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Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr
Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz

IMF ve savaþa karþý
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Kurban olam
seçim taktiðine
Roni Margulies
Ýktidara geldiðinden beri
AKP; AB, Kýbrýs, Kürt sorunu
gibi konularda söyledikleri
ve yaptýklarýyla Türkiye tarihinin milliyetçilikten herhalde en uzak hükümet partisi olduðunu tekrar tekrar
kanýtladý. O zaman takiye
yapmýyordu milliyetçilik
konusunda, þimdi yapýyor.
Sayfa: 5

Milliyetçi, laik cephe bir bardak suda fýrtýna
koparýyor. Cumhurbaþkaný kim olursa olsun, biz
ekmek, barýþ ve özgürlük istiyoruz. Sýnýrsýz
düþünce, gösteri ve örgütlenme özgürlüðü istiyoruz. Ýstiyoruz ve kazanacaðýz!
Cumhurbaþkanlýðý seçimi,
genel seçimler burjuva partilerini þimdiden harekete
geçirdi. Bu hareketlilik
içinde toplum aþaðýda laik
ve þeriatçý olarak bölünmeye
çalýþýlýyor.
Cumhurbaþkanýnýn kim ve
hangi partiden olacaðý,
Çankaya’nýn tepesine oturacak adamýn eþinin baþ
örtülü olup olmayacaðý en
sýk tartýþýlan konular.
Bu tartýþmalar yapay.
Bunlar bu toplumun ezici
çoðunluðunun gerçek
sorunu deðil.
Bu toplum bambaþka
sorunlarla uðraþýyor.
Yoksulluk! Ýþte gerçek
sorunumuz.
Açlýk! Ýþte gerçek
sorunumuz.
Savaþ! Ýþte gerçek
sorunumuz.
Kürt halkýnýn barýþ
çaðrýlarýnýn yanýtsýz kalmasý.
AKP hükümetinin saðlýkta
yýkým yasasýný geçirmek
istemesi.
Özelleþtirmeler ve IMF politikalarýnýn yarattýðý yýkým.
ABD’nin Irak iþgali.
Küresel iklim deðiþimi.
Nükleer santrallerin yeni

ölüm tuzaklarý olarak
hükümetin gündeminde
yerini almasý.
Ýþte gerçek sorunlarýmýz
bunlar.
Burjuva partileri bu sorunlardan söz etmiyor.
Elele vermiþ toplumu germeye çalýþýyorlar.
Bir yanda laikliði kullanan
milliyetçi cephe. Bu cephe
demokrasiye, özgürlðklere
düþman.
Diðer yanda IMF ve
ABD’nin direktiflerinden çýkmaya cesaret edemeyen
AKP.
Emekçilerin ise mücadeleden baþka gücü yok.
Her iki cephe de yalan söylyor.
Her iki cephe de IMF politikalarýný savunuyor.
Her iki cephe de savaþtan
yana.
Ýþçilere, ezilenlere, savaþ
karþýtlarýna, sendikalara
düþen bu sunni bölünmelere
karþý çýkmak, sokakta haklarýmýzý savunmaktýr.
Bizi laik-þeriatçý olarak
bölemeyeceksiniz!
Savaþa ve IMF’ye karþý
mücadelede, sokakta birleþeceðiz!

Ýslam
ve kemalizm
Cengiz Alðan
Ýktidara geldiðinden beri
AKP; AB, Kýbrýs, Kürt sorunu
gibi konularda söyledikleri
ve yaptýklarýyla Türkiye tarihinin milliyetçilikten herhalde en uzak hükümet partisi olduðunu tekrar tekrar
kanýtladý. O zaman takiye
yapmýyordu milliyetçilik
konusunda, þimdi yapýyor.
Sayfa: 6

Emeðin sesi
olarak yeni sol
Partiler yavaþ yavaþ seçimlere
hazýrlanýyor. Genel seçimler
Kasým ayýnda yapýlacak.
Seçimlerden önce yýlýn ortalarýna doðru cumhurbaþkanlýðý seçimi gerçekleþecek.
AKP'deen CHP'ye, ANAP'tan
DYP ve MHP'ye kadar bütün
partiler manevralarýný yapmaya baþladýlar.
Sayfa: 5
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KÝM NE Irak:
DEDÝ?

AKP’nin bayram sýrasýnda
Ýstanbul’a astýrdýðý Türk

Bayraklý billboardlarý çok
beðendim.
Son iki yýlda Türk

Bayraðý’nýn güzelleþmesi ve
toplumun ortak sembolü
olarak yücelmesi yolunda
epey yazý yazdým.
Þimdi Türkiye’nin heryerinde þehirlerin en güzel
yerlerine, en güzel binalarýna dikilen Türk Bayraklarý’ný
gururla izliyorum.
Ertuðrul Özkök, Hürriyet

“
Gazetesi Genel yayýn
Müdürü

?

SORU-C
CEVAP

Chavez sosyalist
mi?
Evet, Chavez sosyalist
olduðunu kendisi de
söylüyor. Ancak sosyalizm Chavez'in iktidarý
deðil. Aþaðýdan kitle
hareketinin kendi iktidar
organlarýný kurarak bizzat kendisini iktidara
taþýmasýyla kurulacak.
Bütün zenginliðin
yaratýcýsý olan iþçiler
kendi temsilcilerini üst
yönetim organlarýna yollayacak ve tüm toplumsal yaþam kollektif
olarak düzenlenecek.
Böylece ayrýcalýklý
yöneticilere ya da
Chavez gibi 'kahramanlara' ihtiyacýmýz kalmayacak.

MERAKlitus
4 kez Cumhurbaþkanlýðý
yapan Ebedi Þef'ten
sonra gelen Milli Þef
kaç yýl Cumhurbaþkanlýðý yaptý?
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Kan dökmekten
kâr eden özel ordular

Týp degisi Lancet Irak’ta
savaþýn baþlamasýndan bu
yana ölenlerin sayýsýnýn
650 bin olduðunu açýklamasýndan bu yana ilk akla
gelen soru bu ölümlerden
kimin kâr ettiði oluyor.
Bir süre önce Ýngiltere’nin
önde gelen bir sivil toplum
örgütü Irak savaþýndan
büyük paralar kazananlar
üzerine bir araþtýrmasýný
yayýnladý.
21. yüzyýlýn bu ilk yeni
liberal savaþýnda binlerce
paralý asker istihdam
ediliyor.
Bugün Irak’ta 48 bin paralý yabancý asker var ve
bunlarý istihdam eden þirketler 2004 yýlýndan bu
yana yaklaþýk 100 milyar
dolar kazandýlar.
Bir ABD yetkilisine göre
“her özel þirket aslýnda
savaþçý bir tabura bedel.
Þimdi bu þirketler
dünyanýn ilk özel
ordusunu oluþturmak
üzere bir araya geliyorlar”.
Yabacý paralý askerler bir
çok çok vahþi insan haklarý
ihlâline karýþtýlar. Örneðin
bu Askeri Güvenlik
Þirketlerinden ikisi Abu
Garip’teki iþkencelere
katýldý. Bunlar Titan ve
California Analysis Center
Incorporated adlý þirketler.
Uluslararasý Af
Örgütü’ne göre bu þirketler
etraflarýna kendilerini her
türlü yargýlamadan ve
soruþturmadan koruyan
bir koruma içine alýyorlar.
Þimdiye tek bir paralý
asker dahi Irak’ta yaptýklarýndan dolayý bir soruþturmaya uðramadý.
ABD’nin Irak’ýn iþgalinden sonra ki ilk Irak Valisi
Paul Bremer’in ilk
iþlerinden birisi Özel
Askeri Güvenlik
Þirketlerinin çalýþanlarýný
soruþturmalardan muaf

Resmi enflasyon yüzde
9.65 olarak açýklandý.
Ancak DÝSK’e baðlý
Birleþik Metal Ýþ
sendikasý enflasyonun
nüfusun en yoksul
yüzde 20’sine yüzde 9.65
olarak deðil yüzde 10.61
olarak yansýdýðýný tesbit
ediyor.

Yugoslavya’da orduya
destek gücü olarak kullanýldýðýnda ortaya çýktý.
Bu þirketin bazý çalýþanlarý 12 yaþýnda kýzlarýn
çalýþtýrýldýðý genelevler
açmak ve tecavüz sahnelerini filme almaktan
suçlandýlar.
Bu suçlamalar akarýþanlar
iþten atýldýlar ama
yargýlanmadýlar.
z Vinnell Corporation
(ABD)
Bu paralý asker ordusu
Vietnam savaþý sýrasýnda
5000 askerle iþe baþladý ve
daha sonra Suudi
Arabistan petrol kuyularýnýn korunmasýnda
görev aldý.
Þimdilerde Northrup
Grumman adlý silah þirketine ortak ve Irak’ta 48
milyon dolarlýk bir
“güvenlik” ihalesi kazandý.

tutmasý olmuþtu.
Sonuç, ULuslaraarasý Af
Örgütü’ne göre ABD
bayraðý ve silah gücünün
altýnda kuralsýz bölgelerin
oluþmasýydý.
Irak’taki bu olaðanüstü
kârlý iþe karýþan þirketlerden bazýlarý þunlar:
z Blackwater (ABD)
Bu þirketin baþkaný Gary
Jackson dünyanýn en
büyük ve profesyonel özel
ordusunu oluþturduðunu
söylüyor.
Irak ordusunu eðitmek
için açýlan ihaleyi kazandý.
Daha önce ise

Koalisyon’un Geçisi
Hükümetine güvenlik
hizmetinin yaný sýra
helikopterler veriyordu.
ABD Büyükelçisi John
Negroponte ve Vali Paul
Bremmer’in güvenliðini
saðlamanýn karþýlýðýnda 21
milyon dolar aldý.
Blackwater Afganistan
Savaþý’nda da yer aldý.
z DynCorp International
(ABD)
Bu paralý asker þirketi 25
bin kiþi çalýþtýrýyor. Irak’a
yeni bir polis gücü kurmak
için 50 milyon dolar aldý.
Dynacorp ilk olarak eski

zAegis Defence Services
(Ýngiltere)
Bu özel orduyu daha
önce Sierra Leone’a uygulanan silah ambargosunu
delerek bu ülkeye
hükümeti devirmek
isteyenlere silah satan Tim
Spicer yönetiyor.
Tim Spicer’ýn Sierra
Leon’daki amacý ülkenin
zengin elmas kaynaklarýný
bir Kanadalý Ýþadamýna
devtermekti.
ABD hükümeti bu adama
Irak’ta 293 ihale verdi.
Görevi diðer 5o özel
orduyu kontrol etmek.
z Armour Group
(Ýngiltere)
Bu paralý asker þirketi
Londra Brsasý’na kayýtlý ve
yýlda 233.2 milyon dolarlýk
bir ciroya sahip. Ýngiliz
hkümeti için Irak’ýn Basra
kentinde polislik görevi
yapýyor.

