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Bush’un  yeni
Irak  stratejisi
ABD'de halkýn çoðunluðu
(son araþtýrmalara göre %61)
yeni asker sevkiyatýna kesin-
likle karþý çýkýyor. Yine son
araþtýrmalar Bush'a olan
desteðin %30'lara kadar ger-
ilediði yönünde.

Sayfa:  4

Yapay  seçim
gündemi
Halkýmýz açlýktan kafasýný
kaldýramazken, siyaset sah-
nesinde baþ köþeleri tutan-
lar, kendi iktidar hýrslarý için
halký çeþitli biçimlerde bölm-
eye, kendi siyasal programý-
na kazanmaya çalýþýyor.

Sayfa:  2

DÝSK’ten  sol
ittifak  çaðrýsý!
10  Aralýk  Hareketi’nin 56
kiþilik politika geliþtirme
kurulunda bir iþçi, bir me-
mur, on iþadamý bulunuyor.

Sayfa:  2

Kadýnlarýn
yeri
Ebru  GÖKÇE
Türkiye'de toplumun yarýsý
kadýnlardan oluþmasýna rað-
men,  eðitim ve çalýþma
yaþamýnda ve siyasette
erkeklerden sonra geliyorlar.
Anayasa’da bulunan kadýn-
larýn ve erkeklerin "eþit hak-
lara sahip olduðu" ilkesi
toplumdaki kadýn ve erkek
eþitsizliðini gidermiyor ne
yazýk ki.

Sayfa    3

ABD  IRAK’TA

YYEENNiiLLDDii
Somali. Bombalanýyor. Irak

bombalanýyor. Afganistan bom-
balanýyor. Lübnan uzun süre
bombalandý, her an yeniden
bombalanabilir.

Suriye tehdit ediliyor. Terör
listesinde en önlerde.

Ýran ise sadece tehdit edilmek-
le kalmýyor, ABD tarafýndan
hakarete uðruyor, kýþkýrtýlýyor.

Ýsrail’in Ýran’a nükleer saldýrý
düzenleyebileceðinden söz
ediliyor.

Kýsacasý Bush savaþý yaymaya
çalýþýyor. Daha geniþ bir
coðrafyada, daha çok çeliþki
yaratarak savaþýn boyutlarýný
geniþletmeye çalýþýyor.

Bunun nedeni çok açýk.
Çünkü ABD Irak’ta maðlup
oluyor. Irak’la ilgili hiçbir iddi-
alarý doðrulanmadý. 

BBuusshh’’uunn  yyaallaannllaarrýý
Kitle imha silahlarýný hatýr-

layan var mý? Yalan olduðu o
kadar açýktý ki bugün kimse
kitle imha silahlarýndan söz
etmiyor. 

El Kaide’den, Usame Bin
Ladin’den söz eden var mý?
Bugün ABD’nin Neo-conlarý
açýsýndan en büyük tehditlerin
baþýnda Irak’ta Þii direniþinin
simgelerinden Sadr geliyor.

Bush, çürüyen her yalanýnýn
yerine bir yenisini ekliyor. Ama
yalanlarý daha aðzýndan
çýmadan ömrünü dolduruyor.
Irak halkýnýn direniþi ve küre-
sel savaþ karþýtý hareketin
mücadelesi sayesinde, tüm
dünyanýn gözünde Bush en
büyük yalancý.

Yalanlardan sýyrýlmanýn bir
yolu saldýrganlýðý daha da týr-
mandýrmak. Bush Irak’a 20 bin
asker daha gönderme kararýný

açýkladý. Saddam Hüseyin ve
eski Irak rejiminden iki kiþi
daha vahþice asýldý.

Emin olmalýyýz ki önümüzde-
ki dönemde kanla süslenen
yalanlar, saldýrganlýk ve þiddet
dozundan hiçbir þey kaybet-
meyecek.

Çünkü ABD Irak’ta yeniliyor.

BBuusshh’’uunn  ssoonn  ççaabbaallaarrýý
Bush son zarlarýný atýyor.
Þimdi bizlere düþen ABD’nin

yenilgisini hýzlandýrmak.
Savaþ karþýtý hareketi güçlen-

dirmek.
Daha yaygýn kampanyalar

yapmak.
Her ülkede savaþ karþýtlarý

kendi hükümetlerine karþý
mücadele ederek, Bush gibi bir
þirket sözcüsünün iþgal poli-
tikalarýna ortak olunmasýný
engellemek zorunda.

AKP hükümeti, Bush’la ortak-
lýðýna son vermelidir.Ýþgal poli-
tikalarýndan vaz geçmelidir.

Afganistan’daki Türk asker-
leri derhal geri çekilmelidir.

Lübnan’daki askerler derhal
geri çekilmelidir.

ABD uçaklarý, ABD askerleri
Ýncirlik Üssü’nde daha sonra
Irak’ta iþleyecekleri cinayetler
için dinlendirilmemelidir.

17 Mart savaþa karþý çýkmak
için büyük bir fýrsat. Savaþ
karþýtlarý bütün düanyada
sokaða çýkacak.

Irak iþgalinin dördüncü
yýldönümünde, “Dön evine
Bush” demek, savaþ karþýtý
hareketi büyütmek ve kitlesel
kampanyalarla Irak halkýyla
dayanýþmak ve ABD’nin yenil-
gisini hýzlandýrmak için adým-
lar atmaya devam etmek çok
önemli.

20 bin asker de onlarý kurtaramaz
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Krizin
faturasý  yine
emekçiye

Hükümet "Kamu
emekçilerini ezdirmeye-
ceðiz." deyip ardýndan
yaptýðý düþük zamlarla
bu sözlerin  bir aldat-
macadan ibaret olduðu-
nu gösteriyor. Bu yýl da
yaptýklarý yüzde 5 zam-
mý savunarak, IMF an-
laþmasýnýn dýþýnda bir
oran söyledikleri için,
bunun iyi bir ücret ol-
duðunu öne sürüyorlar. 

Bu durumu  KESK
dýþýndaki diðer konfed-
erasyonlarýn da kabul
ettiðini görmekteyiz.18
milyon kiþi yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda yaþar-
ken, memurlara uygun
görülen ücret de bu
sýnýrýn altýndadýr. Örne-
ðin 9/1 derecedeki bir
öðretmenin maaþýnda,
ilk altý ayda, yaklaþýk 30
milyonluk bir artýþ
olmaktadýr. Bu artýþla
sinema, gazete, kitap bir
yana, en temel ihtiyaçla-
rýný bile karþýlayamýyor.

Kamu emekçilerinin
yaþam koþullarýný iyileþ-
tirebilmesi için, son sözü
hükümetin söylediði
toplu görüþme deðil, ka-
mu emekçilerinin de
hükümet kadar söz
hakký olduðu ve grev
hakkýný kulla-nabildiði
toplu sözleþmeyi hayata
geçirmek gerekir.

HHaassttaallýýkkllaarrýý
öönnlleemmeekk
mmüümmkküünn  mmüü??

Evet. Her yýl sadece
ishalden iki milyon
çocuk ölüyor. Bunu
durdurmak içinse yal-
nýzca 10 milyon dolar
yeterli.

Bu rakam savaþa yal-
nýzca beþ günde har-
canan miktara eþit. 

Irak’ta dört yýldýr
süren bir savaþ ve bu
savaþa harcanan 350
milyar dolar var.  Bu
para saðlýk alanýna
yatýrýlsa, en azýndan
bu basit hastalýklarýn
dünyamýzdan sonsuza
kadar ortadan kalka-
bileceðini görürüz. 

MERAKlitus
Ýngiltere’de “bir

kadýnýn gece parkta
yürüme hakkýna

saldýrý” suçuna kaç yýl
hapis cezasý verilyor? 

Denizli aile
hekimliðine karþý

Denizli'de 25 Kasým
2006 günü aile hekimleri
yerleþtirmeleri yapýlma-
sýna raðmen aile hekim-
liði uygulamasýna baþla-
namamýþtýr. Doktorlarýn
%62’si aile hekimi olma-
yý reddederken çok sayý-
da vatandaþ 118844 SSaaððllýýkk
BBaakkaannllýýððýý  ÞÞiikkââyyeett
HHaattttýý’ný arayarak aile
hekimliðini istemediðini
belirtti.

Aile hekimliðini tercih
eden doktorlar arasýn-
dan da daha ilk günden
itibaren istifalar oldu.

Aile hekimliði yerleþ-
tirmeleri sýrasýnda baþta
atamalar ve puanlar ol-
mak üzere birçok hu-
kuksuzluk yapýldý ve
DDeenniizzllii  TTaabbiipp  OOddaassýý bu
yerleþtirmelerin iptali
için davalar açtý.

DDeenniizzllii  TTaabbiipp  OOddaassýý bu
davalardan yürütmeyi
durdurma kararý çýk-
masýný beklemekte.

SHP'nin seçim
taktiði
SSHHPP Genel Baþkaný
MMuurraatt  KKaarraayyaallççýýnn da
cumhurbaþkanlýðý seçim-
lerinde AKP'nin önünü
kesmek isteyenlerin ker-
vanýna katýldý. CHP'ye
akýl veren KKaarraayyaallççýýnn
sine-i millete dönülmesi
gerektiðini savundu.
SHP gerçek sorunlara
gerçekçi alternatifler
üretse bir umut olarak
yükselme þansýný
yakalayabilir.

Bir devlet klasiði:
Taner Akçam'a
soykýrým 
soruþturmasý
6 Ekim tarihli AAggooss
GGaazzeetteessii'nde yayýmlanan
yazýsýnda, HHrraanntt  DDiinnkk
hakkýnda dava açýl-
masýný eleþtiren TTaanneerr
AAkkççaamm, Ermeni soyký-
rýmý ifadesini kullanarak
DDiinnkk'e isnat edilen suça
katýldýðýný belirtti. Oku-
yucularý da ayný suça
ortak olmaya çaðýrdý.
Bunun üzerine mobil
ýrkçý KKeemmaall KKeerriinnççssiizz
ekibinden RReecceepp  AAkkkkuuþþ
301. maddeden AAkkççaamm
hakkýnda suç duyuru-
sunda bulundu. Bunun
üzerine TTaanneerr AAkkççaamm 5
Ocak'ta Þiþli Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'nda ifade
verdi.

Hayvan katliamý
Eminönü'nden alýþveriþ

yaparken dikkat. Aldý-
ðýnýz kulaklýk, þapka,
atký, anahtarlýk, fotoðraf
çerçevesi gibi ürünler
kedi- köpek  postundan
yapýlmýþ olabilir. Her yýl
binlerce kedi ve köpeðin
bu amaçla kurban edil-
erek uzak doðuya gön-
derildiði biliniyor.
Dünyada kurban edilen
kedi- köpek sayýsý ise 2
milyon.

DÝSK'in öncülüðünde
kendini 1100  AArraallýýkk  HHaarreekkeettii
olarak nitelendiren 56 kiþi-
lik "politika geliþtirme
kurulu üyeleri" Ýstanbul
Dedeman Oteli'nde bir
basýn toplantýsý düzenledi-
ler. 

Sözcü BBuurrhhaann  ÞÞeennaattaallaarr,
cumhurbaþkanlýðý seçimi
için toplumsal mutabakat,

genel seçimler içinse solda
güç birliði önerdi. Ýttifak
çaðrýsýný AKP'ye karþý
DSP, SHP, ÖDP, CHP ve
kendini solda gören kurum
ve kiþilere yaptýklarýný
belirten sözcü, Demokratik
Toplum Partisi'ni (DTP)
tüm Türkiye'yi kucaklayan
parti olarak görmedikleri
için müttefik olarak

görmediklerini belirtti.
1100  AArraallýýkk  HHaarreekkeettii, sözü

edilen ittifakýn gerçek-
leþmesi halinde yüzde otuz
oy alacaklarýný iddia edi-
yor. Oysa toplumu yapay
olarak bölmeye çalýþan
laiklik ekseninde durarak,
ya da milliyetçi partilerle
ittifaka önem verirken
Kürtleri dýþlayarak, ya da

gerçek sorunlarý es geçip
umut, coþku, aydýnlýk gibi
belirsiz sloganlara yasla-
narak yüzde otuzlarý
yakalayacaðýný iddia etmek
hayalperestlikten öte bir
þey deðil. 1100  AArraallýýkk
HHaarreekkeettii’nin 56 kiþilik poli-
tika geliþtirme kurulunda
bir iþçi, bir memur, on
iþadamý bulunuyor. 

