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HANÝ  TERÖRÝSTTÝ?
Erdoðan Þaron’la elele

Yýllardýr Filistinlilere karþý
her türlü haksýzlýðý yapan,
Filistinlileri terörle bunaltan
Ýsrail devletinin bu tutu-
munu kýsa süre öncesine
kadar Türkiye Baþbakaný
Recep Tayyip Erdoðan'da
kýnýyordu.

Ve hatta Erdoðan Ýsrail'in
Filistinlilere saldýrmasýnýn
hemen ardýndan bu ülkeyi
terörist olarak ilan etmiþti.
Erdoðan'ýn o zamanki tespi-
ti doðruydu.

Ne var ki ABD tarafýndan
her gün sýkýþtýrýlan Erdoðan
ve Türkiye hükümeti
sonunda ABD'nin Orta
Doðu'daki bekçi köpeði
önünde eðilmek zorunda
býrakýldý. ABD'nin baskýsý
sonucu Erdoðan dün
terörist diye tanýmladýðý bir
ülkeyi ve onun gelmiþ
geçmiþ en saldýrgan
hükümetini ziyaret etti.

Erdoðan bu ziyaretinde
Ýsrail yöneticilerince bir de
üstelik soðuk karþýlandý.
Onlar Erdoðan'ýn kendileri-
ni suçlayýcý tutumunu unut-
mamýþlardý.

Ama piþkin Erdoðan alt-
tan alarak Siyonistlere
sayýsýz siyasi ve ekonomik
taviz verdi.

Bir dizi büyük askeri ihale
Ýsrail'e verilirken iki ülke
arasýnda yeni ticaret anlaþ-
malarý imzalandý.

Dünyanýn bir çok
ülkesinin haklý olarak

boykot ettiði Ýsrail Orta
Doðu'da bu boykotu
Türkiye aracýlýðý ile kýrýyor.

Erdoðan sýrf adet yerini
bulsun kabilinden Filistin
yönetimini de ziyaret etti.

Filistinliler de Erdoðan ve
Türk hükümetine soðuk
davrandýlar.

Filistin'i iþgal eden ýrkçý

Ýsrail devleti Orta
Doðu'daki en önemli çýban
baþýdýr. Ýsrail devleti
ortadan kalkmadan ve yer-
ine Filistin'in Yahudi,
Müslüman ve Hýristiyan
bütün dinlerden halklarýný
kucaklayan birleþik bir laik
devlet kurulmadan bu
bölgede barýþ olmayacaktýr.
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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.

Ýsim,  soyad:
Adres:

e-mmail: Telefon:  

Sosyal güvenlik reformu
çalýþmalarý tamamlandý ve
meclise sunulmayý bekle-
mekte. Görünürde sosyal
güvenlik sisteminin ekono-
mide kara delik oluþturdu-
ðu öne sürülse de, iþin
gerçek yönü,  AKP hükü-
metinin IMF'yle imzaladýðý
yeni stand by anlaþmasý
gereði yasa yürürlüðe ko-
nulmak istenmektedir.
AKP Hükümeti  sosyal
güvenlik sistemini, eðitim
ve saðlýk hizmetleri gibi
baþýndan atýp, çalýþanlarýn
sýrtýna yüklemek istemek-
tedir. 

Gerçekte isI, bugün asýl
kara deliði  IMF'yle oluþtu-
rulan kredi anlaþmalarý
oluþturmaktadýr. 
ATO'nun ( Ankara Ticaret
Odasý) son araþtýrmasýnda,
Türkiye'nin son 10 yýlda iç
ve dýþ borç anapara ve fai-
zine 970.8 milyar dolar
ödediði, 1999-2004 yýllarý
arasýnda büyümenin fazla
yaþanmasýna raðmen, iþsi-
zliðin %7.3'den, %10'a yük-
seldiði, büyümenin istih-
dam ve yatýrýma yansýma-
dýðý görülmüþtür. 
AKP Hükümeti zamanýnda
ise büyüme olmasýna rað-

men, borçlarýn katlanarak
arttýðý, iþsizliðin büyüdüðü
görülmektedir. 
Tasarýyla, Bað-Kur, Emekli
Sandýðý, SSK tek bir çatý
altýnda birleþtirilerek, sos-
yal güvenlik sistemi  top-
tan çökertilecektir.
Bununla birlikte özel sigor-
ta þirketlerine kapýlar
açýlýp, bireysel emeklilik
sigortasý teþvik edilecektir.
“Emekli olmak istiyorsan
ödersin” yasasý emeklilik
sistemi için de geçerli ola-
caktýr. AKP hükümetinin
dayattýðý yasa kabul
edildiðinde artýk çalýþan

herkes için emekli olmak
hayal olacaktýr.
Tasarýyla halen kadýnlar

için 58, erkekler için 60
olan emeklilik yaþý 68'e,
emekli olabilmek için
gerekli prim ödeme gün
sayýsý 9 bine yükselecek.
Bu düzenleme 2035 yýlýnda
baþlayacak ve aþamalý
olarak 2075 yýlýnda son-
lanacak. Emeklilik
Sigortalarý Kanun Tasarýsý
ile emekli maaþlarýnda
önemli bir düþüþ
yaþanacak. Þu an Emekli
Sandýðý'nda %3, SSK ve
Bað-Kur'da %2 olan yýllýk

emekli aylýðý baðlanma
oranlarý önce %2,5'e, 2016
yýlýndan sonra ise %2'ye
düþürülecek. 
Bu düzenlemeyle memur
emeklilerinin maaþlarý
%33, SSK ve Bað-Kur
emeklilerinin maaþlarý ise
%23 oranýnda düþürülmüþ
olacak. Yaþ ve primle ilgili
düzenlemeden farklý
olarak maaþlarla ilgili yeni
düzenleme hemen yasa
çýktýktan sonra gerçekleþe-
cek. 
Bu nedenle halen çalýþan-
lar da bu yasadan etkile-
necektir.

IMF'yle  güvencesiz  yaþam,  mezarda  emeklilik

IMF emrediyor, AKP vuruyor

Ankara Ticaret
Odasý'nýn hazýrladýðý bir
rapora göre Türkiye bir
çok ürünün üretiminde
ön sýralarda: Karpuz ve
zeytin üretiminde ikinci;
zeytinyaðý, ayçiçeði,
sebze üretiminde
dördüncü; koyun, keçi,
çay, pamuk, viþne üreti-
minde beþinci; soðan, ü-
züm üretiminde altýncý;
limon ve buðday üre-
timin-de yedinci; hubu-
bat, ayçi-çeði, çavdar,
badem üretiminde sekiz-
inci, sýðýr üretiminde
14'üncü sýrada yer alýyor. 

Fakat buna raðmen ülke
nüfusunun büyük bir bö-
lümü yoksulluk sýnýrýnýn
ve önemlice bir kýsmý
açlýk sýnýrýnýn altýnda
yaþýyor. Bunun nedeni
kar güdü-süyle iþleyen
kapitalizm-dir. 
Türkiye çocuklarýn geliþi-
minde önemli bir yer
tutan yumurtayý üretiyor
ama tüketemiyor.
Yumurta üretiminde
dünyada 14'üncü sýrada
bulunan Türkiye tüke-
timde 88'inci sýraya ger-
iliyor. Arý varlýðýnda
dördüncü sýrada yer
almasýna karþýn Türkiye,
bal üretiminde yedinci
sýrada yer alýyor. Tüketi-

mini ise hiç sormayýn.
Kapitalizm bir yýðýn den-
gesizliðe neden oluyor.
Türkiye dýþ borcun milli
gelire oranýnda
dördüncü, en borçlu

ülkeler liginde beþinci,
gelir daðýlýmý bozuk-
luðunda 55'inci, kiþi baþý
milli gelirde 65'inci, refah
liginde 92'nci sýrada yer
alarak ekonomik büyük-

lüðü ile çeliþki yaratan
istatistiklere imza atýyor.
Türkiye, armut, fýndýk, in-
cir, kiraz üretiminde bir-
inci, buna karþýn orman
tahribatýnda ikinci sýrada.
Koyun-keçi sütü üreti-
minde birinci, inek sütü
üretiminde sekizinci, ilaç
üretiminde 18'inci sýrada
bulunan Türkiye, ayný
alandaki farklý istatistik-
lerde kötü bir tablo çiziy-
or. Buna göre Türkiye,
saðlýk hizmetlerinin
ulaþabildiði insan sayýsý
sýralamasýnda 96'ýncý,
saðlýk hizmetleri-nin eþit
ve adil daðýlýmýnda
109'uncu, her bin doðum-
da ölen bebek sýrala-
masýnda (ölümlerin
azlýðýndan sýklýðýna
doðru) 122'nci sýrada.
Bolluk içinde açlýk yaþýy-
oruz. 

Bu aslýnda tüm dünya
için geçerli. Dünyanýn
mevcut zenginliði, dünya
nüfusunun çok üstünde
insaný doyurabilecekken
milyonlar aç yaþýyor.
Oysa dünya kay-
naklarýnýn eþit paylaþýmý,
yalnýzca silah ve reklam
gibi gerçekte hiçbirimizin
iþine yaramayan harca-
malarý kýsýlmasýyla bile
saðlanabilir. 

Bolluk varsa neden açýz?

GGöörrüünneenn
kkaazzaa::
ÖÖzzeelllleeþþttiirrmmee

Maden
Mühendisleri Odasý
(MMO), bir kaç hafta
önce Kütahya'nýn
Gediz ilçesinde mey-
dana gelen ve 18
iþçinin yaþamýný
yitirdiði kazaya
iliþkin, oda yönetici-
lerinin olay yerinde
yaptýðý incelemeler
sonucu ulaþtýðý bulgu
ve sonuçlarý açýkladý.

MMO, son zaman-
larda madencilik sek-
töründe benzeri iþ
kazalarýnda sürekli
bir artýþ yaþandýðýna
dikkat çekerek,
geçtiðimiz 20 ayda,
sadece Aþkale,
Ermenek, Küre,
Ýskilip ve Gediz'de
meydana gelen
kazalarda 57 iþçinin
yaþamýný kaybettiðini
bildirdi.

Bu kazalarýn olduðu
iþletmelerde
özelleþtirme çalýþ-
malarýnýn ya tamam-
lanmýþ ya da devam
etmekte olduðunun
görüldüðünü belirten
MMO, "Bu durum,
madencilik sek-
töründe özelleþtirme
politikalarý ile iþ
kazalarý arasýnda
doðrudan bir iliþki
olduðuna iþaret
etmektedir" dedi.

Devrimci Maden
Arama ve Ýþletme
Ýþçileri Sendikasý (Dev
Maden-Sen) Genel
Baþkan Vekili Tayfun
Görgün, Kütahya
Gediz'de 18 maden
emekçisinin ölümüne
neden olan kazanýn
"görünen bir kaza
olduðunu",
önlenebilir olduðunu
söyledi: 

"Burasý, 1950 yýlýn-
dan beri madencilik
yapýlan zengin bir
havzadýr. Ýlk kaza bu.
Tesadüf deðil. Bu
iþletme özelleþtirme
kapsamýndaydý.
Özelleþtirmelerden
sonraki koþullara bak-
týðýmýzda, 'ucuz atlat-
týk' bile diyebiliriz."

KESK  iþ  býraktý
Kamu Emekçileri

Sendikalarý Konfederas-
yonu'na (KESK) baðlý sen-
dikalara üye kamu emek-
çileri, sosyal güvenlik sis-
temi ve personel rejimine
yönelik kamu reformu ya-
sa tasarýlarýný protesto
etmek için iþ býraktý.

Aksaray Metro Ýstasyo-
nu'nda buluþan KESK'e
baðlý sendikalarýn Ýstanbul
þubelerine üye kamu
emekçileri, baþta eðitim ve
saðlýk olmak üzere tüm
kamu hizmetlerinin
toplumsal denetim altýnda
ve kamu tarafýndan yerine
getirilmesini ve hüküme-
tin, meclis gündemine
taþýdýðý yasa tasarýlarýný
geri çekmesini istediler.

Eyleme Devrimci Ýþçi
Sendikalarý Konfederas-
yonu (DÝSK) Genel
Sekreteri MMuussaa  ÇÇaamm,,
Tekstil-Sen genel Baþkaný
AAyyþþee  YYuummllii  YYeetteerr, Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu sözcüsü
TTaayyffuunn  MMaatteerr de destek
verdi.

KESK'in aldýðý iþ býrak-
ma kararý doðrultusunda
Ankara'da da Ziya Gökalp
Caddesi'nde toplanan
kamu emekçileri eylem
yaptý.

Hükümetin özelleþtirme
saldýrýsýna karþý sokakta
direnmek doðru, ancak
KESK’in bunu diðer
sendikalarla ortak bir
mücadeleye dönüþtürmesi
gerek.

GERÇEK
MARKSÝST
GELENEK
John Molyneux

Z
yayýnlarý

KARAKEDÝ
KÝTABEVÝ’nden
bulabilirsiniz
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BBAAÞÞYYAAZZII
Yýldönümleri

Ýçinde olduðumuz günlerde bir dizi
önemli olayýn yýldönümünü yaþýyoruz.

Çernobil’in, Alman faþizminin nihai
olarak yenilmesinin, Karl Marks’ýn doðu-
munun, Güney Vietnam’ýn baþkenti
Saygon’un düþüþünün ve ABD’nin yenil-
gisinin ve Hüseyin Ýnan, Deniz Gezmiþ ve
Yusuf Aslan’ýn idam edilmelerinin
yýldönümleri.

Kimi acý, kimi zafer dolu yýldönümleri.
Sosyalistler bütün bu önemli olaylarý
hatýrlýyorlar. Anýyorlar. Ama asýl önemli
olanýn günümüzdeki mücadele olduðunu
bir an dahi unutmadan.

Bugün bir yandan ülkücü faþistlerin
saldýrganlýklarýna karþý mücadele etmeliy-
iz, diðer taraftan inþa edilmek istenen
nükleer santrallere karþý direnmeliyiz.
Dün Vietnam için sokaklara çýkmýþtýk,
bugün Irak’ta iþgalin son bulmasý ve
ABD’nin çekip gitmesi için sesimizi yük-
seltiyoruz.

Karl Marks’ýn fikirlerini daha iyi kavra-
maya çalýþýyoruz, faþizme karþý
mücadelede Troçki’nin önerilerini
öðreniyoruz.

Bütün bu süreçte bir nokta giderek önem
kazanarak önümüze çýkýyor. Önümüzdeki
süreç zorlu. Bunu düne sýðýnarak aþa-
mayýz. Yeni, yepyeni bir hareketin
içindeyiz. Bu hareket çok hýzla geliþiyor.

Þimdi en acil görev bu güçleri yeni konu-
larda da harekete geçirmek, yeni kampa-
nyalara seferber etmek ama asýl olarak
hareketin politik sesini oluþturmaktýr.

Solda  milliyetçilik
Ülkücü faþistlerin, Kemalistlerin mil-

liyetçiliðinin yaný sýra bir de sol milliyetçi-
lik var ve bu sol milliyetçilik dolaylý da
olsa saðdan yükselmeye çalýþan mil-
liyetçiliðin önünü açýyor.

Sol milliyetçilik sosyalistleri, solda
duranlarý ýrkçýlýða, þovenizme ve mil-
liyetçiliðe karþý silahsýzlandýrýyor.

1 Mayýs gösterisi sol milliyetçiliðin
sayýsýz örnekleri ile doluydu.

Bir tarafta ellerinde Türk bayraklarý ile
yürüyen Ýþçi partisi ve CHP. Diðer tarafta
“Yurtsever Cepheleri” ve “bayraða
saygýlarý” ile TKPliler.

Halkevleri’nin 1 Mayýs afiþi de evlere
þenlikti.

Bütün bunlarýn üstüne bir de kürsüden
okunan Türk milli marþý.

1 Mayýs uluslararasý bir eylem. Bütün
dünya iþçilerinin ortak günü. 1 Mayýs’da
ulusal özellikler deðil, enternasyonal özel-
likler öne çýkar.

Milli marþ deðil, enternasyonal okunur,
ulusal bayraklar deðil, enternasyonal
simgeler taþýnýr.

Bunun tersinin yapýlmasý sadece ve
sadece milliyetçiliði körükler, güçlendirir.

Üstelik “bayrak krizinin”, linç giriþim-
lerinin ve ýrkçý ülkücülerin saldýrganlýklarý
sokaða taþmýþken ulusal simgeleri öne
çýkarmak ve “yurtseverlik” daha da vahim
sonuçlar yaratmakta.

Sonunda ulusal büyük medya “aferin”
demektedir. Biz bu “aferin”i istemiyoruz.

F.  ALOÐLU

"Cumhuriyeti savunmak" en sýk karþý
karþýya geldiðimiz ifadelerden biri-
sidir. özellikle laik cephe tarafýndan
kullanýlýr bu ifade.

Son günlerde Anayasa Mahkemesi
Baþkaný ile Meclis Baþkaný arasýnda
çýkan tartýþma da gene sýk sýk kul-
lanýlýyor.

Anayasa Mahkemesi Baþkaný türban
üzerine bir demeç verdi, bunun üzer-
ine Meclis Baþkaný'da "istersek kap-
atýveririz Anayasa Mahkemesini" dedi
ve ekledi, "insanýn cinsiyetini
deðiþtirmekten baþka her þeyi yapabil-
iriz."

Aman efendim bir tartýþma baþladý
bu sözler üzerine.

Kemalist bürokratlar, büyük basýnýn
köþe yazarlarý hep bir aðýzdan
Cumhuriyet, hukuk devleti diye
baðýrmaya baþladýlar.

Cumhuriyetin ne olduðunu bilmiy-
orlar. Cumhuriyet her þeyden önce
halkýn TBMM aracýlýðýyla bu ülkeyi
yönetmesi. Bize yurttaþlýk bilgisi kita-
plarýnda öðretilen bu.

Mesela Vatan gazetesi soruyor,
"kadýnlarýn oy hakkýný da mý kaldýra-
caksýn, 19 Mayýs'ý bayram olmaktan
çýkaracak mýsýn, seçim süresini 20 yýl
mý yapacaksýn?

Vatan gazetesi ve diðerleri belli ki bu
sorularla Meclis Baþkaný'ný korkutmak
istiyorlar. Oysa eðer bir ülkede
yaþayan vatandaþlar bunlarý istiyor-
larsa bu sorularýn hepsinin cevabý
"evet"tir.

Ve zaten TBMM'nin geçmiþ pratiði
bütün bu sorulara "evet" cevabýnýn
verilebilmesini mümkün kýlýyor.
Örneðin eskiden 27 Mayýs darbesi

bayramdý, artýk deðil. Ya da eskiden
seçim sistemi farklýydý, þimdi daha
farklý. Eskiden baraj yoktu, sonradan
baraj kondu ve þimdi o baraj sistemi
nedeniyle AKP iktidarda.

Cumhuriyeti savunduklarýný
söyleyen herkes cumhuriyetin parla-
menter bir düzen olduðunu öðren-
meleri gerekir.

Anayasa Mahkemesi'ne gelince
TBMM elbette bu mahkemeyi kapata-
bilir ve yerine bir baþkasýný kurabilir
veya hiç kurmayabilir. Eðer
Anayasayý deðiþtirecek gücü varsa.

Bir de "hukuk devleti" teranesi var.
Bu beyler bütün devletlerin þu ya da
bu biçimde hukuk devleti olduðunu
bilmeleri gerekir. Hiç bir mahkeme
hukuk devletinin teminatý falan
deðildir.

Anayasa Mahkemesi Baþkaný yasa
yapýcýlar ile yasayý uygulayýcýlar
arasýnda alt-üst iliþkisi yoktur diyor.
Aklý sýra "kuvvetler ayrýlýðý" ilkesini
savunuyor.

Evet gerçekten de alt-üst iliþkisi
olmamalýdýr. Ama bir taraf yasayý
yapar, diðer taraf o yapýlan yasayý
uygular.

Önemli olan yasa yapýcýlarýn yasa
uygulayýcýlarýn iþlerine karýþmamalarý,
yargý süreçlerini etkilemeye çalýþma-
malarýdýr.

Gazete yazarlarý ve Anayasa
Mahkemesi baþkaný bunlarý öðren-
medikçe kolay kolay hukuk
devletinden bahsedilemez!

CHP'nin tutumu ise en kötüsü. CHP
Genel Baþkaný derhal Kemalist-laik
koroya katýlarak TBMM Baþkaný'na
saldýrýya geçti. Ama o ayný zamanda
"düzeni" savunuyorum" derken 12
Mart ve 12 Eylül darbelerini de savun-

du.
Anayasa Mahkemesi Baþkaný gibi

Baykal'da "geçmiþteki acý deneyleri"
ileri sürdü. Kast edilen 70'lerdeki
faþist saldýrganlýk ve ona karþý direnen
devrimciler ve ardýndan gelen askeri
darbedir.

Baykal düzen her gün tartýþýlmaz
diyor. Aksi takdirde istikrar
olmazmýþ!

Baykal'ýn savunduðu düzen 12 Eylül
düzenidir. Yani kendisi düzensizliktir.
Darbe mantýðýdýr.

Anayasa Mahkemesi'ne gelince
önüne gelen konuda fermanlar vere-
ceðine önce bütün Anayasal kurum-
larý ortadan kaldýran ve Anayasa'yý
bütünüyle deðiþtiren 12 Eylülcü gen-
eralleri yargýlasýn. Hukuk devletinden
bahsedenler önce hukuku bütünüyle
ortadan kaldýran o beþ generale
direnselerdi.

Bütün bunlardan sonra, biz sosyal-
istler için asýl olan halktýr, emekçil-
erdir.

Emekçiler yýðýnsal bir biçimde ayaða
kalktýðýnda, mücadele etmeye
baþladýðýnda her þeyi ama her þeyi
deðiþtirebilirler. Bu kahrolasý düzenÝ
de deðiþtirecek olanlar emekçilerdir,
onlarýn eylemidir.

Var olan her olumluluðu koruyacak
olan da gene emekçilerdir. kadýnlarýn
oy hakkýný koruyacak olan Anayasa
Mahkemesi deðil, emekçiler ve en
baþta kadýn emekçilerdir.

