sosyalist isci

www.sosyalistisci.org

DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

SAYI: 275  17 Mart 2007  1 YTL

IRAK’TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

HEPÝM
ÝZ
IRAKLI
YIZ

BÝZ BU SAVAÞI
DURDURABÝLÝRÝZ
Savaþ karþýtlarý açýsýndan bugün
iþler daha kolay. Zaten uçuruma
doðru sürekli geri adým
attýrdýðýmýz savaþ þahinlerini
bir tekmeyle uçurumun
dibine yollayabiliriz.
Irak’taki Amerikan askerleri arasýnda büyük bir
hoþnutsuzluk var.
Askerlerin yüzde 72’si “6
ay içinde Irak’tan toptan
çekilmek gerekir” diyor.
Amerika’da nüfusun
yüzde 72’si savaþý þimdiden kaybedilmiþ olarak
görüyor.
Pentagon’un önde gelen
generalleri Vietnam benzeri bir koþulla karþý karþýya olduklarýný anlatýyor.
Ýngiltere’de “derhal çekilmek gerekir” diyenler
yüzde 61. Tony Blair basýnca daha fazla dayanamadý
ve geri çekilme kararý aldý.
Savaþýn ve iþgalin
maliyetinin 2,5 trilyon
dolarý bulacaðý tahmin
ediliyor. Bu parayla tüm
dünyanýn barýnma, beslenme, giyim, eðitim ve saðlýk
sorunlarý kökünden
çözülebilir.
Sadece ölen askerler
deðil, yaralanýp ülkelerine
dönen ABD askerleri de
mali açýdan büyük sorun.
ABD’de saðlýk hizmetleri
çok pahalý. Ancak Bush
hükümeti gençleri savaþa
ikna etmek için, döndükten sonra askerin kendisinin ve tüm ailesinin
saðlýk giderlerini karþýlayacaðýný söylediðinden
bütçeden pay ayýrmak

zorunda. Savaþýn psikolojik maliyeti ise daha da
büyük. Yaklaþýk 24 bin
yaralý askerin psikolojisi de
bozuldu ve uzun süre
devamlý tedavi görmek
zorundalar.
Vietnam’dan sonra ABD
hükümetleri hâlâ orada
savaþmýþ askerlerin ailelerine maaþ ödüyor ve saðlýk
giderlerini karþýlýyor. Bu
da bütçe üzerinde bir yük
oluþturuyor. Irak iþgalinden dönenlerin maliyeti
çok daha büyük olacak.
Irak direniþçileri ise ABD
ordusuna saldýrýlarýný arttýrdýkça askerlerin morali
daha da bozuluyor. Her
gün 180 saldýrýyla
karþýlaþýlýyor.
Ve tüm dünya Bush’un
Irak iþgaline karþý dev gösterilere hazýrlanýyor.
En önemli gösteri
ABD’de olacak. Ülkenin
200 kentinden otobüslerle
gelen savaþ karþýtlarý
Pentagon’a yürüyecek.
Desteði dibe vurmuþ olan
Bush ve ekibi daha da köþeye sýkýþacak.
Savaþ karþýtlarý açýsýndan
bugün iþler daha kolay.
Zaten uçuruma doðru
sürekli geri adým
attýrdýðýmýz savaþ þahinlerini bir tekmeyle uçurumun dibine yollayabiliriz.

ABD
DEFOL
Bu hafta ABD ve müttefiklerinin Irak’a saldýrýsýnýn
dördüncü yýldönümü bütün
dünyada gösterilerle protesto
edilecek. Türkiye’de de
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, BAK, 17 Mart’ta
Ýstanbul Kadýköy’de olacak.
Sendikalar ve kitle örgütleri
BAK mitingine katýlýyorlar.
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Rosa Lüksemburg

Devrimci bir
antikapitalist
Milliyetçiliðin iþçi sýnýfýný
böldüðünü ve egemen sýnýfýn
en önemli fikri olduðunu
anlatan Rosa
Lüksemburg'dan bize kalan
en önemli politik miras, milliyetçilikle uzlaþmaz bir
mücadele vermeden sosyalist
olunamayacaðýný
göstermesidir.

Sayfa: 6

ANTÝKAPÝTALÝST
FORUMLAR
Ankara 31 Mart
Ýzmir 7 Nisan
Bursa 31 Mart
Akhisar 8 Nisan
Ayrýntýlý bilgi için:
0336 - 335 10 19
27 Ocak’ta Washington’da 500 bin, 24 Þubat’ta ise Londra’da 100 bin kiþi Irak’ta
iþgalin bitmesini istedi. 17 Mart’ta bu kentlerde daha da büyük gösteriler hazýrlanýyor
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Youtube
skandalý
Youtube'da gösterilen
bir videonun ardýndan
'atamýza hakaret ediyorlar' diye naralar yükseldi. Hemen karþý videolar
hazýrlandý. Söz konusu
videolarda iki taraf da
eþcinselliði 'hakaret'
malzemesi olarak kullanýyor.
Tartýþma son derece
ýrkçý, homofobik. Tüm
bu geliþmeler üzerine
kitaplarý, yazarlarý sansürleyen zihniyet
çözümü internet sitesine
eriþimi engellemekte
buldu.
Yasakçýlara karþý
baþlatýlan imza kampanyasýnýn ardýndan siteye
eriþim tekrar saðlanabiliyor. Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý olay yaratan
videoyu koyan kiþi
hakkýnda 301. maddeden suç duyurusunda
bulunmaya hazýrlanýyor.
Videoyu koyan kiþi
hakkýnda takma ismi
dýþýnda hiçbir bilgisi
olmayan savcýlýk bu
konuda ABD'den
yardým istedi.

Katile hâlâ
ceza yok
Cumartesi günü
'Benim Hala Umudum
Var Ýnisiyatifi' adýnda
bir grup Agos Gazetesi
önünde oturma eylemi
yaptý. Grup azmettiricilerin bulunup cezalandýrýlmasýný talep etti.
Hrant Dink cinayetinin
üzerinden neredeyse iki
ay geçti Tutuklu sayýsý
onbire yükseldi. Ancak
soruþturmalarda hâlâ bir
sonuç yok. Katil cezalandýrýlmýyor. Aksine
milliyetçiliði her fýrsatta
besleyenler katili koruyor.
Katilin adýný kullanan
yayýnlardan 10 bin ytl
para cezasý isteniyor.
Tutuklularýn soruþturmalarý derhal sonuçlanmalý. Katil ve azmettiriciler cezalandýrýlmalýdýr.

Irkçýlar
ve ýrkçýlýk

Irkçýlýk
bitecek

Aktivistler
ne diyor
Emrah: Bir süredir
yerellerde süren
mediko kampanyasý
daha merkezi bir hale
geldi.
Ýrem: Beklediðim gibi
deðildi ama yine de iyi
bir ön adýmdý, bugünden sonra kampanyaya
devam edip eylemleri
büyüteceðiz.
Reþit: Her zamanki gibi
bombaydýk! Çok fazla
enerji harcamamamýza
raðmen dikkat çekmeyi
baþardýk. 12 Mayýs için
umut veriyor.
Giray: Bugünkü eylem
mücadelenin önünü
açtý, asýl iþimiz þimdi
baþlýyor. Medikomu
Vermiyorum kampanyasýný büyütmek lazým.
Tuna: Buradaki gençlerin, hatta bütün
halkýn dikkatini çeken
bir gruptuk. Hopladýk,
zýpladýk yeni sloganlarýmýzý attýk.Güzel bir
resim oluþturduk.
Öðrenciler olarak
saðlýk emekçilerinin
arasýnda taze bir ses
olarak ‘medikomu vermiyorum’ dedik.
Eda: 3-4 gün stand
açtýk, rozet sattýk.
Ýnsanlarýn medikonun
kapanacaðýndan haberleri yoktu, þaþýrdýlar.
Anlattýktan sonra bir
çok kiþinin ilgisini
çekti, destekleyeceklerini söylediler.

10 bin saðlýk emekçisi hükümete karþý yürüdü:

