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Dünyada büyük bir eþitsizlik yaþanýyor. Zenginlerle
yoksullar arasýndaki fark her
ülkede artýyor. Zenginler
arayý hýzla açýyorlar ve
giderek daha çok sayýda
insan yoksullarýn arasýna
katýlýyor.
Þimdi dünyanýn her
ülkesinde küçük bir mutlu
azýnlýða karþý muazzam bir
yoksul kitle var.
Dünya çapýnda 1 milyara
yakýn insan açlýk sýnýrýnýn
altýnda yaþamaya çalýþýyor.
Kolayca önlenebilecek
hastalýklardan, yani yoksulluktan dolayý her gün on
binlerce insan, onbinlerce
çocuk ölüyor.
Amerika’nýn sürdürdüðü
savaþ ise bir yandan yüzbinlerce insaný öldürürken çok
büyük kaynaklarý yok ediyor. Atýlan her kurþun, her
bomba yoksullarýn tabaðýn-

dan çalýnmýþ çorbadýr,
ekmektir.
Bu eþitsizliðe ve savaþ
çýlgýnlýðýna karþý mücadele
edenler de var ve sayýlarý
her gün arttýyor. Savaþ
karþýtý hareket ve antikapitalist hareket bugün
dünyanýn iki süper gücünden birisi olarak görülüyor.
Her yerde zenginlerin, soyguncularýn, savaþ yanlýlarýnýn, ýrkçýlarýn, cinsiyetçilerin karþýsýna çýkýyor.
Bu hareket dünyanýn her
yerinde çeþitli alanlarda
kapitalizme karþý mücadele
edenleri birleþtiriyor,
yanyana getiriyor.
Hýzla örgütleniyor. Politik
alanda geleneksel partilere
karþý güçlü bir biçimde öne
çýkýyor.
Baþka bir dünyanýn
gelmekte olduðunu ayak
seslerini duyabilirsiniz.
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Günü kurtarma zamaný çoktan geçti!

KESK kitlesel mücadeleye!
AKP iktidarýnýn
önümüzdeki yýl için kamu
çalýþanlarýna önerdiði %
5'lik zam oraný en hafif
ifadesiyle çalýþanlarla
dalga geçmektir. Bu
küçültücü teklif karþýsýnda
taraf olarak "memur" konfederasyonlarýnýn takýndýðý
tutum ise kamu çalýþanlarýnýn gerçek ihtiyaçlarýný
dile getirmekten son
derece uzaktýr.
Toplu görüþme sürecinin
ne hazýrlýk ne de pazarlýk
aþamalarýnda Kamu
Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu'nun
(KESK) sergilediði performans ise geniþ üye tabaný
tarafýndan kabul
görmemektedir.
Geçmiþte çýkartýlan sahte
sendika yasasýndan bu
yana hükümetle yapýlan
toplu görüþmelerin, hem
toplumun geniþ kesimleri
hem de kamu çalýþanlarý
açýsýndan giderek daha az
anlamlý hale geldiði bir
gerçektir. Toplu görüþme
süreçlerinde
sendikalarýmýzýn etkisi
artýk neredeyse
hissedilmemektedir.
Bu durum hükümetler
açýsýndan kazanýlmýþ haklarýmýzý ve kamu çalýþanlarý açýsýndan da
sendikalarýmýzýn varlýk
nedenlerini tartýþýlýr hale
getirmiþtir.
AKP hükümetinin ortalama bir memur için toplam
40 liralýk zam teklifine
karþý KESK'in baþlatmýþ
olduðu eylem takvimi
baþýndan beri hak alýcý
eylem tarzýndan uzaktýr.
Hak alýcý eylemleri bir
yana koyalým, geçmiþte
sadece protesto mahiyetli
diye eleþtirilen eylemler
dahi plânlanmamaktadýr.
KESK yönetiminin kendisine ve de özellikle üyelerine güvensiz tutumu kamu
emekçilerinin mücadelesini ve kazanýmlarýný olumsuz yönde etkilemeye
devam etmektedir. Son
olarak açýklanan eylem
takviminin iþveren olarak
devleti geriletemeyeceði
çok açýktýr.
Nitekim görüþmelerin iki

turunda da herhangi bir
uzlaþmaya varýlamamýþtýr.
Hükümet konfederasyonlarýn önerilerini tartýþmaktan bile kaçýnmaktadýr.
Çünkü hükümetin kamu
çalýþanlarý ile ilgili gündemi tamamen farklýdýr!
Hükümet bir an önce iþ
güvencesini ortadan
kaldýracak kamu personel
yasasýný çýkarmayý hedeflemektedir. Bu Eðitim-Sen
Genel Baþkaný Alaaddin
Dinçer'in de dediði gibi
görüþme masasýna bomba
gibi düþmüþtür.
Görüþmeleri devlet adýna
sürdüren bakan Mehmet
Ali Þahin ise "sizi bilgilendirmek için konuyu
açtým" diyecek kadar rahat
davranabilmektedir.

Ekmeðimizle
oynatmayýn!
KESK yönetimi kýsýr
eylem programlarýndan bir

an önce vazgeçmelidir.
Yüzünü tabanýna, iþ yerlerine çevirmelidir.
Hükümetin elleri artýk
boðazýmýzdadýr. Halkýn en
önemli sorunu iþsizlik ve
yoksulluktur. Her gün
yüzlerce iþçi kapý önüne
konmaktadýr.
Özelleþtirmeler ve iþsizlik
hýz kazanmýþtýr.
Sendikasýzlaþma artmýþtýr,
iþçi sýnýfý en önemli savunma aracýndan yoksun
býrakýlmaya çalýþýlmaktadýr. Hükümet milyonlarca yeni yoksul yaratacak
yasalar çýkarmaya hazýrlanmaktadýr.
Ýþte kamu personel yasasý
budur. Bugün KESK'i
yönetenler bu süreci tersine çevirecek bir sorumluluðu üstlenmek zorundadýr.
KESK eylemlerine katýlan
kamu emekçilerinin
sayýsýnda yaþanan hýzlý
düþüþü, onlarýn gün

geçtikçe zenginleþmelerine
baðlamak ne kadar saçma
olurdu. Öyleyse yaþanan
gerilemenin nedenleri
doðru anlaþýlmak zorundadýr.
KESK üyeleri giderek
artan bir huzursuzluða
sahiptir. Yoksullaþmayý
gündelik hayatlarýnda
yakýcý bir þekilde hisseden
emekçiler mücadeleci bir
örgüt aramaktadýr. Ancak
bu örgüt giderek onlardan
uzaklaþmaktadýr.
Üyelerin bir kýsmý için
geçmiþteki uzaklaþan iyi
anýlardýr örgüt, kocaman
bir kýsmý ise katýldýðýndan
beri öyle bir örgüt
görmemiþtir zaten. Ve
umutlar giderek kýrýlmakta, örgüte olan güven azalmaktadýr. KESK'in yýllardýr
kazanmayý hedeflemeyen,
kýsýr, kendini tekrar eden
eylem biçimi bunun önemli bir nedenidir.
Kamu emekçileri iþçidir.

11 EYLÜL’de MÝTÝNG VAR

12 Eylül’ün 25. yýldönümünde Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul’da miting
var. Askeri diktatörlüðü lanetlemek için sende katýl!
Ayrýntýlý bilgi için: 0536-335 10 19

Ýþçi sýnýfýnýn en önemli
mücadele silahý ise
grevdir. Ýþçi sýnýfý bütün
tarihsel kazanýmlarýný iþe
grevle baþlayarak elde
etmiþtir
Sýnýfýn diðer önemli
silahý birliðidir. Þimdi
KESK, sýnýfýn birliðini
saðlayacak, IMF kontrollü
özelleþtirme ve liberalleþtirme saldýrýlarýný durduracak bir grev için hazýrlanmaya baþlamalýdýr. Bu
elbette zor bir görevdir.
Büyük riskler içermektedir.
Ancak iþçi sýnýfýnýn geneli
açýsýndan bakýldýðýnda da
baþka bir çýkýþ yolu görünmemektedir.
Günü kurtarma zamaný
çoktan geçmiþtir. Basýn
açýklamalarýyla, çadýrlarla,
birkaç bin kiþilik Ankara
eylemleriyle "geleceði kurtarmak" ise hiç mümkün
deðildir.
KESK'e hakim olan sol içi
çekiþmelere, kamu emekçilerinin gerçek gündemiyle
ilgisi olmayan tartýþmalarla
sendikalarýmýzýn boðulmasýna, rekabete, bizi
kendi içimizde bölen sað
ya da sol her tür fikre karþý
olan tabandan kamu
emekçileri "artýk yeter"
deyip bir araya gelmelidir.

yaþadýðýnýz yerde bulamýyorsanýz

sosyalist iþçi’ye abone olun
Uluslararasý antikapitalist hareketle, savaþ karþýtlarýyla, iliþki kurmak istiyorsanýz sosyalist
iþçi size mutlaka gerekli. Ayda 3 milyona abone olun, 2 haftada bir posta ile kapýnýza gelsin.
Ýsim, soyad:
Adres:
e-m
mail:

Telefon:

Mehmet
Tarhan’ý
serbest býrakýn
Mehmet Tarhan 27
Ekim 2001 de Ýnsan
Haklarý Dernegi'nde
yaptýðý bir basýn toplantýsý ile askere gitmeyecegini ve vijdani retçi
oldunu açýkladý.
10 Nisan 2005 tarihinde
Ýzmir'de tutuklandý.
Hakkýnda emire itatsizlik suçlamasýyla dava
açýldý. Yargýlama
sürecinde 9 Haziran
2005 tarihinde tahliye
edildi.
Tahliye sonrasý yine
gönderildigi Tokat 48
inci Piyade Alay
Komutanlýðý'nda
Mehmet Tarhan'dan
üniforma giymesi istendi ve o da vijdani retçi
olduðu için üniforma
giymeyecegini söyledi.
Bunun üzerine Mehmet
ikincý kez tutuklandý ve
hakýnda yeniden emire
itasizlik suçlamasýyla
dava açýldý.
Yargýlama sürecinde
iki davayý birleþtiren
askeri mahkeme her iki
davadan da ayrý ayrý
ikiþer yýl olmak üzere
toplam dört yýl hapis
cezasý verdi.
Þimdi Mehmet Tarhan
tutuklu. Vijdani retci
olmasý ve cinsel yönelimi sebebiyle piskolojik
ve fiziki þidete maruz
kalýyor.

Formula 1
kimin çýkarýna?
Basýn Türkiye’nin ne
kadar büyük bir baþarý
ile otomobil yarýþý
düzenlediðini anlatýyor
ancak kimse bu iþe ne
kadar para harcandýðýný
ve kimlerin bu iþten vurgun vurduðunu
tartýþmýyor.
20 milyon dolara
yapýlacak diye baþlayan
pist inþaatý sonunda 220
milyon dolara bitti. Bu
arada çeþitli kamu kuruluþlarý 300 trilyon daha
harcadý. Toplam 600 trilyon harcandý.
Kazanç? “Türkiye
büyük bir organizasyona
daha imza attý”
palavrasý.
Bu inþaatý yapanlar bu
iþten kazananlarýn baþýnda geliyor. Bir de pist
çevresindeki spekülasyon var. Bu bölgedeki
arsa fiyatlarý 10 katýna
çýktý. Þimdi müteahhitler
harýl harýl lüks villalar
inþa ediyorlar.
Bir de harcanan bu paralarla baþka neler yapýlabileceðini düþünmek
gerekir.
Bu parayla 3-4 üniversite kurulabilirdi. Çok
sayýda hastane inþa
edilebilirdi. Ya da
memurlara yapýlacak
zamda hükümet bugün
önerdiðinin iki katýný
verebilirdi.
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BAÞYAZI
Önümüzde
büyük bir
fýrsat var
Yoðun bir yazýn arkasýndan yoðun bir
sonbahar geliyor.
Bir tarafta Kürt sorununun çözümü için
umut verici adýmlar atýlýyor. Þimdi bu
adýmlarý geliþtirmek, güçlendirmek
gerekiyor. Savaþa karþý barýþýn ve
demokrasinin kazanmasý için örgütlenmek ve mücadele etmek gerekiyor.
Kürt sorununda AKP hükümeti þu ana
kadar olumlu adýmlar atýyor.
Ama önümüzdeki süreçte bir de IMF
politikalarýnýn uygulanmasý var.
Memurlarýn toplu görüþmesi yaþanýyor.
Memurlarýn iþ güvenliði kalkýyor.
Özelleþtirmeler en yoðun noktasýna
çýktý. AKP hükümet bu alanda tam bir
þahin. Ýþçi düþmaný. Ne bulursa satýyor.
Telekom üç yýllýk kârýna satýldý.
Bu alanda ise güçlü bir direniþ cephesi
kurmak gerekiyor.
Özelleþtirmelere karþý sadece özelleþtirilen iþyerinin iþçilerinin vereceði
direniþelr yetersiz kalmaya mahkum. Her
bir özelleþtirme sorununa tek tek
eðilmek de yetersiz. Hepsini birleþtirmek
ve IMF politikalarýna bir bütün olarak
karþý çýkmak gerekiyor.
Erdemir’in satýþý ile eðitimin özelleþtirilmesi, saðlýðýn özelleþtirilmesi ile banbka hortumlarý arasýndaki iliþkiyi
topluma anlatmayý baþaramadan
özelleþtirmelere karþý çýkmak oldukça
zor.
Bu ise güçlü bir örgütlenmeyi gerektiriyor. Bugün bütün bu alanlarda öne
çýkabilecek bir sol siyasi güç yok.
Hareketin hýzla ama gerçekten hýzla
yoðun kampanyalara baþlamasý ve ardýndan örgütlenmesini hýzlandýrmasý ve
sonuç olarak da siyasi bir çýkýþ yapmasý
gerekiyor.
Son zamanlarda tartýþýlan v e öne
çýkarýlan platform bu açýdan önemli. Eðer
çok çeþitli kampanyalarýn unsurlarýnýn bu
platformda buluþmasý, güçlerini birleþtirmesi saðlanabilirse o vakit güçlüce
bir çýkýþ elde edilir.
Ancak açýk ki kampanyacý bir platformun oluþmasý yeterli deðil. Asýl gerekli
olan emek güçleri ile aktivistleri yanyana
getirecek, emeðin sorunlarýna sahip çýkacak adýmýn atýlmasýdýr. Bu yeni bir sol
siyasi partinin inþasýdýr.
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Demokratik bir çözüm
bugün daha yakýn
Yaygýnca “aydýnlar bildirisi” diye
adlandýrýlan çaðrý Kürt sorunu açýsýndan önemli sonuçlar oluþturdu. Önce
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan çaðrýyý
imzalamýþ olanlardan 12 kiþiyi
baþbakanlýða davet etti ve görüþtü, daha
sonra da Erdoðan Diyarbakýr’a gitti.
Çaðrý PKK’den silah býrakmasýný istiyordu. Hükümetin ise demokratik çözüm
doðrultusunda adýmlar atmasý isteniyordu.
Gerek Baþbakanlýk’taki görüþmede ,
gerekse de Diyarbakýr’da Baþbakan
Erdoðan üç önemli vurgu yaptý.
Birincisi soruna Kürt sorunu diyerek
doðru olarak adlandýrdý. Buýgüne kadar
ki Baþbakanlar hatýrlanýnca bu umut
verici bir tutum. Örneðin “sosyal
demokrat” Ecevit ve CHP’nin baþý
Baykal hala “Güney Doðu” sory,unu
diyorlar.
Ýkinci olarak ise Erdcoðan sorunu
demokratik yollardan çözmek istediðini
belirtti. Bu daha da önemli bir adýmdý.
Ýlk kez bir Baþbakan savaþ dýþýnda bir
baþka çözüm yolu olduðunu gördüðünü
ve onu tercih ettiðini söylüyordu.
Üçüncü olarak ise Baþbakan Erdoðan
devletin de geçmiþte hatalar yaptýðüýný
kab ul etti. Böylece demokratik bir
çözüm konusunda kararlý olduðunu
vurgulamýþ oldu.
Baþbakan’ýn bu açýklamalarý beklendiði gibi kimi nilliyetçi-ýrkçý
çevrelerin tepkisini çekti. Ne var ki o
þimdiye kadar tutumunda israrlý
olduðunu gösterdi.
Ateþkes
Çaðrýnýn yayýnlanmasýndan sonra PKK
eylemleri devam ediyordu. Hatta yayýlmaya baþlamýþtý. Bu nedenle çaðrýyý
yayýnlayanlar arasýnda dahi bir umutsuzluk geliþecek gibiydi. Ne var ki
Baþbakanla yapýlan toplantýnýn hemen
ardýndan Kürt hareketinin çeþitli
örgütlenmelerinin temsilcilerinin de
güçlü bir biçimde ateþkes çaðrýsý yapmasý üzerine ateþkes ilan edildi.
Ateþ,kes þimdilik 1 ay olarak ilan
edilmesi kuþku yaratmasýna raðmen
gene de bir ön adým.
Þimdi Kürt hasreketi ile kimin görüþeceði tartýþýlýyor. Hükümet5in karþýsýndaki muhatabýn kim olduðu sorgulanýyor.
Ancak bu konuda da bir adým atýldý.

