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Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý

EMEÐÝN
AVRUPASI
HAYIR
DÝYOR
Fransýz emekçileri patron-

larýn Avrupasýna aðýr bir
darbe vurdu. Militarist,
sosyal devlet düþmaný,
sosyal adalete karþý olan
Avrupa Birliði anayasasý
önerisine % 55 hayýr dedi.

Fransa referandumunda
emekçilerin % 55’lik hayýr
oyu Avrupa patronlarý için bir
dizi yeni sorun oluþturdu.

Bundan sonra yapýlacak her
referandumda hayýr oylarýnýn
kazanacaðý ise artýk açýk.
Dolayýsýyal her oylamadan
sonra Avrupa egemen
sýnýflarý biraz daha krize gire-
cek.

Öte yandan artýk bütün
emekçiler için yeni-liberal
politikalarý yenmenin
mümkün olduðu kesin.

Fransýzlarýn ve
Hollandalýlarýn oylarý bitün
emekçilere güç veriyor. Artýk
kendimize daha çok
güvenerek mücadeleye gire-
biliriz.

Kazanmak mümkün ve
kazanacaðýz.

Fransa’daki referandum
Türkiye’de Avrupa patron-
larýnýn birliðini savunanlar

için de iyi bir ders oldu.
Fransýz emekçileri Avrupa

Birliði’nin hiç de emekçilerin
çýkarlarýna uygun olmadýðýný
gösterdiler.

Yeni liberal politikalar yenildi
Tous Ensemble / Hep Beraber
Referandumu sol kazandý
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ABD hesap ver!
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HABERLER

yaþadýðýnýz yerde bulamýyorsanýz
sosyalist  iþçi’ye    abone  olun

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

Ýsim,  soyad:
Adres:

e-mmail: Telefon:  

Nihat  Genç  (Akþam): "...
Bir tornadan çýkmýþ, vakýf
desteklerinden beslenmiþ,
yabancý ajan servislerince
piyasaya sürülmüþ bu
insanlarýn cüretleri ve küs-
tahlýklarýnýn altýnda ne
var? ... Dünyanýn hâkim
güçlerince üstümüze
sürülüyorlar. Hayal
dünyasýnda aydýncýlýk
oynuyorlar."

Emin  Pazarcý  (Tercüman):
"... Sivil toplum örgütleri
harekete geçmeliydi....
Türkiye'nin ezici çoðun-
luðu, bu üç-beþ kiþiye had-
dini bildirmeliydi. Olmadý,
yapýlamadý. Cemil Çiçek de
mecburen tepki göstermek
zorunda kaldý." 

Hasan  Celal  Güzel
(Tercüman): "... 'sözde
aydýn taifesi' nin kendi
milletine sövmesi için, bol
keseden verilen ödüller,
aferinler ve iltifatlar yeterli
olabiliyor ... Lakin, her
defasýnda Cemil  Çiçek'ler-
le, Þükrü  Elekdað'larla,
Yusuf  Halaçoðlu'larla,
Ýlber  Ortaylý'larla
püskürtülüyorlar. Yaþa
Cemil  Çiçek, aðzýna, diline
saðlýk!"

Ertuðrul  Özkök  (Hürriyet):
"... Boðaziçi Üniversite-
si'nde o toplantýnýn yapýla-
caðý salonun önünde bir
eylem yapmak isterdim...
'Ermeni soykýrýmý' iddiasý
konusunda, 'devletin
resmi tezlerine karþý' fikir-
lerini söylemek üzere bir
araya gelen konuþ-
macýlarýn eline küçük bir
bildiri tutuþturmak ister-
dim...

Ahmet  Taþgetiren  (Yeni
Þafak) : "...Bu giriþimin
gerçeði arayýþ giriþimi
olduðu kanaatinde deði-
lim.."

Hasan  Karakaya  (Vakit) :
"... Boðaziçi Üniversite-
si'nin temelinde bir
Amerikalý misyoner var. 
Evet Dr. Cyrus  Hamlin!
Ermeni iddialarýnýn
arkasýnda da Amerika'nýn
bulunduðunu, Ermeni
diasporasýný ABD'nin
kýþkýrttýðýný düþünürsek,
'Niye Boðaziçi Üniversite-
si' sorusunun cevabý
kendiliðinden verilmiþ
olur...." 

Hikmet  Çetinkaya
(Cumhuriyet): "... Onlar
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin resmi tezlerine
karþý çýkýyorlardý. Onlara
göre, Türkler Anadolu'da
Ermenileri kesmiþti... Öyle
düþünebilirler!..
Demokratik bir hukuk
devletinde herkesin ayný
görüþte olmasý gerek-
mez... Býrakýn konuþsun-
lar, ne düþünüyorlarsa (ki
biliyoruz) açýklasýnlar...
Gözdaðý verip toplantýyý
ertelemek yanlýþ!.. Zaten
istenilen de bu deðil
miydi?.."

KKiimm
nnee

ddeeddii??

Direnen  iþçiler
Hak-ÝÝþ  üyesi
SSeeyyddiiþþeehhiirr’’ddee  ddiirreenneenn
iiþþççiilleerriinn  öörrggüüttüü  ÇÇeelliikk
ÝÝþþ,,  HHaakk-ÝÝþþ
KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu’’nnaa
bbaaððllýý..  HHaakk-ÝÝþþ  SSeeyyddii-
þþeehhiirr’’ddeekkii  ddiiððeerr  sseenn-
ddiikkaallaarrllaa  bbiirrlliikkttee,,  bbuu
sseennee  11  MMaayyýýss’’ttaa  ddaa
ggöösstteerrii  yyaappttýý..  11  MMaayyýýss
ggöösstteerriissiinnee  kkaattýýllýýmmýý
ççookk  yyüükksseekkttii..  ÇÇeelliikk-ÝÝþþ
ddaahhaa  öönnccee  ddee
SSeeyyddiiþþeehhiirr’’iinn
öözzeelllleeþþttiirriillmmeessiinnee
kkaarrþþýý  ddiirreennddii..

Havada birþey var
SEKA’dan sonra bu kez

Seydiþehir Eti Aliminyum
Fabrikasý iþçileri direndi.
Ýkinci kez Seydiþehir iþçi-
leri fabrikalarýnýn
özelleþtirilmesine karþý
eylem yaptýlar.

Sabah ve akþam
vardiyalarý fabrikayý iþgal
ederek kapýlarý kaynak-

larken, neredeyse bütün
Seydiþehir nüfusu demek
olan aileleri de kapýya
yýðýldýlar.

Polis bu kez saldýrmak
için gelmiþti ve nitekim
saldýrdý. Ama beklemediði
bir tepki ile karþýlaþtý.

Ýþçiler direndiler ve fab-
rikayý almak isteyen ve bu

nedenle gezmeye gelen
heyeti fabrikaya sok-
madýlar.

Fabrikaya giremeyen 11
þirketin 30 temsilcisi
özelleþtirme ihalesine
girmekten vazgeçtiler.

Seydiþehir direniþinin
ardýndan grup toplantýsýn-
da konuþan TTaayyyyiipp

EErrddooððaann  sertti.
Ýþçi hareketi karþýsýnda

genellikle Kasýmpaþa kaba-
dayýsý dilini tercih eden
TTaayyyyiipp gene ayný dille
özelleþtirmelere devam
edeceklerini söyledi. Ama
bu kez Seydiþehir’de adým
atamadý.

Bu gazetenin basýma hazýr-
landýðý sýrada Seydiþehir
AKP Ýlçe Binasý bu mücade-
leyi baltalamak için derin
güçler tarafýndan pro-
vokasyona yol açmak
nedeniyle bombalanmýþtýr.
Seydiþehir'de direnen
halkýn ve iþçilerin bu pro-
vokasyona karþý
mücadelelerini daha  da
inatla sürdüreceðini biliy-
oruz.

Seydiþehir’de özelleþti-
rilmek istenen sadece
Alüminyum fabrikasý
deðil. Onunla birlikte fab-
rikaya ham madde
saðlayan madenlerin ruh-
satlarý da verilecek ve fab-
rþkaya elektrik enerjisi
saðlayan Oymapýnar Barajý
Hidroelektrik üretim tesis-
leri de özelleþtirilme kap-

samýnda.
Özelleþtirme giriþimi

baþladýðýndan beri fab-
rikanýn iþçisi sayýsý azal-
týlýyor. 2000 yýlýnda 2.280
olan iþçi sayýsý 2005’de
1.718’e düþtü. Oysa en az
2.360 iþçi olmasý gerekiyor.

Ayný dönemde fabrikanýn
kârý da arttý. 2004 kârý 27.6
milyon dolar.

Üretim ise 2000 yýlýnda
61.500 ton iken bugün 64
bin tona çýktý.

Seydiþehir fabrikasýnýn
atölyeleri yeni bir fabrika
kuracak kadar yedek
parçaya sahip.

Oysa AKP hükümeti fab-
rikayý arazi fiyatýnýn bile
altýnda özelleþtirmeye
çalýþýyor.

Yok pahasýna satýyorlar

Saðlýk
emekçileri
ankara’ya
yürüyor

Uzun bir süredir
IMF’nin dayattýðý
saðlýkta özelleþtirmeye
karþý mücadele eden
saðlýk iþçileri Ankara’ya
yürüyorlar. Çeþitli
þehirlerden çýkarak
Ankara’ya doðru
hareket eden saðlýk
emekçileri 3 Haziran
günü Saðlýk
Bakanlýðý’nýn önünde
eylem yapacaklar.

OYAK
devrede

Ordunun kapitalist
iþletmesi OOrrdduu
YYaarrddýýmmllaaþþmmaa  KKuurruummuu,
OOYYAAKK özelleþtirilmek
istenen büyük þirketler-
den en az birisini almak
istediðini açýkladý.

OOYYAAKK’a baðlý þirketler
bu kurumun özel yasasý
gereði vergi vermiyorlar
ve bu nedenle OOYYAAKK’a
baðlý þirketlerin kârlarý
genellikle çok yüksek.

Basýn tarafýndan
baþarýlý bir þirket olarak
gösterilen OOYYAAKK þim-
dide yok pahasýna
özelleþtirilecek olan
Telekom, Petkim gibi
þirketlerden birisine el
koymak ve kârýna kâr
katmak istiyor.

OOYYAAKK en son EEttiibbaannkk’ý
yok pahasýna satarak
OOYYAAKK bank haline sok-
muþtu.

Nükleer
enerjiye  karþý
girþim

Türk sermayesi büyük
kapitalist þirketlerin
elinde kalmýþ olan eski
teknolojileri alarak
“temiz enerji” adýna
Türkiye’de nükleer
santrallar kurmaya
hazýrlanýyor.

Ýnsanlýk için büyük bir
tehdit olan nükleer
enerji iddia edildiði gibi
temiz deðil, aksine çok
tehlikeli.

Nükleer enerji santral-
larý kurulmasýna karþý
bir inisiyatif kuruldu.
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DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
Uluslararasý Sosyalizm Akýmý ile, dünya antikapitalist hareketi ile

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

S
on günlerde yeni
bir süreç þekillen-
dirilmeye çalýþý-
lýyor görüntüsü
var Türkiye'de.

ABD eski Dýþiþleri Bakaný
Condoleizza  Rice'ýn Türki-
ye'ye gelip halkýn %82
Amerikan karþýtlýðýný azalt-
ma talimatýyla bir adým
atýldý. Önce Mersin'deki
bayrak krizi ve arkasýndan
Trabzon'la baþlayan linç
giriþimleri yaþandý. MHP'li
ülkücü faþistler sokaklara
salýndý. ABD Büyükelçiliði
MHP Genel Merkezi'yle sýký
fýký iliþkiler kurdu. Gazete
ve TV'ler bangýr bangýr
'yükselen milliyetçi dalga'-
dan dem vurdu. Bu sürecin
sonunda Ýncirlik Üssü ABD
ordusuna iyice açýldý. (Bu
'dalga'yý 'gaza getiren',
Genelkurmay'ýn "sözde
vatandaþ" ifadesi olmuþtu)

Öcalan davasý

Sonra Öcalan'ýn yeniden
yargýlanmasý gündeme
geldi. Baþta Genelkurmay
olmak üzere, Anayasa
Mahkemesi, MHP ve her
türden milliyetçi akým diþ-
lerini gösterdi. (Ýlk önce
Genelkurmay "Biz bu dava-
da tarafýz!" demiþti.)

Ermeni sorunu

Ermeni sorunu çok sýk
tartýþýlmaya baþlandý. Bu-
nun olumlu bir geliþme ol-
duðu yazýlýp çizilirken, bel-
ki biraz da bundan cesaret
alarak, bir Ermeni sorunu
toplantý dizisi düzenlenme-
ye çalýþýldý. Boðaziçi Üni-
versitesi'nde, 109 bilim insa-
nýnýn katýlýmýyla, "Osmanlý
Ermenileri" üst baþlýklý, iki
gün sürecek sunumlarýn ya-
pýlacaðý toplantýlar ertelen-
mek zorunda kalýndý.
Adalet Bakaný Cemil  Çiçek
(geçmiþte "flört fahiþeliktir"
vecizini yaratmýþ olan
beynin sahibi) "Bizi sýrtý-
mýzdan hançerliyorlar.
Keþke Adalet Bakaný olarak
dava açma yetkimi devret-
memiþ olsaydým!" dedi.
MHP'li ülkücü faþistler
günlerce tehditler yaðdýr-
dýlar. Bu sürecin en baþýnda
da Orhan  Pamuk kitaplarý
yakýlmýþtý. (Boðaziçi
Üniversitesi'ni ilk uyaran

Genelkurmay'dý)

Ýþkence semineri
iptal edildi

Yine Ýstanbul'da düzenlen-
mek istenen Hekimler  ve
Yargý  Mensuplarý  Ýçin  Kötü
Muamele  ve  Ýþkence  Semi-
neri  belirsiz bir nedenle ip-
tal edildi. Adalet Bakanlý-
ðý’na baðlý Adli Týp Kuru-
mu’nun öncülüðünde dü-
zenlenen seminer, hiçbir
gekeçe gösterilmeden kaldý-
rýldý.

Eðitim-Sen davasý

Son olarak Yargýtay Hu-
kuk Genel Kurulu Eðitim-
Sen hakkýnda kapatma ka-
rarý verdi. Tüzüðünde ana-
dilde eðitimi bir hak olarak
savunduðu için Türkiye'nin
en büyük sendikalarýndan
biri kapatýlacak. Gerekçe
hep ayný: ulusal güvenlik,
toprak bütünlüðü ve kamu
düzeni. 10 yýldan uzun süre
uðrunda mücadele verilmiþ,
çok aðýr bedeller ödenerek

kazanýlmýþ sendika hakkýna
'derin bir darbe' vuruluyor.
Üstelik burjuva hukukunun
yarattýðý Anayasa'ya da ay-
kýrý olarak. Bu darbe aslýn-
da demokrasiye vurulan
topyekün bir darbenin ilk
adýmý. (Yargý sürecini ilk
baþlatan ve suç duyurusun-
da bulunan Genelkurmay
olmuþtu)

Faþistler sokakta

MHP'li ülkücü faþistleri
sokaklarda giderek daha
fazla görmeye baþlýyoruz.
Bayrak hezeyanýndan beri
inlerine geri çekilmediler.
EMEP'li gençleri kaçýrýp
Ülkü Ocaklarý'nda iþkence
yaptýlar. Adana'da Öcalan
kuklasý astýlar. Taþrada, ye-
niden alevlenmeye baþlayan
savaþýn ürünü olan asker
cenazelerini gövde gösteri-
sine dönüþtürüyorlar. Ma-
yýs ayýndaki asker sevkiyat-
larýnda, uzun zamandýr
görmediðimiz 'asker uðurl-
ama törenleri'ni, üç hilalli
uðursuz bayrak eþliðinde

izlemeye ve "Bu asker gide-
cek, geri dönecek!" slogan-
larýný duymaya baþladýk. 

Þimdi yukarýdaki ilk dört
paragrafýn sonuna açýlan,
parantez içindeki ifadelerde
geçen ismi bir kez daha
tekrarlayalým: Genelkur-
may. Beþinci paragrafta
anlatýlanlar da zaten yine
askerle ilgili. 

Sosyalist  Ýþçi okurlarý
hatýrlayacaklardýr. Deðini-
len bu konularýn hepsi üze-
rine, yakýn zamanda çýkmýþ
sayýlarýmýzda, deðerlendir-
meler yapýldý. Bugünden
geriye dönüp bakýldýðýnda
ve tüm bu geliþmeler bir
baþlýk altýnda düþünülerek
deðerlendirildiðinde ortaya
çok da yabancý olmayan bir
tablo çýkýyor. Türkiye'de ne
zaman demokrasinin ge-
niþletilmesi yönünde küçü-
cük adýmlar atýlmaya çalý-
þýlsa yukarýda adý geçen
güçler sahneye fýrlýyor ve
aba altýna saklamaya hiç
gerek görmedikleri
sopalarýný sallýyorlar. 

Susurluk devleti

20 yýl süren savaþta akan
kandan beslenen Susurluk
devletinin kan emicileri
savaþa bir an bile ara ve-
rilmesine tahammül ede-
miyor. Elde ettikleri her
kazanýmda, ülkenin tepe-
sine çöreklenmiþ kara
kukuletalý derin darbeciler,
bir masanýn etrafýna topla-
nýp ellerini ovuþturuyor.
Yeni rant hesaplarýný, akýta-
caklarý yeni Kürt ve emekçi
kanlarý üzerinden yapýyor.

Demokrasi cephesi

Cýlýz Türk demokrasisinin
uzun mücadelelerle elde
edilen küçük kazanýmlarý
tehdit altýnda. Ellerindeki
kirli para vanalarýnýn ka-
panmamasý uðruna, ülkeyi
Susurluk devletinin karat-
ma gecelerine sürüklemek
isteyen demokrasi düþman-
larýna karþý, bir demokrasi
cephesini þimdiden kurmak
acil bir zorunluluk haline
geliyor.

Yeni ceza kanununda da
sinyalleri verilerek,
gaspýnýn önü açýlan sosyal
ve siyasal haklarýmýzý savu-
nacak bir mücadele örgütü
en acil ihtiyacýmýz.

Karartma geceleri

Çok heyecan verici günler yaþýyoruz.
Fransa'da Avrupa Birliði'nin pazar
ekonomisini savunan, sosyal devlete
karþý, militarist anayasasý emekçilerin
tepkisi ile tarihin çöplüðüne gitti.

Artýk referandum yapýlan her yerde
"hayýr" oylarýnýn kazanacaðý hemen
hemen kesin.

Emekçiler militarizme, yeni liberal poli-
tikalara hayýr diyor. Yýllardýr bize
"reform" diye yutturulan kesintiler,
özelleþtirmeler eskisi kadar kolay day-
atýlamayacak.

Fransa'daki referandumun sonuçlarý
Fransa ile sýnýrlý deðil. Afrika'dan Latin
Amerika'ya kadar bütün dünyayý etk-
ileyen bir geliþme yaþýyoruz.

Öte yandan hemen her yerde geliþen
yeni ittifaklar, alternatifler son derece
umut verici. Almanya'da
Wahlalternative, Ýngiltere'de Respect,
Mýsýr'da Kifaya, Fransa'da "hayýr
komiteleri" geleceðe umutla bakmamýza
yol açýyor.

Türkiye'de ise SEKA'dan sonra
Seydiþehir, saðlýk emekçilerinin mücade-
lesi, Telekomun özelleþtirilmesine karþý
seferber olan Haber-Sen üyeleri yeni bir
mücadele dalgasýnýn öncüleri.

Þimdi Türkiye'de de ihtiyacýmýz yeni
bir sol alternatifin, yeni bir sol partinin
inþasýdýr. Bu, acil bir gerekliliktir.

Ýktidardaki AKP sol bir alternatifin
yokluðunda kendisini büyük yýðýnlara
"alternatif" olarak sunabildiði için en
büyük parti haline gelmiþti.
Muhalefetteki CHP gene sol bir alternat-
ifin olmamasý nedeniyle parlamentoya
girebilmiþti. Her ikisinin de 3 yýl içinde
cýlký çýktý.

Emekçiler þimdi daha büyük bir istekle
yeni bir alternatife ihtiyaç duyuyorlar.

Solu, emek örgütlerini, bütün sol ve
ilerici örgütlenmeleri bir araya getirecek,
emeðin taleplerini eksiksiz savunacak,
demokrasiyi eksiksiz savunacak, savaþa,
Amerikan hegemonyacýlýðýna ve yeni
liberalizme karþý sokakta mücadele ede-
cek, açýk, net bir talepler dizisi ile
harekete geçecek bir alternatif bugün her
zamankinden daha büyük bir ihtiyaç

Seydiþehir iþçisi ile Eðitim-Sen üyesini
yan yana getirecek, Seydiþehir satýlamaz
sloganý ile Eðitim-Sen deðil, Ýncirlik kap-
atýlsýn sloganlarýný yan yana getirecek,
sýnýrsýz örgütlenme, düþünce ve eylem
özgürlüðü talep edecek bir örgütü inþa
etmek için bütün güçlerimizi seferber
etmeliyiz.

Sol  bir
alternatifin
gerekliliði
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Küresel  BAK
çalýþmalarý

KKoonnyyaa
Konya Selçuk Üniver-

sitesi’nde düzenlenen
savaþ karþýtý toplantýya
Küresel BAK'tan YYýýllddýýzz
ÖÖnneenn katýldý. Toplan-
týya katýlan öðrencilerle
Küresel BAK'ýn kam-
panyalarý ve yeni þehir-
lerde, üniversitelerde
BAK inþasý konuþuldu.

LLüülleebbuurrggaazz
Toplantýya Küresel

BAK'tan HHaakkaann  TTaahhmmaazz
ile Irak Dünya
Mahkemesi’nden HHüüllyyaa
ÜÜççppýýnnaarr  katýldý. Küresel
BAK kampanyalarý ile
Irak Dünya Mahke-
mesi’nin anlatýldýðý top-
lantýda, Haziran ayýnda
Ýstanbul'a çaðrý yapýldý.