Çekin elinizi saðlýktan!
TTB, SES ve Diþ Hekimleri Birliði tarafýndan
düzenlenen Saðlýk Hakký
Ýçin Beyaz Miting’e katýlan
10 bin saðlýk emekçisi
Genel Saðlýk Sigortasý’na
(GSS), aile hekimliðine ve
medikolarýn kapatýlmasýna
hayýr dedi. 11 Mart
yürüyüþ ve mitingi, son 5
yýlda tek bir iþkolunda
çalýþanlarýn gerçekleþtirdiði
en büyük eylem oldu.
Sloganlarý, talepleri net
ve somut olan bir mitingti.
Aðýrlýklý olarak büyük
þehirlerden gelen saðlýk
çalýþanlarý, AKP'nin acýmasýz özelleþtirme ve saðlýðý bir kâr-yatýrým aracýna
dönüþtürme giriþimine
karþý çýkýyordu. Ancak bir
yandan da bu saldýrýnýn
nasýl engelleneceði alandakilerin asýl tartýþmasýydý.
Bu tartýþmaya açýk yanýtsa
bizzat katýlýmcýlarýnýn bir
bölümünün aktivizminde
yatýyordu.
GSS denilen acýmasýz
yasanýn engellenmesi
gerektiðini ilk fark edenler
tabandaki aktivistlerdi. Ýki
yýl boyunca bir sendika
þubesinde, saðlýk ocaðýnda,
hastanede ve sokaklarda
kurulan masalarda saðlýkta
özelleþtirmenin nasýl durdurulacaðý tartýþýldý. 11
Mart'ta gerçekleþen büyük
miting bu aktivizmin bir
sonucudur.
11 Mart mitingini Ýzmir,
Ýstanbul ve Ankara'da
saðlýk çalýþanlarýyla birlikte
inþa eden Küresel Eylem
Grubu baþýndan beri bunu

savunmakta. GSS ve
getirdiði tüm berbatlýklarý
hastanelerde, saðlýk ocaklarýnda, üniversite kampüslerinde, tüm iþyerlerinde, mahallerde anlatmak zorundayýz. KEG, 1
yýldýr bunu yapýyor ve
saðlýkta olanlarý anlattýðýmýz herkes öfkeleniyor,
mücadeleye bir yerden
katýlýyor.
11 Mart sonrasý AKP
karþýsýnda daha güçlüyüz.
Mitingi bir hazýrlýk olarak
görmek gerek. Bu saldýrýyý
durduracak olan malesef
yürüyüþler deðil.
Dünyanýn bir çok yerinde
olduðu Türkiye'de de yeniliberal azgýnlýðý grevden
baþka durduracak bir silah
yok. Þimdi asýl iþ gerçekleri
tüm topluma anlatmak ve
saðlýk çalýþanlarýnýn tepkisini açýða çýkarmak.

Medikomu
Vermiyorum

KEG korteji alana aktivizmi taþýdý. Aðýrlýklý olarak
kadýnlardan oluþan ve yaþ
ortalamasý 20 olan KEG
korteji coþkusu, renkliliði,

öfkesi ve müziðiyle hep
birlikte haykýrdý: Saðlýðýmý
koruyacaðým, medikomu
vermiyorum!
Saðlýk ocaklarý yerine
ülkü ocaklarýnýn kapatýlmasýný, Tayyip'in
ampülünün patlatýlmasýný,
eðer cüret edip medikolarý
kapatmaya yeltenirlerse
tez elden iþgal edilmesini
öneren KEG aktivistleri
GSS karþýtý kampanyaya
devam etme kararlýlýklarýný
ilân ettiler.
Miting alanýnda bir
toplantý yapan öðrenci
aktivistler 12 Mayýs'ta
Ankara'da medikolarýn
kapatýlmasýna karþý buluþmayý gerçekleþtirmek için
üniversitelerde büyük bir
kampanyaya alanda daðýttýklarý 5 bin bildiriyle start
verdiler.

Þimdi daha
güçlüyüz

11 Mart sonrasý AKP
karþýsýnda daha güçlüyüz.
Mitingi bir hazýrlýk olarak
görmek gerek. Bu saldýrýyý
durduracak olan maalesef
yürüyüþler deðil.
Dünyanýn bir çok yerinde
olduðu Türkiye'de de yeniliberal azgýnlýðý grevden
baþka durduracak bir silah
yok.
Þimdi asýl iþ gerçekleri
tüm topluma anlatmak ve
saðlýk çalýþanlarýnýn tepkisini açýða çýkarmak. 14
Mart'ta saðlýk çalýþanlarýnýn gerçekleþtireceði
uyarý grevi bu yönde bir
adým olacak.

Irkçý atasözleri
Arnavut’a sormuslar
'cehenneme gider
misin?' diye 'aylik
kac' demis.

DurDe
Irkçýlýða karþý kampanya
0535-885 76 15
0555 - 816 78 33
DurDe@googlegroups.com

"Ermeni soykýrýmý
yoktur, bu bir
emperyalist yalandýr"
diyerek tarihi ters yüz
eden Doðu Perinçek
ýrkçý fikirlerinden
dolayý Ýsviçre'de
yargýlandý ve ceza
aldý.
Ermeni soykýrýmý
olmuþtur diyen
herkesin topun aðzýnda olduðu, yargýlandýðý, hatta
öldürüldüðü bir yer
olan Türkiye'de ise
bu, insan haklarýna
aykýrý, düþünce
özgürlüðüne saldýrý
nidalarýyla karþýlandý.
Bu dava gösterdi ki,
kendi ýrkçý fikirlerine
özgürlük isteyenler
büyük bir ikiyüzlülükle hareket ediyorlar. Irkçý fikirleri
toplumun çimentosu
sayan Baykal'dan
orduya kadar bir yelpazenin içinde küçük
bir nokta olan
Perinçek de bu
grubun saldýrgan bir
sözcüsü.
Onun politikadaki
40 yýllýk traji-komik
öyküsünü bilenler
bildiðiyle kalacak.
Gelecek kuþaklarýn
böyle birinden haberi
bile olmayacak.
Aynen ýrkçýlýk nedir
bilmedikleri gibi.

Abone olabilirsiniz

0536-3
335 10 19

MERAKlitus
Küresel ýsýnma
nedeniyle kýþlýk giyim
ürünü satan firmalarýn
sadece Ankara'daki
zararý bu kýþ ne kadardýr?

Daha ne kadar çarpýtma?
Türk Tarih Kurumu
(TTK) Baþkaný Yusuf
Halaçoðlu, Ermeni tarihçi
Ara Sarafyan’ýn Harput'ta
ortak çalýþmadan
vazgeçtiðini söylemesi
üzerine medya konuyu
"Ermeniler tarihi gerçeklerden korkuyorlar" þeklinde
yansýttý. Her fýrsatta Türklerin tarihleriyle, arþivleriyle alýnlarýnýn açýk olduðunu söyleyen Halaçoðlu

bu durumdan oldukça
memnun olmuþtur.
Oysa gerçek bir kez daha
çarpýtýldý. Gerçekte
Halaçoðlu Ermeni
tehciriyle ilgili Osmanlý
arþivlerinin olmadýðýný iki
hafta önce bir televizyon
kanalýnda açýklamýþtý.
Osmanlý arþiv ve belgelerinin niye olmadýðýna
ise açýklýk getirmemiþti.
Þimdiye kadar ‘arþivlerde

soykýrým diye bir þey yok’
diyenler, bugün böyle belgelerin olmadýðýný söylüyorlar. Bir çýrpýda arþiv ve
belgeleri yok eden Türk
resmi tezi, bir sonraki
adýmda ne yapacak,
bakalým. Belki de
Ermenileri tarihin hiçbir
döneminde bu bölgede
varolmadýklarýný söyleyecekler. Çarpýtmanýn sonu
yok nasýlsa!

Almanya’da toplanacak
olan G8’e karþý küresel
hareketle birlikte
sokaklarda olacaðýz
KEG:
0537 - 723 54 94
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Savaþa karþý
panayýr
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9-11 Mart tarihlerinde
Kadýköy’de kurulan Barýþ
Panayýrý’na binlerce insan
katýldý. Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu’nun
düzenlediði panayýr etkinliklerinde yok yoktu. Yaklaþýk
45 kurumun destek verdiði
ve üç gün süren panayýrda,
Ýstanbul-Baðdat arasýnda
köprü kurulmaya çalýþýldý.
Küresel Eylem Grubu KEG
de panayýrda standlarýyla 28
Nisan’da yapacaðý iklim
mitinginin çaðrýsýný yaptý. Bir
yandan ABD’nin iþgal politikalarý diðer yandan küresel
ýsýnma! Ýki konuda dünyanýn
merkezi gündemleri olmayý
sürdürüyor.

Bu hareket
milliyetçiliði yenecektir
Hrant cenazesine raðmen hala milliyetçiliðin
yükseldiðini ileri sürenler var. Hatta panikleyenler var. Sosyalist Ýþçi gazetesi bunun tam tersini
anlatýyor. Milliyetçiliðin yükseldiði belki
söylenebilir ama karþýsýndaki güç ondan çok
daha büyük.
Hrant Dink’in cenazesi bu gücün ne kadar
büyük ve etkin olduðunu kanýtladý. Yüzbinlerce
ve yüzbinlerce insan cenazeye katýldý ve o güne
kadar bir tabu olan sloganý tereddütsüz attý:
Hepimiz Ermeniyiz.
Bu bir milattýr. Artýk bu ülkede milliyetçiler
deðil milliyetçiliðe karþý olanlar güç kazanmaktadýr. Çizgi çekilmiþtir ve herkes hýzla tutum alýyor, safýný belirliyor.
Milliyetçiler, vatanseverler, yurtseverler bir
tarafta toplanýyor, milliyetçiliðe karþý olanlar
diðer tarafta. Bu mücadeleyi kimin kazanacaðý
ise þimdiden belli.
Milliyetçiliðe karþý olanlar çok büyük bir
hareketin parçasý. Dünyanýn hiç bir yerinde milliyetçilik güçlenmezken Türkiye’de 3 tane vatansever, yurtsever bunun tersi bir geliþmeyi oluþturamazlar.

