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29 Haziran’da NATO üyesi ülkelerin
devlet baþkanlarý Ýstanbul’a geliyor

Bush ve
çetesini
istemiyoruz
11 Eylül saldýrýlarýndan beri
dünyaya tehditler savuran,
hergün yeni yeni hedefler
gösteren ve Irak’ta 14 aydýr
kanlý bir iþgal sürdüren ABD
Baþkaný Bush ve çetesi Haziran
sonunda Ýstanbul’a geliyor.
Ýstanbul’da NATO zirvesi
yapacaklar. Ortadoðu’nun
petrol ve silah tüccarlarýnca

Bir kere
daha
uyarýyoruz!

yeniden þekillendirilmesini
konuþacak, yine halklar
üzerinde kanlý planlar
tezgahlayacaklar.
Aylardýr hazýrlanýyorlar.
Aylardýr hazýrlanýyoruz.
Dünyamýzý petrol ve silah taciri,
darbe tezgahçýsý çetelerle paylaþmak istemiyoruz. Onlarý çok
sýcak karþýlayacaðýz. Gittikleri

her yerde, dünyanýn dört bir
yanýndan yol arkadaþlarýmýzýn
yaptýðý gibi, biz de onlara rahat
vermeyeceðiz. Ýlk eylem 5
Haziran’da Saraçhane’de.
Arkasý gelecek. Çünkü;

Savaþ, politik
Ýslam ve
sosyalistler
Sayfa: 3

Nasýl bir
mücadele
çizgisi
Sayfa: 3

Hindistan’da
seçimleri
sol kazandý
Sayfa: 3

Asmayacaðýz
hapiste
besleyeceðiz
Sayfa: 12

Bush ve çetesini
is-tte-m
mi-y
yo-rruz!

5 Haziran
Saraçhane
saat: 13.00

Savaþlar
ihaleye çýktý
Sayfa: 6

2

HABERLER

Faþist lidere yakýþýr
evlatlar
Ülkücü faþist parti MHP'nin
1997 Nisaný'nda ölen lideri
Alparslan Türkeþ'in iki kýzý,
Ayzýt Hall ve Umay Günay
"Özel evrakta sahtecilik ve banka
aracýlýðýyla dolandýrýcýlýk yapmak" suçundan yeniden hakim
karþýsýna çýkacaklar.
Babalarýnýn saðken imzalayýp
býraktýðý boþ kaðýtlarýn üzerini
doldurup banka hesaplarýný
boþaltmýþlardý. Türkeþ'in
ölümünden bir hafta sonra,
dolandýrýcý kýzlarý Ýngiltere'deki
Deutsche Bank hesabýnda bulunan 575 bin mark, 845 bin dolar
ve 367 bin sterlini, bankaya
babalarýnýn öldüðünü
bildirmeyip kendisi istiyormuþ
gibi mektup yazarak kendi
hesaplarýna aktardýlar. Bir
faþistin kýzlarýndan da baþka bir
þey beklenemezdi zaten. Bu
arada gözü ulvi davasýndan
baþka bir þey görmeyen eli kanlý
katil Türkeþ'in yalnýzca nakit
olarak 3 trilyonu nereden bulduðu ve aþýrý Türk milliyetçisi
olmasýna raðmen bu parayý
neden bir Türk bankasýnda deðil
de Ýngiltere'deki bir Alman
bankasýnda sakladýðý da ayrý bir
konu.

Cebeci kampusünde
anti faþist kampanya
Ankara üniversitesi Cebeci kampüsünde ülkücü faþistlerin
örgütlendiði duyumunu alan
öðrenciler kantinlerde yapýlan
toplantýlarda Anti Faþist Ýnisiyatif adýyla bir kampanya yürütmeye karar verdiler, kararýn ertesi günü afiþ asan öðrenciler daha
sonra iletiþim fakültesindeki
Hermes kültürel araþtýrmalar
topluluðu ile beraber faþistlerin
baskýsý ile yasaklanan ve Ermeni
soykýrýmýný anlatan 'Ararat'
filmini gösterime koydular. Film
gösterimleri ve kampanyanýn
önümüzdeki haftalarda devam
etmesi kararlaþtýrýldý.

Acý bir ölüm

Fýrat KILINÇ
(1984-.....)

Akhisarlý deðerli yoldaþýmýzý
bir trafik kazasýnda kaybettik.
Bütün DSÝP ve Sosyalist Ýþçi
taraftarlarýnýn baþý sað olsun.

AK'LA
KARA
Orman bakaný
dünyalý mý?
Çevre ve Orman Bakaný
39 orman fidanlýðýný kapatma kararý almýþ.
Arazileri de ya kiralayacak, ya da satacakmýþ.
Oysa dokuz yýl önce
yürürlüðe giren yasaya
göre birçok kamu kurumuna orman yetiþtirme ve
aðaçlandýrma zorunluluðu

Çakýcý'yý derin devlet kaçýrdý
Türkiye'deki ülkücü mafyanýn en
önemli isimlerinden olan ve kýsa
süre önce cezaevinden tahliye
edilen Alaattin Çakýcý, yeniden
tutklanma ihtimali üzerine birdenbire (!) ortadan kayboldu.
Çakýcý'nýn yurtdýþýna elini kolunu sallaya sallaya çýkýþýyla ilgili
olarak hiçbir kurum sorumluluðu üzerine almaya yanaþmýyor.
Oysa ortadaki resmi iþlemler
bürokraside ve poliste adamý
olmadan Çakýcý'nýn yerinden bile
kýpýrdayamayacaðýný kanýtlýyor.
Çifte pasaport
Herþeyden önce DGM, 3
Mayýs'ta tutuklama kararý çýkmadan günler önce polisi
uyardýðýný ileri sürdü. Polis ise o
tarihlerde Çakýcý'yý takibe
aldýðýný kabul etti. Ayrýca Erol
Evcil'in iki adamý üzerine, 'sizi
tatile göndereceðiz' denilerek,
pasaport çýkarýlýp Çakýcý'ya verildi ve her nasýlsa bu iki adam
týpatýp kendisine benziyor.
Çakýcý bunlardan biriyle yurtdýþýna çýkýp diðeriyle de oralarda
geziyor.
Ýstanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah'ýn Çakýcý'nýn
pasaport düzenlemesine iliþkin
emniyeti savunmak amacýyla
söyledikleri, aslýnda kendilerini
ele veriyor: "Çakýcý tüm emniyet
teþkilatý tarafýndan çok iyi
tanýnýr. Onu sokaktaki çocuk bile

tanýr. Resimli belge düzenlenmesi imkansýzdýr." Madem öyle,
bu adam hiç kimseye görünmeden, üstelik de sýký takip altýndayken, nasýl sýnýrlarý aþýp kaçabiliyor?
"10 gün önce biliyordum"
Daha önce (Susurluk döneminde) Çakýcý tarafýndan
öldürülen Nurullah Tevfik
Aðansoy'un eþi Hülya Aðansoy
da "Çakýcý'nýn kaçacaðýný 10 gün
önceden biliyordum. Bir gazeteciye bilgi verdim. Ama konuyu
ciddiye almadýklarý, farenin
kapandan kaçýþýyla belli oldu."
diye açýklama yaptý.

Bu arada kirli iliþkilere Beþiktaþ
spor kulübünün de karýþtýðý
ortaya çýktý. Çakýcý'nýn Ýtalyan
vizesi için Beþiktaþ'ýn resmi yazý
yazdýðý ve Baþkan Serdar
Bilgili'nin imzasýyla alýndýðý belli
oldu. Derin devlet iliþkileri
içinde yalnýzca siyasetçi, mafya,
polis deðil, pisliðe batmýþ pek
çok kurum ve kuruluþun, hata
spor adý altýnda ne yaptýklarý
belli olmayan kulüplerin de yer
aldýðý anlaþýlýyor.
Zaten Çakýcý'nýn Beþiktaþ
kulübüyle iliþkisi yeni deðil. 20
yýl öncesine dayanýyor. 1 Nisan
1984'te Þan Sinemasý'nda Beþiktaþ
Kongresi yapýlmaktadýr. Ýþadamý
Mehmet Üstünkaya ile MÝT
Ýstanbul yöneticisi Süleyman
Seba baþkanlýk için çekiþmektedir. Üstünkaya taraftarlarý Seba
yanlýsý kongre üyelerinin gözünü
korkutacak kadar kalabalýktýr.
Dengeyi saðlamak için MÝT'le
iliþki içindeki ülkücü faþistler
salona çaðrýlýr.
Ýçeriye az sonra koyu renk
takým elbiseli, iriyarý ve büyük
bir disiplin içinde 40 kadar faþist
girer. Bu grubun 'bu iþlerde' profesyonel olduðu bellidir. Amatör
rakipler kolayca sindirilir.
Grubun baþýndaki isim Alaattin
Çakýcý'dýr. Beþiktaþ kulübü de
þimdi herhalde vefa borcunu
ödüyor.

200.000 Ekmekte zehir var
TL

Öðretmenlere
yapýlan kira yardýmý
DGM’ler sözde kalkacak
Anayasa deðiþikliði ile DGM’ler
kalkýyor. Ancak DGM’lerin yerine “geniþ yetkili aðýr ceza
mahkemeleri” kurulacak.
Bu yeni mahkemeler bütünüyle
DGM’lerin yetkileri ile çalýþacak.
DGM’lerde de olduðu gibi bu
mahkemelerin görev alanlarýndaki suçlar da doðrudan soruþturulacak.
DGM’lerin alanýna giren soruþturma, telefon dinleme, gizli
izleme, kayýt vs yöntemleri yeni
mahkemelerin savcýlarý tarafýndan aynen uygulanacak.

getirilmiþ, bu kapsamda 10
milyar fidan dikilip 6 bin
ton tohum ekilmiþ ve
milyonlarca dönüm arazi
aðaçlandýrýlmýþtý. Þimdi
yasa kalkacak, araziler
satýlacak.
Türkiye her yýl Kýbrýs'ýn
yüzeyini örtecek kadar
topraðýný erozyon
nedeniyle kaybeden bir
ülke. Kuraklýk ciddi bir
tehlike.
Ýnsan çevrenin bir
parçasý.Ancak orman
bakaný deðil anlaþýlan.
Garajýnda bir UFO var,
dilediðinde atlayýp gidecek!

AK Parti, çöp enerji,
'Karakuyu!'
'Akkuyu' yýllardýr gün-

Tarým ve Saðlýk Bakanlýklarý unun beyazlatýlmasýnda kullanýlan
“benzoil peroksit”in kansorejen etkilerinin olduðunu bilmelerine raðmen ýsrarla yasaklamýyorlar.
Tüketiciler Birliði Konya Þube Baþkaný Kemal Özer her iki bakanlýða
konuyla ilgili yazýlý soru yönelttiklerini açýkladý. Kemal Özer her iki
bakanlýðýn da kendilerine bir yenýt vermediklerini de sözlerine ekliyor.
Türkiye gibi düþük gelir düzeyli insanlarýn çok olduðu ve dolayýsýyla unlu mamüllerin çok tüketildiði bir ülkede bakanlýklarýn bu
konuya duyarsýz olmalarý ya da konuyla ilgilenmemeleri çok dikkat
çekici.
Bilindiði gibi Türkiye Avrupa’da kiþi baþýna en çok ekmek tüketen
ülke ve ekmeðin içerdiði “benzoil peroksit” nedeniyle kansere en açýk
ülkelerden birisi.

Öðrencilere dostluk yok
ODTÜ þenliði sýrasýnda ODTÜ’lü öðrendilerin daveti ile Ankara’ya
gelen Diyarbakýr Dicle Ünivrsitesi öðrencileri Jandarma tarafýndan
okula sokulmadýlar. ODTÜ’lü ve Dicle Üniversiteli öðrencilere
saldýran jandarma öðreciler arasýnda dostluk köprülerinin kurulmasýna nasýl karþý olduðunu açýk bir biçimde gösterdi.

demimizde.Mersin'in o
güzel yerine bir nükleer
santral dikecekler!
Kamuoyu tepkisi, projenin
gerçekleþmesini yýllarca
engelledi. Sonra ne mi
duyduk? Enerji bakaný
Güler, santrale iliþkin
"þartname aþamasýna
geldik " deyiverdi.
Nükleer teknoloji, batýda
'çöp teknolojiler' sýnýfýnda
sayýlýyor yýllardýr. 78' den
bu yana hiçbir ülke yeni
santral sipariþi vermiyor.
Nükleer santrali olanlar da
kapatýyor. Türkiye ve
çevresi nükleerin olasý
sonuçlarýný Çernobil'den
'yakînen' biliyor.AK
hükümet çöp teknolojide
ýsrar ediyor!
Uzmanlar, sadece
rüzgârýn kullanýmýyla

saðlanack enerjinin bile
Türkiye'nin ihtiyacýnýn iki
katý olduðunu belirtiyor.
Batý, çöp teknolojisini ihraç
ediyor, AK Parti 'OK'
diyor!
Bu arada bir not:
Hükümet kamu personel
rejimi ile ilgili çalýþmalarýný tamamladý. Tasarý
haziranda meclis gündemine getirilecek. Ýlgililere
hatýrlatýlýr!!

⌦Saðdan…
Soldan
"Ben seçilmiþ adamým.
Neo gibi!" (Prof. Dr. Ali
Atýf Bir, bir ekonomist)
"Yokluðumda darbe
marbe yapmayýn." (Engin
Ardýç, Star, tatile çýkarken)
"Bende de 70 milyon

yetim var." (Tayyip
Erdoðan, yaþlý bir kadýnýn
"sekiz yetimim var" demesi üzerine)
"Ergenekon'daki
demirci, þimdinin Ýþçi
Partisi'dir." (ÝP Gnl. Bþk.
Doðu Perinçek)
"Aman dolar alalým,
yükselecek diyenler, zarar
da görebilir, kâr da edebilir." (Maliye Bakaný
Kemal Unakýtan)
"Annan Planý devreye
sokuldu." (ÝP Ýstanbul Ýl
Bþk. Turan Özlü, kaçak kat
çýktýklarý için tahliye kararý
verilmesi üzerine.)
"2004, ekonomi cephesinde çok kavgalý geçecek. Bakalým, kanlý mý olacak yoksa kansýz mý olacak." (Mehmet Ali Birand)

HAFTANIN
ARDINDAN
Ýþçinin can
güvenliði yok!
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý
Genel Müdürlüðü'nce
SSK verileri göz önüne
alýnarak yapýlan bir
araþtýrmaya göre
Türkiye'de her gün 200 iþ
kazasý olmakta ve bu
kazalarýn sonucu 3 iþçi
yaþamýný yitirmektedir.
10 iþçi ise aðýr yaralanmaktadýr.
Kazalarýn çoðu inþaat
iþkolu ile çalýþma
koþullarýnýn aðýr olduðu
madencilik ve metal iþ
kollarýnda oluyor.
Ýþ kazasý sýralamasýnda
Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada ise ön
sýralarda yer alýyor. Tabii
ki bu rakamlar resmi.
Kayýtlara girmeyen
kazalarýn sayýsýný bilmek
ise zor.

Katiller serbest
7 TÝP'li öðrencinin katili
Haluk Kýrcý 18 yýl daha
cezaevinde kalmasý
gerekirken göz göre göre
cezaevinden tahliye edildi. Sonra yeniden
hakkýnda tutuklama
kararý çýkartýldý.
Yine onlarca kiþinin
katili, ülkücü mafya lideri Alaattin Çakýcý da
serbest býrakýldýktan
sonra aranmaya baþlandý. Çakýcý da Kýrcý gibi
emniyetin ve derin
devletin yardýmý ile yurtdýþýna kaçýrýldý.
Bu ülkede hortumcularýn yaný sýra katillerde
elini kolunu sallayarak
dolaþýyor.
Düþüncelerinden dolayý
yargýlananlar ise tecritte
ölüme terk ediliyorlar.

Abbate'de iþçi
kýyýmý
Ünlü konfeksiyon firmasý Abbate iþçi kýyýmý
baþlattý. Sendikalý olduklarý için iþten atýlan iþçi
sayýsý 25'e ulaþtý. Esenler
fabrikasýnda sendikalaþma faaliyetini sürdüren
iþçiler sendikalý olmak
isteyen daha çok iþçinin
olduðunu ve iþten çýkarmalarýn süreceðini belirttiler.
Ýþten çýkarmalarýn
olduðu gün dört otobüs
çevik kuvvetin ve bir
panzerin fabrika önüne
getirildi.

zorunlu açýklama
Artan maliyetimizi karþýlayabilmek
için bu sayýdan itibaren Sosyalist
Ýþçi 1 milyon TL’ye
satýlmaya baþlanacak.
Ayrýca bu sayýdan itibaren
Sosyalist Ýþçi’nin sayfa sayýsý 12’den
16’ya çýkarýlýyor.

sosyalist iþçi

BAÞYAZI
Savaþ,
politik islam ve
sosyalistler

T

ürkiye solu içinde bir tutum
var. Birçok grup ve kiþi politik
Ýslamcýlarla yan yana gelmek
istemiyor. Bu tutumda, açýk ki,
kemalist laiklerin büyük etkisi var.
Ama ayný sol gruplar ve kiþiler hiç
düþünmeden Irak’taki iþgale karþý
direnenleri destekliyorlar.
Oysa Irak’ta direnenlerin küçük bir
kýsmý Arap milliyetçisi, bazýlarý
Saddamcý, büyük çoðunluk ise çeþitli
politik islamcý gruplardan. Bu
durumda, Irak’ta direnenleri destekleyip Türkiye’de politik islamý dýþtalamaya çalýþmak çeliþki deðil mi?
Öte yandan sadece Ortadoðu’da
deðil, var olduklarý her yerde politik
islamcýlar savaþa karþý hareket içinde
yer alýyorlar. Harekete katýldýklarý
her yerde savaþ karþýtlarýnýn sayýsýnda büyük bir artýþ oluyor.
Bunun en iyi örnekleri Ýngiltere ve
Fransa. Genel olarak, Fransa’da daha
büyük bir toplumsal hareket var.
Grevler, öðrenci eylemleri çok daha
büyük. Ancak bu ülkede devlet politik islama saldýrýyor ve sol da ayný
þekilde politik islama karþý çýkýyor.
Bunun sonucu olarak savaþ karþýtý
hareket Fransa’da daha küçük.
Ýngiltere’de, Fransa’ya göre daha
zayýf bir toplumsal hareket var, ama
bu ülkede savaþ karþýtlarý politik
islamý kapsýyor. Bu nedenle
Ýngiltere’de savaþ karþýtý hareket
devasa boyutlarda.
Bu örneði Türkiye’ye de uygulamak
mümkün. Sol, politik islamý harekete
katmak için yeterince çaba sarf
etmediði için, hatta zaman zaman
çeþitli sol gruplar savaþ karþýtý
eylemlerde politik islamla sürtüþtükleri için, hareket küçük.
Belki hareketin küçük olmasýnýn tek
nedeni bu deðil, ama önde gelen
nedenlerden biri bu.
Bugün Irak’ta ve Filistin’de
emperyalistler saldýrýyor. Bu
saldýrýya karþý en geniþ güçleri bir
araya getirerek direnmek en acil
görev. Politik islamla eylemde yan
yana gelmeye karþý çýkýþ bu acil görevi bozan bir tutum ve bu nedenle bu
tutumun sahipleri ile aralýksýz olarak
tartýþmalý ve onlarý kazanmalýyýz.
Hem politik islamý, hem de ona
karþý çýkanlarý savaþa karþý yan yana
getirmek için çalýþacaðýz.

Nasýl bir
mücadele
çizgisi?
Doðan TARKAN
AKP iktidarýnýn halk desteði çoðu solcunun düþündüðü gibi azalmýyor, tam
tersine yükseliyor. Çeþitli gösterilerde
atýlan “Gün gelecek, devran dönecek,
AKP halka hesap verecek” sloganý bile
aslýnda nasýl bir gerçekle karþý karþýya
olduðumuzu iyi anlatýyor. Yani þimdi,
bugünlerde AKP’nin halka hesap filan
vereceði yok. Tam tersine, 28 Mart
seçimlerinin de gösterdiði gibi, AKP’nin
oylarý artýyor, hem de hýzla.
Solun desteði ise azalýyor. 28 Mart
seçimleri bunu çok çýplak bir biçimde
gösterdi; sokaktaki hava da ayný çýplaklýkla solun desteðinin azalmakta
olduðunu gösteriyor.
Öte yandan, AKP son yýllarda karþý
karþýya geldiðimiz en Amerikancý, en
IMF’ci en büyük sermaye yanlýsý iktidar.
Koç ve Sabancý ailelerinin AKP’ye oy
vermiþ olmalarý, ABD ve diðer batýlý
devlet yöneticilerinin AKP hükümeti
için kullandýklarý olumlu dil boþuna
deðil. Buna raðmen sol AKP’yi teþhir
edemiyor. Bunun nedeni bulunmadan
solun toparlanmaya baþlamasý ve
geliþmesi mümkün deðil.

AKP neden güçlendi?
Önce AKP’nin neden güç kazandýðýna
bakmak gerekir. 3 kasým seçimlerinde
AKP içinden çýktýðý politik islamcý
hareketin geleneksel gücünün üstünde
bir destek saðladý. Bunun tek nedeni, bu
partinin toplumun, krizlerden, hortumlamalardan vs býkmýþ ve yeni bir alternatif arayan en büyük kesimine hitap
etmiþ olmasýydý. Üstelik bunu toplumda
hakim olan fikirleri kendisine zemin
alarak yapýyordu. Aþýrý deðil, ama
deðiþimden yanaydý. Ýþte bu durum
AKP’nin fýrlamasýný ve tek parti
hükümetini kurmasýný saðladý.
Sosyalist sol 3 Kasým seçimlerinde tarihi bir fýrsat kaçýrdý. Güçlü bir alternatif
olarak toplumun karþýsýna çýkamadý.

