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Sokaða  eyleme!
22000055  yyýýllýý  ttoopplluu  ggöörrüüþþmmeelleerrii  iillee  bbiirr-
lliikkttee  KKEESSKK''ddee  yyeenniiddeenn
hhaarreekkeettlleenneecceekk..  ÖÖnnüümmüüzzddeekkii
mmüüccaaddeellee  ddöönneemmii  ssaaddeeccee  22000055  yyýýllýý
bbüüttççeessiinnii  ddeeððiill  aayynnýý  zzaammaannddaa  kkaarrþþýý
kkaarrþþýýyyaa  kkaallddýýððýýmmýýzz  ssaallddýýrrýý
yyaassaallaarrýýnnýý  ddaa  ggüünnddeemmiimmiizzee  aallmmaakk
zzoorruunnddaa  oolldduuððuummuuzz  bbiirr  ddöönneemm
oollaaccaakkttýýrr..  KKaammuu  yyöönneettiimmii  yyaassaassýý,,
yyeerreell  yyöönneettiimm  yyaassaassýý,,  ppeerrssoonneell  rreejjii-
mmii  yyaassaassýý,,  ssaaððllýýkk  yyaassaassýý  vv..ss..  iillee
hhüükküümmeett  kkaammuu  ççaallýýþþaannllaarrýýnnýýnn  iiþþ
ggüüvveenncceessiinnii  vvee  nneerreeddeeyyssee  ssaahhiipp
oolldduuððuu  bbüüttüünn  ssoossyyaall  hhaakkllaarrýý
aallmmaayyaa  hhaazzýýrrllaannýýyyoorr..  

Bu süreçte hemen tüm kamu
çalýþanlarý tedirgin. Kendilerine
yönelen tehdidi hissediyorlar.
Ancak bir türlü inanamýyorlar.
Hükümet 1,5 milyon sözleþmeli-
den bahsediyor, çalýþanlarýn önem-
li bir kýsmý yeni personel alý-
nacaðýný, kendisinin güvencesinin
olduðunu zannediyor. 

90'larýn baþýnda kendi iþyerinin
özelleþtirilince daha baþarýlý ola-
caðýný anlatan iþçiler hatýrlýyorum.
Daha sonra onlar iþsiz kalmýþ ve
iþyerinin "verimliliði" artmýþtý. Bu
ülkenin erken emekliler cenneti
olduðunu anlatan iþçilerden
bazýlarýnýn emekli olmadan
öldüðünü de hatýrlýyorum. Yani
benzer bir hikayeyi yeniden yaþýy-
oruz. Hissediyoruz, inanamýyoruz
ve kaybediyoruz. 

Eðer yine kaybetmek istemiyor-
sak bu gerçeði göz ardý etmemeliy-
iz. Egemenlerin anlattýðý yalanlarýn
saflarýmýzdaki etkisinden kurtula-
bilmek için tüm iþ yerlerinde, tüm
çalýþanlarý hedefleyen toplantýlar
düzenleyerek bu yasalarýn nelere
mal olacaðýný tartýþmalýyýz. 

Bu toplantýlarýn bir amacý da
büyük bir eylemliliðin örgütlen-
mesi olmalýdýr. Eðer KESK kararlý
bir eylem takvimini þimdiden oluþ-
turmaya baþlar ve bu tarz toplan-
týlarla bu eylemliliði inþa ederse
kazanmak mümkün olabilir. 

Kararlýlýktan kastým kitlesine ve
hükümete kazanýncaya kadar
mücadeleye devam edeceðini açýk-
lamasý ve tüm mücadele süresince
bir sonraki adýmýn ilan edilerek yol
alýnmasýdýr. Böylesi bir süreç iþyer-
lerinde faaliyet gösteren aktivist-
lerin de kendi faaliyetlerini planla-
masýný kolaylaþtýracak ve tüm kitl-
eye süreç içinde defalarca ulaþýl-
masýný mümkün kýlacaktýr. Eðer
tüm çalýþanlarý sürecin tartýþan bir
parçasý haline getirebilirsek kazan-
ma olasýlýðýmýz artacaktýr. 

Geçtiðimiz yýl 5 Kasým eylemi ile
baþlayan, SES ve TTB'nin ortaklaþa
yürüttüðü, saðlýkta dönüþüm
yasalarýna karþý mücadele iyi bir
örnektir. Eylemler baþlamadan çok
sayýda iþyerinde toplantýlar
yapýlmýþ, yasa tasarýlarý tartýþýlmýþ,
bazý iþ yerlerinde konuya yönelik
vcd gösterimi yapýlmýþtý. En son
mart ayýnda gerçekleþen 2 günlük
iþ býrakma eylemine katýlým
oldukça yüksek boyutlara ulaþmýþ,
hükümet günlerce televizyonlar-
dan kendilerinin haklý olduðunu,
bir avuç kendini bilmez doktorun
bunu deðiþtiremeyeceði propagan-
dasýný yapmak zorunda kalmýþtý. 

Ne deðiþti diye soracaksýnýz. Bu
süreç henüz kapanmadý, devam
edecek.  Bu mücadelenin birikim-
leri önümüzdeki dönem mücade-
lenin daha güçlü geçmesinin
önünü açacaktýr. Kazanmak
mümkün yeter ki en geniþ
katýlýmýmýzla, kazanýncaya kadar
anlayýþýyla mücadeleye baþlayalým.

ÝÝzzmmiirr’’ddeenn  bbiirr  SSEESS üüyyeessii

K  E  S  K

Haziran ayý baþýnda yoðunlaþan
"IMF ile tamam mý, devam mý?"
tartýþmasýnda hükümetin çeþitli
yetkilileri, bu iliþkinin 2004 yýlý
sonu itibariyle bitebileceði
hikayeleri anlatýyordu. Oysa, ne
Türkiye ulusal sermayesinin
yapýsý, ne de mevcut ekonomik
geliþmeler, IMF ile iliþkilerin
kesilmesinZe olanak verecek
durumda deðil. Çünkü,
Türkiye'nin 150 milyar dolara
varan dýþ borç yükü var. Bu bor-
cun mevcut dengeleri bozmadan
çevrilebilmesi, dýþ kaynaklara
baðlý olmadan mümkün deðil.
Finans saðlayabilecek dýþ kay-
naklar ise (bunlar Washington
Konsensüsü olarak bilinen liberal
yapýsal yaptýrýmlar üzerine
anlaþmýþ olan uluslararasý finans
çevreleri), IMF'nin denetimi dýþýn-
da ve dünyanýn en borçlu

ülkelerinden biri olan Türkiye'ye
yeni kaynak vermesi söz konusu
olmayacaðý ortada.

Türkiye'nin dýþ kaynaklara

baðýmlýlýðý, bu yýl 11 milyar
dolara varmasý beklenen dýþ
ticaret açýðýyla birlikte daha da
pekiþiyor. Bu durum ekonomi

yönetimini IMF'nin dayatmalarý-
na boyun eðmek zorunda
býrakýyor. Bu haliyle AKP
hükümetinin IMF'yle olan iliþkisi,
kendisinden önceki hükümetler-
den farklý olmasý beklenemez.
Kýsaca IMF ile devam etmekten
baþka seçeneði yok.

Ancak bu, sermayenin seçeneði.
Ýþçi sýnýfý açýsýndan durum ise
bunun tam tersi. IMF ile devam
demek, daha çok yoksullaþmak,
daha çok iþsizlik, daha fazla
sendikasýzlaþma anlamýna geliy-
or. Bir baþka açýdan, sermaye IMF
denetimi altýnda ve hükümetin
icraatlarýyla istikrar ararken, iþçi
sýnýfýnýn bu istikrar çabalarýný
bozmasý kendi çýkarýna. 

Önümüzdeki dönem IMF'ye ve
onun dayattýðý saldýrý politikalarý-
na karþý direniþ, hayati öneme
sahip olacak.

Hükümet IMF'nin hizmetinde "devam" dedi

Dýþ borçlar

Türkiye'nin dýþ borcu 147.2 milyar dolar (2003 yýlý sonu
itibariyle),

Bunun: dörtte biri özel kesim, kalaný kamu borcudur. 
Borçlarýn yüzde 23'ü kýsa vadeli
Orta ve uzun vadeli olanlarýn da ödeme zamaný yakýn bir

takvime sýkýþýk. 
2004-2006 arasýnda borç ve faiz ödemelerinin yüzde 57'si yapýla-

cak. 
2004'te 31.3 milyar dolar, 
2005'te 26.3 milyar dolar, 
2006'da 25.7 milyar dolar dýþ borç ödenecek. 
Bu borçlarýn önemli bir kýsmý da IMF'ye olan borçlar. 
IMF'ye yaklaþýk 25-26 milyar dolar borç var. Bu 110 milyar

dolarlýk toplam kamu borcunun dörtte birinden fazlasý demek.

IMF mezarda emeklilik istiyor
Ankara Ticaret Odasý'nýn (ATO)

araþtýrmasýna göre, Emekli
Sandýðý 486 bin dul ve yetime
aylýk ödemesi yapýyor. SSK'dan
dul maaþý baðlananlarýn sayýsý
500 bin kiþiye yaklaþýyor.
Türkiye'de 50 milyon kiþinin
sosyal güvenlik þemsiyesi altýnda
olduðu kaydedilen araþtýrmada,
20 milyon kiþinin ise hiçbir
sosyal güvenceye sahip olmadýðý
belirtildi.

Sosyal güvenlik sistemini sis-
temli olarak özelleþtirerek, en
temel saðlýk hizmetlerini dahi
parasý olmayanlarýn elinden
almaya çalýþan hükümet, Dünya
Ticaret Örgütü'nün istekleri
doðrultusunda önümüzdeki
dönem emeklilik sisteminde
yapýsal deðiþikliklere gitmeyi, bir
baþka ifadeyle kamu hizmetlerini
tasfiyeye ve tüm temel hizmetleri
özelleþtirmeye hazýrlanýyor.

Bu doðrultuda farklý sosyal

güvenlik kuruluþlarýný bir araya
getirmeyi planlayan hükümet,
"genel saðlýk sigortasý" uygula-
masýna geçecek. Daha önce
"bireysel emeklilik" adý altýnda
özel emeklilik uygulamasýný
baþlatan bu anlayýþ, bir çok
finans þirketine yeni bir sermaye
kaynaðý yarattý. Çalýþma Bakaný
Baþesgioðlu, sosyal güvenlik sis-
teminde saðlýk harcamalarýnýn
artmasýndan rahatsýzlýðý dile
getirerek, bu harcamalarýn kýsýla-
caðýný ve parasý olanlarýn özel
sisteme geçeceðini belirtiyor.
Böylece saðlýk sistemi ancak
parasý olanlara hizmet verecek
þekilde yeniden yapýlanýyor. Bu
anlayýþ özellikle emekli olmuþ
olan çalýþan kesimlere verilen
hizmetleri olumsuz yönde etk-
ileyecek. 

Bireysel emeklilik sistemi içinde
bu yýlýn mart ayý itibariyle yak-
laþýk 60.000 kiþi yer alýyordu.

Sisteme ancak uzun vadede
istikrarlý ve üst düzey bir gelire
sahip kesimlerin dahil olmasý söz
konusu olabiliyor. Nüfusun çok
büyük bir kýsmý, hizmet kalitesi
ne kadar düþse de, kamu hizmet-
lerinden baþka bir seçeneðe sahip
deðil. Dünya Bankasý'na göre,
Türkiye'de 10 milyon 300 bin
yoksul bulunurken, bunlarýn 5.8
milyonu yeþil kartlý, 4.5 milyonu
ise hem yoksul hem de sigor-
tasýz. Herhangi bir sigorta
güvencesi olmayanlarýn sayýsý ise
20.9 milyona ulaþmaktadýr.

Türkiye, Avrupa'daki en genç
nüfusa sahip ülke konumunda
ancak buna raðmen yaklaþýk 6.5
milyon yaþlý insan var. Ekonomik
krizler ve kentleþme gibi olgular
nedeniyle daha önce aile baðlarý
içinde ilgi gören yaþlýlar, giderek
daha fazla yalnýz býrakýlýyor. En dipte kadýnlar

Kadýnlarýn durumunun iyiliði
bakýmýndan Ýsveç birinci, ABD
10'uncu Nijerya son sýrada.
Türkiye ise 70. sýrada yer alýyor.

Save the Children (Çocuklarý
Koruyun) adlý kuruluþun yayýn-
ladýðý yýllýk Dünya Annelerinin
Durumu 2004 raporuna göre,
Þili, Kosta Rika ve Küba'da
kadýnlarýn durumu bazý kriter-
lere göre geliþmiþ ülkelere yak-
laþtý.

119 ülkenin kadýnlarýnýn duru-
muna göre sýralandýðý raporda,
ilk sýrayý Ýsveç alýrken Nijerya
son sýrayý aldý, ABD ise 10. oldu.
Ülkeleri anne ve bebeðin duru-
mu bakýmýndan en iyiden en
kötüye doðru sýralayan listeye
göre, Türkiye genel sýralamada
70'inci, kadýnlarýn çocuk
yaparken ölme riski bakýmýndan
36'ýncý, 1 yaþýna gelmeden ölen
bebekler bakýmýndan yapýlan
sýralamada ise 59. oldu.

Rakamlarla emeklilik

Sosyal güvenlik þemsiyesi altýn-
da bulunanlarýn:

yüzde 65'i SSK, 
yüzde 30'u Bað-Kur, 
yüzde 5'i ise Emekli

Sandýðý'na baðlý. 
Buna karþýlýk SSK, Türkiye

toplam nüfusunun:
yüzde 48.4'üne, 
Bað-Kur yüzde 20'sine, 
Emekli Sandýðý yüzde

17.8'ine hizmet sunuyor. 
2003'ün ilk 9 ayýnda Emekli

Sandýðý'ndan aylýk alanlarýn
sayýsý 1 milyon 456 bini buldu.
Sandýk 940 bin 758 emekliye, 20
bin 564 malule, 8 bin 800 vazife
malulüne aylýk öderken, 486 bin
dul ve yetime aylýk ödemesi
yapýlýyor. SSK'dan dul maaþý
baðlanan kiþi sayýsý 500 bin
kiþiye yaklaþýyor. Her üç sosyal
güvenlik kuruluþundan emekli
dul ve yetim aylýðý alanlarýn
sayýsý 5 milyon kiþiyi buluyor.
Kaynak: ATO araþtýrmasý

YYýýllllaarrddýýrr  ssoossyyaall  ggüüvveennlliikk  ssiisstteemmiinniinn  ""ddeevvlleettiinn
ssýýrrttýýnnddaa  yyüükk""  oolldduuððuunnuu  ssööyylleeyyeenn  vvee
öözzeelllleeþþttiirrmmeelleerrii  ççöözzüümm  oollaarraakk  öönnüümmüüzzee  kkooyyaann
aannllaayyýýþþ,,  ssoonn  SSSSKK  iillaaçç  aallýýmmllaarrýý  sskkaannddaallýýyyllaa  bbiirr  kkeezz
ddaahhaa  iiffllaass  eettttii..

Devletin kaynaklarýnýn özel sektöre peþkeþ çek-
ildiðinin somut kanýtý olan bu son skandal (ki bu
buz daðýnýn görünen yüzü, ortaya henüz çýk-
mamýþ sayýsýz baþka yolsuzluklarý artýk siz
düþünün), özelleþtirmeleri her türlü sorunun
çözümü olarak gören anlayýþýn ne kadar yanlýþ
olduðunu bir kez daha görmemize yardýmcý oldu.

SSK'nýn ilaç alýmlarýnda 15 trilyonluk bir usulsü-
zlüðün ortaya çýktýðý skandalla ilgili olarak Ýstan-
bul Cumhuriyet Savcýlýðý'na ifade veren SSK Ýstan-
bul Satýn Alma Müdürü Azmi Arslan, SSK'nýn 15
trilyon lira zarara uðratýlmasýný, "vatandaþýn
ilaçsýz kalmamasý için" ödenen bir bedel olduðunu
açýkladý. Þayet ilaçlar maliyetinin trilyonlarca

üzerinden alýnmasaydý, vatandaþ ilaçsýz kalýrdý
diyerek, ilaç tekellerine trilyonlarýn aktarýlmasýnýn
meþrulaþtýrmaya çalýþan Arslan, bu sözleriyle, her
þeyi piyasanýn  düzenleyiciliðine baðlayan liberal
politikalarýn iflasýný da ifade etmiþ oluyor. Bu
anlayýþa göre ya 15 trilyon lira ilaç tekellerinin
cebine haraç olarak girecek, ya da vatandaþ ilaçsýz
kalacak!

Bu yaðmalamada, özelleþtirmeleri her þeyin
çözümü olarak gören hükümetin de büyük payý
var. Hükümet tarafýndan aðustos ayýnýn baþýnda
yükselen döviz kurlarý (yani yurtdýþýndan gelen
ilaçlarýn ve ilaç hammaddelerinin maliyetinin yük-
selmesi) bahane edilerek, ilaca yapýlan ortalama
yüzde 8'lik zam, dövizle ilgisi olmayan yurtiçinde
üretilen ilaçlara da uygulanarak, vatandaþýn
cebinden ilaç tekellerinin cebine aktarýlan bir vur-
guna dönüþtü.

Sosyal  güvenlik  yaðmalanýyor

Hükümetin ve IMF programýnýn destek-
leyicisi tüm köþe yazarlarýnýn ulusal
ekonomideki baþarýlar edebiyatýna rað-
men, DÝE'nin verilerine bakýldýðýnda
Türkiye'de 2003 yýlýnda iþsizliðin arttýðý
görülüyor. Dünya iþsizlik sýralamasýnda
Türkiye dördüncü sýrada yer alýyor. Devlet
Ýstatistik Enstitüsü'nün açýkladýðý verilere
göre Türkiye'deki eðitimli genç nüfusun
yüzde 30'a yakýný iþsiz. Bu rakam geçmiþ
yýllara göre her yýl artýþ kaydediyor. 

2002 yýlýnda ekonomik büyüme yüzde 8

düzeyinde olurken, bu büyüme istihdamýn
da yüzde 4.4 artmasýný saðlamýþtý. Buna
karþýn 2003 yýlýnda ekonomik büyüme
yüzde 6'ya yakýn olurken, istihdam ise
yüzde 2'ye yakýn küçüldü.

Bu geliþmeler, "ekonomik büyüme"nin
kimin yararýna olduðu sorusunu gündeme

getiriyor. Bir yandan dýþsatým artar, üretim
kapasitesi yükselir ve enflasyon düþerken,
öte yandan istihdamýn düþmesi ve çalýþan-
larýn refah düzeyinde olumlu bir geliþ-
menin olmamasý, IMF politikalarý ve
hükümetin ekonomik performansý üzerine
bir çok soruyu gündeme getirirken, akla
Arjantin ve benzeri örnekleri getiriyor.
Ekonomik geliþmeler büyük þirketlerin
yararýna olurken, sosyal barýþý ve toplum-
sal istikrarý sürekli kýlacak olmaktan çok
uzak.

Ekonomik  geliþme
istihdama  yansýmýyor



Uluslararasý Sosyalist Hareket’le, dünya küreselleþme karþýtlarýyla, 
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http://www.sosyalistisci.org
Hert�rl� bilgi i�in: 0536 - 335 10 19

�stanbul-Beyo�lu: 0536 - 259 73 64 Kad�k�y: 0536 - 637 81 99 Ankara: 0535 - 514 11 73 �zmir: 0537 - 624 49
08

Manisa-Akhisar: 0544 - 515 62 59 Antalya: 0537 - 391 06 32 Bal�kesir: 0555 - 398 86 45 Bursa: 0535 - 422 39

DEVRÝMCÝ  SOSYALÝST  ÝÞÇÝ  PARTÝSÝ

BBAAÞÞYYAAZZII

3sosyalist  iþçi  

sosyalist  iþçi  

Tren  Kazasý  
AKP’yi  
raydan  
çýkardý
HHýýzzllýý  TTrreenn  kkaazzaassýýnnýýnn  aarrddýýnnddaann  AAKKPP

hhüükküümmeettii  iillkk  ggeerrççeekk  aaççýýððýýnnýý  vveerrddii..
BBiirr  ssüürree  öönnccee  5500  yyýýllddýýrr  hhiiççbbiirr  yyaattýýrrýýmm

yyaappýýllmmaayyaann  ddeemmiirryyoollllaarrýýnnaa  yyaattýýrrýýmm
yyaappaaccaaððýýnnýý  iillaann  eeddeenn  AAKKPP hhüükküümmeettii
aarrddýýnnddaann  AAnnkkaarraa-ÝÝssttaannbbuull  aarraassýýnnddaakkii
ttrreennlleerrddeenn  bbaazzýýllaarrýýnnýýnn  hhýýzzýýnnýý  aarrttttýýrrddýý..

ÝÝllkk  bbaakkýýþþttaa  kkuullaaððaa  hhooþþ  ggeelleenn  bbiirr
ggeelliiþþmmee..

NNee  vvaarr  kkii  ggeerreekkllii  iinncceelleemmeelleerr  vvee
yyaattýýrrýýmm  yyaappýýllmmaaddaann  yyttaappýýllaann  bbuu
yyaattýýrrýýmm  kkýýssaa  zzaammaannddaa  3377  iinnssaannýýnn  ccaannýý-
nnaa  mmââll  oolldduu..  AAKKPP hhaallkk  yyýýððýýnnllaarrýý
kkaarrþþýýssýýnnddaa  iillkk  bbüüyyüükk  aaççýýððýýnnýý  vveerrddii..
SSiinniirrlleerrii  ggeerriillddii..

DDeemmiirryyoollllaarrýýnnaa  yyaattýýrrýýmm  yyaappaaccaakk
oollmmaakk  ppuuaann  ggeettiirreecceekk  bbiirr  ttuuttuummdduu  nnee
vvaarr  kkii  aarrkkaassýýnnddaa  yyaattaann  ooyyuunn  iiyyii
ggiizzlleennmmiiþþttii..  DDeemmiirryyoollllaarrýý  aallllaannýýpp,,  ppuull-
llaannaaccaakk  vvee  aarrddýýnnddaann  öözzeelllleeþþttiirriilleecceekkttii..

““HHýýzzllýý  ttrreenn  kkaazzaassýý””  iiþþttee  bbuu  ggeerrççeeððii
oorrttaayyaa  ççýýkkaarrddýý..