Seçilmiþler Kürt hareketini temsil edecekler.

Neden barýþ dendi?
Aslýnda buraya kadar iþler kolaydý.
Baþbakan savaþýn çözüm olmadýðýný
fark ederek gerçekten çözüm isteyen bir
tutumu seçince hýzla adýmlar atýlmaya
baþlandý.
Aslýnda sorun Irak’ýn iþgali ile birlikte
baþladý. Þimdi Kuzey Irak’ta Kürtler
duruma tamamen hakim ve Irak’ýn
baþýnda bir Kürt örgütünün lideri, Celal
Talabani var. Diðer taraftan ise
Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakký
tartýþmasý ve Irak’ýn federal bir devlet
haline gelmesi tartýþmasý var.
Bütün bunlar Türkiye’de de Kürt
Sorunu’nun tanýnmasýný hýzlandýran
süreçler oldu. Irak’ta Kürtlerin
kazandýðý mevziler ortada dururken
Türkiye’de sorunu hala Güney Doðu
sorunu olarak adlandýrmak mümkün
deðildi.
Ayný þekilde artýk Kuzey Irak’a girerek
askeri operasyonlar yapma olasýlýðýnýn
kalmamasý bir baþka önemli geliþme. Bu
durumda askeri operasyonlar çok daha
etkisiz hale gelecek.
Açýk ki Hükümeti ve ardýndan bu
sürece esas olarak karþý çýkmadýðýný
belirten MGK’nýn tutumunun belirlenmesinde bunlar belirleyici oldu.
Diðer taraftan büyük iþ çevrelerinin
savaþ istemeyen, kaynaklarýn savaþa
deðil kendilerine verilmesini isteyen
tutumlarý da önemli.

Barýþý nasýl koruyacaðýz?
Ateþkesin ilaný kolay olandý. Asýl
sorun bu sürecin devam etmesi ve sonuca doðru ilerlemesi. Açýk ki bu sürece
karþý olanlar var. MHP-DYP gibi faþist
ve azgýn milliyetçi güçler, CHP, Ýþçi
Partisi gibi kemalist sol milliyetçiler,
ordunun þahinleri çýkmazý yani savaþý
ileri sürmeye devam edecekler.
Düþünceye, özgürlüklere, barýþa düþman olan b u güçleri küçümsememek
gereekir. Sonuç olarak AKP hükümeti
onlarla dirsek temasýný kaybetmek istemez.
O vakit görev bize, sosyalistlere,
gerçekten çözüm isteyenlere düþmekte-

dir.
Milliyetçiler bugün sokak terörrü
yaratmaya çalýþýyorlþar. Trabzon,
Seferihisar gibi yerlerde küçük Ülkücü
faþist gruplar saldýrýlarla sanki bütün
toplum milliyetçi bir histeri içindeymiþ
havasý yaratmaya çalýþýyorlar.
Trabzon’da saldýranlarýn deðil de
saldýrýlanlarýn göz altýna alýnmasý,
Seferihisar’da kaymakamýn saldýrganlarý
meþru gösteren açýklamalarý da faþist
milliyetçileri cesaretlendiriyor. Basýn da
bu tutumu destekliyor. En vahimi ise
sol milliyetçilierin desteði...
Önce sokakta bir kitlesel destek oluþturmak gerekir. Faþist saldýrganlýða
karþý olduðu kadar onlara destek verenleri de karþýsýna alan ve barýþtan yana
olanlarýn daha güçlü olduðunu gösteren
bir kitlesellikle sokaða çýkmak gerekiyor. Böyle bir adým demokratik çözümden yana olanlara verilecek en büyük
destektir.

Demokrasiyi geniþletmek
Baþbakan’ýn Kürt Sorunu’nda
demokrasi demesi önümüze baþka
olanaklar da koymakta. Þimdi
demokrasi geniþletmek içinde seferber
olmalýyýz.
Sýnýrsýz düþünce, örgütlenme ve eylem
hakký için mücadele etmeliyiz.
Düþüncenin önünde hiçbir sýnýr kalmamalýdýr. Bu sýnýrsýz bir özgürlük ortamý
demektir.
Örgütlenmenin önünde hiç bir sýnýr
kalmamalýdýr. Bu sýnýrsýz bir özgürlük
demektir.
Ve eylem özgürlüðü sýnýrsýz olmalýdýr.
Ancak bu takdirde gerçekten özgürlükten bahsedebiliriz.
Özgürlüklerin geliþmesi her türlü köhnemiþ hareketi geriletecektir. Kürt sorununda savaþ isteyenler, yani çözüme
karþý olanlar demokrasiye bir bütün
olarak düþman olanlardýr.
Türkiye çapýnda yayýgýn bir demokrasi
adýmý Kürt sorununda olduðu kadar
genel olarak demokörasinin
geniþletilmesi konusunda da önemli bir
etken olacak milliyetçi-kemalist-þahinler
odaðýný geriye itecektir.

mumlarýmýz barýþ için
1 Eylül dünya barýþ gününde seslerimizi birleþtirelim!
Mumlarýmýzý yakalým! Karanlýðýn ortasýnda barýþýn ýþýðýný,
barýþýn þarkýlarýný, kýzgýnlýðýný ve neþesini güçlendirelim!
1 Eylül Perþembe, Saat 20’de Bedþiktaþ Motor Ýskelesi’nin önünde

DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
Uluslararasý Sosyalizm Akýmý ile, dünya antikapitalist hareketi ile
savaþ karþýtlarýyla iliþki kurmak istiyorsanýz,
baþka bir dünya için mücadele etmek istiyorsanýz
Her türlü bilgi için: 0536 - 335 10 19
z Beyoðlu: 0536 - 259 73 64 z Kadýköy: 0536 - 637 81 99 z Ankara: 0535 - 514 11 73 z Ýzmir: 0537 - 624 49 08
z Adapazarý: 0505 - 372 70 77 z Akhisar: 0544 - 515 62 59 z Antalya: 0537 - 492 66 66 z Bursa: 0535 - 422 39 65
z Denizli: 0543 - 476 27 88 z Karabük: 0533 - 77254 93 z Kütahya: 0544 - 515 62 59 z Muðla: 0505 - 361 80 82
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AKP iyi satýyor
Özelleþtirme sürecinde
Erdemir'in Genel Müdürü
Kerim Derviþoðlu ve Ýskenderun Demir Çelik
Fabrikalarý (ÝSDEMÝR)
Genel Müdürü Atamer
Giyici þaibeli bir þekilde
istifa etti.
Kerim Derviþoðlu `istifamý sunduðum konusunda þuanda bir þey söyleyemeyeceðim, her þey
berraklaþmadan konuþmam` derken neden halký
ve kamuoyunu kuruluþundan beri ABD'nin gözünün
burada olduðunu ve
hükümetin de sermayedarlara peþkeþ çekmeye
çalýþtýðýný açýklamýyor.
Baþbakanýn Erdemir'i pislik içinde ve deðersiz
olarak nitelendirmesi çok
düþünülmüþ bir söylem
olmasa gerek, çünkü
babasýnýn deðil halkýn malý
olduðu için haksýz bir
söylem içerisine girmiþtir.
Erdemir özellikle 2002
yýlýndan sonra çok önemli
bir kârlýlýk dinamiði
yakalamýþ bir kuruluþtur.
Erdemirin kârlýlýðý 2005
döneminde de sürdü.
Dünyanýn 13'üncü büyük
çelik þirketi olan
Erdemir'de bulunan yüzde
46.12'lik kamu payýnýn
blok olarak özelleþtirilmesi
için açýlan ihalede, ön
yeterlilik için baþvuruda
bulunan 13 firma ve konsorsiyumun tamamýna
yetki verildi.
Ön yeterlilik için yapýlan
baþvurularýn 9'u yabancý,
diðerleri ise yerli firmalardan oluþtu. Yerli baþvuru
sahipleri arasýnda Ereðli
Ortak Giriþim Grubu, Koç
Holding ve Oyak
bulunurken; yabancý
katýlýmcýlar arasýnda
dünyanýn en büyük çelik
þirketi Mittal, ikinci büyük
Arcelor, Güney Koreli
Posco ve Ýngiliz Corus da
bulunuyor.
Özelleþtirme giriþimine
karþý Erdemir iþçisi
direniyor. Ancak daha
önceki birçok özelleþtirme
adýmýnda olduðu gibi
Erdemir iþçileri de yalnýz.

Türkiye Petrol
Rafinerileri
(TÜPRAÞ)
Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn
(ÝSO) Türkiye'nin 500
sanayi kuruluþu sýralamasýn da birinciliði geçen
yýl olduðu gibi, yine
Tüpraþ aldý.
Tüpraþ'ýn % 65.76 oranýndaki kamu payýnýn blok
olarak 1.302 milyon dolar
bedelle Efremov
Kautschuk GMBH þirketine devredilmesine iliþkin

ihale, 13 Ocak 2004 tarihli
Ýhale Komisyonu Kararý ile
sonuçlandýrýlmýtý.
Ýhale komisyonu, 4046
sayýlý yasaya ve ihale þartnamesine aykýrý davranarak açýk arttýrmaya gitmemiþti. Böylece teklifin
düþük kalmasý ve kamu
zararýnýn oluþmasýna
neden olmuþtu.
Benzer biçimde Rekabet
Kurulu, 4054 sayýlý
Rekabetin Korunmasý
Hakkýndaki Yasayý ihlal
ederek özelleþtirmeye izin
verdi.
Kurul, ihaleye giren her
iki gruba ait bilgileri de
incelemesi gerekirken ihaleyi kazanan þirketin % 49
payýna sahip olan Virgin
adalarýnda kurulu Renix
Finans þirketine bilgileri
incelenmeden izin verdi.
Petrol-Ýþ Sendikasý, her
aþamasý þaibeli ve usulsüz
olan bu ihaleye yönelik bir
dizi dava ile süreci durdurma baþarýsýný gösterdi.
Tüpraþ içileri de
özelleþtirmeye karþý
mücadele ediyorlar. Ancak
onlarýn baþlýca sorunu da
yalnýz olmalarý.

Haydarpaþa
Tarihi Haydarpaþa Garý
ve limaný Haydarpaþa Garý
ve Limaný Arazisi Kentsel
Dönüþüm Projesi adý altýnda gerçekleþtirilen bir programla halka kapatýlýyor
ve küresel sermayey
devrediliyor.
Bu proje ile birlikte bölhe
ulaþýma kapatýlýrken bir
dizi iþyeri ve lüks konut
inþa edilecek.
Liman ve demiryolu iþçileri, bölgedeki çeþitli sivil
toplum örgütleri, bazý
mahalle muhtarlarý
Haydarpaþa bölgesi için
hazýrlanan bu projeye karþý
çýkýyor.
Oluþturulan Haydarpaþa
Dayanýþma Platformu
ayrýntýlarý 15. sayfada
yayýnlanan ayrýntýlý bir
eylem programýna sahip.

