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IRAK’TA SEÇÝMLER
AMA

YÝNE ABD
YÖNETECEK

Demokrasi gelecek diye
yapýlan seçimler tam bir
fiyasko oldu. Milyonlarca
Irak’lýya oy verme hakký
verilmedi. Necef ve
Felluce’nin harabelerinde
seçim balonu patladý

Irak halký için gene tek
çözüm direnmek

Irak’ta seçimler yapýldý.
Çok sayýda Irak’lý bu
seçimlere katýlamadý.
En baþta Amerikan iþgali
baþladýðýndan bu yana
ölen 100.000 Iraklý.
Ardýndan direnen Necef,
Felluce gibi kentlerden
kaçmak zorunda kalan
yüzbinler. Onlar hala
harabeye dönen kentlerine
dönemediler.
Irak halký bugün yeniden
insanca yaþama koþullarý
istiyor. Bugün Iraklýlar için
yaþama koþullarý Saddam
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döneminden daha kötü.
Can güvenliði yok.
Ýþsizlik hergün yükseliyor.
Hala birçok bölgede elektrik ve su yok.
Hastaneler çalýþmýyor.
Okullar çalýþmýyor.
Ve Irak, seçimlerden yine
iþgalci Amerikan ordusu
tarafýndan yönetiliyor.
Irak halký için direnmenin,
mücadele etmenin bütün
nedenleri var. Bugün 200
binden fazla Iraklý direniþ
saflarýnda.
Direniþe destek olalým...

19 Mart’ta Ýstanbul’da
iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte
sokaklardayýz

1 YTL / 1 milyon TL
Nükleer santral için start verildi

Fýrýldaktan
enerji üretmek

Nükleer Karþýtý kampanya yapan ve
Greenpeace Akdeniz Ofisi Enerji
Kampanyasý sorumlusu olan Özgür
Gürbüz ile sohbet ettik.

sayfa: 8-9

CHP’nin
bittiði kongre
CHP'nin sonu, eðer radikal sol
tarafýndan deðerlendirilebilirse
iþçi sýnýfýnýn somut talepleri
etrafýnda hareket eden, reformlar
için mücadele eden ve bu reformlarý son sýnýrýna kadar zorlayan,
iþçi sýnýfýnýn mücadeleleri içinde
yer alan, sendikal hareketle kopmaz bir bað kuran bir solun
güçlenmesi için bir fýrsat olabilir.

sayfa: 4

Yeni sol ve
antikapitalist hareket
Þenol KARAKAÞ
Kurtarýcý deðil, aktivistlerden
öðrenmesini de bilen, hareket
içinde tartýþan ve her bir öneri
sahibini kampanyanýn ve örgütlenmenin temel unsuru olarak gören
bir sol ezilenlerin mücadelesi için
yeniden bir umut olabilir.
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AB Anayasasý neden
antidemokratiktir?
F.Levent ÞENSEVER
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Ekmek, barýþ, iktidar
F. Aloðlu
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sayfa: 14

2
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SEKA iþçisi gerçekten kazanabilir
Özelleþtirme Yüksek
Kurulu'nun (ÖYK) gerekçe
göstermeden aldýðý Ýzmit
SEKA fabrikasýný kapatma
kararý Ankara 9. Ýdare
Mahkemesi tarafýndan alýnan yürütmeyi durdurma
kararýyla ertelendi. Kurban
Bayramý'ndan beri
aileleriyle birlikte fabrikayý
iþgal eden 734 iþçi direniþlerinin ilk meyvesini
böylece almýþ ve direniþin
kazanmanýn tek yolu
olduðunu bir kez daha
kanýtlamýþ oldu.
IMF politikalarý doðrultusunda özelleþtirmeye ve
kamunun tasfiyesine ara
vermeden devam eden
AKP hükümeti böylece
iþçilerden bir tokat yemiþ
oldu. Hükümet, ailelerle
birlikte üç bin kiþinin ve
Ýzmit ekonomisinin etkileneceði kapatma kararýyla asýl olarak Ýzmit
SEKA'nýn çok geniþ arazilerinin rantiyeye devrini
hedefliyor. Daha önce

"SEKA bizim namusumuzdur, kapatýlamaz!" diyen
Orman Bakaný Osman
Pepe'den ise hiç ses çýkmýyor. Selüloz-Ýþ
Sendikasý'nýn açtýðý davada
þimdilik bir kazaným elde
edilmiþ olsa da hükümetin
bu konuda geri adým
atmayacaðý çok açýk.
Özelleþtirme Ýdaresi
Baþkanlýðý bir üst mahkemeye baþvurmaya çoktan
hazýrlandý bile.
SEKA iþçisinin direniþi ve
kazanýmý elbette önemli.
Ancak 1998'de benzer bir
saldýrýya karþý direniþin
içinde yer almýþ olanlar iyi
hatýrlayacaktýr ki o gün iþçi
sýnýfýnýn çeþitli kesimlerinin birlikte direniþi bu
kapatma politikalarýný tam
yedi yýl püskürtebilmiþti.
Çünkü o günlerde SEKA
kapatýlmak istendiðinde,
Türkiye'nin çeþitli yerlerinden onbinlerce emekçi
otobüslerle Ýzmit'e taþýnmýþ
ve dönemin hükümeti,

karþýsýnda birleþik bir iþçi
sýnýfý bulmuþtu. Her konfederasyona baðlý iþçiler
SEKA'dan sonra sýranýn
kendilerine de geleceðinin
bilinciyle sýnýf kardeþleriyle dayanýþmaya
katýlmýþlardý. Bugün diðer

Deprem yetmez,
polis de gönderin!
25 Ocak günü Hakkari'de meydana
gelen depremin korkuttuðu insanlarýn
üzerine valilik kar maskeli 'güvenlik
görevlileri'ni yollayarak, yardým
gelmemesini protesto eden deprem maðdurlarýna biber gazlý, coplu ve silahlý bir
saldýrý düzenledi.
Depremin ardýndan geceyi soðukta
(AKP il binasýnýn camlarýný buz atarak
kýrmalarýndan ne kadar soðuk olduðu
anlaþýlabilir) ve sokakta geçiren insanlar,
elbette, derhal çadýr ve diðer insani
yardýmlarý beklediler.
Ancak üç günün sonunda hala yardým
ulaþmayýnca, doðal olarak sokaða
döküldüler. Valilik önüne geldiklerinde,
halkýn deðil devletin güvenliðini saðlayan
'devletin güvenlik kuvvetleri' ile
karþýlaþtýlar; coplandýlar, gazlandýlar ve
üzerlerine ateþ açýldý.
Demek ki deprem sonucu sokakta kalýp
devletten yardým talep etmek bu ülkede
yasak!
1999 depreminde onbinlerce insanýný
kaybeden ve deprem kuþaðý üzerinde
bulunduðu, her an büyük bir depremle

Genelkurmay 2. Baþkaný
Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ
geçenlerde Türk Silahlý
Kuvvetleri personelinin
%96'sýnýn yoksulluk sýnýrý
altýnda yaþadýðýný ve maaþlarýnýn iyileþtirilmesi
gerektiðini söyledi. Açlýk
sýnýrýnýn 520, yoksulluk
sýnýrýnýnsa 1.562 YTL
olduðu Türkiye'de bu
açýklama doðrudur.
Ancak, bir kez bütün subaylar için deðil, binbaþý
ve altýndaki rütbeler için
geçerli. Yarbay ve yukarýsýndaki rütbeler 1.975
ile 5.465 YTL arasýnda
maaþ almaktadýrlar. Üste-

karþýlaþacaðý yetkili aðýzlardan itiraf
edilen bu ülkenin yönetenleri depreme
deðil, sonrasýnda halk arasýnda çýkabilecek huzursuzluk ve kargaþaya müdahale
et-meye hazýr olduðunu bir kez de
Hakkari'de kanýtladý.

sendikalarýn yapmasý
gereken de ayný þeydir.
Ýþçileri ziyareti sýrasýnda
"Sadece SEKA'yý deðil tüm
Ýzmit'i iþgal edersek
kazanýrýz. Sadece SEKA'yý
deðil Türkiye'yi kurtarmak
için direniþe Ýzmit'ten
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milyon
Türkiye sýnýrlarý
içindeki kara mayýný
sayýsý!

Açlýk sýnýrý
520 YTL’ye
yükseldi
Türk-Ýþ’in yaptýðý araþtýrmaya göre 4 kiþilik bir
ailenin gýda için yapmasý
gereken harcama tutarý bir
önceki aya göre yüzde
1.18 arttý. Böylece gýda
harcamasýndaki artýþ son
bir yýl itibariyle yüzde 9.93
oldu.
Kira, ulaþým, yakacak,
elektrik, su, haberleþme,
giyim, eðitim,
saðlýk,iletiþim, kültür gibi
harcamalarýný gösteren ve
yoksulluk sýnýrý olarak
adlandýrýlan tutar ise 580
YTL oldu. Son bir yýlda
açlýk sýnýrý 47 lira, yoksulluk sýnýrý ise 143 lira arttý.

Teðmen 1.125 YTL
doktor 949 YTL
alýyor
Toplum için hangisi
daha gerekli?

Subaylarýnki can da…
lik tüm personel için
geçerli olan, deðiþik isimler altýndaki tazminatlar
(þark tazminatý, operasyon tazminatý, makam
tazminatý, uçuþ tazminatý, gemi tazminatý) bu
rakamlara dahil deðil.
Orgeneral, askerlerin
büyük çoðunluðuna saðlanan sýnýrsýz olanaklardan ise hiç söz etmiyor.
Örneðin emekçilerin belini en çok büken kira der-

baþlayalým!" diyen KESK
Baþkaný Sami EVREN'in bu
haklý sözleri ise ancak,
arkasýnda yalnýzca MYK
üyeleri deðil, onbinlerce
KESK iþçisi olduðunda
gerçeðe dönüþebilir.

dinden askerleri kurtaran
lojmanlar, OYAK sayesinde ucuz araç ve kredi
imkaný, Orduevleri'nde
çok ucuza yemek ve
eðlence, çocuklarýna
ücretsiz ÖSS, LGS ve
Ýngilizce kurslarý, kendilerine, eþlerine ve çocuklarýna ücretsiz ser-visler,
vb. komutanýn açýklamasýnda yer almýyor.
Üstelik bugüne kadar
açýða çýkmayan, ama

birer birer gün yüzüne
çýkarýlan yolsuzluklar da,
anlaþýlan, askerlerin 'ek
gelir'leri arasýnda.
Ayrýca, hepsi bir yana,
her askeri darbe öncesi
benzer açýklamalar yapan
darbeci generaller kervanýna katýlan BAÞBUÐ
paþa nüfusun yalnýzca
%1'inden bahsediyor.
Çok daha beter koþullarda yaþamak zorunda
býrakýlan 2.5 milyon

kamu emekçisi generali
ilgilendirmiyor anlaþýlan.
Dört yýl okuyup mezun
olan 20 yaþýnda bir teðmen 1.125 YTL (tazminatlar hariç) alýrken, altý yýl
okuyup mezun olan bir
doktor 949 YTL alýyor.
Subayýn %100 iþ garantisinden ve hangi
mesleðin toplumsal
olarak daha gerekli olduðundan ise sanýrým söz
etmeye gerek yok!
Ýmza:
668 YTL maaþ alan bir
eðitim emekçisi