AAnnccaakk  bbaassýýnn  iiþþiinn  bbuu  yyaannýý  iillee  iillggiilleenn-
mmiiyyoorr..  BBuu  yyöönnüü  ttaarrttýýþþmmýýyyoorr..  OOyyssaa  aassýýll
ssoorruunn  bbuurraaddaa..  AAssýýll  rreezzaalleett  bbuurraaddaa..

BBuurrjjuuvvaa  bbaassýýnnýýnn  öözzeelllleeþþttiirrmmeelleerriinn
yyaarraattttýýððýý  ssoorruunnllaarrýý  öönnee  ççýýkkaarrmmaassýý  bbeekk-
lleenneemmeezz..  BBuu  ggöörreevv  bbüüttüünnüüyyllee  iiþþççii
hhaarreekkeettiinnee  vvee  ssoossyyaalliissttlleerree  ddüüþþmmeekkttee..

““HHýýzzllýý  ttrreenn  kkaazzaassýý””  bbiirr  kkeerree  ddaahhaa
ssoossyyaall  hhaakkllaarr  iiççiinn  yyooððuunn  bbiirr  kkaammppaa-
nnyyaannýýnn  ggeerreekklliilliiððiinnii  ddee  öönnee  ççýýkkaarrddýý..

UUllaaþþýýmm  ppoolliittiikkaassýý  iiççiinn,,  eemmeekklliilliikk  hhaakk-
llaarrýý  iiççiinn,,  SSSSKK’’nnýýnn  ttaallaann  eeddiillmmeessiinnee
kkaarrþþýý,,  iillaaçç  ffiiyyaattllaarrýýnnýýnn  aarrttmmaassýýnnaa  kkaarrþþýý
aacciilleenn  yyooððuunn  kkaammppaannyyaallaarr  yyaappmmaakk
ggeerreekkiiyyoorr..

AAKKPP  hhüükküümmeettii  bbüüttüünn  bbuu  aallaannllaarrddaa
cciiddddii  bbooyyuuttlluu  aaççýýkkllaarr  vveerriiyyoorr..

YYaarrýýnn  bbuunnllaarraa  yyeennii  kkoonnuullaarr
eekklleenneecceekk..  ÜÜnniivveerrssiittee  hhaarrççllaarrýý
oollaaððaannüüssttüü  bbooyyuuttllaarrddaa  aarrttttýý..

YYýýððýýnnssaall  bbiirr  ööððrreennccii  ddiirreenniiþþiinnii
öörrggüüttlleemmeekk  ggeerreekkiirr..

KKaammuu  eemmeekkççiilleerrii  ttooppssuu  ssöözzlleeþþmmeeyyee
oottuurruuyyoorr..  AAKKPP,,  IIMMFF ppoolliittiikkaallaarrýýnnýýnn
ssoonnuuccuu  kkuurruuþþ  vveerrmmeemmeekk  iisstteeyyeecceekkttiirr..

YYýýððýýnnssaall  bbiirr  ddiirreenniiþþii  öörrggüüttlleemmeekk
ggeerreekkiirr..

KKýýssaaccaassýý  öönnüümmüüzzddeekkii  ddöönneemmddee
ggüüççllüü  bbiirr  mmuuhhaalleeffeettiinn  öörrggüüttlleennmmeessii
iiççiinn  ssaayyýýssýýzz  kkoonnuuddaa  AAKKPP hhüükküümmeettiinniinn
kkaarrþþýýssýýnnaa  ççýýkkmmaakk,,  mmüüccaaddeellee  eettmmeekk
ggeerreekkiiyyoorr..

Devlet  “gizli  kahramanlarý”
korumak  için  iþ  baþýnda

HESAP  SORALIM!
NNuurrddaann  DDÜÜVVEENNCCÝÝ

Çakýcý’nýn devlet korumasýyla
yurtdýþýna çýkarýlmasýnýn ardýn-
dan ortaya çýkan Yargýtay-MÝT
tartýþmasý, Susurluk kazasýndan
bu yana aslýnda deðiþen pek bir
þey olmadýðýný da gözler önüne
serdi. 

ÇÇaakkýýccýý  kkiimmddiirr??
Eski MÝT mensubu ve ülkücü
mafya þefi olan Çakýcý’nýn etrafýn-
daki kiþilerin statüleri çok
çeþitlilik göstermekte.
BAþbakanlar, bakanlar, mil-
letvekilleri, iþ adamlarý,
sanatçýlar, futbol klübü baþkan-
larý, basýn ve televüzyonda
çalýþan üst düzey yöneticiler.
Çakýcý’nýn çevresindeki kiþiler
kadar sicili de çeþitlilik arz ediyor.
1980 sonrasýnda 41 kiþinin ölümü
ve çok sayýda kiþinin yaralan-
masýna adý karýþtý. Çakýcý hakkýn-
da 1985 yýlýndan itibaren 15’ten
fazla yakalama kararý çýkarýldý.
Çakýsý’nýn MÝT’le çalýþtýðý dönem-
le sýnýrlý olmak üzere, adam
yaralama, tehdit, öldürmeye
azmettirme, haraç alma, eroin
kaçakçýlýðý gibi 35 ayrý suç
dosyasýnda adý geçmekte.
Enson olayda Çakýcý’yý kurtarma
operasyonuna Yargýtay
Baþkaný’nýn da adý karýþtý.
Çakýcý’nýn tarihindeki aranma ve
kurtarýlma operasyonlarý sis-
temin kurumlarýndan olan adalet
ve güvenlik mekanizmalarýnýn
nasýl iþbirliði içinde çalýþtýkalrýnýn
çarpýcý bir göstergesi. 
Son olay basýna ilk önce bir
bomba gibi düþtü. Ardýndan
devletin kurumlarý yýpratýlýyor
uyarýsýyla birlikte, Yargýtay-MÝT
arasýnda kimin yalan
söylediðinin saptanacaðý hukuk-
sal bir sürece dönüþtürülerek
arka plana itildi. ama sonuçlarýn

ortadan kaldýrýlmasý pek
mümkün deðil.
MÝT’in ikinci adamý olarak bili-
nen Kaþif Kozinoðlu ile Yargýtay
Baþkaný Eraslan Özkaya
görüþmelerinin içeriði tam belli
olmasa da birden fazla ke
görüþtü. Bu görüþmelere Yargýtay
Baþkaný’nýn yazlýk evinin tadi-
latýný üstlenen müteahhit aracýlýk
etti ve bu müteahhit Çakýcýnýn
adamý.
Ve Çakýcý hakkýndaki mahku-
miyet kararý Yargýtay tarafýndan
onanmasýna raðmen elini kolunu
sallayarak bir kez daha ülke dýþý-
na çýktý. Tüm bu tartýþmalar
kamuya malolmasýna raðmen
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
Kozinoðlu’nun soruþturulmasý
için gereken talimatý halen ver-
medi.
MÝT Baþkaný Þenkal Atasagun
satýr arasýnda bu tür konularla
ilgili olarak Yargýtay’la en az 50
defa görüþtüklerini ifade etti.
Bu görüþmelerin gerekçesi hem
MÝT Baþkaný hem de Yargtay
Baþkaný (son olay için yaptýðý
açýklamada) tarafýndan devletin
güvenliði ve istihbarat amacýyla
olduðu ileri sürüldü. Sususrluk
kazasýnýn ardýndan pek çok Kürt,
aydýn, gazeteci, sendikacý, solcu
ve emekçinin öldürülmesinden,
çek-senet mafyasýna, eroin
kaçakçýlýðýndan haraç almaya
kadar pek çok kirli iþin ve
iliþkinin açýklamasý olarak ayný
þey söylenmiþti. “Devletin güven-
liði ve çýkarlarý için yapýldý.”
En özet halini Çiller söylemiþti:
‘Devlet için kurþun atanda
kurþun yiyende þereflidir’
Hürriyet Gazetesi yazarý
Ertuðrul Özkök, Çakýcý olayýna
iliþkin yaptýðý deðerlendirmede
bu mirasa sahip çýkýyor. Özkök
her ülkenin derin devlete ve gizli
kahramanlara ihtiyacý olduðunu

söyleyerek devletin “gizli kahra-
manlarýný” gerektiðinde koru-
mayý bilmesi gerektiðini ifade
ediyor. 
Özkök’ün dinirlenmesine neden
olan; bu iliþkilerin sýradanlaþmasý
ve seviyesinin düþmesi. Son olay-
da   “gizli kahramanlarýn” þanýna
yakýþýr bir koruma saðlana-
madýðýndan ve seviyesinin
düþtüðünden yakýnýyor. 
Özkök’ün doðru olarak tespit
ettiði bir nokta var: Derin devletin
ve onun yarattýðý kahramanlara
karþý mücadele etmediðimiz,
cinayetlerin ve diðer suçlarýn
hesabýný soramadýðýmýz sürece
bu iliþkiler devletin en üst ve en
‘güvenilir’ kurumlarý baþta olmak
üzere pek çok alanda varlýðýný
koruyor. 
Bu olay Özkök’ün belirttiði gibi
sýradanlaþýyor. AKP Hükümeti,
iktidara geldiði günden itibaren
AB’den gün almak için her gün
mütemadiyen hak, hukuk ve
özgürlükten bahsederek, jet
hýzýyla kaðýt üzerinde bir dizi
deðiþiklik yaparken son olay
üzerine bir açýklama dahi yap-
madý. Erdoðan ýslýk çalmayý ter-
cih etti.
Susurluk kazasýnýn ardýndan
geliþen muhalefet, ýþýk kapama
eylemleri ile Türkiye’de en fazla
sayýda insanýn katýldýðý kitlesel-
liðe ulaþmýþtý. Bu mücadele
sayesinde pek çok karanlýk iliþki
ve sorumlularý su yüzüne çýktý.
bu muhalefetin bastýrýlmasý ancak
28 Þubat muhtýrasýyla mümkün
olabildi. Þimdi yarým býraktýðýmýz
iþi devam ettirmek, sorumlular-
dan hesap sormak zürundayýz.
Aksi takdirde, geçmiþte olduðu
ve Çakýcý olayýnda tekrarlandýðý
gibi devletin “gizli kahramanlarý”
özgürlükten ve demokrasiden
yana olan herkese karþý iþlerin
baþýnda olmaya devam edecekler. 
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Türkiye'deki demiryol-
larýnýn tarihi liberalizmin
ve özellikle son 30 yýldýr
IMF direktifleriyle uygu-
lanan "Sat/boz" poli-
tikalarýnýn kamu ve insan
yararý yerine sermayenin,
para babalarýnýn, þirket-
lerin çýkarlarýný koy-
duðunu çok kesin bir
biçimde özetliyor.

-1923-1943 yýllarý arasýn-
da demiryollarý bir yandan
devlet denetimine
geçerken bir yandan da 2
bin 563 km'lik bir ekle
demiryolu hattý 3 bin 941
kilometreye ve kýsa süre
içinde de iki katýna uza-
týldý. 

-1950'li yýllarda Adnan
Menderes'in Demokrat
Partisi demiryolu taþý-
macýlýðýný "Komünist bir
düþünce" sözleriyle
mahkum etti.

-Menderes, kamu yararý
yerine özel sermayenin
çýkarlarýnýn belirgin bir
biçimde devlet iktidarýnýn
en tepesine çöreklen-
mesinin de simgesi oldu.
Menderes'in simgelediði
dönemde demiryolu
yatýrýmlarý neredeyse
durdu. 1940-1970'li yýlarda
1923-33 yýllarýndaki kadar
demiryolu ancak örülebil-
di. 

-Demiryollarýnda son 20
yýlda, ilk 10 yýlda yapýlanýn
ancak altýda biri baþarýla-
bildi. Günümüzde TCDD,
ilk 10 yýlda örülen aðlarý
iyileþtirmeye kaynak bile
bulamaz duruma geldi. 

-Türkiye'de demiryol-
larýndaki yük taþý-
macýlýðýnýn oraný yüzde

12'den (1983) yüzde 6'ya
(1998); yolcu taþýmacýlýðýn-
da da yüzde 3'ten 2'ye
düþtü.

-Günümüzde TCDD, ilk
10 yýlda örülen aðlarý
iyileþtirmeye kaynak bile

bulamaz duruma geldi
IMF'nin özel sermaye ve

çýlgýn bir küresel kar
güdüsünü kollayan poli-
tikalarý küresel petrol ve
otomobil þirketlerinin
çýkarlarýyla kuþkusuz

örtüþüyor. AKP gibi önceki
tüm hükümetler de
IMF'nin emirlerine doðru-
dan baðlý, özelleþtirmeci,
sendikasýzlaþtýrmayý ve
örgütsüzlüðü hedefleyen,
pahalý, süslü ama can

güvenliðini hiçe sayan
emirlerinden ayrýlmadýlar.
Bu politikalar, ulaþým soru-
nunu, "komünist" tren yol-
larýyla deðil, liberal karay-
ollarýyla çözmeyi önüne
koydu. Demiryollarýnda,
yatýrýmsýzlýktan, personel
ücretlerinin düþüklüðün-
den ve alt yapý eksikliðin-
den ve son kazada olduðu
gibi hükümetin þov yapma
isteðinden kaynaklanan
tek tük kazalarla karayol-
larýnda 24 saat çalýþan bir
mezbaha gibi kanla dolu
geçen kazalarýn kýyaslan-
masý mümkün deðil. 

2000 yýlýnda meydana
gelen 466 bin 375 trafik
kazasýnda 3 bin 941 kiþi
ölürken, 114 bin 89 kiþi de
yaralandý. Maddi hasar ise
341 milyon 685 bin 292
dolara ulaþtý. Kuþkusuz,
"hýzlandýrýlmýþ tren" faci-
asýnýn tüm siyasi ve idari
sorumlularý hesap vermeli,
haklarýnda soruþturma
açýlmalý, görevlerinden isti-
fa etmelidir. Fakat hýz-
landýrýlmýþ tren kazasýndan
yol çýkarak, kamu yatýrým-
larýna, toplu taþýmacýlýða,
yani ucuz, güvenli ve
saðlýklý, Menderes ve Çiller
gibi sermaye uþaklarýnýn
kullandýðý tabirle,
"komünist" bir yatýrýma
karþý cadý avý baþlatýlmasý-
na karþý olmak zorundayýz.

Hýzlandýrýlmýþ tren faci-
asýndan çýkartýlmasý
gereken ders, demiryollarý-
na yatýrýmýn artýrýlmasý ve
özelleþtirme ve sendikasý-
zlaþtýrma gibi IMF poli-
tikalarýna karþý çýkýl-
masýdýr.

22 Temmuz 2004 Perþembe
günü Haydarpaþa Ankara
seferini yapmakta olan
Yakup Kadri
Karaosmanoðlu Ekspresi
isimli "Hýzlandýrýlmýþ
Tren" Sakarya
Pamukova"da raydan
çýkarak devrildi. Resmi
açýklamalara göre 37 kiþi
hayatýný kaybetti, 81 kiþi de
çeþitli derecelerde yara-
landý. AKP iktidarý piþkin-
lik örneði gösterirken ve
olay unutulmaya yüz tut-
muþken bu kez de
Kocaeli'nin Gebze
Beldesi'ne baðlý Tavþancýl
Beldesi'nde Baþkent
Ekspresi ile Adapazarý
Ekspresi çarpýþtý. 6 kiþi
öldü, 85 kiþi yaralandý. Ýki
kaza arasýnda Adana
Pozantý'da da bir yük treni
devrildi. Hýzlandýrýlmýþ

tren kazasý, tren yollarýn-
daki diðer kazalarýn
nedenlerini de açýða çýkart-
týðý için, kazaya neden olan
sorunlarýn netleþmesi çok
önemli.

Hükümet þov yaptý

Hýzlý trenle ilgili onlarca
kurum, özellikle TMMOB
ve baðlý odalar ýsrarla bu
projenin bu kadar "hýzlý"
bir biçimde uygulan-
masýnýn tehlikeli olduðu-
nun altýný çizdiler.
Hükümet bu seslere kulak
kabartmadý ve yüz yýldýr
kullanýlan normal tren ray-
larýnda hýzlý tren macerasý-
na baþladý.

Hýzlý trenin seferlerine
baþlamasý için þu hazýrlýk
adýmlarýnýn kesinlikle atýl-
masý gerekir: 

"Bir demiryolunda yük-
sek hýzla güvenli ve kon-
forlu bir yolculuk yapýla-
bilmesi, yol özelliklerine,
taþýt özelliklerine, yol ve
taþýtlarýn karþýlýklý uyumu-
na ve iþletme koþullarýna
baðlýdýr. (Ýstanbul Ankara
demiryolu hattý yol
koþullarý bakýmýndan yük-
sek hýz uygulamasýna
uygun deðildir. 

"Mevcut alt yapýda hiçbir
iyileþtirme yapýlmadan hýz
arttýrýlýrsa, alt ve üst yapý-
daki hasarlar ve yol bozuk-
luklarý, uygulanan hýzlarý
ile orantýlý olarak artar,
taþýtlar hasarlanýr ve taþýt-
larý yol üzerinde tutmak
zorlaþýr. 

(Üst yapý elemanlarý olan
raylar, traversler, baðlantý
elemanlarý ve balast
tabakasý zaman zaman

yenilenmekte ise de, bun-
larýn özellikleri ve yolun
imalat kalitesi yüksek
hýzlara uygun deðildir.)

"Demiryollarýnda "kay-
naklý uzun raylar"ýn gerek-
li teknik bilgi ve deneyim
kullanýlmadan uygulan-
masý, yaz aylarýnda yolun
eðrilmesi sonucu raydan
çýkma (derayman) olaylarý-
na ve kýþ aylarýndaki ray
kýrýlmalarýna davetiye
çýkarmaktadýr. Taþýt özel-
likleri, hem yüksek hýzlar-
da harcanacak ekstra enerji
ve bakým-onarým maliyet-
leri, hem de seyir güvenliði
ve konforu bakýmýndan en
az yol kadar önemlidir.
Özellikle bojilerin ve ray-
larla direkt temas halinde
olan tekerleklerin yapýsal
ve geometrik özellikleri,
yola uyumlarý, taþýtlarýn

yol üzerindeki güvenli
seyirleri bakýmýndan
yaþamsal öneme sahiptir.
(TMMOB Genel Baþkaný
Mehmet Soðancý'nýn ka-
zayla ilgili yaptýðý basýn
açýklamasýndan, 24
Temmuz) 

Ýstanbul-Ankara hattýnda
gereken önlemler alýn-
madan yüksek hýzlar
uygulanmasýnýn, kaza
olasýlýðýný da arttýracaðý
çok önceden açýklanmýþ ve
hükümet uyarýlmýþtý. 

Hýzlý trenlerin test sürüþ-
leri politik gösterilerle
süslendi. Hükümet tren-
lerin kýsa bir sürede sefere
çýkarýlmasý için bastýrdý.
Kazanýn nedeni bizzat hýz-
landýrýlmýþ trenin kendi-
sidir, kaza riski uyarýlarýný
ciddiye almayan
hükümetindir.

LLiibbeerraalliizzmm:: kamu yararýný yok et,
örgütsüzleþtir ve faciaya yol aç!

Demiryollarýnda  41  kiþi  öldü,  yüzlerce  yaralý

Kaza deðil, IMF politikalarý

YYaa  hhaavvaayyoollllaarrýý??
Havayollarýnda da büyük bir facia

kapýda bekliyor. Bir yandan daha kârlý
hale getirilerek satýlmaya çalýþýlan THY,
diðer yandan iç hatlarda özel þirketlerin
ucuz(!) taþýmacýlýða  baþlamasý yeni
büyük facialara kapýlarý açýyor.

THY'nin var olan olanaklarý ve bir çok
havaalanýnýn durumu eski trafiðe yet-
mezken þimdi iç hatlarda özel þirket-
lerin çalýþmaya baþlamasý ile bu durum
daha da vahimleþti.

Havaalanlarýný yetersizliðinin yaný

sýra gerek uçuþ gerekse yer person-
elinde de büyük bir açýk var.

Öte yandan, yeni özel þirketler çok
ucuza aldýklarý yetersiz uçaklarla sefer
yapmaktalar.

Bütün bunlara bir süredir nispeten
artan turizm nedeniyle artan uçuþlar da
eklenince havayollarýnda kaza olasýlýðý
çok büyük oranda artmakta.

Aynen "hýzlý trende" olduðu gibi
yeterli yatýrým olmadan yapýlan ek
seferler, var olan sisteme yapýlan yük-
lenme kazayý kaçýnýlmaz kýlmakta.

Bir hava kazasý olduðunda buna
"plotaj" hatasý deneceði daha þimdiden
belli.

MHP  niçin  darbe
çaðýrdý?
Geçtiðimiz günlerde MHP
363 generale birý mektup
yolladý. Olayýn kamuoyuna
yansýmasýndan sonra MHP
yetkilileri, bu uzun mek-
tubun Bahçeli tarafýndan,
Zana ve arkadaþlarýnýn
serbest býrakýlmasýndan
sonra duyduklarý kaygýyla
kaleme alýndýðýný söyledil-
er. Mektup sadece gener-
allere deðil, devletin
tepesindeki beþ bin
bürokrata da yollanmýþtý.
Mektubun ana temasý
ülkedeki geliþmelerin kaygý
verici boyutlara ulaþtýðý ve
bu duruma bir an önce
müdahale edip son vermek
gerektiðiydi.

1999 seçimlerinde var
olan milliyetçiliði kendi
þoven duygularýna yon-
tarak ikinci parti olarak
çýkan, koalisyonunun azgýn
ýrkçý partisi ne oldu da
baþka odaklardan medet
umar hale geldi? Elbette bir
faþist parti için orduyu
arkasýna yedeklemeye
çalýþmak hiç de þaþýrtýcý
deðil. Burada þaþýrtýcý olan
kendisinin gördüðü bir
görevi baþkasýna yüklem-
eye çalýþmak. 

Bunu açýklayabilmek için,
MHP'nin þu andaki halini
anlamak gerekir. 3 Kasým
seçimlerinde MHP hezime-
te uðramasa da büyük bir
yenilgi aldý.MHP'nin de
içinde yer aldýðý koalisyon
döneminde çýkan ekonomi,
si-yasi kriz toplumda
ekono-mik yýkýmýn yaný
sýra bü-yük bir siyasi öfk-
eye neden oldu. Bu nedenle
seçimler MHP de dahil
olmak üzere bütün siyasi
partileri sildi süpürdü, ye-
nilikçi söyle-miyle AKP'yi
zirveye taþý-dý. Günümüze
döndüðü-müzde bu du-
rumda büyük bir deðiþiklik
yok. Toplu-mun eski par-
tilere karþý düþüncesi seçim
dönemiyle hemen hemen
ayný. Ve toplum müthiþ bir
deðiþim isteðiyle ve heye-
canýyla dolu. Dolayýsýyla
MHP gibi umutsuzluk
dönemlerinin karþý devrim-
ci partisi bu durumda iste-
diði gibi at koþturamýyor,
AKP karþý-sýnda kendi
tabanýný korumakta büyük
zorluk çekiyor. 

