
ssoossyyaalliisstt  iissccii  
SAYI:  218 7  Mayýs  2004 500.000  TL.

Emperyalizm
yeniliyor

ssaayyffaa::33

1  Mayýs
deðerlendirmesi

ssaayyffaa::33

KKýýbbrrýýss::

SSttaattüükkoo
ddeevvrriillddii

Kýbrýs,  Türk,  Yunan  ve
Ýngiliz  sosyalistlerinin

ortak  açýklamasý

ssaayyffaa::44-55

ÝÝhhaallee  bbiittttii,,
ppoolliittiikkaa  zzaammaannýý

BBüülleenntt  SSoommaayy  

ssaayyffaa::1100

Ýstanbul’da NATO’yu
Irak’ta iþkencecileri
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ýrak’ta baþta Necef
olmak üzere halk

Amerikan iþgaline karþý
eline ne geçerse onunla
direniyor. Bir sene önce
zafer naralarý atan ABD
ise direniþçiler karþýsýnda
geri çekiliyor.

Dünya kamuoyu ise
Amerikan ve Ýngiliz asker-
lerinin Irak halkýna yaptýðý
iðrenç iþkence
fotoðraflarýný gördü. Bu
fotoðraflar Amerika’nýn
Irak’a nasýl bir demokrasi
getirdiðini çok iyi gös-
teriyor.

Öte yandan, NATO
ülkelerinin devlet baþkan-

larý 28-29 Haziran günleri
Ýstanbul’da toplanacak
NATO zirvesine katýlacak-
lar.

NATO zirvesi ABD’nin
bölgedeki saldýrýlarýna
nasýl destek olunacaðýný
tartýþacak. Türkiye ve
diðer NATO ülkelerinden
Irak’ýn ve Afganistan’ýn
iþgaline asker göndererek
ortak olmalarý istenecek.
Çünkü Ýspanya’da Aznar
hükümetinin savaþ karþýt-
larýnýn mücadelesi ile
devrilmesinden sonra
ABD’nin zar zor oluþtur-
duðu ittifak daðýlmaya
baþladý.

26 Haziran’dan baþlayarak bütün
dünya savaþ karþýtlarý “Irak’ta
iþgale son” diyerek ayakta ola-
cak.  Türkiye’de de Bush ve çete-
sine karþý “Bush Gelme” baþlýðý
ile kampanya var. Bush ve çetesi-
ni Ýstanbul’da, Irak’ta da istemiy-
oruz. Defolsunlar.

26  Haziran: Savaþa  karþý  küresel  eylem  günü
Savaþ  karþýtlarý,  NATO’yu  ve  Bush’u  Ýstanbul’da

istemeyenler  sokaklarda,  eylemde

NNAATTOO’’nnuunn
ddaaððýýttýýllmmaassýý
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Edirne'de
bir  genç

EEddiirrnnee''ddee  iikkii  ggeennçç  11
MMaayyýýss  ggüünnüü  iiþþ  iisstteeddiikklleerrii
iiççiinn  ppoolliisstteenn  ddaayyaakk  yyeeddii..
BBuunnddaann  bbaaþþkkaa  bbiirr  ssoonnuu-
ccuunn  ggeerrççeekklleeþþmmeessii
ddüüþþüünnüülleemmeezzddii..  ÇÇüünnkküü
iiþþ  iisstteeyyeenn  ggeennçç,,  aallkkoollllüüyy-
ddüü((!!))  vvee  eelliinnddee  bbiirr  bbýýççaakk
vvaarrddýý!!

KKaammuu  ddüüzzeenniinnii  aakkllýýnnýý
kkaayybbeettmmiiþþ  bbööyyllee  tteehhlliikkeellii
ssaappýýkkllaarrddaann  kkoorruummaayyaa
aanndd  iiççeenn  ggüüvveennlliikk
kkuuvvvveettlleerrii  oollaayy  yyeerriinnee
ggeellddiikklleerriinnddee  öönnccee
eellbbeettttee  kkii  ggeennccii  ssaakkiinn-
lleeþþttiirrmmeeyyee  ççaallýýþþmmýýþþttýýrr..

AAmmaa  eettrraaffaa  bbuu  kkaaddaarr
tteehhlliikkee  ssaaççaann  bbiirriinnee  kkaarrþþýý
bbiirr  yyeerree  kkaaddaarr  ttoolleerraannss
ggöösstteerriilleebbiilliirr..  PPoolliiss  öönnccee
ggeennccii  eeþþeekk  ssuuddaann  ggeelliinncc-
eeyyee  kkaaddaarr  ddöövvüüyyoorr  vvee
nniihhaayyeett  oo  mmuuhhtteeþþeemm
hhaarreekkeettii  yyaappýýyyoorr..  YYeerree
yyýýkkýýllaann  ggeenncciinn  bbooyynnuunnaa
aayyaaððýý  iillee  bbaassýýyyoorr..
AAssllýýnnddaa  aazz  bbiillee  yyaappýýyyoorr,,
""kkaannuunn  bbeenniimm""  ddiiyyee
bbaaððýýrrmmaallýýyyddýý..

PPoolliissiinn  bbuu  ddaavvrraannýýþþýýnnýý
eelleeþþttiirrmmeemmeekk  ggeerreekkiirr..
DDüüþþüünnsseenniizzee,,  bbuu  þþeekkiillddee
ddaavvrraannýýllmmaassaayyddýý  bbuu
ggeennçç  nneelleerr  yyaappaabbiilliirrddii??

EElliinnddeekkii  bbýýççaakk  vvee  aallkkooll-
llüü  oolluuþþuu  mmeesseellee  ddeeððiill..
AAddaamm  hhaallkkýý  aaççýýkk  aaççýýkk
iissyyaannaa  tteeþþvviikk  eeddiiyyoorr..
TTüürrkkiiyyee''ddeekkii  bbüüttüünn  iiþþssiizz-
lleerriinn  eelliinnddee  bbýýççaakkllaarrllaa
ssookkaakkllaarraa  ççýýkkttýýððýýnnýý,,  bbuunn-
llaarraa  bbiirr  ddee  ddaahhaa  iiyyii  ççaallýýþþ-
mmaa  þþaarrttllaarrýý,,  yyüükksseekk  mmaaaaþþ
iisstteeyyeenn  iiþþççiilleerriinn
vveessaaiirreenniinn  kkaattýýllddýýððýýnnýý
ddüüþþüünnüünn..  OO  zzaammaann  nnee
oollaaccaakk??  DDeemmeekk  kkii
nneeyymmiiþþ??  ""YYýýllaannýýnn  bbaaþþýýnnýý
kküüççüükkkkeenn  eezzeecceenn!!""

SSoonnrraa  ddaayyaakkççýý  ppoolliisslleerr
mmaahhkkeemmeeyyee  ççýýkkýýyyoorrllaarr..
PPoolliiss  oolldduukkllaarrýý  iiççiinn
vvaattaannddaaþþýý  ddöövvmmee  hhaakkllaarrýý
hhaattýýllaannaarraakk
mmaahhkkeemmeelleerriinniinn  ttuuttuukk-
ssuuzz  ddeevvaamm  eettmmeessiinnee
kkaarraarr  vveerriilliiyyoorr..

MMaahhkkeemmeenniinn  bbuu
kkaarraarrýýnnýý  iizzlleemmeeyyee  ggeelleenn
5500  ddiiððeerr  ppoolliiss  iissee  kkaarraarrýý
aallkkýýþþllýýyyoorrllaarr..  ““TTüürrkkiiyyee
ssiizziinnllee  gguurruurruu  dduuyyuuyyoorr””
ddiiyyee  bbaaððýýrrýýpp  bbaaððýýrrmmaaddýýkk-
llaarrýý  bbiilliinnmmiiyyoorr  aammaa
bbaaððýýrrssaallaarr  yyeerriinnddee  oolluurr-
dduu..

GGeerrççeekktteenn  ddee  TTüürrkkiiyyee
ssaarrhhooþþ  iikkii  ggeennccii  hhaassttaannee-
lliikk  oolluunnccaayyaa  kkaaddaarr
ddöövveenn  vvee  ssoonnrraa  yyüüzzüünnddee
mmuuzzaaffffeerr  aavvccýý  iiffaaddeessiiyyllee
ddöövvddüüððüü  ggeenncciinn  kkaaffaassýý-
nnaa  bbaassaann  ppoolliisslleerriiyyllee
öövvüünnüürr..

MMaazzaallllaahh  bbööyyllee  iiþþggüüzzaarr
ppoolliisslleerriimmiizz  oollmmaassaa  nnee
yyaappaarrýýzz??

Türkiye'de memur,
AB'de iþsiz olmak

Türkiye'de ortalama kamu
çalýþaný maaþý olan 610 milyon
lira, birçok AB üyesi ülkede iþsi-
zlre ödene sigortadan daha az.
Türkiye'de ortalama maaþ 440
dolarken Hollanda'da aylýk mil-
imum 826, maksimum 2375
dolar iþsizlik sigortasý ödeniyor.
Bu arada belirtmekte yarar var,
yoksulluk sýnýrý 1 milyar 460,
açlýk sýnýrý ise 480 milyon liraya
çýkmýþ durumda!

Artýk her þeyi
bileceðiz…

Bilgi Edinme Hakký Yasasý çýktý.
yasaya göre her yurttaþ, dilediði
kamu kurumuna baþvurarak
istediðini öðrenebilecek.
Hükümetin büyük bir þeffaflaþ-
ma hamlesi olarak sunduðu
yasanýn elbette istisnalarý var..
örneðin iþçiler, fabrika
hesaplarýný sorduklarýnda,

"ekonomik çýkarlara veya haksýz
rekabete sebep olacak bilgiler
verilmez" istisnasýyla karþýlaþa-
cak. Ya da asýl merak konusu
olan, "sivil ve askeri istihbarat
birimlerinin görev ve faaliyetler-
ine iliþkin bilgi veya belgeler"'e
ulaþýlamayacak. Örneðin, 1
Mayýs 1977'de ateþin açýldýðý,
zamanýn Continental Oteli'nin
ilk iki katýnýn neden boþaltýldýðý
ve kimler tarafýndan kul-
lanýldýðý sorulamayacak. Sakine
annenin baþýna gelenlere katlan-
mak da iþin cabasý, bir anda
'uydurukçu' olabilirsiniz!

Rekortmen hükümet

Açlýk sýnýrý 480 milyon liraya
yükselmiþken, AK Parti
hükümeti 1.5 yýllýk icraat döne-
minde üç grev erteleyerek bir
rekora imza attý. Kendinden
önceki sekiz yýl içinde ise
toplam altý grev ertelenmiþti.

Hortumcularýn önünü
kestiler hakikaten

Yeþil kartlý, yoksul, zavallý bir
kadýn, AK Parti Kadýn Kollarý
MKYK üyesi Emine Alioðlu,
TCDD'nin ocak ayýndan bu
yana açtýðý 50 ihaleden 10'unu
aldý!
"Her fýrsatta hortumcularýn

önünü kestik" diyen Baþbakan
Erdoðan, konuyla ilgili inatçý
sessizliðini koruyor. Haksýzlýk
etmeyelim, iyi bir geliþme de

yaþandý sessizce: Alioðlu Kadýn
Kollarý MKYK üyeliðinden
ayrýldý. Bu arada Kadýn Kollarý
Baþkaný Selma Kavaf'ýn eþi
Alaattin Kavaf, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Eti
Zeolit AÞ'ye genel müdür
olarak atandý! Hemen belirtelim,
AK Parti'nin eþ-dost atamalarý
birkaç AK'LA KARA'yý kaplay-
acak zenginlikte.

Oðlunu sordu, belayý
buldu!

Bolu F Tipi'nde yatan oðlunun
kötü muamele gördüðünü
söyleyerek dilekçe veren 58
yaþýndaki anne Sakine Tekeli
hakkýnda, "iþlenmemiþ suçu
uydurduðu" gerekçesiyle 30 ay
hapis istemiyle dava açýldý. 

Ne zaman kültür lafýný
duysam…

Hitler'in propaganda bakaný
Gobells, "Ne zaman kültür
dendiðini duysam, elim silahý-
ma gidiyor" demiþti. AK
Parti'nin bir icraatýna bakalým
þimdi. Gürbüz Çapan'ýn ardýn-
dan Esenyurt'a baþkan seçilen
AK Partili Nemci Kadýoðlu
kültür merkezinin kapýlarýna
kilit vurarak iþe baþlarý. Sonra
merkezdeki heykelleri kaldýrdý.
Ardýndan ünlü karikatürist
Kamil Masaracý ile tiyatro oyun-
cusu ve öðretmeni Nazým
Yýlmaz'ý Park ve Bahçeler

Müdürlüðü'ne sürdü. Aðaçlarý
çok seviyor baþkan belli ki,
sanattan uzak kalsýnlar istemiy-
or!

Edepsizlik etmesin
sanatçýlar

Sanayi Bakaný Coþkun, bir
selülit kremi reklamýný edepsiz
olduðu gerekçesiyle yasaklat-
mýþtý. "Selülite ben de karþýyým,
çünkü erkeðim" diyerek üstelik..
Þimdi de Türk Ceza
Kanunu'nda müstehcen yayýn-
larý düzenleyen maddeyi
deðiþtiriyor AK Parti. Artýk, bil-
imsel çalýþmalar, þiir, roman,
öykü, tiyatro, sinema ve müzik
de madde kapsamýnda olacak.
Edepsiz bulunan sanatçýlar ve
bilim insanlarý bir yýldan dört
yýla kadar hapis yatabilecekler!
Gobells'i hatýrlamamak
mümkün mü?

Kýz onüçünde kocaya
varýr

Türkiye Müteahhitler Birliði'nin
genel kurulunda, Bolu
Daðý'ndaki tünel çalýþmalarýnýn
13 yýldýr bitirilememesini
eleþtiren Bayýndýrlýk ve Ýskân
Bakaný Zeki Ergezen, "Biz 13
yýldýr Bolu Daðý'na
gömülmüþüz. 13 yýlda bir kýz
çocuðu kocaya gider" diye
konuþtu. Kýz çocuklarý ve evlen-
me yaþýna 'tuhaf' bir bakýþ
doðrusu!

KARA
AK'LA

Amerika’da  1  milyon  kadýn  Bush
ve  çetesinin  kürtaj  hakkýna  saldýr-
masýna  karþý  Washington’da
yürüyüþ  yaptý.  Bu  gösteri
Amerika’da  kürtaj  konusunda
yapýlan  en  büyük  gösteri  oldu.

1973 yýlýnda kadýnlarýn kendi
bedenlerine sahip çýkma hakký
olan kürtjýn yasallaþmasýndan bu
yana kadýnlarýn bu hakkýna büyük
bir saldýrý var.

Bush yönetimi kadýnlarýn kendi
bedenlerine sahip çýkmalarýný
engellemeye, kendi bedenleri üzer-
ine söz söyleme hakkýný kýsýtla-
maya çalýþýyor. Anne karnýndaki
cenine tüzel kiþilik verilirken bir
baþka yasa ile de geç kürtaj yasak-
lanýyor.

Bush yönetiminin kadýn haklarý-
na bu saldýrýsý karþýsýnda 1400
kadýn örgütü uzun bir süredir
tartýþýyor. Sonunda bu 1400 örgüt
ortak bir gösteri yürüyüþü yap-
maya karar verdi.

1400 örgüt aylar süren tartýþmalar
yaparak gösteriyi hazýrladý.

Göstericilerin temel sloganý
“beden benim, tercih benim” ve
“yasa dýþý kürtaj istemiyoruz”du. 

Washington yürüyüþünde
Bush’un kürtaj hakkýna karþý
saldýrýsýný erkeklerde kýnadý.
Yürüyüþün yaklaþýk yüzde 40’ýný

erkekler oluþturuyordu.
8 Mart’lara erkeklerin katýlmasýný

engellemeye çalýþan ayrýlýkçý femi-
nist anlayýþ bu gösteriden bir ders
çýkarmalýdýr.

Ayný þekilde 14000 örgütün
çaðrýsý ile bir araya gelen 1 milyon
kiþi fotoðraflarda da görüldüðü
gibi örgüt pankartlarý ve bayraklarý
altýnda yürümediler. 1 milyon
insan asýl olarak Bush’un kürtaj
hakkýna saldýrýsýna karþý birleþti ve
birlikte eylem yaptý.

Türkiye’de her gösteriye, zaman
zaman 15-20 kiþi katýlan ama
daima “örgütsel kimliklerini öne
çýkarmayý” en önemli görev olarak
görenler bundan da bir ders çýkar-
malýdýr.

Bugünlerde Türkiye’de de
Anayasa deðiþiklik paketi içinde
kadýnlara karþý pozitif ayrýmcýlýk
konusu gündeme geldi. Bu paket
içinde kadýnlara positif ayrýmcýlýk
istemi sadece CHP’li bir kaç kadýn
milletvekili ile çoðu son derece
sýnýrlý etkiye sahip 40 kadar kadýn
derneði tarafýndan takip  edildi.
Hatýrý sayýlýr bir güç kadýnlara
positif ayrýmcýlýk yapýlmasýný
Anayasa’ya sokturmak için
mücadeleye atýlmadý. Sonuçta
AKP’nin isteði oldu.

