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Toplam nüfustaki en yoksul yüzde 10'luk dilimin
milli gelirden aldýðý pay
yüzde 2.3 olarak gerçekleþiyor.
Nüfusunun yüzde 2'si yani
1.5 milyon kiþi günlük 1
dolarýn, yüzde 10.2'si yani
7 milyon kiþi de günlük 2
dolarýn altýnda bir gelirle
geçiniyor

Çeçenistan:

Rusya’nýn kanlý
savaþý

sayfa: 6

Kerry’ye oy
savaþa oy
demektir

Dahasý 10 Milyondan fazla
iþþsiz.

IRAK

Türkiye'de en zengin ile
yoksulun arasýndaki gelir
farký ise 13 kat.

sayfa: 7

Ýþte iþgalin gerçek yüzü
Ýþsizlik oraný

10 binerce Iraklý öldü
Irak’ta elektrik ve su sýkýntýsý
tehlikeli boyutlarda
Saðlýk hizmetlerinin tümü çöktü

%70

Çocukarýn

%35’i okula
gidemiyor

Powell: “Irak’ta kitle imha silahlarý hiçbir zaman yoktu”

YENÝ BÝR

SOL
ÜZERÝNE
TARTIÞMALAR
z Türk solunun harakirisi
z Gelme Bush kampanyasý ve
soldan eleþtiriler
z Güçleri yapýþtýrmak için deðil,
Gücü artýrmak için birlik
z Gençlik, gelecek ve sol üzerine

sayfa: 10-114-115
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Ýþ
cinayetleri
Geçtiðimiz hafta
Kastamonu’da gerçekleþen maden kazasý iþ
kazalarý konusunu bir
kez daha gündeme
getirdi.
Aslýnda bunlara
“kaza” demek pek de
doðru deðil çünkü çok
büyük çoðunluðu kapitalistlerin yeterli ve
gerekli tedbirleri almamasýndan kaynaklanýyor.
SSK verilerine göre
1994 - 2003 yýllarý
arasýnda Türkiye’de
831.248 iþ kazasý
olmuþ. Yani kabaca
her gün 250 iþ kazasý
oluyor. Bu kazalarda
10.824 iþçi hayatýný
kaybetmiþ. Her 82
kazada 1 kiþi ölüyor.
Ya da her gün 3 iþçi iþ
kazalarýnda ölüyorlar.
Uluslararasý Çalýþma
Örgütü, ILO’nun yaptýðý bir araþtýrma var.
Bu araþtýrmaya göre,
Avrupa Birliði
ülkelerinde 100.000
çalýþandan 5.9’u iþ
kazalarýnda ölüyor. Bu
sayý Kanada’da 6.9,
Almanya’da 4.7,
Yunanistan’da 4.4.
Türkiye’de ise her
100.000 çalýþandan
14.4’ü iþ kazalarýnda,
kapitalistlerin iþ
cinayetlerinde ölüyorlar.
Gene ILO’ya göre
dünyada her yýl 110
milyon insan iþ kazasý
yaþýyor. Bunlarýn
180.000’i ise bu
kazalarda ölüyorlar.
Her 3 dakiklada bir
iþçi iþ kazasýnda,
patronu daha fazla
kazansýon diye canýný
veriyor.
Ýþ kazalarý hemen her
sektörde yaþanýyor.
Ölümle sonuçlanan iþ
kazalarý Türkiye’de en
çok madencilik ve tekstil’de yaþanýyor.
Sanayi büyüdükçe iþ
kazalarýnýn sayýsý ve
sýklýðý da orantýlý
olarak artýyor.
Türkiye’de sanayide
yaþanan iþ kazalarý
geliþmiþ kapitalist
ülkeleri yakalamýþ
durumda. Ayný sýklýkta iþ kazalarý oluyor
ama Türkiye’deki
kazalarda ölüm oraný
çok yüksek. Bunun tek
nedeni kapitalistlerin
gerekli önlemleri
almýyor olmasý. Yani
iþçilerin yaþamlarý
pahasýna kârlarýný arttýrmaya çalýþmalarý.
Türkiye’de iþyeri
hekimliði 50’den çok
iþçi çalýþtýran iþ yerlerinde zorunlu. Ne
var ki iþyerlerinin
%57’si 50’den az iþçi
çalýþtýrýyor.
Dolayýsýyla iþyerlerinin çoðunluðunda
doktor yok.
Selin GÜLER

HABERLER

Toksik ticaretine hayýr
Hatay'ýn Ýskenderun Ýlçesi'nde, körfezde 4 yýlý aþkýn
süredir bekletilen ''MV
Ulla'' adlý gemi, taþýdýðý 2
bin 200 ton ''toksik atýk''
yüküyle battý.
Gemi, yaklaþýk 4 yýl önce,
taþýdýðý "termik santral atýklarý" baraj yapýmýnda kullanýlmak üzere Ýspanya'dan
Cezayir'e gönderilmiþti.
Daha sonra bu ülke yetkilileri tarafýndan ret edildiði
için, Ýskenderun'a getirilmiþ,
ancak, yükü belirlendiði
için boþaltmasýna izin verilmemiþti. O günden bu
yana Ýskenderun
Körfezi'nde bekletiliyordu.
Þu ana kadar tehlikeli atýðýn
içerisinde "Krom VI" bulunduðu kamuoyuna yansýmýþ
olmasýna raðmen,
"Kadmiyum", "Civa" gibi
baþka aðýr metallerin
bulunup bulunmadýðý bilinmiyor.
Ýskenderun kaymakamý
Ömer Doðan, zaman
içerisinde deðiþik
bölmelerinde çürümeler
oluþan ve üç ayrý kuruluþun
üzerinde haciz iþlemi uygulattýðý gemi içindeki toksik
maddenin bir süre önce
Basel Sözleþmesi
çerçevesinde geldiði

Ýspanya'ya gönderileceðini
açýklamýþtý.

Ýspanya devleti
sabýkalý
Ýspanya'daki zehirli atýklarýn baþka ülkelere gönderildiði yýllardýr biliniyor.
Çoðu kez uygulanan yöntemse, atýklarýn üçüncü
dünya ülkelerine paravan
þirketler aracýlýðýyla satýlmasý. Ýspanyol çevre bakanlýðý, Ýskenderun'da batan

zehirli atýðýn aynýsýnýn daha
önce Cezayir'e 18 kez
satýlmýþ olduðunu resmen
açýkladý.
1998 yýlýnda uygulamaya
giren Basel Sözleþmesi,
zehirli atýk ticaretini yasaklýyor. Bu anlaþmada
Ýspanya'nýn da imzasý var.
Ancak ülkeden zehirli atýklarýn çýkýþý konusunda en
temel güvenlik ve korunma
önlemleri dahi alýnmýyor.
Bu anlaþmaya göre zehirli

Toksik Maddeler
Bir çok yapay kimyasalýn üretim,
ticaret, kullaným ve piyasaya
sürülmesinin artýk insan saðlýðý ve çevre
açýsýndan küresel bir tehdit oluþturuyor.
Kimya sanayi ise çoðunlukla çok az
deney yapýp, insan saðlýðý ve çevreye
etkilerini araþtýrmadan her yýl binlerce
kimyasal bileþiði üretip piyasaya sürüyor.
Özellikle Kalýcý Organik Kirleticiler
(KOK) olarak bilinen insan yapýmý en
kötü toksinler baþta olmak üzere zararlý
yapay maddelerin üretimi ve kullaným
sürecini sona erdirmek için, Greenpeace
baþta olmak üzere bir çok çevre örgütü
kampanyalar yürütmektedir.

atýk ticareti tespit
edildiðinde, atýðýn sahibi
ülke, zehirli maddeyi geri
almak zorunda.
Yalnýz Ýspanya deðil, bir
çok diðer Avrupa ülkesinden toksik atýklar yoksul
ülkelere yasal olmayan yollarla satýlýyor. Bu yolla þirketler zehirli atýklardan kurtulmak için milyonlarca
Euro deðerindeki depolama, yakma ve arýtma yolunu kullanmak zorunlu-

Örneðin, Polivinil Klorid'in (PVC) bir
çok alternatifinin olmasý, üretim ve kullaným süreci toksik kirlilik yaratmasýna
raðmen en yaygýn kullanýlan plastiktir.
Ýnsanlar tarafýndan üretilen zehirli atýk
miktarý artmaktadýr. Bu nedenle bu eðilimi durdurmak için etkili siyasi ve
endüstriyel sýnýrlamalar gerekmektedir.
Atýk yakma çözüm olmak yerine sorunun bir parçasýdýr.
Geliþmiþ ülkelerdeki bir çok katý çevre
yasalarý, sanayinin kirlilik yaratan bu
teknolojilerini geliþmekte olan ülkelere
taþýmasýna yol açýyor. Böylece çözüm
yerine getirmek yerine, sorunlar ihraç
ediliyor.
Kaynak: Greenpeace sitesi (http://www.greenpeace.org/turkey_tr/)

luðundan kaçabiliyor. Yani
þirketler kârlarýný artýrmak
için binlerce insanýn
saðlýðýný hiçe sayýyor.

Yetkililer sorumsuz
MV Ulla olayý, Türkiye
için münferit deðil, karasularýnda gerçekleþen onlarca
örnekten yalnýzca biri.
Greenpeace Akdeniz
Toksik Maddeler
Kampanyasý Sorumlusu
Banu Dökmecibaþý, baþka
tehlikelere de dikkat çekiyor: "Türkiye'nin baþýnda iki
büyük sorun daha var:
Ýtalya'ya ait, içinde toksik
atýk bulunan yüzlerce varil,
halen Karadeniz'de iki
depoda bekletiliyor. Ayrýca
asbestli gemiler, sökülmek
amacýyla Aliaða bölgesindeki gemi söküm alanýna gönderilmeye devam ediyor.
Hükümet 'býrakýnýz atsýnlar'
politikasýný sürdürdüðü
sürece, bu tür olaylar, çevre
ve insan saðlýðýný tehdit
etmeye devam edecek."
Türkiye'de hükümet, IMF
politikalarý ve þirketlerin
çýkarlarýný korumak için
elinden geleni yaparken,
insan saðlýðýný hiçe sayýyor.

istanbul
Anadilde eðitim istemek özgür: Ana dilde eðitim isteyen ve bu talebini tüzüðüne koymuþ olan Eðitim
Sen aleyhine açýlan dava geçen hafta düþtü. Mahkemenin bu kararý ile Kürtçe eðitim taleb etmek artýk özgür.

AB üyeliði ve sol tutumlar
Meclis'i olaðanüstü
toplanarak yazýn sýký bir
þekilde çalýþmasý; Avrupa
Birliði (AB) yetkililerinin
peþ peþe verdiði olumlu
demeçlerle, birliðe üyelik
engelinin aþýldýðý
kamuoyunda güçlü bir
kaný olarak yerleþmiþti.
Ancak, AKP'nin zina
konusunda tarikatlarýn
baskýsý altýnda kalarak,
geri adým atmasýyla,
olumlu hava birden
deðiþti. Bu tartýþmalara
iliþkin solun AB'ye yaklaþýmýndaki sorunlu
tutum bir kez daha ortaya
çýktý.
Bunu, nasýl olsa AB zina
meselesine olumsuz
bakýyor ve bu nedenle

bastýracak; iktidar da
AB'ye direnemez, þeklinde
özetleyebiliriz.
AB'nin Türkiye'yi üye
olarak kabul edecek
olmasýnda, egemen ideolojinin ve yasal düzenlemelerin kadýna karþý
ayrýmcýlýk uyguluyor
olmasý gibi olgular belirleyici olmayacaktýr.
Bunlar AB açýsýndan
kolaylýkla göz ardý
edilebilir. AB'nin
Türkiye'yi sancýlý da olsa
üye olarak kabul edecek
olmasýnýn temel itkisi
ekonomiktir. Ayný zamanda konjonktürel anlamda
ABD ile Ortadoðu'nun
paylaþýmý konusunda giriþtiði mücadeleyle ilgilidir.

AB açýsýndan
Türkiye'nin demokratikleþmesinin ancak görece
bir anlamý vardýr. AB
yetkililerini asýl endiþelendiren þey istikrardýr.
Bunun için toplumsal
çeliþkilerin çözülmesini
önemsemekte, Kürt sorununa çözümü þart koþmakta, askerlerin siyasal
etkisinin azaltýlmasýný istemekte ve yasal uygulamalarýn keyfi olmaktan
çýkarýlmasýný dayatmaktadýr. Böylece önceden
kestirilebilen, istikrarlý bir
Türkiye'nin üyeliði söz
konusu olabilecektir.
Burada, demokratik beklentiler konusunda AB'ye
iliþkin umudun, politik

olarak son derece sorunlu
olduðunu da belirtmek
gerekiyor. AB süreçleri
her ne kadar bir dizi
demokratik açýlýmýn gündeme gelmesini ve hayata
geçmesini saðladýysa da,
daha radikal demokratik
reformlarýn elde edilmesi
ve bunlarýn kalýcý olabilmeleri için, arkasýnda
bu reformlarý talep eden
ve kararlý bir þekilde savunan toplumsal güçlerin
yer almasý gerekiyor.
Yeni liberal saldýrýlarýn
azgýnca yürütüldüðü
AB'de, günümüzde daha
önce verilmiþ birçok
sosyal hakkýn tek tek geri
alýnmaya çalýþýldýðýný
unutmamak gerekiyor.

Irak’ta iþgale son!
Filistin’e özgürlük!
Ýntifada’nýn 4.
yýldönümünde mumlarýmýzla Galatasaray
Postanesi önündeyiz

27 Eylül,Pazartesi
saat: 19.00

izmir
Müziðimizle,
sözümüzle
Ýsrail’in duvarýný
protesto ediyoruz
27 Eylül Pazartesi
Saat: 18.00
Konak Emekli
Sandýðý binasý
önünde
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BAÞYAZI
Avrupa Birliði

balonu

AKP hükümeti aðýr aksak Avrupa
Birliði'ne uyum için adým attýkça,
y a s a l a r ç ý k a r t t ýk ç a h e r b i r y a s a a d e t a
bir devrim gibi sunuluyor. Her yasa,
AB'ye bir adým daha yaklaþmamýzýn
garantisi olarak gösteriliyor.
Toplumda öyle bir rüzgar estirilm eye çalýþýlýyor ki AB'den baþka bir
umudumuz, AB'den baþka bir
ýþýðýmýz yokmuþ gibi hissetmemiz
isteniyor.
Bütün bu AB heyecaný arasýnda
ortalýðý kaplayan iki yüzlülük unutu luyor. Türk Ceza Kanunu sadece zina
merkezli tartýþýlýyor. Tartýþmada zina
yasasýnýn köhnemiþliði deðil, yasanýn
Türkiye'nin AB üyeliðini zora sokmasý
öne çýk artýlýyor. "Uygar Avrupa"
istese, AB'ye giriþimizi kolaylaþtýrsa,
z i n a d a s a v u n u l a c a k, i þ k e n c e d e …
AKP ve medya el ele vererek tüm
toplumu hipnotize etmeye çalýþýyor.
AB'den müzakere takvimi almak tüm
sorunlarýn çözümü gibi piþirilip piþir ilip m asaya konuluyor. Müzakere
takvimi ekmek demek, müzakere
takvimi para demek, AB'ye giriþ iþsi zliðin sona ermesi, zenginle fakir
arasýndaki uçurumun kapanmasý
demek.
Ýçinde uyuþmamýz istenen bu halüsi lasyona bir son vermek zorundayýz.
AB, Avrupalý patronlarýn örgütüdür
ve aldýðý kararlar daha fazla kâr
içindir.
AB, iþçi haklarýna düþmandýr.
AB, iþsizlik demektir.
AB demek, göçmen iþçilere karþý
ý r k ç ý y a s a l a r d em e k t i r .
Yerimiz ne AB'ye girerek dünya ser mayesiyle bütünleþmek iþsteyen Türk
patronlarýnýn yanýdýr, ne de AB
balonuyla milyonlarca yoksulu, iþsizi
ve demokrasi isteyen milyonlarca
emekçiyi ve Kürt hareketini uyut maya çalýþan AKP'nin yanýdýr.
Avrupa iþçi sýnýfý AB'ye karþý baþka
bir dünya için mücadele ediyor.
Y e r i m i z o n l a r ýn y a n ý d ý r .
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ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz
Þenol KARAKAÞ
Irak'ta ABD bombardýmanýnýn
baþladýðý günlerde gazetelerde þöyle
bir haber geçti:
"Adý Ali Ýsmail Abbas. Henüz 12
yaþýnda. ABD ve Ýngiltere'nin
Saddam'ý devirmek için baþlattýðý
savaþ, onu çocuk yaþýnda kolsuz bir
bedene mahkûm etmekle kalmadý,
tüm ailesini elinden aldý. Baðdat'taki
evlerine gece yarýsý düþen bir füze
ailesinin birçok ferdinin ölümüne,
Ali'nin ise iki kolunun birden kopmasýna, vücudunun büyük
bölümünün yanmasýna neden oldu.
Gözlerini Baðdat'taki Kindi
Hastanesi'nin yoðun bakýmýnda
açan Ali, yaþadýklarýnýn bir kâbus
olmadýðýnýn farkýnda. O geceyi
gözyaþlarý içinde anlatýrken, 'Füze
üzerimize düþtüðünde gece yarýsýydý. Hepimiz uyuyorduk. Babam,
annem ve kardeþim öldü. Annem
beþ aylýk hamileydi' sözleri
dökülüyor dudaklarýndan."
Ali Abbas basýna yansýyan bir
örnekti. ABD Irak'ý kollarý
kopartýlan bir nüfusa çevirmeye
çalýþýyor.
Afganistan'da yaklaþýk 10 bin sivili
öldürdükten sonra, sýra Irak'a geldi.
Ortadoðu'ya korku ve diktatörlükle
hükmeden ABD'nin, 11 Eylül
saldýrýsýnýn sonucunda kulelerin

çöküþünün kýyaslanmaz üstünlüðüne darbe vurmadýðýný kanýtlamasý ve iplerin kontrolünü hýzla
kendi ellerine almasý zorunluluktu.
Bush, Cheney ve Powell, güdüsel
olarak, ABD'nin ezici gücünün
mührünü Ortadoðu'ya bir kez daha
basmasýný planladýlar. Ortadoðu,
teröristlerin hayvanlar gibi
avlandýðý bir safariye tanýk olmalýydý. Uygulanacak þiddet ezici
olmalýydý, sadece bu Pentagon'a
üzüntüsünü unutturabilirdi. ABD
hükümeti dikkatli adýmlarla, Arap
dünyasýný tahrik etmeden planýný
uygulamaya baþladý. Cezalandýrmak
için en az savunulan, en az dostu
olan, en güçsüz, en fakir ve en ümitsiz yeri, Afganistan'ý seçtiler. Bin
Ladin, cinayetlerini meþrulaþtýrmak
için çok uygun bir kýlýftý.
Ardýndan Irak'a saldýrdýlar.
Irak'la ilgili öne sürdükleri tüm
gerekçelerin yalan olduðunu bugün
kendileri itiraf ediyor.
Savaþ karþýtlarý bu gerekçelerin
yalan olduðunu zaten biliyorlardý.
Tüm dünyada milyonlarca insan,
Bush ve ortaklarýnýn yalancý
olduðunu bildiði için savaþ baþlamadan çok önce sokaklara çýkýp
"Savaþa hayýr!" dediler.
ABD, diðer emperyalist güçlerin
kendisine rakip olmasýný engelliyor.
Üstelik Hazar bölgesinin ve Irak'ýn
petrol rezervlerinin tartýþmasýz

dünyanýn en büyük ikinci rezervleri
olduðunu bir kez daha hatýrlamalýyýz. "Önceden Misilleme" ya da
"Yeni Amerikan Yüzyýlý Projesi"nin
nedenleri ve bu ölçüde de ABD'nin
Irak'ta ne yapmak, ne kadar kalmak
ve Irak'tan sonra hangi adýmlarý
atmak istediði daha çok açýk.
"Haydut devletler", "Kitle imha
silahlarý", "El Kaide" , "Halklarý
tiranlardan kurtarmak", "Demokrasi
ve özgürlük taþýmak" gibi ABD
kökenli cumhuriyetçi-sað patentli
bu argümanlarýn, üretenlerin kendilerinin bile inanmadýðý süslü yalanlar olduðu gün gibi ortada.
11 Eylül'den önce ve sonra geliþtirilen tüm fikirler ve tutumlar,
Afganistan'ýn ve ardýndan Irak'ýn
bombalanmasý ve iþgal edilmesi ve
bu adýmlarýn toplamý, Bush ekibinin,
Amerika'ya karþý herhangi bir meydan okuma tehlikesini engellemek
bahanesiyle, Amerika'nýn askeri
gücünün otoritesini tüm dünyaya,
baþta da Çin, Almanya, Japonya,
Rusya ve Fransa gibi güçlere kabul
ettirme araçlarýdýr.
Savaþ çýlgýný Bush'un emriyle Iraklý
Alilerin kollarýnýn kopartýlmasýnýn
nedeni bu.
Bu yüzden ABD'nin hegemonya
adýmlarýný durdurmak insanlýðýn
geleceði için atýlacak en önemli
adýmdýr.

DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
Uluslararasý Sosyalist Hareket’le, dünya küreselleþme karþýtlarýyla,
anti-kapitalistlerle, savaþ karþýtlarýyla iliþki kurmak istiyorsanýz
http://www.sosyalistisci.org
Hert rl bilgi i in: 0536 - 335 10 19
z stanbul-Beyo lu: 0536 - 259 73 64 z Kad k y: 0536 - 637 81 99 z Ankara: 0535 - 514 11 73 z zmir: 0537 - 624 49
08
z Manisa-Akhisar: 0544 - 515 62 59 z Antalya: 0537 - 391 06 32 z Bal kesir: 0555 - 398 86 45 z Bursa: 0535 - 422 39
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AKP'nin aileyi koruma adýna
önerdiði çözüm : Cezaevi
Ceza Yasasýnda yapýlacak
deðiþiklik AKP'nin AB'ye
uyum sürecinde en önemli
kozlarýndan biri olarak
deðerlendiriliyordu. 76
yýldýr yürürlükte olan ve
Ýtalyan Faþist Ceza
Yasasýndan uyarlanan
Türk Ceza Yasasý pek çok
anti demokratik ve baskýcý
hüküm içermekte.
AKP son iki yýlda pek çok
yasa deðiþikliðinde olduðu
gibi, AB için son sürat 346
maddelik bir Ceza Yasa
Tasarýsý hazýrlayarak
Meclisi olaðanüstü toplantýya çaðýrdý. Fakat Meclis
görüþmelerinin baþlamasýyla birlikte tasarýnýn
hazýrlýk sürecinde hiç bir
þekilde gündeme gelmeyen
zina tartýþmasý gündemi
kilitledi.
Zinanýn gündeme getirilmesi, baþka konularýn
tartýþýlmasýnýn önüne
geçildiði, Erdoðan'ýn
tabanýna mesaj verdiði ya
da Erdoðan'la Gül arasýndaki çekiþmede koz olarak
kullanýldýðý gibi çeþitli
spekülasyonlarla açýklanmaya çalýþýlýyor. Nerdeyse
zinanýn neden suç sayýlmasýndan çok bu tartýþmalar gündemi belirliyor.
Oysa zinanýn suç olarak
Ceza Yasasý’nda yer
almasýný savunan Erdoðan
her seferinde kamuoyuna
çok net açýklamalar yapýyor. Ailevi deðerlere saygýlý
olduðu için bu deðerleri
korumak ve toplumsal
dejenerasyonun önüne
geçmek için zinanýn cezalandýrýlmasý gerektiðini
savunuyor.
Aileyi ancak cezaevi ile
koruyabiliyorlar !
AKP eþlerden birinin cinsel sadakatsizliði halinde,
diðerinin þikayeti üzerine
hürriyeti baðlayýcý ceza
yani cezaevine gönderilmesini aileyi korumak
adýna savunuyor. AKP'nin
cinsel sadakatsizliði
önleme adýna önerdiði bu
çözüm her þeyden önce
aile kurumunun içler açýsý
halinin göstergesi. Bu öneri
eðer yasalaþýrsa ve eðer
uygulanma kabiliyeti olursa devlet herhalde Z tipi
bir cezaevi açmak zorunda
kalýr.
Toplumun en küçük birimi ve temeli olarak
adlandýrýlan ailenin korunmasý devletin anayasal
yükümlülükleri arasýnda

Küreselleþme
ve kadýnlar
Goretti Horgan
sosyalist iþçi
yayýnlarý

sayýlmaktadýr. Her türlü
'ailevi deðere' kutsallýk
atfedilirken sadece
gazetelerin üçüncü sayfalarýna bakmak bu
söylemin iki yüzlülüðünü
ortaya çýkarmakta.
Genellikle cinnet haberleri
olarak yansýyan aile içi þiddet ve cinayet haberlerinin
yaný sýra namusu temizlemek adýna öldürülen
kadýnlarýn haberleri yer
almakta.
AKP' nin zina konusundaki çýkýþý ( Tüsiadýn itirazlarýna raðmen) siyasi bir
tercihin sonucu.
Zina, Hýristiyan. Musevi
ve Ýslam dini tarafýndan
günah olarak kabul
edilmesine raðmen sadece
islami rejimlerin var
olduðu ülkelerde ayný
zamanda devlet tarafýndan
suç olarak kabul edilip
cezalandýrýlmaktadýr.
Kürtajýn yasaklanmasý
için yapýlan kampanyalarda olduðu gibi aslýnda
ailenin korunmasý çabalarý
buna benzer sonuçlara yol
açmakta. Aile kurumu
giderek çözülürken bazen
dinin de desteði ile ama
her zaman siyasi bir tercih
olarak yaþatýlmaya
çalýþýlýyor.
Oysa aile hiç de içinde
yaþadýðýmýz toplumun
sosyal ve ekonomik

koþullarýndan baðýmsýz bir
yapýya sahip deðil. Paranýn
güç ve saygý anlamýný
taþýdýðý kapitalist sistemde
aile iliþkileri de bu deðerleri üretmeye devam ediyor.
Ýnsanlarýn sevgi ve huzur
aradýklarý dýþarýdaki acýmasýz ve rekabetçi toplumdan korunmak amacýyla
sýðýndýklarý aile kaçýnýlmaz
bir biçimde dýþ dünyanýn
gerilimini taþýyor. Ama bu
durum ayný zamanda aile
kurumunu dayanýklýlýðýný
da açýklýyor. Aile sadece
kapitalist toplumda
yabancýlaþmanýn doðurduðu sancýlarý dindiren bir
sýðýnak deðil, ayný zamanda yeni iþçi kuþaðýn
yetiþtirildiði ve bir sonraki
güne hazýrlanmasýný
saðlayan bu açýdan
yönetenler açýsýndan son
derece ekonomik bir
kurum. Ýþte bu yüzden
kapitalizmin bir ürünü ve
onun temel kaynaðý olan
aileyi ayakta tutmak adýna
monogami, hetoroseksüellik, kürtaj yasaðý ya da
zinanýn suç sayýlmasý tercih edilir.
Kadýnýn ezilmesinde kilit
rol oynayan aile ayný
zamanda kadýnýn emeðini,
bedenini cinselliðini tüm
yaþamýný baský altýnda
tutar. Ceza Yasa Tasarýsý

tartýþmalarýnda bu
baskýnýn yansýmalarýný
görmek mümkün. Kadýn
örgütlerinin tüm ýsrarlarýna raðmen bekaret kontrolünün açýkça suç sayýlmasý konusunda bir
düzenleme getirilmedi.
Tasarýya göre, kýzlýk zarý
muayenesi bir suçun delillerini aramak gerekçesiyle
savcý ya da hakimin izniyle
yapýlabilecek. 15-18 yaþ
arasýndaki geçlerin rýzaya
dayalý cinsel iliþkilerinin
suç sayýldýðý göz önüne
alýndýðýnda cinsel iliþkinin
ispatý için bekaret kontrolü
uygulamasý daha da
yaygýnlaþacak.
Ayrýca Tasarýda nitelikli
insan öldürme suçlarý
arasýnda namus cinayetleri yerine kadýn örgütlerinin tüm ýsrarlarýna raðmen suçun kapsamýný daraltan töre cinayeti ifadesi
kullanýldý.
Aslýnda bu düzenlemelerle birlikte AKP ailevi
deðerlerden ne anladýðýný
göstermiþ oldu. Namus
adýna kadýnlarýn
öldürülmesine göz yummak, bekaret testleri yapmak, cinsel iliþkiye giren
gençleri cezaevine yollamak... Kýsacasý aileyi korumak AKP için kadýnýn
aþaðýlanmasý anlamýna
geliyor.

' Bedenimiz cinselliðimiz bizimdir'
Ceza Yasa Tasarýsý görüþmeleri sýrasýnda
çeþitli illerden gelen kadýnlar namus
cinayetlerine indirimi, bekaret kontrollerini, zinanýn suç sayýlmasýný ve cinsel yönelime dayalý ayrýmcýlýðý protesto ettiler.
7 kadýn platformu ve bunlara baðlý 80
örgütü temsilen Ankara'ya geldiklerini
belirten kadýnlar ' TCK'daki kadýna yönelik þiddete karþý yürüyoruz' pankartý ile
Yüksel Caddesi’nden Meclise kadar
yürüdüler.
Kadýna yönelik þiddetin ve ayrýmcýlýðýn
protesto edildiði basýn açýklamasýnda
Ceza Tasarýnda kadýnlarýn talepleri aþaðýda belirtilen deðiþiklerin yapýlmasýný bir
kez daha dile getirildi.

zTCK'nun nitelikli insan öldürme maddesindeki töre saiki ifadesi namus saiki ile
deðiþtirilmeli
zNamus cinayetlerinde haksýz tahrik
indiriminden yararlanamayacaðý açýkça
belirtilmeli
zBekaret testleri açýkça yasaklanmalý
zAyrýmcýlýk maddesine cinsel yönelim
ifadesi eklensin
z15-18 yaþ arasýndaki geçlerin gönüllü
cinsel iliþkilerine getirilen cezai yaptýrýmlar kaldýrýlsýn
zZinanýn bir suç olarak yeniden TCK
kapsamýna alýnmasý önerisi geri çekilsin

Eðitimin
durumu
içler acýsý!
Eðitim Sen yeni eðitim
yýlýnýn baþlangýcýnda
eðitimin durumu ve
sendikanýn alacaðý
tutumla ilgili olarak bir
açýklama yaptý. Genel
Baþkan Alaaddin
Dinçer'in yaptýðý basýn
açýklamasýnda özetle þu
görüþlere yer verildi.
"Yeni eðitim-ö
öðretim
dönemi, eðitim emekçileri, öðrenciler ve veliler
açýsýndan yine büyük
sorunlar ve sýkýntýlar
içinde baþlayacak.
Okuma çaðýna gelmiþ
fakat ekonomik imkansýzlýklar nedeniyle okuyamayan çocuklar, kalabalýk sýnýflar, her geçen
yýl artan derslik ve öðretmen açýklarý, altyapý
yetersizliði vb sorunlar
geçen yýllarda olduðu
gibi bu yýl da çözüm bekliyor olacak.
Eðitim emekçileri ise,
yeni eðitim yýlýnda
mahkum edildiði sefalet
ücretiyle geçinme
mücadelesi verecek.
Yoksulluk sýnýrýnýn altýnda maaþ alan öðretmenlerimiz, açlýk sýnýrýnda
yaþam mücadelesi veren
memur ve hizmetliler ve
onlarýn yaþadýðý sorunlarla birlikte bir eðitimöðretim dönemine daha
baþlýyoruz.
Türkiye'de eðitim sistemini eþitsizlik ve
adaletsizlikler belirlemektedir. Bunun tek sorumlusu, eðitim gibi temel
insan hakkýný "serbest
piyasa"nýn insafýna býrakmak için peþ peþe yasal
düzenlemeler yapan
siyasi iktidarlardýr.
AKP Hükümeti, iktidar
olduðundan bu yana
eðitimin temel sorunlarýný çözme noktasýnda
en ufak bir adým
atmamýþ, yaptýðý uygulamalarla kendisinden
önceki iktidarlar gibi
eðitim sistemini, adeta
boz tahtasý"na çevir"yap-b
miþtir. Geçtiðimiz
dönemlerde AKP'nin
eðitim politikasýnýn
özünü, kamu kaynaklarý
ile özel okullarý desteklemek, Milli Eðitim
Bakanlýðý'nýn merkez ve
taþra teþkilatýnda yaþanan
yoðun siyasi kadrolaþma,
üniversiteleri egemenliði
altýna alma çabalarý ve
eðitimi daha da gericileþtirmek gibi uygulamalar oluþturmuþtur."

Temel sorunlar
Açýklamada eðitimin
temel sorunlarý olarak þu
noktalara iþaret edildi.
"- Bugün Türkiye'de,

30'ar öðrencili sýnýflarda
normal eðitim yapýlabilmesi için yaklaþýk 200
bin öðretmen, 135 bin
dersliðe gereksinim
bulunmaktadýr;
z Eðitimin niteliðini yükseltmek için 2005 yýlýnda
50 bin kadrolu öðretmen
atamasý, 40 bin derslik
yapýlmasý gerekmektedir;
z Okullarda araç-g
gereç,
kütüphane, altyapý
donatým yetersizlikleri
hala giderilememiþtir;
z Sýnýf mevcutlarý büyük
kentlerde ortalama 50-660
civarýndadýr;
z Velilerden "gönüllü
baðýþ" adý altýnda paralar
alýnmaktadýr. Alýnan
baðýþlar kimi yoksul
semtlerde 100 milyon
iken, ekonomik durumu
iyi olan insanlarýn
yaþadýðý kimi semtlerde 6
milyar TL yi bulmaktadýr.
z Bütçeden eðitime
ayrýlan pay yetersizdir.
Her yýl öðrenci sayýsý artmasýna karþýn, eðitime
bütçeden ayrýlan pay
sürekli olarak azalmaktadýr.
z AKP Hükümeti döneminde kadrolaþma
eðitimin temel sorunu
haline gelmiþ, kadrolaþmaya paralel olarak
sürgünler, cezalar ve
kýyýmlar eðitim emekçilerini maðdur etmiþtir.

Toplugörüþmedeki
talepler
Eðitim Sen, daha önceki
yýllarda olduðu gibi,
eðitim iþkolunda toplu
görüþmelere yetkili
sendika olarak katýlacak.
Genel Baþkan Dinçer,
toplugörüþme sürecinde
öne sürecekleri baþlýca
talepleri ise þöyle sýraladý;
z Temel ücret en düþük
dereceli kamu emekçisi
için 940 milyon,
z Çalýþmayan eþ için aile
yardýmý, 175 milyon,
z Her çocuk için ortalama 105 milyon çocuk
yardýmý,
z Kira yardýmý 221 milyon,
z Yýlda iki kez, birer
maaþ tutarýnda iki
ikramiye,
z Haftalýk 35 saat çalýþma süresi,
z Grevli, toplu
sözleþmeli, özgürlükçü
ve demokratik bir sendika yasasý,
z Kamu personel yasa
tasarýsýnýn geri çekilerek,
iþ güvenceli, kadrolu
çalýþma,
z Çalýþma yaþamýnýn
demokratikleþtirilmesi...
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Ýntifada: Filistin direniyor
Filistin halký 1948’den
beri direniyor. 1948’de siyonistlerin saldýrýlarý ile
topraklarýndan atýlan
Filistinliler bütün yetersiz
olanaklarýna raðmen 50 yýlý
aþkýndýr direniyor.
Bugünkü Ýntifada ise
Eylül 2000’de baþladý.
O günlerde Ýsrail’in
baþýnda Ýþçi Partili Ehud
Barak vardý. Bugün
Baibakan olan aþýrý saðcý
Ariel Þaron 27 Eylül
2000’de yanýna aldýðý
silahlý 1000 kiþi ile birlikte
Harem El Þerife girdi ve bu
tutumuyla provokasyonu
baþlattý.
Filistinililer Þaron’un bu
provokasyonuna karþý gösterilere baþladýlar,
Þaron’un korumalarý ve
Ýsrail polis ve askerleri göstericilerin üzerine ateþ
açtýlar. O günden bugüne
hemen hemen her gün iki
Filistinli Ýsrail devlet
terörünün sonucu
yaþamýný kaybediyor.
11 Eylül günü New
York’da Ýkiz Kulelere

Yahudi ve siyonist kimdir, kim deðildir?
1) Ýsrail’de yaþayan herkes Yahudi deðildir
2) Ýsrail içinde ya da dýþýnda yaþayan bütün yahudiler
Siyonist deðildir
3) Bütün Yahudiler Yahudi dininden deðildir.

Ýsrail devlet terörünün sonuçlarý

yapýlan uçak saldýrýsý
Ýsrail’in eline çok önemli
bir koz verdi.
ABD Devlet Baþkaný Bush
New York’da “Ýslami
teröre” karþý Haçlý Seferi
düzenlerken Ýsrail
Baþbakaný Ariel Þaron’da
Tel Aviv’de haçlý seferini

ilan etti. O sene Filistinli
ölü sayýsý iki katýna çýktý.
Þaron’ujn provokasyonunu gerçekleþtirdiði
günlerde Filistinliler büyük
tavizler vererek Ýsrail
devleti ile ABD aracýlýðý ile
görüþüyordu. Bu
görüþmeler esas olarak

Filistinlilerin aleyhine
olmasýna raðmen Þaron’un
silahlý provokasyonu ile
bozuldu.
Þimdi Ýsrail devleti
Filistinlileri biraz daha geri
itmeye çalýþýyor.

Anti semitizm ve anti Siyonizm
Yahudiler dünyanýn dört bir yanýnda þiddetli bir ýrkçýlýða muhatap
olurlar. Kimi zaman yaþadýkalrý alanlara saldýrýlýr, öldürülürler, yakýlýrlar.
Yahudi düþmanlýðýna anti semitizm
deniyor.
Yahudi düþmanlýðý en fazla
Yahudilerin o zamanlar yoðun olarak
yaþadýklarý Rusya ve Doðu
Avrupa’da yaþandý.
Ancak 1. Dünya Savaþý sonrasý
Almanya’da ortaya çýkan faþistlerin
yahudi halkýna karþý giriþtiði katliam
tarihin en önemli soykýrýmlarýndan
birisi oldu.
Naziler iþgal ettikleri Avrupa’nýn
her yerinden tüm Yahudileriþ toplayarak toplama kamplarýna
götürdüler. Önce sanayide
çalýþtýrdýlar sonra da gaz odalarýnda
öldürüp, cesetlerini yaktýlar.
Milyonlarca Yahudi Alman faþist-

lerinin elinde canlarýný kaybettiler.
Toplama kamplarýna yaþananlar
insanlýk dýþýydý.
Siyonizm ise yahudi ýrkçýlýðý olarak
kabul edilebilir.
Bugünkü Ýsrail devletinin üzerinde
kurulduðu topraklarý Yahudiler için
vaad edilmiþ topraklar olarak kabule
den siyonizm Yahudilerin bu topraklara geri dönmesini örgütlemeye
çalýþýyor.
Siyonistlere göre vaad edilmiþ
topraklar üzerinde Filistinlilerin
yaþama hakký yoktur. Bu nedenle
Ýsrail devletinin kuruluþu sýrasýnda
siyonist militanlar karþýlarýna çýkan
bütün Filistinlileri ya öldürdüler ya
da öylesine bir terör uyguladýlar ki
kaçmaya zorladýlar. Yani, etnik bir
temizlik gerçekleþtirdiler.
Yahudi düþmanlýðý, yani anti semitizm ne denli çirkinse siyonizm de

ayný ölçüde çirkindir. Bu ikisi arasýnda bir tutum almak gerekmez.
Ancak, çok zaman anti-semitizm
kendisini siyonizmin arkasýna gizlemektedir. Siyonizmin Filistinlilere
yaptýklarýný anlatýrken Yahudi düþmanlýðý için zemin oluþturulmaya
çalýþýlmaktadýr.
Öte yandan her Yahudi siyonist
deðil. Hatta diyebiliriz ki
Yahudilerin büyük çoðunluðu siyonist deðil ve hatta siyonizme karþý.
Bir de Ýsrail devletinin tanýnmasý
sorunu var. Ýsrail devleti siyonizm
temellerinde kurulmuþtur. Yani
temeli ýrkçýlýktýr. Bu devletin tanýnmasý mümkün deðildir. Ýsrail devleti
yýkýlmak ve yerine laik, Yahudilerin
Müslümanlar ve Hristiyanlarla birlikte yaþayacaklarý bir Filistin devleti
kurulmalýdýr.

Bugünkü Ýsrail Baþbakaný Ariel Þaron’un Mescidi
Aksa’ya yanýnda silahlý 1000 koruma ile gitmesi ile
birlikte Eylül 2000’de baþlayan intifada da 4 yýl
içinde 3.209 Filistinli ölürken
27.419’u da yaralandý.
Yýlý
ölü sayýsý
Öldürülen Filistinlilerin
373’ü 15 yaþýndan küçük.
2000
327
324’ü 16 ila 18 yaþlarý arasýnda
2001
577
ki gençler. 1.461’i ise 19-29
2
0
0
2
1
0
68
yaþýnda. Ýsrail tarafýndan
öldürülen tüm Filistinlilerin % 2003
663
71.5’ini gençler ve çocuklar
2004
483
öldürüyor.
Filistinlileri en çok Ýsrail
askerleri öldürüyor. Zaten ölenlerin 1.816 tanesi
kurþunlanarak ölürken, 650’si ise aðýr bombardýman
ile hayatlarýný kaybetmiþ.