SSaabbaannccýý  ÜÜnniivveerrssiitteessii
Küresel BAK'tan YYýýllddýýzz

ÖÖnneenn, Doðu
Konferansý'ndan NNuurraayy
MMeerrtt  ve Irak Dünya
Mahkemesi'nden AAyyççaa
ÇÇuubbuukkççuu'nun katýldýðý
toplantýda Ýncirlik Üssü
daha çok tartýþýldý.
Toplantýda mahkemeye
katýlacak aktivistler ile
de görüþüldü. 

""AABBDD  hheessaapp  vveerr  BBuusshh
yyaarrggýýllaannssýýnn""

Ýncirlik dönüþü hýzla
yeni kampanyanýn
inþasý baþlýyor.

3 Haziran Cuma
akþamý Ýstanbul
aktivistler toplantýsý var.

Ardýndan 23 Hazi-
ran'a kadar Ýstanbul ça-
pýnda toplantýlar, basýn
açýklamalarý, bisiklet
turlarý düzenlenecek.

BAK Aktivistler
toplantýsý

3  Haziran
Saat: 18.30

TMMOB Makine
Mühendistleri Odasý

Ýstanbul Þubesi
Ýpek Sok.

Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi (DSÝP)'nin her yýl
düzenlediði geleneksel
Marksizm toplantýlarý
dizisi, 19-22 Mayýs tarihleri
arasýnda, Ýstanbul'da
gerçekleþtirildi. 

Tartýþma konularýnýn
çeþitliliði, farklý görüþler-
den konuþmacýlarýn ortak
bir platformda özgürce
tartýþabilmeleri, katýlým-
cýlarýn doðrudan ve
demokratik olarak söz ala-
bilmesi, toplantý aralarýn-
da, konular üzerine, hem
konuþmacýlar hem de
katýlýmcýlarla sýcak bir
ortamda sohbet edilebilme-
si bakýmýndan, Marksizm
toplantýlarýnýn Türkiye'de
bir benzeri yok. 

Toplantýlara þehir dýþýn-
dan da katýlýmlar oluyor.
Ankara, Ýzmir, Bursa,
Ýzmit, Eskiþehir gibi
kentlerden Ýstanbul'a
gelenlere, DSÝP, elinden
gelen tüm olanaklarý kulla-
narak kalacak yer saðlýyor,
kenti tanýmayanlara
rehberlik etmeye gayret
ediyor.

Bu yýlýn tartýþmalarýnda
öne çýkan konu baþka bir
sol, yeni bir kitlesel radikal
sol parti oldu. Genç
katýlýmcýlarýn çoðunluðu
yaþadýklarý bölgelerde
savaþ ve iþgal karþýtý kam-
panyalar yaparken
karþýlaþtýklarý zorluklarýn
yanýsýra, böyle bir partiyi
kurmanýn zemininin var
olduðuna deðindiler. 

Kampanyalar sýrasýnda
yanyana gelinen insanlarýn

büyük çoðunluðu gerçek-
ten de böyle bir ihtiyacýn
varlýðýna iþaret ediyorlar. 

Yaþadýðýmýz dönemde,
ABD, tüm dünyaya karþý
açtýðý hegemonya savaþýn-
da sýnýr tanýmýyor. Her
gün yeni ülkeleri terörist
ilan ediyor. IMF, DB, DTÖ
gibi küresel mali kurumlarý
aracýlýðýyla yoksullarýn
üzerindeki basýncý her
geçen gün artýrýyor. 

Ama karþýsýnda yükselen
direniþin geliþmesine de
engel olamýyor. Bu yükse-
len direniþ hareketi tüm
dünyada kitlesel ve radikal
sol alternatiflere ihtiyaç
duyuyor ve kimi yerlerde
bunu yaratýyor. Ýþte Latin
Amerika'da ABD'ye kafa
tutan Bolivarcý devrim

hareketi, Ýþte ABD'nin
kabusu olmaya baþlayan,
Saddam'la cezaevinde
görüþmeye zorlayan Irak
direniþi, iþte Ýngiltere'de
seçim baþarýlarýna imza
atan ve ülkenin geleneksel
siyasal ortamýný parçala-
yarak meclise milletvekili
sokan Respect, iþte
Almanya'da sosyal
demokrasiden koparak
yeni oluþan ve 400 bin
civarýnda oy toplayan yeni
sol hareket... Örnekler çok.
Türkiye'de de benzer bir
oluþuma ihtiyacýmýz var.
Marksizm bu ihtiyacýn
somut olanaklarýnýn
tartýþýldýðý bir zemin oldu,
olmaya devam edecek. 

Bu yýlki Marksizm'in
konu ve konuklarýndan

bazýlarý þunlardý:
Biz ve onlar: dünyanýn

son on yýlýna bir kuþbakýþý
(ÖDP Genel Baþkaný Hayri
Kozanoðlu, DSÝP Genel
Baþkaný Doðan Tarkan)

Bir üþüyor, bir yanýyoruz:
küresel ýsýnma
(Greenpeace aktivisti
Ayþem)

Irak Vietnam olabilir mi?
(Gazeteci-yazar Mete
Çubukçu, Küresel BAK
sözcüsü Tayfun Mater,
DSÝP Genel Sekreteri
Nurdan Düvenci)

Kürt hareketinin gerçek
dostlarý kimlerdir?
(DEHAP Osman Ergin,
DSÝP Mali Sekreteri Yýldýz
Önen), 

Ermeni sorunu (Bilgi
Üniversitesi Öðretim
Görevlisi ve yazar Bülent
Somay, DSÝP Funda
Baysal)

21.Yüzyýl'da devrim
mümkün mü? (SWP-
Ýngiltere ve DSÝP üyesi ve
þair-yazar Roni Margulies)

1989-91'de yýkýlan sosyal-
izm miydi? (DSÝP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Þenol
Karakaþ)

Che'den  Chavez'e: Latin
Amerika'da devrim
(ÖDP'den Masis Kürkçügil,
Sosyalist Ýþçi gazetesinden
Cengiz Alðan)

Daha fazla bilgi ve iletiþim için:
www.geocities.com/marksizm
marksizm_2005@hotmail.com
Karakedi Kültür Merkezi, Ýstik-
lal cad., Büyükparmakkapý sk.,
Hayat apt., Kat: 4
Beyoðlu/Ýstanbul

MMaarrkkssiizzmm  22000055

Dünyayý deðiþtiren fikirler

YYaarrggýýttaayy  HHuukkuukk  GGeenneell
KKuurruulluu sonunda EEððiittiimm-
SSeenn hakkýnda açýlan kapat-
ma davasýnda kararýný
verdi: Anadilde eðitim
yasak! 

Tüzüðünde anadilde eði-
timi bir hak olarak savu-
nan, 200 bin üyesiyle Tür-
kiye’nin en büyük sendi-
kalarýndan olan EEððiittiimm-SSeenn
kapatýlýyor. Yargýtay’ýn
oybirliðiyle aldýðý karar
hem AAvvrruuppaa  ÝÝnnssaann  HHaakkllaarrýý
SSöözzlleeþþmmeessii’’ne, hem de biz-
zat TC Anayasasý’nýn 90.
maddesine aykýrý. Yani
hukuka uygunluðu baký-
mýndan yanlýþ bir karar.
Demek ki alýnan kararda
hukuk dýþý güçlerin par-
maðý  var.

Peki yargý sürecini kim
baþlatmýþtý? Genelkurmay
Baþkanlýðý. Genelkurmay’-
ýn eðitimle ne ilgisi var?
Hiç? Onlarýn derdi Kürt
sorununu yeniden kaþý-
mak. Yükselen barýþ ve de-
mokrasi taleplerine darbe
vurmak. Demokrasi düþ-

manlarý yine iþ baþýnda.
Kendisi de defalarca ya-

saklý konuma düþmüþ olan
iktidardaki siyasi hareket
eli kolu baðlý oturmuþ iz-
liyor. Demokratikleþme
vaadiyle iktidara gelen
AKP hükümeti en anti de-
mokratik uygulamalara
imza atýyor. 

Yargýtay kararýnda, ifade
ve örgütlenme özgürlüðü-
nün ulusal güvenlik, top-

rak bütünlüðü ve kamu
düzeninin saðlanmasý uð-
runa kurban edilebileceði
söyleniyor. Eðitim emekçi-
leri mi ‘toprak bütünlüðü-
nü’ tehdit ediyor? ‘Ulusun
güvenliðini’ öðretmenler
mi tehlikeye atýyor? ‘Kamu
düzenini’, üç kuruþ maaþ-
larýyla geçim derdine düþ-
müþ öðretmenler, okullar-
daki hizmetliler ve me-
murlar mý bozuyor? 

Uzun yýllar boyunca meþ-
rulaþmak ve sendika hak-
kýný yasallaþtýrmak için
mücadele eden, haklarý
uðrunda sürgünler, hapis-
ler, polis coplarý, gaz bom-
balarýyla cebelleþen eðitim
emekçilerinin, hem de
yasal sendikasý, bir avuç
demokrasi düþmanýnýn
karanlýk planlarýna kurban
edilemez.

200 bin üyesiyle müca-

deleci bir sendika olan
EEððiittiimm-SSeenn direniþine
devam edecektir. Yeniden
baþlayan ‘karartma
gecelerine’ karþý hep birlik-
te direnelim.

Eðitime ‘derin darbe’
Eðitim-Sen Genel Baþ-
kaný Aladdin Dinçer
konuyla ilgili yaptýðý
açýklamada mücadele-
nin süreceðini söyledi.
Dinçer, kararý AÝHM’e
taþýyacaklarýný ve 200
bin üyeleri adýna taz-
minat davasý açacakla-
rýný açýlayarak:
“Yargýtay’ýn kararý
karanlýk bir geleceðe
atýlan adýmdýr. Ama
karar kesinlikle kapatýl-
ma anlamýna gelmiyor.
Hukuksal ve örgütsel
süreç devam etmekte-
dir. Dosya yine yerel
mahkemeye gidecek.
Eylül ayýnda toplu
görüþmelere katýlmaya
devam edeceðiz”, dedi.

Ýnekler    ve
insanlar

DDüünnyyaa  BBaannkkaassýý
vveerriilleerriinnee  ggöörree  ddüünnyyaa

üüzzeerriinnddee  yyaaþþaayyaann
33  mmiillyyaarr  iinnssaann  ggüünnddee

22  ddoollaarrddaann  aazz
ggeelliirree  ssaahhiipp..

OOyyssaa,,  AAvvrruuppaa’’ddaa
hhüükküümmeettlleerr  iinneekk

bbeesslleeyyeenn  üürreettiicciilleerree
iinneekk  bbaaþþýýnnaa  ggüünnddee
22..55  ddoollaarr  yyaarrddýýmm

yyaappýýyyoorrllaarr..

Eðitim
emekçileri
boyun
eðmeyecek

EEððiittiimm-SSeenn’in kap-
atýldýðý duyulduðunda
Türkiye’nin bir çok
yerinde hýzla gösteriler
düzenlendi. Bir çok
kentte emekçiler
sokaklara çýkarak
sendikalarýný savu-
nacaklarýný ilan ettiler.

EEððiittiimm-SSeenn üyelerinin
bu gösterilerde en çok
kullandýklarý slogan-
lardan birisi de
““ssookkaakkttaa  kkuurrdduukk,,
ssookkaakkttaa
ssaavvuunnaaccaaððýýzz””dý.

EEððiittiimm-SSeenn için þimdi
yeni bir mücadele
süreci var.

Fakat en önemlisi
EEððiittiimm-SSeenn þimdi
topluma neden kap-
atýlmak istendiðini iyi
anlatmalýdýr.

EEððiittiimm-SSeenn
Türkiye’nin en büyük
sendikalarýndna birisi
ve eðitim emekçi-
lerinin en büyük
örgütü.

IMF’nin dayattýðý
eðitimin özelleþtirilme-
si süreci Eðitim-Sen
ortadan kalkmadan
hayata geçirilemez.
Egemen sýnýfýn EEððiittiimm-
SSeenn’e saldýrýsýnýn
ardýndaki en önemli
neden bu.

Eðitim emekçileri bu
gerçeði iyi anlatarak
toýplumun bütününün,
öðrencilerin, velileri de
mücadeleye katýl-
masýný saðlamalýdýr.

marksizm     2005

19-20-21-22 mayýs

Küçükparmakkapý Sk, Hayat Apt. Kat: 4, Beyoðlu - Ýstanbul

KKAAPPÝÝTTAALLÝÝZZMMÝÝ

TTAARRÝÝHHEE  GGÖÖMMEELLÝÝMM
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Fransa'da Avrupa Birliði
anayasasý için yapýlan
oylamasý tarihi bir sonuçla
bitti. Fransa'daki seçmen-
lerin %70'i oylamaya
katýldý ve anayasaya hayýr
oylarý % 55'e ulaþtý.
Böylece Fransýzlar AB ege-
men sýnýflarýnýn dayattýðý
yeni liberal politikalara
kesin bir biçimde "hayýr"
demiþ oldular.

Sosyalist Ýþçi'nin bu sayýsý
basýlýrken gerçekleþecek
olan Hollanda referandu-
munda ise daha da büyük
bir "hayýr" oyunun çýkacaðý
öngörülüyor.

Fransa referandumu Türk
basýnýnda sadece Türkiye
baðlamýnda yer aldý.

Basýn yoðun bir biçimde
Fransýz faþistlerinin
"Türkiye AB'ye girmemeli"
argümanýný öne çýkardýlar.

Oysa bu çok cýlýz bir
argümandý. Nitekim
referandum günü yapýlan
bir ankete göre "hayýr"
diyenlerin sadece bine 1'i
Türkiye nedeniyle hayýr
dediðini söyledi. Hürriyet
bu oraný % 14 diye çarpý-
tarak yayýnladý.

Türk basýný "Türk düþ-
manlýðýný" bu denli
abartýrken bir yandan
Fransa'daki "hayýr" kampa-
nyasýnýn asýl vurgusunu
gözlerden gizlemeye
çalýþýyordu, diðer yandan
da her zamanki gibi Türk

milliyetçiliðini körüklüyor-
du.

Nitekim referandumdan
sonra Hürriyet'in baþyazarý
Ertuðrul Özkök % 55'i
"marjinal" olarak saptadýk-
tan sonra "hayýr" oyunun
marjinal ýrkçýlarla gene
marjinal aþýrý solun yan
yana gelmesiyle mümkün
olduðunu anlatýyordu.

Her þeyden önce
Fransa'da "hayýr" kampa-
nyasý birbirinden tamamen
baðýmsýz iki kampanya
tarafýndan örgütlendi.

Bir tarafta faþist-ýrkçý Le
Pen'in Milliyetçi Cephesi
(NF)  vardý.

NF'in "hayýr" kampanyasý
bütünüyle milliyetçilik

temelinde sürdü.
Ne var ki "hayýr" kampa-

nyasýnýn motoru faþist NF
deðil, soldu.

Ýçinde Devrimci
Komünist Birlik (Troçkist
LCR), Fransa Komünist
Partisi, Yeþillerin ve
Sosyalist Parti'nin sol
kanatlarýnýn da bulun-
duðu, çiftçiler örgüt-
lerinden, sendikalara,
sayýsýz inisiyatife,
ATTAC'a kadar çok geniþ
kapsamlý bir sol ittifak
"hayýr" kampanyasý
sürdürdü.

Kurulan yaklaþýk 900
"hayýr komitesi" kampa-
nyanýn belkemiðini oluþ-
turmaktaydý.

Hayýr kampanyasý yoðun
bir teþhir faaliyeti
sürdürdü. kampanya
aktivistleri "yeni liberal
politikalara, hükümete ve
anayasaya hayýr" derken
ayný zamanda faþizme de
hayýr kampanyasý
sürdürdüler.

Dolayýsýyla Fransa
referandumunda, Hürriyet
gazetesinin baþyazarý
Ertuðrul Özkök'ün iddia
ettiði gibi "alafranga bir
kýzýl elma" kurulmadý.

Bu gazetenin bütün diðer
Türk gazeteleri ile birlikte
Fransa'dan bastýðý fotoðraf
bile ortada bir Kýzýlelma
deðil, bütünüyle anti-faþist
bir sol kampanya
olduðunu gösterir. O
fotoðrafta elinde Kýzýl adlý
bir gazete taþýyan bir genç
kadýn var. gazetede "yeni
liberalizme, hükümete ve
anayasaya hayýr" yazýyor,
üzerindeki t-shirte ise
bizim Gýrgýr dergisinden
bildiðimiz Avni faþist
simgeyi daðýtýyor.

Sol parti seçmenleri orta-
lama % 97 "hayýr" dediler
ve "hayýr" diyenlerin içinde
gençlerin oraný çok yüksek.
zaten "hayýr kampa-
nyasýnýn" bütün önde
gelen sözcüleri gençlerden
oluþuyor.

Þimdi Avrupa Birliði
derin bir kriz içinde.
Egemen sýnýf ne yapmasý
gerektiðini bilmiyor.

Artýk siyasal birlik suya
düþtü. ABD'nin karþýsýna
yeni bir siyasal-ekonomik
ve askeri gücün çýkarýlmasý
planý suya düþtü.

Emekçiler ise yeni
kazanýmlar ve mücadeleler
için güç ve moral kazandý.

Yeni liberal
politikalar yenildi

JJiimm  WWoollffrreeyyss,,  PPaarriiss

Referandum'dan bir hafta önce solun bir-
leþik toplantýsýnýn temel sloganý "hep bir-
likte" idi. 15 bin kiþinin katýldýðý toplantýdan
sonra JJoossee  BBoovvéé "uzun yýllar sonra ilk kez
sol dernekler, politik partiler, sendikalar
birleþti. Yeni bir deðiþim var. Kazanabiliriz!"
diyordu.

Öte yandan bütün Fransýz egemen sýnýfý
yeni Anayasa önerisini destekliyor. Bütün
basýn evetçileri destekliyor, onlarý öne
çýkarýyor.

Anayasa taslaðýna asýl muhalefet aþýrý
saðdan deðil, soldan geliyor ve bütün
Fransýzlar bunu biliyor. Hareket, komünist-
leri, sol sosyalistleri ve Yeþilleri, küresel-
leþme aktivistlerini, ATTAC'ý, LCR'ý içeriyor.

Kampanya boyunca kamu iþçileri ve liseli
öðrenciler yeni liberal politikalara karþý
mücadele ettiler.

Kampanya boyunca herkes, eðer ‘Hayýr’
kazanýrsa bu ayný zamanda yeni-liberal
politikalarýn durdurulabileceði anlamýna
geldiðini düþünüyordu.

Sosyalist Parti liderliði Evetci, ama tabaný
büyük ölçüde Hayýrcý. Evet diyerek parti

yönetimi kendisini tabandan koparýyor.
Anketler gençlerin çok büyük çoðunlukla

hayýr dediðini gösteriyor. Patronlar ise evet
diyor.

Faþistler ise ýrkçý/milliyetçi bir temelde
hayýr diyorlar.

Kampanya baþladýðýndan beri Fransa
çapýnda 900 hayýr komitesi kuruldu.
Kampanyanýn son günlerinde sol uzun
süredir yapamadýðý kadar büyük kitlesel
toplantýlar düzenledi.

Hayýr komitelerinin yüzlerce aktivisti ve
üyesi var. Her hafta toplanýyorlar ve çok
canlý bir kampanya sürdürüyorlar.

“200 yýl önce Bastille’i yýktýydýk þimdi yeni
liberal hapishaneyi aþaðý indirebiliriz” diyor
JJoozzee  BBoovvéé.

LCR’dan OOlliivviieerr  BBeessaanncceennoott ise Hayýr
Komiteleri birleþik toplantýsýnda "Bugün
sadece bir baþlangýç. 29 Mayýs’tan sonra
mücadelemiz devam edecek" diyordu.

Fransa solu yeni bir dönemecin eþiðinde.
Birleþik bir güç, emekçilere güven veren,
kazanma umudu veren bir güç doðuyor.

Hayýr oyu sadece Fransa’da deðil bütün
Avrupa’da ve bütün dünyada yeni liberaliz-
mi tarihe gömebilir.

Tous  ensemble!  /  Hep  beraber!

Referandumu
sol kazandý

Fransýz referandumu küresel sermayenin yeni liberal
politikalarýna en aðýr darbe oldu.

Bugüne kadar daha çok iþ yeri, iþ kolu düzeyinde
yeni liberal politikalara direnilirken ilk kez yeni liberal
politikalar bu denli açýk bir biçimde oylandý ve sonu-
cunda toplumun çoðunluðu "hayýr" dedi.

Fransýzlara neden "hayýr" oyu verdikleri sorulduðun-
da çoðunluðu "ekonomik ve sosyal nedenlerle" cev-
abýný verirken uzun bir süredir uygulanan yeni liberal
politikalar kast edilmekteydi.

Fransýzlarýn yaþam düzeyleri düþmekte, iþsizlik
çoðalmakta ve çalýþma saatleri uzamakta. Ýþte bütün
bunlara karþý direniþ "hayýr"ýn kazanmasýna neden
oldu.

Kampanya boyunca yoðun teþhirin yaný sýra çeþitli
mücadeleler yaþandý. Kamuda çalýþan iþçiler, lise
öðrencileri büyük yýðýnlar olarak sokaklara çýktýlar,
grev ve boykot yaptýlar ve kendilerine dayatýlan yeni
liberal politikalara karþý olduklarýný ilan ettiler.

Fransýz iþçi sýnýfý zaten 1995'den beri yeni liberal-
izme karþý yoðun bir mücadele içinde.

Öte yandan Fransa referandumunun sonuçlarý
sadece Fransa ile sýnýrlý deðil.

Þimdi Avrupa Birliði'nin egemen sýnýflarý bu patron-
lar birliðinin yürüyebilmesi için yeni yöntemler bul-
mak zorundalar ama iþleri oldukça zor. Önlerinde çok
fazla olanak yok. Zaten Fransa'yý Hollanda ve referan-
dum yapýlacak olan diðerleri izleyecek. Anayasayý par-
lamentolarýnda oylayanlar ise "evet" diyorlar.