AKP ne yapýyor?
AKP aslolarak yeni liberal politikalarýn
hem ekonomi hem de siyaset alanýndaki
uygulayýcýsý.
Ekonomik alanda þimdilik bir krize
batmadý. Enflasyondaki düþüþ, fiyatlarýn
týrmanarak artmamasý yoksul yýðýnlar
için bir umut. Bu umudu iyi kullanýyor.
Ama asýl gücünü politik geliþmelerden
alýyor.
AKP bir yandan Kýbrýs ve benzeri
konularda ciddi adýmlar atarak derin
devletle hesaplaþýyor, diðer yandan da
MGK, YÖK gibi 12 Eylül artýðý yasalarla,
kurumlarla çatýþýyor.
Tehditler, ‘laiklik elden gidiyor’ yaygaralarý içinde küçük adýmlar atýyor.
Gücünü sadece oy desteðinden deðil,
sermayeden, büyük sermayeden alýyor.
Büyük sermaye, TÜSÝAD yöneticileri,
Koç ve Sabancý aileleri iyi biliyorlar ki,
AKP þeriatçý bir parti deðil ve uygulamaya soktuðu “reformlar” aslýnda çok
sýð.
Daha da önemlisi, yüzeyde süren yaygaranýn altýnda bütün bu “reformlar”
büyük sermayenin ve emperyalizmin
çýkarlarýný saðlam bir biçimde savunmaktadýr.
Kýbrýs’ta yüzeyde derin devletle
çatýþýrken altta Kýbrýs Adasý’nýn ABD
için bir büyük askeri üsse dönüþmesini

Gençleri kapsamadan,
onlarýn isteklerini
dillendirmeden,
onlarýn baþkaldýrýsýna
cevap
vermeden,
onlarla birlikte yürümeden,
çoðu
1970’lerden kalmýþ kiþiler
ya da o kuþak
tarafýndan o kuþaðýn
deneyleri ile
biçimlendirilmiþ
gençlerle ilerlemek
mümkün deðil.

Yeni, yepyeni bir hareket
oluþturmak gerekiyor.
saðlayan bir plan kabul edilmeye
çalýþýlýyordu.
YÖK yasasý ile yeni liberal uygulamalar eðitim alanýnda sýnýrsýz bir
biçimde uygulamaya sokuluyor. Ama
muhalefet iþin bu kýsmýna zerre kadar
deðinmezken, sadece Ýmam hatip
Liseleri ile uðraþýyor.
Bütün bu tür “reformlara” karþý
yapýlan eksik ve yanlýþ temelli muhalefet AKP’nin güçlenmeye devam etmesine yardýmcý oluyor.

Ne yapmalý?
Bu durumda sol ne yapmalý? Bu, hayati bir soru.
Önce laik cepheden kopmak gerekiyor.
CHP-MGK-Sezer-Rektörler laik cephesinden kopmak ve yeni liberal politikalara, savaþa, Irak’ýn iþgaline, sonuç
olarak Amerika’nýn hegemonya
saldýrýlarýna karþý açýk ve net bir tutum
almak gerekiyor.
Milliyetçilikten uzak bir çizgi ile
Annan Planý ele alýnýrsa, milliyetçilikten
uzak bir politika ile NATO zirvesine
karþý çýkýlýrsa, sol AKP’ye karþý mevzi
kazanmaya baþlayabilir.
Ve tabii yeni bir solun nasýl olmasý
gerektiði yoðun olarak tartýþýlmalý.
Uluslararasý kapitalist küreselleþme
karþýtý hareketin parçasý olmadan, onun
derslerini kullanmadan, ona katkýda
bulunmadan yürümek mümkün deðil.
Dünyanýn her tarafýndaki hava güçlü
bir biçimde Türkiye’de de var. Binlerce,
on binlerce genç, kapitalist küreselleþme
karþýtý hareketten etkileniyor, mücadeleye, politikaya katýlmak istiyor, ama var
olan sol onlara tüm tutumlarý ve fikirleriyle çok uzak.
Bu gençleri kapsamadan, onlarýn isteklerini dillendirmeden, onlarýn
baþkaldýrýsýna cevap vermeden, onlarla
birlikte yürümeden, çoðu 1970’lerden
kalmýþ kiþiler ya da o kuþak tarafýndan o
kuþaðýn deneyleri ile biçimlendirilmiþ
gençlerle ilerlemek mümkün deðil.
Yeni, yepyeni bir hareket oluþturmak
gerekiyor.

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
stanbul-Beyo lu: 0536 - 259 73 64

sosyalist iþçi

Gerçekçi, basit, ama devrimci bir
deðiþim programýna da sahip deðildi.
Emek, Barýþ ve Demokrasi Blok’u iki
küçük sol partinin elinde heba edildi.
Sosyal demokrat CHP ise bitmiþ ve
tükenmiþ bir parti olarak seçimlere
katýldý. Tek silahý kemalist-laiklik idi ve
o da iþe yaramayýnca son derece
baþarýsýz oldu.
28 Mart’ta sol için deðiþen bir þey
yoktu. Ýki küçük sol parti yerine üç ya
da dört küçük sol partinin yan yana
gelmiþ olmasý bir þeyi deðiþtirmedi. Sol
bir alternatif ortada yoktu. Sonuçta
toplum deðiþimin yaný sýra istikrar da
isteyerek gene AKP’ye hem de daha
güçlü bir biçimde destek verdi.
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Manisa-Akhisar: 0544 - 515 62 59
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KAPÝTALÝZM
MERCEK
ALTINDA
Yoksullar depolanýyor
ABD'nin Irak'taki iþkenceleri
ayyuka çýktýkça aðzýmýz açýk
kalarak izliyoruz. "Bir ülke
baþka bir ülkenin yoksul
halkýna bu kadar aþaðýlamayý
nasýl reva görebilir?" diye
þaþýrýyoruz. Buna
medeniyetler çatýþmasý diyenler de çýkýyor. Halbuki gözü
dönmüþ ABD yönetimi bu
iþkenceleri yalnýzca baþka
halklara deðil, kendi halkýnýn
yoksullarýna da uyguluyor.
ABD'de yayýnlanan The State
Boys Rebellion adlý bir araþtýrma kitabýnda, yüzbinlerce
yoksul ve eðitimsiz çocuðun
eyalet yönetimleri tarafýndan
'geri zekalý' damgasýyla
toplumdan tecrit edilerek
'depolandýðý' ve kobay olarak
kullanýldýðý ortaya çýktý. Bu
çocuklar üzerinde radyasyon
deneyleri yapýlýyor, öldükten
sonra da beyinleri dilimlenip
inceleniyor. Emperyalizm
Iraklý, Suriyeli, Fransýz,
Amerikalý diye deðil, yoksulzengin diye ayrým yapýyor.

Müjde! Üniversiteye 10
bin kiþi daha!
YÖK üniversitelerin kontenjanlarýný 10 bin 850 kiþi artýrdý.
Böylece bu yýl sýnava baþvuran 1 milyon 902 bin 250 adaydan, yalnýzca 1 milyon 506 bin
9'u açýkta kalacak.

Yemeklerde hayvan
yemi kullanýyoruz
Bitkisel Yað Sanayicileri
Derneði Baþkaný ve Yem
Sanayicileri Birliði Baþkaný'nýn
utanmadan yaptýðý açýklamalara göre, Türkiye'ye hayvan yemi olarak ithal edilen
genetik yapýsý deðiþtirilmiþ
(transgenik) soya fasulyesi
yemliklerinin büyük bölümü
sývý yað fabrikalarýnda
iþlenerek sofralarýmýza geliyor.
Yað sanayicileri topladýklarý
paralarý sayarken 'Afiyet olsun
inek halkýmýza!' demiyorlar
mýdýr acaba?
Bu arada, bu ürünlerde,
örneðin soðuða dayanýklý
olmasý için balýk geni, rekabet
gücünü artýrmak için (çünkü
ucuz) domuz geni kullanýlýyor
(Et yemediðini sanan vejetaryenlere duyurulur). Balýða

Ýnciler
Ülkücü gençlikten ANAP'a
yumuþak geçen, ANAP
gemisi batarken kapaðý
'muhafazakar demokrat'
AKP'ye atan Turizm Bakaný
Erkan Mumcu, Antalya ve
Muðla kýyýlarýný yabancý
sermayeye satarak 20 milyon turist getireceðini iddia
ederek þöyle dedi; "Hasan
almaz, basan alýr!".

alerjisi olan biri bu durumda
domates yerken bile zarar
görebilir. Transgenik ürünler
vücutta antibiyotikleri iþe
yaramaz hale de getiriyor.
Ayrýca en yaygýn olarak da
bebek mamalarýnda kullanýlýyor. Türkiye'nin gümrüklerinde
ise transgenik ürün analizi
yapabilecek herhangi bir laboratuar yok!

Býktýk yumurtadan!
Kastamonu Valiliði geçenlerde ilkokul öðrencilerine
yardým için 600 bin yumurta
daðýttý. Ama çoðu köylerden
gelen yoksul öðrenciler, zaten
yumurtadan baþka bir þey
yiyemedikleri için bunlarý
marketlere kolisi üç milyondan sattýlar. Belki de o parayla
þeker almýþlardýr. Afiyet olsun
çocuklar!

Parlamenterlere tatlý
hayat
Türkiye Parlamenterler
Birliði'nin (TPB) kavgalý
baþkanlýk seçimlerini
TV'lerden izlemiþsinizdir.
Herkes birbirini birliðin
parasýný yemekle suçluyordu.
Ýddialar arasýnda (eski) baþkan
Zeki Çeliker'in harcýrah ve üç
adet cep telefonu skandalý en
çok yeri kapladý. Zeki Bey
kendisini suçlayan Genel
Sekreter Önder Kýrlý için
"Yurtdýþý gezilerine onu
götürmediðim için böyle
yapýyor" dedi. Üç cep telefonu
konusuna da açýklýk getiren
'Zeki' telefonlardan kameralý
olanýný Avrupa'daki toplantýlarda fotoðraf çekmek için
aldýðýný, birinin çürüyüp kullanýlamaz hale geldiðini
(dikkat edelim 'almadým'
demiyor), diðerini de sekreterine verdiðini söyledi.
Gezilerde Zeki ve Önder gibileri (Milli Eðitim Bakaný da
Roma'ya gitmiþ) otel ve
ulaþým masraflarý dýþýnda günlük 250 euro da harcýrah alýyorlar.

AB'ye yeni iþ çýktý
Yeni Vatandaþlýk Yasasý
Yönetmeliði'ne göre, tüm
dünyada büyük saygý
uyandýran ve girmek için
uzun kuyruklar oluþturulan
Türk vatandaþlýðýna kabul
iþlemleri zorlaþtýrýldý ve ýrkçý
bir þekle büründürüldü.
Yönetmeliðin 17. maddesine
göre Türkiye'de yaþayýp TC
vatandaþlýðýna geçmek isteyen
yabancýlar, Türk kökenliler, eþ
ve çocuklarý için MÝT raporu
istenecek. Ayrýca baþvuru
sahibinin yalnýz kendisine
deðil, kökenine de bakýlacak.

***
Yeni Þafak gazetesi yazarý
Davut Dursun kadýnlara
pozitif ayrýmcýlýk konusunda;
"Kadýnýn siyasete ve
toplumsal faaliyetlere ilgisizliði kültürel olmanýn
ötesinde 'ontolojik' (yani
varoluþsal!!!) olamaz mý?
Siyaset kadýn ontolojisine
uygun bir faaliyet alaný
olmadýðýndan bu alanda bir
eþitlik gerçekleþtirilemez."

Saðlýðýmýza ne olacak?
Bütün dünyadaki neoliberal
dayatmalarýn, sermayenin
bunalýmýný "çözme" hedefini
güden uygulamalarýný gerçekleþtirme çabalarýný Türkiye'de de
görüyoruz. Bunun araçlarý olarak
da hükümetler kamusal olan her
þeyi özel mülkiyete aktarmayý,
kamusal hizmetleri paralý olarak
sunmayý, çalýþma ortamýnda tüm
belirleyiciliði sermayeye devretmeyi, sömürü oranýný olabildiðince artýrmayý hedefliyorlar.
Türkiye'de neoliberal politikalarýn uygulanmasýnda, baþka
alanlarda pek rastlanmasa da
hükümetler deðiþmesine karþýn
yürütülmekte olan iþlem aynen
devam etmektedir.
Saðlýk sisteminiyle ilgili planlar
bu politikalar bundan 20 yýl öncesine dayanýyor. Önceki hükümetlerin kaldýðý yerden devam eden
bugünkü AKP hükümeti artýk bu
iþi tamamlama konusunda niyetli.
Deðiþtirme niyetinde olduklarý
yalnýzca saðlýk sistemimiz deðil
elbette, niyet tüm kamusal ve
özel alanda neoliberal politikalarý
hayata geçirmek. Hayatýn tüm
alanlarýndaki yalnýzlaþtýrma, yoksullaþtýrma ve yabancýlaþtýrma
saðlýk söz konusu olduðunda
ölümcül sonuçlara yol açýyor.
Çýkarmak istedikleri yerel yönetimlerle ilgili yasa ile kamusal
hizmetlerin bütününü(eðitim,
saðlýk, çevre, temizlik vb.) para
karþýlýðýnda ve ödenen para
kadar ulaþýlabilir hale getirmek,
ülke yönetimini yerelliklerde
demokrasi, katýlým aldatmacalarý
ile orta ve büyük burjuvanýn egemenliðindeki kurullara devretmek niyetindeler.
Sosyal sigortaya dayalý "Ýyi
kurulmuþ" finansman sistemlerinin baþarýlý olarak
yürütülebilmesi için aþaðýdaki
dört koþulun yerine getirilmesi
gerekmektedir :
a) Sosyal sigortayý toplumun
tümüne zorunlu kýlarak sigorta

Tüpraþ’a
durdurma
Petrol-Ýþ sendikasý
özelleþtirmelere karþý mücadele
yasal bir zafer kazandý. Ankara
Ýdare Mahkemesi Tüpraþ’ýn
yüzde 65.76’sýnýn Blok olarak
Zorlu Grubu’na satýlmasý kararýný
oybirliði ile bozdu ve yürütmeyi
durdurdu.
Mahkeme bu kararý ihale yapýlmamasý, açýk arttýrma olmamasý
nedenlerine dayandýrarak Petrol
Ýþ’ýn kamu yararlarýna ve hukuka
aykýrýdýr iddilarýný doðruladý.
Mahkemenin bu kararý ile 28
Mayýs’da devredilmesi kararlaþtýrýlmýþ olan Tüpraþ gene
kamu yönetiminde çalýþmaya
devam edecek.
Daha öncede mahkemelerden
benzer kararlar alýnmýþ olmasýna
raðmen Özelleþtirme Ýdaresinin
kararlarý yürürlüðe girmiþ
olduðu için iptal kararlarý yaþama
geçememiþti. Bu kez mahkeme
kararýnýn yürürlüðe giriþten önce
açýklanmasý Petrol-Ýþ’in bir
baþarýsý.

Saðlýk meslek örgütleri ve sendikalar saðlýðýn piyasalaþtýrýlmasýna karþý kararlý bir mücadele veriyor.
riskinin yayýlmasý,
b) Ýþverenlerin tümünden sürekli ve düzenli olarak prim toplanmasý,
c) Kamu ya da "kar amacý gütmeyen" kuruluþlar aracýlýðýyla
sigorta saðlanmasý ve
d) Düþük ve yüksek gelirli kiþiler arasýnda dengeli gelir
daðýlýmýný saðlamak için bir
mekanizmanýn geliþtirilmesi.
Oysa Türkiye saðlýk sektörü,
son 20 yýlda yaklaþýk 3 kat
büyümüþ, bu büyümede kamu
sektörünün payý giderek belirleyici olmuþ, sosyal güvenlik kurumlarýnýn saðlýk harcamalarý kamunun saðlýktaki motoru haline
gelmiþsa da, kamu saðlýk finansmaný giderek daha fazla genel
bütçe dýþý kaynaklardan (döner
sermaye örneði) beslenir hale
gelmiþtir. Bu süreçte, saðlýk sek-

törünün belirleyici özelliði, kamudan özele, özelden yurt dýþýna
kaynak aktarýmýnýn yapýsal hale
getirilmesidir. Türkiye saðlýk sektörü, düzenli yurt dýþýna kaynak
aktaran bir büyüme ve "modernleþme" yolunu seçmiþtir. Devlete
düþen rol, kaynak aktarýmýnýn alt
yapýsýný güvenceye almak, kamu
saðlýk personelinin maaþlarýný
ödemek, kamunun içinin boþaltýlmasý sürecine eþlik etmektir.
Devletin bu alandaki yetkili kurumu Saðlýk Bakanlýðý ise,
bütünüyle iþlevsiz bir kuruma
dönüþmüþtür.1980 ile baþlayan
sürecin sonucu olarak, kamu
saðlýk harcamalarý artmasýna
karþýn, kamu saðlýk hizmetleri ve
kamu saðlýk kurumlarý çökertilmiþtir.
Dr. Zübeyde YÜCEL

Truvalýlar Türk müydü?
Truva filminin gösterime girmesi ile birlikte basýnýn çeþitli
köþe yazarlarý Truvalýlarýn Türk olup olmadýðýný ciddi ciddi
tartýþýyorlar. Tersini tartýþan oldukça az ama Truvalýlarýn Türk
olduðunu açýkça savunan ya da bunu ima edenler epey çok.
Truvalýlarýn Türk olmasý mümkün mü? Açýk ki hayýr. Türk
adlý kavimlerin tarih sahnesine çýkmasý bilindiði gibi milattan
sonra 5-66. yüzyýllara dayanýyor. Truva savaþý ise milattan önce
8-99. yüzyýlda oldu. Yani arada yaklaþýk 1.300 yýl var.
Anadolu’daki antik çað halklarýnýn Türk olduðu iddiasý
bilindiði gibi kemalist, ýrkçý bir teoridir. Gerçeklikle hiç bir
ilgisi olmayan, olmasý mümkün olmayan bu iddianýn bugün
yeniden öne çýkarýlmasý Kýzýlderililerin ya da Ýskandinavlarýn
Türk olmasý kadar komik ve alakasýzdýr.
Truvalýlarýn Türk olduðu iddiasýnýn kanýtlarýndan birisi de
Sultan Mehmet’in Ýstanbul’u iþgal etmesiyle birlikte
“Truvalýlarýn öcünü aldýk” dediði iddiasý. Türk Sultaný böyle
demiþ midir, dememiþ midir, bilmiyoruz. Ancak yoðun bir
Bizans kültürü ile yetiþen Sultan Mehmet’in Truva’dan haberi
olabilir. Truva üzerine Odysseus’un efsanesini okumuþ ya da
duymuþ olabilir. Ancak bütün bu bilgiler Truvalýlarýn Türk
olduðunu göstermez. Sultan Mehmet’in atalarý 400 yýl önce
Anadolu’ya gelmiþtir, Truvalýlar ise Sultan Mehmet’ten yaklaþýk 2.000 yýl önce Batý Anadolu’da yaþamýþlardýr.
Kürtler, Araplar ya da Gürcüler ne kadar Türkse, Truvalýlar
da o kadar Türktür.
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Hindistan seçimleri

Sol kazandý
B

ütün tahminler saðcýfaþist BJP'nin kazanmasýna kesin gözüyle
bakarken sonuçlar tam
bir sürpriz oldu. Hindistan'ýn
baðýmsýzlýðýný kazanmasýndan
sonra ülkeyi on yýllarca yöneten
sosyal demokrat Kongre Partisi
büyük bir farkla seçimleri
kazandý. Ýki komünist parti de
hem oylarýný hem de milletvekili
sayýlarýný arttýrmayý baþardýlar.
Þimdi Kongre Partisi'nin önde
gelen unsurlarýndan ve IMF'nin
yeni liberal politikalara
bütünüyle baðlý Dr. Manmohan
Singh baþbakan oldu. Singh'in
baþbakan olmasý Kongre Partisi
lideri Ýtalyan asýllý Sonia
Gandhi'nin faþistler ve milliyetçiler tarafýndan aðýr bir
biçimde eleþtirilmesine verilen
bir taviz.
BJP seçimlere "parlayan
Hindistan" sloganý ile girdi.
"Parlayan Hindistan" BJP'ye göre
Hindistan'ýn büyük bir zenginliðe, refaha ilerlemesinin sloganýydý.
Oysa slogan geri tepti. Çünkü
gerçeklerle tamamen zýttý.
BJP iktidarý boyunca Hindistan
ekonomisi, BJP'nin iddia ettiði
kadar olmasa da, geliþmiþti.
Ancak bu geliþmenin sonuçlarý
sadece çok küçük bir azýnlýk için
refah getirirken ezici büyük
çoðunluðun yaþamýnda hiç bir
deðiþiklik olmadý.
En zengin yüzde 1'in yýllýk
geliri yüzde 50 artarken daha da
küçük bir azýnlýðýn, binde 1'in
yýllýk geliri üç misli arttý. Bu
küçük azýnlýk için Hindistan
gerçekten de parýldamaktaydý.
Onlarýn altýndaki "geliþen" orta
sýnýf diye adlandýrýlan yüzde 1015'in yaþam standartlarýnda da
bir geliþme oldu. Ancak bu orta
sýnýfýn "zenginliði" aslýnda belki
bir bisiklet, belki bir televizyon
sahibi olmak ve fiilen aç olmamak anlamýna geliyor.
Nüfusun geri kalan yüzde 80'i
ise tam anlamý ile aç. Arundhati
Roy'a göre Hintli çocuklarýn
yarýsý yetersiz beslendiði için,
hasta ve büyüklerin ise yüzde
40'ý kelimenin tam anlamý ile aç.
Seçimler sýrasýndaki bir olay
Hindistan'daki yoksulluðun
boyutlarýný çarpýcý bir biçimde
gösteriyor. Lucknow þehrinde
BJP her biri bir milyon deðerinde
olan giysiler daðýtýrken çýkan
kargaþalýkta, çoðu yaþlý kadýnlar
olmak üzere 25 kiþi öldü.
Aslýnda üçüncü dünyaya örnek
olarak gösterilen Hindistan'da
IMF'nin yeniden yapýlandýrma
politikalarýnýn uygulayýcýsý
BJP'nin seçimleri kaybetmesi
BJP'nin yaný sýra IMF'nin ve küresel sermayenin de seçimleri kay-

betmesi olarak yorumla-nabilir.
Seçimlerde BJP'nin kaybetmesinin bir baþka nedeni ise
týrmandýrýlan savaþtý. Uzun yýllardýr Kaþmir nedeniyle
Pakistan'la gergin iliþkiler içinde
olan Hindistan BJP iktidarý
yýlarýnda önce Pohran kenti
yakýnlarýnda nükleer silah denemeleri yaptý, ardýndan, 1999'da
daðlýk Kargil bölgesinde
Pakistan ile savaþa giriþti. Fakat
asýl gerginlik 2002'de geldi.
Pakistan ve Hindistan nükleer
bir savaþýn eþiðine geldi.
BJP, Ulusal Demokratik Birlik
adlý bir ittifakla iktidara geldi. Bu
ittifakýn ve ayný zamanda BJP'nin
içindeki Rashtriya Swayamsevak
Sangh (RSS) tam bir faþist
örgütlenme. 2 milyona yakýn
üyesi olan RSS askeri bir biçimde
örgütlenmiþ bir orta sýnýf örgütü
ve Hindu milliyetçiliðine
dayanýyor. RSS'nin önderi
Narendra Modi 2002 yýlýnda
Gujurat eyaletindeki
Müslümanlara karþý giriþilen
katliamýn örgütleyicisi. Bu
katliamda iki bine yakýn
Müslüman ölürken 100 bine
yakýn kiþi de evlerini terk ederek
kaçmak zorunda kalmýþlardý.
Ne var ki "Parlayan Hindistan"
sloganý gibi Hindu milliyetçiliðine dayalý faþizm de bu seçimlerde geri tepti. BJP-RSS
Hindularýn egemen olduðu Utar

