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UUNNIICCEEFF’’iinn  KKaassýýmm  aayyýýnnddaa  yyaappttýýððýý
bbiirr  aaççýýkkllaammaaddaa  IIrraakk’’ttaa  ççooccuukk
ööllüümmlleerriinniinn  ççookk  yyüükksseekk  oolldduuððuu
bbeelliirrttiillddii..
UUNNIICCEEFF’’ee  ggöörree  IIrraakk’’ttaakkii
ookkuullllaarrýýnn  üüççttee  bbiirriinnddee  ssuu  yyookk  vvee
iiççmmee  ssuuyyuu  kkýýttllýýððýý  vvee  vvaarr  oollaannýýnn
ddaa  kkiirrlliilliiððii  ççooccuukk  ööllüümmlleerriinniinn
bbaaþþllýýccaa  nneeddeennii..  GGeennee  UUNNIICCEEFF’’ee
ggöörree  IIrraakk  ookkuullllaarrýýnnýýnn  yyaarrýýssýýnnddaa
ttuuvvaalleett  yyookk..
ÖÖzzggüürrllüükk  ggeettiirreecceeððiinnii  ssööyylleeyyeenn
AABBDD IIrraakk’’aa  ööllüümmddeenn,,  sseeffaalleetttteenn
bbaaþþkkaa  bbiirrþþeeyy  ggeettiirrmmeeddii..
FFeelllluuccee’’ddee  bbiinnlleerrccee  ssiivviill
kkaattlleeddiillddii..
AAmmaa  IIrraakk  hhaallkkýý  ddiirreenniiyyoorr..  DDiiþþii
iillee  ttýýrrnnaaððýý  iillee  iiþþggaallccii  ggüüççlleerrii  vvee
oonnllaarraa  yyaarrddýýmm  eeddeennlleerrii
üüllkkeelleerriinnddeenn  kkoovvmmaakk  iiççiinn
mmüüccaaddeellee  eeddiiyyoorr..
IIrraakk  ddiirreenniiþþii  vvee  ddüünnyyaaddaakkii
ssaavvaaþþ  kkaarrþþýýttýý  hhaarreekkeett  AABBDD’’yyii
IIrraakk’’ttaann  kkoovvaabbiilliirr..  SSiizziinn  ddee  IIrraakk
ddiirreenniiþþii  iiççiinn  yyaappaabbiilleecceeððiinniizz
bbiirrþþeeyy  mmuuttllaakkaa  vvaarrddýýrr..
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2200  KKaassýýmm  mmiittiinnggiinniinn
aarrddýýnnddaann  sseennddiikkaall
hhaarreekkeett  yyeenniiddeenn  bbiirr  dduurr-
gguunnlluuððaa  ggiirrddii..  OOyyssaa  iikkttii-
ddaarr  ssaaððllýýððýýnn  öözzeelllleeþþttiirr-
iillmmeessii  iiççiinn  aaddýýmm  aattmmaayyaa,,
hhaazzýýrrllýýkkllaarrýýnnýý  yyaappmmaayyaa
ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..  SSeennddiikkaall
hhaarreekkeett  iissee  bbeekklliiyyoorr..  ÝÝllkk
iinniissiiyyaattiiffiinn  hhüükküümmeetttteenn
ggeellmmeessiinnii  bbeekklliiyyoorr..

EEððeerr  hhüükküümmeettiinn  bbii,,rr
aaddýýmmýýnnýý  eennggeelllleemmeekk
iissttiiyyoorrssaannýýzz  iinniissiiyyaattiiffii
eellee  aallmmaallýýssýýnnýýzz..  ÖÖnnccee
sseennddiikkaallaarr  hhaarreekkeettee
ggeeççmmeellii..  BBuu  dduurruummddaa
hheerr  zzaammaann  oolldduuððuu  ggiibbii
iikkiillii  bbiirr  ggöörreevv  vvaarr..

BBiirr  yyaannddaann  ttoopplluummaa
hhüükküümmeettiinn  nnee  yyaappmmaayyaa
ççaallýýþþttýýððýý  eenn  ggeenniiþþ  bbiirr
bbiiççiimmddee  aannllaattýýllmmaallýý  vvee
mmüüccaaddeelleeyyee  ççaaððýýrrýýll-
mmaallýýddýýrr..  SSaaððllýýððýýnn
öözzeelllleeþþttiirriillmmeessii  bbüüttüünn
ttoopplluummuu  vvuurraaccaakk  bbiirr
ggeelliiþþmmeeddiirr..

DDiiððeerr  ttaarraaffttaann  iissee
sseennddiikkaallaarrýýnn  ttaabbaannýý
hhýýzzllaa  hhaarreekkeettee  ggeeççiirr-
iillmmeellii  vvee  hhüükküümmeettiinn
aaddýýmm  aattmmaassýý  eennggeelllleennmm-
eeyyee  ççaallýýþþýýllmmaallýýddýýrr..

KKaammuuddaa  ççaallýýþþaann  bbeeyyaazz
yyaakkaallýýllaarrýýnn  sseennddiikkaallaaþþ-
mmaassýýnnaa  iillkkiiþþkkiinn  yyaassaa
ççýýkkaarrkkeenn  ddee  bbööyyllee  oolldduu..
KKEESSKK iinniissiiyyaattiiffii
hhüükküümmeettee  tteerrkk  eettttii..
HHüükküümmeettiinn  aaddýýmmllaarrýýnnaa
kkaarrþþýý  aaddýýmmllaarr  aattmmaayyaa
ççaallýýþþttýý  vvee  ssoonnuunnddaa  yyaassaa
hheemmeenn  hheemmeenn  cciiddddii  hhiiçç
bbiirr  ddffiirreenniiþþ  oollmmaaddaann
ççýýkkttýý..  KKEESSKK’’iinn  bbuu
kkoonnuuddaakkii  ssoonn
yyüürrüüyyüüþþüünnee  yyüüzzüünnaallttýýnn-
ddaa  iinnssaann  kkaattýýllmmýýþþttýý..

EEððeerr  kkaazzaannmmaakk  iissttiiyyoorr-
ssaakk,,  kkii  kkuuþþkkuussuuzz  iissttiiyy-
oorruuzz,,  oo  vvaakkiitt  iinniissiiyyaattiiffii
eellee  aallaarraakk  hhýýzzllaa
hhaarreekkeettee  ggeeççmmeelliiyyiizz..
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Baþbakan Tayyip
Erdoðan 20 kasým'da
Ankara'da gerçekleþen ve
onbinlerce iþçinin katýldýðý
eylemden sonra yine
aðzýný bozdu. Erdoðan
"Otobüsleri doldurup
kimin parasýyla kimi ner-
eye götürüyorsunuz.
Onlarý oraya toplamak için
yaptýðýnýz masrafla bir iki
hastane açsanýz olmaz
mýydý?"dedi. 

Türk-Ýþ Baþkaný Salih
Kýlýç'ýn Erdoðan'a yanýtý
güzeldi: "Yok ya, biz yeni
hastane açalým siz de
satýn." 

Baþbakan Erdoðan açýlýþ
törenleri için gittiði
Afyon'da Ankara'da eylem
yapan Emek Platformu'na
yüklenmeye devam ederek
hastanelerin saðlýk bakan-
lýðýna devrinden neden
rahatsýz olunduðunun
sorulmasý gerektiðini
söyledi.

Tayip Erdoðan hiç oku-
muyor olsa gerek. Binlerce
bildiri, binlerce rapor bil-
erce insanýn neden
SSK'larýn Saðlýk
Bakanlýðý'na devrine karþý
olduðunu anlatýp duruyor.
Erdoðan demokrasi düþ-

manlýðýný, iþçi düþman-
lýðýný ir kenara býrakmalý
artýk. Ýþçilerin aidatlarýn-
dan oluþan sendika
ödeneklerinin iþçi eylem-
lerine harcanmasýndan
rahatsýz olacaðýna, büyü
sermayeyi vergilendirmeyi
düþünmeli. Eðer gerçekten
yeni hastanelerin açýl-
masýný dert ediniyorsa,
halihazýrda  vergileriyle
kamu hizmetlerini, sosyal
güvenliði finanse eden
iþçilere çamur atacaðýna
sözcüsü olduðu büyük ser-
mayeye seslensin. Bunu da
baþaramýyorsa, kölece bir
iliþki kurduðu IMF'ye borç
ödemekten vazgeçsin,
saðlýða ve eðitime kaynak
yaratsýn.

Eðer bunlarýn hiçbirisini
yapamýyorsa okusun. Ýþçil-
er neden SSK'nýn
devredilmesine karþý.

Þu nedenlerle karþýyýz:
-Refom adý altýndaki bu

düzenleme sosyal hak-
larýmýzý daraltýyor

-Bu bir reform deðil,
özelleþtirmedir. Çünkü
Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý
hastanelerin satýlmasý yetk-
isi özelleþtirmeden sorum-
lu Maliye Bakanlýðý'na ver-

ilmiþtir.
-Bu düzenlemeyle devlet

saðlýk hizmeti vermeyecek
saðlýk hizmeti satýn alacak-
týr.

-Saðlýk hizmeti, parasý
olanlara verilecektir.

-Saðlýk yardýmlarýnýn
kapsamý daraltýlacaktýr.

-Ödediðimiz saðlýk prim-
lerinin yanýnda bir de
cebimizden ek ödeme
yapacaðýz.

-Emekli olmak deveye
hendek atlatmaktan daha
zor hale gelecek. 

-Emeklilik yaþý 68'e yük-
seltilecek.

-Bireysel emeklilik siste-
mi özendiriliyor,
saðlýðýmýz özel sermayeye
satýlýyor.

-Eðer ölmez de emekli
olabilirsek emekli olduktan
sonra da saðlýk hizmet-
lerinden faydalanmak için
prim ödemeye devam ede-
ceðiz.

Kuþkusuz bunlar Recep
Tayip Erdoðan ve AKP
iktidarýna anlamlý gelmiy-
ordur.

IMF uþaklýðýnýn bir yan
etkisi de budur.
Okuduðunu anlamamak.

SSK'larýn devri

IMF uþaklýðýnýn
yan etkileri

DÝSK'e baðlý Emekli-Sen,
emeklilerin sendika hakký,
maaþlarýnýn insanca yaþa-
nacak bir düzeye yüksel-
tilmesi, SSK hastanelerinin
Saðlýk Bakanlýðý'na devrini
öngören tasarýnýn geri çek-
ilmesi talepleriyle topladýðý
70 bin imzayý Çalýþma Ba-
kanlýðý'na iletti. 

Emekli-Sen üyeleri Anka-
ra’da Ýzmir Caddesi'nde

Birleþik Metal-Ýþ Anadolu
Þubesi önünde toplandýlar.

Pankart açan ve sloganlar
atan emeklilerin yürüme-
sine engel olmak isteyen
polis, barikat kurdu.
Yaklaþýk bir saat soðukta
bekletilen emeklilerin,
daha sonra slogansýz ve
dövizlerini açmadan
yürümelerine izin verildi.

gelecek sayý

Büyük deðiþiklikler
kadýnlarýn

kurtuluþunu
saðlamadý

Elane Heffernan

Emekliler  barikatý  aþtý

SSK'yý
çökertemezsiniz!

Emek Platformu'nun aldýðý karar doðrultusunda 1
Aralýk'ta bütün illerde iþyerleri önünde eylemler yapýldý.
Eylemlerde, SSK hastanelerinin devri ve Köy
Hizmetleri'nin kapatýlmasýyla ilgili yasa tasarýlarýnýn geri
çekilmesi istendi. Bu eylemin "son uyarý" olduðunu
duyuran iþçiler, tasarýlar Meclis'te görüþülmeye baþlanýr-
sa genel greve gidileceði uyarýsýný yaptý.

Ankara'da Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü önünde
toplanan Yol-Ýþ ve Yapý Yol-Sen üyesi iþçi ve memurlar,
"Köy Hizmetleri kapatýlamaz" sloganýyla bir süre
bahçede yürüyerek, tepkilerini gösterdiler.

Karayollarý ve DSÝ Genel Müdürlükleri çalýþanlarýnýn
Anýttepe'de yaptýðý eylemde de "genel grev, genel
direniþ" çaðrýsý yapýldý. "Þalter inecek, hükümet gidecek",
"Direne direne kazanacaðýz" sloganlarý atan Yapý Yol-Sen
ve Yol-Ýþ üyeleri, "SSK hastaneleri devredilemez, Köy
Hizmetleri kapatýlamaz" pankartý açtýlar.

Baþbakanlýk binasý yakýnýndaki Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý önünde toplanan Yapý Yol-Sen ve Yol-Ýþ
üyeleri ise Vekaletler Caddesi'ni trafiðe kapattýlar.

Ankara Tabip Odasý ve SES üyesi doktor ve saðlýk
çalýþanlarý da Numune ve SSK Dýþkapý hastanelerinde
basýn açýklamalarý yaptýlar. Eylemlerde "AKP saðlýða
zararlýdýr", "SSK halkýndýr satýlamaz", "Genel grev, genel
direniþ" sloganlarýnýn atýldý.

DÝSK üyeleri ise Sakarya Caddesi'nde bir araya gelerek,
SSK Genel Müdürlüðü önüne kadar yürüyerek, burada
KESK üyeleri ile buluþtular. Ýþçiler hep birlikte "SSK biz-
imdir sattýrmayýz", "Hükümet yasaný al baþýna çal", "AKP
saðlýða zararlýdýr" sloganlarý ile AKP'ye öfkelerini dile
getirdiler.

Ýstanbul'da Emek Platformu'nun çaðrýsý üzerine
emekçiler Okmeydaný SSK Hastanesi önünde toplanýp,
buradan AKP il binasýna yürüdüler.  Yürüyüþ ve eylem
boyunca sýk sýk "Ýþçi memur el ele genel greve", "SSK'lar
halkýndar satýlamaz" sloganlarý atýldý. Emek Platformu
üyeleri daha sonra yürüyerek Okmeydaný hastanesi'ne
geri döndü.

Ýstanbul'da bir çok sendika yürüyüþler ve basýn açýkla-
malarýyla SSK'nýn Saðlýk Bakanlýðý'na devrini protesto
etti.  Haber-Ýþ 1 No'lu Þube üyesi Telekom iþçileri
örgütlü olduklarý iþyerlerinde yemek boykotu ve bildiri
okuma eylemleri gerçekleþtirdi. Küçükköy Telekom
Santralý'nda yapýlan eyleme çevre santral ve müdürlük-
lerden iþçiler de katýldý. Alkýþlarla santral önünde
toplanan iþçiler, sloganlarla tepkilerini dile getirdiler. 

Yol-Ýþ 1 No'lu Þube üyesi iþçiler, Karayollarý 1. Bölge
Müdürlüðü önünde eylem yaptýlar. Ýþyeri içinde
toplanan 200 iþçi "IMF'ye yumuþak halka Kasýmpaþalý",
"Kahrolsun ABD iþbirlikçi AKP" sloganlarýyla dýþ kapýya
yürüdü. Burada konuþan Þube Mali Sekreter Ali Eraslan,
iþçilere "SSK'larý sattýracak mýyýz? Köy Hizmetleri'ni kap-
attýracak mýyýz? Toplumsal deðerleri yaðmalayan AKP'yi
iktidarda tutacak mýyýz?" diye sordu. Hep bir aðýzdan
"Hayýr" yanýtýný veren iþçiler, AKP Hükümeti'ni yuhala-
yarak protesto etti.

Saðlýk Emekçileri Sendikasý ve Ankara Tabip Odasý,
SSK hastanelerinin Saðlýk Bakanlýðý'na devrini iki saatlik
grevle protesto etti. 

Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ý kendileriyle diyaloga
çaðýran Saðlýk Emekçileri Sendikasý Genel Baþkaný Ýsmail
Hakký Tombul, tasarý geri çekilene kadar eylemlerine
devam edeceklerini açýkladý.

7 Aralýk'ta Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri ve
Ankara Tabip Odasý, Ankara Etlik'teki SSK Hastanesi
önünde toplanarak iki saatlik grev yaptý. Eyleme katýlan
saðlýkçýlar, broþürler ve pankartlarla halký da eyleme
destek vermeye çaðýrdý. 

Eylem bitiminde basýn açýklamasý yapan Saðlýk
Emekçileri Sendikasý Genel Baþkaný Ýsmail Hakký
Tombul, devirle asýl hedeflenenin iki sene sonra has-
taneleri ve saðlýk hizmetini özelleþtirmek olduðunu
savundu. 

Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ý kendileriyle diyaloða
çaðýran Tombul, tasarý geri çekilene kadar eylemlerine
devam edeceklerini açýkladý.
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BBAAÞÞYYAAZZII
Avrupa Birliði

Emekçiler için deðil
Bir hafta içinde AB Bakanlar Kurulu

Türkiye ile üyelik görüþmelerinin baþlayýp
baþlamayacaðýna karar verecek. AKP
hükümeti iþbaþýna geldiðinden bu yana Türk
sermaye sýnýfýnýn istekleri doðrultusunda
Avrupa Birliði’ne Türkiye’nin katýlmasý için
yoðun bir çaba harcadý.

Bir denilen iki edilmedi. Toplumda öyle bir
hava var ki Türkiye AB’ye gireceði için
demokratikleþiyor, daha insani koþullara
ulþýyor. Daha girme çabasýndayken durum
böyle olursa bir de girince neler olacak?

