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SADDAM

YARGILANIYOR

YA  BUSH?

Irak’ýn kanlý diktatörü, Saddam Hüseyin,  yargý
önünde. Amerikan iþgal güçlerinin kuklasý bir

hükümetin atadýðý yargýçlar Saddam’ý yargýlayacak.
Herþey Bush’un seçim kampanyasý için planlanmýþ

bir tiyatro oyunu gibi.
Saddam’ýn Irak halký için suçlu olduðu açýk. Onun

eli onbinlerce, yüzbinlerce insanýn kanýna bulaþtý.  O
bir suçlu. Ancak bunun kararýný Irak halký vermeli.

Bir palyaçolar yýðýný deðil.
Öte yandan Irak’ý iþgal eden ABD’nin devlet baþkaný

Bush da en az Saddam kadar suçlu. Nedensiz bir
biçimde Irak’a saldýrdý ve iþgal etti. On binlerce
sivilin ölümünden suçlu.Onu kim yargýlayacak? 

Öncelikle dünya savaþ karþýtlarý. Onlar zaten hükmü
verdi. Bush savaþ suçlusu.

Sonra Amerikan halký. Yýl sonunda Amerika’da
seçim var. Amerikan halký Bush’u bir daha seçmeye-
cek. Ýþte o vakit Bush, çetesi ile birlikte uluslararasý

bir mahkemeye çýkacak.
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AKP hükümeti gerek IMF
programýnýn uygulan-
masýnda, gerekse patron-
larýn örgütü TÜSÝAD'ýn
beklentilerini yerine
getirmekte, kendisinden
önceki hükümetlerle
karþýlaþtýrýldýðýnda, son
derece baþarýlý. Son verilere
göre ekonomik büyüme bu
yýlýn ilk çeyreðinde yüzde
12.5 olarak gerçekleþti, kap-
asite kullanýmý mayýs ayý
itibariyle, bir önceki yýla
göre yüzde 78.7 oranýndan
yüzde 84.3'e yükseldi, dýþ
ticaret hacmi artýyor ve
buna raðmen enflasyon top-

tan eþyada yýllýk yüzde 9.56
ile son 32 yýlýn en düþük
seviyesinde.

Ancak bunlar meselenin
bir cephesi. Madalyonun
öteki yüzünde ise ekonomik
ve toplumsal sorunlar yatýy-
or. DÝE'nin verilerine göre
yýlýn ilk dört ayýnda dýþ
ticaret açýðý yüzde 87.7
artarak, 10.4 milyarý buldu.
Ödemeler dengesindeki
açýk da ilk dört ayda yüzde
88.2 büyüyerek, 7 milyar
dolara ulaþtý. Bütün bunlar
Türkiye'yi dýþ finansmana
daha baðýmlý hale getiriyor
ve dolayýsýyla IMF ile

köprülerin atýlmasýný
imkansýzlaþtýrýyor.

Ekonomik büyüme tek
baþýna fazla bir þey ifade
etmiyor. Büyümenin nasýl
gerçekleþtiði, büyüme
sayesinde ortaya çýkan pas-
tadan kimlerin ve nasýl pay
aldýðý önemli. Küresel kapi-
talizmin hakimiyeti altýnda-
ki yeni liberal politikalar,
geniþleme ve rekabeti adeta
fetiþleþtirerek, ekonomiyi
insan çýkarlarýndan baðým-
sýz bir amaç haline getiriy-
or. AKP hükümeti de bu
yeni liberal dalganýn
önünde sürükleniyor ve

yoksul seçmeninin beklen-
tisini deðil, çokuluslu þirket-
lerin çýkarlarýný koruyor.

Türkiye, ucuz iþgücü ve
doðal varlýklarýný kulla-
narak sanayi ve turizmin
baþýný çektiði, dýþ ticarete
baðýmlý bir büyüme modeli-
ni benimsemiþ durumda.
Bu büyümede dýþ talep,
yani uluslararasý piyasalar
son derece önemli. Küresel
rekabet koþullarý Türkiye
ekonomisini doðrudan etk-
iler hale geldi. Dolayýsýyla
söz konusu büyüme, düþük
kâr marjlarý, düþük ücretler,
düþük ve kalitesiz kamu

hizmetine tekabül ediyor.
Uluslararasý piyasalardaki
en ufak bir dalgalanma ise
ulusal ekonomiyi doðrudan
etkiliyor. Ulusal gelirin
büyümesine raðmen,
bölüþülen gelirde adaletsiz-
lik sürüyor, iþsizlik oranlarý
yüksek, devletin sosyal har-
camalarýnda ve kamu
hizmetlerinde bir iyileþme
yaþanmýyor. Türkiye'nin
borç yükü ve dýþ ekonomik
iliþkilerde baðýmlýlýðý sürüy-
or. 

Peki o zaman sormak
gerekiyor, bu büyüme
kimin için?

Patronlarýn cepleri
dolarken, iþsiz sayýsý artýy-
or. Ekonomik büyüme isti-
hdama yansýmýyor. 2003
yýlýnýn istihdam verilerine
bakýldýðýnda, bir önceki
yýla göre iþsiz sayýsýnýn art-
týðý görülüyor. Tarým sek-
töründe iþsiz sayýsý diðer
sektörlere göre daha hýzlý
arttý ve iþsizler ordusuna
293.000 yeni kiþi katýldý. 

Ekonominin yüzde 8'e
yakýn büyüdüðü 2002'de
istihdam ancak yüzde 4.4
artarken, yüzde 6'ya yakýn
büyüdüðü 2003'te ise istih-
dam yüzde 2'ye yakýn
küçüldü. 

Veriler, ekonomi
büyürken, bunun
maliyetinin iþçilere
çýkarýldýðýný gösteriyor.
Kapasite kullanýmý, ver-

imlilik ve üretim artarken,
iþsiz sayýsýnýn artmasýnýn
tek rasyonel açýklamasý,
iþçilerin daha çok çalýþ-
masý, ayný sürede daha çok
üretime zorlanmasý ola-
bilir. 

Nitekim imalat sanayi-
inde son iki yýlýn yüzde 10
civarýndaki büyüme oraný
çok büyük ölçüde ver-
imlilik artýþlarýndan kay-

naklandý. 2003'ün son üç
ayýnda ortalama yüzde 11
gibi çok yüksek verimlilik
artýþý saðlanmýþ bulunuyor.
Toplam çalýþan sayýsýnda
yüzde 0,5 gibi bir azalma
olmasýna karþýn üretim
artýþýnýn gerçekleþmesi,
iþgücünün giderek daha
etkin kullanýlmasýnýn, yani
daha çok sömürülmesinin
bir sonucu.

Kamu  sektöründe
sömürü  daha  yoðun

DÝE'nin nisan ayý baþýnda
açýkladýðý imalat sanayi-
inde verimlilik verileri,
kamu kesiminde iþçilerin,
özel sektöre göre çok daha
fazla sömürüldüklerini
gösteriyor. 

Veriler incelendiðinde
KÝT'lerin, özel firmalardan
daha yüksek verim artýþý
saðladýðý görülüyor. 2003
yýlýnýn son çeyreðinde
KÝT'lerde üretimde çalýþan
sayýsý yüzde 10,7 aza-
lýrken, verimlik artýþý
yüzde 14,2 oldu. Buna
karþýn özel kesimde
çalýþan sayýsý biraz
artarken (yüzde 0,9) ver-
imlik yüzde 12,5 artmýþ.
Bir baþka deyiþle, kamu
sektöründe iþsizlik daha
fazla artmýþ ve iþsizlik
basýncý iþçilerin daha fazla
çalýþtýrýlmasýnda bir faktör
olarak kullanýlmýþ.

Bürokrasinin
ve ser-
mayenin
emrindeki
iktisatçýlar

Türkiye'de yeni liber-
al politikalarýn
saldýrýsý baþladýðýnda,
özelleþtirmeler ve
bunun sonucu iþsi-
zleþtirme saldýrýsý
azgýn bir þekilde
yürütülürken, halkçý
gibi görülen bir çok
liberal iktisatçý, iþini
gücünü býrakýp,
bürokrasiye ulusal ser-
mayenin dünya
piyasalarýnda daha
rekabet edebilir olmasý
için ne yapmasý gerek-
tiði konusunda yol
gösterme yarýþýna
girdi. Patronlarýn
yanýnda hazýr olda
duran bu sözde liberal
iktisatçýlarýn tek derdi,
emrinde olduklarý ser-
maye þirketlerinin kâr-
larýný artýrabilmeleri
için gerekli koþullarýn
ne olduðu konusunda
tavsiyede bulunmak.
Bu yazarlar sadece
kalemlerini deðil, ruh-
larýný da sermayenin
emrine adamýþ.

Ýþte bu tür ikti-
satçýlardan biri,
Akþam Gazetesi köþe
yazarlarýndan Deniz
Gökçe diyor ki: "1994
ile 2002 yýllarýnýn göre-
li yoksulluk oranlarý
hemen hemen ayný:
Yüzde 14.5 ve yüzde
14.7. Bu sonuç, 'her
geçen gün daha fazla
yoksullaþýyoruz' þek-
linde temelsiz sal-
layanlarý kesin bir þek-
ilde yalanlýyor."

Dünya Bankasý'nýn
bile Türkiye'de yoksul-
luk boyutunun felaket
düzeyde olduðunu
gösteren verileri Deniz
Gökçe'yi ikna edemiy-
or. Hayýr, Türkiye
yoksul deðil! Çünkü
bu, "ekonomimiz
büyüyor, Türkiye
doðru yolda" þeklinde-
ki resmi ideolojik
duruþa ters düþer,
Deðil mi Sayýn Gökçe?

Bir baþka örnek de,
Vatan Gazetesi köþe
yazarlarýndan
Seyfettin Gürel'den:
"Verimlilik artýyor, fir-
malar güçleniyor"
baþlýklý yazýsýnda,
KÝT'lerde istihdamýn
yüzde 10.7 azalmasýný
ve buna karþýlýk ver-
imlilik artýþýnýn yüzde
14.2 olmasýndan
övünerek þöyle söz
ediyor: "Demek ki, iyi
yöneltildikleri
takdirde KÝT'ler de
verimli olabiliyorlar-
mýþ." Yani iþsizliðin
artmasý, iþçilerin daha
çok çalýþtýrýlarak, daha
çok sömürülmesinin
adý, "iyi yönetim".

DDüünnyyaa  BBaannkkaassýý''nnaa  ggöörree,,
TTüürrkkiiyyee''ddee  1100  mmiillyyoonn  330000
bbiinn  yyookkssuull  bbuulluunnuurrkkeenn,,
bbuunnllaarrýýnn  55..88  mmiillyyoonnuu  yyeeþþiill
kkaarrttllýý,,  44..55  mmiillyyoonnuu  iissee  hheemm
yyookkssuull  hheemm  ddee  ssiiggoorrttaassýýzz..

HHeerrhhaannggii  bbiirr  ssiiggoorrttaa
ggüüvveenncceessii  oollmmaayyaannllaarrýýnn
ssaayyýýssýý  iissee  2200..99  mmiillyyoonnaa
uullaaþþmmaakkttaaddýýrr..  

YYookkssuulllluuððuunn  bbuu  ddeerreeccee
yyaayyggýýnn  oolldduuððuu  üüllkkeeddee,,
kküüççüükk  bbiirr  aazzýýnnllýýkk  sseerrvveettiinnee
sseerrvveett  kkaattýýyyoorr..  22000044  yyýýllýý

bbaaþþýý  iittiibbaarriiyyllee  TTüürrkkiiyyee''ddee
yyaakkllaaþþýýkk  7788  mmiillyyoonn  hheessaapp
ccüüzzddaannýý  oolldduuððuu  vvee  bbuu  ccüüzz-
ddaann  ssaahhiipplleerriinniinn  115511  kkaattrrii-
llyyoonn  lliirraa  yyaa  ddaa  111122  mmiillyyaarr
ddoollaarr  mmeevvdduuaattýý  oolldduuððuu
aaççýýkkllaannddýý..  

AAnnccaakk  bbuu  7788  mmiillyyoonn  ccüüzz-
ddaannddaann  442299  bbiinniinnee  ssaahhiipp
oollaannllaarr  ((yyaakkllaaþþýýkk  yyüüzzddee
00..66''ssýý)),,  mmeevvdduuaattýýnn  yyüüzzddee
6622''ssiinnee  ssaahhiipplleerr..  HHeessaapp
ssaahhiipplleerriinniinn  yyüüzzddee  22..33''üü
iissee,,  ttooppllaamm  mmeevvdduuaattýýnn

yyüüzzddee  8833''üünnüünn  ssaahhiipp..  YYaannii
111122  mmiillyyaarr  ddoollaarrllýýkk  bbaannkkaa
mmeevvdduuaattýýnnýýnn  yyaakkllaaþþýýkk  9933
mmiillyyaarr  ddoollaarrýý  bbuu  yyüüzzddee
22..33''llüükk  kküüççüükk  aazzýýnnllýýððaa  aaiitt..

BBDDDDKK  vveerriilleerriinnee  ggöörree,,
22000033''ttee  1177  mmiillyyoonn  kkrreeddii
iiþþlleemmii  ggeerrççeekklleeþþmmiiþþ  vvee  4477
mmiillyyaarr  ddoollaarr  kkrreeddii  kkuull-
llaannýýllmmýýþþ..  KKrreeddii  iiþþlleemmlleerriinniinn
yyüüzzddee  00..33''üünnüü  yyaa  ddaa  bbiinnddee
33''üünnüü  ggeerrççeekklleeþþttiirreennlleerriinn
kkrreeddiilleerriinn  yyüüzzddee  7722''ssiinnii
oolluuþþttuurraann  yyaakkllaaþþýýkk  3344  mmiill-

yyaarr  ddoollaarrýý  kkuullllaannmmýýþþ..
BBoorrssaayyaa  ggeelliinnccee  dduurruumm

ffaarrkkllýý  ddeeððiill..  TTaakkaassbbaannkk  vveerr-
iilleerriinnee  ggöörree,,  BBoorrssaannýýnn  22000033
ppoorrttffööyyüü  1188  mmiillyyaarr  ddoollaarr
vvee  yyaattýýrrýýmmccýý  ssaayyýýssýý  11  mmiillyy-
oonn  ddoollaayyýýnnddaa..  AAmmaa  bbuunnllaarr-
ddaann  yyüüzzddee  11''lliikk  bbiirr  aazzýýnnllýýkk
yyaa  ddaa  1100  bbiinn  yyaattýýrrýýmmccýý,,
bboorrssaa  ppoorrttffööyyüünnüünn  yyüüzzddee
7777''ssiinnee  ssaahhiipp..
YYaattýýrrýýmmccýýllaarrýýnn  bbiinnddee  11''ii  iissee
bboorrssaa  ppoorrttffööyyüünnüünn  yyüüzzddee
6644''üünnüü  eelllleerriinnddee  ttuuttuuyyoorrllaarr..  

AAssggaarrii  üüccrreett
sseeffaalleett  üüccrreettii

Çalýþan nüfusun büyük
bir kýsmýnýn mahkum
olduðu asgari ücret,
sefalet ücreti olmaya
devam ediyor. Yýl sonuna
kadar geçerli olacak yeni
asgari ücret, komik dere-
cede düþük olan 15 milyon
lira (yanlýþ deðil on beþ)
zamla, 318 milyon liraya
çýkarýldý. 

Öte yandan Türk-Ýþ'in
yaptýðý araþtýrmaya göre
Haziran 2004 fiyatlarýyla,
dört kiþilik bir ailenin
yeterli, dengeli ve saðlýklý
beslenebilmesi için yapýl-
masý gereken asgari gýda
harcamasý tutarý, bir önce-
ki aya göre 6 milyon lira
azalarak, 474 milyon 453
bin lira olarak gerçekleþti.
Dört kiþilik bir ailenin
gýda harcamasýnýn yaný
sýra kira, ulaþým, yakacak,
elektrik, su, haberleþme,
giyim, eðitim, saðlýk,
iletiþim, kültür gibi temel
ihtiyaçlar için yapmasý
gereken harcamasýný ifade
eden yoksulluk sýnýrý da 1
milyar 442 milyon olarak
gerçekleþti.

Patronlar soyuyor, iþçiler ödüyor

Hükümet tarafýndan üzeri örtülen batýk banka ve hor-
tumlamanýn maliyeti bu yýlýn baþýnda 77 milyar olarak
açýklandý. Bu borçlara karþý, hortumlayan patronlarýn geri
ödemeyi taahhüt ettikleri rakam ise komik miktarda:
sadece 3.6 milyar dolar. Gerisi ise maliyeye, yani bizim
cebimize havale. Borçlarý üstlenen Fon, yýl baþý itibariyle
Hazine'den toplam 36.2 milyar dolar para çekti. Bunun
13.6 milyar dolarý faiz. Yani, yeniden baþka patronlarý
cebine gitti. 

