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1.600
ABD ve Ýngiliz askeri öldü

18.000
Asker yaralandý

100.000
Iraklý öldürüldü

172
milyar
dolar bugüne kadar
savaþa harcandý

Sonuç sýfýr
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51 gündür devam eden
SEKA direniþi sona erdi.
SEKA'da çalýþan 716 iþçinin
Ýzmit Büyükþehir
Belediyesi'ne devredilmesi,
televizyonlardan canlý
yayýnlarla sunuldu. 

Yeni moda
özelleþtirme

Benzer bir geliþme deniz-
cilik Ýþletmelerinde de
yaþanmýþ ve günlerce
mücadele eden, taleplerini
halka duyuran denizcilik
iþçileri, haklarý "korunarak"
belediyeye devredilmiþti.
AKP hükümeti,
önümüzdeki dönemde de
benzer adýmlarý atacak. 

Bu yeni yöntemde
kuþkusuz büyük bir
sahtekarlýk var. AKP
hükümeti, bu adýmla, bir
yandan IMF ve küresel ser-
mayeye yaranmayý
baþarýyor. Kamusal alaný
"çaktýrmadan" tasfiye ediy-
or. Ama bir yandan da
iþçilere zorbaca saldýr-
mamýþ oluyor ve uzlaþýyor-
muþ fikri veriyor.

Ýster denizcilik iþletmesi
olsun, isterse devasa
ekonomik bir birim olan
SEKA fabrikasý olsun,
devletin süvbanse
etmediði, kaynaklarýný
devletin ayarlamadýðý bu
büyük hacimli yatýrým ve
kamu hizmeti adýmlarýný
belediyelerin karþýlamasý
mümkün deðil.

AKP buna benzer bir
adýmý da SSK'larý Saðlýk
Bakanlýðý'na devrederek
attý.

SEKA'da ne oldu?

SEKA iþçileri kararlý bir
biçimde direnirken uzun
süren ve yalnýz kalan tüm
direniþlerde olduðu gibi
yorgun düþtüler. Kuþkusuz
SEKA'ya destek ziyaretleri
yapýldý. Kuþkusuz bazý
günler çeþitli sendikalar-
dan yöneticiler ev iþçiler
SEKA iþçileriyle birlikte
geceledi. Hatta 4 Mart'ta
olduðu gibi SEKA
direniþiyle destek için çok
sayýda iþyerinde iþyerini
terk etmeme eylemi
gerçekleþtirildi.

Bu eylemler gerçek-
leþirken hükümet ve Türk-
Ýþ de boþ durmadý ve
uzlaþma görüþmeleri yap-
týlar. SEKA'nýn tüm
çalýþanlarýyla birlikte Ýzmit
Büyükþehir Belediyesi'ne
devredilmesi devredilme
kararý bu görüþmelerde

alýndý.
Devri önerisi SEKA iþçi-

leri tarafýndan oylandý. 581
iþçi öneriye "evet" oyu
verdi. 63 iþçi ise "hayýr"
oyu verdi.

Sonuçta, tüm iþçiler yak-
laþýk iki aydýr direndikleri
ve yýllardýr yaþamlarýnýn
ezici çoðunluðunu içinde
geçirdikleri fabrikayý, bir
daha dönmemek üzere
terk ettiler.

Peki sorun, "Bizim

SEKA'dan ölümüz çýkar"
diyen iþçilerin bu slogan-
larýný unutmuþ olmasý ve
direnmemeleri mi?

Kesinlikle hayrý! SEKA
iþçisi direndi. Üstelik bu
direniþ özelleþtirmelerin,
IMF politikalarýnýn ne
kadar can yakýcý olduðu ve
emekçilerin yaþam stan-
dardýna doðrudan bir
saldýrý olduðunu tüm
kamuoyunun tartýþmasýný
saðladý. SEKA direniþi

bununla yetinmedi ve
AKP'nin, sýra iþçi sýnýfýnýn
haklarýna geldiðinde ne
denli zorba bir sermaye
partisi olduðunu bir kez
daha gösterdi. Baþbakan
Recep Tayip Erdoðan bir
çok kez polisin müdahale
etmesinin gerekli
olduðunu açýkladý. SEKA
direniþi AKP ile ser-
mayenin yeni liberal poli-
tikalarýnýn etle týrnak gibi
kopmaz bir bütün

olduðunu çok canlý bir
mücadeleyle kanýtladý.

4 Mart
yaygýnlaþtýrýlamadý

SEKA iþçileri belediyeye
devri önerisini kabul etme-
zlerse, gerçekten de
SEKA'dan cesetlerinin
çýkacaðýný gördüler. Bir
yanda polis terörüyle fab-
rikadan atýlmak, bir yanda
iþ haklarý korunarak baþka
bir alanda çalýþmak. SEKA
iþçilerinin bu ikilemde fab-
rikada direniþe devam
etmelerini saðlayacak tek
þey, bu direniþin yaygýn bir
destek göreceðinden emin
olmalarýydý.

Ama SEKA iþçileri bun-
dan emin deðillerdi. SEKA
iþçileri sendikalarýnýn ne
kadar yanýnda olduðundan
emin deðillerdi. SEKA iþçi-
leri Emek Platformu'nun
hükümete çektiði uarýlarýn
ne kadar arkasýnda dura-
caðýndan emin deðillerdi.  

Bugün, SEKA direniþinin
5 Mart'ta bittiðini söyle-
mek mümkün. Emek
Platformu 4 Mart'ta
SEKA'yla destek için iþyer-
lerinin terk etmeme kararý
aldý. Bu karar Türkiye'de
bir çok iþyerinde çok etkili
bir biçimde hayata geçti.
Yol-Ýþ, petrol-Ýþ gibi
sendikalarda örgütlü çok
sayýda iþçi, bir çok þehirde
iþyerlerini terk etmediler.
Gece meþaleli yürüyüþlerin
yapýldýðý bir çok iþyeri
oldu. SEKA'ya destek duy-
gusu çok yaygýn bir
duyguydu.

5 Mart'ta ise bu destek
daha yaygýn bir desteðe
dönüþtürülmedi. "Her yer
bir gün SEKA" oldu. Ama
ikinci gün hayat normale
döndü.

SEKA direniþi, iþçi
sýnýfýnýn direniþ gücünün
göstererek sona erdi. Bir
fabrikadaki iþçilerin bile
direniþinin tüm toplumu
nasýl etkileyebileceðini bir
kez daha gördük. 700
iþçinin SEKA'da baþlattýðý
direniþ, 70 milyon insanýn
gündemini belirledi ve
hayali gündemler yerine
gerçek gündemlerin
tartýþýlmasýný saðladý.
AKP'yi baþka hiçbir
eylemin ve gücün yapa-
mayacaðý kadar kesin bir
biçimde teþhir etti.
AKP'nin yeni liberal pro-
gramýn yýlmaz bir
savunucusu olarak küresel
sermayenin hizmetinde
çalýþtýðýný gösterdi.

SEKA  Belediyeye  devredildi

SSEEKKAA  ddiirreenniiþþii  bbooyyuunnccaa  ççookk  ssaayyýýddaa
ddeesstteekk  eeyylleemmii  ggeerrççeekklleeþþttii..  ÇÇookk  ssaayyýýddaa
ssooll  ggrruupp,,  mmiilllleettvveekkiilllleerrii,,  kkoonnffeeddeerraassyyoonn
bbaaþþkkaannllaarrýý  SSEEKKAA  iiþþççiilleerriinnee  ddeesstteekklleerriinnii
ggöösstteerrddiilleerr..  DDeesstteekk  zziiyyaarreettlleerrii  kkuuþþkkuussuuzz
ççookk  öönneemmllii..  DDeesstteekk  vveerriilleenn  iiþþççiilleerriinn  yyaall-
nnýýzz  oollmmaaddýýððýý  dduuyygguussuunnuu  ggüüççlleennddiirriirr..
SSýýnnýýff  ddaayyaannýýþþmmaassýýnnýýnn  öönneemmiinnii  bbiirr  kkeezz
ddaahhaa  ggöösstteerriirr

FFaakkaatt  bbiirr  ddiirreenniiþþiinn  kkaazzaannmmaassýý  iiççiinn  aattýýll-
mmaassýý  ggeerreekkeenn  ddaahhaa  ggeerrççeekkççii  aaddýýmmllaarr
vvaarrddýýrr..  BBiirr  yyaannddaann  ddiirreenniiþþççii  iiþþççiilleerr
ddeesstteekklleenniirrkkeenn,,  ddiiððeerr  yyaannddaann  ddaa
ddiirreenniiþþiinn  kkaazzaannmmaassýý  iiççiinn  bbiirr  ddiizzii  aaddýýmmýý
aayynnýý  aannddaa  aattmmaakk  zzoorruunnlluudduurr..  DDiirreenniiþþiinn
kkaazzaannmmaassýý  ddeesstteekk  zziiyyaarreettlleerriinnee  ddeeððiill,,
bbuu  aaddýýmmllaarrýýnn  aattýýllýýpp  aattýýllaammaammaassýýnnaa
bbaaððllýýddýýrr..

BBuu  aaddýýmmllaarrýýnn  eenn  bbaaþþýýnnddaa  iissee,,  ddiirreenniiþþiinn
ppoolliittiikkaassýýnnýý  ttüümm  iiþþyyeerrlleerriinnddee,,  ttüümm
sseennddiikkaallaarrddaa,,  ttüümm  ookkuullllaarrddaa,,  ttüümm
mmaahhaalllleelleerrddee  yyaayyggýýnn  bbiirr  bbiiççiimmddee  aannllaatt-
mmaakkttýýrr..

NNeeddeenn  bbiirr  ddiirreenniiþþiinn  bbaaþþllaaddýýððýý,,  iiþþççiilleerriinn
nneeddeenn  ffaabbrriikkaayyýý  tteerrkk  eettmmeeddiiððii,,
SSEEKKAA''nnýýnn  ppaarrkk  yyaappýýllmmaassýýnnýýnn  nnee  ddeemmeekk
oolldduuððuu,,  SSEEKKAA''nnýýnn  nneeddeenn  öözzeelllleeþþttiirriillmm-
eeyyee  ççaallýýþþýýllddýýððýý,,  ööððrreettmmeennlleerriinn,,  ssaaððllýýkk
ççaallýýþþaannllaarrýýnnýýnn,,  yyooll  iiþþççiilleerriinniinn,,  ööððrreennccii-
lleerriinn  vvee  ttüümm  ççaallýýþþaannllaarrýýnn  hhaakkllaarrýýyyllaa
SSEEKKAA  ddiirreenniiþþii  aarraassýýnnddaakkii  bbaaððllaannttýýnnýýnn

nnee  oolldduuððuu  yyaayyggýýnn  bbiirr  kkaammppaannyyaayyllaa
aannllaattýýllaabbiillmmeelliiddiirr..  SSEEKKAA  ddiirreenniiþþiinniinn
kkaazzaannmmaassýýnnýýnn,,  AAKKPP''yyee,,  kküürreesseell  sseerrmmaayy-
eeyyee  vvee  eemmeekkççiilleerrii  ssöömmüürreenn  sseerrmmaayyee
ssaahhiipplleerriinnee  nnaassýýll  bbiirr  ddaarrbbee  vvuurraaccaaððýýnnýý
aannllaattaann  bbiirr  kkaammppaannyyaa  ççookk  öönneemmlliiddiirr..
SSEEKKAA  iiþþççiilleerrii  ffaabbrriikkaallaarrýýnnddaa  ddiirreenniirrkkeenn
ÝÝssttaannbbuull''ddaa,,  AAnnkkaarraa''ddaa,,  ÝÝzzmmiirr''ddee  vvee  hheerr
yyeerrddee  SSEEKKAA''nnýýnn  kkaazzaannmmaassýý  iiççiinn  kkaammppaa-
nnyyaallaarr  yyaappmmaakk,,  mmiillyyoonnllaarrccaa  bbiillddiirrii
ddaaððýýttmmaakk,,  ssookkaakk  ssttaannddllaarrýý  aaççmmaakk,,
kkaammuuooyyuunnuunn  iillggiissii  ççeekkmmeekk  ççookk  öönneemm-
lliiddiirr..

ÜÜsstteelliikk  bbuu  aaddýýmmllaarr  ddaa  yyeetteerrllii  ddeeððiillddiirr..
SSEEKKAA  ddiirreenniiþþiinnddeenn  yyoollaa  ççýýkkaarraakk  bbüüttüünn
mmüüccaaddeelleelleerrii  bbiirrbbiirriinnee  bbaaððllaammaakk  iiççiinn
bbaaþþkkaa  aaddýýmmllaarrýýnn  ddaa  aattýýllmmaassýý  ggeerreekkiirr..
TTeekkeell  iiþþççiilleerriinniinn  mmüüccaaddeelleessii  SSEEKKAA  iiþþççii-
lleerriinniinn  mmüüccaaddeelleessiinnee,,  SSEEKKAA  iiþþççiilleerriinniinn
mmüüccaaddeelleessii  eeððiittiimm  eemmeekkççiilleerriinniinn
mmüüccaaddeelleessiinnee  vvee  bbüüttüünn  mmüüccaaddeelleelleerr
bbuuggüünnüünn  eenn  öönneemmllii  ppoolliittiikk  hhaallkkaassýýnnaa,,
ssaavvaaþþaa  kkaarrþþýý  mmüüccaaddeelleeyyee  bbaaððllaannmmaallýýddýýrr..

SSEEKKAA  ddiirreenniiþþii  IIrraakk  ddiirreenniiþþiiyyllee  bbaaððllaann-
ttýýssýýnnýý  kkuurraabbiillmmeelliiddiirr..  AABBDD''nniinn  IIrraakk''ttaa
yyeenniillmmeessiiyyllee,,  SSEEKKAA''nnýýnn  AAKKPP''yyii  yyeenn-
mmeessii  aarraassýýnnddaa  iilliiþþkkii  kkuurruullaabbiillmmeelliiddiirr..

TTüümm  mmüüccaaddeelleelleerrii  bbiirrlleeþþttiirrmmeeyyee
ççaallýýþþaann  bbiirr  kkaammppaannyyaa  öörrüülleemmeezzssee  BBuusshh
BBaaððddaatt''ttaa,,  ttaayyiipp  SSEEKKAA  vvee  ssaaððllýýkkttaa  vvuurr-
mmaayyaa  ddeevvaamm  eeddeecceekk..

DDeesstteekk  zziiyyaarreettii  ddeeððiill  ddaayyaannýýþþmmaa

UNICEF’e göre Türkiye dünyada saðlýðý
en kötü 20 ülkeden birisi. Türkiye’nin
bütçeden saðlýða ayýrdýðý pay ancak
yüzde 3.5. Bu oranla saðlýða hiçbir yeni
yatýrým yapýlmadýðý gibi eldeki yatýrýmlar
dahi korunamyýyor. Bu nedenle devletin
verdiði saðlýk hizmetleri her geçen gün
daha da kötüye gidiyor.

Saðlýða yatýrým yapýlmamasý aslýnda

yeni liberal politikalarýn bir sonucu.
Saðlýkta þimdi özel sektör geliþiyor.

Doktor baþýna 800 hastanýn düþtüðü
Türkiye’de kimi hastanelerde doktorlar
günde 70-80 hastaya bakmak zorunda
kalýyorlar. Bu arada bir doktorun ücreti
sadece 900 dolar.

Bu arada 5.848 saðlýk ocaðýndan
773’ünde doktor yok.

Türkiye  saðlýðý  en  kötü  20  ülkeden  biriTýp Bayramý nedeniyle
saðlýk örgütleri
Türkiye’nin çeþitli yer-
lerinde gösteriler yap-
týlar. Ýstanbul’da
''Savaþsýz, sömürüsüz
bir dünya, herkese
eþit-ücretsiz saðlýk ve
hekimlere geçineceði
ücret'' sloganýyla
Ýstiklal Caddesinde
yürüyüþ yapýldý 

Duygusal
polisler!

Son günlerde yakýn
çevresine, "Bizim için
düðmeye basýldý" diyen
Baþbakan  6 Mart kadýn
eylemine yönelik polis
vahþetine de düðmeli bir
açýklama yaptý.

Baþbakan eyleme
katýlanlarý bölücülükle
suçladý. Daha tehlikeli
olan açýklamasý ise
kadýnlar gününün tari-
hiyle ilgili yaptýðý açýkla-
maydý. Erdoðan, "Kimse
sormuyor. Ayýn 6'sý mý,
yoksa 8'i mi Dünya
Kadýnlar Günü'ydü?"
dedi. 6 Mart'ta Avrupa
Birliði Troyka toplantýsý
olduðu için gösterici-
lerin 8 Mart'ý deðil 6
Mart'ý gösteri günü
olarak seçtiklerini ima
etti.

Polisin saldýrganlýðýný
ise "Polisimiz zaman
zaman duygusal ola-
biliyor" diyerek
yumuþatmaya çalýþan
baþbakan ayný anda
basýný da gammazlýk
yapmakla suçladý. 

Türkiye medyasýnýn
ABD’yi örnek almasýný
da isteyen Erdoðan, 11
Eylül'deki haberciliði
hatýrlattý. 11 Eylül saldý-
rýlarýyla ilgili ABD tele-
vizyonlarýndan örnek
verdi ve "Allah aþkýna
bana söyler misi-niz,
televizyonlarda bir þey
görebildiniz mi? Hemen
kestiler attýlar" dedi.

Baþbakan'a göre 6
Mart'ta toplantý yapan
ve kadýnlara yönelik þid-
deti eleþtiren AB
Troykasý hatalý, eylemi 8
Mart deðil de 6 Mart'ta
yapan kadýnlar hatalý,
polis þiddetini televizy-
onlardan yayýnlayan
gazeteciler gammaz.
Herkes elbirliðiyle
AKP'ye karþý kumpas
içinde! Bir tek cop ve
biber gazýyla saldýran,
yere düþen kadýnlarýn
üzerinde tepinen polis
duygusal ve haklý!

6 Mart'ta kadýn eylem-
ine yönelik polis
saldýrýsý ve baþbakanýn
bu saldýrýyý meþrulaþtýr-
maya çalýþmasý, AKP'nin
sýra iþçi haklarýna, hak-
larý için mücadele eden
emekçilere ve kadýnlara
geldiðinde, aðzýndaki
baklayý nasýl bir hýrsla
çýkardýðýný gösterdi.

AKP için demokrasi,
AKP'nin istediklerinin
yapýlmasý özgürlüðüdür.
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BBAAÞÞYYAAZZII

SSaavvaaþþýýnn  iikkiinnccii  yyýýllýýnnddaa  kküürreesseell  sseerr-
mmaayyeenniinn  iiþþii  ggiiddeerreekk  zzoorrllaaþþýýyyoorr..  IIrraakk’’ddaa
ssüürrddüürrüülleenn  bbüüttüünn  bbööll  vvee  yyöönneett  ppoollii-
ttiikkaallaarrýýnnaa  rraaððmmeenn  ddiirreenniiþþii  bbaassttýýrraaccaakk
eettkkiillii  bbiirr  ççöözzüümm  yyoolluu  bbuulluunnaammaaddýý..  AABBDD
oorrdduussuu  hheerrggüünn  IIrraakk’’ddaa  bbiirraazz  ddaahhaa
ssýýkkýýþþýýyyoorr..

OOrrttaakkllaarrýý  ddaa  ssýýrraayyllaa  vvee  oolldduukkççaa  bbüüyyüükk
bbiirr  hhýýzzllaa  AABBDD’’yyii  tteerrkk  eeddiiyyoorrllaarr..  SSoonn
oollaarraakkii  eenn  bbaaþþttaann  bbeerrii  IIrraakk’’ýýnn  iiþþggaalliinnddee
AABBDD’’nniinn  yyaannýýnnddaa  yyeerr  aallmmýýþþ  oollaann  ÝÝttaallyyaa
aasskkeerrlleerriinnii  ççeekkeecceeððiinnii  iillaann  eettttii..

BBööyylleeccee  ÝÝttaallyyaann  IIll  MMaanniiffeessttoo
ffggaazzeetteessiinnddee  ççaallýýþþaann  GGiiuulliiaannaa
SSggrreennaa’’nnýýnn  kkeennddiissiinnii  rreehhiinn  aallaannllaarrddaann
kkuurrttaarrýýllddýýkkttaann  ssoonnrraa  aarraabbaassýýnnaa  aatteeþþ  aaççýýll-
mmaassýýnnýýnn  ssýýrrrrýý  ssüürrüüyyoorr..  SSggrreennaa  iiççiinnddee
oolldduuððuu  aarraabbaayyaa  AABBDD  aasskkeerrlleerriinniinn  bbiill-
eerreekk  aatteeþþ  aaççttýýððýýnnýý  iiddddiiaa  eeddiiyyoorr..

IIrraakk’’ttaa  bbaattaaððaa  bbaattmmýýþþ  oollaann  BBuusshh  vvee
ççeetteessii  þþiimmddii  ddee  ÝÝrraann’’ýýnn  yyaannýý  ssýýrraa
SSuurriiyyee’’yyii  tteehhddiitt  eettmmeeyyee  bbaaþþllaaddýý..
SSuurriiyyee’’nniinn  LLüübbnnaann’’ddaann  ççeekkiillmmeessii  iiççiinn
FFrraannssaa  iillee  bbiirrlliikkttee  bbaasskkýý  yyaappaann  AABBDD
SSuurriiyyee’’ddeenn  ddaahhaa  bbüüyyüükk  ggeerrii  aaddýýmmllaarr
iissttiiyyoorr..

AABBDD  yyöönneettiimmii  SSuurriiyyee’’yyii  ddeemmookkrraattiikk
oollmmaammaakkllaa  ssuuççlluuyyoorr..  BBuu  ddooððrruu..  BBuu
üüllkkeenniinn  bbaaþþýýnnddaa  ççookk  uuzzuunn  yyýýllllaarrddýýrr  bbiirr
ddiikkttaattöörrllüükk  vvaarr..  AAmmaa  aaccaabbaa  AABBDD’’nniinn
ssaaððllaamm  ddoossttuu  oollaann  öörrnneeððiinn  SSuuuuddii
AArraabbiissttaann’’ddaa,,  KKuuvveeyytt’’ttee,,  ÜÜrrddüünn’’ddee    vvee
yyeennii  ddoottllaarrýý  OOrrttaa  AAssyyaa
CCuummhhuurriiyyeettlleerrii’’nnddee  ddeemmookkrraassii  mmii  vvaarr??

KKaallddýý  kkii  AABBDD’’nniinn  ddeemmookkrraassii  aannllaayyýýþþýý
bbiirrbbiirriinniinn  aayynnýýssýý  oollaann  iikkii  rreejjiimmddeenn
bbiirriissiinniinn  sseeççiillmmeessii  bbiiççiimmiinnddee..  OOnnllaarr
üüççüünnccüü  vvee  ddaahhaa  ffaarrkkllýý  bbiirr  ppaarrttiiyyee
ttaahhaammmmüüll  eeddeemmiiyyoorrllaarr..

AABBDD’’nniinn  kkaarrþþýýssýýnnddaakkii  ssaavvaaþþ  kkaarrþþýýttýý
hhaarreekkeett  iissee  ççookk  ççeeþþiittlliilliiððee  ssaahhiipp..  SSaavvaaþþ
kkaarrþþýýttýý  hhaarreekkeett  ggüüccüünnüü  ddee  bbuurraaddaann  aallýýyy-
oorr..  FFaarrkkllýý  ppoolliittiikk  eeððiilliimmlleerrii  tteekk  bbiirr
hheeddeeffee  kkaarrþþýý  bbiirr  aarraayyaa  ggeettiirriiyyoorr..

