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AKP hükümeti IMF’yle 3 yýllýk
yeni bir stand-by anlaþmasý
imzaladý. Böylece gelecek 3
yýlýmýz daha IMF’nin ipoteði
altýna girmiþ oldu.
Türkiye bu anlaþmayla 19
alanda, yapýsal reformlar adý
altýnda, yeni yükümlülükler
üstlendi.
Hükümetin kamu açýklarýna
kilit vurma operas-yonu
belediye borçlanmalarýna
kadar geniþletildi.
IMF saðlýk sektörü için ek
tedbirler istemiþti, bunlar da
kabul edildi. ‘Reformlarýn
saðlýktaki olasý maliyetleri’nin
karþýlanmasý için saðlýk
hakkýmýz satýlýða çýkarýldý.
Cari açýklarýn azaltýlmasý
istendi. Hükümet bunu yeni
vergilerle karþýlayacak. Yani
yine cebimizdeki delik
büyüyecek.
Kamunun elinde kalan son
kurumlarýn özelleþtirilmesinin
bu yýl içinde tamamlanmasý
istendi. Bu, zaten had safhaya

ulaþmýþ iþsizliðin biraz daha
artmasý, iþsizler ordusuna
yeni insanlarýn katýlmasý
anlamýna geliyor.
Üstelik bir de IMF Birinci
Baþkan Yardýmcýsý Ann
Krueger Türkiye’ye gelip
iþçilere tehditler savurdu:
“Reformalarý yapmazsanýz
emekli maaþlarý ödenmez;
asgari ücret çok yüksek,
düþürün, o parayla yaþamak
zorundasýnýz!”
Ýktidara gelirken yoksullarýn
hizmetinde olacaðýný, kendisinin de ezilenler arasýndan,
Kasýmpaþa’dan çýktýðýný
söyleyen Baþbakan, ülkenin
geleceðini paranýn uluslararasý patronlarýna teslim
etti.
Alýnan yeni 10 milyar dolar
borç onun deðil, bizim
cebimizden ödenecek.
IMF’nin yeni saldýrý dalgasýna sonuna kadar direneceðiz.
Geleceðimizi IMF’ye teslim
etmeyeceðiz!
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Asgari ücret için
mücadeleye!
IMF Baþkan Yardýmcýsý Ann
Krueger, asgari ücret-le ilgili sözleriyle, aslýnda IMF'nin dünya
yoksullarýna ne önerdiðini çok iyi
özetlemiþ oldu: açlýk ve sefalet.
Bu sözler yalnýz hüküme-te deðil,
bize de bir uyarý niteliðinde okunmalý. Artýk, her yýl toplanýp, açlýk
sýnýrý altýnda bir ücret belirleyen
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
kararlarýna boyun eðmenin
zamaný geçti. Tüm sendikalar, sivil
toplum kuruluþlarý, diðer
demokratik kitle örgütleri, tüm sol
parti, örgüt ve gruplar, asgari
ücret etrafýnda çok geniþ çaplý ve
somut bir kampanya yürütmek
zorundalar.
Bu ülkede asgari ücret beþ milyon iþçiyi ilgilendiriyor. Bunlarýn
aileleri, bakmak zorunda olduklarý
çocuklarý, alýþveriþ ettikleri
mahalle bakkalý, manavý, kasabý
da gözönüne alýndýðýnda yapýla-

1) Asgari ücret
üzerindeki tüm
vergi ve kesintiler kaldýrýlsýn.
2) Asgari ücret
aylýk net 1.500
YTL olsun.
3) Yýllýk deðil,
Geçtiðimiz günlerde
Türkiye'ye gelen IMF
Baþkan Yardýmcýsý Ann
Krueger iþçi sýnýfýna pek
çok tehdit savurdu. Sosyal
güvenliðin tamamen
ortadan kalkmasý demek
olan sosyal güvenlik
reformlarý gerçekleþmezse
emekliye maaþ ödenemez
diyen Krueger, IMF'nin Ýþ
Güvencesi Yasasý'ndan
doðan tazminatlara göz
diktiðini de açýk açýk söyledi; tazminatlarýn aþaðý çekilmesini istedi.
Asýl büyük tehdit ise
asgari ücret konusunda
geldi. Krueger, asgari
ücretin çok yüksek

cak kampanyanýn çapýnýn büyüklü-ðü anlaþýlýr.
Toplumda büyük yanký
uyandýrabilecek bir asgari ücret
kampanyasý baþka mücadelelerin
de önünü açacaktýr.
Kampanyayý hiç sulandýrmadan,
yalnýz ve yalnýz asgari ücret
temelinde kurmak gerekir. Somut
bir rakam ve artýþ oraný belirlenmeli ve bu kazanýlana kadar
hükümetle diþe diþ bir mücadeleye
girilmeli.
Dar çevrelerde deðil, tüm ülke
çapýnda, kapý kapý dolaþarak,
asgari ücret mitingleri düzenleyerek hükümet sýkýþtýrýlmalý.
Kazanýmla çýkýldýðýnda yalnýz
hükümete deðil, IMF'nin yüzsüz
sözcülerine de büyük bir darbe
vurulmuþ ve hayatýmýzý karartan
IMF politikalarý çöpe gönderilmiþ
olacaktýr.

yapýlsýn.
4) 16 yaþ altýüstü ayrýmý

kaldýrýlsýn, her
yaþa eþit asgari
ücret ödensin.

IMF tehdit etti
olduðunu söyledikten
sonra gelen "Siz ayda 230
dolarla yaþayabilir
misiniz?" sorusuna,
"Yaþamak zorundasýnýz!"
diye cevap verdi. Kiþi baþýna gelirde dünyada 65.sýrada olan Türkiye'nin yoksullarýna verilen, sadaka
niteliðindeki asgari ücreti

bile çok gören IMF ile
hükümet üç yýllýk yeni bir
stand-by anlaþmasý imzaladý.
Alýnacak 10 milyar dolar
karþýlýðýnda IMF'ye 19
konuda söz verildi. Bunlar
arasýnda personel masraflarýnýn azaltýlmasý, yani
iþçi çýkarma; kalan son

devlet bankalarýnýn da
özelleþtirilmesi, yani yine
iþçi çýkarma; zenginlere
gelir vergisi indirimi; Türk
Telekom, Erdemir ve
Tüpraþ'ýn kalan
hisselerinin de bu yýl
içinde özelleþtirilmesi var.
Uygulanan politikalar
yetersiz kalýrsa ek vergiler

5) Asgari ücretten halen alýnmakta olan tüm
sosyal kesintiler
saedece iþveren
tarafýndan
karþýlansýn.
gelecek. Bu da biraz daha
yoksullaþmamýz anlamýna
geliyor. IMF'nin personel
azaltýlmasýný istemediði,
hatta ek personel vurgusu
yaptýðý tek kamu kurumu
vergi daireleri.
Ýktidara gelirken yoksullarýn desteðini almak
için halka sözler veren
hükümet, þimdi IMF'ye
borçlarý azaltma sözü
veriyor. Bu borçlarýn nasýl
ödendiðini biliyoruz. Vergi
dairelerine neden ek personel istendiði de bunu
açýklýyor zaten. Yeni standby, IMF'ye karþý yeni bir
mücadelenin de haberini
veriyor.

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-m
mail:

1 Ocak 2000'de 82.417.500
TL olan asgari ücret, 1
Ocak 2005'te ancak
350.153.000 TL'ye çýkabildi.
O da 16 yaþýndan büyükler
için. Daha küçük yaþtakiler
için ücret 297.920.700 TL.
Bu rakam, dünyanýn ikinci
en pahalý emlak rakamlarýna sahip Ýstanbul'da ev
kirasýný bile karþýlamaya
yetmiyor.
Asgari ücretten vergi ve
kesintiler toplamý 16 yaþ
üstü için 138.546.450 TL; 16
yaþ altý için 117.879.300 TL.
her iki gruptan SSK primi,
iþsizlik sigorta fonu, gelir
vergisi ve damga vergisi
kesiliyor.
Türk-Ýþ'in her yýl tekrarladýðý talep, asgari ücretin
en düþük memur maaþýna
eþitlenmesi. Bu ise þu an
510 milyon civarýnda, yani
yine açlýk sýnýrýnýn altýnda.
DÝE bu yýl asgari ücret için
422 milyon önerdi.

IMF 1. Baþkan yardýmcýsý Ann Krueger, asgari ücretin düþürülmesini istiyor

Taleplerimiz
aylýk enflasyon
artýþýnýn
üzerinde zam

Sayýlarla
asgari
ücret

Telefon:

“Küçül,
kolay
satalým”
Hükümetle IMF arasýnda
imzalanan srand-by anlaþmasý geriye kalan kamu
bankalarýnýn da özelleþtirilmesini istiyor. Sýrada iki
büyük kamu bankasý,
Ziraat ve Halk Bankasý
var.
Ziraat ve Halk Bankasý
için “2010 yýlýna kadar
yapýlacaklar listesi” belirlendi. Her iki bankada her
açýdan küçülecek.
Þimdi bankacýlýk sektörü
içinde yüzde 22’lik bir
paya sahip olan Ziraat
Bankasý bu payýný yarý
yarýya azaltarak yüzde
11’e düþürecek. Böylece
þimdi 15 milyar deðeri
olan Ziraat Bankasý’nýn
deðeri 4 milyar dolara
inecek. Dolayýsýyla satýþý
kolaylaþtýrýlmýþ olacak.
Birçok baþka sektörde de
(örneðin Türk
Telekom’da) yapýlan bu
uygulama ile bankacýlýk
sektörü oýrtalama yüzde
15 büyürken Ziraat
Bankasý frene basarak
yüzde 6 büyüyecek.
Bu senenin ilk üç ayýnda
kârlarý yüzde 233 olan
Ziraat bankasý net 416 trilyon kâr etti. Küçülürken
kârlýlýðýnýn da azalmamasý, tam tersine artmasý
isteniyor.
Bunun tek yolu alacaklarýnýn bir kýsmýndan vaz
geçmesi ve personel azaltmaktýr.
Ziraat Bankasý çalýþanlarý
ve emek hareketi bu
operasyona direnmelidir.
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BAÞYAZI
Birleþik bir
mücadele
çizgisi
Bir süredir emekçiler daha hareketli.
Özelleþtirmelere karþý yükselen bir
mücadele var. Saðlýk emekçileri
istikrarlý bir biçimde direniyor.
Saðlýðýn özelleþtirilmesine karþý çýkýyorlar.Üstelik saðlýk sektöründe bir leþik bir mücadele veriliyor.
Doktorlarýn örgütü ile memurla ve iþçi
statüsünde çalýþanlarýn sendikal örgüt leri yan yana.
Baþarýlý bir direniþ de KESK'e baðlý
BES'den geldi. Türkiye'nin en büyük
sendikasý Eðitim-S
Sen ise kapatýlmak
isteniyor.
Ve bu arada egemen sýnýf daha da
güçlü saldýrmaya hazýrlanýyor. IMF
asgari ücretin düþürülmesini isterken
IMF bürokratlarý Türkiye hükümetine
3 yýllýk bir anlaþmayý daha imzalat týlar.
Bu üç yýllýk anlaþma ile tüm hükümet
harcamalarýnda kesintiler planlanýyor.
Yeni özelleþtirmeler, yeni iþten çýkar malar. Sadece saðlýkta, sosyal sigorta lar alanýnda ve eðitimde deðil her
alanda bir saldýrý geliyor.
Bu saldýrýya karþý emek örgütlerinin
ortak direniþi çok önemli.
Tek tek sendikalar bu saldýrýyý durduramaz. Birleþik bir mücadele gerekli.
Bu nedenle KESK Genel Kurulu'nda
emek örgütlerinin liderliklerinin bir leþik mücadele vurgusu yapmýþ olmasý
çok önemli.
Ancak bu sözde kalmamalý hayata
geçmelidir.
Emek örgütleri, en önemlisi KESK
giderek etkinliðini yitirmektedir.
Sendikalaþmayý ve grev hakkýný
mücadele ile meþrulaþtýrmýþ olan
KESK'in ayný mücadeleci hatta yürüm eye baþlamasý tüm emek hareketi için
yol açýsý olacaktýr ve bu nedenle çok
önemlidir.
KESK'in yeni yöneticilerine önemli
görevler düþmektedir.
Emek hareketinin ayný zamanda
yýðýnsal bir siyasal sese ihtiyacý var.
hem de acilen.
Hareketin var olan sol örgütlerle
ilerleyebilmesi mümkün deðil. Ayný
þekilde var olan sol örgütlerin aritmetik bir toplamý da yeterli deðil.
Yenilenmiþ, uluslararasý hareketle
saðlam baðlarý olan, emeðin bütün
taleplerini destekleyen, mücadeleci bir
örgüt mutlaka sendikal hareketi de
içermelidir.

sosyalist iþçi

Demokrasi zor zanaat!
Cengiz ALÐAN
Abdullah Öcalan'ýn yeniden
yargýlanmasý olasýlýðýný gündeme
getiren AÝHM kararý, demokrasi
güçleri ile demokrasi düþmanlarý
arasýnda yeniden bir saflaþmaya ve
saflarýn belirginleþmesine yol açtý.
Demokrasiden korkanlar hep bir
aðýzdan saldýrýya geçtiler: MHP’li
ülkücü faþistler "kararý tanýmayýz"
açýklamasýnýn ardýndan hemen
sokak gösterilerine baþladý.
Erzurum'da üç bin ülkücü faþist gösteri yaptý. Adana mezarlýðýnda
Ülkücü Ýþçiler Derneði üyeleri idam
sehpasý kurup Öcalan kuklasý
astýlar, zihniyetlerine tamamen
uygun biçimde.

Laik cephe
Laik cephenin güzide sözcülerinden Anayasa Mahkemesi’nin
tavrý en ikiyüzlü tavýrlardandý.
Anayasa Mahkemesi, AÝHM
kararýnýn yanlýþ olduðunu, çifte
standart taþýdýðýný açýkladý.
Oysa ayný Anayasa Mahkemesi
ayný AÝHM'nin daha geçtiðimiz
aylarda türban, Erbakan ve Refah
Partisi'nin kapatýlmasý ko-nularýnda
verdiði, iþlerine gelen kararý sevinçle
karþýlamýþ, laiklerin amentüsü gibi
algýlayýp sýmsýký sarýlmýþ ve bundan
sonraki davalarda örnek olarak kullanýlacaðýný söylemiþti.
Demek ki, bu mahkeme iþine gelen
kararý kendi kararýymýþ gibi benimsiyor, ayný kurumun, iþine gelmeyen
bir baþka kararýna köpürüyor.
Hangisi çifte standart?

Milliyetçiliðin solu
Sol milliyetçiliðin iki kalesi Ýþçi
Partisi ve CHP de kararýn tanýnmamasý yönünde (MHP ile ayný beyan)
görüþ bildirdiler. Hatta Baykal bu
durumdan kurtulmak için formül

bile önerdi: "Avrupa Konseyi
Delegeler Komitesi'ndeki 46 ülkenin
24'ünü ikna edersek, bu iþ orada
biter!" . Özgürlüklerin savunucusu
olmakla bilinen sosyal demokrat
ideolojiyle ipleri çok önceden koparmýþ olan CHP liderliði, en temel
insan haklarýndan biri olan adil
yargýlanma hakkýnýn ihlali konusunda, bu özgürlüðün karþýsýnda yer
alýyor ve yine (bayrak histerisi vb.
olaylarda olduðu gibi) milliyetçiðin
deðirmenine su taþýyor.

Eski darbeciler
12 Eylül'ün mimarý, "Asmayalým
da besleyelim mi?" veciz-i meþhurunun sahibi, Orgeneral
Cumhurbaþkaný Kenan Evren, kararý
adil yargýlanma hakký yönünde
atýlmýþ bir demokrasi adýmýna deðil,
Avrupalýlarýn askerleri sevmemesine
baðlýyor, bu sevgisizliðin de Alman
ordusunun 2. Dünya Savaþý'nda
yaptýklarýndan kaynaklandýðýný
söylüyor.
Paþa, Öcalan'ýn yargýlandýðý
mahkemede askeri hakim bulunmasýna neden itiraz edildiðini
anlayamadýðýný, askeri hakimlerin
de hukuk fakültesi mezunu olduklarýný söylüyor.

Þimdi yine taraflar:
demokrasi ýrmaðýnýn karþý
yakasýnda, her zamanki yer lerinde saf tutuyorlar.
Faþistinden muhafazakarýna,
saðcýsýndan solcusuna, liber alinden Kürt düþmanýna
kadar, her türden milliyetçi,
Öcalan davasýný yine mil liyetçi bir histerinin
malzemesi yapýyorlar,
yapacaklar.

Marmaris ve Bodrum'da, deniz
kýyýsýnda geçen onca yýllýk sakin
hayatýn ardýndan darbeci kafasýndan
hiçbir þey kaybetmediðini iletmiþ
oluyor bize.

Yeni darbeciler
Bugüne kadar yaptýðý dört askeri
darbeyle 'vatanýn bölünmez bütünlüðüne' büyük katkýlar yaparken,
demokrasinin belini bir daha
doðrultmamacasýna kýran ordunun
en üst kurumu Genelkurmay "Bu
davada biz tarafýz" buyurdu. Doðru.
Onlar taraf. Hep de taraf oldular. 27
Mayýs'ta Türkiye'yi ilk askeri darbeyle tanýþtýrýrken taraftýlar. 12
Mart'ta Kýzýldere katliamýný
yaparken, Denizler'i idam sehpasýna
yollarken de taraftýlar. 12 Eylül'de
650 bin kiþiyi tutuklayýp 50 insaný
asarken, aydýnlarý, devrimcile-ri,
sendikacýlarý, gazetecileri, iþçileri
hapse týkarken yine taraftýlar. 28
Þubat'ta parti kapatýp ardýndan
Güneydoðu'ya yapýlmýþ en büyük
operasyonu gerçekleþtirirken de
taraf kaldýlar. Þimdi yine taraflar:
demokrasi ýrmaðýnýn karþý yakasýnda, her zamanki yerlerinde saf
tutuyorlar.
Faþistinden muhafazakarýna,
saðcýsýndan solcusuna, liberalinden
Kürt düþmanýna kadar, her türden
milliyetçi, Öcalan davasýný yine milliyetçi bir histerinin malzemesi
yapýyorlar, yapacaklar. Ülkücü
faþistler, Tanýl Bora’nýn deyimiyle
‘anti-Kürt hýnç’larýný, internet
sitelerinde “Bunlarý tek tek
öldürmek yetmez; kitlesel imhaya
yönelmemiz gerek!”, diyerek duyuruyorlar.
Demokratikleþme zor iþ.
Komplocu, darbeci, baskýcý, ýrkçý,
tahammülsüz, militarist kafa yapýsýna demokrasi aþýsý yapmak daha da
zor iþ.

DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
Uluslararasý Sosyalizm Akýmý ile, dünya antikapitalist hareketi ile
savaþ karþýtlarýyla iliþki kurmak istiyorsanýz,
baþka bir dünya için mücadele etmek istiyorsanýz
Her türlü bilgi için: 0536 - 335 10 19
z Beyoðlu: 0536 - 259 73 64 z Kadýköy: 0536 - 637 81 99 z Ankara: 0535 - 514 11 73 z Ýzmir: 0537 - 624 49 08
z Adapazarý: 0505 - 372 70 77 z Akhisar: 0544 - 515 62 59 z Antalya: 0537 - 492 66 66 z Bursa: 0535 - 422 39 65
z Denizli: 0543 - 476 27 88 z Karabük: 0533 - 77254 93 z Kütahya: 0544 - 515 62 59 z Muðla: 0505 - 361 80 82
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KESK Genel Kurulu mücadele kararý aldý

Ortak emekçi cephesi
AK Parti
AK'lýðýný
kanýtlýyor!
AK Parti'nin Ýçiþleri
Bakaný Abdülkadir AKsu
poliste 80 kiþiyi 1.sýnýf
emniyet müdürlüðüne
terfi ettirdi. Bunlar arasýnda, Mardin'in Kýzýltepe
ilçesinde 12 yaþýndaki
Uður Kaymaz ve babasý
Ahmet Kaymaz'ýn terörist
denilerek öldürülmesinden sonra açýða alýnan
Emniyet Müdür
Yardýmcýsý Kemal Dönmez
de var.
Ayrýca 'Fetullahçý Polisler'
raporunda yer alan Cavit
Çevik, Ömer Yýlmaz ve
Kemal Sonunur da terfiyle
ödüllendirildi. 1.Sýnýf
emniyet müdürlüðüne
yükseltilen bir isim de
Susurluk kazasýnda ölen
derin devlet çetecisi
Hüseyin Kocadað'ýn
kardeþi Ýhsan Kocadað.
Bakalým AK Parti daha ne
kadar AK kalabilecek?

Ülkücü
faþistlerin
avukatý da
çeteci
Mehmet Ali Aðca'nýn ve
Abdullah Öcalan davasýnda þehit ailelerinin
avukatlýðýný da yapan,
ülkücü faþistlerin ünlü
avukatý Þevket Can Özbay
hakkýnda, çete kurup
kaçak kazý yapmak ve jandarmaya rüþvet teklif
etmek suçlamasýyla gýyabi
tutuklama kararý çýkarýldý.
Ankara, Kýzýlcahamam
ilçesinde bir evin altýnda
üç milyon dolarlýk define
bulunduðu duyumu alan
Özbay sekiz kiþilik bir çete
kurup muhtardan izin
almaya gitti. Ýzni alamayýnca jandarma komutanýna bir milyon dolar
rüþvet teklif ederek
muhtarý uzaklaþtýrmasýný
istedi.
Daha sonra ev sahibinin
imzasýný taklit ederek
kazýya baþlandý, ancak jandarma baskýnýyla çete
yakalandý. Faþistlerin
avukatý ise kazý yerinde
yoktu. Þimdi aranýyor.

KESK'in 2. Olaðan Genel
Kurulu sona erdi. Mevcut
Genel Baþkan Sami Evren'in aday olmadýðý seçimlerde, kayýtlý 496 delegeden
444'ü oy kullanýrken, 442
oy geçerli sayýldý. Eski SES
Genel Baþkaný Ýsmail
Hakký Tombul KESK'in
yeni Genel Baþkaný seçildi.
2. Olaðan Genel Kurul,
iþçi ve kamu emekçilerinin
or-tak sendikalarda
örgütlenmesi konusundaki
tartýþmalarla baþladý.
Genel Kurul, emek ile
demokrasi sorunlarýnýn
tartýþýldýðý bir platform
oldu.
Sendikacýlar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve çok sayýda yabancý
emek örgütü temsilcisinin
katýlýmýyla gerçekleþen

Kurul'da, emek örgütlerinin tek çatý altýnda birleþmesi masaya yatýrýldý.
Sosyal adalet talebini
yükselten sendikalarýn iktidarlar tarafýndan susturulmak istendiðini belirten
Sami Evren, buna karþý daðýnýk haldeki emek örgütlerinin ortak mücadele için
birleþmesi gerektiðini vurguladý.
Sami Evren, yeni bir sosyal program etrafýnda bir
araya gelmesini istediði emek hareketi için, "Sendikalar düzeyinde birleþme
yerine iþ yerinde ve üretimin içinde dayanýþma ile
örülecek bir model" önerdi.
Sendikal taleplerle demokrasi talebinin ortak bir
muhalefet gücü olarak bir

araya gelmesi gerektiðini
belirten Hak-Ýþ Baþkaný
Salim Uslu, devletten, iktidardan ve siyasi partilerden baðýmsýz bir emek
hareketine ihtiyaç olduðunu vurguladý.
Çalýþanlarýn ortak
örgütlenmesi için KESK ile
iþbirliði çalýþmasýný derinleþtireceklerini belirten
DÝSK Baþkaný Süleyman
Çelebi ise emekten yana
bütün güçlerle dayanýþmanýn gerekli olduðunu,
emekçi programýna sahip
siyasi partilerin de bu kapsama girdiðini savundu.
Çelebi, "Ortak Çalýþanlar
Yasasý çýkmasa da emeðin
birliðine gönül verenler
yeni bir organizasyonu
gerçekleþtireceklerdir"
dedi.

Kimi zaman salona Türk
bayraðý asýlmamasý,
Abdullah Öcalan davasý
gerginliklere yol açtýysa
da, Genel Kurul, emekçilerin ortak örgütlenme
ihtiyacýnýn sýk sýk vurgulanmasý açýsýndan oldukça
verimli geçti.
KESK ve DÝSK’in tek çatý
altýnda birleþme çabalarýna
destek olmak, buna diðer
konfederasyonlarý da katmak için çabalamak
sendikal hareketin önündeki en önemli görev
olarak duruyor. Solun
çabasý da emek hareketinin
birliði yönünde olmalý.
Bu arada KESK Genel
Merkezi bir önceki Genel
Kurul’da alýnan karar
gereði Ýstanbul’dan
Ankara’ya taþýndý.

Yargýtay'dan inciler
Yargýtay Ceza Genel
Kurulu, TCK 312. Maddesi
uyarýnca 20 ay hapis cezasýna çarptýrýlan yazar
Mehmed Þevket Eygi'yle
ilgili gerekçeli kararýný
yayýnladý. 75 sayfadan
oluþan karar tüm
mahkemeler için geçerli
olacak. Kararda yer alan
bazý inciler þöyle:
-Düþünce özgürlüðü
sýnýrsýz bir özgürlük
deðildir.
-Ülkemizdeki laiklik

kavramý diðer ülkelerden
farklýdýr. Türbanýn
düþünce veya din ve vicdan özgürlüðü kapsamýnda kalmadýðý tartýþýlmaz
bir hukkuksal gerçekliktir.
-Dini inanç özgürlüðünün sýnýrsýzlýðý ancak
þeriat sistemlerinde vardýr.
-Düþünce özgürlüðünün
sýnýrlandýrýlmasý çoðulcu
demokrasiye güç
kazandýrýr.
-Hedef kitlenin tepkisini
koymamasý tehlike suçu-

nun somutlaþmadýðý
anlamýna gelmez. Durum
hedef kitlenin korumasýna
terk edilerek devletin
müdahalesi dýþlanamaz
-TCK 312.madde özgürlüðün öngörülen sýnýrlarý
doðrultusunda devletin
müdahaleci yönünü ortaya
koymaktadýr.
Yargýnýn en üst makamlarýndan birinin özgürlük
konusundaki bu 'itiraf'lardan sonra baþka söze
gerek var mý?

Irak Dünya Mahkemesi nihai
oturumu Haziran'da...
ABD ve yandaþlarýnýn Irak savaþý ve sonrasýndaki
sorumluluklarýnýn tartýþýlacaðý, baðýmsýz bir uluslararasý
inisiyatif tarafýndan çeþitli ülkelerde düzenlenen oturumlardan oluþan Irak Dünya Mahkemesi'nin (WTI,
www.worldtribunal.org) nihai
oturumu Ýstanbul'da yapýlacak.
23 Haziran akþamý bir konserle açýlacak olan Ýstanbul oturumu, 24-26 Haziran tarihleri
arasýnda Sultanahmet'te
Darphane-i Amire'de gerçekleþtirilecek.
Seyircilerin oturuma katýlýmý,
yerlerin kýsýtlý olmasý
nedeniyle, önkayýt sistemi ile
olacak. Bu nedenle, oturuma
katýlmak isteyenlerin register@worldtribunal.org adresine kayýt yaptýrmasý gerekmektedir.
Mahkeme hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiyi http://istanbul.worldtribunal.org adresinden alabilirsiniz.

Ülkücü faþistler ayine saldýrdý
Fener Rum Patriði
Bartholomeos,
Bergama'daki bir ayin
sýrasýnda ülkücü faþistlerin
yumurtalý saldýrýsýna
uðradý. Hristiyanlýðýn ilk
yedi kilisesinden biri
olmasý dolayýsýyla,
Hristiyan inanýþýnda önemli bir yeri bulunan
Bergama Bazilikasý'nda,
Aziz Yuhanna'yý anmak

için ayin yapýldýðý sýrada,
yandaki camiden çýkan 30
kadar ülkücü faþist, her
zamanki görevlerini yerine
getirerek, çirkin bir saldýrýda bulundu.
Faþistler baþkalarýnýn
inançlarýna da saygý duymaz. Ayin sýrasýna cami
giriþine Türk bayraðý
astýlar, ellerinde Türk ve
ülkü ocaklarý bayraklarýyla

slogan atýp minibüsteki ses
cihazýndan Mehter Marþý
çaldýlar. Ülkü ocaðý
baþkaný da "Bu kiþiye
haddi bildirilmeli" dedi.
Gösteri sonrasý, AKP'li
belediye baþkanýný ziyarete
giden Bartholomeos'un
bindiði otomobili yumurta
yaðmuruna tuttular. Ýþte
faþistlerin dinsel inanca
saygýsý.

KARAKEDÝ
KÝTABEVÝ
0536 335 10 19
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Siyasal Ýslam iflas mý etti?
Þenol KARAKAÞ
Siyasal Ýslami hareketin
dünya çapýnda geliþmesi,
yaygýnlaþmasý ve etkin bir
güç haline gelmesi milyonlarca insanýn "gerici-yobaz"
fikirlere duyduðu özlemin
patlamasýndan kaynaklanmýyor. Böyle olduðunu
iddia edenlere neden bu
fikirlerin, 1980'lerde
geliþmeye baþladýðýný ve
1990'larda kitlesel
hareketler biçimine
büründüklerini, neden
baþka bir tarihsel kesitte
siyasal Ýslamýn bu denli
kitleselleþemediðini sormak gerek.

Siyasal Ýslam hangi
koþullarda yükseldi?
1967 yýlýndaki Arap-Ýsrail
savaþýnda Araplarýn yenilgisi, Arap milliyetçiliðinin
gerilemeye baþlamasýna
neden oldu. Arap
dünyasýnda hakim eðilim
olan popülist ve batýlýlaþmacý milliyetçiliðin gerilemeye baþlamasýyla oluþan
boþluk, islami hareketlerin
radikal muhalif fikirlerinin
yaygýnlaþmasý için gerekli
olan politik iklimi oluþturdu.

Ýran Devrimi
1979'da Ýran'da gerçekleþen devrim ise siyasal
hareketin ivmelenmesine
ve Kuzey Afrika,
Ortadoðu, Türkiye,
Pakistan, Afganistan ve
Türki Cumhuriyetleri de
içine alan geniþ bir
coðrafyada prestij kazanmasýna neden oldu. Ýran
iþçi sýnýfýnýn Ýran Þahýna ve
emperyalistlere karþý
mücadelesinin tetiklediði
devrimin liderliðini Ýran
solunun akýl almaz politik
hatalarý sonucunda
Ayetullah Humeyni ele
geçirdi. Her þeye raðmen
Batý emperyalizminin
baskýlarýna ve ikiyüzlülüðüne karþý baþarý
kazanmýþ bir devrimin
üzerinden Ýslami bir devlet
kuruldu.Ýran'da toplumsal
iliþkileri radikal bir
biçimde deðiþtirmeyi ve
emperyalizme karþý Ýran
devrimini yaygýnlaþtýrmayý
hedefleyen Ýslami iktidar,
özellikle Ýran'daki ABD
konsolosluðunun iþgal
edilmesi gibi adýmlarý
attýðý ölçüde emperyalizme
karþý öfkeli dünyadaki
milyonlarca yoksullu heyecanlandýrdý.

Ekmek
ayaklanmalarý
Ýran devriminin yarattýðý
dalgalanma 1980'lerin
baþýnda Kuzey Afrika
ülkelerinde gerçekleþen
"ekmek ayaklanmalarý"nda
görüldü. Fas, Tunus ve
Sudan gibi ülkelerde küresel sermaye tüm dünyada
uyguladýðý neo liberal politikalarý çok daha þiddetle
uygulamaya geçmiþti.

IMF'nin "istikrar" politikalarý bu ülkelerde
hükümetlerce radikal bir
biçimde uygulandý. Temel
gýda maddelerine ve
ekmek fiyatlarýna getirilen
ani ve yüksek zamlar,
toplumun en yoksul kesimlerinde patlamalara
neden oldu. Ýslami hareket
bu ayaklanmalarýn
bazýlarýnýn baþlangýcýnda
etkili olurken bazýlarýnda
da baþlangýçta hiçbir etkisi
olmamasýna raðmen,
hareket içinde politik ve
örgütsel gücünü
geliþtirmeyi bildi.

Doðu Bloku'nun
çöküþü
1989-1991 yýlarýnda SSCB
önderliðindeki Doðu Bloku
ülkeleri ve en sonunda da
SSCB birer birer çöktüler.
Bu ülkelerdeki rejimleri,
yani devlet denetiminde
ekonomik kalkýnmacýlýðý
kendilerine önemli ölçüde
model alan Arap popülist
milliyetçi akýmlarýn gerilemesi daha da hýzlandý.
Sadece SSCB'nin bu
ülkelere verdiði mali ve
askeri destek ortadan kalktýðý için deðil. Bu akýmlar
ideolojik olarak maðlup
oldular. Böylece Ýslami
hareket, sosyalist hareketlerin, milliyetçi kalkýnmacý
hareketlerin, sosyal
demokrasinin ve devletçi
akýmlarýn zayýflamasýna
paralel olarak yükseliþini
hýzlandýrdý.

Kapitalizmin krizi ve
siyasal Ýslam
Ýslami akýmlarýn bir
muhalif uç olarak yükselmesi ve kitleselleþmesi

küresel sermeyeninin krize
yanýt olarak sunduðu
ekonomik politikalarýn
tahribatý karþýsýnda sosyalist ve sosyal demokrat
solun yanýtsýz kalmasýnýn
ürünü oldu. Benzer bir
geliþme Türkiye'de de
yaþandý.
Ýslami hareketin kent
yoksullarý ve iþçi sýnýfýnýn
örgütsüz kesimleri
üzerindeki ideolojik hegemonyasý Türkiye kapitalizminin krizine "Adil
Düzen" programýyla yanýt
vermesiyle baþladý.
Necmettin Erbakan'ýn
önderliðindeki hareket, ilk
kez bu programla gerçekten kitlesel bir hareket halini aldý. 1994 yýlýnda dibe
vuran krizin iþçi sýnýfý ve
yoksullar üzerindeki tahribatlarý gerçekten de
korkunç oldu. 1990'larýn
baþýndan 1998'e kadar
geçen dönemde iþçi ücretleri ortalama yüzde 32.8
deðer kaybetti. Ýslamcý
hareket bu koþullarda önce
Ýstanbul ve Ankara gibi
belediyeleri koparýp aldýðý
yerel seçimlerle, ardýndan
birinci olduðu 1996 yýlýndaki genel seçimlerle krize
yanýt veren bir hareket
olarak öne çýktý.
Türkiye'de yaþana
geliþmeler bir istisna deðildi. Kapitalizmin krizi
merkez siyasal akýmlarý
çökertirken, krize yantý
veren hareketlerin öne çýkmasýný saðlýyordu. Kuzey
Afrika ve esas olarak
Ortadoðu ülkelerinde iki
tür baský çok belirgin.
Birisi ABD emperyalizminin askeri-politik
doðrudan baskýsý. Ýkincisi
ise küresel sermayeninin
IMF ve DTÖ gibi kurum-

larla yarattýðý serbest pazar
baskýsý. Birinci ABD savaþ
uçaklarýna hava koridoru
açan Arap liderliði uluslar
arasý bankerler aracýlýðýyla
IMF kredilerine çok rahat
ulaþabildiklerini gördüler.
Neo liberalizm ve askeri
baský Ortadoðu'da elele
ilerlerken, siyasal Ýslam
büyüyeceði kanallarý
geliþtirdi.
Mýsýr, bu ülkeler arasýnda
liberal ekonomi deneyine
geçen ilk ülke. 1970'lerde
IMF'nin "özel programý"ný
benimseyen Mýsýr'da 1977
yýlýna gelindiðinde tüketim
mallarýna yüzde 22 oranýnda zam yapýldý. Derhal
ekmek isyanlarý baþladý.
Mýsýr'da çeþitli zamanlarda
Ýslami Cihad, Müslüman
kardeþlik ve Cammat-ül
Ýslamiye hareketleri bu
politikalarýn sonucunda
etkinlik kandýlar.
Suudi Arabistan'da uygulanan benzer politikalar
1980'lerin ilk yarýsýndan
2000 yýlýna kadar olan
dönemde kiþi baþýna düþen
gelirin 16 bin dolardan 7
bin dolara kadar geriledi.
Siyasal islami hareketin
batý emperyalizminin
askeri ve þiddet dolu
baskýsýna ve ekonomik neo
liberal politikalarýn yarattýðý yoksullaþmaya karþý
radikal bir muhalefet yükselterek kitlesel tabanýný
geniþlettiðini bilmek
sosyalistlerin hangi adýmlarý atmasý gerektiðini de
göstermektedir: ABD
emperyalizminin ve IMF
politikalarýnýn yarattýðý
öfkeyi örgütlemek!

