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Sahte Sendika Yasasý,
sahte olmaktan çýkýp kamu
çalýþanlarý sendikalarýnýn
yasal yapýlarýný ve hareket
kurallarýný tayin eden bir
yasaya dönüþtüðünden beri
KESK'te ciddi bir durgun-
luk yaþanýyor.

KESK ya da baðlý
sendikalar zaman zaman
çeþitli sorunlar için sokaða
çýksa da kýsýtlý güçleri
harekete geçirebildiði
gözleniyor. Oysa kamu
çalýþanlarýnýn en çok bugün
mücadeleye ihtiyacý var, en
çok bugün direniþe ihtiyacý
var, en çok bugün KESK'e
ihtiyacý var.

Tek baþýna iktidar olmanýn
verdiði gücü IMF'nin emir
erliðini pervasýzca yerine
getirmek için kullanan AKP
iktidarý iþçi sýnýfýnýn
kazanýlmýþ haklarýna çok
yönlü bir saldýrý baþlattý.

Ücret zammý deðil
sadaka!

Hükümetin kamu emekçi-
lerine 2005 yýlý için yapacaðý
ücret artýþýný kamu çalýþan-
larýna "aç kalmaya devam
edin" demektir. En yüksek
kamu çalýþaný ücretine
yüzde 8.1, en düþük kamu
çalýþaný ücretine yüzde 12.1
ve ortalama kamu çalýþaný
ücreti için yüzde 10.7
oranýnda zam yapýldý.

Gerçek ücret artýþlarý ise
ortalamalar üzerinden
yüzde 8 oranýnda gerçek-
leþti.Ücret artýþlarý Ocak
ayýndan itibaren kamu
çalýþanlarýna yansýmayacak,
ortalamalar üzerinden
yüzde 5, Temmuz ayýnda
ortalamalar üzerinden
yüzde 5 biçiminde yansýya-
cak. Böylece en düþük
kamu çalýþaný ücreti Ocak
ayýnda 510 milyon,
Temmuz'da 540 milyon ola-
caktýr. Toplam artýþ miktarý
sadece 59 milyon lira.
Günde yaklaþýk 1 milyon
lira. 

Kamunun yeniden
yapýlandýrýlmasý

Haziran ayýnda hükümet
"Kamunun yeniden yapý-
landýrýlmasý" adý altýnda
yasalarý meclise getirdi ve
bu yasalar birer birer
meclisten geçti. Yasalarýn,
Dünya Bankasý, Dünya
Ticaret Örgütü ve ýMF gibi
küresel kuruluþlarýn istek-
lerinin bir ifadesi olduðu
çok netti. 

Yasalarýn gerçek amacýnýn,
kamu hizmetlerinin ticar-

ileþtirilmesi, kamu kuru-
luþlarýnýn tasfiye edilmesi
ve kamu çalýþanlarýný iþ
güvencesinin ortadan
kaldýrýlarak köleleþtirilmesi
olduðu ortaya çýktý.

Suyu da satýyorlar

Meclisin "kamu reformu"
patentli yasalarý karar
baðlama günlerinde
AKP'nin hedefinin kamuda
kazanýlmýþ haklarý daðýt-
mak ve tüm kamusal
hizmetleri özel sermaynin
karlanmasý için kulanýma
açmak olduðunu gösteren
baþka bir geliþme daha
yaþandý. Bütçe Plan
Komisyonu'nda Belediyeler
Yasa Tasarýsý görüþülürken

AKP'li milletvekilleri
tarafýndan verilen
"Ýçme,kullanma ve endüstri
suyu saðlamak, toplu taþý-
ma yapmak, katý atýklarýn
toplanmasý, taþýnmasý,
ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý
ve ortadan kaldýrýlmasý gibi
hizmetlerin 49 yýllýðýna özel
þirketlere devir edilmesi ve
belediyelerin su ve doðal-
gaz fatura tahsilatýnýn özel
kiþilerce yaptýrýlabileceði"
þeklindeki önerge aynen
kabul edildi.

Özel þlirketlerin suyun
daðýtýmýný denetimlerine
aldýklarýnda ne kadar vahþi
politikalar uyguladýklarýnýn
somut bir örneði Bolivya'da
yaþandý. Özel bir su þirke-

tinin su daðýtým haklarýný
aldýðý Bolivya'da insanlarýn
evlerinin çatýlarýnda yað-
mur damlalarýyla
çanaklarýný doldurmalarýný
dahi yasaklayan yasalar
çýkartýldý.

SSK gaspediliyor

Kamu çalýþanlarýnýn ya da
özel sektörde çalýþan iþçi-
lerin alýnterinden yapýlan
kesintilerle kurulan Sosyal
Güvenlik Hizmetleri ve
milyonlarca emekçinin ve
ailelerinin yararlandýðý
Sosyal Sigortalar Kurumu
AKP'nin yeni yasa tasarýsýy-
la çökertilmeye çalýþýlýyor.
Hazýrlanan yasanýn temel
hedefi SSK'yý imha etmek.

54 bin 167 saðlýk person-
eliyle 33 milyon SSK'lýya
hizmet veren SSK Saðlýk
Bakanlýðý'na ve baþbakan-
lýðýn insafýna terk edilecek.
Bu yasayla, ayný zamanda
Kamu Yönetimi Temel
Kanunu'nun uygulamasý da
kolaylaþacak. SSK'da çalýþan
50 bin kiþinin ve Saðlýk
Bakanlýðý'ndaki 200 bin
kiþinin sözleþmeli personel
olmasýnýn önünü açacak,
iþten atýlmalarý kolaylaþa-
cak.

Ve bütçe

AKP'nin hazýrladýðý 2005
yýlý Bütçesi emekçilere
yönelik tüm bu saldýrý
baþlýklarýnýn toparlandýðý
bir belge. 2005 yýlý bütçesi,
"vergi gelirleriyle borç ve
faiz ödeme bütçesi" duru-
munda. Bütçede yatýrýma
sadece o da sembolik bir
rakam olan 8.5 katrilyon lira
ayrýlýyor. Ýþsizlikte azalma
eðilimi olduðunu söyleyen
sermaye temsilcisi gazetecil-
er dahi yatýrýmlara ayrýlan
bu oran karþýsýnda sessiz
kalmayý tercih ettiler.
Yatýrýmýn olmadýðý bir
ekonomide iþsizliðin azal-
masý düþünülemez. Bu,
önümüzdeki dönemde de
10 milyonu bulan iþsiz
rakamýnýn artacaðýný gös-
teriyor.

Bütçe gelirlerinin yüzde
70'i dolaylý vergi, yüzde 9'u
ise kurumlar vergisinden
geliyor. Bu sermayenin
vergilendirilmediðinin
kanýtýdýr. AKP yoksul halk-
tan aldýðý gelirleri sermay-
eye aktarmaya devam ede-
cek. 2005 yýlý bütçe
öngörüsünün çizdiði tablo
bu.

KESK mücadele
etmeli…

Kuþkusuz bu sorunlar
sadece kamu çalýþanlarýnýn
sorunu deðil. Tüm emekçil-
er ýMF'nin AKP soslu saldýrý
programýnýn hedef tahtasýn-
da. Fakat KESK'in bir fark-
lýlýðý var. KESK, son yýlýn
mücadele deneylerine sahip
olan binlerce kamu
çalýþanýný bünyesinde
barýndýrýyor.

Diri, mücadele etmeye
istekli, taban örgütlenmesini
canlandýrmýþ bir KESK tüm
iþçi sýnýfýnýn mücadelede
birliðini saðlama yeteneðini
de taþýmaktadýr.

Kamu çalýþanlarýnýn
üzerindeki ölü topraðýnýn
silkelenmesine en çok
bugün ihtiyacýmýz var.

KESK yeniden kitlesel mücadeleye

KKEESSKK hhýýzzllaa  eesskkii  mmüüccaaddeelleeccii  ggüünnlleerriinnee  ddöönnmmeellii  vvee  eenn  kkýýssaa  zzaammaannddaa  bbüüttüünn  eemmeekk  ggüüçç-
lleerriinnii  bbiirrlleeþþttiirreenn  bbiirr  mmüüccaaddeelleeccii  mmeerrkkeezz  hhaalliinnee  ggeellmmeelliiddiirr..

KESK  silkelenmeli
KKEESSKK''iinn  iiþþççii  ssýýnnýýffýýnnýýnn  bbiirr  ddiizzii  tteemmeell  kkaazzaannýýmmýýnnaa  yyöönneelliikk  ssaallddýýrrýýllaarrýý  dduurrdduurrmmaakk  iiççiinn

aattmmaassýý  ggeerreekkeenn  eenn  öönneemmllii  aaddýýmm,,  kkaammuu  ççaallýýþþaannllaarrýýnnýýnn  tteemmeell  öörrggüüttüü  oolldduuððuunnuu  bbiirr
kkeezz  ddaahhaa  kkaannýýttllaammaakkttýýrr..  SSaahhttee  SSeennddiikkaa  YYaassaassýý''nnýýnn  MMeecclliisstteenn  ggeeççmmeessiinniinn  aarrddýýnnddaann
bbiirr  ddiizzii  kkaammuu  ççaallýýþþaannllaarrýý  sseennddiikkaassýý  öönnee  ççýýkkmmaayyaa,,  ttoopplluu  ggöörrüüþþmmee  mmaassaassýýnnddaa  ssöözz
ssaahhiibbii  oollmmaayyaa  bbaaþþllaaddýý..  YYýýllllaarr  bbooyyuunnccaa  KKEESSKK  vvee  öönnccüülllleerriinniinn  ssüürrddüürrddüüððüü  mmüütthhiiþþ
ddiirreenniiþþ  vvee  kkiittlleesseell  hhaarreekkeettlliilliiððiinn  mmeeyyvveelleerriinnii  uummuullmmaaddýýkk  bbiirr  þþeekkiillddee  KKEESSKK  ddýýþþýýnnddaa-
kkii  kkaammuu  ççaallýýþþaannllaarrýý  kkoonnffeeddeerraassyyoonnllaarrýý  ttooppllaammaayyaa  bbaaþþllaaddýý..

BBuunnaa  bbiirr  ssoonn  vveerrmmeekk  zzoorruunnddaayyýýzz..  AAttýýllaaccaakk  eenn  öönneemmllii  aaddýýmm  iissee,,  KKEESSKK''iinn  ttaabbaannýýnnaa
ddöönnmmeessiiddiirr..  SSeennddiikkaallaarr,,  ttaabbaannllaarrýýyyllaa,,  ttaabbaannllaarrýý  hhaarreekkeettee  ggeeççttiiððii,,  ggüüççllüü  ttaabbaann
öörrggüüttlleennmmeelleerriinnee  ssaahhiipp  oolldduuððuu  oorraannddaa  eettkkiinnddiirr..  TTaabbaannýýnn  hhaarreekkeettee  ggeeççmmeessii  iiççiinn  tteekk
tteekk  öörrggüüttllüü  oolluunnaann  ttüümm  iiþþyyeerrlleerriinnddee  ccaannllýýllýýððýýnn  ssaaððllaannmmaassýý,,  iiþþyyeerrii  ssoorruunnllaarrýý  ggeenneell
ssoorruunnllaarraa  bbaaððllaannaarraakk  hhaarreekkeettee  ggeeççiillmmeessii  ggeerreekkiiyyoorr..

YYüüzzbbiinnlleerrccee  kkaammuu  ççaallýýþþaannýýnnýýnn  iiþþyyeerrlleerriinnddee  yyaaþþaannaann  ssoorruunnllaarraa  kkaarrþþýý  öörrggüüttlleennmmeessii,,
KKEESSKK  kkiittlleessiinniinn  sseennddiikkaallaarrýýnnaa  yyaabbaannccýýllaaþþmmaassýýnnýý  kkýýrrmmaakk  iiççiinn  ddee  öönneemmllii  bbiirr  hhaammllee
oollaaccaakkttýýrr..

ÜÜsstteelliikk,,  iiþþyyeerrlleerrlleerriinnddee  ssaaððllaannaaccaakk  eenn  kküüççüükk  hhaarreekkeettlliilliikk  bbiillee,,  ddaahhaa  ffaazzllaa  kkaammuu
ççaallýýþþaannýýnnýýnn  KKEESSKK''ee  üüyyee  oollmmaassýýnnýý  ssaaððllaayyaaccaakkttýýrr..

TTaabbaannýýnnýýnn  ccaannssýýzzllýýððýýnnddaa,,  ssaaddeeccee  KKEESSKK  yyöönneettiimmiinniinn  bbiirrkkaaçç  ssooll  ppaarrttiinniinn  kkooaalliissyyoonnuu
bbiiççiimmiinnddee  oolluuþþmmaassýý  eettkkeenn  ddeeððiill..  ÝÝþþyyeerrlleerriinnddee  ddee,,  þþuubbeelleerrddee  ddee  KKEESSKK''ee  bbaaððllýý
sseennddiikkaallaarr  ddeeððiiþþeenn  ddeennggeelleerrllee  oolluuþþaann  ssooll  iittttiiffaakkllaarrýýnn  bbeelliirrlleemmeessii  aallttýýnnddaa..  ÝÝllkkeessiizz,,
ssaaddeeccee  sseennddiikkaa  yyöönneettiimmlleerriinnddee  ggüüçç  ssaahhiibbii  oollmmaakk  iiççiinn  yyaappýýllaann  iittttiiffaakkllaarr  nnee  kkaammuu
ççaallýýþþaannllaarrýýnnýýnn  ggeenneell  eeððiilliimmiinnii  yyaannssýýttmmaakkttaa  nnee  ddee  KKEESSKK''ii  tteekk  bbiirr  aaddýýmm  iilleerrii  ççeekkmmeekkttee..

Saðlýðýmýzla
oynatmayacaðýz

AAKKPP  hhüükküümmeettiinniinn  SSSSKK  vvee
ssoossyyaall  ggüüvveennlliikk  ssiisstteemmiinnee
yyöönneelliikk  ssaallddýýrrýý  ttaassaarrýýssýýnnaa
kkaarrþþýý  bbaaþþttaa  DDÝÝSSKK  oollmmaakk
üüzzeerree  bbiirr  ççookk  kkoonnffeeddeerraassyy-
oonn  vvee  bbaaððllýý  sseennddiikkaallaarr  vvee
ooddaallaarr  mmüüccaaddeelleeyyee  bbaaþþllaaddýý..

DDÝÝSSKK, SSK hastanelerinin
devrine karþý 21 Ekim'de
bir çok ilde eylem düzenle-
di. Baþta sendikalar ve kitle
örgütleri olmak üzere tüm
halký mücadeleye çaðýran
DÝSK, SSK'ya sahip çýkmak
amacýyla baþlatýlan eylem-
leri sürdürmeye kararlý.

ÝÝssttaannbbuull''ddaa SSK
Okmeydaný Hastanesi'nde
bir araya gelen DÝSK üyesi
iþçilere, TTB, SES, Yol-Ýþ
Ýstanbul 1 No'lu Þube ile
hasta ve hasta yakýnlarý da
destek verdi. Hastanenin
içinde yürüyüþ yapan iþçi
ve emekçiler, sýk sýk "SSK
halkýndýr halkýn kalacak",
"Saðlýk haktýr satýlmaz",
"AKP saðlýða zararlýdýr",
"AKP yasaný al baþýna çal"
sloganlarýný attý.

DDÝÝSSKK  üyesi iþçiler
Ankara'da SSK Genel
Müdürlüðü önünde eylem
yaptý. SES Ankara Þubesi
ve Ankara Tabib Odasý
DÝSK'in eylemine destek
verdi.

AAddaannaa''ddaa  SSK Bölge
Müdürlüðü önünde DÝSK,
Ýzmir'de ise SES Ýzmir
Þubesi Bozkaya Hastanesi
önünde eylemler yaptý.
Ýzmir'deki eyleme SSK
Bozyaka Hastanesi çalýþan-
larý, doktorlar, hemþireler,
diðer hastanelerden gelen
saðlýk emekçileri ve öðre-
tim üyeleri ile Türk-Ýþ'e
baðlý Yol-Ýþ, Harb-Ýþ ve
Kristal-Ýþ sendikalarýna üye
iþçiler katýldý.

GDO’ya HAYIR PLATFORMU
1 Kasým, 11.00, Abdi Ýpekçi Parký, Sýhhiye - ANKARA

anti-semitizm
ve siyonizm

madalyonun iki yüzü

4 kasým, perþembe
saat: 18.00

BARIÞ MANÇO
KÜLTÜR MERKEZÝ

Nailbey Sokak

Ayrýntýlý bilgi için
0536-888 83 67
0537 354 29 39

toplumsal
cinsiyet, sýnýf ve

sömürü
6 kasým, cumartesi

saat: 16.00

KARAKEDÝ
KÜLTÜR MERKEZÝ

Büyükparmakkapý Sk 8/4

Ayrýntýlý bilgi için
0536 335 10 19
0212 244 39 05

che ve devrim
6 kasým, cumartesi

saat: 19.00
Mithatpaþa Cd, No:34F

Kat: 4, No: 23

Ayrýntýlý bilgi için
0532 475 01 50

DSiP ankara

DSiP beyoðlu

DSiP kadýköy

AKP emekçilerin haklarýna saldýrýyor
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Laik bir Filistin devleti
fikri güç kazanýyor
Filistinlilerle Ýsrail arasýndaki mücadele

bugün dünya gündeminin en önemli
maddesi durumunda.

Bölgenin istikrarsýzlýðýnýn baþlýca unsu-
ru ve Arap ve Ýslam dünyansýný
hareketlendiren bir konu.

Herkes bu sorunun acil bir çözüme
ihtiyacý olduðunu biliyor, fakat, kimse
sorunu çözemiyor.

1974’den beri önerilen çözümler hep
ayný temele dayanýyor; Ýsrail’in yaný sýra
baðýmsýz bir Filistin devleti öneriliyor.

Filistin devletinin parametreleri hiçbir
zaman kesin olarak tarif edilmedi ama
ancak geniþ bir anlayýþ birliði oluþuyor.
Bu baðýmsýz Filistin devleti Ýsrail’in
1967’de iþgal ettiði topraklarda oluþacak.

2002’de, ilk kez bir ABD Baþkaný bu
fikri desteklediðini açýça ilan etti.

Ne var ki bir çok Filistinli (ve giderek
çoðalan birçok Ýsrailli için de) bu çözüm
tercih edilmiyor.

1969’da, FKÖ’nün marksist örütlerinden
Demokratik Halk Cephesi farklý bir fikir
ileri sürmüþtü, Ýsrail’in yerine laik,
demokratik ve dinlerine ve entisitelerine
bakýlmaksýzýn bütün vatandaþlarýna karþý
eþitlikçi olacak bir devlet olmalýdýr.

Ancak her iki tarafta da çoðunluðun bu
fikre karþý çýkmasý, Ýsrail tarafýndan
yenilmiþ olmak, FKÖ lidrliðinin laik
Filistin devleti fikrinden vaz geçerek iki
devlet fikrini benimsemesine yol açtý.

Ne var ki bu fikir tamamen ölüp gitme-
di, ve son on yýlda giderek büyüyenb bir
desteðe sahip olmaya baþladý.

Son yýllarda tek devlet olasýlýðýný
tartýþan onlarca makale yayýnlandý ve
Lozan, Londra ve New Yprk’da bir çok
tek devlet fikrini savunan grup oluþtu.

Tek bir devleti paylaþma fikri þaþýrtýcý
olmayan bir biçimde siyonistler tarafýn-

dan reddedilmekte.
Özellikle Ýsrail iþgali altýnda yaþayan

birçok Filistinli içinde baþka nedenlerle
tek devlet fikri uygun gelmiyor.

Tek devlet fikrinin iki temel argümaný
var, bir taraftan, iki devlet fikri artýk pek
geçerli deðil ve ikinci olarak da, geçerli
olsa da istenen bir þey deðil.

Ýsrail’in Filistin topraklarýna yerleþimler
doldurmasýbir Filistin devletinin gerçek-
leþmesine olanak tanýmýyor. Batý Yakasý
haritasýna kýsa bir bakýþ bile yerleþim yer-
leri, ara yollar ve barikatlarla duvarý
gösterecektir.

Batý Yakasý’nýn Filistin topraklarýnda þu
anda 400 bin Yahudi var (artý 200 bin
Yahudi’de Kudüs’te yaþamakta) ve böl-
genin suyunun yüzde 80’i Ýsrail’e pom-
palanmakta.

Duvar bittiðindetopraðýn yüzde 40’ý o
denli parçalanmýþ ve birbirnden kopuk
hale gelmiþ olacak ki bu topraklar
üzerinde bir devlet oluþturmak imkansýz.

1967’den beri bütün Ýsrail hükümetleri
iþgal altýndaki topraklarýn yerleþime açýl-
masý politikasýný titizlikle sürdürüyorlar.

Ýþte bu nedenle insanlar tek devleti ter-
cih ediyorlar.

Ýsrail tarafýnda artýk bazýlarý Yahudi
devletinin geleceðinden endiþeleniyorlar.
Hem ahlaki olarak hem de fiili olarak.

Bunlarýn çoðu Ýsrail toplumu baþka bir
halký ezdiði için yozlaþmaktadýr diyor.
Ve israile karþý duyulan nefretin birgün
onun kurbanlarýnýn elinde yok olmasýna
yol açabileceðini söylüyorlar.

Böyle düþünenler, þimdilerde Araplarýn
ve Yahudilerin ayný topraklarý paylaþtýðý
iki uluslu bir devletten bahsediyorlar.

Bu siyonistlerin toprak hýrslarýný sýnýr-
layacak olsa da bir Yahudi anavatanýnýn
koruyacak bir çözüm.

Ayrý bir Filistin devleti için lojistik bir
olasýlýk göremeyen Filistinliler için de bu
çözüm Filistin ulusu için bir temel oluþtu-
ruyor.

Ama eðer iki devlet çözümü lojistik
olarak mümkün olsaydý da istenir bir þey
olmazdý.

Topraðýn eþitsiz daðýlýmýna neden ola-
cak (Filistin bölgesi orjinal Filistin toprak-
larýnýn sadece yüzde 22’si olacak) ve geri
dönme hakký olan bütün göçmenlere yet-
meyecek.

Ayrýca etnik ve dini olarak ayrýmcý olan
ve eski toprak taleplerine ve bu topraklar
üzerinde yaþayan yerli halký cezalandýr-
mayý sürdürecek bir devletin devamýna
izin verecek.