Bugün, hükümete karþý
kitlesel bir çýkýþ yapamaya-
caðýnýn farkýnda MHP. Bu
nedenle ordu ile AKP ara-
sýndaki gerilimden yarar-
lanmak, kendi tabanýný diri
tutmak istiyor. Ayný za-
manda seçimde büyük bir
yenilginin sorumlusu ola-
rak görülen liderlikle, ta-
ban arasýndaki gerilimi
azaltmak istiyor. Ama son
mektup olayý bu istekle-
rinin tersine geliþmelere yol
açtý. Bir faþist parti u-zun
süre bu gerilim ve yalný-
zlýkla baþ baþa yaþayamaz.
Kesin olmasa da önü-
müzdeki dönemde MHP
yeni provokasyonlarýn o-
daðý olabilir.

Kesin olan bir þey varsa o
da faþist MHP'nin pusuda
uygun aný beklediði ve
mücadele edilmeksizin
ortadan kalkmayacaðý
gerçeði.
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IRAK DÝRENÝYOR

NNeecceeff  SSaavvaaþþýý
ABD'de baþkanlýk

seçimleri yaklaþtýkça
Bush ve ekibini Irak'taki
direniþin telaþý sarýyor.
ABD emperyalizminin
dünya hegemonyasý için
baþlattýðý mücadelede
ayaðý tökezliyor. Bush ve
ekibinin seçimler için en
büyük kozu þüphesiz Irak
iþgali olacak. Fakat
iþgalin baþlamasýnýn ve
halen devam etmesinin
nedenlerini Bush ne
kendi vatandaþlarýna ne
de dünyaya açýklamaktan
aciz. Saddam'ýn elinde
kitle imha silahlarý bulun-
duðuna iliþkin CIA rapor-
larýnýn fos çýkmasýnýn
ardýndan, ' Irak'a
demokrasi getireceðiz'
savlarý da acýnacak
durumda. Patlayan bom-
balar, intihar saldýrýlarý,
havan topu mermileri,
gösteriler, arkasý
kesilmeyen isyanlarýn
yaný sýra, iþgalden 16 ay
sonra dahi  elektrik ve
suyun doðru dürüst
saðlanamadýðý Irak'ta
demokrasiden bahsetmek
pek mümkün deðil. Bush
ve ekibi seçim öncesinde
bu manzaraya çeki düzen

vermek için en azýndan
'Bakýn Þiileri kontrol ede-
biliyoruz' demek için,
Aðustos ayý baþýnda
Necef'e saldýrdý. Þii'lerin
ABD helikopterini
düþürmesinin ardýndan
baþlayan saldýrý,
Felluce'de Sünni'lere
olduðu gibi, Necef'te de
Þiilere topyekün bir
saldýrýya dönüþtü. 225
kilogramlýk bombalarýn
kullanýldýðý saldýrýda, 24
saatte 300 kiþi yaþamýný
kaybetti. Direniþin 8.

gününde ateþkes yapmak
zorunda kalan ABD iþgal
güçleri, Þiileri etkisi-
zleþtirmek amacýyla
Mukteda el Sadr'a  Irak
seçimleri kozunu kullan-
maya çalýþtý. Þiilerin hep-
sinin olmasa da önemli
bir kesiminin liderliðni
yapan Mukteda el Sadr'ýn
silah býrakmak þartýyla
siyasi bir hareket olarak
Ocak 2005'te yapýlacak
seçimlere katýlabileceði
bildirildi. Mukteda el
Sadr'ýn cevabý, tüm ulus-

lararasý güçlerin, Iraklý
polis ve askerlerin
Necef'ten çekilmesi,
direniþçi tutsaklarýn
salýverilmesi, Mehdi
Ordusunun ideolojik bir
hareket olarak tanýnmasý
halinde Necef'ten çek-
ilebileceklerini, ancak asla
silah býrakmayacaklarý
oldu. Böylece bir ABD
senaryosu daha duvara
toslamýþ oldu. ABD
baþlangýçtan saldýrarak
Þiiler üzerinde hakimiyet
kurma planlarý yaparken
karþýsýnda bir Sünnilerin
de destek verdikleri Þii
isyaný buldu.

Felluce, Necef'in
yanýnda

ABD'nin Necef'e
saldýrýsý Irak'ýn pek çok
yerinde çatýþmalara ve
gösterilere neden oldu.
Baðdat'a Þii'lerin yoðun
olarak yaþadýðý Sadr sem-
tinin yanýsýra, Kufa,
Samara, Basra, Divaniye
ve Felluce'de binlerce Þii
ve Sünni Irak'lý saldýrýlarý
protesto etti. Felluce'de
Sünni'lerin katýldýðý
yürüyüþte Allavi'nin isti-

fasý istenirken, 'Felluce,
Amerika'ya karþý Necef'in
yanýnda' sloganý atýldý.
Necef direniþinin tüm
Irak'ta yanký bulmasý,
ABD'nin güvendiði Þii-
Sünni çatýþmasý savýný da
boþa çýkardý.

ABD iþgali, Irak'taki
direniþ sürdükçe bataða
saplanýyor. Bush en son
Nato zirvesinde olduðu
gibi  iþgalin faturasýný
paylaþabileceði desteði
bulmakta giderek zor-
lanýyor. Bush'u destekle-
mek,  Ýspanya'da en
çarpýcý bir biçimde
yaþandýðý gibi, içerde

savaþ karþýtý bir muhale-
fetle karþýlaþýlmasýna yol
açarken dýþarýda ise, sonu
belli olmayan  maceraya
giriþmek anlamýna geliy-
or. Necef saldýrýsýnýn
ardýndan daha da büyüy-
erek devam eden direniþ,
Bush ve ekibinin çözüm-
süzlüðün bir kez daha
gözler önüne serdi.
Ýþgalin sona ermesi ve
ABD emperyalizminin
sözcülüðünü yapan
Bush'un dünyadan defol-
masý için, her yerde
savaþa karþý olan herkesle
birlikte mücadeleye
devam.

EEððiittiimm-SSeenn,,  TTüürrkkiiyyeenniinn  eenn
bbüüyyüükk  sseennddiikkaassýý  kkaappaattýýll-
mmaa  tteehhlliikkeessii  iillee  kkaarrþþýý
kkaarrþþýýyyaa..

Tüzüðünde “ana dilde
eðitim hakký” istediði için
kapataýlmak istenen
Eðitim-Sen daha önce de
çeþitli kereler hükümet-
lerin hedefi olmuþtu.

Eðitim, IMF’nin yapýsal
uyum politikalarý içinde
çok önemli bir yere sahip.

Yeni liberalizm eðitimin
olabildiðince paralý hale
gelmesini istiyor. Bunu

gerçekleþtirebilmek ise
ancak eðitim emekçi-
lerinin örgütlenmesinin
daðýtýlmasý ile mümkün.

Yeni liberal politikalar
eðitim sistemini zaten
dört bir yandan sarmýþ
durumda. Diðer kamu
emekçileri ile birlikte

eðitim emekçileri de
sözleþmeli personel haline
getirilmek isteniyor.

Öte yandan, eðitim
emekçileri arasýnda,
uzamn öðretmen
statütüsü konarakfark-
lýlýklar yaratýlmaya
çalýþýlýyor.

Ýlk öðretim ve liseler
sözüm ona parasýz
olmasýna raðmen kimi
devlet okullarýnda mil-
yarlarca lira kayýt ücreti
isteniyor ve vermeyen
öðrencilerin kayýtlarý
yapýlmýyor.

Üniversitelerde ise

harçlar olaðanüstü boyut-
lara ulaþmýþ durumda.
Üniversiteler için artýk
“parasýz” demek adeta
mümkün deðil.

“Ana dilde eðitim” ise
son derece önemli bir
talep. Eðitim-Sen bu
konuda geri adým atmaya-

caðýný, tüzük deðiþikliðine
gitmeyeceðini ilan etti.

15 Eylül’de Eðitim-Sen
aleyhine açýlan davanýn
duruþmasý var. Eðitim
emekçileri kitlesel bir
biçimde bu duruþma
günü Ankara’ya gidiyor.

Eðitim-Sen’in bu göster-
isi çok önemli. Hem yeni
liberal politikalara karþý
çýkmak için, hem de
Eðitim-Sen’i ve “ana dilde
eðitim hakkýný” savun-
mak için.

1155  EEyyllüüll’’ddee  AAnnkkaarraa’’yyaa!!

Eðitim-Sen kapatýlamaz

Murat Yüce’nin katili Türk
kapitalistleridir

Son günlerde Türk medyasýnda  çokça yer alan
haberlerden biri de Iraklý direniþçiler tarafýndan
kaçýrýlan ve öldürülen Türkiyeli þoförler.

Öldürülen Türk þoförünün ardýndan tüm medya
salya sümük, Iraklý direniþçileri gerici yobaz insan-
lýktan çýkmýþ katiller olarak anlattý. Bu propagandada
Iraklý direniþçilerin aslýnda dýþarýdan gelen Ýslamcý
teröristler olduðu, Irak halkýyla uzaktan yakýndan bir
ilgilerinin olmadýðý anlatýldý.

Sol yelpazede epeyce bir kesimde bu propagan-
danýn etkisi altýnda kaldý. Sol, Türk þoförü MMuurraatt
YYüüccee'nin alevi ve solcu olduðu için öldürüldüðünü
öne sürdü.  Öyle ki Kuran'dan süreler okuyamadýðý
için öldürülmüþtü MMuurraatt  YYüüccee bu anlayýþa göre. 

Tüm bunlar Irak'taki savaþý bir oyunmuþ gibi gören
bakýþ açýsýnýn ürünü.

Sanki dünyanýn en büyük emperyalist gücü muaz-
zam bir ölüm ve savaþ aygýtýyla Irak'a gitmemiþ, on
binlerce Iraklýyý öldürüp yüz binlercesini sakat býrak-
mamýþ, binlerce insana tecavüz etmemiþ ve has-
taneleri, okullarý, fabrikalarý yýkmamýþ gibi. Son bir
hafta içinde Necef'te binlerce insaný katletmemiþ gibi.
Ýþgalci bir ölüm aygýtýna karþý, Irak direniþini kötüle-
mek için ancak böyle düþünmek gerekir.

Iraklý direniþçiler aylardan beri nakliye þirketlerini
uyardýlar, onlarca þoförü de bu zaman diliminde
serbest býraktýlar. Ýyi niyetli akýllara göre þoförler
ekmek parasý için orada bulunan zararsýz kiþiler,
Iraklý direniþçilere göre ise iþgalin ortaðý kiþiler.

Bugün onlarca Türk firmasý binlerce kamyonu ve
þoförüyle Irak'ta ABD birliklerine hizmet ediyor.
Yani iþgale yardým ediyorlar, destek oluyorlar.

Bu kamyonlar çocuk bezi ya da mamasý taþýmýyor-
lar. ABD askerleri için içecek, yiyecek, giyecek ve
ABD savaþ aygýtlarý için yedek parça taþýyorlar. Yani
aslýnda iþgalin sürmesini saðlayan her türlü araç ve
gereci. 

Bir Amerikalý yoksul nasýl ki para için Irak'ta savaþa
katýlýp iþgale ortak oluyorsa, bir Türk þoförü de ABD
birliklerine mühimmat taþýyarak iþgale ortak oluyor.
Ekmek parasý peþindeki bir Türk þoförünün ölmesi
ne kadar kötüyse, Amerikalý bir yoksulun kendisiyle
uzaktan yakýndan ilgisi olmayan bir savaþta ölmesi
de o kadar kötü. Her ikisi de savaþtan beslenenlerin
kurbaný, aynen binlerce Iraklý'nýn kurban olmasý gibi.

Irak'taki savaþ bir oyun deðil. Tüm vahþeti ve kirlil-
iðiyle sürüyor. Savaþýn taraflarýndan temiz hamleler
beklememek gerekir. En azýndan ABD ordusuna
nasýl savaþmasý gerektiðini söylemiyorsak, bu kadar
anlayýþý Iraklý direniþçiler içinde kullanmak gerekir.
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Amerikan  Baþkanlýk  seçimleri

Bush’a  karþý, Bush Light
AABBDD BBaaþþkkaannllýýkk  yyaakkllaaþþýýkk  33
aayy  kkaallddýý..  CCuummhhuurriiyyeettççii
PPaarrttii  aaddaayyýý  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh
iillee  DDeemmookkrraatt  PPaarrttii  aaddaayyýý
KKeerrrryy  aarraassýýnnddaakkii  yyaarrýýþþ
hhýýzzllaannýýyyoorr..  AABBDD sseeççmmeenn-
lleerriinniinn  ççooððuunnlluuððuu  BBuusshh
yyöönneettiimmiinniinn  IIrraakk  ppoolliittiikkaa-
llaarrýýnnýý  ddeesstteekklleemmiiyyoorr..  BBuunnaa
rraaððmmeenn  AABBDD sseenneettaassuunnuunn
eenn  zzeennggiinn  üüyyeessii  oollaann  KKeerrrryy
yyaarrýýþþttaa  öönnee  ggeeççeemmiiyyoorr..

Geçtiðimiz günlerde
Boston kentinde toplanan
Demokrat Parti Kongresi
Kerry’nin politikalarýný çok
açýk bir biçimde ortaya
döktü.

Demokrat Parti adayý
Kerry Vietnam Savaþýna
katýlmýþ olmaktan gurur
duyuyor. Seçim kampa-
nyasý bütünüyle milliyetçil-
iðe oynuyor.

Kerry ve Demokrat Parti
kurmaylarýna göre hedef
her seçimde Demokratlarla
Cumhuriyetçiler arasýnda
oynayan yüzde 10’luk
kesim. Onlarýkazandýklarý
takdirde seçimleri alacak-
larýný düþünüyorlar. Bu
nedenle LLiigghhtt  CCuummhhuu-
rriiyyeettççii bir politik hat izliyor-
lar. (Light Cumhuriyetçilik
Demokrat Parti yönetiminin
kendi kullandýðý bir deyim!)

Light Cumhuriyetçi poli-
tikalarla Kongreyi açan
Kerry askeri bir selam ver-
erek “Ben John Kerry,
göreve hazýrým” diyordu.

Kongre’de yaptýðý bir saat-
lik konuþmada ise esas
olarak Irak savaþýný ken-
disinin daha iyi yürüteceði-
ni anlattý. Bu arada
Bush’dan da ileri giderek
Ýran’ý açýk açýk tehdit etti:
“Nükleer silahlara sahip bir
Ýran bizim için ve müttefik-
lerimiz için kabul edilemez”
dedi.

Kongre’den önce yaptýðý
açýklamalarda ise Kerry,
Irak’a 40 bin yeni Amerikan
askeri göndereceðini ve bu
arada Bush’dan daha

becerikli davranarak baþka
ülkelerin Irak’a asker gön-
dermesini saðlayacaðýný
iddia ediyor. Yani Kerry,
Irak’da savaþý daha da týr-
mandýrmaktan yana.

Öte yandan KOngre’den
sonra bir rado istasyonuna
yaptýðý açýklamada “kitle
imha silahlarýnýn
olmadýðýný bilsem de Irak
savaþý için Bush’a onay
verirdim” demesi tam bir
skandal yarattý.

Boston kentinde yapýlan
Kongre sýrasýnda yayýn-
lanan Boston Globe gazetesi
Demokrat delegelerin
yüzde 95’inin Irak’da
savaþa hayýr dediðini sap-
tadý, buna raðmen delegeler
Demokrat kurmaylar
tarafýndan öylesine köþeye
kýstýrýldýlar ki, savaþa evet,
savaþa devam dediler.

Kongre2den hemen önce
New York Times gazetesine
konuþan Demokrat yetkilil-
er “Kongre’de daha çok
gazi, daha çok yurtseverlik
ve ülke savunmasý üzerine
daha çok konuþma duya-
caksýnýz” diyorlardý.

Geröekten de öyle oldu.
Kongre salonunda
Kerry’nin askeri ünifor-
malar içinde ki 30 dev
boyutlu fotoðrafý asýlmýþtý.

Kongre’yi aralarýnda
General Electric, Coca Cola,
Daimler-Chrysler, Pfizer,

AT&T gibi þirketlerinde
olduðu çok uluslu þirketler
finanse etti.

Öte yandan, Kerry seçim
kampanyasý için ezici
çoðunluðu büyük þirketler-
den gelen 208 milyon dolar
topladý. Bu rakkam
Amerika için bir rekor

Demokrat Parti
Kongresi’ne savaþ karþýtý bir
platformla aday adayý
olarak katýlmak isteyen
Kucinich ise Kongre’de
konuþturulmadý.

Ama bu arada
Washington Post gazetesine
konuþan Andrew Stern
(Amerika’nýn en büyük
sendikasý SEIU’nun

baþkaný) “örgütlü iþçi sýnýfý
da Demokrat Parti’de belki
de Kerry kaybederse daha
iyi bir duruma gelebilir”
dedi. Sendika
Konfederasyonu tarafýndan
derhal kýnanan Stern’in
konuþmasý delegeler ve
sendikacýlar arasýnda
bomba etkisi yarattý.

Demokrat Parti Kongresi
yapýlýrken Boston Sosyal
Forumu da toplanmýþtý.

Forum’da yapýlan bir
konuþma Bush ile Kerry
arasýndaki farký çok iyi
anlatýyor: “Ýkisi arasýndaki
fark limosinlerinin rengi ve
hangi marka havyar yedik-
leridir.”

Kerry    diðer  konularda
ne  diyor?
KKeerrrryy  AABBDD SSeennaattoo’’ssuunnddaa  ““bbaayy  eevveett””  oollaarraakk  bbiilliinniiyy-
oorr..  BBuusshh’’uunn  ssoossyyaall  hhaakkllaarraa  ssaallddýýrraann  bbüüttüünn  yyaassaallaarrýýnnaa
vvee  bbuu  aarraaddaa  IIrraakk’’aa  ssaavvaaþþaa  eevveett  ddeeddii..

KKeerrrryy  zzeennggiinnlleerrddeenn  aallýýnnaann  ggeelliirr  vveerrggiissiinnii  aazzaallttmmaayyýý
vvaaaadd  eeddiiyyoorr..  BBuunnaa  kkaarrþþýýllýýkk  aasskkeerrii  hhaarrccaammaallaarrýý  ddaahhaa
ddaa  aarrttttýýrraaccaaððýýnnýý  ssööyyllüüyyoorr..

AAyyrrýýccaa,,  ssoossyyaall  hhaarrccaammaallaarrddaa  kkeessiinnttiiddeenn  yyaannaa..  ÝÝþþ
aallaannýý  aaççmmaakk  iiççiinn  iissee  iiþþççii  üüccrreettlleerriinnddeenn  kkeessiinnttii  yyaappýýll-
mmaassýýnnýý  ssaavvuunnuuyyoorr..

KKeerrrryy,,  aayyrrýýccaa  kküürrttaajj  hhaakkkkýýnnýý  ssýýnnýýrrllaammaakkttaann  yyaannaa..
GGeeççeenn  aayy  kküürrttaajj  hhaakkkkýý  iiççiinn  yyüürrüüyyeenn  11  mmiillyyoonn  iinnaassaannýý
öönneemmsseemmiiyyoorr..

DDeemmookkrraattllaarrýýnn  öönnee  ççýýkkaarrddýýððýý  bbiirr  ssllooggaann  ddaa  ““aaiillee
ddeeððeerrlleerrii..””

KKeerrrryy  ffaabbrriikkaallaarrýýnn  kkaappaannmmaassýý  üüzzeerriinnee  ttiimmssaahh
ggöözzyyaaþþllaarrýý  ddöökküüyyoorr  aammaa  bbuu  aarraaddaa  nneeddeenn  NNAAFFTTAA
aannttllaaþþmmaassýýnnaa  oonnaayy  vveerrddiiððiinnii  ssööyylleemmiiyyoorr..

DDüünnyyaa  kkiirrlliiððii  kkoonnuussuunnddaa  oolldduukkççaa  öönneemmllii  oollaann
KKyyoottaa  aannllaaþþmmaassýýnnýý  iimmzzaallaayyaaccaaððýýnnýý  ssööyylleemmiiyyoorr..

ÖÖllüümm  cceezzaassýý,,  eeþþcciinnsseell  eevvlliilliiððii  ggiibbii  kkoonnuullaarrttddaa  iissee
ssuussuuyyoorr..

“Bush Light  olarak kampanya
sürdür, kaybedersen Nader’e
yüklen!” demokratlarýn sloganý
bu.

ABD Baþkanlýk Seçimleri’nde
katýlým yüzde 50 civarýnda. yani
toplumun yarýsý seçimlerle
ilgilenmiyor. Önemli bir miktar
insanýn ise çeþitli nedenlerle oy
hakký yok. Bunlarýn bir kýsmý
yasal statü kazanamamýþ olan
göçmenler, bir kýsmý ise hapis-
hanelere girip çýkmýþlar.

Oy hakký olmayanlarýn büyük
çoðunluðu Hispanikler ve
siyahlar. Tabii hepsi toplumun
en yoksullarý.

Seçimlerde oy kullanmayan-
larýn da büyük çoðunluðu yok-
sullar.

Oy kullanmayanlarýn sorunlarý
seçimlerde tartýþýlanlardan
tamamen farklý.

Demokrat parti, Cumhuriyetçi
Partiye göre solda kabul ediliy-
or. Sendikal hareketin ve genel
olarak solun desteðine sahip.

Ancak, Demokrat Parti seçim-
lerde oy vermeyen yüzde 50’ye
hitap ederek, onlarýn sorunlarýný
dile getirerek çoðunluðu kazan-
maya çalýþmýyor.

Tam tersine saða kayarak
Cumhuriyetçilerden oy topla-
maya çalýþýyor. Çünkü solun
oylarýný çantada keklik olarak
görüyor.

Bush’un kazandýðý seçimlerde
yeþil Parti’nin adayý olarak

seçimlere katýlan Nader önemli
miktarda oy kazanmýþtý. Bu
nedenle bu seçimlerde
Demokratlar bütün güçleri ile
Nader’e saldýrýyorlar.

Bu kez Radikal solda destek-
leri de var. Çok sayýda solcu
“Bush olmasýn da kim olursa
olsun” diyerek, kazanabilecek
aday olarak gördükleri, Kerry’e
oy çaðrýsý yapýyorlar.