Siirt valisi
vali mi?
Hatýrlanacaðý üzere
geçtiðimiz günlerde
Siirt'te iki PKK'linin
cenaze törenine polisin
saldýrmasý sonucu 25
gösterici yaralanmýþ,
yüz gösterici gözaltýna
alýnmýþtý. Bu alýþýldýk
bir durum Türkiye'de.
Polisin en küçük gösteriye tahammülü
olmadýðýný, daima
azgýnca saldýrýp insanlarý coplayýp, kafa göz
yararak gözaltýna
aldýðýný dünya alem
biliyor.
Ancak bu tür olaylardan sonra genellikle
dikkatlerden kaçan
birþey var: nihayetinde
birer devlet memuru
olan valilerin ya da
emniyet müdürlerinin
basýna yaptýðý açýklamalar. Siirt'teki polis
saldýrýsýndan sonra
Vali Murat Yýldýrým,
olaylarýn bazý siyasilerin yönlendirmesiyle
çýktýðýný iddia ederek,
"Siyasilere sesleniyorum: huzuru bozmayýn. Aksi halde
devleti karþýnýzda
bulursunuz!" buyurdular.
Birinci olarak sayýn
vali, devlet memurlarý
yasasýna muhalefet
etmiþtir ve hakkýnda
soruþturma açýlmalýdýr.
Çünkü devlet
memurlarýnýn siyasi
açýklama yapma yetkileri yoktur. (Bakýnýz
KESK eylemleri sonrasý kamu emekçilerine
açýlan soruþturmalar).
Ýkincisi, sayýn vali
iþgal ettiði makamýn
niteliðini bilmemektedir. Bu makamýn
devletin idari uygulamalarýný, bulunduðu
þehirle sýnýrlý olarak,
yerine getiren bir
kurum deðil, hukuki
uygulamalarýný duyuran bir kurum
olduðunu zannetmektedir. Çünkü kendisini
mahkemelerin yerine
koyup suçu ve suçluyu
ilan etmiþtir. Kendisine
bu konuda gerekli
eðitim verildikten
sonra uzun süreli bir
stajyerlik döneminden
geçirilmelidir.
Üçüncüsü, sayýn vali
ilan ettiði suçlularý,
nereye varacaðý belirsiz tehditlerle korkutmaya çalýþmýþ ve
soruþturma konusu
olacak bir suç daha
iþlemiþtir. Tek bir olay
sonrasýnda bu kadar
çok suç iþlemeye meyilli bir devlet memuruna hiç bir þey yapýlmayacaksa, devlet
memurlarý yasasýnda
deðiþikliðe gidilmeli,
valilerin görev ve yetkileri konusunda
kamuoyuna basýn
yoluyla açýklama yapýlmalýdýr.

3

sosyalist iþçi

BAÞYAZI
Kerküklü
soydaþlar!
Bir yandan devletin bütün organlarý,
diðer taraftan basýn ve Kemalistlerin
kontrolündeki her türlü kurum
Kerkük'te Türkmen soydaþlarýmýzýn
haklarýnýn yendiðini anlatýyorlar. Hep
bir aðýzdan Kürtlerin bir devlet kurma
olasýlýðýndan dehþetle bahsediliyor.
Soydaþlarýmýz hikayesi ikide birde
zaten karþýmýza çýkar. Kýbrýs'ta,
Bulgaristan'da, Orta Asya'da. Nerede
Türk ya da Türk'e benzer bir þey varsa
tüm milliyetçiler "soydaþlarýmýz" diye
çýðlýk atar.
Peki, Türkiye'deki resmi ideoloji
Kürtler için ne der? Tabii ki Kürtler de
"soydaþýmýzdýr" yani Türk'tür. Peki
Irak'ýn Kuzeyinde kendilerine Kürt
diyenler soydaþýmýz deðil mi? Onlar
soydaþýmýz deðilse Türkiye'de yaþayan
Kürtler nasýl soydaþýmýz olur? Yok
eðer Kuzey Irak Kürtleri soydaþýmýzsa
o vakit bu telaþ niye? Býrakýn devletlerini kursunlar. Bunda Türkler için ne
zarar var?
Ne var ki süreç tam böyle deðil.
Kimileri ABD'nin Irak'ý iþgalinin son
tahlilde bu sonucu yarattýðýný ve
dolayýsýyla ABD iþgalinin olumlu yanlarý olduðunu da vurguluyorlar.
Böyle düþünenlerin ileri sürdüðü bir
baþka nokta ise seçimler. Seçimlerin
Irak'ta olumlu bir adým olduðu ileri
sürülüyor. Ne var ki gerçek böyle
deðil.
Irak nüfusunun önemli bir kýsmý
seçimlere katýlmadý, katýlamadý. Bu
seçimler sadece önümüzdeki dönemde
daha da sert bir direniþin olacaðýný
gösteriyor.
Irak'ta tek bir çözüm var: ABD'nin
yenilerek Irak'tan çekilmesi.

CHP Kongresi’nin gösterdikleri
CHP Kongresi kavga-dövüþ bitti. Baykal
zar-zor baþkan seçildi ve hemen tasfiyelere
baþladý. Öyle görülüyor ki CHP kýsa zamanda boþalacak. Bu kongreyi CHP’nin bittiði
an olarak görmek mümkün.
Bundan sonra büyük olasýlýkla Sarýgül ve
takýmý CHP’den ayrýlacak ve Genç Parti
havalý yeni bir parti kuracak. Livaneli ve
benzerleri kýsa zamanda küsüp partiden
ayrýlacaklar.
Geride kalanlar ise hýzla batacaklar.
Meydan bütünüyle AKP’ye kalacak.
Sosyal demokrasinin bu hali solda yeni bir
kitlesel partinin ne kadar gerekli olduðunu
gösteriyor. Þu anda solda, emekçi kitleleri
toparlayabilecek bir odak yok. Oysa emekçi
yýðýnlarýn böyle bir partiye ihtiyacý giderek
daha da artýyor.
Emekçiler için bir çekim merkezi olabilecek
bir sol alternatif var olan solun birliðinden
doðmaz ama bir baþka alternatifin yükselmesi mücadele içinden yükselmesi
mümkün.Biz bu seçenekten yanayýz.
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Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý?
Cengiz ALÐAN
Bundan 60 yýl önce bu sýralar, Kýzýl
Ordu askerleri ulaþtýðýnda, Auschwitz
toplama kamplarýnda (aslýnda yanyana
iki kamptan oluþur, çünkü ilk kurulan
kamp 'ihtiyacý' karþýlama-ya yetmemiþtir) yüzbinlerce Yahudi çoktan
öldürülüp yakýlmýþtý bile. Bu kamp
Avrupa genelinde kurulmuþ ve
Nazilerin Yahudi soykýrýmý fabrikalarýna dönüþtürülmüþ onlarcasýndan
biriydi ama en ünlüsüydü. Bugün hala,
tarihin en vahþi katliamýný hatýrlatan
cehennemi bir abide gibi yerin-de durmakta ve turistik seyahatlerde, insanlarýn yaþanan vahþeti daha iyi anlayabilmeleri için sergilenmektedir.
Ancak, Auschwitz ve diðer katliam
kamplarý, biraz nostaljik bir anlam
yüküyle, müzeler olarak varlýklarýný
sürdürseler de bunlarý zamanýnda inþa
edip, insan öðüten fabrikalar gibi
çalýþtýran ideoloji ve toplumsal hareket,
hem bu kamplarýn bulundu-ðu Avrupa
ülkelerinde hem de Türkiye'de insanlýk
düþmaný bir teh-dit olarak sürüyor. Bu
yüzden, kamp-larý gezip 60 yýl önce
yaþananlarý acý bir hüzünle hatýrlayarak
eve dönmekten çok, dünyanýn herhangi
bir bölgesinde ayný zihniyetin ürünü
açýklamalar ya da geliþmeler
yaþandýðýnda, bu kamplarý hatýrlayýp,
hemen ve yerinde tepkiler örgütlemek
önem taþýyor.

Anti-semitizm yaþýyor
11 Eylül saldýrýlarý sonrasýndan beri,
bilindiði gibi, tüm dünyada müslümanlara karþý bir önyargý yerleþtiril-meye
çalýþýlýyor. Bütün müslümanlar terörist,
bütün müslüman ülkeler de dünyanýn
baþ belasý þer eksenleri olarak tarif

ediliyor. Pompalanan bu ýrkçýlýðýn
sonucu olarak, dünyanýn en yoksul
ülkelerindeki yurtlarýndan zo-runlu
göçerek geliþmiþ ülkelere git-meye
çalýþan göçmenler için hayat iyice çekilmez hale getiriliyor. Demokrasisi en
geliþmiþ Avrupa ül-keleri göçmen
karþýtý yasalarý uygulamaya sokuyor ve
bu da her ülkenin ýrkçý-faþist partilerinin elini güçlen-diriyor.
Örneðin günümüzün en ünlü faþistlerinden, Fransa'daki Ulusal Cephe lideri Le Pen iki hafta önceki açýklamasýnda "Nazilerin Fransa'yý iþgali insanlýk
dýþý deðil, normaldir" buyurdu (bu
iþgalde yalnýzca Yahudilerden 70 bin
kiþi ölmüþtü). Ayný faþist lider daha
önce de "Gaz odalarý tarihte bir teferruattýr" demiþti.
Hollanda'da Ýslam karþýtý bir kýsa film
çeken yönetmen Van Gogh'un
öldürülmesinden sonraki ýrkçý dalga
benzer bir örnek. Avusturya, Ýtalya,
Belçika, Hollanda ve Fransa'da faþist
partiler yüksek oy oranlarýna sahip.
Türkiye'deki muadilleri de boþ durmuyor. Son olarak Fener Rum Patrik-hanesi'nin denizden haç çýkarma töreni
karþýsýnda, Türkiye'nin en büyük faþist
partisine baðlý ülkücü-faþist militanlar
Haliç'te kayýkla gezip, uðursuz bayraklarýyla töreni sabote etmeye çalýþtýlar.
Üstelik parti lideri Bahçeli Adana'da
yaptýðý konuþmada bunu savunmakla
kalmayýp tehditler savurdu:
"Zamanýnda atalarýmýzýn yaptýðýný
yaparýz!".
Son dönemde ulusal kanallarda yoðun
biçimde misyonerlik faaliyetleri,
yabancýlara toprak satýþý, yabancý dilde
eðitim gibi konularýn iþlenmesi tesadüf
deðil. 1990'larýn baþýndan beri ABD televizyonlarýnda Ýslamla ilgili her haberin
arkasýndan bir terörist ey-lem haberinin

verilmesi, müslümanlarýn dizi filmlerde
daima 'potansiyel tehlike' olarak
resmedilmesi, bu konuda bir bilinçaltý
yaratma çabalarýnýn ürünü. Türkiye'de
de yýlbaþý gecesi, bir ulusal TV kanalýnda, Yahudilerin lanetlenmiþ bir kavim
olduðu, tüm Yahudileri katletmenin
müslümanla-rýn boynunun borcu
olduðu anlatýldý. Farklý düþmanlar ilan
ediyor olsalar da hepsinin
beslediði/beslendiði kaynak ayný:
ýrkçýlýk ve faþizm.
Son bir örnek: 1998'de Ýnsan Haklarý
Derneði eski baþkaný Akýn Birdal'ý altý
kurþunla öldürmeye çalýþýp, 19 yýl hapis cezasý alan ve dört yýl yatýp çýkan,
yý
para-militer örgüt Türk Ýntikam Tuga-y
kurucu üyesi Semih Tufan Gülaltay
geçtiðimiz günlerde, "Bugün olsa ayný
þeyi yaparým. Hain olan ve hainliðini
gizlemeyenlerin alenen cezalandýrýlmasýndan doðal bir þey yoktur" açýklamasýný yaptý. Sýrf Türklerin yeterin-ce
anlatýlmadýðýný düþündüðü için
türkolog olan bu soy-faþistin kurduðu
Ulusal Birlik Partisi, bugün 42 ilde
örgütlenmesini tamamlamýþ durumda
ve kurultaya hazýrlanýyor. AKP'nin
tökezlemesini aportta bekleyen %9'luk
MHP, onlardan kopup politi-kayý
sürdüren Yazýcýoðlu'nun faþist BBP'si,
Mehmet Aðar'ýn DYP'si ile AKP içinde
politika yapan faþist kadrolar ve cezaevinden çýkýp þimdilik dergi çevresi
olarak, çeþitli ünlüle-rin ve mafya
babasý Sedat Peker'in mali desteðiyle
taban bulmaya çalýþan Korkut Eken
hareketi de Türkiye'deki faþist gruplardan. Auschwitz geçmiþin tozlu sayfalarýna gömülü acýlý bir hikaye deðil,
her an hatýrlanmasý ve hatýrlatýlmasý
gereken bir ta-rihsel belge. Tehlike
sürüyor!