Sur  Belediyesi’ne  soruþturma
Diyarbakýr Sur Belediyesi’nin ''Çok dilli belediye

hizmeti'' kararý üzerine Ýçiþleri Bakanlýðý ve Diyarbakýr
savcýlýðý soruþturma baþlattý. Gerekçe olarak Belediye’nin
Anayasa’ya aykýrý davranmasý gösterildi. Müfettiþler
belediyece faaliyete sokulan LLiinnuuxx tabanlý yazýlým sis-
temini de soruþturma kapsamýna aldý. Savcýlýk da ''
ACÝL'' baþlýðý ile kararýn alýndýðý toplantýya katýlan tüm
meclis üyelerinin adres ve kimlik bilgileri ile meclis
kararýnýn bir örneðini istedi.

Bu  vize  bize!
EErrddooððaann trafik soru-

nuna Ýstanbul'a vize
uygulamasý ile çözüm
getirmeyi düþünüyor.
Toplu taþýmanýn alter-

natif hale getirilmesi yer-
ine sunulan öneri Ýstan-
bul'a giriþlerde vize
uygulamasý yapýlmasý ve
plakalara sýnýrlandýrýlma
getirilmesi gibi faþizan
çözümler içeriyor.   

Eczacýlar  mitingi
"Saðlýk  haktýr  satýlamaz"

Laik cephenin en önemli
temsilcileri ordu, üst
düzey bürokrasinin
Kemalist kanadý, CHP, ÝP
gibi siyasi partiler vb.
uzun zamandýr toplumu
laik ve þeriatçý diye bölen
bir tartýþma yürütüyor.
Geçen haftaya kadar
cumhurbaþkanlýðý seçimi
etrafýnda büyütülen tartýþ-
ma bu hafta ABD'nin yeni
Irak planý ve Kýbrýs konu-
larýna kaydý.

Cumhurbaþkanlýðý seçim-
leri etrafýndaki tartýþma
tamamen yapay. MMeehhmmeedd
AAllii  BBiirraanndd'ýn yaptýrdýðý
son kamuoyu yoklamasý
halkýn çoðunluðunun
Baþbakan'ýn cumhur-
baþkaný olmasýný
istemediðini zaten gös-
teriyor. Daha önceki bazý
anketler de ezici büyük
çoðunluðun asýl problemi
laiklik olarak görmediðini
kanýtladý.

BBiirr  bbaarrddaakk  ssuuddaa
ffýýrrttýýnnaa

Kýbrýs'taki son geliþme
basit bir köprünün yýkýlýp
yýkýlmamasý üzerine
yürütüldü. Genelkurmay
Baþkaný "kesinlikle olmaz"
dedi, TTaallaatt köprüyü yýktý.

Milliyetçiler yine ""KKýýbbrrýýss''ýý
vveerriiyyoorrllaarr!!""  yaygarasý
kopardý.

ABD'nin yeni Irak planý-
na da yine laik cephe
saldýrgan yanýtlar verdi.
Örneðin PKK

Koordinatörü EEddiipp BBaaþþeerr
"gerekirse Kuzey Irak'a
gireriz" diyor. DDeenniizz
BBaayykkaall savaþ baltalarýný
çýkarmýþ olacak ki "tezkere
gelirse onaylarýz" diyor.
DDýýþþiiþþlleerrii  BBaakkaannýý  GGüüll de

planý ""IIrraakk''ýýnn  bbüüttüünnllüüððüünnüü
ssaaððllaarr"" diye olumluyor.

Yani aslýnda hepsi de
plana sýcak bakýyor. Zaten
bakmak zorundalar da.
Ama tartýþma Türkiye
Kuzey Irak'a girsin mi,
girmesin mi noktasýna
sýkýþtýrýlýyor. Bu tartýþ-
malar da tamamen yapay.
Halkýn yaþadýðý gerçek
sorunlar ise bambaþka. 

Örneðin, Türkiye'de 60
yaþ ve üzerindeki 3.2 mil-
yon kadýnýn %90'ý açlýk
sýnýrýnda yaþýyor. Ýstan-
bul'da barajlarýn doluluk
oraný %40'lara düþtü. Kürt
hareketinin ilan ettiði
ateþkes karþýsýnda hiçbir
adým atýlmýyor. TV'lerde
her gün tecavüze uðrayan,
zorla satýlýp çalýþtýrýlan
çocuk haberleri yayýnlaný-
yor. 

Halkýmýz açlýktan
kafasýný kaldýramazken,
siyaset sahnesinde baþ
köþeleri tutanlar, kendi
iktidar hýrslarý için halký
çeþitli biçimlerde bölmeye,
kendi siyasal programýna
kazanmaya çalýþýyor. Bu
yapay bölünmelere kapýl-
mamalý ve siyaset simsar-
larýna cevabý sandýkta
deðil sokakta vermeliyiz.

Türkiye'ye  vakýf  cezasý
FFeenneerr  RRuumm  EErrkkeekk  LLiisseessii  VVaakkffýý, biri Beyoðlu, diðeri

Kadýköy'de bulunan iki gayri menkulünün iadesi için
1997'de AAvvrruuppaa  ÝÝnnssaann  HHaakkllaarrýý  MMaahhkkeemmeessii'ne (AAÝÝHHMM)
açtýðý davayý kazandý. Ankara'ya, kendine karþý açýlan
mülkiyet ve ayrýmcýlýk davasýnda ceza kesildi. Türkiye
ya yeniden tapularý vakfa verecek, ya da 910 bin euro
ödeyecek. Bu karar diðer azýnlýk vakýflarýna da emsal
oluþturacak. FFeenneerr  RRuumm  EErrkkeekk  LLiisseessii  VVaakkffýý ise
Beyoðlu'ndaki  binasýnýn ÝÝþþççii  PPaarrttiissii  tarafýndan iþgal
edildiðini söylüyor. Ýþçi Partisi Genel Baþkaný DDooððuu
PPeerriinnççeekk, AÝHM'nin kararýyla ilgili "AÝHM nedir?
Bunlarýn kararlarý Türkiye'de geçmez" dedi. Oysa ayný
DDooððuu  PPeerriinnççeekk yýllar önce AÝHM’ne baþvurmuþ ve
Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum ettirmiþti.

Yapay seçim gündemleri

DÝSK'in solda ittifak çaðrýsý

2270
TTüürrkkiiyyee  TTaaþþkköömmüürrüü

KKuurruummuu  iissttaattiikklleerriinnee  ggöörree
11995555''tteenn  bbuu  yyaannaa  ggrriizzuu  vvee
iiþþ  kkaazzaallaarrýý  sseebbeebbiiyyllee  öölleenn

iiþþççii  ssaayyýýssýý..  331199  bbiinn  779922  iiþþççii
iissee  yyaarraallaannddýý

?

14 Ocak'ta Kadýköy'de
Hükümet’in IMF talimatla-
rýyla hayata geçirdiði sað-
lýk alanýndaki yýkým poli-
tikalarýndan nasibini alan
eczacýlar, mesleklerine sa-
hip çýkmak ve eczacýlara
yönelik hükümet politika-
larýna itiraz için bir araya
geldi. Ýstanbul, Mersin ve
Trabzon eczacý odalarýnca
düzenlenen mitinge bin-
lerce eczacý katýldý. 

Düdükler, pankartlar ve
beyaz eczacý gömlekleriyle
coþkulu sloganlar atarak

yürüyen binlerce eczacýya
polisin gösterdiði alan
yetmedi. Polis bariyerleri
caddeye doðru çekilerek
alan geniþletildi.

Eczacýlarýn bazý talepleri
þunlar: “Ýlaç bulunabilir ve
alýnabilir olsun”, “Meslek
örgütlerimize yasalarla
güvenceye alýnmýþ yetki ve
sorumluluk verilsin”,
“Avans deðil, verdiðimiz
hizmetin eksiksiz karþýlýðý
verilsin”, “ Ýstikrarlý ve
kalýcý ilaç politikalarý
uygulansýn”. 
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17 Mart'ta haykýracaðýz:
"Defol Bush"

Irak'a 20 binden fazla asker daha gönderecek
olan Bush'un amacý çok net. Irak'ta direniþi sona
erdirmek, bitirmek istiyor. 

Savaþ ve iþgal politikalarý tüm dünya poli-
tikasýnýn merkezi halkasý durumunda. ABD küre-
sel sermayenin bütünü için savaþtýðý için bu
böyle. Amerika'da egemen sýnýfýn önemli bir kes-
imi, 21. yüzyýlýn ABD yüzyýlý olmasýný garanti altý-
na almak istiyor. Afganistan'a ve Irak'a bu yüz-
den saldýrdýlar. Bu yüzden Ýran ve Suriye'yi
tehdit ediyorlar ve büyük bir ihtimalle Ýran'a
saldýracaklar. Bu yüzden Afganistan'da ve Irak'ta
yüz binlerce insan öldürüldü. SSaaddddaamm  HHüüsseeyyiinn ve
arkadaþlarý bu yüzden asýldý. 

Emperyalizm, Irak'ta yenildiðini, iþleri yoluna
koyamadýðýný, Irak'a demokrasi "getiremediðini"
kabul edemez. Bunu kabul etmesi, ABD'nin 21.
yüzyýlý kaybetmesi anlamýna gelecek.

Önümüzdeki günlerde ABD savaþý kay-
betmediðini kanýtlamaya çalýþacak. Daha çok kan
dökecek ve savaþý yaygýnlaþtýrmak için varýný
yoðunu ortaya koyacak.

Bu yüzden, savaþ karþýtý hareketin örgütlen-
mesi, bir an dahi savaþý durdurmak için yaygýn
kampanyalar örgütlenme heyecanýndan
vazgeçilmemesi çok önemli.

Çünkü biliyoruz ki Bush ne yaparsa yapsýn
savaþý kaybetti. ABD emperyalizmi politik olarak
maðlup oldu, askeri olarak çok zor durumda.

ABD'yi bu çukura iten iki güç var. Birisi Bush'un
sözcülüðünü yaptýðý Neo-Conlar tarafýndan çýban
baþý olarak görülen Irak direniþi. 

Bush'un en temel derdi Irak direniþi. Her türlü
bölünmüþlüðüne, iç gerilimine raðmen Irak
halkýnýn ezici çoðunluðu Irak'taki ABD varlýðýna
karþý. Irak direniþi Amerikan askerlerinin,
Baðdat'taki en yoksul 2 milyon kiþinin yaþadýðý
kent olan Sadr þehrine fiili olarak giremez hale
gelmesini saðladý.

Irak direniþi iþgal politikalarýnýn artýk Bush'un
kendi partisinde de tepkiyle karþýlanmasýný
saðlýyor. Neo-Conlarýn partisinden Senatör
HHaaggeell, "yeni strateji"nin bu ülkenin Vietnam
savaþýndan bu yana benimsediði en tehlikeli ve
yanlýþ dýþ politikasý" olduðunu söylüyor.

Irak halký ölüyor ama teslim olmuyor! Bush'u
delirtiyor.

Bize, Latin Amerika'ya, Ýngiltere ve ABD'deki
savaþ karþýtlarýna güç veriyor.

Önümüzde tek bir seçenek var: Savaþ karþýtlýðý
sizde saplantý diyenlere aldýrmadan, savaþýn
emperyalistlerin saplantýsý olduðunu bilerek
mücadele edeceðiz. ABD'nin yenilgisini hýz-
landýracaðýz. Irak halkýyla dayanýþacaðýz, sokak
sokak, ev ev kampanya yapacaðýz, kitlesel bir
savaþ karþýtý hareketin güçlenmesi için KKüürreesseell
BBaarrýýþþ  vvee  AAddaalleett  KKooaalliissyyoonnuu'nun 1177  MMaarrtt miting
çaðrýsýný güçlendireceðiz. 1177  MMaarrtt  mitingine bin-
lerce savaþ karþýtýnýn katýlmasý için binlerce
bildiri daðýtacaðýz. Toplantýlar, sempozyumlar,
barýþ panayýrlarý örgütleyeceðiz. Basýn açýkla-
malarý yapacaðýz. Ýngiltere ve ABD'deki savaþ
karþýtlarýnýn yalnýz olmadýklarýný göstereceðiz.
Ýncirlik Üssü'nün ABD'ye daha fazla kullandýrýl-
masýna karþý sesimizi daha gür, daha kitlesel
yükselteceðiz.