1 milyon kiþi Bush’a karþý
kürtaj hakkýný savundu

gelecek sayý
Ýþçi  sýnýfýnýn

merkezi  rolü  nedir?
Colin BARKER
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150  kadar  Irak’lý  Baðdat’ta  ABD
tanklarýnýn  korumasý  altýnda
Saddam  Hüseyin’in  heykelini

yýkarken  emperyalistler  en  alaycý
ifadeleriyle  zaferlerini  ilan  ediyor-
lardý.  Türk  basýný  ve  onun
Amerikancý  yazarlarýnýn  çoðu  da  bu
zafer  havasýna  katýlýyorlardý.
Hürriyet  gazetesinin  Genel  Yayýn
Müdürü  Ertuðrul  Özkök  “nerede
Cumhuriyet  Muhafýzlarý”  diye
soruyordu.
Emperyalistler  ve  onlarýn

hizmetinde  olanlar  yanýldýklarýný
kýsa  zamanda  anladýlar.  Solda  da
bazýlarý  “artýk  savaþ  bitti.  Savaþý  dur-
duramadýk.  Þimdi  kendi  sorun-
larýmýza  bakalým”  diyorlardý.  Hepsi
yanýldýlar.
SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii “emperyalistler  politik

olarak  yenildi”  diyordu.  Þimdi  bu
yenilgi  daha  çýplak  bir  biçimde
ortaya  çýkýyor.  Felluce’de  direniþ
kazanýrken  emperyalist  ABD ordusu
pýlýyý  toplayarak  kaçýyor.
ABD’nin  müttefiklerinin  bir  kýsmý

ise  daha  þimdiden  bütünüyle  geri
çekiliyorlar.  ABD giderek  Irak’ta
daha  yalnýz  kalýyor.
Açýk  ki  Irak  savaþý  daha  uzun  süre

sürecek.  Ama  sonuç  þimdiden  belli.
Emperyalistler  yenilecek.
Emperyalizmin  yenilgisi  sadece

Irak’taki  direniþle  gerçekleþemez.
Dünyanýn  dört  bir  yanýndaki  savaþ
karþýtlarýnýn  mücadelesi,  milyonlarýn
hareketi  bu  yenilginin  en  önemli
ögelerinden  birisi.
Ve  eðer  ABD,  emperyalizm,  Irak’ta

kazanýrsa,  bu  sadece  Irak  halkýný
deðil,  tüm  dünya  emekçileri  için  bir
yenilgi  olacak.  Bu  nedenle  savaþ
karþýtý  hareketin  aralýksýz  mücadelesi
çok  önemli.
Bugün  savaþ  karþýtý  hareket  bütün

diðer  alanlardaki  mücadeleyi  belir-
lemektedir.
Savaþ  öncesi  “Aznar,  Blair,  Bush

gideceksiniz”  diyorduk.  Aznar  gitti,
þimdi  sýra  diðerlerinde.
Peki  Bush  giderse  iþ  biter  mi?

Hayýr.  Yerine  gelecek  olan  da  savaþý
devam  ettirmeye  çalýþacaktýr.  Ama
daha  zayýf  olarak,  daha  eli  titrey-
erek.
Bugün  Irak  direniþ  örs,  dünya

savaþ  karþýtý  hareketi  ise  çekiçtir.
Emperyalizm  araya  sýkýþtý.

2004 1 Mayýs’ý bir çok açýdan uzun
süre hafýzalarda kalacak. 1 Mayýs bu
sene Ýstanbul’da 2 ayrý gösteri ile anýldý.
Gazeteler Saraçhane gösterisi için 20 ila
40 bin sayýsýný verirken gene ayný
gazeteler Þiþli Abide-i Hürriyet gösterisi
için ise 8 ila 15 bin sayýsýný vermekte.
Yani KESK ve DÝSK önderliðinin gerçek-
leþtirdiði gösteri belli ki Türk-Ýþ göster-
isinden 3 kere daha fazla bir katýlýmla
gerçekleþmiþ.

Türk-Ýþ gösterisine Ýþçi Partisi ve
EMEP katýlýrken, KESK ve DÝSK gösteri-
sine baþta TMMOB ve Tabibler Birliði
olmak üzere çok sayýda oda ve solun
EMEP ve Ýþçi Partisi dýþýndaki bütünü
katýldý.

Gerek 1 Mayýs öncesinde, gerekse son-
rasýnda hem sendikalar hem de tercihini
Türk-Ýþ ve Ýþçi Partisi ile birlikte
Þiþli’den yana yapan EMEP ve günlük
gazetesi Evrensel diðer tarafý þiddetle
eleþtirdiler. Baþlýca suçlama “hareketi
bölmek”ti.

1 Mayýs Ýstanbul gösterisinde hareketin
bölündüðü elbetteki doðru. Ancak acaba
bu bölünmede sadece bir taraf mý hak-
sýz. Diðer taraf acaba hiç haksýz deðil
mi. Türk-Ýþ, Ýþçi Partisi ve EMEP hariç
hemen hemen bütün emek örgütleri ve
sol Saraçhane gösterisini tercih etmiþ
olmasýna raðmen, yani bu üç örgüt azýn-
lýkta olmasýna raðmen, bize göre
“bölücü” olanlar sadece Türk-Ýþ, EMEP
ve Ýþçi Partisi olarak görülmemelidir.

Herkes, bütün emek örgütleri, bütün

sol siyasetler 1 Mayýs’ta hareketin
bölünmmesi üzerine düþünmeli ve
çözüm üretmelidir.

1 Mayýs öncesi yapýlan çeþitli toplan-
týlarda kimi siyasetler Türk-Ýþ’ten “kur-
tulduklarýna” adeta sevinmekteydiler.
Bu, tam anlamý ile sol çocukluktur.
Türk-Ýþ ve ona baðlý sendikalar Türkiye
emek hareketinin önemli ve vaz geçile-
mez bir parçasýdýr.

Ancak, diðer tarafýn, özellikle de Türk-
Ýþ genel baþkaný ve EMEP’in gazetesi
Evrensel yazarlarýnýn bir kýsmýnýn kul-
landýðý dilde son derece yanlýþtýr,
“bölücü” ve kýrýcýdýr. Oysa þimdi ihtiy-
acýmýz olan birliktir.

Kimilerine göre 1 mayýs Saraçhane
gösterisinde “büyük bir zafer”
kaazanýlmýþtýr. Evet, Saraçhane gösterisi
ile adeta dað baþý olan Þiþli Abide-i
Hürriyet meydanýndan bir mücadele ile
kurtulunmuþtur. Bu olumludur ama
bunu “büyük bir zafer” olarak göster-
mek mümkün deðildir.

Sonuç olarak bu sene 1 Mayýs tatil
günü olmasýna raðmen Ýstanbul’da ve
heryerde geçen seneki 1 Mayýs gösteri-
lerinden çok daha büyük olamamýþtýr.
Asýl üzerinde düþünülmesi gereken
nokta budur.

1 Mayýs’ta Ýstanbul nüfusunun sadece
binde 2’si gösteriye katýldý. Yani seçim-
lere katýlan çeþitli sosyalist partilerin
seçmen sayýsýnýn belki de beþte biri
kadar bir katýlým olduç Ýþte bunu düþün-
mek ve tartýþmak gerekir. 

Bu satýrlarýn yazarý “Gelme Bush”
pankartý altýnda yürüdü. Önümüzdeki
vedaha çok da  arkamýzdaki kortejden

gelen “Mahir-Hüseyin-Ulaþ” sloganlarý
bizim Irak’ta iþgali kýnayan, emperyal-
izme karþý çýkan, Irak ve Filistin halk-
larýna özgürlük isteyen sloganlarýmýza
karýþýyordu. Ne yazýk ki ne önümüzden,
ne arkamýzdan anti-emperyalist,i iþgale
karþý hemen hemen tek bir slogan duya-
madýk.

Asýl bunun üzerine düþünmek ve
tartýþmak gerekir.

Yaklaþýk 20 sene önce 1 mayýs’ta
Taksim’e 1 milyon emekçi çýkmýþtý. her
fabrika’da, her iþyerinde haftalar boyu 1
Mayýs için hazýrlýk yapýlmýþtý. Bunun
sonucu olarak 1 milyon emekçi gösteri
yapabilmiþti. Ya þimdi. Saraçhane’ye
gelenlerin örgütlenmesi için yalnýzca 2
günleri vardý! Bunu da düþünmek
gerekmez mi?

Ýstanbul’da gerginlik vardý. Ama
Abkara’da, Ýzmir’de yoktu. 1 Mayýs gös-
terileri Ankara ve Ýzmir’de de geçen
senelere göre çok daha büyük olamadý.

Bir de Demokratik Güçbirliði’nin duru-
mu var.

28 Mart’da Güçbirliði’nin gücünün
olmadýðý ortaya çýkmýþtý. 1 mayýs’da ise
birliðinin de olmadýðý ortaya çýktý. Zaten
kimse demokratik olduðunu düþün-
müyordu. Oysa daha bir ay önce
“Güçbirliði” içinde yer alan partilerin
liderleri “Güçbirliði devam etmeli” diy-
ordu.

Eðer daha büyük ve güçlü gösteriler
istiyorsak, eðer daha güçlü 1 mayýs gös-
terileri istiyorsak açýk ki bugünkü solun
bunu yapma yeteneði yoktur. Hemen
herþeye sýfýrdan baþlayarak herþeyi
yeniden inþa etmek gerekir.

Doðan TARKAN

Bir 1 Mayýs daha geçti
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Ders
kitaplarýnda
ýrkçýlýk

Her yýl olduðu gibi bu yýl da
24 Nisan'da Ermeniler 1915'te
yaþadýklarý soykýrýmý andýlar,
dünyanýn pek çok ülkesinde
soykýrýmýn tanýnmasý
yönünde adýmlar attýlar ve
kimi zaman seslerini duyur-
mayý baþardýlar. Ama Türkiye
Cumhuriyeti'ne bu ses yine
ulaþmadý. Ancak bu ders yýlý
baþýnda 500 aydýnýn imzal-
adýðý "Tarih Eðitiminde
Düþmanlýk ve Ayrýmcýlýða
Hayýr" baþlýklý bildiri ve 2003
sonunda kamuoyuna açýk-
lanan "Ýlk ve Ortaöðretim
Ders Kitaplarýnda Ýnsan
Haklarý" araþtýrmasý bazý
olumlu geliþmelere yol açabil-
di. Bildiri tarih eðitiminin
propaganda amacýyla, ayrým-
cýlýk yaratacak ve bir etnik
grubun insan haklarý ihlaline
yol açacak bir biçimde kul-
lanýlmasýna karþý ortak bir
tepki oldu. 

Sonunda Baþbakan Erdoðan,
ABD gezisi sýrasýnda tarih
kitaplarýndan çýkarýlmasý
gereken 'bazý hususlar'ýn var-
lýðýný kabul etmek zorunda
kaldý. Ancak uygulanmasý
için öne sürdüðü þart çözüm
konusundaki 'isteklilliðini'
sergiliyor: "Önce Ermeniler
iddialarýndan vazgeçsin!"

Öðretmene hapis

Geçtiðimiz yýl Milli Eðitim
Bakaný Hüseyin Çelik'in
imzasýyla okullara bir genelge
yollandý. "Kompozisyon
genelgesi" olarak anýlan
genelgede '1.Dünya
Savaþý'nda Ermeni isyan ve
faaliyetleri'yle ilgili kom-
pozisyon yarýþmalarý açýlmasý
isteniyordu. Ayný konularda
verilen konferanslarýn birinde
(Kilis'te) biraz 'çizgi dýþý' bir
soru soran bir öðretmen ve
altý arkadaþýna üç yýla kadar
hapis istemiyle dava açýldý. 

Daha sonra bakanlýk tarih ve
sosyal bilgiler öðretmenleriyle
ilköðetim müfettiþleri için bir
eðitim baþlattý. Tüm il ve ilçel-
erde bu eðitim seminerlerine
katýlým zorunluydu. Yoklama
alýnýyor ve gelmeyenlerin
baþka seminerlere zorla yol-
lanmasý saðlanýyordu. Hatta
bitirenlere sertifika bile
daðýtýldý. 

Bu eðitimde öðretmenlerin
sýnýfta neleri söyleyip neleri
söylemeyeceði özenle
anlatýldý. Örneðin sýnýfta "bir
katliam varsa onu da
Ermeniler yapmýþtýr.
Ermenistan anayasasýnýn gir-
iþini deðiþtirmeli ve Türk
devletinden özür dilemelidir"
denilecek, "savaþ ortamýnda

Türkler de bazý Ermenileri
öldürmüþ olabilir" denilmeye-
cekti.

Yine faþistler iþbaþýnda

Þu anda ders kitaplarýna gir-
miþ ve halen okullarda oku-
tulmakta olan ek müfredatý
hazýrlayan komisyonun baþýn-
da kim vardý dersiniz? MHP-
DSP-ANAP hükümetinin
baþbakan yardýmcýsý ve MHP
Genel Baþkaný Devlet Bahçeli.
"Asýlsýz Soykýrým Ýddialarýyla
Mücadele Koordinasyon
Kurulu"nda ayrýca
Genelkurmay'dan bir daire
baþkaný, Adalet, Ýçiþleri ve
Dýþiþleri Bakanlýðý müsteþar-
larý, MGK Genel Sekreterliði
Milli Güvenlik Siyaseti
Baþkaný, MÝT Müsteþarý,
Devlet Arþivleri Genel
Müdürü, Türk Tarih Kurumu
Baþkaný ve Baþbakanlýk
Tanýtma Fonu temsilcisi yer
alýyor. Bu büyük büyük sýfat-
lara sahip koca koca kurum-
larýn temsilcileri toplanýyor ve
minik minik çocuklarýn
kafalarý "asýlsýz iddialarla"
karýþmasýn diye seminerler,
hizmet içi eðitimler, ders kita-
plarýna girecek ek müfredatlar
hazýrlýyorlar. Hiç kimse
kaygýlanmasýn, eðitim saðlam
ellere emanet.

Ders kitaplarýndan:
bazý örnekler

-Rusya'daki Ermeniler
büyük bir baský altýnda
yaþarken Osmanlý Ermenileri
dinlerinin gereklerini hiçbir
engellemeye uðramadan yer-
ine getirir, dillerini serbestçe
konuþurlardý. Öyle ki bazýlarý
dillerini bile unutmuþlardý.

-Ermeniler Birinci Dünya
Savaþý sýrasýnda saldýrýlarýný
arttýrdýlarçocuklarý, kadýnlarý,
savaþa gidememiþ ihtiyarlarý
acýmasýzca öldürdüler.ruslarla
savaþan Türk ordusunu
arkadan vurdular.

-Erzurum, Kars, Van, Bitlis,
Muþ, Adýyaman,Sivas,
Kayseri, Ankara'ya kadar
uzanan bölgelerde Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
Türklere ait yüze yakýn toplu
mezar bulunmasý, iþlenen
cinayetlerin boyutunu göster-
mektedir. Bulgulara göre
savaþta Ermeniler tarafýndan
yarým milyona yakýn Türk
katledilmiþti. 

-Ermeni komitecileri gözü
dönmüþ biçimde pek çok
kenti, kasaba ve köyü basmýþ,
çocuk, yaþlý, kadýn demeden
Türkleri öldürmüþlerdir.

-Ermeni kayýplarý o sýrada
Müslüman nüfusta da olduðu
gibi hastalýklardan meydana
gelmiþtir. 

-Ermeniler, Sevr Antlaþmasý
görüþmelerine katýlýrken
savaþan taraf olduklarýný res-
men ileri sürmüþlerdir.
Savaþan taraf, savaþta kaybet-
tiði askerlerin soykýrýma
uðradýðýný ileri süremez. 

-(Tehcir edilen) Ermenilerin
geride býraktýklarý taþýnýr mal-
larý kendilerine ulaþtýrýldý.
Taþýnmaz mallarý açýk arttýr-
mayla satýlarak bedelleri hak
sahiplerine ödendi.

KKAAPPÝÝTTAALLÝÝZZMM
MMEERRCCEEKK
AALLTTIINNDDAA

Bu ortak bildiriyi imzalayan
örgütler ve siyasi partiler, Kýbrýslý
Rumlarýn ve Kýbrýslý Türklerin
ayrýmcýlýk ve dýþ müdahale olmadan
barýþ içinde birlikte yaþayabilecekleri
bir Kýbrýs için çalýþmaya devam ede-
cektir.

Birleþmiþ Milletler Genel
Sekreteri'nin "Annan Planý"nýn red-
dedilmesi bu yönde bir adým adýma
dönüþtürülebilir.

