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Zengin dünyada açlýktan ölüm

Gýda fiyatý artýþlarý
milyonlarý öldürecek

40 yýl sonra
son büyük ateþ

Geçtiðimiz sene buðday fiyatlarý yüzde
400 arttý. 2005 yýlýndan bu yana temel
gýda maddelerinin fiyatlarý % 75 arttý.
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DARBECÝLER
YARGILANSIN
Bir dizi darbe giriþimi mahkeme kararlarý
ile artýk belgelendi. Buna raðmen darbe
planlayan generaller hala serbest!
Bir darbe için alt yapý oluþturmak
isteyen bir çok eski subay, öðretim üyesi,
gazeteci ve mafya þefi silahlarý, bombalarý, planlarý, örgüt þemalarý ile birlikte
yakalandý ve göz altýna alýndý. Yeni tutuklamalarla göz altýna alýnanlarýn sayýsý
çoðalýyor.
Ancak hala Susurluk’ta ortaya çýkanlarla, Ergenekon’da ortaya çýkanlar bir araya
getirilmiyor.
Kimileri darbe giriþimi ile
AKP’nin kapatýlma davasýný
ayný kefeye koyuyor.
Birbirlerinin karþýtý gibi sunuyor. Oysa biri bir siyasi partinin kapatýlma davasý, diðeri
ise bir grup insanýn bir darbeye
zemin olmak üzere giriþtikleri
þiddet eylemleri.
Üstelik bu þiddet eylemlerinde hep kendi taraflarýnda

Hala Þemdinli’de bomba atanlar ile
Susurlukçular, Ergenekoncular ve darbe
planlayan kuvvet komutanlarý yan yana
getirilmiyor.
Bu adýmlar atýlmadýkça darbe tehditleri
bitmez. Bugün Ergenekoncularýn baþýna
gelenler nedeniyle biraz sinenler yarýn
gene ayaða kalkarlar ve darbe giriþimlerine devam ederler.
Darbeciler, darbe planlayanlar, onlara
yardým edenler, onlarý savunanlar, bütün
bu güçler toplanýp yargý önüne çýkarýlmadýkça darbelerin önü kesilmez.

olanlarý hedef olarak seçmiþler.
Danýþtay katliamý, Cumhuriyet
gazetesine bomba konmasý,
öðretim üyelerinin öldürülmesi, baþsavcýya suikast hazýrlýðý
gibi.
Amaç açýk, toplumsal kargaþa
yaratmak, suçu AKP’ye atmak
ve darbe için uygun koþullar
yaratmak.
Darbeciler için devrimek iste-

dikleri siyasi gücün seçmen
desteði önemli deðil. AKP’nin
oylarýn yarýsýný almýþ olmasý
önemli deðil. Çünkü darbeciler
kendilerini bu devletin sahibi
olarak görüyorlar ve bu nedenle istediklerini istedikleri
zaman yapabileceklerine
inanýyorlar.
Kimileri AKP’yi kendisi için
demokrat olmakla suçluyor. Bu

TEMÝZ ELLER
ÝSTÝYORUZ
doðru. Ama acaba AKP’nin
kapatýlmasýna karþý çýkmayanlar, darbecileri karþýlarýna
almayanlar hatta bir darbenin
meþruiyetini savunanlar kendileri için demokrat deðiller mi?
Darbeye karþý çýkmakbugünün en önemli politik
görevidir.
Darbe tehdidi püskürtülmeden özgürlükler kazanýlamaz.

DARBEYE HAYIR! ÖZGÜRLÜK ÝSTÝYORUZ!
Lale Mansur, Leyla Ýpekçi, Yýldýray Oður, Ayhan Küçük, Doðan Tarkan

19 Nisan Cumartesi, saat: 13.00, Taxim Hill Hotel

18 Nisan 2008 1 YTL

26 NÝSAN
ÝSTANBUL

NÜKLEER
SANTRALLERE
KARÞI

MÝTÝNG

Kýbrýs’ýn
birleþmesi
engellenmek
isteniyor
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Mevsimlik
iþçiler
ölüme
gönderiliyor
Her yýl yaþanan
mevsimlik iþçi trajedilerine bir yenisi daha
eklendi.
Urfa'dan Ege'ye çalýþmak için giden tarým
iþçilerini taþýyan kamyonun þarampole yuvarlanmasýyla iþçilerden 9'u
hayatýný kaybederken
35'i de yaralandý. Eðer
iþçiler çalýþma bölgesine
ulaþabilselerdi 25 lira
yevmiye alacaklardý.
En basit haklardan
mahrum, aðýr çalýþma
koþullarý altýnda çalýþmaya zorlanan bu insanlarýn ellerinden yaþam
haklarý da alýnýyor.
Yaþayabilmek için verilen ekmek mücadelesi
kolaylýkla can pazarýna
dönüþüyor.
Berbat koþullarda
kamyonlara istiflenen
tarým iþçilerinin hayatlarýna mal olan kazalardan bazýlarý þunlar:
Ekim 2002: Hatay'da
tarým iþçilerini taþýyan
traktörün kanala uçmasý
sonucu 1 ölü, 10 yaralý.
Eylül 2003: Batman'da
pamuk iþçilerini taþýyan
kamyonun uçuruma
yuvarlanmasý sonucu 3
ölü onlarca yaralý.
Kasým 2005: Mersin'de
kamyonun trene çarpmasý sonucu 10 iþçi
öldü, 32 iþçi de yaralandý.
Þubat 2007: Ceylanpýnar'da süt iþçilerini
taþýyan kamyonun dereye uçmasý sonucu 42
iþçide 10'u hayatýný kaybetti.
Temmuz 2007:
Afyonkarahisar'da
midibüslerin çarpýþmasý
sonucu 2 iþçi öldü 35'i
yaralandý.
Aðustos 2007: Ýþçileri
taþýyan kamyonet kamyonla çarpýþýnca 18 iþçi
öldü, 13 kiþi de yaralandý.
Aðustos 2007: Fýndýk
iþçilerini taþýyan
minibüs, kamyonla
çarpýþýnca kurtulan
olmadý ve 24 iþçi hayatýný kaybetti.

Mevsimlik iþçiler düþük
ücretle çalýþtýrýldýðý gibi
Kürt olduklarý için ayrýmcýlýða ve ýrkçýlýða maruz
kalýyor. Herkesin cenazesi
normal yöntemlerle
taþýnýrken onlarýnki bir
kamyonun arkasýna
istifleniyor

Sulukule, Baþýbüyük

Nokta davasý: Alper Görmüþ beraat etti

Sýra darbecilerin
yargýlanmasýnda
Gazeteci Alper Görmüþ,
deniz kuvvetleri eski
komutanýnýn kendisi
hakkýnda iftira ve hakaret
nedeniyle açtýðý davadan
nihayet beraat etti. Nokta
Dergisi tam bir yýl önce iki
kez darbe tehlikesiyle karþý
karþýya kaldýðýmýza dair
haber yaptý. Haberin kaynaðý dönemin Deniz
Kuvvetleri Komutaný
Özden Örnek'in tuttuðu
günlüklerdi. Günlüklerde
detaylý bir biçimde yine
dönemin Kara Kuvvetleri
Komutaný Aytaç Yalman
ve Jandarma Genel
Komutaný Þener Eruygur
öncülüðünde "Sarýkýz" ve
"Ayýþýðý" adý verilen darbe
planlarýndan sözediliyordu.
Bu haberle birlikte Nokta
Dergisi'nin baþýna
gelmedik iþ kalmadý. Dergi
yayýn hayatýna son verdi,
onlarca gazeteci iþsiz kaldý
ve genel yayýn yönetmeni
Alper Görmüþ hakkýnda
da dava açýldý. Hürriyet
Gazetesi ve Ertuðrul
Özkök baþta olmak üzere
bir çok medya kuruluþu da
Nokta Dergisi'ne,
genelkurmay servisli
olduðu anlaþýlan saldýrý
baþlattýlar. Nokta Dergisi
sahte ve þiþirme haber yapmakla suçlandý. Doðal
olarak eski komutan
Özden Örnek'te günlüklerin kendisine ait

aktif örgütleyicisi her ikisi
de. Görevli iken yapamadýklarýný bugün sivil
hayatta yapmaya çalýþýyorlar. Basýna sayýsýz demeç
vererek darbeye zemin
hazýrlamaya devam ediyorlar.

Darbecilerin
üzerine cesaretle
gidelim

olmadýðýný Türk Silahlý
Kuvvetlerini yýpratmak
isteyenlerin iftirasý
olduðunu söyleyerek dava
açtý.
Alper Görmüþ haklý
olarak beraat etmesinin
sevincini yaþayamadýðýný
söylüyor. Çünkü, günlüklerin Özden Örnek'e ait
olduðu kanýtlansa da
darbe giriþimine katýlmýþ
olanlarý yargýlayacak bir
hukuksal zemin yok.
Mahkemeler, zaten kendi

görev alanlarýna girmediði
iddiasýyla dava açmadýklarý gibi darbe planlarýný
açýklayan belgeleri de
dikkate almýyor.

Siviliz ama
hala darbeciyiz

Darbeci subaylar Aytaç
Yalman ve Þener Eruygur
bugün aktif siyaset yapýyorlar. Þener Eruygur
Atatürkçü derneklerden
birinde baþkanlýk yapýyor.
Cumhuriyet mitinglerinin

12 Eylül darbecilerini
koruyan bir anayasa söz
konusu olduðu sürece,
yeni darbe meraklýlarýný
yargýlamak da zorlaþýyor.
Þemdinli'deki bombayla
ilgili askerlerin rolünü
açýða çýkaran ve soruþturma açan savcý Ferhat
Sarýkaya'nýn baþýna gelenler buna bir örnek. Yine de
bütün demokrasiyi
paramparça edecek olan
darbecilerin yargýlanmasý
için anayasal deðiþikliði
beklemeye gerek yok.
Darbeye karþý demokrasi
ve özgürlük temelli
mücadeleyi sürdürmek
gerek.
Alper Görmüþ de zaten
bunun gerekliliðini "haberimin doðruluðunu sonuna
kadar savunmaya devam
edeceðim" diyerek ortaya
koyuyor. Alper Görmüþ
gibi gazetecilerin, Ferhat
Sarýkaya gibi hukukçularýn
cesaretlerini paylaþmak
gerekiyor.

CHP ve MHP direniyor, AKP makyajý sorunu çözmüyor

Kesin çözüm: 301’i kaldýr at
Türk Ceza Yasasý'nýn
301. maddesine iliþkin
deðiþiklik daðý fare
doðurmasýndan baþka bir
þet deðil. Uzun süredir
gündeme getiriyoruz,
kaldýrýyoruz, üzerinde
çalýþýyoruz, deðiþtiriyoruz
oyalamalarýnýn arkasýndan 301'de yapýlan
deðiþiklik hiçbir anlam
taþýmýyor. "Türklük" yerine "Türk Milleti"
kavramýnýn getirilmesi
maddenin özünü hiçbir
þekilde deðiþtirmiyor.
Soruþturma yetkisi de
aynen savcýlarda kalýyor.
Savcý 301'den kiþiler
hakkýnda soruþturma açabiliyor. Sadece kovuþturma yani yargýlanmasý
cumhurbaþkanýnýn yetkisine býrakýlýyor.

Bu küçücük deðiþiklik
teklifi dahi ulusalcýlarýn
azgýnca saldýrýsýna maruz
kalýyor. CHP lideri Deniz
Baykal "kendi ülkemizde,
kendimize mi küfrettireceðiz?" diyerek kaldýrýlmasý bir yana herhangi
bir deðiþikliðe þiddetle
karþý çýkýyor. Meclis
baþkan vekili olan CHP'li
Güldal Mumcu maddenin
meclis hukuk komisyonuna gelmesini
engelleyerek bu konudaki
tutumlarýný açýða çýkarýyor.
MHP ise 301. maddeyi
vatan mücadelesinin birinci maddesi haline
getiriyor. 301 için yüklü
bir parayla kampanya
baþlattý.
Milliyetçi muhalefet 301

için ölümüne saldýrýrken,
AKP ise havada ýslýk
çalýyor. Toplumun
karþýsýna komik deðiþikliklerle çýkýyor.
2008'in ilk üç aylýk diliminde bile binin üzerinde
insan hakkýnda 301'den
dava açýlmýþken, bu
gerçek görülmezden
geliniyor.
Türk ýrkçýlarýnýn elinde
bir kýlýç gibi asýlý duran
301. maddede yapýlacak
herhangi bir deðiþiklik
toplumun deðiþim
isteðine yanýt vermeyecektir.
En aðrýsýz ve kesin
çözüm 301'in tamamýyla
kaldýrýlmasý.
Milliyetçilerin caný
yanacaktýr. Ama bunun
hiçbir önemi yok.