Küresel direniþin bir parçasý olacaðýz, küresel
direniþi örgütleyeceðiz.

1177  MMaarrtt'ta, Ýstanbul'da KKaaddýýkkööyy  MMeeyyddaannýý'nda,
""DDeeffooll  BBuusshh"" diyeceðiz.

Ve biz kazanacaðýz. Küresel direniþ
kazanacak.Irak'tan ABD'ye kadar.

Kadýnlarýn yerisosyalist  isci  

EEbbrruu  GGÖÖKKÇÇEE

Seçimlerin yaklaþmasýyla
beraber kadýnlarýn siyasi par-
tiler içindeki yeri, temsil
oraný,  ve  kadýn kotalarý ile
ilgili  tartýþmalarý sýkça duy-
maya baþladýk.

Türkiye'de toplumun yarýsý
kadýnlardan oluþmasýna rað-
men,  eðitim ve çalýþma
yaþamýnda ve siyasette erkek-
lerden sonra geliyorlar.
Anayasa’da bulunan kadýn-
larýn ve erkeklerin "eþit hak-
lara sahip olduðu" ilkesi
toplumdaki kadýn ve erkek
eþitsizliðini gidermiyor ne
yazýk ki. 

Bu eþitsizlik her alanda ken-
dini gösteriyor. Kadýnlarýn
ortalama geliri erkeklerden
az. Üniversiteye giren kadýn-
larýn oraný yüzde 15, çalýþan
kadýn oraný ise yüzde 28,
siyasette yüzde 4.4 oranýnda.
Toplumdaki cinsiyete dayalý
iþbölümü siyasi partilerde de
kendini gösteriyor.
Siyasetteki bu orana göre 163
ülke içinde 150. sýradayýz.
Yüzde 24.7 orana sahip
Uganda'dan sonra geliyoruz.
AB'ye üye veya aday ülkeler
arasýnda ise yüzde 9.2 oranýn-
da olan Malta'dan sonra 29.
sýradayýz. Yani en sonun-
cuyuz.  

DDüüþþüükk  üüccrreett
Kadýnlar çalýþma yaþamýnda

düþük ücretle, eþitsiz ve aðýr koþullarda
çalýþtýrýlmakta.  Bunun yaný sýra ev
iþleri, çocuk bakýmý,  hastalara ve
yaþlýlara bakmak, alýþ veriþ yapmak,
çocuklarýn eðitimiyle ilgilenmek, aile
bütçesini denkleþtirmek gibi iþleri de
yapmaktadýr.  Ev içindeki bunca
emeðine raðmen mülkiyet haklarýna da
sahip deðiller. 

Mülkiyet haklarýndan yararlanan
kadýnlarýn oraný yüzde 10.  Çok azýnýn
üzerine kayýtlý gayrimenkulü varken bu
oran erkeklerde yüzde 74.3'ü göster-

mektedir.
Kadýn emeði hala yedek iþgücü olarak

görülmekte, ikinci plana atýlmakta, istih-
damda öncelikli yer verilmemektedir.
Daha kolay iþten çýkarýlmaktadýrlar.
Kadýnýn ev dýþýnda çalýþmaya baþlamasý,
kadýnlarýn özgürleþmeye baþlamasýnýn
ilk adýmýdýr. Ancak ev iþlerinin ve çocuk
bakýmýnýn kadýn emeði üzerinden
gerçekleþmesi, hem evde hem de dýþarý-
da sürekli çalýþmasý, onu bir cenderenin
içine doðru itmektedir. 

Kapitalistlerin bu iþleri aile içinde

bedavaya getirme formülü
kadýnýn iki kat daha ezilme-
sine yol açmaktadýr. Oysaki
iþyerlerinde kreþ açmak gibi
ev içi iþleri toplumsal-
laþtýrarak bazý tedbirlerle
kadýnýn hayatýný kolaylaþtýr-
mak mümkündür.

KKaaddýýnnllaarr  ssooll  iiççiinnddee  ddee
ggeerrii  ppllaannddaa

Sol partilerde ve sendikalar-
daki duruma baktýðýmýzda;
genellikle öne çýkan, inisiyatif
alan, eylem örgütleyenler
kadýnlar olmasýna raðmen,
yönetimlerde kadýnlara rast-
layamayýz. Seçim propagan-
dalarý, ev ziyaretleri, duyuru-
lar, örgütlenmenin önemli bir
kýsmý yani iþin  ''mutfak''
kýsmý yine bu partilere ya da
sendikalara üye kadýnlar
tarafýndan erkek adaylarý
seçtirmek için yapýlmakta. 

Örneðin Eðitim-Sen'de
kadýn üye sayýsýnýn oraný
yüzde 43.4'tür. Bu oran yüzde
34 olan dünya ortalamasýnýn
üzerindedir. Ancak genel
merkezinde sadece 1 kadýn
vardýr ve þube baþkanlarýnýn
da sadece 2'si kadýndýr. 

Kadýnlarý siyasette daha
aktif hale getirmek için çeþitli
önlemler alýnmaya çalýþýlmak-
tadýr. Siyasi partilerde, dernek
ve sendikalarda temsiliyet
oranlarýnýn yükseltilmesi için
yapýlan kota tartýþmalarý bu
sorunlarý çözmek için yeterli

olmamaktadýr.

PPoozziittiiff  aayyrrýýmmccýýllýýkk
Kadýnlarýn daha fazla öne çýkmasýný ve

inisiyatif göstermesini saðlayacak poli-
tikalar geliþtirmeye çalýþmak ve pozitif
ayrýmcýlýðý ilke edinmek,  bu sorunun
çözümünde öncelikli adýmlardýr. 

Bunun gerçekleþebileceðinin en iyi
kanýtý DSÝP'tir.  DSÝP'te kadýnlar her
zaman en önde ve aktif iþlerde yer
almakla kalmazlar temsiliyette de
çoðunluðu oluþtururlar.

Kürt Konferansý'nýn ardýndan
13-14 Ocak'ta gerçekleþen Kürt

Konferansý'nda bir dizi önemli tartýþma
yaþandý. Tartýþmalarýn ardýndan
Konferans sonuç bildirgesi yayýnlandý.
Bildirge'de, ""KKoonnffeerraannss  bbaarrýýþþ  mmeecclliissii
iiþþlleevvii  ggöörrddüü..  AAmmaaçç  bbaarrýýþþýý  kkuurraaccaakk
ttoopplluummssaall  öörrggüüttlleennmmeeyyee  öönnccüüllüükk""  vur-
gusu yer alýyor.

Konferans, geçen yýl baþlayan
"Aydýnlar giriþimi"nin bir devamý
niteliðinde.

Konferans'ta YYaaþþaarr KKeemmaall, VVeeddaatt
TTüürrkkaallii, DTP eþ baþkaný AAhhmmeett  TTüürrkk,
DÝSK Genel Baþkaný SSüülleeyymmaann  ÇÇeelleebbii,
Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný
YYaavvuuzz  ÖÖnneenn gibi isimler konuþtu.
Konuþmalarýn ortak vurgusu, barýþ için
diyalog zemininin güçlendirilmesi
gerektiði oldu.

Diyalog zemini vurgusunu yapan
"batý"dan konuþmacýlarýn sýk sýk þid-
detin dilinin çözüm aracý olamayacaðýný
vurgulamasý, Türkiye'de solun Kürt
sorununda sýk sýk düþtüðü hatanýn bir
tekrarý gibi.

Beðenelim beðenmeyelim Kürt
hareketi uzun bir süredir barýþ için elini
uzatmýþ, Mayýs ayýna kadar ateþkes ilan

etmiþ vaziyette. Ama þiddet çenesini
kapatmadý, operasyonlar sürüyor.
Geçtiðimiz yýl Kürt sorununda çözüm
için adým atacaðýnýn sinyallerini veren
Baþbakan geçtiðimiz haftalarda ""KKüürrtt
ssoorruunnuu  yyookk,,  tteerröörr  ssoorruunnuu  vvaarr""  dedi.

Konferans bir yandan Baþbakan’ýn að-
zýnda netleþen savaþ isteðini, ister seçim
taktiði olarak yorumlansýn isterse artan
milliyetçiliðe göz kýrpmak olarak, eleþ-
tirmesi açýsýndan ve barýþýn kalýcý ze-
minlerini tartýþmasý açýsýndan önemli bir
adým. Ama savaþan taraflarýn kullandýðý
þiddetin dilini eþitlemesi açýsýndan, hem
de taraflardan birisi ateþkes ilan
etmiþken, önemli bir eksiklik taþýyor. 

Bir baþka eksiklik ise konferansta
yazar VVeeddaatt  TTüürrkkaallii'nin yaptýðý vurgu-
nun yeteri kadar güçlü olmamasý, bir
baþka vurguyla tamamlanmamýþ olmasý.
VVeeddaatt  TTüürrkkaallii, ""BBiirr  bbaaþþkkaa  hhaallkkýý  bbaasskkýý
aallttýýnnddaa  ttuuttaann  üüllkkee  kkeennddii  hhaallkkýýnnýý  ddaa
öözzggüürr  bbýýrraakkmmaazz""  vurgusunu yaptý. Bu
vurgu son derece doðru ve gücü de
doðruluðundan geliyor.

Baský altýnda tutulan halk kimdir ve
nasýl baský altýnda tutulmaktadýr?
Konferans aslýnda bu soruya da çözüm

önerilerinde bir ölçüde yanýt veriyor. Af
talebi, yerinde yönetim ve seçim bara-
jýnýn düþürülerek Kürt halkýnýn
demokratik taleplerinden bir bölümü
vurgulanýyor.

Ama bir eksiklik var. Sadece ‘baþka bir
halký ezen ulus sosyalist olamaz’
sözüyle yetinemeyiz. Ezen ulusun
sosyalistlerinin de bazý temel görevleri
var. Bir yandan DDeenniizz  BBaayykkaall'ýn sýnýr
ötesi operasyon için meclisin toplanmasý
gerektiðini savunduðu, bir yandan Kürt
sözünü duyduðunda tüyleri diken
diken olan faþistlerin sesinin daha fazla
duyulmaya baþlandýðý, öte yandan da
Baþbakan’ýn milliyetçilik zarýný attýðý bu
dönemde barýþ vurgusu çok önemli.

Ama bir baþka vurgu daha var ve tüm
bu olumlu adýmlarýn içinde ýsrarla vur-
gulanmalý. Türk sosyalistleri, ezilen
halkýn kendi kaderini tayin hakký
mücadelesini sonuna kadar desteklerler.
Üstelik sadece ateþkes ilan edildiðinde
deðil. Kürt sorununun siyasal bir sorun
olduðunu ve çözümün de siyasal ola-
caðýný vurgularlar. Bu yüzden de esas
olarak ezen ulus milliyetçiliðini teþhir
ederler.



4 sosyalist iþçi sayý: 268

ABD Baþkaný Bush'un
yeni Irak stratejisini açýk-
ladýðý 11 Ocak tarihli
konuþmasý, 11 Eylül
saldýrýlarýnýn hemen ardýn-
dan yaptýðý açýklamayý
izleyenlerden sonra (sek-
sen iki milyon kiþi ), en çok
izlenen ( kýrk üç milyon
kiþi ) konuþma olmuþ.
ABD halkýnýn Irak'taki
geliþmeleri ne kadar dik-
katle ve bir o kadar da
endiþeyle izlediðinin kanýtý
bu. Bush'un konuþmasýyla
deðiþim ve yumuþama
beklentisi içinde olanlar
büyük hayal kýrýklýðýna
uðradý. Uzun süredir
savaþýn ve savaþ
karþýtlýðýnýn eski önemi
kalmadýðýný düþünenler de
bu konuþmayla büyük bir
darbe aldýlar. Savaþ hala
dünyanýn temel gündemi.

Konuþmasýnda “Irak'ta
büyük hatalar yapýldý ama
varolan durum kabul

edilemez” diyen Bush,
zaferin ya Amerikan
halkýnýn güvenliði ve gele-
ceði olacaðýný ya da zaferin
teröristlerin olacaðýný
söyleyerek tehditler savur-
du. 