Kýbrýs Rum tarafýnda Annan
Planý'na Hayýr oyu veren büyük
çoðunluk, þoven ve ayrýlýkçý olarak
suçlanmamalýdýr; Annan Planý'ný
reddetmek için geçerli sýnýfsal
nedenleri olduðu anlaþýlmalýdýr. 

Annan Planý'ný hazýrlayanlara
karþý duyulan güvensizlik. Irak'ý bar-
barca iþgal etmeye ve Ýsrail'in
Filistinliler'e uyguladýðý baskýyý
desteklemeye devam eden George
Bush ve Tony Blair hükümetlerinin
Kýbrýs'a barýþ için çalýþýyor olduklarý-
na güvenmek mümkün deðildir.
Amerika'nýn Türkiye ve
Yunanistan'daki diktatörlükleri
desteklemiþ olduðunu ve Birleþmiþ
Milletler'in 1964 ve 1974'te
Kýbrýs'taki baþarýsýzlýklarýný
Kýbrýslýlar iyi bilmekte ve hatýrla-
maktadýr.  

Kýbrýs'ta yaþayan Türklerin ve
Rumlarýn, birbirlerinin boðazýný sýk-
mamak için dýþ müdahaleye ihtiyaç
duyduklarý iddiasý kabul edilebilir
bir þey deðildir. Annan Planý'nýn
felsefesi ise tam da bu. Bu plan,
Ýngiltere, Yunanistan ve Türkiye'yi
yine "Garantör Güçler" olarak belir-
liyor. Kýbrýslýlar ise Ýngiltere'yi,
adanýn %10'unu hâlâ iþgal eden
askeri üslere sahip sömürgeci bir
güç olarak biliyorlar. Hem
Yunanistan hem Türkiye, 1974'te bir
askeri darbe ve bir askeri müdaha-
leyle Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný ihlal
etmiþ ülkeler. Önerilen Yeni Kýbrýs
Cumhuriyeti'nin Yargýtay'ýnda ve
Merkez Bankasý'nda Batý'lý
yargýçlarýn ve bankacýlarýn olmasý,
Kýbrýs'ý, Batý'nýn "barýþ planlarý"nýn
savaþ ve sefalet sürüklediði Bosna'ya
benzetiyor.

Annan Planý'nýn kurumsal
düzenlemelerde ve toprak
daðýlýmýnda denge kurma çabalarý,
iki taraf arasýnda güven ve dostluk
iliþkileri kurulmasýný destekleyici bir
çaba deðil. On binlerce insanýn
evlerini terketmesini gerektiriyor.
Kýbrýs Türk Devleti'nde yaþayan
Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýs Rum
Devleti'nde yaþayan Kýbrýslý Türkler
en temel haklarý olan oy verme
hakkýndan mahrum kalacak. Bunun
demokrasi getirmeye ve gerginlikleri
azaltmaya yönelik bir reçete
olduðunu düþünmek mümkün
deðildir.

Kýbrýs Türk tarafýndaki Evet oyu,
Denktaþ rejimine karþý sürmekte
olan kitlesel baþkaldýrýnýn ve Yunan
ambargosunun neden olduðu izo-
lasyonu kýrmak için süren haklý
çabanýn bir ifadesi olarak
düþünülmelidir. Bir tarafýn Hayýr
demesi ile diðer tarafýn Evet demesi
arasýnda temel bir çeliþki yoktur. Bu

geliþmeler, her iki tarafa da, ulus-
lararasý "arabulucu"larýn baskýsý
olmadan birbirlerine doðrudan yak-
laþma olanaðý saðlamaktadýr. Her iki
tarafta da sol partiler önde gelen
politik güç konumundalar. Dimitris
Hristofias Kýbrýslý Rum
Parlamentosu'nun baþýnda, Mehmet
Ali Talat ise Kýbrýslý Türk tarafýnýn
baþbakaný. Sol, yakýnlaþma saðlama
konusunda inisiyatifi ele alabilir.  

Yakýnlaþma, Kýbrýslý Rum hüküme-
tinin Kýbrýslý Türklere uyguladýðý
ambargoyu kaldýrmasý ve Kýbrýslý
Türklere istedikleri kadar özerklik
vermesi ile baþlayabilir. Birlik, güç
kullanarak ya da þantaj yaparak day-
atýlamaz; ancak her iki tarafýn özgür
iradesiyle saðlanabilir

Bizler, Avrupa Birliði'nin bu süreç
için bir çerçeve oluþturabileceðine
inanmýyoruz. Avrupa Komisyonu ve
Avrupa'nýn baþlýca hükümetleri,
AB'ye giriþ görüþmelerini aday
ülkelere çeþitli koþullar dayatmak
için kullanmaktadýr. Avrupa
Birliði'nin Kýbrýslý Rumlara uygu-
ladýðý "Annan Planý'na Evet oyu
verin, yoksa..." baskýsý, bunun bir
örneði. Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne
girmesiyle ilgili diplomatik
mücadelelerde, Amerikan ve
Fransýz-Alman çýkarlarýnýn
çarpýþtýðýna ve Yunan hükümetinin
Türkiye'den ödünler koparmaya
çalýþtýðýna tanýk olacaðýz.     

Bizler, bir Yunan ya da Kýbrýslý
Rum vetosunun Türkiye'nin Avrupa
Birliði'ne giriþini önlemek için kul-
lanýlmasýna karþýyýz. Avrupa
Birliði'ne girip girmemek Türkiye
halkýnýn kararý olmalýdýr.

Türkiye ve Kuzey Kýbrýs'a refah,
Avrupa Birliði tarafýndan dayatýlan
neoliberal "düzenlemeler" yoluyla
gelemez. Ancak özelleþtirmelere,
iþten çýkarmalara, ücretlerin don-
durulmasýna ve benzer saldýrýlara
karþý birleþen iþçilerle gelebilir.
Kýbrýs'ta, Rumlarla Türklerin ayný
sendikalara ve ayný sol partilere üye
olma gelenekleri çok da eskide
kalmadý. Daha iyi bir geleceðe giden
yolu açmamýzýn yolu, bu geleneðe

dayanmaktýr. 
Dünyanýn her yerinde yeni bir anti-

kapitalist hareket, baþka bir
dünyanýn mümkün olduðu
umudunu vererek büyüyor. Kýbrýs
bunun dýþýnda deðil. Bu uluslararasý
hareket, Kuzey'de ve Güney'de
yaþayan insanlara esin kaynaðý oluy-
or. Bu hareketi Türkiye'de,
Yunanistan'da ve Kýbrýs'ta inþa
etmek adadaki barýþý ve dostluðu
güçlendirecektir. 

Savaþ karþýtý hareket bu doðrultuda
önemli bir adým oldu. Kýbrýslý
Türkler ve Kýbrýslý Rumlar Bush'un
savaþýna karþý birlikte gösteri yap-
týlar. Geçen sene Türkiye'de yapýlan
ve Irak savaþýnda Kuzey cephesinin
açýlmasýný engelleyen gösterilerden
cesaret aldýlar ve þimdi, bu yýl 26
Haziran'da Bush'a "sýcak" bir
hoþgeldin demeye hazýrlanýyorlar.
Yunanistan'daki savaþ karþýtý grevler
ve gösteriler de benzer bir rol
oynadýlar. Blair'in krizi ve
Ýngiltere'deki savaþ karþýtý hareketin
çarpýcý ölçüde büyümesi, Kýbrýs'ýn
gelecekte Ortadoðu'daki emperyalist
saldýrýlar için bir üs olmaktan kurtul-
ma mücadelesinde kilit bir etken.

Bizler bu doðrultuda mücadele
etmeyi sürdüreceðiz. Bütün aktivist-
leri ve sol güçleri daha güçlü bir
savaþ karþýtý hareket inþa etmeye
çaðýrýyor ve þunlarý talep ediyoruz:

Kýbrýs'taki Ýngiliz askeri üsleri
kaldýrýlsýn,

Bütün askeri güçler Kýbrýs'tan
çekilsin,

Yunanistan'ýn ve Türkiye'nin
Irak'ýn iþgalinde yer almasýna hayýr,

Kýbrýslý Rumlarýn ve Kýbrýslý
Türklerin, dýþarýdan þantaj ve içeride
etnik rekabet olmaksýzýn, ortak bir
gelecek için birlikte mücadelelerini
destekliyoruz.

EErrggaattiikkii  DDeemmookkrraattiiyyaa  (Ýþçi
Demokrasisi, Kýbrýs), SSoossyyaalliissttiikkii
EErrggaattiikkii  KKoommmmaattaa (Sosyalist Ýþçi
Partisi, Yunanistan), SSoocciiaalliisstt
WWoorrkkeerrss  PPaarrttyy (Sosyalist Ýþçi Partisi,
Ýngiltere), DDeevvrriimmccii  SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii
PPaarrttiissii (Türkiye)

Kýbrýs, Yunan, Türk, Ýngiliz ortak bildirisi

Kýbrýslý Rumlarýn ve Türklerin
ortak bir gelecek için mücadele
etmelerini destekliyoruz
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Kýbrýs'ta 23 Nisan'da yapýlan ve
sonucunu hemen herkesin tahmin
ettiði referandumda, Türk tarafý
Annan Planý'na "Evet", Rum tarafý
ise büyük çoðunlukla "Hayýr"
dedikten sonra ortaya pek çok
soru ve tartýþma atýldý. 

Türk milliyetçiliði yapan sað ve
soldan pek çoklarýna göre Rumlar
'kazýk atmýþ' ve birlikte yaþamak
istemediklerini göstermiþlerdir.
Türkler ise bütün iyi niyetlerini
sergileyerek Avrupa Birliði yol-
unda dev bir adým atmýþlardýr.
Oysa gerçeðe biraz daha yakýn-
dan bakmak gerekir.

Türkler neden
"Evet" dedi?

Gazetemizin sayfalarýnda daha
önce de pek çok kez anlatýldýðý
gibi, Türk tarafýnýn planý onayla-
masý gayet anlaþýlabilir bir
durum. Kýbrýs Türk halký kýrk yýl-
dan beri baþlarýna bela olan
Denktaþ ve onun temsil ettiði
statükocu derin devlet zih-
niyetinden artýk kurtulmak iste-
mektedir. Yapýlan gösterilerin
tamamýnda bu istek "Denktaþ isti-
fa!" sloganlarýyla dile getirilmiþtir.

Yýllardýr dünyanýn hiçbir ülkesi
tanýmadýðýndan yaþanan
ekonomik ambargo halký canýn-
dan bezdirmiþtir. Rum tarafýyla
aralarýnda bir gelir uçurumu
vardýr ve Kýbrýslý Türklerin yarýsý
çifte pasaportla Rum tarafýnda
çalýþmaya gitmektedir. Halk artýk
dünyadan izole ve baþka bir
ülkenin hükümeti tarafýndan
yönetilen konumunda olmak iste-
memektedir. Kendi kaderi
hakkýnda kendisi tayin edici
olmayý elbetteki tercih etmektedir.
Ayrýca halkýn büyük çoðunluðu,

Rumlarla birlikte AB'ne girerek
ekonomik sýkýntýlarýndan kurtula-
caðý inancýna sahiptir.
Referandum öncesi Kýbrýslý Türk
iþçi sýnýfý gösterilerle yetinmeyip
grev de yaparak, hayatý durdur-
muþ ve isteklerini dile getirmiþtir. 

Faþistlerle milliyetçi sol
kolkola

Türkiye'de baþta faþist MHP
olmak üzere bazý parti ve irili
ufaklý gruplar Kýbrýs Türk
halkýnýn özgürlük isteðine karþý
saldýrýya geçtiler ve adaya militan
taþýyarak Kýbrýslýlara saldýrdýlar.
Sadece faþistlerin saldýrýsý ve

devletçi, kemalist CHP ve
DSP'nin protestolarý bile Kýbrýs
Türk halkýnýn haklýlýðýný kanýtla-
maya yeter. Ýþçi Partisi ve
Atatürkçü Düþünce Derneði gibi
gruplarý da bunlarýn yanýna
eklediðimizde kimlerin statüko-
dan, kimlerin özgürlüklerden
yana olduðunu anlamak daha da
kolaylaþýyor. 

Rumlar neden "Hayýr"
dedi?

Rumlarýn "Hayýr" oyu kullan-
masý konusunda ise pek de
düþünülmeden yapýlan itirazlar
ve "ihanet" suçlamalarý var. hal-

buki Rumlarýn bu yönde oy kul-
lanmasýnda anlaþýlmayacak bir
yan yok. Pek çok haklý gerekçeye
sahipler.

Herþeyden önce, Türk solu
iþgalci güç tarafýnda yaþadýðýný
aklýndan çýkarmamalý. Türkiye
1974'te adayý askeri olarak iþgal
etmiþtir ve hala da iþgal gücü
olarak adada yerleþik vaziyette-
dir. Ülkesi iþgal edilmiþ, toprak-
larý, evleri ellerinden alýnmýþ ve
katledilmiþ bir halkýn, üstelik de
referandum dýþýnda hiçbir iyi
niyet sergilememiþ bir dýþ güce
güvenmesini beklemek safdillik
olur. 

Türkiye çözüm konusunda,

Annan Planý gündeme gelene
kadar hangi olumlu adýmý
atmýþtýr? Örneðin bir yýl önceden
beri askerlerini, hiç deðilse
kademeli olarak çekmeye baþlasa,
Rumlara serbest geçiþ hakkýný
hiçbir kýsýtlama olmaksýzýn tanýsa,
yalnýzca 'Loizidu Davasý'nda
deðil, daha pek çok davada
tazminat ödemeyi kabul etse,
insanlara topraklarýný ve evlerini
geri vermeyi taahhüt etseydi belki
o zaman Rum halkýnýn güvenini
kazanabilir ve istediði "Evet"
oyunu elde edebilirdi. Bunlarýn
hiçbirini yapmamýþ bir yabancý
devletten korkmamak için hiçbir
gerekçe yok. Üstelik Türk
tarafýnýn cumhurbaþkaný Kanuni
Sultan Denktaþ hiçbir konuda
taviz vermeye yanaþmadý.

Dýþ güçlere itiraz

Rum halký ayrýca Batýlý dýþ
güçlere de itirazýný belirtmiþ oldu.
Planla yabancý iþgali ve müda-
halesi hiçbir þekilde ortadan kalk-
mýyor. Ýngiltere, Yunanistan ve
Türkiye "garantör" devlet olmaya
devam ediyor. Kurulacak birleþik
Kýbrýs devletinin yargýtay ve
merkez bankasýnda Batýlý hakim
ve bankacýlar görev yapacak. 

Yine onbinlerce insan evlerini
terk etmek zorunda kalacak. Rum
kesimindeki Türkler, Türk kesi-
mindeki Rumlar oy hakkýndan
mahrum kalacak, kendilerini
yönetecek kiþileri seçemeyecekler. 

Oysa her iki taraf da artýk birliði
özgür iradeleriyle seçmek istedik-
lerini anlatýyorlar. Kýbrýs Rum ve
Türk halklarýnýn barýþ içinde bir
arada yaþamalarýnýn yolu asýl
þimdi açýlýyor. Çünkü statüko her
iki tarafta da devriliyor.

Kýbrýs'ta statüko devrildi

Kýbrýs'ta 23 Nisan'da gerçek-
leþtirilen referandumda,
Kuzey'de "Evet" denmesi mil-
liyetçiler kadar sol tarafýndan
da eleþtirildi. Kýbrýs'ýn ABD
çýkarlarýna alet olacaðý gerekçe
gösterilen bu eleþtiriler haklý
gibi gözüküyordu. Oysa ki
Kýbrýs'ta %65'lik Evet oyu,
ABD'nin üsleri için deðil,
Denktaþ'a ve statükoya karþý
verilmiþti. Kýbrýs'lý Tamer
Öncül'ün 29 Nisan'da Yeni
Düzen gazetesinde "Evetlerin
Anlamý" baþlýklý yazýnda
söyledikleri, Kýbrýslýlarýn neden
evet oyu verdiðini çok net bir
þekilde yansýtýyor.