Ýntihar saldýrýlarý
Bugünlerde Filistin halkýnýn mücadelesine dönük
en yoðun tartýþmalardan birisi de “intihar
saldýrýlarý”dýr. Bu eylemlerden dolayý Filistin halký
toýpyekun terörist ilan edilmekte ve topluca cezalandýrýlmaktadýr. Ayný þekilde Ýsrail devlet terörü de
meþruiyetini bu tartýþmalardan almaktadýr.
Oysa, ortada eþit iki halkýn mücadelesi yok. Bir
tarafta ABD’nin desteðine sahip, elinde en geliþkin
silahlar olan siyonist Ýsrail devleti, diðer tarafta ise
ellerinde taþlar olan Filistin halký var. Bu tartýþmayý
bu gerçeði unutmadan yapmak gerekiyor.
Ýsrail uçaklarý, helikopterleri hemen her gün
Filistin köylerini, þehirlerin bombalýyor. Yüzlerce
insan bu bombardýmanlarda öldü. Ýsrail helikopterlerinin terörü ile intihar bombacýlarýný ayný kefeye
koymak mümkün deðil.
Bütün bunlara raðmen bireysel terörizm, intihar
saldýrýlarý, Filistin halkýnýn mücadelesini geliþtirmiyor. Filistin halkýnýn mücadelesini kitlesel eylemler,
grevler geliþtiriyor. Filistinliler bu tür mücadele
araçlarýný Birinci Ýntifada’da daha fazla kullandýlar
ve bu nedenle de daha baþarýlý b ir süreç yaþadýlar.
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Çeçenistan:

Rusya’nýn kanlý savaþý
Geçtiðimiz hafta Kuzey
Isetya’nýn Beslan kentinde
yaþananlar bütün dünyayý
þok etti.
Çoðu çocuk, 400’e yakýn
sivil çýkan çatýþmada öldü.
Putýn ve Rus yetkililer
Çeçen savaþçýlarý suçlarken
bütün dünya Rus ordusunun katliamdan ne denli
sorumlu olduðunu gözleriyle gördü.
Çocuklarý ölen Kuzey
Osteyalýlar ise Çeçenlerden
olduðu kadar Putin ve Rus
ordusundan da hesap
soruyorlar.
Katliamdan hemen sonra
Putin, Bush ile ayný aðzý
kullanarak “Ýslami terörizmi” suçlayarak terörizme
karþý acýmasýzca savaþacaklarýný ilan etti.

Bu nefret neden?
Çeçen savaþçýlarýn, özellikle de Þamil Basayev’e
baðlý olanlarýn nefret
duygularýna sahip olduklarý açýk. Onlar, Ruslara
karþý savaþýrken hunharca
davranabiliyorlar.
Örneðin savaþta kocalarý
ölmüþ olan kadýnlar
(Karada Dullar olarak
adlandýrýlýyorlar) canlý
bomba olarak kullanýlýyorlar. Son olarak böylesi iki
kadýn eylemci iki uçaðý
imha ederek 90 sivilin
yaþamýna mal oldu.
Ancak Çeçenlerin bu
nefretinin nedenini bilmek
gerekiyor.

80 bin ölü
Çeçenistan küçük bir
ülke. Rusya’dan baðýmsýzlýðýný kazanmak isteyen
Çeçen halký son 10 yýlda 80
bin ölü verdi.

1917

Kýsa süreli özgürlük

Putin

Aslan Maþadov

Þamil Basayev

Çeçenistan’a önce Yeltsin
saldýrdý.
1994 yýlýnda
Çeçenistan’ýn komþusu
Kuzey Osetya’ya yýðýlan
Rus tanklarý ve ordu birlikleri azgýnca saldýrdýlar.
Tüm Çeçen þehirleri yerle
bir edildi. Baþkent Grozny
Nazi saldýrýsý karþýsýndaki
stalingrad kadar yýkýma
uðradý.
18 ay boyunca Çeçenistan
yaðmalandý, tecavüze
uðradý, imha edildi.
80 bin ölünün yaný sýra
240 bin Çeçen göç etti.
1995’de, Çeçenistan yaðmalanýrken Ýkinci Dünya
savaþý’nýn bitiminin 50.
yýldönümünde konuþan
Yeltsin tüm Çeçen halkýný
Nazilere benzetiyordu.
Benzer bir tutumu 50 yýl
önce Stalin’de almýþtý.

Ruslar yöneticilerinin
Çeçenistan’da sürdürdüðü
savaþa karþýydýlar. Savaþ
giderek Afganistan savaþýna benziyordu.
1999’da Yeltsin’in yerine
Baþkan olan Putin fýrsatý
yakaladý.
NATO ordularý
Sýrbistan’a saldýrýnca Rus
ordusu da bir kere daha
Çeçenistan’a girdi.
Yeltsin milliyetçilik

kartýný iyi kullandý. Rus
halkýný savaþ bayraðý altýnda birleþtirdi.
Çeçenler bir kere daha
Grozni’yi terk ederek daðlara çekildiler.
Þimdi Çeçenistan dev bir
Rus ordusunun iþgali altýnda hergün yaðmalanýyor
ve tecavüze uðruyor.
Ýþte, Çeçenlerin nefretinin
kaynaðý bu iþgal ve iþgalin
iðrenç boyutlarý.

Katyr Yurt katliamý
4 Þubat 2000’de Rus uçaklarý Çeçen köyü Katyr
Yurt’u bombaladý. Atýlan “vakum bombalarý” havaya
petrol buharý yayýyor ve bu buharý içlerine çeken
insanlar korkunç bir biçimde ölüyorlardý. Oysa
Cenova antlaþmasýna göre bu bombanýn kullanýlmasý
yasaktý.
Bir aþamada Ruslar bombardýmaný durdurdular.
Yaþayan çeçenler topluca ellerinde beyaz bayraklarla
köyü terk ediyorlardý. Rus uçaklarýbu sivillerin üzerine yeniden saldýrdý ve hepsini imha etti. O gün 365
sivil öldürüldü.

Grozni özgür oluyor
Çeçenler iþgale karþý
bütün kötü koþullara raðmen direndiler.
Kýsa süre sonra harabe
haline gelen Grozni kurtarýldý. Çeçenler zafer
kazanmýþtý.

Terörizm günümüzün en çok
konuþulan, tartýþýlan sorunlarýndan
birisi. Sosyalistler açýk ki terörizme
karþýdýr. Yani sivil halka uygulanan
her türlü þiddete karþýdýr.
Baðýmsýzlýk mücadelesi verenlerin
ya da halkýn kurtuluþu için mücvadele ettiklerini söyleyenlerin sivil
halký, çalýþan insanlarý, çocuklarý
öldürmesi, yaralamasý kabul
edilebilir deðildir. Ýþin bu noktasýnda
hemen herkes anlaþýr.
Peki gene baðýmsýzlýk için veya
halkýn kurtuluþu için bir devlet
baþkanýný veya kralý veya benzeri bir
kiþiyi öldürmek, bu tür unsurlara
karþý þiddet uygulamak doðru
mudur? Hayýr. Çünkü çözüm
deðildir.
Bir devlet baþkanýný öldürürseniz
yerine hemen bir yenisi gelir.
Rusya’da kendilerine “Halkçý” diyen
bir siyasi grup baita Çar olmak üzere
çeþitli dvlet büyüklerine karþý
suikastlar düzenlediklerinde Rus
Devrimi’nin önderi Lenin bu tür
eylemlere güçlü bir biçimde karþý
çýkmýþtý.
Ayný þekilde Rus devrimi’nin diðer

Terörizm ve
sosyalistler
önderi Troçki’de terörizme karþý
tutum almýþtý.
Nitekim Rusya’da Lenin ve
Troçki’nin önderlik ettikleri Ekim
Devrimi’nde neredeyse hiç kan
akmamýþtýr. Ancak bir süre sonra
zenginler, burjuvalar devrime karþý
direnmeye ve saldýrmaya baþlamýþlar
dýr ve böylece Rusya’da Ýç Savaþ çýk mýþtýr. Ýç Savaþ çok kanlý oldu.
Ancak, bugün tartýþýlan sorun
Filistin’de veya Irak’ta ya da
Çeçenistan’da direniþçilerin þiddet
kullanmasýnýn doðru olup olmadýðý
üzerine yoðunlaþmaktadýr.
Yukarýda’da belirtildiði gibi sonu cunda sivillerin ölümüne yol açan
hiç bir eylemi alkýþlamak mümkün
deðildir. Ancak Çeçenlerin ya da
Filistinlilerin ya da Irak’lý direniþçi -

1917 Ekim Devrimi Çarlýk Rusyasýnýn diðer halklarýna olduðu gibi Çeçenlere’de özgürlük getirdi.
Marks “baþka biþr ulusu ezen bir ulus özgür olamaz”
diyordu. Rus Devrimi’nin önderleri Lenin ve
Troçki’de bu ilkeye baðlý kaldýlar.
100 yýl boyunca Rusya’ya karþý direnbmiþ olan
Çeçenler devrime karþý savaþan Beyaz ordu’ya karþý
Bolþeviklerle birlikte mücadele ettiler. Bamma Giray
tarikatýnýn lideri Ali Mataev Çeçenlerinm
Bolþeviklerle birlikte mücadele etmesinde önemli bir
rol oynadý.
1917’den sonra Kýsa bir özgürlük dönemi oldu.
Çeçen dili serbest oldu. Çeçen dilinde yoðun bir
yayýn faaliyeti baþladý.
Ne var ki Rus devriminin uluslararasý alanda izole
olmasý ile birlikte Moskova’daki bürokrasi giderek
iktidara sahip olmaya baþladý. Stalin liderliðindeki
bürokrasi sonunda karþý devrimi gerçekleþtirdi.
Böylece 1930’dan itibaren Rusya’daki halklarýn kýsa
süreli özgürlüðü sona erdi. Karanlýk yeniden Çeçenlerin üzerine çöktü.

Zorunlu toplu göç
lerin neden þiddet uyguladýklarýný
anlamak gerekir. Aksi takdirde
onlarýn þiddeti ile onlara karþý uygulanan þiddeti ayný kefeye koymak
mümkün olur ki bu bütünüyle yanlýþtýr.
Filistin’de Ýsrail, Çeçenistan’da
Rusya ve Irak’ta Amerikan ve Ýngiliz
iþgal güçleri halka karþý aðýr bir terör
estiriyorlar. Bu ülkelerde sadece
savaþan direniþçiler deðil, sivil halk
kýyýma uðramaktadýr. Her gün
sayýsýz insan canlarýný kaybetmektedir.
Böylesi bir saldýrýya karþý direniþçilerin de si,villeri de vuran eylemleri
ne kadar belirleyicidir. Bir tarafta,
tankla, helikopter ve uçakla, aðýr
silahlarla gelip halký katledenler,
diðer tarafta bedenlerini kullanmaktan baþka silahlarý ve çareleri
kalmamýþ olanlar var. Ezilenlerin
terörü ile ezenlerinm terörünü ayný
kefeye koymak Þaron’a, Bush’a ya da
Putin yardýmcý olmaktýr.
Sosyalistler ulusal kurtuluþ için
direnenleri eleþtirirler ama koþulsuz
olarak da desteklerler.
F: ALOÐLU

Ýkinci Dünya Savaþý’ndan hemen önce çeþitli halklar Rus Devrimi’ni bir karþý devrimle alt eden stalinist rejim tarafýndan Sibirya’ya ve Kazakistan’a
sürüldüler.
Azerbeycan, Rusya’nýn baþlýca petrol yataklarýna
sahipti. Azerbeycan’a giden yol üzerindeki küçük
halklar bu yolun garantiye alýnmasý amacýyla stalinist rejim tarafýndan topluca sürgüne gönderildi.
1943’de 360 bin Çeçen, 90 bin Ýnguþ, 70 bin Karaçay,
35 bin Balkar, 50 bin Yunanlý þehirleri ve köyleri
basan askerler tarafýndan zorla hayvan trenlerine
bindirilerek Sibirya’ya yollandýlar.
Çok zorlu koþullarda yapýlan yolculuk sýrasýnda
130 bin Çeçen öldü..
Sürgünler gittikleri yerlerde hainler olarak çok kötü
muameleye maruz kaldýlar. Ancak, 1980’lerden
itibaran Stalin’in sürdüðü halklar yavaþ yavaþ geriye
dönmeye baþladýlar ve sürgün sýrasýnda kaçmayý
baraþararak daðlara çekilenlerle birleþtiler.
Sürgünlerin hemen ardýndan tüm Kuzey
Kafkasya’ya Çarlýk generali Yermolov’un mermer
heykelleri dikildi. Yermelov Kafkasyayý kanlý bir
biçimde Çar adýna iþgal eden generaldi.
Stalin’in sürgünleri Kafkas halklarý için Çarlýk
Rusya’sýnýn iðrenç baskýlarýnýn üzerine tuz biber
oldu. Bugün Çeçenlerin ve diðer Kuzey Kafkasya
halklarýnýn Ruslardan duyduklarý nefretin temellerinde önce Çarlýðun bölgeyi iþgali, ardýndan da
Stalin’in zorla toplu göçleri rol oynamaktadýr.
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Ne Bush’a, ne de “light Bush”a oy verilemez. Her iki halde de kazanacak olan küresel sermayedir

Kerry’ye oy, savaþa oy demektir
Çok deðil, 3-4 ay önce
hemen herkes “Bush ne
yaparsa yapsýn kaybedecek” diyordu. Þimdi ise
iþler tamamen tersine
döndü. Bush’un kazanma
olasýlýðý gün geçtikçe artýyor. Bazý kamuoyu yoklamalarýna göre Bush,
Demokrat Parti adayý John
Kerry’nin yüzde 11
önünde. Neden böyle oldu.
Herþey Kerry’nin Bush
yönetiminin politikalarýna
“evet” demesiyle tersine
döndü.
Demokrat Kerry
Demokrat Parti kongresinde asker selamý
verirken Bush’u “Yanlýþ
zamanda, yanlýþ yerde,
yanlýþ bir savaþ
sürdürmekle” suçluyor.

Ama kendisi de ayný savaþý
sürdüreceðini ilan etti.
Kerry, Senato’da Bush’un
savaþ için istediði onaya
evet oyu vermiþti. Ancak,
Bush’un savaþ için gösterdiði bütün gerekçelerin b
irer birer yalan olduklarýnýn ortaya çýkmasýndan
sonra da Kerry hala
Bush’un petrol savaþýna
onay veriyor ve kendisinin
bu savaþý daha iyi sürdüreceðini iddia ediyor.
Oysa Irak’ta kitle imha
silahlarýnýn olmadýðý, Irak
yönetiminin El Kaide ile
hiçbir organik baðlantýsýnýn olmadýðý artýk açýk.
Saddam Hüseyin rejimi ile
hiç bir baðý olmayan binlerce Irak’lý bu arada öldü.
Bush, görev tamamlandýðý

dediðinden bu yana binin
üzerinde Amerikan askeri
bu yalan iddialar
nedeniyle hayatýný kaybetti.
Irak, savaþ öncesinden
çok daha kötü koþullara
düþtü. Ama bütün bunlara
raðmen Demokrat Parti
adayý Kerry hala savaþý
destekliyor.Kendisini Bush
yönetiminin politikalarýndan koparamýyor.
Ýþte, Kerry’nin bu tutumu
onu hýzla Bush’un gerisine
itti.
Þimdi, savaþ karþýtý
hareket, büyük olasýlýkla
Irak’ta olmasa da
ülkesinde zafer kaazanmýþ
bir Bush ile uðraþmak
zorunda kalacak.
Öte yandan küçük bir

olasýlýkla da olsa eðer
Kerry kazanacak olursa bu
da savaþýn bitmesi anlamýna gelmeyecek. Savaþ
karþýtý hareket bu sonuçtan
da bir kazaným elde
etmeyecek tam tersine
zarar görecek. Çünkü
Bush’a karþý desteklenen
aday Bush kadar çirkin bir
biçimde savaþa devaö edecek ve belki de o da yeni
ülkere saldýracak.
Yani, savaþ karþýtlarý,
Bush kazanýrsa kaybedecek, Kerry kazanýrsa gene
kaybedecek.
Öyleyse ne Bush’a, ne de
“light Bush”a oy verilemez. Her iki halde de
kazanacak olan küresel
sermayedir.

Neden Nader?

Bush’a karþý Kerry!

Bush ve Demokrat aday John
Kerry’nin yaný sýra Ralph
Nader’de baþkanlýk seçimlerine
katýlýyor. Önceki seçimlere Yeþil
Parti’nin adayý olarak katýlan
Nader bu seçimlerde baðýmsýz
aday.
Savaþ karþýtý hareket içindeki
birçok kiþi Nader yerine Kerry’e
Net
oy çaðýrýsý yapýyor. Z-N
Editörü Michael Albert, Noam
Chomsky’de Nader yerine
Kerry’e oy verme çaðrýsý yapýyorlar.
Nader yerine Kerry’e oy
çaðrýsý yapanlar “Bush olmasýn
da kim olursa olsun” diyorlar.
Bu birinci argüman.
Oysa Bush’un yerine Kerry’nin
seçilmesi hareketi güçlendirecek
deðil. Bush’un politikalarýna
onay veren bir Kerry savaþ
karþýtý hareket için kabul
edilebilir bir alternatif deðil.
Nader yerine Kerry’e oy
çaðrýsý yapanlarýn ikinci argümaný ise Nader’in seçilme þansýnýn olmamasý. Dolayýsýyla
“Nader’e verilecek her oy

Amerika’da tüm parlamenter
düzen iki parti üzerine kurulu.
Her ikiside dev þirketlerin partisi olan Demokratlar ve
Cumhuriyetçiler arasýnda temel
konularda hemen hemen hiç bir
fark yok.
Kerry ile Bush arasýndaki benzerliðin nedeni de bu. Bush’un
savaþýna bu nedenle Kerry ve
diðer Demokrat Senatörler evet
oyu verdiler.
Gene ayný nedenle 11
Eylül’den sonra Amerika’da ki
demokratik haklarý fena halde
týrpanlayan “Yurtseverlik
Yasasý”na Kerry ve diðer
Demokrat Senatörler evet dediler.
Tarih içinde ise iþbaþýna gelen
sözüm ona ilerici Demokrat
Baþkanlar Cumhuriyetçilerden
hiç de farklý davranmadýlar.
Bunun en iyi örneði bir önceki
baþkan, Clinton.
Demokrat Parti’den seçilen
Clinton baita Sýrbistan ve Somali
olmak üzere dünyanýn çeþitli
yerlerindeki bir dizi ülkeye

Amerikan seçimlerine
nüfusun yaklaþýk yarýsý
katýlmýyor. Bir de oy hakký
olmayanlar var.
Amerikan ekonomisi
içinde çok önemli bir yerleri
olan kaçak göçmenlerin oy
hakký yok. Siyahlarýn da
çok önemli bir kýsmýnýn oy
hakký yok
Amerika’da çeþitli suçlardan hapse girenler oy
verme hakkýný kaybediyolar. Bu nedenle siyah
nüfusun, yoksullarýn çok
önemli bir kesiminin oy
hakký yok.
Oy hakký olmayan ya da
oy vermeyenler aslýnda
nüfusun çoðunluðunu oluþturuyorlar. Dolayýsýya
oylarýn yarýsýný alarak
seçilen bir Baþkan aslýnda
sadece dörtte bir desteðe
sahip.
Oy vermeyen ya da vere-

Bush’a verilmiþl demektir” diyorlar.
Bu yanlýþ bir iddia. Çünkü
Kerry Bush’a karþý kaybederse
bu Nader yüzünden deðil,
Kerry’nin Bush’un politikalarýný
benimsemesi yüzünden olacak.
Öte yandan, Nader’e verilecek
oylar ABD’de yeni bir solun
oluþmasýnda kritik bir öneme
sahip.

saldýrdý.
Irak’a ambargoyu büyük
hararetle destekledi.
Öte yandan Clinton yönetimi
içerde de sað politikalar izledi.
Sendikal haklarý kýsýtladý, kadýn
hareketinin çeþitli kazanýmlarýna
saldýrdý. Amerikan iþçi sýnýfý için
aðýr sonuölarý olan NAFTA,
Clinton tönetimi tarafýndan
uygulamaya sokuldu.

