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Mehmet Aðar
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Bush
politikalarý ve
emperyalizmin
çýkmazý
sayfa: 5

Yoksulluðu, iþsizliði,
baský ve zulmü

AB mi çözecek?
AKP hükümetinin en önemli
hedefi gerçekleþti. Türkiye
Avrupa Birliði’ne katýlma
görüþmeleri için gün aldý.
Hemen hemen bütün
Avrupalý politikacýlar bu
görüþmelerin 10-115 yýl süreceði ni söylüyorlar.
Yani AB’ye girmek yakýn
zamanda mümkün deðil. 10-115
yýl sonra ise hangi siyasal

geliþmeler olur belli deðil.
AB þimdiye kadar
Türkiye’den kimi siyasi tale plerde bulundu. Oysa asýl en
önemli geliþmeler ekonomik
alanda yaþanýyor.
Emekçi halk uzun bir süredir
AB’ye girme hayalinin faturasýný ödüyor. Yoksulluk, iþsizlik hep yeni liberal politikalarýn, IMF’nin ve AB’nin

BUSH’A HAYIR,
IRAK’TA ÝÞGALE SON

dayatmalarýnýn ürünü.
Þimdi, 10-115 yýl sürecek
görüþmeler sýrasýnda AB
Türkiye’den çok daha fazla
kemer sýkmasýný isteyecek.
Emekçiler iyi biliyor ki sýkýlacak kemer zenginlerinki deðil,
emekçilerin kemeri olacak.
Öyleyse, býrakalým zenginler,
sermaydarlar girsin AB’ye. Bizi
rahat býraksýnlar yeter...
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Taksim Gezi Parký
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karþýtlarý
Lübnan’da
toplandý
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sayfa: 12

Irkçýlýðýn
belgesi
olur mu?
Rýdvan Akar

sayfa: 13

Bu toplum
nasýl
deðiþecek?
Roni Margulies
sayfa:13
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HABERLER
KESK'in talepleri

Toplu görüþmelerde
En düþük maaþ 840 milyon lira
Kira yardýmý 154 milyon lira
Her çocuk için 38 milyon lira ücret yardýmý
Çalýþmayan eþ için 96 milyon lira ücret yardýmý

AKP'den yüz kýzartýcý suç:
Kamu çalýþanlarýna %10 zam!

"IMF programý deðil
halk için sosyal program"
KESK, toplu görüþmelerde bir dizi kentte eylemler yaptý. Eylemin temel
talebi IMF için deðil halk
için program yapýlmasýydý.
Ýzmir'de KESK'e baðlý
Þubeler Platformu üyesi
kamu emekçileri Bornova'da düzenlenen basýn açýklamasýnda AKP hükümetine karþý öfkeli sloganlar

attýlar. Eyleme yaklaþýk 2
bin kamu çalýþaný katýldý.
"Ýþsizliðe yoksulluða ve
haksýzlýða boyun eðmeyeceðiz", pankartýnýn taþýndýðý eylemde sýk sýk IMF ve
AKP karþýtý sloganlar atýldý.
Eyleme Türk-Ýþ ve DÝSK
temsilcileri destek verdi.
Adana'da kamu çalýþanlarý, "Sözleþmeli personel

olmayacaðýz" sloganýyla
miting yaptý. Mitinge yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý.
Sinop'taki gösteriye yaklaþýk 1000 kiþi katýldý.
Antalya- Gösteriye yaklaþýk 1000 kiþi katýldý.
Bu eylemlerin yanýnda
Çorum, Manisa, Antep,
Edirne ve Zonguldak'ta da
eylemler gerçekleþti.

Diyarbakýr'da ise yaklaþýk 3
bin kamu çalýþanýn katýldýðý
gösteri oldukça coþkulu
geçti. "Direne direne
kazanacaðýz", "Yaþasýn
halklarýn kardeþliði", "Biji
aþiti" sloganlarýnýn atýldýðý
eylemde de ayný talep dile
getiriliyordu: "IMF'ye deðil,
halka bütçe",

Bu paþa þakayý hak ediyor. . .
19 Eylül tarihli Milliyet
Gazetesi'nde bir "Türk
büyüðü" ile yapýlan bir
röportaj yayýnlandý. Bu
büyük insan, hiç kuþkumuz olamazdý ki, uzun yýllar askerlik mesleðini icra
etmiþti: Emekli Korgeneral
Hasan Kundakçý.
Kundakçý, sadece asker
deðil, Türkiye'deki tüm
askerler gibi, memleketin
bir dizi sorunu hakkýnda
çözüm önerilerine sahip
siyaset erbabý arasýnda
yerini alan bir yazar ayný
zamanda. 1990'lý yýllarýn
ilk yarýsýnda, Kürt halkýna
karþý þiddetlenen askeri
operasyonlar sýrasýnda
komutanlýk yapan
Kundakçý, anýlarýný bir
kitap haline getirmeyi de
ihmal etmemiþ.
Kundakçý'nýn Milliyet'te
yayýnlanan röportajý, bir
döneme, bir dönemin

acýlarýndan sorumlu olan
bir zihniyete baþarýyla ýþýk
tutuyor. Elleri titremiyor
yani, açýk açýk konuþuyor.
Röportaj, 1989'da, Kürt
illerinden Cizre'de,
Yeþilyurt köylülerinin
yaþadýðý "dýþký yedirme"
olayýna geldiðinde,
Kundakçý olayý yalanlýyor
ve "O bir þakaydý" diyor.
Þaka!!! Üniforma giymiþ
insanlarýn bazý insanlara
bok yedirmesi olayýna
ancak kirli savaþ komutanlýðý yapmýþ bir zihniyet bu
espri dozu yüksek bakýþ
açýsýyla yaklaþabilirdi.
Þaka!!! Röportajý yapan
gazetecinin ve Milliyet
yazarlarýndan Hasan
Cemal'in "Paþa" diyerek
seslendikleri Emekli
Korgeneralin espri anlayýþý
buz gibi, ölüm gibi soðuk.
Kirli savaþ döneminde
öldürülen 25 bin Kürt, þaka

mý? Boþaltýlan 3000 köy,
þaka mý?
Aralarýnda Musa Anter
gibi gazeteci ve aydýnlarýn,
Mehmet Sincar gibi milletvekillerinin de olduðu
"faili meçhul" saldýrýlar,
þaka mý? Mehmet Aðar'ýn
vakti zamanýnda "1000
operasyon yaptýk" demesi
de þaka olsa gerek…
Ya Leyla Zana ve
arkadaþlarý þakacýktan mý
yýllarca hapiste kaldýlar?
Ýþin gerçekten de þaka
gibi olan yaný ise, o
dönem, Celal Baþlangýç
gibi gazetecilerin her türlü
baský ve engellemeye pirim
vermeden üstüne üstüne
gitmesine raðmen, dýþký
yedirme olayýnýn,
Türkiye'de yargý konusu
olamamasý. Olay, Avrupa
Ýnsan Haklarý
Mahkemesi'nde deðerlendirmeye alýndý ve

Türkiye burada dýþký
yedirilme vakasýndan
dolayý Yeþilyurt köylülerine tazminat ödemeye
mahkûm edildi.
Emekli korgeneral, emekli emeksiz tüm askerler
gibi konuþmaya meraklý
deðil sadece, ayný zamanda yalan beyanda
bulunuyor. Dramatik olan
ise "Paþa" beyle bu röportajýn yayýnlandýðý gazetenin
internet sitesinde þu
haberin yer almasýydý:
"Gümüþhane Þiran'da
operasyon yapan jandarmanýn, domuz avýna çýkan
silahlý köylüleri terörist
zannederek ateþ açmasý
sonucu 2 kiþi öldü, 2 kiþi
de yaralandý."
Ýþte bu da bir þaka!!!
Ýnsan, bu tür askerlere
anladýklarý dilde þaka yapmamak için kendini zor
tutuyor!

DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
Uluslararasý Sosyalist Hareket’le, dünya küreselleþme karþýtlarýyla,
anti-kapitalistlerle, savaþ karþýtlarýyla iliþki kurmak istiyorsanýz

http://www.sosyalistisci.org
Hertürlü bilgi için: 0536 - 335 10 19
z Ýstanbul-Beyoðlu: 0536 - 259 73 64 z Kadýköy: 0536 - 637 81 99 z Ankara: 0535 - 514 11 73 z
Ýzmir:0537-624 49 08 z Manisa-Akhisar: 0544 - 515 62 59 z Antalya: 0537 - 391 06 32 z Balýkesir: 0555 398 86 45 z Bursa: 0535-422 3965 z Denizli: 0543 - 476 27 88 z Karabük: 0533 - 772 54 93

Eylül ayýnýn ikinci yarýsýnda hýz kazanan hükümetle
kamu çalýþanlarý arasýndaki toplu görüþmeler uzlaþmazlýkla sona erdi. Aylardýr ekonominin düzeldiðini,
enflasyonun düþtüðünü, büyüme artýþýnýn her geçen
dönem hýzlandýðýný anlatan AKP hükümeti, sýra kamu
çalýþanlarýna yapýlacak zamma geldiðinde gerçek
yüzünü gösterdi. Pazarlýklarýn sonucunda hükümetin
önerdiði zam oraný, %10 oldu.
Kamu çalýþanlarýnýn bu rakamý kabul etmesi beklenemezdi. Memur-Sen ve Türk Kamu-Sen hükümetin zam
önerisin kabul ederken, KESK, görüþmelerin sonucunda
Uzlaþmazlýk Kurulu'na gitmeye karar verdi.

Kamu çalýþanlarý fakirleþtiriliyor
AKP hükümeti kamu emekçilerini açlýk sýnýrýnda çalýþmaya zorluyor. Kamu çalýþanlarýnýn yüzde 65'i 750 milyon liranýn altýnda ücret alýyor. Sadece 2003 yýlýnda kamu
çalýþanlarýnýn ücretinde reel erime, yüzde 7'nin üzerinde.
Ücret daðýlýmý adaletsizliði ise son hýzla devam ediyor.
Bugün kamuda en düþük ücret alanla, en yüksek ücret
alan arasýndaki fark 6 katý buldu. Avrupa ülkesinde
asgari ücret ortalama 1000 euronun üzerindeyken
Türkiye'de kamu çalýþanlarýnýn ortalama aylýðý, sadece
375 euro.
Bu manzara içinde %10 zam önerisi, AKP'nin kamu
çalýþanlarýný defterden silmeye çalýþtýðýný gösteriyor.

Cop ve biber gazý:
Ýþte AKP demokrasisi
AKP hükümetinin
sözcüleri her bulduklarý
platformda demokrasiden söz ediyorlar. Her
zaman olduðu gibi
demokrasinin ne kadar
geliþtiðinin göstergesi
sokaklarda yaþananlar
oluyor.
Ýstanbul'daki KESK
eylemine polis biber
gazlarý ve joplarla
saldýrdý. Saraçhane'de
toplanan 500 kamu
çalýþaný yürümek isteyince polis barikat
kurdu. KESK Genel
Sekreteri Mustafa
Avcý'nýn uzun bir arbededen sonra yaptýðý
basýn açýklamasý sýrasýn-

da polis kamu çalýþanlarýna biber gazý sýkarak
saldýrdý.
Bir kamu çalýþaný
soluduðu biber gazýnýn
yoðunluðundan hastaneye kaldýrýldý.
Kamu çalýþanlarýna verilecek zam konusunda
son sözü söyleme yetkisini taþýyan Recep
Tayyip Erdoðan bir yandan %10'luk zam önerisiyle yüz kýzartýcý suç
iþlerken bir yandan da
meydanlarda ve tv
kanallarýnda attýðý
demokrasi nutuklarýnýn
hakkýnýn arayanlarý kapsamadýðýný kanýtlamýþ
oldu.

ABD 7 liman ve 6 alaný kullanacak

Bush'un cinayetlerine
ortak olmayýn!
Geçtiðimiz hafta, ABD tarafýndan gönderilen askeri
malzemenin, Türkiye üzerinden ve Türkiye içinde
nakline iliþkin esaslarý düzenleyen Dýþiþleri Bakanlýðý
tebliðnamesi yürürlüðe girdi.
Tebliðe göre, ABD gemi ve uçaklarýyla Türkiye'ye getirilecek ve buradan götürülecek destek yüklerinin giriþ ve
çýkýþý yedi liman ile altý havaalanýndan yürütülecek.
Limanlar, Ýstanbul, Ýzmir, Ýskenderun, Yumurtalýk,
Antalya, Aksaz-Karaaðaç ve Aðalar. Havaalanlarý ise,
Ankara Esenboða, Ýstanbul Atatürk, Ýzmir Çiðli, Adana
Ýncirlik, Antalya ve Aksaz-Dalaman.
AKP hükümeti 1 Mart'ta baþaramadýðýný, ABD'nin Irak
iþgaline ortak olma isteðini þimdi el altýndan gerçekleþtirmeye çalýþýyor.
Buna dün izin vermedik, bugün de izin vermeyelim.
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BAÞYAZI

Mehmet Aðar mutlaka yargýlanmalý
Þenol KARAKAÞ

AB hayali
Avrupa Birliði’ne girme hayali giderek
bütün ülkeyi kapladý. Zaman zaman tek
gündem maddsi oluyor. Hemen her
konu artýk AB ‘ye girme sorunu ile birlikte ele alýnýyor.
AKP herþeyi AB istiyor diye toplumun
önüne dayarken, her türlü muhalefet ise
AKP’nin her önerisine AB’ye uymaz
diye karþý koyuyor. Zina tartýþmalarý
bunun son örneði idi. Giderek öyle bir
durum doðuyor ki, AB’ye girme durumu olmasa zina suç sayýlmalý ama
AB’ye gireceðimiz için suç olmamalý. Ya
da aslýnda iþkence yapýlmasý doðrudur
ama AB’ye gireceðimiz için iþkenceye
karþý “sýfýr to-llerans” gösterilmeli.
Bir de yasa çýkarmakla bu yasalarý
uygulama sorunu var. AB için bir dizi
yasa çýkarýlýyor. Ama hiçbiri doðru
dürüst uygulanmýyor. Ýþkence bunun en
iyi örneði. Ýþkenceye sözüm ona tolerans yok ama IHD’ye göre yüzlerce
iþkence olayý var.
Bir de gerçek AB’ye uyum yasalarý var.
Bunlar asýl olarak küresel sermayenin
operasyonlarý için uyum yasalarý.
Onlarýn deyimiyle pazar ekonomisine
açýlma yasalarý. Ya da daha doðru bir
deyiþle çokuluslu þirketlere açýk pazar
olma yasalarý. Ýþ buraya gelince topluma
büyük bir yalan dayatýlýyor. AB’ye girersek yabancý yatýrým ve yardým gelecek, durum düzelecek.
Bu iddianýn gerçeklikle hiçbir iliþkisi
yok. Tam tersine AB’ye uyum politikalarý bugüne kadar ki iþsizliðin
artýþýnda en önemli olgulardan birisi.
Ayný þekilde gene AB’ye uyum politikalarý iþçi ve emekçilerin yoksulluðunun baþlýca nedeni.
Türkiye’nin AB’ye katýlmaktan hiçbir
çýkarý yok. Belki büyük sermayedarlar
için AB’ye katýlmak yararlý. Onlar
servetlerini büyütecekler. Ama, yoksul
sýnýflar için, iþçiler, küçük köylüler,
küçük esnaf için, iþsizler için Avrupa
Birliði daha fazla yoksulluk, daha fazla
iþsizlik demek.
Bugüne kadar ki deney bunu gösteriyor. Bundan sonrasýnda da ise daha da
kötü olacak. AB bugüne kadar esas
olarak kimi siyasi taleplerde bulundu.
Siyasi koþullarý ile Türkiye’nin AB’ye
uyumunu talep etti. Bundan sonrasý
Türkiye pazarýnýn AB’ye daha fazla açýlmasý için talepler olacak. Ýþte o vakit
kemerin nasýl sýkýlacaðýný hep birlikte
göreceðiz.
Ýstiyorlarsa sermaye sahipleri AB’ye
girsinler ama bizi, emekçi sýnýflarý rahat
býraksýnlar.
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Bugünlerde ikincisi gösterime giren
popüler bir casusluk filmi var. "Geçmiþi
olmayan adam". Bir CIA ajaný geçmiþini
tümüyle unutmuþ ve film ilerledikçe
yeteneklerini keþfediyor.
Bu filmin senaryosunun Türkiye'deki
Susurluk kazasýndan sonra yazýlmýþ
olmasý kuvvetle muhtemel. Kazadan sað
kurtulan, siyaset-mafya-devlet
üçgeninin bir köþesini oluþturan en
önemli isimlerden birisi dönemin milletvekillerinden, korucubaþý Sedat Eyüp
Bucak'tý.
Bucak, kazadan sonra, 'olaylara iliþkin
hiçbir þey hatýrlamadýðýný' söylemiþti.
Milletvekili dokunulmazlýðýný kullanarak yargýlanmaktan kurtulan Bucak
hakkýnda, daha sonra, ''suç iþlemek için
teþekkül oluþturmak ve bunun yöneticiliðini yapmak'' suçlamasýyla dava açýldý.
Aradan geçen sekiz yýldan sonra
Bucak, elinde çok sayýda gizli dosyayý

mahkemeye sundu. Dosyada çok sayýda
belge, pasaport, resim var.
Bucak, bu dosyalarýn çok gizli
olduðunu, içinde devlet sýrlarýnýn yer
aldýðýný ve bu yüzden belgeleri sekiz
yýldýr sakladýðýný söyledi.
Yani neredeyse Susurluk'ta kaza
geçiren arabada ne iþi olduðunu hatýrlamayan Bucak, kazadan beri devlet sýrlarýnýn devlet sýrlarý olduðunu bile bile
sessiz kalýyormuþ.
Bucak bu tutumuyla, çetesine selam
yolluyor. Sýrlarýný sakladýðýný anlatýyor.
Alttan alta, "devlet için kurþun atan,
kurþun yiyen þerefli"lerden olmaya
devam ettiðini beyan ediyor.
Ama biz, Bucak'ýn devlet sýrrý dediði
pis iliþkilerin neler olduðunu biliyoruz.
Devletin faþistleri tetikçi olarak kullandýðýný, paramiliter çeteler kurduðunu, yüzlerce, belki binlerce
cinayette bu çetelerin devlet adýna görev
yaptýðýný, baþbakanlarýn, ordu komutanlarýnýn, emniyet amirlerinin, yargý

mekanizmasýnýn baþýndaki bir çok
ismin, bir çok büyük sermaye sahibinin,
polislerin ve bakanlarýn bu çetelerle
baðlantýlý olduðunu biliyoruz.
Biliyoruz ve unutmaya da niyetimiz
yok!
Tüm devlet-mafya-siyaset iliþkisinin
odaklandýðý iki isim Abdullah Çatlý ve
Mehmet Aðar. Çatlý kazada çldü.
Mehmet Aðar ise dönemin bakaný.
Susurluk Kazasý'ndan sonra görevinden
istifa etti. Milletvekili dokunulmazlýðýna
sýðýndý ve yargýlanmadý.
Þimdi Aðar'ýn yargýlanmasý zamanýdýr!
Þimdi Aðar'ýn konuþturulmasý
zamandýr!
Bucak yargýlanmalý, hapse girmeli.
Ama pisliðin üstünün örtülmesini
engellemenin tek bir yolu var, pisliðin
baþlarýndan Aðar'ýn yargýlanmasý. Çete
mensuplarýnýn birkaç yýl hapiste kalýp
"görevlerinin" baþýna dönmesini
istemiyorsak Aðar'ýn "sýrlarý"nýn açýklanmasý zorunlu.