Öldüren pazar: Bireysel silahlanma
Öylesine ekonomik ve
kültürel kökleri olan bir
konu ki, önüne geçmek
için çok ciddi giriþimler
gerekiyor.
Yüzyýllardýr süregelen atavrat-silah geleneði,
toplumda itibar görme
arzusu, kontrol edilemeyen
içgüdüler ve silahýn bir güç
simgesi olarak görülmesi
bireysel silahlanmanýn
baþlýca sebepleri. Daha yýlbaþý gecesi 20 yaþýnda bir
öðrenci havaya açýlan kutlama ateþi(!) sonucunda
can verdi. Adana'da bir
adam, boþanmak isteyen
eþini kurþunladý.
Memlekette örnek çok. Bu

Emekçinin
enflasyonu

insanlarýn hepsi yazýlý ve
görsel medya kahramanlarýndan etkileniyor, onlara
özeniyor.Onlar her gün
gözümüz önündeler.
Gazetede köþe yazarlýðý,
gençlik kulüplerine
baþkanlýk yapanlar bile
var: Ali Þen, Aziz Yýldýrým
mesela. Hal böyle olunca
bu tür insanlar meclise bile
girebiliyorlar. Geçtiðimiz
günlerde AKP Ýzmir
Milletvekili Ýsmail
Katmerci, silah tutkunu
milletvekilleri için
Meclis'te bir atýþ poligonu
yapýlmasýný önerdi ve
açýlýþýný yaptýðý poligonda
boy boy poz verdi.

Medya bu konuda
popülist tutumundan uzaklaþýp, bazý karakterleri
yansýtma biçimini
deðiþtirmeli ve bu alandan
geçinen insanlara artýk fýrsat vermemeli. Biraz cesur
olup onlarý teþhir etmeli ve
sorgulamalý. Yoksa kardeþ
kardeþi vurmaya devam
edecek.
Türkiye'de her yýl ortalama 3000 kiþi bireysel silahlanmadan dolayý hayatýný
kaybediyor. Silah piyasasý
gerçekten çok büyük bir
piyasa; ama hiçbir zaman
bir insanýn daha embriyo
iken elde ettiði yaþama
hakkýndan daha deðerli

deðil ve mezarlýkta istihdam yaratmaktan baþka bir
özelliði yok.

Bülent Özçaðatay

Tecrite karþý
yürüyüþ
Behiç Aþçý, Sevgi
Saymaz ve Gülcan
Görüroðlu’nun
sürdürdüðü ölüm orucu
kritik bir döneme girdi.
Ölüm orucunu
sürdürenlerle dayanýþma içinde olanlar Aþçý,
Görüroðlu ve Saymaz’ýn
ölüm oruçlarýnýn 277.
gününde “Tecriti
kaldýrýn, ölümleri durdurun” sloganý ile Ýstanbul’da Ýstiklal
Caddesi’nde yürüyüþ
yaptý.
Tecrite karþý yürüyüþ
gelecek Cumartesi
tekrarlanacak.

Kadýna
yönelik taciz
ve þiddet
Son günlerde kadýna
yönelik þiddet ve taciz
haberlerine sýkça rastlamaya baþladýk.
Yýlbaþýnda Taksim
Meydaný'ndaki eðlencelerde taciz olaylarý
yaþandý. Yine bu olaydan hemen sonra
kocasýndan dayak yiyen
bir kadýn öldü. Bunlar
sadece haberlere yansýyan örnekler. Aslýnda
gündelik hayatlarýnda
buna benzer olaylar
yaþayan kadýnlar, bu
cinsiyetçi davranýþlarýn
hedefi durumundadýr.
Hayatýn her alanýnda
cinsiyetçiliðe karþý birlikte mücadele etmek,
kadýnla-rýn hayatlarýný
kolaylaþtýracak talepleri
öne çýkarmak, cinsiyetçiliði besleyen kapitalizmin kurumlarýný
hem teþhir etmek, hem
de bu mekanizmalarýn
eþitlikçi politikalar
izlemesi yönünde baský
yapmak gerekir.
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sosyalist isci
Yeni bir sol alternatif
gereksinimi
2007 Türkiye için seçim yýlý. Önce cumhurbaþkanlýðý seçimi olacak. Milliyetçi, kemalist
laik cephe kýyameti koparýyor. Baþbakan
Erdoðan kendisine Adnan Menderes hatýrlatýlarak idamla dahi tehdit edildi. Aslýnda
cumhurbaþkanlýðý seçimi nedeniyle toplum
kutuplaþtýrýlýyor. Bu kutuplaþmadan ise en
kazançlý çýkan parti açýk ki ülkücü faþist MHP.
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde koparýlan bu
fýrtýna aslýnda genel seçimleri hedefliyor.
Kasým ayýnda genel seçimler var. Þimdiki
kamuoyu araþtýrmalarýna göre bu seçimlerin
galibi büyük olasýlýkla AKP olacak. Cephe oy
kaybedecek ama parlamentoya gene girebilecek. MHP ve DYP ise yüzde 10 barajýnýn
çevresindeler. Kimi zaman aþaðý iniyorlar,
kimi zaman barajý aþýyorlar.
Diðer partiler ise barajýn oldukça uzaðýndalar.Dolayýsýyal büyük kavga AKP’yi aþaðý
çekmek ve MHP ile DYP’nin önünü kesmek
etrafýndan sürüyor. CHP, MHP’nin elinden
tuttu ve barajý aþmasýna yardýmcý oluyor. DYP
ise çýkýþý Kürt sorunundaki yeni açýlýmýnda
görüyor.
Sola gelince, açýk ki 2007 Kasým seçimlerinde
solu aðýr bir yenilgi bekliyor. CHP, DSP ve
SHP dahil toplam olarak solun oylarýnýn gerileyeceði belli. Sosyalist solun ya da küçük
solun oylarýnýn artmasý mümkün deðil.
Dolayýsýyla 2007 Kasým seçimleri sol açýsýndan
sonuçlarý þimdiden belli bir seçim.
Toplum 3 Kasým seçimlerinde yeni bir arayýþ
içindeydi. Bu arayýþa o vakit AKP ve Genç
Parti yanýt verirken sol yanýt verememiþti.
Durum bugün de ne yazýk ki pek deðiþmiþ
deðil.
Bu durumda solun bu seçimlere deðil yerel
seçimlere dönük politikalar geliþtirmesi daha
doðru olacaktýr.
Açýk ki var olan sol parti ve gruplar arasýnda
kurulacak bir birlik geçen iki seçimin bir kere
daha kanýtladýðý gibi toplumun arayýþlarýna
yanýt verememekte.
Yerel seçimler için þimdiden oluþturulacak
bir büyük koalisyon yerel seçimlere kadar
kampanyalar yapabilir. Emekçilerin tüm taleplerini destekleyen, emekçiler arasýnda birliði
ve mücadeleyi öne çýkaran bir politik hat bu
arada yerel seçimler için bir dizi bölgede
baðýmsýz adaylar çýkarabilir ve bütün kampanyalarý bu baðýmsýz adaylarýn çalýþmalarýna
baðlayabilir. Böyle bir tutumun yerel seçimlerde solun alternatifi olmasý mümkün. Yeni
bir ses, yeni bir çýkýþ olmayý baþardýðý ölçüde
bu kampanyalar ve baðýmsýz adaylar büyük
güçleri yanyana getirebilir ve sol için yeni bir
çýkýþ olabilir. Sosyalist solla sosyal demokrat
solu yanyana getirebilir.

Çok geç olmadan
Ateþkes ilan edildiðinden bu yana hala bu
tutuma denk düþen bir karþý tutum olmadý.
Çatýþmalar sürüyor ama daha önemlisi daha
düne kadar “Kürt sorununu” tanýyan
baþbakan bugün geleneksel hatta çekilmiþ
durumda: “Kürt sorunu yoktur, terör vardýr”
diyor.
Kürt sorununa politik bir çözüm bulmayý bir
kere daha reddeden bu tutum önemli bir fýrsatýn kaçmasýna katkýda bulunuyor ve bu
nedenle kendisine de büyük zarar veriyor.
Bugün yeniden “düþük yoðunluklu bir
savaþýn” baþlamasý kimse için yararlý deðil
tam tersine zararlý.
Henüz vakit çok geç deðil. Ýpler bütünüyle
kopmadan þahin tutumdan vazgeçerek
yeniden politik çözüm tutumu benimsenir.

Biz bu savaþý
durdurabiliriz
Saddam Hüseyin idam edildi. Ýdam
vahþi bir yöntemle gerçekleþti. Son
duasýný edemeden itelediler. ABD egemen sýnýfýnýn kanlý geçmiþini ve George
Bush'un kanlý geçmiþini bilenler açýsýndan bu idamýn gerçekleþmesi, uygulanan vahþet hiç de þaþýrtýcý deðil.
ABD'nin 20. yüzyýlda Vietnam'da,
Nikaragua'da ve bir dizi ülkede uyguladýðý vahþet akýllarda. Bush ise Teksas
Valisiyken onlarca idam cezasýný onayladý.