Bir de gevezeler var
meyen yüzde 50’nin gündemi tamamen farklý.
Asýl sorun bu büyük
çoðunluðu kazanmak ve
harekete geçirmek.
Demokratlarýn dýþýndaki sol
bunu gerçekleþtirmeye
çalýþýyor.
Nader’in kampanyasýnýn
da asýl hedefi bu kitle.
Amerika Birleþik
Devletleri’nde herhangi bir
olumlu geliþme ancak böyle
gerçekleþebilir.
Ancak bir de Amerikayý,
seçimleri küçümseyen ve
ABD yerine 3. Dünya’ya
bakmayý öneren bir kesim
var. Türkiye’de de sol
içinde oldukça yaygýn olan

bir görüþü savunuyorlar.
Bunlara göre ABD ve
diðer geliþmiþ kapitalist
ülkelerin iþçi sýnýflarý 3.
dünyanýn sömürüsünden
pay aldýðý için bu ülkelerde
devrimci bir hareket olamaz. Bu nedenle 3.
Dünya’ya bakmak gerekir.
Bu düþünceyi savunanlar
3. Dünya’da da, örneðin
Türkiye’de, büyük iþletmelerin örgütlü iþçilerine
deðil, küçük iþletmelerin
örgütsüz iþletmelerine bakmak gerektiðini düþünüyorlar.
Bu, tamamen yanlýþ bir
fikir. Sýnýf mücadelesinde
iþçi sýnýfýnýn en önemli özel-

liði büyük iþletmelerde
toplanmýþ olmasýdýr. Bu ona
doðal gücünü verir.
3. Dünya denince de bunlarýn aklýna ilk gelen yer ise
Latin Amerika. Çünkü 3.
Dünya’nýn büyük çoðunluðunda muhalefeti politik
Ýslam oluþturuyor. Bu
kesim “laik” olduðu için de
politik Ýslam ile yan yana
olmak yerine ona karþý
tutum alýyor.
Türkiye’de kimi çevreler
içinde oldukça popüler olan
James Petras “ABD seçimlerine deðil Latin
Amerika’ya bakýn” diyor.
Devrimciler elbette Latin
Amerika’daki geliþmelere

dikkatle bakmak zorunda.
Burada bir yanlýþ yok ama
ayný zamanda ABD seçimlerine de bakmak ve
Amerika’da da emekçi
yýðýnlarý harekete kazanmak gerekiyor.
Petras gibi solda tutum
alan aydýnlar yaþadýklarý
ülkenini sýnýf mücadelesinde yer almadan, yaþadýklarý ülkede ki emekçilerin
örgütlenmesi için çalýþýp,
mücadele etmeden ne yazýk
ki Latin Amerika ya da
baþka ülkelerdeki sýnýf
mücadelesine de çok katkýda bulunamazlar.
Bugün, ABD’de devrimci
görev ABD’deki sýnýf
mücadelesinin geliþmesi
için çalýþmaktýr. Bu
mücadelenin bir cephesi de
seçimlerdir ve devrimcilere
bu cephede de görevler
düþüyor.

Ýngiltere

Sosyalistlerin
seçim zaferi
Savaþ karþýtý
hareketin içinden
çýkan ve geçtiðimiz
dönemde yapýlan
Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde önemli
mevziler kazanan
Respect Doðu
Londra’da yapýlan bir
ara yerel seçimde Tony
Blair’in Ýþçi Partisi’ni
geride býrakarak ikinci
oldu.
Muhafazakarlarýn %
35 alarak kazandýðý
seçimlerde Respect
%27, Ýþçi Partisi ise %
24 oranýnda oy aldý.
Bu sonuçla Respect
solun oylarýný bölme
suçlamasýný tersine
çevirdi. Seçimin
yapýldýðý Milwall’da
solun oylarýný bölen
Respect deðil, Ýþçi
Partisi oldu.
Avrupa parþamentosu seçimlerine göre
oylarýný büyük ölçüde
arttýran Respect bu
bölgede 1.5 sene sonra
yapýlacak yerel seçimlerde çok daha büyük
bir baþarý elde edebilir.
Öte yandan, seçimin
yapýldýðý Milwall,
daha önce faþist
BNP’nin seçimi
kazandýðý bir bölgeydi.
Burada Anti-Nazi
Birliði’n (ANL)
sürdürdüðü yoðun
kampanya ile faþistler
sonraki seçimleri kaybetmiþ ve Ýþçi Partisi
açýk farkla kazanmýþtý.
Anti-Nazi Birlik çalýþmalarýný sürdüren
aktivistlerle savaþa
karþý çýkan ve Respect
seçim kampanyasý
sürdüren aktivistlerin
büyük ölçüde olmasý
Respect’in bugünkü
baþarýsýnda büyük rol
oynadý.
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Ýþgalin gerç
Bush ne vaat
etmiþti?
Bush, yanýna Blair'i de
alarak 20 Mart 2003'de
Irak'a saldýrdýðýnda bahanesi Saddam Hüseyin'in 45
dakika içinde harekete
geçirebileceði kitle imha
silahlarýna sahip olduðuydu. Aradan bir yýldan daha
uzun süre geçmiþ olmasýna
raðmen, tek bir kitle imha
silahý dahi bulunamadý. Ve
sonunda iþgal güçlerinin
kendi silah arama ekipleri
de bu gerçeði doðrulamak
zorunda kaldýlar.
Yine Bush Irak'ý iþgal
ederken, Saddam'ýn diktatörlüðü altýnda ezilen Irak
halkýna demokrasi getireceðini, Irak halkýnýn yaþam
koþullarýný iyileþtireceðini
vaad etmiþti. Bugün Irak'ta
karþý karþýya olduðumuz
manzara ise Bush'un vaad
ettiklerinin tam tersi!

Ýþte Bush'un 'iyi
yaþam koþulu'
anlayýþý!
Savaþ baþladýðýndanbu
yana gün geçmiyor ki
Irak'ta bir çatýþma yaþanmasýn, insanlar ölmesin.
Ýþgal baþladýðýndan beri
ölen Iraklý sayýsýnýn 20 binin
üzerinde olduðu tahmin
ediliyor. Hayatta kalmayý
baþaranlarýn en büyük
sorunu ise güvenliðin
saðlanamamýþ olmasý. Irak
halkýnýn %80'ine göre þu
anda Irak'taki en büyük
problem güvenlik. Ýnsanlar
sokaða çýkmaya korkuyorlar.
Baðdat'a günde sadece 12
saat elektrik verilebiliyor.
Ülkenin su ihtiyacýnýn ise
sadece %10'u karþýlanýyor.
Ýnsanlar býrakýn banyo yapmak, içmek için dahi su
bulamýyorlar.
Her gün çatýþmalar
yüzünden yüzlerce insanýn
yaralandýðý ülkede saðlýk
hizmeti çökmüþ durumda.
Elektrik kesintisi ve yakýt
sýkýntýsý (dünyanýn ikinci
büyük petrol rezervine
sahip bir ülkede!) nedeniyle
hastaneler hizmet veremiyor. En basit bir ameliyatý
yapmak için bile gerekli
olan ilaçlar bulunamýyor.
Doktorlar ülkedeki toplam
yaralý sayýsýný bilemiyorlar,
çünkü telefonlar sürekli
kesik olduðu için hastaneler
arasýndaki baðlantý
saðlanamýyor. 5 milyon
nüfuslu Baðdat'ta 33 hastane var, fakat bunlarýn
çoðu çalýþmýyor, çünkü
þehir içinde ulaþým

nerdeyse imkansýz
olduðundan dolayý doktorlar ve hemþireler hastanelere gidemiyorlar.

Sanayinin durumu
Ülkenin sanayisi çökmüþ
durumda. Dünyanýn ikinci
büyük petrol rezervine
sahip Irak'ta savaþtan önce
günde 3 milyon varil petrol
üretilirken bugün yapýlan
üretim bu rakamýn çok çok
altýnda. Ýþgal Güçleri
bugüne kadar petrolden
elde edilen 20 milyar dolarlýk gelire el koymuþ durumda. Amerikalý yetkililer bu
paranýn Irak'ýn yeniden
yapýlandýrýlmasýna harcandýðýný söylüyorlar. Bu alanda çalýþan Amerikalý þirketlerin sayýsý ise Iraklý þirketlerin sayýsýnýn 10 katý. Yani
aslýnda bu para Amerikalý
þirketlere peþkeþ çekiliyor.

Çocuklar ve kadýnlar
Her zaman savaþtan en
çok etkilenen kesimi oluþturan çocuklar ve kadýnlar
için durum Irak'ta da farklý
deðil. Sokaklarda yüzlerce
patlamamýþ bomba var ve
çocuklar ellerine aldýklarýnda bu bombalar patlýyorlar.
Çocuklarýn çoðu bu þekilde
yaralanýyor.
Yaralanmayanlar ya da
ölmeyenler, savaþýn neden
olduðu korkunç koþullardan psikolojik ve fiziksel
olarak etkileniyorlar. Dünya

Bankasý verilerine göre okul
çaðýndaki çocuklarýn %35'i
güvenlik saðlanamadýðý için
okula gidemiyor.
Güvenlikten sonraki en
büyük sorun yoksulluk.
Halkýn çoðu yeterli yiyecek
bulamýyor. Bu nedenle
çöplerden metal yada
alüminyum teneke kutularý
toplayýp bunlarý kilosunu
50 cente (yaklaþýk 1 milyon
500 bin lira) satýyorlar.
Çocuklarýn çoðu sigara,
meyve, þeker, mendil satýyor, ayakkabý boyuyor ya da
dileniyor.
Kadýnlar saldýrýya uðrama
ve tecavüz korkusundan
sokaða çýkamýyorlar.

Ýþsizlik

Baðdat Üniversitesinin
yaptýðý araþtýrmaya göre
Irak'ta iþsizlik oraný %70.
Kiþi baþýna düþen gelir
1980'lerde yýlda 3600 dolar
iken bugün yýlda 150 dolara
kadar düþmüþ durumda.
Her gün yüzlerce insan iþ
bulma bürolarýnýn önünde
sýraya giriyor. Üstelik
sadece baþvuruda bulunmak için bile 50 dolar ödemek zorundalar. Zaten
birçoðunun baþvurusu
kabul edilmiyor. Kabul
edilenlerin Amerikan þirketlerinde çalýþmalarý isteniyor
ama birçok Iraklý bu þirketlerde çalýþmak istemiyor.

Bush'un demokrasisi
Bush'un 'demokrasi getire-

Þii ve Sünni Müslümanlar
Irak nüfusunun
%97'si, aslolarak
Sünniler ve Þiiler
olmak üzere iki gruba
ayrýlmýþ olan
Müslümanlardan
oluþuyor. Þiiler bu kesimin üçte ikisini oluþturuyorlar.
Daha önce de Sünni
ve Þii Müslümanlar
Ýngiliz iþgaline karþý
beraber mücadele

etmek üzere birleþmiþlerdi. Fakat hem
Ýngiliz yönetimi hem
de Saddam Hüseyin
diktatörlüðü Irak
halkýný sürekli dini
görüþ farklýlýklarý
temelinde bölmeye
çalýþtýlar.
Þimdi ise AmerikanÝngiliz iþgal güçlerine
karþý yeniden beraber
mücadele ediyorlar.

ceðim' dediði Irak'ta
demokrasiden eser yok.
Amerika, Irak halkýnýn
kendi iradesiyle kendi
hükümetini dahi seçmesine
izin vermiyor. Þu anda
Irak'ýn baþkaný olan Ayad
Allawi, Amerika tarafýndan
atanan Irak hükümet konseyi tarafýndan Amerikalý
hükümet görevlisi Paul
Bremer'in isteði üzerine
seçildi.
Irak halký herkesin eþit söz
hakkýna sahip olduðu bir
seçim yapýlmasýný istiyor.
Bush'un Irak halkýna dayattýðý seçim sistemine göre ise
her ilden 15 kiþi atanacak.
Bunlardan 5'i doðrudan
Amerikan yönetimi tarafýndan, 5'i o ilin zaten Amerika
tarafýndan atanmýþ olan
belediyesi tarafýndan, 5'i de
yine Amerika'nýn belirleyeceði, Irak'ýn önde gelen
isimleri tarafýndan belirlenecek. Paul Bremer Irak'ta
þimdiye kadar 97 yasanýn
geçmesini saðladý.
Bunlardan en antidemokratik olaný ise
Amerikan yönetimi tarafýndan atanmýþ 7 kiþilik bir
kurula, seçime katýlmak
isteyen partilerden ve adaylardan uygun görmediklerinin (kriteri neyse
bunun!) seçime katýlabilmesini engelleme yetkisi
veren yasa.
Ayrýca iþgal güçleri, kendilerini Irak'ta istemediklerini
göstermek için yapýlan her

gösteriye vahþice saldýrýyorlar. Ýþgal Güçleri, Felluce,
Necef, Baðdat ve bir çok
Irak þehrinde iþgale karþý
yapýlan barýþçýl gösterilere
ateþ açtý, bu kentleri abluka
altýna alýp ambulanslarýn
dahi girmesine izin vermedi. Ýþte Bush'un demokrasi
anlayýþý bu!
Birleþmiþ Milletler Baþkaný
Anan bile, 16 Eylül 2004 tarihinde yaptýðý açýklamada
savaþ baþladýðýndan beri ilk
kez iþgali 'yasadýþý' olarak
nitelendirdi ve 2005 Ocak
ayýnda yapýlmasý planlanan
seçimler içi "Güvenlik durumu þu anki gibi olmaya
devam ederse, seçimler
güvenilir olmayabilir" dedi.

Ýþgal güçleri derhal
Irak'tan çekilmelidir!
Ýþte savaþtan 1 yýl 6 ay
sonra Irak halkýnýn karþý
karþýya kaldýðý manzara bu.
Yani yoksulluk, korku, en
insani ihtiyaçlardan dahi
yoksun olmak ve kargaþa.
Bush'un tek derdinin Irak
petrolünü ele geçirmek
olduðu ise artýk herkes
tarafýndan biliniyor. Irak
halký Ýþgal Güçlerini
ülkelerinde istemediðini
defalarca ve defalarca gösterdi. Amerika ve onun
peþinden aðýzlarý sulanarak
Irak'ýn petrol zenginliðine el
koymak için Irak'ý iþgal
edenler derhal buradan çekilmeli, Irak halký kendi
kaderini tayin etmelidir.

çek yüzü
Neden Irak'taki direniþi desteklemeliyiz?
Irak'ta Ýþgal Güçleri'ne karþý devam
eden direniþe yönelik en büyük
eleþtiri þeriatçýlarýn bu direniþe
önderlik ettiði. Bu eleþtiriyi yapanlarýn görmediði þey ise, þu anda Irak
halký ülkesi iþgal altýnda olan bir
halktýr. Her gün yüzlerce Iraklý
öldürülüyor, iþkence görüyor. Irak
halkýnýn tek istediði, bir an önce
iþgal güçlerinin topraklarýndan
defolup gitmesi. Dolayýsýyla bunun
olmasýný saðlayabilecek her türlü
hareketi benimsiyor ve peþinden
gidiyor. Ayrýca Irak halkýnýn %81'i
Mukteda el-Sadr'ý bu iþgale tercih
ettiklerini söylüyor, %61'i ise
Allawi'yi istemiyor. Bu durumda
Irak halkýna 'ama sen yanlýþ insanlarýn peþinden gidiyorsun' demek,
Irak'ta þu anda varolan gerçekliði,
Irak halkýnýn iradesini görmezden
gelip sadece ona akýl vermektir.
Anti-kapitalist hareketin önde gelen
isimlerinden Walden Bello'nun
dediði gibi, "Batýlý ilericilerin unuttuðu þey þu; ulusal özgürlük
hareketleri onlardan aslolarak ideolojik ya da politik destek istemiyorlar. Sadece kendi devletlerinin askerlerinin ülkelerinden çekilmesini
saðlamalarýný istiyorlar. Böylece
kendi devletlerini kurma þansýný
elde edebilirler"
Ayrýca Sadr'ý ya da baþka bir Irak'lý
lideri desteklemek onlarýn politik
görüþlerini desteklemek demek
deðil. Bu, kendi kaderini tayin
etmenin, direnen Irak halkýnýn en

büyük hakký olduðunu görebilmek
demek.
Irak'ta direniþçilerin kazanmasý,
Amerika'nýn diðer ülkelere saldýrmasýnýn oldukça güçleþtirecek.

Zaten Bush bugünlerde Ýran'a saldýrmaktan söz etmeye baþladý bile.
Ayrýca eðer Irak direniþi kazanýrsa,
emperyalizme çok büyük bir darbe
vurulmuþ olacak.

Irak hükümeti kimlerden oluþuyor?
Ayad Allawi

Irak'ýn, Amerika tarafýndan atanan
Irak hükümet konseyi tarafýndan,
Amerikalý hükümet görevlisi Paul
Bremer'in isteði üzerine seçilen yeni
baþkaný.
Allawi zengin bir ailenin çocuðu
olarak doðdu ve genç yaþta Baas
partisine katýldý. 1976'da Saddam ile
arasý bozuluncaya kadar bu partini
üyesi olarak kaldý.
Ýngiltere'de sürgünde bulunduðu
yýllarda Ýngiliz Gizli servisi ve CIA
ile yakýn iliþkiler kurdu. 1979'da eski
Baas generallerini Irak Ulusal
Mutabakatý adý altýnda bir araya
getirmeye baþladý.
1991'de Kuveyt'in iþgalinin ardýndan, Saddam Hüseyin'in Amerika
ve Ýngiltere ile arasý bozulduðunda,
Ýngiltere ve Amerika parayý
Allawi'nin Irak Ulusal
Mutabakatý'na vermeye baþladýlar.
Bunun karþýlýðýnda Allawi, her iki

Amerikan birlikleri Baðdat'ý ele
geçirirlerken Allawi Irak'a döndü.
Irak Araþtýrma ve Çalýþma Merkezi
tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre
Allawi en önemli 17 Irak'lý politikacý
arasýnda en az sevileni. Irak halkýnýn
%61'ý Allawi'ye karþý.

Falah el-N
Nalcib

Yeni Ýçiþleri Bakaný. Irak ordusuyla
yakýn baðlarý olan bir ailenin üyesi.
Amerika'da mühendislik eðitimi
aldý. Halký, düzeni saðlamak için
Irak'ta savaþ kanunlarý uygulamakla
tehdit etti.

Hazem Shaalon

Ayad Allawi
ülkenin ajanlarýna ihtiyaç duyduklarý bilgileri verdi.
Saddam Hüseyin'in 45 dakika
içerisinde harekete geçirebileceði
kitle imha silahlarýna sahip olduðu
iddiasý bu bilgilerden bir tanesiydi.

Savunma Bakaný. Saddam Hüseyin
ile arasý bozulmadan önce Irak
Emlak Bankasý'nýn baþkanlýðýný
yapýyordu. Direniþçiler tarafýndan
iþgal güçlerine karþý yapýlan bir
saldýrýnýn ardýndan, "Eðer gerekirse
bu insanlarýn ellerini ve boðazlarýný
keseceðiz" dedi.
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HABERÝN
ARKASI
Doðal olmayan felaketler
Son yýllarda “doðal”
felaketlerin sayýsýnda
ciddi bir artýþ var.
Çeþitli yardým kuruluþlarýnýn ve Kýzýl
Haç’ýn yayýnladýðý
istatistiklere göre
2003 yýlýnda yaklaþýk
700 felakette 50 bin
insan yaþamýný kaybetmiþ. Bu felaketlerin insanlara
verdiði hasar ise
muazzam.
Amerika’nýn Florida
eyaletine arka arkaya
çeþitli adlar verilen
fýrtýnalar geliyor.
Milyonlarca insan
kýyý þeridinden içerilere taþýnýyor ama
gene de ölümlerin
önü alýnmýyor.
Florida’yý vuram
fýrtýnalar Karayib
denizindeki çeþitli
adalarý da vuruyoýrlarlar. Oralardaki
tahribat çok daha
aðýr ama ne yazýk ki
baþta Küba olmak
üzere Karayib
adalarýndaki tahribatýn boyutlarý basýna
pek yansýmýyor.
Hem yetkililer hem
de basýn bu felaketleri “doðal” olarak
niteliyorlar. Yani
insanlar doðanýn bazý
güçleri karþýsýnda
çaresizler. Ancak bu
büyük bir yalan ya
da büyük bir saptýrmaca.
Çeþitli bilimciler
dünyanýn ýsýnmakta
olduðunu ýsrarla
söylüyorlar. Bunun
bir sonucu olarak da
felaketlerin sayýsý
artýyor.
Kuzey Atlantik
Okyanusu’nun
ýsýsýnýnm armasý
dünyanýn kuzey
yarýmküresindeki
felaketlerin baþlýca
nedeni.
Amerika’nýn Miami
þehrindeki bir araþtýrma merkezine göre
Kuzey Atlantik’te
deniz yüzeyinin ýsýsý
9 derece artmýþ
durumda.
Amerika’da arka
arkaya gelen fýrtýnalarýn en azýndan
bir nedeni de bu.
Türkiye’de de son
aylarda karþýlaþýlan
aþýrý sýcaklar ve bu

arada gerçekleþen
yoðun yaðmurlarýn
da en azýndan bir
nedeni dünyanýn
ýsýnmasýna baðlanabilir.
Öteyandan fýrtýnalarýn nedeni pek de
“doðal” olmadýðý gibi
ölümlerin nedeni çok
büyük ölçüde doðal
deðil. Her felakette
çok sayýda inasanýn
ölmesi, muazzam
maddi kayýplar asýl
olarak kapitalizmden
kaynaklanýyor.
Bugün dünya
nüfusunun altýda biri
çok kötü konutlarda
yaþýyor. Bu insanlar
her türden felakette
zarar görmeye çok
açýk bir durumdalar.
Örneðin Venezüella’da 2000 yýlýnda
gerçekleþen büyük
çamur kaymasýnda
ölen 30 bin insan asýl
olarak kötü yerleþim
koþullarýnýn sonucu
olarak yaþamlarýný
kaybettiler.
Oysa 1 milyar
insanýn çok daha iyi
koþullarda konutlara
sahip olmasý
mümkün. Her yýl
silahlanmaya harcanan kaynaklar yüz
milyonlarca insanýn
konut sorununu,
saðlýk sorununu
çözmeye yeter.
Silaha harcanan
kaynak insanlýk için
harcanmaya baþlansa
bir kaç on yýl içinde
dünyanýn çehresid
eðiþir ve felaketlerin
verdiði tahribat en
aza indirilebilir.
Tabii, kapitalistlerin
ve kapitalist yaþam
biçiminin doðaya
verdiði zararýn engellenmesi, dünyanýn
pisletilmesi ve
ýsýsýnýn yükselmesinin durdurulmasý ise felaketlerin
sayýsýný ciddi ölçüde
düþürecektir.
Kýsacasý, “doðal”
denen felaketler
aslýnda insan yapýmý.
Kapitalist bir ürün.
O vakit “doðal”
afetlere karþý en etkin
mücadele kapitalizme karþý mücadeledir.
Sadýk DURU
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Dünyaya yalan söylediler
Bush ve kabinesinin foyasý ortaya çýkmaya baþladý.
"Irak'ýn kitle imha silahýna
sahip" olduðu tezi
ABD'deki "yeni muhafazakar"larýn en iddialý
gerekçeleriydi. Birleþmiþ
Milletler Silah
Denetçileri’nin savaþ baþlamadan önce Irak'ýn altýný
üstüne getirmelerine raðmen "Dumaný tüten tek bir
silah" bulamadýklarýný
açýklamalarý, eski BM Silah
Denetçisi Scott Ritter'ýn
yaptýðý açýklamalar
Irak'ta, bir iþgali baþlatmaya deðer bir küresel
tehdit olmadýðýný kanýtlarýyla gösterse de Bush ve
Blair açýsýndan bunun bir
önemi yoktu. Onlar çok
netti. Irak'ta kitle imha
silahý vardý. Biliyorlardý
iþte!
Birleþmiþ Milletler eski
silah denetçisi Hans Blix,
iþgalin baþlamasýndan altý
ay sonra bir kez daha açýkladý: "Irak'ýn kitle imha
silahlarýný 10 yýl önce imha
ettiðine inanýyorum."
Daha çarpýcý olaný ise Bush
ve Blair'in gibi savaþçý