ÝÝrraann’’aa  tteehhddiitt
Yeni stratejiyle ilave güç

olarak 21.500 asker daha
Irak'a yollanacak.
Bunlardan 17.500'ü
Baðdat'a, 4 bini ise Sünni
direniþin merkezi El-
Anbar'a yerleþtirilecek.

Ulusal uzlaþmayý saðla-
masý için iþbirlikçi Irak
hükümetine aðýr baský
oluþturan yeni strateji,
Suriye ve Ýran'ý açýkça
hedef alýyor. Suriye
direniþçilerin geçiþ bölgesi
olduðu, Ýran da mezhep
çatýþmasýna neden olduðu
iddiasýyla hedef tahtasýn-
da. Bush'un konuþmasýn-
dan bir iki saat sonra
Ýran'ýn Erbil
Konsolosluðu’nun basýl-
masý ve beþ Ýranlýnýn
gözaltýna alýnmasý daha
saldýrgan bir politikanýn ilk
iþareti oldu. 

KKaammuuooyyuu  nnee  ddiiyyoorr??
Bush'un stratejisi hem

ABD'de hem de dünyada
endiþelere ve tepkilere
neden oldu. Vietnam yenil-
gisinden hemen önce

Vietnam’a da yýðýnak
yapýldýðýný söyleyenler
Irak stratejisinin ayný
felaketle sonuçlanacaðýný
söylüyor. 

TThhee  GGuurrddiiaann “Irak cehen-
neme dönecek” derken,
IInnddeeppeennddeenntt: “Çýlgýnlýk
yürüyüþüne devam”,
WWaasshhiinnggttoonn  PPoosstt: “Yeni
plan çok riskli”, NNeeww  YYoorrkk
TTýýmmeess:: “Irak stratejisi çatýþ-
ma riski içeriyor”, TTiimmeess:
“Planýn inandýrýcý bir alter-
natifi yok”, TTeelleeggrraapphh:
“Bush kumar oynuyor”
gibi deðerlendirmeleri
manþetlerine taþýdý.

ABD'de halkýn çoðunluðu
(son araþtýrmalara göre
%61) yeni asker sevkiyatý-
na kesinlikle karþý çýkýyor.
Yine son araþtýrmalar
Bush'a olan desteðin
%30'lara kadar gerilediði
yönünde. Bütün bu tabloya
raðmen Bush ve ekibinin
gözünü karartan neden
yeni Irak stratejisi deðil,
yeni Amerikan stratejisi.
Bu strateji dünyanýn ve
kaynaklarýnýn kontrolünü
ele geçirmeye dayanýyor.
Bu da emperyalizm açýsýn-
dan, savaþ planlarýný
kaçýnýlmaz olarak devreye
sokuyor.

Yeni Irak stratejisinin
uygulanabilmesi için altý
milyar dolara yakýn kay-
nak gerekiyor. Hem bu

kaynak için, hem de 21.500
asker için ABD Ulusal
Temsilciler Meclisi’nin
onayý gerekiyor. 

DDeemmookkrraattllaarr  
eennggeelllleeyyeecceekk  mmii??

Bush ve Cumhuriyetçi-
ler’in son seçimlerde yenil-
gisiyle Demokrat Parti
mecliste çoðunluk duru-
munda. Dolayýsýyla asker
talebini engelleyebilirler.
Oysa Demokrat Parti'nin
(yeni stratejiye karþý çýkýy-
or gibi görünse de) topu
Bush'a atarak  geliþmelere
onay vereceði tüm kesim-
lerin ortak görüþü. Yeni
Amerikan stratejisi de
bunu gerektiriyor zaten.

Tüm bu geliþmeler göz
önünde tutulduðunda
sadece Ortadoðu'da deðil,
dünyanýn her yerinde
savaþýn ve þiddetin arta-
caðýný söylemek için kahin
olmaya gerek yok. Bush ve
kabinesine 1.5 milyon
Iraklý'nýn ölümü yetmedi.
Yeni zafer stratejilerini
daha fazla kan ve ölüme
yaslayacaklar. Bush'un
söylemini biraz
deðiþtirirsek: ya onlar
kazanacak ya da barýþtan
yana olan yüz milyonlar.
Her iki olasýlýkta da
dünyanýn halinin ne ola-
bileceðini düþünmekte
fayda var.

ABD yeni Irak stratejisini
açýklarken, bölgeden niçin
çekilmemesi gerektiðini bir
tehditle açýkladý. Bölgeden
çekilmeleri durumunda,
Irak'ýn iç savaþa sürük-
leneceðini sýnýr bütün-
lüðünü kaybedeceðini
bunun sonucunda da bölge
ülkelerinin özellikle de
Türkiye'nin Irak'a gireceði-
ni söylüyorlar. 

Türkiye'de bazý kesimler
bu açýklamayý bekler gibi
hemen üzerine atýldýlar.
Genelkurmay ve Kemalist
cephe gerekirse Irak'a gir-
ileceði yönünde arka
arkaya açýklamalar yaptý.
Türkmenler’in Kerkük'ten
temizlendiði ve PKK'nin
bölgede konuþlandýðý gibi

gerekçeleri kullanarak
Irak'a girmeyi meþrulaþtýr-
maya çalýþýyorlar. 

Milliyetçi cephenin bu
saldýrganlýðý aslýnda
ABD'nin yeni stratejisine

hizmet ediyor. Çünkü
ABD bölgedeki gerginlik-
leri kullanarak Irak'ta
kalýcýlaþmaya çalýþýyor.

Öte yandan AKP'nin tavrý
da ABD'nin iþini kolay-
laþtýrýyor. DDýýþþiiþþlleerrii  BBaakkaannýý
GGüüll "ABD'nin yeni strate-
jisinin baþarýlý olmasýný ve
Irak'a huzur getirmesini”
dileyerek, ABD'ye desteði-
ni sundu. Bush'un konuþ-
masýnda Irak'ýn bütün-
lüðüne önem vereceklerini
ve sýnýr güvenliði için de
komþu ülkelere
(Türkiye'ye) hava savunma
sistemi Patriot füzesi yer-
leþtireceklerini söylemesi,
hükümet açýsýndan plana
destek verilmesi için yeterli
oldu. 

Milliyetçi cephe
Türkiye'nin de savaþa girip
yeni cephe açýlmasýný
savunurken daha fazla þid-
det ve kandan yana politi-
ka izliyor. AKP de
ABD'nin yeni þiddet poli-
tikasýna destek veriyor.
Savaþ yanlýsý her iki poli-
tikaya karþý barýþtan yana
olanlarýn sesini çok daha
güçlü bir biçimde çýkar-
manýn gerektiði tehlikeli
bir dönemde yaþýyoruz.

Amerikan asker-
lerinin toplam sayýsý:
132 bin 

Koalisyonun diðer
askerlerinin sayýsý: 27
ülkeden 16 bin

Amerikan muharip
tugay sayýsý: 15

Askeri danýþman-

BBuusshh’’ttaann
iittiirraaffllaarr
““ÞÞuu  aannddaa
yyaaþþaannaann  mmeezzhheepp
ssaavvaaþþýý  iissttiikkrraarrýý
bboozzuuccuu  bbiirr  ffaakk-
ttöörrddüürr  vvee  AABBDD’’ddee
ssaallddýýrrýýllaarraa  yyooll
aaççaabbiilliirr..””

““IIrraakk’’ttaakkii
kkooþþuullllaarr  ssaavvaaþþ
öönncceessiinnee  oorraannllaa
ççookk  ddaahhaa  kkööttüü..””

““BBuunnuunn  ssoorrgguu-
llaannýýrr  bbiirr  ttaarraaffýý
yyookk..  AAllddýýððýýmmýýzz
kkaarraarrllaarr  iiþþlleerrii
ddaahhaa  iissttiikkrraarrssýýzz
hhaallee  ggeettiirrddii..””

““SSaannýýrrýýmm  ttaarriihh
ddöönnüüpp  ggeerriiyyee
bbaakkttýýððýýnnddaa  bbaazzýý
þþeeyylleerriinn  ççookk
ddaahhaa  iiyyii  yyaappýýllaa-
bbiilleecceeððiinnii  ggöörree-
cceekk..  BBuunnaa  þþüüpphhee
yyookk..””

““BBuullaaccaaððýýmmýýzzýý
ssaannddýýððýýmmýýzz
ssiillaahhllaarrýýnn  hhiiççbbiirrii-
nnii  bbuullaammaaddýýkk..””

““ÝÝddaammýýnn  ssaaddeeccee
bbaazzýý  bbööllüümmlleerriinnii
iinntteerrnneetttteenn
ggöörrddüümm..  AAssýýllmmaa
aannýýnnýý  sseeyyrreettmmeekk
iisstteemmeeddiimm..
IIrraakkllýýllaarr  iiddaammýý
ddaahhaa  uuyygguunn
kkooþþuullllaarrddaa  yyaapp-
mmaallýýyyddýý..””

YYeennii  IIrraakk  ((AABBDD  

IIrraakk’’ttaa  AA  

LLaaiikklleerr  ddee,,  AAKKPP  ddee  ssaavvaaþþttaann  yyaannaa

Bu strateji
dünyanýn ve

kaynaklarýnýn
kontrolünü ele

geçirmeye
dayanýyor.

Genelkurmay ve
Kemalist cephe
gerekirse Irak'a

girileceði yönünde
arka arkaya

açýklamalar yaptý.

Irak savaþý baþladýðýndan bu yan
öldü. Irak’tan her gün dönen ask
tetikledi. Asker aileleri artýk dah
istemiyor...
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Ahmedinejad'ý bile
destekleyeceðiz!

Bir zamanlar hayat sosyalistler için çok kolaydý.
Dünya iki kampa ayrýlmýþtý; kapitalizmi Amerika
temsil ediyordu, "sosyalizmi" Rusya. Birincisi kötü,
ikincisi "iyi" idi. Ýkisi doðrudan kapýþtýðýnda,
düþünmeye gerek olmadan, ikincisi desteklenirdi
elbet. Ama genellikle doðrudan deðil, dolaylý
olarak kapýþýrlardý; nüfuz alanlarý vardý; bu alan-
larda birinin desteklediði X ülkesiyle diðerinin
desteklediði Z ülkesi kapýþýrdý. Bu durumda da iþ
kolaydý: Rusya'nýn nüfuz alanýna dahil olan ülke
"ilerici", "sosyalist" olarak desteklenir,
Amerika'nýnki "karþý devrimci" olarak tanýmlanýr
ve ona karþý çýkýlýrdý. Uzun boylu tahlillere,
araþtýrma ve tartýþmalara gerek olmazdý. George
Orwell'in HHaayyvvaannllaarr  ÇÇiiffttlliiððii'ndeki gibi "Dört
bacaklýlar iyi, iki bacaklýlar kötü" idi.

Sonra hayat biraz zorlaþtý. Çin ile Rusya'nýn arasý
açýldý, bir nufüz alaný daha çýktý. Bu ikisi
itiþtiðinde hangisinin iyi hangisinin kötü olduðu,
kimin destekleneceði sorun haline geldi. Ama bu
sorun da kýsa zamanda çözüldü. Ben Çin'i destek-
liyorsam, Çin'in desteklediði her þey iyidir, ben de
onu desteklerim; Rusya'yý destekliyorsam,
Rusya'nýn desteklediklerini desteklerim. Oldu bitti;
o kadar da zor deðil.

Bugün ise iþler iyice çýðýrýndan çýktý. Dünya iyice
karmaþýklaþtý. Þablonlar yok oldu. Kimin kaç
bacaðý olduðunu saptamak bile zor artýk.

Siyasi düþüncelerini bir süper gücün devlet mat-
baalarý tarafýndan yayýnlanan kitaplarýn ter-
cümelerinden almaya alýþýk olanlar için, hayat yine
de kolay olabilirdi. Sonuç olarak, Amerikan
emperyalizmi sapasaðlam yerinde duruyor,
dünyaya eskisinden bile daha azgýnca ve kanlý bir
þekilde kök söktürüyor. Buna karþý çýkmak, diren-
mek gerekir, deðil mi?

Evet, ama dünyayý þablon kullanmadan yorumla-
ma yeteneðini çoktan kaybetmiþ olanlar için, ek bir
karmaþýklýk daha var. Emperyalizme karþý durmak
gerektiðine inanýyorlar elbet hâlâ, ama bu ek kar-
maþýklýk nedeniyle, emperyalizme sadece lafta
deðil fiili olarak karþý duranlarý desteklemekte zor-
lanýyorlar.

