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Dünya hakimiyeti ve petrol peþinde
koþan ABD Afganistan ve Irak’tan
sonra þimdide Ýran’ý hedef almýþ
durumda.
Ýsrail ajanlarý þimdiden Ýran içinde
operasyonlara baþladýklarýný ilan
ettiler. Bush ve çetesinin Ýran’a saldýr-
masý hemöene hemen kesin.
Bilinmeyen tek þey bunun ne zaman
olacaðý.

Havanýn giderek gerginleþtirilmesi
bu saldýrýnýn çok yakýnda olmasý
anlamýna geliyor.
Afganistan ve Irak’a saldýrýnýn fatu-
ralarý çok aðýr oldu. Ýran’a saldýrýnýn
faturasý da çok aðýr olacak. Irak’ta
yüzbinden çok insan öldü. Acaba
Ýran’da ne kadar ölecek?
Dünya savaþ karþýtlarý bu saldýrýyý
durdurmak için harekete geçti. Ýlk

ayaða kalkýþ 18 Mart’ta.
18 Mart’ta dünyanýn onlarca kentinde
savaþ karþýtlarý ABD’ye Irak’tan çekil,
Ýran’a dokunma sloganý ile yürüye-
cek..
Türkiye’de de Ýstanbul, Ýzmir,
Ankara, Adana ve Trabzon’da savaþ
karþýtlarý sokaklarda olacak.

SSaayyffaa::  66-77

BUSH ÝRAN’I
VURACAK

18 MART
cumartesi

SAVAÞSIZ  BÝR  DÜNYA  ÝÇÝN
Toplanma: Haydarpaþa Numune Hastanesi önü, saat: 12.00

Miting: Kadýköy Ýskele Meydaný, saat: 14.00

Toplanma: Cumhuriyet Meydaný, saat: 12.00
Miting ve konser: Gündoðdu Meydaný, saat: 14.00

Toplanma: Kurtuluþ Parký, saat: 13.00
Basýn açýklmasý: Ziya Gökalp Caddesi, saat: 14.00

ÝÝssttaannbbuull

ÝÝzzmmiirr

AAnnkkaarraa

Sosyalist Ýþçi bütün savaþ karþýtlarýný Küresel BAK pankartý altýnda yürümeye çaðýrýyor

18  Mart  Küresel
eylem  günü

AAffrriikkaa:: Johannesburg,
Omdurman, Santa Cruz de
Tenerif.
AAssyyaa-PPaassiiffiikk:: Adelaide,
Armidale, Brisbane, Jakarta,
Melbourne, Sidney,
Wellington.
AAssyyaa:: Adana, Ankara, Baðdat,
Basra, Bangkok, Karaçi, Kuala
Lumpur, Manila, Seul, Ýzmir,
Tokyo, Trabzon.
AAvvrruuppaa:: Aalborg, Aarhus,
Alicante , Amsterdam, Atina,
Barselona, Berlin, Bonn,
Bremen, Brüksel, Budapeþte,
Kopenhag, Dublin, Duisburg,
Cenova, Gijón, Göteborg,
Helsinki, Ýstanbul, Lizbon,
Ljubljana, Londra, Madrid,
Malmö, Lefkoþe, Odense,
Oslo, Reykjavik, Roma,
Roterdam, San Sebastián-
Donostia, Stokholm,
Tarragona, Warsawa, Viyana.
LLaattiinn  AAmmeerriikkaa:: Caracas,
Managua, San Juan, Santiago,
São Paulo, Tijuana-San
Francisco.
KKuuzzeeyy  AAmmeerriikkaa
Albuquerque, Ann Arbor,
Atlanta, Bangor, Battle Creek,
Bemidji, Berkley, Boston,
Buffalo, Burlington, Calgary,
Camden, Chattanooga,  Chico,
Colorado Springs, Covington,
Dallas, Davenport, Denver,
Detroit, Eau Claire, Edmonton,
El Centro, Evergreen,
Fayetteville, Fort Collins,
Fresno, Gainesville, Galveston,
Grand Rapids, Halifax,
Hartford, Highland Park,
Houston, Indianapolis, Irvine,
Janesville, Kalamazoo, Kansas
City, Kent, Ohio, Lake Helen,
Lansing, Las Vegas, Little
Rock, Los Angeles, Louisville,
Madison, Melbourne, Florida,
Memphis, Milwaukee,
Minneapolis, Mobile-New
Orleans, Mocksville, Montreal,
Mountain View, Naples, New
Bedford, New Haven, New
York, Oklahoma, Orange,
Ossining, Ottawa, Palo Alto,
Pittsburgh, Quebec City,
Roxbury, Salisbury, Salt Lake
City, San Diego, Santa
Barbara, Sarasota, Seattle,
South Portland, Southold,
Stevens Point, Þikago,
Tallahassee, Toronto, Tucson,
Vancouver, Victoria,
Washington DC, Winnipeg.

Herkese  eþit
ve  adil  yargý
Askerlerin, hele hele
generallerin yargýlan-
masý ancak genelkur-
mayýon iznine baðlý.
Genelkurmay her konu-
da devlet içinde devlet.
Belki de derin devlet.

Bir askerin görevinden
alýnmasýna hükümet
karýþamýyor. Yargý hiç
karu,ýþamýyor. Bir
askerin sivil yargý
kurumlarýnda yargýlan-
masý mümkün deðil.
Darbe yapan generaller
iþse ebediyen koruma
altýnda.

Bütün bunlar adaletsi-
zliðin temelidir. Bir de
Van savcýsýna yapýlan-
lara bakýn. Generalleri
iddianamede suçladý
diye derhal kýyamet
koptu ve hakkýnda taki-
bat baþladý. 
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“Sokaklarda yaþayan
evsiz kadýnlara bir çare
bulmak lazým, sürekli
hamile kalýyorlar, kürtaj
parasý vermektense,
kýsýrlaþtýrýlmalarý daha
iyi”
AAnnttaallyyaa  SSoossyyaall
HHiizzmmeettlleerr  ÝÝll  MMüüddüürrüü
RRaammaazzaann  ÖÖzzeenn

''Dün rektör, bugün
komutan, yarýn kim bilir
kim? Olayý büyütmeye-
lim diyorlar. Hukuka
saygýsý olan demokrat
insan olmak demek,
böyle olaylar karþýsýnda
tavýr takýnmak demektir.
Bu noktada da Türkiye
'Yeter artýk' deme 
ihtiyacý duymuyorsa
yazýklar olsun!”
AAnnaa  mmuuhhaalleeffeett  lliiddeerrii
DDeenniizz  BBaayykkaall

''Hükümet, ordunun 
hiyerarþik yapýsý içinde
kimin ne zaman hangi
göreve geleceði
konusundaki görevini
gayet iyi biliyor. Bu
görevi yaparken de
birkaç köþe yazarýnýn
yazýsýna takýlýp
kararýmýzý belirlemeyiz.
Bu kararý belirlerken 
hiyerarþik yapýyý gayet
iyi deðerlendirip gerilim-
lere fýrsat vermeden bu
ülkede bütün kurumlarla
dayanýþma içerisinde el
ele, omuz omuza adým-
larýmýzý atarýz''
TTaayyyyiipp  EErrddooððaann,,
BBaaþþbbaakkaann

"Beni býrakýn 1000 Ladin
getireyim."
MMeehhmmeett  AAllii  AAððccaa,,  kkaattiill

"Bunlarýn MHP içinde
yeri olamaz."
DDeevvlleett  BBaahhççeellii,,  MMHHPP  
lliiddeerrii,,  AAððccaa''yyýý  
kkaasstteeddiiyyoorr..  ((AAððccaa''nnýýnn
aavvuukkaattýý  MMHHPP  PPeennddiikk
bbeelleeddiiyyee  bbaaþþkkaannýý  aaddaayyýý,,
eesskkii  aavvuukkaattýý  iissee  1122  EEyyllüüll
ddaavvaassýýnnddaa  MMHHPP  aavvuukkaattýý
vvee  hhaappiisshhaanneeyyee  ssiillaahh
ssookkmmaayyaa  ççaallýýþþýýrrkkeenn
yyaakkaallaannddýý..))

"Sanýrým bize hoþ geldin
diyorlar ama bu pek
barýþçý bir hoþ geldin
deðil."
GGeeoorrggee  BBuusshh,,  1122  AArraallýýkk
22000055

"Benim gördüklerimi
görürseniz bir daha
hiçbir savaþý destekle-
mezsiniz."
RRoobbeerrtt  FFiisskk,,  ggaazzeetteeccii

”

“
KÝM NE DEDÝ?

Türkiye'de alýþkýnýz:
yapanýn yaptýðý yanýna kâr
kalýr. Devletin kasasýný
soyanlar bakan, baþbakan
olur, mahkemede beraat
ederler. Susurluk gibi
ancak 'muz cumhuriyetle-
ri'nde rastlanabilecek skan-
dallar patlar, suçlular 'þe-
refli' ilan edilir. Bin gizli
operasyon yapýp üç bin
faili meçhule imzasýný
atanlar, "gerekirse bin
operasyon daha yaparýz"
derler ve parti baþkaný
olurlar. Çatlýlar, Aðcalar
halk kahramaný ilan edilir.

Geçtiðimiz kasým ayýnda
Þemdinli'de bombalar pat-
ladý yine. Suç hemen
PKK'ye yýkýlmak istendi
ama bu kez faka bastýlar.
Çünkü halk suçlularý biz-
zat yakalayýp polise teslim
etti. Bombayý atan astsu-
bay hakkýnda þimdi müeb-
bet hapis istemiyle dava
açýlmýþ durumda. 

Ancak bu arada Kara
Kuvvetleri Komutaný Yaþar
Büyükanýt bombayý atan
katilin 'iyi çocuk' olduðunu
duyurdu. Ve þimdi gerçek-
ten cesur bir savcý (çünkü
Türkiye'de bu derece üst
düzey bir komutan hakkýn-

da, býrakalým dava açmayý,
temkinsiz konuþmak bile
insanýn baþýna büyük bela
açabilir) Büyükanýt hakkýn-
da suç duyurusunda
bulundu. 

Ýddianamesinde sadece
Büyükanýt deðil pek çok
komutanýn ismi geçiyor.
Hem de rüþvet, yolsuzluk,
çete kurma gibi iddialarla.
Geliþme büyük tepki
uyandýrdý. Çünkü Van gibi
'uzak' bir kentin savcýsýnýn
böyle bir þeye cüret etmesi-
ni kimse beklemiyordu.
Hemen ordu üst düzey
komutanlarý Ankara'da
toplandý ve ordunun
sözcüsü Hürriyet gazetesi
aracýlýðýyla savcý ve
hükümet tehdit edildi. 

Baþbakan ve Adalet
Bakaný'na da Genelkurmay
tehdidine uygun açýkla-
malar yaptýrýldý. Bu gibi
olaylarýn demokratik bir
ülkede yaþanmayacaðý,
askerlerin istediði zaman
açýklama yapamayacaðý,
siyasete ve yargýya müda-
hale edemeyecekleri bir
yana, savcýnýn iddi-
anamesindeki bir þey
dikkat çekici. Þöyle diyor
savcý "O tarihlerde 17 adet

bomba atýlmýþ. Bunlardan
yanlýca ikisini PKK üstlen-
miþ. Bu iki astsubay tutuk-
landýðýndan beri bir kez
bile bombalama olayý
olmamýþ". 

Aslýnda her þey çok açýk
deðil mi? Terörle mücadele
adý altýnda yürütülen kirli
savaþýn yarattýðý büyük
rantý paylaþanlarýn rahatý
kaçmaya baþladý.
Büyükanýt bölgede görev
yapan ve bombayý atan-
larýn kendi yanýnda
çalýþtýðýný (ve iyi çocuklar
olduðunu) bizzat kendisi
açýklamadý mý? Peki bu
adamlarýn komutanlarýnýn
haberi olmadan, býrakýn
bombayý, adým bile ata-
mayacaklarýný, en azýndan
askerlik yapmýþ herkes
bilmiyor mu? 

Büyükanýt'a büyük ola-
sýlýkla bir þey olmayacak.
"Paþalar gibi" yaþamaya
devam edecek. Çünkü bu
tür yargýlamalar yalnýzca
cesur savcýlarýn giriþim-
leriyle gerçekleþmez.
Þili'deki gibi kitle hareket-
leri sonucunda gerçeðe
dönüþür. Yine de en azýn-
dan geceleri uykularýnýn
kaçmasý bile iyi bir þey.

Dünyadaki karikatür
krizinden çok önce
Türkiye'de bir karikatür
krizi yaþanmýþtý.
Cumhuriyet gazetesi çizeri
Musa Kart baþbakaný bir
kedi yavrusu þeklinde
çizdiði için hakkýnda dava
açýlmýþtý. Daha sonra
meslektaþlarýna destek
olmak isteyen Penguen
dergisi çizerleri de bir
sayýlarýnýn kapaðýný
"Tayipler Alemi" baþlýðýyla
ve Tayyip'i çeþitli hayvan-
lara benzeten figürlerle

süslemiþlerdi.
Tayyip hiç vakit kay-

betmeden onlar hakkýnda
da hakaret davasý açtý.
Þimdi mahkeme bu
karikatürlerin isnat edilen
suçlarý oluþturmadýðýna
hükmetti. Ancak
Kasýmpaþa delikanlýsý, her
zamanki 'terbiyeli'
üslubuyla mahkeme
kararýnýn kendisini
ilgilendirmediðini, "en kut-
sal varlýk olan insanýn hay-
van biçiminde resmedile-
meyeceðini" söyledi,

diyemiyoruz, baðýrdý. 
Belki gözden kaçmýþtýr,

bizim dikkatimizi çekti.
Tayyip bu konuyu gün-
deme getirirken bir köylü
kurnazlýðý yapýyor.
Peygamberle ilgili Avrupa
gazetelerinde yayýnlanan
ve büyük bir tepkiyle
karþýlanan karikatürlerin
yarattýðý kriz ortamýný
hatýrlatýyor ve Müslüman
seçmenin dini duygularý
hazýr ayaktayken, aradan
kendi durumunu da sýyýr-
maya çalýþýyor. O

karikatürlerle hiç alakasý
olmayan bu karikatürleri
eþdeðer gösterip çizerler
karþýsýnda, kamuoyunun
gözünde haklý konuma
geçmeyi umuyor. 

Bu ucuz numaralarý kaç
kiþi yutuyor bilemeyiz.
Ama sözkonusu olan ken-
disi aleyhine bir karar
olunca yargý kararlarýný
tanýmayan bir baþbakan,
maazallah biraz daha güç
kazanýrsa, kimbilir ne san-
sür yasalarý gündeme gele-
cek.

Nihayet  cesur  bir  savcý

Aslan Tayyip yine kükredi

Bush  ve
Blair'in  tanrýsý
daha  tehlikeli
BBuusshh::  ""IIrraakk''ýý  iiþþggaall  eettmmeemmii
TTaannrrýý  iisstteeddii""..
BBllaaiirr::  ""BBeennii  TTaannrrýý  yyaarrggýýllaa-
yyaaccaakk""..

Bush "Tanrý bana,
'George git ve Irak'taki
diktatörlüðü devir' dedi.
Ben de buyruðu yerine
getirdim. Bu bana
Tanrý'nýn verdiði bir mis-
yon" demiþti.

Þimdi de Bush'un adeta
"kan kardeþi" olan Tony
Blair Irak savaþýyla ilgili
"Bu gibi þeylere inancýnýz
varsa, son yargýnýn
baþkalarý tarafýndan verile-
ceðini bilirsiniz. Eðer
Tanrý'ya inanýyorsanýz,
son yargýnýn Tanrý'ya ve
tarihe ait olduðunu
bilirsiniz" demiþ.

Kaynaðýný dinden alan
her türlü politika tehlike-
lidir. Çünkü kendisini
sorgulanamaz ilan eder.

Her türlü baský, saldýrý
ve þiddet "Ýlahi Adalet"
için zorunlu gösterilir. Bu
nedenle Ýslami rejim ve
þeriat devleti kurmak
isteyen, topluma dini
referanslarla müdahale
eden politik Ýslam tehlikeli
bir hareket olarak
görülebilir. Ama yukarýda-
ki sözleri sarf eden Bush
ve Blair de sürdürdükleri
kanlý savaþý haklý çýkar-
mak için insanlýðýn vic-
danýna, belki de kendi vic-
danlarýna seslenirken yine
dine baþvuruyorlar.