Fransa referandumunun bir diðer uluslararasý boyutu
ise tüm emekçilere verdiði güven.

Þimdi dünyanýn bütün ülkelerinde iþçiler yeni liberal
saldýrýlarýn durdurulabileceðini çok iyi biliyorlar. Yani
kazanmak mümkün.

Bu referandumdan çýkarýlacak bir derste "yurtsever-
lik" üzerine. AB'yi tarihin çöplüðüne yollayan politik
hat Fransýz yurtseverliði deðil, enternasyonalizm.
Hayýr kampanyasý yurtseverlik üzerine deðil mücadele
ve burjuva ekonomik politikalarýna hayýr temelinde
sürdü. Belki bazý Türk sol milliyetçileri ders alýr!
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Endonezya

Açe’de direniþ sürüyor

Tsunami felaketinin en þiddetli vurduðu bölge
Endonezya’nýn Açe eyaletiydi.
Felakette ölen 300 binin üzerinde
insanýn 250 bine yakýný Açe’de öldü.
Tsunami felaketinin yaný sýra bölge
ikinci bir felaket daha yaþýyor:
Endonezya ordusunun iþgali. Bölgeye
gönderilen yardýmlara Endonezya
ordusu el koyuyor. Yardýmlar halka
ulaþmýyor.
Ve ordu Tsunami’den hemen sonra
bölgedeki operasyonlarýný arttýrdý.
Tsunami olayýna önce bölgedeki 4 futbolcu açýsýn-
dan yaklaþan ve olayýn dehþetini göremeyen Türk
basýný sonra aniden Açe’deki baðýmsýzlýk hareketini 

fark etti ve geçmiþte Osmanlý ile Açe halký arasýnda
iliþkiler olduðunu, Osmanlý’nýn

Açelilere yardým gönderdiðini
anlatarak, bu korkunç felaketin

ortasýnda dahi milliyetçiliði kaþýmaya
devam etti. “Büyük Türk ulusu

Açelilere de yardým etmiþti.”
Ne var ki Türk basýný kýsa zamanda

hem Tsunami’yi hem de Açelileri
unuttu. Milliyetçiliði arttýrmak için

kaþýyacak yeni olaylar vardý. Açe’ye
artýk ihtiyaç yoktu.

Aþaðýda Endonezya’daki Halkýn Demokrasi Partisi
üyesi ZZeellyy  AArriiaannee ile, Endonezya ve Açe’de geliþen

olaylar üzerine bir söyleþi var.

Endonezya Devlet
Baþkaný SSuussiilloo  BBaammbbaanngg
YYuuddhhooyyoonnoo'nun
seçilmesinden altý ay sonra
seçim sýrasýnda verdiði
sözlerin yalanlarý ortaya
çýkmaya baþladý.

Endonezya halkýnýn yeni
seçilen baþkana verdikleri
yarý gönüllü destek, uygu-
lanan Dünya Bankasý ve
IMF politikalarý yüzünden,
iyice azalmaya baþladý.

Öte yandan, Endonezya
ordusunun Açe'deki
baðýmsýzlýk hareketine
karþý uyguladýðý aðýr baský
sorunlarý daha da aðýr hale
getirmekte.

Halkýn Demokrasi
Partisi'nden ZZeellyy  AArriiaannee'ye
göre; halk þimdi Baþkan'ýn
birçok defa yalan
söylediðini biliyor. Açe'de
bir çözüm için umut verdi.
Ama sonra Açe'ye daha
fazla asker gönderme ve
baský politikasýna devam
etti. "Sonra yolsuzluklarý
üç ay içinde durduracaðýný
ve sorumlularý yargýya
çýkaracaðýný söyledi, ama
aradan altý ay geçti bu
konuda hiç bir adým atýl-
madý."

Reformlar

Yeni baþkan YYuuddhhooyyoonnoo
benzin üzerindeki desteðin
kaldýrýlmasý gibi
"ekonomik reformlarýn"
etkisini azaltmak için bazý
maddelerde ve
hizmetlerde fiyatlarýn
düþeceðini vaat etmiþti. 

Ancak benzin fiyatlarý
roket gibi artmaya
baþlayýnca seçimlerdeki
iyimser hava bütünüyle
ortadan kalktý. "Benzin fi-
yatlarýnýn artmasý halk için
çok kritik bir sorun."

Benzin fiyatlarýnýn artýþý-
na karþý bir hareket var.
Ancak bu hareket daha çok

öðrenci aktivistlerden
oluþuyor. Hareket henüz
Endonezya toplumu ile
güçlü iliþkilere sahip deðil.

Ayrýca öðrenci hareketi
içindeki bazý Ýslamcý grup-
lar parlamentodaki par-
tilere baðlý ve onlar tepki
göstermekten çekiniyorlar.

Ancak halk içinde kendi-
liðinden bir tepki var.
Özellikle küçük iþletme-
lerde ve þoförler arasýnda.
Ancak onlar da kendilerini
çok yalnýz hissediyorlar.

Gerillalar

Açe'de olanlar Endonez-
ya'da demokrasinin ve
insan haklarýnýn ayaklar
altýna alýnmasýnýn bir
iþareti.

Endonezya ordusu tsuna-
mi felaketini bahane
ederek bölgeye daha çok
asker gönderdi. Özgür Açe
Hareketi'ne (GAM)
saldýrýlar yoðunlaþtý.

Tsunami'den bir gün
sonra Endonezya Genel
Kurmay Baþkaný bölgeye
40 bin asker gönderileceði-
ni ve bunlarýn yarýsý

GAM'la savaþmaya devam
ederken, yarýsýnýn da
felaketzedelere yardým
edeceðini söylemiþti. Genel
Kurmay Baþkaný yalan
söyledi. 30 bin asker geril-
lalara karþý daðlarda
savaþa girerken, sadece 10
bin asker yardým
faaliyetine katýldý.

Ayrýca Endonezya
hükümeti bölgeye yardým
gönderen hükümetlerden
birliklerini ve gönüllülerini
çekmelerini istedi. 

Þu sýralar, Helsinki'de
GAM temsilcileri ile
görüþmeler sürüyor ve bu
nedenle Endonezya ordusu
ve YYuuddhhooyyoonnoo Açe'deki
yabancýlara karþý çok
duyarlý. Hükümet
Helsinki'deki görüþmeleri,
GAM liderliðini bölmek
için sürdürüyor.

Bu görüþmelerden çok
fazla þey bekleniyor. GAM
görüþmelerin ilk aþamasýn-
da taleplerini azalttý.
Baðýmsýzlýk talebini geri
çekti ve otonomi istedi.
Karþýlýðýnda ise Endonezya
hükümetinin orduyu
çekmesini talep etti.

Ancak parlamento ve
hükümet görüþmeleri
sürdürmek istemiyor.
Ordu Açe'de barýþ istemi-
yor.

Ordu 1 Nisan'da bölgeye
3 bin asker daha gönderile-
ceðini ilan etti. Ayrýca Batý
Papua'ya da 3 tabur gön-
derilecek. Batý Papua da
yoðun bir askeri baský
altýnda.

SSuuhhaarrttoo rejimi sýrasýnda,
Endonezya ordusu Doðu
Timor adasýnda nasýl vahþi
bir biçimde davranýyorsa,
bugün gene ayný þekilde
davranýyor. Deðiþen bir
þey yok.

Açe'de yaptýklarý ve Batý
Papua'da sürdürülen gizli
savaþ Endonezya ordusu-
nun karakterini gösteriyor.

EEnnddoonneezzyyaa  DDeevvrriimmii
Þeref Iþýldak, ChrisBambery,
Tony Cliff
Önsöz: Roni Margulies
Z Yayýnlarý, 75 sayfa
Endonezya’da 33 yýllýk dik-
tatörü yýkan hareketi
tartýþýyor.

Açe’ye insani yardým Açe’ye Endonezya yardýmý

Latin Amerika

Yeni  liberallere  karþý
Andean  ayaklanmasý  

RRiicchhaarrdd  GGOOTTTT

Latin Amerika’nýn Andean bölgesi ülkelerinde, uzun
süredir var olan kriz, 2005’in ilk aylarýnda muazzam
halk hareketleri yaratarak hýzla geliþti. 

Giderek daha politikleþen halk istenmeyen hükümet-
leri devirme yeteneði olduðunu gösteriyor. Ekvador’da
Albay LLuucciioo  GGuuttiiéérrrreezz’in kýsa süreli hükümeti popülist
programýndan vazgeçince Nisan ayýnda devrildi.

Yerine renksiz baþkan yardýmcýsý AAllffrreeddoo  PPaallaacciioo geçti.
Ne kadar dayanabileceði belli deðil.

Bolivya’da su, elektrik ve gazýn özelleþtirilmesi
nedeniyle CCaarrllooss  MMeessaa hükümetine karþý gösterilerin
olmadýðý bir hafta olmuyor. 

Yeni liberaller

Ocak ayýnda albay AAnnttaauurroo  HHuummaallaa Ýnka Ýmparator-
luðu’nu yeniden kurma hevesiyle bir darbe yaptý. AAllee-
jjaannddrroo  TToolleeddoo hükümetine karþý daha geniþ bir ayaklan-
mayý yaratamadý ama kesinlikle tarihe bir iþaret koydu.

Andlar’daki bu yaygýn olaylar Amerika’nýn Latin
Amerika’ya 20 yýldýr dayattýðý ve yozlaþmýþ yerel
hükümetler tarafýndan uygulanan yeni liberal politika-
larýn büyük bir huzursuzluk yarattýðýný gösteriyor.

Öte yandan 18. yüzyýldan beri sessiz olan yerlilerin
hareketinin patlamasý da yeni bir geliþme. Latin Ame-
rika’da ýrk ayrýmý sýnýf ayrýmý kadar etkin. Ýnkalarýn,
Mayalarýn ve diðer yerli halklarýn büyük bir direniþ
geleneði var.

16. Yüzyýlda Ýspanyol iþgalcilere direndiler, 18. yüzyýl-
da direniþleri yeniden patladý ve þimdi bir kere daha
patlýyor.

19. yüzyýlda Latin Amerika’nýn baðýmsýzlýðýný
kazandýðý yýllarda ýrkçýlýk daha da arttý. Ancak 1992’den
beri yerliler yeniden örgütlenebiliyor ve direnebiliyor.

Artýk mücadele edebiliyorlar,  güçlerinin farkýndalar
ve daha radikal taleplere sahipler.

Bugünkü aðýr ekonomik koþullarda yerlilerin yýðýnsal
eylemleri beyaz azýnlýðýn iktidarýný ve yeni liberal
ekonomik politikalarýný tehdit ediyor.

Yerli hareketi bu beyaz azýnlýðýn ABD ile olan askeri
ittifaklarýný da tehdit ediyor.

Ekvador’da yerli hareketi, ekonominin dolar temelli
olmasýna karþý çýkýyor ve Amazon nehri üzerinde,
Manta’daki büyük Amerikan üssünün kapatýlmasýný
istiyor.

Bolivya’da yerliler özelleþtirmelere karþý yükselen bir
hareket içindeler. Karizmatik bir yerli lider olan EEvvaa
MMoorraalleess radikal sosyalist bir programla iddialý bir
biçimde öne çýktý.

Her iki ülkede de “antik rejimler“ ciddi bir tehdit altýn-
da. Eninde sonunda yýkýlacaklar. Sorun sadece bunun ne
zaman olacaðý.

Andean’daki bu geliþmelerin ortasýnda HHuuggoo
CChhaavveezz’in Venezüella’sý var. CChhaavveezz iktidarý artýk güçlü
ve farklý bir alternatif sunuyor.

CChhaavveezz yerel egemen sýnýfýn direniþine karþý mücadele
etti, bir darbeyi yendi, bir dizi iþ býrakma eylemine karþý
mücadele etti ve ABD’ye kafa tutuyor.

Bolivar devrimi dediði politik yönelimi Küba’da FFiiddeell
CCaassttrroo’dan destek alýyor ve Andean yerli hareketine
destek veriyor.

HHuuggoo  CChhaavveezz bugün Latin Amerika’nýn en popüler
insaný durumunda. Latin Amerika hükümetlerinin
çoðunun desteðine sahip ve bu hükümetlerin çoðu daha
da sola doðru kayýyor.

Amerikan hükümeti kesinlikle CChhaavveezz’i devirmek
istiyor, ama henüz bunu yapabilecek silahý bulabilmiþ
deðil.

RRiicchhaarrdd  GGootttt, önümüzdeki ay yayýnlanacak “Hugo Chavez ve
Bolivar Devrimi” adlý bir kitabýn yazarý.
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Artýk  yeter: Mýsýr  halký
Mübarek’e  direniyor
PPhhiill  MMAARRSSHHAALLLL

'KKiiffaayyaa' (YYeetteerr) Mýsýr'daki yeni demokrasi hareketinin
kendisine seçtiði ad. Daha þimdiden 25 yýldýr HHüüssnnüü
MMüübbaarreekk rejimi altýnda yaþayan milyonlarla saðlam iliþ-
kiler kurmaya baþladý.

KKiiffaayyaa,, polis devletine, hileli seçimlere, yýðýnsal göz
altýlara ve iþkenceye ‘yeter’ demek. Ama daha radikal
taleplere de sahip: özelleþtirmelere, topraðýn köylüler-
den koparýlýp alýnmasýna, iþten çýkarmalara, rejimin yeni
liberal politikalarýna ve IMF ve ABD ile saðlam iliþkiler-
ine de yer demek.
Geçen ay Kahire'de
göstericiler
"Mübarek'e yeter,
Bush'a yeter, Blair'e
yeter" diye baðýrýyor-
lardý.

KKiiffaayyaa ya da DDeeððiiþþiimm
ÝÝççiinn  MMýýssýýrr  HHaarreekkeettii, li-
beraller, milliyetçiler,
sosyalistler, Ýslamcýlar
ve politikada yeni olan
çok sayýda gencin
oluþturduðu bir að.
Beþ ay önceki gösteri-
lerinden bu yana
büyük etki yarattý.

12 Aralýk'ta milyon-
larca Mýsýrlý’nýn
düþündüðü ama kork-
tuðu için söylemeye
cesaret edemediðini
söyledi: MMüübbaarreekk ve
adamlarý gitmeli! Yüksek mahkeme önündeki gösteriye
polis þefleri þaþkýnlýktan müdahale edemediler. Yoldan
geçenler göstericilere katýlýyor, taksiler korna çalarak
destek veriyordu. O günden sonra KKiiffaayyaa gösterilerinde-
ki polis sayýsý arttý ama þiddet kullanmaktan çekiniyor.
Þiddet kullanýldýðý takdirde aktivistlerin desteðinin art-
masýndan korkuluyor.

Ayrýca devletin kendi baský araçlarýna da güvenemeye-
ceði anlaþýlýyor. Son bir gösteride, bazý polisler þeflerini
dinlemedi ve göstericilere saldýrmadýlar. Bazýlarý "bir
sonraki gösteri ne zaman, biz de katýlmak istiyoruz" di-
yorlardý.

Rejimin en büyük korkularýndan birisi de KKiiffaayyaa ile iþçi-
lerin ve köylülerin hareketinin birleþmesi. Sanayideki
grev sayýsý son zamanlarda hýzlý bir biçimde artýyor. Bir
tekstil iþçisi olan HHaammddii  HHüüsseeyyiinn'e göre son aylarda
700'e yakýn iþ durdurma oldu.

Toprak üzerindeki mücadelede çok önemli bir artýþ var.
1997'de rejim, 1952 toprak reformunu geri almak için
adýmlar atma kararý aldý. 1952 toprak reformu toprak
aðalarýnýn muazzam büyük iþletmelerini parçalamýþtý.
Rejim þimdi toprak aðalarýnýn yeniden eski topraklarýný
almalarýný teþvik ediyor. Kendi çetelerine sahip olan
toprak aðalarýna polis de yardým ediyor.

Nil Deltasý’nda demokrasi aktivistlerinin ve iþçilerin
desteðini alan SSaarraanndduu köylüleri direndiler ve bütün
Mýsýr köylüleri için MMüübbaarreekk'e ve onun polis devletinin
temsil ettiklerine direniþin sembolü haline geldiler.

1974'den beri Mýsýr yeni-liberal politikalarýn bir labo-
ratuarý halinde. O zamanki baþkan EEnnvveerr  SSeeddaatt 1950 ve
'60'lardaki NNaassýýrr politikalarýný geriye çevirmeye baþladý.
NNaassýýrr Ýngiliz sömürgeci politikalarýna karþý bir yýðýn
hareketinin lideriydi.

1990'a gelindiðinde Mýsýr'da 60 bin politik tutuklu
vardý. Ýþkence yaygýndý ve ölüm mangalarý harýl harýl
çalýþýyorlardý.

Bu bütün dünyada yaygýn bir biçim. 20 yýldýr Pazar
ekonomisinin politikalarý politik terörle birlikte uygulan-
maya çalýþýlýyor. Mýsýr'da bu stratejinin her iki kanadý da
þimdi sorunlu. Ekonomik alanda özelleþtirmeler çöktü.
Yüzlerce fabrika kapandý, fiyatlar artýyor ve ekmek sýkýn-
týsý var. Öte yandan öfke ve direniþ yoðunlaþýyor.

MMüübbaarreekk'in sorunu açýk. Daha fazla þiddet kullanabilir
mi? Orduya ve polise güvenebilir mi? Haziran'da hakim-
ler, baðýmsýzlýklarý tanýnmadýðý takdirde seçimleri kon-
trol etmeyeceklerini ilan ettiler. Ýþ býrakma, hatta grev
tehdidi yaptýlar. Önemli bir yargýç MMüübbaarreekk'e
"demokrasi istiyoruz" dedi.

MMüübbaarreekk 1970'lerde ÝÝrraann  ÞÞaahhýý'ný yaptýðý gibi tavizler
versin mi? Ýran'da bu tavizler aktivistlerin daha radikal
deðiþimler istemesine yol açmýþtý. Amerikalý danýþman-
larý ne öneriyor? Bush daha temiz, açýk seçimler öneri-
yor. MMüübbaarreekk Bush'un önerilerini reddetti.

Ancak WWaasshhiinnggttoonn  PPoosstt’un yazdýðý gibi KKiiffaayyaa tam da
MMüübbaarreekk diktatörlüðü için: YYeetteerr! Gazete bir “KKaahhiirree  ÝÝllkk-
bbaahhaarrýý”” bekliyor ve MMüübbaarreekk'i, hareket daha da
radikalleþmeden tedbir almaya çaðýrýyor.

Belki de çok önemli olaylar geliyor.

Aþaðýdan gelen baskýlar
sonucu Mýsýr devlet
Baþkaný HHüüssnnüü  MMüübbaarreekk
Anayasa deðiþikliði
yaparak baþkanlýk seçim-
lerine birden çok adayýn
katýlmasýna izin vermek
istiyor. Daha önce 4 defa
tek baþýna seçimlere giren
MMüübbaarreekk böylece beþinci
6 yýllýðýna baþkan olmak
istiyor.

MMüübbaarreekk'in bu yarý
gönüllü "demokrasi"
adýmýný 7 partiden oluþan
muhalefet (liberal
demokrat WWaaffdd, marksist
TTaaggaammmmuuaa, NNaassýýrrccýýllaarr,
Ýslamcý EEmmeekk  PPaarrttiissii,
merkez sað AAll  GGhhaadd,
MMüüssllüümmaann  KKaarrddeeþþlleerr ve
demokrasi hareketi
KKiiffaayyaa) boykot etti.

Resmi açýklamalar
katýlýmýn yüzde 51
olduðunu ve katýlanlarýn
% 83'ünün evet dediðini
söylemesine raðmen
muhalefet katýlýmýn çok
daha düþük olduðunu,
Kahire'nin bir çok böl-
gesinde sadece % 3-5

civarýnda olduðunu vur-
guluyor.

Son olarak Cuma günü
Kifaya'nýn düzenlediði
gösteriye polisin yaný sýra
MMüübbaarreekk'in UUlluussaall
DDeemmookkrraattiikk  PPaarrttiissii'nin
(UUDDPP)  topladýðý taraftar-
larý da saldýrdý.

Polis destekli UUDDPP gös-

tericileri özellikle kadýn-
larý hedef seçtiler. KKiiffaayyaa
taraftarý kadýnlarý bir yan-
dan döverken bir yandan
da cinsel olarak taciz etti.
Bazý kadýnlarýn elbiseleri-
ni parçalayarak soydular.

Çoðu kadýnlardan
oluþan gösteriye KKiiffaayyaa-
nýn yaný sýra ÝÝþþkkeenncceeyyee

HHaayyýýrr  DDeerrnneeððii,,  HHiisshhaamm
MMuubbaarraakk  HHuukkuukk  MMeerrkkeezzii,,
EEll  NNaaddiimm  MMeerrkkeezzii,,  AArraapp
ÝÝnnssaann  HHaakkllaarrýý  MMeerrkkeezzii,,
AArraapp  KKiiþþiisseell  HHaakkllaarr
ÝÝnniissiiyyaattiiffii,,  MMýýssýýrr  KKaaddýýnn
SSoorruunnllaarrýý  KKuurruummuu  vvee
MMýýssýýrr  KKaaddýýnn  HHaakkllaarrýý
MMeerrkkeezzii de katýldý.

Mübarek'in  günleri  sayýlý

AAllmmaannyyaa

Yeni bir sol doðuyor
Avrupa’nýn en büyük

ekonomisi olan
Almanya’da Kuzey Ren
Westfalya’da yapýlan
seçimler birçok açýdan
önemli sonuçlar ortaya
çýkardý.

Bir yandan hükümetteki
SPD çok aðýr bir yenilgi
alýrken diðer yandan da
solun bir araya gelerek
kuruduðu Wahlalternative
(seçim alternatifi) 180 bin
oy alarak oylarýn %2.2’sini
aldý.

Ýlk kez katýlýnan bir seçim
için Wahlalternative’nin
aldýðý oy çok iyi.

