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FÝLÝSTÝN’E ÖZGÜRLÜK
Irak ta direni h zla y kseliyor. Irak halk b t n g c yle i galcilere kar
direniyor.
galci g ler aras nda atlak olu tu ve bu
atlak her g n biraz daha derinle iyor. spanya ve Honduras
Irak taki askerlerini ekme karar ald . Baz
lkeler askerlerini

ekme karar alabileceklerini a klad lar. Irak ta 10 bin askeri
olan Polonya Devlet Ba kan ABD taraf ndan kand r ld klar n
s yl yor. Irak halk sadece kendi zg rl
i in de il b t n
d nya i in direniyor!

26 Haziran Savaþa karþý küresel eylem günü
26 Haziran, katil Bush
Ankara’ya geliyor. Ayný gün
savaþ karþýtlarý Ab,nkara ve
istanbul’da Bush’a defol
diyecekler. 27-229 Haziran’da
Bush ve 60’ýn üzerinde
NATO devlet baþkaný Ýstanbul’a geliyor. Savaþ karþýtlarý
“Bush Defol”, “NATO’ya
Hayýr” diyecekler.
30 Haziran’da ABD Irak’ta
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yetkileri sözüm ona Iraklýlara
devredecek. Bütün dünyada
ve Irak’ta milyonlar bu soytarýlýða hayýr diyecekler.
Avrupa Sosyal Forumu
içinde toplanan Avrupa savaþ
karþýtlarý 26 Haziran - 2
Temmuz arasýný Küresel
Eylem Haftasý olarak ilan
ettiler. Bütün Avrupa’da
Irak’ta ki iþgal ve ABD

emperyalizmi protesto edilecek.
Yunanistan’da önümüzdeki
günlerde “Gelme Bush” kampanyasý Türkiye’nin yaný sýra
baþlayacak.
Bush’a karþý güçlerimizi birleþtirelim. Bush’a Türkiye’de
istenmediðini, Irak’tan
defolup gitmesini söyleyelim.
Gelme Bushi istemiyoruz!
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TÜPRAÞ'ta yeniden eylemler
TÜPRAÞ iþçileri, bir kez daha
özelleþtirmeyi protesto etti.
Aliaða ve Kocaeli'de eylem
yapan TÜPRAÞ iþçileri
özelleþtirme sürecinde ve sonrasýnda yapýlan hukuksuzluklara iþaret etti.
Kocaeli D-100 Karayolu'nda 9
Nisan sabahý saat 08.00'de
toplanan bin iþçi, sloganlar
atarak TÜPRAÞ Ýdare Binasý'na
yürüdü.
Birleþik Metal-Ýþ, SES, Tüm BelSen, Eðitim-Sen þube baþkanlarý
eyleme destek verdi. Petrol-Ýþ

Sendikasý Genel Baþkaný
Mustafa Öztaþkýn eylemde bir
konuþma yaptý.
TÜPRAÞ Aliaða Rafinerisi'nde
de servis araçlarýndan inen yaklaþýk 800 iþçi, hükümet ve
Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý
aleyhine sloganlar atarak eylem
yaptý. Eylem süresince tanker
dolumu yapýlmadý, rafineri
kapýsý önünde tanker kuyruklarý
oluþtu.
Eylem, "KÝT'ler halkýndýr
satýlamaz" sloganýyla sona erdi.

Madenciler eylemde
Tabibler direnmeye devam ediyor
Ýstanbul Tabip Odasý'nýn 2 yýlda bir yapýlan seçimli Genel Kurulu
18 Nisan'da Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi'nde yapýldý. Geçen
seçimlere kýyasla çok sayýda doktorun (5600 kiþi) katýldýðý seçimler
oldukça çekiþmeli geçti. Seçime dört grup katýldý: DKG (Demokratik
Katýlým Grubu), AKP'lilerin son anda oluþturduklarý HHP(Hekim
Haklarý Platformu), Ýþçi Partililer ve Kemal Alemdaroðlu'nun desteklediði UGB (Ulusal Güç Birliði), MHP'lilerin desteklediði UHG
(Ulusalcý Hekimler Grubu). Hükümetin TTB'ne karþý baþlattýðý yetkisizleþtirme planýnýn devamýndan yana olan HHP son sandýklar
açýlana kadar DKG ile baþa baþ gitti. Sonunda DKG 7 kiþilik yönetim
kurulunda 6 kiþiyle temsil edilirken 1 kiþi HHP'dan listeye girdi.
UHG'nin en az oyu aldýðý seçimlerde DKG'nun zorlanarak seçimi
kazanmasý bazý dersler çýkarmayý gerektiriyor. Tabandaki doktorlarýn
haklarý konusunda daha çok çalýþma ve örgütlenmenin gerekliliði bir
kez daha ortaya çýktý. AKP'liler belediye seçimlerinde kullandýkalrý
profesyonel ekiple bu seçimlere hazýrlýk çalýþmalarýný yürüttüler ve
iktidar olmanýn avantajlarýný da kullandýlar. Bu seçimi kazandýk ama
bir dahaki sefere çalýþmaya çok daha erken, hatta þimdiden baþlamak
gerektiði de ortada.

AK'LA
KARA…
Afla kalkýnanlar
Bilindiði gibi AK Parti'nin
önemli vaadlerinden biri yolsuzlukla mücadele idi. Peki, sözlerinde durduklarý söylenebilir
mi? Uzanlar'ýn filan üzerine
gidiyorlar tabii ama, sýra kendilerine gelince durum hayli
deðiþiyor.
AK Parti'nin 'barýþ' adý altýnda
çýkardýðý vergi affýndan Erdoðan
dahil, partinin birçok ileri
geleninin yararlandýðý ortaya
çýktý. vergi affýný bizzat hazýrlayan Maliye Bakaný UNAKITAN dahi 'matrah artýrýmý'
yoluyla aftan yararlanmýþ. Vergi
affýndan yararlanmak için ek
gelir beyaný yeterli oluyor. Bir
önceki dönem gelirini hileli
olarak düþük göstererek az vergi
borcuna sahip olan patronlar, bu
kez birden bire o dönemde ek
gelirleri olduðuna dair
bildirimde bulunarak borçlarýnýn
bir kýsmýný sildirebiliyorlar. Ýþte
aftan yararlanan AK
Partililerden 'bazýlarý':
Baþbakan Tayyip ERDOÐAN;
Emniyet Gýda AÞ ve diðer iki þirketi için yaklaþýk olarak 100 bin
dolarlýk matrah artýrýmý yaptý.
Maliye Bakaný Kemal UNAKITAN; Sakarya Gýda AÞ ve Bem
Dýþ Ticaret için 4 trilyon 250 milyarlýk ek gelir beyan etti.

Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný Kadir TOPBAÞ;
Teþvikiye Saray Gýda için toplam
418 milyar liralýk ek gelir gösterdi.
Baþbakanýn çocuklarýný ABD'de
'burslayan' Remzi GÜR; Ramsey
AÞ için 92 milyar liralýk ek gelir
beyanýnda bulundu.
Af yasasýna göre, 1998-2001 yýllarý arasýndaki bildirimlerin
doðruluðu araþtýrýlamýyor. Ne
diyelim; temiz hava, bol gýda!

Türkiye'nin en büyük maden iþletmelerinden Divriði-Hekimhan
Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Div-Han), özelleþtirilerek 16
Nisan'da Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý T.A.Þ.'ne (ERDEMÝR)
devredildi. Div-Han'ýn yeni yönetiminin ilk iþi 133 iþçinin iþten
çýkarýldýðýný açýkladý.
ERDEMÝR'den Hekimhan Ýþletme Müdürlüðü'ne gönderilen faksla
iþten atýlan 133 iþçi, hýzla fabrikanýn önünde toplandý. HekimhanSivas karayolunu trafiðe kapatarak tepkilerini gösteren iþçiler
"Hükümet istifa" sloganýný attýlar ve
Konuþmalarýn ardýndan Hekimhan-Sivas karayoluna inerek, yaklaþýk yarým saat yolu trafiðe kapatan iþçiler, emniyet güçleriyle
yaþanan kýsa arbededen sonra yolu açarak fabrikalarýna geri döndü.
Ýþçiler, fabrikada nöbet tutmaya devam ediyor.

Ýþ Yasasý'na hayýr!
Demiryol-Ýþ Sendikasý Adana Þubesi, AKP Hükümetin'in çýkardýðý
4857 Sayýlý Ýþ Kanunu'yla kazanýlmýþ haklarýn geri alýndýðýný açýkladý. Kamu Reformu Yasa Tasarýsý'ný eleþtiren Adana Þubesi,
tasarýnýn yasalaþmasýný engellemek için mücadele edeceklerini vurguladý.
mart 2001 tarihinde, Alanya'daki
14 gayrýmenkulü 687 milyar 200
milyon liraya satýn almýþ. Parasý
varmýþ almýþ. Öyle deðil! Bakan
ayný gayrýmenkulleri tam 9 ay
sonra 28 Aralýk 2001'de
Kombassan'a geri satmýþ. Kaç
liraya dersiniz? 687 milyar 200
milyon liraya! Tek kuruþ bile kâr
etmeden! Pek de babalar gibi bir
satýþ deðil ha? Kombassan'dan
mal kaçýrarak vergi kaçakçýlýðýna
taþeron olan Unakýtan baba,
doðru, patronlarýn babasý!

Heyoo, trende bedava
bisküvi!
TCDD trenlerinde Baþbakan
ERDOÐAN'ýn bayiliðini yaptýðý
Ülker bisküvileri bedava
daðýtýlýyor. Ne TCDD'nin açtýðý
ihaleden kimsenin haberi var, ne
de Bu kamu kuruluþunun Ülker'e kaç para ödediðinden!

"Deyyus Yunanlýlar"

Baþbakan R.Tayyip
ERDOÐAN'dan, partisinden
seçilen yeni belediye baþkanlarýna:
"Etik olmayacaðý için þirket
ortaðý olmayýn"…

Maliye Bakaný akýtýyor!
Mart ve nisan aylarý vergi
açýsýndan hareketli aylardýr.
Bakanýn deyimiyle "hasat aylarý".
"Babalar gibi satan" Bakan
Unakýtan, AK Parti'ye yakýnlýðýyla bilinen Kombassan'dan 19

TBMM Baþkaný Arýnç'ýn "þeylerini" duymayan kalmadý,
yinelemeyelim. Ancak Arýnç'ýn
'iletiþim danýþmaný' Kemal
ÖZTÜRK'ün yazdýðý ortaya
çýkan kitaptan birkaç alýntý yapmadan da geçmeyelim: "En
sonunda beni bir numaralý
terörist yapacak bu pezevenkler.
Bütün laikleri þiþe geçirecem..",
"Deyyus Yunanlýlar..", "Ulan ben
bu demokrasinin anasýný düz
yolda..", "Ben bu martavallarýn
ortasýna abdest bozmaz mýyým.."
Vakit gazetesinde bir haber
vardý, Kadýnlardan Arýnç'a
Destek, diye. Rica edelim kimlerse bu kadýnlardan, Arýnç'a
söyleyiversinler de, iletiþim
bahsinde bir daha bu adama
"þeyetmesin" mümkünse!

Gazeteyi demokratikçe
yýrttým, kibarca
Devlet Bakaný Kürþad
TÜZMEN'in (Saddam'a olan
sempatisini gizlememiþti), seçim
kürsüsünde Gaziantep yerel "Söz
Halkýn" gazetesini hýþýmla yýrttýðýný duymuþsunuzdur. Basýn
olaya tepki gösterdi, konu tam
unutulacaktý ki, bu kez de
Baþbakanlýk Basýn Müþaviri
Ahmet TEZCAN'ýn Ýlhan
SELÇUK'a yazdýðý tehdit mektubu düþtü gündeme. Ahmet
TEZCAN, "Ben o mektubu
yazdým, altýna imzamý
attým,götürüp Erdoðan'a okuttum", dedi daha sonra. Baþbakan
onayýyla basýn açýktan açýða
tehdit ediliyordu. Basýna müdahale bunlarla kalmadý. Sansür
sokuldu devreye. Hükümetin
Kýbrýs politikasýný eleþtiren
Avrasya kanalý (ART) ve Ulusal
Kanal kablolu yayýndan
çýkarýlýverdi!

Kadýnlarýn gönlü
rahat olsun
AK Parti kadýnlarýn konumunun iyileþtirilmesi için meclis
gündemine gelen pek çok öneriyi reddediyor. Ýþ Yasasý
görüþmeleri sýrasýnda her iþyerinde uygulanmasý isteðiyle
gündeme gelen yüzde 10'luk
kadýn kotasý önerisi reddedilmiþti, kadýn iþsizliðinin bu
kadar yoðun olduðu bir ülkede.
Bombayý yakýnlarda Devlet
Bakaný Ali BABACAN patlattý:
"Kadýnýn çalýþmasýna gerek yok,
çünkü kocalarý iþ buldu."
Neresini düzeltsek diye
düþündük, boþverdik sonra!!

Grammer'de
saldýrýlar
sürüyor
Gramer iþçileri Birleþik
Metal-ÝÝþ Sendikasý'na üye
olduklarý için iþten atýlan 58
arkadaþlarýnýn iþe geri alýnmasý için 6 Nisan'da iþbýraktýlar.
Þirketin patronu ile Birleþik
Metal-ÝÝþ arasýnda imzalanan
protokole göre atýlan iþçilerin 4 Nisan'da iþe geri dönmesi gerekiyordu. Patronlar
her zamanki gibi anlaþmaya
uymadý. Ýþçilere Türk MetalÝþ'e üye olmalarý yönündeki
baský da arttý.
Baskýlarý protesto eden
sabah vardiyasý iþçileri
iþbýraktýlar ve saat 16.00'da
diðer vardiyanýn iþçileriyle
fabrika önünde buluþtular.
Ýþçiler "Atýlan iþçiler onurumuzdur" sloganlarýyla oturma eylemi yaptýlar.
Jandarma eylem sýrasýnda
fabrikanýn önüne yýðýnak
yaptý ve Selçuk Göktaþ'ý
gözaltýna aldý. Bunun üzerine iþçiler Bursa-ÝÝstanbul
yolunu trafiðe kapatarak
Jandarma Bölge
Komutanlýðý'na yürüdüler.