Batýklar bununla sýnýrlý deðil. Ayrýca içi boþaltýlan Ziraat
ve Emlak Bankasý gibi bankalara Hazine'den aktarýlan 22.1
milyar dolar eklendiðinde, yýl baþý itibariyle reel olarak
maliyet 58.3 milyar dolar düzeyinde oldu. Bunun üzerine
yaklaþýk 20 milyar dolarý bulan faiz eklenecek. Böylece
toplam yük 80 milyar dolara ulaþýyor. Yani ulusal gelirin,
bir baþka deyiþle Türkiye ekonomisinin bir yýl içinde üret-
tiði tüm ekonomik deðerin yüzde 40'ýna yaklaþýyor.

Bunun sadece 20 kadar hortumcu tarafýndan gerçekleþtir-
ildiðini düþününce... Bir de soygunun gözlerimizin
önünde gerçekleþmiþ olduðunu, soyguncularýn ve onlarýn
iþbirlikçilerinin ellerini kollarýný sallayarak dolaþtýklarýný
gördükçe...

Fiyatlar AB düzeyinde, ya satýn alma gücü?

Devlet Ýstatistik Enstitüsü'nün yaptýðý bir araþtýrma,
Gýda, Ýçki ve Tütün Grubu 2003 yýlý Fiyat Düzeyi
Endeksi'ne göre, Türkiye'de kiþi baþýna satýn alma gücü,
AB ortalamasýnýn dörtte biri düzeyinde olduðunu ortaya
çýkardý. Buna karþýlýk, bu kategoride fiyatlar AB ortala-
masýnýn yüzde 68 civarýnda.

Yani enflasyonun düþmesi ve ekonominin büyümesi
hikaye. Türkiye'de halk, AB'deki vatandaþlara göre dört
kez daha yoksul. Buna karþýlýk satýn aldýklarý ürünler
neredeyse AB'de olduðu kadar pahalý. Bu da Türkiye'de
üretilen ürünlerin, son derece düþük maliyetlerine
karþýn, kâr oranlarýnýn çok yüksek olduðu anlamýna
geliyor.

Nitekim kârlýlýk hýzla artýyor. 2003 yýlýnda özel fir-
malarda saat baþý reel ücret, enflasyonun gerisinde
kalarak ancak yüzde 5 artarken, verimlilik artýþý yüzde
12,5 oldu. Kriz ertesinde yüzde 16 civarýnda düþen
ücretler ufak kýrýntýlarla toparlanmaya çalýþýrken, bu
toparlanma patronlarýn kârlýlýðý tehdit etmiyor.

Maaþ ve ücret gelirleri, 2000'de milli gelirden yüzde
29.2 pay alýrken, 2001'de önce yüzde 28'e, 2002'de yüzde
26.3'e, 2003'te ise yüzde 26.1'e geriledi. 

EEkkoonnoommiikk  bbüüyyüümmee  ppaattrroonnllaarraa,,  yyookkssuulllluukk  iiþþççiilleerree

Ekonomik büyüme deðil, sürdürülebilir toplum

Yüzde  1  servetine  servet  katýyor

Halk  açlýða  mahkum

Ekonomi büyürken, iþsizlik artýyor
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ÞÞaahhiinnlleerr
zzoorrllaannýýyyoorr
Ýktidara  geldiklerinde  ABD’nin

dünya  egemenliði  için  elindeki
rakipsiz  muazzam  askeri  gücü  kul-
lanmasý  gerektiðini  söyleyen  þahinler
Afganistan’dan  sonra  Irak’ta  tam
anlamýyla  batýyorlar.
Irak’a  saldýrýrken  hegemonya

mücadelesindeki  baþýlca  rakiplerinin
“gelin  bu  iþi  beraber  yapalým”  talep-
lerini  ellerinin  tersi  ile  iten  þahinler
bilindiði  gibi  Irak’a  saldýrýrken  yan-
larýna  sadece  Ýngiltere’yi  almýþlardý.

Savaþýn  çok  kýsa  oýlacaðýný  söylü-
yorlardý. gerçekten  de  öyle  oldu.
Yýllardý  süren  ambargo  ile  de  iyice
zayýflamýþ  olan  Irak  ordusu  fazla
direnemedi.  Baþýndaki  generallerin
kaçmasý  ile  hýzla,  bir-iiki  gün  içinde
çöktü.  Þahinler  ilk  bakýþta  haklý  çýktý.
Ne  var  ki  çok  kýsa  sürede  durum

deðiþmeye  baþladý.  Irak  halký  yoðun
bir  direniþ  içine  girdi.
Þahinler  önce  bu  direniþi  “kökü

dýþarda  teröristler”  olarak  göster-
meye  çalýþtýysa  da    artýk  bunun
mümkün  olmadýðýjný  onlar  da  biliy-
orlar.
Þimdi  oldukça  geç  kalmýþ  bir

biçimde  NATO’nun  kendilerine
muhalif  kanadýný  iþgale  ortak  etmek
istiyorlar.  Baþka  bir  deyiþle  pislik-
lerini  temizletmek  istiyorlar  ama
bunda  da  baþarýsýzlar.
Bütün  bunlar  büyük  bir  ABD askeri

gücünün  Irak’a  gömülüp  kalmasý  ya
da  pýlýsýný,  pýrtýsýný  toplayýp  geri  çe-
kilmesi  anlamýna  gelir.
Her  iki  sonuç    ta  savaþ  karþýtý

hareket  ve  Iraklý  direniþçiler  için
büyük  bir  kazaným  olacak.
ABD’nin  Irak’ta  yenilmesi  sadece

þahinlerin  yenilmesi  deðil,  dünyaya
tek  baþýna  egemen  olm  ak  isteyen
Amerikan  emperyalizminin  yenilgisi
anlamýna  gelecek.  Böylesi  bir  sonuç
ise  dünya  halklarýna,  emekçilere
yeni  olanaklar  sunacak.
Irak’ta  yenilen  bir  Amerika

Afganistan’da  da  yenilir.  ABD’nin
yenilmesi  Filistin’de  siyonist  saldýr-
ganlýða  aðýr  darbe  vururu.  Bütün
bunlar  yeniþ  liberal  politikalarýn
uygulanmasýnda  egemen  sýnýflarýn
elinin  titremesine,  emekçi  hareket-
lerinin  ise  kendilerine  güvenlerin
artmasý  anlamýna  gelir.  

DDooððaann  TTAARRKKAANN

Ýlk olarak Afganistan savaþý ile
ortaya çýkan ama asýl olarak 3 Kasým
seçimlerinden sonra 1 Aralýk
mitingine hazýrlanýrken güç biriktirm-
eye baþlayan savaþ karþýtý hareket
kimileri tarafýndan sadece bir “barýþ
hareketi” olarak deðerlendirilmekte.
Bu nedenle de kimi çevreler tarafýn-
dan küçümsenmekte, yetersiz bulun-
makta.

Savaþ karþýtý hareket kaçýnýlmaz
olarak bir barýþ hareketi. ABD’nin dün
Afganistan’a ve Irak’a, bugün de Ýran
ve Suriye’ye ya da Kuzey Kore’ye
saldýrmasýna karþý. Hareket içinde yer
alan kimi unsurlar bunu sadece insan
sever olduklarý için ya da þiddete
karþý çýktýklarý için yapýyorlar.

Ne var ki savaþ karþýtý hareketin
sadece bir barýþ hareketi olduðunu
söylemek biraz insafsýz bir eleþtiri
olur.

1 Aralýk’ta yüzlerce örgütü bir araya
getiren savaþ karþýtý hareket 2004
yýlýnýn ilk altý ayý içinde yeniden
yüzlerce ve hatta binlerce örgütü yan
yana getirdi. Bir araya gelen örgüt-
lerin bir kýsmý sendikalar ve meslek
örgütleri, bir kýsmý da siyasi parti ve
gruplar. Çok az sayýda da çeþitli baþka
örgütler hareket içinde yer aldý.

Partiler ve sendikalar 1 Aralýðý
izleyen süreçte Irak’ta Savaþa hayýr
Koordinasyonu içimde bir araya
geldiler. Bu barýþ için bir birlikti ama
sadece barýþ örügtlenmesi olarak
adlandýrýlamazdý. Irak’ta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu bir anti-emperyalist
birlikti.

Amerika’nýn Irak’a saldýrýsýna sadece
barýþý sevdiði için deðil, ayný zamanda
Amerika’nýn emperyalist hedefleri
nedeniyle de karþýydý.Ve hatta kimi
örgütler için barýþ tali, anti-emperyal-
izm esas olandý. Bu nedenle
Koordinasyon “savaþa hayýr” afiþi
asarken onlar “emperyalist savaþa
hayýr” afiþi asmayý, “savaþa hayýr”
diye slogan atmayý reddedip,
“emperyalisty savaþa hayýr” diye
baðýrmayý tercih ediyorlardý.

Ne var ki, bu sekter unsurlara karþý
tutum alarak Koordinasyon içine yer
alanlarý da sadece “barýþ yanlýlarý”
olarak tanýmlamak doðru deðil.

Bilindiði gibi, Irak’ýn ABD ve Ýngiliz
emperyalistleri tarafýndann iþgale
dilmesinden bu yana Irak’ta Savaþa
Hayýr Koordinasyonu bitti. Onun yer-
ine Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (BAK) kuruldu.

BAK’ta sadece bir barýþ örgütü

deðildir. BAK daha kurulduðu gün
Irak’ta iþgale karþý ve Filistin’e özgür-
lük için mücadele edeceðini ilan
etmiþtir.

BAK içinde de mutlaka sadece insani
nedenlerle savaþa, iþgale karþý çýkanlar
vardýr. Ancak Küresel BAK’ýn genel
çizgisi de bütün dünyadaki savaþ
karþýtý hareket gibi anti-emperyal-
izmdir.

Çeþitli toplantýlarda yapýlan tartýþ-
malarda Amerikan emperyalizminin
eleþtiriliþi, dünyanýn içinde yaþamakta
olduðumuz aþamasýnýn tahlili bize
hep Küresel BAK’ýn anti-emperyalist
karakterini gösterir.

Kaldý ki dün Koordinasyon, bugün
de Küresel BAK savaþa ve iþgale karþý
çýkarken bunu dünyadaki ve
Türkiye’deki diðer sosyo ekonomik
sorunlara da baðlamaktaydý.

Sayýsýz Küresel BAK toplantýsýnda
Amerikan emperyalizminin Irak’ta þu
ya da bu bi,çimde kazanmasýnýn küre-
sel sermayenin zaferi olacaðý ve ardýn-
dan dünyanýn her tarafýnda yeni-liber-
al saldýrýlarýn çoðalacaðý, azacaðý
anlatýlmýþtýr.

Dolayýsýyla, Küresel BAK yeni-liberal
saldýrýlara karþý mücadele için de ilk
yakalanmasý  gereken halkanýn
ABD’nin dünya hegemonyasý için gir-
iþtiði saldýrýlara karþý çýkmak
olduðunu vurguladý.

Öte yandan, “savaþa deðil eðitime
bütçe”, “savaþa deðil saðlýða bütçe”
sloganlarnda özetlenebilecek bir
tutum savaþla yeni liberal salrýlara
karþý mücadelenin birleþtirilmesinin
örnekleridir.

Ayný þekilde Küresel BAK aktivist-
lerinin hemen her yürüyüþte savaþa
ve iþgale karþý, direniþi destekleyen
sloganlarýn yaný sýra “biz anti, anti
kapitalistiz” sloganýný ne denli büyük
bir coþkuyla attýklarý hatýrlanýrsa

Küresel BAK’ýn karakteri daha netçe
ortaya çýkarr. Hatta belki de Küresel
BAK kortejlerinin belirleyici, en çok
akýlda kalan ve “farklýydý” denmesini
saðlayan sloganýnýn anti-kapitalizm
olduðunu dahi çekinmeden söyleye-
biliriz. 27 Haziran gösterisinde
giderek büyüyen Küresel BAK korte-
jinin her dört sloganýndan birisi anti-
kapitalizm oldu.

Açýkçasý bundan hoþlanmayanlar
vardý. “Barýþ kortejinde anti kapital-
izm sloganýnýn ne iþi var” diyenler
oldu. Ama buna raðmen kortejin
insanlarý en çopk  kendisine çeken
yaný da herhalde bu sloganýydý.

Önümüzdeki dönemde de Küresel
BAK savaþ karþýtlýðýný sosyal sorun-
lara baðlayarak, anti-emperyalizmi
anti-kapitalizm ile birleþtirerek
yürümeye devam etmelidir.

Küresel BAK bu karakteriyle, savaþ
karþýtlýðýyla, anti kapitalizmi ile, barýþ
sorunlarýný sosyal sorunlarla yan yana
getirmesiyle, militan fakat ayný
zamanda farklý eylem anlayýþý ile,
doðrudan demokrasisi ile, çeþitliliði
ile ve zengin tartýþma ortamý ile yeni
hareketin Türkiye’deki tek örneði.

Onun güçlenmesi açýk ki yeni bir
solun þekillenmesini, yeni aktivistlerin
daha çok sayýda harekete katýlmasýný
saðlayacaktýr.

Biz DSÝP’liler bugüne kadar olduðu
gibi bütün olanaklarýmýzla, bütün
güçlerimizle Küresel BAK için çalýþ-
maya devam etmeliyiz.

NATO zirvesi bitti. Þimdi
Amerika’da baþkanlýk seçimleri var.
Irak’ýn ve Afganistan’ýn iþgali devam
ediyor. Filistin’de siyonist katliam
sürüyor.

Türk ordusunun Afganistan’a asker
göndermesi olasýlýðý var. Bütün bun-
lara karþý mücadelede Küresel BAK’ýn
üzerine aðýr görevler düþüyor.

Anti-emperyalizm,
barýþ hareketi ve görevler
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CHP'nin 12. Olaðanüstü
Kurultayý'nda yapýlan açýk
oylamada Deniz BAYKAL
yine kazandý. Aralarýnda
bir grup milletvekilinin de
bulunduðu az sayýda
delege Kurultay salonunu
terk etti. Salon dýþýnda da
protesto gösterileri oldu.
Ama Baykal bunlardan hiç
etkilenmeden yine kaza-
narak muhalefete de mey-
dan okudu.

Geçtiðimiz haftalarda
Leyla Zana ve
arkadaþlarýnýn hapisten
çýkýþlarýnýn ilk günlerinde
burjuva medya bile þaþkýn-
lýk içinde barýþ ve kardeþ-
likten söz ederken ilk oyun
bozanlýðý yapan parti MHP
idi. Ýkincisi ise CHP oldu.
Baykal Leyla Zana ve
arkadaþlarýnýn barýþ gir-
iþimleriyle ilgili görüþü
sorulduðunda þu cevabý
verdi:

"Birileri yine Türkiye'yi
karýþtýrmak istiyor. Ýzin ver-
meyeceðiz". Evet.. Bu konu-
da bu sözleri söyleyen
adam þimdi yine CHP'nin
baþýndaysa fazla yoruma
gerek var mý?

Tüm politik söylemini
köhnemiþ bir laikliðe
indiren, her politik sorunda
ortalýkta çokça dolaþan ege-
men sýnýfýn en ortalama
fikirleri üzerine kuran,
hatta Kürt sorunu ve barýþ
konusunda görüldüðü gibi
ortalama fikirlerin de
gerisinde seyreden bir
parti, bir kez daha Baykal'ý
baþkan seçerek uzun
süredir taþlarýný döþediði
geleceðinin yolundan çýk-
mayacaða benziyor.

Bu arada geçmiþin
anýlarýyla hala CHP'li olan,
"Þu Baykal bir gitse de…"
diye yakýnan mücadele
içindeki insanlar da bir kez

daha umutsuzluða sürük-
lendi bu kurultayla.
Baykal'a bakýp bakýp
yaralarýný deþmek yerine

anti kapitalist harekete ve
oradaki sola bakmazlarsa
umutsuzluklarý sonsuzca
sürecek gibi bu partide.

Bir süre önce Kamu
Yönetimi Temel
Kanununu gündeme
getiren ancak tepkiler
üzerine erteleyip
kanunun geçiþini daha
sonraki bir tarihe
erteleyen hükümet þimdi
hýzla yerel yönetimler ile
ilgili kanunlarý meclisten
geçiriyor. Ýl Özel Ýdareleri
Kanununu meclisten
geçiren hükümet þimdi de
Belediyeler Kanunu'nu ve
Büyükþehir Belediyeleri
Kanunu'nu gündeme aldý.