Þimdi Wahlalternative ile
eski Doðu Almanya’da nis-
beten güçlü olan PDS
arasýnda seçim ittifaký
yapýlmasý tartýþýlýyor.

Aldýðý seçim yenilgisi
üzerine yeni genel seçimler
ilan eden SPD büyük bir
telaþla parti içinde ortaya çýkan sol rüzgarý engellem-

eye çalýþýyor.
Partinin eski lider-

lerinden Oscar Lafontaine
39 yýllýk parti üyeliðinden
istifa etti. Lafontaine bir
seçim ittifakýnýn baþýna
geçebileceðini söylüyor.

Yapýlan kamuoyu araþtýr-
malarýna göre Oscar
Lafontaine’ýn baþýnda ola-
caðý bir seçim ittifaký en %
8 ila 22 arasýnda oy alabilir.
Almanya’da parlamentoya
girebilmek için baraj %5.

Þimdiki sosyal demokrat
- yeþil koalisyon hükümeti
emekçilere yoðun bir
biçimde saldýrýyor.

Sosyal sigorta sistemi
tamamen ortadan kaldýrýl-
mak isteniyor ve iþsizlik
parasýnda aðýr kesintiler
gerçekleþti.

Öte yandan Alman
ekonomisinde iþsizlik hýzla
artýyor.

Sosyal devletin diðer
alanlarýnda uygulanan
yeni liberal politikalar da
emekçilerin tepkisini çekiy-
or.

Son bir yýldýr Alman iþçi-
leri sayýsýz eylemle
hükümetin yeni liberal
uygulamalarýný protesto
ettiler.

Wahlalternative  þimdi

gerçek bir sol alternatif
olarak öne çýkýyor. Diðer
bir çok Avrupa ülkesinin
yaný sýra Almanya’da par-
lamentoya girebilecek bir
sol sosyalist alternatif
bütün Avrupa ve dünya
çapýnda önemli sonuçlar
ortaya çýkarabilir.

Türkiye’de de yeni bir sol
parti hayal deðil.

Ýktidardaki AKP artýk
gerilemeye baþladý. Sol da
durduðunu söyleyen CHP
artýk bu görünümünü
tamamen kaybetti ve
emekçi yýðýnlar 3 kasým’-
dan beri yeni bir sol alter-
natif arýyorlar.SSPPDD’’nniinn  eesskkii  lliiddeerrii

OOssccaarr  LLaaffoonnttaaiinnee
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Türkiye'de sermaye sýnýfý,
1980'lerden beri
özelleþtirmelerin gerekli ve
kaçýnýlmaz bir adým
olduðuna tüm toplumu
ikna etmeye çalýþýyorlar.
Hangi hükümet iktidara
gelirse gelsin, sanki
yeminli gibi, icraatlarýna
özelleþtirmelerin nimet-
lerinden söz ederek baþlý-
yorlar. ANAP, DYP, MHP,
DSP ve son olarak AKP
iktidarlarý, baþarýlarýnýn
önemli bir ölçüsü olarak,
özelleþtirmelerde aldýklarý
adýmlarý gösterdiler.

Peki nedir bu
özelleþtirmeler ve neden
iktidar partileri
özelleþtirmeler için yanýp
tutuþmaktalar?

DDüünnyyaa
eeggeemmeennlleerriinniinn
ggeelleenneeððii

Özelleþtirmeler, son 20 yýl
boyunca dünya egemen
sýnýflarýnýn geleneði haline
geldi. Özelleþtirmeler bu
yüzden Türkiye'ye özgü
deðil. Sadece 1992 yýlýnda,
tüm dünyada 69 milyar
dolar deðerinde iþletme
satýldý. 1994 yýlýna
gelindiðinde, tüm dünyada
satýlan iþletme deðeri 300
milyar dolarý aþmýþtý.

1990'lý yýllarýn baþýnda
EEkkoonnoommiisstt dergisinin bir
sayýsýnda yayýnlanan bir
ilan hala akýllardadýr.
Mozambik hükümeti iki
sayfalýk bir ilan vererek, iç
savaþta yýkýma uðrayan

ekonomisinden geriye
kalanlarý satýlýða çýkart-
mýþtý.

NNeeddeenn
ddeevvlleettlleeþþttiirriillddii??

Özelleþtirmecilerin en
büyük iddiasý, devlet sek-
törünün hep verimsiz ve
ekonomik yaþamýn
üzerinde bir yük
olduðudur. Bu iddia tarih-
sel gerçeklerle uyumlu
deðil. Özel sermaye sahip-
lerinin devlet sektörlerine,
devletin dev altyapý
hizmetlerine yatýrým yap-
masýna ihtiyaç duyduðu
dönemler unutulmamalý. 

Dev sanayi sektörlerinin
devletleþtirilmesi, özellikle
Ýkinci Dünya Savaþý'ndan
sonra hakim eðilim haline
geldi. Yüzyýlýn baþlarýnda,
hükümet harcamalarýnýn
GSMH'ya oraný çok küçük
miktarlar tutmaktaydý.
ABD'de bu oran %2
civarýndaydý. Ýki dünya
savaþý arasýnda %15'lere,
Ýkinci Dünya Savaþý'ndan
sonra ise %33'e çýktý.
Avrupa'da da benzer bir
eðilim görülüyor. Ýkinci
Dünya Savaþý'ndan sonra
Avrupa'da ayný oran,
hükümet harcamalarýnýn
GSMH'ya oraný %50
civarýndaydý.

Özellikle alt yapýdaki dev
iþletmelerin devletleþtiril-
mesi, küresel kapitalist
rekabetin bir sonucuydu
ve özel sermayeye sahip
kapitalistlerin çok iþine
gelen bir geliþmeydi. 

Sermaye birikimini hýz-
landýrmak isteyen özel ser-
maye sahipleri, devasa
yatýrýmlar gerektiren
düþük karlý sektörlere
yatýrým yapmak yerine, bu
yatýrýmlarýn , özellikle
demiryollarý gibi temel
sektörlerdeki dev maliyet-
lerin devletin müdahale-
siyle halledilmesini daha
karlý gördüler. Devletler
altyapýyý geliþtirerek, kendi
kapitalist sýnýflarýnýn
dünya pazarýnda rekabet
etmesi için gerekli
koþullarý yarattý. Devlet
sektörü özel kapitalistlere
ucuz hizmet kaynaðý
olarak yardým etti. Üstelik,
kendisine girdi üreten özel

þirketlere, içerde rekabet
düzeyini düþürerek, bir
dizi olanak saðladý.

NNeeddeenn  ssaattmmaakk  
iissttiiyyoorrllaarr??

Demek ki bir dönem,
hem de çok uzak olmayan
bir dönem, kapitalistler
devlet sektörünü savunur
ve onun nimetlerinden fay-
dalanýrken, son 20 yýldýr
devlet sektörünün ekono-
minin en aðýr yükünü
oluþturduðunu söylüyor-
lar.

Bu son yýllarýn moda
iddiasýnýn nedeni, devlet
sektörlerinin hantallýðý,
verimsizliði ya da
ekonomiye getirdiði aðýr

yükler deðil. Tüm bu iddi-
alar rakamlarýn gerçekliði
karþýsýnda bir çýrpýda
çürütülebiliyor.
Özelleþtirmelerin moda
haline gelmesinin nedeni,
kapitalizmin kar yaratma
dinamiklerindeki genel
düþüþtür. Savaþ sonrasýnda
yaþanan uzun ekonomik
geliþme, 1970'lerin son-
larýndaki küresel krizle
sona erdi. Kriz, kapitalist-
lerin karlarýnýn düþmesi
anlamýna geliyor.
Kapitalistler daha fazla kar
elde etmek istiyor.

Týpký þirket vergilerinde
azaltmalar saðlanmasý için
bastýrmalarý gibi,
özelleþtirmeler de kapita-
listlerin, düþen kar oran-
larýna karþý geliþtirdikleri
bir "çözüm". 

Özelleþtirmelerle devlet
iþletmeleri satýlýyor ve elde
edilen gelir bütçe açýklarýný
gidermek için kullanýlýyor.
Bu arada kimse bütçe açýk-
larýnýn kaynaðýnýn ne
olduðunu sormuyor. 

Özelleþtirmeler, iki þekil-
de daha, kapitalistlerin
krize çözüm olarak kul-
landýklarý bir yöntem.
Birincisi, özelleþtirmeler
devlet þirketinin satýl-
masýndan önce ve sonra,
iþçilerin iþten atýlmasýnýn
aracýdýr. Ýþten atýlmalarla

birlikte, özelleþtirilen
hizmetin kullanýmýyla fiyat
politikalarý istisnasýz ayný
biçimde deðiþtirilir.
Hizmetin bireysel kul-
lanýmý için daha fazla, iþ
için kullanýmý için daha az
ücret talep edilir. Bireysel
kullanýcýlar iþçiler ve yok-
sullar; iþ için kullananlar
ise kapitalistlerdir. Elektrik
daðýtým hizmeti özelleþtir-
ildiðinde, sýrasýyla, bu sek-
törde çalýþan iþçi sayýsý
devamlý bir azalma gös-
terir, bireysel tüketilen
elektrik, yani evlerimizde
kullandýðýmýz elektrik
pahalý hale gelirken, kapi-
talistlerin fabrikalarýnda
kullandýðý elektrik ucuzlar. 

Özelleþtirmeler, kapita-
listlerin maliyetini azalt-
mak için hizmetlerin
taþeron firmalara
devredilmesi eðilimiyle
birlikte ilerler. Böylece
hizmet kalitesi düþer,
çalýþan iþçi sayýsý azaltýlýr
ve ücretler düþürülür.

Sonuç olarak özelleþtir-
me, kapitalistlerin krizin
maliyetini iþçi sýnýfýna ve
yoksullara yüklemek için
sahip olduðumuz ve
mücadele ederek kazan-
dýðýmýz tüm haklarýn gasp
edilmesi ve özel sermayeye
aktarýlmasýdýr.

Saldýr, sat, zam yap, fakirleþtir:

Ýþte özelleþtirmeler

Türkiye'nin:
iþsizi: 2.7 milyon
borcu: 203 milyar Dolar
bütçe açýðý: 21 milyar Dolar

Tüpraþ 5 yýllýk geliriyle;
Türkiye'nin IMF borcunu  kapatýr.
Üstüne IMF'ye 20 milyar dolar borç
verir.
24 derslikli 55.000 okul
veya 110 yataklý 7857 hastane yapar.
Hazine'ye 40 milyar dolar kazandýrýr.
415 bin iþsize istihdam yaratýr.
2 Tüpraþ, 3 Petkim daha kurar.

Bir gün "biri düðmeye bassa",
Tüpraþ dursa;
taþýtlar yürüyemez,
yollar asfaltlanamaz,
enerji santralleri çalýþamaz,
uçaklar kalkamaz,
fabrikalar üretemez,

hayat kontrolümüzden çýkar.

Tüpraþ, bugüne özkaynaklarýyla
geldi.
Hazine'nin yýllýk gelirinin % 20'sini
karþýlýyor.
Tüpraþ'ý satýn almak isteyenler,

Borçlarýmýzýn da alacaklýsý.
Elinde iþlenecek petrolü olanlar.
Tüpraþ'ýn rakipleri.
Savaþ sanayicileri.
Bölgeyi denetlemek isteyenler.
Özelleþtirme harekatýný yönetenler…
KKaayynnaakk:: PPeettrrooll  ÝÝþþ

Petrol-ÝÝþ'in  TÜPRAÞ'ýn  özelleþtirilmesine  karþý  bildirisinden

Daha  ne  kadar  yoksullaþacaðýz?

TTüürrkkiiyyee  nnüüffuussuunnuunn  yyüüzzddee  2277''ssii  yyookkssuulllluukk  ssýýnnýýrrýýnnýýnn
aallttýýnnddaa..  

BBuu,,  ggüünnddee  22  ddoollaarr  1155  cceenntt  oollaarraakk  hheessaappllaannmmaakkttaaddýýrr..  
YYaannii  TTüürrkkiiyyee''ddee  2200  mmiillyyoonn  iinnssaann  ggüünnddee  33  YYTTLL,,  yyaannii

aayyddaa  9900  YYTTLL''nniinn  aallttýýnnddaa  bbiirr  ppaarraayyllaa  ggeeççiinnmmeekk,,  yyaaþþaa-
mmaakk  zzoorruunnddaa..  

ÖÖzzeelllleeþþttiirrmmeelleerr  sseeffaalleettiimmiizzii  ddaahhaa  ddaa  ppeerrççiinnlleemmeenniinn
aaddýýmmýýnnddaann  bbaaþþkkaa  bbiirr  þþeeyy  ddeeððiillddiirr..  ÖÖzzeelllleeþþttiirrmmeelleerree
hhaayyýýrr!!
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Onlar bir avuç biz milyonlarýz
Özelleþtirmeleri durduracaðýz!
ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Önce SEKA direniþi bir þimþek gibi çaktý. Özelleþtirme
yalanlarýný tüm kamuoyuna iþçilerin kendi mücadelesiyle
anlattý. Ayný günlerde TEKEL iþçileri de direniþe çýktý.
TEKEL'in özelleþtirilmesine karþý mücadele Nisan ayýnda
Adana'da Türk-Ýþ, DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafýndan
düzenlenen ve mitinge katýlan 10 bin kiþinin katýldýðý mi-
tingle devam etti.

Petrol-Ýþ uzun soluklu bir mücadeleyle PETKÝM ve
TÜPRAÞ'ýn özelleþtirilmesine karþý mücadele ediyor. Son
olarak Seydiþehir Alüminyum fabrikasý iþçileri fabrikanýn
özelleþtirilmesine karþý fabrikayý iþgal ettiler. Polis panzer-
lerine, joplara ve gaz bombalarýna karþý kahramanca
direndiler.

SEKA direniþi sýrasýnda Emek Platformu 4 Mart'ta SEKA
iþçileriyle dayanýþma eylemi örgütlemiþ ve yüzlerce iþye-
rinde binlerce iþçi iþyerlerini terk etmemiþti. Seydiþehir
iþçilerinin direniþi sýrasýnda da benzer bir dayanýþma ruhu
yükseldi. Adana, Malatya, Tunceli ve Ýzmir Aliaða'da eylem
yapan iþçiler ve sendikacýlar, ""HHeerr  yyeerr  SSeeyyddiiþþeehhiirr,,  hheerr  yyeerr
ddiirreenniiþþ""  sloganýyla dayanýþma duygularýný dile getirdiler. 

Eðitim-Sen'in kapatma davasýna karþý 24 Mayýs'ta
Türkiye'de bir çok þehirde düzenlediði protesto
yürüyüþünde, ""SSeeyyddiiþþeehhiirr  iiþþççiissii  yyaallnnýýzz  ddeeððiillddiirr""  sloganlarý,
""EEððiittiimm-SSeenn  kkaappaattýýllaammaazz"" sloganý kadar sýk atýldý.

AKP hükümeti DSP-MHP-ANAP hükümeti döneminde
doruða çýkan yolsuzluklarýn ve Þubat 2001 krizinin yarat-
týðý yýkým ve halay kýrýklýðýnýn ürünü olarak, kitlelerdeki
alternatif arayýþýnýn, deðiþim isteðinin ürünü olarak ikti-
dara geldi. iktidara gelmesiyle merkeze kayma, yani
büyük sermayenin bir dediðini iki etmeme politikalarýný
uygulamaya baþladý.

IMF programlarýný harfi harfine uygulamak, özelleþtirme-
lerde büyük boyutlu adýmlar atarak IMF'ye yaranmak
AKP'yi her geçen gün teþhir etmekte ve emekçilerin huzur-
suzluðunu artýrmakta.

IMF baþkan yardýmcýsý KKrruueeggeerr  asgari ücreti fazla bul-
duðunu beyan ettiðinde, bazý bakanlarýn yolsuzluða
bulaþtýðý haberleri geldiðinde, Baþbakan Ýsrail'i ziyarete
gittiðinde, Ýncirlik Üssü ABD'nin kullanýmýna açýldýðýnda,
her dört kiþiden birinin iþsiz olduðu ortaya çýktýðýnda, 20
milyon insan günde 3 YTL'yle geçinmek zorunda kaldýðýn-
da AKP iktidarýna karþý huzursuzluk biraz daha artýyor.

TTaayyyyiipp EErrddooððaann direnen iþçilere her seferinde "delikan-
lýlýk" yaptýðýnda öfke biraz daha artýyor. Huzursuzluk
yavaþ yavaþ birikiyor.

Buna, özelleþtirmelerin sonuçlarýnýn günlük yaþam-
larýmýzdaki faturasýný eklediðimizde, her özelleþtirme
saldýrýsý daha keskin bir mücadele isteðiyle yanýtlanýyor.
Özelleþtirmeler nedeniyle 1 milyon kiþinin iþsiz kaldýðýný,
özelleþtirilen her iþyerinde 10 iþçiden 8'inin iþten atýldýðýný,
özelleþtirmelerin sendikasýzlaþma oranýný %72'ye
çýkardýðýný iþçiler biliyor. Süt Endüstrisi Kurumu'nun Koç
ailesine satýlmasýndan sonra yaþananlar, halkýn fýsýltý
gazetesi aracýlýðýyla duyuluyor. Süt Endüstirisi
Kurumu'nun Koç ailesi tarafýndan satýn alýndýktan sonra
doðudaki bütün tesisleri kapatýldý ve üretimi büyük ölçüde
düþmüþtür. Bu geliþmeler iþçileri özelleþtirmele karþý
bileyliyor. AKP SEKA'ya saldýrdýðýnda teþhir oluyor, AKP
Seydiþehir'e daha da azgýnca saldýrdýðýnda insanlar biraz
daha kýzýyor.

10 yýl önce özelleþtirmelerin nimetlerini anlatan fikirler
meþru ve yaygýndý. Sol saflarda, sendikalarýn yönetim-
lerinde özelleþtirmeleri ýlýmlý biçimleriyle savunan çok
sayýda insan vardý. Bugün artýk durum deðiþti.
Özelleþtirmeciler tartýþmanýn politik yanýný kaybettiler.
Artýk, "aaa yalancýya bak" sesleniþiyle karþýlanmayý göze
almadan hiç kimse özelleþtirmelerin faydalarýndan söz
edemez. Bankalardan 50 milyar dolarý kamu sektörünün
hortumlamadýðýný çocuklar bile biliyor artýk.

Üstelik 1999 yýlýndan beri kapitalizmin ideologlarýna ve
uygulamalarýna karþý müthiþ bir anti kapitalist mücadele
dalgasý geliþiyor. Seattle'da 100 bin anti kapitalist Dünya
Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) toplantýsýný bloke ederken, küre-
sel düzeyde yenilen, bu yüzden Türkiye'de de maðlup
olan neo liberal fikirlerdi. Özelleþtirme yanlýlarýydý.

Buna bir de ABD'nin Irak iþgalinin yarattýðý tepki eklendi.
Petrol-Ýþ Sendikasý'nýn, "Bir özelleþtirme harekatý: Irak"
kampanyasý, tüm dünyada olduðu gibi, Türkiye'de de
emekçilerin Irak savaþýn içyüzünü keskin bir biçimde
kavradýðýnýn kanýtý oldu. 

Özelleþtirmeler, kapitalizmin gücünün deðil zayýflýðýnýn
ürünü. Krizinin ürünü. Eðer iþçi sýnýfý her bir özelleþtirme
saldýrýsýný kendisine yapýlmýþ olarak görüp mücadele alan-
larýnda gücünü birleþtirebilirse, bu saldýrýlarý durdurmak
mümkün. Eðitim emekçisinden kamu sektöründe çalýþan
gýda, tekel, Seydiþehir iþçisine kadar iþçilerin mücadele
birliðini saðlamalýyýz.

Dünyanýn dört bir yanýndan "Kapitalizm öldürür, kapital-
izmi öldürelim!" sloganlarýnýn yükseldiði bugün, bunu
baþarmak daha da kolay. 