Irak'taki insanlýk dýþý
iþgale direnenler de
Tanrýdan söz ediyor, bu
kanlý iþgali yürütenler de.

Bu savaþta Bush-Blair
cephesinin diðerlerini
suçlamalarýna alet olup
laik uygarlýðý savunu-
yoruz diye eleþtiri oklarýný
politik Ýslam'a yön-
lendirmek büyük hata.
Çünkü bugün esas tehlike
tüm dünyayý ele geçirmek
isteyen Bush ve kan
kardeþi Blair'dir.

El Kaide ve benzeri
örgütler Tanrý buyruðu
diye insanlarýn kafasýný
kesiyor veya üç beþ bomba
patlatýyor. Emperyalistler
ise yüz binlerce insaný her
türlü silahla ve insanlýk
dýþý yöntemlerle katlet-
meye devam ediyor.

Eðer Tanrý diye bir þey
varsa Bush ve Blair'inki
çok daha tehlikeli
görünüyor.
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Geçtiðimiz günlerde Demokratik
Toplum Partisi bir çaðrý yaptý. DTP’nin
eþ baþkanlarýnýn imzasý ile yayýnlanan
çaðrýda “Bugün artýk hem Kürtlerin
hem de birer Kürt sorunu olan devlet-
lerin anlamasý gereken þudur ki, þiddet
hiçbir þekilde, siyasal ve adil bir
çözüme hizmet etmemektedir. Þiddet
kullanarak, siyasal ve kültürel
kazanýmlar elde etmenin imkaný
olmadýðý gibi, þiddet kullanarak, bir
halkýn en doðal kültürel ve siyasal
haklarýný bastýrmak, inkâr etmek veya
yok saymak da mümkün deðildir. O
halde, þiddetin siyasal yaþamýmýzda
bir seçenek olmaktan çýkmasý bir
zorunluluk ve gerekliliktir.” deniyor.

DTP çaðrýsý daha sonra geçen
dönemde ki barýþçý sürecin pek
baþarýlý olmadýðýný ama son olarak
aydýnlarýn inisiyatifi ile baþlayan
sürecin olumlu bir geliþme olduðunu
vurguluyor ve bu süreci ileri çekmek
gerektiðini anlatýyor ve “sonuç olarak
“Demokratik Toplum Partisi, üç aþa-
malý bir barýþ ve demokrasi programý
önermekte ve bu programýn hayata
geçmesi için, tarihi bir misyon ve
siyasal sorumluluk yüklendiðini dek-
lere eder” diyor.

DTP’nin bu çaðrýsý ile Kürt sorununda
yeni bir süreç baþlamakta. Bu nedenle
bu çaðrý tarihi bir anlama sahip.

Bir önemli nokta da DTP açýkla-
masýnýn bütün Kürtleri kapsamakta
olmasýdýr.

Þimdi Kürtler bir kez daha barýþçý
çözüm öneriyorlar. Çatýþmalara dur
çaðrýsý yapýyorlar. PKK’dan silahlý güç-
lerini sýnýrlarýn dýþýna çýkarmasýný isti-
yorlar. Hükümetten ve
Genelkurmay’dan da bu çaðrýya olum-
lu cevap bekliyorlar. Demokratik ve
siyasal adýmlar atýlmasýný istiyorlar. Bu
durumda PKK’nýn silahsýzlandýrýl-
masýnýn mümkün olduðu vurgulanýyor.

Kürtlere olumlu cevap verilmelidir.
Kürt sorununa barýþçý bir çözüm
mümkündür ve gereklidir. Yeni bir
çatýþma ortamýndan hiçkimsenin yararý
olmaz. Çatýþmadan sadece çok küçük
bir çevre rant yemektedir.

Barýþ ise bütün Türkiye’de rahatlama
getirecektir.

Kürtler ilk adýmý attý. Sýra hükümette
ve Genelkurmay’da.

Çözüme
giden  yol

F.  ALOÐLU

BBugünlerde adlarý öne çýkan iki
general var. Biri 26 yýl önce yap-
týðý korkunç þeyleri bugün de

savunuyor. "Gene yaparým" diyor.
Onlarca insanýn idamýný onaylamýþ.

"Elim titremedi" diyor. Onbinden çok
insaný vatandaþlýktan çýkarmýþ.
Yüzbinlerce insaný iþkencelerden
geçirmiþ. Binlerce insanýn iþkencede
ölmesine neden olmuþ ve hala "gene
yaparým" diyor. Yaptýklarýnýn tartýþýl-
masýný bile gereksiz görüyor.

Bu general diðer general
arkadaþlarýyla birlikte seçilmiþ bütün
kurumlarý yönetimi altýndaki asker-
lerin silah gücüyle daðýttý. Ülkenin
parlamentosunu, hükümetini devirdi.
Ve sonra da gene elindeki silahlý gücü
kullanarak yaptýklarýnýn tartýþýlmasýný,
yargýlanmasýný olanaksýz kýldý.

Bu nasýl bir güvenlik gücü? Halk
seçimlerde oy vererek bir parlamento
seçiyor, bu parlamento bir hükümet
kuruyor. Sonra 5 general bu hükümeti
ve parlamentoyu beðenmiyor ve
deviriyor. Hatta bazen idam ediyor.

Oysa güvenlik gücü bunlar. Yani
halkýn güvenliðini saðlamak zorun-
dalar. Parlamentonun ve hükümetin
de güvenliðini saðlamak zorundalar.
Oysa onlar güvenliðini saðlamakla
görevlendirildikleri kurumlarý bizzat
yýkýp deviriyorlar. Onlarýn güvenlik-
ten sorumlu olmalarýna kim inanýr?

Ýkinci general bugünlerde Genel
Kurmay Baþkaný olacaðý günleri heye-
canla bekleyen bir kuvvet komutaný.

Aklýna gelen her konuda tehditler
içeren konuþmalar yapýyor. Aklýna
gelen her konuda ileri geri konuþuyor.
O da birincisi gibi elindeki silahlý
kuvvete güveniyor. O da gözünü kýrp-
madan beðenmediði için hükümeti
devirebilir. Çünkü elinde maaþlarýný
bizim ödediðimiz bir silahlý güç var.

Bu general son olarak saðý solu bom-
balarken suçüstü yakalanan iki astsu-
bayý açýkça korudu. "Ýyi çocuklardýr.
Yakýným olurlar" dedi Yani dokun-
mayýn onlara, onlar benim adamým
dedi.

Nasýl yani? Büyük generalin adamý
olduklarý için yargýlanmayacaklar mý?
Serbestçe gezecekler ve yeni bombalar
mý atacaklar. Terör eylemlerine ünifor-
malarý ile devam mý edecekler?

Büyük general böyle istiyor ama bir
savcý olmasý gerektiði gibi bu büyük
general hakkýnda soruþturma açýlmasý
gerektiðine karar verdi.

Öyle ya bu büyük general suçüstü
yakalananlarý açýkça savunuyordu.
Belki suçta parmaðý vardý ki savcý bu
doðrultuda da bazý iddialara sahip.

Generallerin cevabý ayaklanmak.
"Ordu yýpratýlýyor!" Kendisini "ana
muhalefet lideri" olarak gören bir
zavallý politikacý eskisi de bu arada bu
"orduya karþý darbedir" demiþ. Ordu
ne yaparsa doðrudur diye düþünen-
lerden. Politikasý devrin devleti
savunma üzerine kurulmuþ.

Þimdi ne olacak? Tabii ki büyük ge-
neral yargýlanmayacak. Basýn onun
yargýlanmasý için sesini çýkarmayacak.
Politikacýlar korku içinde baþlarýný
önlerine eðecekler. Büyük generalin
yargýlanmasýný isteyen politikacýlar ve
gazeteciler dahi seslerini kesecekler.

Çünkü ilk bahsettiðimiz general
zamanýnda o kadar çok kan döktü, o
kadar çok acý çektirdi ki insanlar
baþlarýný önlerine eðerek susmayý ter-
cih ediyorlar. Ýlk bahsettiðimiz general
askeri darbe yapmayý öylesine meþru-
laþtýrýyor ki bugün de darbe yapmak
meþru. Halký korumakla görevli bir
kurum halkýn iradesini çiðneyebilir.
En kötüsü ise halký korumakla görevli
bu kurumda tek bir kiþi çýkýp gerçek-

ten halký korumak için bir þey
yapamýyor. Birileri parlamentoyu
daðýtýrken, sokaklarda tanklar ge-
zerken bir baþkalarý çýkýp halký savun-
muyor. Oysa bunun için bizim
ödediðimiz vergilerden maaþ alýyor-
lar...

Ama sonra bakýyorsunuz ayný insan-
lar, ayný politikacýlar ve gazeteciler
özgürlüklerden, demokrasiden
bahsediyorlar.

Büyük general suçlu mudur, deðil
midir bilemeyiz. Bomba atan astsu-
baylarla iliþkisi tam olarak nedir onu
da bilmeyiz. Belki onlarýn çocuklarý
sünnet olurken kirvelik yapmýþtýr.
Hepsi budur. Ya da baþka iliþkileri
vardýr. Kim bilir? Yeterince cesur olsa
yargýnýn önüne çýkar ve hesap verir.

Dost, düþman herkes gerçekleri, o da
aklýna geldiði gibi konuþmamasý
gerektiðini, öðrenir. 

Bu ülkede devlet memurlarýnýn poli-
tik konularda konuþmasý zaten ayrýca
yasaktýr ve generaller de kendileri
baþka türlü düþünseler de aslýnda
devlet memurudurlar. Bir öðretmen,
bir vergi memuru ya da bir saðlýk ele-
maný gibi.

Peki, çözüm ne? Bu generallerin bu
keyfi tutumlarýndan nasýl kurtula-
caðýz? Canlarý sýkýlýnca darbe yap-
malarýný, yüzlerce, binlerce insanýn
ölümüne neden olmalarýný nasýl
engelleyeceðiz?

Dünyada bunun örnekleri var. Üste-
lik Türkiye'de de örneði var. Darbe
yapmaya kalkýþan generali tutup
kulaðýndan yargýlarsan, arkasýndaki
askeri güce dayanarak politikaya
müdahale eden generale iþten el çek-
tirirsen, devletin bütün kurumlarýnda
bu arada silahlý kuvvetlerde de þef-
faflýðý öne çýkarýrsan, eskiden darbe
yapmýþ olan generalleri toplayýp
hapse atarsan ve genelkurmayý savun-
ma bakanlýðýna baðlý bir kurum haline
getirip, MGK'yý daðýtýrsan, o vakit
nasýl bir vergi memuru darbe yap-
maya kalkýþmazsa bir general ya da
baþka bir subay da darbe yapmaya
kalkýþmaz.

Talat Aydemir darbe yapmaya
kalkýþtý. Hem de iki defa ve her iki
defasýnda da durduruldu. Demek ki
darbeleri durdurmak mümkün.

Ýþe Evren'den baþlamak gerek. Onu
asmayalým ama hapiste besleyelim.

Ýki general

marksizm 22000066
19-20-21 mayýs, 2006, istanbul

DSÝP tarafýndan düzenlenen Marksizm toplantýlar dizisi bu sene 19-221  mayýs tarihleri
arasýnda Ýstanbul’da yapýlacak. 3 gün sürecek olan Marksizm  2006’da 8 konu tartýþýlacak:

1199  MMaayyýýss  CCuummaa  Savaþ ve emperyalizm Küresel ýsýnmayý nasýl durdurabiliriz?
Kürt sorununda çözüm yollarý

2200  MMaayyýýss  CCuummaarrtteessii Kapitalizm sonrasý yaþam 21. yüzyýlda marksizm
Sinema ve direniþ

2211  MMaayyýýss  PPaazzaarr  Ýslamafobi ve antiemperyalist mücadele Antikapitalist hareketin
geleceði ve yeni sol

Hareketin çeþitli sorunlarýnýn tartýþýlacaðý Marksizm  2006 hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için
0212  -  249  17  76 veya 0536  -  335  10  19’u arayýn
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Türkiye'de demokrasinin bir
milim geliþmesi ve solun biraz
olsun nefes almasý için, anlaþýlan o
ki CHP lideri Deniz Baykal'ýn poli-
tikadan vazgeçmesini beklememiz
gerekecek.

Nerede demokratik bir adým atýl-
sa, orada Baykal'ýn itirazlarýný
duyuyoruz.

Ne zaman milliyetçiliðe karþý bir
geliþme yaþansa o zaman sahneye
Baykal çýkýyor.

Gerçekten de Baykal'ý anlatmaya
sözcükler yetmiyor. Bir pop star
edasýyla çýktýðý kongrede yeniden

CHP'ye genel baþkan seçilmiþti ve
sonraki genel seçimlerde CHP tari-
hinde ilk kez onun genel baþkan-
lýðýnda parlamento dýþýnda
kalmýþtý.

Çok þey söylenebilir onun için
ama o her þeyden önce bir devlet
adamý. Onun için her þeyden önem-
li olan devletin bekasý. Misak-ý
Milli'nin çýkarlarý ve koyu Türk mil-
liyetçiliðinin sistematik tüm
araçlarý Baykal'ýn korumak için
yemin ettiði deðerleri oluþturuyor.

Sol olduðunu iddia eden bir par-
tinin genel baþkanýnýn, zaman
zaman külhanbeyi tavýrlar alarak
savunduðu deðerlerin emekçilerin
çýkarlarýyla ne ölçüde uyuþtuðunu
düþünmesi gerek. Baykal'ýn böyle
bir düþünce sürecinden, moda dey-
imle, bir fikir jimnastiði babýnda
bile geçmediði çok açýk.

Ermeni Konferansý günlerinde
Baykal'ýn vücut dilinden
anladýðýmýz, konferansý
düzenleyenleri küçümsemekte

olduðuydu.
Kýbrýs sorunu gündeme

geldiðinde, Kýbrýs halký, geleneksel
Türk politikasýna "hayýr"
dediðinde, "vatan elden gidiyor"
davulunu gürültüyle çalanlarýn
baþýnda Baykal ve partisi geliyor-
du. Baykal için bir halkýn baðýmsýz
iradesi deðil, Türk devletinin
geleneksel çýkarlarý önemliydi.

Belli ki yaðmurlu bir gecede
Baykal düþünmüþ ve CHP'nin
ancak ve ancak milliyetçilik
yaparak, sadece ve sadece
statükoyu/kurulu düzeni savu-
narak geliþebileceðine karar ver-
miþ.

Bu statükonun iþçilerin nefret
ettiði bir geçmiþe tekabül
etmesinin Baykal için bir önemi
yok.

Türk milliyetçiliðinin özgürlükleri
baský altýna alan köhnemiþ bir
yobazlýk olmasý CHP liderliði için
kayda deðer bir olgu deðil.

Tepeden týrnaða bir saçmalýklar

manzumesi olan "kamusal alan"
ve türban" tartýþmalarýnda, laikliði
papyon, frak ve balo elbisesine
indirgeyen baskýcý laikliðin, iþçi
sýnýfý ve ezilenlerin önemli bir
bölümünü karþýsýna aldýðýný farkýn-
da deðil. Belki de farkýnda ama
özgürlükleri savunacaðýna sahte
bir laikliði savunmak kolayýna
geliyor.

Bu laikliðin, geniþ emekçi yýðýnlar
arasýnda yapay bir bölünme yarat-
masý ve bu bölünmeden solun
kazanýmla çýkmasýnýn olanaksýz
olmasý, Baykal ve ekibi açýsýndan
teferruat.

Kýbrýs teferruatý, Ermeni teferru-
atý, türban ve "kamusal alan"
teferruatý derken, CHP devasa bir
bütün olarak emekçi sýnýflarýn
kalbinden sökülüp atýldý. CHP'nin
emekçi sýnýflar için bir alternatif
olmaktan çýkmasýnýn iyi mi kötü mü
olduðu bugünün tartýþmasý deðil.
Bugünün tartýþmasý, iþçi sýnýfýnýn
reformlar için mücadele ederken

yüzünü çevireceði, güveneceði bir
siyasi seçeneðinin mevcudiyetini
uzun süredir yitirmiþ olmasýdýr.