"Savaþsýz Bir Dünya" için
Uluslararasý Buluþma
Irak'ta Ýþgale Son
ABD'nin Ortadoðu Politikalarý

Taksim Hill Oteli
19 Þubat Cumartesi
12.00 - 18.00
Taksim Hill Oteli
Sýraselviler Cad. No:9
Taksim-ÝSTANBUL

Sahar Franses (Ýsrailli barýþ aktivisti)
Gilbert Achcar (Yazar)
Nuray Mert (Gazeteci)
Nevin Sungur (Gazeteci)
Mete Çubukçu (Gazeteci)

Küresel Barýþ, Küresel Adalet
2005'te Barýþ'ý nasýl kazanacaðýz
Dr. Anne Roesler (ABD ‘Asker Aileleri
Konuþuyor’ örgütünün temsilcisi)
Isam El-Rawi (Irak Öðretim Görevlileri
Birliði Temsilcisi)
Mehmet Soðancý (TMMOB Genel Baþkaný)
Mehmet Güleryüz (Sanatçý)
Murat Çelikkan (Gazeteci)

Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu
http://www.kureselbarisveadalet.org
Hertürlü bilgi için: 0212 - 243 89 57
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Kurultay
incileri:
z "Çýkan olaylar partimize hiç yakýþmadý.
Umarýz yaþananlar
bize bir ders olur."
(Bazý CHP'li milletvekilleri)
z "Bugün CHP yeniden doðmuþtur. Çürümenin
CHP'ye bulaþma ihtimali yoktur." (Deniz Baykal)
z "Bir daha olsa bir daha döverim, içim rahat".
(Mustafa Sarýgül)

1 Mart ve CHP'nin paranoyasý

CHP’nin bittiði kongre
CHP'nin 13. Olaðanüstü
Kurultay'ý tamamlandý.
Yumruklaþmalarýn,
hakaretlerin ve küfürleþmelerin damgasýný
bastýðý kurultayda eksik
olan, politik tartýþmaydý.
Kurultay boyunca CHP'yi
izleyen boyalý basýnýn köþe
yazarlarý, "CHP'de sonun
baþlangýcý mý?", "BaykalSarýgül muharebesi",
"Küllerinden doðamamak"
gibi baþlýklarla kurultayý
yorumladýlar. CHP'yle
dalga geçmeyen yok gibiydi. Doðrusu, Kurultaya
kaba bir bakýþ, CHP'nin
dalga geçilmeyi hak ettiðini gösteriyor.
Birbirlerine silah
gösteren, kafa atan, sandalye atan delegeler,
Bakýrköy Belediye
baþkanýný herkesin gözü
önünde yumruklayan CHP
genel baþkan adayý,
kürsüde 4 saat boyunca
konuþan Deniz Baykal,
sadece rüþvet-namussuzluk denklemine kilitlenen
kiþisel ithamlar, kurultayý
seviyesi düþük bir mahalle
kahvesine çevirdi.

Siyasal kriz
Peki CHP bu duruma
nasýl geldi? CHP hangi
durumdaydý ki sorusunu
bir kenara býrakýrsak, ana
muhalefet partisinde
yaþananlarýn tümüyle bir
siyasal krizin yansýmalarý

olduðunu söyleyebiliriz.
3 Kasým seçimlerinden
beri CHP, muhalefet partisi olmasýna raðmen, parlamentoda statükoyu savunan parti konumunda. 3
Kasým'da oy veren kitleler,
deðiþim isteklerinin bir
ürünü olarak DSP-MHP ve
ANAP'ý eþi benzeri
görülmemiþ bir cezalandýrma yöntemiyle parlamento
dýþýna atarken, umutlarýný
AKP'ye baðlamýþtý.
CHP iþçilerin ve
toplumun ezici çoðunluðunu oluþturan emekçilerin bu deðiþim taleplerine sahip çýkacaðýna, bu
toplumu yýllardýr canýndan
bezdiren ve sýkan köhnemiþ statükocu fikirlerle
AKP'ye muhalefet etmeye
çalýþtý. Kýbrýs sorununda,
Ermeni sorununda, Kürt
sorununda toplumun gündemine oturan her tartýþmada, CHP, AKP'den daha
muhafazakar bir görüntü
sergiledi.
AKP'nin insan haklarý
dediði yerde CHP, devlet;
AKP'nin demokrasi dediði
yerde CHP vatan millet
dedi. Kýsacasý AKP
deðiþimin, CHP tutuculuðun partisi olarak
göründüler.
Üstelik AKP'nin uyguladýðý ekonomik politikalar, esas olarak 2001
Þubat krizinde temel hatlarýný Kemal Derviþ'in

Geçenlerde, oturduðum
dairenin kapýsýný iki çocuk
çaldý. Bana, biraz para istediklerini söylediler. Ancak üzerimde hiç para yoktu. Kapýyý
kapatýnca, aklýma kýsa süre
önce televizyonda Türkiye'
deki ekonomik durumla ilgili
açýklama yapan Ekonomi
Bakaný Ali Babacan'ýn konuþmasý geldi. Konuþmasýnda,
günümüzde hiçbir ülkenin
IMF'ye olan borcunun sýfýrlanamayacaðýný ve Türkiye'de

çizdiði neo liberal politikalardý. Yani CHP'nin
köklü bir biçimde karþý
çýkamadýðý ekonomik
uygulamalardý.
AKP neo liberal
ekonomik uygulamalarý
hýzla hayata geçirmeye
yönelik serbest piyasanýn
demokrasisini savunurken,
CHP ne bu neo liberal politikalara muhalefet edebildi
ne de siyasal demokrasi
alanýnda AKP'nin yaklaþýmý altýnda ezilmekten
kurtulabildi.
Buna CHP'nin emekçilerin hiçbir eylemine aktif
bir destek vermediðini ve
radikal bir demokrasi programýyla sýnýrsýz düþüne,
gösteri ve örgütlenme
özgürlüðünü savunmadýðýný da
eklediðimizde, günün
sonunda anlamsýz bir partiye dönüþtüðünü söyleyebiliriz. Zaman zaman
ordunun sesiymiþçesine
yaptýðý açýklamalar CHP'yi
daha da anlamsýz hale
soktu

CHP'nin sonu
Þiþeler ve demirlerle birbirine giren parti
delegelerinin ayný partide
uzun bir süre kalmasý
mümkün deðildir.
Birbirlerini "ABD uþaklýðý"
ve "Diktatörlükle"
suçlayanlar da ayný partide
uzun süre yan yana kala-

doðan her çocuðun bir kaç bin
dolar borçla doðduðunu
belirtmiþti. Az önce kapýyý
çalan o iki çocuðun, doðuþtan
sahip olduklarý borcu ödemek
için benden para istemedikleri
ortada. Muhtemelen karýnlarý
açtý. Neoliberal politikalarýn
sonuçlarý Babacan'ýn konuþmasýna þýp diye düþmüþtü. Ýlk
kez Özal döneminde alýnmaya
baþlanan borçlar, çalýþan insanlara bir umut olarak gösterildi. Oysa bugün durum

mazlar. Dolayýsýyla
CHP'de altýya dörtlük
kesin bir bölünme yaþanmýþtýr. Ve CHP uzunca bir
süre bu bölünmeyle
uðraþacaða benzemektedir.
Bu durum, uzunca bir
süredir emekçilerin reform
taleplerini savunmaktan
uzaklaþmýþ bir parti olan
CHP'nin sonunun yakýn
olduðuna iþaret ediyor.
Zira CHP iþçi sýnýfýnýn
demokrasi ve sosyal hak
ve özgürlükler mücadelesine katýlmaz ve destek
olmazken, sermaye sýnýfý
açýsýndan da AKP'den
daha makul bir tercih
olarak gözükmemektedir.
Öte yandan yaklaþýk 200
delege gerek
GenelBaþkanlýk için imza
toplanmasý sýrasýnda,
gerekse de genel baþkanlýk
seçimlerinde oy vermediler.
CHP'nin sonu, eðer
radikal sol tarafýndan
deðerlendirilebilirse iþçi
sýnýfýnýn somut talepleri
etrafýnda hareket eden,
reformlar için mücadele
eden ve bu reformlarý son
sýnýrýna kadar zorlayan,
iþçi sýnýfýnýn mücadeleleri
içinde yer alan, sendikal
hareketle kopmaz bir bað
kuran bir solun güçlenmesi
için bir fýrsat olabilir.

BÝZE GÖRE
Borç meselesi
ortadadýr. Türkiye'de çalýþan
nüfusun oldukça büyük
çoðunluðu yoksulluk sýnýrýnýn
altýnda yaþamaktadýr. Üstelik
bu durum Türkiye ile sýnýrlý
deðil. Meksika da IMF programlarýna baðlý kalmýþ ve

CHP kurultayýnda 1 Mart tezkeresinin adý çok sýk
anýldý. Baykal ve ekibi, CHP'nin 1 Mart'ta tezkerenin
çýkmasýný engellediðini ve bu yüzden ABD'nin
CHP'den intikam aldýðýný söyleyerek partisi içinde
propaganda yürüttü.
Mustafa Sarýgül'ün Baykal'ýn bu paranoyak tutumuna yanýtý ise evlere þenlikti. Sarýgül, CHP'nin tezkereye hayýr oyu vermesini, "Sayýn Genel Baþkaným,
dünyada hangi sosyal demokrat parti savaþa evet der"
sorusuyla önemsizleþtirdi. Ýngiltere'de Ýþçi Partisi
örneðin savaþa evet demektedir.
Baykal gerçekten de abartýyor. 3 Kasým seçimlerinden sonra belki de CHP'nin parlamentoda etkin
olduðu tek süreçte, yani 1 Mart savaþ tezkeresinin
oylanmasý sürecinde CHP'nin oynadýðý olumlu rolü,
CHP'nin son iki yýllýk statükocu, devletçi ve milliyetçi
yaklaþýmlarý nedeniyle yaþadýðý erimeyi gizlemek için
kullanýyor.
CHP yönetici kadrolarý belki 1 Mart tezkeresinin
parlamentoda onaylanmamasý için çabaladýlar ama o
dönemde sokaklarda esen savaþ karþýtý rüzgara hiçbir
destek vermediler. Onbinlerce, yüzbinlerce savaþ
karþýtýnýn katýldýðý eylemlerle CHP tabaný arasýna çok
bilinçli bir biçimde duvar ördüler.
Üstelik Baykal tezkere ikiye ayrýlsaydý, Kürt halkýna
müdahale etme hakkýný tanýsaydý, tezkerenin bu kýsmýna onay vereceðini de açýk açýk ilan etmiþ yani
aslýnda savaþ kýþkýrtýcýlýðý yapmýþtý.
Sokaktaki savaþ karþýtý kararlýðýn kýsmen geri çekildiði dönemde CHP'nin sadece meclisteki gücüyle
ikinci tezkerenin çýkmasýný engelleyememiþ olmasý
CHP'nin birinci tezkere döneminde savaþ karþýtý
kitlelerle CHP tabaný arasýna koyduðu duvardan da
kaynaklanmaktadýr.
Fakat CHP'nin meclisteki oylarý tezkerenin engellenmesinde hiç kuþku yok ki temel belirleyicilerden birisi
olmasýna raðmen, 2 Mart itibarýyle ABD'nin bir plan
yaptýðý ve maþa olarak da Mustafa Sarýgül'ü kul landýðýný iddia etmek masal anlatmaktýr. Hele de
ekonomiden sorumlu kriz bakanlýðý yapmýþ Kemal
Derviþ gibi bir ihraç ismi CHP'ye katmak için uðraþan
Baykal'ýn böyle þeyler söylemeye hiç hakký yok.