Seçimlerin 5 yýlda bir yapýlmasýný
savunacak olan gene emekçilerdir. Ve
hatta her seçilenini kendisini seçen-
lerce her an geri çaðýrýlabilmesini ve
yeni seçimler yapýlmasýný saðlayacak
olan düzeni oluþturacak olanlar da
gene emekçilerdir.

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

savaþ  karþýtlarýyla iliþki kurmak istiyorsanýz,
baþka bir dünya için mücadele etmek istiyorsanýz

HHeerr  ttüürrllüü  bbiillggii  iiççiinn::  00553366  -  333355  1100  1199
Beyoðlu: 0536 - 259 73 64 Kadýköy: 0536 - 637 81 99 Ankara: 0535 - 514 11 73 Ýzmir: 0537 - 624 49 08

Adapazarý: 0505 - 372 70 77 Akhisar: 0544 - 515 62 59 Antalya: 0537 - 492 66 66 Bursa: 0535 - 422 39 65
Denizli: 0543 - 476 27 88 Karabük: 0533 - 77254 93 Kütahya: 0544 - 515 62 59  Muðla: 0505 - 361 80 82

Anayasa Mahkemesi
12 Eylül darbesine direnseydi

EEmmeekkççiilleerr  yyýýððýýnnssaall  bbiirr  bbiiççiimmddee  aayyaaððaa  kkaallkkttýýððýýnnddaa,,  mmüüccaaddeellee  eettmmeeyyee  bbaaþþllaaddýýððýýnnddaa  hheerr  þþeeyyii
aammaa  hheerr  þþeeyyii  ddeeððiiþþttiirreebbiilliirrlleerr..  BBuu  kkaahhrroollaassýý  ddüüzzeennÝÝ  ddee  ddeeððiiþþttiirreecceekk  oollaannllaarr  eemmeekkççiilleerrddiirr,,

oonnllaarrýýnn  eeyylleemmiiddiirr..

1155-1166  HHaazziirraann  11997700,,  eemmeekkççiilleerr  yyaassaayyýý  ddeeððiiþþttiirriirrkkeenn
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Türkiye F-16 uçaklarýnýn
modernizasyonu için
ABD'yle anlaþtý. Böy-lece
savaþ gücünün yeni-len-
mesi için cebimizden 1.1
milyar dolar daha çalýnýp
ABD'ye teslim edi-lecek.
ABD'nin Ankara
Büyükelçisi EErriicc  EEddeellmmaann,
yeni anlaþma için:

''Bu programdan hem
Türkiye hem de ABD ya-
rarlanmýþ olacak. ABD,

NATO içinde güçlü bir
müttefik Türkiye ile çalýþ-
mak istiyor. Askeri iliþki-

lerin daha da güçlenmesi-
ni arzu ediyoruz ve bu
program çerçevesinde

Türk Hava Kuvvetleri'nin
modernizasyonuna katký
saðlanmýþ olacak. Bunun

devamýnýn gelmesini
diliyorum.'', dedi. Tabii ki
dileyecek. Çünkü böylece
ABD bir yandan Türkiye-
'yi Ortadoðu'daki ileri ka-
rakolu olarak kullanacak,
bir yandan da ABD'li sa-
vaþ patronlarýnýn kasalarý-
na bizim paramýz akmaya
devam edecek.

Ýncirlik Üssü'nü Orta-
doðu'daki saldýrýlarý için
hayati önemde gören ABD,
sonunda istediðini elde et-
ti. 

Henüz anlaþma saðlana-
madý dense de, uzun süre
devam eden gizli kapaklý
görüþmeler ve pazarlýklar
sonucu AKP hükümetinin
üssün kullanýmý için hazýr-
ladýðý kararname Cumhur-
baþkaný SSeezzeerr  tarafýndan
da onaylandý.

Kararname, baþta ABD
olmak üzere, müttefik
ülkelere Irak operasyonlarý
için lojistik kolaylýklar
saðlýyor. Kararnamenin
can alýcý cümlesi ise þu: 

"Genelkurmay
Baþkanlýðý'nca belirlenecek
ilkeler ve usullerle tespit
edilecek liman, havaalaný,
tesis ve üslerin, müttefik
ülkelerce askeri
malzeme/teçhizat ve per-
sonel nakli de dahil, lojis-

tik destek maksadýyla bir
yýl süreyle kullanýlmasýna
izin verilmiþtir."

Artýk ABD ve Ýngiltere
Ýncirlik Üssü'nü baþta Irak
ve Afganistan olmak üzere
bölge ülkelerine saldýrý için
rahatlýkla kullanacak.
Böylece 1 Mart tezkeresini
reddederek savaþa ortak
olmayan Türkiye savaþan
taraflarýn yanýnda yer
almýþ olacak. 

BBuusshh  ve BBllaaiirr'i Irak'ý soy-

maya giren banka soygun-
cularýna benzetecek olur-
sak, EErrddooððaann  da kapýda
bekleyen arabanýn þoförü-
ne benziyor. 

Önümüzdeki dönemde
"””AABBDD  hheessaapp  vveerr,,  BBuusshh
yyaarrggýýllaannssýýnn"" kampanyasý
çerçevesinde, BBuusshh ve
BBllaaiirr'i yargýlayacak olan
savaþ karþýtlarýnýn, sanýk
sandalyesinde bir kiþiye
daha yer açmalarý gereke-
cek.

DDSSÝÝPP'in  AAnnttii-KKaappiittaalliisstt  FFoorruumm baþlýðýyla düzenlediði
toplantýlar dizisinin Ankara ayaðý 23-24 Nisan tarih-
lerinde TAKSAV'ýn konferans salonunda gerçekleþti.

Ýlk gün ""AAnnttii  KKaappiittaalliisstt  HHaarreekkeett"" , ""KKüürreesseell  SSeerrmmaayyee
DDooððaayyaa  KKaarrþþýý"", "KKaappiittaalliizzmmee  KKaarrþþýý  YYeennii  SSooll"" ve
""KKaappiittaalliizzmm  SSoonnrraassýý  YYaaþþaamm"" konulu toplantýlar yapýldý.
Ýlk toplantýda konuþan MMuussttaaffaa  KKeemmaall  CCooþþkkuunn; post-
endüstriyel toplum, post-kapitalist toplum, müzakereci
demokrasi gibi teoriler ve bu teorilerin açmazlarýndan
bahsetti. Ýkinci konuþmacý VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm  ise  yeni
anti kapitalist hareketin dinamiklerini  ve olanaklarýný
anlattý.
Ýkinci toplantýda konuþmacýlar AAnnkkaarraa  EEkkoolloojjii

KKoolllleekkttiiffii'nden  ÞÞaaffaakk  MMeerrtt ve DDSSÝÝPP'ten  AAllppeerr  KKooçç'tu.
ÞÞaaffaakk  MMeerrtt , genetiði deðiþtirilmiþ gýdalarýn yarattýðý
tehlike  üzerinde dururken, AAllppeerr  KKooçç ise yaþanan çevre
tahribatýna dikkat çekti. 
Yeni sol tartýþmasýnda ise  Almanya'dan PPhhiillll  BBuuttllaanndd
Almanya'da  yeni kurulan sol partiden bahsederken,
DDSSÝÝPP  Genel Baþkaný DDooððaann  TTaarrkkaann, yeni solun günümüz
koþullarýný açýklayabilen ve somut kampanyalar etrafýn-
da örgütlenen bir yapýya sahip olmasý gerektiðini vurgu-
ladý.
Son toplantýda ise yine DDSSÝÝPP'ten EErrssiinn  TTeekk bir sunuþ

yaptý. Toplantýda aðýrlýklý olarak kapitalizme karþý aþaðý-
dan sosyalizm ve demokratik planlamanýn gerekliliðine
dikkat çekildi. 

Ýkinci gün toplantýlarý: “2211..  YYüüzzyyýýllddaa  ÝÝþþççii    SSýýnnýýffýý””,
““AABB  EEmmeekkççiilleerree  NNeelleerr  VVaaaaddeeddiiyyoorr””, ““ÝÝþþggaallee  KKaarrþþýý
MMüüccaaddeelleenniinn  GGeelleecceeððii””,  ““KKaappiittaalliizzmmii  YYeenneebbiilliirriizz””
baþlýklarýndan oluþuyordu. Bu oturumlarda da iþçi
hareketi ve sendikalarýn durumu tartýþýldý. AB'ye karþý
milliyetçi bir tutum deðil, anti kapitalist bir perspektifle
karþý çýkmak gerektiði vurgulandý.
Irak'ta  iþgale Iraklýlarýn direniþi kadar, savaþ karþýtý

hareketin de çabasýnýn önemli olduðu belirtildi ve Irak'ta
ABD'nin yenilgisinin, hazýrda bulunan diðer savaþ poli-
tikalarýnýn da boþa çýkaracaðýnýn önemle altý çizildi. 
Son toplantýda DDooððaann  TTaarrkkaann, yeni hareketin yeni sosyal
çalkantýlar ve mücadeleler için önemli bir fýrsat doður-
duðuna dikkat çektikten sonra bu hareketin dinamikleri-
ni kavrayabilecek siyasi oluþumun bir an önce inþa
edilmesi gerektiðini vurguladý ve milliyetçiliðe, ýrkçýlýða,
faþizme ve iþgale karþý güçleri birleþtirmek gerektiðini
belirtti.

Toplantýlarda dinleyiciler de soru, görüþ ve öneri-
leriyle foruma katkýda bulundu. Bu yönüyle AAnnttii
KKaappiittaalliisstt  FFoorruumm deneyim ve fikir alýþ veriþi için verimli
bir platform oldu.

Ankara'da 
anti kapitalist
tartýþma  

Silaha 1.1 milyar dolar daha

Ýncirlik Bush'a teslim
PPaazzaarrllýýkk  bbiittttii::  

Hükümetin "ekonomi
týkýrýnda" yalanýna rað-
men, iþsizlikle ilgili veril-
er aksini söylemeye
devam ediyor. Türkiye'de
yüzde 11.5 olarak hesa-
planan "resmi iþsizlik"
oraný, DÝE'nin yöntem
gereðince iþgücünde ve
iþsizler içerisinde göster-
mediði "iþsizlerle" birlikte
deðerlendirildiðinde
yüzde 20'yi, iþsiz sayýsý
ise 5.4 milyonu aþýyor.

DÝE, iþsiz olarak sadece,
istihdam halinde
olmayan kiþilerden iþ ara-
mak için son üç ay içinde
iþ arama kanallarýndan en
az birini kullanmýþ ve 2
hafta içinde iþbaþý yapa-
bilecek durumda olanlarý
kabul ediyor.

DÝE'nin Aralýk 2004-
Ocak-Þubat 2005 dönemi-
nin ortalamalarýný içeren
istatistiklerine göre iþsiz
olduðu halde, iþ ara-
madýðý için iþgücüne

dahil edilmeyen kiþi
sayýsý 1 milyon 711.
Mevsimlik çalýþtýðý
gerekçesiyle, anketin
yapýldýðý dönemde, çalýþ-
madýðý halde iþgücüne ve
iþsiz sayýsýna dahil
edilmeyenler ise 1 milyon
10 bin kiþi olarak gösteril-
di.

Resmi istatistiklere göre
2 milyon 697 bin kiþi olan
iþsizler ordusuna, iþsiz
olarak kabul edilmeyen
söz konusu kiþilerde

eklendiðinde Türkiye
genelindeki toplam iþsiz
sayýsý 5 milyon 417 bine
kadar yükseliyor. Bu
rakamýn 26 milyon 233
bin kiþi olan iþgücüne
oraný ise yüzde 20.7
olarak hesaplanýyor.

DÝE'nin Hane halký
Ýþgücü Anketini uygu-
ladýðý bir haftalýk refer-
ans döneminde 40 saatten
daha az süre çalýþýp, mev-
cut iþinde ya da ikinci bir
iþte daha fazla süre çalýþ-

maya uygun olan kiþiler-
le mevcut iþinde elde
ettiði gelirin azlýðý ya da
kendi mesleðinde istih-
dam edilmediði için yeni
bir iþ arayanlar eksik isti-
hdam olarak tanýmlanýy-
or. Atýl iþgücü olarak da
deðerlendirilebilecek olan
eksik istihdamdakilerde
iþsizlere dahil edildiðinde
Türkiye'deki atýl
iþgücünün 6.1 milyonu,
bunun iþgücüne oranýnýn
da yüzde 23.3'ü bulduðu
hesaplanýyor.

Kapitalizmin, yeni liber-
al politikalar sonrasý, üre-
timin rasyonalizasyonu
anlayýþý istihdamý artýr-
mayý deðil; azaltmayý
öngörüyor. 

Bu demektir ki; bu sis-
temin iþsizliði azaltmayý
hedefleyen bir planý yok-
tur. AKP hükümetinin bu
konudaki her açýklamasý
koca bir yalandan ibaret-
tir.

Gerrçek  iþsizlik % 20'yi aþtý

DDoonnaalldd  RRuummssffeelldd  ÝÝnncciirrlliikk  ÜÜssssüü’’nnddeekkii  AAmmeerriikkaann  aasskkeerrlleerriinnii  zziiyyaarreett  eeddiiyyoorr..

KARAKEDÝ
KÝTABEVÝ

00553366  333355  1100  1199
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CCeennggiizz  AALLÐÐAANN

Birbuçuk milyon insan
nereye gitti? Resmi Türk
tarih tezlerinde ve tarih
ders kitaplarýnda Ermeni-
lere dair bu soruya verilen
yanýtlara 'korkunç' deme-
yeceksek, ancak 'gülünç'
denilebilir. Her konuda
olduðu gibi, Ermeni mese-
lesinde de resmi tez, ken-
disine þanlý bir arka plan
sunabilmesi için, tarihi
çarpýtýp, eðip bükmüþ, ter-
sine çevirmeye gayret
etmiþtir.

Osmanlý Devleti 24 Nisan
1915'te, yaþadýklarý hiçbir
yerde Ermenilerin nüfusun
yüzde beþini geçmemesi
gerektiðine karar vererek
'tehcir', yani zorunlu göç
kararnamesi imzalar.
Bugüne kadar gelen resmi
görüþe göre bu karar
zorunludur. Çünkü Erme-
niler savaþ sýrasýnda ayak-
lanmýþ ve Osmanlý'yý
arkadan vurmaktadýr. Göç
sýrasýnda da 'istenmeyen
bazý olaylar' olmuþ, 400-
450 bin Ermeni 'kazara'
ölmüþtür. Bu arada hain
Ermeni çeteleri Anadolu'-
nun her yerinde toplam
570 bin müslüman Türk'ü
katletmiþtir.

Sayýlarla oynamak

Bu iddialar, rakamlar da
dahil olmak üzere (öldürü-
len Ermeni sayýsý her yýl
azaltýlýyor. En son rakam
300 bin), bütünüyle yalan.
Her þeyden önce katliam-
lar 1915'te baþlamadý. Daha
1909 yýlýnda Adana'da 30
bin Ermeni'nin bir gecede
öldürüldüðü bir katliam
vardý. SSuullttaann  HHaammiitt'in
çýldýrdýðý manasýna, o ge-
ceye Türkçe ''ccaammuuzz  ddeelllleenn-
ddii''  adý verildi.

Rakamlar konusu içler
acýsý. Bütünüyle yok
edilmek istenmiþ bir halkýn
yaþadýðý tüm acýlarýn kaðýt
üzerindeki rakamlara in-
dirgenmesi vahþeti bir
yana, o rakamlardan bile
korkuluyor olacak ki, sü-
rekli deðiþtirilmiþlerdir.
1918 Aralýk ayýnda döne-
min DDaahhiilliiyyee  NNeezzaarreettii
(Ýçiþleri Bakanlýðý) bünye-
sinde bir soruþturma ko-
misyonu kuruldu.
Sonuçlarý açýklayan Nazýr
CCeellaall  BBeeyy öldürülen
Ermeni sayýsýný resmen 800
bin olarak verdi. MMuussttaaffaa
KKeemmaall de bu sayýyý kullan-
mýþtýr. Buna 1919-21 arasý
Kafkasya'da öldürülen 200
bin Ermeni dahil deðildir. 

1927'de Türkiye
Genelkurmayý savaþ kayýp-
larý üzerine yayýnladýðý
kitapta ayný sayýyý verir.
1916'da, henüz daha uygu-
lama sürerken EEnnvveerr

PPaaþþaa'nýn kendisi bile 600
bin rakamýný kullanýr. 

Bir yandan da tehcire
gerekçe gösterilen olay
sayýsý sürekli arttýrýlýr.
Bugün elliye yakýn olay-
dan bahsedilirken, o
dönem resmi Osmanlý kay-
naklarýnda gösterilen olay
üç-dörttür. 

Ayaklanmalar 

Ermenilerin bazý ayaklan-
ma giriþimleri olmuþtur.
Ama bunlarýn da tamamý-
na yakýný abartýlýdýr. Örne-
ðin dillere destan ZZeeyyttuunn
ayaklanmasýnda sadece 32
kiþi, o da 'kýz meselesi'
yüzünden 'ayaklanmýþtýr'.

Bazý Ermeni direniþ örgüt-
lerinin (TTaaþþnnaakkllaarr, HHýýnnççaakk-
llaarr  gibi gruplardan) öncü-
lüðünde hareketler elbette
olmuþtur. Topyekün bir
ayaklanmadan söz etmek
ise hayal sýnýrlarýný zorlu-
yor. Birbuçuk milyon
insanýn silahlý ayaklanmasý
halinde ortada Osmanlý
Devleti diye bir þey kalýr
mýydý? 

Ayrýca, 1071'de Türkler
iþgal etmeden önce, binyýl-
lardýr yaþadýklarý toprak-
lardan sürülmeye baþla-
nan, malýna mülküne el
konulan, kadýnlarýna te-
cavüz edilen, yollarda has-
talýk ve açlýktan kýrýlan,
onbinler halinde öldürülüp
(ya da canlý canlý) nehirlere
dökülen insanlardan dire-
niþ dýþýnda ne beklenir? El-
bette direniþ örgütleri orta-
ya çýkacak ve savaþacaktýr.
1912-21 arasý bu Ermeni
çetelerin öldürdüðü Türk
sayýsý ise 30 bindir. Kaldý
ki ayaklanan en önemli
grup TTaaþþnnaakkllaarr 1914
Þubatý'na kadar ÝÝttttiihhaatt  vvee
TTeerraakkkkii'yle iþbirliði
halindedir. Erzurum
Kongresi'nde Taþnaklar’-
dan Kafkasya'daki soydaþ-
larý üzerine yürümesini is-
ter ÝÝttttiihhaatt  TTeerraakkkkii. Elbette
kabul etmezler ve karar
verilir.

'Karþýlýklý mukatele'

1913'te "Anadolu'yu
Türkleþtirme" kararý alan
Osmanlý, yaptýðý soykýrýmý
inkar politikasýnda, 'onlar
baþlattý' basitliðinin yetme-
diðini görünce, karþýlýklý
mukatele, yani 'çatýþmalar
sýrasýnda karþýlýklý katliam-

lar olmuþtur' yalanýna
sýðýnýr. 

Bir yanda düzenli ordu-
su, mahkemeleri, valilik-
leri, kaymakamlýklarý, po-
lisi, jandarmasý, vergi dai-
releri, devlet hazinesiyle
Osmanlý Ýmparatorluðu;
diðer yanda çoðu çiftçilik
yapan daðýnýk bir etnik
topluluk. Artýk ortadan
kalkmýþ bir devletin, ver-
gisini aldýðý ve korumakla
yükümlü olduðu tebasýný
tek yanlý olarak imhasý söz
konusudur. Düþük yoðun-
luklu ve yerel ölçekli karþý-
lýklý çatýþmalar olmuþtur.
Ama bunlar, kanun çýkarý-
larak yapýlan, karþýlaþtýrýla-
mayacak kadar büyük, tek

taraflý tehcir ve katliam uy-
gulamasý yanýnda yorgan-
da pire kadardýr. Ve o yor-
gan yakýlmýþtýr!

Cephenin güvencesi

Tehcire cephe arkasýnda-
ki Ermenilerin güvenlik
açýsýndan tehlike olduðu
gerekçe gösteriliyor.
Öyleyse neden bu tehlikeli
insanlar Osmanlý'nýn Gü-
ney Cephesi’nin göbeðine,
Irak ve Suriye çöllerine
sürülüyor? Ya da cepheyle
ilgisi olmayan Ýzmit,
Eskiþehir, Tekirdað, Ýzmir,
Kýrkalareli, Ýstanbul
sürgünlerine ne demeli? 

1914'te 18-45 yaþ arasý
tüm Ermeniler askere alýn-
dý. Silah taþýmak sivil halk
arasýnda bile serbestken
gayrý müslimlerin silahsýz-
landýrýlmasý kanunu çýka-
rýlarak Ermeniler silahsýz-
landýrýldý. Ýhanet içinde or-
dudan kaçtýðý söylenen 75
bin Ermeni, silahlarý alýna-
rak, amele taburlarýna yol-
landý. Ordudan kaçan Türk
sayýsý kat be kat fazlayken,
silahsýz Ermenilerin, ko-
yun gibi boðazlanmayý
beklemeyip kaçmalarý ka-
dar doðal ne olabilir? 

Bir kontrgerilla
deneyimi: Teþkilat-ý
Mahsusa

EEnnvveerr  PPaaþþaa'nýn, Harbiye
Nazýrý olur olmaz yaptýðý
ilk iþ TTeeþþkkiillaatt-ýý  MMaahhssuussaa
denen bir örgütlenmenin
çekirdeðini atmak oldu.
Önce devlete baðlý olan,
ancak yaptýðý rezillikler ay-
yuka çýkýnca, partiye baðlý
paramiliter bir kontrgerilla

teþkilatýna dönüþen bu ör-
gütün ana görevi
"Anadolu'daki gayrý-Türk
unsurlarýn tasfiye edilme-
sidir". Bunun için ayrýntýlý
planlar hazýrlanýr. Önce
batýda Rumlara, sonra da
Ermenilere karþý uygulanýr
bu planlar. 