ÖÖttee  yyaannddaann  ssaavvaaþþ  kkaarrþþýýttýý  hhaarreekkeett
bbiirrççookk  yyeerrddee  yyeennii  bbiirr  ssoolluunn  oorrttaayyaa  ççýýkkýýþþýý-
nnaa  ddaa  nneeddeenn  oolluuyyoorr..

BBiirrççookk  üüllkkeeddee  ssaavvaaþþ  kkaarrþþýýttýý-aannttiikkaappiittaall-
iisstt  hhaarreekkeetttteenn  ççýýkkaarraakk  kkuurruullaann  ssiiyyaassii
ppaarrttiilleerr  öönneemmlliiccee  sseeççiimm  bbaaþþaarrýýllaarrýý  eellddee
eeddiiyyoorrllaarr..  FFeelleenneekksseekk  rreeffoorrmmiisstt  ppaarr-
ttiilleerree,,  eesskkii  ssttaalliinniisstt  ppaarrttiilleerree  ggüüççllüü  bbiirr
aalltteerrnnaattiiff  oollaarraakk  ppaarrllýýyyoorrllaarr..

AAççýýkk  kkii  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ddee  bbeennzzeerr  bbiirr
aaddýýmmaa  iihhttiiyyaaçç  vvaarr..  SSoonn  ggüünnlleerrddee  RRaaddiikkaall
vvee  BBiirrggüünn  ggaazzeetteelleerriinnddee  yyaayyýýnnllaannaann
rrööppoorrttaajjllaarrýýnn  oorrttaakkllaaþþttýýððýý  nnookkttaa  bbiirrlliikkttii..
AAnnccaakk  yyeennii  bbiirr  ssooll  aalltteerrnnaattiiff  vvaarr  oollaann
ssoolluunn  bbiirrlliiððii  iillee  ggeerrççeekklleeþþeemmeezz..  BBuu
mmüümmkküünn  oollssaayyddýý  33  KKaassýýmm’’ddaa  vvee  ddaahhaa
ssoonnrraa  yyeerreell  sseeççiimmlleerrddee  kkuurruullaann  iittttiiffaakkllaarr
yyeetteerrllii  oolluurrllaarrddýý..  OOyyssaa  yyeettmmeeddiikklleerrii  vvee
hhaattttaa  iiffllaass  eettttiikklleerrii  oorrttaayyaa  ççýýkkttýý..

BBiizzee  ggeerreekkllii  oollaann  aakkttiivviissttlleerrii  bbiirr  aarraayyaa
ggeettiirreecceekk,,  kkaammppaannyyaaccýý,,  mmüüccaaddeelleeccii,,
eemmeekkççii  ssýýnnýýffllaarrýýnn  ttaalleepplleerriinnee  ssaahhiipp  ççýýkkaann
bbiirr  ppaarrttiiddiirr..  BBiizzee  ggeerreekkllii  oollaann  eemmeeððiinn
yyeennii  sseessiiddiirr..

sosyaalliist  iisccii  
SSAAYII:  2231

188  ÞÞuubbat  2200005

1  YTTLL  //  1  mmillyoonn  TTLL
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19 Mart’ta Ýstanbul Kadýköy’de

iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte

sokaklardayýz

FFiilliistiin:

AAdaalleett
ollmmaazsaa
bbaarrýþþ  daa
ollaammaaz

Reformiznin
býraktýðý  boþluk

Cengiz  Alðan

Reformizm ölmüyor, aksine

pek çok ülkede ve Türkiye'de

de, kitlelerin dünyayý

algýlayýþýnda giderek güçleniy-

or. Zaten sözünü ettiðimiz

'yepyeni olanaklar' tam da

buradan doðuyor.
sayfa:  10

KESK’de
deðiþim  isteði

Genel kurullarýn delegasyon-

larýna bakýldýðýnda, eskisinden

farklý olarak, daha genç, daha

dinamik ve daha çok "baðým-

sýz" delegenin varlýðýndan

rahatlýkla söz edilebilir.

Demokratik  bir

sendika  hareketi

gerekli

F.  Aloðlu

Bütün üyelere oy hakký. Þube

düzeyinde delege sistemi kalk-

malý ve bütün üyelerin oy

verme hakký olduðu kongreler

yapýlmalý. Þube düzeyinde

olduðu kadar genel merkez

düzeyinde de seçimler bütün

üyelerin oyu ile yapýlmalý.

sayfa:  5

Küresel  ýsýnmayý

önleyebilir  miyiz?

Martin  Pickerton
sayfa:  12

Sinema  ve
toplumsal  deðiþim

Roy  Hassey

Sinema icat edildiðinden bu

yana bütün sanat biçimleri

içinde en ticari olaný olmasýna

ve büyük kârlar getirmesine

raðmen gene de büyük altüst

oluþlardan kopuk deðildir. 
sayfa:  14

SSIRAA  ÝRAANN’AA  GGEELÝYYOOR

BBUUSSHH  ÝÝRRAANN’’AA

DDOOKKUUNNMMAA!!
Bush, her gün yaptýðý açýkla-

malarda Ýran’a yönelik tehditleri-

ni tekrarlýyor. Son olarak Ýran’la

iliþkilerde askeri seçeneðin gün-

demde olduðunu tekrar etti.

ABD’nin savaþ þahinlerinin

bahanesi yine ayný. Irak’ta kitle

imha silahlarý olduðu yalanýnýn

bir benzerini, þimdi de Ýran için

tekrarlýyorlar. Ýran’ýn nükleer

silah ürettiðini iddia ediyorlar.

Irak’ta, dünyanýn gözünün içine

baka baka söylenen yalanlarýn

sonucunda gerçekleþen Irak

iþgalinin sonuçlarý ortada. 110 bin

Iraklý ABD’nin önderliðini yaptýðý

iþgal güçleri tarafýndan yok edil-

di. Irak’ýn tüm altyapýsý imha edil-

di. Irak’ta demokrasiden, insan

haklarýnda söz etmek mümkün

deðil.

ABD, Ýran için de ayný projeye

sahip. Belki Suriye, Kore ve diðer

ülkeler için de.

Bush’un temsil ettiði ABD savaþ

kabinesine karþý aralýksýz

mücadele bu yüzden çok önemli.

Savaþa ve iþagel karþý en geniþ

hareketi örmek bu yüzden çok

önemli.

Çünkü Bush durmayacak. ABD,

dünya hegemonyasý ve petrol için

sürdürdüðü savaþtan kendiliðin-

den vazgeçmeyecek. Bush’u biz

vazgeçireceðiz. Irak direniþiyle

omuz omuza, önce Irak’tan kova-

caðýz. Bir daha imparatorluk ha-

yalleri kuramayacaklar. 

AKP iktidarý iþçi sýnýfýna her açýdan saldýrý-

yor. Bir yandan SEKA’yý,  Köy Hizmetleri’ni

kapatýyor. Öte yandan Eðitim-Sen’i kapat-

maya, SSK’larý özelleþtirmeye çalýþýyor.

Ýþte emekçiler AKP’nin IMF güdümlü bu

saldýrýlarýna karþý 16 Þubat’ta 81 ilde birden

uyarý eylemleri gerçekleþtirdiler.

Eylemlere katýlan iþçiler, tüm çalýþanlarý ve

yoksullarýn kýzgýnlýðýný ifade eden sloganlar

attýlar. 16 Þubat eylemlerini bir ilk adým

olarak görmekli ve AKP’ye karþý mücadeleyi

aralýksýz ve birleþik bir biçimde örgütlemeliyiz.

ABD Baþkaný Bush yeni dönem baþkanlýðý için

düzenlenen yemin töreninin hemen ardýndan

dünyaya tehditler savurdu. Ýran, Suriye ve tüm

Ortadoðu Bush’un hedef tahtasýnda...

EEmmeekkççiilleerr  AAKKPP  hhüükküümmeettiinnii  uuyyaarrddýý

yaþadýðýnýz yerde bulamýyorsanýz
sosyalist  iþçi’ye    abone  olun

Uluslararasý antikapitalist hareketle, savaþ karþýtlarýyla, iliþki kurmak istiyorsanýz sosyalist
iþçi size mutlaka gerekli. Ayda 3 milyona abone olun, 2 haftada bir posta ile kapýnýza gelsin.

ÝÝssiimm,,  ssooyyaadd::
AAddrreess::

ee-mmaaiill:: TTeelleeffoonn::  

SEÇÝMLER  ÝÇÝN
SOL  BÝR  PARTÝ
Dünyanýn her tarafýnda emekçilerin

üzerine üzerine gelen “yapýsal uyum
programlarý”, yeni liberal politikalar
ve son olarak da ABD ve
Ýngiltere’nin Irak’a saldýrýsý eski
reformist önderliklerin çöküþünü de
beraberinde getirdi.

Reformistler çok zaman yeni liberal
politikalarýn uygulayýcýsý ve çok
yerde de ABD’nin savaþ politikalarý-
na onay veriyorlar.

Reformistlerin bu tutumu solda
ciddi bir kriz yaratýyor.

Öte yanda sosyalist solun eski,
geleneksel örgütleri de hemen her
yerde dünya çapýnda karþýmýza çýkan
yeni olanaklarý göremiyor. Emekçi
yýðýnlarýn yeni þekilleniþini 
anlamýyor ve dolayýsýyla büyük
emekçi yýðýnlarýn yeni bir alternatif
arayýþýna yanýt veremiyor.

Türkiye’de durum dünyanýn geri
kalanýndan iyi deðil ve hatta daha
kötü.

3 Kasým’da toplumun alternatif
arayýþýna geniþ ve kapsamlý bir sol
blok kurarak cevap verilememiþ
olmasý çok önemli bir fýrsatýn kaç-
masý oldu. Yerel seçimlerde, 3
Kasým’da yapýlamayaný yapmaya
çalýþmak ise hiç bir iþe yaramadý.
Yerel seçimlerin “geniþ” sol bloðu
seçimden aðýr yenilgi alarak çýktý.

Þimdi artýk Türkiye’de de yeni bir
sol inþa etmenin zamanýdýr.

Yeni bir sol parti herþeyden önce
eski sol örgütlerin birliðinden,
aralarýnda bir blok kurmasýndan, bir
þemsiye partiden  ya da cepheden
geçmemelidir. Bütün bu biçimler
denendi ve baþarýlý olmadýðý ortaya
çýktý.

Þimdi yapýlmasý gereken ilk iþ bir
seçim partisi inþa etmektir.

Seçim partisi çok basit bir talepler
dizisi ile çýkmalý ve bu talepler

çevresinde emekçi yýðýnlar arasýnda
yoðun bir kampanya sürdürmelidir.

Solun eski örgütlerinden unsurlar
fakat tercihan genç, yeni aktivistler,
sendikacýlar yeni bir sol partinin ilk
kadrolarýný oluþturabilir. Gerisi
ardýndan gelecektir.

3 Kasým seçimlerinden bu yana yak-
laþýk 2.5 yýl geçti. Yani yeni bir seçim
için en fazla 2.5 yýl var. AKP’nin
büyük oýlasýlýkla erken seçim
yapacaðý düþünülürse önümüzdeki
süre daha da azdýr. Hýzlý davranmak
gerekir.

Seçim için kurulacak sol parti en
geniþ çevreleri kucaklamalýdýr.
Kendisini solda tarif eden, partinin
güncel taleplerini kabul eden herkes
bu partiye katýlabilmeli, çalýþmalarýný
yönlendirebilmelidir.

Bu parti kendisini var olan anti-
demokratik, yasakçý partiler yasasý ile
sýnýrlamamalýdýr.

Hiyerarþik bir yapýsý olmamalýdýr.
Bir genel baþkana, genel baþkan
yardýmcýlarýna vs. ihtiyacý yoktur.
Konferansýnda seçilen bir yönetici

organ yeterlidir. Her düzeyde bütün
yöneticileri seçimle iþbaþýna gelme-
lidir. Mutlaka her sene yöneticilerini
yeniden seçmeli ya da eski yönetici-
lerine devam oyu vermelidir.

Bu partinin yönetimlerinin en az
yarýsý kadýn olmalýdýr.

Her düzeyde, her faaliyette, her
platformda bu parti kadýnlara ve
gençlere yer vermelidir.

Eski, kadrolar dýþlanmalý mý? Hayýr.
Deneylerinde yararlanýlmalýdýr ama
öne çýkmasý gerekenlerin gençler
olduðu bir an bile unutulmamalýdýr.

Bu parti kampanyacý olmalýdýr. Her
an güncel talepler etrafýnda kampa-
nya sürdürmelidir. Her an sokakta,
mücadele içinde olmalýdýr. Her hak-
sýzlýða karþý çýkmalýdýr.

Her emekçi mücadelesini destek-
lemelidir. Bütün mücadelelerde bir-
lþtirici olmalýdýr. Emekçilerin her
düzeydeki örgütlenmesini kolay-
laþtýrmaya çalýþmalý, emekçileri her
düzeyde örgütlenmeye çaðýrmalý ve
her düzeyde emekçileri birleþtirme-
lidir.

Her düzeyde, her faaliyette, her platformda bu parti
kadýnlara ve gençlere yer vermelidir.

Onlar  kriz  içinde
biz  hamle
edebiliriz
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5 Mart Cumartesi baþladý
eylemler.. 8 Mart akþamýna
kadar sürdü..

Geçen senelere benzer
tartýþmalar bu senede vardý
ve bu yüzden bölündü
eylemler..

Kadýn erkek birlikte mi
olsun, talebi ne olsun ve
daha baþka sorulara farklý
yanýtlar veren farklý eylem-
ler yapmayý tercih etti.

5 Mart'ta
Kadýköy'deydik.. 10 bine
yakýn kadýnýn katýldýðý
eylemin çoðunluðunu Kürt
kadýnlarý oluþturdu..

Haydarpaþa'dan Kadýköy
meydan'a kadar yürüdük..

Geçen senelerden farklý
olarak KESK korteji kala-
balýkça…

Eylem yalýtýlmýþ bir mey-
danda yapýlmadýðý için,
seyredeni de çoktu…

KESK kortejinden atýlan
SEKA ile dayanýþma ve
savaþ karþýtý sloganlar
eyleme dýþardan bakanlar-
dan en çok desteði alan
sloganlar oldu..

En ilgi çeken sloganlar ise
namus cinayeti üzerine
olanlardý..

Geçtiðimiz yýl namus
cinayetine kurban giden
kadýn sayýsý 66.. Bu bilinen
rakam..

Kadýnlardan
öðrenmek..

8 Mart Pazartesi iki
eyleme katýldýk. Ýlki öðlen
saatlerinde Dünya Kadýn
Yürüyüþü
Koordinasyonu'nun
eylemiydi..

Galatasaray'da toplanan
kalabalýða polis yürüme
izni vermek istemedi..

Daha sonra barikat açýldý
ve Taksim'e kadar
yüründü..

Akþam Feminist kadýn
gruplarýnýn eylemi vardý..
Bu sefer Taksim'den
Galatasaray'a
yüründü..250-300 kiþiyle
baþlayan eylem yürüyüþ
sýrasýnda 1000 kiþiyi aþtý..

Bu eylemler de önde tek
pankart vardý.. Farklý
çevrelerden kadýnlar, tek
pankart altýnda birlikte
yürüdüler ve ortak talep-
lerini dile getirdiler..

ÇÇaaððllaa  OOFFLLAAZZ

Gazetemizin 231. sayýsýn-
da uluslararasý ilaç þirket-
lerinin kar hýrslarýnýn
insan saðlýðý üzerindeki
olumsuz etkilerini, mily-
onlarca insanýn ölümüyle
sonuçlanan patent poli-
tikalarýný aktarmýþtýk. Bu
sayýmýzda bu þirketlerin
ilaç araþtýrmalarý ve
üniversiteler üzerindeki
baskýlarýndan bahsede-
ceðiz. 

Bilindiði  gibi son 20 yýl-
lýk süreçte dünyadaki
neo-liberal politikalarla
birlikte özellikle eðitim ve
saðlýkta kamu kaynaklarý
kýsýtlanmýþ, kamu kay-
naklarýndan yoksun kalan
üniversiteler fakülte
giderlerini karþýlamak
amacýyla kapýlarýný ardýna
kadar þirketlere
açmýþlardýr. Bu poli-
tikalarýn sonuçlarýnýn en
fazla görebileceðimiz yer-
lerden biri de ABD'dir.
Özellikle bugün ABD'nin
pek çok eyaletinde
üniversiteler þirket yararý-
na araþtýrmalar yapmakta
ve pek çok araþtýrmaya da
þirket gölgesi düþmekte,
bir çok bilim insanýnýn
üzerinde de bu þirketler
baský kurmaktadýr. 

Ýlaç þirketleri ve
akademisyenler
arasýndaki ters iliþ-
ki

Bu geliþmelerle birlikte
þirketler ve araþtýrmacýlar
arasýnda geliþen maddi
baðlar araþtýrmacýlarý bir

çýkar çatýþmasý içine sok-
muþ ve mesleki etiðe
dayanmayan  bir iliþkiler
yumaðý ortaya çýktýðý gibi,
pek çok týbbi araþtýrmanýn
da güvenilirliðine gölge
düþmüþtür.

Ýlaç denemeleri ilaç
sanayi ve kamu kuru-
luþlarý ve týp örgütleri
tarafýndan gerçekleþtir-
ilmektedir. Ýlaç araþtýr-
malarý ve deneme
maliyetlerinin yüksek
olmasý pek çok araþtýrma-
cý kurum ve kuruluþu ilaç
þirketlerine baðýmlý duru-
ma getirmektedir. ABD'de
Ýlaç sanayi denemeler için
yýlda yaklaþýk 6 milyar
dolar harcamakta ve
bunun yarýsýndan fazlasý
ABD'deki klinik araþtýr-
malara gitmektedir. Bu
araþtýrmalarýn %70'i ilaç
sanayii tarafýndan
karþýlanmaktadýr. ABD'de
üniversite-ilaç sanayi
arasýndaki iliþki, 1980'de
Bayh-Dole kanunun çýk-
masýyla deðiþmeye
baþlamýþtýr. Üniversitelere
federal fonla patent poli-
tikasý oluþturan, üniver-
sitelere fonla yaptýklarý

buluþlar için patent alma
ve bunlarýn lisanslarýný
özel þirketlere devretme
hakký getiren kanunla bir-
ilikte üniversitelerin
baðýmsýzlýðý ve objekti-
fliði de tartýþýlmaya
açýlmýþtýr.  Bugün bir çok
araþtýrmacý için laboratu-
arlarýn ve kariyerlerinin
geleceði bu þirketlerden
aktarýlan kaynaðýn
sürekliliðine baðlýdýr. Bu
durum týbbi bilgiyi etk-
ileyen akademik bir oli-
garþinin oluþmasýna yol
açmaktadýr. Bunun dýþýn-
da þirketlerin çýkarlarýna
ters bilgi üreten araþtýr-
macýlarýn üzerinde þirket-
lerin tehditlerine maruz
kalmasýna yol açmaktadýr. 

Bu olaylardan biri
Üniversity of California
Berkeley'de  meydana
gelmiþtir. Üniversite öðre-
tim üyesi Dr. Chapela
eski mýsýr türleriyle taný-
nan Meksika'nýn Oaxaca
bölgesindeki mýsýrlara
Genetiði Deðiþtirilmiþ
organizmalarýn
bulaþtýðýný kanýtlayan
makalesi nedeniyle  biy-
oteknoloji endüstrisiyle

karþý karþýya gelmiþtir.
Üniversite Senatosu
tarafýndan görevlendirilen
baðýmsýz uzmanlardan
oluþan komitenin oy bir-
liðiyle aldýðý olumlu
karara raðmen, üniver-
sitenin kontrat yenile-
memesi bilimin üzerinde-
ki þirket gölgesini kanýtla-
maktadýr.  Üniversity of
California Berkeley ile  bir
ilaç þirketi arasýnda
yapýlan anlaþmayla,
College of Natural
Resources'daki genetik
araþtýrmalar için verilecek
25 milyon dolar
karþýlýðýnda þirketin
bölümün yönetiminde ve
paranýn harcanmasýný
denetleyen kurulda temsil
edilmesi ve buluþlarýn
%30 hakkýný devralmasý
kararlaþtýrýlmýþtýr. Yapýlan
bu anlaþma üniversitede
okuyan öðrencilerin tep-
kilerine neden olmuþtur. 

Þirketleþen
Üniversiteler

Saðlýk ve eðitim gibi iki
önemli alanýn piyasaya
açýlmasýyla birlikte

araþtýrma kurumlarý,
üniversiteler gibi baðým-
sýz olmasý gereken
kurumlarla  þirketler
arasýndaki sýnýrlarýn ve
kurallarýn piyasa
mekanizmasýna göre iþle-
meye baþlamalarýyla bir-
likte akademik kurum-
larýn  klinik denemelere
yaklaþýmlarý þirketleri
aratmayacak noktada
olduðunu söylesek, hatta
üniversitelerin þir-
ketleþtiklerini söylesek;
durumu abartmýþ olmaya-
caðýz.  Michigan State
Üniversity 1979'da paten-
tini aldýðý ve analoðu car-
boplatin'le birlikte 160
milyon dolarlýk hasýlat
yapan kanser ilacý  cis-
platin'in patent süresi dol-
mak üzereyken çok az
deðiþtirilmiþ versiyonu
için yeniden patent
baþvurusu yapmýþtýr.
Bunun üzerine cisplatin'i
daha ucuz pazarlamalarý
engellenen dört jenerik
ilaç üretici þirket,  üniver-
siteyi mahkemeye ver-
miþtir.   

Sonuç olarak 1980'lerden
itibaren "býrakýnýz yapsýn-
lar, býrakýnýz geçsinler"
politikalarý  sonucunda
ilaç araþtýrmalarýnda pay-
larýný arttýran þirketlerin
suistimalleri de giderek
artmaktadýr. Bu durumda
milyonlarca  insaný yakýn-
dan ilgilendiren ilaç
araþtýrmalarýnýn
sonuçlarýnýn güvenilirliði
tartýþmalý olduðu gibi bu
araþtýrmalarýn bilimselliði
de tartýþmalýdýr. 
Kaynak: Toplum ve Hekim
Dergisi , Mart-Nisan 2004

Ýlaç araþtýrmalarýnda
kapitalizmin gölgesi

Kadýnlarýn birleþik  eylemleri

DDüünnyyaa  kkaaddýýnn  yyüürrüüyyüüþþüü
""DDüünnyyaa  KKaaddýýnn  YYüürrüüyyüüþþüü''nnüünn  AAmmaaççllaarrýý  
11-  YYüürrüüyyüüþþüünn  ddüünnyyaa  kkaaddýýnnllaarrýýnnýýnn  kkeennddiinnii  iiffaaddee  bbiiççiimmii

hhaalliinnee  ggeellmmeessii  iiççiinn  ttaabbaannddaakkii  kkaaddýýnn  ggrruuppllaarrýýnnýýnn
ddaayyaannýýþþmmaa  hhaarreekkeettiinnii  ssüürrddüürrmmeekk  vvee  ggüüççlleennddiirrmmeekk..  

22-  KKaaddýýnnllaarrllaa  eerrkkeekklleerr  vvee  hhaallkkllaarr  aarraassýýnnddaakkii  eeþþiittlliiððii
ggeelliiþþttiirrmmeekk..  