Kalpsiz bir dünyanýn kalbi
Siyasal Ýslam ezilenlerin ve yoksullarýn
yaralarýna afyon olmaktadýr. Ekonomik krizin
baskýsýndan bunalan
geniþ kitlelerin haklý
kaygýlarýný, adalet
özlemlerini dile getirir.
Emperyalzimin ulusal ve
kültürel baskýlarý altýnda
binbir çeþit sorun
yaþayan emekçi sýnýflara,
kýr yoksullarýna ve taþra
küçük burjuvazisine,
sýkýntýlarýný anlamlandýrmalarý için yardým eder.
Siyasal islami hareketin yükseliþlinden korkanlar,
bu hareketin Ortaçað kalýntýsý olduðunu söyleyerek,
laikliði, modernliði savunan devletçi bir yaklaþýmý
sergilemekteler. Oysa siyasal Ýslam bu çaðýn,
bugünün modern sýnýf iliþkilerinin bir ürünüdür ve
emekçilerin bugünkü sorunlarýna yanýt vermektedir.
Ama verdiði yanýtlar yanlýþtýr. Ýslami hareket kapitalizmden ve sosyalizmden farklý, daha üstün bir
dünya kuracaðýný vaat etmektedir. Fakat, en baþýndan özel mülkiyeti dýþlamadýðý ve kaynaklarý eþit
daðýtmayacaðýný kabul ettiði için, kapitalist sistemin
en temel görüþlerini paylaþýr.
Fakat islami hareket, geniþ emekçi yýðýnlarý sollun
hatalarý nedeniyle kazanmaktadýr. Solda, Ýslamcý
hareketle faþist hareketi bir ve ayný iki parti olarak
eþleþtirmek genel bir yanýlgý.
Sosyalizmin canlý bir alternatif olarak gündeme
getirilmediði yerlerde, ABD emperyalizmine karþý
en geniþ birlikler örülmediði sürece, IMF politikalarýnýn yoksullarda yarattýðý tahribatlara karþý
keskin bir biçimde mücadele örgütlenmediði sürece
ve bütün bu mücadelelerde siyasal islami hareketin
tabanýyla yan yana gelinmediði sürece islami
hareketin gerçek bir çözüm olmadýðýný anlatmak
mümkün deðildir. Bu adýmlar ayný anda atýlmadan
adalet isteyen, iþsizlikten, yoksulluktan ve varoþlarda yaþamaktan bezen kitlelerin baþka çarelere bel
baðlamalarý doðladýr.

Zenginlik altýnda
yaygýn yoksulluk
Arap liderler kendi haklarýyla Washington'daki
liderler arasýnda sýkýþmýþ durumda. Bunlardan birisi
de Suudi Arabistan rejimi.
Suudi Arabistan bilinen petrol rezervlerinin yüzde
25'ini barýndýrýyor. 1995 yýlýnda 47.5 milyon ton
petrol üretti. 2000 yýlýnda gelirlerinin neredeyse
yüzde 90'ý petrol sektöründen elde edildi. Kraliyet
ailesi muhteþem bir servete sahip. Fakir bir ülke,
petrol gelirleri sayesinde bölgesel bir güç oldu.
Rejim bunu demokrasinin hiçbir öðesine tahammül
etmeyen bir politikayla baþardý. Geniþ halk kesimleri baþlangýçtaki yüksek yaþam standartý nedeniyle
kraliyet ailesinin yoðun baskýlarýna sessiz kaldý.
Suudi Arabistan'da toplumdaki en kötü iþleri,
milyonlarca yabancý yerine getiriyor. Temizlikçilik,
iþçilik, dadýlýk, çöp gibi iþler Hindistan, Güney Asya
ve diðer Arap ülkelerinden gelen iþçiler tarafýndan
yerine getiriliyor.
Özgürlük ve demokrasiye tutkuyla baðlý olan Bush
ailesi nedense bu iþçilerin sendikal örgütlenme haklarýnýn olmadýðýný, sendikalarýn yasa dýþý ilan
edildiðini, grevin yasak olduðunu ve grev yapan ya
da direnen iþçilerin hemen ülkeden ihraç edildiðini
görmezden geliyor.
Ekonomik yaþam son dönemde radikal bir biçimde
deðiþiyor. Küresel kapitalizmin gelk gitleri ve küresel sermayenin politikalarý, çok sayýda Suudi vatandaþýný düþük ücretli iþlerde çalýþmaya itiyor. Her yýl
100 bin genç Suudi iþ pazarýna giriyor ancak bunlarýn sadece yarýsý iþ bulabiliyor. Kiþi baþýna gelir 20
yýlda yarýdan fazla düþerek 7000 dolara geriledi.
Ýþsizlik yüzde 20'ler civarýnda.
Bu arada çok çarpýk geliþmeler de yaþanýyor.
Örneðin Cidde'de 300 adet saray var ama bir kanalizasyon sistemi yok!
Böyle bir durumda ABD'nin Ortadoðu'daki ve
Suudi Arabistan'dai askeri varlýðý diðer çeliþkilerle
besleniyor. Bu yüzden Usame Bin Ladin 1996 yýlýnda "Suudilerin gerçek düþmaný ABD'dir" dediðinde
görüþleri çok meþru bir temele oturdu.
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Savaþtan sonra ne yapacaðýz?
Roni MARGULÝES

Avrupa'yý yeni bir
hareket sardý
Alex Callinicos
Respect'in seçimlerdeki baþarýsý bu sene Avrupa’da
radikal solun seçimlerdeki tek baþarýsý deðil
Þubat ayýnda Danimarka'da Kýzýl-Yeþil ittifaký yüzde 3.4
oy oranýyla parlamentoda 6 sandalye kazandý. Daha da
önemlisi, Portekiz'de Sol Blok yüzde 6.4 oy oranýyla 8
sandalye kazandý. Bir de Ýtalya'nýn Rifondazione
Comunista Örgütü'nün orta-sol koalisyona katýlarak
geçen ay ki yerel seçimlerde ki ortalýðý silip süpüren
zaferi var.
Bugünlerde Avrupa'da ki ortak paydaya -ana sosyal
demokrat partilerin serbest piyasa kapitalizmine kazanýlmasý demek olan, sosyal liberalizm deniyor. Radikal sol
sosyal liberalizme karþý sol bir alternatif oluþturma
çabasý ile tarifleniyor.
Ancak ulusal ölçülerde farklýlýklar var. Danimarka'da
Kýzýl-Yeþiller iktidardaki sað koalisyon seçimleri kazanmasýna raðmen kazaným elde ettiler. Portekiz ve Ýtalya'da ana sosyal-liberal partiler büyük kazanýmlar elde ettiler, Portekiz'de iktidara geldiler.
Ýngiltere'de farklý. Yeni Tony Blair ve Gordon Brown'ýn
yönetimindeki Ýþçi Partisi sosyal-liberalizmin en önündeler.
Geçen haftaki seçimlerde Yeni Ýþçi Partisi'nin büyük
kýsmý koptu ama hala seçmenlerin çoðunluðunun güvenmediði sað Muhafazakarlara gitmedi.
Respect bu koþullarda iki partili bir sistem için oluþturulmuþ olan, en çok oy alanýn seçildiði tek milletvekillik
seçim bölgeleri üzerine kurulmuþ seçim sistemin muazzam zorluðuna raðmen müdahale edebildi.
Genellikle radikal sol daha olumlu seçim sistemleri
sayesinde kazanýmlar elde edebildiler.
2002 Nisan ayýndaki Baþkanlýk seçimlerinde Fransýz
devrimci solunun adaylarý seçimlerin ilk turunda yüzde
10 oy alabildiler. Seçimlerin ilk turunda Sosyalist Partiye
kýzan seçmenler ikinci turda yeniden ona dönebileceklerini düþünerek daha sola oy verebildiler.
Portekiz ve Danimarka parlamentolarý Avrupa
Parlamentosu gibi farklý nispi temsil sistemleri ile seçiliyorlar. Nispi temsil sistemleri çoðunlukla küçük partilerin
iþine yarýyor.
Ýskoçya Parlamentosu için yapýlan seçimler nispi temsile dayanýyor. Bu Ýskoçya Sosyalist Partisi'nin seçimlerde milletvekilliði kazanmasýnýn nedenlerinden birisi.
Ne yazýk ki Britanya Parlamentosu için yapýlan seçimlerde Ýskoçya Sosyalist Partisi ayný baþarýyý gösteremedi
çünkü seçim sistemi farklýydý. Ancak bu tek neden deðil.
Ýskoçya Sosyalist Partisi en yüksek oy aldýðý seçimlerden
bu yana biraz yolunu þaþýrmýþ durumda.
Bütün bunlar geçtiðimiz seçimlerde Respect'in elde
ettiði baþarýyý daha da önemli hale getiriyor. Sadece bir
sandalye kazanmakla kalmadý Doðu Londra'da,
Birmingham'da aldýðý yüksek oy oranlarý ile Yeni Ýþçi
Partisi'nin alternatifi olduðunu gösterdi.
Bu Respect'in bir kitle hareketinin, savaþý Durdurun
Koalisyonu'nun, ürünü olduðunu gösteriyor. Bu
Respect'in bir çok bölgede köprü baþlarýný tutmasýný ve
Yeni Ýþçi Partisi'ne karþý sosyal köklere sahip olmasýný
saðlýyor.
Ama Respect ayný zamanda politik olarak çeþitliliðe
sahip bir koalisyon. Eski Ýþçi Partilileri, ilerici
Müslümanlarý ve devrimci sosyalistleri bir araya getirdi.
Bu baþka yerlerdeki reformistlerle bir araya gelen
radikal soldan çok farklý bir durum.
Son olarak Respect savaþ konusunda Ýþçi Partisi'nin
temellerini sarsabildi.
Tabii, bütün bunlar bir baþlangýç. Önümüzde devasa bir
görev var. Köprü baþlarýný tuttuðumuz bölgelerdeki
baþarýmýzý derinleþtirmeli ve diðer emekçi bölgelere yaymalýyýz.
Ancak Respect'in yeni bir solun oluþmasý doðrultusunda uluslararasý harekette oynadýðý rol artýk inkar edilemez.

Yeni Respect milletvekili
George Galloway,
Ýngiltere'deki savaþ karþýtý
hareketin en iyi bilinen
isimlerinden biri. Respect
de savaþ karþýtý hareketin
içinden çýkan; hareketin
tüm bireylerini deðil, ama
tüm bileþenlerini kapsayan
bir parti. Bu bileþenler,
Tony Blair yüzünden partilerinden ümit kesmiþ Ýþçi
Partisi üyeleri, yani
geleneksel sol sosyal
demokratlar; baþta
Müslümanlar olmak üzere,
çeþitli azýnlýk toplumlarý;
neoliberal saldýrý karþýsýnda Ýþçi Partisi'ne bel baðlamaktan yavaþ yavaþ
vazgeçmeye baþlayan bazý
sendikacýlar; ve devrimci
sosyalistler.
Seçimlerde gündemin birinci maddesi, Blair'in tüm
çabalarýna raðmen, Irak
savaþý idi. Blair, çoðunluðunun yarýsýný bu yüzden kaybetti;
Muhafazakârlar bu yüzden
oylarýný artýramadýlar,
Liberaller bu yüzden
artýrdýlar; katýlým bu yüzden düþük oldu. Ve
Respect aslen bu yüzden
olaðanüstü bir baþarý
kazandý.
Ama Respect sadece
savaþ karþýtý bir parti deðil.
Neoliberalizme,
özelleþtirmeye ve ýrkçýlýða
karþý; sosyal devletten,
kamu hizmetlerinden ve
sendika haklarýnýn
geniþletilmesinden yana.
Savaþ konusunda olduðu
gibi, tüm bu diðer konularda da, Ýngiltere halkýnýn

çoðunluðu Ýþçi Partisi'nin
solunda duruyor.
Respect'in baþarýsý sadece
savaþ karþýtlýðýndan deðil,
bunlardan da kaynaklanýyor. Yeni parti sadece savaþ
karþýtlarýný deðil, tüm
konularda sosyal
demokrasinin solunda
(dýþýnda) ve sol kanadýnda
(içinde) bulunanlarý
örgütlüyor, yüreklendiriyor, seferber ediyor,
harekete geçiriyor.
Bu çok geniþ kitleyi
örgütlemeden, birlikte
davranmalarýný saðlamadan toplumu
deðiþtirmek mümkün
deðil. Bugün savaþa ve
özelleþtirmeye karþý direnmeyen bir iþçi sýnýfýnýn
yarýn devrim yapacaðýný
beklemek tümüyle anlamsýz bir hayaldir.
Savaþ ve iþgalin yarattýðý
konjonktür, tüm
Avrupa'da esen sol hava,
yarýn öbür gün sona ere-

cek. Sona erdiðinde bu
konjonktürden kitlesel bir
sol parti yaratmýþ olarak
çýkarsak, savaþýn
radikalleþtirdiði kitlelerin
birlikte çalýþmaya devam
edebilmelerini saðlayan
siyasi bir oluþum yaratmýþ
olarak çýkarsak, dev bir
adým atmýþ olacaðýz.
Respect'in anlamý bu. Aksi
taktirde, 1968 hareketinin
geri çekilmeye baþlamasýndan sonra olduðu gibi,
elimizde pek bir þey
kalmayacak.
Türkiye'de de, büyük bir
çoðunluk hem savaþa ve
iþgale, hem daha genel
olarak Amerikan
emperyalizminin uygulamalarýna karþý. Büyük bir
çoðunluk özelleþtirmeye ve
sendikasýzlaþtýrmaya karþý;
insan haklarýndan, parasýz
eðitim ve saðlýk hizmetlerinden yana. Bu büyük
çoðunluðun yarýn devrimci
olup öbür gün TKP, ÖDP

veya DSÝP'e katýlmayacaðý
açýk. Örgütlenmeden, birlikte hareket etmeden
hiçbir þeyi deðiþtiremeyeceði, taleplerinin hiçbirini
kazanamayacaðý da açýk.
Bu kitleleri, ille de devrimci olmaya zorlamadan,
hepimizin anlaþabileceði
basit ve haklý talepler
etrafýnda yeni bir siyasi
oluþum içinde toplayamazsak, biz devrimciler bir
zaman sonra yine baþ baþa
kalacaðýz. Ve tüm
Avrupa'da bizden yana
esmekte olan rüzgar
dindiðinde, elimizdeki fýrsatlarý çar çur etmiþ olacaðýz.
Bunu önlemenin tek yolu,
var gücümüzle kitlesel
kampanyalar inþa etmeye
devam etmek, bunlarýn
üzerinde yükselecek bir
siyasi oluþuma doðru bir
an önce somut adýmlar
atmaya baþlamaktýr.

Afganistan ayakta
Guantanama'daki
Amerikalý askerlerin bir
Kuran-ý Kerim'i tuvalet
attýklarýnýn duyulmasý
üzerine Afganistan'ýn
çeþitli kentlerinde gösteriler baþladý. Celalabad,
Gazne ve Badakþan'da
polis göstericilere ateþ açtý.
Afganistan'da direniþ
bugüne kadar Irak2a oranla çok daha zayýftý. Ancak
bu olayla birlikte direniþ
güç kazanmaya baþladý.
Uzun yýllardýr bir savaþ
alaný olan Afganistan önce
Rus iþgalini, ardýndan iç
savaþý, sonra Taliban'ýn
Pakistan'dan ülkeye giriþini ve yeni bir iç savaþý,
daha sonra Taliban'a karþý
direniþi ve son olarak da
ABD'nin saldýrýsýný yaþadý.
ABD ordusu Afganistan'ý
iþgal ettiðinde Afgan halký
artýk aþýrý ölçüde yorulmuþtu. Halkýn büyük
çoðunluðu ABD iþgaline
karþý olmasýna raðmen
direnecek gücü yoktu.
O kadar ki ABD ordusu

baþkenti ABD, Pakistan,
ABD'yi destekleyen Kuzey
Ýttifaký ve Taliban'ýn anlaþmasý ile ele geçirebildi.
ABD baþkente girerken
Taliban liderliði serbest
býrakýldý.
ABD bir propaganda
zaferi kazandý ve ülkenin
baþýna resmen kendi
adamý Karzai''yi geçirdi
ama ülkenin birçok
yerinde kontrol Taliban'ýn

elinde kaldý.
Baþkente girilmesinden
bu yana hiç bir Taliban
lideri ele geçirilemedi.
Karzai ise Kuzey Ýttifaký
sayesinde zar zor
baþkente hakim.
Korumalarý bile ABD özel
kuvvetlerinden seçilmiþ
durumda. O kadar ki
korumalar Bakanlar
Kurulu toplantýlarýna bile
katýlýyorlar ve Karzai'yi

kendi bakanlarýndan
koruyorlar.
Karzai hükümeti gýrtlaðýna kadar yolsuzluklara
batmýþ durumda.
Geçen haftaki gösterilerin boyutlarý direniþin
güçlenmekte olduðunu
gösteriyor. Celalabad'da
BM binasýna yürüyen göstericilerin büyük çoðunluðu öðrenciydi. Bush'un
özür dilemesi isteniyordu
ama ayný zamanda ABD
iþgaline karþý sloganlar
gösteriye hakimdi.
Badakþan ise ABD yanlýsý Kuzey Ýttifaký'nýn
hakim olduðu
HKuzey2de. Gösteri orada
da çok güçlüyü.
Bugün hemen hemen
bütün Afganlar bütün
yaþamlarýný savaþ içinde
geçirdiler. Güvendikleri
bütün liderler onlara
ihanet etti. Yeniden savaþmalarý kolay deðil. Umutsuzlar ama umutsuzluk
yerini yavaþ yavaþ kýzgýnlýða, öfkeye býrakýyor.