Büro
Emekçileri
Sendikalarý
eylem yaptý
Adalet Bakanlýðý'nýn,
hakimler ve savcýlarýn
"Adalet Hizmetleri
Tazminatý"nýn artýrýlmasý
yönündeki yasa teklifi, BES
üyelerini harekete geçirdi. 6
Nisan günü Eylem yaparak
"Adalet istiyoruz" diyen BES
üyeleri, taleplerini içeren
imzalý dilekçeleri de Meclis
Plan Bütçe Komisyonu'na ile
Adalet Bakanlýðý'na faksladýlar. Ankara'da Adalet
Hizmeti Tazminatlarý'nýn
Meclis Plan Bütçe
Komisyonu'nda
görüþüldüðü esnada Adalet
Bakanlýðý önünde bir araya
gelen BES üyeleri, yakalarýna "Adalet hizmetleri tazminatý arttýrýlsýn" yazýlý kokartlar taktýlar. Ýstanbul Üsküdar'da, Antalya'da ve
Diyarbakýr'da Adliye
binalarýnýn önünde eylemler
yapan BES üyeleri yakalarýna "Adalet istiyoruz" kokartlarý taktýlar ve "tazminat
hakkýmýz gasp edilemez"
sloganýný attýlar.

Eðitim-S
Sen
örgütlenmeye
hýz veriyor
Eðitim-S
Sen, Baþkanlar
Kurulu'nda örgütlenme
çalýþmalarýna hýz verilmesi
kararý almýþtý. Buna göre,
"iþimize, örgütümüze, geleceðimize sahip çýkmak için
örgütleniyoruz" sloganýyla
Eðitim-S
Sen'in önündeki
örgütlenme sorunlarýnýn
aþýlmasý için çalýþýlacak.
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BAÞYAZI
Derin devlet ve
Kýbrýs referandumu
Kýbrýs’ta hafta sonu yapýlacak
referandum’da Türkçe konuþanlarýn
büyük olasýlýkla evet”, Rumca
konuþanlarýn ise gene büyük olasýlýkla
“hayýr” diyeceði hemen hemen belli
oldu. Eðer referandum gerçekten bu
þekilde sonuçlanýrsa bu öncelikle
Türkiye’deki her türlü derin devlet
yanlýsý solcu ve saðcýnýn yenilgisi olacak.
Derin devletin bütün baskýlarýna raðmen Kýbrýslýlar büyük çoðunlukla
“evet” demeye hazýrlanýyorlar. Bu
“evet” oyuyla KKTC denen kukla
devletin de sonu geliyor. Rumca
konuþanlarýn hayýr demesi halinde
Kýbrýs’ýn birliði saðlanamamýþ olacak.
Bu nedenle KKTC bir süre daha varlýðüýný sürdürecek ama bu yasal
durum önemli deðil. KKTC fiilen bitmiþ olacak.
Önceleri Ýngiliz iþgalcilerin savcýsý
olarak baðýmsýzlýk savaþçýlarýna kan
kusturan, daha sonra ise Mücahit
örgütlenmesi ile Türkçe konuþan
emekçilere kan kusturan, son 20 yýldýr
ise KKTC “cumhurbaþkaný” olarak
halkýn baþýna bela olan Denktaþ ve
çecresi bu referandumla birlikte aslýnda tarihin çöp tenekesine gidecek.
Onlarla birlikte Türkiye’de “Dayan
Denktaþ” diyen “Çürük Elma” koalisyonu da çöp tenekesinin dibini boylayacak.
Rumca konuþanlarýn “hayýr” oyu ne
yazýk ki bir taraftan baþarýlý bir
biçimde Kýbrýs’ýn bir uçak gemisine
dönüþmesini engelleyecekse de
Türkiye’de hem derin devletçilere,
hem her türlü milliyetçiye hem de
AKP hükümetine son bir soluk alma
olanaðý daha verecek.
“Biz çözümden yana olduk ama
bakýn þu Rumlara” diyecek AKP ve
milliyetçiliði týrmandýrmaya çalýþacak.
“Çürük Elma”cýlar iþte gördünüz
Rumlarý. Onlara güvenilmez diyerek
ayný þeyi yapmaya çalýþacaklar. Bu
politikalar kýsa bir süre daha iþ
yapacak ama uzun erimde Kýbrýsta
Türkçe konuþan toplumun çoðunluðunun “evet” oyu hepsini bir kenara itecek.
Açýk ki sosyalistlerin her zaman
söylediði gibi gerçek bir çözüm ancak
bütün yabancý müdahalelerden arýnmýþ bir biçimde Kýbrýs halklarý tarafýndan bulunabilir. Türkiye, Yunanistan,
Birleþmiþ Milletler, ABD, bunlarýn
hepsi yabancý güçlerdir. 24 Nisan
referandumu ne þekilde sonuçlanýrsa
sonuçlansýn asýl önemli olan bu
çözümün daha bir öne çýkacak
olmasýdýr.
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Sömürgeci diktatörler
Doðan TARKAN
Irak’ta savaþýn bittiðini sananlar Þii
direniþinin þiddetinden þaþýrmýþ durumdalar. Amerikan ordusu aynen
Saddam’ýn ordusu gibi Irak halkýna kan
kusturuyor.
Oysa ABD ve Ýngiltere Irak’a
saldýrýrken iki gerekçe ileri sürmüþlerdi.Birincisi,Irak’ta Saddam’ýn elinde kitle
imha silahlarýnýn var olduðu iddiadý idi.
Ýþgalden bu yana bir sene geçti ve ABD
güçleri Irak’ta býrakýn kitle imha
silahlarý, doðru dürüst bir tüfek bile bulmakta zorlanýyor! Ve zaten artýk Bush
yönetimi yavaþ yavaþ bu konuda yalan
söylediklerini, sadece bir gerekçe olarak
kullandýklarýný itiraf etmeye baþladý.
ABD’nin ikinci iddiasý ise Saddam diktatörlüðüne karþý Irak’a demokrasi gelecek olmasýydý. Bu iddianýn da ne kadar
yalan olduðu her geçen gün biraz daha
ortaya çýkýyor.
Ýþgalin baþlamasý ile birlikte Irak halký
direniþe baþladý. ABD bu direniþi Irak
dýþýndan gelen militanlarýn iþi olarak
göstermeye çalýþýyor ama silahlý direnin
yaný sýra süren kitlesel gösterileri de
“kökü dýþarýda yabancýlarýn” iþi olarak
göstermek mümkün deðil.
Irak halký her saldýrýdan sonra sevinç
gösterileri yapýyoýr ve gösterilerdeki
ortak slogan daima ayný:” Ýþgale son.”
Ancak þimdi iþgalci güçler karþýlarýnda
çok daha yaygýn, çok daha kitlesel ve
güçlü bir direniþ ile karþý karþýyalar.
Bu þiddetli direniþ Amerikalýlara bir
kaç hafta içinde yüzlerce kayýp verdirdi.
Ve üstelik direniþ yavaþlayacaðýna

giderek þiddetleniyor.
ABD ve çeþitli ülkelerdeki yardakçýlarý
bunun bir iç savaþ olduðunu söylemeye
çalýþýyorlar. Bu doðru deðil. Naomi
Klein’ýn da söylediði gibi bu “ABD’nin
Sunniler, Þiiler ve Kürtler arasýnda çýakacaðýný tahmin ettiði iç savaþ deðil. Tam
tersine ABD iþgal güçleri tarafýndan
provake edilmiþ, onlar tarafýndan
giderek çoðalan El Sadr taraftarý Þiilere
karþý sürdürülen bir savaþ.”
Irak halký son derece kararlý bir
biçimde ve kahramanca direniyor. Halk
hiç bir biçimde Irak’ýn ABD sömürgesi
olarak kalmasýna razý olmayacaðýný gösteriyor. Çoðu silahlý binlerce gösterici
Amerikan ordusu askerleri ile karþý
karþýya geliyorlar. ABD’nin devasa
askeri gücü Irak halkýnýn direniþi
karþýsýnda çaresiz.
Ve Irak direniþi ABD’nin yeni savaþlara
giriþmesini engelliyor. 130 bin Amerikan
askeri Irak’a çakýlý kalmýþ durumda.
ABD’nin oluþturduðu ittifakta da çatlaklar giderek büyüyor. Seçimleri savaþ
karþýtý hareketin mücadelesi ile kazanan
Ýspanyol sosyal demokratlarý Ýspanyol
askerlerini geri çekeceðini açýkladý.
Ardýndan Honduras ayný açýklamayý
yaptý.
Irak’ta 10 bin askeri olan Polonya
Cumhurbaþkaný savaþ öncesi kendilerine
yalan söylendiðini söyledi. Tayland eðer
askerlerine dönük bir saldýrý olursa derhal çekeceklerini ifade etti.
ABD’nin en saðlam görünen müttefiði
Ýngilizlerin Irak’taki birliklerinin komutaný bile ABD ordusunun zalimliðinden
þikayetçi. Ýngiliz komutana göre ABD
ordusu komutanlarý Iraklýlarý aþaðý

görüyor.
Ve, Amerikan ordusu tarafýndan yetitirilen Irak ordusu kendi halkýna karþý
savaþmayý reddediyor.
Kýsacasý Amerikan emperyalizmi
Irak’ta tam anlamý ile bataða batmýþ
durumda. Kimileri Irak için “yeni
Vietnam” diyor. Amerika belki de
Vietnam’da olduðundan çok daha batmýþ durumda.
Kimileri bir sene önce ABD’nin muazzam güçlü olduðunu ve ona karþý çýkmanýn, gösterilerin anlamsýz olduðunu
söylüyorlardý. Kimileri ABD’yi her istediðini yapabilecek süper güçolarak tarif
ediyorlardý.. Irak’taki geliþmelere her
gün bir kere daha bu düþüncelerin ne
denli yanlýþ olduðunu gösteriyor.
Bugün en önemli görev Irak’taki
direniþe omuz vermek. Yýðýnsal eylemlerle ABD emperyalizmini teþhir etmek
gerekiyor. ABD’nin Irak’ta ki yenilgisi
sadece Irak halký için deðil, bütün insanlýk için, bütün emekçiler için muazzam
bir zafer kazanacak. ABD’nin yenilgisi
bir yandan Irak halkýnýn direniþi, diðer
yandan da dünya halklarýnýn mücadelesi
ile mümkün.
Ýstanbul’da toplanan Avrupa Sosyal
Forumu hazýrlýk toplantýsýnýn sonunda
gerçekleþen Avrupa Savaþ Karþýtlarý
Buluþmasý 26 Haziran’da baþlayavak bir
haftalýk bir Küresel Mücadele Haftasý
ilan etti. Türkiye’de ise Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu 28-29 Haziran’da
istanbul’da toplanacak olan NATO
zirvesine ve Ýstanbul’a gelecek olan
Bush’a karþý 26 Haziran’da eylem
yapacaðýný duyurdu.

DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
Uluslararas Sosyalist Hareket le, d nya k reselle me kar tlar yla,
anti-kapitalistlerle, sava kar tlar yla ili ki kurmak istiyorsan z
http://www.sosyalistisci.org
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KAPÝTALÝZM
MERCEK
ALTINDA
Küresel haciz
Uluslararasý kreditörlerine olan
borcunun büyük bölümünü
ödemeyi reddeden Arjantin'e
ABD'den resmen haciz kararý
çýktý. Bir ABD mahkemesi
elinde 172 milyon dolarlýk
Arjantin tahvili bulunan bir
ABD þirketine,
Washington'daki bazý Arjantin
hükümetine ait arsalara ihtiyati
haciz koydurma izni verdi.
Böylece yerel bir mahkeme
uluslararasý diplomasiye el
atarken, IMF ve Dünya
Bankasý'nýn önerisi olan
"ülkelerin iflasýný isteme"nin
yolu da açýlmýþ oldu.

yapýmcýlardan isimlerin
deðiþtirilmesini istedi. Çizgi
filmdeki acýmasýz deniz
yaratýklarý hem Ýtalyanlar
tarafýndan seslendiriliyor hem
de Ýtalyanca isimleri var.
Tepkiler üzerine filmde adý
'Don Brizzi' olan bir gangster
köpekbalýðýnýn ismi 'Don
Feinberg' olarak deðiþtirildi.

Türkmenbaþý'ndan
yeni yasak
Bu sütunda daha önce de
yazmýþtýk; Türkmenistan
Devlet Baþkaný Saparmurat
Türkmenbaþý (soyadýný kendisi
deðiþtirdi) ülkede akýl almaz
yasaklar getiriyordu. Sene
baþýnda erkeklere sakal ve
uzun saçý yasaklamýþtý. Þimdi
de halkýn diþleriyle uðraþýyor.
Bundan böyle altýn kaplama diþ
yaptýrmak yasak. Bakalým sýra
Türkmenlerin neresinde?

Derin devlet Kýbrýs’ta yeniliyor
K

Göçebilmek için
Yaþadýklarý topraklarý yoksulluk ve buna baðlý nedenlerle
terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanýn dilediði yere
göç bile edemediðini biliyoruz.
Bu insanlar geliþmiþ ülkelere
göçebilmek için artýk akýl almaz
yöntemlere baþvurmak zorundalar. Çünkü terörün tanýmý
ABD tarafýndan deðiþtirildi.
Ýsveç'te iltica baþvurusunda
bulunan yüzlerce kiþinin, kimliklerinin belirlenmesini önlemek için, parmak izlerini býçak
ya da asitle yok ettikleri
anlaþýldý. Göçmenler baþka bir
AB ülkesinde de iltica baþvurusunda bulunup bulunmadýklarýnýn anlaþýlmamasý için bu
yola baþvuruyor. Ýsveç
radyosuna konuþan bir mülteci
þöyle diyor: "Elektrik ocaðýný
ýsýtýp parmaklarýmý yaktým.
Caným yanýnca ellerimi yaða
batýrdým. Bu iþlemi sürekli
tekrarladým."

Ýtalyansan kötü rol
ABD sinema endüstrisinde
'kötü' roller daima azýnlýklara
verilir. Tecavüzcüler hep ya
siyahtýr ya yerli. Hýrsýzlar,
sokak serserileri her zaman
Latin Amerika göçmenlerinden
çýkar. Mafya ve katil tiplemeleri
de genellikle Ýtalyan.
Ekim ayýnda gösterime girecek
bir çizgi filmde bile acýmasýz
karakterlere Ýtalyan isimleri
verilince, 'Amerikan Ýtalyan
Enstitüsü' adlý bir örgüt,

BÝZE
GÖRE
Baþka bir dünya mümkün
17-18 Nisan’da Bilgi Üniversitesi’nin Kuþtepe Kampüsü’nde
Londra’da toplanacak olan
Avrupa Sosyal Forumu’nun
hazýrlýk toplantýsý yapýldý.
Katýlýmcýlarýn 120 kadarýnýn
yurt dýþýndan geldiði toplantýlara
toplam 300’e yakýn kiþi katýldý.