Filistinlilerin sorunu kaybettikleri
topraklarý nasýl geri alacaklarý, göçmen-
leri nasýl geri getirecekleri ve halklarý için
nasýl normal bir hayat kuracaklarýdýr.

Bunlarýn hiçbiri Ýsrail siyonist, ayrýmcý
bir devlet olarak kaldýðý sürece mümkün
deðil.

Tek insani, adil ve pratik olan çözüm
topraðý Ýsrailliler ve bu topraklarda olan
Filistinliler arasýnda bölüþtürmek ve
aynýz amanda yerlerinden uzaklaþtýrýlmýþ
olanlarýn geri dönme hakkýnýn tanýn-
masýdýr.

Bu, bu öneriye karþý çýkanlarýn sýk sýk
iddia ettikleri gibi “Ýsraillileri denize dök-
mek” deðildir.

Bu talebe karþý birçok iddia ortaya
atýldý.

Ne yazýk ki, bunlarýn hepsi Ýsrail’de
yaþayan Yahudilerin rüyalarýnýn bozul-
madan devam etmesi, ve þu anda güçler
dengesinin onlardan yana olmasý biçi-
minde özetlenebilir. Bu doðru ama þimdi-
lik.

Laik, birleþik tek bir devlet çözümü
ahlaki olarak yaþýyor ve bütün ilkesel
öneriler gibi politikanýn ve tarihin eðilip
büküðlmelerine raðmen yaþamaya
devam da edecektir.

Ghada Karmi Filistinli aktivist ve yazardýr. Fatmayý
Ararken adlý kitabý Türkçe’de Everest Yayýnlarý’ndan
çýkmýþtýr. KARAKEDÝ KÝTABEVÝ’nden alabilirsiniz.

Ghada KARMI

Reform mu,
devrim mi?

SSoossyyaalliissttlleerr  bbuu  ssoorruunnuu  ddaaiimmaa  ttaarrttýýþþýýrr-
llaarr..  BBiirr  kkýýssýýmm  ssoossyyaalliissttlleerr,,  rreeffoorrmmllaarr
uuððrruunnaa  mmüüccaaddeelleeyyii  bbüüttüünnüüyyllee  rreeddddeedd-
eerrlleerr..  OOnnllaarr  iiþþççiilleerriinn,,  eemmeekkççiilleerriinn
eekkoonnoommiikk  kkooþþuullllaarrýýnnýý  ddüüzzeellttmmeekk  iiççiinn
ggiirriiþþttiikklleerrii  mmüüccaaddeelleelleerrii  ddee  kküüççüümmsseerr-
lleerr..  BBööyylleelleerrii  hhaayyaall  aalleemmiinnddee  yyaaþþaayyaann
ssooll  sseekktteerrlleerrddiirr..

RReeffoorrmmllaarr  iiççiinn  mmüüccaaddeellee  eettmmeemmiiþþ  bbiirr
iiþþççii  ssýýnnýýffýýnnýýnn  ddeevvrriimm  yyaappmmaassýý  mmüümmkküünn
ddeeððiillddiirr..

BBiirr  ddee  ttüümm  mmüüccaaddeelleeyyii  rreeffoorrmmllaarrýýnn
kkaazzaannýýllmmaassýý  oollaarraakk  ggöörreennlleerr  vvaarr..
OOnnllaarraa  rreeffoorrmmiissttlleerr  ddiiyyoorruuzz..  DDeevvrriimmccii
ssoossyyaalliissttlleerr  iissee  rreeffoorrmmllaarr  iiççiinn  mmüüccaaddee-
lleenniinn  ddaaiimmaa  öönn  ssaaffýýnnddaa  oolluurrllaarr  aammaa
ddaaiimmaa  ddaahhaa  iilleerriiyyii  ggöösstteerriirrlleerr..
KKeennddiilleerriinnii  rreeffoorrmmllaarr  iillee  ssýýnnýýrrllaammaazzllaarr..

GGüünnüümmüüzzddee  rreeffoorrmm  mmuu,,  ddeevvrriimm  mmii
ssoorruussuu  ssaavvaaþþaa  kkaarrþþýý  ttuuttuummddaa  oorrttaayyaa
ççýýkkmmaakkttaaddýýrr..

BBuuggüünn  bbüüttüünn  ddüünnyyaa  eemmeekkççiilleerrii  iiççiinn
tteemmeell  ççeelliiþþkkii  AAmmeerriikkaa  eemmppeerryyaall-
iizzmmiinniinn  IIrraakk’’ýý  iiþþggaalliiddiirr..  BBuu  tteemmeell  ççeelliiþþ-
kkii  eemmeekkççiilleerrddeenn  yyaannaa  ççöözzüüllmmeeddiikkççee,,
yyaannii  AABBDD  IIrraakk’’ttaann  kkoovvuullmmaaddýýkkççaa,,
bbüüttüünn  ddüünnyyaa  eemmeekkççiilleerrii  iiççiinn  kkooþþuullllaarr
zzoorrdduurr..  RReeffoorrmmllaarrýý  kkaazzaannmmaakk  bbiillee
mmüümmkküünn  ddeeððiillddiirr..  ÇÇüünnkküü  kkaarrþþýýmmýýzzddaa
kkeennddiissiinnee  ggüüvveennllii  ssaallddýýrrggaann  bbiirr
eemmppeerryyaalliizzmm  vvaarrddýýrr..

IIrraakk  ddiirreenniiþþiinniinn  kkaazzaannmmaassýý  dduurruummuunn-
ddaa  iissee  zzaayyýýffllaammýýþþ  bbiirr  eemmppeerryyaalliizzmm  oollaa-
ccaakkttýýrr..  BBuu,,  bbüüttüünn  ddüünnyyaaddaa  eemmeekkççiilleerr
iiççiinn  ddeevvrriimmccii  ççöözzüümmüünn  kkaappýýllaarrýýnnýýnn
aaççýýllmmaassýý  ddeemmeekkttiirr..  BBeellkkii  bbiirr  ççookk  üüllkkeeddee
ddeevvrriimmiinn  ssuubbjjeekkttiiff  kkooþþuullllaarrýýyyeetteerrssiizz
oollaaccaakkttýýrr  aammaa  mmaaððlluupp  bbiirr  eemmppeerryyaall-
iizzmm  bbüüttüünn  üüllkkeelleerrddee  ddeevvrriimmee  oollaannaakk
ssaaððllaayyaaccaakkttýýrr..

ÝÝþþttee  ttaamm  ddaa  bbuu  nneeddeennllee  bbüüttüünn  ddüünnyyaa-
ddaa  eemmeekkççiilleerr  iiççiinn  mmüüccaaddeelleenniinn  aannaa
hhaallkkaassýý  ssaavvaaþþaa  kkaarrþþýý  ttuuttuummdduurr..  IIrraakk
ddiirreenniiþþiinniinn  zzaaffeerriiddiirr..

IIrraakk  ddiirreenniiþþii  kkaazzaannýýrrssaa  AArrjjaannttllii
eemmeekkççii  ddee,,  KKoorreellii’’ddee,,  NNiijjeerryyaallýý’’ddaa
kkaazzaannmmaa  þþaannssýýnnýý  eellddee  eeddeecceekkttiirr..  TTeerrssii
dduurruummuunnddaa  iissee  yyeennii  lliibbeerraall  ssaallddýýrrýý
ddaahhaa  ddaa  ggüüççlleenneerreekk  üüzzeerriimmiizzee  ggeelleecceekk-
ttiirr..

BBiizziimm  cceevvaabbýýmmýýzz  ddeevvrriimm..  BBuu  nneeddeennllee
IIrraakk  ddiirreenniiþþiinnii  kkooþþuullssuuzz  ddeesstteekklliiyyoorruuzz..
DDiirreenniiþþiinn  aayyrrýýnnttýýllaarrýý  iillee  iillggiilleennmmiiyyoorruuzz..

BBiizziimm  cceevvaabbýýmmýýzz  ddeevvrriimm..  BBuu  nneeddeennllee
ssaavvaaþþaa  kkaarrþþýý  mmüüccaaddeellee  tteemmeellddiirr  ddiiyy-
oorruuzz..

BBiizziimm  cceevvaabbýýmmýýzz  ddeevvrriimm  aammaa  rreeffoorrmm-
llaarr  iiççiinn  ddee  mmüüccaaddeellee  ddiiyyoorruuzz..  SSoossyyaall
hhaakkllaarr  iiççiinn  ddee  mmüüccaaddeellee  ddiiyyoorruuzz..  VVee
zzaatteenn  ssaavvaaþþýý  kkaappiittaalliizzmmee  bbaaððllaayyaarraakk,,
aannttiieemmppeerryyaalliisstt,,  aannttiikkaappiittaalliisstt  bbiirr
mmüüccaaddeellee  ssüürrddüürrüüyyoorruuzz..  BBuu  nneeddeennllee
ssaavvaaþþaa  kkaarrþþýý  ggöösstteerriilleerrddee  ““bbiizz  aannttii  kkaapp-
iittaalliissttiizz””  ddiiyyoorr,,  bbaaþþkkaa  bbiirr  ddüünnyyaa  iissttiiyy-
oorruuzz..

15 Þubat 2003. Filistin’de Ramallah kentinde savaþ karþýtý gösteri

direniþ-müzik-devrim
Jazz, Rock ve Rap, isyandan uyuma

Direniþ ve halk müziði Devrimci Beethoven

Ayrýntýlý bilgi için 0537-701 00 39 / 0212-244 39 05

27 Kasým, Cumartesi, KARAKEDÝ’de
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1996 yýlýnda, Ýstanbul'da düzen-
lenecek olan Habitat 2 zirvesinin
hazýrlýklarý kapsamýnda, Beyoðlu'nu
temizlemek(!) bahanesiyle, kaldýrým
taþlarýnýn onarýlmasý, sokaklarýn
süpürülmesi gibi bir dizi etkinlikle
beraber, travesti ve transseksüellerin
yaþadýðý Ülker  Sokak'ýn da ortadan
kaldýrýlmasýna iliþkin çalýþmalar
baþlatýlmýþtý.

Kapýlar kýrýlmýþ; evler yakýlmýþ, yað-
malanmýþ; birçok travesti ve transsek-
süel evinden atýlmýþ, tutuklanmýþ,
iþkence görmüþtü. Ülker Sokak olay-
larýnda, polisin, Beyoðlu'nu
Güzelleþtirme  Derneði'yle birlikte
ülkücülerle de iþbirliði yaptýðý bilin-
mekle birlikte, yasal bir mücadele
baþlatýlamamýþtý. Zaten, "hortum"
lâkaplý polis amirine karþý Demet
Demir'in baþlattýðý dava sürecinin
yýlan hikâyesine dönen yýpratma poli-
tikasý ve nihayetinde Süleyman
Ulusoy'a verilen cezanýn, "ayný eylemi
beþ yýl içinde yeniden gerçekleþtirmesi
hâlinde" infaz edileceði mahkeme
kararý, ayrýca birçok diðer katliama
yönelik davalarýn benzer akýbetlere
uðramasý, muhtemel bir hukuk
sürecinin, kazaným saðlamak bir yana,

maðdurlarý daha fazla maðdur ede-
ceðine hiç þüphe yok.

Ülker Sokak olaylarýndan yaklaþýk 8
yýl sonra, geçtiðimiz ayýn ilk haftasý,
ülkücülerden yeni bir saldýrý daha
geldi.

Ýstanbul'da bu yýl ilki gerçekleþtirile-
cek olan Out  Ýstanbul  Gey  ve
Lezbiyen  Filmleri  Festivali'nden bir
gün önce, Beyoðlu  Ülkü
Ocaklarý’ndan bir grup, sinemanýn
önünde yaptýklarý basýn açýklamasýn-
da, festivalin yasaklanmasýný talep
ettikten sonra, aksi durumda kendi
yöntemleriyle! engelleyeceklerini açýk-
layarak, festivalin düzenleyicileri
nezdinde tüm eþcinselleri tehdit ettil-
er.

Ülkücüler bu tavýrlarýyla, eþcin-
sellere ve eþcinselliðe bakýþlarýnýn,
geçen yüzyýlýn baþýnda eþcinselleri
pembe üçgenlerle yaftalayarak kazan-
larda ve gaz odalarýnda katleden fikir-
daþlarýndan pek de farklý olmadýðýný

göstermekle birlikte; dünyanýn her
yerinde ve toplumlarýn her kesiminde
var olan eþcinselliði yok saymaya
çalýþarak, insan haklarýna bakýþlarýný
bir kez daha ortaya koydular.

Týpký anadili özgürlüðü konusunda,
Agos Gazetesi'ne yaptýklarý gibi... Bu
olayda da, Alkazar sinemasý önünde
yaptýklarýna benzer bir basýn açýkla-
masý gerçekleþtirmiþler, Agos Gazetesi
sahibi Hýrant  Dink nezdinde, aslýnda
bu ülkede yaþayan tüm Ermeni'leri
tehdit etmiþlerdi. 

Ülkücülerin tavrýna benzer baþka bir
saldýrý da, Ýstanbul Üniversitesi'nde,
bu kez, ülkücülerden çok farklý
olduðunu zannettiðimiz baþka gru-
plardan geldi. Ýstanbul Üniversitesi
þenliklerinde, bazý sol örgütlerin stand
görevli-leri, Lambdaistanbul adýna
stand açan arkadaþlarýmýza müdahale
etmek istedi. Eþcinselliði "burjuvazi
artýðý", "sapýklýk" , "burjuva hastalýðý"
gibi ifadelerle tanýmlayan solcu öðren-

ciler, Lambdaistanbul standýnýn var-
lýðýndan utanç duyduklarýný açýklayýp,
þiddetle kýnadýklarýný belirttikleri
eþcinsellerin, bulunduklarý mekâný
terk etmelerini istediler.

Bazý örgütlerse, daha iki yüzlü bir
tavýrla, aslýnda kendilerinin böyle
düþünmediðini, fakat bu olayýn
kapanmasý açýsýndan Lambdaistanbul
katýlýmcýlarýnýn standý kapatmalarýnýn
daha doðru olacaðýný düþündüklerini
söyleyerek, bu homofobik, ayrýmcý
tavrý, üstü örtülü þekilde desteklediler.

Solcularýn saðcýlardan farklý olarak
bilmesi gereken bir nokta var ki, o da,
eþcinselliðin sadece burjuvalarda
deðil, toplumun her kesiminden
insanda; iþçide, patronda, iþsizde,
emekçide, emek sömürücüde, yöneti-
cide, yönetende, azýnlýkta, çoðunlukta
vs. var olan bir cinsel yönelim olduðu.

Eþcinsellik sadece bir zümreye has
bir özellik deðildir ve eþcinseller de bir
örnek deðildir, olamaz. Özgür bir

dünya için sadece ekonomik sistemin
deðiþmesinin yeterli olmadýðýný, insan
haklarýnýn bir bütün olduðunu, cinsel
yönelim ayrýmcýlýðýnýn bir insan hakký
ihlâli olduðunu, eþcinselliðin egemen
sýnýfýn bir özelliði deðil, egemen sis-
temin ötekileþtirip yok saymaya
çalýþtýðý bir bireysel özgürlük alaný
(cinsel yönelim) olduðunu vs. ,
"muhalif"lerin bilmesi gerekir. Aksi
durumda, görüþleri bir özgürlüðü
deðil, despotluðu iþaret eder.

Despotluðun hâkim olduðu bir
dünya özgür bir dünya deðildir. Ýnsan
haklarýnýn ihlâl edildiði yeni bir sis-
temin tek farký, eski "yönetici" ve "ege-
men"lerin yerine yenilerinin gelmesi
olabilir!

Ýnsan haklarý ve özgürlüklerine
inancý olan herkes bilmelidir ki, tarihe
insanlýðýn kara lekeleri olarak geçmiþ
olan engizisyon mahkemeleri ve nazi
katliamlarý gibi, bu politikalarý ve bu
yöntemleri kullanan, uygulayan ya da
onlara inancý olan her kiþi, kurum ve
topluluk da, tarihte gereken yeri
lâyýkýyla alacak, insanlarýn ve toplum-
larýn vicdanýnda gerektiði gibi
yargýlanacaktýr.

Kadir  YILMAZ  

Eþcinsellere çeþitli saldýrýlar

Kýbrýs birçok yazarýn
söylediði gibi Türkiye
açýsýndan önemli bir bölge.
Ortadoðu'nun hemen
yanýnda bir 'uçak gemisini'
andýrýyor. Orta doðunun
zengin petrol kaynaklarýný
düþününce, bu bölgenin ve
Kýbrýs'ýn sadece
Türkiye'nin deðil, Avrupa
ve ABD gibi bir çok
emperyalist odaðýn da
ilgisini çektiðini söylemek
için dahi olmaya gerek
yok. 

Genellikle son dönem
stratejistlerinin unutmaya
eðilimli olduðu bir konu
var. O da Kýbrýs'ý, bir 'uçak
gemisinden' ayýran, bir
milyona yakýn nüfus. 

Kýbrýs geçtiðimiz
dönemde çok farklý bir açý-
dan daha göze çarptý.
Adayý adeta kasýp kavuran
barýþ hareketi, Türkiye'nin
1974'ten beri süregelen
resmi ideolojisinde büyük
bir yarýk açtý. Türk ordusu-
nun Kýbrýs'ta yaptýklarýnda
o kadar da masum
olmadýðý, sanýldýðý gibi
Kýbrýslýlarýn 'isteði' üzerine
adaya konuþlanmadýðý
daha bir açýktan söylenir
oldu. 

Barýþ Hareketi
Kýbrýs'ta barýþ hareketinin

ortaya çýkýþý ve geliþimi
herkesin beklentisinden

daha hýzlý gerçekleþti. Ardý
ardýna gelen eylemler 70-
80 bin kiþinin toplandýðý
mitinglere dönüþtü. Kýbrýs
halký adada çözümden ve
barýþtan yana olduðunu
'bu memleket bizim' diy-
erek gösterdi.
Hatýrlamakta fayda var,
Kýbrýslýlarýn 'bu memleket
bizim' sloganý kuzey yöne-
timine ve Türkiye'ye karþý
bir ifadeydi.

Toplam nüfusu 180 bin
kiþi olan bir yerde 80 bin
kiþinin sokaða çýkmasý
büyük olasýlýkla tarihte eþi
olmayan bir olaydýr. Ayný
oraný Türkiye nüfusuna
uygulasaydýk, 30 milyon
kiþinin bir gösteri alanýna
toplanmasý gerekirdi. 

Bu halk hareketini ortaya
çýkaran etkenler ekonomik
anlamda yaþanan yoksul-
luk ve Kýbrýs'ýn gele-
ceðinde söz sahibi olma
isteðiydi. 30 yýldýr tecrit
altýnda yaþayan bir halk
yaþadýðýný ve ayakta
olduðunu gösterdi.

Kýbrýs'ta gerçekleþen bu
eylemlerin etkisi iki anlam-
da sürdü. Kýbrýs'taki kitle-
sel barýþ hareketi o sýralar-
da daha yeni yeni geliþm-
eye baþlayan (özellikle
Türkiye'deki) savaþ karþýtý
hareket için önemli bir esin
kaynaðý olacaktý. Türkiye

Devleti ise konuyu Milli
Güvenlik Kurulu'nda ele
alarak çeþitli açýlýmlar yap-
manýn þart olduðu sonucu-
na varacak ve o güne
kadar kapalý olan sýnýr
kapýlarýný açarak karþýlýklý
geçiþlere izin verecekti.

Kuzey Kýbrýs ve Türkiye
Kýbrýs sorunu içinde

bulunduðumuz þekliyle 30
yýldýr Türkiye'nin ve
dünyanýn gündeminde. Bu
otuz yýl boyunca deðiþme-
den yerinde kalan
neredeyse tek þey kuzey-
deki yönetimin cumhur-
baþkaný Rauf Denktaþ.
Yine bu otuz yýl içinde
ortaya çýktý ki Türkiye'nin
'74 operasyonuna gerekçe
olarak sunduðu eylemlerin
bir kýsmýnýn talimatýný da
ayný kiþi vermiþ. Sadece
bununla da kalmýyor,
Rumlara karþý örgütlenen
faþist çetelerin kuruluþ aþa-
malarýnda, çeþitli gazeteci-
lerin evlerine konan bom-
balarda bu þahsýn izlerine
rastlamak mümkün. 

Türkiye 30 yýldýr hiçbir
haklý gerekçe olmaksýzýn
adadaki iþgalci varlýðýný
sürdürüyor. Hem de
Kýbrýslý Türklere raðmen.
Bu pozisyonunu korumak
için Kýbrýslýlarý tehdit
etmekten bile geri dur-
madýðýný biliyoruz. Peki
adadaki siyasi dengeleri
deðiþtirmek için devle-
timizin büyük çabalarýyla
adaya yerleþtirilen
faþistlere ve Toros köylü-
lerine ne demeli? 180 bin
kiþinin yaklaþýk 100 bin
kiþilik bir bölümünün '74
sonrasý adaya yerleþen
yada yerleþtirilen kiþiler-
den oluþtuðu söyleniyor.

Türkiyeliler olarak Kýbrýs
sorununun çözümüne
iliþkin yapabileceðimiz bir
katký varsa, o da
Türkiye'nin hiçbir þart ve
koþul gözetmeden
Kýbrýs'tan çekilmesini

saðlamaktýr. Çünkü
Türkiye'nin Kýbrýs'taki var-
lýðý sorunu olabilecek en
kötü boyuta taþýmakta ve
sadece Kýbrýs sorununun
çözülmesini geciktirmekte-
dir. 

Annan Planý
Kofi Annan'ýn hazýrladýðý

planýn adanýn iki tarafýnda
yarattýðý etkiler ve referan-
dum sonuçlarý birçok
tartýþmayý beraberinde
getirdi. Çok kaba yorum-
lara göre adaya barýþ
gelmemesinden plana
hayýr diyen güneyliler
sorumlu tutuluyor. Daha
inceltilmiþ eleþtiriler ise
güneydeki hayýr oyunu
milliyetçiliðin zaferi olarak
görürken, kuzeyin evetini
AB hayranlýðýna baðlýyor.
Ancak bu iki görüþ de olup
biteni açýklamaktan aciz.
Kuzeyin 'evet'i ile güneyin
'hayýr'ý arasýnda bir çeliþki
yok. 