Gizlenen gerçekler

Yine de Saddam Hüseyin'in idamý
sýradan bir katliam gösterisi deðil.
Emperyalistler bu idamla bir dizi beklentileri olduðunu gösterdiler. Sadece beklentiler deðil söz konusu olan, bir dizi
açýða çýkmasýný istemedikleri gerçeði de
Saddam Hüseyin'le birlikte gömmüþ
oldular.
Bu gerçeklerin en baþýnda, Saddam'ý
ABD'nin yaratmýþ, desteklemiþ olmasý
geliyor. Üstelik ABD Saddam Hüseyin
rejiminin güçlenmesinde tek baþýna da
deðildi. Ýngiltere'nin Irak devletinin
gerçekleþtirdiði Halepçe katliamýnda kullanýlan kimyasal silahlarýn üretilmesinde
ciddi bir rol oynadýðý biliniyor.
Türkiye'nin, Irak devletinin bazý
katliamlarýnda açýktan rol aldýðý, Saddam
Hüseyin'in duruþmalarý sýrasýnda açýða
çýktý. Belli ki duruþmalar uzadýkça, hem
emperyalist ülkelerin hem de bölge
ülkelerinin Saddam Hüseyin'le kurduklarý kirli iliþkiler ortaya dökülecekti.
Hýzlandýrýlmýþ idamla bu gerçeklerin
üstünü örttüler.

Direniþ idam edilemez

Saddam Hüseyin, hukuk dýþý mahkeme
sürecinde yaptýðý sert çýkýþlarla, Irak
direniþini ve Filistin davasýný savunan
konuþmalarýyla köþeye sýkýþmýþ diktatör
eskisi görüntüsünden hýzla uzaklaþýp,
emperyalizme karþý direniþ sembollerinden birisine dönüþmeye baþlamýþtý.
Mahkemede teslim olmayan kavgacý

görüntüsü, Irak halkýnýn teslim
olmadýðýnýn ve kavgaya devam ettiðinin
sembolü oluyordu. Bush'un bu görüntünün devam etmesine daha fazla izin
vermesi beklenemezdi.
George Bush ve ekibinin ise imaj tazelemeye ihtiyacý vardý. 2006 yýlý Bush ve
iþbirlikçileri için hiç de parlak geçmedi. 7
Kasým Senato seçimlerinde Cumhuriyetçi
Partinin aldýðý maðlubiyet, Irak Çalýþma
Grubu'nun yazdýðý raporun Irak'ta durumun kötüye gittiðini tespit etmesi, ABD
ordusunda Irak'ta ne yapýldýðý ve ne
yapýlacaðý konularýnda yaþanan tartýþmalar, ABD kamuoyunun Bush'un Irak
iþgali politikalarýný desteklemediðini net
bir biçimde göstermesi, Irak'ta her gün
ortaya çýkan iþkence ve savaþ suçlarý
Bush'un iþini zora sokmaya baþlamýþtý.
Savunma Bakaný Donald Rumsfeld'in
seçim maðlubiyetinden sonra istifa
etmesi, ABD'nin Birleþmiþ Milletler Daimi
Temsilcisi John Bolton'un istifa etmesi,
Bush'un bizzat "Irak'ta kaybediyoruz"
demek zorunda kalmasý ABD'nin 21.
yüzyýlýn egemen gücü olmaya devam
etmek için baþlattýðý iþgal politikalarýný
zedelemeye baþlamýþtý.
Bush ise sadece Irak'ta iþgale devam
etmek istemekle kalmýyor, Ýran gibi, neocon politikalarýn önünde tehdit olarak
gördüðü ülkelere de saldýrmak istiyordu.

Irak'ta 650 bin kiþi iþgalin sonucu
olarak ölmüþken, iþgalin ürünü
olarak "istikrar ve demokrasi"
olarak sunulan rejim bombalama,
intihar saldýrýlarý ve etnik ve
mezhepsel bölünme olarak hem
ýraklýlarýn hem de dünya
kamuoyunun gözünde çökmüþken, Bush'un hamle yapmasý
gerekiyordu.

Ýdam imaj düzeltmeyecek

Irak'ta 650 bin kiþi iþgalin sonucu olarak
ölmüþken, iþgalin ürünü olarak "istikrar
ve demokrasi" olarak sunulan rejim bombalama, intihar saldýrýlarý ve etnik ve
mezhepsel bölünme olarak hem ýraklýlarýn hem de dünya kamuoyunun
gözünde çökmüþken, Bush'un hamle
yapmasý gerekiyordu.
Saddam Hüseyin'in idamý bu hamlenin
ilk adýmýdýr. ABD'nin geri adým atmayacaðýný, Irak'ýn bugün yaþadýklarýnýn
sorumlusunun iþgal deðil Irak'ýn içinde
çýkan Saddam Hüseyin olduðunu, Irak'ta
asýl þimdi yeni bir dönemin baþlayacaðýný
anlatmanýn kanlý bir yolu.
Mecliste itirazlarla karþýlaþsa da Bush ve
ekibi, yeni Irak stratejisinin ilk adýmý
olarak Irak'a en az 20 bin asker daha yollamaya karar verdi. Bush meydan okumaya devam ediyor. Ýþgalden sonra Irak
petrolleri dev petrol þirketlerine peþkeþ
çekilmeye baþlandý bile. Ama bu yetmez.
Neo-con yöneticiler ABD'nin "yeni
Amerikan Yüzyýlý Programý"nýn ayrýlmaz
bir parçasý olarak Ýran'a saldýrmaya kararlý.

Küresel direniþ kazanacak

Ama unuttuklarý bir þey var. Bütün
etnik gerginliðe, iç çatýþmaya raðmen Irak
halkýnýn yüzde 90'ý ABD'yi Irak'ta
istemiyor. Saddam Hüseyin dönemini
özleyenlerin sayýsý her geçen gün artýyor.
Irak direniþi ABD ordusu ve politikalarý
için bataklýk olmaya devam ediyor. Þimdi
yeni ABD askerlerinin Irak'a gitmesi,
bataklýðýn derinliðini artýrmaktan baþka
hiçbir iþe yaramayacak.
Unuttuklarý bir baþka güç ise küresel
direniþ. Irak direniþini sahiplenen küresel
savaþ karþýtý hareket Saddam Hüseyin'in
idamýnda, ABD'nin Irak'ta uyguladýðý
vahþet zincirinin yeni bir halkasýný gördü.
Ve öfkesi, kampanya yapma azmi daha
çoðaldý. 17 Mart'ta Irak iþgaline karþý
küresel savaþ karþýtý güç, 2007 yýlýnda
Bush'un iþinin ne kadar zor olacaðýný
gösterecek.
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Yurtseverlik
ve sosyalizm
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oplumun en
büyük kesiminin milliyetçi olduðu
yaygýn bir iddia. Solda
da bu düþünceyi onaylayanlar giderek
çoðalýyor.
Küçük faþist gruplarýn basýn tarafýndan
“linç giriþimi” diye
adlandýrýlan saldýrganlýklarý milliyetçiliðin
geliþmekte olduðu
düþüncesini/iddiasýný
güçlendiriyor. Oysa
faþist saldýrganlar
gerçekten çok küçük bir
azýnlýk.
Milliyetçiliðin geliþmesi karþýsýnda solda
milliyetçiliðe doðru bir
eðilim baþladý. Zaten
kemalizmin daima etkisi
altýnda olan ve ondan
ideolojik olarak etkilenen solun kimi kesimleri milliyetçiliðe eðilimliydiler.
Sol milliyetçiler
örneðin özelleþtirmelere karþý çýkarken bunu
yeni liberalizme karþý
bir mücadele olarak
deðil de Türk iþletmelerinin yabancý sermayeye satýþýna karþý
çýkmak olarak ele alýrlar. Oysa emekçiler için
patronun Türk ya da
Türk olmayan olmasýnýn hiç bir önemi yoktur. Sol milliyetçiler “bu
memleket bizim” derler.
“Ya Kürtler?” sorusuna
cevap veremezler.
Sol milliyetçilik Kürt
sorununda olduðu gibi
Ermeni sorununda da
sað milliyetçilerle ayný
yere düþer. Örneðin
yurtsever TKP Orhan
Pamuk’u halkýn kendisine güvenini sarsmakla
suçlar. Orhan Pamuk’u
ayný doðrultuda
eleþtiren tüm sol milliyetçiler aslýnda 301.
madde ile ayný yere
düþerler. Kimileri ise
Orhan Pamuk’u sýnýfsal
bir perspektifle eleþtirir.
Onun emekçi sýnýflarý
savunmadýðýný anlatýrlar ama asýl dertleri milliyetçiliktir. Ya da pek
bilmiþcesine iyi bir
yazar olmadýðýný
anlatýrlar. Gene asýl
dertleri milliyetçiliktir.
Kimi sol milliyetçiler
rüzgarýn milliyetçilikten
yana estiðini düþündükleri için yelkenlerinin
dolmasý için milliyetçi
olduklarýný söylerler.
Oysa yaydýklarý milliyetçi fikirler onlarýn
deðil sað milliyetçilerin
güç kazanmasýna yol
açar.
Bir yandan solda
durup diðer yandan
milliyetçilik yapanlar ya
kazandýklarýný geri
kaybederler ya da ister
istemez saða doðru ilerlemeye baþlarlar.

Emeðin sesi olacak

yeni bir

Partiler yavaþ yavaþ seçimlere hazýrlanýyor. Genel seçimler
Kasým ayýnda yapýlacak. Seçimlerden önce yýlýn ortalarýna
doðru cumhurbaþkanlýðý seçimi gerçekleþecek. AKP'deen
CHP'ye, ANAP'tan DYP ve MHP'ye kadar bütün partiler
manevralarýný yapmaya baþladýlar.
Cumhurbaþkanlýðý seçimi, neredeyse her hafta
gerginlik konusu olmaya
devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda da bu konu
tekrar tekrar gündeme
gelecek.

Yapay bölünmeler

Özellikle laik cephe,
cumhurbaþkanlýðý seçimini
ölüm kalým meselesi olarak
yansýtmaya çalýþýyor.
Bazen "asarýz, keseriz" sesleri, "bazen þeriat cumhurbaþkanlýðýna kadar yayýlýyor" çýðlýklarýyla, toplum
tümüyle yapay bir sorun
etrafýnda kutuplaþtýrýlmaya
çalýþýlýyor.
Hepi topu meclisin aldýðý
kararlarý onaylama ya da
veto etme hakký olan bir
kurumun etrafýnda bu
ölçüde bir fýrtýna kopartýlmasý, bu toplumda yoksullarýn ve emekçilerin
gerçek sorunlarýný gölgeliyor.