33-  BBüüttüünn  kkaaddýýnnllaarrýýnn  eezziillmmiiþþlliikklleerriinniinn  nneeddeennlleerriinnii  aannaalliizz
eeddeebbiillmmeelleerriinnii  vvee  oollaassýý  aalltteerrnnaattiifflleerrii  ttaassaarrllaammaallaarrýýnnýý
ssaaððllaammaakk  iiççiinn  ggeenniiþþ  ççaappllýý  yyaayyggýýnn  eeððiittiimm  ((hhaallkk  eeððiittiimmii))
ssüürreecciinnii  ddeesstteekklleemmeekk  

44-  YYeerreell,,  uulluussaall,,  bbööllggeesseell  vvee  uulluussllaarraarraassýý  bbooyyuuttllaarrddaakkii
kküürreesseell  kkaaddýýnn  hhaarreekkeettiinniinn,,  yyookkssuulllluukk  vvee  kkaaddýýnnaa  yyöönneelliikk
þþiiddddeettllee  iillggiillii  oollaarraakk  oorrttaayyaa  kkooyydduuððuu  oorrttaakk  iisstteekk  vvee
aalltteerrnnaattiifflleerrii  ggüüççlleennddiirrmmeekk..

55-  AA))  HHüükküümmeettlleerr  vvee  ççookk  ttaarraaffllýý  ppoolliittiikk  kkuurruummllaarr  ((öörrnn..
BBMM))  üüzzeerriinnddee  ppoolliittiikk  bbaasskkýý  oolluuþþttuurrmmaakk  vvee  bbööyylleeccee  kküürree-
sseell  oollaarraakk  kkaaddýýnnllaarrýýnn  ssttaattüüssüünnüü  vvee  yyaaþþaamm  kkaalliitteelleerriinnii
iiyyiilleeþþttiirrmmeekk  iiççiinn  ggeerreekkllii  ddeeððiiþþiikklliikklleerrii  ggeerrççeekk-
lleeþþttiirrmmeelleerriinnii  ;;  aayynnýý  zzaammaannddaa  ssiillaahhssýýzzllaannmmaa  ppoolliittiikkaallaarrýý
vvee  ççaattýýþþmmaallaarrýýnn  ççöözzüümmlleennmmeessiinnddee  bbaarrýýþþççýýll  ppoolliittiikkaallaarr
iizzlleemmeelleerriinnii  ssaaððllaammaakk..  

BB))  KKaaddýýnnllaarrýýnn  yyookkssuullllaaþþttýýrrýýllmmaassýý  vvee  mmaarrjjiinnaalllleeþþttiirr-
iillmmeessiinnddeenn,,  bbiizzee  yyöönneelliikk  þþiiddddeettiinn  yyooððuunnllaaþþttýýrrýýllmmaassýýnnddaann
ssoorruummlluu  oollaann  uulluussllaarraarraassýý  ffiinnaannssaall,,  eekkoonnoommiikk  vvee  aasskkeerrii
kkuurruummllaarraa  ((IIMMFF,,  NNAATTOO,,  WWTTOO,,  WWBB))  mmeeyyddaann  ookkuummaakk  vvee
aalltteerrnnaattiiff  kkuurruummllaarr  iiççiinn  öönneerriilleerr  ggeelliiþþttiirrmmeekk..  66-
KKaammuuooyyuunnuu,,  ddiiððeerr  ttoopplluummssaall  kkeessiimmlleerrii  vvee  ttoopplluummssaall
hhaarreekkeettlleerrii,,  ddüünnyyaa  üüzzeerriinnddeekkii  kkaaddýýnnllaarrýýnn  ssttaattüüssüünnüü  vvee
yyaaþþaamm  kkaalliitteessiinnii  iiyyiilleeþþttiirreecceekk  ddeeððiiþþiikklliikklleerrii  ggeerrççeekk-
lleeþþttiirrmmeeyyee  iikknnaa  eettmmeekk..””  ((wwwwww..kkeesskk..oorrgg..ttrr''ddeenn  aallýýnn-
mmýýþþttýýrr..))

DDüünnyyaa  KKaaddýýnn  YYüürrüüyyüüþþüü  88  MMaarrtt  ggüünnüü  BBrreezziillyyaa’’ddaann  yyoollaa
ççýýkkttýý..  99-1122  MMaayyýýss  ggüünnlleerrii  TTüürrkkiiyyee’’ddeenn  ggeeççeecceekk..  DDüünnyyaa
KKaaddýýnn  YYüürrüüyyüüþþüü  1177  EEkkiimm  ggüünnüü  5533  üüllkkeeddee  kkoonnaakkllaaddýýkkttaann
ssoonnrraa  kküürreesseell  bbiirr  eeyylleemmllee  bbiitteecceekk..

8  Mart  eylemleri

Büro emekçileri
eylemdeydi

"Direne  direne
kazanacaðýz"

Büro emekçileri "Gelir
Ýdaresinin Yeniden
Yapýlandýrýlmasý Yasa
Tasarýsýna" karþý 9 Mart'ta
bir çok iþyerinde yarým
gün iþbýrakma eylemi
gerçekleþtirdi. 

Ýstanbul, Ýzmir, Mersin
ve Kocaeli gibi þehirlerde
eylemler yapan büro
emekçileri yasa tasarýlarý
geri çekilmediði takdirde
eylemlerin büyüyerek
devam edeceðini açýk-
ladýlar.

"Sözleþmeli köle olmaya-
caðýz" pankartýnýn
taþýndýðý eylemlerde sýk
sýk "Direne direne
kazanacaðýz" sloganlarý
atýldý.

Tasarýn meclise gelmesi
ve ayný þekliyle çýkmasý
durumunda genel grev
yapacaðýný açýklayan büro
emekçileri kararlý olduk-
larýný her eylemde ilan
ettiler. BES üyesi büro
emekçilerinin aylardýr
verdikleri mücadele
hükümete geri adým
attýrdý. Gelir Ýdaresi'nin
Yeniden
Yapýlandýrýlmasý'ný
öngören yasa tasarýsý,
yeniden alt komisyona
indirildi.

Þimdi 16 Mart'ta büro
emekçileri alt komisyon
toplantýsýna katýlýp yasaya
neden karþý olduklarýný
anlatacaklar.
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19 Mart gösterisi için
düzenlene
kampanya Küresel
BAK'ýn kaçýncý
kampanyasý?

Sanýrým büyük boyutlu beþinci
kampanyamýz bu bizim. Küresel
BAK 2003 yýlýnda kuruldu.
Kuruluþunda da ilan edildiði gibi
ilk kampanyasý 2003 yýlýnýn Eylül
ayýnda merkezi bir Ankara
mitingi örgütlemek oldu.

27 Eylül'de Filistin
Ýntifada'sýnýn yýldönümünde
Ankara'da bir dayanýþma göster-
isi gerçekleþtirdik. 

Ayný yýl yine binlerce genç
savaþ karþýtýyla buluþtuðumuz
Barýþarock kampanyasýný düzen-
ledik. Bir yandan bir  rock festi-
vali, diðer yandan da baþta Cola
olmak üzere silah ve savaþla
baðlantýlý çokuluslu þirketlerin
teþhir kampanyasý olarak
tamamlanan çok baþarýlý bir
etkinlikti.

2003 yýlýnýn kasým ayýnda yeni
bir kampanyayý ilan ettik. 2004
yýlýnda Ýstanbul'da NATO
zirvesinin toplanacaðýný ve ABD
baþkaný Bush baþta olmak üzere
savaþ koalisyonunun ve tüm
emperyalist ülkelerin yönetici-
lerinin Ýstanbul'a geleceðini biliy-
orduk. Ocak ayýnda kampanyaya
baþladýk. Kampanyanýn temel
sloganý olarak, "Gelme Bush" slo-
ganýný tercih ettik. Bu sloganla
ilgili çok sayýda tartýþma olsa da,
NATO zirvesine karþý kampa-
nyalarýn en popüleri, halk
tarafýndan en çok benimseneni,
bu yüzden de amacýna ulaþan
temel kampanya motifi "Gelme
Bush" oldu. Gazetelere "Gelme
Bush" günlükleri, "Gelme Bush"
etkinlik takvimleri ve karikatür
köþeleri yayýnlandý. "Gelme
Bush" kampanyasýnýn Türkiye'de
yapýlan en parlak, en etkili ve en
kapsayýcý kampanyalardan birisi
olduðunu düþünüyorum.kampa-
nyanýn geniþliðini þu rakamlar
daha iyi anlatýr sanýrým.
Kampanya boyunca sadece Ýstan-
bul'da 55 örgütlenme toplantýsý
yapýldý. Tüm Türkiye'de bazýlarý-
na 1000 kiþinin katýldýðý paneller
ve forumlar düzenlendi. Bazýlarý
sokakta olmak üzere 15 basýn
açýklamasý yaptýk. Kampanya
boyunca 4 sayý olmak üzere
toplam 40 bin adet bülten, 50 bin
adet sticker, 5000 adet kaðýt
bayrak, 200 adet bez bayrak, 120
bin adet bildiri, 15 bin adet afiþ
ve 10 bin adet rozet daðýtýldý.

Binlerce savaþ karþýtýnýn katýldýðý
bir "Gelme Bush konseri" düzen-
lendi.

"Gelme Bush" kampanyasýný
esas olarak sokakta örgütledik ve
sokaklarda açýlan imza
masalarýnda yüzlerce insan
aktivist olmak için imza verdiler.

“Gelme Bush” kampanyasýn-
dan sonra Barýþarock'ýn ikincisini
ve onun hemen ardýndan da
ABD'deki baþkanlýk seçimlerine
paralel olarak "Bush'a hayýr,
Irak'ta iþgale son" kampanyasýný
düzenledik.

Oldukça yoðun bir
takvim bu.

Evet gerçekten de böyle. Ama
bir kampanya da ancak bu
yoðunlukla baþarý kazanabilir.
Üstelik eklemediðim ama kýsaca
anlatabileceðim bir dizi önemli
adým daha var. Küresel BAK, üç
önemli iddiayla kendisini ilan
etti. 

1. Tüm Türkiye'de bir kampa-
nya birliði inþa etmek.

Bugün çok sayýda ilde Küresel
BAK aktivistleri savaþ karþýtý
kampanyalar örgütlüyorlar.
Böylece birçok yerde ayný anda
ayný slogan etrafýnda etkinlikler
örgütleyerek sesimizi daha güçlü
bir þekilde duyurabiliyoruz. 

2. Küresel anti kapitalist savaþ
karþýtý hareketle iliþkilerin çok
daha organik bir hale getirilmesi.

Bugüne kadar 2003 yýlýnda
Paris'te, 2004 yýlýnda Londra'da
yapýlan Avrupa Sosyal
Forum'larýna katýldýk.
Konuþmacýlarýmýz Türkiye'deki
savaþ karþýtý kampanyalarý anlat-
týlar. 2003 yýlýnda Kahire'de
yapýlan Dünya Savaþ Karþýtlarý
Konferansý'na, 2004 yýlýnda önce

Hindistan’daki Dðünya Sosyal
Forumu'na ve ardýndan Beyrut'ta
yapýlan Dünya Savaþ Karþýtlarý
Buluþmasý'na katýldýk.

Þimdi de 2006 yýlýnýn Mart
ayýnda Yunanistan'da yapýlacak
olan Avrupa Sosyal Forumu'na
katýlmaya hazýrlanýyoruz. Bu
uluslararasý iliþkiler ABD'nin
hegemonya savaþýna karþý
geliþen yýðýnsal savaþ karþýtý
küresel hareketin kopmaz bir
parçasý olmamýzý ve küresel
eylemlerin ve tartýþmalarýn
eþgüdümünün merkezinde yer
amamýzý saðlýyor.

3. Küresel BAK kuruluþ met-
ninde de belirtildiði gibi, "Örgüt-
süzleri harekete geçirmek".

Bugüne kadar yaptýðýmýz bütün
kampanyalarda bu amaçlarýmýz
doðrultusunda hareket etmeye
özen gösterdik.

Peki sadece savaþa karþý
kampanya yapmak doðru
mu?

Savaþa karþý kampanya yapmak
en önemli adým. Ama bundan
sadece savaþa karþý kampanya
yapalým, diðer küresel sorunlarý
görmezden gelelim sonucu
çýkartýlmamalý. Hareket devam
ediyor. On binleri, yüz binleri,
daha da iddialý söylemek
gerekirse milyonlarý içine çeke-
bilecek yükseliþi devam ediyor.
"Ýslamcý-manken-solcu" koalisy-
onu olmanýn da ötesine geçerek,
toplumun savaþa muhalefet etme
potansiyeli taþýyan her bir bireyi-
ni, her bir kurumunu bir araya
getirmenin olanaklarý var.
Deðerlendirmesini bilirsek, hala
zamanýmýz var. Savaþ karþýtlýðý
bizde bir saplantý olduðu için

deðil, kapitalizm hakimiyet ve
baskýnýn sayýsýz biçimlerine
ihtiyaç duyarken 11 Eylül'le birlik-
te, kapitalizme karþý verilen
mücadelenin içindeki en önemli
cephenin Irak'taki savaþý durdur-
mak olduðunun farkýnda olduðu-
muz için kampanyalara ara ver-
memek bir zorunluluk.
Dünyadaki en büyük kapitalist
güç sadece dünya üzerindeki
hakimiyetini devam ettirmek ve
küresel enerji kaynaklarýný kontrol
etmek için deðil, ayrýca, neo-liber-
al ekonomik politikalarý dünyanýn
geri kalanýna zorla dayatmayý
kolaylaþtýrmak için planladýðý
savaþlar dizisinin en yenisini
baþlattýðý için savaþa karþý çýk-
maya devam etmek bir zorunlu-
luk. Eðer Amerika Irak'ta zafer
kazanýrsa, Bush yönetiminin ya da
baþka bir ABD savaþ kabinesinin
neoliberalizme karþý direniþin en
ileri düzeyde olduðu Latin
Amerika'da saldýrýlarýný
sürdürmesi daha da yüksek bir
ihtimal olacaðý için savaþý durdur-
mak için tek bir saniyemizi bile
kaybetmemek bir zorunluluk. 

B52'ler ve Özel Güçler doðru-
dan Brezilyalý topraksýz köylü-
lerin ve Arjantinli
piqueteros'larýn üzerine saldýr-
masa da, Amerikan ordusunun
zaferi, yoksulluða ve açlýða karþý
verilen mücadeleyi zayýflatacaðý
için önce Bush'u durdurmak,
ardýndan ABD'nin Irak'tan ve
iþgal ettiði tüm bölgelerden çek-
ilmesi için, savaþa karþý kampa-
nya yapmak bir zorunluluk.

Anlatmak istediðim þu: Küresel
sermaye, iki yüzü olan bir mada-
lyon gibi. Savaþ, küresel ser-
mayenin vahþetinin doðrudan
görüldüðü yüzü. Ama ser-
mayenin bu yaný, diðer yanýn-

dan, IMF, Dünya Bankasý ve
DTÖ gibi organize saldýrýlarýn-
dan baðýmsýz deðil. 

Savaþ korkunç bir manzara
sunuyor. Ama küresel ýsýnma da
tüm insanlýðýn geleceðini
korkunç bir biçimde tehdit ediy-
or. Bush, Irak'ta iþgal emrini ver-
erek onbinlerce insanýn ölmesine
neden oldu. Ama ayný Bush
Kyoto Protokolü'nü imzalama-
yarak tüm gezegeni de imha
ediyor.

Bizler tüm küresel sorunlar için
kampanya yapmalýyýz. Sosyal ve
ekonomik haklarýmýza yönelik
küresel saldýrýlara karþý da kam-
panyalar örgütlemeliyiz. Örneðin
AKP Hükümetinin küresel ser-
mayenin liberal politikalarýnýn
azimli bir uygulayýcýsý olduðu
çok açýk. Denizcilik iþlet-
melerinde çalýþanlara, SEKA
emekçilerine, saðlýk alanýndaki
kýsmi kazanýmlarýmýza ve kamu
çalýþanlarýna doðrudan saldýrýy-
or. GDO'lu ürünler konusunda
kesinlikle DTÖ'nün emri altýnda.

Tarým alanýnda sübvansiyonlarý
azaltarak milyonlarca tarým
emekçisini ve köylüyü kritik bir
eþiðe iteledi. Üstelik SEKA'nýn
bir baþlangýç olduðu, arkasýndan
Kardemir gibi binlerce iþçinin
çalýþtýðý çok sayýda kamu
iþletmesinin beklediði ortada.

Bu sorunlara karþý, genel bir
kampanya yapmak, küresel ser-
mayenin Irak'ta füze ve silahla
yaptýðýný, SEKA'da ve tüm kamu
hizmetlerinde yasalarla ve polis
zoruyla yaptýðýný görerek adým
atmak içinden geçtiðimiz
dönemde gerçekten de çok
önemli.

Tüm küresel sorunlar için
kampanyalar gerekli

Yýldýz  Önen  ile  Küresel  Barýþ  ve  Adalet  Koaliyonu  üzerine  sohbet

KKüürreesseell  BBaarrýýþþ  vvee  AAddaalleett  KKooaalliissyyoonnuu  ((KKüürreesseell  BBAAKK)) 19 Mart'ta gerçekleþecek küresel eylem gününe
aylar öncesinden baþlayarak hazýrlandý. ""AABBDD  iiþþggaalliinnee  oorrttaakk  oollmmaa"" baþlýklý kampanya yaygýnlaþarak
devam etti. 19 Mart'ta onlarca ülkede gösteriler gerçekleþecek. Fakat bir yandan da hem dünyada
hem Türkiye'de çok sayýda küresel sorun gezegeni ve emekçileri tahrip ediyor. Küresel BAK Yürütme
Kurulu üyesi YYýýllddýýzz  ÖÖnneenn'le bu sorunlarý konuþtuk:
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GGhhaassaann  MMaakkaarreemm

ABD ve Fransa'nýn
baskýsýna daha fazla
dayanamayan Suriye
Devlet Baþkaný Esad Suriye
ordusunun çekilmesini
kabul etti. 14 Bin Suriye
askeri bugünlerde
Lübnan'dan ayrýlýyorlar ya
da Lübnan-Suriye sýnýrýna
toplanýyorlar.

Suriye'nin Lübnan'dan
çekilmesini isteyen göster-
iler ÞÞeehhiittlleerr  MMeeyyddaannýý'nda
yapýlýyor. Ama meydanýn
halk arasýndaki adý
Solidere. Solidere
öldürülen eski baþbakan
RReeffiikk  HHaarriirrii'nin 4.5 mil-
yarlýk þirketinin adý.

Hariri þimdi bu meydan-
da kendi yaptýrdýðý bir
caminin bahçesinde yatýy-
or. Batý basýný Hariri'yi
"Lübnan'ýn kurtarýcýsý"
olarak tanýmlýyor ama
onun  yeni liberal poli-
tikalarý Lübnan'ý 40 milyar
dolarlýk bir borç bataðýna
batýrdý, iþsizliðin yüzde
30'a çýkmasýna neden oldu
ve ülkedeki gelir adaletsi-
zliðini tam bir uçuruma
çevirdi.

Muhalefet

ÞÞeehhiittlleerr  MMeeyyddaannýý "Sedir
Devrimi'"nin merkezi
durumunda. Ýnsanlar
buraya gelerek muhalefet
liderlerinin konuþmalarýný

dinliyorlar. Çeþitli milis
örgütlerinin gençlik kollarý
burada çadýrlar kurdu.
Gençler Hariri'nin televizy-
on þirketinin saðladýðý dev
ekranlardan olaylarý izliy-
orlar.

JJaaqquueess  CChhiirraacc  ve GGeeoorrggee
BBuusshh tarafýndan destekle-
nen muhalefet Hariri'nin
öldürülmesini alabildiðine
kullanýyor. Muhalefetteki-
lerin çoðu Lübnan
ekonomisinin çökmesine
neden olan özelleþtirme
kampanyasýnda kendi-
lerinin devre dýþý býrakýl-
masýna öfkeliler. 

Hariri'nin ölmesi ve
hükümetin istifasý ve
ardýndan Suriye'nin çek-
ilme kararý Lübnan ege-
men sýnýfý içindeki den-
geleri deðiþtirdi. Þimdi
egemen sýnýf Dürzilerin

lideri WWaalliidd  CCaannppoollaatt'ý
destekliyor. CCaannppoollaatt'ýn
babasý 1977'de Suriye
tarafýndan öldürülmüþtü
ve ayný yýl Þam'a giden
WWaalliidd  CCaannppoollaatt babasýný
öldürenleri affettiðini
söylemiþti.

CCaannppoollaat'ýn bu tutumu-
nun karþýlýðýnda Suriye
yönetimi onu UUlluussaall
HHaarreekkeettiinn lideri yapmýþ ve
desteklemiþti. Suriye
CCaannppoollaatt'ýn muhaliflerini
ise tehdit ediyordu.

WWaalliidd  CCaannppoollaatt meclis
üyesi, eski bir bakan, ÝÝlleerriiccii
SSoossyyaalliisstt  PPaarrttii'nin lideri ve
Lübnan'ýn az sayýdaki
milyonerlerinden birisi.
Çok geniþ mülkleri var.

Canpolat ayrýca bölgesini
hristiyanlardan temizleyen
güçlü bir milis örgütüne
sahip ve 1989'da 15 yýllýk

Lübnan iç savaþýný bitiren
aftan yararlandý.

Muhalefetin diðer lideri
MMiicchheell  AAoouunn. Ýç Savaþ'da
Lübnan Ordusu'nun
baþkomutaý olan Aoun
1989'da Suriye'ye karþý
"baðýmsýzlýk savaþýný"
baþlatmýþtý.

Ancak AAoouunn o sýrada tam
bir yanýlgý içindeydi.
Baþlýca dostu ABD o gün-
lerde Irak'a saldýrmaya
hazýrlanýyordu ve Suriye
onu destekliyordu. Birinci
Körfez Savaþý'nda Suriye
geniþ bir ordu ile ABD'nin
yanýnda katýldý. Suriye
Aoun'u ABD'nin onayý ile
Lübnan dýþýnda çýkardý.

AAoouunn'un milis güçleri
falanjistlerin (Lübnan
faþistleri) müttefiki.

Önce istifa eden sonra
yeniden iþ baþýna gelen

hükümetin baþý devlet
baþkaný EEmmiillee  LLaahhoouudd.
SSuurriiyyee  BBaaaass  PPaarrttiissii, bazý
Lübnan milliyetçi gruplarý,
bazý Hýristiyan örgütleri ve
Þii EEmmeell  HHaarreekkeettii tarafýn-
dan destekleniyor. Amal,
muhalefetin gösterilerine 3
kere daha büyük bir gös-
teri ile cevap veren
örgütlenme. 

Suriyeli iþçiler
Muhalefetin baþlýca argü-

manlarýndan birisi ülkede-
ki Suriyeli göçmen iþçiler.
Muhalefet bunlarýn da
Suriye'ye geri dönmelerini
istiyor.

Son haftalarda 11 Suriyeli
iþçi öldürüldü. Muhalefet,
Lübnan baðýmsýzlýðý için
savaþtýðýna göre bu
cinayetler meþrudur diyor. 

Þiiler ülkenin en geniþ
topluluðu ve en yoksul
kesimi. Þiiler "Sedir
Devrimi"nden pek hoþnut
deðil. Þiilerin askeri kanadý
HHiizzbbuullllaahh Lübnan'ýn en
büyük milis gücü. Güney
Lübnan'dan Ýsrail'in çek-
ilmesini saðladý. Halkýn
çoðu ABD'nin Suriye'yi de
iþgal etmesinden çekiniyor.

Çok insan Suriye'yi
istemiyor ama ayný zaman-
da çok endiþeli. ABD ve
Fransa'nýn Lübnan'a
müdahalesi de ayný ölçüde
tepki topluyor.