Meclis baþkanvekili Güldal
Mumcu 1 hafta boyunca 301.
maddenin meclis gündemine gelmesni engelledi.

Sokakta
yaþama
zorlanan
hayatlar

50 gündür barýnma
haklarý için mücadele
eden, Maltepe'nin
Baþýbüyük Mahallesi
emekçileri, bu süreç
boyunca hemen her
gün polisin coplu ve
gazlý saldýrýsýna
uðradýlar. Mahallenin
tümünü yýkmak için
kurulan büyük þantiye
çevik kuvvet polisinin
korumasý altýnda.
Ýnsanlar her türlü
olanaktan yoksun baraka ve çadýrlarda yaþam
mücadelesi veriyor.
Baþýbüyük
Mahallesinden olduklarý için saðlýk ocaðýndan da yararlanamayan
emekçiler hastalýklarla
boðuþuyor. Belediye
aynen Sulukule'de
olduðu gibi insanlara
asla ödeyemeyecekleri
toplu konut planlarýyla
gidiyor. Mahalleye iþ
merkezleri ve toplu
lüks konutlar dikmek
isteyen sistem, insanlarýn barýnaklarýný
kafalarýna yýkmaya
kararlý. Durum tersine
çevrilemezse yakýnda
Ýstanbul'da sokaklarda
yaþama itilmiþ binlerce
insanla karþýlaþýlabilir.
Çünkü Baþýbüyük tek
deðil sýrada onlarca
mahalle var.

Haftanýn davalarý
14 Nisan: Beytüþþebap
Asliye Ceza
Mahkemesi'nde Emin
Bal yargýlanmaya
devam ediyor. Emin
Bal muhabir olarak gittiði bir gerilla
cenazesinde atýlan sloganlarý savcýlýða
bildirmediði için.
15 Nisan: Diyarbakýr
6. Aðýr Ceza mahkemesi'nde Azadiye Welat
Gazetesi yazý iþleri
müdürü Vedat Kurþun
basýn yoluyla örgüt
propagandasý suçundan
yargýlanýyor. Vedat
Kurþun Diyarbakýr F
tipi cezaevinde tutuklu.
Diyarbakýr 5. Aðýr
Ceza Mahkemesi'nde
Demokratik Toplum
Partili (DTP) 56
belediye baþkaný, Roj
TV kapatýlmasýn dedikleri için yargýlanýyorlar.
16 Nisan: Urfa 2.
Asliye Ceza Mahkemesi
Hak-Par üyeleri Sertaç
Bucak ve Salih Özçelik
halký kin düþmanlýða
tahrikten yargýlanýyor.
Ankara 11. Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde hiçbir
þiddete bulaþmamasýna
raðmen Hiz-but Tahrir
üyesi Yýlmaz Çelik
yargýlanýyor.
Þiþli 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde Agos
Gazetesi'nde Serkis
Seropyan Ve Aris Nalcý
tekrar yargýlanýyorlar.
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Çatý partisi önerisine karþý

Antalya Üniversitesi

Bize yeni bir sol
örgütlenme gerekli

Faþist saldýrý
Geçen hafta Antalya Üniversite’sinde
faþistler uzun bir süreden beri ilk kez ateþli
silahlarla saldýrdý.
Saldýrý her zaman olduðu gibi MHP liderinin ülkücülere “sokaktan uzak” durun demesi üzerine yaþandý.
2 silahlý saldýrgandan birisi yakalandý.
Olaylar üzerine birçok spekülasyon yapýldý.
Soldaki en yaygýn iddia ise MHP üyesi
ülkücü militaný “yobaz” olarak nitelemekti.
Bu iddiayý ileri sürenler saldýrganýn MHP’li
kimliði yerine onun AKP tarafýndan kullanýlan bir “tetikçi” olduðunu söylüyorlardý.
Bu iddia sahipleri bu tutumlarý ile MHP’yi,
ülkücü faþist hareketi aklamaktadýrlar.
Oysa Antalya Üniversitesi’ndeki saldýrý
kulaklara küpe olmalýdýr. Yenilerine hazýr
olalým.

Nükleer santrala hayýr!

26 Nisan’da
Ýstanbul’da sokaða
Küresel Eylem Grubu (KEG), 26 Nisan’da
Ýstanbul Kadýköy’de nükleer santrallara karþý
sokaða çýkýyor. KEG böylelikle Aralýk 2007
baþýnda aldýðý kararý hayata geçiriyor.
KEG’in eylemine nükleer lobisi karþý çýkýyor. Her yerde nükleer enerjinin saðlýklý
olduðu anlatýlýyor. KEG ise 100’lerce toplantýsý, binlerce ve onbinlerce bildirisi ile nükleer
enerjiyi teþhir ederek geliyor.
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi, DSÝP ve
Sosyalist Ýþçi herkesi 26 Nisan’da KEG
pankartlarý arkasýnda yürümeye çaðýrýyor.
26 Nisan bir ilk adým. Küresel Eylem Grubu
26 Nisan’dan sonra da nükleer santrallarýn
yapýlmasýna karþý eylemlerine devam edecek.
Küresel Eylem Grubu, Türkiye’de küresel
ýsýnmaya ve nükleer santral yapýmýna karþý
mücadele eden tek örgüt konumunda.

Darbe’ye geçit yok!

Tehlike geçmedi
Ergenekon davasýnýn sýcaklýðý ortadan kalktý. AKP’nin kapatýlmasý artýk 1-2 hafta önceki
gibi gündemin en sýcak konularý deðil. Bu
duruma bakýnca bazýlarý artýk darbe tehdidinin geçtiðini düþünüyorlar.
Zaten önemli bir kesim, özellikle solcular,
bir darbe olasýlýðýnýn olmadýðýný iddia ediyorlar. Darbe olasýlýðý olmadýðýna göre darbeye karþý tutum almakta gerekli deðil.
Onlara göre darbeye ABD izin vermez,
çünkü AKP ABD’cidir.
Bu iddiayý ileri sürenler Demirel veya
Menderes’i ABD karþýtý olarak mý görürler
acaba? Her iki baþbakan da ABD’cidir ve
darbe tarafýndan devrilmiþtir.
Öte yandan Türkiye’de darbe tehdidi
geçmedi. Cumhuriyet mitingleri devam ediyor. Birileri saða sola bombalar atmaya
devam ediyor ve Ýlhan Selçuk’un kalp
ameliyatý haberi bile bir darbe tehdidi olarak
veriliyor. “Sizin yüzünüzden kalp ameliyatý
geçiriyor” der gibiler.
Darbe tehdidine karþý inatla direnmek,
mücadele etmek gerekir.
Darbeye karþý en önemli mücadele adýmý
darbecilerin, darbe isteyenlerin, darbe kýþkýrtanlarýn yargýlanmasýdýr.
Son olarak Sarýkýz ve Ayýþýðý adlý darbelerin
gerçek olduðu açýða çýktý. Þimdi en önemli iþ
bu darbeleri planlayanlarýn derhal yargý
önüne çýkarýlmasý, hesap sorulmasý ve darbe
yapmak suçundan ömür boyu hapse atýlmalarýdýr.
Biz bu adýmýn arkasýnda ýsrarla duracaðýz.
Yoksa onlar bizi katledecekler..

Doðan TARKAN
Kimi çevreler uzun bir
süredir bir çatý partisi öneriyor. Bu önerinin ayrýntýlarý
belli deðil. Ama öneren
çevreler ve bu çevrelerin
uzunca bir süredir
sürdürdükleri birliktelik
nasýl bir þey istendiðinin, ne
amaçlandýðýnýn da göstergesi
olarak kabul edilebilir.
Çatý Partisi fikrini DTP,
EMEP ve SDP öneriyor. Bu
üç parti 3 genel 1 yerel
seçimde birlikte davrandýlar.
Bu 4 seçimde kimi çevreler,
bu arada DSÝP’de onlarla birlikte tutum aldý.
Ne var ki bu seçimlerin
hemen hepsinde DTP’ye
destek olan Türk solu
DTP’ye olumlu hiçbir þey
katmadýðý gibi tam tersine
DTP’nin güç kaybýna yol açtý.
1999’dan bu yana katýnýlan
bütün seçimlerden DTP oy
kaybýna uðrayarak çýktý.
Türk solu tek baþýna bu oy
kaybýnýn nedeni olmasa da
açýk ki oy artýrýcý bir dinamik
hiç olamadý.
Özellikle baðýmsýz aday
politikasý ile girilen 22
Temmuz 2007 seçimleri bu
konu açýsýndan önemli.
DTP sadece kendi bölgesinde milletvekili çýkarma
baþarýsý gösterdi. Ýstanbul’da
ise 3 bölgeden birisinden bir
DTP’li seçildi, bir diðerinden
Ufuk Uras seçildi, 2. Bölgede
ise DTP adayý 40 bin, Baskýn
Oran ise 31 bin oy aldý.
Ýstanbul seçimleri, Ufuk
Uras ve Baskýn Oran kampanyalarý çatý partisi tartýþmalarý açýsýndan da önemli.
Baskýn Oran’ýn 33 bin oyu
56 günlük bir kampanyanýn
ürünü. Çok daha artýrýlabilecek bir oy gücü orada duruyor. Ufuk Uras’ýn aldýðý 81

bin oyun önemli bir kýsmý
seçim günlerinde “E-5’in
altý” denen bölgeden alýndý.
Yani Ufuk Uras ve Baskýn
Oran kampanyalarý DTP ve
yakýn müttefiklerinin dýþýnda
nasýl bir güç olduðunu ve
asýl sorunun bu gücü toparlamak, örgütlü hale getirmek
olduðunu gösteriyor.
2007 seçimlerinde DTP’nin
desteklediði baþka adaylar
da oldu. Örneðin müttefik
EMEP genel baþkaný Ýzmir’den aday oldu. Baþka
siyasetlerden adaylar
Ankara’dan, Mersin’den,
Hatay’dan aday oldu. Sonuç

buralarda baþarýsýz. Hem de
çok baþarýsýz. Bu bölgelerde
DTP oylarý artacaðýna düþtü.
Demek ki sadece ittifak kurmak yetmiyor.
Þimdi önerilen Çatý Partisi
temelinde bu ittifaký içeriyor
ve ittifaký baþka siyasetlerin
katýlýmý ile geniþletmeye
çalýþýyor.
Solda önemli bir kesim ise
Ufuk Uras deneyinden
dolayý heyecanlanmýþ
durumda. Ufuk Uras
deneyinin tekrarlanabileceðini düþünüyorlar.
Ufuk Uras ve Baskýn Oran
deneyleri (bu ikisini birbir-
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lerinden ayýrmak mümkün
deðil) tekrarlanabilir, ama
ancak onlarý oluþturan özgün
koþullarda bu olabilir. Bu
koþullarý ise çatý partisi önermemektedir.
Bugün yapýlmasý gereken
ilk iþ yeni bir solun çatýsýný
örmektir.
Baskýn Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarýna mevcut
örgütlü solun dýþýndan binlerce gönüllü katýldý. Bu iki
kampanyanýn baþarýsý, çekim
merkezi olmasýnýn tek ama
tek nedeni bu gönüllülerin
varlýðýdýr. Onlar bu kampanyalara farklý bir yön, hava ve
politik ortan saðladý ve o
sayede toplumun önüne yeni
bir odak, yeni bir ses olarak
çýkýldý.
Milliyetçiliðe ve ýrkçýlýða
karþý, darbeye ve homofobiye
karþý, cinsiyetçiliðe ve savaþa
karþý, yeni liberalizme karþý,
özgürlükler için kampanya
yapýldý. Kampanyalarýn
sözcüleri ise bu zemiðne
uygundu.
Þimdi çatý partisi fikrini bir
kenara býrakarak Baskýn
Oran ve Ufuk Uras deneylerini ülke çapýnda tekrarlamaya çalýþmak gerekiyor.
Onlarca kentte yüzlerce
adayla ortaya çýkýlabilir.
Yüzbinlerce, belki bir milyon
oy hedeflenebilir. Bu gerçekleþtirilebildiði takdirde yeni
bir sol partinin ilk büyük
adýmlarý atýlmýþ olacak.
Kürt sorunu? Elbette bu
platformun Kürt sorununda
sözü olmalýdýr. Kürt hareketine akýl veren deðil, onu
destekleyen bir siyasal çizgi
izlenmelidir. Bir sonraki
seçimlerde bir milyon oya
sahip yeni bir sol oluþumla
Kürt hareketi doðal bir ittifaký gerçekleþtirir ve var olan
burjuva siysal yapýyý zorlar.
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Türk-ÝÝþ, KESK ve DÝSK’ten ortak çaðrý:

1 Mayýs’ta Taksim’e!
Üç emek örgütü geçen
hafta yayýnladýklarý
bildiriyle ortak 1 Mayýs
çaðrýsý yaptý. Türk-Ýþ,
KESK ve DÝSK adres
olarak Taksim
Meydaný’ný gösterdi. 14
Mart grevi ve sosyal
yýkým yasasýna karþý
direniþ geçtiðimiz yýllarda ayrý eylemler yapan
sendikalarý birleþtirdi.
3 konfederasyonun
çaðrýsýnda yeni-liberal
saldýrganlýða karþý
direniþin bu yýl ki 1
Mayýs’ýn ana gündemi
olduðu þu sözlerle vurgulandý: “SSGSS 12
Eylül’den bu yana iþçilerin, emekçilerin
karþýlaþtýklarý en kapsamlý emek karþýtý harekâttýr.
Amaç sosyal devleti

ortadan kaldýrmak, her
þeyi özelleþtirmektir.”
Geçen yýl 1 Mayýs’ý
Taksim’de kutlamak
isteyen DÝSK öncülüðündeki gruba polis sert bir
þekilde müdahale etmiþti.
Ancak 13 Mart’ta Emek
Platformu bileþenleri, 14
Mart’ta TTB yasaklanan
Taksim’de iki miting yapmýþtý.
Çalýþanlarýn birliði
yasaklanan meydanlarýn
kapýlarýný açtýðý gibi ayrý
duran konferedasyonlarý
da birleþtirdi. 1 Mayýs
2008’in en önemli özelliði
tam da bu.
1 Mayýs 2008’de
Taksim’deyiz. Hem yeniliebarl saldýrganlýða dur
demek hem de darbecileri
durdurmak için.

1 Mayýs 1977, Taksim

Saðlýðýn ve sosyal güvenliðin özelleþtirilmesine karþý

Mücadele
devam etmeli
Sosyal Güvenlik ve Genel
Saðlýk Sigortasý Yasasý
çalýþanlarýn ve emek örgütlerinin tüm itirazlarýna raðmen mecliste görüþülmeye
devam ediyor.
Yasa son yýllarýn en
büyük iþçi hareketini
karþýsýnda buldu.
Hareketin büyüklüðünü
gösteren en önemli iþaret
Türk-Ýþ’in tabanýný dinleyerek mücadeleye katýlmasý
oldu. Yasa geçse de þimdi
daha fazla hak almak
isteyen, yeni-liberal saldýrganlýða karþý direnmek
isteyen bir iþçi hareketi
var. 14 Mart revinde ve
bütün yürüyüþlerde öne
çýkan sloganlarýn çalýþanlarýn birleþmesinin altýný
çiziyordu.
Sendikalar yasaya karþý
direnirken AKP ve
DTP’nin kapatýlmasýna
karþý sessiz kalmalarý
elbette kötü. Ama tabanýn
böyle düþünmediði, darbecilerden yana tutum
almadýðý açýk.
Þimdi durmamak gerek.
Ýþçilerle gelen baharý
devam ettirmek için irili
ufaklý tüm mücadelelerle
dayanýþmak, hareketin birliðini korumak günün
görevi.

6 Nisan, Kadýköy
Hükümet sendikacýlarý yalancýlýkla suçlamaya devam ediyor. Geçen hafta Ýstanbul
baðcýlar’da özel aðýz ve diþ saðlýðý merkezinin açýþlýþýný yapan baþbakan saðlýkta
devrim yaptýklarýný söylüyor ve bu devrimi özel saðlýk kuruluþlarýna borçlu olduðumuzu ilan ediyordu. Baþbakan Erdoðan ve Saðlýk Bakaný Recep Akdað Türkiye’yi
saðlýk turizminin merkezi yapacaklarýný söylediler.
Bu nasýl bir devrim? Özel þirketler için epeyce iþtah uyandýran bir devrim olmalý.
Hükümetin hedefi 10 milyar dolarlýk yýllýk saðlýk harcamasýný 50 milyar dolara
çýkartmak istiyor. Devrim diye yutturulan saðlýk sistemini baþtan aþaðý özelleþtirmek.

GÖRÜÞ
Irkçý fitne fücur
Avrupa'da ýrkçýlarýn oylarýný kazanmanýn en emin
yöntemi nedir? Kuþkusuz, Müslümanlara, Ýslam'a,
Kuran'a hakaret etmek.
Geert Wilders kimdir? Daha düne kadar Hollanda
dýþýnda hiç kimsenin adýný bile duymadýðý aþýrý
saðcý bir politikacý. Bugün niye bütün dünya adýný
duymaya baþladý? Ýslam'ýn uygarlýk için ne büyük
bir tehlike olduðunu "anlatan" bir film yaptýðý için.
Hollanda'da gösterime sokamadýðý 'Fitne' adlý 15
dakikalýk filmi Wilders iki hafta önce internet
üzerinden yayýnladý. Artýk tüm ýrkçý sitelerde izlemek mümkün.
Ben izledim. 'Geert' ve 'Fitna' diye arattýrýrsanýz,
siz de izleyebilirsiniz, ama sizi bu eziyetten kurtarmak için, çok kýsaca özetleyeyim.
Önce, Kuran'dan alýnmýþ, Müslüman olmayanlara
karþý þiddet kullanmanýn gereðini anlatan zehir
zemberek ayetler var. Bunlarýn arasýna, Cihad
çaðrýsý yapan, Hýristiyanlara, Yahudilere ve tüm
Batýlýlara vahþet uygulanmasýný savunan daha da
zehir zemberek mollalar ve din adamlarý serpiþtirilmiþ. Bunlarýn da arasýnda, bir rehinenin kafasýnýn
kesilmesi, uçaklarýn Ýkiz Kuleler'e çarpmasý, kulelerden birinin pencerelerinden insanlarýn aþaðý atlamasý gibi korkunç sahneler yer alýyor.
Filmin son bölümünde ise, Hollanda sokaklarýnda
çocuklarýný gezdiren Müslüman kadýnlar,
Amsterdam'da camiler görünüyor. "Ýslam, Batý
medeniyetimizi yok etmek istiyor" ve "Ýslamlaþmaya hayýr" gibi ifadeler ve týkýrdayýp patlayan
bomba sesleriyle film sona eriyor.
Daha basit, cahil ve habis bir film düþünmek
mümkün deðil. Medeniyetler Çatýþmasý kitabýndaki
denklemi görsel olarak yeniden kuruyor film: Ýslam
= terörizm, vahþet ve barbarlýk = Batý'da yaþayan
Müslümanlar. Ve bu Müslümanlar, Batý
medeniyetini çökertmeye çalýþan vahþi Ýslam'ýn
Batý'daki beþinci kolu. Hepsinden bir an önce kurtulmazsak, Ýslam'ýn vahþeti bizi içerden fethedecek.
(Kurtulmak ne demek acaba? Avrupa'daki tüm
Müslüman göçmenleri sýnýrdýþý etmek mi, hepsini
öldürmek mi?).
Film, kitaptan daha habis elbet. Kitabýn sýnýrlý
sayýdaki okuyucusuna kýyasla çok daha fazla sayýda insan tarafýndan izlenecek ve görsel olduðu için
daha çarpýcý, daha etkili olacak.
Bu filmin yapýlýyor ve izleniyor olmasý, yapan
kiþinin Hollanda parlamentosunda 150 milletvekilinden dokuzuna sahip bir partinin baþkaný olmasý,
Avrupa'da Müslüman düþmanlýðýnýn ne kadar
yaygýnlaþmýþ olduðunun bir göstergesi. Resmi
düzeyde ise, bu ýrkçýlýk, doðrudan saldýrýlar yerine,
farklý bir biçim alýyor. "Evet", diyor hükümet
görevlileri, "elbette bütün Müslümanlar terörist
deðil, ama Müslüman cemaatlerin önde gelenleri
teröristleri kýnamalý, terörizmi lanetlemelidir".
Niyeymiþ? Hollanda'da yaþayan bir Müslüman
niye özellikle kalkýp Pakistan'da veya Suudi
Arabistan'da patlayan bir bombayý eleþtirmek
zorunda olsun? Bunu talep etmek, bir Müslüman'ýn
yaptýðýndan bütün Müslümanlarýn sorumlu
olduðunu, yani bomba patlatmanýn gerçekten de
Müslümanlýða özgü bir þey olduðunu ima etmek
anlamýna gelir.
Hollanda'da filme karþý gösterilen en akýlcý tepki,
Yahudi asýllý TV yapýmcýsý Harry de Winter'den
geldi. De Winter, gazetelerde tam sayfa ilanlar
yayýnlayýp kadýnlar, eþcinseller ve Yahudi olmayan
vaýzlar hakkýnda þiddet içeren ifadeler alýntýladý.
Nereden mi? Yahudi kutsal kitabýndan!
Vahþet, terör, gericilik ve irticanýn ne dinle alakasý
var, ne de Müslümanlýkla. Bunu acaba bizim
savcýlar da bir gün anlayabilecek mi?

Roni Margulies
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Büyükanýt’tan sonra Kara Kuvvetleri Komutaný da Kýbrýs’ta

Kýbrýs’ýn birleþmesi
engellenmek isteniyor
Genelkurmay Baþkaný Yaþar Büyükanýt'tan sonra Kara
Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Ýlker Baþtuð'da Kýbrýs'a
gitti. Kýbrýs Cumhuriyeti'nde AKEL'in seçim zaferinden
sonra iki kesimin birleþmesi için görüþmeleri baþlatma
kararý açýklanmýþtý. Ýki toplumu bölen Lokmacý
barikatýnýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan generaller bu süreci
durdurmak için adadaydý.
Lokmacý barikatýnýn
açýldýðý günlerde
Kýbrýs'taki Türk askeri birliklerini denetlemek üzere
adaya giden Büyükanýt
Türk askerinin "1 metre
bile geri çekilmeyeceðini"
söylemiþti.
2009 görev süresi dolacak
Büyükanýt'ýn koltuðuna
oturmaya hazýrlanan
Baþtuð'da ayný fikirleri
adada dile getirdi.

Genelkurmay iki
devletten yana

Baþtuð'a göre Kýbrýs'ýn
bölünmüþlüðü korunmalý:
"Kýbrýs sorunun
çözümünde, iki kesimlilik
ile Garanti ve Ýttifak
Antlaþmalarýnýn delinmeden ve sulandýrýlmadan
korunmasý þarttýr."
Kýbrýslý Türkler 2 yýl önce
Annan Planý'na yüzde 65
gibi ezici bir çoðunlukla
kabul etmiþ ve birleþmeden yana tutum almýþtý. Ýki
yýlýn sonunda Rumlarda
da birleþme fikri güçlendi.
Büyükanýt ve Baþtuð'un
Kýbrýs gezileri bu süreci
engellemek için atýlmýþ
adýmlar.

Asýl dertleri ne?