Latin Amerika'da karmaþýklýk yok. Chavez,
Morales ve Rafael Correa neoliberalizme karþý
halkýn direniþini temsil ediyor, bu direniþi destek-
lemekte kimsenin sorunu yok.

Ama daha doðrudan, daha sýcak olan direniþ,
çeþitli nedenlerle, Ortadoðu ülkelerinde yaþanýyor.
Ýþte bu direniþi desteklemekte zorlananlar çok.
Niye? Sözünü ettiðim ek karmaþýklýk nedeniyle.
Bu ülkelerin nüfusu çoðunlukla Müslüman ve
direniþ çok zaman Ýslam'ýn dilini, örgütlerini,
düþüncelerini kullanýyor. Yani þablona uymuyor.
Antiemperyalist direniþin klasik yüzlerine uygun
düþmeyen yüzler direniþin baþýný çekiyor: Lübnan
Hizbullahý’nýn lideri Þeyh Hasan Nasrallah,
Filistin'de Hamas'ýn kurucusu Þeyh Ahmet Yasin,
Ýran'da Mahmud Ahmedinejad gibi. Bunlarýn
hepsi, direniþin baþýný çekmenin yaný sýra, beðen-
mediðimiz, onaylamadýðýmýz iþler de yapýyor. En
çok da Ahmedinejad yapýyor.

Amerika savaþýn boyutlarýný geniþletiyor, Irak'a
yeni asker gönderiyor. Somali'yi bombalýyor.
Ýran'a saldýrma olasýlýðý hergün artýyor. Ýsrail'in
Ýran'a saldýrma planlarý hakkýnda bilgiler sýzýyor.

Ýran'a saldýrýldýðý zaman, Ahmedinejad'ý beðen-
medikleri ve þablona uygun bulmadýklarý için
saldýrýya karþý çýkmayanlar emperyalizmin iþini
kolaylaþtýrmýþ olacak. Þablonlardan vazgeçmek
daha iyi olmaz mý?

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Somali: Savaþýn  yeni  cephesi
ABD yine 'terörle savaþ' bahanesiyle sivilleri
öldürüyor. Bu kez hedefi Somali. Ülkede EEll  KKaaiiddee
üyelerinin bulunduðu bahanesinin ardýna sýðýnarak
hava saldýrýlarýna baþladý. Petrol ve doðalgaz re-
zervlerine sahip ülkede, ABD desteðindeki Etiyopya
ordusu yerini korumaya devam ederken Bush da
Berbera kentine üslenme planlarý yapýyor.

Yýllardýr çatýþmalarýn, yýkýmlarýn durulmadýðý
ülkede Geçici Hükümet (GFH) ““YYeerrddee  oo  kkaaddaarr  ççookk
ööllüü  yyaattýýyyoorr  kkii,,  kkiimm  kkiimmddiirr  bbiilleemmiiyyoorruuzz..  AAmmaa  ssaallddýýrrýý
bbaaþþaarrýýyyaa  uullaaþþttýý..AAmmeerriikkaallýýllaarrýýnn  KKaaiiddee  üüyyeelleerriinnee  hhaavvaa
ssaallddýýrrýýssýý  ddüüzzeennlleemmeeyyee  hhaakkkkýý  vvaarr..”” þeklinde açýkla-
malarda bulunuyor.

Nükleer  baþlýk  projesi
ABD gelecek hafta son 20 yýldaki ilk yeni nükleer
savaþ baþlýðýný geliþtirme yönündeki önemli adým-
larýný açýklayacak. Bush'un onayýnýn ardýndan 2010
yýlýnda mühendislik çalýþmasýna baþlanmasý,
2012'de ise üretime geçilmesi planlanýyor.

ABD, Irak'ta son dört
yýldýr çeþitli planlarý ortaya
koyuyor. Bu planlarý gül-
lük gülistanlýk bir ortamda
uygulayabileceðini
zanneden ABD Irak
direniþinin ve savaþ karþýtý
hareketin sert kayasýna
çarptý.

" NNiissaann  22000033:: Tarihin en
büyük bombardýmýna tut-
tuklarý Baðdat'a giren
iþgalci ABD güçleri Irak'ý
yeniden yapýlandýrma
hareketine giriþti. Bütün
bakanlýklar, saraylar,
müzeler, kütüphaneler,
binalar yaðmalandý.
Katliamlar baþladý. 

" MMaayyýýss  22000033:: Bush Irak'ta
direniþin ve kargaþanýn
artmasýyla PPaauull BBrreemmeerr'i
bu kaosa son vermesi için
göreve getirdi. BBrreemmeerr
daha sonra otobiyografi-
sinde bunun 'imkansýz bir
görev' olduðunu yazdý. 

" MMaayyýýss  22000044:: Bush, kalýcý
bir Irak hükümetinin
temellerini atmak için
ataða geçti. Amerikan
baþkaný, altyapý sorun-
larýný ve güvenliði çözmek
için taahhütte bulundu.
Sonuç: Irak'ta alt yapý ve
güvenlik diye bir þey
kalmadý. Direniþ giderek

artmaya devam etti.  
"KKaassýýmm  22000055:: Amerikan

birliklerine yönelik þiddet
olaylarý ve ölen Amerikalý
askerlerin sayýsýnýn týr-
manýþa geçmesiyle Bush
‘ulusal strateji’ adýný
taþýyan baþka bir plan
ortaya attý. Plan baþarýya
ulaþmayýnca zaman ve
sabýr istedi. 

" HHaazziirraann  22000066:: Ýþbirlikçi
bir Irak hükümetinin
göreve baþlamasýyla Bush,
Irak'a gitti. Baðdat'taki
Irak güvenlik güçlerinin
sayýsýný artýrmak için 'hep
birlikte ‘ileri operasyonu'
adýndaki yeni plan ortaya
atýldý. Þiddet artarak
sürdü. 

" TTeemmmmuuzz  22000066:: Bush ve
Irak Baþbakaný NNuurrii  EEll
MMaalliikkii, bir önceki planýn
da suya düþmesi üzerine,
Irak birliklerine daha çok
Amerikan askeri polisinin
entegre edilmesini ve
Irak'ýn vilayetlerindeki
Amerikan askerlerinin
Baðdat'a yeniden konuþ-
landýrýlmasýný öngören
yeni bir güvenlik planý
hazýrladý. Amerikan askeri
komutasý, ekim ayýnda bu
planýn baþarýsýz olduðunu
kabul etti. 

" OOccaakk  22000077:: Irak'ýn iþgal
edildiði Mart 2003'ten
itibaren ölen Amerikan
askerlerinin sayýsý 3 bini
geçerken, Bush, yaklaþýk
21 bin 500 takviye askerin
gönderilmesini, 1 milyar
dolardan fazla ekonomik
yardým öngören planýný
açýkladý. 

  DD))  ssttrraatteejjiissii

 AABBDD  oorrdduussuu

BBuusshh’’uunn  bbaaþþaarrýýssýýzzllýýkkllaarrllaa
ddaannss  eeddeenn  ppllaannllaarrýý

Bush, 21 bin 500
takviye askerin
gönderilmesini,
1 milyar dolar

ekonomik yardým
planýný açýkladý 

eðitimci sayýsý: 4-5 bin 
Amerikan asker-

lerinin ulaþtýðý en yük-
sek sayý: (Ocak 2005'te)
160 bin 

Irak'ta ölen Amerikan
askerlerinin sayýsý: 3
binden fazla

Çatýþmada yaralanan

askerlerin sayýsý: 22 bin
800 

Savaþýn aylýk
maliyeti: 8.4 milyar
dolar 

Irak'ýn iþgal edildiði
20 Mart 2003'ten beri
toplam maliyet: 350 mil-
yar dolar 

650 bin Iraklý’nýn yanýsýra 3 binden fazla Amerikan askeri de
r tabutlarý ABD’de çok sayýda savaþ karþýtý kampanyayý da
fazla genç Amerikalý’nýn savaþ ve iþgal yüzünden ölmesini
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Etkili  bir  gücün  doðuþu  ve  geliþimi

KKeevviinn  OOvveennddeenn
KKaarrll  MMaarrkkss ve çalýþma arkadaþý FFrreeddeerriicckk  EEnnggeellss, 1879'da

politik görüþlerini þöyle özetlediler:
"Neredeyse kýrk yýldýr sýnýf mücadelesinin tarihin itici

gücü olduðu, özellikle de burjuvazi ve proletarya arasýnda-
ki sýnýf mücadelesinin modern toplumsal devrimin en
önemli manivelasý olduðu vurgusunu yapýyoruz."

Bu kýrk yýl boyunca proletarya (iþçi sýnýfý), farklý sanayi
kollarýndaki daðýlýmý, etnik ve ulusal bileþimi, yaþam koþul-
larý ve örgütlenme açýsýndan büyük bir deðiþim geçirdi. 

Bu deðiþimin nedeni kapitalizmin kendi dinamiz-miydi.
MMaarrkkss ve EEnnggeellss 1848'de, kapitalizmin ayýrt edici özel-
liðinin üretimi sürekli olarak "kökten de-ðiþtirmesi"
olduðunu yazmýþlardý. 

Bugün gazeteciler ve akademisyenler arasýnda yaygýn bir
söylem var; o da, ekonominin geçtiðimiz kýrk yýl içindeki
yeniden yapýlanmasýnýn iþçi sýnýfýnýn ve ona dayalý poli-
tikanýn yok olmasýna yol açtýðý söylemi. 

Fakat,  bugün tipik geleneksel iþçi sýnýfý olarak görülen
sýnýf -fabrikadaki iþçi temsilcileri komitesi, militan maden-
ci- MMaarrkkss'ýn hakkýnda yazdýðý iþçi sýnýfýndan çok uzaktý. 

18. yy'da baþlayan sanayi devriminin kalbi tekstil sek-
törüydü. Pamuklu kumaþ üreten Lancashire þehirleri, iþçi-
leri kýrsal kesimden kente çekmiþti. Çok sayýda Ýrlandalý
köylü, topraklarýndan ayrýlýp Ýngiliz fabrikalarýnda çalýþ-
maya baþlamýþlardý. 

19.yy'ýn ortalarýna gelindiðinde, Liverpool ve Manchester
þehirlerinin nüfuslarýnýn beþte biri ile üçte biri arasýndaki
kesimini Ýrlanda'dan gelen göçmenler oluþturuyordu. Bu
göçmenler üzerinde en büyük etkiye sahip olan kurum
KKaattoolliikk  KKiilliisseessii'ydi. 

Ýþçi sýnýfý ve yerel bölgeler arasýnda, gelenek, kültür, iþ
yerinin büyüklüðü açýsýndan büyük farklýlýklar vardý. 

Kapitalistler, sanayi deðiþmeye baþlar baþlamaz, bu yeni
sýnýfý fabrikalara çekmeyi baþardýlar. 

1830'da yüzde 50 olan pamuklu kumaþ ihracatý 1870'de
yüzde 35'e düþtü. 

Yüzde 10'larýn altýnda olan aðýr sanayi mallarý ihracatý
hýzla artarak yüzde 25'e yükseldi. Ýngiltere'de 1880'de 500
bin olan kömür madencisi sayýsý, 1914'de 1.2 milyona
ulaþtý. 

Geleneksel sanayi iþçisi imajý bu son dönemde þekillendi. 
Fakat, doruk noktasýnda olduðu dönemde bile iþçi

sýnýfýnýn en fazla yarýsý imalat sektöründe çalýþýyordu.
Tarým, 19.yy boyunca en büyük iþ alaný olarak kalmaya
devam etti.  

Yüz binlerce iþçi ve asýl olarak kadýnlar ev içi hizmetlerde
ya da garantisi olmayan iþlerde, örneðin sokak satýcýsý ya
da terzi olarak, çalýþýyordu. 19.yy boyunca iþçi sýnýfýnýn
büyük bölümü örgütsüzdü. 

Sendika, politik ve kültürel örgüt, ve hatta ortak bir iþçi
sýnýfý çýkarýný paylaþma fikri bile, yeni iþçi gruplarýnýn
yaratýlmasýndan sonra gerçekleþti. 

Örgütlenmeyi ve ortak bir çýkar duygusunu yaratan
mücadeleler, yavaþ yavaþ gerçekleþen sendikalaþmanýn
deðil, büyük politik karþý karþýya geliþlerin ürünü olan
büyük patlamalarýn sonucunda ortaya çýktý. 