Tüm bu kanunlarýn
içinde yer aldýðý "Kamu
Yönetimi Reformlarý"
özellikle uluslar arasý ser-
mayenin son yýllardaki
dayatmasýyla Türkiye'nin
kamu yönetiminde ser-
mayenin önünde engel

olan pürüzleri kaldýrmayý
hedefliyor. Bu reform
paketi içindeki tüm
kanunlar özelleþtirmeyi
hýzlandýracak, çalýþanlarýn
tüm sosyal kazanýmlarýný
kaybetmesine yol açacak
düzenlemeler içeriyor. 

Belediyeler Kanunu'nun
gerekçesinde "yapýlan
düzenlemelere göre
belediyeler bir çok iþ ve
hizmetler bakýmýndan
yaptýrma veya iþlettirme
yöntemlerini kullanmaya
da yetkili olacaklardýr"
deniliyor. Yani zaten tem-
izlik, su, bakým onarým vs.
gibi iþlerin bir çoðunu yýl-
lardýr özel taþeron þir-
ketlere yaptýrmaya
baþlamýþ olan
belediyelerin önü daha da
açýlarak her türlü hizmet

sýnýrsýzca özelleþtirilebile-
cek.

Gündemdeki Kanun ile,
genel bütçeden yerel bütç-
eye ayrýlan payýn komik
bir þekilde % 5 olduðu
Türkiye'de Belediyelere
ayrýlan kaynaklar daha da
kýsýtlanarak belediyelerin
kaynak için borçlanma ve
özelleþtirme yoluna git-
meleri teþvik ediliyor.

"Kamu Yönetimi
Reformu"nu tamamlaya
gayretli görünen Tayyip
Erdoðan ve arkadaþlarý
bu yasayý da geçirerek
uluslararasý sermayeyle
birlikte gördükleri rüyayý
gerçek kýlmak için ne
kadar gayretli olduklarýný
gösteriyorlar. Onlarýn
rüyasý her þeyin ser-
mayenin elinde olduðu,

tüm kamusal, sosyal
hizmetlerin parasýz
yapýlamayacaðý, bu
hizmetlerin sendikasýz,
sigortasýz, asgari ücretli,
çalýþma saatleri sýnýrsýz,
iþten her an atýlabilen
iþçilerle yapýlmasý.
Böylelikle kar adý altýnda
insanlýðýn kanýný daha
fazla emmeye devam
etmeyi planlýyorlar. Ama
özelleþtirmeler sürecinde
görüldüðü gibi yýllardýr
tüm planlarý yüzüne
gözüne bulaþan sermaye
bu iþte de birden baþarýlý
olamayacak. Yani bu
saldýrýlara karþý mücadele
etmek için daha çok fýr-
satýmýz olacak. Dileyelim
ki bu fýrsatlarý kaçýrmay-
alým.

"Kamu Yönetimi
Reformu" ile kamu kurum-
larýnýn iþlevlerini özelleþ-
tirmeye çalýþan hükümet
þimdi de "Sosyal Güvenlik
Reformu"nu açýkladý.

Reforma göre tüm sosyal
güvenlik kuruluþlarýnýn tek
çatý altýnda toplanmasý,
genel saðlýk sigortasý uygu-
lamasýna geçilmesi yer
alýrken emeklilerin
maaþlarýnýn düþürülmesi
gibi yeni projeler de
bulunuyor. Mevcut kanuna
göre çalýþanlar çýplak ücret-
lerinin % 65'ini emekli
maaþý olarak alýrken, yeni
tasarýlar yasalaþýrsa yarýsýný
alabilecekler.

Enflasyon
canavarýmýz,
yeraltýnda

Aylardýr bizi "ekonomi
düzeliyor" diye kandýrmaya
çalýþýyorlar. "Enflasyon bu
ay eksi oldu", "altý aylýk
enflasyon da zaten yüzde 3"
diyerek ayný hayale tüm
emekçileri de inandýrmaya
çalýþarak kamudaki
memurlara yaptýklarý % 6
zammý yeterli gösteriyor,
diðer sektörlerdeki bundan
sonra yapýlacak maaþ zam-
larýna aslýnda gerek
olmadýðýný anlatýyorlar.
Oysa kira artýþý gelen bir

iþçinin ev sahibi bu eksi
enflasyon hikayelerini pek
bilmiyor. Çocuklarýn giysi,
okul, beslenme masraflarý
nedense hep enflasyonun
üzerinde artýyor. Sanki
enflasyon canavarý "illegale
geçmiþ" gibi.

Çalýþanlarýn her fýrsatta
boðazýný sýkmayý alýþkanlýk
haline getirenler bu son
reformla da saðlýk sigor-
tasýnýn özelleþtirildiði ve
sosyal güvenliðin büyük
finans þirketleri için bir sek-
tör haline getirildiði bir
"sosyal güvenlik sistemi"
getirirken, bu sistemde
emeklilerin son tutunacak-
larý dal olan maaþlarýný da

týrpanlamadan rahatlamay-
acak görünüyorlar.

Egemen sýnýfýn, bir yanda
Büyük Ortadoðu Projesi,
NATO zirvesinin
Türkiye'nin önünü açtýðý vs.
konuþurken, tek gündemi-
nin bu olmadýðý görünüyor.
Savaþýn kaný sermayeyi
beslemeye yetmiyor.
Onlarýn ihtiyacý çalýþanlarýn
maaþlarýný en az aldýðý
(mümkünse olmadýðý), gele-
cek güvencelerinin
olmadýðý, seslerini en az
çýkardýðý bir dünya. Tüm
reformlarý bunun için.
Güvenliðimiz ve gele-
ceðimiz için bu reformlara
direnmek gerekiyor. 

CCHHPP KKoonnggrreessii

Baykal ile ayný yolda devam

KKaannuunnllaarr  bbiirr  bbiirr  ççýýkkýýyyoorr::

Kamunun tasfiyesi tam gaz!

Sosyal güvenliðimiz tehlikede!

DDEEHHAAPP ÝÝssttaannbbuull  ÝÝll  BBaaþþkkaannýý  CCeemmaall  KKaavvaakk  BBÝÝAA-
NNeett’’ee  yyaappttýýððýý  aaççýýkkllaammaaddaa  ““NNAATTOO pprrootteessttoossuunnuu
ddeesstteekklleeddiikklleerriinnii  aannccaakk  PPaazzaarr  ggüünnkküü  mmiittiinnggee  kkiittlleesseell
kkaattýýllýýmmýýnn  ssaaððllaannmmaassýý  iiççiinn  öözzeell  bbiirr  ççaabbaa  ssaarrff
eeddiillmmeeddiiððiinnii”” ssööyylleemmiiþþ..

CCeemmaall KKaavvaakk  ddeevvaammllaa  ““BBiirr  ttaarraaffttaa  NNAATTOO’’yyuu  pprroottee-
ttoo  eeddiipp,,  ööttee  yyaannddaann  KKüürrttlleerriinn  kkaattlleeddiillmmeessiinnee  kkaarrþþýý
ççýýkkmmaayyaann  iinnssaannllaarraa  bbiirr  mmeessaajj  vveerrmmeekk  iisstteeddiikk”” ddiiyyoorr..

ÖÖnncceelliikkllee,,  bbiirr  öörrggüüttüünn  bbaaþþkkaa  öörrggüütt  yyaa  ddaa  kkiiþþiilleerree
kkýýzzaarraakk  bbiirr  ppoolliittiikk  ttuuttuumm  aallmmaassýý  aannllaaþþýýllýýrr  ggiibbii  ddeeððiill..
DDEEHHAAPP bbeellllii  kkii  TTüürrkk  ssoolluunnaa  kkýýzzýýyyoorr,,  eelleeþþttiirriiyyoorr  vvee
kkeennddiissii  ddee  kkaarrþþýý  oollmmaassýýnnaa  rraaððmmeenn  NNAATTOO vvee  BBuusshh’’aa
kkaarrþþýý  mmüüccaaddeelleeddeenn  ççeekkiilliiyyoorr  yyaa  ddaa  ssaaddeeccee  sseemmbboolliikk
oollaarraakk  kkaattýýllýýyyoorr..  BBööyyllee  bbiirr  ttuuttuumm  oollaammaazz..  YYaa
NNAATTOO’’yyaa  vvee  BBuusshh’’aa  kkaarrþþýýssýýnn  yyaa  ddaa  ddeeððiillssiinn..
KKaarrþþýýyyssaann  mmüüccaaddeelleeyyee  kkaattýýllýýrrssýýnn,,  ggöösstteerriiddee  eenn  bbüüyyüükk
ggüüççlleerriinnllee  yyeerr  aallýýrrssýýnn  yyaa  ddaa  NNAATTOO’’yyaa  vvee  BBuusshh’’aa  kkaarrþþýý
ddeeððiillssiinnddiirr  vveeyyaa  bbuu  kkoonnuuddaa  iikkiirrcciikkllii  ggöörrüüþþlleerriinn
vvaarrddýýrr  oo  ttaakkddiirrddee  ggöösstteerriiyyee  kkaattýýllmmaazzssýýnn..

EEððeerr  kkaattýýllaaccaaððýýnn  ggöösstteerriiddee  eelleeþþttiirrddiiððiinn  ggöörrüüþþlleerree
ssaahhiipp  ggrruuppllaarr,,  öörrggüüttlleerr  vvaarrssaa  bbuu  sseenniinn  hhaakkllýý  bbiirr
mmüüccaaddeelleeddeenn  ççeekkiillmmeennee  nnaassýýll  nneeddeenn  oollaabbiilliirr??
NNAATTOO’’yyaa  kkaarrþþýýyyssaann,,  ddaaððýýttýýllmmaassýýnnýý  iissttiiyyoorrssaann,,
BBUUsshh’’uunn  vvee  AAmmeerriikkaa’’nnýýnn  oorrttaaddooððuu’’ddaann  ççeekkiillmmeessiinnii
iissttiiyyoorrssaann,,  IIrraakk’’ttaa  iiþþggaalliinn  bbiittmmeessiinniiiissttiiyyoorrssaann  oo
ttaakkddiirrddee  ggöösstteerriiyyee  bbüüttüünn  ggüüççlleerriinnllee  kkaattýýllmmaakk  zzoorruunn-
ddaassýýnn..  HHiiççbbiirr  aaççýýkkllaammaa,,  hhiiççbbiirr  nneeddeenn  tteerrssiinnii  ddooððrruu-
llaayyaammaazz..

AAççýýkk  kkii  DDEEHHAAPP  yyöönneettiicciilleerrii  ddee  bbööyyllee  ddüüþþüünnüüyyoorr-
llaarrddýýrr..  YYookkssaa  þþiimmddiiyyee  kkaaddaarr  oonnllaarrccaa,,  yyüüzzlleerrccee  ggööss-
tteerriiyyee  hheepp  aayynnýý  nneeddeennllee  kkaattýýllmmaazzllaarrddýý..  ÖÖyylleeyyssee,,
ssoorruunn  bbiirr  bbaaþþkkaa  yyeerrddee..

AAssýýll  ssoorruunn  KKüürrtt  hhaarreekkeettii  iiççiinnddee  AABBDD’’nniinn  IIrraakk’’aa
ssaallddýýrrýýssýýnnaa  kkaarrþþýý  aaççýýkk  vvee  nneett  bbiirr  ttuuttuummuunn  oollmmaa-
mmaassýýddýýrr..  SSaavvaaþþ  kkaarrþþýýttýý  hhaarreekkeett  bbaaþþllaaddýýððýýnnddaann  bbeerrii
DDEEHHAAPP ggöösstteerriilleerree  yyaa  hhiiçç  kkaattýýllmmaammaakkttaaddýýrr,,  yyaa  ddaa
ççookk  ssýýnnýýrrllýý,,  kküüççüükk  ggüüççlleerrllee  kkaattýýllmmaakkttaaddýýrr..

OOyyssaa,,  TTüürrkkiiyyee’’ddee  yyaaþþaayyaann  iinnssaannllaarrýýnn  bbüüyyüükk  ççooððuunn-
lluuððuu,,  TTüürrkk  yyaa  ddaa  KKüürrtt,,  ssaavvaaþþaa,,  AABBDD’’nniinn  IIrraakk’’aa
ssaallddýýrrýýssýýnnaa,,  IIrraakk’’ýý  iiþþggaall  eettmmeessiinnee  kkaarrþþýýddýýrr..  HHaallkkaa
ddaayyaannaann  bbiirr  hhaarreekkeett  bbuu  ttuuttuummuunn  kkaarrþþýýssýýnnaa  hheeççeemmeezz
yyaa  ddaa  bbuu  kkoonnuuddaa  aaççýýkk  vvee  nneett  bbiirr  ttuuttuumm  aallmmaammaazzllýýkk
eeddeemmeezz..

EEððeerr  ssaavvaaþþaa  vvee  iiþþggaallee  kkaarrþþýý  aaççýýkk  ttuuttuumm  aallmmaazzssaann
hhaallkk  ddeesstteeððiinnii  yyiittiirrmmeeyyee  bbaaþþllaarrssýýnn..  BBeellkkii  ddee  DDEEHHAAPP
yyöönneettiicciilleerrii  bbuu  kkoonnuuyyuu  bbiirr  ddee  bbuu  aaççýýddaann  ddüüþþüünn-
mmeelliiddiirr..

BBiizz,,  DDEEHHAAPP’’ýýnn  NNAATTOO’’yyaa,,  AAmmeerriikkaa’’nnýýnn  IIrraakk’’ýý  iiþþggaa-
lliinnee  kkaarrþþýý  ççýýkkmmaassýý  ggeerreekkttiiððiinnee  iinnaannýýyyoorruuzz..  AAmmeerriikkaann
eemmppeerryyaalliizzmmiinnee  vvee  oonnuunn  bbuuggüünnkküü  tteemmssiillcciissii  BBuusshh’’aa
kkaarrþþýý  ççýýkkttýýkkllaarrýýnnaa,,  ççýýkkmmaallaarrýý  ggeerreekkttiiððiinnee  iinnaannýýyyoorruuzz..

EEzziilleenn  hhaallkkllaarr  eezzeennlleerree  ddaayyaannaarraakk,,  ttüümm  eezzeennlleerrii
kkaarrþþýýllaarrýýnnaa  aallmmaaddaann  öözzggüürrllüükklleerriinnii  kkaazzaannaammaazzllaarr..  

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii

DEHAP 27  Haziran’a
niye  katýlmamýþ?

EEððiittiimm-SSeenn’’ee  aannaaddiillddee
eeððiittiimm  iisstteeddiiððii  iiççiinn  ddaavvaa

BBiirr  ttaarraaffttaann  TTRRTT aaddýýnnaa  KKüürrttççee  ddeemmeeddeenn  KKüürrttççee
yyaayyýýnn  yyaappýýyyoorr,,  KKüürrttççee  eeððiittiimmii  sseerrbbeesstt  bbýýrraakkýýllýýyyoorr,,
AAvvrruuppaa  BBiirrlliiððii’’nnee  ggiirrmmeekk  iiççiinn  TTBBMMMM  hheeyyeeccaann  iiççiinnddee
kkooþþuuþþttuurraa  kkooþþuuþþttuurraa  yyaassaallaarr  ççýýkkaarrýýyyoorr,,  ööbbüürr  yyaannddaa
iissee  ““aannaaddiillddee  eeððiittiimm  iisstteeddiiððii””  iiççiinn  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  eenn
bbüüyyüükk  sseennddiikkaassýýnnaa  kkaappaattmmaa  ddaavvaassýý  aaççýýllýýyyoorr..

TTaamm  bbiirr  iikkii  yyüüzzllüüllüükk..  
AAnnaa  ddiillddee  eeððiittiimm  ççookk  uuzzuunn  ssüürreeddiirr  eeððiittiimm  eemmeekkççii-

lleerriinniinn  ttaarrttýýþþttýýððýý  vvee  ssaavvuunndduuððuu  bbiirr  ttaalleepp..  YYaakkýýnn
zzaammaannddaa  bbuu  ttaalleebbii  ssaavvuunndduukkllaarrýý  iiççiinn  bbiirr  ggrruupp
üünniivveerrssiittee  ööððrreecciissiinnee  ddee  iiddaarrii  ccaazzaallaarr  yyaaððddýýrrýýllmmýýþþttýý..