Kuzey Kýbrýs halkýnýn
plana esas olarak 30 yýllýk
tecritten kurtulmanýn bir
yolu olarak baktýðýna

kuþku yok. Türk devlet
bürokrasisinin yine çeþitli
yollarla 'hayýr' oyunu
kýþkýrtmaya çalýþtýðý bir
ortamda Kýbrýslý Türkler,
adada saltanat süren
karanlýk güçlere karþý
çareyi 'evet' oyunda gördü.
Bu planýn çözüm getire-
meyecek olmasý, sorunu
bizzat yaratan güçlerce
hazýrlanmýþ olmasý
anlaþýlýr þekilde ikinci
planda deðerlendirildi. 

Kýbrýslý Rumlar ise ABD
merkezli 'evet' basýncýna
karþý bir refleks geliþtirdi.
Colin Powel'den AB'nin
yetkili aðýzlarýna kadar
geniþ bir koro, tüm fatu-
ranýn 'hayýr' diyen tarafa
kesileceði tehdidinde
bulundu. Ancak güneyde,
planýn neler getirip neler
götürdüðü, kuzeydeki
ekstra faktörlerin dýþýnda
deðerlendirilme þansýna
sahipti ve nitekim öyle de
oldu. Kýbrýslý Rumlar, her
türlü dýþ basýnca raðmen
ABD'de piþirilen bu planýn
ada için bir þey ifade

etmediðini dünyaya
duyurdu. Tek 'stabil' yaný
ABD ve Ýngiliz üslerini
koruyup kollamak olan
Anna Planý böylelikle bir
süre için rafa kalktý.

Çözüm
Þu yada bu düzeyde

Kýbrýs sorununu araþtýrmýþ
olan herkes, sorunun saný-
landan daha karmaþýk
olduðunu kabul edecektir.
Ancak sorunun karmaþýk
olmasý çözümün zor ola-
caðý anlamýna gelmez. Her
türlü emperyalist çýkarýn
tezahür ettiði 'þirin' ada
Kýbrýs'a çözümü ancak
Kýbrýslýlar, onlarýn aþaðý-
dan ve birlikte mücadelesi
getirebilir. Ancak bu
mücadele içerisinde,
Kýbrýslýlar kendi planlarýný
oluþturmaya, kendi
yaralarýný kendileri tedavi
etmeye fýrsat bulabilir.
Bunun gerçekleþebilmesi
için bize de bir görev
düþüyor: Adadaki askeri
iþgalin sona ermesini
saðlamak.

EErrkkiinn  EERRDDOOÐÐAANN

Kýbrýs: Kalýcý barýþý nasýl saðlayacaðýz?

Kuzey  Kýbrýs'ta  hükümet  istifa  etti
2200  EEkkiimm''ddee  KKuuzzeeyy  KKýýbbrrýýss''ttaa  CCuummhhuurriiyyeettççii  TTüürrkk

PPaarrttiissii-DDeemmookkrraatt  PPaarrttii  HHüükküümmeettii  iissttiiffaa  eettttii..  HHüükküümmeett
iissttiiffaallaarrllaa  mmeecclliissttee  aazzýýnnllýýððaa  ddüüþþmmüüþþttüü..  DDiiððeerr  ppaarrttiilleerrllee
yyaappýýllaann  kkooaalliissyyoonn  ggöörrüüþþmmeelleerriinniinn  oolluummssuuzz  ssoonnuuççllaann-
mmaassýý  üüzzeerriinnee,,  hhüükküümmeettiinn  eerrkkeenn  sseeççiimmee  ggiittmmee  aarrzzuussuu
iillee  iissttiiffaa  eettttiiððii  ssööyylleenniiyyoorr..  

YYeennii  hhüükküümmeett  kkuurrmmaa  ggöörreevvii  UUlluussaall  BBiirrlliikk  PPaarrttiissii
BBaaþþkkaannýý  DDeerrvviiþþ  EErrooððlluu''nnaa  vveerriillddii..  AAnnccaakk  bbuu  ççaallýýþþmmaallaarr-
ddaann  ssoonnuuçç  aallmmaa  iihhttiimmaallii  ppeekk  oollaassýý  ggöörrüünnmmüüyyoorr..  EEððeerr
6600  ggüünn  iiççiinnddee  hhüükküümmeett  kkuurruullaammaazzssaa  RRaauuff  DDeennkkttaaþþ
eerrkkeenn  sseeççiimmii  iillaann  eettmmeekk  dduurruummuunnddaa  kkaallaaccaakk..  AAnnccaakk
bbuu  ssüürree  ddoollmmaaddaann  ddaa  eerrkkeenn  sseeççiimm  ttaarriihhii  aaççýýkkllaannaabbiilliirr..

Halkýn iradesini çiðneyerek hükümet kurma görevini UBP’ye verdi
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Kurulmasýnýn üzerinden yak-
laþýk bir buçuk yýl geçen Küresel
Barýþ ve Adalet Koalisyonu
(BAK), Türkiye'de emperyal-
izme karþý mücadelede önemli
adýmlarýn atýlmasýna yardýmcý
oldu. Toplantýlar, afiþler, bül-
tenler, bildiriler, Irak ve
Filistin'de gerçekleþen önemli
hadiselere karþý örgütlenen ani
eylemler, rozetler, basýn açýkla-
malarý, kitlesel gösterilerle ABD
emperyalizmine ve savaþa karþý
kýzgýnlýðýn ve bilincin diri tutul-
masýný saðladý. 

Önemli etkinliklere imza attý.
27 Eylül 2003'te Filistin
Ýntifadasý'nýn yanýnda olduðunu
merkezi Ankara mitingiyle gös-
terdi. Mitinge binlerce savaþ
karþýtý katýldý.

Mitingden önce, savaþ karþýt-
larýnýn küresel çapta baþlattýðý
"Cola'ya Hayýr" kampanyasýnýn
bir parçasý olarak, Ýstanbul'da
Rock'n Coke festivaline karþý
Barýþarock etkinliðini örgütledi.
Yüzlerce aktivistin birlikte örgü-
tlediði Barýþarock önemli bir
yanký uyandýrdý.

2003 yýlýnýn sonlarýna doðru
aylar sonra Ýstanbul'da gerçek-
leþecek NATO zirvesine karþý
"Gelme Bush" kampanyasýný
baþlattý. Bu kampanya ile birlik-
te Ýstanbul, Ýzmir ve
Ankara'daki BAK örgütlen-
meleri yaygýnlaþmaya baþladý.
Trabzon ve Gaziantep'ten,
Tekirdað ve Ordu, Bursa ve
Balýkesir'e kadar onlarca þehirde
BAK etkinlikleri yapýldý, yerel
BAK'lar kuruldu. "Gelme Bush"
kampanyasýnýn uyandýrdýðý etki
baþka hiçbir kampanyanýnkiyle
kýyaslanamaz bir yaygýnlýða
ulaþtý. "Gelme Bush" konserleri,
"Gelme Bush" afiþleri, "Gelme
Buhs" rozetleri, gazete ve tele-
vizyonlarda yer alan sayýsýz
"Gelme Bush" eylemleri
NATO'ya ve Bush ve kabinesine
karþý, bir dizi kampanyanýn
arasýndan kitlesel bir hareketin
örgütlenmesinde belirleyici poli-
tik slogan olarak öne çýktý.

Kuþkusuz böylesine baþarýlý bir
kampanya bir dizi eksikliðe de
sahip olacaktý, nitekim BAK
aktivistleri, sýk sýk eksikliklerin
üzerinde durarak kampanyanýn
nasýl daha baþarýlý olacaðýný
aralýksýz tartýþtýlar. Fakat
"Gelme Bush" kampanyasýnýn
ortalarýna doðru, bir baþka
eleþtiri biçimi, aslýnda eleþtiri
diyemeyeceðimiz kadar yalan
ve küfür dolu olan, hep belden
aþaðý vurmaya çalýþan bir dizi
suçlama dile getirilmeye baþ-
landý. Suçlamalardaki öfkeli
sesleniþler, kýzgýnlýðýn tonu
insaný þaþýrtýyor. Savaþa ve
iþgale karþý bir kampanyaya,
hangi sol zihniyetin böylesine
öfkeyle yaklaþabileceðini düþün-
mek çok ilginç. 

BAK'ýn iþlediði "suçlarýn"
dökümünü vermeye bu sayfalar
yetmez. Belli baþlý eleþtiri nolta-
larý þunlar: "Batý Avrupa'da ve
ABD'de ortaya çýkan hareketin
taklitçisi", "Bush'a kafayý takmýþ
olduðu için aslýnda ABD

emperyalizminin iþleyiþ
mekanizmalarýnýn gizlenmesini
saðlýyor", "Savaþ karþýtlýðýný
Bush karþýtlýðýna çevirerek
savaþa karþý tepkiyi bir kiþinin
üxerinde odaklaþtýrýyor", "BAK
28 hazirna'da hiçbir þey yap-
madý", "devrimci deðil", "Bush'u
elbette desteklemiyor ama
Kerry'i destekliyor", "Ýslamcý
gericilere kucak açýyor",
"Soros'tan para alýyor", "Sivil
toplumcu, iktidar perspektifind-
en uzak". Bunlar arasýndan en
okkalý eleþtiri ise "Yeni Dünya
Düzeni'ni örgütsüzleþtirme poli-
tikalarýna teslim olmuþ solcu-
larýn garip macerasý" þeklinde
özetlenebilecek olaný.

Bu eleþtirilerden sadece
Bush'la ilgili olaný hakkýnda
görüþlerimi yazmak istiyorum.

Sosyalistlerin
kampanyasý mý?

Bu eleþtirilerin iler tutar bir
yaný yok! Bunlar zaten eleþtiri
de deðil. Garip bir sol hezeyanla
karþý karþýyayýz. Bu hezeyanýn
ve BAK'a yönelik ezici çoðun-
luðu yanlýþ bilgiye ve yalana
dayalý suçlamalarýn ise hiç
kuþkumuz olmasýn ki açýklan-
abilir çok net bir nedeni var: Bu
neden sol sekterizm!

Marks'ýn sekterlere dair çok
baþarýlý bir tespiti var. Bu
tespitin baþarýsý o kadar yüzyýl
sonra BAK'a yönelik eleþtirilerin
sahiplerini her yanýyla kapsýyor
olmasý: 

"Her sekt, esas itibariyla din-
seldir... O (biz buna sekt diye-
lim-ÞK)…yürüttüðü ajitasyonun
gerçek temelini sýnýf hareketinin
gerçek unsurlarý arasýnda ara-
mak yerine, sýnýf hareketinin
izlemesi gerektiðini düþündüðü
belli bir doktriner reçeteyi, kur-
tarýcý bir doktor gibi sýnýf
hareketine sunmak istedi... Sekt,
kendi varlýðýnýn meþruluk kay-
naðýný ve önemini sýnýf hareketi
ile müþterek olarak paylaþtýðý
þeylerde deðil, kendisini
hareketten ayýrt eden, artýk öne-
mini yitirmiþ belli slogan ya da
ilkelerde bulur."

Sekterler için kitlelerin ne
düþündüðü, bir hareketin
aktivistlerinin kampanyaya
baþlamasý için bir politik tartýþ-
manýn içinden süzerek fikir-
lerinin önemsendiðinin
görülmesi önemli deðildir.
Önemli olan sektin ne
düþündüðüdür. Kitleler bu
düþünceye sahip çýkmazlarsa,
henüz "geri", "hatalý" ve
emperyalizmin oyuncaðý
olmaya gayet uygun bir konum-
dadýr.

Ürettikleri sloganlarýn ne
kadar devrimci olduðu tartýþ-
masý bir yana, sloganlarý raðbet
görmediðinde cazibe merkezi
olan, geniþ kalabalýklarca
desteklenen desteklenen slogan-
larý "mahkum" etmek için gös-
terilen çaba, zaman zaman tra-
jediyle komedinin bir bileþkesini
oluþturuyor. "Gelme Bush" slo-

ganýný naif ama "NATO'ya
Hayýr" sloganýný devrimci
bulanlar, bir de bir saniye
düþünmeden "gelme Bush" slo-
ganýna saldýrdýklarýnda kimin
yanýna düþtüklerini görebilme
melekelerini yitirmeye baþlýyor-
lar. Bush'un gelmesini isteyen-
lere bir bakýlýrsa, "Gelme Bush"
diyebilmenin ne kadar önemli
olduðu anlaþýlýr. Bunu anlamak
aslýnda zor deðil: Bush'un ken-
disi, Halliburton gibi dev þirlet-
lerin temsilcileri, NATO komu-
tanlarý, Blair ve Recep Tayyip
Erdoðan.

Bush ve ABD
emperyalizmi

Bir solcu neden bu gibi þah-
siyetlerin yanýna düþer? Çünkü
bir kampanya sadece sosyal-
istlerle, sadece sosyalist slogan-
larla sürmüyorsa ne yapacak-
larýný þaþýrýyorlar. Tüm dünyada
milyonlarca insanýn katil, kadýn
düþmaný, savaþýn sorumlusu,
iþgalin suçlusu, yalancý ve petrol
ve silah manyaðý olduðu konu-
larýnda hiç tartýþmadan anlaþa-
bileceði Bush'u bir kampa-
nyanýn odaðýna almak, keli-
menin en basit anlamýyla doðru
politik kampanya perspektifidir.
Çünkü, doðru politik kampanya
perspektifi, sosyalistlerin dýþýn-
da, savaþa, iþgale öfke duyan
geniþ halk kitlelilerini harekete
geçirmeyi hedefleyen perspek-
tiftir. "Kahrolsun ABD
emperyalizmi" sýk sýký attýðýmýz

soyut bir slogandýr. "Gelme
Bush" ise, emperyalizme karþý
öne çýkartýlan en doðru slo-
gandýr. Çünkü geniþ kalabalýk-
lar zaten böyle düþünmektedir.
Bush'a nefret kusmaktadýr. Bush
nefret edilesi bir ABD baþkaný
olduðu için deðil sadece,
emperyalizmin ABD egemen
sýnýfý lehine kalýcý hege-
monyasýný kurmak için "Yeni
Amerikan Yüzyýlý Projesini"
üreten þahin kanadýn kurumsal
temsilcisi olduðunu bildiði için
de Bush'a karþýdýr. Kitle imha
silahlarýnýn yalan olduðunu
ABD'li yetkililerce itiraf
edilmesinden sonra "sýradan
insanlar" ne düþündüler acaba?
Ýþte sekterler, sýradan insanlarýn
düþünemediðini düþünmekle
ünlüdür! Irak bombalanmadan
önce harekete geçen milyonlarca
insanýn sokaklarýn gücüyle anti
kapitalizmden anti emperyalist
bilince doðru dev adýmlarla
sýçradýðý görülemiyor ne yazýk
ki…

Bush'u karþýsýna alan slogan-
larýn ABD emperyalizminin
iþleyiþ mekanizmalarýný unut-
turduðunu düþünmek için,
Bush'u, Bsuh'un ABD baþkaný
oluþ biçimini, Bush'un temsil
ettiði ABD egemen sýnýfýný,
Bush'un neden Afganistan ve
Irak'a saldýrdýðýný, Bush'un dev
petrol ve silah þirketleriyle kur-
duðu "politik" baðlantýyý anla-
mamýþ olmak gerekir. Karþýmýza
tüm vahþetiyle dikilen doktrinin
adý, "Bush doktrini"dir. Bu poli-
tik ve askeri saldýrganlýðý Bush
planladýðý için deðil, bu planý
uygulayacak politik kabinenin
sözcüsü Bush olduðu için. ABD
emperyalizminin bir kanadýnýn,
ne baba Bush'a ne de Clinton'a
benzeyen, hiçbir uluslar arasý
kurumu kafasýna takmayan ve
küresel hegemonya sorunlarýný
kendi lehine çözmek için
Birleþmiþ Milletleri de NATO'yu
da önemsemeyecek kadar þahin
olan bir kabineye ihtiyacý vardý.
Ýþte G. W. Bush bu kabinenin
komutanýdýr. Siyaset diye bir
gerçek var ve büyük tekellerin
ortaklarý, süper ordulara komu-
tanlýk yapmaya baþlamadýlar
henüz.

Küresel BAK'ýn hemen hemen
tüm basýn açýklamalarýnda,
ABD'nin "Yeni Amerikan
Yüzyýlý Projesi" Afganistan'da
ve Irak'ta örneklerini
gördüðümüz gibi, kan, þiddet,
bombardýrman, iþgaller, çocuk
ölümleri, çevrenin imhasýný içer-
mektedir " gibi açýklamalar yer
aldý. ABD emperyalizminin
kanlý politikalarý sloganlarla her
zaman eleþtirildi.

Bunu Bush'tan yola çýkarak
yapmak, týpký "Bush'a hayýr"
sloganýna karþý çýkanlarýn
Bushçu olduðunu savunamaya-
caðýmýz gibi, ABD emperyal-
izmini ýlýmlýlaþtýrmak anlamýna
gelmemeli. Milyonlarca savaþ
karþýtýyla, üstelik doðru bir slo-
gan etrafýnda buluþma isteðiyle
açýklanmalý.

ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Kitlelerin  kampanyasý  için  

""BBuusshh''aa  hhaayyýýrr,,  IIrraakk''ttaa  iiþþggaallee  ssoonn!!""
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DDooððaann  TTAARRKKAANN

AABBDD’’nniinn  IIrraakk’’ttaa  yyeenniilleecceeððii  aarrttýýkk
kkeessiinn..  IIrraakk  hhaallkkýýnnýýnn  ddiirreenniiþþiinniinn
bbooyyuuttllaarrýý  vvee  yyooððuunnlluuððuu  bbuunnuu
aaççýýkkççaa  ggöösstteerriilliiyyoorr..

Sorun artýk ABD’nin yenilip
yenilmeyeceði deðil, ne zaman
yenilgiyi kabul edip, Irak’ý terk
edeceði.

ABD ve oluþturduðu Koalisyon
içindeki ortaklarý  Irak’daki
sürelerini uzatmaya ve mümkün
olmayan bir çözüm için zaman
kazanmaya çalýþýyorlar.

Direniþi kýramayacaklarý açýk.
Buna raðmen ABD ve ortak-
larýnýn kýsa zamanda yenilgiyi
kabul ederek usulca Irak’dan
ayrýlmayacaðý da açýk.

Vietnam’da da benzer bir süreç
iþlemiþti.

Vietnam kurtuluþ hareketi,
Vietkong, Tet Saldýrýsý denen
saldýrýyý gerçekleþtirdiðinde
sonunda baþarýsýz oldu. Ama Tet
Saldýrýsý bütün dünyaya
ABD’nin yenilebileceðini göster-
di. Güney Vietnam’da Vietkong
hemen her yerde ve baþkent
Saygon’da Amerikan güçlerine
çok zor günler yaþattý.

Ne var ki, ABD Vietnam’da, Tet
Saldýrýsýndan sonra daha da kan
dökücü bir hale geldi.

Ama ABD’nin kesin yenilgiyi
kabul ederek Vietnam’dan çek-
ilmeye baþlamasý ile birlikte kan
dökücülüðü daha da arttý. Bu
süreçte Kamboçya’nýn havadan
bombalanmasý 1 milyon
Kamboçyalý’nýn hayatýna mal
oldu.

Bugün de Irak halkýnýn
kazanacaðý belli ama bunun
gerçekleþebilmesi için
Vietnam’da olduðu gibi ulus-
lararasý savaþ karþýtý hareketin
daha da yükselmesi gerekli.

Vietnam ulusal kurtuluþ

hareketi ile ABD’nin askeri güç-
leri karþýlaþtýrýldýðýnda
Vietnam’ýn kazanmasý mümkün
deðildi. Vietnamlýlar için zaferi
mümkün kýlan uluslararasý savaþ
karþýtý hareket ve onun
ABD’deki hareketle birlikte
Vietnam’daki ABD askeri güçleri
içindeki etkisidir.

Binlerce Amerikalý asker
Vietnamlýlara karþý savaþmayý
reddederken çýktýklarý devriye
seferlerinde kendi subaylarýný
vuruyorlardý. Çok daha fazla
sayýda Amerikalý ise zorunlu
hale gelen askerliðe karþý tutum
alýyor, aralarýnda dünya boks
þampiyonu Muhammed Ali’nin
de bulunduðu binlercesi askere
alýnmayý reddediyordu.

ABD Vietnam’da böyle yenildi.
Irak’da yenilgisini de hýzlandýra-
cak ya da kesinleþtirecek olan
gene Amerika’daki ve dünyanýn
geri kalan tümündeki savaþ
karþýtý hareketin uluslararasý
baskýsý olacak.

Ne var ki bugün, hareketimiz
içinde yer alan aktivistlerin
kafalarýnda çeþitli sorunlar var.

Bunlardan birincisi hareketin
laik karakterinden çok politik
Ýslamcý karakterinin öne çýkmasý.

Özellikle Batýlý savaþ karþýtlarý

arasýnda ama Türkiye’de de
aktivistlerin bir kýsmý bunu ciddi
olarak sorun ediniyorlar.

Irak’da direniþin kazanmasý
halinde yeni bir Ýran’ýn, yani mil-
itan bir Ýslamcý devletin doða-
caðýný düþünüyorlar. Bu nedenle
Irak direniþini desteklemekten
çekiniyorlar.

Kafalardaki bir baþka sorun ise
intahar bombacýlarý. Filistin ve
Irak direniþçileri tarafýndan
yaygýn olarak kullanýlan intahar
bombacýlarýný Filistin direniþinin
liderliði “bizim F-16’larýmýz”
olarak nitelendiriyor.

Savaþ karþýtý hareket içinde yer
alan birçoklarý için intahar bom-
bacýlarý direniþin gücünü
zayýflatýyor. Çünkü, askeri hede-
flerin dýþýnda sivilleri de hedef
alýyor.

Bir baþka kuþku ise, özellikle
Türkiye’de var, kaçýrma ve
ardýndan bazan kafalarý keserek
öldürme olaylarý.

Bilindiði gibi Türkiye’den çok
sayýda insan Irak’da bu biçimde
öldürüldü.

Savaþ karþýtý hareket içinde yer
alanlardan bazýlarý bu durumu
eleþtiriyor ve aynen intahar
saldýrýlarý gibi “direniþi ve
direniþe uluslararasý desteði

zayýflatan bir olgu” olarak deðer-
lendiriyor.

Bütün bu eleþtirilerin ihmal
ettiði birinci nokta, temiz, saf bir
ulusal kurtuluþ hareketinin
olmamasýdýr.