Irak'ta devam eden savaþýn her dakikasýnýn
ABD'ye 123 bin dolara mal oluyor
Savaþýn bugüne kadarki maliyeti ise 135 milyar dolar
Dünyada askeri alanlara yapýlan harcamalar 956 milyar dolara ulaþtý.
Stockholm Uluslararasý Barýþ Araþtýrmalarý Enstitüsü'nün verilerine göre, 417
milyar dolarla toplam harcamalarýn yüzde 47'sini yapan
ABD silahlanma listesinde ilk sýrada yer alýyor
komutanlarýn ayný zamanda yalancý komutanlar
olduklarýný kanýtlayan
açýklamalardý. Geçtiðimiz
yýl, Bush, Irak'ýn Nijer'den
uranyum elde etmeye ve
bu sayede kitle imha silahý
üretmeye çalýþtýðýna dair
yalan iddianýn sorumluluðunu bizzat üstlendi. 4
Haziran 2003'te ,
"Saddam'ýn kitle imha
silahlarý konusunda en
açýk kanýtlarýn bulunacaðýndan hiçbir kuþkum
yok diyebilecek" kadar

pervasýz olan Blair ise
sanki Ýngiliz devletinin
baþbakaný deðil de "En çok
yalaný hiç utanmadan
söyleyene en çok para"
yarýþmacýsýnýn katýlýmcýsý
gibi, aylar sonra "Kitle
imha silahý bulamayabiliriz" açýklamasýný yapabiliyordu.
Artýk bu açýklamalardaki
belirsizlikler ortadan kalktý. ABD'nin Irak'a yönelik
saldýrýsýnýn görünürdeki en
önemli gerekçesinin yalan
olduðu ilk aðýzlardan

4 yaþýndaki Ahmet Baðdat’ta demircilik yapýyor

kesin bir dille açýklanmaya
baþladý. Saddam
Hüseyin'in elinde kitle
imha silahý olup
olmadýðýný araþtýran ABD
komisyonu geçtiðimiz
hafta raporun taslaðýný
hazýrladý. Rapor taslaðýnda, Irak'ýn, bu tür silahlara
sahip bulunmadýðý doðrulandý. Komisyon baþkaný
Charles Duelfer de, savaþýn
temel gerekçesini oluþturan kitle imha silahlarý
konusunda George W.
Bush'a destek vermedi.
Yani ABD'ye baðlý silah
denetçileri de Irak'ta kitle
imha silahý bulamadýlar.
ABD Dýþiþleri Bakaný
Colin Powell ise 14 Eylül
2004'te "Irak'ta kitle imha
silahý stoklarý bulma ihtimalimizin artýk pek
olmadýðýný düþünüyorum"
açýklamasýný yaptý. Ayný
Powell, Þubat 2003'te
Birleþmiþ Milletler
Güvenlik Konseyi'nde yaptýðý kritik konuþmada,
Saddam Hüseyin'in elinde
bulunduðu iddia edilen
kitle imha silahlarýný,
savaþýn temel gerekçesi
olarak ortaya koymuþtu.
Powell, imana gelmiþ olsa
gerek ki, bu açýklamasýndan bir gün önce de 11
Eylül ile Saddam arasýnda
doðrudan herhangi bir
baðlantý bulunmadýðýný
söyledi.
E, peki öyleyse, Saddam
Hüseyin'de kitle imha
silahlarý yoktuysa, Irak'ýn
11 Eylül'le hiçbir ilgisi yoktuysa Irak'a neden
saldýrdýnýz?

Yalana dayalý
iþkence

7 yaþýndaki Mohboba Afganistan’da, Kabil’de kurþun delikleriyle dolu duvarýn
önünde saðlýk ekiplerini bekliyor.

ABD yöneticileri,
geçtiðimiz aylarda Irak'ýn
Ebu Garip cezaevinden
yansýyan iþkence görüntülerini, birkaç ABD'li subay
ve askerin kiþisel sadizimiyle açýklamaya
çalýþmýþtý. Fakat Irak'ta
yaþanan iþkence olaylarýnýn kapsamý ve yaygýnlýðý Ebu Garip cezaevinde
yaþananlarýn "münferit" bir
olay olmadýðýný kanýtladý.
Irak'ta Ebu Garib cezaevindeki iþkence skandalýnýn haberini yapan
gazeteci Seymour Hersh

"Ebu Garib skandalýnýn
kökleri, bir grup ordu
mensubunun sadist eðilimlerine dayanmýyor. Bunun
sorumlusu, Baþkan George
Bush ve Savunma Bakaný
Donald Rumsfeld'in teröre
karþý benimsediði göze
göz, diþe diþ politikanýn
içerdiði gizli operasyonlar
ve baský yöntemleri"dir
diyor. Bu yorum tümüyle
doðru!
ABD ve ortaklarý tarafýndan bombalanmaya
baþladýðý 20 Mart 2003'ten
beri, 37 bin sivil Iraklý
savaþta yaþamýný yitirdi.
Kaç on bin Iraklý askerin
öldürüldüðü ise tespit
edilemiyor.
Yýlýn ortasýnda Felluce ve

Necef'te, bugünlerde
Telafer'de olduðu gibi
ABD uçaklarý sivillerin
yaþadýðý kentleri aralýksýz
bir biçimde bombalýyor.
Gazeteler, "ABD Þiilerle
çatýþtý: 41 ölü" ya da "ABD
Felluce'yi bombaladý: 12
ölü" gibi haberlerle dolup
taþýyor.
Neden? Irak halkýný kitle
imha silahlarýndan kurtarmak için mi? Ama iþgalciler kendileri söylüyor.
Irak'ta kitle imha silahý
yoktu. El Kaide'yle
Saddam rejimi arasýnda
baðlantý var diye mi? Bunu
da bizzat ABD Dýþiþleri
Bakaný Powell yalanladý.
Belki de Irak'a demokrasi
getirmek içindir! Ama
görünen o ki, ABD Irak'a
Iraklýlarý yok ederek bir
demokrasi getiriyor.
Bu yalancýlarý durdurmak
zorundayýz! Bush, Powell,
Rumsfeld sadece masum
yalanlar söylemediler.
Yalanlarýyla dünya
kamuoyunu meþgul ederek
Irak'ta kitlesel imhayý
baþlattýlar.
Bu þahin ekip dünya kapitalizminin simgesidir.
Bu ekip savaþ suçlusudur.
Ýþkencecidir
Bush durdurulmalýdýr,
yargýlanmalýdýr!

Kimyasal silah canavarlarý
ABD, 1997 yýlýnda Kimyasal Silah
Konvansiyonu'nda, 29 Nisan 2004 tarihine kadar
kimyasal silahlarýnýn yüzde 45'ini imha edeceði
taahhüdünde bulunmuþtu. Tabii ki ABD bu
sözünde durmadý. ABD'li yetkililer, silahlarýn
imhasý için kimyasal silahlarýn yasaklanmasý
örgütünden ek süre istedi.
Pentagon içerisinde, 'Proje 112' olarak tanýmlanan
operasyonla, 1962 ve 1973 yýllarý arasýnda 5 binden
fazla ABD askerinin görev yaptýðý yaklaþýk 50
kimyasal ve biyolojik silah denemesi yapýldýðý açýða
çýktý.
ABD'nin bu konudaki sicilinin yanýnda Saddam
Hüseyin devede kulak kalýyor. 1967-1
1969 yýllarý
arasýnda yaþanan Vietnam savaþýnda, ABD ordusu
tarafýndan 23 bin 607 dönüm alan üzerine Agent
Orange isimli kimyasal silah püskürtüldü. Bu
kimyasal silah, Vietnamlýlarýn saklanmasýný engellemek için aðaçlarý ve bitki örtüsünü yok etmek
amacýyla kullanýldý. Yaklaþýk 230 ton püskürtülen
kimyasalýn ardýndan, halkta metobolizma bozukluklarý, engelli ya da özürlü bebek doðumlarý, psikolojik sorunlar ve kanser vakalarý görülmeye baþlandý.
Bugün ABD Savunma Bakanlýðý yetkilileri
kimyasal silahlarýn azaltýlmasýndaki gecikmeyi
'teknik ve siyasi' nedenlere baðlýyorlar.
Emin olmalýyýz ki ABD zorla silahsýzlandýrýl madýkça, kendi kendine silahsýzlanmayacaktýr. Ýyi
ki baþka ülkeler ABD egemenleri gibi bir silahsý zlanma yöntemini benimsemiyor. Yoksa New
York'un her an aralýksýz bombalanmasý gerekirdi!
Sadece ABD deðil, en önemli savaþ ortaðý
Ýngiltere'nin de sicili kimyasal silah konusunda parlak deðil. Ýki yýl önce basýna sýzan haberler
Ýngiltere'nin uluslararasý hukuka aykýrý olarak,
aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu 26 ülkeye kitle
imha silahlarýnýn yapýmýnda kullanýlan ve TCP
olarak adlandýrýlan kimyasal madde sattýðýný bel geliyordu.
Gerçekten kitle imha silahlarýnýn sahibinin kim
olduðu çok açýk!
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Batý'da yükselen ýrkçýlýk:

Ýslam/Arap düþmanlýðý
Roni Margulies
Yahudi düþmanlýðýný
ciddi bir sorun olarak ele
almayan, ýrkçýlýðýn her
türüne olduðu gibi bu
türüne de þiddetle, kararlýlýkla ve aktif olarak karþý
durmayan bir kiþi ne
sosyalist olabilir, ne de
aydýn. Bu, her zaman böyle
olduðu gibi, bugün daha
da önemle böyledir.
Böyledir, çünkü bu
dönemde Ýsrail devletinin
(ve Amerika'nýn) siyasetleri ve uygulamalarý
nedeniyle, Yahudi düþmanlýðý hem artmaya ve
daha saldýrganlaþmaya
baþladý, hem de daha
"haklý" veya en azýndan
"kabul edilebilir" olarak
düþünülmeye baþlandý.
Irkçýlýk hiçbir durumda
"haklý" olamaz. Ýsrail ve
Amerika'nýn yaptýklarýna
elbet karþý çýkmak gerekir,
ama ayný zamanda ve ayný
kararlýlýkla Yahudi düþmanlýðýna karþý da tetikte
olmak gerekir. Bunlardan
birincisi ikincisini gereksiz
veya önemsiz kýlmaz;
aksine, ikisi ayný mücadelenin parçalarýdýrlar.
Ýsrail devletinin siyasetlerini (ve bu devletin
meþruluðunu) sorgulamak
baþka þeydir, "tüm
Yahudilerin" bu devletin
siyasetlerinden sorumlu
olduðunu (veya baþka herhangi bir ortak özellikleri
olduðunu) düþünmek
baþka þeydir. Birincisi antiSiyonizmdir, ikincisi antisemitizm; birincisi siyasi
bir tavýrdýr, ikincisi ýrkçýlýk.

Yükselen
Ýslam/Arap düþmanlýðý
Burada asýl vurgulamak

istediðim: Batý dünyasýnda
11 Eylül'den bu yana en
belirgin ve çarpýcý þekilde
yükselen ýrkçýlýk, antisemitizm deðil, Ýslam/Arap
düþmanlýðý. Bu, çok bilinçli
bir þekilde, devlet eliyle,
resmî düzeyde geliþtirilen,
yaygýnlaþtýrýlan bir ýrkçýlýk.
Bir Ýngiliz gazetesinin 11
Eylül tarihli haberine göre,
2003'te "terörist" olduðu
kuþkusuyla tutuklanýp altý
gün sonra serbest býrakýlan
Ýngiliz vatandaþý Babar
Ahmed, Amerika'nýn talebi
üzerine, "Çeçenya ve
Afganistan'daki teröristler
için bir destek aðý kurduðu" için yeniden tutuklanmýþ. Ahmed'in ilk
tutukluluðu sonrasýnda
Londra Üniversitesi
Hastanesi'nden alýnan gizli
doktor raporuna göre,
vücudunun 50 yerinde
yaralar varmýþ, cinsel
organlarýndan tutulup
"köpek gibi" sürüklenmiþ,
kelepçeler bileklerinde
derin yaralar açmýþ.
Ahmed'in ifadesine göre,
dayak atan polislerden biri,
"Bakalým o inandýðýn Allah
þimdi sana yardým edebilecek mi" demiþ.
Bu tür olaylar Avrupa'nýn
her yanýnda, hemen her
gün Avrupa ülkelerinin
kendi vatandaþlarýnýn baþýna geliyor. Tutuklanmak,
iþini kaybetmek, sokaklarda saldýrýya uðramak,
toplum tarafýndan dýþlanmak için, Müslüman
olmak yeterli.
Amerika'da ise,
Müslümanlar için durum
daha da zor. 11 Eylül'ü
izleyen haftalarda, Arap
asýllý Amerikan vatandaþlarýna karþý 700'ün
üzerinde "þiddet kullanan"
saldýrý olmuþ. Ayný
dönemde, bilet sahibi 80

Türkiye'de
kurumsal
ýrkçýlýk var
Bir tartýþma sýrasýnda yoldaþlardan biri "Türkiye'de ýrkçýlýk yok"
demiþti. Bunun aksini iddia etmiþ
ve kendisiyle uzun bir tartýþma
yapmýþ, ancak ikna edememiþtim. Tartýþtýðým yoldaþ,
"Türkiye'de ýrkçýlýk yok" iddiasýný, milyonlarca insanýn kaný
pahasýna bir imparatorluk kuran,
gittiði her coðrafyada insanlarý
asimile ederek Osmanlýlaþtýran,
zorla Müslümanlaþtýran Osmanlý
Ýmparatorlu'nun mirasýna baðlýyordu.
Geçen gün Türk vatandaþlýðýna

küsur yolcunun, salt etnik
kökenleri nedeniyle, uçaklara binmesi engellenmiþ;
800'ün üzerinde iþe almama ve iþten atma olayý belgelenmiþ.
Amerika ve Avrupa'da,
Ýslam'ýn içsel olarak þiddet
ve "terör" taþýdýðý, tüm
Müslümanlarýn "doðal"
olarak en azýndan potansiyel "terörist" olduðu
anlayýþý, kamuoyu bir
yana, hükümet siyasetleri
düzeyinde bile sorgulanmayan bir inanç haline
geldi. Salt dinî inançlarý
nedeniyle, dünya nüfusunun önemli bir kýsmý
"terörist", dünya
ülkelerinin önemli bir
kýsmý "terörist ülke" olarak

geçmek isteyenlerle ilgili televizyonlarda Emniyet Genel
Müdürlüðü kaynaklý bir haber
yayýnlandý. Vatandaþlýk baþvurusunda bulunanlara bir dizi
soru soruluyordu. Sorularýn
baþýnda, hepinizin tahmin edebileceði gibi, "Atatürk kimdir?"
gibi tarih (!) sorularý vardý.
Ancak, durum bundan ibaret
deðil. Kadýnlara karþý cinsiyetçi
sorular da yöneltiliyordu:
"Tarhana çorbasý yapmasýný biliyor musunuz?" Sanki Türk
olmanýn koþulu tarhana çorbasýný
bilmek ve "Türk koca"ya bu çorbayý yapmaktan geçer gibi.
Kýsaca, çorba yapmasýný
bilmeyen bir kiþi Türk olamaz mý
denmek isteniyor acaba? Bu
durumda ben de kendi
Türklüðümü sorguladým

damgalanmýþ durumda.
Ýslam dininin "terör" ve
"fanatizm" ürettiði, Batý
dünyasýnda "bilimsel" bir
konuymuþ gibi tartýþýlýyor.
Bugün "uygarlýk" (yani
Batý) ile "terör" (yani
Ýslam/Araplar) arasýnda
Üçüncü Dünya Savaþý'nýn
yaþanýyor olduðu, bütün
Batýlý ideologlar tarafýndan
savunuluyor.
Irkçýlýk, her zaman egemen sýnýflarýn en etkili 'böl
ve yönet' siyasetlerinden
biri olmuþtur. Bugün de,
özellikle Almanya, Fransa
ve Ýngiltere'de küçük ama
önemli bir Müslüman azýnlýk olduðu ve bu kesimin
ezici çoðunluðunun iþçi
olduðu düþünüldüðünde,

doðrusu.
Durun daha bitmedi.
Baþvuruda bulunanlara çeþitli
sorular yöneltilirken, sýra bir
baþka soruya geldi: "Çingenelik
ve dilencilikle ilginiz var mý?".
Kameralar önünde soruyu
okuyaný dahi þaþýrtan bu müthiþ
akýllýca soru, T.C. Emniyet Genel
Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanarak, tüm illerde ilgili makamlara daðýtýlmýþ resmi bir belge
içinde yer alýyor. Türkiye
Cumhuriyeti'nin ýrkçý resmi yaklaþýmýný son derece açýk bir þekilde ifade ediyor. "Çingene"
olmak, Türklüðe kabul ediliþte
bir engel. Dilenci olmak da. Üstelik Çingene olmak, dilenci
olmakla bir tutuluyor. Bu yaklaþýmýn "Türkler ve köpekler
giremez" diyen Nazi anlayýþýn-

böyle olduðu açýktýr.
Ama bugün Batý'da yükselmekte olan Ýslam/Arap
düþmanlýðý, geleneksel 'böl
ve yönet' siyasetlerinin de
çok ötesinde, küresel bir
iþlevi var. Bush ve
çevresindeki yeni tutucularýn 'Yeni Bir Amerikan
Yüzyýlý Projesi',
Amerika'nýn artýk eski
ekonomik üstünlüðünü
yitirmiþ olduðunu, ama
askeri açýdan hâlâ ezici bir
üstünlüðe sahip olduðunu
ve müttefiklerine, rakiplerine ve potansiyel rakiplerine Amerikan hegemonyasýný dayatmak için
bu üstünlüðünü kullanmasý gerektiðini açýk bir
þekilde ifade ediyor.

dan farký nerede?
Bu son örnekten de görüleceði
gibi, Türkiye'de ýrkçýlýk var.
Afrikalýlar, eski Doðu Avrupa
ülkeleri vatandaþlarý, Araplar,
Ýranlýlar hem toplum içinde, hem
de resmi dairelerde ýrkçý tutumlarla karþý karþýya. Bir çok yasa
ve yasal uygulama sadece cinsiyetçi ve ayrýmcý olmakla
kalmýyor, ayný zamanda ýrkçý.
Çingeneler ve Kürtler, ordunun
en üst düzeyde generalleri
tarafýndan bile aþaðý bir ýrk
olarak görülüyor. Dilencilere,
toplumu kirleten parazitler
gözüyle bakýlýyor. 12 Eylül deðil
miydi, dilencileri, eþcinselleri ve
göç eden yoksullarý Ýstanbul'dan
uzaklaþtýrarak, kenti
"temiz"lemek isteyenler?
Kenan AYDIN