dünyanýn yedinci büyük
ekonomisi durumuna
geldiðinde, ülkedeki yoksul
sayýsý iki kat artmýþtýr. Zengin
ülkelerden borç alan yoksul
ülkeler, sadece kendi zenginlerini daha zengin fakirleri de
daha fakir yapmaktadýrlar.
Bugün dünyadaki egemen
sýnýflarýn uyguladýklarý ve
destekledikleri ekonomik programlar, 2015 yýlýna kadar 60
milyon çocuðun daha açlýktan
ölmesine neden olacak. Burada

asýl bilinmesi gereken bu
çocuklarýn aslýnda hiç borçlu
olmadýklarýdýr. Sözde çalýþanlar
adýna alýnan, fakat nedense
çalýþanlara hiç sorulmayan bu
borçlar sadece egemen sýnýfýn
çýkarý içindir. Borçlanmalarla
ekonominin iyileþeceði ve
refah seviyesinin yükseleceði
de büyük bir yalandýr. Borçlu
olan borcu alandýr. Borçlu
olan AKP Hükümetidir.
Erinç (Ýzmir)
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Grevler Fransa’yý sarstý
Fransa’da geçtiðimiz hafta bir dizi
çok baþarýlý grev oldu. Hükümetin
özelleþtirme, iþçi sayýsýný azaltma,
çalýþma saatlerini uzatma, emekli olacaklarýn yerine yenilerini almayýp,
varolan iþçileri daha fazla çalýþtýrma
gibi saldýrý hazýrlýklarýna karþý yapýlan
grev ve gösterileri halkýn üçte ikisi
destekliyor.
Örneðin demiryollarýnda 3 bin 500
kiþilik küçülmeye yol açacak olan saldýrý planýna karþý direniþ sayesinde
Fransa genelindeki trenlerin dörtte
üçü çalýþmadý. Bir posta iþçisi ve ayný
zamanda troçkist LCR’ýn liderlerinden
olan Olivier Besancenot mücadele dalgasýný þöyle deðerlendiriyor:
“Geçen hafta deðiþik kamu sektörlerinde ulusal çapta grevler oldu.
Posta iþçileri özelleþtirme saldýrýsýna
karþý greve çýktý ve radikal ruh hallerini gösterdi. Bu radikalleþme ana
muhafazakar parti lideri Nicolas
Sarkozy’nin evinin önünde yaptýðýmýz gösteriye bakýlarak anlaþýlabilir.
Ertesi gün demiryolu iþçileri gerçekten
baþarýlý bir grev örgütlediler. Trenlerin
yalnýzca dörtte biri çalýþabildi.
Bu iki grev kamu sektörünün diðer
kollarýnda çalýþan hizmet sektörü iþçilerine de esin kaynaðý oldu. Ertesi gün
bazýlarýna yüzbinlerin katýldýðý çok
sayýda gösteri yapýldý. Anketler özel
sektörde çalýþan iþçilerin büyük
çoðunluðunun da grevleri desteklediðini gösteriyor. Üstelik hükümetin
kamu ve özel sektör iþçileri arasýna
set çekmeye çalýþmasýna raðmen.
ÞÝmdi soru þu: Bundan sonraki
adýmýmýz ne? Cumartesi günü (5
Þubat’ta) sendikalar 35 saatlik çalýþma
haftasýnýn uzatýlmasý giriþimine karþý
bir gösteri yapacak. Bu gösteri patron-

Fransa’daki grevlerin en önemlilerinden biri demiryolu iþçilerininkiydi.
Tüm ülkede trenlerin dörtte üçü
çalýþmadý. Ulaþým felç oldu.

lara ve hükümete karþý hareketleri birleþtirmek için bir fýrsat. Ancak þu ana
kadar protestolarýn net bir talep ortaya
koyduðu söylenemez. Þu an için
önemli olan, taleplerimizi ve stratejimizi ortaya koymak için sýradan iþçiler arasýnda demokratik bir tartýþma
baþlatmaktýr.”
Besancenot’nun deðerlendirmesinin
ardýndan Birgün gazetesi yazarý
Ahmet Çakmak’ýn konuya ilþkin 26

Ocak tarihli köþe yazýsýna deðinmek
istiyoruz. Çakmak pek de bir umut
göremediði anlaþýlan grev deðerlendirmesinin ardýndan þöyle diyor:
“...neoliberalizme parçalarý üzerinden karþý çýkýlamaz...küresel ölçekte
ve cepheden karþý çýkýlabilir. Bunun
öznelerini þu anda seçemiyoruz...
çünkü uluslararasý iþçi hareketi diye
bir þey yok. Ülkelerin iþçi önderlikleri
neden doðmuyor, neden biraraya gelerek uluslararasý çözümü tartýþmýyor,
anlamýyorum. Ama þüphelendiðim bir
þey var maalesef: (bu) hayatýn gerçeklerine uymuyor da ondan.”
Çakmak’ýn ‘seçemediði özneler’ þu
sýralar Porto Allegre’de Dünya Sosyal
Forumu toplantýlarýnda ‘neoliberalizme küresel ölçekte karþý çýkmanýn
yollarý’ný tartýþýyor. Öncesinde de
(1999’dan beri) Seattle, Prag, Cenova,
Mumbai, Londra, Ýstanbul vb.’de yaptýklarý gibi.” Kapitalizm öldürür, kapitalizmi öldürelim!” sloganýyla hareket
eden uluslararasý anti-kapitalist
hareket uzun zamandýr egemenlerin
‘iki süper güçten biri’ diye tanýmladýðý, yeterince ‘açýk seçik’ bir özne
durumunda.
Ha, uluslararasý iþçi sýnýfý bu
‘özne’nin büyük bölümünü oluþturmuyor henüz. Ama bunu saðlamak
için de sosyalistlerin hareket içinde
daha fazla yer alýp tartýþmasý ve iþçi
sýnýfýnýn uluslararasý birliðine ulaþacak
araçlarýn yaratýlmasýna katkýda bulunmasý gerekiyor.
Bugün için görünen o ki uluslararasý
antikapitalist hareketin dýþýnda kalan
hiçbir grup ya da örgüt bu yolda adým
atabilme yeteneðine sahip olamaz.
Hele bunun imkansýz olduðunu düþünen umutsuz sosyalistler hiç...

Sri Lanka neden bölündü?
Birçok yorumcu tsunami felake tinin etkilerinin Sri Lanka'ya barýþ
getireceðini umuyordu. Sri Lanka
ordularý Tamil'in sýðýnma kamplarý na girerek yardýmlarýn bu kamplara
ulaþmasýný engellemeye baþlamasýyla bu umutlar sona erdi.
Ýki taraf arasýndaki bu savaþ
sömürgecilik döneminden beri
devam ediyor.
1948'de Sri Lanka baðýmsýzlýðýný
kazandýktan sonra, yeni hükümet
tarým iþçisi olan Tamillerin oy haklarýný ellerinden aldý. Bu arada
sosyalist hareket hiçbir zaman bu
ezilen topluluklar arasýnda köprü
olmayý beceremedi. SFLP (Sri Lanka
milliyetçi partisi)'nin lideri Bandaraneke Budismi resmi din ilan etti
ve daha önce Seylan olan ülkenin
adýný Sri Lanka olarak deðiþtirdi.
Buna cevap olarak, LTTE kuzey
doðuda bir gerilla grubu örgütledi.
1977 seçimlerinde Tamil Birleþik
Özgürlük cephesi kuzeydeki ve
güneydeki tüm parlamento koltuklarýný ele geçirdi.
1983'te 13 askerin LTTE tarafýndan
pusuda öldürülmesinden sonra antitamil'ciler yaygýnlaþtýlar ve savaþýn
büyümesine neden oldular.
Hint ordusu 1987'de müdahale etiti
ve LTTE ile çatýþarak 1990'da onlarý
geri çekilmeye zorladý.
1990'larda hükümet tekrar saldýrýya geçti ve kuzeyin büyük kýsmýný

harap etti. LTTE ise buna karþýlýk
baþkent Colombo'yu bombaladý ve
baþkan Kumaratunga'yý 1999'da
yaraladý. Baþbakan Bandaraneke
2001'de seçimleri kaybetti. Nisan
2003'te görüþmeler sona erdi ve
Kasýmda baþkan hükümeti feshetti.
Seçimlerden sonra yeni bir koalisy on hükümeti oluþtu.
Sri Lanka hükümeti tsunami
felaketini kendi otoritesini korumak

için kullanarak tekrar LTTe'ye
saldýrdý.Ayrýmcý politikalarý ve etnik
temizlik çabalarý ise Sri Lanka'yý bir
felakete uðratmaya devam
ediyor.Esas trajedi ise sosyalist partilerin 'hükümetlerinin' milliyetçi
politikalarýna ses çýkarmamalarý.
Bu felaket herkese 'yeter' deme
þansýný verdi.Eðer Sri Lanka sosyalistleri bu duruma ses çýkarmayacaklarsa,baþarý þansý çok az.

Bush'un "özgürlük"
savaþý yemini

Irak'taki direniþin devam ettiði, birkaç Irak'lý
çocuðun daha Amerikan ordusunun silahlarýyla
öldürüldüðü dakikalarda Bush ikinci baþkanlýk
dönemi yeminini etti. Bush konuþmasýnda 27 kez
"özgürlük" kelimesini kullanýrken ayný dakikalarda
Irak halký da kendi özgürlüðü için mücadele ediyordu.
6 bin polis ve 2 bin 500 askerin görev yaptýðý yemin
töreninde, kortejin iki yaný göstericilerle dolup
taþtýðý için resmi geçit töreni koþar adýmlarla hýzlý bir
þekilde yapýldý.
Bush konuþmasýnda, "Nesiller boyunca baðýmsý zlýðýn vazgeçilmezliðini vurguladýk. Kusursuz bir
hükümdar olamayacaðý gibi kimse de köle olmayý
hak etmez. Ülkemizi yaratan bu idealleri geliþtirmek
görevimizdir. Bu atalarýmýzýn büyük baþarýsýdýr.
Bugün için de temel görevimiz deðiþmedi.Yani,
ülkemizin güvenlik gereksinimi. " dedi.
Protestolar her yerde
En büyüðü Washington ve San Francisco'da olmak
üzere Bush'un yemin töreni günüde Amerika'nýn her
yerinde protesto gösterileri düzenlendi. Ayrýca,
Atlanta, Portland, Las Vegas, Santa Cruz,
Philadelphia, Austin, New Orleans, Baltimore ve
Ohio'da da gösteriler düzenlendi. Bu gösterilere
toplam olarak yaklaþýk 100 bin kiþi katýldý.
Protesto edilen sadece savaþ deðildi
Gösterilerde öne çýkan sloganlar sadece savaþ ile
ilgili olanlar deðildi. ABD ekonomisini krize sokan
iç borcun bu yýl 550-6600 milyar dolara varmasý bekleniyor. Bu nedenle Bush'un önümüzdeki dönemde
gerçekleþtirmek istediklerinin baþýnda sosyal sigorta
sistemini ortadan kaldýrmak geliyor. Dolayýsýyla bu
gösterilerde sýk sýk "Savaþ deðil saðlýk!" türü sloganlar da atýldý.
Ayrýca önümüzdeki dönemde Amerikan gençleri
için zorunlu askerliðin gündeme gelmesi bekleniyor.