DÜNYA
Özbekistan’da katliam

Kerimov rejimi 500 kiþiyi öldürdü
Özbekistan'da ne olduðu
tam anlaþýlamadý.
Birden bire Orta Asya'nýn
en yoksul bölgesi, Fergana
Vadisi'nin Özbekistan bölgesinde bir kentte,
Andijan'da ayaklanma
baþladý.
Ayaklananlar hapishaneyi bastý ve 3 bin
mahkumu serbest býraktý.
Ayný anda karakol ve
belediye binasý da ayaklananlarýn eline geçti.
Andijan'ýn merkezinde
ise 50 bin kiþi toplandý ve
hükümet aleyhinde gösteriler yapmaya baþladýlar.
Özbekistan'ýn laik-milliyetçi baþkaný Ýslam
Kerimov saldýrmakta
gecikmedi. Andijan'a yollanan askeri birlikler göstericilerin üzerine ateþ
açtýlar. Baþkan Kerimov
bizzat Andijan2a gelerek
ordunun operasyonunu
yönetti.
Özbekistan hükümetine
göre 10 kiþi öldü, yaralýlar
vardý. Sonradan anlaþýldý
ki ölü sayýsý 500'dü.
Kerimov sadece 10 polisin
öldüðü ifade etti.
Ayaklananlardan ölenler
belli ki Kerimov rejimi
tarafýndan insandan
sayýlmýyordu.
Özbekistan hükümeti
ayaklananlarýn Ýslamcý
Hizb-u Tahrir (Özgürlük
partisi) örgütünden
olduðunu söylüyor. Ayný
zamanda da bu örgütün
bir parçasý olan Ekremciler
tarikatýndan olduklarýný
iddia ediyor.
Kimi gözlemciler hem
Ekremcilerin hem de Hizbu Tahrir'in köktendinci
olmadýklarýný ifade ediyorlar ama Kerimov ve
hükümeti Hizb-u Tahrir'in
"anayasal rejimi devirmek
isteyen fanatik Ýslamcýlar
olduðunu" ýsrarla vurguluyor.
Ýlk bakýþta sorun basit.
Politik Ýslamcýlar laik bir
cumhuriyette ayaklanmýþlar ve laik hükümet
ayaklanmayý þiddetle
bastýrmýþ. Ölü sayýsý çok
ama karþýdevrimi bastýr-

mak için kabul edilebilir!
Nitekim Türkiye'deki sol
milliyetçi, laik köþe
yazarlarý ve TKP'nin
SolHaber'i derhal bu
yargýya vardýlar ve
Kerimov rejimini akladýlar.
Ne var ki iþler biraz daha
karmaþýk.
Laik Kerimov rejimini
ABD destekliyor.
1989'da Özbekistan
Komünist Partisi lideri
olan Kerimov ertesi sene
Özbekistan Devlet Baþkaný
oldu. 1991'de baðýmsýzlýðýn
kazanýlmasýndan sonra da
bu unvanýný korudu.
1995'de yapýlan referandum ile baþkanlýðý uzatýldý.
2000 yýlýnda bir kere daha
uzatýldý. Eðer bu yakýnlarda devrilmezse herhalde
bu sýralarda gene baþkanlýðý uzatýlýr.
Kerimov en baþtan beri
Orta Asya'da ABD ile en
iyi iliþkilere sahip bir
rejimin baþýnda.
ABD'nin baþkent yakýnlarýnda dev bir hava üssü
var. Afganistan'ýn bombalanmasýnda bu üs yoðun
olarak kullanýldý.Çin'in
çevrilmesinde de büyük
bir öneme sahip.
ABD, Kerimov rejimine
askeri para yardýmý da
yapýyor. Geçen sene 23
milyon dolar verildi.
Özbekistan'da halkýn
üzerindeki baský çok aðýr.
Hemen hemen bütün uluslararasý insan haklarý
örgütleri bunda birleþiyor.
Ýþkence çok yaygýn. Hatta
kimilerine göre Özbekistan
bu konuda dünya birincisi.
Bu durumu gören ABD,
Irak ve Afganistan'da ele
geçirdiði direniþçilerin bir
kýsmýný Özbekistan'a yolluyor. Burada bu tutuklulara en akýl almaz iþkenceler uygulanýyor. Çünkü
iþkence serbest...
Laik sol milliyetçilerin
aceleci davranýþýna karþý
ABD Kerimov rejimini
Andijan ayaklanmasýndan
sonra da desteklemeye
devam ediyor.
ABD Dýþiþleri Bakanlýðý
sözcüsü yaptýðý açýklama-

Ramadi'de
genel
grev
Simon ASSAF
Ramadi kentinde geçen hafta
ABD iþgaline karþý bir genel grev
gerçekleþti.
ABD birliklerinin Ramadi'den
baþlayarak Suriye hududuna kadar sürdürdükleri operasyon genel grevin baþlama nedeni oldu.
7 Mayýs günü ABD birliklerinin
þehri kuþatmasý üzerine minarel-
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Alman
faþistleri birleþiyor
Son yapýlan Saksonya
eyalet seçimlerinde
yüzde 9 oy almayý
baþaran faþist NPD
diðer faþist ve aþýrý
saðcý partilerle birleþmeye çalýþýyor.
Ýþsizliðin yüksek
olduðu eski Doðu
Almanya eyaletlerinde
göreceli olarak daha
güçlü olan faþistler
þimdi Saksonya eyalet
meclisinde 2 milletvekiline sahipler.
Faþistlerin genel
seçimlerde ulusal baraj
olan yüzde 5’i aþarak
fedarel meclise
girmeleri olasýlýðý
herkesi tedirgin ediyor.
Anti-faþistler ise her
faþist gösteriye karþý
eylem yapýyorlar.
Son olarak faþistlerin
Berlin’de savaþýn
bitmesi nedeniyle yaptýklarý gösteri anti
faþistler tarafýndan
durduruldu.

da Andijan'da ayaklananlarý "terörist" olarak niteledi ve Kerimovu "terörizme
karþý mücadeleye verdiði
destekten dolayý" kutladý!
Oysa Andijan'da gösteri
yapanlar "biz Wahabi
deðiliz" diyorlar. Bir gösterici "iþ ve demokrasi
istiyoruz" diyor.
Göstericiler kesinlikle
Amerika karþýtý. Ýster politik Ýslamcý olsunlar, ister
olmasýnlar ya da politik
Ýslamcýlarla olmayanlar
birlikte gösteri yapmýþ
olsun, hepsi ABD
emperyalizmine ve Özbekistan'daki varlýðýna ve
iþbirlikçilerine karþý.

erden yapýlan çaðrý ile genel grev
baþladý. Bütün iþyerleri, okullar,
dükkanlar kapandý.
Ýþgale Karþý Yurtsever Güçler ÝKYG örgütü adýna konuþan bir
sözcü sivil ve askeri direniþin iki
günlük genel grev çaðrýsý yapan
bildiriler daðýttýðýný söyledi.
Baðdat'ýn Ramadi 100 km
kuzeyinde olan Ramadi Suriye'ye giden karayolunun
üzerinde.
Þehri çeviren ABD askerleri çok
sayýda sivili göz altýna aldýlar
þehirde sokaða çýkma yasaðý ilan
ettiler.
Günlük al-Zamman gazetesine
göre ABD askerleri Ramadi
halkýndan genel greve son vermelerini istemesine raðmen
onlarý kimse dinlemedi.
ÝKTG sözcüsü “iki günlük genel

Diðer ayaklanmalar
 Andijan Özbekistan’daki 1991 sonrasý ilk ayaklanma deðil.
 Geçen sene Taþkent’te politik Ýslamcýlar ayaklandý. Bu ayaklanma büyük bir baský ile bastýrýldý.
 Bu sene Mart ayýnda topraklarýný kaybeden
köylüler bir karakolu basarak yaktýlar.
 Baþkentte sürekli köylü gösterileri oluyor. En
son ABD elçiliði önündeki hepsi kadýnlardan
oluþan bir gösteri yapýldý.
 Hapishanelerde koþullarý protesto eden yaygýn
açlýk grevleri var.
 Çok sayýda grev yapýlýyor.

grevin baþarýsý bir anlamda
da "halk direniþi desteklemiyor" iddiasýna iyi bir
cevap oluþturuyor olmasý”
dedi..
ABD yetkililerine göre
þehir Baascýlarýn kalelerinden birisi.
Ancak Ramadi'deki
direniþ aslýnda yerel.
ABD'nin iddialarý-nýn tam
tersine Ra-madi 1995'de
Baas rejimine karþý çýkýp
mücadele etti. Saddam rejimi o günlerde 2000 kiþiyi
göz altýna aldý.
Ýki günlük genel grev tam
zamanýnda yaþandý. Büyük
bir katýlýmla gerçekleþti.
Bu olay Iraklýlarýn direnmediði iddiasýna iyi bir
yanýt.

Galloway
ABD
Senatosu’nu
suçladý
Ýngiltere’de Respect
partisinin yeni seçilen
milletvekili George
Galloway ABD
Senatosu tarafýndan
Irak’tan petrol
satýþýkarþýlýðýnda para
almakla suçlandý.
Daha önce de bir
Ýngiliz gaztesi tarafýndan ayný þekilde
suçlanan Galloway bu
gazete aleyhine açtýðý
davayý kazandý.
ABD SEnatosu’nun
suçlamasý üzerine
ABD’ye giderek
Senato önünde ifade
veren Galloway ABD
Senatosu’nu aðýr bir
biçimde suçladý.
Ben Saddam’ý iki
defa ziyaret ettim
diyen Galloway ABD
Savunma Bakaný
Donald Rumsfeld’in
de Saddam’ý iki defa
ziyaret ettiðini söyledi.
Galloway Rumsfeld
Saddam’a silah satmaya çalýþýrken kendisinin ambargoyu
kaldýrmaya ve barýþ
için çalýþtýðýný anlattý.
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Lenin ve
yurtseverlik
Kimilerine göre “yurtseverlik” komünist
hareketin daima savunduðu bir kavramdýr. Bu
uydurma iddiaya en iyi
cevabý Rus Devrimi’nin
lideri Lenin veriyor.
Sosyalist
Enternasyonal’in
Konumu ve Görevleri
baþlýklý yazýsýnda Lenin
Marks’ýn Komünist
Manifesto’da iþçi
sýnýfýnýn önce kendi
ülkesinde ikti,darý ele geçirmesini söylediðini
vurgulayarak tam da bu noktada Marksýn ulus,
anavatan gibi kavramlarý burjuva kavramlar
olarak nitelediðini amlatýyor.
Savaþ ve Rus Sosyal Demokrasisi baþlýklý
yazýsýnda ise þöyle diyor: “Enternasyonal’in liderleri savaþ kredileriiçin oy verirken, burjuvazinin
þovenist (yurtsever) sloganlarýna onay verirken
sosyalizme ihanet ettiler.”
Savaþta Sosyal Demokrasinin Görevleri
makalesinde ise “þovenizme ve ‘yurtseverliðe’
karþý acýmasýz bir mücadele vermeliyiz.”
Lenin “yurtseverlik” kavramýna 1917
Devrimi!nden sonra da devam ediyor. 1917’de
iþçi sýnýfýnýn iktidarý almasýndan sonra Almantya
ile imzalanan Brest Litovsk anlaþmasý üzerine
þöyle diyor: “Önemli bir nokta da devrimimizin
yurtseverliðe karþý mücadele etmesiydi. Brest
Litovsk Barýþý sýrasýnda yurtseverliðe karþý çýkmak zorundaydýk. Eðer sosyalistseniz bütün yurtsever duygularýnýzý uluslararsý devrim için feda
etmelisiniz dedik.” (Moskova Parti Çalýþanlarý
Toplantýsý, Bütün eserler, C. 28, s. 206)
Lenin Paris Komünü’nün Dersleri adlý
makalesinde ise: “Birbirleryile çeliþen yurtseverlik
ve sosyalizmi görevlerini birleþtirmek Fransýz
sosyalistlerinin ölümcül hatasýydý” diyor.
Lenin toplam 45 cildi bulan bütün eserlerinde
býkmadan usanmadan milliyetçiliðin her biçimine
ve “yurtseverliðe” karþý aralýksýz bir mücadele
veriyor. Sayýsýz makalesinde “yurtseverlik”
kavramýnýn burjuva karakterini anlatýyor.
Lenin, Stalinizmin daha sonra tahrif ettiði gibi
sosyalist Rusya’nýn savunmasý için de yurtseverlik kavramýný savunmuyor. tam tersine Rus devriminin geliþimini de savunmasýný da dünya
devrimine baðlýyor. Çünkü Lenin komünist ve
dolayýsýyla enternasyonalist.

Enternasy
ve sol mil
Sosyalist hareketin
saflarýnda milliyetçilik
daima olagelmiþtir. Kimi
zaman toplumda hakim
olan fikirlerin burjuva fikirleri olmasý nedeniyle, kimi
zaman iþse sol, sað milliyetçilikten etkilendiði için
ve sað milliyetçiliðe karþý
sol bir milliyetçiliðin iþe
yarayacaðýný düþündüðü
için milliyetçilik kavramýný
kullanmýþtýr.
Oysa sol milliyetçilik
daima saðýn iþine yaramýþ,
genel olarak milliyetçiliði
güçlendirmiþtir. Baþka türlüsünün olmasý mümkün
deðildir.
Sol milliyetçiliðin güç
kazandýðý iki tarihsel dönemeç var, bunlardan ilki
Birinci Dünya Savaþý'nýn
hemen öncesinde o
dönemde sosyalistlerin
dünya partisi olan
Enternasyonal'e baðlý partilerin "anavataný savunma"
adýna savaþa onay veren
tutumlarýdýr. Enternasyonal

“Ýþçilerin ülkesi
yoktur.
Sosyalist
hareketin eski
anavatan
çerçevesi içinde
hiçbir kazanma
þansý yoktur.”
Lenin

Tarihin ilk proleter devrimi olan Paris
Komünü’nünn hatalarýndan birisi de “yurtseverlik”
ile sosyalizmi yan yana getirmeye çalýþmasýydý.

partilerinin bu yurtsever
tutumu uluslararasý sosyalist hareketin bölünmesine
yol açtý.
Rosa Lüksemburg, Lenin
ve az sayýda devrimci
sosyalist Enternasyonal'in
yurtsever tutumuna karþý
çýktýlar.
Savaþýn sonunda, 1917'de
Rusya'da patlak veren
devrim Rosa Lüksemburg,
Lenin ve yoldaþlarýnýn tutumunu haklý çýkardý.
1917 Rus devrimi kýsa
zamanda bütün emperyalist
güçlerin saldýrýsýna uðradý.
Emperyalistler her taraftan
Rusya'daki bu ilk iþçi devletini yok etmek için
saldýrdýlar.
Devrimden hemen sonra
sürgünden dönerek
Rusya'ya gelen Lenin Rus
devrimini selamlýyor ve
"yaþasýn dünya devrimi"
diyordu.
Emperyalist saldýrýlar
karþýsýnda da Lenin ayný
çizgiyi izledi. Rus
Devrimi'nin tek kurtuluþunun uluslararasý proletarya
hareketi ve dünya devrimi
olduðunu vurguladý.
1920'lerin ortasýnda
Devrimci güçler iç savaþta
kazanan taraf oldular.
Emperyalist saldýrý
püskürtülmüþtü.
Ne var ki Rus iþçi sýnýfý bu
iç savaþta çok aðýr kayýplar
vermiþti. Ýþçi sýnýfýnýn en
devrime baðlý kesimleri Ýç
Savaþta Kýzýl Ordu'ya
katýlarak cepheye gitmiþ ve
çoðu bu savaþlarda
ölmüþtü.
Ýç Savaþýn ardýndan
Rusya'da iþçi sýnýfýnýn iktidar organlarý büyük ölçüde

tahrip oldu. Sovyetler
giderek iþlevsiz hale geldi.
Küçük bir azýnlýk devlet
erkini ele geçirmeye baþladý
ve giderek bu bürokrasi
devrimi gerçekleþtirmiþ olan
bütün güçleri imha etmeye
baþladý. Rusya'da karþý
devrim baþlamýþtý.
1920'lerin ortasýnda geliþen
bu karþý devrim sonucunda
Rusya'da iþçi devleti, imha
oldu ve devlet kapitalizmi
kuruldu.
Devlet kapitalisti Rusya'da
Stalin ve onunla birlikte
iktidarý ele geçiren
bürokrasi dünya devrim-

inin yenildiðini söylüyor ve
tek ülkede sosyalizmin
mümkün olduðunu
savunuyordu.
Tek ülkede sosyalizm
teorisi Rusya'da karþý
devrimin ideolojisi oldu.
Stalinist Rusya ileriki yýllarda iþçi sýnýfýnýn tüm
devrimci unsurlarýný imha
ederken Almanya'da da
Hitler'in liderliðinde faþizm
iktidara geldi. Stalinist
Rusya önce Alman
Komünist Partisi'nin Sosyal
Demokrat Parti ile faþizme
karþý bir mücadele cephesi
kurmasýný engelledi ardýn-

28 Mayýs’ta
“Ýncirlik kapatýlsýn, ç

yonalizm
lliyetçilik
Yurtsever kimdir?

dan da faþist Almanya ile 23
Aðustos 1939'da bir anlaþma
yaptý.
Bu anlaþma sonucu
Almanya ve Rusya
Polonya'yý iþgal etti.
Almanya Batý'da baþka
ülkelere saldýrýrken
Rusya'da Letonya, Litvanya
ve Estonya'yý iþgal etti.
Ne var ki sonunda
Almanya Rusya'ya saldýrdý.
Rus ordusu Alman müttefiklerinin saldýrýsýný beklemiyordu. Aðýr kayýplar
verildi. Rus ordusu bozgun
haline geri çekildi. 21
Haziran 1941'e kadar

Almanya ile Ýngiltere-Fransa
arasýndaki emperyalist
savaþ, 22 Haziran 1941'de
demokrasi için savaþa
dönüþtü. Fakat sonunda
Alman saldýrýsý durduruldu.
Rusya'nýn Almanya'ya
karþý verdiði mücadele
Stalinistler tarafýndan
büyük yurtsever savaþ
olarak adlandýrýldý.
Yurtseverlik kavramý
böylece bir kere daha ve çok
daha güçlü bir biçimde
sosyalist saflara sýzdý.
Stalin "sosyalist anavatan"
için bütün dünya sosyalistlerini göreve çaðýrýyordu.

Yurtsever anavatanýný
seven, onu her þeyin önüne
çýkarandýr. Anavatan
denen sýnýrlar içinde ise
deðiþik sýnýflar yan yana
yaþar. Ýþçiler, esnaf ve
zanaatkarlar, küçük burjuvalar ve büyük burjuvalar,
patronlar.
Bütün bu sýnýflar bir
arada bir anavatanda
yaþayan ulusu oluþtururlar.
Burjuvalar, patronlar,
ulusun bütününün çýkarlarýnýn ayný olduðunu
savunurlar. Bir fabrika
patronu ile iþçinin, bir
toprak aðasý ile köylünün,
bir süper market sahibi ile
bakkal veya manavýn çýkarlarýnýn ayný olduðunu
anlatýrlar.
Burjuvazinin bu anlatýmýna milliyetçilik denir.
Burjuvazi sýk sýk dýþ ve iç
tehlikelerden bahseder. Bu
tehlikeler ulusun bütününe
karþýdýr. Bütün ulus bir
araya gelerek bu iç ve dýþ
tehlikelere karþý vataný
savunmalýdýr.
Bütün savaþlarýn ardýnda
burjuvazinin bu fikri yatar.
Vatan tehlikededir, öyleyse
vataný korumak için silah
baþýna gitmek, savaþmak
gerekir.
Þimdilerde emperyalistler
kendi uluslarýný savaþa
seferber ederken
demokrasiyi savunmayý da
ayný biçimde kullanmaktadýr. Amerikan emekçileri
dün Vietnam'a, bugün
Irak'a savaþmaya giderken
demokrasiyi koruduklarýný,

dolayýsýyla Amerika'yý
savunduklarýný düþünüyorlardý.
Sosyalistler için bütün
dünyanýn iþçilerinin çýkarlarý aynýdýr ve iþçilerin
çýkarlarý ile patronlarýn
çýkarlarý hiçbir zaman ayný
olamaz.
Ýki ülkenin iþçilerinin
patronlarýnýn çýkarlarý için
birbirlerine karþý silah kullanmalarý, birbirlerini
öldürmeleri hiç bir zaman
gerekli deðildir.
Marksýn dediði gibi iþçilerin vataný yoktur. Vatan
burjuvalara aittir. Vatanla
birlikte o toprak parçasýnýn
üzerindeki her de burjuvalara aittir. Bu nedenle
suyu bize parayla satarlar.
Ýþçi sýnýfý kapitalizmi
ancak bir dünya devrimi
ile yýkabilir. Yani bütün
dünyada burjuva iktidarlarý yýkýlmalýdýr. Bir tek
ülkede kapitalizmi yýkmak
ve sosyalizmi kurmak
mümkün deðildir. Çünkü
kapitalizm bir dünya sistemidir ve ancak bütün
dünya çapýnda yenilgiye
uðratýlabilir.
Bu nedenle iþçilerin vataný yoktur ve bu nedenle
iþçiler enternasyonalisttir.
Ýþçi sýnýfýnýn bir
bölümünün kendi
ülkesinde iktidarý ele
geçirmesi ise o ülkede ki
bütün iliþkilerin yýkýlýp yerlerine çok daha geliþkin,
çok daha demokratik olan
yenilerinin kurulmasý
içindir. Yoksa anavatanda
sosyalizmi kurmak için
deðil.