Haraç mezat
1985 yýlýndan itibaren 243

kuruluþtaki kamu hissesi
22 yarým kalmýþ tesis, 5
taþýnmaz ve 4 elektrik
santrali, 6 otoyol, 2 boðaz
köprüsü, 47 enerji üretim
tesisi ve daðýtým tesisi ile 1
hizmet birimi özelleþtirme

kapsamýna alýndý.
4 bin dava konusu olan
bu özelleþtirme uygulamalarýnýn her biri ayrý bir
yolsuzluk ve suç dosyasý
niteliði taþýmaktadýr..

Nasýl direneceðiz?
Özelleþtirmelere karþý hermen her iþyerinde
direniþler oluyor. Ancak bunlarýn çoðu yenilgiyle
sonuçlanýyor. En önemli sorun her iþyerinin iþçisinin tek
baþýna mücadeleye atýlmasý.
SEKA özelleþtirilirken Tekel, Tüpraþ, Erdemir ve Türk
Telekom sýrada bekliyor ama bu iþyerlerinin iþçilerinin
sendikalarý SEKA’nýn yanýna koþmuyor. SEKA direniþe
baþladýðýnda onlar da greve çýkmýyor. Sonunda SEKA
yeniðleniyor sýra bir baþka iþyerine geliyor.
Herþeyden önce bu süreci deðiþtirmek gerekiyor.
Birlikten kuvvet doðar.
Ayrýca bütün topluma dönük bir çalýþmaya girmek
gerekiyor. Topluma çarpýcý bir biçimde özelleþtirmelerin
arkasýndaki gerçekleri anlatmak ve özelleþtirmenin
kendi yaþamlarýný nasýl etkileyeceðini göstermek
gerekir.

Türktelekom
Haberleþme özgürlüðümüz elimizden alýnýyor.
Yýllardýr sürdürülen
özelleþtirme çalýþmalarý
sonucunda 1 Temmuz 2005
günü Telekom'un % 55'lik
çoðunluk hissesi Lübnan
kökenli Öger Telekom konsorsiyumuna geçti. Geçen
günlerde karþýlýklý atýlan
imzalarla süreç tamamlandý.
Telekom Ýtalia'nýn küçük
hisse ile içinde yer aldýðý
konsorsiyum, 6 milyar 550
milyon dolarý beþ taksit ile
ödemek üzere ihaleyi
kazandý.
Öte yandan Türk
Telekom'un 2003 kârýnýn
2.16 katirilyon TL olduðu
hatýrlanýrsa, Türk
Telekomun yaklaþýk 3 yýllýk kârýna eþit bir tutarla
satýldýðý görülecektir.
Özelleþtirme sonrasýnda
 Sabit hat faturalarýmýz
artacak,
 Telefon açma kapama
pahalýlanacak,
 Telefon arýza onarýmý
ve nakli de paralý hale
gelecek.
Böylelikle Türk Telekom
kamunun malý olmaktan
çýkýp sermayenin, haberleþme hakký ise parasý
olanýn hakký olacaktýr.
Oysa haberleþme hakký
ve özgürlüðünü bütün
yurttaþlarýn eþit ve sürekli
olarak yararlanmasý en
temel vatandaþlýk hakkýdýr.

Özelleþtirme
uygulamalarýnýn
bazý sonuçlarý
IMF, Dünya Bankasý
gibi uluslararasý kurumlar, özerkliðini kaybetmiþ üniversite mensuplarý, medya ve sermaye
gruplarý aracýlýðýyla açýk
ve örtük bir biçimde
gerçekleþtirilen ideolojik
bombardýman, adeta
tartýþýlmaz doðrular,
yaþanan sürecin de
kaçýnýlmaz ve alternatifsiz olduðu kanýsý
yaygýnlaþtýrýlarak hakim
kýlýnmaktadýr.
Özelleþtirmelere,
ekonomide kârlýlýk ve
verimliliðin artmasý, sermayenin tabana yayýlmasý, devletin giderlerinin azaltýlmasý gibi
argümanlarla
kamuoyunda meþruiyet
kazandýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Örnekler açýsýndan
zengin bir laboratuar
oluþturan özelleþtirme
uygulamalarýnýn
sonuçlarý ise þöyle;

z Özelleþtirilen
kurumlardan gelen kaynaðýn, bunlarýn arsa
bedelini dahi karþýlamadýðýný,
z Birçok kuruluþun
özelleþtirildikten hemen
sonra faaliyetlerinin
durdurularak, sadece
arazilerinin deðerlendirildiðini,
z Kârlý kuruluþlarýn
zararlý hale getirilmesiyle, devletin vergi
kaybýna uðratýldýðýný,
z Borsadaki
spekülasyonlar aracýlýðý
ile küçük hisse sahiplerinin hisselerinin
toplatýldýðýný
z Yoðun iþten çýkarmalarla istihdamýn
düþürülerek iþsizliðin
yaygýnlaþtýrýldýðýný,

Özelleþtirilen diðer iþyerlerinde olduðu gibi Erdemir’de iþçiler direniyor. Fabrikayý
almak isteyen þirketlerin temsilcileri fabrika iþgal edilerek içeri sokulmuyor.

z Sendikal yapýlarýn
çökertilerek yok
edildiðini ortaya koymaktadýr.
Sonuç olarak, neoliberal politikalarla uluslararasý sermeye ile
ulusal sermaye çýkarlarýnýn ayný doðrultuda
olduðu gerçeðini vurgulayarak sermayenin
ulusu olamadýðý
gerçeðinin altý çizilmelidir.
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Irak'ta vahþet,
dünyada direniþ
Amerika ve Ýngiltere
Irak'ý iþgal etmeden önce,
Irak berbat bir diktatörlüktü. Ama ayný zamanda,
Irak Ortadoðu'da petrol
gelirlerini nispeten makul
bir þekilde kullanan,
anlamlý bir ekonomi yaratmýþ olan, bölgenin diðer
ülkelerine kýyasla halkýna
eðitim, saðlýk gibi
hizmetler saðlamaya
çalýþan bir ülkeydi. Ayný
Irak, uygarlýðýn, tarýmýn,
yazýnýn ilk ortaya çýktýðý
yerleri (ve bunlarýn ürünlerini) barýndýrýyordu, ayný
zamanda geleneksel olarak
Arap düþünce ve siyaset
dünyasýnýn en ileri noktalarýnýn doðum yeriydi.
Ayný Irak, Sünni, Þii ve
Kürtlerin ve daha bir dizi
etnik ve dinsel grubun birlikte yaþadýðý, bu gruplar
arasýnda hiçbir çatýþma
yaþamamýþ bir ülkeydi.
Eski bir cumhurbaþkanýnýn, birinci dereceden yakýn akrabalarý
arasýnda Sünni, Kürt ve
Þiiler olduðu için, "Ben
Irak'ý temsil ediyorum"
diyebildiði bir ülkeydi.

Saddam'dan sonra?
Bugün artýk o diktatör
yok. Ama baþka hiçbir þey
de yok. Ortadoðu
ölçeðinde nispeten
geliþmiþ olan o ekonomi
artýk normal elektrik üretimi bile yapamýyor. Petrol
gelirleri doðrudan
Amerikan þirketlerinin
kasalarýna akýyor. Su ve
elektriðin bile olmadýðý
yerde, eðitim ve saðlýk sistemleri tümüyle çöktü.
Uygarlýðýn ortaya çýktýðý
yerler, o uygarlýðýn ürünlerinin sergilendiði müzeler çoktan talan edildi,
Batýlý zenginlerin koleksiyonlarýna katýldý. Sünni,
Kürt ve Þiiler, ve diðerleri,
19. yüzyýlda olduðu gibi
ayrýlaþtýlar, rakipleþtiler,
düþmanlaþtýlar.
Bugün artýk o diktatör
yok. Ama Irak iki buçuk
yýldýr bir savaþ alaný.
Normal hayat diye bir þey
yok. Kaç kiþinin öldüðünü
bilmek bile mümkün deðil,
ama 100 binin üzerinde
sivil ölü var, 2 bine yakýn
Amerikan askeri öldü.
Bu yazý yazýlýrken, Bush
Irak'taki 138 bin Amerikan
askerine ek olarak 1.500
askerin daha gönderileceðini ilân etti. Ýki buçuk
yýl, 100 küsur bin masum

ölü, imha olmuþ bir memleket ve hâlâ daha fazla
asker gönderiliyor!
Bu yazý yazýlýrken, 40
kiþinin daha öldüðü haberlere yansýdý. Baðdat'ta bir
polis karakolunun yakýnlarýnda bombalý bir otomobilin patlamasýyla 15 kiþi
öldü, 59 kiþi yaralandý,
ardýndan güvenlik güçleriyle "aðýr silahlý 40
kadar" direniþçi çarpýþtý.
Yine Baðdat'ta maskeli
direniþçiler Adalet
Bakaný'nýn yardýmcýsý
Ýbrahim'in arabasýna
saldýrdý, Ýbrahim kurtuldu
ama dört koruma görevlisi
öldü. Necef'te Sadr'ýn güçleriyle güvenlik güçleri
arasýndaki çatýþmada beþ
kiþi öldü. Takrit'te bir
bomba patladý, iki kiþi
öldü, üç kiþi yaralandý.
Bekuba'da üç
telekomünikasyon mühendisi öldürüldü.
Irak'ta günlük hayat
böyle. Bush ile Blair'in diktatör Saddam'ý devirerek
Irak'a getirdikleri
demokrasi ve özgürlük
böyle bir þey. Ýki buçuk
yýldýr felç olmuþ bir hayat,
açlýk, karanlýk ve ölüm.

Yeni Bir Amerikan
Yüzyýlý
Bütün bunlar Saddam'ýn
devrilmemesi gerektiðini
göstermez. Elbette
devrilmeliydi. Ve Irak
halký elbet birgün devirecekti. Dünya diktatörlerle
dolu. Bunlarýn hemen
hepsi Amerikan desteðiyle
ayakta duruyor. Zaman
zaman, halklar ayaklanýyor
ve, Amerikan desteðine
raðmen, diktatörleri,
hoþnut olmadýklarý rejimleri deviriyor. Doðu
Avrupa ülkelerinde
olduðu gibi, Endonezya'da
olduðu gibi, Arjantin'de
olduðu gibi. Ve en güzel
örneði, Yugoslavya'da
olduðu gibi: Amerika
Belgrat'ý bombalamaya
baþlayýnca diktatör
Miloseviç'in etrafýnda
kenetlenen Sýrp halký,
bombalama sona erdikten
kýsa bir süre sonra, bombalarýn deviremediði diktatörü kendileri kendi
kitlesel eylemleriyle devirdi.
Diktatörleri devirmek,
demokrasiyi kazanmak
dünyada pek çok halk için
gerçek bir sorun. Ama
Bush için deðil. Olsaydý,

Irak'la birlikte, baþta Ýsrail,
Mýsýr ve Suudi Arabistan
olmak üzere, daha bir dizi
Ortadoðu ülkesine saldýrmasý beklenirdi.
Hayýr, Bush'un derdi
demokrasi deðil.
Danýþmanlarýnýn ifadesiyle, "Yeni Bir Amerikan
Yüzyýlý" yaratmak.
Amerika'nýn ezici askeri
gücünü kullanarak, hem
dünyanýn tüm önemli kaynaklarýný denetimi altýnda
tutmak, hem potansiyel
rakiplerini hizada tutmak,
hem hizadan çýkaný anýnda
tepelemek, hem de
dünyanýn her yanýnda
neoliberal ekonomik politikalarý savunan, uygulayan rejimlerin iktidarda
olmasýný saðlamak.
Böylece, sadece Amerika
için deðil, uluslararasý sermaye için en uygun, en
kolay kâr edebileceði
koþullarý yaratmak. Ýnsanlarýn çýkarlarýný ve mutluluðunu, doðayý, çevreyi
deðil, büyük sermayenin
çýkarlarýný ön plana
çýkaran bir ekonomik ve
politik sistemin dünyadaki
egemenliðini sürdürmek,
pekiþtirmek.
Irak'a yapýlanlar ne
demokrasiyle ilgili, ne de
Ortadoðu'yla. Dünyada 21.

yüzyýlýn nasýl yaþanacaðýyla ilgili.