Sahte sorunlar,
gerçek sorunlar

Bu toplumun en büyük
sorunu, ne sosyal ne de
demokrat olan CHP'nin
çýðýrtkanlýðýný yaptýðý gibi
cumhurbaþkanýnýn kim
olacaðý deðil. En büyük
sorun yoksulluk.
2005 yýlý rakamlarýna
göre, 18 milyon kiþi yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
yaþýyor.
En büyük sorun, eþinin
baþý türbanlý birisinin
cumhurbaþkaný olup olamayacaðý deðil. Büyük
sorun açlýk. Türkiye'de
yine 2005 rakamlarýna göre
1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn
altýnda yaþamak zorunda.
Yani televizyonlarda þiþirilen parýltýlý dünyalarýn
tamamen dýþýnda, bu
toplumda 1 milyondan
fazla insan, beslenemiyor.
Bu toplumun temel
sorunu, milli bir bölünme
deðil. Yurtsever soldan Ýþçi
Partisi'ne, oradan CHP ve
Milliyetçi partilere kadar,
temel sorunumuzun
ayrýlýkçý bölünme olduðu
anlatýlýyor. Türkiye'de

böyle bir sorun yok. Temel
sorun, Türkiye'nin, Ýnsani
Geliþmiþlik Düzeyi açýsýndan sýralanan 173 ülke
arasýnda 85. sýrada yer
almasý. Her yýl on binlerce
insanýn intihar etmesi.100
binden fazla seks iþçisinin
olmasý. 1 milyondan fazla
çocuk iþçinin çalýþtýrýldýðý,
milli gelirinin yaklaþýk 4,5
katý büyüklüðünde, 1 trilyon 236 milyar dolar borcun
ödendiði, asgari ücretin 16
yaþýndan büyükler için
brüt 562.50, net 403.03 YTL
olduðu bir toplumda Kürt
sorununu bölünme öcüsü
gibi göstermeye çalýþanlar
açýk yalan söyleyenlerdir.
Türkiye'de ne þeriatçý bir
rejim deðiþimi tehdidi ne
de Kürt hareketinden kaynaklý bir bölünme sorunu
vardýr.
Sorun yoksul büyük
çoðunluðun temel sorunlarýnýn görünmesini
engelleyen laik-milliyetçi
cephenin zaman zaman
ýrkçýlýða zaman zaman
ordudan darbe beklemeye
varan tutumlarýdýr.

IMF'ye hayýr!

AKP, beþ yýllýk iktidarý
boyunca çok sayýda yeni
liberal politikayý hayata
geçirdi. Yani özelleþtirdi,
sattý, sosyal haklarý budadý.
En büyük saldýrýsýný ise en
sona sakladý. Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý Kanunu
toplumun ezici çoðunluðunun kýt kanaat faydalanabildiði saðlýk ve sosyal
güvenlik haklarýný gasp
eden bir saldýrý. Bu
saldýrýnýn kanunlaþmasý,
Temmuz ayýna ertelendi.
Dünya Bankasý baþkaný,
kanunun Temmuz ayýna
ertelenmesine hemen tepki
gösterdi. "Reformun mutlaka uygulanmasý gerekir
dedi. (Siz bunu "saðlýkta
yýkým yasasýnýn hemen
uygulanmasý gerekir"
olarak okuyabilirsiniz). Bu
toplumdaki gerçek bölünme bu. Saðlýkta yýkým
yasasýný isteyenlerle yasaya
karþý çýkanlar.

Savaþa hayýr!

AKP hükümeti elinden
geldiðince ABD'nin
Afganistan ve Irak iþgallerine ortak oluyor. Savaþýn
Lübnan'ý da aþarak çok
daha yayýlmasý olasýlýklarý
var. Türkiye'de halkýn ezici
çoðunluðu savaþa karþý.
Gerçek bölünme de bu.
Savaþý isteyenlerle savaþa
karþý çýkanlar.

Seçim tartýþmalarý
deðil sokakta
mücadele

Büyük partiler, yapay
gerginlikler yaratarak
seçim, cumhurbaþkanlýðý
seçimi tartýþmalarýný þimdiden baþlatýyor. Parlamento
dýþý radikal solda da bu
tartýþmalar heyecan
yaratýyor. Solun heyecanlanmasý gereken süreç
seçim süreci deðil
mücadele zemini olmalýdýr.
Bizim yeni bir sola,
emeðin sesi olmayý
baþaran bir sola, savaþa net
bir biçimde "Hayýr!" diyen
bir sola, Kerinçsizlere,
yurtseverliðe, kemalizme
ve milliyetçiliðe asla taviz
vermeyen, ezilenlerin
küresel dayanýþmasýný her
türlü ideolojik motifin
üzerinde tutan bir sola,
Kürt sorununda siyasal
çözüm talep eden ve Kürt
halkýnýn yanýnda politik
tutum alan bir sola, IMF
politikalarýna hiç hilafsýz
karþý çýkan, saðlýkta yýkým
yasasýný durdurmak için
sokakta mücadele eden,
kampanyalar yaparak
toplumun emekçi çoðunluðuna güven veren bir
sola ihtiyacýmýz var.
Birleþtiren, tüm muhalif
güçleri bir araya getirmeye
çalýþan, küresel her soruna
karþý yerel mücadele vermek için örgütlenen, laikþeriatçý bölünmesinin
yapay bir bölünme
olduðunu yeni liberal politikalara karþý sokakta
verdiði birleþik mücadeleyle gösteren bir sola
ihtiyacýmýz var.
Þenol KARAKAÞ
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r sol için
Milli koalisyoncular
AKP, Tayyip Erdoðan'ýn
“Kürt sorunu yoktur, terör
sorunu vardýr" açýklamasýyla, milliyetçiliðe sert
bir dönüþ yaptý. AKP,
MHP'nin kendi tabanýný
zayýflatmasýný engellemek
için bir seçim stratejisi olarak milliyetçilik yapýyor.

Ne sosyal ne
demokrat

CHP ise çok uzun bir
süre önce hem "sosyal"
hem de "demokrat" yanlarýný bir kenara atmýþtý.
Deniz Baykal, AKP'nin
Avrupa Birliði ve Kürt
sorunundaki demokratik
açýlýmlarýn sonucu olarak
oluþacaðýný tahmin ettiði
milliyetçi tepkiyi toparlamak için tüm AKP iktidarý
boyunca statükocu ve milliyetçi-kemalist politikalar
izledi.
CHP daha tehlikeli bir
adým daha attý. MHP ile
koalisyon kuracaðýný ilan
ederek, faþistlerin seçim
barajýný aþmasý için
psikolojik destek verdi.

Millicilikten
MHP kazanýr

Milliyetçiliðe oynayan ya
da yurtseverlik kavramýný
kullanarak milliyetçiliði

saðýn elinden almak
isteyen tüm partilerin
unuttuðu bir gerçek var.
Bütün bu partiler milliyetçilik kumarýnda ufak
tefek kazanýmlar elde edebilirler. Ama kumar
masasýndan zaferle çýkacak
tek parti MHP'dir.
Milliyetçiliðin þu ya da
bu þekilde yaygýnlaþmasýna hizmet eden partiler,
milliyetçilik havuzunun
gerçek sahibinin MHP
olduðunu unutmamalýdýr.
Sizin bayraðýnýzda tek hilal
vardýr, faþistlerin bayraðýnda üç! Siz "þeriatçýdan
cumhurbaþkaný olmaz"
dersiniz, faþistler "olursanýz da" gelir 'indiririz'" der.

Kürt sorununda ne
diyeceksiniz?

Soldan milliyetçilik
yapanlar, zaman zaman
apýþýp kalmak zorundadýr.
Çünkü solda olmanýn
kazandýrdýðý duygularla
milliyetçilik her zaman
baðdaþmaz. Bir yandan
Kürt halkýna sempati
besleyip, devletin bu halk
üzerinde acýmasýz bir baský
kurduðunu düþünürken
diðer yandan da Kürtlerin
bölücü olduðunu anlatmak
zordur. Faþistlerin böyle

bir derdi yoktur. Gerekirse
Kürt bölgelerinin bir ucundan girip öteki ucundan
kýtýr kýtýr insan keserek çýkmaktan söz ederler.

Eveleme, geveleme

Milliyetçiliðin tamamlayamadýðý tezleri tamamlayan tek fikir ýrkçýlýktýr.
Solun ýrkçýlýk yapmasý çok
zorken, faþistler milliyetçiliðin bir eyleme
dönüþtüremediði her fikri
ýrkçý fikirlerle tamamlayýp
eyleme dönüþtürürler.
Orhan Pamuk Nobel
ödülünü kazandýðýnda
milliyetçiliðe oynayan sol,
eveleyip geveler. Faþistler
çok nettir. Fýrsatýný bulsalar Orhan Pamuk'u linç
ederler. Nitekim bu giriþimde bulundular da.
Ýnsanlarýn da aptal
olduðunu düþünmüyorsak,
kimin ne kadar tutarlý milliyetçi olduðunu, kimin
milliyetçi fikirleriyle ne
kadar tutarlý eylemlerde
bulunduðunu çok iyi
gözlediðine inanmak
zorundayýz.
Bu yüzden milliyetçiliði,
yurtseverliði ve bayraðý
dert edinen her fikir, bu
fikrin gerçek sahibine
hizmet eder.

Hepsi yeni liberal
AKP, yeni liberal saldýrý
programýný uygulayan bir
parti. 2002 yýlýnda toplumun çoðunluðunun çürüme ve yoksulluða karþý
deðiþimi isteðinin ürünü
olarak iktidara geldi.
Bütün iktidarý boyunca
esas olarak özelleþtirme ve
sermayeye yaranma politikalarýný izledi.