Ýncirlik’teyiz:
çocuk parký yapýlsýn”

sayý: 237 z sosyalist iþçi z

Komünist Manifesto
ve yurtseverlik
Komünist
Manifesto Marks ve
Engels tarafýndan
157 yýl önce
1848’de yazýldý.
Marks-Engels
Komünist
Manifesto’da “Ýþçilerin vataný yoktur.” diyorlar ve
devam ediyorlar:
“Her ülkenin proletaryasý, her þeyden
önce, politik iktidarý ele geçirmek,
kendisini ulusun
yönetici sýnýfý durumuna yükseltmek,
kendisi bizzat ulus
olmak zorunda
olduðuna göre,
proletarya esasen
millidir; ama
sözcüðün burjuv
anlamýnda deðil”
demektedirler.
Marks ve Engels’in bu ifadeleri yorumlamaya
gerek olmayacak kadar açýk. Kendisine sosyalist,
komünist diyen hiçbir kiþi ya da örgüt bu ifadeyi
farklý yorumlayamaz. Bu mümkün deðil. Ama
onun hemen ardýndan gelen cümle sol milliyetçiler tarafýndan inanýlmaz bir biçimde yorumlanmaktadýr.
Sol milliyetçiler, madem ki proletarya önce
kendi ülkesinde politik iktidarý ele geçirmelidir
öyleyse yurtsever olabilir ve hatta olmalýdýr.
Yurtsever olmadan kendi ülkesinde iktidarý ele
geçiremez.
Sol milliyetçilerin bu yorumu bütünüyle marksizmle ve dolayýsýyla Komünist Manifesto ile
çeliþir.
Marks ve Engels bütün eserlerinde enternasyonalizmi savunurlar. Enternasyonalizm ve yurtseverlik ise bütünüyle birbirleriyle zýd, yan yana
konamaz iki kavramdýr. Hem enternasyonalist
hem de yurtsever olamazsýnýz.
Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý çýkarlarý ile bir ülkenin,
bir yurdun çýkarlarý birbirleriyle çeliþir. Bu nedenle vatanlarý olmayan iþçiler yurtsever deðil, enternasyonalisttir.
Ýþçilerin içinde yaþadýklarý ülke emperyalist
güçlerce iþgal edildiðinde bile iþçiler gene yurtsever olduklarý için deðil, enternasyonalist olduklarý için
emperyalist
iþgale karþý
çýkarlar.
Ýþçi sýnýfý dýþýndaki sýnýflar
emperyalizme,
emperyalisty
iþgale yutsever
olduklarý için
karþý çýkarkar.
Onlar yabancý
sermaye yerine
yerli sermaye
isterler ve bu
nedenle yurtseverdirler. Ýþçiler için ise sermayenin milliyeti deðildir
önemli olan,
önemli olan bütün milletlerden sermayenin iþçilerin düþmaný olmasýdýr. Hepsine ama hepsine
ayný þekilde ve ayný ölçüde karþýdýrlar.
Ýþçi sýnýfýnýn bir bölümünün bir ülkede iktidarý
ele geçirmesi de dünya çapýndaki hareketinin bir
parçasýdýr.
Ýþçi sýnýfý bir ülkede iktidarý ele geçirebiliyorsa
bu dünya çapýndaki bir krizin sonucudur, ayný
þekilde eðer o ülkede iþçi sýnýfý iktidarýný koruyabilecekse bu ancak bütün dünya iþçi sýnýfýnýn
ortak mücadelesi ile mümkündür.
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TBMM Baþkanlýðýna sunulan kadýn talepleri
konusu yer almalýdýr. Þiddete
karþý duyarlýlýk, hizmet içi
eðitim ve seminerlerle desteklenmelidir.
Þiddet kurbaný kadýnlara
yönelik ücretsiz týbbi yardým,
yasal destek ve danýþmanlýk
saðlayabilecek özel birimler ve
prosedürler oluþturulmalýdýr.
Kaçak çalýþtýrýlan yabancý
uyruklu kadýnlara yönelik politikalar geliþtirilmeli hak ihlalleri
önlenmelidir.

Ülkemizde kadýn-erkek
eþitsizliði derinleþiyor
Ülkelerin geliþmiþlik düzeyi
açýsýndan deðerlendirilmesinde
dünyanýn en önemli kaynak
eseri olarak kabul edilen UNDP
Ýnsani Geliþme Raporu'nda kullanýlan Ýnsani Geliþme Ýndeksi'nde (HDI) 2002 yýlýnda 175
ülke arasýnda 85. sýrada olan
Türkiye, 2003 yýlýnda yayýnlanan Ýnsani Geliþme
Raporu'nda 96. sýraya gerilerken, Toplumsal Cinsiyete
Baðlý Ýnsani Geliþme
Endeksi'nde (GDI) ise 71.
sýradan 96. sýraya gerilemiþtir.
Bu veriler eþitsizliðin derinleþmekte olduðunun çarpýcý bir
göstergesidir.

Ayýrýmcýlýk sürüyor
ve derinleþiyor

Eðitimde eþitsizlik
Milli Eðitim Bakanlýðý, 20012002 öðretim yýlýnda, ilköðretim
çaðýndaki 152 bin kýz çocuðunun okula gönderilmediðini
açýklamýþtýr. Ýlköðretim çaðýnda
okula gidemeyen kýz çocuðu
sayýsý adeta kartopu gibi katlanarak 2003-2004 öðretim yýlýnda
640 bine çýkmýþtýr. 15 yaþ ve
üstü kadýnlarýn % 22.8 i hala
okuma yazma bilmiyor.Oysa
Türkiye Pekin Konferansý'nda
2000 yýlýna kadar kadýn
okuryazarlýðýný %100'e çýkarmayý taahhüt eden ülkeler
arasýnda yer aldý. Þartlý nakit
transferi gibi uygulamalar,
toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele alýnmadýðý için toplumda "yardýma-baðýmlýlýk kültürü"
oluþturmaktadýr.

Kadýnlar siyasette
temsil edilmiyor,
siyasete katýlamýyor
Parlamentoda 2002 Genel
Seçimi sonucu kadýn temsil
oraný % 4,36'dan (550 milletvekilinin 24'ü kadýn) ileri
geçememiþtir. Bu kadýn temsil
oranýyla, Türkiye 119 ülke
arasýnda 103. sýradadýr. Yerel
meclislerde ise durum daha
vahimdir. Siyasi Partiler ve
Seçim Yasalarý kadýn erkek
eþitliðini saðlamaya yönelik herhangi bir geçici özel önlem içermemektedir.Türkiye'de geleneksel siyaset tarzý kadýnýn siyasete
katýlýmýný engellemekte, kadýn
siyasetin öznesi olamamaktadýr.

Ýþgücüne katýlým
düþmeye devam ediyor,
düþüþ kalýcýlaþýyor
Türkiye'de 15 yaþýndan büyük
kadýn nüfusun iþgücüne katýlma
oraný erkeklerin yaklaþýk yarýsý
kadardýr. Bu fark, ayrýmcýlýðýn
ne denli ciddi olduðunu göstermektedir. Kadýnýn iþgücüne
katýlým oraný 1980'lerde %40
iken, þimdi dramatik biçimde %
23'e düþmüþtür. Ayrýca ev-içi
emek iþgücü dýþýnda tanýmlanmakta, 12 milyonu aþkýn ev
kadýný iþgücünün tamamen
dýþýnda görülmektedir.
Ýþe almada ayrýmcýlýk vardýr.
Erkek mesleði sayýlan, inþaat,
maden, petrol gibi mühendislik
alanlarýnda, inþaat teknikerliðinde diplomalý kadýnlar ya

Barýþ, eþitlik ve
özgürlük yürüyüþü
8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nde
Brezilya'nýn Sao Paulo kentinde baþlatýlan
"Dünya Kadýn Yürüyüþü" Amerika kýtasýný
bitirdikten sonra, Avrupa ayaðý kapsamýndaki
ilk duraðý Ýstanbul oldu. Kadýnlar 10 Mayýs
günü barýþ, özgürlük ve eþitlik talepleri ile
Taksim'den Dolmabahçe'ye yürüdüler.
Dolmabahçe'de yapýlan konuþmalarda KESK
kadýn sekreteri Sevgi Göyçe "TBMM'ne 6
iþe alýnmayarak ya da masa
baþýnda çalýþmaya zorlanarak
ayrýmcýlýða uðramaktadýrlar.
2004/7 sayýlý Baþbakanlýk
Genelgesi'ne raðmen bizzat
devlet, Kamu Personel Sýnavý
(KPS) sonuçlarýna göre
memuriyete yerleþtirmelerde
bazý iþlerde erkek olma þartý
aramaktadýr. Örneðin, 20022004 yýllarýnda Devlet Personel
Baþkanlýðý'nca yayýnlanan iþe
yerleþtirme tercih kitapçýklarýnda Maden Tetkik Arama ve
Devlet Su Ýþleri gibi kuruluþlarda iþe girecek bazý mühendisler
için "erkek" olma þartýna yer
verilmiþtir.
Çalýþma hayatýnda ücret eþitsizliði derinleþmekte, eþit

Mayýs'ta taleplerimizi ilettik. Eþitsizliðin
kaldýrýlmasý için eþitlik, özgürlük ve barýþ taleplerimizin yanýtýný 17 Ekim'de tekrar TBMM'ne
giderek alacaðýz" dedi.
Gösteri boyunca kadýnlar "Deðiþtirmek için
yürüyoruz", "Cinsel, ulusal, sýnýfsal sömürüye
son", "Iraklý kadýnlar yalnýz deðildir", "Savaþa
hayýr" sloganlarý attýlar. Etkinlik Rojin, Deniz
Türkali aralarýnda bulunduðu sanatçýlarýn konserleri ile devam etti. Ardýndan DKY'nin
yamalý yorganýna Türkiye parçasý eklendi.
11 Mayýs akþamý bir grup kadýn Selanik'teki
gösteri için otobüslerle yola çýktýlar.
Selin GÜLER

deðerdeki iþe eþit ücret ilkesi
uygulanmamakta, bu farklýlýk
yüzde 40'lara kadar ulaþmaktadýr. Ayný biçimde, erkekler
tüm mülklerin yüzde 92'sine ve
gayri safi milli hasýlanýn yaklaþýk yüzde 84'üne sahiptir.
Kadýn emeðinin GSMH'deki
deðeri yüzde 40 civarýnda
olmasýna raðmen, kadýnlarýn ev
içi emeði görülmemektedir.
Kadýn yoðun KÝT'lerdeki
özelleþtirmeler ve izlenen tarýmsal politikalar kaçýnýlmaz olarak
kadýnlarý iþgücü piyasasýnýn
dýþýna itmektedir.

Þiddet: Onurlu yaþam
hakkýnýn ihlali
Namus cinayetlerinde ölen

kadýn sayýsý son yýllarda artmýþ
ve 2000-2004 döneminde toplam
54'e ulaþmýþtýr. Bu rakamlar
ancak buzdaðýnýn görünen
yüzüdür. Devlet Ýstatistik
Enstitüsü verilerine göre kadýnlarýn %57'si þiddete uðramaktadýr ve bu oran Türkiye'yi
dünyada en fazla kadýnýn þiddete uðradýðý ülkelerden birisi
yapmaktadýr. Ýstatistiklerden
öte kadýnlarýn büyük bölümü
ekonomik, sosyal, psikolojik
þiddete uðramaktadýr.
Saðlýk görevlileri, öðretmenler,
sosyal hizmet uzmanlarý,
psikologlar, çocuk geliþim
uzmanlarý, polisler gibi meslek
gruplarý eðitim programlarýnda
kadýn ve çocuklara karþý þiddet

Cinsiyete dayalý ayrýmcýlýðýn
sona erdirilmesi bir devlet politikasý haline gelmemiþtir.
Kadýnýn yasal haklarýnýn korunmasýný ve ayrýmcýlýðýn önlenmesini içeren her yasal düzenleme, özellikle siyasi iradenin
direnciyle karþýlaþmaktadýr.
Doðrudan yaþama hakkýyla
iliþkili olan "namus
cinayetleri"ni engelleyecek
düzeyde caydýrýcý bir hüküm
yeni Türk Ceza Kanunu'nda yer
almamýþtýr. Ayrýca ensestin
açýkça bir suç olarak tanýmý
yapýlmamýþ, 15-18 yaþ arasýndaki çocuklarýn kendi istekleriyle
birlikte olmalarý halinde bile
hapisle cezalandýrýlmalarý
öngörülmüþ, "ayrýmcýlýk yasaðý"
tanýmýnda "cinsel yönelim"
ibaresine yer verilmemiþtir.
Müstehcenlik muðlak bir þekilde tanýmlanmýþtýr.
Medeni Kanun'daki yasal mal
rejimi, yasanýn yürürlüðe
girdiði tarihte geçerli olan
evliliklere uygulanmamaktadýr.
Bu, 17 milyonu aþkýn evli
kadýnýn edinilmiþ mallara katýlma rejiminden yararlanmasýný
engellemiþ ve ayrýmcýlýða neden
olmuþtur.
Yakýn zamanda AB Kopenhag
kriterleri çerçevesinde gerçekleþen kimi yasal düzenlemelerin
yaþama geçirilmesi için çaba
harcanmadýðý gibi, haklarýn
yaygýn bir þekilde kullanýlmasý
için gerekli kurumlar oluþturulmadý, ulusal eylem programlarý
üretilmedi ve kaynak tahsis
edilmedi.
Hükümetler, herkes için eþit
hak ve eþit koruma vaat eden
Ýnsan Haklarý Evrensel
Bildirgesi'ni ve Kadýnlara Kaþý
Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi'ni (CEDAW)
tüm kadýnlar için gerçek kýlacaðýna dair taahütte bulunmalýdýr.

Geçici özel önlem þart!
Türkiye'nin hala bir "eþitlik
çerçeve yasasý" yoktur.
Anayasa'nýn 10. Maddesi'nde
yer alan ve 2004 yýlýnda yenilenmiþ olan eþitlik hükmü,
Kadýnlara Kaþý Her Türlü
Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi
Sözleþmesi'nin 4/2'inci maddesi
ile uyumlu olmadýðý gibi ihtiyaca cevap verecek ayrýntýda da
deðildir.
Tüm alanlarda pozitif ayrýmcýlýk programlarý ve uygulamalarýna ihtiyaç vardýr.
Dünya kadýn yürüyüþü
Türkiye aðý
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1905 devrimi ve kitle grevi

Yolu kartal gösteriyor
Cengiz ALÐAN
Bundan yüz yýl önce,
Rusya'da gerçekleþen bir
devrim bize ne anlatabilir
ki? Bir asýr önce, eðitimsiz, cahil, yoksul bir köylü
toplumunda; Çarlýk rejiminin tüm baský aygýtlarýyla, tüm kokuþmuþ
bürokrasisiyle egemenliðini sürdürdüðü; ve iþin
kötüsü, yýðýnlarýn Çarlýðýn
bu egemenliðinin sarsýlmazlýðý fikrine sahip
olduðu bir toplumda
'olup bitmiþ bir olay',
bugünün bilgi, uzay, nükleer enerji, internet, elektronik, sibernetik... çaðýndaki modern ve eðitimli
insanýna ne anlatabilir?
1905 yýlýnýn Ocak ayýnda
iþçiler, iþten çýkartmalarýn
giderek yoðunlaþmasýna,
çalýþma saatlerinin uzunluðuna karþý bir çok fabrikada grev komiteleri
kurdu. Fakat o yýllarda
ezilenlerin çýkarlarýný
korumak için en iþlevsel
ve popüler olan örgüt, liderliðini Papaz Gapon'un
yaptýðý bir tür sendikaydý.
Binlerce iþçi, ellerinde
Çar'ýn resimleri, dinsel
ikonalar ve "Çar baba"ya
yakaran sloganlarla
saraya doðru yürüyüþe
geçti. Yüzlerce iþçi çarýn
askerlerince katledildi.
Tarihe Kanlý Pazar olarak
geçen bu gösteri ve Çar'ýn
bu gösteriye acýmasýzca
saldýrmasý, þiddetli bir
toplumsal patlamayý tetikledi. Birkaç hafta içinde
iþçiler kitleler halinde
sokaklara çýkmaya, tepkilerini kýzgýn gösterilerle
örgütlemeye baþladýlar.
Rusya'nýn tüm merkezi
þehirlerinde kitlesel
eylemler siyasal yaþama
damgasýný vurmaya
baþladý. Çar kýsa sürede
bir anayasayý, parlamentoyu ve emekçileri
koruyan bir dizi yasayý,
demokratik seçim hakkýný
onaylamak zorunda kaldý.
1905 devrimi pek çok
ilke imza attý. Bunlardan
en önemlisi, marksistlerin
uzun yýllardýr savunduðu,
bir iþçi hareketinin
ekonomik ve siyasal rejimi devrilebileceði
yönünde fikirlerin kanýtlanmasý oldu.
Dünyayý aydýnlanmýþ
cesur silahlý bireylerin
deðiþtireceðini savunan
ve Rusya'da oldukça etkin
olan bireysel terörist
eylem yöntemleri
zayýfladý.
Ýþçilerin patrona karþý
savunma araçlarý olan
grev komiteleri, iþçi
eylemleri sýrasýnda hýzla

Ancak yaþananlar bu
sürecin otomatik
olmadýðýný gösterdi.
Sonuç, bürokrat yöneticilere karþý güçlü bir taban
hareketine ve 'uzlaþma
deðil sýnýf mücadelesi'
diyen bir devrimciler
aðýna ihtiyaç olduðunu
gösterdi.
Rosa Kitle Grevi kitabýný
Marks’ýn "Ýþçi sýnýfýnýn
kurtuluþu kendi mücadelesinin eseridir" merkezi
vurgusunu güçlendirmek
için yazdý.

biçim deðiþtirerek, bir
devrimin merkezi
örgütlenmesini saðlayan
bir yapýya dönüþtü.