Demokratlar belki de
Bush’dan çok Nader’den nefret
ediyorlar. Yoðun bir biçimde
dolaplar çevirerek Nader’in
çeþitli eyaletlerde seçimlere

katýlma hakký kazanmasýný
engellemeye çalýþýyorlar.
Zorluklar çýkarýyorlar.

Demokratlarý destekleyen sol
ise Nader’e verilen oylarýn
Bush’a yarýyacaðýný iddia ediy-
orlar. Amerikanýn ilerici
kamuoyu “ya Bush kazanýrsa”
diye tehdit ediliyor.

Gerçekten de Bush’un kazan-
masý son derece kötü bir sonuç
olur. Ancak Bush’a karþý
Kerry’nin kazanmasý Bush poli-
tikalarýnýn devam etmesi
anlamýna gelecek.

Kerry’i destekleyen önemli

isimlerden birisi de ünlü
düþünüt ve eylem adamý NNooaamm
CChhoommsskkyy. Chomsky,
“Demokratlarla
Cumhuriyetçiler arasýnda çok
az fark var ama o çok az fark
demokratlara oy vermek için
çok önemli diyor.”

Kerry’i destekleyen bir baþka
ünlü isim ise MMiicchhaaeell  MMoooorree.
Önceki seçimlerde Nader’i
destekleyen Moore ön seçim-
lerde Kerry’e karþý NATO’nun
balkanlardaki komutaný Wesley
Clarke’ý desteklemiþti.

Nader ve yol arkadaþý PPeetteerr
CCaammeejjoo bütün baskýlara ve sol-
dan eleþtirilere raðmen bir yan-
dan hareketi inþa ediyor diðer
yandan da seçimlere hazýrlanýy-
or.

Ancak açýk ki iþi daha zor.
FF..  AALLOOÐÐLLUU

Solun gerçek adayý Nader

Cumhuriyetçi ve
Demokrat partiler ayný
egemen sýnýfýn iki poli-
tik kanadý. Ýki parti de
ABD egemen sýnýfýný,
küresel sermayeyi temsil
ediyorlar. Ýþ, büyük ser-
mayenin çýkarlarýna
gelince derhal anlaþýyor-
lar.

Demokrat Baþkan
TTrruummaann Hiroþima ve
Nagasaki’ye atom bom-
balarýnýn atýlmasý emret-
ti. Ayný Truman, Kore
savaþý’ný baþlattý ve
Soðuk Savaþýn baþla-
masýný saðlayan poli-
tikalrý geliþtirdi.

Demokrat KKeennnneeddyy
baþarýsýz bir biçimde
Küba’yý iþgal etmeye
çalýþtý. Daha sonra
Dominik Cumhuriyetini
iþgal etti ve Vietnam

savaþýný baþlattý.
Kennedy Küba üzerine

sürdürdüðü politikalarla
dünyayý bir nükleer
savaþýn eþiðine getirdi.

Gene Demokrat
Baþkan JJoohhnnssoonn
Vietnam’ýn bombalan-
masýný 2. Dünya savaþý
boyutlarýna getirirken,
CCaarrtteerr ise Afganistan’da
savaþ aðalarýný silahlan-
dýrdý.

Bush’dan önceki BBiillll
CClliinnttoonn ise Somaliyi
iþgal etti. Sudan’da
aspirin fabrikasýný askeri
hedef diye bombalattý.

Sýrbistan ve Irak’ý aðýr
bir biçimde bombalattý.

IMF’nin yapýsal uyum
politikalarýnýn bütün
üçüncü dünya ülkeler-
ine yayýlmasý için baský
yaptý.

DDeemmookkrraatt  bbaaþþkkaannllaarrýýnn  hhaallttllaarrýý

KKeerrrryyBBuusshh NNaaddeerr
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Zengine karþý fakir
Venezüella

15 Aðustos günü
Venezüella’lýlar cumhur-
baþkanlarý HHuuggoo  CChhaavveezz’e
güven oyu vermek için
sandýk baþýna gittiler.
Burjuva muhalefetin 2 yýl-
lýk çabalarýnýn sonucunda
gerçekleþen bu referan-
dum’da Chavez oylarýn %
58’ini alarak oylamayý
kazandý. Bu sonuca rað-
men açýk ki burjuva
muhalefet Chavez’i
devirmek için her þeyi yap-
maya devam edecek.

Bir tarafta baþkent
Caracas’ýn zengin semtleri
vardý. Chaves’in ismini bile
duymaya tahammül
edemiyorlardý. Diðer
tarafta ise yoksullar, en alt-
takliler, iþçiler, az topraklý
köylüler. Kazanan fakirler
oldu. Emekçiler oldu.

Peki ne oluyor
Venezüella’da? Kim bu
Chaves ve neden burju-
valar, ABD yönetimi, Bush
ve çetesi ondan bu kadar
nefret ediyorlar?

Ýþin baþý petrol

Venezüella dünyanýn bili-
nen petrol rezervleri
açýsýndan 5. ülkesi. Dünya
petrolünün % 13’ü bu
ülkede üretiliyor. ABD’nin
ise en çok petrol aldýðý
ülke. Suudi Arabistan’dan
bile çok!

1930’larda Venezüella
petrolü 2 ABD þirketinin
elindeydi. 1950’lerde üre-
tim büyük bir sýçrama
yaptý. Ancak petrolden
gelen gelir küçük bir azýn-
lýðýn elinde kaldý.

1976’da petrol millileþtir-
ildi. Venezüella petrolünü
þimdi PPeettrroolleess  ddee
VVeenneezzuueellaa adlý kamu þir-
keti kontrol ediyor. Ne var
ki bu þirketin yönetimi
aþýrý ölçüde yozlaþmýþ.
Küçük bir azýnlýk ve petrol

gelirini yaðmalýyor.
Sendika liderleri de yað-
madan pay alýyorlar.

Chaves karþýtý kap-
manyanýn baþýný petrolü
yaðmalayanlar, büyük
sanayiciler, gazete patron-
larý ve bürokrasi çekiyor.

Chavez
nerede iþe karýþtý?

Chavez egsantrik bir
subay. Latin Amerika
ülkelerinin baðýmsýzlýk-
larýný kazandýran Simon
Bolivar’dan esinlenerek
oluþturduðu bir harekete
dayanýyor.

1989’da Venezüella’nýn
baþýnda CCaarrllooss  AAnnddrreess
PPeerreezz vardý.

Perez ““BBüüyyüükk  DDöönnüüþþ””
diye adlandýrdýðý program
ile yoðun bir IMF pro-
gramýný uygulamaya
baþladý. Bu, yoksullarýn
hayat standartlarýna aðýr
bir saldýrý anlamýna geliy-
ordu.

Perez’e karþý direniþ de
vardý. Yoksullar sokaklara
uðradý. CCaarraaccaazzoo diye
adlandýrýlan ayaklanma
baþladý. Bin kiþi vurularak
öldürüldü.

Üç yýl sonra, 1992’de,
Albay HHuuggoo  CChhaavveess darbe
yaptý.

Chavez’in darbecileri mil-
liyetçi ve popülist subay-
lardan oluþuyordu. Chavez
ve cuntasý yukardan
reformlara giriþti.

Zenginler derhal müda-
hale ettiler.

Emekçilerin ayaklandýðý
günlerde sol bu hareketi
yönlendiremedi. Chavez
bir karþý darbe ile devrildi
ve hapse atýldý.

2 yýl sonra hapisten çýkan
Chavez hareketini yeniden,
bu kewz sivilolarak örgüt-
ledi.

90 yýllarda egemen sýnýfýn
soygunu had safhaya
ulaþtý. Yoksulluk sýnýrýnýn
altýnda yaþayanlarýn sayýsý
yüzde 36’dan yüzde 66’ya
çýkarak iki kat arttý.
Soygun ve sonucu olarak
yoksulluk arttýkça direniþ
de arttý ama her direniþ
daha çok baský ile karþýlýk
gördü.

1998’de Chavez
Cumhurbaþkanlýðý seçim-
lerini kazandý. Chavez’i
iktidara taþýyan yok-
sullardý. Daha iyi bir
eðitim, saðlýk vaad ediyor-
du. Petrol sanayisini kon-
trol altýna alacaðýný söylüy-
ordu.

2000 yýlýnda oylarýn
yüzde 58’ini alarak ikinci
kez seçildi. Anayasayý
deðiþtirdi. Anayasa

deðiþikliði ile birlikte
devletin ve
Cumhurbaþkaný’nýn elinde
daha çok güç birikti.

Egemen sýnýf Chavez’in
bu adýmýný nefretle
karþýladý. Çünkü karþýsýna
güçlü bir rakip çýkýyordu.

Bu tarihten itibaren orta
sýnýflarýn ve egemen sýnýfýn
Chavez’e karþý direniþi
baþladý.

Zenginler direniyor!

Aralýk 2001’de “patron-
larýn grevi” baþladý. Petrol
þirketi yöneticileri sendika
liderleri ile anlaþarak grev
baþlattýlar. Halkýn kul-
landýðý gaz kesildi.

Haftalar süren greve karþý
Chavez hiç bir þey yap-
madý. Sonunda 11 Nisan
2002’de saðcýlar darbe

yaparak Chavez göz altýna
alarak bir adaya gönderdil-
er.

Venezüella Ticaret Odasý
Baþkaný PPeeddrroo  CCaarrmmoonnaa
Baþkanlýk Sarayý’na gelerek
yeni cumhurbaþkaný
olduðunu ilan ett.
Burjuvalar, zenginler sev-
inç içindeydiler.
Kazanmýþlardý!

Ancak ertesi gün
Baþkanlýk Sarayý’nýn
önünde yoksul mahalleler-
den gelen bir kaç yüz kiþi
birikti. Kalabalýk giderek
artýý, binlere ulaþtý ve daha
da artmaya devam etti. 

Saray’ýn önündeki kala-
balýk, sessiz ve sabýrlýydý.
Bekledi. Chevez’in serbest
býrakýlmasýný istiyorlardý.

Askerler göstericilere
katýlmaya bvaþladý. Ýki gün
sonra Chavez serbest kaldý
ve yeniden Baþkan oldu.

halka teþekkür etti ve
evlerine dönmelerini istedi.

2003’de ikinci bir “patron
grevi” oldu ve o da iþçi-
lerin direniþi ile kýrýldý.

Emekçiler Chavez’i
yürekten desteklemelerine
raðmen Chavez bu arada
gözlerini Brezilya, Ekvator
ve Arjantin’deki yeni
reformcu iktidarlara çevir-
di.

Bütün bu ülkelerde kýsa
zamanda IMF politikalarý
hakim olmaya baþladý.
Bolivya’da ise halk direniþi
vardý.

Son çaba:
Referandum

Ýkinci “patron grevi”nin
yenilmesinden sonra
patronlar referandum için
imza toplamaya baþladýlar.
Yeterli imzayý topladýktan
sonra referandum da
Chavez’in seçimlerde
aldýðý yüzde 58’den daha

fazla destek almalarý
gerekmekteydi.

Referandum oldu ve
Chavez gene yüzde 58
oranýnda destek aldý.
Zenginler bir kez daha
yenildiler.

Ancak Sanayicilerin,
petrol soyguncularýnýn,
gazete patronlarýnýn
direniþinin bitmeyeceði
açýk.

Þimdi ellerindeki bütün
ekonomik ve diðer
silahlarla Chavez’e yük-
lenecekler.

Onlar aslýnda sadece
Chavez’e deðil, Chavez
sayesinde bir ses bulan
yoksullara yükleniyorlar.

Þili’den çýkan ders

1973’de Þili’de olanlar
aslýnda Venezüella için çok
önemli. Halk desteði ile
iktidara gelen sosyalist
SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee ABD’nin
planladýðý kanlý bir darbe
ile devrildi.

Darbe açýk açýk gelirken
Baþkan Allende halkýn
silahlanmasýna izin verme-
di. Sonunda generaller
silahlarýný kullandýlar ve
iktidarý ele geçirdiler.

GGeenneerraall  PPiinnoocchheett’in
baþýnda olduðu darbeciler
Allende’yi öldürdükten
sonra Þili’yi kana buladýlar.

Bizim tarafýmýz, yok-
sullar,emekçiler  ne zaman
zenginlerin, burjuvazinin
kurallarýný, demokrasisini
kabul ederse sonuç hep
ayný oluyor. Zenginler
kendi kurallarýný kendileri
ayaklar altýna alýyorlar ve
ellerindeki silahlý gücü kul-
lanarak darbe yapýyorlar.

VVeenneezzüüeellllaa’’ddaa  ggeelleecceeððii
iiþþççii  ssýýnnýýffýýnnýýnn  kkeennddii  bbaaððýýmm-
ssýýzz  öörrggüüttlleennmmeessii  iillee  kkeennddii
kkaaddeerriinnii  ttaayyiinn  eettmmeekk  üüzzeerree
bbaaððýýmmssýýzzccaa  hhaarreekkeettee
ggeeççmmeessii  iillee  bbeelliirrlleenneecceekk..
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Kriz içinde b
1989’da Doðu Bloðu’nun

çöküþünden bu yana tek
baþýna bütün dünyaya
hakim olmaya çalýþan ABD
müttefiði Ýngiltere ile bir-
likte Irak’a yaptýðý saldýrý-
da giderek daha çýkmaz bir
bataða gömülmekte.

Bush-Blair ikilisi Irak’a
saldýrmadan önce bu
ülkede Saddam rejiminin
elinde amansýz kitle imha
silahlarý bulunduðunu ve
gene Saddam rejiminin El
Kaide ile iþbirliði içinde
olduðunu iddia etmektey-
di.

Doðrusu o günlerde de
kimse bu yalanlara inan-
mamýþtý ama gene de
Bush-Blair’in var olan tüm
destekleri gene de bu iddi-
alar sayesinde saðlanmýþtý

Irak’ýn ABD ve Ýngiliz
ordularý tarafýndan iþgalin-
den buyana bu iddialarý
doðrulayacak tek bir delil
bulunamadý.

ABD’nin bir baþka iddiasý
ise Irak’a demokrasi getir-
ileceði ve Irak halkýnýn
bundan mutlu olacaðý þek-
lindeydi.

Bugünlerde direniþin
ulaþtýðý boyutlar bu iddi-
anýn da ne denli uydurma
olduðunu ortaya çýkarýyor.

Felluce, Necef, Kerbela,
Baðdat, Basra, bütün Irak
emperyalist iþgale karþý
direniyor.

Direniþçilerin elinde fazla
silah yok, ama genede
ABD’nin askeri olarak ger-
ilemesini saðlayabiliyorlar.
Çünkü direniþçiler Irak
halký!

ABD batýyor

Irak direniþi ABD’yi
giderek sýkýþtýrýyor. Kolay
bir zafer kazanýldýðýný
zanneden Bush yönetimi
artýk bunun mümkün

olmadýðýný biliyor.
Irak’da direniþ yoðun-

laþtýkça ABD yalnýz kalýy-
or.

Ýngiltere dýþýnda yanýna
aldýðý çeþitli irili ufaklý
devletler Irak’dan askerler-
iþni çekiyorlar.

Ýspanya seçimleri önemli.
Direniþin yaný sýra savaþ
karþýtý hareketin ne kadar
önemli olduðu bu seçim-
lerde iyice ortaya çýktý.

Savaþ karþýtlarýnýn müda-
halesi ile Aznar hükümeti
devrildi ve yerine gelen
sosyal demokrat hükümet
Irak’tan Ýspanyolaskerleri-
ni çekme kararý aldý.

Henüz askerlerini çek-
meyen ülkeler için de
durum iyi deðil. Hepsi aðýr
baský altýnda.

Güney Kore’de
direniþ

Güney Kore Irak’ta var
olan asker sayýsýný arttýr-
mayý kabul eden nadir
ülkelerden birisi. ABD’nin
aðýr baskýsý ile alýnan bu
karar karþýsýnda kurulan
çok geniþ bir koalisyon
yoðun bir eylem dizisi
baþlattý.

Son olarak geçen Pazar
günü baþkent Seul’da 200
bin kiþi Irak’a asker gön-
derilmesini protesto etm-
eye baþladý.

Yapýlan açýklamaya göre
gösteriler karar deðiþtiri-
lene kadar devam edecek.

Günewy Kore’deki
direniþ Bush’un Avrupa
ziyaretinin ardýndan savaþ
karþýtý hareketin ne denli
canlý olduðunun da bir
göstergesi.

Avrupa’da Türkiye dahil
gittiði her ülkede yoðun
polis barikatlarýnýn ardýna
saklanmak zorunda kalan

Bush ve çetesi bu gezi
boyunca çeþitli Avrupa
ülkelerindeki ortaklarýnýn
uðursuz yüzlerinden ve
polislerin kýçlarýndan
baþka birþey göremedi.

Savaþ karþýtý
hareketin önemi

Gerek Bush’un Avrupa
gezisi, gerekse de Güney
Kore gösterileri savaþ
karþýtý hareketin ne denli
canlý olduðunu göster-
menin yaný sýra egemen
sýnýflarýn krizinin ne denli

hýzla derinleþtiðini gös-
teriyor.

Bush ve çetesi için
Irak’tan çýkýþ hemen
hemen yok. Yenilgi ABD
için hemen hemen kaçýnýl-
maz.

Ancak bütün bunlar bu
denli açýk olmasýna rað-
men ABD’nin yakýn
zamanda Irak’ý terk ede-
ceðini sanmak büyük bir
hata olur.

Tam tersine, Baþkanlýk
seçimlerini kim kazanýrsa
kazansýn ABD’nin yeni
hedeflere saldýrma

olasýlýðýnýn, savaþý yayma
olasýlýðýnýn güçlü
olduðunu bilmek gerekiy-
or.

ABD’nin yenilgisi
saldýrdýðý ülkelerdeki
direniþ hareketlerinin
etkinliðine baðlý olduðu
kadar bütün dünya çapýn-
daki savaþ karþýtý hareketin
gücüne de baðlý.

Bu nedenle savaþa karþý
çýkýþ, ABD’nin hegemonya
arayýþýný teþhir günün en
önemli görevi.

Eðer ABD Irak’ta üstü
örtülemez, geçiþtirilemez

bir biçimde yenilirse
pýlýsýný, pýrtýsýný toplayarak
Irak’ý terk etmek zorunda
kalýrsa, bu bütün dünya
çapýnda emekçilerin zaferi
olacaktýr.

Ancak krizin ne zaman
daha derin bir hale gele-
ceðini kestirmek mümkün
deðil.

Örneðin Vietnam’da, kriz
ABD Vietnam’da çekildik-
ten sonra yoðunlaþtý.

ABD’nin Kamboçya’yý
bombalamaya baþla-
masýnýn ardýndan derin-
leþen kriz sonunda bu
kararý alan Baþkan
NNiixxoonn’un düþmesine
neden olan WWaatteerrggaattee
skandalýnýn kopmasýna yol
açtý.

Venezüella’da
ne oluyor?

ABD için Ortadoðu tek
ilgi alaný deðil. Bütün
dünyaya hakim olmak
istiyor.

Sahip olduðu petrol rez-
ervleri nedeniyle
Venezüella önemli bir
ülke. Öte yandan
Venezüella baþkaný Chavez
aldýðý anti-emperyalist

Güney Kore’de savaþ karþýtý yýðýnsal gösteriler, Venezüe

AAvvrruuppaa  SSoossyyaall  FFoorruummuu  
Londra,  14-117  Ekim

AAyyrrýýnnttýýllýý  bbiillggii  iiççiinn:: DDSSÝÝPP  ((00553366))-225599  7733  6644,,  wwwwww..ssoossyyaalliissttiissccii..oorrgg
ÝÝssttaannbbuull  SSoossyyaall  FFoorruummuu::  iissff@@ggmmxx..nneett,,  wwwwww..ssoossyyaallffoorruumm..ccoomm,,  tteell::  ((221122))  22443333771155
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Son Dünya Ticaret
Örgütü (WTO) toplan-
týsý bir kýsým medya
tarafýndan yoksul ülkel-
er için iyi sonuçlarla
kapandý diye tanýtýldý.
Oysa, iþin aslý hiç de
öyle deðil.

Ýsviçre’de yapýlan son
toplantýnýn yayýnlanan
sonuçlarýna göre durum
en yoksul ülkeler için
daha da kötü.

Yeni anlaþma çokulus-
lu þirketlerin geliþmekte
olan ülkelerin, yani
fakir ülkelerin, kamu
sektörüne çok daha
kolayca girmesine yol
açýyor.

Özelleþtirmeyi
bastýrýyor ve saðlýk ve
eðitim alanlarýný tek
amaçlarý kâr olan þir-
ketlere açýyor.

ABD ve Avrupa Birliði
kendi yoksul ülkelerin
küçük köylülerine
kendi ülkelerinin büyük
çiftçilerine rekabet ede-
bilmeleri için destek
verdiklerini söylüyor-
lar.

Büyük burjuvazinin
gazetesi Financial
Times ise tam tersini
söylüyor: “tarým
desteklemelerinden en
büyük kazancý zengin
ülkelerin büyül çiftçileri
elde edecek.”

Bu arada, geliþmekte
olan ülkeler ekonomi-
lerini geliþmiþ ülkelerin
sanayi ürünlerine
açmayý kabul ettiler.

Yoksul ülkelerin
sanayileri gümrüklerle
kendilerini bir ölçüde
kotuyacaklar. Ancak,
kabul edilewn gümrük
tarifleri oldukça küçük
ve önemsiz ölçüde.

Öte yandan, geliþmek-
te olan ülkeler serbest
pazara açýlmayý kabul
ederek büyük þirket-
lerin pazarlarýný istila
etmesine de onay ver-
miþ oldular.

World Development
Movement’den MMaarrkk
CCuurrttiiss, “Dünya Ticaret
Örgütü serbest pazar
kavramýna takýlmýþ
durumda. Oysa eðer
geliþmekte olan
ülkelerin çokarýna bir
geliþme olacaksa bu
tamamen serbest pazar
ekonomisnin sýnýrlan-
masý ile mümkün”
diyor.

Ýsviçre’de kabul edilen
anlaþma metni, geçen
sene Cancun’da
rededilen metnin tam

tamýna ayný.
Örneðin geçen sene

büyük tartýþmalara yol
açan ABD’nin pamuk
üreticilerine verdiði
destek, bir iki önemsiz
kelime deðiþikliði ile bu
seneki metne geçmiþ
durumda.