1830'larda, iþçilerin, baskýcý devlete raðmen sendika
kurma giriþimleri sonucunda bir dizi sert, yerel mücadelel-
er oldu. 

Bu izole mücadeleler politik bir sorun etrafýnda þekillendi
-oy hakký- ve ilk kitlesel iþçi sýnýfý hareketinin -ÇÇaarrttiissttlleerr-
doðuþuna yol açtýlar. 

Çartsitlerin yenilmesi gericilik döneminin baþlamasýna
neden oldu. MMaarrkkss'ýn 1850'lerde Ýngiltere'de gözlemlediði
iþçi sýnýfý, onun, "kapitalizmin mezar kazýcýsý" olarak
tanýmladýðý iþçi sýnýfýndan çok daha farklý görünüyordu. 

Varolan sendikalar muhafazakardýlar ve sadece az sayýda
tecrübeli iþçi sendikalarda örgütlüydü. Bir sonraki
radikalleþme dalgasý kesinlikle onlarý etkiledi. 

Bu dalga, hükümetin, Amerika'da 1860'larda gerçekleþen
iç savaþ sýrasýnda köleliði savunan Güney'i desteklemesi
sonucunda ortaya çýktý. 

Güney'in desteklenmesine karþý yapýlan ajitasyon, tekstil
iþçilerinin, köle sahiplerinin zaferinin, ucuz ham pamuk
temin edilmesini garanti altýna alarak iþ güvencesi saðlay-
acaðý iddiasýný reddettikleri Lancashire da dahil olmak
üzere, iþçi sýnýfý bölgelerine yayýldý. 

MMaarrkkss bu ajitasyondan yola çýkarak, 1864'de UUlluussllaarr
aarraassýý  ÝÝþþççiilleerr  BBiirrlliiððii'nin kurulmasýna yardým edebildi. 

Bu birliðin fikirlerinden etkilenen bireyler yirmi yýl sonra,
vasýfsýz iþçiler arasýnda militanlýk patlamasý olan "Yeni
Sendikacýlýk"ýn ortaya çýkýþýnda önemli bir rol oynadý. Bu
iþçiler arasýnda liman iþçileri, günlük "rizikolu" iþlerde
çalýþan iþçiler vardý. 

Yeni iþçi gruplarýnýn þekillenmesi, sosyalist ajitasyon, ve
ardýndan ani mücadele patlamalarýndan oluþan bu süreç
20.yy'da devam etti. 

CCeennggiizz  AALLÐÐAANN

Bir saltanatýn yýkýlýp ye-
rine bir cumhuriyetin
kurulmasý elbette ilerici bir
harekettir. Ama bu, yeni
kurulan rejimin
demokratik olduðu
anlamýna gelmez. Osmanlý
Ýmparatorluðu yýkýlýp yeri-
ne kurulan Türkiye
Cumhuriyeti için bu
durum geçerlidir.
Cumhuriyet 1938'e kadar
tek adam, 1950 yýlýna
kadar da tek parti diktatör-
lüðüdür. 

Bunu pek çok kiþiyle bir-
likte dönemin en önemli
ismi MMuussttaaffaa  KKeemmaall bizzat
kendisi söylemiþtir.
Kurduðu tek parti ve tek
adam rejiminin bir dik-
tatörlük olduðunu 1930'da
yakýn arkadaþý FFeetthhii
OOkkyyaarr'a þu sözlerle ifade
ediyordu: "Bugünkü man-
zaramýz aþaðý yukarý bir
dictature manzarasýdýr.
Hâlbuki ben cumhuriyeti
þahsi menfaatim için yap-
madým. Hepimiz faniyiz.
Ben öldükten sonra arkam-
da kalacak müessese bir
istibdat (baský- b.n.)
müessesesidir. Ben ise mil-
lete miras olarak bir istib-
dat müessesesi býrakmak
istemiyorum" ((KKeemmaalliissttlleerr
ÜÜllkkeessiinnddee  CCuummhhuurriiyyeett  vvee
DDiikkttaattöörrllüükk,,  MMeelliihh
PPeekkddeemmiirr))..

KKoollttuukk  sseevvddaassýý
MMuussttaaffaa  KKeemmaall, her þey-

den önce, belli bir sýfatý, bir
rütbesi olmasýna, mutlaka
yönetimde olmaya çok
önem verdi. Bu gazetede
daha önce de anýldýðý gibi
Rauf Orbay'a " Sivil olur-
sak her þey biter Rauf.
Devlet makam ve mesne-
dinin baþka bir deðeri
vardýr" demesi bundandý.

''EEnnvveerrllaanndd''
Zaten ÝÝttttiihhaatt  vvee  TTeerraakkkkii

geleneðinden gelme olan
MMuussttaaffaa  KKeemmaall ve yakýn
çevresi diktatoryal eðilim-
lere daima sahipti. Örneðin
1908 devrimi Ýttihatçýlar'ýn
önderliðinde yukarýdan bir
burjuva siyasal devrimdir.
Bu sürecin devamýnda,
1913'ten itibaren EEnnvveerr
PPaaþþaa sivrilmeye baþladý ve
ülkeyi askeri bir diktatör
gibi yönetti. Öyle ki ittifak
kurduðu Almanlar
Osmanlý ülkesine
''EEnnvveerrllaanndd'' diyordu. 

Cumhuriyet’ten sonra da
bu tek adam olgusu devam
etti. Yalnýzca "tek adam"
deðiþti. Ýkinci Adam olarak
anýlan ÝÝssmmeett  ÝÝnnöönnüü'nün
ikinci adamlýðý bile ancak
Atatürk'ün ölümünden
sonraydý. Aslýnda MMuussttaaffaa
KKeemmaall iktidarý ele geçirdik-
ten sonra daima, 'birinci'
deðil tek adamdý. Çünkü
diktatörlükler tek adam
gerektirir.

OOrrdduunnuunn  ggüüccüünnee
yyaassllaannmmaakk

Zaten sýrtýný daima
orduya yaslamasý da bunu

gösteriyor. Türk-Yunan
savaþýnda, sonraki iktidar
mücadelesinde, ulus
devletin inþasýnda ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluþunda hep ordu
gücünü kullandý. ÝÝssmmeett
ÝÝnnöönnüü 1968'de bunu çok
güzel özetler: "Milli
mücadele esasen bir ordu
ihtilali idi".

Çünkü daðýlan Osman-
lý'nýn ayakta kalan en ör-
gütlü gücü orduydu. Bazý
komutanlar yenildiklerini
bile kabul etmiyordu. Milli
mücadele kazanýldýktan ve
Yunanlýlar çekildikten
sonra ordunun itibarý daha
da arttý. MMuussttaaffaa KKeemmaall de
bu ordunun baþkuman-
danýydý. Cumhuriyet
kurulduktan sonra bile

orduyu hiç ihmal etmedi
ve ölümüne kadar 15 yýl
boyunca orduyu en sadýk
adamlarýndan biri olan
FFeevvzzii  ÇÇaakkmmaakk'ýn
Genelkurmay
Baþkanlýðý'nda tuttu.

AArrkkaaddaaþþllaarraa  eellvveeddaa  
MMuussttaaffaa  KKeemmaall yakýn

çevresine daima en
güvendiði adamlarý
topladý. Onlardan daima
mutlak bir itaat ve sadakat
bekledi. En ufak bir
kuþkuya kapýldýðýnda
çevresinden uzaklaþtýrdý,
hatta siyaseten tasfiye etti.. 

Kurduðu rejimin ayakta
kalmasý için en yakýn
arkadaþlarýný bile tasfiye
etmekten, hatta idama
kadar yollamaktan kaçýn-
mayan bir liderdi. Örneðin,
Mart 1925'te, ÞÞeeyyhh  SSaaiitt
öncülüðünde Kürtler'in
ayaklanmasýyla çýkarýlan

TTaakkrriirr-ii  SSüükkûûnn  KKaannuunnuu
muhaliflerini tasfiye
etmede MMuussttaaffaa  KKeemmaall'in
oldukça iþine yaramýþtý.
1924 Kasým ayýnda KKaazzýýmm
KKaarraabbeekkiirr baþkanlýðýnda
kurulan TTeerraakkkkiippeerrvveerr
CCuummhhuurriiyyeett  FFýýrrkkaassýý  ((TTCCFF))
kapatýldý. MMuussttaaffaa
KKeemmaall'in tek adamlýðýna
itiraz eden bütün paþalar
((KKaazzýýmm  KKaarraabbeekkiirr,,  AAllii  FFuuaatt
CCeebbeessooyy,,  RReeffeett  BBeellee,,  CCaaffeerr
TTaayyyyaarr))  ve RRaauuff  OOrrbbaayy
1926 Ýzmir suikastý vesile-
siyle idam talebiyle ÝÝssttiikkllââll
MMaahhkkeemmeelleerrii'nde yargý-
landý. Bunlar kellelerini
kurtardý ama siyasi hayat-
larý da sona erdi. MMuussttaaffaa
KKeemmaall  ölene kadar sahn-
eye bir daha adým ata-
madýlar. Bunlarýn tamamý

MMuussttaaffaa  KKeemmaall'in yakýn
arkadaþlarý ve milli
mücadeleyi birlikte yönet-
tikleri silah arkadaþlarýydý.
Hatta onu tek adamlýða
taþýyan kadro bunlardan
oluþuyordu. En yakýn
arkadaþý MMuussttaaffaa  ÝÝssmmeett'i
((ÝÝnnöönnüü)) bile 1937'de "Sen
artýk yoruldun. Biraz çek-
ilip dinlen" diyerek
görevinden aldý Herkesin
vefa borcu ödeme anlayýþý
farklý elbette.

MMuuhhaalleeffeettee
ttaahhaammmmüüll

AAttaattüürrkk muhalefeti hiç
sevmedi, bazen katlanmak
zorunda kaldýðýnda da
bunlara askeri yöntemler
uyguladý. Kendi kurdur-
duðu SSeerrbbeesstt  CCuummhhuurriiyyeett
FFýýrrkkaassýý  ((SSCCFF))  bile yalnýzca
bir deneme olarak kaldý.
Ekim 1930'da yapýlan yerel
seçimler, genel seçim

yapýlmasý halinde kaybe-
dileceðini gösterince SSCCFF
feshedildi. 

Cumhuriyet döneminde
ordu, parti ve bürokrasi
üzerinde tam bir denetim
saðlayan AAttaattüürrkk'ün bunu
baþardýktan sonraki ilk iþi,
milli mücadelede ilk ittifak
kurduðu din adamlarýnýn
ve Kürtlerin baþýný ezmek
oldu.(Ama büyük toprak
sahipleri ve tüccarlarýn
ekonomik hâkimiyetlerine
bulaþmadý.)

HHooþþ  ggeellddiinn
ccuummhhuurriiyyeett,,  ggüüllee
ggüüllee  ddeemmookkrraassii

1925'te Türkiye'de tek
partili bir rejim kurulmuþ-
tu. Milli mücadele
kazanýlmýþ, cumhuriyet
kurulmuþtu, ama içeride
bir siyasi muhalefet vardý.
Siyasi muhalefetin baþýný
ezmek pürüssüz bir iktidar
yolu için þarttý. Bu iktidar
mücadelesinde MMuussttaaffaa
KKeemmaall, SSCCFF deneyiminden
sonra, ölümüne kadar bir
daha çok parti lafýný aðzýna
almadý. 

Kurduðu tek parti rejimi
bir zorunluluk deðil bir
tercihti. O günün
dünyasýnda Rusya,
Almanya ve Ýtalya'da da
tek partili rejimlerin bulun-
masý ona meþruiyet kazan-
mada yardýmcý oluyordu.
"Türkiye çok partili ve
demokratik bir rejime
hazýr deðildi" diyenler bir
gerçeði ya gizliyor ya da
görmüyor. 1908-12 arasý ve
sonra 1919-22 arasý çalýþan
BBiirriinnccii  MMeecclliiss hem çok par-
tili, çoðulcu, hem de
demokratik siyasal örnek-
lerdi. TTCCFF'nýn kapatýlmasý,
o dönemin en güçlü akým-
larýndan olan komünistlere
örgütlenme hakký tanýnma-
masý, hatta milli mücade-
leye katýlmak için
Anadolu'ya gelen MMuussttaaffaa
SSuupphhii ve arkadaþlarýnýn
öldürülmesi, çok partili
siyasete son verip tek parti,
daha da öteye tek adam
rejiminin kurulmasý tama-
men tercihti.