Lübnan’da yapýlan uluslararasý
toplantýda Filipinli savaþ karþýtý
ve antikapitalist aktivist ve yazar
WWaallddeenn  BBeelllloo’nun da söylediði
gibi, geçmiþte de Kenya’da Mau
Mau hareketi, Vietnam’da
Vietkong ve Cezayir’de FLN ayný
biçimde eleþtirilmiþti.

Ayný þekilde Küba’da Kastro ve
Che’de ayný nedenlerle eleþtir-
ilebilirlerdi. Che, gerillayý terk
ederek þehre inmek isteyen ve
gerillalar tarafýndan yakalanan
bir eski yoldaþýný kendi elleriyle
öldürmüþtür.

Ulusal kurtuluþ hareketleri,
uluslararasý hareketten politik ve
ideolojik bir destek beklememek-
tedir. Onlarýn tek hedefi iþgali
temizlemek ve ulusal bir devlet
kurmaktýr. Desteklenecek olan
hareketin amacý bununla sýnýr-
lýdýr.

Yeni kurulacak olan ulusal
devletin esas olarak bir burjuva
devleti olacaðýný bilmek gerekir.
Yani askeri, polisi, gizli polisi,
yani baský araçlarý olacaktýr ve

eðer iþgalciler kovulup yerine
ulusal bir devlet kurulursa diðer
bütün burjuva devletlerinde
olduðu gibi baský ve zorbalýk
baþlayacaktýr.

Uluslararasý hareket bu politik
hedefi desteklediði için, idelojik
olarak ulusal kurtuluþcu olduðu
için direniþden yana tutum
almýyor.

Bizim Irak direniþine
desteðimizin nedeni, direniþin
Irak’da kazanmasý halinde bütün
dünyada ve kendi ülkemizde de
zafer elde edecek olmamýz.

Irak direniþinin zaferi zaten
zayýflamakta olan ABD
emperyalizminin daha da ger-
ilemesine yol açacaktýr.

Irak’dan yenilerek çýkacak bir
ABD saldýrganlýðýný yayma
olanaðýna sahip olmayacaktýr.

Irak direniþinin zaferi, Latin
Amerika’dan, Uzak Asya’ya,
Afrika’dan Türkiye’ye kadar
bütün yoksul ülkelerin emekçi-
lerinin yeni liberal politikalara
karþý mücadelesinde bir kazaným
olacaktýr.

Yok eðer, ABD’nin Irak’taki
iþgali þu ya da bu biçimde sür-
erse, o takdirde tek tek her
ülkede egemen sýnýflarýn iþi
kolaylaþacaktýr.

Daha þimdiden Irak direniþi
Bush yönetiminin Suriye’ye,
Ýran’a, Kuzey Kore’ye,
Venezüella ve Küba’ya saldýrýsýný
durdurmuþ, hiç deðilse
ertelemiþtir. Tek baþýna bu bile
büyük bir kazanýmdýr.

Bugün Irak direniþiiçinde
sorunlar aramak, bu sorunlar
nedeniyle direniþ karþýsýnda ikir-
cikli bir tutuma düþmek hem
Irak direniþini hem de ulus-
lararasý hareketi zayýflatmak-
tadýr.

BBiizziimm  ssllooggaannýýmmýýzz  IIrraakk  ddiirreenniiþþiinnii
kkooþþuullssuuzz  ddeesstteekklleemmeekkttiirr..

Irak direniþine koþulsuz destek
Irak  direniþinin  kazanmasý  için  þimdi  en  gerekli  olan  þey  uluslararasý  savaþ  karþýtý  hareketin  yoðun    desteðidir.  Amerikan

emperyalizminin  Irak’da  ki  yenilgisi  bütün  dünya  halklarý  için,  sermayenini  küresel  saldýrýsýna  karþý
direnen  herkes  için  bir  zafer  olacaktýr.

Irak’da  öldürülen  Türkler
Irak’da öldürülen Türkler savaþ karþýtý hareke-
timiz içinde bir tartýþma. Bu tartýþmanýn ayrýn-
týlarýna girmek gerekmiyor.

Bu Türklerin öldürülmesini yanlýþ bulanlar Irak
direniþinin sivillere saldýrmasýna karþý çýkýyorlar.

Oysa Irak’a, ABD ordusuna malzeme taþýyanlar
ne yazýk ki emekçiler ama iþgale destek veriyor-
lar. Ayný þekilde Irak’ý “yeniden imar” edenler de
gene Irak’ýn iþgaline destek veriyorlar. Yani en
kýsa tabiriyle iþgal güçleri arasýnda yer alýyorlar.

Irak’ý iþgal eden ABD ordusunun askerleri de ne

yazýk ki Amerika’nýn yoksuyl sýnýflarýndan,
toplumun en yoksul kesimlerinden geliyorlar.
Önemli bir kýsmý savaþçý güç deðil, yedek. Yani
yaptýklarý iþin Türk kamyon þöferlerinden farký
yok. Ama ne yazýk ki onlarIrak halký için iþgalci.
Kafalarýna bomba yaðdýran, kendilerini öldüren,
tecavüz eden güçler.

ABD askerleri Irak direniþi için düþman. Türk
kamyon þoförleri de.

Bu durumda bizim yapmamýz gereken
Türkiye’nin Irak’daki ABD ordusuna destek ver-
meyi durdurmasýný istemektir.Zor olan ama tek
doðru tutum budur. kamyon þoförlerinin katili
Irak direniþi deðil Türk sermayedarlarýdýr.
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RRoonnii  MMAARRGGUULLÝÝEESS

Filistin doðumlu Yahudi asýllý
"Ýngiliz" devrimci,  Tony Cliff, bir
insaný sosyalizmin gerekliliðine
ikna etmek için iki dakikalýk bir
tartýþmanýn yeterli olduðunu
söylerdi. Bunun ardýndan da,
derdi Cliff,  sosyalizmi gerçek-
leþtirmek için örgütlü olmanýn
gerekliliðine ayný kiþiyi ikna
etmek birkaç dakika daha sürer.
Fakat iþin asýl zor tarafý da bun-
dan sonra baþlar. Bu örgüt ne yap-
malý, hangi strateji ve taktikleri
uygulamalý, hangi mücadelelere
ne zaman girmeli, kimlerle ve
nasýl birlikte davranmalý?

Dünyayý deðiþtirmek gerektiði
günümüzde gerçekten de iki
dakikalýk bir tartýþma. Gereksiz
bir savaþta on binlerce insan
ölürken, üretim araçlarýnýn ve
teknolojinin inanýlmaz ölçüde
geliþtiði bir ortamda koca koca
kýtalar açlýktan ve hastalýktan
kýrýlýrken, gezegeni imha etmekte
olduðumuza Hollywood sinemasý
bile uyanmýþken, aslýnda iki
dakikaya bile gerek yok. Zaten 3-4
yýldýr dünyanýn dört bir yanýnda
milyonlarca insan daha adil, daha
eþitlikçi, savaþsýz, baskýsýz,
sömürüsüz bir dünya istediðini
haykýrýp duruyor. 

Böylesi bir dünyayý kazan-
abilmek için örgütlenmek gerek-
tiði konusunda da uzun boylu
tartýþmaya gerek kalmýyor
günümüzde. Ayný milyonlar
zaten sýk sýk gösteriler, eylemler,
sosyal forumlar düzenlemek için
bir araya geliyor, örgütleniyorlar.
Üstelik yöresel ve ulusal düzeyde
örgütlendikleri gibi, uluslararasý
çapta da örgütleniyorlar.

Dolayýsýyla, iþin kolay tarafý
günümüzde her zamankinden de

daha kolay. Ýki dakikada sosyal-
izme, birkaç dakikada da
örgütlenmeye ikna edeceðimiz
insanlarý biz sosyalistler arayýp
bulmak zorunda deðiliz. Bu
insanlar zaten ortalýktalar, sokak-
larda, iþyerlerinde ve okullarda
hiç kimseyi beklemeden zaten
mücadeleye atýlýveriyorlar ve, en
önemlisi, çok, çok kalabalýklar.

Ama iþin zor tarafý, her zaman
olduðu gibi, bugün de zor. Daha
adil, daha eþitlikçi, savaþsýz,
baskýsýz, sömürüsüz bir dünya
nasýl kazanýlacak? Bunu isteyen
devasa kalabalýklarýn kafasýnda
sonsuz sayýda fikir, stateji, taktik,
slogan, örgütlenme yöntemi (ve
örgütlenmeme yöntemi) ve çalýþ-
ma tarzý. Her kafadan bir ses
çýkýyor.

Bundan daha doðal bir þey ola-
maz. Herkes hemfikir olsaydý,
dünyayý deðiþtirmek için örgütlü
iþçi sýnýfýnýn gücüne gerek olduðu,
iþçi sýnýfýnýn kendi iktidar organ-
larýný yaratmasý gerektiði, burjuva
devletini (ister istemez zor kulla-
narak) yýkýp yerine kendi ikti-
darýný kurmasý gerektiði konusun-
da egemen sýnýflar dýþýnda herkes

anlaþmýþ olsaydý, zaten çoktan
sosyalizm olurdu. Bizler milyon-
lar, onlar bir avuç olduðuna göre,
kapitalizmi çoktan elimizin ter-
siyle silip atmýþ olurduk. Henüz
atmadýk, çünkü toplumun ezici
çoðunluðu, kapitalizmi sorgula-
maða baþladýðý anlarda bile, þu
veya bu ölçüde egemen sýnýfýn
fikirlerinden etkilenir. Kimse bir
günden bir güne su katýlmadýk
sosyalist olmaz. 'Sorgulama',
ancak tartýþma ve mücadele süreci
içinde 'devirmenin gerekliliðine
inanma' haline gelir.

Devrim, sadece iþçi sýnýfýnýn ege-
men sýnýfa karþý mücadelesi
deðildir. Ýþçi sýnýfýnýn ileri, sýnýf
bilinçli, örgütlü kesiminin (yani
normal koþullarda küçük bir azýn-
lýk olan kesiminin) daha geri,
daha örgütsüz, egemen sýnýfýn
görüþlerini daha çok kabul eden
kesimini (yani çoðunluðunu) ikna
etme mücadelesidir.

Bu dediklerimi anti-kapitalist
harekete, Sosyal Forum'lara uygu-
layalým. Hareketi oluþturan mily-
onlarca insan açýk ki kapitalizmi
sorguluyorlar. Sistemin tümünü
sorgulayanlar var, þu veya bu dar

yönünü sorgulayanlar var, ve bu
iki uç arasýnda kalan koca bir
sorgulama yelpazesi var; tüm
toplumsal muhalefet hareket-
lerinde olduðu gibi. (Sovyet
Devrimi'ni gerçekleþtiren iþçi
sýnýfýnýn ve kitlelerin 1917 yýlý
baþýnda tümüyle bilinçli devrim-
cilerden oluþtuðunu zanneden
yoktur herhalde). Bu hareketin
içinde, hareketin ileri kesimini
oluþturan (yani bütünsel düþünen,
sistemin bütününü yorumlayýp
kapsamlý ve kökten bir "baþka
dünya" öneren) sosyalistlerin yap-
masý gereken, hareketin geri
kalanýný ikna etmeye, kazanmaya
çalýþmaktýr.

Bunu yapmanýn yöntemi basittir.
Hareket halindeki kitleler yol
kenarýnda kürsüye çýkýp
"doðruyu" anlatanlarý dinleme-
zler; it ürür kervan yürür. Hareket
kendi içinden gelen sesleri dinler,
kendi içinde tartýþýr, kendi içinde
dünyayý en ikna edici þekilde açýk-
layanlarý, en makul ve etkili öneri-
leri yapanlarý, en kararlý þekilde
hareketi öne çekmeye çalýþanlarý
dinler. Onlarýn dediklerine ikna
olur, onlarýn görüþlerine katýl-

maya baþlar. (Bolþevikler, 1917'de
ilk Ýþçi Konseyleri toplantýsýnda
küçücük bir azýnlýktýrlar, oylarý
her toplantýda artar ve Ekim ayýn-
da devrimden hemen önceki
toplantýda nihayet çoðunluðu
kazanmýþlardýr).

Daha da somutlaþýp Londra'daki
Avrupa Sosyal Forumu'na gele-
lim. Forum'a ve onu izleyen savaþ
karþýtý gösteriye Türkiye'den ve
Avrupa'dan pek çok Türkiyeli
sosyalist örgüt katýldý. Her zaman-
ki gibi bunlarýn pek çoðu ya kendi
örgüt flamalarýný Trafalgar
Meydaný'nýn en yüksek yerine
asmaya çabaladýlar ya da el ilân-
larýyla Forum'un geri kalanýna
"Baþka bir dünya" deðil, "Sosyalist
bir dünya" demek gerektiðini
anlatmaya çalýþtýlar.

Oysa, Forum'da hareketin için-
deki devrimcilerle sað kanat
arasýnda kýran kýrana bir tartýþma
sürüyordu. Bir dahaki eylem
günü savaþa karþý mý, neoliberal-
izme karþý mý olmalý? Avrupa'da
müslümanlarla birlikte örgütlen-
meli mi, örgütlenmemeli mi?
Amerika'ya karþý Avrupa Birliði
ilerici bir güç olarak desteklenmeli
mi, desteklenmemeli mi? Ve daha
bir dizi canalýcý tartýþma.

Bu tartýþmalara katýlmadan,
hareketin içinde devrimci kanadýn
büyümesini ve daha etkin
olmasýný saðlamaya, sað kanadýn
görüþlerini tartýþmalarda çürütm-
eye çalýþmadan, hareketi etkile-
mek mümkün deðildir.

Yüksek yere flamalar asýp kapý-
da bildiri daðýtanlar belki üç beþ
kiþiyi etkileyip kazanabilir. Ama
dünyayý deðiþtirmek üç beþ
kiþinin deðil, milyonlarýn iþidir.
Milyonlarý kazanmak için ise
hareketin içinde olmak, tartýþ-
malara katýlmak, mücadele etmek
gerekir.

Sosyal forumlar ve Türkiye solu

GGeenneettiiððii  DDeeððiiþþttiirriillmmiiþþ
OOrrggaanniizzmmaallaarraa  HHaayyýýrr
KKaammppaannyyaassýý'nýn Türkiye
ayaðý baþladý. FFrriieennddss  ooff
tthhee  EEaarrtthh (Yeryüzü
Dostlarý) adlý örgütün
GDO karþýtý kampanyada
kullandýðý dev "canavar
balon" 2 Ekim'de Ýstanbul'a
geldi

"Canavar balon" daha
önce, Dünya Ticaret
Örgütü'nün  ABD'nin
transgenik ürünlerini
Avrupa'ya sokmak isteme-
sine karþý yapýlan eylem-
lerde kullanýlmýþtý. Bu
eylemler kapsamýnda
Belçika, Ýspanya,
Hýrvatistan,  Macaristan,
Polonya, Danimarka ve
Fransa'da imza kampa-
nyalarý yapýldý.  Ýstanbul'-
da 2 Ekim'de Taksim Gezi
Parký'nda baþlayan  kam-
panyaya meslek örgütleri,
çeþitli yerel çevre örgütleri,
TTÜÜKKOODDEERR ve GGDDOO''yyaa
HHaayyýýrr  PPllaattffoorrmmuu aktivist-

leri katýldý.
3 Ekim'de Bakýrköy Ýstan-

bul Caddesi'nde, 4 Ekim'de
ise Kadýköy Ýskele
Meydaný'nda konuþ-
landýrýlan balon eþliðinde
toplam 10 bine yakýn imza
toplandý. Ýmza ve bil-
gilendirme kampanyasý
basýnda da geniþ yer
buldu. Balon Türkiye'nin
pek çok noktasýna uðradýk-
tan sonra Ankara'ya ulaþa-
cak. Ankara son durak ola-
cak ve toplanan imzalar
kitlesel bir þekilde
TBMM'ne verilecek.
Ýmzalarýn bir kopyasý da
Dünya Ticaret Örgütü'ne
gönderilecek.

Frenkeþtayn gýdalar
soframýza geldilermi?

GDO'lu ürünler 13 ülkede
60 milyon hektar arazide
üretiliyor. Bu üretimin
büyük bir bölümü ABD,
Kanada ve Çin'de yapýlýyor.

Yaþadýðýmýz topraklar

üzerinde ise 1998 yýlýndan
itibaren patates, mýsýr ve
pamukta deneme amacýyla
transgenik tohumlar ekiliy-
or. Deneme amacýyla
yapýlmýþ bile olsa bu tür
tarým oldukça tehlikeli:
Çünkü bu tip ürünlerin
tohumlarý  rüzgâr ve
polenler ya da kuþ ve
böcekler aracýlýðýyla baþka
bir tarlaya ya da araziye
atlayabiliyorlar. ABD'de
genetik yapýsýyla oynanmýþ
tarlalarýn çevresinde 4.5
km'ye kadar þeritler
býrakýlmasýna raðmen
yapýlan testlerde 4,5 km'ye
kadar uzandýðý da tespit
edildi.  

Denetim yok

Þu anda GDO'lu tohum

yasaklanmýþ durumda
ancak bu ürünlerin itha-
latýnýn kontrolü yok.
Gümrük kapýlarýnda Ýtha-
latý yapan firmanýn beyaný
yeterli oluyor. GDO içeren
ürünlerin piyasada satýlma
riski oldukça yüksek. BBiiyyoo
GGüüvveennlliikk  KKoommiitteessii'nin
açýkladýðý rakamlara göre
2002'de ABD ve
Arjantin'den ithal edilen
soya fasulyesi, soya yaðý,
soya küpeþtesi, mýsýr
yaðýnda toplam ithalatýn
%73'ünü transgenik ürün-
ler oluþturuyor. 800.000
ton transgenik mýsýr tohu-
munun ise ülkeye girdiðini
artýk herkes biliyor. 

IMF, DB, DTÖ ev
sahibi, Tarým

Bakanlýðý kiracý!

Dünya Bankasý'ndan alý-
nan tarým kredileriyle
GDO'lu  ürünlerin yetiþtir-
ilmesi teþvik ediliyor. Bu
tür ürünler üreten
köylülerden ertesi yýl çok
uluslu þirketler patent
hakký talep ediyorlar.
Yerli ürün olan þeker pan-
carý üretimi kýsýtlanmasý
onun yerine ABD'den
transgenik mýsýr üretimine
zorlanmasý üzerine þeker
pancarý üreticilerinin ayak-
landýðý bilinen bir olaydýr. 

Çeþitli toplumsal muhale-
fetin önderleri gibi belki
AB'ne uyum yasalarý
sürecinde Gýda
Yasasý'ndan medet umula-
bilir.

Ancak iþler o kadar da
basit deðil. Çünkü Avrupa
aslýnda biyo teknolojiye
karþý olmamasýna raðmen
bu konudaki  ciddi
muhalefet karþýsýnda bu

ürünlerin Avrupa'ya giriþi
yasaklanmýþtý. Ancak DTÖ
nezdinde ABD'nin
baskýlarý sonucunda trans-
genik ürünler etiketlenmek
suretiyle AB ülkelerine
girebilecek. Arýca Bush þu
anda DTÖ nezdinde
Avrupa'yý mahkemeye
verdi. Eðer dava lehlerine
sonuçlanýrsa bütün dünya
transgenik ürünlerle karþý
karþýya gelecek. Bu durum-
da Tarým Bakanlýðý yalnýz-
ca kiracý, ev sahibi de DB,
ÝMF ve DTÖ.

Asýl uðraþmamýz gereken
güçler bunlar. Bu yüzden
de kazanmamýz antikapi-
talist hareketin bir parçasý
olmakla mümkün. Çünkü
onlarý durdurabilecek tek
güç bu hareket. 

KKaayynnaakkllaarr::
1- Gen Teknolojisi ve
Globallaþme (Çevre Araþtýrma
Grubu)
2- Yaþam Patentlenemez Dergisi
Ýletiþim  için:
www.gdoyahayir.org

Genetiði  Deðiþtirilmiþ  Organizmalara  karþý  kampanya

"Canavar    Balon"  DTÖ'ye  karþý
“Canavar” Balon
1-2 Kasým Ankara



Roni  MARGULÝES

Ýlginçtir, "demokratik
dünyanýn öncüsü"
Amerika, Batý
dünyasýnda demokratik
olmaktan en uzak ülke.

Batý ülkelerinde, genel
olarak, bir burjuva par-
tisi vardýr, egemen sýnýfý
doðrudan temsil eder,
bir de Lenin'in ifade-
siyle "burjuva iþçi par-
tisi" vardýr, parlamenter
sýnýrlar içinde de olsa
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
daha duyarlýdýr,
sendikalarla yakýn iliþk-
isi vardýr, üyelerinin
sýnýf tabaný diðer par-
tiden farklýdýr.

Amerika'da ise, iki
parti var, ikisi de doðru-
dan büyük sermayenin
partisi. Demokrat Parti
"daha az kötü" görünür
(bu da sadece 1930'lar-
dan bu yana böyledir,
daha öncesinde
Demokrat Parti köleliði
savunan parti olmuþ-
tur), ama her ikisi de
doðrudan egemen
sýnýfýn çýkarlarýný temsil
eder, mali desteðini ve
üyelerini bu sýnýftan
alýr. Toplumun büyük
çoðunluðunu (sözde
bile olsa) temsil eden bir
parti yoktur. Bu neden-
ledir ki zaten,
Amerika'da seçimlerde
oy kullanma oraný tüm
Batý ülkelerindeki en
düþük orandýr;
toplumun yarýdan
fazlasý, doðal olarak,
kendi taleplerinin temsil
edilmediði seçimlerde
oy kullanmaya gerek
görmez.

Dahasý, bu iki parti,
bildiðimiz anlamda
parti bile deðildir. Yerel
birimleri, parti
mekanizmalarý, parti içi
demokratik bir yaþam,
kongreler, karar organ-
larý yoktur. Her iki parti
de sadece seçim anlarýn-
da ortaya çýkar,
cumhurbaþkaný veya
valiyi seçtirtir, sonra
evine çekilir. Seçilen kiþi
üzerinde partinin hiçbir
yaptýrýmý, kontrol
mekanizmasý yoktur.
Tony Blair ise, örneðin,
her yýl parti kon-
gresinde parti üyelerine
hesap vermek, parti
siyasetlerini oya sun-
mak zorundadýr.