EEnnvveerr, CCeemmaall ve asýl katil
TTaallaatt'a baðlý çalýþan
TTeeþþkkiillaatt-ýý  MMaahhssuussaa'nýn
adamý, o günün YYeeþþiill'i,
ÇÇaattllýý'sý BBaahhaaeeddddiinn  ÞÞaakkiirr
bölgede özel ölüm timleri,
fedailer örgütledi. Bunlarýn
bir kýsmýný da hapishane-
lerden çýkarýlmýþ, ipten ka-
zýktan kurtulmuþ mah-
kumlar oluþturuyordu.
Kürt aþiretlerinden de bir-
likler kuruldu. 

Sürgün sýrasýnda ricat
edebilecekleri bir ülkeleri
bile olmayan Ermeni kon-
voylarýna kanlý saldýrýlar
düzenledi bu gruplar. Ya-
pýlan iþleri devletin dýþýnda
gösterebilmek için de Er-
zurum-Trabzon arasýnda
yaptýklarý özel bir toplantý-
da, bugünün TTüürrkk  ÝÝnnttiikkaamm
TTuuggaayyýý'nýn muadili, KKaaffkkaass
ÝÝhhttiillaallcciilleerr  CCeemmiiyyeettii adlý
gizli bir katliam örgütü ku-
rarak tüm faaliyeti bunun
üzerinden yürüttüler.

Ýkili oyun 

Tehcir emrinin ardýnda
açýk katliam yapýlmasýnýn
istendiðini gösteren pek
çok kanýt var. Bir taraftan
TTaallaatt Dahiliye Nezareti
üzerinden vali ve kayma-
kamlara tehcir emri yolla-
dý, diðer taraftan parti sek-
reterleri ve subaylar eliyle

örgütlendi. Tehcir emrinin
ulaþtýðý yerlere bunlar son-
radan gidip, Ermenilerin
katlini uygulama gayrý-
resmi emrini veriyorlardý.
Örneðin sonradan görülen
mahkemelerden Yozgat
davasýnda okunan tel-
graflarda "Sevk, imha
manasýnadýr. Sevki imha
manasýnda anlayýnýz"
deniyordu.

Yirmiye yakýn vali ve
kaymakam yazýlý emir ol-
madan tehcire katýlmaya-
caðýný beyan edince
görevden alýndý. Dört dev-
let görevlisi öldürüldü.
TTaallaatt tüm faaliyeti evinde-
ki telgrafhanesinden kon-
trol ediyordu. 

Der Zor

Sürgün için seçilen DDeerr

ZZoorr bölgesine dair bilgi
isteyen Osmanlý'ya
Suriye'den gelen yanýt þöy-
leydi: "Buraya gelirlerse
ölürler. Burasý insan yaþa-
yacak yer deðil". Ne gam!
Sürgünün amacý topyekun
imha olunca gönderilecek
yerin ne önemi var.

Baþka kanýtlar da var.
Amerikalýlar önce Ermeni
göçmenleri almayý teklif
ettiler. Reddedildi. Aþha-
neler açmayý, çadýr verme-
yi, yiyecek yardýmý yapma-
yý önerdiler. Reddedildi.
Erzurum'daki Alman kon-
solosu, sýrf ekmek daðýttýðý
için, Ýttihatçýlarýn þikaye-
tiyle Almanlar tarafýndan
görevden alýndý. 

Þaka sananlar

Alýnan karar o denli kor-
kunçtu ki, tehcir emri eller-
ine ulaþan yerel yöneticiler
arasýnda Ýstanbul'un þaka
yaptýðýný sananlar oldu.
"Acaba kanunsuz emirlere
uyarlar mý" diye sýnavdan
geçirildiklerini
düþündüler. Bunlar, emir-
leri teyid için, birkaç kez
"ciddi misiniz?" yollu tel-
graf çektiler Ýstanbul'a.
Hatta gerçeði gördükten
sonra bile reddeden yöne-
ticiler de çýktý. Tehcir, bun-
lar görevden alýnarak uy-
gulamaya konulabildi bazý
bölgelerde. 

Daha sonra tutuklanan
bir ÇÇaattllýý  da, katliamlarda
'büyük yararlýlýk' göster-
miþ ÇÇeerrkkeezz  AAhhmmeett'tir. Ýþte
kendi sözleri:

"Þu hal namusuma
dokunuyor. Ben bu vatana

hizmet ettim. Gidin, görün
Van ve havalisini Kabe
topraðýna döndürdüm.
Bugün orada tek bir
Ermeni'ye tesadüf ede-
mezsiniz. Vatana bu kadar
hizmet ettim; sonra o Talat
gibi hergeleler Ýstanbul'da
buzlu bira içsinler, beni de
böyle tahte'l hýfz getirtsin-
ler. Yok, bu haysiyetime
dokunuyor".

Nasýl da benziyor vatan
aþkýyla bin operasyon
yapan, beþbin faili meçhule
imza atan SSuussuurrlluukkççuu
vatanseverlerin sözlerine! 

Cezalandýrma

Birinci Dünya Savaþý so-
nunda yenilen Osmanlý'nýn
ardýndan kurulan ilk
MMüüddaaffaaaa-ii  HHuukkuukk direniþ
teþkilatlarýnýn ortaya çýk-

masýyla, 1915 hemen ve
bütünüyle inkar edilemedi.
1919-22'de kemalistler ya-
þananlarý çok iyi bildikleri
ve dünya çapýnda meþru-
iyet zemini arayýþýnda ol-
duklarý için, defteri hemen
kapatamadýlar. 

MMiissaakk-ýý  MMiillllii'nin bugün
pek bilinmeyen, hatýrlan-
mayan TTeecczziiyyee  AAhhiiddnnaa-
mmeessii  (Cezalandýrma Söz-
leþmesi) adlý ekte kurtuluþ
mücadelesine hazýrlanan-
lar, 1915'in sorumlularýný
cezalandýracaklarýna dair
dünya kamuoyuna söz
verdiler. Ancak cumhuri-
yetin kurucu kadrolarý
arasýnda da katliama
katýlmýþ çok sayýda Ýtti-
hatçý vardý. 

Marmara, Ege ve
Karadeniz'deki KKuuvvvvaayyýý
MMiilllliiyyee birliklerinin kuru-
cularýnýn çoðu TTeeþþkkiillaatt-ýý
MMaahhssuussaa'yý örgütlemiþ ve
katliam suçuyla aranan
kiþilerdi. Ýngilizler’in Ýstan-
bul'u iþgali sonrasý, ya
yakalanýp idam edilecek ya
da Anadolu'ya geçip dire-
niþe katýlacaklardý. Musta-
fa Kemal Ýngilizlere üç kez
yargýlama sözü verdiyse
de sonradan bu fikirden
vazgeçildi.

Bugünün Ermenileri

Ancak 1917 Rus devri-
minden sonra bir devlet
kurmuþ ve SSoovvyyeettlleerr  BBiirrllii-
ððii'ne katýlmýþ olan Ermeni
halký dünyanýn her yanýn-
da daðýnýk olarak yaþýyor.
En kalabalýk olarak ABD
ve Fransa'da varlar. Tarih-
sel yurtlarý olan Anadolu'-
da ise sayýlarý 60 bine
inmiþ durumda. 

Ermeni diasporasý ve
Ermenistan, tüm iyi niye-
tiyle, toprak veya tazminat
istemediklerini, Türkiye'-
nin uluslararasý planda
soykýrýmý kabul ederek,
resmi özür dilemesini isti-
yor. Türk resmi tarihçileri
ve derin devleti ise kaya
gibi saðlam. Görmezlikten
gelmek þöyle dursun, asýl
soykýrýmý Ermenilerin yap-
týðýný anlatýp duruyor.
1914 Mayýsý'nda "insanlýk
suçu" kavramýnýn dünyada
ilk defa Türklere karþý kul-
lanýldýðýnýn sözünü bile
etmiyor.

Ezen tarafýn sosyalistleri
olarak bize düþen görev,
çarpýtýlmaya çalýþýlan tarihi
gerçekleri teþhir etmek,
Ermeni halkýnýn haklý ta-
leplerinin arkasýnda dur-
mak ve yaþanan acýlarýn
unutulmasýný engellemek-
tir. Yoksa, 1939'da
Polonya'ya girmeden önce
"Bugün Ermenilerin yok
ediliþini kim hatýrlýyor ki?"
diye soran HHiittlleerr haklý
çýkacaktýr.

1915’in Çatlýlarý
Soykýrýmýn  90.  yýlýnda  Ermeni  sorunu

Düþük yoðunluklu ve yerel ölçekli
karþýlýklý çatýþmalar olmuþtur. Ama
bunlar, kanun çýkarýlarak yapýlan,

karþýlaþtýrýlamayacak kadar büyük,
tek taraflý tehcir ve katliam uygula-

masý yanýnda yorganda pire kadardýr.
Ve o yorgan yakýlmýþtýr!

Türk resmi tarihçileri ve derin
devleti ise kaya gibi saðlam. 1914

Mayýsý'nda "insanlýk suçu"
kavramýnýn dünyada ilk defa
Türklere karþý kullanýldýðýnýn

sözünü bile etmiyor.
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ÇÇaaððllaa  OOFFLLAASS

IMF ve DB programýný
uygulayan koalisyon
hükümetine  karþý iþçi ve
esnaf eylemlerinin toplum-
da oluþturduðu IMF karþýtý
hava, IMF politikalarýna
tam teslim olmuþ Koalis-
yon Hükümeti’ni 2002’de
göndermiþ, koalisyonda
yer alan bütün partilerin
tekme tokat dýþarý atýlmasý-
na neden olmuþtu.
Deðiþim mesajlarýyla yok-
sularýn da desteðiyle
iþbaþýna gelen AKP
hükümetinin yolu da,
kendinden  önceki koalis-
yon hükümetinin ve
öncesindeki hükümetlerin
yolundan farklý deðildir.
Durum tamamen, 1980'li
yýllardan itibaren DB ve
IMF'nin kredi verdiði
ülkelere  uyguladýðý
yapýsal uyum programýyla
ilgilidir.

Bu programýn adýmlarýn-
dan biri de saðlýk alanýnda
atýlmaktadýr. 1980'lerden
itibaren DB'nýn saðlýkla
ilgili politikalarýnýn ortaya
çýkardýðý tablonun hiçte iç
açýcý olmadýðý bilinen bir
gerçeklik. Yaþadýðýmýz
çaðda artýk ortadan kalk-
masý gereken, koruyucu
yöntemlerle tamamen
önlenebilecek  sýtmadan
ölen insan sayýsý her yýl bir
milyondur. Bir yýlda
veremden ölen insan sayýsý
üç milyonu bulmaktadýr.
Tüberkülozun, nedeni
belli, tedavisi mümkün,
korunulabilir bir hastalýk
olmasýna karþýn dünyada
ölümlere neden olan ilk 10
hastalýk arasýndadýr. Bu
tabloyu daha da geniþlete-
biliriz. 

Kýsacasý  DB diðer kamu
hizmetlerinde olduðu gibi
saðlýðýn kamusal bir
hizmet olmaktan çýkarýlýp
piyasaya teslim edilmesini
dayatmaktadýr.

AKP'nin DB, IMF gibi
kuruluþlara borçlanmasý ve
borçlarýný ödeme teminatý
birincil ev ödevidir.

DB ve IMF gibi kuru-
luþlar, üçüncü dünya
ülkelerine kredi verir. Bu
kredilerin ödenmesi ve
süreklilik saðlanmasý için,
"yapýsal uyum programý"
adý altýnda yeni liberal
politikalarý uygular. AKP
hükümetinin niyeti,
bugünkü haliyle bile bir
yük olan sosyal güvenlik
ve özel olarak saðlýk (genel
bütçede %3'lük bir pay
oluþturuyor) hizmet-
lerinden sýyrýlmak ve
emekçilerden topladýðý
vergileri IMF'ye aktarmak.

Bunun için de, saðlýk
alanýnda genel bütçeye
dayalý bir finansman mod-
eli uygulamak ve finans-
manýný da çalýþanlarýn
üzerine yýkmak istiyor.
Bugüne kadar "saðlýkta
dönüþüm  programý" adý
altýnda atýlan adýmlar
bunu ifade etmektedir.
Sýralarsak: 

1. Saðlýk Bakanlýðý'nýn
hemen hiç yatýrým yap-
mayýp sadece personel
ücretlerini ödeyen bir
pozisyona getirilmesi,
2.Hastanelerde büyük
ölçüde döner sermaye
uygulamasýna geçilmesi,
3.Çalýþanlarýn ücretlerinin
düþük belirlenmesi,
4.Sözleþmeli personel
dönemine geçilmesi,
5.özel saðlýk kuruluþlarýn
teþvik edilmesi,
6.Hastaneler baþta olmak
üzere destek hizmetlerin
taþeronlaþtýrýlmasý  gibi
atýlan adýmlarý saymak
mümkündür. 

Genel Saðlýk Sigortasý:
Hastaneler iþletme, hasta-
lar müþteri

Genel Saðlýk Sigortasý
(GSS), sosyal güvenlik re-
formu ile birlikte saðlýkta
dönüþüm programýnýn en
önemli enstrümanýdýr.
GSS, SSK'da olduðu gibi
ne saðlýk hizmeti ne de
eczacýlýk hizmeti vermeyi

düþünmektedir. GSS'de
düþünülen bir tür prim sis-
temiyle temel teminat
paketidir. Bu prim siste-
minde finasman sorununu
çalýþanlar kendi ceplerin-
den ödeyerek çözecekler.
Bu temel teminat paketi
sadece ayakta tedavi hiz-
metlerini saðlayacak mua-
yenehane hizmetleridir. 

Bundan  daha fazlasýný
ta-lep ettiðinizde yani
kanser, kalp vb. hastalýk-
larda, protez takýlmasý gibi
durumlarda daha fazla
ödemeniz
gerekecektir.Yani ölmemek
için ek prim ödemeniz ge-
rekecektir. GSS'nin asýl çýk-
mazý ise nufusun beþte bi-
rinin hiçbir saðlýk güven-
cesinin olmadýðý bir ülkede
genel finansman için her-
hangi bir kaynak göster-
memesindedir. 

Bu durum bizleri çok
ciddi halk saðlýðý problem-
leriyle karþý karþýya
býrakýr. Diðer yandan, yasa
saðlýk çalýþanlarýnýn
iþgüvenliðini ve dolayýsýy-
la sendikalaþma özgür-
lüðünü de ortadan kaldýra-
caktýr. Yasaya iliþkin aile
hekimliði pilot uygula-
masýna geçilmiþ durum-
dadýr. SSK kurumlarýnda
eczacýlýk hizmetlerini özel
eczanelere, hastaneler
Saðlýk Bakanlýðý'na

devredilerek SSK'nýn tas-
fiye iþlemine baþlanmýþtýr.

Sonuç olarak saðlýk
alanýnda yapýlan neoliberal
düzenlemeler geri dönüþü
çok zor zararlara neden
olma tehlikesini içeriyor.
Yapýlan düzenlemenin
sonucunda toplumun
sýnýrlý sayýda bir kesimi
saðlýk hizmeti alabilecek.
Saðlýk çalýþanlarýnýn da
sýnýrlý bir kesimi yüksek
ücret alacak. Büyük kesimi
ise iþ güvenliðinden ve
sosyal güvenlikten yoksun
çalýþma koþullarýnda
düþük ücretlerle çalýþacak.
Yine büyük bir kýsmý ise
iþsizlikle yüzyüze kalacak. 

IMF'ye deðil  saðlýða
bütçe

Sonuç olarak AKP
IMF'nin direktifleriyle
emekçilerin ve yoksullarýn
saðlýðýyla oynuyor. Bu
durumda  hükümetin bu
yalanýný her yönüyle, önce-
likle iþçi sýnýfýna geniþ bir
kampan-ya etrafýnda anlat-
mak gerekiyor. 

Kampanya, uygulamanýn
sonuçlarýný iyi aktar-
malýdýr. Aslýnda zaten
sonuçlarý da ortaya çýk-
maya baþlamýþtýr. 

Öte yandan saðlýk ve sos-
yal güvenlik, ciddi bir kay-
nak sorununu içerdiðinden
bu konuda siyasi yanýtlarý
da içermelidir. IMF'ye ve-
rilen borç taahhütü yerine
getirilmemelidir. Servetin
vergilendirileceði bir  vergi
sistemine geçilmelidir. Ve
bütçede savunmaya ayrý-
lan pay düþürülmelidir.
Dolayýsýyla bu noktada
geniþ bir ortaklýk kurmak-
da mümkün olabilecektir.

Konunun saðlýk gibi
ciddi bir alaný oluþturmasý,
ön-celikle iþçi sýnýfýný ve
top-lumun diðer kesimleri-
ni de yakýndan
ilgilendirmektedir.

Ancak örgütlü iþçi sýnýfý
bu saldýrý karþýsýnda birlik-
te mücadele etmeyi, bir
bütün olarak durabilmeyi
baþarabildiði takdirde,
toplumun geri kalan kesi-
minin de desteðini almasý
hiç de zor olmayacaktýr.
Saðlýðýn özelleþtirilmesi
sürecinde epeyce yol
alýndý. Ancak henüz sona
gelmedik, daha yapabile-
ceðimiz çok þey var.

KKaayynnaakk::  

Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Silgortasý Kanun
Tasarýsý, 
Baðýmsýz Sosyal Bilimcilerin
2005  Baþýnda Türkiye'nin
Ekonomik ve Siyasal Yaþamý
Üzerinde Deðerlendirmeleri.

Bugün Türkiye’de uygulamaya sokulmak istenen
saðlýk sistemi daha önce Doðu Avrupa ülkelerinde de
uygulandý. Sonuçlarý çalýþanlar açýsýndan hiç de içaçýcý
olmadý.

Doðu Avrupa ülkelerinde saðlýðýn özelleþtirilmesiyle
birlikte saðlýk sisteminin çökertilmesi önemli bir örnek-
tir. Bu yüzden de bu ülkelerdeki özelleþtirme uygula-
malarýnýn sonuçlarýný, henüz yolun sonuna gelinmediði
bir noktada bulunduðumuz için, aktarmakta fayda var.

Doðu Avrupa ülkelerinde de akla ilk gelen ortak
nokta, diðer üçüncü dünya ülkelerindeki  gibi, Dünya
Bankasý'nýn kredileriyle yönlendiriciliðidir. 1989'da
devlet kapitalizminden piyasa ekonomisine geçiþle bir-
likte baþlayan süreçte, 1990'lý yýllardan itibaren Dünya
Bankasý'nýn önerdiði saðlýk "reform"larý hayata geçir-
ilmeye baþlanmýþtýr. 

Merkezi planlamanýn terk edilmesi
(Desantralizasyon):

1990 baþýnda atýlan adýmlarýn birincisi merkezi planla-
manýn terkedilmesidir. Merkezi planlamanýn giderek
bölgesel-yerel, yönetim-denetim tarafýndan ele geçir-
ilmeye baþlanmasýyla birlikte saðlýkta ilk özelleþtirme
adýmlarý da atýlmaya baþlandý. Vergi temelli saðlýk
finansman modelinden sigorta temelli finansmana geçiþ
yapýldý.  Saðlýkta hastalýk sigortasý modeli çeþitli biçim-
leriyle uygulanmaya baþlandý. Saðlýk primlerinin top-
landýðý özerk sigorta fonlarý oluþturuldu. Ancak bu sig-
orta fonlarýna ciddi biçimde genel bütçeden katký
yapýldý. 

Vergi temelli yapýdan sigorta temelli yapýya geçiþ,
vergilerden ve çalýþanlarýn ücretlerinin azaltýlmasýndan
saðlanarak gerçekleþtirildi. Finansman kurumu ile
hizmet sunan kurumlarýn birbiriyle satýn alma iliþkisi
içine girmeleri ve bu satýn alma sýrasýnda hizmetten
yararlanmalarý cepten ödemeyi de beraberinde getirdi. 

Doðu Avrupa ülkelerinde artýk hastalar cepten ödey-
erek tedavi olabiliyor. Özel saðlýk sigortalarýnýn teþvik
edilmesiyle birlikte pek çok uluslararasý sigorta þirketi
bu ülkelere çýkartma yaptý. Örneðin Polonya'da AABBCC
MMeeddiiccoovveerr adlý bir þirket saðlýk sigortacýlýðýna girmiþtir.
Pek çok saðlýk kuruluþu özel saðlýk kuruluþlarýna ve
kiþilere devredildi.  

Taþeronlaþtýrma

Saðlýk hizmetlerinde özelleþtirmenin en sýk görülen
þekli yemek, temizlik, bilgisayar vb. destek hizmetleri
özel þirketlere devredildi ve bu hizmetleri görenler
sözleþmeli hale getirildi.  Taþeronlaþtýrmayla birlikte
pek çok  çokuluslu þirket kamu sektörünü ele geçirdi.
ABD ve Batý Avrupa'nýn saðlýk destek sektörü alan-
larýndaki büyük tekelleri ISS, Sodexso, Compass gibi
çokuluslu þirketler, Doðu Avrupa ülkelerindeki has-
tanelerde temizlik, yemek, çamaþýr otopark vb. hizmet-
leri vermeye baþladýlar. 

Saðlýkta yapýlan diðer bir yapýsal deðiþlikte birinci
basamak saðlýk hizmetlerinde gerçekleþmiþtir. 1990
öncesinde poliklinik temelinde sunulan saðlýk hizmet-
leri, özelleþtirme sonrasý pratisyen hekimlerin kendi
muayenehanelerinde özel hizmet sunmasýna
dönüþtürülmüþtür. Bu baðlamda da hizmet anlayýþý ve
ücretlendirme sisteminde önemli deðiþiklikler meydana
gelmiþtir.

Hastalar doktorsuz, doktorlar iþsiz kaldý.

Bütün bu geliþmelerin sonucunda saðlýk hizmet-
lerinden yararlanan insan sayýsý giderek azalmýþ, sistem
onarýlamaz hale getirilmiþtir. Bu deðiþikliklerle pek çok
saðlýk çalýþaný iþini kaybetmiþtir. Bunun sonucunda da
1990-2000 arasýnda  hekim baþýna düþen hasta sayýsýnda
artýþ görülmektedir. Saðlýk çalýþaný sayýsýnýn azaltýl-
masýna paralel olarak  saðlýk kurumlarýnýn sayýsý da
azaltýlmýþtýr.  