"23 Nisan'da sandýklardan
taþan EVETLER,

- Hukuksuzluða, adam kayýr-
macýlýða, tutanýn elinde kalýr
anlayýþýna, gör beni göreyim
seni zihniyetine, becer de nasýl
becerirsen becer yaklaþýmýna vb.
sýrtýný dayayan Statüko'ya son
vermek için;

- Bölünmüþ adanýn bölün-
müþlüðüne son verip kalýcý
barýþýn zeminini oluþturacak bir
çözüm  ve dünya ile bütün-
leþmek için;

- Dünyadan yalýtýlmýþ bir get-
tonun kimliksiz yurttaþlarý
olmak yerine, Avrupa ve dünya
vatandaþý insanlar olmak için;

- Geçici maddelerle

demokrasiyi zedeleyen bir
anayasa yerine; çaðdaþ,
demokratik bir anayasayý oyla-
mak için;

- Irksal ayrým gözetmeksizin
bu adayý yurt belleyen tüm
insanlarýn barýþ içinde birlikte

yaþayacaðý bir Ortak Vatan
yaratmak için;

- Evinin bahçesine, meyveleri-
ni toplayabileceðinden emin
olduðu aðaçlar ekebilmek;
çocuðuna yapacaðý evde torun-
larýnýn büyüyeceði gerçeðine

inanmak için;
- Eli kanlý Bush'un "Büyük

Ortadoðu Projesi"nin figüranlarý
deðil; kendi özgür irademizi
yansýtmak için;

- Gerekçesi ne isterse olsun, bir
topluma (ya da herhangi bir

topluluða) ambargolar uygulan-
masýna; seyahat özgürlüðü
baþta olmak üzere insan olma
haklarýna sýnýrlandýrmalara
getirilmesine son vermek için;

- Ezberci eðitim sistemiyle üre-
timden koparýlmaya; robot-
laþtýrýlmaya çalýþýlan; en güzel
yýllarýný askerlikte geçirmeye ve
iþsiz kalýp göç yollarýna düþmek
zorunda býrakýlan gençlerimizin
geleceði için;

- Özcesi yaþamýn her alanýnda
insanca bir geleceði kucaklamak
içindi… "

1 Mayýs
Kýbrýs'ta 1 Mayýs, 40 kadar

siyasi parti ve sivil toplum
kuruluþunun oluþturduðu "Bu
Memleket Bizim Platformu"
tarafýndan gerçekleþtirildi.
Eylemde "Katil ABD
Ortadoðu'dan Defol" gibi savaþ
karþýtý pankartlarýn yaný sýra
statükonun baþý Denktaþ karþýtý
pankartlar da taþýndý. "Yaþasýn
Halklarýn Kardeþliði",
"Kahrolsun Faþizm", "Faþizme
Karþý Omuz Omuza",
Kahrolsun Denktaþ", "Kýbrýs
Faþizme Mezar Olacak",
"Kýbrýs'ta Barýþ Engellenemez"
gibi sloganlarýn atýldýðý
eylemde, Kýbrýs'ýn Türkçe
konuþan halký, barýþ isteðini bir
kez daha haykýrdý.

Neden evet, neden hayýr?
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1- Olasý nükleer felaketin
mimarý

Dünya Mahkemesi'nin (
World Court) 1996 yýlýnda
nükleer silahlarýn tehdit
dahil herhangi bir amaçla
kullanýlmasýný yasa dýþý ilan
etmesine karþýn, NATO'nun
resmi askeri doktrini bu
silahlarýn kullanýmýný
öngörüyor. Nükleer
silahlarýn kullanýmý, ulus-
lararasý insani yasalara
(Ýnternational Humanitarian
Law) aykýrýdýr, çünkü ayrým
gözetmeksizin kitlesel ölçek-
te sivil ölümlere yol açar.
ABD, Ýngiltere ve Fransa'nýn
þu anda faal durumda 9
binden fazla nükleer savaþ
baþlýðý vardýr; bu sayý
dünyadaki nükleer silahlarýn
yüzde 60'ýna yakýndýr. Bu üç
devlet ellerindeki nüklþeer
silahlarýn bir kýsmýný savaþ
durumunda kullanýlmak
üzere NATO'ya vermiþtir.

2- Yoksul ülkeler
üzerinde baský aracý 

NATO'da aðýrlýðý olan
ülkelerin eski sömürgeleri
olan bugünün üçüncü
dünya ülkeleri, yüzlerce
yýldýr kendilerine dayatýlan
emperyalist politikalarýn acý
sonuçlarýný hâlâ çekiyor. Ve
þimdi neo liberalizmin çýkar
gruplarýnca kontrol edilen
uluslararasý þirketler, NATO
aracýlýðýyla bu ülkeler
üzerinde baský kuruyor.

3- Silah tacirlerinin
birliði

Dünyadaki toplam askeri
teçhizatýn yüzde 80'i NATO
üyesi devletler tarafýndan
üretiliyor. ABD, Ýngiltere ve
Fransa dünyadaki silah üre-
timinin yüzde 70'ini gerçek-
leþtiriyor.

4- Etnik kýþkýrtýcý

NATO Balkanlarda gerçek-
leþtireceði askeri müda-
halelere bahaneler yaratmak
için bu bölgede etnik
savaþlarý kýþkýrttý. Bunun
ardýndan düzenlenen NATO
müdahaleleri, kamuoyuna
etnik gruplar arasýndaki ihti-
laflarý çözmenin bir yolu
olarak tanýtýldý. NATO'nun
asýl amacý, üyesi olan
ülkelerin ve bunlarýn mütte-
fiki olan firmalarýn etki alan-
larýný geniþletmektir.

5- Sivillerin katili

NATO kuvvetleri,
Yugoslavya'ya yaptýðý 35 bin
hava saldýrýsýnda 1200 savaþ
uçaðý ve helikopter kullandý.
Uluslararasý yasalara aykýrý
bir þekilde, okullarý, has-
taneleri, çiftlikleri, köprüleri,
demiryollarýný, su iletim
þebekelerini, yayýn kurum-

larýný, fabrikalarý, petrol
rafinerilerini ve askeri açý-
dan önem taþýmayan bin-
lerce hedefi vurdu.
NATO'nun bu yasadýþý bom-
bardýmaný binlerce sivilin
ölümüne, en az 6 bin kiþinin
yaralanmasýna neden oldu.

6- Yasaklanmýþ silahlarý
kullanýyor

NATO Lahey ve Cenevre
sözleþmeleri ile Nüremberg
Bildirgesi tarafýndan yasak-
lanan silahlar kullanýyor.
Bunlar arasýnda, radyoaktif
ve yüksek derecede toksik
silahlar olan seyreltilmiþ
uranyumlu füzeler de
bulunuyor. NATO bu yasak-
lanmýþ silahlardan depola-
maya devam ediyor.

7- Geniþleme, ABD ve þir-
ketlerin hegemonyasýna
hizmet ediyor

NATO'nun Doðu

Kapitalizmde  tüm  zenginliði
yaratanlar  iþçilerdir
BBiizzee  ddaayyaattýýllmmaayyaa  ççaallýýþþýýllaann  bbiirr  eeffssaannee  vvaarr::    iiþþaaddaammllaarrýýnnýýnn  zzeennggiinn-
lliiððiinn  yyaarraattýýccýýllaarrýý  oolldduukkllaarrýý..  OOnnllaarr  oollmmaaddaann  hhiiççbbiirr  yyaattýýrrýýmmýýnn,,  iiþþ
oollaannaaððýýnnýýnn  oollaammaayyaaccaaððýý,,  eekkoonnoommiinniinn  ççöökkeecceeððii  aannllaattýýllýýyyoorr..

Eðer ayný mantýðý kullanýrsak, feodalizmde de lordlar olmadan
toprak varolamazdý. Köylüler de açlýktan ölür giderlerdi.

Bugünkü toplumlar hakkýndaki gerçek ise, zenginliði yaratan
araçlarýn küçük bir kapitalist sýnýfýn elinde olduðu. Bu kapitalist
sýnýf temel üretim araçlarýna-fabrikalar, ofisler, yollar, tren yol-
larý, limanlar, havaalanlarý, vb.-sahip ve onlarý kontrol ediyor. 

Çoðu kez ve üstelik giderek artan bir oranda, bu sýnýf, üretim
araçlarýna "özelleþtirme" yoluyla sahip oluyor. Bazen de ulus-
devletler bunlara sahip oluyorlar. Her iki durumda da nüfusun
büyük çoðunluðu, bu üretim araçlarý hakkýnda herhangi bir
karar verme yetkisine ya da onlardan faydalanma hakkýna sahip
deðildir.  

Peki ya geri kalanýmýz? Küçük bir azýnlýk hala kendi geçimini
saðlayacak araçlara sahip-küçük çiftçiler, küçük esnaf, serbest
çalýþanlar, baðýmsýz zanaatkarlar. Bunlarý tanýmlamak için kul-
lanýlan eski terim "küçük burjuvazi"dir. Az sayýda küçük burju-
va iyi para kazanýr, çoðu uzun saatler çalýþarak ve ortalama bir
ücret karþýlýðýnda ancak geçimlerini saðlayacak kadar para
kazanýrlar. Bunlar, çoðu kez, iþçi sýnýfýnýn bir içinde bir dýþýnda
yer alýrlar.

Çoðunluk-iþçi sýnýfý-sadece ücret karþýlýðýnda baþkasý için
çalýþtýðýnda kendi geçimini saðlayabilir.

Zenginliðin asýl yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Toplumun ihtiyacý olan
mallarýn ve hizmetlerin çoðunu iþçi sýnýfý, hem sahibi olmadýðý
hem de hiçbir þekilde kontrol edemediði iþyerlerinde üretir.

Ýlkesel olarak iþçilerin özel þirketler için çalýþýyor olmasýyla
devlet için çalýþýyor olmasý arasýnda bir fark yoktur. Her iki
durumda da iþçiler kendilerinin seçmediði patronlar için çalýþýr-
lar ve sadece bir aydan diðerine kadar ancak yetecek para
kazanýrlar.

Her kölenin bildiði gibi, zenginliðin yaratýcýsý olmak sizi zen-
gin yapmaz. Ýþçilerin ürettiði mallar ve hizmetler onlara deðil,
patronlarýna aittir. Mallarýn ve hizmetlerin üretim sürecinde,
iþçiler ayrýca kapitalistlerin zenginliðini de üretirler.

Microsoft'ta çalýþan iþçiler sadece yazýlým üretmezler, ayrýca
Bill Gates'in muazzam zenginliðini ve Bill Gates'in kendileri
üzerindeki gücünü de üretirler. Ýþçilerin kapitalizmdeki günlük
faaliyeti egemen sýnýfý, onun karýný ve onun kontrolünü yeniden
üretir.

"Sömürü" teriminin anlamý budur. Ýþçiler, nihai olarak, hem
ekonomide hem devlette kendilerini yönetenlerin ellerine geçen
büyük üretim fazlasýný üretirler. Ýþçiler ne kadar çok çalýþýrlarsa
onlarý sömürenlerin gücü ve zenginliði o kadar artar.

Kapitalizm, her günün her dakikasýnda her bir iþ yerinde
yapýlan bu günlük hýrsýzlýða baðýmlý bir sistemdir. Sistemin
kalbinde iþçi sýnýfýnýn etkinliði yatar.

Bu anlamda, kapitalizm dünya çapýnda geliþirken iþçi sýnýfý da
geniþlemeye devam ediyor.

Marks ve Engels'in KKoommüünniisstt  MMaanniiffeessttoo'yu yazdýðý zamanda,
yani 1848'de, iþçi sýnýfý hala dünya nüfusunun küçük bir
parçasýný oluþturuyordu ve aslolarak Batý Avrupa'daki birkaç
ülkede yoðunlaþmýþtý.

Bugün ise Güney Kore gibi küçük bir ülkedeki iþçi sýnýfý bile,
muhtemelen, dünyada 150 yýl önce varolan iþçi sýnýfýndan daha
büyüktür.

Bazen iþçi sýnýfýnýn küçüldüðünden, çünkü "kol gücü ile
yapýlan iþler"in azaldýðýndan sözedildiðini duyarsýnýz. 

Ne garip bir iddia! "Kol gücüyle yapýlan" demek "el ile
yapýlan" demektir-fakat bu iddiaya göre, nasýl oluyorsa,
hemþirelerin, bilgisayar operatörlerinin, ofiste ve santrallerde
çalýþan insanlarýn ele ihtiyacý yok.

Tüketim þekilleri de sýnýfý belirlemez. Eðer belirleseydi,  iþçi
sýnýfýnýn yok olduðunu, çünkü ayakkabýlarýn takunyalarla yer
deðiþtirdiðini söyleyerek hayýflanan 19. yy Lancashire yorum-
cusuyla ayný fikirde olmak zorunda kalýrdýk.

Kapitalizm tarihteki en dinamik üretim sistemidir ve kendi
iþgücünü oluþturma þeklini her zaman deðiþtirir.

19.yy Ýngilteresi’nde en büyük istihdam kaynaklarý tarým, teks-
til ve kömürdü. Bu sektörler küçülürken, metal ticareti büyüdü.
Ve ardýndan, bu sanayiler kýsmen, yerlerini elektroniðe dayalý
sanayilere býraktýlar. Fakat bu deðiþiklikler iþçi sýnýfýnýn
küçüldüðü anlamýna gelmiyor-iþçi sýnýfý büyümeye devam edi-
yor.

Kapitalizmde, asýl sömürülen sýnýf olduðu için iþçi sýnýfý,
sadece üretimi durdurmak için deðil ayný zamanda toplumu
deðiþtirmek için de büyük bir potansiyel güce sahip. Sosyalizmi
olanaklý kýlan en önemli güç iþte bu.

Sosyalistler
ne  diyor?

Colin BARKER
Çeviren:

Arife KÖSE NATO'nun  d
için  baþlýca  
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ÇÇooððuu  kkiimmssee  ffaarrkkýýnnaa  vvaarr-
mmaammýýþþttýýrr..  ÝÝssttaannbbuull''ddaa  yyaappýýllaann
AAvvrruuppaa  SSoossyyaall  FFoorruummuu  IIIIII..
HHaazzýýrrllýýkk  TTooppllaannttýýssýý''nnddaa  bbiirr
aarraa  bbooyyllaarrýý  ppoossllaarrýý  oorrttaallaa-
mmaannýýnn  bbiirraazz  üüssttüünnddee  oollaann
bbiirrkkaaçç  kkiiþþii  sseessssiizzccee  kkoollttuukkllaarr-
ddaann  kkaallkkýýpp  kküürrssüünnüünn  ssaaðð
ttaarraaffýýnnaa  yyaakkýýnn  bbiirr  yyeerrddee  dduurr-
mmaayyaa  bbaaþþllaaddýýllaarr..

Oturum, Sosyal Hareketler
Buluþmasý'nýn oturumuydu,
Haziran ayýnda Bush'un
Avrupa ziyareti sýrasýnda ne
tür eylem(ler) gerçekleþtir-
ilebileceði tartýþýlýyordu.
Sosyal Hareketler Buluþmasý,
bugüne kadar yapýlan
devasa küresel savaþ karþýtý
eylemlerin, 15 Þubat 2003'ün,
20 Mart 2004'ün karar-
laþtýrýldýðý platform. O gün
de, Avrupa'nýn çeþitli
ülkelerinden gelen 120 kiþi
ile Türkiye'den katýlan 250
kiþi Dublin'den baþlayarak
bir dizi ülkeye uðrayýp 28-29
Haziran'da Ýstanbul'daki
NATO zirvesine gelecek olan
Bush'u karþýlamak için
yapýlacak eylemleri Avrupa
çapýnda koordine etmenin,
ortak bir eylem günü
ve/veya haftasý saptamanýn
olanaklarýný tartýþýyordu.
Ýtalyanlar, Ýngilizler,
Fransýzlar ve diðerleri kendi
planlarýný, tartýþmalarýný
aktardýlar. Genel eðilim,
NATO zirvesinden önceki
gün olan 26 Haziran ve
Irak'ta yönetimin Iraklýlara
devredileceði tarih olarak
Bush'un ta ne zaman ilan
ettiði 30 Haziran
çerçevesinde yoðunlaþýyor-
du.

Zaman dardý, herkes
yorgundu, oturumun Ýngiliz
baþkaný hýzla, ayrýntýya
girmeden, tarih konusunda
bir fikir birliði oluþup oluþ-
madýðýný saptamaya çalýþýy-
ordu.

Bu arada, Türkiye'nin
büyükçe örgütlerinden
birinin temsilcileri kendiler-
ine söz verilmediðini, yeter-
ince konuþturulmadýklarýný
düþündükleri için kendi
aralarýnda kürsüyü basmayý
tartýþtýlar. Birileri buna kulak
misafiri oldu, önlem alýndý.
Sonra baskýncýlar vazgeçmiþ
olacak ki, bir þey olmadý.

Kürsü basma giriþimi
gerçekleþseydi, Türk solu bir
ilke daha imza atmýþ olacak-

tý. Porto Alegre'de 2000'de
yapýlan Dünya Sosyal
Forumu'ndan bu yana tüm
Forum'larda ve antikapitalist
hareketin binlerce buluþ-
masýnda tek bir kez kürsü
basýldýðýný veya þiddet uygu-
landýðýný hiç duymadým. Bu
hareketin tüm eylem karar-
larý ve hatta hangi toplantýda
kimin kürsüde oturacaðý gibi
ufak tefek kararlar bile fikir
birliði saðlanarak alýnýyor.
Çoðu zaman oylama bile
yapýlmýyor, anlaþma
saðlanana kadar tartýþmaya
devam ediliyor.