Bütün bunlara rað-
men, Amerikan solu
onyýllardýr Demokrat
Parti'ye oy verir, onun
kazanmasý için çabalar.
Nedeni, Ýkinci Dünya
Savaþý sonrasýnda
McCarthy'nin komünist
avcýlýðý ve Taft-Hartley
sendika yasalarý yoluyla
kafasý koparýlan örgütlü
iþçi sýnýfýnýn ve solun
zayýflýðýdýr. Kendi siyasi
temsilcilerini yarata-
mayan iþçi sýnýfý, ege-
men sýnýfýn ehven-i þer
partisini desteklemek
zorunda kalmýþtýr.

Bu seçimlerde de,
solun önemli ve güve-
nilir isimleri, Noam
Chomsky, Howard
Zinn, Michael Albert ve
Nation dergisi yazarlarý,
John Kerry'ye oy verme
çaðrýsý yapýyorlar.
Kerry'yi beðendikleri
için deðil, çok haklý
olarak Bush'un
yenilmesinin hem
Amerika'daki hem tüm
dünyadaki savaþ karþýtý
hareket açýsýndan çok
önemli olduðunu
düþündükleri için.

Haklýlar, Bush'un
zaferi hareket için
müthiþ bir moral
bozukluðu yaratýr. Ama
ya Kerry'nin zaferi?
Kendisi söylediði için
biliyoruz ki, Kerry
Irak'tan çekilmeyecek,
hatta kendini kanýtla-
mak için büyük olasýlýk-
la iþgali sertleþtirecek.
Açýk ki, hem Irak halký
açýsýndan, hem dünya
savaþ karþýtlarý açýsýn-
dan, Bush ile Kerry
arasýnda bir fark yok.

Ama Amerikan solu-
nun geleceði açýsýndan,
birkaç yýldýr yükselmek-
te olan neoliberalizm
karþýtý, savaþ karþýtý
hareket açýsýndan,
Demokrat Parti'nin
kuyruðundan kopup
bir an önce kendi alter-
natifini yaratmaya
baþlamak canalýcý bir
öneme sahip. Bu alter-
natifi (þimdilik) Ralph
Nader oluþturuyor.
Sosyalist deðil elbet,
ama neoliberalizme,
büyük sermayeye ve
savaþa karþý. Hareketin
burjuva partilerinden
kopuþunun bir ilk
adýmý. Atýlmasý gereken
bir adým. Oyum olsay-
dý, Nader'e verirdim.

HABERÝN
ARKASI

OOyyuumm  oollssaayyddýý,,
NNaaddeerr''ee  vveerriirrddiimm!!
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Gazze, Necef, Fe

IIRRAAKK  DDiiRR
Aðýr bir bombardýman,

hýzlý bir kara savaþý ve
kolay bir zafer. Bush ve
çetesinin Irak’a
saldýrýrken beklentisi
buydu.

Nitekim 20 Mart’ta
saldýrdýlar, Mayýs baþýnda
kesin zaferlerini ilan ettil-
er. Bush Körfeze demir-
lemiþ bir Amerikan uçak
gemisine giderek zafer-
lerini ilan etmiþti. Sanki
beklediklerinden daha
kolay   bir zafer kazan-
mýþlardý.

Kitle imha silahlarý
bulunacak, teröristler
imha edilecek ve Irak’a
demokrasi getirilecekti.
Irak halkýnýn kendilerine
sevgiyle kurtarýcý olarak
kucak açacaðýný söylüyor-
lardý.

Ame hiçbir þey bek-
ledikleri gibi olmadý. Irak
halký kýsa zamanda ilk
direniþ eylemlerini baþlat-
tý ve direniþ giderek
yayýldý, güçlendi ve etkisi
arttý.

Irak direniþli sadece
silahlý mücadele ile de
sýnýrlý deðil. Kitle gösteri-
leri de gerçekleþiyor. Ve
þurasý herkes için çok açýk
ki Irak halkýnýn büyük
çoðunluðu direniþten
yana.

ABD ve oluþturduðu
koalisyonun iþgal güçleri
bir yýlý aþkýn bir süredir
zor günler yaþýyor.
Hergünyüzlerce nok-
tadan iþgal güçlerine
saldýrýlýyor.

Savaþ sýrasýnda 85 ABD
askeri öldü, direniþ
karþýsýnda ise bini aþkýn
ölü verdi ABD.

Amerikan iþgal güç-
lerinin yenilgisi artýk
açýkça ortaya çýktý. Ýþgal-
cilerin bu denli yaygýn ve

halk desteðine sahip bir
direniþi yenmesi
mümkün deðil.

Sorun artýk iþgalin ne
zaman bütünüyle kýrýlýp
gideceði.

Hemen her kentte
direniþ var. Önceleri
direniþin sadece “Sunni
üçgeni” ile sýnýrlý olduðu
söylenmekteydi. Sonra
Þiilerin direniþi buna
eklendi.

Önce eski Saddamcý
güçlerin, Baas militan-
larýnýn direndiði
söyleniyordu þimdi artýk
bütün Irak’ýn direniþ
içinde olduðu kabul
ediliyor.

Ýþgalcilerin bir baþka
iddiasý ise direniþin asýl
olarak Iraklý olmayan
yabancý güçler tarafýndan
sürdürüldüðü.

ABD ordusu bu iddia ile
geçen hafta Samarra ken-
tine saldýrarak taþ
üstünde taþ býrakmadý.
Oysa Samarra’dan,
direniþ saflarýndan gelen
bütün haberler burada
“yabancýlarýn” olmadýðý
biçmindeydi.

Öte yandan direniþçileri
“yabancý” olarak taným-
layan ABD kendisini
acaba Irak’ýn yerli gücü
olarak mý görüyor?

Sonuç olarak, ABD
bugün Irak’ta bir yýl
öncesinden daha zayýf
durumda.

Ancak ABD sadece Irak
direniþi karþýsýnda
zayýflamýþ durumda
deðil. Kurduðu koalisyo-
nda zor günler yaþýyor.

Ýspanya ABD’nin koalis-
yonunun Ýngiltere’den
sonra ki en önemli ülke-
siydi. Bine yakýn Ýspanyol
askeri ABD’nin iþgaline
destek veriyordu.

Bilindiði gibi genel seçim-
lerde savaþ karþýtý
hareketin katkýsý ile
Aznar hükümeti kaybetti
ve yerine gelen sosyal-
istler Irak’tan çekilme
kararý almak zornda
kaldýlar.

Gene Irak’ta çok sayýda
askeri olan Polonya’da
savaþa karþý muhalefet
giderek güçleniyor.
Ülkenin cumhuýrbaþkaný
dahi iþgale ortak olunma-
masý gerektiðini ifade
ediyor.

Ýrili, ufaklý bir çok ülke
askerlerini Irak’tan çekiy-
orlar. Fransa, Almanya,
Rusya gibi ülkeler ise
zaten en baþtan Bush’un
savaþýna destek vermiy-
orlar.

Bütün bunlarýn içinde
en önemli geliþme belki
de 18 ABD askerinin
güvenli bulmadýklarý için
göreve çýkmayý reddet-

meleri.
Bu belki de büyük bir

geliþmenin ilk adýmý.
Vietnam’da da ABD’nin

yenilgisinde, ABD ordusu
içindeki isyana varan
direniþin büyük katkýsý
olmuþtu.

Irak direniþi þimdi daha
büyük bir uluslararasý
destek bekliyor ve bunu
hak ediyor.

Irak direniþi daha þimdi-
den Amerikan emperyal-
izmin zayýflatarak,
ABD’nin Suriye ve Ýran’a
saldýrýsýný geciktirerek ya
da durdurarak ne denli
önemli bir iþleve sahip
olduðunu gösterdi.

Direniþin kazanmasý
Afrika’dan, Asya’ya,
Latin Amerika’dan diðer
Ortadoðu ülkelerine
kadar dünyanýn her
yerinde ezilenlerin zaferi
olacak.

Bir yandan uluslararasý savaþ
karþýtý hareket, diðer yandan da
Amerika’daki savaþ karþýtý hareket
kýsa zamanda etkisini ABD ordusu
üzerinde göstermeye baþladý.

Amerikalý gençler baþtan savaþa
gönüllü olarak giderken sonunda
ABD zorunlu askerlik koymak
zorunda kaldý.

Vietnam savaþ boyunca 206bin
Amerikalý genç Federal
mahkelemelere askere alýnmayý red-
detmek için baþvurdu.

1968-75 arasýnda 93 bin asker firar
etti. Mahkemelere baþ vurarak
askere gitmemek isteyenlerin çoðu
üniversite öðrencisiydi. askerden
firar edenlerin ise yaklaþýk yarýsý az
eðitimliydi. Onlar askere gitmeme
olasýlýðý olmayan iþçi sýnýfýndan
gençlerdi.

Öte yandan devriyeye çýkan
Amerikan askerleri Vietnamlýlarla
savaþmak yerine kendi subaylarýna
ateþ açmayý tercih ediyorlardý. En
iyimser tahminle Vietnam Savaþý
boyunca 1.000 Ameriakn subayý
kendi askerleri tarafýndan vurularak
öldürüldü.

AMERÝKAN SAVAÞI VÝETNAM 1960-75,
Jonathan Neale,
KARAKEDÝ KÝTABEVÝ’nden alabilirsiniz

Vietnam  savaþýnda
ABD ordusu
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elluce, Vietnam

 RREENNiiYYOORR

Asia Times gazetesi
yazarlarýndan Nir Rosen
geçen ay Felluce’ye gitti.
Aþaðýda Asian Times’da
yayýnlanan 7 günlük yazý
dizisinden kýsa bölümler
bulacaksýnýz.

Felluce daima biraz
farklý bir kenttir. Dini
tutuculuðun yaný sýra
güçlü aþiret iliþkileri ve
Saddam’a þiddetli bir
baðlýlýk bu kentin karak-
terini oluþturuyor.

Bugüne kadar Felluce’e
5 deðiþik Amerikalý gen-
eral saldýrdý. Hepsi de
baþarýsýz oldu.

Birçoklarýna göre 300
bin kiþilik Felluce’de
Saddam’ýn yandaþlarý
kendi kenti Tikrit’ten bile
daha fazla.

Felluce çölün ortasýna
Fýrak nehri üzerindeki en
önemli köprü. Önemli bir
kaçakçýlýk merkezi.

Saddam döneminde
Felluce’nin neredeyse
otonom bir konumu
vardý.

ABD askerlerininþehre
girmesiyle direniþ
baþladý.
 29 Mart günü ABD

askerlerinin bir okulu
iþgal etmeleri üzerine
baþlayan bir gösteriye
iþgalciler ateþ açýnca 17
gösterici öldü. Ýki gün
sonra ABD askerleri 3
kiþiyi daha öldürdüler.

31 Mart’ta 4 ABD’li
mütahit öldürüldü.
Bunun üzerine ABD
ordusu initikam için kanlý
bir saldýrýya geçti.
Güðnler süren çatýþ-
malarýn sonunda Felluce
halký ile ABD iþgal güçleri
arasýnda anlaþma yapýldý.
ABD’ye göre onlar zafer
kazanmýþtý, Fellucelilere
göre ise
halk kazan-
mýþtý.

4
Amerikalý
mütahidin
arabasýnýn
havaya
uçurul-
masýndan
sonra eski-
den
Habbaniye
denen ve
þimdi
Filistin’de
Ýsrail tarafýn-

dan öldürülen Þeyh
Ahmed Yasin caddesi
olan yolda ii bulmak için
bekleyen iþsizler ölen
Amerikalýlarýn vücut-
larýný parçalamýþlardý.

Kýzgýn, iþsiz ve aç olan
bu genç insanlar iþgalciye
öfke duyuyordu. Ve bunu
korkunç bir biçimde gös-
terdi.

Amerikalýlar için
Felluce son derece önem-
li. Çünkü kent Baðdat’la
dünyanýn arasýnda ki tek
baðlantýnýn üzerinde.

ABD’nin bütün israrýna
raðmen þehir Direniþin

kon-
trolünde.

ABD
ordusunun
Felluce’den
çekilmesi
üzerine
Þehrin
dýðýnda bir
þiir günü
düzenlendi.

Ýþgalin,
direniþin,
çatýþmalarý
arasýnda
þiirler okun-
du.

Felluce direniþinin
liderleri çözümün  halký
temsil eden bir ulusal
hükümet olduðunu
söylüyorlar.

Felluce direniþi ve
sonunda ABD ordusunun
çekilmesi bu þehri bütün
Irak için bir model haline
getiriyor.

Þehir direniþ tarafýndan
yönetiliyor. Direniþin
farklý parçalkarý var ama
hepsi bir arada duruyor.

Direniþin önderleri
elektrik ve suyun
olmadýðýný anlatýyorlar.
Okullar ve hastaneler
çalýþmýyor. Kanalizasyon
sisteme ölmüþ durumda.

Camiler tartýþma
merkezleri durumunda.
Camilerden cihad çaðrýsý
yapýlýyor.

Baas partisi silah
daðýtýyor. Hemen
herkesin evinde silahý
var.

Direniþ liderlerine
gene ABD askerileri ile
çatýðýr mýsýnýz diye sorul-
duðunda, “evinize biri
saldýrýrsa ne yaparsýnýz”
diye cevap veriyýrlar.

Felluce ile tanýþýn

Felluce’li  bir  direniþ
savaþçýsý

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn  IIrraakk’’ýý
iiþþggaallii  LLoonnddrraa’’ddaa
ttooppllaannaann  AAvvrruuppaa  SSoossyyaall
FFoorruummuu’’nnuunn  eenn  ççookk
ttaarrttýýþþýýllaann  kkoonnuussuuyydduu..

HHeemmeenn  hheemmeenn  hheerr
kkoonnuunnuunn  ttaarrttýýþþýýllmmaassýýnnddaa
IIrraakk  ddiirreenniiþþii  öönnee  ççýýkkttýý..
KKoonnuuþþmmaaccýýllaarr  ttaarrttýýþþttýýkk-
llaarrýý  kkoonnuullaarrllaa  ssaavvaaþþ
aarraassýýnnddaa  ççookk  öönneemmllii
bbaaððllaannttýýllaarr  kkuurrdduullaarr..

ÇÇookk  ssaayyýýddaa  kkoonnuuþþmmaaccýý
iissee  IIrraakk  ddiirreenniiþþiinnee  kkooþþuull-
ssuuzz  ddeesstteekk  vveerriillmmeessiinniinn
ggeerreeððiinnii  ggüüççllüü  bbiirr
bbiiççiimmddee  vvuurrgguullaaddýý..

SSoossyyaall  FFoorruumm’’uunn
ssoonnuunnddaa  ggeerrççeekklleeþþeenn
yyüürrüüyyüüþþ  iissee  hheemmeenn
hheemmeenn  bbüüttüünnüüyyllee  ssaavvaaþþaa
kkaarrþþýý  bbiirr  hhaavvaa  iiççiinnddee

ggeeççttii..
SSaaaattlleerrccee  ssüürreenn

yyüürrüüyyüüþþttee  oonnbbiinnlleerrccee
iinnssaann  ssaavvaaþþaa  kkaarrþþýý,,
iiþþggaallee  kkaarrþþýý  ssllooggaannllaarr
aattaarraakk  IIrraakk  ddiirreenniiþþiinnddeenn
yyaannaa  oolldduukkllaarrýýnnýý  vvuurrgguu-
llaaddýýllaarr..

AAvvrruuppaa  SSoossyyaall
FFoorruummuu’’nnuunn  aarrddýýnnddaann
ttooppllaannaann  ssaavvaaþþ  kkaarrþþýýttllaarrýý
ppllaattffoorrmmuunnddaann  vvee
ssoossyyaall  hhaarreekkeettlleerr  ppllaatt-
ffoorrmmuunnddaann  ççýýkkaann  bbiirr
kkaarraarr  iissee  AAmmeerriikkaann
eemmppeerryyaalliizzmmiinn  IIrraakk’’aa
ssllaaddýýrrýýssýýnnýýnn  yyýýllddöönnüümmüü
oollaann  1199-2200  MMaarrtt  ggüünn-
lleerriinniinn  uulluussllaarraarraassýý
eeyylleemm  ggüünnüü  oollaarraakk
kkaabbuull  eeddiillmmeessiiyyddii..

AAvvrruuppaa  SSoossyyaall  FFoorruummuu

19-220
Mart’ta
eylem  
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14-17 Ekim arasýnda
Londra antikapitalist
hareketin büyük bir buluþ-
masýna sahne oldu.
Avrupa'nýn ve dünyanýn
65 ülkesinden Londra'ya
gelen aktivistler yeni bir
dünya için alternatifleri,
hareketin bundan sonra
alacaðý þekli, Irak'ta
yaþanan geliþmeleri ve
daha yüzlerce konuyu
tartýþma olanaðý buldu.

Toplantýlarýn çok büyük
bir kýsmý Alexandra Palace
denilen eski bir sarayda
yapýldý. Çoðu toplantýnýn
ayný yerde yapýlýyor
olmasý baþ döndürücü bir
insan deviniminin yaný sýra
birçok yaratýcý ve katýlýmcý
tartýþmanýn da yapýlmasý
saðladý. 

Organizasyonda görev
alan sorumlu kiþiler yak-
laþýk 30 bin kiþinin Avrupa
Sosyal Forumu'na (ASF)
kayýtlý olarak katýldýðýný
bildiriyor. 

Ýlk planda dikkati çeken
þey, geçen yýldan farklý
olarak, Ýngiltere'de foru-
mun radikal sol eðilimin
etkisi altýnda geçmesiydi.
Özellikle Ýþçi Partisi'nin
solunda kurulmuþ yeni bir
oluþum olan RESPECT ve
Savaþý Durdurun
Koalisyonu forumun
omurgasýný oluþturuyordu.
Londra Belediyesi'nin ve
sendikalarýn yoðun
katýlýmý da Ýngiltere'deki
forumun ayýrt edici bir

yanýný oluþturdu. 
Tartýþmalar açýsýndan

dikkati çeken önemli bir
þey, savaþ ve ABD karþýtý
toplantýlarda bir araya
gelen ciddi kalabalýklar ve
toplantýlarda dile getirilen
antiemperyalist söylemler-
di. 

Büyük toplantýlar yak-
laþýk üç bin kiþinin sýða-
bildiði devasa salonlarda
yapýldý. ASF'de üç gün
boyunca ayný anda 40'a
yakýn toplantý gerçekleþiy-
ordu. Özellikle Aleida
Guavera, Ahmed Bin Bella,
Chris Nineham ve Sami
Evren gibi konuþmacýlarýn
olduðu ABD
Emperyalizmine Karþý
Mücadele toplantýsý hem
politik tartýþma düzeyi,
hem de katýlýmý açýsýndan
forumun en öne çýkan
toplantýlarýndan biri oldu.

Bu yýl ASF'de geçen yýla
oranla daha az sayýda
büyük toplantý gerçekleþti.
Program grubu, salon içi
tartýþmalara daha çok
olanak tanýyan ve çeþitli
hareket ve örgütlerin
özgürce bir araya
gelebildiði seminerlerin
daha çok öne çýkmasý için
çaba harcadý. Biraz da
bunun etkisiyle katýlým-
cýlarýn daha müdahaleci
olabildikleri ve canlý tartýþ-
malara sahne olan bir ASF
gerçekleþti. 

Geçtiðimiz yýllarla katýlým
olarak bir kýyaslama

yapýlýrsa, kayýtlý katýlýmcý
sayýsýnýn biraz daha düþük
olduðu söylenebilir. Ancak
Londra'nýn fiziken ulaþ-
masý zor bir bölge olmasý
özellikle Fransa, Ýtalya,
Ýspanya gibi yerlerden
geçen yýllara benzer bir
katýlým olmasýný zor-
laþtýrdý. Bu koþullarý göz
önünde bulundurarak
bakarsak, çok baþarýlý ve
canlý bir sosyal forumu
geride býraktýðýmýz
görülebilir.

ASF bu yýl bazý küçük ve
sevimsiz olaylara da sahne
oldu. Sosyal açýdan
neredeyse hiçbir þeyi tem-
sil edemeyecek kadar
küçük bazý sekter gruplar
forumda iki büyük toplan-
týya þiddet içeren bir þek-

ilde müdahale de bulundu-
lar. Kara Blok olarak bili-
nen küçük bir anarþist
grup, Ýngiltere'de ASF'ye
düþmanlýk besleyen gru-
plarla bir araya gelerek bir
toplantýnýn geç baþlamasý-
na neden oldu. Ancak
forumun bütününün kala-
balýðýyla kýyaslandýðýnda
kayda alýnmasý gereken bir
olay deðildi.

Temel olarak birkaç
baþlýkta ifade edersek,
ASF-Londra savaþ karþýtý
hareketin antikapitalist
hareket içinde daha fazla
güç kazanmasýný saðladý.
Yapýlan sosyal hareketler
toplantýsý Irak saldýrýsýnýn
ikinci yýldönümü olan 19-
20  Mart'ý uluslar arasý
eylem günü ilan etti.
Bununla beraber
önümüzdeki yaz Ýskoçya'-
da yapýlacak G8 toplantýsý-
na karþý da uluslar arasý bir
eylem örgütlenmesi kararý
alýndý. 

Londra'da yapýlan tartýþ-
malar tabii ki noktalan-
madý. Karþýmýzda bütün
dünyayý kana bulama
niyetinde olan büyük
güçler var. Irak'ta ve
Filistin'de yaþananlar
bunun bir göstergesi.
Ancak ASF'nin de göster-
diði þu ki Londra'da bir
araya gelen uluslar arasý
hareket dünyanýn akýþýný
deðiþtirme kapasitesine
sahip.

Erkin  ERDOÐAN

3. Avrupa Sosyal Forumu
Londra'da yapýldý

Hareketimiz
þimdi nereye gidecek?

Baþörtüsü

Baþörtüsü üzerine yapýlan toplantýya çeþitli kadýn gru-
plarýndan konuþmacýlar katýldý. Fransa’dan CChhrriissttiinnee
DDeellpphhyy Fransa’da sadece baþörtüsünün dini bir simge
olarak yasaklandýðýný ve isteyenlerin hala görünür olma-
mak (!) koþuluyla haç takabildiðini anlattý.

Ýngiltere’den SSeellmmaa  YYaakkuupp 9 Eylül’den sonra ýrkçýlýðýn
arttýðýný anlatarak “biz içerdeki düþman deðiliz” dedi.

Küçük bir Franszý grup baþörtüsünün yasaklanmasýn-
dan yana tartýþýrken salonu dolduranlarýn ezici büyük
çoðunluðu özgürlüklerden yana olduklarýný ve
baþörtüsüne de özgürlük istediklerini anlattýlar.