Saðlýkta özelleþtirme uygulamalarýyla birlikte saðlýk
çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarý da giderek aðýrlaþmýþtýr.
1990 öncesinde ellerinde olan iþ güvenliði saðlýk
çalýþanlarýnýn elinden alýnmýþtýr. Saðlýk çalýþanlarý uzun
saatler düþük ücretlerle çalýþmaya baþlamýþlardýr.
Örneðin Bulgaristan ve Çekoslovakya'da  tüberküloz,
radyasyon, kanser gibi riskli bölümlerde çalýþma saat-
leri  42.5 saate yükseltilmiþtir. Bununla birlikte mesai
ücretleri kýsýtlanmýþ. Ýþten çýkarýlanlarýn yerine, kalan-
lara çýkarýlan iþçilerin iþleri de yüklenmiþtir. Pek çok
saðlýk çalýþaný da ücretlerinin yetersizliði nedeniyle
ikinci iþ yapmak zorunda býrakýlmýþtýr. 

Kaynak: TToopplluumm  vvee  HHeekkiimm  Temmuz-Aðustos 2004

Doðu  Avrupa'da
saðlýksýz  geliþme

AKP  yoksullarýn 
canýna kastediyor

Saðlýkta  dönüþüm  programý:
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Bir zamanlar halkýn
büyük umutlar baðlayarak
seçtiði Ekvador baþkaný
Lucio Gutierrez, kitlesel
gösterilerin sonucunda
ülkeyi terk etmek zorunda
kaldý. Neoliberalizm karþýtý
söylemle yerlilerin ve sol
sendikalarýn desteðini
alarak 2002'de devlet
baþkaný seçilen Gutierrez
kýsa süre öncesine kadar,
Brezilya'da Lula ve
Venezuela'da Hugo
Chavez'in en önemli itti-
faklarýndan biri olarak
görülüyordu. Ancak,
seçilmesinin hemen ardýn-
dan IMF'nin dayatmasýyla
serbest piyasa ekonomisi
uygulamaya baþlayarak
söz verdiði sosyal ve
ekonomik reformlarý yer-
ine getirmeyince çoðun-
luðunu yoksul yerlilerin
oluþturduðu seçmenin
desteðini yitirdi. Yükselen

muhalefeti daha rahat sus-
turabilmek için Yüksek
Mahkeme'yi laðv etti. Bu
giriþim ülkede kitlesel gös-
terilen patlamasýna neden
oldu. Gutierrez,
Ekvador'da 7 yýl içinde
Kongre tarafýndan
görevden alýnan 3. baþkan
oldu.

Gutierrez, iki hafta önce
baþkent Quito'daki kitlesel
gösterilere katýlanlarý 'hay-
dut'luk ile suçlamýþtý.
Göstericiler bu suçlamayý
bir iltifat olarak alýp,
kendilerine yasalara ihanet
ettiklerini belgeleyen 'hay-
dut' sertifikalarý çýkardýlar. 

'Haydut' hareketi
Ekvadorda sol da dahil
olmak üzere herhangi bir
görüþün hakim olmadýðý
yeni bir hareket.
Ekvadorda ilk gösteri
çaðrýsýný yapan, baþkent
Quito'nun belediye

baþkaný Paco
Moncayo'ydu. Mocayo'nun
üyesi olduðu Demokratik
Sol'un amacý Kongre'nin
kontrolünü yeniden ele
geçirmekti. Fakat olaylar
Mocayo'nun kontrolünden
çýkarak çok daha ileriye
gitti. 

Yeni Baþkan Alfredo
Palacio, Amerikalýlar
Anlaþmasý ve Kolombia
Planý'nda öngörülen ve
kuzey Ekvador'a kadar
uzanan Serbest Ticaret
Bölgesi'ni  destekleyeceði
konusunda ABD'ye
güvence vermiþti. Fakat
hareketin giderek büyüm-
eye baþlamasýyla birlikte
Palacio fikrini deðiþtirdi ve
hatta hareketin bazý talep-
lerini kabul etti. 

Fakat 'haydutlar' hareketi
bu hükümeti bir geçiþ
hükümeti olarak görüyor
ve her bölgeden

delegelerin seçilmesiyle
oluþan bir halk meclisinin
toplanmasýný ve yeni
hükümetin nasýl þekil-
leneceðinin bu mecliste
tartýþýlmasýný istiyor. 

Sol bu kitle hareketine
hazýrlýksýz yakalandý, fakat
Ekvador'un yakýn tarihi
çeþitli hükümetlerin böyle
kitle hareketleri ile
devrilmesine tanýk oldu. 

Ancak Amerikan Dýþ
iþleri Bakanlýðý þu anda
Ekvador'da inisiyatifin
sokaklarý kontrol eden
halk örgütlerinde
olduðunu kabul etmek
istemiyor. 

ABD'nin silah denetçileri
þefi Charles Duelfer, "18
aylýk arayýþýmýz ve silah
programýyla baðlantýlý kiþi-
lerin sorgulamalarý sonun-
da kitle imha silahý bulu-
namadý" diyerek Irak'ta
kitle imha silahý arayýþlarý-
na son verildiðini açýkladý.
Ayrýca Amerikalý silah
denetçileri, Irak'taki kitle
imha silahlarýnýn iþgalden
hemen önce Suriye'ye
kaçýrýlmýþ olduklarýna dair
bir kanýta da rastlamadýk-
larýný itiraf ettiler. ABD,
Saddam'ýn iþgal baþla-
madan hemen önce bu
silahlarý Suriye'ye
kaçýrdýðýný iddia etmiþti.
Böylece, Bush'un Irak'ý
iþgal ederken öne sürdüðü
en önemli bahane resmi
görevliler tarafýndan bir
kez daha çürütülmüþ oldu. 

Seçimler direniþi
azaltmadý

Seçimlerin ardýndan
hükümetin kurulmasýyla
direniþin biteceðini umud
eden Bush'un bu beklen-
tisi, Irak'ta patlamaya
devam eden bombalarla

her gün biraz daha azalýy-
or. Birincisi, iþgal koþullarý
altýnda, demokratik
olmayan yöntemlerle
yapýlan seçimlerin ardýn-
dan güç bela kurulan
hükümet, Irak'a istikrar
getirmeyi baþaramadý.
Ancak üç ay içerisinde güç
bela oluþturulabilen
hükümet listesinde Petrol
Bakanlýðý da dahil olmak
üzere beþ bakanlýk belir-
lenemedi. Üstelik, seçim-
lerin ardýndan direniþin
azalmadýðýný ABD
Genelkurmay Baþkaný
orgeneral Richard Myers
bile kabul ederek, "Her
gün 50-60 saldýrý gerçek-
leþtiriyorlar. Bu, geçen
yýlki kapasiteleriyle ayný

seviyede" dedi.

Çözüm iþgalin sona
ermesi

Irak halký bu hükümetin
kendi hükümeti
olmadýðýný biliyor ve
ABD'nin öncülüðündeki
iþgal güçlerinin bir an önce
Irak'ý koþulsuz olarak terk
etmesini istiyor.

Seçimlerin ardýndan dahi
iþgalin hiç hýz ve güç kay-
betmeden devam
etmesinin tek nedeni bu.
Irak'ta önümüzdeki gün-
lerde yaþanacak
geliþmeleri ise, halkýn
direniþi ve dünya savaþ
karþýtý hareketin gücü
belirleyecek. 

Geçen Perþembe günü
açýklanan bir kamuoyu
araþtýrmasýna göre, Ame-
rikan halkýnýn BBuusshh'a vere-
ceði tavsiyelerin baþýnda
Irak'tan çekilmesi geliyor. 
GGaalllluupp’un araþtýrmasýna
göre, katýlýmcýlarýn dörtte

biri, eðer baþkan ile 15 da-
kika konuþma þansýna sa-
hip olsalardý BBuusshh'a söyle-
yecekleri ilk þeyin Irak'tan
çekilmesi olduðu cevabýný
verdi. 
Ýkinci en yaygýn cevap ise
BBuusshh'a petrol ve yakýt fi-

yatlarýný düþürmesini ve
enerji sektörünü geliþtir-
mesini söylemek oldu
(%8). Araþtýrmaya katýlan-
larýn %6'sý ise BBuusshh'tan
Sosyal Güvenlikten elini
çekmesini isteyeceklerini
söylediler.

Ýtalya'da Nisan baþýnda
yapýlan bölgesel seçimler-
de 13 bölgeden 11'ini kay-
beden BBeerrlluussccoonnii  hüküme-
ti yeni bir hükümet kur-
mak üzere 20 Nisan'da isti-
fa etti ve ardýndan geçen
hafta yeni bir hükümet
kurdu.
Ýtalya'nýn önceki baþbaka-

ný MMaassssiimmoo  DD''AAlleemmaa da
2000 yýlýnda yapýlan bölge-
sel seçimlerde kaybetmiþ
ve bu da BBeerrlluussccoonnii'nin
yükselmesine yol açmýþtý.
BBeerrlluussccoonnii'nin yenilgisinin
iki nedeni var: Birincisi
ülke içinde uyguladýðý
neoliberal politikalar ve
ikincisi savaþ. Þu anda
Ýtalya, Amerika, Ýngiltere

ve Güney Kore'nin ardýn-
dan Irak'ta en çok askeri
bulunan dördüncü ülke.
Ancak BBeerrlluussccoonnii  istifasýn-
dan bir gün sonra, yani 21
Nisan'da 2005 yýlýnýn
sonuna doðru 3 bin askeri-
ni Irak'tan çekebileceðini
açýkladý. Bunun 2006 yýlýn-
da yapýlacak genel seçim-
lere yönelik bir açýklama
olup olmadýðý bilinmez,
fakat böyle bir açýklama
yapmak zorunda kalmasý
BBeerrlluussccoonnii'nin Ýtalyan
halkýnýn mesajýný
algýladýðýný gösteriyor.
Ýtalyan halký BBeerrlluussccoonnii'ye
sonunun Ýspanya
Baþbakaný AAzznnaarr gibi ola-
caðý mesajýný verdi.

RRiiccee''ttaann
ddeemmookkrraassii
ddeerrssii  
CCoonnddoolleeeezzzzaa  RRiiccee,,
Belarus'u (Beyaz
Rusya) Avrupa'nýn
ortasýndaki son gerçek
diktatörlük diye
niteleyerek, bu ülke-
de rejim deðiþikliði
çaðrýsý yaptý. 
Vilnius'u ziyareti

sýrasýnda Litvanya
Devlet Baþka-ný ile
düzenlediði ortak
basýn toplantýsýnda,
"Belarus'ta deðiþik-
liðin zamaný geldi"
dedi.
Belarus Dýþiþleri

Bakan ardýmcýsý
VViikkttoorr  GGaaiissssiioonnaakk ise,
ülkesinin kaderine
“Condoleezza Rice
deðil, Belarus halkýnýn
karar vereceðini"
söyledi. 

IIMMFF  pprrooggrraammýý  ddeevvlleett  bbaaþþkkaannýýnnýýnn  ssoonnuu  oolldduu

Ekvador baþkanýný devirdi

AAyyaakkllaannaann  EEkkvvaaddoorr  hhaallkkýý  bbaaþþkkaannllýýkk  ssaarraayyýýnnýý  eellee  ggeeççiirrddii..

ABD köþeye sýkýþýyor
Direniþ devam ediyor

Amerikan  halkýndan  Bush'a  mesaj:  Irak'tan  çekil

Berlusconi’nin
sonu  geliyor

New York'ta yapýlan
Nükleer Silahlarýn
Yayýlmasýnýn Önlenmesi
Antlaþmasý'nýn (NPT)
Yedinci Gözden Geçirme
Konferansý'nýn yapýldýðý
BM binasý önünde 50 bin
kiþi gösteri yaparak daha
sonra Central Park'a
yürüdü.

Göstericiler, ''Nükleer
silahlarý hemen þimdi
imha edin!'' , ''Yeni
Hiroþima'lara hayýr, yeni
Nagazaki'lere hayýr''
yazýlý pankartlar taþýdýlar.
Eylemde konuþan

Hiroþima Belediye
Baþkaný Tadatoþi Akiba ,
''Ülkelerin ya da gru-
plarýn nükleer silahlar
için malzeme testi ve üre-
timi yasaklanmalý'' dedi. 

1970 yýlýnda imzalanan
anlaþmanýn ele alýnacaðý
konferansta, nükleer sila-
ha sahip olmayan ülkeler

nükleer testlerin yasak-
lanmasý anlaþmasýna
karþý çýkan, balistik
silahlarýn önlenmesi
anlaþmasýndan çekilen ve
yeni nükleer silahlar
geliþtirme çabalarýna gir-
iþen Bush yönetimini
eleþtiriyor.

50  bin  kiþi
nükleere
karþý  yürüdü
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KESK: Milyonlarýn ö
Kamu Emekçileri

Sendikalarý
Konfederasyonu (KESK)
Ýkinci Olaðan Kongresini
gerçekleþtiriyor. Olaðan
Kongre, gerçekten de
KESK açýsýndan
olaðanüstü bir dönemde
yaþanýyor. 

Geçmiþ bir çok hükümet
gibi AKP de aklýný KESK'le
bozmuþ durumda. Hem
KESK çatýsý altýndaki en
büyük sendika, hem de
Türkiye'deki büyük
sendikalardan birisi olan
Eðitim-Sen yeniden kap-
atýlmak isteniyor. Kamu
Personel Rejimi Reformu
adý altýnda kamu çalýþan-
larýnýn bir dizi kazanýmý
yok edilmek isteniyor.
AKP iktidarý elinden gelse
kamu çalýþanlarýna sýfýr
zam vermeyi düþünüyor.
Kamu çalýþanlarýnýn yaþam
standartý çok düþük.
Kamuda çalýþan öðretmen-
lerin, saðlýk emekçilerinin,
vergi dairelerinde hizmet
üreten iþçilerin haklarý bir
bir ellerinden alýnmak,
çalýþma tempolarý týr-
mandýrýlmak isteniyor.

Kamu emekçileri hala
grevli toplu sözleþmeli
sendika hakkýna sahip
deðiller. Siyasete katýlma
haklarý hala ellerinden
alýnmýþ durumda. Hala
sendika üyesi olamayan
yüzbinlerce kamu emekçisi
var.

Ýþte KESK kongresi tüm
bu sorunlara bir çözüm
platformu olmalý.

KESK
gözbebeðimizdir

Sosyalist Ýþçi, en baþýndan
beri kamu çalýþanlarý
hareketinin Türkiye'de
sýnýf mücadelesinin en
belirleyici gücü olduðunu
anlata geldi. Devletin küre-
sel sermayenin, özellikle
IMF'nin reçetelerine uyum
paketleri, her þeyden, her
kesimden önce kamu
çalýþanlarýný hedefledi.
Küreselleþme ve IMF,
öncelikle, kamu alanýnýn
tasfiyesi demek olduðu
için, IMF ile anlaþmalar
yapan her hükümet gibi
Türkiye'deki hükümetler
de kamu hizmetlerinin,
eðitim, saðlýk ve sosyal
haklar gibi alanlarýn
özelleþtirilmesi için arka
arkaya hamleler yaptýlar.

Bu hamleler kamu
çalýþanlarýnýn daha az ücret
almasý, örgütsüzleþmesi ve
iþten atýlmasý gibi acýmasýz
amaçlara sahipti. IMF ile
yaþadýklarý derin flört,
Turgut Özal, Süleyman
Demirel, Tansu Çiller,
Deniz Baykal, Bülent
Ecevit, Mesut Yýlmaz,
Devlet Bahçeli ve Tayyip
Erdoðan gibi tüm
baþbakanlarýn kamu

çalýþanlarýna karþý öfkeyle
saldýrmasýna neden oldu.

Ama iþçiler asla pes
etmediler! 

Aralýksýz örgütlenip,
aralýksýz mücadele ettiler.
Bütün hükümetler yenilen-
miþ gaz bombalarýný,
yenilenmiþ coplarýný kamu
çalýþanlarýnýn üzerinde
denediler. Kamu çalýþan-
larý pes etmedi! Meclis'ten
" Grev yapamazsýnýz" ses-
leri yükseldi. Kamu
çalýþanlarý grev yaptý.
Valiler "Kýzýlay
Meydaný'na girmezsiniz"
dediler, kamu çalýþanlarý
direne direne, polis
barikatlarýný aþarak alan-
lara girdiler.

1990'lar kamu çalýþan-
larýnýn grev hareketleriyle,
sokak gösterileriyle gün-
deme damgasýný basmakla
kalmadý; IMF reçetelerini
geri püskürttü, IMF kuk-
lasý hükümetlerin
saldýrýlarýný frenledi,
örgütlenme hakkýnýn
sokakta kazanýlacaðýný gös-
terdi, tüm ezilenlere ilham
verdi, hükümetlerin iþçi
düþmaný karakterini
baþkentin sokaklarýnda
gerçekleþtirdiði kitle
eylemleriyle, yüzbinlerce
çalýþanýn katýldýðý grevlerle
teþhir etti.

Politik ortamdaki her
kötü gidiþe önce kitleler
halinde dur diyen her
zaman kamu çalýþanlarý
oldu. 1999 seçimlerinde
MHP seçim zaferi
kazandýðýnda, kamu
çalýþanlarý cesurca sokaða
çýktýlar. 

KESK iþyeri iþyeri, sokak
sokak mücadele eden

kamu çalýþanlarýnýn eylem-
inin bir ürünüdür. KESK'in
mücadele tarihi tam
anlamýyla bir okuldur.
Binlerce aktif iþçi bu
mücadelede öne çýktý. Bir
yandan sendikal haklar
için mücadele ederken
ayný zamanda daha genel
sorunlara, kapitalizme
karþý da mücadele etti. Bu
aktivistler bir önceki
mücadelenin deneylerini
bir sonraki mücadeleye
baðlamayý her seferinde
baþardýlar.

KESK'e neler
oluyor?

Ne yazýk ki bir süredir
KESK bu dinamiðini
sergileyemiyor. AKP
hükümeti kamu çalýþan-

larýna önceki hükümetleri
mumla aratacak bir sertlik-
le (gasp etmeyi hedeflediði
haklarýn geniþliði anlamýn-
da sertlikle) saldýrýrken
KESK'in örgütlediði eylem-
ler çok küçük oluyor. 

Eðitim-Sen'in kapatýl-
masýna karþý bir önceki
dönemde düzenlenen
protesto eylemlerine birkaç
bin kiþiden fazla kamu
çalýþaný katýlmýyor.

Ýþbýrakma eylemleri
giderek göstermelik birer
basýn açýklamasýna
dönüþüyor. Bir çok iþkol-
unda sendikal yetki hala
Türk Kamu-Sen'in elinde. 

Çünkü KESK mücade-
lenin en yüksek olduðu
dönemde de barýndýrdýðý
sorunlarý atlatabilmiþ
deðil. Mücadele bir ölçüde

geri çekildiðinde bu sorun-
lar kamu çalýþanlarýný daha
da aðýr bir biçimde etkile-
meye baþladý. 

KESK'in en önemli
sorunu  

Sendika, kazanmak için
mücadele eder. Hak elde
etmek için, üyelerinin
yaþam koþullarýný düzelt-
mek, daha iyi hale
getirmek için mücadele
eder. Ne yazýk ki KESK
bunu baþaramadý. Bunca
yýlýn mücadelesinin sonu-
cunda KESK elde ettiði
meþru kazanýmlarý bile
yitirmiþ duruma geldi.
Çünkü artýk üye tabaný
KESK'in, artýk gelenek-
leþmiþ tipik protesto
amaçlý eylemlerine güven-

miyor. 
Sayýsýz kere genel greve

çýkýldý. Katýlým zaman
zaman milyonu aþtý.
Sayýsýz kere Türkiye'nin
dört bir yanýndan
toplanýlarak Ankara'ya
yüründü. Her biri iþçi sýnýfý
hareketi tarihine geçen
büyük, an-lamlý gösteriler
yapýldý. Ancak bu gösteril-
er, bu genel grevler bir
kazaným olmadan bitti. Hiç
biri bir protesto ifadesi
olmanýn ötesine gidemedi. 

KESK ekonomik haklar
için mücadeleyi hep
küçümsedi. Ýkinci plana
attý. Dolayýsýyla da
harekete geçirebildiði üye
sayýsý giderek azaldý. Oysa,
KESK ve ona baðlý
sendikalar fiilen meþru bir
biçimde grev yapabilirken
diðer yandan da fiilen
toplu sözleþmelere
baþlayabilirdi. Üyelerin
ekmek-peynir sorunlarý ile
ilgilenip bunlarýn
düzeltilmesi için mücadele
edebilirdi. 

8-10 yýl önce binlerce
insaný harekete geçirebilen
KESK þubeleri bugün
ancak onlarca insaný, çok
zaman daha da azýný
harekete geçirebilmekte. O
kadar ki toplumun yüzde
85'inin savaþa karþý olduðu
bugünkü koþullarda dahi
KESK üyelerini savaþa
karþý bile harekete
geçiremiyor. 

Sahte sendika
yasasý

KESK için en önemli
dönemeç sahte sendika
yasasýnýn çýkýþ süreci oldu.
Yýllarca sahte sendika
yasasýna karþý mücadele
etmiþ olan KESK yasa
önerisi son kez parlamen-
toya geldiðinde neredeyse
direnemedi. Yapýlan bir
kýsým eylemler küçük ve
etkisizdi, bir kýsmý için ise
sembolik bile demek

Eðitim-Sen'in tüzüðünde anadilde
öðrenim ifadesine yer verdiði
gerekçesiyle kapatýlmasý istemini
Ankara 2. Ýþ Mahkemesi de reddet-
miþti. Bu kamu çalýþanlarýnýn önemli
bir kazanýmý olmuþtu. Ama AKP
rahat durmadý ve yeniden
sendikanýn kapatýlmasý gündemde.