IMF partileri

Sadece AKP deðil, CHP
de liberal politikalarý savunuyor. SEKA, Paþabahçe
özelleþtirilirken, saðlýkta
yýkým yasasý geçerken
CHP'den gür bir hayýr çýkmýyor. Yoksulluða karþý da
CHP'nin sesi çok fazla çýkmýyor. Ýktidar partisi
zaman zaman yoksulluða

karþý mücadeleden daha
fazla söz ediyor. Deniz
Baykal, geçen hafta Tayyip
Erdoðan'a çýkýþýrken,
baþbakanýn yaptýðý açýklamalarýn iþ çevrelerine
güven vermesi gerektiðini
söyleyebildi!

Savaþýn partileri

MHP de yeni liberal.
ANAP ve DSP'nin de bu
açýdan hiçbir farký yok!
Zaten AKP, DSP-ANAPMHP hükümetinin ekonomi alanýndaki patronu olan
Kemal Derviþ'in yeniden
yapýlanma programýný
devraldý. Mezarda
emeklilik gibi iþçi haklarýna yönelik en aðýr
saldýrýlar bu üç partinin
hükümeti döneminde

yaþandý.
Kamuda çalýþanlara grev
hakký tanýmayan sahte
sendika yasasý bu üç parti
döneminde geçti.
DYP ise saðýn geleneksel
partilerinin baþýnda geliyor. Süleyman Demirel'den
Tansu Çiller'e kadar, her
dönem iþçi haklarýna yönelik en aðýr patron saldýrýsýnýn uygulayýcýsý olan bir
parti.
Bu partiler üstelik Türkiye'nin çýkarlarý denilen bir
illüzyona sýðýnarak savaþý
savunan partiler. AKP
ABD ile iþbirliðinde. CHP,
Türk ordusunun Kürt harekatýna izin verilseydi
ABD'nin Türkiye üzerinden Irak'a girmesine ses
çýkartmayacaktý.

GÖRÜÞ
Kurban olam
seçim taktiðine
Baþbakan Erdoðan, Amerika'da bir gazetecinin
"Kýbrýslý Türklerin haklarýndan söz ediyorsunuz.
Siz Kýbrýslý Türklere istediðiniz haklarýn aynýsýný
Kürtlere vermeye hazýr mýsýnýz?" sorusuna
"Kürtlerin Türkiye'de hak diye bir sorunu yok ki"
cevabýný verdi.
Ardýndan, Ýstanbul'un (ve herhalde diðer kentlerin) sokaklarý, bayraklý ve "Kurban olam ayýna
yýldýzýna" sloganlý Erdoðan afiþleriyle kaplandý.
Ayný Baþbakan bir buçuk yýl kadar önce
Diyarbakýr'a gitmiþ ve orada "Türkiye'de Kürt
sorunu vardýr… Geçmiþ hatalarý yok saymak, büyük
devletlere yakýþmaz… Kürt sorunu daha çok
demokrasiyle, daha çok vatandaþlýk hukukuyla,
daha çok refahla çözülür" demiþti.
Adamýn beklenmedik bir þekilde kafayý yemiþ
olmadýðýný varsayabileceðimize göre, belli ki baþka
bir þey oluyor. Ne olduðu belli. Seçimler geliyor.
Açýk ki, AKP seçimlerde diðer partilerden daha az
milliyetçi görünmek ve bu nedenle oy kaybetme
tehlikesiyle karþýlaþmak niyetinde deðil.
Ýktidara geldiðinden beri AKP; AB, Kýbrýs, Kürt
sorunu gibi konularda söyledikleri ve yaptýklarýyla
Türkiye tarihinin milliyetçilikten herhalde en uzak
hükümet partisi olduðunu tekrar tekrar kanýtladý. O
zaman takiye yapmýyordu milliyetçilik konusunda,
þimdi yapýyor. AKP milliyetçi bir parti deðil. Hem
ideolojik kökenleri Ýslami bir dünya görüþünden
kaynaklandýðý (ve Ýslam ulusa deðil, ümmete öncelik verdiði) için milliyetçi deðil. Hem de sýrtýný egemen sýnýfa yaslamýþ olduðu ve TÜSÝAD'ýn talepleri
doðrultusunda AB, Kýbrýs ve Kürt sorunlarýný
çözmek zorunda olduðu için milliyetçi deðil.
Türkiye'de milliyetçiliðin medyanýn (ve solun)
abarttýðý kadar yükseliþ halinde olduðuna inanmýyorum (seçimlerde MHP ve CHP'nin alacaðý oylar
kimin haklý olduðunu gösterecek), ama milliyetçiliðin önemli bir unsur olduðu da açýk. Belli ki AKP
riske girmek istemiyor. Ne olur ne olmaz, milliyetçi
seçmene de el sallamak istiyor.
Ben bunlardan iki sonuç çýkarýyorum.
Birincisi, baþta CHP, TKP ve ÝP olmak üzere, dört
senedir AKP'nin takiye yapýyor olduðunu, aslýnda
koyu Müslüman ve siyasal Ýslamcý olduðunu fakat
bunu sakladýðýný iddia edenlerin ne kadar kör
olduðu bir kez daha kanýtlanýyor. "Ümmet",
"kardeþ Müslümalar" filan gibi kavramlar belli ki
AKP için hiçbir önem taþýmýyor. Hiç rahatsýzlýk duymadan Ýsrail'le sýcak iliþkiler yürütebildikleri gibi,
hiç kaygýlanmadan milliyetçilik de yapabiliyorlar.
Tüm diðer partiler gibi. Hiçbir farklarý yok.
Ýkincisi, geçen yaza kadar AKP'ye Kürt sorununda
adým attýran, Erdoðan'a "Kürt sorunu vardýr"
dedirten güçler (Amerika'yý deðil, TÜSÝAD'ý kastediyorum) seçimlerden sonra tekrar devreye girecek. Ve sorunun çözümünde tekrar adýmlar atýlmaya baþlanacak. Bekleyelim demiyorum elbet,
sorunu sürekli gündemde tutmaya çalýþmalýyýz.
Ama gerçek milliyetçilere her ödün verdiðimizde
Kürt sorununun çözümünü daha da zorlaþtýrdýðýmýzý unutmayalým.

Roni Margulies
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"Dünyaya hoþ geldin
Amerika"

Ýslam ve Kemalizm
Cengiz ALÐAN
Þeriatçý bir parti olduðu
iddia olunan AKP'nin hazýrlattýðý seçim afiþlerinde, fondaki Türk bayraðý üzerinde
görünen Baþbakan Tayyip
Erdoðan "Kurban olam ayýna
yýldýzýna" diyor. Sloganýn
"Kurban olam" kýsmý, herhalde, Ýslamýn önemli
simgelerinden Kurban
Bayramý'yla iliþkilendirilmiþ.
Geri kalan kýsmý da Türk
milliyetçiliðinin en önemli
simgelerinden bayrakla iliþkili. Peki kimi sol çevrelerin
iddiasýyla bir þeriat devleti
kurma heveslisi olan
Erdoðan "camiler kýþlamýz,
minareler süngümüz" söyleminden ay-yýldýza kurban
olma fikrine nasýl 'evrildi'?

Seçimler geliyor

Bunun bir seçim taktiði
olduðu ortada. AKP seçimlerden yine birinci parti
olarak çýkacaðýný biliyor.
Ama pek çok ankete göre
%10 barajýný zorlayacak gibi
görünen iki parti, MHP ve
DYP'nin meclise girmesini
engellemek istiyor. Onlarýn
oylarýndan birazcýk týrtýklasa
mecliste seçim sonrasý yine
sadece iki parti kalacak: AKP
ve CHP. Böylece bir beþ yýl
daha iktidar garantilenecek,
olasý muhalif koalisyonlarýn
önü baþtan kesilmiþ olacak.
Bu yazýda hedeflenen ise
Ýslam ile milliyetçiliðin
flörtünün Kemalizm ideolojisinin þekillenme yýllarýndaki
düzeyine bir 'göz atmak'týr.

Kemalizm dinsiz mi?

Hilafeti ve Þeyhülislamlýðý
kaldýran, tekke ve zaviyeleri
kapatan, cüppe ve sarýðý
yasaklayýp yerine þapkayý
geçiren, ezaný Türkçe okutan
Mustafa Kemal'in dinsel
inancý var mýydý? Bu yalnýzca
onu ilgilendirir. Ýnanç bireyseldir; istediðine inanýr, istediðine inanmazsýn. Ama
kurucu olarak Mustafa
Kemal'in dini dýþladýðý

söylenemez. "Osmanlý dine
dayalýydý, Atatürk laikliði
getirdi" söylemi ise eksik
kalýr.
Laiklik aslýnda Osmanlý'nýn
son asrýnýn sorunuydu.
Meþruti yönetime geçildikten
sonra kurulan meclislerde
dinsel azýnlýklara temsil
hakký tanýnmýþtý. Tersine
milli mücadele yýllarýnda
Mustafa Kemal bu laiklik
anlayýþýndan geri adým
atarak Kürtler, Çerkezler,
Lazlar gibi Türk olmayan
azýnlýklarý mücadeleye
kazanmak için Ýslam kimliðini kullandý. Osmanlý'da dinlerini serbestçe icra eden
azýnlýklar ise düþmanýn iþbirlikçisi olarak gösterildi.
Ýslamýn kullanýlmasýnýn bir
nedeni Türk olmayan ama
Müslümanlýk ortak paydasýnda buluþan azýnlýklarý
savaþa kendi saflarýnda dahil
etmek idiyse, diðer nedeni de
bu azýnlýklarýn Yunan,
Arnavut, Arap vb. milliyetçiliklerinden etkilenip çeþitli
taleplerde bulunmalarýný
engellemekti denilebilir.
3 Aralýk 2006 tarihli Radikal
Ýki'de Ayþe Hür'ün Hülya
Küçük'ten aktardýðýna göre
27 Aralýk 1919'da Ankara'da
Mustafa Kemal'i özel giysi ve
ayinleriyle çeþitli dini
tarikatler karþýlamýþtý.
Atatürk'ün kurdurduðu ilk
mecliste Müslüman olmayan
tek bir üye yokken dini
eðitim almýþ 85 üye bulunuyordu. Meclisin çýkardýðý ilk
yasalardan biri de içki yasaðý
olmuþtu.