DÝE'nin son yaptýrdýðý ankete
göre, açlýk sýnýrýnda bir milyon,
yoksulluk sýnýrýnda 18.5 milyon
insan yaþýyor bu ülkede.
Yukarýdaki fotoðraftaki iki
kadýn bunun en iyi kanýtý. Sizce
bu iki kadýn o tehlikeli trafikte
temizlik yapan iki karayollarý
görevlisi mi? Hayýr. Mersin'e
göç etmiþ ve TMO silolarýndan
kalkan kamyonlarýn geçerken
döktüðü buðdaylarý toplayan
iki yoksul Kürt köylüsü.

Ýnciler
Basýna demeç veren Koç
Holding Þeref Baþkaný ve
Türkiye'nin en zengin adamý
Rahmi Koç; "Zengin olunca
ölemiyorsun da. O kadar iyi
bakýyorlar ki adamý
süründürüyorlar."
Aleyhindeki bir habere sinirlenip gazete yýrtan 'dalgýç'
Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen
sinirinin nedenini açýklýyor;
"Benim arada su altýna inmem
lazým aksi, önce dilim, sonra
vücudum sertleþiyor. Üç aydýr
dalmýyorum, sinirim ondan. Bir
dalayým rahatlarýz."

Yapýlan konuþmalar 6 dile anýnda çevrildi.
26 Haziran Bush’un Türkiye
ziyareti küresel eylem günü
olarak seçildi. O tarihlerde
Bush’un, sadece Türkiye’de deðil
bütün Dünya’da protesto edilecek olmasý; o tarihlerde
yapacðýmýz bir dizi etkinlik için
daha da motive edici bir geliþme
oldu.
Ýkinci bir olumlu geliþme ise
diðer sosyal forumlarýn
Türkiye’den ayrýldýðýnda
hareketin durumuna olan güvenlerinin artmasýydý. Karþýlýklý
olarak deneyimlerin paylaþýlmasý, yeni bir dünyayý inþa
etmenin önünü açtý.
Cem EYLÝ

ýbrýs'ta sona geliniyor. BM
Genel Sekreteri Kofi
Annan'ýn hazýrladýðý
'plan'la baþlayan süreçte referanduma (gazetemiz yayýna hazýrlanýrken) yalnýzca üç gün kaldý ve
hala belirsizlikler sürüyor.
Gelinen durumda Kuzey Kýbrýs
halký referandumda 'evet' diyecek, yani Annan Planý'ný onaylayacak; Güney Kýbrýs halký ise
'hayýr' diyecek, yani planý reddedecek, 1 Mayýs'ta AB'ye
'Birleþik Kýbrýs' olarak deðil, tek
baþýna girecek.

Red cephesi
Bu cephede herkesten önce
elbette korsan devlet KKTC'nin
baþýna 46 yýldýr çöreklenmiþ bulunan Kanuni Sultan Denktaþ var.
Nedenlerini daha önce defalarca
yazdýk. En önemli neden var olan
mülkiyet iliþkilerinin korunmasý.
Türkiye cephesinde ise karþý
çýkanlar, 18 Nisan'daki Ankara
mitingine katýlan MHP, DYP,
DSP, BBP, ÝP, CHP gibi partiler ve
Atatürkçü Düþünce Derneði gibi
kemalist kuruluþlar. Bunlar
mitinge 100 bin kiþinin katýlacaðý
iddiasýndaydýlar. Ancak en
iyimser rakamlarla, 70 milyonluk
nüfustan yedi bin kiþi katýldý. 200
bin nüfuslu Kuzey Kýbrýs'taki son
mitinge ise 40 bin kiþi katýldý.
Sloganlarý belli: "Yavru vataný sattýrmayýz!".
Güney Kýbrýs'ta bu cephenin en

Katýlýmcý bir toplantý
ASF’nin Ýstanbul’daki hazýrlýk
toplantýsýna bende katýldým.
Birçok baþka þeyin yanýnda bir
kaç nokta çok dikkatimi çekti.
Çeþitli Avrupa ülkelerinden
gelen aktivistler çok kapsayýcý bir
üsluba, tarza sahiptiler. Ayný
zamanda da bütün ayrýntýlar
uzun uzun tartýþýlýyordu.
Sonra konuþmalar 3 dakika ile
sýnýrlandý ve hemen hemen
herkes bu sýnýrlamaya uydu.
Uymayanlar sadece bazý
Türkiyeliler oldu. Örneðin,
Cuma günü Halkevleri adýna
konuþan bir arkadaþ bütün
uyarýlara raðmen 30 dakikaya
yakýn konuþtu. Yani 10 kiþinin

önemli temsilcisi, ülkenin en
büyük partisi olan 'komünist'
AKEL. Bu parti ise kendi içinde
bile plan konusunda sürekli belirsizlikler yaþýyor. Rum egemen
sýnýfý plan konusunda ikiye
bölünmüþ durumda. Liberal
kanat Kýbrýs konusunda alýnabileceklerin hepsinin alýndýðýný ve
artýk planý kabul etmenin
zamanýnýn geldiðini düþünüyor.
Þahinler ise daha fazla ne
koparýrýz arayýþýndalar. Bu bölünmüþlük AKEL'e de aynen yansýyor ve AKEL þahinlerin tarafýnda
saf tutuyor. 20 Nisan günü KKTC
Baþbakaný Mehmet Ali Talat'ýn
görüþme önerisini bu yüzden reddettiler. Yine de beyanatlarý "Evet
demek istiyoruz, ancak BM
garantisi saðlanýrsa" oldu.

Kabul cephesi
Bu cephede ise herkesten önce,
yýllardýr gelecekleri Türkiye'nin
ipoteði altýnda olan, dünyadan
soyutlanmýþ ve ambargo altýnda,
Rum kesimi ile aralarýnda büyük
gelir farký bulunarak yaþayan
Kýbrýslý Türkler var. Bu insanlar,
her ne kadar Annan Planý onlara
umutlu bir gelecek vaadetmiyor
olsa da, ehven-i þer diye sarýlarak,
kurtuluþu Rumlarla birlikte AB'ye
girmekte görüyorlar. Bunun için
durmadan 'evet' denmesi
yönünde isteklerini yýðýnsal gösterilerle dile getiriyorlar.
Rum tarafýndaki ikinci büyük
konuþma hakkýný açýkça çaldý.
Fakat konuþmalarýn ve bütün
ortamýn kapsayýcýlýðý en önemli
olaydý.
Herkes bir ortak zeminde anlaþmaya ve ileriye doðru birlikte
yürümeye çalýþýyordu. Kararlar
oylama ile deðil, uzlþama-anlaþma ile alýnýyordu. Bu da önemlib
ir baþka þeydi.
Özetle ASF hazýrlýk toplantýsý
biz Türkiye’den katýlanlar için
oldukça öðreticiydi.
Bir de son gün savaþ karþýtlarý
toplantýsý yapýldý. Çok kýsa bir
süre içinde bir çok þeyi konuþmak gerekiyordu.
Bu toplantýnýn sonunda 26
Haziran ve onu izleyen bir hafta
küresel eylem haftasý olarak ilan

parti olan DÝSÝ de 'evet'den yana
tavýr koyarak, red cephesinde
bir çatlak yarattý. AKEL sermayenin þahin kanadýyla birlikte yalýtýlýyor.

Tek çözüm
Annan Planý'nýn her iki halka da
mutlak özgürlük ve demokrasi
getirmeyeceði ortada. Planýn asýl
hedefi Doðu Akdeniz'de,
dolayýsýyla Ortadoðu'da
emperyalist askeri üslerin korunmasý ve geliþtirilmesi. Ancak her
iki halkýn birlikte 'Birleþik Kýbrýs'
çatýsý altýnda yaþamasýndan baþka
seçenekleri de yok. Yýllarýn
statükocu yönetimlerinin yýkýlmasý her iki halka da yeni bir
mücadele azmi aþýlayacaktýr.
Halklar statükodan deðil deðiþimden yana tavýr göstermektedir.
Türkiyeli sosyalistler olarak bize
düþen görev ise var olan ve Kýbrýs
halkýnýn istemediði statükonun
korunmasý için sokaklara
dökülmek deðil, kendi kaderlerini
belirleme haklarýný savunmak için
yanlarýnda olmak ve herþeyden
önce Türk ordusunun Kýbrýs'tan
elini çekmesi için mücadele
etmektir. Türk devleti içindeki
þahinlerin milliyetçiliðinin kýrýlmasýnýn yolu buradan geçer.
Týpký Yunanlý sosyalist kardeþlerimizin kendi hükümetlerine
KKTC'yi tanýma yönünde baský
yapmalarý gibi.
edildi. Kimileri bu toplantý içinde
uzlaþmaz bir tutuma girmeye
çalýþtýlarsa da sonunda anlaþma
saðlandý.
26 Haziran ve sonrasýnýn
Küresel eylem haftasý olmasý
Bush ve NATO’ya Türkiye’de
yapýlacak olan kampanyayý
büyük ölçüde güçlendirecek.
Selim BELÝRLÝ
Düþüncelerinizi, eleþtirilerinizi, deneylerinizi Sosyalist
Ýþçi’nin “Bize Göre” bölümüne
gönderebilirsiniz.
Bize Göre’ye göndereceðiniz
yazýlar 100 kelimeyi aþmamalý.
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Irak direniyor

I

rak'ta Amerika'nýn savaþý
artýk Amerika'nýn kabusuna
dönüþüyor. Artýk Amerikan
CNN'i bile yaþanan 'olaylarýn' ulusal direniþe dönüþebile ceðini telaffuz etmeye baþladý.
Müttefikleri bir bir ABD'yi terk
ediyor. Amerikan kamuoyunda
da muhalif sesler giderek yükseliyor, Baþkan Bush'un desteði
her geçen gün azalýyor. Çünkü
direniþ, sanýldýðýnýn tersine, her
geçen gün büyüyor.

Bir avuç terörist
Önce, ABD öncülüðündeki
iþgale direnenlerin bir avuç Baas
militaný olduðu iddia ediliyordu.
'Sünni üçgeni sorundur' denildi.
Sünni-Þii çatýþmasý yaratýlmaya
çalýþýldý. Þimdi de Þii lider
Mukteda el-Sadr'ýn peþinden
sokaða dökülen onbinler dinci
fanatikler olarak açýklanýyor.
Sadr'ýn militanlarý direniþçi deðil
de, 'demokratik hayatý' (varmýþ
gibi) tehdit eden unsurlar olarak
tanýtýlmaya çalýþýlýyor. Ýþgale
karþý çýkan demokrat, ýlýmlý isimler, dünyanýn baþka bölgelerinde
de savaþmýþ paralý kontr-gerilla
askerleri tarafýndan ortadan
kaldýrýlýyor. Ýnsanlar emperyalizmle iþbirliði ya da radikal
Ýslam arasýnda seçim yapmaya
zorlanýyor. Ancak artýk apaçýk
olan bir gerçek var ki ABD
Irak'ta Vietnam'dakinden daha
beter bir bataða gömülüyor.

Kürt kartý tutmadý
ABD'nin Kuzey Irak'ta, silahlý
güçlerine güvenebileceði bir Kürt
devleti kurma projesi de pek
baþarýya ulaþmýþ sayýlmaz. Petrol
bölgelerine yakýn olup buralarý
denetlemekte kullanýlacaðý
düþünülen Kürtlerle ilgili oluþa-

cak siyasi yapý, umulanýnaksine
en zayýf halkaya dönüþmeye
baþladý. Çünkü hem Þii, hem de
Sünnileri çýlgýna çevirdi.

Denize düþen yýlana
sarýlýr
Halk arasýnda, bu sözün pek
bilinmeyen aslý þöyledir: "Göle
düþen saza sarýlýr". Ve bu söz
umut baðlanan þeyin gerçekte ne
kadar yetersiz ve anlamsýz
olduðunu anlatýr. ABD'nin
bugün geldiði noktayý çok iyi
anlatýyor.
Önce, Ýspanya'da seçimleri
asker çekme vaadiyle kazanan
Zapatero bu sözüne sadýk
kalarak, 1.300 askerini hemen
çekeceðini duyurdu bile. Böylece

Bush yönetiminin Avrupa'da
yaratmayý umduðu bölünme
kendisi açýsýndan bir çatlaða
dönüþtü. Polonya kandýrýldýklarýný açýkladý. Güney Kore asker
göndermekten vazgeçtiklerini
duyurdu. Honduras yönetimi
asker çekeceðini duyurdu. ABD
Türkiye'den NATO zirvesi sonrasýnda asker talep edebileceðini
söyledi. Oysa böyle bir þeye
ihtiyacý yoktu güya. ABD yýllardýr düþmanlýk beslediði,
terörü destekleyen ülkeler listesine aldýðý Ýran'dan bile Þiilerin
ayaklanmasýna karþý 'yardým'
talebinde bulundu. Kadim dostu
ve müttefiki Ýngiltere'de bile
artýk muhalif sesler daha fazla.
Hatta Irak'taki Ýngiliz komutanlardan biri geçtiðimiz günlerde

"ABD askerlerinin NAZÝ yöntemleri uyguladýðýný, Ýngiliz
askerlerine bile silah doðrultabildiðini" açýkladý. ABD askerleri
arasýndaki yýlgýnlýk ve askerlik
süresini uzatmama eðilimi de
giderek artýyor. Amerikan
ailelerinden giderek daha fazla
sayýda insan çocuklarýnýn geri
getirilmesi için düzenlenen kampanyada (Bring Them Home
Now) yer alýyor. ABD'deki kampanyalar henüz merkezi ve birleþmiþ deðil ama bu yakýnda olacaktýr. Hatta Irak'ta direniþçilerin
rehin aldýðý yabancýlar bile
Irak'ta kalmak istediklerini
duyuruyorlar. Rehin alýnan üç
Japon'dan ikisi "buradaki yardým
faaliyetine devam edeceklerini,
Irak halkýndan nefret etmedik-

Þaron kan dökmeye devam ediyor
ABD Baþkaný Bush'un, Ýsrail
Baþbakaný Þaron'un Gazze
Þeridi'nden çekilirken Batý
Þeria'da iþgal ettiði topraklarda
sonsuza dek kalma planýna
onay vermesinin ardýndan,
Filistin topraklarýnda acý ve kan
kol geziyor. Geçen ay füze
saldýrýsý ile öldürülen Þeyh
Yasin'in yerine Hamas liderliðine gelen Rantisi de füzelerle
vuruldu.
Rantisi'yi pek çok kez hapse
atan Arafat bile "Barbar iþgalcilerin iþlediði suçlar ancak
direniþimizi pekiþtirir." açýklamasýný yaptý.
Ýsrail'in bu yeni terörist
saldýrýsý, ABD'nin Büyük
Ortadoðu Projesi'nin yaldýzlarýnýn çabuk döküleceðinin de

göstergesi. Ýsrail'in her türlü
pervasýzlýðýna göz yuman Bush,
neredeyse Ýsrailli olmayan tüm
Ortadoðu halklarýný düþman

ilan ediyor. Onlarýn arasýndan,
kendine teslim olanlarý, "ýlýmlý
Ýslam" kategorisinde deðerlendirerek yedekliyor. ABD,
AKP Hükümeti'ne de ayný rolü
biçiyor. Neo-conlar liderliðinde
yürütülen neo-liberal siyasete,
iþgal altýndaki halklarýn kurtuluþ mücadelesine destek vermek, insanlýðýn geleceði için
zorunlu hale geldi. Þaron'un ve
Bush'un dünyamýzdan çýkmasý
için, her alanda direnmek, Bush
karþýtý kampanyalara destek
vermek hayati bir öneme sahip.
1 Mayýs'ta "Gelme Bush"
pankartý altýnda, Haziran'daki
NATO zirvesine karþý tüm
dünyayla birlikte var olmalýyýz:
"Ýþgale hayýr, Filistin'e özgürlük!"

lerini" açýkladý. Rusya 800 vatandaþýný tahliye etmek istedi, ama
bunlarýn 316'sý kalmak istediðini
söyledi ve kaldý.
Irak direniþi dünya direniþiyle
bütünleþiyor. Haziran sonunda
Ýstanbul'da yapýlacak NATO
zirvesinin ardýndan Irak'ta yönetimin Iraklýlara devredilmesi ise
iþleri kolaylaþtýrmayacak çünkü
Iraklý gruplar da aralarýnda her
konuda anlaþmýþ deðiller.