Küresel BAK'tan yeni eylem takvimi

"Bush'a hayýr, Irak'ta iþgale son!"
Gelme Bush kampanyasýnýn ardýndan Barýþarock festivalini örgütleyen
Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu, 1
Eylül Dünya Barýþ Günü'nde ve 27
Eylül Filistin Ýntifadasý'nýn yýl
dönümünde eylemler yaptýktan sonra,
yeni bir eylem için harekete geçti.
Küresel BAK 30 Ekim Cumartesi
günü Taksim Gezi Parký'nda "Bush'a
hayýr, Irak'ta iþgale son!" eylemi
düzenleyecek.
Eylem ve etkinlikleri 4 Ekim'de yaptýðý bir basýn toplantýsýyla kamuoyuna
duyuran Küresel BAK adýna basýn
toplantýsýnda konuþan Tolga Temuge
þunlarý söyledi:
"Samara'da yaþananlar Bush'un, ABD
emperyalizminin ne kadar acýmasýz
olduðunu gösteriyor. ABD askerleri
son bir haftadýr Samara ve Felluce'yi
kuþatma altýna aldýlar. 5 bin ABD
askeri evleri basýyor, önüne gelene
ateþ açýyor. Uçaklar kentleri bombalýyor. Ölen Iraklý sayýsý 125'e yükseldi.
Kentlerde su ve elektrik kesik. 12 saat
boyunca sokaða çýkma yasaðý var.
Ýþte bunun adý Irak'ý özgürleþtirme
harekatý!
Ýþte bu Bush'un Irak'ta kitle imha
silahlarý bulma yöntemi!
Irak hapishanelerinde 1000'i aþkýn
Iraklý kadýn ve çocuk, nedenini, niçinini kimsenin bilmeksizin tutuluyor.
Hapiste ne kadar kalacaklar? Bunu da
kimse bilmiyor!
Ýþte ABD iþgalinin bilançosu: Bugün
Irak'ta iþsizlik oraný %70.

Çocuklarýn %35'i okula gidemiyor.
Elektrik ve su sýkýntýsý tehlikeli
boyutlara ulaþtý.
Saðlýk hizmetleri hemen hemen
tümüyle çöktü.
On binlerce sivil Iraklý öldürüldü.
Sokaða çýkma yasaðý, evlerin, camilerin ABD hava harekatlarýyla her an
bombalanmasý ihtimali, kadýnlarýn
maruz kaldýðý tecavüz ve tedirginlik
(...)
Irak halkýnýn yaygýn ve kitlesel karþý
koyuþu, koalisyon güçlerine karþý
verdiði mücadele küresel savaþ þahinlerinin iþini zora soktu. ABD'li askerler
bile artýk Irak'ýn Vietnam'a benzediðinden söz etmeye baþladýlar.
Bizler de küresel savaþ karþýtý
hareketin aktif bir parçasý olarak yeni
bir kampanyaya baþladýðýmýzý duyur-

mak istiyoruz.
Temsilcilerimiz 17-19 Eylül tarihlerinde Beyrut'ta, Dünya savaþ karþýtlarýnýn Ortadoðu Konferansýna
katýldýlar. Bu konferansa katýlan bir
çok ülkeden savaþ karþýtýnýn birleþik
eðilimi, ABD'deki baþkanlýk seçimlerinden önce Bush'a ve savaþý sonuna
kadar savunan kabinesine karþý her
ülkede eylemler örgütlemek.
Ýspanya'da, Ýtalya'da gösteriler
yapýlacak.
Ýngiltere'de ve Hollanda'da da gösteriler yapýlacak. Ekim ayýnýn son haftasý, Bush'a, savaþa ve iþgale karþý gösterilerle geçecek.
Biz de Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu aktivistleri, 30 Ekim
Cumartesi günü saat 13:00'da, "Bush'a
hayýr-Irak'ta iþgale son" demek için bir
basýn açýklamasý yapacaðýz. Ayný
zamanda, bugünden itibaren, yeni bir
imza kampanyasý baþlattýðýmýzý da
duyurmak istiyoruz.
ABD'nin Irak'ta yenilmesi, Irak'ý terk
etmesi ve Bush'un bir savaþ suçlusu
olarak yargýlanmasý için
sürdürdüðümüz küresel mücadele
devam ediyor. Kazanana kadar da
durmamaya kararlýyýz."
Ýþgali durduruncaya kadar, Bush'u
dünyanýn yakasýndan def edinceye
kadar durmamaya kararlý olan tüm
savaþ karþýtlarý Küresel BAK'ýn 30
Ekim'de Taksim'de yapacaðý gösteriye
katýlmalý, hatta gösteriyi bugünden
örgütlemeye çalýþmalýdýr.

Bush’a hayýr! Irak’ta iþgale son!
Artýk yeter!!!

Düþ dünyanýn yakasýndan Bush demek için
Sesimizi, yüreðimizi, kýzgýnlýðýmýzý ve umudumuzu birleþtirelim
30 Ekim’de
Taksim Gezi Parký’nda, saat: 13.00

BUSH
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Türk þirketleri derhal Irak'tan çekilmelidir
Ünlü gazeteci Robert Fisk,
bir yazýsýnda "eðer Irak'ta
petrol çýkarýlýyor olmasaydý
da pancar yetiþtiriliyor
olsaydý, bana, yine de
Amerika'nýn Irak'a saldýracaðýný söylemeyin" diyor.
Dünyanýn ikinci büyük
petrol rezervine sahip Irak,
daha savaþ baþlamadan
sadece petrol þirketlerinin
deðil, silah þirketlerinin, alt
yapý kuran þirketlerin de
aðzýný sulandýrmaya
baþlamýþtý. Bu nedenle,
Amerika ve onun önderliðindeki iþgal güçlerinin
saldýrýsý sonucu bir enkaza
döneceði apaçýk olan Irak'ýn
yeniden yapýlandýrýlmasý
için daha iþgal baþlamadan
ihaleler yapýldý. Üstelik
Turgut Özal'dan bu yana
her savaþtan 'bir koyup üç
alma' politikasýný benimsemiþ olan Türkiye'de bu
ihalelerden kendisine düþen
payý almak için hemen
sýraya girdi. Bu ihalelerde
aslan payý tabii ki Amerikan
þirketlerine düþtü. Her ikisi
de Amerikan þirketleri olan
Kellogs&Brown firmasý
askeri ihale açma yetkisi
alýrken, Brechtel sivil ve alt
yapý ihaleleri açma yetkisi
aldý.

þirketlere verilmek üzere
bütçesinden 18.6 milyar
dolar ayýrdý.
Þu ana kadar açýlan
ihalelere toplam 83 Türk firmasý ön baþvuru yaptý.
Nurol, Enka, Tekfen,
Alarko-Doðuþ JV, Ram Dýþ
Ticaret A.Þ., Siemens San.
ve Tic. A.Þ., Yapý Merkezi,
Gama, Yüksel Construction
Co. ve Ýhlas Holding ön
baþvuru yapan Türk firmalarý arasýnda yer alýyor.
Bu ihalelerin sonuçlarý 2005

Ocak ayýnda belli olacak ve
Þubat ayýnda da Amerikan
kongresi tarafýndan onaylanacak.
Brechtel tarafýndan
þimdiye kadar açýlan ihalelerde Güney Ýnþaat 150
milyon dolarlýk bir ihale
kazandý. Yine bir Türk firmasý olan Kayteks ABD
askerleri için çamaþýrhane
inþasý ve bu
çamaþýrhanelerin 5 yýllýk
iþletim hakkýný kazandý.
Ayrýca Serka ve yine

Kayteks Irak
Cumhurbaþkanlýðý Sarayý
tarafýndan açýlan, okullarýn
tamiratý ihalesini aldýlar.
Kartet adlý bir Türk elektrik þirketi 224 aylýðýna
Irak'a elektrik satýþý yapma
hakkýný aldý.
ABD askerleri için Irak'ýn
kuzeyindeki 7 merkezde
açýlan kafeteryalardan iki
tanesinin iþletme hakkýný iki
Türk þirketi aldý.
Ziraat Bankasý ve Akbank
Irak'ta banka açmak üzere

baþvuruda bulundular.
EGS firmasý Süleymaniye
havaalanýnýn sivil
havaalanýna dönüþtürülmesi ihalesini aldý.
Irak'taki pastadan en
büyük dilimi alanlardan bir
tanesi ise TÜPRAÞ. 12
Haziran 2003'de yapýlan
Irak'ýn ilk petrol ihracý
ihalesine 52 firma katýldý.
Bunlardan sadece 6 tanesi
ihaleyi kazandý ve TÜPRAÞ
bunlardan bir tanesi.
Türk 'Arar' petrol þirketi,

Irak'ta ihale kazanan Türk
þirketlerinin hepsi aslýnda
Amerikan þirketlerinin
taþeronluðunu yapýyor.
Þimdiye kadar Irak'ta
doðrudan ihale almýþ hiçbir
Türk þirketi yok. Bu nedenle Türkiye'nin Irak'ýn
iþgalinden 'bir koyup üç
alacaðý' bir rüyadan baþka
bir þey deðil. Asýl kazanan
yine Amerikan þirketleri
olacak.

Yüzde 70'i iþsiz olan Irak
halkýnýn ülkelerini yeniden
inþa etmek için gelen
yabancýlara ihtiyacý yok.
Kendileri de bunu her fýrsatta dile getiriyorlar. Bu
nedenle Irak'ta Amerikan
þirketlerinin taþeronu olarak
ihale kazanmýþ olan Türk
þirketleri derhal Irak'tan
çekilmeli, hükümet þirketlerin Irak'a gitmesini
önleyen tedbirler almalýdýr.

ABD, Irak'ýn yeniden yapýlandýrýlmasý kapsamýnda,
Irak'ta ihale alan yabancý

Ýþgal güçleri tarafýndanTelafer'e yapýlan saldýrýlarýn
ardýndan Abdullah Gül, ABD ile sahip olduklarý her
türlü iþbirliðini gözden geçireceklerini söylediler.
Ayrýca geçen hafta sonu, Birleþmiþ Milletler toplantýlarýna katýlmak üzere New York'a giden Gül burada
Colin Powell ile görüþtü ve Powell'a, "Irak'taki vizyonumuz ayný. Baþarýnýz bizim baþarýmýz, baþarýsýzlýðýnýz
bizim baþarýsýzlýðýmýzdýr" dedi.
Ayný günlerde ABD Savunma Bakanlýðý'ndan üst
düzey bir askeri heyet sürpriz bir þekilde Ankara'ya
geldi. Genelkurmay Baþkanlýðý'nda yapýlan görüþmelerde ABD, Ýncirlik'e 48 adet F-16 konuþlandýrma talebini
resmi bir þekilde dile getirdi. Ayrýca toplantýda Ýncirlik'in
statüsü ve Irak baþta olmak üzere bölgesel konular
görüþüldü.
Ayrýca bu haftadan itibaren ABD tarafýndan Irak'a gönderilen askeri malzemenin Türkiye üzerinden ve Türkiye
içinde nakline iliþkin esaslarý düzenleyen Dýþiþleri
Bakanlýðý tebliðnamesi yürürlüðe girdi. Buna göre kullanýlacak limanlar, Ýstanbul, Ýzmir, Ýskenderun,
Yumurtalýk, Antalya, Aksaz-Karaaðaç ve Aðalar.
Havaalanlarý ise, Ankara Esenboða, Ýstanbul Atatürk,
Ýzmir Çiðli, Adana Ýncirlik, ve Aksaz Dalaman.
Türk halký daha savaþ baþlamadan, 1 Mart 2003'de,
ABD'nin Türkiye'den Kuzey Cephesi'ni açmasýný saðlayacak tezkerenin reddedilmesini saðlayarak bu savaþa
ve iþgale karþý olduðunu göstermiþti. Binlerce Irak'lýnýn
kaný üzerinden rant elde etmeye çalýþan, Irak'taki pastadan kendisine düþecek payý kaçýrmaktan ödü kopan
AKP hükümeti þimdi önüne çýka her fýrsatý deðerlendirmeye çalýþýyor.
O zaman savaþa karþý olan Türk halký þimdi de halen
devam eden bu insanlýk dýþý iþgale karþý çýkmaya devam
ediyor.
Abdullah Gül'e soruyoruz; Irak konusunda ABD
hükümeti ile ne tür bir iþbirliðiniz var? Halkýn yüzde 90'ý
bu savaþa ve iþgale karþý çýktýðýný söylerken, nasýl halka
raðmen havaalanlarýný ve limanlarý Amerikan devletine
açarsýnýz?
AKP hükümeti ABD ile Irak konusunda yaptýðý gizli
görüþmeleri derhal açýklamalý, Türkiye'deki Amerikan
üsleri kapatýlmalýdýr.

Taþeron Türk þirketleri

Türk þirketleri Irak'tan
çekilmelidir

Irak'taki Türk þirketleri

AKP hükümeti ABD ile her
türlü iþbirliðine son vermeli

Dick Cheney'in eski þirketi
Halliburton'un ortak
olduðu Kanada-Pemi firmasý ile Irak'ta petrol arama
çalýþmalarý yapýyor.
Dolayýsýyla Türk þirketleri
Irak'ta bugüne kadar
toplam 229 milyon dolarlýk
ihale kazandýlar.

Geçtiðimiz günlerde Irak'taki
iþgalin baþ sorumlularý ard arda açýklamalar yaptýlar. ABD Dýþ Ýþleri
Bakaný Colin Powell, Irak'ta durumun kendileri açýsýndan giderek
kötüye gittiðini, barýþýn saðlanmasýný
beklemeden çekilebileceklerini açýkladý. Ýngiltere Baþbakaný Tony Blair,
geçen hafta sonu yapýlan Labour
Parti Kongresi'nde, kitle imha
silahlarý hakkýndaki yanlýþ istihbarattan dolayý özür diledi. Blair'in bu
konuþmayý yaptýðý dakikalarda, 20
yaþýndaki oðlu Irak'ta ölen bir baba,
kongrenin yapýldýðý binanýn dýþýndaki bir kuleden kendisini asma giriþiHabur sýnýr kapýsýnda
tutulan resmi kayýtlara
göre Irak'ta savaþýn bittiðinin ilan edildiði 2
Mayýs 2003'den beri çoðu
þoför 49 Türk öldürüldü,
69'u yaralandý.
Buna raðmen, Habur
sýnýr kapýsýndan halen
günde 2 bin kamyon,
tanker ve týr Irak'a gidiyor.
Irak'a giden araçlarýn
neredeyse tamamý,
Türkiye'den þirketler
aracýlýðýyla ABD'lilere
akaryakýt, LPG baþta
Son zamanlarda Irak'lý
direniþçilerin kaçýrdýklarý
þoförlerin haberleri gazete
ve televizyonlarda geniþ
yer kaplýyor. Hem Irak'taki
direniþ adam kaçýrmaktan
ibaretmiþ gibi gösteriliyor,
hem de direniþçilerin
uyguladýðý þiddet iþgal
güçlerinin uyguladýðý þiddetten daha çok öne
çýkarýlýyor.

Yalan söylediklerini
itiraf ettiler
minde bulundu.
Ayrýca Birleþmiþ Milletler Genel
Sekreteri Colin Powell, savaþ
baþladýðýndan beri ilk kez iþgali
'yasadýþý' olarak nitelendirdi.
Böylece aylardan beri dünyadaki
savaþ karþýtý hareket tarafýndan
tekrar ve tekrar anlatýlan gerçekler,
asýl sorumlularýn aðzýndan ilk defa
dile getirilmiþ oldu.

Fakat bu durumu kabullenmeleri
ABD ve onun peþinden giden iþgal
güçlerinin Irak'tan çekilmesini
saðlamýyor. Bizler, savaþ karþýtlarý
olarak bunlarý zaten en baþýndan beri
biliyorduk. Aslýnda onlar bu gerçekleri itiraf ederek en baþýndan onlarýn
yalan söylediklerini anlatan savaþ
karþýtý hareketin haklý olduðunu
kabul etmiþ oldular. Bu doðru yolda
olduðumuzu gösteriyor.
Þimdi, hepimiz kendi hükümetlerimize karþý mücadele etmeye devam
etmeli, hükümetlerimizin bu iþgali
güçlendirecek herhangi bir giriþimde
bulunmasýný engellemeliyiz.

Nakliye þirketleri Irak'a mal
taþýmayý durdurmalýdýr
olmak üzere çeþitli maddeler götürüyorlar. Yani
aslýnda Irak'ta iþgalin
sürmesine hizmet ediyorlar.
Bu þoförlerden birisi olan
Duran Demir can güvenliklerinin olmadýðýný, yalnýz malzeme yerine
ulaþana kadar can güvenliklerinin saðlandýðýný,

daha sonra þirketlerin 'ne
halin varsa gör' dediklerini anlatýyor.
1974'den beri Irak'a mal
götüren Recai Öz ise,
"eskiden bizi misafir
etmek için can atan Irak
halký þimdi bize düþman
oldu. Nedeni ise Türk
hükümetinin ABD'nin
yanýnda yer almasý" diyor.

Rehineler sorunu
Halbuki bu olaylar Irak'ta
devam eden kitlesel
direniþin sadece küçük bir
parçasý. Merkezi bir direniþ
olmadýðý için insanlar
ellerinden ne gelirse onu
yapýyorlar. Her gün

yüzlerce Irak'lý sivil
öldürülüyor, binlercesi
tutuklanýyor, iþkence
görüyor.
Irak'lýlarýn uyguladýklarý
þiddet ile iþgal güçlerinin
uyguladýklarý þiddeti ayný

Ayrýca Irak'a mal taþýyan
þoförlerin hiçbir güvencesi
ve sigortasý yok.
Irak'ta öldürülen þoförlerin asýl sorumlusu Irak'lý
direniþçiler deðil, Irak'ýn
iþgaline karþý çýkmayan
AKP hükümetidir.
Hükümet, iþgali
destekleyen dýþ politikasýný bir an önce
deðiþtirmeli, þirketlerin
Irak'a kamyon ve týrlarla
mal taþýmasýný önlemelidir.