Dünyanýn
sonuna doðru
Çevreci hareket çok uzun bir süredir sayýsýz
konuda dünyayý uyardý. Fazla dikkate alýnmadýlar. Sosyalistler, özellikle de “reel sosyalizme” inanan sosyalistler çevreci hareketin sesini
hiç duymadýlar ve hatta küçümsediler. Oysa “reel
sosyalizm” dünyanýn kirlenmesine en çok katkýda bulunan ülkeler topluluðuydu. Bugün Rusya
ve diðer Doðu Bloku ülkeleri hâlâ dünyanýn en
kirli alanlarý.
Ancak bugün dünyanýn karþý karþýya olduðu
durumu görmemek ve bunun deðiþimi için kollarý
sývamamak artýk mümkün deðil.
Bilimcilerin arka arkaya yaptýðý açýklamlar küresel ýsýnmanýn beklenenden çok daha hýzlý
geliþtiðini gösteriyor. Veriler ýsýnmanýn bu
biçimde geliþmesi halinde dünyanýn ömrünün
çok olmadýðýný gösteriyor.
Küresel ýsýnmaya karþý bir dizi tedbir alýnabilir.
Ancak en önemli tdbir açýk ki sorunu kökünden
çözmektir.
Antikapitalist hareketin temel sloganlarýndan
birisi “kapitalizm öldürür, kapitalizmi öldürelim”
küresel ýsýnmaya karþý çok anlamlý. Kapitalizm
gerçekten de öldürüyor ama sadece kâr hýrsý ile
insanlarý deðil, tüm dünyayý, tüm canlýlarý
öldürüyor. Dünyanýn sonunu getiriyor. Bundan
kurtulmanýn tek yolu kapitalizmden kurtulmaktýr.

Ýstihbarat devleti
Cengiz ALÐAN
Dil alanýnda tek resmi referans kabul edilen Türkçe
Sözlük'te Andýç kelimesinin
karþýlýðý þöyle: Bir konuda
uyarý ve hatýrlatma amacýyla
yazýlan not. 2005 Nisan ayýnda ayný sözlüðe giren 'derin
devlet' tanýmý ise þöyle:
Devletin çýkarlarýný gözetip
kolladýðý öne sürülen, göz
önünde olmayan örtülü güç.
Bu tanýmlara ve 'andýçlarýn'
sürekli el altýndan sýzdýrýlmasýna bakarak andýçýn ve
derin devletin gizli, üzeri
örtülü olmasýný bekleriz.
Ama Türkiye'de her ikisi de
sürekli ortalýkta.

Basýna fiþleme

Genelkurmay'dan bir
'Medya Güvenilirlik Raporu'
basýna sýzdýrýldý. Buna göre
bazý basýn-yayýn organlarý
TSK yandaþý, bazýlarý karþýtý.
Yani ordu basýný fiþliyor.
Hatýrlarsak 28 Þubat darbesi
sonrasýnda da benzeri bir
fiþleme vakasý yaþanmýþtý.
PKK üst düzey yönetiminden
Þemdin Sakýk yakalandýðýnda onun itiraflarýymýþ gibi
sunulan bazý suçlamalar
gazetelerde yer aldý. PKK'ye
yardým ettiði öne sürülen
gazeteciler ifþa edildi. Bunun
sonucunda Mehmed Ali
Birand ve Cengiz Çandar'ýn
da aralarýnda bulunduðu
bazý gazeteciler iþten atýldý,
ÝHD Genel Baþkaný Akýn
Birdal suikasta uðradý.

Çünkü ordu o 'andýç'la bu
kiþileri hedef göstermiþti
(daha sonra bunlarýn tamamen uydurma olduðu kanýtlandý). Þimdi de aynýsý
yapýlýyor.

Nazi yöntemleri

Bu fiþlemeyi yapanlar, her
þeyden önce, koruduklarýný
iddia ettikleri Anayasa'ya ve
kanunlara aykýrý davranmýþlar ve açýkça suç
iþlemiþlerdir. Devletin silahlý
gücünü elinde tutanlarýn
basýn-yayýn kuruluþlarýný ve
mensuplarýný, siyasî eðilimlerini belirterek 'TSK karþýtýyandaþý' þeklinde fiþlediði bir
ülkede basýn özgürlüðü ve
demokrasiden söz edilemez.
Hiçbir demokratik ülkenin
silahlý kuvvetleri bu tip bir
fiþleme yapmaz.
Faþist diktatörlüklerde bile
benzer fiþlemeler, silahlý
kuvvetler tarafýndan deðil,
özel olarak oluþturulmuþ birimler tarafýndan yapýlýrdý.
Nazi Almanyasý'nda bu gibi
iþlemler Alman ordusu
tarafýndan deðil SS'ler
tarafýndan yapýlýyordu. Kaldý
ki bu konu Genelkurmay'ýn
ne yetkisi ne de uzmanlýk
alaný içindedir. Basýnýn neyin
yandaþý, neyin karþýtý
olduðuna karar verecek tek
merci vardýr, o da okur kitlesidir.

Özel Harp Dairesi

Geçen yýl gayrinizami
savaþ, Özel Harp Dairesi ve

Özel Kuvvetler
Komutanlýðý'yla ilgili bir
tartýþma sonucu
Genelkurmay resmi bir açýklama yaptý. 'Bu birim, Soðuk
Savaþ yýllarýnda, özellikle
Sovyet yayýlmasýna karþý,
gayrinizami savaþý örgütlemek için kurulmuþtur. Çok
önemli görevler yerine getirmiþtir' dedi. 'Ama niye hâlâ
var' sorusunun cevabýný vermedi.
Hâlâ var çünkü 'devletin
çýkarlarýný gözetip kolladýðý
öne sürülen, göz önünde
olmayan örtülü güç'
demokrasiyi deðil istihbarat
devletini savunuyor. Askeri
tatbikatlarda kuvvetleri 'mavi
kuvvetler-kýrmýzý kuvvetler'
diye ayýrýp savaþtýran TSK
toplumu da mavi ve kýrmýzý
diye ayýrabileceðini sanýyor.
Ama yanýlýyor.

28 Þubatçýlar

Her türlü 'sorun'u çözme
konusunda kafasý sadece
darbe yapmaya çalýþanlar, SS
subaylarýnýn kasaturalarýnda
ve flamalarýnda yer alan
'Sadakat þerefimizdir' þeklindeki Nazi sloganýný bile taklit
eder. Kýþla duvarlarýna
'Orduya sadakat þerefimizdir'
diye yazarlar. Böylece
topluma, 'Orduya sadakat
göstermeniz lazým' mesajýný
verirler. Oysa orduya
sadakat gösterilmez. Ordu
hükümete, Anayasa'ya,
demokrasiye sadakat göstermelidir. Varlýk nedeni budur.

ANTÝKAPÝTALÝST
FORUM
DSÝP, Kapitalizm küresel ýsýnmayý durdurabilir mi?,
Emperyalizm, direniþ ve anti kapitalizm, Yeni solun yükseliþi, Kemalizm, yurtseverlik, milliyetçilik ve sosyalizm,
Chavez'den Morales'e: Latin Amerika'da sol dalga
baþlýklý konular etrafýnda
Antikapitalist Forum’lar düzenliyor.
Ankara: 31 Mart, Ýzmir 7 Nisan,
Bursa: 31 Mart ve Akhisar: 8 Mart
Ayrýntýlý bilgi için:

536 - 335 10 19
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1 MAYIS’DA
ALANLARDA

Ama totaliter bir ideolojiye
yaslanan, hiyerarþik bir yönetimi özleyen ordu fiþlemelerle bir istihbarat devleti kurmaya çalýþýyor. Onun siyasi
sözcüsü CHP Genel Baþkaný
Deniz Baykal da, yeni
andýçýn kurum içi deðerlendirmeye yönelik
olduðunu belirterek bu konuda Baþbakanlýðýn yaptýðý benzeri uygulamalarý eleþtiriyor.
Hükümet tarafýndan
medyanýn baský altýna
alýndýðýný iddia eden Baykal
"Basýn özgürlüðü açýsýndan
maalesef susturma, yýldýrma
yöntemleri aleni bir biçimde
götürülmektedir" diye
konuþuyor. Yani ordu böyle
deðerlendirmeler yapabilir,
hükümet yapamaz. Tam darbeci mantýðý.

Sonlarý geliyor

Rahatlarý kaçtýkça bu gibi
provokasyonlara giriþecekleri
zaten ortadaydý. Þemdinli,
'iyi çocuklar', 'dinamik
güçler', Vatansever
Kuvvetler, bayrak yürüyüþleri bunun açýk göstergeleri.
Ama kýsa vadede bu provokasyonlar olsa bile sonuçta
tutmayacak. Çünkü yaþatmak istedikleri sistem aslýnda
çöktü.
Sistemin çöktüðünü sistemin parçalarý söylüyor.
Evren söylüyor, MÝT
Müsteþarý söylüyor, kontrgerillacý Mehmet Aðar söylüyor. Artýk bu düzeni devam
ettirmeleri mümkün deðil.
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konusunda ýsrarlý.

u hafta ABD ve
müttefiklerinin
Irak’a
saldýrýsýnýn
dördüncü
yýldönümü bütün dünyada
gösterilerle protesto edilecek. Türkiye’de de Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, BAK, 17
Mart’ta Ýstanbul
Kadýköy’de olacak.
Sendikalar ve kitle örgütleri BAK mitingine katýlýyorlar.