Bu tartýþmalar (Ýstanbul
toplantýsýnda da yer yer
olduðu gibi) çok zaman çok
sýkýcý olabiliyor. Anlamsýz ve
afaki öneri sahipleriyle ciddi
ve yapýcý öneri sahipleri,
milyonlarý temsil eden
sendikacýlarla kendilerinden
baþka kimseyi temsil
etmeyen anarþist gençler
ayný uzunlukta konuþarak
ayný ciddiyetle dinleniyor;
her katýlýmcý söz hakkýna
sahip, herkes istediði öneriyi
yapabiliyor. Tartýþma
sürecinin sonucunda, kaçýnýl-
maz olarak, uçuk öneriler
eleniyor, makul öneriler aðýr-
lýk kazanýyor. Herkes sesini
duyurabilmiþ, kendince
katkýda bulunabilmiþ olduðu
için, kararý herkes benimsiy-
or, hayata geçirebilmek için
canla baþla çalýþýyor.

Bundan daha demokratik,
daha kapsayýcý bir süreç
düþünmek mümkün deðil.
Belki yavaþ, belki bazen
sýkýcý bir süreç, ama en geniþ
kitleleri kararlara ve eylem-
lere dahil etmek isteyen bir
hareket için bundan baþka
bir süreç olamaz.
Kapitalizmin ancak kitlelerin
kendi eylemi ile devrilebile-
ceðini, sosyalizmin iþçi
sýnýfýnýn kendi eyleminden
ibaret olduðunu düþünenler
için, bu sürecin alternatifi
yoktur.

Kürsü basmayý düþünen ve
Türk solunun geri kalanýn-
dan pek farký olmayan örgüt
için ise, önemli olan kap-
sayýcýlýk, kararlara geniþ
katýlým, kitlelerin kendi eyle-
mi falan filan deðil. Kendi
örgütleri yeterince konuþtu
mu, fiyaka yapabildi mi,
önemli olan bu. Gerisini kim
takar?

Haberin
arkasý

Roni MARGULÝES

Tartýþmak,
kürsü  basmak  ve
demokrasi

Avrupa'ya geniþleme poli-
tikasý ABD hegemonyasýný
bu bölgeye taþýma amacýný
güdüyor. Arnavutluk,
Bulgaristan, Estonya,
Gürcistan, Litvanya,
Romanya, Slovakya,
Slovenya, Macaristan, Çek
Cumhuriyeti ve Polonya
NATO'ya üye oldu.
Bölgedeki bir dizi ülke de
katýlmak istediðini açýkladý.
Böylece bu ülkelerin silahlý
kuvvetleri denetim altýna
alýnmýþ, askeri teçhizatýnýn
NATO standartlarýna uygun

hale getirilmesi saðlanmýþ
oluyor. Bu iþlevler ABD ve
Avrupa silah þirketleri
tarafýndan yerine getiriliyor.

8- Askeri harcamalar
yoksulluðu büyütüyor

NATO'nun Avrupa'daki
üyelerinin askeri harca-
malarý 10 yýl içinde yüzde 11
arttý. 2000 yýlýnda NATO
ülkelerinin askeri bütçeleri,
dünyadaki toplam askeri
harcamalarýn yüzde 60'ýna
karþýlýk geliyordu. NATO
devletleri, kendi halklarýna

ve dünyanýn geri kalanýna
yönelik olarak, gýda, barýn-
ma, saðlýk, eðitim ve çevre
korumasý gibi insani alanlar-
da odaklanmak yerine,
askeri bütçelerini artýrarak
yoksulluðu büyütüyor.

9- Çevre ve insan için
tehdit

NATO'nun gerçekleþtirdiði
denemeler ve eðitimlerin
insan ve çevre üzerinde
birçok olumsuz etkisi vardýr.
Askeri tatbikatlarla, silah ve
uçaklarýn denenmesi için
kullanýlan alanlarda yaþayan
halklarýn yaþamýný tehdit
etmektedir. Bombardýman
tatbikatlarý üzerinde
yapýldýðý doða parçasýný
askeri bir çöplüðe
dönüþtürmektedir.

10- Toplumsal muhale-
fete düþman

NATO 40'larýn sonuyla
50'lerin baþýnda, CIA'nýn
isteði üzerine, en az 16
Avrupa ülkesinde anti-
komünist paramiliter hücrel-
er kurdu. Gladio adýyla taný-
nan bu örgütler 40 yýl
boyunca toplumsal muhale-
fetleri hedef alan operasyon-
lar düzenledi.

Ayrýca NATO temsilcileri
pek çok ülkenin içiþlerine,
siyasi geliþmelere ve seçim-
lere müdahalelerde bulundu.

 daðýtýlmasý
 a  10  neden

NATO’nun  þefi
Bush’tur
NATO, Soðuk Savaþ yýllarýnda Batý Bloðu’nun
Doðu Bloðu’na karþý oluþturduðu bir askeri
örgütlenmedir. 1989-91 arasýnda Doðu Bloðu’nun
çöküþü ile birlikte iþlevini bir ölçüde yitirmiþtir.

Doðu Bloðu’nun çöküþünden sonra ABD
emperyalizmi dünyanýn en büyük askeri gücü
olarak yalnýz kaldý. Zaten büyük ölçüde ABD’nin

kontrolünde olan NATO böylelikle bütünüyle
ABD’nin kontrolüne geçti.

NATO artýk bir bloðun diðer bloða karþý askeri
aracý deðil. O, þimdi bütünüyle ABD’nin dünyaya
tek baþýna hakim olma mücadelesinin araçlarýndan
birisi.

Dünyanýn çeþitli yerlerinde ABD NATO’yu tama-
men kendi hegemonya amaçlarý için kullanmak-
tadýr.

28-29 haziran’da toplanacak olan NATO zirvesi
esas olarak NATO güçlerinin ABD’nin askeri plan-
larýna nasýl daha iyi eklemleneceðini tartýþacaktýr.

Bu nedenle bugünün en yakýcý sloganý ABD
emperyalizminin baþý Bush’a karþý çýkmaktýr. 
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Sosyalist Ýþçi bu sayýyla baþla-
yarak solda birlik tartýþmalarý
yapacak. Aþaðýda RRoonnii
MMaarrgguulliieess ile yaptýðýmýz sohbeti
bulacaksýnýz.

33  KKaassýýmm  sseeççiimmlleerriinnddee  ssooll  ggeenniiþþ
bbiirr  bbiirrlliikk oolluuþþttuurraammaaddýýððýý  iiççiinn  aaððýýrr
bbiirr  yyeenniillggii  aallmmýýþþttýý..  SSoonn  sseeççiimmddee
ddaahhaa  ggeenniiþþ  bbiirr  bbiirrlliikk  oollmmaassýýnnaa
rraaððmmeenn  ssoolluunn  ttooppllaamm  ooyyllaarrýý
aazzaallddýý..  YYeenniillggiinniinn  nneeddeennlleerrii
nneelleerr??

Ben de sana bir iki soru
sorayým: Demokratik Güç
Birliði'nin talepleri nelerdi?
Sokaklar Demokratik Güç
Birliði'nin afiþleriyle kaplý mýydý?
Demokratik Güç Birliði'ne dahil
partilerin üyeleri dýþýnda, böyle
bir birlikten haberdar olan, bu
birliðin ne dediðini bilen kaç kiþi
vardý?

Cevaplarýný da vereyim: haber-
dar olan, talepleri bilen insan
sayýsý, sol dýþýnda, çok azdý.
Solun sol içi ve sol için birliðiydi
bu. Bence sosyalizm ile ilgili her
þey kitlelerle, kitlesellikle ilgi-

lidir, ama seçim özellikle
böyledir. Kazananla kaybeden oy
sayýsýna baðlý olduðuna göre,
temel kýstas kaç kiþiye ulaþtýðýn,
kaç kiþiyi ikna ettiðindir. Geniþ
kitlelerin taleplerini, özlemlerini
ifade eden 10 tane, 15 tane temel
talebin olur ve bunlarý yine en
geniþ kitlelere duyurmaya
çalýþýrsýn. Türkiye'de bu çok
kolay, bu talepleri oluþturmak 5
dakikalýk iþ: sýnýrsýz demokrasi,
sýnýrsýz örgütlenme özgürlüðü,
emekçi haklarý, kadýnlarýn
eþitliði, ulusal soruna siyasi
çözüm, savaþa ve iþgale son,
asker göndermeye hayýr, v.s.
Bunlarý hemen somutlandýrmak
mümkün. Bu talepler oluþtu-
rulup Demokratik Güç Birliði'nin
tüm unsurlarý ülkenin her yanýn-
da bu talepler etrafýnda birlikte iþ
yapsaydý, bence çok ciddi bir oy
almak mümkündü.

KKuurruullaaccaakk  yyeennii  bbiirr  ssooll  bbiirrlliikk  kkiimm-
lleerrii  kkaappssaammaallýý??

Bütün solu kapsamalý. Ama bu
yeterli deðil. Oluþturulan 10-15

temel talebe katýlan herkesi kap-
samalý. Yani örgütlü solun sýnýr-
larýný aþmalý. Savaþ karþýtý
hareketi de kapsamalý, her tür
muhalefet hareketini de kap-
samalý. Ama bence kimleri kap-
sadýðýndan da önemlisi, kimlere
nasýl hitap ettiði. Dýþa dönük
olup olmadýðý. Sadece sosyal-
istlere, sosyalist söylemle tanýþýk
olanlara, kýzýl bayrak taþýyanlara
hitap ederse, alacaðý oy sayýsý
bellidir. Örneklersem, "Ýþçi
sýnýfýnýn iktidar organlarý kurul-
sun, hemen þimdi" talebi bir avuç
sosyaliste hitap eder, "Asgari
ücret þu kadar olsun" talebi ise
milyonlarýn desteðini kazanýr.
Ýkincisi devrimci deðil reformist
bir taleptir elbet, ama bu ve bu
gibi talepler öne sürülmeden
kitlelerin desteði kazanýlamaz.
Kazanmaya çalýþmayacaksak,
seçimlere katýlmanýn ne anlamý
var ki? Kaldý ki, reformlar için
mücadele etmeden devrimci
olunmaz. Ve dahasý, bu tür
reformlarýn Türkiye'de önemi
olmadýðýný düþünen yoktur her-

halde. Böylesi talepler etrafýnda
oluþturulan bir birlik kurulup
milyonlarca oy aldýðý gün
Türkiye'nin havasý deðiþecek,
tüm muhaliflerin morali düzele-
cek, hepimizin baþý dik olacaktýr.

YYüükksseelleenn  aannttii-kkaappiittaalliisstt  hhaarreekkeett
TTüürrkkiiyyee  ssoolluunnuu  nnee  yyöönnddee  eettkkiilliiyy-
oorr??

Belli ki henüz yeterince etk-
ilemiyor. Yukarýda söylediklerim
hep bu harekete bakarak
çýkardýðýmýz derslerden kay-
naklanýyor. Avrupa'nýn her
yanýnda (ve Amerika'da Ralph
Nader'in baþkan adayý olmasý
çerçevesinde) bu tür birlikler
oluþturulmaya çalýþýlýyor. Yani
anti-kapitalist ve savaþ karþýtý
hareketin üzerine oturan,
hareketin 'birlik içinde çeþitlilik'
ve 'tartýþmaya devam ederken
birlikte davranma' özelliklerini
yansýtmaya çalýþan, muhalefete
yeni atýlan genç kuþaðý kapsayan
birlikler. Türkiye'de 'sol birlik'
kavramýnýn 'sol' özelliði vurgu-
lanýyor hâlâ, 'birlik' özelliði deðil.

Pozitif ayrýmcýlýða
AKP'den red!

AKP yasalarda yapýlan çeþitli
deðiþiklikleri uzun zamandýr
reform olarak anlatýyor. Ýþin
reform kýsmýnýn o kadar
gerçekçi olmadýðýný anlamak pek
de zor deðil.

Mecliste, kadýnlarýn pozitif
ayrýmcýlýk uygulamasý ile
eþitlenmesi için verilen önergeye
AKP hayýr oyu verdi. Üstelik
Kadýndan Sorumlu Devlet
Bakaný da bir kadýn olarak
"çekimser" oy kullandý.

AB uyum sürecinde AKP'nin
yukarýdan yaptýðý ve pek de
kazaným olarak adlandýrýlamay-
acak olan deðiþiklikleri gerçek-
ten kazaným haline çevirebilmek
için, bu konular etrafýnda önce-
den kampanya örgütleyebilmeyi
baþarabilmek gerekiyor.

Ýþ yasalardaki deðiþikleri
lehimize çevirmekle de bitmiyor.
Bunlarýn uygulamaya geçmesi
için maalesef yine sokakta
mücadele etmek gerekiyor. Belki
çok klasik ama doðru, hak ver-
ilmez alýnýr, hem de sokakta,
hem de söke söke!

VViillddaann  KKAAYYNNAAKK

Gelme Bush
kampanyasýný
daha da büyütelim!

Haziran sonunda yapýlacak
NATO zirvesine karþý yürütülen
"Gelme Bush" kampanyasý 1
Mayýs'ta "Gelme Bush" pankartý
altýnda yürüdü. Pek çok  insan
eylem boyunca  savaþ karþýtý slo-
ganlarla yürüdü. 

Kampanya henüz yeterince
geniþlemiþ deðil, ama  geniþlet-
mek için adýmlar atýlýyor. Ýstan-
bul'da Kadýköy ve Beyoðlu'nda
kampanya sürüyor, ama  her iki
yakada da daha çok yerel kam-
panya baþlatmak gerekiyor. 

Önümüzdeki günlerde Ýstanbul
dýþýnda, Adapazarý, Ýzmit,
Balýkesir, Tekirdað, Çerkesköy
gibi yerlerde kampanya toplan-
týlarý örgütleniyor. 

Yapýlmasý düþünülen þeyler
elbette bununla sýnýrlý deðil. 

Her üniversite kampüsünde
her lisede, her iþyerinde, dernek-
te, aslýnda insanlarýn yaþadýðý
her türlü mekanda "Gelme Bush"
kampanyasý ile ilgili çeþitli, iþler
örgütlemek mümkün. Þimdiden
birkaç üniversitede kampanyayý
anlatacaðýmýz toplantýlar
örgütlendi bile.

Önümüzde yaklaþýk iki ay var,
yapýlabilecek tonla iþ ve baðlantý
kurmak gereken binlerce insan
var.

Haziran bitip Temmuz
geldiðinde "keþke þunu da yap-
saydým" dememek için, þimdi-
den yapabileceðimiz her þeyi
yapmak ve hatta yapamaya-
caðýmýzý düþündüðümüz þeyleri
yapmak üzere adým atmaya
baþlamak gerek.

FFuunnddaa  BBAAYYSSAALL

BÝZE
GÖRE

SOLDA BÝRLÝK TARTIÞMALARI
DDeemmookkrraattiikk  GGüüççbbiirrlliiððii’’nnddeenn
aakkýýllddaa  nnee  kkaallddýý??

""ÝÝnnssaannllaarr  kkeennddii  ttaarriihhlleerriinnii
kkeennddiilleerrii  yyaappaarr,,  aammaa  kkeennddii  kkeeyy-
iifflleerriinnee  ggöörree,,  kkeennddii  sseeççttiikklleerrii
kkooþþuullllaarr  iiççiinnddee  yyaappmmaazzllaarr,,
ddooððrruuddaann  iiççiinnddee  bbuulluunndduukkllaarrýý,,
vveerriillii  vvee  ggeeççmmiiþþtteenn  aakkttaarrýýllmmýýþþ
kkooþþuullllaarr  iiççiinnddee  yyaappaarrllaarr..""  ((KKaarrll
MMaarrkkss,,  ""LLoouuiiss  BBoonnaappaarrttee''ýýnn  1188
BBrruummaaiirree''ii""))

Marks'ýn bu ünlü saptamasýn-
da vurguladýðý gibi, sosyal özne
ile toplumsal koþullar arasýnda
diyalektik bir iliþki söz
konusudur. Marks'a göre
toplumsal deðiþimin olasýlýklarý,
nesnel koþullar tarafýndan belir-
lenmektedir. Koþullar insaný ne
kadar sýnýrlasa da, bunlarý
deðiþtirecek olan özne, insanýn
kendisidir. 

Toplumsal bir hareketin oluþ-
masýnda nesnel koþullar  tek
baþýna yeterli deðil. Örneðin
yoksulluk tek baþýna devrimci
bir hareketi tetiklemeye yetmez.
Toplumsal çeliþkilerin bir
harekete dönüþebilmesi için,
verili koþullarla çeliþkiye sahip
öznelerin sosyal bir güce
dönüþmesi de gerekir. Yani, var
olan düzene baþkaldýrmayý,
kendi ortak çýkarlarý için
düzenin sýnýrlarýný zorlamayý ve
bunu küresel düzeyde ezilen
milyonlarca kiþiyle kolektif
olarak yapma yeteneðine sahip
olmayý zorunlu kýlar. Bu, ayný
zamanda, siyasi örgütlenmenin
gereðine iþaret eder.