Atatürk'ten önceki
milliyetçiler

Ýslam ile milliyetçiliðin baðdaþtýrýlmasý Mustafa Kemal
ile baþlamadý. Türk milliyetçiliðinin kurucu örgütlerinden sayýlan Türk
Ocaklarý'nýn Nizamname-i
Esas ve Dahilisi'nde
cemiyetin amacý "…akvam-ý
Ýslamiyenin bir rüknü mühimi olan Türklerin milli terbiye ve ilmi, içtimai, iktisadi
seviyelerinin terakki ve

ilasýyla Türk ýrký ve dilinin
kemaline çalýþmaktýr."
denilir. Yani Türklerin milli
geliþimi Ýslam ümmetinin
önemli bir eðilimidir.
Önde gelen Türk milliyetçisi Ziya Gökalp'te "Türk
milletinden, Ýslam
ümmetinden ve batý
medeniyetinden" olma fikri
hep vardýr. Türkçülük
fikrinin en önemli isimlerinden Gaspýralý'nýn da en
büyük hayali bir "Dünya
Müslümanlarý Kongresi"
toplamaktýr. Örnekler
çoðaltýlabilir.

Milli mücadele
sonrasý

Mustafa Kemal ancak milli
mücadeleyi kazandýktan,
ülkenin kayýtsýz þartsýz tek
adamý olduktan sonra Ýslamla iliþkisini deðiþtirmeye
yöneldi. Yasaklar ve baskýlarla dolu bir dönemin ardýndan Ýslamcýlýk neredeyse
bütünüyle tasfiye edildi.
Tüm yasal düzenlemeler batý
tipi laiklik anlayýþýna göre
yapýldý. Örneðin cuma günü
olan hafta tatili pazara alýndý.
Milletvekillerinin ant içme
metinlerindeki 'vallahi'
kelimesinin yerine 'namusum
üzerine' ibaresi getirildi.
Ýbadette Türkçe Kur'an
zorunluluðu konuldu. Artýk
Türkiye'nin yeni bir dini
vardý: milliyetçilik. Bu
anlayýþ CHP'nin 1935'te
toplanan 4. Büyük
Kurultayý'ndan sonra iyice
yerleþti.

Bugünün Kemalistleri

Aslýnda Kemalizm milli
mücadele sonrasý Ýslama
karþý yaptýðý bütün köktenci
hamlelere raðmen, dinin
toplumsal kökenlerini
bütünüyle kurutmaya çalýþmadý. Aksine, devlet
otoritesini din üzerinde
hakim kýlma gayretine girdi.
Hatta camileri devlet korumasýna alarak kendi propagandasýnýn yapýldýðý mekanlar olarak kullanýlmasýný
saðladý.

Bugünün Kemalistleri
arasýnda da ayný taktiði
izleyenlere rastladýk. Örneðin
12 Eylül askeri darbesinin
lideri Kenan Evren gezilerinde, asýl çoðunluðunu
okullarýndan zorla toplanýp
getirilmiþ öðrencilerin oluþturduðu kalabalýklara, elinde
Kur'an'la konuþurdu. Yine en
fazla cami ve imam hatip
okullarý darbe þefi yönetiminde açýldý. Samimi
Kemalistlerden Ecevit'in de
Fetullah Gülen cemaatiyle
yakýn iliþkisi biliniyor.
Kýsaca, milliyetçilik ve Ýslam bu topraklarda yaþayan
halklarýn kontrolünün saðlanmasýnda hep bir arada
kullanýlmýþtýr. Örneðin Türkiye'nin büyük faþist partisi
MHP 70'li yýllarda "Tanrý
Daðý kadar Türk, Hira Daðý
kadar Müslüman" olmuþtur.
80'li yýllarda revaçta olan
Türk-Ýslam sentezinden bir
dönem sonra saf Türk milliyetçiliði daha ön plana çýkarken bir bölünme yaþanmýþ ve Ýslami motifleri daha
fazla kullanan BBP ikinci bir
faþist parti olarak ortaya çýkmýþtýr. Yine de 1999'da iktidar ortaðý olan MHP'nin en
önemli propaganda araçlarýndan birisi türban sorunu
olmuþtur. Milliyetçi ve
muhafazakar oylar arasýndaki geçiþkenliðin sebebi biraz
da bu mecrada aranabilir.

Okuma önerileri:
Sosyalist Ýþçi'nin son üç
sayýsýnda yer alan Kemalizm
eksenli yazýlarda asýl olarak
þu kitaplardan yararlanýlmýþtýr:
Modern Türkiye'de Siyasi
Düþünce, Cilt 4, Ýletiþim Yay.
Kuruluþ ve Kurucu, Seyfi
Öngider, Ayrýntý Yay.
Çankaya'nýn Bütün Adamlarý,
Seyfi Öngider, Ayrýntý Yay.
Atatürk, Andrew Mango.
Pantürkizm, Jacob M.
Landau, Sarmal Yay.

11 Eylül saldýrýsý, görülmemiþ ölçüde etkili bir
terör eylemiydi. Bundan, eylemi gerçekleþtirenler
dýþýnda kimsenin þüphesi yok. Etkisinin ise sadece
ABD ile sýnýrlý olmayacaðýný, Ýkiz Kulelere saldýrý
gerçekleþtiði anda biliyorduk.
Oliver Stone'un filminin fragmanlarýný izleyince,
belki bu etkinin küresel boyutlarý hakkýnda yorumlara da sahip bir filmle karþýlaþacaðýmýzý düþünüyoruz. Ama bu boþ bir düþünce.
Film baþtan sona, 11 Eylül'ün sýradan insanlarýn
hayatýný nasýl mahvettiðini anlatýrken, tam bir
Amerikan kahramanlýk öyküsüne dönüþüyor.
Sadece kahramanlýk da iþlenmiyor, Hollywood
filmlerinin onsuz olmaz ana motifi olan ailenin kutsallýðý, güçlü bir din vurgusu da filmin her karesine
sýzmýþ durumda.
Enkazýn altýnda kalan kurtarma görevlilerinden
ikisi hayatta kalma mücadelesi verirken, birbirlerine destek olurlar. Hayat hikayelerini birbirlerine
anlatýrlar. Bu arada daha uzak bir bölgede televizyon baþýnda saldýrýyý izleyen eski bir ABD deniz
piyadesi, kurtarma bölgesine adeta koþarak gider.
Özellikle bu deniz piyadesinin filme katýlmasý, bu
deniz piyadesinin her konuþmasý ve davranýþýnýn
insaný sinirlendiren koyu bir milliyetçilikle yüklü
olmasý filmin seviyesini de ortaya koyuyor.
Film teröre söven ve ABD milliyetçiliðine övgü
yapan bir yapýyla giderken, sizin aklýnýza
Arundhati Roy'un 11 Eylül'le ilgili bir sözü geliveriyor son hýzla: "Dünyaya hoþ geldin Amerika."
Bütün bir 20. yüzyýlý Ýkiz Kulelerin enkazý altýnda
geçiren yoksul dünya halklarýný, ABD'nin
öldürdüðü tüm dünyadan milyonlarca insaný ciddiye almayan vatansever bir Amerikan filmi Dünya
Ticaret Merkezi.
Þenol KARAKAÞ
Dünya Ticaret Merkezi, Yönetmen: Oliver
Stone, Oyuncular: Nicolas Cage, Michael Pena

MÜZÝK
Þunu bir dinle!
Zaman makinemize binelim ve 1945'e dönelim.
Hillvalley Lisesi mezuniyet balosundayýz. Sahneye
çýkan grubun parmaðý kesilen üyesinin yerinde
Marty McFly var ve Jonny B. Goode'u söylüyor. O
sýrada yerine geçtiði müzisyen telefonla birisini
arýyor "Hey Chuk, Chuck… Þunu bir dinle!" Chuck
Berry'nin o unutulmaz þarkýsýný ve filmi her zaman
beraber hatýrlarýz.
Elvis ile beraber Rock'n Roll'un R&B'den farklýlaþýp kendine özgü bir müzik türü halini almasýný
saðlayan en önemli isimdir. Kendinden önceki
gitaristlerin tekniklerini sentezleyerek Rock'n
Roll'un ilk gitar kahramaný olmuþtur. Bulduðu
teknikler ve gitar rifleriyle kendisinden sonraki
müzisyenleri etkilemiþtir. Meþhur Duck Walking
(Ördek Yürüyüþü) bir konserinde kendisinden
geçtiði bir anda doðaçlama olarak çýkmýþtýr.
Rock'n Roll ilk dönemlerinde, onunla beraber
gençler arasýnda o kadar raðbet görür ki, hem
endüstriye karþý en radikal çýkýþlarýn kaynaðý, hem
de müzik endüstrisinin en yaðlý geçim kaynaðý
konumuna gelir. Ama 50'lerin sonunda çeþitli
olaylardan dolayý hapse girer. Elvis o dönemde
askerliðini yapmaktadýr ve Rock'n Roll Bob
Dylan'ýn çýkýþýna kadar bir boþluða girer.
Chuck Berry geçtiðimiz aylarda 80. yaþýna girdi,
ama dünyanýn çeþitli ülkelerinde konserlerine
devam ediyor. Yaþayan efsane 19 Ocak gecesi
Ýstanbul'da hayranlarýnýn karþýsýnda olacak. Joony
B. Goode, Rollover Beethoven, Maybellene, Sweet
Little Sixteen Rock&Roll and Music ve diðerini dinlemeye deðer.
Tuna Öztürk
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sosyalistisci@gmail.com
Medikomu
vermem
AKP hükümetinin
CHP’nin katkýlarý ile
çýkardýðý Genel Saðlýk
Sigortasý yasasý emekçilere
dönük bir saldýrý. Bu yasa
ayný zamanda öðrencilerin
kazanýlmýþ haklarýna da
saldýrýyor.
Medikolar öðrencilerin
yararlanabildiði tek saðlýk
kurumu. Yeni yasa saðlýk
ocaklarýnýkaldýrýðp yerlerine aile hekimliði kurumunu getirirken medikolarý da kapatýyor.