'Terörizme karþý savaþ',
'önceden misilleme' stratejisi, 'þer ekseni'nin ilân
edilmesi, Afganistan ve
Irak saldýrýlarý hep bu
üstünlüðü dayatma
çabasýnýn ifadeleri.
Ýslam/Arap düþmanlýðýnýn
adeta resmî düzeye yükseltilmesi ise, ayný çabanýn
ideolojik boyutu, geçmiþ ve
gelecek saldýrýlarý meþrulaþtýrmanýn aracý.
Yüz milyonlarca insanýn
dinî inançlarý ve etnik
kökenleri nedeniyle yekpare bir bütün olarak
görülmeleri, hepsinin
potansiyel terörist, bombalý
saldýrgan, kadýnlarý ezen
fanatik dinci, her an uçak
kaçýrmaya hazýr katil
olarak görülmeleri, bu
milyonlarýn ya Amerika ve
Avrupa'nýn sokaklarýnda
saldýrýya uðramalarýna ya
da kendi ülkelerinde
havadan bombalanmalarýna zemin hazýrlamaktadýr.
Bir yandan Amerika'nýn
yeni savaþlarýný, Ýsrail'in
Filistinlilere karþý yeni yaptýrýmlarýný meþrulaþtýrmakta, bir yandan da giderek
artan sayýda insanýn umutsuz ve çaresiz kalarak
gerçekten terörizme
yönelmesine yol açmaktadýr. Kýsacasý, Ýslam/Arap
düþmanlýðý dünyayý sadece
Müslümanlar için deðil,
herkes için olaðanüstü
tehlikeli bir yer haline
getirmektedir; hem etik
hem politik nedenlerle
karþý çýkýlmasý, engellenmesi gerekir.
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Þu sýralar Dünya Sosyal
Forumu'nun beþincisi,
Avrupa Sosyal Forumu'nun
ise üçüncüsü için dünyanýn
ayrý köþelerinde yapýlan
hazýrlýklarda son aþamalara
gelinmiþ durumda. Binlerce
sosyal hareket ve aktivist bu
çalýþmalarda rol oynuyor ve
sürece katkýda bulunuyor.
Sosyal forumlar ortaya çýktýðýndan bu yana geliþmekte ve büyümekte. Dünyanýn
yedi kýtasýnda ve yüzlerce
kentinde sosyal forumlar
etrafýnda bir araya gelmiþ
milyonlarca insan var:
Guatemala'dan Ekvador'a,
Japonya'dan Fas'a kadar…
Belki de bu nedenle, kendisi
de bir nevi tartýþma platformu olan sosyal forumlar bir
çok tartýþmanýn bizzat
konusu.
'Bitti, bitiyor, sonu geldi'
derken kedisini hýzla
geliþtiren bu sürecin
'sihrine' biraz daha yakýndan bakmak ve onu tartýþmak gerçekten de faydalý
bir uðraþ.
En Baþlarda…
Ýlki 2000 yýlýnýn Ocak ayýnda Brezilya'nýn Porto Alegre
kentinde toplanan Dünya
Sosyal Forumu'na (DSF)
yaklaþýk 40 bin kiþi
katýlmýþtý. Mütevazý bir kalabalýk gibi görünse de,
Brezilya'da küresel direniþ
hareketinin simgesel anlamdaki ilk kongresi gerçekleþti. Davos'ta ayný sýrada
devam eden Dünya
Ekonomik Forumu'na karþý
yapýlan bu etkinliðe,
ABD'nin kampuslarýnda
logolara karþý çýkan kampanyalardan, Afrika'daki yoksulluða karþý mücadele
sürdüren üçüncü dünya
hareketlerine kadar, çok
çeþitli bir yelpaze katýldý.
Son üç yýldýr DSF'nin
çaðrýsýyla kýtalar düzeyinde
sosyal forumlar düzenleniyor. Asya'da, Afrika'da,
Amerika'da ve Avrupa'da
bu forumlar bugüne dek
binlerce hareketi ve örgütü
yan yana getirdi.
Avrupa'da bu yýl üçüncüsü
düzenlenecek olan forum
bunlar arasýnda en büyük

Baþka bir dünya arayýþýnda

Sosyal forum hareketi

ve kitlesel olaný.
Eðilimler
Sosyal forumlar bir açýdan
büyük tartýþmalara da
sahne oluyor. Hareket içindeki fikir ayrýlýklarý ister
istemez hareketin geleceðine iliþkin farklý vizyonlarý da beraberinde getiriyor. Son üç yýllýk süreçte
birkaç önemli noktada bu
fikir ayrýlýklarý su yüzüne

çýktý. Bunlardan en önemlisi
savaþ karþýtý hareket üzerine olan tartýþmaydý.
11 Eylül sonrasý Bush'un
savaþ çýlgýnlýðý dünyanýn
her yerinde olduðu gibi eski
kýtada da büyük tepkiler
uyandýrdý. Avrupa Sosyal
Forumu hazýrlýk süreçleri
giderek savaþ karþýtý
mücadelenin organize
edildiði yerlere, sosyal

Avrupa Sosyal Forumu'nun üçüncü
buluþmasý Ýngiltere'nin Londra
kentinde yapýlacak. Bu büyük buluþmaya Avrupa'nýn onlarca ülkesinden
100 bin antikapitalistin katýlmasý bekleniyor.
ASF'de 30 büyük toplantý, 150'ye
yakýn seminer ve 200'e yakýn atölye
gerçekleþecek. Büyük toplantýlarýn
konuþmacýlarý arasýnda Sami Evren
(KESK), Mehmet Soðancý (TMMOB)
ve Ýrfan Dündar (Asrýn Hukuk
Bürosu) gibi isimler de bulunuyor.
Ayrýca içinde Karakedi Kültür
Merkezi'nin de bulunduðu Türkiye'li
kurumlar 10'un üzerinde seminer
düzenleyecek.
ASF'nin Londra'daki örgütlenmesine

III. Avrupa Sosyal Forumu (ASF)
hazýrlýk süreçleri tamamlanmak
üzere. Brüksel'de gerçekleþen son
büyük toplantý, bir yandan hazýrlýklarýn tamamlanmasý yönünde
yoðun tartýþmalara sahne olurken,
ayný zamanda, politik yaklaþýmlar
ve gelenekler açýsýndan son derece
farklý duruþlara sahip olan çok
çeþitli örgütlerin, olabilecek en
demokratik biçimlerde bir arada iþ
yapmasýnýn pratiklerini de sergiledi.
ASF, yýlda bir kez düzenlenen
bir etkinlik deðil, yýl boyunca
Avrupa'nýn her bir köþesinde
sayýsýz toplumsal hareketin
katýldýðý politik bir süreç. Bu süreç
içinde bir yandan çeþitli eylem
kararlarý alýnýr ve gerçekleþtirilirken, öte yanda, küresel kapitalizme karþý alternatiflerin
tartýþýldýðý ortak forum
örgütleniyor. Bu yýlki Avrupa
sürecine binden fazla örgüt
katýldý. Buna ek olarak her bir
coðrafyada irili ufaklý sayýsýz
toplumsal hareket, ya forumu
gündemine alarak, ya da bir þek-

forum buluþmalarý ise savaþ
karþýtý muhalefetin gövde
gösterisi yaptýðý yerlere
dönüþtü. Ancak hareket
içinde bir eðilim savaþ
karþýtlýðýnýn bu denli
muhalefetin merkezine
oturmasýna muhalefet etmeye baþladý.
Bilindiði gibi, hareket
Seattle sonrasý ortaya çýktýðýnda genellikle çeþitli

14-117 Ekim'de
Londra'ya!
Londra Belediyesi, UNISON, TUC gibi
Ýngiltere'nin birçok sendika konfederasyonu, ayrýca bunlarýn dýþýnda
yüzlerce örgüt katýlýyor.
Forum 14 Ekim'de yapýlacak büyük
bir toplantýyla start alacak. 17 Ekim'de
yapýlacak büyük bir gösteriyle de sona

sosyal hak ve adalet taleplerinde bulunuyordu. Savaþ
karþýtlýðý ise bütün bu farklý
hareketleri tek bir talep
etrafýnda bir araya getirdi.
Birçok hareket ve kampanya savaþ karþýtý sloganlarý
benimsemeye baþladý.
Ancak Fransa ATTAC içindeki bir eðilim ve Ýtalya'daki bazý otonomcu çevreler
bu gidiþatý hareketin

erecek. Bu gösteride ana gündem iki
hafta sonra ABD'de gerçekleþecek
baþkanlýk seçimleri ve Bush olacak.
Bush'un yeniden seçilmemesi için en
önemli uluslar arasý etkinliklerden biri
böylece sosyal forum çatýsý altýnda
gerçekleþecek.
Londra'ya Ýstanbul Sosyal Forumu
organizasyonu ile yaklaþýk 50 kiþinin
katýlmasý bekleniyor. Londra'ya siz de
gitmek istiyorsanýz 212 2433715
numaralý telefondan yada
www.sosyalforum.com adresindeki
web sitesinden ÝSF'yle irtibata geçebilirsiniz.
Bir sonraki yýl ise forum
Yunanistan'ýn Atina kentinde yapýlacak.

'tek'leþmeye baþlamasý ve
zenginliðini kaybetmesi
olarak yorumladýlar. Hatta
denilebilir ki bu çevreler,
(sonrasýnda herkesin bir
baþarý olarak sahiplendiði)
15 Þubat küresel eylem
gününün ASF'de planlanýyor oluþundan rahatsýz oldular.
Hareket içindeki bu sað
eðilim þimdilerde de 'Sosyal
bir Avrupa' talebini
hareketin genel sloganý
haline getirmeye çalýþýyor.
Aslýnda kimse bu slogana
karþý çýkmaz. Ancak bu slogan savaþ karþýtý sloganlarýn
ve 'Baþka Bir Dünya'
talebinin yerine önerilince
mesele daha karmaþýk bir
hal alýyor.
Londra
Londra'da yapýlacak olan
sosyal forum toplantýlarý bu
tartýþmalar nedeniyle daha
bir önem kazanýyor.
Dünyadaki en büyük savaþ
karþýtý gösterilerin yapýldýðý
kent olan Londra,
önümüzdeki yýl hareketin
nasýl þekil alacaðýnda belirleyici bir faktör olabilir.
Londra'daki forum ABD
seçimlerinden iki hafta önce
yapýlacak. Bush'un savaþ
çýlgýnlýðýna karþý on milyonlarý harekete geçirmeyi
baþarmýþ olan bu hareket,
17 Ekim'de Londra'da
yapýlacak Bush ve savaþ
karþýtý gösteride kendi
mesajýný verecek. ABD'deki
kamuoyunu ne kadar etkiler bilinmez ama Bush gibi
bir küresel soruna küresel
yanýt vermek için bulunmaz
bir fýrsat Avrupa Sosyal
Forumu. Tam da bu nedenle sosyal forum süreçleri her
türlü tartýþmaya ve çeþitli
politik eðilimlerine raðmen
hareketin en önemli zeminlerinden biri olmaya devam
ediyor.
Dünyanýn egemenleri
gücünü silahlardan alýyor.
Bizim buna karþý en önemli
gücümüz kitleselliðimiz ve
birliðimiz. Sosyal forum
süreçlerinde bu birlik ve
kitlesellik vücut buluyor.
Erkin ERDOÐAN

ilde bu süreçle ilgili seferberlikler
düzenleyerek sürecin parçasý
oluyor.
Bu kadar farklý örgütü
demokratik bir þekilde bir arada
tutan süreç, ayný zamanda bir çok
ideolojik görüþün de çatýþma
alaný. Nitekim ASF süreçleri
örgütlenirken, ayný zamanda bir
çok siyasi tartýþma bu sürece þekil
veriyor. Bu bir anlamda Avrupa
solunun yeniden þekilleniþi. Onun
için bu ideolojik çatýþmada taraf
olmak ve bu þekilleniþte devrimci
marksistlerin tutumuna güç katmak son derece önemli.
ASF süreçlerinde bu yýl iki farklý
tutum konumlanýþlarýný daha da
netleþtirdi. Bu kanatlar, sürece
dair irili ufaklý bir çok tartýþmada
siyasi görüþleri doðrultusunda
farklý tutumlar aldý. Bunlar arasýnda en önemlileri, forumun geleceðine dair tartýþma ve bir diðeri
ise 17 Ekim günü Londra'da
yapýlacak olan büyük yürüyüþün
öne çýkaracaðý vurgu oldu.
ATTAC ve çevresi ASF'yi,
sokaktaki mücadeleden

ASF’de neler
tartýþýlýyor?
kopararak, entelektüel bir tartýþma
zeminine çevirmek istiyor. Bu
çevreler ayný zamanda sürecin
örgütlenmesini de kurumsallaþtýrmak ve merkezi bürokratik
yapýlarla pekiþtirme arayýþý içinde.
Sabit bir büro, sabit merkezi
organlar... kurgulanýyor.
Buna karþý devrimci Marksistler
ve eylemliliði öne çýkaran diðer
yapýlar, ASF sürecinin sokaktaki
hareketin dinamizmine tabii
olmasýný ve bugünkü haliyle
demokratik ve açýk bir süreç
olarak kalmasýný savunuyor.
Forumun ana sloganýnda da
tartýþma yaþandý. ATTAC ve
çevresi, savaþ karþýtý tutumlarýn
güçlü bir þekilde öne çýkarýlmasýndan rahatsýz. Bu çevreler, sosyal
mücadeleler adý altýnda yeni liber-

al saldýrýlara karþý tutum almayý
ve daha demokratik bir Avrupa
anayasasý için mücadeleyi öne
çýkarýyor. Sorun, bu çevrelerin
siyasi mücadelelerle sosyal
mücadeleleri bir birinden kesin
bir þekilde ayýrýyor olmalarý.
Oysa, küresel direniþ hareketinin
en güçlü yanlarýndan biri, yeni
liberal dünyadaki bir birinden çok
farklý gibi görünen sorunlarýn
bütününün küresel kapitalist sistemin sorunlarý olduðunu görüyor olmasýnda yatýyor. Hareket,
savaþlarý "yeni liberalizmin askeri
yüzü" olarak tanýmlýyarak, bu
anlayýþýný en yalýn þekilde ifade
ediyor.
Bush'un hegemonya savaþlarýna
karþý mücadele ile, Blair'in yeni
liberal saldýrýlarýna karþý mücadele
arasýnda çok sýký bir bað var.
Blair'i Irak'ta yenilgiye uðratmadan, Ýngiltere'de yeni liberal
saldýrýlarý durdurmak olanaklý
deðil. Bush'un hegemonya
savaþlarý durdurulamazsa, baþka
bir dünyayý kurmak bir hayal.
Ancak bütün bunlar, bugünkü

yeni liberal saldýrýlara karþý
mücadele edilmemesi anlamýna
gelmiyor. Tam tersine, bir yandan
savaþ karþýtý mücadele sürerken,
öte yandan sosyal kesintilere ve
iþçi haklarýna karþý mücadele de
sürmeli. Bu iki mücadele bir
biriyle eklemlendiði oranda baþarý
kazanma þansý olacaktýr. Bu
nedenle Attac'ýn liderliðinin ekonomist indirgemeci anlayýþlarýný
geriletmek önemli.
Sonuç itibariyle Ýngiltere'deki
sosyal forum süreci içinde SWP
(Sosyalist Ýþçi Partisi), yani
devrimci marksistler motor
görevini üstlenmiþ durumdalar.
Bu nedenle de bu yýl devrimci
marksistler, hareketin içindeki
siyasi tartýþmalardan çok daha
güçlü çýktý. Ancak hareketin
önderliði için verilen mücadele
sürüyor. Hareketin geri kalanýný
devrimci fikirlere ve küresel kapitalizmi radikal toplumsal deðiþim
yoluyla aþmak fikrine kazanmak
için mücadelemizi sürdürmek
zorundayýz.
F. Levent ÞENSEVER

Eskisi, yenisi…
Þöyle bir slogan vardýr
"gençlik gelecek, gelecek
sosyalizm". Þüphesiz bu
satýrlarýn yazarýda bu
temennidedir hatta temenninin ötesinde o geleceði
yakýnlaþtýrmak içinde
mücadele vermektedir.
Bununla birlikte ne bu sloganý atanlarýn birçoðu gibi
bir gelecek tasviri ne de o
þekilde bir gençlik anlayýþý
vardýr. Çünkü bu sloganý
atanlar geçtiðimiz günlerde "Barýþarock" festivaline katýlan, iki gün boyunca anti-kapitalist bir hava
soluyan-solutan binlerce
genci, 27 Haziran'da
Küresel BAK'ýn "Defol
Bush-Nato Daðýtýlsýn"
pankartlarý arkasýnda
yürüyen alanýn en somut
ve en politik sloganlarýný
atmanýn yaný sýra baþka bir
eyleminde mümkün
olduðunu gören ve
gösteren yüzlerce genci,
yaþadýðý hayattan mutlu
olmayan ve bunun sistemden kaynaklandýðýný gören
ama "eski" solun durumundan kaynaklý
mücadele edeceði kanal
bulamayan onbinlerce
genci görmeyen ve inatla
görmek istemeyen bir
anlayýþa sahipler. Onlara
göre eylemde biz anti-kapitalistiz diye zýplamaktansa, "devrimci" halay
çekmek, "Irak'ta Ýþgale Son,
Filistine Özgürlük" diye
haykýrmaktansa "MahirHüseyin-Ulaþ" anmasý yapmak daha doðrudur. Ve
yine aynýlarý okullarda
somut taleplerden yola
çýkarak, birleþtirici, dönemin ruhuna uygun tek
konulu kampanya örgütle-

S

mektense "okumuþ insanlar emekçi halka karþý
sorumludur" diye pankart
asýp öðrencileri nereye
yönleneceði belli olmayan
bir sorumluluða davet
ederler yada sivil toplum
örgütçülüðüne soyunup
yeni gelen öðrencilere
beleþ kitap verirler ve
bunu yaparken de
Amerikan emperyalizminin keskin ucu Bush'a
karþý kampanya yapan
öðrencileri devrimci olmamakla suçlarlar-ne ilginç.
Ama duruma þaþmamak
gerek tüm bu ve benzeri
durumlar o arkadaþlarýn
sahip olduklarý ve daha
kendileri çocuk yaþta iken
yýkýlan milliyetçiliði, cinsiyetçiliði, hiyerarþiyi, sekterizmi barýndýran stalinizm'den beslenen sol
anlayýþtan yani "eski sol"
anlayýþtan kaynaklanmaktadýr.

Yeni sol derken…
Þu anda gerçekten öyle
bir dönemdeyiz ki bir
yanda dünyanýn bir çok
köþesinde yükselen
mücadele dalgasý
(Venezüella, Irak, Güney
Kore, ABD, Türkiye...) bir
yanda her yeni gün sistemin getirdiði sorunlardan dolayý bu mücadeleye
atýlan yepyeni bir genç
kuþak ve bunlara paralel
yeniden þekillenen, yeni
dönemin gereksinimlerine
(yeni dönemden ne kastedildiðini sanýrým herkes
biliyordur-1999 Seattle ile
baþlayan süreç) göre
örgütlenen, þu anki dünya
sistemini en doðru þekilde
analiz edip hareketin en
önemli sloganlarýndan biri

avaþ karþýtý hareket, milyonlarca insanýn dünyaya bakýþýný
deðiþtirdi. Bundan birkaç yýl
önce, Irak'ýn iþgalini 'emperyalist'
olarak nitelendirmek þaþkýnlýkla
karþýlanabilir, hatta komik bulunabilirdi. Fakat bugün herkes Irak'ýn
iþgalinin emperyalizm olduðu
konusunda hemfikir. Peki
'emperyalizm' ne demek?
Eski bir anlamýna göre emperyalizm, diðer insanlarý zaptetmek için
askeri güç kullanan bir yöneticiye,
imparatora sahip devlet demektir.
Eski Çin, Ýran, Roma gibi devletler
bu tanýma uyan devletlerdi. Genel
olarak, eski imparatorlar, iþi
imparatorun yönetim merkezleri
için vergi toplamak olan atanmýþ
valiler aracýlýðýyla sömürgelerini
yönetirlerdi. Emperyalizm, zor kullanarak hýrsýzlýk yapmak demekti.
Güney Amerika'daki eski Ýspanya
ve Portekiz Ýmparatorluklarý ve
Britanya Ýmparatorluðu da böyle
imparatorluklardý. Dolayýsýyla,
sadece sosyalistlerin deðil,
baþkalarýnýn da kabul ettiði gibi,
Irak'ýn iþgali de aslýnda farklý bir
durum deðil. Þu anda Irak'ta bulunan askerlerin kendileri, "biz,
Iraklýlara yardým etmek için deðil,
petrolü ele geçirmek için buradayýz" diyorlar.
Þu anda Irak, Amerika'nýn, doðrudan Washington'un emirleriyle
yönetilen sömürgesi durumunda.
Amerika burada üsler kuruyor ve
yeni bir hükümet oluþturmaya
çalýþýyor. Fakat, Amerika Irak'tan