ÝÝþþççiilleerr  vvee  eemmeekkççiilleerr  KKüürrttlleerriinn  bbuu  eenn  ddooððaall  hhaakkkkýýnnýý
ssaavvuunnmmaayyaa  ddeevvaamm  eeddeecceekkttiirr..  AABB’’yyee  yyaarraannmmaakk  iiççiinn
ddeeððiill,,  aannaa  ddiillddee  eeððiittiimm  hheerr  iinnssaann  iiççiinn  eenn  ddooððaall  hhaakk
oolldduuððuu  iiççiinn..

AMERÝKAN  ÝMPARATORLUÐUNUN
BÜYÜK  STRATEJÝSÝ

Alex Callinicos

ZZ  YYaayyýýnnllaarrýý
çýkýyor
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CChhrriiss  HHAARRMMAANN

Dünyanýn egemen sýnýflarý bize
devrimin ne mümkün olduðunu
ne de istenir bir þey olduðunu
söylüyorlar. Sadece yeni bir
ürünü, mesela yeni bir arabayý
ya da birayý bize satmak istedik-
lerinde devrimden bahsediyor-
lar. Oysa, devrim modern
dünyada devrim daima olan
birþey. Hemen hemenb bütün
Avrupa ülkeleri ya bir devrim ya
da devrime çok yakýn bir geliþme
yaþamýþlardýr.

1917 Rus devrimi, 1916-21
Ýrlanda ayaklanmasý, 1918-19
Alman-Avusturya devrimleri,
1931 ve 1936 Ýspanya devrimleri
var. Paris’i, Atina’yý, Kuzey
Ýtalya kentlerini 1944’de Nazi
iþgalinden kurtaran ayaklan-
malar var.

1953’de Doðu Almanya’daki
ayaklanma, 1956 Macar Devrimi,
1968’de Fransa’da ki Mayýs olay-
larý, 1974-75 Portekiz Devrimi,
1980-81’de Polonya’daki
Dayanýþma’nýn ortaya çýkýþý, ve
1989-90 Doðu Avrupa devrim-
leri.

Birleþmiþ Milletler’d etemsil
edilen Üçüncü Dünya ülkelerinin
çoðunun temsilcileri Batýlý
sömürgeci güçlere karþý devrimci
hareketler olmasaydý orada otu-
ruyor olamazlardý.

Birleþik Devletler 1860’larýn
baþýndaki iç savaþ sýrasýndaki
devrimci perspektiflerle þekillen-
di. Ýngiltere yakýn zamanda
devrimci bir geliþme yaþamamýþ
neredeyse tek ülke durumunda.
Ne var ki eðer 1649’da devrimci
bir hareket kralýn kafasýný
kesmemiþ olsaydý bugünkü
bütün kurumlar farklý olabilirdi.

Devrimlerin yaygýnlýðý aslýnda
kimseyi þaþýrtmamalý. Bütün 

modern dünya çok hýzla
deðiþen bir ekonomik sistemle,
kapitalizm ile þekillenmiþtir.

Kapitalizmin itici gücü kâr ve
zenginliðin birikimi için kör bir
rekabettir. Sürekli olarak tarýmý,
sanayiyi, ulaþýmý ve insanlarýn
yaþam koþullarýný deðiþtirir.

Ýnsanlarý dünyanýn çeþitli böl-
gelerindeki köylerden koparýp
dev kentlere gönderir.
Milyonlarca insaný dünyanýn bir
köþesinden diðer köþesine savur-
du. fabrikalara, bürolara týktý.
Çalýþan emekçilere iki, üç yýlda
bir ekonomik kriz olduðunu,
baþka bir yerde iþ aramalarýný
söyler. Sosyal haklar, emeklilik
vs vaad eder sonra sorgusuz,
sualsiz geri alýr.Ve sonunda da
eðer taleplerine boyun eðmez-

lerse üretimi baþka bir yere taþýy-
caðýný söyler.

Bütün bunlar 230 yýl önce
sanayi kapitalizminin doðmasýn-
dan önceki, toplumu belirleyen
ekonomik koþullarýn ve sosyal
yaþamýn deðiþiminin çok yavaþ,
olduðu toplumdan çok farklý.

O toplumlarda egemen sýnýflar
topluma herþeyin dün olduðu

gibi yarýn da ayný olacaðýný
söyleyen muhafazakar fikirleri
anlatýrlar, bu tür fikirleri destek-
lerlerdi.

Kapitalist sýnýfta kendisi için
çalýþanlara benzer bir zihinzel
zincir vurmak istiyor. Ancak
böyle bir þeyi uzun bir süre için
yapamýyorlar. Ekonomik geliþ-
menin muazzam hýzý sosyal

çalkantýlarý beraberinde getiriyor.
ve insanlarýn fikileri bu sosyal
çalkantýlarla þekilleniyor.

Kapitalizmin yükselme dönemi
toplumda devrimci deðiþimlerin
yaþandýðý bir dönem oldu.
Kapitalizm öncesi sýnýf yapýlan-
masýnda zenginliklerini oluþtur-
muþ olan kapitalistler veya bur-
juvalar bu yeni durumu kendi

ihtiyaçlarýna uygun bir biçimde
þekillendirmek istediler. Bu,
toplumun kontrolü için
mücadele etmekti.

Ancak bu mücadele kapitalist-
lerin yenidnen saf muhafazakar-
lýpa geri dönebilecekleri bir, birk-
erelik süreç deðildi. Üretimdeki
hýzlý deðiþimler yeni kapitalist
çýkarlar ortaya çýkarýyordu ve bu
da toplumda yeni deðiþimleri
gerekli kýlýyordu. Bu süreç kapi-
talist üretimin her yükseliþinde,
deðiþiminde, yeniden
yapýlanýþýnda, yeniden ve
yeniden tekraqrlandý.

19’uncu yüzyýl sosyalistleri Karl
Marks ve Frederik Engels’in
dediði gibi: “Üretimin sürekli
devrimcileþmesi, bütün sosyal
koþullarýn kesintisiz altüst oluþu,
sürekli belirsizlik ve ajitasyon
burjuva çaðýný önceki dönemler-
den ayýrd eder. Bütün sabit, don-
muþ iliþkiler, onlarý takip eden
köhnemiþ, eski ve antika  fikirler-
le birlikte kenara itilirler, ve
bütün yeni ortaya çýkan iliþkiler
ve fikirler daha yerleþmeden
antikalaþýrlar. Katý olan herþey
erir.”

Bu taným kapitalizmin þimdil-
erde genel olarak “küreselleþme”
olarak tanýmlanan evresi için de
geçerlidir. “Serbest pazarlar” ve
“yeni liberalizm” kapitalizmin
daha önce kendisine hizmet
eden, sosyal kurumlarý da yýk-
masýný, daðýtmasýný engelleyen
zincirlerinde de kurtulmasýna yol
açýyor.

Kapitalist hükümetler sistemin
krizlerinden kurtulmak için daha
önce o krizleri kjontrol etmek
için gerekli diye tanýmladýklarý
yöntemlere karþý çýkýyorlar.
“Rekabet edilebilirliðin” kapital-
izmin bütün diðer ham maddel-
erden daha fazla baðýmlý olduðu
petrol rezervelerinin yanýp
tükenmesini engellediðini iddia
ediyorlar.

Süreç içinde, kapitalizm “sara
etkisi” yolu ile görülmemiþ bir
boyutta çevre kirliliði yaratýyor.
Bu kirliliðin uzun dönem etkisi
insanlýðýn yaþama olanaklarýnýn
ortadan kalkmasý olabilir.

Kýsa dönemli etkisi ise kapital-
ist rekabeti kaos düzeyinde art-
týrmak olacak. En büyük kapital-
ist güç, ABD petrolü kaybet-
memek için herkesi savaþla
tehdit ediyor. Ýþte 21’inci yüzyýl-
da durum bu. Ýstikrarsýz bir
dünya ve bu dünyada devrim
geçmiþte olduðundan daha az
deðil, aksine daha büyük bir
olasýlýk. 

Sürekli deðiþen ve
istikrarsýz bir dünya

DEVRÝMCÝ  SÜREÇ
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ABD'nin son yýllardaki
tüm baþkanlarý tarafýndan
dünyadaki her türden
kötülüðün simgesi olarak
gösterilen Saddam
Hüseyin en sonunda kendi
deyimiyle “Bush’un seçim
kampanyasý için düzenlen-
miþ bir tiyatroda” yargýlan-
maya baþlandý.

Saddam Hüseyin,
çýkarýldýðý ilk duruþmada,
mahkemeyi tanýmadýðýný
ve avukatý olmadan hiçbir
belgeyi imzalamayacaðýný
söyledi. Ayrýca gerçek
suçlunun Bush olduðunu
söyledi.

Saddam Hüseyin
kimdir?

Saddam Hüseyin
yargýlanmayý hak eden bir
diktatör. Bundan kimsenin
þüphesi yok. Irak zindan-
larýnda yok ettiði ya da
çürümeye terk ettiði bin-
lerce insaný hatýrlamak
yeterli. Bunlarý hatýrla-
mayanlar ise Halepçe
katliamý baþta olmak üzere
Kürtlere ve Þiilere dönük
sayýsýz katliamý mutlaka
hatýrlayacaklardýr. Saddam
Hüseyin'in tarihi, darbe,
cinayet, katliam, Kürtlere
karþý kimyasal silahlarla
uyguladýðý kitle
katliamlarýyla dolu.

Fakat asýl sorulmasý
gereken soru þu: Saddam
Hüseyin bu kanlý tarihini
hangi güçle yazabildi?
Nasýl bu kadar uzun bir
süre iktidarda kaldý?
Saddam Hüseyin'i kim
destekledi? Kýsacasý,
kimdir Saddam Hüseyin?

Saddam Hüseyin ve
arkadaþlarý

20 yýl önce. O zamanlar
Baþkan olan Ronald
Reagan'ýn özel temsilcisi
olarak Baðdat'ta bulunan,
Ulusal Güvenlik Karar
Yönergesi'nde yer alan
ifadelerle, Saddam'a
"Irak'ýn doðal zenginlik-
lerinin el deðiþtirmesi Batý
için stratejik bir yenilgi ola-
caktýr," diyen önemli bir
ABD temsilcisi var. Bu
adam, artýk tüm dünyanýn
tanýdýðý Donald Rumsfeld.
Bush yönetiminin patron-
larýndan birisi.

Baðdat ile Washington
arasýndaki, 1967 Arap-

Ýsrail savaþý ile kesilmiþ
olan, yakýn iliþkiler böylece
yeniden ve daha etkin bir
biçimde kurulacaktý. Bir yýl
geçmeden Washington
Saddam'la iliþkilerini tama-
men normalleþtirecek ve
hatta diktatörün, Ýsrail'le
barýþ yapmaya teþne tam
boy bir "ýlýmlý Arap" haline
geldiðini ileri sürecekti.
(IPS, 16/12/2003, Jim
LOBE)

Rumsfeld 20 Aralýk
1983'te Sadam Hüseyin'le
ilk görüþmesinde Irak'ýn
kimyasal silah kullanýmýný
gündeme getirmemiþti.
Rumsfeld, uzun zaman, bu
meseleyi Saddam'la
görüþmelerinde dile
getirdiðinde ýsrar ettiyse
de Dýþiþleri Bakanlýðý
arþivlerinin açýlmasýndan
sonra hikayesini
deðiþtirmek sorunda kaldý.
Bu belgelere göre
Rumsfeld, konuyu
Saddam'a deðil, ayrýca
görüþtüðü o zamanki dýþiþ-
leri bakaný Tarýk Aziz'e
açmýþtý. 

Sonraki beþ yýl boyunca
Washington sessiz sedasýz
Saddam'a yenilgiden kur-
tulmasý için gereken askeri
donanýmý, hatta Ýran asker-
lerine ve Kürt sivillere
karþý kullanacaðý kimyasal
silahlarý saðladý. Asýl
önemli olan
Washington'un bu
kimyasal silahlarýn özellik-
le sivillere karþý kul-
lanýmýný desteklememiþ
olmamasý deðil, Reagan
yönetiminin bunlarýn Irak
tarafýndan kullanýlmasýný
kýnamaktan kaçýnmasýydý.
(IPS, 16/12/2003, Jim
LOBE)

Saddam Hüseyin
ve CIA

Saddam Hüseyin'in CIA
ile ilk temaslarý çok
eskilere dayanýr. 1958'de
Batý yanlýsý Kral Faysal'ý
devirerek iktidara geçen
General Abdül Kerim
Kasým'a karþý 1959'da, CIA
destekli bir suikast giriþi-
minde yer alýþýna kadar
gider.

General Kasým'ýn Baas
Partisindeki bir darbeyle
devrilmesi çok þaibelidir.
Fakat Baas Genel
Sekreteri'nin darbeden
sonra, "iktidara CIA tre-

nine binerek geldik," söz-
leri ABD'nin Irak'taki kol-
larýnýn ne kadar uzun
olduðunu gösteriyor.

Bu darbenin ardýndan
Saddam Hüseyin partinin
gizli istihbarat biriminin
baþýna geçti ve CIA'nin
verdiði listelerde yer alan
devrimcileri öldüren
Ulusal Muhafýz Birliklerini
yönetti. 

Reagan'ýn Saddam
ile iliþkisi

Reagan yönetimi 1981
sonlarýnda Baðdat'ýn
Ýran'la savaþý kay-
betmesinin Washington'un
bölgesel çýkarlarý üzerinde
yýkýcý bir etkide bulu-
nacaðýný görünce iþleri
kenardan izlemeyi býraktý.
Irak 1982'de ABD'nin
"terörizm destekçileri" lis-
tesinden çýkarýldý, mil-
yarlarca dolarlýk tarýmsal
kredi ve "çifte kullaným"
olanaðý bulunan mal ithali
iznine kavuþtu. Bu mallar
arasýnda hem sivil hem
askeri amaçlarla kullanýla-
bilen kimyasal silahlar,
geliþmiþ iletiþim donanýmý
ve teknolojisi de vardý. 

Ýran stratejik dengeyi
kendi lehine çevirmeyi
sürdürdükçe durum daha

da acil bir karakter
kazandý.

26 Kasým 1983'te Reagan,
Baðdat güçlerinin Ýran
saldýrýlarýný durdurmak
için kimyasal silahlar kul-
landýðýnýn ABD istih-
baratýnca öðrenilmiþ
olmasýna karþýn 114 No.lu
Milli Güvenlik Karar
Yönergesi'ni imzaladý.
Rumsfeld bu karardan az
sonra Baðdat'ý ziyaret etti
ve bu ziyaret 1985'te
Washington'un Saddam'a
1,5 milyar dolar deðerinde,
aralarýnda Irak'ýn nükleer
ve biyolojik silah pro-
gramýnda da kullanabile-
ceði þarbon türevleri ve
zehirler saðlamasýyla
sonuçlandý. 

Saddam Hüseyin'in
Irak'taki yükseliþinde ve
her türlü insanlýk dýþý
uygulamasýnda, kitle imha
silahlarý kullanmasýnda,
kimyasal silah edin-
mesinde, en büyük dostu,
her zaman ABD yönetim-
leri olmuþtur. ABD yöne-
timlerini yargýlamadan,
özellikle bugün Bush'u
iþlediði savaþ suçlarý
nedeniyle yargýlamadan,
sadece Saddam Hüseyin'i
yargýlamak yeterli deðildir.

SSaaddddaamm  HHüüsseeyyiinn,,
mmiisskkeett  bboommbbaallaarrýý  vvee  CCIIAA

CIA ayný zamanda eski görevlisini silah ve Ýran
birliklerinin hareketi konusundaki istihbarattan
yoksun býrakmamakla görevlendirilmiþti.
Teiccher'in 1995'te verdiði yeminli ifadesine göre
zamanýn CIA müdürü William Casey bu görevi hiç
ihmal etmeden yerine getirmiþti. 

Casey, örneðin, Ýran'ýn "insan dalgalarý" taktiðine
karþý kullanmasý için Irak'a misket bombalarý saðla-
mak üzere Þili'deki silah þirketi Cardoen'i devreye
sokmuþtu.

AABBDD  hheerr  ttüürrddeenn  ddeesstteeððii  vveerrddii
Saddam Washington'dan kredi, teçhizat ve örtülü

askeri desteðin yaný sýra Birleþmiþ mÝlletler ve
baþka kurumlarda savaþta yasak silahlarý kullan-
masýndan ötürü kýnamalara ve ABD kongresinin
yardýmý kesme çabalarýna karþý diplomatik destek
de alýyordu.

CCIIAA  vvee  HHaalleeppççee  kkaattlliiaammýý
Saddam Mart 1988'de Halepçe'de Kürt sivillere

karþý zehirli gaz kullanarak 5 bini aþkýn insaný
öldürdüðünde CIA ona istihbarat ve diðer yardým-
larý saðlýyordu. 

Saddam Hüseyin yargýlanýyor!