Direniþe buradan destek
Her ülkenin savaþ karþýtlarý
artýk Irak'taki iþgale karþý direnmenin Bush ve ekibinin kanlý
dünya diktatörlüðüne direnmekle eþ anlamlý olduðunu kavramaya baþladý. Ýrili ufaklý bütün
mücadeleleri bu mücadeleye
baðlayarak anlatmak artýk
eskisinden daha kolay. Savaþ
baþladýðýnda bizim iþimiz ABD,
Ýngiltere ve onlarýn müttefiklerinin devasa savaþ bütçeleri,
milyonluk ordularý ve silah güçleri karþýsýnda zordu. Ama
þimdi, hem kendi bloklarý çatlayan, hem tüm dünyada kitlesel
ve kararlý bir muhalefeti
karþýlarýnda bulan, hem de kendi
evlerinde en büyük muhalefetlerle karþýlaþýp (Ýngiltere'de
yürüyen iki miyonu hatýrlayalým), girdiði seçimleri sýrf bu
yüzden kaybeden (Ýspanya'da
Aznar hükümetini deviren
sokaklardaki 11 milyon insaný
hatýrlayalým) emperyalist iþgalcilerin iþi bizim karþýmýzda çok
daha zor. Irak'ý kuþatan
emperyalizm hem içeriden hem
dýþarýdan darbe yiyor. Bu güveni
kaybetmeden, zaten çatlayan
emperyalist bloða, Iraklý
direniþçilerle birlikte vurmaya
devam edelim.
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Yeni bir sol ufuk
Yarattýðý tartýþma zemini,
katýlýmýndaki çeþitlilik, birleþik
gençlik kamplarý ve 40 bin kiþilik
kitlesiyle Birinci Dünya Sosyal
Forumu (DSF) anti kapitalist
hareketin moral deposu olmuþtu.
DSF'den bir hafta sonra
Ýngiltere'de gerçekleþen Direniþi
Küreselleþtirelim konferanslarýnýn
ardýndan, George Monbiot þunlarý söylüyordu: "Nihayet yaþanmaya baþladý. Atlantik'in iki
yakasýndaki neoliberaller evrensel
zaferlerini ilan ederlerken, karmaþýk öðelerin bir bütünü niteliði
taþýyan radikal bir muhalefet
hareketi ortaya çýkmaya baþlýyor.
Bu hareket, karmaþýk, kendi
içinde çeliþkiler barýndýrýyor,
daha önce hiç görmediðimiz bir
þeye benziyor. Ama, 14 yýlý bulan
bir kampanya boyunca, ilk kez,
artýk durdurulamaz olan bir þeye
tanýk olduðumu hissediyorum."
Monbiot gibi yýllarca kampanya
yapan bir aktivisti bu kadar heyecanlandýran, durdurulamaz bir
þeyle karþý karþýya olduðunu
düþündüren durum, aslýnda yeni
bir solun þekillenmekte oluþu.
Anti kapitalist hareketin temel
özellikleri, yeni solun inþasýnda
sahip çýkýlmasý gereken temel
yönelimleri de sunuyor:
Anti kapitalist hareket, birbirinden hayli farklý amaçlara ve
etkinliklere sahip olan ama ortak
düþmana karþý hýzla birleþen
aktivistlerin kampanyacýlýðýnýn
üzerinde yükseliyor.
Bir yandan, "kendilerini küresel
kapitalizme karþý politik bir
mücadeleye giriþmiþ insanlar
olarak gören ve etkisi giderek
artan bir aydýnlar gurubunun
doðuþu" , diðer yanda ise "Bir þey
yapmalý, baþka bir þey!" diyen,
"Baþka bir dünyanýn mümkün"
olduðunu iddia eden ve korkunç
bir dinamizme ve mobilize olma
yeteneðine sahip yepyeni bir
aktivistler kuþaðý küresel anti
kapitalist hareketin omurgasýný
oluþturdu.
Bir hareketin canlýlýðý özet
þemalara tümüyle sýðdýrýlamaz
ama yine de anti kapitalist
hareketin aktivistlerinin kýskançça
sahip çýktýklarý belirgin özellikleri
var. Yeni sol, hareketin bu özelliklerini kavrayanlarca inþa edilecek.
Umut burada:
1. Hareketin aktivistleri hiyerarþiden nefret ediyor ve hareketi
sýnýrsýz bir inisiyatifle örüyor
Her aktivistin kafasýnda ciddiye
aldýðý fikirler var. Bu fikirleri ayný

ciddiyetle tartýþmak ve hiyerarþik
emir komuta zinciriyle deðil, tüm
aktivistlerin, tüm üyelerin inisiyatiflerinin önünün açýk olduðunun güvencesini veren bir sol.
Kurtarýcý deðil, aktivistlerden
öðrenmesini de bilen, hareket
içinde tartýþan ve her bir öneri
sahibini kampanyanýn ve
örgütlenmenin temel unsuru
olarak gören bir sol umut olabilir.
2. Hareketin aktivistleri uzun
süreli kampanyalar halinde
örgütleniyor ve doðrudan eyleme
hazýrlanýyor
Yeni sol, sistematik birleþik
cephe yaklaþýmýný benimseyerek
örgütlenebilir. Kendi dýþýndaki
tüm sola açýk olan, tüm kampanyalarla iliþkilenmeye çalýþan ve
tek bir eylemlik deðil, kampanyanýn somut hedefini kazanmayý
hedefleyen uzun süreli koalisyonlar örgütlemeyi hedefleyen bir
sola ihtiyacýmýz var. Hareketi
sokakta örgütleyen, aktivistlerin
inisiyatifini eylem içinde birleþtiren bir sol, kendisine yeni
alanlar yaratabilir.
3. Aktivistler baský aygýtlarýyla
(polis, asker, atlý polis, gaz bombasý, mahkemeler, gözaltýlar ve
hapishane gibi) göðüs göðüse
gelmekten çekinmiyor.
Sol sokakta örgütlenmeli.
Hareket, özgürlüðün sokakta
kazanýlacaðý konusunda çok net.
Hedefi ve taktikleri her bir
aktivistin tartýþmalarý üzerinden
þekillenen bir kampanya, önüne
çýkan tüm engellere göðüs germesini saðlayacak adýmlarý atabilir. Yeni sol, bürokratik
pazarlýklarýn deðil gözüpek bir
militnalýðýn üzerinden yüksele-

cek.
4. Anti kapitalist hareket "Doðal"
bir enternasyonalist anlayýþa
sahip, ezilenlerin uluslararasý
dayanýþmasýndan yana.
Yeni sol, tüm eylem ve politikalarýný enternasyonalist
dayanýþmaya dayandýrmak
zorunda. Milliyetçi hiçbir fikir,
kavram ve tutuma taviz vermeyenler yeni bir solu inþa edebilir. Enternasyonalizm, soyut bir
dayanýþma motifi deðildir. Somut
destek, birlikte örgütlenmek,
diðer ülkelerdeki hareketlerin
çýkar ve sorunlarýný en öncelikli
sorun olarak görmek ve bu sorunlarýn çözülmesi için örgütlenmektir. Ýstanbul Sosyal Forumu'nun
öncülüðünde düzenlenen Avrupa
Sosyal Forumu hazýrlýk toplantýsýnda, bütün ülkelerdeki savaþ
karþýtlarý, Irak direniþinin kazanmasý ve ABD'deki Bush karþýtlarýnýn güçlenmesi için kendi
ülkelerinde kampanya yapmak
konusunda anlaþarak somut bir
dayanýþma örneði sergilediler.
Yeni sol, bu enternasyonalizmin
üzerinde yükselmelidir.
5. Hareket, bürokratik, tutucu,
hantal aygýt, fikir ve sol geleneklerle asýnda keskin bir mesafe
koyuyor.
Yeni sol, tepeden, yöneticiler
arasýnda yapýlan görüþmelerle
kurulan ittifaklarla deðil, þeffaf,
her bir tartýþmanýn son ayrýntýsýna
kadar tüm aktivistlerin gözünün
önünde yaþandýðý ve her
isteyenin katýlabileceði tartýþmalarla örgütlenebilir. Ýnisyatif
kýran, muhafazakar, milliyetçi,
cinsiyetçi, ahlakçý, þef baðýmlýlýðý
yaratmayý hedefleyen, tartýþma

özgürlüðünü boðan bir sol, sol
olamaz. Yeni sol, ya özgürlükçü
olabilir ya da sol olamaz.
Üyelerin örgütlenme kapasiteleri
üzerinde örgüt fetiþizmi yaratarak
tahakküm yaratýlmasý, devrimci
sola yabancýdýr. Yeni sol, eylemde
birlik için merkeziyetçi, her
üyesinin inisiyatifini geliþltirmek
için tartýþmacý olmak zorundadýr.
Özgür tartýþma ise, yeni solun
kalbi olan demokratik bir
örgütlenmeyi gerektirir.
6. Hareketin aktivistlerinin
entelektüel ilgi alanlarý çok geniþ
ve mücadele konusu yapmak istedikleri sýnýrsýz sorun tespit ediyorlar.
Sol, yaðmur ormanlarýnýn
korunmasý için faaliyet, üçüncü
dünyada ilkel çalýþma koþullarýnda çok düþük ücretlerle iþçi
çalýþtýran þirketlere karþý
mücadele, kendi doðal kaynaklarýný satýþa çýkaran bir yoksul
ülkede uluslararasý sermaye
yatýrýmlarýnýn birden hatýrý sayýlýr
düzeyde artmasýna yol açabilecek
ticaret ve kalkýnma politikalarýna
karþý birlikte tavýr, göçmen iþçilerin haklarýnýn savunulmasý,
uluslararasý mali spekülasyonlara
kýsýtlamalar getirmek için kampanyalar, yoksul ülkelerin
borçlarýnýn silinmesi ya da azaltýlmasý için yürütülen kampanyalar,
çevreciler, hayvan haklarý
savunucularý, uzayýn silahlanmasýna karþý kapmayalar, çocuk
emeðinin sömürülmesini
engelleme faaliyetleri gibi tüm
sorunlarda tartýþmak ve net fikirler geliþtirmek zorunda. Yeni bir
sol, entelektüel olarak cazip bir
politik odak olmayý baþardýðý

oranda þekillenebilir.
7. Hareketin aktivistleri aþaðýdan ve birleþik mücadelenin
örülmesi için çabalýyor.
Yeni sol, yukarýdan olduðu
kadar aþaðýdan da, aktivistler ve
kampanyalarýn yan yana
gelmesinin, birlikte yürütülen
tartýþmalarýn üzerinden
örgütlenebilir. Tüm anti kapitalist
hareket için, birlik en önemli
süreç. Sol, hareketin çýkarlarýný,
kendi bayraðýnýn, kendi
örgütünün çýkarlarýnýn üzerinde
görebildiði, hareketin çýkarlarý
için örgütlendiði, sürekli aktivizm
örgütlediði, her zaman birliði
gözettiði oranda güven vermeyi,
hareketin birliðini saðlamayý ve
kuþkusuz kendisini geliþtirmeyi
saðlayabilir.
8. Hareket içinde iþçi sýnýfý en
önemli güç.
Anti kapitalist hareket bir yandan iþçi sýnýfýný canlandýrýrken
ayný zamanda iþçi sýnýfýnýn
harekete katýlmasýyla güçleniyor.
Tüm protesto gösterilerini karakterize eden öðeler, geniþ bir
çeþitlilik gösteriyor. Seattle'da,
Millau'da, Seul ve Nice iþçi
sýnýfýnýn gösterilere örgütlü
katýlýmý yüksek bir düzeydeydi.
Dünya Sosyal Forumu ve diðer
sosyal forumlar süreçlerinde, en
önemlisi tüm savaþ karþýtý eylemlerde örgütlü iþçi sýnýfý hareketin
en önemli gücü. Sadece kitlesellik
açýsýndan deðil, kapitalist toplumda tuttuðu konum, sisteme karþý
kolektif direniþ yeteneðini iþçi
sýnýfýna doðal olarak
kazandýrdýðýndan, uzun bir yenilgi döneminin ardýndan sahneye
çýkan anti kapitalist hareketin
kapitalist sisteme karþý kolektif
direniþ gücünü yeniden esinlemesinde en önemli etkenlerin
baþýnda örgütlü iþçi sýnýfýnýn varlýðý geliyor. Sol, iþçi sýnýfýna ve
onun örgütlü ve birleþtirici
gücüne dayanmadan yeni bir
umut hareketi olamaz.
9. Anti kapitalizm
Hareketin aktivistleri, kendilerine gururla anti kapitalist adýný
veriyorlar. Kapitalizmi öldürmek
isteyen bu hareket içinde kapitalist sistemi bilimsel olarak sadece
sosyalistler açýklayabiliyor.
Sosyalist anti kapitalizm, sola,
saðlam bir temel üzerinde
yenilenme, hareketle bütünleþme,
hareketi inþa etme ve kapitalizme
karþý deðiþimin ve umudun
örgütlü ifadesi olabilme gücünü
kazandýracaktýr.
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Kazanmak
için…
Geçtiðimiz hafta anti kapitalist savaþ karþýtý hareket birkaç
zafer birden kazandý. Ýspanya
Irak'tan askerlerini çekmek için
talimat verdi, Honduras
Irak'tan askerlerini çekiyor.
Benzer bir eðilimi Polonya da
sergiledi.
Ýstanbul'da toplanan Avrupa
Sosyal Forumu hazýrlýk toplantýsýnda 26 Haziran günü küresel Bush karþýtý eylem günü
ilan edildi.
Amerika'da sol Kasým seçimlerine Bush'u devirmek için
hazýrlanýrken Ýngiltere'de kurulan geniþ seçim ittifaký Blair'e
karþý bileniyor.
Peki Türkiye? Türkiye'de ise
sol seçim yaralarýný sarmaya
uðraþýyor. Aðýr maðlubiyetin
nedenleri üzerine parlayan ama
ciddiye alýnamayacak kadar
kýsa süren tartýþma, moralleri
daha fazla bozarak beklemeye
alýndý.
Ciddi bir fikir yok! Ciddi bir
tartýþma yok! Ciddi bir
özeleþtiri, neyi yapamadýðýmýz
için kaybettiðimizi açýklayan
samimi tartýþmalar yok!
Yaþanan yenilginin kuþkusuz
bir dizi nedeni var. Ama þunu
çok net bir biçimde söyleyebiliriz ki tüm nedenler arasýnda en
önemlisi, solun, yeni küresel
hareketi görememesi, bu
hareketten öðrenememesi, anti
kapitalist hareketin politik
üstünlüðünü kavrayamamasý