Dev bir hareket
Dünya, üç yýldýr Irak'ta
sadece Iraklý'larýn deðil
hepimizin kaderinin yazýlmakta olduðunun bilincinde. Bu nedenledir ki,
daha Amerika ve Ýngiltere
Irak'a saldýrmadan, tarihin
gördüðü en büyük, en
yaygýn savaþ karþýtý
hareket dünya sahnesine
çýktý. Üç yýldýr gerilemedi,
yorulmadý. Göreceðiz, 24
Eylül'de dünyanýn dört bir
yanýnda, baþta Amerika
olmak üzere, yine milyonlar savaþa ve iþgale karþý
sokaklara dökülecek.
Bush ailesinin Texas'taki
çiftliðinin bulunduðu
Crawford kasabasý haftalardýr Amerika'nýn her
yanýndan gelen savaþ
karþýtlarýnýn gösterilerine
sahne oluyor. Asker annesi
Cindy Sheehan'ýn baþlattýðý
protesto, zaten kitlesel olan
bir harekete odak noktasý
oluþturdu. Tüm kamu yoklamalarýna göre artýk
Amerikan halkýnýn çoðunluðu Irak'taki savaþa karþý.
Bush'u onaylayanlar gün
gün azalýyor.
Bush'un tüm atýp tut-

malarýna raðmen,
Amerikan emperyalizmi ve
"Yeni Bir Amerikan
Yüzyýlý" projesi Irak'ta
kumlara saplanmýþ durumda. Öyle olmasaydý, Irak'ta
istedikleri kuklalarý baþa
geçirip direniþi susturabilmiþ olsalardý, hiç kuþku
yok ki, þimdi Ýran'a,
Suriye'ye, Kuzey Kore'ye
saldýrma planlarý çok daha
ilerlemiþ, belki de gerçekleþmiþ olacaktý. Olmamasý,
bir yandan direniþin, ama
bir yandan da dünya savaþ
karþýtý hareketinin baþarýsý.
Bizim baþarýmýz.
Ama daha iþimiz bitmedi.
Amerika'nýn Irak'tan çekilmesi, emperyalizmin,
neoliberalizmin yenilgisi
olacak. Tüm dünya rahat
bir nefes alabilecek; tüm
muhalifler, tüm direnenler
güç ve moral kazanacak.
Yeni savaþlar engellenmiþ
olacak.
Türkiye'de Barýþarock'ý,
Küresel BAK'ý, Nükleer
Karþýtý Kampanya'yý ve
diðerlerini inþa etmek,
daha da kitleselleþtirmek,
dünya savaþ karþýtý hareketinin eylemlerini burada
yaymak, hepimizin
önümüzdeki onyýllarda
baþka türlü yaþamasýný
saðlayacak.
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Gazze'ye
barýþ mý
geldi?
Roni MARGULÝES
Ýsrail'in Gazze
Þeridi'nden çekilmesi ve
8000 Yahudi yerleþimcinin polis ve ordu
tarafýndan bazen zor
kullanarak Gazze'yi terk
etmeye zorlanmasý tüm
dünya tarafýndan
coþkuyla karþýlandý.
Baþbakan Þaron'un bu
adýmý, "tarihsel bir
uzlaþma", "barýþ için bir
dönüm noktasý" olarak
yorumlandý.
Militan Siyonist yerleþimcilerle güvenlik
kuvvetleri arasýndaki
çatýþmalar 900 uluslararasý gazeteci ve televizyoncu tarafýndan
izlendi. Gazze'yi terk
ederek Ýsrail'in ne kadar
"büyük bir ödün" vermiþ olduðu, Þaron'un
barýþ için ne kadar
"kararlý" olduðu böylece
bütün dünyaya kanýtlanmýþ oldu. Bir kez
daha gösterilmiþ oldu
ki, Ýsrail devleti barýþtan
yanadýr, dolayýsýyla
savaþýn ve þiddetin
sorumlusu
Filistinliler'dir.
Gösterilmeyen konularýn bazýlarý ise þöyle:
- Ýsrailliler'in Gazze'de
yaþamasýnýn artýk illegal
olduðu söyleniyor
haberlerde. Ýsrailliler'in
Gazze'de yaþamasý, tüm
uluslararasý yasalar ve
bir dizi BM kararý uyarýnca, 38 yýldýr illegal.
- Gazze'den çýkan yerleþimcilerin hepsine
Ýsrail'in baþka yerlerinde (Batý Þeria'daki
diðer illegal yerleþim
bölgeleri dahil) yer verilecek, her aileye $140
bin ile $400 bin arasýnda
tazminat ödenecek.
- Gazze'de Eylül
2000'den bu yana 23 bin
Filistinli'nin evi Ýsrail
ordusu tarafýndan imha
edildi. Tazminat ödenmedi, 900 gazetecinin
hiçbiri ilgi göstermedi.
- Gazze'de toplam
nüfusun %1'ini oluþturan Ýsrailli yerleþimciler
toplam topraklarýn
dörtte birini iþgal ediyordu.
- Ýsrail'in Gazze'den
çekilmesi tiyatrodan
ibaret. Çekilmiþ filân
deðil. Bölgenin tüm
kara, hava ve deniz
sýnýrlarý Ýsrail'in denetimi altýnda kalýyor.
Bölgenin tümü, 1,4
milyon Filistinli için dev
bir açýk hava cezaevi
haline geliyor. Ýsrail
ordusu bölgenin dýþýna
çýktý, ama Gazze Þeridi
çepeçevre elektrikli ve
beton duvarlarla, dikenli telle, gözcü kuleleri ve
silahlý muhafýzlarla
çevrili.
Þaron'un Filistin'e
barýþ getirmesini beklemek, aþaðý yukarý
Bush'un Irak'a özgürlük
getireceðini düþünmek
kadar gerçekçi.
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Yeni bir dünya için yeni bir platform

Hayat sokakta, sok
Anti kapitalist hareketin
en önemli özelliði, insanlýðýn ve gezegenin karþý
karþýya olduðu tehlikeler
arasýnda güçlü bir baðlantý
kurma yeteneði taþýmasý.
Bir yanda küresel þirketler
var. Þirketlerin politikalarý
binbir baþlýk altýnda toparlanabilir. Ama akademik
baþlýklara deðil de kendi
yaþamlarýmýza bakarsak,
þirketlerin saldýrýsýnýn ne
kadar kapsamlý ve tehlikeli
olduðunu bir çýrpýda
görmek mümkün.

Hiroþima’da öleli,
oluyor bir on yýl
kadar
6 Aðustos’ta Türkiye’de
birkaç þehirde birden nükleer silah ve enerjiye yönelik kampanyalar ve gösteriler yapýldý. Bu gösteriler
arasýnda en etkili olaný
Ýstanbul’da Galatasaray
Lisesi önünde gerçekleþen
imza kampanyasýydý.
ABD’nin Ýkinci Dünya
Savaþý’nýn sonunda
Hiroþima ve Nagazaki’ye
attýðý atom bombalarýnýn
60. yýlýnda Nükleer Karþýtý
Platform’un açtýðý imza
standýna dört günde binlerce insan imza verdi.
Neredeyse 10 saniyede bir
imza verildi. Ýmza standý
nükleer silahlar, nükleer
enerji ve þirket ev devletler
iliþkilerini açýða vuran slogan ve dövizlerle doluydu.
“Halkýn duyarsýzlýðý” bir
yana, binlerce insanýn nükleer enerji ve silahlarýn tüm
yaþam için ne kadar büyük
bir tehlike barýndýrdýðý ve
kar için nükleer enerji kullanýmý yerine yenilenebilir
enerji kaynaklarýnýn kullanýmýný tercih ettiði çok
açýktý.

Barýþarock 2005:
karþý, karþý,
karþý…karþý festival
Nükleer karþýtý kampanyadan hemen sonra Ýstanbul’da açýlan Barýþarock
2005 standlarýnda onlarca
aktivist bir yandan
Barýþarock’ýn tanýtýmýný
yapýyor bir yandan da yan
yana bir çok kapanya birlikte ilerliyor.
Barýþarockçýlar genetiði ile
oynanmýþ gýdalara, Ýncirlik
Üssü’nün ABD’ye kul-

landýrýlmasýna, müzik þirketlerinin ve Cola’nýn
kültürel baskýlarýna,
Nakliyat-Ýþ iþçilerinin
üzerindeki baskýya, Dünya
Ticaret Örgütü’nün politikalarýna, bu baþlýklardaki
tüm saldýrýlara birden karþý
çýkýyorlar.

1 numaralý kapitalist: Coca Cola!
Cola fabrikasýnda çalýþan
iþçilerin sendikalaþma
çabalarýnýn sonucunda
Cola iþçileri iþten attý.
Ýþlerini, ekmeklerini korumak isteyen iþçilerin fabrika önündeki direniþlerine
polis hunharca saldýrdý,
biber gazý ve jop kullandý
her zaman olduðu gibi.
Bu saldýrýlara karþý
direniþini sürdürmeye
karar veren Cola iþçileri
Devrimci Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu ve bu
konfederasyona baðlý
Nakliyat-Ýþ Sendikasý çatýsý
altýnda mücadelelerine
devam ediyorlar. Cola iþçileri geçtiðimiz hafta yaptýklarý eylemden önce
Barýþarock aktivistlerinden
de destek istediler.
Eylemde konuþan iþçiler
Cola’nýn sicili bozuk küresel bir þirket olduðunu,
Latin Amerika’da, özellikle
Kolombiya’da çok sayýda
iþçi ve sendikacýnýn
ölümünden sorumlu
olduðunu basýna açýkladýlar. Sorun un sadece
Cola þirketiyle deðil, þirketlerin küresel kapitalizm
içindeki kar kavgasýndan
kaynaklanan küresel bir
sorun olduðunu söylediler.

Haydarpaþa
satýlmasýn

Küresel sermayenin küresel saldýrýsý hiç beklenmedik yerlerde açýða çýkýyor. Sermayenin her türden
emrine amade olan AKP
hükümeti, anlaþýlan, satýlabilecek ne varsa satmaya,
özel sermayenin hizmetine
sunmaya karar vermiþ
vaziyette. Birkaç aydýr,
Haydarpaþa satýlmasýn
kampanyasý yapan
aktivistler, küresel sermayenin tarihi yok etme,
tarihi yok ederek büyük
þirketlerin kar hýrsýnýn malý
haline getirilmesi projesine
karþý mücadele ediyor.
Haydarpaþa, Üsküdar ve
Kadýköy arasýndaki 1 milyon metrekarelik bir alan
satýlmak, tarihi
Haydarpaþa limaný yýkýlmak ve yerine uluslar arasý
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ticaret merkezi yapýlmak
isteniyor. Tarihin nostaljiden ibaret olmadýðýný,
içinde yaþanýlan bir gerçek
olduðunu bilen aktivistler,
Haydarpaþa’nýn satýlma
çabalarýnýn sermayenin
çýkarlarý için geliþtirildiðini
ve küresel sermayenin
insanlýðýn tarihi birikimini
yok etmeyi hedeflediðini
de çok iyi biliyorlar.

Fýstýk çamlarýna
dokunma, golf
sahalarýný orman
yap!
Þirketlerin kar hýrsýnýn ne
kadar gözü kara ve utanmaz olduðunu gösteren bir
saldýrý alaný da Sorgun
Ormanlarý. Antalya
Belek’teki Sorgun ormaný

golf sahasý uðruna yok
edilmek isteniyor. Bir golf
alaný açmak için 200.000
aðacýn kesilmesi planlanýyor. Aralarýnda 350 yýllýk
fýstýk çamlarýnýn da bulunduðu Sorgun ormaný,
1988’de büyük bir yangýn
geçirdi ve önemli bir
bölümü yandý . Sorgun
ormaný, birçok kuþ çeþidinin de yaþam alaný.
Bunlarýn bazýlarý nesli
tükenmekte olan kuþlar ve
en büyük kuþ halkalama
istasyonlarýndan biri de
burada bulunuyor. Bazý
beyler ve bayanlar golf
oynayacak ve bu tesisleri
yapan þirketler para
kazanacak diye, dile kolay
200.000 aðacýn kesilmesi
planlanýyor.
Barýþarock’ýn gönüllüler

Hepbirlikte kurmaya çalýþtýðýmýz yeni platformun bir çok sorununu tartýþmak, bir dizi karar
almak için KARAKEDÝ’de toplanýyoruz.

KARAKEDÝ:
Ýstiklal Caddesi, Büyükparmakkapý Sokak, No: 8/4,
Beyoðlu-Ýstanbul
0536 - 335 10 19

toplantýsýnda DÝSK Genel
Sekreteri Musa Çam, Cola
iþçileriyle dayanýþmak için
aktivistlere çaðrý yaparken,
salonda toplantýya ilk kez
katýlan aktivistlerden birisi,
Sorgun Ormanlarý’nýn bir
cinayete kurban gitmek
üzere olduðunu, bir kampanya baþlattýklarýný ve
kýsa sürede on binlerce
(toplantý sýrasýnda 160 bin
olduðu söylenmiþti) imza
toplandýðýný ve týpký
Amazon Ormanlarýnýn yok
edilmesi gibi gezegen
üzerindeki yaþamýn bir
avuç çokuluslu þirketin
karlarý için yok edilmesine
karþý hep birlikte mücadele
vermemizin gerekli
olduðunu anlatmýþtý.

Savaþa karþý
ses çýkar
Semayenin özelleþtirmeci,
örgütsüzlüðü hedefleyen,
doðayý ve insan ve hayvan
yaþamýný sona erdirmekten
çekinmeyen gözü dönmüþ
kar çýlgýnlýðý, bizlerin, anti
kapitalistlerin en önemli
mücadele baþlýklarýný oluþturuyor. Bu baþlýklara
özelleþtirilen Telecom iþçilerinin direniþi, TÜPRAÞ
çalýþanlarýnýn uzun
zamandýr sürdürdükleri
eylemler eklenebilir. Bir
çok baþlýk altýnda çok sayýda mücadele ve direniþ
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Sol Parti Kuruldu

kaða çýksana

yaþanýyor. Genetiði ile
oynanmýþ gýdalara, yani
doðrudan gýda sektöründe
“iþ yapan” dev þirketlerin
sebzelerin, hayvanlarýn ve
insanlarýn “asabýný bozan”
uygulamalarýna karþý bir
çýrpýda 80 bin imza
toplayan GDO’ya hayýr
Platformu da var.
Bugünlerde daha fazla
ücret, daha doðrusu insanca yaþamak, yemek, içmek
ve ev kiasýný ödeyebilmemize yetecek kadar
ücret için hükümetle
görüðþmeler yapan Kamu
Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu’nun
mücadelesi var.
Yine AKP hükümetinin
“onu da, bunu da, þunu da
satalým” politikasýnýn bir
parçasý olarak Ýstanbul’da
TRT radyo binasýný satmak
için baþlattýðý operasyona
karþý eylem yapan HaberSen üyesi iþçiler de var.
Bir yandan küresel sermayenin neo liberal politikalarýna karþý çýkarken,
ayný anda, bu politikalarýn
silahla, bombalarla, tanklar
ve askerlerle sürdürülen
hali olan savaþa da karþý
çýkýyoruz. Bütün kampanyalar içinde yer almaya
çalýþan biz anti kapitalistler
biliyoruz ki savaþ, silahlanma ve militarizm, sermayenin insan ve gezegen
yaþamýna doðrudan kastet-