Ýþgalin kanlý
bilançosu

ABD’nin Irak’a saldýrmasýndan bu yana 655 bin
Iraklý sivil yaþamýný kaybetti. 3 milyon 400 bin
Iraklý ise evlerini terk
ederek baþka bölgelere göç
ettiler. Bunlardan 600 bini
ülke dýþýna kaçmak zorunda kaldý.
Irak bugün ABD saldýrýsý
öncesinden her açýdan
daha kötü durumda. Bu
nedenle Iraklýlarýn yüzde
99’u iþgale karþý olduðunu
söylüyor. Yüzde 1’i ise
iþgali olumlu buluyor.
Ýngiliz iþgal ordusunun
yaptýrdýðý bu ankete göre
Iraklýlarýn yüzde 90’ý
bugünkü durumun
Saddam döneminden daha
kötü olduðunu söylüyor.
Yüzde 95 insanlarýn
güvenliðinin daha kötü
olduðunu söylerken yüzde
79 ekonomik durumun
daha kötü olduðunu
söylüyor.
Ýngiliz iþgal ordusunun
yaptýrdýðý bu ankete cevap
verenlerin yarýsý kendilerini sadece Müslüman
olarak tanýmlarken yüzde
34’ü Þii, yüzde 14’ü ise
Sünni olarak tanýmlýyor.
Gerçekten de bugün
Irak’ta herþey çok daha
kötü.
Enflasyon yüzde 25. Ýþsizlik birçok bölgede yüzde
60. Ortalama olarak ise
yüzde 30 civarlarýnda ve
yükseliyor.
Gýda yetersizliði çeken

Direniþ artýyor

çocuklar tüm çocuklarýn
yüzde 25’i.
Baðdat’a günde ancak 6
saat elektrik veriliyor. Tüm
ülke ortalamasý ise günde 9
saat. Oysa iþgal öncesinde
bütün Irak’ta 23-24 saat
elektrik verilebilmekteydi.
Elektrik olmadýðý için su
ve kanalizasyonlar
çalýþmýyor ve Baðdat dahil
bütün Irak’ta büyük bir su
sorunu var.
Ýþgal öncesinde 34 bin
doktor vardý. Bunlarýn 12
bini yurtdýþýna kaçtý, 2 bini
öldürüldü.

Ýþgale ABD
ordusu da karþý

ABD’nin Irak’taki askerlerinin yüzde 72’si 6 ay
içinde Irak’tan toptan çekilmek gerekir diyor. Bu
oran geri hizmetlerdeki
askerler arasýnda daha çok.
Amerika’da ise nüfusun
sadece yüzde 28’i bu
savaþýn kazanýlabileceðine
inanýyor. Geri kalan yüzde
72 savaþý þimdiden kaybedilmiþ olarak görüyor.
ABD genel kurmayý,
birçok önde gelen generali
ise Vietnam benzeri bir
koþulla karþý karþýya
olduklarýný anlatýyor.
Ýngiltere’de “derhal çek ilmek gerekir” diyenler
yüzde 61. Ve bu basýncýn
sonucunda Ýngiltere 2008’e
kadar bütünüyle geri çekilme kararý aldý. Ancak
Ýngiltere’deki savaþ karþýtlarý derhal çekilmek

ABD yetkilileri bugüne
kadar 50 bin civarýnda
direniþçi öldürdüklerini
iddia ediyor ve bugünkü
direniþçi sayýsýný 20-30 bin
olarak tahmin ediyorlar.
ABD’nin bu iddialarýna
raðmen direniþ her geçen
gün güçleniyor. 2004’te
iþgal güçlerine karþý günde
14 saldýrý yapan direniþ
hareketi 2005’te günde 70,
2006’da ise günde 180
saldýrý gerçekleþtiriyor.
Yani yýlda 60-70 bin saldýrý
gerçekleþiyor.
Ýþgal güçleri bugüne
kadar 3.450 kayýp verdi.
Bunlarýn 3.190’ý Amerikalý.
Yani her gün 2-3 iþgalci
asker ölüyor.
Ýþgal güçlerinin
hizmetinde olan Irak polisi
ise 6.500 kayýp verdi.
ABD ordusu iþgal
baþladýðýndan bu yana
23.500 aðýr yaralý verdi.
Ancak en önemlisi, gerek
Amerikalý gerekse Ýngiliz
askerlerin yüzde 30’u
görev süreleri bitip evlerine döndüklerinde uzun
süreli sinir krizleri
geçirmekteler ve tedavi
altýna alýnýyorlar.
Bugün Irak’ta 156 bin
Amerikalý, 7.100 Ýngiliz ve
7 bin diðer ülkelerden iþgal
askeri var. Bush son olarak
geçen ay 21.500 yeni asker
göndermiþti ve þimdi 8 bin
yeni asker daha göndermek istiyor. Askeri yetkililer Mayýs ayýnda Bush’un
daha fazla asker göndermek isteyeceðini ifade
ediyor.
Bu arada Irak’ta 100 bine
yakýn kontratlý Amerikan
personeli var. Bunlarýn 48
bini “güvenlik görevlisi”
adý altýnda faaliyet
gösteren paralý asker. Bush
yönetimi bu kontratlý özel
ordu askerlerinin sayýsýný
da arttýrmayý planlýyor.

Irak 4 yýldýr iþgal altýnda

ABD
DEFO
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GÖRÜÞ
Menemen yemekten
kaçýnanlar

ÝÞGALE HAYIR
SAVAÞA HAYIR!
Savaþ karþýtlarý daha
savaþ baþlamadan harekete
geçti. Sayýsýz gösteri
yapýldý. 15 Þubat 2003’te
dünyanýn en büyük gösterisi gerçekleþti.
Milyonlarca insan binlerce
kentte savaþa hayýr dedi.
Ýngiltere’de, Ýtalya’da,
Ýspanya’da milyonlarca
insanýn katýldýðý gösteriler
yapýldý. Amerika’da savaþ
karþýtlarý ilk gününden
itibaren savaþa hayýr dedi.
El Kaide saldýrýsý ile
yýkýlan Ýkiz Kuleler’in
dibinde gösteri yapýldý.
O günden bugüne

Tayfun Mater

17 Mart’ta sadece iþgalin
yýldönümü olduðu için çýkmýyoruz sokaklara. Irak'ta
çok önemli geliþmeler
yaþanýyor. Her gün yüzlerce
insan ölüyor. Bunun nedeni
ABD iþgali. ABD'yi Irak'tan
çekilmeye zorlamalýyýz.
Bunu küresel bir savaþ
karþýtý hareket baþarabilir.
Geçtiðimiz haftalarda Cindy
Seeehan'ýn gelmesiyle birlikte kampanyamýz hýz
kazandý. Çünkü gerçek bir
uluslararasý barýþ buluþmasý
örgütledik.

Amerika’da savaþ karþýtý
hareket güçleniyor. 27
Ocak’ta baþkent
Washington’da 500 bin kiþi
savaþa hayýr dedi ve
Amerikan ordusunun derhal geri gelmesini istedi.
24 Þubat’ta ise bu defa
Londra’da 100 bin kiþi ayný
talebi öne sürdü.
Þimdi 17 Mart’ta küresel
bir eylem var. Dünyanýn
hemen her yerinde savaþ
karþýtlarý sokaða çýkacak ve
ABD ve müttefiklerinin
Irak, Afganistan ve
Lübnan’da sürdürdükleri
iþgalleri protesto edecek.

Yýldýz Önen

"Dön evine Bush" sloganýyla çok uzun bir süredir kampanya yapýyoruz.
Kampanyanýn baþlangýcýnda
yüz günde yüz toplantý
hedefi koymuþtuk. Bu hedefi yakalamýþ olmak çok
büyük bir baþarý. Bu toplantýlarda ABD iþgalinin arka
planý, Bush'un Ýran'a saldýrma planlarý, Ýncirlik
Üssü'nün iþgaldeki rolü,
savaþ karþýt hareketin gücü
gibi çok sayýda konuyu binlerce savaþ karþýtýyla birlikte tartýþtýk.

Tayfun Mater ve Yýldýz Önen

Þenol Karakaþ

17 Mart'ta Amerika'da çok
büyük bir gösteri olacak.
Hareket Amerika’da her gün
büyüyor. ABD ve
Ýngiltere'deki savaþ karþýtý
hareket çok önemli. Biz bir
yandan bu ülkelerdeki
savaþ karþýtý dostlarýmýza
destek oluyoruz bir yandan
Irak halkýnýn direnme
gücünü artýrmasý için kampanyalar yapýyoruz. Bu yüzden 17 Mart Kadýköy mitingi
de çok önemli. 17 Mart’ta
“Hepimiz Iraklýyýz” sloganýný
haykýracaðýz..