Pradesh'de, Ayodhya gibi
kentlerde önemli ölçüde oy kaybýna uðradý.
Seçimlerin galibi olan Kongre
Partisi ayný zamanda Gandi'lerin
partisi olarak da biliniyor.
Kongre uzun yýllar destek alýmlarý ile kazandýðý köylülerin ve
kent yoksullarýnýn oylarýna
dayandý. Ne var ki 1980'lerde
Kongre yavaþ yavaþ bu politikasýný terk etmeye baþladý ve
böylece seçmen tabanýnda da
kayba uðramaya baþladý. 1991'de
IMF'nin yeni liberal politikalarýna keskin dönüþ ise tarýmdaki
destek alýmlarýný bütünüyle
keserken kapitalistlerin de vergilerini indirmeye baþladý. Bu,
Kongre iktidarýnýn sonu oldu.
Kongre Partisi bugün Hindistan
politikalarýnda küçümsenmeyecek bir yeri olan iki komünist
partisinin desteði ile iktidara
geliyor. Hindistan Komünist
Partisi (Marksist) Batý Bengal
eyaletinde 25 yýldýr iktidarda.
HKP (M) Batý kapitalistlerine
kendilerinin en iyi müttefik
olduklarýný anlatýyor. Bu politikalarý sayesinde Batý Bengal'e
küçümsenmeyecek bir yatýrým
çekmeyi baþardýlar. IBM, Pepsi,
Mitsubishi Batý Bengal'e yatýrým
yapan çok uluslu þirketlerden
bazýlarý. Öte yandan Batý
Bengal'in HKP (M) hükümeti
gecekondularý yýkýyor. Sadece

Kalküta'da 100 bin insan zorla
evlerinden çýkarýldýlar ve sokaða
atýldýlar.
HKP (M) grevleri yasaklamaktan, grevci iþçilere saldýrmaktan
da geri durmuyor.
Komünist partiler (biri eski
Moskovacý, diðeri Pekinci) bu
seçimlerde oylarýný (% 7)
korurken milletvekili sayýlarýný
37'den 53'e çýkardýlar.
Hindistan'da kimi yorumcular
bundan sonraki dönemde
BJP'nin hýzla gerileyeceðini ileri
sürüyorlar. Böyle düþünenler
yanýlýyor. BJP'nin oylarý bu
seçimlerde sadece % 2.3 oranýnda
düþerek % 21.5 oldu. Kongre
Partisi ise oylarý % 28.3'den %
26.2'ye düþmesine raðmen milletvekili sayýsýnda büyük bir artýþ
saðladý.
BJP ve RSS'yi bütünüyle geriletebilmek için iki þeye ihtiyaç
var. Önce yeni-liberal politikalarýn iþçi ve köylülere
saldýrýsýna karþý kitlesel eylemleri
güçlü bir biçimde desteklemek
gerekiyor.
Ýkinci olarak ise eylemde birleþmiþ bir sol gerekli. Sendika
militanlarýný, kapitalist küreselleþme karþýtlarýný ve azýnlýklarý yan yana getirecek ve
mücadeleye sokacak bir yýðýnsal
eylem çizgisi Hindistan'dan gerici-faþist tehlikeyi bütünüyle yok
edebilir.

Sol rüzgar
Hindistan genel seçimlerini
Kongre Partisi'nin oluþturduðu
sol ittifak, altý yýldýr iktidarda
bulunan BJP'nin Milliyetçi
Demokratik Ýttifaký'na karþý
sürpriz bir zaferle kazandý.
Solun 1971'den beri parlamentoya en çok temsilci yolladýðý
seçimler oldu. Faþistlerin gücü
kýrýldý, saða karþý bir siper elde
edildi ve sol göreceli de olsa bir
ilerleme saðlamýþ oldu.
Hükümeti kurma görevi verilen Manmohan Singh ise
ülkenin ilk Sih baþbakaný oldu.
Müslüman nüfus bu durumdan kaygýlandý ancak, Singh ilk
açýklamasýnda dinsel bölünmeye karþý çýkýp toplumsal barýþa
vurgu yaptý. halka verdiði
mesaj da Hindu kimliðini öne
çýkarýp, Müslümanlara düþmanca tavýr takýnmaktan
kaçýnmalarý oldu. Maliye eski
bakaný olan Singh Hindistan'da
liberal ekonominin mimarý
olarak tanýnýyor. Baþbakanlýk
görevi önce kendisine verilen
Sonia Gandhi ise Hint borsasýnýn çöküþün eþiðine gelmesi üzerine baþbakanlýðý daha
serbest piyasacý bir adaya
býrakmaya ikna edildi.
Gandhi'nin baþbakanlýktan çekilmesinde protestolarýn (hatta
bir destekçisi de protestolara
karþý Kongre Partisi önünde
baþýna silah dayayarak intihar
etmeye kalkýþmýþtý) ve Gandhi
ailesinden baþbakan olan
herkesin suikasta kurban gitmiþ olmasýnýn da etkisinin
olduðu yapýlan yorumlar
arasýnda.
Yoksul Hindistan
1.4 milyarlýk nüfusuyla
Hindistan dünyanýn ikinci en
kalabalýk ülkesi. Yaklaþýk her
bir metrekareye bir insan
düþüyor. Ayný zamanda
dünyada en fazla yoksulun
yaþadýðý ülkelerden biri. Ýnsanlarýn sokaklarda karton kutular
üzerinde yaþamalarý ülke için
alýþýldýk bir durum haline
gelmiþ. Ülke yönetimini elinde
bulunduran BJP'nin altý yýllýk
iktidarý sýrasýnda saldýrgan bir
liberalizasyon, özelleþtirme ve
küreselleþme politikasý uygulandý. Bu politikalar sonucu
son iki yýlda Adhra Pradesh,
Karnataka ve Pencap'ta
yüzlerce çiftçi intihar etti. Son
dört yýlda kayýt dýþý ekonomi
palazlandý. Zaten yoksul olan
Hindistan halký iyice dibe
vurdu. BJP ise seçimler sýrasýnda "Parlayan Hindistan" ve
"Kendinizi Ýyi Hissedin" sloganlarýyla kampanya yürütüyordu.
Halkýn seçimlerde kapitalist
küreselleþme yanlýsý politikalara deðil, Gandhi ailesinden Ýtalyan asýllý Sonia Gandhi
baþkanlýðýndaki muhalefete oy
vermesi ve Hindistan siyasetinin lokomotifi durumundaki
Komünist Parti'nin parlamentoda kayda deðer sayýda temsilcilik elde etmesi, hem neoliberal politikalardan duyulan
býkkýnlýðýn, hem de yeni
arayýþlarýn göstergesi.
Cengiz ALÐAN
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Kerry Bush’dan daha mý iyi?
Amerika’nýn iki partili sisteminin “ilerici” partisi
Demokratlar’ýn baþkanlýk adayý John Kerry.
Kerry savaþ konusunda rakibi Bush kadar þahin
politikalara sahip. Onun eleþtirisi sadece Bush ve
yönetiminin gerek savaþ sýrasýndaki, gerekse de
iþgal dönemindeki çeþitli eksiklikleri ve hatalarý
üzerine. Yani, ben olsam bus avaþý daha iyi
yürütürdüm, Irak’ý sömürgeleþtirmeyi, iþgali daha
iyi baþarýrdým diyor. Kerry Irak’ýn Amerikan
emperyalizmi için çok önemli olduðunu biliyor ve
bu nedenle de ne Irak’a savaþa karþý ne de bugün
sürmekte olan iþgale.
Kerry Irak’a daha çok asker göndereceðini söylüyor. Yani savaþý yaymaktan yana.
Demokrat bu tür politikalarla uzun bir süredir
Cumhuriyetçilerden oy kazanmaya çalýþýyor.
Demokratlarýn stratejisine göre sendikalý iþçiler, solcular, siyahlar ve diðer azýnlýklar nasýl olsa çantada
keklik. Sorun Cumhuriyetçilerin yalpalayan oylarýný
kazanmak. Bu nedenle de Cumhuriyetçilerin gerici
politikalarýna yakýn ve hatta daha saðda politikalar
savunulabilir. Nasý olsa iþçiler, siyahlar vs’nin oyu
garanti!
Þimdi Amerika’da savaþa karþý çýkan, 11 Eylül sonrasý medeni haklarý savunan aktivistler arasýnda
yoðun bir tartýþma var. Sýrf Bush’u devirmek için
Kerry’e oy vermek gerekir mi, gerekmez mi?
Z-Net’ten Michael Albert Kerry’e oy verilmesini
savunuyor. “Sonuçlarý seyrettiðinizi düþünün.
Bush’un kazanmasý halinde kalbinizin ve
ruhunuzun tepkisini düþünün. Ayný manzaradan
dolayý milyarlarca insanýn bu sýkýntýdan dolayý pasifizme düceðini düþünün. Bush ve çetesinin bu
zaferin ardýndan istedikleri herþeyi yapabileceklerini ilan edeceklerini düþünün.”
“Bush’un gitmesini istiyoruz. Seçimlerden sonra
Bush’un yerine hangi yönmetim olursa olsun onu
istiyoruz.”
Bush’un devrilmesine bu denli önem verenler iki
soruya cevap vermek zorunda. “Daha az kötü” olan
bir Kerry yönetiminin politikalarý “daha fazla kötü”
olan Bush yönetiminden daha mý iyi olacak.? Ýkinci
olarak ise acaba Demokrat Kerry’nin zaferi solun
kendisine güvenini daha mý arttýracak?
Birinci sorunun cevabý açýk. Kerry’nin kampanyasý
bugüne kadar ki propagandasýnda Bush’dan farklarý
olmadýðýný yeterince net bir biçimde anlattý. Ve
zaten Cumhuriyeçileri yönetimine alacaðýný açýklarken bir farký olmadýðýný da vurgulamaya çalýþýyor.
1993’de Clinton Beyaz Saraya sayýsýz reform programý vaadi ile geldi. Bunlarýn hemen hiçbiri
gerçekleþmedi. Demokratlar tarafýndan garanti oylar
olarak görülen kadýnlarýn, sendikalý iþçilerin,
siyahlarýn, eþcinsellerin temsilcileri ise sürekli
Clinton yönetimine biraz daha zaman tanýmak
gerektiðini vurguladýlar.
Clinton ise kendisine tanýnan zamaný iyi kullandý
ve reformlar yapmak yerine sermayenin iþine gelen
adýmlarý her alanda daha da hýzlandýrdý. Ýþçiler,
emekçi kadýnlar, eþcinseller ve siyahlar için Clinton
yönetimi kendisinden önceki baba Bush ve Reagen
döneminden daha olumlu deðildi.
Ýkinci soruya gelince, Bush yenilgisi solun kendisine güvenini arttýrmayacaktýr. Ya da sorunu tersinden koyarsak, Bush’un zaferi solun kendisine
güvenini sarsmayacaktýr.
Clinton yönetiminin son yýllarý yükselen anti-kapitalist hareketi gördü. Bu hareket yönetimde
Demokratlar olduðu için deðil, tam tersine
Demokratlara raðmen, Demokratlara karþý baþladý.
Bugün sokaktaki aktivist için önemli olan bir
Demokrat zaferi deðil. Mart ayýndaki kadýn
yürüyüþü türünden adýmlar çok ama çok daha
önemli. Bir milyon kadýnýn seferber olmasý ve kürtaj
hakký için b u seferberliðin devam etmesi, bu
hareketin diðer hareketlerle koordinasyonu bugün
çok daha önemli.
Eþcinsel hareketi, siyah hareketi, iþçi haklarý için
mücadele eden sendikalar, kadýn hareketi, bunlarýn
yýðýnsal örgütlenmeleri, Irak’ta iþgale karþý çýkan
savaþ karþýtý hareketle birleþmeleri solun kendisine
güvenini çok daha fazla arttýracak olan geliþmelerdir.
Bu nedenle Amerikan solu için bugün asýl görev
Kerry’nin kazanmasý için çalýþmak deðil, sokaktaki
yýðüýn hareketlerinin örgütlenmesine katkýda bulunmaktýr.
Son olarak, eðer gelecek Ocak ayýnda Bush gene
Beyaz Saray’a dönecekolursa bu sadece sadece
Kerry’nin uzlaþýcý yanlýþ politikalarýnýn sonucudur.
Bush’un baþarýsý deðil.
Sinan IRMAK

Savaþlar
ihaleye çýktý
"Bu bizim kültürümüze yönelik bir
saldýrý, bir aþaðýlama biçimi. Biz
ailemizin yanýnda bile soyunamayýz;
böyle öðrendik, böyle alýþtýk.
Soyulmamýzýn, dövülmemizin, üst
üste yýðýlmamýzýn bizim için ne anlama geldiðini biliyorlardý."
El Cezire televizyonuna çýkarýlan ve
Amerikan iþkencelerinden geçen iki
eski tutuklunun sözleri bunlar.
Irak'taki hapishanelerde iþkence
gören, insanlýk onuru çiðnenen
yüzlerce insandan ikisinin. Irak'taki
iþgal askerleri, karþýlarýndaki direniþ
büyüdükçe insanlýklarýndan çýkýyor,
savaþ esiri muamelesi göstermeleri
gereken insanlara, üstelik dünyanýn
gözüne soka soka, akla zarar iþkence
yöntemleri uyguluyorlar.
Bu iþkencelerin amacý direniþçilerin
sýðýnaklarýný, kullandýklarý silahlarýn
yerlerini, liderlerinin saklandýðý yerleri, vb. öðrenmek de deðil üstelik.
Düpedüz insanlarý aþaðýlamak,
insanlýklarýndan çýkarmak, bir "hiç"
gibi hissettirmek.
Arap dünyasýnýn sosyo-kültürel
dokusu iyi incelenmiþ, en fazla
zararýn nereden, hangi deðerlere
saldýrýlarak verilebileceði inceden
inceye hesaplanmýþ. Ýslam
coðrafyasýnda çýplaklýk, hele hele de
cinsellik, öyle uluorta, kafasýna çuval
geçirilerek, herkesin gözü önünde
yaþanan bir þey hiç olmadý. Ýþkenceciler kültürel yapýdaki en hassas noktaya 'çalýþýyor'.
Bu yaþananlarý Amerikan generalleri, Savunma Bakaný Rumsfeld,
Baþkan Bush ve tarihsel bir ihanete
imza atan Kürdistan Yurtseverler
Birliði lideri Celal Talabani dýþýnda
onaylayan yok yeryüzünde. Ama
herþeye raðmen evdeki hesap çarþýya
uymuyor; iþkence fotoðraflarý
direniþi körüklüyor. Savaþýn maðdur
tarafý da yakaladýðý Amerikan askerlerinin cesetlerini parçalayýp
köprülere asýyor, TV'de canlý yayýnda bir Amerikalý iþadamýnýn kafasýný
palayla bedeninden ayýrýyor. Elbette

bunlar da onaylanacak yöntemler
deðil, bunlar da insanlýk dýþý. Ama
uygulayanlar, Irak halkýnýn
aþaðýlanan, ayaklar altýna alýnan onurunun intikamýný böyle aldýklarýný
düþünüyor olmalý.

bazý bölgelerinde ABD askerlerinin
güvenliðini bile bunlar saðlýyor.
CNN ve BBC muhabirleri yanlarýnda
bunlar olmadan gezemiyor.

Savaþ da özelleþtirildi

Þu an Irak'ta 15 tane özel güvenlik
þirketi 20 bin kiþilik bir orduyla
görev yapýyor. Baðdat Havaalaný'ný
Custer Battles adlý bir firma koruyor.
Erniys adýnda bir baþkasý (Güney
Afrika-Ýngiliz ortaklýðý) petrol alanlarý ve boru hatlarýný korumakla
görevli (Bu þirket Güney Afrika'da
ýrkçý Apartheid rejimi sýrasýnda da
siyahlara karþý kullanýldý). Ýngiliz
Global Risk Strategies iþgal yönetimini koruyor. Mühendisler Becthel ve
KBR tarafýndan korunuyor. DynCorp
ise yeni Irak polisini eðitiyor.
Bu þirketlerin bu yýl için toplam
anlaþmalarý 100 milyon dolar. Ýngiliz
güvenliik þirketlerinin cirosu bu
savaþla birlikte 320 milyon dolardan
1.8 milyar dolara yükselmiþ. Ýngilizlerin özel SAS komandolarý her yýl
yetiþtirdikleri elemanlarý bu þirketlere kaptýrýyor. Direniþçilerin çok
güçlü olduðu bölgelerde bu paralý
askerlerin günlüðü 1.000 dolar!
Ýþgalin karmaþasý içinde bunlarýn
sivil mi asker mi olduðu, hangi
kurallara tabi olduklarý, yargýlanýp
yargýlanamayacaklarý sorulmuyor
bile. Bu þirket elemanlarý hiçbir kuruma hesap vermek zorunda deðil.
Kýsacasý ABD ve Ýngiliz emperyalizmi savaþý da özelleþtirdi. Savaþlardan
artýk yalnýzca silah ve petrol þirketleri deðil, ihaleyle savaþ satýn alan
þirketler de kazanýyor. Bu þirketlerin
varlýðý savaþlarýn varlýðýna baðlý.
Ýþgal edilecek ülke, iþkence yapýlýp
öldürülecek halk kalmadýðýnda bunlarýn yaþama þansý da kalmayacak.
Sermayenin deðirmenleri dünyanýn
dört bir yanýndaki yoksul halklarýn
kanlarýyla dönüyor. Kapitalizm
bütün iðrençliðiyle sürüyor.

Ýþin bu kýsmýndan daha önemli bir
þey var aslýnda. Bu yöntemleri uygulayanlarýn büyük bir kýsmý, iþgal için
Amerikan ordusuna katýlan (bunlara
rezervist deniyor) sivil görevliler.
Bunlarýn bir kýsmý da daha önce
Amerikan hapishanelerinde görev
yapan gardiyanlar. Irak'ta þu anda
sayýlarý giderek artan paralý askerler
ve özel güvenlik þirketleri var. Yani
özel þirketler artýk yalnýzca savaþýn
yarattýðý yýkýmdan deðil, savaþýn
bizatihi kendisinden de para
kazanýyorlar. Paralý asker saðlamak,
Bush yönetimi tarafýndan, artýk bir
sektör haline getirildi. Bush bu sektörde ilk denemesini Afganistan'da
yapmýþtý. Þu anda ise ciddi bir pazar
oluþmuþ durumda. Irak'ýn doðal kaynaklarýna el konulmasýyla elde edilen
gelir paralý askerlere de aktarýlarak,
bu sektörün çarký döndürülüyor.

Satýlýk savaþ
Emekli askerlerden oluþan güvenlik
þirketi sahipleri elemanlarýna ayda 10
bin dolar (15 milyar TL) ödüyor.
Tehlikeli bölgelerde bu rakam daha
da artýyor. Ebu Garib'deki
iþkencelerin arkasýnda da, daha önce
Guatemala, Þili, Bolivya gibi ülkelerde görev yapmýþ, iki CIA taþeronu
þirket var: CACI International ve
Titan Corporation. Felluce'de
direniþçilerin cesetlerini parçaladýðý
dört kiþi de bu þirketlerin elemaný.
Bunlar para için adam öldürmeye,
kaçýrmaya, tecavüz etmeye, iþkence
yapmaya ve karþýlýðýnda büyük
kazançlar elde etmeye gelmiþ özel
teþebbüsün elemanlarý. Hatta Irak'ýn

20 bin paralý asker
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Darbeciler Þili'de hesap vermeye baþladý
Þili'de General Augusto Pinohet'nin 17
yýl süren kanlý diktatörlüðü döneminde
gizli servisin baþýnda bulunan ve
yüzlerce faili meçhul cinayetin sorumlusu olarak görülen Manuel Contreras,
1974'te bir gazeteciyi öldürme emrini
vermekten 15 yýl hapse mahkum edildi.
Davanýn yargýcý diktatörlük döneminde
gazetecinin iþkence merkezlerinden
birine götürüldüðünü ve bir daha kendisinden haber alýnamadýðýný ifade etti.
Dava sýnunda Contreras'a 15 yýl, dört

55
bin

Ýngiltere’deki Medact adlý
saðlýk örgütlenmesinin
araþtýrmasýna göre
bombardýmanýn
baþlamasýndan bu yana
Irak’ta ölen insan sayýsý

gizli servis mensubuna da 10 ila 15 yýl
arasýnda hapis cezalarý verdi. Böylece 30
yýl sonra da olsa darbecilerin ve iþkencecilerin önünde sonunda yargýlanýp cezalandýrýlacaðý kanýtlanmýþ oldu. Þili'de
insan haklarý örgütleri ve sivil toplum
kuruluþlarý bu uðurda aralýksýz
mücadele veriyorlar. Þimdi ilk kazanýmlarýný elde ettiler. Böylece bize de
üzerinden 24 yýl geçen 12 Eylül darbecilerini nasýl yargýlayacaðýmýz konusunda
ilham verdiler.