tiði araçtan baþka bir þey
deðil. Çokuluslu þirketler,
ilaç firmalarý ve gýda þirketleri ekosistemin “genlerini bozarken”, ABD
baþkaný Bush, sözcüsü
olduðu bu þirketler ve
silah ve petrol þirketleri
adýna yürüttüðü savaþ
politikalarýyla onbinlerce
insanýn yok olmasýna
neden oluyor. Afganistan,
Irak ve Filistin’de patlamalarýn olmadýðý, insanlarýn ölmediði tek bir gün
bile geçmiyor. Ýþte Küresel
barýþ ve Adalet Koalisyonu
uzun bir süredir savaþ
politikalarýna karþý yaygýn
kampanyalar örgütlemeye
çalýþýyor.
Bütün kampanyalardaki
aktivistler çeþitli sorunlara
yoðunlaþsalar da tüm
sorunlar birbirine baðlý.
Tüm sorunlarýn kaynaðý
dev þirketlerin, bu sermaye
gruplarýnýn çýkarlarýný kollayan devletlerin üzerinde
yükseldiði kapitalist küreselleþme, yani tek
kelimeyle azýnlýðýn çoðunluðu sömürmesinin adý
olan kapitalizm. Bugün,
kampanyalarýn içinde
tanýþan, tartýþan aktivistlerin ihtiyaçlarýndan birisi
de ayrý ayrý kompartýmanlarda olmadýðýmýzý bilerek
bir araya gelmenin yollarýný araþtýrmak. Tüm
kampanyalardan

aktivistler, tüm sorunlarý
birlikte tartýþabileceðimiz,
muhalif her kampanyaya
birlikte destek verebileceðimiz, tüm kampanyalarýn kazanmasý için
kapitalizme karþý hep birlikte mücadele etmemiz
gerektiðini her defasýnda
gösterecek olan yeni bir
platforma ihtiyaç duyuyoruz.
Bu yeni platform hiyerarþik olmamalý. Ýnisiyatif
alarak hareketi bizzat
örmek isteyen insanlarý
kapalý kapýlar arkasýnda
yapýlan eylem planlarý
harekete geçiremez.
Bürokratik, tutucu, iþleyiþlerle deðil açýk, þeffaf ve
doðrudan demokrasiye
dayanan bir katýlýmcýlýkla
çalýþmalý.
Bu platform çok çeþitli
gruplardan insanlarýn
muhalefetini tek çatý altýnda birleþtirebilmeli.
Yeni bir platform sayýsýz
sorun etrafýnda yürütülecek kampanyalarýn inþacýsý
olabilmeli.
Çok çeþitli grup ve bireylerin çok çeþitli soru ve
sorunlarý var. Gündelik
hayatýn karþýmýza çýkardýðý
her sorun konusunda,
önemli önemsiz ayrýmý
yapmadan mücadele edebilmeliyiz. Yeni bir platform böyle bir kampanya
olmalý ayný zamanda.

Yeni bir platform küresel
çapta düþünmeli, küresel
dayanýþma aðýna ortak
olmalý. Yerel kampanyalar
yaparken küresel hareketle
baðýný koparmamalý.
Milliyetçiliðin her biçiminden uzak durmalý. Bir yandan bir yandan sosyal haklar gibi konularda bölgesel
ve ülkesel çapta mücadele
ederken, bir yandan da
dünya çapýnda yapýlacak
etkinlik ve kampanyalara
hazýrlanmalý ve katýlmalý.
Her kampanyada
aktivistlerin, yani kampanyayý sokakta bizzat inþa
edenlerin ezici çoðunluðunu gençler ve kadýnlar
oluþturuyor. Her gösteride,
her protestoda onlarýn sesi
giderek daha fazla duyuluyor.
Kurulacak yeni platformda bu mutlaka gözetilmeli,
en çok inisiyatif kadýnlara
ve gençlere tanýnmalýdýr.
Hatta burada 'tanýnmalý'
ifadesini kullanmak bile
yanlýþ olur: kadýnlar ve
gençler inisiya-tifi en fazla
ele almalýlar. Tüm karar
aþamalarýnda, tüm
yürütme organlarýnda en
fazla kadýnlarýn ve gençlerin yeri olmalýdýr.
Bu fikirleri hep birlikte
tartýþmak için bir araya
gelmeye ne dersiniz?

Almanya'da bir
þeyler oluyor
F. Levent ÞENSEVER
II. Dünya Savaþý sonrasý dönemde, gerek siyasal
alanda gerekse emek-sermaye iliþkilerinde
dünyanýn en istikrarlý ülkelerinden biri olmayý
baþarmýþ Almanya'da bugünlerde bir þeyler oluyor.
Schröder 1998 yýlýnda sosyal politikalar sözü vererek iktidara geldi ancak iktidarý boyunca iþçi sýnýfýna azgýnca saldýrdý. Öte yandan SPD-Yeþiller iktidarýnýn, AB'nin Avrupa sermaye þirketlerinin rekabet gücünü artýrmak amacýyla uygulamaya koyduðu Lizbon Stratejisi paralelinde baþlattýðý
saldýrýya ciddi bir direniþ söz konusuydu.
Son birkaç yýldýr 11 Eylül sonrasý ortaya çýkan
savaþ rüzgarlarýna ve ABD saldýrganlýðýna karþý
toplumsal duyarlýlýk artarken, öte yandan yeni liberal politikalara karþý giderek yaygýnlaþan toplumsal direniþ, radikalleþen yeni toplumsal bir dalgaya
iþaret ediyordu. 2003 yýlýnýn Kasým ayýnda, yerel
sendikalar ve alternatif küreselleþme hareketinin
inisiyatifiyle ekonomik programa karþý 100.000 kiþilik bir eylem düzenlendi.
Bu büyük eylemin arkasýndan üniversitelerde
eylemler ve grevler baþladý. Hükümetin "Hartz IV"
(sosyal güvenlik desteklerinde kesintiler) saldýrýsý
bardaðý taþýran son damla oldu.
Bu kez büyük sendikalarýn da katýldýðý,
Almanya'nýn savaþ sonrasý tarihinin en büyük iþçi
eylemi gerçekleþti. Nisan 2004'te 500.000 iþçi
sokaktaydý. Ancak sendikacýlarýn sokak eylemleriyle hükümetin saldýrý politikasýný durdurma
umudu boþa çýktý. Schröder azgýn saldýrýsýný
sürdürdü.
Ýþte geçtiðimiz yaz "Pazartesi eylemleri" olarak
bilinen ve hýzla yayýlan eylemler buna tepki olarak
ortaya çýktý. Yüzlerce kentte arka arkaya gerçekleþen kitlesel eylemlere on binlerce iþçi katýldý.
Eylemler ilk bakýþta önemli bir kazaným elde
edemedi gibi görünse de, aslýnda derinde ciddi
sarsýntýlarý tetikliyordu. SPD'nin tabanýndaki yüz
binlerce üye partiyi terk etmekteydi.
Mücadelelerinin verdiði özgüvenle, aralarýnda
sendikacýlarýn da bulunduðu binlerce aktivist,
sosyal demokrasinin solunda yeni arayýþa girdi.
Olasý bir seçimde SPD, PDS ve Yeþiller'in solunda,
yeni liberal politikalara karþý duracak bir alternatif
hedefiyle, Seçim Alternatifi, Emek ve Sosyal Adalet
(WASG) iþte bu koþullarda kuruldu. Berlin'deki
kuruluþ toplantýsýna Almanya'nýn her bir yanýndan
binden fazla delege katýldý. WASG kýsa bir süre
içinde partileþti. Ancak daha geniþ kesimlerle
buluþma arayýþlarý sürdü.
Bu çabalarýn sonucu, PDS'le de seçim ittifakýný
içeren yeni bir parti olan, Sol Parti (Linkspartei)
kuruldu.
Sol Parti, baþta alternatif küreselleþme hareketinin aktivistleri olmak üzere, savaþ karþýtý hareketten ve SPD'nin politikalarý karþýsýnda hayal kýrýklýðý
yaþayan ve bu yüzden partiden kopan binlerce
üyenin katýlýmýyla kuruldu. Büyük toplumsal bir
mücadelenin eseri olarak ortaya çýktý.
Bir sonraki genel seçimler 18 Eylül'de. Yapýlan
kamuoyu araþtýrmalarý, genel seçimde Sol Parti’nin
oy potansiyelinin yüzde 10-15 olduðunu ortaya
koydu. Küresel hareketin bir sonraki büyük baþarýsý
olasýlýkla Almanya'da gerçekleþecek.
WAHL ve PDS’nin birleþmesinden oluþan Sol Parti
henüz yeni bir sol parti arayýþýnýn tamamlandýðý
anlamýna gelmiyor. Parti içinde yeni sol partinini
nasol bir þey olmasý üzerine önemli tartýþmalar var.
Bir baþka tartýþma konusu ise koalisyon hükümetine girip girmemek üzerine. PDS þu anda Doðu
Almanya ve Berlin’de koalisyon hükümetlerinde yer
alýyor ve SPD’nin politikalarýna omuz veriyor. Sol
Parti içindeki sol kanat buna karþý çýkýyor.
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Antikapitalist festival:

BARIÞAROCK

Her þey 30 Ekim 1999
Seattle'da baþladý. DTÖ'ye
karþý 80 bin kiþilik bir
eylem yapýldý. Dünyanýn
gördüðü en büyük eylem
deðildi ama yeni bir dönemi baþlattý. Seattle'ýn sahip
olduðu pek çok özellik,
yeni mücadele döneminin
karakteri oldu. Bunlardan
en önemlisi, çok geniþ bir
çeþitliliðin birlik içinde
mücadele ediyor olmasýydý. Hareket, daha fazla
insaný aktif kýlmak için her
mücadeleye uzun soluklu
kampanyalarla hazýrlandý.
Genç, dinamik, aþaðýdan
yeni bir dalga tüm
dünyaya yayýldý.
Bush'un Irak savaþýna
karþý Türkiye'de yoðun bir
muhalefet geliþti. Bu
muhalefet en baþýndan bu
yana küresel hareketin bir
parçasý olarak davrandý.
Küresel savaþ karþýtý
hareketin en önemli politik
kazanýmý olan 1 Mart tezkeresinin reddi yeni
hareketin mücadele
anlayýþýyla kazanýldý.
DTÖ'ye, çokuluslu þirketlere, neo-liberalizme,
Bush'un Irak savaþýna karþý
yoðun bir muhalefetin
olduðu bir ortamda Coca
Cola bir rock festivali
düzenlemeye kalkýþtý.
Küresel BAK aktivistleri
buna kayýtsýz kalmadý.
Hemen bir karþý festival
örgütlendi. Adýna
Barýþarock denildi.
Barýþarock savaþ karþýtý
hareketin bir parçasý oldu.
Bu yýl Barýþarock'un
üçüncüsü yapýlýyor.
Barýþarock aktivistlerinden
Ragýp Ýncesaðýr süreci
þöyle anlatýyor:
"Her þey gibi Barýþarock
da tepkiyle baþladý ama

im. Müziðimiz de
tahakküm altýnda, bizi tek
tipleþtirmeye çalýþýyorlar.
Barýþarock kendi müzik
festivalimiz, kendi festivalimiz." diyor.

EYLEMCE

sadece Coca Cola
karþýtlýðýyla sýnýrlý algýlanmamýz bizi rahatsýz ediyor.
Oysa biz Coca Cola'yý bir
simge olarak düþündük.
Biz kendimizi alternatif
küreselleþme hareketinin,
savaþ karþýtý hareketin bir
parçasý olarak görmek
istiyoruz.Bu nedenle 'karþý
festival' dedik. Coca
Cola'nýn nakliye iþinde
çalýþan ve sendikalaþmak
istedikleri için iþten atýlan
iþçilerini destekliyoruz,
onlar da bizi destekliyor.
Festivalimiz uluslar arasý
tekellere karþýdýr, bu
nedenle küresel bir karþý
duruþu geliþtirmek istiyoruz. Eðleneceðiz, ama

eðlenirken de kendi
çapýmýzda barýþ için bir
eylem yapmýþ olacaðýz."