Gençlik, gelecek
ve sol üzerine...
olan "baþka bir dünya
mümkün" derken o
dünyayý, yaslandýðý teoriden hareketle doðru bir
þekilde kurgulayan ve bu
dünyayý kurmamýz için
verilecek doðru mücadele
hattýný kýskançça savunan,
birleþtirici, özgürlükçü,
hiyerarþi karþýtý bir sol.
Alýþýk olunandan farklý
yani 3 Kasým ve 28 Mart
seçimlerinde hezimete
uðrayan (ki bu hezimeti
illegal sol da yaþamýþtýr biz
seçimlere girmedik diyerek
kimse yýrtmaya çalýþmasýn!) yükselen savaþ
karþýtý, anti kapitalist
hareketi hala algýlamakta
güçlük çeken hatta görmezlikten gelen, doðru bir
teoriye yaslanmadýðýndan
1989'da yýkýlan duvarýn
altýnda kalan ve bir daha
da kendine gelemeyen,
kendine gelemedikçe dar
grup çýkarlarýna sýký sýkýya
baðlanýp birleþtirici olma,

ortak düþmana birlikte
vurma refleksinden uzaklaþan, baskýcý ve otoriter
olan soldan çok ama çok
farklý bir sol. Yani "yeni
sol" . Buradaki "yeni"
kelimesini kullanmaktan
kasýt, kendi doðru teorisinden ödün veren, uzlaþmacý, kendini reform talepleriyle sýnýrlayan bir sol
zannedilmesin- "yeni"
sadece þu andaki mevcut,
baskýcý, hiyerarþik,
dünyayý doðru analiz
etmekten uzak, yanlýþ bir
teoriye yaslanan (ki onun
stalinizm olduðunu daha
önce söylemiþtim) ve Sol
adýnýn yakýþmadýðý soldan
bizi ayýrt etmektedir. Oysa
"yeni" derken deminde
söylediðim gibi asla kendi
doðru mücadele geleneðini
unutmayan, 1871'de komünarlarýn, 1917'de bolþeviklerin, 1930larda yükselen faþizme karþý "birleþik
iþçi cephesi taktiði"ni savu-

Sosyalistler ne diyor?

nan troçkistlerin,
1956'da Rus tanklarýna direnen
Macaristan iþçilerinin, 1968'de
Paris'teki öðrencilerin, 1989'da
Berlin'de duvarý
yýkanlarýn ve
Romanya'da yýllarýn öfkesiyle
Çavuþesku'yu
kurþuna dizen
insanlarýn,
yanýnda yer alan
bir solu kastetmekteyim.

sýrasýnda görüldü. En güçlü sanayileþmiþ devletler, dünyayý kendi
aralarýnda paylaþmak için, bilimin
ve sanayinin üretebileceði en
korkunç yöntemleri kullanýrken,
geride milyonlarca ve milyonlarca
ceset býraktýlar.
Bir diðer deyiþle, emperyalizm
sadece geri kalmýþ ülkelere hakim
olan güçlü devletler demek
deðildir. Emperyalizm modern bir
kapitalist rekabet biçimidir. Ýkinci
dünya savaþýndan sonra, Amerika
ve Sovyetler Birliði en güçlü iki
devlet olarak ortaya çýktýlar.
Sonraki yarým yüzyýl boyunca, birbirlerini nükleer silahlarla yok
etmekle tehdit eden iki 'blok'
kurarak dünyayý kendi aralarýnda
paylaþtýlar. Soðuk Savaþ bir çoðumuzun içinde büyüdüðü, modern
bir emperyalizm þekliydi.
'Komünizmin çökmesi'yle,
Amerikan kapitalizmi, dünyayý,
kendi büyük þirketlerinin
ihtiyaçlarýna göre yeniden þekillendirmeye kalkýþtý.
Askeri harcama ve büyük güç
kullanýmý bu zincirin bir parçasý,
fakat bütünü deðil. Dünya Ticaret
Örgütü (WTO), Uluslar arasý Para

SOL

ÜZERÝN
E
TARTIÞ
MALAR

Alternatif nerede…
Evet bahsedilen sol
Türkiye'de de boy göstermeye baþlamýþtýr. Dünyada
yeni sol tek konulu ve
somut taleplere sahip kampanyalar üzerinden yükselmektedir. Bugün bu
ülkede ise barýþ mücadelesinin doðru pratiklere
sahip unsurlarý tarafýndan
yaklaþýk bir buçuk yýl önce
kurulan "Küresel BAK"ýn
barýþ mücadelesinin tek
aktörü olduðu onu
eleþtirenler tarafýndan bile
kabul edilmektedir. Ve
bugün eski sola bir þekliyle
bulaþmýþ ve geri çekilmiþ
biri ile hayatýnda ilk defa
politize olmuþ biri "küresel bak"ta buluþmuþtur.
Çünkü BAK tek konulu
somut kampanyalar
üzerinden yükselen doðru
bir perspektifle küresel
bakanlarýn, savaþsýz baþka
bir dünya mümkün diyenlerin, eylemleriyle-yaptýklarýyla herkesin kendini
varedebileceði yegane
örgütlenmedir ve hiç
kuþkusuz yeni bir sol bu
tür örgütlenmeler

Colin BARKER
Çeviren: Arife KÖSE

Emperyalizme karþý olmak
çekilse de kontrolü devam edecek.
Bu durumu anlamak için þu anki
sömürge ve askeri müdahale sorununun ötesine bakmalýyýz. Çünkü
emperyalizm bundan daha
fazlasýný içerir.
Geçen yüzyýlýn baþýnda büyük
güçler dünyayý aralarýnda paylaþma iþini büyük ölçüde bitirmiþlerdi.
Bu dönemde yaþayan Lenin,
Bukharin, Lüksemburg gibi büyük
Marksist düþünürler 'emperyalizm'
terimini, kapitalizmin 20.yüzyýlda
aldýðý yeni biçimleri açýklamak için
kullandýlar.
Kapitalizmin temel karakteristik
özelliði olan rekabetçi mücadele
dýþýnda yeni kapitalist örgütlenme
þekilleri egemen oluyordu. Büyük
þirketler küçük þirketleri yutuyordu. Bazý ülkelerde büyük bankalar
sanayinin kontrolünü ele geçiriyorlardý. 'Tekelci sermaye' ve 'mali sermaye' artýk modern kapitalizmin
merkezinde yer alýyorlardý.
Fakat, sermaye bu denli
merkezileþmesine raðmen rekabet
sona ermedi, büyük ulus devletleri
de içine alarak yeni biçimler aldý.
Bu rekabet en þiddetli biçimde
Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþlarý

YENÝ BÝR

Fonu (IMF), ve Dünya Bankasý
(WB) gibi Amerika tarafýndan kontrol edilen kurumlar bu zincirin
diðer parçalarý. Yazar ve kampanyacý Susan George, bir keresinde
þöyle sormuþtu: "Dünya Ticaret
Örgütü yerine ne koyarsýnýz?". Ve
bu soruyu þöyle yanýtlamýþtý:
"Kanserin yerine ne koyarsýnýz?".
Dünya Ticaret Örgütü'nün çok
basit bir politikasý var. Nerede
olurlarsa olsunlar, nasýl olursa
olsun, hiçbir þey büyük þirketlerin
kar etmesini engellememelidir. Her
þey 'özelleþtirilmeli' ki zenginler bu
özelleþtirilen alanlardan -su, saðlýk
hizmetleri, demiryollarý, okullar..
ne olduðu hiç fark etmez- kazanç
elde edebilsinler.
"Küreselleþme'nin gerçek anlamý,
sömürünün ve eþitsizliðin sýnýrsýz
hale gelmesidir. Þirketlerin
"patent"leri için bir tehdit oluþturabileceði için, AIDS, sýtma ve diðer
hastalýklar için ucuz ilaçlarýn
üretilmesi yasaklanýr. Dünya
Ticaret Örgütü, IMF, Dünya
Bankasý ve þirket egemenliðini
saðlayan diðer kurumlar dünyanýn
geri kalanýna kendi kurallarýný dayatýrlar. 19. yüzyýlda Ýngiltere ve

üzerinden
yükselecektir. Bugün bize
düþen bu ülkedeki barýþ
mücadelesinin tek aracý
olan BAK'a göz bebeðimiz
gibi bakmak ve onu olabildiðince büyütmek ve
deðiþik konular üzerine
yoðunlaþmýþ BAK'ýn ikiz
kardeþlerini örgütlemektir.

Eski sol çöplüðe
"Hayat gerçekten çok
güzel. Býrakalým gelecek
nesiller onu her türlü
kötülükten, baskýdan ve
þiddetten temizlesinler ve
sonuna kadar hayattan
zevk alsýnlar."der Troçki
vasiyetinin son satýrlarýnda, son söz olarak bende
derim ki; Gençlik elbetteki
gelecek ama geleceðin de
Troçki yoldaþýn belirttiði
gibi savaþlarýn yaþanmadýðý, eþit , özgür bir
gelecek olmasý ve ondan
sonuna kadar zevk
almamýz için ilk iþ: Bu
topraklarda da eski solu
tarihin çöplüðüne göndermek ve hiç durmadan tüm
enerjimizle yeni solu ve
mücadeleyi yükseltmek
Can
olmalý.

Amerika, Çin ve Japonya'yý kendi
kurallarýna göre ticaret yapmaya
zorladýlar. Bugün, yine ayný
amaçlarla hükümetlere rüþvet
veriyorlar ve baský yapýyorlar.
Dünya nüfusunun büyük çoðunluðu için ise sonuç tam bir felaket.
Az sayýda milyarder zenginliðine
zenginlik katarken, yoksulluk,
hastalýklar ve ölümler de giderek
artýyor. En ileri kapitalist ülkelerde
bile iþçiler daha uzun saatler daha
az güvenceyle çalýþýyorlar. Ulusal
olarak ve uluslar arasý olarak eþitsizlik artýyor ve dünya giderek daha
tehlikeli bir hale geliyor.
Peki her saat baþý 200 çocuk
ölmek zorunda mý? Gerçek kitle
imha silahlarý -uçaklar, denizaltýlar,
roketler, Amerika'ya ve onun yakýn
müttefiklerine ait nükleer silahlarüretmek için milyarlar harcanmak
zorunda mý?
Yemek, ev sahibi olmak, eðitim,
ve bütün diðer alanlarda yapýlan
üretimler çok uluslu þirketlerin
emri altýnda mý olmalý?
Soluduðumuz hava ve su kaynaklarý kar güdüsü yüzünden
mahvolmak zorunda mý? Kýsa vadede cevap maalesef ki, evet.
Bunlarýn nedeni büyük þirketler ve
büyük hükümetlerle içten baðlantýlý
olan kapitalist emperyalizmdir.
Savaþ ve kapitalist egemenlik
arasýndaki baðlantý hiçbir zaman
çok açýk olmamýþtýr. Bizim iþimiz,
bu baðlantýlarý kuran ve onlarý sonsuza kadar ortadan kaldýran gerçek
hareketler inþa etmektir.

YENÝ BÝR

Gelme Bush kampanyasý ve "soldan eleþtiriler"
BAK’ýn yürüttüðü "Gelme Bush"
kampanyasý politik etkileriyle hala
gündemde. Türkiye'de yapýlan
NATO Zirvesi'ne yönelik tüm tepkilere damgasýný vurdu. Bu kampanya ve Küresel BAK politik etkileri nedeniyle tartýþýlmakla birlikte, ayný zamanda bazý solcularýn
örgütlenme ve mücadele yöntemleri üzerine yaptýklarý tartýþmalara
da konu oldu.
Son dönemde özellikle Birgün
gazetesinde ve internet üzerindeki
bazý forum ve mail gruplarýndaki
bazý tartýþmalarda Gelme Bush
gibi kampanyalarýn "solun intiharý" olacaðý iddiasýndan, kökenini pek bilmediðim ama bana çok
uydurma gelen "Pop Solculuk"
nitelemesine kadar ilginç yorumlar var. Bu yazýlarda kullanýlan
"jargon" ve kliþe ifadelerden
"radikal sol" veya "sosyalist" bir
tavýrla yorumlar yapýldýðý
anlaþýlýyor. Temel iddialardan biri
þu anladýðým kadarýyla:
"Sosyalistler 'Gelme Bush' gibi
bir sloganla emperyalizmi ve kapitalizmi örtbas eden ve kitleler
üzerinde yanýlsama yaratan bir
propaganda yapýyorlar. Bu da
mücadelenin devrimcileþmesini
(ya da sistem karþýtý hale gelmesini) engelliyor". Bu arkadaþlar
kitlelerin karþýsýna geçip kapitalizm ve emperyalizm analizleri
yaparak, sonra çözüm yolunun ne
olduðunu onlara en devrimci tarzda anlatarak, sonra en devrimci
sloganlarla onlarý yanýmýza çekerek, savaþý böyle durdurup, yeni
bir dünyayý böyle kurabileceðimizi düþünüyorlar herhalde.
Böyle düþünüyorlarsa gerçekten
dehþet!

1917 Devrimi "Ekmek
Ýstiyoruz" sloganýyla
baþladý
Dünya tarihine damgasýný vuran
bazý büyük devrimleri hepimiz
biliriz. Bunlardan birisi 1917 Ekim
Devrimi'dir. Bu devrime yol açan

hýzlý olaylar dizisinin ana halkasý
olan 1917'nin baþýndaki Þubat
Devrimi "Ekmek Ýstiyoruz" sloganýyla yürüyen iþçilerin hareketinin kitleselleþmesi sonucu ortaya
çýktý. Sol örgütler ise bu talebe
burun kývýrmadan hareketi tüm
güçleriyle desteklemeye
baþladýlar. Yani bu devrim
Lenin'in üyesi olduðu Bolþevik
Parti veya herhangi baþka bir partinin sol, sosyalist propagandasýyla baþlamadý. "Ekmek Ýstiyoruz"
sloganlarý kitlelerin hayati ve
öncelikli bir talebi olduðu ve ilk
ayaklanmanýn ana sloganý olduðu
için sanýrým hiçbir aklý evvel
devrimci "bakýn ama, mesele
sadece ekmek meselesi deðil, kapitalizm var, emperyalizm var vs.
vs." gibi bir nutuk atma þansý
bulamamýþtýr. Düþünsenize,
sosyalistin biri ekmek için Çar
aleyhinde öfkeli sloganlar
atýlýrken "Ya, bakýn Çar nedir ki, o
sistemin bir parçasýdýr" diyor.
Komik ama yani mantýk gerçekten
buraya gidiyor. Kitle gösterilerinde, savaþ karþýtý eylemlerde
çýkýp Komünist Manifesto veya
Kapital cümleleri kuracak deðiliz
herhalde.

Devrimci slogan reformist slogan
Sorun kullanýlan sloganlarýn
basitliði, popülerliði vs. deðil,
politik süreçler içindeki anlamýdýr.
Bazen çok keskin ve devrimci
görünen sloganlar gerici bile olabilir, en basitinden iþe yaramaz
olabilir. Ama bazen çok basit
görünen bir slogan devrimci olabilir. Bugün küresel kapitalizmin
küresel saldýrýsýnýn en keskin, en
yýkýcý saldýrýsý ABD tarafýndan
gelmektedir. ABD'nin bu saldýrýsý
dünyadaki her bir bireyi ayrýmsýz
bir þekilde öncelikli olarak
ilgilendirmektedir. ABD saldýrýsý
durdurulmadýðý, engellenmediði,
yavaþlatýlmadýðý takdirde bu
yýkýcý saldýrýnýn geniþlemesi her

türlü ekonomik, demokratik,
yaþamsal hakkýmýzýn elimizden
gitmesine sebep olacaktýr. Bu yüzden bu büyük yýkýcý gücü durdurmak günün en devrimci görevidir.
Bu yýkýcý politikalarýn mimarý ve
en büyük sembolü olan ABD
Baþkaný George W. Bush önemsiz
bir þahsiyet deðildir. Çok çok
önemlidir. Onu yýpratmak, onu
alaþaðý etmek, onu gittiði her
ülkeden kovmak, onun hakim kýlmaya çalýþtýðý fikirleri alay konusu
haline getirmek çok devrimci bir
iþtir. "Gelme Bush" sloganý bu
yüzden çok devrimci bir slogandý.
NATO zirvesine karþý alternatif
olarak önerilen diðer sloganlar,
örneðin "NATO'ya Hayýr" sloganý
neden daha sosyalist veya
devrimcidir? Yani bu slogan þöyle
daha ciddi, daha büyük hedefli,
daha ne bileyim, iri bir slogan
olduðu için mi? Aksine bu slogana kolaylýkla "reformist"
denilebilir. NATO'yu durduracaksýn da ne olacak? ABD yönetimi
granit gibi yerinde kaldýðý sürece
istemezse BM'yi iplemez (ki bunu
gösterdi), isterse NATO'yu
geniþletir, isterse yeniden yapýlandýrýr. Bu yüzden soðuk savaþýn
stalinist sol döneminden genlerinde kalmýþ reflekslerle
NATO'ya karþý çýkmayý esas öncelik olarak görenler asýl reformist
gibi göründüler bize de.

"Gelme Bush" sloganýna
iki kesim karþý: ABD'li
Muhafazakarlar ve bazý
Türk solcularý!
Bazýlarý ise sýrf Küresel BAK'a
çamur atma vesilesi oldu diye
Küresel Barýþ ve Adalet metnini
imzalayan bazý kiþilerin ABD
seçimlerinde Bush'a karþý Kerry'yi
desteklemesinden yola çýkarak,
sýrf “Gelme Bush” diyenlerin "biz
ne ettik?" demelerine yol açacaðý
için seçimleri Kerry'nin kazanmasýný istediðini yazabiliyor açýk

açýk (Bu da sendika.org sitesinden bir yazý!). Yani ABD seçimlerini Kerry kazansýn da bizim
“Gelme Bush”cularýn aklý baþýna gelsin!.. Niye? Çünkü
Bush'la uðraþmak savaþ karþýtý
hareketi sistem dýþý ve sistem
karþýtý olmaktan alýkoyuyormuþ. Ayný mantýkla bu
arkadaþlarýn da desteklediði
12 Eylül karþýtý kampanyayý
da eleþtirebiliriz: Darbeciler
yargýlanacak da ne olacak? Kenan
Evren de kimdi, sistemin bir piyonuydu sadece. Gitsin Kenan
Evren, gelsin Turgut Özal…
Öyleyse Sendika.org yazarý Kenan
Evren’i desteklemeli.

SOL

ÜZERÝN
E
TARTIÞ
MALAR

Pop solculuk
Söz konusu "radikal" yazýlarýn
ikinci ana vurgusu “Gelme Bush”
kapmayasý ve diðer kampanyalarda kullanýlan sloganlarýn, logolarýn, dövizlerin, atýlan sloganlarýn, kortej þeklinin, kortejde
yürüyüþ þeklinin "pop" olmasý
(bazýlarý böyle ifade ediyor
gerçekten). Barýþarock hakkýndaki
bir yazýda da "Cenova'dan kalkan
tren Türkiye'den geçmez" gibi bir
þey denmiþti. Yani deniliyor ki,
böyle sevimli olacaðýz diye
uðraþýrsanýz, devrimci söylemi
eðip büker, kitlelerin politikayý
algýlayýþ biçimini burjuva popüler
kültürünün, onun medyasýnýn ve
sairesinin etkisi altýnda
býrakýrsýnýz.. Bir de tabi, "bunlar
Türk kültürüne uygun deðil"
hikayesi.
Bu tür eleþtiri sahipleri de yine
stalinist, popülist ve milliyetçi
solun tüm olumsuz geleneðini
hala yaþamaya devam etmektedirler. Tüm bu sol gelenek hep
"devrimci milliyetçilik", "devrimci
ciddiyet", "devrimci keskinlik"
gibi aslýnda sosyalizm
geleneðinde olmayan kavramlar
ve alýþkanlýklar üretmiþtir. Hangi
devrimde veya büyük halk
hareketinde görülmüþtür sadece

ve
sadece
ciddi ve sert olan sloganlarla,
sadece ve sadece sert yazý tipleriyle yazýlmýþ tuðla gibi pankartlar taþýyan, sadece devrimci
marþlar söyleyen "beþerli kortej"
halinde yürüyen kitleler? Böyle
bir þey yoktur. Ne geçmiþte ne de
günümüzde. Böyle þeyler eski
solun resmi tarihinde vardýr
sadece. Son yýllarýn en büyük
hareketlerinden biri olan
Arjantin'deki isyanda Devlet
Baþkanýný helikopterle kaçmaya
zorlamak, otoyollarý kuþatmak,
fabrikalarý, marketleri ele
geçirmek gibi "ciddi" iþler yapan
insanlarýn yürüyüþ kortejlerindeki
düzensizlik ve karmaþa (!) onlarýn
yaptýðý iþlerin ciddiyetini mi azalttý?
Türkiye'deki “Gelme Bush”
kampanyasý veya benzer diðer
çalýþmalarý yapanlarýn kullandýklarý yöntemler ve araçlar ABD
emperyalizmine karþý mücadelenin kitleselleþmesini saðlayan
yöntemler ve araçlardýr. Bu yüzden ne kadar çeþitlendirilseler
azdýr.
"Cenova'dan kalkan tren" meselesi ise dar görüþlülüðün ve milliyetçiliðin bir ifadesidir. Bu sol
böyle kaldýkça Cenova'dan,
Seattle'dan, Londra'dan, Buenos
Aires'ten, Brezilya'dan,
Baðdat'tan… Ýstanbul'dan kalkan
trenler, neþeli þarkýlarýyla baþka
bir dünyayý kurarken, bu solcularýn da üzerinden geçmek zorunda kalacaktýr maalesef.
Erkan KARA