Ghasan Makarem  Lübnanlý bir
sosyalist

Suriye karþýtlarý kim?
Lübnan

Çeçenistan:

Son
barýþ
umudu
öldü

Çeçen halkýnýn seçilmiþ
lideri Aslan Maþadov
geçtiðimiz hafta Rus özel
birliklerinin Grozni’nin
kuzayinde vir jöyde yap-
týklarý operasyon sonucu
vurularak öldürüldü.

Ölümünde kýsa süre önce
“Putinle yarým saat
konuþayým, Çeçen soru-
nunu çözerim” diyer
Aslan Maþadov’un
ölümüyle birlikte 11 yýllýk
Çeçenistan savaþýna barýþçý
bir çözüm bulma þansýný
da kaybetti.

Ailesi stalinizm tarafýn-
dan 1944’de Kazakistan’a
sürülen Aslan Maþadov
bugün Rusya’ya karþý dire-
nen birçok Çeçn gibi
Kazakistan’da doðdu. Rus
ordusunda general olan
Maþadov 1994’de ordudan
ayrýlarak Çeçenistan’a
geldi ve Dydayev’in
baþlattýðý baðýmsýzlýk
hareketine katýldý.

Maþadov’un komutan-
lýðýnda Çeçenler 1994-96
savaþýný kazandýlar ve Rus
ordusu Çeçenistan’dan
çekilmek zorunda kaldý.

Ruslarýn çekilmesinden
sonra yapýlan seçimlerde
devlet baþkaný seçilen
Maþadov daha sonra
Çeçen direniþinin pratik
liderliðini daha radikal
olan Þamil Basayev’e kay-
betti. Basayev’in
Daðýstan’dan Çeçenistan’a
sürdürdüðü savaþ sonun-
da Ruslarýn bir kere daha
Çeçenistan’a girmelerine
neden oldu.

Maþadov’un öldürül-
düðünü resmen açýklan-
masý ile Çeçenler kendiler-
ine yeni bir lider bulmaya
giriþtiler ve Maþadov’un
yerine Basayev’in örgüt-
lenmesinden daha radikal
birini, milliyetçi bir þeri-
atçýyý Çeçenlerin liderli-
ðine getirdiler.

Maþadov’un ölmesi Ýstan-
bul’da da gösterilere
neden oldu. Göstericiler
Rus emperyalizmi ve Putin
akeyhinde sloganlar attýlar.

YYuusssseeff  GGaallaall

Geçen hafta Mýsýr dik-
tatörü HHüüssnnüü  MMüübbaarreekk
parlamentodan yeni bir
yasa çýkarmasýný istedi.
Yeni yasaya göre devlet
baþkanlýðý için birden çok
adayýn olmasý mümkün
olacak. Bugüne kadar
devlket baþkanlýðý seçim-
lerine sadece tek bir aday
katýlabilmekteydi.

Mübarek'in bu adýmý
ABD tarafýndan, Irak'ýn
iþgali ile Ortadoðu'da ve
Arap dünyasýnda baþlayan
demokratikleþmenin yeni
bir adýmý olarak deðer-
lendirdi. Ne var ki
Mübarek'in önerdiði
deðiþim sadece bir süs.
Irak’daki seçimlerin de
koca bir yalan olmasý gibi.

Aslýnda Mübarek mily-
onlarca Mýsýrlýyý aç, sefil
býrakan baskýcý iktidarýna
karþý bir süredir büyüy-
erek geliþen muhalefeti
yatýþtýrmak istiyor.

Bu reformun önemi ne
önerdiði deðil, hareketimiz
için anlamýnýn ne
olduðudur. Mübarek

giderek büyüyen bir
harekete yanýt vermek
zorundaydý.. Açýk ki bu
büyüyen hareketten,
halkýn giderek artan
öfkesinden çekiniyor.

Mýsýr rejimi öte yandan
açýk ki ABD'den de baský
görüyor. ABD Mübarek
rejiminin kontrolü kay-
betmesi halinde ABD'nin
Arap dünyasýndaki çýkar-
larýnýn zarar göreceðini
görüyor. Bu nedenle
Mübarek’e kýsmi reformlar
yapmasý için baský yapýy-
or.

Son aylarda yaþananlar
Mýsýr'ýn patlamaya hazýr
olduðunu gösteriyor.
Hareket Filistin Ýntifadasý
ile dayanýþma ve Irak
savaþýna karþýtý gösteriler
sýrasýnda ortaya çýkýp
güçlenmeye baþladý. 

Hareket çeþitli muhalefet
gruplarýndan aktivistleri
bir araya getirdi.
Gösteriler düzenledi.
Kahire2deki sokak gösteri-
lerinde Mübarek'ýn isti-
fasýný istedi. Ýktidarýn
Mübarek'in oðlu Cemal2e
devine karþý çýktý.

Son aylarda sosyal

mücadeleler de arttý.
Mýsýr'ýn yoksul büyük
çoðunluðu yeni liberal
politikalardan ve
özelleþtirmelerden çok acý
çekiyor.

Son altý ayda gerçekleþen
grevler son 5 yýlda gerçek-
leþenlerden daha çok.
Gene bu son 6 ayda yoksul
köylüler zenginlerin arazi-
lerini iþgal ediyorlar.
Birçok kentte ise yoksul
Hýristiyan azýnlýðýn göster-
ileri oldu. 

Mübarek'in reform uzlaþ-
masý sadece rejim yan-
daþlarý tarafýndan coþkuy-
la karþýlandý. Mýsýr halký
çok daha geniþ reformlar
istiyor. Deðiþim isteyen
hareketin aktivistleri
gerçek bir deðiþim için
mücadeleyi yükseltecek-
lerini ilan ettiler.

Sosyalistler artýk açýkça
önümüzdeki görevin reji-
mi devirmek olduðunu
tartýþýyorlar. Önümüzdeki
aylarda Mýsýr'da yýðýnsal
muhalefet hareketinin
yükseliþini göreceðiz.

Yussef Galal Mýsýrlý bir
sosyalist

Mübarek'e karþý isyan büyüyor

QQaalliiuubb  EESSCCOO  TTeekkssttiill
ffaabbrriikkaassýýnnýýnn  445500  iiþþççiissii
þþiirrkkeettlleerriinniinn  öözzeelllleeþþttiirr-
iillmmeessiinnee  kkaarrþþýý  iikkiinnccii
ddeeffaa  ggrreevvee  bbaaþþllaaddýýllaarr..
GGrreevv  vvaallii,,  þþiirrkkeett  yyöönneettii-
mmii  vvee  ççaallýýþþmmaa  bbaakkaann-
llýýððýýnnýýnn  iiþþççiilleerriinn  ttaalleepplleerr-
iinnee  bbiillee  bbaakkmmaayyýý  rreedd-
ddeettmmeessii  üüzzeerriinnee  bbaaþþllaaddýý..  
QQaalliiuubb  EESSCCOO  iiþþççiilleerrii  iillkk
ggrreevvlleerriinnii  55  aayy  öönnccee
ggaazzeetteelleerrddee  ffaabb-
rriikkaallaarrýýnnýýnn  öözzeelllleeþþttiirriillee-
cceeððiinnee  ddaaiirr  bbiirr  iillaannýýnn
ççýýkkmmaassýý  üüzzeerriinnee  öörrggüü-
ttlleeddiilleerr..
OO  ggüünnddeenn  bbuuyyaannaa  iiþþççiilleerr
yyöönneettiimmllee  ttaarrttýýþþýýyyoorrllaarr..
BBuuggüünnee  kkaaddaarr  ssaayyýýssýýzz
kkeerree  ffaabbrriikkaa  yyöönneettiimmiinniinn
yyaallaannllaarrýý  iillee  kkaarrþþýýllaaþþttýýllaarr..
BBuu  aarraaddaa  iiþþççiilleerr  aarraassýýnnddaa
ffaabbrriikkaannýýnn  ççookkttaann
ssaattýýllddýýððýýnnaa  ddaaiiþþþþrr  ssööyylleenn-
ttiilleerr  ddoollaaþþýýyyoorr..
FFaabbrriikkaayyýý  aallaann  þþiirrkkeettiinn

bbiirr  ssüürreeddiirr  ffaabbrriikkaa
iiççiinnddee  ggööttüürrüü  iiþþlleerr
yyaappaann  bbiirr  þþiirrkkeett  oolldduuððuu
ssööyylleenniiyyoorr..
MMýýssýýrrllýý  iiþþççiilleerr  öözzeelllleeþþttiirr-
mmeenniinn  ddaahhaa  aazz  iiþþççii
hhaakkkkýý,,  ddaahhaa  kkööttüü  ççaallýýþþ-
mmaa  kkooþþuullllaarrýý,,  ddaahhaa  ççookk
ssöömmüürrüü,,  kkýýssaaccaassýý  yyookkssuull-
lluukk  vvee  aaççllýýkk  oolldduuððuunnuu
bbiilliiyyoorrllaarr..
AAyynnýý  zzaammaannddaa  hhaakkllaarrýýnnýý
kkoorruummaakk  iiççiinn  mmüüccaaddeellee
eettmmeekk  zzoorruunnddaa  oolldduukk-
llaarrýýnnýý  ddaa  bbiilliiyyoorrllaarr..
QQaalliiuubb  tteekkssttiill  iiþþççiilleerriinniinn
mmüüccaaddeelleessiinnii  ddeesstteekklliiyy-
oorruuzz..
OOnnllaarrýýnn  mmüüccaaddeelleelleerrii
bbüüttüünn  MMýýssýýrrllýý  iiþþççiilleerriinn
öözzeelllleeþþttiirrmmeelleerree,,  kkaappiittaall-
iizzmmee  vvee  ssöömmüürrüüyyee  kkaarrþþýý
mmüüccaaddeelleessiiddiirr..

SShhuubbrraa  EEll  KKhhaaiimmaa  iiþþççiilleerrii
vvee  yyookkssuullllaarrýý  iillee

DDaayyaannýýþþmmaa  KKoommiitteessii

Tekstil  iþçileri
grevde
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Ýþte gerçek

HHaarreekkeett  vvee  iiþþççii  ssýýnnýýffýý
Roni  MARGULÝES

Antikapitalist hareketi, Avrupa ve Dünya Sosyal
Forumlarýný, savaþa karþý sokaklara dökülen
milyonlarca genç öðrenci ve iþçiyi küçük gören,
"palyaço" olarak damgalayan örgütler kendi
kuyularýný kazýyorlar. Böylesine devasa bir küre-
sel muhalefet hareketiyle kendisini iliþk-
ilendirmeyen, hareketten öðrenmeye ve beslenm-
eye çalýþmayan bir örgüt, marjinal ve anlamsýz
kalmaya mahkûmdur. Her þeyi sadece kendisinin
bildiðini sanmaya devam eder, gerçek dünyayla
iliþkisi giderek zayýflar, kitlelerin mücadelesine
deðil kendi küçük örgütüne öncelik verir, daralan
kadrolarýna gaz vererek ve gülünç bir kahraman-
lýk edebiyatý geliþtirerek büyüyeceðini zanneder.
Türkiye'de böylesi örgütlerin sayýsý kabarýk.

Bu örgütlerin yanýlgýsý, Stalin'den öðrendikleri
garip bir iþçi sýnýfý anlayýþýndan kaynaklanýyor.
Þöyle: SSCB'nin propaganda afiþlerinde görülen
iri kýyým, kalýn pazulu fabrika iþçileri bir gün
devrim yapacaktýr. Ama bu iþçiler kandýrýlmýþ (ve
biraz da saf) olduklarý için, devrimi onlarýn adýna
parti yapacaktýr. Demek ki, önemli olan partidir.
Parti gereksiz mücadelelerle ilgilenmez, sosyal-
izm mücadelesi verir, devrimi yapar ve iþçi sýnýfý-
na sunar.

Ýþin doðrusu, Stalin'den deðil, Marks'tan ve
Lenin'den öðrendiðimiz ise þöyle: Toplumu köklü
bir biçimde deðiþtirme gücüne sahip tek sýnýf, iþçi
sýnýfýdýr. Ancak, her toplumda egemen olan fikir-
ler egemen sýnýfýn fikirleridir. Dolayýsýyla, iþçiler
de çoðu zaman bu fikirlere inanýrlar. Bu fikirleri
sorgulamalarý, devrimcileþmeleri, sosyalistlerin
lâf anlatmalarý ile deðil, mücadele içinde gerçek-
leþir. Partinin iþlevi bu kýsmî mücadeleleri
genelleþtirmek, yaygýnlaþtýrmak, bir yandan bu
mücadelelerin kazanýlmasý için mücadele ederken
bir yandan da nihaî hedefe iþaret etmektir.
Devrimi parti deðil, mücadele içinde piþen, öðre-
nen, egemen sýnýfýn fikirlerinden kurtulmaya
baþlayan iþçi sýnýfý yapar.

Bunu günümüze uyarlayalým. Dünya beþ yýldýr
büyük mücadelelerle sarsýlýyor. Bunlarýn hepsi
kýsmî mücadeleler: özelleþtirmeye, üçüncü
dünyanýn borçlarýna, çevrenin imhasýna, IMF'nin
ve Dünya Bankasý'nýn dayattýðý þu veya bu
neoliberal uygulamaya karþý, Irak'ýn iþgaline
karþý. Hiçbiri afiþlerdeki iþçilerin fabrikalarda
verdiði devrim mücadelesi deðil. Sözünü ettiðim
örgütlerin bu hareketi küçük görmesi, dalga
geçmesi bundan kaynaklanýyor.

Doðrudur, beþ yýldýr yükselen hareket bir aþa-
mada örgütlü iþçi sýnýfýný kapsamaya baþlamazsa,
sendikalarýn katýlýmý temsilî (ve biraz da göster-
melik) olmaktan çýkýp iþyeri mücadelelerine
dönüþmezse, hareket zayýf kalacak. Toplumu
olumlu yönde deðiþtirecek kuþkusuz, ama köklü
bir deðiþim gerçekleþtirme yeteneði sýnýrlý kala-
cak.

Ama "iþçi sýnýfýnýn dýþýnda" olduðu bahanesiyle
hareketi göz ardý edenler, iþyerlerindeki mücadel-
eye henüz yansýmamýþ haliyle bile hareketin iþçi
sýnýfýný nasýl etkilediðini gözden kaçýrýyorlar.
Birincisi, hareket zaten önemli ölçüde genç iþçil-
erden oluþuyor. Ýkincisi, iþçi sýnýfý baþka bir geze-
gende yaþamadýðýna göre hareketi izliyor, talep-
lerini duyuyor, düþüncelerinden etkileniyor.
Üçüncüsü, her insan gibi iþçiler de hareketin
mücadele alanlarýna (savaþ, yoksulluk, çevre v.s.)
ilgi duyuyor, öfkeleniyor, radikalleþiyor.
Hareketle iþçi sýnýfý arasýnda bir duvar yok.
Hareket büyüdükçe, iþçi sýnýfýný da etkiliyor,
yüreklendiriyor, morallendiriyor, mücadeleye
çekiyor.

Sosyalistlerin iþi, haklý taleplerle harekete geçen
kitlelerle dalga geçmek deðil, hareketin içine dal-
mak, talepleri genelleþtirmeye çabalamak,
mücadeleyi iþyerlerine taþýmak, örgütlü iþçi
sýnýfýnýn daha geniþ katýlýmýný saðlamaya çalýþ-
maktýr.

NOTLAR

Beni önce koku çarptý.
Tarif edilmesi zor ve beni
hiçbir zaman terk etmeyen
bir koku. Ölümün kokusu.
Felluce'nin evlerinde,
bahçelerinde ve sokaklarýn-
da çürüyen insan cesetleri.
Kimi vahþi köpekler tarafýn-
dan yarýsý yenmiþ kadýn-
larýn, erkeklerin, çocuklarýn
cesetleri.

Bir korku dalgasý þehrin
üçte ikisini silip süpürmüþ.
Evleri, camileri, okullarý,
klinikleri yakýp, yýkmýþ. Bu
ABD'nin korkunç askeri
saldýrýsýnýn dehþet ürünüy-
dü.

Son bir kaç günde duy-
duklarýmý hiç bir zaman
unutmayacaðým. Felluce'de
ne olduðunu bildiðinizi
düþünebilirsiniz. Ancak
gerçek düþündüðünüz en
kötü senaryodan bile daha
korkunç.

Felluce'nin çevresinde
kurulan kamplardan
Saqlawiya'da 17 yaþýnda bir
kadýn bulduk. "Ben
Felluce'nin Jolan bölgesin-
den Hudda Fawzi Salam
Issawi'yim" dedi. "Þehrin
kuþatmasý baþladýðýnda bir
evde 55 yaþýnda bir komþu-
muzla birlikte 5 kiþi sýkýþýp
kaldýk."

"9 Kasým günü Amerikan
askerleri bizim eve geldiler.
Babam ve komþumuz
kapýya onlarý karþýlamaya
gittiler. Biz savaþçý deðildik.
Korkacak hiç bir þeyimiz
olmadýðýný düþünüyorduk.
Mutfaða giderek üzerime
çarþafýmý almak istedim.

"Bu benim hayatýmý kur-
tardý. Babam ve komþumuz
kapýya yaklaþtýklarýnda
Amerikalýlar ateþ açtýlar ve
onlar oracýkta öldüler.

"13 yaþýndaki kardeþimle
beraber mutfakta buz-
dolabýnýn arkasýna sak-
landýk. Askerler içeri girdil-
er ve ablamý buldular. Onu
önce dövdüler ve sonra da
vurdular. Ama beni
görmediler. Sonra evi terk
ettiler. Ama evi terk
etmeden önce her þeyi kýrýp
döktüler ve babamýn
cebindeki paralarý aldýlar.

Hudda ölmekte olan
kardeþini nasýl rahatlatmaya
çalýþtýðýný anlattý. Dört saat
sonra ablasý ölmüþ. Üç gün
boyunca Hudda ve küçük
kardeþi ölmüþ akrabalarý ile
ayný evde saklanmýþlar.

Ama aç ve susuz kalmýþlar.
Evlerinden kaçmaya
çalýþýrken bir Amerikan
askeri onlarý görmüþ.

Hudda bacaðýndan vurul-
muþ, koþmaya devam eden
küçük kardeþi ise sýrtýndan
vurulmuþ ve hemen orada
ölmüþ. "Kendimi ölüme
hazýrlamýþtým" diyordu
Hudda. Sonunda bir
Amerikalý kadýn asker
tarafýndan bulunmuþ ve
hastaneye götürülmüþ.
Sonra akrabalarýna ulaþmýþ.

Sobra Jolan bölgesinden
kurtulan bir baþka aile ile
karþýlaþmýþ. Ýkinci haftanýn
sonunda ABD ordusu
bütün Jolan'ý ele geçirmiþ.
Irak Ulusal Muhafýzlarý
megafonlarla halka
ellerinde beyaz bayraklarla
yanlarýna mallarýný da
alarak dýþarý çýkmalarýný
söylemiþ. Kasabanýn
merkezindeki Jamah al-
Furkan caminin önünde
toplanmýþlar.

O gün Eyad Naji Latif ve
ailesinin 8 üyesi, biri altý
aylýk bir çocuk, eþyalarý ile
birlikte evlerinden çýkmýþlar
ve tek sýra halkinde toplan-
ma merkezine yürümeye
baþlamýþlar. Ana caddeye
çýktýklarýnda bir baðýrma
duymuþlar ama ne
olduðunu anlamamýþlar.
Eyad bana Ýngilizce "now"
demiþ olabileceklerini söyle-
di. Sonra ateþ edilmeye
baþlanmýþ.

Evlerinde tepesine
Amerikan askerleri varmýþ
ve Eyad'ýn babasý
kalbinden, annesi göðsün-
den vurulmuþ. Hemen
ölmüþler. Eyad'ýn iki
kardeþi de vurulmuþ.
Ayrýca iki de kadýn vurul-
muþ.

Askerler daha sonra
Eyad'ýn kardeþlerinden
birisinin karýsýný öldür-
müþler. Kadýn ölünce 5
yaþýndaki oðlu koþup

cesedin yanýna gelmiþ. Onu
da öldürmüþler.

Geri kalanlar askerlere
ateþ etmemeleri için yalvar-
mýþlar.

O sýrada kim beyaz bayrak
kaldýrýp ayaða kalkmak
istese vurulup öldürülmüþ.
Eyad saatler sonra beyaz
bayrakla kolunu kaldýrmýþ,
kolundan vurulmuþ.
Sonunda elini kaldýrmýþ ve
bu sefer elinden vurulmuþ.

Geriye kalan 4 kiþi ve altý
aylýk çocuk sokakta yedi
saat yatmýþlar. Sonunda
dördü yakýndaki bir eve
sürünerek girmiþler. O evde
8 gün aç susuz kalmýþlar.
Sadece bebek için biraz su
bulabilmiþler.

Sekizinci günün sonunda
Irak Ulusal Muhafýzlarý
tarafýndan bulunmuþlar ve
hastaneye götürülmüþler.
Orada Amerikalýlarýn bütün
genç erkekleri tutukladýk-
larýný öðrenmiþler ve has-
taneden kaçarak komþu bir
kasabaya sýðýnmýþlar.

Söylenildiði gibi Cami'nin
önüne giden diðer ailelere
ne olduðunu öðrene-
memiþler. Ama sokaðýn
kanlar içinde olduðu
söylendi.

Ben Felluce'ye bir yardým
kamyonu ile geldim.
Kamyonlarýmýzda 15 ton
buðday, sekiz ton pirinç,
ilaç ve 800 çocuk için giysi
vardý. 

Þehirden kaçanlarýn kur-
duklarý kamplardaki
yaþamý tarif etmek çok zor.
Burada herkesin ailelerinin
baþlarýna gelenleri duyduk.
Yaralý insanlarýn üzerinden
tanklarla geçmiþler. 

Bunun üzerine Felluce'ye
gitmeye karar verdik. Þehre
girdiðimizde þehri tanýya-
madým. Ben bu þehirde
2004'de, ilk kuþatma sýrasýn-
da doktor olarak çalýþtým. 

Yýkýntýlar arasýnda ruh
gibi dolaþan insanlar

gördük. Bazýlarý ailelerinin
cesetlerini arýyorlardý.
Ýnsanlar yakýt ve gýda için
kuyruklar yapýyorlardý. Bir
kuyrukta insanlar bir bat-
taniye için kavga ediyor-
lardý.

Bir defasýnda yaþlý bir
kadýn bana geldi. Gözleri
yaþ doluydu. Kolumu
tutarak evinin nasýl bomba-
landýðýný anlattý. Çatý 18
yaþýndaki oðlunun üstüne
çökmüþ. Oðlunun iki ayaðý
da kopmuþ.

Kimseden yardým ala-
mamýþ. Sokaða çýkamamýþ
çünkü Amerikalýlar sokaða
çýkan herkesi vuruyorlar-
mýþ.

Kaný durdurmaya çalýþmýþ
ama becerememiþ. Oðlu
ölünceye kadar 4 saat baþýn-
da beklemiþ.

Kuþatmanýn birinci günü
Felluce'nin hastanesi
Amerikan askerleri tarafýn-
dan ele geçirilmiþ. Diðer
klinik, Hey Nazzal iki defa
bombalanmýþ. Bütün aletleri
ve ilaçlarý yok olmuþ.

Hiç ambulans yoktu.
Þehrin iki ambulansý
Amerikan askerleri tarafýn-
dan vurulmuþ. 

Yoksul bir iþçi mahallesi
olan Jolan'ý gezdik. Nisan
direniþinde burasý direniþin
merkeziydi.