HERKESÝN
FESTÝVALÝ
Barýþarock'u diðer festivallerden farklý kýlan özellik; Barýþarock'a katýlanlarýn ayný zamanda onun
örgütleyicisi olmasý.
Barýþarock'a bir kez
katýlan, bir sonraki yýl
gönüllü aktivist oluyor.
Çünkü Barýþarock
demokratik, aþaðýdan
örgütlenen ve herkese
inisiyatif tanýyan bir tarzla
örgütleniyor. Barýþarock
aktivisti Dilhun Ekmekçi

Duran bunu þöyle ifade
ediyor:
"Geçen yýl izleyici olarak
katýlmýþtým ve bu yýl katkýda bulunmak istedim. Çok
farklý renklerden insanlar
var. Politikayla ilgilenenler, hiç ilgisi olmayanlar,
her yaþtan insanla bir aradayýz. Rock müzik ve barýþ
için buradayým"
Barýþarock herkesin keyif
aldýðý bir süreç. Bazen
kampanya döneminde
yorgun düþülen ama
herkesin kendinin hissettiði, sahip çýktýðý bir
süreç... Ayný zamanda bir
Barýþarock gönüllüsü olan
Moðollar grubundan Taner
Öngür, Barýþarock'a dair

þunlarý söylüyor:
"Zaman zaman çok yoruluyorum, ayrýlmak istediðim de oluyor ama o
kadar önemli bir deney ki
içinde bulunmak hoþuma
gidiyor. Son derece
demokratik ve hiyerarþisi
olmayan bir olay…"
Funda Baysal, "Hem
savaþ karþýtý bir festival
hem de 3.yýlýnda muhalefet
eden bütün kampanyalarý
birleþtiren bir koordinasyon haline geldi. Bu iþi
yaparken keyif alýyorum
ve ben de sözümü söylemek istiyorum." diyor.
Seçkin Erdi, "Dayanýþma
kültürüyle büyüyen festival içinde yer almak isted-

Barýþarock aktivisti Çiðdem Denizci'nin dediði
gibi: "Rock isyan müziðidir, dünyayý deðiþtirmek
için kimliðini bulmuþ
müziktir. Dünyayý
deðiþtirmeye buradan
baþlayacaðýmýzý
düþündüðüm için
Barýþarock'tayým."
Barýþarock festivali
dünyayý deðiþtirmeye
çalýþanlarýn attýðý küçük
ama anlamlý adýmlardan
birisi. Bu festivalde beraber
tartýþýlýyor, tartýþýrken
beraber yürünüyor. "Baþka
bir dünyayý" kurmak
isteyenler her yeni
saldýrýya karþý alternatif
çýkýþlarýný sürdürüyor.
Bugün Irak'ta kanlý bir
iþgal devam ederken
Barýþarock bu iþgale karþý
çýkmanýn, HAYIR demenin
bir eylemi, aktivistlerin
deyimiyle "eylemcesi".
Geçen aðustostan bu
yana dünyada deðiþen pek
bir þey yok. Bush vuruyor,
Blair gülüyor, çocuklar
ölüyor, hayatýmýzýn her
alanýna sýzan, müziðimizi
çalan iþgal büyüdükçe
büyüyor.
Ama iþte buradayýz,
sokaktayýz. Daha kalabalýk,
daha hevesli, daha haylaz
ve daha arsýzýz. Barýþarock
bizim büyük eylemimiz,
eðlencemiz yani bizim dilimizle "eylemce"miz.
Tolga-Mehmet
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Roni MARGULÝES
Biraz geri durup sanki ilk kez
görüyormuþ gibi bakarsak,
inanýlmaz güzellikte bir dünyada yaþýyoruz. Sayýlamayacak
kadar çok hayvan ve bitki, baþ
döndürücü bir çeþitlilik, akýl
almaz bir renk cümbüþü. Ve
bütün bunlarýn arasýnda, insanlarý on binlerce yýldýr bir
yaratýcýnýn varlýðýna ikna eden,
tesadüf olmasý olanaksýz gibi
görünen bir uyum. Bir bitkinin
yapraklarý mor, bir kuþun gözü
mor rengi daha iyi seçiyor, kuþ
o bitkiye konuyor, yapraklarýn
üzerinde biriken suyu içiyor,
konmuþken bitkinin üremesini
saðlýyor. Ve yapraðýn rengi,
kuþun sesi insan beyninde
heyecan uyandýrýyor. Ve bitki,
kuþ ve insan sonsuz doðal kaynaklarýn, doðal güzelliklerin
içinde yaþýyor.
Hippy gibiyim, deðil mi? Yoo,
deðilim. Dünya gerçekten de
böyle. Ýnsan mutluluðu için
gerekli her þey yerli yerinde
(ölümsüzlük ve gerçek aþk
olmayabilir, ama onlar konumuz deðil). Ýnsanlarýn, tüm
dünya nüfusunun tüm maddi
ihtiyaçlarý hemen bugün
karþýlanabilir. Tok olan, baþýnýn
üzerinde bir dam olan, soðuða
ve sýcaða karþý korunaklý olan
ve elinde bir sopayla baþýnýn
üzerindeki damý korumak
zorunda olmayan insanlar
hemen bugün mor yapraklarý
seyretmenin tadýný çýkarmaya,
yaratýcýlýklarýnýn dizginlerini
atýp bugün düþünmemiz bile
belki mümkün olmayan ürünler
vermeye baþlayabilir.

Bolluk içinde kýtlýk
Ama baþlamýyorlar.
Baþlamýyoruz. Baþlamamýz
gerektiðini, öyle yaþayabileceðimizi herkes, hepimiz biliyoruz, ama olmuyor.
Olmamasý bir yana, insanlýðýn
muazzam mutluluk ve
yaratýcýlýk potansiyelinin
gerçekleþmiyor olmasý bir yana,
tam tersi gerçekleþiyor.
Oysa, tam tersinin gerçekleþmesi için hiçbir maddi neden
yok. Bir bütün olarak bakarsak,
dünyada kýtlýk yok, azlýk yok,
eksik yok.
Akýllara durgunluk verecek
bir gýda zenginliðinin ortasýnda,
örneðin, insanlýðýn önemli bir
kýsmý tok olmak þöyle dursun,
kötü beslenme þöyle dursun,
açlýktan ölüyor. Ve hayýr, açlýk
sadece Afrika'da deðil.
Amerika'da, dünyanýn en zengin ülkesinde, kötü beslenmeden kaynaklanan verem gibi
hastalýklarýn arttýðý anlatýlýyor.
New York sokaklarýnda ancak
dilenerek karnýný doyurabilenler Ýstanbul'dan daha fazla.
Bilim kurgu yazarlarýný bile
hayrete düþürecek bir bilimsel,
týbbi ve teknolojik geliþmenin
ortasýnda, insanlýðýn önemli bir
kýsmý daha bir yaþýna basmadan
ölüyor, çaresi bilinen hastalýklardan ölüyor, içecek temiz su
bulamadýðý için ölüyor, soðuktan ölüyor, sýcaktan ölüyor, sel
baskýný veya deprem geldiðinde
uyduruk binalarda yaþadýðý için
ölüyor.

"Delirmiþiz biz!"
Biraz geri durup sanki ilk kez
görüyormuþ gibi bakalým,
bildiðimiz tüm ekonomi, sosyoloji ve siyaseti bilmiyormuþ

Deðiþtirilmeyi
bekleyen
bir dünya
gibi bakalým. Bir gezegen ve altý
milyar insan. Gezegenin kaynaklarý ve insanlarýn bilgi
düzeyi ve toplam üretimi altý
milyarý beslemeye bol bol yetiyor; altý milyarýn hepsi için elektrikli, sulu, saðlam ve ferah
konutlar inþa etmeye bol bol
yetiyor; altý milyarýn hepsinin
eðitimini ve saðlýðýný saðlamaya
bol bol yetiyor. Ama bu altý milyarýn önemli kýsmý aç, konutsuz, eðitimsiz, saðlýksýz.
Uzay Yolu dizisinde çok olurdu. Baþka bir gezegenden bir
yaratýk gelir, gözlerine inanamaz, gördüklerine anlam veremez. "Delirmiþsiniz siz!" der,
gider. Günümüzün dünyasýna
anlam vermek gerçekten de
mümkün deðil. Niye böyle
olduðunu anlamak mümkün,
ama bunu anlamlý, normal,
kaçýnýlmaz bulmak mümkün
deðil. Altý deðil altmýþ milyar
insaný bile besleyebilecek bir
dünyada, milyonlarca insanýn
açlýktan ölmesi nasýl normal
olabilir?
Önce buradan baþlamak gerek.

Ýnsanlýk açlýða, iklim
deðiþikliðine, delik ozon
tabakasýna mahkûm deðil.
Bunlarý yaratan sistemi biz
insanlar yarattýk, biz
deðiþtireceðiz.

Bugün tek bir insanýn bile açlýktan ölmesini "normal"
karþýlayan biriyle, önce bunu
tartýþmak gerekir, önce bunun
"anormal" olduðunu kabul
ettirmek gerekir.
Sonra? Sonra sorun sadece
açlýk deðil ki. Altý milyar insan
doymak ve yaþamak için gerekli
iþlemleri yaparken, bu iþlemleri
iklim deðiþikliðine yol açmayacak, ozon tabakasýný delmeyecek, nehirleri kurutmayacak,
topraðý zehirlemeyecek, diðer
canlýlarý yok etmeyecek þekilde
yapabilecek bilgiye ve teknolojiye sahipse ve yine de bunlarý
yapýyorsa, burada da bir "anormallik" var. "Ama..." tartýþ-

malarýna girmeden önce, "insan
doðasý", "bencillik" filân gibi
konulara girmeden önce, mevcut durumun "anormal"
olduðunu kabul etmek gerek.

"Anormal" bir sistem
Anormallik maddi durumdan
kaynaklanmýyor, insanlardan
kaynaklanýyor. Sorun dünyayla
ilgili deðil, kaynaklarla ilgili
deðil, insanlýðýn bilgi, bilim,
üretim düzeyiyle ilgili deðil.
Öyle olsa, "N'apalým" derdik,
"yeterince gýda üretemiyoruz,
bazýlarýmýz ölüyor" veya "iklim
bizden baðýmsýz olarak deðiþiyor, engellemiyoruz". Hayýr,
sorun bizim dýþýmýzda, objektif
bir sorun deðil. Sorun altý milyar insanýn birbiriyle iliþkilerini
örgütleme biçiminde.
Örneðin, bir Somalili niye
açlýktan ölür? Dünyada ve
Somali'de gýda olmadýðý için
deðil; gýda üretmek için bir
parça topraðýn "mülkiyetine"
sahip olmasý veya bir toprak
sahibi için çalýþýp ondan "para"
adlý bir kaðýt parçasý alýp o

kaðýdý bir baþkasýna vermesi ve
gýda "satýn almasý" gerektiði ve
bunlarý yapamadýðý için ölür.
Gýda var, aç insanlar var, ama
aç insanlarda "para" olmadýðý
için gýda ambarda durur, açlar
ölür.
Örneðin, ozon tabakasý niye
delinir? Ozon tabakasýný delen
kimyasallarý atmosfere vermeden üretim yapmak mümkün
olmadýðý için deðil; üretim
yapanlar birbirleriyle "rekabet"
ettikleri, "piyasaya" hakim olup
daha fazla "kâr" etmeye çalýþtýklarý, dolayýsýyla en ucuz üretim
sistemini seçtikleri için delinir.
Ozon tabakasýný delmeyecek
teknoloji var, ozon tabakasý
delindikçe tüm insanlar zarar
görüyor, ama "kâr" etmek
gerektiði için ozon tabakasý
deliniyor.
Beslenme ihtiyacý, ozon
tabakasý ve iklim, doðanýn ve
doðamýzýn bize dayattýðý þeyler.
"Mülkiyet", "para", "satýn
almak" ve "kâr" insanlýða dýþarýdan dayatýlmýþ kavramlar ve
olgular deðil. Birkaç yüzyýldýr
(üstelik her zaman deðil, son
birkaç yüzyýldýr) insanlýðýn kendini örgütleme biçiminin
kavramlarý ve olgularý.
Ýnsan toplumunun bu
örgütlenme biçimine, sevenler
de sevmeyenler de, memnun
olanlar da olmayanlar da, "kapitalizm" diyor. Baþka ne özellikleri olursa olsun, ne avantajlarý
olursa olsun, bir yandan müthiþ
bir zenginlik yaratýrken, bir
yandan da insanlýðýn dörtte
üçünü bu zenginlikten tamamen mahrum eden bir örgütlenme biçimi, açýk ki, insanlýðýn
bütünü açýsýndan yararlý,
anlamlý, normal bir sistem
deðil.
Ýnsan kendi hayatýnda "anormal" olduðunu düþündüðü,
olmasý gerektiði gibi olmayan,
yanlýþ bulduðu bir durumla
karþýlaþtýðýnda, bu durumu
deðiþtirmek için bir þeyler yapmaya çalýþýr, önlem alýr, adým
atar.

Biz yaptýk, biz bozarýz
Nitekim, bir zamandýr, belki
beþ, belki on yýldýr, giderek
artan sayýda insan aynen böyle
düþünmeye baþladý. Afrika'da
açlýk olmasýný milyonlarca
Avrupalý, Amerikalý, kendileri
tok olmalarýna raðmen, artýk
doðal karþýlamamaya baþladý.
Yaz baþýndaki konser bunun bir
göstergesi oldu. Güneydoðu
Asya'daki tsunami sonucunda
yüz binlerce insanýn zamanýnda
önlem alýnmadýðý için ölmesini
dünya nüfusu doðal karþýlamadý; kendi hükümetlerini
daha fazla yardým yapmaya
zorladý. Irak'ta olanlarý on milyonlarca insan doðal karþýlamýyor, tekrar tekrar sokaklara
dökülüyor, Amerikalý asker
anneleri bile "özgür dünya"
palavralarýna aldýrmayýp Beyaz
Saray'ýn önünde kamp kuruyor.
Dünyanýn her yanýnda bugüne
kadar görülmemiþ sayýda
direniþ, hareket, kampanya var.
Bir yandan mücadele ederken,
bir yandan da bir araya gelmeye, tartýþmaya, birlikte davranmaya çalýþýyorlar. Küresel bir
direniþ, küresel bir hareket yükseliyor.
Ýnsanlýk açlýða, iklim deðiþikliðine, delik ozon tabakasýna
mahkûm deðil. Bunlarý yaratan
sistemi biz insanlar yarattýk, biz
deðiþtireceðiz.
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Vietnam’da asker ayaklanmasý aktivistin
kitaplýðý

Orduda isyan
Amerika'nýn Vietnam'da
yenilmesinin en önemli
nedenlerinden birisi olan
askerler arasýnda isyana
varan savaþ karþýtlýðý
unutturulmaya çalýþýlmaktadýr.
Amerikan ordusu içindeki ayaklanmanýn çok
çeþitli biçimelri oldu.
Kimi zaman oturma grevleri, kimi zaman emirlere
itaatsizlik, kimi zaman ise
subaylarý vurma biçimleri
kullanýldý. Sonuç olarak
onbinlerce Amerikan
askeri Vietnam Savaþý'nýn
meþruiyetini sorgularken
fiili tutum aldýlar.
Ron Kovic adlý
Amerikan askerinin nasýl
gönüllü olarak savaþmaya gittikten sonra bir
direniþçi haline
gelmesinin hikayesini
anlatan "44 Temmuz'da
Doðdu" adlý film bu açýdan seyredilmeye deðer.
Kovic ve binlerce baþka
Amerikan askeri 1971
Nisan ayýnda
Washington'da düzenlenen savaþ karþýtý gösteriye üniformalarý ile
katýldýlar ve ordu tarafýndan kendilerine verilen
madalyalarýný Amerikan
Kongresi'ne fýkrlattýlar.
"Ýsmim Peter Branagan.
Mor Kalp niþaný aldým ve
bu þerefsiz kongre
üyeleriyle savaþýrken
inþallah bir tane daha
alýrým"
"Umarým zaman benim
ve kardeþlerimin yaptýðýný affeder."
"Ýkinci Tabur, Birinci
Deniz Piyadeleri, iktidar
halka"
"Philedelphia'dan Ron
Ferizzi: "Bu madalyalarý
geri verdiðim için karým
beni boþuyor. Onlarý saklamam ve küçük
oðullarýmýn gururduymasýný istiyor. Ama bu
madalyayý alabilmem için
en iyi üç arkadaþým
öldü."
Eliyle Kongre binasýný
gösteren bir adam: "Biz
artýk savaþmayacaðýz ama
eðer savaþýrsak da þu
binanýn basamaklarýna