Bush da yargýlansýn!
Saddam  Hüseyin'in  Irak'taki  yükseliþinde  ve  her  türlü  insanlýk  dýþý  uygulamasýnda,  kitle

imha  silahlarý  kullanmasýnda,  kimyasal  silah  edinmesinde,  en  büyük  dostu,  her  zaman  ABD
yönetimleri  olmuþtur.  ABD  yönetimlerini  yargýlamadan,  özellikle  bugün  Bush'u  iþlediði  savaþ

suçlarý  nedeniyle  yargýlamadan,  sadece  Saddam  Hüseyin'i  yargýlamak  yeterli  deðildir.
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DDÜÜNNYYAA

DEFOL BUSH

AKP hükümetinin
bütün çabalarýna rað-

men Ýstanbul
Kadýköy’de toplanan

50 bin kiþi “NATO’ya,
Bush’a ve Irak’ýn iþga-

line” karþý yürüdü.
Sabahýn erken saat-

lerinden itibaren
iskeleler kapatýldý,

vapurlar çalýþtýrýlmadý
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“Katil Bush
bugün kaç çoc
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h, hesap ver
cuk öldürdün”



Bir kampanyanýn örgütleniþi
KKüürreesseell  BBaarrýýþþ  vvee  AAddaalleett
KKooaalliissyyoonnuu  EEkkiimm  22000033’’ddeenn
iittiibbaarreenn  ““ggeellmmee  BBuusshh””
kkaammppaannyyaassýýnnýý  öörrggüüttlleemmeeyyee
bbaaþþllaaddýý..

Kampanya 8 Ocak günü
Ýstanbul’da yapýlan bir
basýn açýklamasý ile Memet
Ali Alabora tarafýndan ilan
edildi.

Yaklaþý 7 ay süren kam-
panya giderek hýz kazandý
ve yayýldý.

24 Ocak günü 'Savaþsýz
Bir Dünya Ýçin Uluslar
arasý Buluþma' adlý, yurt
dýþýndan konuþmacýlarýn
da katýldýðý bir sem-
pozyum düzenlendi.

Sempozyuma, Ýngiltere'-
den 'Stop The War
Coalition' aktivisti, gazete-
ci ve yazar Kevin
Ovenden, ABD'den
'Military Families Speak
Out' aktivisti Micheal
Phearson, sanatçý Zeynep
Tanbay, Mazlum-Der
Ýstanbul Þubesi Baþkaný
Ahmet Mercan, Küresel
Barýþ ve Adalet
Kolaisyonu'ndan Hakan
Tahmaz, Ýsrailli barýþ
aktivisti, Gazeteci, yazar,
eski milletvekili Uri
Avnery, gazeteci Ragýp
Duran, Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu'nda
Roni Margulies, Yýldýz
Önen ve Mehmet Ali
Alabora katýldýlar.

Ýstiklal’de eylem

20 Mart günü, Irak’a
savaþýn yýldönümünde
BAK Irak’ta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu ve Ýsgal
Karþýtý Komiteler ile birlik-
te Ýstanbul’da Taksim mey-
danýnda bir gösteri yapýldý.

Gösteriden sonra Ýstiklal
caddesine yürüyüþe geçen
BAK kitlesi gider3ek
büyüyen canlý bir yürüyüþ
yaptý.

Ayný gün BAK Ankara,
Ýzmir, Aliaða, Trabzon,
Bursa, Gaziantep, Ordu,
Çorum ve Sivas'ta da gös-

teriler yaptý.
Ýstanbul'da basýn açýkla-

masýný Mehmet Ali
Alabora ve Görkem
Yeldan, Ankara'da ise
TMMOB Genel Baþkaný
Kaya Güvenç okudu. Ýstan-
bul ve Ýzmir'deki eylem-
lerde Ýngiltere Stop The
War Coalition'un sözcü-
lerinden Lindsey
German'ýn ve Yunanistan
Savaþ Karþýtý hareketinden
Petros'un destek mesajlarý
okundu. Eylemlere
Türkiye çapýnda toplam 10
bin kiþi katýldý.

Felluce ile
dayanýþma

BAK aktivisteri 9 Nisan’da
ise Irak’ýn Felluce kentin-
deki direniþi desteklemek
için sokaklara çýktý.

Ýstanbul Saraçhane’deki
basýn açýklamasýný DÝSK
genel Baþkaný Süleyman
Çelebi okudu.
Ayrýca Adana ve izmir’de
de gösteriler yapýldý. 3 gös-
teriye 1000 kiþi katýldý.

10 Nisan'da Ýzmir
Barosu'nda "Kürsel kapital-
izm, savaþ, silahlanma, þid-
det ve NATO" konulu bir
sempozyum gerçekleþtirdi.
DÝSK, TÜRK-ÝÞ, TMMOB,
ve Ýzmir Tabip Odasý ve
Öðrenci Muhalefeti ve
KESK Ýzmir Þubeler
Platformu temsilcileri
katýldý. Yaklaþýk 250
kiþinin katýldýðý sem-
pozyumda Küreselleþme
ve Þiddet, Küreselleþme ve
Savaþ, Küreselleþme,
Ordularýn Yeni Rolleri ve
NATO, Küreselleþme ve
Emek Hareketi gibi konu-
lar tartýþýldý. Sempozyuma
Melek Göregenli, Ýstanbul
BAK'tan Nuri Ödemiþ,
Doðan Tarkan, Hayri
Kozanoðlu, Nilgün Toker
Kýlýç, KESK Genel Baþkaný
Sami Evren, Hilal Küey,
Aydýn Engin, Ömer
Laçiner konuþmacý olarak
katýldýlar.

Uluslararasý
mücadele günü

16-18 Nisan'da Ýstanbul'-
da yapýlan Avrupa Sosyal
Forumu hazýrlýk toplan-
týsýnda yapýlan uluslararasý
savaþ karþýtlarý toplantýsýn-
da 26-30 Haziran tarihleri
arasý Küresel Eylem
Haftasý ilan edildi.

Yunanistan savaþ karþýtý
hareketinden gelenler
'Gelme Bush' kampa-
nyasýný Yunanistan'da
merkezi kampanyalarý
olarak örgütleyeceklerini
ilan ettiler.

Güçler birleþiyor

BAK bu arada 27 Haziran
gösterisini mümkün olan
en geniþ katýlýmla yap-
maya karar verdi ve Ýþgale
karþý Komiteler ve adýný
NATO ve Bush karþýtý
Birlik olarak deðiþtiren
Koordinasyon’la
görüþmeleri baþlattý.
Böylece en büyük güçleri
bir araya gelmesi için çalýþ-
malar baþladý.

BAK’ýn tek koþulu
eylemin þiddet içermeyen
doðrudan eylem olmasýy-
dý. 

Bu arada 15 Mayýs'ta
Beþiktaþ iskelesinde Irak'ýn
iþgalini kýnayan bir basýn
açýklamasý yapýldý. 

23 Mayýs Pazar günü
Saraçhane'den Beþiktaþ'a
'Gelme Bush' bisiklet turu
düzenlendi. Ardýndan
Beþiktaþ iskelesinde Ufuk
Uras tarafýndan Ýsrail'in
Filistinlilere yönelik
saldýrýlarýný kýnayan bir
basýn açýklamasý yapýldý. 

2 Haziran Çarþamba
günü Mustafa Alabora,
Mehmet Ali Alabora, Ufuk
Uras, Zeynep Tanbay,
Gencay Gürsoy'un da
katýlýmýyla Taksim'de 5
Haziran'da Saraçhane'de
yapýlacak 'Gelme Bush'
basýna açýklamasýna çaðrý

yapýldý ve halka bildiri
daðýtýldý.

Miting ve konser

5 Haziran'da Saraçhane
Parký'nda Barýþ Giriþimi ile
birlikte Bush Gelmeden
önce bir kez daha 'Gelme
Bush!' demek için bir mit-
ing yapýldý.

Eyleme aþýrý yaðmura
raðmen 1000 kiþi katýldý.

12 Haziran'da ise
Kadýköy Özgürlük
Parký'nda 'Gelme Bush'
konseri yapýldý.

Konsere Bulutsuzluk
Özlemi, Iþýðýn Yansýmasý,
Kara Güneþ, Kardeþ
Türküler, Mor ve Ötesi,
Onur Akýn, Rojin, Vedat
Sakman, Yaþar Kurt ve
Zeynep Tanbay katýldý.
Binlerce kiþinin izlediði
konserde sinema sanatçýsý
Mustafa Alabora Nazým
Hikmet'in, "23 Sent'lik"
isimli þiirini okudu. 

15 Haziran Salý günü
Tünel Meydaný'nda sanatçý
ve aydýnlarla birlikte
Gelme Bush standý açýldý.
Stand açýlýþýna Mahir
Günþiray, Zeynep Tanbay,
Genco Erkal, Menderes
Samancýlar, Mehmet
Güleryüz, Atýf Yýlmaz,
Ufuk Uras, Hayri
Kozanoðlu ve  Mustafa
Alabora katýldýlar.

Ýzmir mitingi

19 Haziran'da Ýzmir
Cumhuriyet Meydaný'nda
KESK, DÝSK, TMMOB,
Küresel BAK, NATO ve
Bush Karþýtý Birlik ve
Ýþgale Karþý Komiteler
tarafýndan 'Ýþgale, Bush'a
ve NATO'ya Hayýr' mitingi
yapýldý.

Mitingde Yaþar Kurt ve
No Name grubu þarký
söylediler. Ortak metni
TMMOB ÝKK'dan ve
Küresel BAK sözcüsü
Musa Çeçen okudu.

Mitinge 2000 kiþi katýldý. 

Barýþ buluþmasý

19-25 Haziran tarihleri
arasýnda Ýstanbul'da 'Onlar
savaþ ve iþgali, biz barýþ ve
özgürlüðü konuþuyoruz'
þiarýyla BBaarrýýþþ  BBuulluuþþmmaassýý
toplantýlarý düzenlendi.

Toplam 16 toplantý ve bir
þiir maratonu yapýldý.

Toplantýlara, Christoph
Aguiton, Doðan Tarkan,
Sevgi Göðçe, Ufuk Uras,
Hrant Dink, Ýpek Çalýþlar,
Mehmet Bekaroðlu, Þenol
Karakaþ, Ahmet Mercan,
Ertuðrul Kürkçü, Saruhan
Oluç, Yýldýz Önen, Melda
Keskin, Psk. Behice Boran,
Psk. Dr. Nazým Sevim,
Kaya Güvenç,  Nuri
Ödemiþ, Roni Margulies,
Tayfun Mater, Fatma Gök,
Ýsmail Kaplan, Berna
Kuleli, Bikem Ekberzade,
Müge Ýplikçi, Gülden
Sönmez, Hakan Tahmaz,
Mete Çubukçu, Seyfi
Öngider, Masis Kürkçügil,
Nuh Köklü, Serkan Dadak,
Fikret Ýlkiz, Mete Çubukçu,
Prof. Rona Aybay, Prof.
Turgut Tarhanlý, Dr. Önder
Özkalýpçý, Dr. Ümit Biçer,
Dr. Ümit Þahin, Hilal
Küey, Hülya Üçpýnar,
Müge Sökmen, William
Peden, Murat Çelikkan,
Nevin Sungur, Ertan
Keskinsoy, Tuna Türkmen,
Kýbrýs Milletvekili Ýzzet
Ýzcan, Synaspysmos Dýþ
Ýliþkiler sorumlusu Aliki
Papadomihalati ve Hayri
Kozanoðlu konuþmacý
olarak katýldýlar.

Barýþ Buluþmasý toplan-
týlarýna toplam 800 kiþi
katýldý.

25 Haziran Cuma günü
Ýzmir ve Ýstanbul'da Bush
ve Blair hakkýnda suç
duyurusunda bulunuldu
ve  Cenevre
Sözleþmeleri'ne göre Bush
ile Blair'in savaþ suçlularý
olduklarý savunularak
Türkiye'ye geldiklerinde
tutuklanmalarý istendi.

26 Haziran Cumartesi,
yani Bush'un Ankara'ya
geldiði gün Ankara'da
içinde Küresel Bak'ýn da
bulunduðu NATO, Ýþgal
ve Bush karþýtý platform
tarafýndan kitlesel bir mit-
ing düzenlendi. Mitinge 10
bin kiþi katýldý.

Toplantýlar

27 Haziran’a hazýrlýk
olarak Adana, Adapazarý,
Akhisar, Aliaða, Ankara,
Antalya, Aydýn, Balýkesir,
Bartýn, Bursa, Bursa
Üniversitesi, Orhangazi,
Çanakkale, Çerkezköy,
Çorlu,  Çorum, Denizli,
Edirne,  Gaziantep,  Gebze,
Hopa, Ýzmir, Ege Üniver-
sitesi, 9 Eylül Üniversitesi,
Maraþ, Kýrklareli, Kocaeli,
Lüleburgaz, Manisa,
Mersin, Muðla, Niðde,
Ordu, Samsun, Sivas,
Tekirdað, Trabzon olmak
üzere toplam 33 ilde BAK
toplantýlarý yapýldý.

Bunlarýn 16 tanesinde
kampanya süresince
toplantýlar yapýldý.

Ayrýca Ýstanbul'da
Baðcýlar, Gaziosmanpaþa,
Kadýköy, Beyoðlu, Avcýlar,
Zeytinburnu, Bakýrköy,
Kuzguncuk, Maltepe ve
Esenler'de, Marmara
Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu, Yýldýz
Teknik Üniversitesi ve
Galatasaray Üniversite-
si'nde toplantýlar yapýldý.

800 üye

Yapýlan etkinliklerde 800
kiþi BAK aktiivisti olmak
istediðini bildirdi ve sonra-
ki etkinliklere katýldý.

Kampanya boyunca
toplam 40 bin adet bülten,
50 bin adet pul, 5000 adet
kaðýt bayrak, 200 adet bez
bayrak, 100 bin adet bildiri,
15 bin adet afiþ, 100 adet
önlük, 10 bin adet rozet
yaptýrýldý.



Leyla Zana ve diðer Kürt
milletvekillerinin serbest
býrakýlmasý ve TRT'de "kýr-
mançi" ve "zazaca" yayýn-
larýn baþlamasý üzerine her
kesimde bir tartýþma
baþladý. Önce gerçekten
büyük bir iyimserlik sardý
her yerde. Gerçekten de
milletvekillerinin serbest
býrakýlmasý ile bazý
Kürtlerin de ifade ettiði
gibi, eksik, kýsýtlý komik de
olsa devlet televizyonunda
Kürtçe yayýn yapýlmasý
büyük geliþmelerdi
Türkiye için.

"Huzur ve barýþ
ortamý"

Zaten Öcalan'ýn
yakalanýp hapse atýl-
masýnýn ardýndan Kürt
hareketinin barýþ sürecini
baþlatmasý Kürtler için
biraz rahatlama saðladý.
Yýllarca yaþamlarýný
silahlarýn, çatýþmalarýn,
iþkencelerin arasýnda
sürdürmeye çalýþan, köy-
leri ve evleri yakýlýp baþka
kentlerdeki sefil ve
paramparça yaþamlara
sürüklenen, Doðunun kent
merkezlerinde yürürken
her an enselerinde bir
kurþun veya satýrla yaþam-
larýnýn son bulmasý
kaygýsýný taþýyan… insan-
lar için son yýllar çok
huzurlu geçti.

Gerçekten önceki yýllara
göre "huzur ve barýþ
ortamý" içindeydik. Bu
"huzur ve barýþ ortamý"nýn
Kürtler açýsýndan ne anla-
ma geldiði bir yana Batý'da
ve Türk solunda da önem-

liydi bu ortam. Bizler bura-
da bir çok sýkýntýdan kur-
tulduk. Her asker
cenazesinde sokaklarý
dolduran faþist güruhlarýn
yarattýðý aðýr þovenist
havadan, her tarafta kan ve
þiddetin her þeyi belirlediði
politik bir ortamdan,
Devletin Kürtlere
saldýrýrken daha da baskýcý
ve sert hale gelen aðýr anti
demokratik uygula-
malarýndan da bir nebze
kurtulduk. Daha ötesi; ter-
cihlere zorlanmaktan, taraf
olmaktan, en uzaðýmýzýn
bile politik icaplar
nedeniyle de olsa yakýnlýk
kurmak zorunda olduðu
Kürtler'e karþý duyduðu-
muz eziklikten de kurtul-
duk.

Ne yaptýk o yýllarda?