Büyük yýðýnlarýn büyük beklentileri var.
AB’ye girince Türkiye çok daha demokratik
olacak, zenginlik artacak, iþsizlik bitecek.

Oysa bunlar büyük bir hayal. Türkiye’nin
AB’ye girmesi bir yana yaklaþmasý bile esas
olarak yeni-liberak politikalarý en yoðun bir
biçimde kabul edip uygulamasýna baðlý.
Yeni liberal politikalar ise esas olarak tüm
kamu hizmetlerini, kamunun elindeki tüm
þirketleri pazara açmak. Yani iþsizlik ve
yaþamýn daha da pahalýlaþmasý.

Türkiye AB’ye daha yakýnlaþtýkça AB’nin
talepleri daha da artacak. Kemerler sýkýlacak,
emekçiler çok daha zor koþullar yaþayacak.

Demokrasiye gelince, bilmek lazým ki hiç
bir demokratik hak tepeden gelmez.

AB’ye girmek emekçiler için deðil, sermaye
sahipleri için, patronlar için gerekli. Bu
nedenle sosyalistler AB’ye hayýr diyor.

Irak direniþi

Direniþleri bizim de
direniþimiz

Felluce’de, Musul’da, Baðdat’ta direnen
Iraklý ayný zamanda Türkiyeli emekçi için de
direniyor.

Irak direniþinin yenilgisi, dünyanýn her
yerinde emperyalizmin tam hakimiyeti
demektir. Dünyanýn her yerinde pazar
ekonomisinin en keskin biçimde uygulan-
masý demektir. Bu nedenlerle Irak direniþini
desteklemek ayný zamanda yeni liberalizme
karþý da mücadele etmektir.

ABD Irak’ta hergün biraz daha batýyor.
Direniþ her gün güçleniyor. Ancak direniþin
kazanmasý için büyük bir uluslararasý destek
gerekir. Savaþ karþýtý harekete bu nedenle
büyük görev düþüyor.

Giderek kimi ülkelerde politik sese de
sahip olmaya baþlayan savaþ karþýtý hareket
bir yandan, Irak direniþi diðer yandan ABD
emperyalizmini Irak’da yenilgiye uðrattýðýn-
da dünya halklarýnýn önü Latin
Amerika’dan Afrikaya, Asya’dan Avrupa’ya
kadar açýlacaktýr.

SSK

Özelleþtirmeyeceðiz!
AKP iktidarý tüm saðlýk hizmetlerini

özelleþtirmeye hazýrlanýyor. SSK has-
tanelerinin devri bu planýn ilk adýmý.

Saðlýk hizmetlerinin bütünüyle özelleþtir-
ilmesi tüm emekçi halk için bir felaket olur.

Sendikalar, emekçi örgütleri, sosyalistler
þimdi bütün olanaklarý ile AKP’nin bu
planýný en geniþ yýðýnlara naltamalýdýr.
Saðlýkta özelleþtirmeye karþý diþe diþ bir
mücadele gerek. Bu özelleþtirmeye geçit ver-
memek gerek.

Savaþ karþýtý hareket içinde, özellikle
Türkiye’de bir tartýþma var. Bazýlarý
nerede bu  savaþa karþý çýkanlar diye
soruyorlar. Hemen her eylemden sonra
katýlým lüçük bulunuyor ve hayýflanýlýy-
or.

Burada iki soruna deðinmek gerekir.
Birincisi gerçekten de sýk sýk “basýn
açýklamalarý” yaparak sokaða çýkmanýn
bir yararý yok. Savaþa karþý çýkan büyük
yýðýnlar her önemli ya da önemlice
olayda protesto etmek için sokaða çýka-
mazlar. Böylesi bir tutum ancak pro-
fesyonel politikacýlarýn iþi.
Zaten bu nedenle de sýk sýk
yapýlan “basýn açýklamasý”
türü gösterilere sadece çeþitli
örügtlerin bindirilmiþ hazýr
kýtalarý, ve hatta onlarýnda
ufak bir kýsmý gelmekte.

Ancak savaþ karþýtý hareketin
eriyip yok olduðunu bu
“basýn açýklamalarý”nýn
küçüklüðü ne bakarak söyle-
mek yanlýþ olur.

Hareketin gerilediðini
söyleyenler daha büyük
eylemleri de, örneðin 15
Þubat’la karþýlaþtýrarak
küçümsüyorlar.

Bilindiði gibi, 15 Þubat’ta,
dünyanýn her tarafýnda,
yüzlerce kentte, milyonlarca
insan ABD’nin Irak’a savaþýna
karþý çýktý. Roma’da,
Londra’da 2’þer milyon,
Barcelona’da, Madrid’de birer
milyon, Almanya’nýn bir çok
kentinde, Paris’te yüzbinler
sokaða çýktý.

Bugün gösterilere katýlým
elbette bu sayýlara ulaþamýyor.

Ancak bu sayýsal farka
bakarak da savaþ karþýtý
hareketin gerilediðini söyle-
mek mümkün deðil.

Eðer, bugünkü gösterileri 15
Þubat ile deðil fakat 2002
Aralýk ayý ile karþýlaþtýrýrsak,
büyük bir ilerleme var. 2002
Aralýk ayýnda savaþ karþýtý hareket
dünya çapýnda yeni yeni mücadele sah-
nesine çýkýyordu.

Þimdi, yeni bir dev harekete çýkacak
olanlarý hazýrlayan, örgütleyen çok daha
geniþ bir kesim var. Bu nedenle hareket
gerilemedi, tam tersine güç kazanýyor.

Türkiye için de ayný þeyi söylemek
mümkün. 1 Aralýk 2002, savaþa karþý ilk
gösteriydi. Katýlým oldukça düþüktü
ama bir ilk olduðu için önemliydi, çok
önemliydi. 1 Mart gösterisi hareketin en
yüksek olduðu noktaydý. Ondan sonra
sadece,NATO zirvesi nedeniyle
sürdürülen “Gelme Bush” kampanyasý
ayný sayýya ulaþtý.

Ancak bugün, savaþ karþýtý hareketi
inþa eden güçler 1 Aralýk’a oranla çok
daha örgütlü, çok daha yaygýn iliþkilere

sahipo ve sonuç olarak daha güçlü.
Peki neden katýlým küçük?
Yukarýda da deðindiðimiz gibi hemen

her hafta yapýlan “basýn açýklamalarý”na
büyük kalabalýklarýn katýlmasý mümkün
deðil. Bu nedenle ya bu tür eylemlerden
vaz geçmek gerekir ya da yapýlmaya
devam ediliyorsa þikayet etmemek
gerekir.

Öte yandan Türkiye’de büyük yýðýn-
larýn eylemlere katýlmakta zorlandýðý
biliniyor. Devletin kolluk kuvvetlerinin
kullandýðý aþýrý þiddet, bu güçler

tarafýndan yaratýlan terör ortamýkatýlýmý
azaltýyor. Ýnsanlar demokratik tepkileri-
ni dile getirmekten çekiniyorlar. Bir de
buna solun sekter tutumlarý eklenince
katýlým doðal olarak daha da azalýyor.

Sýk sýk yapýlan ve her biri sol gruplarýn
bayrak yarýþý içinde geçen gösterilerde
bu gruplarýn üyesi olamayan sadec
vatandaþ için katýlým olanaksýz.

Büyük gösterilerde de durum ayný.
Arka arkaya dizilen, çoðu askeri disi-
pline sahip, çoðu gösterinin ana amacý
yerine “Mahir, Hüzeyin, Ulaþ” türün-
den sloganlar atan kortejlerde fel-
luce’deki katliama kýzan, sesini duyur-
mak isteyen bir ev kadýnýna, bir emek-
liye, sol siyasetlerden birisinin militaný
olmayan bir kiþiye yer yok.

Bu durum deðiþmedikçe de katýlýmýn

azlýðýndan hep þikayetçi olacaðýz.
Son iki yýldýr Küresel Barýþ ve Adalet

Koalisyonu kortejleri farklý bir havaya
sahip ve bu nedenle katýlýmý giderek
çoðalýyor. Çünkü yürüyüþe gelip katýl-
mak isteyen sol örgüt militaný ola-
mayanlar ancak orada kendilerine bir
yer bulabilmekteler.

Küresel BAK kortejinde sosyalistler,
anti-emperyalistler ve barýþ yanlýlarý
yan yana, birliket yer alýyorlar. Birliket
oturup, koþuyorlar. Savaþa karþý,
emperyalist iþgale karþý birlikte ses

çýkarýyorlar.
Önümüzdeki dönemde savaþ

karþýtý hareket için önemli bir
tarih var: 19 Mart 2005 göster-
isi.

19 Mart ABD ve ortaklarýnýn
Irak’a saldýrýsýnýn yýldönümü.
Uluslararasý hareket aldýðý bir
dizi kararla bu gösteriye
hazýrlanýyor. Avrupa Sosyal
Forumu bu gösteriyi onayladý.
Þimdi yerel savaþ karþýtý plat-
formlar, koalisyonlar,
örgütlenmeler ayný kararý
alýyor. Birçok ülkede gös-
terinin yeri ve saati bile belir-
lendi. Bildiriler, çaðrýlar,
afiþler çýkmaya baþladý.
Önümüzde 3.5 ay var. 3.5
aylýk yoðun bir faaliyet ciddi
güçlerin bir araya gelmesi için
yeterli bir zaman.

Türkiye’de de ayný tutum
içinde olmalýyýz. Ne yazýk ki
Türkiye’de solun geleneði bu
konuda da olumsuz.
Hatýrlanacaðý gibi 27 Haziran
gösterisinin yeri ve saati 25
Haziran günü belli olmuþtu.
Sonuç olarak iki günde ancak
örgütlü sosyalist militanlar
gösteriye katýlabildi. Savaþa
karþý olan, Bush’un Türkiye’ye
gelmesine karþý olan büyük
çoðunluk 27 Haziran gösteri-
sine katýlamamýþtý.

Bu kez de böyle olmamalý.
Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu en
kýsa zamanda gösterinin yerini, saatini
ilan etmeli, bildiriler, çaðrýlar ve afiþler
çýkmalý ve gösterinin inþaasýna baþla-
malýyýz. Bütün bunlar gerçekleþirse ve
katýlým gene düþük, çok düþük olursa o
vakit savaþ karþýtý hareketin momen-
tinin kaçtýðý iddiasý biraz daha fazla
haklýlýk kazanýr.

Þimdi bize düþen görev 19 Mart gös-
terisini inþa etmektir. Merkezi ve yerel
düzeylerde ABD’nin Irak’ý iþgalinin
boyutlar, maliyeti anlatýlmalý, savaþa
karþý yýðýnlar çevreleri ile birlikte, 19
Mart’ta “ABD Irak’tan defol” demek
için gösteriye katýlmaya çaðýrýlmalýdýr.

Yoðun bir kampanya ile Küresel BAK
savaþ karþýtý hareketin gücünü herkese
bir kez daha gösterebilir.

antikapitalist forum
25-26 aralýk - izmir

Anti kapitalist hareket Toplumsal cinsiyet ve sömürü
21. Yüzyýl ve iþçi sýnýfý Sosyal forum: Kýsa film gösterimi ve

sunum Avrupa Birliði ve Türkiye Ýþgale karþý mücadelenin
geleceði Kapitalizm her þeye saldýrýyor: Çevre ve gýda

Kapitalizm sonrasý yaþam Kapitalizme karþý yeni sol
Kapitalizmi yýkabiliriz

iz
m
ir

“Yýðýnlar nerede?”

DDeevvrriimmccii  SSoossyyaalliisstt
ÝÝþþççii  PPaarrttiissii,,

DDSSÝÝPP  ÝÝzzmmiirr  ÝÝll
ÖÖrrggüüttüü

ayrýntýlý  bilgi  için:
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624  49  08  
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Kiev'den

Ukrayna'da ne oluyor?
Sosyalist Ýþçi'nin kardeþ gazete-

si Socialist Worker'ýn muhabiri
DDaavvee  CCrroouucchh Kiev sokaklarýn-
daydý.

KKiieevv  ssookkaakkllaarrýýnnddaa  oorrttaamm  nnaassýýll..
GGöösstteerriicciilleerr  nnee  iissttiiyyoorr??

Þu anda Kiev'in merkezindeki
bir meydandayým. Herhalde 50
bin kiþi var. Çok soðuk ve insan-
lar gelip, gidiyor.

Pazar günü bu meydanda 1
milyon kiþinin olduðu söyleniy-
or. Bu herhalde biraz abartýlý
ama gene de insanlarýn duy-
gusunu gösteriyor.

Meydan Yushchenko taraftar-
larýnýn turuncu renleri ile dal-
galanýyor. Slogan günlerdir ayný:
"Çokuz ve yenilmezis" ve "çete
gitmeli!"

Göstericiler polise verilmek
üzere çiçeklerle silahlanmýþ
olarak meydana geliyorlar.
Politikacýlar gösterilerde þiddet
kullanýlmasýnýn olasýlýkolduðunu
söylüyorlar ama göstericiler
arasýnda kesinlikle böyle bir
hava yok.

YYaannuukkoovviicchh  ttaarraaffttaarrllaarrýý  kkeennddii
ggöösstteerriilleerriinnii  yyaappýýyyoorrllaarr  mmýý??

Meydanda Yanukovich taraftarý
görmedim ama tren istasy-
onunun önünde onlarýn da gös-
terisi olduðu söyleniyor.

Buradakiler Yanukovich
taraftarlarýnýn gösteriye katýlmak
için para aldýðýný söylüyorlar.
Ýçlerindeki gençlerin kazanýla-
bileceðini ileri sürüyorlar. Ama
ben ortada kazanýlmýþ genç eski-
Yanukovich taraftarý görmedim.

Doðu'da ve Güneyde hava
burada, Kiev'de olduðundan
tamamen farklý.

Cumartesi günü ülkenin
Doðu'sundaki kömür bölgesi,
Donbas'daydým. 150 bin kiþinin
katýldýðý bir gösteri vardý. Bu
gösteride Kiev'deki karnaval
havasý yoktu.

Oradaki insanlar Batý'da olan-
lara þiddetle tepki gösteriyor-
lardý. Yushchenko taraftarlarýný
terrorist ve faþist olmakla suçluy-

orlardý.

GGaalliibbaa  YYuusshhcchheennkkoo''nnuunn  üüllkkeenniinn
BBaattýý''ssýýnnddaa  cciiddddii  bbiirr  ddeesstteeððii  vvaarr..
AAmmaa  aassllýýnnddaa  oo  ddaa  eeggeemmeenn  ssýýnnýýffýý
oolluuþþttuurraann  kküüççüükk  aazzýýnnllýýððýýnn  bbiirr
ppaarrççaassýý..  ÝÝnnssaannllaarr  bbuu  dduurruummuu
nnaassýýll  kkaarrþþýýllýýyyoorr??

Biraz 1997 Ýngiltere'si gibi.
Ýnsanlar Muhafazakarlardan kur-
tulmak için Yeni Ýþçi Partisi'nden
çok fazla þey bekliyorlardý.
Blair'in kendilerine ihanet ede-
ceði belli olmasýna raðmen böyle
bir beklentileri vardý.

Yushchenko ve taraftarlarý
arasýndaki iliþki böyle bir þey.
Yushchenko taraftarlarý ile
konuþtuðunuzda herþeyi hallede-
ceðine dair bir inançla karþýlaþýy-
orsunuz.

Bir çok insan Yushchenko'nun
da bir oligark olduðunu söyled-
im. Lvov'dan bir demiryolu iþçisi
ve karýsý "etrafýna bir bak. Hiç
oligark görüyor musun?" diye
yanýt Verdi.

Bir emekli ile karþýlaþtým.

Hayatý boyunca kereste sanayi-
inde çalýþmýþtý. Maaþý ayda 26
dolardý. "Stalin döneminde doð-
dum. Yozlaþmýþ liderliðin ne
olduðunu biliyorum. Buraya
gelmek için para almadým.
Sadece bu rejimin defolup
gitmesini görmek istiyorum"
dedi.

BBaazzýý  yyoorruummccuullaarr  YYuusshhcchheennkkoo
ttaarraaffttaarrllaarrýýnnýýnn  aarrkkaassýýnnddaa
AABBDD''nniinn  oolldduuððuunnuu  ssööyyllüüyyoorrllaarr..

ABD'nin Pora gibi gençlik gru-
plarýna para verdiði biliniyor.
Ama bu hareketin bütününü
açýklamaz. Tohum üretken bir
topraða düþmek zorundadýr.

Göstericilere sorarsanýz "Biz
Ukrayna halkýyýz. Burada
Amerikalý yok" diyorlar. Ýnsanlar
sadece daha iyi bir yaþam koþulu
istediklerini söylüyorlar.

Ukrayna'da ortalama aylýk
ücret 270 dolar. Etin kilosu ise 9
dolar. Birçok insan iki iþte birden
çalýþmakta ve karaborsadan
alýþveriþ yapmak zorunda.

Fiyatlar sürekli artýyor.
Özelleþtirme fiyatlarýn daha da
artmasý demek.

Þimdiki Baþkan Kuchma'nýn
çevresi mafya. 1990'larda sokakta
atýþ partileri düzenliyorlardý.
Ýnsanlar onlardan nefret ediyor.