IMF dünyanýn bir çok
ülkesinde özelleþtirmeleri
dayatýyor. Bir ülkeye
yardým yapmasý için en
önemli kriteri bu. Çeþitli
ülkeler bu politikalar
yüzünden felakete sürük-
lendi. 1947'den 1989'a
kadarki dönemde altý ülke
IMF'den 30 yýldan fazla, 24
ülke 20-29 yýl arasý ve 47
ülke 10-19 yýl arasý bir süre
yardým talebinde bulun-
muþlardýr. Borçlar, bir
ülkenin kalkýnmasý ve
ödemeler dengesini düzelt-
mesi için deðil, o ülkenin
kaynaklarýný yaðmalamak
amacýyla veriliyor.
89 az geliþmiþ ülkenin
1965'den 1995'e kadarki
ekonomik büyümesi ince-
lendiðinde, bu ülkelerden
48'i, borç aldýðý yýla göre
kiþi baþýna düþen zenginlik
açýsýndan bir ilerleme kay-
detmemiþ, bu 48 ülkeden
32'si daha da fakirleþmiþ,
bu ülkelerden 14'ünün
ekonomisi borç aldýðý yýla
oranla en az %15
küçülmüþtür.
- Afrika ülkelerinin çoðu,
40 yýl öncesine göre çok
daha geride. Afrika'da 48
ülkenin toplam yýllýk geliri,
Belçika'nýn yýllýk gelirini
ancak geçiyor.
- Mozambik'te IMF tarafýn-
dan "önerilen" politikalar-
la, maun cevizi iþleme sek-
törü tamamen yok edildi.
Ham cevize uygulanan
ihracat tarifelerinin
kaldýrýlmasýnýn ardýndan,
çoðu kadýn 10 bin iþçi, iþini
yitirdi. 
-  Zaire'de (Demokratik
Kongo Cumhuriyeti) ABD
ve Fransa tarafýndan
desteklenen diktatör
MMoobbuuttuu  SSeessee  SSeekkoo, 35 yýllýk
iktidarýnýn son dönemle-
rine kadar IMF kredileriyle
beslendi. Ülkeye verilen
yüzmilyonlarca dolar kredi
MMoobbuuttuu'nun kiþisel serve-
tine aktý ve IMF, 1982 yýlýn-
da bu durumu "resmen"
öðrenmesine raðmen
yardýma devam etti. Zaire
halký MMoobbuuttuu'yu devirdi.
IMF ise diktatöre akýttýðý
"borçlarý" halktan istiyor.
- Rus halký, IMF program-
larýyla ilk kez 1992'de
tanýþtý, ancak yoksullukta
diðer halklara "yetiþmekte"
gecikmediler. 1996 yýlýnda,

ülkenin ulusal geliri yarý
yarýya düþmüþtü.
Yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
yaþayan insan sayýsý, ayný
sürede 2 milyondan 60
milyona fýrladý. Erkeklerde
ortalama ömür 65.5'ten
57'ye düþtü. Uzmanlar,
böylesi bir felakete, dünya
tarihinde savaþ veya
büyük bir doðal felaket
dýþýnda rastlanmadýðýný
belirtiyorlar.
- IMF'nin bir diðer kurbaný
olan Bolivya'da, tarým
ürünleri ihracatý 1980'lerde
rekor düzeyde arttý. Bu
"mucize artýþ"ýn istatistiki
sonuçlarý ise 1990 yýlýnda
alýndý: Yoksulluk sýnýrýnýn
altýnda yaþayan köylülerin
oraný yüzde 95'e fýrladý.
Çoðu köylü, þehirlere
göçtü. Tarým alanýnda
sendikalaþma, devlet
baskýsýyla önlendi. Yabancý
tekeller, yerli halklar
tarafýndan yüzlerce yýlda
geliþtirilen tarým
tekniklerinin patentini
aldýlar. Tamamen ihracata
dayalý tarým politikalarý,
kimyasala baðýmlý tarým
tekniklerini geliþtirdi.
Toprak zehirlendi. 
- Kolombiya IMF poli-
tikalarý nedeniyle tarihinin
en büyük krizini yaþadý.
Ýþsizlik kýsa sürede %19'a

çýktý. IMF ile imzalanan 2,7
milyon dolarlýk kredi
anlaþmasý ise özelleþtir-
menin hýzlandýrýlmasýný,
maaþlarýn dondurulmasýný
ve zaten yetersiz olan
sosyal güvenlik sisteminin
tasfiyesini þart koþtu.
- El Salvador'un telefon þir-
ketinin özelleþtirilmesi,
gizli anlaþmalar, yüzde
400'lük konuþma zamlarý,
ölüm tehditleri ve iþçi hak-
larýnýn ihlal edilmesiyle
elele yürüdü.
- Haiti'de IMF hükümetin
asgari ücreti artýrmasýný
önledi. Ardýndan, kârlý
kamu kuruluþlarýnýn der-
hal özelleþtirildi. IMF
baskýsýyla, özellikle eðitim
ve saðlýk alanýndaki kamu
harcamalarý yüzde 50

oranýnda azaltýldý. Böylece,
rekor düzeyde öðretmen
ve saðlýk görevlisi açýðý
bulunan, ortalama ömrün
erkeklerde 49, kadýnlarda
53, okuma yazma oranýnýn
yüzde 45, bebek ölüm-
lerinin neredeyse yüzde 10
olduðu Haiti, "piyasanýn
insafýna" terk edildi.
- Türkiye'de IMF ile anlaþ-
manýn sonucunda atýlan
özelleþtirme adýmlarýyla
1990'larýn ortalarýna kadar
özelleþtirilen 128 kuruluþta
çalýþan sendikalý her 10
iþçiden 8'i iþten atýldý, bu
iþyerlerinde sendikasýz-
laþtýrma oraný yüzde 72
oldu. Özelleþtirmeler
nedeniyle toplam 400 bin
iþçi iþinden oldu.

Petkim: Bir özelleþtirme yalaný
AKP hükümeti IMF'nin bir dediðini iki etmiyor. AKP
iktidara geldiðinden beri, "Karadeliktir, kamburdur,
zarar ediyor; kamu iþletmeciliði verimli ve karlý ola-
maz hýzla satmalýyýz" Petkim'i hedef tahtasýna yer-
leþtirdi.
Rakamlar hükümetin kamuoyunu yanýltmak için
apaçýk yalan söylediðini ortaya koyuyor.
Çünkü Pektim;
o Dün de bugün de dünyanýn 5 büyük petrokimya
pazarýndan birinde yer alýyor.
o Pazarýn üretimini ve fiyatlarýný kontrol ediyor.
o Yýlda 1 milyar dolar ciro yapýyor.
o 40 Milyon dolar kar ediyor.
o Kendi öz kaynaklarýyla 330 milyon dolarlýk yatýrým
yapabiliyor.
o Bütün yatýrýmýný öz kaynaklarýyla karþýlayabiliyor.
o 3967 kiþiye istihdam saðlýyor.
o 109 milyon dolar nakit parasý bulunuyor.
o 2000-2005 döneminde toplam 3.5 milyar dolar
döviz tasarrufu saðlayabiliyor.
o Yalnýzca 2000 - 2003 yýllarý arasýnda ülke ekonomi-
sine 850 trilyon TL katký saðlayabiliyor.
Petkim'den elinizi çekin! Ekonominin kara deliði
Pektim deðil, devlet sektörü deðil, IMF'dir. IMF'nin
borç bataðýdýr. Hortumculardýr. Özel bankalar ve
TÜSÝAD'da örgütlü sermaye sahipleridir.

IMF!  Artýk  yeter!

Özelleþtirmelerin  faydasý!!!

DDPPTT  vveerriilleerriinnee  ggöörree;;  1177  yyýýllddaa  440088  kkuurruulluuþþ  öözzeelllleeþþttiirr-

iillddii..  

BBuu  kkuurruummllaarrýýnn  öözzeelllleeþþttiirriillmmeessiinnddeenn  eellddee  eeddiilleenn  ggeelliirr

44  mmiillyyaarr  447744  mmiillyyoonn  ddoollaarr..  

BBuu  kkuurruummllaarrýýnn  öözzeelllleeþþttiirriillmmeessii  iiççiinn  yyaappýýllaann  mmaassrraaff

iissee  44  mmiillyyaarr  557744  mmiillyyoonn  ddoollaarr..  

DDeevvlleett,,  440088  kkuurruulluuþþuunn  ssaattýýþþýýnnddaann  110000  mmiillyyoonn  ddoollaarr

zzaarraarr  eettmmiiþþ..
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Ýncirlik kapatýlsýn, çocuk parký yapýlsýn
Türkiye’deki ABD karþýtlýðýnýn %82 olduðunu biz deðil,
ABD eski Dýþiþleri Bakaný RRiiccee söyledi. Ve bir an önce
buna karþý önlem alýnmasý talimatýný verdi. 
Hemen arkasýndan hükümet Ýncirlik’i ABD’nin “lojistik
destek” amacýyla kullanýmýna açtý. ABD Ýncirlik’i Irak ve
Afganistan’a (ve daha kimbilir nerelere) yapacaðý
saldýrýlar için kullanmak istiyor. Sadece gü-neye deðil,
her yöne doðru ve sýnýrsýz uçuþ izni istiyor. Irak’tan
Ýncirlik’e yalnýz asker çekmek deðil, asker yollamak da
istiyor. 
Halen malzeme ve personel giriþ-çýkýþý için kullanýlan
Ýncirlik’ten ne gibi malzeme ve personel çýktýðýný bilmiy-
oruz. Her þey gizli, herþey bizden saklanýyor. Örneðin
bölge halký için büyük bir tehdit olarak varlýðýný
sürdüren 90 adet nükleer baþlýklý silahtan, çoðumuz
haberdar bile deðiliz. 
Öyle ki, internet üzerinden Ýncirlik Üssü’ne ulaþmaya
çalýþtýðýnýzda, yalnýzca Ýncirlik  bölgesi görülüyor. Üsse
dair bir görüntüye ulaþýlamýyor. Bu belirsizliklerin ve
tehdidin ortadan kalkmasýnýn tek yolu Ýncirlik Üssü’nün
kapatýlmasýdýr. Ancak bu durumda üs, “insani amaçlar-
la” kullanýlabilir hale gelir. Örneðin çocuk parký yapýlýr,
örneðin dev bir spor kompleksi yapýlýr, yeni bir üniver-
site kurulur, yeni bir hastane inþa edilir...vb. 
Ýncirlik’in ABD’ye kullandýrýlmasý ABD’nin tüm savaþ ve
iþgal suçlarýna ortak olmaktýr; Felluce katliamýna, Ebu
Garip iþkencelerine, 110 bin insanýn katline ortak olmak-
týr.  
Biz %82’yiz. Kimse bize raðmen bizi bu suçlara ortak
edemez. Bir an önce Ýncirlik Üssü’nün kapatýlmasýný,
ABD’yle tüm askeri iliþkilerin kesilmesini istiyoruz. 

Ýncirlik’e BAK
AKP hükümetinin Ýncirlik
Üssü’nü, ABD’nin
Ortadoðu’ya saldýrý plan-
larýna açmasýný protesto
etmek için sürdürülen
““ÝÝnncciirrlliikk  ÜÜssssüü  kkaappaattýýllssýýnn!!””
kampanyasýnýn gelinen
aþamasýnda, Küresel BAK
aktivistleri olarak Ýncirlik’e
gittik.
27 Mayýs akþamý Ýstanbul’-
dan KKüürreesseell  BBAAKK ve DDooððuu
KKoonnffeerraannssýý’nýn katýlýmýyla
iki otobüs olarak yola çýk-
týk. Yolculuk çok neþeli ve
hareketliydi. Yol boyunca
þen türküler þarkýlar eþli-
ðinde, yapacaðýmýz eylemi
ve kullanabileceðimiz slo-
ganlarý tartýþtýk. Her bir
slogan üzerinde herkesin
yaptýðý öneriler, yepyeni
biçimlere ulaþmamýzý sað-
ladý. Örneðin, ayný günlere

denk gelen, Eðitim-Sen
davasýný savaþ ve Ýncirlik
eylemine baðlayan güzel
bir slogan bu arada üretil-
di: ““EEððiittiimm-SSeenn  kkaallaaccaakk,,
ÝÝnncciirrlliikk  kkaappaannaaccaakk!!””
Adana’ya ulaþtýðýmýzda
Ýzmir ve Ankara’dan gelen
BAK aktivistleriyle buluþ-
tuk. 
Ýnönü Parký’na doðru,
renkli kortejimizle yürüyü-
þe geçtik. Parkta uzun sü-
ren bir basýn açýklamasý
yaptýk. Burada TTaayyffuunn
MMaatteerr,,  MMeehhmmeett  BBeekkaarrooððlluu,,
SSaammii  EEvvrreenn birer konuþma
yaptý. Bu arada bize, Eði-
tim-Sen’li ve DÝSK’e baðlý
iþçiler katýldý.
Parktan otobüslerle Ýncirlik
Üssü’ne gittik. Jandarma
ve polis timleri Ýncirlik
belediye giriþine barikat

kurmuþlardý. Burada da
yarým saat süren coþkulu
bir eylem düzenledikten
sonra otobüslerle geldiði-
miz þehirlere döndük.
Eylemin bir dizi özelliðin-
den ders çýkarmak gerek.
Her þeyden önce, 2 saatlik
bir eylem için 30 saatlik
yolculuk yapmayý göze a-
lan insan bulmak kolay de-
ðildir. BBAAKK bunlarý buldu.
Kollektif bilinç ve ortak
tutum oluþumunda bu tür
eylemler büyük önem
taþýyor. Onca yol boyuca,
ister istemez eylemin biçi-
mi ve niteliði üzerinde, bü-
tünüyle ayný görüþleri pay-
laþmadýðýnýz insanlarla
tartýþýp bir fikir zenginliði-
ne ulaþýyorsunuz. 
Adana’dan katýlýmýn çok
az olmasý yerel faaliyetin

önemini bir kez daha ka-
nýtladý. Asýl büyük katýlým
Adana’da yürütülen faa-
liyetin sonucu olabilirdi. 
Bazý gruplarýn attýðý
““FFaaþþiizzmmee  ööllüümm,,  hhaallkkaa  hhüürr-
rriiyyeett”” gibi alakasýz slogan-
larýn deðil, yeni hareketin
her kampanyayla doðru-
dan baðýný kurduðu slo-
ganlarýn, halk tarafýndan
daha kolay anlaþýldýðý ve
benimsendiði de bu eylem-
de bir kez daha anlaþýldý.
Örneðin Adana’da olduðu-
muz için, yöreye uygun
ürettiðimiz ““ÝÝnncciirrlliikk
kkaappaannssýýnn,,  OOccaakkbbaaþþýý  yyaappýýll-
ssýýnn”” sloganýnýn esnafýn
yüzünde yarattýðý gülüm-
seme bunun kanýtý. 
““ÝÝnncciirrlliikk  KKaappaattýýllssýýnn””  kam-
panyasýnýn yeni biçimler
alarak sürmesi gerek.

Sadece son 55 yýlda 20
ülkeye karþý terör eylem-
lerine giriþen ABD’nin
son “terörist baþý” GGeeoorrggee
WW..  BBuusshh. Adý artýk tüm
dünyada kin ve nefretle
anýlýyor. O, ABD’li savaþ
þahinlerinin en yetkili
temsilcisi. Ýdamsever,
petrolkolik, cinsiyetçi,
ýrkçý, barýþsavar, iþgalci,
silah tekellerinin tetikçisi.
Ve o bir seri katil.
Afganistan’da birkaç haf-
tada 8 bin insaný öldürdü.
Irak’ta 110 bin insaný
katletti, etmeye devam
ediyor. Guantanamo’da

dünya halklarýný akla
gelmedik iþkence yön-
temleriyle tanýþtýrdý. 
Bunca suçun cezasýz
kalmayacaðýný düþünen-
ler þimdi, BBuusshh nezdinde
ABD’nin tüm savaþ
suçlarýný yargýlamaya
hazýrlanýyor. 
23-26 Haziran tarihleri
arasýnda, Ýstanbul’da
BBuusshh yargýlanacak. Önce
dünyanýn her yerinden
yapýlan tanýklýklar din-
lenecek. Ýddianame buna
göre oluþturulacak.
Kurulan jüri Darphane-i
Amire binasýnda BBuusshh’un

cezasýný kesecek. 
26 Haziran’da ise, tüm
katýlýmcýlarla birlikte bir
yürüyüþ düzenlenerek,
daha önceden kurulmuþ
olan þenlik ve konser
alanýna gidilecek. Burada
ses getirecek etkinliklerle
kampanya tamalanacak.
Bu büyük etkinliði her
þehirde þimdiden örmek
büyük önem taþýyor.
Çünkü diðer þehirlerden
de Ýstanbul’a gelinerek
merkezi bir etkinlik
yapýlacak. 
Kurduðumuz her standda
BBuusshh’un savaþ suçlarýný

býkmadan usanmadan
anlatmanýn yanýsýra,
““BBuusshh  yyaarrggýýllaannssýýnn”” kam-
panyasýna her yerelden
insan katmak en önemli
hedefimiz olmalý.
Örneðin, Ankara’da,
‘Cebeci Bush’u yargýlý-
yor’, Ýzmir’de Evka 2
Bush’u yargýlýyor, Ýstan-
bul’da ‘Kuzguncuk
Bush’u yargýlýyor’ vb.
yüzlerce yerel kampanya
yapabiliriz. Bu kampan-
yalara mutlaka
tanýþtýðýmýz her insaný
aktif olarak katýlmaya
davet etmeliyiz. 

Gel bakalým Bush!
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Sýnýflar mücadelesinde
karanlýk, kimi zaman, tüm
umutlarý rafa kaldýracak
derecede yoðunlaþýr. Göz
gözü görmez politik
atmosferin belirsizliðinde,
mücadele eden pek çok
unsur savunduðu zemini
kaybeder, ideolojik kay-
malar yaþar. Politikadan
tamamen kopanlarýn
yanýsýra, karþý saflara
geçenlere bile rastlanýr.

Kimileri teoriyi koþullara
uyarlama çabasýna girer,
kimileri bunu daha ileriye
götürerek, daha önce
hizmetinde olduðu sýnýfa,
iþçi sýnýfýna, ihanet ederek,
onun adýna davranýyor
maskesiyle, kendi çýkarlarý
doðrultusunda, iktidar-
sýzlaþtýrma gayreti içine
girer. 

Bir de karanlýk havalarý
sevmeyen, ayaklarý bastýðý
zemine kök salmýþ, kendisi
aydýnlýk kalmakla yetin-
meyip etrafýný da aydýnla-
tan, az sayýda devrimci
kalýr böyle dönemlerde.
Rus Devrimi'nin iki esas
önderinden biri, Leon
Troçki  bu sonuncu grupta
yer alanlardandýr.

MMaarrkkssiizzmmllee
ttaannýýþþmmaa

Troçki, 26 Ekim 1879'da
Ukrayna'da doðdu. O
dönemde Rusya'da
köylülüðün silahlý
mücadelesini öne çýkaran
Narodnikler ve iþçi sýnýfý
mücadelesini öne çýkaran
az sayýda marksist vardý.
Lenin'in de aralarýnda
bulunduðu yeni bir kuþak
sosyal demokrasi saflarýna
katýldýðý sýra Troçki öðren-
ciydi ve sol fikirlerle yeni
tanýþýyordu. Çoðunluðu
Narodnik olan bir grupta
yer alan Troçki, sonradan
evleneceði Sokolovskaya
aracýlýðýyla marksizmle
tanýþtý. 

Çýkardýklarý tek sayfalýk
gazetenin üçüncü sayýsýyla
tutuklanan 200 kiþi arasýn-
da Troçki de vardý ve iki
yýllýk hapisten sonra
Sibirya'ya sürüldü. Bu
arada Lenin ismini ilk kez
duymuþ ve ilk Lenin eseri-
ni okumuþtu. Sibirya
sürgününde yazdýðý
yazýlar Londra'da Ýskra
gazetesini çýkarmakta olan
Lenin'e de ulaþmaktaydý.
1902'de sürgünden kaçarak
Ýskra yazý kuruluna geldi
ve üye kabul edildi. 

PPaarrttii  kkoonnggrreessii

Tam bu sýralar Rus Sosyal
Demokrat Ýþçi Partisi'nin
2.Kongre'si toplanýyordu.
Bu kongre, siyasi propa-
gandayý önemsemeyen
ekonomistler ile Ýskra
taraftarlarý arasýnda bir
mücadele olarak geçti.
Ýskra grubu bu tartýþmayý
kazandý ancak parti
konusunda bir ayrýþma
yaþandý. 

Lenin ve Iskra çoðunluðu
(Bolþevikler) merkezi bir
profesyonel devrimci örgüt
kurmak isterken, azýnlýk
(Menþevikler) daha gevþek
ve ortalama bilince sesle-

nen reformist bir parti yan-
lýsýydýlar. Sonralarý bu
konuda "hayatýmýn en
büyük hatasý" diyen
Troçki, Menþeviklerle
tutum aldý.

11990055  ddeevvrriimmii

Önce iþçiler, ardýndan
gemiciler ve köylüler ayak-
lanýyordu Rusya'da. 100'e
yakýn askeri birlikte ayak-
lanma olur, 2 bin toprak
aðasýnýn malikanesi
yakýlýrken, Troçki gizlice
Rusya'ya girdi. Petersburg
þehri sovyetinin baþýna
geçerek tüm kilit faaliyetin
baþýný çekmeye baþladý.
Bütün grevlerde, bütün
gösterilerde, bütün bildiril-
erde ve alýnan bütün karar-
larda onun imzasý vardý. 

Ancak orduda gerçek bir
bölünme yaþanmamýþtý.
Çar'a baðlý birlikler
Petersburg'u kuþattý ve
tüm önderler tutuklandý.
Moskova'da ayaklanan
Bolþevikler'in de baþýna
gelen aynýydý. 1905 devri-
mi bir yýl içinde yenildi. 

Sürekli devrim teorisi
Marksist teoriye en

büyük katkýsý olan bu
teoriyi Troçki 1905 devrim-
inin deneylerinden oluþtur-
muþtur. O dönem hakim
anlayýþa göre, geri kalmýþ
ülkelerde devrimin karak-
teri burjuvadýr. Troçki, iþçi
sýnýfý nispeten küçük ülkel-
erde de, burjuva
demokratik görevlerin,
ancak iþçi sýnýfýnýn iktidarý
almasýyla yerine getirile-
ceðini söyler. Ýktidarý alan
iþçi sýnýfý, bir yandan feo-
dalizmi tamamen çöz-
erken, öte yandan kapital-
ist mülkiyet iliþkilerine
müdahale edecektir. 

Teori dünyanýn bir bütün
oluþuna dayanýr. Her ülke
farklý geliþmiþlik
düzeyindedir, ama hepsi
ayný dünya kapitalist sis-
teminin parçalarýdýr. Rus
devriminin kaderi de ulus-
lararasý devrime baðlýdýr. 

BBüüyyüükk  EEkkiimm  DDeevvrriimmii::
11991177

Þubat devrimi baþladýðýn-
da Avrupa'dan kovulup
New York'a giden Troçki,
bir gemiyle Rusya'ya dön-
erken Ýngilizler tarafýndan
tutuklanýp Alman esirlerin
bulunduðu bir kampa yol-
landý. Burada da boþ dur-
madý; askerler arasýnda
büyük bir tartýþma yarattý. 

Petersburg Sovyeti'nin
müdahalesiyle serbest
kaldý ve Rusya'ya döndü.
Hemen katýldýðý sovyet

toplantýlarýnda, Geçici
Hükümet'e katýlanlarý
eleþtiriyordu ve bütün ikti-
darýn sovyetlere verilmesi
talebini ortaya attý. Stalin
ve Kamanev ise karþý saf-
taydýlar ve döndüðünde
týpatýp ayný talepleri savu-
nan Lenin'i de "anarþist",
"troçkist", "deli" diye
suçladýlar. Kýsa süre sonra
Troçki 4 bin kiþilik grubuy-
la (Mezhraiontsy)
Bolþeviklere katýldý.
Hayatýnýn sonuna kadar da
Bolþevik olarak kaldý. Ekim
ayaklanmasýnýn askeri
yanýnda belirleyici bir rol
oynadý, ayný zamanda
Petersburg Sovyeti'ne
yeniden baþkan seçildi. 