ve bu hareketle iliþkilenmemesidir.
Görülemeyenler
Seattle, yepyeni bir protesto
dalgasýnýn dünyayý sallamaya
baþlamasýnýn tetikleyicisi oldu.
Sol, önce bu protesto dalgasýný
görmezden geldi. Hareket
görmezden gelemeyeceði kadar
büyüdüðünde ciddiye almadý.
Oysa, hareketin entelektüel
sözcüleri, daha 2001 yýlýnda,
aðýz birliði etmiþçesine þunu
söyleyebiliyorlardý: "Vietnam
Savaþý'ndan bu yana geçen
zaman içinde, bu düzeyde
enerjik bir aktivizm patlamasý
yaþanmamýþtý".
Bu protesto dalgasýnýn
göbeðinde, politik iklimde
radikal bir deðiþiklik gerçekleþmeye baþladý. Anti kapitalist
hareket, sisteme karþý insanlarýn kolektif bir direniþ
gösterebileceklerine iliþkin
inancýn yeniden yeþermesini
temsil etmeye baþladý.
Türkiye'de ise sol önce 12
Eylül'ün askeri zorbalýðýnýn
altýnda ezildi. 1990'lara
gelindiðinde ise Doðu
Bloku'nun çökmesinin yarattýðý
fikri depremin etkisiyle
daðýnýklýk ve yenilgi ruh halini
yaþadý. Küresel hareketle birlikte canlanan iþçi hareketi bir çok
gösteriye damgasýný basarken,
Türkiye'de iþçi sýnýfýnýn bitmiþ
tükenmiþ bir sýnýf olduðu hala

en önemli tartýþma baþlýklarýndan birisiydi.
Hareket, somut ifadesine
kampanyalar ve ittifaklar
halinde örgütlenen yeni bir
solu þekillendirerek büründü.
Çeþitli biçimlerde örgütlenen
politik çevreler elle tutulur ve
politik tartýþmalarda etkin bir
hale gelmeye baþladýlar.
ABD'de Ralph Nader'in seçim
kampanyasý, Ýngiltere'de
Sosyalist Ýttifak, Direniþi
Küreselleþtir, Savaþý Durdur
Koalisyonu, Yunansitan'da
sosyal forum süreci ve savaþ
karþýtý koalisyonlar, Fransa'da
ATTACK, LCR ve LO'nun
belirgin kampanyalarý ya da
sonuncularýn seçim ittifaklarý,
sayýsýz kampanyanýn bir araya
geliþi ve hareketin güçlü mobilize olma yeteneði solu yeniden
þekillendirmeye baþladý.
Stalinizmin yýkýlmasýnýn
ardýndan yaþanan sol çöküntünün yerini, küresel hareketle
birlikte, kapitalizmin sistematik
eleþtirileri almaya baþladý.
Türkiye'de ise sol kapalý devre,
milliyetçi fikirleri tartýþarak
küresel hareketin tartýþmalarýndan uzun süre kendisini soyutladý.
Karamsarlýða gerek yok!
Nelerin görülemediðinin
anlaþýlmasý, hangi adýmlar
atýlýrsa güçlenilebileceðinin de
ipuçlarýný sunar.

Haberin
arkasý
Cengiz ALÐAN

ABD diz çökmek üzere
Þiiler dünyadaki 1 milyar
müslümanýn yüzde 15'inden
azýný oluþtururken, Irak'ta
%64, yani toplam 24 milyon
olan nüfusun 15 milyonunu ve
Ýran'da çoðunluðu oluþturuyorlar. Iraklý Þiiler, Ýranlýlardan
farklý olarak Fars deðil,
Araplar. Senelerden beri
ABD'nin Þiilerin güçlenmesinden korkmasýnýn nedeni ise
Þiilerin Ýran'la birleþme
olasýlýðý. Oysa Þiiler, 19801988'deki Ýran-Irak savaþýnda
ne Saddam'a karþý ayaklandýlar ne de Ýran'ýn yanýnda
savaþtýlar.
Þii mezhebi özellikle Irak'ta
önemli bir yere sahip. Çünkü
Müslüman Þiiler için kutsal
olan 12 Ýmam'dan 8'i Irak'ta
defnedildi.
1950'li yýllarda Baas Partisi ve
Irak Komünist Parti içinde
önemli yere sahip olan Þiiler,
1970'lerden sonra Saddam
Hüseyin'in Sünni Tikriti aþiretinin yükseliþe geçmeye baþlamasý sonucu partilerden uzaklaþmaya baþladýlar.
Saddam Hüseyin'in iktidara
geliþi, aralarýnda 1979'da
öldürülen Ayetullah
Muhammed Bagýr Sadr'ýn
bulunduðu Þii dini liderlere
kanlý zulümleri de beraberinde
getirdi. Saddam Hüseyin'in
kanatlarý altýnda korumaya alýnan Sünniler ise iktidar
koltuklarýnýn çoðuna sahip
oldu. Daha ziyade baþkent
Baðdat'ýn güneyindeki Necef,
Kerbela gibi hac mekanlarý ve
Irak'ýn baþlýca limaný Basra
gibi bölgelere yerleþmiþ olan
Þiiler, uzun zamandýr ticari
hayatta da etkin oldular.
Irak'taki Þiiler arasýnda bölünmeler var. Saddam yönetiminde Ýran'a kaçan ve Irak'ta
kalan Þiiler arasýnda da bölünme var. Ayrýca Kerbela'daki
Þiilerle Necef'tekiler arasýnda
sessiz bir rekabet mevcut
Saddam Hüseyin rejimi altýnda zulümle geçen yýllardan
sonra siyasi aðýrlýklarýný ortaya
koymak isteyen Iraklý Þiiler,
Amerikan-Ýngiliz iþgali
karþýsýnda Amerikalýlara yönelik saldýrýlardan eski rejime
özlem duyanlarýn sorumlu
olduðunu söylüyor ve diplomasiden yana tavýr koyarak
yandaþlarýna sabýr telkin ediyorlardý. Çünkü Saddam rejiminin devrilmesiyle birlikte
Þiiler ilk kez yerel yöneticiler
atayýp, kendi polis gücünü
kurmuþlardý. Hastane yönetimleriyle gýda daðýtýmýný ele
alan Þiiler, fakirlere para
yardýmý yapýp, saðlýk hizmeti
ve iþ verdi. Uzun zaman sonra

ilk kez dini törenler düzenlediler. Þiiler yeni oluþturulacak hükümette aðýrlýk istiyorlarken, Amerikan planý, bölgelerden seçilecek temsilcilerin
oluþturacaðý meclisin yeni
geçici hükümeti atamasýný
öngörüyor. Þiiler ve Iraklýlarýn
çoðu ise meclis üyelerinin
doðrudan seçimlerle belirlenmesini istiyor. Çünkü Þiiler,
sayýca çoðunluklarýný seçimler
yoluyla siyasi güce
dönüþtürmek istiyorlar. ABD
ve BM ise seçimlerin bu þekilde yapýlmasýný imkansýz
görüyor, buna gerekçe olarak
güvenilir bir seçmen listesi
bulunmamasýný, seçim
komisyonu ve yeni seçim
yasasý olmamasýný gösteriyor.
Irak'ta Þiiler için kutsal gün
olan Aþure Günü'nde Baðdat
ile Kerbela'da eþzamanlý patlamalarda 182 kiþinin ölmesi,
Geçici Hükümet Konseyi'nde
(GHK) Þiilerin geçici
anayasaya aðýrlýðýný koyma
çabalarýnýn ardýndan geldi. Bu
saldýrýlardan sonra Þiiler'in
iþgalci devletlere karþý tavrý
deðiþmeye baþladý.
Ýþgal yönetiminin El Havza
gazetesini kapatmasý ve Þii
lider Mukteda El Sadr hakkýnda tutuklama kararý çýkartmasý, Þiilerin öfkesini ve kararlý direniþini arttýrdý. Þiilerin
kutsal kenti Necef'te, ABD'ye
karþý binlerce Þii, Ýspanyol
üssüne doðru yürüyüþe geçti
ve en az 20 kiþinin öldüðü
kanlý çatýþmalar yaþandý.
Bu arada beklenmedik bir
þey oldu ve sünniler uzun yýllar düþman olduðu Þiilerle
beraber ABD ve müttefiklerine
karþý savaþmaya baþladýlar. Ýki
haftadýr Felluce ve Necef kentlerinde þiddetli çarpýþmalarda
94 Amerikan askeri ölürken
(savaþýn baþýndan beri 602
ABD askeri öldü) 600'den fazla
Iraklý öldürüldü. Ölen 600'den
fazla Iraklýdan 160'ý kadýn,
141'i çocuk.
Þiilerle iþgal güçleri arasýndaki çatýþmalar, Sadr'ýn milis
gücü Mehdi Ordusu'nun
katýlýmýyla, Irak'ýn çeþitli kentlerine yayýldý. Þimdi ABD'nin
iþgal ordusu bir yandan
Necef'te Sadr yanlýsý öfkeli
Þiiler'le çarpýþýrken bir yandan
da Felluce'de Sünniler'le çatýþmada. Ýki cephede birden
bataða saplanmýþ durumdaki
iþgal ordusunun komutaný
daha düne kadar Sadr'ý yoketmenin tek niyetleri olduðunu
söylerken þimdi arabulucularla
anlaþma yoluna gitmek zorunda kalýyor.
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Hareketin birliði için…
A

nti kapitalist hareket,
yüzlerce tartýþmayý da
sürdürerek,
Seattle'dan beri küresel politik gündemi belirliyor.
Hareket, savaþ karþýtý bir içerik
kazandýktan sonra, hem milyonlarca insaný eylemlere çekti hem
de kapitalizmle savaþlar arasýndaki baðlantýnýn görülmesini
saðlayarak çok sayýda aktivistin
anti emperyalizm odaðýnda bir leþmesini saðladý.
Hareket içerisinde giderek
daha çok tanýnan, daha çok
güven duyulan devrimci sosyalistlerin iþi ise ilk günkü kadar
zor. Hareketin ilk günlerinde þu
vurgunun altýný çok sýk çizmek
zorundaydýk: Anti-kapitalist
hareket ile devrimci solun bir
araya gelerek kaynaþmasý,
yaþanmasý kaçýnýlmaz olan bir
þey deðil. Bunun gerçekleþebilmesi için, devrimcilerin
kendilerini dönüþtürmeleri
gerekiyor. Bunlar, saðcý fikirlerin hegemonya kurmuþ olduklarý, dolayýsýyla düþman bir
atmosfer içinde Marksist fikirleri ve örgütü yaþatma
kaygýsýnýn ister istemez belirleyici olduðu 1980'ler boyunca
ve 1990'larýn ilk yarýsýnda
edindikleri alýþkanlýklardan
kurtulmak zorunda kalacaklardýr. Bugün, artýk yeni çalýþma
yöntemlerine gereksinim var.
Devrimci sosyalistler
baþlangýçta el yordamýyla,
hareket içinde deneyim
kazandýkça da daha bilinçli ve
örgütlü adýmlarla yeni çalýþma
yöntemleriyle anti kapitalist
hareket içinde yer aldý. Küresel
hareketin savaþ karþýtý bir
harekete dönüþmesinde ve bu
hareketin politik odaðýnýn
keskinleþmesi ve kapsadýðý
kitlelerin milyonlara ulaþmasýnda devrimci sosyalistlerin
katkýsý azýmsanmamalý.
Dünya Sosyal Forumu ve
Avrupa Sosyal Forumu süreçlerinde küresel eylem takvimlerinin belirlenmesinde,
hareketin politik odaðýnýn ne
olacaðý tartýþmalarýnda milyonlarýn hislerini ifade eden doðru
politik sloganlarýn öne çýkartýlmasýnda devrimci partiler çok
önemli roller oynadý.
Ama bu durum, bir tartýþmanýn gerilemesine deðil, daha
da öne çýkmasýna neden oldu:
Devrimci partiye gerek var mý?
15 Þubat 2003'te milyonlarca
insan Irak'ta savaþa karþý
dünyanýn tüm meydanlarýný
doldurduðunda, ironi her
zamanki gibi mücadele alanýnda yerini aldý ve devrimci bir
partiye neden gerek olsun ki
sorusu en beklenmedik yerde
ortaya çýktý: "Neden bir partiye
gerek olsun ki?", "Zaten hep birlikte deðil miyiz?".
Bu sorunun, birisi doðal ve
haklý, diðeri ise sekter ve zorlama olan iki kaynaðý var.
Anti kapitalist hareket, G.
Monbiot'nun da söylediði gibi,
'çok bileþenli.... karmaþýk....
çeliþkili' bir niteliðe sahip. Çok
çeþitli ideolojik kaynaklardan