Konusu ister nükleer fizik ister farmakoloji olsun,
herhangi bir yazýmda Hürriyet gazetesinden, üstelik
de olumlayarak alýntý yapacaðýmý hiç düþünmemiþtim.
Bugün yapacaðým! Ahmet Hakan'ýn 'Ýyi bir cumhurbaþkaný için 20 temel nitelik' baþlýklý yazýsýnda bu
niteliklerin bazýlarý þöyle:
"Hükümet ile sürekli çatýþmalýdýr.
Ülkesine Nobel ödülü kazandýrmýþ yazara bir kutlama telgrafýný bile çok görmelidir...
Kürt sorunundan laiklik sorununa her konuda MÝT'in
çizgisinin bile gerisinde kalmalýdýr.
Dört tarafýmýz düþmanla çevrili paranoyasýný olaylara bakýþta temel kalkýþ noktasý kabul etmelidir.
Çok sesli medyayý, 'ihanete prim veren medya'
olarak algýlamalýdýr.
Cumhuriyet gazetesi okumalý, Kanaltürk seyretmelidir.
Anayasal kurumlara atadýðý üyelerin "Kayýtlý CHP
üyesi" olmalarýna dikkat etmelidir.
'CHP eksenini' kucaklayarak, '70 milyon'u kucakladýðýný düþünmeli, geri kalanlarý '70 milyon'un içinde
saymamalýdýr.
Menemen yemekten özenle kaçýnmalýdýr".
Bu niteliklere Sezer'den bile daha eksiksiz bir þekilde sahip olan tek Türk Deniz Baykal'dýr kuþkusuz.
Tayyip Erdoðan da Ahmet Hakan'ýn yazýsýný okumuþ
ve benim gibi düþünmüþ olmalý ki, ikide bir cumhurbaþkanlýðý seçimini gündeme getiren ve AKP adayýnýn
henüz açýklanmamasýný korkunç bir þeriatçý komplosuymuþ gibi sunan Baykal'a þu çaðrýda bulunmuþ:
"Senin adayýn varsa açýkla. Kendine güveniyorsan
kendin çýk. Kendini açýkla. Bak bakalým parlamento
sana ne kadar itibar ediyor".
Hem Baykal'a hem tüm 'laik cephe'ye neler olacaðýný anlatmak, içlerini rahatlatmak isterim. AKP son
dakikaya kadar adayýný açýklamayacak. Son dakikada,
Tayyip Erdoðan dýþýnda bir aday açýklayacak. Bu aday
cumhurbaþkaný seçilecek. Erdoðan ülkeye, kamuoyuna ve özellikle TÜSÝAD'a dönüp "Bakýn", diyecek, "bu
herifler aylardýr gerginlik yaratýyor, biz ise seçilmiþ
hükümet olarak iþimizi yapýyoruz, Türkiye'nin iyiliði
için çalýþýyoruz. Ben cumhurbaþkaný olabilirdim, ama
önemli olan o deðil, önemli olan istikrar". Ve AKP
hem halkýn hem egemen sýnýfýn gözünde yine puan
toplayacak, kazançlý çýkacak. Sonra, Kasým ayýnda,
AKP yine seçilecek.
Ýkinci AKP hükümeti, týpký birincisi gibi, ikili bir nitelik taþýmaya devam edecek. Bir yandan, IMF'nin ve
TÜSÝAD'ýn neoliberal ekonomik programýný uygulayacak; özelleþtirme, "saðlýkta dönüþüm", sendikasýzlaþtýrma gibi uygulamalarla çalýþan kitlelerin düþmaný
olmaya devam edecek. Öte yandan, seçim nedeniyle
ara verdiði reformcu uygulamalarý tekrar gündeme
getirecek, Kürt sorununda adým atacak, 301'i kaldýracak, yani normal koþullarda ve normal bir ülkede
sosyal demokrat bir partiden beklenen iþleri yapmaya
devam edecek.
CHP, 'laik cephe' ve solun geniþ kesimleri,
hükümetin bu ikili niteliðini çakamadýðý için,
karþýlarýnda hayali bir "þeriatçý" ve/veya "gerici"
hükümet gördükleri için, sürekli olarak AKP'nin
ekmeðine yað sürüyor. Makul ve saðduyulu emekçi
bir seçmen, hükümetin ekonomik politikalarýna
muhalefet etmek, sosyal reform politikalarýný ise
desteklemek ister; hükümet ve üyelerinin "dindar"
olmasýna ise hiç itirazý yoktur, ilgilenmez bile.
Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný seçilme veya istediðini
seçtirtme hakkýný korumak gerekir ki, "saðlýkta
dönüþüm"e inandýrýcý bir þekilde muhalefet
edilebilsin. Aksi taktirde, CHP ve Baykal örneðinde
olduðu gibi, maksadýn üzüm yemek deðil baðcýyý
dövmek olduðunu herkes görüyor, muhalefetin hiçbir
inandýrýcýlýðý olmuyor.
Muhalefet edilmesi gereken þeylere muhalefet
etmeyen, desteklenmesi gereken þeyleri desteklemeyen, sadece baðcý dövmeye çalýþanlar, kimin
dayak yiyeceðini hem cumhurbaþkaný seçiminde hem
genel seçimlerde görecek.

Roni Margulies
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Rosa Lüksemburg:

Devrimci bir anti kapitalist
Þenol KARAKAÞ

zorundadýr. Milyonlarca
iþçinin kolektif gücünü ve
egemen sýnýfýn güçsüzlüðünü göreceði alan, kitle
grevleri alanýdýr. Üstelik
kitle grevleri ekonomik
taleplerden siyasi taleplere, siyasi taleplerden
ekonomik taleplere çok
hýzlý bir geçiþkenlik saðlar.

Rosa Lüksemburg.
Polonyalý bir devrimci. Ýlk
gençlik yýllarýndan baþlayarak tüm yaþamýný
sosyalizm mücadelesine
adadý. Sürgünde, cezaevinde ve kitle gösterilerinde
aralýksýz mücadele etti. Bir
örgütçü, bir teorisyen, bir
devrimci olarak yaþadý. Bir
devrimci olarak, polise,
karþý devrimcilere, milliyetçilere tek bir taviz vermedi. Almanya'da 1919
devriminin yenilgisinin
sonucunda öldürüldü.

Milliyetçiliðe karþý
enternasyonalizm

Gerçek Marksist
gelenek

Rosa Lüksemburg'un
hayatý, gerçek marksist
geleneðin geliþtirilmesi için
verilen mücadeleyle geçti.
Gerçek marksist gelenek,
kapitalizmin devrimci
eleþtirisi üzerinde yükselir.
Anti kapitalisttir.
Kapitalizm yýkýlmadan
özgürlüðün, eþitliðin ve
insanca bir yaþamýn,
doðayla uyumlu bir
toplumsal örgütlenmenin
mümkün olmadýðýný
anlatýr.

Ýþçi sýnýfýnýn gücü

Rosa Lüksemburg da
týpký diðer büyük devrimciler gibi, kapitalizmin
kendi kendine yýkýlmayacaðýný; toplumsal bir güç,
iþçi sýnýfý harekete geçmeden sosyalizmin kurulamayacaðýný anlattý.
Sosyalizm ne parlamentoyla, ne de akýllý insanlarýn
kitleler adýna hareketinin
ürünü olarak deðil, ancak
ve ancak, kitlelerin kendi
eylemiyle kurulabilir.
Kapitalizmin zinciri, bu
zincirin dövüldüðü yerde
kýrýlmalýdýr der.

Kapitalizmi
devirmek gerek

Rosa Lüksemburg, iþçi
sýnýfýnýn devrimci gücünün
deðiþim için gereken
potansiyeli barýndýrdýðýný
vurguluyordu. Sosyalizm,
iþçi sýnýfýnýn eseridir, akýllý
partilerin deðil. Ýþçi
sýnýfýnýn sermaye iliþkisini
parçalamak için vereceði
mücadele olmadan, iþçi
sýnýfý kolektif üretim,
mücadele ve zekasýyla
kapitalist sistemle baðlarýný

kopartacak nihai mücadeleye giriþmeden, kapitalizm devrilemez.

Reformlar için
mücadele

Ýþçi sýnýfýnýn kapitalizmi
devirmek için, egemen
sýnýfýn fikirlerinin hegemonyasýndan kurtulmasý
gerekir. Egemen sýnýfýn
fikirlerinden kopmanýn
sadece tek bir yolu var:
mücadele! Rosa
Lüksemburg bu yüzden
reformlar için verilen
mücadeleye bütün devrimcilerden çok daha büyük
bir özen gösterdi.
Reformlar için mücadele,
iþçi sýnýfýnýn genel yaþam
ve demokrasi standartlarýný korumak ya da yükseltmek için verdiði
mücadeledir. Ýþçiler ancak
bu mücadele içinde aile,
din, polis, ordu,
mahkemeler, medya, cinsiyet ayrýmcýlýðý gibi tüm
alanlarda egemen sýnýfýn
kokuþmuþ fikirlerinden ve
alýþkanlýklarýndan kopabilirler.
Bir iþçinin kendisini bir
ülkenin vatandaþý olarak
deðil de uluslararasý kapitalizmin sömürü mekanizmasýna baðlanmýþ uluslararasý bir sýnýfýn, iþçi
sýnýfýnýn parçasý oluðunu
kavramasý ancak mücadele

içinde mümkün olur. Bu
yüzden reformlar için verilen mücadele, sosyalizm
mücadelesinin okuludur.