Bu sürecin pik noktasýný Baykal'ýn
Orgeneral Büyükanýt'ý savun-
masýdýr. Baykal, "insaf" dedirten
bir þekilde Büyükanýt hakkýndaki
savcýlýk iddianamesini, "orduya
karþý bir darbe giriþimi" olarak
yorumladý.

Býrakalým bir solcuyu,
demokrasiye teðet geçmiþ bir liber-
al bile, Büyükanýt'ý, Þemdinli olay-
larýnýn sorunlusu hakkýnda konuþ-
tuðu gün, istifaya davet etmeyi
zaruri görürdü.

Baykal solcu deðil, demokrat
deðil.

Ýlerde tarihçiler, Baykal'ýn
Büyükanýt'ý savunduðu günü,
CHP'nin kenarýnda köþesinde
kalmýþ olan 250 gram sosyal ve
demokrat yanýn da çürütüldüðü
gün olarak ilan edecekler.

MMuussttaaffaa  MMEETTÝÝNN

KKoommpplloo  tteeoorriilleerrii

Deniz  Baykal:
O  bir  devlet  adamý

HABERLER

4 Mart'ta Frankfurt'ta yaptýðýmýz
iklim deðiþikliði kampanyalarý
buluþmasýna çeþitli ülkelerden
toplam 16 aktivist ve kampanyacý
katýldý. Katýlan ülkeler þunlardý,
Çek Cumhuriyeti, Ýngiltere,
Türkiye, Finlandiya, Almanya,
Hollanda ve Fransa.  Katýlan
örgütler açýsýndan da gayet zengin
bir toplantýydý. Toplantýda bulu-
nan örgütler; Ýngiltere iklim
deðiþikliðine hayýr kampanyasý,
Türkiye(Ýzmir ve Ýstanbul) iklim
deðiþikliðine karþý kampanyalar,
Greenpeace international,
Greenpeace Almanya, Almanya
yeþiller partisi, Almanya yeni sol
parti, Fransa yeþiller partisi,
Fransa alternatif yeþiller hareketi,
Friends of earth international,
Greenpeace Hollanda ve uluslar
arasý yeþillerdi.

Toplantý öncelikle her ülkenin
geçtiðimiz 3 Aralýk küresel ýsýn-
maya karþý küresel eylem günü
deneyimlerini aktarmalarý ile
baþladý. Londra'daki 10 bin kiþilik
miting ve Ýstanbul'daki 2 bin kiþi-
lik eylem Avrupa'da yapýlmýþ en
büyük eylemler olarak önemli
deneyimlerdi. Deneyimlerimizi
paylaþýrken yeni eylemleri nasýl

örmemiz gerektiði konusunda
yaptýðýmýz tartýþmalar da bizim
için önemli bir deneyim oldu.

Geçtiðimiz 3 Aralýðýn kýsa bir
deðerlendirmesini yaptýktan sonra
önümüzdeki yýlýn eylem süreçleri-
ni tartýþmaya baþlamadan önce
toplantýnýn ve iklim deðiþikliðine
karþý yapýlan kampanyalarýn
amaçlarýndan söz ettik. Ýki temel
amaç belirledik. Bu amaçlardan
uzun sürede gerçekleþtirmeyi
planladýðýmýz amaç uluslar arasý
bir iklim kampanyalarý aðý oluþ-
turmak ve ortak düþmana karþý
ortak eylemler yürütmek, kýsa
sürede gerçekleþtirmeyi plan-
ladýðýmýz amaç ise kampanyalar
yapýp belirli hedeflerimizi gerçek-
leþtirmeye çalýþmak; örneðin
Bush'un Kyoto Protokol'ünü imza-
lamasýný saðlamak.

Daha sonra 2006'da kýsa süreli
amacýmýzý gerçekleþtirmek, uzun
süreli amacýmýzýn gerçekleþmesini
de kolaylaþtýrmak için bu yýl
Nairobi'de yapýlacak olan
Birleþmiþ Milletler iklim deðiþik-
liði konferansý süresince "iklim
deðiþikliðini durdurun"
mesajlarýný vereceðimiz yeni bir
eylem gününün önemi üzerine

konuþtuk. Eylemi konferansýn tam
ortasýna denk gelen cumartesi
yapmayý planlýyorduk ama ABD,
Ýngiltere, Yunanistan, Almanya ve
Fransa için 11 Kasým günü uygun
olmadýðýndan küresel eylem aðýný
bozmamak adýna konferans baþla-
madan önceki cumartesi olan 4
Kasým'da eylemleri bir istisna ile
gerçekleþtirmeye karara verdik.
Nairobi'de eylemlerin mutlaka ve
mutlaka 11 Kasýmda olmadý
gerektiðini konuþtuk, delegeler
oradayken onlarýn üzerinde iklim
deðiþikliði konusunda artýk bir
önlem almalarý gerektiði baskýsýný
uyandýrmanýn tek yolunun bu
yöntem olduðunda fikir birliðine
vardýk.

Böylece 4 Kasým'da eylem
örgütlememiz gereken il ve
ülkelerin listesini çýkardýk. Bu liste
Londra'dan Ýstanbul'a,
Helsinki'den Stockholm'e,
Rusya'dan Ýsveç'e kadar uzanan
Avrupa'da 16 il ve ülkenin ismini
içeriyor. Bunun yaný sýra Latin
Amerika, ABD ve Asya'daki
arkadaþlarla da görüþüp kampa-
nyalarý uluslar arasý hale getirip
daha çok ülkeye yaymanýn yol-
larýný arayacaðýz. 

Daha sonra bir kampanyalar bir-
liði kurmanýn baþlangýç nokta-
larýndan biri olan bir internet sitesi
kurmak, bir ortak iletiþim aðý
yaratmak ve bir ortak logo belir-
lememiz gerektiði kararýna vardýk.
Böylece her kampanyanýn kendisi-
ni uluslar arasý bir aðýn parçasý
hissetmesi gitgide kolaylaþacaktýr.

Son olarak kararlaþtýrdýðýmýz þey
de internet üzerinden iþleri ne
kadar kolay yürütürsek yürütelim
yine de belirli aralýklarla toplan-
mamýz ve kampanyalarýmýzýn
gidiþatýný yüz yüze deðer-
lendirmemizin gerekliliðiydi.
Bunun için Avrupa'nýn doðusun-
dan arkadaþlarýn Avrupa Sosyal
Forumu'na katýlma kolaylýklarý
düþünüldüðünde önce ASF'ye
gelecek arkadaþlarla ASF bünye-
sine dâhil olmadan bir toplantý
yapmayý daha sonra da
Avrupa'nýn batýsýndan gelemeye-
cek olan arkadaþlar olduðunu da
göz önünde bulundurarak 17
Haziran'da yerini þu an tam olarak
belirlemediðimiz Avrupa'nýn
batýsýnda bir kentte tekrar buluþ-
maya karar verdik.

GGöökkþþeenn  ÞÞAAHHÝÝNN

FFrraannkkffuurrtt  iikklliimm  ddeeððiiþþiikklliiððii
kkaammppaannyyaallaarrýý  bbuulluuþþmmaassýý

Bursa’da
BAK toplantýsý

Uludað Üniversitesi'nde
yapýlan ve Mehmet Ali
Alabora'nýn konuþmacý
olarak katýldýðý,"Irak'ta
iþgale son, Ýncirlik üssü
kapatýlsýn" konulu panele
300-350 civarý katýlým oldu.

Küresel BAK'ýn nasýl doð-
duðu, kavram olarak ne
anlama geldiði ve iþlevleri,
savaþ karþýtý harekatýn
dünya çapýndaki yankýsý,
tezkerenin reddediliþi, Irak
savaþý süreci gibi konularýn
yanýsýra 11-17 Mart Barýþ
Panayýrý ve 18 Mart eylemi
de gündem baþlýklarý
arasýndaydý.

Panayýra ve sonrasýnda 18
mart eylemine çaðrý
yapýldý.

Panel, savaþa verilen tep-
kinin duyarlýlaþtýrýlmasý ve
kiþisel bilincin uyandýrýl-
masý açýsýndan olumlu
geliþim saðladý.

Avrupa Sosyal Forumu-
’nun (ASF) Frankfurt Ha-
zýrlýk Toplantýsý 2-5 Mayýs
tarihlerinde yapýldý. Top-
lantýya Avrupa’nýn birçok
ülkesinden ve örgütünden
150 kiþi katýldý. 

Birçok að toplantýsýnýn da
yapýldýðý hazýrlýk toplan-
týsýnýn gündemini, çoðun-
lukla Atina’da yapýlacak
ASF’nin program tartýþ-
malarý oluþturdu. ASF’ye
bugüne kadar 500’den
fazla örgüt 800’den fazla
seminer önerisinde bulun-
muþ durumda. Frankfurt

toplantýsýyla beraber,
bugüne kadar ASF için
yapýlmýþ olan seminer
önerileri, salon imkanlarý
ölçüsünde birleþtirilmeye
baþlanacak. 

Frankfurt’ta ayrýca að
toplantýlarý da yapýldý.
Savaþ ile ilgili yapýlan að
toplantýsýnda Almanya,
Ýngiltere, Yunanistan gibi
ülkelerden gelen temsilcil-
er 18 Mart eylem hazýrlýk-
larý hakkýnda bilgi verdiler.
Bu yýl 18 Mart eylemlerinin
Ýngiltere ve Yunanistan’da
büyük olmasý bekleniyor.

Atina’da yapýlacak Sosyal
Forum’da 210 tane seminer
gerçekleþtirilecek. Atina
forumunda 5 temel baþlýk-
ta da büyük toplantýlar
düzenlenecek. Bu toplan-
týlar savaþ, neoliberalizm,
AB anayasasýna karþý
mücedele, iklim deðiþikliði
ve ýrkçýlýk temalarýnda
yapýlacak. Türkiye’den
TMMOB, KESK, Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, Karakedi
Kültür Merkezi gibi birçok
kurumun da seminer
yapacaðý ASF’ye

Türkiye’den yoðun bir
katýlým bekleniyor. 

Frankfurt toplantýsýnda
açýkça görüldü ki Atina’da
4-7 Mayýs’ta yapýlacak ASF
toplantýlarý antikapitalist
hareketin önemli buluþ-
malarýndan biri olacak.

Atina’da, son iki yýldýr
Avrupa’nýn çehresini
deðiþtirmiþ olan savaþ ve
neoliberalizme karþýtý
hareketlerden çok sayýda
aktivist biraraya gelip hem
kendi deneyimlerini hem
de hareketin geleceðini
tartýþacak.

Antikapitalist hareket Atina’da Atina’ya,
Avrupa
Sosyal

Forumu’na
katýlmak için 

0537
354

29  39

Lindsey
German
Ýzmir’deydi

Ýngiltere Savaþý
Durdurun Koalisyonu-
’ndan Lindsey German
Ýzmir’de iki toplantý yaptý.

Ýlki Ege Üniversitesi’nde
gerçekleþen toplantý çok
canlý geçti. Savaþa karþý
Ýngiltere’de yaptýklarýný
anlatan German ABD’nin
Ýran’a da saldýrmaya
hazýrlandýðýna iþaret etti.

Ýkinci toplantý ise Konak
Kültür Merkezi’ndeydi.

German bu toplantýda da
1 Mart’ta Türkiye’de tezk-
erenin durdurulmuþ
olmasýnýn önemine vurgu
yaptý ve bir kere daha
Ýran’a saldýrýlmasý
tehlikesinden söz etti.

BAK Ýzmir’de liseli genç-
lerin çýkardýðý Genç
Praksis dergisi okurlarý ile
de buluþulan bir toplantý
yaptý. Toplantý’da Genç
Praksis dergisinden Suzan
Iþýk, Bak’tan Doðan
Tarkan’ýn yaný sýra þair
Asým Gönen’de konuþtu.
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Alex CALLINICOS

“Beni tanrý yargýlayacak”
derken Blair aslýnda bu
dünyadaki yargýlamalara
hiç aldýrmadýðýný anlat-
maya çalýþýyor.

Ancak bu küstahlýk için
çok geç. ABD’de kamuoyu
Ýngiltere’den daha hýzlý bir
biçimde Irak macerasýna
karþý tutum alýyor.

Bu dönüþün
iþaretelerinden birisi de
Francis  Fukuyama’nýn
“Yeni Muhafazakarlýðýn
Ardýndan” baþlýklý yazýsý. 

Yeni Muhafazakarlar 11
Eylül’den çok öncesinden
beri Irak’a karþý savaþý
savunan Cumhuriyetçi
Partili entellektüel grup.

Klüplerinin ismi Yeni
Amerikan  Yüzyýlý Projesi.
Ýyi bilinen isimlerinden
birisi Bush’un ilk yöneti-
minin savunma bakaný
yardýmcýsý ise Paul
Wolfowitz. 

Yeni muhafazakarlar
Birinci Dünya savaþý son-
srasýnýn ABD Baþkaný
Wilson’un ABD tarzý liberal
demokrasinin yayýlmasýnýn
dünyaya barýþ ve refah
getireceðine inanýyorlar.

Ancak Wilson’un tersine
yeni muhafazakarlar ulus-
lararasý örgütlere inanmýy-
orlar onun yerine ABD
askeri gücünün
“demokratik” kapitalizmi
bütün dünyaya yayabile-
ceðine inanýyorlar.

Irak’ýn fethinin
Ortadoðu’da bu doðrultu-
da bir adým olduðunu
düþünü-yorlar. 

Fukuyama bir yeni muha-
fazakardý. Wolfowitz gibi-
lerini orttaya çýkaran
akademisyenlerle ABD
ulusal güvenlik eleman-
larýnýn buluþtuðu aðýn bir
parçasýydý.

1989’da baba Bush’ için
çalýþýrken Sovyetler
Birliði’nin çöküþü üzerine
ünlü tezini yazdý.

“Bundan böyle büyük
toplumsal dönüþümler
olmayacak” diyordu ve
ekliyordu “sonsuz bir lib-
eral kapitalist dönem
geldi.” Bu yeni muhafaza-
kar düþüncenin zaferi gibi
görünüyordu. Ama þimdi
Francis Fukuyama yeni
muhafazakarlkarla arasýna
mesafe koymaya çalýþýyor.

Þöyle yazýyor:
“Tarihin Sonu uzun

dönemli bir sosyal evrim
için bir tür marksist tartýþ-
ma sunuyordu. Ama evrim
komünizm yerine liberal
demokraside son buluyor-
du.

Yeni muhafazakar tutum
ise ne yazýk ki leninistti.
Onlar tarihin doðru bir
irade ve güçle iler-

letilebileceðini düþünüyor-
lardý.”

“Leninizm bolþevik biçi-
mi ile bir trajedi idi ama
ABD tarafýndan uygu-
landýðýnda tam bir rezalet
haline geldi. 

Y”eni muhafazakarlýk
artýk desteklemem
mümkün olmayan bir
düþünce ve politik sembol
haline geldi.”

Fukuyama liberal kapital-
izmin zaferinin tarihi
olarak kaçýnýlþmaz
olduðunu söylüyor.
Marksizm üzerine
söyledikleri aldýrmayýn.
Burada gizli olan önemli
bir nokta var.

Yeni Amerikan Yüzyýlý
Projesi’nin yeni muhafaza-
karlarý Fukuyama’dan
daha az kendilerine
güveniyorlar. 

Wolfowitz Çin’in yük-
seliþinin kapitalizmin
istikrarýna ve ABD’nin
hegemonyasýna karþý bir
tehdit olduðunu söylüyor.

Buradan yeni muhafaza-
karlarýn vardýðý sonuç
ABD’nin askeri gücünü
kullanarak önleyici
savaþlar yapmasý. Bu
sadece korsan devletleri
ve teröristleri önlemek ve
yok etmek için için deðil
asýl olarak ABD’nin çýkarý-
na olan bir dünya dengesi
kurmak için yapýlmalý.

Ancak, Fukuyama’nýn
gösterdiði gibi bu giriþim
þiddetle geri tepti. ABD
Irak’ta kýsmen Penta-gon’-
daki yeni muhafazakarla-
rýn aþýrý iyimser planlama-
sý nedeniyle bataða battý.
Hükümran güç görüntüsü
aðýr bir darbe yiyiyor.