1990’da görevi
býrakan diktatör
Pinochet (saðda) 1973
yýlýnda askeri bar darbeyle Þili’nin
demokratik yollarla
seçilen baþkaný
Salvador Allende’yi
(solda) devirmiþti.

Nepal'i nasýl bilirdiniz?
1 Ocak 2001 günü gazete ve
TV'lere þöyle bir haber yansýmýþtý:
"29 yaþýndaki Nepal veliaht
prensi Dipendra yüksek dozda
alkol ve uyuþturucu aldýktan
sonra, kraliyet sarayýnda yemek
masasýnda oturan babasý kral
Birenda, annesi kraliçe Aiþvarya,
erkek kardeþi, kýz kardeþi, iki
amcasý, iki halasý ve bir kuzenini
mitralyözle tarayýp, ardýndan intihar etti". Bu ilginç olayý bile hatýrlamasý zor deðil mi? Çünkü 25
milyonluk nüfusuyla Nepal
dünyanýn en yoksul ülkelerinden
biri. Bütçesinin yarýsý dýþarýdan
gelen yardýmlardan oluþuyor.
Öyle petrol gibi doðal zenginliklere de sahip deðil ki ABD
iþgaliyle gündeme gelsin.
Hasbelkader dünyanýn en yüksek

tepesi Everest, yer hareketleri
sonucu orada oluþtuðu, ve
Batýlýlara egzotik Budist kültürü
ilginç geldiði için, çok çok maceracý turistlerin ilgisini çeken bir
ülke. Arasýra da Maocu gerillalarýn (meþruti monarþi isteyen
bir devrimci hareket!) köy basýp
eðitim programlarýna katmak için
götürdükleri köylülerle küçücük
gazete haberi olabiliyor.
Ama Bush yönetiminin ilgisini
yine de çekiyor. Nepal kraliyet
ordusunun 30 yýllýk tüfekler,
müzelik býçaklarla 'donanmýþ' 70
bin askeri var. Tabii bunlar gerillalarýn gözünü korkutmaya yetmiyor. Kýsa süre önce görevi sona
eren ABD Büyükelçisi
Malinowski'nin ifadesiyle Bush
yönetiminin kaygýsý dile geliyor:

"Burasý ABD'den çok uzak bir yer.
Ama Nepal gibi bölgelerin kontrolden çýkmasý buralarý terörist
gruplar için güç merkezi kýlabilir."
Bu sözler üzerine Bush kesenin
aðzýný açtý. Kraliyet ordusuna 20
bin yeni M16 makineli tüfek ve
gece görüþ dürbünleri alýnmasý
için 22 milyon dolar yardým yollandý. Böylece Kral, El-Kaide
baðlantýlý terörist gruplar ortaya
çýkacak olursa, gerçekten
donanýmlý hale gelmiþ olacak.
Görüldüðü üzere, Bush'un þerrinden kurtulmak için dünyanýn
tepesine kaçmak da yetmiyor. En
iyisi karþýsýna dikilip, "Bush,
dünyamýzdan defol! Seni istemiyoruz!" diyenlerin saflarýna katýlmak.

ABD Venezuela'dan vazgeçmiyor
Dünyanýn dördüncü büyük
petrol üreticisi olmasý nedeniyle
büyük þirketlerin aðzýný
sulandýran Venezüela'da
Amerikan komplolarýnýn ardý
arkasý kesilmiyor. Ülkede iki yýl
önce Devlet Baþkaný Hugo
Chavez petrolleri millileþtirince,
hem büyük þirketlerin hem de
Bush yönetiminin þiddetli tepkisine maruz kalmýþ ve pek çok
kez darbe giriþimleriyle devrilmeye çalýþýlmýþtý. Ancak yoksullarýn büyük desteðini alan
Chavez her defasýnda darbeleri
atllatý.
Bu kez de baþkent Caracas
yakýnlarýnda 120 tane
Kolombiyalý milis yakalandý. Bu
milisler Kolombiya'nýn aþýrý
saðcýBirleþik Özsavunma
Güçleri'ne baðlý. Bu grup
Kolombiya'daki yine aþýrý saðcý
Uribe yönetimi tarafýndan oluþturuldu. Uribe yönetimi ise Bush
yönetiminden her yýl muazzam
askeri ve mali yardým alýyor.
Milislerin yakalanmasýnýn

ardýndan Chavez Caracas'ta bir
gösteri düzenledi ve halka yaptýðý konuþmasýnda þöyle dedi:
"Bu komplonun gerisindeki
hükümet düþmanlarý, ülkede
kargaþa yaratarak dizginleri ele
almaya, ondan da önemlisi,
emperyalistler için dünyanýn en
büyük petrol rezervlerinden birini garanti etmeye çalýþýyor." ABD
Büyükelçisi'nin cevabý ise tek
kelimeyle komik: "ABD bir
imparatorluk deðildir ve ne
Venezüela'yý, ne hükümetini, ne
de halkýný tehdit etmektedir."
Oysa Kolombiya'dan kalkýp
Caracas'a kadar gelen aþýrý saðcý
milislerin piknik yapmaya
gelmedikleri ve onlarý kimin
desteklediði ortada. ABD bir
yandan petrolün denetimini
elinde tutamadýðý için, öte yandan arka bahçesinde ikinci bir
Küba ortaya çýktýðýndan kýzgýn
ve saldýrgan. Dünya hegemonyasý savaþýnda bir çatlak da
Latin Amerika'dan.

Çeçenistan
Portre:

Ahmet Kadirov
Geçen hafta bombalý bi
suikast sonucu öldürülen
Çeçenya Devlet Baþkaný,
eski müftü Kadirov'un adý
ilk önce Rus rejimine karþý
ilan ettiði cihad ile duyuldu.
1954'te Stalin'in sürgüne
yolladýðý bir ailenin oðlu
olarak Kazakistan'da doðdu.
1980'lerde Özbekistan'da
Ýslam çalýþmalarýyla tanýndý.
1989'da Kuzey Kafkaslar'da
ilk Ýslam enstitüsünü kurdu.
1996'da Dudayev yönetimi
sýrasýnda baþmüftülük yaptý.
Ýlk Çeçen savaþýnda bir gerilla grubunun lideriydi.
Ancak üç yýllýk baðýmsýzlýk
sýrasýnda tavýr deðiþtirdi ve
isyancýlarý Ýslami algýlarý
yüzünden eleþtirmeye
baþladý.
Sonralarý Çeçen halkýna
iþgalci Rus güçlerine direnmemeleri çaðrýsý yaptý.
Sonraki baþkan Aslan
Mahadov, Kadirov'u bir
numaralý düþman ve hain
ilan etti ve baþmüftülükten
azletti.
Rus ordusu Çeçenya'nýn
altýný üstüne getirip denetimi ele geçirince Putin
2000'de Kadirov'u devlet
baþkaný olarak atadý. 2003'te
de Çeçenya'yý Rusya'nýn
ayrýlmaz parçasý haline
getiren anayasayý þaibeli bir
referandumla onaylattý.
Ekim ayýndaki seçimlerde
de Kadirov %80 gibi çok
yüksek bir oranda oy alarak
baþkanlýk koltuðuna oturdu.
Ancak bu seçimlerin þeffaf
ve demokratik olmadýðý
hakkýnda çok söz edildi.
Kadirov'un oðlu Ramazan
ise baþýnda bulunduðu paralý askerlerle yýllardýr Çeçen
halkýna kan kusturuyor.

12 Haziran, Cumartesi
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Sosyalistler
ne diyor?
Colin
BARKER
Çeviren:
Arife KÖSE

Ýþçi sýnýfýnýn merkezi rolü
Bütün önceki ezilen sýnýflarla karþýlaþtýrýldýðýnda, kapitalizmde iþçiler büyük bir avantaja sahipler.
Kapitalizm, kendi amaçlarý için iþçileri büyük þehirlerde ve kasabalarda bir araya topluyor. Onlarý fabrikalarda ve ofislerde bir araya
gelmeye zorluyor. Ve iþçilere önceki egemen sýnýflarýn ortalama
kültür düzeyinin bile çok üzerinde bir eðitim veriyor.
Bunun sonucunda kapitalizm iþçileri, sendikalarda, partilerde,
kooperatiflerde vs kendini kolayca örgütleyebilen bir güç haline
getiriyor. Þimdiye kadar tarihte hiçbir sömürülen sýnýf, toplumu ele
geçirecek ve yönetecek böylesi bir kapasiteye sahip olmamýþtý.
Bu dönüþümün anahtarý, yaþamlarý, þu anda kapitalizmin gücünü
ve zenginliðini ürettikleri gerçeðinin hakimiyeti altýnda olan insanlarýn ta kendisidir.
Sosyalizm, büyük çoðunluðun, zaten kendilerinin ürettiði zenginliðin kontrolünü ele geçirmeleri demektir. Aktif bir þekilde kendisini
örgütleyen, üretim araçlarýnýn kontrolünü kapitalist sýnýfýn elinden
almýþ, insanlarýn gerçek ihtiyaçlarýna dayanarak toplumu yeniden
þekillendirmek üzere yola çýkmýþ bir iþçi sýnýfýný dýþarýda býrakan
hiçbir "sosyalizm" görüþünün tek bir fasulye tanesi kadar bile deðeri
yoktur!
Sosyalizme giden yol ve sosyalizmin amacý birbirlerinden ayrýlamazlar. Bizler, bir grup akýllý insanýn-entellektüeller, parti liderleri,
milletvekilleri, gerilla ordusu güçleri vs.- insanlýðý kapitalizmden
kurtarabileceðini varsayan, sosyalizmin "yukarýdan aþaðýya" inþa
edilebileceði yönündeki tüm görüþlere tamamen karþýyýz.
Sosyalizm, parlamentonun eylemleri yoluyla ya da herhangi bir
diktatörlük ya da azýnlýk hareketi tarafýndan inþa edilemez.
Bundan dolayý devrimci sosyalistler her zaman hem sosyal
demokrat geleneðin hem de stalinizmin eþit oranda karþýsýnda
olmuþtur. Her ikisi de "yukarýdan sosyalizm" politikasýný savunur.
Sosyalizm sadece çalýþan milyonlarca sýradan insan-kadýn ve
erkek, eþcinsel ve heteroseksüel, siyah ve beyaz-kendisini
demokratik bir þekilde "aþaðýdan" örgütlediðinde ve karar almayý
saðlayan bütün güç biçimlerini bizi bugün yöneten azýnlýðýn elinden
almak ve kendi kollektif gücünü sosyal yaþamýn ve üretim
yaþamýnýn her yüzüne kabul ettirmek üzere yola çýktýðýnda
mümkün hale gelir.
Sosyalist bir toplumun temel prensibi, bugünkü "parlamenter
demokrasi"nin sýnýrlý prensiplerinin çok daha ötesine geçen, en
geniþ demokrasiyi oluþturmaktýr. Demokrasiyi güvence altýna
almak ve onu geniþletmek için, iþçi sýnýfý, þu anda kendi hayatlarýný
þekillendiren meseleler hakkýndaki kararlardan dýþlanan insan
kitlelerinin aktif müdahalesine ihtiyaç duyar.
Kapitalizm, her ikisi de sosyal, ekonomik ve politik yaþam
üzerinde demokratik, yaygýn bir kontrol kurmanýn önünde doðrudan bir engel oluþturan iki unsurun bileþimidir. Bunlardan birincisi
sömürü, ikincisi ise rekabettir.
Sömürü-üretim fazlasýnýn çoðunluðun emeðinden azýnlýk tarafýndan çýkarýlýp alýnmasý- kaçýnýlmaz olarak hiyerarþiye ve
demokrasinin olmayýþýna dayanýr. Kârlarýn küçük bir azýnlýða
akýþýný korumak için, özel mülkiyetin ve devlet mülkiyetinin bizim
üzerimizdeki toplumsal gücü bütün bir þefler, ustabaþýlar, yöneticiler, polis, gardiyanlar ve en nihayetinde ordu tarafýndan saðlanýr.
Aslýnda kapitalizm sadece sýnýf sömürüsüyle tarif edilemez. Onun
bir diðer temel unsuru "piyasa" ve rakip devletler ve þirketler
arasýndaki rekabetin gerekliliðidir. Aslýnda, bu rekabet kapitalist
sýnýfý sürekli olarak sömürü oranýný artýrmaya ve iþçi sýnýfý üzerindeki kontrolünü devam ettirmek için her türlü yeni yönteme baþvurmaya zorlar.
Ayný zamanda rekabet ve piyasa hiç kimsenin kontrol edemediði
ve krizler yoluyla geliþen bir dünya üretir. Bu dünyaya kâr
hakimdir ve genel çýkarlar geri plandadýr-bunun sonucunda kapitalist sýnýfýn küresel ýsýnma gibi evrensel tehditlere verecek etkili bir
cevabý olamaz.
Rekabetçi birikim tarafýndan yönlendirilen kapitalist üretim
varolan toplumlarýn yaþam kaynaklarýný yok ediyor ve bugün bu
sistem gezegen üzerindeki yaþamý çok ciddi bir þekilde tehdit ediyor. Kaynaklarýn geliþimini ve makul bir kolektif yaþamý engelliyor.
Anarþinin ve kapitalist rekabetin ve sömürünün yýkýcýlýðýnýn
gerçek pratik alternatifi, demokratik ve iþbirliðine dayalý planlamanýn yaygýnlaþmasý ve geliþmesidir.
Sonuçta, insanlar demokratik bir þeklide kendi ihtiyaçlarýnýn, isteklerinin ve önceliklerinin ne olduklarýný kendileri seçmedikleri sürece
nasýl karar verebilirler?
Çoðunluk tartýþmalara katýlamadýkça ve nasýl deðiþiklikler
yapacaðýna karar veremedikçe, planlar mantýklý bir þekilde nasýl
deðerlendirilebilir ve deðiþtirilebilir?
Böyle bir dünya, ancak iþçilerin, dünyayý sömürücü yöneticilerinin
elinden almak ve onu kendi kollektif güçlerinin kontrol etmek
üzere kendilerini örgütlemeleriyle mümkün olur.

AKP'nin YÖK yasasýna da yasaya
karþý çýkan YÖK'çülere de hayýr!

Serbest piyasa
eðitimi geliyor
AKP'nin çýkarttýðý YÖK Yasasý
etrafýnda esaslý bir fýrtýna
kopartýldý. Genelkurmay, CHP,
rektörler, Ýþçi Partisi, Kemalistler
ve hükümet üyeleri karþýlýklý
salvolarla birbirlerini suçladýlar.
"Þeriat düzeni kurma çabalarý"
suçlamasýndan, "laikliðe saldýrý"
iddialarýna, orduyu göreve
çaðýran yaklaþýmlardan 19 Mayýs'ý
kemalizmin yeniden doðuþ günü
ilan etmelere kadar komikliðe
varan bir dizi tartýþma yapýldý.
Bu arada Saadet Partisi Genel
Baþkan Yardýmcýsý Cevat Ayhan,
hükümetin YÖK Yasasý'ndan geri
adým atmamasý gerektiðini ifade
ederek, "YÖK Yasasý'ndan geri
adým 28 þubat borazanlarýna meydana terk etmek olur" dedi.
Kýsa bir süre içinde önderliðini
Genelkurmay'ýn yaptýðý cephenin
temel iddiasý, AKP'nin YÖK
yasasý'nýn Türkiye'yi "Ilýmlý Ýslami
devlete" dönüþtürmek için atýlmýþ
kocaman bir adýmdý.
Bu arada Türkiye'nin bir
þehrinde rektörler yürüyüþler
düzenlediler. Mustafa kemal
heykellerinin önünde "Kemalizm
ve aydýnlanma ruhu"nu göreve
çaðýran açýklamalar yaptýlar.
Cüppeli, Türk bayraklý bu göterilerin katýmlýnýn da küçüklüðü,
yaþananlarýn, bir bardak suda
fýrtýna kopartmak olduðunu gösterdi.
Fakat bu fýrtýna kafalarýn karýþmasýna neden oldu. Bir dizi açýdan öðrencileri zora sokan YÖK
Yasasý, yasanýn Ýmam Hatip
Liselilere "çektiði kýyak" yüzünden tek bir cümle dahi tartýþýlmadý. Sanki yasa, Ýmam Hatip
Liselilere sunduðu avantajlarla
sýnýrlý gibi tüm toplum bu sorunu
tartýþmak zorunda býrakýldý. CHP
Genel Baþkaný Deniz Baykal ,

Yasanýn tek amacýnýn "Lisede
Arapça öðrenmiþ, tefsir, kelam,
hadis okumuþ, fýkýh okumuþ
öðrencilerden yüksek yargýçlar,
savcýlar, öðretmenler, valiler, kaymakamlar çýkaralým" anlayýþýdýr
açýklamasýný yapmasý muhalefetin
elinin kolunun ne kadar baðlý
olduðunu göstermektedir.
Aslýnda yeni yasa öðrenciler
açýsýndan bir dizi vahim geliþmeye kapý açarken sadece 11 maddenin yeniden düzenlenmesinden
ibaret.
Görmezden gelinen bir dizi
gerçek var. Yükseköðretimi
bitiren her 100 öðrenciden 32'si
iþsiz kalýyor, iþ bulanlarýn 46'sý
da mezun olduðu bölümün dýþýnda çalýþmak zorunda kalýyor.
AKP'nin YÖK yasasýnýn buna
bir çözümü yok.
Tersine, AKP'nin uyarlamalarý,
ortaöðretime ortalama puan
getiriyor ve bu puaný tutturamayanlar liseye dahi devam
edemiyor. Puaný tutturanlar
arasýnda ise sýnýrda olan öðrenciler sýnava girmek zorunda.
Onbinlerce öðrenciye çok minik
de olsa öðrenim yaþamý boyunca
mali katký anlamýna gelen öðren-

im kredisi ve harç kredisi
AKP'nin düzenlemesiyle tümüyle
kaldýrýlýyor.
Okullarýn mali yapýsý tümüyle
özel þirketlere havale ediliyor.
Okul döner sermayeleri ortadan
kaldýrýlýyor. Okul vakýflarý
daðýtýlýyor.
AKP, tek kelimeyle, öðretimi
serbest piyasanýn insafýna býrakýyor.
YÖK Yasasý'na karþý, sadeve 60
bin Ýmam Hatip Liselinin ÖSS
Sýnav katsayýsýndan dolayý elde
ettiði avantaj etrafýnda yaratýlan
tartýþma, AKP'nin gerçekten de
öðretimi ticarileþtiren yaklaþmýna
karþý güçlü bir muhalefet yapýlmasýný engelliyor.
Oysa baþka bir üniversite
mümkün! YÖK'ün tümüyle
daðýtýldýðý, öðrencilerin, öðretim
görevlilerinin ve okul çalýþanlarýnýn kendilerinin öðretimin
kaderini belirlediði, ticaret için
deðil toplumsal yarar için bilimsel
eðitim mümkün!
Ne milliyetçi statükocu yaklaþýmlar ne de AKP'nin küresel
sermayeye kul köle eðitim
anlayýþý.

Hayali birlik, hayali karþý devrim!