yararlanýyor, içinde çok farklý
guruplarý barýndýrýyor ve son
derece heterojen aktivistlerin
eylemlerinden doðuyor. Üstelik,
"Anti kapitalist bilinç, geleneksel solun 1980'lerdeki yenilgiler
nedeniyle ve Sovyet Bloku'nun
çökmesinin yarattýðý kafa
karýþýklýðý yüzünden zayýflamýþ
olduðu bir ideolojik iklimde
ortaya çýktý."
Sosyalizmi stalinizmle,
devrimci partiyi Doðu
Bloku'ndaki devlet erkanýyla
özdeþleþtiren bakýþ açýsý,
hareketin sosyalist sola güvensizliðinin temel nedeni. Bir diðer
neden de kuþkusuz, solun çok
çeþitli kesimlerinin, bu güvensizliði besleyen yaklaþýmdan bir
türlü vaz geçememesi.
Hareketin inþasýndan önce
örgtünün inþlasýna öncelik
veren ve harekete sadece örgütsel çýkarlarýný gerçekleþtirmek
için katýlanlar, yüzlerine hangi

maskeyi taksalar da anti kapitalist aktivistler aptal olmadýðý
için samimiyetsizlik hemen
açýða çýkýyor ve politik güvensizlik hakim iliþki haline geliyor.
Bu güvensizliði kýrmak,
hareketin aktivistlerinin deðil,
devrimci sosyalistlerin iþi. Bu
iþin baþarýlmasýnýn hamasi
nutuklar atmaktan geçtiðini ve
sadece devrimci teorinin köþe
taþlarýnýn anlatýlmasýna baðlý
olduðunu düþünmek ise en
büyük yanýlgý. Hareket içinde
neden devrimci bir partiye
ihtiyaç duyulduðunu anlatabilmenin en iyi yolu, devrimci partinin hareketin "birlik içinde
çeþitliliðini" kýskanç bir biçimde
koruduðunu, devrimci sosyalistlerin hareketin genel çýkarlarýný koruyan kampanyalarýn
en samimi inþacýlarý olduðunu
gösterebilmektir.
Ýspanya'da bombalý saldýrýlar
sonucu ölen 200 kiþinin anmasý-

na 11 milyon kiþi katýldý. Bu
hareketin muazzam baþarýsý.
Ama bu eylemlerde terörün
sorumlusunun ABD'nin politikalarý olduðunu anlatan sloganlarý öne çýkartan devrimci
örgütlerin rolü de çok önemli.
Aznar'ýn devrilmesinde, terör
karþýtý gösterilerin Bush ve Irak
iþgaline karþý gösterilere
dönüþmesinin çok önemli bir
payý var. 15 Þubat'ta milyonlarýn savaþa karþý küresel-birleþik eylemde buluþmasýnda, bu
eylemin gündeme alýnmasý için
canla baþla mücadele eden
devrimci partilerin vaz geçilmez
bir rolü var.
Devrimci partilerin hareket
içinde yer almasýna ve parti
örgütlerinin modasý geçmiþ ve
hareketin önündeki kalýntý
engeller olduðuna dair zorlama
fikir ise, þaka gibi gelecek ama,
parti olduklarýnýn farkýnda
olmayan partilerden üremekte-

dir. Bu parti olmayan partiler,
yeni kuþaðýn güvensizliðini
beslemekte ve tahrik etmekte.
Üstelik, yine "farkýnda
olmadan" bir çok partiden çok
daha "kazýk ve sarsýlmaz" siyasi
programlarý ve fikirleri vardýr.
Sendikalarla bu iþin olmayacaðý,
otonomlar halinde örgütlenmenin zorunluluk olduðu,
gençliðin çok özel bir sýnýfsal
özne olduðu, lokal okul sorunlarýnýn en önemli siyasal problem olduðu, tüm merkezi örgütlerin bürokratik-katý hiyerarþiden muzdarip olduklarý, en
doðru eylem biçiminin medyatik doðrudan eylemler olduðu,
her eylemde polisle çatýþmanýn
kural olduðu ya da her hangi
bir çatýþmaya bulaþmanýn
tümüyle yanlýþ olduðu, zaten
kapitalizmin çok deðiþmiþ
olduðu, "öteki"ni görmezden
gelen eski moda Marksistlerin
devrini doldurmuþ olduðu, iþçici saplantýnýn köhnemiþ bir fikir
olduðu gibi net görüþler adý
konmamýþ siyasal programlardýr.
Bu programa sahip olanlar,
iþte tam da burada, merkezi
örgütlenmenin gereksiz
olduðunu savunurken tam bir
merkezi örgütlenmeyle harekete
müdahale etmeye çalýþýrlar.
"Öðrenci muhalafetleri",
"Gençlik cepheleri", "Özgürlük
platformlarý" ve "Ýnisiyatifler"
hangi sýfatý alýrlarsa alsýnlar,
üzeri bir miktar kazýndýðýnda,
altýndan çok eski, çok yaþlý bir
siyasi gelenek çýkar. Bu
geleneðin, hareketin merkezi bir
siyasi odakta birleþmesi,
hareketin çeþitliliðinin korunmasý ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý gibi hareketin inþasýnýn
can alýcý sorunlarýyla ilgisi yoktur.
Hareketin birliðinin korunmasý gerekiyor. Hareketin
çeþitliliðinin korunmasý gerekiyor. Hareketin geliþerek güçlenmesi gerekiyor. Hareketin
aktivistlerinden Walden Bello,
24 Nisan 2002'de Floransa'da
gerçekleþen Birinci Avrupa
Sosyal Formu'nda "Floransa'da
çok büyük bir zafer kazandýk.
Tüm dünyaya hareketimizin
gerçek yüzünü gösterdik.
Demokratiðiz, farklýyýz ve
barýþçýlýz. Gelecek bizimdir"
diyordu. Çok haklýydý. Hala çok
haklý.
Ýngiltere'den savaþ karþýtý
aktivist Chris Nineham'ýn
görüþleri de ayný ölçüde haklý:
"Hareketlerle partiler arasýnda
bir fark var. ASF'de tartýþýlan
tüm konular birbirleriyle iliþkili.
Bir dizi birbirinden ayrý kampanya yapmýyoruz, bütün bir sisteme karþýyýz. Siyasi partiler
bunda merkezi bir rol oynayabilir, ama oy almak için radikal
söylemi kullanan ve sonra da
gücü elinde tutanlarla barýþýk
olanlar deðil. Ben, sistemin
bütünüyle uðraþmak için
mücadeleleri birleþtirmeye
çalýþan devrimci partiler
görmek istiyorum".
Þenol KARAKAÞ
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Nazi
kampýna hayýr!
DÝSK Genel Baþkaný
Süleyman Çelebi, 6
Nisan'da fabrika önünde
düzenlenen basýn açýklamasýna katýldý ve yaptýðý
konuþmada, imzalanan protokole uyulmadýðýný
belirterek, "Burasýný Nazi
kampýna çevirmek isteyenlerle nasýl mücadele
edildiðini göstereceðiz"
dedi.

Roni MARGULÝES
Antikapitalist hareket hakkýnda, özellikle Türkiye solunda,
ama elbet sadece burada deðil,
bir dizi eleþtiri var. Aslýnda
'eleþtiri' denebilir mi, emin deðilim. Hareketin niteliðini
bilmemekten, anlayamamaktan
kaynaklanan 'þaþkýnlýklar'
demek daha doðru belki.
Antikapitalist hareket, en geniþ
anlamýyla, 1980'lerin baþýndan
beri egemen sýnýflarýn tüm
dünyada dayattýklarý neoliberal
siyasetlere karþý, bu siyasetlerin
yoksulluk, iþsizlik, fakir
ülkelerin borçlarý, çevrenin
imhasý, savaþ gibi her tür olumsuz etkisine karþý, bu siyasetleri
dayatmak üzere yaratýlmýþ
Dünya Ticaret Örgütü, Dünya
Bankasý, IMF gibi kurumlara
karþý, ve bu siyasetler sayesinde
kârlarýna kâr katarak dev boyutlara ulaþan çokuluslu þirketlere
karþý küresel bir baþkaldýrý.
Yirmi yýl boyunca, yaklaþýk
1980-2000 arasý, egemen
sýnýflarýn küresel saldýrýsý
karþýsýnda þaþkýnlýða uðrayan,
daðýlan, büyük yenilgiler
yaþayan, yer yer elbet savunma
mücadeleleri veren ama sonuçta
direnemeyen dünya emekçileri,
1990'larýn sonlarýnda nihayet
toparlanmaya baþladýlar, daha
yaygýn ve daha kapsamlý bir
direniþ göstermeye, baþkaldýrmaya baþladýlar. Güçler dengesi
deðiþmeye baþladý, egemen
sýnýflar her istediklerini istedikleri gibi yapamaz olmaya
baþladýlar. Denge henüz bizden
yana deðil belki, ama 20 yýl
boyunca olduðu gibi tümüyle
onlardan yana da deðil artýk.
Dahasý, bu yeni direniþ ve
baþkaldýrý dalgasýný oluþturan
kitleler yeni bir nesil. Yeni nesil
olmalarýnýn önemi þu: Bu iþçiler,
köylüler, öðrenciler, gençler,
etnik azýnlýklar, çevreciler,
1980'lerin, 1990'larýn yenilgilerini, kayýplarýný, moral bozukluklarýný yaþamamýþ bir kuþak.
Dolayýsýyla, bir önceki neslin
karamsarlýðýndan, yenilgi
korkusundan özgür bir kuþak.
Her þeyi on defa tartmak,
temkinli olmak, "aman yine
yenilmeyelim" diye düþünmek
ihtiyacý duymayan bir kuþak. Bu

Yaþayan,
tartýþan
bir hareket
nedenle, daha atak, daha
radikal, daha canlý bir kuþak.
Hedeflerini hýzla seçen, hýzla
harekete geçen bir kuþak.
Ve sermayenin son 20 yýllýk
hýzlý küreselleþme sürecinin
yarattýðý bir kuþak olduðu için,
küresel düþünen, küresel hareket
eden, 'doðal' olarak tüm içgüdüleriyle enternasyonalist bir
kuþak. Amerikan üniversitelerindeki gençler Hindistan
varoþlarýnda günde 1 dolara
çalýþan kadýn iþçileri sorun ediyor, Koreli genç sendikacýlar
Irak'a saldýrýlmamasý için gösteri
yapýyor. Ve DTÖ, G8 veya
NATO zirve toplantýlarý basýlacaðý zaman, Amerikalýlar,
Koreliler ve Hintliler gösteriyi
birlikte örgütlüyor, sloganlarýný
birlikte saptýyor, gidip Cenova,
Prag veya Barselona'da spor
salonlarýnda yerlerde uyuyup
sokaklara birlikte çýkýyorlar.
Solun eleþtirilerine gelirsek,
hareketin niteliði, þu veya bu
özelliði bir yana, bu hareketin
önemini kavramayan, boyutlarý
ve radikalizmi karþýsýnda heyecan duymayan solcularýn solculuðundan kuþku duymak
gerekir. Bu hareketin sýnýf
mücadelesinin tarihinde yeni bir

döneme iþaret ettiðini, bir yenilgi döneminin sonunu
müjdelediðini, güç dengelerini
deðiþtirmeye baþladýðýný fark
edemeyen solcularýn gerçek
dünyayla ne ölçüde iliþkili
olduðunu sorgulamak gerekir.
Bu hareket, yarýn yenilse de,
öbür gün saða kayýp küçük
reform mücadelerinde eriyip
gitse de, daha þimdiden dünyayý
deðiþtirmiþ bulunuyor. Kendi
mücadelesinin dar sýnýrlarý
içinde boðulmayýp biraz kafasýný
kaldýran, dünyanýn geri kalanýna
bakan her iþçi, her ulusal azýnlýk,
her çevreci bugün düne kýyasla
daha moralli, daha mücadeleci,
sosyalist fikirlere daha açýk.
Bunlarý görmemenin, kavrayamamanýn tek bir siyasi nedeni
olabilir: dünyayý sadece bir avuç
devrimcinin deðiþtireceðine
inanýyor olmak ve bu bir avuç
devrimcinin bu iþi dünyadaki
koþullardan ve kitlelerden
baðýmsýz olarak yapacaðýna
inanmak. Böyle düþünenler, her
koþulda, kitlelerden ayrý ve
uzak, kendi iþini yapar, kendi
küçük sekt örgütünün çýkarlarýný
kollar. Sosyalizmi kendi yaptýðý
iþ olarak tanýmlar, baþkalarýyla
ilgilenmez. Hareketler gelir

gider, sekt kalýr. Kalýr ama, ne
kendine bir yararý vardýr, ne
baþkasýna.
Sosyalizmi bir örgütün deðil,
iþçi sýnýfýnýn kendi eylemi olarak
anlayanlar ve dünyayý bir sektin
deðil büyük kitlelerin deðiþtireceðine inananlar ise, kendi
örgütlerine ancak iþçi sýnýfýyla ve
büyük kitlelerle iliþkisi içinde
anlam verir.
Antikapitalist hareket, devrimci
sosyalist bir hareket deðil elbet.
Ýçinde reformistler, sosyal
demokratlar, anarþistler ve daha
bin bir türlü siyaset de var.
Milyonlarca iþçinin oy verdiði
sosyal demokrat partileri yok
sayan, bu partilerin tabanýyla
nasýl çalýþmak, bu tabaný nasýl
kazanmak gerektiði üzerine kafa
yormayan keskin solcular elbette
bu hareketi de yok sayýyor.
Önemli olan kitlelerin hareketi
deðil çünkü, kendi keskinlikleri.
Oysa, antikapitalist hareket
devrimciler için yepyeni alanlar
yaratýyor, milyonlarý direniþe,
muhalefete, eyleme çekiyor. Ve
her eylem, bu kitleleri yeni sorular sormaya, yeni tartýþmalar
yaþamaya zorluyor. Her eylem
daha çok kiþiyi radikalleþtiriyor.
Sosyalistler eylemlere katýlan
herkesi beðenmeyebilir, eylem
önerilerini ve siyasetlerin pek
çoðunu yetersiz veya yanlýþ
bulabilir. Gerçekten de öyle
oluyor zaten. Her eylem, toplantý veya Sosyal Forum'da reform
fikirleriyle devrim fikirleri
tokuþuyor. Devrimci fikirlerin
her zaman çoðunluk saðlayacaðýnýn, hareketi belirleyeceðinin
hiçbir garantisi yok elbet. Ama
bu hareket "devrimci deðildir",
"beyazdýr", "burjuvazinin tuzaðýdýr" gibi ipe sapa gelmez
nedenlerle sosyalistler hareketin
dýþýnda kaldýðý taktirde, hem
hareketin hem de sosyalistlerin
tarihsel bir fýrsatý kaçýracaðý
kuþkusuzdur.
Bu hareket, tüm kitle hareketleri gibi, yaþayan, tartýþan,
deðiþen bir hareket.
Sosyalistlerin iþi, bu yaþamýn,
tartýþmanýn ve deðiþimin içinde
yer almaktýr. Dýþýnda kalanlarýn
iþi nedir, onu bilemem.