Bir grup petrol iþçisi ile
konuþuyordum. Lvov'da,
ülkenin Batý'sýnda ki devasa
petrol boru hattý inþaatýnda
çalýþýyorlar. Gruplar halinde
Kiev'e geliyorlar. Kendi paralarý
ile ve dostlarýnýn yanýnda kalýy-
orlar.

Samimi bir biçimde
Yushchenko'yu destekliyorlar ve
gerçekten yozlaþmayý durdura-
bileceðini düþünüyorlar.
ABD'nin bu iþlere karýþtýðý iddi-
alarý onlarý pek ilgilendirmiyor.

Lvov'lu petrol iþçileri böl-
gelerinin sanayisinin nasýl
öldürüldüðünü anlattýlar. Daha
çok iþ ve daha çok ücret istiyor-
lar.

Kýsacasý þimdiki hükümete
karþý tam bir nefret var ama
Yushchenko'nun gerçekten kim
olduðu konusunda ise doðru bir
anlayýþ yok.

GGöösstteerriilleerrii  nnaassýýll  iinnssaannllaarr  ggeelliiyyoorr??
SSeennddiikkaallaarr  vvaarr  mmýý??

Burada birçok iþçi var ama
konuþanlarýn çoðu orta sýnýf.
Benim konuþtuklarýmýn en az
yarýsý iþçi.

Bütün u olaylarda sol partilerin
ya da sendikalarýn izi yok. Bir
aþamada Yushchenko grev
çaðrýsý yaptý ama bu sadece bir
slogandý.

Yushchenko taraftarlarýnýn gös-
terilerinde sendikalar yok.

GGöösstteerriicciilleerriinn  bbaaððýýmmssýýzz  eeyylleemmlleerr
bbaaþþllaattmmaassýýnnýýnn  mmüümmkküünn
oolldduuððuunnuu  ddüüþþüünnüüyyoorr  mmuussuunn??

Kriz ne kadar uzarsa,
Yushchenko ne kadar yasal yol-
lara baþvurursa kalabalýklar
arasýndakiþ tartýþma o kadar
artar.

Göstericiler daima
Yushchenko'dan daha solda.

Gösteriler sürekli büyüyor ve
dayanýþma, birlik ruhu artýyor.
Ancak henüz harekletin politik-
leþmesi doðrultusunda bir iþaret
yok.

Meydanda sürekli bir rock kon-
seri var. Ýngiltere'de ki savaþ
karþýtý gösterilerde olduðu gibi
bu konser bir tartýþma alaný
deðil. Ama gene de 15 yýl sonar
ulusal bir silkiniþ olduðuna
inanýlýyor.

Yushchenko kendisini
destekleyen büyük iþ çevreleri
pastadan iyi bir dilim kaparsa bir
uzlaþma gerçekleþtirebilir ancak
göstericiler ancak Kuchma ve
müttefikleri bütünüyle
devrildiðinde tatmin olabilirler.

Leonid Kuchma

Seçimlerden sonar görevini terk edecek olan
baþkan. 1991 ön-cesi Komünist Partisi eliti içinde
yer alýyordu.

1992'de Ukrayna baþbakaný oldu, 1994'de de
baþkan oldu. Gazeteci Georgiy Gongadze'nin
öldürülmesi olayýna karýþtýðý için suçlandý. Son
seçimlerde Yanukovich'i destekledi.

Viktor Yanukovich

2002'den beri Ukrayna baþbakaný. Önce seçim-
lerin galibi ola-rak ilan edildi.

Ülkenin Ruslarýn daha çok olduðu Doðu kesi-
minde, özellikle sanayi ve maden þehri
Donbas'da güçlü. Moskova yanlýsý.

Ukrayna'nýn en zengin adamý olan Rinat
Akhmetov'un desteðine sahip.

Çeþitli yolsuzluklara ve mafyaya bulaþýk.

Viktor Yushchenko

Kuchma döneminde daha önce baþbakanlýk
yaptý. Son seçimlerde Yanukovich'e karþý
baþkanlýk seçimlerine katýldý. Stalinist dönemde
yüksek dereceli bir bankacýydý.

Ülkenin Ukraynaca konuþan Batý kesimi-nin
desteðine sahip. ABD ve AB taraftarý.

Ukrayna devlet bankasýnýn eski baþkaný. Adý
birçok mali skandala karýþtý.

Baþlýca desteði þimdiki baþbakan yardýmcýsý ve
enerji sektöründe bir dizi operasyon sonucu
dolar milyarderi olan Yulia Tymoshenko.  2001
yýlýnda mali bir skandal nedeniyle bir ay hapiste
yattý.

Yushchenko ve taraftarlarý anti-semitik yazýlar
içeren gazeteleri de destekliyorlar.

EEsskkii  SSttaalliinniissttlleerr  vvee  oolliiggaarrkkllaarr

TONY CLÝFF

LENÝN
Tony Cliff’in dört ciltlik Lenin
biyografisi 1917 Ekim devri-
minin öncülüðünü yapan
Bolþevik Partisi’nin kuru-

luþundan baþlayarak, Ekim
Devrimi’ni, stalinist karþý

devrimi ve onun uluslararasý
hareket üzerindeki etkilerini

anlatýyor.

Hýzla tükenmekte olan
Cliff’in bu eseri Karakedi

Kitabevi’nde % 20 indirimli.

KARAKEDÝ
Büyükparmakkapý Sokak,

No: 5/8, Beyoðlu
0212 - 244 39 05
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Ukrayna sýnýr ülkesi
anlamýna geliyor
ama Ukraynalýlar

Avrupa'nýn göbeðinde
yaþadýklarýný düþünüyor-
lar. Nüfusu yaklaþýk 40
milyon. Rusya'nýn
Ukrayna'da bir dizi askeri
üssü var. ABD ve AB için
ise Ukrayna Rusya'yý biraz
daha sýkýþtýrmak için
önemli.

Kim bu
Ukraynalýlar?

Ukrayna milliyetçileri çok
uzun bir tarihi geçmiþleri
olduðunu iddia ediyorlar.
Ancak, Ukrayna mil-
liyetçiliði son 100 yýlda
ortaya çýktý.

1917 Ekim Devrimi
Ukrayna milliyetçiliði için
bir fýrsat oluþturdu.
Bolþevikler Rus þovenizmi-
ni yenmeyi umut ederek
Ukrayna'nýn baðýmsýzlýðýný
tanýdýlar. Gönüllü bir
sosyalist federasyonun
kurulabileceðini düþünüy-
orlardý.

Ukrayna'nýn bazý böl-
gelerinde olumlu bir
tutumla karþýlaþtýlar.
Ancak Ukrayna milliyetçi-
lerinin çoðu karþý devrim
tarafýna geçti ve çoðu ayný
zamanda anti-semitikdi.

Milliyetçiler emperyal-
istlerle anlaþmalar yaptýlar.
1920'de Rusya'da iç savaþ
bittikten sonra Ukrayna ile
bir federasyonda birleþilm-
eye çalýþýldý. 

Ancak, 1920'lerin sonun-
da stalinizmin iktidarý ele
geçirmesi ile bu süreç
durdu. Ukrayna büyük
tarým arazileri ile
Rusya'nýn gýda ambarýydý. 

Ayrýca zengin kömür ve
demir yataklarý nedeniyle
Donbas çevresinde büyük
bir demir çelik sanayi yük-
seldi. Stalinin hýzlý sanay-
ileþme atýlýmý Ukrayna
halkýna aðýr bir fatura yük-
ledi.

Ukrayna milliyetçileri
Stalin döneminde jenoside
uðradýklarýný iddia
etmelerine raðmen bunu
kanýtlayan bir þey yok.
Ancak 1932-33 ve 1946-
47'de kýtlýk nedeniyle mily-
onlarca insan öldü. Ancak
kýtlýk Ukrayna'yý vurduðu
kadar SSCB'nin baþka böl-
gelerini de vurdu.

SSCB çöktüðünde ne
oldu?

1991'de Rusya'da
Gorbaçov'a karþý darbe
yapýldýðýnda Ukrayna'nýn
o zaman Leonid Kravchuk
tarafýndan yönetilen lider-
liði Ukrayna'nýn baðýmsý-
zlýðýný ilan etti. 

Yeni devlet Rusya, ABD
ve Avrupa arasýnda bir
denge tutturmaya çalýþtý.
Ukrayna Rusya'nýn arka
bahçesiydi ve iki ülkenin
ekonomileri birbirlerine
çok yakýndý.

ABD için Ukrayna strate-
jik olarak Rusya'yý sýkýþtýr-
mak için önemliydi. AB
için de Ukrayna önemli.
Ancak Polonya gibi
Ukrayna'nýn Birliðe alýn-
masý çok kolay deðil.

1994'de Leonid Kuchma
Rusya taraftarý politikalarý
ile Baþkan oldu. Ancak
iktidardayken ABD'ye de

göz kýrptý. 1999'da
NATO'nun Sýrbistan'a
savaþýný Ukrayna halký
yýðýnsal olarak karþý çýk-
masýna raðmen destekledi.

Kucma'nýn yeniden
Rusya'ya doðru dönmesi
bir ölçüde Rusya'nýn
Putinle birlikte bir ölçüde
toparlanmasýna baðlý. 2003
yýlýnda Ukrayna, Rusya,
Beyaz Rusya ve
Kazakistan'la bir ekonomik
iþbirliði anlaþmasý imzal-
adý.

Bütün bunlara raðmen
Kuchma Irak'ta ABD'yi
destekledi. Bir ara
Ukraynalý askerler Irak'ta
ki dördüncü büyük gücü
oluþturuyordu.

Son seçimlerde gerek
Rusya'dan destek alan
Viktor Yanukovich,
gerekse de ABD ve AB'den
destek alan Viktor
Yushchenko hile yaptýlar.
Ama iki adaya da mutlaka

ABD'ci veya Rusya'cý
damgasý vurmak gerek-
miyor. Ýkisi de egemen
sýnýfýn iki hizibini temsil
ediyorlar.

Ukrayna egemen
sýnýfý kim?

1991 öncesi Ukrayna,
Rusya gibi devlet kapital-
isti bir sýnýf tarafýndan
yönetiliyordu. 1991'den
itibaren özelleþtirmeler ve
dolayýsýyla da bireysel
kapitalizm geliþmeye
baþladý. Özelleþtirme
zenginleri üyelerini
koruyan oligarþik aþiretler
oluþturuyorlar.

Oligarþiler arasý
mücadele hükümetlerin
hýzla yýkýlmasýna neden
oluyor.

Eski yönetimin
özelleþtirmeden yararlanan
kesimleri hýzla zengin-
leþirken Ukraynalýlarýn

çoðunluðu yoksullaþýyor.
Hayat standartlarýnda
muazzam bir düþüþ var.

Ukrayna daha Batý yan-
lýsý, Katolik ve Ukraynaca
konuþan Batý ile Ortodoks
ve Rusça konuþan Doðu
biçiminde bölünmüþ
durumda. Egemen sýnýf ise
öylesine yozlaþmýþ durum-
daki yaptýklarýný anlatmak
kitaplar doldurur.

Örneðin bir ara Ukrayna
Birleþik Enerji Þirketi
Rusya'dan gerçek maliyeti
40-45 dolar olan doðal gaz
alýp bunu halka 80 dolar-
dan satýyordu. Aradaki
fark Rus ve Ukrayna ege-
men sýnýfý tarafýndan pay-
laþýlýyordu.

Egemenler ellerindeki
parayý mümkün olduðun-
ca hýzla dýþarý kaçýrýyorlar.
Ayrýca kendilerini koru-
mak için özel ordular oluþ-
turuyorlar.

2004'de ne deðiþti?

1998'den beri Rus
ekonomisinin düzelmesine
baðlý olarak ekonomide bir
düzelme var. Ayrýca Putin
yavaþça iliþkileri düzeltiy-
or ve Rusya'nýn etkisini
arttýrýyor. Kuchma ve
Yanukovich çevresindeki
egemen sýnýf bu nedenle
biraz daha Rusya'ya
yanaþtýlar.

Ancak Yushchenko
çevresindeki egemen sýnýf
ekonomiye daha fazla çeki
dozen vermekten yana ve
bu nedenle herþeye rað-
men güçsüz Rusya'dan
yana olma eðilimine karþý
çýkýyorlar ve Batý'ya
yanaþýyorlar.

Ýddia edildiði gibi
Yushchenko'nun yozlaþ-
maya karþý çýkmaya niyeti
yok ve zaten kendisi de o
yozlaþma sayesinde cep-
lerini doldurdu.

Egemen sýnýfýn iki kanadý
da ülkeyi Çekoslavakya
gibi barýþçý bir biçimde ya
da þiddete dayalý olarak
bölmeye niyetli deðil. Ne
yazýk ki bugün sokaða çýk-
mýþ olan büyük yýðýnlarýn
da henüz baðýmsýz eylem-
ler yapabilecek yetenekleri
yok.

SSiinnaann  BBUULLUUTT

Ukrayna tarihi

Belirsiz  bir
bakýþ

“Soldan bakmayý denedi-
niz mi” sloganýna sahip
SSooll  HHaabbeerr adlý internet
sitesi Ukrayna üzerine
ilginç yazýlar yayýnlýyor.

Kiev’de gösteri yapan-
larýn günde 1.5 dolar ücret
aldýðýný iddia eden SSooll
HHaabbeerr ayný zamanda bu
göstericileri “holigan”
olarak nitelendiriyor.

SSooll  HHaabbeerr yayýnladýðý
yazýlarda þimdiki baþkan
Kuchma ya da þimdi
baþbakan olan ve baþkan-
lýk seçimlerine Rusya
taraftarý olarak katýlan
Yanukovich’i desteklediði-
ni ifade etmiyor ama diðer
tarafýn “halkýn tercihini
tanýmadýðýný” ifade ediy-
or. Yani SSooll  HHaabbeerr seçim
sonuçlarýnýn doðru
olduðundan çok emin ve
Ukrayna halkýnýn çoðun-
luðunun Yanukovich’i
desteklediðinden de çok
emin.

Bir de sanýyorlar ki,
Kiev’de Yushchenko’yu
destekleyen 100 binlerce
gösterici arasýnda iþçiler
yok. sanki ülke Doðu’daki
Rusca iþçilerle Batý’daki
Amerikancý orta sýnýf
arasýnda bölünmüþ. SSooll
HHaabbeerr  eeddiittöörrlleerrii  mutlaka
yan sayfadaki DDaavvee
CCrroouucchh’un haberini
okusunlar.

Sol haber bu yazýlarýn-
dan birinde “SSCB
geleneðinden devralýnan
mücadeleci karakter”
diyor. Hangi gelenek,
hangi mücadeleci karak-
ter. Belli ki her iki adayýn
da ayný “mücadeleci”
gelenekten geldiðini
unutuyorlar. Ülkedeki
dolar milyarderlerinin de
gene SSCB’nin geleneðin-
den gelmekte olduklarýný
da unutuyorlar.

SSooll  HHaabbeerr herhalde þu
anda Ukrayna’nýn baþýna
çöreklenmiþ vurguncularý
savunmuyordur. Ama
öyle bir sosyalizm
anlayýþýna sahip ki, stalin-
izmi, 1992’de çöken
SSCB’yi sosyalizm sanýyor.
Öyle olunca ister istemez
Ukrayna’da Kuchma ve
benzerlerinin, Sýrbistan’da
ise Miloseviç’in savun-
masýný üslenmek zorunda
kalýyor.

Bugün Ukrayna’da bu
ülkenin baþýna çöreklen-
miþ olan egemen sýnýflarýn
arasýnda bir çatýþma
yaþanýyor. Sosyalistler her
iki tarafa da karþý. Ancak
bu iki tarafýn çatýþmasý bir
hareket yaratýyor.

Bugün hayalci beklentil-
erle sokaða çýkan yýðýnlar
yarýn daha somut talepler-
le sokaða çýkacaklardýr.

Ukrayna’daki baþkanlýk seçimlerinin ardýn-
dan Yushchenko taraftarlarýnýn baþlattýðý gös-
terilerin ardýndan Türk solunda bu gösteri-
cilere karþý bir tutum geliþmeye baþladý.

Yushchenko’nun ABD tarafýndan destek-
lendiði iddiasý herhalde bu karþý çýkýþýn temeli-
ni oluþturuyor. Ne ki, diðer tarafýnda daha
farklý bir tutumu yok.

Diðer tarafýn lideri, þimdiki baþbakan
Yanukovich kýsa bir süre önce Amerikaya
yakýndý. Onun hükümeti Irak’ýn iþgali için
azýmsanmayacak sayýda asker gönderdi.

Rinat Akhmetov, Ukrayna’nýn en zengin
adamý gene bu tercih edilen Yanukovich’in en
büyük destekçisi.

Yushchenko taraftarlarýnýn Amerika’dan para
aldýðýnýngöstergesi olarak turuncu renkli
elbiseler, turuncu renkli çadýrlar ve bayraklar
gösteriliyor. Eðer her bu tür malzeme ABD
destekli olarak saðlanýyor olsaydý bizim TKP,
Halkevi, ÖDP, EMEP, ESP filan hep
Amerika’dan para alýyor olurdu. Doðrusu
Yushchenko taraftarlarýnýn kullandýðý turuncu
renkli malzeme bizim bu örgütlerin çeþitli gös-
terilerde kullanýdýðýndan  çok da fazla deðil.