Kýbrýslý Türkler adadaki
Türk askeri varlýðýný uzun
süredir sorgulayýp
Rumlarla birlikte yaþamak

isteseler de generallerin
derdi baþka. Baþtuð
Kýbrýs'taki konuþmasýnda
bu derdin ne olduðunu da
özetledi.
Türkiye 1960 yýlýnda
imzalanan "Garanti anlaþmasý gereði Kýbrýslý
Türklerin güvenliðinden
sorumludur" diyen Baþtuð
adadaki Türk askeri varlýðýndan vazgeçemeyeceklerini belirtti. Kara kuvvetleri komutaný Kýbrýs'ýn
stratejik rolünden dolayý
Türkiye'nin güvenliði için
orada kalacaklarýný ekledi:
"Çünkü Kýbrýs'ta ve Doðu
Akdeniz'deki istikrar ve
denge ancak bu sayede
saðlanmaktadýr."
Kýbrýs adasý bir uçak
gemisine benzetilebilir.
Buradan kalkan uçaklar
Ortadoðu ve bölgeye
kolayca ulaþabilir. Bu
jeostratejik konumdan
dolayý bugün Kýbrýs'ta
Türk ordusu dahil 6 ayrý
askeri güç bulunmakta.
Kýbrýslýlarýn kendi hayatlarý, nasýl yaþamak istedikleri ve kararlarý önemli
deðil, aslolan Türkiye
Cumhuriyeti'nin askeri
çýkarlarý.
Baþtuð'da barýþtan ve
kalýcý çözümden yana
olduðunu söyledi. Ancak
bunun için iki koþul
gerçekleþmeli: 1959-1960

anlaþmalarýna dayalý
olarak kurulan Kýbrýs
Cumhuriyetini (Güney,
Rumlar) olmadýðýný kabul
etmek ve KKTC'yi tanýnmak.
Bu çözümsüzlüðün ta
kendisi. Türkiye'nin kuklasý Denktaþ rejimi iþgalin
gerçekleþtiði 1974'ten bu
yana ayný tezleri iþliyor.
Kýbrýs Cumhuriyeti adadaki tek meþru hükümet ve
dünya çapýnda tanýnýyor.
Ancak Türk ordusunun
iþgali sonrasý kurulan
KKTC bir korsan devlet.
Uluslararasý anlaþmalarý
hiçe sayarak asker zoruyla
ayakta duran KKTC'yi
kimse tanýmýyor. Baþtuð
Kýbrýslýlara diyor ki her þey
eskisi gibi olsun.
Kýbrýs'taki Türk garnizonunu ziyaretinde genelkurmayýn tezlerini açýklayan
Baþtuðu sözlerinin sonuna
bir de tehdit koymayý
ihmale etmedi: "Kimse
yanlýþ hesap yapmasýn."
Kast edilen Kýbrýs'ýn
kuzeyinde yaþayan
Türklerse onlarýn "yanlýþ
hesaplar"a çoktan ikna
olduðu açýk. Adada Türk
askeri varlýðýnýn korsan
KKTC'yi yarattýðýný ve
Kýbrýs Türk toplumunun
yalýtýlmýþlýðýnýn asýl
sorumlusunun bu
olduðunu düþünüyorlar.

Tehdit kime?

Tehdit Rumlara ve AKEL
hükümetine yapýlmýþsa bu
da boþuna. Türk ordusunun benzer tehditleri
Kýbrýs'ýn bölünmüþlüðünü
savunan saðcý Rum poli-

tikacýlarýn iþine yaramýþtý.
Ancak þimdi iki kesimin
birleþmesini saðlayan
AKEL belirleyici güç.
Yanlýþ hesap yapmamasý
gereken AB mi yoksa?
Öyleyse bu da kuru sýký bir
tehdit. Kýbrýs Cumhuriyeti
zaten AB üyesi ve
KKTC'nin gayri-meþru varlýðý AB tarafýndan tanýnmýyor.
Bu tehdit esas olarak iki

820 binlik nüfusa karþýlýk 6 ordu 70 bine yakýn asker
2003 Birleþmiþ Milletler
(BM) verilerine göre
Kýbrýs’ýn tamamýnda 802
bin yaþýyor. Ancak her
yer askerle dolu.
Kýbrýs eski bir Ýngiliz
sömürgesi askeri güç
bugün de Ýngiltere. Ýki
Ýngiliz üssü Kýbrýs’ýn
yüzde 3’ünü kontrol
altýnda tutuyor. Nükleer
reaktör bulunan üslerde
20 bin askeri ve sivil personel bulunuyor.
Kýbrýs Cumhuriyeti’nde
10-12 bin asker bulunduðunu geçen hafta
Mehmet Ali Talat açýkladý. 4000-5000 Yunan

askeri de adada.
Birleþmiþ Milletler 860
askere sahip ve adanýn
yüzde 5’ini yönetiyor.
KKTC’de ise 30 bin Türk
askeri bulunuyor.
TSK’nýn 11. Kolordusu
asýl gücü oluþturuyor.
Kýbrýs’tan kalkan uçaklar Doðu Akdeniz’in her
yanýný kolayca vurabilir.
Ayný zamanda buradan
yakýt ikmali yaparak
yeniden saldýrabilir. Bu
Ortadoðu’daki bir çok
merkezi noktayý kapsayan bir alan. Ada bu
yüzden silah ve askerler
dolu.

Kýbrýs 1974, Türk tanklarý Sarayönü’nden girerken...

tarafý ilgilendiriyor. Biri
Kýbrýslý Türkler. Rumlarla
birleþme yanlýsý Talat
(CTP) hükümeti Türk
ordusunun baskýsýyla
sýkýþtýrýlýyor. Baþtuð'un
tehditleri barýþa yaklaþan
Kýbrýslýlara verilmiþ bir
gözdaðý.
Ýkinci adres ise Türkiye iç
politikasý. Türkiye'nin AB
üyeliðini engellemek ve
eski düzeni korumak için

her türlü çýlgýnlýðý yapanlar Türkiye'de demokrasi
yanlýlarýna gözdaðý veriyor.
Ancak Türkiye'de eski
rejimi korumak nasýl bir
hayalse Kýbrýs'ta mevcut
statükoyu korumaya çalýþmak da boþ bir hayal.
Türkiye'de demokrasinin
sýnýrlarý geniþledikçe
Kýbrýs'taki iþgal güçleri de
o kadar hýzlý gerileyecek.

Kýbrýs sorunun kaynaðý
Kýbrýs’taki sorunu
çözümsüz býrakan
adanýn ABD ve Rusya
arasýndaki mücadelenin
ileri karakollarýndan biri
olmasý. Ýngiltere ve BM
sayesinde adadaki hegemonyasý sürdüren
ABD’ye karþýlýk
Güney’deki AKEL
Rusya’nýn etkisini adaya
taþýdý.
AKEL Kýbrýs’ýn her
zaman en büyük partisiydi. Rus yanlsý parti
adadaki bir çok Rum
liderleri seçtiren asýl
güçtü.
Ancak AKEL hiçbir

zaman bu gücü iþgalcileri adadan atmak üzere
seferber etmedi.
AKEL’in bir baþka
hatasý ise 1960’lara dek
birleþik Kýbrýs emekçi
hareketinin faþist
saldýrýlarla bölünmesine
seyirci kalmasýydý.
AKEL elinde gücü seferber etmedi, çünkü
Rusya Kýbrýs’ta bir
devrime hiç hoþ bakmadý. Kýbrýs sorununun
çözümsüzlüðünü
yaratan etkenler
Kýbrýs’taki iki toplumun
iliþkileri deðil emperyalist hesaplar.

6

sosyalist iþçi sayý: 321

Zengin dünyada açlýktan ölüm

Gýda fiyatý artýþlarý
milyonlarý öldürecek
S

on bir kaç yýldýr insanlýðýn temel gýda maddelerinin fiyatlarý çok
büyük bir hýzla artýyor.
Buðdayýn, pirincin, soya
fasulyesinin, arpanýn fiyatý
dünya pazarlarýnda iki katýna
ulaþtý.
Uluslararasý kuruluþlarýn yayýnladýðý araþtýrmalara göre her gün
25 bin insan artan fiyatlar
nedeniyle açlýktan ölüyor.
Ayný kuruluþlarýn yayýnladýðý
bir araþtýrma temel gýda maddelerinin fiyatlarýndaki yüzde
1’lik bir artýþýn 16 milyon insaný
etkileyeceðini ve açlýk sýnýrýna
iteceðini belirtiyor. Bu durumda
2025 yýlýnda 1.2 milyar insan kronik olarak aç kalacak.
Dünyada 3 milyar insan günde
2 dolar veya daha az bir gelirle
yaþamaya çalýþýyor. Onlar için
temel gýda maddelerindeki fiyat
artýþlarý ölümcül sonuçlara sahip.
Birleþmiþ Milletlere göre geçen
sene tahýl fiyatlarý 2007 yýlýnda
yüzde 42 arttý, süt mamullerinde
eise fiyat artýþý daha da korkunç:
Yüzde 80.
Hýzla yükselen fiyat artýþlarý
dünyanýn bir çok yerinde yoksullarýn ayaklanmasýna yol açýyor. Geçtiðimiz ay içinde Haiti,
Mýsýr, Tunus, Burkino Faso, Fas,
Kamerun, Mozambik, Senegal ve
Moritanya’da “ekmek ayaklanmalarý” yaþandý.
Temel gýda maddelerindeki
fiyat artýþlarý öncelikle dünyanýn
daha yoksul olan Güney bölgelerini etkiliyor, ama geliþkin
kapitalist ülkelerde de yakýnda
kendisini þiddetle hissettirecek.
Türkiye baþta olmak üzere
birçok ülkede yumurta, süt,
ekmek ve diðer temel gýda maddelerinin fiyatlarý hýzla artýyor.
Kimileri hýzla fiyat artýþlarýnýn
nedenini son yýllardaki kötü
hasatlara baðlýyor, oysa asýl
neden kapitalizmin içinde
yaþadýðý kaos ortamý.
Temel gýda maddelerinin fiyatlarý kapitalist pazarlarýn yaþadýðý
panik.
Fiyatlardaki küçük bir yukarýya
doðru oynama derhal dünya
pazarlarýnda panik yaratmakta
ve fiyatlar hýzla yükselmekte. Bu
nedenle son bir haftada iyi kalite
buðdayýn fiyatý bir haftada
yüzde 25 arttý.
Gýda maddelerindeki baþdöndürücü fiyat artýþlarýnýn bir nedeni de tarýmda bio-yakýta geçiþ.
Petrolün yerine bio-yakýt kullanma anlayýþý çok büyük tarým

% 400

Geçen seneki
buðday fiyatý
artýþý

% 75

2005 yýlýndan bu
yana gýda maddelerindeki ortalama fiyat artýþý

16
milyon

bu seneki fiyat
artýþlarý sonucu
yoksulluk sýnýrýna yuvarlanacak
insan sayýsý

3
milyar

alanlarýnýn bio-yakýta ayrýlmasýna neden oluyor.
Sadece Amerika Birleþik
Devletleri’nde 40 milyon ton
ürün gýda alanýndan bio-yakýt’a
dönüþtürüldü.
Bio-yakýt büyük enerji tekelleri
tarafýndan petrole karþý “yeþil”,
“temiz” enerji olarak yutturulmaya çalýþýlýyor. Ancak biliniyor
ki bio-yakýt bir yandan çevreyi

olaðanüstü ölçülerde tahrip
ederken diðer yandan da insanlarýn beslenmesini tehdit ediyor.
Hýzla yükselen gýda fiyatlarý
aslýnda gýda maddelerindeki
yetersizlikten oluþmuyor. Tam
tersine yeterli gýda maddesi
olmasýna raðmen fiyatlar gene de
artýyor ve kapitalizmin çirkinliði
tam da burada ortaya çýkýyor.
Kapitalistlerin önde gelen

yayaýnlarýndan Financial Times
gazetesi “doðru kullanýldýðý ve
daðýtýldýðý takdirde herkes için
yeterli gýda maddesi olduðunu”
kabul ediyor. Sorun neyin, nasýl
ekileceðine ihtiyacý olanlar deðil,
kapitalist tarým iþletmecileri
karar veriyor.
Kapitalizmin kâr hýrsý milyonlarýn aç ve sefil kalmasýna neden
oluyor.