Afganistan ve Ortadoðu’da demokrasi için
ve savaþa karþý mücade

800 kiþinin katýldýðý bu toplantýya Mýsýr, Irak ve Ýran’-
dan birer kadýn konuþmacýnýn yaný sýra Afganistan’dan 2
kadýn konuþmacý, Türkiye’den DDooððaann  TTaarrkkaann ve Cezayir
eski devlet baþkaný AAhhmmeett  BBiinn  BBeellllaa konuþtu.

AAhhmmeett  BBiinn  BBeellllaa  Ortadoðu’nun emperyalistler tarafýn-
dan parçalanmasýndan beri bu bölgede demokrasinin
kýrýntýsýnýn olmadýðýný anlatýrken zengin örnekler verdi
ve “Ortadoðu’da Halliburton demokrasisi vardýr” dedi.

Daha sonra konuþan DDooððaann  TTaarrkkaann ise savaþa karþý
mücadelenin bütün bölgenin ve dünyanýn demokrasi
mücadelesi ve neo liberal saldýrýlara karþý mücadelesinde
önemli olduðunu anlattý.

Müzik ve politika

Bu toplantýya katýlmayanlar önemli bir tartýþma
kaçýrdýlar.

Ýngiltere’den MMaarrttiinn  SSmmiitthh müziðin nasýl kitle
mücadelelerini desteklemekte önemli bir rolü olduðunu
anlatarak toplantýyý açtý ve “zaten korkunç bir dünyada
yaþýyoruz, müzik bir nebze neþe ve güzellik veriyor”
diye bitirdi.

BBiillllyy  BBrraagggg ise Irkçýlýða Karþý Rock konserlerine nasýl
katýldýðýný, bu konserlerin önemini anlattý.

Salondan konuþanlar toplantýyý hem içerik açýsýndan
güçlendirdiler hem de neþe kattýlar.

FFoottoo::  AAllii  ÖÖZZFFoottoo::  AAllii  ÖÖZZ
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Avrupa Sosyal
Forumu'na Türkiye'den
yaklaþýk 80 kiþilik bir kafile
katýldý. Vize, pahalýlýk vb.
engellere raðmen bu
katýlým oranýna ulaþýlmasý
önemli bir baþarýdýr. Çok
sayýda aktivist ise vize
engeline takýldý.

Özellikle KESK, TMMOB
ve çeþitli siyasi eðilimlerin
foruma ilgi göstermesi,
önümüzdeki dönem için
Türkiye'de sosyal forum
süreçlerinin geniþletilmesi
açýsýndan bir fýrsat.

Türkiye'den çok çeþitli bir
yelpaze bu yýl ASF hazýr-
lýklarýna katýldý. Hazýrlýk
toplantýlarýnýn birinin
Ýstanbul'da yapýlmasý bu
anlamda sürece olumlu bir
katký yaptý. Hazýrlýk
toplantýsý aþamasýnda bir
çok Türkiyeli örgüt sosyal
forum sürecine aktif olarak
katýldý.

KESK, TMMOB, ÖDP,
DSÝP, EMEP, DEHAP,
SODEV, TÜKODER,
Küresel BAK gibi çeþitli
kampanya ve örgütlerin
katýlýmcýsý olduðu ÝÝssttaannbbuull
SSoossyyaall  FFoorruummuu  ((ÝÝSSFF)) geçen
yýllarda olduðu gibi bu yýl
da Türkiyeli örgütlerin
koordinasyonunu saðladý.

Bu çerçevede ÝSF'den 7
örgüt 12 seminer düzenle-
di ve 4 büyük toplantýda
Türkiyeli konuþmacýlar
buranýn deneyimlerini
Avrupalý katýlýmcýlarla
paylaþtý. Ayrýca ÝSF koordi-
nasyonu ile RRüüsstteemm
BBaattuumm'un Hangi Kýbrýs
isimli belgesel filmi de
Londra'da gösterildi.

KKaarraakkeeddii  KKüüllttüürr  MMeerrkkeezzii,
ASF'de, Kýbrýs, Avrupa
Birliði, ve Ortadoðu ve
Demokrasi baþlýðýndaki üç
seminerde yer aldý.

Bu seminerler birçok
Avrupalý örgütle beraber
organize edildi.

Ayrýca KKüürreesseell  BBAAKK
katýlýmcýlarýndan YYýýllddýýzz
ÖÖnneenn de, Forumun
baþladýðý gün HHaallkkeevvii'nde
yapýlan sosyal forum
konulu toplantýya NNuurraayy
MMeerrtt,,  SSaammii  EEvvrreenn  ((KKEESSKK))
ve FFýýrraatt  AAnnllýý'nýn
(Diyarbakýr Yeniþehir
Belediye Baþkaný) yaný sýra
konuþmacý olarak katýldý.

Ayrýca KKaarraakkeeddii  KKüüllttüürr
MMeerrkkeezzii ve KKüürreesseell  BBaarrýýþþ
vvee  AAddaalleett  KKooaalliissyyoonnuu,
ÝSF'nin standýnda aktif
olarak yer aldý ve kendi
materyal ve ürünlerini
sergiledi.

Bir sonraki Avrupa
Sosyal Forumu 2006 yýlýnýn
bahar aylarýnda Yunan-
istan'ýn Atina kentinde
yapýlacak. Yunanistan'daki
sosyal forum için þimdiden
harekete geçmemiz
gerekiyor. Ýliþkimiz olan
her þehirden Yunanistan'a
en az bir otobüs götürebili-
riz. Büyük olasýlýkla
Yunanistan sürecindeki
hazýrlýk toplantýlarýndan
biri yine Türkiye'de yapýla-
cak. Önümüzdeki aylarda
Türkiye Sosyal Forumu
için bir giriþim baþlatýlmasý
hedefleniyor. Dolayýsýyla
önümüzdeki dönemde
sosyal forum süreçlerini
örmede iþimiz daha kolay
olacak.

ASF bu yýl bazý ilklerini
de yaþadý. IIrraakk''ýýnn  ÝÝþþggaalliinnee
SSoonn isimli büyük bir
toplantýda konuþmacý
olarak bulunan SSuubbhhii  AAll
MMaasshhaaddaannii'nin [Irak Ýþçi
Sendikalarý Federasyonu
Genel Sekreteri (IFTU)]
konuþmasýný engellemek
isteyen bir grup toplantýyý
protesto etti ve konuþ-
macýlarýn konuþma yap-
masýna olanak vermedi.

Sayýsý sadece 25-30 olan
bu grup, yaklaþýk 2500 kiþi
toplantýyý dinlemek iste-
diðini alkýþlarýyla gösterse
de protestoya devam etti
ve en sonunda arbede
çýkararak konuþmacýlarýn
üstüne yürüdü.

Tarihin nadir 'anti-
demokratik' protestolarýn-

dan birini yapan bu grup,
Türkiyeli üç dergi çevresin-
den baþkasý deðildi.

Benzeri bir olay sonraki
gün de yaþandý.

AAþþýýrrýý  SSaaððaa  KKaarrþþýý  BBiirrlliikk
isimli büyük toplantý
henüz baþlamadan, KKaarraa
BBllookk üyeleri olduðu söyle-
nen 15-20 kiþilik beyaz
genç bir grup, toplantýnýn
moderatörü olan siyah bir
kiþiyi platformdan
döverek atýp bu kiþinin
telefonunu ve cüzdanýný
çaldý.

Grubun protestoyu
bitirmesinin ardýndan
toplantý bir saat gecikmeli
olarak baþlayabildi.
Anarþist gruptan birkaç
kiþinin çýkýþta gözaltýna
alýnmasý üzerine, sosyal

forum organizatörleri tüm
yaþananlara raðmen bu
kiþileri polisten aldý.

Bir sonraki gün yine ayný
grup, eylem alanýnda sah-
neye yürüyünce yine arbe-
de yaþandý ve polis, içinde
sosyal forum aktivistleri
de olan bazý kiþileri
gözaltýna aldý.

Bu yaþanan gerginlikleri
çýkaran grubun toplam
sayýsýnýn en iyimser
rakamla 200 olduðu
söyleniyor. 

IInnddyymmeeddiiaa isimli,
anarþistlerin etkin olduðu
'baðýmsýz' haber kaynaðýn-
da çýkan bir yazýda, bazý
kiþiler, "70 bin koyun mu
önemli, yoksa birkaç yüz
kiþilik taban hareketi mi"
diye soruyor. Sekterizmin,

toplantý basan Türk solcu-
larýyla, kendisinden
baþkasýný 'koyun' olarak
gören kara blokçu
anarþistleri nasýl yan yana
getirdiði ortada.

Ýki taraf da sadece ken-
disini sosyal mücadelenin
öznesi olarak görüyor.
Onlar için sadece kendileri
var. Gerisine koyun
demenin bir sakýncasý yok.

Sonuç olarak bunlar
ASF'de yaþanan çok küçük
olaylar. ASF üzerinde her-
hangi bir düzeyde etkide
bulunmasý mümkün
olmayacak gruplarýn terti-
plediði etkinlikler. Ancak
yine de benzer huzursu-
zluklarýn tekrarlanmamasý
için çaba harcamak
gerekiyor.

Türkiyeli sekterler ve anarþistler elele

Türkiye'den katýlým

KKEESSKK  GGeenneell  BBaaþþkkaannýý  vvee  CChhee GGuueevvaarraa’’nnýýnn  kkýýzzýý  AAlleeiiddaa  GGuueevvaarraa
Sami Evren, Aleida Guevara, Richard Boyd Barret (Ýrlanda savaþ karþýtý hareket), Maria
Stylou (Yunanistan savaþ karþýtý hareket) ve George Galloway’i (Milletvekili, Ýngiltere
savaþ karþýtý hareket) ABD emperyalizmine karþý mücadele toplantýsýnda 4000 kiþi coþkuy-
la dinledi.

FFoottoo::  AAllii  ÖÖZZ

Direniþi
Küreselleþtir
yürüyüþü

Pazar günkü savaþ
karþýtý yürüyüþün
dýþýnda, Cuma günü
de Londra’nýn yeni iþ
merkezinde temizlik
iþçilerinin örgütlenme
hakký için bir yürüyüþ
yapýldý.

Globalize the
Resistance ve T&GWU
sendikasý tarafýndan
düzenlenen yürüyüþ
polis tarafýndan yasak-
lanmasýna raðmen
bankalar bölgesinde
gerçekleþti. Yoðun
polis baskýsýna raðmen
gösteri olaysýz tamam-
landý.

Dev gösteri:
100 bin kiþi
Sosyal Forum’un son günü Ýngiltere

Savaþý Dur-dur Koalisyonu, Ýngiltere
Müslümanlar Birliði ve Nükleer
Silahsýzlanma Kampanyasý’nýn çaðýrýcý
olduðu bir gösteri oldu.

100 bin kiþinin katýldýðý gösteride
Avrupa’nýn çeþitli yerlerinden gelen
aktivistler savaþa, Bush’a karþý slogan-

lar attýlar, Irak direniþine destek
verdiler.

En yoðun olarak atýlan sloganlar
Blair ve Bush’a karþý atýlanlardý.

Gösteriye Türkiye’den Londra’ya
giden Türkiyeliler de katýldý. Çeþitli
gruplarýn yaný sýra canlý ve hareketli
Küresel BAK korteji de Yunanistan

Savaþý Durdur Koalisyonu’nun hemen
arkasýnda yürüdü.

Trafalgar Meydaný’nda savaþ karþýtý
hareketten çeþitli kiþiler hitab etti.

Kürsüden konuþanlar arasýnda
yakýnlarý Irak’ta ölen 4 kiþi de vardý ve
bunlar büyük alkýþ aldýlar.

Savaþ karþýtý hareket canlý ve güçleniyor

FFoottoo::  AAllii  ÖÖZZ
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Lindsey  German

Ben 1951 yýlýnda doðdum.
Benim kuþaðýmdan bazýlarýna
göre, bütün dünyada kadýn-
larýn yaþamlarýnda meydana
gelen deðiþimler tam anlamýy-
la þaþýrtýcýydý. Belki de en
dikkate deðer deðiþiklik,
kadýnlarýn ev merkezli bir
yaþamdan ev dýþýnda çalýþma
yaþamýna geçmeleriydi.

Ýrlanda, Endonezya ve
Tayland gibi birçok ülkede
kadýnlarýn çalýþma alanlarýnda
ki sayýsý son 20 yýlda ikiye kat-
landý. Bu durum kadýnlarýn
yaþamlarýnda ve kendilerine
olan bakýþlarýnda devasa bir
etki yarattý.

Fakat bu deðiþimler kadýn-
larýn yaþamlarýnýn geliþtiði
anlamýna mý geliyor?
Kesinlikle deðil. Kadýnlara
yönelik baský yaþadýðýmýz
toplumun en göze çarpan özel-
liklerinden biri.

Birçok kadýn "çifte yük"ten
muzdarip. Evin dýþýnda sürekli
daha fazla çalýþmak zorunda
kalýrken, annelik, karýlýk ve
bakýcýlýk sorumluluklarýndan
kurtulmuþ olmuyorlar.

Toplum tarafýndan bakmasý
gereken insanlara (yaþlýlar,
hastalar ve akýl hastalarý)
bugün evde bakýlýyor.

Çocuk bakýcýlýðý Ýngiltere'de
çok pahalý, bu yüzden çocuk
bakýmý konusunda dönüp
ailelere bakýlýyor.

Kadýnlar arasýnda bir de azýn-
lýk var, bunlar son 30 yýlda
kendilerini kurtarmayý
baþardýlar. Bazý alanlarda
uzmanlaþan ve yönetimsel
derecelere ulaþan bu kadýnlar,
bir zamanlar evde kendilerinin
yapmak zorunda olduklarý
birçok iþi bugün para
karþýlýðýnda yaptýrabiliyorlar.

Fakat kadýnlarýn ezici çoðun-
luðu hala baský görüyor ve
sömürülüyor. Ve kadýnlarýn
kurtuluþu, kapitalist toplumun
sýnýrlarýna karþý geliþen bir ide-
oloji olarak beliriyor.

2004 yýlýnda kadýnlarýn çalýþ-
ma haklarý var. Aslýnda bu
sadece erkek iþçilerin tabi
olduklarý ayný koþullarda çalýþ-
ma hakkýndan ibaret, bu da
uzun çalýþma saatleri ve
sömürü anlamýnda geliyor.

Cinsellik konusunda daha
fazla açýklýk var, ama bunun
için bile yüksek bedeller
ödeniyor. Cinsellik alýnýp
satýlabilen bir eþyaya
dönüþtürülüyor. Pornografi
milyonlarca dolarlýk bir

endüstri olarak beliriyor.
Ailenin varlýðý da kadýnlarýn

içinde olduðu koþullarý daha
da kötüleþtiriyor. Ýnsanlar
çalýþmak ve sosyal olarak eði-
tilmek için evlerinden çýkýyor,
ama aile özelleþtirilmiþ bir
kurum olarak varlýðýný
sürdürüyor. 

Bakým iþi kapitalist toplumda
en düþük ücretli iþlerden biri
olarak varlýðýný koruyabiliyor,
çünkü bu iþi bedavaya yapa-
bilecek hala çok kiþi var. Ve
her seferinde bu iþ daha da
ucuzluyor. 

Yine de, son yýllarda kadýn-
larýn bilincinde ve sosyal
varoluþlarýnda çok büyük bir
geliþme de yaþandý. 

Grevlerde ve savaþ karþýtý
hareket gibi politik kampa-
nyalarda kadýnlar çok büyük
bir rol oynadýlar. Küreselleþme
farklý ülke ve kimliklerden
birçok kadýný birleþtiren bir
eðilim yarattý. Ýnsanlar hede-
flerinin ve ilgilerinin uyuþ-
tuðunu gördüler.

Bombay'da bir çaðrý
merkezindeki bir kadýn için
"kurtuluþ" ne ifade eder?
Kuzey Ýngiltere'de bir ofisteki
geçici bir iþçi, ya da
Meksika'dan göç etmiþ Los
Angeles'taki bir temizlikçi için?  

Kurtuluþ, ancak bu sömürüye
dayalý sistemi deðiþtirmek ve
kâra deðil, gereksinimlere, rek-
abete deðil, iþbirliðine dayalý

sosyalist bir toplumu getirme
amacýndaki kolektif bir dünya
mücadelesiyle gerçekleþebilir.

Christine  Delphy

Ben kadýnlarýn özel
sömürülme biçimleri üzerinde
biraz durmak istiyorum; onlarý
erkek deðil de kadýn yapan
þeyler üzerinde. Radikal bir
feminist olarak bu erkekler ve
kadýnlar arasýndaki bu bölün-
menin sosyal bir yapý ve hiyer-
arþik bir bölünme olduðuna
inanýyorum.

Özellikle endüstriyel toplum-
lardaki kadýnlarýn çalýþma
yaþamlarýnda, çok iyi olduðu
sanýlan birçok deðiþim
yaþandý.

Fakat son on yýlda küreselleþ-
menin meydana çýkýþýný ve
kapitalizmin þartlarýnýn
kötüleþmesini de gördük.

Düþen bir eðri gördük, öyle
görünüyor ki, kadýnlar kapital-
ist sistemin sunacaklarýnýn
sýnýrlarýna ulaþtýlar. Ama bun-
dan daha da fazlasý var.

Her yerde kadýnlar ev iþi
yapýyor. Bu benim ev üretimi
olarak adlandýrdýðým ev üreti-
minin, aile tarafýndan üstle-
nilen ve ücretlendirilmeyen
üretimin sadece bir parçasý.

Bir çiftçinin durumunu ele
alalým. Küçük çiftliklerin üre-
tim birimi ailedir. Aile içinde
erkek bütün kazancý kendine
alýr. Kapitalist piyasada bir

satýcý olarak sömürülüyor ola-
bilir, fakat ailesi bir kuruþ bile
para almadan çalýþýr.

Asýl iþçilere her hangi bir
ücret ödenmiyor. Çiftçilerin
karýlarý kendi üretimlerini ev
iþi ve çiftlik iþi olarak ayýrmýy-
orlar. Onlarýn bakýþýndan hepsi
bir ve ayný þey.

Ýçinde olduklarý durum iki
kavramla tanýmlanabilir:
sömürü ve baðýmlýlýk. Bu, kap-
italizmden farklý bir þey olan
patriarþinin en temel iktisadi
kalýbýdýr. Kapitalizm ücret ve
artýk deðer üzerinden iþler.
Patriarþi ise aile üyelerinin
ücretlendirilmeyen iþ gücünün
gaspýdýr.

Batýda nüfusun %12'si baðým-
sýz iþçidir. Bu erkekler
karýlarýnýn ücretlendirilmeyen
iþ güçlerini sömürmektedirler.

Nüfusun geri kalaný ise
emeklerini satan ücretli iþçiler-
den oluþmaktadýr. Böylelikle
karýlarýnýn emeklerini satabile-
cekleri bir üründe birleþtirmeyi
baþaramazlar. 

Bu, erkeklerin ve kadýnlarýn
toplumsal konumlarý arasýnda
süregiden farklýlýðýn sebebidir.
Çifte yük patriarþinin taným-
lanabilir bir yapýsýdýr. Ve
kadýnlarýn bu þekilde sömürü-
leri genel ve yaygýndýr. Batýda
bir kadýnýn çalýþma saatleri
erkeðinkinin iki katýdýr. 

1950lerden beri çalýþan kadýn-
larýn sayýsý artýyor. Ücretli iþler
kadýnlara ev dýþýndaki çalýþma

alanlarýnda birazcýk baðýmsý-
zlýk saðlýyor. 

Kadýnlarýn çoðunluðu bugün
çalýþýyor, fakat cinsel bölün-
menin yýpratýcýlýðý bu mudur?
Hayýr.

Patriarþi iki tür bölünmeye
yol açýyor. Biri ev içi üretim
alanýnda, ve diðeri de kapital-
ist üretim alanýnda. Ýkisi birlik-
te iþliyor. Örnek olarak, bir
çiftin iliþkilerinde biri
diðerinden daha az gelir
getiriyor. Mantýksal olarak bu
durum birinin diðerine " ev
iþleriyle ilgilenebilirsin" deme
hakkýný kazandýrýyor.

Ýþe giden kadýnlarýn evdeki
iþlerinin bölünmesi deðiþmiy-
or. Erkeklerin ev içi çalýþmaya
katýlýmlarý yýlda sadece bir
dakika arttý. Yani kadýn ve
erkek arasýnda bu zamanlarýn
eþitlenmesi için daha 400 yýl
var. Bu farklýlýk yapýsaldýr.

Küreselleþmeye ve kapital-
izmin kötüleþmesine karþý yol-
lar bulmalýyýz. Ama bunun
yanýnda kadýnlarýn durumu-
nun erkeklerinkinden daha
þiddetli biçimde
kötüleþmesinin sebebi olan
bölücü güç patriarþiye de
saldýrmanýn yollarýný bul-
malýyýz.

Konuþmalarý salonun tartýþ-
masý izledi. Bazý konuþmacýlar
patriarþi konseptine karþý
çýkarak kadýnlarýn gördüðü
baskýyý sýnýf teorisine göre
ifade ettiler. Sonra da Christine
Delphy  ve Lindsey  German da
bu tartýþmaya katýldýlar.

CChhrriissttiinnee  DDeellpphhyy
Patriarþi konseptine karþý,

beni pek fazla mutlu etmeyen,
çok sert bir saldýrý olduðunu
görüyorum. Eðer patriarþi
yoksa ayrý bir kadýn hareke-
tinin manasýný göremiyorum.
"feminizm" kelimesinin
anlamýný göremiyorum.

Eðer hepimiz ayný þeyin
içindeysek ve baskýnýn kaynaðý
sadece tek bir sistemse ve o da
kapitalizmse, ne halt etmeye
kadýnlar üzerine oturumlar
yapýyoruz burada?