Toplumsal koþullar duraðan
deðildir. Buna baðlý olarak
toplumsal hareketler de deðiþir.
Bu deðiþime karþý durmaya
çalýþan her toplumsal hareket
tutuculaþýr ve egemen deðerlere
sýký sýkýya sarýlýr, kitleyle olan

baðý giderek zayýflayarak,
bürokratik bir aparat veya sekt
haline dönüþür.

1989'da Berlin Duvarý'nýn
çöküþüne kadar geçen
dönemde, toplumsal iliþkiler iki
farklý coðrafya içine sýký bir þek-
ilde hapsedilmiþdi. Bu
coðrafyalara sýkýþmýþ toplumsal
hareketleri þekillendiren farklý
toplumsal iliþkiler vardý.
Dolayýsýyla birbirinden farklý
hedeflere sahip, düþmaný farklý
tarif eden, aralarýndaki iliþki son
derece zayýf olan birden çok
hareket söz konusuydu. Oysa
günümüzde,  küresel kapital-
izmin hakimiyetine karþý verilen
mücadeleler bir bütün oluþtu-
ruyor. Günümüzde küresel
hareketin  örgütlenmesinde en
önemli araçlardan biri sosyal
forumlarýn oluþturduðu politik
zemin. 2001’de ilk kez düzenle-
nen Dünya Sosyal Forumu bin-
lerce örgütü ve on binlerce
aktivisti bir araya getirmiþ

olmasaydý, 11 Eylül sonrasý
"teröre karþý savaþ" diye
baþlatýlan saldýrýya direnmek
olanaklý olamazdý. Kýsaca
DSF'nin oluþturduðu siyasi
zemin, küresel bir hareketin
oluþmasýnda son derece elveriþli
koþullar yarattý.

DSF süreci öncesinde de,
Seattle'da DTÖ'ye karþý ve
Cenova'da G8'lere karþý
mücadelelerde olduðu gibi,
çokuluslu þirketler ve ulus-
lararasý kurumlara karþý ulus-
lararasý büyük seferberlikler
düzenlemek olanaklý olabiliyor-
du. Ancak DSF süreci küresel
hareketi iki noktada  ileriye
çeken bir geliþme yarattý.
Birincisi, reformizmin etkisi
altýndaki çok sayýda aktivistle
ortak mücadele edebiliyoruz.
Bu, tarihte görülen en büyük
birleþik cephe pratiði. DSF,
bunu sürekli kýldý ve küresel
düzeyde geniþletmeyi baþardý.
Bu, alýþýk olduðumuz birleþik

cephe örneklerinden farklý.
Örneðin tek konulu bir kampa-
nya deðil. Ýçinde yerel bir çok
mücadelemizi küresel mücade-
lenin parçasý yapýyor, farklý
mücadeleleri birleþtirebiliyoruz.
Bu cephede yer alan aktivistler,
küresel kapita-lizmin yarattýðý
her türlü adaletsizliðe karþý
duyarlý. Öte yandan, bu cephe
kendi içindeki iliþkilerde son
derece demokratik. 

Ýkincisi, forumlar, sayýsýz alter-
natif zirveler ve baþka bir çok
etkinlikle, bizi devrimci fikirler-
imize duyarlý ve tartýþan çok
sayýda aktivistle buluþturuyor.
Ancak bu olanaklarý yeterince
kulla-nabilmek için bir kaç þeyi
bir arada yapmamýz gerek. Bir
yandan siyasi kimliðimizi
açýkça  sahiplenmemiz gerekir.
Bunu, hareketin içindeki farklý
görüþlerin varlýðýna saygý
göstererek, hareketin genel
çýkarlarý doðrultusunda gerek-
tiðinde çeþitli düzeylerde
uzlaþarak, ancak fikirlerimizin
baðýmsýzlýðýndan taviz verme-
den yapmalýyýz. Bu, harekete
güvenmek ve açýk olmak
demek. Öte yandan,  kendi
örgütümüzün inþasýyla
hareketin inþasý arasýndaki
mesafeyi kapadýðýmýz oranda,
doðruyu yapmýþ olacaðýz.
Sadece hareketi inþa etmek
kadar, sadece örgütü inþa etmek
de eksik olacaktýr.

Görüldüðü gibi yapýlmasý
gereken çok þey var. Ama öte
yandan önümüzde kazanýlmasý
gereken koca bir "baþka  dünya"
duruyor.

FF..  LLeevveenntt  ÞÞEENNSSEEVVEERR

Toplumsal
deðiþim  ve

küresel
dinamikler
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Kadýnlar
üzerine
küresel
gerçekler  
KKaaddýýnnllaarr  ddüünnyyaa  iiþþggüüccüü
ttooppllaammýýnnýýnn  yyüüzzddee  4455''iinnii
oolluuþþttuurrmmaassýýnnaa  rraaððmmeenn,,
ddüünnyyaaddaakkii  yyookkssuull  nnüüffuussuu-
nnuunn  yyüüzzddee  7700''ii  kkaaddýýnnllaarrddaann
oolluuþþuuyyoorr..  

KKaaddýýnnllaarr,,  eekkoonnoommiikk
oollaarraakk  ggeerrii  kkaallmmýýþþ  bbiirr  ççookk
üüllkkeeddee  oollaaððaannüüssttüü  kkööttüü
kkooþþuullllaarrddaa  ççaallýýþþmmaakk  zzoorruunn-
ddaa  kkaallýýyyoorr,,  hhaaffttaaddaa  6600-9900
ssaaaatt  ççaallýýþþmmaakk  zzoorruunnddaa
bbýýrraakkýýllýýyyoorr..

KKaaddýýnnllaarr,,  ttaarrýýmm  ddýýþþýý  sseekk-
ttöörrlleerrddee,,  ddüünnyyaa  ööllççeeððiinnddee
oorrttaallaammaa  eerrkkeekklleerriinn  eellddee
eettttiiððii  üüccrreettiinn  yyaakkllaaþþýýkk
yyüüzzddee  7755’’ii  oorraannýýnnddaa
kkaazzaannýýyyoorr..

DDýýþþssaattýýmm  ÝÝþþlleemmee
BBööllggeelleerrii''nnddee  ççaallýýþþaann
ttooppllaamm  2277  mmiillyyoonn  iiþþççiinniinn
yyüüzzddee  9900''ýýnnýý  kkaaddýýnnllaarr  oolluuþþ-
ttuurruuyyoorr.. BBuu  kkaaddýýnn  iiþþççiilleerriinn
ççooððuunnlluuððuunnuu  iissee  1166-2255  yyaaþþ
ggrruubbuu  oolluuþþttuurruuyyoorr..  BBuu  bbööll-
ggeelleerrddee  ççaallýýþþmmaa  yyaassaallaarrýý
ççooððuu  kkeezz  ggeeççeerrssiizz  vvee  iiþþççii
hhaakkllaarrýý  aasskkýýyyaa aallýýnnmmýýþþ
dduurruummddaa..

HHeerr  kkýýttaaddaa  kkaaddýýnnllaarr
eerrkkeekklleerrddeenn  ddaahhaa  aazz
kkaazzaannýýyyoorr..  TTaarrýýmm  ddýýþþýý
iiþþlleerrddee  kkaaddýýnnllaarr  ddüünnyyaa
ööllççeeððiinnddee  eerrkkeekk  iiþþççiilleerriinn
üüccrreettiinniinn  aannccaakk  yyüüzzddee  7755''ii
kkaaddaarr  kkaazzaannýýyyoorr..

BBaannggllaaddeeþþ''ttee  kkaaddýýnnllaarr,,
eerrkkeekklleerriinn  kkaazzaannddýýððýýnnýýnn
yyüüzzddee  4422''ssii,,  SSuurriiyyee''ddee  iissee
yyüüzzddee  6600''ýý  vvee  ÞÞiillii''ddee  yyüüzzddee
6611''ii  kkaaddaarr  üüccrreett  aallýýyyoorr..  

KKaaddýýnnllaarrýýnn  yyaappttýýððýý  ççooððuu
iiþþlleerr,,  öörrnneeððiinn  ççooccuukk  vvee
bbaakkýýmmaa  mmuuhhttaaçç  aaiillee  ffeerrttlleerr-
iinnee  bbaakkýýmm  vvee  mmuuttffaakk  iiþþlleerrii,,
üüccrreettssiizz..  KKaaddýýnnllaarr  yyaappttýýkkllaarrýý
iiþþlleerriinn  yyüüzzddee  6666''ssýýnnýý  üüccrreett
aallmmaaddaann  ggeerrççeekklleeþþttiirriiyyoorr..

KKaaddýýnnllaarr  üüccrreettllii  iiþþlleerriinn  eenn
ddiibbiinnddeekkiilleerree  mmaahhkkuumm..
JJaappoonnyyaa''ddaa  kkaaddýýnn  iiþþççiilleerriinn
yyüüzzddee  3377''ssii  ddüüþþüükk  üüccrreettllii
iiþþlleerrddee  ççaallýýþþmmaakk  zzoorruunnddaa
kkaallýýrrkkeenn,,  eerrkkeekk  iiþþççiilleerriinn
ssaaddeeccee  yyüüzzddee  66''ssýý  bbuu  ttüürr
iiþþlleerrddee  ççaallýýþþýýyyoorr..

KKaaddýýnnllaarr  ddüünnyyaa
ööllççeeððiinnddee  yyöönneettiimm  ddüüzzeeyyiinn-
ddeekkii  ppoozziissyyoonnllaarrýýnn  ssaaddeeccee
yyüüzzddee  1144''üünnee  vvee  yyüükksseekk
ddüüzzeeyyddee  yyöönneettiiccii  kkaaddrroo-
llaarrýýnn  aannccaakk  yyüüzzddee  66''ssýýnnaa
ssaahhiipp..

DDüünnyyaa  ööllççeeððiinnddee  11..55  mmiill-
yyaarrddaann  ffaazzllaa  yyookkssuulluunn
yyüüzzddee  7700''iinnii  kkaaddýýnnllaarr  oolluuþþ-
ttuurruuyyoorr..

Birleþmiþ Milletler’i sürekli
küçümseyen Amerika, 11 Eylül
saldýrýlarýndan sonra
geliþtirdiði Ulusal Güvenlik
Stratejisi'nde NATO'ya topu
topu birkaç paragraf ayýrmýþtý.
1999 Balkan Savaþý sýrasýnda
ise, NATO ABD için önemli
iþlevlere sahip bir örgüttü.

NATO bu savaþ sýrasýnda
Doðu ve Orta Avrupa ülkeleri-
ni de içine alarak geniþledi.
Bunun, ABD'ye 3 önemli
katkýsý oldu: 1. Hem
Amerika'nýn Soðuk Savaþ
döneminde oluþan, 'Batý
Avrupa'daki lider güç' konu-
munu korumasýný, hem de bu
konumun Doðu'da da kabul
edilmesini saðladý. 2.
Amerika'nýn önderliðindeki
NATO'nun, Orta Asya'nýn kri-
tik bölgelerine ekonomik ve
stratejik olarak nüfuz etmesini
yasallaþtýrdý ve böylece yine
Amerika'nýn önderliðindeki
NATO'nun 'bölge dýþý operasy-
onlara' giriþmesine izin vermiþ
oldu. 3. Bu, Amerika'nýn poli-
tikasýný belirleyenlerin karar-
laþtýrmýþ olduðu, doðrudan
Rusya'ya yönelik yeni kuþatma
stratejisi ile eþanlamlýydý. 

Bir yýl sonra, ABD açýsýndan
ne uluslararasý toplum fikrinin,
ne de kendi iþine yaramayan
küresel askeri ve ekonomik
kurumlarýn bir anlamý kaldý.
Bush'un Ulusal Güvenlik
Danýþmaný Condoleeza Rice
þöyle diyordu: "Bizim yönetim-
imiz kendini hayali bir ulus-
lararasý toplumun çýkarlarýna
göre deðil, kendi ulusal çýkar-
larýna göre þekillendiriyor".

Aradan iki yýl bile geçmeden,
ABD Savunma Bakaný Donald
Rumsfeld, "Ýstanbul'da yapýla-
cak NATO Zirvesinin NATO
açýsýndan bir dönüm noktasý"
olacaðýný söylüyor. Rice ve
Rumsfeld, rüzgargülü gibi
neden dönüyorlar? Bu sorunun
yanýtý, Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun Ýstanbul'da
gerçekleþecek NATO zirvesine
ve Bush ve Blair gibi isimlerin
bu zirve için Türkiye'ye
gelmelerine karþý baþlattýðý
kampanyanýn ayýrt edici politik
vurgusunu oluþturuyor.

Hegemonya savaþýnýn
sözcüsü Bush

Bush'un "Önceden Misilleme"
ya da "Yeni Amerikan Yüzyýlý
Projesi"nin nedenlerini ve
ABD'nin Irak'ta ne yapmak, ne
kadar kalmak ve sonra hangi
adýmlarý atmak istediðini anla-
mak çok önemli.  "Haydut
devletler", "Kitle imha
silahlarý", "El Kaide" , "Halklarý
kurtarmak", "Demokrasi taþý-
mak" gibi iddialarýn, kendi-

lerinin bile inanmadýðý süslü
yalanlar olduðu ortada. 

11 Eylül'den önce ve sonra
geliþtirilen fikir ve tutumlar,
Afganistan'ýn ve Irak'ýn bom-
balanmasý ve iþgali, Bush ekib-
inin Amerika'ya karþý bir mey-
dan okuma tehlikesini engelle-
mek bahanesiyle, Amerika'nýn
askeri gücünün otoritesini tüm
dünyaya, baþta Çin, Almanya,
Japonya, Rusya gibi güçlere
kabul ettirme araçlarýdýr. 

Uluslararasý hukuk, Birleþmiþ
Milletler ya da NATO! Bunlar,
ABD'nin kendi çýkarlarý için
görmezden geleceði, biçim-
lendireceði araçlar. ABD'nin
küresel hegemonya mücadele-
si, egemenlerin her türlü küre-
sel kurumunu yeniden þekil-
lendiriyor. Bush ve kabinesi,
bu küresel hegemonya poli-
tikasýnýn uygulayýcýlarý.

Bush, insanlýk düþmaný tüm
uygulamalarýn net bir ifadesi:
emperyalist, çocuk katili, kapi-
talist, çevre düþmaný, petrol çýl-
gýný, idamsever, kadýn düþ-
maný, ýrkçý ve özgürlüklerin
düþmaný. Bush, sadece küresel
sermayenin askeri kanadýnýn
sözcüsü olarak dünyayý ABD
emperyalizmi lehine kanla

yeniden þekillendirme poli-
tikalarýnýn simgesi deðil, ayný
zamanda, tüm dünyada mily-
onlarca insan açýsýndan tüm
kötülük ve eziyetlerin bir sim-
gesi.

Bush gelme!
Ýs-te-mi-yo-ruz!

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, temel bir politik
talep etrafýnda kuruldu ve
kampanyalarý esas olarak bu
talebin gerçekleþmesini hede-
fliyor: "Irak'ta iþgale son!" Tüm
kampanyalar, bu temel politik
vurgunun güçlenmesi ve
ABD'nin Irak'ta yenilmesi için
çok daha geniþ kitlelerin
harekete geçmesini hedefliyor. 

BAK, bu politik odak etrafýn-
da üç öncelikli hedefe sahipti:
1. Tüm Türkiye'de bir kampa-
nya birliði inþa etmek, 2.
Küresel anti-kapitalist savaþ
karþýtý hareketle iliþkilerin çok
daha organik bir hale getir-
ilmesi ve 3. "Örgütsüzleri
harekete geçirmek".

BAK, örgütsüzlüðü yüceltme
eleþtirisiyle karþýlaþtý.
"Bireylere dayalý bir kampa-
nya" fikri, eski alýþkanlýklara

aykýrý geldiði için, kolayca
eleþtirildi. Oysa, BAK'ýn ilk
imzacýlar metninde de görüle-
ceði gibi, tüm yaþamýný eþitlik,
özgürlük ve barýþ mücadele-
sine adamýþ ve hala bir dizi
kurumun ve kitle örgütünün
yöneticiliðini yapan sayýsýz
aktivist BAK'ta yer alýyor.

Bu insanlarýn örgütsüzlüðü
yücelttiðini iddia etmek mantýk
dýþýdýr. Yapýlmak istenen,
savaþa öfke duyan, iþgal ve
ABD hegemonyasý için, petrol
için yapýlan katliamlara hayýr
diyen, ama öfkesini örgütleye-
cek kanallarý bulamayan büyük
çoðunlukla birleþmek, onlara
enerjilerini örgütleyebilecekleri
kanallar açmaktýr.

Klasik sol ittifaklar ya da
kurumsal ittifaklar bu kanallarý
açamamaktadýr. BAK ise
kurumlarla bireylerin savaþ
karþýtý bir að içinde birliðini
saðlamak için adýmlar atýyor.