Cerrahpaþa
Hastanesi'nde
eylem
SES Aksaray Þubesi üyesi
Cerrahpaþa Týp Fakültesi
çalýþanlarý servis haklarýnýgeri almak için 8
Nisan'da eylem yaptý.
"Servis hakkýmýz gaspedilemez", sloganýný atan saðlýk
emekçileri sorun
çözülmezse eylemlere
devam edeceklerini
söylediler.

ICFTU'dan
Recep Tayip
Erdoðan'a…
Uluslararasý Hür Ýþçi
Sendikalarý
Konfederasyonu (ICFTU),
Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan'a bir mektup göndererek, Lastik-Ýþ
Sendikasý'nýn lastik iþyerleri
için aldýðý grev kararýnýn
yasaklanmasýný protesto
etti. ICFTU'nun internet
sayfasýnda yer alan haberde, mektupta, Bakanlar
Kurulu kararýnýn,
Türkiye'nin demokratikleþme sürecine zarar
verdiði ifade edildi. Kararýn
ILO'nun Türkiye'nin de
kabul ettiði 87, 98 ve 158
sayýlý sözleþmelerine aykýrý
olduðu dile getirilerek, bir
kez daha gözden geçirilmesi istendi.

Bize Göre köþesinde
yayýnlanmasýný istediðiniz mektuplarýnýzý,
makalelerinizi en geç
3 Mayýs 2004
tarihine kadar
Sosyalist Ýþçi’ye
iletmiþ olmalýsýnýz.
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KÜLTÜR
Avrupa Sosyal Forumu hazýrlýk toplantýsý

Aktivistler tartýþtý
Ýstanbul Sosyal Forumu'nun
ev sahipliði yaptýðý III. Avrupa
Sosyal Forumu (ASF)
Buluþmasý, 16-18 Nisan 2004
tarihleri arasýnda Makine
Mühendisleri Odasý'nda ve
Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleþti. Toplantýya 18 ülkeden,
130'u yurtdýþýndan olmak
üzere yaklaþýk 350 kiþi katýldý.
Türkiye'den katýlan örgütlerin
sayýsý 60'ý buldu. Son yýllarýn
en geniþ katýlýmlý ve en
demokratik toplantýlarýndan
biri gerçekleþti. ÝSF, Avrupalý
toplumsal hareketlerle,
Türkiye'den toplumsal
hareketleri buluþturan bir
etkinliðe imza attý.
ASF buluþmasýnda, savaþ
karþýtý hareket, sendikal
hareket, kadýn hareketi ve
radikal bir çok toplumsal
hareketin temsilcileri bir araya
gelerek, Avrupa'da küresel
sermayeye karþý mücadelede
ortak takvimleri ve gündemleri tartýþtý. Bu, hem
Avrupa'dan hareketler hem de
Türkiye'den toplumsal
hareketler açýsýndan son
derece önemli bir olanak oldu.
Ancak ne yazk ki
Türkiye'den toplumsal
hareketler, ASF'nin örgütlenme süreçleri içinde oldukça
anlamlý olan Ýstanbul buluþmasýnýn oluþturduðu politik
zemini yeterince kullanamadý.
Bunun en temel nedeni, Sol'un
Forum'u politik bir süreç yerine, daha çok bir etkinlik gibi
algýlýyor olmasýyla ilgili. Bu
anlayýþa göre, yýlda bir kez bir
araya gelen ve çoðu
reformistlerden oluþan, sadece
tartýþan bir kalabalýk söz
konusu.
Oysa durum hiç de böyle
deðil. Öncelikle Forum bir
etkinlik deðil, bütün yýl
boyunca ilerleyen bir süreç. Bu
süreç, yüzlerce, binlerce irili
ufaklý toplumsal hareketin
yerel dinamikleri üzerine yükseliyor ve bu hareketlerin
mücadelelerinin toplamýndan
oluþuyor. Yýlda bir kez gerçekleþen sadece bu farklý yerel
dinamiklerin deneyimlerinin
ortaklaþtýðý bir buluþma. Gerisi
ise yeni liberal politikalara ve
savaþa karþý verilen mücadelenin birikimlerinin bir araya
gelmesiyle oluþuyor.
Durum böyle olunca, Forum
sürecinin herhangi bir anýnda
sürecin dýþýnda durmak, küresel harekete kendi gücümüzü
katmamak, yani mücadelenin
parçasý olmamak anlamýna
geliyor. Ýþte Türkiye Sol'unun
durumu tam da bu.
Sol tarafýndan anlaþýlmayan
bir baþka konu da, Forum
hareketinin içinde yer alan
toplumsal güçlerle ilgili. Süreç
son derece geniþ ve çok sayýda
çevrenin katýlýmýna açýk. Yeni
liberal politikalara karþý bir
tavrý olan, bu saldýrýlara karþý
mücadele eden her çevre, bu
süreç içinde yer alabiliyor.
Durum böyle olunca, örneðin

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda t m zenginliklerinyarat c s i is n f d r. Yeni bir
toplum, i i s n f n n retim ara lar na
kolektif olarak el koyup retimi ve
da t m kontrol etmesiyle
m mk nd r.

Reform deðil, devrim

sendikal hareketle, çevre
hareketinin, ya da savaþ karþýtý
hareketle, kadýn hareketinin
yan yana gelmesi olanaklý
oluyor. Bir baþka deyiþle,
radikal devrimci olasýlýklarla,
radikal reformist olanaklar
ayný zeminde buluþuyor. Bu
radikal devrimci mücadele
verenler için son derece elveriþli olanaklar anlamýna geliyor.
Savaþ karþýtý mücadele
bunun somut bir örneðini

oluþturuyor. ASF Ýstanbul
buluþmasýnda, Türkiye'de
yürütülmekte olan NATO ve
Bush karþýtý kampanyalarýn
temsilcileri, Avrupa'daki son
derece önemli eylemlere imza
atmýþ olan savaþ karþýtlarýyla
buluþtu. Bunlar arasýnda
Londra'da iki milyon kiþiyi
yürütmüþ olan Stop the War
Coalition (Savaþý Durdurun
Koalisyonu) ve Ýtalya'da 20
Mart'ta bir milyon kiþiyi

Avrupa Sosyal Forumu süreçleri
Kýta sosyal forumlarýnýn örgütlenmeye baþlamasý 2002 yýlýnda Dünya Sosyal Forumu'nun yaptýðý bir çaðrýyla baþladý.
Asya'da, Avrupa'da ve daha birçok yerde bu kararýn üzerine
sosyal forum süreçleri hýzla büyüdü.
Bu süreçler öncelikle birlik içinde çeþitlilik anlayýþýyla
örgütleniyor. Dolayýsýyla içerdiði sosyal güçler açýsýndan
dünyanýn en zengin ve yaygýn platformlarýndan birini oluþturuyor. Farklý fikirlerin bulunmasýný, bu hareket en baþtan beri
zenginlik olarak tanýmladý. Ancak tabii ki çeþitli fikirlerin birbiriyle rekabeti de var. Çünkü sosyal forumlar sadece fikirsel
tartýþmalarýn yapýldýðý yerler deðil. Bu süreçler içinde antikapitalist hareketin eylem takvimi de belirleniyor. Dünyanýn
efendilerine karþý ezilenlerin çözümlerinin tartýþýldýðý ve eylem
planlarýnýn yapýldýðý büyük buluþma zeminleri de denebilir
sosyal forumlara.
Avrupa Sosyal Forumu içinde en baþýndan beri aktif olarak
bulunan sosyal hareketlerden bazýlarý þunlar: Fransa ATTAC,
Avrupa'nýn diðer yerlerindeki ATTAC örgütlenmeleri,
Ýngiltere'den Stop the War Coalition ve Globalise Resistance,
çeþitli Avrupa ülkelerinde þubeleri bulunan Friends Of The
Earth, Yunanistan Cenova 2001 Koalisyonu, Ýtalya Sosyal
Forumu, Yunanistan Sosyal Forumu, Ýspanya'daki çeþitli kent
Sosyal Forumlarý, Fransa, Ýtalya, ve Ýngiltere'deki milyonlarca
üyesi bulunan iþçi sendikalarý, Türkiye’den ISF be Küresel
BAK… Liste uzayýp gidiyor. Kýsaca söylemek gerekirse savaþ
karþýtý hareket, liberalizme ve küreselleþmenin sonuçlarýna
karþý geliþen hareketler ve kampanyalar, çevre hareketleri,
çeþitli ulusal mücadeleler ve daha birçok irili ufaklý hareket
sürecin içinde bulunuyor.
Avrupa Sosyal Forumu (ASF) özellikle Floransa'daki ilk
büyük buluþmasýnda 1 milyon kiþinin katýldýðý savaþ ve kapitalizm karþýtý eylemle kendisini duyurdu.
ASF süreçlerinin karar alýcý tek yapýsý her yýl hazýrlýk
niteliðinde yapýlan büyük buluþmalar. Bu yýl üçüncüsü Ýstanbul'da yapýlan III. ASF hazýrlýk toplantýsý da bu karar alýcý
toplantýlardan biriydi.
ASF bu yýl 14-17 Ekim tarihlerinde Ýngiltere'nin Londra
kentinde yapýlacak. Forum'un Irak'ta yaþanan iþgalin baþ
sorumlularýndan biri olan Tony Blair'in ülkesinde yapýlacak
olmasý ASF'nin politik önemini pekiþtiriyor. Savaþ ve iþgal
karþýtý hareketin bu yýl sosyal forumun daha da merkezi bir
Erkin ERDOÐAN
unsuru olacaðý bekleniyor.E

yürütmüþ olan Ýtalyan Sosyal
Forumu gibi örgütlenmeler de
yer alýyordu. Savaþ karþýtlarý
buluþmasý, küresel savaþ
karþýtý hareketin parçasý olmak
ve yerel kampanyalarý uluslararasý platformlara taþýyarak,
benzeri içerikte kampayalarla
birleþtirerek, daha güçlenmesini saðlamak açýsýndan son
derece önemli bir olanaktý.
Nitekim toplantýda Ýstanbul'da
düzenlenecek olan NATO ve
Bush karþýtý kampanyalarýn,
Avrupa savaþ karþýtý mücadele
takviminin parçasý olmasý
yönünde bir karar da çýktý.
Ancak bunun ötesinde uluslar
arasý birliðin güçlendirilmesi
yerine, yerel rekabetçi ve sekter anlayýþlar Forum platformuna yansýtýlarak, daha ileri
adýmlar atýlmasýnýn önü kesildi. Küresel hareketin genel
çýkarlarý yerine, farklý çevreler
arasýndaki rekabet öne
çýkarýldý.
Oysa ASF, uluslararasý politik bir mücadele süreci ve bu
nedenle de yerel olanýn altýný
çizmek deðil, genel olaný
güçlendirmek için adýmlar
atmak gerekiyor. Bush sadece
Türkiye'de kampanya yapanlarýn sorunu deðil. Tüm
dünyanýn sorunu. Bush'a karþý
olan tüm küresel güçleri bir
araya getirmeden, savaþlarý
durdurmamýz mümkün deðil.
Bu ise, diðer kampanyalarla
köþe kapmaca oynamak yerine, uluslararasý hareketin
gücüne güç katmakla olur.
Elbette bütün bu zaaflar ve
yanlýþlar bir tesadüf deðil.
Politika anlayýþýyla ilgili.
Dünyanýn merkezine kendi
örgütünü ve yerelliði koyan bu
tutumlar, küresel bir hareketin
dinamiklerinin çok gerisinde
kalmaya ve hatta giderek yok
olmaya mahkum.
ASF Ýstanbul buluþmasý bir
kez daha devrimci politikalarla, sekter ve ikameci politikalarýn çatýþma zemini oldu
ve çok açýk ki, enternasyonalist
devrimci tutum baþarýlý bir
sýnav daha verdi.
F. Levent ÞENSEVER

- inde ya ad
m z sistem reformlarla k kl bir ekilde de i tirilemez,
d zeltilemez.
-Bu d zenin kurumlar i i s n f
taraf ndan ele ge irilip kullan lamaz.
Kapitalist devletin t m kurumlar i i
s n f na kar sermaye sahiplerini,
egemen s n f korumak i in olu turulmu tur.
i s n f na, i i konseylerinin ve
i i milislerinin zerinde y kselen
tamamen farkl bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece i i s n f n n
y
nsal eylemi devirebilir.
-Sosyalizm i in m cadele d nya
ap nda bir m cadelenin par as d r.
Sosyalistler ba ka lkelerin i ileri ile
daima dayan ma i indedir.
-Sosyalistler kad nlar n tam bir
sosyal, ekonomik ve politik e itli ini
savunur.
-Sosyalistler insanlar n cinsel tercihlerinden dolay a a lanmalar na ve
bask alt na al nmalar na kar
karlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir lkenin i ilerinin
di er lkelerin i ileri ile kar
kar ya
gelmesine neden olan her eye kar
karlar.
-Sosyalistler rk l a ve emperyalizme kar d rlar. B t n halklar n kendi
kaderlerini tayin hakk n savunurlar.
-Sosyalistler b t n hakl ulusal kurtulu hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi g stermi tir ki,
sosyalizm tek bir lkede izole olarak
ya ayamaz. Rusya, ˙in, Do u Avrupa
ve K ba sosyalist de il, devlet kapitalistidir.
-Sosyalistlet bu lkelerde i i
s n f n n iktidardaki b rokratik egemen
s n fa kar
m cadelesini destekler.

Devrimci parti
-Sosyalizmin ger ekle ebilmesi i in,
i i s n f n n en militan, en m cadeleci
kesimi devrimci sosyalist bir partide
rg tlenmelidir. B ylesi bir parti i i
s n f n ny
nsal rg tleri ve hareketi
i indeki al ma ile in a edilebilir.
-Sosyalistler pratik i inde di er
i ilere reformizmin i i s n f n n karlar na ayk r oldu unu kan tlamal d r.
-Bu fikirlere kat lan herkesi devrimci
bir sosyalist i i partisinin in as
al mas na omuz vermeye a r yoruz.

sosyalist iþçi’nin
savunduðu temel fikirlere
katýlýyorsanýz, yeni bir
dünyanýn yaratýlmasýnda
aktif olarak yer almak
istiyorsanýz:

0536-3
335 10 19

1

NOT DEFTERÝ

Küresel BAK büyüyor
2

003 yýlýnýn Haziran ayýnda
kurulan Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu 21 ilde
faaliyet yürütüyor. Ve Ocak
ayýndan itibaren, Haziran'da
yapýlacak NATO zirvesini ve
Bush'un bu zirve için Ýstanbul'a
gelmesini protesto etmek
amacýyla 'Gelme Bush Ýstemiyoruz' kampanyasýný yürütüyor.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonunun faaliyet
sürdürdüðü yerler, faaliyetleri
ve iletiþim adresleri þöyle:

Küresel BAK'ýn
bugüne dek yaptýðý
büyük etkinlikler:
1- 27 Eylül Küresel
Eylem gününde
Ankara'da 10 bin
kiþinin katýldýðý eylem.
2- 24 Ocak 2004'te
yapýlan "Savaþsýz Bir
Dünya Mümkün" sempozyumu.
3- 20 Mart iþgale karþý
Küresel Eylem
gününde Türkiye'nin
10 ayrý ilinde yapýlan
eylemler.
4- 6-7 Nisan tarihlerinde Felluce'deki
geliþmeleri protesto
etmek için Türkiye'nin
çeþitli illerinde örgütlenen eylemler.