Pakistan

Ýþçilerin
mücadelesi
diktatörü sallýyor
Pakistan’da iki büyük sendika ve büyük politik partilerin liderleri, iþçilerin özelleþtirme karþýsýndaki
direniþini desteklemek için bir araya geldi. Karaçi
Elektrik Anonim Þirketi’nin özelleþtirilmesine karþý
yü-rütülen mücadele iki aydýr aralýksýz sürdürülüyor.
Özelleþtirme karþýtý yüz-lerce elektrik iþçisi, geçen
hafta Karaçi'de yeni bir gösteri düzenledi.
Protestolar aralýk ayýnda baþladý. Hükümetin her
özelleþtirme giriþiminde, büyük protestolar baþlýyor ve
satýþ erteleniyor.
Devlet þirketlerinin satýlmasýyla elde edilen para
petrol alýmý, özellikle de ordunun ihtiyacýný karþýlamak için kullanýlýyor.
Müþerref'in ABD'nin emperyalist savaþlarýný desteklemesi ve sürdürdüðü neo-liberal politikalar, Pakistan
toplumunu çok büyük huzursuzluða sürükledi.
Ýþçilerin þimdiki ayaklanmasý, sömürüye karþý uzun
süreli suskunluðu kýrmýþ görünüyor. Direniþ ve ayaklanma daha da yayýlacak.
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40 ölü, yüzlerce yaralý…

Bu mu demokratik seçim?
Irak’taki savaþýn bir numaralý mimarý olan George
W. Bush, bu seçimlerin
Irak'a istikrar ve demokrasi
getireceðini iddia ediyordu. Seçim günü Irak'ta
yaþananlar gerçeklerin
Bush'un dediði gibi
olmadýðýný bir kez daha
gösterdi.
Seçimlerin yapýldýðý gün,
resmi açýklamaya göre,
Irak'ta 40 kiþi öldü,
yüzlerce de yaralý var.
Yapýldýðý gün dahi kana
bulanan bu seçimlerin,
Irak'a demokrasi ya da
özgürlük getirmesi
mümkün mü?
Üstelik bu seçimlerde Irak
halký kendi hükümetini
deðil, sadece 275 kiþiden
oluþan geçici Ulusal Meclis'i seçecek. Daha sonra
2005 Aralýk ayýnda yeniden
bir seçim yapýlacak. Yani
Bush'un her fýrsatta söylediði, Irak halkýnýn bu
seçimde kendi hükümetini
seçiyor olduðu doðru deðil.

Seçim hangi
koþullarda yapýldý
7000'den fazla adayýn
katýldýðý seçimlerde,
güvenlik gerekçesiyle
seçim kampanyasý yapýlamadý. Irak halký kime oy
vereceðini bile bilmiyordu.
Oy kullanma hakký olan 1
milyon 200 bin Irak'lýdan
sadece 100 bin tanesinin
kaydý, o da Saddam
zamanýndan kalma ekmek
karnelerine dayanarak
yapýldý. Kayýt iþlemlerinin
yapýldýðý sýrada insanlara
ancak oy kullandýklarý
takdirde yiyecek yardýmý
alabilecekleri söylendi.

Seçimden bir gün önce
Irak'ta özellikle direniþin
yoðun olduðu yerlerde
sokaklar tanklarla kapatýldý.

Seçimler nasýl
geçti?
Felluce, Ramadi, Samara,
Latifiye, Mahmudiye,
Yusufiye gibi bazý
kentlerde hiç oy kullanýlmadý. Halkýn bir kýsmý
seçimleri boykot ederken
bir kýsmý da güvenlik
koþullarýndan dolayý evinden çýkamadý.
ABD Baþkaný George
Bush'un bu konudaki açýklamasý yüzsüzce, sanki bu
ölümlerin nedeni kendisi
deðilmiþ gibi, "Bazý
Iraklýlar vatandaþlýk görevlerini yerine getiriren
öldüler" demek oldu.

ABD Irak'tan
çekilecek mi?
George W. Bush,
Irak'taki kritik seçimlerden bir gün önce yaptýðý
açýklamada, ''Demokrasi
Irak'a yerleþirken,
Amerika'nýn oradaki görevi de sürecek. Silahlý
kuvvetlerimiz, diplomatlarýmýz ve sivil personelimiz, Irak'ýn yeni seçilecek hükümetine, güvenliði
saðlamada yardým edecek
ve Irak güçlerini eðitecek''
dedi.
Peki o zaman iþgal altýnda olan bir ülkede demokrasi nasýl iþleyebilir? Bush
seçimlerden önce sýk sýk
Irak halkýnýn çok uzun bir
zamandan beri ilk defa oy
kullanýp kendi hükümetini

seçeceðini söylüyordu.
Bush'un sözleri bu
hükümetin iþgal güçleri ile
anlaþmak zorunda olduðu
anlamýna gelmez mi?
Aslýnda Amerika bunu
ilk defa yapmýyor. Amerika 1960'da yapýlan seçimlerin ardýndan Vietnam'ý
iþgal etmiþ, 1966, 1967 ve
1971'de yapýlan göstermelik seçimlerin ardýndan
Vietnam'dan çýkmamýþ,
ancak savaþ karþýtý hareket
ve Vietnam'daki direniþ
sonucunda çekilmiþti.

Bu seçimler meþru
deðildir
Ýþgal koþullarý altýnda
yapýlan, insanlarýn
özgürce oy kullanma
hakkýna sahip olmadýklarý,
adaylarýn isimlerini bile

bilmedikleri bir seçim
meþru deðildir. Irak'ta
gerçekten demokratik ve
özgür seçimlerin yapýlabilmesinin tek koþulu iþgal
güçlerinin bir an önce
Irak'tan çekilmesidir.

Bush þimdi de Ýran'ý
tehdit ediyor
Seçilir seçilmez önce
Irak'ýn Felluce kentine korkunç bir saldýrý düzenleyen
Bush, þimdi de Ýran'a
saldýrmaya hazýrlanýyor.
Amerikalý gazeteci
Seymour Hersh, Amerikalý
özel güçlerin zaten geçen
yazdan beri Ýran'da çeþitli
faaliyetlerde bulunarak,
olasý hedefleri saptamaya
baþladýklarýný ortaya
çýkardý. Pentagon ise bu
raporu yalanlamadý.

Bu arada Amerika, Çin'in
en büyük sekiz þirketine,
Ýran'ýn füze programýna
yardýmda bulunduklarý
gerekçesiyle ekonomik
yaptýrýmlar uygulamaya
baþladý. Amerikan Savunma Bakaný Donald
Rumsfeld, Bush'un yeniden seçilmesinin bu yönetime istediðini yapma özgürlüðü verdiðini söyledi.
Üst düzey bir gizli servis
elemaný þöyle bir açýklamada bulundu: "Bundan
sonra Ýran hakkýnda bir
þeyler yapacaðýz. Bir savaþ
ilan ettik ve kötü adamlar,
her nerede olurlarsa olsunlar bizim düþmanýmýzdýrlar… Dört yýlýmýz var, ve
bu dört yýlýn sonunda
terörizme karþý savaþý
kazandýðýmýzý söylemek
istiyoruz.”

Ýran nükleer programýný
Avrupa Birliði ile yaptýðý
görüþmeler sonucunda
durdurmuþtu. Eðer Batýlý
devletler yaptýrýmlarýný
kaldýrýrlarsa Ýran bu programdan tamamen vazgeçmeye hazýr.
Ýsrail Baþbakaný Sharon
ise, Amerika'nýn bekçi
köpekliði rolünü bir kez
daha baþarýlý bir þekilde
yerine getirerek, eðer
Amerika Ýran'ýn nükleer
silahlarý konusunda bir þey
yapmayacaksa kendisinin
yapabileceðini söyleyerek
gerginliði daha da
kýþkýrtýyor.
Bush ve Rumsfeld Irak
konusunda söyledikleri
yalanlarý þimdi de Ýran için
söylüyorlar.

Irak'taki gerçek
bölünme nedir?
Irak'tan söz ederken sýk sýk Sünniler,
Þiiler, Kürtler gibi genellemeler yapýlýyor
ve bu gruplar arasýnda çýkabilecek bir
etnik savaþtan bahsediliyor.
Irak'ta tabii ki çeþitli bölünmeler ve
tartýþmalar var, ancak bunlar etnik ya da
dini temele deðil, direniþin nasýl þekillenmesi gerektiði temeline dayanýyor.
Bush ve Blair, Irak'tan çekildikleri takdirde bir iç savaþýn çýkabileceðinden
bahsediyorlar ve orada kalarak Irak
halkýna lütufta bulunmuþ olduklarýný
söylüyorlar. Peki þu ana kadar Irak’ta
110 bin sivil ölmüþ ve her gün onlarca
insan ölmeye devam ederken, bu
koþullarýn iç savaþtan farký nedir?
Bu bölünme iþgal güçleri tarafýndan
bilinçli bir þekilde öne çýkarýlýyor. Irak'ta

asýl bölünmeyi yaratan Amerikan
hükümetinin Irak'ta kendi kontrolünde
olan bir hükümet kurmaya çalýþmasýdýr.
Ancak Irak halký içerisinde gerçekte
böyle bir bölünme yoktur. Özellikle
Felluce, Baðdat, Musul, Kerkük gibi
büyük þehirlerde Sünniler ve Þiiler,
Araplar ve Kürtler iç içe geçmiþ durumdadýrlar.
Irak'taki temel sorunlar, dini ve etnik
bölünmeler deðildir. Temel sorunlar
sosyal adalet, toprak sorunu, açlýk, iþsiz lik, eðitim, saðlýk gibi gündelik sorunlarýn yaný sýra, iþgalci Amerikan ordusunun -v
ve müttefiklerinin- her gün uyguladýðý terör ve Irak halkýnýn özgürlüðünün elinden alýnmýþ olmasý gibi
politik konulardýr.
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Dünya iþgale karþý mücadele
etmeye devam ediyor
Irak'ta seçimlerin yapýldýðý gün, Porto Allegre'de
yapýlan Dünya Sosyal
Forumu'nda bir araya
gelen savaþ karþýtlarý, 19
Mart'ýn sadece Avrupa'da
deðil, tüm dünyada
Küresel Eylem Günü
olmasý için çaðrý yaptýlar.
Savaþ karþýtlarý toplantýsýna, Irak da dahil olmak
üzere, 33 ülkeden yaklaþýk
300 savaþ karþýtý aktivist
katýldý.
1000'den fazla üyesiyle
Amerika Birleþik Devletleri'ndeki en büyük savaþ
karþýtý koalisyon olan Barýþ
ve Adalet Ýçin Birlik'ten
Medea Benjamin, "2005 yýlýnýn iþgalin sona ereceði
yýl olduðunu söyleme

konusunda çok kararlýyýz"
dedi.
Þu anda, Irak da dahil
olmak üzere, 29 ülkede 19
Mart gösterisi örgütleniyor.
Ayrýca savaþ karþýtý
aktivistler Irak'ta yapýlan
seçimlerin hiç bir öneminin
olmadýðýný vurguladýlar.
Baðdat'tan gelen ve iþgale
karþý geniþ bir koalisyonun
-hem Sünnileri, hem Þiileri
kapsayan- lideri olan Sheik
Jawad Khalisi de seçimlerin geçersiz olduðunu
söyledi.
Khalisi Baðdat'dan
edindikleri bilgiye dayanarak, Irak halkýnýn önemli
bir kesiminin seçimleri
boykot etmeye karar
verdiðini söyledi. Musul,

Diyala ve Ramadi de dahil
olmak üzere beþ eyalette
seçmenlerin %90'ýnýn
seçimleri boykot etmeye
karar verdiklerini söyledi.
Diðer yedi eyalette ise
boykot oraný %70'di.