kefeye koymak yanlýþtýr.
Çünkü karþýmýzda iki eþit
güç deðil, bir yanda açýkça
kýyýma uðrayan bir halk,
diðer yanda en modern
silahlarýyla iþgalciler
vardýr.
Bu koþullarda ahlaký
sorgulanmasý gereken
direniþçiler deðil, ABD ve
iþgal güçleridir.
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Bush politikalarý ve
emperyalizmin çýkmazý
Irak, ABD emperyalizmi için
muazzam bir sorun oluþturdu.
Irak’ta sahip olduklarý üstün
silah gücüyle kolay bir zafer
kazanacaðýný sanan emperyalizm
çok farklý bir durumla karþýlaþtý.
Irak’ýn düzenli ordusuna karþý
savaþ oldukça kýsa zamanda bitti
ama ABD ordusunun Irak’ý iþgali
ile birlikte hemen baþlayan
direniþ giderek emperyalizmi
derin bir bataklýðýn dibine doðru
çekiyor.
Irak’a saldýrý baþladýðýnda
savaþý destekleyen bütün basýn
þimdi ABD ve Ýngiltere’yi Irak
direniþi konusunda uyarýyor. Ve
emperyalistler Irak’ta iki ucu pis
bir deðneðin mutlaka bir ucundan tutmak zorunda.
Emperyalizmin Irak’ta neyle
karþý karþýya olduðunu kavramak için önce emperyalizmin
günümüzdeki durumunu kavramak gerekiyor.
Solda kimileri ulusal devletler
arasýndaki mücadelenin bittiðini
düþünüyorlar. Onlara göre
karþýmýzda aralarýnda ulusal
devletlere dayalý çeliþkilere sahip
olan emperyalizm deðil,
Negri’nin formüle ettiði soyut bir
düþman, “imparatorluk” var.
Oysa çokuluslu þirketler esas
olarak bir ülkeye yerleþmiþ oluyorlar. Genellikle yönetim
kurullarý bir ülkenin vatandaþlarýndan (bazen bir kiþi baþka
bir ülkenin vatandaþý olabiliyor)
oluþuyor.
Bugün dünyada büyük kapitalist ülkeler arasýnda kýyasýya bir
mücadele var. Herþeyden önce
yabancý yatýrýmlarýn ezici büyük
çoðunluðu ABD, Avrupa Birliði,
Japonya ve Çin’e yapýlýyor.
Bunlarýn dýþýnda geliþmekte olan
ülkelere çok sýnýrlý bir yabancý
yatýrým var.
Örneðin nüfusu AB’nin üç katý
büyük olan Hindistan’a AB’ye
yapýlan yabancý yatýrýmýn 500’de
biri yapýlmakta. Çünkü dev þirketler için AB, Hindistan’a göre
karþýlaþtýrýlamayacak kadar
güvenli bir ülke.
Bu durumda emperyalist ülkeler arasýndaki rekabet bugün 20.
yüzyýlýn baþýnda olduðu gibi
doðrudan birbirleriyle savaþarak
çözülemeyecek durumda. ABD
AB ile savaþarak kendi yatýrýmlarýný bombalayamadýðý gibi,
AB’de ayný þekilkde ABD’deki
yatýrýmlarýný bombalayamýyor.
Büyük güçler arasýndaki
mücadelede Ortadoðu’nun özel
bir önemi var.
Ortadoðu kapitalizm için
vazgeçilmez bir hammadde olan
petrolün en çok ve en kolay elde
edildiði yer.
Dünya’da en çok petrol kullanan ülke olan ABD ihtiyacýný
büyük kýsmýný kendi ülkesinden,
Kanada ve Meksika’dan ve
Venezüella’dan elde ediyor.
Venezüella petrolünün ABD için
önemi giderek artýyor. ABD
artan ihtiyacýný karþýlamak için
bir kýsým Afrika ülkelerini de
gözlerini dikmiþ durumda.
Ortadoðu petrolü esas olarak

kitle imha silahlarý yanlýþ yerde arandý

AB, Japonya ve giderek petrol
ihtiyacý artan Çin için önemli. Bu
ülkelerin petrolünün hemen
hemen tamamý Ortadoðu’dan
kaynaklanýyor.
Bu nedenle Ortadoðu petrollerinin kontrolü ayný zamanda
AB, Japonya ve Çin’in üzerinde
de bir kontrol anlamýna geliyor.
ABD bugün 10 yýl öncesine
göre ekonomik olarak daha
güçlü ama bugünkü durumunu
2. Dünya Savaþý günleri ile
karþýlaþtýrdýðýmýzda karþýmýza
çok baþka bir manzara çýkýyor.
1945’de ABD dünyadaki tüm
üretimin yarýsýný gerçekleþtiriyordu. Bu durumda da savaþa
ekonomisinden büyük bir pay
ayýrabiliyordu. Böylelikle de
SSCB’nin etkisi altýndaki bölgeler
dýþýnda dünyanýn tümünde
hakim bir durumdaydý.
Bugün ise ABD ekonomisi
AB’nin birleþik ekonomik gücü
ile eþit ve dünyadaki toplam üretimin sadece yüzde 22’sini
gerçekleþtiriyor.
Þimdi ABD egemen sýnýfý için
sorun yeniden hegemonyanýn
nasýl kurulacaðý.
Amerikan ekonomisi halen
Alman ya da Fransýz ekonomilerinden daha üretken ama bu
ancak Amerikan iþçi sýnýfýnýn
daha fazla çalýþtýrýlmasý ile elde
edilebiliyor. ABD iþçi sýnýfý
Alman ve Fransýz iþçilere göre
yýlda 400 saat daha fazla çalýþýyor. Bu durumda Fransýz iþçiler
de 400 saat fazla çalýþtýrýlýrsa
Fransa ekonomisi ABD’den daha
üretken olur.
Ýþte yeni liberal politiklar
dünyanýn tümüne Amerikan iþçi
sýnýfýnýn koþullarýný hakim kýlmak.
Amerikan egemen sýnýfý önce
Reagan politikalarý ile egemenliðini pekiþtirmeye çalýþtý. Bu,
esas olarak ABD’nin askeri
gücünü muazzam ölçülerde arttýrmaya dayanmaktaydý. Ne var

ki 1980’lerin sonunda ABD
ekonomisi bu hýzlý silahlanmaya
dayanamaz hale geldi. Ancak
tam o sýrada ABD’nin rakibi
olarak SSCB’nin çökmesi Reagan
politikalarý açýsýndan bir kurtuluþ oldu. Ne var ki ABD
ekonomisi artýk diðer Batýlý
rakipleri karþýsýnda rekabet
gücünde önemli kayýplara
uðramýtý.
Reagan politikalarýnýn arkasýndan Bsuh’un babasý ve Clinton
yönetimlerinin diðer büyük kapitalist ülkelerle dengeler saðlayan
anlaþmalar yapan politikalarý
geldi.
Ýþte bu dönemin ardýndan
bugünkü Bush yönetimi iþbaþýna
geldi.
Bush yönetimi Amerikan egemen sýnýfýnýn þahin kanadýný
temsil ediyorlar. Onlar anlaima
yerine mücadeleden ve savaþtan
yanalar.
ABD bugün diðer büyük kapitalist ülkelerle savaþamayacaðý
için savaþ dolaylý bir biçimde
baþladý.
Ortadoðu’ya hakim olmak, en
baþta da 11 Eylül’ün yarattýðý
politik koþullarýn kullanýlmasý ile
dünyanýn ikinci büyük petrol
rezervine sahip olan Irak’ýn kontrol edilmesi rakiplere en büyük
darbeyi indirecekti.
Bu nedenle 1. Körfez Savaþý’na
giderken Baba Bush diðer kapitalist ülkelerle anlaþýrken küçük
Bush hiç bir anlaþma çabasý harcamadý, tam tersine kendi baþýna
savaþý baþlatmakta kararlýydý.
ABD egemen sýnýfý içinde bu
politikaya karþý çýkanlar oldu.
Bush yönetimi içinde bile küçük
de olsa bir çatlak oluþtu. Dýþiþleri
Bakaný Powell savaþ konusunda
isteksizdi.
Bush yönetimi Irak’ýn iþgali ile
ortadoðu petrolünün kontrol
edileceðini, Irak’ýn ardýndan
sýranýn kolayca Ýran ve Suudi
Arabistan’a geleceðini, Orta Asya

petrolleri üzerinde ise zaten
Afganistan savaþý sýrasýnda kontrol saðlandýðýný düþünüyorlardý.
Ancak Irak direniþi bütün bu
planlarý batýrýyor.
Þimdi, ABD ya petyrolün kontrolünü Irak hükümetine devredecek ki o vakit bugüne kadar ki
tüm Irak politikasý boþa gitmiþ
olacak ya da petrolü kontrol
etmek için Irak’ta savaþmaya
devam edecek ki bunun eninde
sonunda ama mutlaka ABD’nin
yenilmesi ile biteceði açýk.
Irak’da yenilgi, ABD emperyalizmi için yeni bir Vietnam
sendromu demektir.
Hatýrlanacaðý gibi, Vietnam
yenilgisinin ardýndan Amerikan
emperyalizmi uzun bir süre yeni
askeri saldýrýlara giriþememiþ,
özellikle de kara harekatlarý yapmamýþtý. Irak ABD ordusunun
ciddi boyutlu ilk kara harekatý.
ABD eðer durumu dengelemek
ve kendi lehine çevirmek istiyorsa açýk ki Irak’a daha fazla iþgal
gücü göndermek zorunda.
Bugün Irak’da 130 bin ABD, 20
bin Ýngiliz askeri var. Toplam
iþgal gücü 150 bin. Irak’ýn nüfusu
ise 20 milyon.
Oysa, 1956’da Rusya
Macaristan’ý iþgal ettiðinde bu
ülkeye 500 bin askerle girmiþti.
Ayný þekilde 1968’de
Çekoslavakya’nýn iþgalinde de
yarým milyon Rus askeri kullanýlmýþtý. Macaristan ve
Çekoslavakya’nýn nüfusu 10
milyon.
ABD esas olarak Irak’da kullandýðý gücün þiddetine güveniyor. Irak ordusunun direncini
kýrarken ABD’nin kullandýðý þiddetin önemi vardý ama direniþe
karþý ABD ordusunun teknik
üstünlüðü gibi kullandýðý þiddetin de fazla bir önemi yok.
ABD daha önce Fransa ve
Ýngiltere’nin sömürgelerinde ne
denli þiddet uyguladýðýný ve
buna raðmen sömürgelerini terk

etmek zorunda kaldýklarýný
unutuyor.
ABD’nin Irak’a takýlýp kalmýþ
olmasý, elinde savaþma gücüne
sahip fazla asker kalmamýþ
olmasý ve savaþ karþýtý, antiemperyalist hareketin dünya çapýndaki etkinliði nedeniyle kendisine ciddi yeni askeri ortaklar
bulamamasý yeni saldýrganlýklara
giriþmesine de engel oluyor.
Dolayýsýyla Ortadoðu’ya hakim
olma ve böylelikle Fransa,
Almanya, Japonya, Çin gibi
rakiplere karþý üstünlük elde
etme planý yara alýyor hem de
ciddi bir yara alýyor.
ABD saldýrganlýðý þu anda ABD
Baþkanlýk seçimi nedeniyle
yavaþladý.
Demokrat Parti adayý Kerry
Clinton dönemi politikalarýný
esas alýyor. Diðer emperyalist
ülkelerle pazarlýk ve anlaþma
sürecidir bu. Ancak elbette o da
önce ABD’nin Irak’dan fazla yara
almadan çýkmasýný saðlamay
açalýþacaktýr. Yani savaþarak, kan
dökerek ve belki de savaþý daha
da derinleþtirerek.
Vietnam savaþý en az iki ABD
Baþkaný’nýn baþýný yedi ve
Demokratlar Cumhuriyetçilerden
farklý politikalar uygulayamadýlar.
Bush’a gelince, eðer yeniden
seçilecek olursa (ve bu oldukça
büyük bir olasýlýk) saldrýganlýðýný
katlayarak arttýracaðý, Irak’ta
yenilgiyi kolay kolay kabul
etmeyeceði açýk. Elindeki muazzam askeri vuruþ gücüne
güvenerek hem Irak’ta çok daha
kanlý ve acýlý bir süreci baþlatacak, hem de yeni hedeflere
saldýracak. Belki yeni ülkeleri
iþgal edebilecek gücü yok ama
havadan çok aðýr tahribat yaratma gücü var.
Ýþte bu nedenlerle antikapitalist
hareket ABD egemen sýnýfýnýn
þahin kanadýnýn temsilcisi olarak
Bush’u hedef almýþ durumda.
Bu, hiç bir biçimde Bush’un
yerine þahin olmayan birinin
ABD Baþkaný olmasý halinde
emperyalizmin aðýr bir darbe
yiyeceði anlamýna gelmez ama
Bush’un saldýrgan, savaþçý politikalarýnýn yenilmesi anlamýna
gelir.
Fakat en önemlisi, ABD’nin
Irak’ta yenilmesi, Vietnam’da
olduðu gibi sadece Irak halkýnýn
direniþi ile deðil, tüm savaþ
karþýtý, antiemperyalist hareketin
direniþi ile gerçekleþecek. Bu ise
bütün kýtalarda, emekçi halklarýn
zaferi olacak.
Venezüella’da, Arjantin’de,
Kenya’da, Güney Afrika’da,
Kore’de, Endonezya’da,
Türkiye’de ve Bulgaristan’da,
kýsacasý bütün dünyada emekçiler’in geleceði ile Bush’un,
emperyalizmin bu en saldýrgan
eðiliminin yenilgisi arasýnda
büyük bir baðlantý var.
F. ALOÐLU
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Avrupa Birliði kapaný
Bu satýrlarýn yazýldýðý
saatlerde Türkiye'de garip
bir heyecan yaþanýyor.
Avrupa Birliði (AB)
Komisyonu Türkiye ile
ilgili Ýlerleme raporunu
yayýnlayacak. Raporun
olumlu olmasý AB'nin
Türkiye'yle müzakere
masasýna oturmasý anlamýna gelecek. Kophenag
Kriterlerinin ne ölçüde
uygulandýðýný anlatacak
olan raporun yeþil ýþýk yaktýðý ve bu yüzden tarihi
günler yaþandýðý söyleniyor.
Medya, "tarihi bir dönemeç"ten geçtiðimizin propagandasýný yapýyor.
Acaba gerçekten de böyle
mi? Tarihi bir viraj mý alýyoruz? AB gerçekten de bir
umut mu, bir uygarlýk projesi mi? Ýnsan haklarý ve
demokrasi cenneti mi?
Avrupa Birliði gerçekte
ne?

Kömür ve çelik
tekellerinin birliði
Avrupa Birliði'nin ilk
adýmlarý II. Dünya
Savaþý'ný izleyen yýllarda
atýldý. Savaþtan zarar gören
ekonomilerini tamir etmek
için Avrupa devletleri
arasýnda II. Dünya Savaþý
sonrasýnda bir dizi adým
atýldý. Savaþýn en temel
iþleve sahip iki girdisi
kömür ve çelik maddeleriydi. Bu iki temel
madde tahrip olmuþ
ekonomilerin onarýlmasý
için de, diðer bir deyiþle
sermaye birikiminin ve
altyapý yatýrýmlarýnýn
geliþmesi için de vaz
geçilmezdi. Dönemin dev
kömür ve çelik üreticileri
ve devletleri ekonomilerin
kaynaklarýnýn bir ortak
pazar örgütlenmesi
çerçevesinde iþletilmesini
öngören Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluðu'nu
(AKÇT) kurdular. 1957'de
Federal Almanya, Fransa,
Ýtalya, Hollanda, Belçika
ve Lüksemburg Avrupa
Atom Enerjisi Topluluðu
(AAET) ile Avrupa
Ekonomik Topluluðu'nu
(AET) kuran Roma
Antlaþmasý'ný imzaladýlar.
Avrupa Ekonomik
Topluluðu'nun
öncülüðünü Fransa ve
Almanya yaptý. AET, savaþ
sanayi maddelerinin kontrolünü amaçlýyordu.

Uygarlýk projesi mi?
AB'nin bir uygarlýk projesiyle uzaktan yakýndan
ilgisi yoktur. Kömür ve
çelik üretiminde ortaklýkta
buluþan 6 ülkenin derdi,
bir uygarlýk projesi oluþturmak deðil, ABD egemen
sýnýfý ile Alman ve Fransýz
büyük þirketlerinin çýkarlarý doðrultusunda hareket
etmekti.
Örneðin Türkiye'nin

uzun süre adaylýk yarýþýnda yan yana yer aldýðý,
Kýbrýs Cumhuriyeti, Malta,
Polonya, Macaristan, Çek
Cumhuriyeti, Slovenya,
Estonya, Litvanya,
Letonya, Slovakya,
Romanya ve Bulgaristan'ýn
ortak bir özellikleri var. Bu
ülkelerin AB'ye alýnmadan
önceki 10 yýl IMF ile yoðun
bir iliþki yaþadýlar.
Türkiye'de yöneticilerin
çok alýþýk olduðu gibi bu
ülkelerin siyasileri de
ülkelerini ziyaret eden IMF
yetkililerini el pençe divan
karþýladýlar. Bu ülkelerde
de týpký Türkiye'de olduðu
gibi IMF ve Dünya Bankasý
reçeteleri tüm vahþiliðiyle
uygulandý ve hepsi de ülke
ekonomilerini kýrýlganlaþtýran dýþ borç stoðuna
sahipti.
Avrupa kapitalizmi uluslar arasý kapitalizmle
bütünleþmeye çalýþan
Türkiye gibi ülkelerde neoliberal politikalarý
kalýcýlaþtýrmak ve güç
kazanmak için hamle
yapýyor. AB üyeliðinin
uygarlýk projesiyle hiçbir
ilgisi yok. AB üyeliði
uygarlýðýn birliði olmaktan
çok IMF ve DB
reçetelerinin kalýcýlaþtýrýlmasý, piyasa terörünün
önünün açýlmasý anlamýna
geliyor. Ortada insan haklarý cenneti deðil, silahýný
doðrultmuþ "hem paraný,
hem de canýný" istiyorum
diyen bir haydut var.

AB: Ýþsizlik vahasý
AB etrafýnda yaratýlan
heyecan dalgasýnýn en öenmli nedenlerinden birisi de
Avrupa'dan gelecek
Eurolarýn Türkiye'de
yatýrým için kullanýlacaðý
ve iþsizliðin hýzla azalacaðýna duyulan inanç.
Türkiye gibi milyonlarca
ama milyonlarca insanýn
iþsiz olduðu bir yerde bu
argümana inanmak kolaylaþýyor. Buna inanmayan-

lara ise iþçilerin
Türkiye'den, artýk bir
parçasý olduklarý birleþik
Avrupa'ya hazýr bekleyen
iþlere girmek üzere rahatça
seyahat edebileceði
anlatýlýyor.
Bu iddialarýn gerçekle
hiçbir ilgisi yok.
Yayýnlanacak olan AB
Komisyonu ilerleme
raporu olumlu olsa ve
müzakere süreci baþlasa
bile, þimdiden Türkiye'den
AB ülkelerine bir iþçi
göçünü engellemek için ek
maddeler tasarlanýyor.
Üstelik, kelin merhemi
olsa kendisi kullanýr. Ýþsizlik, AB ülkelerinde tanýdýk
olmayan bir sorun deðil.
Tersine AB yoðun bir iþsizlik sorunundan muzdarip.
1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, yýllarýnda
AB'de ortalama iþsizlik
oraný sýrasýyla þöyle:
%10.4, %9.6, %9.1, %8.2,
%7.4, %7.7. Bir dünya
ekonomik devi olan
Almanya'da iþsizlik oranlarý ise ayný yýllarda þu
korkunç oranlarda: %9.9,
%9.4, %8.3, %7.8, %7.8,
%8.2. Almanya'da 2003
yýlýnda iþsizlik oranýnýn
%10'un üzerine çýkmasý ise

AB'nin Türkiye'de yaþayan
iþsizlere umut kapýsý
olmak bir yana, üye ülkelerde iþsizlik sorunun bizzat teþvik eden bir yapý
olduðunu kanýtlýyor.
Belçika'da durum daha da
vahim. Belçika'nýn
Maastricht Anlaþmasý'ný
imzalamasýyla iþsizlik
%8'lerden %13'lere fýrladý.
Üstelkik bu artýþ bir yýl
içinde yaþandý!

Ýþçileri bekleyen
karabasan
AKP yetkilileri enflasyonu düþürmekle çok fazla
þiþiniyorlar. Emekçiler bu
durumun kendilerine ne
faydasý olduðunu sorgularken, patronlar, enflasyon oraný kadar fiyat
artýþýndan faydalanmaya
devam ediyorlar.
Benzer bir durumu
yaþayan Belçika, enflasyonu %3'ten %2'ye
düþürmeyi baþardý! Bu
baþarýnýn bedelini
kuþkusuz Belçika iþçi sýnýfý
ödedi. Belçika hükümetinin týrmanan iþsizliðe
karþý yürürlüðe koyduðu
plan, üç yýl boyunca ücretleri dondurmak oldu.