Bush Baðdat’ta
Tarýk Ali bu kitabýnýn ilk 4
bölümünde Irak tarihini ve
onunla birlikte Irak solunun
ve Komünist Partisi’nin tarihini anlatýyor.
Saddam’ýn partisi olan
Baas’ýn nasýl iktidara geldiðini, Irak Komünist Partisi’nin
Arap milliyetçiliði karþýsýnda
nasýl yalpaladýðýný ve son
olarak da Saddam’ýn ABD ile
olan iliþkilerini anlatýyor.
Son iki bölümde ise ABD ve savaþ iliþkisini ele
alýyor. Tarýk Ali’nin her zamanki akýcý üslubu ile
okunmasý çok kolay bir kitap.
zBush Baðdat’ta, Tarýk Ali

Amerikan savaþý Vietnam
Irak’ýn yeni bir Vietnam olup olmayacaðý çokca
tartýþýlýyor. Amerikan savaþý Vietnam Amerika’nýn
Vietnam savaþýna neden karýþtýðýný, savaþý nasýl bir
hunharlýk içinde sürdürdüðünü, Vietnam
direniþinin sýnýfsal karakterini, Amerikadaki sivil
haklar hareketini ve bu hareketin Vietnam savaþýný
nasýl etkilediðini ve son olarak da Amerikan ordusu
içindeki savaþ karþýtý hareketin boyutlarýný
anlatýyor.
Bu kitabý okuduktan sonra Irak Vietnam olabilir
mi sorusuna çok daha kolay yanýt verebilirsiniz.
z Amerikan Savaþý Vietnam: 1960-1975, Jonathan Neale

Barbarlýk çatýþmasý
ulaþmak için savaþacaðýz."
Madalyalarýn atýlmasý
üç saat sürdü. Bazýlarýnýn
elinde birçok madalya
vardý. Oraya gelemeyen
arkadaþlarýnýn
madalyalarýný da taþýyorlardý.

Subaylarýn
vurulmasý
Vietnam'da Amerikan
askerlerinin en önemli
görevlerinden birisi
devriye gezileriydi.
Askerler bu devriye gezilerinde çok zaman subaylarýný vuruyorlardý.
Giderek devriye gezilerinin sayýsý azaldý, subaylar bu devriyelere katýlmaz oldu ve bütün bunlar ABD ordusunun
savaþma yeteneðini çok
büyük ölçüde düþürdü.
Ordu içindeki hareket
Savaþa Karþý Vietnam
Gazileri örgütlenmesi ile
baþladý. Ama kýsa zamanda hareket gazileri aþarak
askerlerin de içinde yer
aldýklarý bir harekete
dönüþtü.

1966’da Amerþkan ordusunda olan siyah asker lerin üçte ikisi süreleri bittiðinde askerde kalmayý tercihn ediyorlardý. Askerlik siyahlar için sivil hayatta
bulabilecekleri iþten daha iyidi.
1970’de siyah askerlerin yüzde 13’ten azý süreleri
bittiðinde askerde kalmaya devam ediyorlardý.
Almanya’daki Amerikan askeri üslerinin hemen
hepsinde Memnun Olmayan Siyah Askerler Grubu
adýný taþýyan örgütlenmeler vardý. Bu örgütlenmelerin
toplantýlarý son derece politikti.

Askerleri sýkan subaylar
önce uyarýlýyor ardýndan
ya çadýrlarýna bomba
konuyordu ya da devriye
sýrasýnda vurulup
öldürülüyordu.
Öte yandan birçok birlik
subaylarýnýn emirlerine
uymayý red ediyordu.
Birt defasýnda bu reddediþ televizyon kameralarýna dahi yansýdý.

Ordu içinde
asi basýn
Amerikan ordusu içinde
Vietnam savaþýna karþý
çýkanlar sadece
Vietnam’daki birlikler
deðildi. ABD’deki askeri
kamplarda ve ABD
ordusunun diðer ülkelerdeki üslerinde bulunan
askerler arasýnda da
yoðun bir savaþ karþýtlýðý
vardý.
Savaþa karþý tutum alan
sayýsýz asker gazetesi
vardý. Çoðu illegal olarak
yayýnlanan bu gazeteler
askerler arasýnda yaygýnca daðýtýlmaktaydý.
Bazýlarýný çýkaran askerler tutuklanýyor ve baþka
bir birliðe sevk ediliyordu
ama sürgüne giden askerler bu defa gittikleri
yerde savaþ karþýtý bir
gazete çýkarýyorlardý.
Amerikan askerlerinin
direniþinde AfrikalýAmerikalý askerlerin
direniþi özellikle önemli.
Ayný dönemde baþlayan
Afrikalý Amerikalýlarýn
sivil haklar direniþinin de
etkisi ile siyah askerler
çok zaman direniþin

merkezindeydiler.

Askerliði red
Önceleri gönüllük
temelinde profesyonel bir
ordu alan ABD ordusu
Vietnama gönderþlen
asker sayýsý çoðalýnca
zorunlu askerliði gündeme soktu.
Önceleri Vietnam’a
gönüllü olarak savaþmaya giden Amerikan
gençleri hareket yükseldikçe askere gitmeyi
reddetmeye baþladýlar.
Giderek bu hareket
büyük bir yaygýnlýða
ulaþtý. Binþerce genç
açýkça askere gitmeyi reddederken çok daha fazlasý
çeþitli biçimlerde askerlikten kaçýyoýrdu.
Örneðin Oaklan’da
askere çaðrýlanlarýn
yüzde 50’si teslim olmadý.
Gelenlerin ise yüzde 11’i
askere gitmeyi reddettiklerini söyledi.
1968-75 yýllarý arasýnda
206 bin kiþi federal adli
kurumlara askere alýnmayý reddetmek için
baþvurdu.
93 bin asker ise firar etti.
Askere gitmeyi reddedenlerin çoðu orta ya da yüksek tahsilliydi, firar edenlerin çoðu ise tahsilsizdi.
Bu yazýnýn yazýlmasýnda Metis
Yayýnlarý’ndan çýkmýþ olan
Amerikan Savaþý, Vietnam
1960-1975 adlý kitaptan yararlanýlmýþtýr.
Amerikan Savaþý, Vietnam,
Jonathan Neale, Metis
Yayýnlarý, 235 sayfa
Karakedi’den bulabilirsiniz

Bush Irak ve Afganistan’a saldýrýsýndan önce haçlý
seferi ilan etmiþti. “medeni Hýristiyan” dünya
“terörist Ýslam”a karþý seferberlik ilan ediyordu. Bu
kitap bu sorunu ele alýyor ve çok yönlü bir biçimde
inceliyor.
z Barbarlýklar çatýþmasý, Gilbert Achcar

Amerikan
müdahaleciliði
Birçok kitabý Türkçeye çevrilmiþ olan Chomsky bu
kitabýnda sürmekte olan savaþ-iþgal çýlgýnlýðýna
Amerika’nýn neden atýldýðýný tartýþýyor. Kitap
sadece Irak’la sýnýrlý deðil. . Doðu Timor baðýmsýzlýk
hareketinden Kolombiya’ya kadar geniþ bir alanda
ABD imparatorluðu’nun operasyonlarýný ve bunlarýn anlamlarýný tartýþýyor. Chomsky ayrýca Seattle’ý
ve ardýndan doðan hareketin önemini de ele alýyor.
z Amerikan müdahaleciliði, Noam Chomsky

Ya çek defteri ya
Cruise füzesi
Arundhati Roy günümümüz en
önemli yazarlarýndan birisi. Bu
Roy’un Z-Net editörlerinden
David Barsamian iþle yaptýðý
uzun konuþmalarý kapsýyor. Roy
ABD’nin savaþ çýlgýnlýðýný
çarpýcý bir biçimde anlatýyor.
z Ya çek defteri ya Cruise füzesi,
Arundhati Roy

Sokaktaki insanýn ‘imparatorluk’ rehberi
Arundhati Roy’un Türkçe’de yayýnlanan bu son
kitabý savaþ karþýtý hareketin içinden yazýlmýþ bir
eser. Roy çok güzel bir üslupla savaþ karþýtý
hareketin önemli yanlþarýný öne çýkarmakta, kimi
eksikliklerini dillendirmekte.
z Sokaktaki insanýn ‘imparatorluk’ rehberi,
Arundhati Roy

 Bütün bu kitaplarý Karakedi Kitabevi’nden
bulabilirsiniz.
 Büyükparmakkapý Sokak, Hayat Apt, Kat: 4
Ýstiklal Caddesi, Beyoðlu Ýstanbul
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Aktivistlerin tartýþma platformu

Antikapitalist forum 2005
Bütün dünyada büyük
bir hareket yükseliyor.
Savaþa, eþitsizliðe, adaletsizliðe karþý milyonlarca
insan seferber olmuþ
durumda.
Gençler ve eski kuþaklar yanyana mücadele
ediyorlar. Birlikte dünyayý
deðiþtirmek için çalýþýyorlar.
Hareket ayný zamanda
büyük bir tartýþma ortamýna sahip. Aktivistler çok
büyük tartýþma platformlarýnda bir araya gelerek
deney alýþveriþinde
bulunuyorlar, nasýl bir
dünya istediklerini ve o
dünyaya nasýlulaþacaklarýný tartýþýyorlar.
Hareketin tartýþma plat-

Haydarpaþa
Dayanýþmasý
Platformu
Etkinlik
Takvimi
24 Aðustos
Çarsamba, Ýzmit,
Gebze, Pendik ve
Haydarpaþa istasyonlarýnda BTS bildiri
daðýtacak.
27 Aðustos
Cumartesi, Geniþ
katýlýmlý olarak
Haydarpaþa'da bildiri
daðýtýmý.
(Saat:10.00'da
BTS'de buluþulacak)
31 Aðustos, Çarþam ba, Ýmza standlarý
açýlýyor:
Sirkeci ve Haydarpaþa'da BTS,
Kadýköy'de Kimya
Mühendisleri Odasý,
Beþiktaþ ve Taksim'de
Makina Mühendisleri
Odasý ve Mimarlar
Odasý
3 Eylül, Ýmza standlarý yeniden açýlýyor.
Saat:17.00’de
Mimarlar Odasý
Kadýköy Temsilciliði'nde deðerlendirme toplantýsý.
7 Eylül, Çarsamba,
Saat:18.00'de (yer
daha sonra duyurulacak) geniþ katýlýmlý
bir toplantý.
24 Eylül, Sempozyum yapýlacak.

BÝZE GÖRE köþesine yazacaðýnýz yazýlar 150 kelimeyi
geçmemelidir. Böylelikle
her sayý daha çok
okurun görüþlerinin
Sosyalist Ýþçi’de
yer almasý mümkün olacak.

formu olan Sosyal
Forumlara onbinler,
yüzbinler katýlýyor.
Türkiye’de Antikapitalist Forum böylesi bir
tartýþma platformu olmayý
amaçlýyor.
Çeþitli kampanyalar
içinde yer alan aktivistlerin
bir araya gelerek tartýþmalarýný saðlamak istiyor.
Antikapitalist Forum’da
daha çok gençlerin konuþmasý, kadýnlarýn öne çýkmasý isteniyor. Akademik
deðil, canlý, harekete yol
gösteren, mücadelenin
içinde þekillenmiþ tartýþmalar isteniyor.
Eðer sizde hareketin
geliþimini tartýþmak istiyorsanýz, deneylerinizi

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

aktarmak, baþkalarýnýn
deneylerini paylaþmak
istiyorsanýz Antikapitalist
Forum’un örgütlenmesine
katýlýn.
Antikapitalist Forum
hazýrlýklarý için Ýstanbul,
Ankara, Ýzmir’de düzenli
toplantýlar yapýlacak.
Gelin bu toplantýlara
katýlýn. Gündemin oluþmasýna, konularýn ve
konuþmacýlarýn saptanmasýna katkýda bulunun.
Çevrenizde
Antikapitalist Forum’u
duyurun.