Türk solunun harakirisi!!!
Sol kapitalizmi yok etmeye
kararlýysa, harakiri yapmayýp da
kýlýcýyla burjuva iliþkilerine, sermayenin egemenliðine karþý
mücadele edecekse, anti kapitalist
hareketten öðrenmek zorunda.
Öðrenmek için de bu hareketin
anti kapitalist olduðunu
öðrenerek iþe baþlamak zorunda.
Seattle'da baþlayan hareket anti
kapitalisttir. Sadece bir çok
aktivistin kendisini bu terimle
tanýmlamasýndan dolayý deðil
üstelik. Eylemlere katýlanlarýn
ezici çoðunluðu, kapitalizmi bir
bütün olarak yerinden etmenin
mümkün ve hatta belki de arzu
edilir olduðunu düþünüyor. Yani,
çevre sorunlarý, Üçüncü Dünya
borçlanmasý, serbest ticaret vs gibi
tek tek konularla ilgili kampanyalar örgütlese de zaman zaman
çok daha genel kampanyalar da
örgütlüyor. En önemlisi, kampanyalarýn aktivistleri farklý adaletsizliklerin ve küresel tehlikelerin
birbiriyle baðlantýlý olduðunu
farkýnda. Bu yüzden, anti kapitalistler kapitalist sistem hakkýnda,
köklü gelenekleriyle hareket eden
dev gibi sol örgütler kadar keskin
bir bilince sahip. (Aleks Collinicos,
Anti-kapitalist Manifesto, sf.15-16,

Literatür Yayýnlarý, Ocak 2004.)
Hareketin sol eleþtirmenleri,
kapitalizmin Marksist analizini
yapmadýðý için hareketin niteliðini
tartýþtýklarýnda, akla, bu eleþtirmenlerin kapitalizmi ne kadar
analiz edebildiði geliyor hemen.
Anti kapitalist hareketin tekrar
tekrar ders çýkartýlmasý gereken
bir önemli özelliði de kampanyalarýnda kapsayýcý olmayý "tercih" etmesi. Savaþa karþý 2003
yýlýnda doruða çýkan hareketlilik,
bu yaygýnlýðýný, savaþ karþýtý organizasyonlarýn, savaþa hangi
nedenle olursa olsun karþý çýkan
tüm kesim, örgüt ve bireyleri kapsamak konusundaki kýskançlýðýna
borçluydu. Hareket bu
kýskançlýðýnda ýsrarlý. Ama sol
bunu anlamak istemiyor ve
harakirisini devam ettiriyor.
Irak'ýn iþgalinden sonra, savaþa
karþý kampanyanýn Bush'a odaklanmasý, aktivistlerin, savaþýn kapitalist sistemle iliþkisini kuramamak gibi bir basiretsizliðinden
kaynaklanmýyor. Tersine, bunun
nedeni, Bush ve kabinesi, dev þirketler, sermayenin rekabeti, ABD
emperyalizminin hegemonya giriþimleri gibi bir dizi baðlantýyý
büyük kitlelerin daha rahat kura-

bilmesi ve iþgale ve emperyalizme
karþý bir kampanyanýn kitleselliðini saðlamada Bush isminin birleþtirici bir odak olarak iþlev
görmesidir. Savaþ karþýtý aktivistleri çok saf görmemek gerek,
Bush'un tecavüzcü Coþkun'dan
daha farklý bir rolü olduðunu, anti
kapitalistler Bush'un skandal
seçim zaferinden hemen sonra
teþhir etmeye baþlamýþlardý.
Sistemden kopuk bir Bush olamaz, Bush'un katilliði ve aptallýðýný teþhir etmek de hiçbir kampanyanýn tek baþýna amacý olamaz. Bush sadece bir figüran
olmamakla kalmýyor, emperyalizmin küresel hegemonya sorununa yanýt olan "Yeni Amerikan
Yüzyýlý projesi"nin kurumsal temsilcisi olarak öne çýkýyor. Bush'a
karþý yaygýn ve birleþik bir kampanya yapma becerisini "sistemi
eleþtirmiyorsunuz" diyerek
eleþtiren sol, eski solun geleneksel, soyut ve tek baþýna sistem
eleþtirisinin hiçbir sistem karþýtý
bilinç geliþtirmediðini görmeyerek
harakirisine ýsrarla devam ediyor.
Son olarak, anti kapitalistlerin
eylemlerinde farklý eylem biçimlerini tercih etmesi, kortejlerde
zýplanmasý ve ritmik sloganlar

atýlmasý da eleþtirilerden nasibini
alýyor. Bir çok eylemde bu kortejlerde bulundum ama hiçbir
zaman zapt ettiðimiz alaný geçici
olarak özgürleþtirdiðimizi, bir anti
iktidar yaratmayý hedeflediðimizi
düþünmedim. Bu konuda savaþ
karþýtý aktivistlerden Memet Ali
Alabora'nýn dediði gibi, "Bizim
buradaki meselemiz 'þenlikli
siyaset yapacaðýz' deyip olayý bir
reklam kampanyasý hâline
getirmek deðil. Ama þu doðru;
evet bu iþin içinde þenlik de var,
þölen de var. Biz ayný zamanda
sokakta çok da eðleniyoruz. Ama
bu, yaptýðýmýz iþin eðlenceli bir iþ
olduðu anlamýna gelmez. Ciddi
bir iþ yapýyoruz; ama asýk suratlý
bir iþ yapmýyoruz."
Buna þu fikri de ekleyebiliriz:
askeri nizam yürüyüþler deðil,
soyut sloganlar deðil, isteyen her
savaþ ve kapitalizm karþýtýnýn
içine girebileceði ve caydýrýcýlýðý
ve militanlýðý kitlesellikte gören,
somut sloganlar atarak öfkesini ve
coþkusunu ifade eden bir kortej
anlayýþý. Bu türden kortejleri anti
iktidar alanlarý olarak görenler,
kortejlerin sloganlarýnýn somutluðuna ve dile getirilen taleplerin
güncelliðine bakmayanlar dörtlü

sýra askeri kortejlerle soyut sloganlar atarak solun harakirisini
derinleþtirmekte serbestler. Ýktidar
alanlarýnýn sosyal devrimlerle
yaratýlabileceðini bilen bizler ise
"Biz anti, anti kapitalistiz, kapitalizm öldürür, kapitalizmi öldürelim" demeye devam edeceðiz.
Þenol KARAKAÞ

Michael Albert Ýstanbul'daydý
ABD'de Vietnam Savaþý'na
karþý muhalefet etmiþ ve
günümüzde Bush'un
savaþlarýna karþý aktif
mücadeleye devam eden bir
avuç tutarlý muhaliften biri
olan Michael Albert geçtiðimiz hafta Ýstanbul'a geldi.
Boðaziçi Üniversitesi'nin
yaný sýra Karakedi Kültür
Merkezi'nde de konuþan
Michael Albert'in bu toplantýsýna 150 kiþi katýldý.
Michael Albert Diyarba-kýr'da da bir konuþma yaptý.
Michael'ýn özelliði sadece
muhalif bir hareketin
parçasý olmakla sýnýrlý deðil.
O, ayný zamanda karþý çýktýðý deðerlerin yerine ne
konulmasý gerektiði konusunda da arayýþ içindeki
aktivist bir aydýn. Kapitalizme karþý geliþtirdiði "katýlýmcý ekonomi" gibi vizyon
giriþimlerinin yaný sýra,
toplumsal deðiþimin stratejileri üzerine de kafa yoran,
entelektüel çabalarýný,
aktivizm ile birleþtirebilen
sayýlý muhaliflerden biri.
Türkiye'den antikapitalistlerin Michael ile tartýþma
olanaðý kaçýrýlmaz bir fýrsat
oldu. Toplumsal deðiþim ve
mücadele konusunda söz
sahibi olma iddiasýndaki
çok sayýda kiþinin toplantýlara ilgisizliði ise dikkat
çekiciydi.
Michael, Ýstanbul'da

Boðaziçi Üniversitesi ve
Karakedi Kültür
Merkezi'nde düzenlenen
toplantýlarda, "kapitalizm
sonrasý yaþam" adý altýnda,
ekonomik vizyonunu anlattý. Eylül ayý baþýnda Aram
Yayýncýlýk'tan çýkan
"Katýlýmcý Ekonomi:
Kapitalizmden Sonra
Yaþam" adlý kitabýnýn
tanýtýmý niteliðindeki
söyleþilerde, aðýrlýkla kapitalizmi aþarken solun hangi
deðerleri sahiplenmesi
gerektiði konusundaki
görüþleri öne çýktý.
Michael'ýn söz konusu ettiði
deðerler þöyle: dayanýþma,
çeþitlilik, hakkaniyet,
özyönetim, sürdürülebilir
büyüme, sýnýfsýz bir toplum.
Michael konuþmasýnda
ayrýca "iktidar zemini"ni
kaldýrmak ve "dengeli iþ
bölümü" oluþturmak gerektiðini vurguladý. Beyaz
yakalý iþçileri "koordine
edici sýnýf" olarak tanýmlarken, tüm bu deðerlerin
gerçekleþmesi için ise
piyasanýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðinin altýný
çizdi.
Michael her ne kadar bu
deðerlerin toplamýna
"sosyalizm" demiyorsa da,
"katýlýmcý ekonomi" adý
altýnda öne sürdüðü fikirler,
devrimci marksistlerin de
sahiplenmesi gereken

evrensel deðerleri içeriyor.
Kapitalizmi aþmanýn yöntemi ve bu konudaki mücadelenin seyri konusunda, yani
stratejilerde bir takým
ayrýlýklara düþüyoruz,
ancak temel konularda
anlaþýyoruz. Michael ile
ayrýlýklarýmýz, temel olarak
kapitalizmden, sýnýfsýz
topluma geçiþ aþamasýndaki
stratejilerle ilgili.
Michael, kapitalizmi "þiddet" yoluyla aþmanýn yanlýþ
olduðunu, günümüzde
"devleti yýkarak" bir devrim
gerçekleþtirmenin olanaklý
olmadýðýný ileri sürüyor.
Bunun karþýsýnda, Kuzey
Amerika'da oldukça yaygýn
olarak benimsenen, Zapatist
hareketten ödünç alýnmýþ,
ancak pratikte bir çok kez

yanlýþlýðý kanýtlanmýþ olan
bir anlayýþa dayanan, karþýt
güçlerle 'konsensüs' saðlanmasý; bu zeminin giderek
geniþletilmesi; kapitalist
devlet organlarýnýn içeriden
giderek fonksiyonlarýnýn
azaltýlmasý ve böylece ele
geçirilen alanlarýn
geniþletilmesi yoluyla kapitalizmin aþýlabileceðine
inanýyor. Bu anlayýþ,
otonom hareketin bir çok
kanadý tarafýndan benimsendi ve pratikte uygulanmaya çalýþýldý. Ancak
Zapatist hareketin bugünkü
halinden de anlaþýlabileceði
gibi, baþarýsýz kaldý.
Meksika hükümeti,
Zapatistlerin tüm konsensüs çabalarýna sýrtýný döndü;
hareketin kazanýmlarý,
silahlý mücadelenin
baþladýðý 1994'ten de geriye
gitti. Öte yandan, 2001 yýlýnda G8'lere karþý Disobbedienti (Ýtalyan otonom hareketi) tarafýndan Cenova'da
uygulanan taktik, kapitalist
Ýtalyan devletinin uyguladýðý þiddet karþýsýnda, bütünüyle baþarýsýzlýða uðratýldý. Bu baþarýsýzlýktan sonra hareketin liderliði, taktiklerinin yanlýþlýðýný itiraf ederek, yeniden gözden geçirme zorunluluðu hissetti.
Michael ile anlaþtýðýmýz
noktalar, bugün küresel
kapitalizme karþý mücadele

eden hareketin de benimsediði deðerler.
Hareketin en önemli özelliklerinden biri, çeþitliliði
barýndýrýyor olmasý. Bu
sadece farklý renkler, farklý
kültürler anlamýna gelmiyor. Ayný zamanda farklý
görüþler, farklý politik
gelenekler da demek. Bu,
küresel kapitalizmin ortaya
çýkardýðý sorunlara isyan
eden; adaletsizliðe, eþitsizliðe, þirketlerin
hakimiyetine karþý
mücadele eden, yerine
insaný ve doðayý merkezine
alan bir baþka dünyaya
özlem duyan herkesi kapsayan bir çeþitlilik.
Böylesine bir çeþitlilik,
kuþku yok ki, kapitalizmi
aþmada birden fazla
çözüme sahip olacaktýr.
Devrim, merkezde kurmaylarýn olduðu, emir-komuta
düzeniyle yukarýdan
aþaðýya gerçekleþtirilen bir
olgu deðil. Tüm toplumsal
yapýlarýn altüst olduðu,
toplumun her kesiminin
deðerlerinin parçalanarak,
ezilenlerin tarihin sahnesine
özne olarak çýktýðý radikal
bir süreç. Bu anlamýyla
"çeþitlilik" hareketimizin
zenginliðini ifade ediyor.
Michael, bu çeþitliliðe
gerçek anlamýyla zenginlik
katan devrimcilerden biri.
F. Levent ÞENSEVER
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Güçleri yapýþtýrmak deðil,

Gücü artýrmak için birlik

Türkiye'de son birkaç
yýldýr çok çeþitli sol birlik
deneyleri yaþandý. Son
genel seçimlerdeki "Emek,
Barýþ, Demokrasi Bloku" ile
son yerel seçimlerdeki
Demokratik Güç Birliði
seçim birlikleri idi. Emek,
Barýþ, Demokrasi Bloku bir
süre seçimler sonrasýnda da
devam etmeye çalýþtý.
Bunlar dýþýnda da ABD'nin
Irak'ý iþgaline karþý çeþitli
birlikler oluþtu. Irak'ta
Savaþa Hayýr
Koordinasyonu önce çok
geniþ bir birlikken iþgalin
baþlamasýndan sonra
bileþenlerinin önemli
bölümünün ayrýlmasýyla
küçük bir birlik olarak
kaldý. Daha sonra Irak'ta
Ýþgale Hayýr
Koordinasyonu, Bush ve
NATO Karþýtý Birlik
adlarýyla devam etti bu birlik. Savaþ ve Irak iþgaliyle
ilgili olan bu birlikler dýþýnda da zaman zaman çeþitli
sorunlar etrafýnda birlikler

kuruldu. Birçok yerde kurulan Hücre Karþýtý Platform
gibi birlikleri de buna örnek
verebiliriz.
Tüm bu birliklerin sorunu
birliði oluþturan sol örgütlerin sadece kendilerinden
ibaret bir birlik kurmaya
çalýþmalarý. Bu birlikler
zaten toplumdan uzak olan
ve gerçekten nicelik olarak
küçük olan örgütleri bir
araya getirmekten baþka bir
þey yapmadýlar. Bir araya
gelmeleri, sayýlarýnýn artmasýna, toplumla daha fazla
yakýnlaþmaya yol açmadý.
Özellikle savaþa karþý
mücadele içinde oluþan sol
birlikler, savaþ karþýtý
hareket içindeki olumlu
çabalara karþý mücadeleyi
öne çýkararak mücadelenin
geliþmesinin önünde engel
bile oldular.
Birlikten amaçlanan þey,
savaþa karþý daha güçlü bir
mücadeleyse, birlik modeli
olarak örgütlerin birliðini
görmektense daha baþka

birlikler yaratmak gerekiyor. Birlik, öyle bir þey olmalý
ki savaþa karþý çýkan
herkesin gücünün birleþeceði bir platform haline
gelebilmeli. Yani sadece
emperyalizme ve kapitalizme karþý olduðu, sosyalist
olduðu için savaþa karþý
çýkanlarý deðil, hangi
nedenle olursa olsun savaþa
karþý çýkan herkesi bir araya
getirmeli. Çünkü diðer türlüsü zaten iþe yaramaz. Bu
ülkedeki sosyalistlerin hepsini bir araya getirseniz
býrakýn ABD'nin terörünü
durdurmayý, topluma derdini doðru düzgün anlatamaz haldedir. Zaten bu sol
bir araya geldiðinde bazen
gerçekten de anlaþýlmasý
güç olan "ilkeler", "teoriler",
"politikalar" adýna burjuva
politikacýlarý gibi saatler,
günler süren pazarlýklar
yapýlmakta, yazýlacak
bildiriler, yapýlacak konuþmalar, atýlacak sloganlar,
sahneye çýkacak þarkýcýlar,
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kortej sýralamasý vs. vs. gibi
konularýn her biri çýlgýn bir
güç dengesi mücadelesi
konusu haline gelmektedir.
Ýster savaþ konusunda
olsun, isterse daha genel bir
toplumsal mücadele programý etrafýnda olsun,
kurulacak birlikler toplumsal muhalefetin kabul edebileceði, onun önünü açacak net ve anlaþýlýr talep ve
sloganlara sahip olmak
zorunda. Çünkü, mücadele
halindeki kitleleri gerçekten
kendi etkilerinden daha
büyük bir güç haline getirecek birlik için böyle bir
amaç birliði gerekir. Çünkü
henüz mücadeleye katýlmamýþ ve katýlmasý mutlaka
gerekli olan kitleler ancak
böyle talep ve sloganlarý
ciddiye alýr.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu bu konuda
henüz yeni de olsa olumlu
bir deneyimdir. Bu birlik
içindeki tüm köken farklýlýklarýna raðmen, birlikte

olan insanlar birbirlerinden
farklý yeni bir güç ve enerji
yaratmaktadýr. Bu birlik,
bugüne kadar mücadele
içinde olmayan insanlarýn
mücadeleye katýlabileceði
yeni bir kampanya birliði
ortamý saðlamaktadýr.
Temel konularda anlaþýldýðý
için, baþka mücadele alanlarýnýn konularý bu birliðe
dayatýlmadýðý için birlik
içindeki herkes, diðerlerinin
çabasýnýn birliði
güçlendirdiðinin farkýndadýr ve bu da gerçek bir
birlik ruhu yaratmaktadýr.
Bu olumlu deneyim,
önümüzdeki dönemde hem
Küresel BAK'ýn nasýl daha
da geliþebileceði, hem de
yeni birliklerin nasýl olmasý
gerektiði konusunda önemli
özelliklere sahiptir. Geniþ
kitlelerle buluþmak için talepleri, amaçlarý belli ve samimi birlikleri güçlendirmek
gerekiyor.
Erkan KARA

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Aþaðýdan
sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim
araçlarýna kolektif olarak el
koyup üretimi ve daðýtýmý
kontrol etmesiyle
mümkündür.

Reform deðil,
devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini,
egemen sýnýfý korumak
için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapita-listidir.
-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki
bürokratik egemen sýnýfa
karþý mücadelesini destekler.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist
bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr.
-Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir
sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz
vermeye çaðýrýyoruz.
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yeni bir hareket için sorularýmýza cevaplarý tartýþýyoruz

antikapitalist forum
28-31 ekim 2004 - istanbul
4 günde 16 toplantý

Örneðine çok sýk rastlamadýðýmýz heyecanlý günler
yaþýyoruz. Bir yandan ABD'nin savaþ ve iþgal politikalarýnýn yarattýðý yýkým ve cinayetler hüküm
sürüyor. Diðer yandan küresel sermaye IMF'siyle,
DTÖ' süyle özelleþtirmeye, iþsizleþtirmeye,
sendikasýzlaþtýrmaya, kýsaca neo liberal politikalarý
uygulamaya devam ediyor.
Ama, bu kez istedikleri gibi at koþturamýyorlar.
Dünya ne savaþlara gözünü kapýyor ne de
emekçiler neo liberal politikalar uysalca boyun
eðiyor.
Irak halký ABD ve ortaklarýna diþiyle týrnaðýyla
direniyor. Ýþgale boyun eðmiyor.
Anti kapitalist hareket de boþ durmuyor. Bir yandan savaþa karþý milyonlarca insaný harekete geçir-

z 21. yüzyýl ve iþçi sýnýfý
z Sosyal Forum hareketleri
z McDonald's Cumhuriyeti
z Küresel sermayenin doðaya savaþý
z Nasýl bir demokrasi istiyoruz?
z Türkiye AB'ye girebilir mi?
z Che, enternasyonalist, devrimci
z Kapitalizm sonrasý yaþam
z Nasýl bir þehirde yaþamak
istiyoruz?
z Toplumsal cinsiyet ve sömürü
z Irak: Savaþ, direniþ ve devrim
z Antikapitalist manifesto
z Nasýl bir devrimci parti?
z Ýslam, büyük sermaye ve AKP
z Müzik, politika ve devrim

erek Irak halkýnýn direniþine omuz veriyor, ayný
anda diðer yandan da neo liberal politikalara,
küresel sermayenin kurumlarýna karþý direniyor.
Anti kapitalist hareket, canlý, son derece dinamik.
Fakat hareket sadece eylemlerden ibaret deðil.
Aktivistler tartýþýyor.
Bir yandan mücadele ediyor, kapitalizme meydan
okuyor. Ama diðer yandan bir an bile ara vermeden sistemi yok etme arzusunu nasýl gerçekleþtireceðini, nasýl örgütleneceðini, sistemi devirecek
gücün ne olduðunu, kampanyalarýn politik içeriðini, baþka bir dünyayý nasýl kuracaðýmýzý tartýþýyor.
Gelin, Anti Kapitalist Forum'da bu tartýþmalarý
birlikte yapalým.
Birlikte tartýþalým, birlikte deðiþtirelim.
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