Böylece Belçika'da patronlar hem %2'lik enflasyon
fiyat artýþý oranýndan kar
elde ettiler hem de daha
önemlisi üç yýl boyunca
dondurulan ücretler
üzerinden muazzam karlar
elde ettiler. Ýþsizlik mi?
Tabii ki azalmadý!
Kamu çalýþanlarýna %10
zam yapmayý hedefleyen
AKP iktidarý AB'ye
Türkiye'yi götüren
hükümet olma hevesiyle,
her geçen dönem daha da
az zam yapmayý amaçlamakta. Enflasyonun
düþmesi ise ne alým
gücünü artýracak ne de
iþsizliði azaltacak.
Çünkü, iþsizliðin artmasý
reel ekonomik büyümeye
baðlýdýr ve AB her þey olabilir ama otomatik olarak
ekonomik büyüme anlamýna gelmediði çok açýk.
Yine 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, yýllarýnda
AB'nin ekonomik
"büyüme" oranlarý sýrasýyla
þöyle: %2.6, %2.7, %2.6,
%3.4, %1.6, %1.0. pek bir
büyüme yaþandýðýndan
söz edilemez!
AB'nin iþçi sýnýflarýna tam
bir kazýk atma giriþimi
olduðunu kanýtlayan,

Avrupa Birliði anketi ne gösteriyor?
22 Eylül'de Toplumsal Katýlým ve
Geliþim Vakfý'nýn Belçika merkezli
Europa Vakfý ile birlikte yürüttüðü
ve AB'nin de destek verdiði
"Avrupa Ajandasý projesi" kap samýnda yapýlan bir anketin
sonuçlarý açýklandý. 24 bin 571
öðrenciyi kapsayan anket AB
konusundaki bir dizi yanýlsamayý
açýða çýkartýrken toplumun neye
özlem duyduðunu da gösteriyor.
Anket, alttan alta insanlarý AB
fikrine ikna etme iþlevi görse de
bazý sonuçlar çarpýcý.
Ankete katýlan öðrencilerin %70.5'i
Türkiye'nin AB üyeliðini destekliyor. Fakat ankete katýlanlarýn ancak
%7.5'i, "Avrupa Birliði konusunda
ne derece bilgisiniz?" sorusuna

"Çok bilgiliyim" yanýtýný verebiliyor. Anketi yanýtlayanlarýn
%72.5'inin AB konusundaki bilgileri
dedikoduya dayanýyor.
Bu dedikodularýn baþýnda AB'ye
girmenin Türk gençlerinin eðitim
düzeyini yükselteceði, daha iyi
saðlýk hizmeti almayý saðlayacaðý,
ekonomik durumu iyileþtireceði ve
iþsizliði azaltacaðý geliyor.
Baþka bir yanýlsama da insan haklarý ve demokratik sýnýrlarda AB ile
birlikte geniþleme olacaðý düþüncesi.
AB propagandasý yapan AKP ve
"AB'ye evet"çilerin iþlerini kolaylaþtýran, bu toplumdaki güçlü
deðiþim ve demokrasi arzusu.
Yoksullar, insanca yaþamak istiyor.
Dilediði gibi örgütlenmek, gösteri
ve düþünce özgürlüklerini

geliþtirmek istiyor. Çöplük gibi hastaneler deðil, gerçekten saðlýklý
saðlýk hizmeti, bilimsel ve istediði
gibi alabileceði eðitim hizmeti istiyor. Ýþsiz kalmak istemiyor.
Ama yanlýþ adrese bakýyor. Bunun
nedeni ise solun bu deðiþim ve
insanca yaþam arzusunun yaþama
geçirilmesine yardýmcý olamamasý.
Meydanýn yalancýlara kalmasý.
Sol silkelenmeli, kendisini
yenilemeli ve insanca yaþam için
de, demokrasi için de doðru
adresin sokaklar ve mücadele
olduðunu göstermeli. AB'ye karþý
mücadele eden Avrupa iþçi
sýnýflarýnýn mücadelesine bakmak,
bu mücadelenin deneylerini paylaþmak bu yönde atýlacak en önemli
adýmlardan birisi.

aslýnda AB'nin üyelik için
þart koþtuðu kendi
ekonomik kanunlarýdýr.
Birlik üyeleri arasynda
ekonomik ve parasal birliðe geçiþ için þart olan
kurallar þunlar: enflasyon,
bütçe disiplini, kamu
borçlary, faiz oranlary ve
ulusal paranyn istikrary.
Ekonomik uyum kriterlerine göre bütçe disiplini ve
kamu borçlanma kriterleri
þöyle iþliyor: Üye ülkelerin
bütçe açýklarýnýn
GSYMÝH'nin %3'ünü
aþmamasý zorunluyken
kamu borçlarý devlet
borçlarýnýn GSYMÝH'ye
oranýnýn %60'ýný aþmamalýdýr.
Bu kriterler, tümüyle iþçi
sýnýfýna saldýrýnýn soyut ve
rakamsal anlatýmýdýr. Bu
kriterler IMF, DTÖ ve
Dünya Bankasý politikalarýnýn tek virgül
sekmeden uygulanmasýna
baðlýdýr. Bu yüzden
Ýngiltere'de 13 yaþýn altýndaki çocuklar kayýt dýþýdýr,
en aðýr iþlerde çalýþtýrýlabilirler ve çoðu sakatlanýr.
Bu yüzden tüm Avrupa'da
mahkumlar çok düþük
ücretler karþýlýðýnda ve
rehabilitasyon adý altýnda
özel sektör için çalýþmaya
zorlanýrlar. Bu yüzden
esnek çalýþma denilen
çalýþma saatlerini patronlarýn keyfine ve kar amacýna göre belirleyen model
dayatýlýr. Bu yüzden
sendikalara yönelik ciddi
bir basýnç vardýr. Bu yüzden iþsizlik vardýr. Bu yüzden ýrkçýlýk vardýr. Bu yüzden cinsel taciz vardýr. Bu
yüzden eðitim özelleþtirilmeye ve yoksul çocuklarýn okumalarýnýn zorlaþmasý AB ülkelerinde de bir
eðilimdir.
AB'ye evet demek, IMF
politikalarýna, Dünya
Ticaret Örgütü'nün
ekonomik saldýrýlarýna,
kýsacasý küresel kapitalizmin bir bloðunun rekabet için geliþtirdiði siyasi
ve ekonomik programýna
evet demektir.
Þenol Karakaþ
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Almanya'da direniþ sürüyor
Batý'da en fazla
kazanýlmýþ sosyal hakka
sahip olan Alman iþçi
sýnýfýna, sosyal demokrat
ve Yeþillerden oluþan iktidar saldýrýyor. Almanya
tarihinin en azgýn
saldýrýsýnýn kod adý haline
gelen "Hartz IV", uygulamaya bütünüyle konulduðunda dört milyon kiþi,
yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
yaþamaya mahkum olacak.
Hartz IV, iþçilerinin iþsizlik parasý haklarýný elinden
almayý ve yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda yaþam
koþullarýna itmeyi hedefliyor.
Alman iþçi sýnýfý saldýrýya
karþý kararlý bir þekilde
direniyor. Yaz aylarý
boyunca yüzlerce kentte
irili ufaklý eylemler gerçekleþti. 2 Ekim'de Berlin'de
gerçekleþen eyleme
50.000'den fazla iþçi katýldý.
Almanya'nýn diðer bölgelerinden 100 otobüs
dolusu iþçi de eyleme
katýldý. Büyük eylemin
hemen ertesi günü yaklaþýk 5.000 kiþi kent
merkezinde bir kez daha

yürüdü.
Önümüzdeki dönem de
eylemlerin sürmesi bekleniyor. 6 Kasým'da
Nürnberg Sosyal Forumu
bir eylem gerçekleþtirecek.
17 Kasým'da sosyal kesintilere karþý ulusal büyük
bir eylem planlanýyor.
Sýnýf cephesinde
mücadele sürerken, iktidar
partisi SPD ve baþbakan
Schröder'e iþçilerin desteði
hýzla kalkýyor.
Almanya'da, SPD'nin solunda gerçek bir seçim
alternatifinin oluþmasý
yönünde II. Dünya Savaþý
Sonrasý en elveriþli
koþullar yaþanýyor
denebilir. Daha önceki
muhafazakar Hýristiyan
Demokrat Partisi'nden
(CDU) hiçbir farký
olmayan yeni liberal uygulamalar, partinin tabanýnda
büyük düþ kýrýklýðýna
neden oluyor. SPD iktidara
geldiðinden bu yana
200.000'den fazla üye kaybetti. Partiyi terk eden bir
çok parti ve sendika
aktivisti, mücadeleyi
sosyal demokrasinin solun-

da sürdürmek konusunda
arayýþ içinde. Solda Yeþiller
federal hükümette iktidar
ortaðý olarak, Partei des
Demokratischen
Sozialismus (PDS) ise
Berlin'de iktidar ortaðý
konumuyla alternatif
olmadýklarýný gösterdiler.
Haziran ayý ortasýnda
Berlin'de gerçekleþen
"Seçim Alternatifi" oluþumunun ilk toplantýsýna
Almanya'nýn dört bir
köþesinden yaklaþýk 1.000
delege katýldý. Yeni oluþum
ülkenin her yerinde büyük
heyecan yarattý. Oluþum,
2006'da gerçekleþecek olan
genel seçimlere hazýrlanýyor.
Ancak iki sorun hala
devam ediyor. Bir yandan
SPD'nin sendika bürokrasisi üzerindeki ideolojik
etkisi hala güçlü. Bu
durum, sendika liderliðinin hükümetin
saldýrýlarýna karþý güçlü bir
þekilde direnmesinin
önünde ciddi bir engel
oluþturuyor. Öte yandan
sol bir alternatif oluþturulmasý, son seçimlerde

Nazilerin oylarýný büyük
oranda yükseltmeleri
nedeniyle daha da acil bir
konu haline geldi. Naziler
Brandenburg ve Sachsen
eyaletlerinde yapýlan son
seçimlerde milletvekili
adaylarýný meclise soktular. Sachsen'da 13 NPD
üyesi parlamentoya seçildi.
Yýllardýr ülkeyi yöneten
CDU, SPD ve Yeþiller'den
umudunu yitiren ve
giderek yoksullaþan halk,
çözümü saðda ve solda
daha radikal seçeneklerde
arýyor. Bu koþullar, bir
yandan sol bir alternatif
için elveriþli koþullarý
hazýrlarken, ayný zamanda
Nazilerin güçlenmesinin
olanaklarýný da yaratýyor.
Bu nedenle sosyal
demokrasinin solunda
radikal bir seçim alternatifinin güçlenmesi için
mücadele önemli. Ancak
bu yeni oluþum kendisini
sadece seçimle sýnýrlamamalý, sýnýf mücadelesinin
organik bir parçasý olmalý.
Ancak bu þekilde SPD'nin
solunda gerçek bir seçenek
olabilir.

Darfur: Gene petrol, gene kan
Sudan’ýn Darfur bölgesi
uzun bir süredir yoðun bir
savaþ alaný.Bölge halký
kendisini Arap olarak
görmeyen Dar halkýndan
oluþuyor. Zaten Darfur,
Darlarýn evi, Darlarýn
yurdu anlamýna geliyor.
Darfur’da yaþayan 6
milyon insandan 2 milyonu ise Araplar. Uzun yýllar boyunca Dar halký ile
Araplar birbirlerine aslýnda
karýþmýþ durumdalar.
Savaþ nedeniylebir milyon insan evlerini terk
ederek göç etmek zorunda
kalmýþ. On binlerce insan

açlýktani salgýn hastalýklardan ölmüþ. 2004 yýlýnýn
sonunda ölü sayýsýnýn 250
bine ulaþmasý bekleniyor.
Bölgeye yardým ulaþtýrmaya çalýþan kurumlar
panik halinde. Büyük bir
insanlýk dramý yaþanýyor.
Basýn olaylarý kabaca
“etnik çatýþma” olarak
adlandýrýyor. Oysa bölge
halký yüzlerce yýl birli,kte
yaþamýþ. etnik bir sorun
þimdiye kadar yoktu.
Darfur’da bugün yaþana
geliþmeler 1986’da
baþlamýþ. Merkezi
hükümet yoksulluk

nedeniylke merkezi
hükümete karþý silahlý
mücadeleye baþlayan gruplara karþý baþka gruplarý
silahlandýrmýþ. O günlerde
ki Sudan kuraklýðý bu
çatýþmalarý kýzýþtýrmýþ.
Açlýk komþuyu komþunun
üzerine salmýþ.
1989’dan itibaren çatýþmalar artmýþ ve son 1.5-2
yýldýr iyice yoðunlaþmýþ.
Merkezi hükümet þimdi
Sudan’ýn birliðini korumak
için Darfur’da yoðun bir
þiddet uyguluyor. Hem
sudan ordusu hem de
merkezi hükümetin yerel

iþbirlikçileri çok saldýrgan.
Katliam, yaðma tecavüz
hergünkü olaylar durumunda.
Oysa Darfur’daki bütün
çatýþmalarýn kaynaðý olan
yoksulluk Irak savaþýna
harcanan paranýn yüzde
biri ile ortadan kaldýrýlabilir.
Bu arada Sudan’da zengin petrol yataklarýnýn
bulunmasý bu ülkeye
ABD’nin daha fazla ilgi
göstermesine yol açýyor.
ABD en kýsa zamanda
Sudan’da kendisinden
yana bir hükümet istiyor.

Kýsa Sudan tarihi
1820: Mýsýr Sudan’ iþgal
ediyor. 1876’da Mýsýr birlikleri tüm Sudan’ý kontrol etmeye baþladý.
1979: Fransa ve Ýngiltere
birlikte Mýsýr’ý kontrol
etmeye baþlýyorlar
böylece Sudan bu
ülkelerin kontrolüne
geçiyor.
1881: Muhammed
Ahmet’in liderliðinde
ayaklanma. Ýngilizler
ayaklanmayý bastýramýyor.
1885: Muhammed
Ahmet’in birlikleri
baþkent Hartum’e ele
geçiriyor ve Ýngiliz valisi

Gordon’u öldürüyorlar.
1898: Omdurman
savaþý.Sudan birlikleri
Ýngilizler tarafýndan
katliama uðruyor.
1914: Ýngiltere Mýsýr ve
Sudan kontrolünü doðrudan ele geçiriyor. Sudan
Kuzey ve Güney olarak
bölünüyor. Ýngiliz Valisi
“Güney Sudan henüz
modern dünya tarafýndan
sömürülmeye hazýr deðil”
diyor.
1920’ler: Kapalý Kapý politikasý nedeniyle Kuzey
Sudan’ýn kapýlarý Güney’e
kapanýyor. Kuzeyliler
Güney’e gidemiyor.

1930: Güney Sudan
Kuzeyin Müsüman
nüfusundan ayrý
olduðunu ilan ediyor ve
Ýngilizlerin Doðu Afrika
kolonisine baðlanmaya
hazýrlanýyor.
1946-447: Ýngilizler Sudan’ý
Kuzey Sudanlý büðyük
toprak sahiplerine
devrediyorlar. Güney
Sudan’ýn yeni yönetimde
payý çok düþük.
1956: Sudan baðýmsýzlýðýný kazanýyor ama
Ýngilizlerin yarattýklarý
Kuzey-Güney suni bölünmesi kýsa süre sonra
savaþa yol açýyor.

1980-8
83: Þeriat ilan eden
Numeyri rejimine karþý
yoðun tepkiler. Zaman
zaman silahlý mücadele.
1991: ABD, açlýktan
kýrýlan Sudan’a, Sudan
ABD’nin Irak’a saldýrmasýna katýlmadýðý için
tahýl göndermeyi durduryor.
1992: Sudan’ýn dört bir
aynýnda IMF’nin dayattýðý
politikalara karþý ayaklanmalar ve gösteriler.
1993: Umar El Baþir
Sudan devlet baþkaný
oluyor. Baþkan hala o.
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HABERÝN
ARKASI
Zenginlerin hükümeti
Roni Margulies
AKP hükümeti, tam
20 yýl önceki Özal
hükümetlerinden bu
yana bu memleketin
gördüðü en popüler
hükümet. Bunu, 28
Mart seçimleri de gösterdi, sokaktaki hava
ve insanlarýn geliþmeler karþýsýnda tepkileri
ve (tepkisizlikleri) de
gösteriyor. Maddi
refah deðil elbet, ama
elle tutulur bir rahatlama, "baþarýlý olma"
havasý var. Ýnsanlar ya
seve seve ya da istemeye istemeye, bu
hükümetin büyük
ölçüde iyi iþler yaptýðýný (hatta "devrimci" iþler yaptýðýný),
daha dürüst
olduðunu, "memleket
için hayýrlý" olduðunu
düþünüyor.
Bu hükümetin
baþarýsýnýn bir göstergesi de, muhalefetsiz
bir hükümet olmasý.
Tek ve ana muhalefet
partisi CHP, hepimizi
etkileyen hükümet
siyasetlerine muhalefet etmeyi tümüyle
unutmuþ, sadece laiklik bekçiliði yapýyor;
AKP'nin yeterince
laik, yeterince milliyetçi olmadýðýný
kanýtlamaya çalýþýyor.
CHP'nin baþka hiçbir
konuda hemen hemen
hiçbir itirazý yok.
Hükümetin çaktýrmadan þeriat düzeni
getirmeye çalýþtýðýna
Cumhuriyet gazetesi
yazarlarý, Ýþçi Partisi
üyeleri ve Çaðdaþ
Bilmemneciler
Derneði gibi kurumlar
dýþýnda hiç kimse
inanmadýðýna göre,
CHP'yi kimse ciddiye
almýyor. Bu durumda,
AKP'nin adeta alternatifsiz olduðu,
muhalefet edilmesi
gereken hiçbir þey
yapmadýðý düþüncesi
daha da yaygýnlaþabiliyor.
AKP hükümetinin
gerçekten baþarýlý
olduðu, gerçekten çok
hayýrlý iþler yaptýðý bir
alan var ve muhalefet
edilmesi gereken alan
zaten tam da bu. AKP,
Türkiye egemen
sýnýfýnýn tüm talepleri-

ni týkýr týkýr hayata
geçiriyor, tüm
ihtiyaçlarýný týkýr týkýr
karþýlýyor. Önce, 20
yýla yakýn bir
zamandýr ilk kez
istikrarlý (parlamentoda büyük çoðunluða
sahip olan, hiç kimseyle ve hatta askerlerle bile fazla
itiþmeyen, istikrarý
bozmamak için gerektiðinde geri adým atabilen, ideolojik ilkelere
takýlmayýp pragmatik
davranan) bir
hükümet kuruldu ve
sermaye sýnýfýnýn en
temel ihtiyacý karþýlandý.
Ardýndan, egemen
sýnýfýn 1960'lardan
beri katýlmak için
çabaladýðý Avrupa
Birliði'ne giriþ doðrultusunda kararlý adýmlar atýldý, gereken her
þey yapýldý. Buna
baðlý olarak, IMF
siyasetleri sorunsuzca,
hemen hemen hiç
tepki uyandýrmadan,
bir bir uygulanmaya
baþlandý.
Özelleþtirme, batýk
bankalar, enflasyon,
memur maaþlarý,
sendika yasalarý gibi
bir dizi konuda egemen sýnýfýn yýllardýr
dayatmaya çalýþtýðý
çözümler doðrultusunda çözülmeye
baþlandý. TÜSÝAD
yönetim kurulu memleketi bizzat kendisi
yönetseydi, iþte böyle
yönetmek isterdi!
Dünyaya "memleketin uluslararasý
saygýnlýðý", "ülkenin
baþarýsý", "genel
ekonomik durum"
gibi kýstaslar
temelinde bakmak,
egemen sýnýfýn çýkarlarý açýsýndan bakmak
demektir. Öyle bakýnca, AKP gerçekten de
baþarýlý bir hükümettir. Muhalefet edecek
bir þey yoktur.
"Ülke", "ekonomi"
gibi soyut kavramlarla
deðil de, iþçi sýnýfýnýn,
çalýþan kesimlerin
çýkarlarý açýsýndan
bakýldýðýnda ise, AKP
hükümeti büyük sermayenin, zenginlerin
hükümetidir, þiddetle
muhalefet edilmesi
gerekir.

Kapitalizm açlýktan öl

1.5 milyon k
günde 1 dola
Türkiye'de nüfusun
yüzde 2'si, yani 1.5 milyon kiþi günde 1 dolarýn
altýnda, yüzde 10.2'si,
yani 7 milyon kiþi ise
günde 2 dolarýn altýnda
gelire sahip.
Nüfusun yüzde 18'i
saðlýklý içme suyuna
ulaþamýyor. 5 yaþýnýn
altýndaki çocuklarýn
yüzde 8'i yetersiz
besleniyor. Nüfusun
yüzde 14.5'i ise okuma
yazma bilmiyor, bu
oranýn yüzde 22'sini
kadýnlar oluþturuyor.

Açlýk ve yoksulluk
sýnýrý sürekli artýyor
Türk-Ýþ'in yaptýðý
araþtýrmaya göre, bu ay, 4
kiþilik ailenin açlýk sýnýrý
483 milyon 896 bin liraya,
yoksulluk sýnýrý ise 1 mil-

yar 470 milyon 814 bin
liraya yükseldi. Buna
göre, 4 kiþilik ailenin dengeli ve saðlýklý
beslenebilmesi için yapmasý zorunlu olan ve
açlýk sýnýrý olarak
adlandýrýlan tutar, bu ay,
geçen aya göre yüzde 1.5,
son bir yýlda ise yüzde
12.1 oranýnda arttý.

Açlýk sýnýrý
Ocak 2003
Aralýk 2003
Ocak 2004
Eylül 2004

401.369.000
460.000.000
473.000.000
483.896.000

Dört kiþilik ailenin gýda
harcamasýnýn yaný sýra,
kira, ulaþým, yakacak,
elektrik, su, haberleþme,
giyim, eðitim, saðlýk,
iletiþim, kültür gibi temel
ihtiyaçlarý için yapmasý

gereken ve yoksulluk
sýnýrý olarak da ifade
edilen harcama tutarý ise
1 milyar 470 milyon 814
bin liraya yükseldi.