DDeevvrriimm  oorrdduussuunnuunn
kkoommuuttaannýý

Devrimden sonra Troçki,
yeni sovyet hükümeti

adýna barýþ görüþmelerini
yürütüyordu. Daha önemli
bir görevi de vardý:
baþlayan iç savaþa karþý
Kýzýl Ordu'yu kurmak ve
karþý devrime karþý savaþ-
mak. Bunu baþarýyla yerine
getirdi. 

Devrim ordusunun temel
unsurlarý olan devrimci iþçi
sýnýfýnýn büyük kýsmý bu iç
savaþ sýrasýnda imha oldu.
Kalanlarýn çoðu sýnýf
mücadelesi ve örgütlenme
deneyimi olmayan
köylülerdi. Beþ milyon
asker terhis edildikten
sonra hem Kýzýl Ordu'da
hem tüm sovyet
toplumunda kaçýnýlmaz bir
bürokratlaþma yaþandý. 

BBüürrookkrraassii

Sovyet'in etkisi giderek
azalýrken, parti merkez
komitesinin, sovyet
yürütmesinin ve diðer

kurumlarýn merkezi
yapýlarýnýn etkisi arttý.
Savaþýn ve yarattýðý devasa
yükün, zaten zayýf olan iþçi
sýnýfýnýn imha oluþunun da
etkisiyle bürokrasi güçlen-
di. Lenin 1923'te (hasta-
lanýp siyasi hayatýn dýþýna
düþmezden önce)
Troçki'ye, bürokrasiye ve
büyük Rus þovenizmine
karþý mücadele etmesini
salýk veriyordu. 

1927'de, Troçki partiden
ihraç edilene kadar, iktidar
bürokrasinin eline geçmiþ
ve yýðýnlar mücadele
araçlarýný yitirmiþti.
Düzelir diye beklediði
parti, bürokrasinin iktidar
aracý haline gelmiþ,
devrimin partisi olmaktan
uzaklaþmýþ, iç temizliklerle
uðraþýyordu. Troçki sovyet
bürokrasisinin sýnýf karak-
terini göremedi.

Yine sürgün
Ocak 1928'de Troçki önce

Kazakistan'a, ardýndan
Ýstanbul Büyükada'ya
sürüldü. 20 Aðustos
1940'ta Meksika'da
Stalin'in bir ajaný tarafýn-
dan, kafasý buz baltasýyla
parçalanarak öldürülene
dek, çeþitli ülkelerde
sürgün hayatý yaþadý.
Ancak, hem stalinizme
karþý iþçi sýnýfýný savun-
maktan, hem de o yýllarda
yükselmekte olan faþizme
karþý mücadele etmekten
bir an bile geri durmadý. 

GGeelliiyyoorruumm  ddiiyyeenn
ffaaþþiizzmm  

Naziler Almanya'da,
1928'de 800 bin, 1930'da 6.5
milyon, 1932 Martý'nda
11.3 milyon, Nisan'da 13.4
milyon (%36.8) oy aldýlar.
Rakamlar ne müthiþ bir
hýzla iktidara yürüdükleri-
ni apaçýk sergiliyor. Oysa
Stalin'in 3. Dönem teorisine
göre kapitalizmin sonu
gelmiþti, "Bay Hitler'in
seçim zaferi yenilgisinin de
baþlangýcýydý", asýl düþ-
man, sosyal faþist olan
sosyal demokrasiydi ve
onlarla hiçbir þekilde iþbir-
liði yapýlamazdý. 

Troçki bu dönemde ýsrar-
la komünistlerle sosyal
demokratlarýn faþizme
karþý birleþik cephesini
savunuyordu. Naziler bile
yenilme koþullarý
konusunda Troçki'nin
teorisinin haklýlýðýný kabul
ederken, Alman Komünist
Partisi (KPD) bunu
Troçki'nin faþist propagan-
dasý olarak lanetledi. Hatta
Prusya referandumunda
Nazilerle birlikte davra-

narak sosyal demokratlarýn
iktidardan indirilmesine
yol açtý. 

Sonunda KPD genel grev
çaðrýsý yaptýðýnda kimse
katýlmadý (sosyal demokrat
sendikalarda 5.5 milyon,
KPD'ye baðlý sendikalarda
150 bin iþçi vardý).
Nazilerin iktidarýyla birlik-
te, ilk kurbanlar, bu yanlýþ
politikanýn uygulayýcýlarý
olan komünistler oldu.
Ardýndan sýra sosyal
demokratlara,
sendikacýlara ve azýnlýklara
geldi. Dünya iþçi sýnýfý
büyük bir fýrsatý kaçýrmýþ
ve tarihin en kanlý savaþýna
sürüklenmiþti.

TTeekk  sseeççeenneekk::  TTrrooççkkii

Çok ve çeþitli konularda
(ki bunlardan bazýlarý tarih
sahnesine yeni çýkan konu-
lardý; örneðin faþizm ya da
Kýzýl Ordu deneyimi) her
devrimci lider gibi Troçki
de kimi durumlarda yanlýþ
tespitlerde bulunmuþtur.
Ancak hayatýnýn hiçbir
döneminde iþçi sýnýfýnýn
yanýnda yer almaktan
vazgeçmemiþ, marksizmin
ve aþaðýdan sosyalizm
geleneðinin sarsýlmaz
savunucusu olarak
kalmýþtýr. 

Stalin önderliðindeki
sovyet bürokrasisi, onu,
rejimleri için daima bir
tehlike olarak görmüþtür.
Doðrudur. O, Rusya'da
devrim sonrasý oluþan yeni
egemen sýnýf için gerçek bir
tehlikedir. Çünkü rejime
karþý aþaðýdan mücadelesi-
ni sürdürmüþ, iþçi ikti-
darýný savunmuþtur. Onu,
sürgünde bulunduðu
çeþitli ülkelerin egemen
sýnýflarý da tehlike olarak
görmüþ, oradan oraya sür-
müþlerdir. Troçki karanlýk
arttýkça parlayan bir yýldýz
olmaya, bugünün devrimci
marksistleri de, onun
aþaðýdan sosyalizm
geleneðini kýskançlýkla
savunmaya devam ediyor.

TTrrooççkkii

TTEEKK SSEEÇÇEENNEEKK

TTrrooççkkii''nniinn
TTüürrkkççee''ddeekkii  bbaazzýý
kkiittaappllaarrýý::

Sürekli Devrim, Ekim
Dersleri, 1917 Yýlý, Çarpýtýlan
Devrim, Ýhanete Uðrayan
Devrim, Faþizme Karþý
Mücadele, Hayatým, Sürgün
Günlüðü, Gündelik Hayatýn
Sorunlarý, Stalin'in
Cinayetleri (Yazýn Yayýncýlýk)

Balkan Savaþlarý (Arba
Yay.), Sosyalizmin Güncel
Sorunlarý (Suda Yay.),
Edebiyat ve Devrim (Kabalcý
Yay.), Sendikalar Üzerine
(Maya Yay.), Geçiþ Programý,
Marksizmi Savunurken
(Kardelen Yay.), Onlarýn
Ahlaký Bizim Ahlakýmýz
(Göçebe Yay.), Çin Üzerine,
1905, Lenin'den Sonra
Üçüncü Enternasyonal (Sýnýf
Bilinci Yay.)

ZZ  YYaayyýýnnllaarrýý''nnddaann
öönneerriilleerr::

Troçki'nin Marksizmi,
Duncan Hallas

Troçkizmin Tarihi, Alex
Callinicos

Gerçek Marksist Gelenek,
John Molyneux

Troçki, Doðan Tarkan

Troçki karanlýk arttýkça parlayan bir yýldýz
olmaya, bugünün devrimci marksistleri de,

onun aþaðýdan sosyalizm geleneðini
kýskançlýkla savunmaya devam ediyor
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FF..  LLeevveenntt  ÞÞEENNSSEEVVEERR

Kendilerini dünyanýn e-
fendisi olarak atayan G8'-
ler, giderek daha güçlü bir
þekilde dünyanýn geri kala-
nýnýn kaderini belirliyor.
Temmuz ayýnýn baþýnda
Ýskoçya'da toplanacak olan
G8'lerin bu yýlki günde-
minde ""AAffrriikkaa''ddaa  YYookkssuull-
lluukk"" ve ""ÝÝkklliimm  DDeeððiiþþiikklliiððii""
var. Oysa her iki sorunun
da baþlýca sorumlusu
G8'ler.

Buna karþý antikapita-
listler de G8'leri teþhir et-
mek üzere devasa etkinlik-
lere hazýrlanýyor. Ýskoçya'-
da G8 karþýtý büyük eyle-
me 200.000'den fazla akti-
vist bekleniyor. G8'ler Ce-
nova'da 2001 yýlýnda ger-
çekleþen eylemlerden bu
yana, toplantýlarýný giderek
daha uzak köþelerde yap-
maya baþladý. 

PPoolliiss  þþiiddddeettii

G8 zirvesinin güvenliði
için (siz bunu polis þiddeti
olarak anlayýn) tam 150
milyon dolarlýk bütçe ay-
rýldý. Alýnmasý düþünülen
önlemler arasýnda plastik
mermili silahlarýn kullaný-

mý da var. 200.000'den
fazla olmasý beklenen anti-
kapitalist eylemcilerden
korkan yetkililer, ellerin-
dekinin yetmeyeceðini dü-
þünürek, AB'nin baþkenti
Belçika'dan su panzerleri
getiriyor. Alýnacak önlem-
ler arasýnda, zirvenin ger-
çekleþeceði kasabanýn, ço-
cuklar dahil, sakinlerine,
özel kimlikler verilmesi ve
G8 liderlerinin kalacaðý
otelin etrafýný ve havaala-
nýnýn kýrmýzý bölge ilan
edilmesi de var. 

Öte yandan sivil toplum
kuruluþlarýnýn önemli bir
kýsmý G8'lerin temsilcile-
riyle uzlaþma çabasý içinde.
CCNNDD (Nükleer Silahsýzlan-
ma Kampanyasý) ve bazý
sendikalarýn baþýný çektiði
koalisyon, polise þiddet
kullanmama çaðrýsý yaptý.
G8'lerin emri altýndaki po-
lis güçleriyle uzlaþma ça-
balarý 2001 yýlýnda Ceno-
va'da gerçekleþen G8 kar-
þýtý etkinliklerde de denen-
miþ ve baþarýsýz kalmýþtý.
BBeerrlluussccoonnii, 1970'lerde Ýtal-
yan solunun hezimete uð-
ramasýyla sonuçlanmýþ
olan þiddeti týrmandýrma
politikasýný bir kez de G8
zirvesi sýrasýnda denedi.

Buna karþý, otonomlar po-
lisle uzlaþmaya çalýþtý. So-
nuçta polisin olaðanüstü
þiddet içeren tutumu, genç
CCaarrlloo'nun ölümüyle sonuç-
landý. Cenova eylemleri
kapitalizmle uzlaþarak
devlet þiddetinin önlene-
meyeceðini ve sorunlarýn
çözülemeyeceðini açýk bir
þekilde göstermiþti.
Bundan ders çýkarmayan-
lar ayný yanlýþý bu kez de
Ýskoçya'da tekrarlýyor. 

RReeffoorrmmiissttlleerr  vvee
ddeevvrriimmcciilleerr

Ýskoçya'ya bir çok Sivil
toplum kuruluþu da lobi
yapmak ve G8'lere talep-
lerini duyurmak için gidi-

yor. Bunlar arasýnda
""BBoorrççllaarrýý  TTaarriihhee  GGöömmeelliimm""
kampanyasý var. Bu kam-
panyanýn katýlýmcý kurum-
larýnýn, daha adil bir ticaret
yapýlmasý, dýþsatýma deste-
ðin kalkmasý ve çokuluslu
þirketlerin yasalarla denet-
lenmesi gibi talepleri var.

Bu tür talepler küresel
kapitalizmin doðasýna ay-
kýrý olduðu için gerçekleþ-
mesi olanaksýz. G8'lerin
gündemi tamamiyle çoku-
luslu þirketlerin çýkarlarýna
göre þekilleniyor. 

Bu arada G8 karþýtý ey-
lemlerin örgütlenmesi,
farklý ideolojik duruþlarýn
çatýþmasýna da sahne olu-
yor. Sosyal forum süreçle-

rinde savaþ karþýtlýðýnýn
gündemde geniþ yer alma-
sýndan rahatsýz olan
AATTTTAACC ve bir çok diðer
sivil toplum kuruluþu,
Irak'ta iþgalin tüm þidde-
tiyle sürmesine ve ABD'nin
emperyalist savaþlarýnýn
yayýlma eðilimine karþýn,
savaþ konusunun karþý et-
kinlikler çerçevesinde gün-
deme getirilmesinden ra-
hatsýz. Bu gruplar savaþ
karþýtlýðýný fazla radikal
buluyor! 

Buna karþý Sosyalist Ýþçi
Partisi (SWP) ve savaþ kar-
þýtlarý, savaþ durdurulma-
dan yoksulluk önlenemez
diyerek, yoksulluða karþý
mücadele ile emperyaliz-

me karþý mücadelenin, bir-
birinden ayrýlamaz iliþki-
sine vurgu yapýyor. Bir çok
kez olduðu gibi, bu kez de
reformistlerin sosyal ve si-
yasi mücadeleyi birririn-
den ayýran, ekonomist
indirgemeci ve sekter tu-
tumlarý hareketi bölüyor.

TTüürrkkiiyyee''ddee
GG88  kkaarrþþýýttllýýððýý

Türkiye'de G8 karþýtý ilk
eylem ve etkinlikler 2001
yýlýnda Cenova'daki büyük
eylemlere paralel olarak
düzenlendi. Son derece ba-
þarýlý geçen etkinliklere bu-
gün KKüürreesseell  BBAAKK'ý ve ÝÝss-
ttaannbbuull  SSoossyyaall  FFoorruummuu'nu
oluþturan kurumlarýn
önemli bir kýsmý katýlmýþtý. 

Bu yýl da G8 karþýtý  ey-
lemleri düzenlemek üzere
bir inisiyatifin ilk adýmlarý
atýlýyor. G8'lerin kendi ha-
kimiyetleri için milyarlarý
açlýða mahkum eden, yüz-
binlerce insanýn ölümüne
neden olan yeni liberal po-
litikalara ve savaþa karþý
Türkiye'de de sesimizi du-
yurmak son derece önemli.
Bu nedenle bulunduðu-
muz her yerde bu inisiyati-
fe katýlmak gerekiyor.

G8'siz bir dünya mümkün!

G8  Karþýtý
Eylem
Programý:
Cumartesi, 2 Temmuz,
saat  11.00:
"Yoksulluðu Tarihe
Gömelim" Kitlesel
Eylem, Edinburgh. 
Pazar, 3 Temmuz:
"Dünyayý Deðiþtirmek
Ýçin Fikirler" Alternatif
Zirve, Edinburgh.
Zirveye katýlacaklar
arasýnda George
Monbiot, Trevor
Ngwane (Güney
Afrika), Dita Sari
(Endonezya), Susan
George ve Ken Wiwa
(Nijerya) da var.
Pazartesi, 4 Temmuz:
Faslane Nükleer
Üs'sün Blokajý,
Glasgow'un yaklaþýk
50 km batýsý, Ýskoçya.
"Savaþý Durdurmadan
Yoksulluðu
Durduramazsýnýz."
Salý, 5 Temmuz:
Dungavel Ýltica Gözaltý
Merkezi'nde kitle gös-
terisi. "Sýnýrlarý Açýn,
Dungavel'i Kapatýn,
Kimse Yasadýþý
Deðildir!"
Çarþamba, 6 Temmuz,
saat 12.00:
Gleneagles Hotel.
"Baþka Bir Dünya
Mümkün" Gösterisi.
G8 zirvesinin açýlýþ
gününde Gleneagles
Oteli'nin kapýsýna
yürüyüþ. Baþka Bir
Dünya Gerekli!

G8 ülkeleri devlet dü-
zeyinde sayýsýz insanlýk
suçu iþledi ve iþlemeye
devam ediyor. Özellikle
G7'ler (Rusya hariç) IMF,
Dünya Ticaret Örgütü,
Dünya Bankasý gibi
Uluslararasý Finans Ku-
rumlarýný kullanarak,
yoksul ülkelere dayattýk-
larý yeni liberal politika-
lar, milyarlarca insaný aç-
lýða, yoksulluða ve has-
talýklara mahkum ediyor.
Bu ülkeler küresel ýsýnma-
nýn ve savaþlarýn baþlýca
sorumlusu. Yoksul ülke-
leri borç kapaný içinde
istedikleri gibi yönetiyor.
Dünya silah ticaretini ve
nükleer silahlarý denetli-
yor. 

Yine bu ülkelerin çoku-
luslu þirketleri, küresel
yoksulluðun ve krizlerin
baþlýca sorumlusu. Sahip
olduklarý patent haklarýný
yoksullara karþý bir silah
gibi kullanýyor. Bu þirket-
lerin ürettikleri ilaçlarýn
maliyetlerinin defalarca
üstünde satýlýyor olmasý
nedeniyle, her yýl milyon-
larca yoksul HIV/AIDS
hastasý ölüyor. 

ABD:
Petrol ve hegemonya

için Afganistan'ý ve Irak'ý
iþgal etti, yüz binlerce si-
vili öldürdü.

I. ve II. Körfez
savaþlarýnda 300.000'den
fazla insanýn ölümünden
sorumlu.

Kyoto Protokolü’nü
imzalamýyor ve küresel
ýsýnmanýn baþlýca sorum-
lularýndan.

Küba, Haiti, Nikara-
gua, Suudi Arabistan, Þili,
Venezüela ve daha bir çok
yerde diktatörleri destek-
ledi, darbeler düzenledi.

Japonya'ya iki atom
bombasý atarak, yüzbin-
lerce insanýn ölümüne
neden oldu.

Vietnam'da sayýsýz
savaþ suçu iþledi. Napalm
bombalarý ve kimyasallar
kullandý.

Irak'ta ve Guantana-
mo Üssü'nde tutuklulara
iþkence yaptý.

Felluca'de sivillere
karþý katliamlar gerçek-
leþtirdi.

Almanya::
II. Dünya Savaþý sýra-

sýnda milyonlarca Yahudi,
sendikacý, Roman ve eþ-
cinsele soykýrým uyguladý.

ABD'nin Balkanlar ve
Afganistan'daki savaþýna
ortak oldu.

"Gündem 2010" adý
altýnda Almanya iþçi
sýnýfýna karþý azgýn bir

saldýrý yürütüyor.
Almanya Afrika'da

Mýsýr, Kenya, Namibya,
Nijerya, Senegal, Tanzan-
ya, Zambiya ve Zimbabve
gibi ülkelere silah satýþýna
onay vererek, binlerce in-
sanýn ölümünden sorum-
lu oldu.

Fransa::
Cezayir'de katliamlar

düzenleyerek, savaþ suçu
iþledi.

Afrika'da bir çok
ülkeyi sömürgeleþtirerek,
kaynaklarýný sömürdü.
Halen bir çok sömürgesi
bulunuyor.

ABD'nin I. Körfez
Savaþý'na, Balkan ve Af-
ganistan savaþlarýna
destek verdi.

Afrika'daki bir çok
Fransýz sömürgesine silah
satýþlarýný sürdürüyor.
Bunlar arasýnda Sierra
Leone, Angola ve binlerce
kiþiyi katletmiþ olan
Kamerun devleti de var.

Ýtalya::
Ýtalyan faþizmi II.

Dünya Savaþý'nda milyon-
larca insanýn ölümünden
sorumlu.

2001 yýlýnda Cenova'-
da Ýtalyan polisi aktivist-
lere iþkence yaptý ve
CCaarrlloo'yu öldürdü.

Afrika'da insan hak-
larý ihlallerinde baþta ge-
len Kenya ve Nijerya'ya
silah satýyor. Çin gibi bas-
kýcý rejimlere silah satýþ-
larýný sözde ambargoya
raðmen sürdürüyor.

Bush'un Irak'taki
iþgalinin ortaðý.

Britanya::
Bush'un petrol 

savaþlarýnýn ortaðý.
Sayýsýz sömürgede

insanlýk suçu iþledi.
2.5 milyon kiþinin ölü-

müne neden olan çatýþma-
larda Britanya hükümeti
Kongo Cumhuriyeti'ne si-
lah satýþlarýna izin verdi.

Kanada:
Kanada, dünyadaki

yoksulluðun baþlýca so-
rumlusu olan IMF, Dünya
Ticaret Örgütü ve Dünya
Bankasý gibi kurumlarda,
diðer G8 üyesi ülkelerle
birlikte davranarak, suça
ortak oluyor.

Japonya:
Japon faþizmi Asya-

Pasifik bölgesinde sayýsýz
insanlýk suçu iþledi.

Japon emperyalistler
Çin'de ve Asya'da büyük
katliamlar gerçekleþtirdi.

Irak iþgalinin ortaðý.

Rusya::
Zimbabve gibi çatýþma

alanlarýna silah satýþlarýný
artýrdý.

Yýllarca Doðu Bloku'-
ndaki ve diðer ülkeleri
baský altýnda tuttu.

Muhalifleri Sibirya'da
Gulag gibi toplama kamp-
larýna yolladý.

ÝÝþþttee  GG88''lleerriinn  ggeerrççeekk  yyüüzzüü
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Microsoft
Microsoft dünyanýn en büyük 500 þirketi

arasýnda 15. sýrada ve dünyadaki tüm
masaüstü bilgisayarlarýn yüzde 93'ü bu þir-
ketin yazýlýmlarýný kullanýyor. Þirketin
"Office" programý, dünya piyasasýnýn
yüzde 90'ýný elinde tutuyor.