Sheik Jawad Khalisi þiddetin seçimlerle bile sona
ermeyeceðine inanýyor ve
þöyle diyor: "Þiddet ancak
Irak halký iþgalcilerden
kurtulduðu zaman sona
erecek.”

Bizim Adýmýza Savaþma
Amerikalý savaþ karþýtlarý
ikinci kez seçilmesinin ardýndan Bush'a karþý mücadele etmeye devam etmekte kararlýlar. Bu nedenle,
Amerikan halkýnýn Bush'a
karþý mücadele etmeye devam edeceðini göstermek
için yeni bir imza kampanyasý baþlattýlar. Bu imza
metni þu sözlerle baþlýyor:
"George W. Bush ikinci
baþkanlýk dönemi için yemin ederken, Amerika Birleþik Devletleri halkýnýn savaþýn, açgözlülüðün ve
hoþgörüsüzlüðün bu utanç

verici taç giyme törenine
karþý sessiz kaldýðý doðru
deðildir. George Bush bizim adýmýza konuþmuyor.
George Bush bizi temsil etmiyor. George Bush bizim
adýmýza hareket etmiyor."
Þöyle devam ediyor;
“Bush'u durdurmakta
baþarýsýz oluþumuzun
umutsuzluða ve eylemsizliðe yol açmasýna izin vermek büyük bir hata olur.
2008'e kadar bekleyemeyiz,
beklemeyeceðiz. Ýkinci
Bush rejimine karþý
mücadele þimdi baþlamak

zorunda."
Ve þöyle bitiyor;
"Vietnam'daki savaþa karþý çýkan hareket hiçbir baþkanlýk seçimini kazanmadý.
Fakat birlikleri taþýyan
trenleri durdurdu, görev
merkezlerini kapattý, yürüyüþler yaptý, kapý kapý dolaþýp insanlarla konuþtu ve
tüm bunlar savaþýn durdurulmasýný saðladý. Sivil
Haklar Hareketi kendi yýldýzýný asla bir baþkan adayýna baðlamadý; otobüslerde oturma eylemleri yaptý,
özgürlük için mücadele

etti, yasal yollarla mücadele etti, bir sürü eylemci tutuklandý - ve bir ulusun
çehresi deðiþti.
Bush rejiminin felaket
getiren bu yönde devam
etmesini durdurmak bizim
sorumluluðumuzdur. Eðer
kararlý bir þekilde davranamazsak inanýyoruz ki tarih
bizi yargýlayacak."
Bu metni, aralarýnda
Tarik Ali, Howard Zinn,
Micheal Albert, Naom
Chomsky'nin de bulunduðu 9.000'den fazla kiþi
imzaladý.

Sonuçlarý önceden bilinen seçimler

Özgür Irak'ý gene ABD yönetecek
Tahrir Swift
Bu hafta sonu Irak'ta
yapýlan seçimler tamamen bir sahtekarlýk. Ben
oy verebilecek biri olarak
seçim listesine
kaydedildim. Ama oy
vermeyeceðim.
Ýngiltere'de rahat
koþullarda yaþayan biri
olarak oy vermeye ne
hakkým var. Irak'ta olacaklarý belirlemeye nasýl
hakkým olabilir. Birçok
Irak'lý oy veremezken
babasý Irak'lý olanlarýn oy
hakký var. Bütün bunlar
özgür ve adil bir seçim
gibi geliyor mu?
Felluce göçmenlerinin
sadece yüzde 10'u
yýkýlmýþ kentlerine geri
dönebilmiþken, Iraklýlarýn
önemli bir kýsmý býrakýn
oy vermeyi, kayýt bile
yaptýramamýþken yurtdýþýnda yaþayan

Iraklýlarýn oy vermesi
sanýrým çok uygunsuz bir
þey.
Basra hapishanelerinde
Ýngiliz askerlerinin yaptýklarý iþkencelerin çirkin
fotoðraflarý bu iþgalin
demokrasi ve insan haklarý ile hiçbir iliþkisi
olmadýðýný gösteriyor.
Bu seçimlerin
demokratik olduðunun
göstergesi olarak ABD
yetkilileri sadece dört
vilayetin güvensiz

olduðunu söylüyorlar:
Baðdat, Anbar, Diyala ve
Musul. Bu vilayetler Irak
nüfusunun yaklaþýk
%40'ýnýn yaþadýðý yerler.
Ben ilke olarak Irak'ta
seçimlerin yapýlmasýndan
yanayým. Ancak bu
seçimler bize vaat edilen
kadar bile olamadý. Bize
Amerikan askerlerinin
barakalarýnda kalacaklar
söylenmiþti.
Onun yerine iki þehri
darmadaðýn ettiler.

Aðustos'ta Necef,
Kasým'da Felluce.
Saddam böyle suçlar
iþlediðinde korkunç bir
suçlu olarak tanýmlanýyordu. Ayný þeyi ABD
ordusu yapýnca
demokrasi oluyor.
Muktada al-Sadrve
diðerleri taraftarlarýnýn
nedensiz tutuklandýklarýný söylüyorlar.
Seçimler bir düzen getirecek mi? Çok þüpheli.Eðer
çok sayýda Iraklý bu
sürecin dýþýnda tutulursa
sonuç pek de kabul
edilebilir olmaz. ABD
Irak'ýn tam ortasýnda dev
bir askeri üs kuruyor. Bu
terk etmeye hazýr bir
iþgalcinin tutumuna benzemiyor. Bu seçimler
zaten iþgalciler ile iþbirliði
yapan partilerin meþrulaþtýrýlmasý içindir. Amaç
yasa dýþý iþgali meþrulaþtýrmaktýr.

Dünyaya
savaþ açan baþkan...
Roni MARGULÝES

Yemin töreninde George W. Bush Amerika'nýn dýþ
siyasetini þöyle açýkladý: "... dünyada diktatörlüðün
ortadan kalkmasý amacýyla, her ulus ve kültürde
demokratik hareketlerin ve kurumlarýn geliþmesini
saðlamaya çalýþmak ve desteklemek. Bu, aslen
silâh yoluyla gerçekleþtirilecek bir görev deðil.
Ancak, gerektiðinde kendimizi ve dostlarýmýzý silâh
zoruyla koruyacaðýz".
Belki Bush'un "diktatörlük" derken nerelerden
söz ettiðini anlamayanlar olabilir diye, yeni Dýþiþleri
Bakaný Condoleezza Rice kendi kabul töreninde
konuya açýklýk getirdi: "Doðrudur, dünyamýzda
hala diktatörlüðün ileri karakollarý var ve Amerika
tüm kýtalarda ezilen halklarýn yanýndadýr: Küba'da
ve Birmanya'da ve
Kuzey Kore'de ve
Ýran'da ve Beyaz
Rusya'da ve
Zimbabwe'de".
Bu sözlerin
gülünçlüðünü ve
ikiyüzlülüðünü bir
yana býrakalým.
Bütün dünyayla
adeta dalga geçermiþ gibi, dünyanýn
ne kadar güleceðini hiç takmazmýþ
gibi edilen bu sözlerin altýnda ciddi
bir mesaj veriliyor.
Aba altýndan deðil,
açýk açýk sopa gösteriliyor. Amerikalý ünlü bir romancýnýn sözleriyle,
"dünyanýn geri kalanýna sakince savaþ açýlýyor".
Dahasý, dünyanýn geri kalanýna savaþ açarken,
hiçbir ittifak arayýþý, Birleþmiþ Milletler'e veya dost
ülkelere hiçbir göz kýrpma yok. Bush'u öncüllerinden (örneðin kendi babasýndan) farklý kýlan da
bu.
Bu saldýrganlýðýn Irak'la sýnýrlý olmadýðý açýk.
Amerika'nýn sorunu sadece petrol (veya genel
olarak hammadde) deðil, askerî üstünlüðünü kullanarak küresel hegemonyasýný pekiþtirmek, potansiyel rakiplerinin önünü kesmek. Afganistan savaþý
ile, örneðin, Amerika hem o güne kadar giremediði
beþ yeni ülkede askerî üs sahibi oldu, hem Çin'i
markaj altýna almaya baþladý, hem de Asya petrol
ve doðal gaz kaynaklarýnýn yanýbaþýnda konuþlanmýþ oldu.
Afganistan ve Irak savaþlarý, içiçe girmiþ askerî,
ekonomik ve jeopolitik unsurlardan oluþan bir
stratejinin ilk adýmlarý. Bush ile Rice'ýn gösterdikleri hedefler, stratejinin kalýcýlýðýna ve bundan sonraki adýmlarýna iþaret ediyor.
Bu stratejinin baþarýyla uygulanabilmesi, dünya
nüfusunun ezici çoðunluðu için iki anlama gelecek:
bir yandan yeni yeni savaþlar, ateþ, kan ve ölüm;
bir yandan neoliberal ekonomik politikalarýn
dünyanýn her yanýnda daha acýmasýzca dayatýlmasý,
hastalýk, yoksulluk ve ölüm.
Ancak Amerika egemen sýnýfýnýn planlarý Irak'ta
bataða saplanmýþ durumda. Þu ana kadar 100 binin
üzerinde Iraklý'yý katletmiþ olmalarýna raðmen, 150
bine yakýn Amerikan askeri, bir o kadar da teçhizat,
donaným ve destek gücü, günde 4 milyar dolar harcýyor ve Irak'ta asayiþ saðlayamýyor, direniþi
bastýramýyor. Bu durumda, stratejinin sonraki
adýmlarýnýn atýlmasý mümkün deðil. Irak'ta direniþ
sürerken Ýran'a saldýrmalarý mümkün deðil.
Amerika'nýn bir bu kadar daha askeri yok. Dahasý,
Amerikan kamuoyunu iki cephede iki savaþý
desteklemeye ikna etmek mümkün olur mu, kuþkulu. Amerikan ekonomisi bu ekonomik yükün altýndan kalkabilir mi, kuþkulu.
Kýsacasý, Irak herhangi bir savaþ deðil, direniþ
herhangi bir direniþ deðil. Emperyalizmin istediði
adýmlarý atýp atamayacaðýný ve dolayýsýyla insanlýðýn kaderini belirleyen bir savaþ ve direniþ. Bush
herhangi bir ABD baþkaný deðil, dünyaya savaþ
açan, Amerikan emperyalizminin saldýrganlýðýný
simgeleyen kiþi.
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Nükleer için start verildi...