Ýþçi Partisi'nden YÖK incisi
Doðu Perinçek, partisi ve
baþyazarý olduðu Aydýnlýk her
konuda olduðu gibi bu konuda
da hayali açýklamalar yaparak
orduyu ve milleti bütünleþtirmeye çalýþtý. Tüm statükocu partiler
arasýnda kulvarýn en ucunda yer
alan ve baþý aðrýsa orduyu göreve
çaðýran bu çevre YÖK konusunda
yine muhafazakar tutumunu
göstredi.
YÖK Yasasý'yla 19 Mayýs'ý birbirine baðlama þekli ise
enterasandý. Aydýnlýk gazetesi

þöyþe yazýyordu: "19 Mayýs geliyor... Bu yýl 19 Mayýs, gençliðin,
üniversitesine rektörleri ve öðretim üyeleriyle birlikte sahip çýkacaðý bir gün olacak. Tayyip
Erdoðan Hükümeti, imam hatipler için bastýrdýkça, üniversiteler
de o kadar birleþiyor. Önümüzdeki günler, üniversitelerin,
Cumhuriyet kalesi olarak kalabilme mücadelesiyle geçecek".
Ýþçi Partisi için cumhuriyetin üç
adet kalesi var: Ordu, üniversiteler ve Ýþçi Partisi. Hangi ordu,

hangi üniversiteler? Gerçekten de
ordu, emekçilere baský uygulayan
cumhuriyetin kalelerinden.
Üniversiteler ve YÖK ise tüm
demokratik muhalefetin
neredeyse 12 Eylül'den beri karþý
çýktýðý bir yapýya sahip.
Bu çevre, sadece bu türden milliyetçi-muhafazakar muhalefetle
özgürlükçü bir muhalefetin
önüne taþ koymakla kalmýyor,
Kýbrýs sorununda olduðu gibi
çürük elma koalisyonlarý kurarak
aþýrý saða giderek yaklaþýyor.
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Ordu elini
siyasetten çek!
Mecliste kabul edilen YÖK Yasa
Tasarýsý'ndan sonra, beklenen
olay gerçekleþti ve Genelkurmay
Baþkanlýðý basýn açýklamasý
yaparak yasayla ilgili görüþlerini
açýkladý. Açýklamada þunlar
söyleniyor.
- "Cumhuriyetin temel niteliklerine baðlýlýðý þüphesiz olan
kesim ve kurumlarýn bu deðiþiklik tasarýsýný benimsemesinin
beklenmemesi'' gerekiyor,
- "Türk Silahlý Kuvvetleri'nin
(TSK) cumhuriyetin demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devleti
nitelikleriyle ilgili düþünceleri ve
tavrý dün ne ise bugün de
aynýdýr ve yarýn da ayný olacaktýr. Hiç kimsenin TSK'nýn bu
düþünce ve tavrý üzerinde þüphe
ve yanýlgý içinde olmasý
düþünülemez''
- "Söz konusu kanunlar; imam
hatip liselerini, sadece din
hizmetinde görevlendirilecek eleman yetiþtiren öðretim kurumlarý olarak tanýmlamaktadýr.
Olaya bu açýdan bakýldýðýnda,
söz konusu deðiþiklik tasarýsýnýn
bahse konu bu kanunlarýn lafzýna ve ruhuna uygun olduðunu
söylemek mümkün deðildir."
- "Hatýrlanacaðý gibi, 2003 Ekim
ayý içerisinde, meslek liselerine
iliþkin bir kanun tasarýsý Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuþ, ancak kamuoyunda oluþan
tepkiler üzerine gündemden
düþürülmüþken, yaklaþýk altý ay
sonra, ne deðiþmiþtir ki ayný kapsamda bir kanun tasarýsý, birçok
kurum ve kesimin karþý çýkmasýna raðmen yeniden gündeme
getirilmiþtir."
Ýþte Genelkurmay'ýn "beklenen"
açýklamasý bu! Bu açýklamanýn
bir bölümü ordunun Türkiye'de
kendi rolünü de açýða çýkarttýðý
için bu bölümü de aktarmakta
yarar var. Açýklamada þöyle
deniliyor: ''Türk Silahlý
Kuvvetleri, Avrupa Birliði
sürecinde ülkemizin önünü açýcý
ve yapýcý katký saðlamak amacýyla, son anayasa deðiþiklikleri
içerisinde yer alan doðrudan
kurumumuzla ilgili konularda
dahi karþý görüþ belirtmek için
haklý gerekçeleri olduðu halde,
görüþ belirtmekten özenle kaçýnmýþtýr."
Ýþte sorun tam da burada.
Genelkurmay bir atanmýþlar
topluluðudur. Atanmýþlarýn,
seçilmiþlerin aldýðý kararlarda
söz söyleme hakký yoktur. Çalýþýr
çabalarsýnýz, Onurlu Ordu
Mensuplarý Partisi (OOMP) adýyla bir parti kurar ve siyasete
atýlýrsýnýz. Bundan böyle siyasi
geliþmelerle ilgili açýklamalarda
bulunabilirsiniz.
1980 darbesinin mimarý Kenan
Evren, darbeyle elde ettiði miting
kürsülerinden dini açýklamalar
yapýyor ve övünüyordu. 1980
darbesi ve ardýndan gelen
dönem, Süleyman Demirel'in
baþbakanlýk yaptýðý 1975-1978
döneminden sonra en çok Ýmam

Hatip Lisesi'nin açýldýðý dönem
oldu. Demirel döneminde 233
adet lise açýlýrken, darbe ve
ardýndan gelen Özal döneminde
90'dan fazla Ýmam Hatip Lisesi
açýldý.
Toplumsal muhalefete karþý
iþine gelen her türden baskýyý
(fiþleme, darbe, "postmodern
darbe" örgütleme, hapse týkma,
iþkence, psikolojik harekat gibi)

uygulamakta kendisini özgür
hisseden ordu mensuplarýnýn,
siyasi geliþmelere müdahale
etme hakký yoktur.
Demokrasinin alanýný daraltan
bu adýmlara karþý, siyasi açýklamalar yapan her ordu mensubunun hakkýnda soruþturma
baþlatýlmalýdýr. Ordu elini
siyasetten çekmelidir.

CHP:

Askere deðil
emekçiye yaslan!
CHP, uzun bir süredir olduðu
gibi, YÖK konusunda da muhalefetini statükoyu savunmaya
indirgedi. YÖK Yasa Tasarýsý
Meclis Genel Kurulu'na gelmeden
önce CHP Grup Baþkanvekili
Haluk Koç orduya göz kýrpan
açýklamalarda bulundu.
Koç, "'Olay geniþleyebilir.
Sýkýntýlý boyutlar çýkabilir. Ýktidar
toplumsal huzura dinamit koymamak için özen göstermeli,
dikkat etmelidir'' dedi.
CHP Grup Baþkanvekili tüm
kemalistler gibi öcü yaratmayý da
ihmal etmedi: ''Þöyle bir tuzak
var, tüm genel liselerin imam
hatip liselerine dönüþtürülmesi,
eðitimin dinselleþtirilmesi tehlikesi var. Yaðmurdan kaçarken
doluya tutulunmuþ olur''.
CHP Genel Baþkaný Deniz
Baykal ise tasarýnýn Meclis’te
görüþülmesi sýrasýnda söz aldý ve
"tasarýnýn büyük telaþla, çok
deðiþik çevreleri tahrik ederek"
geçirilmeye çalýþýldýðýný söyledi.

Baykal hocalarla, aydýnlarla karþý
karþýya karþýya gelen her
hükümetin gitmek zorunda
olduðunu söyledi.
Baykal her zamanki gibi yanýlýyor. Bir hükümet, büyük emekçi
yýðýnlarýyla karþý karþýya gelmesi
ve iþçi sýnýfýnýn öfkesini çekmesi
durumunda gider. Rektörlerin iþçi
sýnýfýnýn parçasý olduðu ise çok
tartýþmalý! Her biri kemalist,
statükocu ve milliyetçi yaklaþýmla
YÖK Yasasý’na karþý çýkan rektörlerin gücü, sadece okulda haklarý
için mücadele eden öðrencilere
yetmektedir. Onu da okul
önlerinde bekleyen polisleri
göreve çaðýrarak yapabilmekteler.
Rektörler þimdi kimi göreve
çaðýrýyor acaba? Týpký Baykal gibi
devletin koruyucusu gördükleri
orduyu.
Deniz Baykal ve CHP, muhalefet yapmayý orduya yaslanmak ve
statükoyu savunma olarak
gördükleri sürece sadece AKP'nin
elini güçlendirmiþ oluyor.

Haberin
arkasý
Roni Margulies

Milyonlar evlerine mi dönüyor?
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'na soldan
muhalefet edenlerin öne
sürdükleri tartýþmalar öyle
çarpýcý çeliþkiler içeriyor ki,
bazen BAK toplantýlarýnda
ne diyeceðimi bilemez oluyorum (daha doðrusu, biliyorum, ama zaten kýrýlgan
olan birlik havasýný bozmak
istemediðim için,
söyleyemiyorum).
Çeliþkilerin en çarpýcýsý þu:
Birisi kalkýyor ve savaþ
karþýtý hareketin geri çekilmiþ olduðunu, dünyanýn
þu veya bu yerindeki bir
gösterinin küçük olduðunu,
geçen seneki kitleselliðe
ulaþýlamadýðýný anlatýyor,
bunun moral bozukluðunu,
karamsarlýðýný taþýyor ve
toplantýya yansýtýyor.
Tartýþmanýn bir baþka noktasýnda, genellikle ayný kiþi,
kalkýp "Bush'a karþý yüz
binlerce kiþiyi sokaklara
dökeceðiz de ne olacak,
ertesi gün hepsi evlerine
dönecek. Londra'da geçen
yýl 2 milyon kiþi gösteri
yaptý da ne oldu?" diyor.
Yani gösteri küçük olursa
demoralize olup karamsarlýða kapýlmalýyýz, yüz binleri bulursa yine demoralize
olup karamsarlýða kapýlmalýyýz!
Bu saçmalýk, Türkiye solunun geniþ kesimlerinin
devrim anlayýþýndan kaynaklanýyor. Devrimi kendilerinin yapacaðýný, bir avuç
bilinçli, keskin, tüm marksist klasikleri ezberlemiþ,
çelik kadronun yapacaðýný
düþündükleri için, ve bu
çelik kadro (yani kendi
örgütleri) küçücük olduðu
için, her koþulda karamsarlýða kapýlýyorlar. Morallerini
yükseltebilen tek þey, kendi
küçük örgütlerinin bir
keskinlik yapmasý, en
büyük pankartý taþýmasý, en
devrimci sloganý baðýrmasý,
polisle en sert þekilde çatýþmasý. Bir kampanya toplantýsýndaki 100 kiþi veya bir
savaþ karþýtý gösterideki
100.000 kiþi tümüyle çelik
kadrolardan (yani kendi
üyelerinden) oluþmadýðý
için, umurlarýnda bile deðil.
Nasýlsa bu 100.000 kiþi ertesi gün evlerine dönecek!
Devrimi, toplumun
deðiþtirilmesini, kitlelerin
kendi eylemiyle deðil, bir
avuç devrimcinin eylemiyle
gerçekleþecek bir þey olarak
görünce, 2 milyon kiþinin
gösteri yapmasýnýn hiçbir
kýymet-i harbiyesi yoktur

elbet. Geniþ kitlelerin
harekete geçmesi,
radikalleþmesi, politikleþmesi, mevcut toplumu
(bütünsel deðil, kýsmî bir
þekilde de olsa) sorgulamaya baþlamasýnýn bir
önemi yoktur elbet. Bu
kitleleri daha da
radikalleþtirmeye, politikleþtirmeye, kýsmî muhalefetlerini genelleþtirmeye
çabalamanýn, bu amaçla taktikler, eylem biçimleri
geliþtirmeye çalýþmanýn
anlamý yoktur elbet.
Bir avuç kiþinin yaptýðý
þeye (bunlar istedikleri
kadar devrimci olsunlar)
devrim deðil, darbe denir.
Devrim ise kitlelerle ilgili
bir süreç, toplumsal bir
süreçtir. Dolayýsýyla,
toplumu deðiþtirmek
isteyenler, kitlelerin ne
düþündüðünü, harekete
geçip geçmediðini, nasýl
geçirilebileceðini düþünmek
zorundadýr. Ýki milyon
kiþinin sokaklara dökülmesi
toplumsal bir hareketliliðe,
deðiþime iþaret eder.
Ýngiltere'de 2 milyon,
Türkiye'de 100.000 kiþi
sokaða çýktýðýnda, bu
kitlenin bakkallardan ve
iþadamlarýndan oluþmasý
mümkün deðildir; ezici
çoðunluk iþçilerden,
emekçilerden ve bunlarýn
çocuklarýndan oluþur.
Bunlar ertesi gün evlerine
deðil, iþyerlerine, üniversitelerine ve okullarýna dönerler. Ve zaten bütün
toplum sokaktaki 100 binleri görmüþ, duymuþ
olduðu için, her iþyerinde
ve okulda tartýþma konusu
bu olur. Gösteriye katýlýp
radikalleþen iþçiler ve
gençler bu radikalliði iþyerlerine ve okullarýna taþýr.
Gösterilerin yarattýðý daha
radikal, daha politik hava
sendika hareketine, tüm
muhalif hareketlere ve
toplumun bütününe yayýlmaya baþlar. Sessizlik
kýrýlýr, kitlelerin özgüveni
yerine gelir, moraller
düzelir, direngenlik,
mücadelecilik artar.
Ýngiltere'de 2 milyon kiþi
yürüdüðünden beri Blair
hükümeti belini doðrultamadý. Ýspanya'da milyonlar
defalarca sokaklara çýktýktan sonra Aznar hükümeti
düþtü. Biz de 27 Haziran'da
kitlesel bir gösteri gerçekleþtirelim, gelenlerin ertesi
gün evlerine dönüp dönmediðini sonra tartýþýrýz.
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BÝZE
GÖRE
Keriz yok! Kriz var!
Hükümet geçenlerde bir
iktisat kongresi düzenledi.
Usulden olsa gerek,
sendikalar da dinlendi. Sonuç
ne peki? IMF ile yola devam:
Koca bir sýfýr yani. Bir de
saðolsunlar, iþsizlik ve istihdamýn önemli sorunlar
olduðunu açýkladýlar.
Sorunlar, uyguladýklarý politikalarýn sonuçlarý deðilmiþ
gibi sanki!
Türkiye ekonomisi 9 Nisan
ile 9 Mayýs tarihleri arasýnda
yüzde 15'lik bir devalüasyon
yaþadý. Satýn alma gücümüz
bu oranda azaldý yani. Cari
açýk, tarihi seviyeye ulaþtý. Ýlk
dört ay için 5.5 milyar dolar
olarak açýklandý. Dolar ve faiz
týrmanýþa geçti, sýcak para
apar topar gitti, üstüne
üstlük, dünyada petrol fiyatlarý son 10 yýlýn en yüksek
düzeyine yükseldi, yetmedi,
ABD faizleri artýracaðýný
bildirdi. Yönetenler ne dedi?
Ekonomi vekilleri, televole
ekonomistleri ve tabii IMF
direktörleri "Ekonomi týkýrýnda" demeye devam etti.
2003 yýlýnda, cari, yani
kabaca alacak verecek
hesabýndaki açýðýn tamamý
6.8 milyar dolardý. Bu yýlýn ilk
dört ayýnda bu rakam 5.5 milyar dolarý buldu. IMF'nin
öngörüsü, açýðýn yýl sonunda
12 milyar dolarý bulacaðý.
Açýðýn kapatýlabilmesinin
birkaç yolu var. Sýcak para
giriþi veya dýþ borçlanma! Ya
da hedeflerlin gözden geçirilerek ekonominin
küçülmesinde karar kýlýnmasý. Sýcak para beklenmiyor.
Diðer iki ihtimalin faturasý
açýk: artan iþsizlik ve yoksullaþma.
Zaten fabrikalar kapanýyor,
durmadan iþçi çýkarýlýyor,
üretim zaten geriliyor. Parasal
politikalarla kur kontrol
ediliyor, ithalat vs. artýyor
ama borç da artýyor. Yani
ekonomi kaðýt üzerinde 'hormonlu büyüyor!'. DÝE, kiþi
baþýna daðýlan milli gelirin 3
bin 500 dolara çýktýðýný açýklýyor ama kimseye 3 bin 500
dolar düþmüyor; çünkü gelir
daðýlmýyor! 13 milyon iþsizin
olduðu bir ülkede bu tür
rakamlarýn hepsi yanýltýcý.
Hükümet, kaptýrmýþ kolunu
IMF'ye, maval okuyor.
Emekçiler bal gibi krizi yaþýyor.
Ýnsanýn aklýna, makyajýnýn
bozulmasýný istemeyen
hükümetin YÖK krizine yol
açarak, baþarýsýzlýðýný siyasi
bir nedene baðlamak isteyebileceði geliyor!
Cem HÝRE
Bize Göre köþesinde
yayýnlanmasýný
istediðiniz
mektuplarýnýzý,
makalelerinizi en geç
6 Haziran 2004
tarihine kadar Sosyalist Ýþçi’ye
iletmiþ olmalýsýnýz.

Egemen sýnýfýn 20 yýldýr arayýp bulamadýðý

Büyük sermayenin
yeni partisi AKP
Roni MARGULÝES
Tayyip Erdoðan'ýn Yunanistan
ziyaretinin ardýndan uzun uzun
tartýþýlan konulardan biri de eþi
Emine Erdoðan'ýn ayakkabýlarý
oldu. Yunanistan Baþbakanýnýn
eþi spor ayakkabý giymiþken
tesettürlü bayan Erdoðan'ýn uzun
ince topuklu ve sivri burunlu
ayakkabý giymiþ olmasý medyada
çeþitli tartýþmalara konu oldu.
Örneðin, Hürriyet yazý iþleri
müdürü Ertuðrul Özkök bütün
bir baþyazýsýný buna ayýrdý;
ayakkabýlarý çok beðendiðini,
fakat kýyafetin geri kalanýndan
memnun olmadýðýný belirtti.
AK Parti iktidara geldiðinden
beri, Ýmam Hatip Liselerinden
YÖK'e, Kýbrýs meselesinden
Emine Haným'ýn ayakkabýlarýna,
önemli önemsiz her konu
Ýslamiyet'le ilgisi, laiklikten verilmiþ bir ödün olup olmadýðý,
AKP'nin takkiye yaptýðýný gösterip göstermediði açýlarýndan
tartýþýlýyor. Hükümetin her
siyaseti, her uygulamasý 'laik
cephe' tarafýndan AKP'nin aslýnda Türkiye'de bir Ýslam
Cumhuriyeti kurmak istediðinin
kanýtý veya ipucu olarak deðerlendiriliyor, eleþtiriliyor, yaylým
ateþine tutuluyor.
Bu konularýn, siyasetlerin ve
uygulamalarýn laiklik-Ýslam
dýþýnda ne anlama geldiði, sýnýfsal anlamý, emekçiler açýsýndan
anlamý ise hiçbir þekilde tartýþma
konusu deðil. Hürriyet için bu
doðal bir þey. Ama CHP için,
herhangi bir muhalif için bu
anlamsýz ikilemin içine girmek,
AKP'yi sadece laiklikle ilgili
konularda eleþtirmek aslýnda
muhalefet etmemek anlamýna
geliyor. Dahasý, egemen sýnýfa
daha iyi bir hizmette bulunmak
zor olsa gerek: hükümetin her
yaptýðýný bir laiklik-Ýslam toz
bulutu ardýna saklamak, uygulanan siyasetlerin gerçek niteliðini gözlerden saklýyor - yani egemen sýnýfýn iþine yarýyor.

Sermayenin partisi
Oysa, AK Parti'nin
Müslümanlýkla, Ýslam'la, dinle,
ahretle hiçbir iliþkisi yok. AKP
bugün egemen sýnýfýn 20 yýldýr
arayýp da bulamadýðý, büyük sermayenin çýkarlarýný eksiksiz bir
þekilde temsil eden parti konumunda. Bunun Kemalistler hariç
hemen herkes farkýna vardý. En
baþta da, bu durumdan memnun
olmayan gerçek siyasi Ýslamcýlar
ve çok memnun olan büyük sermaye farkýna vardý.
Gerçek siyasi Ýslamcýlar geçen

genel seçimde Saadet Partisi'ni
terk ederek Ýslamcý sandýklarý
AKP'ye oy vermiþlerdi. Geçen
Mart ayýndaki yerel seçimlerde
ise, artýk uyanmýþ olduklarý için,
önemli bir kýsmý Saadet'e geri
döndü, bu partinin oylarý %2'den
%4'e yükseldi. Erbakan'ýn
1960'lardan beri aldýðý oy, yani
Türkiye'deki gerçek þeriatçý oy,
zaten her zaman %4 ile %6
arasýnda olmuþtur. Sadece bir
kez, 'Adil Düzen' programýyla
þeriatçý oyun ötesine geçip tüm
kent yoksullarýný temsil etmeyi
baþardýðý zaman, Erbakan bu oy
oranýný aþabilmiþtir.
Erbakan geleneksel olarak þeriatçý tabana hitap etmiþ ve küçük
sermayenin, taþra sermayesinin,
Müslüman sermayenin
sözcülüðünü üstlenmiþtir.
Erdoðan ve AKP ise, baþtan
itibaren, büyük sermayenin temsilciliðine aday olmuþtur ve
bunu çok büyük ölçüde baþarýyla
yürütmektedir. Ayný zamanda,
derin devletle ve silahlý
kuvvetlerle itiþtiði için (itiþmek
istediðinden deðil, onu itiþmek
zorunda býraktýklarý için), cezaevine girip çýktýðý için, bugüne
kadar Ýstanbul sermayesini temsil etmemiþ (edememiþ) olduðu
ve ister istemez "muhalif" bir

kimlik kazanmýþ olduðu için,
geniþ yoksul kitlelerin desteðini
kazanabilmiþtir. Bu çeliþkili
durum, yoksul seçmen tabaný ile
temsil ettiði büyük sermaye
arasýndaki çeliþki, çok uzun süremez. Ama þu anki durum budur.
Bunu belki de en iyi anlayan
büyük sermaye. Turgut Özal'ýn
baþbakanlýktan cumhurbaþkanlýðýna geçtiði günden beri doðru
dürüst bir hükümet bulamayan,
her an devrilmeye aday koalisyon hükümetleriyle bir türlü
kendi programýný uygulayamayan, siyasi ve ekonomik
istikrarsýzlýktan kurtulamayan
büyük sermaye ta 1980'lerin
baþlarýndan beri ilk kez parlamentoda rahat bir çoðunluðu
olan, güçlü ve egemen sýnýfýn her
isteðini hayata geçiren bir
hükümet buldu.

Ýslam deðil, sermaye
Bu hükümet, her þeyden önce,
kendisini Ýslamcý zanneden ve
devirmek için her þeyi yapmaya
hazýr olan Kemalistlerle ve
orduyla gereksiz yere kapýþmayacaðýný, istikrarsýzlýk yaratmayacaðýný gösterdi, egemen sýnýfýn
güvenini kazandý.
Ardýndan, egemen sýnýfýn en

Koç ailesi AKP’ye oy vermiþ
Koç Holding Þeref Baþkaný Rahmi Koç, her projelerini anlayýþla
karþýlayan Kadir Topbaþ'ýn baþkan seçilmesine sevindiklerini
belirterek, 'Biz de oyumuzu kendisine verdik' dedi
Koç Holding Þeref Baþkaný Rahmi Koç, yerel seçimlerde oylarýný
aile olarak Kadir Topbaþ'a verdiklerini söyledi. Rahmi Koç, oðlu
Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Koç ile birlikte
dün Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'a tebrik
ziyaretinde bulundu. Topbaþ, yaptýðý konuþmada, ülkede ciddi
anlamda istihdam alaný oluþturan ve birçok sektörde imzasý olan
Koç Grubu'nun yeni yatýrýmlara adým atmasýný arzu ettiðini kaydetti.

temel amaçlarý olan iki konuda
emin adýmlar atmaya baþladý.
Birincisi, yýllardýr sorun olan,
aksayan, topallayan ÝMF siyasetlerini týkýr týkýr uygulamaya
baþladý: özelleþtirme, orman
yasasý, geçmek üzere olan Kamu
Reformu Yasasý, vs, vs. Ýkincisi,
Avrupa Birliði'ne girme
konusunda tüm sorunlarý týkýr
týkýr çözmeye baþladý. Bugüne
kadar hiçbir hükümetin üstüne
gitmeye bile cesaret edemediði
Kýbrýs sorunu bir çýrpýda
çözülüverdi, anayasa deðiþiklikleri yapýlýverdi, ulusal sorunda
gerginlik azaltýlmaya çalýþýldý.
Üstelik, bütün bunlar,
Kemalistleri, tüm milliyetçileri,
askerleri çýlgýna çeviren, bir
kýsmý onyýllardýr tabu olan bu
uygulamalar çok fazla maraza
çýkartmadan, kimseyle fazla kavgalaþmamaya çalýþarak, büyük
bir ustalýkla uygulandý. Hemen
hemen tüm grevler ertelendi,
yoksul taþralý çocuklarýn eðitimini etkileyecek olan yeni YÖK
yasasý geçirildi.
Bu siyaset ve uygulamalarýn
hiçbirinin Ýslamla, þeriatla, perilerle, cinlerle hiçbir iliþkisi yok.
Bire bir büyük sermayenin çýkarlarýnýn uygulanmasý, sermayenin
önündeki engellerin kaldýrýlmasý.