Peki Türk solu olarak ne
yaptýk biz o yýllarda?
Yakýp yýkmalar köyleri de
aþýp kentleri sardýðýnda,
tank mermileriyle kentler
bombalanýp "PKK yaptý"
denildiðinde; Batýdaki
öðrenci, sendikacý Kürtler

gözaltýna alýnýp iþkence
gördüðünde, kaçýrýlýp
öldürüldüðünde; DEP'li
Vedat Aydýn Diyarbakýr'da
öldürüldüðünde; Bir grup
Kürt milletvekili arkalarýn-
da yüzlerce polis, asker ve
özel tim eþliðinde Batman
sokaklarýnda dolaþýrken
onlardan biri olan Mehmet
Sincar sokak ortasýnda
vurularak
öldürüldüðünde; DEP
binalarý, Gündem gazetesi
bombalandýðýnda… ne
yaptýk biz?

Ýþte o yýllarda "biz" Türk
solcularýndan bazýlarý,
taraflar arasýndaki durum
o kadar açýkken, Kürt
hareketini, onlarýn poli-
tikalarýný eleþtirip durdu.
Zaman zaman devletin
açýk anti demokratik ve
yasa dýþý uygulamalarýna
karþý çýkýp bu nedenle
bedel ödeyenler de oldu
ama genel eðilim Kürtlere
akýl vermekti.

Öcalan yakalandýðýnda
da ayný þey oldu. Türk sol-
unun bir bölümü tamamýy-
la sessiz kaldý. Sözde
"radikal" solcularýn

tamamýna yakýný Öcalan'a
"Ýmralý bülbülü" diyen-
lerde uç noktasýna varan
bir saldýrýya giriþtiler.
Onlara göre de Öcalan
"direnmeliydi", silahlý
savaþa devam etmeliydi.
Kürtler yine yarana-
mamýþtý biz Türk solcularý-
na.

Harekete ne önerilirse
önerilsin, bugün de ayný
tutum devam ediyor: Uzak
durma, sorunu çözmek
için çaba göstermeye
yanaþmama ve akýl verme.
Hatta daha ileri gidip
aðabeylik yapma..

Bugün dünden
farklý deðil

Evet, çok þey deðiþti.
Savaþ yýllarýnýn bedelini 10
yýl hapisle ödeyen Leyla
Zana þimdi "gerekirse
barýþýn bedelini ödeye-
ceðiz" diyor. Bugün barýþ
için mücadelenin savaþtan
daha zor olduðunu söylüy-
or. Hareket içinde Zana ve
arkadaþlarýyla birlikte fark-
lý sesler de çýkýyor. Zaten
Kongra Gel de artýk

ateþkesin bittiðini ilan etti.
Þimdi hareket savaþ ve
barýþ arasýnda çok gergin
bir çizgide ilerleyecek.

Peki Türk solu ne
yapacak bugün? Dün
olduðu gibi bugün de
Kürtler bizi zor durumda
býrakýyor diye onlara
hesap mý soracak? Yoksa
kalýcý bir barýþ için
mücadele mi edecek?

Geçmiþ zaman hayali
belki ama þunu herkes bir
düþünse: Türk solu 15-20
yýl önce Kürt sorununun
çözümü için mücadele ede-
bilmiþ olsaydý.. Kürt
Milletvekilleri, aydýnlar,
politikacýlar öldürülürken,
hapse atýlýrken onlara
destek verebilseydi..
Köylerin boþaltýlmasýný
engelleyebilseydi.. Hiç
deðilse 28 Þubat dümenine
takýlýp mücadeleye ara
vereceðine Susurluk'un
hesabýný sonuna kadar
görüp kirli savaþ yýllarýnýn
tüm muhasebesini ortaya
dökerek sorumlulardan
hesap sorabilseydi.. Evet
bunlar olabilseydi bu nok-
tada olur muyduk?

Barýþý kazanmak için

Türk solu Kürt hareke-
tinin "eski" þiddet poli-
tikasýna dönmesini
eleþtirmeden önce kendisi
"yeni bir þeyler" söylese
çözüm yollarý daha çok
açýlacak. Bugün þiddeti
önlemenin yolu Kürtler
açýsýndan eþit ve adil bir
barýþ saðlanmasýdýr. Bu
barýþý saðlamak için hep
"aman ha dikkat edin",
"aman bunu yapýn, þunu
yapmayýn" aðabeyliklerine
soyunmak yerine somut
talepleri sahiplenmektir.

Kürtlerin talepleri þiddet
kullanýp kullanmamak
tartýþmalarý etrafýnda
deðildir. Çok somut akla
yakýn talepleri vardýr.
Kürtlerin hapisliði Leyla
Zana ve arkadaþlarýnýn
Abdullah Gül'ün ifadesiyle
"aklanmadan ve yeniden
yargýlanmak üzere" serbest
býrakýlmasýyla bitmez.
Kürtlere politika yapma
talebi ile ikide bir kapatýlan
partilerin baský altýndaki
faaliyetlerini çok aþar. Kürt
dili üzerindeki baský ve
yasaklar TRT yayýnlarýyla
bitmez. O güzel afiþ slo-
ganýnda söylendiði gibi,
"Kürt halký bir dershaneye
sýðmaz"..

Þimdi Zana ve
arkadaþlarý somut barýþçý
taleplerle mücadeleye
devam edecekler.
Yanlarýnda olacak mýyýz?..

EEmmrree  AAKKYYOOLL

SAVAÞ ve BARIÞ
Þimdi Zana ve arkadaþlarý somut barýþçý
taleplerle mücadeleye devam ediyorlar.

Yanlarýnda  olacak  mýyýz?..



RRaaggýýpp  DDUURRAANN  

Aslýnda 'Yeni' sözcüðünü en çok reklamcýlar kul-
lanýr. Reklamcýlýk, çürüðü saðlam, eskiyi yeni,
pahalýyý ucuz gösterme sanatýdýr. Bu nedenle SOL
için, özel olarak 'Yeni' sýfatýný kullanmaya  gerek
yok. Aksine, belki de, bugün 60-65 yaþýndaki
Amerikalý gazetecilerin mesleðe iliþkin þiarlarýnda
olduðu gibi, 'Eski deðerlere geri dönelim' ilkesini
benimseyebiliriz.

''YYüürreekk,,  hheerr  zzaammaann  ssoollddaaddýýrr'' Fransýz Sosyalist
Partisinin bir zamanlar seçim kampanyasý sloganýy-
dý. SOL ile sað arasýndaki mücadele romantik
dolayýsýyla duygusal bir mücadele deðil.
Nörologlardan esinlenebiliriz: Beynin sol
yarýmküresi düþüncenin, yaratýcýlýðýn mecrasýdýr. 

Yeni Dünya Düzeni, Neo-Liberalizm ya da
Küreselleþme, yüzyýldýr bildiðimiz Kapitalizmin 21.
yüzyýl vitrin, kýlýf ve giysileriyle donatýlmýþ, süslen-
miþ versiyonundan baþka bir þey deðil. SOL ise,
özünden, tarihinden, geleneklerinden bir þey
yitirmeden, isyancýlýðýn, muhalefetin, devrimciliðin,
halkçýlýðýn, kamu çýkarýný savunmanýn, dayanýþ-
manýn kýsacasý özgürlük-eþitlik-kardeþliðin delikan-
lý  ismi olmalý.

Solculuk, vakti zamanýnda, Sovyet ya da Çin

taraftarlýðý olarak algýlandýðý için, þimdi de
Duvar yýkýlýp, Rusya Federasyonu mafya kapital-
izmine yenik düþüp, Çin de piyasa sosyalizmi
adý verilen 'kuru su' haline geldiði için, solculuk,
onlarýn deyimiyle 'reyting kaybediyor'. Solun
baðýmsýzlýðýný ve özgürlüðünü, özgür-
lükçülüðünü bir kez daha yüksek sesle ilan
etmek gerek. 

Deðer yargýlarý sýralamasýný alteden saða
karþý, paranýn yerine insaný, rekabetin yerine
dayanýþmayý, müþterinin yerine yurttaþý koya-
bilirsek, SOL doðrulmaya baþlar. Üstelik tüm bun-
larý, onlarýn güreþ minderinde deðil kendi
çayýrýmýzda yapmalýyýz. Yani mesela solcu reklam
olmaz, solcu kitle imha silahý olmaz, solcu sömürü
olmaz, solcu iþgal olmaz. 

Sol aslýnda tarihi, felsefi, ideolojik anlamda sað-
dan her zaman her yerde daha güçlü, daha zengin.
Bu gücü, bu zenginliði günlük yaþama tercüme
etmek gerek. 

Açýk farkla olmasak da bu aralar maðlup durum-
dayýz. Merak etmeyin ilk kez maðlup duruma
düþmedik. Bizim takým genç, enerjik ve umut dolu.
Üstelik sað, kendilerinin dýþýndaki odaklara baðým-
lý. Bizim ise kendi gücümüze dayanarak saðý
yenme olanaðýmýz var. Maç bitmedi, bitmeyecek...

YYEENNÝÝ  BBÝÝRR

SSOOLL
ÜZERRÝNETTARRTTIÞMALARR

Sol,  yeni  saðdan  daha  yeni,  daha  özgür,
daha  renkli,  daha  somut,  daha  popüler  olsa...

Dinamik bir
politik odaða
ihtiyacýmýz var

Evet, gerçekten de yeni bir
sola ihtiyacýmýz var. Hem de
hýzla, en kýsa zamanda.

Radikal bir sol olmalý bu.
Kapitalizmin sýnýrlarýný taný-
mayan, kapitalizmi
devirmeyi hedefleyen, yani
ücretli emek sömürüsünün
tüm mekanizmalarýný
daðýtýp, yerine, demokratik,
özyönetime dayalý planlý bir
ekonomiyi temel alan
sömürüsüz bir dünyayý
hedefleyen bir sola ihtiy-
acýmýz var.

Anti kapitalist hareket,
eðer iyi deðerlendirebilirsek,
sola, yenileþmek,
radikalleþmek ve kitle-
selleþmek için muazzam bir
fýrsat sunuyor. Ama þu nok-
taya da dikkat etmemiz
gerektiðini düþünüyorum:

Yeni bir sol, her þeye sýfýr-
dan baþlayan, her bir politik
tanýmý yeniden yapmak
zorunda olan bir sol deðil.
Elektriði her gün yeniden
keþfetmeye gerek duyma-
mamýz gibi, sosyalizm
mücadelesinin bir dizi poli-
tik ve örgütsel baþlýðýnda da
üzerinde yükselebileceðimiz
dev gibi bir miras olduðunu
görmeliyiz. Hem yeni
hareketi deðerlendirmek
gerekir hem de bu mirasa
sahip çýkmak gerekir.

Anti kapitalist hareketle
birlikte yeni radikalleþen
kuþaklara, bu mirasýn,
hareketin sorunlarýna çözüm
üretmek için çok güçlü bir
dayanak olduðunu göstere-
bilmeliyiz.

Hareket içinde radikalleþen
aktivistler, otomatikman,
sosyalist sola katýlmak
zorunda deðiller.

Yeni bir sol, bu aktivistleri
kazanmak için, devrimci
geleneðin bugünkü
hareketin önünü açacak ve
ayný zamanda bugünkü
hareketle geliþecek dinamik
bir politik odak olduðunun
gösterilmesiyle
örgütlenebilecek.

Bu yüzden sol, bir dizi
hastalýktan, uzlaþmacýlýk,
parlamentarizm, milliyetçi-
lik, anti kapitalist olmayan
bir anti emperyalizm gibi
politik yanýlsamalardan
hýzla kurtulmalýdýr.

Ancak, bugün var olan
hareket göstermektedir ki
yenilenmiþ bir sol hýzla yük-
seliyor. Bize düþen görev bu
yükseliþin hýzýný arttýrmaktýr

ÖÖzzddeenn  DDÖÖNNMMEEZZ

En önemlisi 
Enternasyonalizm

Yeni sol, tutucu ve hiyer-
arþik yapýlardan olduðu
kadar, milliyetçi perspekti-
flerden de uzak durularak
inþa edilebilir ancak.
Enternasyonalizm, soyut bir
mücadele ilkesi deðildir.
Bazý uluslar arasý günlerde
anma toplantýlarý düzenle-
mek hiç deðildir.
Enternasyonalizm, kapital-
izme karþý mücadelenin,
ancak kürsel düzeyde bir-
leþik bir biçimde
örgütlenebilirse kazanabile-
ceðini bilmek ve her günkü
mücadelenin bu yaklaþýmla
örgütlenmesi demektir.

Anti kapitalist hareket bu
yönde çok öðretici adýmlar
atýyor. 15 Þubat 2003 günü,
tüm dünyada on milyonlar-
ca insan, ABD'nin Irak'a
saldýrýsýný engellemek için
sokaklara çýktý.

ABD'de üniversitelerde
sürdürülen "No Logo" kam-
panyasý, Üçüncü Dünya
ülkelerinde ezilen emekçi
sýnýflarýn haklarýný korumak
için örgütleniyor.

Ya da ATTAC'ýn "Tobin
Vergisi" kampanyasý, ulus-
lararasý para hareketlerinde
vergi kesintisini
öngörürken, bu kesintilerin
tüm emekçiler için kullanýl-
masýný amaçlýyor. 

Jubile 2000 kampanyasý,
borçlarýn silinmesi için
mücadele ediyor.

Bu çok müthiþ bir küresel
dayanýþma aðý anlamýna
geliyor.

Anti kapitalist aktivizmin
bu enternasyonalist yak-
laþýmý, örneðin Türk solu
içinde çok sýk örneðini
gördüðümüz milliyetçi yak-
laþýmlarla kýyaslanamaz
bile. 

Türkiye'de ABD'nin Irak'a
saldýrýsýndan önceki eylem-
lerde bile "Tam baðýmsýz
Türkiye" sloganlarý öne
çýkartýlýyordu. Solun bir ke-
simi, ancak, Türkiye'yi hedef
tahtasýnda gördükleri için
savaþ karþýtý eylemlere
katýldýlar.

Ne kadar ilginç ki, 1917
yýlýndan sonra, devrimci
Rusya'da iktidarda olan
Lenin ve Bolþevikler,
"Gerekirse Alman devrimi
için kendimizi feda ederiz"
diyorlardý. Bugün de savaþ
karþýtlarý içinde de küre-
selleþme karþýtý hareket
içinde de ayný yaklaþýma
sahip olan, doðal bir enter-
nasyonalist yaklaþýmla
mücadele eden geniþ ve
genç bir radikal kesim var.
Bu kesim savaþý durdurmak
için ABD'deki savaþ karþýt-
larýna güç kazandýrmak
zorunda olduðunu biliyor.
Bu yüzden tüm eylemler,
eþgüdümlü ve küresel bir
biçimde örgütleniyor.

Sol, bu yaklaþýma sonuna
kadar sahip çýkmadan,
enternasyonalist bir deprem-
le yeniden harmanlanmadan
güçlenmesi olanaklý deðil.

FFuunnddaa  BBAAYYSSAALL

27 Haziran mitinginde solun
diziliþi ile gösteri boyunca farklý
bir hava içinde olan Küresel
Barýþçýlarýn diziliþi bile birbir-
lerinden çok farklýydý.

Sol örgütlerin çoðu, ama
neredeyse hepsi diyebileceðimiz
kadar çoðu, sýraya girmiþ bir
biçimde yürüyorlardý. Üçerli,
beþerli sýralar. Aralýklý bir
sýralanýþ.

Bu tür yürüyüþ yaþam içinde
karþýmýza iki yerde çýkar. Önce
okulda. Bizi zorla sýraya sokarlar,
ön sýra ile arka sýra mesafe alýr ve
yürünür. Ya istiklal Marþý söyle-
mey, ya “Ne mutlu Türküm”
demeye gidilir.

Sonra askerlikte karþýmýa çýkar.
Orda da sürekli “disiplinli” bir
biçimde sýra ile yürütülürüz.

Oysa savaþta hiç kimse sýrayla
yürümez. Ama sýrayla yürütmek,
otoriteye itaat için yapýlýr. Sýrayla
yürürken yürüyüþ kolunun baþýn-
daki subayýn otoritesi oluþur.

Peki bizim sol gruplar birer
askeri birlik midir? Bazýlarý kendi-
lerini öyle görüyor. Ama geri
kalanlar bu yürüyüþ tarzýný asýl
olarak disiplini saðlamanýn yaný

sýra büyük, çok görünmek için
yapýyor.

Oysa 40 ya da 70 ya da 100, 200
kiþisiniz. Ne yaparsanýz yapýn bu
gerçek deðiþmez ki. Beþerli deðil
de üçerli sýra yapýn, fark etmez.

Bir de iþçi kortejleri var. Orada
sýra falan yok. Ýçlerinden erkek
olanlar askerliklerini de yapmýþ
ama sýra yok. Ama KESK’de var
ya da var olmasý için bir çaba var
ama uyan fazla yok.