Yoksulluk sýnýr
Ocak 2003
Aralýk 2003
Ocak 2004
Eylül 2004

1.300.000.000
1.390.000.000
1.437.000.000
1.470.000.000

Gelirden kim
pay alýyor?
Türkiye'de, en zengin
yüzde 10'unun toplam
gelirden aldýðý pay yüzde
30.7 iken, en fakir yüzde
10'un gelirden aldýðý
payýn oraný %2.3. En zengin yüzde %20'nin
toplam gelir-den aldýðý
pay yüzde 46.7, en fakir

yüzde 20'nin payý ise
yüzde 6.1.
2004 yýlýnda gelirin
yüzde 13.5 oranýnda arttýðý söyleniyor. Bunun
karþýlýðýnda devletin
maaþ ve ücret harcamalarý yüzde 1.2, halkýn
gýda harcamasý ise yüzde
0.6 (yüzde 1 bile deðil,
binde 6) oranýnda artmýþ.
Demek ki bu gelir halkýn
deðil, yine en zenginin
cebine gitmiþ.

Asgari ücret
Açlýk sýnýrýnýn 483 milyon 896 bin lira olduðu
Türkiye'de 16 yaþýndan
küçükler için asgari ücret
brüt 378 milyon, net 278
milyon lira; 16 yaþýndan
büyükler için ise net 418
milyon, brüt 318 milyon
lira. Þu anda Türkiye'de 7
milyon kiþi asgari ücretle
geçinmek, yani açlýk
sýnýrýnýn altýnda yaþamak
zorunda.

Enflasyon
düþüyor mu?
2003 yýlý enflasyon oraný
yüzde 13.9 olarak açýklanýrken, bu yýl sonunda
enflasyonun yüzde 10
olacaðý tahmin ediliyor.
Bu rakamlar hükümet,
sermaye ve IMF tarafýndan bir zafer olarak
anlatýlýyor. Fakat
hükümet bu hesaplamalarý yaparken sadece
bir yýllýk verileri temel
alýyor. Halbuki 2001-2004
arasýnda enflasyon yüzde
121 oranýnda artarken,
gerçek ücretler sadece
yüzde 82.4 oranýnda artmýþ.

Kimin bütçesi
Devlet, gelir vergisi adý
altýnda çalýþanlardan
yüzde 18.1 oranýnda
vergi alýrken, sermaye
sýnýfýndan yüzde 7.4 vergi
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AKP hükümeti
IMF'nin hizmetinde

dürüyor

iþinin geliri
ardan düþük
alýyor. Yani bütçeye
katkýsý en çok olan
emekçiler ayný oranda
gelir elde edemiyorlar,
sermaye sýnýfý ise bütçeye
katkýsý en az olan kesim
olmasýna raðmen toplam
gelirden en yüksek payý
alýyor.
2004 bütçesinin yüzde
42'si alýnan borçlarýn faiz
ödemesine ayrýlmýþ
durumda. Bu da sermaye
sýnýfýna aktarýlan kaynaðýn ne kadar büyük
olduðunu gösteriyor.
AKP hükümetinin
IMF'nin denetimi ve
tavsiyeleri doðrultusunda
hazýrladýðý 105.5 katrilyonluk 2004 bütçesinin 66
katrilyon lirasý faize, 5.2
katrilyonu silahlanmaya,
13.2 katrilyonu (8.7) Milli
Savunma Bakanlýðý ve
Jandarma Genel
Komutanlýðý'na ayrýlmýþ
durumda. Bunun
karþýsýnda, saðlýða ayrýlan
pay 4.7 katrilyon (%7),
sosyal hizmetlere ayrýlan
pay ise 298 trilyon.

Kapitalizm
öldürüyor,
kapitalizmi
öldürelim
Dünyada olduðu gibi
Türkiye'de, kapitalist sistem devam ettiði sürece
zengin daha zenginleþiyor, yoksul ise daha yoksullaþýyor. Çünkü dünyada da, Türkiye'de de bu
sistem zenginlerin
çýkarýný koruyor ve
onlara hizmet ediyor.
Fakat kapitalizm bir
kader deðil. 1999 yýlýndan
beri devam eden küreselleþme ve savaþ karþýtý
hareketin sürekli
haykýrdýðý gibi, baþka bir
dünya, yoksulluðun,
açlýðýn olmadýðý bir
dünya mümkün. Ýþte o
zaman baþka bir Türkiye
de mümkün!

AKP’yi ve
kapitalizmi teþhir
Bugüne kadar, CHP de dahil olmak üzere Türkiye'de sol, AKP'ye karþý hep
'laiklik' temelinde muhalefet etti. Halbuki bu yaklaþým AKP'nin muhalif bir
görünüm kazanmasýna yol açtýðý için, onun daha da güçlenmesine, böylece egemen sýnýfýn dediklerini daha kolay yapabilen bir parti haline gelmesine neden
oluyor.
AKP hükümetine 'þeriatçý' olduðu gerekçesiyle muhalefet etmek bir iþe yara maz, çünkü AKP þeriatçý bir parti deðil, egemen sýnýfýn, büyük sermayenin,
IMF’nin partisi.
Bu nedenle AKP hükümetine karþý sýnýf muhalefeti yapýlmalýdýr. Milli gelir
yüzde 13.5 artarken kamu çalýþanlarýna neden yüzde 10 ücret artýþý verildiði
sorulmalýdýr.
Neden Türkiye'de en zengin ile en yoksul arasýndaki farkýn 34 kat olduðu
sorulmalýdýr. Ýþte o zaman AKP'ye deðiþim istedikleri için oy veren milyonlarý
kazanmak mümkün olabilir.

AKP sermeyenin partisidir
Son zamanlarda gazetelerin ekonomi
sayfalarýndaki verilere bakýlarak AKP
hükümetinin ne kadar baþarýlý
olduðundan bahsediliyor. AKP'nin
devrimci bir parti olduðu bile kimi
yazarlar tarafýndan söyleniyor.

Bu tamamen saçma bir iddia. AKP
devrimci deðil, sadece sermayenin
dediklerini iyi yapan bir hükümet.
Koç ailesi bile seçimlerden sonra
AKP'ye oy verdiðini açýkladý.
Çünkü bu hükümet ilk günden
itibaren orduyla çatýþmayacaðýný,
istikrarsýzlýk yaratmayacaðýný gösterdi. Böylece egemen sýnýfýn güvenini
kazandý. Ardýndan, istikrarsýz koalisyon hükümetlerinin bir türlü baþaramadýðýný yapýp, özelleþtirmeler, kamu
reformu yasasý, ücretler, gibi konularda IMF'nin, dolayýsýyla sermayenin
isteði doðrultusunda somut adýmlar
atmaya baþladý.
Kýbrýs sorununda, Kürt sorununda
sermayenin istekleri doðrultusunda
hýzlý adýmlar atmaya baþladý. Çünkü
bu hükümet her an yýkýlmaya hazýr
koalisyon hükümetleri gibi deðil,
Turgut Özal hükümetinden bu yana
kurulan en istikrarlý hükümet.
Önemli olan ise hükümetin yaptýklarý
hakkýnda çizilen pembe tablonun,
yukarýda anlatýldýðý gibi, çalýþanlar
açýsýndan ne ifade ettiðini iyi görebilmek.

Geçtiðimiz günlerde Ankara'ya gelen IMF heyeti
Çalýþma Bakaný'ný ve TÝSK (Türkiye Ýþveren
Sendikalarý Konfederasyonu) Baþkaný'ný ziyaret etti.
"Yýlýn ikinci yarýsýnda iþçi ücretlerine zam yapmayýn"
dedi.
Bu doðrultuda hükümet, bir haftadan beri kamu
çalýþanlarýna istedikleri ücret artýþýný vermiyor. KESK
en düþün memur maaþýnýn 840 milyon (yani aslýnda
yoksulluk sýnýrýnýn altýnda) olmasýný istiyor. Fakat
hükümet IMF ile yaptýðý anlaþmada, kamu çalýþanlarýna yüzde 10'dan fazla zam yapmamaya söz verdi.
Þu anda Türkiye'nin toplam 148 milyar dolar dýþ
borcu var. Bunun 26 milyar dolarý IMF'den alýnmýþ
borç. Dýþ kaynak olmadan bu borcun ödenmesi
mümkün deðil. Bu kaynaðýn bulunabileceði yerlerin
baþýnda ise IMF, Dünya Bankasý gibi, liberal yapýsal
programlarýn dünyaya zorla kabul ettirilmesi
konusunda anlaþmýþ finans çevreleri geliyor. Bu yýl
11 milyar dolar olmasý beklenen dýþ ticaret açýðýyla
birlikte Türkiye'nin dýþ kaynaklara olan baðýmlýlýðý
daha da artýyor. Dolayýsýyla bu hükümet de diðerleri
gibi IMF'nin dediklerini yapmak zorunda.
Çalýþanlar açýsýndan IMF politikalarý ise, daha fazla
yoksulluk, iþsizlik, özelleþtirme anlamýna geliyor.
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Sosyal hareketler Londra'da buluþuyor
Avrupa Sosyal
Forumu'nun gerçekleþmesine bir hafta kaldý.
Onbinlerce insan
Londra'da yeni bir dünya
için alternatifleri tartýþacak.
Dört gün boyunca
neredeyse bütün politik
baþlýklarda yüzlerce
toplantý ve etkinlik gerçekleþtirilecek. Ýstanbul Sosyal
Forumu'nun önerdiði
büyük toplantý konuþmacýlarý birçok Avrupalý
aydýn ve eylemciyle
beraber çeþitli toplantýlarda
tartýþmalara katýlacak.
Sosyal forum altý temel
politik eksen üzerinden
örgütleniyor. Bu eksenler:
Savaþ ve Barýþ, Demokrasi
ve Temel Haklar, Sosyal
adalet ve Dayanýþma,
Þirket Küreselleþmesi ve
Küresel Adalet, Irkçýlýða ve
Aþýrý Saða Karþý, ve Çevre
Krizi. Bütün büyük toplantýlar da bu baþlýklar altýnda
gerçekleþecek.

Sosyal forum etkinlikleri
arasýnda sadece toplantýlar
yok. 17 Ekim günü gerçekleþecek sosyal hareketler
buluþmasýnda önümüzdeki
yýl Ýskoçya'da gerçekleþecek G8 zirvesine karþý
eylem kararý alýnmasý bekleniyor. Forumun son
günü, bu toplantýnýn ardýndan Bush'un savaþ politikalarýna ve neoliberal
saldýrýlarýna karþý büyük
bir gösteri yapýlacak.
Ayrýca birçok ünlü
müzisyen Avrupa Sosyal
Forumu çerçevesindeki
sosyal etkinliklerde konser
verecek. Massive
Attack'tan Dot Allison da
Trafalgar Meydaný'ndaki
kapanýþ konserinde sahne
alacaklar arasýnda.
Sosyal foruma katýlan
ünlü konuþmacýlardan
bazýlarý þunlar: George
Galloway, Ahmed Ben
Bella, Tony Benn, Lindsey
German, Alex Callinicos,

Michael Albert, Susan
George, John Pilger, Tarýk
Ramazan, Walden Bello,
Ken Livingstone, Jose
Bove, George Monbiot,
Samir Amin…

Ýstanbul Sosyal
Forumu'nun büyük toplantýlardaki konuþmacýlarý ise
Sami Evren (KESK),
Mehmet Soðancý
(TMMOB), Ýrfan Dündar

(Asrýn Hukuk Bürosu) ve
Nuray Mert (gazeteci).
Ayrýca Ýstanbul Sosyal
Forumu'nun organizasyonu ile Türkiye'den
aralarýnda KESK, Eðitim-

Sosyal forumdaki geliþmeler
Küresel kapitalizme karþý
dünyanýn çeþitli yörelerinde
geliþen binlerce muhalif
hareket ve örgüt var.
Bunlarýn birçoðu 90'larýn
ortalarýnda neoliberal politikalara karþý geliþmeye
baþladý. Zaman zaman
antikapitalist harekete küresel adalet hareketi denmesinin bir sebebi de sosyal
haklar için mücadele eden
bu örgütlerin dünyanýn her
yerinde çok yaygýn
olmalarý.
Özellikle savaþ karþýtý
hareketin geliþmeye
baþladýðý 11 Eylül sonrasý
dünyada gördüðümüz bir
diðer önemli þey de bu
hareketin yýðýnsallýðý oldu.
15 Þubat eylemiyle
hareketin dünyanýn
neredeyse her bir köþesinde
etkin olduðu çarpýcý bir
biçimde ortaya çýktý. Oysa
bazýlarýna göre bu hareket
sadece batý merkezli ilerliyor ve dünya muhalefet
hareketi açýsýndan önemi
görmezden gelinebilir.
2004 4-8 Þubat arasýnda
Venezüella'da toplanan Pan
Amazon Sosyal
Forumu'nun ardýndan 25-30

Temmuz tarihleri arasýnda
Ekvator'da Amerikalar
Sosyal Forumu toplandý.
Bazýlarýna göre çok önemi
olmasa da, 43 farklý ülkeden
500'ü aþkýn örgüt
Amerikalar Sosyal
Forumu'ndaki tartýþmalara
katýldý. Bu arada Dünya
Sosyal Forumu'nun beþincisi için Brezilya'nýn Porto
Alegre kentinde yapýlan

hazýrlýklarda son aþamaya
gelindi ve kayýtlar baþladý.
2005 yýlýnýn haziran ayýnda
Ýspanya'nýn Barselona
kentinde Akdeniz Sosyal
Forumu toplanacak. Ayrýca
geçtiðimiz yýl Asya Sosyal
Forumu'nun ve Afrika
Sosyal Forumu'nun toplandýðýný da akýldan çýkarmayýn. Bunlar kýtasal ölçekte olanlar. Ülke sosyal

forumlarýna ve yerel sosyal
forumlara bu sayfada girersek yazý çok uzayabilir.
Ýþin özü, þu sýralar
dünyanýn neresine giderseniz gidin, gözlerinizi kapatamayacaðýnýz bir gerçek
var: hareket içindeki bir
araya gelme eðilimi önünde
durulamaz þekilde büyüyor, ve bu hareketler sosyal
forumlar etrafýnda bir nevi

diyalog ve iþbirliði zeminleri oluþturuyor.
Bu geliþmenin dünyayý
sosyalistler açýsýndan daha
cazip bir hale getirdiðine
kuþku yok. Çünkü bu yan
yana geliþ bir çok farklý
dinamiði de harekete
geçiriyor. Uluslararasý
süreçlere sendikal katýlým
dünyanýn birçok yerinde
artýyor. Ýþçi sýnýfý giderek
antikapitalist hareketin
daha merkezi bir unsuru
haline geliyor.
Baþka bir dünya bize
bahþedilmeyecek. Yeni bir
dünyayý, bizler, bu
hareketin çeþitli aþamalardan geçmesiyle yaratacaðýz
ya da yaratmayacaðýz.
Dolayýsýyla her türlü tartýþmasýyla ve belki 'kafa
karýþýklýðýyla' beraber, bu
hareketin geliþmesi ve
yaygýnlaþmasý için
mücadele etmek bir sosyalistin yapmasý gereken en
doðal ve önemli iþ.
Peki bu hareketi küçük
görenlere ne demeli? Ýþte
onlar için yapabilecek bir
þey yok. Sýrtýmýzý onlara,
yüzümüzü harekete dönelim.

14-17 Ekim

Sen ve Küresel BAK'ýn da
olduðu 8 kurum birçok
yabancý örgütle beraber 12
seminer düzenliyor.

TKP sosyal
forumda
Geçtiðimiz günlerde
sessiz sedasýz da olsa
ilginç bir geliþme
yaþandý. Türkiye
Komünist Partisi (TKP)
Avrupa Sosyal
Forumu'nun kayýtlý
örgütler listesine adýný
yazdýrdý. Bilindiði gibi
bu kaydý olmak için
Dünya Sosyal
Forumu'nun ilkelerini
benimsiyor olmak, þiddeti savunmuyor
olmak vb. gerekiyor.
Bu yönlü çeþitli kuþkulara raðmen TKP'nin
kararý kutlanmasý
gereken bir karardýr.
Avrupa'da ve
Dünyanýn diðer yerlerinde komünist partiler harekete baþýndan
beri küçümseyici bir
tavýr almýþlar ve katýlmak bir yana, yýpratmaya dönük çeþitli iþler
yapmýþlardý. Öyle
görünüyor ki artýk bu
tutumda çatlaklar meydana gelmeye baþladý.
Ne diyelim, yeni
'küresel palyaçolar'
aramýza hoþ geldi!

Avrupa Sosyal Forumu Londra’da
Ayrýntýlý bilgi için: 0536-259 73 64 ya da ÝSF: 0212-243 37 15
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Dünyada bir hayalet kol geziyor: Savaþ karþýtlýðý

Dünya savaþ karþýtlarý Lübnan'da toplandý
2002 yýlýnýn Aralýk ayýnda, G. W. Bush'un,
neredeyse her gün bir
yalan söylediði ve savaþ
koalisyonunun
büyütecinin her geçen gün
Irak'ýn üzerine biraz daha
yaklaþtýðý günlerde küresel
savaþ karþýtý hareket
Bush'a meydan okuyarak
18-19 Aralýk 2002'de
Kahire'de bir konferans
örgütlemiþti. Çok sayýda
ülkeden küreselleþme ve
savaþ karþýtý koalisyonlarýn
aktivistlerinin katýldýðý
konferans tüm dünyadaki
savaþ karþýtlarýnýn moralini
yükseltmiþti.
Kahire Konferansý þu
deklarasyonla anti kapitalist hareketle baðýný nasýl
kurduðunu anlatmýþtý:
"Bizler, Irak ve Filistin
halkýyla dayanýþtýðýmýzý
açýklýyoruz. Onlara yönelik
bu saldýrganlýk ABD'nin
global hegemonya projesinin bir parçasýdýr.
Kahire toplantýsý Seattle,
Genova'dan Lizbon,
Floransa'ya uzanan
emperyalizme karþý uluslararasý mücadelenin
Kordoba, Kahireye uzanmasýdýr."
Arap, Asya, Afrika, Latin
Amerika, Avrupa ve
ABD'den Hak ve Eþitlik
mücadelesinin aktivistleri,
yazarlar, sendikacýlar,
insan haklarý çalýþanlarýndan, gazeteci ve sanatçýlardan oluþan Kahire
Konferansý, "Biz Irak'a
savaþa ve ABD'nin dünya
hegemonyasýna karþý çýkýyoruz. Eþitlik ve Adalete
dayalý alternatif bir dünya
kurmak istiyoruz" diyor ve
Filistin ve Irak halkýyla
dayanýþmak için küresel
bir eylem planý öneriyordu.
Bush'un Irak'a saldýrmasýndan önce toplanan
Kahire Konferansý gerçekten de hayata geçen çok
önemli eylem kararlarý
almýþtý.

Yine Ortadoðu, yine
savaþ karþýtlýðý
Bu yýl, Eylül ayýnda, 1719 Eylül tarihlerinde
Lübnan'ýn baþkenti
Beyrut'ta Savaþ ve

Küreselleþme Karþýtý
Hareket'te Stratejiler isimli
uluslararasý bir konferans
yapýldý. Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu'ndan ve
Türkiye'den baþka savaþ
karþýtý platformlardan
Beyrut'a giden 5 kiþinin
arasýndaydým.
Savaþ karþýtý hareket,
Irak'a ABD saldýrýsý baþlamadan önce Kahire'de
Bush ve suç ortaklarýna
nasýl meydan okuduysa,
bu kez de, ayný kararlýlýkla,
ayný, belki de çok daha
güçlü bir inançla Bush ve
ABD emperyalizminin
baþýnýn belasý olmaya
devam edeceðini gösterdi.
Aslýnda Beyrut buluþmasý, Jakarta Barýþ
Konsensüsü’nün bir
devamý. Geçtiðimiz yýl 1921 Mayýs 2003 tarihlerinde,
yani Amerika ve
Ýngiltere'nin Irak'ý iþgalinden hemen sonra,
Filipinler'de küreselleþme
karþýtý bir örgüt olan Focus
on The Global South'ýn
(Küresel Güneye Odaklan)
çaðrýsýyla Endonezya'nýn
Jakarta þehrinde bir toplantý yapýldý. Bu konferansýn
sonucunda Jakarta Barýþ
Konsensüsü yayýnlandý ve
iþgal güçlerinin derhal
Irak'tan geri çekilmesi ve
Irak halkýnýn kendi kaderini tayin etmesine izin verilmesi istendi.