Kýsaca, Ýttihatçýlýðýn
devamý olan Kemalizm
katýksýz bir diktatörlüðün
ideolojisiydi. Aslýnda bunu
cumhuriyet sonrasý görev
daðýlýmý da kanýtlýyor.
1923-1938 arasý 15 yýllýk
dönem iktidar hizbinin
li*derleri ayný zamanda
Cumhurbaþkaný (AAttaattüürrkk),
Baþbakan (ÝÝnnöönnüü) ve
Genelkurmay Baþkaný
(FFeevvzzii ÇÇaakkmmaakk) oldular.
AAttaattüürrkk orduyu milliyetçi
muhafazakâr asker FFeevvzzii
ÇÇaakkmmaakk'a, hükümeti de
ýlýmlý reformist ÝÝnnöönnüü'ye
emanet ettikten sonra
kültürel bir faaliyete giriþti.
Askeri mücadeleyi kazan-
mýþ ve bir ulus devlet kur-
muþtu. Þimdi bir de bu
devlete bir ulus yaratmasý
gerekiyordu. Bunun için en
baþta tarih olmak üzere
çeþitli kültürel çalýþmalar
yapmaya ve yaptýrmaya
baþladý...

Kemalizm ve diktatörlük
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AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçir-
ilip kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye
sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþ-
tur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm
-Sosyalistler, bir ülkenin

iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmeli-dir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  

… anne babalarýn çocuk-

larýný okula gönderme
nedenleri arasýnda bugünkü
kadar büyük bir uçurum
olmayacak. Okula gönder-
menin nedeni, basitçe, ço-
cuðun eðitim almasýdýr. Pa-
rasal sorunu olmayan ailel-
er çocuklarýný gerçekten de
iyi eðitim alsýnlar, eðitimli
olsunlar diye okula yollar.
Onlarýn geleceklerine dair
hiçbir mali kaygýlarý olmasa
da eðitimli olmalarýný
gerçekten isterler. Yani oku-

lun gerçek amacýna uygun
bir istekleri vardýr.

Yoksul ev kadýnlarý ise
çocuklarýna "bir an önce
okula gitse de ben de iþimi
gücümü rahatça yapsam"
düþüncesiyle önlük giydirir-
ler. Çünkü akþama kadar
yapacak o kadar çok iþ
vardýr ki bir de etrafta
baðýrýp çaðýran, oradan
oraya koþturup duran
çocuklarla uðraþmak
gerçekten de çýldýrtan bir

þey olsa gerek. 
Ee, okul bir yandan

çocuðun güvenli bir yerde
kontrol altýnda tutulabile-
ceði bir mekândýr, bir yan-
dan da, eh iþte, okuma-
yazma, az buçuk da hesap-
kitap öðrenme yeridir. Ama
asýl olarak kadýna beþ-altý
saat 'boþ vakit' saðlar.
Zengin kadýnlarýn ise böyle
dertleri yok. Onlar zaten ev
iþi yapmýyor. Çocuklarýyla
rahat rahat ilgilenebilir,

hatta okula baþlamadan
önce okuma-yazma bile
öðretebilirler. Bence sosyal-
ist toplumda,

a) kadýnlar bugünkü kadar
çok ev iþi yapmayacaðý, b)
çocuklara toplum tarafýndan
da bakýlabileceði, c) zengin-
yoksul kavramlarý ortadan
kalkacaðý için, kadýnlarýn
çocuklarýný okula yollama
nedenleri arasýnda bu kadar
büyük bir uçurum gerçekten
de olmayacak.

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR
DÜNYADA

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

AAlleexx  CCaalllliinniiccooss

Antikapitalist hareket içinde yer
alan herkes George Monbiot’un
“küresel bir demokratik devrim”
talep eden yeni kitabý “Farklý bir
dünya için Manifesto” adlý kitabýný
sevinçle karþýladý.

Monbiot bu kitabýnda “küresel
diktatörleri” hedef alýyor. Ama
daha da öteye büyük þirketlerin
bugünkü egemenliðine karþý nasýl
bir alternatif yaratýlmasý gerektiðini
hareket içinde tartýþýyor.

Sosyalist bir gazeteye verdiði
röportajýnda “programý olmayan
bir hareketin geleceði yoktur” diyor
ve ekliyordu: “Gündemi biz belir-
leyinceye kadar olumlu bir deðiþim
gerçekleþtirme þansýmýz yok.”

Monbiot’un programý haklý olarak
hareket içindeki Yeþiller ve otonom-
cular tarafýndan savunulan “yerel
üretip yerel ticaret yapma” fikrine
katýlmýyor. 

Monbiot güçlü bir biçimde
“yerelleþmenin” yoksul ülkeleri
zengin ülkeler için ham madde
üretmeye hapseden küresel eþitsi-
zliði arttýracaðýný anlatýyor. Ona
göre sorun küreselleþmenin çok
fazla deðil çok az olmasý.

“Küresel yönetim” örgütleri
denen Birleþmiþ Milletler ve
Uluslararasý Para Fonu, IMF baþta
Amerika Birleþik Devletleri olmak
üzere ulus devletler tarafýndan kon-
trol edilmektedir. Monbiot’nun
önerdiði çözüm demokrasiyi ulusal
düzeyden küresel düzeye çýkarmak.

Monbiot’nun programý dört
deðiþimi içeriyor: doðrudan oyla
seçilen bir dünya parlamentosunun
yaratýlmasý, BM Genel Kurulu’nun
daha fazla temsili yeteneðinin
olmasý, uluslararasý bir finans kuru-
munun kurulmasý ve adil bir küre-
sel ticaret düzeninin kurulmasý.

Kitabýnýn son kýsýmlarýnda açtýðý
son iki önerisi daha acil olanlar.
Yoksul ülkelerin Kuzey’in büyük
þirketlerinden baðýmsýz ve onlara
karþý korunan kendi sanayilerini
kurmalarýný istiyor. 

Ýlk olarak Ýkinci Dünya Sava-
þý’ndan sonra Maynard Keynes
tarafýndan savunulan bir mali sis-
tem öneriyor.

Bu sistemle yoksul ülkelerin
sürekli olarak borç bataðýna
girmeleri ve zenginlere daha fazla
zen ginlik aktarmalarý girdabýndan
çýkýlacaðýna inanýyor.

Uluslararasý ticareti ve mali sis-

temlerin reformu uluslararasý
zenginliðin ve gücün de yeniden
daðýtýmý olacak.

Ama acaba ticaret ve mali sistem-
ler sorunun temelini mi oluþturuy-
or. Eþitsizliðin giderek artmasý
bütün dünyada zenginlerle yok-
sullarý ayýrýyor. Ancak bu süreci
belirleyen ticaret deðil, yatrýmlarýn
ekonomik amaçlarla belirlenme-
sidir. Þu sýrada yatýrmlarýn çok
büyük bir kýsmý çok büyük bir
kýsmý zengin ülkelerde yerleþik
birkaç yüz þirket tarafýndan kontrol
edilmektedir.

Güneyde yer alan ülkeleden Çin
hariç hemen hiçbirisi doðrudan ya-
bancý yatýrým almamaktadýr. Yoksul
ülkeler sosyolog Michael Mann’ýn
dediði gibi küresel üretim siste-
minden çýkarýmýþ durumdadýrlar.

Büyük þirketlerin yatýrým kararlarý
insanlarýn ihtiyaçlarýný göz önüne
almaz. sadece körcesine bir þirketin
küresel pazarda rakiplerinden daha
fazla pay almak için giriþtiði reka-
bet tarafýndan belirlenir.

Bu, aþýrý yoðunlaþmaya yol açar.
kaynaklar kâr yapmayacaðý
düþünülerek durdurulan projeler-
de boþa yatmaktadýr. 1990’lardaki
ekonomik geliþme döneminde
ABD’de 60 milyon kilometre fibre-
optik kablo döþendi. Bu dünyayý
1566 defa dolanmaya yeter.

Ýþte bu süreç  kapitalizmin tarihi
boyunca ekonomilerin yükselme ve
çökme süreçlerini belirlemektedir.
Uluslararasý ticaretin ve karþýlýklý
ödeme sistemlerini düzenlenmesi

bu süreci pek de etkilemez.
Çözüm dünya çapýnda

demokratik olarak seçilen üretici ve
tüketici temsilcilerinin kaynaklarý
kontrol ederek nasýl kullanýlacak-
larýna karar verdiði bir planlý
ekonomidir.

Böyle bir alternatif  Michael A-
lbert’in Katýlýmcý Ekonomi kitabýn-
da ve benim Antikapitalist Mani-
festo kitabýmda tartýþýlmaktadýr.

Aslýnda bir anlamda Monbiot pro-
gramýnýn sýnýrlarýnýn farkýnda ama
o barýþçý bir devrim istiyor.
Devrimin “silahlý güçlerle”
karþýkarþýya gelebileceðini öngörüy-
or. Ama bu durumda IMF ve
Dünya Bankasý’nýn reform edilmesi
gerektiðini söyleyen George Soros’u
eleþtirisini hatýrlamalý.

Monbiot,”eðer bu deðiþimleri
gerçekleþtirebildiðimizde dünyanýn
en büyük süpergücünün hegemon-
yasýndan gönüllü olarak vazgeç-
mesini saðlayabiliyorsak Soros’un
küçük ve anlamsýz önerileri ile niye
uðraþalým” diyor.

Ne v ar ki ayný mantýk Monbiot
için de geçerli. Amerikan egemen
sýnýfýnýn direniþini kýrabilirsek niye
basit mali reformlarla kendimizi
sýnýrlayalým? 

Kapitalizmi bütünüyle yýkmak
varken neden onu ehlileþtirmek için
uðraþalým? George Monbiot “küre-
sel bir demokratik devrim”
savunurken haklý. Sorun onun
devrim anlayýþý ya yeterince derine
inemez ve sorunlarý köklü bir
biçimde çözemez.

Kapitalizmden  sonra  yaþam
KÝTAP Farklý bir dünya düzeni için Manifesto

FÝLM

NNuurraann  YYüüccee
Son zamanlarda izlediðim en

çarpýcý film. 1999 Sierra Leone deki
iç savaþý anlatmakta.

Ýç savaþ birden bire G8'lerin
Belçika'daki toplantýlarýnýn gündem
maddesi olmakta. Seçkin elmas tüc-
carlarýnýn da katýlýmýyla daha
önemli bir hale gelen toplantý baþta
çok insani nedenlerle savaþýn dur-
durulmasý gerektiðini vurguluyor.

"Binlerce yoksul Afrikalý petrol,
fildiþi, altýn yüzünden öldüler.
Þimdi de elmas ithalatý ile Devrimci
Birleþik Cephe kendine silah temin
etmekte. Bizler temiz ticaret yap-
mak istiyoruz. Bu kararýmýzýn
elmas tüccarlarý tarafýndan destek-
leniyor olmasý da bizi mutlu etmek-
te." Alkýþlar eþliðinde Van de Kaap
yöneticileri G8'i selamlamakta. Ýþin
aslý, masanýn etrafýnda oturanlarýn
hepsinin de bildiði gibi bu deðil.
Van de Kaap elmas þirketi Sierra
Leone deki elmaslarý kaçak yollarla

Liberya'ya geçirmekte. Liberya
üzerinden de elmaslar aklanarak,
her medeni toplumda genç kýzlarýn
rüyalarýný süsleyen tek taþlara dö-
nüþmekte. Bu rüyalara daha doðru-
su karlara engel olan Devrimci
Birleþik Cephe'nin ülkedeki elmas
alanlarýnýn %15'ini ele geçirmesi þir-
keti rahatsýz etmekte. Oysa þirket
makul ölçülerde hem devrimcilere,
hem de hükümete elmas karþýlýðýn-
da zaten silah saðlamaktadýr.

Bütün bu hikaye iki Afrikalý
adamýn iç savaþ sýrasýnda yaþadýk-
larýyla anlatýlmakta. Danny Archer
(Leonardo Dicaprýo) "Ben olmadan
sen sadece siyah bir adamsýn" diyen
elmas kaçakçýsý. Solomon Vandy
(Djimon Hounsou) bir balýkçý.
Oðlunun doktor olmasýný isteyen ve
her sabah gün doðmadan oðlunun
okula 5 km yürümesine ikna etm-
eye çalýþan bir adam. Filmin bir
sahnesinde Danny, Solomon'a
soruyor - ee sen ne avlýyorsun?