Öðrenciler zaten giderek
daha zor koþullarda okumaya çalýþýyorlar.
Medikolarýn kapatýlmasý
zincirin en son halkasý.
Be defa direnelim. Genel
Saðlýk Sigortasý yasasýnýn
bazý maddeleri Anayasa
mahkemesi tarafýndan bazý
iptal edilince hükümet
yasanýn uygulanmasýný bir
süre için durdurdu. Bu
süre içinde hazýrlanabilir
ve yasayý durdurabiliriz.
Yasa tekrar gündeme
geldiðinde Ankara!da,
sokakta olacaðýz ve yasayý
durduracaðýz!
Salih GÜLEN

AKP’ye de güle
güle diyebiliriz
Sosyalist Ýþçi’nin geçen
sayýsýnda 2006 yýlý içinde
güle güle dediklerimiz

uzun uzun anlatýlmýþ. 2007
yýlýnda ise saðlýk yasasýný
çöpe yollayacaðýmýz
anlatýlmýþ. Ama bence 2007
yýlýnda asýl AKP hükümetine güle güle demeliyiz.
Yeter mi? Yetmez!
AKP’nin yaný sýra Deniz
Baykal’ýn CHP’sine de güle
güle demeliyiz.
Yeter mi? Yetmez! AKÐ
ve CHP’nin yaný sýra
Bush’a, Blair’e de güle güle
diyebiliriz. Ama bence bu
da yetmez. Asýl kapitalizme güle güle diyebiliriz.
Mine BÝLGÝN

Müzik üzerine
daha çok yazý
Sosyalist Ýþçi’nin kültür
ve sanat sayfalarýoldukça
ilginç. Ýyi yazýlar çýkýyor
ama müzik üzerine yazýlar
diðerlerine göre daha az.
Oysa gençler daha çokmüzikle ilgileniyor.
Müzisyenlerle röportajlar
yapýn. Barýþarock’a birçok
müzisyen katýldý. Onlarý
bize kendi aðýzlarýndan
tanýtabilirsiniz.
Kerem Kabadayý ile

Okur
mektuplarý
Haberlerinizi, eleþtirilerinizi, düþünceleri-nizi
Sosyalist Ýþçi’ye gönderin. Sosyalist Ýþçi
bundan güç kazanacaktýr, daha kollektif bir
yayýn olacaktýr.
Yazýlarýnýzýn lütfen
100 kelimeyi aþmamasýna dikkat edin.
sosyalistisci@gmail.com

SON SÖZ
Sosyalist Ýþçi bu sayýsý ile birlikte haftalýk oluyor. Haftalýk bir gazetenin yükü
aðýr. Bu nedenle Sosyalist Ýþçi kýsa bir
süre 8 sayfa olarak yayýnlanacak. Bu
arada yeteneklerimizi geliþtirmeye ve en
kmýsa zamanda 12 sayfaya çýkmayý
hedefliyoruz.
Haftalýk Sosyalist Ýþçi daha çok haber
aðýrlýklýolacak. Bu nedenle Antikapitalist

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR
DÜNYADA
…televizyonlarda televizyonlarý kapatma yetkisine
sahip bir kurumun reklamý

konuþabilirsiniz. Tutarlý bir
antiemperyalist.
Selin UÐUR

Liseli eki
Ben lisede okuyorum.
Bizim sorunlarýmýz çok
fazla. Baský altýndayýz.
Köreltici dersler okuyoruz.
Bizden habire para istiyorlar. Çok rekabetçi bir
ortamdayýz.
Bütün b unlar giderek
daha da artýyor.
Bu nedenle liselilerin
sorunlarýný anlatan bir ek
çýkartabilirsiniz. Biz liseliler katký veririz.
Liseli Sadýk

Faþistler
saldýrýyor
Devlet Bahçeli’nin talimatý ile bir süredir
ülkücüler heryerde
saldýrýyorlar. Sadece
sosyalistlere ve Kürtlere
deðil, beðenmedikleri
herkese saldýrýyorlar. hem
de çok kanlý bir biçimde.
Satýrlarla, baltalarla. Bunlar
katil sürüsü.
Ülkücü faþistlere karþý direnmek lazým. Saldýrdýklarý
heyerde cevap vermek
gerekir. Meydaný onlara
býrakmayalým.
Faþistlere karþý en büyük
yýðýnlarýharekete geçirmek
gerekir. Bunu onlarý sistemli bir biçimde teþhir
ederek yapabiliriz. Sadece
saldýrganlýklarýný anlatmak
yetmez. Geçen hükümet
döneminde uyguladýklarý
yeni liberalizmi de anlatmak gerekir.
Özelleþtirmeleri vs. Ayrýca
MHP’li bakanlarýn nasýl
hortumladýðýný da anlatmak gerekir.
Metin BÝRGÜL

eki de aylýk olacak.
Sosyalist Ýþçi’nin ve Antikapitalist
ekinin yanýsýra en kýsa zamanda 2 aylýk
bir teorik dergi çýkarmayý planlýyoruz.
Sosyalist Ýþçi’nin sayfa sayýsý ile birlikte
fiyatý da düþtü: Sosyalist Ýþçi artýk 1 YTL.
Ayda 4 sayý Sosyalist Ýþçi ve 1
Antikapitalist çýkacak. Abone olarak
bunlarý 7 YTL yerine 5 YTL’ye alabilirsiniz. Ama Sosyalist Ýþçi’nin yaþamasýna biraz daha fazla katkýda bulunmak istiyorsanýz 1 aylýk abonelik için 10
YTL de verebilirsiniz.
Size kalmýþ.

yapýlmayacak. RTÜK'ün þu
an TV'lerde (ücretsiz ve
zorunlu) yayýnlanan bir
reklamý var. Reklamýn metni
"sizin görüþünüze baþvuruyoruz" ile özetlenebilir. Ýzleyiciler birbiri ardýna gelip
ellerinde yap-boz parçalarýyla duvardaki ekrana yansýyan
bir görüntüyü tamamlýyor.
Böylece TV'de ne izleyeceðine izleyici karar vermiþ
oluyor.
Ýlk bakýþta demokratik gibi
görünebilir. Ama, her þeyden

önce, reklamý yapýlan kurum
anti demokratik. Kafasýna
göre yayýn yasaklatan, kanal
kapatan, radyo ve TV kanallarýnýn gelirlerinin önemli bir
kýsmýna el koyan, üstüne bir
de kendi reklamýný zorla
yayýnlatan bir ucubelik.
Halký basýn özgürlüðünün
deðil devletin bir baský
aracýnýn yanýnda yer almaya
çaðýrýyor. Üstelik, icraatini
yerine getirmek için halkýn
vergileriyle tutulmuþ
memurlar yetmezmiþ gibi, bir

DSiP
Ayrýntýlý
bilgi için:
0536
335 10 19
Akhisar: 0537 - 940 58 95
Adapazarý: 0546 - 426 58 80
Bursa: 0542 - 500 23 22
Denizli: 0538 - 741 41 49
Edirne: 0555 - 688 0245
Kütahya: 0544 - 515 6259

KÜRESEL

BAK
16 Ocak
Beyoðlu BAK toplantýsý
Konuþmacý
Roni Margulies
Karakedi
saat: 17.00
KADIKÖY BAK
Her hafta Çarþamba günleri Kadýköy’de Eðitim
Sen 2 nolu Þube’de saat
19.00’da toplanýyor.

DSÝP - Beyoðlu
Perþembe günleri
saat 19.00’da toplanýyor
Karakedi
Ýstiklal Cd. Bekar Sok No? 16/2
Beyoðlu
0536 - 259 73 64

BEYOÐLU BAK
Her hafta Salý günleri
Ýstiklal Cad,
Büyükparmakkapý Sok.
Hayat Apt’da Karakedi’de
saat 19.30’da toplanýyor.

DSÝP - Kadýköy
Perþembe günleri
saat 19.00’da toplanýyor
Nail Bey Sokak Ýbrahimaðaoðlu
Ýþhaný, No: 9-11, Kat: 3
Bahariye - Kadýköy
0536 - 637 81 99

ÜSKÜDAR BAK
Her hafta Salý günleri
Altunizade muhtarlýðýnda
saat 20.00’de toplanýyor.

DSÝP - Ankara
Perþembe günleri
saat 19.00’da toplanýyor
Mithatpaþa Caddesi, No: 34/F, Kat:
4, No: 23
Kýzýlay
0543 - 417 36 17

DSÝP - Cebeci
Perþembe günleri
saat 19.00’da toplanýyor
Ankara Üniversitesi, Cebeci
Kampüsü
0535 - 884 21 22

DSÝP - Ýzmir
Perþembe günleri
saat 19.00’da toplanýyor
3. Beyler, Yaparsoy Ýþhaný, No: 31,
Kat: 4, No: 403 - Konak
0555 - 673 68 66

G8
PROTESTOSU
Kapitalizmi yýkalým
DSÝP - sosyalist iþçi

de insanlarý muhbirliðe zorluyor. Milyonlarca insan
bütün gün oturup TV programlarýndaki 'aykýrý' (tabii ki
resmi devlet görüþlerine
aykýrý) unsurlarý tespit edecek, hemen telefona sarýlýp
durumu RTÜK'e ihbar edecek.
Örneðin, bir ülkücü faþist,
solcularýn bir anti faþist gösterisini, 'komünizm propagandasý yapýlýyor' diye ihbar
edebilecek. Ya da bir
muhafazakar, diyelim eþcin-

Nükleer
santrallara
hayýr
13 Ocak
Beyoðlu, Karakedi Kültür
Merkezi
Bekar Sok. 16/3
saat: 17.00
Özgür Gürbüz
3 Þubat
Kadýköy, Eðitim-Sen
2 nolu þube
Saat: 14.00
Hilal Atýcý-Çaðla Oflaz

KEG

Küresel Eylem Grubu
sellerin sorunlarýný konu alan
bir programý, 'çocuklarýn
ahlakýný bozuyor' diye
þikayet edebilecek.
Bence sosyalist toplumda,
her þey gibi TV yayýnlarý da
kolektif olarak belirleneceði
için, RTÜK gibi demokrasi
karþýtý kurumlara gerek
olmayacak. Biz de bir programý izlerken ayýp, günah,
yasak unsurlarý didiklemeye
çalýþmak yerine, programýn
içeriðinden zevk almaya
bakacaðýz.