Wolfowitz ve önde gelen
yeni muhafazakarlar Bush
yönetimini terk ettiler. 

Bush Ortadoðu’daki ileri
harekatýna devam ediyor
ama artýk bu harekatýn ne
kadar sarsýntý içinde
olduðu  çok açýk.

Filistin’de Hamas’ýn
zaferi ve Bush’un Pakistan
diktatörü Pervez Muþarref
ile yanyana yürümesi
bunun ne kadar doðru
olduðunun kanýtý.

Yeni muhafazakarlardan
kopmasýna raðmen Fuku-
yama hala ABD’nin emper-
yal bir güç olmasý gerek-
tiðine inanýyor. Onun en
büyük korkusu Irak’taki
sürecin ABD’yi isole olmasý.

YORUM
FFrraanncciiss  FFuukkuuyyaammaa::

YYeennii  mmuuhhaaffaazzaakkaarr  ddoossttlluukk  bbiittttii

IIaaiinn  FFeerrgguussoonn

Ýskoçya Sosyalist Partisi
Konferansý partinin sorun-
larýný tartýþtý.

Parti sözcüsü Colin Fox
son yapýlan Ýskoçya
Parlamentosu ara seçim-
lerinde iyi bir aday
çýkartýlmýþ olmasýna ve iyi
bir kampanya yapýlmýþ
olmasýna raðmen partinin
oyu Dumfermline böl-
gesinde pek de iyi deðildi.

Colin Fox Ýskoçya
Sosyalist Partisi'nin (SSP)
önündeki en temel görevin
2003 Ýskoçya Parlamentosu
seçimlerinde alýnan 130 bin
oyun yeniden güvenini
kazanmak olduðunu vur-
guladý.

Ýskoçya Sosyalist Partisi
2003 seçimlerinde 6 mil-
letvekili seçtirmiþti.

Konferans boyunca
delegeler bu güvenin nasýl
kazanýlacaðýný tartýþtýlar.

Irak savaþýna karþý
muhalefet baþlýðý
tartýþýlýrken Savaþla Karþý
Asker Aileleri örgütünden
Rose Gentlke'ýn sunduðu
önerge oybirliði ile kabul
edildi. 

Konferans savaþa karþý
mücadeleyi SSP'nin
merkezi görevi olarak
tespit ederken 18 Mart'ta
Londra'da yapýlacak gös-
teriyi destekleme kararý da
aldý.

Ýklim deðiþlimi konusun-
da delegeler partinin Ýklim

Deðiþlimi Kampanyasý'ný
destekleme kararý aldý.
Ayrýca yenilenebilir enerji
kaynaklarýna yatýrým yapýl-
masý gerektiði de
Konferans tarafýndan
kabul edildi.

Emekli haklarý konusun-
da da parti emekli haklarý-
na saldýrýya karþý grev
yapýlmasýný kabul etti. 

Konferans uyuþturucu
konusunda da geniþ bir
tartýþma yaþadý. Kongre
ayrýca Faþizme Karþý
Birliðe'de katýlma
konusunu tartýþtý. Bir
sendika liderinin Birliðe
katýlmak konusunda yap-
týðý güçlü bir konuþmadan
sonra delegelerin çoðun-
luðu Birliðe katýlma

doðrultusunda oy verdi.
Irkçýlýða karþý ise

Konferans Ýskoçya
Sosyalist Partisi'nin Savaþý
Durdurun Koalisyonu,
Ýngiltere Müslümanlar
Derneði ile iþbirliði yapma
kararý aldý.

Konferans boyunca
delegelerin çoðunluðu
2005'de G8'e karþý birçok
baþka güçle birlikte verilen
mücadeleyi örnek alan
önergelere oy vererek par-
tinin sýkýcý "saf sosyalizm"
tutumundan vazgeçmesini
saðladý.

Ýskoçya Sosyalist Partisi
þimdi diðer sol görünen
alternatifler karþýsýnda
daha güçlü.

ÝÝsskkooççyyaa  SSoossyyaalliisstt  PPaarrttiissii  KKoonnffeerraannssýý

Almanya

Hamburg
anlaþmasý

Haftalýk çöalýþma saat-
lerinin uzamasýna karþý
Aalmanya’nýn Hamburg
kentinde süren grevleri de
içeren mücadele süreci
Verdi sendikasýnýn anlaþ-
masý ile bitti.

Sendika liderliði
mücadeleyi yayacaðýný
söylemesine raðmen imza-
lanan anlaþma diðer böl-
gelerdeki iþçileri de etk-
ileyecek.

SStteeffaann  BBoorrnnoosstt SSoossyyaalliisstt
ÝÝþþççii’nin Almanya’daki
kardeþ gazetesi
LLiinnkkssrruucckk’un editörü.
“Hamburg anlaþmasý ile
iþçi sýnýfý arasýnda farklýlýk
oluþacak. Daha iyi durum-
daki iþçiler haftada 40 saat
çalýþýrken daha yaþlý ve
daha az ücret alan iþçiler
40 saatten az çalýþacaklar”
diyor.

Hamburg’da süren grev
iþçilerin yüzde 42’si
grevden vazgeçilmesi
doðrultusunda oy kul-
landýðý için bitti. 

Almanya’daki yasalara
göre greve baþlayabilmek
için iþçilerin yüzde 75’inin
oyu gerekli. Sadece yüzde
25’in bir anlaþmayý kabul
etmesi ise anlaþmanýn
kabul edilmesi için yeterli.

Stefan’a göre
Almanya’da sendikalar
yeni liberalizme karþý
topyekun bir mücadele
yerine birbirinden kopuk
mücadeleler sürdürüyor-
lar.

SSuubbiirr  DDeeyy
Hindistan’dan bildiriyor

Baþkentin bazý
köþelerinde George Bush
için kýrmýzý halýlar
döþenirken çoðu bölgel-
erde Bush’a ve politikalarý-
na karþý pankartlar ve
dövizler vardý.

Öðrencilerin çoðu sokak-
lardaydý ve savaþ suçlarýna
ve dökülen kanlara karþý
seslerini çýkarýyorlardý.

Göstericilere hayatýn her
alanýndan destek geldi.

Gösterinin boyutu 100
bine ulaþtý.

Yürüyüþçüler yol boyu
ABD Baþkanýana, Irak’taki
emperyalizme, Afrika’daki
soykýrýmlara, petrol için
savaþlara, nükleer silahlan-

ma yarýþýna ve adaletsiz-
liðe karþý haykýrdý.

Hepbirlikte “Yeh bushwa
paglaya hai, yeh sab tel ki
maya hai, bachon ka hat-
yara hai, isko tel hi pyara
hai.” diye baðýrdýk. (Bush
çýldýrdý. Bütün istediði
petrol. Petrol için çocuklarý
öldürüyor.)

Mumbai’de ise 150 bin
kiþi gösteri yaptý.
Haydarabad’da ise kýsmi
bir genel grev yaþandý.

Bush’un devlet konuðu
olarak Hindistan’a gelmesi
Hindistan’ýn ABD’nin bir
uydusu haline gelmekte ol-
duðunun iyi bir gösterge-
siydi. Bu emperyalizmden
baðýmsýzlýðýný kazanmak
için mücadele etmiþ bir
halk için utanç vericiydi.

Pakistan’da devletin aðýr
baskýsý nedeniyle gösteriler
daha zor koþulalrda
yapýldý. Buna raðmen
Karaçi’de, Lahor’da ve
Ýslamabad’da Bush aley-
htarý gösteriler oldu.

Pakistan ve Hindistan’ýn
popüler sporu kriket oyun-
cusu iken politikaya baþla-
yan Ýmran Han Bush’u
“demokrasi düþmaný”
olarak suçladý ve sonra
Bush’a karþý çýkan bütün
politikacýlart gibi kendisini
ev hapsinde buldu.

Bush Pakistaný göremedi.
Gece yarýsý karanlýkta geldi
ve Ýslamabad’daki ABD
elçiliðinin kale gibi duvar-
larýndan dýþarý çýkmaya
cesaret edemedi.  Sonrada
gizlice çekip gitti.

Hindistan/Pakistan

Bush’a karþý gösteriler

Silvio Berlusconi’nin saðcý
hükümeti iþbaþýna geldiðinden beri
yerel seçimlerde ve Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde aðýr
yenilgiler aldý. Berlisconi’nin poli-
tikalarýna karþý yoðun bir muhale-
fet var.

Berlsiconi’nin politikalarý Ýtalya’yý
krize soktu. Hükümet muhalif ses-
leri bastýrmaya çalýþýyor.

9-10 Nisan’da yapýlacak seçimler
için geniþ bir sol Birlik kuruldu.

Romano Prodi tarafýndan
yönetilen Birlik içinde sosyal
demokratlarýn yaný sýra daha solda
olan Rifondazione Comunista’da
var.

Rifondazione Comunista önder-
liði radikal reformlar yapýlabile-
ceðini savunarak Birliðe katýldý.

Son haftalarda sað Birliðe karþý
yoðun bir biçimde saldýrýyor ve
Birliðin çok radikal olduðunu
anlatýyor.

Son kamu oyu yoklamalarý
Berlisconi’nin Birliðin aleyhine
güaç kazandýðýný gösteriyor.

Birliðin programý geniþ am somut
önerileri yok. Asýl olarak parti
kanatlarý arasýnda bir uzlaþma
metni.

Birliðin temel sloganý “Berlusco-
ni’den kurtulalým.” Böylece pro-
testo oylarý kazanýlmak isteniyor.
Bu nedenle mücadelelerden uzak
duruluyor.

Ýtalya: Berlusconi kazanabilir mi?
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Ýslam korkusu, Irak,

Bush Ýran’a sald
Bush ve çetesinin

Ýran’ý bombalama
olasýlýðý her geçen

gün artýyor. Son olarak
Birleþmiþ Milletler’deki
ABD Büyük elçisi John
Bolton Washington’ý
ziyaret eden bir grup
Ýngiliz milletvekili ile yap-
týðý görüþmede ABD’nin
planlarýný ayrýntýlý bir
biçimde açýkladý.

Ýngiliz milletvekili Eric
Illsley’e göre John Bolton
“Deðiþik noktalarývurabili-
riz. Nükleer programlarýný
bozmak için sadece bir
parçasýný vurmak yeterli
olacaktýr.” dedi.

John Bolton Vush tarafýn-
dan geçen Mayýs ayýnda
Birleþmiþ Milletler’e
Büyükelçi olarak atanan
bir yeni muhafazakâr.

Bolton geçtiðimiz hafta
Ýran’a karþý yoðun bir
faaliyet içinde olan siyonist
Amerikan-Ýsrail Halkla
Ýliþkiler Komitesi’nde de
konuþtu. Burada yaptýðý
konuþmada “Ýran’ýn oluþ-
turduðu tehlikeye karþý ne
kadar çok beklersek sorun
o kadar zor çözülür bir
hale gelecektir” dedi.

Daha sonra “ABD Ýran’ýn
nükleer programýný dur-
durmak için elindeki
bütün araçlarýkullanacak-
týr” diye ekledi.

Bu arada ABD Savunma
Bakanlýðý Ýran’a karþý
yapýlacalarý saptamak için
yeni bir bölüm kurdu.

Geçen hafta bir Ýsrail gizli
servis elemaný bir Ýngiliz
gazetesine verdiði demeçte
Ýsrail gizli servis eleman-
larýnýn daha þimdiden
Ýran’ýn nükleer tesislerini
tesbit etmek için operasy-
onlar yaptýðýný açýkladý.

Ýran’a karþý Beyaz
Saray’ýn yürüttüðü propa-

ganda savaþý bütünüyle
daha önce Irak’a karþý
sürdürülen kampanyaya
benziyor.

Üç yýl önce olduðu gibi
bugün de ABD önderliðin-
deki bir saldýrýnýn meþru-
laþtýrýlmasý için bir yandan
Birleþmiþ Milletler’de
yoðun bir diplomatik kam-
panya sürdürülüyor. Diðer
yandan ise kitle imha
silahlarýna dönük yoðun
bir çarpýtma kampanyasý
var.

Time dergisine göre Bush
daha önce Colin Powell’ýn
Irak için yaptýðý gibi
CÝA’nýn hazýrladýðý bir
raporu Birleþmiþ
Milletler’e kaynak olarak
sunmaya hazýrlanýyor.
Bilindiði gibi CÝA’nýn
BM’ye sunduðu kitle imha
silahlarý ile ilgili rapor
bütünüyle sahteydi.

Ýngiliz hükümeti ise
Beyas Saray’a görer Ýran’a
saldýrmak konusunda
daha az istekli. Ama gene
de Blair son dakikada tutu-
munu deðiþtirerek bir
saldýrýda ABD’nin yanýnda
tutum alabilir.

Irak’a karþý sürdürülen kampanya þimdide
Ýran’a karþý sürdürülüyor

ABD yönetimi her gün Ýran’ýn nükleer silah
yaptýðý doðrutusunda açýklamalar yapýyor.

Birleþmiþ Milletlerde de yoðun bir propa-
ganda kampanyasý sürdürülüyor. ABD bu
kez mümkün olursa Ýran’a saldýrýsýný
Birleþmiþ Milletler ile perdelemek istiyor.

Ýran  için  senaryolar
Ýran’da uygulanmak istenen senaryo biraz Afganistan’ý

andýrýyor.
Bir taraftan Þahlýk rejiminin kalýntýlarý ve bua rada

Mücahidin adlý örgüt besleniyor. Mücahidin “ýlýmlý Ýslamcý”
bir örgüt.

Þahlýða karþý da mücadele ede Mücahidin daha sonra da
þimdiki rejime karþý mücadeleye girdi. Önce Irak’ta
Saddam’ýn desteðini aldý. Ardýndan Ýran-Irak savaþýnda

ABD’den de aldýðý destekle savaþa Irak’ýn yanýnda katýldý. O
sýralarda “kurtarývcý” olarak tanýnmaktaydý.

ÞÝmdilerde ise çeþitli Avrupa ðlkelerinde ABD’nin Ýran’a
saldýrmasýna karþý çýkan savaþ karþýtlarýna saldýrýyorlar.

Diðer taraftan ise Ýran’ýn azýnlýklarý kýþkýrtýlýyor. Azeriler,
Kürtler, Beluciler, Türkmenler ve Araplar Ýran’da çoðunluk
Acemlerin yaný sýra yaþýyorlar.

Bu azýnlýklarýn hepsinin toprak bütünlüðü olan yaþadýklarý
alanlar var.

ABD þimdi azýnlýklarý Ýran rejimine karþý kýþkýrtýyor. Aynen
Afganistan’da olduðüu gibi.

Asýl
emperyalistler

nükleer
silahlardan

arýnmalý

Ýran’ýn nükleer silah yapmaya hazýrlandýðýný

ileri süren ABD buna izin verilmemesi gerek-

tiðini söylüyor. Ýran ise silah yapmadýðýný

nükleer santral yapmak istediðini söylüyor.

Bu arada dünyanýn en büyük nükleer gücü

bilindiði gibi ABD. Ayný þekilde en büyük nük-

leer enerji kaynaðýna sahip olan ülke de gene

ABD.

Öte yandan ABD dünyada nükleer silah

kulanan tek ülke. Ýkinci Dünya savaþý’nýn

sonunda Japonya teslim olmaya hazýrlanýrken

ve bu ABD tarafýndan bilinmesine raðmen

gene de ellerindeki nükleer silahý denemek

isteyen ABD yetkilileri Hiroþima ve

Nagasaki’ye atom bombasý atarak yüzbinlerce

insaný öldürürken çok daha fazlasýný sakat

býraktýlar. Bugün Japonya!da hala çok sayýda

çocuk bu nükleer patlamalar nedeniyle sakat

doðuyor ve kalýcý kalýtýmsal hastalýklara

sahip.