Ama bir kere Yushchenko’nun ABD uþaðý
olduðuna karar verince karþý taraf makul oluy-

or, üç-beþ bayrak ABD uþaklýðý için yeterli
malzeme olarak kabul ediliyor.

Bir de göstericilere günde 1.5 dolar yevmiye
verildiði hikayesi var. Fotoðraflarda görülen-
lerin pek öyle para karþýlýðý gösteri yapar bir
havasý yok. Ama gene, bir kere ABD uþaklýðý
kanýtlanmak için çalýþýlmaya baþlanýnca herþey
bulamaç haline geliyor. Bir taraftam
Yushchenko taraftarlarýnýn az olduðu anlatýl-
maya çalýþýlýyor, diðer taraftan
Yushchenko’nun çok parasý olduðunu kanýtla-
mak için gösterici sayýsý çok gösteriliyor. Oysa
Yanukovich’i olduðu kadar Yushchenko’yu da
Ukrayna egemen sýnýfý destekliyor.
Aralarýndaki mücadele bir egemen sýnýf
kanadýnýn diðerine karþý verdiði mücadele.

Bütün bu Amerikancýlýk hikayelerinin altýnda
1956 Macar devriminin, 1968 Çekoslavak devri-

minin ve 1970-71 Polonya Dayanýþma
sendikasýnýn da Amerikan iþi olduðu kanýsýn-
dan geliyor. Ortada öylesine güçlü bir Amerika
var ki her yerde darbeler, ayaklanmalar düzen-
liyor,  Yüzbinleri, milyonlarý seferber ediyor.
Gürcistan’da, Sýrbistan’da ve þimdi de
Ukrayna’da. Dün Macaristan’da,
Çekoslavakya’da ve Polonya’da.

ABD’yi be denli güçlü gören bu kafalar halk
yýðýnlarýnýn soygundan, sömürüden, rüþvetten,
iktidardakilerin ahlaksýzlýðýndan bezerek ayak-
lanabileceklerini anlayamýyor. Hem ayaklanýp
hem de sosyalist/komünist bir örgüte baðlý
olmamalarýný kabul edemiyor.

Ne var ki hareketin kendisi öðretici. Eðer
Ukray’na da olanlara dikkatle bakýlýrsa, her iki
taraftaki emekçilerin, Ukrayna halkýnýn
çetelere, oligarþilere ne denli öfkeli olduðunu
görebilir. Ukrayna halký onlardan kurtulmak
istiyor ve yýlana bile sarýlýyor. Bir tarafta
ellerinde dini sermbollerle ülkenin
Doðusundakiler, diðer taraftan turuncu
kýyafetleri içinde zýplayarak kendilerini ifade
edenler. Her iki taraf da ayný þeyi istiyor.

Sosyalistler basit suçlamalarý bir yana býrakýp
tarihten ve önlerinde yaþanandan ders almayý
öðrenmeli.

BBiirr  ggaarriipp  ttaarraaffttaarrllýýkk

NNuurrddaann  DDüüvveennccii

Kuchma

EElllleerriinnddee  mmaavvii  bbaayyrraakkllaarrýý  vvee  ddiinnii  sseemmbboolllleerriiyyllee  YYuusshhcchheennkkoo''nnuunn  ““AAmmeerriikkaannccýý””  ggööss-
tteerriicciilleerriinnee  kkaarrþþýý  ggöösstteerrii  yyaappaann  YYaannuukkoovviicchh  ttaarraaffttaarrllaarrýý
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Amerika Irak'ta h

HHaallkk  AArraaffaatt''ýýnn  ööllüümmüünnüü
nnaassýýll  kkaarrþþýýllaaddýý??  GGeerrççeekktteenn
tteelleevviizzyyoonnllaarrddaann
ggöörrddüüððüümmüüzz  ggiibbii  AArraaffaatt
bbüüttüünn  FFiilliissttiinn  ddiirreenniiþþiinniinn
tteekk  tteemmssiillcciissii  oollaarraakk
ggöörrüüllüüyyoorr  mmuu??

Arafat'ýn cenaze törenine
katýlým gerçekten çok yük-
sekti. Ve bunlarýn belki
yarýsý Arafat'ý eleþtiriyordu.
Bence bu iki noktayý ayýr-
mak lazým, yani Arafat'a
duyulan sevgi, onun bu
hareketin simgesi olmasý,
bu hareketin onunla birlikte
bu olumlu anlamýyla nokta-
lara gelmesi baþka bir þey.

Onu, çevresini, politik yol-
suzluklarý, anti-demokratik
uygulamalarý eleþtirmek
baþka bir þey. Ama Arafat
Filistin'de kendisini seven
sevmeyen herkes için, buna
Hamas'ý da katýyorum, tek
liderdi. 

AArraaffaatt''ýýnn  ööllüümmüü  FFiilliissttiinn
KKuurrttuulluuþþ  hhaarreekkeettii  üüzzeerriinnddee
nnaassýýll  bbiirr  eettkkii  yyaarraattaaccaakk??
MMeesseellaa  HHaammaass''ýýnn  bbuunnddaann
ssoonnrraakkii  ttuuttuummuu  nnee  oollaaccaakk??

Ben Filistin kurtuluþ
hareketinin bir çýkmaza
gireceðini düþünmüyorum.
Tabii ki yalpalamalar ola-
bilir ama bunlar doðal.

Arafat'ýn ölümüyle birlik-
te "demokratikleþme"
sürecine girilecek bence.
Mesela ilk defa El Fetih
içinden iki aday çýkýyor.

Önümüzdeki yýl El Fetih
kongresi yapýlacak.
Hamas'ý ise ayrý bir yere
koymak lazým.

Arafat Filistin toplumu-
nun her þeyiydi, ama
hareketin her þeyi deðildi,
El Fetih'in de her þeyi deðil-
di. Bazen hareket Arafat'ýn
denetiminden çýktý.

Hamas ise hem toplumsal
tabaný, silahlý mücadeleyi
tercih etmesi, bu toplumsal
tabanla kurduðu iliþkiler,
talepleri açýsýndan ayrý bir

yerde duruyor.
Örneðin Hamas cami ve

okul yönetimlerinde söz
hakký istiyor. Hamas belki
Oslo'yu kabul etmedi, ama
daha çok Ýsrail'i suçlayýp
Arafat'ýn üzerine gitmedi.
Ayrýca Gazze'de El Fetih ile
beraber mücadele ettiler. 

SSiizzccee  FFiilliissttiinn''ddee  ddaahhaa
rraaddiikkaall  ççýýkkýýþþllaarr  oollaabbiillddii  mmii??

Çok radikal çýkýþlarýn ola-
bileceðini düþünmüyorum.

Hamas bile 1967 öncesi
sýnýrlarý çerçevesinde Gazze
ve Batý Þeria'da kurulacak
bir Filistin devleti için on
yýllýk ateþkes ilan edebile-
ceðini açýkladý.

Bu çok gerçekçi görün-
müyor ama, önemli olan
Hamas'ýn bunu dil-
lendirmiþ olmasý. Çünkü
aslýnda Hamas Ürdün'den
Akdeniz'e kadar uzanan bir
Filistin devleti istiyordu.

FKÖ'de Hamas'ý siyasi
sürecin içine çekmeye
çalýþýyor. Hamas aday
göstermeyeceðini açýk-
ladýðýnda, gittiler ve en
azýndan ara kadrolar için
aday göstermelerini istedil-
er. Tabi bu hemen Hamas
silahlarýný býrakacak

anlamýna gelmiyor. 

SSiizzccee  FFiilliissttiinn''ddee  iikkii  ddeevvlleettllii
ççöözzüümm  mmüümmkküünn  mmüü??

Ýdeal olaný bu tabii ki ama
oradaki insanlar bunun ola-
bileceðine inanmýyorlar.
Ýsrail ve Filistin halký
arasýnda hem fikir hem de
gönül baðlarý tamamen
kopmuþ durumda. Bence
olabilecek olan ayný toprak-
larda, yan yana iki ayrý
devletin olmasý.

SSeeççiimmee  ggiirreecceekk  aaddaayyllaarrýý  ssiizz
nnaassýýll  ddeeððeerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??
AArraallaarrýýnnddaa  nnaassýýll  bbiirr  ffaarrkk
vvaarr??

Bence büyük olasýlýkla

Mahmud Abbas seçimi
kazanacak.

Kendisi Oslo sürecinde de
bulunmuþ birisi. Fakat
Ýsrail'in dediði gibi ýlýmlý
deðil, yani pazarlýk yapma
yeteneði olan birisi. Zaten
sonuçta, masaya otur-
duðunda bu tür liderler
arkalarýndaki halký düþün-
mek zorundalar.

Sonuçta Mahmud Abbas
eski yönetimi temsil eden
bir isim.

Ýkinci aday ise Mervan
Barkuti.

Bence Barkuti Ýkinci
Ýntifada'nýn tek temsilcisi,
tek lideri. Zaten þu anda
hapiste. Fakat Filistin halký

daha tecrübeli olaný, masa-
da pazarlýk yapma deneyi-
mi ve gücü daha fazla olaný
seçecektir.

Ama Abbas'ýn iþinin kolay
olduðunu düþünmemek
lazým. Çünkü attýðý her
adýmda büyük eleþtirilerle
karþýlaþacak.

BBuurraaddaann  IIrraakk''ttaakkii  sseeççiimmlleerree
ggeeççeerrsseekk,,  IIrraakk''ttaa  sseeççiimm
yyaappmmaa  kkooþþuullllaarrýý  vvaarr  mmýý
ssiizzccee??

Seçimler olabilir ama, tabii
ki saçma sapan bir seçim
olacak.

Seçimleri ekmek karnesine
dayanarak yapmayý
düþünüyorlar. Hiçbir yerde
sayým yapýlmýþ deðil.

Güneyde, Þii bölgesinde
belki seçim yapýlabilir ama,
orta bölgede, Sünnilerin
olduðu yerde bu mümkün
deðil. Bunun alt yapýsý yok.

Ýnsanlar hem sandýk baþý-
na gitmeye korkacaklar
hem de büyük bir çoðun-
luðu seçimi protesto ede-
cekler.

Þiiler seçim yapýlmasýný
istiyorlar. Zaten bütün
Þiiler tek liste çýkarýyorlar.
Ahmet Çelebi bile
Sistani'nin listesinden gire-
cek. Böylece 275 sanda-
lyenin 145'ini almayý garan-
ti altýna alýyorlar ki bu Þiiler
için müthiþ bir þey.

Sünniler iþgal koþullarýn-
da seçim yapýlamaz diyerek

boykot ediyorlar. Kürtler
de seçim yapýlmasýný
istemiyorlar ama onlar poli-
tik bir tavýrdan çok kýþ
koþullarýný bahane olarak
gösteriyorlar.

Tabi bir de iþin þu boyutu
var, Þiiler seçilse bile seçim-
den sonra Amerikalýlar ile
birlikte çalýþmak zorunda
kalacaklar.

Peki Amerikalýlara git
diyebilecekler mi?
Diyemeyeceklerse nasýl
çalýþacaklar? Dolayýsýyla
baþka bir çeliþki ortaya
çýkacak. 

AAmmeerriikkaallýýllaarr  hheerr  yyeerrddee  eeggee-
mmeenn  mmii??

Kesinlikle hakim deðiller.
Hiçbir yerde rahat deðiller.
Sadece kendilerini koru-
maya çalýþýyorlar.

Herhangi bir düzen kura-
bilmiþ deðiller. Bu yüzden
zaten seçim sýrasýnda ek
asker göndermeyi
düþünüyorlar.

Sadece Kürt bölgesinde
biraz daha rahatlar.
Güneyde hiçbir hakimiyet-
leri yok, Oraya tamamen
Þiiler hakim.

Denetimi ancak Felluce'ye
yaptýklarý türden saldýrýlar-
la saðlayabiliyorlar. Fakat
onda bile tam olarak
baþarýlý olamýyorlar. 

AAmmeerriikkaa  ggiibbii  aasskkeerrii  ggüüccüü
ttaarrttýýþþýýllmmaazz  oollaann  bbiirr  üüllkkee

“Orasý olaðan bir yer deðil. Sonuçta Irak'taki direniþ dört dörtlük or
Direniþin kirlendiðini söylemek bana biraz k

Arife Köse Filistin’den yeni
dönen gazeteci Mete Çubukçu
ile görüþtü. ABD’nin Irak’a
saldýrýsý sýrasýmda Irak’ta da
bulunmuþ olan Mete Çubukçu’-
nun “Bizim Filistin” adlý bir
kitabýgeniþletilmiþ olarak
yeniden yayýnlandý. Arife Köse
Mete Çubukçu ile Filistin ve
Irak üzerine konuþtu.

Direnen Filistin!

ABD tarafýndan özgürleþtirilen Felluce’de ailesini kaybetmiþ özgür bir Iraklý
kadýn!
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Ýþgalden  daha  fazla  acýyý
ne  verebilir  ki?

FF..  AALLOOÐÐLLUU

Ýki hafta önce AAhhmmeett  ÝÝnnsseell Radikal 2’de yayýnlanan  bir
yazýsýnda “Ýþgale karþý direniþin meþruiyeti deðil bugün
sorguladýðýmýz. Bu direniþin, ne adýna olursa olsun, kul-
landýðý araçlarýn vahþeti, insanlýk dýþýna çýkma rahatlýðý.
Ýþte bu, bugün, iþgal kadar, hatta ondan daha fazla acý
veriyor. Daha fazla acý veriyor, çünkü insanlýk dýþý eylem-
lere insani deðerler adýna karþý çýkan, direnen, ona karþý
verdiði mücadelede, velev ki savaþ gibi pis bir iþe giriþmek
zorunda kalsa da, bu deðerlerden taviz vermeyen
geleneðin can çekiþtiðini görüyoruz” diyor.

Ýnsel’e göre direniþçilerin kullandýðý yöntemler bizi
direniþi destekleyemez hale sokuyor. Ýnsel’in bu tutumu
oldukça yaygýn. Birçok sosyalist Ýnsel’in bu görüþlerini
paylaþýyor.

Hindistanlý yazar AArruunnddhhaattii  RRooyy ise þöyle yazýyor: “Irak
direniþi Ýmparatorluða karþý en önde savaþýyor. Dolayýsýyla
onlarýn savaþý bizim de savaþýmýz.

“Birçok direniþ hareketi gibi farklý gruplarý içeriyor. Eski
Baascýlar, liberaller, Ýslamcýlar, eski tutumlarýndan vaz
geçmiþ iþbirlikçiler, Komünistler, vs. Tabii ki oportünizm,
yerel rekabet, demogoji ve suçla dolu. Ama eðer sadece
saf olan hareketleri destekleyeceksek bizim saflýðýmýza
uygun direniþ hareketi yok.

“Bu, direniþ hareketlerini eleþtirmeyelim demek deðil.
Çoðunda demokrasi yok, ‘liderleri’ putlaþtýrýlýyor, bir vizy-
onlarý yok. Ama en önemlisi çoðu baský altýnda ve yeterli
kaynaklarý yok.

“Irak direniþi nasýl laik, feminist, demokrat ve þiddet kul-
lanmayan yöntemlerle mücadele edebilir diye reçeteler
yazmadan önce, kendi tarafýmýzda, ABD’nin ve müttefik-
lerinin Irak’tan çekilmesi için mücadeleyi yoðunlaþtýr-
malýyýz.”

Roy, öok haklý. Bütün kurtuluþ hareketleri hemen hemen
ayný sorunlarla karþý karþýyadýr. Hepsi parçalanmýþtýr,
çeþitli kanatlarý içerir ve en önemlisi emperyalist, iþgalci
saldýrýya karþý savaþmaktan soluk alacak olanaklarý yok-
tur. Direniþ hareketlerine dýþarýdan bakanlarýn görevi bu
hareket içinden cýmbýzlayarak olumsuzluklarý bulmak ve
“ah ne kötü, ne kötü” diye hayýflanmak deðil, tam tersine
kendi ucumuzdaki mücadeleyi yükseltmektir.

Irak direniþ hareketi içindeki her türlü olumsuzluðu
görenler iþgale karþý kendi ülkelerindeki savaþ karþýtý
hareketi ne kadar güçlü bir biçimde inþa ederlerse o kadar
baþarýlý bir katkýda bulunmuþ olurlar ve eleþtirdikleri
eksikliklerin ortadan kalkmasýna yardýmcý olmuþ olurlar.

Öte yandan Irak direniþ hareketi çok yaygýn. Bir yandan
yaygýn bir sivil direniþ var. Her gün sayýsýz kentte sayýsýz
gösteri olmakta. Zaman zaman bu gösterilere yüzbinler,
milyonlar katýlýyor.

Irak direniþi yüzlerce kentte silahlý olarak direniyor.
Diþini týrnaðýna takmýþ. Ve bu arada kimi unsurlar
(direniþçi mi yoksa mafya mý, tam belli deðil) vahþi iþler
yapýyor. Birileri esir kamplarý oluþturmuþ. B unlar kötü
ama acaba bütün hareketi baðlar mý?