Ýkinci kuþatmada burasý
adeta cezalandýrýlmýþ. Ev ev
gezdik. Her taraf ölü doluy-
du. Yatakta, mutfakta,
bahçelerde... Bütün evlerde
mobilyalar kýrýlmýþtý.

Bazý yerlerde siyah giysili
silahlý direniþçilerin ölüleri-
ni gördük.

Ama evlerin çoðundaki
ölüler sivillerdi. Çoðu ev
kýyafetindeydi. Silah yoktu.
Boi kovanlar yoktu.
Direniþin izi yoktu.

Açýktý ki bir katliam
olmuþtu burada.
Savunmasýz, zavallý siviller
soðukkanlýlýkla
katledilmiþti.

HJiç kimse kaç kiþinin
öldüðünü bilmiyor. Ýþgal
güçleri þimdi mahalleyi bul-
dozerlerle tahrip ediyor,
katliamýn izlerini yok etm-
eye çalýþýyorlar.

Felluce'de olan barbarlýk-
týr. Gerçek bütün dünyaya
anlatýlmalýdýr.

Felluce’ye
yardým malzeme-
si götüren Doktor

Salam  Ýsmail
Felluce'de

gördüklerini
anlatýyor

MMuuttffaakkttaa  ööllmmüüþþ  bbiirrii

EEvviinnddee  ööllddüürrüüllmmüüþþ  bbiirr  ççooccuukk ÝÝkkii  kkýýzzýýnnýý  kkoorruummaayyaa  ççaallýýþþaann  bbiirr  bbaabbaa

FELLUCE
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Son beþ yýldýr küresel
hareketimiz geliþerek
devam ediyor. Seattle’da
baþlayan hareket kýsa
sürede Avrupa’ya taþýndý.
Prag’daki ilk gösterinin
ardýndan Floransa’da
Avrupa Sosyal
Forumu’nda 1 milyon
insan savaþa karþý
yürüdü. 15 Þubat 2003’de
ise yüzlerce kentte 
milyonlarca insan
ABD’nin Irak savaþýna
karþý yürüdü.

Latin Amerika’da ayný
dönemde Brezilya’da
Lula, Venezüella’da
Hugo Chavez ve
Uruguay’da Tabare
Vasquez sol programlarla
seçildiler.

Hareketimiz bu denli
büyük boyutlara ulaþmýþ
olmasýna raðmen ABD ve
müttefikleri önce Irak’a
saldýrdý ardýndan iþgal
etti. Þimdi ise Suriye ve
Ýran ayný ittifak tarafýn-
dan tehdit ediliyor.

Öte yandan bütün
dünya kendilerine karþý
olmasýna raðmen Bush ve
çetesi oylarýný arttýrarak
yeniden seçildiler. Bush
ve çetesinin bu seçim
zaferi mücadelenin 
uzayacaðýný gösteriyor.

Bu iki sonuç hareket
içinde bir dalgalanmaya
ve tartýþmaya neden oldu.

Acaba hareketiþmiz
doðru yolda mý, yeni 
eðilimler belirlemek
gerekir mi?

Þimdi üç eðilim var. Bir
tarafta reformist sað
kanat var. Onlar
hükümetlere baský

yaparak yeni liberal poli-
tikalardan vazgeçmelerini
istemek gerektiðini
söylüyorlar. 1998’de
Fransa’da kurulan ve
bütün Avrupa’ya yayýlan
ATTAC bunu savunuyor.

Ýkinci kanatta ise
otonomlar var.
“Kapitalizme raðmen
yaþam” diyen otonomlar
yeni yaþam alanlarý oluþ-
turmak istiyorlar. Top
yekun bir mücadeleden
yana deðiller ve bu
nedenle de kitlesel göste
rilere karþý çýkýyorlar.

Üçüncü kanat ise
radikal sol. Daha çok
kapitalizm sonrasý yaþamý
düþünen radikal sol
çeþitli ülkelerde önemli
güçlere sahip. Ýtalya’da
Rifondazione Comunista,
Fransa’da Devrimci
Komünist Birlik, LCR ve
Ýngiltere’de SWP gibi.

Þimdi hareket içinde bu
üç kanat arasýnda ciddi
bir mücadele var. Sosyal
Forum toplantýlarýnýn
baþlýca tartýþmalarý bu
baþlýklar altýnda 
toplanýyor.

Irak savaþý, harekete
kapitalizmin sadece para
piyasalarý, þirketler vs.
deðil fakat devletler, mili-
tarizm, savaþ olduðunu
gösterdi. Bu anlamda
hareketin bilincinde
önemli bir sýçrama 
yarattý.

Ancak reformistler ve
otonomlar özellikle güçlü
olduklarý Fransa’da
savaþa karþý mücadelenin
belirleyici olmasýndan
rahatsýzlar.

ATTAC liderleri savaþ
ile yeni liberalizm arasýn-
daki iliþkiyi göremiyor.
Bu nedenle de savaþa
karþý mücadelenin sosyal
konulardan sapma
olduðunu söylüyorlar.
Söz konusu alan Avrupa
olunca da sosyal konu
bugünlerde onlar için
yeni Avrupa Anayasasý.

Otonomlar ise zaten
yýðýnsal eylemlerden
rahatsýz.

Þimdi, Bush’un seçim
zaferinin ardýndan, savaþ
karþýtý hareketin sayýsal
gücü doðal olarak 15
Þubat’ýn gerisine
düþmüþken radikal solun
saðýndaki bütün güçler
savaþa karþý mücadelenin
geri çekilmesi gerektiðini,
yerine sosyal konularda
mücadelelerin öne çýkarýl-
masýný savunuyorlar.

Benzer bir tartýþma biraz
daha farklý argümanlarla
Türkiye’de de yaþanýyor.

Öncelikle savaþa karþý
mücadele hiçbir biçimde
sosyal konulardan
koparýlamaz. Tam tersine
güçlü bir savaþ karþýtý
hareket inþa etmek için
mutlaka sosyal konulara
da deðinmek gerekir.

Ancak asýl sorun, tek tek
bütün mücadeleleri belir-
leyici olan mücadelenin
etrafýnda toplamaktýr.
Bugün bu savaþa, iþgale
karþý mücadeledir.

Örneðin ATTAC’ýn
Tobin vergisi denen ulus-
larasý mali iþlemlerden
vergi alýnmasý talebi
önemlidir ama bu talep
tek baþýna anlamlý

deðildir. Onu anlamlý
kýlacak olan savaþa karþý
mücadele ile baðlamaktýr.

Ayný þekilde Avrupa
Anayasasý veya þu veya
bu grevin desteklenmesi,
þu ya da bu yeni liberal
politikaya, özelleþtirmeye
karþý çýkýþ hep savaþa
karþý mücadele ile bir-
leþtirildiðinde 
kapitalizme karþý ciddi
bir darbe niteliði kazan-
maya baþlar.

Örneðin Ýspanya’da sað
hükümet savaþa karþý
mücadelenin yükselmesi
ile devrildi. Ýtalya’da
savaþa karþý mücadele
Berlusconi hükümetini
sarsýyor. Ve elbette bütün
bu ülkelerde savaþa karþý
mücadele sosyal haklar
için mücadeleleri kapsa-
yarak ilerliyor.

Türkiye’de de ayný
sorunla karþý karþýyayýz.

AKP hükümetinin çeþitli
alanlardaki politikalarýna
tek tek karþý çýkmak
yenilgiyi baþtan kabul
etmektir.

AKP politikalarýna bir
bütün olarak karþý çýk-
mak, yani yeni liberal
politikalara bir bütün
olarak direnmek gerekir.
Irak’ýn iþgali ise yeni 
liberal politikalarýn en
somutlandýðý alandýr.

Bugün tek tek konular-
da mücadele birbirinden
kopuk olduðunda,
otonom sosyal hareketler
olduðunda hareketin
gücünü düþürür.
Sosyalistlerin görevi
bütün bu mücadeleleri
birleþtirmektir.

BBiirrlleeþþiikk  vvee  ggüüççllüü
bbiirr  mmüüccaaddeeyyii
iinnþþaa  eettmmeelliiyyiizz

BAÞK  
DÜN  

MÜM
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Javier  Carles

1 Ocak 1994'de
Zapatistalar Latin
Amerika üzerindeki
emperyalist sessizliði
kýrdýlar. Beþ yýl sonra
kýtanýn büyük bir bölümü
bugüne kadar süren bir
ayaklanmalar, hükümet
deðiþiklikleri ve genel
grevler dönemine girdil-
er. Ocak 2000'de
Ekvatorlularýn IMF'ye
karþý ayaklanmasý Kamil
Mahuad hükümetini
devirdi.

Ayný yýl Nisan ayýnda
baþka bir ayaklanma
kýtanýn Andean bölgesini
sarstý. Bolivya'da
Cochabamba bölgesinin
iþçi ve köylü örgütleri
içme suyunu kontrol
eden çok uluslu þirketlere
karþý ayaklandýlar. Bu
ayaklanma Hugo
Banzer'in diktatör-
lüðünün devrilmesine ve
su þirketinin ülkeden
kovulmasýna neden oldu.
19-20 Aralýk günlerinde
ise Arjantin'de Buanes
Aires'de ki IMF poli-

tikalarýna karþý ayaklan-
ma Fernando  de  la  Rua
hükümetini yýktý.

2002 Nisan ayýnda
Venezüella egemen
sýnýfýnýn en saðcý kesimi
ve silahlý kuvvetler
ABD'nin desteði ile Hugo
Chavez'e karþý darbe yap-
týlar. Baþkent Caracas'ýn
yoksul bölgelerinden yüz
binlerce emekçi sokaklara
çýkýnca darbe yenildi. 

Ocak 2003'de Porte
Allegre'de toplanan
Üçüncü  Dünya  Sosyal
Forumu bütün dünyada
savaþa karþý mücadele
çaðrýsý yaptý. 15 Þubat
günü bütün Latin
Amerika'da savaþ karþýtý
gösteriler yaþandý.

Ayný sene Nisan ayýnda
Meksika'nýn Cancun
kentinde Dünya  Ticaret
Örgütü toplantýsýna karþý
100 binler yürüdü.
Ekim'de Bolivya'da doðal
gazý ihraç eden ulus-
lararasý þirketlere karþý
ayaklanmalar baþladý.
Ýþçiler ve madenciler
baþkent La  Paz'a doðru
yürüyüþe geçtiler ve
Sanchez  de  Þozada

baþkanlýktan devrildi.
2002 ile 2004 arasýnda

seçimler kýsmen aþaðýdan
gelen dalgayý yansýttýlar.
Sað partiler aðýr seçim
yenilgileri aldýlar.

Ekvator'da Lucio
Gutierrez kendisini yerli
halklarý destekleyen ileri-
ci bir subay olarak göster-
erek seçimleri kazandý.
Arjantin'de ise Nestor
Kirchner IMF poli-
tikalarýný reddederek
seçimleri kazandý.
Brezilya'da da eski bir
çelik iþçisi ve Ýþçi
Partisi'nin lideri olan Lula
da  Silva açlýðý ve yoksul-
luðu Latin Amerika'nýn
bu en büyük ve gelir
adaletsizliðinin en yüksek
olduðu ülkeden silip ata-
caðýný söyleyerek baþkan-
lýk seçimlerini kazandý.

31 Ekim 2004'de ise
sosyalistleri, komünistleri
ve milliyetçileri sendika
hareketi ile birlikte bir
koalisyonda toplayan
Tabare  Vazquez seçimleri
kazandý.

Bu süre içinde büyük
mücadeleler oldu ama
politik ve sosyal deðiþim-

ler henüz gelmedi.
Guttierrez ABD poli-
tikalarýný takip etmeye
karar verdi. Kirchner IMF
politikalarýna karþý çýktý
ama sonra borçlarý ödem-
eye baþladý. Lula "sýfýr
açlýk" dedi ama sosyal
kesintilere baþladý.

Çözüm bu yaþananlarda
deðil iþçilerde.
Uruguay'da telefon ve
petrol þirketlerinin
özelleþtirilmesine karþý
baþarýlý kampanyalar
sendikalar tarafýndan
yürütüldü. Bir kaç ay
önce Arjantin telekom
iþçileri greve gittiler ve
%20 zam elde ettiler. 13
Ocak'ta Bolivya mahalle
komiteleri ve iþçi ve
köylü sendikalarý La  Paz
ve El  Alto'nun suyunu
kontrol eden Fransýz þir-
ketini kovdular.

Baþka bir Latin Amerika
iþçilerin mücadelesi ile
sosyalistler birleþebildiði
takdirde mümkün.

Javier  Carles Sosyalist Ýþçi ve
DSÝP'in Uruguay'daki kardeþ

örgütünün yayýn organý El  Mundo
al  Reves'e yazýyor.

"Gerçek deðiþimi henüz görmedik"

Avrupa’da sosyalist sol güçleniyor
Hareketin yükseliþi gün-

deme bu hareketin politik
bir sese duyduðu ihtiyacý
getirdi. Sermayenin küre-
selleþmesine karþý
mücadeleler ve savaþa
karþý mücadele çok geniþ
ve farklý kesimleri ortak
platformlarda bir-
leþtirirken ayný zamnda
da eski solun krizini çok
daha açýk bir biçimde
ortaya çýkardý. Eski sol
bazen savaþa karþý tutum
almakta zorlandý ya da
çok silik tutumlar aldý,
zaman zaman da bir-
leþtirici olmaktan çok
uzaktý. Dar grupçu
hesaplar içinde hareketi
güçsüz düþürdü.

Solun krizine karþý yeni
bir sol alternatifin oluþtu-
rulabildiði alanlarda
sosyalist sol önemli

kazanýmlar elde etti.
Örneðin antikapitalist

hareketin en önemli
örgütlerinden
Rifondazione savaþa karþý
hareketin de Ýtalya’daki
önderliðini üslendi ve
belki de dünyanýn en
güçlü hareketlerinden
birini ortaya çýkardý.

Fransa ‘da troçkist LCR
Devlet Baþkanlýðý seçim-
lerinde yüzde 5 oy aldý.
Daha sonra bir baþka
troçkist örgüt olan Ýþçi
Mücadelesi (LO) ile kur-
duðu seçim ittifaký ayný
baþarýyý gösteremese de
LCR gerek antikapitalist
harekete gerekse de savaþ
karþýtý harekete Fransa’da
öncerlik etti.

Ýngiltere’de ise ülkenin
en güçlü örgütlenmesi
olan SWP savaþ karþýtý

hareket içinde yer alan
çok çeþitli güçlerle birlik-
te Respect adlý seçim par-
tisini oluþturdu ve ilk
katýldýðý Avrupa parla-
mentosu seçimlerinde ve
yerel seçimlerde küçüm-
senmeyecek baþarýlar
elde etti.

Son olarak ise
Almanya’da sosyal
demoraseiden, PDS’den
ve yeþillerden kopan
unsurlar sendika
hareketinden kopan
unsurlarla birlikteyeni bir
sol seçim partisi oluþtur-
dular. Bu partiye devrim-
ci marksistler de
katýldýlar. Yeni sol parti
ilk kez Kuzey Ren
Westfalya eyaleti seçim-
lerine katýlacak.

Yeni sol oluþumlar
baþka ülkelerde de önem-

lice seçim baþarýlarý elde
ettiler.

Portekiz bunlarýn baþýn-
da geliyor. Eski sol parti-
lerin genç kadrolarýnýn
bir araya gelerek oluþtur-
duðu Sol Blok son seçim-
lerde % 6.5 oranýnda oy
aldý ve parlamentoya 8
milletvekili yolladý. 8 mil-
letvekilinin 4’ü kadýn. Sol
Blok daha önce de bir
Avrupa Parlamenteri
seçtirmiþti.

Sol Blok 1999’da yüzde
2, 2002’de yüzde 3 oy
almýþtý.

Bütün bu yeni sol
örgütlenmeler eski solun
çeþitli gruplarýnýn bir
araya gelmesi ile deðil,
eski soldan kopan
aktivistlerin yeni bir pro-
gram etrafýnda bir araya
gelmesi ile oluþuyor.

KA  BÝR
NYA  

MKÜN
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ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

George W. Bush yemin
töreninde defalarca özgürlük
kavramýný kullandý. Bush'un
yaptýðý sadece kavramlarýn içini
boþaltmak ve bu kavramlara
taþýdýklarý anlamdan bambaþka
anlamlar yüklemek deðil. Bush
ve kabinesinin bu türden kritik
tüm konuþmalarý, "Yeni
Amerikan yüzyýlý Projesi"nin
hangi politik yaklaþýmlarla hay-
ata geçirileceðinin kriteri olarak
görülmeli.

Bush'un yemin törenindeki
konuþmasý önümüzdeki gün-
lerde ABD saldýrganlýðýnýn
daha da fazla týrmanacaðýný
kanýtlýyor. Bush'un yemin
töreninin hemen ardýndan tüm
ABD savaþ kabinesinin hemen
hergün Ýran ve Suriye'yi tehdit
eden açýklamalarý iþgal poli-
tikalarýnýn tüm vahþet ve hýzýyla
süreceðini gösteriyor. Bush,
Irak'a saldýrýrken "kitle imha
silahlarý" gerekçesini kullanýyor
ve dünyayý bununla korkutuy-
ordu. Kitle imha silahlarý ise en
azýndan varlýðý ya da yokluðu
kanýtlanabilir maddi bir
gerekçeydi. Özgürlük ise kanýt-
lanamaz. Çeþitli kriterlere göre
deðiþir. Benim için özgürlük
olan Bush için özgürlük
olmayabilir, petrol ve silah
tekelleri sözcüleri için ilkellik
olabilir. Kitle imha silahlarý
gerekçesinin yalan olduðunun
açýða çýkmasýndan sonra, Bush,
"Yeni Amerikan Yüzyýlý proje-
si"ni, yalan olduðu kanýtlana-
mayacak soyut bir gerekçeyle
destekleyerek sürdürmeyi tercih
etti.

Ýran: Nükleer silah araþtýr-
malarý yapýyor ve rejimi özgür
deðil. Öyleyse bombalansýn.

Kuzey Kore: demokrasi yok,
öyleyse bombalansýn.

Suriye: Zorba bir rejim,
öyleyse iþgal edelim.

Bu keþmekeþ arasýnda
ABD'nin dünyadaki tüm zorba
rejimlerin en büyük güvencesi
olduðu görmezden geliniyor.
ABD'nin savaþ þahinlerinin
zokasýný yutmamak zorundayýz.
Özgürlük, demokrasi ve insan
haklarý gibi týlsýmlý kavramlar,
ABD hegemonyasýna karþý
mücadele etmek isteyen dünya
muhalefetini bölmek için kul-
lanýlýyor.

Özgürlük için deðil
hegemonya için

Bu savaþýn dünyaya özgürlük
taþýmakla, maðaralarda üretilen
kitle imha silahlarýný bulmakla
bir ilgisi yok. "terörist avý"yla da

bir ilgisi yok. Bush'un savaþýnýn
hedefi, ABD'nin diðer
emperyalist bloklar karþýsýnda
göreceli olarak gerileyen
ekonomik gücünün ve rekabet
düzeyinin, süper askeri gücüyle
ve savaþ politikalarýyla daha
fazla gerilemesini engellemek
ve dünya hegemonyasýný
sürdürebilmek.

Ekonomik gücü ABD'yi
yakalamýþ olan Avrupa Birliði,
ABD ekonomik yaþamýnýn
duayenlerinin korkulu rüyasý
haline gelen Çin gibi ekonomik
devler ABD hegemonyasý için
büyük bir tehdit.

Demokrasi için deðil
petrol için

Bush'un savaþýnýn demokratik
olmayan rejimleri demokratik-
leþtirmek hedefiyle bir ilgisi
yok. Bush'un savaþý doðrudan
petrol ve diðer enerji kay-
naklarýyla ilgili. Irak, dünyanýn
bilinen en büyük ikinci petrol
rezervine sahip. Üstelik çýkart-
masý ve iþlemesi en kolay, en
düþük maliyetli petrol de
Irak'ýn. ABD'nin Irak'ý iþgal
etmesinde, "önce Irak'a
demokrasi getirmesinde" Irak'ýn
petrol zenginliðine el koymak
önemli bir nedendi. 

ABD Irak petrollerine kendi
tüketimi için deðil, dünyanýn
petrol tüketimini kontrol etmek
için önem veriyor. ADD kendi
petrol ihtiyacýný hem kendi üre-
timiyle hem de Latin
Amerika'dan rahatça karþýlýyor.

Ortadoðu petrollerine günlük
sanayi ve tüketiminde ölümcül
bir ihtiyaç duyan Avrupa Birliði
ülkeleri, Çin, Rusya ve Japonya
gibi ekonomik devler ise, Irak
petrol rezervlerine el koyan
ABD'nin ekonomik kontrolün-
den kaçýnamazlar. Petrol, dünya
ekonomisinin en önemli metasý
ve bu yüzden de dünya hege-
monyasýnýn hegemonyasýnýn
önemli bir aracý.

Halklarýn iyiliði için
deðil, küresel
sermayenin zaferi için

Bush'un savaþý, bir yandan
ABD'nin dünya hegemonyasýný
amaçlarken, bir yandan da tüm
dünyada küresel sermayenin
egemenliðinin sorgulanamaz
hale getirilmesini hedefliyor.
ABD ordusu, görünmez bir ele
sahip olduðu iddia edilen
piyasanýn, görünen yumruðu
olarak davranýyor. Tüm
dünyanýn sermaye bloklarý,
çeþitli itirazlar yükseltseler de,
en sonunda Bush'un iþgal poli-
tikalarýnýn kazanmasýný istiyor-
lar.

Bush, küresel sermayenin
ekonomik terörünün önünü,
silahlý terörle açýyor. Birleþmiþ
Milletler Ticaret ve Kalkýnma
Konferansý için 124 ülkede
yapýlan bir araþtýrma, dünya
nüfusun en zengin %20'sinin
gelir oranýnýn 1965'le 1990
arasýnda %60'tan %83'e çýktýðýný
gösteriyor. Dünyada yoksulluk

içinde, yani günde 1 ABD
dolarýndan az gelirle yaþayan
insan sayýsý 1985'te 1.1 mil-
yarken, 2000 yýlýnda 1.3 milyara
çýktý. Dünya nüfusunun en zen-
gin %20'si dünya kaynaklarýnýn
%86'sýný tüketirken, en yoksul
%80'i dünya kaynaklarýnýn
sadece %14'ünü tüketebiliyor.
Bu korkunç uçurum, ortalama
üç saniyede bir çocuðun açlýk-
tan ölmesine neden oluyor. Kirli
su içmekten ortalama on
saniyede bir çocuk ölüyor.

Bush politikalarý da insan
saðlýyla ilgili deðil. Bush'un
politikalarý, þirketlerin küre-
selleþmesinin çocuk emeðinin
sömürüsünü yoðunlaþtýrma
evresinden çocuklarýn misket
bombalarýyla öldürülmesi evre-
sine bir köprü sadece. Dünya
Bankasý'nýn, DTÖ'nün ve
IMF'nin yasalarla yaptýðýný ABD
son dönem politikasýyla, topla
tüfekle yapýyor.

Bu yüzden Bush'un iþgal poli-
tikalarýnýn zaferi, tüm küresel
sermaye sahiplerinin iþine geliy-
or. Almanya iþgalden önce
Bush'a karþý sert açýklamalar
yaparken, þimdi Irak'a asker
gönderebileceðini ve Irak'taki
sanayi ihalelerinden kendisine
de pay verilmesi gerektiðini
açýklayabiliyor. Fransa Irak
iþgaline onay vermezken, Suriye
ve Lübnan sorunlarýnda
ABD'nin savaþ kabinesiyle bir-
likte adým atýyor. Çünkü
dünyanýn küçük efendileri ne
kadar itiraz etseler de ABD ayný

zamanda tüm küresel sermaye
baronlarý için de savaþýyor.