Solomon'un yanýtý sadece balýk
oluyor. Çok çarpýcý diyaloglarla
birçok alanýn sorgulanmasýna yol
açan cesur bir film. Özellikle
Amerikalý gazeteci Maddy
Bowen'in (Jennifer Conelly)  filmde-
ki üstendiði rol. Afganistan, Bosna
ve Sierra Leone'de gördükleri son-
rasýnda kurbanlar hakkýnda yaz-
maktan býkmasý ve dünyaya neden
bunlarýn olduðunu anlatmak
istemesi. Bu filmi görmek gerekir.
Merakýnýzý uyandýrmak adýna film-
den birkaç diyalog.

-Siyah, beyaz birlikte komünizme
karþý savaþtýðýmýzý söylediler.
Gerçek ise petrol, elmas, fildiþi çýktý.

-Ýnsanlar iyi mi kötü mü ? Sadece
insan

-Tüm ülke savaþ içindeyken niye
bir kiþiyi kurtarayým.

-Bu haberleri CNN'de spor pro-
gramý ya da hava durumu pro-
gramýndan önce izleyebilirsiniz.

-Her Amerikalý genç kýz elmas

istemez en azýndan nelere mal
olduðunu bilseler istemezler. 

-Afrika'da hala 200.000 çocuk
asker bulunmakta.

- Devrimci Birleþik Cephe'ye
iliþkin ise Van de Kaap þirketine
karþý duyduðum hisleri beslemek-
teyim.

Blood Diamond (Kanlý Elmas),
Yönetmen: Edward Zwick, Oyuncular:
Leanardo DiCaprio, Jeniffer Connelly,

Djimon Hounsou

"Dua edelim de buralarda petrol çýkmasýn"
Kanlý elmas
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Renkli ve
militan!
"Adana'dan kalkan ve
Baðdat'a iniþi sýrasýn-
da düþen uçak, KKuullaakk
ÝÝnnþþaaaatt  ÞÞiirrkkeettii  iþçilerini
taþýyordu. Kazada ha-
yatýný kaybeden 30
kiþi arasýnda, inþaat
þirketinin ortaklarýn-
dan ÝÝssmmaaiill  KKuullaakk da
bulunuyor."

Ölen 30 kiþiden
kaçýnýn ismini okuya-
biliyorsunuz yuka-
rýdaki satýrlarda? Bir
tek inþaat þirketinin
ortaklarýndan ÝÝssmmaaiill
KKuullaakk  adýný. 

Geçen hafta gerçek-
leþen uçak kazasýnda
30 kiþi öldü. Giriþ
metni MMiilllliiyyeett'ten
alýndý ama neredeyse
bütün medya benzer
haberlerle, þirket or-
taðýný manþetlere
taþýdý. Öyle ya,
"sýradan" veya iþçi
deðildi o, þirket ortaðý
bir patrondu. Ýsmini
önceden duymamýþ
olsak da patron oluþu-
nun doðasý gereði
onun ismi haber
deðeri taþýyordu; iþçi-
ler ise basit bir istatis-
tik malzemesi idi. 

Irak'ta 650.000 insan
yaþamýný yitirdi. Ne yüz
binlerce Iraklý, ne has-
tane kapýlarýnda, ne
maden göçüklerinde,
ne de okulda faþist
terörde hayatýný yitiren-
ler haber olabiliyor bur-
juva basýnýnda. 

Derdimiz elbet tek
tek isimlerimizi o
gazetelerde okumak
deðil. 29 iþçinin
öldüðü uçakta 1 tek
patronun adýný
manþete taþýmayý
uygun gören yayýnlar-
da "sýradan insan-
larýn" öyküsü ne denli
gerçekçi olabilir?
Sorunlarý, yaþadýklarý
kaygýlar nasýl olur da
kendine yer bulur? 

Bulmuyor ve bula-
mayacak. Bu nedenle
yalan gündemleri ve
yalan haberleri day-
atan "tarafsýz"
gazetelere karþý, ken-
dini "devrimci antikap-
italist" diyerek taraf
ilan eden militan bir
gazeteyle (evet elin-
izdeki gazeteyle)
"sýradan insanlarýn"
sýradan sorunlarýný
tartýþmak gerek. En
önemlisi ise bu sorun-
lara karþý harekete
geçmek için, bu
gazetenin bizim en
deðerli silahýmýz
olduðunu unutmamak
gerek.

EErrssiinn  TTEEKK

KKaappaaddookkyyaa'daki 50 bin peribacasýndan 5 bini çökme
tehlikesi altýnda.

Ege'ye can veren 560 kilometrelik BBüüyyüükk  MMeennddeerreess
NNeehhrrii evsel ve sanayi atýklarý yüzünden artýk siyah ren-
kli.

Ay tanrýçasý Selene'nin saçlarýný taradýðý ve ayna
olarak kullandýðý BBaaffaa GGööllüü kirlilik ve kuraklýk sonucu
kaybolmak üzere. Geçen ekim ayýnda gölde bütün balýk-
lar ölmüþtü.

BBoolluu  DDaaððýý'nda ayýlarýn gözüne uyku girmiyor. Herkes
endiþeli. 

Küresel ýsýnma nedeni ile kýþýn geldiðini anlayamayan
hayvanlar doðal davranýþlarýný deðiþtirdi. Bursa'da koru-
ma altýnda ve hayvanat bahçesinde bulunan 56 ayý hava
sýcaklýklarýndaki artýþ nedeni ile kýþ uykusuna yatmýyor. 

Su seviyesi önemli ölçüde azalan Beyþehir Gölüne
þehrin kaldýrýmlarýndan toplanan karlarýn suyu ile su
takviyesi yapýldý. 

Ýklim deðiþikliðine sebep
olarak doðal etkenler gös-
terilebilir; ama bugün bizi
ilgilendiren insanýn etki-
sidir. Artan nüfus daha çok
yerleþim alanýna, daha çok
besine, daha çok tarým
alanýna ihtiyaç doðuruyor.
Bu da doða üzerinde bir
baský oluþturuyor. Sonuç
olarak sadece doðal etmen-
leri sebep olarak göstere-
meyiz. Ancak insan kay-
naklý etkiler dahil
edildiðinde bir örtüþme
söz konusu.

ÝÝkklliimm  ddeeððiiþþiikklliiððiinniinn
iiþþaarreettlleerrii

Kutuplardaki buzullarýn
erimesiyle birlikte artan
deniz seviyesi. Yüksek
daðlardaki kalýcý kar
örtüsünün azalmasý.

Artan insan göçleri
Sýcak hava ve suyu

seven tropikal bitki ve hay-
vanlarýn daha soðuk yer-
lere çekilmeleri. Artan bali-
na ve yunus intiharlarý.

Aðaçlardaki yaþ halkala-
rýnýn daha hýzlý büyümesi,
daha erken çiçek açmalarý
ve farklý bölgelerde de
yetiþmeye baþlamalarý.

Son 1400 yýlýn en sýcak
dönemi olan 1990'lý ve
2000'li yýllar.

ÇÇöözzüümm  yyoolluu::
eenneerrjjii  vveerriimmlliilliiððii

Ýnsan kaynaklý iklim
deðiþikliði, yani küresel
ýsýnma, yalnýz bugünkü
kuþaklarý deðil, gelecek
kuþaklarý da ilgilendiren
en önemli küresel deðiþik-
lik konumunda. Ýklim
kendi eþik noktasýna yak-
laþmýþ, ama henüz
aþmamýþ durumda. Artýk
sadece yavaþlatýlabilir.

Bunun yolu da enerji ver-
imliðinden geçiyor. 

Karbondioksit salýmýný
içinde bulunduðumuz
çeyrek yüzyýlda azaltmak
zorundayýz. Fosil yakýtlar-
dan vazgeçerek güneþ, rüz-
gar gibi sonsuz enerji kay-
naklarýna yatýrým yap-
malýyýz. Yasal deðiþiklik-
lerle bu alan desteklenmeli.
Karbon vergileri artýrýl-
malý, temiz enerji teknoloji-
lerine kolaylýk saðlanmalý.
Bilinçlenmiþ bir
kamuoyuyla ve doðru
politikalarla bu mümkün.
Aksi takdirde yakýn gele-
cekte fiziki, siyasi ve sosy-
olojik açýdan bambaþka bir
haritamýz olacak.

PPeettrrooll  ssaavvaaþþllaarrýý
Sanayi devriminden

sonra atmosferde yýðýlan
karbondioksit miktarý %30

arttý ve oluþan "sera etkisi"
dünyanýn ortalama sýcak-
lýðýný artýrýyor.

Petrol, kömür, doðalgaz
ve otomobil lobilerinin
bunu inkar ve örtbas etme
döneminin ardýndan iklim
bilimcilerin tamamý artýk
fosil yakýtlarýn rolünü
kabul etti.

Ama bu lobinin ilgisizliði
malesef büyük felaketleri
ardý ardýna getiriyor ve
durmayacaðýný da Irak
petrolünün gelecek 30 sene
içinde dünyanýn üç büyük
kapitalist þirketi arasýnda
nasýl bölüþüleceðinin plan-
larýyla geçtiðimiz hafta
anladýk. 

Halbuki mevcut petrol
kaynaklarýnýn azalmasý ve
buna baðlý bir ekolojik
çöküþün baþlamasý için
öngörülen tarihler sadece
birkaç on yýl uzaklýkta.

KKyyoottoo
Halâ enerji kredilerinin

%90'ý ve 300 milyar dolar-
lýk sübvansiyon her yýl bu
sisteme aktarýlýyor.
Gezegendeki milyarlarca
insan bu baðýmlýlýk siste-
minden kurtulmaya hazýr
deðil ya da üþeniyor. Bu
sebeple Kyoto Protokolü
yýllardýr devreye soku-
lamýyor. Kyoto'yu imza-
layan 122 ülkenin sera gazý
emisyonundaki payý
%44,2. ABD, Rusya ve
Türkiye anlaþma karþýsýn-
da direnen ülkelerden.
Bush iktidarýnýn Kyoto
karþýtý tavrý, anlaþmaya
yakýn olan Rusya'yý
sýkýþtýrýyor. Rusya ise tek
baþýna %17'lik bir orana
sahip ve Kyoto'yu imzala-
masý durumunda
öngörülen %55'lik barajýn
geçilmesini saðlayacak.

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  eettkkiilleerriinnddeenn
ssaaddeeccee  bbiirrkkaaççýý......

50 bin kiþinin yaþadýðý ve günlük giriþ çýkýþlarla
nüfusunun 70 bin kiþiye ulaþtýðý Dilovasý'nda 167 sanayi
kuruluþu bulunuyor. Bu kuruluþlarýn yüzde 73'ünde
zehirli gazlarýn salýnmasýný engelleyen filtreler yok.
Filtresi olan tesisler ise Ýl Çevre Müdürlüðü'nün denetim
yapmadýðý saatlerde gazlarý filtrelemeden salýyor.

Bu kurumlarýn 46'sýnýn atýklarýnýn çok zehirli olduðu
tespit edildi. Dilovasý'nda 1995-2004  yýllarý arasýnda
gerçekleþen ölümlerin yüzde 32.3'ü kanserden.

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölüm
Baþkaný'na göre bu konuda çözümler mümkün.

Ölçümlerin yapýlacaðý online izleme sistemlerinin
kurulmasýyla 24 saat bacalar kontrol altýna alýnabilir ve
mobil istasyonlar kurularak ölçümler yapýlabilir.
Örneðin Ýzmit’te bacalarýn kontrolü saðlanmýþ ve olumlu
sonuçlar alýnmýþ. Hollanda’da ise mobil istasyon sistemi
uzun zamandýr uygulanýyor ve kirlilik kontrol altýnda
tutulabiliyor. 

Ne petrol ne nükleer
Güneþ,  rüzgar  bize  yeter

SSaannaayyii  aattýýkkllaarrýý
DDiilloovvaassýý’’nnýý  ööllddüürrüüyyoor

Ýklim deðiþikliði kanýtlarýndan biri: Klimanjaro Daðý’nýn tepesi karla kaplý deðil... Oysa Afrika’da üstünde 12 ay kar olmasý gereken tek dað.