Laiklik deðil,
sýnýf muhalefeti
AKP, 'laik cephe'nin saldýrýsý
altýnda kaldýðý için daha
demokrat, devlet güçlerine daha
'muhalif' görünüyor ve halkýn
gözünde tam da bu nedenle
prestij kazanýyor. Bu prestij
sayesinde, egemen sýnýfýn tüm
taleplerini hiçbir direniþle
karþýlaþmadan uyguluyor.
Uyguladýðý siyasetlere muhalefet etmesi gerekenler ise, hâlâ
Emine Haným'ýn ayakkabýlarýyla,
bilmem kimin bilmem nereye
çarþaf giyerek girip girmediðiyle
uðraþýyor.
AKP egemen sýnýfýn partisidir.
Buna karþý sýnýf muhalefeti yapýlmalýdýr. Hayalî bir þeriatçýlýða
karþý yapýlan laik muhalefet hayalî bir muhalefettir, hiçbir baþarý
þansý yoktur. AKP'nin tabaný
yarýn sýnýfsal nedenlerle AKP'den
koptuðu zaman, bu partiye sýnýfsal nedenlerle muhalefet edenlerin yanýna gelecektir, laiklik
yaygaralarý koparanlarýn yanýna
deðil.
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‘Büyük Ortadoðu’ fantezisi
Bizim saðýmýz da, solumuz da
proje meraklýsýdýr. Bir þeye proje
dendi mi muhakkak ciddiye alýnmalýdýr. ABD'nin 'Büyük
Ortadoðu Projesi' de Türkiye'de
hayli ses getirdi. Tartýþmalarý
izlediðinizde, sanki üzerinde yýllarca çalýþýlmýþ, dört baþý mamur
bir projesi var sanýyorsunuz
ABD'nin. Bu bakýþ savaþ karþýtlarý arasýnda da yaygýn. Oysa iþin
sahibi Amerikalýlar dahi proje
demiyorlar tartýþýrken. 'Giriþim'
ya da 'inisiyatif' terimlerini tercih
ediyorlar.
Amerika'nýn sözü edilen
coðrafya üzerindeki niyetleri
malumumuz. Nihai hedefleri,
Afrika'nýn kuzeyinden Asya'nýn
ortasýna dek uzanan ve esas
olarak Ýslam coðrafyasý diyebileceðimiz bölgede, sürdürülebilir
bir hegemonya kurmak. Küresel
hegemonyalarýnýn tesisi için bölgeye hakim olmak istiyorlar.
Jeopolitik teorilere göre, bunun
için Avrasya'nýn enerji kaynaklarýnýn kontrolü þart.
Biz bu nihai hedefi biliyoruz
da, ABD, tartýþtýðý 'Büyük
Ortadoðu'nun altýný nasýl dolduracaðýný biliyor gibi görünmüyor
pek.
Vietkonglu komünistlerden
bekliyorlardý belki ama, Irak'ta
hiç de beklemedikleri bir 'savunma'yla karþýlaþtýlar.Tüm
Ortadoðu halklarýnýn nefretini
kazanmaya namzet 'Kürtler'i saymazsak, kökenleri ve mez-hepleri aþan ve birleþtiren bir 'ulusal'
direniþ karþýsýnda tek kelimeyle
þaþkýnlar. Bir 'B planlarý' yok.

'Büyük Ortadoðu'
mümkün mü?
Ýþte tam da bu noktada, 'Büyük

Ortadoðu' tartýþmasýný açtýlar.
Ýslam coðrafyasýnda uygulanmak
üzere, sözde fundamentalist
Ýslam'a karþý, 'yeni düzen'. Ýnsanlýk adýna demokrasi savaþý! Oysa
insanlýk vaadedilen
demokrasinin fotoðraflarýný
gördü midesini tutarak. Direniþ
ve onun tamamen kazanýmý
olarak görülmesi gereken, iþgal
güçlerinin kirli çamaþýrlarýnýn
serilip dökülmesi, ABD'nin niyetlerinin önündeki en büyük engel.
Telaþlý açýklamalarýn aksine,
münferit olan fotoðraflar deðil,
fotoðraflardaki askerlerin temsil
ettiði Bush yönetimi!
Ýkinci olarak ileri sürülebilir ki,
sözü edilen 'proje' bir teorik
dayanaktan da yoksun. Bu açýdan 'proje' geçmiþin 'Yeþil Kuþak'
giriþimiyle benzerlik taþýmýyor.
'Yeþil kuþak' 'merkez'i çevreleyen
þeridi kontrol altýnda tutma
ihtiyacýnýn ürünüydü ve ABD
dýþýndaki diðer küresel aktörler
nezdinde de bir ikna kabiliyeti
mevcuttu. 'BOP' benzeri bir arka
plana sahip deðil.
ABD dýþ politikasýnda 'Büyük
Ortadoðu' giriþiminin önünü
kesen ikiyüzlülükler de var.
Bunlarýn baþýnda þüphesiz
Filistin meselesi geliyor. Ýsrail
terörünün sona erdirilmesi,
Ortadoðu barýþýnýn olmazsa
olmazlarýndan iþgalin sona ermesi ve Filistin'in özgür bir ülke
olarak uluslar topluluðuna katýlmasý gerçekleþmezse, tartýþýlanlarýn suya yazý yazmaktan baþka
anlamý olmayacak. ABD Ýsrail'in
Filistinli sivillere karþý giriþtiði
katliamlarý dahi kýna(ya)mýyor!
Diðer bir engel, Bush yönetiminin, baba Bush'tan yadigar
iliþkileri. Özellikle Suudi oligarþisi ve bölgedeki -Saddam

Tartýþma ne zaman

BOP: Ýslam coðrafyasýnda uygulanmak üzere, sözde
fundamentalist Ýslam'a karþý, Ortadoðu halklarýný
hedef alýyor.
Hüseyin de dahil pek çok antidemokratik yönetimle aralarýndaki 'tarihsel' baðlar da,
demokrasi götürme/kurma iddiasýndaki Bush'u hayli zorlayacak.
Avrupa ile iliþkiler ayrý bir
sorun. Avrupa, özellikle batýda
Fransa ile doðuda Rusya,
Bush'un giriþimini pek de öyle
suskunlukla karþýlayacaða benzemiyorlar. "Made Ýn USA"
niþaný taþýyan ve ABD'nin 'projesi' için önemli bir adým sayýlabilecek Annan Planý'nýn 'þurasýna
burasýna' da olsa Rusya'nýn koyduðu veto, bizce buna iþaret

olarak okunmalý. Çin'in küresel
pozisyonu ayrý bir yazýyý hak
ediyor elbette ama, Kýbrýs
konusunda olduðu gibi pek çok
baþka konuda Rusya ile ortaklaþtýðý da gözardý edilmemeli.
Kaldý ki Avrupa'da ABD'nin
'giriþimi' Türkiye'deki kadar ciddiye de alýnmýyor. Bizim ciddi
televizyonlarýmýzdakine benzer
forumlar filan düzenlenmiyor.
Bizdeki hassasiyetin ciddiyeti
anlaþýlabilir belki bölge ülkesi
olmamýz itibariyle ama,
muradýmýz 'proje'nin ciddiyetini
sorgulayabilmek.

Sosyal forumlar hep tartýþacak mý, alternatif için
somut adýmlar da atmak gerekmez mi?
2001 yýlýnda Brezilya'nýn Porto
Alegre kentinde gerçekleþen ilk
Dünya Sosyal Forumu (DSF),
çokuluslu þirket yöneticilerini ve
bürokratlarý bir araya getiren ve
dünyanýn geleceði hakkýnda
kararlar alan, Dünya Ekonomik
Forumu'na karþý bir 'alternatif'
olarak düzenlenmiþti. Bu DSF'ye
yönelik amaç, DSF'yi düzenleyenlerin mücadele anlayýþlarýný yansýtýyordu. Özellikle DSF'nin
örgütlenmesinde etkin olan Attac
ve Brezilya Ýþçi Partisi (PT) gibi
yapýlar, dünyanýn geleceði üzerine fikirleri ve yeni projeleri
tartýþan, uluslararasý kurumlar ve
ulusal devlet yöneticileriyle diyalog kuran bir forum anlayýþýna
sahip.
Attac'ýn, Avrupa
Parlamentosu'nda temsil edilen
tüm partilerden üyelerin yer
aldýðý, lobi faaliyeti sürdüren gruplarý var. Brezilya
Cumhurbaþkaný seçilen PT Genel
Baþkaný Lula, III. DSF'de gövde
gösterisi yaptýktan hemen sonra,
Davos'a, Dünya Ekonomik
Forumu'na uçarak, iki forum
arasýnda 'köprü olma'ya çalýþtý.

Lula'nýn harekete sormadan,
Davos ile Porto Alegre arasýnda,
yani çokuluslu þirketlerin yöneticileriyle, bunlarýn hakimiyetine
karþý direnenler arasýnda kendisine biçtiði köprü olma misyonu,
büyük eleþtiri aldý. Bütün bunlar,
sosyal forum sürecinde aðýrlýða
sahip bir kanadýn yeni liberal
politikalara karþý mücadelesinin
sýnýrlarýný gösteriyor.
Ancak bu pratiklere bakarak
tüm forum hareketini yargýlamak
yanlýþ olur. DSF, 'hareketlerin
hareketi' olarak, yani içinde irili
ufaklý yüzlerce, binlerce toplumsal hareketi barýndýran bir hareket
olarak, çok farklý geleneklerin ve
mücadele anlayýþlarýnýn
toplamýndan oluþuyor. Nitekim
geçtiðimiz ocak ayýnda
Mumbai'de gerçekleþen IV.
DSF'nin örgütlenmesinde,
Hindistan'ýn en büyük iki
komünist partisi ve sayýsýz
radikal toplumsal hareketin yaný
sýra, milyonlarý Bush'a ve Blair'e
karþý seferber eden savaþ karþýtý
hareketin en önemli örgütleri de
yer aldý.
DSF'lerin sadece tartýþmalarýn

yapýldýðý etkinlikler olarak
görülmesi yanlýþ. Bu yanlýþ
anlayýþ, DSF'nin yýlda bir kez
düzenlenen bir etkinlik olarak
görülmesinden kaynaklanýyor.
Oysa DSF yýlda bir kez düzenlenen bir etkinlik deðil, politik bir
süreç. Bu süreç, her bir toplumsal
hareketin DSF olsun, olmasýn
yeni liberal saldýrýlara, savaþlara
ve her türlü tahakküme karþý
yürüttüðü günlük mücadelelerin
toplamýndan oluþuyor. DSF'nin
buradaki rolü, bu bir birinden
kopuk mücadelelerin deneyimlerini bir araya getirmek, bu
mücadeleleri ortak düþmana
karþý, ortak bir takvimde birleþtirmek. Bütün bunlar kendiliðinden olmuyor. Her bir ulusal
coðrafyada sayýsýz toplumsal
hareket, tüm yýl boyunca çeþitli
düzeylerde sürdürdüðü seferberliklerini, sosyal forum süreçleriyle
iliþkilendiriyor. Bu bir yerel kent
sosyal forumu düzeyinden, ulusal
sosyal forumlara; buradan bölgesel ve kýtasal olana doðru, aþaðýdan yukarýya bir piramit þeklinde
yükseliyor. Sonuçta yýlda bir kez
gözümüze çarpan 'etkinlik', aslýn-

da tüm yýl boyunca süren
mücadelenin deneyimlerinin
buluþtuðu bir forum.
DSF süreçlerinde alternatifler
doðrultusunda somut adýmlar
atýlýyor ve buna baðlý olarak
somut kazanýmlar da söz konusu.
Bunlarýn baþýnda savaþ karþýtý
hareketin kazanýmlarý yer alýyor.
Ýnsanlýk tarihinin en büyük kalabalýklarýný sokaða çýkaran ve
bunu küresel düzeyde gerçekleþtiren günümüz savaþ karþýtý
hareketin bir dizi somut kazanýmý
oldu. Örneðin, 1 Mart 2003'te
Ankara'da bir araya gelen savaþ
karþýtlarý, tezkereyi durdurarak,
ABD'nin Irak'a kuzeyden cephe
açmasýný ve Türkiye'nin iþgale
ortak olmasýný önledi. Ýspanya'da
savaþa karþý mücadele eden milyonlar, Bush'un yakýn müttefiki
Aznar'ý seçim sandýðýna gömerek,
bir baþka büyük kazaným elde
etti. Küresel direniþ hareketinin
daha bir çok alanda somut
kazanýmlarý söz konusu. Bunlarýn
baþýnda Dünya Ticaret Örgütü'ne
karþý Seattle'da ve Cancun'da elde
edilen zaferler, çokuluslu ilaç
tekellerinin patent haklarý için

bitecek?
ABD ýlýmlý saydýðý Arap
ülkelerinden dahi mesafeli
mesajlar alýyor. Hüsnü
Mübarek'in açýklamalarý bu
yönde yorumlanabilir. Arap egemenleri, "gösterdiðin sopa
karþýsýnda uyumlulaþma belki
ama, þu demokrasi ýsrarýnýz pek
hoþ deðil" der gibi.
Arap halklarýnýn ABD'ye duyduðu nefret hesaba katýldýðýnda,
Bush yönetiminin 'demokrasi
zorlamasý'nýn bumeranga
dönüþmesi ihtimali de hayli yüksek. Demokratik bir Ortadoðu
ABD'nin kâbusu olabilir, tabii
iþbirlikçilerinin de.
ABD giriþimine Avrupa'yý,
Arap devletlerini, bu arada
Türkiye'yi de ortak etmek istiyor.Tartýþma Haziran’da önce G-8,
sonra Ýstanbul'daki NATO
zirvesinde sürecek. Buralardan
da 'proje' adýna uygulanabilir,
somut sonuçlar beklemek sanýrýz
doðru olmayacak. ABD'deki
Kasým seçimlerinin tartýþma
üzerinde asýl belirleyici faktör
olacaðýný düþünmek daha
gerçekçi.
Bize düþen dünyanýn tüm savaþ
karþýtlarýyla beraber, Bush yönetimini sallamaya devam etmek.
Amerikan halkýnýn onlarý silkeleyip atmasýna yardýmcý olmak.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, baþka konularda ne
düþündüklerine bakmaksýzýn,
dileyen herkese bu imkaný
saðlýyor. Onlarý bekliyoruz,
Haziran’a hazýrlanýyoruz. Þenliðe
katýlma zamaný!
Cem HÝRE

Sosyal forum
nedir,
ne deðildir?
baþlattýðý saldýrýlara karþý Güney
Afrika ve Brezilya'da elde edilen
baþarýlar geliyor.
Küresel hareket, kadýna karþý
uygulanan þiddete, seks ticaretine
ve çocuk emeðinin sömürüsüne
karþý küresel mücadelesini
sürdürüyor. Yoksul ülkelerin
borçlarýnýn silinmesi kampanyalarýný sürdürürken, cinsel
ayrýmcýlýða ve cinsel yönelimlere
karþý uygulanan baskýlara karþý
çýkmaya devam ediyor. Örgütlü
iþçi hareketiyle, genç aktivist
kuþaðýn mücadelesi her geçen
gün daha çok birlik yönünde ilerliyor. Ýçme sularýnýn özelleþtirilmesinden, sosyal devlet
anlayýþýnýn terk edilmesine, küresel ýsýnmadan, genetik olarak
oynanmýþ gýdalara kadar yaþamýn
her alanýnda küresel kapitalizme
karþý mücadelede milyonlar bir
araya geliyor. DSF, tüm bu
mücadelelerin aktivistlerini bir
araya getiriyor, tartýþtýrýyor ve
ileriye yönelik yeni mücadele perspektiflerinin ve takvimlerinin
oluþmasý için olanaklar yaratýyor.
F. Levent ÞENSEVER

12
KISA
TARÝHÇE
12 Eylül 1980: 5 general 600
üyeli meclisin yasama ve
yürütme yetkisini beþ baþlarýna kullanmaya baþladý.
Ülkede her þey yasaklandý.
16 Eylül 1980: Milli Güvenlik
Konseyi bütün grevleri yasakladý. Grevdeki 51 bin iþçiye
iþbaþý yaptýrýldý.
17 Eylül 1980: Gözaltý süresi
süresiz uzatýldý.
7 Ekim 1980 : Necdet Adalý
idam edildi.
10 Kasým 1980: Onur
Yayýnlarý sahibi Ýlhan Erdost
dövülerek öldürüldü.
3 Aralýk 1980: 17 yaþýndaki
liseli Erdal Eren 17 günlük
yargýlamadan (iþkenceden)
sonra idam edildi.
19 Aralýk 1980: DÝSK davasý
baþladý.
2 Haziran 1981: MGK'nýn 52
numaralý kararý çýktý. Bu
karar pek çok þeyi ya-sakladýðý gibi, yasaklarýn tartýþýlmasýný ve eleþtirilmesini de
yasaklýyordu.
6 Haziran 1981: TÝP baþkaný
Behice Boran ve TÖB-DER
baþkaný Gültekin Gazioðlu
vatandaþlýktan çýkarýldý.
13 Haziran 1981: Bülent
Ersoy'a sahne yasaðý.
26 Haziran 1981: Baþkan
Abdullah Baþtürk ve 51 DÝSK
yöneticisi için askeri savcý
idam istedi.
22 Temmuz 1981: Evren
Erzurum konuþmasýnda "ilk
ve orta okullarda, liselerde
mecburi din dersi konacaktýr." dedi.
15 Aðustos1981: Dev-Sol
davasý baþladý. Savcý 141
idam istedi.
15 Ekim 1981: Bütün siyasi
partiler kapatýldý.
25 Aralýk1981: TÖB-DER
davasýnda 50 kiþi 1-9 yýl
hapse mahkum oldu.
17 Mayýs 1982: Aziz Nesin’in
aralarýnda olduðu Barýþ
Derneði davasý baþladý.
4 Eylül 1982: Askeri savcý 10
DÝSK uzmaný için idam istedi.
19 Ekim 1982: 186 idam
istemli Dev-Yol davasý
baþladý.
7 Kasým 1982: Yeni anayasa
için halkoylamasý yapýldý.
Yaklaþýk 17 milyon evet
oyuna karþýlýk 1 milyon 600
bin hayýr oyu çýktý. Bu arada
Evren 7 yýllýðýna cumhurbaþkaný oldu.
6 Kasým 1983: Yasaklý, vetolu
seçimler yapýldý. Seçime giren
bütün partiler derece aldý;
çünkü sadece üç partiye izin
verildi.
26 Mayýs 1985: Ankara
Sýkýyönetim komutaný Bilim
ve Sosyalizm yayýnlarýna ait
133 bin 607 kitabýn imha
edilmesini emretti.
2 Aðustos 1989: Eskiþehir
Özel Tip Cezaevi'nde 29
Haziran'da baþlayan açlýk
grevi sýrasýnda koðuþlara
baskýn yapýlarak Nazilli ve
Aydýn'a sevkedilmek üzere
arabalara doldurulan mahpuslardan Hüseyin Hüsnü
Eroðlu ve Mehmet
Yalçýnkaya öldürüldü.
9 Kasým 1989: Evren, cumhurbaþkanlýðýný Özal'a devrederek Marmaris'e çekildi. Hala
orada.

12 Eylül generalleri yargýlansýn

Asmayacaðýz,
hapiste besleyeceðiz
12 Eylül darbesinin ilk iþaretlerinden biri Aralýk 1979'da
Erzurum'daki Kýþ Tatbikatý'nda
geldi. Orduevinde konuþan
Kenan Evren "Kan dökmeyi
göze alýrsak, bunlarýn hakkýndan bir ayda geliriz."dedi.
hakkýndan geliriz dedikleri
sendikalar, siyasi partiler, kitle
örgütleri ve milyonlarca insandý.
Harekata "bayrak harekatý" adý
verildi.
Ve Türkiye, 12 Eylül darbesine
derin bir uykuda yakalandý. Saat
03:00'te TRT ve PTT istasyonlarýna el kondu. Emniyet müdürlüðü ve tesisleri ele geçirildi.
Demirel, Ecevit ve Erbakan
gözaltýna alýndý.
Saat 04:00'te Kenan Evren ve
kuvvet komutanlarýndan oluþan
Milli Güvenlik Konseyi'nin ilk
bildirisi radyolardan okunmaya
baþladý: "Türk Silahlý Kuvvetleri,
Ýç Hizmet Kanunu'nun verdiði
Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama
ve koruma görevini yüce Türk
milleti adýna emir ve komuta
zinciri içinde ve emirle yerine
getirme kararýný almýþ ve ülke
yönetimine bütünü ile el koymuþtur." Artýk herþey 5 generalin iki dudaðýnýn arasýndaydý.
Böylece parlamenter sistem
üçüncü kez kesintiye uðratýldý.
Parlamento feshedildi.
Milletvekillerinin dokunulmazlýðý kaldýrýldý. Bütün ülkede
sýkýyönetim ilan edildi ve

sokaða çýkma yasaðý kondu.
Artýk darbe sonrasý tam bir
devlet terörü yaþanmaya
baþladý. Darbe sonrasý 650 bin
kiþi gözaltýna alýndý. 329 kiþi
yargýsýz infazla, 346 kiþi þüpheli
biçimde, 171 kiþi gözaltýnda
iþkenceyle öldürüldü. 2 milyona
yakýn insan fiþlendi. 100 bin kiþi
siyasi nedenlerle yargýlandý. 517
kiþi idama mahkum edilip 51
kiþinin idamý infaz edildi. 937
film yasaklandý, 24 bin dernek,
bütün parti ve sendikalar kapatýldý. Onbinlerce iþçi gerekçe
gösterilmeden iþten atýldý.
Gazetecilere 3 bin 315 yýla varan

hapis cezalarý verildi. Grevdeki
51 bin iþçinin grevine son verildi.
12 Eylül'ün yarattýðý karanlýk
tablo bunlarla sýnýrlý deðil. Milli
Güvenlik Konseyi rejimi
yeniden yapýlandýrdý ve 660
yasa çýkartýldý. Anayasa'daki
görece düþünce ve örgütlenme
özgürlüðü ortadan kaldýrýldý.
Çýkarttýklarý Yargýtay ve
Danýþtay kararlarýyla bu kurumlarýn görece baðýmsýzlýklarýna
son verildi, konseye tabi kýlýndý.
Avukat ve barolara sýnýrlama
getirildi ve savunma hakký
ortadan kaldýrýldý.