Bence burada toplumsal bir
bölünme var, aynen ýrk gibi.
Tanrý bizi bu þekilde yarattýðý
için siyah, beyaz, kahverengi
ve kapuçino renklilerin,  hep-
imizin ayný þeyin içinde
olduðunu mu söylüyorsunuz?
Bu renkler sadece egemenlik,
hiyerarþi ve sömürü gibi sosyal
amaçlara hizmet eden birer

Kadýnlarý zincirleyen sistem
Avrupa Sosyal Forumu’nda kadýnlarýn kurtuluþu tartýþmasý

Geçen hafta Londra’da gerçekleþen Avrupa Sosyal Forumu'ndaki ""KKaaddýýnnllaarr  vvee  KKüürreesseelllleeþþmmee""  konulu atölye önemli tartýþ-
malara sahne oldu. Atölyenin konuþmacýlarý, "Cinsiyet, Sýnýf ve Sosyalizm" adlý kitabýn yazarý LLiinnddsseeyy  GGeerrmmaann, Fransýz feminist

CChhrriissttiinnee  DDeellpphhyy ve Hintli aktivist MMeeeennaa  MMeennoonn'du.
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ölçü olarak görünür olurlar.
Kadýn hareketi herkesi sadece

kapitalizmin sömürdüðü gibi
teorilere karþý kendini inþa
etmiþtir. Bu harekete katýlan
kadýnlar "artýk yeter" diyerek
sol partilerden gelen kadýn-
lardý.

Biri grev gözcülüðü sýrasýn-
daki kadýnlarýn bir þeyler
deðiþtirebileceðini söyledi.
Oysa ki kadýnlar 150 yýldýr
grev gözcülüðü yapýyor ve tek
bir þey bile deðiþmedi.
Cinsiyetçilik bireysel bir tutum
deðildir, yapýsal bölünmenin
psikolojik boyutudur. 

Kadýnlarýn ücretsiz çalýþ-
masýndan ve çocuk sahibi
olmalarýndan yararlanan kapi-
talizm deðildir. Gerçek, bunun
kapitalist sömürünün ihtiyaç
duymadýðý baþka iþlerle birlik-
te gerçekleþmesi. Kadýnlar
ailenin dýþýnda çalýþtýklarý
zaman bu gerçekleþiyor.

Kadýnlar ailenin içinde
çalýþtýklarýnda ise patriarþik
baskýyla karþý karþýya kalýyor-
lar. Patriarþiye inanmýyorsak,
burada kadýnlar, feministler ve
kadýn dostlarý olarak bulun-
mamýzýn bir anlamý yok.

Çok tehlikeli bir düþünce
tarzýna giriyoruz. Egemenliðin
tek bir sisteme ait olduðu
düþüncesi. Bu, bizim gerginlik-
leri ve muðlaklýklarý görmem-
ize engel olur. Biri bir sistemde
sömürücü olur, diðerinde ise
sömürülebilir. Bütün sistem-
lere karþý iþbirliði içinde bir
mücadele yürütemeyiz.

19. yüzyýlda erkek sendikalarý
kadýnlarý eve kapatmaya
çalýþýyorlardý.

Burjuva erkekleriyle ayný
haklara sahip olmak ve
karýlarýnýn ücretlendirilmeyen
emeklerinin kendilerine ait
olmasýný istiyorlardý.

Þimdi biri kalkýp kadýnlarýn
ve erkeklerin kapitalizmin
gözünde eþit olduklarýný ve
bizim burada birlikte
tartýþtýðýmýz konunun sadece
cinsiyetçilik olduðunu ve cin-
siyetçiliði yok etmemiz gerek-
tiðini mi söyleyecek?

Cinsiyetçiliði yok etmek
bireysel temelde imkansýzdýr.
Aynen kapitalizmi bireysel
temelde yok etmeye benzer.

Patriarþiyi yok etmek ancak

kolektif bir mücadeleyle
mümkündür. Bana erkeklerin
partileri tarafýndan yürütülen
bu rekabetten, ve bu toplantýda
da Socialist  Workers  Party
(Ýngiliz Sosyalist Ýþçi Partisi)
tarafýndan yeniden ortaya
çýkartýlan bu rekabetten
baygýnlýk geldi. 

Kapitalizm ve patriyarþi anal-
izleri birbirleriyle rekabet
etmezler. Her birinin
sömürüyü açýklama modelleri
farklýdýr.

Küreselleþmeye karþý
mücadelemizin kazanmasýný
istiyorsak bu muðlaklýklarý
aþmalýyýz.

Eðer düþmana sadece tek bir
isim verip onun hep ayný þek-
ilde göründüðünü söylersek,
egemenliðin çeþitli sistem-
lerinin koordinasyonu olan
küreselleþmeye karþý
mücadelemizde baþarýlý ola-
mayýz.

Kapitalizm ve patriarþi
arasýnda bir çeliþki yoktur. El
ele iþlerler, ama ayný sistem
deðillerdir. Patriarþi kapital-
izmden daha önce de vardý.

LLiinnddsseeyy  GGeerrmmaann
Feminizm, sosyalist feminizm

ve sosyalizm sorununa baka-
cak olursanýz, SWP'nin dýþýn-
daki herkesin patriarþi fikrini
kabul ettiðinin doðru
olmadýðýný görürsünüz.

Ünlü bir sosyalist feminist
olan Sheila  Rowbotham patri-
arþi teorisini açýkça reddet-
miþtir. Ben de kendimce bu
teoriyi reddediyorum, ama
Christine'in toplumun iþley-
iþine ve sosyal yapýlarla nasýl
yaþayacaðýmýza iliþkin olarak
gösterdiði birçok noktada ayný
þekilde düþünmediðimden
deðil.

Ben patriarþi teorisinin inanýl-

maz derecede statik bir teori
olduðunu düþünüyorum.
Christina'nýn söylediklerinden
bu belli oluyor. Kadýnlar için
çok þeyin deðiþmediði fikrine
katýlmýyorum.

Eðer erkeðin tam gün çalýþtýðý
ve kadýnýn ev dýþýnda çalýþ-
madýðý bir çifte bakacak olur-
sanýz, ev iþi ve çocuk bakýmý
sorumluluklarýnýn çok
deðiþmediðini görürsünüz.

Fakat her iki eþin de tam gün
çalýþtýðýný var sayarsak,
erkeðin eve harcadýðý zaman-
da da büyük bir artýþ
yaþandýðýný görebiliriz.
Kesinlikle eþit deðil, fakat yine
de ev iþlerinin bölüþümünde
büyük bir deðiþiklik var.

Bu deðiþim uluslar arasýdýr.
Kadýnlarýn mutsuz ve baský
altýnda evde oturduðu
1950’lerin durumuyla
karþýlaþtýracak olursanýz,
çocuklu kadýnlarýn çoðunun

iþe gittiði bugünkü içinde
bulunduðumuz durum,
deðiþen þartlarý ve fikirleri gös-
teriyor.

Patriarþi kadýnlar arasýndaki
sýnýfsal farklýlaþmayý açýkla-
maz. Bu, küreselleþme döne-
minde ortaya çýktý. Kadýnlar
arasýndaki bu bölünmenin
kaynaðý sýnýfsaldýr.

Bunun kaynaðý sömürenlerin
mi, yoksa sömürülenlerin mi
yanýnda olduðunuz sorusunda
yatar.

Ýþte bu yüzden kadýnlarýn
gebelik izni almalarýný
engelleyen bir kadýn olur-
sunuz, bu yüzden evinizi temi-
zlettirerek ya da giysilerinizi
ütületerek baþka kadýnlarý
sömüren bir kadýn olursunuz.
Bunlar sýnýfsal iliþkilerdir,
kýzkardeþlik iliþkisi deðil.

Bence kadýnlar kesinlikle
baský altýndadýrlar. Kadýnlar ve
erkekler arasýnda kesinlikle
eþitsizlik vardýr. Fakat nereden
gelmekte bu baský?

Bütün baskýlar kapitalizm
tarafýndan biçimlendirilir.
Küresel sermaye kadýnlarýn
yaþamlarýný, bütün ülkeleri,
topluluklarý ve çok yüksek
sayýda insaný yok etmektedir.

George Bush'un Irak ve
Afganistan'ý kadýnlarýn kurtu-
luþunu saðlamak için bombal-
adýðýný iddia ettiði bir durum-
da ne yapacaksýnýz? Bütün
kadýnlarý kardeþ olarak gören
feminist politikanýn sýnýrlarýný
sorgulamanýz gerekir.

Condoleeza  Rice kimlik poli-
tikalarýnýn somut örneðidir.
Milyonlarca beyaz ve siyah
kadýn ve erkeðe açýkça baský
uygulayan siyah bir kadýndýr.

Ýngiltere'de kadýn hareketi
1978'den beri birleþmiyor.
Bunun hakkýnda tutarlý bir
hareketmiþ gibi konuþa-
mazsýnýz. Bunun sebebi
siyasettir.

Ýnsanlar sýnýfa yönelik baskýyý
azaltamýyorsunuz diyor. Ben
her hangi birþeyi azaltan bir
sýnýf analizi görmüyorum. Ben
bunun, baskýda ideolojinin ne
kadar önemli bir rol oynadýðý,
ve baskýya karþý nasýl
direneceðimiz gibi, baský anal-
izinin iktisadi terimlerle
geliþtirilmesinin bir yolu
olduðunu düþünüyorum.

MMeeeennaa  MMeennoonn Hintli bir tekstil iþçi
sendikasý aktivisti. Geçen Ocak'ta
Bombay'da gerçekleþen Dünya Sosyal
Forumu'nun örgütlenmesine katýldý.
Ayrýca kadýn ve küreselleþme tartýþ-
masýnda da konuþtu. Aþaðýda Londra’da
ki konuþmasýndan bir parça bulunuyor:

Küreselleþmenin kadýnlar üzerinde þid-
detli bir etkisi oldu. Bunu Asya
ülkelerinde daha açýk görebilirsiniz.

Finansal kurumlar bu ülkelere 1990’dan
sonra girdi. Kadýnlar için bu, iþsizlik
anlamýna geldi. Kaybedilen iþlerin çoðu
kadýnlar tarafýndan yapýlmaktaydý.
Kadýnlar iþ gücünün ve sendikalarýn
önemli bir unsuruydu.

Ben tekstil endüstrisinde çalýþýyorum.
Erkek sendika liderleri kadýnlarýn iþten
çýkarýlmasýný kabul etti. Gelir üretimi aile
temelli oldu. Aileler küçük iþler almaya
baþladý, kadýnlar da bu iþin baþ örgüt-
leyicileri oldu.

Aile emeðinin bir parçasý iseniz, bilinç
anlamýnda bir sýnýfýn parçasý ola-
mazsýnýz. Bu durum kadýnlarýn bil-
incinde etkili oldu. Ýþ, artýk ev iþinin bir
parçasý olmuþtu.

Küreselleþmenin ilerlemesi yoksulun
kenara itilmesi demektir. Küreselleþme
kadýnlarý sýnýfsal açýdan böldü.
Medyanýn orta düzeyinde çalýþan çok
sayýda kadýn görebilirsiniz. Bu kadýn-
larýn çoðu daha yoksul kadýnlarla
aralarýnda bir ilgi ortaklýðý kurmuyor. 

Analizle

Kadýn hareketlerinin çoðu þu noktayý
görmekte baþarýsýz oldu ve küçük klik-

lere dönüþtüler. Biz binlerce kadýn olarak
yürümeyi bekliyorduk. Bu gerçekleþme-
di. Burada bir yanlýþlýk var.

Gerçekten de, kadýn hareketinin küre-
selleþmenin bu yeni aþamasýnda ne
yapacaðý üzerinde düþünmeye ihtiy-
acýmýz var. Yoksullarla ortak amaçlar
geliþtirmeliyiz. Irk, sýnýf ve cinsiyet
sorunlarýný içeren bir ilgiler ortaklýðýný
nasýl yaratacaðýz?

Bazýlarýmýz kelimelerden ve analizleri
tartýþmaktan uzaklaþmaya baþladý. Çok
sýk kelimeler üzerinde takýlýp kalýyoruz
ve analizleri kaybediyoruz.

Bir kömür madeninde benim bir
yoldaþým çalýþýyordu, karýsý da sendika
iþlerini yapýyordu. Karýsý çok uzun

saatler boyunca çalýþýyordu. Ev iþlerini
yapabilmek, giysileri yýkamak ve kuru-
malarý için dýþarýya asmak istiyordu.

Erkekler gerçekten çok öfkeleniyor-
lardý. Bunu karý koca iliþkisine bir tehdit,
bir itiraz olarak algýlýyorlardý. Bu konu-
larda erkeklerle konuþmak baþkalarýyla
konuþmaktan daha fazla zaman alýyor-
du. Bunlar sýnýf bilinçli iþçilerdi.

Sendika görevlilerinin karýlarýný neden
dövdüklerini açýklayan bir analize
ihtiyaç var. Patriarþinin en baþta gelen
analiz olduðunu iddia etmeyeceðim,
fakat bu durumu da patriarþi olarak
açýklarým, çünkü bu kelime bir þeyleri
ifade ediyor.

En baþta gelen analiz sýnýfa dayalý
olandýr. Politik bir hareket kurmak istiy-
orsak bunun içindeki küçük kutuplarý iyi
görmemiz gerekir. Eðer göremezsek
sýnýfýn birliðini kaybederiz, çünkü bunlar
sýnýfý bölen güçlerdir. Kapitalizme karþý
savaþmak için bunu anlamalýyýz.

"Sýnýfýmýz  birleþmeli!"
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TTaarriihhiimmiizziinn  eenn  öönneemmllii  ggüünn-
lleerriinnddeenn  bbiirriissii  ddee  1188  MMaarrtt
11887711’’ddiirr..  HHiikkaayyee,,  PPaarriiss’’iinn
MMoonntteemmaarrttrree  sseemmttiinnddee  ssaabbaahhýýnn
33’’üünnddee  bbaaþþllaarr..  MMeeyyddaann  bbaaþþttaann
aaþþaaððýý  225500  iinncchhlliikk  ttooppllaarrllaa
ddoolluudduurr..  TTooppllaarr  AAllmmaannttaa  iillee
FFrraannssaa  aarraassýýnnddaakkii  ssaavvaaþþttaa  kkuull-
llaannýýllmmýýþþttýýrr..  SSaavvaaþþttaa  PPaarriiss  bbüüttüünn
kkýýþþ  bbooyyuu  AAllmmaannllaarr  ttaarraaffýýnnddaann
kkuuþþaattýýllmmýýþþttýýrr..

Savaþ, bütün Parisliler tarafýn-
dan tam bir satýþ olarak deðer-
lendirilen bir biçimde bitti. Silah
býrakmanýn hemen ardýndan
yapýlan seçimleri aþýrý saðcýlar
kazandý. Yeni yönetimin baþýnda
AAddoollpphhee  TThhiieerrss vardý. Marks
Thiers’i “canavar bücür” olarak
tanýmlamaktadýr.

Thiers’in en acil sorunu Paris’ti.
Paris halkýnýn çoðu iþçiydi ve çok
kýzgýndý. Hükümete kýzýyorlardý,
kuþatma sýrasýnda dondurulan
kiralarýn kuþatma dönemini de
kapsayan bir biçimde arttýrýl-
masýna kýzýyorlardý, çalýþma
koþullarýna kýzýyorlardý.

Ve Thiers MMoonntteemmaarrttrree’deki
toplardan çok endiþeliydi. Bu
toplar  emekçi kadýnlar, erkekler
ve çocuklar tarafýndan ele geçir-
ilmiþ ve Montemartre’a getir-
ilmiþti.

Onlarý koruma görevi UUlluussaall
MMuuhhaaffýýzzllaarr’’a verildi. Ulusal
Muhafýzlar Prusyalýlara karþý
savaþmak için Parisliler tarafýn-
dan oluþturulm askeri birlikti.
Ulusal Muhafýzlar’ýn merkez
komitesi gerçekten demokrattý.

Hükümete baðlý askerler toplarý
almak için gelirler.halk
Montemartre’da toplarý savun-
mak için toplanmaya baþlar.
Sokaklarda kargaþalýk baþlar.

Birden Montemartre’a koþarak
bir kadýn gelir. Adý LLoouuiissee
MMiicchheell’dir. 41 yaþýndadýr.
Toplara göz kulak olmasý
gereken komiteye seçilmiþtir.

Yaralý bir askere yardým
ederken bir generalin artýk
Paris’in Fransýz ordusunun
elinde olduðunu duyar. General
“silahlarýnýmýzý alan pislik,
iðrenç döküntüler iyi bir ders
alacaklar” diyordu.

Louise Michel bunun ne anlama
geldiðini hemen kavrar. Bir
hizmetçinin kýzýdýr. Öðretmen
olmuþtur fakat çeþitli okullardan
kendi yöntemine göre öðretmek
istediði için kovulmuþtur.

Paris’teki radikal harekette çok
aktiftir. Kýsa zamanda önde
gelen bir konuþmacý olmuþtur.

O günlerde kendisine ait
baðýmsýz fikirleri olan kadýnlara
karþý erkekler arasýnda muazzam
bir tepki vardý. Buna raðmen
Louise Michel hareket içinde
kabul görmekteydi.

KKaarrll  MMaarrkkss  ve diðerleri tarafýn-
dan kurulmuþ olan UUlluussllaarraarraassýý
EEmmeekkççii  AAddaammllaarr  ÖÖrrggüüttüü’’ne
katýlmýþtý. Örgütün isminden de
anlaþýlacaðý gibi bir kadýnýn bu
örgüte katýlabilmesi oldukça
zordu.

LLoouuiissee  MMiicchheell ayný zamanda
Ulusal Muhafýzlara da katýlmýþtý.
Oysa Ulusal Muhafýzlar’da
bütünüyle erkeklerden oluþuyor-
du.

Her neyse, generalin söyledik-
leri duymuþtu ve Montemartre’a
doðru ordunun Montemartre’ý

ele geçireceðini, toplarý alacaðýný
ve herkesin gelip bunu durdur-
masýný baðýrarak koþmaya baþlar.
Bu arada bütün kilise çanlarýnýn
çalmasýný emreder.

Yorgun askerler hala toplarýn
baþýndaydý. Halk toplanmaya
baþladý. Generaller duruma
hakim olmaya çalýþýyorlardý.

Aniden ortaya LLoouuiissee  MMiicchheell
tarafýndan yönetilen bir kalabalýk
çýkar. 200 kadar kadýn
toplamýþtýr. Çoðunda tüfekler
vardýr. 3000 kadar askerin üzer-
ine doðru yürürler.

Daha sonra, “hýzla koþuyorduk.
Tepenin üzerinde savaþ pozisy-
onunda bir ordu olduðunu
düþünüyorduk. Özgürlük için
ölmeye hazýrdýk. Bütün kadýn
cinsi bizim yanýmýzdaydý. Bunun
nasýl olduðunu bilmiyorum!”
diye yazdý.

AAyyaakkllaannmmaa

General askerlerine üç defa ateþ
emri verdi. Üçünde de askerler
ateþ etmedi. Aniden bir çavuþ
“isyan etmeliyiz” diye baðýrdý.
Muazzam bir manzaraydý. Halk
askerlerle kucaklaþtý. Þarap
þiþeleri açýldý.

Ancak AAddoopphh  TThhiieerrss hiç de
mutlu deðildi. Bütün hükümeti

60-70 kilometre uzaktaki
VVeerrssaaiilllleess’e taþýdý. Ve Thiers
Paris’te olanlarýn intikamýnýn alý-
nacaðýna yemin etti.

18 Mart akþamý Ulusal
Muhafýzlar’ýn merkez komitesi
kendisini Paris hükümetini
olarak ilan etti.

Merkez komitesinde derhal bir
tartýþma baþladý. Bazýlarý derhal
Versailles’deki ordunun üzerine
yürümek istiyordu. “Derhal
Versailles’e yürür ve hükümeti
devirirsek Fransa’nýn bütün
þehirlerindeki, iþçileri ayak-
landýrýrýz” diyorlardý.

Komite’de olmayan LLoouuiissee
MMiicchheell  dýþarda yakaladýðý
herkese “Versailles’e yürümemiz
gerekir. Þimdi tam zamaný” di-
yordu.

Ancak komitenin çoðunluðu
yasal bir çözümden yanaydý.
Yetkiyi seçilmiþ bir komiteye
devretmek istiyorlardý.

Seçimler 26 Mart’ta yapýldý.
Ulusal Muhafýzlar þu bildiriyi
yayýnladýlar: “Þunu unutmayýn,
size en iyi hizmet edecekler
sizinle ayný hayatý yaþayan, sizin
hastalýklarýnýzý paylaþan sizin
kendi aranýzdan seçecek-
lerinizdir. Hýrslýlara güven-
meyin. Çok konuþan ve konuþ-
tuklarýný eyleme geçiremeyenlere

inanmayýn.”
Seçimlere muazzam bir ilgi

vardý. Halk, bir yazarýn dediði
gibi büyük ölçüde Kýzýl
Cumhuriyetçileri seçti.

Bu seçimler bütün diðer seçim-
lerden farklýydý. Karar vewrenler
sadece hükümetteki iþçiler deðil-
di. Onlar hükümetin kararlarýný
uygulayan iþçilerdi. Ne zaman
polisin baþýnda iþçileri gördük ya
da iþçi hakimleri, iþçi gazete
yöneticilerini? PPaarriiss  KKoommüünnüü iþte
bunu baþardý.

PPaarriiss  KKoommüünnüü sadece iki ay
yaþayabildi. Bu süre içinde
sürekli olarak Versailles’deki
ordu tarafýndan kuþatýlmýþtý.
Bugünlerde parlamentoda bir
yasa önerisi iki ayda ancak
komisyonlarda tartýþýlabiliyor.

Komün bu iki ayda geçmiþe de
uygulanmaya çalýþýlan kira
artýþlarýný önledi. Rehin dükkan-
larý iþçilerden aladýklarý herþeyi
geri vermek zorunda kaldý.
Fýrýnlardaki gece çalýþmasý
yasaklandý. Ve, Komün iþçiler
için Fransa’da ilk kez bir kaza
sigortasý baþlatma hazýrlýklarýna
giriþti.

Eðitim rahip ve rahibelerin elin-
den alýnarak halkýn eline verildi.
Komün eðitim için fantaziler yer-
ine olgulara önem veren, “çocuk-

lar için en büyük hastalýk haline
gelen sýkýntýyý ortadan kaldýra-
cak” bir eðitim istediðini ilan etti.

Kültürel ortam muazzamdý.
Bütün kliselerde tartýþmalar
yapýlýyordu.

Ancak Komün hatasýz deðildi.
Ulusal Muhafýzlarýn tersine
Komün coðrafi esaslar üzerine
seçiliyordu. Seçilenler kendilerini
seçenlerden uzaklaþýyor, onlarý
bir daha görmüyordu.