Bu seneki
görüþmelerin
Cancun’un tam tersi
olmasýnýn temel nedeni
Brezilya, Hindistan gibi
büyük yoksul ülkelerin
üzerindeki baskýydý.

Cancun’da Brezilya
önemli bir rol
oynamýþtý. Bu sene
Ýsviçre’de ise ayný þek-
ilde davranmadýlar.

Bunun baþlýca nedeni
Brezilya’nýn iç
ekonomik soruynlarý.
Bu sene Brezilya’da
büyük çiftçilerle küçük
üreticiler arasýnda
kýyasýya bir mücadele
var.

Dünya Ticaret
Örgütü’ne 147 ülke üye.

Teorik olarak bu
ülkelerin hepsinin eþit
oyu var.

Gerçekte ise sadece bir
avuç ülke görüþmeleri
yönlendiriyor.

Görüþmeler büyük bir
gizlilik içinde yapýlýyor.
tarýmla ilgili görüþmeler
ise bütün üyelere bile
açýk deðil.

Görüþmelerin ilk
bölümü sadece 5 ülke
arasýnda geçti: ABD,
AB, Avustralya,
Brezilya ve Hindistan.

Ayrýca zengin ülkeler
görüþmelerdeki
pazarlýklarý yardým
sorununa baðlýyorlar.

Pazarý açmadýðýnýz
takdirde zenginlerden
yardým alamýyorsunuz.
Pazrýnýzý açýnca da
soyuluyorsunuz.

Özellikle ABD ve AB,
geçen sene Cancun’da
ki görüþmelerin çökme-
si üzerine bu sene diðer
üye ülkeleri aðýr bir
biçimde tehdit ettiler.
Bunun sonucu olarak
anlaþma saðlandý ve
üstelik ABD ve AB’nin
çýkarlarý doðrultusun-
da.

Dünya Ticaret Örgütü
görüþmelerini dýþarýda
binlerce kiþi protesto
etti. kapalý kapýlar
arkasýnda ise zenginler,
güçlüler yoksullarý,
güçsüzleri dize getirdil-
er. Güçlerine güç, kâr-
larýna kâr katacak yeni
adýmlar attýrdýlar.

HHaabbeerriinn
aarrkkaassýý
F. ALOÐLU

bir dünya

ulusalcý tutumuyla böl-
genin diðer ülkelerine de
örnek olma olasýlýðý taþýy-
or.

Bu nedenle seçildiði gün-
den beri ABD, Venezüella
egemen sýnýfýný Chavez’e
karþý zorluyor. Ne yapýp
edip Chavez’i devirmeye
çalýþýyorlar.

Bu nedenle Chavez’in son
referandumu açýk farkla
kazanmasý çok önemli.

Chavez’in zaferi baþta
diðer Güney Amerika
ülkeleri olmak üzere bütün
dünya emekçilerine önemli
bir moral oluyor.

Yoksullar, emekçiler bur-
juvalara karþý, sanayicilere
ve tekllere karþý, emperyal-
izme karþý kazandý.

Þimdi, ülkelerinde en
azgýn biçimde uygulanan
IMF politikalarýna karþý
direnen Bolivyalý emekçiler
daha güçlü.

Onlarýn krizi, bizim
hareketimizin
olanaklarý

Emperyalizm bir yandan
Irak savaþý nedeniyle kriz
içinde, diðer yandan ise
IMF politikalarýna direniþ

nedeniyle.
Emperyalizmin krizine

karþý ise yeni bir hareket
hýzla yükseliyor. 

Seattle’da baþlayan
müzdele süreci hýzla
geliþti. Ardýndab savaþ
karþýtý hareket geldi.
Seattle ile birlikte oluþan
antikapitalist hareket
ABD’nin Irak’a saldýrýsaý
ile birlikte savaþ karþýtý
harekete dönüþtü.

15 Þubat’ta milyonlarca
emekçi savaþa karþý, ABD
emperyalizmine karþý
sokaklara dökülürken
insanlýk tarihinin en büyük
kitle gösterisini gerçek-
leþtirdi.

Þimdi, emperyalizmin
krizi derinleþirken bu
hareketin önündeki
olasýlýklr da artmakta.

En acil ihtiyaç
örgütlenme

Hareketin açýk ki en acil
ihtiyacý örgütlenme.

Reformist partilerin
emekçilerden iyice koptuk-
larý, hemen her yerde
savaþtan yana tutum aldýk-
larý bir ortamda emekçi-
lerin sesi olacak bir siyasi

örgütlenme son derece acil
bir gereksinme.

Bu ihtiyacý açýk ki yeni
geliþmekte, þekillenmekte
olan sol karþýlayacak.

Sol, bütün dünyada
yoðun bir tartýþma yaþýyor.
Sosyal Forumlar bu tartýþ-
manýn baþlýca odak nokta-
larý.

Ýlk ikisi Porta Allegre’de,
sonuncusu ise Mumbai’de
toplanan Dünya Sosyal
Forumlarý, geçen sene
Paris’te, önümüzde ki
Ekim ayýnda ise Londra’da
toplanacak olan Avrupa
Sosyal Forumlarý solun çok
geniþ kesimlerini tartýþmak
için yanyana getirmekte.

Reformistler ve devrim-
ciler, çevreciler ve eþcin-
seller, sendika hareketi ve
otonom örgütlenmeler,
marksistler ve anarþistler
yan yana gelerek tartýþýyor.

Sosyal forum hareketi
içinde giderek saflkaþ
oluþuyor.

Hareketin geliþmesine
ayak uyduramayan ve bir
ölçüde geri çekmeye
çalýþan bir sað kanat ve
hareketi ilerletmeye,
geliþtirmeye ve hareketin
politik sesi olmaya çalýþan

sol kanat.
Savaþ karþýtý hareketin

adýmlarýnýn belirlen-
mesinde bu iki kanadýn
çatýþmasý öne çýktý. Sað
kanat savaþa karþý
mücadele yerine sosyal
Avrupa için mücadeleyi
öne çýkarmaya çalýþýrken,
sol kanat, devrimciler 15
Þubat eylemini sosyal
forum hareketi içinde
örgütlediler.

Önümüzdeki dönem
büyük geliþmelere gebe.
Kapitalist sýnýfýn,
emperyalizmin krizi derin-
leþirken solda ise
reformistlerin býraktýðý
boþluðu doldurmak,
hareketin sesi haline
gelmek için mücadele yük-
selecek.

Ekim ayýnda bir dizi
geliþme var. ABD’de
baþkanlýk seçimleri. Bush
ve çetesinin kaderi belir-
lenecek. 

Londra’da Avrupa Sosyal
Forum’u toplanacak.
Antikapitalist hareket
sorunlarýný tartýþacak.
Ýstanbul’da ise aannttiikkaappiittaall-
iisstt  ttaarrttýýþþmmaallaarr var.

a’da emekçiler kazandý, Irak’da direniþ

Dünya  Ticaret  Örgütü

GGeennee  zzeennggiinnlleerr  kkâârrllýý
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Soossyyaalliisstt  ddeevvrriimm  üüzzeerriinnee
yyaappýýllaann  ttaarrttýýþþmmaallaarr  aassllýýnn-
ddaa,,  ""þþiiddddeett""  iillee  ddeeððiill,,
ttoopplluumm  iiççeerriissiinnddee  hhaallkkýýnn

ggeerrççeekk  ggüüccüünnüü  ggeelliiþþttiirrmmeekkllee,,
ddeemmookkrraassiiyyii  ggeenniiþþlleettmmeekkllee  iillggii-
lliiddiirr..

Sosyalist devrimin asýl anlamý
þudur: iþçi sýnýfý, kökleri günlük
yaþamda olan, varolan
otoritelere meydan okuyacak ve
onlarýn yerini alacak yeni
kurumlar geliþtirir. Milyonlarýn
iradesinin aracý olabilmeleri
için, bu kurumlarýn demokratik
olmasý zorunludur. 

Þimdiye kadar iþçiler, farklý
zamanlarda ve farklý yerlerde,
bu kurumlara, komün, sovyet,
iþçi konseyi, özerk cumhuriyet
gibi isimler verdiler.

Büyük olasýlýkla gelecekte de
yeni isimler bulacaklar. 

Sosyalist devrim, milyonlarýn
aktif olarak katýldýðý, "aþaðýdan"
bir süreç olmak zorundadýr.
Sosyalist devrim boyunca
sýradan insanlar kendi yaþam-
larýný etkileyen bütün mese-
lelerin kontrolünü ele alýrlar. 

Bu, genel olarak bir "politika"
sorunu deðildir. Ekonomik
yaþama ve dolayýsýyla üretim
araçlarýnýn toplumsallaþtýrýl-
masýna kadar uzanýr. Toplumun
zenginliði çok az insan tarafýn-
dan kontrol edildiðinde, gerçek
bir demokrasiden söz etmek
mümkün deðildir. 

Sosyalist devrim, iþyerlerine
kadar uzanýr. Bazý insanlar
diðerlerinin patronu olurken ve
ayrýcalýk sahibi olmak için daha
fazla para kazanýrken
demokrasinin hiçbir anlamý
yoktur. 

Sosyalist devrim "yasa ve
düzen" sorunlarýyla uðraþýr.
Seçilmemiþ yargýçlar, sulh
yargýçlarý ve polis þefleri hiçbir
zaman suçun yarattýðý problem-
leri, ve kapitalizm altýnda
yabancýlaþmýþ yaþamýn ürünü
olan günlük þiddeti çözemezler.

Sosyalist devrimde, çalýþan
insanlar, sosyal yaþamýn her
alanýnda kontrolü ele geçirirler
ve neye ihtiyaç duyduklarýný ve
bu ihtiyaçlarýný karþýlamanýn en
iyi yolunun ne olduðunu
tartýþýrlar. Yeni bir dünyayý
þekillendirmenin araçlarýnýn
kontrolünü ele geçirirler. 

Böyle bir deðiþim, sadece
kurumlarý deðiþtirmenin ötesine
geçer ve toplumun ve insan
psikolojisinin en derin
düzeyinde gerçekleþir.
Kapitalizmde, çoðu zaman,
yöneticilerimizin gücü, bizim
kendi aramýzda bölünmüþ
olmamýz ve kendimizi güçsüz
hissetmemiz koþuluna baðlýdýr.  

Ýþte, kapitalist toplumda cin-
siyetçi, milliyetçi ve ýrkçý bölün-
melerin önemi burada yatar.
Hayatýn oluþturduðu engellerin
gerçek kaynaklarýný saptýrarak,

bunlarýn sorumluluðunu
"günah keçileri"nin üzerine atar-
lar. 

Farklý zamanlarda, bu hedefler
Katolikler, Ýrlandalýlar,
Yahudiler, siyah ve Asyalý
insanlar, eþcinseller ve diðerleri
olmuþtur. Yöneticilerimiz sýklýk-
la, hem Blair hükümeti hem de
basýn tarafýndan mültecilere
yönelik iðrenç histerik yaklaþým
gibi günah keçisi haline getirme
olaylarýný teþvik ederler. Fakat,
bu bölünmelerin temelinde
yatan daha derin bir þey; yani
kapitalizmde her günkü yaþam
tarafýndan oluþturulan yoðun
güçsüzlük duygusudur.

Yaþamak için bir baþkasý için
çalýþmak, patronlar tarafýndan
aþaðýlanmaya boyun eðmek
zorundayýz. Teoride "özgür"
olduðumuz "pazar", aslýnda,
çalýþan insanlara çok az seçenek
sunar. 

Günlük yaþam, acý gerçek ile
'kendi yaþam koþullarý üzerinde
demokratik güçlerini kullanan
sýradan insanlar' fikri arasýndaki
boþluðun en büyük olduðu
yerdir. Birkaç yýlda bir seçim-
lerde oy kullanmak bu boþluðu

kapatmaz. 
Halk devrimi gereklidir,

çünkü egemen sýnýfý sýrtýmýzdan
atmanýn baþka bir yolu yoktur.
Daha da önemli olan, beraber
mücadele ettiklerinde bu insan-
larýn yaþamýnda meydana gelen
deðiþimler, ve bu mücadelenin
onlarý harekete geçirici etkisidir. 

Bir yüzyýl önce, Rus devrimcisi
Lenin, "her devrim ezilenlerin
þölenidir" diye yazmýþtý. Ýþte bu
en önemli ve en deðerli, þeydir.
Ýnsanlar kendilerini dönüþtürür-
ler. 

Biz, bu dönüþümü, küçük
ölçekte, grevlerde ve sosyal
hareketlerde görürüz. Ýnsanlarýn
kendilerine olan güvenleri artar
ve kendilerini daha iyi hisseder-
ler. 1980'de Polonya'da, kitle
grevlerinin etkisi ve zaferi
sadece iþçilerin kendi arasýnda
deðil, bütün toplumda hissedil-
di. 

Hastanelerdeki hastalar daha
çabuk iyileþtiler ve taburcu
oldular. Birkaç hafta içinde has-
tane koðuþlarý tekrar doldu;
fakat bu sefer kendini bir anda
kötü hisseden resmi görevliler
ve yöneticilerle.

Halk devrimleri, toplumun
yaratýcýlýðýný ve farklý bir
toplumun temeli için gerekli
olan kolektif gücü artýrýrlar.
Devrim, kapitalizmde önü kap-
atýlan bu potansiyelin önünün
açýlmasý sürecidir. 

Devrim kolektif ve ortak bir
süreç olmak zorundadýr. Yeni
bir dünya yaratma kapasitemize
olan güvenimiz, bütün güce
sahipmiþ gibi görünen egemen-
ler karþýsýnda zayýf düþürülmüþ
ve yeteneksizleþtirilmiþ, yalnýz
ve çaresiz bireyler olmadýðýmýz
duygusuna baðlýdýr.
Devrimlerin sadece egemen
sýnýflar için deðil, ayný zamanda
sýradan insanlar için de sürpriz
olmasýnýn nedeni budur. 

Her dürüst halk devrimi tari-
hçisi, insanlarýn devrim sýrasýn-
da duyduklarý mutlululuðu ve
kendi güçlerini kazanmýþ
olmalarýný anlatmanýn yaný ýsra
yaný sýra, her zaman, bu duru-
mu da  kayda geçmiþtir. Ýnsan-
lar, devrimlerde, baþka koþullar-
da olduklarýndan daha hýzlý
deðiþirler. 

Yeni olasýlýklar kendilerini
ortaya çýkarýrlar. Bir anda insan-
lýðýn ufku geniþler. Gri dünya
yeni renkler almaya baþlar.
Sadece devrim deneyiminde
güçsüzler kendi kapasitelerini
görmeye, kendi güçlerini sýna-
maya ve  artýrmaya ve bilinçli
bir þekilde yeni bir dünyayý
yönetme yeteneðine sahip
olmaya baþlarlar. 

Bu hiçbir þekilde þiddetle
deðil, tamamen özgürlüðün
geniþletilmesiyle ilgilidir.

Yapýmcý MMiicchhaaeell
MMoooorree’un son belgeseli
Fahrenheit 9/11 giþe rekor-
larý kýrýyor.Ýki hafta içinde,
sýnýrlý sayýda sinemada
gösterilmesine raðmen, 100
milyon dolarlýk giþe
gelirielde etti. Bu bir belge-
sel için büyük bir rekor.

Fahrenheit 9/11’e karþý
Bush taraftarlarýnýn alel
acele hazýrlayarak
çýkardýðý Amerika’nýn
Kalbi ve Ruhu adlý film ise
500 salonda gösterime
girmesine raðmen ayný
dönemde sadece 311.572

dolarlýk giþe geliri elde
edebildi.

Fahrenheit 9/11, politik
olarak çok keskin bir film.
Ýkiz kulelere yapýlan saldýrý
sýrasýnda ABD yönetiminin
þaþkýnlýðýný ve çaresizliðini
ama hemen ardýndan nasýl
hin bir tutum adlýðýný
göstermekle baþlýyor.

Çok çýplak bir biçimde
GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh’un nasýl
seçimleri kazandýðýný ve
rakibi Demokrat Parti’nin
egemen sýnýfýn çýkarlarýný
koruma adýna nasýl geri
çekildiðini anlatarak

devam ediyor.
Ancak filmin en çarpýcý

bölümü savaþýn Amerikan
toplumu için ne denli bir
sýnýfsal olay olduðu.

Kolayca Amerikan düþ-
manlýðý yapanlar için de
Moore’un filmi çok öðreti-
ci.

Çölün ortasýnda “ben
burada ne yapýyorum”
diyen askerler, Irak’ta ölen
oðlunun arkasýndan tüm
Amerikan yurtseverliðine
raðmen sorular soran ve
göz yaþý döken anne, has-
tanede vücutlarýnýn çeþitli

organlarýný kaybetmiþ
askerler. Hepsi de
Amerikan toplumun yosul
kesimlerinden geliyor.
Hepsi iþsizliðin en aðýr, en
çarpýcý olduðu kentlerden,
bölgelerden askere
katýlmýþlar.

Amerika’da askerlik
zorunlu deðil. Ýnsanlar
para için asker oluyor.

Askere insan toplamak
için özel görevliler.
MMiicchhaaeell  MMoooorree böylesi 4
görevliyi takip ediyor.

Orta sýnýf bölgeleri hiç
gitmiyorlar. Onlar gözleri-
ni Afrikalý-Amerikalýlarýn
(siyahlarýn) yoðun olduðu
ve iþsizliðin çok yüksek
olduðu bölgelere dik-
miþler.

Burada iþsiz gençlere
gidiyorlar. Askerliði öyle
bir anlatýyorlar ki dinleyen
savaþa gidebileceðini,
yaralanýp, ölebileceðini hiç
düþünmüyor. Ýþsiz olduðu
için de ordunun verdiði
nisbeten yüksek ücrete
kanýyor.

Amerikan Senatosu’nda
oðlu asker olan sadece 1
senatör var. Geri kalanlar
çocuklarýný bu pis iþe sok-
muyor.

Moore yanýna bir Irak
gazisi alarak senatonun
önüne gidiyor. Önüne

gelen senatörlere oðullarýný
askere gönderip gönder-
meyeceklerini soruyor.

Ýlk sorduðu senatör boþ
bulunuyor ve “neden
olmasýn” diyor. Ama
Moore gerekli formlarý
çýkarýp senatörün imzala-
masýný isteyince adam
kaçýyor.

Diðer senatörler ise
Moore’un ne yaptýðýný
öðrenmiþ olduklarý için
kaçýþýyorlar.

Hepsi de “Irak’a savaþa
evet” demiþ olan bütün o
senatörler kendi çocuklarý
söz konusu olunca “Irak’ta
savaþa evet ama benim
çocuðumla savaþa hayýr”
diyorlar.

Irak’tan savaþ daha
doðrusu iþgal manzaralarý
ise insanýn kanýný don-
duruyor.

Politik islamcý olmayan
bir kadýn evinin bombalan-
masýnýn ardýndan
“Allahüekber” diye çýðlýk-
lar atýyor. Ýntikam istiyor.
Böylesi sayýsýz sahne var.
Masum insanlar en aðýr
hakaretlere uðruyorlar,
öldürülüyorlar.

Moore’a karþý saðcýlarýn
nefret dolu eleþtirilerinin
yaný sýra soldan da eleþtir-
iler var.

Kimileri Moore’un

hareketin bir parçasý
olmadýðýný söylüyorlar.
Baþkalarý saðcýlarla birlikte
oldukça pahalý bir yaþam
standardý olduðunu öne
sürüyorlar.

Bunlar doðru ama
Moore’un iyi bir teþhir
filmi yapmasýnýn önünde
engel deðil.

Bu tür eleþtiriler anlamlý
deðil. Fahrenheit 9/11
Bush ve çetesini,
Amerika’nýn Irak’a
savaþýný çok çarpýcý bir
biçimde teþhir ediyor.

Film bizim için çarpýcý
ama Amerikan seyircisi
için ise herhalde “süper”
çarpýcý!

DDooððaann  TTAARRKKAANN

Fahrenheit 9/11: Korkunç gerçek

SSoossyyaalliissttlleerr  nnee  ddiiyyoorr?? Colin BARKER - Çeviren: Arife KÖSE

Sosyalist  devrim  ne  demektir?
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Olimpiyatlar oldukça
masum bir eðlence olarak
görülüyor. Kim insanlarýn
biraz eðlenmesine ve spor
karþýlaþmalarý seyretme-
sine karþý çýkabilir ki?
Olimpiyatlar bir ülkede
yapýldýðýnda o ülkenin
ortalama insanlarý bundan
yararlanmayacaklar mý?

Ne var ki oyunlar Sydney
ve Atlanta'da yapýldýðýnda
kimsenin bundan bir
yararý olmadý.
Barselona'da normal
insanlar evlerinin, mahal-
lelerinin yýkýldýðýný ve yer-
lerine turistler için lüks
binalarýn gördüler. 

Atina'daki Olimpiyat
oyunlarý da çoðunluk için
eskisinden daha kötü
koþullar oluþturuyor.

Atina Olimpiyatlarý
George Bush'un "Terör'e
karþý savaþ"o baþlatmasýn-
dan sonraki ilk oyunlar.
Atina'daki güvenlik harca-
masý dört yýl önce
Avustralya'da, Sydney'de
yapýlan oyunlardan üç
kere daha fazla.

Yunanistan gibi küçük
bir ülke için güvenlik için
harcanacak 1 milyar dolar
nuazzam bir israf.Ancak
sorun sadece bu ekonomik
durum deðil.

Yunan hükümeti
NATO'yu terörist
saldýrýlara karþý "güvenlik
þemsiyesi" kurmak üzere
Yunanistan'a davet etti.

ABD'nin 6. Filosu deniz-
leri kontrol etmek üzere
Ege'de olacak. Atina'ya,
biyolojik ve kimyasal

saldýrýlarý engellemek için
askeri birlikler geliyor.

Olimpiyatlar örtüsünün
altýnda Yunanistan
Bush'un savaþýna sokuluy-
or. Oysa Yunanistan'da
nüfusun yüzde 90'ý savaþa
karþý.

Bütün bunlarý üstüne
Olimpiyatlardan önce
Atina her zamanki "isten-
meyen" unsurlardan temi-
zlendi. Göçmenler, yok-
sullar Atina sokaklarýndan
silindi. Özel yerlere,
Olimpiyat hapishanelerine
dolduruldular.

Olimpiyat oyunlarý
nedeniyle yapýlan inþaat-
lardan oluþan kirlenme
sanki þehre kimyasal bir
saldýrý yapýlmýþ gibi.

Muazzam bir otoyol
yapýmý var. Bu çok büyük
bir hava kirlenmesi
demek.