ABD'nin Irak'ta yenilmesi tüm
bu nedenlerle çok önemli.
Uluslar arasý Af Örgütü son
rakamlarýna göre dünyada yýlda
500 bin kiþi konvansiyonel
silahlarla öldürülüyor. Yýlda 16
milyar mermi üretiliyor ve ABD
bunun 7 milyarýný tüketiyor.
ABD'nin savunma bütçesi,
dünya savunma bütçesinin
%40'ýný oluþturuyor. Üstelik
ABD kendisinden sonra gelen
24 ülkenin toplamýndan daha
büyük bir askeri harcama
yapýyor. ABD'nin elinde bin-
lerce nükleer baþlýklý silah var.

Savaþa karþý mücadele etmek
bu yüzden son derece önem-
lidir. Bu baþka sorunlar için
mücadele etmeyelim demek
deðildir. Ama ABD'yi Irak'ta
yenemezsek geri kalan sorunlar-
da hükümetleri yenmek
mümkün deðildir. 

20 yýlda asker sayýsýný 700 bin
azaltan ABD'nin bugünkü asker
sayýsý toplam 1.5 milyondur. Bu
rakam dünya asker toplamýnýn
%5'ini oluþturuyor. Bu rakam ne
yapýlmasý gerektiðini gösteriyor.
Küresel anti kapitalist muhale-
fet, tüm sorunlarla ilgili kampa-
nya yapar ve tartýþýrken,
hareketinin göbeðine savaþ
karþýtlýðýný koymalýdýr. Çünkü
ABD 5%'lik askeri gücüyle sýnýr-
lanmýþ vaziyettedir ve baþka
ülkelerden askeri yardým
almadan ne Irak iþgalini ne de
diðer askeri hedeflerini kazan-
abilir. Öyleyse, tüm dünyanýn
muhalifleri kendi ülkelerinde
savaþ karþýtý hareket etrafýnda
tüm güçleri ve yýðýnsallýklarýyla
birleþmeli ve kendi hükümet-
lerinin ABD'yle askeri iþbir-
liðine son vermesi için çalýþ-
malýdýr. ABD yalnýzlaþtýkça
yenilecek. ABD yenildikçe
baþka bir dünya daha mümkün
olacak!

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun düzenlediði
"Savaþsýz Bir Dünya Ýçin Uluslar
arasý Buluþma" baþlýklý sem-
pozyumda savaþ karþýtý aktivist
ve gazeteci Murat Çelikkan'ýn
söyledikleri son derece önemliy-
di:

"ABD üslerine ve bu üslerde
bulunan nükleer baþlýklara karþý
mücadeleyi yükseltmeliyiz.
Dünyanýn dört bir yanýnda
barýþ ve adalet isteyenler, eþit-
likten yana, özgürlükten yana,
dayanýþma ve çokkültürlülük-
ten yana, çevreden yana olduk-
larýný dile getiriyorlar. Bugün
hepimiz bir asgari müþterekte
birleþmiþ durumdayýz: Irak'ta
iþgale son!"

Bush'un savaþý ne için?
"ABD üslerine ve bu üslerde bulunan
nükleer baþlýklara karþý mücadeleyi
yükseltmeliyiz. Dünyanýn dört bir
yanýnda barýþ ve adalet isteyenler,
eþitlikten yana, özgürlükten yana,

dayanýþma ve çokkültürlülükten
yana, çevreden yana olduklarýný dile
getiriyorlar. Bugün hepimiz bir asgari
müþterekte birleþmiþ durumdayýz:
Irak'ta iþgale son!" Murat  Çelikkan
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Savaþtan iki yýl sonra
aktivist ve yazar Tarýk Ali
Orta Doðu'da ABD strate-
jisi ve Irak'ta büyüyen
direniþ üzerine konuþtu. 

Irak direniþi Bush ve Blair
tarafýndan terörist,
Saddam Hüseyin taraftarý
ve köktendinci Ýslamcý
olarak lanetleniyor. Direniþ
üzerine sen ne düþünüyor-
sun?

Emperyalizme karþý
büyün direniþ hareketleri
terörist olarak nitelendiril-
di. Kenya'da Mau Maular
lanetlendiler ve Ýngilizler
tarafýndan iþkence edildil-
er, Cezayir'de FLN
Fransýzlar tarafýndan,
Vietnamlýlar Fransýzlar ve
Amerikalýlar tarafýndan
lanetlendiler.

Bugün Ariel Þaron
Filistinlileri terörist olarak
niteliyor, Rusya'da
Vladimir Putin Çeçenleri
terörizme karþý savaþ diy-
erek eziyor, Tony Blair
Ýngiltere'de geleneksel
insan haklarýna terörizme
karþý mücadele diye
saldýrýyor. Irak direniþinin
terörist olarak nite-
lendirilmesi çok þaþýrtýcý
deðil.

Tabii ki emperyalist iþgal-
cileri kovmanýn biçimi
iþgalin karakteri tarafýndan
belirleniyor. ABD birlik-
lerinin kullandýðý þiddet ve
sistematik iþkence çok iyi
biliniyor. Dolayýsýyla
direniþ nasýl çok güzel ola-
bilir.

Cezayir direniþi sýrasýnda
Ulusal Kurtuluþ
Cephesi'nin (FLN) lider-
lerinden birisine Fransýz
sivillere karþý kafelerin
bombalanmasý ile terör
kullanýlmasýna iliþkin bir
soru soruluyor. "Eðer hava
kuvvetlerimiz olursa size
söz veriyorum o vakit
sadece Fransýz askeri
barakalarýný hedef alacaðýz,

ama o zamana kadar..."

Emperyalizm ile direniþ
arasýndaki mücadele
Fransýz sömürge yöne-
timine karþý Cezayir'de
veya ABD'ye karþý
Vietnam'daki mücadele ile
karþýlaþtýrýldýðýnda Irak'ta
nasýl deðiþti. Direniþin
karakteri þimdi farklý mý?

Ýmparatorluðun
teknikleri hiç bir biçimde
deðiþmedi. Vietnam'da 2
milyon Vietnamlý ve 50 bin
Amerikalý asker öldü.
Bugün Irak'ta ki kayýp
100.000 Iraklý ve 1.500 ABD
asker. Orantý deðiþmedi.

Deðiþen içinde
yaþadýðýmýz dünya.
Geleneksel solun çöküþü
ile þimdi büyük bir boþluk
var. Vietnam ve Cezayir'de
hareket ya komünistler
(Vietnam) ya da laikler
(Cezayir) tarafýndan
yönetiliyordu.

Bugün Irak'ta, liderleri
eskiden Ýngilizler tarafýn-
dan asýlmýþ olan Irak
Komünist Partisi her
düzeyde iþbirlikçi.

Silahlý mücadele dini gru-
plar, eski Baascýlar ve bazý
bölgelerde Irak milliyetçi-
leri tarafýndan yönetiliyor.
Bir ulusal kurtuluþ ceph-
esinin kurulamamýþ olmasý
direniþin Aþil Topuðu.

Zarqawi'nin El Kaide
örgütü ABD iþgalinden
sonra ülkeye girdi.
Taktikleri Irak muhalefe-
tinin çoðu tarafýndan
kýnanan küçücük bir grup.

Bir de Muktada el-Sadr'ýn
Baðdat'ýn, Basra'nýn ve
Güney'in diðer kentlerinin
yoksul bölgelerinde var
olan politik direniþi var.
Yabancý askerlerin çek-
ilmesini istiyor ve ABD'nin
ülkede kalýcý üsler kur-
masýna karþý.

Eðer Birleþik Arap Ýtti-
faký'nýn liderleri, Abdul
Aziz el-Hakim ve þii Ali
Sistani yönetime gelirlerse
direniþ güneye de kaya-
bilir.

ABD yönetimi kimin
Irak'ý yöneteceðinde
ayrýlýða düþtü. Ýlk tercih
Iyaf Allawi idi, ikinci tercih
Sistani/el Hakim/Çelebi.

Ama iskambil kaðýtlarýn-
dan yapýlma ev eðer
Sistani hýzlý bir çekilme
saðlayamazsa her an çöke-
bilir.

2003'den beri Felluce'ye
iki saldýrý ve necef'te ayak-
lanma yaþadýk, seçimler
oldu ve geçici hükümet
kuruldu. 2003'den beri Irak
direniþi nasýl geliþti ve
deðiþti?

Felluce Arap dünyasýnýn
Guernica'sý. Bir þehir yok
edildi, insanlarý öldürüldü,
iþkence edildi, yerlerinden,
yurtlarýndan edildiler,
çocuklar öksüz kaldý.
Trajik bir biçimde ilk
saldýrýnýn tersine Sistani
Kasým'da ki ikinci saldýrýya
karþý sessiz kaldý.

Bir baþka deyiþle, lider-
liðini yaptýðý Ýttifak ikti-
dara ortak olmak için
Felluce'nin yakýlýp yýkýl-
masýna sessiz kaldý. Bu
olay Irak'ýn birliðine karþý
ilk önemli geliþmedir.

Seçimler Washington
tarafýndan bir taviz olarak
görüldü. Amerikalý gazete-
ci Thomas Friedman ise

New York Times'da ayak-
lanmanýn ABD yerine
Sistani tarafýndan bastýrýl-
masýnýn daha akýllýca
olduðunu tartýþýyordu.
Filistin direniþinin Þaron
yerine Abu Mazen tarafýn-
dan bastýrýlmasýnýn daha
iyi olacaðý gibi.

Ýþgal edilmiþ bir ülkede
emperyalizm daima böler
ve yönetir. Hindistan,
Afrika, Vietnam, Kore,
Kýbrýs, Ýrlanda ve doðu
Arap ülkeleri geçmiþten
örnekler. Amerikan
imparatorluðu bir kukla
rejim istiyor ve bu nedenle
bütün gruplarý birbirine
karþý kullanýyor.

Sistani'ye karþý Allawi, el
Sadr'a karþý silahlý gruplar.
Bu nedenle politik
düðzeyde basit ve temel
bir birlik çok önemli. Eðer
çoðunluk olan Þiilerin sesi
olarak Felluce'nin yýkýmýna
karþý çýksaydý bu bir tür
birlik için bir temel oluþtu-
rurdu. Bence direniþ son
iki yýlda çok az ilerledi ve
bu Irak için bir trajedi.

Irak'ta ABD askeri, politk

ve ekonomik adýmlar atýy-
or. Bu alanlarda direniþ
nasýl tepki veriyor?

Askeri olarak direniþ
ülkeyi, milyonlarca nüfusu
olan Baðdat dahil yönetile-
mez hale soktu. Ekonomik
olarak yabancý þirketlerin
ve petrol boru hattýnýn
hedef alýnmasý etkili. Petrol
þirketi Halliburton Basra'ya
girdi ama Baðdat'a gireme-
di.

ABD ve Ýngiltere'den
sonra üçüncü büyük güç
özel þirketlerin ordularý.
Bu, ilk önemli yeni liberal
iþgal.

Bir kaç ay önce bir Güney
Afrikalý paralý asker vuru-
larak öldürüldü. Daha
sonra öðrenildi ki o Steve
Biko'nun iþkencecilerinden
birisiymiþ. O sýrada Güney
Afrika'daydým ve çok
insan çok mutluydu.

Direniþ kazanabilir mi ve
bu ne anlama gelir?

Bütün yabancý askerlerin
çekilmesi, üslerin olma-
masý ve Irak topraklarýnýn
Iraklýlar tarafýndan kontrol
edilmesi zafer demektir.
Ama ABD bunun olmasýna
izin verir mi?

Henry Kissinger Irak'ýn
Balkanlaþmasýndan
bahsediyordu. Buna hazýr
tek grup Kürtler. Kendine
ait nedenlerden dolayý ne
Türkiye ne de Irak'ýn geri
kalaný buna isteyerek razý
olmaz.

Dolayýsýyla her þey çok
karýþýk. Ancak askeri ve
politik direniþin bir genel
projesinin olmamasý çok
ciddi bir zaaf.

TTaarrýýkk  AAllii'nin Türkçe'de Irak
iþgali üzerine yayýnlamýþ iki
kitabý var:

BBuusshh  BBaaððddaatt''ttaa, 274 sayfa,
Agora Kitaplýðý

ÝÝmmppaarraattoorrlluukk,,  ddiirreenniiþþ  vvee
iissyyaann, 198 sayfa, Agora
Kitaplýðý

Ýmparatorluk ve direniþ
TARIK    ALÝ  ÝLE RÖPORTAJ

“Esas olarak dünya haritasýnýn
Amerikan politikasý ve
Amerikan çýkarlarý doðrul-
tusunda yeniden çizilmesini
istiyorlar. Dünya’daki doðal
kaynaklar sýnýrlý. ABD’de kendi
nüfusunun bu kaynaklara
ulaþabilmesinden emin olmaya
çalýþýyor. Bunun  temel etkisi,
ABD’nin dünyadaki petrol böl-
gelerinin büyük kýsmýný kontrol
etmesi olacaktýr. Bu savaþýn
petrol yüzünden verildiðini
söyleyen bazý insanlar var.
Doðrusunu söylemek gerekirse,
ben buna inanmýyorum. Ancak
bu, ABD’nin ilk aþaöayý tamam-
ladýðýnda, savaþý bölgedeki
ekonomik hegemonyasýný

güçlendirmek için kullanmaya-
caðý anlamýna da gelmiyor.

“Ayný senaryoyu Ortadoðu’da
gerçekleþtirmek istiyorlar.
Ortadoðu’daki büyük sorunlar-
dan biri, Irak devleti ile Suriye
devletinin, yalnýzca var oluþlarý
itibariyle bile Ýsrail açýsýndan
bir tehdit oluþturmalarýdýr.
Irak’da büyük miktarda
petrolün üzerinde oturuyor.
Hatta boðazkesen Kissinger bir
zamanlar, “Neden petrolü
Araplara býrakalým ki?” deme
cüretini göstermiþti.

ABD, bölgedeki ana müttefiki
Ýsrail olduðundan potansiyel
tehdidi zayýflatmak isteyecektir.
Irak’a ve muhtemelen

SDuriye’ye saldýrmak bunu
gerçekleþtirmenin bir yoludur.
Kuþkusuz uygulayanlar açýsýn-
dan tehlikeli bir politikadýr bu
çünkü sýradan insanlarýn tep-
kisini tamamiyle devre dýþý
býrakýr.

Peki kitlesel patlamalar yaþan-
abilir mi? Eðer yaþanýrsa Suudi
Arabistan gibi ülkelerin bat-
týðýný göreceðiz demektir.
Kraliyet ailesi devrildi mi kimse
göz yaþý dökmez gerçi ama
onlarýn yerine büyük ihtimalle
bir ABD protektorasý, sömürge-
ci tarzda bir ABD yönetimi ya
da BM kýlýðýnda ABD alýrsa,
halk buna sert tepki gösterir.

Birleþik Arap Emirlikleri gibi

baþka yozlaþmýþ þeyhlikler de
çökecektir.

O zaman ne yapacak ABD?
Ýsraillileri bölgede ki petrolün
bekçisi mi kýlacak? Bu, sürekli
bir gerilla savaþý sürdürülmesi
anlamýna gelir. Yoksa bu völ-
geleri Amerikalý, Avrupalý
askerlerin bekçiliðine mi
emanet edecekler?

Bu da sýnýrlý bir gerilla savaþý
anlamýna gelir. Onlarýn bölgeye
hakim olmalarýnýn tek yolu,
orada yaþayan insanlarý kitlesel
biçimde kýrýp öldürmekten
geçer.”

Ýmparatorluk, direniþ ve isyan,
Agora Kitaplýðý,Tarýk Ali (Yazar ve aktivist)
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Birinci Dünya Savaþý’nýn biti-
minde Osmanlý Ýmparatorluðu’n-
dan kopan Orta Doðu savaþýn
galibi Ýngiltere ve Fransa arasýn-
da bölündü. Suriye ve Lübnan
Fransa’nýn sömürgesi olurken
geri kalan bölgeler daha güçlü
olan Ýngiltere’ye kaldý. Ýngiliz
egemenliðindeki bütün bölgede
krallýklar kurulurken Fransa’nýn
elindeki bölgeler 1946’ya kadar
doðrudan Fransa tarafýndan
yönetildi.

Irak, Filistin ve Suriye’de sürek-
li ayaklanmalar oldu.  Güçlü
komünist örgütler kuruldu ama
iki emperyalist ülkenin bölgeden
çekilmesi esas olarak Ýkinci
Dünya Savaþý’na denk düþer.

Ýkinci Dünya Savaþý’nýn ardýn-
dan dünyadaki dengeler
deðiþmiþti. Bir tarafta devlet kap-
italizminin hakim olduðu
SSCB’nin liderliðindeki Doðu
Bloðu, diðer tarafta ise ABD’nin
liderliðini yaptýðý Batý Bloðu
vardý.

Ortadoðu’da geri çekilen
Ýngiltere ve Fransa’nýn yerine
ABD yerleþti.

Ne  var ki ABD’nin bölgeye
girdiði yýllarda Arap milliyetçi
liði yükselmekteydi. Mýsýr’da
Cemal Nasýr’ýn liderliðindeki
Arap milliyetçiliði için tercih
edilecek geliþme yolu serbest
pazara dayalý Batý deðil, devlet
kapitalizmiydi.

Mýsýr, Irak, Suriye, bu ülkeler
sermaye birikiminin cýlýz olduðu
ve hýzlý sermaye birikimine
ihtiyaç duyulan ülkelerdi. Bu
nedenle yükselen milliyetçi
akýmlar tercihlerini Doðu
Bloðu’nun devlet kapitalizmin-
den yana yaptýlar. Ayný Mustafa
Kemal Türkiyesi’nin de tercih
ettiði gibi.

Türkiye 1950’lerde devlet kapi-
talizminden koparken Ortadoðu
devlet kapitalizminin etkisi altýna
girmekteydi.

Devlet kapitalizmi bu ülkelerde
sermaye birikimini yeterince
hýzlý  bir biçimde gerçek-
leþtiremedi. Hepsi petrol zengini
olan bu ülkeler bu arada giderek
güçlenen bir bürokrasiye sahip
oldular. Her birinde krallýklar
devrilirken yerlerine Arap mil-
liyetçisi Baas (sosyalist) Partileri-
nin diktatörlükleri kuruldu.

Baas yöneticileri devlet kapital-
izminin saðladýðý sermaye biriki-
minin baþýnda oturuyorlardý.

Petrol geliri bir yandan bu

bürokrasinin cebine akarken
diðer yandan da iyi kötü sosyal
hizmetlere gidiyordu ve tabii en
büyük parça diktatörlüðün
devamýný saðlayan ordu, polis ve
muazzam güçlü gizli servislere
akýyordu.

Sosyal hizmetlere giden para
diktatörlüðün sosyal tabanýný
oluþturuyordu.

Doðu Bloðu ülkelerinin 1989’da
ard arda yýkýlmalarý ve sonunda
1991’de SSCB’nin daðýlmasý Orta
Doðu diktatörlükleri için de
devlet kapitalizmi modelinin
çökmesine neden oldu.

Ýster istemez hepsi ABD’ye yak-
laþmak, ABD ile iliþki kurmak
zorundaydý.

Doðu Bloðu’ndan Batýya

Öte yandan aralarýndaki bölge-
sel hakimiyet savaþý da hýzlan-
maktaydý.

Doðu Bloðu’nun yýkýldýðý gün-
lerde ABD için bölgede yeni bir
tehdit ortaya çýkmýþtý: Ýran. Ýþte
Irak bu yeni düþmana karþý savaþ
açtýðýnda arkasýnda ABD’yi
buldu. Ne var ki Irak Ýran
karþýsýnda yenildi. Savaþ her iki
tarafta da çok aðýr kayýplara
neden oldu.

Bu kayýplarýn ABD tarafýndan
karþýlanmasýný bekleyen Irak bu
desteði bulamayýnca Kuveyt’i
iþgal etmeye karar verdi.

Kuveyt’in Irak’a katýlmasý ABD
için bölgedeki güçlerin olumsuz
etkilenmesi demek olacaktý. Bu
nedenle ABD kurduðu geniþ bir
koalisyonla Irak’a saldýrdý. Bu
savaþta Suriye ordusu ABD’nin
yanýnda yer aldý.

Her iki rejimde de pazar
ekonomisine açýlma ABD’nin
istediði hýzda gerçekleþmiyor.
Ýktidardaki diktatörlükler ve
onlarýn çevresindeki bürokrasi
devlet kapitalizminin kendilerine
saðladýðý ayrýcalýklarý terk etmek
istemiyorlar.

Ýþte ABD’nin Irak’a saldýr-
masýnýn bir nedeni de bu. Þimdi
Irak’ta yaþanan “demokratik-
leþme” ayný zamanda Irak
ekonomisinin ardýna kadar
yapýsal uyum programlarý
aracýlýðý ile dünya pazarýna katýl-
masý. En önemli olarak da elbet
petrolü düþünmek gerekiyor.

Irak’da ABD direniþle karþý
karþýya. Dolayýsýyla Irak’ýn
dünya pazarýna eklemlenmesi
süreci ayný hýzda ilerlemiyor.

“Sedir devrimi”

Bu geliþmelerin ortasýnda
Lübnan’da yeni liberal poli-
tikalarýn uygulayýcýsý dolar mil-
yarderi Hariri’nin öldürülmesi
ABD ve onun bölgedeki bekçi
köpeði Ýsrail için kaçýrýlamayacak
bir fýrsat oluþturdu.

Halkýn Irak’da Saddam,
Suriye’de Esad rejimine karþý
olmasý gibi Lübnan’da da halk
Suriye’nin askeri varlýðýna karþý.

Bu nedenle kýsa zamanda
Suriye karþýtý gösteriler, “sedir
devrimi” baþladý. Sedir devrimi
bütünüyle Lübnan egemen
sýnýfýnýn bir operasyonu. Onlar
hala devlet kapitalizminin
koþullarýnda yaþayan Suriye’ye
karþý bölgede Ýsrail’den sonra
emperyalizmin ikinci temel üssü
olmayý, eskiden olduðu gibi böl-
genin finans ve ticaret merkezi
olmayý istiyorlar. Bu nedenle de
Suriye’nin Lübnan’dan çekil-
mesini istiyorlar.

Suriye’nin Lübnan’dan çekilme-
si ayný zamanda bu ülkenin en
yoksul kesimini oluþturan
Þiilerin politik ve askeri destek-
lerini kaybetmesi anlamýna geliy-
or. Oysa Þiilerin askeri örgütlen-
mesi Hizbullah, Ýsrail’in
Lübnan’dan çekilmesini saðlayan
askeri bir zafer kazanmýþtý. Zaten
tam da bu nedenle Hizbullah’ýn
siyasi kanadý Emel Suriye karþýtý
gösterilere karþý çok daha büyük
güçleri seferber ederek Suriye
yanlýsý bir gösteri düzenledi.

Lübnan’ýn “sedir devrimi”
aslýnda ABD ve Fransa’nýn
Lübnan üzerindeki etkisini arttýr-
ma operasyonundan baþka
birþey deðil.

Özgürlük isteði

Ancak sosyalistler bütün bu
geliþmelerin içinde Lübnan
halkýnýn özgürlük isteðini, Suriye
iþgalinden kurtulma isteðini de
anlamak zorunda.