Gazeteci Robert Fisk örneðin Margaret Hassan’ýn
öldürülmesi olayýna bakarak bunun büyük olasýlýkla
Baþbakan Allawi tarafýndan örgütlenmiþ olabileceðini
ifade ediyor. Felluce’nin birleþik direni,þ güçleri Hassan’ýn
serbest býrakýlmasýný isterken, Baðdat’ta direniþçiler
sokak gösterileriile ayný talebi öne sürerken Margaret
Hassan’ýn öldürülmesi sadece Felluve’yi imha etmek
isteyenlerin iþinme yaramaktadýr. Batý’daki desteklerini
arttýrmak için.

Felluce’de direniþçilerin  olduðu iddiasý ile esir kam-
plarýný yayýnlayan televizyonlar ayný anda Allawi’nin
Felluce’de hiç sivil ölmedi açýklamasýný da yayýnlamaktay-
dýlar.

Bu nedenlerle Irak direniþini eleþtirirken daha dikkatli
olmak gerekir.

Ahmet Ýnsel ve Irak direniþine karþý eleþtirel olanlarelbet-
teki Irak’ýn iþgaline de karþý çýkýyorlar. Ancak Ýnsel “insani
(...) deðerlerden taviz vermeyen geleneðin can çekiþtiðini
görüyoruz” derken aceleci davranýyor. Irak direniþini biraz
CNN, ABC, Fox TV’ye benzer bir  aðýzla, kolayca eleþtiriyor.

hakim deðil!

bbuunnuu  nneeddeenn  yyaappaammýýyyoorr??
Bence Irak'ta olanlar bir

iþgalin sadece askeri güçle
baþarýlamayacaðýnýn iyi bir
göstergesi.

ABD üç hafta içinde Irak'ý
iþgal etti, üzerinden
neredeyse iki yýl geçti, hala
bu iþgali oturtamadý.

Çünkü Amerika bütün
propagandasýna raðmen
insanlarý ikna edemiyor.
Hem Irak halký hem de
dünya kamuoyu
Amerika'nýn Irak'a aslýnda
neden gittiðini biliyor.

Ayrýca Irak halký direniy-
or. Belki herkes silahla
direnmiyor, ama mesela
Amerikalýlarýn söyledikleri-
ni yapmýyor. Herhangi bir
þehre girdiðinde Amerika
hiçbir destek görmüyor.

PPeekkii  ssiizz  IIrraakk''aa  rraahhaatt  ggiirree-
bbiilliiyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Artýk giremiyoruz. Ben en
son Temmuz'da gittim.

O dönemde gazetecilerin,
yabancýlarýn kaçýrýlmasý
olaylarý yeni baþlamýþtý.
Baðdat'ta hemen hemen hiç
gazeteci yoktu. Yollar
güvenli deðildi. Þu anda da
gazeteciler için çok tehlike-
li. Bu yüzden ben þahsen
gitmek istemiyorum.
Ayrýca tehlikeli olmasýnýn
ötesinde zaten gazetecilik
yapamýyorsunuz. 

ÝÝlliiþþttiirriillmmiiþþ  ggaazzeetteecciilliikk

ddeenneenn  bbiirr  oollaayy  vvaarr  zzaatteenn
ddeeððiill  mmii??

Evet, iliþtirilmiþ gazeteci-
likte, Amerikan ordusunun
bir bürosuna baþvuruyor-
sunuz. Haber yapmak iste-
diðiniz bölgeyi söylüyor-
sunuz. Onlar sizi bir bir-
liðin yanýna veriyorlar ve
siz o birlikle beraber gidip
haber yapýyorsunuz.

Bir sözleþme imzalýyor-
sunuz. Ve ancak o sözleþ-
menin sýnýrlarý çerçevesinde
görüntü çekebiliyorsunuz
ve yazabiliyorsunuz.
Ondan daha fazlasýný söyle-
meniz yasak. Dolayýsýyla
her þeyi bir Amerikalý'nýn
gözüyle görmek zorun-
dasýnýz.

Ben bunu tek baþýna bir
yöntem olarak eleþtiriyo-
rum. Bunun karþýsýnda
baðýmsýz gazeteciler olsay-
dý belki kabul edilebilirdi,
ama yok.

Ben hala oraya giden
"iliþtirilmiþ" gazetecilerden
birisinin, bir daha Irak'a
girememeyi göze alýp
gerçekten olan bitenleri
anlatmasýný bekliyorum. 

ÖÖzzeelllliikkllee  TTüürrkk  kkaammyyoonn
þþoofföörrlleerriinniinn  ööllddüürrüüllmmeeyyee
bbaaþþllaannmmaassýýnnýýnn  aarrddýýnnddaann
IIrraakk''ttaakkii  ddiirreenniiþþiinn  aahhllaakkllýý
oollmmaaddýýððýý  yyöönnüünnddee  bbiirr
ttaarrttýýþþmmaa  bbaaþþllaaddýý..  SSiizz  bbuu
kkoonnuuddaa  nnee  ddüüþþüünnüüyyoorr-
ssuunnuuzz??

Bizim kamyon þoförleri
Amerikalý askerlere uçak
benzini, prefabrik ev ve
gýda taþýyorlar. Dolayýsýyla
Irak halký da onlarý iþgalin
iþbirlikçileri olarak görüyor.

Tabii bunlar olmasa iyi
olur. Ama Irak'ta sadece
Türk þoförler öldürülmüy-
or, baþka yabancýlar da
öldürüldü þimdiye kadar.

Ama bence þunu bilmek
önemli, Irak'ta bir savaþ
var, iþgal var. Orasý olaðan
bir yer deðil.

Sonuçta Irak'taki direniþ
dört dörtlük organize, tek
bir liderliði olan bir direniþ
deðil. Direniþin kirlendiðini
söylemek bana biraz kolay-
cýlýk gibi geliyor.
BBuusshh''uunn  yyeenniiddeenn  sseeççiillmmeessii
IIrraakk''ttaa  nnaassýýll  bbiirr  eettkkii  yyaarraattttýý??

Bu konuda çok kesin ver-
ilere sahip deðilim, ama
özellikle Amerikan asker-
leri üzerinde kötü bir etki
yarattýðýný düþünüyorum.

Çünkü aslýnda askerlerin
hepsi Irak'tan ayrýlmak
istiyorlar. Peki Bush
seçilmeseydi Amerika
Irak'tan çekilecek miydi
diye sorabilirsiniz. Tabii ki
hemen çekilmeyecekti.
Fakat oradaki askerler
Bush'un yeniden
seçilmesinin ardýndan bu
iþin daha uzun süreceðini
ve daha kanlý olacaðýný
biliyorlar.

Zaten bugüne kadar

yaþanan sürecin askerler
üzerindeki psikolojik ve
fiziksel etkileri korkunç
boyutlarda. Çünkü askerler
korkuyorlar, kendilerini
güvende hissetmiyorlar.

PPeekkii  bbuu  iiþþggaall  nnaassýýll  ssoonnaa  eerree-
cceekk  mmii,,  eerreecceekkssee  bbuu  nnaassýýll
oollaaccaakk??

Ben bu iþgalin çok kýsa
sürede biteceðini düþün-
müyorum. Amerika
Irak'tan kolay kolay çek-
ilmeyecektir. Ama bu ola-
caksa bile bence, öncelikle
Amerikan halkýnýn tepkisi-
ni göstermesiyle olacak, ya
da en azýndan öyle olmalý
diye düþünüyorum.

Bu yazýyý tamamlamak için sayfa
8’de “Asker aileleri örgütleniyor”
baþlýklý yazýya bakýn.

rganize, tek bir liderliði olan bir direniþ deðil.
olaycýlýk gibi geliyor.”

BÝZÝM  FÝLÝSTÝN
Bir direniþin tarihçesi

Mete Çubukçu

KKaarraakkeeddii  KKiittaabbeevvii’nden
% 10 indirimli olarak

alabilirsiniz

ABD tarafýndan özgürleþtirilen Iraklý çocuklar
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Camide  bir  akþam  yemeði
Roni  Margulies

Kuzey Londra'nýn Tottenham bölgesi Ýngiltere'nin
etnik açýdan en karmaþýk bölgelerinden biri: nüfusun
yaklaþýk %40'ý etnik azýnlýklardan oluþuyor ve 150
farklý dil konuþuluyor. Kayýtlý seçmenlerin %6'ya
yakýnýnýn anadili Türkçe. Nüfus sayýmýnda %55 ken-
disini beyaz olarak tanýmlamýþ, %28 siyah, %8
Asyalý. Nüfusun %15'i müslüman.

Londra'da artýk aðýr sanayi kalmadý, ama burasý
eskiden bir sanayi bölgesiymiþ. Þimdi en büyük iþv-
eren belediye ve en etkin örgütlenmeye sahip sendi-
ka KESK'in dengi olan UNISON. Bölgedeki mahallel-
erden biri tüm Londra'da iþsizlik oranýnýn en yüksek
olduðu mahalle (%16,6). Kýsacasý, yoksul, göçmen-
lerin ve etnik azýnlýklarýn yoðun olarak yaþadýðý bir
iþçi mahallesi. Ýþçi Partisi'nin geleneksel tabanýnýn
oturduðu bir mahalle. Nitekim, 2001 genel seçim-
lerinde Ýþçi Partisi oylarýn %67'sini aldý.

Ama Tottenham, ayný zamanda, bu yýlýn baþýnda
Ýþçi Partisi'ne soldan muhalefet etmek için kurulmuþ
olan Respect koalisyonunun da doðal tabaný. Savaþ
karþýtý hareketin içinden doðan, Ýslam düþmanlýðýna
ve ýrkçýlýða karþý olan, özelleþtirmelerle iþsizliðe karþý
ve sendikal haklar için mücadele eden bir siyasi
oluþum için Tottenham genel seçimlerde önemli bir
hedef olacak.

Respect'e karþý medyanýn yürüttüðü savaþýn ana
tezlerinden biri, savaþa karþý olduðu için sadece müs-
lümanlarýn çok olduðu yerlerde oy alabileceði, müs-
lümanlarýn "gericiliðine" ödün verdiði. Bu tez solun
bazý kesimlerinde de yanký buluyor. Zaten Respect
içinde yer almayan (küçücük) sol gruplarýn eleþtirisi
(çok zaman Ýslam düþmanlýðýna varacak ölçüde) tam
da bu.

Tottenham'da bir cami ve bu camiye baðlý bir
Ýslam Kültürü Derneði var. Bu derneðin baþkaný
Abdul Ali ve genel sekreteri Bibi Khan (ikisi de
Pakistan asýllý) Respect'e yakýnlýk duyuyorlar.
Müslüman olduklarý için mi? Kýsmen öyle. Ama ikisi
de Ýngiltere'de yaþýyor, çalýþýyor ve çocuk büyütüyor.
Hayatlarýndaki temel sorun Ýslam deðil, kendileri ve
çocuklarý için saðlýk hizmetleri, eðitim sistemi, iþsiz-
lik, ücret düzeyleri ve, elbet, ýrkçýlýk. Tüm bu konular-
da herhangi bir Respect üyesi ile ayný þeyleri
düþünüyorlar. Bugüne kadar tüm azýnlýklar gibi hep
Ýþçi Partisi'ne oy vermiþler. Bugün ise, sadece savaþ
yüzünden deðil, bu nedenlerle de bir daha Tony
Blair'e oy vermeyi düþünmüyorlar. Sosyalist mi oldu-
lar? Hayýr, ama Blair'in solunda olduklarý ve bu say-
dýðým alanlarda solcularla birlikte iþ yapmak istedik-
leri açýk.

Nereden mi açýk? Aralýk baþýnda Respect için para
toplamak amacýyla cami derneðinde bir akþam
yemeði düzenlediler. Yemekleri dernek üyeleri hazýr-
ladý, hem camide hem Respect taraftarlarý arasýnda
bilet satýldý. Yemeðe 200 kiþi katýldý: 70 Respect
üyesi, 130 müslüman. Toplanan 2000 sterlin tümüyle
Respect'e verildi.

Genel seçimlerin seneye Mayýs'ta olmasý bekleniy-
or. Tottenham'da Blair'in adayýna karþý çýkacak olan
Respect adayýnýn masraflarý daha þimdiden çýktý.

Baþka  bir  dünya  mümkün
Doðan TARKAN

Ýngiliz emperyalizminin
uzun ve kanlý tarihinde ilk
kez, asker aileleri savaþa
karþý bir örgütlenme oluþ-
turdular.

Akrabalarý Irak'ta bulu-
nan (ve bazýlarý ölmüþ
olan) 11 ailenin temsilcisi
Ekim ayýnda Tony Blair'in
Baþbakanlýk Konutu'nun
önünde bir basýn toplan-
týsý yaparak AAsskkeerr  AAiilleelleerrii
SSaavvaaþþaa  KKaarrþþýý örgütünün
kuruluþunu ilân ettiler 

Irak savaþý sonucunda
hem kiþisel olarak
yaþadýklarý, hem genel
olarak yaþanan acýlardan

kimi sorumlu tuttuklarýný
Konut'un kapýsýna siyah
bir çelenk býrakarak
belirten aileler daha sonra
Parlamento'nun önünde
savaþ karþýtý bir gösteriye
katýldýlar.

Medyanýn yaygýn ilgisini
toplayan örgüt hakkýnda
BBC televizyonu "Blair
için bir kriz daha" yoru-
munu yaptý.

Bu ayýn ilk haftasýnda,
AAsskkeerr  AAiilleelleerrii  SSaavvaaþþaa
KKaarrþþýý'nýn önde gelen isim-
lerinden, oðlu Gordon
Basra'da ölen RRoossee  GGeennttllee
yine haberlerdeydi.

Felluce katliamý sýrasýnda
Amerikan askerleri
tarafýndan evi bombal-
anan ve 8 kiþilik tüm
ailesini kaybeden AAyyþþee
SSaalliimm adlý 4 yaþýnda Iraklý
bir kýz yaralý olarak
Ýngiltere'ye getirilmiþ,
Manchester'de bir has-
tanede yatýyordu. RRoossee
GGeennttllee, elinde hediyelerle
Ayþe'yi hastanede ziyaret
etti.

Oðlu Irak'ta ölen bir
kadýnla tüm ailesi ölen
küçük bir kýzýn kucak
kucaða resimleri Tony
Blair'e bir þey ifade

etmemiþ olabilir, ama
savaþ karþýtý hareketin
asker ailelerine bile sirayet
etmiþ olmasýný kara kara
düþünüyor olduðundan
kuþkumuz olmasýn.

Amerika’dan sonra
Ýngiltere’de de asker
ailelerinin örgütleniyor
olmasý savaþ karþýtý
hareketin yaygýnlaþmakta
olduðunu da gösteriyor.

AAsskkeerr  AAiilleelleerrii  SSaavvaaþþaa  KKaarrþþýý
öörrggüüttüünnee  uullaaþþmmaakk  iiççiinn
wwwwww..mmffaaww..oorrgg..uukk

Ýngiltere'de

Asker Aileleri Savaþa Karþý

Bu yazý dizisi gelecek sayýdan itibaren devam edecek.

Asker Aileleri Savaþa
Karþý örgütüne,

Amerika'da Asker
Aileleri Seslerini
Yükseltiyor'un üyesi olan
1900 aile adýna sizleri
selamlýyoruz. Bizler,
yalanlar temelinde
baþlatýlmýþ olan, akra-
balarýmýzýn ve sevdikler-
imizin gönderilmiþ
olduðu, savaþmýþ olduðu,
ileride gönderilebilecek
olduðu ve ölmüþ olduðu
Irak savaþýna karþý sesler-
imizi yükseltiyoruz.

Üyemiz olan Dante

Zappala'nýn sizin de
kuruluþ toplantý ve etkin-
liklerinizde bulunabilmiþ
olmasýndan çok mem-
nunuz. Belki de bildiðiniz
gibi, Asker Aileleri
Seslerini Yükseltiyor
(Military Families Speak
Out, MFSO) iki yýl önce
bu ay, iki asker ailesinin
Irak'ýn iþgal edilmesini
engelleyebilmek için ses-
lerini yükseltmeleriyle
kuruldu. Bugün üye
sayýmýz neredeyse 2000
aileye ulaþtý ve her gün
yeni aileler bize katýlýyor.

Ülkemizin tüm eyalet-
lerinde (50 eyaletin hep-
sinde) üyelerimiz var.
Ayrýca, Porto Rico,
Almanya ve birkaç baþka
ülkede, sevdikleri ABD
silahlý kuvvetleri üyesi
olan üyelerimiz var.

Sizinle birlikte çalýþarak,
bu yasadýþý ve ahlâkdýþý
savaþa son vermek için
ülkelerimizin ikisinde de
asker ailelerinin sesini
yükseltmekten gurur
duyacaðýz. Kuvvetiniz,
cesaretiniz ve insan
sevginiz için teþekkür

ederiz. Bu zor günlerde
sesiniz her zamankinden
daha deðerli! 

Barýþ ve Dayanýþma
içinde,

Military Families Speak Out 
www.mfso.org 

Asker Aileleri Seslerini
Yükseltiyor üyesi Michael
McPhearson, geçtiðimiz
Ocak ayýnda Ýstanbul'da
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun düzen-
lediði Savaþsýz Bir Dünya
Ýçin Uluslararasý Buluþma
konferansýna katýlmýþtý.