Dünya Saðlýk Örgütü son
yayýnladýðý bir raporda
havadaki küçük parçacýk-
larýn kabul edilebilir
oranýnýn bir metre küpte
10 mikrogram olduðunu
açýkladý. Ýnþaatlar
nedeniyle bu oran þimdi
Atina'da 56 mikrogram.

AB bu Dünya Saðlýk
Örgütü'nün ilan ettiði
düzeyin yýlda 35 günden
fazla olmamasý gerektiðini
söylüyor. 

Çeþitli Olimpiyat tesis-
lerinin yapýlmasý için
muazzam bir gayret gös-
terildi. Birçoklarý bunu
yeni iþ alanlarý açmasý
nedeniyle heyecanla
karþýladý.

Ne var ki inþaatlarýn
hýzla bitmesi için çok acele
etmek gerekiyordu ve bu
nedenle þirketlere kurallarý
ihlal edebilmeleri için özel
lisanslar daðýtýldý.

Her istediklerini yaptýlar.
Bütün iþ güvenliði kural-
larýný ihlal ettiler. Bunun
sonucu olarak 78 iþçi bu
inþaatlarda öldü.

Þirketler þimdi ellerinde-
ki lisanslarý kazaným
olarak görüyorlar ve
Olimpiyatlardan sonra da
kullanmak istiyorlar.

Ýnþaat sektörünün dýþýn-
da da iþçiler baský altýna
alýndýlar. Saðlýk iþçilerine

bu yaz tatil izni verilmedi.
Atina'da þimdilerde

konut sektöründe
Olimpiyatlar nedeniyle
spekülatif bir balon var. 

Kiralar arttý. Gençler
kiralýk ev bulmakta daha
da zorlanýyorlar. Ortalama
insanlar ev bulamýyor.

Olimpiyatlar geriye
büyük bir borç býrakacak.
Ýlk bütçe 4.6 miyar euro
idi. Bu rakam þimdi 10
milyara çýktý. Bu,
Yunanistan gibi küçük bir
ülke için çok büyük.

Bir çok tesis özelleþtirile-
cek. Olimpiyatlar
Yunanistan'a Özel Finans

Ýnisiyatifi'ni getirdi.
Yunanistan'da daha önce

de özelleþtirmeler oldu.
Ama hiç bir zaman bir
özel þirket bir tesis yapýp
sonra ona 20-30 sene sahip
olmamýþtý.

Þimdiki hükümet bu fikri
çok beðeniyor ve ileride
okullar için de uygulamak
istiyor. Yeni oto yollar par-
alý.

Olimpiyatlarda her þey
ticari meta. Coca Cola
olimpiyatlarýn destekçisi.
Dolayýsýyla barýþýn ve iyi
niyetin göstergesi olarak
nereye Olimpiyat sembolü
koysanýz yanýnda Coca

Cola'yý da koyuyorsunuz.
Ancak bütün bunlara

karþý bir de direniþ var.
Ambulans iþçileri

Olimpiyatlar sýrasýnda ki
fazla mesai ücretleri
nedeniyle greve gittiler.
Otel iþçileri de grev yaptý.
Baþka sektörlerde de
protestolar var.

Ulaþtýrma iþçilerinin daha
kötü koþullarda ve daha
uzun saatler çalýþmalarý
istendi. Greve çýktýlar.
Eðer bütün iþçilere
Olimpiyatlar sýrasýnda 5'er
milyar verilmezse çalýþ-
mayacaklarýný söylüyorlar.

Olimpiyatlar büyük ülkel-
erde yapýldýðýnda mil-
liyetçilik orada artar. Milli
marþý çaldýrmak için daha
çok, daha çok madalya
beklenir.

Bu Yunanistan'da fazla
bir iþe yaramýyor çünkü
Yunanistan sporda çok
iddialý olmayan küçük bir
ülke. 

Bu durumda Yunan ege-
men sýnýfý "Olimpiyatlarýn
sonunda eve döndüðünü"
anlatýyor. "Yunanlýlar
gurur duymalýlar!"

Antik Yunan'daki
Olimpiyatlar bir barýþ
etkinliði olarak yüceltiliyor.

Oysa Antik Yunan'da
Olimpiyatlar tamamen
savaþlara baðlýydý.
Zenginler için bir gösteriþ

ve yeni ittifaklar kurma
vesilesiydi.

Örneðin Atina liderleri
Olimpiyatlarý Sicilya'ya
saldýrmak için kullandýlar.

Atlarla ve savaþ arabalarý
ile yapýlan yarýþlarda
kazanan rakibinin atlarýný
ve arabasýný alýrdý. Arabayý
süren köle ise hiç bir þey
alamazdý.

Olimpiyatlarýn tarihi
daima paraya ve politikaya
dayanýr.

Fransýz milliyetçisi Baron
Coubertin 1894'de oyunlarý
yeniden canlandýrdý.
1928'de Olimpiyatlara karþý
çýktý çünkü kadýnlar da
yarýþmaya baþlýyorlardý.

Olimpiyatlar daima mil-
liyetçiliðin geliþtirilmesi
için kullanýldý. Birinci

Dünya Savaþý'ndan sonra
Olimpiyat Komitesi yenilen
uluslarý oyunlara almadý.

1936 Olimpiyatlarý Nazi
Almanya'sýna verildi. Her
tarafýn gamalý haçlarla
doldurulduðu statta oyun-
larý Hitler açtý. Tuvaletlerde
"Köpekler ve Yahudiler
giremez" yazýyordu.

Ne var ki siyah Amerikan
atletleri tüm Alman
takýmýndan daha fazla
madalya topladýlar. Jesse
Owens tek baþýna 4
madalya kazandý.

Güney Afrika ýrk ayrýmcý
rejimine raðmen 22 yýl
boyunca Olimpiyatlarda
yer alabildi.

Bir dizi baskýcý rejim
oyunlara ev sahipliði yap-
mak üzere seçildi. 1968'de,

Meksika Olimpiyatlarý'nýn
açýlmasýndan 10 gün önce
polis demokrasi için
yürüyen bir kalabalýða ateþ
açarak 300 kiþiyi öldürdü.

Güney Kore diktatörlüðü
1988 oyunlarýnda 100 bin
yoksulu Seul'dan dýþarý
sürdü ve demokrasi isteyen
gösterilere vahþice saldýrdý.
Bir baþka baskýcý rejim, Çin
2008 oyunlarýna ev
sahipliði yapacak.

Olimpiyatlarda direniþler
de oldu.1968 oyunlarýnda
200 metre koþunun
madalya sahipleri siyah
atletler Tommie Smith ve
John Carlos'un Siyah Ýkti-
dar iþareti olarak madalya
merasiminde yumruklarýný
kaldýrdýlar.

Zenginlerin ve egemenlerin oyunlarý
SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii''nniinn  YYuunnaanniissttaann''ddaakkii
kkaarrddeeþþ  ggaazzeetteessiinnddeenn  PPaannooss  GGaarrggaannaass
OOlliimmppiiyyaattllaarrýýnn  AAttiinnaa  iiççiinn  ffeellaakkeett
ddeenneebbiilleecceekk  ssoonnuuççllaarrýýnnýý  aannllaattýýyyoorr..

Olimpiyatlar:

Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü
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Sosyal haklar için de...
Bush’un Türkiye’ye geliþi

ve NATO zirvesine karþý
gerçekleþen kampanya
statükocu solla yeni solun
ne denli hýzla birbir-
lerinden ayrýþtýðýný göster-
di.

Bir tarafta NATO ve Bush
Karþýtý Birlik içinde toplan-
mýþ sayýsýz grup.
Aralarýnda anarþistler,
yasal partiler, platformlar,
dergi çevreleri, gençlik
gruplarý, otonom yapýlar
var. Yanýnda bu Birliðin
dýþýnda TKP.

Diðer yanda ise Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu.

Hemen hemen tüm sol
BAK’ýn kampanyasýný ilam
ettiði günden itibaren en
yoðun bir biçimde BAK’la
uðraþtý. Sayfalar dolusu
yazý yazýldý.

Kýsacasý BAK reformistti.
Peki neden?

Bu soruya verilen tek
cevap BAK’ýn kampanya
sloganý olan “Gelme Bush”
Oysa, Küresel BAK’ý
“gelme Bush” sloganý
nedeniyle reformistlikle
suçlayanlar, biraz farklý da
olsa ayný sloganý kul-
landýlar. Halkevleri, EMEP,
ESP, SDP, anarþistler ve
daha sayýsýz grup
NATO’ya Hayýr demenin
yaný sýra Bush’u temel alan
sloganlar kullandýlar.

Bu satýrlarýn yazarý yak-
laþýk 40 yýl önce,
“NATO’ya Hayýr” kampa-
nyasýna katýlmýþtý.
1960’larýn ortasýnda
dünyada Soðuk savaþ
vardý. Bir yanda Doðu
Bloðu’nun Varþova Paktý,
diðer yanda ise Batý’nýn
NATO’su vardý. NATO o
günlerde önemli bir savaþ
örgütü idi.

Þimdi ise Soðuk Savaþ
bitti. Þimdi ABD dünya
hegemonyasý için atakta.
NATO artýk önemsiz bir
askeri örgüt. Askeri olarak
artýk bir Batý Bloðu yok,
askeri oýlarak dünyanýn en
büyük tek süper gücü
ABD:

Þimdi karþý çýkýlmasý
gereken baþlýca emperyal-
ist güç, NATI deðil ABD.

NATO’yu öne çýkaranlar
ya dünyada Soðuk Savaþýn
çoktan bittiðini fark ede-
meyen þaþkýnlar ya da
ABD’nin hemonya için
baþlattýðý saldýrganlýðý

anlayamayanlar.
Afganistan ve Irak’a

saldýran NATO deðil,
ABD.

Bush ise ABD saldýrgan-
lýðýnýn en uçtaki temsilcisi.
Bugün dünya halklarýnýn
gözünde ABD saldýrgan-
lýðýnýn temsilcisi NATO
deðil, Bush.

Bush politikalarýna karþý
çýktýðýnýzda dünya
hakimiyeti için saldýran
emperyalist güce karþý
çýkýyorsunuz.

“Gelme Bush” popüler
bir slogandý. Bu nedenle
bütün Türkiye’ye BAK’ýn
ulaþamadýðý noktalara bile
hakim oldu. Bu nedenle
basýna en çok o çýktý.

Sosyalistler için önemli
olan ideolojik saflýk deðil,
büyük yýðýnlarý harekete
geçirmektir.

“Gelme Bush” sloganý
açýk ki NATO zirvesine ve
Bush’un Türkiye’ye
geliþine karþý sürdürülen
kampanyanýn bayrak
gemisi oldu. Farklý örgüt-
lerin kampanyalarýna güç
kattý.

Küresel BAK’ý “Gelme
Bush” sloganý nedeniyle
reformist olmakla
suçlayanlar bu nedenle
Bush’u temel alan afiþler
yaptýlar.

BAK’a dönük bazý eleþtir-
iler de 27 Haziran’a iliþkin.
Kimilerine göre BAK’ýn 27
Haziran korteji çok neþeli
ve geleneklerden uzak
bulunuyor. Neden? Çünkü
BAK korteji zýplayarak slo-
gan atýyor, koþuyor.
Sloganlarý iþe farklý.

Ne var ki BAK korteji
ayný zamanda öfkeli.
Sloganlarda bu öfke de
var.

Ama en önemlisi BAK
korteji asýl olarak politik.
Doðru politik sloganlara
sahip.

Mahir-Hüseyin-Ulaþ slo-
ganlarý atýlýrken BAK kor-
teji Filistin için, Irak
direniþiiçin slogan atýyor.
“Kimsenin askeri olmaya-
caðýz” derken hiç bir
devletin askerliðini
istemediðini ifade ediyor.
“Biz anti kapitalistiz” slo-
ganýnýn yaný sýra “tek yol
devrim” diyor.

Kýsacasý BAK on yýllar
öncesinin artýk nostaljik
edebiyat haline gelmiþ slo-
ganlarýný deðil, günün
politik konularý için slogan
atýyor.

Kýsacasý, Küresel BAK
yeni hareketin sesi. Bu
nedenle de her türlü
statükocunun eleþtirisine
muhatap oluyor.

Küresel BAK, 27 Haziran
öncesinde de, sonrasýnda
da ayný politik hattý izledi.
Yýðýn çizgisine sadýk kaldý.

Küçül, sekter, grup
eylemlerine pirim vermedi.
Mümkün olduðunca
büyük, yýðýnsal, meþru
eylemler düzenlemeye
çalýþtý.

BAK’ýn bir derdi var,
hareketi inþa etmeye
çalýþýyor. Bir grubu deðil,
hareketi, inþa etmeye
çalýþýyor.

Eðer toplumun % 90’ý
savaþa karþýysa, o %
90’ýnýn harekete geçmesini

öngörüyor. Sadece sosyal-
ist solun her zaman sahip
olduðu güçlerle yetinmek
istemiyor.

Ama öte yandan tüm solu
bir araya getirmek için de
çaba sarf etti. Savaþ gün-
lerinde bugün BAK’ta olan
güçler IIrraakk’’ttaa  SSaavvaaþþaa  HHaayyýýrr
KKoooorrddiinnaassyyoonnuu içinde bir-
leþtirici bir rol oynuyordu,
27 Haziran’da da çeþitli
platformlarýn ve
sendikalarýn ve kitle örgüt-
lerinin bir araya gelmesi
için yoðun çaba harcandý.

Peki, bütün bu çabalar
baþarýlý oldu mu? Hem
evet, hem hayýr!

Küresel BAK’ýn 27
Haziran korteji önemlibir
baþlangýçtýr ama kesinlikle
daha da büyümelidir.

27 Haziran’da solun
çeþitli tutumlarý nedeniyle
gösterinin ayrýntýlarý ancak
2 gün önce netleþti. 2 gün
içinde çeþitli örgütler 50 ila
bin kiþilk taraftar kitlesni
harekete geçirebilir. Ancak
sokaktaki insan iki gün
içinde bir gösteriye
çaðýrýlamaz. Sokaktaki
insan hazýr kýta gibi gös-
terinin ayrýntýlarýný bek-
lemiyor. Bu nedenle 27
Haziran’a katýlým BAK
açýsýndan düþük oldu.
Devletin çeþitli tedbirleri
de katýlýmýn düþük olmasý-
na yol açtý.

Ancak gene de alel acele
yapýlan duyurular sonucu
önemli bir BAK korteji
oluþtu. Geleceðe bu neden-
le umutla bakabiliriz.

BAK yeni bir solun þekil-
lenmesinde üzerine düþen

görevi, yapabileceði kadar
yapmaktadýr.

Açýk ki, hareketin politik
sesi BAK deðildir. Olamaz
da. Ancak, o politik sesin
oluþmasýnda BAK’ýn
harekete geçirdiði güçlerin
önemli bir yeri olacak.

BAK çok sayýda insaný
harekete geçirmekte,
umutla doldurmakta.

Þimdi görev BAK’ýn
sürekli kampanya yap-
masýný saðlamak ve biriken
potansiyali sürekli
hareketli kýlmak gerekir.

ABD’nin Irak’ta iþgali
sürüyor. Ýþte bu BAK’a
sürekli kampanya konusu
oluþturmaktadýr.

Bugünlerde Necef baþta
olmak üzere Irak’ýn dört
bir yanýnda savaþ var,
direniþ var. BAK kollarý
sývamalý ve savaþa karþý,
ABD iþgaline karþýu kam-
panyaya baþlamalýdýr.

Kampanya ille de özel bir
slogan etrafýnda olmak
zorunda deðil. ABD’nin
Irak iþgali sürdükçe, ABD
yeni hedeflere saldýrdýkça
BAK için kampanya
konusu var.

Bir de sosyal haklar için
kampanya yapmak
gerekiyor. En kýsa zaman-
da böyle bir örgütlenmeyi
hayata geçirmek gerekir.
Böylesi bir örgütlenme
BAK’ýn ikiz kardeþi ola-
bilir.

Þimdi yoðun olarak bu
sorunu tartýþmaya baþla-
malýyýz.

SSiinnaann  PPOOYYRRAAZZ

Savaþ karþýtý hareket Savaþa
Hayýr Platformu’nun kuruluþun-
dan beri toplumun çok büyük kýs-
mýnýn desteði ile ilerliyor.

Her sokaða çýkýþýmýzda, insan-
lara her “sizde birþey yapar
mýsýnýz?” dediðimizde çok olumlu
tepkilerle karþýlaþýyoruz.

Açýk ki bu olumlu tepkileri yeter-
ince örgütleyemiyoruz.
Kampanyaya aktif olarak katýlmak
isteyen herkesi harekete
geçiremiyoruz.

Örneðin Barýþarock’ýn nasýl
büyük bir destek bulduðu açýk. Bu
güçlü desteði daha ileri düzeyde

örgütlemek için þu anda BAK’ýn
bir kampanya sürdürüyor olmasý
gerekiyordu.

Kaldý ki 27 Haziran’dan bu yana
2 ay geçti ve bu arada biz yeni bir
kampanyayý hala baþlatmadýk.
Bence bu çok yanlýþ.

27 Haziran’a birçoðumuz uzun
bir faaliyetin sonucu geniþ çevrel-

erle katýldýk. Bizimle birlikte 27
Haziran’a gelenler aktif olarak
çalýþmak, aktif olarak faaliyete
katýlmak istiyorlardý. Ama biz yeni
bir kampanya baþlatmayarak
onlarýn adeta önünü kapattýk.

Oysa kampanya yapabileceðimiz
bir yýðýn geliþme var.

Ben, ayrýca savaþ karþýtlýðýnýn

yaný sýra baþka konularda da kam-
panyalarýn gerekli olduðunu
düþünüyorum.

Örneðin üst üste gelen tren
kazalarýndan sonra
Koordinasyon’un, BAK’ýn mantýðý
ile düzenlenmiþ bir kampanya çok
ses getirebilirdi. 27 Haziran’da
“gelme Bush” diyenler böyle bir
kampanyaya da kesinlikle
katýlýrdý.

Sanýrým eksik yapýlýyor ve
umarým kýsa zamanda bu eksiði
gideren adýmlar hýzla atýlýr.

SSeemmaa  AAKKYYIILLDDIIZZ

Ýngiltere:

Respect’ten
seçim  baþarýsý

ÝÝnnggiilltteerree’’ddee  SSaavvaaþþýý
DDuurrdduurr
KKooaalliissyyoonnuu’’nnuunn  iiççiinn-
ddeenn  ççýýkkaann  RReessppeecctt
AAvvrruuppaa
PPaarrllaammeennttoossuu  sseeççiimm-
lleerriinnddee  kkaazzaannddýýððýý
bbaaþþaarrýýnnýýnn  hheemmeenn
aarrddýýnnddaann  33  aarraa
sseeççiimmee  kkaattýýllddýý..
KKaattýýllddýýððýý  iikkii  mmiill-
lleettvveekkiilllliiððii  sseeççiimm-
lleerriinnddee  oolldduukkççaa
bbaaþþaarrýýllýý  oollaann  RReessppeecctt
LLeeiivveesstteerr  kkeennttiinnddee
ÝÝþþççii PPaarrttiissii’’nniinn  mmiill-
lleettvveekkiilllliiððii  kkaazzaann-
mmaassýýnnýý  eennggeelllleedd..

GGeeççeenn  hhaaffttaallaarrddaa
iissee  RReessppeecctt
LLoonnddrraa’’nnýýnn  TToowweerr
HHaammlleettss  bbööllggeessiinnddee
bbeelleeddiiyyee  mmeecclliissii
üüyyeelliiððii  sseeççiimmiinnee
kkaattýýllddýý  vvee  bbiirriinnccii
ppaarrttii  oollaarraakk  bbeelleeddiiyyee
mmeecclliissii  üüyyeelliiððiinnii
kkaazzaannddýý..

BBüüttüünnüüyyllee
hhaarreekkeettiinn  bbiirr  üürrüünnüü
oollaann  RReessppeecctt  aaççýýkk  vvee
nneett  bbiirr  bbiiççiimmddee  iiþþççii,,
eemmeekkççii  hhaakkllaarrýýnnýý
ssaavvuunnuuyyoorr  vvee  üüllkkee
ççaappýýnnddaa  ggiiddeerreekk  iikkttii-
ddaarrddaakkii  rreeffoorrmmiisstt
ÝÝþþççii PPaarrttiissii’’nnii  tteehhddiitt
eeddiiyyoorr..

RReessppeecctt  eessaass  oollaarraakk
aannttii-kkaappiittaalliisstt
hhaarreekkeettiinn  sseeççiimm-
lleerrddeekkii  sseessii  oollmmaayyaa
ççaallýýþþýýyyoorr  vvee  hhaarreekkeett-
tteenn  ggeelleenn  bbiirr
öörrggüüttlleennmmee  oollaarraakk
bbuunnuu  bbüüyyüükk  ööllççüüddee
ddee  bbaaþþaarrýýyyoorr..

RReessppeecctt’’iinn  pprroo-
ggrraammýý  ççookk  ssaaddee..
HHaattttaa  bbuunnaa  bbiirr  pprroo-
ggrraamm  ddeemmeekk  bbiillee
mmüümmkküünn  ddeeððiill,,  ddaahhaa
ççookk  bbiirr  ppllaattffoorrmm..
GGüünncceell  eemmeekk  ssoorruunn-
llaarrýý  öönnee  ççýýkkaarrýýllýýyyoorr..

ssaavvaaþþaa  kkaarrþþýý
hhaarreekkeettee  ggeeççeenn  22
mmiillyyoonn  kkiiþþii  RReessppeecctt
bbaayyrraaððýý  aallttýýnnddaa  ttoopp-
llaannddýýððýýnnddaa  aaççýýkk  kkii
RReessppeecctt  ÝÝnnggiilltteerree
ssiiyyaassii  yyaaþþaammýýnnýýnn  eenn
öönneemmllii  ööggeelleerriinnddeenn
bbiirriissii  oollaaccaakk..

MMuurraatt  DDEEMMÝÝRR

YENNÝ  BÝR

SSOL
ÜÜZZEERRÝÝNNEETTAARRTTIIÞÞMMAALLAARR

Hýzlý davranmalýyýz
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GERÇEK MARKSÝST  GELENEK NEDÝR?
John Molyneux

TROÇKÝ’NÝN MARKSÝZMÝ
Duncan HALLAS

Z Yayýnlarý

AAllmmaannyyaa

Yeni  bir  sol  parti  doðuyor
AAvvrruuppaa''nnýýnn  eenn  yyeerrlleeþþiikk  ssoossyyaall  ddeemmookkrraatt  ppaarrttiissii  BBiirriinnccii
DDüünnyyaa  SSaavvaaþþýý''nnddaann  bbuu  yyaannaa  kkii  eenn  bbüüyyüükk  kkrriizziinnii  yyaaþþýýyyoorr..