Emekçiler diðer diktatörlükler-

den de nefret ediyorlar. Yýkýlan
Saddam diktatörlüðünü geri
getirmek isteyen Iraklý yok. Ama
Irak halký iþgalcilerin de çek-
ilmesini istiyorlar. Direniþin
temel nedeni bu. Yoksa dünyada
ve Irak’ta kimse Saddam rejimi
devrildi diye aðlamýyor.

Esad rejiminin de Saddam’dan
farký yok. O da eli kanlý bir dik-
tatörlük. Yýkýldýðýnda kimse
arkasýndan aðlamayacak ancak
bu yýkýlýþ bir dýþ müdahale ile -
olursa bu Suriye’ye özgürlük
getirmeyeceði gibi Suriye’yi,
Irak’da olduðu gibi tam bir yýký-
ma ve kargaþalýða sürükleyecek.

Ayrýca devlet kapitalizminden
serbest pazar ekonomisine geçen
bütün diðer ülkelerde olduðu
gibi var olan sosyal hizmetler
bütünüyle tahrip olacak.
Özelleþtirme dalgasý sadece
petrol ve sanayi ile sýnýrlý
kalmayacak fakat eðitimi, saðlýðý,
ulaþtýrmayý da kapsayacak.

Ukrayna ve Gürcistan

Ukrayna ve Gürcistan’da ise
“kadife” devrimler biraz daha
farklý bir süreç olarak yaþandý.

Her iki ülkede de SSCB’nin
yýkýlmasýndan sonra o güne
kadar hakim olan bürokrasi
özelleþtirmenin kaymaðýný
yerken bu tam bir mafya
ekonomisi de oluþturmakta. Öte
yandan emekçi halk sahip
olduðu bütün sosyal haklarý kay-
betmekte.

Mafya türü rejimler gene kendi
benzerleri olan Rusya’ya da
baðlýlar. Pazar ekonomisine
sonuna kadar açýlkaya ise hep
birlikte direniyorlar. Büyük halk
yýðýnlarý ise yolsuzluklardan,
sosyal haklarýn neredeyse tama-
men ortadan kalkmýþ olmasýn-
dan, ülke yönetiminin ve
ekonomisinin hemennhemen
bütünüyle mafya çetelerinin
eline geçmiþ olmasýndan býkmýþ
durumda. Halk özgürlük istiyor
ve özgürlüðün sahip olduklarý
rejimden deðil, Batý tipi bir
demokrasiden geleceðini
düþünüyolar. Bu nedenle
ABD’ye, Rusya’ya göre daha bir
sempati ile bakýyorlar.

Hem Ukrayna’da hem de
Gürcistan’da hareketin hýzla
büyümesi ve militan bir biçimde
eski rejimi yýkmasýnýn baþlýca
nedeni bu.

Ne var ki bu hareketin liderliði
aslýnda yýkýlanlarýn bir zamanki
yol arkadaþlarý. Onlarýn mafyasý-

na karþý baþka bir mafya çetesi
durumundalar. Tek farklarý
Rusya yerine çözümün ve kendi
ceplerini daha hýzlý doldurma
yolunun ABD ile iþbirliði
olduðunu fark etmiþ durum-
dalar.

ABD ise dün SSCB’nin ve Doðu
Bloðu’nun yýkýlmasýný saðlayan
ayaklanma yönetimini bugün
ABD’nin dünya çapýndaki hege-
monyasýný güçlendirmek için
kullanýyor.

Bu süreç kesintisiz birbiçimde
böyle ilerleyebilir mi? Bu soru-
nun cevabu kolay bir evet deðil.
Lübnan’da olduðu gibi Batý türü
bir demokrasi isteyenlere karþý
Suriye’nin Lübnan’da kalmasýný
isteyen Emel karþý çýkarken bu
ülkenin ilerde neler yaþayabile-
ceðini de gösteriyor. Yenib ir iç
savaþ, yeni bir kargaþalýk ve
belki de yeni güçler tarafýndan
iþgal. Ayný tehdit Suriye’nin de
önünde duruyor.

Gürcistan için Abhazya,
Rusya’nýn bu ayrýlýkçý eðilimi
desteklemesi, Ukrayna için
ülkenin Doðu ve Güney böl-
gelerinin ülkenin diðer kesim-
lerinde çok farklý olarak
Rusya’dan yana tutum almasý
(bu bölgede yaþayanlarýn Rus
olmasý da önemli bir etken)
ileride bu ülkede de sancýlý
süreçlerin yaþanmasýna neden
olabilir.

Kýsacasý Rus imparatorluðunun
yukýlmasýna neden olan ayaklan-
malar ayný hýzla ABD imparator-
luðunun güçlenmesine yol aça-
mayabilir.

Sosyalistler ise bütün bu süreç
içinde emekçi halkýn kendi
sorunlarýný kendisinin çözmesi
gerektiðini vurguluyorlar.
Irak’da, Suriye’de, Gürcistan’da
ve Ukrayna’da çözüm emekçi-
lerin elinde.

Savaþa karþý mücadele ayný
zamanda ABD’nin bütün dün-
yaya hakim olma sürecine karþý
bir mücadele. Bu nedenle dire-
niþlerle elele yürümek zorunda.

Ve eðer ABD Irak’ta yenilirse bu
bütün dünya için çok yeni ko-
þullarýn ortaya çýkmasý demektir.

Bu nedenle savaþa karþý (Irak’ýn
iþgaline karþý) mücadele bugün
bütün dünyada belirleyici olan,
bütün diðer mücadelelerin bir-
leþtirilmesi gereken noktadýr.

Bu yazýdan sonra Sayfa 6’daki
“Suriye karþýtlarý kim?” baþlýklý
yazýyý okuyabilirsiniz.

“Kadife devrimler”

Bunlar    gerçekten  devrim  mi?

Eðer ABD Irak’ta
yenilirse bu

bütün dünya için
çok yeni

koþullarýn ortaya
çýkmasý demektir

UKRAYNA LÜBNAN
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RRoonnii  MMaarrgguulliieess

KKüürreesseell  BBaarrýýþþ  vvee  AAddaalleett
KKooaalliissyyoonnuu  ile DDooððuu
KKoonnffeerraannssýý üyesi 60 kadar
sendikacý, gazeteci, yazar,
doktor ve aktivistin 1-4
Mart günleri Þam'a git-
melerinin üç temel amacý
vardý.

Birincisi, son haftalarda
GGeeoorrggee  WW  BBuusshh,,  CCoonnddoo-
lleeeezzzzaa  RRiiccee  ve AArriieell  SShhaa-
rroonn'un Suriye'yi hedef
göstermelerine karþý, Suri-
ye halký ile dayanýþma
içinde olduðumuzu ilan
etmek istedik. Amacýmýz,
Orta Doðu'da yeni savaþ
ve iþgal tehlikesine kamu-
oyunun dikkatini çekmek
ve savaþ karþýtý hareketin
bu tehlike karþýsýnda ses-
siz kalmayacaðýný göster-
mekti.

Türkiye medyasýnýn
ziyaretimize gösterdiði
yoðun ilgi, açýlan ve
sürmekte olan tartýþmalar,
kamuoyunu bu tehlike
hakkýnda bilgilendirme
hedefimizin baþarýsýný
saðladý. Suriye medyasýn-
da ise ilgi daha da yoðun-
du. Geziye katýlan
arkadaþlarýmýzýn sokaklar-
da, kahvelerde, dükkân-
larda (yani resmi alanlar
dýþýnda) halktan gördüðü
dostluk, sýcaklýk ve
muhabbet, dayanýþma
amacýmýzýn da gerçek-
leþtiðini kanýtladý.

Ýkinci amacýmýz, 1 Mart
2003 Ankara gösterisinin,
teskerenin reddinin ve
Amerika'nýn Irak'a saldýr-
mak için Türkiye toprak-

larýný kullanamamasýnýn
ikinci yýldönümünü kutla-
maktý. Teskerenin reddi,
dünya savaþ karþýtý
hareketinin en önemli
somut kazanýmlarýndan
biriydi. Bunu bazen
Türkiye'de azýmsýyoruz,
ama dünyanýn geri
kalanýnda ne savaþ karþýt-
larý azýmsýyor, ne de
hükümetler. AKP
hükümetine "kamuoyunu
kontrol etmek" doðrul-
tusunda yapýlan baskýlar
bunun en doðrudan
kanýtý. Geçen ay PPoorrttoo
AAlleeggrree'de BBeeþþiinnccii  DDüünnyyaa
SSoossyyaall  FFoorruummuu'nun
toplantýlarýndan birinde
TTaarrýýkk  AAllii'nin 1 Mart'a özel-
likle deðinmesi bir diðer
kanýt. Suriye'de de ayný
kanýtla karþýlaþtýk.

Konuþtuðumuz pek çok
kiþi 1 Mart'ý biliyordu,
bizlere teþekkür etti.

Otobüslerimizin
Ankara'dan Þam'a 1 Mart
günü kalkmasýyla,
teskerenin reddini en
somut þekilde kutlamýþ
olduk. Savaþ karþýtý
hareketin yeni saldýrýlara
karþý tetikte olduðunu,
gerektiðinde yeni 1
Mart'lar yaratacaðýný
göstermiþ olduk.

Üçüncü amacýmýz, 19
Mart'ta dünya çapýnda
gerçekleþtirilecek olan
SSaavvaaþþaa  vvee  NNeeoolliibbeerraalliizzmmee
KKaarrþþýý  KKüürreesseell  EEyylleemm
GGüünnüü'nün duyurusunu
yapmaktý. Türkiye'de de,
EEmmeekk  PPllaattffoorrmmuu'nun
çaðrýsýyla, 19 Mart'ta Ýstan-
bul Kadýköy'de sokaklarda

olacaðýz. Eylem gününün
tüm dünyada ve
Türkiye'de mümkün olan
en geniþ kitleleri kap-
samasý, bir yandan Irak'ta
bugüne kadar 100.000'i
aþkýn sivili katleden ve
hergün yeni ölümlere yol
açan, bir yandan da yeni
saldýrý ve iþgal planlarý
yapan Amerikan yöne-
timine gözdaðý verecek,
iþgalin dünya kamuoyun-
da meþruluðunu tümüyle
yitirmiþ olduðunu vurgu-
layacaktýr. Ayný zamanda,
Ýstanbul'daki gösterinin
kitleselliði, AKP hüküme-
tini olasý bir maceracýlýða,
Irak'ýn iþgalinden ve
Amerika'nýn bölgedeki
yeni askeri saldýrganlýk-
larýndan pay alma giriþim-
lerine karþý ikaz edecektir.

Suriye'ye dayanýþma gezisi:

"Amerika,  bizi  rahat  býrak"
Devletle
deðil, halkla
dayanýþma

Þam gezisinin davet metninde þöyle deniliyordu:
"Bizler bütünüyle sivil kiþiler ve kuruluþlarýz, [ziyare-

timiz] hiç bir þekilde Suriye'deki mevcut yönetime destek
vermek olarak algýlanmamalý. Oradaki ve kendi ülkem-
izdeki tüm otoriter siyasetlere iliþkin eleþtirel görüþlerimizi
saklý tutuyoruz. Tüm dünyada ve özellikle bölgemizde
demokrasiye iliþkin sorunlarý sonuna kadar önemsiyoruz.
Diðer taraftan, kimsenin, 'otoriter rejim' bahanesi ile böl-
geyi iþgal etme giriþimine tahammülümüz yok".

Bu çekinceyi özellikle vurguladýk, çünkü hem Suriye'deki
otoriter rejimin bizi kendi çýkarlarý için kullanmaya çalýþa-
caðýný, hem de Türkiye'deki Amerika yanlýlarýnýn gezimizi
karalamaya çalýþacaklarýný iyi biliyorduk. Öyle de oldu.

Tüm çabalarýmýza raðmen, Suriye'de resmi makamlarla
görüþmekten, resmi yemeklere katýlmaktan kaçýnmamýz
mümkün olmadý. Suriye gibi bir ülkede bunlardan kaçýn-
mak mümkün deðil. Ancak, hem grup olarak, hem tek tek
bireyler olarak düzinelerce basýn toplantýsý ve söyleþi yap-
týk, sokaklarda insanlarla konuþtuk. Tüm konuþmalarýmýz-
da, resmi bir konumumuz olmadýðýný, sivil savaþ karþýtlarý
olduðumuzu, hükümete deðil halka destek ve dayanýþma
vermeye geldiðimizi vurguladýk. Parlamento önünde açýk
havada yaptýðýmýz basýn toplantýsýnda, Suriye Yazarlar
Birliði baþkaný "Amerika, biz sana düþman deðiliz, bizi
rahat býrak" dedikten hemen sonra Türkçe ve (önceden
talim yapmýþ olarak) Arapça "Savaþa hayýr!" ve "Bütün
halklar kardeþtir" sloganlarý attýk. Bütün bunlarýn Suriye
halkýna en azýndan bir ölçüde yansýmýþ olduðunu biliy-
oruz, çünkü yabancý dilde yayýn yapan Kanal 2'de
kendimizi gördük, dinledik.

HHaaddii  UUlluueennggiinn  ile CCeennggiizz  ÇÇaannddaarr gibilerinin gezimizi
karalama çabasýný cevap vermeye deðer bile bulmuyorum.
Gerekli cevabý Radikal gazetesinde NNuurraayy  MMeerrtt verdi.

Milliyet gazetesinde MMeehhmmeett  AAllii  YYýýllmmaazz'ýn ifade ettiði
kaygýlar ise cevaplanmaya deðer. Yýlmaz, "Eðer Saddam,
iþgalin kaçýnýlmazlýðýný görüp Irak'ý terk etmeye razý olsay-
dý olaylar çok farklý geliþebilirdi" (yani savaþ çýkmayabilir-
di) görüþünden yola çýkýyor ve ziyaretimizin rejimi
güçlendirecek bir giriþim olduðunu, "geçmiþte bu tür gir-
iþimlerin bölgeyi bir savaþa sürükleyecek yanýlsamalara yol
açtýðýný" savunuyor.

Yýlmaz, Saddam'ýn çekilmesi durumunda Amerika'nýn
Irak'a saldýrmayacaðýný ve, keza, Esad geri adýmlar atar ve
uslu durursa sorun çýkmayacaðýný varsayýyor. Yanýlgý,
Amerika'nýn dünyadaki ve bölgedeki planlarýný anlama-
maktan, Washington'un saldýrýlarý meþrulaþtýrmak için
yaptýðý propagandaya inanmaktan kaygýlanýyor. Irak'a
saldýrmak için öne sürülen gerekçelerin hepsinin (kitle
imha silahlarý, el-Kaide'nin Irakta konuþlanmýþ olduðu, 11
Eylül saldýrýsýnda Irak'ýn parmaðý olduðu, Irak'a demokrasi
getirme isteði) tümünün yalan olduðunu bugün bütün
dünya biliyor. Suriye'ye yöneltilen suçlamalarýn da
(Hariri'nin öldürülmesi, Tel Aviv'de patlayan bomba) yalan
olduðu, salt yeni bir Amerikan saldýrýsýný meþru göstermek
için ortaya atýldýklarý gün gibi aþikâr.

Orta Doðu'daki rejimlerin hemen hepsinin berbat dik-
tatörlükler, krallýk ve þeyhlikler olduklarý açýk. Ancak,
Amerika'nýn saldýrýlarýnýn bulunla bir iliþkisi yok. Olsaydý,
Amerika'nýn Suudi Arabistan'a da, Ürdün'e de, Ýsrail'e de
saldýrmasý gerekirdi. Amerika, 'YYeennii  AAmmeerriikkaann  YYüüzzyyýýllýý''
projesi uyarýnca, dünyada hegemonyasýný korumak,
ekonomik gücü gerilerken askeri gücünü kullanarak hem
müttefiklerine, hem rakiplerine gözdaðý vermek, onlarý
hizaya çekmek, yeni askeri üsler elde etmek, önemli doðal
kaynaklarý kontrol etmek için saldýrýyor. Yeni yüzyýlda
Amerikan hegemonyasý artýk salt ekonomik üstünlüðe
dayanamýyor, dolayýsýyla askeri üstünlüðü giderek daha
fazla kullanýlýyor. Yugoslavya, Afganistan ve Irak
savaþlarýnýn nedeni bu, Suriye'nin tehdit edilmesinin
nedeni bu.

Saldýrý ve tehditlerin, Amerika'nýn tüm dünyaya
demokrasi ve özgürlük götürme isteðinden kay-
naklandýðýný düþünenler olabilir. Ama dünya savaþ karþýtý
hareketini oluþturan on milyonlar ve bu hareketin
unsurlarý olan biz Þam yolcularý o kadar saf deðiliz.

Þam ziyaretimiz, Amerika'nýn yeni savaþ planlarýna karþý
Suriye halkýna dünya halklarýnýn dayanýþma duygularýný
ileten ilk etkinlik oldu. Baþka hiçbir þey baþaramamýþ bile
olsak, bununla gurur duymamýz gerekir.

AAddaamm  oollmmaakk!!
14 Mart tarihli Birgün gazetesi'nin

Kültür&Sanat sayfasýnda MMuussttaaffaa
DDeemmiirrkkaannllýý adlý yazarýn köþe
yazýsýný okuyunca çok rahatsýz
oldum. Yazý "Biz adam olmayýz"
baþlýðýný taþýyordu.

Yazýnýn iki özelliði beni çok rahat-
sýz etti. Birisi, yazarýn genel olarak
Türk milliyetçiliði yapmasý, Avru-
palýlar Türkiye'de çeþitli hatalar
yaptýðýnda, günlük yaþamda rahat-
sýz edici davranýþlarda bulundu-
ðunda bu "biz"in çok müsamahakar
davrandýðýný ama ayný hatalarý
Türkler, yani "biz" yaptýðýnda, ayný
anlayýþýn gösterilmediðini anlat-
masý çok rahatsýz edici. Neymiþ,
MMuussttaaffaa  DDeemmiirrkkaannllýý FFrraannssýýzz  KKüüllttüürr
MMeerrkkeezzii'nde bir oyun izlerken,
Türk olmadýðýný bildiði görevliler
kokteyl hazýrlýyorlarmýþ ve çok
gürültü yapmýþlar. Oyunu izleyen
kimse buna kýzmamýþ da baþka bir
tiyatroda oyun oynanýrken yazarýn
tahminine göre Türk olan birileri
gürültü yapýnca baþkalarý hemen
ayaða kalkýp azarlamýþ.

Sen misin bu yapan, MMuussttaaffaa
DDeemmiirrkkaannllýý "Biz adam olmayýz"
diye bir yazý yazmýþ hemen.

Ayný yazýda ikinci bir rahatsýz
eden bölüm ise Demirkanlý'nýn
OOrrhhaann  PPaammuukk'u da ayný anlayýþla
saf dýþý etmeye çalýþmasýydý. Alev
Alatlý'nýn Zaman gazetesinde ya-
yýnlanan bir makalesini de destek
olarak alýntýlayan köþe yazarý, bu
bölümde ipleri tümüyle koparmýþ.
Türklerin aþaðýlýk komplesinde söz
ederken, birden OOrrhhaann  PPaammuukk'un
"biz"i Avrupa'ya þikayet etmesini
þiddetle eleþtirmeye geçiyor.

Birincisi bu yazarlarýn sandýðý
gibi, Türkiye'de ortak bir biz yok.
Ezilenler ve ezenler, milliyetçi olan-
lar ve olmayanlar, ýrkçý olanlar ve
olmayanlar þeklinde bölünmüþ
toplum yapýsý var.

Ýkincisi adam olup olmamayý hiç
dert etmeyen benim de aralarýnda
bulunduðum bir kesim var bu bizin
içinde.

Üçüncüsü Türkiye'de gördüðü
her siyaha, farklý olan, resmi ideolo-
jiden ayrý olan her insana ve
geliþmeye küfür etmeyi seven ýrkçý
bir damar var.

Dördüncüsü, evet, Türkiye'nin
tarihinde kocaman bir Ermeni
soykýrýmý yer almaktadýr. Bunu bir
gazetecinin yazmasý ya da anlat-
masý neden þikayetçilik olsun.

Ýþkence var mý yok mu, ermeni
soykýrýmý ve baþka türden

katliamlar yaþanmýþ mý yaþan-
mamýþ mý, polis kadýnlara þiddet
uyguladý mý uygulamadý mý, faili
meçhuller var mý yok mu, binlerce
köy boþaltýldý mý boþaltýlmadý mý,
MMeehhmmeett  AAððaarr "Üç bin operasyon
yaptým" dedi mi demedi mi,
faþistler önce ÝÝbbrraahhiimm  KKaabbooððlluu  ve
BBaasskkýýnn  OOrraann'ý, ardýndan da OOrrhhaann
PPaammuukk'u linç havasý yarattý mý
yaratmadý mý. Bunlarý Avrupalý
gazetecilere ister söyleyin ister
söylemeyin, bunlar gerçek.

Gerçekten kaçarak,
Demirkanlý'nýn köþe yazsýnýn yap-
týðý gibi milliyetçilere ve ýrkçýlara
kapý aralamýþ olursunuz. Hem de
asla olmayan bir "biz" üzerinden
fikirler geliþtirerek.

AAyyþþee  YYAAPPRRAAKK
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Kýsa süre önce ölen Ray
Charles 1930'da ABD'nin
güneyinde, Florida ile
Georgia eyaletlerinin
arasýnda doðdu.

Beþ yaþýnda tek kardeþi
gözünün önünde banyo-
da boðuldu. Yedi yaþýnda
gözlerini kaybetti ve ýrk
ayrýmýnýn olduðu bir kör-
ler okuluna gönderildi.

On yaþýnda babasý öldü
ve 15 yaþýnda annesini
kaybetti. Bütün bunlara
insan nasýl dayanabilir?
Ray Charles Robinson'un
bütün bu felaketlere
dayanabilmesinin bir tek
yolu vardý, "müzik benim

bir parçamdý, sanki
kanýmda vardý. Sahneye
çýktýðýmda o çoktan bana
güç veren bir þeydi."

Ray Charles gençliðinde-
ki koyu ýrkçýlýðý radyo ile
yendi. Siyahlar ve beya-
zlar ayný odada otura-
masa, yemek yiyemese de
ayný radyo dalgasýný
dinleyebiliyorlardý.
Konser verdiði salonlara
beyazlarýn girdiði kapýlar-
dan deðil arka kapýdan
giriyor ve salonda beya-
zlara müzik yapýyordu.
Bütün hayatý boyunca
ýrkçýlýðý her gün yaþadý.

Ray Charles 1960'larýn

sonunda Martin Luther
King'in mücadelesine
destek verdi. Ancak
onunla birlikte
yürüyüþlere katýlmadý.
"Taþ atmaya baþladýk-
larýnda ne vakit yere yat-
mam gerektiðini bile-
mezdim" diyordu.

Film yönetmeni Taylor
Hackford Ray'i oynayacak
artisti 15 sene bekledi.
Sonunda Jamie Foxx'a
Ray Charles'ýn kendisi
rolü hakkýnda ilk dersleri
verdi.

Sonuç muhteþem. Foxx,
Ray Charles'ý çok
muhteþem bir biçimde

ekranda canlandýrýyor.

Ray
Yönetmen: Taylor Hackford

Kanýnda müzik dolaþan adam
FFÝÝLLMM RAY

Antikapitalist hareketin
önde gelen aktivist-
lerinden AArruunnddhhaattii
RRooyy’un son kitabý
Sokaktaki insanýn impara-
torluk rehberi AAggoorraa
yayýnlarýndan çýktý.
Kendine özgü mizahý,
içtenliði ve dili ile Roy
yeni Amerikan imparator-
luðunun gerçek yüzünü
teþhir ediyor.