Eðitim-Sen'in kapatýlmasýnýn engel-
lenmesinden doðru sonuçlarý çýkarta-
mazsak, bu yeni dönemde kazanma
þansýmýz yok.

Bir önceki davada, davanýn baþla-
masýndan sonra Eðitim-Sen bu
davayý kamuoyuna mal edemedi.
Halbuki, bu davanýn toplumun
tümünü ilgilendiren ve tüm emekçi-
lerin desteðini kazanmanýn mümkün
olduðu siyasi bir süreç olduðu çok

açýktý. AKP iktidarýnýn eðitim
emekçilerine yönelik bu saldýrýsý,
sadece anadilde eðitim sorunuyla
ilgili deðildi. 

Týpký KESK gibi, KESK'in en güçlü
sendikasý olan Eðitim-Sen de yeni
liberal politikalarýn hayata geçir-
ilmesinde IMF ve AKP önündeki en
önemli engellerden birisi. 

Eðitim süreci ne kadar
demokratikse, eðitimde özelleþtirme
ne kadar yavaþ iþliyorsa ve eðitim ne
kadar bilimsel bir temeldeyse, bütün
bu kazanýmlar eðitim emekçilerinin
yýllardýr sürdürdüðü mücadelenin
bir ürünü. 

Bu yüzden AKP'nin anadil baþlýðý
altýnda baþlattýðý saldýrý, "eðitimi
özelleþtiremez-siniz" baþlýklý bir karþý

saldýrýyla tüm toplumun ortak kam-
panyasýna dönüþtürülebilirdi.

Üstelik, Eðitim-Sen'in kapatýlmasý-
na karþý mücadele dev bir kampanya
doðurabilirdi. Her þehirde, her
sendika þubesinde yüzlerce, binlerce
toplantý yapýlabilir, her þehrin
merkezinde standlar açýlabilir ve
milyonlarca insana ulaþýlabilirdi.

Ne yazýk ki çok küçük katýlýmlarla
sendikamýzýn ka-patýlmasýna karþý
mücadele ettik. 

Önümüzdeki dönemde, eðitim
emekçilerinin sorunlarýyla
sendikanýn örgütlenme çabasý bir-
leþtirilebilirse, Eðitim-Sen'in kapatýl-
masý davasý sürecinden tam bir
kazanýmla çýkmýþ oluruz.

Eðitim-SSen'i  kapatamayacaklar!
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örgütü olmalý

a) Kamu emekçileri sözleþmeli hale
getirilerek, iþ güvenceleri ortadan
kaldýrýlacak. 

b) Kamu emekçileri, esnek istihdam
koþullarýnda tek yanlý ve deðiþken
kurallarla çalýþtýrýlmak isteniyor.
Ýzinleri, çalýþma saatleri, yapacaklarý
iþin tanýmý, ücretleri gibi bütün çalýþ-
ma koþullarýnýn hiçbir engel
olmadan kolaylýkla deðiþtirilebilmesi
öngörülüyor. 

Benzer düzenlemeler, "iþçi"
statüsünde çalýþanlara yönelik olarak
1475 Sayýlý Ýþ Kanunu deðiþiklik-
lerinde de gündeme geliyor ve statü
ayrýmsýz bütün emekçilere yönelik
kölelik yasalarý dayatýlýyor. 

c) Bireysel performansa dayalý ücret
sistemiyle, ücretler arasýndaki adalet-
sizlik subjektif deðerlendirilmelerle
derinleþtirilmek isteniyor. 

Bireysel performansa dayalý ücret
sistemi, ücretlere ayrýlan toplam payý
artýrmazken, ücret daðýlýmýnda
emekçileri birbiriyle rekabet
ettirmeyi hedefliyor. Alýnan ücretleri
deðiþken kýlan bu sistem, insanca
yaþanýr ve adaletli bir ücret sistemini
gözardý ediyor. 

d) Toplam kalite yönetimi adý altýn-
da kamu emekçileri ikna edilerek iþ
saatleri, iþin sayýsý ve çeþidi ile
emekçiler üzerindeki denetim artýrýl-
mak isteniyor. 

Kaliteli hizmeti piyasa koþullarýnda

tanýmlayan bu anlayýþ, sendikalarý
dýþlýyor ve bireyselliði kýþkýrtýyor. 

Kamu yatýrýmlarý, teknolojik altyapý
vb. gibi kamuya ayrýlan kaynaklarýn
düþürülmesi ve kamu emekçilerinin
olumsuz çalýþma koþullarý yok
sayýlarak, "kaliteli" hizmetten
bahsediliyor! 

e) Norm kadro, istihdamý daraltýcý
ve çalýþma koþullarýndaki olumsu-
zluklarý arttýrýcý bir anlayýþla ele
alýnýyor. Bölgesel eþitsizlikler, ülkem-
izin ihtiyaç duyduðu kamu hizmeti
ve buna baðlý olarak olmasý gereken
kamu çalýþaný sayýsý gözardý ediliyor. 

Daha fazla bilgi için:
(www.kesk.org.tr)

Kamu  Personel  Rejimi  ne  getirecek?

Toplumsal
hareket 
sendikacýlýðý mý?
eennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Geçtiðimiz hafta Ankara'da DSÝP tarafýndan düzen-
lenen Antikapitalist Forum'a katýldým. Konulardan
birisi "21. yüzyýlda iþçi sýnýfý" baþlýðýný taþýyordu.
Hem o toplantýda hem de önceki toplantýlarýn
bazýlarýnda "Toplumsal hareket sendikacýlýðý"
sendikalarýn  krizine bir yanýt olarak öneriliyordu. 

Bu, adlandýrma nereden kaynaklanýyor? Sendikalar
gerçekten de bir kriz mi yaþýyorlar? Sendikalarýn kriz
yaþadýðýný düþünenler, sendikalarýn ne olduðundan
çok da haberdar deðiller. Bu yüzden sosyalist parti-
lerin yapmasý gerekenleri sendikalara havale edip,
sendikalarýn bu iþleri baþaramadýðýný görünce de bir
"sendikal krizden" söz etmekteler. 

"Kýzýl", "sarý", "pembe" ve "mavi" sendika olmaz.
"Kitle sendikacýlýðý", "sýnýf ve kitle sendikacýlýðý" diye
kategorik ayrýmlar yapmaya çalýþanlar ise
sendikalarýn zaten sýnýf örgütü olduklarýný ve söz
konusu iþçi sýnýfý olduðunda iþçilerin tümünü
örgütleyen, tüm siyasi eðilimlerden ya da siyasi bir
eðilim belirtmeyen iþçilerden oluþmasý gereken bir
örgüt olduðunu görmezden geliyorlar.

Sendikalar iþçi sýnýfýnýn kapitalizme karþý kendisini
savunma örgütleridir. Tek tek iþyerlerinde, bir iþkol-
unda ve giderek ülke çapýnda iþçilerin en geniþ
mücadele örgütleridir. Sendikalarýn savunma ve
uzlaþma örgütü olduðunu duymak, bazý solcularý
üzebilir. Bu üzüntüyü, savunma ve uzlaþmak için
mücadele etmenin zorunlu olduðunu düþünerek
hafifletebiliriz. Daha fazla ücret için grev, daha az
çalýþma saatleri için iþyeri iþgalleri, daha fazla sosyal
haklar için grev ve kitlesel gösteriler. Ýþte
sendikalarýn görevleri bunlardýr.

Patron ya da devlet 1 vermek ister. Ýþçiler 10 almak
ister. Sendika 5'e razýdýr. Mücadelenin sonucunda
4'te anlaþýlabilir. Basit bir aritmetik hesabý gibi görü-
nen bu sonuç, devasa bir sýnýf mücadelesinin sonu-
cunda elde edilebilir ancak. 

Ýþçi sýnýfýnýn mücadelesinin siyasal olup olmadýðýný
sahip olduðu talep deðil, o talep etrafýnda örgütlenen
mücadelenin kitleselliði ve radikalliði belirler.
MMaarrkkss'ýn dediði gibi, 8 saatlik iþgünü için bir fabrika-
da verilen mücadele ekonomiktir, ama bu talep
etrafýnda tüm iþçi sýnýfý harekete geçerse mücadele
siyasi bir karakter kazanýr. Ýþçi sýnýfýnýn ekonomik ve
siyasi mücadelesi iç içedir. 

1995 yýlýnda "sarý sendika" Türk-Ýþ Çiller
Hükümeti’nin sýfýr zam önerisine karþý büyük
Ankara gösterisi örgütle-diðinde, iþçiler doðrudan
hükümet, parlamento, polis ve jandarmayla karþý
karþýya geldi. Bir aþamadan sonra, sendikalarýn hýzla
uzlaþma isteði, sendikal hareketin krizinin kanýtý
deðildir. Bu, hangi isimle sendika kurulursa kurul-
sun, bir sendikanýn kaçýnamayacaðý objektif bir
durumdur. 

Sendika yöneticileri ancak tabandan ciddi bir basýnç
varsa harekete geçerler, son dakikada istemeden,
eðer eylem kararý almazlarsa iþçilerin aþaðýdan
basýncýyla ko-numlarýnýn sarsýlmasý olasýlýðýnda
eylem kararý alýrlar. Bir süre sonra yeniden denetimi
saðlamak için sokaklara çýkarlar. Eylem baþladýðý
andan itibaren de uzlaþma, so-runu masa baþýnda
çözme arzularýna uygun davranýrlar. 

Ýþçiler sokakta polisle çatýþýrken sendikacýlar masa
baþýnda anlaþmanýn ve karýnlarýný aðrýtan gerilimden
kurtulmanýn peþindedirler. Bu aþamada da
sendikalarýn mücadeleden ne kadar kazanýmla çýka-
caðýný belirleyecek olan, tabanda iþçilerin ne kadar
örgütlü olduklarý, sendika yönetimlerine ne kadar
güçle basýnç yaptýklarýdýr. 

Sosyalistler sendikal krizden söz edip ilginç
sendikal modeller üreteceklerine, iþçi sýnýfýnýn yine
iþçi sýnýfýnýn gözünde en meþru örgütlenmeleri olan
sendikalarýn tabanýnda örgütlenmeli, mücadeleye her
an hazýr olmalý, sendika liderliðini bir adým daha ileri
itmek için taban örgütlenmeleri kurmalýdýr.

mümkün deðil. Sahte
Sendika Yasasý, sahte
olmaktan çýkýp kamu
çalýþanlarý sendikalarýnýn
yasal yapýlarýný ve hareket
kurallarýný tayin eden bir
yasaya dönüþtüðünden
beri KESK'te ciddi bir dur-
gunluk yaþanýyor. 

KESK silkelenmeli

KESK'in iþçi sýnýfýnýn bir
dizi temel kazanýmýna
yönelik saldýrýlarý durdur-
mak için atmasý gereken en
önemli adým, kamu
çalýþanlarýnýn temel örgütü
olduðunu bir kez daha
kanýtlamaktýr. Sahte
Sendika Yasasý'nýn
Meclisten geçmesinin
ardýndan bir dizi kamu
çalýþanlarý sendikasý öne
çýkmaya, toplu görüþme
masasýnda söz sahibi
olmaya baþladý. Yýllar
boyunca KESK ve öncül-
lerinin sürdürdüðü müthiþ
direniþ ve kitlesel
hareketliliðin meyvelerini

umulmadýk bir þekilde
KESK dýþýndaki kamu
çalýþanlarý konfederasyon-
larý toplamaya baþladý.

Buna bir son vermek
zorundayýz. 

Ýþyeri örgütlenmesi

Atýlacak en önemli adým
ise, KESK'in tabanýna dön-
mesidir. Sendikalar, taban-
larýyla, tabanlarý harekete
geçtiði, güçlü taban
örgütlenmelerine sahip
olduðu oranda etkindir.
Tabanýn harekete geçmesi
için tek tek örgütlü olunan
tüm iþyerlerinde canlýlýðýn
saðlanmasý, iþyeri sorunlarý
genel sorunlara baðlanarak
harekete geçilmesi gerekiy-
or.

Yüzbinlerce kamu
çalýþanýnýn iþyerlerinde
yaþanan sorunlara karþý
örgütlenmesi, KESK
kitlesinin sendikalarýna
yabancýlaþmasýný kýrmak
için de önemli bir hamle
olacaktýr.

Üstelik, iþyerlerinde
saðlanacak en küçük
hareketlilik bile, daha fazla
kamu çalýþanýnýn KESK'e
üye olmasýný saðlayacaktýr.

Tabanýnýn cansýzlýðýnda,
sadece KESK yönetiminin
birkaç sol partinin koalisy-
onu biçiminde oluþmasý
etken deðil. Ýþyerlerinde
de, þubelerde de KESK'e

baðlý sendikalar deðiþen
dengelerle oluþan sol itti-
faklarýn belirlemesi altýnda.
Ýlkesiz, sadece sendika
yönetimlerinde güç sahibi
olmak için yapýlan ittifak-
lar ne kamu çalýþanlarýnýn
genel eðilimini yansýtmak-
ta ne de KESK'i tek bir
adým ileri çekmekte.

Taleplerimiz
1-  Ýþyeri  sorunlarýný
merkezi  sorun  saymak,
2-  Her  yerelde  bir  þube
açmak,
3-  Yöneticilerin  bir
dönemden  fazla
seçilmele-rrini  önleyecek
bir  tüzük  düzenlemesi,
4-  Her  üyeye,  genel
merkez  üyeliklerini  belir-
lemeye  kadar  oy  hakký!
Her  iþyerine  bir  sandýk!
Genel  oy  hakký!
5-  Siyasi  gruplarýn
hiçbirinin  dýþlanmadýðý,
demokratik  bir  sendika!
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1 Mayýs bir çok þehirde
sokak gösterileriyle kut-
landý. Ýstanbul'da
geçtiðimiz yýl yaþanan
bölünmenin aksine
Kadýköy'de birleþik bir
eylem gerçekleþti.

Eyleme sendikalarýn
katýlýmý büyüktü. Özellikle
dikkat çeken konfederasy-
on DDÝÝSSKK oldu. DDÝÝSSKK her
senekinden çok daha
büyük bir katýlýmla alanda
yer aldý. Ancak KESK uzun
süredir yaþadýðý daralmayý
üzerinden atabilmiþ gibi
gözükmedi. KESK'in
katýlýmý beklenen düzeyde
deðildi. 

Geçtiðimiz yýllarda
yapýlan 1 Mayýslar’ýn temel
dinamizmini yaratan iþçi
sendikasý olan KESK sol
sekterliðin elinden kurtula-
madýðý sürece de daral-
mayý aþabilecek gibi
gözükmüyor.

Kadýköy'de yapýlan 1
Mayýs’ýn büyüklüðüne
iliþkin çeþitli görüþler
ortaya atýldý. Bunlar 50 bin-
100 bin arasýnda deðiþen
rakamlar. Ancak pazar
günü yapýlan 1 Mayýs
eyleminin, tatil olmasý
nedeniyle, daha büyük
rakamlara ulaþmasý bek-
lenmekteydi. 

Politik olarak bakýldýðýn-
da 1 Mayýs son günlerde
estirilen milliyetçi havaya
karþý önemli bir cevap
oldu. Özellikle DDEEHHAAPP'ýn
gösteriye katýlýmý oldukça
yüksekti. Ýstanbul dýþýnda-
ki yerlerde de bu durum
aynýydý. DDEEHHAAPP Güney
Doðu’da da birçok
merkezde kutlama gerçek-
leþtirdi. 

DDEEHHAAPP'ýn yaný sýra iþçi
sýnýfýnýn örgütleri de mil-
liyetçiliðe prim tanýmaya-
caðýný gösterdi. Ancak
solun bir çok örgütü mil-
liyetçilik konusunda sýnýfta

kaldý. Sol milliyetçi rüz-
gara karþý durmak yerine
rüzgarý arkasýna alma
çabasý içinde. Ýþçi
Partisi’nin 1 Mayýs’a çaðrý
yapmak için daðýttýðý
bildirinin baþlýðý "Ýþ,
ekmek, vatan için, Türk
bayraklarýyla 1 Mayýs’a"
biçimindeydi. Bildiride
Türkiye'nin yeni bir haçlý
seferiyle karþý karþýya
olduðu vurgulandýktan
sonra þöyle deniliyor:

"Bu hükümetten kurtul-
mak bir vatan görevidir.
Tek bayrak, tek yürekle
yeniden Samsun'a çýkma
zamanýdýr." 

ÝÝþþççii  PPaarrttiissii  kortejinde yer
alan büyükçe bir pankart
"gençleri vatan savunmasý-
na" davet ediyordu.  

TTKKPP  de ülke saldýrý altýn-
daymýþ histerisi yaratarak
yurtsever cepheden söz
ediyordu. Onlar da eyleme
"yurtsever"leri taþýmýþlardý.
Solun irili ufaklý her
örgütü ABD'yi
Ortadoðu'dan kovarken,
Anadolu'dan da kovmayý
ihmal etmiyordu. Her bir
sol örgüt "Baðýmsýz
Türkiye" sloganýnda
anlaþýyordu. Oysa iþçi
sýnýfýnýn vataný yoktur. Ýþçi
bayramý olan 1 Mayýs’ta
milliyetçilik kokan slogan-
lara yer yoktur. Son gün-
lerde yükselen milliyetçi
havaya karþý tek yapýlmasý
gereken halklarýn
kardeþliðini savunmaktýr.
Sol bu gerçekleri fark
etmediði sürece erimeye
devam edecektir. Çünkü
milliyetçilik hiçbir zaman
sola yaramaz. Her zaman
faþizmi güçlendirir.

Solun Sekterliði ve
TKP

Milyonlarý sokaða döken
anti-kapitalist hareket bir-

lik içinde çeþitliliði
örerken, tek bir gündem
üzerinde birleþik kampan-
yalar örgütlerken, devrimci
sosyalistler her durumda
hareketin çýkarlarýný öne
çýkardý. Kendi örgütsel
çýkarlarýný hareketin önüne
bir engel olarak koymadý. 

Ancak stalinist bir
geleneðe sahip olan
Türkiye solu örgütsel
çýkarlarýný her þeyin
üzerinde görmekte, her fýr-
satta bu çýkarlarý harekete
dayatmaya çalýþmaktadýr.
Bunun örneklerini savaþ
karþýtý hareketin inþasý
sürecinden biliyoruz. 

Tek gündemi “Irak'ta
savaþa hayýr” olan bir
kampanyayý, sol her konu-
da tutum almaya zorladý.

Solun sekterliðinin örnek-
lerini 1 Mayýs’ta da
yaþadýk. Çeþitli gruplarýn
birbirlerinin önüne geçme
çabasý didiþmelere yol
açarken, TTKKPP  sekterliðin
son sýnýrlarýný zorlamak-
taydý. Kadýköy'de iþçi
sendikalarý ve diðer
örgütler alaný doldururken
TTKKPP alana yakýn bir yerde,
fakat ayrý bir yerde eylem
yapmaktaydý. Oysa sosyal-
istlerin iþçi sýnýfýnýn çýkar-
larýndan baþka çýkarlarý
yoktur. Sosyalistler, iþçi
bayramý olan bir mayýsta
emekçilerle ayný alanda
olmalýdýr.

DDeevvrriimmccii  SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii
PPaarrttiissii  ((DDSSÝÝPP)) 1 Mayýs’a
Ýstanbul Kadýköy'de
katýldý. Yaklaþýk beþ yüz
kiþinin yer aldýðý kortej,
alanýn en dinamik kortej-
lerinden biriydi. 

Savaþ karþýtý eylemlerden
hatýrladýðýmýz eylem biçi-
mi DDSSÝÝPP kortejinde de
ifade buldu. Afganistan ve
Irak savaþý ile beraber anti-
kapitalist hareketin ana
politik odaðýnýn savaþ

karþýtlýðýna kaymasý son-
rasýnda tüm gücünü savaþ
karþýtý hareketin inþasýna
seferber eden DDSSÝÝPP,
hareketin politik odaðý
olduðunu 1 Mayýs’ta da
gösterdi. KKüürreesseell BBAAKK
faaliyeti yürüten bir çok
savaþ karþýtý baðýmsýz
aktivist 1 Mayýs’ta DDSSÝÝPP
kortejinde yer aldý.

Yürüyüþ esnasýnda
DDEEHHAAPP kortejiyle yan
yana gelen DDSSÝÝPP kortejin-
den atýlan ""HHeeppiimmiizz
KKüürrddüüzz,,  hheeppiimmiizz
FFiilliissttiinnlliiyyiizz"",,  ""IIrraakk''ttaa
hheemmeenn,,  FFiilliissttiinn''ddee  þþiimmddii,,
KKüürrddiissttaann''ddaa  bbaarrýýþþ,,  bbaarrýýþþ
hheemmeenn  þþiimmddii"" sloganlarý
DDEEHHAAPP'lýlar tarafýndan
alkýþlarla karþýlandý. 

Bu görüntü son günlerde
yükselen milliyetçi havaya
karþý verilen bir cevap
olmanýn ötesinde Kürt
hareketinin gerçek dost-
larýnýn kim olduðunu da
gösterdi.

DDSSÝÝPP kortejinin en
önünde yer alan pankart
BBAAKK'ýn yeni kampanya-
larýný dillendiriyordu:
""ÝÝnncciirrlliikk  kkaappaannssýýnn,,  BBuusshh
yyaarrggýýllaannssýýnn..""  

DDSSÝÝPP önümüzdeki
dönemde savaþ karþýtý
hareketin inþasý için çaba
sarf etmeye devam edecek.

Mitingin sonunda çýkan
bazý tatsýzlýklara, bazý kor-
tejlerin milliyetçi slogan-
larýna raðmen, 1 Mayýs, bir
yandan birleþik olmasý, bir
yandan da 1996’dan sonra
yapýlan en büyük gösteri
olmasý nedeniyle, solda ve
iþçi sýnýfýnda moral yarata-
cak bir gösteriye dönüþtü. 

Þimdi önümüzde iþgali
sona erdirmek için
yapacaðýmýz eylemler ve
kampanyalar duruyor.
hepimizi sýcak bir yaz bek-
liyor.