ADANA
21 Þubat'ta "Bush Gelme Ýstemiyoruz" paneli yapýldý.
9 Nisan'da Ýnönü Parký'nda bir
basýn açýklamasý yapýldý
Mehmet Antmen Tel: 0532 564 59

AKHÝSAR
28 Aralýk'ta Radikal Gazetesi
yazarý Murat Çelikkan, Ýstanbul'dan Yýldýz Önen ve Ýzmir'den
Mevlüt Ülgen'in konuþmacý
olduklarý 'Ortadoðu'da Barýþ'
paneli düzenlendi.
Fedai Yürekli Tel: 0544 515 62 59

ALÝAÐA
20 Mart'ta Küresel eylem
gününde yapýlan basýn açýklamasýna 750 kiþi katýldý.
Cihat Aktarýcý Tel:0 532 4936595

ANKARA
2 Mart'ta Hacettepe Üniversitesi
Beytepe kampusünde BAK
standý açýldý.
3 Mart'ta Ankara Üniversitesi
Cebeci kampusünde stand açýldý
ve 'Bush Gelme' ve BAK afiþleri
asýldý.
5 Mart'ta Ankara Üniversitesi
Dil-Tarih Coðrafya Fakütesi'nde
'Bush Gelme' ve BAK afiþleri
asýldý. BAK broþürü ve el ilanlarý
daðýtýldý.
Ankara Üniversiteli BAK her Salý
Güldikeni Kafe'de (Bayýndýr 1
Sok. Yakamoz Ýþhaný Kat:1
Kýzýlay) saat 17:00'de toplanýyor.
20 Mart'ta ABD Konsolosluðu
önünde siyah çelenk býrakýldý.
Eylem sonrasýnda BAK korteji
Tunus Caddesi'nden Kýzýlay'a
yürüdü.
Yýlmaz Eren Tel.
03122313159/131 - 03122313164

ÝSTANBUL

BAK’ýn örgütlü olduðu diðer
iller:
Adapazarý
Kazým Bibinoðlu(533) 431-3944
Antalya
Aytuð Saðlam (537) 391-0632
Aydýn
Mürsel Kartal (533) 656 2422
Balýkesir
Mehmet Aslan (266) 244-9868
Bartýn
Bedrettin Demirel(532) 724-0423
Bursa
Ferruh Yýlmaz (532) 363-9456
Çanakkale
Mücahit(286) 213-7904
Çerkezköy
Erdal Dede (537) 690-3127

5 Ocak'ta "Bush Gelme Ýstemiyoruz" kampanyasýnýn baþladýðýný
duyuran bir basýn toplantýsý
yapýldý.
24 Ocak'ta Savaþsýz Bir Dünya
Ýçin Uluslararasý Buluþma konferansý düzenlendi.
20 Mart'ta Ýstanbul'da,Irak'ta
Ýþgale Hayýr Koordinasyonu ve
Ýþgale Karþý Komiteler ile birlikte
örgütlenen, yaklaþýk 3000 kiþinin
katýldýðý bir eylem yapýldý.
Ayrýca Trabzon, Bursa,
Gaziantep, Ordu, Çorum ve
Sivas'ta da basýn açýklamalarý
yapýldý.
9 Nisan'da Amerika'nýn Irak'ta
gerçekleþtirdiði katliamý kýnamak
için Saraçhane Parký'nda 300
kiþinin katýldýðý bir basýn açýklamasý yapýldý.
16-17-18 Nisan'da Küresel BAK
3. Avrupa Sosyal Forumu'na
hazýrlanmak amacýyla Ýstanbul'da yapýlan toplantýya katýldý.
Savaþ Karþýtlarý Buluþmasý'nda
26 Haziran'dan itibaren bir hafta
boyunca küresel çapta eylemler
yapýlmasý eðilimi çýktý.

Beyoðlu
4 Nisan'da Karakedi Kültür
Merkezi'nde Radikal Gazetesi
yazarý Murat Çelikkan'ýn ve

Çorum
Halil Özbent (533) 367-1488
Denizli
Hüseyin Öztürk (532) 327-1034
Edirne
Nevzat (284) 213-8141
Gaziantep
Barýþ Poyraz (505) 229-9985
Gebze
Ömer Çimen (532) 306-5685
Kýrklareli
Can Ülgen (536) 636-3388
Manisa
R. Tekin (536) 347-2777
Muðla
Hasan R. Dural (535) 372-0243
Ordu
Ahmet Süngü (537) 301-0504

Yýldýz Önen'in konuþmacý olduklarý 'Þehre Katil Geliyor Bush
Gelme Ýs-te-mi-yo-ruz!' paneli
yapýldý.
Berkay Tel: 0 537 7091819

Kadýköy
25 Þubat'ta Hayri Kozanoðlu ve
Kerem Kabadayý'nýn konuþmacý
olduklarý bir panel yapýldý
Aynur Karaþ Tel: 0 216 3304356

Maltepe
14 Mart'ta Katýlýmcý Maltepe
gazetesinde toplantý yapýldý.
Savaþ Özmen Tel: 02163057755

KOCAELÝ
22 Mart'ta sokak standý açýlarak
Küresel BAK bülteni daðýtýldý.
Dursun Sevim Tel: 0532 565 4880
Enver Akyazý Tel: 0532 690 15 17
- 0262 321 2381
Fax: 0282 323 7371

ÝZMÝR
6 Ocak'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Eðitim Fakültesi Konferans
Salonu'nda düzenlenen ve
Mehmet Ali Alabora'nýn konuþmacý olduðu bir toplantý yapýldý.
Konak Belediyesi Kültür
Samsun
Fýrat Ergül (542) 615-6095
Sivas
Murat Demirbük (542) 893-0913
Yalova
Göktan (544) 646-3601
Zonguldak
Aydemir (533) 792-5493
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun bütün faaliyetleri ve Bush Gelme kampanyasý
hakkýnda bilgi almak ya da
katkýda bulunmak isteyenler
için iletiþim telefonlarý þunlar:
Küresel BAK : (212) 243 8957
Yýldýz Önen : (536) 219 6341

Merkezi'nde sinevizyon gösterimi ve söyleþi yapýldý.
17 Þubat'ta Ýzmir EVKA 6'da ev
toplantýsý yapýldý.
28 Þubat'ta Emekli-Sen Buca
þubesinde Küresel BAK Ýzmir
grubunun yapýmý olan Savaþa
Küresel BAK adlý film gösterildi
ve Irak iþgaline ve NATO toplantýsýna karþý kampanyalar konulu
bir söyleþi yapýldý.
20 Mart'ta Konak Meydaný'nda
BAK eylemine 500'ü aþkýn savaþ
karþýtý katýldý.
9 Nisan'da Konak Meydaný'nda
ABD'nin Irak'taki katliamlarýný
kýnayan bir basýn açýklamasý ve
ardýndan Konak meydanýna
yürüyüþ yapýldý. Ayný saatlerde
Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi bahçesinde öðrenciler
iþgali kýnayan bir basýn açýklamasý yaptýlar.
10 Nisan'da Ýzmir Barosu'nda
"Kürsel kapitalizm, savaþ,
silahlanma, þiddet ve NATO"
konulu bir sempozyum yapýldý.
Erkan Kara Tel:0535 334 65 18
Mevlüt Ülgen 0505 296 97 86

TEKÝRDAÐ
23 Mart'ta Eðitim-Sen'de Yýldýz
Önen ve Eðitim-Sen 8 No'lu þube
baþkaný Mustafa Turgut'un
katýldýðý bir toplantý yapýldý.
Trakya Üniversitesi Ziraat
Fakültesi'nde Mehmet Ali
Alabora'nýn konuþmacý olduðu
bir sohbet toplantýsý yapýldý.
Bahar þenliklerini Bush Gelme
kampanyasýna çevirme kararý
alýndý.
Özgür Yýldýrým Tel: 0543 6409739
Mehmet Kaymak: 0542 5201939
TRABZON
6 Þubat'ta yapýlan toplantýda
Bush gelme kampanyasý
çerçevesinde Mayýs ayýnda bir
imza kampanyasý baþlatmayý ve
bunun sonunda Ýstanbul
BAK'dan iki konuþmacýnýn geleceði bir panel düzenlemeyi
kararlaþtýrdý.
Ömer Faruk Altuntaþ Tel: 0 462
2306783 - 0 533 7117432

Ýzmir BAK etkinlikleri
9 Nisan günü Konak
Meydaný'nda ABD'nin
Irak'taki katliamlarýný
kýnayan bir basýn açýklamasý
yapýldý. Eyleme katýlanlar
aðýzlarýna siyah bantlar taktýlar. Basýn açýklamasýndan
önce Konak Meydaný'na kýsa
bir yürüyüþ yapýldý. Eyleme
120 kiþi katýldý.
Ayný gün Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
bahçesinde öðrenciler
tarafýndan Ömer Laçiner ve
Doðan Tarkan'ýn konuþmacý
olarak katýldýðý bir forum
düzenlendi.
Ertesi gün Ýzmir
Barosu'nda yapýlan "Küresel
kapitalizm, savaþ, silahlanma, þiddet ve NATO" konulu sempozyuma ise 250 kiþi
katýldý.
Sempozyumun açýlýþýnda
Türk-Ýþ, DÝSK, TMMOB,
Ýzmir Tabip Odasý ve
Küresel Kapitalizme Karþý
Öðrenci Muhalefeti temsilcileri birer konuþma yaparak
sempozyum konusu hakkýnda görüþlerini belirttiler.
Temsilciler konuþmalarda
Küresel BAK etkinliklerine
ve Gelme Bush kampanyasýna destek verdiklerini
açýkladýlar.
Sempozyuma Doç. Dr.
Melek Göregenli, Ýstanbul
BAK'tan Nuri Ödemiþ,
Gazeteci Yazar Aydýn Engin,
Ömer Laçiner, Av. Hilal
Küey, Orhan Bilikvar,
Doðan Tarkan,Doç. Dr.
Hayri Kozanoðlu, Yrd. Doç.
Dr. Nilgün Toker Kýlýç,
KESK Genel Baþkaný Sami
Evren konuþmacý olarak
katýldýlar.

Uluslararasý toplantý
Geçtiðimiz hafta, Fransýz
LCr’dan Agiri, Ýngiliz
SWP’den ChrisNineham,
ÖDP’den Masis Kürkçügil
ve DSÝP’ten Doðan Tarkan’ýn katýldýðý panele 100 kiþi
katýldý
Antikapitalist hareket ve
yeni bir solun gereði üzerine
yapýlan tartýþmalarda konuþmacýlar birbirlerini tamamlayan þeyler anlattýlar.

Yunan deneyi
17 Haziran günü DSÝP
Ýstanbul Ýl Örgütü’nde
Yunanistan SEK örgütünden
Petros’un konuþmacý olarak
katýldýðý toplantýya 50’ye
yakýn kiþi katýldý.
SEK’li yoldaþ hareketin
Yunanistan’daki durumunu,
son Yunan seçimlerini ve
Kýbrýs’taki geliþmelerin
Yunanistan’da ve Kýbrýs
Rum kesiminde nasýl
geliþmeler oluþturduðunu
anlattý.
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ÞEHRE KATÝL
GELÝYOR
Haziran ayýnda Ýstanbul'da yapýlacak NATO zirvesine karþý yürütülen kampanya giderek geniþliyor.
Yaygýn bir kampanyanýn
yürütülmesi çok önemli,
çünkü ünlü bir ABD yetkilisinin iki ay önce söylediði
gibi Ýstanbul toplantýsý
NATO'nun özellikle orta
doðudaki yeni rolünün belirleneceði bir zirve olacak.
Toplantýnýn gündeminde
Afganistan, Irak, ve
NATO'nun geniþlemesi
bulunuyor. Irak'ýn giderek
Vietnam'a dönüþtüðü

bugünlerde, ABD Irak'ta
yaþadýðý meþruluk sorununu
NATO'yu kullanarak çözmeye çalýþacak. Büyük olasýlýkla NATO'ya Irak'ta görev
verilmesi, düþünülüyor.
Bütün bunlarýn altýnda,
Bush ve kabinesinin "Yeni
Amerikan Yüzyýlý Projesi"ni
hayata geçirme çabasý var.
Irak iþgali bu projenin insani
'bedelinin' ne olacaðýný
açýkça ortaya koydu. Irak'tan
her gün ölüm haberleri,
tutuklamalar ve patlayan
bomba haberleri geliyor.
NATO bu projenin kilit

örgütü olmak için Ýstanbul'da toplanacak.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu Ekim 2003'te
NATO zirvesine ve savaþ
suçlularý Bush ve Blair'in
Ýstanbul'a gelmesine karþý
kampanyanýn hazýrlýklarýna
baþladý. Ocak 2004'te kampanya halka duyuruldu ve
çalýþmalar baþladý. Küresel
BAK emperyalizmin kurumlarýna karþý güçlü bir karþý
duruþ yaratabilmek için
Bush'un özel olarak hedef
alýnmasý gerektiðini
düþünüyor.

Her mahallede, her okulda
ve üniversitede yerel
BAK'lar kurulmaya devam
ettikçe BAK Türkiye'deki
sosyal hareketin ana
gövdesini oluþturabilecek.
Savaþa ve Ýþgale karþý tek
konulu kampanya anlayýþý
çerçevesinde hareketi inþa
etmeye devam ettikçe solun
normalde bir araya getirebildiði güçlerin çok daha
fazlasýný içeren bir geniþliðe
ulaþacaðýz.
350 bin insanýn Cenova'da
haykýrdýðý gibi, "unutmayýn,
kazanabiliriz".

çocuk katili
z
idam sever
z
petrol
manyaðý
z
sömürgeci
z
çevre
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düþmaný