Bir de Küresel Barýþçýlar, BAK
korteji vardý. Bütün yürüyüþten
bütünüyle farklýydý. Sýra falan hak
getire. Hiyerarþi yok. sadece bir
hedef için bir araya gelenlerin
oluþturduðu gönüllü mücadele
birliði.

Diðer kortejler parti bayraklarý
ile dolu. BAK korteji ise çok daha
sade. Ellerde “Defol Bush”
pankartlarý. Genç ve atak. Yaþca
daha büyük olanlar da gene genç
ve atak. 1965’den beri hareket
içinde olan genç aktivistler var
aralarýnda.

Yeni bir sol herhalde bu tür kor-
tejleri oluþturmayý baþaranlarýn
arasýndan çýkacaktýr.

Sanýrým, BAK kortejinde

yürüyenlerin çok büyük çoðun-
luðu kendisini sadece “barýþ
aktivisti” olarak görmüyordur.
Onlar politik yelpazanin soluýnda
yer alýyorlar.

Zaten en sýk atýlan sloganýn “biz
anti, anti kapitalistiz” olmasý poli-
tik karakteri gösteriyor. Üstelik
yürürken daima çoðalan bu korte-
jin belki de en çekici sloganý bu.

BAK korteji sadece barýþ istemiy-
ordu. Emperyalistlere karþý diþi ile
týrnaðý ile direnen bir direniþi
destekliyordu. Irak kentlerini
teker teker sayýp, “Irak halký
kazanacaktýr” diye baðýrýrken,
“ABD ortadoðudan defol” derken
politik eðilimlerini gösteriyordu.

Yukarýda da deðindiðim gibi
yeni bir solun ortaya çýkmasýnýn
tek umudu bu tür hareketler.
BAK, þimdilik tek örnek. Bu
nedenle onu iyi korumak ve
geliþtirmek gerekir. Yarýn yeni
BAK’lar oluþabilir. Belki de BAK
daha geniþ kapsamlý bir örgütlen-
me olmayý tercih eder.
Bilmiyorum. Ama eminim gelecek
orada...

SSiinnaann  PPOOYYRRAAZZ

BAK’ýn  reddedilemez  farký  ve  umut!



27 Haziran Pazar günü Ýstanbul
Kadýköy'de "Defol Bush" yazýlý
yuvarlak dövizleriyle
("lolipoplarýyla") yürüyen
yüzlerce insan kimilerine göre
fazla neþeliydi.

Ortadoðu'nun kan gölü olduðu
þu günlerde Ýstanbul'da NATO
zirvesi toplanýrken, üstelik
George W. Bush Ýstanbul'dayken
bu kadar neþe neydi böyle? Böyle
düþünenlerin çoðu o gün
sendikasýnýn, partisinin veya
baþka bir örgütünün o gün her
zamankinden daha da durgun
görünen kortejinde monoton bir
þekilde yürüyordu. Bir kýsmý ise
28 ve 29 Haziran'da Ýstanbul
Mecidiyeköy veya baþka bir
eylem noktasýnda yaralanma ve
gözaltýna alýnma olasýlýðýný da
düþünerek katýlmayý planladýðý
eylemi düþünerek Küresel
BAK'ýn "neþeli" kortejine daha da
küçümseyerek bakýyordu.

Hangisi daha politik?

Küresel BAK korteji bu kortejin
o günkü kalabalýðýný ve halini
anlamayan arkadaþlarýn
sandýðýnýn aksine çok politik bir
kortejdi. Çünkü Küresel BAK,
Afganistan ve Irak iþgallerini
gerçekleþtiren ABD'nin bu
iþgallerden sorumlu olarak her
alanda boy gösteren baþkaný
Bush'un Ýstanbul'a geliþi vesile-
siyle iþgale ve küresel kapital-
izme karþý savaþsýz baþka bir
dünyanýn mümkün olduðunu
anlatýyordu.

Sol örgütlerin büyük
bölümünün NATO kampa-
nyalarý, ezberci sloganlarla
sürdürüldü. Küresel BAK'ý
"Gelme BUSH" sloganý nedeniyle
geri ve apolitik bir kampanya
yapmakla suçlayanlar kendi
kampanyalarýnýn "kitleleri bil-
inçlendireceði" iddiasýyla, kimse
tarafýndan anlaþýlamayan "teoril-
erle" dolu broþürler yazdýlar,
bildiriler ve afiþler yayýnladýlar.
Üstelik bu kampanyalar derin bir
apolitizme doðru yuvarladý
insanlarý. Çünkü bu kampanyayý
yürüten örgütlerin gündemi
örgütsel çýkarlar için ayak oyun-
larý, Küresel BAK'la rekabet,
örgütlerinin reklamlarý, polisle
çatýþarak ve gözaltýna alýnarak
"rüþtünü ispatlama" gibi apolitik
baþlýklardan öteye gidemedi.
Politik görünen yan ise söylem-
lerdi. Bunlar ise yýllardýr farklý
versiyonlarý herkes tarafýndan
ezberlenmiþ stalinizm,
reformizm, milliyetçilik,
Maoculuk ve Guevaracýlýðýn
çeþitli tonlarý arasýnda gezinen
söylemlerdi ve iddia sahiplerinin
aksine insanlarý politize etmek
bir yana politikadan bezdirici bir
sýkýcýlýða sahipti.

"Neþeli ol ki genç
kalasýn..." ya da
"Þimdi hep birlikte
halaya.."

Küresel BAK kortejlerinin
eylemlerdeki farklýlýðý "neþeli ol
ki genç kalasýn…" þarkýsý gibi bir
"laylaylom" havasýnda
görünebilir bazýlarýna. Bazýlarý
"orta sýnýf", "beyaz türk" vs. diye
de niteleyebilir. Ama ortada olan
bir þey var ki, o kortejde yer alan
insanlarýn önemli bölümü daha
Irak savaþý öncesinden beri yaz
kýþ sokaklarda stand açarak,
onlarca yüzlerce toplantý ve
etkinlik düzenleyerek, okul okul,
ev ev dolaþarak, bu arada solun
tüm ayak oyunlarýna takýlma-
maya çalýþarak, aileleriyle, okul
arkadaþlarýyla, komþularýyla
iþgal ve Bush hakkýnda sohbet
ederek, baþka bir dünyanýn
mümkün olduðu hayali ve
inancýyla mücadele ediyorlar.
Yani eyleme bir cafeye veya bara
gider gibi dans etmeye ve eðlen-
meye gelmiyorlar.

Peki niye neþeliler? Niye
olmasýnlar?.. Yani hayatýn baþka
alanlarýnda gülüp eðlenebilirken,
baþka kolektif etkinliklerde

hareketli bir halde bulunurken
niye eyleme çýkarken ciddi ve
asýk yüzlü olsunlar? Bu konuda
anlaþýlmaz bir þey de Küresel
BAK'çýlarý ritim aletleri çalýyor ve
hoplayýp zýplýyor diye eleþtiren
örgüt kortejlerinin çoðunda mut-
laka halay çekiliyor olmasýdýr..
Ne demeli, nasýl yorumlamalý?..

Mehmet Ali Alabora'nýn da
birkaç söyleþide dediði gibi
Küresel BAK'çýlar çok ciddi ve
politik þeyleri güler yüzle
anlatýyorlar. Dünyayý deðiþtirme
mücadelesi sýrasýnda eðleniyorlar
da. Bu tarz, savaþa, iþgale, kapi-
talizme karþý öfke duyan, bir
þeyler yapýlmasý gerektiðini
düþünen ama diðer örgütlerin
anlaþýlmaz, itici ve dýþlayýcý poli-
tika ve söylemleri nedeniyle
hareketten uzak kalan insanlarýn
harekete katýlmalarýný da kolay-
laþtýrýyor.

Yeni bir sol

Tüm geri solun eleþtirilerine

rað-
men iþgale ve Bush'a
karþý mücadelenin içinden yeni
bir sol doðuyor.

Bu sol bir politik çizgide
hareket ediyor. Kapitalizmin
küresel çaptaki egemenliðine
karþý küresel çapta süren
mücadeleye bakýyor; ondan
öðreniyor, bulunduðu yerde o
mücadelenin parçasý olduðu bil-
inciyle hareket ediyor. Bu sol,
bugün dünyadaki en radikal, en
kapsamlý, dünyayý en çok
dönüþtüren, dolayýsýyla olasý
tüm devrimci potansiyelleri
içinde taþýyan hareketin içinde
yer alarak devrimci bir sol
çizgide ilerliyor.

Bu sol militanlýðý (aktivistliði!)
sadece polisle çatýþmakta gör-
müyor. Aylarca süren programlý,
planlý, disiplinli bir kampanya
örgütleyebiliyor.

Bu sol çok demokratik bir sol.
Dünyayý kendisi gibi küçük gru-
plarýn dönüþtüreceðini ve bilinç-
siz kitleleri kurtaracaðýný düþün-
müyor. Mümkün olan en geniþ
kesimle birlikte hareket etmeye
çalýþarak, kendi içinde en çeþitli
fikirleri barýndýrmaya çalýþarak
bugünkü mücadelesinin çoðulcu-
luðunu geleceðin dünyasýnýn hep
birlikte kurulmasýnýn güvencesi
olarak görüyor.  

Kendi içinde demokratik bir
sol: Birlikte tartýþýyor, üretiyor,
yaptýðýný yeniden birlikte
tartýþýyor, yeniden birlikte karar
veriyor.

Peki bu sol ne kadar gerçek, ne
kadar mümkün? Þu anki haliyle
henüz çok küçük ve genç bir
hareket. Ama þu yeni ve küçük
haliyle bile "Gelme Bush" kampa-
nyasýyla mücadelenin ana gün-
demini belirlemeyi baþardý.
Kampanya tarzýyla geniþ kesim-
lerin ilgisini iþgale, kapitalizme
ve bunlara karþý mücadeleye
çekebildi. 27 Haziran'da
Kadýköy'de baþka türlü bir
eylemin de mümkün ve baþarýlý
olabileceðini gösterdi. Þimdi
yapýlmasý gereken bu hareketi
büyük bir enerjiyle daha da
ileriye götürürken yeni solu daha
fazla insanla daha çok tartýþmak.

EErrkkaann  KKAARRAA

Bu karamsarlar
hep ayný mý
kalacak?

2002 yýlýnda 1 Aralýk'ta
yüzün üzerinde örgütün bir
araya geldiði Irak'ta Savaþa
Hayýr Koordinasyonu Ýstan-
bul'da yaklaþmakta olan
savaþa karþý bir miting
düzenlemiþti. Mitinge katýlým
sayýsý hakkýnda rivayet
muhtelif olmakla birlikte 5 ila
10 bin arasýydý.

Bu eylemden sonra bir çok
sendikacý, solcu arkadaþýmýz
"Yav, o kadar örgüt bir araya
geldi, çýka çýka bu miting
çýktý. Hiçbir þey olmaz." dedi.
Sonra 2003 Ocak ayýnda bu
kez Türkiye geneline
yayýlmýþ eylemler oldu.
Arkadaþlar yine karamsardý:
"Eylemlere katýlým az. Yeni
insan gelmiyor. Sen, ben,
bizim oðlan…"

Sonra ne oldu? Ýþte o küçük
küçük eylemler, toplantýlar,
basýn açýklamalarý vs. derken
toplum genelinde çok geniþ
ve kararlý bir savaþ karþýtý
hava oluþtu. Sonra 1 Mart
oldu. Karamsar
arkadaþlarýmýz daha tezkere
oylamasýnýn sonuçlarý açýk-
lanmadan yakýnmaya
baþlamýþlardý: "Eh, fena
deðildi. Ama yine azdý. Bir
þey olmadý…"

Bu sene de Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu tarafýndan
Ocak ayýnda "Bush Gel-me,
Ýs-te-mi-yo-ruz" kampanyasý
baþlayýp, ufak tefek basýn
açýklamalarý, toplantýlar vs.
yapýlmaya baþlandýðýnda
karamsar arkadaþlarýmýz yine
gözlerini kara kara üzerler-
imize dikip yine benzer
þeyler söylüyorlardý.

En son Ýstanbul'da Barýþ
Giriþimi ve BAK tarafýndan
birlikte yapýlan bir kitlesel
basýn açýklamasýna 500 kiþi
katýlýnca bu kez Birgün
gazetesinin köþelerinde de
temsilciler edinmiþ olan
arkadaþlar "bakýn iþte, yine
kimse yoktu…" dediler.

Sonra ne oldu? Sonra 27
Haziran eylemi oldu.

Þimdi belki 27 Haziran'a
bakýp "Eee, ne oldu? Bush'a
bir þey mi oldu? Hem 50 bin
kiþilik genel katýlým, hem bin
beþyüz - iki bin kiþilik BAK
korteji çok azdý. Yok yok,
böyle olmuyor…" diyorlar,
diyecekler…

Doðrusu bu iki yýl boyunca
ben eylemlere katýlýmýn
azlýðýndan çok bu
arkadaþlarýmýzýn durumun-
dan dolayý sýkýldým. Ne bu
karamsarlýk? Hep böyle mi
kalacaklar?

Bir de karamsarlýklarýnýn
aþýlacaðý sýnýrý bildirseler de
bilsek. Yani "bir kampa-
nyanýn birinci eylemine þu
kadardan aþaðý insan katýlýr-
sa karamsar olurum abi.."
deseler, ona göre adým atsak.
Yoksa bir gün nasýl olup da
halkýn büyük çoðunluðu,
savaþý, savaþa yol açan
düzeni kaldýrýp atýp baþka bir
dünyayý kurduklarýnda mý
bu arkadaþlar "Hah þimdi
oldu iþte!" diyecek ve onlar
da biz de böyle mi rahatlaya-
caðýz?

KK..  SSOONNEERR

Kadýköy eylemi
Eski sol, yeni sol

YYEENNÝÝ  BBÝÝRR

SSOOLL
ÜZERRÝNETTARRTTIÞMALARR

GERÇEK MMAARRKKSSÝÝSSTT  GGEELLEENNEEKK NEDÝR?
John Molyneux

TROÇKÝ’NÝN MARKSÝZMÝ
Duncan HALLAS

Z Yayýnlarý



1

RRoonnii  MMAARRGGUULLÝÝEESS

Hükümet ve medya, haf-
talar boyunca, NATO
Zirvesi nedeniyle "bütün
dünyanýn gözlerinin"
Türkiye'nin üzerinde
olduðunu anlattý bizlere.
Bunun böyle olduðunu
kanýtlayabilmek için de,
NATO'nun ve Türkiye'nin
ne kadar kilit öneme sahip
olduklarýný anlattý.
Hükümetin bunu böyle
anlatmasý doðal. Ama iþin
ilginç tarafý, Türkiye solu-
nun geniþ kesimlerinin de
buna katýlmasý ve hatta bu
inanca daha da ayrýntýlý bir
þekilde sahip olmasýydý:
NATO Amerikan
emperyalizminin saldýrý
örgütü olduðu için önemli,
Amerika NATO'yu 'Büyük
Ortadoðu Projesi'ni (BOP)
uygulamanýn aracý olarak
kullanmaya çalýþýyor,
Türkiye BOP'un temel
unsurlarýndan biri olacak
ve zaten Zirve'nin Ýstan-
bul'da yapýlmasý da
Türkiye'nin BOP içindeki
vazgeçilmez rolüne iþaret
ediyor.

Kim korkar
BOP'tan?

Bütün dünya basýnýný
izlediðimi iddia etmiyo-
rum elbet, ama Ýngiltere
basýnýný çok yakýndan,
Amerika basýnýný daha
uzaktan izlemeye çalýþýyo-
rum. 'Büyük Ortadoðu
Projesi' ifadesine tek bir
kez rastlamadým.
Türkiye'nin vazgeçilmez
rolünü tartýþan yazýlar da
çarpmadý gözüme.

Çarpmadý, çünkü bugün
dünya gündeminin birinci
maddesi, tüm diðer gün-
dem maddelerini etkileyen
ve belirleyen madde, Irak.
Bunun yanýnda ne BOP'un,
ne de Türkiye'nin esamisi
okunuyor.

Irak savaþý daha þimdi-
den Ýspanya'da hükümetin
düþmesine yol açtý,
Ýngiltere'de Tony Blair'i bir
daha iyileþemeyecek þekil-
de yaraladý, Amerika'da
Bush'un Kasým ayýnda
büyük olasýlýkla seçimleri

kaybetmesine yol açacak.
Bunlardan daha da önem-
lisi, Amerika egemen
sýnýfýnýn saldýrgan
kanadýnýn tüm planlarý
Irak'ta bataða saplanmýþ
durumda.