Beyrut'ta, yine ayný
çaðrýyý daha yüksek
birselse dillendirdik.
Konferansa toplam 55
ülkeden 250 kiþi katýldý.
Toplantýnýn ev sahipliðini
ise Hizbullah, Ýlerici
Sosyalist Parti, Komünist
Parti ve Lübnan Sivil
Toplum Örgütleri yaptýlar.
Toplantýlara, Afganistan,
Arjantin, Avustralya,
Avusturya, Bangladeþ,
Bask, Ýngiltere, Kanada,
Kýbrýs, Kanada, Almanya,
Doðu Timor, Mýsýr, Fiji,
Filipinler, Fransa,
Yunanistan, Hindistan,
Endonezya, Irak, Ýtalya,
Japonya, Lübnan, Meksika,
Nikaragua, Pakistan,
Filistin, Paraguay, Güney
Afrika, Ýspanya, Suriye,
Tunus, Türkiye, Amerika
Birleþik Devletleri'nden
toplam 250 delege katýldý.
Özellikle Ortadoðu'dan
katýlým oldukça yüksek ve
kapsayýcýydý.
Toplantýlarda üç ana gündem vardý: 1. Uluslararasý
raporlar ve tartýþmalar, 2.
Irak'taki direniþin niteliði
ve nasýl destekleneceði, 3.
Dünya Sosyal Forumu ve
14-17 Ekim'de Londra'da
gerçekleþecek Avrupa
Sosyal Forumu hakkýnda
bilgilendirme.

"ABD kazanamadý"
17 Eylül Cumartesi günü

Kararlar…
Irak'a iliþkin çeþitli kampanya önerileri görüþüldü.
Örneðin Amerika'daki seçimlere iliþkin olarak 30-331
Ekim tarihlerinde bütün dünyada 'Bush'un takvimine
hayýr-IIrak'ta iþgale son' mitingleri yapýlmasý konuþuldu. Savaþýn baþladýðý tarih olan 20 Mart'ta eylemler
yapýlmasý önerildi. 2005 Mart ayýnda Ýstanbul'da
gerçekleþecek olan Irak Dünya Mahkemesi'nin destek lenmesi konuþuldu. Filistin için çeþitli eylemler yapýlmasý önerildi Bunun için 9-116 Kasým tarihlerinde
Filistin'e iliþkin etkinlikler yapýlmasý, insan haklarý
bildirgesinin yayýnlandýðý tarih olan 10 Aralýk'ta
Filistin'deki duvarlar yýkýlsýn diye eylemler yapýlmasý
önerildi. Mart ayýnda Fransa'da gerçekleþecek NATO
zirvesinin protesto eylemlerine paralel olarak her yerde
NATO karþýtý eylem yapmak, Haziran'da Ýskoçya'da
yapýlacak olan G8 zirvesinin protestosuna uluslararasý
katýlým saðlamak öneriler arasýndaydý. Bu öneriler
Londra'daki Avrupa Sosyal Forumu'nda yeniden
deðerlendirilecek.

Sabra - Satila

Katliam yapýlan kamplarý gördük
Lübnan'da ilk gün Sabra ve Þatila kampýný ziyaret ettik. Bu kamp Sharon'un
katliam yaptýðý bir yer. 250 kiþinin gömüldüðü bir alan vardý. Orasý kampýn
çöplüðüymüþ, daha sonra orayý mezar yapmak zorunda kalmýþlar. Evlerde hala
katliamýn izleri, kurþun delikleri vardý. Lübnan'da çok sayýda Filistinli göçmen var
ama bu göçmenler kamplarda tutuluyorlar. Vatandaþlýk haklarý yok.
Aslýnda Filistin ile dayanýþma içinde olduðunu söyleyen hükümetlerin de ne
kadar iki yüzlü olduklarý burada ortaya çýkýyor. Ýþ alanlarýnýn %90'ý kapalý, doktor,
mühendis olamýyorlar. Ev alamýyorlar, yatýrým yapamýyorlar.
Deðiþik ülkelerden gelen delegasyonlar içinde çok sayýda Filistin'le dayanýþma
derneði vardý. Bunlarýn en büyük talepleri mültecilere bir an önce ülkelerine geri
dönme hakký verilmesi, duvarýn inþasýný durdurmak, günlük hale gelen baskýn ve
öldürmeleri durdurmak.

uluslararasý tartýþmalar
baþladý. Her ülkeden gelen
delegasyonlar ülkelerinde
neler olduðunu anlattýlar.
Savaþ karþýtý hareket içindeki çeþitli tartýþma noktalarýna deðinildi.
Tartýþmalardan biri
"Yenildik mi, savaþ karþýtý
hareket krizde mi?" idi.
Toplantýlara Ýngiltere delegasyonu adýna katýlan ve
savaþa karþý çýktýðý için Ýþçi
Partisi'nden atýlan milletvekili George Galloway
bu konuda çok iyi bir
konuþma yaptý: "Yenildik
mi diyorsunuz, eðer
yenilmiþ olsaydýk ABD
zafer kazanmýþ olurdu.
Bakýn Amerika'ya, hiç
zafer kazanmýþ gibi bir hali
var mý? Powell bile Irak'ýn
bazý bölümlerini kontrol
edemediklerini söyledi.
Demek ki ABD'nin bir
zaferi yok, o zaman bizim
bir yenilgimiz yok" dedi ve
devam etti: "Krizde miyiz
diyorsunuz, biz deðil ABD
krizde. Amerika
Vietnam'dan sonraki en
büyük krizini yaþýyor. En
son New York'ta 500 bin
insanýn sokaða çýkýp askerler ABD'ye geri dönsün,
Bush istifa etsin çaðrýsý
yapmasý aslýnda ABD'nin
yaþadýðý krizi gösteriyor"
dedi.
Çeþitli aktivistlerin yaptýklarý konuþmalarda da

ayný politik içerik sýk sýk
vurgulandý. Ayrýca son bir
yýl içinde savaþ karþýtý
hareketin baþarýlarý
anlatýldý: 15 Þubat 2003'de
milyonlarca insanýn sokaða
çýktýðý eylemler, geçtiðimiz
yaz aylarýnda Bush'a karþý,
Türkiye de dahil olmak
üzere gittiði her ülkede
yapýlan protestolar, geçen
sene Cancun'da Dünya
Ticaret Örgütü'nün karar
almasýnýn engellenmiþ
olmasý, olimpiyatlar
sýrasýnda Colin Powell'ýn
Yunanistan'a girememiþ
olmasý, Ýspanya'da Aznar
hükümetinin devrilmesi…
Afrika delegasyonu adýna
konuþma yapan aktvist ise
savaþ karþýtý hareketin en
önemli zaferlerinden biri
olarak 1 Mart'ý anlattý.

Kim direniþçi kim
deðil?
Bir diðer tartýþma
"Irak'taki direniþin niteliði"
ile ilgili olarak yaþandý.
Irak'ta insanlarýn rehin
alýnmalarýnýn, savaþ karþýtý
hareket tarafýndan kýnanmasýnýn gerekip
gerekmediði tartýþmasýna
Irak'tan gelen katýlýmcýlarýn verdiði yanýt þöyleydi: "Siz bu insanlarýn
Irak'a insani yardým
getirmek için geldiklerini
varsayýyorsunuz. Ama bir

Aktivistlerin büyük çoðunluðunun üzerinde anlaþtýðý
talepler þunlar:
 Irak ve Filistin halklarýnýn iþgale karþý direniþ haklarýný destekliyoruz.
 Amerika ve koalisyon güçlerini koþulsuz olarak
Irak'tan çekilmeye çaðýrýyoruz.
 Ýsrail'in Filistin'i iþgal etmeye son vermesini istiyoruz.
 Geri Dönüþ Hakký'nýn hemen uygulanmasýný istiyoruz. Bunun ardýndan, baþka ülkelere göç etmiþ olan ve
kendi ülkeleri içinde yerleri deðiþtirilmiþ olan Filistin'li
mültecilerin bütün ekonomik, politik ve sosyal haklarý
garanti altýna alýnmalýdýr.
 Siyonizmin ýrkçý ve sömürgeci karakterini ve
Ýsrail'in Devlet ideolojisini kýnýyoruz.
 Bütün yerleþim yerlerinin ve Duvar'ýn yýkýlmasýný
istiyoruz.
 Bütün Irak'lý ve Filistin'li politik tutuklulularýn
serbest býrakýlmasýný istiyoruz.

de þöyle düþünün; bizim
dýþarýdan bir mühendisin
gelip bize burada yardým
etmesine ihtiyacýmýz yok.
Çok sayýda Iraklý iþsiz var
zaten. Þoförlerin de sadece
yiyecek ve insani yardým
getirdiðini sanýyorsanýz
yanýlýyorsunuz. Burada
Amerikan askerleri asýl
olarak yurtdýþýndan gelen
mallarla hayatlarýný
sürdürüyorlar. Ayrýca bu
kamyonlar kimyasal silah
da dahil olmak üzere her
türlü silahýn Irak'a girmesini saðlýyorlar. Dolayýsýyla
biz Irak'a yabancýlarýn
gelmesini, insani yardým
getirmesini þu aþamada
istemiyoruz. Çünkü kimin
ne getirdiðini, ne amaçla
geldiðini bu karýþýklýkta
bilmemiz mümkün deðil.
Ýþgal çok vahþi bir þekilde
devam ediyor."
Yine George Galloway
yaptýðý konuþmada "Bütün
dünyadaki yardým kuruluþlarýna, küreselleþme ve
savaþ karþýtlarýna sesleniyorum, sakýn Irak'a gitmeyin. Irak'lý dostlarýmýz
þu anda sizin güvenliðinizi
saðlayabilecek durumda
deðiller, üstelik size Irak'ta
ihtiyaçlarý yok" dedi.
Ancak çok sayýda basýn
mensubunun Irak'a gidip
Irak'ta yaþanan vahþeti
görüntülemesini ve tüm
dünyaya duyurmasýný istedi.
Çok ayýda tartýþmanýn ve
atölyenin gerçekleþtiði
uluslararasý konferans
Irak'ta ve Filistin'de süren
mücadelenin dünya savaþ
ve küreselleþme karþýtý
hareket tarafýndan koþulsuz desteklendiði ve bundan sonra Irak ve
Filistin'de devam eden
mücadeleyle daha sýký
iliþkiler kurulmasý için
çaba harcanacaðý vurgusuyla ve coþkuyla sona
erdi.
Beyrut, savaþsýz bir
dünyanýn kurulmasý için
küresel hareketin ne kadar
önemli ve güçlü olduðunu
bir kez daha gösterdi.
Yýldýz ÖNEN

Irak delegasyonu çok canlýydý
Irak'tan gelen delegeler sýk sýk söz alýp konuþtular. Irak'ta geçen Mayýs ayýndan
beri çok ciddi bir iþgal yaþandýðýný ve iþgal güçlerinin Irak'ýn büyük bir bölümünü
kendi kontrolleri altýnda tutmaya çalýþtýklarýný, bunu yapmak için de en baskýcý yöntemleri kullandýklarýný anlattýlar. Sürekli bombalamalar olduðunu, evlere ani baskýnlar düzenlenip, erkekler evdeyse erkekler, yoksa kadýn ve çocuklarýn nedensiz bir
þekilde alýnýp götürüldüðünü ve bu insanlardan günlerce haber alýnamadýðýný anlattýlar.
Iraklý delegelerden þu anda Irak hapishanelerinde 1000'den fazla kadýn ve çocuk
olduðunu öðrendik. Bu tutsaklarýn serbest býrakýlmasý için uluslararasý bir avukatlar
komisyonunun kurulmasýný istediler. "Kaçýrýlan rehineler tabii ki önemli, ama her
rehine kaçýrýldýðý gün ayný zamanda onlarca Iraklý da öldürülüyor, dünyanýn bunu
da görmesini istiyoruz" dediler. Özellikle Amerika bir þehri abluka altýna alýp bombaladýðýnda ambulanslarýn bu þehre giremediðini, yaralýlarýn tedavi edilemediðini
anlattýlar. Direniþin sadece insan kaçýrmaktan ibaret olduðunu düþünmenin yanlýþ
olduðunu, çünkü çok geniþ çaplý bir direniþin sürdüðünü vurguladýlar.
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Dünyanýn beslenmesini kontrol eden þirketler

“Rakiplerimiz dostumuz,
müþterilerimiz düþmanýmýzdýr”
Dünyada her gün 25 bin
insan açlýktan ölüyor.
Binlerce insan ise açlýktan
zayýf düþtükleri için yakalandýklarý hastalýklardan
dolayý ölüyorlar. Çok uluslu
þirketler ve bankerler Afrika
ve Asya ülkelerinde kimin
yiyip, kimin aç kalacaðýna
karar veriyorlar.
Her alanda olduðu gibi
yiyecek alanýnda da bir
avuç þirket dünyanýn
beslenmesini kontrol ediyor. Piyasada var olan sayýsýz
gýda maddesi markasý gýda
maddelerini gerçekten
kimin kontrol ettiðini gizliyor. Dünyanýn en büyük
gýda þirketinin sigara þirketi
Philip Morris olduðunu çok
az insan biliyor.
Cargill
Sadece iki þirket (C
ve Archer Daniels MidlandADM) dünya tahýl üretiminin dörtte üçünü kontrol
ediyorlar. 4 büyük çok ulusPhilip Morris,
lu þirket (P
Nestlé, Procter & Gamble
ve Sara Lee) dünya kahve
pazarýnýn yüzde 70’ini
ellerinde tutuyorlar. Cargill,
ADM ve Philip Morris adlý
3 þirket dünya kakao
pazarýnýn % 80’ini kontrol
ediyorlar.
Beþ dev tarým þirketi
Astra-Z
Zeneca, DuPont,
(A
Monsanto, Novartis ve
Aventis) bütün dünyada
kullanýlan gübrenin üçte
ikisini, tohumluðun dörtte
birini ve genetik olarak
deðiþtirilmiþ ürünlerin
hemen hemen tamamýný
kontrol ediyorlar.
Bu 10 þirket 850 milyon
inasanýn açlýðýnýn ve geri
kalanlarýn içinde ise çok
önemli bir kesimin saðlýksýz
beslenme nedeniyle aþýrý
þiþman olmasýnýn sorumlularý.
Cargill ve Archer Daniels
Midland dünta tahýl ticaretini ellerinde tutuyorlar. Bu
iki þirketin yaptýklarý çokuluslu gýda þirketlerini anlamak için çok öðretici.
Hükümetler deðil, Cargill
ve Archer Daniels Midland
gýda maddelerinin fiyatlarýný belirliyorlar. Dolayýsýyla kimin aç kalacaðýna da
onlar karar veri-yorlar.
Bu sene Mart-Temmuz
aylarýnda mýsýr fiatlarý % 20
yukarý fýrladý. Fiyat artýþý
açlýðýn yoðun olduðu
Güney Afrika’da daha da
çok oldu. Aç insanlar daha
fazla verebilirlerdi. Fiatlar
arttýkça mýsýr tüccarlarýnýn
kârlarý da arttý. Malawi ve
Zimbabwe’nin çýplak tarlalarýnda hayatlarýnda
Cargill ve Archer Daniels
Midland’ýn ismini duymamýþ insanlar çocuklarýnýn gözlerinin önünde

ölmesini seyrettiler. Yeterli,
yiyecek vardý ama insanlar
açlýktan ölüyorlardý.
1996 yýlýnda kuraklýk ve
salgýn hastalýk ABD’de tahýl
ürününün çok düþük
olmasýna yol açtý.
Cargill ve daha sonra
Cargill’in satýn aldýðý
Continental Grain
Hindistan’dan tonu 60 ila
100 dolara tahýl aldý ve
dünya pazarlarýnda 230-240
dolara sattý. Bu arada
yapýlan ihracat nedeniyle
Hindistan’da tahýl açýðý
oluþtu ve bunun üzerine
Hindistan kendi sattýðý
tahýlý Cargill’den dünya
pazarýndaki fiyatlardan geri
aldý.
Ayrýca bu þirketler mali
olarak devasa devlet
desteðine ve ABD ordusunun silahlý desteðine
sahipler. Bush yönetimi
üçüncü dünya ülklerini

ticaretin liberalizasyonuna
ve özel sektörün ekonomi
içinde daha büyük bir pay
sahibi olmasýna ve Dünya
Ticaret Örgütü kararlarýna
itaate zorluyor.
Batýlý büyük kapitalist
ülkeler gýda þirketlerine
verdikleri desteðin
karþýlýðýný bu þirketlerin sýk
sýk gýda maddelerini bir
silah olarak 3. dünya
ülkelerine karþý kullanmasýyla alýyorlar.
1991 Körfez Savaþý sýrasýnda Sudan’a tahýl satýþý durduruldu çünkü Sudan
Irak’a karþý olduðunu ilan
etmemiþti.
Cargill’in daima Beyaz
Saray’da bir temsilcisi oluyor. 1970’de William Pearce
Cargill’den ayrýlarak
Nixon’un ticari anlaþmalarda danýþmaný oldu.Tarým,
gýda ve uluslararasý ticaret
konularýnda çok önemli

sözleþmeleri o hazýrladý.
Daha sonra yeniden
Cargill’e döndü. 1980’de ise
Daniel Amstutz Cargill’den
ayrýlarak hükümete uluslararasý ticaret konusunda
danýþman oldu.
Eski Cargill yönetim kurulu baþkaný Ernest Micek Bill
Clinton’ýn danýþmanlarýndandý. Clinton ile birlikte
Afrika gezine katýlan 3 iþ
adamýndan birisi de oydu.
Diðer büyük tahýl þirketi
ADM’nin yöneticilerinden
Dwayne Andreas “Serbest
pazarda satýlan tek bir tahýl
tanesi yoktur. Bir tane bile.
Serbest pazarý sadece politikacýlarýn nutuklarýnda
görürsünüz” diyordu.
Abdreas’ýn sað kolu,
James Randall ise þöyle diyordu: “Bizim þirketimizde
bir deyiþ vardýr: Rakiplerimiz dostumuz, müþterilerimiz düþmanlarýmýzdýr”.

1996’da ADM yöneticileri
tahýl alanýndaki diðer þirketlerin yöneticileri ile toplanarak fiyatlarý belirlediler.
Böylece rekabeti önlediler
ve satýþlarý þirketler arasýnda pay ettiler. Bunun
yasadýþý olduðunu biliyorlardý bu nedenle toplantýlarýnýn çevre sorunlarý ile
ilgili olduðunu ilan ettiler.
Cargil’in ticaret kolu vergi
cenneti olan Panama’da.
Cargill ayrýca özel bir þirket,
borsa da kayýtlý deðil. Bu
nedenle hiç bir mali bilgi
yayýnlamýyor ama kârlarýnýn senede 3 milyar
dolar civarýnda olduðu tahmin ediliyor.
Geçen sene ADM
satýþlarýnýn 23 milyarý,
kârýnýn ise 1 milyar dolarý
aþtýðýný ilan etti.
Belki de dünyanýn en
büyük gýda þirketi olan
Nestlé bu sene 5 milyar

Hamburger Cumhuriyeti
Metis Yaþadýðýmýz Dünya dizisinden çýkan Eric Schlosser’in
Hamburger Cumhuriyeti adlý kitap
insaný çok bildiðimizi sandýðýmýz bir
konuda hayretlere düþürüyor. Bu
kitabý okuyan biri daha sonra o güne
kadar yediði fast foodlarý herhalde
bir daha kolay kolay yiyemez.
Fast food kültürü hýzla bütün
dünyaya yayýlýyor.
Amerikalýlar 1970’de fast fooda 6
milyar dolar harcamýþlar. 2001’de ise
bu rakam 110 milyar dolara ulaþmýþ.
Öyle ki Amerika’da fast fooda harcanan para hayatýn baþka alanlarýna
harcanan bir çok kalemden daha
yüksek.
Amerika’da baþlayan fast food çýl-

gýnlýðý bu ülkede iþçi sýnýfýnýn geçim
koþullarý ile doðrudan baðlý.
1970’lerde en yüksek ölçüye çýkan
iþçi ücretleri daha sonra düþüyor
hem de hýzla. Ayný yýllarda kadýnlarýn çalýþmaya baþlamasý giderek
artýyor. 1975’de küçük çocuðu olan
kadýnlarýn yaklaþýk üçde biri çalýþýyor.
Bu durumda dýþarda yemek
yemek çoðalýyor ve bu hýzlý bir
biçimde yapýlmalý. Ýþte fast food
(hýzlý yemek) Amerika’da bu nedenlerle yayýlmaya baþlýyor.
Daha önce gýdaya harcanan
paranýn dörtte üçü evde kullanýlýrken giderek yarýsý fast food
restoranlara yöneltiliyor.