Amerika'da Asker Aileleri Seslerini Yükseltiyor'dan
Ýngiltere'de Asker Aileleri Savaþa Karþý'ya mesaj:

““BBeenniimm  bbiirr  ooððlluumm  ööllddüü..  OOnnuunn  ttüümm  aaiilleessii  ööllddüü..

Ýþgalin  çirkinliðine  karþý  ezilenlerin  birliði

Hollanda

Sosyal Forum toplandý
Bu sene Hollanda Sosyal Forum’u ilk toplantýsýný yaptý.

4200 kiþinin katýldýðý sosyal forumda canlý tartýþmalar
yaþandý.

Hollanda Sosya Forumu ýrkçýlýðýn çok arttýðý bir
dönemde gerçekleþti ve bu nedenle Irkçýlýk, islam
korkusu gibi konular tartýþmalarýn çoðuna hakim oldu.

Bilindiði gibi Kasým ayý baþýnda bir rejisörün bir müs-
lüðman tarafýndan öldürülmesini ýrkçý örgütlenmeler
kullanmaya baþladýlar. Bir çok camii ve göçmen iþçilerin
kullandýðý okullara yangýn bombalarý atýldý.

Sosyal Foruma katýlanlar önümüzdeki dönemde
ýrkçýlýða karþý bir tkampanya baþlatma lararý aldý.
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DDooððaann  TTAARRKKAANN

Son 15 yýldýr sol hareket
Türkiye’de gerilemektedir. Bu
gerileme sosyal demokrasiden
baþlayarak daha sola kadar
uzanan bütün bir hareketi kap-
samakta.

Her seçimde istisnasý bir
biçimde  sol bir öncekine göre
daha kötü bir sonuç almakta.
Sola bakan, solu umut olarak
görenler azalmakta.

Sosyal demokrasi kadar
sosyalist solun oylarý da
düþmekte.

Kimileri sosyalistler için seçim-
ler önemli deðildir diyebilir.

Öncelikle, iktidara gelme aracý
olarak seçimler önemsiz olabilir
ama gücünü sýnama açýsýndan
önemlidir. Bu nedenle deðil mi
ki hemen her sosyalist grup
olanak bulduðu an seçimlere
katrýlmaya çalýþmaktadýr. Son
derece küçük sosyalist gruplar
dahi seçimlere katýlmanýn
araçlarýný oluþturmaya çalýþmak-
tadýr.

Seçimlere katýlmakta göster-
ilen bu heyecanýn baþlýca
nedeni, seçimlerin geniþ ve
oldukça özgür bir propaganda
olanaðý vermesi.

Ne var ki bütün bu gruplarýn
aldýklarý sonuçlar açýkçasý
felakettir. Son yerel seçimlere
katýlan bir sosyalist grubun
baðýmsýz adayýnýn Ýstanbul’un
bir seçim bölgesinden aldýðý
100’ün altýndaki oyu baþarý
olarak görmeye çalýþmasý, ya da
bir baþka partinin oylarý her iki
seçimde de binde 2 olmasýna
raðmen bu kez baþarý olarak
görmeye çalýþmasý, ceya
ÖDP’nin oylarýnda büyük bir
düþüþ olmasýna raðmöen Hopa
belediyesini kazanmýþ olmasý,
bütün bunlar sonuçlarýn felaket
olduðunu gösteriyor.

Son olarak ise, 3 Kasým fenel
seçimlerine kurulan, ÖDP ve
sosyal demokrasiyi içermeyen
seçim bloüu, ardýndan, yerel
seçimlerde kurulan ve bu kez
ÖDP ve sosyal demokrasiyi de
içeren seçim bloðunun aldýðý
sonuçlar, en baþtan yaptýðýmýz
tesbitin ne denli doðru olduðu-
nun belki de en somut kanýt-
larýdýr. Her iki seçim ittifaký da
Kürt hareketine raðmen aðýr
yenilgiye uðramýþtýr.

Seçimleri bütünüyle küçüm-
seyen, hiç bir seçime katýlmayan
ve hatta belki de boykot çaðrýsý
yapan sol için de durum baþarýlý
deðil. Bunun için de çeþitli kitle
eylemlerine ve bu eylemlerdeki
solun gücüne bakmak yeterli.
Son olarak 20 Kasým eyleminde
en büyük sol kortejin 5-600 kiþi
olmasý, bütün solun 100 bin
kiþide sadece 2 bin kiþi olmasý
yeterli deðil mi?

Veya son 1 Mayýs gösterisinin
cýlýzlýðý sollun durumunu anlat
mýyor mu?

Sosyalist Ýþçi gazetesi solun
güç kaybettiðini sürekli anlatýr.

Çünkü önce durumu net bir
biçimde görmek gerekir. Güç
kaybediyoruz.

Sonra, ndenelerini aramak
gerekir.

SSooll  nneeddeenn  ggeerriilliiyyoorr??

Solun gerilemekte olmasýnýn
en önemli nedeni 1989’da olaný
kavrayamamýþ olmasýdýr.

1989’da yýkýlan duvarý hala
burjuvazi ile ayný aðýzdan
sosyalizmin yýkýlýþý olarak
görenler, yýkýlanýn ne olduðu
konusunda bir sýçrama yapa-
mayanlar, son tahlilde  yýkýlaný
sosyalizm olarak anlatanlardýr.
Yýkýlan SSCB’yi, Gürcistan’ý,
Doðu Almanya’yý, Bulgaristan’ý,
General Jaruzelski’nin
Polonya’sýný sosyalizm olarak
anlatmaya devam ederseniz,
hala yaþayan Küba veya Kuzey
Kore’yi sosyalizm olarak anlat-
maya devam ederseniz, “ama
saðlýk sistemi parasýz” diye
Küba’yý savunmaya çalýþýrsanýz,
sosyalizmin geliþme þansý ola-
maz.

Solun gerilemesinin tamam-
layýcý bir nedeni ise kýsaca sek-
terliktir. Yanlýþ, emekçi yýðýnlar-
dan uzak bir dünya özlemini
sosyalizm diye anlatan bir sol
bir de bütün geliþmelerde sek-
ter bir tutuma sahip olunca
emekçi yýðýnlardan iyice kop-
maktadýr.

Her olayda sadece partisini,
örgütünü öne çýkarmaya
çalýþan, hareketi inþa etmeyi,
geniþletmeyi hemen hemen hiç
düþünmeyen bir sol sonuç
olarak daralmaktadýr.

Artýk, 10-15 kiþilik “basýn açýk-
lamasý eylemleri” kabul görür
oldu. Geçenlerde altý parti ve
IHD’nin ortak basýn açýklamasý-
na 23 kiþi katýldý. Bu altý parti
içinde adý olmayan DSÝP, 2 kiþi-
lik katýlýmýyla DEHAP’dan sonra

ki büyük gruplatdan birisini
oluþturmaktaydý!

SSeennddiikkaallaarr  vvee  kkiittllee
öörrggüüttlleerrii

Solun gerilemekte olduðunun
en çarpýcý bir diðer örneði ise
sendikalar ve kitle örgütlerinde-
ki durumdur.

Sol siyasetin yaný sýra solun
etkin olduðu sendikalar ve diðer
kitle örgütlerinde zor günler
yaþanmaktadýr.

Ýþte KESK. Giderek harekete
geçirebildiði emekçi sayýsý
düþmektedir. Bir çok eyleme
katýlýmý son derece küçüktür.
Ýþte DÝSK. Kimi sendikalarý ve
þubeleri saðýn eline geçerken
eyleme katabildiði gücü varla
yok arasýndadýr.

Diðer kitle örgütlerinde de
hemen hemen ayný gözlemi
yapabiliriz.

Bu gerilemenin de asýl nedeni
var olan soldur. Emekjçi yýðýn-
larda uzak bir sosyalizm propa-
gandasý ve sekterlik sendikalarý
ve bütün diðer az ya da çok
etkin olunan örgütlenmeyi
güçsüzleþtirmektedir.

Emekçi örgütlenmeleri güç
kaybederken elbette solda daha
hýzlý güç kaybetmektedir.

Memurlar için çýkarýlan güdük
sendika yasasýnýn çýkýþýna diren-
emeyen KESK, bugün de Eðitim-
Sen’in kapatýlmasýna direne-
memektedir. Ayný þekilde kamu
personel yasasýna karþý da tüm
sendikal hareketin bir direniþ
gösterdiði söylenemez.

Bütün bu gerilemelerde solun
her türlü sendikal örgütlenmeyi
dernek gibi, ya da sol örgütler
gibi ele almasý etkindir.

Günlük mücadelenini küçüm-
senmesi ve yerine soyut bir
“siyasal mücadele” kavramýnýn
geçmesi, “siyasal mücadele”nin
ise çarpýk sosyalizm anlayýþýnýn

anlatýlmasý olarak kavranmasý
emekçileri soldan, solun etkin
olduðu her türlü örgütlenmeden
uzaklaþtýrmaktadýr.

HHaarreekkeettiinn
ggeerrççeekk  bbooyyuuttllaarrýý

Oysa, Türkiye’de sosyalist
hareketin içinde olduðu durum-
dan tamamen farklý boyutlarda
bir hareket var. Her yerden
fýþkýrýyor.

Savaþ karþýtý hareketin göster-
diklerine geçmeden, kýsaca
GDO’ya Hayýr Platformu’na
deðinmek istiyorum.

Bu Platform kurulmasýndan
çok kýsa zaman sonra yaptýðý ilk
kampanyasýnda bir ay da 80 bin
imza topladý. sadece bu bile
hareketin geliþmeye,örgütlenm-
eye ne denli hazýr olduðunu
göstermekte. Ayrýca artýk çok
sýk bir biçimde çeþitli konularda
kampanyalar, koalisyonlar, plat-
formlar kurulduðunu görüyoruz.
Hýzlý bir örgütlenme ve mücadel-
eye çok çeþitlia lanlarda atýlým
var.

Ýnsanlar soldan umudu
keserek kendi baþlarýna yeni
mücadele alanlarý ve bu alanlara
dönük örgütlenmeler oluþturuy-
orlar.

Savaþ karþýtý hareket ise baþlý
baþýna önemli bir olay.

Bilindiði gibi, savaþ karþýtý
hareketin bütün eylemleri bek-
lendiði kadar büyük olmadý.
Çeþitli ülkelerde çok daha
büyük savaþ karþýtý gösteriler
olurken Türkiye’de göreceli
olarak daha küçük eylemler
oldu.

Bunun da baþlýca nedeni var
olan sekter soldur. Savaþ karþýtý
örgütlenmeleri bile “sivil toplum
örgütlenmesi” olarak taným-
layan bu sol besbelli ki anti-
emperyalizmi sivil toplumculuk
olarak görüyor. Savaþ karþýtý

hareketi “iktidar hedefi yok”
diye suçlayanlar emperyalizme
karþý mücadele etmek isteyen-
leri yok sayýyor.

1 Mart’ta tezkerenin oylan-
masýndan hemen önce yapýlan
gösteriden ve 27 Haziran’da
NATO zirvesi ve Bush’un
Türkiye’ye geliþi nedeniyle
yapýlan gösteriden önce yapýlan
sokak çalýþmalarý büyük emekçi
yýðýnlarýn durumunu açýk bir
biçimde göstermektedir.

Bu çalýþmalarda açýlan stand-
lara ilgi tek kelime ile muazza-
mdý. Daðýttýðýmýz bildiriler kapýþ
kapýþ gidiyordu. Hemen herkes,
istisnasýz savaþa karþý birþey
yapmak istiyordu. Ýþte bu hava
örgütlenmeye son derece
yatkýn, istekli muazzam bir
gücün varlýðýný göstermektedir.
Þimdi görev bu yýðýnlarý örgütle-
mektir.

EEmmeeððiinn  yyeennii  sseessii

Sol emeðin sesi olmayý hede-
fler. Ancak, var olan solun bunu
yaptýðýný, yapabileceðini düþün-
mek mümkün deðil. Günün
ihtiyacý yeni bir sesin örgütlen-
mesidir.

Emeðin yeni sesi yukardan
aþaðý inþa edilemez. Aþaðýdan
yukarý kurulmak zorunda. Yani
savaþ karþýtý hareketten ve
çeþitli baþka kampanyalardan,
yoðun bir dýþa dönük faaliyetten
ve daha da yoðun bir tartýþ-
madan geçer.

Birlik, tartýþmadan oluþamaz.
Bu nedenlebiz bir yandan
antikapitalist forum türü tartýþ-
malar düzenlemek, diðer yan-
dan savaþa ve yeni liberal poli-
tikalara karþý her kampanyada
yer almak, bu kampanyalarý
güçlendirmek, yeni aktivistlerle
buluþmak için mücadele etmek
zorundayýz, hem de aktivistlerin
yoðun tartýþmasýný örgütlemek
zorundayýz.

Emekçi yýðýnlara dönük
faaliyet daha fazla aktivisti bir
araya getirirken, tartýþma süreç-
leri bu aktivistlerin harekete
nasýl müdahale edeceklerini
tartýþacaktýr. Bu iki süreci
geliþtirebildiðimiz ve tek bir
sürece dönüþtürebildiðimiz
ölçüde yeni, emekçi yýðýnlara
güç veren bir ses oluþturmak
mümkündür.

Emeðin yeni bir politik sese ihtiyacý var

Hareket ve devrimci partinin
inþaasý konularýnda aþaðýda-

ki yazýlar oldukça yararlý.
Her iki makale de Sosyalist

Ýþçi satýcýlarýndan ve
Karakedi Kitabevi’nden

istenebilir.

AAnnttii-kkaappiittaalliisstt  hhaarreekkeett  vvee
ddeevvrriimmccii  ssooll

Alex Callinicos
PPaarrttiinniinn  ÝÝnnþþaaaassýý

John Reeds
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DEVRÝMCÝ  SOSYALÝST  ÝÞÇÝ  PARTÝSÝ
Uluslararasý Sosyalizm Hareketi ile, dünya küreselleþme karþýtlarýyla, 

anti-kapitalistlerle, savaþ karþýtlarýyla iliþki kurmak istiyorsanýz
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BBeeyyooððlluu:: 0536 - 259 73 64 KKaaddýýkkööyy:: 0536 - 637 81 99
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BBaallýýkkeessiirr:: 0555 - 398 86 45 BBuurrssaa:: 0535 - 422 39 65 
DDeenniizzllii:: 0543 - 476 27 88 KKaarraabbüükk:: 0533 - 772 54 93

Türk devletinin en tepede-
ki akýllý kafalarýnýn yeni bir
Milli Siyaset Güvenlik
Belgesi hazýrladýðý bilgisi
geçtiðimiz günlerde basýna
sýzdý. Koþullarýn deðiþtiði
ve Türkiye'nin iç ve dýþ
tehditler konusunda önce-
liklerini deðiþtirmesi
gerektiði fikri yeni bel-
genin hazýrlanmasýnýn
temelini oluþturuyor.
Devletin çeþitli organlarý
ve bürokrasi arasýnda
yazýþmalarla, el altýndan
yeni düþman tariflerinin
yapýldýðýný duyuyoruz. 

Piyango kime vuracak?
Bu güne kadar "etrafý düþ-
manla çevrili ülke" para-
noyasýnýn kaðýda
dökülmüþ hali olmaktan
baþka bir iþlevi olmayan
Kýrmýzý Kitap, içerde de
komünizm, Kürt hareketi
ve siyasal Ýslamý dönem
dönem sýralamasýný
deðiþtirse de belli baþlý
tehditler olarak öne sürüy-
ordu.
Türkiye, deðiþen koþullara
yaka uydurmaya çalýþýyor.
11 Eylül sonrasý Bush ve
kabinesinin küresel tehdit

tanýmlarý, ABD'ye eskimiþ
zincirlerle kölece bir
baðlýlýk gösteren tüm
devletlerin de tehdit
tanýmlarýný Bush'unkine
uyarlamaya zorladý.
Bush, ABD'nin öncelikli
hedefinin "terörizm"e karþý
mücadele vermek
olduðunu açýkladý. Hiç
þüphemiz olmasýn ki
Türkiye Devletinin "fikir
üreticileri" de öncelikli
düþmaný "terörizm" olarak
belirleyecektir.
Geçmiþ on yýllarýn
"bölücülük" tehdidinin

yerini bugün ABD'nin iste-
diði þekilde terörizm ala-
caktýr. Deðiþen çok bir þey
olmayacak. Bölücü sol,
bölücü Kürtler, bölücü
þeriat yerine, terörist sol,
terörist Kürtler ve terörist
þeriatçýlar geçecektir.
AKP'nin demokrasisi iþte
buraya kadar. Devletin en
gizli odaklarýyla tehdit
tanýmlarý yapmak AKP'nin
de bütün iktidarlar gibi
Türk egemen sýnýfýnýn
çýkarlarýný ve küresel ser-
mayenin politikalarýný kol-
ladýðýný göstermekte. 

Çeþitli renklerde ünifor-
malar giymiþ, çeþitli renkte
kravatlar takmýþ  insan-
larýn yaþamlarýmýzý etk-
ileyecek tehdit tanýmlarýný
boþa çýkartmalýyýz. Bu
tehdit tanýmlarýný yapan-
larýn, Susurluk çetesiyle,
faþistlerle ve mafyayla ne
kadar içli dýþlý olduklarýný
unutmayalým.
Biz de tehdit tanýmýmýzý
yapalým: Küresel sermaye,
TÜSÝAD, Bush ve poli-
tikalarý, AKP ve poli-
tikalarý!