Bunun için, keskin ideolojik
tartýþmalara deðil, üzerinde
hýzla anlaþýlabilecek kampanya
taleplerine aðýrlýk veriyor.
BAK'ýn "Bush gelme.." kampa-
nyasý için çýkarttýðý ilk çaðrý
metninde þunlar söyleniyordu:
"Emperyalizmin sözcülerinin
ve katillerin Türkiye'de ve
þehrimizde istenmediðini
göstermek, yaygýn ve birleþik
bir kapmayanýn ürünü olabilir
ancak. Biz, sadece bir gös-
teriyle süper bombalarýn yarat-
týðý enkazlarýn altýnda
yaþamýný yitiren yoksul insan-
lar adýna duyduðumuz öfkeyi
yansýtmak istemiyoruz. Sadece
bir protesto gösterisi örgütle-
mek istemiyoruz. 

28-29 Haziran 2004'e kadar,
ev kadýnlarýnýn, engellilerin,
iþçilerin, kamu çalýþanlarýnýn,
iþsizlerin, sivil toplum örgüt-
lerine üye olanlarýn, vakýflarýn,
derneklerin, çocuklarýn,
yaþlýlarýn, annelerin-babalarýn,
sanatçýlarýn, tüm savaþ karþýtý
güçlerin, muhtarlarýn, barýþ
severlerin, üniversite öðrenci-
lerinin, mahalle derneklerinin,
saðlýkçýlarýn, öðretim eleman-
larýnýn, mimarlarýn, mühendis-
lerin ve örgütsüz olan ama
Bush adýný duyduðunda aklýna
haksýzlýklar gelerek öfkelenen
tüm kesimlerin vicdanýný
harekete geçirecek, öfkelerin
birleþtirilmesi için kanallar
yaratacak, toplumsal meþru-
luðunu yaygýnlýðýndan saðlay-
acak uzun soluklu bir kampa-
nya yapmayý planlýyoruz." 

BAK bu adýmlarý atýyor,
toplumsal bir hareketi her gün
mayalandýrýyor. Bayrak yarýþý,
keskin sol raconlar, örgütsel
ittifaklarýn bitmek bilmez
tartýþmalarý bizden uzak olsun.

ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Düþ dünyanýn
yakasýndan Bush!

NATO zirvesine ve Bush’un Türkiye gezisine karþý kampanyalar
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Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda t�m zenginlik-

lerin yarat�c�s� i��i s�n�f�d�r. Yeni bir
toplum, i��i s�n�f�n�n �retim ara�lar�na
kolektif olarak el koyup �retimi ve
da��t�m� kontrol etmesiyle
m�mk�nd�r.

Reform deðil, devrim
-��inde ya�ad���m�z sistem reform-

larla k�kl� bir �ekilde de�i�tirilemez,
d�zeltilemez.

-Bu d�zenin kurumlar� i��i s�n�f�
taraf�ndan ele ge�irilip kullan�lamaz.
Kapitalist devletin t�m kurumlar� i��i
s�n�f�na kar�� sermaye sahiplerini,
egemen s�n�f� korumak i�in olu�turul-
mu�tur.

-���i s�n�f�na, i��i konseylerinin ve
i��i milislerinin �zerinde y�kselen
tamamen farkl� bir devlet gereklidir.

-Bu sistemi sadece i��i s�n�f�n�n
y���nsal eylemi devirebilir.

-Sosyalizm i�in m�cadele d�nya
�ap�nda bir m�cadelenin par�as�d�r.
Sosyalistler ba�ka �lkelerin i��ileri ile
daima dayan��ma i�indedir.

-Sosyalistler kad�nlar�n tam bir
sosyal, ekonomik ve politik e�itli�ini
savunur.

-Sosyalistler insanlar�n cinsel tercih-
lerinden dolay� a�a��lanmalar�na ve
bask� alt�na al�nmalar�na kar�� ��kar-
lar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir �lkenin i��ilerinin

di�er �lkelerin i��ileri ile kar�� kar��ya
gelmesine neden olan her �eye kar��
��karlar.

-Sosyalistler �rk��l��a ve emperyal-
izme kar��d�rlar. B�t�n halklar�n kendi
kaderlerini tayin hakk�n� savunurlar.

-Sosyalistler b�t�n hakl� ulusal kurtu-
lu� hareketlerini desteklerler.

-Rusya deneyi g�stermi�tir ki,
sosyalizm tek bir �lkede izole olarak
ya�ayamaz. Rusya, ˙in, Do�u Avrupa
ve K�ba sosyalist de�il, devlet kapital-
istidir.

-Sosyalistlet bu �lkelerde i��i
s�n�f�n�n iktidardaki b�rokratik egemen
s�n�fa kar�� m�cadelesini destekler.

Devrimci parti
-Sosyalizmin ger�ekle�ebilmesi i�in,

i��i s�n�f�n�n en militan, en m�cadeleci
kesimi devrimci sosyalist bir partide
�rg�tlenmelidir. B�ylesi bir parti i��i
s�n�f�n�n y���nsal �rg�tleri ve hareketi
i�indeki �al��ma ile in�a edilebilir.

-Sosyalistler pratik i�inde di�er

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  

sosyalist  iþçi’nin

savunduðu temel fikirlere
katýlýyorsanýz, yeni bir

dünyanýn yaratýlmasýnda
aktif olarak yer almak

istiyorsanýz:

0536-3335  10  19

KÜLTÜR

Önsözünü JJaammeess  PPeettrraass'ýn
yazdýðý Topraksýzlar kitabý,
son yýllarda gözlerin çevrildiði
Latin Amerika toplumsal
hareketleri içinde oldukça
önemli bir yere sahip olan
MST'nin pratiðini anlatýyor.
Kitabýn ekinde ayrýca bir de
CD var. Yazarýn kendi çektiði
video CD, MST hareketinin
pratiðini ve aktivistlerinin
düþüncelerini ekrana taþýyor.
MST, Brezilya'da büyük toprak
sahiplerine karþý topraðý
olmayan, tarým iþçilerini
örgütlüyor. MST'yi konu edi-
nen Topraksýzlar, bu ismin
hemen arkasýndan gelmesi
gereken "iþçi" kelimesini
unutarak, daha kapaktan
önemli bir yanlýþlýkla baþlýyor.
MST'nin açýk ismi TToopprraakkssýýzz
ÝÝþþççii  HHaarreekkeettii. Bu ismin ve-
rildiði kongrede "iþçi"
kelimesinin eklenip, eklen-
meyeceði üzerine çok yoðun
tartýþmalar çýkmýþ ve bundan
sonra karar verilmiþti. Yani bu
ismin özel bir anlamý var. 
MST ismindeki "iþçi" kelime-
sine raðmen, sendikal
hareketin öncülüðüyle kurulan
Brezilya Ýþçi Partisi'ne (PT)
karþý mesafeyi korudu. Bunda
büyük ölçüde PT'nin parla-
menter perspektifine duyulan
kuþku rol oynadý. PT seçim
kazandýðý bir çok eyalette
MST'nin beklentisinin çok
gerisinde tarým politikalarý
uyguladý. Lula iktidarý ele
geçirdiðinde, PTile MST
arasýndaki mesafe de açýldý. 
kitapta topraksýzlar hareketi

bir "Halk projesi" olarak
tanýtýlýyor ve bunun "baþka bir
dünya" kurma projesi olduðu
belirtiliyor. Oysa PPeettrraass, giriþ
yazýsýnda MST'nin "ulusal ve
uluslararasý pazarý da kap-
sayan bir biçimde, pazar için
üretmekte" olduðuna deðiniy-
or. Petras daha sonra þunlarý
ekliyor: "MST'nin nihai hedefi
demokrasi, ulusal egemenlik
ve eþitliðe dayalý bir sosyalist
toplumdur. Hareket, Marx,
Mao, Gramsci, Özgürlük
Teolojisi'nin fikirlerinden,
ekoloji ve feminist düþünce
akýmlarýndan, (…) ulusalcýlýk
ve enternasyonalizmden etk-
ileniyor". Marx, Mao, Özgürlük
Teolojisi, ulusalcýlýk… sanki
bunlar sosyalizm mücade-
lesinde bir araya gelebilir
düþüncelermiþ gibi! Bir yandan

da küresel piyasa ekonomisi
için üretim yaparken "baþka bir
dünya" kuran bir hareket…
Kolayca tahmin edebileceðiniz
gibi söz edilen baþkalýk,
1989'da Berlin Duvarý'yla bir-
likte tarihin çöplüðüne giden
bir "sosyalizm"e çok benziyor.
Yazarýn ve "Önsöz" yazarý
PPeettrraass'ýn bu baþkalýk ve sosya-
lizme dair öznel ve bizim katýl-
madýðýmýz yorumlarýný bir
yana býrakýrsak, MST'nin
mücadelelerinin ve kazaným-
larýnýn son derece önemli
olduðunu kabul etmek
gerekiyor. Ancak bunu sosyal-
izmle karýþtýrmadan.
Kitabýn Brezilya'daki tarým iþçi-
lerinin yaþamý üzerine oldukça
bilgilendirici olduðunu ekleye-
lim. MST Latin Amerika'nýn en
büyük taban hareketlerinden

biri ve DSF’nin Brezilya
Örgütlenme Komitesi’nde.
MST'nin toprak iþgalleri
Brezilya Anayasasý’na dayanýy-
or, yani legal eylemler, ama
ayný zamanda büyük toprak
sahiplerine ve onlarý
destekleyen devlet güçlerine
karþý da çok önemli bir direniþ
biçimi. Tarihte zayýf olanýn
kararlýlýðý ve direnciyle
kazandýðý böylesine baþarý
örnekleri çok azdýr. Ancak
küresel kapitalizm içinde tarým
iþçilerinin yaþamlarýný
bütünüyle deðiþtirecek bir
düzenleme, ancak ulusal
düzeyde radikal bir altüst oluþ
ve topraklarýn yeniden adil bir
þekilde daðýtýmýyla olanaklý
olabilir. 

HHaakkaann  GGÖÖZZÝÝPPEEKK

TToopprraakkssýýzzllaarr
Metin Yeðin
Ýletiþim Yayýnlarý, 221 Sayfa

MST ve Brezilya gerçeði

MST 23 eyalette örgütlü ulusal bir hareket. Örgütün verdiði
mücadeleler sonucu 250 binden fazla aile 1.600 kadar yerleþim
bölgesinde ekilebilecek topraða kavuþtu. 

Toprak sahiplerinin yüzde 1'i, ekilebilen topraklarýn yüzde
50'sine sahip.

MST, üretim, ticaret ve hizmet alanýnda 400'den fazla derneðe
sahip.

Tarým ürünleri, süt ürünleri ve et ürünleri alanýnda 49 koop-
eratif iþletiyor.

Bu iþletmelerde yaklaþýk 20 bin kiþi çalýþýyor.
MST küçük ve orta boy 96 iþletmeye sahip. 
MST adýna çalýþan 450'den fazla teknisyen ve sosyal yardým

uzmaný var.
MST topluluðunda 1.200'den fazla okulda 150 binden fazla

çocuk, 3.800 öðretmen tarafýndan eðitiliyor.
MST'nin kontrol ettiði ve temel olarak yerleþim bölgelerine

yayýn yapan 30 kadar radyo istasyonu var.

Brezilya'da  Topraksýz  Köylü  Hareketi:  MST

Bülent  SOMAY

2002 Kasým seçimleri ile 2004
Nisan yerel seçimleri arasýn-
daki bir buçuk yýl, Türkiye
solu açýsýndan, bir geleneðin
geri dönemeyecek biçimde
çekip gitmesine sahne oldu.
Neredeyse 1950 yýlýndan beri
(aslýnda TC'nin kuruluþun-
dan beri) sol, gündelik poli-
tikayý CHP'ye ve onun türev-
lerine ihale edip, kendisi
daha "ulvi" meselelerle uðraþ-
mayý seçmiþti. Sovyet, Çin  ya
da Küba Devrimi'nin geliþme
aþamalarýný gün be gün, hatta
saat be saat tartýþabilen solcu-
lar, gündelik ülke politikasýn-
da alternatifler üretmek yer-
ine, bu tür "önemsiz" konu-
larý es geçmeyi, bu konuda
kemalist/kurucu atanýn kol-
layýcý kimliðinin ardýnda kay-
bolmayý tercih ettiler. Bu
tavrýn doruk noktasý,
TBMM'de AP'lilerden dayak
yiyen TÝP Milletvekili Çetin
Altan'ýn CHP'liler tarafýndan
kurtarýlmasý oldu. CHP o
muðlak halkçýlýðý ve
devletçiliðiyle her zaman
için, hatta "Ortanýn Solu"
tabiri icat edilmeden de önce,
bir nevi "solcu" sayýlýyor, Ýtti-
hatçý/Kemalist geliþim
çizgisinin içkin Jakobenizmi,
"daha sol" için bir tür
güvence addediliyordu. Bu
yüzden sol, her zaman için
politika üretmektense genel
teorik doðrularýný (ya da yan-
lýþlarýný) mümkün olan en

keskin söylemle tekrarlamak-
la yetindi; politikayý CHP
yapardý ne de olsa: CHP
Kemalist seçkinlerin varlýk
zeminini korumak için bir tür
kýsmi devletçilik yaptýðýnda
sol bunu yetersiz bulsa da
alkýþladý; CHP'nin halkçý
(aslýnda popülist) söylemi,
"sol"un popülizminde her
zaman bir yanký buldu; CHP
milliyetçiliði sol yurtseverlik-
le her zaman barýþýktý zaten
(Ýsmet Paþa'nýn Johnson
Mektubu'na cevabýný hatýr-
layalým).

Ne yazýk ki (ya da, daha
doðrusu, neyse ki), CHP artýk
o CHP olmaktan tümüyle
çýkma sürecini tamamlamak-
ta. Ne devletçilik kaldý orta-
da, ne anlamlý görünebilecek
bir popülizm. CHP mil-
liyetçiliði ise, son Kýbrýs
referandumlarýnda
görüldüðü gibi "ezilen ulus
milliyetçiliði" kamuflajýný
tamamen atarak saldýrgan,
iþgalci, "büyük devletçi"
yüzünü iyice ortaya serdi.
Böylece (belki Perinçek'in
ÝP'si hariç), CHP'yi bir nevi

büyük aðabey olarak gör-
menin hiçbir haklý, elle tutu-
lur gerekçesi kalmadý. Artýk
CHP'ye biraz olsun sempati
ile yaklaþabilmek için, Deniz
Baykal'ýn oynadýðý iktidarsýz
muhteris komedyasýný sineye
çekebilecek, ya da CHP içi
"muhalefetin" acýklý iktidarsý-
zlýðýna ortak olabilecek bir
mideye sahip olmak gerekiy-
or. CHP'nin Jakobenizmi
zaten hiçbir zaman özgürlük-
ten yana olmamýþtý (Fransýz
Devrimi'nin üç ilkesi içinde
en kolay unutulaný da
"Özgürlük"tür zaten). Þimdi
ise bu görüntüyü vermeye
bile çalýþmýyor artýk. O da
týpký AKP gibi, AB yanlýsý,
özelleþtirmeye ilke olarak
taraftar; ama politik/idari
açýdan AKP'ye göre çok daha
(derin) devletçi, militarist ve
seçkinci bir tavýr gösteriyor.
Dolayýsýyla sol açýsýndan
CHP politikalarýnýn hiçbir
hükmü kalmadý.

Peki ama þimdi ne olacak?
Onyýllardýr gündelik politika
yapmayý CHP'ye ihale etmiþ
olan sol, bu boþluðu nasýl

dolduracak? Bizim de
(Kemalist atadan baðýmsýz)
bir Kýbrýs politikamýz, bir
uluslararasý politikamýz ola-
cak mý? AB konusunda
"isterük" ya da "istemezük"
demek dýþýnda bir politik
tavýr üretmek zorunda mý
kalacaðýz þimdi? Ýþçilerin
ekonomik/politik varoluþlarý
artýk CHP'den sorulamaya-
caðýna göre, bu sorumluluðu
nasýl yükleneceðiz?
Kadýnlarýn ve farklý cinsel
eðilimlerin, Kürtlerin ve etnik
azýnlýklarýn, türbanlýlarýn,
Müslümanlarýn, dinsel azýn-
lýklarýn, ateistlerin haklarýný
savunmak bize mi kalacak
yoksa? Biz tabii ki bunlarýn
haklarý olduðunu ve bu hak-
larý sonuna kadar savu-
nacaðýmýzý sýk sýk ve yüksek
sesle belirtmekten geri
kalmamýþtýk bugüne kadar.
Ama þimdi bu konularda
günlük ve acil politikalar
üretmek, bu politikalarý
uygulamaya koyacak alanlar
yaratmak, stratejiler oluþtur-
mak zorundayýz. Belki de
artýk birbirimizle uðraþmak-
tan vazgeçmek, "sol" poli-
tikayý diðer solcular hayrýna
sahnelenen bir temsil olarak
görmeyi býrakmak, gerçekten
"polis"in, yani toplumun ve
giderek dünyanýn mese-
leleriyle uðraþmaya baþlamak
zamaný gelmiþtir.