Milliyetçiliðe
sol kroþe

Hani nerede
iþçi sýnýfý?
Roni  MARGULÝES

Birkaç ay önce, "Baþka bir dünya mümkün" baþlýklý
bir toplantýda konuþmacýlar arasýnda KESK baþkaný
Sami Evren ve Diyarbakýr'ýn ilçelerinden birinin
belediye baþkaný vardý. Tartýþma aþamasýna
gelindiðinde, dinleyicilerden biri kalktý ve kýzgýn, sert
bir ses tonuyla "Baþka bir dünya deyip duruyorsunuz;
bir takým aydýnlar bir araya gelmiþ tafra satýyorsunuz;
hani nerede iþçi sýnýfý? Nasýl yaratacaksýnýz baþka bir
dünyayý?" dedi.

Konuþmacýlardan biri birkaç yüz bin kiþilik bir sendi-
ka konfederasyonunun baþkaný, biri de on binlerce
kiþinin oyunu alarak seçilmiþ bir belediye baþkanýydý,
ama itiraz eden dinleyici (keskin bir solcu olduðunu
söylemeye bilmem gerek var mý?) anlaþýlan bunu
yeterli bulmuyordu.

Türk solunda çok yaygýn olan bu yeterli bulmama,
sürekli azýmsama ve küçük görme, iki temel siyasi
anlayýþtan kaynaklanýyor. Biri, devrimi zaten kitlelerin
deðil kendi küçük örgütlerinin yapacaðý inancý. Bu
inanca sahip olanlar, çoðunluðu sosyalist olmayan
kitleleri doðal olarak küçümsüyor. Diðeri, geniþ
kitlelerin (iþçi sýnýfý dahil) bilincinin nasýl deðiþtiðini,
bu kitlelerin nasýl harekete geçip geçmediðini anlaya-
mayan, stalinist kurgular dýþýnda zaten hiç mevcut
olmamýþ bir iþçi sýnýfýný ortalýkta göremeyince de tüm
kitleleri küçük gören bir anlayýþ.

Kitlesel hareketleri küçümseyenleri tarih ciddiye
almayacak, bizim de almamýza gerek yok. Ama "Hani
nerede iþçi sýnýfý?" sorusunu sürekli düþünmemiz
gerek. Hareketi azýmsamak için deðil, daha da güçlen-
mesini saðlayabilmek için.

Ýþçi sýnýfý, "resmî" düzeyde, neoliberalizm karþýtý
hareketin, savaþ karþýtý hareketin elbette içinde.
Hareketin en büyük eylemlerinin çoðunun baþýný
sendikalar çekiyordu: Cenova'da 300 bin kiþilik G8
gösterisinde, Floransa'da 1 milyon kiþilik savaþ karþýtý
gösteride sendikalarýn aðýrlýðý çarpýcý düzeydeydi.
Ýngiltere'de Stop the War Coalition'u destekleyen
örgüt ve kurumlar arasýnda ülkenin en büyük
sendikalarýndan 11 tanesi var. Sosyal Forumlarýn hep-
sinde sendikalar hem parasal katkýlarý, hem tartýþ-
malarda yer almalarýyla dikkat çekiyorlar. Türkiye'de
de, KESK, DÝSK ve Hak-Ýþ, hem Irak'ta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu'nun, hem Küresel BAK'ýn ve tüm savaþ
karþýtý eylemlerin önemli destekleyicileriydiler ve öyle
olmaya devam ediyorlar.

Ama kuþkusuz þu da doðru: savaþ karþýtý
yürüyüþlerde en önde Sami Evren ile Süleyman
Çelebi'nin yürümesi, Þam'a giden dayanýþma
kafilesinin içinde Hak-Ýþ genel baþkan yardýmcýsý
Yusuf Engin'in olmasý, son tahlilde sadece simgesel
bir önem taþýyor. Sadece bir ilk adým. Daha önemli
olan, bu sendikalarýn tabanýný harekete kazanmak,
seferber edebilmek.

Sendika baþkanlarýnýn katýlýmý önemli, çünkü tabana
ulaþabilmenin yolunu kolaylaþtýrýr, ama yeterli deðil.
Ýngiltere'de, örneðin, son iki yýlda yedi büyük
sendikada yýllardýr ilk kez solda duran genel baþkan-
lar seçildi. Bu, ülkede (ve dünyada) deðiþen havanýn
bir göstergesi. Taban sola kaymakta olduðu için,
hareketten etkileniyor olduðu için, on yýl önce
seçilmesi mümkün olmayan baþkanlar seçti. Ama
yirmi yýllýk uzun yenilgi döneminin etkilerini henüz
üzerinden atamamýþ olduðu için, baþkanlarý seçtikten
sonra her þeyi baþkanlardan bekliyor, kendi eylemlil-
iðine, kendi gücüne henüz güvenemiyor.

Sosyalistlerin iþi, baþkanlarýn harekete "resmî"
düzeyde katýlarak açtýklarý kapýdan girmek, tabana
ulaþmak, katýlýmýný saðlamak. Küçük görmek deðil.

NOTLAR1  MAYIS  2005
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MMaarrkkssiizzmm  bbiizzee  kkaappiittaalliizzmm  hhaakkkkýýnnddaa
zzaatteenn  bbiillmmeeddiiððiimmiizz  nnee  ssööyylleeyyeebbiilliirr??

Son yýllarda hareket kapitalist
sistemin kapaðýný açtý ve üzerinde
oturduðu sömnürüyü teþhir ediy-
or. Kapitalizmin nasýl iþlediðine
ait bilgilerimizin bir çoðu
Marks’tan geliyor.

Kapitalizm en ucuz, en az
korunan ve sömürülebilece
iþgücünü arar. Ancak o iþçilerin
iþini yapacak bir makina yapýldýðý
an bu iþçileri kapýdýþý eder. Ne de
olsa makinalara ücret ödemek,
karnýný doyurmak ya da konut
bulmak gerekmez.

Marksizm bütün bunlarýn neden
olduðunu anlamamýz için bir yol
gösteriyor. Fabrika sahipleri, çok
uluslu þirketlerin yöneticileri,
büyük çiftçiler iþçileri “kötü insan-
lar” olduklarý için sömürmüyor-
lar. Sömürüyorlar çünkü onlar
kapitalist.

Onlar için itici güç deðer yarat-
ma güdüsüdür diyor Marks.

Kapitalist sermayesini deðer
yaratmak için ve sadece bunun
içinn yatýrýr. Ama bütün kapital-
istler ayný þeyi yapar. Ýþçilere karþý
birleþebilrler ama birbirleriyle
daima rekabet halindedirler.

Öyleyse bir kapitalistin diðe-
rinden fazla kazanabilmesinin
nedeni nedir? Yeni teknoloji, yeni
makinalar veya bilgi sayarlar üre-
timi hýzlandýrabilir ve bir kapital-
iste diðerine karþý avantaj saðlaya-
bilir. Bu üretimin giderek daha
büyük boyutlarda olmasýna yol
açar ve daha küçük üreticilerin
yok olmasýna yol açar.

Ama asýl sorun bir iþçiden
yaþayabilmesi için ona verilenden
sonra ne kadar iþ çýkarýla-
bildiðidir. Artý deðer, kârýn kay-
naðý, iþçinin yarattýðý deðer ile bir
iþçinin ücret ve sosyal haklar
olarak aldýðý arasýndaki farktýr.
Ýþte bu, Marksýn sömürü dediði
iliþkidir.

Dolayýsýyla sistemin bütünü bu
iki güç tarafýndan yönlendirilir:
Biriktirme ihtiyacý ve kapitalistler
arasý rekabet. Ýþin çeliþkisi ise
deðerlerin kapitalistler tarafýndan
üretilmiyor olmasýdýr. Bütün
deðerlere el kmoymalarýna ve
kontrol etmelerine raðmen iþiçiler
bütün deðerleri yaratýrlar. Ama
kapitalizmde iþçiler kendi ürettik-
leri deðerleri kontrol edemezler.

MMaarrkkssiissttlleerr  ssüürreekkllii  iiþþççii  ssýýnnýýffýý  ddeerr
dduurruurrllaarr..  AAmmaa  hhaarreekkeettiimmiizz  iiþþççiilleerr-
ddeenn  bbaaþþkkaa  iinnssaannllaarrýý  ddaa  iiççeerrmmeekkttee..
KKööyyllüülleerrddeenn,,  ööððrreenncciilleerrddeenn,,  ggööçç-
mmeennlleerrddeenn,,  ööððrreettmmeennlleerrddeenn  nnee
hhaabbeerr??  OOnnllaarr  mmüüccaaddeelleeddee  yyookk  mmuu??

Tabii ki hepsinin mücadelede
yeri var. Hepsi hareketin parçasý.
Savaþ karþýtý gösterilerde,
DünyaTicaret Örgütü’nü protesto
eylemlerinde yer alan insanlarýn
çeþitliliði çok çarðýcýydý.

1999 Seatle eylemindne bu yana
bu çeþitlilik bütün dünyada
hareketin gücünü oluþturuyor ve
Dünya Sosyal Forumu gibi etkin-
liklerde kendini güçlü bir biçimde
gösteriyor.

Sayýmýz sürekli artýyor. DTÖ’ye
karþý Seattle’da 70 bin gösterici
vardý. Ama bu sayý 15 Þubat’ta
yeryüzünün hemen her yerinde
savaþa karþý yürüyen 20 milyon
insanýn yanýnda çok küçük kaldý.

Sayýlar hep bizden yana. Ayný
þekilde hareketimiz nüfusun çok
çeþitli kesimlerini temsil ediyor.
Ulusal ve etnik gruplar, göçmen-
ler ve ýrkçýlýða karþý örgütler,
öðrenciler ve gençler, köylüler ve
iþsizler, her türlü adaletsizliðe ve
sömürüye karþý kampanya
sürdürenler.

hareket büyüdükçe haklý olarak
hareket içinde çeþitli fikirler

ortaya çýktý ve hareket bu çeþitlil-
iði ile de haklý olarak övünüyor.
Ne var ki ne kadar çok olursak
olalým, argümanlarýmýz ne kadar
güçlü olursa olsun kapitalizm ve
onun temsilcileri hala kendi çýkar-
larýný hakim kýlabiliyorlar.

Ýþte tam da bu nedenle hareket
içindeki bir çok insan dünyayý
deðiþtirmek için gücümüzü
nerede bulacaðýmýzý soruyor.
Marksistlerin bu soruya çok net
bir cevabý var.

Marks kendi fikirlerini “proleter
devriminin teori ve pratiði” olarak
tarif ediyor. O kapitalizmi sýrf
eleþtirmek için analiz etmedi. O
bir devrimciydi ver kapitalizmi
devirebilmek için onu tanýmalýydý.

Marksýn analizlerinin odaðýnda,
kapitalistler sermayeye ve maki-
nalara sahip olabilirler ama üreti-
mi yapan iþçilerdir fikri yatar.
Eðer iþçiler þalteri kaldýrmazlarsa
veya kömürü küremezlerse tüm
üretim süreci duruverir.

Öyleyse bizim bir gücümüz var
ama onu neden kullanmýyoruz?
Ýþçiler her sendika kurduklarýnda,
ücretleri için veya daha iyi
koþullar için mücadele ettiklerinde
bu gücü kullanýyorlar.

Bu güç dünyayý deðiþtirmek için
de bir silah olarak kullanýlabilir.
Bu öyle bir güç ki, üreticiler dýþýn-
da toplumun hiç bir diðer kesi-
minde yok. Ýþte bu nedenle bir
devrimci bir harekette iþçilerin
kilit bir rolü var. Bu nedenle
marksistler iþçilerin devrimde
öncülük edeceðini söylüyorlar.

Ýþçi olmak için ille de bir üretim
bandýnda çalýþýyor veya çekiç kul-
lanýyor olmanýz gerekmez. Ücret
alarak yaþayan ve bu ücreti almak
için saatlerce emeðini vermiþ
olmak iþçi olmak için yeterlidir.

Ýþçiler, çocukalrý eðiterek,
yaralarý sararak, evleri ýsýtarak,
gýda maddelerini yetiþtirerek,
veya bu ruhsuz sistem tarafýndan
yýkýlmýþ insanlarý iyileþtirerek üre-
timi mümkün hale getiren emeði
veren herkestir. Bütün bu insan-
larýn kollektif gücü dünyayý
deðiþtirebilir.

Tabii bu sistemin deðiþmeye-
ceðine bizi inandýrmak için istih-
dam edilmiþ binlerce insan da var.
Kapitalizmin doðal olduðunu,
insan doðasýnýn hiç deðiþmediði-
ni, lider olunamayacaðýna fakat
lider olarak doðulacaðýna, kapital-
istlerin iyi iþler yaptýðýna bizi

inandýrmaya çalýþanlar da var.
Devrimin mümün olduðuna

inanan herkes geliþmeleri etkileye-
bileceðimizi ve bütün farklarýmýza
raðmen üretici bir sýnýf olarak bir-
likte davrandýðýmýz takdirde
gücümüz  olduðunu göstermek
hepimizin iþi.
PPeekkii  ööyylleeyyssee  ddeevvrriimm  nnaassýýll  mmüümmkküünn

oollaaccaakk??  nnaassýýll  ddeevvrriimm  yyaappaaccaaððýýzz??
Hiç þüphesiz bu zor bir yol.

Kapitalizm mesela seçimler gibi
barýþçý ve legal yollar oluþturmuþ
gibi görünse de hiçbir egemen
sýnýf sessizce yenilgiyi kabul
etmez.

Bize yarýn daha iyi bir hayat ola-
cak diye söz verirler (ya da öbür
dünyada), veya bizi uzlaþmazsak
güçlerini kullanmakla korku-
turlar.

Sendikacýlar örütlenmekte özgür
gibi görünürler. Ama ne zaman
gerçekten sistemi tehdit ederler
derhal bütün parlamenter kurallar
unutulur. O vakit kapitalizmin
gerçek yüzünü görürüz.

Marksistler için devletin rolü çok
önemlidir. Devlet sadece Marksýn
söylediði gibi “burjuvazinin yöne-
tim kurulu” deðildir. O egemen
sýnýfýn çýkarlarý tehdit edildiði

zaman, bir grevde veya Irak’ta
olduðu gibi kullanýlan örgütlen-
miþ güçtür.

Hareketimiz içinde devlete karþý
mücadeleyi bir kenara býrakýp
iktidarý baþka biçimlerde ele
geçirmemizi savunanlar var.
Sorun þu ki, kapitalizm üretimin
örgütlenmesidir, diðer herþey
doðrudan doðruya bu noktadan
ortaya çýkmaktadýr.

Kapitalizm yaþadýkça sömürüde-
vam edecektir ve devlet bizim
gücümüzün karþýsýndaki tehdit
olmaya devam edecektir. Devlet
tarafsýz deðildir. O ekonomiye
hakim olan sýnýfýn bir aracýdýr ve o
sýnýfýn çýkarlarýný korumak için
biçimlenmiþtir.

Dolayýsýyla devlet yeni türden
bir devlet ortaya çýkaracaktýr,
çoðunluðun çýkarlarý üzerinde
þekillenmiþ yeni bir toplumsal
düzen oluþacaktýr. Bu yeni
toplumsal düzen mücadele içinde
biçimlenecektir.

Bizim geleneðimizde Marksistler
için bu temeldir. Bizim hede-
flediðimiz sosyalist toplumdaki
demokrasi o kadar farklý olacaktýr
ki onu tahayyül bile edemiyoruz.

Ama onun temeli yýðýnsal bir
devrimci harekettir. Bu yeni
toplumun temsilcileri sadece
eskisinden daha iyi olmayacaktýr,
sistem çoðunluðun kendisi
tarafýndan yönetilecektir. Bu en
temel farklýlýktýr.

Bu yeni toplumun nasýl birþey
olacaðýný henüz bilmiyoruz. Ama
tarih içinde iþçilerin toplumsal
örgütlenme için oluþturduklarý
örgütlenmeleri biliyoruz.

Bu 1871’de paris Komün’ünde,
1936’da Barselona’da ve 1972’de
Þili’de gerçekleþti. Ve hepsinden
öteye 1917’de Rusya’da iþçi kon-
seyleri, “sovyetler” bu yeni
toplumun ifadesi olarak ortaya
çýktýðýnda gerçekleþti.

1917’nin umudunun maðlup
olduðu doðru. Bu tarihten öðren-
memiz gereken bir ders. Bilmemiz
gerekir ki sadece iþçilerin kendisi
bir iþçi devrimini gerçekleþtire-
bilir. Hiç bir parti, ordu, makina
onun yerine ikame edilemez.

NNee  zzaammaann  bbiirr  üüllkkeeddee  ssoossyyaalliizzmmii
kkuurrmmaayyaa  ççaallýýþþýýrrssaannýýzz  bboozzuulluuyyoorr
oollmmaassýý  bbiizziimm  iiççiinn  bbiirr  uuyyaarrýý  ddeeððiill
mmiiddiirr??

Bir uyarýdýr. Ýster bir hippi
merkezi olsun ister bir sosyalizm
adasý olsun kapitalizm kendi
içinde adacýklarýn olmasýna
müsade etmiyor.

Hareketimiz kapitalzimin bir
dünya sistemi olduðunu biliyor.
Yoksullar iþ bulmak için hudutlarý
geçmeye çalýþtýklarýnda yakalanýp
cezalandýrýlýyorlar. Ama bir kapi-
talist yeni iþ imkanlarý bulmakiçin
hudutlarý aþtýðýnda kapýlar ona
mucizevi bir biçimde açýlýyor.

Bizi yönetenlerin taktiksel fark-
lýlýklarý ne olursa olsun onlarýn
nihaiþ çýkarlarýbize karþý birleþ-
mek. Irak konusundaki bütün
farklýlýklarýna raðmen Chirac
Bush’u Fransa’da kabul etti.

Kapitalistlerin zenginliklerini ve
iktidarlarýný korumak için yaptýk-
larý gibi bizimde küresel olarak
koordine olmamýz ve
merkezileþmemiz gerekir. Ya
enternasyonaliz ya da hiç bir þey.

Eðer sistemden hiç bir çýkarý
olmayan herkesi bir araya getire-
bilirsek ve anti kapitalist
inancýmýzý iþçiler olarak gücümü-
zle birleþtirebilirsek kazanabile-
ceðimiz koca bir dünya var.

Marksizme  Giriþ, Chris Harman,
Ücret,  Fiyat  ve  Kâr, Karl Marx,
Karakedi’den alabilirsiniz

MARKS’TAN
MESAJ  VAR

Mike Gonzales, “Marks’ýn fikirleri dünyayý anlamamýza ve
onu deðiþtirmemize yardýmcý oluyor”diyor
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AArriiffee  KKÖÖSSEE

3300  NNiissaann  11997755  ggüünnüü  AABBDD
ttaarraaffýýnnddaann  aayyaakkttaa  ttuuttuullaann
GGüünneeyy  VViieettnnaamm  hhüükküümmeettii
ççöökkttüü..  BBööyylleeccee  AABBDD  1155  yyýýll
ssüürreenn  bbiirr  ssaavvaaþþttaann  ssoonnrraa
bbüüttüünn  ttaarriihhiinniinn  eenn  bbüüyyüükk
yyeenniillggiissiinnii  aallddýý..

AABBDD''nniinn  VViieettnnaamm''ddaa  kkaarrþþýý
kkaarrþþýýyyaa  ggeellddiiððii  ttüümm  ssoorruunn-
llaarr  bbuuggüünn  IIrraakk''ttaakkii  iiþþggaallddee
bbiirr  kkeerree  ddaahhaa  oorrttaayyaa  ççýýkkttýý..

ABD neden
Vietnam'da savaþa
girdi?

ABD aslýnda Vietnam'da
savaþa herkesin bildiðinden
çok önce müdahale etti. 2.
Dünya Savaþý'nda ABD Ho
Chi Minh'in önderliðindeki
milliyetçi hareketi,
Vietminh'i destekledi ve bu
örgüt Vietnam'ý iþgal etmiþ
olan Japonlarý yendi.

1945 Eylül ayýnda Viet-
minh Vietnam'ýn baðýmsý-
zlýðýný ilan etti. Ho Chi
Minh o dönemde ABD
Baðýmsýzlýk Deklarasyonu'-
na hayrandý. Ancak Japon
iþgalinden önce Vietnam'ý
sömürgeleþtirmiþ olan
Fransa bu baðýmsýzlýk
ilanýný tanýmadý ve ABD
Fransa'yý destekledi.

ABD Ho Chi Minh yerine
Fransa'yý Soðuk Savaþta
Fransa'nýn desteðine ihtiy-
acý olduðu için destekledi.
Ayrýca eski sömürgelerde
baðýmsýzlýk hareketinin
yükselmesinden de endiþe
ediyordu.

Vietnam savaþý ne
vakit Amerikanýn
savaþý haline geldi?

ABD'nin yoðun yardýmýna
raðmen Fransýzlar
Vietnam'da yenildiler. 9 yýl-
lýk savaþ, 1954 Mayýs'ýndaki
Dien Bien Phu muharebe-
siyle sona erdi. 

Ýsviçre'deki uluslararasý
konferansta Vietnam iki
bölgeye ayrýldý. Güney'in
baþýna ABD yanlýsý diktatör
Diem geçti, ABD Güney
Vietnam'ý "Vietnam
Cumhuriyeti" olarak tanýdý.
Konferansta Vietnam'ýn
bütününde 1956'da seçimler
yapýlmasý kararý alýndý ama
ABD Ho Chi Minh'in seçim-
leri kazanacaðýný bildiði için
seçimleri yaptýrtmadý.

ABD Güney'e yoðun bir
biçimde yardým etmeye
baþladý ve Diem hükümeti
Vietminh'e yakýn olan
herkesi temizlemeye
baþladý. Onbinlerce insan
katledilirken Güney
Vietnam tam bir diktatörlük
haline geldi.

Ancak bu baský
Vietminh'in desteðini daha
da arttýrdý. Vietnam halký

büyük çoðunluýðuyla
köylüydü. Köylüler toprak
istiyordu. Ayrýca yabancý
iþgalin bitmesini istiyor-
lardý.