Ýran’ýn nükleer enerji santralý kurmasýna

karþý çýkan ABD ve diðer emperyalist güçler

önce kendi hesaplarýný vermeli. Ardýndan

ellerinde Nükleer silahlarý olan bütün ülkeler

en kýsa zamanda bu silahlarýný imha etmeliler.
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Savaþ  ve  sýnýf
Oðlu Sherwood iki yýl önce Irak'ta ölen Celeste

Zappala, Küresel BAK'ýn 'Savaþsýz Bir Dünya
Ýçin Uluslararasý Buluþma'sýnda yapacaðý konuþ-
madan önce, Mazlum-Der'in basýn için düzen-
lediði kahvaltýda oðlunun ölümünden önce de
savaþa karþý olduðunu söyledi. "Niye?" diye
sorulduðunda, "Ailemden böyle öðrendim" dedi,
"Yoksul bir iþçi ailesinin kýzýyým ben". Kendisi de
belediye iþçisi.

Amerika'da üniversite eðitimi parasýz deðil.
Varlýklý ailelerin çocuklarý parayý bastýrýp
okurken, yoksul çocuklar ya borçlanarak okuyor
ya da hiç okumuyor. Celeste Zappala oðlunun
da savaþ karþýtý olduðunu söylediðinde, "O
zaman niye asker oldu?" diye sordu gazeteciler.
Sherwood'un üniversiteye 13 bin dolar borcu
olduðunu, bu borcu ödeyebilmek için bir tür
yerel sivil savunma gücü olan Ulusal
Muhafýzlar'a yazýldýðýný anlattý. Yazýldýðýnda,
"Korkma" demiþ annesine, "Ulusal Muhafýzlar
savaþa gitmez. Doðal afetler, yerel sorunlar
olduðunda halka yardým eder". Bush'un yasalarý
zorlayarak, Ulusal Muhafýzlar'ý Irak'a yolladýðýný
ve buna karþý çok büyük bir tepki olduðunu
biliyoruz.

Geçen yýlki Uluslararasý Buluþma'ya katýlan
Amerikalý asker annesi Anne Roesler de, oðlu-
nun üniversiteye gidebilmek için asker
olduðunu anlatmýþtý. Profesyonel orduda belli
bir dönem görev yaptýktan sonra, sözleþme süre-
si tamamlanan askerler eðitim ve diðer kamu
hizmetlerinden bedava yararlanabiliyorlar.
Michael Roesler de bu nedenle asker olmuþ.

Irak'ta asker bulunduran diðer büyük güce
bakarsak, Ýngiltere'de Tony Blair'in baþbakanlýðý
dönemine kadar, yüksek öðrenim parasýzdý.
Hatta sadece Ýngilizler için deðil, yabancý öðren-
ciler için bile parasýzdý. Blair'in ilk uygula-
malarýndan biri, bu sistemi deðiþtirmek oldu.
Þimdi, Amerika'da olduðu gibi, Ýngiltere'de de
okumak için ya para ödemek ya da borçlanmak
gerekiyor. Borç bulmak sorun deðil. Yasalar
uyarýnca, belediyeler okumak isteyen herkese
borç vermek zorunda. Ama yoksul ailelerin
çocuklarý üniversiteyi bitirdiklerinde on binlerce
sterlin deðerinde bir borç yükü ile atýlýyorlar
hayata. Ýþ bulamazlarsa, önlerindeki seçenekler-
den biri de silahlý kuvvetler.

Uluslararasý Buluþma'da, Ýngiltere'deki Savaþý
Durdurun Koalisyonu baþkaný Lindsey German
Irak'ta þu ana kadar ölen 2300 Amerikan
askerinin 100 tanesinin aslýnda Meksikalý
olduðunu anlattý. "Allah allah, Meksika'nýn
Irak'ta askeri mi varmýþ?" diye düþünürken, izah
etti. Amerikan hükümeti, Amerika'ya gelip
orduya katýlan Meksikalýlara, görev süreleri bit-
tiðinde Amerikan vatandaþý olma hakkýný taný-
yormuþ. "Bu ne biçim hak? Amerikan olmayý
kim ister ki?" demek kolay. Ama sýnýrýn bu
tarafýnda iþsizlik ve yoksullukla cebelleþen mil-
yonlarca Meksikalý için, öte tarafa geçip iþ bul-
mak (düþük ücretli, pis bir iþ de olsa; ýrkçýlýkla
karþýlaþmak pahasýna da olsa), açlýktan kurtul-
mak anlamýna geliyor, en azýndan çocuklarý için
yeni ve daha iyi bir hayat umudu anlamýna
geliyor.

Kýsacasý, Irak'ta ölen Amerikalýlar, Ýngilizler,
Meksikalýlar kendi ülkelerinin yoksullarý, iþsiz-
leri, borçlularý, belediye iþçilerinin çocuklarý. Her
zaman olduðu gibi, bu kez de, savaþlarý çýkaran-
lar, savaþtan kâr edenler baþka, savaþlarda ölen-
ler baþka.

Roni Margulies

GÖRÜÞ, Ýran ve ABD

dýrýya hazýr
Sinan BULUT

11 Eylül’den sonra dünyanýn gün-
demine oturan politik olgu
emperyalizmin “teröre karþý savaþ”
çýlgýnlýðýdýr.

Teröre karþý savaþ diye önce
Taliban ve El Kaide’nin hedef
alýndýðý söylenerek Afganistan’a
saldýrýldý. Bu ülke iþgal edildikten
sonra sýra Irak’a geldi.

Irak’ýn El Kaide’ye yataklýk ettiði
söylenmesine raðmen bu doðrultu-
da hiç bir delil bulunamadý.

Irak’a saldýrmanýn ikinci nedeni
ise bu ülkenin elinde olduðu söyle-
nen kitle imha silahlarý idi. Bugüne
kadar Irak’ta bu konuda da hiçbir
kanýt bulunamadý ve artýk zaten bu
iddianýn sahte olduðu ABD ve
Ýngiliz yetkilileri tarafýndan da
kabul ediliyor.

Sýra þimdi Ýran’a geldi. Ýran’a karþý
da ikili bir propaganda sürüyor. Bir
yandan Ýran’ýn nükleer silahyaptýðý
söylenirken diðer yandan da Ýran’ýn
baþýnda mollalarýn bulunmasý bir
neden olarak gösteriliyor. Bu
nedenle Müslüman dünya bir
bütün olarak eli silahlý terörist
olarak gösterilmeye çalýþýlýyor. Bu
çaba asýl olarak batýlý dünyanýn
desteðini kazanmaya çalýþýlýyor.

Türkiye’de de benzer bir hava var.
Solda yer alan birçok çevre politik
Ýslamla yanyana gelmeyeceðini
ifade ediyor. Bunlar “eylemlere
politik islam katrýlýrsa biz yokuz”
diyorlar. Bu “laik” solculara göre
politik Ýslam’ýn anti emperyalist
olmasý mümkün deðil. Onlar asýl
olarak emperyalizmin ajanýdýrlar.

Ne var ki yaþam bizim “laik” sol-
cularý doðrulamýyor.

Sorun politik Ýslam’ýn anti
emperyalist olup olmamasý olamaz.
Sokaklara çýkan politik Ýslamcý
kitleler “kahrolsun Amerikan
emperyalizmi” diye slogana atýyor-
lar. Bizim “laik” solcular buna da
kýzýyor. “Emperyalizm sadece ABD
deðil” diyorlar. Bu doðru bir tebit
ama bugün dünyaya hakim olma
için saldýran güç Amerikan
emperyalizmi. Bu, devrimcilerin
ABD emperyalizmine karþý,
zamanýnda Stalin rejiminin yaptýðý
gibi bir emperyaliste karþýu bir
diðer emperyalistle saf tutmak

anlamýna gelmez.  
Bugün kitleler gözünde saldýrgan

olan ABD’dir ve silahýnýzý ona
doðrultmak zorundasýnýz. Ortada
ABD emperyalizmi varken Japon
emperyalzimini teþhir etmeye çalýþ-
mak ikincildir.

Bu nedenle politik islamcýlar
doðru yapmaktadýr.

Öte yandan politik islam’ýn tutarlý
anti emðeryalist olmadýðý açýk.
Kimse bunu beklememeli. Ancak
bugün ABD emperyalizmine karþý
direnen güçlerden birisi de onlar.

Bunun aksini düþünenlerin Irak
dirfeniþinden yana tutum ala-
bilmeleri mümkün olamaz. Ayný
þekilde yarýn da Ýran’a saldýrýldýðýn-
da gene ayný sorun öne çýkacak.

Politik Ýslamla yanyana gelmek
istemeyenler Ýran’ý savunamazlar.
Irak dcireniþini ya da Ýran’ý savuna-
mayanlar ise emperyalizme karþý
tutum alamazlar. Solda duranlar
açýsýndan bu kabulü mümkün
olmayan bir durumdur.

Peki ortada durma olanaðý var
mý? “Ne Ýran ne ABD rejimleri”
gibi bir politik hat mümkün mü?
Hayýr deðil. Çünkü saldýrý sadece
Ýran’a dönük deðil. Saldýrý sadece
Ýslamcý rejimlere de dönük deðil.
Saldýrý dünya hegemonyasý için,
petrol için ve bugün petrol zengini
ülkelere saldýrmak için kolay suçla-
ma onlarýn terörist olmalarý ve
bunun kanýtý da onlarýn Ýslamcý
rejimler olmalarý.

Ýþte bu nedenle politik Ýslamla
yanyana olmak gerekir.

Öte yandan karikatür krizi ile bir-
likte görüldü ki hem Batý
Avrupa’da hem de dünyanýn bir
çok yerinde protesto için sokaða
çýkan büyük yýðýnlar burjuvalar
deðil, tam tersine emekçi yýðýnlar.

Örneðin Ýstanbul’da yapýlan
mitinge 300 bin kiþi katýldý. Bu gös-
teriye katýlanlarýn ezici büyük
çoðunluðu ezilen gençler. Öfkeleri-
ni dile getiriyorlardý.
Ezilmiþliklerinin, yoksulluklarýnýn
öfkesi ile ayaða kalkmýþlardý.

Sol bu yýðýný politik Ýslam’a
býrakamaz. Bu yýðýný kazanmdan
solun yýðýnsallaþmasý mümkün
deðil.

Bunu yapabilmek için de tek yol
“birleþik cephe” politikasý.

Birleþik cephe politikasý asýl olarak
devrimci solun reformist solun etk-
isindeki yýðýnlarýkazanmak için
kujllandýðý bir taktik. Burada söz
konusu ettiðimiz özel bir birleþik
cephe politikasý. Özünde ayný þey.

Sol politik Ýslam ile eylem birliði
yapmalý fakat eylem içinde politik
islam’ýn etkilediði büyük yýðýnlara
asýl tutarlý olan anti emperyalist
gücün kendisi olduðunu kanýtla-
malý.

Bu arada anti emperyalizmin
aslýnda ayný zamanda anti kapital-
izm olduðunu da anlatmalý.

Ancak böyle yapýldýðý takdirde
Iark direniþinden yana ve Ýran’a
saldýrýya karþý tutum alýnabilir.
Aksi takdirde sekte bir tutum
içinde kalýnýr. Türkiye solunun en
büyük sorunu zaten sekterizmdir.

Karikatür, haçlý seferi ve Ýran
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Halkýn deðil, sermaye kârlarýnýn
saðlýðý Hükümet tarafýndan
Meclisten geçirilmeye çalýþýlan
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý Yasasý (GSS) ile en temel
kamu hizmetlerinin özelleþtir-
ilmesinde büyük bir adým daha
atýlýyor.

Genel olmayan sigorta

Genel Saðlýk Sigortasý Yasasýnýn
adý saðlýk sigortasýnýn genelleþtir-
ilmesi gibi bir çaðrýþým yapýyor ama
tersine saðlýk hizmetlerini daraltýy-
or ve kýsýtlýyor. Saðlýk hizmetlerinin
giderlerini kamudan deðil bu
hizmeti alanlardan temin etmeyi
amaçlýyor. Yasa tasarýsýna göre
tüm saðlýk giderleri sigortalýlarýn
ödedikleri primlerden saðlanacak.

Paran kadar saðlýk

Tasarýya göre saðlanacak saðlýk
hizmetleri "Temel Teminat Paketi"
ile sýnýrlanacak. Bu paketin dýþýn-
daki hizmetler için "katký payý" adý
altýnda para alýnacak. Üstelik alý-
nacak para miktarý piyasa
koþullarýna göre belirlenecek.
Tedavisi çok zorlu olan aðýr
hastalýklar (kalp, kanser, diyalize
baðlý uzun tedavi gerektiren
hastalýklar) sigorta kapsamý dýþýn-
da tutulacak.

Yoksullar ne olacak?

Yoksullarýn saðlýk priminin
ödeneceði iddia ediliyor. Ama yok-
sulluk sýnýrý aylýk asgari ücretin
üçte biri (127 YTL) olarak belirlen-
miþ. Tabi bunun ispatlanmasýnýn
yollarý, üstelik yatýrýlan prime göre
saðlýk hizmetlerinin sýnýrlanmasý
gibi uygulamalarla yoksullarýn
ücretsiz saðlýk hizmeti almasý

neredeyse imkansýz hale getirile-
cek.

Primini ödemezsen
hizmet alamazsýn

Kayýt dýþý çalýþan kiþiler için saðlýk
hizmeti bugünkü sistemde bile
önemli bir sorun. Yeni yasayla bir-
likte primleri ödenmeyen kayýt dýþý
milyonlarca kiþi görmezden geliniy-
or. Ayrýca gelirleri az olduðu için
primlerini yatýramayan serbest
meslek sahipleri (esnaf, çiftçiler)
prim borçlarýný ödemedikleri
sürece hizmetlerden yararlanamay-

acak.
Karikatürde görüldüðü gibi saðlýk

kurumlarý temel iþlerinden önce
hastanýn primlerinin yatýrýlýp yatýrýl-
madýðýný da kontrol etmek gibi
iþlerle uðraþmak zorunda kalacak.

Aile Hekimliði:
Kandýrmaca

Mevcut saðlýk sisteminde hasta-
larýn en çok þikayet ettiði þeylerden
biri saðlýk kuruluþlarýndaki kuyruk-
lar ve doktorlarýn yeterince ilgilen-
mediði. Yeni yasayla birlikte getir-
ilecek olan Aile Hekimliði sistemi

bu durumu çok uyanýkça kullanýy-
or. Herkesin belli bir doktorunun
olacaðý, acil hallerde eve telefonla
doktor çaðrýlacaðý söyleniyor.

Sermayenin uluslararasý kuru-
luþlarýnýn projeleriyle dünyanýn
Ýngiltere, Almanya, Kanada ve
Bulgaristan gibi ülkelerde uygu-
lanan sistem hem saðlýk çalýþan-
larýný hem hizmeti alanlarý büyük
ölçüde maðdur ederek týkanmaya
baþlamýþtýr. Türkiye'de kurulmak
istenen sisteme göre hekimler bak-
týklarý aile sayýsýna göre ücret ala-
cak, yanýnda ücretli personel
çalýþtýracak ve bir iþveren gibi

davranacak, giderleri azaltmak için
çalýþanlarýn ücretleri ve sosyal hak-
larýný kýsýtlayacak ve kalitesiz
saðlýk hizmeti vermeye zorlanacak
bir sisteme mahkum edilecek.

Her þey sermaye için

GSS yasasý Kamu Yönetimi Temel
Kanunu, Kamu Personel Kanunu
gibi kanunlarla birlikte tüm kamu
hizmetlerinin özelleþtirilmesi
operasyonunun parçasýdýr.
Uluslararasý sermaye her þey gibi
saðlýk hizmetlerinden de sonuna
kadar kar etmek için bu alanýn
tümüyle piyasaya açýlmasýný istiy-
or. Yeni sistemle hemen hemen
tüm saðlýk hizmetleri özelleþtirile-
cek ve saðlýk kuruluþlarýnda
kazanýlmýþ haklara sahip olan
kamu personeli sözleþmeli olarak
iþ güvencesi olmadan düþük
ücretlerle çalýþacak. "Performans
Ölçüm Sistemi"yle büyük bir baský
altýnda çalýþacak.