Yeni bir Kýrmýzý Kitap daha mý? Deniz  kazasý
geliyor

Ýstanbul ulaþýmýný
merkezileþtirme adýna
bugüne kadar Türkiye
Denizcilik Ýþletmeler-
i’ne baðlý olan þehir
hatlarý iþletmeleri
Ýstanbul Büyük Þehir
Belediyesi’ne
devrediliyor.

Þehir Hatlarý’nýn
oldukça yaþlý olan
gemilerle verdiði
hizmet büyük ölçüde
bu gemilerde çalýþan
denizcilerin bilgileri ve
çabalarý ile sürü-yor.

Türkiye Denizciler
Sendikasý’na üye olan
denizciler þimdi iþten
atýlma tehlikesi ile
karþý karþýya.

Büyük Þehir
Belediyesi TDÝ gemici-
lerini iþten atarak yer-
lerine deneysiz gemi-
ciler almayý planla-
makta. Bu ise denizde
ciddi bir faciaya dav-
etiye çýkarmakla eþ
anlamlý.

Büyük Þehir Beledi-
yesi diðer taraftan özel
motorlarý da þimdiki
denizcilik iþletmesi
gemilerinin yaný sýra
iþletmeyi planlýyor. Ye-
tersiz küçük ve yavaþ
olan bu motorlarla de-
nizdi bir facia olasýlýðý
daha da artýyor

EEððiittiimm-SSeenn  kkaappaattýýllaammaazzÞirketler teþhir
edilmeli.....

GDO'ya Hayýr Platformu
kampanya deðerlendirmesi
ve yeni yönelimleri konuþ-
mak üzere toplantý yaptý.
Toplantýya 25 kadar
aktivist katýldý.

Bir ayda 100.000 imza
toplanmasý baþarýldý.

Kampanyanýn diðer bir
baþarýsý da Tarým Baka-
ný'nýn Canavar Balon etkin-
liðini ziyaret etmesi ve Ulu-
sal Biyo Güvenlik Komite-
si'ne platformunda davet
edilmesi oldu. Kampanya-
ya katýlan aktivistler açýsýn-
dan yapýlan deðerlendir-
meler de oldukça olumluy-
du.

Hemen herkes kampanya-
nýn ulusal ölçekte konuþu-
luyor olmasýndan, GDO-
'nun tehlikelerinin  kamu-
oyuna yaygýnca duyurul-
masýndan memnun kaldýk-
larýný ifade ettiler. Önü-
müzdeki süreçte yapýlmasý-
na iliþkin tartýþma ise kam-
panyanýn politik perspek-
tifine iliþkindi.

Kampanyanýn anti-kapi-
talist bir noktadan  hareke-
tle þirketleri teþhir etmesi
gerekliliði konusunda or-
taklaþýldý. Kimi arkadaþlar,
Ünilever, Nestle gibi þirket-
lere iliþkin çeþitli eylemlilik-
ler yapmayý önerdi.

18 Aralýk tarihinde "Elleri
Soframýzda" toplantýsýyla
ilgili bilgi verildi. Toplan-
týya platform aktivistleri
davet edildi. Toplantý ara-
sýnda pek çok arkadaþ pan-
elin el ilanlarýný daðýtmak
üzere aldý.

Ayrýca 19 Mart tarihinde
Irak'ta ki iþgale karþý
yapýlacak mitinge çaðrý
yapýldý. Katýlýmcýlar
Irak'taki iþgalle GDO soru-
nunu hemencecik baðladý-
lar. "ABD Irak'ta GDO'lu
tarým yapýyor" 19 Marta
yapýlacak mitinge olumlu
baktýklarýný söylediler.

Baþlarda üzeri kapatýlmaya çalýþýlan
Mardin-Kýzýltepe'deki yargýsýz infaz
olayý yapýlan eylemler sonucu gündeme
geldi.

Kýzýltepe'de bir baskýn sonucu baba-
oðul iki kiþi öldürülmüþ ve sonucunda
valilikçe bu kiþilerin terörist olduðu ve
devlet güçlerine ateþ açtýðý açýklanmýþtý.
Olay sonucunda on iki yaþýnda bir
çocuk öldü.

On iki yaþýnda bir çocuðun 'terörist'
olamayacaðý gün gibi ortada. Yapýlan
eylemler ve gösterilen tepkiler sonucu

bu olayý araþtýrmak için gönderilen mil-
letvekilleri "olayýn bir çatýþma sonucu
olmadýðý kanaatindeyiz" diye açýklama
yaptý.

Bazý güvenlik görevlileri açýða alýndý.
Muhtemelen yargýlama sonucunda daha
önceki benzerleri gibi yine ceza alan
olmayacak ve olay unutturulmaya
çalýþýlacak.Türkiye'nin ne kadar
'demokratik' bir ülke olduðunu gösteren
bu olay, olsa olsa demokrasinin
mücadeleyle kazanýlabileceðinin bir
kanýtý olabilir.

Bakýrköy'de CHP Kadýn Kollarý'nýn
baþlattýðý, madde baðýmlýsý çocuklarý
topluma kazandýrmayý amaçlayan imza
kampanyasý, ardýndan tartýþmalarý da
baþlattý. CHP'li Bakýrköy Belediye
Baþkaný'nýn sokak çocuklarýný
Yassýada'da toplayýp orada iki yýl
boyunca 'eðitmeyi' önermesiyle alevle-
nen tartýþmalar, protestolarla devam
ediyor. 

CHP'li Baþkan Ateþ Ünal Erzen'e göre
sokak çocuklarý Bakýrköy halkýnýn huzu-
runu kaçýrýyor. AMATEM'in
Bakýrköy'de hizmet veriyor oluþundan
rahatsýz olan belediye baþkanýnýn önerisi
ise sokak çocuklarýný þehir dýþýna, hatta
bir adaya sürgün etmek. Yani belediye
baþkanýna göre, sorun gözler önünde

yaþanmadýðý zaman çözülmüþ oluyor.
Mükemmel bir belediyecilik anlayýþý…

Baþkan'ýn gaflarý konu medyaya yan-
sýdýktan sonra da devam etti. Ateþ Ünal
Erzen Ýstanbul'daki 2300 sokak çocuðu-
nun 'suça eðilimli' olduðunu söylüyor.
Dolayýsýyla bu kiþilerin toplumdan tecrit
edilmesinde akla, mantýða aykýrý bir yan
yok. 

Bazý istatistiklerden yola çýkarak insan-
larý damgalayabileceðini düþünen bu
anlayýþa tepkiler gelmekte gecikmedi.
Bakýrköy Belediyesi önünde Ýnsan
Haklarý Derneði bir basýn açýklamasý
yaptý. Ayrýca bazý CHP'liler Bakýrköy
Belediye Baþkaný'ný protesto ettiklerini
açýkladý.

AKP'nin haksýz, art
niyetli ve þovenist saldýrýsý
7 Aralýk'ta Kadýköy
Meydaný'nda biber gazý
olarak sürdü.

Eðitim-Sen'in kapatýl-
masý istemiyle açýlan
davanýn yeniden
görüþüleceði gün
Ankara'da yapýlacak
eyleme önden gitmek
isteyen eðitim emekçileri
ve Eðitim-Sen'in kapatýl-
masýna karþý olanlar
polisin þiddetli saldýrýsýyla
karþý karþýya kaldýk.

Beþiktaþ Ýskelesi önünde-
ki Meydan'dan yapýlan
basýn açýklamasýna yak-
laþýk 500 kiþi katýldý. Basýn
açýklamasýndan sonra,
Ankara'ya önden gidecek
arkadaþlarýmýzý yolcu
etmek için "Eðitim-Sen
Kapatýlamaz" pankartýnýn
arkasýnda kortej oluþturup
caddeyi kapattýk ve
yürüyüþe geçtik.

Önümüz Çevik Kuvvet
tarafýndan hýzla kesildi.
Sendikanýn ses aracýna el
koymak isteyen polislere
karþý direnirken, Çevik
Kuvvet gayet çevik bir
þekilde son hýzla gaz bom-
balarýyla saldýrdý.

Ýlk saldýrýda 16 kiþi göz
altýna alýndý, bir öðretmen
baþýndan yaralandý.

Saldýrýya öfkeli emekçiler
bir süre Kadýköy’ün ara
sokaklarýnda direndikten
sonra hep birlikte
Kadýköy'de Altý Yol’da bir
kez daha buluþtuk.

Yeniden yürüyüþe
geçtiðimizde polis
yeniden biber gazý sýkarak
saldýrdý. Yine göz altýlar
ve yaralanmalar oldu.
Yeniden daðýlan kortej
Eðitim-Sen 2 Nolu

Þube'nin önünde buluþtu.
Burada alýnan karar

gereðince bir kez Altý Yol
noktasýna yöneldik. Polis
slogan atýlmamasý kaydýy-
la yürüyüþe izin verdi.

Polisin yürüyüþ gibi en
basit demokratik talebe bu
kadar seri ve keskin bir
biçimde saldýrmasý, AKP
hükümetinin Eðitim-Sen'i
düþmaný olarak gören
yaklaþýmýnýn bir ürünü.

Gözaltýna alýnan
arkadaþlarýmýzýn, biber
gazýndan fenalýk geçiren
eðitim emekçilerinin ve
Ankara'daki davaya
önden gitmek için
fedakarca yola çýkan
arkadaþlarýmýz için yapa-
bileceðimiz bir þey var:
Ankara'daki Eðitim-Sen
eylemine destek olmak, bu
eylemi büyük, ama çok
büyük yapmak için bir
kampanya halinde
örgütlenmek.

Bunun sonucunda
AKP'ye Eðitim-Sen'i kap-
atmaya cüret edemeye-
ceðini de göstermiþ ola-
caðýz.

Öte yandan, hükümetin
Eðitim-sen’e saldýrýsý tüm
emek hareketine
saldýrýsýnýn sivri ucu.
Eðitim-Sen’i kapatmayý
baþarýrlarsa ardýndan
KESK’e ve ardýndan da
diðer sendikalara saldýr-
mak çok daha kolay ola-
cak.

Eðitim-Sen’e saldýrý bir
yandan da AB için
çýkarýlan yasalarýn ne
denli göstermelik olduðu-
nun çok iyi bir göstergesi.

Bilindiði gibi Eðitim-Sen
andilde eðitim hakkýný
tüzüðüne koyduðu için
kapatýlmaya çalýþýlýyor.

GDO’ya hayýr

Sokak çocuklarýna sürgün

Bu cinayetin hesabý verilmeli

Eðitim-Sen’in duruþmasý 10 Aralýk günü Ankara’da.
Eðitim-Sen’in bu gösterisine katýlalým. 



AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm

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

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,
ddeevvrriimm

-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem
reformlarla köklü bir þekilde
deðiþtirilemez, düzeltile-
mez.

-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip
kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye
sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþ-
tur.

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr. Sosyalistler
baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.

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

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

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 kurtuluþ hareketlerini
desteklerler.

-Rusya deneyi göstermiþtir
ki, sosyalizm tek bir ülkede
izole olarak yaþayamaz.
Rusya, Çin, Doðu Avrupa ve
Küba sosyalist deðil, devlet
kapita-listidir.

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

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii

-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesi-
mi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn
yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma ile
inþa edilebilir.

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

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

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  
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20  Kasým  neyi
gösteriyor?

Aslýnda 20 Kasým Emek
Platformu eylemi açýk bir
gerçeði bir kere daha gös-
terdi.

80 ila 100 bin arasýnda
emekçi Ankara’ya geldi.
Ortak bir ruh haliyle.
Mücadele etmek istiyor-

lardý. Sloganlar ortakdý,
talepler ortakdý.

Ama sol her zamanki gibi
bu havanýn tamamen
dýþýndaydý. Yürüyüþün
arkasýnda toplam 2000 -
2500 kiþi. Sayýsýz gruba
bölünmüþ halde. Hepsi bir-
birini sayýyor, kaç kiþi
diye! Oysa ne önemi var.
Ýþte toplam yüzde 2. En
kalabalýk olan binde 5.
Yaklaþýk seçim sonucu. Bir

grup diðer gruptan büyük
olsa ne olur. Bir grup diðer
gruptan söz gelimi 10 kere
daha büyük olsa ne fark
eder. Aradaki fark sayýyla
ifade edildiðinde 100 - 150
kiþi.

Peki ne yapmak lazým.
Açýk ki bu sekter sol
ortamdan çýkýp harekete
bakmak gerekiyor.

Ýþçilerin, emekçilerin,
toplumun genel havasýna

katýlmak gerekiyor.
Yürüyüþteki iþçiler

Sosyalist Ýþçi’yi sevgiyle
karþýladýlar. Kapaktaki Irak
Halký Direniyor sloganýna
katýldýlar.

Yapýlmasý gereken açýk ki
bu emekçilerle buluþmak,
bir araya gelmek ve
emeðin güçlü sesini inþa
etmek için kollarý sývamak.

CC..  GGEENNÇÇ

YYEENNÝÝ  BBÝÝRR

SOL
ÜZERÝNE

TARTIÞMALAR

Futbol  üzerinden
meþrulaþtýrýlan  þiddet

21 Kasým Pazar akþamý oynanan Beþiktaþ-Rizespor
maçýnda taraftarlar arasýnda çýkan kavgada 16 yaþýndaki
Cihat Aktaþ'ýn býçaklanarak ölmesinden sonra medyayý
futbol ve þiddet baðlantýsý tartýþmalarý kapladý. Fakat
tartýþma kýsa sürede teknik önlemlere indirgendi.

Medyanýn akýllý kafalarý þu önemleri talep ettiler:
-Stadyum polisleri oluþturulsun, polisiye önlemler týr-

mandýrýlsýn,
-Stadyum merdivenleri boþ tutulsun,
-Turnikeler bir kiþinin geçebileceði hale getirilsin,
Önerilerin özeti, maçlarý polis baskýsý altýnda izlemek,

maçlara polis kordonu altýnda girmek.
Bugünlerde ise bir baþka öneri öne çýkartýlmaya baþ-

landý.  Reklamcýlar ve halkla iliþkiler uzmanlarý, azalan
futbol izleyicilerinin sayýsýný yeniden artýrmak için
göreve çaðrýlýyor. "Haydi kýzlar maça". Bu öne çýkartýlan
yeni sloganlardan birisi.

Türkiye'de çok uzun bir süredir, devlet-mafya-siyaset-
futbol iliþkisinde suç iþleyen her unsur kýsa sürede
kahraman haline getirildiði için futbol merkezli bu tartýþ-
ma tek baþýna eksik kalmakta. Çýlgýn bir rekabete, kör bir
kar güdüsüne dayalý çaðdaþ futbol, olaðanüstü paralara
hükmettiði için, futbol uzun bir zaman önce oyun
olmaktan çýkýp, savaþ arenasýna dönüþmüþ vaziyette.

Neo liberal politikalar, futbolu da belirliyor. Hem
endüstrileþmiþ bir kar ve rekabet alaný olarak futbolu
belirliyor, hem de maçý izlemeye giden seyircilerin
toplumsal koþullarýný sarsarak belirliyor. Adý bile anýl-
mayan iþ güvencesi, korkunç boyutlardaki iþsizlik, þid-
detli bir gelecek kaygýsýnýn yarattýðý huzursuzluk…
Endüstrileþmiþ futbol bu huzursuzluðu bir kar kaynaðý-
na dönüþtürmek için biçilmiþ kaftan. Küresel kapitalizm,
toplumun her düzeyine þiddeti yaygýnlaþtýrdýðý gibi, fut-
bolu da þiddetle ayrýlmaz bir bütün haline getiriyor.
Futbol, düzenli bir biçimde izlenen, neredeyse her hafta
3 milyar kiþi tarafýndan satýn alýnan bir mal. Futbol
pahalý bir mala dönüþtükçe, oyun olma, takým sporu
olma ve spor ahlakýna sahip olma vasýflarýný yitirdi.

Þiddetsiz bir futbol için, þiddetsiz bir hayat gerekir.
Statlardaki þiddetin kaynaðý, çeþitli taraftar gruplarý
deðildir. Hele hele yoksul ve iþsiz "varoþ gençleri" hiç
deðildir.

Seyircilere hayvan muamelesi yapan stad polisleri,
taraftarlarý kendi çýkarlarý için örgütleyen klüp yönetim-
leri, yani klüplerde yöneticilik yapan egemen sýnýf tem-
silcileri, futbolun devasa kar payýndan nemalanan faþist
mafya, dikkatleri sosyal sorunlardan her saniye futbola
kaydýran medya, futbolu bir sanayi haline getiren küre-
sel kapitalizm ve her hafta saçma sapan bir biçimde fut-
bolun 10 emrini yazan ve bunun karþýlýðýnda binlerce
dolar kazanan vasýfsýz, fanatik futbol yorumcularý.