Susurluðun arkasýndaki 12 Eylül
Abdullah Çatlý’nýn 1970’lerdeki yakýn arkadaþlarýndan
ülkücü Ömer Ay “Çatlý devletle iþbirliði içerisinde operasyon
yapmaya 12 Eylül darbesi lideri Kenan Evren döneminde
baþladý.” diyor.
Darbecilerin 12 Eylül’den sonra eli kanlý faþistleri kullandýðý
açýk. Bunlar Mehmet Aðar ile birlikte çete oluþturup onlarca
katliama, bombalamaya, yüzlerce kiþinin öldürülmesine imza
attýlar.
Ayrýca bu çetenin Türkiye’de eroin iþini yönlendirdiði de
ortaya çýktý. 1996 Kasým ayýnda Sususrluk’ta gerçekleþen kaza
ile siyasetin, emniyetin, ülkücü mafyanýn ortak fotoðrafýný
gördük. 12 Eylül generallerinin de eli bu çetenin içinde eroin
vs bulaþmýþtý.
Sususrluk olayýnýn hesabý da kapanmadý. Hesabýný onun
ardýndaki asýl güç 12 Eylül darbesi generallerini de kapsayacak bir biçimde almalýyýz.

Orduyu, müdahaleye uzun
süredir davet eden Türk sermaye sýnýfý 12 Eylül'le rahat bir
nefes aldý. Artýk sendikalar
ortadan kaldýrýlmýþ, grev yasaklanmýþtý. 24 Ocak 1980
ekonomik kararlarý hayata
kolayca geçirilebilirdi. Çünkü 24
Ocak kararlarý neo-liberal
ekonomik-politik yaptýrýmlarýn
vahþice uygulanmasýný gerektiriyordu. 12 Eylül ayný zamanda özelleþtirme adý altýnda soygunlarýn, büyük vurgunlarýn ve
hortumlarýn da önünü açtý.
Aslýnda 12 Eylül darbesiyle
birlikte toplumda tepeden bir
"karþý-devrim" gerçekleþtirildi.
Toplum politik, ekonomik ve
hukuksal bir cendereye sokuldu.
Bugün bütün anti demokratik
uygulamalarýn, iþsizliðin, yoksulluðun, özelleþtirme vurgunlarýnýn arkasýnda 12 Eylül
darbesinin damgasý vardýr. Bu
nedenle 12 Eylül'ün tüm pisliðini temizlemek 12 Eylül generallerini yargýlamak gerekir. 12
Eylül'ün maðdurlarý yalnýzca
devrimci örgütlerin militanlarý
deðildi. Milyonlarca insan,
bütün bir iþçi sýnýfý ve uzun vadede bütün toplumdu. 12 Eylül'ü
yargýlayacak dinamik de
gücünü buradan alacaktýr.

Ahmet YILDIRIM

KÜLTÜR

"Düþçüler"
sokaða çaðýrýyor

1968

Mayýsý'nda Paris...
Dünyayý saran yangýnýn
baþladýðý yýllar ve mekanlar. Sinema
tutkunu ve ayný zamanda birbirlerine aþýk ikiz kardeþler. Kendisini 68
Parisi'nde buluveren taþralý, masum,
naif bir Amerikalý genç erkek hayatlarýna katýlýyor. O da sinema
tutkunu. Kýsa zamanda aralarýnda
alýþýlmadýk ve cinsellikle sinemanýn
dýþýnda pek birþeyin bulunmadýðý
bir iliþki kuruluyor. Amerikalý genç,
ikizlerin evine yerleþiyor. Tüm hayatý sinema filmleri gibi algýlýyorlar.
Filmlerdeki replikleri tekrarlayýp,
þarap ve esrar içiyor, seviþiyorlar.
Evden çýkma ihtiyacý bile duymuyorlar. Ýkizlerin babasýnýn uzun bir
tatile giderken býraktýðý çeklerle
geçiniyorlar; çalýþma dertleri yok.
Dinlendirici, kaygýsýz ve rahat bir
hayat yani.
Duvarlarda o günlerde tüm dünyada gençleri yaptýðý 'Kültür
Devrimi'nin fikirleriyle etkilemiþ
olan Mao'nun posterleri. Ellerinde
yine Mao'nun kýzýl kitabý (burada bir
parantez: Fransýz genç, Mao'nun
Kýzýl Kitabý'nýn bir milyar insan
tarafýndan okunmasýnýn ne
muhteþem bir þey olduðunu
anlatýrken, Amerikalý bir milyar
insanýn birden kitap okumasýnýn iyi,
ama hepsinin ayný kitabý okumasýnýn ne kadar dar bir ufuk
olduðunu hatýrlatýyor). Buraya
kadar Bertolucci ustanýn psikanaliz
konusundaki yetkinliðine tanýk
oluyoruz.
Ama usta 68'in bunlardan ibaret
olmadýðýný hatýrlatýyor. Üç genç
ellerinde þarap þiþeleri, salonun
ortasýna kurduklarý çarþaflardan bir
çadýrýn içinde derin uykudayken,
genç kadýn ailesinin gelip onlarý bu
halde gördüðünü anlamasý üzerine
intihar etmeye karar veriyor ve havagazýna uzun bir hortum baðlayarak
çadýrýn içine kadar getiriyor. Burada
da yerleþik ahlaki deðerlerin bilincimize ne derece nüfuz etmiþ
olduðunu izliyoruz. Gaz üçünü de
zehirlemek üzereyken camý kýrýp
geçen bir taþ yanlarýna düþüyor.
Diðerleri de uyanýyor, ama kadýn
onlar uyanmadan hemen önce intihar 'delillerini' ortadan kaldýrýyor.
Pencereye koþuyorlar ve sokaktaki
kýzýl bayraklý gençlerin gösterisine
tanýk oluyorlar. Bohem hayat o anda
sona eriveriyor. Sokakta göstericilerin yanýnda slogan atarken buluyorlar kendilerini. Çünkü hayat onlarý
çaðýrýyor.
Sözün bundan sonrasýný, filmin
yönetmeni Bernardo Bertolucci'nin,
bugünün muhalefetiyle o günlerin
muhalefeti arasýndaki baðlantý
hakkýnda sorulan bir soruya verdiði
yanýta býrakalým:
"Bu gençler bir azýnlýk. Ne zaman
bir G8 toplantýsý olsa, orada
toplanýp, globalizme meydan okuyorlar. Seattle'da, Cenova'da...
Cenova'da polis çok büyük bir þiddet sergiledi.' Düþçüler'deki son
sahnede de polis göstericilere
saldýrýyor. O sahnede aklýmda
Cenova vardý. Bu günün muhalif
gruplarýný çok ilgi çekici buluyorum.
Geçmiþteki örgütlerden çok farklýlar
ve azýnlýktalar. Bazý bakýmlardan
68'in düþleriyle irtibattalar, bugünün
deðerleri farklý olsa da... Bugünün
meselesi dünyadaki zenginliðin dengesizliði. 68'in meselesi baþka bir
þeydi. Fakat dünyanýn dört bir
yanýnda 68'in düþlerini kuran
gençler var."
Özlem GÜZEL
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Truva: Irak savaþý gibi
Truvalý Paris Ispartalý Helen’i
kendi þehrine kaçýrýr. Böylece
Mikanaenlerin güçlü kralý
Agememnon’un Yunan þehir
devletleri arasýnda kurduðu
büyük koalisyonun binlerce
gemisi ve on binlerce askeri
Truva kýyýlarýna yýðýlýr.
Filme ve çeþitli eleþtirmenlere
göre Truva savaþýnda seferber
olan Yunanlý asker sayýsý o
günün koþullarýna göre
devasadýr.
Ýnsan hemen bugünün
koþullarýna göre devesa bir
seferberliði hatýrlýyor.
Batý’nýn güçlü kralý Bush binlerce gemisi ile Basra Körfezi’ne
yerleþti ve sonra 150 bin kiþilik
devasa ordusu ile Irak’a
saldýrýdý.
Sonra, Truva direniyor.
Agememnon’un beklemediði
kadar uzun ve sert bir direniþ
bu. Aynen Bush ve çetesinin
Irak’tan beklemedikleri kadar
sert bir direniþle karþýlaþmalarý
gibi.
Agememnon’un sað kolu
Nestor Truva’dan çekilmenin
Mikanaenlerin hakimiyeti açýsýndan çok kötü olacaðýný anlatýyor.
Ne benzerlik! Irak direniþi
karþýsýnda þimdilerde ABD

yönetimi de ayný þeyleri tartýþýyor ve kimileri geri çekilmenin
ABD hegemonyasý açýsýndan
kötü olacaðýný anlatýyorlar.
Truva’da Odysseus meþhur at
hilesini buluyor. Geri çekiliyor
gibi yapan Yunanlýlar
Truvalýlara dev bir atý hediye
olarak býrakýyorlar. Kimi
Truvalýlar bu atý kabul etmeyerek yakmak gerektiðini
söylüyorlar. Ama sonunda at
Truva’ya sokuluyor. Truvalýlar
sokaklarda zafer eðlenceleri
yaparken attan dýþarý çýkan
Amerikalýlar Irak’ý yakýp yýkýyor, yok ediyorlar. (Mikanaenler
ya da Amerikalýlar, Truva ya da
Irak, ne fark eder ki?)
Truva’nýn yakýlýp yýkýlmasý,
katliamýn boyutlarý insana
Baðdat’ýn ve diðer Irak kentlerinin yakýlýp yýkýlmasýný hatýrlatýyor.
Ama acaba Amerikan yönetiminin elinde bir Truva atý hilesi
var mý? 30 Haziran’da bir Truva
atý hilesi kullanýlacak. Yönetim,
sözüm ona Iraklýlara býrakýlacak.
Bakalým Iraklýlar atý kabul edecekler mi? Þimdilik büyük
çoðunluk direnerek kabul
etmediðini anlatýyor.

Mike ABD'yi sorguluyor!
Bazýlarý onu eleþtiriyor. Ciddi
konularý sulandýrdýðýný
düþünüyor. Halbuki o, benim
diyen politik bir liderin dahi
ulaþamayacaðý bir etkiye sahip
oldu bile! Michael Moore. Bush
çetesini 'moore'artan adam!
Türkçe'ye çevrilen ilk kitabý
Aptal Beyaz Adamlar, ABD'de
üç milyon sattý. ABD'de onca
engele raðmen yayýmlanan tüm
kitaplarý en çok satanlar listelerinde en üst sýralarda yer
alýyor. Bunu saðlayan sadece
müthiþ hiciv yeteneði veya sivri
zekasý deðil, kapitalizmin berbat
bir sistem olduðunu kanýtlayan

BAK’ýn örgütlü
olduðu iller:
Adana
Mehmet Antmen (532) 564 59
Adapazarý
Kazým Bibinoðlu (533) 431 39 44
Akhisar
Fedai (0544) 515 62 59
Aliaða
Cihat (0532) 493 65 95
Ankara
Yýlmaz (0312) 231 31 59
Kemal (0532) 475 01 50
Antalya
Aytuð Saðlam (537) 391 06 32
Aydýn

argümanlarýyla ulaþtýðý eleþtiri
gücü.
Moore, Aptal Beyaz
Adamlar'da, Bush yönetimini bir
darbeyle iktidarý ele geçirdiðini
kanýtlamakla iþe baþlýyor.
Florida'daki inanýlmaz seçim
hilelerini ortaya seriyor. Sonra
kabine üyelerinin 'sabýka
dosyalarýný' teker teker ifþa ediyor. Çevirmeninin de söylediði
gibi 'Amerikan rüyasýnýn üzerine soðuk bir kova su döküyor.
Türkçe'ye çevrilen ikinci
kitabýnda Moore, 11 Eylül'ü
sorguluyor. Ladin ailesiyle Baba
Bush'tan bu yana süren iliþkileri

Mürsel Kartal (533) 656 24 22

Berna (0536) 652 92 68

Balýkesir
Mehmet Aslan (266) 244 98 68

Ýstanbul-K
Kadýköy
Aynur (0216) 330 43 56

Bartýn
Bedrettin(532) 724 04 23

Ýstanbul-M
Maltepe
Savaþ (0216) 305 77 55

Bursa
Ferruh Yýlmaz (532) 363 94 56

Ýzmir
Erkan (0535) 334 65 18
Mevlüt (0505) 296 97 86

Çanakkale
Mücahit (286) 213 79 04

ortaya koyuyor. Ladinlerin
holdinginin, Citygroup'la
General Electric'le hatta
Microsft'la olan ortaklýklarýný,
Cumhuriyetçiler'e yaptýðý
baðýþlarý açýða çýkarýyor. Kitabýn
adý "Ahbap Memleketim
Nerede?" 11Eylül sonrasýnda
ABD demokrasisinin
sefilleþmesini sergiliyor.
Michael Moore anti-kapitalist
hareketin kolaylýkla kullanabileceði malzemeyi elinin altýna
koyarkan, Türkiye solunda hak
ettiði ilgiyi nedense bulamýyor.
Müesser PINAR
Özgür (0543) 640 97 3
Mehmet (0542) 520 19 39
Trabzon
Ömer Faruk (0533) 230 67 83 (0462) 230 67 83
Yalova
Göktan (544) 646 36 01
Zonguldak
Aydemir (533) 792 54 93

Çerkezköy
Erdal Dede (537) 690 31 27

Kocaeli
Dursun (0532) 565 48 80
Enver (0532) 690 15 17

Çorum
Halil Özbent (533) 367 14 88

Kýrklareli
Can Ülgen (536) 636 33 88

Denizli
Hüseyin Öztürk (532) 327 10 34

Manisa
R. Tekin (536) 347 27 77

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun bütün faaliyetleri ve Bush Gelme kampanyasý
hakkýnda bilgi almak ya da
katkýda bulunmak isteyenler
için iletiþim telefonlarý þunlar:

Edirne
Nevzat (284) 21 -81 41

Muðla
Hasan R. Dural (535) 372 02 43

Küresel BAK : (212) 243 8957
Yýldýz Önen : (536) 219 6341

Gaziantep
Barýþ Poyraz (505) 229 99 85

Ordu
Ahmet Süngü (537) 301 05 04

Gebze
Ömer Çimen (532) 306 56 85

Samsun
Fýrat Ergül (542) 615 60 95

Ýstanbul-B
Beyoðlu
Berkay (0537) 709 18 19

Sivas
Murat (542) 893 09 13

Ýstanbul-Ç
Çengelköy

Tekirdað

NOT DEFTERÝ

Gelme Bush kampanyasý tüm
bir araya gelerek kampanyayý
nasýl inþa edeceklerini konuþacaklar.
GOP BAK ile iletiþim için
Namýk 0535 333 79 36, Kürþat
0537 728 54 40 ve Muzaffer 0532
739 13 17 arkadaþlarý arayabilirsiniz

Adapazarý’nda toplantý

EYLEM
PROGRAMI
28 Mayýs
Cuma
Çorum’da toplantý
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 89 57 - (0555) 346 64 72

29 Mayýs
Cumartesi
Kýrklareli’nde toplantý
Konuþmacý:
Memet Ali Alabora
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 89 57 - (536) 636 33 88

29 Mayýs
Cumartesi
Bursa’da basýn açýklamasý
Konuþmacý:
(212) 243 89 57 - (532) 363 94 56

31 Mayýs
Pazartesi
Trabzon’da toplantý
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 8957 - (0555) 346 64 72

1 Haziran
Salý
Ýstanbul
Basýn açýklamasý
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 8957 - (0555) 346 64 72

5 Haziran
Cumartesi

Saraçhane’de

Kitlesel
basýn açýklamasý

saat: 13.00

Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 8957 - (0555) 346 64 72

5 Haziran
Cumartesi
Bursa’da toplantý
Konuþmacýlar: Nuray Mert,
Mehmet Bekaroðlu, Melih
Pekdemir, Doðan Tarkan
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 8957 - (532) 363 94 56

13 Haziran
Pazar
Bartýn’da toplantý
Konuþmacý: Bülent Aydýn
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 89 57 - (0532) 724
Beyoðlu BAK her Perþembe
Karakedi’de (0537-709 18 19) ve
Kadýköy BAK her Salý Barýþ
Manço Kültür Merkezi’nde
(0536-888 83 67) toplanýyor.

9 Mayýs Cumartesi günü “Gelme
Bush” toplantýsý yapýldý.
Þair Roni Margulies ve Küresel
BAK aktivistlerinde Arife
Köse'nin konuþmacý olduklarý
toplantýya 40 kiþi katýldý.
Lastik-ÝÝþ'in toplantý salonunda
yapýlan toplantýda Roni Margulies
neo-liberal politikalar ve bunlarla
savaþ arasýndaki baðlantýyý
anlatýrken Arife Köse Küresel
Barýþ ve Adalet Koalisyonu ve
'Gelme Bush' kampanyasý hakkýnda bilgi verdi.
Tartýþma bölümünde kampanyanýn nasýl daha büyük hale
getirileceði tartýþýldý.

Marmara Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu
11 Mayýs Salý günü Mehmet Ali
Alabora ve Roni Margulies'in
konuþmacý olarak katýldýklarý
"Küreselleþme" baþlýklý bir panel
düzenlendi.
Belki de okulun ilk siyasi toplantýsý olan bu panele yaþ ortalamasý
tahminen 20'nin altýnda olan 300
küsur kiþi katýldý. Toplantý sonunda pek çok kiþi BAK faaliyetlerine
katýlmak istediðim,ni belirtti.
Toplantýda aktivist formu
doldurmuþ olan öðrenciler 15
Mayýs cumartesi günü Karakedi
Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek okulda neler yapabileceklerini konuþtular.

Denizli’de toplantý
12 Mayýs'ta Edebiyat Dostlarý
Lokali'nde Savaþsýz Bir Dünya
Mümkün baþlýklý bir toplantý
yapýldý. 70 kiþinin katýldýðý toplantýda kampanyanýn adýnýn neden
'Gelme Bush' kampanyasý olduðu,
nasýl daha büyük bir kampanya
inþa edebileceðimiz gibi konular
tartýþýldý.
Toplantý sonunda üniversiteli
BAK aktivistleri stand açmaya
karar verdiler.

Bursa Uludað Üniversitesi
12 Mayýs'ta Uludað Üniversitesi
Bahar Þenlikleri kapsamýnda
yapýlan Küreselleþme ve Türkiye
baþlýklý toplantýya Orhan Alkaya
ile Roni Margulies konuþmacý
olarak katýldýlar. Toplantýya çok
genç ve ezici çoðunluðu örgütlü
ve/veya solcu olmayan 80 öðrenci
geldi. Öðrenciler Ýstanbul'da
yapýlacak mitinge 50 otobüs
gelmeyi amaçladýklarýný söylediler.
15 Mayýs’ta ise Ýstanbul BAK’tan
Saruhan Oluç’un katýlýmýyla 40
kiþilik bir panel yapýldý. Panelde
'Gelme Bush' kampanyasýnýn
Bursa’da nasýl örgütleneceði
tartýþýldý.

Çorum

Küresel BAK ODTÜ þenliklerindeydi
Küresel BAK aktivistleri, Ortadoðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) þenliklerinde stand açtý, bülten ve sticker daðýttý, imza topladý.
Bütün günü standda ve de þenlik alanýnda 'Gelme Bush' kampanyasýný anlatarak geçiren Küresel BAK aktivistleri, akþam olunca
Bulutsuzluk Özlemi konserinin olduðu stada gitti. Bulutsuzluk Özlemi ilk birkaç þarkýdan sonra sahneden 'Gelme Bush' diye seslendi. Bu
çaðrý þarký aralarýnda sýk sýk tekrarlanýrken BAK aktivistleri sahnenin
önünde, "'Gelme Bush, Irak'ta Ýþgale Son, Filistin'e Özgürlük" pankartý
açtýlar ve 'Gelme Bush' sloganý attýlar.
Kýsa bir süre içinde 3.000-4.000 kiþilik stadýn tümü "Gelme Bush"
sloganý atmaya baþladý, sahnenin önünde ve arkasýnda açýlan pankart
elden ele geçirile-rek tribünlerin en üstüne kadar çýktý.
Konser sonrasýnda da “Gelme Bush”, “Ampul Tayyip”, “Öldürmiycez, ölmiycez, kimsenin askeri olmýycaz." sloganlarý atýldý.

Galatasaray Üniversitesi
14 Mayýs Cuma günü
Küreselleþme ve Savaþ konulu bir
toplantý yapýldý. Bülent Somay'ýn
konuþmacý olduðu toplantýya 25
kiþi katýldý.
Toplantýda küreselleþmenin
askeri yüzü ve 'Gelme Bush' kampanyasýný inþa etmenin önemi
hakkýnda tartýþýldý. Toplantý sonrasý bir grup öðrenci okulun her
tarafýna 'Gelme Bush' afiþleri
astýlar.