Þirket ilk büyük çýkýþýný 1980 yýlýnda, IBM
bilgisayarlarý için "DOS" yazýlýmýný hazýrla-
yarak yaptý. Daha sonra chip piyasasýnýn
devi Intel ile girdiði iþbirliði sonucu bilgisa-
yar piyasasýnda hakim duruma geldi. 

O günden bu yana piyasadaki hakim kon-
umunu kullanarak geniþlemek için elinden
gelen her þeyi yaptý. Þirketin motoru yüzde
85 kâr marjý olan "Windows" iþletim siste-
mi ve yüzde 79 kâr marjý olan "Office"
programlarý. 

Patent silahý: Satýn alamýyorsun

Microsoft yazýlýmlarýna avuç dolusu dolar
ödemenize raðmen, aslýnda bu ürünlerin
gerçek sahibi siz deðilsiniz! Ödediðiniz pa-
ralar, bu ürünlerin baþkasýna devredilmesi-
ni yasaklayan bir kullaným lisansýndan
ibaret. Para ödemenize raðmen ürün
Microsoft'un malý olarak kalýyor. 

Bir kez lisans satýldýktan sonra, þirketin
kasasýna paranýn düzenli olarak akmasý
için sýk aralarla "güncelleme"lerin yapýl-
masý ve bunlarýn tüketiciler için ne kadar
gerekli olduðunun anlatýlmasý gerekiyor.

Microsoft bunu çoðu kez tehdit ederek zor-
luyor. Office 2003 piyasaya çýktýðýnda þir-
ket, daha önceki Office sürümlerinin
güvenlik açýklarýnýn olduðunu ve internet
ortamýnda kullanýmlarýnýn tehlikeli olabile-
ceðini açýkladý. Bunun gibi sayýsýz tehdit ve
yalana dayanan açýklamalarla, bunlar da
yetmezse, tüketiciyi yeni güncellemelere
zorlayan lisans sözleþmeleriyle yeni ürün-
leri almaya itmektedir.

Microsoft'un kendi ürünlerini pazarlamak
üzere seçtiði önemli savaþ alanlarýndan biri
de eðitim sistemi. Þirket ABD'deki yüzlerce
okulu lisansýz yazýlým kullandýðý için tehdit
ederek, kendi ürünlerini kullanmaya zorla-
maktan çekinmedi.

Microsoft'u en çok rahatsýz eden þeylerin
baþýnda "açýk kaynak kod"lu, yani patent
kýsýtlamalarý olmayan, herkesin ücretsiz
kullanýmýna açýk yazýlýmlar geliyor. Þirket,
Apache ve Linux gibi patentsiz yazýlýmlarý
bir tehdit gibi görüyor ve açýk kaynak
yazýlýmlarýna boþ alan býrakmamaya çalýþý-
yor. 

Ancak þirket kendi ürünlerinin kalitesine
gelince o kadar hassas deðil. Microsoft
ürünleri dünyanýn en çok güvenlik sorunu
olan yazýlýmlarý arasýnda geliyor. On bin-
lerce virüs Microsoft yazýlýmlarýný tehdit
ederken, Macintosh ve Linux yazýlýmlarý
virüs tehditlerinden uzak. Bir Microsoft
yöneticisi yazýlýmlarýnýn güvenlik açýsýndan
sorunlu olmasýný þöyle açýklýyor: "Yakýn
zamana kadar müþterilerimiz güvenlik için
para vermeye hazýr deðildi." Þirketin
"Windows XP" iþletim sistemi, bir gözlemci
tarafýndan "kentin kötü mahallerinden
birinde kapýlarý açýk, kontak anahtarý
üzerinde ve kapýda 'lütfen çalmayýn' diye

not býrakýlmýþ bir arabaya" benzetiliyor.

Þirketin sabýkalarý

2003 yýlý itibariyle þirketin 85 ülkede
toplam 55.000 çalýþaný vardý. Çalýþanlarýnýn
ancak yüzde 26'sý kadýn iþçilerden oluþu-
yor ve iþçilerin hiçbiri toplu sözleþme
yapma hakkýna sahip deðil. Þirketin birkaç
bin geçici iþçi statüsünde çalýþaný var ve bu
iþçileri taþeron þirketler aracýlýðýyla iþe alýy-
or. Geçici iþçileri bir yýlýn sonunda iþten
çýkararak, sözleþmeli iþçilerle eþit hak talep
etmelerini engelliyor. 

Microsoft gücünü kullanmaktan çekinmi-
yor. Þirket halkla iliþkiler konusuna büyük
önem veriyor. Çeþitli dergiler ve yayýnlarda
þirketi destekleyen yazýlar yayýnlayan
ücretli yazarlarý var ve böylece kamuoyun-
da þirket hakkýnda yanýltýcý þekilde olumlu
bir hava yaratýlýyor. Hükümetler düzeyinde
lobicilik þirketin önemsediði faaliyetler
arasýnda. Lobi faaliyetleri arasýnda, kendi-
sine tekelcilik suçlamasýyla dava açan ABD
Adalet Bakanlýðý Anti-Tekel bölümünün
bütçeden aldýðý payýn azaltýlmasý, patent
haklarýnýn daha sýký bir þekilde korunmasý
için yasalarýn çýkarýlmasý gibi örnekler ve-
rilebilir.

Bill ve Melinda Gates Vakfý bugün
dünyanýn en fazla yardým yapan vakfý duru-
munda. Ancak tüm bunlar büyük bir halkla
iliþkiler faaliyetinin parçasý. Gates AIDS ile
mücadele için gelecek on yýl içinde 100
milyon dolar harcayacaðýný duyurdu. Bu
miktar yüksek gibi gelebilir, ancak þirketin
açýk kaynak kodlu Linux'a karþý mücadele
için 421 milyon dolarlýk bir bütçeye sahip
olduðu düþünüldüðünde, Microsoft tarafýn-
dan Linux'un AIDS'den dört kez daha kötü

görüldüðü anlaþýlýyor.
Microsoft'un aleyhinde rakiplerini yok

etmek için tekel gücünü kullandýðý iddiasýy-
la sayýsýz kere dava açýldý. Microsoft kendi
yazýlýmlarýný Windows ile entegre olarak
daðýtarak, 'haksýz rekabet' yoluyla bir dizi
firmayý çökertti. 2000 yýlýnda ABD'de
Microsoft aleyhine tekel konumunu kötüye
kullandýðý suçlamasýyla açýlan dava, þir-
ketin piyasa deðerinin 80 milyar dolar azal-
masýna ve Bill Gates'in kiþisel servetinin 14
milyar erimesine yol açtý.

Microsoft, "Big Brother"ý aratmayacak
þekilde yaþamýmýzý denetim almaya çalýþý-
yor. Buna karþý herkesin kolektif kullanýmý-
na olanak saðlayan açýk kaynak kodlu
yazýlýmlar çokuluslu þirketlerin
hakimiyetine karþý mücadele edenler için
vazgeçilmez bir alternatif oluþturuyor.
Sosyal forumlar etkinliklerinde ve bir dizi
aktivist tabanlý eylemlerde Microsoft ürün-
lerine karþý Linux tercih ediliyor.

KKiimmddeenn  aallýýþþvveerriiþþ  eettttiiððiinniizzii  bbiilliiyyoorr  mmuussuunnuuzz??

EEmmiinnee  AALLGGAANN**

Kadýnlarý ekrandan medet
ummaya iten ama elbette
medet olmayan bir takým
programlar, yöneticilerin
deyiþiyle "sosyal sorumlu-
luk gereði" yayýndan kaldý-
rýldý. Tartýþmalar sürüyor.
Sosyal sorumluluklarýný, bir
kadýn kendi oðlunun kur-
þunlarýna hedef olunca ha-
týrlayan o yöneticiler ve o
programlarý yapanlar, kýsa-
ca "peki devlet ne yaptý?"
diye soruyor. Þimdiye ka-
darki sosyal sorumsuzluk-
larý bir yana býrakýlýrsa (ki
býrakýlamaz), yerinde bir
soru.

BBiirrggüüll  IIþþýýkk, 32 yaþýnda.
Elazýð'ýn bir köyünde yaþý-
yor. En büyüðü 14 yaþýnda
dört çocuðu, yýllardýr daya-
ðýný esirgemeyen kocasý, bir
de üstüne getirilen kuma-
sýyla. Kumanýn da çocuklarý
var mý, o da dayak yiyor
mu..? Bilmiyoruz. Gazeteler
bu tip ayrýntýlara girmemiþ.
Sabah erkenden kalkýp gün-
lük iþlerine giriþiyor, iþler
aðýr. Ama bunlar koymuyor
esasen. Etleri acýyor. Kimbi-
lir, belki daha gün baþlama-
dan baþlýyor dayak. Ya da
gece seanslarýnýn izlerini
taþýyor bedeninde. Sessizce

aðlýyor belki, tülbentiyle
gözünü silip çay demliyor,
ekmek yapýyor, küpten
peynir çýkarýyor, 12 yaþýn-
daki kýzýnýn saðýp getirdiði
sütü kaynatýyor. Belki aðla-
mýyor bile artýk. Þiþmiþ mor
gözlerinin pýnarý çoktan ku-
rumuþ... Herifi kalkýp zýk-
kýmlansa da bir an önce
gitse diye bakýyor. Gidince
rahatlayacak. Çocuklarýn
kimi okula, kimi bahçeye,
tarlaya yollanacak. Ýki kadýn
televizyonu açýp karþýsýna
geçecek muhtemel ki.
""KKaaddýýnnýýnn  SSeessii""ni duyacak-
lar. Kendi sesleri yok.
""YYaallnnýýzz  DDeeððiillssiinn"" diyecek,
ekrandan gülümseyerek
bakan iyi giyimli, düzgün
konuþan, stüdyoya doluþ-
muþ kendisi gibi kadýnlarýn
alkýþladýðý bir kadýn.
Ýnanacak yalnýz olmadýðýna.
Sesini duyurabileceðine. Þu
önde oturan kadýnýn anlat-
týklarý da onun yaþadýklarý
deðil mi? Kocasý baðlandý
telefonla iþte, "Dönsün eve,
affettim. Dövmeyeceðim bir
daha" diyor. Ýnanmýyor ka-
dýn. Programýn sunucusu
araya giriyor, söz istiyor
adamdan. Söz veriyor a-
dam, sunucu da kadýna
dönüp "E, bak söz verdi. Bir
daha dövmeyecek seni.

Kaynanan da affetti" diyor.
Sinirleniyor BBiirrggüüll, okkalý
bir küfür savuruyor. "Ne
belli!" diye el ediyor ekrana.
Baþka bir kadýn konuþuyor,
benzer þeyler anlatýyor.
Telefon baðlanýyor; kocasý.
Hâlâ öfkeli adam, "Ýstemem
daha seni. Ele güne rezil
ettin bizi. Ne iþin var senin
orada" diye ünlüyor.
Sunucu kadýn yine araya
girip, "Bunda ne kötülük
var, burada kadýn kadýna
dertleþiyoruz. Çözüm bul-
maya çalýþýyoruz" filan
diyor. Adam "Artýk yoktur
benim için öyle bir kadýn.
Bir daha bu eve giremezsin"
deyip kapatýyor telefonu. 

Ekranýn karþýsýnda, stüd-
yodaki kendisiymiþ gibi sa-
atlerce seyrediyor BBiirrggüüll.
Günler, aylar sürüyor bu
böyle. Sonunda bir gün, sa-
hiden orada olmaya karar
veriyor. Oraya bir çýksa
kurtulacak bu zulümden!
Kýzýný da alýp bir otobüs fir-
masýna derdini anlatýyor,
parasýz Ýstanbul'a götürüyor
firma. Önce bir karakola gi-
diyorlar, polisler de televiz-
yon kanalýnýn yerini göste-
riyor. BBiirrggüüll  IIþþýýkk  da artýk o
stüdyoda. Ne derlerse yapý-
yor. Nasýl oturmasýný isti-
yorlarsa oturuyor, saatlerce

bekliyor. Nihayet program
baþlayýp kendisine söz ve-
rilince anlatýyor bir bir.
"Kocam beni dövüyor. Yýl-
lardýr. Artýk dayanamýyo-
rum. Birkaç defa kaçýp an-
neme gittim ama sonra
mecburen döndüm. Bir de
üstüme kuma getirdi… Bir
daha dönemem Elazýð'a.
Dönersem beni sað ko-
mazlar…" Yardým istiyor.
"Kurtarýn beni bu hayattan"
diyor. Sunucu kadýn valiyi
arayýp durumu anlatýyor,
Elazýð'a dönünce önlem
alýnmasýný istiyor. 

Program bitiyor. BBiirrggüüll
IIþþýýkk yine karakolda. Döne-
miyor bir türlü. Korkuyor.
Sonunda polisler bir otobü-
se bindirip, para ödemeden
gitmelerini saðlýyor. Ela-
zýð'a indiklerinde oðlunu
görünce seviniyor. Ama
14'ündeki oðlu annesinin
yüzüne bakamýyor. "Bizi
elaleme rezil ettin" deyip
saydýrýyor kurþunlarý.
BBiirrggüüll  IIþþýýkk, ölmedi. Günler
süren çabalar sonucunda
hayata döndü. Felç oldu.
Kurtuldu mu? Bu mudur
kurtulmak… 

Olay duyulunca, televiz-
yon kanalý programý yayýn-
dan kaldýrdý. Ardýndan
baþka bir kanal daha ayný

"hassasiyeti" gösterdi. O
programýn sunucularý,
"Þimdi töre cinayetleri,
kadýna dayak son mu bula-
cak" diye soruyor.
Bulmayacak. Peki bu pro-
gramlarla son buldu mu?
Kaç kadýn kurtuluþun o
stüdyolardan geçtiðini
zannederek kendini tehli-
keye attý? Kaç kadýn, "70
milyonun önünde!" o ekran-
lardan konuþtuðu için yaþa-
dýklarýnýn bin beterine kat-
lanmak zorunda þimdi?
Televizyonlar, bundan kaç
para kazandý?

Tartýþmalar sürerken TTüürrkk
KKaaddýýnnllaarr  BBiirrlliiððii Genel Baþ-
kaný SSeemmaa  KKeennddiirrccii, mühim
bir noktaya dikkati çekti.
"Bu programlar, bizim
sosyal yaþama sokmaya
çalýþtýðýmýz kadýný eve ki-
litliyor" dedi. SSttaarr  TTVV'de geç
vakitlerde yayýnlanan EErrddoo-
ððaann  AAkkttaaþþ'ýn sunduðu bir
programda da Cumhuriyet
Gazetesi yazarý ÞÞüükkrraann
SSoonneerr, bu programlarýn
insaný nasýl bir yabancýlaþ-

maya ittiðini anlattý. "Aile
arasýndaki bir eðlencede bi-
le oynamaya çekinen kadýn,
televizyona çýkýp þýkýr þýkýr
göbek atýyor. Çünkü orada-
ki kendisi deðil" dedi.
Çünkü öyle bir suni dünya
yaratýlýyor ki, oraya çýkan
baþka bir þey oluyor. 

Bu tür soytarýlýklarýn çö-
züm olmadýðý ortada. Bu
yüzden de külliyen yayýn-
dan kalkmasý hayýrlýdýr.
Ama yeterli mi? Sesi kýsýlan
kadýna sesini, en baþta sað
kalma güvencesi veren bir
toplumsal düzen dýþýnda
kim, nasýl saðlayabilir?
BBiirrggüüll  IIþþýýkk, içine býrakýldýðý
cendereden kurtulmanýn
yolunu, mesela köyünden
çýkýp gittiði Elazýð'da bula-
bilse, kalkýp Ýstanbul'a beþ
parasýz, otobüs firmasýnýn
insafýna kalarak gider
miydi? "Yalnýz Deðil" miydi
sahiden?

(*) 2004’te, ‘Yýlýn Gazetecisi’
seçildikten sonra Vatan gazete-sin-
deki iþinden atýlan gazeteci.

Sesi yok kadýnlar,
yalnýz deðil mi sahiden?
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FÝLM Yýldýz Savaþlarý: 3

Yýldýz savaþlarý Bush’a karþý
Þeytani Ýmparator-
luk: ABD 

YYýýllddýýzz  SSaavvaaþþllaarrýý  33 geçen
hafta gösterime girdi.
Beklendiði gibi ilgi çok. Bu
filmi daha önceki Yýldýz
Savaþlarý filmlerinden
ayýran nokta BBuusshh yöneti-
mi ile tartýþmasý. Filmin
yönetmeni LLuuccaass zaten
son zamanlarda açýkça
BBuusshh yönetimini eleþtiri-
yor.

Yýldýz Savaþlarý 30 yýllýk
bir süreç. Ýlki 1977'de,
günümüzden çok uzak bir
dönemde, neredeyse farklý
bir dünyada baþlamýþtý.
Aslýnda bu 6. Yýldýz
Savaþlarý filmi. LLuuccaass'a
göre ayný zamanda da
sonuncusu. Bu kez
Cumhuriyet çöküyor ve
yerine Ýmparatorluk kuru-
luyor.

Gerçek amacýný uzun
zamandýr gizleyen SSeennaattöörr
PPaallppaattiinnee hayali
"ayrýlýkçýlara" karþý bir
savaþ baþlatýyor ve böylece
kendisine "acil durum"
yetkileri verilmesini
saðlýyor. SSeennaattöörr PPaallppaattiinnee
amacýna ulaþmak için bir
Jedi olan fakat "gücün"
karanlýk yanlarý ile iliþkisi
olan AAnnaakkiinn  SSkkyywwaallkkeerr'ý
kendi tarafýna kazanýyor.

Anakin PPaallppaattiinn  için

Cumhuriyeti korumaya
çalýþan Jedilarý yok ediyor.
Ve film böyle sürüp gidiy-
or.

Önceki 5 filmde güncel
politikalara deðinme
hemen hemen yok. Bu kez
ise film GGeeoorrggee  WW..
BBuusshh'un Irak seferine
bütünüyle karþý. Amerikan
sað politikacýlarý bu
nedenle filme karþý
oldukça eleþtireller.

LLuuccaass bu filminin
MMiicchhaaeell  MMoooorree'un
Fahrenheit 9/11 filmi
kadar etkili olacaðýný
düþünüyor. "Belki bu film
insanlara içinde olduðu-
muz durumu anlatýr"

diyor.
LLuuccaass, senaryoyu

Vietnam Savaþý'nýn etkisi
ile yazdýðýný ve Irak
Savaþý'na karþý olduðunu
söylüyor. "Vietnam
Savaþý'nda yaptýklarýmýz
ile Irak Savaþý'nda yap-
makta olduklarýmýz
arasýndaki paralellikler
inanýlmaz" diyor.

Sith'in Ýntikamý'nda BBuusshh
yönetimine doðrudan gön-
dermeler var. Mesela OObbii-
WWoonn ile son düellosunda
Anakin 11 Eylül'den sonra
bütün dünyaya ilan ettiði
gibi "Ya benle birliktesin ...
ya da düþmanýmsýn"
diyor.

Bir baþka sahnede bir
Jedi, SSeennaattöörr  PPaallppaattiinnee'in
"Senatoyu ve mahkemeleri
kontrol ettiðini" söylüyor.
Ancak bütün bu deðinme-
ler film içinde oldukça
zayýf. Yýldýz Savaþlarý 3
gene de bu diziyi sevenler
için yeni bir soluða sahip.

Yýldýz Savaþlarý III:
Sith'in Ýntikamý,

Yönetmen George Lucas,
Oynayanalar Ewan
McGregor, Hayden
Christensen ve Natalie
Portman.

Ýstanbul'da yeni müzeler
açýlýyor. Bunlar devlet ya
da belediyeler tarafýndan
deðil de Türkiye'nin en
zenginlerinin kurduðu
vakýflar tarafýndan açýlý-
yorlar.

Yeni müzelerden ÝÝssttaann-
bbuull  MMooddeerrnn adýndan çok
bahsettiren bir müze.
Bugünlerde ünlü ressam
FFiikkrreett  MMuuaallllaa'nýn resim-
lerini sergiliyor. ÝÝssttaannbbuull
MMooddeerrnn'in arkasýnda
EEcczzaaccýýbbaaþþýý ailesi var.

KKooçç ailesinin bir parçasý
olan SSuunnaa  ve ÝÝnnaann  KKýýrraaçç'ýn
da bir vakfý ve bu vakfýn
da bir müzesi var: PPeerraa
MMüüzzeessii.

PPeerraa  MMüüzzeessii,,  8 Haziran
günü açýlýyor ve ilk ser-
gisinde 5 milyon YTL'ye
alýnan OOssmmaann  HHaammddii
BBeeyy'in ""KKaapplluummbbaaððaa
TTeerrbbiiyyeecciissii"" resmi var.

Bu resme açýk arttýrma
da 5 milyon YTL verilme-
si büyük olay olmuþtu.

Büyük burjuvalar acaba
neden resim ya da baþka
sanat eserlerini alýyorlar
ve neden büyük paralar
yatýrýyorlar?

Bunun sanat sevgisi ile
bir iliþkisi yok. Asýl sorun
güvenli yatýrým. Bir meta
haline gelen resim sanatý-

na yapýlan iyi bir yatýrým
büyük bir gelir saðlýyor.

Elinde çok sayýda resim
veya baþka sanat eseri
biriktirenler ise bir süre
sonra bunlarý kendi
evlerinde ve kasalar
arkasýnda deðil de daha
az riskli olan müzelerde
saklýyorlar.

““KKaapplluummbbaaððaa  TTeerrbbiiyyeeccii-
ssii”” resmine 5 milyon YTL
yatýran KKýýrraaççllaarr bunu asýl
olarak bir yatýrým olarak
görüyorlar.

Müzeler ayný zamanda
büyük burjuvalar için bir
propaganda aracý.

ZZeeyynneepp  GGÖÖKKIIRRMMAAKK

B
aarrýýþþaarroocckk ilk kez 2003 yýlýnda CCooccaa  CCoollaa'nýn
RRoocckk''nn  CCookkee festivaline tepki olarak doðdu.
CCooccaa  CCoollaa 4 milyon dolar harcarken, BBaarrýýþþaarroocckk
bir grup gencin inisiyatifi ile ve amatörlük
temellerinde geliþti. Müzik kalitesi ve organi-

zasyon açýsýndan ise 4 milyon dolarlýk rakibi ile yarýþýyor-
du. Temel sloganý ""RRoocckk  þþiiþþeeyyee  ssýýððmmaazz""dý.