Ýþte þiddetin kanyaðý…
NNaammýýkk  KKeemmaall  YYuurrddaakkuull

George Orwell  "1984"
adlý eserinde gayet açýk
bir baský düzeninden ve
sistemin tarihi dolayýsýy-
la insan zihnini kontrol
altýnda tuttuðu bir
dünyadan bahseder. Bir
çok insan özelinde stalin-
izm genelinde iktidar
eleþtirisi olarak yazýlmýþ
bu kitabýn bahsettiði
korkunç dünyanýn,
sosyalist(!) rejimlerin
çökmesi ile bir tehlike
olmaktan çýktýðýný
düþünüyor ve söylüyor.
Acaba gerçekten özgür
bir dünyada mý yaþýy-
oruz? Bir sistem olarak
küresel kapitalizm daha
sinsi, daha derinden
baský yapan bir
Okyanusya yaratmýyor
mu?

Soðuk savaþýn sona
ermesi ve doðu bloku
ülkelerinde devlet kapi-
talisti  rejimlerin
çökmesinden  sonra bur-
juva ideologlarý
fýrçalarýný çektiler ve kap-
italizmin yeni bir aþa-
masýný, küreselleþmeyi
yepyeni bir özgürlük
kavramý olarak boyayýp
piyasaya rakipsiz olarak
sundular-öyle ki küresel
kapitalizme, serbest
piyasa ekonomisine karþý
çýkmak utanýlacak bir þey
haline getirildi.

Medya çokuluslu þir-
ketler ve bu þirketlerden
rant saðlayan devletler
tarafýndan en büyük
denetim ve kontrol
mekanizmasýna
dönüþtürüldü.

Tarihte, kamuoyunun
iktidarlar üzerinde etkili
olmaya baþlamasýný
saðlayan medya artýk sis-
temin kamuoyunun
belleðini denetim altýnda
tutmaya yarayan bir araç
olarak kullanýlmaya
çalýþýlýyor. Ýletiþim
teknolojilerinin geliþmesi
televizyon, internet gibi
araçlarýn yaygýnlaþmasýný
ve bir ihtiyaç haline
getirilmesini yanýnda
getirdi. Medyanýn hay-
atýmýzda kapladýðý yer
her geçen gün artarken,
medya bir sektör olarak
büyümeye baþladý. Bu
büyüme medyada ser-
maye yoðunlaþmasýnýn
sonucu olarak karþýmýza
çýkýyor.

Bugün medya sahipleri
genellikle gazeteciler,
televizyoncular ve rady-
ocular deðil. Medya
sahipliðinin büyük ser-
maye elinde toplan-

masýnýn ve
tekelleþmesinin bir sonu-
cu olarak, medya artýk
tamamen bu sýnýfýn çýkar-
larý etrafýnda þekilleniy-
or.

Yüzyýlýn baþýndan beri
ortaya çýkan iletiþim
kuramlarýnýn bir çoðu
mesajda etkiyi ele alýyor.
Yani iletiþim olgusunun
altyapýsýný es geçip tama-
men izleyici üzerinde
kurduðu manipülasyonu
ölçüyor.  Medyada
mülkiyet iliþkileri her
zaman üstü örtülen oluy-
or. Haberleri hazýrlayan
medya çalýþanlarý da
aslýnda ezilen sýnýfýn bir
parçasý olmasýna raðmen
çalýþtýklarý kurumun
çýkarýna hizmet edecek
þekilde haber hazýrlamak
zorunda kalýyorlar.
Ortaya çýkan sonuç
muhtemelen kendi
kendilerini ya da birbir-
lerini manipüle eden bir
toplum oluyor.(Bkz: 1984
çiftdüþün)  

Haberlerde kullanýlan
dil bir olayý algýlamamýz-
da etkili olmakta.
Örneðin Irak savaþý
süresince yapýlan haber-
leri düþünün; bir çok
medya organýnda ABD
ve Ýngiltere iþgal kuvvet-
leri deðil koalisyon güç-
leri olarak geçiyordu.
Irak'taki savaþ ise savaþ
deðil sadece "barýþ için
bir müdahale" idi. (Bkz:
1984, "Savaþ Barýþtýrýr").
Hatýrladýðým en yakýcý iki
örnek Hürriyet gazetesi
ve Haber Türk'ün  yayýn-
larý, Hürriyet gazetesi bir
haberinde üst baþlýk
olarak þu söylemi kul-
lanýyordu : "Çuvalý unut-
tuk, Irak'ýn geleceði için
ABD-Türkiye elele".
Haber Türk ise
kamuoyunu medyanýn
savaþ çýðýrtkanlýðýna rað-
men çok ciddi biçimde
etkileyen savaþ karþýtý
harekete savaþ açmýþtý,
Haber Türk ekranýnda
tüm gün gördüðümüz
baþlýk "Manken-islamcý-
solcu ittifaký" idi.  

Medyanýn gerçek
sorunlarýn üstünü ört-
mekteki etkisi sadece
savaþla sýnýrlý deðil.
Dünyanýn büyük bir
bölümünün en büyük
sorunu yoksullukken,
televizyonlarda yoksul-
luðu en üst noktasýnda
yaþayan insanlarý dra-
matik bir müzik eþliðinde
gözyaþlarýyla izlerken
yapýlmaya çalýþýlan kendi

halimize þükredip çene-
mizi kapatmamýz. Bir
yandan da bu insanlar
için yardým kampa-
nyalarý yapan "hayýrse-
ver" medya organlarý ve
zenginlerimiz ise bize bu
konuda ne kadar
"duyarlý" olduklarýný gös-
teriyorlar oysa azýnlýk
olan bir sýnýfýn zengin-
liðinin, çoðunluðun yok-
sulluðu üzerinde yük-
seldiði gerçeðinin üzeri
örtülüyor.
Manipülasyonun tek
boyutu haberler de deðil,
kapitalizm bütün dünya-
da sosyal kazanýmlarý
yok ederken, ekonomik
saldýrýnýn ve sömürünün
boyutlarý her geçen gün
daha da artarken, bizim
sorunlarýmýz Caner'le
Tülin'in evliliði,
Bayhan'ýn katilliði
düzeyine indirgenmeye
çalýþýlýyor.

Neyse ki 1984'ün karan-
lýk dünyasýna göre bir
avantaja sahibiz. Bugün
dünyada Winston
Smithler'in sayýsý daha
fazla. Winston gün-
lüðüne þöyle yazýyor-
du:"Kahrolsun Büyük
Birader". Bugün dünyada
milyonlarýn belleði
yoðun manipülasyon
karþýsýnda diri kalmayý
baþarýyor, küresel kapi-
talizm kendi karþýt-
larýný(winstonlarý)
yaratýyor. Bugün dünya-
da milyonlar ayný anda
savaþa karþý, kapitalizme
karþý sokaklara
dökülebiliyor, Dünya
Sosyal Forumlarýnda ser-
mayenin iktidarý dýþýnda
yatay iktidar odaklarý
yaratabiliyor.

Medya temsil ettiði
çýkarlara ters olmasýna
raðmen bunu görmezden
gelemiyor. Medya artýk
insan belleðini
denetleyemiyor,
denetleyemezdi  de
zaten. Winston'unkini
denetleyemediler.  1984,
bu kara-ütopya sadece
bir tehlikeyi resmediyor,
yazýldýðý günün koþulla-
rýndan yola çýkarak
olmamasý gerekeni
anlatýyor. Yarýný resmet-
mek bizim elimizde,
günümüzün doðruluk
bakanlýðý karþýsýnda
sokakta gerçeði görmek
elimizde, Okyanusya'yý
yok etmek elimizde,
baþka bir dünyayý yarat-
mak elimizde. 

IIrrmmaakk  ÖÖzziinnaannýýrr

KKýýbbrrýýss’’ttaa  AABBDD  pprrootteessttoo  eeddiillddii
Lefkoþa'da 24 Kasým,

Çarþamba akþamý Beer
Garden önünde buluþan ve
Pizza Pronto önüne kadar
yürüyen gençler, ABD
askerlerinin Irak'taki
operasyonlarýný kýnadý

Eylem sýrasýnda oluþturu-
lan simgesel mahkemede,
"Sam Amca" yargýlandý ve
suçlu bulunarak, T-shirt
üzerinde çizilmiþ temsili
bir resmi yakýldý

Eylem sonrasý polis
eylem alanýnda daha önce-
den tanýdýðý Kýbrýslý
Rumlara kimlik sorarak
tacizde bulundu. Eylem
alanýndan bulunun kimi
Kýbrýs Rumlar da dönüþte
sivil polisler tarafýndan

kaba bir bir þekilde
yeniden kimlik kontrolüne
tabi tutularak taciz edildi

Sosyalist iþçi’nin Kýbrýs’ta
ki kardeþ örgütü Ýþçi
Demokrasisi temsilcisi
DDiinnooss  AAyyiioommaammiiddiiss, iki
toplumlu etkinliklerde,
Kýbrýslý Rumlara yabancý
muamelesi yapýldýðýný,
etkinliklere katýlmalarýna
engel olunduðunu ve bu
durumu þiddetle
kýnadýðýný söyledi.
Ayiomamidis, "kendi
ülkemizde bu tür eylem-
lerde bulunamýyoruz.
Kýbrýslý Türklerin bu tür
demokrasiyi kabul ettiðine
inanmýyorum" dedi.

KKüürreesseell  OOkkyyaannuussyyaa  vvee  GGüünnüümmüüzzüünn  DDooððBBaakk''ýý
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2001 yýlýndan bu yana gerek kamu gerek özel sektörde reel
ücretler yüzde 20 oranýnda geriledi. 1997'yi baz alýrsak,

o zaman 5 yumurta alan artýk 4 yumurta alabiliyor

Ýþte AKP
politikalarýnýn

sonucu

Açlýk sýnýrý 496
milyon lira

Yoksulluk sýnýrý
1 milyar 509

milyon lira

Asgari ücret 318
milyon lira

En düþük
memur maaþý

2005 yýlýnda
525 milyon lira

olacak

Kýsacasý,
milyonlarca

memur ve
milyonlarca

asgari ücretli
yoksulluk sýnýrý-
na ulaþma þan-

sýný bile bul-
madan yaþýyor

Milyonlarca
yoksul açlýk

sýnýrýnýn altýnda
bir gelirle yaþa-

mak zorunda

DÖRT KÝÞÝLÝK
AÝLENÝN AÇLIK

SINIRI 496
MÝLYON LÝRA,

YOKSULLUK
SINIRI 1

MÝLYAR 509
MÝLYON LÝRA

AAKKPP  33  KKaassýýmm  sseeççiimmlleerriinnddeenn  öönnccee  mmeeyy-
ddaannllaarrddaa  IIMMFF''yyee,,  zzaammllaarraa,,  iiþþssiizzlliiððee  kkaarrþþýý
bbooll  bbooll  nnuuttuukk  ççeekkttii..  ÝÝþþssiizzlliiððii  ççookk  kkýýssaa
ssüürreeddee  hhaalllleeddeecceekk,,  yyookkssuulllluuððaa  ççaarree  bbuullaa-
ccaakkttýý..

AAKKPP''llii  mmiilllleettvveekkiillii  aaddaayyllaarrýý  yyaallaann
ssööyyllüüyyoorrdduu..

AAmmaa  eesskkii  ppaarrttiilleerriinn  kkööhhnneemmiiþþ  yyaappýýssýýnn-
ddaann  ssýýkkýýllaann  vvee  ddeeððiiþþiimm  iisstteeyyeenn  kkiittlleelleerree
AAKKPP''nniinn  öönneerriilleerrii,,  TTaayyiipp  EErrddooððaann''ýýnn
vvaaaattlleerrii  ccaazziipp  ggeellddii..

KKýýssaa  bbiirr  ssüürreeddee  AAKKPP''nniinn  ddee  yyaallaannccýý
oolldduuððuu  oorrttaayyaa  ççýýkkttýý..

AAKKPP  aaççllýýððýý  ssoonnaa  eerrddiirrmmeeddii..

AAKKPP  yyookkssuulllluuððuu  ssoonnaa  eerrddiirrmmeeddii..

AAKKPP  iiþþssiizzlliiððii  ssoonnaa  eerrddiirrmmeeddii..

BBüüyyüükk  sseerrmmaayyeenniinn,,  IIMMFF''nniinn  ttüümm  ppaarrttii-
lleerrii  ggiibbii  AAKKPP  ddee  hhaallkkaa  yyaallaann  ssööyylleeddii..

TTaayyiipp  EErrddooððaann  yyookkssuulllluukkllaa  mmüüccaaddeellee
eeddeecceekk  zzaammaann  mmýý  bbuullaammýýyyoorr??

HHaayyýýrr,,  TTaayyiipp  EErrddooððaann''ýýnn  bbööyyllee  bbiirr
nniiyyeettii  yyookk!!

AAKKPP  iikkttiiddaarrýý  zzaammaannýýnnýý  SSoossyyaall

GGüüvveennlliikk  KKuurruummuunnuu öözzeelllleeþþttiirrmmeeyyee,,
ssaaððllýýkk  hhaakkkkýýnnýý  ppaarraallýý  hhaallee  ggeettiirrmmeeyyee  hhaarr-
ccýýyyoorr..

AAKKPP,,  iikkttiiddaarr  oolldduuððuu  ggüünnddeenn  bbeerrii,,
KKaammuu  EEmmeekkççiilleerrii  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu
((KKEESSKK))  iillee  uuððrraaþþýýyyoorr..  KKaammuu  ççaallýýþþaannllaarrýýnnaa
cceepp  hhaarrççllýýððýý  nniiyyeettiinnee  ""zzaamm""  yyaappýýyyoorr..
KKEESSKK''ee  bbaaððllýý  eenn  bbüüyyüükk  sseennddiikkaayyýý  tteerröörriisstt
iillaann  eeddiiyyoorr  vvee  220000  bbiinn  eemmeekkççiiyyee  mmeeyyddaann
ookkuuyyoorr..

EEððiittiimm-SSeenn''ii  kkaappaattmmaayyaa  ççaallýýþþýýyyoorr..

ÖÖnnüünnee  hhaannggii  kkaammuu  hhiizzmmeettii  ççýýkkaarrssaa
öözzeelllleeþþttiirrmmeeyyee  ççaallýýþþýýyyoorr..  SSaaððllýýkk,,  eeððiittiimm,,
TTÜÜPPRRAAÞÞ  ggiibbii……

AAKKPP,,  hhaayyaallii  bbiirr  ddeemmookkrraassii  rrüüzzggaarrýýnnaa
ssýýððýýnnaarraakk,,  eemmeekkççiilleerr  üüzzeerriinnddee  ggeerrççeekk  bbiirr
eekkoonnoommiikk  ddiikkttaattöörrllüükk  uuyygguulluuyyoorr..

SSýýrraaddaa  KKaammuu  PPeerrssoonneell  RReejjiimm  YYaassaassýý
vvaarr..  KKaammuu  ççaallýýþþaannllaarrýýnnýý  ssöözzlleeþþmmeellii  yyaapp-
mmaayyýý  vvee  bbiirreeyysseell  ssöözzlleeþþmmee  vvee iisstteeddiiððii
zzaammaann  iiþþtteenn  aattmmaa  bbaasskkýýssýýyyllaa  AAKKPP''nniinn
eekkoonnoommiikk  zzoorrbbaallýýððýýnnaa kkaarrþþýý  eemmeekkççiilleerriinn
kkaazzaannýýmmllaarrýýnnýý,,  ddiirreenniiþþ  nnookkttaallaarrýýnnýý  ddaaððýýtt-
mmaayyýý  hheeddeefflliiyyoorr..

SSýýrraaddaa,,  KKööyy  HHiizzmmeettlleerrii  GGeenneell
MMüüddüürrllüüððüü  vvaarr..  TTaayyiipp  EErrddooððaann  KKööyy
HHiizzmmeettlleerriinnii  kkaappaattmmaayyýý,,  oonnbbiinnlleerrccee
ççaallýýþþaannýý  iiþþssiizz  bbýýrraakkmmaayyýý  hheeddeefflliiyyoorr..

ÝÝþþççiilleerriinn  eemmeekklliilliikklleerrii  iiççiinn  bbiirriikkeenn  ffoonn-
llaarrýý  KKýýddeemm  ttaazzmmiinnaatt  FFoonnllaarrýýnnýý  ddaaððýýttmmaayyýý
ddüüþþüünnüüyyoorr..

VVee  iiþþssiizzlliikk,,  aaççllýýkk  vvee  yyookkssuulllluukk  ddeevvaamm
eeddiiyyoorr..

AAKKPP  yyaappaayy  bbiirr  iissttiikkrraarr  rrüüzzggaarrýý
üüzzeerriinnddee  yyaarraattýýllaann  iillllüüzzyyoonnllaa  rraahhaatt
hhaarreekkeett  eeddiiyyoorr..

AAmmaa  yyaallaannccýýnnýýnn  mmuummuu  yyaassssýýyyaa  kkaaddaarr
yyaannaarr..

HHüükküümmeett  eemmeekkççiilleerree  bbuu  ggöözzüü  ddöönnmmüüþþ
ssaallddýýrrggaannllýýððýýnnýýnn  cceezzaassýýnnýý  ççeekkeecceekk..

YYaassssýý  hheerrkkeessiinn  bbeekklleeddiiððiinnddeenn  ddaahhaa
eerrkkeenn  ggeelleecceekk..

Açlýðýn  diðer  adý:
AAKKPP  ÝÝKKTTÝÝDDAARRII