günde 2 dolardan daha az
miktarda parayla yaþamaya
çalýþan insan
sayýsý
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HAÝTÝ
Haiti halký
ayaklandý
Temel gýda maddelerinin fiyatlarýndaki hýzlý artýþ Karayip
Denizi’ndeki Haiti’de büyük ayaklanmalara neden oldu.
Haiti, Kuzey Yarýmküre’nin en
yoksul ülkesi. Nüfusun yüzde 80’i
günde 2 dolar veya daha az bir
gelirle yaþamaya çalýþýyor. Bu
ülkede insanlar günde 1.640 kalori
ile yaþamaya çalýþýyor. Oysa
Dünya Saðlýk Örgütü’ne baðlý
Dünya Gýda Programý insanlar için
günde gerekli olan kalori miktarýný
2.280 olarak saptamýþ durumda.
Haiti’de ekmek isyaný 4 Nisan
günü baþladý. Ülkenin güneyindeki
Les Cayes kentinde baþlayan isyan
hýzla ülkeye yayýldý.
Les Cayes’de BM polis karakolunu basan halk muazzam bir öfkeyi
dile getiriyordu. Ýsyancýlar
Birleþmiþ Milletler kamyonlarýndaki pirinç çuvallarýna el koydular.
Ýsyan kýsa zamanda Haiti’nin
baþkenti Port-au-Prince’e ulaþtý.
Binlerce gösterici baþkanlýk
sarayýna saldýrdý ve Birleþmiþ
Milletler iþgal güçlerinin kuklasý
olan baþkan Rene Preval’in istifasýný istediler.
Birleþmiþ Milletler güçleri ve
Haiti güvenlik güçleri isyancýlara
ateþ açarak cevap verdi. Çok sayýda göstericinin yaralandýðý ve
öldüðü söyleniyor, ama tam sayý

Mýsýr Sosyalist
Araþtýrmalar Merkezi’nin
dayanýþma bildirisi

bilinmiyor.
Birleþmiþ Milletler güçlerinin ateþ
açmasý þimdilik isyaný durdurmuþ
gibi görünüyor. Böylelikle Baþkan
Preval kendisinden önceki Amerikancý baþkan “Baby Doc” Duvalier gibi devrilmekten kurtuldu.
Baþkan Preval geçen gün yaptýðý
bir açýklama ile gýda fiyatlarýndaki

artýþý engellemek için hiçbir önlem
almayacaðýný açýk açýk söyledi.
Preval’e göre “ayaklanmalar, gösteriler sorunlarý çözmüyor, gýda
maddelerinin fiyatlarýný aþaðý çekmiyor aksine daha da içinden çýkýlmaz hale getiriyor. Haiti’ye
muhtemel yeni yatýrýmlarý engelliyor.”

halkasý.
Ýþçiler ve özellikle de tekstil iþçileri uzun bir süredir Mýsýr’ýn çeþitli
bölgelerinde eylemler gerçekleþtiriyor ve greve çýkýyor.
Mahalla el-Kobra eyleminin
dördüncü gününde Baþbakan
Ahmed Nazif telaþla Mahalla elKobra’ya gelerek iþçilere 30 ücretlik
bir ikramiye önerdi ve iþçilerin

saðlýkla ilgili taleplerini kabul
ettiðini, en kýsa zamanda ücret
artýþý ile birlikte saðlýk konusunda
da adým atacaklarýný ilan etti.
Mýsýr’da Mahalla el-Kobra iþçileri
þimdi muzaffer ama diðer iþçiler
mücadeleye hazýrlanýyorlar.
Mýsýr muhalefeti ise ABD uþaðý
Hüsnü Mübarek rejiminin günlerinin sayýlý olduðunu söylüyor.

MISIR
Mýsýr’da
direniþ
yayýlýyor
Mýsýr’da emekçilerin mücadelesi
yükselmeye devam ediyor. Her
türlü gösterinin yasak olduðu
Mýsýr’da, Mahalla el-Kobra’da halk
ekmek için ayaklandý.
2 gün süren ayaklanma boyunca
Mahalla el-Kobra’da çalýþan tekstil
iþçileri defalarca polisle çatýþtýlar.
Grevi kýrmak için polis Misr
Dokuma farbrikasýný isgal ederek
tekstil iþçilerinin grevini engellemeye çalýþtý. Ancak iþçiler polisin
fabrikalarýný iþgal etmesi üzerne
fabrika binalarýný yakarak ve polise
çevrede bulduklarý tuðlalarý atarak
cevap verdi.
Polis baskýsý Mahalla el-Kobra
tekstil iþçilerini korkutmadýðý gibi
tam tersine mücadele azimlerini
artýrdý.
Mýsýr halkýnýn yüzde 40’ý günde 2
dolara ve daha az parayla yaþýyor.
Oysa geçen aylarda ekmeðin fiyatý
10 katýna çýktý.
Mýsýr’da asgari ücret 1984’den
beri 115 Mýsýr Lirasý. Mahalla iþçileri ise asgari ücretin 1200 Mýsýr
Lirasý olmasýný talep ediyorlar.
Mahalla el-Kobra tekstil iþçileri
grevi uzun bir süredir Mýsýr’ýn
çeþitli bölgelerinde gerçekleþen iþçi
eylemlerinin sadece sonuncu

Mýsýr’da son zamanlarda yaþanan geliþmeler
üzerine Mýsýr Sosyalist Araþtýrmalar Merkezi
dünyanýn her yanýndaki özgürlük ve adalet
taraftarlarýna Hüsnü Mübarek rejimine karþý
özgürlük hareketinin desteklenmesi çaðrýsýný
yayýnladý.
“Çaðrýmýzý destekleyenler Mübarek rejiminin
göz altýna aldýðý 800 aktivistin serbest býrakýlmasýný talep edebilirler. Gözaltýna alýnan 800
kiþiden 150’si sosyalist, liberal veya Ýslamcý politik aktivist, 600’ü Mahalla bölgesinden çoðu
kadýn ve çocuk olan gösterici, Mahalla grev
komitesi üyeleri Kamal El-Faioumy ve Tarek
Amin’dir.
Gözaltýna alýnanlar ve özellikle Mahalla grev
komitesi üyeleri uzun süreli hapis cezalarý ile
yüz yüzeler.
6 Nisan’daki Mahalla Tekstil Fabrikasý grevini
çeþitli politik güçler grev, iþ durdurma ve barýþçý
gösteriler gibi paralel eylem kararlarý alarak
destekledi.
Buna raðmen Mübarek rejimi Mahalla’daki iþyerini iþgal ederek karþýlýk verdi. Ýþgal sýrasýnda
grev komitesi üyeleri Kamal El-Faioumy ve
Tarek Amin gözaltýna alýndý. Onlarýn yaný sýra
Kahire’de ve baþka kentlerde çeþitli politik
görüþlerden sayýsýz aktivist gözaltýna alýndý.
Herþeye raðmen baþlayan protesto gösterilerini
kontrol edemeyen Mübarek rejimi göstericilerin
üzerine plastik mermilerle ateþ açtý.
Bu ateþ sonucu biri dokuz yaþýnda en az dört
kiþi öldü. Yüzlerce insan yaralandý. Mahalla
halkýnýn üzerine gaz sýkýldý.
Bu gösterilerde yer alan Sosyalist Araþtýrma
Merkezi aktivistleri dünyanýn her yerindeki
özgürlük ve adalet isteyenleri bu mücadeleyi
desteklemeye çaðýrýyor.
Son aylarda Mýsýr’ýn dört bir yanýnda yükselen
iþçi mücadeleleri ve Mübarek rejiminin bu
mücadelelere saldýrýsýnýn sertliðe bize Mýsýr’ýn
diktatörlükten kurtuluþunda iþçi sýnýfýnýn öncü
rolüne olan inancýmýzý pekiþtiriyor.
Uluslararasý hareketten Mübarek rejimine karþý
mücadelemizi desteklemenizi, Mübarek rejiminin uyguladýðý saldýrganlýðý, þiddeti protesto
etmenizi talep ediyoruz.
Sizlerden Mýsýr konsolosluklarý önünde gösteriler düzenlemenizi, rejimin uyguladýðý þiddet
kýnamanýzý istiyoruz.
Elçilikler aracýlýðý ile Mýsýr hükümetine
protestolarýnýzý yollayabilirsiniz.
Yaþasýn Mýsýr iþçi sýnýfýnýn mücadelesi!”

dsip.org.tr
yayýnda
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Amerika:

Siyahlar özgürlük istiyor
F. ALOÐLU
1960’lara gelinceye kadar
Amerika’da Afrika’dan köle
olarak getirilmiþ olan siyahlarýn
medeni haklarý kýsýtlýydý.
Birçok eyalette siyahlar beyazlarla ayný otobüslere binemez,
ayný lokantalara, kafelere veya
barlara gidemez, parkta ayný
sýraya oturamazlardý. Okullarý
ayrýydý, mahalleleri ayrýydý ve
bütün bunlarýn sonucu olarak
siyahlarýn büyük çoðunluðu
derin bir yoksulluk içindeydi.
1960 yýllarýn baþýnda siyahlar
bu ýrk ayrýmcý düzene baþkaldýrmaya baþladýlar. Hareket giderek
yayýldý.
Baþlangýçta çoðu bireysel olan
çýkýþlar giderek örgütlü çýkýþlara
ve direniþlere dönüþtü.
1960’larýn Amerikasý’nýn ilk
mücadelesi siyahlarýn bu özgürlük mücadelesi oldu.
O yýllarda Amerika Vietnam’da
sonu yenilgiyle bitecek olan bir
savaþa girmiþti.
Amerika için Vietnam
Savaþý’nýn hiçbir rasyonel nedeni
yoktu. Vietnam Amerika için bir
tehdit deðildi. Amerikanýn bu
savaþa girmesinin tek nedeni
Vietnam’ýn dünyanýn o bölgesinde etki yaratmasý ve Çin’deki Mao’nun beklenmeyen zaferini yayacak olmasýydý. ABD
Vietnam’a sadece yenmek ve bu
kötü direniþ örneðini ortadan
kaldýrmak için giriþmiþti.
Baþlangýçta Amerikalý gençler
Vietnam Savaþý’na “özgürlük
için”, “demokrasiyi savunmak
için” gittiler. Ancak kýsa zamanda gerçek ortaya çýkmaya
baþladý. Vietnam Savaþý’nýn
özgürlüklerle veya demokrasi ile
ilgisi yoktu. Savaþ sadece
ABD’nin dünya hegemonyasý
için sürdürülüyordu.
Vietnamlýlar ise ülkelerini
koruyan, iþgalden kurtulmaya
çalýþan yoksul insanlardý.
Savaþýn bu yeniden kavranýþý
savaþa gönüllü giden gençlerin
giderek bu tutumlarýný terk
etmelerine neden oldu. ABD
ordusu artýk Vietnam’a gidecek
gönüllü genç bulmakta zorlanýyordu.
ABD’de savaþ karþýtý hareket
Amerika Vietnam’a büyük askeri
yýðýnaðýný yapmaya baþlamadan
3 hafta önce baþladý.
Michigan Üniversitesi’nde
seçimlerde Goldwater’a karþý
Baþkan Johnson’u desteklemiþ ve
þimdi ayný Johnson’un savaþ
kararý karþýsýnda öfkelenmiþ olan
30 öðretim üyesi normal dersleri
durdurarak üniversiteyi dev bir
savaþ karþýtý foruma çevirdiler.
Bu 30 öðretim üyesinin gir-

iþimine 50 öðretim üyesi daha
katýldý. Üniversite yönetiminin
karþý çýkmasýna raðmen 3 bin
öðrenci tartýþmak için üniversitenin bahçesinde toplandý.
Öðretim üyeleri bu toplantýya
“tartýþmalý öðretim” dediler.
Tartýþmalý öðretim hýzla diðer
Amerikan üniversitelerine
yayýldý. Californiya’daki
Berkeley Üniversitesi’nde toplantýlar 36 saat sürdü ve 36 bin
öðrenci katýldý. Her an 12 bin
öðrenci toplantýlara katýlýyordu.
O ilk bahar da 100 üniversitede
“tartýþmalý öðretim” yapýldý.
17 Nisan 1965’de Demokratik
Toplum Ýçin Öðrenciler adlý
öðrenci örgütlenmesi baþkent
Washington’da savaþa karþý bir
gösteri çaðrýsý yaptý. Gösteriye 25
bin öðrenci katýldý. Kimse bu
kadar büyük bir katýlým beklemiyordu.
Ayný yýl 15-16 Ekim tarihlerinde ise New York’da 25 bin,
San Francisco’da 15 bin ve ülke
çapýnda 100 bin öðrenci gösteri
yaptý. Ayný yýl bu defa Kasým
ayýnda New York’da 30 bin
öðrenci savaþa karþý gösteri
yaptý. 1969 Mart ayýnda ise New
York’da 50 bin kiþi gösteri yaptý.
Gösteriler yoðunlaþýrken askere
gitmeyi reddeden gençlerin
sayýsý da hýzla artýyordu.
Gönüllü bulmakta zorlanan
hükümet kurra usulü ile zorunlu
askerliði getirdi. Askere gitmeyi
reddedenlerin sayýsý iyice arttý.
Ve sonunda o dönemin aðýr sýklet boks þampiyonu olan
Muhammed Ali’de askere git-