Baþka bir saðlýk sistemi

Saðlýk çalýþanlarýnýn dediði gibi
"Eþit, parasýz, ulaþýlabilir, nitelikli
baþka bir saðlýk sistemi
mümkündür". Kamu kaynaklarýnýn
önemli bölümü borçlanma, teþvik,
yolsuzluk ve baþka bir dizi yöntem-
le sermaye sýnýfýna aktarýlmazsa,
silahlanmaya ve son günlerde
çeþitli izleri açýða çýkan çetelere
aktarýlan kaynaklar durdurulursa
diðer tüm kamu hizmetleri ve
saðlýk için de çok geniþ kaynaklar
yaratýlabilir.

Bu yazý Saðlýk ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikasý (SES) Ýzmir

Þubesi'nin "Genel Saðlýk Sigortasý
ve Aile Hekimliði" broþürü ile

SES'in "Aile Hekimliði
Broþürü"nden yararlanýlarak

yazýlmýþtýr.

Þikayetiniz  nedir?
Pardon!  Piriminizi  ödemiþmiydiniz?

SSAAÐÐLLIIKK  HHAAKKKKIIMMIIZZ  AALLIINNIIYYOORR

Yýllardýr Saðlýk ve Sosyal Hizmet iþkolunda
çalýþanlarýn haklarý için mücadele ettiði gibi
ayný zamanda sermayenin politikalarýna karþý
kamusal saðlýk politikalarýný savunan Saðlýk
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý'nýn
saðlýk politikalarýyla ilgili taleplerinden
bazýlarý:

Saðlýk hizmetlerinin finansmaný ödenilen
vergilerden oluþan bütçeden karþýlanmalýdýr.

Kamu kaynaklarýnýn özel sektöre aktarýlmasý
engellenmelidir.

Koruyucu Saðlýk hizmetlerine önem verilme-
lidir. Hizmetler toplumun içinde, toplumun
katýlýmýyla yürütülmelidir.

Kamu hastanelerine yatýrým yapýlmalý, týbbi
donaným açýsýndan yeterli seviyeye getirilme-
lidir.

Saðlýk hizmetleri ücretsiz olarak, ülkede
yaþayan herkesin eriþebileceði nitelikte
yürütülmelidir.

Saðlýk iþkolunda çalýþan herkes iþ güvenceli
çalýþmalý, temel ücretler insanca yaþam
koþullarýný karþýlamalýdýr. Çalýþanlar karar
süreçlerine katýlmalý ve grev ve toplu
sözleþmeli sendika hakkýna sahip olmalýdýr.

EEþþiitt,,  ppaarraassýýzz,,  uullaaþþýýllaabbiilliirr,,  nniitteelliikkllii  bbaaþþkkaa  bbiirr
ssaaððllýýkk  ssiitteemmii  mmüümmkküünnddüürr

Saðlýk çalýþanlarý ne istiyor?
DDÝÝSSKK-KKEESSKK-TTTTBB::

Bu  gününe  ve  geleceðine  sahip
çýk!  Referanduma  katýl!
DÝSK, KESK ve Türk Tabipler Birliði Emeklilik ve Genel
Saðlýk Sigortasý yasa tasarýsýnýn referanduma götürülmesini
istiyor. Referandum talebi kabul edilmezse bu örgütler
tarafýndan ülke genelinde referandumlar yapýlacak.
"Emeklilik ve saðlýk sigortasý yasa taslaðý tüm toplum kesim-
lerinin bugününü ve yarýnýný doðrudan ilgilendirmektedir.
Gelecek kuþaklarý da etkiyecek olan bu yasa taslaðýný hiçbir
hükümetin toplum adýna, tek baþýna, onaylayarak yasalaþtýr-
masý doðru deðildir." Denilen ortak açýklamada referandu-
mun nasýl yapýlacaðý anlatýlarak adý geçen örgütler tarafýndan
konuyla ilgili bilgilerin yayýnlanacaðý belirtildi.
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200  kat  fazla
Çernobil’de patlayan nük-
leer santral Hiroþima ve
Nagazaki’ye atýlan bom-
balarýn 200 katý daha
büyüktü.
Çernobil’in etkileri Ýsveç’te
ve hatta Ýskoçya’da bile
görüldü. Stockholm’de
normalin 15 katý fazla
radyasyon var.
Beyaz Rusya’da kadýnlarýn
yaþam ortalamasý 74’den
58’e indi. Her 5 çocuktan
birisi sakat doðuyor.
Çocuklarýn % 29’unda kro-
nik hastalýk var.

Kapatmadýlar
Çernobil’de kaza olduðu
SSCB yetkilileri tarafýndan
halka 36 saat boyunca
söylenmedi.  Daha sonra
116 bin kiþi bölgeden
tahliye edildi.
Reaktörün onarýlmasý için
500 bin “gönüllü” çalýþtý.
Büyük çoðunluðu büyük
acýlar çekerek öldü.
“Gönüllüler” 165 millise-
verte maruz kaldý. Normal
olarak 10 millisevert ö-
lümcül olarak kabul edili-
yor. Ýlk müdahale edenler
2 hafta içinde öldü.

250  bin  ton
SSCB yetkilileri Çernobil’i
uzun süre kapatmadýlar.
Ama sonunda reaktör
üzerine 250 bin ton beton
dökülerek kapatýldý.

Böylece reaktörün içinde
180 ton yüksek radyasyon
içeren yakýt kaldý.

Beton’da þimdi çatlaklar
var ve giderek büyüyor-
lar.

Ýçerde kalan radyasyo-
nun yoðun olarak dýþarý
kaçmaya baþlamasý tam
anlamýyla yeni bir büyük
felaket demek.

ÖÖzzggüürr  GGÜÜRRBBÜÜZZ
Yeþiller
Enerji Çalýþma Grubu üyesi

Bundan 20 yýl önce
tatil için gidebile-
ceðiniz en kötü yer

Minsk ya da Kiev'di. 28
Nisan 1986'da kazanýn
duyulmasýyla kendini
Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliði sýnýr-
larý dýþýna atanlardan biri
olan Catriona Munro, kaza
olduðunda Minsk'te bir
öðrenci pansiyonunun
çatýsýnda güneþleniyormuþ.
Haberi BBC Dünya
Servisi'nden duymuþ.
Ýngiliz Havayollarý ken-
disini Londra'ya getirme-
den önce, Moskova'daki
bir klinikte bazý testlerden
geçirilmesini istemiþ.
Gayger cihazýyla ölçümler
yapýlmýþ; kan testi ve hatta
kilosu ve boyu ölçülmüþ.
Londra'da kendisini
ellerinde fotoðraf maki-
nalarýyla gazeteciler ve
ellerinde gayger cihazlarýy-
la Ulusal Radyoloji Kurulu
üyeleri karþýlamýþ. Munro,
radyasyondan korunmanýn
en iyi yolunun kaçmak
olduðunu öðrendiðini
söylüyor. Orada yaþayan-
lar için durumun daha acý
olduðuna da deðinen
Munro, geride býraktýðý
dostlarýndan birinden
aldýðý mesajý anlatýyor
BBC'ye; "Sizin gidiþinize
gülmüþtük ama þimdi
benim çocuklarým devamlý
hasta. Ormandan
topladýðýmýz mantarlarý
yiyemiyor, gölde de
yüzemiyoruz". (1)

Bugün nükleer santralleri
hala savunmaya çalýþan
insanlar için bunlar sadece
birer masal. Kiev'den
Trabzon'a, Minsk'den
Londra'ya kadar uzanan
kocaman bir alanda
yaþayanlar içinse bir daha
anýmsamak istemedikleri
bir karabasan. Özellikle de
hala Beyaz Rusya, Ukrayna
ve Rusya'da, tarihin en
büyük endüstriyel felaket-
lerinden birinin olduðu
bölgelerde yaþamak zorun-
da olanlar için alýþmak
zorunda olduklarý yeni bir
hayat. Öyle ki; her gün,
güne baþlamadan "acaba
bugün kim kaybedecek"
diye sorduðunuz bir hayat.
Yaþamlarýnýn böylesine
yokedildiðini, kazadan
sonra uyarýlmak yerine
kazanýn gizlenilmeye
çalýþýldýðýný haftalar sonra
öðrenen bu insanlara ne

olacaðý, ya da kaç tanesinin
saðlýklý bir yaþam sürdüre-
ceðini kestirmek zor.
Birleþmiþ Milletler Genel
Sekreteri Kofi Annan,
Temmuz 2004'te yaptýðý
konuþmada, "Beyaz Rusya,
Ukrayna ve Rusya
Federasyonu'nda en azýn-
dan 3 milyon çocuðun
(Çernobil kazasýna baðlý
olarak) fiziksel tedavi
görmesi gerekmektedir.
Meydana gelen ciddi týbbi
durumdan etkilenenlerin
tam sayýsýný, 2016'dan önce
öðrenemeyeceðiz" demiþti.
(2) Tahminen ayný tarih-
lerde Türkiye'de, nükleer
santrali savunan ve
kazadan sadece yangýný
söndürmekte olan 31
itfaiyecinin öldüðünü
söyleyen bir sözde bilim
insaný bulmak hiç de zor
olmazdý. Çernobil kaza-
sýnýn Türkiye ve dünyada-
ki bazý sözde bilim insan-
larýna "çevresel risk"ten,
"sosyal maliyet"e kadar
birçok þeyi öðretmesini
beklerken, onlara öðrettik-
leri tek þeyin yalan söyle-

mek olduðunu görmek de
belki ikinci bir trajediydi.
Aradan geçen 20 yýla güve-
nen, Uluslararasý Atom
Enerjisi Ajansý (UAEA),
geçtiðimiz eylül ayýnda
Dünya Saðlýk Örgütü
(DSÖ) gibi baþka kuru-
luþlarla beraber bir rapor
hazýrladý. O raporda da
sadece 50 kiþinin þu ana
kadar direkt olarak
kazanýn neden olduðu
radyasyondan öldüðünü
yazdý. Halbuki DSÖ'nün
hazýrladýðý bir baþka rapor-
da bu rakamýn en az 8 bin
olacaðý, temizlik çalýþ-
malarýna katýlanlardan 76
bininde yapýlan bir çalýþ-
mada ise 216 kiþinin ölmüþ
olduðunu söylenmiþti.
DSÖ'nün çalýþmayý yaptýðý
yýl 1998, UAEA'nýn raporu-
nun tarihi ise 2005. Bu
durumda, Nobel Barýþ
Ödülü'ne layýk görülen
Muhammed el Baradey'in
UAEA'sýna göre 166
kiþinin "hortlamýþ" olduðu
resmi olarak tespit edilmiþ
oluyor. Ýþin daha da
kötüsü, ayný kiþinin,

Nükleer Silahlarýn Yayýl-
masýný Önleme Anlaþma-
sý'ný taraf olmayan ve nük-
leer programýný tamamen
silah üretmek için oluþtu-
ran Hindistan'ýn ABD
tarafýndan nükleer teknolo-
ji transferiyle ödüllendir-
mesini memnuniyetle
karþýlamasý da bir baþka
rezaletti. Bu da çok açýk
olarak göstermektedir ki,
Baradey ve UEAE, dünya-
da nükleer teknolojinin
nasýl ve ne için kullanýldý-
ðýyla hiç ilgilenmemekte
ama sadece satýþlarýn art-
masýna çabalamaktadýrlar.
Çernobil kazasýndan 20 yýl
sonra dünyanýn geldiði
durum budur. Onlarýn
umudu, bugün 20 ila 30
yaþlarýnda olan gençlerin
birçoðunun ne bu entrika-
lardan, ne de bize içirilen
çaylardan, yedirilen fýndýk-
lardan haberdar olma-
masýdýr. Bizim umudumuz
ise, bu kuþaða aktara-
caðýmýz ve tüm baskýlara
raðmen silinmeyen, sildirt-
meyeceðimiz hafýzamýzdýr.

Bugün Türkiye'ye böyle-

sine riskli ve ayný zamanda
pahalý bir elektrik üretme
modelini satmaya çalýþan
ve onlara buradan yardým
etmeye çalýþanlar için, nük-
leer santrallerde kaza riski
trafik kazasýna maruz
kalmaktan daha az. Riskin
oranýyla riskin büyük-
lüðünü biribirine bilerek
karýþtýran bu zihniyetin
görmezden gelmeye
çalýþtýðý gerçek, Birleþmiþ
Milletler Ýnsani Ýþler
Koordinasyon Ofisinin
raporlarýnda þöyle özetlen-
mektedir: "18 yýl önce,
Beyaz Rusya, Ukrayna ve
Rusya'da yaklaþýk 8.4 mil-
yon insan radyasyona
maruz kalmýþtýr. Ýtalya'nýn
yarýsý kadar bir alan yak-
laþýk 150.000 km2 kirlenmiþ
ve yaklaþýk 52.000 km2,
Danimarka'dan biraz daha
büyük tarýmsal alan harab
olmuþtur. Yaklaþýk 400 bin
insan yeniden yerleþime
tabi tutulmuþ fakat mil-
yonlarcasý kalýntýlardan
yayýlan olumsuz etkilere
maruz kalan çevrede yaþa-
maya devam etmektedir.

Þu anda, hemen hemen 6
milyon insan etkilenmiþ
alanlarda yaþamaya devam
ediyor. Çernobil
felaketinden doðrudan 
etkilenen üç ülke, felaketin
sürüp giden etkileriyle baþ
edebilmek için milyonlarca
dolar harcamak zorunda
kaldýðýndan bölge
ekonomileri durgunluða
girdi. Özellikle çocuklar
arasýnda, kronik saðlýk
problemler, kol gezmekte-
dir." (3)

En son Güney Afrika'daki
Koeberg santralinin bir
reaktörü "yanlýþ yerleþti-
rilmiþ bir civata" yüzünden
20 Þubat'ta kapatýlmak
zorunda kalýp, baþta Cape
Town olmak üzere Güney
Afrika'da birçok bölgeyi 3
ay boyunca elektrik kesin-
tilerine mahkum ederken,
bizim burada nükleer ener-
jinin doðalgazla yaþanan
enerji arz güvenliðine
çözüm olacaðýný söyleyen-
ler var. Bu karýþýk ve dýþa
baðýmlý teknoloji, bir civata
yüzünden bile sizi elektrik-
siz býrakabilecek güvensiz-
likte olduðu gibi, savaþlar-
da, terorist saldýrýlarda bir
numaralý hedef kabul
edilmektedir. 20 Þubat'ta
arýza olarak duyurulan
civata krizi, 3 Mart'ta
Güney Afrika Kamu Ýliþki-
leri Bakaný Alec Erwin'in
"O civata oraya kazayla
gitmedi" demesiyle bir
nükleer sabotaj krizine
dönüþmüþtür. Ýþte size
dünyanýn bu en muhteþem
ve güvenli teknolojisinin iç
yüzünü gösteren bir örnek
daha. 20 yýl sonra nükleer
lobi tekrar saldýrýya geçti.
Tek umutlarý hafýzamýzýn
kaybedilmiþ olmasý ama
büyük bir yanýlgý içindeler.
Çünkü insanlarýn en son
unuttuklarý, yakýnlarýnýn,
dostlarýnýn ölümleridir.
Gerek Karadeniz'in, gerek
tüm dünyanýn hafýzasýnýn
ne kadar canlý ve taze
olduðunu bir kez daha
göstermek için yine sokak-
larda olacaðýz. Bundan
kimsenin kuþkusu olmasýn;
bu dünya hepimizin!  

Notlar
(1)http://news.bbc.co.uk/onthis-
day/hi/witness/april/28/newsid_4
486000/4486099.stm
(2) Mycle Schneider, Antony
Froggatt Dünya Nükleer
Endüstrisinin Durumu Raporu 2004
- yesiller.org/belgeler.htm
(3) UN-OCHA, Chernobyl : Needs
Great 18 Years After Nuclear
Accident, Office for the
Coordination of Humanitarian
Affairs, United Nations, Press
Release, New York, 26 Nisan 04

20 yýl önce Karadeniz'i vuran hastalýk

Çernobil
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AAmmeerriikkaa''nnýýnn  ''tteerröörriizzmmee  kkaarrþþýý
ssaavvaaþþ''  ppoolliittiikkaassýýnnýýnn,,
AAmmeerriikkaa''nnýýnn  rraakkiipplleerriiyyllee
oollaann  rreekkaabbeettiinnddeekkii  rroollüü
nneeddiirr??