Bu ilk konsere 3.500 kiþi katýlýrken, 2004 yýlýnda düzen-
lenen ve temel sloganý ""EEvviimmiizz  ddüünnyyaa"" olan ikinci kon-
sere 7.000 kiþi katýldý. Ýlk sene 36, ikinci sene 42 grup
sahne aldý. En büyük rock gruplarý ile ilk kez sahne alan
gruplar yan yana oldular.

BBaarrýýþþaarroocckk''ýýnn üçüncüsü ""ÇÇeekkttiirr  GGiitt"" sloganý ile 2277-2288
AAððuussttooss günlerinde, gene ÝÝssttaannbbuull  SSaarrýýyyeerr'de yapýlýyor.
Üstelik bu sefer BBaarrýýþþaarroocckk davetiyeli, yani parasýz.
Katýlým kesin daha büyük olacak.

BBaarrýýþþaarroocckk bu sene kapsamlý bir anti kapitalist festival
olacak. Rock müziðinin yaný sýra bir çok etkinlik daha ola-
cak. Birçok kampanya, birçok örgüt BBaarrýýþþaarroocckk'a kendi
standlarý ile katýlacaklar. Müziðin yaný sýra tartýþmalar,
oyunlar, vs olacak. Her þey gençlerin yaratýcýlýðýna baðlý.

Türkiye'de kitle örgütleri, kampanyalar bu tür etkinlik-
lere alýþýk deðiller. Binlerce gencin katýldýðý ve iki gün iki
gece süren bir etkinlik aslýnda sendikalar, demokratik
kitle örgütleri ve çeþitli konulardaki kampanyalar için
bulunmaz bir fýrsat.

Örneðin EEððiittiimm-SSeenn, kapatýlmasýna iliþkin ya da eðitimin
özelleþtirilmesine iliþkin malzemelerle gelip bir stand
açabilir. Belki eðitimin özelleþtirilmesi üzerine bir tartýþ-
ma düzenleyebilir. Ya da SSEESS saðlýðýn özelleþtirilmesine
iliþkin bildirilerle, broþürlerle gelip bir stand açabilir ve
onbinlerce genci özelleþtirmelere karþý malzeme ile
donatabilir. PPeettrrooll-ÝÝþþ ya da diðer sendikalar da
Barýþarock’a kendi malzemeleri ile gelebilirler.

Ayný þeyi ÝÝHHDD yapabilir. Türkiye'de ve dünyada insan
haklarý ihlallerini anlatan yayýnlar, belki bir sergi açýla-
bilir. GGDDOO''yyaa  HHaayyýýrr  PPllaattffoorrmmuu kendi konusunda
malzemelerle gelebilir.

Kýsacasý BBaarrýýþþaarroocckk'a gelen binlerce genç iki gün
boyunca müziðe doyarken, ayný zamanda da kapitalizmin
yoðun bir teþhiri ile karþýlaþýr ve evine dönerken cebinde
bol malzemesi olur.

BBaarrýýþþaarroocckk sonunda bir festival. Yani müziðin temel
olduðu ve iyi vakit geçirmek istenen bir ortam. BBaarrýýþþaarroocckk
bir politik gösteri deðil. Bu nedenle bildiriler, broþürler,
sergiler buna göre hazýrlanmalý. Amaç en "keskin"
mesajý vermek deðil, politikaya, belki de ilk kez, ilgi
gösterecek olan binlerce genci malzeme ile donatmak.

Standlarýn yaný sýra tartýþma toplantýlarý olabilir.
Gençlerin tanýdýðý, bildiði isimler, belki rock sanatçýlarý
çýkýp Irak'ýn iþgalini tartýþabilirler. Veya gýda konusundaki
rezilliði anlatabilirler. Dinleyicileri olacaktýr.

Küçük sokak tiyatrolarý ve benzeri aktiviteler
BBaarrýýþþaarroocckk'ý zenginleþtirecektir. Müziðin yaný sýra hoþ
vakit geçirmeye yardýmcý olacak ve ayný zamanda da bir
mesaj verecek aktiviteler. Bir köþede resim yapýlabilir. Bir
baþka köþede oyunlar oynanabilir.

Zengin bir çarþý oluþturulabilir. Kitap, ikinci el
malzemeler vb satýlabilir. Böylesi bir çarþýda dolaþmak
bile keyif verici olacaktýr.

Ve tabii çocuklar için mutlaka bir kreþ olmalý. Anne ve
babalarýn çocuklarýný güvenerek býrakabilecekleri, çocuk-
larýn eðlenerek ve isteyerek kalacaklarý bir kreþ katýlýmý
kesinlikle arttýracaktýr. Bir kreþ olmalý ki çocuklu insanlar
da BBaarrýýþþaarroocckk'a katýlabilsinler.

Kýsacasý politika ile eðlencenin, tartýþma ile müziðin,
oyunla sporun yan yana olacaðý bir düzenleme
BBaarrýýþþaarroocckk'ý bütün diðer festivallerden temelinde ayýra-
caktýr.

ÞEYTANÝ ÝMPARATORLAR

Anti  kapitalist  bir  festival:

Barýþarock

Neden müze açýyorlar?

RESÝM

Irak Komünist Partisi
bir zamanlar Orta
Doðu’nun en büyük
devrimci örgütü duru-
mundaydý.

Bugün ise Irak
Komünist Partisi (IKP),
hem son derece
küçülmüþ ve etkisiz-
leþmiþtir, hem de iþgalci-
leri destekleyen bir tutu-
ma sahiptir. Saddam
ABD güçlerince yaka-
landýðýnd, sokaða çýkýp
gösteri yapan bir kaç
çevreden birisidir.

Irak’ýn bir ayaklanma
ile baðýmsýzlýðýný
kazandýðý yýllarda etkin
bir güç olan Irak
Komünist Partisi, daha
sonra BAAS’ýn iktidarý
alýþýnda da etkinliðini
sürdürmüþ fakat aþamalý
devrim anlayýþýnýn
sonucunda ileriye git-
meyi reddederek
BAAS’ýn kurbaný duru-
munda kalmýþtýr.

Saddam’ýn iþbaþýna
gelmesiyle birlikte ise
Irak Komünist Partisi
için, bütün diðer

muhalif güçlerle birlikte,
zor, son derece zor gün-
ler baþlamýþtýr. Parti
ülke içinde varlýðýný
tamamen yitirirken
sadece yurtdýþýnda
yaþayabilmiþtir.

SSCB’nin çöküþünden
sonra ise bütünüyle
rotasýný yitirmiþtir.

Irak’ta Solun tarihi,
Komünist Partisi, iþçi
hareketleri ve Sol, 1924-
2004, Ilario Salucci,
Çeviren Osman Akýnhay,
Agora Kitaplýðý, 156 sayfa,
9 YTL

KÝTAP

Solun kötü tarihi

Irak’ta solun tarihi

KKaarraakkeeddii  KKiittaabbeevvii’’nnddee  yyüüzzddee  6600  iinnddiirriimm  vvaarr

Büyükparmakkapý Sk, Hayat Apt, Kat:4

Ýstiklal Cd, Beyoðlu

FESTÝVAL
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AAþþaaððýýddaann
ssoossyyaalliizzmm

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

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,
ddeevvrriimm

-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 sahip-
lerini, egemen sýnýfý koru-
mak için oluþturulmuþtur.

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr. Sosyalistler
baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.

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

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

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm

-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 kader-
lerini 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 destek-
ler.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii

-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesi-
mi devrimci sosyalist bir par-
tide 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 kanýtla-
malýdýr.

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

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  
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Ýçtiðimiz  su
Sosyalist Ýþçi’nin geçen

sayýsýnda çýkan “Turkuaz
Gerçeði” yazýsýnda
anlatýlanlar çok etkileyi-
ciydi.

Acaba diðer “içme
sularý”nda da benzer
olaylar var mý? Su bayi-
lerinin kapýsýnda daima
kendi sularýný metheden
resmi belgeler asýlý oluyor
ama bunlar insana hiç
inandýrýcý gelmiyor.

Su, 21. yüzyýlda çok
önemli bir meta ve büyük
paralar kazandýrýyor.

Bu konuda bir kam-
panya olsa!?

MMiinnee  GGÜÜNNDDÜÜZZ

Andijan
ayaklanmasý
ABD karþýtý

Özbekistan'da yaþanan
geliþmeler son derece
umut verici. Kimileri
Andijan ayaklanmasýný
politik Ýslamcýlara baðla-
yarak "gerici" olarak nite-
lese de, bunlar eski
SSCB'yi sosyalist sanan
sol milliyetçiler.

Özbekistan, Gürcistan,
Ukrayna ve
Kýrgýzistan'dan sonra eski
SSCB ülkelerindeki

dördüncü ayaklanma.
Özellikle Gürcistan ve
Ukrayna'da kafa
karýþtýran bazý noktalar
vardý. Her ikisinde de
ülkeyi pazar ekonomisine
daha fazla açmak isteyen,
eski komünistlerden
oluþan yönetimleri
deviren gene eski
komünistlerin baþýný çek-
tiði ayaklanmalar
yaþandý.

Özbekistan ise farklý.
Eski komünist KKeerriimmoovv
eskiye göre hiç deðiþme-
di, fakat bir süredir
Rusya'dan uzaklaþarak
ABD'ye yanaþtý. Bugün
Özbekistan'da dev
Amerikan üsleri var.

Andijan ayaklanmasý
batý yanlýsý deðil, tam ter-
sine ABD karþýtý. Açýk ki
ABD ileride Orta Asya'da
daha zorlu direniþlerle
karþýlaþacak. Andijan
umarým bir ilk.

DDeenniizz  KKUURRTTUULLUUÞÞ

“Yurtseverlik
Ýþçi sýnýfýnýn önce kendi

ülkesinde iktidarý almasý
için “yurtsever” olmasý
gerektiðini düþünenler
nasýl kendilerine
“komünist” diyebilirler
anlamakta zorluk çekiyo-
rum.

Türkiye solunun bir çok
kesimi aðýr bir biçimde
kemalist. Bu açýk bir
gerçek ve tabii hem
kemalist hem de solcu
olmaya kalkýþýca hatlar
karýþýyor.

Sol milliyetçiler
önümüzdeki en büyük
sorunlardan birisi.

BBiilliinnçç  TTÜÜMMEERR

Küresel
Isýnma’ya
karþý  birþeyler
yapmalýyýz

Küresel ýsýnma artýk
yavaþ yavaþ sosyalistlerin
de gündemine giriyor.
Tabii stalinistler hala bu

tür sorunlarý bütünüyle
görmezlikten geliyorlar.
Oysa dünya gözlerimizin
önünde yok oluyor.

Küresel ýsýnmaya karþý
geçen sene Antikapitalist
Forum’da ve bu sene
Marksizm’de dinledikle-
rimiz gerçekten dehþet
verici.

Çözüm için bazý tartýþ-
malar var ama mutlaka
birþeyler yapmalýyýz.

Türkiye’de çözüm
olarak nükleer enerjinin
önerilmesi için çok
korkunç.

BBuurrhhaann  UUZZUUNN

Maç  mý  stad  mý?
Geçen hafta Ýstanbul’da

oynanan Liverpool-Milan
maçý oldukça ilginçti.
Böylesi bir final maçýnda
rastlanmayan geliþmeler
oldu.

Önce Milan ilk devrede
3 got attý, ardýndan
Liverpool ikinci devrede 3
gol attý. Kaleciler penaltý
kurtardý.

Türk televizyonlarý ve
gazeteler ise maçtan bah-
setmek yerine, saatlerce
Türkiye’nin ne kadar
güzel bir organizasyon
yaptýðýný, stadýn ne kadar
muhteþem olduðunu ve -

hatta basýn toplantýsý
yapýlan salonun ne kadar
güzel olduðunu anlattýlar.

Her þeyden milliyetçiliði
körüklemek için bir þey
bulmaya çalýþan Türk
basýnýnýn bu tutumu
insanýn nefesini kesecek
ölçüde çarpýcýydý.

Türkiye ne kadar pirim
yapmýþ?

Acaba dünyada bir
önceki þampiyonanýn
yapýldýðý kenti hatýrlayan
var mý? Herhangi bir fut-
bol maçýnýn örgütlenme-
sinde övünülecek ne var?

Bir de havaalanýna 1000
uçak inmiþ ve kalkmýþ.
Aman ne baþarý! Dünyada
her halde onlarca
havaalanýna her gün 1000
ve daha fazla uçak inip
kalkýyor.

Milliyetçilik daima bir
aþaðýlýk kompleksi ile bir
arada yürüyor. Türk
basýnýnýn sorunu da bu.

NNeevvzzaatt  BBÝÝLLGGÝÝNNOOÐÐLLUU

MEKTUPLAR

BÝZE
GÖRE

OKUR
MEKTUPLARI

sosyalistisci@sosyalistisci.org

BÝZE GÖRE köþesine yaza-
caðýnýz yazýlar 150 kelimeyi

geçmemelidir. Böylelikle
her sayý daha çok

okurun görüþlerinin
Sosyalist Ýþçi’de

yer almasý mümkün olacak.

Barýþarock
2005
2277-2288  AAððuussttooss
Mehmet Akif Ersoy
Piknik Alaný, Sarýyer

Memur statüsü ile
çalýþan iþçiler son 10-15
yýldýr Türkiye iþçi sýnýfý
hareketinin en önemli
kesimini oluþturuyorlar.

Kamu emekçilerinin
örgütlenmesi olan
KESK’te ise Eðitim-
Sen’in çok önemli bir
yeri var. Hemen her
mücadelede eðitim
emekçileri daima en
önde oldular.

KESK’in çoðunlukta
olduðu iki iþ kolundan
birisi eðitim ve eðer di-
ðer iþ kollarýnda çoðun-
luk kazanýlacaksa bunda
da eðitim iþ kolunun
büyük katkýsý olacak.

Þimdi Eðitim-Sen ka-
patýlýyor. Üstelik Kürt
ve Türk iþçiler birbir-
lerinden koparýlmaya
çalýþýlarak bu yapýlýyor.

Bu mahkeme kararýna
göre insanlarýn ana dil-
lerini kullanmalarý

“bölücülük” olarak
deðerlendiriliyor.

Aslýnda bu saldýrýnýn
altýnda eðitimin
özelleþtirilmesi yatýyor.
Eðitim-Sen’i bunun için

kapatmak istiyorlar.
Hep birlikte Eðitim-

Sen’i savunmalý ve
gerekirse onu yeni baþ-
tan inþa etmeliyiz.

MMeettiinn  BBUURRAAKK

Eðitim-SSen’in  önemi

Yeni  liberal
politikalar  ve
savaþ  iliþkisi

Ankara'da Eðitim-Sen
eylemi saat 16:30'da,
Eðitim-Sen 1 Nolu þube
önünde Baþladý. Ziya
Gökalp Caddesi
üzerinde yaklaþýk
(benim tahminim) 1000-
1500 kiþilik bir kalabalýk
vardý. Polisin yolu
kesmesi üzerine; yola

inerek, oturma eylemi
yapýlmaya baþlandý.
Yaklaþýk 1 saat boyunca
sloganlarla oturduktan
sonra, barikatlar açýldý
ve Kýzýlay'a girdik. Daha
sonra Güvenpark'ta
basýn açýklamasý yapýldý
ve belirli olmayan bir
tarihte  buluþmak üzere
daðýldýk. 

Açýk ki, önümüzdeki
günlerde AKP, neo-li-
beral saldýrý planýný çok
pervasýz bir þekilde
uygulamaya devam ede-
cek ve bunun sonucu

olarak; daha önce SEKA
örneðinde ortaya çýkan,
þu günlerde
Seydiþehir'de devam
eden ve Eðitim-Sen gibi
kamu emekçilerini
hareketlendiren iþçi
eylemleri yoðunlaþmaya
baþlayacak. Elbette ki,
bize düþen görev bir
yandan bu hareketleri
inþa ederken; kamu
saldýrýlarý ile, neo-liberal
politikalar ile savaþýn
baðýný kurmak.

EErrssiinn  TTEEKK
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Saðlýk hizmetlerinin verimsizliði,
kaynak yetersizliði öne sürülerek
"reform" olarak ortaya atýlan,
Saðlýkta Dönüþüm adý altýnda
sunulan özelleþtirme  uygulamasý,
DB ve ÝMF tarafýndan dünya yok-
sullarýna dayatýlmaktadýr.
Bütçesinden saðlýk hizmetine,
eðitim hizmetine, sosyal güvenceye
pay ayýrmayan hükümet, emekçi-
lerin sýrtýndan topladýðý gelirle ne
yaptýðý sorusunun  cevabý çok açýk-
týr. Hükümet kaynaklarýný  yalnýzca
borç ödemelerine, ve silah alýmýna
aktaracaktýr.  

Ama iþin asýl can yakan tarafýný
herkes için parasýz ve  ihtiyacý
olduðu anda alabilmesi gereken
saðlýðýn özelleþtirilerek, yalnýzca
parasý olabilenlerin satýn alabileceði
bir hizmet haline getirilmesidir. 

Halka raðmen IMF'nin emirlerini
yerine getiren  hükümet giderek
yoksullaþan halkýn saðlýðýný tehli-
keye sokmaktadýr. Hükümet  saðlýk
hizmetine ayýrdýðý %3 gibi sýnýrlý
bütçenin tamamýný çalýþanlarýn sýrtý-
na yüklemektedir. Saðlýk hizmet-
lerinin maliyetinin tamamýnýn
çalýþanlardan karþýlanmasýnýn sonu-
cunda, yararlanýlan hizmetlerde bir
artýþ görülmediði gibi, aksine daha
fazla para karþýlýðýnda, daha kalite-
siz hizmet söz konusudur. Bunun
için SSK'larýn tasfiye edilmesinin ilk
adýmý olan  SSK'larýn Saðlýk
Bakanlýðý’na devredilme operas-
yonuna bakmak yeterlidir. Bilindiði
gibi hizmet yetersizliði, uzayan
kuyruklarýn durdurulmasý gerekçe-
siyle ki, bu eleþtirilerin tamamýnda
doðruluk payý vardýr. Yapýlan yeni
düzenlemeyle artýk bir kuyruk ye-
rine birkaç kuyruk vardýr. Üstelik
bütün bu kuyruklarýn sonunda,
insanlar muayene olmadan evlerine
dönmektedirler. Ýlaçlarýný alama-

maktadýrlar,  Kanser hastalarýnýn
bile tedavileri aksamýþ durumdadýr. 

Saðlýkta dönüþüm adý altýnda
saðlýðýn özelleþtirilmesi yolunda
atýlan bir diðer adýmda saðlýk ocak-
larýnýn "Aile  hekimliði"  adý altýnda
özelleþtirilmesi, özelleþtirilemeyen-
lerin  ise iþletme haline getirilme-
sidir. Koruyucu, önleyici saðlýk

hizmetlerinin verildiði bu yapýlarýn
maliyetinin cepten karþýlanmasý ise
büyük saðlýk sorunlarýna yol aça-
caktýr. Þimdiden kýzýl, kýzamýk gibi
hastalýklarda artýþ görülmektedir.
Bugüne kadar, hemen her ailenin
çocuklarýna ücretsiz saðlýk ocak-
larýnda yaptýrdýðý aþýlar,  bu uygula-
madan sonra paralý hale getirilecek,

Saðlýk  ocaklarýnda çalýþan 40.000
saðlýk çalýþaný iþsiz kalacaktýr.  

Özelleþtirme uygulamalarýnýn
sonucunda  saðlýk çalýþanlarýnýn
büyük bir kýsmý iþsiz kalacak. Bir
kýsmý da çok düþük ücretlerle
güvencesiz çalýþtýrýlacaklar. Saðlýk
çalýþanlarýnýn gelirlerinde büyük
farklar olacak,  çok küçük bir kýsmý
da yüksek ücretler alacaktýr.

Saðlýðýn piyasa mekanizmasýna
terk edilmesi hastaneleri iþletme,
doktorlarý iþletmeci, hastalarý da
müþteri haline getirecek. Bu durum-
da, ne hasta haklarý, ne de etik söz
konusu olabilir. Örneðin basit bir
öksürük þikayetiyle gittiðiniz saðlýk
kuruluþu, bir an önce saðlýðýnýza
kavuþmanýzý saðlamak yerine, siz-
den ne kadar kazanç saðlayacaðýný
hesaplayacaktýr. Yine "hekim seçme
hakký", "paran kadar saðlýk hakký"
na dönüþecektir.

Bugüne kadar yönetenlerin bir
kýsýr döngü haline getirdikleri saðlýk
sorununu çözmek olanaklýdýr.

Bunun için saðlýk hizmetlerinin
finansmaný prim ya da katký pay-
larýndan deðil, doðrudan hükümet
tarafýndan karþýlanmalýdýr.

Saðlýk hizmetlerinde tedavi edici
deðil, koruyucu hekimlik esas alýn-
malýdýr. 

Bölgesel eþitsizlikler giderilmeli,
hekim ve saðlýk kurumu daðýlýmý
dengeli hale getirilmelidir. 

Saðlýk hizmeti piyasaya terk
edilmemelidir.

Bugün, hatta hemen, IMF'ye ve-
rilen taahhütler yerine getirilmeye-
rek, servet vergilendirilerek, savun-
ma bütçesi azaltýlarak  herkes eþit,
parasýz saðlýk hizmeti  alabilir.

Tek baþýna bu talep,  uðruna
mücadele etmeye deðer bir taleptir.
Sizce de öyle deðil  mi?

Herkese  eþit  
parasýz  saðlýk

IMF'ye verilen taahhütler yerine getirilmeyerek,
servet vergilendirilerek,

savunma bütçesi azaltýlarak 
herkes eþit, parasýz saðlýk hizmeti  alabilir.

Tek baþýna bu talebin, 
uðruna mücadele etmeye deðer.