1917'de Alman Sosyal Demokrat Partisi savaþý destek-
lediðinde büyük bir azýnlýk katliama karþý çýkarak daha
solda bir parti kurmak üzere ayrýldý.

Þimdi yeni bir bölünme yaklaþýyor. Sendika hareke-
tinin önemli kesimleri Kasým ayýnda yapýlacak bir kon-
feransta yeni bir parti kurulmasý çaðrýsý yapýyorlar.

Almanya'da Gerhard Schröder tarafýndan yönetilen
SPD/Yeþiller koalisyonu sendikal hareketi ve
sendikalarýn birlikte çalýþtýklarý SPD'yi fena halde sarsýy-
or.

Þu anda üç nesildir ilk defa SPD'den kitlesel bir sol
kopuþ yaþýyoruz.

Ýþçi sýnýfý ve SPD

SPD son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde % 21.5
oranýnda oy alabildi.

Bu SPD için bilinen en düþük oy oraný. SPD'nin iþçi
sýnýfý üzerinde tam bir hakimiyeti vardý.

Þimdi ileri gelen sendika yöneticileri "Yeter. Böyle
daha fazla gidemeyiz. Bu parti bizi temsil etmiyor.
Kendi partimizi yaratacaðýz" diyorlar.

Almanya'da yeni bir sol partinin oluþmakta olmasýnýn
önemini görmezlikten gelemeyiz. Almanya Avrupa'nýn
en büyük ekonomisi ve on yýllardýr en istikrarlý ülkesiy-
di.

Bu tarihi geliþme 1930'dan beri Almanya'daki iþçi
sýnýfýnýn yaþam koþullarýna dönük en büyük saldýrýnýn
bir sonucu.

Schröder'in "2010 Ajandasý" paketi sosyal devletin
bütünüyle ortadan kaldýrýlmasýný öngörüyor.
Yüzbinlerce insan iþsizlik yardýmý alamayacak.

Almanya'da dört milyon iþsiz var. Ülkenin bazý böl-
gelerinde iþsizlik oraný yüzde 17.

Yeni yasalara göre iþsizlik yardýmý almadan önce
devlet önce iþsiz kalanlarýn mal varlýðýný kontrol edecek
ve gerekirse yardým almadan önce bazý mallarýn satýl-
masýný isteyecek. Örneðin evinizi satmanýzý isteyecekler.

Ya da çocuðunuz için aldýðýnýz müzik aletini. Altýn
diþinizi de satmanýzý isteyebilirler. Bütün bunlar
1930'lardaki büyük krizden bu yana yaþanmamýþ þeyler.

Bu saldýrýlar bazý yerel sendika yöneticilerinin yeni bir
parti istemesine yol açtý.

Sendika liderlerinin çoðu SPD'ye gömülmüþ ve
hükümetle sosyal haklar için mücadele etmiyorlar.

IG Metall (metal sanayi sendikasý) ve Verdi'deki
(kamu sektörü sendikasý) bir kýsým sendikacýnýn baþlat-
týðý inisiyatif adeta zaten yanan bir ormana benzin dök-
mek gibi oldu.

SPD yeni parti fikrini ileri süren altý kiþiyi ihraç etti.
Ardýndan tartýþma basýnda yer almaya baþladý.

Almanya'nýn her yerinde yeni partiyi kurmak için
sayýsýz toplantýlar düzenlenmeye baþlandý. Toplantýlar
50-60, 100 hatta daha çok insanýn katýlýmý ile gerçek-
leþiyor. Çoðu sendikacý ya da uzun süreli SPD üyesi.

Bazýlarý ise daha genç savaþ karþýtý hareketten veya
anti kapitalist hareketten. Alman ATTAC'dan çok sayý-
da insan bu yeni inisiyatife katýlýyor. 

Geliþen yeni radikal yeni sol unsurlarla sendikacýlar
bir araya geliyorlar. Bu yepyeni olasýlýklara yol açýyor.

Yeni bir baþlangýç

Bizi birleþtiren baþlýca nokta özelleþtirmeler ve sosyal
haklardaki kesintiler. Çoðunluk savaþ ve ýrkçýlýk gibi
konularda kesinlikle daha soldalar.

Göçmenler de harekete katýlmaya baþladýlar.
LLiinnkkssrruucckk (DDSSÝÝPP ve Sosyalist Ýþçi'nin Almanya'daki
kardeþ örgütü) elindeki bütün olanaklarla bu yeni parti
kurma inisiyatifinin inþasýna atýldý.

Birçok tartýþmaya katýlýyoruz. Kasým ayýndaki konfer-
ans bütün bu tartýþmalar üzerine karar verecek.

Þimdi önemli olan tüm süreci Alman solunu 1980'ler
ve 1990'lar boyunca çok yaran iç tartýþmalara boðulma-
mak.

Ýç tartýþmalar insanlarý býktýrdý. Þimdi herkes
Schröder'e karþý yeni alternatifi nasýl inþa edebile-
ceðimizi ve Schröder'in saldýrýsýna karþý yýðýnsal bir
direniþi nasýl örgütleyeceðimizi tartýþmak istiyor.

Yeþiller hükümette ve bir alternatif olamayacaklarýný
gösterdiler. PDS, Eski Doðu Alman Komünistleri,
Berlin'i SPD ile birlikte yönetiyor ve çok ciddi kesintiler
yaptýlar.

Onlar da alternatif deðiller. Þimdi Almanya'da solun
bir sýçrama olanaðý var. Bu baþka yerlerde de insanlara
bir örnek olabilir.

CChhrriissttiinnee  BBuucchhoollzz
LLiinnkkssrruucckk  üyesi

Tüm dünyada sol çok
ciddi tartýþmalar yaþýyor.
Özellikle sosyal
demokrasinin iktidarda
olduðu ülkelerde Irak
savaþý ve anti kapitalist
hareketle iliþkiler bu parti-
leri önemli ölçüde sarsýyor.
Üstelik, uygulanan neo lib-
eral politikalarýn emekçil-
erde yarattýðý tahribatlar
iktidardaki sosyal demokrat
partilerde þiddetli bir erozy-
ona yol açýyor.

Ýspanya'da Aznar'ýn savaþ
politikalarýna karþý çýkan
sosyal demokratlar iktidar
olurken, Ýngiltere'de
özelleþtirme ve sosyal hak-
larý budama politikalarýný
uygulayan Blair Bush'un
politikalarýna verdiði aktif
destek nedeniyle tüm
itibarýný yitirdi. Ýngiltere'de
Ýþçi Partisi içinde savaþa
karþý çýkan önemli bir sol
kanat þekillenirken, savaþ
karþýtý hareketi sokakta
örgütleyen parlamento
dýþýndaki sol bu kanatla
aktif iliþkiler kuruyor.
Benzer bir geliþme de
Almanya'da yaþanýrken
Brezilya'da Lula'nýn Ýþçi
Partisi küresel muhalefetle
iliþkilerini geliþtirmeye
çalýþýyor.

Anti kapitalist savaþ
karþýtý hareket küresel ser-
mayenin politikalarýný tek
bir itiraz yükseltmeden
uygulayan solu teþhir ediy-
or, köþeye sýkýþtýrýyor ve

saflarýnda çatlaklar açýyor.
Hareket, yeni bir solu þekil-
lendirirken sosyal
demokrasi bu þekillenmenin
dýþýnda kalamýyor. Çünkü
anti kapitalist hareket,
reformlar için radikal bir
mücadelenin de hareketi.
Borçlarýn iptalinden silahsý-
zlanmaya kadar, tarýma
desteðin artýrýlmasýndan,
çocuk iþçilerin haklarýna
kadar hareketin bir dizi
bileþeninin uðruna
mücadele ettiði politik tale-
pler, karþýsýnda DTÖ, IMF,
Dünya Bankasý ve ABD
ordusunu buluyor. Sosyal
demokrasiyi bir çeliþkiler
yumaðý haline getiren geliþ-
menin yaþanmasýnýn nedeni
bu. Anti kapitalist hareket
sosyal demokrasiyi zorla-
yarak radikal reformlar için
politik bir sese sahip
olmaya çalýþýyor.

Peki ya CHP? CHP ne
yapýyor? 

CHP'nin ne anti kapitalist
hareketle, ne savaþ
karþýtlýðýyla ne de solun
þekillenmesiyle bir ilgisi
var. CHP'nin IMF poli-
tikalarýyla bir sorunu yok!
Savaþa ise koþulsuz bir
biçimde karþý çýkmadý. 1
Mart tezkeresinde tezk-
erenin ikiye ayrýlmasýný ve
Kürt sorunu gerekçesiyle
Türkiye'nin Irak'a müda-
hale etme potansiyelini
savundu. Sokaktaki hareke-
tle ise hiçbir koþulda iliþk-

ilenmedi. 
Kýsacasý, CHP,

þiddetle içe kapalý
bir parti. Solu tem-
sil edebilme özel-
liðini taþýmýyor.
Sýk sýk iktidardaki
AKP'den daha
beter anti
demokratik bir
görünüm çiziyor.
Sýkýþtýkça kemalizme
sarýlýyor, kemalizme
sarýldýkça statükonun
koruyuculuðunu yapýyor ve
bu oarnda da toplumdaki
þiddetli deðiþim isteðinin
karþýsýnda konumlanýyor.
Çok sýk da baskýcý bir ordu
partisi gibi ya da ordunun
siyasal alandaki ifadesi gibi
görünüyor.

Türkiye'de yeni bir solun
þekillenmesinin
kaplumbaða hýzýyla iler-
lemesinin temel nedeni bu:
Sosyal demokrat ana
muhalefet partisinin en
demokrat yüzü Kemal
Derviþ-made in IMF! Ve
CHP'nin dýþýndaki sol çok
parçalý, þiddetle içe kapalý
ve anti kapitalist hareketle
iliþkilenmeme konusunda
neredeyse yeminli.

Harekette birleþmek yer-
ine  dar örgütsel pazarlýk-
larla  sadece seçimler
sýrasýnda ittifaklar kurmaya
çalýþan sol, toplumun
ihtiyaç duyduðu deðiþim
isteklerine ve radikal reform
taleplerine yanýt vermekten

her

geçen gün uzak-
laþýyor. Oysa hangi adýmýn
atýlacaðýný görmek için çok
uzaða ya da eskiye bak-
maya gerek yok! 1 Mart
savaþ karþýtý eylem birleþik
bir sokak gücünün reform-
larý kazanmak için neler
yapabileceðini gösterdi.
Anti kapitalist hareketle
iliþkilenmiþ, yeni türden ve
sokakta inþa edilen kampa-
nyalar, radikal reformlarý
sahiplenen politik bir
sesleniþi, politik bir odaðý,
yeni bir solu hýzla büyüte-
bilir. 

ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

YENNÝ  BÝR

SSOL
ÜÜZZEERRÝÝNNEETTAARRTTIIÞÞMMAALLAARR

Anti kapitalist hareket
"çeþitliliðin birliðini"
savunuyor. Sol, içe kapalý
eski tartýþmalardan sýyrýlýp
entelektüel ve pratik olarak
kendini yenileyecekse atýl-
masý gereken ilk adým anti
kapitalist hareketin bu en
önemli özelliðinden öðren-
mesidir.

Yani sol, aralýksýz bir þe-
kilde birleþtirici kampan-
yalar örgütlemelidir. 

Bir yandan motivasyo-
nunu yitirmiþ ama sosya-
lizm için mücadele etmek-
ten asla vazgeçmeyecek
olan eski ve örgütsüz
kadrolar, aydýnlar, diðer
yandan da harekete geçme-
ye hazýr, eylemini özgürce
örgütleyebileceði kampan-

yalar bulduðunda müthiþ
bir mobilizasyon yeteneði
gösteren yeni kuþak
aktivistler birlikten, tüm
muhalif güçlerin birleþik
bir kampanya
örgütlemesinden yanalar.

Kaldý ki birlik eðilimine
binbir tane itiraz noktasý
bulan sol örgütlerde de,
özellikle bu örgütlerin
tabanýnda, birleþmeye, çok
tartýþmadan, üzerinde hýzla
anlaþýlabilecek politik
odaklar çevresinde kam-
panya birlikleri kurulmasý
yönünde güçlü bir eðilim
var.

Tüm bu eðilimleri dikkate
almadan solun kabuðunu
kýrmasý mümkün deðil!

Anti kapitalist hareket

binlerce, belki de on bin-
lerce örgüt ve inisiyatifi ve
eleþtirilerinin sivri ucunu
küresel kapitalizme batýr-
mayý asla býrakmayacak
binlerce aydýný ve yüz bin-
lerce aktivisti bir tartýþma,
diyalog ve ortak kararlar
alma sürecinde birleþtiren
sosyal forumlar biçiminde
örgütlenmesiyle solun nasýl
bir birlik kurabileceðinin
de ipuçlarýný veriyor.

Yeni radikalleþen aktivist-
leri örgütlenmenin öncüleri
haline getiren küresel savaþ
karþýtý kampanyalar da tek
ama kesinlikle dar olmayan
bir politik odak etrafýnda
örgütlenen yeni tipte bir-
leþik mücadele platformlarý
olarak çok önemli deney-

imler biriktiriyor.
Yepyeni bir hareket

yepyeni bir kuþaðýn ileri
fýrlamasýyla geliþiyor.
Bütün deneyimler, insan-
larý harekete geçirenin
gerçek ve somut poli-
tikalara sahip birleþik kam-
panyalar olduðunu gös-
teriyor.

Ama kapalý kapýlar ardýn-
dan, sadece örgüt lider-
lerinin masa baþýna kur-
duðu birlikler deðil.
Hareketi geliþtirmeyi, daha
da büyütmeyi hedefleyen,
hareketin içinde kurulan ve
baþýndan sonuna kadar þef-
faf, demokratik ve inisiyati-
flerin önünü açmakta
kararlý olan birlikler.

YYýýllddýýzz  ÖÖNNEENN

"Yeni sol birleþtirici olmalý"

CHP nereye? Sol nereye?

Sosyalist  Ýþçi  bütün
okurlarýný  “Yeni  bir  sol
üzerine  tartýþmalaréa
yazmaya  davet  ediyor.
En  fazla  250  kelime  ile
yazýlmýþ  görüþlerinizi

bekliyoruz.
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Bugünlerde içinden
geçtiðimiz yeni mücadele
döneminde, baþka bir
dünya nasýl ve kimler
tarafýndan kurulur,
mücadele eden güçlerin bir
araya gelmesi neden
önemlidir, bu güçler nasýl
bir araya gelmelidir gibi
pek çok soru tartýþýlýyor.  

Aslýnda hiç de yeni
olmayan bu sorulara doðru
cevaplar verebilmenin yolu
ise doðru devrimci
geleneðe yaslanmaktan
geçiyor. Ýþte Troçki bu
devrimci geleneðin en
önemli köþe taþlarýndan bir
tanesini oluþturuyor. 

Sürekli Devrim
Daha sonra Troçkizm

olarak adlandýrýlan akýmýn
kökeni 1905 devrimine
dayanýr.  Bu süreçte
Petersburg Sovyeti'nin
baþkaný olan Troçki,
çýkardýðý derslerle Sürekli
Devrim teorisini geliþtirdi.
Buna göre, ülkelerin
geliþmiþlik düzeyleri farklý
olmasýna raðmen hepsi
dünya kapitalist sisteminin
bir parçasýdýrlar. Bu
nedenle geri kalmýþ bir
ülkenin kapitalist olmasý
için illa ki ileri kapitalist
ülkelerin geçtiði aþamalar-
dan geçmesi gerekmez.
Burjuvazi, ilerici rolünü
yitirdiði için, ulusal sorun
ya da toprak reformu gibi
burjuva demokratik görev-
leri ancak bir iþçi devrimi
yerine getirebilir. Ayrýca
köylülük, daðýnýk yapýsý,
politik geriliði nedeniyle
baðýmsýz olarak hareket
edemeyeceði için politik
olarak proletarya,
köylülüðe önderlik
etmelidir.     

Troçki'nin bu teorisi 1917
Þubat'ýna kadar yalnýz
kaldý. Sosyalist devrimcil-
er, Menþevikler ve
Bolþeviklerin bir kýsmý, lib-
eral Geçici Hükümeti
desteklediler. Lenin 1917
Nisan ayýnda Rusya'ya
döndüðünde ise  partiyi,
fabrikalarýn iþçiler tarafýn-
dan kontrol edilmesi ve
köylülerin topraklara el
koymasý gerektiði fikrine
kazandý. Ýþçi hareketinin
kendisi Lenin ve  Troçki'yi

ayný çizgide buluþturmuþ-
tu. 

Devrimin örgütleyicisi
Troçki 1917 Mayýs'ýnda

sürgünden döndükten
sonra Temmuz ayýnda
Bolþevik Parti'ye katýldý.
Ekim ayýna kadar,
Bolþevikler iþçi sýnýfýnýn
kitlesel desteðini
kazandýlar ve 25 Ekim'de
Bolþevik iþçilerin önderlik
ettiði ayaklanma zafere
ulaþtý. 

Troçki, kurulan ilk Sovyet
Hükümeti'nin Dýþiþleri
Halk Komiseri oldu.
Birinci Dünya Savaþý'nýn
bitmesi için Alman
Hükümeti ile Rus
Hükümeti arasýndaki
görüþmeleri yürüttü.  Ýç
savaþ yýllarýnda Beyaz
Ordulara karþý Kýzýl
Ordu'yu kurdu ve iç
savaþýn zaferinin mimarý
oldu. 

Dünya Devrimi
Sürekli Devrim teorisine

baðlý olarak Troçki, sosyal-
ist devrimin tek bir ülkede
baþlayacaðýný, ancak dünya

ölçeðinde tamamlanabile-
ceðini savundu.
Kapitalizmin uluslar arasý
bir sistem olmasý sosyal-
izmin tek bir ülkede, özel-
likle Rusya gibi geri kalmýþ
bir ülkede kurulabilmesini
imkansýz kýlýyordu. Ayrýca
Lenin de Rusya'da devrim-
in yaþamasý için Alman
Devrimi'nin gerçek-
leþmesinin zorunlu
olduðunu söylemiþti. 

Stalinizme karþý
mücadele

Fakat Alman devrimi
gerçekleþmedi, Rus
Devrimi yalnýz kaldý, iç
savaþ ve ambargo sonu-
cunda Rus sanayisi çöktü.
Devrimi gerçekleþtiren iþçi
sýnýfý yok oldu. Bolþevik
Partisi, küçük toprak
sahibi köylülerin partisi
haline geldi ve devlet ile iç
içe geçmiþ bürokratik bir
aygýta dönüþtü. Stalin, bu
bürokratik aygýt sayesinde
yükseldi ve Alman devri-
minin yenilgisinden sonra,
sadece Rusya sýnýrlarý
içinde varolan kaynaklarý
kullanarak toplumu

yeniden inþa etmeyi, yani
'tek ülkede sosyalizm'i
dayattý. 

Troçki en baþýndan beri
bürokrasiye karþý
mücadele etti. Ancak
devrimi yapan iþçiler yok
olduðu için kendisini
dinleyecek kimse
kalmamýþtý. Önce 1928'de
Alma Ata'ya, ardýndan
1929'da Ýstanbul'a sürüldü.

Yaþamýnýn son yýllarýný
Meksika'da geçirdi ve 20
Aðustos 1940'da bir
Stalinist ajan tarafýndan
öldürüldü. 

Troçki, kendi elleriyle
inþa ettiði devrimin
bürokrasinin eline geçtiðini
ve bürokrasinin kendisini
kapitalist bir sýnýf olarak
örgütlediðini göremedi.
Sovyetler Birliði'ni
dejenere olmuþ iþçi devleti'
olarak tanýmladý. Bu
nedenle sadece politik bir
devrimin bürokrasiyi yok
etmeye yeteceðini
düþündü.  

Faþizme karþý mücadele
Troçki'nin sürgünde

olduðu günlerde Stalin,
Komünist
Enternasyonal'de 3. döne-
min baþladýðýný ilan etti.
Bu döneme göre,  sosyal
demokratlar sosyal
faþistlerdi ve onlarla hiçbir
þekilde birleþik cephe
kurulamazdý. Alman
Komünist Parti'si sosyal
demokratlarýn birleþik
cephe kurma önerisini
redetti. Troçki'ye göre ise

Nazileri durdurmanýn tek
yolu birleþik cephe poli-
tikasýydý. Böylece hem
Nazilerin yükseliþi durdu-
rulabilir, hem de
komünistler en iyi
savaþçýlar olduklarý için
sosyal demokrat iþçileri
kazanabilirlerdi. Fakat,
Troçki'nin önerdiði taktik
uygulanmadý ve Nazilerin
iktidara gelmesiyle Alman
iþçi sýnýfý en büyük
felaketlerden birini yaþadý. 

Birleþik cephe taktiði
bugün hala geçerliliðini
yeni biçimler altýnda koru-
maktadýr. Tüm dünyada
savaþa karþý kurulan koal-
isyonlar, sosyal demokrat-
larla komünistleri ortak
mücadele çizgisinde bir
araya getiren yeni birleþik
cephe örnekleridir. 

Mücadelenin kýlavuzu
Almanya'da Nazilerin

iktidara gelmesi, Ýspanya
ve Fransa'da yaþanan
yenilgilerin ardýndan
Troçki Stalinizme karþý
olan mücadelesini artýrdý.
Bugün Marksist geleneðin
hala devam etmesinde
Troçki'nin o zaman
Stalinizme karþý verdiði
mücadelenin çok büyük
payý vardýr. Troçki'nin
Stalinizme karþý verdiði
mücadele sadece bir tarih
tartýþmasý deðildir. Bugün,
anti-kapitalist hareket
içinde, nasýl bir dünya
kuracaðýmýzý tartýþýrken,
sýk sýk Ekim devrimine ve
Sovyetler Birliði'ne deðin-
mek zorunda kalýyoruz.
Stalinist bürokrasinin kapi-
talist sýnýf karakterini tespit
edemeyenler ister istemez
1989'da çöken rejimlerin ne
olduðunu açýklayamýyor-
lar. Marksizmin ve
Leninizmin öldüðünü, iþçi
sýnýfýn da bu toplumu
deðiþtirecek güç olma özel-
liðini yitirdiðini iddia ediy-
orlar. Dolayýsýyla bugün
hareket içinde devrimci
marksist geleneði devam
ettirebilmek, baþka bir
dünyanýn ancak baþka bir
Ekim Devrimi ile kurula-
bileceðini iddia edebilmek,
Troçki'nin o yýllarda
verdiði mücadeleye sahip
çýkmaktan geçer.