Yani ihale dönemi sona
erdi; zaman politika yapma
zamanýdýr.

Ýhale  bitti,  politika
zamaný
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"AKP'nin uygulamalarý
anti demokratik"

KESK Ýstanbul Þubeler
Platformu, 22 Nisan'da AKP
Hükümeti'nin uygulamalarýný
yaptýðý basýn açýklamasýyla
protesto etti. Eðitim-Sen 3 No'lu
Þube binasýnda yapýlan açýklama-
da "demokrasiyi geliþtirme" adýy-
la uyum paketleri çýkaran
hükümetin uygulamalarýnýn anti-
demokratik olduðu vurgulandý.

Ayser tekstilde grev
sürüyor 

TEKSÝF Bakýrköy Þubesi'nin
Ayser Tekstil'de 70 gün önce
grev baþlattý. 23 Nisan'da Fabrika
önünde  düzenlenen eylemde
iþçiler kararlý sloganlar attý.
kararlýlýklarýný dile getirdiler.
Bakýrköy Sümerbank iþçilerinin
de destek verdiði eylemde bir-
leþik mücadele için çaðrý yapýldý.
Aðýr çalýþma koþullarýna karþý
sendikalaþan iþçilere öfkelenen
patron 28 Ayser Tekstil iþçisini
iþten çýkarttý. Ýþçiler mücadelede
kararlý.

Boyasan iþçileri eylem
yaptý

Mart ayýnda maaþlarýný ala-
madýklarý ve 4 aylýk ikramiyeleri
de ödenmediði için Denizli
Organize Sanayi Bölgesi'nde
Boyasan AÞ'de çalýþan 370 iþçi 23
Nisan'da oturma eylemi yaptýlar.
Ýþçiler, patronun ayný tutumu
devam ederse eylemlere devam
edecekler.

Volkswagen'de iþten
atmalar 

Mart ayýnda 200 iþçinin topluca
iþten atýldýðý Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi'nde kurulu büyük
fabrikalardan Volkswagen
Fabrikasýnda iþçi kýyýmý sürüyor.
23 Nisan'da 160 iþçi daha "üretim
darlýðý" gerekçesiyle iþten atýldý.
Ýþten atýlan iþçilerin çoðunluðu-
nun 7-10 yýl arasý
Wolkswagwen'de çalýþýyor. Eðer
sendika sonuna kadar diren-
mezse, fabrikada yeni iþten
atmalar ve hak kayýplarý yaþan-
maya devam edecek.

Kapitalizmin bitmeyen
cinayeti: Ýþ kazalarý

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Genel Müdürlüðü'nce SSK veri-
leri baz alýnarak yapýlan araþtýr-
maya göre, çalýþmanýn baþladýðý
ilk saatlerde her gün meydana
gelen 200 iþ kazasý sonucunda
ortalama 3 iþçi yaþamýný yitiririy-
or. Ortalama olarak 10 iþçi de iþ
göremez derecede sakat kalýyor. 
Araþtýrma, en çok iþ kazasýnýn
sanayinin yoðun olduðu Ýstanbul
ve Ýzmir'de meydana geldiðini
gösteriyor. Meslek hastalýðý ise
en çok Zonguldak ve Ankara'da
gerçekleþiyor. 1-10 arasý iþçi
çalýþtýran küçük iþyerlerinde iþ
kazalarý yoðun olarak yaþanýyor.
Ýþ kazalarý sonucu ölümler ise en
çok 35-39 yaþ grubu arasýnda
gerçekleþiyor. Ýþ kazalarý en çok
vasýfsýz iþçilerin çalýþtýðý inþaat
iþkolu ile çalýþma koþullarýnýn
aðýr olduðu madencilik ve metal
iþkollarýnda yaþanýyor. 

1 Mayýs 2004 gösterisi
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GGeebbzzee
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Erkan Kara(0535) 334-65 18
Mevlüt Ülgen(0505) 296-97 86
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R. Tekin (536) 347-27 77
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Ahmet Süngü (537) 301-05 04
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Fýrat Ergül (542) 615-60 95
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Tüürrkkiiyyee''ddee  aallttýý  mmiillyyoonn  kkaaddýýnn  ookkuummaa
yyaazzmmaa  bbiillmmiiyyoorr,,  kkaaddýýnn  nnüüffuussuunn  üüççttee
iikkiissii  ookkuullllaaþþmmaammýýþþ  dduurruummddaa..

GGaazzeetteelleerrddee  hheerr  ggüünn  kkaaddýýnnllaarraa  yyöönneelliikk  þþiidd-
ddeett  hhaabbeerrlleerrii  ookkuuyyoorruuzz..  ''TTöörree''  aaddýý  aallttýýnnddaa
dduurrmmaaddaann  ööllddüürrüüllüüyyoorr  kkaaddýýnnllaarr..  

Siyasette, bürokraside, yerel yönetim-
lerde, yani hayatýn kilit noktalarýný oluþ-
turan karar alma mekanizmalarýnýn
göbeðinde kadýnlar ya hiç yok ya da yok
denecek kadar az. Örneðin TTBBMMMM'ndeki
kadýn milletvekili oraný yalnýzca yüzde
4.4. Oysa kadýnlarýn toplam nüfusa oraný
yüzde 50'nin üzerinde. Kadýnlar eþit
iþlerde çalýþmalarýna raðmen pek çok
alanda erkeklerle eeþþiitt  üüccrreett  aallaammýýyyoorr..

AKP kadýnlarý sevmiyor

Yaþanan durum buyken gündeme gelen
anayasa deðiþikliði önerisinde, hem
CHP'li, hem de AKP'li kadýn vekillerin
gündeme getirdiði kadýna yönelik 'pozitif
ayrýmcýlýk' ilkesinin anayasada yer almasý
önerisi AKP'lilerin blok halinde kul-
landýklarý karþý oylarla reddedildi.

Erkek kafasý

Deðiþiklik paketi meclise gelmeden önce
yürütülen görüþmelerde AKP'li erkek
vekiller kadýna bakýþlarýný yansýtan pek
çok söz sarfettiler. Örneðin CHP'li Oya
Araslý'yý çok konuþmakla suçlayan
Hüsrev Kutlu, ""HHeerr  mmiilllleettvveekkiillii  eeþþiiyyllee
ppaarrllaammeennttooyyaa  ggeellssiinn""  'esprisini' yaptý.
Abdullah Torudan, mecliste kadýn
sayýsýnýn az olduðunu söyleyen
CHP'lilere ""SSýýrrff  kkaaddýýnnllaarrddaann  kkuurruulluu  bbiirr
ppaarrttiiyyee  eennggeell  yyookk"" diye yanýt verdi. Musa
Sývacýoðlu ise ""FFeemmiinniizzmm  ggeelliiþþiirrssee,,  eerrkkeekk-
lleerr  bbaazzýý  hhaakkllaarrýýnnýý  kkaayybbeeddeerr"" dedi. Daha
önce ""FFllöörrtt  ffaahhiiþþeelliikkttiirr"" vecizesini yaratan
Adalet Bakaný Cemil Çiçek ise ""BBuu  üüllkkee

aayyrrýýmmccýýllýýkk  llaaffýýnnddaann  üürrppeerriirr..  PPoozziittiiff  llaaffýýnn-
ddaann  hhaallkkýýmmýýzz  aannllaammaazz.."" diye konuþtu.

AKP'li kadýnlardan eleþtiri

AKP Ýzmir milletvekili SSeerrppiill  YYýýllddýýzz  par-
tisinin tutumunu eleþtirerek ""TTüürrkkiiyyee''nniinn
ddaahhaa  öönnccee  KKaaddýýnnllaarraa  KKaarrþþýý  HHeerr  TTüürrllüü
AAyyrrýýmmccýýllýýððýýnn  ÖÖnnlleennmmeessii  SSöözzlleeþþmmeessii''nnii
((CCEEDDAAWW))  iimmzzaallaaddýýððýýnnýý  aammaa  ppoozziittiiff
aayyrrýýmmccýýllýýkk  iillkkeessiinniinn  aannaayyaassaayyaa  kkoonnuullmmaa-
mmaassýý  hhaalliinnddee  bbuunnuunn  hhaavvaaddaa  kkaallaaccaaððýýnnýý""
söyledi. Yýldýz ayrýca, deðiþiklik önerisi
kadýnlarla ilgili olmasýna raðmen, kadýn-
larýn görüþünün alýnmadýðýný belirterek
""BBeenn  mmeecclliissee  vviittrriinn  oollmmaayyaa  ggeellmmeeddiimm""
dedi. Adana milletvekili Zeynep Tekin ise
kendilerinin mmeecclliissttee  bbiillee  eezziillddiikklleerriinnii
belirtti.

Pozitif ayrýmcýlýk neden gerekli?

1980'deki askeri darbeyi yapan general-
lerin hazýrlattýðý ve halen yürürlükte olan
11998822  AAnnaayyaassaassýý''nnýýnn  1100..  MMaaddddeessiinnddee  þþuu
hhüükküümm  vvaarr::
"Herkes dil, ýrk, renk, CÝNSÝYET, siyasi
düþünce, ....... ve benzeri sebeplerle ayýrým
gözetilmeksizin kanun önünde eþittir.".
Þimdi yapýlan ve AKP'lilerin geniþletmeye
yanaþmadýðý önergede ise þöyle deniliyor:
""KKaaddýýnn  vvee  eerrkkeekk  eeþþiitt  hhaakkllaarraa  ssaahhiippttiirr""..
Yani bu 'yeni' madde 1982'de zaten taným-
lanmýþ olan cinsiyet eþitliðini farklý ifade-
lerle tekrarlýyor. PPoozziittiiff  aayyrrýýmmccýýllýýkk
iillkkeessiinniinn  yyaannýýnnddaann  bbiillee  ggeeççmmiiyyoorr..

Kaðýt üzerinde

Kaldý ki yasaya konuldu diye kadýnlarla
erkekler gündelik hayatta bbiirrddeenn  bbiirree  eeþþiitt
hhaallee  ggeellmmiiyyoorrllaarr.. Kadýnlar yine ikinci sýnýf
insan muamelesi görmeye devam ediyor.
Oysa kadýnlarla erkeklere eþitlik saðlan-
masý tartýþmasýnda ezilen taraftan, yani
kadýnlardan yana tutum almak, haklarýný
geniþletmek için her alanda 'olumlu
ayrýmcýlýk' yapmak gerekir. Çünkü kaðýt
üzerinde söylenenler uygulamada yer
almýyor. ÖÖrrnneeððiinn  sseeççiimmlleerrddee  ppaarrttiilleerr  yyaassaall
zzoorruunnlluulluukk  oollaarraakk  kkaaddýýnn  kkoottaassýý  kkooyymmaaddýýkk-
llaarrýýnnddaa,,  yyaassaaddaa  eeþþiittlleerr,,  aammaa  sseeççiimmiinn
ssoonnuunnddaa  %%9966''yyaa  %%44  eeþþiittlleerr!!  
Üstelik kadýnlarýn haklarý yalnýzca, zaten
var edilmedikleri siyasal alanla sýnýrlý
deðil. AKP reformlardan söz edecek ve
AB'nin deðil gerçek demokrasinin gerek-
tirdiði kadýn yanlýsý uygulamalarý hayata
geçirecekse, belli alanlarda pozitif ayrým-
cýlýðý uygulamasý bile yetmez. Herþeyden
önce kadýnlar için eþit iþe eþit ücret

saðlanmalýdýr. Ýþyerlerinde ücretsiz çocuk
kreþleri açýlmalý, kadýnlara ücretli doðum
ve doðum sonrasý izni yasal güvence altý-
na alýnmalýdýr. 

Kadýn kotasý

Sendikalardan, kitle örgütlerine, siyasi
partilerden, TBMM'ye ve tüm karar
mekanizmalarýna kadar her yerde, kadýn-
larýn yönetime gelme hakký anayasal
güvence altýna alýnmalý ve kadýn kotalarý
geniþletilerek yasal zorunluluk haline
gelmelidir. DDeevvlleett  kkaaddýýnnaa  yyöönneelliikk  þþiiddddeettii
eennggeelllleemmeekkllee  yyüükküümmllüüddüürr.. Aile içinde ya
da iþyerinde, sokakta ya da tarlada kadýna
uygulanan cinsel tacizi engellemek
devletin görevidir. KKüürrttaajj  vvee  ddooððuumm  kkoonn-
ttrroollüü  üüccrreettssiizz  oollmmaallýý  vvee  ttaammaammeenn  kkaaddýýnnýýnn
iinniissiiyyaattiiffiinnee  bbýýrraakkýýllmmaallýýddýýrr..  
Sayýlan bütün bu konularda yaygýn bir
eðitimi örgütlemek de devletin görevleri
arasýndadýr. KKeennddiissiinnii  iillggiilleennddiirreenn  ttüümm
kkoonnuullaarrddaa  bbiirriinnccii  yyeettkkiillii  aaððýýzz  yyiinnee  kkaaddýýnnýýnn
kkeennddiissii  oollmmaallýýddýýrr.. Kadýnlara sýnýrsýz
örgütlenme özgürlüðü tanýnmakla kalýna-
maz, bu örgütlenmeyi yaratmak ve yay-
mak için gereken her türlü maddi ve yasal
destek devlet tarafýndan garanti altýna
alýnmalýdýr. Son olarak, özgürlükler yal-
nýzca yasalara yazýlarak saðlanamaz.
Devlet bu özgürlüklerin uygulamaya
geçmesi için gereken tüm önlemleri de
almak zorundadýr. 

Hükümet göz boyuyor
Anayasada  kadýn  erkek  eþitliði

ve  bizim
taleplerimiz  .  .  .

kkaaddýýnnllaarrllaa  eerrkkeekklleerree  eeþþiittlliikk
ssaaððllaannmmaassýý  ttaarrttýýþþmmaassýýnnddaa

eezziilleenn  ttaarraaffttaann,,  yyaannii  kkaaddýýnnllaarr-
ddaann  yyaannaa  ttuuttuumm  aallmmaakk,,  hhaakk-

llaarrýýnnýý  ggeenniiþþlleettmmeekk  iiççiinn  hheerr
aallaannddaa  ''oolluummlluu  aayyrrýýmmccýýllýýkk''

yyaappmmaakk  ggeerreekkiirr  ççüünnkküü  kkaaððýýtt
üüzzeerriinnddee  ssööyylleenneennlleerr  uuyygguullaa-

mmaaddaa  yyeerr  aallmmýýyyoorr

kkaaddýýnnllaarr  iiççiinn  eeþþiitt  iiþþee  eeþþiitt  üüccrreett
ssaaððllaannmmaallýýddýýrr

iiþþyyeerrlleerriinnddee  üüccrreettssiizz  ççooccuukk
kkrreeþþlleerrii  aaççýýllmmaallýý,,  kkaaddýýnnllaarraa

üüccrreettllii  ddooððuumm  vvee  ddooððuumm  ssoonn-
rraassýý  iizznnii  yyaassaall  ggüüvveennccee  aallttýýnnaa

aallýýnnmmaallýýddýýrr

sseennddiikkaallaarrddaann,,  kkiittllee  öörrggüüttlleerr-
iinnee,,  ssiiyyaassii  ppaarrttiilleerrddeenn,,

TTBBMMMM''yyee  vvee  ttüümm  kkaarraarr
mmeekkaanniizzmmaallaarrýýnnaa  kkaaddaarr  hheerr
yyeerrddee,,  kkaaddýýnnllaarrýýnn  yyöönneettiimmee

ggeellmmee  hhaakkkkýý  aannaayyaassaall  ggüüvveennccee
aallttýýnnaa  aallýýnnmmaallýý  vvee  kkaaddýýnn  kkoottaa-
llaarrýý  ggeenniiþþlleettiilleerreekk  yyaassaall  zzoorruunn-

lluulluukk  hhaalliinnee  ggeellmmeelliiddiirr

ddeevvlleett  kkaaddýýnnaa  yyöönneelliikk  þþiiddddeettii
eennggeelllleemmeekkllee  yyüükküümmllüüddüürr

aaiillee  iiççiinnddee  yyaa  ddaa  iiþþyyeerriinnddee,,
ssookkaakkttaa  yyaa  ddaa  ttaarrllaaddaa  kkaaddýýnnaa

uuyygguullaannaann  cciinnsseell  ttaacciizzii
eennggeelllleemmeekk  ddeevvlleettiinn  ggöörreevviiddiirr

kküürrttaajj  vvee  ddooððuumm  kkoonnttrroollüü
üüccrreettssiizz  oollmmaallýý  vvee  ttaammaammeenn

kkaaddýýnnýýnn  iinniissiiyyaattiiffiinnee
bbýýrraakkýýllmmaallýýddýýrr