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

Reform deðil,
devrim

Ayrýntýlý bilgi için:
Ýstanbul: 536 - 335 10 19
Ankara: 505 - 703 47 43
Ýzmir: 537 - 624 49 08

Akkuyu gençlik kampý

Nükleersiz bir dünya için
Ayþem MERT
Nükleersiz bir Dünya
sloganýyla yola çýkan
Genç Yeþiller 28 Eylül - 2
Ekim tarihleri arasýnda
bu arzuyu paylaþan
Türkiye'den ve
Avrupa'dan gençlerle
buluþmayý hedefledikleri
bir kamp düzenliyor.
Tüm dünyada 'nükleer
rönesans' yalanlarýyla
insanlýðýn geleceðini
tehdit eden
santrallerin arttýrýlmaya
çalýþýldýðý, gerek Çer-

nobil'de gerek Hiroþima
ve Nagazaki'de yaþanan
acýlarýn unutturulmaya
çalýþýlarak nükleer enerjiyle silahlarýn iliþkisinin
görmezden gelindiði bu
günlerde kamp,
'dünyanýn her yerinde
nükleere hayýr' diyenlerin
seslerini duyurmalarý
için önemli bir platform
olacak.
Kampýn amacý
Türkiye'den ve
Avrupa'dan Nükleere
karþý olan gençleri
biraraya getirmek ve nük-

leersiz bir dünya için birlikte yapýlabilecekleri
tartýþýrken Türkiye'de
Akkuyu Nükleer
Santrali'ne karþý yapýlan
mücadele sýrasýnda
edinilen tecrübelerin
aktarýlmasý. Türkiye'de
ilk defa Akkuyu
Nükleer Santral'nin inþa
edilme giriþimlerine karþý
baþlatýlan nükleer karþýtý
hareketin önde gelen
kampanyacýlarýnýn da
destek vereceði kampta
nükleer enerjinin sosyal
boyutlarýnýn yaný sýra

teknik ayrýntýlarý da
içeren çalýþma atölyeleri
yer alacak. Bu
çalýþmalara, santralin
yapýlmasý planlanan bölgeye yapýlacak geziler ve
Akkuyulularla yapýlacak
sohbetler de eþlik edecek.
Katýlýmýn ücretsiz
olduðu kampa baþvurmak için
Ayþem Mert:
ayshemm@yahoo.com
ya da
Dilek Özkan:
dilezen@yahoo.com

Avrupa Sosyal Forumu Ýstanbul'a geliyor
Eylül ayýnda Ýstanbul,
Avrupa Sosyal
Forumu'nun (ASF) 3.
Hazýrlýk toplantýsýna ev
sahipliði yapacak. 23-25
Eylül'deki toplantý ÝTÜ
Maçka Sosyal Tesisleri'nde
gerçekleþecek.
Sosyal forumlar kapitalizmin yarattýðý tahribatlara
ve savaþ çýlgýnlýðýna karþý
dünyanýn dört bir yanýndan çeþitli hareketleri bir
araya getiriyor. 2006'da
Atina'da yapýlacak 4. ASF
de böylesi büyük bir
buluþma olacak.
Son dönemde hareketin
yaþadýðý birkaç önemli
geliþme var. Bunlardan
ilki, Fransa'da AB

anayasasýnýn referandumda çýkan hayýr oyu. Bu
geliþme üzerine AB
anayasasý iþe yaramaz bir
kaðýt parçasýna dönüþtü.
Bu anayasa ile kurumsallaþtýrýlmaya çalýþýlan
neoliberal saldýrýlar da bir
düzeyde geriletilmiþ oldu.
Diðer bir geliþme ise
Ýngiltere'de yaþanan patlamalar ve sonrasýndaki
süreç. Bombalamalar, Irak
iþgali sonrasý dünyanýn
daha güvensiz bir hale
geldiðinin göstergesiydi.
Dünyadaki savaþ karþýtý
hareket ABD'nin ve
Ýngiltere'nin iþgali sona
erdirmesi için
mücadelelerini sürdürüy-

or. Bombalamalarla birlikte
bu mücadelenin uluslar
arasý düzeydeki önemi bir
kez daha ortaya çýktý.
Diðer bir önemli geliþme
ise Almanya'da seçimlere
girecek sol alternatifin
oldukça güçlü bir konuma
ulaþmasý. Ýstanbul toplantýsý Almanya seçimlerinden
bir sonraki hafta yapýlacak.
Sonuç olarak tüm bu
geliþmeler ASF toplantýsýnda deðerlendirilecek
Geleceðe dönük ortak
stratejiler geliþtirilmeye
çalýþýlacak.
Bu siyasal geliþmelerin
yaný sýra Atina'da yapýlacak ASF'nin programýnýn
da Ýstanbul toplantýsýnda

netleþmeye baþlamasý bekleniyor. ASF'nin politik
eksenleri tüm bu siyasal
geliþmeler çerçevesinde
yeniden tanýmlanacak.
Ortaya çýkacak politik
eksenlere göre büyük toplantýlar organize edilecek.
ASF toplantýsýna
Avrupa'nýn çeþitli
ülkelerinden 100-150 kiþilik
bir katýlým bekleniyor.
Hazýrlýk toplantýsýnýn ev
sahipliðini de geçtiðimiz
aylarda kamuoyuna duyurulan Türkiye Sosyal
Forumu (TSF) yapacak.
Hazýrlýk toplantýsýna
katýlmak için TSF bürosu
ile irtibata geçebilirsiniz.
Tel: (212) 2433715
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-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem
reformlarla köklü bir þekilde
deðiþtirilemez, düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip
kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen
farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr. Sosyalistler
baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik ve
politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

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

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

sosyalist isci

SAYI: 240
27Aðustos 2005
1.000.000 TL
2 YTL

Coca Cola öldürür
Coca Cola ilk olarak
ABD'nin Goorgia
ayaletindeki Atlanta
kentinde üretilmeye baþlandý. Georgia çocuk iþçi
kullanýmýný yasaklayan
yasayý en son imzalayan
ABD ayaletidir. Coca
Cola'nýn ilk patronu Asa
Chandler çocuklarý köle
gibi kullanmayý savunuyordu. "Çocuk emeði dünya
üzerindeki bütün ülkelerde
baþarýnýn ölçüsüdür.'',
diyor ve ekliyordu; "çocuk
nekadar erken çalýþmaya
baþlarsa hayatý o kadar
güzel ve yararlý olur.''
Coca Cola çocuk emeðini
sömürmekle kalmadý, 1970
de Güney Afrika'da ýrkçý
rejimin hapse attýðý siyah
mahkumlarý ayda 7.5
dolara çalýþtýrýyordu.
Ýkinci Dünya savaþýna
giden ABD askerlerinin
yanlarýnda, pazarý geniþletmek için Coca Cola temsilcileri de gidiyordu. Coke
temsilcileri teknik gözlemci
ünvaný altýnda savaþta
resmi üniforma giyiyorlardý. Bu arada Alman ve
Japon savaþ esirleri de
Coca Cola fabrikalarýnda
çalýþýyorlardý. Bu "yurtsever" þirket Nazi
Almanya'sýnda iþ yaparken
gamalý haç ile Coca Cola
armasý yan yana asýlýyordu.
1930 larda Coca Cola,
Hitler Gençliði üyelerini
yýllarca kendi kamyonlarý
ile mitinglere taþýyordu..
Nisan 1939 da Coca
Cola'nýn Almanya'daki
patronu þirketin 10. yýlýný
kutlarken "Büyük önderimiz Hitler'e hayranlýðýmýzý ifade etmek için"
adlý yýðýnsal bir "Heil
Hitler" gösterisi düzenledi.
1954 te Coca Cola'nýn
yerel þiþeleme þirketi
United Fruit Co.
Guetamala'da askeri darbeyi destekledi.

Ýþçi katili
Israel Marquez,
Guatemala'da sendika temsilcisi. Üç kez suikastten
kurulmuþ. Guetamala'da
ölüm Coca Cola olarak
adlandýrýlýr diyor.
5 Aralýk1996'da
paramiliter Kolombiya
Carepa bölgesindeki
Bebidasy Alimentos
þiþeleme fabrikasýnda

olmayý sürdürmektedir.
Amerika Afganistan'a
girmeden çok önce Coca
Cola girmiþtir oralara.
Coca Cola görüntüsü
Amerika'nýn oradaki varlýðýný sembolüdür. Son Irak
savaþýnda da farklý olmadý.
Irak'a giden insani yardým
konvoylarýnda da,
Amerikan askerlerinin
kumanya paketlerinde de
karþýmýza hep Coca cola
çýkýyor.
Amerika Coca Cola'yý her
zaman çok iyi pazarladý.
Coca Cola sürekli kültür
emperyalizminin en yararlý
malzemesi oldu..
Pazarlama piyasalarýný çok
iyi bilen þirket her nabza
göre þerbet vermeyi
baþardý..

Cola Turka farklý mý?

sendika temsilcisi Isidro
Segunde Gill öldürüldü.
Bir sendika liderini
kaçýrdýlar daha sonra iþçi
düþmaný katiller sendika
bürosunu yakarak iþçileri
sendikayý terk etmeye zorladýlar.
2001 Temmuz'un da
Kombiya'lý Gýda Ýþçileri
Birliði'nin (Sýnaltrainal)
sekiz liderinin Coca Cola
yöneticileri tarafýndan
finanse edilen faþist çetelerce öldürmesini unutmuyoruz.

Ýsrail’in dostu
Coca Cola'nýn sahibi,
CNN'de yaptýðý açýklama
ile Temmuz ayýnýn tüm
gelirini ve bundan sonraki
aylarýn kâr paylarýný Ýsrail
donanmasýna devrettiðini
açýkladý.
Coca Cola, emperyalist
ABD'nin Baþkanlýk seçimlerinde rüþvet kabilinden
baðýþlar yaptý. Eisenhower,
Kennedy, Johnson, Carter,
Clinton ve son olarak da

Bush'un seçim kampanyasýna 1 milyon dolar
ödedi.

Ýçinde ne var
bilinmez
Bugün kapitalizmin içine
girdiði yeni dönemin ve
sermayenin damgasýný
vurarak adýna küreselleþme denilen sürecin
insana, emeðine ve saðlýðýna zararlý olan Coca Cola
özel bir formülle üretiliyor.. Formülü asla açýklanmamýþtýr. Kafein içeren
meyan kökü, þeker, asit ve
ne olduðu bilinmeyen pek
çok bileþeni olan bir içecektir Cola. Bu içeceðin dünya
pazarýna sunuluþ þekli de
çok ilginçtir. Kutu yada
þiþe her ne ise üzerinde ne
menem þey olduðu bilinmeyen "Coca Cola Özütü"
yazýlýdýr.
Coca Cola'nýn insan
saðlýðý ile ilgili zararlý içeriði bir yana, bu marka
herzaman ABD emperyalizminin en büyük silahý

2005 Mayýs ayýnda Dudullu ve Yenibosna'daki
Coca Cola depolama ve taþýma tesislerinde
sendikalý olduklarý için fabrikaya alýnmayýp
iþlerine son verilen 110 iþçinin direniþi 13
Aðustos Taksim Gezi Parký'nda Barýþa Rock'ýn da
destek verdiði basýn açýklamasýnda "sömürünün
simgesi Cola þiþesi-direniþin simgesi Cola iþcisi"
sloganlarý atýldý.

Ýþbirlikçi "Ýslami" yönetim
ve sermaye ile Cola Turka
birlikte gündeme geldiler.
Reklamlarda islami motif ,
tema ve söylemler kullanýldý, kullanýlýyor..
"Paranýn dini imaný
olmadýðýný"söyleyenler, bu
söylemlerini insanlarýn
inançlarýný, Ýslamiyeti
pazarlayarak pratiðe çoktan döktüler bile.
Bu Amerikan þirketi yýllardýr kendi çapýnda
"sosyal sorumluluk" kampanyalarý örgütlemektedir.
Yýllar boyunca göz boyamak, çocuklarý katleden
rejimlere, kanlý faþist darbelere yaptýklarý mali
yardýmlarý gizlemek
amacýyla lösemili çocuklar
için hastahanelerde özel
odalar inþaa etmiþlerdir.
Utanmadan, cinayetlerinin yanýnda devede
kulak bile olmayacak bu
küçük yardýmlarýný, hasta
çocuklarý reklamlarýnýn
aracý yapmýþlardýr.
Sözkonusu odalarýn
kapýlarýna Coca Cola
markasýný yerleþtirmiþlerdir.
Aslýnda geçen 2003 Eylül
ayýnda durup dururken
Coca Cola ortalýða bir festival havasý yaymasa idi ve
Temmuz 2003 de Dünya
Sosyal Forumu'nda Coca
Cola'yý boykot kararý alýnmasaydý, halen Coca
Cola'nýn midemize ve
saðlýðýmýza ne haltlar yaptýðý ile ilgili olarak düþünme fýrsatý bulamayacaktýk.

Sadece içecek deðil
þaþýrtýcý baþka
marifetleri de var
Gelelim bir kutu Coca Cola veya Pepsi veya
Cola Turka ile ne gibi pratik iþler yapabileceðinize; denemesi bir cola parasýdýr
Tuvaleti temizlemek için
Bir kutu kolayý klozetin içine dökünüz. Bir saat
kadar bekleyiniz ve sifonu çekiniz. Koladaki
sitrik asit hela taþýndaki lekeleri yok edecektir.
Krom tamponlardaki pas lekelerini temizlemek için
Arabanýn tamponunu
Coca Cola''ya
batýrýlmýþ bir sigara
paketinin içindeki
alüminyum folyosuyla
iyice ovunuz. Tertemiz
olacaktýr.
Akü kutup
baþlarýndaki çapaðý
temizlemek için
Bir kutu kolayý kutup
baþlarýna dökün ve bütün çapak yok olsun.
Paslanmýþ bir cývatayý sökmek için
Coca-Colaya batýrýlmýþ bir bezi bir kaç dakika
paslý cývataya uygulayýnýz. Bir kaç dakika sonra
rahatlýkla dönecek ve çýkacaktýr.
Elbisenizdeki yað lekesini çýkarmak için
Bir kutu kolayý lekeli giyeceklerin üstüne
boþaltýn,Deterjaný ekleyin ve her zaman
yýkadýðýnýz gibi yýkayýn. Coca-cola yað
lekelerinin yok olmasýna yardým edecektir.
z Ayrýca araba ön camlarýndaki her türlü kuþ
pisliði yapýþan sinekler veya aðaçlardan
dökülen toz,polen, yapýþkan maddelerin
çýkarýlmasý en iyi madde Coca Cola + Pepsi +
Cola Turka’dýr
z 2001 yýlýnda Delhi Üniversitesinde "kim daha
fazla Coca-Cola içecek" diye bir yarýþma
yapýldýðýnda, sekiz litre Coca-Cola içerek
kazanan ve 10 dakika içerisinde herkesin gözü
önünde ölen kiþinin haberini duymuþsunuzdur
Neden öldü? Çünkü çok fazla karbondioksit
almýþtý ve kanýnda yeterli oksijen yoktu.
z Baþka bir örnek: Kýrýlmýþ diþinizi bir þiþe
Coca Cola''nin içine koyun ve 10 gün sonra
bakýn... Diþ 10 günde büyük oranda erir.