SON BÜYÜK YANGIN
1968 Mayýs ayýnda Fransa’da,
Paris’te baþlayan olaylar hýzla
bütün dünyaya yayýldý.
Doðu’da, Batý’da, geliþmiþ ve
azgeliþmiþ ülklerde öðrenciler,
iþçiler, kadýnlar ve erkekler
sokaklara çýktýlar. Devrim ateþi
bütün dünyayý sarstý.
1968’in yangýný çeþitli ülkelerde 1970’lerin ortasýna kadar
sürdü. Amerika’da siyahlarýn
özgürlük mücadelesi ile
yanyana geldi. Vietnam karþýtý

meyi ve Vietnam’da savaþmayý
reddetti. Muhammed Ali hapis
cezasý ile tehdit edildi.
Askere çaðrýlan bir çok genç
askere gitmeyip Kanada’ya
kaçýyordu.
Bu arada siyahlarýn özgürlük
hareketi ülkenin siyahlarýn daha
yoðun olduðu ama daha çok kýrsal alanda yaþadýklarý Güney bölgelerinden Kuzey’e, kentlere
doðru yayýlýyordu.
Kentlerde siyah ayaklanmalar
yaþanýyordu.
Siyah hareketin lideri Martin
Luther King Jr. savaþa karþý
hareketle siyahlarýn özgürlük
hareketini birleþtirmek istiyordu
ama o esas olarak Demokrat

gösterilerle biçimlendi.
1968 son derece öðretici derslerle dolu bir dönem.
Sosyalist Ýþçi, 1968 olaylarýnýn 40. yýldönümünü bir
yazý dizisi ile karþýlýyor.
Bu yazý dizisinde Doðu’da ve
Batý’da dünyada 1968’de neler
olduðunu incelerken ayný
zamanda Türkiye’de de nelerin
yaþandýðýný tartýþacaðýz.
Bu sayýda 1968 üzerine 2 yazý
birden var.

Parti’yi deðiþtirmeyi hedeflemiþ
bir politikacýydý ve danýþmanlarý
savaþ konusuna girmesini
istemiyorlardý.
1965 yýlýnda Vietnam’da çatýþmalarda ölen Amerikan askerlerinin dörtte biri siyahtý. Ve
sonunda King savaþa karþý açýk
tutum aldý. Savaþýn gereksizliðini
vurgulamannýn yaný sýra savaþýn
ýrkçý karakterini teþhir etti.
1960’larýn son yýllarýnda savaþa
karþý harekete geçenlerin sayýsýnda sýçrama oldu. Artýk onbinler
deðil, yüzbinler savaþa karþý
yürüyordu. Siyahlar ise ayaklandýklarý her yerde ýrkçýlýkla
savaþý birleþtiriyor ve ikisine
karþý birden mücadele ediyor-

1968
2008
40. YI
L

Birincisi
Amerikayý anlatýyor.
Siyahlarýn özgürlük
hareketinden Vietnam Savaþý
karþýtý harekete 1968’in
Amerika üzerindeki etkilerini
tartýþýyoruz.
Ýkinci yazý ise Prag Baharý
üzerine. Çekoslavakya
Cumhuriyeti’nde ortaya çýkan
özgürlükçü hareketin Sovyet
tanklarý ile nasýl bastýrýldýðý
tartýþýlýyor.

lardý.
Vietnam’da ise savaþ bütünüyle
ABD’nin aleyhine geliþiyordu.
Askerler savaþmak istemiyor,
subaylarýný dinlemiyordu. Birçok
ordu birliðinde savaþ karþýtlýðý
açýk açýk konuþuluyordu.
Savaþ karþýtý hareket
Amerika’nýn dýþýnda bütün
dünyaya da yayýldý. 1968’in en
önemli simgelerinden birisi oldu.
Dünyanýn her yerinde baþta
gençler olmak üzere yýðýnlar
Vietnam Savaþý’na karþý tutum
alýyorlardý.
Anti-emperyalizm her yerde
hýzla geliþiyor ve güçleniyordu.
ABD egemen sýnýfý sonunda
Vietnam da yenildiðini kabul
etti. Aksi takdirde bir yandan
giderek daha radikalleþen
siyahlarýn özgürlük hareketi,
diðer yandan gençlerin savaþ
karþýtý hareketi, ordu içinde
baþlayan savaþ karþýtý hava ve en
önemlisi yavaþ yavaþ sanayi iþçilerinin radikal hareketlerinin
ortaya çýkmasý Amerika’nýn
kendi içinde ki sorunlar olarak
egemen sýnýfýn karþýsýna çýkmaya
baþladý ve Vietnam’da zafer yerine evi kurtarmak ABD egemen
sýnýfý için daha akýllýcaydý.
Nitekim öyle oldu. ABD
Vietnam’dan yenilgiyi kabul
ederek çekildi ve evini düzenlemek yani yükselen mücadeleleri
geri itmek için harekete geçti.
Bütün gücüyle siyahlarýn özgürlük hareketine saldýrdý. Önce en
radikal kanatlara vurdu ardýndan bütün hareketi hedefledi.
1960’larýn Amerikasý’nýn siyah
özgürlük harekleti ve savaþ
karþýtý hareketi bütün dünyada
etkiler yarattý. 1968’de dünyanýn
her yerinde sokaða çýkan yýðýnlar
Amerika’da ki hareketten etkilenmiþlerdi.
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Doðu Avrupa 1968: Stalinizme karþý direniþ ve konsey hareketi

Prag Baharý
Volkan Akyýldýrým

oluþan konsey fikri Prag'ýn
en büyük sanayi kompleksi CKD ve makine üreten
Skoda Pilsen fabrikalarýndan diðerlerine yayýldý. 15
Mayýs'ta protesto grevlerinin arkasýndan konseyler kurulmaya baþlandý.
Haziran'da Kýzýl Ordu
birlikleri Çekoslovakya'ya
girdi. Dubçek'in ülkeyi
"normalleþtireceðiz" sözü
üzerine geri döndüler. 20
Aðustos gecesi Varþova
Paktý askerleri Çekoslovakya'ya girdi. Dubçek,
baþbakan ve meclis
baþkanýyla birlikte tutuklanarak Moskova'ya
götürüldü. Ýþgalden 6 gün
sonra ülkeye dönen
Dubçek Rusya ile yoldaþça
anlaþtýklarýný ve durum
normalleþmeye baþlayýncaya kadar iþgalci birliklerin kalacaðýný söyleyecekti.

Doðu Avrupa'nýn 68’i
Çekoslovakya'da baþladý.
Bugün yerini Çek
Cumhuriyeti ve Slovakya
olarak iki ayrý devlete
býrakan Çekoslovakya, 2.
Dünya Savaþý sonrasý
Doðu Avrupa'nýn en
geliþmiþ ekonomisiydi.
Ülke 1948'den bu yana
"sosyalist düzen"le
yönetiliyordu. Kýzýl
Ordu'nun Doðu Avrupa'yý
iþgali sonucu toplumsal
tabaný olmayan ve iþçi
mücadelesine dayanmayan
bir azýnlýk örgütü olan
Çekoslovakya Komünist
Partisi (KP) yönetime
gelmiþti.

Sanayileþme
hamlesi

1950-64 yýllarý arasý
Çekoslovakya ekonomisi
hýzla büyüdü. 50'li yýllar
boyunca ekonomik
büyüme oraný yüzde 5
oldu. Çekoslovak
ekonomisini büyüten
sanayileþme politikasýnýn
baþarýsýydý.
60'larda iþler tersine gitmeye baþladý. Çekoslovakya'nýn büyüme hýzý 1962'de
yüzde 1, 1963'te yüzde 3,
1964'te yüzde sýfýr olarak
gerçekleþti.
Hükümet 1963'te krize
karþý ekonomik reformlarýn yapýlmasýna karar
verdi.
Reform, iþletme müdürlerine daha geniþ bir özerklik saðlanmasýný, buradan
hareketle üretimde yoðunlaþmanýn azaltýlmasýný
amaçlýyordu. Yatýrým mallarý yerine tüketim mallarý
pazarýna ve dünya pazarýna yönelmek öncelikli
hedefti.

Ýþçiler katýldýktan
sonra

Reform giriþimi KP içinde
tepki gördü. Teknokrat ve
bürokratlarda tepki gösterdi. Hükümet reform planýna tabandan destek bulmak zorundaydý.
1966 yapýlan 13. Parti
Kongresi'ni ardýndan
'Yönetim ve örgütlenme
için Devlet Komisyonu'nu

‘Sosyalizme evet, iþgale
hayýr!’ Ýþgal sýrasýnda Prag
duvarlarýna asýlý bir afiþ.

Konsey hareketi

kuruldu. Seçilmiþ iþçi
delegeleri, fabrika dýþý
uzmanlar (üniversite) ve
devlet temsilcilerinin eþit
olarak katýlacaðý komisyon
iþletme düzeyinde ortak
kararý vermeyi saðlayacaktý.
1966-68 arasýnda reformlar ýlýmlý bir þekilde uygulandý. Ekonomik büyüme
oraný yüzde 8 dolaylarýna
ulaþtý. Ýþçilerin yaþam standardý yükselmiþti, ancak
çoðu çalýþanýn ücreti ya
sabit kalmýþ ya da gerilemiþti. Parti ve kitleler
içerisinde hoþnutsuzluk
büyüyordu.
1968 Ocak'ýn da parti
yönetimi deðiþti ve reform
yanlýsý Alexander Dubçek
Birinci Sekreterlik görevine
(baþkan) getirildi.
Gazeteciler ilk kez
baðýmsýz yorum yapmaya
baþladýlar. Yöneticilerin
kirli çamaþýrlarý ortaya
döküldü. Farklý görüþler
arasý tartýþmalar yayýnlanmaya baþladý. Parti dýþýnda
toplantýlar düzenleniyor,
dilekçe (imza) kampanyalarý sürdürülüyordu.
1968 Mart'ýna
gelindiðinde fabrika iþçileri
baðýmsýz bir politik güç
olarak açýkça öne çýktýlar.
Merkez Emek Konseyi
(URO, ülkenin en
muhafazakar organlarýndan biri) ve yerel ROH
(Devrimci Sendika
Hareketi, ülkenin tek
sendikasý) þubelerinde alýnan 1800 kararda iþçilerin
kaybedilmiþ haklarý ve

anti-demokratik uygulamalardan bahsediliyordu.
Ücret artýþý talepleri üst
boyutlara ulaþtý. Ýþçiler
yeni parti önderliðini
desteklemekle kalmayýp
fabrikalarý kontrol etmek
istiyorlardý. Hareket kitlesel toplantýlar, iþ yavaþlatma ve uyarý greviyle
dikkatleri denetim
konusuna çekiyordu.