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim
araçlarýna kolektif olarak el
koyup üretimi ve daðýtýmý
kontrol etmesiyle
mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme 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 kapitalistidir.
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

sosyalist isci
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Baþka bir eðitim þart!
Eðitimde cinsiyetçilik
Eðitimin önemli sorunlarýndan
biri de Türk milli eðitim sisteminin cins ayrýmcýlýðýna dayalý
olmasýdýr. Milli eðitimin temel
ilkesinin kadýn erkek eþitliðine
dayalý olmasý görüntüden ibarettir. Uygulamada durum farklýdýr. 8. sýnýftan sonra aileler kýz
çocuklarýný okula göndermek
konusunda isteksiz davranmakta, seçme yaparak kýz çocuklarýnýn deðil erkek çocuklarýnýn
okumasý için çaba göstermektedirler.
Okullarda erkek öðrencilere
daha aktif görevler verilirken kýz
öðrenciler daha geri rollerde yer
alýrlar. Kýz öðrencilerin ve erkek
öðrencilerin yapabileceði iþler
birbirinden ayrýlýr. Saç, týrnak,
kýyafet gibi konularda kýz öðrencilere daha çok baský yapýlýr.
Bunun gibi baskýlar, kýsýtlamalar ve engellemelerle kýz
öðrencilerin söz alma, tartýþma,
karar verme, soru sorma, görev
üstlenme konusunda pasifleþmelerine yol açmaktadýr.
Eðitimde cinsiyetçilik en çok da
ders kitaplarýnda karþýmýza çýkmaktadýr. Özellikle son birkaç
yýlda ders kitaplarýndaki cinsiyetçi öðelerden arýndýrýlmasýyla ilgili çalýþmalar yapýlmasýna
raðmen yine de ''kadýnýn asli
görevinin annelik olduðu'' gibi
örnekler karþýmýza çýkmaktadýr.
Türkiye'de7.5 milyon okuma
yazma bilmeyenin 6 milyonunun
kadýnlardan oluþmasý, ilköðretimde okul yöneticilerinin çoðunun erkek olmasý (yüzde 97),
kadýn öðretmenlerin ise ilköðretimde yüzde 44, ortaöðretimde
yüzde 39 gibi bir oraný temsil
edilmesi, cins ayrýmcý yaklaþýmýn eðitim kurumlarýna ne
kadar yerleþmiþ olduðunun
küçük birer göstergesidir.

Eðitimde milliyetçilik

Okutulan ders kitaplarýndan,
okuldaki resmi kutlamalara

Muhafazakar bir tutuma sahip;
farklý dillerin, uluslarýn varlýklarýnýn esamesi bile okunmuyor.
Hatta bu durum Milli Eðitim
yetkililerince formüle bile
edilmiþ: "Ýlk ve orta öðretim
ulusal savunma mekanizmalarýnýn ve kültür direnç hatlarýnýn kurulmasý geren yerlerdir" diye. Her sabah "Ne
Mutlu Türküm Diyene" diye
biten andýmýzý okuyan öðrenciler bir görevi yerine getirmenin
heyecanýný bütün saflýklarýyla
yaþarken, milliyetçi politikalarla
o temiz hafýzalarý kirlenmeye
baþlýyor yavaþ yavaþ!

Eðitimin
Piyasalaþtýrýlmasý

kadar Türk milli eðitiminin
pedagojik anlayýþýnýn önemlice
bir kesimini milliyetçilik oluþturuyor. Herkese yabancý ve düþman gözüyle bakma eðilimi,
dünyaya saðlýklý bakan insanlar
yetiþtirmenin önünde büyük bir
engel oluþturmakta Örneðin
Nobel ödülü alan yazar Orhan
Pamuk'un bu baþarýsý nedense!
"milli eðitim teþkilatýmýzý" hiçbir
þekilde ilgilendirmedi. Çünkü
Türklüðe hakaret etmiþ bir yazar

iyi bir model oluþturamaz öðrencilere.Bu onlarýn pedagojisine
zararlýdýr. Orhan Pamuk'u
dünya alkýþlarken, kitaplarý
birçok dile çevrilip milyonlarca
öðrenci tarafýndan okunuyorken,
bizim okullarýmýzda yaprak
kýmýldamadý, tarih ve hayat bilgisi derslerinin içeriðinin büyük
bir bölümü dünyadaki gerçeklerden kopuk, çoðunluðu milliyetçi
öðelerle dolu. Etrafýmýz düþman
devletlerle ve milletlerle dolu.

Çözüm önerileri

z Eðitim ve bilim emekçilerinin
tümüne ücretsiz ulaþým olanaðý saðlanmasýný veya ulaþým ücreti ödenmesini,

z Bütçeden eðitime ayrýlan pay arttýrýlmasýný, okullara yeterli ödenek aktarýlmasýný,

z Sözleþmeli öðretmenlik uygulamasýndan biran önce vazgeçilmesini,

z Eðitimin özelleþtirilmesine yönelik
uygulamalardan vazgeçilmesini,
z Eðitim emekçilerinin ücretlerinin
yükseltilmesi, çalýþma koþullarýnýn
iyileþtirilmesi

z Okullar baþta olmak üzere,
toplumun tüm kesimlerini etkileyen þiddeti sona erdirecek politikalarýn oluþturulmasýný istiyoruz.
z Eðitim anlayýþýnýn milliyetçi ve cinsiyetçi öðelerden arýndýrýlmasý.

Uluslararasý sözleþmelerde
ifadesini bulan "evrensel eðitim
hakký" ilkesi artýk hiçbir utanma
ve sýkýlma yaþanmadan açýkça
ihlal edilmekte. Verilen teþvikler
sayesinde koskoca bir özel okul
sektörü oluþmuþ durumdaDevlet
okullarýnýn durumu da bu açýdan parlak gözükmemekte.
Eðitim-Sen'in yaptýðý araþtýrmaya göre, öðrencilerden katký
paylarýnýn yaný sýra temizlik,
fotokopi, tebeþir, spor parasý vs
adý altýnda tam 30 baþlýkta para
toplandýðý saptanmýþtýr. "Her
þeyin devletten beklenemeyeceði" anlayýþý üzerine oturan bu
neo-liberal yaklaþýmýn sonucunda, öðrencilerden toplanan paralarýn Milli Eðitim bütçesinin üç
katý olduðu görülmektedir.
Bütün bunlar, eðitim hizmetlerinin özelleþtirilmesinin
baþlangýç adýmlarýdýr. Bazý
okullarda bir sýnýfýn velilerinin
baðýþlarýyla televizyon, projeksiyon gibi materyallerle ders
iþlenirken ayný okulun bir baþka
sýnýfýnda öðrenciler bu
olanaklardan faydalanamamaktadýrlar. Geçtiðimiz hafta
Ýzmir'de bir okulda olduðu gibi,
katký payý veren öðrencilerin
yakasýna kokart takma gibi hem
küçük düþürücü hem de ayrýmcýlýða yol açan uygulamalar
karþýmýza çýkmaktadýr. Bir veli
'zorunlu olmayan' baðýþ parasýný
ödeyemediði için çocuðunu
evinin yakýnýndaki okula kaydettirememektedir. Veli toplantýlarýna ''Acaba yine ne parasý
istenecek?'' diye çekinerek gelen
velilerle öðretmenler karþý
karþýya getirilmektedir.
Bütçeden eðitime ayrýlan pay
günden güne azaltýlarak, devlet
desteði devlet okullarýndan özel
okullara kaydýrýlarak, paran
kadar oku anlayýþý yerleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Berna -E
Ebru

Yeni bir
alternatif
2006'da birçok yerde
seçim sonuçlarý ezilenlerin
yüzlerini güldürdü.
Þili'de, Ekvador'da,
Venezüella'da; kendilerini
sosyalist diye niteleyen
adaylar seçimleri kazandý.
Son birkaç yýldýr Latin
Amerika'daki bu deðiþime
alýþtýk. Oysa çok deðil,
birkaç yýl öncesine kadar
bu ülkelerin çoðu ya aðýr
baský koþullarý ya yoðun
bir yeni liberal programýn
saldýrýsý ile genellikle de
ikisinin birden altýnda
ezilmekteydiler.
Latin Amerika'nýn yaný
sýra, Avrupa'da da önemli
seçimler gerçekleþti. Savaþ
karþýtý hareketin içinden
doðup geliþen Respect
koalisyonu, Ýngiltere'de
belirgin bir siyasal güç
haline gelmekle kalmadý
çeþitli kazanýmlar da elde
etti. Ýtalya'da seçim
sonuçlarý Berlusconi'yi
koltuðundan etti.
2007 yýlýnda da
Türkiye'de seçimler gerçekleþecek. Türkiye Afganistan
ve Lübnan'da asker bulunduruyor. Halkýn yüzde
doksanýndan fazlasýnýn
savaþa (doðal olarak bu
konuda hükümete de) karþý
olduðu bir ülke burasý.
Mevcut hükümet, yoðun
bir yeni liberal programa
sahip olduðu gibi bu
adýmlarý uygularken de
Kasýmpaþalý üslubunu
halka yöneltmekten çekinmiyor. Üstelik önümüzdeki
seçimde soldan bir alternatifi de görünmüyor.
Türkiye'de dünyadaki
gibi savaþa ve yeni liberal
politikalara karþý tabandan
yükselen hareketi birleþtiren bir politik yeni
alternatif henüz yok. 2007
seçimleri için ittifaklar
oluþacak ancak bunlar da
kapalý kapýlar ardýnda olacak. Ne sokaktan yükselen
sesi taþýyacak ne de sokaða
seslenecek.
2007 seçimleri için belki
geç sayýlabilir. Ancak kampanyalarý birleþtiren
sokaðýn sesini ve rengini
taþýyan bir alternatifi örmek
artýk hareketimiz için
kaçýnýlmaz bir ihtiyaç.
Ersin TEK