1950'lerin sonunda
Güney'de silahlý ayaklanma
baþladý. Bu ayaklanma daha
sonra Komünist Partisi'nin
önderliðindeki Ulusal
Kurtuluþ Hareketi (Viet
Minh) adýný aldý. 

O dönem ABD Baþkaný
olan Kennedy bu durumda
Güney Vietnam'daki
Amerikan askeri sayýsýný
arttýrmaya baþladý. Toplam
ABD askeri sayýsý 15 bine
çýktý. ABD bu askerleri
"danýþman" olarak niteliyor-
du.

1963'de Diem hükümetini
geniþletmeyi reddedince
ABD tarafýndan düzenlenen
bir darbe ile öldürüldü,
ayný günlerde Kennedy'de
bir suikast ile öldürüldü.

Savaþ neden
yükseldi?

1964'de Kennedy'den
sonra baþkan olan Lyndon
Johnson "barýþ" sloganý ile
seçildi ABD'yi savaþtan
çýkaracaðýný söylüyordu.
Oysa tam tersine savaþý hýz-
landýrdý.

Bunun iki nedeni vardý.
Birincisi, o yýl Viet Minh
Saygon'da iktidarý almak
üzereydi. Ýkincisi Güney
Vietnam gibi bir ABD yan-
lýsý rejimin yenilgisi baþka
ülkelerde de benzer
geliþmelere yol açabilirdi.

ABD'nin top yekun saldýr-
masý için bir nedene ihtiyacý
vardý. Vietnamlýlarý Tonkin
Körfezinde bir ABD savaþ
gemisini saldýrmalarý için
provoke etti ve bu olayýn
ardýndan Senato Johnson'a
savaþ yetkisi verdi. Johnson
gibi Senato'nun çoðunluðu
da o sýralarda Demokrat'tý.

Mart 1965'de ABD Güney
Vietnam'ý iþgal etmeye

baþladý. Kýsa süre sonra
ABD'nin Vietnam'daki
asker sayýsý 500 bine ulaþtý.

Vietnam Savaþý
neden o denli büyük
bir muhalefetle
karþýlaþtý?

1965'de ABD askerleri
Vietnam'a girdiðinde mily-
onlarca Amerikalý ama asýl
olarak Afrikalý Amerikalýlar
medeni haklar hareketi
içindeydiler. Bu hareket
içinde politikleþen yýðýnlar
ABD'nin Vietnam Savaþý'na
da kuþku ile bakýyorlardý.

Ýlk savaþ karþýtý eylem bir
öðrenci örgütü tarafýndan
Washington'da gerçekleþtir-
ildi ve 30 bin kiþi katýldý.
Herkes katýlýmýn çok daha
az olacaðýný sanýyordu.

Medeni haklar hareketi
1950'lerin McCarthy döne-
minin boðucu ortamýný
parçalýyordu. Ýnsanlar Viet
Minh'in mücadelesini 3.
Dünyada Avrupa ve
Amerikan emperyalizmine
karþý verilen mücadele ile
özdeþleþtiriyorlardý.

1965-66'da savaþ derin-
leþirken milyarlarca dolar
ABD'de yoksulluða karþý
mücadele için kullanýlacaðý-
na savaþa akmaya baþladý.
O denli büyük bir orduyu
ayakta tutabilmek için
zorunlu askerlik baþladý.
Her ay 40 bin kiþi askere
çaðýrýlýyordu.

Güçlü bir savaþ karþýtý
hareketin tohumlarý daha
ilk günden atýlmýþtý ve
savaþ boyunca hareket
güçlendi.

Tet saldýrýsý

1966-67 yýlýnda ABD yöne-
timi kýsa zamanda zafer
vaat ediyorlardý. Ancak bu
kocaman bir yalandý ve bu
yalan Vietnamlýlarýn Tet
saldýrýsý ile ortaya çýktý.

Vietnam yeni yýlý olan
günde (Tet) Kuzey Vietnam
ordusu ve Güneydeki geril-
la güçleri Güney Vietnam'ýn
her tarafýnda 1968 Ocak
ayýnda saldýrýya geçtiler.
Eski baþkent Hue ele geçiril-
di, gerillalar Saygon'da
Amerikan Büyükelçiliðini
iþgal ettiler.

Sonraki haftalarda gerilla
güçleri geri püskürtüldü
ama Tet saldýrýsý ABD güç-
lerinin yenilebilir olduðunu
gösterdi. O yýl yapýlan ABD
Baþkanlýk seçimlerine
katýlan bütün adaylar savaþý
durduracaklarýný söylemeye
baþladýlar.

Savaþ neden
devam etti?

Seçimi kazanan Nixon
Vietnam'da "onurlu bir
barýþ" yapmak istiyordu.
Aslýnda bu barýþýn ABD'nin
istediði gibi saðlanmasýydý.
Nixon bölgede ABD
ordusunun kalmaya devam
etmesini istiyordu. Bu
Vietnamlýlar için kabul
edilemezdi. Dolayýsýyla
savaþ devam etti.

Nixon bu arada savaþý týr-
mandýrdý. Yoðun bir bom-
bardýman baþladý. Öte yan-
dan Vietnam'daki askeri
güç azaltýlmaya baþlandý.
Amerikalý askerler yerine
Güney Vietnamlý askerler
geçiyordu. ABD kendi
rolünü daha çok  hava
desteði ve bombardýman

olarak tayin etmeye baþladý.
Nixon böylelikle "yenilme-
den" Vietnam'dan çekilmeyi
planlýyordu.

Ama bu politika iþe yara-
madý. Savaþ daha da kanla-
narak devam etti. Nixon
Laos'da gizli bir savaþ
sürdürüyorduy ve bu
arada, Kamboçya'yý iþgal
etti. Kuzey Vietnam'ýn bom-
balanmasý ise artarak
devam etti.

Bütün çabalara raðmen
Vietnamlýlar direndi.

Bu arada Nixon'un poli-
tikalarý Amerika'da devasa
bir savaþ karþýtý hareketin
ortaya çýkmasýný saðladý.
Amerikan ordusunda
savaþa karþý direniþ yaygýn-
laþtý. Sonunda Nixon savaþý
bitirmek zorunda kaldý ve
zaten sonunda ortaya çýkan
bir skandal sonucu Nixon
istifa etmek zorunda kaldý.

1973 Ocak ayýnda ABD,
Güney Vietnam, Kuzey
Vietnam ve Güney
Vietnam'daki Ulusal
Kurtuluþ Cephesi temsilci-
leri bir araya gelerek savaþý
bitiren bir anlaþma imzal-
adýlar. Ama barýþ gelmedi.

1975 yýlýnda Kuzey
Vietnam ve Ulusal Kurtuluþ
Cephesi güçleri Büyük Ýlk-
bahar Saldýrýsý'ný baþlattýlar.
Bir kaç hafta içinde Saygon
düþtü. Son Amerikan
helikopteri büyükelçiliðin
çatýsýndan havalanýrken
Kuzey Vietnam tanklarý
Saygon'a girmeye baþladý.

Vietnam Savaþý'nýn
etkileri nelerdi?

Vietnam yenilgisi ABD
emperyalizminin yoksul bir
ülkenin köylüleri tarafýndan
yenilmek demekti. Vietnam
köylülerinin direniþi ABD
ve dünyanýn baþka yer-
lerindeki savaþ karþýtý
hareketle birleþmiþ ABD
egemen sýnýfý için bir tehdit
haline gelmiþti. Öte yandan

bu iki direniþ Vietnam'daki
ve dünyanýn  baþka yer-
lerindeki ABD askerleri
arasýnda büyük bir hoþnut-
suzluk yaratmaya
baþlamýþtý. Amerikan asker-
leri Vietnamlý gerillalar yer-
ine kendi subaylarýný
vuruyorlardý.

Yenilgiden sonra ABD
uzun  süre hiçbir yere kara
ordusu ile müdahale
edemedi. Bundan kaçýndý.
1991'de ki Körfez Savaþý ve
ABD'nin Vietnam
Sendromu denen sorunun
bitmesine yol açtý. 1991'de
ayný zamanda  Doðu Bloðu
çökmüþ, SSCB parçalan-
mýþtý. Artýk Batý Bloðu'nun
lider ülkesi olarak ABD'nin
karþýsýnda rakip bir blok ve
askeri güç yoktu.

Vietnam savaþýndan ABD
egemen sýnýfýnýn çýkardýðý
en önemli ders Amerikanýn
içindeki muhalefetin
ezilmesinin gerekliliði oldu.

Irak Vietnam
olabilir mi?

Bugün ABD ordusu
dünyanýn en büyük askeri
gücü. 160 bin askerle Irak'ý
iþgal etmiþ durumda. Irak'ýn
iþgali beklenenden kolay
oldu. Irak ordusu ABD'nin
korkunç savaþ makinesine
direnemedi. Ancak iþgal
beraberinde ciddi bir
direniþ getirdi. Bugün ABD
ve müttefikleri her gün
direniþ güçlerinin saldýrýlarý
ile karþý karþýya.

Öte yandan savaþ karþýtý
hareket bugün Vietnam
savaþýna karþý çýkan
hareketten daha da güçlü.
15 Þubat'ta yüzlerce kentte
milyonlarca insaný kap-
sayan hareket direniþle bir-
likte devam ediyor. Bu iki
hareket ise aynen Vietnam
savaþýnda olduðu gibi
Amerikan ordusunda
huzursuzluk yaratýyor.

Ýþgal baþladýðýndan beri 6
bin ABD askeri savaþmayý
reddetti. Bu sayý giderek
artýyor.

ABD kendisiyle birlikte
Irak'ta savaþacak asker bul-
makta da zorlanýyor. Ýþgal
baþladýðýnda Irak'a asker
gönderen 32 ülkenin 17'si
askerlerini geri çekmiþ
durumda. Japonya asker
gönderme kararý aldý ama
uygulamakta zorlanýyor.

Öyle görülüyor ki Irak
ABD için yeni bir Vietnam
yenilgisi olacak. ABD bu
kez yenildiðinde bu yenil-
ginin faturasý daha aðýr ola-
cak. Belki ABD ordusu
tahrip olmayacak ama
savaþýn mali faturasý þimdi-
den çok aðýr.

Saygon’un düþüþü
Vietnam Savaþýnýn bitiþinin 30. yýldönümü

AABBDD  kkeennddiissiiyyllee
bbiirrlliikkttee  IIrraakk''ttaa
ssaavvaaþþaaccaakk  aasskkeerr
bbuullmmaakkttaa  ddaa
zzoorrllaannýýyyoorr..
IIrraakk''aa  aasskkeerr
ggöönnddeerreenn  3322  üüllkkeenniinn
1177''ssii  aasskkeerrlleerriinnii  ggeerrii
ççeekkmmiiþþ  dduurruummddaa..

TTeett  TTaarrrruuzzuu  ssýýrraassýýnnddaa  AAmmeerriikkaann  BBüüyyüükkeellççiilliiððii’’nnii  ssaavvuunnaann  aasskkeerrlleerr..

Amerikan Savaþý Vietnam,
Jonathan Neale, Metis
Karakedi’den alabilirsiniz
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CChhrriiss  HHaarrmmaann

"2005 yýlýnda Ýngiltere'de
devrimci bir partiye ihtiya-
cýmýz olduðunu söylemi-
yorsundur herhalde." Bu
soru bana Ýspanya Ýç
Savaþý yýllarýnda Komünist
partisine katýlan, 1956'da
Macar Devrimi ile birlikte
bu partiden ayrýlan ve hala
BBuusshh ve BBllaaiirr''in politikala-
rýna muhalif olan eski bir
sosyalist aktivist tarafýn-
dan soruldu. 70 yýllýk
mücadele sonucunda
bugün Ýngiltere'de devrim
olabileceðini ve devrime
uygun bir partiye gerek
olduðunu hissetmiyor.

Yakýn dönem için onunla
sadece anlaþabilirim.
Birçok sosyalistin deneyleri
acý savunma mücadelele-
ridir. Ya Irak'ýn emperya-
listlerce iþgaline karþý çýk-
mýþlardýr, ya iþyerindeki
koþullar veya ücretler için
mücadele etmiþlerdir ya da
ýrkçýlýða, Ýslam korkusuna
karþý direnmiþlerdir. Solun
ciddi kesimleri barikat
deðil, seçimlerde RReessppeecctt
için kampanya yapacaktýr.
"Bugün Ýngiltere 1917'nin
Rusyasý deðildir" diyenler-
le de anlaþýyoruz.

Ama Rusya da her zaman
1917 Rusyasý deðildi.
19'uncu yüzyýlýn ortasýnda
ilk Rus devrimcileri
faaliyete baþladýðýnda 300
yýllýk, güçlü, Avrupa'nýn
devrimlerinden yara alma-

dan çýkmýþ ve hatta bütün
Avrupa'da eski düzenin
yeniden kurulmasýný
saðlamýþ bir rejimle karþý
karþýya kaldýlar. KKaarrll
MMaarrkkss bile ilk Rus devrim-
cilerine aldýrmýyor Cenev-
re'de oturup Çarý devirmek
için iþçileri örgütlemek is-
teyen bir avuç insan olarak
görüyordu.

Devrimin olasýlýklarý 19.
yüzyýlda da, 21. yüzyýlda
da hemen önümüzde görü-
nenler deðildir. 

Rus Marksistleri MMaarrkkss’a
karþý olmakta haklýydýlar
çünkü Çarýn imparatorlu-
ðunun dünya sisteminin
baskýsýyla itildiðini görü-
yorlardý. Bu, tepedeki poli-
tik yapý etkilenmez olarak
görülse dahi, tabanda in-
sanlar arasýndaki iliþkiyi
devrimcileþtirmekteydi.
Ayný þekilde, bugün de
Ýngiltere'de sosyalistler için
gerçek sorun yüzyýllardýr
süren politik yapýlarýn is-
tikrarýnýn sarsýlmasý süre-
cinin baþlayýp baþlamadýðý-
dýr.

Bu sorunun cevabý çok
zor olmamalý. Devrimci
politikalara en çok karþý
olanlar, küreselleþmeden
dolayý toplumun en
dibinde deðiþimler olmasý
gerektiðini söylüyor. Onla-
ra göre hepimiz sanayinin
yýkýlmasýný, emekliliðin
ortadan kalkmasýný ve
sosyal devletin parçalarý-
nýn özelleþtirilmesini

savunmalýyýz.
Çeþitli ülkelerdeki dev

çokuluslu þirketler arasýn-
da var olan temel ham-
madde kaynaklarýnýn,
petrolün kontrolü için kör
rekabet bu kaynaklar için
savaþlarý çoðaltýyor. Bu
arada petrol kullanýmý
nedeniyle artan sera gaz-
larý iklim koþullarýný
kötüleþtiriyor ve istikrarsý-
zlýðý her düzeyde arttýrý-
yor.

Ýþte bütün bunlar bizi
yeniden Bolþevizm soru-
nuna getiriyor. Ýngiltere'-
deki hakim sosyalist gele-
nek var olan kurumlara
baðlý kalarak seçim faali-
yetine vurgu yapýyor. Bir
yandan olumlu reformlarýn

vurgusu yapýlýyor, diðer
yandan da daha fazla oy
almak için bir aracýn inþasý
öne çýkarýlýyor. Bir grevi
destekleme kararý almak,
bir gösteri örgütlemek
veya iþsizlerin protestosu-
nu örgütlemek gibi bütün
diðer sorunlar bu seçim
adýmlarýna baðlý hale getir-
iliyor.

Seçimler toplumun yöne-
limleri konusunda, sýnýflar
arasý mücadelede belirli bir
rol oynarlar. Büyük yýðýn-
larýn eðilimlerini tespit
ederler ve egemen sýnýflar,
eðer sert çatýþmalardan
hazýr olmadýklarý için
kaçýnmak istiyorlarsa bu
eðilimleri göz önüne almak
zorundadýr. Bu nedenle bir

ölçüye kadar reformlar
yapmak isteyen hükümet-
leri kabul edebilirler (ki
1973'de Þili'de AAlllleennddee'nin
sosyalist hükümetine karþý
askeri güçlerini kullanarak
yýðýnsal katliamlara giriþ-
tiklerinde yaptýklarý gibi
bu toleranslarýnýn sýnýrlarý
vardýr.) 

RReessppeecctt,, BBllaaiirr'e karþý
öfkeyi tespit etmek ve
kafasý karýþanlara sol bir
alternatif sunmak açýsýn-
dan önemlidir. Onun top-
lumu dönüþtürmek konu-
sunda birbirleriyle anlaþa-
mayan insanlarýn koalis-
yonu olmasý bugünkü so-
mut koþullarda önemli
deðildir.

Ancak sosyal geliþmelerin
yönünün belirlenmesinde
seçimler sadece bir
olgudur. Ýngiltere'de sosyal
devlete yol açan reformlar
seçimlerle deðil, 1910-14,
1919-20 ve 1942-47 yýllarýn-
da iþçi sýnýfý mücadeleleri-
nin yükseldiði ve egemen
sýnýfý uyardýðý dönemlerde
gerçekleþmiþtir. Ýkinci
Dünya Savaþý'nda muha-
fazakar milletvekili
QQuuiinnttiinn  HHoogggg; "Ýnsanlara
sosyal reformlar vermez-
seniz, onlar size sosyal bir
devrim verebilir" diyordu.

Egemen sýnýf hiçbir za-
man sadece seçim platfor-
munda mücadele etmez.
Medya üzerindeki kontro-
lünü kullanarak halkýn
kafasýný zehirler. 1926

genel grevi, 1984 büyük
madenci grevi gibi çatýþ-
malarla karþýlaþtýðýnda
insan haklarýný koruyor-
muþ görüntüsünü rafa
kaldýrýr, kendi iktidarýna
karþý gelenlere karþý gizli
servisi kullanýr ve eðer
seçilmiþ bir hükümet kendi
çýkarlarýna karþý gelirse
sermayesini yurtdýþýna
çýkarýr.

Sosyalistler eðer egemen
sýnýfýn iktidarýna ciddi bir
biçimde karþý çýkacaklarsa
her düzeyde mücadele
edebilecek, küçük ya da
büyük her mücadeleyle
kendisini iliþkilendirecek,
her iþyerinde, her bölgede
var olacak, yenilgileri
zafere, bir yereldeki zaferi
her yerdeki zafere dönüþ-
türecek bir örgütü inþa
etmelidirler. 

Bütün bunlar ÝÝþþççii  PPaarrttiissii
gibi sosyal demokrat bir
parti ile ya da bu açýdan
bakýldýðýnda RReessppeecctt gibi
bir seçim partisi ile yapýla-
maz. RReessppeecctt'in içinde aktif
olduðu kadar direniþin her
cephesinde var olan ama
daha geniþ ve daha önemli
bir mücadelenin olduðu-
nun farkýnda olan bir parti
gereklidir. Ýþte bu tür bir
parti Lenin'in Rus-ya'da
kurduðu, Rosa Lük-sem-
burg'un öldürülmesinden
önceki haftalarda kurmaya
çalýþtýðý türden bir partidir.
Bugün bize gerekli olan
parti iþte böyle bir þeydir.

Bütünüyle farklý kutuplar
Seçimler ve devrimci parti çok farklý þeylerdir

Dünyanýn en kalabalýk
ülkesinde bir süredir yoðun
gösteriler var. On binler
Japonya karþýtý gösteriler
yapýyor. Ýlk küçük gösteriler
Nisan baþýnda baþladý ve
hýzla yayýlarak büyüdü ve
gösterisi sayýsý on binlere
ulaþtý.

Göstericiler Japonya'da
yayýnlanan ve 1930'larda ve
40'larda Japon ordusunun
Çin'de yaptýklarýný gizleyen
tarih kitaplarýna tepki gös-
teriyorlardý.

Ama bu gösteriler aslýnda
Uzak Asya'daki iki rakip
süper gücün çatýþmasýný da
yansýtýyordu.

Gösteriler bir ölçüde Çin
hükümetinin de desteðine
sahipti. Polis göstericileri bir
ölçüde yönlendiriyordu.

Þanghay'daki gösteriden
önce bu kentteki milyonlarca
cep telefonuna "ülkenizi ne
kadar sevdiðinizi gösterin
ama yasalarý da çiðnemeyin"
mesajý alýyorlardý. 

Þanghay Üniversitesinden
bir öðretim görevlisi "aynen

kültür devriminde olduðu
gibi polis arabalarý kala-
balýða yol gösteriyordu ama
eskiden daha büyük kala-
balýklar sokaklara çýkýyordu"
diyor.

1966'da Kültür Devrimi,
iktidardaki Komünist Partisi
yönetiminin bir kýsmýnýn
Parti içindeki konumlarýný
güçlendirmek için baþlattýk-
larý bir süreçti.

Rejim bu defa gösterileri
ayný biçimde desteklemiyor.
Resmi bir açýklama gösteri-
lerin bitmesini istiyor ve
Japonya ile resmi
görüþmelerin baþlayacaðýný
söylüyordu.

Ancak 1966'da olduðu gibi
azýcýk resmi bir destekle
baþlayan gösteriler hýzla
kontrolden çýkarak yayýla-
bilir. Böyle bir geliþme
Japonya ile Çin arasýndaki
yýllýk 89 milyar dolarlýk
ticareti bozabilir. Ayrýca
yaygýnlaþan gösteriler Çin
toplumundaki istikrarý iyice
sarsabilir.

Þanghay'daki genç bir gös-

terici "insanlar sadece
Japonya'ya karþý çýkmak için
gösteri yapmýyorlar. Baþka
hiç bir konuda gösteri
yapamýyorlar" diyordu.

Çin'de aþaðýdan gösteriler
giderek yaygýnlaþýyor. Resmi
açýklamalara göre geçen
sene gösteriler yüzde 15 art-
mýþ. Geçen yýl 3 milyon Çinli
çeþitli biçimlerde hükümetin
ekonomik politikalarýna,
özelleþtirmelere karþý çýkan
gösterilere katýlmýþ.

Bir Parti yetkilisi Japonya
karþýtý gösterilerden mem-

nun olduklarýný
söylerken "gösteri-
lerin kontrolden çýk-
masýndan da
çekindiklerini"
söylüyordu.