Devrimci marksizmin meþalesi

Troçki:

troçki  anmasý
2288  AAððuussttooss,,  CCuummaarrtteessii,,  ssaaaatt::  1177..0000

Nurdan  Düvenci  -  Doðan  Tarkan DDSSiiPP

Troçki, 1905 Rus devriminin önderi, 1917 Rus Rus Devrimi’nin iki
önderinden birisi, Sovyet’in Baþkaný, Kýzýl Ordu’nun kurucusu, faþizme
karþý mücadelenin teorisyeni, sosyalizmin stalinizme karþý temel
savunucusu;
20 Aðustos 1940’da Meksika’da Stalin’in ajanlarý tarafýndan öldürüldü
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi, DSÝP Troçki’nin devrimci fikirlerini savun-
makta. Dogmatik bir biçimde deðil, canlý bir biçimde, günümüze yol gös-
terici yanlarýyla.
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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.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

NOT DEFTERÝ
Hayvanlar için de
baþka bir dünya

Uzun bir dönemdir, (11
Eylül saldýrýlarýndan; diðer
bir deyiþle anti-kapitalist
hareket, savaþ karþýtý
harekete evrildiðinden bu
yana) savaþa ve iþgale karþý
kampanyalar içinde çalýþýy-
or onlarý aþaðýdan örmeye
çalýþýyoruz. Bu kampa-
nyalar boyunca ve
öncesinde küresel ser-
mayenin ve onun askeri
kanadýnýn insanlýða, kadýn-
lara, azýnlýklara, çocuklara
yaptýklarýný anlattýk. Ama
bütün bunlarla beraber;
küresel sermayenin ve
savaþýn doðaya ve hayvan-
lara yaptýklarýyla da
ilgilendik. 

Ancak, birkaç sayý önce
Sosyalist Ýþçi'de yazýlan bir
yazý bir süredir kafamý kur-
calýyor. Yazýda, Ýngiltere'de
ev hayvanlarýna yapýlan
harcamanýn, Rusya'daki
asgari ücrete eþit olduðu
aktarýlýyordu. Herhangi bir
baðlam yoktu ancak, yazýda
savunulan þey, "hayvanlara
yapýlan harcama insanlara
aktarýlsýn" gibi bir baðlama
kavuþuyordu. Elbette ki
yazarýn bunu savunduðunu
söylemiyorum, en azýndan
ummuyorum. 

Bizler, "baþka bir dünya
mümkün" derken,
savaþlarýn, sömürünün,
açlýðýn, yoksulluðun
olmadýðý bir dünya, bizim
türümüz ve varolan bütün
diðer türler için, "baþka bir
dünya mümkün!" diyoruz.

Bir hayvan türü olan
insanlarýn ve tüm doðanýn
ihtiyacý olan kaynaklarýn
kimler tarafýndan gas-
pedildiði ve neye harcan-
dýðýysa çok açýk. Bir grup
küçük azýnlýðýn, ser-
mayedarýn elinde; daha
fazla kâr için, savaþlar için
harcanýyor. Verilere göre
evcil hayvanlara çok harca-
ma yapýlmýþ. Doðrudur, çok
harcama yapýldýðýný, hay-
van sahipleri bilir. Keþke,
savaþlarýn olmadýðý; kapital-
izmin olmadýðý bir dünyada
yaþýyor olsaydýk da, hay-
vanlarýn saðlýk hizmetleri
de garanti altýnda olsaydý.
Hayvanlar için, ücretsiz
saðlýk, barýnma, beslenme
koþullarý saðlansaydý.

Oysa yaþadýðýmýz sistem
en çok hayvanlarý etkiliyor.
Pet shoplarda birer meta
oluyorlar. Sonra ev sahib-
inin sýkýlýnca atabileceði bir
oyuncak. Geçtiðimiz hafta-
larda sokaklardaki
köpeklerin birçoðuna
iþkenceler yapýldýðýný duy-
duk. Vahþi hayvanlarýn son-
larý ise kürk yüzünden, eko-
sistemin bozulmasý yüzün-
den, çevre kirliliði ve bozuk
kentleþmenin doðal alanlarý
tahrip etmesi yüzünden,
yani "vahþi" kapitalizm
tarafýndan gün geçtikçe
daha da korkunçlaþtýrýlýyor.

Sosyalistlerin bugün yap-
masý gereken, hayvanlarýn
her türlü ihtiyacýnýn karþý-
landýðý (saðlýk, beslenme,
barýnma, doðal yaþam
hakký gibi) , tüm doða ile
dost bir dünyayý savunmak.
Ýnsanlar, hayvanlar, bitkiler
ve tüm bu eko-sistem için
baþka bir dünya mümkün!

Ýþçi sýnýfýný temsil etme
iddiasýndaki bir çok sosyal
demokrat partinin de ben-
imsediði "Baþka alternatif
yok" iddiasýyla
özetlenebilecek liberal ide-
olojiye karþý mücadele
eden aþaðýdan küre-
selleþme hareketi, sokaða
taþan kitlesel ve radikal
gücüne raðmen, parla-
menter seçimlerde ayný
oranda baþarýlý olamýyor.
Gerçi hareketin taleplerini
seçimlerde ifade eden bir
dizi parti, son yýllarda
önemli seçim baþarýlarýna
imza attý. Ancak, Brezilya
Ýþçi Partisi dýþýnda hiç bir
parti, toplumsal gücünü
sandýða gerçek bir alter-
natif olarak yansýtmayý ve
dengeleri sarsacak þekilde
siyasal bir faktör olmayý
baþaramadý.

Geçtiðimiz haziran ayýn-
da gerçekleþen Avrupa
Parlamentosu seçim-
lerinde, hareketin sokakta-
ki gücünü yeterince seçim
sandýðýna yansýtamadýðý,
geleneksel sað partilere ve
sosyal demokrasiye sol bir
alternatif oluþturamadýðý
bir kez daha görüldü.
Seçim sonuçlarý, toplum-
sal mücadelelerle, seçim
süreçleri arasýndaki
iliþkinin sanýldýðýndan
daha karmaþýk olduðunu
gösteriyor.

Yeni bir sol
þekilleniyor

Geçtiðimiz aylarda
geleneksel liberal sol par-
tilerin hegemonyasýna
karþý Ýngiltere'de Respect
koalisyonu, Fransa'da
LCR ve LO'nun seçim itti-
faký gibi bir çok önemli
geliþmeye tanýk olduk.
Almanya'da yýllar sonra
ilk kez SPD'nin solunda
yeni bir alternatif parti
giriþimi baþlatýldý. 

Bu arada Avrupa
Antikapitalist Sol (AAS)
giriþimi 2000 yýlýnýn mart
ayýnda ilk adýmýný atmýþ
ve kuruluþuyla ilgili
olarak üç önemli siyasi
faktör belirlemiþti:

1. AB'nin Euro ekseninde
baþlatmýþ olduðu yeni lib-
eral saldýrý,

2. Küresel direniþ
hareketinin ortaya çýkýþý
ve bir dizi ülkede radikal
sol partilerin baþarýsý

(Danimarka'da Kýzýl/Yeþil
Koalisyonu, Portekiz'de
Sol Blok, Ýskoçya Sosyalist
Partisi ve Fransa'da LCR),

3. Yeni liberal poli-
tikalara boyun eðen sosyal
demokrasiye karþý
muhalefet ve stalinist
gelenekle araya konulan
mesafe. 

AAS, o günden bu yana
siyasi çizgisini katýlýmcý
partiler içinde devrimci
bir perspektifle ortaklaþtýr-
maya çaba gösterdi.
Ortaklaþýlan temel siyasi
hedefler, küresel kapital-
izme karþý mücadelenin
parçasý olarak þöyle
sýralanabilir: antikapitalist,
ekolojist, antiemperyalist,
savaþ karþýtý, cinsiyetçiliðe
ve ýrkçýlýða karþý ve enter-
nasyonalist.

Bu geliþmeler
yaþanýrken, bu yýlýn mayýs
ayýnda önemli bir geliþme
daha yaþandý. Daha önce
Avrupa Parlamentosu'nda
Avrupa Birleþik
Solu/Kuzey Yeþil Solu
(GUE/NGL) adýyla ittifak
içinde olan partilerin bir
kýsmý, Avrupa Sol
Partisi'ni (ASP) kurdu. Bu
geliþme Türkiye'de de ses
getirdi, çünkü bu ittifak
içinde yer alan partilerle
Türkiye'den TKP, ÖDP ve
EMEP gibi partilerin yakýn
iliþkisi söz konusu.
Nitekim geçtiðimiz gün-
lerde ÖDP, ASP'ye "sürek-
li gözlemci" sýfatýyla
katýldýðýný açýkladý.

Demokratik mi?

ASP'yi oluþturan parti-
lerin bir kýsmý, çeþitli
düzeylerde yeni liberal
politikalara ortaklýk etti ve
etmeye devam ediyor.
Fransýz Komünist Partisi,
bir önceki dönemde
Sosyalist Parti ve Yeþiller
ile gerçekleþtirdiði koal-
isyonla, yeni liberal poli-
tikalara ortak oldu. PDS,
SPD ile Berlin'de gerçek-
leþtirdiði eyalet düzeyinde
koalisyonla, Schröder'in
ulusal düzeyde
sürdürdüðü yeni liberal
saldýrýya ortak oluyor.
Ýtalyan PRC, liberal poli-
tikalarý onaylayan "Zeytin
Aðacý" koalisyonuyla
seçim ittifakýna yakýn
bakýyor ve liderlik bu
hedef doðrultusunda saða

kayýyor. Tüm bu tutum-
larýn arkasýnda seçimlere
endeksli bir politika
anlayýþý yatýyor. 

Oysa yeni liberal poli-
tikalara ve savaþa karþý
mücadele, seçime endeksli
aritmatik bir birliktelikle
kazanamaz. Nitekim,
ASP'yi oluþturan parti-
lerin son Avrupa
Parlamentosu seçim-
lerinde aldýðý toplam
oylarýn bir önceki seçime
göre gerilemesi bu görüþü
destekliyor.

ASP'nin manifestosunda
"birlik", "çeþitlilik", "çoðul-
culuk", "demokrasi" gibi
hareketin hassas olduðu
bir çok konu ifade edilmiþ.
Ancak, bunlarýn hepsi
söylemde kalýyor. Çünkü
böylesine önemli bir adým
ve bu adýmýn çerçevesini
belirleyen tüzük, oluþuma
katýlan partilerin
hiçbirinin tabanýnda ve
hareketin içinde tartýþýl-
madan, söz konusu parti-
lerin arasýndaki diplo-
masiyle ve parti aparat-
larýnýn yönetici kadro-
larýnda, yukarýdan aþaðýya
bir süreç içinde alýndý. 

Açýkça antikapitalist bir
karaktere sahip olmayan,
iktidarý paylaþtýðý durum-
larda yeni liberal poli-
tikalara destek veren bir
yerde duran ASP, açýk ki,
küresel direniþ hareketini
kucaklayacak devrimci bir
alternatif olmaktan uzak.

Devrimci seçenek

Bir seçenek olma iddi-
asýndaki her giriþim, 21.
yüzyýlda küresel düzeyde
sürmekte olan sýnýf
mücadelesinin ortaya
çýkardýðý dinamikler
üzerinden hareket etmek
ve devrimci alternatifi bu
düzlemde oluþturmak
durumunda. Bu boyutuyla
devrimci bir alternatif için
sübjektif koþullara sahip
olduðumuzu söyleyebili-
riz. 

Küresel kapitalizmin
hakimiyetine karþý radikal
bir karþý duruþa sahip;
kendisini sýnýf mücade-
lesinde küresel düzeyde
siyasal bir özne olarak
gören milyonlar, sosyal
forum süreçlerinde ve
savaþ karþýtý hareket zemi-
ninde bir direniþ hareketi
olarak örgütlenmiþ
durumda. Bu hareket yaþlý
kýtada "Baþka bir Avrupa"
için mücadele ederken,
Avrupa'daki tüm önemli
toplumsal ve politik
hareketleri, sendikal ve
sivil yurttaþlýk hareketleri-
ni bir araya getirerek, sýnýf
mücadelesinde siyasal
özne olarak karþýmýzda
dikiliyor. Yeni bir sol
oluþum iddiasýndaki tüm
siyasal güçler bu dinamiði
göz önüne almak ve
buradan hareket etmek
durumunda.

"Yeni bir Avrupa" ve
"Baþka bir Türkiye" hede-
fine sahip siyasal oluþum-
lar, öncelikle savaþý her
türlü uluslararasý anlaþ-
mazlýðýn çözümünde bir

enstrü-
man olarak kullanma
anlayýþýný yenilgiye uðrat-
mak zorunda. Dolayýsýyla
devrimci seçenek, savaþ
karþýtý bir politikayý
kaçýnýlmaz olarak
önümüze koyuyor. Öte
yandan, küresel kapital-
izmin reforme edilemeye-
ceði gerçeðinin bir kez
daha altýný çizmek önemli.
Nihayet, kapitalizmin
küresel hakimiyetine
karþý, çözümün yerel ve
ulusal düzeyde olmadýðý
gerçeðini net bir þekilde
ifade eden enternasyonal-
ist anlayýþ, yeni bir solun
þekilleniþinde önkoþul. 

Tüm bunlar için her þeye
yeniden baþlamak gerek-
miyor. Küresel direniþ
hareketinin Seattle'dan bu
yana aldýðý yol, küresel
kapitalizmin sürekli hale
gelen yapýsal krizleri, yeni
bir solun þekilleniþi ve
devrimci bir seçenek için
sübjektif koþullarýn olgun-
luðuna iþaret ediyor.

FF..  LLeevveenntt  ÞÞEENNSSEEVVEERR

Avrupa  Sol  Partisi  ve  devrimci  seçenek

AAvvrruuppaa  AAnnttiikkaappiittaalliisstt
SSooll ggiirriiþþiimmii  ttooppllaannttýýllaarrýý-
nnaa  aakkttiiff  oollaarraakk  kkaattýýllaann
ppaarrttiilleerr::

ÝÝsskkooççyyaa  SSoossyyaalliisstt
PPaarrttiissii  ((SSSSPP,,  ÝÝsskkooççyyaa))

KKýýzzýýll  YYeeþþiill  ÝÝttttiiffaakkýý
((RRGGAA,,  DDaanniimmaarrkkaa))

DDeevvrriimmccii  KKoommüünniisstt
BBiirrlliikk  ((LLCCRR,,  FFrraannssaa))

SSooll  BBllookk  ((BBddEE,,
PPoorrtteekkiizz))

RReessppeecctt  -  BBiirrlleeþþiikk
LLiissttee  ((ÝÝnnggiilltteerree  vvee  GGaalllleerr))

SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  PPaarrttiissii
((SSWWPP,,  ÝÝnnggiilltteerree))

SSoossyyaalliisstt  PPaarrttii  ((SSPP,,
ÝÝrrllaannddaa))

SSoossyyaalliisstt  PPaarrttii  ((SSPP,,
ÝÝnnggiilltteerree))

SSooll  ((LLGG//DDLL,,
LLüükksseemmbbuurrgg))

AAlltteerrnnaattiiff  ZZeemmiinn
((EEAA,,  ÝÝssppaannyyaa))

ZZuuttiikk  ((BBaasskk  ÜÜllkkeessii))
BBiirrlleeþþiikk  vvee  AAlltteerrnnaattiiff

SSooll  ((EEUUiiAA,,  KKaattaalloonnyyaa))
DDaayyaannýýþþmmaallaarr  ((SS-SS,,

ÝÝssvviiççrree))  
RRaaddiikkaall  SSooll

KKooaalliissyyoonn  ((YYuunnaanniissttaann))

AAyyrrýýccaa  YYuunnaanniissttaann''ddaann
SSyynnaassppiissmmooss,,
TTüürrkkiiyyee''ddeenn  ÖÖDDPP  vvee
ÝÝssppaannyyaa''ddaann  BBiirrlleeþþiikk  SSooll,,
AAAASS''nniinn bbiirr  ççookk  ttooppllaann-
ttýýssýýnnaa  ggöözzlleemmccii  oollaarraakk
kkaattýýllddýý..

AAvvrruuppaa  SSooll  PPaarrttiissii''nnee
kkaattýýllaann  ppaarrttiilleerr  ((PPaarraanntteezz
iiççiinnddeekkii  rraakkaammllaarr,,  ssoonn
AAvvrruuppaa  PPaarrllaammeennttoossuu
sseeççiimmlleerriinnddee  ççýýkkaarrddýýkkllaarrýý
mmiilllleettvveekkiillii  ssaayyýýssýýnnýý  ggööss-
tteerriiyyoorr))::

AAvvuussttuurryyaa  KKoommüünniisstt
PPaarrttiissii  ((00))

DDeemmookkrraattiikk
SSoossyyaalliizzmm  PPaarrttiissii,,  ÇÇeekk
CCuummhhuurriiyyeettii  ((00))

EEssttoonnyyaa  SSoossyyaall
DDeemmookkrraatt  ÝÝþþççii  PPaarrttiissii  ((00))

FFrraannssýýzz  KKoommüünniisstt
PPaarrttiissii  ((33))

DDeemmookkrraattiikk
SSoossyyaalliizzmm  PPaarrttiissii,,
AAllmmaannyyaa,,  ((77))

SSoolluunn,,  ÝÝlleerriicciilleerriinn  vvee
HHaarreekkeettlleerriinn  KKooaalliissyyoonnuu
-  SSyynnaassppiissmmooss,,
YYuunnaanniissttaann  ((11))

EEmmeekk  PPaarrttiissii,,
MMaaccaarriissttaann  ((00))

KKoommüünniisstt  YYeenniiddeenn
YYaappýýllaannmmaa,,  ÝÝttaallyyaa,,  ((55))

SSoossyyaalliisstt  ÝÝttttiiffaakk
PPaarrttiissii,,  RRoommaannyyaa  ((AABB
üüyyeessii  ddeeððiill))

KKoommüünniisstt  YYeenniiddeenn
YYaappýýllaannmmaa,,  SSaann  MMaarriinnoo
((AABB  üüyyeessii  ddeeððiill))

SSlloovvaakkyyaa  KKoommüünniisstt
PPaarrttiissii  ((00))

ÝÝssppaannyyaa  KKoommüünniisstt
PPaarrttiissii  ((00))

KKaattaalloonnyyaa  BBiirrlleeþþiikk
AAlltteerrnnaattiiff  SSooll''uu,,  ÝÝssppaannyyaa
((00))

BBiirrlleeþþiikk  SSooll,,  ÝÝssppaannyyaa
((11))

ÝÝssvviiççrree  EEmmeekk  PPaarrttiissii
((AABB  üüyyeessii  ddeeððiill))

ÖÖDDPP,,  AASSPP''yyee  ""ssüürreekkllii
ggöözzlleemmccii""  oollaarraakk
kkaattýýllddýýððýýnnýý  aaççýýkkllaaddýý..

YYEENNÝÝ  BBÝÝRR

SSOOLL
ÜZERRÝNE

TARRTIÞMALARR
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Barýþarock
Neden
Barýþarock?
BARIÞAROCK festivalinin ikin-
cisi bu yýl Küresel  Barýþ  ve
Adalet  Koalisyonu tarafýndan
21-22 Aðustos'ta Mehmet  Akif
Ersoy  Piknik  Alaný'nda yapýlýy-
or. Kýrkýn üzerinde rock
grubunun ve sanatçýsýnýn
sahne alacaðý festival
Türkiye'nin en büyük anti-kapi-
talist festivali.

Çünkü BARIÞAROCK, petrol ve
dünyaya hakim olma hýrsý
yüzünden Irak'ta binlerce
insanýn katledilmesine,
Filistin'de iþlenen insanlýk
suçuna, Bush ve çetesinin Blair
ve Sharon gibi yalakalarýyla
birlikte dünyaya tek baþýna
hakim olma hýrsýna,
Kolombiya'da Coca Cola
þiþelerinin dolumunu yapan
iþçilerin pervasýzca öldürülme-
sine karþý çýkanlarýn festivali.

Çünkü BARIÞAROCK, sýnýrsýz
kâr hýrslarý yüzünden doðanýn

çok uluslu þirketler tarafýndan
yok edilmesine, canlýlarýn
genetik yapýsýyla oynanmasý-
na, sonucu insanlýk için felaket
demek olan küresel ýsýnmaya,
çocuk emeðinin sömürülme-
sine karþý çýkanlarýn festivali.

Çünkü BARIÞAROCK, her þey
gibi müziðin de metalaþtýrýl-
masýna ve tekelleþtirilmesine,
sanatçýlarýn baðýmsýzlýklarýnýn
ellerinden alýnmasýna, þimdiye
kadar karþý olmanýn simgesi
olmuþ olan rock müziðinin
içinin boþaltýlmasýna karþý
çýkanlarýn festivali. 

Çünkü BARIÞAROCK, gözü dön-
müþ bir þekilde bütün dünyayý
iþgal etmeye çalýþan savaþ
çýðýrtkanlarýna ve tekellere kaþý
'bu  dünya  sizin  deðil,  bizim
evimiz' diyenlerin festivali. 

Neler var?
Bu yýl BARIÞAROCK'da öncelik-
le tabii ki bol bol müzik var.
Fakat ayný zamanda çeþitli

örgütlerin açacaðý standlar,
film, þiir, karikatür ve grafiti
atölyeleri, fotoðraf sergileri,
baþta bütün dünyadaki anti-
kapitalist eylemler olmak
üzere belgesel gösterimleri,
kaybedenler futbol turnuvasý,
kadýn ve çevre sorunu gibi
konular üzerine tartýþma
toplantýlarý var.

Yani orada sadece müzik dinle-
meyecek, ayný zamanda
kendimiz de bir þeyler üretecek
ve ürettiklerimizi sergileye-
ceðiz. 

Baþka bir dünya
mümkün
Kýsacasý, 'baþka  bir  dünya
mümkün' diyen, barýþsever ve
rocksever herkesi
BARIÞAROCK'a davet ediyor ve
bu dünyayý nasýl kuracaðýmýzý
hep beraber konuþalým, müz-
iðimizle dile getirelim diyoruz. 

Gelin, katýlýn, birþeyler katýn!
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