Bence Amerika'nýn 'savaþa
karþý terörizm politikasý',
Amerika'nýn þu an yapmaya
çalýþtýklarý açýsýndan çok
merkezi bir role sahip.
Amerika gerçekten dünyayý
kendi istediði þekilde
yeniden þekillendirmek istiy-
or, dünyayý ekonomik olarak
kontrol etmek istiyor. Ve
Amerika'nýn bu çabasý,
pratikte çeþitli zorluklara
neden olduðu için, ayný
zamanda büyük bir askeri
güce ihtiyaç duyuyor.
Terörizme karþý savaþ aslýn-
da iþte tam da bu noktada
çok önemli. Sorun þu ki,
Amerika bütün diðer rakip-
lerinden çok daha üstün
olan bir askeri güce sahip,
fakat ekonomik olarak ayný
derecede güçlü deðil. 2.
Dünya Savaþý'ndan sonra,
Amerika hem askeri hem de
ekonomik olarak dünyadaki
en güçlü ülkeydi. Ayrýca
karþýsýnda bir süper güç
olarak Rusya vardý. Bugün
Amerika'nýn karþýsýnda bir
süper güç yok, ancak karþý
karþýya olduðu Avrupa
Birliði, Asya Bloðu  ve özel-
likle Çin gibi rakipler var. 

ÖÖzzeelllliikkllee  bbuurrjjuuvvaa  tteeoorriissyyeenn-
lleerrii  AAmmeerriikkaa''nnýýnn  IIrraakk
ssaavvaaþþýýnnddaa  bbaaþþaarrýýllýý
oolldduuððuunnuu,,  öörrnneeððiinn  SSaaddddaamm''ýý
ddeevviirrmmeeyyii  bbaaþþaarrddýýððýýnnýý
ssööyyllüüyyoorrllaarr..  SSiizz  bbuu  kkoonnuuddaa
nnee  ddiiyyoorrssuunnuuzz??

Tabii ki bence durum tam
tersi. Tabii ki Saddam devril-
di, ama zaten bu
Amerika'nýn orada yaptýðý
iþin en kolay olan parçasýy-
dý. Þu anda Irak'taki durum
tam bir felaket. Saddam,
Irak halký tarafýndan
sevilmemesine raðmen, Irak
halký Saddam rejimi altýnda

daha iyi koþullarda yaþadýk-
larýný söylüyor. Amerika'nýn
Iraklýlarý kabul etmeye zor-
ladýðý Anayasa ile yapmaya
çalýþtýðý þey, Irak'ý Kürtler,
Þiiler ve Sünniler arasýnda
üçe bölmektir. Amerika
Ýran'a saldýrdýðýnda, Irak'ýn
güneyinde yaþayan Þiilerle
Ýran'daki Þiiler arasýnda bir
ittifak kurulmasýna neden
olacak. Bu, Suriye'yi,
Ürdün'ü, Lübnan'ý ve tabii ki
Ýsrail'i etkileyecek. Bu duru-
ma baktýðýnýzda bölgenin ne
kadar istikrarsýz hale
gelebileceðini görmek hiç de
zor deðil. Ve hatta Kürtlerin
durumunu düþündüðünüz
zaman bile… Kürtlerin duru-
mu Türkiye açýsýndan önemli
bir konu. Aslýnda Kürtler
Irak'ta emperyalizm tarafýn-
dan kullanýldýlar. Amerika
Ýran'a saldýrýrken de Kürtleri
kullanacaktýr. Ve bu dünya-
da da büyük bir istikrarsýzlýk
yaratýyor. 11 Eylül saldýrýlarý
gerçekleþtiðinde, hiç kimse
Ýngiltere'nin, Türkiye'nin ya
da Avrupa'daki herhangi bir
yerin El Kaide'nin hedefi ola-
bileceðini düþünmedi. Þu
anda Ýngiltere Dýþiþleri
Bakanlýðý'nýn elinde, hangi
ülke vatandaþlarýnýn
Ýngiltere'ye giremeyeceðine
dair uzun bir liste var. 

AAmmeerriikkaa  ççeekkiilliirrssee  IIrraakk''ýýnn  bbiirr
iiçç  ssaavvaaþþaa  ssüürrüükklleenneecceeððii
iiddddiiaassýý  kkoonnuussuunnddaa  nnee  ddiiyyoorr-
ssuunnuuzz??

Evet, bu her zaman söylenen
bir þey. Fakat bunun doðru
olduðuna dair herhangi bir
kanýt yok. Iraklýlara göre, bu
patlamalarýn çoðu Amerika
ya da Amerika için çalýþan
insanlar tarafýndan gerçek-
leþtiriliyor. Ýkinci nokta ise,
Irak'taki asýl bölünme
Sünniler ve Þiiler arasýnda
deðil, Amerikalýlarýn
kalmasýný isteyen ve azýnlýk-
ta olan Iraklýlar ile, iþgal
güçlerinin gitmesini isteyen
ve çoðunluðu oluþturan

Iraklýlar arasýnda. Tabii ki
iþgal güçleri asýl bölünmenin
bu þekilde olduðunu kabul
etmek istemiyorlar, çünkü
bu Irak halkýnýn çoðunluðu-
nun onlarý istemediði ve
Irak'tan çekilmeleri gerektiði
anlamýna geliyor. 

MMüüssllüümmaannllaarrýýnn  SSaavvaaþþýý
DDuurrdduurruunn  KKooaalliissyyoonnuu  iiççiinn-
ddeekkii  rroollüü  vvee  öönneemmii  nneeddiirr??

11 Eykül'den sonra bilinçli
olarak, müslümanlara yöne-
lik bir ýrkçýlýk var. Ve eðer

onlarla birlikte çalýþmayý
baþaramazsanýz dünyada
son dönemde geliþen bu
ýrkçý aþaðýlamalara ve
saldýrýlara karþý çýkmanýz
mümkün deðil. Örneðin,
karikatür meselesini ele alýr-
sak, Almanya'da Hitler ikti-
dara geldiðinde Yahudilere
karþý ilk yaptýðý þey, gazetel-
erde onlarý aþaðýlayan
karikatürler yayýnlatmak
olmuþtu. Ýngiltere'de bu
konuda üç gösteri oldu.
Müslümanlar Birliði tarafýn-
dan yapýlan gösteriye

yüzbinlerce kiþi katýldý,
içinde sendikalar da vardý.
Ve konuþmacýlar ayný
zamanda müslüman toplu-
luðuna 'bu saldýrýlara tek
baþýnýza karþý çýkamazsýnýz,
daha geniþ bir hareketin
parçasý olmalýsýnýz' mesajýný
verdi. Bu bizim müslüman-
larý kazanmamýzýn da tek
yolu.

BBuu  hhaarreekkeett  ddüünnyyaayyýý  vvee
ÝÝnnggiilltteerree''yyii  nnaassýýll  eettkkiilleeddii??

Evet doðru savaþý durdura-
madýk, fakat bu savaþýn
Ýngiltere'deki temel konu
olarak gündemde kalmasýný
saðladýk. Mesela Körfez
Savaþý olduðunda, ya da
Irak'a yaptýrým uygulanmaya
baþladýðýnda, çok kýsa süre
sonra insanlar bu olanlarý
unuttular. Fakat þimdi bu
hareket sayesinde Irak'ta
olup bitenler sürekli olarak
dünyanýn ve Ýngiltere'nin
gündeminde. Bu hareket
sayesinde Tony Blair'in
oylarý düþtü ve insanlar
bunun nedeninin bu savaþ
olduðunu düþünüyorlar.
Ýskoçya'daki yerel seçim-
lerde Ýþçi Partisi bir çek
yerde kaybetti. Ve bu
hareket Ýngiltere'nin bir
daha böyle bir savaþa
girmesini eminim çok zor-
laþtýracaktýr. 

GGöösstteerrii  yyaa  ddaa  ttooppllaannttýý  yyaapp-
mmaakk  nnee  iiþþee  yyaarraarr??

Bizler, dünyada ilk kez daha
savaþ baþlamadan büyük bir
hareket yaratmayý baþardýk.
Bir de bu hareketin hiç
olmadýðýný, insanlarýn savaþý
görmezden geldiðini
düþünelim. Ayrýca bu
hareket sayesinde Irak'ta
direnen insanlar kendilerini
yalnýz hissetmiyorlar. Bu
hareket sayesinde þimdi
Bush için Ýran'a saldýrmak
çok daha zor.

SSiizzccee  bbuu  hhaarreekkeett  nneerreeyyee

ddooððrruu  ggiiddiiyyoorr??

Dünyadaki bütün hareketler
bir þeye karþý olarak
baþlamýþ, fakat sonra baþka
yönlere gitmiþler, insanlar
baþka politik hareketlere
katýlmýþlardýr. Ayrýca þu
anda dünyada çok öenmli
baþka geliþmeler var, Latin
Amerika'da neo-liberalizme
karþý yaþanan mücadele çok
önemli. Vietnam savaþý
sýrasýnda da sadece savaþa
karþý gösteriler olmadý,
öðrenci hareketi vardý, sivil
haklar hareketi, kadýn
hareketi vardý ve bunlar bir
araya geldiklerinde kocaman
bir hareket oluþturmayý
baþardýlar. Ayrýca bizler
detabii ki önümüzdeki yirmi
yýl boyunca sürekli gösteri
yapmak istemiyoruz. 10
Aralýk'ta Londra'da gerçek-
leþen Barýþ Konferansý'nda
söylendiði gibi, bizler
sadece savaþa karþý deðiliz,
bizler ayný zamanda neo-lib-
eral politikalarýn hakim
olmadýðý, zengin ve fakir
arasýndaki farkýn bu kadar
büyük olmadýðý bir dünya
istiyoruz. 

BBuusshh''uunn  ÝÝrraann''aa  yyöönneelliikk
tteehhddiittlleerrii  kkoonnuussuunnddaa  nnee
ddüüþþüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

Bence Bush Ýran'a saldýra-
cak. Fakat asýl öenmli olan
nokta þu, birincisi, ne zaman
Bush böyle bir saldýrý
tehdidinde bulunsa öncelik-
le bir sürü propagandaya
maruz kalýyoruz. Irak ve
Afganistan hakkýnda söyle-
nen yalanlara çok benzer
yalanlar þimdi de söyleniyor.
Ancak hem Irak'taki hem de
Afganistan'daki durum orta-
da. Þimdi Ýran'da da rejimin
kötü olduðu söyleniyor.
Ancak bence þunu hiç unut-
mamalýyýz, burada mesele
rejimlerin iyi ya da kötü
olmasý deðil, emperyal-
izmdir, emperyalizme karþý
çýkmaktýr.

Lindsey  German:

"Hitler de Yahudilerin
karikatürlerini çizdirmiþti"

Lindsey
German
kimdir?

Lindsey German 30 yýl-
dan daha uzun bir
zamandýr, Ýngiltere'de bir
sosyalist ve kampanyacý
olarak faaliyet sürdürüy-
or. Kendisi, kadýn, savaþ,
emperyalizm ve iþçi sýnýfý
üzerine kitaplar yazdý.
Uzun yýllar boyunca
Socialist Review der-
gisinin editörlüðünü yaptý

ve halen Savaþý Durdurun
Koalisyonu (Stop the War
Coalition)'un yürütme
kurulu üyesi olarak
çalýþýyor. 15 Þubat
2003'de Londra'da
yapýlan ve 2 milyon
kiþinin Irak'ýn iþgaline
karþý yürüdüðü gösteri de
dahil olmak üzere, pek
çok savaþ ve iþgal karþýtý
gösterinin ve etkinliðin
örgütlenmesinde yer aldý.
Ýngiltere'de 2005 yýlýnda
yapýlan yerel seçimlerde
RESPECT'ten Londra
Belediye Baþkaný adayý
oldu.

Savaþý  Durdurun
Koalisyonu  nasýl
kuruldu?
11 Eylül'den sonra dünya büyük bir
þok geçirdi ve politik olarak her þey
deðiþti. SWP içindeki bizler bu
geliþmeler karþýsýnda bir hareket
inþa etmenin gerekli olduðuna karar
verdik. Londra'da bir toplantý çaðrýsý
yapmaya karar verdik. Bu toplantý-
dan bir hafta sonra bir örgütlenme
toplantýsý yaptýk. Bu toplantýya 500

kiþi geldi ve bu toplantýda neler
yapýlmasý, nasýl yapýlmasý gerektiði-
ni tartýþtýk. Bu toplantýda yapmayý
baþardýðýmýz þey 'savaþý durdurun'
sloganý üzerinde anlaþmayý baþar-
mak oldu. Ýngiltere'de sendikalarýn
büyük bir çoðunluðu bu koalisyonun
içinde yer aldýlar ve bu bizim için
çok önemliydi. Her iki toplantý da
çok sayýda genç müslüman vardý. Bu
toplantýda Öncelikle bu koalisyonun
anti-emperyalist olmasý gerektiðini
söyleyen sekter sol ile tartýþtýk. Bu
koalisyonun herkese açýk olmasý
gerektiðini söyledik. Birkaç ay sonra
bir konferans düzenledik ve bu kon-

feransa bazý bilinen isimler, George
Galloway, Jeremy Corbin gibi mil-
letvekillerini davet ettik. Ve bu
toplantýda Savaþý Durdurun
Koalisyonu'nu kurduk. Ama bu
arada, Afganistan'a yönelik saldýrýya
karþý bir gösteri çaðrýsý yaptýk.
Ancak bu Afganistan'dali savaþýn
sonlarýna doðru gerçekleþtiði için
herkes gösterinin küçük olduðunu
düþünüyordu. Ancak 100 bin kiþi
geldi. Daha sonra, 'Irak'a Saldýrma'
baþlýklý bir gösteri düzenledik, 20
bin kiþi geldi. Ardýndan Filistin'de
büyük bir katliam gerçekleþti ve
Ýngiltere Müslümanlar Birliði bunun

için 70-80 bin kiþinin katýldýðý bir
gösteri yaptý. Biz de o gösteriye
katýldýk, ben bir konuþma yaptým.
Daha sonra Eylül ayýnýn sonunda,
Ýþçi Partisi konferansýnýn toplandýðý
sýrada Irak konusunda yeniden
büyük bir gösteri yapmaya karar
verdik. Müslümanlar Birliði bu tari-
hin ayný zamanda Ýntifada'nýn
yýldönümü olduðunu söyledi ve gös-
teriyi birlikte örgütlemeye karar
verdik ve bir araya geldik. Ýlk baþta
müslümanlarla çalýþmak bizim için
çok zordu ve eminim onlar için de
bizimle çalýþmak zordu. Ýlk gösteride
Müslümanlar Birliði'nden gösteriye

katýlanlarýn hemen hemen hepsi
erkekti ve dini yönleri çok baskýndý.
Zamanla onlar da büyük deðiþim
geçirdiler, kadýnlar gösterilere katýl-
maya, hatta konuþmalar yapmaya
baþladýlar. Ondan sonra bildiðiniz
gibi 15 Þubat'ta 2 milyon kiþini
katýldýðý gösteri gerçekleþti, George
Bush Ýngiltere'ye geldiðinde büyük
bir gösteri oldu. Þimdi ise artýk çok
daha geniþ çevrelerin, sendikalarýn
desteklediði ve içinde yer aldýðýo bir
hareket haline geldik. Ayrýca artýk
daha çok sayýda kampanya var. Sivil
özgürlüklere yönelik saldýrýlara karþý
kampanya var vs.
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AAþþaaððýýddaann
ssoossyyaalliizzmm

-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum, iþçi
sýnýfýnýn üretim araçlarýna
kolektif olarak el koyup üreti-
mi 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 korumak
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 poli-
tik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn cin-

sel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm

-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin iþçi-
leri ile karþý karþýya gelme-
sine 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 destekler.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii

-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi 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 par-
tisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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SON SÖZ
Yoðun bir dönem yaþýyoruz. Irak’ta

iþgal sürüyor ve diðer taraftan da
Ýran’a saldýrý hazýrlýðý var.