Kitapta toplanan
makalelerin çoðu
ABD’nin Irak’ý iþgali
üzerine. Roy bunu “gel
bir yarýþalým ama önce
ben senin bir dizlerinhi
kýrayým” diye özetliyor.

Baþarýlý bir biçimde
büyük medyanýn oluþtu-
rulan histeriyi nasýl
iþlediðini sergiliyor.
Medyanýn bu havasýna
karþý Roy “dünyanýn çoðu
için barýþ açlýða, susu-
zluða ve þiddete karþý
günlük bir savaþtýr”
diyor.

Arundhati Roy ABD’nin
Irak’a demokrasi ve
özgürlük getirme iddi-
alarýný yerle bir ediyor.
Roy’a göre “demokrasi”
imparatorluðun yeni lib-
eral politikalarýnýn kýlýfý
durumunda.

Roy kapsamlý bir
biçimde Irak savaþýnýn
son 30 yýldýr dünyanýn
her tarafýnda uygulan-
makta olan yeni-liberal
politikalarýn bir parçasý

olduðunu anlatýyor.
“Sadece kullanýlan
silahlar farklý. Birinde
IMF çek defteri, diðerinde
Cruise füzesi.”

Roy’a göre bu sürecin
devam edebilmesi için
ulus devletin önemi aza-
lacaðýna artýyor.

Örnek olarak Hindistan
seçimlerinden önce saðcý
Hindu milliyetçisi
BBhhaarraattiiyyaa  JJaannaattaa  PPaarrttiissii ile
yeni liberal politikalarý
savunan KKoonnggrree  PPaarrttiissii
arasýndaki iliþkide
devletin rolünü sergiliyor.

“Serbest pazarýn (aslýnda
serbest olmaktan çok
uzak) devlete ihtiyacý var
hem de çok.” dityor ve
zenginle yoksul arasýnda-
ki iliþkinin gerildiði ülkel-
erde devletin tam da ken-
disine biçilmiþ bir rolü
olduðunu gösteriyor.

Dünyanýn efendilerinin
ellerindeki bütün servete

ve güce raðman
Arundhati Roy’a göre
umut var.

“Yoksul olmak zayýf
olmak demek deðildir”
diyor. Yýksullarýn gücü
kapalý yerlerde, bürolarda
ve mahkeme salonlarýnda
görülmez. Onlarýn gücü
açýkta, tarlalarda, daðlar-
da, vadilerde, þehirlerin
sokaklarýnda ve üniver-
site kampüslerinde ortaya
çýkar. Ýþte pazarlýklar
buralarda yapýlmalýdýr.
Savaþa buralarda girilme-
lidir.”

Roy solun acilen etkili
bir strateji geliþtirmesi
gerektiðini de vurguluy-
or. Þiddet içermeyen
direniþler yetmeyeceði
gibi þimdi IMF poli-
tikalarýný uygulamakla
meþgul Lula gibilerini
devlet baþkaný seçmenin
de yetmeyeceðini anlayýy-
or.

Gandi’nin Ýngilizlerin
tuza koyduðu suya karþý
binlerce insanla denize
doðru yürüyüþünü ve
orada kendi tuzlarýnýk-
endilerinin yapmasýný
olumlu bir örnek olarak
anlatýyor. Günümüzde de
benzeri eylemlerin gerekli
ve mümkün olduðunu
anlatýyor.

“Direniþimiz ABD’nin
Irak’ý iþgalini meþru
görmemekle baþlamalý.”

Roy’a göre hareke-
timizin kýsa zamanda
acilen kazanýmlara ihtiy-
acý var ve bu nedenle
minimum taleplerle iþe
baþlamak gerektiðini vur-
guluyor. Mesela ABD þir-
ketlerinden bazýlarýný
seçerek olnlara karþý
yoðun bir mücadelke
baþlatabileceðimizi
söylüyor.

Roy’un bu önerilerinin
doðru ve etkili bir strateji
olup olmayacaðý bir
tartýþma konusu elbette.
Ancak Roy hareketin
protestocu, tartýþmacý bir
düzeydfen çýkarak bir
strateji etrafýnda ilerleme-
si önerisi açýk ki çok
doðru.

Sokaktaki  insanýn  imparator-
luk  rehberi
Arundhati Roy, Çeviren:
Kemal Ülker, 192 sayfa,
Agora Kitaplýðý
Karakedi  Kitabevi’nden ala-
bilirsiniz

Sokaktaki insanýn imparatorluk rehberi

Pazara karþý özgürlük için küresel mücadele

Savaþa  karþý
tiyatro

KKaarrýýnnccaallaarr  TTiiyyaattrroo  TToopplluulluuððuu'nun iki oyunu
var. 

Ýlki HHeeppiimmiizz  aayynnýýyyýýzz...
Dario Fo- France Rame'e ait. 
"Toplumsal yaþamýn içinde kadýnlarýn rolü

ve pozisyonu baþlýklý tartýþmanýn bir ayaðý
olarak, sýnýfsal çatýþmalardan, üretim iliþkiler-
ine, cinsel baskýlardan cinsiyet ayrýmcýlýðýna
varan sorunlar yelpazesinden çeþitli kimlikleri
çýkaran bir tartýþmanýn dramaturjisidir,
HHeeppiimmiizz  AAyynnýýyyýýzz..

Birbirlerinden her alanda ayrý duran, farklý
yaþamlarýn farklý süreçlerini yaþýyor kadýnlar.

Tüm bu farklýlýklarýn içerisinde, tek ortaklýk-
larý ise kadýn olmak.

Peki az þey mi bu?
Aslýnda yok birbirlerinden farký
Hepsi ayný
Hepimiz Aynýyýz"

Ýkincisi ise BBiittkkiilleerr  vvee  ÝÝnnssaannllaarr
Oyun Hakkýnda
""BBiittkkiilleerr  vvee  ÝÝnnssaannllaarr, bahçývanlýk mesleðini

icra etmekten baþka hiçbir yeteneði olmayan
bir adamýn dünya üzerindeki söz, yetki ve
karar mekanizmasýna kadar yükseliþini,
ironik-grotesk bir üslupla ele alýyor. 

Oyun; her gün televizyonda izlediðimiz
karar alýcý merkezin bir ironisini oluþturuyor.

Günümüz politik koþullarýnýn gönder-
meleriyle þekillenen oyun, küresel tartýþmalarý
da gündeme taþýyarak, bilinen bilinmeyenlere
yanýt oluþturmaya çalýþýyor.

BBiittkkiilleerr  vvee  ÝÝnnssaannllaarr, özellikle günümüzde
yaþanan savaþlara ve uygulanan küresel poli-
tikalara yönelik bir eleþtiri niteliði taþýyor."

Oyunlarýný böyle tanýtýyor oyuncular..
Oyun ABD'nin Irak'a müdahale görüntü-

leriyle baþlayýp, savaþ karþýtý eylem görüntü-
leri ile bitiyor..

Oyun süresi boyunca da çokuluslu þirketler,
devlet, savaþ baðlantýsý teþhir ediliyor ve bun-
larýn nasýl medya ve diðer araçlarla insanlar
tarafýndan kabul görür hale getirildiði
anlatýlýyor…

KKAATTÝÝTT  amatör bir tiyatro topluluðu…
ÝÝkkttiissaatt

FFaakküülltteessii
MMeezzuunnllaarrýý
CCeemmiiyyeettii
bünyesinde
çalýþmalarýný
sürdürüyor..

Bir sonraki
oyunlarý 
20 Mart
Pazar günü 
AAllttaann
EErrbbuullaakk
SSaahhnneessii
Sayfiye S.
No:2,
Bakýrköy 

KKÝÝTTAAPP

TTÝÝYYAATTRROO KKaarrýýnnccaallaarr  TTiiyyaattrroo  TToopplluulluuððuu

Çok fazla deðil bundan dört, beþ yýl
önce Hitler'in "Kavgam" adlý kitabý
sadece saðcý yayýnevlerinin tozlu
raflarýnda görünürdü. Bir de MHP'nin
yýlda bir Erciyes kurultaylarýnda en çok
satan kitap olarak gündeme gelirdi.
Bilinen, seçkin kitapçýlarda(!) bu kitaba
kolayca rastlanýlmazdý.
Rastlanýldýðýnda da okuyucularýn tep-
kisiyle karþýlaþýrdý. Oysa birkaç yýldýr,
özellikle son dönemde o seçkin
kitapçýlarýn(!) seçkin raflarýnda kolayca
teþhir edilebiliyor. 

"Kavgam" kitabýnýn Türkiye'de mac-
erasý elbette yeni deðil. 1940'dan
günümüze kadar 45 çevirisi yapýlmýþ ve
yayýnlanmýþ. Ama özellikle son birkaç

yýldýr çok defa baský yapmýþ ve tam 11
yayýnevi tarafýndan piyasaya sürülmüþ
durumda. Bu yayýnevlerinin  iþtahýný
kabartan neden bu kitabýn yýlda 10,000
adet satmasý. Oysa bir kitabýn ortalama
1000-1500 basýldýðý ve çok defalar
satýlamadýðý bir ülkede bu "kitabýn"
çok satmasýnýn düþündürücü olduðunu
söyleyebiliriz. Resmi olmasa bile polis
ve askeri okullarda bu kitabýn öner-
ildiði ve öðrenciler tarafýndan çokça
satýn alýnýp okunduðu iddiasý yaygýn. 

Irkçý, faþist kesimlerin dýþýnda

toplumun deðiþik kesimlerinde de bu
kitabýn itibarý yükseltilmeye çalýþýlýyor.
Seçkin raflarýnda bu kitabý satan
kitapçýlardan piyasaya süren yayýnev-
lerine kadar geniþ bir kesim bu kitabý
meþrulaþtýran propagandayý
güçlendiriyorlar. Bu durum onlara
anlatýldýðýnda kitap ve fikir özgürlüðün-
den bahsediyorlar. Onlar da dahil
herkes biliyor ki, bu kitap ve onun tem-
sil ettiði anlayýþ yüzünden milyonlarca
insan öldürüldü. Yüz milyonlarca kitap
yakýldý. Ve bu kitap hala günümüzde

anti-semitizmi ( Yahudi düþmanlýðý )
körükleyen en önemli belgelerden biri.
Türkiye'de de Yahudi düþmanlýðýný
içeren ýrkçýlýk sol milliyetçilerden faþist
MHP'ye kadar geniþ bir yelpazede ken-
dini var etme çabasý içinde. Örneðin
Yalçýn Küçük ve benzeri kimseler yahu-
di düþmanlýðýný sol taraftan bilimsel
olarak öne çýkarma çabasýnda. MHP ise
açýktan bir  anti-semitist parti. 

Fikir özgürlüðü adýna " Kavgam"
kitabýný yayýnlayan, satan, pazarlayan
kesimler insanlýk müsveddesi fikirlerin

ve aþaðýlýk bir anlayýþýn ortaðý oluyor-
lar. Bugün Avrupa'da býrakalým
satýþýnýn, anti-faþist mücadele ve kam-
panyalar sayesinde bulundurulmasýnýn
bile yasak olduðu bu kitabý Türkiye'de
yaygýnlaþtýrmaya çalýþan kurum ve
anlayýþlarý teþhir etmeli ve hesap sor-
malýyýz. Yakýlan yüz milyonlarca kitap
için, katledilen milyonlarca Yahudi, çin-
gene, eþcinsel, aydýn, sosyalist ve iþçil-
er için bu hesabý sormalýyýz. 

"'Kavgam' kitabýnýn satýþýna hayýr!"
kampanyasý bunun için iyi bir adým ola-
caktýr. Bu kitabý yayýnlayan yayýnevleri-
ni ve raflarýnda pazarlayan, satan ki-
tapçýlarý protesto ve boykot etmeliyiz.

"KAVGAM"A DAVET, IRKÇILIÐA RAÐBETTÝR
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Geçici  15.
Madde’ye
karþý
kampanya
78’liler Vakfý 12 Eylül
Anayasasý’nýn Geçici 15.
Maddesine karþý bir kam-
panya baþlattý.
Anayasa’nýn Geçici 15.
Maddesi 12 Eylül darbesini
gerçekleþtiren 5 generalin
yargýlanmasýný engelle-
mekte.
Geçici 15. Madde’nin
kaldýrýlmasý bu general-
lerin yargýlanmasýný
mümkün kýlacak,
dolayýsýyla da 12 Eylül
darbesi yargýlanabilecek.
Bu çok iyi ve önemli bir
takep. 78’liler Vakfý bu açý-
dan çok iyi bir iþ yapýyor.
Bir Anayasa deðiþikliði
ancak toplumun çok
büyük çoðunluðu
kazanýldýðý takdirde
mümkün olur.
Parlamentoda bile üçte iki-
lik bir çoðunluk aranmak-
ta.
Ne var ki 78’liler Vakfý’nýn
kampanyayýu açýþ için
Ýstiklal Caddesi üzerindeki
Karaca Tiyatrosu’nda
düzenlediði toplantý bu
havada deðildi.
12 Eylül öncesi sol gösteri-
lerin ekrana yansýtýlmasýn-
dan sonra idam edilen
sosyalistlerin ailelerine
mektupla ve kimi sol
konuþmalarla bitti.
Oysa 12 Eylül toplumun
bütününü etkiledi ve etk-
ilemeye devam ediyor.
Asýl anlatýlmasý gereken
bu. Kolay bir iþ deðil ama
bu gerçekleþtirilmeden
Geçici 15. Madde’nin kalk-
masý beklenemez.
Daha az sol söylem, daha
fazla siyasi gerçeklerin
teþhiri sanýrým daha yararlý
olacak.

ZZeeyynneepp  GGÖÖKKIIRRMMAAKK

Trafik  kazalarý
ve  kapitalizm

Türkiye karayollarýnýn
tehlikeli olmasý açýsýndan
dünyada en üst sýralarda
yer alýyor.

Türkiye’de 6 milyon 6 bin
araç var. Bunun 600 bini
kamyon. Her yýl yaklaþýk
250-300 bin kaza oluyor.
Oysa 5.6 milyon aracýn
olduðu Hollanda’da yýlda
sadece 40 bin kaza oluyor.

Türkiye’de her yýl 6-7 bin
kiþi trafik kazalarýnda
ölüyor. Ayný rakam
Hollanda’da 1.300.Yaralý
sayýsý ise Türkiye’de 114
bin, Hollanda’da 50 bin.

Neden araç sayýsý bir-
birinden çok farklý
olmayan bu iki ülkede
kaza, ölü ve yaralý sayýsý
arasýnda bu denli büyük
fark var.

Acaba Hollandalýlar daha
usta þoför de Türkiyeliler
deðil mi? Acaba yollarýn
yanýna yazýldýðý gibi sorun
Türkiyelilerin içindeki
“trafik canavarý”mý?

Elbette hayýr. Ama bazý
farklar var. Hollanda’da
demiryolu ulaþýmý ve diðer
toplu taþýmacýlýk biçimleri
çok güçlü. Türkiye’de ise
hemen hemen yok.

Türkiye^’de trafik
jazalarýnýn çoðu, trafikte
ölüm ve yaralanmalarýn
çoðu, sanýldýðý gibi þehirler
arasý trafikte deðil, þehir içi
trafikte gerçekleþiyor.

Ýþte bu nedenle iki ülke
arasýnda bu denli büyük
bir fark var.

Buna Türkiye’de yetersiz
yollarý, yayalara ayrýlan
kaldýrýmlarýn yetersizliðini
ve son olarak ehiyet
alýmýndaki eðitimsizliði de
ekleyincxe aradaki farkýn
nedenleriortaya çýkýyor.

Bütün bunlar otomobil
üreticilerinin ve itha-
latçýlarýnýn baþarýsý.

Yani aslýnda “trafik
canavarý”ndan çok kapital-
ist canavarla karþý
karþýyayýz.

Trafik canavarýna karþý
raylý taþýmacýlýðý ve genel
olarak toplu taþýmacýlýðý
savunmak tek çözüm.

DDeenniizz  UUÐÐUURR

BÝZE
GÖRE

Küresel  ýsýnma  ve
iklim  deðiþimine  karþý
Kyoto  protokolü

Geçtiðimiz hafta Kyoto Protokolü
uluslararasý yasa oldu. Ne yazýk ki
kür4esel ýsýnma sorununun çözümünde
çok az iþe yarayacak. 

Küresel ýsýnma, "sera gazlarý" denen,
esas olarak fosil yakýtlarýnýn yanmasýn-
dan ortaya çýkan gazlarýn atmosferin
üst kýsýmlarýna çýkarak bir tabaka oluþ-
turmalarý ve dünyanýn ýsýsýnýn kaçmasý-
na engel olmalarýndan oluþmaktadýr.

Kyoto Protokolü'ne göre sanayileþmiþ
ülkeler 2008-2012 yýllarý arasýnda 1990
düzeyine göre sera gazý üretimlerini
toplam yüzde 5 azaltacaklar.

Ancak küresel ýsýnma ile ilgilenen
uzmanlara göre Kyoto'nun yüzde 5'lik
azaltmasý dahi gerçekleþmeyecek.

Hollanda'nýn De Hague ve
Almanya'nýn Bonn kentlerinde yapýlan
BM toplantýlarýnda ki yoðun pazarlýklar
sonunda bu indirim çeþitli uzlaþmalar-
dan sonra yüzde 2'ye düþtü.

Dünyanýn en çok sera gazý üreticisi
olan ABD (tün sera gazý üretiminin
yüzde 24'ünü ABD üretmekte) zaten o
aþamada protokolden çekildi.

2001 yýlýnda Bush'a gönderilen bir
mektup ABD'nin Kyoto Protokolü'nden
neden çekildiðini çok iyi anlatýyor:

"Sayýn Bay Baþkan,
Ulusal Sanayiciler Derneði'nin 14.000

üyesi ve Amerika'da her þeyi yapan 18
milyon kiþi adýna Kyoto Protokolü'ne
karþý çýkmanýzý kutlarýz." (Michael E.
Baroody, Ulusal Sanayiciler Derneði
Baþkan Yardýmcýsý)

ABD’nin Kyoto kurallarýna uymaya-
cak olmasý zaten çok sýnýrlý etkisi olacak
olan bu anlaþmanýn iyice güdük
kalmasýna neden olacak.

BBeeddrrii  AAKKIINN

Tahrik  varmýþ!
8 Mart gösterisine polisin saldýrýsý

üzerine emniyet yetkilileri, Ýstanbul
valisi ve baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan “ama tahrik” var diyorlar ve
ekliyorlar, “ama gösteri zaten 8 Mart’ta
deðil, 6 Mart’ta yapýldý.”

Yani 8 Mart gösterisine saldýrmak,
yere düþen insanlarý postallarla ve
hýnçla tekmelemek haklýdýr ve polisin
görevidir ama 8 Mart gösterisinde
yapýlmamalýdýr! Ýþte Türk polisinin,
valisinin ve baþbakanýnýn insanlýk
anlayýþý.

Bir de tahrik var diyorlar. Tahrik
sadece yere düþenleri tekmeleyen
polisin suçunu azaltmaz. Baþka herhan-
gi bir suçta tahrik belki hafifletici bir
neden olabilir ama kanunlarý koruyan
polisin “tahrik” oldum diyerek insan-
larý tekmelemesinde hafifletici olamaz

aksine aðýrlaþtýrýcý bir nedendir. Çünkü
kanun uygulayýcýnýn görevi taraf
olmadan kanunu uygulamaktýr. Bu
nedenle onun tahrik olma hakký yoktur.

Bir de polisin ne kadar kötü koþullar-
da çok aðýr bir iþ yaptýðý anlatýlýyor.

Sanki bu toplumda sadece onlar aðýr
iþ yapýyor. Ya temizlik iþçileri, öðret-
menler, kazanlarýn önünde çalýþanlar,
saðlýk iþçileri, doktorlar, maden iþçileri?
Bütün bu kesimler de aðýr çalýþma
koþullarý nedeniyle gösteri yaptýklarýn-
da polisle karþýlaþtýklarýnda aðýr
koþullarý nedeniyle polise tekme tokat
saldýrmalýlar mý?

Bence, baþka ülkelerin devlet yönetici-
lerinin kanlarýný donduran Türk
polisinin insanlýk dýþý tutumlarýný bu
denli utanmazca savunan emniyet yetk-
ilileri ve vali görevlerinden alýnmalýdýr.
Ama kim alacak, ayný umursamazlýkla
polisi savunan hükümetin baþý mý? 

SSiinnaann  PPOOYYRRAAZZ

Aþaðýdan
sosyalizm

-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim
araçlarýna kolektif olarak el
koyup üretimi ve daðýtýmý
kontrol etmesiyle
mümkündür.

Reform deðil,
devrim

-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini,
egemen sýnýfý korumak
için oluþturulmuþtur.

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

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

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

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

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

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

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareket-
lerini desteklerler.

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

-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki
bürokratik egemen sýnýfa
karþý mücadelesini destek-
ler.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist
bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi için-
deki çalýþma ile inþa
edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr.

-Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir
sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz
vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
Uluslararasý Sosyalizm Akýmý ile, dünya antikapitalist hareketi ile

savaþ  karþýtlarýyla iliþki kurmak istiyorsanýz,
baþka bir dünya için mücadele etmek istiyorsanýz
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1..3  mmiilyyaarr
22000000  yýýllýýndda  ddüünyadda  güünddee  1

AABBDD  ddoollarrýýnýýn  alltýýndda  pparraylla

yaþþammak  zzoorrundda  oollan  insan

sayýýsýý

%%8800
Dünnya  nnüfuussuunnuunn  %80'iidünnya  kaynnaklarýnnýnnssadece  %14'ünnükuullannabiiliiyoor.

89
milyar
dolar

Ýklim  deðiþim-
leriyle  ilgili

felaketlerden  kay-
naklana  maddi
hasar  1980'de  3
milyar  dolardan

1998'de  89  milyar
dolara  çýktý

3  saanniiyee
OOrrttaallaammaa  üüçç

ssaanniiyyeeddee  bbiirr  ççooccuukk
aaççllýýkkttaann  ööllüüyyoorr

1100  ssaanniiyyee::
OOrrttaallaammaa

bbiirr  ççooccuukk  kkiirrllii  ssuu
iiççmmeekktteenn  ööllüüyyoorr

Bu  eþitsizliði
kaldýrabiliriz

1199::  1990  yýlýndan  bu  yanagerçekleþen  çocuk  idamlarýnýnyaklaþýk  yarýsý  (39  idamdan  19tanesi)  ABD''de  gerçekleþtirildi

220000
AAççllýýkkttaann,,

hhaassttaallýýkkllaarrddaann  vvee

ssaavvaaþþttaann  hheerr  bbiirr

ddaakkiikkaaddaa  öölleenn

iinnssaann  ssaayyýýssýý

Amerika'nýn  en  zengin  %5'i
GSMH'nýn  %57.4'üne  sahip

55000000:: AABBDD''nniinn  ssaahhiipp

oolldduuððuu  ttaahhmmiinn  eeddiilleenn

nnüükklleeeerr  bbaaþþllýýkkllýý  ssiillaahh
ssaayyýýssýý

776655:: FFrraannssaa,,  ÇÇiinn  vvee

ÝÝnnggiilltteerree''nniinn  ssaahhiipp

oolldduuððuu  nnüükklleeeerr  bbaaþþllýýkkllýý

ssiillaahh  ssaayyýýssýý

11:: KKuuzzeeyy  KKoorree''nniinn  ssaahhiipp

oolldduuððuu  iiddddiiaa  eeddiilleenn  nnüükk-

lleeeerr  bbaaþþllýýkkllýý  ssiillaahh  ssaayyýýssýý