Kitle grevi iþçi
sýnýfýný güçlendirir
Rosa Lüksemburg
Alman sosyalist hareketinin önderlerinden
birisiydi ama büyük
çoðunluðu Rus imparatorluðunun sýnýrlarý içinde
olan Polonya'da doðmuþtu. Varþova'ya
döndüðünde 1905 devrimini yaþadý. Yaþadýðý
deneyi Kitle Grevi adlý
küçük bir kitapçýkta anlattý.
1905'e kadar devrimciler
kaçýnýlmaz olarak en
önemli devrime, 1789
Fransýz Devrimi'ne bakýyorlardý. Ama bu, kapitalist
sýnýfý iktidara getirmiþ bir
devrimdi.
Ýþçi sýnýfýnýn genel grev
boyunca kendisi için bir
sýnýf haline gelmesi Rosa
Lüksemburg'un 1905
devriminden çýkardýðý
temel sonuçtu. Deðiþim
için kollektif eylemin
gereðinin farkýna varýyordu:
"Bugün, iþçi sýnýfýnýn
kendisini eðitmesi,
örgütlemesi ve yönetmesi
gereken bir dönemde, bir
devrimci durumda,
devrim sadece var olan
devlet iktidarýna karþý
deðil kapitalist sömürüye
karþý olduðu zaman, kitle
grevleri en geniþ proleter

Devrimciler ne
öðrendi?

yýðýnlarý eyleme çeken,
onlarý devrimcileþtiren ve
örgütleyen en doðal
yoldur.
"Ayný zamanda, hem
devlet iktidarýný yýkmanýn
hem de kapitalist
sömürüyü durdurmanýn
yoludur.
"Kitle grevi bütün büyük
devrimci proleter eylemlerinin doðal olarak
kendiliðinden biçimidir."
Rusya'da kitle grevi
ekonomik konularla
baþladý, Çar'a karþý politik
bir çýkýþla devam etti ve
mücadeleye kendi taleplerini getiren yeni halk
katmanlarýný kazandý.
Topluma giderek daha
fazla yerleþti. Lüksemburg
þunlarý söylüyor:

"Bu ilk doðrudan genel
eylem bir elektrik þoku
gibi ... milyonlar ve milyonlar arasýnda ilk sýnýf bilincini oluþturuyor...
"Þurada sekiz saatlik
iþgünü için mücadele
ediliyor, orada parça baþýna iþe karþý direniliyor,
burada bir acýmasýz
ustabaþýna karþý, bir baþka
yerde istenmeyen cezalara
karþý mücadele ediliyor,
heryerde daha iyi ücret
isteniyor, ve þurada, burada ev iþine karþý çýkýlýyor."
Lüksemburg
Almanya'da benzer bir
sürecin köhnemiþ sendika
bürokratlarýný ve sosyalist
hareketi kontrol eden
yöneticileri silip süpüreceðine inanýyordu.

Bunu, dört ciltlik bir
Lenin biyografisi yazmýþ
olan Tony Cliff'ten
dinleyelim:
"1905 devrimi, devrimci
iþçi partisi için de büyük
bir eðitim oldu. Devrim,
teorilerin ve programlarýn
en iyi sýnandýðý yerdir.
Her türlü siyasi belirsizliði ve kurguyu yýkar.
Çünkü devrim, ideolojik
bir uzlaþmazlýk gerektirir.
Öncü iþçilerin bilinçlerini
tekdüzelikten, ataletten ve
kararsýzlýktan kurtarýr.
Ayný zamanda, mücadelenin uðradýðý ani deðiþiklikler açýsýndan, partiden
üstün taktiksel beceriler
ve hareketin hýzla deðiþen
gereklerine uyabilirlik
talep eder.
Devrim sadece öncü partinin sýnýfla iliþkisini deðil,
ayný zamanda parti
önderinin partiyle iliþkisi-

Rosa Lüksemburg: Devrimin keskin kýlýcý
Rosa 5 Mart 1871'de Polonya'da
doðdu. Gençlik yýllarýnda,
Proletarya adlý devrimci bir partiye
katýldý. 1889'da Zürih'e gitti.
Ölene dek Polonya devrimci
sosyalist partisinin önder kuramcýsý
kabul edildi. Daha 22 yaþýnda partiyi Sosyalist Enternasyonal
Kongresi'nde temsil etti.
1898'de Almanya'daki uluslararasý iþçi hareketi merkezine
girdi. 'Marksizmin papasý'
Kautski'ye ve revizyonist
Bernstein'a karþý mücadele etti.
Alman iþçi hareketine yeni katýlmýþ
olan Rosa Sosyal reform mu?
Sosyal devrim mi? adlý kitapçýðýyla
reformizme saldýrýyordu.
1903-4'te Rosa, ulusal sorun, parti
yapýsý kavramý ve parti ile kitle
eylemleri konusunda Lenin'le de
polemiðe giriþti.
1905'te ilk Rus devrimi patlayýnca,
sürekli devrim fikrini geliþtiren
yazý dizileri yayýnladý. "Baþlangýçta
eylem vardý" fikrini savunan Rosa

gizlice Rus Polonyasý'na girerek
Party gazetesini çýkardý. Rus devrimi, "siyasal ya da ekonomik kitle
grevleri, devrimci iþçilerin iktidar
mücadelesi içinde, baþlýca unsuru
meydana getirir ve sosyalist devrimi, önceki bütün devrimlerden
ayýrýr" biçiminde özetlenebilecek
fikirlerini canlandýrdý.
1905-10 yýllarý arasýnda SPD
içinde üç ayrý eðilim belirdi:
emperyalist politikayý benimseyen
reformistler, Kautski önderliðindeki marksist merkezciler ve Rosa'nýn
baþýný çektiði devrimci kanat.
1913'te en önemli çalýþmasý olan
"Sermaye birikimi"ni yayýnladý. Bu
eser, Kapital'e en önemli katkýlardan biri oldu.
3 Aðustos 1914'te SPD,
hükümetin savaþ kredilerine onay
verirken, karþý oy kullanan tek kiþi
Karl Liebknecht'ti. Ardýndan,
Lüksemburg, Liebknecht, Franz
Mehring ve Klara Zetkin önderliðindeki küçük bir grup Spartaküs

Birliði'ni kurdu (daha sonra
buradan dev bir Alman Komünist
Partisi doðmuþtur).
Rosa Rusya'daki 1917 Þubat
devriminin son deðil, baþlangýç
olduðunu ve ancak iþçi iktidarýnýn,
barýþý güvence altýna alacaðýný
söylüyordu. Çok önceden görmüþtü ki Rus devrimi tecrit olursa
yozlaþacak ve geliþimi engellenecekti.
1918 Alman devrimiyle cezaevinden çýkýp mücadeleye atýldý. Ama,
sað kanat sosyal demokratlarla
ordu generalleri devrimci proletaryayý bastýrmak için birleþtiler. 15
Ocak 1919'da Liebknecht ve bir
askerin dipçiðiyle kafasý
parçalanan Rosa öldürüldü. "Marks
ve Engels'in bilimsel halefleri
arasýndaki en parlak zeka" artýk
yoktu. Bu büyük düþünür ve eylem
insanýnýn katli, yalnýz Alman
devrimine deðil, Rus devrimine ve
uluslararasý sosyalist harekete aðýr
bir darbe vurdu.

ni açýða çýkarýr."

Kitle grevi soyut
deðildir
Kitle grevi yeni bir
mücadele biçimiydi ve
1905 bunun baþarýsýný ve
hayati önemini tüm
çýplaklýðýyla kanýtlamýþtý.
Onun sayesinde iþçilere
kitle grevi üzerine soyut
beyin cimnastiði yaptýrýlmaktan kurtulunmuþ, Rus
devriminin geliþimi, uluslararasý anlamý, Batý
Avrupa'daki sýnýfsal
karþýtlýklarýn keskinleþmesi, Almanya'daki sýnýf
savaþýnýn çeþitli perspektifleri, kitlenin gelecek
mücadeledeki görevleri ve
rolü somut olarak gösterilebilmiþti.
Sýnýflar mücadelesi tarihinde ilk kez Rus devrimi
kitle grevi düþüncesini ve
genel grev düþüncesini
hayata geçirdi ve iþçi
hareketinin geliþiminde
yeni bir çað baþlattý.
Rosa bu süreci þöyle
özetliyor:
"Burada, en yüksek mercilerin kararý üzerine
planlý ve özenli uygulanan kuru politik
'eylem'in donuk ve kof bir
þemasý yerine, hiçbir þekilde devrimin büyük
çerçevesinden koparýlamayan, devrimin tüm
þusu busuna binlerce
damarla baðlý olan, et ve
kandan oluþan canlý bir
yaþamdan küçük bir parça
görmekteyiz."
Lenin'in "O bir kartaldý,
kartal kalacak!" dediði
Rosa'nýn yaþadýðý
dönemde 1905'teki kitle
grevleri tarihte ilklerdi.
Oysa bugün yüzlerce
deneyin yol göstericiliðine
daha sahibiz.
Endonezya'dan
Venezüela'ya, Ýtalya'dan
Peru'ya, Fransa'dan
Kore'ye, Arjantin'e ve en
son olarak da Ekvador'a
kadar dünyanýn her
tarafýnda kitlesel grevler,
gösteriler ve ayaklanmalara tanýk oluyoruz.
Dünya çapýnda devasa ve
'’bir elektrik þoku gibi'
yayýlan bir savaþ karþýtý,
anti kapitalist hareketimiz
var. Kitlesel eylem ve kitle
grevi hala en büyük
silahýmýz.
Okuma önerileri:
z Kitle grevi, Parti ve
Sendikalar, Rosa Lüksemburg,
Z Yayýnlarý.
z Lenin (4 Cilt), Tony Cliff,
Z Yayýnlarý.
z Rosa Lüksemburg, Tony
Cliff, Z Yayýnlarý.
z 1905, Leon Troçki, Tarih
Bilinci Yayýnlarý.

12z sosyalist iþçiz sayý: 237
F. Levent ÞENSEVER
G8, küresel kapitalizmin
ve emperyalist sistemin
iþlemesinde önemli
mekanizmalardan birini
oluþturuyor. Bu sistem
içinde hakim durumda
olan çokuluslu þirketler,
piyasa ekonomisinin
geliþmesi ve yayýlmasýyla
dünyadaki tüm sorunlara
çare bulunabileceði ideolojisini yayýyor. G8'lerin bu
yýl gündemlerinin ilk
sýrasýnda "iklim deðiþimi"
ve "Afrika'da yoksulluk"
var. Her iki sorunun baþlýca sorumlusu olan
dünyanýn hakimi G8'ler,
bu sorunlara çözüm bulma
iddiasýnda.
G8'lerin ilk toplantýsý (o
zamanlar G5) 17 Kasým
1975'de, yani kapitalizmin
ciddi krizlerinden birinin
yaþandýðý dönemde,
Fransa'da gerçekleþti. Bu
dönem, uluslararasý para
deðerlerinin altýna
sabitlenmesi standardýndan vazgeçildiði ve ilk
uluslararasý petrol krizinin
yaþandýðý dönemdi.
G8 aslýnda resmi kurumsal bir yapýsý olmayan
toplantýlar dizisi. Ancak
G8 zirveleri ve bakanlar
toplantýlarý küresel kapitalist sistemin çarklarýnýn
dönmesinde önemli bir
iþleve sahip. G7 üyeleri
(Rusya hariç), tarihsel
olarak Dünya Ticaret
Örgütü'nde ticaretle ilgili
duruþlarýný koordine
ederken, IMF ve Dünya
Bankasý'nda oylarýn
yarýsýndan fazlasýný
denetlemektedir. G8
zirvelerinde gerçekleþen
çeþitli toplantýlar, bu
ülkelerin aralarýndaki farklýlýklarý azaltarak,
dünyanýn geri kalan
ülkeleri karþýsýnda ortak
çýkarlarý doðrultusunda
birlikte davranmalarýna
olanak tanýyor. Bu ülkeler
aralarýndaki rekabetin
boyutu ne olursa olsun,
milyarlarca insanýn yoksullaþmasýna ve çevre felaketlerine yol açan politikalarda, ticaretin ve sermaye
yatýrýmlarýnýn önündeki
engellerin kaldýrýlmasý ve
piyasa ekonomisinin
yaygýnlaþtýrýlmasý
konusunda anlaþýyorlar.
Tüm bu ülkelerde çokuluslu þirketlerin
demokratik kurumlar

G8: Çözüm
deðil, sorun
üzerindeki denetimi
sýnýrsýz boyutlara ulaþtý.
G8'in oluþturduðu bir dizi
geçici çalýþma grubunun
baþýnda Shell gibi çokuluslu þirketlerin yöneticileri
bulunuyor. Dünyanýn en
güçlü lobi gruplarýndan
biri olan Uluslararasý
Ticaret Odasý (ICC)
Baþkaný olan ve sendikal
örgütlenmelere karþý düþmanlýðýyla bilinen Güney
Koreli Yong Sung Park, bu
yýlki G8 zirvesinde devlet
baþkanlarý ile buluþuyor.

G8: sorunun kendisi
HIV/AIDS hastalýðýna
çözüm üretmeyi ve
Afrika'da yoksulluðu sona
erdirmeyi gündemine
aldýðý iddiasýndaki G8'ler,
aslýnda adeta milyonlarca
Afrikalý ile alay ediyor.
Çünkü önerilen çözüm,
Afrika'daki yoksulluðun ve
ekonomik çöküþün baþlýca
sorumlusu olan, toplumsal
kýrýlganlýða yol açarak
HIV/AIDS hastalýðýnýn
kýtada olaðanüstü boyutlarda yayýlmasýna neden
olan Afrika ekonomilerinin
hýzla küresel ekonomiye
açýlmasýný öngörüyor.
Þayet G8'in dönem
baþkanlýðýný yapan
Ýngiltere Baþbakaný Blair,
iklim deðiþikliði ve yoksulluk konularýný gündeme
alýrken gerçekten samimi
olsaydý, öncelikle iklim
deðiþikliðinin baþlýca
sorumlularýndan olan
petrol þirketlerinin kýtada
siyasi istikrarsýzlýða yol
açan, insan haklarý ihlaller-

ine neden olan, yolsuzluklarý destekleyen ve çevre
yýkýmlarýný yaygýnlaþtýran
faaliyetlerini ele alýr; G8
ülkelerinin kýtadaki
yasadýþý silah ticaretini
körüklemeleri ve yüz binlerce insanýn ölümüne ve
evlerini terk etmelerine yol
açan çatýþmalara neden
olan silah tekellerinin
faaliyetlerini durduracak
çözüm üretirdi.

G8 ve silah ticareti
G8 ülkeleri dünya silah
ticaretinin yaklaþýk yüzde
85'ini denetliyor. Silah
sanayi büyük oranda
devlet tarafýndan desteklenmekte ve yasal denetimler son derece yetersiz.
Uluslararasý Þeffaflýk kuruluþunun verilerine göre,
silah tekelleri rüþvetin

yaygýnlaþmasýnda ikinci
dereceden sorumlu.
Silah ticareti savaþ uçaklarýndan, denizaltýlara
kadar milyon dolarlýk
boyutlarda olurken, hafif
silah ticareti de son derece
ölümcül olabiliyor. Hafif
silahlar yýlda 500 bin
civarýnda insanýn ölümüne
yol açýyor.
Rusya hariç tüm G8
ülkeleri NATO üyesi ve en
büyük silah üreticisi konumundalar. 1997 ve 2001
yýllarý arasýnda silah ticaretinin üçte ikisi beþ G8
üyesi ülke (ABD, Rusya,
Fransa, Britanya ve
Almanya) tarafýndan
gerçekleþtirildi. Bu ülkeler
silah ticaretinin baþ aktörleri olmalarýna raðmen,
sýcak savaþlardan en az
etkilenen ülkeler durumunda. 1945 - 1995 yýllarý
arasýnda gerçekleþen 150
civarýndaki savaþýn onda
dokuzu ekonomik olarak
geri kalmýþ ülkeler arasýnda çýktý. Savaþlarda ölen ve
yaralanan insanlarýn çok
büyük çoðunluðu yoksul.
G8 ülkeleri dünyanýn en
çok tahribat gücüne sahip
kitle imha silahlarýný üretmelerine karþýn, G8
zirvelerinde silah ticaretinin azaltýlmasý konusu
'küresel güvenlik' ve 'uluslararasý terörizme karþý
mücadele' boyutlarýyla
sýnýrlý olarak ele alýnmakta
ve birkaç yoksul ülke ile
sýnýrlý olan 'þer ülkeleri'
hedef gösterilmektedir.
ABD bir yandan
terörizme karþý mücadele
etme iddasýndayken, öte

yandan Afganistan,
Endonezya ve Yemen gibi
demokratik olmayan rejimleri desteklemeyi
sürdürüyor.

Onlar G8, Biz altý
milyarýz
Ýskoçya'da gerçekleþecek
olan G8 zirvesi sýrasýnda,
kentte bulunan herkese
kimlik kartý verilecek ve
bölge olaðanüstü güvenlik
önlemleriyle sýradan vatandaþlara kapatýlacak.
Zirvenin güvenliði için 150
milyon dolarlýk bütçe
ayrýldý. Liderleri korumak
için 15.000 polisin görev
almasý bekleniyor. Her bir
G8 zirvesi, ayný zamanda
bu liderlerin kitlelerden ne
kadar korktuðunun da
kanýtý oluyor.
2001 yýlýnda Cenova'da
toplanan G8'ler,
demokratik haklarýný kullanarak zirveyi protesto
eden kitlenin arasýna provokatörler sokarak, þiddeti
týrmandýrmaya çalýþtý ve
genç aktivist Carlo'yu
öldürdü. Berlusconi
hükümeti þiddeti týrmandýrarak, yüzlerce
aktivisti iþkenceden geçirdi. G8'in maskesi
Cenova'da düþtü.
Ancak Cenova ayný
zamanda Ýtalyan solunun
yeniden sahneye çýktýðý
yerdi. Cenova'da kýzýl renk
hakimdi. 300 bin kiþi,
"onlar G8, biz altý milyarýz"
diye haykýrýrken, küresel
hareketin direniþ tarihine
adlarýný yazdýrdý.
Küresel hareket
Cenova'dan bu yana hýzla
büyüdü ve yayýldý. O günden sonra dünyanýn en
büyük savaþ karþýtý kitle
gösterisi iki milyon kiþinin
katýlýmýyla Britanya'da
gerçekleþti. Yine bu ülkede
alternatif küreselleþme
hareketinin temsilcisi
RESPECT, Blair'in yeni liberal Ýþçi Partisi'ne karþý
gerçek bir alternatif
olduðunu genel seçimlerde
gösterdi.
G8 zirvesinden insanlýk
adýna bir çözüm çýkmasý
olanaklý deðil. Küresel
hareketimiz, bu kez de
sokaktaki kitle gösterileriyle alternatifin G8'ler
deðil, altý milyarýn gerçek
temsilcisi küresel hareketimiz olduðunu gösterecek.