Fýrýldaktan enerji
2000 yýlýnda 33 yýllýk bir
mücadeleden sonra rafa
kaldýrýlan nükleer planlar,
3 ay içinde tekrar gündeme
geldi. Nereden bakarsanýz
bir çoðumuzun ömrü
kadar geçmiþi olan nükleer
enerji maceramýz, tam
öldü, zaten ölü doðmuþ bir
fikirdi, gömüldü derken
hortladý. Enerji bakaný
Hilmi Güler, Ocak ayýnda
Enerji forumunda açýkladýðý planlarýna 3 ay
sonra, aniden ve acemice
nükleer enerjiyi ekledi. Bu
konu üzerine yýllardýr
Nükleer Karþýtý kampanya
yapan ve Greenpeace
Akdeniz Ofisi Enerji
Kampanyasý sorumlusu
olan Özgür Gürbüz ile
Onur Burçak sohbet etti.

bilir? Nükleer eenerji ayný
zamanda bir demokratikleþme sorunudur. Nükleer
atýklar 250 bin yýl aktif kalabiliyorlar. Bu yüzlerce
insanýn yaþam süresinin
toplamý demektir. Dört yýllýðýna iktidara gelmiþ bir
hükümetin, gelecek kuþaklarýn yaþamýný ipotek altýna
almasý ne demokratik ne
de etiktir. Bir nükleer
santral inþaasýnýn kararý
köy, kent, ülke insanlarýna
sorularak verilmelidir. Bir
de sorsanýz bile cevabýný
alamayacaðýnýz daha pek
çok canlýnýn da yaþam
hakký söz konusudur.
Dolayýsý ile nükleere karþý
olmak bir yaþam hakký
savunusudur ve bu anlamda onurlu bir þeydir.

Ýlk olarak, neden nükleerlere karþýsýnýz?

Türkiye'de nükleer enerji
nasýl gündeme geldi?

Soruyu tersinden alalým:
Bir insan nasýl nükleerden
yana olabilir? Her yüksek
teknolojinin 'iyi ve güzel'
olmadýðý, özellikle son
yüzyýldaki kimyasal
felaketlerden son model
savaþ makinelerinin
katliamlarýna kadar
yüzlerce örnekle kanýtlandý. Nükleer teknoloji de
'iyi ve güzel' olmayan,
aslýnda artýk son model de
olmayan, bilakis, yaþý geçkince bir teknoloji.
Nükleer enerji bir çöp
teknolojisi ve geliþmiþ
ülkelerde iþ bulamayan
nükleer firmalar ellerindeki bu eski teknolojiyi
geliþmekte olan ülkelere
satarak ayakta kalmaya
çalýþýyor. Bir insan bu
sömürüden nasýl yana ola-

Her ne kadar biz Türkiye'nin nükleer santral kurma öyküsünü, 1967 yýlýna,
ilk fizibilite etütlerinin
yapýldýðý tarihlere götürsek
de asýl öykü 1960 yýlýnda
Çekmece Nükleer Araþtýrma Merkezi'nde baþlar. O
yýl, Çekmece'de 1 MW
gücündeki reaktörün açýlýþý
aslýnda Küba krizinde
Jüpiter füzelerine izin
veren Türkiye'ye bir
hediyedir. Nükleer enerji
konusunun nasýl baþlý baþýna bir politik sorun
olduðunu ve enerji açýðý
gibi masum bahanelerin
arkasýna gizlenmeye
çalýþýldýðýný göstermeye
yeter de artar bile.

Peki bu nükleer yöneliþ
nasýl ortaya çýktý? Dönemin

yönetimi tarafýndan nasýl
gerekçelendirildi?

boyutlar taþýmayan, hiçbir
nükleer yöneliþ yoktur.

Konuyu o günlere bizzat
tanýk olan Prof. Dr. Tolga
Yarman "Geçmiþte ve
Bugün Nükleer Enerji
Tartýþmasý" adlý kitabýnda
çok güzel özetliyor: ABD
yönetimi, neden bize,
1960'da, küçük olmakla
beraber, bir nükleer araþtýrma reaktörü edinme
olanaðý saðladý? Olay,
Türkiye'de Jüpiter
füzelerinin konuþlandýrýlacak olmasýný içeren bir
askeri nükleer evreyi iþaret
ediyor.
Ýþte bu sýrada
Amerika'dan bebek boyda
bir nükleer araþtýrma reaktörü ediniyoruz; ABD bize
ülkemizde mevzilenmiþ,
sayýlamayacak kadar çok
nükleer bombanýn yaný
sýra, küçük bir reaktör yolluyor.
Burada þunun altýný
önemle çizmek istiyorum;
hele o zamanlar, siyasi
olmayan, bu arada askeri

Peki konunun fiili olarak
projelendirilmesi, aktive
edilmesi nasýl bir süreçtir?
Bu 37 yýllýk bir yýlan
hikayesidir. Türkiye'nin
büyük bir santral kurma
projesi, ilk kez 1967-1970
yýllarýnda ortaya çýkar. 300
MW gücünde, 1977 yýlýnda
devreye girmesi planlanan
bir santraldir bu.
Ekonomik ve politik
nedenlerle bu giriþim
sonuçlandýrýlamaz. 1974
yýlýnda nükleer santral
tekrar gündeme gelir ve
beraberinde Akkuyu'nun
(Mersin'den Alanya
yönüne doðru 170 km.) adý
da gündeme gelir. 1983'te
çalýþmaya baþlamasý planlanan bu proje de sonuçlandýrýlamaz. Bu arada,
Sinop'un da adý muhtemel
yerler arasýnda geçmesine
raðmen sadece Akkuyu
için lisans alýnmýþtýr.

Nükleer enerji konusunun bu kadar tepede
döndüðünü düþününce
insan tuhaf oluyor. Bizim
hayatýmýzdaki karþýlýðýndan bahsedelim biraz. Bu
politik ama ayný zamanda
yaþamsal bir büyük problemdir.
Nükleerler tamamen
halkýn sorunudur. Bunlar
halka sorulmadan, halk
için alýndýðý iddia edilen
kararlardýr. Aradan geçen
yýllar ve deðiþen
hükümetler Türkiye'deki
politik kültürsüzlüðü
deðiþtirmiyor. Yine
Mersinli'ye, Silifkeli'ye,
Akkuyulu'ya; yani halka
sorulmadan kararlar
alýnýyor. Türkiye'nin nükleer tarihi kitap olarak
basýlsaydý; daha ilk sayfasýnda siyaseti, arkasýndaki entrikalarý bulacaktýk.
Öyle ki, enerji açýðý ve
yerel kaynaklarýn yeterli
olmadýðý palavralarý ancak
kitabýn en sonunda
kendine yer bulabilecekti.

Nükleer santrallerden
konu açýlýnca, nükleer
karþýtlarýnýn ilk olarak
nükleer lobi yine faaliyette
diye düþünmelerinin
oldukça gerçekçi bir yaklaþým olduðunu düþünüyorum. Ayrýca, sivil vatandaþlarýmýzýn, çevreci ve
yeþillerin, STK'larýn ve
sendikalarýn birincil
uzmanlýk alanlarý olmamasýna raðmen nükleer
enerji konusunda söz
söylemelerinin ne kadar
doðru ve gerekli bir
davranýþ olduðunu belirtmeliyim. Nükleer enerji,
tüm dünyada, beraberinde
getirdiði teknik, politik ve
ekonomik sorunlarla
halkýn çözmek zorunda
kaldýðý bir problem haline
gelmiþtir. Bu nedenle de
herkesin bu konuda söz
söyleme hakký vardýr.
Sonuçlarýna tüm halkýn
katlandýðý her giriþim üzerine halkýn söz söyleme
hakký vardýr. Bu her þeyden önce bir demokrasi
sorunudur. Örneðin
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Nükleer karþýtý mücadele
devrim sonrasýna ertelenemez

üretmeliyiz
Akkuyu projesi için ne
Çevresel Etki
Deðerlendirme Raporu
hazýrlanmýþ, ne de Ecemiþ
fay hattýyla ilgili bir
araþtýrma.

Nükleer enerjiye alternatif olarak ne sunuyorsunuz?
Hemen bir düzeltme yapmak istiyorum.
Yenilenebilir enerji kaynaklarý ya da barýþçýl enerji
diye bahsettiðimiz kaynaklar deðil, nükleer enerjidir alternatif olan. Barýþçýl
enerji kaynaklarý ana kaynaklardýr. Alternatif
sözcüðüne dikkat etmek
gerekir. Biz bir þeye karþý
deðiliz, bir þey istiyoruz.
Nükleer enerji siyasi bir
karardýr. Biz siyasi tanýmlarýn yeniden yapýlmasýný
istiyoruz. Bizim talebimiz
nükleersiz Türkiye, nükleersiz dünyadýr. Bu
toplumsal politik bir taleptir. Kuzey, emisyonlarýn
%80'ini üretiyor ama
Güney bundan daha fazla
etkileniyor. Türkiye
barýþçýl enerji kaynaklarý
açýsýndan en zengin ülkelerden biridir. Ayrýca bu
kaynaklarýn çevre
haricinde de olumlu yanlarý var. Barýþçýl enerji kaynaklarý istihdam yaratan
kaynaklar olduklarý ve her
ülkede farklý format ve formüllerle bulunduklarý,
dolayýsýyla ülkelerin dýþa
baðýmlý olmamalarý
anlamýna geldikleri için de
gereklidirler. Sosyal

maliyetleri hesaplanmadýðý
için nükleer enerji
endüstrisi ucuz olarak nitelenir. Kanada'da 2000 yýlýnda bir sivil toplum
örgütünün hazýrladýðý
rapor, 16.6 milyar dolarýn
nükleer enerjiyi subvanse
etmeye harcandýðýný gösteriyor. Ýnsan merak ediyor, sudan ucuz diye
anlatýlan bu enerji neden
kendi baþýna ayakta
duramýyor?

"Bütün büyük ve geliþmiþ Batýlý ülkeler nükleer
enerji santralleri kurmaktan uzun süre önce
vazgeçti. Bu teknolojiyi artýk yoksul ve
azgeliþmiþ üçüncü dünya ülkelerine satmaya
çalýþýyorlar. Sizce neden?", diye bir anket sorusu
sorulsa, bu konuda hiçbir þey, ama hiçbir þey
duymamýþ sokaktaki sýradan bir insan bile
'Bunun altýnda bir çapanoðlu vardýr mutlaka'
diye düþünmez mi? Zenginler bir þeyi kendilerinden uzaklaþtýrýp, yoksullarýn üzerine yýkmaya çalýþýyorsa bunda mutlaka bir bit yeniði
vardýr çünkü.
Gerçekten de geliþmiþ ülkeler nükleer enerji
santralleri inþa etmekten çoktan vazgeçti. Hem
çevre hem insan saðlýðý üzerine olumsuz etkileri
o kadar fazla ki nükleer eneji üretiminin, getirileri bunun yanýnda hiç kalýyor. Üstelik ucuza
enerji üretimi olduðu da tamamen yalan. Bir
nükleer santralin býrakýn kurulmasýný, miadýný
doldurduktan sonra sökülmesi bile inanýlmaz
harcamalara yol açýyor. Üstelik, hatýrlanacaktýr,
1986'daki Çernobil faciasý gibi etkisi çok uzun
sürecek tehlikeler de cabasý. Yan sayfalardaki
ropörtajda uzun uzun anlatýlmýþ olduðu için
bunlarý tekrarlamaya gerek yok. Ancak bu tehlikeye karþý mücadele konusunda tartýþmak faydalý
olacaktýr.

Sizin yenilenebilir enerji
kaynaklarý ve enerji verimliliði üzerine de çalýþmalarýnýz var. Bunlardan
da bahseder misiniz?
Bugün gerek iklim
deðiþikliðinin önüne
geçmek, gerek temiz ve
ucuz enerjiyi sýnýrsýz kaynaklardan saðlayarak
dünya barýþýna katkýda
bulunmak için elimizdeki
yegane çözüm
yenilenebilir enerji kaynaklarý ya da bizim sýkça
dile getirdiðimiz adýyla
barýþçýl enerji kaynaklarýdýr. Petrol gibi sýnýrlý kaynaklar için insanlarýn
öldürülüp, yine bu sýnýrlý
kaynaklar için ölündüðü
günümüzde sýnýrsýz ve
hemen her ülkede deðiþik
formlarda bulunan bu kaynaklar dünya barýþý için
büyük umut teþkil ediyorlar. Yenilenebilir enerji
kaynaklarý ve enerji verimliliði ciddi çözüm önerileridir ve nükleer enerji bu
kaynaklarýn yanýnda alternatif bile sayýlamaz.