Kitle eylemleri

Rosa Lüksemburg'un anti
kapitalist mücadeleye yaptýðý en önemli katkýlardan
birisi kitle grevlerinin
gücüyle ilgili yaptýðý
tespitlerdir. 1905 yýlýnda
Rusya'da baþlayan devrimci dalgayý yakýndan izleyen
Rosa Lüksemburg,
ekonomik ve siyasi kitle
grevleri ve eylemlerinin
sistemi sarsan devrimci
özelliklerini, sendikalarýn
rolünü, sendika bürokrasisi ve reformistlerin
mücadele içindeki konumlarýný bugün hala geçerli
olan berrak bir eserle,
anlattý. Sendikalar ve
reformist parti ve
sendikalarýn tutucu yöneticileri aþaðýdan sert bir
mücadele dalgasýnýn etkisi
olmadan, kolay kolay yerlerinden kýmýldamazlar.
Tek tek iþyerlerinde,
giderek ulusal çapta tüm
iþkollarýnda patlayan genel
grev dalgasý, ne kadar
basit bir talep uðruna
baþlamýþ olursa olsun
bütün kurumlarý sarsmak,
iþçileri uyandýrmak, egemen sýnýfýn tüm kesimlerini telaþa sürüklemek

Bugün sol adýna saðda
solda yurtsever cepheler
kuranlar, milliyetçilik
yaðýný sosyalizm mücadelesine bulaþtýrmaya
çalýþanlara karþý en önemli
silahýmýz Rosa
Lüksemburg'un milliyetçiliðe ve þovenizme karþý
verdiði ve sonunda
yaþamýný yitirdiði
mücadeledir. Birinci
Dünya Savaþý'nda
Almanya'da parlamentoda
Almanya'nýn savaþa dahil
olmasý için yapýlan oylamada dönemin en önemli,
en kitlesel partisi olan
Sosyal Demokrat Parti
lehte oy verdi. Sadece iki
isim, Karl Liebknecht ve
Rosa Lüksemburg "Savaþa
hayýr!" dediler.
Sosyal demokratlarýn
bütün bir güruh halinde
Almanya'nýn, Alman yurdunun çýkarlarý için savaþý
onaylamasýna Rosa
Lüksemburg çok sert yanýt
verdi. Yurtseverliðin ve
milliyetçiliðin sosyalizmle
hiçbir ilgisi olamayacaðýný
keskin bir dille anlattý. Ýþçi
sýnýfýnýn vataný olmadýðýný,
iþçi sýnýfýnýn vatanýnýn tüm
dünya olduðunu,
savaþlarýn farklý milli üniformalar giydirilmiþ iþçilerin siperlerde birbirini
öldürmesi demek
olduðunu anlatan Rosa
Lüksemburg, milliyetçilerin "düþman dýþarýda"
tezine karþý, "gerçek düþman içeride" tezini
haykýrdý.
Paranoyak yalanlara karþý
milliyetçiliðin iþçi sýnýfýný
böldüðünü ve egemen
sýnýfýn en önemli fikri
olduðunu anlatan Rosa
Lüksemburg'dan bize
kalan en önemli politik
miras, milliyetçilikle uzlaþmaz bir mücadele vermeden sosyalist olunamayacaðýný göstermesidir.
Eserleriyle ve yaþamýyla.

Devrim alevi

Tek ülkede sosyalizm olmaz

Rosa Lüksemburg'ta sosyalist fikir, hem kalbin,
"R
hem beynin hiçbir zaman sönmeden yanan güçlü ve
egemen bir ihtirasýydý. Bu þaþýrtýcý kadýnýn büyük
amacý toplumsal devrim yolunu hazýrlamak, sosyalizme giden tarih patikasýný temizlemekti. Devrim
denemesi, devrim için çarpýþmak onun en büyük
mutluluðuydu. Bütün hayatýný ve bütün varlýðýný
sosyalizme adadý. Kendisini sadece trajik ölümünde
deðil, fakat bütün hayatý boyunca, her gün, her saat,
yýllar boyu süren bir mücadelede sosyalizme hasretti… O, keskin bir kýlýç, canlý bir devrim aleviydi."
Klara Zetkin, Rosa Lüksemburg'un en yakýn
(K
arkadaþý, dönemin Alman Sosyal Demokrat
Partisi'nin en önemli aktivistlerinden birisi)

Rosa Lüksemburg, 1917'de Rusya'da gerçekleþen
Ekim Devrimi’ni coþkuyla karþýladý. Ama Ekim
Devrimi’ne ve Lenin, Troçki ve devrimin liderliðini
yapan tüm iþçilere çok önemli bir uyarý da yaptý.
"Sorunun Rusya'da ancak ortaya konabileceðini ama
sorunun tek baþýna Rusya'da çözülmesinin imkansýz
olduðunu" söyledi. Bunun nedeni Rosa
Luksemburg'un týpký Lenin ve Troçki gibi marksist
olmasýdýr.
Marksizm milliyetçiliðe sadece egemen sýnýf fikri
olduðu için deðil, milli bir sosyalizm olanaksýz
olduðu için de karþý çýkar. Sosyalizm tek ülkede
kurulamaz. Ancak dünya çapýnda kurulabilir.

Ýzmir’de barýþ
panayýrý kuruldu
9-10-11 Mart tarihlerinde Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (BAK) tarafýndan Ýzmir-Konak'ta düzenlenen Barýþ Panayýrý, Ýzmir halkýnýn duyarlýlýðýný ortaya
koyan yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. Panayýrda;
müzik, sergi, referandum, çocuk atölyesi ve toplantý
baþlýklarý altýnda pek çok etkinlik yapýldý. 9 Mart
Cuma günü saat 18:30'da Küresel BAK sözcülerinden
Tuncay Karaçorlu'nun yaptýðý basýn açýklamasýyla
baþlayan panayýrýn ilk gününde Ýzmirli grup EGO da
sahne aldý.
Cumartesi günü etkinlikler, Dr. Zeki Gül'ün konuþmacý olduðu Savaþ ve Saðlýk konulu söyleþiyle
baþlayýp Savaþ ve Çocuk konulu Nevzat Süer
Sezgin'in konuþmacýlýðýný üstlendiði söyleþiyle devam
etti. Bu söyleþiler boyunca pek çok katýlýmcý kafasýna
takýlan sorulara cevaplar buldu, notlar aldý. Daha
sonra sokak orkestrasý katýlýmcýlara keyifli dakikalar
yaþattý.
Barýþ Panayýrý'nýn son gün etkinlikleri ise Halit
Çevik'in konuþmacý olarak katýldýðý Savaþ ve Kültür
konulu söyleþiyle baþladý. Son gün sürekli katýlým,
diðer günlere oranla daha azdý; ancak bilgi edinmek
için panayýra uðrayanlarýn sayýsý yine de beklenenden
fazlaydý. Etkinlikler, grup EGO'nun konseriyle son
buldu.
Barýþ Panayýrý süresince; Ýzmirli Kadýn Fotoðrafçýlar
grubunun katkýlarýyla, savaþ karþýtý eylemlerden
fotoðraflar ile "Ýzmir Baðdat Olursa" ve "Baðdat da
Beklemiyordu" baþlýklarýyla sunulan "bombalanmýþ"
Ýzmir fotoðraflarýnýn yer aldýðý fotoðraf sergisi ve
savaþ konulu karikatürlerden oluþan bir sergi
katýlýmcýlarýn ziyaretine açýldý.
"Çamuru Al, Barýþý Yoður" sloganýyla, çocuklarýn
çamurdan barýþ iþareti yaparak veya diledikleri þekilde barýþý ifade etmeleri saðlandý , çocuklar Bush'a
olan tepkilerini çizdikleri resimlerle ifade etti, "Savaþ
Oyuncaðýný Getir, Barýþçý Oyuncaðý Al" sloganýyla
oyuncak silah getiren çocuklara çeþitli oyuncaklar verildi, çocuklara "peace" sembolünün hikayesi
anlatýldý; bu hikaye ve barýþ konulu diðer hikayeler
çocuklara basýlý olarak daðýtýldý. 'Barýþ Aðacý'na baþta
çocuklar olmak üzere her yaþta panayýr katýlýmcýsýnýn
barýþla ilgili dilekleri yazýlýp asýldý. Bir animatörle birlikte çocuklarla çuval oyunu vb. oyunlar oynandý,
yüzleri boyandý. Büyüklerin de katýldýðý "Bush'u
Halkala" oyunu oynandý,
Bush kim tanýyor musun? Þimdi nerede? Nereye
gitsin? sorularýna yanýt arayan bir referandum
yapýldý.
Sayýsýz 'Barýþ Hatýrasý' fotoðraflarý çekildi, Küresel
BAK'la iliþki kurmak isteyenlerden iletiþim bilgileri
alýndý ve 17 Mart Ýstanbul Mitingi’ne gitmek isteyenlerle iletiþim kuruldu.
Düzenlenen etkinliklerden sonra pek çok insan yeni
bilgiler edindiklerini, þimdiye dek gördüklerinin
gerçek anlamda ilk defa farkýna vardýklarýný, bu tür
etkinliklerin daha çok ve daha sýk yapýlmasý gerektiðini söyleyerek Küresel BAK aktivistlerine teþekkür etti.
Deniz

Ankara BAK toplantýsý her Çarþamba 18:30'da
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Sümer 2 Sokak No:
36/1-A Demirtepe adresinde yapýlýyor.
Ankara KEG toplantýsý her Perþembe 18:30'da EðitimSen 2 no'lu Þube Selanik Cad. 25/8 Kýzýlay
adresinde yapýlýyor.
Cebeci BAK toplantýsý her Çarþamba 17.00'de Hukuk
Fakültesi Arka Bina kantininde yapýlýyor.
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Yaþar Kurt:

Kadýköy'de barýþ rüzgârý esti
Gelenekselleþen Barýþ
Panayýrý'nýn ikincisini 9-11
Mart'ta Kadýköy'de yaptýk.
Geçen yýla göre katýlým
karþýlaþtýrýlamayacak
kadar fazlaydý. Çadýr alaný
bir an bile boþ kalmadý.
Stand açan herkes gördüðü
ilgiden çok mutluydu.
Küresel BAK, KEG,
Barýþarock, DurDe, Ýnsan
Haklarý ve Hürriyetleri,
Kyoto'yu Ýmzala en çok ilgi
gören standlar oldu.
Üç gün boyunca bir an
boþ durmayan aktivistler
onbinlerce bildiri ve el
ilaný daðýttý. Çadýrý gezenler kadar etkinliklere
katýlan sanatçý ve aydýnlar
da coþkuluydu. Sahne alan
her aydýn ya da sanatçý
gelen kalabalýðýn büyüklüðünden etkilendi ve
bunu dile getirdi.
Bu yýl edindiðimiz bir
deneyim de daha önce hiç
aklýmýza gelmeyen pek çok
ismi rahatlýkla etkinliklere
katabileceðimiz oldu.
Nesrin Topkapý bize
kendiliðinden ulaþarak
katýldý. Üstelik bir de þarký
yazmýþ. Zeynep

Casalini'nin katýlýmýný
saðlamak toplam 10
dakikaya maloldu. Ve
gelenler arasýnda en çok
coþkuyu saðlayan sanatçý o
oldu. Kapanýþ konserinde
aktivistler ellerinde barýþ
bayraklarýný sallarken
Zeynep Casalini de bir
bayrak sallýyordu.
Yaklaþýk 20 bin kiþinin
ziyaret ettiði Barýþ Panayýrý
son zamanlarýn en kitlesel
mitingine dönüþtü. Aktivistler Pazar akþamý yorgunluk atmak için bir yerde otururken "Þimdi seneye ne yapacaðýmýzý konuþalým" demeye baþlamýþlardý bile.
Bu arada, Panayýr'ýn ikinci günü çadýrýn hemen
yanýnda toplanan yüz
kadar Ýþçi Partili 10. Yýl
Marþý eþliðinde elele bir
zincir oluþturdu. O sýrada
biz de içeride Semaver
Kumpanya'nýn ritmleri
eþliðinde dans ediyorduk.
Panayýr boyunca 1.500
kiþi BAK’a, 800 kiþi KEG’e
ve 500 kiþi DurDe’ye
aktivist olarak katýldý.

Küresel Eylem Grubu’ndan
kadýnlar 8 Mart’ta sokaktaydý
Dünya Kadýnlar Günü’nde Ankara'da
l.000 kadýn þiddete, sömürüye, savaþa
karþý sokaða çýktý. Çeþitli siyasi parti ve
sivil toplum örgütlerinin katýldýðý
eylemde Küresel Eylem Grubu, Pembe
Hayat, LGBTT ve Kaos GL dernekleriyle
birlikte oluþturduðu kortejde 'hepimiz
eþcinsel hepimiz travestiyiz', 'savaþa,
homofobiye, nükleere, transfobiye, küresel
ýsýnmaya, cinsiyetçiliðe, kapitalizme hayýr,

DurDe Barýþ
Panayýrý'nda
Irkçýlýða DurDe
Giriþimi olarak Barýþ
Panayýrý çadýrýnda
stand açtýk. Açýlan
iletiþim föyüne yaklaþýk 500 kiþi telefon
ve mail adreslerini
býraktý. 200 kadar da
DurDe rozeti sattýk
ve 1.500 çaðrý metni
bir o kadar da 24
Mart'ta yapacaðýmýz
toplantýnýn ilanýný
daðýttýk. Çok canlý
tartýþmalar yaptýk.

biz antikapitalistiz' sloganlarý ön plana
çýktý. Tüm renkliliði ve canlýlýðýyla, sloganlarýyla dikkat çeken kortej giderek
büyüdü. Eylem alanýna gelindiðinde ll
Mart saðlýkta yýkýmý durdurun, medikomu vermiyorum eyleminin çaðrýlarý
daðýtýldý; dans edildi, halaylar çekildi.
Eylemin ardýndan KEG aktivistleri Pembe
Hayat'a davet edildi.
Hem Pembe Hayat hem KEG aktivistleri
bundan sonra kampanyalara,
mücadelelere destek olmaktan ziyade, her
kampanyayý, mücadeleyi birlikte örgütlememiz gerektiðini belirttiler.

"Bireycilik deðil
dayanýþma,
savaþ deðil barýþ
kazanacak"
Savaþý protesto eden
þarkýlarýyla hepimizin
tanýdýðý Barýþarock aktivisti Yaþar Kurt
Ankara'daydý. Ankara
Barýþarock Ýnisiyatifi'nin
2007'deki ilk açýk etkinliði
Yaþar Kurt'la "Savaþ ve
Barýþarock" söyleþisi oldu.
DÝSK Birleþik Metal-Ýþ
Sendikasý Anadolu
Temsilciliði'nde gerçekleþen söyleþiye 40 aktivist
katýldý. Yaþar Kurt,
Barýþarock'ýn dört yýl
içerisinde hýzla
büyüdüðünü, tüm savaþ ve
sistem karþýtlarýný birleþtirdiðini anlattý.
Kapitalizmin bireyleri yalnýzlaþtýrdýðý, bencilleþtirdiði; bugün Barýþarock'ýn
dayanýþma kültürünü öne
çýkardýðýný vurgulayan
Yaþar, Hrant Dink'in ardýndan çok daha kalabalýk ve
güçlü olduðumuzu vurguladý. Salondaki herkesi 17
Mart'ta Ýstanbul'a davet
etti ve Barýþarock gönüllüsü olmaya çaðýrdý.
2 saat süren zevkli sohbette Barýþarock hakkýnda
öneriler, savaþý nasýl durduracaðýz, nükleeri nasýl
engelleyeceðiz baþlýklarý
tartýþýldý.
Toplantý sonrasý katýlýmcýlarýn yüzleri gülmekteydi, çünkü bir sürü eylem,
kampanya, arkasýndan
Barýþarock vardý.
Geliyoruz, savaþ ve kapitalizm yanlýlarý, artýk rahat
uyumayýnýz.

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com
Bölgenizde, okulunuzda, iþyerinizde veya
sendikanýzda
yaþadýðýnýz olaylarý,
Sosyalist Ýþçi’de çýkan
yazýlar üzerine
düþüncelerinizi en
fazla 200 kelime ile
yollayýn.
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BENCE
BAÞKA BÝR DÜNYADA
…kadýn haklarý mücadelesi verenler bugünkü televizyon
reklâmý mantýðýndan kurtulmuþ olacaklar. TV kanallarýnda
bir eðitici reklâm bandý yayýnlanmaya baþlandý. Bu reklâmda bir 'tersine dünya' kurgulanmýþ. Tersine dünyada erkekler deðil kadýnlar baskýn rolde. Kadýn erkek arasýndaki eþ
iliþkisinde bugün erkeklerin kadýnlara yaptýklarýný kadýnlar
erkeklere yapýyor.
Bacaklarýný ayýrýp koltuða yayýlmýþ gazete okuyan bir kadýna kocasý çay getiriyor, kadýn bir þeye 'gýcýk olup' baðýrýp
çaðýrýyor ve kaynar çayla adamý haþlýyor. Mutfakta
önlüðünü baðlamýþ yemek yapan kocasýna yemek geciktiði
için sinirlenen kadýn tencereyi tavayý devirip adamý bir güzel
pataklýyor.
Adamýn caný istemediði halde onunla seviþmek isteyen
kadýn zorla 'sýrnaþýyor'. Bir baþka kadýn, moraran gözünü
aynada kontrol eden korku içindeki adama, bir de kapýyý
açýp sinirli sinirli bakýyor. Ya da hiçbir görünür neden
yokken ortalýðýn tozunu alan kocasýna tekme tokat giriþiyor
bir baþka kadýn.
Benzer birçok örnek sergileniyor. Ve sonunda 'Sizce
sorumlu kim? Biz size sadece aynayý gösterdik' benzeri bir
yargýyla reklâm filmi sona eriyor. Buraya kadar aslýnda her
þey 'normal', hatta eðlenceli. Kadýnlarýn her saniye aile içi
þiddete maruz kaldýðý, töre ve namus cinayetlerine kurban
edildiði bir ülkede, bu tür bir yabancýlaþtýrma efektiyle
konunun üzerine eðilmek çarpýcý gerçekten de. Belki erkeklerin en azýndan bazýlarý etkilenir ve bir kez daha düþünür
yumruðunu kaldýrmadan önce. Bu açýdan iyi bir çaba.
Ama reklâm filmini kim sunuyor? Ecobella Home diye bir
þirket. Bu bir ev dekorasyon þirketi. Yani yine yuvayý yapan
diþi kuþa sesleniyor. En azýndan 'kadýnýn yeri evidir' mantýðýný çaðrýþtýrýyor.
Eðer reklâm filmini kadýn haklarý savunucusu bir kuruluþ,
örneðin Mor Çatý Derneði hazýrlatmýþ olsaydý eleþtirilecek
bir yaný olmazdý. Ya da Kadýn Bakanlýðý bu tür eðitim amaçlý
filmler hazýrlatsaydý hiç de fena olmazdý. Ama iþi maalesef
ev mobilyalarý satan bir büyük þirket üstlenmiþ.
Þiddetin ve her türden ayrýmcýlýðýn yok olacaðý bir baþka
dünyada bu gibi absürdlükler de ortadan kalkacak bence.