18 Mart küresel eylemleri ABD hege-
monyasýna halklarýn cevabý olacak.

Türkiye’de Ýstanbul ve Ýzmir’de
yürüyüþ ve mitin Ankara, Adana ve
Trabzon’da ise yürüyüþ ve basýn açýk-
lamsý ile küresel eyleme katýlýyoruz.
Ýstanbul Kadýköy’de ise bir hafta süre-

cek barýþ panayýrý var.
Devrimci marksistler bütün bu gös-

terilerin daha büyük ve güçlü olmasý
için bütün olanaklarýnýs eferber
etmeliler. Sokakta herkes iþgale karþý,
herkes Ýran’a saldýrýlmasýna karþý.  Bu
yoðun tepkinin örgütlenmesine
yardýmcý olmak gerekir.

ÇÇeerrnnoobbiill
Öte yandan Çernobil felaketinin 25.

yýldönümü geliyor. 26 Nisan günü
Ýstanbul’da Ýstiklal caddesinde insan
zinciri kuracaðýz. Bu eylemi Küresel
Eylem Grubu örgütlüyor. 28 Nisan’da
ise daha büyük bir etkinlik düzen-

lenecek. Bu eylemler konusunda
0535-439 21 93’den bilgi alabilirsiniz.

Çernobil’e tepki Ýstanbul’un dýþýnda
da örgütlenebilir. Ýzmir ve Ankara’da
Küresel Eylem Grubu giriþimlerini
gerçekleþmesine aðýrlýk verilmeli.

TTooppllaannttýýllaarr
14-16 Nisan tarihlerinde Ýzmir’de

Antikapiatalist Forum, 19-21 Mayýs
tarihlerinde ise Ýstanbul’da Marksizm
2006 var. Hedr iki toplantýlar dizisine
de bütün Türkiye’den katýlmaya
çalýþacaðýz.

Bu arada 1 Mayýs’a da þimdiden
hazýrlanmak gerekir. 

CCeelleessttee  ZZaappppaallaa  KKaaddýýkkööyy
BBAAKK toplantýsýna katýldý.

KKaaddýýkkööyy  BBAAKK tarafýndan
3 Mart 2005 tarihinde
yapýlan toplantýya katýlan
asker olan oðlunu Irak
iþgalinde kaybeden AAsskkeerr
AAiilleelleerrii  KKoonnuuþþuuyyoorr
örgütünden CCeelleessttee
ZZaappppaallaa katýldý.

Zappala ABD'de Irak
iþgalinin bir çok yönünün
medya tarafýndan
gizlendiðini anlattý.

"Orada insanlar, ölen
Irak'lýlarý, ölen ABD asker-
lerini görmüyorlar.
Hükümet sürekli yalan
söylüyor. Ama ben de
diðer asker ailelerinin çoðu
gibi oðlumun mezarý
baþýnda insanlara gerçek-
leri anlatacaðýma söz
verdim.

“Ýþimiz çok zor ama
bugün artýk ABD'de insan-
larýn çoðu bu savaþa karþý.
Savaþa karþý olan yüzbin-
lerce insan olarak elimiz-
den geleni yapýyoruz.

“Dünyanýn her tarafýnda-
ki savaþ karþýtlarýyla
dayanýþma halinde olmak,
burada sizinle olmak ve
birbirimizden öðrenmek
hepimizi güçlendiriyor"
dedi.

ABD'nin Irak'a Türkiye
üzerinden saldýrýlmasýný
saðlayacak tezkerenin red-
dedilmesinin
yýldönümünde Taksim
Gezi Parkýnda KKüürreesseell
BBaarrýýþþ  vvee  AAddaalleett  KKooaalliissyyoonnuu
ile diðer savaþ karþýtý
örgütler tarafýndan birlikte
bir basýn açýklamasý
yapýldý. Açýklamada 1
Mart Tezkeresi’nin savaþ
karþýtý hareket olduðu vur-
gulandý.

Irak iþgali sýrasýnda asker
olan oðlunu kaybeden
AAsskkeerr  AAiilleelleerrii  KKoonnuuþþuuyyoorr
örgütünden CCeelleessttee
ZZaappppaallaa da basýn açýkla-
masýnda bir konuþma
yaptý. 

Zappala "Oðlum

öldüðünde ben, oðlumun
tabutunun önünde diz
çöküp her zaman onun

adýna doðrularý söyleye-
ceðime yemin etmiþtim. 

“Irak'taki savaþ tam bir

felaket ve korumakla
görevli olduðumuz
demokrasiye ihanet" dedi.

1  Mart’týn  yýldönümünde  Taksim’de

KKüürreesseell  BBaarrýýþþ  vvee  AAddaalleett
KKooaalliissyyoonnuu tarafýndan
organize edilen SSaavvaaþþssýýzz
BBiirr  DDüünnyyaa  ÝÝççiinn  UUlluussllaarr
aarraassýý  BBuulluuþþmmaa’’nýn üçüncü-
sü 3 Mart 2006 tarihinde
Bilgi Üniversitesi Dolapde-
re kampüsünde yapýldý.

Sempozyum AAddaalleett
AAððaaooððlluu,,  MMeehhmmeett  GGüülleerr-
yyüüzz  ve MMeehhmmeett  AAllii  AAllaabboo-
rraa'nýn konuþmalarýyla açýldý.

ÝÝnnggiilltteerree  SSaavvaaþþýý  DDuurrdduu-
rruunn  KKooaalliissyyoonnuu'ndan gelen
LLiinnddssaayy  GGeerrmmaann "Eðer
savaþ karþýtý hareket olma-
saydý Bush Venezüela'ya
müdahele edebilirdi. Hepi-
miz kendimizi yalnýz dü-
þünebilirdik. Bu hareket
bize yalnýz olmadýðýmýzý
gösteriyor. Afganistan ve
Irak halký yanlarýnda çok
sayýda insan olduðunu
hissediyor. 18 Mart 2006'-
da kaç kiþilik gösteriler

yapýyor olursak olalým
bütün dünyada milyonlar
olacaðýz". dedi.

Ýran'dan fizik profesörü
AAhhmmaadd  SShhaayyeeggaann nükleer
silahlanmanýn dünyadaki
tehlikeli gidiþini anlattýk-
tan sonra "Sadece savaþ-
lara deðil, bu savaþlarý
yaratan nedenlere de karþý
olmalýyýz" dedi.

Amerika'dan, AAsskkeerr  AAiillee-
lleerrii  KKoonnuuþþuuyyoorr örgütün-
den gelen CCeelleessttee  ZZaappppaallaa
"1 Mart'ta Taksim Gezi
Parký'nda yapýlan basýn
açýklamasýnda sizlerle bir-
likte olduðum için çok
mutluyum. Bu basýn açýk-
lamasý bana, bir araya
geldiklerinde insanlarýn
dünyayý deðiþtirebilecek-
leri umudunu verdi." dedi.
Son dönemde Müslüman-
lara karþý geliþtirilmeye
çalýþan ýrkçýlýða deðinen

Zappala "Bush islamcý
faþistlere karþý savaþtýðýný
söylüyor. Kim bu islamcý
faþistler? Irak'ta,
Afganistan'da her gün
öldürülen, iþkence gören,
evleri yakýlýp yýkýlan
insanlar mý?" dedi.

"18 Mart’ta milyonlar olacaðýz"

Ýngiltere Savaþý Durdurun
Koalisyonu'ndan konuþ-
macý Lindsey German

ÖÖzzggüürrllüükk  vvee  DDaayyaannýýþþmmaa
PPaarrttiissii tarafýndan 25-26
Þubat 2006 tarihlerinde 2211..
YYüüzzyyýýllddaa  SSooll  vvee  TTüürrkkiiyyee
konulu sempozyum yapýl-
dý. Sempozyumda Özgür-
lükçü Sosyalizm, Kamusal
Alanýn Demokratikleþtiril-
mesi, Toplumsal Ýhtiyaç-
lar Ýçin Ekonomi ve Kapi-
talist Küreselleþme ve
Direniþ konularý tartýþýldý.
Özgürlükçü Sosyalizm
toplantýsýnda bugünkü so-
lun eski geleneðiyle bað-
lantýsý tartýþýldý. Sovyetler

Birliði, Küba, Kamboçya
gibi ülkelerde yaþananýn
sosyalizm olup olmadýðý,
bunlarýn ne derecede sa-
hiplenilebileceði üzerine
tartýþmalar oldu.

Kapitalist Küreselleþme
ve Direniþ toplantýsýnda
MMaassiiss  KKüürrkkççüüggiill Latin
Amerika'daki solun yük-
seliþini deðerlendirdiler.
DDooððaann  TTaarrkkaann  ve NNuurraayy
MMeerrtt ise ABD'nin Irak iþga-
li ve emperyalizm konusu-
na vurgu yaptýlar. NNuurraayy
MMeerrtt bugün solun emper-

yalizme ve Irak iþgaline
yeterince önem vermediði-
ni bu konuya vurgu yapýl-
masý gerektiðini söyledi.
DDooððaann  TTaarrkkaann bugün Latin
Amerika da dahil dünya-
nýn her yerindeki mücade-
lelerin kaderinin ABD'nin
Irak iþgalinin sonucuna
baðlý olduðunu belirterek
solun görevinin tüm dün-
yadaki savaþ karþýtý hare-
ketle birlikte ABD'nin
Ortadoðudaki saldýrýsýný
yenilgiye uðratmak
olduðunu söyledi.

Zappala:
Artýk ABD'de
insanlarýn
çoðu bu
savaþa karþý

ÖDP’nin  21.  Yüzyýlda  Sol  ve  Türkiye  Sempozyumu
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Harekete  geçin...
Ýzin  vermeyin...

Çernobil felaketinin üzerinden
25 yýl geçti. Felaketin boyutlarý
korkunç. Enerji santralinin pat-
lamsýndan sonra bölgeye sevk
edilen 500 bin gönüllünün çoðu
öldü.
Patlamadan bu yana bölgeden
doðan çocuklarýn çoðu sakat ve
kalýcý j,hastalýklara sahip.
Kýsacasý Çernobil’in sonuçlarý
çok aðýr.

Çernobil bir istisna mý? Hayýr.
Dünyadaki birçok nükleer
santral belki þimdiye kadar pat-
lamadý ama çoðý radyasyon
kaçýrýyor ve bu nedenle
çevresinde çok aðýr tahribat
yaratýyor.

Herþeyden öte nükleer santral
atýklarý baþlýbaþýna bir sorun.
Bu atýklarýn çevreye yaydýklarý
radyasyon uzun yüzyýllar kay-
bolmuyor ve çevreyi, doðayý
etkilemeye devam ediyor.
Nükleerin sorunlarýndan kaçýþ
yok.

Þimdi AKP hükümeti Türkiye’de
nükleer enerji santralý kurmak
istiyor. 

Herþeyden önce nükleer
santrallar pahalý. tehlikeleri ise
çok açýk.

Oysa Türkiye’nin sürdürülebilir
bir kalkýnma için yeterince
yenilenebilir enerji kaynaðý var.
Güneþ enerjisi bol. Rüzgar ve sý
var. Bütün bunlara yapýlacak
yatýrýmlar hem daha ucuz hem
de daha temiz ve yenilenebilir
enerji verecek.

AKP hükümetinin nükleer enerji
santralleri kurma giriþimine
karþý çýkmalýyýz. Çernobil
felaketinin 25. yýlýnda yeni nük-
leer santraller kurmak cinayete
davetiye demektir.

Hep birlikte durdurabiliriz. Ýlk
adým 25 Mart’ta Ýstiklal
Caddesinde kurulacak insan
zinciri. Daha sonra da eylemler
olacak. Katýlýn durduralým.

Dünyamýz çok büyük bir hýzla
ýsýnýyor. Bilimcilerin ayptýklarý
araþtýrmalara göre geçen
yüzyýlda yer küre 0.6 santigrat
ýsýndý. Ýlk bakýþta bu insana az
görünüyor ama aslýnda çok
büyük bir ýsýnma.

0.6 santigratlýk ýsýnma
dünyanýn bütün ekolojik den-
gelerini alt üst ediyor.

Buzullar eriyor. Kuzey ve
Güney Kutuplarýnda erime daha
da þiddetli. Bu nedenle
okyanuslar ve denizler yük-
seliyor. Bu ise dünyanýn birçok
kentinin büyük sel felaketleri
ile karþý karþýya gelmesi
demek.

Zaten daha þimdiden küresel
ýsýnma nedeni ile sel felaketleri
çok büyük bir hýzla artýyor.
Dünyanýn hemen her yerinde
seller ve olaðandýþý aðýr yað-
murlar nedeniyle toprak kay-
malarý yaþanýyor. Zaman zaman
binlerce insan bu felaketlerin
kurbaný oluyor.

Öte yandan küresel ýsýnma
nedeniyle büyük fýrtýnalar
yaþanýyor. 2005 yýlýnda gerçek-
leþen Katrina fýrtýnasýnýn New
Orleans kentine verdiði tahribat
daha hala ortada duruyor.

Ayrýca küresel  ýsýnma
nedeniyle temel gýda maddeleri
olan hububat ve pirincin ekim
alanlarý deðiþiyor ve daralýyor.
Bu insanlýk için kýsa bir süre
sonra çok büyük bir açlýk
anlamýna gelebilir.

Bilimciler küresel ýsýnmanýn
büyük bir buz çaðýný getirmesi

olasýlýðýný da göz önünde tutuy-
orlar. Çok ama çok kýsa bir
sürede dünyanýn aniden soðu-
maya baþlamasý bir olasýlýk ve
hiç de küçümsenmeyecek bir
olasýlýk. Zaten bu nedenle bil-
imciler içinde yaþadýðýmýz
sürece kürtesel ýsýnma deðil,
küresel iklim deðiþi demeyi ter-
cih ediyorlar.

Bütün b u geliþmeler doðal bir
sürecin mi sonucu oluyor.
Baþta George Bush olmak
üzere politikacýlar ve büyük
kapitalistler bu soruya evet diy-
orlar. Onlara göre iklim deðiþi-

mi doðal. Önüne geçmek
mümkün deðil.

Oysa gerçek hiç de öyle deðil.
Küresel ýsýnma tamamen insan
yapýsý. Ýnsanlarýn fosil yakýtlarý
kullanmasý atmosferdeki kar-
bon dioksit miktarýný arttýrýyor
ve ýsýnmanýn baþlýca nedeni bu.

Kömür, doðal gaz ve petrol
fosil yakýtlarý. Petrol ve otomo-
bil sanayi bunun baþlýca sorum-
lularý.

Oysa fosil yakýtlarý dýþýnda da
enerji kaynaklarý var.
Yenilenebilir temiz enerji kay-
naklarý. Güneþ enerjisi, rüzgar,

su ve dalgalardan elde
edilebilecek enerji gibi.

Politikacýlar ve kapitalistler bu
yöntemlerle enerji elde etmenin
pahalý olduðunu söylüyorlar.
Bu doðru deðil. Yalan söylüyor-
lar.

Çok basit tedbirlerle ve çok
ucuza yenilenebilri enerji kay-
naklarýoluþturmak mümkün.
Ayrýca gene çok basit tedbirler-
le fosil yakýtý kullanýmýný, özel-
likle otomobillerin petrol kul-
lanýmýný sýnýrlamak mümkün.
Þehirlerde raylý ulaþým sistem-
lerinin geliþtirilmesi hem insan-
larýn daha rahat, mgüvenli ve
hýzlý yolculuk yapmasýný saðlay-
acaktýr hem de büyük bir enerji
tasarrufu saðlayacaktýr.

Ýstanbul Boðaz Köprüsü’nü
kullanan araçlarýn % 85’i özel
arabalar ve bu arabalar toplum
yolcularýn sadece %15’ini taþýy-
orlar. Toplu taþýmacýlýðýn
anlamý bu örnekte çok açýkça
ortaya çýkýyor.

Dünyamýzýn bu çok hýzlý ýsýn-
masý karþýsýnda çok hýzlý
davranmak gerekir. Bugün alý-
nacak tedbirler ancak yýllar
sonra etkisini gösterecek.
yeterince tahribat yapýldý.

Bugünkü enerji politikalarýnýn
deðiþmesi için politikacýlara
baský yapmak en önemli çözüm
yoludur.

Bugün herkes küresel ýsýn-
manýn farkýnda. Herkes
endiþeli. Öyleyse büyük çoðun-
luðun sesinin daha gür çýk-
masýný saðlamalýyýz.

DÜNYA PÝÞÝYOR