Kýzýl Ordu'nun iþgali

5 Nisan 1968 günü
toplanan parti Eylem
Programý'ný kabul etti.
Eylem Programý'nda
merkezi iþleyiþ yerine
demokratik katýlým ve
özerklik savunuluyordu.
4 Mayýs'ta Dubçek
Moskova'ya gitti, Brejnev
ve KP yöneticileriyle
görüþtü. Sovyet tarafý
reformlardan rahatsýzlýðýný
dile getirdi ve Çekoslovakya'nýn ekonomik
yardým talebini reddetti.
Seçilmiþ iþçi delegeleri ve
teknik uzmanlardan

Ýþgal konseylerin kurulmasýný hýzlandýrdý. 1968
Eylül'ünde 19 konsey
varken 1969 Ocak'ýnda 120
konsey faaliyet gösteriyordu. 800 bin kiþiyi temsil
gücüne sahiptiler. Bu
ülkenin tarým dýþý iþgücünün altýda biriydi ve en
büyük iþletmeleri kapsýyordu. Konseylerin üzerinde durduklarý ortak talep
iþletmenin denetimiydi.
Konseylerin varlýðýný ve
ilerleyiþini meþrulaþtýracak
yasanýn Mayýs'ta oylanmasý bekleniyordu. Ancak
Dubçek parti sekreterliði
görevinden alýndý. Yasa
rafa kaldýrýldý. Ýþçi hareketi
bu geliþmeyi protesto etti.
Ama koordinasyonsuz ve
örgütsüzdü.
31 Mayýs'ta Baþbakan
Çernik sanayide iþçi denetimi ve özyönetimi reddettiðini, çünkü bunun "iktidar sorununu yeniden
ortaya çýkaracaðýný" söyledi. Sorunun özü tam da
buydu.
Ardýndan hükümetin
saldýrýsý geldi. 68 bin iþçi
temsilcisi görevden alýndý.
Yazarlar Sendikasý kapatýldý. Muhalif yayýnlar susturuldu. Bir çok öðretmen,
öðretim görevlisi ve kamu
çalýþanýnýn iþine son verildi. Hükümet sýrtýný Kýzýl
Ordu'ya dayayarak 68
yangýnýný söndürmeye giriþti.
Stalinist Rusya, Prag
Baharý'ný bitirmeyi baþardý.
Ancak bu Doðu Avrupa'da
stalinizme karþý ilk büyük
iþçi direniþiydi. 20 yýl sonra
uydu rejimler birer bire
iþçiler tarafýndan devrildi.
Doðu Bloðu'nda rejimlerin sosyalist deðil, devlet
kapitalisti rejimler olduðu
68'de Prag’da açýða çýktý.

sosyalist iþçi
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MARKSÝZM, PARTÝ VE SINIF
Troçki, Sürekli Devrim ve Bolþevizm
Can Irmak Özinanýr
1900'lerin baþýnda Bolþevikler ve Menþevikler olarak
ikiye bölünen Rusya Sosyal Demokrat Ýþçi Partisi
(RSDÝP)'in iki kanadý da bir konuda anlaþýyorlardý:
yaklaþan devrimin niteliði burjuva olacaktý.
Menþeviklere göre Rusya'da burjuva devrimini
gerçekleþtirecek olan burjuvaziydi ve bu sebeple iþçi
sýnýfýnýn burjuvaziyi korkutacak talepler öne sürmesi
yanlýþtý, yapýlmasý gereken bu devrim için onlarý
desteklemekti. Bolþevikler ise burjuvazinin, çarlýðýn
bürokrasisi, askeri ve polisine ihtiyaç duyduðu için
devrimi gerçekleþtirmekten aciz olduðunu, burjuva
devrimini ancak iþçi ve köylü ittifakýnýn gerçekleþtirebileceðini ve sonuna iþçilerin ve köylülerin
demokratik diktatörlüðü tarafýndan feodalizmden
kapitalizme geçiþin tamamlanmasý gerektiðini
savunuyorlardý.
Leon Troçki, bu iki görüþe de karþý çýkarak "Sürekli
Devrim" tezini öne sürdü. O da Bolþevikler gibi burjuvazinin devrimci bir rol oynayamayacaðýný
savunuyordu. Fakat ayný þekilde Bolþeviklerin
devrimci diktatörlük tezinin hayal olduðunu söylüyordu.
Troçki, köylülüðün asla baðýmsýz bir devrimci sýnýf
olmadýðýný söylüyordu. Devrimci olan sýnýf iþçi
sýnýfýydý ve iþçi sýnýfý iktidarý hangi siyasi bayrak
altýnda kurulmuþ olursa olsun izlemesi gereken politika sosyalist politika olmalýydý. Yani Rusya'yý
bekleyen devrim burjuva devrimi deðil sosyalist
devrim olmalýydý.
Troçki'nin bu tezi, Rus devrimini sadece Rusya ile
sýnýrlý görenler için yanlýþtý. Hem Bolþevikler hem
Menþevikler, Rusya'nýn belli bir geliþmiþlik düzeyine
ulaþmasýný ve ancak bundan sonra sosyalizm için
mücadele edilebileceðini düþünüyorlardý. Bu
düþüncelerini II. Enternasyonal'in mekanik tarih
anlayýþýndan alýyorlardý.
Troçki ise sosyalist devrimin mümkün olduðunu
görüyor ve bunu sýký sýkýya dünya devrimine baðlý
görüyordu. Gerçekten, henüz sanayileþmemiþ, yarý
feodal bir toplumda sosyalist bir toplum inþa etmek
mümkün deðildi. Troçki þöyle diyordu:
"Ulusal bir devrim çerçevesinde bu çeliþkiden kurtuluþ yoktur. Ýþçilerin hükümeti baþýndan itibaren
gücünü Batý Avrupa'nýn sosyalist proletaryasýnýn
gücüyle birleþtirme göreviyle yüz yüze gelecektir."
Troçki hayatý boyunca sürekli devrim teorisine baðlý
kaldý. Bu keskin görüþlülüðüne ve teorisinin gücüne
raðmen, Troçki'nin uzun bir süre zayýf bir yaný vardý.
Tony Cliff'in dediði gibi: "o, ordusu olmayan parlak
bir generaldi". Çünkü örgüt konusunda kafasý
karýþýktý, Rosa Luxemburg gibi o da merkeziyetçilik
konusuna uzun bir süre mesafeliydi. Lenin'in örgüt
teorisini sert bir dille eleþtiriyordu:
"Parti örgütü kendini partinin tümünün yerine
ikame eder, sonra merkez komitesi kendi parti
örgütünün yerine ikame eder ve nihayet 'diktatör'
kendini merkez komitesinin yerine ikame eder."
Burada, Luxemburg'un kaygýlarýna benzer kaygýlar
vardýr. Hem Troçki hem de Luxemburg, proletarya
demokrasisinin önüne geçilebileceði ve partinin kitle
hareketi önünde engel oluþturabileceðinden kaygý
duymuþlar ve merkeziyetçiliðe dolayýsýyla Lenin'e
tepki göstermiþlerdir. Bahsedilen tehlike gerçektir
fakat merkeziyetçilik ve ikamecilik farklý þeylerdir.
Bu kaygýlar her iki devrimciyi de uzun bir süre, fikirlerinin tamamen farklý olduðu Menþevikleri desteklemeye itmiþtir.
Troçki, Lenin'le düþtüðü bu fikir ayrýlýðý konusunda
daha sonra 'hayatýmýn en büyük hatasý' demiþti. 1917
Þubat Devrimi'nin ardýndan Rusya'ya dönen Lenin
kurulan geçici hükümeti 'kapitalistlerin hükümeti'
olarak tanýmlayýp sosyalist bir devrim çaðrýsý yaptýðýnda fiili olarak sürekli devrim tezini kabul etmiþti.
Lenin'in Nisan Tezleri, henüz Sürekli Devrim'i okumamýþ olmasýna raðmen, Troçki'nin tezlerinin kabulü
olarak görülebilir. Troçki ise merkezi bir devrimci
örgüte olan ihtiyacýn farkýna varmýþtý ve 1917'de
Bolþeviklere katýldý. Bundan sonra Troçki, hem Ekim
Devrimi'nde hem de dünya iþçi sýnýfý hareketi
içerisinde tarihsel bir rol oynamaya baþlamýþtýr.
Troçki'nin hayatýnýn geri kalaný Bolþevizm ile
özdeþleþmiþ ve stalinizm bir karþý devrimle iktidarý
ele geçirdiðinde Troçki, sürekli devrim perspektifi ile
leninizmin en büyük savunucusu olarak mücadeleye
devam etmiþtir.
Haftaya: Troçki ve Stalinizme Karþý Mücadele
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baþka bir dünya mümkün!

Programda neler var?
Yeni liberalizmin
sonuna mý
gelindi?
Son büyük
yangýn: '68
Türkiye'de solun
atýlým yýllarý: '68

Neden
Marksizm?

“Filozoflar dünyayý
yorumlamakla
yetindiler, ama
aslolan dünyayý
deðiþtirmektir.”
11. tez

20. yüzyýlýn kapanmasýna
yakýn marksizmin açýklayýcý gücünü yitirdiði,
yanlýþlandýðýný söylemek
pek moda bir tutumdu.
Stalinizmin çöküþü ve
altýndan çýkan pislikler
genel olarak sosyalizmi
kitleler nezdinde sorgulanýr kýldý. Yeni-liberal ideologlar Marks'ýn
düþüncesinin yanlýþ çýktýðýný ve kapitalizmin
kazandýðýný hevesle dile
getirdi.
Ancak hava yeni yüzyýlýn
ilk yýllarýnda deðiþti.
Küresel kapitalizmin
geleceðine kaygýyla bakan
Finacial Times, The
Economist gibi saygýn burjuva yayýnlar Marks'ýn
kapitalizm eleþtirisine atýfta bulunuyordu.
1999'da Seattle'da patlak
veren antikapitalist hareket
de Marks'ý bir baþka açýdan
keþfediyordu.
Yabancýlaþmanýn, toplumsal iþ bölümünün, kâr
maksimizasyonuna dayalý
toplumsal yapýnýn
eleþtirisini 1844 El
Yazmalarý'nýn genç
Marks'ýnda buluyordu.
ABD emperyalizminin
krizi, yeni-liberalizmin
geleceðinin olup olmadýðý,
küresel ýsýnma, bölgesel
çatýþmalar, küresel mut-

Cinsel ayrýmcýlýk
ve kapitalizm
Küresel ýsýnmayý durdur,
dünyayý deðiþtir!
Milliyetçilik
ýrkçýlýða nasýl
evrilir?
Kemalizm,
stalinizm ve
Türkiye solu
Kürt sorununda
çözümün
neresindeyiz?
Müzikle isyan!
Rus devrimi neden yenildi?
Kapitalizm
sonrasý yaþam
Devrimci partinin
modasý geçti mi?
Yerel seçimler ve
yeni olasýlýklar
Politik islam
düzene
tehdit mi
oluþturuyor?

1999’da Seattle’da Dünya Ticaret Örgütü zirvesini engelleyen anti-kkapitalist hareket ‘kâr
deðil insan.’ Genç Marks’ýn emeðin yabancýlaþmasýndan çýkardýðý sonuç aynýydý
suzluk hali gibi her sorunda Marks'ýn açýklamasý ve
eleþtirisi yeniden önem
kazanýyor.
Þu tuhaf dünyayý anlamak için Marks'a, Marksist
geleneðe bakmak gerek.
Marks bir dahi, bir filozof, bir sosyolog, bir ide-

olog deðildi. Marks kapitalizmin devrimci eleþtirisini baþlattý ve bunu yine
ezilenlerin mücadele
geleneðine bakarak gerçekleþtirdi. Marksizm, uluslararasý iþçi hareketinin ve
ezilenlerin mücadelesini
genelleþtirilmesinden,

genel deneyimlerinden
baþka bir þey deðil.
Marksizm 2008 tartýþma
toplantýlarý dizisi Marks'ýn
fikirlerinin günümüzün
güncel sorunlara getirdiði
açýklama çözümleri detaylý
olarak tartýþmak için iyi bir
fýrsat olacak.

Onlar da Marksizm toplantýlarýnda konuþtular
Orhan Pamuk, Ahmet Oktay, Ufuk Uras, Nuray Mert, Akýn Birdal, Murat Çelikkan, Sevgi Göðçe, Ragýp Duran,
Sevil Erol, Ercan Karakaþ, Ertuðrul Kürkçü, Algan Hacaloðlu, Hilal Atýcý, Filiz Koçali, Bülent Somay, Melda
Keskin, Roni Margulies, Hayri Kozanoðlu, Tayfun Mater, Levent Þensever, Sami Evren, Melih Pekdemir,
Rýdvan Akar, Alex Callinicos, Þenol Karakaþ, Sevgi Uçan, Mete Çubukçu, Sinan Özbek, Abdullah Aysu, Barýþ
Pirhasan, Doðan Tarkan, Yýldýz Önen, Fethiye Çetin, Selim Deringil, Ahmet Tonak, Harun Tekin, Yýldýz
Ramazanoðlu, Bülent Somay, Memet Ali Alabora, Metin Yeðin, Avi Haligua....