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 ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mü-cadele 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 örgütlenmeli-dir. Böylesi bir parti iþçi sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere reformizmin iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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Eurovizyon

Sona yakýn son tur
Irak'ta bataða saplanan Bush,
arka bahçesi olarak gördüðü Latin
Amerika ülkelerine tura çýktý. Geziden önce yaptýðý basýn toplantýsýnda Latin Amerika ülkelerindeki yoksulluktan rahatsýzlýk duyduðunu bu ülkeler için refah ve
mutluluðu düþündüðünü söyledi.
Buna yanýt Chavez'den gecikmedi. Latin Amerika'daki yoksulluðun arkasýnda Bush'un politikalarý olduðunu vurgulayan
Chavez, Bush'a ikiyüzlülük madalyasýnýn verilmesi gerektiðini söyledi. Bush tur kapsamýnda Brezilya,

Uruguay, Kolombiya, Guatemala
ve Meksika'yý dolaþacak. Ayaðýnýn
tozuyla gittiði her ülkede büyük
protestolarla karþýlaþýyor.
Bush Brezilya ile etanol anlaþmasý yaparken Venezualle lideri
Chavez, Maradona ile birlikte
Arjantin'de on binlerin katýldýðý
gösteride konuþma yaptý.
Konuþmasýnda "Bush halk
hareketlerini bölmek, aldatmak ve
hýzýný kesmek için geldi" deðerlendirmesini yaptý. Gerçekten bu
deðerlendirmeye milyonlarca
Latin Amerikalý katýlýyor. ABD

bölgede on yýllarca at koþturdu.
Sað hükümetleri ve milisleri çok
açýkça destekledi ve finanse etti.
Bölgenin talan olmasýnda, yaygýn
yoksullukta ve katliamlarda ABD
bir numaralý sanýk. Ve Latin
Amerika halký bu gerçeði yakýndan biliyor.
Irak'ta direniþin, içerde savaþ
karþýtý hareketin köþeye sýkýþtýrdýðý
Bush, yaný baþýnda Latin
Amerika'da ki geliþmelerle son
günlerini yaþadýðýnýn farkýnda. Bu
nedenle yeni bir saldýrganlýk politikasý ile bölgeyi ziyaret ediyor.

Görüþmelerde kullanmak üzere
elinin altýnda Amerikan þirketlerinin talepleri var.
Bush'un bölgedeki tek saðlam
ittifaký Kolombiya'nýn saðcý
baþkaný Avaro Uribe. Uribe ve
partisi saðcý milislerle çok yakýn
iliþkilere sahip. Yaygýn siyasi
cinayetlerin hâlâ görüldüðü bir
ülke Kolombiya. Ýþte Bush'a kala
kala bu kontrgerilla hükümetiyle
müttefiklik kaldý. Chavez'in dediði
gibi "Bush siyasi bir kadavra,
sülfür bile kokmuyor. Yakýnda
kozmik bir toza dönüþecek".

Latin Amerika: hiçbir þey eskisi gibi deðil
6. Dünya Sosyal Forumu'nun
Venezüella'nýn baþkenti Caracas'ta
yapýlan toplantýlarýndan birinde
Hugo Chavez'in yaptýðý bir
konuþmada söyledikleri, Latin
Amerika'da 2000'li yýllarýn baþýndan beri süregelen hareketin
kökenlerini iyi özetliyor: ''Eðer biz
var olan sistemi deðiþtiremezsek
21. yüzyýl ilerisinde bir yüzyýl
olmayacak. Þu anda savaþ ve
iþgallerle insanlýk katlediliyor,
kapitalizm gezegeni yok ediyor;

çevre, denizlerde yaþam, ormanlar, nehirler yok oluyor. Kapitalizmin bu modeli dünyayý mahvediyor. Bunu biz deðiþtirebiliriz. Ya
þimdi deðiþtireceðiz ya da bir daha
asla fýrsatýmýz olmayacak.''
Latin Amerika'da olup bitenler,
son 10 yýldýr dünyaya damgasýný
vuran anti kapitalist hareketin bir
parçasý. Bölgede uzun yýllardýr
yoksulluðun ötesinde bir yaþama
itilmiþ milyonlar harekete geçince
deðiþimin gücünü gösterdi. Temel

"Hakikaten toplu
yokoluþun kýyýsýnda
duruyoruz..."
Nisan ayýnda Belçika'da gerçekleþecek uluslararasý zirvede kamuoyuna açýklanmasý beklenen Hükümetlerarasý Ýklim Deðiþikliði
Paneli (IPCC) raporu Assosiated Press tarafýndan ele geçirildi. Rapora göre, küresel ýsýnmanýn zararlý etkileri, bilgisayar modellerinin
öngörülerinin aksine, þimdiden günlük hayatta hissedilmeye baþladý. Bilim insanlarý
Brüksel'de, 10 ila 20 yýl içinde yüz milyonlarca insanýn suya ulaþma imkaný kalmayacaðýný

ihtiyaçlardan (yiyecek, içecek su
vb.) yoksun bu kitleler arka
arkaya saðcý hükümetleri devirip
kendi temsilcilerini iktidara
taþýdýlar. Ve bir kenara çekilmiþ
durumda deðiller. Aksine taleplerinin takipçisiler. Onlarý temsil
edenler de güçlerini kitlelerin bu
kararlýlýðýndan alýyor. Chavez
buna iyi bir örnek. Patronlarýn ve
ABD'nin darbe giriþimlerini
Venezüella halkýnýn boþa çýkartmasý hareketin gücünü gösteriyor.

açýklayacaklar.
1.500'e yakýn bilim insaný tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan rapor, IPCC'nin 2001 raporunda, küresel ýsýnmanýn ancak gelecekte bölgesel etkiler yaratacak bir gerçeklik olduðu
üzerinde uzlaþýlmýþken, 2007 raporunda
"iklimdeki deðiþikliklerin tüm kýtalarda fizikî
ve biyolojik sistemleri etkilemeye baþladýðýný"
ortaya konuyor.
Öte yandan Rapor, karbon gazý salýnýmlarýnýn acilen ve radikal bir biçimde azaltýlmasý durumunda bir umut olabileceðini de
belirtirken, AB üyesi ülkeler geçtiðimiz hafta
içinde, 2020 yýlýna kadar karbon salýnýmlarýný
%20 azaltmak ve tungsten kullanýlan geleneksel ampulleri 2009 yýlýna kadar piyasadan
çekmek üzere uzlaþtýklarýný açýkladýlar.

Latin Amerika'daki radikal
hareketlerin nereye gideceðini
bugünden kestirmek zor. Sistem
içinde mi kalacak, yoksa toplumsal bir devrime mi dönüþecek?
Ama devrimin kapýsýný araladýðýný
söylemek mümkün. Dünya çapýnda hareket giderek yükselir ve
Latin Amerika'daki hareket yalnýz
kalmazsa kapý sonuna kadar açýlacaktýr. Bunun bir garantisi var;
deðiþimin gücünü gören kitleler
bundan kolay kolay vazgeçmezler.

Bu yýl Türkiye,
Eurovision'a Kenan
Doðulu'nun bir parçasý
ile katýlacakmýþ. Çok
müzikten anlamasam da
bu þarkýyý dinleme fýrsatým oldu. "Þey,kitap,
þekerim" sandýðým
parçanýn "Shake it up
þekerim" olduðunu
öðrenmem ile þarkýyý
beðenmemem arasýnda
bir bað olmadýðýný da
belirteyim.
21 yaþýndayým ve
kendimi bildim bileli bir
"erovizyon" manyaklýðý
var bu ülkede.
Eurovision'a binbir
çabayla yiðit savaþçýlar
gönderiyor adeta
Türkiye. Hatta, son yýllarda en popüler
sanatçýlarý göndermeye
çalýþýlýyor, besteler
sipariþ ediliyor.
Neredeyse "Gazasý
mübarek olsun,
þarkýcýlarýmýzýn" nidalarý
ile yarýþma haberleri
yapýlýyor.
Dünyanýn en ünlü ve
uzun soluklu þarký yarýþmasý sayýlýyor
Eurovision. Her yýl 600
milyona yakýn insanýn bu
yarýþmayý izlediði tahmin ediliyor. Diðer ülkelerde nasýldýr bilemem
ama ne bu kadar ciddiye
alýndýðýný ne de hiç
önemsenmediðini sanmýyorum.
Bahsettiðim gibi iyi bir
müzik dinleyicisi
olmasam da müziðin bir
savaþ olmadýðýný biliyorum. Müziðin her sanat
dalý ve hatta doðanýn ve
insanýn sunduðu pek çok
þey gibi "evrensel"
olduðunu biliyorum. Ne
yazýk ki, müzik alanýndan da bir pazar diye
bahsetmeye baþladýðýnýz
an, ne evrensellik kalýyor ne de müziðin kendisi. Yayýncý kuruluþlarýn
alacaðý reklama endeksli
yarýþmalar türüyor.
Müzik olmuyor önemli
olan; milliyetçi hezeyanlara varan bir "biz ve
kazanmak" anlayýþý
oluþuyor.
Her dileyenin müzikle
uðraþabilmesine, yarattýðý müziði paylaþmasýna, müzikal becerilerini
geliþtirmesine ve daha
önemlisi müziðe ulaþabilmesine olanak
tanýyan bir dünyada
yaþamadýðýmýz için de
bize baþka bir dünya
gerek!