Ýzmit’te toplantý
15 Mayýs'ta Ýzmit Yeni Meydan
Sahnesi'nde 'Gelme Bush' baþlýklý
bir panel düzenlendi. Konuþmacý
olarak sanatçý Zeynep Tanbay,
þair Roni Margulies, ve yazar
Ufuk Uras'ýn katýldýðý panelde
'Gelme Bush' kampanyasý
tartýþýldý.
100 kiþinin katýldýðý panelin
ardýndan Kocaeli Üniversitesi
öðrencileri en kýsa zamanda okulda stand açýp daha fazla aktivist
ile ilþiki kurmaya karar verdiler.

Kuzguncuk Küresel BAK
gönüllüleri toplanýyor
Pazar günü Kuzguncuk
Mülkiyeliler Birliði'nde 'Gelme
Bush' kampanyasýný Kuzguncuk,
Kanlýca ve Üsküdar'da örmek için
15 kiþi biraraya geldi.Böylece
Gelme Bush kampanyasý
Kuzguncuk'ta baþlatýlmýþ oldu.
Yapýlan toplantýda imza standý
açmak, 'Gelme Bush' stickerlarýný
ve afiþlerini esnafa daðýtmak,
yerel basýn ile iliþki kurmak,
konser, meþaleli yürüyüþ, uçurtma uçurmak, þehir hatlarý
vapurlarýnda bildiri daðýtmak gibi
önerilerde bulunuldu.

Çerkezköy’de BAK toplantýsý
Çerkezköy BAK 17 Mayýs’ta
Mehmet Ali Alabora’nýn konuþmacý olarak katýldýðý bir toplantý

düzenledi
90 Kiþinin katýldýðý toplantýda,
nasýl bir kampanya yapmak
gerektiði tartýþýldý.
Çerkezköy’deki fabrikalardan ve
sendikalardan da katýlýmýn
olduðu toplantý somut kararlar
alýnarak bitti.
BAK’ýn çýkardýðý Gelme Bush
bildirisinin daðýtýlmasý, zaten
hazýrlanmýþ olan savaþ karþýtý
fotoðraf sergisinin örgütlenmesi, 5
Haziran’da Ýstanbul’daki mitinge
katýlýmý saðlamak, Gelme Bush
pikniði ve þenliðinin yapýlmasý
toplantýdan çýkan sonuçlardan
birkaçýydý.

GOP’ta hertarafa
“Gelme Bush” asýlacak
22 Mayýs'ta Eðitim-Sen 4 nolu
GOP Þubesi’nde yapýlan toplantýya Memet Ali Alabora ile yaklaþýk 50 kiþi katýldý.
Memet Ali Alabora Bush ve
Nato'ya niye karþý çýkmamýz
gerektiðini birbirimize anlatmamýz yerine 27 Haziran'a bir ay
kalmýþken "Gelme Bush" kampanyasýný GOP'ta nasýl örgütlerizi
tartýþalým diye baþladý.
Katýlýmcýlardan birinin evlerimize çarþaflarýn üzerine "Gelme
Bush" yazarak sarkýtalým önerisi
geniþletilerek, bir kampanyaya
dönüþtürüldü. GOP'taki tüm
esnaflarla konuþulacak camlarýna
Bush'a karþý afiþ yapýþtýrýp
yapýþtýrmayacaklarý sorulacak.
Sonra bir gün saptanýp, basýn
eþliðinde bir iki ünlü isimle camlara afiþleri asýp, ayný anda evlerden afiþ, çarþaf vs sarkýtýlacak.
sonra bunu tüm Türkiye'ye yayalým diye karar verildi.
Bunun dýþýnda okullarda birer
saatin barýþ saatine ayrýlmasý,
velilerle konuþulup onlarýn bu
kampanyaya destek vermelerinin
saðlanmasý, hem 5 Haziran'da
hem 27 Haziran'daki gösterilere
kalabalýk katýlmak için çalýþýlmasý
konuþuldu.
Bu hafta Çarþamba akþamý saat
19:00'da Eðitim-Sen'de aktivistler

15 Mayýs Cumartesi günü Ýstanbul ile ayný zamanda Çorum'da
da Küresel BAK Irak'taki iþkence
uygulamalarýna karþý bir basýn
açýklamasý yaptý.
70 kiþinin katýldýðý eyleme yerel
basýn da büyük ilgi gösterdi.

Bush'a karþý
bisikletli eylem
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu üyeleri, ABD Baþkaný
George Bush'un NATO Zirvesi
için Türkiye'ye gelmesine karþý
çýkmak ve Ýsrail'in Filistin'e yönelik saldýrýlarýný kýnamak için
Saraçhane'den Beþiktaþ'a giderek,
''Gelme Bush'' bisiklet turu yaptý.
Beþiktaþ Ýskelesi'nde BAK adýna
açýklama yapan Ufuk Uras, tur
boyunca balýk tutan vatandaþlara,
pazar gezisi yapanlara, turistlere,
Dolmabahçe Sarayý önünde nöbet
tutan askerlere Bush'u istemediklerini ve O'nun baþkanlýðýnda
Ýstanbul'da yapýlacak NATO
Zirvesi'nde yeni kararlar alýnmasýna karþý olduklarýný ifade ettiklerini söyledi.

Maltepe’de film gösterisi
Cumartesi akþam saat 20:0021:30 arasý Beþçeþmeler parkýnda
sinevizyondan BAK'ýn hazýrladýðý ve atlas degisinin verdiði
savaþ karþýtý belgesel filmlerden
gösterimler yaptýk.
Bu gösteriyi yaklaþýk 100-150
kiþi izledi

Kartal BAK kuruldu
Pazar günü Kartal Eðitim-Sen'de
BAK'ý ve "Bush Gelme" kampanyasýný anlatan bir toplantý düzenlendi. 22 kiþinin katýldýðý toplantýda BAK'ýn ve kampanyanýn ayrýntýlarý konuþuldu. Önümüzdeki
Çarþamba günü, Kartal Vakýf'ta
BAK örgütlenme toplantýsý yapýlacak.

Avcýlar’da toplantý
Avcýlar Eðitim Sen þubesinde
yapýlan toplantýya konuþmacý
olarak Roni Margulies ve Faruk
Sevim katýldý.
Toplantýya 70’in üzerinde
öðretmen ve yerel aktivist
katýldý. Katýlýmcýlar arasýnda SHP
ve ÖDP ilçe yönetimlerinden
üyeler de vardý.
Toplantýda yararlý tartýþmalar
yapýldý.

NOT DEFTERÝ

Türkiye'de devam ediyor . . .

Küresel BAK'tan
Ýzmir'de Panel
Küresel BAK tarafýndan 14
Mayýs’da Ýzmir’de yapýlan
"Savaþ, Irak Ýþgali ve Medya"
baþlýklý panele konuþmacý
olarak gazeteci Ragýp Duran,
Haber Ekspres gazetesinden
Süleyman Gençel ve Küresel
BAK’tan Tayfun Mater katýldý.
Ragýp Duran 1. Körfez Savaþý,
Irak Ýþgali ve Tezkere konularý
üzerinde konuþarak medyanýn
genel olarak savaþtan yana yer
aldýðýný söyledi. Medyanýn egemenlerden yana taraf olmasýnýn
savaþ dönemlerinde daha da
yükseldiðini anlattý. Ragýp

Duran daha sonra Küresel
BAK'ýn savaþ ve iþgal
karþýtlýðýný makul ve olumlu
bulduðunu da belirtti.
Süleyman Gençel, özellikle
Türk-Yunan iliþkileri ve Kýbrýs
konularýnda medyanýn nasýl
kýþkýrtýcý bir role sahip
olduðunu kendi deneylerine de
dayanarak anlattý. Büyük sermaye gruplarýnýn gazetelerinin
dýþýnda Ýzmir'in iki yerel
gazetesinden biri olan Haber
Ekspres gazetesinin savaþ
karþýtý seslere sürekli yer vermeye çalýþtýðýný belirtti.
Tayfun Mater ise Irak'ta
Savaþa Hayýr Koordinasyonu
ve Küresel BAK'ýn kuruluþ ve
geliþme süreçlerini anlatarak,
bu süreçte medyanýn tutumuna
iliþkin gözlemlerini anlattý.
Mater, Küresel BAK'ýn savaþa
ve iþgale karþý çýkan tüm bireyleri kapsayan geniþ bir birlik
olma çabasýnda olduðunu da
anlattý.

Ýzmir'de NATO
önünde eylem
"Savaþ, Irak Ýþgali ve Medya"
panelinde konuþmacýlar

NATO Güneydoðu Avrupa
Müþterek Kuvvetler
Komutanlýðý'nýn Ýzmir Buca'da

ki Kýþlasý önünde Küresel BAK
tarafýndan kitlesel basýn açýklamasý yapýldý.
Buca yolu üzerinde toplanan
yaklaþýk yüz kiþi kýþla kapýsýna
kadar "Bush gelme istemiyoruz", "Katil ABD
Ortadoðu'dan defol", "Ýnsanlýk
onuru iþkenceyi yenecek",
"NATO yýkýlsýn, çocuk parký
yapýlsýn" sloganlarýyla yürüdü.
Küresel BAK adýna açýklama
yapan Mevlüt Ülgen "Bush,
iþgalci, çocuk katili, iþkenceci,
savaþ suçlusu, doða katliamcýsýdýr. Dünyada yoksulluðun,
açlýðýn, iþsizliðin nedeni olan
politikalarýn uygulayýcýsýdýr. Biz
Bush ve çetesini istemiyoruz."
diyerek Küresel BAK tarafýndan
NATO zirvesine ve Bush'un
Türkiye'ye geliþine yönelik
yapacaðý eylemler hakkýnda
bilgi verdi.

Ege Üniversitesi’nde
toplantý
Mor ve Ötesi’nden Harun
Tekin, Yýldýz Önen ve Mevlut
Ülgen’in konuþmacý olarak
katýldýðý toplantýya 50 kiþi
katýldý.
11 Eylül sonrasý dünyadaki
koþullarý anlatan Mevlut
Ülgen’den sonra konuþan
Harun Tekin neden daha geniþ
bir savaþ karþýtý kampanya
örgütlememiz gerektiðini ve
neden barýþçýl eylemler yapýlmasýnýn önemini anlattý.
Daha sonra söz alan Yýldýz
Önen ise Küresel BAK’ýn
faaliyetlerini özetledi.
Toplantýya katýlanlarýn çok
sayýda söz aldýðý toplantýda 15
öðrenci Küresel BAK’ýn
faaliyetlerine katýlacaklarýný
belirttiler.

Irak’ta ki iþkenceler kýnandý
15 Mayýs Cumartesi günü Beþiktaþ motor iskelesinde Irak'ta
devam eden iþkence, tecavüz ve bombalamalara karþý Küresel
Barýþ ve Adalet Koalisyonu tarafýndan bir basýn açýklamasý
yapýldý. Önce 15 dakikalýk oturma eyleminin yapýldý ve ardýndan Küresel BAK’tan Nuri Ödemiþ basýn açýklamasýný okudu.
Sýk sýk "Irak halký yalnýz deðildir" sloganý atýldý.

Sýk sorulan sorulara cevaplar
1-''Gelme Bush'
sloganý kampanyayý
daraltýyor mu?
Tam tersine bugün bu slogan
en geniþ savaþ ve küreselleþme
karþýtý birliði yakalamayý
saðlayan tek slogandýr. Çünkü
Bush iktidara geldiði günden
beri yaptýklarýndan dolayý,
hem neo-liberal politikalar
hem de savaþ dendiðinde akla
gelen ilk isim. Gelme Bush sloganýnýn içinde 'emperyalizm'
kelimesi yoktur ama bugün
Bush herkes için emperyalizmin simgesi. Küresel anti
kapitalist savaþ karþýtý hareket,
Bush'un katil olduðunu, çevre
düþmaný, silah tüccarý ve
petrol delisi olduðunu, Teksas
Valisiyken onlarca idama onay
veren bir idam sever
olduðunu ve küresel tüm
kurumlarý ABD'nin hegemonyasýný kurma ihtiyaçlarýna
göre yeni baþtan þekillendiren
programýn siyasal sorumlusu
olduðunu teþhir etti.
Dolayýsýyla Bush savaþ ve iþgal
karþýtý tüm güçleri mücadelede
birleþtirebilme özelliðine sahip
olan isimdir. Bu nedenle
'Gelme Bush' demek kampa-

nyayý daraltmaz, tam tersine
onu alabildiðine geniþletir ve
tüm güçleri birleþtirir.

2-N
Neden tek konulu
kampanya yapýyoruz?
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu neo-liberal politikalara ve savaþa karþý
mücadele etmek üzere kurulmuþ bir koalisyondur. Çünkü
bugün savaþ ve iþgal dünyadaki bütün baþka sorunlarý kesen
en önemli konudur. Eðer savaþ
karþýtlarý olarak bu mücadeleyi
kazanýrsak geri kalan her türlü
sorunu çözmek bizim için
daha kolay olacaktýr. Bunun
için ise savaþa ve iþgale karþý
olan en geniþ birliði saðlamak
en kilit noktadýr. Dünyadaki
savaþ karþýtý hareketin özelliði
arasýndaki her türlü baþka
tartýþmayý bir yana býrakarak
savaþa ve iþgale karþý sokaklara dökülmüþ olmasýdýr.
Ýspanya'da Aznar'ý deviren
milyonlarca savaþ karþýtý da
baþka birçok talebe ve görüþe
sahiptir mutlaka ama, tek bir
taleple, yani 'savaþa ve iþgale
hayýr' sloganýyla sokaklara
dökülerek hükümeti

devirmeyi baþarmýþtýr. Bu tek
bir hedefe vurmanýn sonucudur. Bu nedenle tek bir sloganý
olan somut bir kampanya yapmak çok önemlidir.

3- Neden Ýslamcýlarla
birlikte kampanya yapmalýyýz?
Aslýnda bu sorunun kendisi
bile baþlý baþýna yanlýþ bir
soru, fakat doðal olarak her
yerde karþýmýza çýkan bir soru.
Aslýnda bu sorunun tek bir
cevabý var; çünkü onlar da bu
savaþa ve iþgale karþýlar ve
bunun için mücadele ediyorlar. Savaþa ve iþgale karþý
mücadele etmenin kriterleri
yoktur. Eðer 'kimler savaþa
karþý mücadele edebilir' diye
sormaya ve bunun kriterlerini
belirlemeye baþlarsak sonuçta
sadece bir avuç sosyalist
olarak kalýrýz, üstelik 'hangi
sosyalistler' diye sorduðumuz
da daha da az kalýrýz.
Dolayýsýyla kriter belirlemekten vazgeçip savaþa ve iþgale
karþý olan herkesle kol kola
girmeli ve mücadele etmeliyiz.
Ýslamcýlarýn ne kadar tutarlý
demokratlar olup olmadýklarý

tamamen baþka
bir tartýþma konusudur. Eðer
bizim iddiamýz en tutarlý
demokratlarýn bizler olduðu
ise bu tutumumuzu islamcýlara karþý olan tavrýmýzda da
bunu göstermeliyiz.

4-M
Militan olan eylem
hangi tür eylemdir?
Bu savaþý ve iþgali bitirecek ve
en nihayetinde baþka bir
dünyayý kuracak olan eylem,
milyonlarýn eylemi olacaktýr.
Ne bu savaþý ve iþgali durdurma iþini ne de bu dünyayý
deðiþtirmeyi bir grup akýllý ve
kahraman devrimci ya da parlamentodaki bir parti yapamaz. Bu nedenle önemli olan,
bir grup kahraman devrimci
olarak NATO toplantýsýnýn
yapýlacaðý yerde eylem yapmak deðil, milyonlarý sokaða
döküp 'Gelme Bush' diye
haykýrmalarýný saðlamaktýr.
Ayrýca zor olan bunu saðlayabilmektir. Ýspanya'da Aznar'ý
deviren küçük gruplarýn yaptýðý 'militan' eylemler deðil,
milyonlarýn sokaða dökülüp
'Ýþgale Hayýr!' diye haykýrmasýdýr.

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
- 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.
-Sosyalistler 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
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NATO zirvesi için þehre katiller geliyor!

Haziran'da
gelmek zor!
35 bin polis, 500 keskin niþancý, jandarma
desteði, fazladan motorlu birlikler, havada polis helikopterleri, denizde sahil
güvenlik botlarý, balýkadamlar, SAS ve
SAT komandolarý, patlayýcý uzmanlarý,
binlerce dedektör, maket uçak saldýrýlarý na karþý frekans bozucular, uzman polis
köpekleri, kullanýlan ve kullanýlmayan
tüm havaalanlarýna yerleþtirilecek yeni
uzaktan izleme cihazlarý, binlerce askeri
ve sivil istihbarat görevlisi, aylardan beri
yürütülen yol ve trafik düzenlemeleri,
Boðaz trafiði kontrolünün sýkýlaþtýrýlmasý,
okullarýn erken tatil edilmesi ve sýnavlarýn
ertelenmesi olasýlýðý, polis ve jandarmada
kaldýrýlan izinler, ABD'den gelecek
yüzlerce CIA ajaný ve üçbin kiþilik koru ma ordusu, gelecek her ülke liderinin
kendi yakýn korumalarý, kurþun, roket ve
gaz iþlemeyen zýrhlý jandarma araçlarý,
binlerce uzun ve kýsa namlulu silah,
onbinlerce mermi, aylardýr sürdürülen
gösteri ve yürüyüþ bastýrma ve daðýtma
provalarý ve halktan gizlenen kimbilir
daha nice önlem...
Bütün bunlar Haziran ayý sonunda Ýstanbul'da yapýlacak olan NATO zirvesine
katýlacak ülke liderlerini, özellikle de hepsinin patronu ve temsilcisi, iþkenceci,
iþgalci, çocuk katili, idamsever, petrol
manyaðý, sömürgeci, özgürlük ve çevre
düþmaný, büyük þirket sözcüsü, ABD
baþkaný George W. Bush'u yaþadýðý
topraklarda görmek istemeyen sýradan
halka karþý alýnan önlemler.

Neden bunca önlem?
Çünkü dünyanýn patronu dünyalýlardan
korkuyor! Irak'ta direniþ hiç beklemediði
boyutlara ulaþtý ve büyüyerek sürüyor.
Sýrtlarýný sývazlayarak

savaþa yolladýðý gençler
ülkelerine hergün tabutlar
içinde dönüyor. Aileler
evlatlarýnýn ölmesini
istemiyor ve hergün biraz
daha çoðalarak sokaða
çýkýyor.
Müttefikleri birer birer
Amerika'yý terk ediyor.
Demokrasi götürmeye
giden ABD ordusunun
iþkenceleri tüm dünya
TV'lerinde (üstelik de
ABD kaynaklý olarak)
yayýnlandýkça, insanlar
artýk yalanlara kanmamakla kalmayýp, nefret
duygularý beslemeye
baþlýyor. ABD, tepki
toplayacaðý gerekçesiyle,
olimpiyatlarda ('kendi
baþkaný önünde bile
eðilmeyen') Amerikan
bayraðýný açmama kararý
alýyor.
Bush'un kamuoyu
desteði her dönen tabutla
birlikte düþüyor.
Baþkanlýk seçimlerine
kalan süre giderek daralýrken ABD hiçbir somut
baþarý sergileyemiyor. Senato kendi generallerini bile halkýn gözü önünde yargýlamak zorunda kalýyor. Ve tüm dünyada 11
Eylül'den beri sürmekte olan savaþ karþýtý
küresel hareket, ýsrarlý faaliyetiyle,
emperyalizmin iþgal politikalarýna darbe
vurmaya devam ediyor.

NATO'yu durduralým
Gündeminde Afganistan, Irak ve
NATO'nun geniþlemesi ana konular
olarak bulunan NATO zirvesi hem 'onlar'
hem de bizim için önemli. ABD Irak'ta
sýrtýna aldýðý aðýr yükü artýk 'dost ve müttefik ülkeler'le paylaþma arayýþýnda.
NATO'nun Ortadoðu'daki yeni rolü bu
toplantýda belirlenecek. ABD Irak'taki
meþruluk sorununu böyle aþmaya çalýþacak. Baþbakan Erdoðan'dan asker ve
helikopter istendiði söylendi (NTV duyurdu, Dýþiþleri yalanladý). IMF'nin
Türkiye'nin ekonomik gündemindeki varlýðýný sürdürmesi kaçýnýlmaz. Bunun
siyasi karþýlýðý ise Türkiye'nin Irak batak-

lýðýna asker yollamasý olabilir.
Zirvenin gündeminde bu da yer
alabilir. Bizim için zirve bu açýdan
da ayrý bir önem taþýyor.

Gelme Bush!
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (BAK) geçen yýlýn
Ekim ayýndan itibaren bu zirveye
karþý bir kampanyanýn hazýrlýklarýna baþladý. Kampanyanýn
duyurusu Ocak 2004'te yapýldý ve
tüm hýzýyla sürüyor. Ýstanbul'da
baþlayan kampanya kýsa zamanda
onlarca kent, ilçe, semt ve mahalleye yayýldý, yayýlmaya devam
ediyor. Çeþitli yerlerdeki BAK'lar
çoðu zaman bir toplantý sonrasý,
kendi inisiyatifleriyle kuruluyor,
hýzla eylem kararlarý alýp hayata
geçiriyor. Haziran zirvesi
öncesinde, sýrasýnda ve sonrasýnda
pek çok etkinlik planlandý.
Kampanyalarýn temel sloganý
"Gelme Bush! Ýs-tte-m
mi-y
yo-rruz!".

Küresel BAK
Küresel BAK, dünyanýn neresinde olur sa olsun savaþlara karþý olan, ABD ve
müttefiklerinin Irak iþgalini istemeyen,
'Yeni Amerikan Yüzyýlý Projesi'yle
dünyayý hizaya getirip hegemonyasýný
kurmaya çalýþan Amerikan sermayesi
barbarlýðýna karþý 'biþeyler' yapmak
isteyen herkesi saflarýna çaðýrýyor.
Küresel sermayenin dünya egemen liðine karþý küresel çapta direniþe
çaðýrýyor. Seattle, Prag, Cenova,
Floransa, Selanik, Mumbai'de direndik
ve kazandýk. Direniþin bugünkü duraðý
Haziran sonundaki NATO zirvesi.
'Þehre Katil Geliyor', biz katil istemiyoruz. Onlar korkuyor,
BÝZ KAZANACAÐIZ!