G8 zirvesinin gerçek evsahibi
çokuluslu bir þirket

G8'ler iklim deðiþiminin
sorumlularý

G8 zirvesinin yer alacaðý Gleneagles Oteli'nin
sahibi, Britanya ekonomisi içinde 11. büyük þirket
olan çokuluslu Diageo. Þirket sadece evsahipliði
yapmakla deðil, Afrika'da yapýsal deðiþiklik
öngörülen zirve gündemiyle de toplantýdan kârlý
çýkacak görünüyor.
Diageo, Türkiye'de de pazarlanan Guinness,
Smirnoff, Johnny Walker ve Gordon's cin gibi bir
dizi dünyaca ünlü içki markasýnýn da sahibi.
Þirketin Afrika'daki saldýrgan geniþleme politikalarý,
yerel geleneklere göre yapýlan üretim sisteminin
çökmesine ve çoðu kadýnlardan oluþan üreticilerin
iþsiz kalmasýna yol açarak, bölgedeki yoksullaþmanýn artmasýna neden oldu. Diageo'nun özellikle
Uganda ve Tanzanya'daki üretim tesisleri bölgedeki
hava kirliliðinin baþlýca sorumlularýndan.

Dünyanýn iklimi hýzla deðiþiyor ve bunun baþlýca
sorumlusu sanayileþmiþ ülkelerin çokuluslu þirketlerin çýkarlarý doðrultusunda yürüttüðü ekonomik
politikalar. Geçen yüzyýlda insan faaliyetlerinin
(sera etkisi yaratan fosil yakýtlar nedeniyle gazlarýn
atmosfere yayýlmasý) sonucu olarak yeryüzünün
ýsýsý 0.6 C derece deðiþti. Yeryüzünde bugüne kadar
ölçülmüþ en sýcak 10 yýlýn hepsi 1990'dan bu yana
gerçekleþti.
Ancak korku hikayemizin henüz baþýndayýz. Önümüzdeki yüzyýl dünya ýsýsýnýn 1.4 ile 5.8 derece arasýnda artmasý bekleniyor. G8 ülkeleri dünya ekonomisinin içindeki paylarý yüzde 65'den fazla ve küresel CO2 emisyonunun yaklaþýk yarýsýndan sorumlular.
G8'ler çözüm deðil, sorunun kendisidir

Afrika'da çözüm zor
Afrika'nýn Sahara bölgesinin altýndaki bölgenin
dünya ekonomisi içindeki payý 1980 - 2002 yýllarý
arasýnda yarý yarýya azaldý. Bölgedeki nüfus, toplam
dünya nüfusunun yüzde 13'ünü oluþtururken, dünya
yoksul nüfusunun yüzde 28'i bu bölgede yaþamaktadýr. Ayný bölgede toplam 26 milyon AIDS hastasý
bulunuyor. Bugüne kadar hastalýktan ölenlerin sayýsý
13 milyonu buldu.
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Her gün 6.000 çocuk içme suyunun pisliði nedeniyle ölüyor

Su ve küresel kapitalizm
Özden DÖNMEZ
Avrupa'nýn bütün büyük
kentleri bir nehrin
üzerindedir, Roma, Paris,
Londra. Eski medeniyetler
büyük nehirlerin geçtiði
vadilerde geliþmiþtir.
Ýnsanlýk tarihinin büyük
bir kýsmýnda su toplumsal
bir kaynaktýr.
Suyun toplanmasý bazen
büyük bir çaba gerektirmesine raðmen su daima
parasýz, içmek için güvenli
ve oldukça çoktu. Son 15
yýldýr bütün bunlar
deðiþiyor.
Dünyada 1 milyar 100
milyon insan için güvenli
su kaynaðý yok. 2 milyar
400 milyon insan için
suyun saðlýk koþullarý
yetersiz ve hastalýklarýn
yüzde 80'i sudan kaynaklanýyor.
Öte yandan konutlarda,
sanayide ve tarýmda suyun
kullanýmý sürekli artýyor.
Son 10 yýlda su kullanýmý
yaklaþýk iki katýna çýktý.
Hükümetler arasý kurumlar, yeni liberal fikirleri ile
þirketlerin su sorununa
dahil olmasýný saðladýlar.
Ve þimdi su konusunda
durumlarýný iyice saðlamlaþtýran bu þirketler insan
yaþamý için temel bir
ihtiyaç olan suyu anlamsýz
ölçüde pahalý hale getirdiler. Su artýk bir meta haline
geldi.
1990'larýn baþýnda Dünya
Bankasý 120 su projesini
inceledi. Sadece 4 ülkede
su ile ilgili kurumlar iyi
çalýþýyordu. Projeler çök-

erken Peru'da Lima,
Haiti'de Port-au-Prince gibi
kentlerde hane gelirinin
yüzde 20'si suya gitmeye
baþladý.
Dünya Bankasý'nýn baþlattýðý tartýþma þöyle:
Hükümetler saðlýklý su
saðlamada yetersiz öyleyse
özel sektör devreye
girmeli. En büyük su þirketlerinden birisi olan
Vivendi'nin yönetim kurulu baþkaný þöyle diyor:
"eðer bir þey için para ödemezseniz onun deðerini
bilemezsiniz."
Ama ya ödeyemiyorsanýz? Güney Afrika'da,
Kwazulu Natal'da, insanlar
su için para ödeyemiyorlar
ve ölüyorlar. Son kolera
salgýný 250 kiþiyi öldürdü.
Son zamanlardaki en
büyük salgýn.
Suyun sadece yüzde 10'u
içmek için kullanýlýyor.
Yüzde 20'si sanayide kullanýlýyor, geri kalan yüzde
70'i sulama için tarýmda
kullanýlýyor. Bu nedenle en
çok para sulamadan
kazanýlabilir ve buradan
kazanýlan para suya en çok
ihtiyacý olanlara gitmiyor.
Barajlar yapýlýnca önce
yoksullar kaybediyor.
Barajlarýn yapýlmasý ile
tahminen 40 ila 80 milyon
insan yerlerinden edildiler.

Dünyada 1 milyar
100 milyon insan
için güvenli su
kaynaðý yok.

Bir nehrin sularý bir baraj
ile kontrol altýna alýnýnca
bölgedeki insanlarýn bu
sularda artýk eskisi gibi
balýk avlamalarý, kýyýlarýný
kullanmalarý mümkün
olmuyor. Dolayýsýyla
sadece su ve balýklar deðil,
kumlar ve taþlar da paralý
hale geliyor.
Su daðýtým þirketleri de
bir çok ülkede özelleþtiriliyor. Son yýllarda bu þirketlerin kârlarý yedi kere
arttý.
Ýþ çevrelerinin önde gelen
dergisi Fortune, "20'inci

yüzyýlda petrol neyse, 21.
yüzyýlda su onunyerine
geçecek. Uluslarýn zenginliðini belirleyecek" diyor.
Ancak bazý þirketlerin
keþfettiði gibi yoksullara
su vermek her zaman kârlý
bir iþ deðil. Ve üstelik
insanlar elde edemedikleri
için ölecekleri bir þey için
mücadele ediyorlar.
2000 yýlýnda Bolivya
hükümeti Dünya
Bankasý'nýn baskýsý ile su
kaynaklarýný ABD'nin çok
uluslu þirketi Bechtel
Enterprises'a verdi. Þirket

her yýl ortalama yüzde 16
kâr elde edeceði konusunda taahhüt aldý.
Bir gecede suyun fiyatý
asgari ücretin üçte birine
çýktý. Cochabamba
kentinde Bechtel þirketine
karþý yýðýnsal geniþ bir
ayaklanma baþladý.
Sonunda bir ölü verildikten ve çok sayýda göz altýndan sonra Bolivya
hükümeti yenilgiyi kabul
etti ve Bechtel þirketi ile
sözleþmeyi iptal etti.
Su kaynaklarýný çok uluslu þirketlere vermek dünya

yoksullarý için zaten kötü
olan koþullarý daha da
kötüleþtirmekte.
Suyun kapitalistlere para
kazandýrmak için satýlmasý
oldukça yeni bir fikir ama
epeyce kötü sonuçlarý daha
þimdiden oluþtu. Ama kâr
peþinde olanlar sürekli
yeni pazarlar arýyorlar.
Saðlýklý ve yeterli su bulmanýn çözümü yerel halkla
iliþki içinde olmak ve
yatýrýmý birilerinin cebini
doldurmak için deðil
toplumun ihtiyaçlarýný
karþýlamak için yapmakta.

Coca Cola’nýn son oyunu: Turkuaz gerçeði
Dün gece eve dönerken su
almak üzere markete
uðradým.Görevliye þöyle sordum:
"1,5 lt su var mý? Ama Turkuaz
dýþýnda lütfen"
Turkuaz çýktýðýndan beri bu
þekilde su alýyoru. Para verip
kötü su içmeye hiç niyetim yok...
Marketteki adamýn dediklerini
aynen aktarýyorum: "Abi ben o
sudan satmýyorum. Ýnan ki gelen
müþteriden onda dokuzu senin
söylediðin þeyi söylüyor" "Peki
neden daha halen satýyorlar" diye
sordum. "Abi Turkuaz suyu,
marketlere bedava veriliyor.
Satarsan kâra geçiyorsun, satmazsan öylece duruyor. Ama ben
satmýyorum, çünkü alan yok"
diye cevapladý.
Uzun söze gerek yok; hiç kimse
almazsa, hiç kimseye satamazlar...
Türkiye'de bazý þiþeli içme
sularý doðal kaynak suyu deðil.
Doðal kaynak sularýnda devlete
para ödemeniz gerekiyor, artý bu

Coca Cola Uludað'dan kaynak suyu araþtýrmalarýnda
maliyetleri yüksek bulduðu için Bursa/Kestel'deki Coca
Cola fabrikasýnda, derin kuyu pompalarýyla ovanýn suyunu
çekerek bunu da filtre ederek hem Coca Cola mesrubatýný
hem de Turkuaz'ý þiþelemeye baþladý.

tesislerin yatýrým maliyeti çok
yüksek.
Dolayýsýyla, Coca Cola ne yaptý?
Uludað'dan kaynak suyu araþtýrmalarýnda maliyetleri yüksek
bulduðu için Bursa/Kestel'deki
Coca Cola fabrikasýnda, derin
kuyu pompalarýyla ovanýn
suyunu çekerek bunu da filtre
ederek hem Coca Cola mesru-

batýný hem de Turkuaz'ý þiþelemeye baþladý.
Turkuaz 'ýn etiketinin üst ve
altýndaki kahverengi þeritlere
dikkat edin. "sofra içeceði" yazar.
Devlet, Coca Cola'nýn uyanýklýðýný kanuna uydurmak ve
uyanýklýða yapýlacak itirazlarý
bertaraf etmek için böyle yeni bir
kural çýkardý.

Binlerce dönümlük tarým
arazisinin bulunduðu ve Coca
Cola hariç hiç bir iþletmeye derin
kuyu
pompasý çakma izni verilmeyen
Kestel ovasýnda, yeraltýndan çekilen su, filtre edilip daha sonra
içine bazý mineraller katýldýktan
sonra Türkiye'nin en ücra kasabalarýnda bile satýlýyor ve lýkýr
lýkýr içiliyor.
Bazý yazlýk kasaba ve köylerde
neredeyse Turkuaz harici içme
suyu bulamazsýnýz. Çünkü;
daðýtým aðý çok güçlü... Bayilere
baský bile olduðu yolunda
duyumlar aldým.
Turkuaz içmeye devam edecekseniz, unutmayýn, yapay bir su
içiyorsunuz. Bu suyu satan bütün
bakkal büfe lokanta vs. ile bizzat
ve de tek tek kavga etmiþ bir
vatandaþ olarak konuya dikkatinizi çekerim.
Y.Doc.Dr...Cemalettin CAMCI
Firat Üniversitesi
Bu yazýyý internet aracýlýðý ile elde ttik.

z Ýran’da devrim ve
karþýdevrim, Phil
Marshall
z Küba, Castro ve
sosyalizm, Mike
Gonzales
z Parti ve sýnýf,
Chris Harman
z Troçki’nin marksizmi, Duncan Hallas
z Marksizme giriþ,
Chris Harman
z Gerçek marksist
gelenek nedir?, John
Molyneux
z Kürreselleþme ve
direniþ, Chris
Harman

7 kitap
20 YTL
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Cennet’in Krallýðý

Ortadoðu ve Haçlý seferleri
Gladyatör filminin
yapýmcýsý bu kez politik
olarak biraz daha sorunlu
bir konuya girmiþ.
Cennet’in Krallýðý Orta
Doðu’nun bir bölümünü
Batý Avrupa’dan gelerek
iþgal etmiþ olan Haçlýlar
ile Orta Doðu’nun önemli
bir kýsmýný birleþtirmiþ
olan Sultan Selahaddin
Eyyubi arasýndaki son
mücadeleyi anlatýyor.
Mevcut politik ortam
içinde insan böyle bir
filme geldiðinde farklý
þeyler bekliyor ama Ridley
Scott beklenmedik bir
biçimde din çatýþmalarýna
ve savaþa karþý bir þeyler
katabilmiþ filme.
Liam
Eski bir þovalye (L
Neeson) bir Haçlý
seferinden dönerek þatosunun yanýndaki bir köye
demircilik yapan Balian’a
Orlando Bloom) aslýnda
(O
oðlu olduðunu ve yerine
geçmesini söylüyor.
Yebi baba oðul
Ortadoðu’ya, Kudüs’e
gidiyorlar.
Bölge Batýlýlarýn iþgali
altýnda. Savaþtan, yaðmadan yana þovalyeler
var. Kudüs Haçlýlarýn
iþgali altýnda. Yýllardan
1187.
Selahaddin ise uzun bir
süre çabaladýktan sonra
Ortadoðu halklarýný
Haçlýlara karþý tek bir
devletin çatýsýnda birleþtirmiþ. Yavaþ yavaþ
iþgal altýndaki topraklarý
geri alýyor.
Sýra Kudüs’e gelmiþ.
Batý Avrupalýlarýn

KÝTAP

Ortadoðu’nun zenginliklerini yaðmalamak ve
daha da doðuya giden
yolu kontrol etmek için
baþlattýklarý Haçlý seferleri
1095 yýlýnda Papa 2.
Urban’ýn çaðrýsý ile baþlýyor. 4 yýllýk bir çaba sonucunda Haçlýlar Kudüs’e
(Jerusalem) giriyorlar.
Büyük birt katliam
yaþanýyor. Þehrin
Müslüman, Yahudi ve
Hýristiyan halký kýlýçtan
geçiriliyor. “Diz boyu
kan” akýyor.
Selahaddin 1187’de
Kudüs’ü kuþattýðýnda bu
katliamýn intikamýný alacaðý düþünülüyor.
Ama öyle olmuyor.
Filmimizin kahramaný
Balian yýkýlmýþ Kudüs
duvarlarýnýn önünde
Selahaddin ile konuþuyor.
“Tüm kutsal yerleri
gerekirse yýkarýz” diyor
Balian ve Selahaddin
Hýristiyanlarýn þehirden
çýkmasýna izin veriyor.
Yani karþýlýklý kahramanlýk gösterileri yapýlmýyor.
Uzlaþarak çözüm
bulunuyor.
Savaþýn ve iþgalin
dünyanýn en merkezi politik konusu haline geldiði
bugünlerde böyle bir film
elbette olumlu.
Ama acaba Haçlýlar
neden Ýngiltere’den,
Fransa’dan, Almanya’dan
vs kalkýp binlerce kilometre uzaktaki Ortadoðu’ya,
Filistin’e gelmiþler?
Asýl soru bu. Ama bu
sorunun cevabýný
Cennet’in Krallýðý’nda

Ýran’da devrim ve karþý devrim
1978 Ýran devrimi politik
Ýslam’ýn bütün bölgede
yükseliþinin önemli noktalarýndan birisi. Türkiye’de
Laik Cepheciler daima Ýran
Devrimi’ni ve bu devrimde
solun yanlýþ tutumunu vurgularlar. Þah diktatörlüðüne karþý politk Ýslam ile
yapýlan iþbirliði eleþtirilir.
Oysa sorun bu deðildir.
Asýl sorun Ýran solunun bve
en baþta da Komünist
Partisi TUDEH’in devrimci
olmamasýdýr.
z Ýran’da devrim ve karþýdevrim, Phil Marshall

Küba, Castro ve sosyalizm
veya bir baþka Hollywood
filminde aramayýn.
Tarihi filmler sinema
dünyasýnýn en pahalý filmleri. Hem iyi bir seyirlik
malzeme olmalý, hem
heyecanlý ve sürükleyici
olmalý, hem herþey sizi
filmin konusu olan eski
tarihe götürmeli vs. Bütün
bunlar büyük yatýrým
istiyor.
Cennet’in Krallýðý’da
pahalý bir film. Gerekli
herþeyi saðlamýþ.
Kudüs þehri ise Fas’da
adeta yeniden inþa
edilmiþ. Çok görkemli.
Hatta olduðundan daha
görkemli bir þehir.
Selahaddin’in ordusu
Kudüs’ü çevirdiðinde, o
savaþ makinalarý çevreye
yerleþtiðinde ve daha önce

Haçlýlarýn yaptýklarýný
hatýrlayýp “acaba ayný þey
mi tekrarlanacak” diye
düþündüðünüzde içiniz
burkuluyor. “Bu güzel
þehir imha olmasýn” istiyorsunuz.
Aynen Amerikan uçaklarýnýn bombardýmaný
altýndaki Baðdat gibi.
Aynen Amerikan ve
Ýngilis askerlerinin yaðmaladýðý Irak gibi.
Ýlk Haçlý seferleri 1095’de
baþlamýþtý. 100 yýl
sürdüler.
Ýkinci dalga George W.
Bush tarafýndan baþlatýldý.
Gene “diz boyu kan” aktý.
Akmaya devam ediyor.
Cennet’in Krallýðý, Ridley
Scott, Oynayaanlar: Orlando
Bloom, Liam Neeson

Selahaddin’in kitabý

Haçlýlarý durduran Kürt lider
Selahaddin’in kitabý tarýk
Ali’nin Ortadoðu üzerine
yazdýðý dört kitabýn ikincisi.
Kitap bir Kürt olan
Selahaddin Eyyubi’nin
önce Mýsýr’daki Fatými
Hanedaný’ný yenmesi ve
ardýndan Baðdat’ta oturan
Halife tarafýndan Suriye
ve Mýsýr sultaný olmasýna
kadar ki dönemi anlatýyor.
Selahaddin, planlarý olan
bir lider ama aðýr ve
hesaplý adýmlar atýyor.
Yavaþ yavaþ yükseliyor.