Bu durumun sonuçlarýndan
birisi kendisini savaþta gösterdi.
Thiers Versailles’den karþý
saldýrýsýný baþlattý.

Aralýksýz bombardýmanlar
Paris’in kapýlarýna kadar geldi.
Ne var ki Komün savaþýn yöneti-
mini eski ordu subaylarýna ver-
mþti. Bu subaylarýn Komün’ün
demokrasi anlayýþýndan haberi
yoktu.

Versailles ordusu Paris’in
kapýlarýný kimse korumadýðý için
kolayca þehre girdi.
Montemartre’daki toplar, sosyal
devrimin baþlamasýna neden
olan o toplar en kritik anda kul-
lanýlamadý.

KKaahhrraammaannccaa  ddiirreenniiþþ

Marks Paris Komünü’nün genel
oyla seçildiðini fakat kadýnlarýn
oy hakký olmadýðý yazar. Buna
raðmen kadýnlarýn PPaarriiss
KKoommüünnüü’nde yaptýklarý çok
önemlidir.

Kadýnlar kendi sýnýflarýnýn ikti-
darý ele geçirdiðini bilerek
Komün için savaþtýlar. LLoouuiissee
MMiicchheell  PPaarriiss  KKoommüünnüü’nü koru-
mak için 120 kadýndan oluþan bir
tabura komuta ediyordu.

Ýþte artýk bu hikayenin sonuna
geldik. 2 Nisan’dan 25 Mayýs’a
kadar süren bütün savaþ boyun-
ca çatýþmalarda Versailles
ordusundan 887 adam öldü.

25 Mayýs’tan sonraki 10 gün
içinde Versailles ordusunun
Paris’e hakim olmasý sýrasýnda 25
bin kiþi þehir dýþýna çýkarýlarak
kurþuna dizildi.

Ulusal Muhafýzlarla en ufak bir
iliþkisi olan herkes, kadýn, erkek,
çocuk öldürüldü. LLoouuiissee  MMiicchheell
ölümden kurtuldu. Ama
ellerinden kurtulamadý.
Binlercesi ile birlikte bir sömür-
geye gönderildi ve Fransa’ya
döndüðünde hapse kondu.

Hiçbir zaman inancýný ve
mücadeleci ruhunu kaybetmedi.

Ölmek üzereyken 1905 Rus
Devrimi’nin haberi geldi. Ölüm
döþeðinden kalkarak odanýn
içinde hoplayýp, zýplayarak dans
etti ve sonra yeniden yataðýna
uzandý ve “Tamam, þimdi öl-
meye hazýrým” dedi.

Bu metin, geçen ay ölen Ýngiliz
Sosyalist iþçi Partisi üyesi, çok
sayýda gazetecilik ödülü kazan-
mýþ olan gazeteci PPaauull  FFoooott’’un
bir konuþmasýnýn özetidir.

Barikatlarý kuran kadýn
Loouisee  Micheel

Kadýnlar  Paris  Komünü’nün  hem  kuruluþunda  hem  de  burjuva  ordusuna  karþý  savunmasýnda  çok
önemli  rol  oynadýlar.  Binlerce  kadýn  erkeklerle  birlikte  savunmada  yer  aldý.  

25.000  iþçi  burjuva  ordusu  tarafýndan  kurþuna  dizilerek  öldürüldü



AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm

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

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm

-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, ege-
men sýnýfý korumak için oluþturulmuþ-
tur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi
milislerinin üzerinde yükselen tamamen
farklý bir devlet gereklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýn-
sal 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 tercih-

lerinden dolayý aþaðýlanmalarýna ve
baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm

-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 kurtu-
luþ hareketlerini desteklerler.

-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyal-
izm tek bir ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet kapita-listidir.

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

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii

-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 çýkar-
larýna aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr.

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

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  
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Türkiye'de sola, devrimci mark-
sist geleneði tartýþmaktan uzak
durma biçiminde bir eðilim
hakim. Bu, kendisini sýk sýk "Beni
Stalin ya da Troçki ilgilendirmez;
halka yönelik baskýya, zulme
yoksulluða karþý mücadele daha
önemlidir."  biçiminde ifade
edilen sözlerle ortaya konuyor.
Bunun temelinde doðu blokunun
çöküþü yatýyor. 89'dan sonra stal-
inist sol sahiplendiði geleneði
tartýþmaya açmak yerine, hiçbir
þey yaþanmamýþ gibi yoluna
devam etmeyi seçti. Konuya
iliþkin görüþ belirtenler ise bunu,
saða doðru kayarak yaptý.

Oysa mücadelenin her bir anýn-
da, karþýlaþýlan taktik ve stratejik
sorunlara ürettiðimiz yanýtlar
sahip olduðumuz gelenekle
yakýndan ilgili. 1 Aralýk 2002'den
bu yana yaþanan savaþ karþýtý
hareket süreci bu konuda turnu-
sol kaðýdý iþlevi gördü. Dünyada
yeni bir hareketin yükseldiðini
gören ve en önemli görevin
hareketin inþasý olduðunu düþü-
nenler, uzun süreli, kazanmayý
amaçlayan, geniþ kitleleri
harekete geçirmeyi önemseyen
kampanyalar ördüler.
Kampanyanýn zirvesini büyük
kitle gösterileriyle yaptýlar. Kendi
örgütünden baþkasýný görmeyen-
ler ise kitle hareketini
önemsemediler, kazanmayý deðil
sadece protesto etmeyi
amaçladýlar, kitlesel eylemler yer-
ine dar kadro eylemlerini tercih
ettiler.

Ortaya çýkan bu iki farklý strate-

jik, taktik yönelimin gelenekte
gizli derin tarihsel kökleri var.
Kitlelere güvenenler Marks'ýn
"Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi
eseri olacaktýr."  prensibini temel
alýyor. Rosa Lüksemburg'un
kitlelerin kendiliðinden eylemine
verdiði önemi, kitle mücade-
lesinin gücünü biliyor. Tarihsel
olarak bütün devrimlerin
kitlelerin kendiliðinden mücade-
lesiyle patladýðýný hatýrlýyor. Bu
yüzden geniþ kitleleri harekete
katmayý önemsiyor.  Örgüt
fetiþistleri ise kitlelere düþman
olan bir geleneði sahipleniyorlar.
Ýspanya 1936'da binlerce heyecan
dolu devrimci genci Franko'nun
kucaðýna atan, Fransa 1968'de De
Gaulle'ün ülkeyi helikopterle terk
etmesine yol açan kitleleri goþist-
likle suçlayan, bir çok ülkede
kitlelerin devrimci mücadelesini
satan bir geleneði sahipleniyor-
lar. 

Seattle'da patlak veren anti-kap-
italist hareketin en önemli
görünür özelliði kitlesel eylemler-
le kendisini hissettiriyor olmasý.
Hareket geride kalan beþ yýl
boyunca muazzam boyutlarda
bir kalabalýðý mobilize etmeyi
baþardý. Uzun bir döneme
yayýlan her kitlesel hareket döne-
minde olduðu gibi, anti-kapitalist
hareket de dünyayý önemli
ölçüde deðiþtiriyor. Örneðin
postmodern teorilerin sesi kýsýldý,
küreselleþme ideolojisi fiyasko
oldu vb. Fakat en önemlisi anti-
kapitalist hareket yeni bir solu
mümkün kýlýyor. Zaten hareket

ATTAC, savaþ karþýtý kampanya
birlikleri, sosyal forum örgütlen-
meleri gibi yeni sol çevreler oluþ-
turmuþtu. Þimdi ise hareketin
politik odaðý olacak yeni sol
yapýlar hareketin daha geliþkin
olduðu yerlerde bir bir oluþmaya
baþlýyor. Bunun yaný sýra yeni sol
tartýþmasý tüm dünyada çok
önemli bir gündem.

Hareket yeni genç bir kuþaðý
harekete geçiriyor, yeni mücadele
yöntemlerini, yeni örgütlenme
tarzlarýný dayatýyor. Bunun
sonunda yeni bir solun oluþmasý
kaçýnýlmaz oluyor. Ancak
"Türkiye'de bir anti-kapitalist
hareket var mý?" tartýþmasýnda

olduðu gibi (hareket inþa edilme-
si gereken bir süreçtir) yeni sol
inþa edilmesi gereken bir odaktýr.
Hangi temel fikirler üzerinde
inþa edileceði ise çok açýk:
Sosyalist Ýþçi'nin son sayýlarýnýn
her birinde bu temel fikirlerden
birine odaklanan yazýlar yer alýy-
or. Ancak, asýl olarak, temel fikir-
lerin ne olduðunu bize hareket
gösteriyor. Eðer hareket geniþ
kitleleri seferber etmeyi, kitlesel
eylemler gerçekleþtirmeyi önem-
siyor ve kitlelerin dönüþtürücü
gücüne güveniyorsa; o halde
Yeni sol, kitlelerin gücüne güve-
nen bir sol olacaktýr 

MMeehhmmeett  DDEEMMÝÝRRÖÖZZ

Gelenek, yeni sol ve kitleler

DSiP
Devrimci

Sosyalist  Ýþçi
Partisi

Hertürlü  bilgi  için:

0536  -    335  10  19  

0212  -  244  39  05

Beyoðlu: 0536 259 73 64
Kadýköy: 0536 - 637 81 99
Ankara: 0535 - 514 11 73

Ýzmir:0537-624 49 08
Akhisar: 0544 - 515 62 59
Antalya: 0537 - 391 06 32
Balýkesir: 0555 - 398 86 45

Bursa: 0535-422 3965
Denizli: 0543 - 476 27 88

Karabük: 0533 - 772 54 93

ssoossyyaalliissttiissccii..oorrgg

Yaklaþýk 13 yada 14 yýl önce
dünyanýn en büyük yarý iletken
üreticisi intel 386 adlý bilgisayar
chipini ilk piyasaya
sürdüðünde.Aslýnda bilgisayar sek-
törünün  ne kadarda büyük bir sek-
tör olduðu ellerinde daha þimdiden
sonraki  chiplerin çoktan hazýr
bulunduðuna  dair ortalýkta þehir
efsaneleri dolaþýr olmuþtu. 

Bir iþlemcinin bilgisayar sek-
töründe ticari ömrünün ortalama
iki yýl olduðu düþünülürse aslýnda
bilgisayar sektörünün  teknolojiyi
ne kadar beklettiði yada aslýnda ne

kadar bölüp sekteye uðrattýðý
elinde gücü ve bilgisi olduðu halde
iki yýl içinde piyasaya arz edebile-
ceði  teknolojiyi  dört yada beþ yýla
yayarak bu sürede iki katý para
kazandýðý bu arada da dünyamýzýn
kýsýtlý kaynaklarýný daha çok kar
uðruna boþuna heba ettiðini daha
iyi anlaþýlýr.Hele hele günümüz
güncel bilgisayarlarýnýn parçalarýn-
dan olan bir Pentium-4 ü üretmek
için 3.7 kg kömür tüketmek, 40 litre
su kirletmek zorunda olduðunu,bir
yýlda küresel pazar için 100 milyona
yakýn iþlemci(2004 yýlý tahmini

194.6 milyar dolar) üretildiðini
düþününce ve de bütün bunlarýn
üzerine ortalama her iki yýlda bir
100 milyona yakýn PCnin hurda
olduðunu ve bunlarý geri
dönüþtürmek yerine Hindistan'a ve
baþka üçüncü dünya ülkelerine
postalamanýn daha ucuz olduðu,
bu gibi ülkelerde de hurda bilgisa-
yarlardan daðlar oluþtuðunu
düþününce konu insanýn kafasýnda
daha iyi netlik kazanýyor.

Fakat içinde yaþadýðýmýz kapitalist
sistemin iþleyiþi
anlaþýldýðýnda,bütün bunlarýn sis-

temin devamý için bir gereklilik
olduðu çok açýk.Çünkü bu sistem
üretip tükettiði sürece var olabiliy-
or.Bu yüzdende arz sürecini ne
kadar uzun tutup tüketimi ne kadar
artýrýrsa o kadar kar elde
ediyor.Tabi bu sýrada tek evimiz
olan dünyamýzýn yerine koymasý
çok uzun zaman alacak kaynaklarý
þuursuzca tüketiliyor.Ýþin en kötü
tarafý ise bunun sadece bilgisayar
sektöründe deðil sistemin genelinde
böyle olmasý…

"Kapitalizm öldürür kapitalizmi
öldürelim" SSeelliinn  BBAAKKIIRRCCII

Kapitalist bir dünyada bilgisayar sektörü…..

Ýftar  çadýrlarý
Ramazan ile birlikte

Ýstanbul’un her tarafýna
“iftar çadýrlarý” kuruldu.
Bazý yerlerde ise kýyýya
çekilmiþ gemilerde iftar
yemeði verilmekte.

Çadýrlar çok zaman
Ýstanbul Büyük Þehir
Belediyesi tarafýndan
kuruldu. Bazýlarý ise yerel
belediyelerin.

Ýftar çadýrlarý ile Büyük
Þehir Belediyesi “sevap”
iþlediðini göstermeye
çalýþýyor. Zaman zaman
televizyonlara yansýyan
haberlerde ise Belediye
yetkilileri iftar çadýrlarýný
ihtiyacý olanlarýn kul-
landýðýný söylüyorlar.

Oysa iþte gerçek:
Ýftar çadýrlarýnda yemel

yiyelerin % 78’i erkek.
Kadýnlar sadece %22 ve
çok zaman çadýrlara yak-
laþamýyorlar bile.

Zaten, çadýrlar haremlik
ve selamlýk olarak ikiye
ayrýlmýþ durumda.

Ýftarýný bu çadýrlarda
bozanlarýn % 40’ý iþçi ve
memur. Yüzde 10’u emek-
li, yüzde 15’i öðrenci ve
sadece yüzde 10’u iþsiz.

Yani iddia edildiði gibi
iftar çadýrlarýndan en yok-
sullar, iþsizler yararlan-
mýyor.

MMeettiinn  BBÝÝRRLLÝÝKK

Bayiler

Ben Sosyalist Ýþçi’yi bul-
makta zorluk çekiyorum.
Bu nedeble Sosyalist Ýþçi’yi
bayilere vermediðinizi
öðrenmek istiyorum.

Bir de Sosyalist Ýþçi inter-
net sitesi çok geç
yenileniyor. Oysa oradan
gazeteyi takip edebiliriz.

N.A.
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AKP hükümeti SSK'ya
baðlý hastanelere el koy-
maya hazýrlanýyor.
Hükümetin hazýrladýðý 11
maddelik tasarý sosyal
güvenlikte tam anlamýyla
yýkýmý hedefliyor.

Tasarýya göre, SSK'ya
baðlý olan saðlýk kuru-
luþlarý bedeli karþýlýðýnda,
baðlý olmayanlar ise bedel-
siz olarak Saðlýk
Bakanlýðý'na devredilecek. 

Tasarýda yer alan saldýrý
maddeleri þunlar:

1. SSK'nýn saðlýk birim-
lerinin kadrolarý ile birlikte
Saðlýk Bakanlýðý'na
devredilecek. Saðlýk
Bakanlýðý'na geçmek iste-
meyen iþçilerle ilgili tasarý

þu emri buyuruyor:
"Geçmek istemeyen iþçi-
lerin kanuni haklarý
ödenerek kurum ile iliþik-
leri kesilir".

2. Hazýrlanan yasanýn
temel hedefi SSK'yý imha
etmek. 54 bin 167 saðlýk
personeliyle 33 milyon
SSK'lýya hizmet veren SSK,
devletten sonra en büyük
gelire ve mal varlýðýna
sahip bir kurum. 

3. Bu kararla sadece, esas
olarak iþçilerden kesilen
vergilerle inþa edilmiþ olan
SSK'ya tüm varlýðýyla bir-
likte el konulmuþ olmaya-
cak. Ayný zamanda Kamu
Yönetimi Temel
Kanunu'nun uygulamasý

da kolaylaþacak. SSK'da
çalýþan 50 bin kiþinin ve
Saðlýk Bakanlýðý'ndaki 200
bin kiþinin sözleþmeli per-
sonel olmasýnýn önünü
açacak.

4. Devir ve tespit iþlem-
leri ile SSK hastanelerinin
devir bedellerinin belirlen-
mesinde öngörülen
komisyon çalýþmalarýnda
bir anlaþmazlýk ortaya çýk-
masý halinde ise tek yetkili
Baþbakan kýlýnýyor.
Mahkemeleri, hukuku
tümüyle devre dýþý býrakan
ve yetkiyi tümüyle
baþbakana býrakan tasarý-
da, "ortaya çýkacak anlaþ-
mazlýk ve tereddütleri
gidermeye Baþbakan yetki-

lidir" deniliyor. Yani saðlýk
hakkýmýz Tayyip
Erdoðan'ýn kararlarýna
baðýmlý hale getirilmeye
çalýþýlýyor.

Hükümetin tasarýsý özetle
sosyal güvenlik sistemini
çökertmeyi, milyonlarca
emekçinin ve ailelerinin
saðlýk hizmetlerinden fay-
dalanma haklarýný gasp
etmeyi, iþçilerin vergileriy-
le inþa edilmiþ olan SSK'ya
el koymayý, Baþbakan'ý
saðlýk hizmetleriyle ilgili
sorunlarda tek yetkili kýl-
mayý, onbinlerce saðlýk
çalýþanýný iþten atýlma risk-
ine mahkum etmeyi ve
saðlýk hizmetlerini paralý
hale getirmeyi hedefliyor.

Hükümet sosyal güvenlik sistemini çökertiyor

"AKP saðlýða zararlýdýr"

SSeennddiikkaallaarr  nnee  ddiiyyoorr??
TTüürrkk-ÝÝþþ::
"SSK'nýn bütün hastanelerinin, dispanserlerinin,

saðlýk istasyonlarýnýn, taþýnmaz mallarýnýn asýl
sahibi iþçiler, emekçiler ve onlarýn aileleridir".

DDÝÝSSKK  GGeenneell  BBaaþþkkaannýý  SSüülleeyymmaann  ÇÇeelleebbii::
"SSK'larda yaþanan sýkýntýlarýn sorumlusu kuru-

mun kaynaklarýný siyasi çýkarlarý için kullanan-
lardýr. SSK'nýn tüm halkýndýr."

SSEESS  GGeenneell  BBaaþþkkaannýý  ÝÝssmmaaiill  HHaakkkkýý  TToommbbuull::
"Bu uygulama saðlýk hizmeti alabilmek için daha

fazla para ödemeye neden olacaktýr."

ÝÝzzmmiirr  TTaabbiipp  OOddaassýý  BBaaþþkkaannýý  ZZeekkii  GGüüll::
"Devir giriþimi SSK'yý yok etme planýnýn bir

parçasýdýr."

SSaaððllýýkk-ÝÝþþ  GGeenneell  BBaaþþkkaannýý MMuussttaaffaa  BBaaþþooððlluu::
"SSK'nýn kurulduðu günden beri sigortalýlara

saðlýk hizmeti vereceði, kanunla güvence altýna alýn-
mýþtýr. Bu amaçla da iþçiler kuruma ücretlerinin
yüzde 11'i oranýnda pirim ödemektedirler. Ýþçilerin
ödediði bu primler üniversitelere, özel hastanelere,
son olarak da Saðlýk Bakanlýðý hastanelerine kay-
dýrýlmaktadýr. Haksýzlýk ve yanlýþlýk buradadýr."

AKP iktidarýnýn gözünü
IMF politikalarý bürüdüðü
için sadece sosyal güvenlik
sistemini çökertmekle yet-
inmiyor. Ýþçi sýnýfýnýn tüm
kazanýlmýþ haklarýna yöne-
lik aðýr bir neo liberal
saldýrý programýný hayata
geçiriyor. Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüðü'nün
kapatýlmasýný hedeflemesi
bu saldýrýlardan bir diðeri.
Kamu Rejimi Personel
Yasasý emekçileri bekleyen
bir baþka saldýrý adýmý. Bu

saldýrýlarý püskürtmenin
tek bir yolu var: Birleþik
mücadele, birleþik eylem.

SSK'larýn Saðlýk
Bakanlýðý'na devredilme-
sine karþý oluþan direniþ
havasý, yaygýnlaþabilir.
Sendikalar birleþirse,
saldýrýlara karþý somut bir
programa sahip somut bir
eylem takvimi çýkartýla-
bilirse, onbinlerce iþçi
mücadeleye atýlabilir. Bu
eðpilimin minyatür örnek-
leri yaþanmaya baþladý.

Ýstanbul'da SSK
Okmeydaný Hastanesi'nde
SSK'nýn tahrip edilmesine
karþý eylem yapan DÝSK
üyesi iþçilere, TTB, SES,
Yol-Ýþ Ýstanbul 1 No'lu
Þube ile hasta ve hasta
yakýnlarý da destek verdi.

DÝSK'in Ankara'da SSK
Genel Müdürlüðü önünde
yaptýðý eylem de SES ve
Ankara Tabip Odasý
üyelerince desteklendi.
Adana'da ise DÝSK'e
TÜMTÝS ve KESK'e baðlý

sendikalar destek verdi.
Emek Platformu saldýrý

programýna karþý harekete
geçmeye baþladý.

Türk-Ýþ, KESK ve DÝSK
temsilcileri birleþik
mücadelenin öneminden
söz etmeye baþladýlar.

Öyleyse birleþelim!
AKP'ye haddini bildire-

lim.
Saðlýðýmýzla oynayanlarýn

siyasi ömürlerini
kýsaltalým!

SSK:
148  hastanesi,  
212  dispanseri,  

202  saðlýk  istasyonu,  
3  aðýz  ve  diþ  saðlýðý  merkezine

el  konularak  
60  bin  personeli  ile  Saðlýk
Bakanlýðý'na  devredilmek

isteniyor

55..66  kkaattrriillyyoonn  aallaaccaaððýý  vvaarr

SSK'ya  herkes  borçlu
Hükümetin "bütçenin sýrtýndaki kambur"

olduðunu ileri sürdüðü SSK'ya borcu olmayan
kurum yok. 

Özel ve kamuya ait kurumlarýn, SSK'ya toplam 5.6
katrilyon lira prim, gecikme zammý ve sosyal
yardým zammý borcu var. Kamu kurum ve kuru-
luþlarýnýn SSK'ya 2 katrilyon 11 trilyon 530 milyar
lira, özel sektör kuruluþlarýnýn ise 3 katrilyon 607
trilyon 947 milyar lira borcu bulunuyor.

Saðlýk hakkýmýz için
birleþik mücadeleye