Irak'ý (Afganistan gibi)
hýzla halledeceklerdi,
ardýndan 'þer ekseni'nin
geri kalanýný, Ýran'ý,
Suriye'yi, Libya'yý ve daha
bir dizi ülkeyi hizaya
getireceklerdi. Ýki temel
amaçlarý vardý.

Birincisi, özellikle Çin
gibi yakýn gelecekte
Amerikan hegemonyasýný
tehdit edebilecek ülkeleri
þimdiden markaja almaktý.
Bu ülkelerin, Amerika'nýn
uzun zamandýr gerilemek-
te olan ekonomik üstün-
lüðünü tehdit edecek
duruma gelmelerini
engellemek gerekiyordu.
Bu doðrultuda,
Amerika'yla askeri reka-
bete girmek zorunda
kalmalarý saðlanacak, ser-
maye birikimini ekonomik
deðil askeri alanlara yön-
lendirmek zorunda
býrakýlacaklardý. Çünkü

Amerikan egemen sýnýfýnýn
stratejik düþünürleri
Sovyetler Birliði'ni bu þek-
ilde çökerttiklerini
düþünüyorlar. Ayný þek-
ilde, Çin'in de, kay-
naklarýnýn önemli bir kýs-
mýný askeri harcamalara
akýtmak zorunda
býrakýlarak ekonomik
büyümesinin önünün
kesilebileceðini düþünüy-
orlar.

Amerika'nýn saldýrgan-
lýðýnýn, bütün "terörizme
karþý savaþ", "uygarlýklar
çatýþmasý" gibi çýðýrtkanlýk-
larýnýn ikinci amacý,
Amerika'nýn müttefik
rakiplerinin (Marks'ýn dey-
imiyle 'hýrsýz
kardeþler'inin), özellikle
artýk ekonomik olarak çok
üstün olmadýðý ama askeri
açýdan fersah fersah
ötesinde olduðu
Avrupa'nýn karþýsýnda,
üstün olduðu yönü öne
çýkarmak. Bir zamanlar
tüm dünyadaki üretimin
yarýsý Amerika'da yapýlýy-
ordu. Bugün, Avrupa
Birliði'nin toplam üretimi
Amerika'nýnkine eþit.

Askeri alanda ise durum
böyle deðil. Amerika'nýn
silahlanmaya, askeri harca-
malara ayýrdýðý kaynaklar,
listede kendisinden sonra
gelen on küsur ülkenin
toplam harcamalarýna eþit.
Dolayýsýyla Amerika,
Avrupa sermayesini ve
büyük þirketlerini Irak'tan
dýþlarken, bunu ekonomik
üstünlüðüyle deðil, askeri
üstünlüðünü kullanarak
yapabiliyor ancak.

Yeni Bir Amerikan
yüzyýlý

Kýsacasý, dünyanýn gün-
demindeki proje, BOP
deðil, 'Yeni Bir Amerikan
Yüzyýlý' projesi. Yukarýda
Amerika'nýn amaçlarýný
anlatýrken kullandýðým
cümlelerden hiçbiri bana
ait deðil. Hepsi Amerika
egemen sýnýfýnýn Bush
tarafýndan temsil edilen
kanadýnýn 'think tank'-
lerinin, danýþmalarýnýn,
'yeni tutucular' (neocon'lar)
denilen düþünürlerinin
cümleleri (örneðin, bakýnýz
www.newamericancentu-

ry.org).
Ne var ki, 'Yeni Bir

Amerikan Yüzyýlý' projesi,
100 küsur bin Amerikan
askeriyle birlikte, Irak çöl-
lerinde, Baðdat ve
Felluce'nin ara sokaklarýn-
da takýlýp kalmýþ durumda:
Beklenmedik bir direniþ,
dünya (ve hatta Amerika)
kamuoyunda beklenmedik
ölçüde olumsuz bir tepki,
sokaktaki Avrupalý tarafýn-
dan epey zamandýr yapýl-
makta olan ama artýk
sokaktaki Amerikalýnýn
bile yapmaya baþladýðý
Vietnam benzetmesi,
Amerikan ekonomisinin
kaldýrýp kaldýramayacaðý
kuþkulu olan bir maliyet,
ve baþka bir yere saldýr-
mak için gerekli, fakat
Irak'tan çekilmesi olan
mümkün olmayan askeri
güçler.

Özetlersem, Amerikan
hegemonyasýnýn ve
dolayýsýyla dünyanýn gele-
ceði bugün Irak'ta tayin
ediliyor. Sadece savaþla
ilgili olarak deðil, her açý-
dan. Amerika Irak'ta
muzaffer olursa baþka bir

dünyada yaþayacaðýz, Irak
direniþi kazanýrsa baþka bir
dünyada. Amerikan
emperyalizmi bugün ya
Irak'ta zafer kazanacak, ya
Irak'ta ölümcül bir darbe
alacak.

BAK ve "Gelme
Bush"

Amerika Irak'ta yapmak
istediklerini baþarýyla
gerçekleþtirebilirse, bunun
sonucu sadece yeni
ülkelere saldýrmasý, yeni
savaþlar açmasý olmayacak.
Ayný zamanda, dünya ser-
mayesinin tüm dünyaya
dayatmaya çalýþtýðý neolib-
eral siyasetleri, azgýn ve
dizginsiz piyasa kapital-
izmini dayatma mücade-
lesinde de önemli bir zafer
kazanmýþ olacak.

Amerikan emperyal-
izminin, 'Yeni Bir
Amerikan Yüzyýlý' pro-
jesinin, Amerika'nýn hege-
monyasýný koruma ve
pekiþtirme çabalarýnýn sim-
gesi de, neoliberalizmin
simgesi de, tüm dünyanýn
gözlerinde George W.
Bush.

Bu nedenledir ki, Ýstan-
bul'daki NATO Zirvesi'ne
karþý yürütülen kampa-
nyalarýn temel vurgusunun
BOP deðil, hatta NATO
bile deðil, "Gelme Bush"
olmasý gerekiyordu.
Nitekim, geniþ kitlelerin
benimsediði slogan da bu
oldu.

Bundan sonra da, Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun, fazla din-
lenmeden ve yaz sýcaklarý-
na aldýrmadan, Türkiye'nin
her yanýnda "Irak'ta Ýþgale
Son", "Irak'a Demokrasi mi
Geldi?", "Amerika Irak'ta
Ne Ýstiyor? baþlýklý toplan-
týlar örgütlemeye devam
etmesi, savaþ karþýtý
hareketi inþa etmeyi
sürdürmesi gerek.

Bugün dünyadaki temel
sorun, Amerika'nýn Irak'ta
yenilip yenilmeyeceði.
Yenilmesini ise, Irak'taki
direniþ kadar, dünyanýn
geri kalanýndaki savaþ
karþýtý hareket saðlayacak.

BOP'tan ve NATO'dan sonra

Savaþ karþýtý
hareket ne
yapmalý?
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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 sis-
tem 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 konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet
gereklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareket-
lerini desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapita-listidir.

-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki
bürokratik egemen sýnýfa
karþý mücadelesini destek-
ler.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist
bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi için-
deki çalýþma ile inþa
edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr.

-Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir
sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz
vermeye çaðýrýyoruz.

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  

NNOOTT DDEEFFTTEERRÝÝ

Ýstanbul'daki NATO
zirvesini protesto etmek
için 26 Haziran Cumartesi
günü Lefkoþa'da gösteri
yapýldý. Avrupa Sosyal
Forumu'nun önerisi ile
Bush'un Avrupa'da bulun-
duðu günleri 'Irak iþgaline
ve Bush'a karþý eylem haf-
tasý' ilan edilmesi
çerçevesinde ve Ýstanbul'-
daki NATO zirvesi
nedeniyle süren eylemlerle
de dayanýþma amacýyla
düzenlenen gösteride,
ellerinde pankartlarý ve
bayraklarýyla Kýbrýslý
Rumlar da Kuðulu Park'a
gelince, polis Rumlarýn,
Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan
gerekli izin almadýklarý
için eylem yapamayacak-
larýný söyledi.

Bunun üzerine eylemciler
parkta barýþ simgesi þeklini
oluþturacak þekilde yere
otururken, Güney
Kýbrýs'taki Ýþçi Demokrasisi
adlý örgütün üyelerinden
Dinos Ayiomamitis basýna
açýklama yaptý.
Ayiomamitis, Kuzey Kýbrýs
yetkililerinin Kýbrýslý Türk
yoldaþlarýyla yürümelerini
engellemesini protesto
ettiklerini belirterek, Ýstan-
bul'da yapýlacak NATO
zirvesini dünyanýn her
tarafýnda yüz binlerce,
milyonlarca insanýn
protesto ettiðini kaydetti.

Eylemciler, daha sonra
olaysýz þekilde Elefteria
Meydanýndaki eyleme
katýlmak üzere Ledra
Palas'a yürüdü.

Burada, kuzeydeki
eyleme katýlmalarýna izin
verilmeyen Kýbrýslý Rum
eylemcilerle buluþan
Kýbrýslý Türk eylemciler
güney Lefkoþa'ya doðru
yürüyüþe geçtiler. Türkçe,
Rumca ve Ýngilizce slogan-
lar atan eylemciler,
Elefteria meydanýna
vardýlar. Meydanda
pankartlar açýlarak bildiri
daðýtýmý yapýldý. Ardýndan
da Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonunun dayanýþma
mesajý Türkçe ve Rumca
olarak okundu. 

Küresel Barýþ ve
Adalet
Koalisyonu'nun
mesajý

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun Lefkoþa'da
yapýlan eyleme gönderdiði
mesaj þöyle:

"Yarýn, 46 ülkeden 26
devlet baþkaný NATO
Zirve Toplantýsý için Ýstan-
bul'a geliyor. Aralarýnda
George W Bush da olacak.
Haftalardýr, binlerce
Amerikalý ve Avrupalý
polis ve gizli servis
görevlisi burada bulunuy-

or: Ýstanbul'u dünyanýn
egemenleri için güvenli bir
hale getirmek için Türk
güvenlik kuvvetlerine
yardým ediyorlar. Bush ve
silah arkadaþlarý Amerikan
emperyalizminin ve dev
petrol þirketlerinin çýkar-
larý için Irak'a savaþ açtýðý
günden bu yana, dünya
hepimiz için daha tehlikeli
ve daha güvenliksiz bir
hale geldi. Dünyayý
tehlikeli hale getirenler,
ancak Ýstanbul'u bir polis
devleti haline getirerek
toplantý yapabiliyorlar.
Biliyorlar ki, herkes onlar-
dan nefret ediyor, biliyor-
lar ki onlarý Ýstanbul'da
istemiyoruz.

Biliyorlar ki, onlarý bura-
da istemeyen sadece Ýstan-
bullular deðil, sadece
Türkiyeliler deðil. Bütün
bölge halklarý Bush ve
savaþ çetesine karþý. Bizler
gibi, Avrupa'nýn ve
Amerika'nýn büyük çoðun-
luðu da savaþa, iþgale,
cinayet ve iþkencelere
karþý. Bu nedenledir ki,
Aznar gitti, Bush ve Blair
de gidici. Bu nedenledir ki,
dünya tarihinin bugüne
kadar gördüðü en kitlesel
uluslararasý savaþ karþýtý
hareket, savaþ çýðýrtkan-
larýnýn hepsini devirene
kadar büyümeye, geliþm-
eye devam edecek.

Hepinize yoldaþça selam-
lar. Hep birlikte katilleri
durduracaðýz. Hep birlikte,
dünyada barýþý ve adaleti
kazanacaðýz."

Kýbrýslý örgütlerin
ortak açýklamasý 

Eylemle ilgili olarak 25
Haziran'da ara bölgede bir
basýn toplantýsý yapan
Kýbrýslý Türk ve Rum
örgütlerin ortak bildirisi
ise þöyleydi: 

"George W. Bush 28 ve 29
Haziran'da Türkiye'de
yapýlacak NATO zirvesine
katýlacak. Amacý "Büyük
Ortadoðu Projesi" ilgili
planlarýný hayata geçire-
bilmek için diðer NATO
üyelerinin desteðini elde
etmektir. Kýbrýs bu planýn
bir parçasýdýr. Kýbrýs'a
"batmayan uçak gemisi"
diyen kendileridir.

26 Haziran'da, Irak'ýn ve
Filistin'in iþgaline karþý
küresel eylem günü çaðrýsý
yapýldý. Halihazýrda
George Bush'u yürüttüðü
kirli savaþýnda destekleyen
hükümetler, savaþ karþýtý
hareketin baskýsý sayesinde
desteklerini çekmeye
baþlamýþlardýr. Ýspanyol
ordularýnýn geri çekilmesi,
Blair ve Berlusconi'nin son
seçimlerde uðradýklarý
yenilgi, Bush ittifaký

üzerinde gerçekleþtirilen
baskýnýn iþaretleridir. 

Irak'taki direniþ Irak'ý
kukla bir devlet haline
getirmeyi arzulayan
Amerika için iþleri zor-
laþtýrmaktadýr.
Gerçekleþtirilmekte olan
iþkencelerin ifþasý insanlarý
daha da kýzdýrmýþtýr.

Filistin'de Sharon
Bush'un Irak'taki savaþýn-
dan cesaret almakta ve
Filistin halký üzerindeki
katliama devam etmekte-
dir. Rafa'daki son saldýrýlar
ve Filistinli liderlerin katli
gösteriyor ki, Sharon bölge
üzerindeki planlarýný haya-
ta geçirmek için Bush'un
savaþýndan en iyi þekilde
yararlanmaya çalýþmak-
tadýr. Ama, Filistin
halkýnýn direniþi ve Ýntifa-
da devam etmektedir.

Onlarý durdurmalýyýz!
Türkiye'deki savaþ karþýtý
hareket Bush'a "Gelme
Bush" kampanyasýyla
'sýcak' bir karþýlama hazýr-
lamaktadýr. Savaþ karþýtý
hareket 26 Haziran'da sesi-
ni yükselterek haykýracak-
týr: "Gelme Bush, Ýstemiy-
oruz!" Kýbrýs'ta bizler de
bu kampanyanýn parçasý
olmalýyýz. Rumlar ve
Türkler net mesajýmýzý
göndermek için bir-
leþmeliyiz".

Kýbrýs'ta  NATO'ya  karþý  eylem
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Savaþ  karþýtlarý
Bush’a  karþý

BUSH ve çetesi, emperyalizmin saldýrý
örgütü NATO’nun liderleri 28-29 Haziran’da
Ýstanbul’a geldiler. Savaþ karþýtlarý 27
Haziran’da Ýstanbul Kadýköy’deydi.

Çeþitli politik eðilimlerden 50 bin kiþi
katýldý Kadýköy gösterisine. Küresel Barýþ
ve Adalet Koalisyonu korteji tüm gösterinin
en göze batan, politik olarak en önde durak
kortejiydi.

BAK korteji diðerlerinden farklý olarak çok
neþeli ve sevimliydi ama ayný zamanda
öfkeliydi.

“Ýntifada” sloganý atýlýrken, Irak’ýn kentleri
arka arkaya sýralanýp “Irak halký

kazanacaktýr” denirken BAK kortejinde
yürüyenler ne denli kýzgýn  olduklarýný açýça
ifade ediyorlardý.

Diðer bütün kortejlerden farklý olarak
Küresel BAK korteji son derece somut poli-
tik sloganlarla yürüdü.

Diðer gruplardan gruplarýn ve partilerin
alemet-i farika sloganlarý atýlýrken BAK kor-
teji sürekli olarak Bush’a, NATO’ya, ABD’nin
Irak iþgaline karþý sloganlar atýyor, Filistin,
Irak ve Afganistan halklarý için özgürlük
istiyordu.

Denebilir ki Küresel BAK korteji bütün
yürüyüþün belki de en politik grubuydu.

Küresel BAK kortejinin en sýk kullandýðý
sloganlardan birisi de “Biz anti, anti kapi-
talistiz” sloganýydý. Çevredekilerin en çok
ilgisini çeken bu slogan yürüyüþçüler ile
dünyanýn bir çok kentindeki anti-kapitalist
arasýnda iliþki kuruyordu.

Küresel BAK korteji ayrýca yürüyüþün en
büyük kortejlerinden birisini oluþturdu.
Yürüyüþ boyunca sürekli büyüyen BAK kor-
tejine katýlan bir çok kiþi BAK’ýn sürekli
faaliyetlerine katýlmak istediklerini ifade
ettiler, BAK formlarýný doldurdular.

BAK 27 Haziran’da gelecek için umut verdi.
Bu, iyi bir baþlangýç!