Çin, Mao'dan
Tiananmen
Meydaný'na, Charlie
Hore, Koral Yayýnlarý,
Karakedi
Kitabevi'nden isteye-
bilirsiniz
o536 335 10 19

Çin'deki Japonya karþýtý gösterilerin ardýnda ne var?

ÇÇiinn’’ddee  JJaappoonn  mmeezzaalliimmii

Japonya'nýn Çin'i 1930'lar ve 40'lardaki iþgali uzunluðu
ve korkunçluðu nedeniyle Çinliler için hala çok canlý bir
konu.

En korkunç olaylardan birisi 1937 yýlýnda Nankin'in
iþgali.

Japon ordusu bu kenti iþgal ettiðinde 10 binlercesi teslim
olmuþ asker olan 300.000 kiþiyi katletti. Siviller yakýlarak
öldürülmek gibi özellikle korkunç biçimlerde katledildi.

Ama daha binlerce köy ve kentte katliamlar oldu.
Erkekler öldürüldü, kadýnlara tecavüz edildi.

Japon ordusu askeri hedeflerin yaný sýra sivil hedefleri

özellikle bombaladý.
Kuzey Çin'in geniþ bölgelerine mikrop bombalarý atýldý.

Bir Japon bombardýman kampanyasý "üç bütünler" olarak
adlandýrýlýyordu: "bütününü öldür, bütününü yak,
bütününü imha et!"

Japonya Çin'i 1930'da iþgal etmeye baþladý. Önce Kuzey
Doðu'ya girdiler oradan Kuzey Çin'e ve Güney kýyýlarýna
yayýldýlar. Direniþin en önemli kýsmýný Komünist Partisi
gerçekleþtirdi. Komünist partisi bu direniþ boyunca yeni
bir ordu kurdu ve 1949'da iktidarý aldý.

Bu nedenle Japon okul kitaplarýnýn Nankin katliamýný
müfredattan çýkarmýþ olmasý Çin’in hertarafýnda yaygýn
gösterilere neden oldu.
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AAnnkkaarraa  BBaarrýýþþaarroocckk  ÝÝnniissii-
yyaattiiffii ilk merkezi toplantý-
sýný 22 Nisan’da  yaptý.
Toplantýda,  Beytepe’de ve
diðer üniversitelerde kam-
panyayý nasýl yaymaya ça-
lýþtýðýmýzý tartýþtýk. Beyte-
pe’de iki toplantý ve geçti-
ðimiz hafta açtýðýmýz
standýmýzla bunu herkese
duyurmaya çalýþtýk.
Ankara’daki faaliyetimizin
tek amacý AAnnkkaarraa
BBaarrýýþþaarroocckk  ÝÝnnssiiyyaattiiffii  olarak,
Ýstanbul'da  27-28
Aðustos’ta gerçekleþtirile-
cek olan festivale Ankara-
dan katýlýmý artýrmaya
çalýþmak ve daha geniþ
kapsamlý bir festivale dö-
nüþmesini saðlamaktýr.
Bu doðrultuda haziranýn

ilk haftasý Ankara'da bir
BBaarrýýþþaarroocckk etkinliði yap-
mak istiyoruz. 9-10 grubun
çýkabileceði ve birkaç atöl-
yenin yer alacaðý bir festi-
val gerçekleþtirmek istiyo-
ruz. Bunun için Çankaya
Belediyesi ile görüþmeler
yapýldý ve belediye festi-
valin gerçekleþmesi için
AAnnýýtttteeppee  PPaarrkkýý’ný bize tah-
sis etti. Ayrýca afiþ ve bilet
basýmýnda da bize yardým-
cý olabileceklerini söyledi-
ler. Bu hafta içersinde gru-
plarý da kesinleþtirip kam-
panyayý daha yoðun bir
þekilde yaymaya ve
sürdürmeye çalýþýyoruz. 
Ankara’daki tüm üniver-
sitelerde inisiyatifler oluþ-
turup daha geniþ bir An-
kara festivali ve katýlýmý
artýrmayý düþünüyoruz.
Çünkü biliyoruz ki
BBaarrýýþþaarroocckk  profesyonel
insanlarýn deðil, tamamen
amatör bir ruhla biraraya
gelen ve herkesin kendi-
sinden birþeyler katabile-
ceði bir kampanya.
Ankara’da iþte bu þekilde
hareket ediyoruz.
Dolayýsýyla BBaarrýýþþaarroocckk,
BBaarrýýþþaarroocckk  ÝÝnnssiiyyaattiiffii’nde
yer alan herkesin bir þeyler
katabileceði, fikirlerini
açýklayabileceð, kýsacasý
barýþseverlerin oluþtur-
duðu bir platform.      

SSAAHHTTEE  RROOCCKK''II
ÖÖLLDDÜÜRRÜÜRR  !!!!!!

Ankara iletiþim için.
GGöökkttaaþþ: 0535 517 82 70
UUmmuutt: 0544 259 02 93

AAnnkkaarraa’’ddaa
bbaarrýýþþaarroocckk
iinniissiiyyaattiiffii
kkuurruulldduu

Sýklýkla faþizmin insanýn
doðasýnda bulunan
'saldýrganlýk'la açýk-
landýðýna, faþist partilerin
diðer sað partilerle eþ
tutulduklarýna ya da
baskýcý tüm rejimlerin
faþizm olarak
adlandýrýldýðýna tanýk
oluyoruz. Ýnsanlýk tari-
hinde büyük yýkýmlara
yol açan bir çok savaþ ve
diktatörlük yaþanmýþ
olmasýna raðmen faþizm
bunlarýn tümünden fark-
lýdýr. Çünkü faþizm 'bu
saldýrganlýðý daha önce
hiç varolmayan belirli bir
toplumsal, politik ve
askeri kalýba dökmektir'. 
Faþizmin yükseliþi mod-
ern kapitalizmin
ürünüdür. Kapitalizmin
derin krizlere girdiði
dönemlerde, onun krizini
çözmek üzere büyük ser-
mayenin onayý ile, fakat
onu politik olarak mülk-
süzleþtirerek iktidara
gelir. Bunu yaparken tüm
toplumu baþtan aþaðý
yeniden ve totaliter bir
biçimde örgütler.

Mussolini Ýtalya'da
1922'de, büyük
bankacýlýk, çelik, maden-
cilik ve nakliye sektörleri
çöktüðünde iktidara
geldi. Hitler'i iktidara
taþýyan 1930 bunalýmý
döneminde Almanya'da
iþsiz sayýsý 1929'da 1.3
milyon, 1930'da 3 milyon
ve 1931'de 4.3 milyondu.
Hitler'in iktidara geldiði
1933 yýlýnda bu rakam 6
milyona yükseldi. 
Ýþte faþizm böylesi kriz
durumlarýnda, þartlarý
tekelci kapitalizmin belirli
gruplarýnýn kar elde etm-
eye devam etmesini
saðlayacak þekilde bird-
enbire ve þiddet kulla-
narak deðiþtirir.
Almanya'da Hitler'in ikti-
dara gelmesinden (1933)
sonra bütün sýnai ve ticari
teþebbüslerin karlarý
1933'de 6.6 milyar mark'-
tan 1938'de 15 milyar
marka yükseldi.
Sermayenin milli gelirden
aldýðý pay 1932'de %17.4
iken, 1937'de %25.2'ye,
1938'de de %26'ya çýktý. 

Faþizmin ilk hedefi
örgütlü iþçi sýnýfýdýr
Derin kriz dönemlerinde
egemen sýnýfýn, devletin
yürütme görevini
merkezileþtirmekten
baþka bir çaresi
kalmadýðýnda, baþarmasý
gereken ilk iþ örgütlü iþçi
sýnýfýný daðýtmak, önder-
liklerini yok etmektir. Rus
devrimcisi Troçki'nin
söylediði gibi, "Faþizmin
tarihsel iþlevi iþçi sýnýfýný
ezmek, iþçi sýnýfý örgüt-
lerini yok etmek ve kapi-
talistler toplumu yönete-
meyecek duruma geldik-
lerinde politik özgürlük-
leri kaldýrmaktýr." Çünkü
kriz dönemleri ayný
zamanda iþçi sýnýfý için de
fýrsatlar dönemidir. Bu
nedenle öncelikle onun
her türlü direnme
yeteneðinin kýrýlmasý
gerekir. Bu da ancak
sokakta gerçekleþtirilecek
sistematik bir terör ve
yýldýrma ile olur. 1933'te 1
Mayýs'ý ilk kez sosyal
demokratlarla birlikte
kutlayan Naziler, 2

Mayýs'ta bütün sendika
liderlerini tutuklayýp
sendikalarý kapattýlar. 
Faþizm bir kitle hareke-
tidir
Hem ekonomik hem de
politik anlamda bu denli
merkezi bir yapý kurmak,
ve iþçi sýnýfýnýn ve
toplumun tüm örgütlü
güçlerini daðýtmak
basitçe bir darbe ya da
polis devleti ile yapýla-
bilecek bir þey deðildir.
Böyle bir deðiþim ancak
kitle hareketi ile olabilir.
Bu kitle hareketi, burju-
vazi ve proletarya arasýn-
da üçüncü bir sýnýf olarak
bulunan ve ekonomik
kriz ile beraber hýzla yok-
sullaþan, küçük burju-
vaziye ve onun milliyetçi
ve çoðu kez anti-kapital-
ist öfkesine dayanýr.
Küçük burjuvazi, hem
krizden dolayý hýzla pro-
leterleþtiði için hem de
sýnýfsal yapýsý gereði
faþizmin ýrkçýlýk, cin-
siyetçilik gibi ideolojiler-
ine daha yatkýn olduðu
için faþizmin tabanýný

oluþturur. 
Faþizme karþý mücadele
Faþizm modern kapital-
izmin ürünü olan ve
onun krizine yanýt üreten
bir sistem olduðu için
kapitalizme karþý
mücadeleden ayrýlamaz. 
Faþizm sokakta kendini
gösteren ve büyüyen bir
hareket olduðu için,
ancak ona karþý yine
sokakta verilen kolektif
ve kitlesel bir mücadele
faþizmi sindirebilir.
Bunun yolu ise faþizmin
sýradan insanlara, eþcin-
sellere, kadýnlara,
siyahlara, Kürtlere, düþ-
man olduðunu anlata-
bilmekten geçer. 2002
yýlýnda Fransa'da yapýlan
cumhurbaþkanlýðý seçim-
lerinde Le Pen'in lider-
liðindeki Ulusal
Cephe'nin %17 oy
almasýnýn ardýndan
düzenlenen kitlesel gös-
teriler bunun en iyi
örneðidir. 
Arife KÖSE

FFaaþþiizzmmee  kkaarrþþýý  BBiirrlleeþþiikk  CCeepphhee  ttaakkttiiððii

Tarihten dersler

Faþizme karþý mücadelede en
doðru yöntem, reformist iþçileri
ile komünist iþçilerin beraber
mücadele etmesini öneren bir-
leþik cephe taktiðidir. Troçki
1922'de birleþik cephe taktiðinin
mantýðýný þöyle açýklýyordu:
"Cephe birliði sonuç olarak bizim
belli konularda ve belli sýnýrlar
içinde kendi eylemlerimizi
pratikte reformist örgütlerinkiyle
iliþkilendirmeye hazýr olduðu-
muzu varsayar; elbette bu
örgütler mücadeleci iþçilerin
önemli kesimlerinin iradesini
yansýtmaya devam ettiði sürece.

Ama biz onlardan ayrýlmamýþ
mýydýk? Evet, çünkü iþçi sýnýfý
hareketinin temel sorunlarýnda
farklý görüþlere sahibiz.

Ama yine de onlarla anlaþmaya
mý çalýþacaðýz? Evet, onlarý
izleyen kitlelerin bizi izleyen kit-
leyle ortak mücadeleye atýlmaya
hazýr olduðu durumlarda ve
reformistler az ya da çok bu
mücadelenin bir aracý olmaya
zorlandýklarýnda". Yani birleþik
cephenin iki yönü vardýr: 1- Ýþçi
sýnýfýnýn bütününü ilgilendiren
konular etrafýnda devrimcileri ve
reformistleri ortak mücadelede
birleþtirir;

2- Reformistler ve devrimciler
arasýnda kitleleri politik olarak
etkileme mücadelesini içerir.
Dolayýsýyla, birleþik cephe
içerisinde devrimcilerin örgütsel
ve politik baðýmsýzlýklarýný koru-
malarý çok önemlidir.

Troçki 1930'larýn baþýnda
sürgündeyken, Alman Sosyal
Demokrat ve Komünist

Partilerini Hitler'e karþý birleþm-
eye çaðýrdý. Ancak Stalinizmin
Komüntern'de yarattýðý tahrib-
atýn sonucunda, sosyal
demokratlarýn sosyal faþist ilan
edilmesiyle kimse Troçki'yi din-
lemedi. 1930 yýlýnda yapýlan
seçimlerde, Hitler'in partisinin
aldýðý oy 6 milyon iken Sosyal
Demokrat Parti ile Komünist
Parti'nin oylarýnýn toplamý 13
milyon'du. Eðer o dönemde

Alman Sosyal Demokrat Partisi
ve Komünist Parti Hitler'e karþý
eylem birliði yapmýþ olsaydý hem
Hitler yenilgiye uðratýlabilir hem
de günlük mücadele içerisinde
sosyal demokratlarla beraber
olan komünistler sosyal
demokrat iþçileri kazanarak
sosyalist bir devrimin önünü
açabilirlerdi. 

Birleþik cephe taktiðinin gün-
celliði

Bugün 1930'larda olduðu kadar
büyük bir ekonomik kriz yok.
Ancak neo liberal politikalar,
savaþ ve iþgal merkez partilerin
erimesine ve radikal fikirlerin
öne çýkmasýna neden oluyor. Bu
dönem sol için olduðu kadar,
faþist partiler için de çeþitli fýrsat-
lar saðlýyor. MHP'li faþistler
Türkiye'de bayrak yakýlmasý gibi
olaylarý bahane ederek hemen
sokaklarda saldýrmaya baþlýyor-
lar, Avrupa'da BNP (Ýngiltere)
gibi faþist partiler, anti-kapitalist
söylemler kullanarak kendilerini
bir seçim alternatifi olarak
topluma sunuyorlar. Dolayýsýyla
faþizm güncel bir tehdit olarak
karþýmýzda duruyor. 

Ancak bu, ayný zamanda
mücadelenin yükseldiði bir
dönem. Ve bu yeni mücadele
dönemi klasik anlamda olmasa
bile, kendi cephelerini yaratýyor.
Bugün her yerde savaþa ve kapi-
talizme karþý kurulan cepheler
günümüzün birleþik
cepheleridir.

Ancak kapitalizme ve savaþa
karþý olan, milliyetçi olmayan
yeni bir sol bu hareketi kucak-
layabilir ve bir adým ileriye
taþýyabilir. Ýþte bu nedenle yapýl-
masý gereken devrimci partinin
inþasýný unutmadan, savaþa, neo
liberal politikalara ve faþizme
karþý olan herkesi bu kampa-
nyalarda bir araya getirmek ve
bu mücadele içerisinde kendisini
'yurtseverlik'de dahil olmak
üzere her türlü milliyetçi fikird-
en arýndýrmýþ yeni bir sol inþa
etmektir.

BÝZE
GÖRE

OKUR
MEKTUPLARI

Barýþarock örgütleme
toplantýlarý:

Çarþamba günleri 19.00
Karakedi’de
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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?  
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M
arksizm
alýþýlagemiþ
sol tartýþma
üslubu içinde

yapýlmýyor. saatler
süren uzun toplantýlar
yok. Her konu 1 sat 15
dakika tartýþýlýyor.
Önce sunuþ konuþ-
malarý var. Sonra
salonda yer alan
herkesin katýlabileceði
bir tartýþma. Son olarak
konuþmacýlara kýsa
birer konuþma hakký.

EVSAHÝBÝ

Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi, DSÝP Marksizm
2005’in ev sahipliðini
yapýyor.

Toplantýlara hareketin
sorunlarýný tartýþmak

isteyen, hareketin
geliþmesine katkýda
bulunmak isteyen,
hareketin örgütlen-
mesini inþa etmek
isteyen herkes katýla-
bilir.

DSÝP’in fikirlerine katýl-
mayabilirsiniz ama
gene de toplantýlara
katýlýp fikirlerinizi
savunabilirsiniz. Zaten
sunuþ konuþmasý
yapanlarýn çoðu DSÝP
üyesi deðil.

KÝTAPÇI

Toplantýlar boyunca
Karakedi Kitapevi 4 bin
çeþit kitabý ile açýk ola-
cak.

Birçok kitapta büyük
indirim var. hareketin

sorunlarýný tartýþan
bütün kitaplarý
Karakedi’de bula-
bilirsiniz.

KALACAK  YER

Eðer Ýstanbul dýþýndan
geliyorsanýz Marksizm
2005 boyunca kalacak
yer bulabiliriz.

ÖRGÜTLEYÝN

Tartýþmak, yeni bir
dünyay giden yolu
aydýnlatmak, yeni
aktivistlerle tanýþmak
istiyorsanýz Marksizm
2005’in örgütlenme-
sine katýlýn.

Birlikte sorunlarýmýzý
ortaya koyalým, birliket
tartýþalým, birlikte
örgütlenelim.
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Ýncirlik Üssü'nün Irak ve
Afganistan'a lojistik sevkiyat için
ABD ordusu tarafýndan kullanýlmasý-
na izin veren Bakanlar Kurulu karar-
namesi, Cumhurbaþkaný SSeezzeerr
tarafýndan onaylandý. Buna göre,
büyük charter kargo uçaklarý ile taþý-
nacak askeri malzemeler Ýncirlik'te
depolanacak ve ardýndan buradan
kargo uçaklarý ile Irak ve Afganistan'a
ulaþtýrýlacak. Ayrýca Ýskenderun
limaný da bu kapsamda kullanýlacak.
Hükümet üssün silah sevkiyatý için
kullanýlmayacaðýný açýklasa da karar-
namenin içeriði 'gizli' olduðu
gerekçesiyle yayýnlanmýyor. 

Anayasanýn 92. maddesine göre
Türkiye'de yabancý güç bulundurul-
masý Meclis’in iznine baðlý olmak
zorundadýr. Hükümet Ýncirlik
Üssü'nün kullanýmýna Bakanlar
Kurulu kararnamesi ile izin vererek,
üstelik kararnamenin içeriðini açýkla-
mayarak anayasayý çiðniyor. Üs
malzeme taþýma dýþýnda baþka bir
amaçla kullanýlmayacaksa o zaman
neden kararnamenin içeriði halktan

saklanýyor? Bu halkýn bilgi edinme
hakkýný çiðnemektir.

Üstelik Türk halký 1 Mart 2003'te
tezkerenin meclisten geçmesine izin
vermeyerek hükümetin BBuusshh'un
savaþlarýna dahil olmasýný istemediði-
ni göstermiþtir. Þimdi hükümet gizli
kararnamelerle iþi oldu bittiye getir-
erek halkýn iradesini çiðnemektedir. 

Komþuma dokunma!

BBuusshh, eline geçen her fýrsatta Ýran'a
ve Suriye'ye yönelik tehditler savu-
ruyor. CCoonnddeelllleezzaa  RRiiccee,, Belarus'a,
Latin Amerika'ya demokrasi dersi
vermeye kalkýyor. Yani BBuusshh ve çetesi
dünyanýn her yerine burnunu sokma
hakkýný kendinde görüyor. Ýncirlik
BBuusshh'un yeni saldýrý planlarýnda
merkezi bir öneme sahip. Hükümet
ise üssün 'insani amaçlarla' kullanýla-
caðý yalanýyla göz boyamaya çalýþýy-
or. Bir üssün insani amaçlarla kul-
lanýlmasýnýn tek yolu kapatýlmasýdýr. 

BBaakkaannllaarr  KKuurruulluu  kkaarraarrnnaammeessiinniinn
iiççeerriiððii  aaççýýkkllaannmmaallýý,,  ÝÝnncciirrlliikk  ÜÜssssüü  kkaapp-
aattýýllmmaallýýddýýrr!!  

Kararname açýklansýn
Ýncirlik kapatýlsýn!

Küresel  Barýþ  ve  Adalet
Koalisyonu 'Ýncirlik
Kapatýlsýn, Komþuma
Dokunma' kampanyasý
çerçevesinde 28 Mayýs'ta
Ýncirlik'te bir basýn açýk-
lamasý yapacak. Küresel
BAK bu eylemle, bir kez
daha, Türkiye'deki

savaþ karþýtlarýnýn Ýncir-
lik Üssü'nün sýnýrlý ya
da sýnýrsýz bir þekilde
ABD tarafýndan
Afganistan ve Irak iþgal-
lerinin devamýný saðla-
mak ve Ýran ve
Suriye'ye saldýrmak için
kullanýlmasýný

istemediðini göstermeyi
planlýyor. Küresel
BAK'tan Yýldýz  Önen:
"Biz Ýncirlik'in hiçbir

savaþta kullanýlma-
masýný istiyoruz. Çünkü
yalnýzca Irak'la ilgili
deðil. Bush yeniden
seçildiðinden beri, Ýran'a

ve Suriye'ye tehditler
savuruyor. Bunlar yet-
mezmiþ gibi, bir de
'tehlikeli ülkeler'
kavramý oluþturuluyor.
Ýncirlik bütün bunlarla
ilgili merkezi bir üs.
Hiçbir ülkeye yönelik
olarak, ABD'nin kul-

lanýmýna açýlmamalý. Biz
Ýncirlik'in kapatýlýp, yer-
ine çocuk parký ya da
halý saha yapýlmasýný
istiyoruz." dedi.
Küresel  BAK aktivistleri
Ýncirlik'e gitmek üzere
27  Mayýs  Cuma  akþamý
Ýstanbul'dan otobüslerle

yola çýkacaklar ve 28
Mayýs'ta Ýncirlik'te,
Adana'daki savaþ karþýt-
larý ile birlikte kitlesel
bir basýn açýklamasý
yapacaklar. Gelmek
isteyenler isimlerini
yazdýrabilirler.
Ýletiþim:  (212)  243  89  57

Küresel BAK
Ýncirlik’e gidiyor