Hamburger Cumhuriyeti, Eric Schlosser
Metis Yayýnlarý, 342 sayfa

dolar kâr bekliyor. Nestlé
Çikolata ve kakao pazarlarýna hakim.
Dünyanýn yeterli temiz
suyu olmayan ülkelerinde
süt tozu pazarlýyor ve
yoðun olarak protesto
ediliyor.
Batý Afrika’da kakao plantasyonlarýnda köle çocuk
emeði kullanýyor. Kakao
fiyatlarýnýn düþmesi bu dev
þirketin daha çok köle
çocuk emeði kullanmasýna
yol açýyor.
Philip Morris bu sene 10
milyar dolar kâr bekliyor.
Bu sigara devi aralarýnda
Maxwell House, Toblerone
çikolatalarý, Lowenbrau ve
Miller biralarý gibi ürünlerinde olduðu 100’lerce
markaya sahip.
Dünyada her yýl 4 milyon
insan sigaraya baðlý nedenlerden dolayý ölüyorlar. 30
yýl içinde bu rakamýn 10
milyona çýkmasý bekleniyor.
Bu sene 4 milyar dolar kâr
bekleyen Unilever
dünyanýn 150 ülkesinde
gýda maddeleri satýyor.
Unilever dünyanýn en
büyük çay þirketi.
1980’lerde çay fiyatlarý artmaya baþlayýnca baþka dev
çay þirketleri ile birlikte fiyatlarýn düþmesi için
Hindistan’dan çay almayarak boykota baþadý.
Unilever’in tarihi
emperyalizmin yayýlmasý
ile içiçe. Ýngiliz devleti
tarafýndan korunan bu þirket 1950’ye kadar Batý
Afrika’nýn en önemli þirketiydi.
Alman faþisti Adolf Hitler
Unilever’i sömürgeleri
sömürmekteki becerisinden
dolayý çok baþarýlý buluyordu. Þirketin baþkaný Niall
Fitzgerald dünya çaðýnda
pazar ekonomisinin ve
özelleþtirmelerin en önemli
destekçilerinden birisi.
Ayrýca yýlda 3 milyar ile
Unilever dünyanýn en
büyük reklam veren þirketi.
Bu yýl 3.5 milyar dolar kâr
bekleyen Pepsico meþhur
Pepsi markasýnýn yaný sýra
Kentucky Fried Chickens
adlý fast food zincirine
sahip.
Dünyanýn en çok bilinen
Cola bu
markasý olan Coca-C
sene 3.5 milyar dolar kâr
bekliyor. Kolombiya’da
sendikacýlarý öldürmekle
suçlanýyor.
Charlie KIMBER
DSÝP ve Sosyalist Ýþçi’nin
kardeþ örgütü SWP’nin haftalýk gazetesi Soscialist
Worker’dan Sadýk Duru
tarafýndan çevrilmiþtir
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Irkçýlýðýn belgesi olur mu?
Rýdvan AKAR
Türkiye'de ýrkçýlýk tartýþmalarýnda üç ana görüþ
var. Ýlkini resmi ideolojiden
gýdasýný alanlar savunuyor.
Bunlara göre Osmanlý
bakiyesi olan Türkiye
Cumhuriyeti yapýsý gereði
ýrkçý olamaz. Olmadý. Bu
görüþün mahfilleri Türk
olmayan siyasetçilerin
geldikleri mevki/makamlarý örnek göstererek, "ýrkçý
olunsaydý, bu mevkilere
gelemezlerdi" diye
düþüncelerini savunuyor.
Ýkinci görüþ sahipleri,
resmi ideolojinin muhalifi
iki yaklaþýmdan birini oluþturuyor. Irkçýlýk tartýþmalarýnda özellikle 19301950 dönemini kapsayan
"Türkleþtirme politikalarý"
döneminde uygulanan
politikalarýn ayrýmcý bir
nitelik taþýdýðý ancak
ýrkçýlýk olarak nitelenemeyeceði tezi savunuluyor.
Bu teze göre Recep Peker'in
millet tanýmýnda vurgulanan "dil, ülkü ve emel
birliðine sahip olan herkes
Türk milletindendir" yakTürkiye solunda yaygýn
bir anlayýþ, birkaç yýldýr
dünyayý sarsmakta olan
antikapitalist hareketi,
savaþ karþýtý hareketi ve
sosyal forum hareketini
"ideolojik tasfiyecilik" ve
"sosyalizmden kaçýþ"
olarak görüyor. Geçende
sol bir gazetede
okuduðum bir yazýda
"Bunun en iyi örneði"
deniliyordu, "'Sosyalist Bir
Toplum Mümkün' yerine,
nasýl bir dünyanýn bile
kastedilmediði, muðlak
(ki bu ideolojik hegemonyanýn karþýsýnda
boyun eðiþtir) olan "Baþka
Bir Dünya Mümkün" sloganýdýr".
Bu düþünce sadece Türk
soluna özgü deðil. Bu yýl
Ocak ayýnda Mumbai'de
gerçekleþtirilen Dördüncü
Dünya Sosyal Forumu
sýrasýnda, hem
Hindistan'dan hem baþka
ülkelerden bir dizi örgüt,
Forum'u yeterince keskin
ve/veya sosyalist ve/veya
silahlý bulmadýklarý için,
kendi ayrý forumlarýný
düzenledi. Sosyal Forum'a
baþta Asya ülkeleri olmak
üzere dünyanýn dört bir
yanýndan 120 bin kiþi
katýlýr ve bu dünyanýn
sorunlarýný, baþka bir
dünyanýn nasýl yaratýlacaðýný tartýþýrken, bir avuç
"sosyalist" ayrý bir yerde,
tüm dünyanýn gözlerinden uzak, kendi
kendine ve üç beþ
taraftarýna ne kadar
"keskin" olduðunu kanýtladý.
"Baþka bir dünya

laþýmý ýrkçýlýðýn etnik bir
karakter taþýmadýðýný
ortaya koyuyor.
Ve üçüncü görüþün sahipleri ise Türkiye
Cumhuriyeti'nin ýrkçý bir
karakter taþýdýðý tezini
iþliyor. Kürt Sorunu ve
gayrimüslimler dolayýmýyla bu tez tarihsel olarak
çeþitli örneklerle
güçlendiriliyor.
Cumhuriyet yýllarý içinde
ýrkçýlýðýný alenen savunan
tek akým ise 1933'lerden
itibaren varolan ve sonralarý devlet tarafýndan
Irkçý-Turancý diye tanýmlanacak olan Türkçüler
oldu. Cevat Rýfat Atilhan
ise bu ýrkçý akýmýn þahika
ismi olarak yakýn tarihe
kaydedildi. Nazi
Almanyasý döneminde bu
ülkede siyasi eðitim gören Rýfat Bali'nin araþtýrmasýna
göre- ve Naziler arasýnda
"Herr Major" adýyla tanýnan Atilhan güçlü bir Nazi
hayraný ve anti-semitti.
Ýkinci Dünya Savaþý'nýn
hemen öncesinde
Atilhan'ýn Ýstanbul Üniversitesi önünde Nazi rozetleri
daðýttýðý ve bir grup
arkadaþýyla bir Nazi partisi

kurmak için giriþimlerde
bulunduðu biliniyor.
Naziler Atilhan'a çevirdiði
bir kitap karþýlýðýnda 80 bin
lira ödemiþlerdi. O
dönemde Taksim
Meydaný'nda bir apartman
alýnabilecek bu tutar aslýnda beþinci kol faaliyeti için
ödenen bir yardýmdan
ibaretti.
Irkçý-Turancý hareket bu
dönemde Çýnaraltý,
Gökbörü, Bozkurt v.d. gibi
dergilerle açýkça ýrkçýlýðý
savunuyor. Türk ýrkýnýn
kafatasý modelleri anlatýlýyor, Türk olmayan halklara
karþý derin bir nefret
anlatýlýyordu. Ancak bu
akýmlarý "marjinal" olarak
görmek çok da mantýklý
deðildi. Zira ayný dönemlerde Afet Ýnan -Atatürk'ün
manevi kýzý- Nazi
Almanya'sýndan gelen
aletlerle ve 10 bina yakýn
denek kullanarak Türk
halkýnýn kafatasý özelliklerini inceliyor ve bunu
"bilimsel" bir kitap olarak
yayýnlayabiliyordu. Ayný
dönemde Nazi
Almanya'sýna "akýl-fikir
veren" dönemin baþbakaný
Þükrü Saracoðlu ise

Sovyetler Birliði'nin yýkýlmasýný Naziler kadar istediklerini vurgulayarak,
Bolþevizme kendini kaptýrmýþ batý Sovyet halklarýnýn
çoðunluðunun öldürülmesi
halinde komünizmin o
bölgede silinebileceðini
açýk seçik salýk verebiliyordu. Ayný Saracoðlu Varlýk
Vergisi döneminde
"Türkçülük bizim için
sadece kültür deðil, ayný
zamanda kan meselesidir"
türünden açýklamalar
yapacaktý.
Yeniden baþa dönecek
olursak, ýrkçýlýðýn Türkiye
Cumhuriyeti'nin farklý
dönemlerinde farklý biçimlerde ortaya çýkan ama
istikrarlý olmayan bir ideoloji olarak orta çýktýðýný
söyleyebiliriz. Yani tarihsel
olarak her dönemde ayný
tezahürleri olan, ayný parametrelerle tanýmlanabilen
bir statükodan söz etmek
mümkün deðil. Zira 1950
sonrasý yaþanan geliþmeleri
öncesi ile ayný biçimde ele
almak en azýndan 1950
öncesi dönemdeki ýrkçýlýk
olgusunu hafife almak
olurdu.

Bu toplum nasýl deðiþecek?

mümkün" diyen, bu
dünyadan memnun
olmadýðýný haykýran,
dünyayý deðiþtirmek için
bir þeyler yapmaya hazýr
olduðunu defalarca
gösteren koca kitleleri
küçük görmek nasýl bir
"sosyalizm" anlayýþýndan
kaynaklanabilir? Bu
kitlelerin kendi sloganlarýný ve taleplerini yetersiz bulup ille de kendi sloganlarýný dayatmak
sosyalizmle nasýl iliþkili
olabilir? Kapitalizmin

uluslararasý kurumlarýna,
büyük kapitalist þirketlere, kapitalizmin
petrol savaþlarýna,
emperyalizmin üçüncü
dünya ülkelerini bir borç
denizinde boðmasýna hiddetle karþý çýkan milyonlarýn "muðlak" olduðunu,
"boyun eðdiðini" düþünmek nasýl bir kendini
beðenmiþlik, nasýl bir
aymazlýktýr?
Bu yaklaþýmýn iki temel
nedeni var kanýmca. Biri
siyasetten, biri cehaletten

kaynaklanýyor.
Siyasi olarak, toplumu
kitlelerin deðil de, "çelik
çekirdek" devrimcilerin
ve/veya partinin
deðiþtireceðine inananlar,
bilinçli veya bilinçsiz stalinistler, devrimcileri beklemeyip bizzat kendileri
sokaklara dökülen
kitleleri doðal olarak
küçük görüyor. Kenarda
durup kitlelere ders vermeyi tercih ediyor. Oysa,
tarih boyunca olduðu
gibi, þimdi de kitleler (o

bilgisiz, cahil, sosyalizmin
klasiklerinden habersiz
kitleler) kendilerini küçük
görenlerin farkýna bile
varmadan eyleme geçiyor,
dengeleri sarsmaya, egemenleri tehdit etmeye,
dünyayý deðiþtirmeye
baþladý.
Bir de cehalet var.
Hareketin muðlak
olduðunu, sosyalist
olmadýðýný, "turist",
"palyaço" ve "beyaz"
olduðunu düþünenler,
"hareket" kavramýný bile

anlayamýyorlar. Hareket
insanlardan oluþur,
yaþayan, tartýþan, öðrenen, canlý bir organizmadýr. "Baþka bir dünya
mümkün (ve gerekli)"
konusunda anlaþan milyonlarca insan, milyonlarca
baþka konuda anlaþmýyor
elbet. Ama anlaþtýklarý
zeminden yola çýkýp birlikte davranýyor, ayný
zamanda da kýran kýrana
tartýþýyor, anlaþma zeminini geniþletmeye çalýþýyor, birbirini ikna etmeye
çalýþýyor, baþarýný yollarýný
bulmaya çalýþýyor. Ve
görüþlerini tokuþturalarýn
arasýnda devrimciler,
sosyalist örgütler ve
bireyler de var. Dahasý,
hareketin içinde en
bütünsel, kapsamlý ve
açýklayýcý görüþlere sahip
olanlar sosyalistler.
Dolayýsýyla, ikna gücü en
yüksek olanlar sosyalistler.
Dünyayý partiler deðil,
çalýþan kitleler deðiþtirir.
Bu kitlelerin içinde sosyalistler ne kadar çoksa,
kitlelerin ne kadar büyük
kesimini ikna edebilirlerse, dünyayý deðiþtirme
þansý da o kadar büyük
olur.
"Muðlak" ve "tasfiyeci"
olmayan ve devrimi
kendilerinin yapacaðýný
zanneden sosyalistler,
hareketin dýþýnda kalarak
kendileri için deðil, ama
hareket için olumlu bir
þey yapmýþ oluyorlar.
Roni MARGULÝES
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Ýki resmin düþündürdükleri
Yukarýdaki fotoðraf
Amerika!da, Washington
þehrinde çekilmiþ bvir
kadýn yürüyüþü.
Geçtiðimiz aylarda gerçekleþti. 1 milyona yakýn insan
katýldý. Sadece kadýnlar
deðil, erkeklerde gösteriye
katýldý. Gösteri 1 yýlda
hazýrlandý.
Geçtiðimiz hafta Türk
Ceza Kanunu’na zina ile
ilgili bir madde eklenmek
istenmesi üzerine bir de
Ankara’da gösteri oldu.
Ankara gösterisinin
fotoðrafý da aþaðýda.
Katýlým en fazla bir-kaç
yüz kadýn. Neden arada bu
kadar büyük bir fark var.
Neden ABD’deki kadýn
haklarýna yapýlan bir
saldýrýya karþý bir milyon,
Türkiye’deki bir saldýrýya
karþý ise sadece bir kaç yüz
kiþi katýlýyor.
Ayný þeyi savaþ karþýtý
hareket için de söylemek
mümkün. ABD’nin Irak’a
saldýrmasýndan önceki
günlerde dünyanýn birçok
ülkesinde devasa gösteriler
olurken Türkiye’deki en
büyük gösteri 1 Mart günü
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun içerisinde
solcular da bulunuyor
olsa bile Küresel BAK sol
bir kampanya birliði
deðildir. Tüm sosyalistlerin yan yana geldiði bir
kampanya birliðinden
ziyade geniþ bir kitleyi
harekete geçirmeyi
amaçlayan Küresel BAK'ý
bugün anlamlý kýlan þey
aktivistlerin anlaþtýklarý
konu/konular üzerinden
pratik geliþtirmeleridir.
Bugün ABD, diðer
emperyalist güçlere karþý
hegemonyasýný
güçlendirmek için Irak'ta
savaþta. Bu savaþ, ABD
emperyalizminin "Yeni
bir Amerikan Yüzyýlý
Projesi" için hayati bir
öneme sahip. Ve hareketimiz dünyanýn sorunlarýnýn çözümüne yönelik
bu savaþýn durdurulmasýnýn öneminin farkýnda.
Türkiye'de de baþka bir
dünya isteyen Küresel
Bak aktivistleri farklý
konularda farklý þeyler
düþünüyor olsa bile
savaþa karþý yan yana.
Ama Küresel BAK
içinde de bir dizi yapýcý
tartýþma devam ediyor.
Bir çok kiþi adalet,eþitlik
mücadelesinin de Küresel
BAK'ta yürütülmesi
1-6 Ekim 2004 tarihleri
arasýnda bu yýl ilki gerçekleþtirilecek olan Out Ýstanbul Uluslararasý Gey ve
Lezbiyen Film Festivali,
baþlamasýna bir gün kala,
MHP üyesi bir grup
tarafýndan engellenmek
istendi. Festivalin düzenlendiði sinemalardan biri
olan Beyoðlu Alkazar sinemasý önüne gelen
MHP'liler, "Ya sev, ya terket" sloganlarý atarak basýn
açýklamasý okudu.

oldu ve belki 30-40 bin kiþi
katýldý. Daha önceki ve
sonraki gösterilere ise
katýlým en fazla 10 bin
oldu.
Bence bu farkýn baþlýca
nedeni Türkiye’deki sekterlik.
Türkiye’de gösteriler esas
olarak sol tarafýndann
düzenlenir. Solun bir araya
getirebileceði gücün ise bir
sýnýrý var. Sol kendisi dýþýndaki herþeyi dýþarda býrakmakta. O kadar ki emek
hareketi içinde bile Türk-Ýþ
dýþarda býrakýlmýþ ve bazý

BAK ve yeni sol
gerektiðini düþünüyor.
Kimileri ise tek konulu
kampanya mantýðýnýn
devamlýlýðýndan yana.
Kimileri ise savaþ karþýtý
talepleri yetersiz bulmakta. Bu tartýþmalarda yanlýþ
bir þey yok.
Savaþ karþýtý talepler
tüm dünyadaki örnekleriyle de ispat olduðu
gibi çok kitlesel, dünya
sosyal mücadele tarihine
geçecek eylemlilikler
yaratmýþtýr. Talebin yetersizliði söylemi bu gerçeklik çerçevesinde karþýlýk
bulmuyor. Kampanya
gündeminin geniþletilmesi konusunda ise, þunu
bilmeliyiz ki savaþ
karþýtlýðý konusunda hem
fikir olan insanlarýn, her
yeni konuda hem fikir
olmalarýný beklenemez.
Yani savaþ karþýtlýðýnda
anlaþan insanlarýn ulusal
soruna, kadýn olma sorununa, F tipi cezaevlerine
bakýþ açýlarýnda vs.. bir
birlik söz konusu olamayabilir. Ama bunun
yanýnda iþsizlik,
eðitimin/saðlýðýn paralý
olmasý, yiyeceklerin
saðlýksýz hale gelmesi,

doðanýn tahribatý konularýnda ise geniþ bir
çoðunluk hemfikir. Buna
raðmen bu gündemlerin
de BAK'a katýlmasý BAK'ý
savaþ karþýtý hareketin
inþasýnda geriye çekecektir. Hareketimiz antiemperyalist bir biçim aldýktan sonra daha da kitleselleþmiþ ve güçlenmiþtir.
Çünkü savaþ karþýtý
hareket ABD'nin
savaþýnýn öneminin
farkýnda. Bütün bunlarýn
yanýnda savaþ karþýtý
hareket bu sürecin henüz
baþýnda. Gerek niteliksel
gerek niceliksel olarak
daha fazla kazaným
potansiyeli var ve bütün
enerjinin bir noktaya (en
baðlayýcý ve önemli olana)
aktarýlmasý kaçýnýlmaz.
Küresel BAK'tan daha
fazla talep çerçevesinde
beklentilerin olmasý
doðaldýr. Çünkü
Türkiye'de bir muhalefet
sorunu mevcut. Gerek
sosyal demokrat sol gerek
sosyalist sol olsun güncel
politika üretememekte ve
muhalefet boþluðunu
dolduramamaktadýr.
Geleneksel soldan kopan,

yeni þekillenen antikapitalist sol ise bu muhalefet
boþluðunu doldurmaya
adaydýr. Bu muhalefetin
öznesi, tek konuyla kampanya yapan Küresel
BAK olmayacaktýr ama
Küresel BAK bu sürecin
geliþmesine gerçekten
önemli katký saðlayacaktýr. Çeþitli konularda BAK
benzeri kampanyalarýn
varlýðý halinde de bu
katký daha da artacaktýr..
Bugün ihtiyacýmýz olan,
geçmiþte defalarca denenmiþ küçüldükçe yan yana
gelen sosyalistlerin
yukarýdan, masa baþý ittifaký deðil bir mücadele
dalgasý üzerinden yükselen aþaðýdan bir antikapitalist birliktir.
Yeni bir birliði BAK hýzlandýracaktýr. Bu, bugün
BAK'ýn bir çok konuya
yanýt veren bir yapýya
dönüþmesiyle olmayacaktýr ama açýk ki adalet ve
sosyal haklar için
mücadeleden tamamen
kopuk bir biçim ile de
olmayacaktýr. BAK, çeþitli
sivil toplum, çevre, kadýn
ve en önemlisi iþçi
sýnýfýnýn mücadelesiyle