Selahaddin Eyyubi
giderek bütün halklarýný
kendi sultanlýðý çevresinde
birleþtirirken bir yandan
da Haçlýlara karþý savaþa
hazýrlanýyor
Kendisi için koþullarýn
uygun olduðunu
düþündüðünde harekete
geçiyor.
Sonunda Kudüs
kuþatýlýyor ve Haçlýlardan
geri alýnýyor.
Türkiye’de tarih kitaplarý
Türklerin Anadolu’da ne
denli kahramanca

sosyalistin
el kitaplarý

Haçlýlara karþý savaþtýðýný
anlatýr. Sehaddin
Eyyubi’den de bahsedilir.
Ama Eyyubi’nin bir Kürt
olduðundan asla
bahsedilmez.
Ortadoðu’nun
Haçlýlardan bir Kürt sultan tarafýndan temizlendiði katiyyen tarih
kitaplarýnda yer almaz.
Selâhaddin’in Kitabý, Tarýk
Ali, Everest Yayýnlarý, 386
sayfa

Karakedi’de %60’a
varan indirimler
Büyükparmakkapý Sk, Hayat Apt, Kat: 4, Ýstiklal Cad-Beyoðlu-Ýstanbul

Küba, geride kalan son sosyalist ülke olarak
tanýmlanmaya çalýþýlýyor.
Emperyalizme karþý tutumuyla sosyalistler
elbette Küba’nýn yanýnda ama acaba Küba’da var
olan rejime sosyalizm demek mümkün mü? Mike
Gonzales’in kitabý bu soruya net bir cevap veriyor: Hayýr!
z Küba, Castro ve sosyalizm, Mike Gonzales

Parti ve sýnýf
Bu küçük broþür Lenin’ist partinin ne olduðunu
anlatýyor. Devrimci marksistlerin Cliff’in 4 ciltlik
Lenin biyografisinin 1. cildi ve John
Mollyneux’nun Belge Yayýnlarý’ndan çýkan
Marksizm ve parti kitabý ile birlikte okumalarýnda yarar var.
z Parti ve sýnýf, Chris Harman

Troçki’nin marksizmi
Stalinist sosyalizm anlayýþýna karþý Troçki’nin
marksizminý kavramak önemli. Troçki’yi kavramak sadece geçmiþte kalmýþ bir tartýþmada taraf
olmak için deðil, günümüz tartýþmalarýna müdahale edebilmek için de önemli.
z Troçki’nin marksizmi, Duncan Hallas

Marksizme giriþ
Marksizmin güç ve anlaþýlmaz olduðuna iliþkin
güçlü bir anlayýþ var. Chris Harman bu küçük
kitapta bunun tam tersini kanýtlýyor.
z Marksizme giriþ, Chris Harman

Gerçek marksist
gelenek nedir?
Marksizm deðiþik dönemlerde büyük saptýrmalara
uðramýþ bir akým. Mao,
Castro, Stalin ve Berstein.
Kimilerine göre onlar da
marksist. geleneðin içinde
yer alýyorlar.
Molyneux’ya göre ise
geleneðin köþe atþlarýný
Marks, Engels, Rosa
Lüksemburg, Lenin ve
Troçki oluþturuyor.
Stalinizm ile devrimci marksizmin zýdlýðýný
kavramak için...
z Gerçek marksist gelenek nedir?, John Molyneux

Küreselleþme ve direniþ
Küreselleþme tartýþmalarýna en önemli müdahalelerden birisi. Chris Harman küreselleþme tezlerinin marksist bir eleþtirisini yapýyor.
z Kürreselleþme ve direniþ, Chris Harman
z Küresellþeme ve kadýnlar-Goretti Horgan, TroçkiDoðan Tarkan, Marksizm ve Ulusal Sorun-Alex
Callinicos, Ýnsan Doðasý Sosyalizme engel mi?- John
Molyneux

MEKTUPLAR
Bütün dünyada kapitalizm yýkýlmadan, bütün
dünyada sosyalizm kurulmadan dünyadaki
giderek artan eþitsizliði
engellemek mümkün
deðil.
Zeynep YEÞÝL

BÝZE
GÖRE
OKUR
MEKTUPLARI
sosyalistisci@sosyalistisci.org

1 Mayýs ve
sendikalar
Bir süredir bazý
sendikalar gösterilere
eskiye oranla daha güçlü
katýlýyor. Mesela DÝSK
hem 19 Mart’a hem de 1
Mayýs’a güçlü katýldý.
Demek ki istenince oluyor.
Türk-Ýþ’in bazý
sendikalarý da her iki gösteride de fena deðillerdi.
KESK’e gelince eski,den
en büyük olan bu sendika
giderek daha giçsiz bir
biçimde gösterilere
katýlýyor.
Sol bu örgütü içten içe
yiyip bitirdi. Artýk ellerini
çeksinler!
Metin BURAK

Eþitsizliðe
karþý
mücadele
Dünyadaki eþitsizlik her
geçen gün büyüyor.
Sosyalist Ýþçi’de tanýtýlan
Arundhati Roy’un
Sokaktaki insanýn
‘Ýmparatorluk’ rehberi
adlý kitabýnda son 10
yýlda dünyanýn toplam
gelirinin yýlda ortalama
yüzde 2.5 arttýðýný fakat
bu süre içinde 100 milyon
insanýn daha yoksullaþtýðýný söylüyor.
Bunlar çok çarpýcý
sayýlar.
Gene ayný kitapta en
zengin yüzde 1’in en yoksul yüzde 57’nin gelirine
eþit bir zenginliðe sahip
olduðu da anlatýlýyor.
Bu durumda tek bir çare
var. Mücadele etmek ve
eþitliði saqðlamak.
Ýnsanlýðýn eþitliðini
saðlamak için ise tek bir
yol var: kapitalizmin
yýkýlmasý yani sosyalizm.

Küresel BAK da oradaydý
2-6 Mayýs tarihleri
arasýnda düzenlenen
Kocaeli Üniversitesi
Bahar Þenlikleri,
Umuttepe
Kampüsü’nde 12.500
kiþinin katýlýmýyla
baþladý. Kitap, taký
standlarýnýn yanýnda
Yurtsever Cephe ve
Gençlik Cephesi dergilerinin satýldýðý standlar
da vardý.
Þenlik boyunca, biz de
Küresel BAK standý
açtýk. ''Ýncirlik
Kapatýlsýn'' ve ''Bush
Yargýlansýn'' sloganlarýyla Küresel BAK'ýn
standýnda yüzlerce
bildiri daðýtýldý. Ayrýca,
iki söyleþi düzenledik.
Roni Margulies, Mete
Çubukçu, Ümit Þahin ve
Ümit içer'in konuþmacý
olarak katýldýðý
''Ortadoðu gezi notlarý
ve Filistin izlenimleri''
baþlýklý panele büyük
ilgi vardý. Yýldýz Önen

Barýþarock
aktivistleri
Bursa’da da
toplanýyor
14 Mayýs cumartesi
günü Bursa'da Barýþarock
toplantýsý yaptýk. Ýlk
toplantý olmasýna raðmen
çok iyi bir toplantý
geçirdik.
Toplantýya 20 civarý kiþi
katýldý. Barýþarock’ýn
geçen iki senede yaptýklarý ve bugüne nasýl
geldiðini konuþtuk. Daha
sonra bu seneki durum ve
Bursa’da ne yapabileceðimiz hakkýnda
konuþuldu.
Bursa’da günbirlik bir
piknik organize etmeye
karar verdik ve bunun
çalýþmalarýna bu salý
baþlanacak.
Ayrýca toplantýlarýn
düzenli olmasý için karar
alýndý ve bir dahaki
toplantý çarþamba günü
yapýlacak. Bu toplantýda
geçen yýlki Barýþarock’ýn
film gösterimi yapýlacak.

ve Nevin Sungur da
Irak ve iþgal üzerine bir
söyeþi düzenlediler.
Söyleþi sonunda BAK
aktivisti olmak isteyenler oldu.
Halka açýk yapýlan þenlikte ikinci gün, alkolün
de etkisiyle çýkan tatsýz
kavgada onlarca kiþi
yaralandý.
Yaklaþýk 1000 kiþinin
bulunduðu kavgaya jandarmanýn hiçbir müdahalesi olmazken 6 mayýs
günü kampüsün dört
köþesinde jandarma
yerini almýþtý. Tüm
aktivitelerin sorunsuz
yaþandýðý þenliðin son
gününde 80 kiþilik bir
grup Bulutsuzluk Özlemi konserinden birkaç
dakika önce meþaleler

ve ''Devrim Þehitleri
Ölümsüzdür'' pankartýyla sloganlar atarak
konser alanýna yürüdü.
Sahnenin karþýsýndaki
binaya Deniz Gezmiþ ve
Ýbrahim Kaypakkaya'nýn
fotoðraflarýnýn bulunduðu pankart asýldýktan
bir süre sonra jandarmanýn müdahale edip,
buradaki iki öðrenciyi
gözaltýna almasýyla
ortalýk karýþtý. Jandarma
bu gruba copla müdahale edince öðrenciler
de taþla karþýlýk verdi.
Jandarmanýn havaya
ateþ açmasý sonucu bir
er de hayatýný kaybetti.
Toplam 8 öðrencinin
gözaltýna alýnmasýyla
sona eren þenliklerde,
birçok öðrenci tüm bu
yaþananlarýn farkýna bile
varmadý. Þu anda
DGD’den bir kiþinin
tutuklandýðý ve iki
kiþinin de arandýðý olaylar yatýþmýþ deðil.

Çocuðun öldü, masraftan kurtuldun!
Türkiye fantastik bilimkurgu öykülerine çok
malzeme çýkaracak bir
ülke. Geliþmiþ demokratik
ülke-lerde, býrakalým
uygulanmayý, kimsenin
aklýna bile gelmeyecek
þeyler, resmi makamlarca
hayata geçiriliyor.
Diyarbakýr'ýn Bismil
ilçesinde, sekiz yaþýnda
bir çocuða otobüs çarpar.
Ölen çocuðun ailesi
tazminat davasý açar (4,5
milyarlýk!). Dava bilirkiþinin incelemesi için
Ankara'ya yollanýr. Ýþte
bilirkiþinin raporu:
"Aile çocuðu büyütmek
için 55 milyar 926 milyon
240 bin 197 lira masraf
yapacaktý. Buna karþýlýk
çocuðun 18 yaþýndan
sonra kazanacaðý para 13

milyar 234 milyon 447 bin
990 liradýr.
Yörenin ve ailenin sosyal
konumu gereðince
çocuðun üniversite eðitimi almayýp çalýþmaya
baþlayacaðý, öm-rünün 55
yýl 10 ay 3 gün olarak
hesaplandýðý, 2015 yýlýnda
askere gideceði ve
dönüþte 2 yýl evlenmeyeceði, evlendikten sonra da
aileye desteðinin azalacaðý, çocuklarýnýn da olacaðý hesaplandýðýnda,
çocuðun ölmesinden
dolayý ailenin 42 milyar
691 milyon 792 bin 207
lira masraftan kurtulduðu, bu nedenle tazminat isteme hakkýnýn
olmadýðý..."
Ýtiraz üzerine yazýlan
ikinci bilirkiþi raporu da

benzer. Görüldüðü gibi
bilirkiþiler bilirliklerini
kanýtlamak için insan
ömrünü gününe kadar
hesaplýyor, ömrü boyunca
kazanacaðý parayý
kuruþuna kadar biliyor,
okuyup okumayacaðýna,
ne zaman evleneceðine
(bari mutlu bir evlilik
olup olma-yacaðýný da
belirtselermiþ) karar verebiliyor. Çocuðunuz ölürse
aman dava açmayýn,
borçlu bile çýkarsýnýz.
(Bu arada iki de gerçek
çýkýyor ortaya: rapora
göre bölgede ortalama
ömür 55 yýl. 18-55 yaþ
arasý geçen 37 yýlda bir
insan 13 milyar kazanabiliyor. Yani günde 0.9
milyon TL!)
Zeynep Çalýþkan

Barýþarock
2005
27-228 Aðustos

Mehmet Akif Ersoy
Piknik Alaný, Sarýyer
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Ýzmit’te Bahar Þenliði

Bir afiþ
üzerine
düþünceler
1 Mayýs dolayýsýyla
asýlan afiþlerden birisi de
Halkevleri’ne aitti.
“Emeðine, ülkene ve onuruna sahip çýk”
Bence bu afiþin her tarafý
yanlýþ.
Afiþ halktan ülkesine
sahip çýkmasýný istiyor.
Tam da “bayrak krizi”
yaþandýðý günlerde, tam
da Kürtlere karþý bir kampanya baþladýðý günlerde.
Halkevi”ülkene sahip
çýk” derken MGK’da en
büyük iç tehdit olarak
ayrýlýkçýlýðý gösteriyor.
Oysa Türkiye’de böyle bir
siyasal eðilim yok. Sol
adýna asýlan “Ülkene
sahip çýk” afiþi sadece
saða, milliyetçiliðe güç
verir.
Bir de Halkevleri “onuruna sahip çýk” diyor.
Sanki insanlar onursuz
yaþýyormuþ gibi. Halkevi
kim oluyor ki halkýn
onursuz olduðuna karar
vermiþ ve “onuruna sahip
çýk” diye uyarýyor.
Bedirhan KARA

sayý: 236z sosyalist iþçi z

sosyalistisci@sosyalistisci.org

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

Reform deðil,
devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini,
egemen sýnýfý korumak
için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapita-listidir.
-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki
bürokratik egemen sýnýfa
karþý mücadelesini destekler.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist
bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr.
-Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir
sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz
vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist isci

SAYI: 237
18 Mayýs 2005
1.000.000 TL
1 YTL

Ýncirlik kapatýlsýn,
Çocuk parký yapýlsýn
Türkiye’de yaþayan
hemen herkes ABD’ye karþý.
3-4 patrondan ve gazte yazatrýndan baþka kimse ABD’yi
sevrmiyor.
Hemen herkes ABD’nin
Irak’taki iþgaline karþý.
ABD’nin derhal Irak’tan çekilmesini istiyor.
ABD iþgal baþladýðýndan
bu yana 110 bin sivil
Iraklý’nýn ölümünden
sorumlu. Abu Garip hapishanesinde olanlarý herkes
biliyor. Bu hapishanenin
eski komutaný Janis
Karpinski iþkencenin hala
sürmekte olduðunu söylüyor.
Ve Türkiye’de hemen
herkes ABD’nin Ýncirlik

üssünü kullanmasýna da
karþý.
Ne var ki AKP hükümeti
halka hiç bir bilgi vermeden
çýkardýðý bir kararname ile
Ýncirlik üssünün Amerika
Birleþik Devketleri tarafýndan kullanýmýný uzattý.
Ortada önemli iddialar
var.
Ýncirlik’te nükleer silah
olabilir. Tüm insanlýk için
muazzam bir tehdit olan
nükleer silahlar bölge halký
içi,n ise daha da acil bir
tehdit.
Hükümet derhal bu
konudda kamuoyunu bilgilendirmelidir. Eðer Ýncirlik’te nükleer baþlýklar varsa
bu derhal açýklanmalýdýr ve

derhal Ýncirlikten çýkarýlmalýdýr.
Ayrýca ABD’ye Ýncirlik’i
kullandýrmaya devam edebn
kararnamenin de bütün
ayrýntýlarý ile açýklanmasý
gerekir.

Ýncirlik'in ABD'ye kullandýrýlmasý ABD'nin tüm
savaþ ve iþgal suçlarýna
ortak olmaktýr.
Ýncirlik'in ABD'ye kullandýrýlmasý ABD'nin
Felluce'de iþlediði
cinayetlere ortak olmaktýr.
Ýncirlik'in ABD'ye kullandýrýlmasý Ebu Garip
cezaevinde uygulanan
iþkencelerin ortaðý olmaktýr.

Ýncirlik Üssü'nün ABD tarafýndan kullanýmý ile ilgili kararname 18 Nisan
2005 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylandý ve 29 Nisan 2005
tarihinde Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan imzalandý.
Hükümet tarafýndan resmi gazetede yayýnlanmayan 8712 numaralý
kararnamenin içeriði hakkýndaki bilgileri hükümet üzerinde yarattýðýmýz
basýnç sayesinde edinebildik. Küresel BAK'ýn geçen hafta yaptýðý basýn
açýklamasýnýn ardýndan, çok sayýda kitle örgütü ile birlikte Baþbakanlýða
dilekçe verildi. Bu dilekçede, Anayasanýn 92. maddesinin ihlalinin gündemde olduðunu, bu maddeye göre herhangi bir silahlý kuvvetin
Türkiye'de bulunmasýnýn TBMM'nin iznine tabi olduðunu, Türkiye'nin
komþu ülkelerle iliþkisinin ciddi bir tehlike altýna sokulduðu endiþesi
açýklanmýþtý.
Bu endiþeler giderek týrmanmakta. Ýncirlik'te yaþanan geliþmeler kaygý
verici bir boyutta. Türkiye halký 1 Mart 2003'de tezkerenin reddedilmesini saðlayarak Türkiye'nin ABD'nin Irak savaþýna ortak olmasýný
istemediðini göstermiþti. Þimdi hükümet yeniden gizli kararnamelerle
bu savaþa ortak olmaya çalýþýyor. Ýncirlik Üssü'nün ABD tarafýndan Irak
ve Afganistan iþgallerinin devamýný saðlamak ve Ýran, Suriye gibi komþumuz olan baþka ülkelere saldýrmak üzere kullanýlmak istendiðini biliyoruz.
Bir kez daha yüksek sesle bir kez daha duyurmak istiyoruz ki, ÝNCÝRLÝK
ÜSSÜ'NÜN ABD'YE KULLANDIRILMASINA ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ.ABD'ye
verilen iznin tüm kapsamýyla halka açýklanmasýný istiyoruz.
Irak ve Afganistan’ýn iþgaline ortaðý olmayacaðýz!
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