Medya: Nasýl ikna ediyor?
Emperyalizm,
Ortadoðu ve
savaþ
Darbeye karþý
acil demokrasi
Yeni-lliberalizme
karþý direniþ
Özgürlük
sokaktadýr!

4 GÜNDE 19 TOPLANTI

sayý: 321

Kadýköy BAK:

Ýncirlik Üssü kapatýlsýn!
9 Nisan’de Kadýköy
BAK tarafýndan Ýncirlik
Üssü ve Amerikan üslerine karþý bir toplantý
düzenledi.
Küresel BAK aktivisti
Nilüfer Uður Dalay sunuþ
yaptý. Sunumun temel
vurgusu Ýncirlik
Üssü’nün yapýlan tadi-

latýn ardýndan iþgalci güçlerin kullanýmýna açýlmasýyla bizzat savaþa
destek olunacaðýydý.
Ýncirlik üssünde 90 tane
nükleer bomba olduðu,
bunlarýn 50 tanesinin
ABD'ye ait olduðu belirtildi.
25 kiþinin katýlýmýyla

gerçekleþen toplantýda
Ýncirlik Üssü’nün çevresel
etkileri de anlatýlýp bütün
aktivistlerin ortak
çabasýyla gerçekleþecek
uzun soluklu bir kampanyayla bu sorunun üstesinden gelinebileceði de vurgulandý.

Sevgili Pippa, seni unutmayacaðýz!
Savaþ karþýtý sanatçý
Pippa Bacca "Dünya
barýþý" için 8 Mart'ta
gelinlikle Milano'dan yola
çýkarak ve Tel Aviv'e
ulaþmayý hedefliyordu.
Gelinlik giymiþti insanlarýn güvenilir olduðunu
kanýtlamak için oto-stopla
yolculuk yapýyordu.
Yolculuk boyunca çektiði
fotoðraflar ve günlükler
“Barýþ Gelinleri” internet
sitesinde yayýnlanýyordu.
Filistin’de, Türkiye’de ve
bütün dünyada insanlarý
barýþa teþvik etmek çýktýðý
yolculukta Pippa
Baca’dan 31 Mart’ta irtibat kesildi.
Pippa Bacca'nýn cesedi
12 Nisan’da Gebze’de
bulundu. Öldürülmeden
önce tecavüze uðradýðý
tespit edildi. Sanatçýnýn
kardeþi Antonietta Di
Melona’nýn dediði gibi
"barýþ ve insanlýk için çýktýðý yolda öldürüldü.”
Pippa Bacca’yý ellerimizde barýþ bayraklarý,
alkýþlar ve savaþ-þiddet
karþýtý sloganlarla Ýstanbul Dolapdere'deki
cenaze evinden savaþ
karþýtlarý, kadýnlar ve
sanatçýlar olarak
uðurladýk.

Ýzmir’de 10 bin
Eðitim-S
Sen
üyesi miting
yaptý
12 Nisan Eðitim-Sen’in
düzenlediði bölgesel miting 10 bine yakýn insanýn
katýlýmýyla gerçekleþti.
“Geleceðimize Sahip Çýkmak, Yaþananlara Sessiz
Kalmamak Ýçin Alanlarda
Olacaðýz!” baþlýklý bölgesel
mitingde sosyal yýkým
yasasýna karþý sloganlar
öne çýktý.
Eylemde göze çarpan bir
baþka þey ise,uzun
zamandýr yürütülen antikapitalist kampanyalarýn
sloganlarýnýn iþçi sýnýfý
tarafýndan kullanýlmasýydý.
Eðitim emekçileri 'saðlýðýma dokunma sigortamý
attýrma','baþka bir saðlýk
mümkün', ‘zýpla zýpla,
zýplamayan Tayyiptir' sloganlarýný attý.
Adana, Diyarbakýr,
Samsun, Van’da gerçekleþen bölgesel mitingleri 19
Nidan’da Ankara’da
gerçekleþtirilecek miting
takip edecek.

Sosyal yýkým
yasasýna karþý
meclis önünde
eylem
Uðurlamada Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu adýna basýn
açýklamasýný ÖDP Genel
Baþkaný ve Ýstanbul
Milletvekili Ufuk Uras
okudu.
Uras“Dünyanýn baþka
yerlerinde baþka erkeklerin baþka kadýnlara ayný
þeyleri yapabileceðini
söyleyerek kendimizi
avutamayýz.
Seni burada bizim dil-

imizi konuþan ve aramýzda yaþayan biri öldürdü.
Bunun sorumluluðunu
taþýyoruz. Kadýnlara karþý
þiddetin bu ülkeden
bütünüyle silineceði güne
kadar da bu sorumluðumuzu yerine getirmek
için çaba göstereceðimize
söz vermemiz, umarýz
burada ve ülkendeki
hemcinslerinin acýsýný bir
nebze olsun azaltabilir”
dedi.

KESK, TMMOB, DÝSK,
TTB ve diþ hekimlerinin
oluþturduðu, SSGSS yasa
tasarýsýnýn yürürlüðe
sokulmasýnýn her aþamasýnda eylem kararý alan
örgütler bu kez meclisin
Dikmen kapýsý önünde
buluþtu. Yaklaþýk 300
kiþinin katýldýðý basýn açýklamasýnda 15 sürecin yine
eylemlerle takipçisi olunacaðý vurgulandý.

K E G , K ü r e s e l B A K v e B a r ý þ a r o c k Ankara KEG
26 Nisan'a
Pazar günü Bursa'dan gelen KEG aktivist12-13 Nisan'da KEG, Küresel BAK ve
leriyle birlikte nükleer santrali simgeleyen
Barýþarock olarak "Komþu" temalý
Ç GepGenç Festivaldeydik. Onlarca STKyla, büyük bir balonu nükleer santral çatlar hazýrlanýyor

GEPGEN

FESTÝVALDEYDÝ!

Sarýkýzlar
yargýlansýn!
12 Nisan’da Alper
Görmüþ’le dayanýþmak
için Bakýrköy Adliyesi’nde
buluþuldu. Genç Siviller,
DSÝP, Alper Görmüþ’ün
davasýnýn takipçileri
duruþma öncesi eylem
yaptý. Darbe günlüklerinden bölümler
Yýldýrým Türker, Lale
Mansur ve Yýldýray Oður
tarafýndan okundu.
Duruþmaya topluca gidildi. Beraat kararýnýn ardýndan mahkeme önünde
Alper Görmüþ tarafýndan
basýn açýklamasý yapýldý.

gençlerle ve baðýmsýz gruplarla birlikte
alanda stantlarýmýzý açtýk. Katýlýmcýlara
kampanyalarýmýzý, çalýþmalarýmýzý anlattýk. Nükleer ve türkiye gündemi hakkýnda
birçok insanla konuþma fýrsatý yakaladýk.

patlar sloganlarýyla patlattýk ve balonun
içinden yüzlerce nükleer karþýtý cümle
alana yayýldý. Baþarýlý geçen hafta sonundan yanýmýzda bir sürü nükleer karþýtý ve
barýþ yanlýsý insanla ayrýldýk.

Çernobil faciasýnýn
22.yýldönümünde nükleer
santral karþýtlar baþka bir
enerji mümkün diyenler 26
nisan da Kadýköy'de
buluþacak. Geçtiðimiz
Kasým ayýnda bin bir
yalanla yürürlüðe sokulan
nükleer enerji yasasýnýn
baþta Sinop olmak üzere
hayat geçmesi nükleer
karþýtlarý tarafýndan engellendi. Hiç boþ durmayan
nükleer lobileri santrallarý
kurmak için çalýþmalarýný
sürdürüyor. Biz nükleer
karþýtlarý da Çernobil'i
unutmadýðýmýz, nükleer
santral istemediðimizi
Ankara Konur Sokak'ta
açtýðýmýz standýmýzla
duyuruyoruz.
Nükleer santral
is-tte-m
mi-y
yo-rruz!
KEG ANKARA

sosyalist iþçi
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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
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý
bize yazýn
sosyalistisci@gmail.com

sosyalist isci

Z Yayýncýlýk ve tanýtým hizmetleri Ltd. Þti.
Sahibi: Arife Köse Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta
Adres: Caferaða Mahallesi,
Nail Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
Baský: Yön Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, B Blok 360 Topkapý, Ýstanbul
Yerel süreli yayýn, haftada bir yayýnlanýr

www.sosyalistisci.org

NÜKLEER SANTRALLARI BIRAK

Güneþe ve rüzgara
yatýrým yap!
Meclisin kabul ettiði nükleer enerji yasasý santrallerin kurulacaðý bölgeler
ve tüm ülkenin tehlike altýna girmesi demek.
Ýnþaatlarý 10-15 yýl sürecek, tüm enerji üretme
biçimlerinden daha pahalý
olacak ve iþletmeye
açýldýktan sonra tüm enerji
üretimi içindeki payý gene
de çok küçük olacak.
Nükleer enerji büyük bir
tehlike ve bu yasanýn
uygulanmasý yani nükleer
santrallarýn yapýlmasý mutlaka durdurulmalýdýr.

1 gigavat/saat
elektrik üretimi için...
Nükleer santralda
1 gigavat/saat
elektrik enerjisi
üretebilmek için
toplam 1343 gigavat/saat enerji
gerekiyor. Ayrýca
bu süreçte 427 bin
ton CO2 salýnýmý
yapýlýyor.

Emekçi sýnýflarýn
çýkarý

Nükleer santrallar enerji
krizine bir çözüm olamaz.
Nükleer enerji fosil yakýtlara da alternatif olamaz.
Bu pahalý ve tehlikeli
yolu seçenler küresel þirketleri dinliyor.
Oysa emekçi sýnýflarýn
çýkarý ucuz, güvenli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmektir.
Rüzgar ve güneþ enerjisi
üretimi çok daha sera gazýna yol açar. Kaynak
tüketilmezdir ve basit
yatýrýmla uzun süre kullanýlabilir. Toplumun
enerji ihtiyacýný karþýlamak
hem kâr ve þirket mekanizmalarýndan kurtulmak,
hem de küresel ýsýnma
belasýna karþý önlem almak
demektir.
Küresel Eylem Grubu
(KEG) küresel ýsýnmaya ve
nükleer santrallerin
yapýmýna karþý mücadele
ediyor. KEG aktivistleri
hükümet nükleer santral
yapýmýný durdurduðunu
ilan edinceye kadar
mücadeleye devam edecekler. Bu insanýn yerine
kârý koyan yeni-liberalizme
karþý direniþtir.

Nükleer
atýklar

Radyasyon ve insan saðlýðý
“Nükleer enerji kabul edilemez çünkü insanlarda kaçýnýlmaz
olarak kanser ve genetik hasarlara yol açar. Bilerek, rastgele ve kitlesel bir cinayettir.”
Radyasyon kansere yol açýyor.
Gerek nükleer santrallerde kullanýlan plutonyumun çýkarýlýþýnda,
gerek santrallerin çalýþmasý sýrasýnda atmosfere saldýklarý radyasyon
büyük bir saðlýk sorunu.
Nükleer santrallara yakýn bölgelerde oturanlar arasýnda triod
sorunlarý, göðüs kanseri vakalarý çok yoðun.
Bir de Çernobil veya Three Mile Island reaktöründe olduðu gibi
kazalar olduðunda kanser olaylarýnda ve kanserden dolayý can kaybýnda muazzam büyük bir sýçrama görülmekte.
Radyasyon insan hücrelerini ya hemen öldürmekte ya da “gizli bir
kuluçka döneminin” ardýndan tahrip olmuþ hücreler hýzla çoðalarak
bir ur oluþturmakta. Buna kanser denmekte.

Çernobil’deki yangýna müdahale edenleri
maskeleri koruyamadý.

Nükleer
santrallerde kullanýlan maddenin
çýkarýlmasýndan
baþlayarak her aþamada yoðun bir
radyasyon insanlýðýn
üzerine çökmektedir.
Tüm nükleer santrallerin yaklaþýk dörtte
birine sahip olan
ABD’de 3 milyon 510
bin 560 metreküp
radyoaktif atýk var.
Bu atýklarýn saklanmasý için çok çeþitli
projeler var, ama
bunlarýn hiçbiri akýl
karý deðil. Bu nedenle radyoaktif atýklar
çok büyük bir felaket
potansiyeli ile ortada
durmaktadýr.

26 NÝSAN’da KADIKÖY’E!