Ülkücüler eþcinselleri tehdit etti
MHP Beyoðlu Ýlçe Baþkan
Vekili Osman Gür, basýn
açýklamasýnda, Türk
geçliðinin sapýklýða
özendirildiðini ileri sürerek, Kültür Bakanlýðýný da
göreve! çaðýrdý.
Festivalin yasal yollarla
engellenmemesi durumunda, ülkücüler, kendi yöntemleriyle engelleyecekleri-

ni beyan ettiler.
Lambdaistanbul Eþcinsel
Sivil Toplum Giriþimi
olarak, festivali önlemeye
yönelik çabalar karþýsýnda,
Out Ýstanbul Uluslararasý
Gey ve Lezbiyen Film
Festivali'ni desteklediðimizi ve eþcinsel
görünürlüðü konusundaki
kararlýlýðýmýzý, bizde

Beyoðlu Alkazar sinemasý
önünde yaptýðýmýz bir
basýn açýklamasýyla duyurduk. Basýn açýklamamýzda,
özetle þu noktalara
deðindik:
"Cinsel yönelim film
izleyerek, özenilerek
deðiþtirilebilecek bir özellik deðildir. Eþcinsel temalý
filmler, eþcinsellerin

solcularýn öðündükleri
“dörtlü” diye bir kavram
çýkmýþtýr ortaya. DÝSK,
KESK, TMMOB ve
Tabibler Birliði’nden
oluþur bu “dörtlü”.
Oysa en kitlesel
gösterilerTürk-Ýþ’in de
katýldýðý gösterilerdir.
Sol kapsayýcý olmayý, bir
gösteride toplumda olduðu
gibi küçük azýnlýk olmayý
kabul etmediði sürece
bizim gösterilerimniz 200
kiþi, ABD’deki gösteriler 1
milyon kiþi olacak.
Özden DÖNMEZ

dirsek temasý içinde
olmalýdýr. BAK içindeki
sosyalistler "yeni bir sol"
tartýþmasýný bu zeminlere
taþýmalýdýr. Savaþ karþýtý
gündemi, iþgalin teþhirini
de bu mücadelelerin
içinde de devam ettirmelidir. BAK gücünün yettiðince yapýlan her türlü
eylemde, etkinlikte, panelde bulunmalý ve savaþ
karþýtý rengini ve iþgal
teþhirini yapmalýdýr.
Küresel sermayenin çevreye, besinlere, iþçilere
verdiði zarar onun askeri
kanadýna karþý mücadele
edenleri de ilgilendirir. Bu
saldýrýlar birbiriyle
kaçýnýlmaz biçimde baðlý
olduðu için mücadele de
kaçýnýlmaz biçimde
baðlýdýr. Savaþ karþýtý
gündem korunmalý ama
bu mücadelelerin içinde
de çalýþma daha fazla hýzlandýrýlmalýdýr. Böylesi bir
durumda BAK "yeni bir
sol" tartýþmalarýný tabandan çeþitli mücadele
dinamikleri içine de taþýyacaktýr. Özetle ulaþýlabilen her yerelde örgütlenen, her sosyal mücadeleye savaþ karþýtý çalýþmasýný katan bir BAK,
aþaðýdan bir enerjiyi ve
"yeni bir sol"un inþasýna
katkýsýný arttýracaktýr.
Tolga ÞÝRÝN
yaþadýklarý ayrýmcýlýk ve
zorluklarý ortaya koyup,
toplumun kendini sorgulamasýný saðlar. Biz eþcinseller de bu toplumda egemen zihniyetin karþýsýnda
baskýlanan kadýnlar,
anadili Türkçe olmayanlar,
sakatlar, emekçiler ve iþsizler gibi önyargýlara karþý
haklarýmýzý savunmaya
devam edeceðiz."
Lambdaistanbul Eþcinsel
Sivil Toplum Giriþimi
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Sivil
toplumcu
olmayan sol
Kampanyalar yaparak
birbirinden tümüyle farklý
kurum, grup ve bireyleri
yan yana getirmeye çalýþan
anti kapitlist çabalara en
çok yöneltilen suçlamalardan birisi de "sivil toplumculuk" yaptýðý yönündeki
eleþtiri oluyor. Genelde
sivil toplumculuk çok aðýr
bir suç olduðundan suçlamayý yapanlar bununla ne
demek istediklerini pek
anlatmasalar da vurgulanmak istenen anti kapitalistlerin iktidar diye bir dertlerinin olmamasý.
Ýktidar sorununun, "hey,
ben iktidarý istiyorum"
çaðrýsýyla halledilebileceðini düþünenlerden baþka
herkes, özellikle anti kapitalist hareket iktidar
sorunuyla yakýndan ilgili.
Üstelik hareketin en sað,
en reformcu kanadý dahi
iktidar meseleleriyle ilgili.
Hareket içinde iktidarý
içerden fethetmeye çalýþanlar da var, kapitalizmin
tüm kurumlarýyla birlikte
yýkýlmasýný savunanlar
da…
"Kapitalizm öldürür, kapitalizmi öldürelim" sloganý
iktidarlar açýsýndan çok
hayýrlý sivil toplumcu slogan olmasa gerek.
Nuriye TOPRAK

Kapsanamayanlar
Küreselleþme karþýtý
hareket içinde çok sayýda
kampanyanýn, örgütlerin
ittifaký yerine içinde
isteyen her bireyin de
rahatça yer alabileceði
kampanya birlikteliklerini
tercih etmesi soldaki
saðcýlaþmayý deðil,
dönemdeki solculaþmayý
gösteriyor.
Hiçbir siyasi partide
örgütlenmemiþ olan ama
kapitalist küreselleþmeye
ve savaþlara karþý
mücadele etmek isteyen
binlerce ama binlerce
insan her bireyin eþit söz
hakkýnýn olduðu kampanyalarda enerjilerini
sonuna kadar kullanabilirler. Örgütlenmemiþ ama
sistemi deðiþtirme
isteðiyle dolu olan bireylerin harekete geçmesi için
çok sayýda ve çok çeþitli
kampanyalar yapmak,
solun da silkelenmesini
saðlayacak.
A>yrýca, bugün örgütlenmemiþ olan bu kitleler
kampanyalarla birlikte
örgütlenmeye de baþlar.
Ahmet YILDIRIM

1

Nedir bu yeni hareket
1999 yýlýnýn sonundan bu
yana dünyanýn hemen her
yerinde yeni bir hareket
yükseliyor. Mücadele ediyor, tartýþýyor, biçimleniyor.
Bazý ülkelerde geleneksel
iþçi partilerine, sosyalist
partilere karþý bir alternatif
olarak yükseliyor. Bazý
ülkelerde savaþ karþýtý
hareketin en yüksek olduðu
günlerde milyonlarý seferber edebildi. Bazý ülkelerde
ise henüz bu boyutlarda
deðil.
Hareketin her ülkede farklý boyutlarda olmasý
ülkelerin, bölgelerin birbirinden farklý objektif ve
subjektif koþullara sahip
olmasýndan kaynaklanýyor.
Ama kimsenin kuþkusu
olmasýn ki hareket her
ülkede, geliþkin -ya da
deðil, mutlaka var.
Türkiye’de kimileri
Cenova’dan kalkan tren
Türkiye’den geçmez diyorlar. Onlara göre Türkiye
dünyadan farklý bir baþka
dünya. Böyle düþünenler
daha çok bu yeni hareketi
batýlý veya geliþmiþ kapitalist ülkelere ait bir olgu
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olarak görüyorlar. Bu
nedenle geliþmiþ kapitalist
ülkelerda baþlayan bir
hareketin az geliþmiþ
üçüncü dünya ülkelerine
uðramayacaðýna inanýyorlar.
Böyle düþünenler herþeyden önce hareketi izlemiyorlar. Seattle’da baþlayan
hareket gerek antikapitalist
içeriði ile gerekse Irak
savaþý ile birlikte kazandýðý
antiemperyalist niteliði ile
sadece geliþmiþ ülkelerde
yok. Örneðin Hindistan’da,
ya da Endonezya’da, Güney
Kore’de, Ghana’da, Mýsýr’da
ki hareketlerin varlýðý bu
hareketin geliþmiþ ülkelere
ait bir hareket olmadýðýný
gösteriyor.
Açýk ki, hareket en fazla
bazý Avrupa ülkelerinde
geliþti. Çünkü bu ülkelerin
önemli bir kýsmýnda ayný
zamanda ciddi bir iþçi
hareketi de yükseldi.
Sonucunda savaþa karþý
milyonlar Ýtalya, Ýspanya,
Ýngiltere, Fransa, Almanya
gibi ülkelerde harekete
geçerken gene milyonlar
grevlere katýldý, IMF,
Dünya Ticaret Örgütü ya da
Dünya Bankasý’nýn toplantýlarýný bastý.
Hareketin en geliþkin ve
güçlü olduðu ülkeler açýk ki
bu hareketi tartýþýrken
örnek almak zorunda
olduðumuz ülkeler. Ýþçi
sýnýfý hareketini tartýþýrken
100 iþçinin çalýþtýðý bir iþyerine deðil, binlerce iþçinin
çalýþtýðý bir fabrikaya
bakarýz. Ama iþçi sýnýfý
hareketi sadece büyük fab-

landýlar. Onlar da
toplumun sað duyusunu
görmek zorunda kaldýlar.
Ama bu çevreler hala
keskin (!) bir biçimde
“Gelme Bush” sloganýný
eleþtirmeye devam ediyorlar.
Esas olarak Bush’un
hedef alýnmasý öncelikle
emperyalizmin bugün
yaþamakta olduyðu kriz ve
bu krizin niteliði ile ilgili.
Amerikan emperyalizmi
uzun bir süredir ekonomik
olarak gerilemekte fakat
buna raðmen siyasal,
askeri ve ekonomik hegemonyasýný korumak ve
hatta geliþtirmek istiyor.
Ýþte Bush burada devreye
giriyor. O ve onun ABD’de
baþa getirdiði yönetim
daha önceki ABD yönetimlerinden bütünüyle farklý
bir saldýrganlýða sahip.
Yeni Amerikan Yüzyýlý adlý

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

rika iþçilerinden deðil,
bütün iþçi sýnýfý
hareketinden oluþur.
Antikapitalist hareket
içinde çeþitli eðilimler var.
Hareket Seattle’da ortaya
çýktýðýnda, o güne kadar
birbirlerinden farklý yollarda ilerleyen çeþitli tek tek
kampanyalarý bir araya
getirdi. Çevre sorunlarý ile
ilgilenenlerle liman iþçileri,
eþcinsellerle anarþistler,
kürsel dev þirketlere karþý
mücadele edenlerle sosyalistler, hayvan haklarý
savunucularý yan yana
geldiler.
Farklý yollarda ilerleyen
kampanyalar Seattle ve onu
izleyen süreçte ortak düþmanýn kapitalizm olduðunu

kavradýlar. Hareket bu
nedenle antikapialist
hareket olarak adlandýrýldý.
Hareket içinde farklý politik eðilimler de var.
Reformistlerle, anarþistler,
devrimci markisistler,
sendikalistler yan yana
mücadele diyor ve tartýþýyorlar. Ancak hareket henüz
bu akýmlardan hiçbirinin
kesin etkinliði altýnda deðil.
Devrimci marksizm en
baþýndan beri bu sürece
müdahale ediyor. Hareketi
yönlendirmeye çalýþýyor.
Savaþýn baþlamasýndan
önce devrimci marksistlerin
müdahalesi ile hareket
savaþa karþý önemli çýkýþlar
yaptý. büyük 15 Þubat eylemi esas olarak devrimci

marksistlerin hareket
sayýsýz alanda müdahalesi
ile mümkün oldu.
Hareket þimdi bazý ülkelerde politik sesini oluþturmaya çalýþýyor. Ýngiltere,
Ýtalya, Ýrlanda, Fransa gibi
ülkelerde oluþan yeni partiler geleneksel reformist iþçi
partilerine karþý önemli
kazanýmlar elde ederken
Avrupa’nýn en önemli ülkesi Almanya’da Sosyal
Demokrat Parti bölünüyor
ve yeni bir sol parti ortaya
çýkýyor.
Ýngiltere’de ise Respect
önemli seçim zaferleri kazanarak Blair’in Ýþçi Partisine
karþý þekilleniyor.
F. ALOÐLU

Neden Bush en temel hedeftir?
Türkiye solunda kimileri
antikapitalist hareketin
ABD Baþkaný Bush’u temel
hedef olarak almasýný
eleþtiriyor.
Türkiye’de de Haziran
ayýnýn sonunda Bush’un
Türkiye’ye gelmesine karþý
Küresel BAK’ýn “Gelme
Bush” kampanyasý gene
kimilerince eleþtirildi.
Onlar daha “sert” sloganlar istiyorlardý.
Ne var ki o günlerde
toplum içinde damgasýný
vurmuþ olan kampanya
sloganý “Gelme Bush”
oldu. Çünkü kimi Türk
solcularý hariç toplum sað
duyusu ile daha doðru ve
etkili olan sloganý seçti.
Öte yandan garip bir
biçimde, “Gelme Bush”
sloganýný eleþtirenler de
sonunda “Gelme Bush”
sloganýný ya da ona çok
benzeyen sloganlarý kul-

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

proje, ABD emperyalizminin dünyaya silah
zoruyla egemen olmasýna
dayanýyor.
Açýk ki ABD dünyaya
egemen olmak isterken
rakipleri zavallý Irak,
Afganistan, Ýran ya da
Suriye deðil. Bu ülkelerin
tümünün ekonmilerinin
toplamý ABD’nin
Kaliforniya eyaletinden
küçüktür.
ABD’nin ekonomik rakipleri AB’de
bir araya gelen Fransa ve
Almanya, Japonya ve son
dönemde hýzla büyüyen
bir ekonomiye sahip olan
Çin’dir.
Eðer bir deðiþiklik
olmazsa ABD ve Çin’in
bugünkü ekonomik
büyümeleri ile Çin
ekonomisi 20 yýl sonra
ABD’yi geçecek. AB’nin
birleþik ekonomik gücü ise
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þimdiden az farkla da olsa
ABD’den daha büyük.
Rakipleri hýzla büyümeye
devam ederken ABD
onlara karþý doðrudan bir
savaþ açmak ve
hakimiyetini böylece oluþturmak olanaðýndan
mahrum.
Dünyanýn iliþkileri
bugün, 2. Dünya
Savaþý’nda ki gibi deðil. Bu
durumda ABD hegemonyasýný rakiplerinin
ham madde bölgelerini
kontrol etmekte görüyor.
Ýþte bu nedenle Afganistan
savaþý yeni geliþen
OrtaAsya petrollerini kontrol altýna alýrken Irak
savaþý da Ortadoðu petrollerinin kontrolünü hedefliyor.
Yanýlmamak gerekir, bu
savaþta asýl hedef Saddam
ve Irak deðil, petrol
ihtiyaçlarýný bütünüyle

Ortadoðu’dan saðlayan AB
ve Çin’dir.
Eðer Bush yönetimi iþ
baþýnda kalýrsa dünya
önümüzdeki dönemde
daha da kanlý süreçlere
tanýk olacak.
Eðer ABD Irak’ta yenilip,
kuyruðunu kýstýrýp çekilip
gitmezse dünya çok daha
korkunç savaþlara sahne
olacak. Öyleyse Bush
ymnetiminin yýkýlmasý
gerekir.
Bütün bunlardan sonra,
ABD’de çözüm Bush’a
karþý Demokrat Kerry
deðil. Onun Bush’dan farký
var ama esas olarak O da
Bush’un baþlattýðý süreci
devam ettirmek zorunda
kalacak.
Çözüm baðýmsýz aday
Nader. O dünya için yeni
bir alternatif sunuyor.

www.sosyalistisci.org
 sosyalistisci@sosyalistisci.org
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-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.

Kapitalizm sonrasý
yaþam
Antikapitalist hareket bir yandan
kapitalizmi neden ve nasýl yýkacaðýmýzý tartýþýrken, sosyalizm
adýna yaþanan deneyi ve
sonuçlarýný ele alýyor.
Ufuk Uras ve Bülent Somay
Antikapitalist Forum’da kapitalizm sonrasý nasýl bir yaþam olacaðýný tartýþacaklar.

Irak, savaþ ve direniþ

anti
kapitalist
forum

Bush kesin zaferi ilan ettiðinden
bu yana Irak’da giderek yoðunlaþan bir direniþ var. ABD, Irak’a
neden saldýrdý. Irak direniþinin
karakteri. Savaþ karþýtý hareket
bundan sonra hangi görevlerle
karþý karþýya.

28-31 ekim

Antikapitalist manifeto

Ýslam, büyük sermaye
ve AKP

Hayri Kozanoðlu ve Doðan
Tarkan antikapitalist hareketin
çeþitli tartýþmalarýný ele alacak ve
hareketin hedefini, taktik ve
stratejisini ve programýný tartýþacaklar.

Türkiye’de AKP’nin seçimleri
kazanmasý ile birlikte yeni bir
dönem baþladý. Kimileri AKP’yi
takiye yapan islamcý bir parti
olarak görüyorlar. Kimileri ise
büyük sermayenin partisi olarak.

Mehmet Ali Alabora ve Þenol
Karakaþ ise Türkiye’de ki antikapitalist hareketi tartýþacaklar.

Gazeteci Nuray Mert ve Roni
Margulies bu soruya cevap aramak için tartýþýyorlar.

Baþka bir dünyayý mümkün
z 21. yüzyýl ve iþçi sýnýfý
Erkan Kara, Rýdvan Akar
z Sosyal Forum hareketi
Erkin Erdoðan

z Che Guavera ve devrim
Bülent Uluer, Funda Baysal
z Kapitalizm sonrasý yaþam
Bülent Somay, Ufuk Uras

z McDonald's Cumhuriyeti
Özden Dönmez, Banu Dökmecibaþý

z Nasýl bir þehirde yaþamak isteriz? z Ýslam, büyük sermaye ve AKP
Doðan Tarkan
Nuray Mert, Roni Margulies

z Küresel sermaye doðaya karþý
Ertan Keskinsoy, Arife Köse

z Toplumsal cinsiyet ve sömürü
z Türkiye’de antikapitalist hareket
N.Düvenci, Sevgi Uçan,Murat Çelikkan
Mehmet Ali Alabora, Þenol Karakaþ

z Türkiye AB'ye girebilir mi?
Soli Özel, Levent Þensever

z Irak: Savaþ, direniþ ve devrim
Yýldýz Önen

z Antikapitalist manifesto
Hayri Kozanoðlu, Doðan Tarkan
z Nasýl bir devrimci parti?
Ahmet Yýldýrým

z Kapitalizmi yýkabiliriz
Doðan Tarkan

antikapitalist forum
28-31 ekim 2004 - istanbul
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