Cengiz ALÐAN

Almanya tek baþýna,
Türkiye'nin kurulu
gücünün yarýsýna yakýn
rüzgar gücüyle baþý çekmektedir. Türkiye'de 2020
yýlýna kadar kurulmasý
gerekli denilen 2-3 nükleer
santralin saðlayacaðý elektrik enerjisini rüzgar enerjisiyle daha ucuza ve çok
daha kýsa sürede saðlamak
mümkündür. Bütün bunlara karþýlýk hala "fýrýldaktan elektrik mi üreteceksiniz?" "ya fýrýldaklar
dönmezse" gibi sorular
sorulabiliyor. Üstelik
yenilenebilir enerji kaynaklarýna sýcak bakýlmamasýnýn bir nedeni olarak
Shell, BP ve ABD Enerji
Ajansý gibi þirket ve kuruluþlarýn buna gereksiz
demesi. Bu yukarýda
dönen çýkar anlaþmalarýný
açýkça ortaya koyuyor.

Peki ne yapmak gerekiyor?
Yapýlmasý gereken,
hemen doðru bir
yenilenebilir enerji
tasarýsýyla, Türkiye'de
temiz ve barýþçýl enerji kaynaklarý olan rüzgar, güneþ,
jeotermal, biyo-kütle gibi
kaynaklara gidecek
yatýrýmlarýn önünü açmak,
enerji verimliliði ve tasarrufu için harekete geçmek,
AR-GE çalýþmalarýný
desteklemek, çift taraflý
sayaçlarla gerçek-tüzel
kiþilerin kendi gereksinimlerini karþýlamak ve gerektiðinde gereksinim
fazlasýný satmasýna olanak

saðlayacak yatýrýmlara
yönelmesine yardýmcý
olmaktýr.

Son olarak siz nükleer
karþýtý bir kampanya
yürütüyorsunuz, biraz bu
kampanyadan bahsedelim.
Bir de sizce bu kampanya
kazanabilir mi? Nasýl
kazanabilir?
2000 yýlýnda benzeri bir
mücadele yine sadece
Greenpeace'in katkýsýyla
deðil, toplumun her kesiminden gelen nükleer
karþýtlarýnýn bilgilendirme,
afiþe etme ve býkmadan
usanmadan nükleer lobiye
meydaný dar etme yöntemleriyle baþarý kazandý.
Bugün de Nükleer Karþýtý
Platform hayata geçerek
benzer bir mücadeleye
hazýrlanýyor. Siyasi
görüþünüz ne olursa olsun,
en temel hakkýmýz olan
yaþam hakkýný savunmak
için biraraya gelen insanlarýn bu platform altýnda
birleþmesi ve tehlikenin
herkese anlatýlmasý
gerekiyor.
Bu dünyamýzý çirkinleþtirmek isteyenlere yanýt
veren onurlu bir
yürüyüþtür. Herkes üzerine düþeni yapar, sokaklar,
okullar ve meydanlar nükleer karþýtý kampanyaya
kollarýný açarsa, yaþam
hakkýmýzý kimse elimizden
alamaz. Dünyanýn birçok
yerinde ve geçmiþte
Türkiye'de olduðu gibi
nükleer lobi yine kapýdan
elleri boþ döner.

Sol hareketler bu tür konulara genelde
duyarsýzdýrlar. Daha ulvi mevzulara kendileri
vakfetmiþ olduklarý için bu gibi 'ayrýntýlarý'
devrim sonrasýna erteleyerek, karþýsýnda verilecek mücadeleyi de çevrecilere, 'yazar çizer
takýmýna', 'entellere' býrakýrlar. Bunlar ufak tefek
ayrýntýlardýr, burun kývrýlýr, hatta küçümsenir.
Ciddiye alýyormuþ gibi dinlenilip, içten içe dalga
bile geçilir. Oysa solun içine düþtüðü hatalarýn
belki de en büyüðüdür bu: gündelik hayatýn
sorunlarýný ve bunlarý çözmeye yönelik gündelik
mücadeleyi hafife almak.
Maaþlarýmýza yapýlacak zamlarýn yüzdesi,
saðlýðýn parasýz olmasý, eðitimin kalitesi,
kaldýrýmlarýn engellilerin kullanýmýna uygun
hale getirilmesi, otobüslerin sýkýþ tepiþ olmaktan
çýkarýlmasý, kentlerdeki gürültü kirliliðinin giderilmesi, Caretta Caretta'larýn yumurtlama alanlarýnýn koruma altýna alýnmasý, sokak aydýnlatmalarýnýn yeterli ve yaygýn hale getirilmesi,
kadýnlara kürtaj hakký, eþit iþe eþit ücret verilmesi, iþ yerinde kahve molalarýnýn sayýsýnýn arttýrýlmasý, TV'lerdeki þiddet içerikli dizi filmerin
kaldýrýlmasý, nükleer enerji santrali kurma giriþimlerinin engellenmesi, vb. binlerce gündelik
sorun aslýnda sosyalistler için birer kampanya ve
örgütlenme aracýdýr. Birer kampanya aracýdýr,
çünkü halký yakýndan ilgilendirmekte, pek çoðu
günün her saatinde canlarýný yakmaktadýr. Birer
örgütlenme aracýdýr, çünkü bu konular etrafýnda
kampanyalar yürütürken toplumun çok çeþitli
kesimleriyle yakýn iliþkiler kurmak mümkün ve
kolaydýr.
Her bir reform için verilen mücadelede en ön
saflarda yer almak sosyalistlere halkýn 'yakýnýnda' olduklarýný ve sorunlarýyla samimi olarak
ilgilendiklerini gösterme fýrsatý saðlar. En ufak
bir reform mücadelesi ise, sýnýf mücadelesinde,
insanlarýn kendi güçlerinin ve deðiþtirme
yeteneklerinin farkýna varmasýna yarar. Salt bu
nedenle bile olsa, nükleer karþýtý kampanyayý da
diðer gündelik mücadelelerden ayrý göremeyiz.
Kaldý ki nükleer santraller hepimizin hayatýna
yönelik ciddi birer tehdittir. Greenpeace ya da
diðer sivil toplum kuruluþlarýnýn bu konuda
yürütmekte olduðu kampanyalara destek olmaktan öte, örgütlenmesine katýlmalý, kampanyayý
bizzat bizler inþa etmeliyiz.
Diðer bütün mücadeleler gibi, nükleer karþýtý
mücadele de devrim sonrasýna, ya da baþka bir
þey sonrasýna ertelenemez. Reformlar mücadelesi
ertelenemez, çünkü devrim ertelenemez!
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Yeni sol ve anti kapitlist hareket
Þenol KARAKAÞ
Geçtiðimiz haftaya
Türkiye'de CHP kurultayý
damgasýný basarken,
dünyada üç önemli geliþme
yaþandý. Birisi Irak'ta
gerçekleþen seçimler, diðer
ikisi ise Davos'ta gerçekleþen zenginler kulübünün
Ekonomi Zirvesi'yle Porto
Allegre'de gerçekleþen
Dünya Sosyal Forumu'ydu.
CHP kurultayý uzun bir
dönem boyunca iþçi
sýnýfýnýn sahiplendiði, kendi
günlük çýkarlarýný savunacaðýný düþünerek oy
verdiði CHP'nin
tükeniþinin ilaný olarak
okunmasý gereken, içe
kapalý, milliyetçi ve köhne
fikirlerin cirit attýðý bir
toplantýydý. Delegeler futbol takýmý tutan holigan
taraftarlar gibi birbirlerine
saldýrdýlar.
Dünya Ekonomi Zirvesi
ise Sharon Stone ve Richard
Gere gibi ünlü sanatçýlarýn
dünya ekonomisinin baronlarýna "fýrça" attýðý ve en
önemlisi de küresel sermayenin sahiplerinin ve
zengin devletlerin aslýnda
dünyanýn sorunlarýnýn
çözücüsü deðil yaratýcýsý
olduðunu gösteren sahtekarlýk tiyatrosu gibiydi.
Zenginler kulübünün
zirvesinde en önemli sorun,
küresel yoksulluk olarak
tespit edilmiþ. Ýnsanýn "hadi
ya" diyesi geliyor. Sanki
antikapitalist hareket her
gösterisinde, her eyleminde, her forumunda bu
küresel yoksulluk
gerçeðinin altýný çizmiyormuþ gibi…Davos'un
sahtekarlýðý, Fransa
Cumhurbaþkaný Chirac'ýn
telekonferansla katýldýðý
konferansta, küresel yoksullukla mücadele için
uluslar arasý mali iþlemlerden yoksullar lehine vergi
kesintisi yapýlmasý önerisinin þiddetli bir tepkiyle
karþýlanmasýnda bir kez

daha açýða çýktý. Bu öneriyi
antikapitalist hareketten
kopya çeken Chirac da
ayrýca bir ikiyüzlülük yaptý.
Onun ülkesinde Fransa'da
da temsilcilerinden olduðu
egemen sýnýf çalýþanlara
sert bir saldýrýda bulundu.
Fransa'da yüzbinlerce iþçi
haftalardýr gösteri yapýyor.
Antikapitalist hareket ise
meydan okuyuþunu
sürdürüyor. Bir iki ay
büyük gösteriler görmeyince hareket bitti sananlara
hareket çok iyi bir ders
veriyor. Þaþýrtýyor. Ekim
ayýnda Londra'da yapýlan
Avrupa Sosyal Forumunun
baþarýlý olmasý sadece küresel sermayenin temsilcilerini rahatsýz etmekle
kalmadý, Avrupa'daki bazý
solcularý da þaþýrttý.
Haftada bir hareketin ölüm
ilanýný gazetelerinde yayýnlayanlara çok iyi bir yanýt
da geçtiðimiz hafta Porto
Allegre'den, Dünya Sosyal
Forumu'ndan geldi.
Porto Allegre'de merkezi
mitinge 200 bin kiþi katýldý.
2500 forum, atölye ve seminer düzenlendi. Dünya
Sosyal Forumu (DSF)
hareketin boyutlarýnýn her
geçen gün büyüdüðünün
tartýþma götürmez bir
kanýtý oldu. DSF sadece
hareketin boyutlarýnýn ne
kadar yaygýnlaþtýðýný deðil,
küresel antikapitalist patlamanýn dünyanýn en önemli
sorunu, yani ABD'nin hegemonya adýmlarýna karþý da
çok net bir politik çizgiye
sahip olduðunu da gösterdi. Irak'ta Bush'un seçimleri
yapýlýrken, DSF bir kez
daha Bush ve Irak iþgalini
yerden yere vurdu.
DSF'nin bir parçasý olarak
yapýlan Savaþ karþýtlarý
Toplantýsý'nda hareketin
aktivistlerinden Walden
Bello, ""Savaþ baþladýðýndan beri çeþitli iniþ çýkýþlar
oldu, fakat bu toplantý
savaþ karþýtý hareketin
yeniden canlanmasýna

Kurtarýcý deðil, aktivistlerden öðrenmesini de bilen, hareket
içinde tartýþan ve her bir öneri sahibini kampanyanýn ve
örgütlenmenin temel unsuru olarak gören bir sol ezilenlerin
mücadelesi için yeniden bir umut olabilir
iþaret ediyor" dedi.
1000'den fazla üyesiyle
Amerika Birleþik
Devletleri'ndeki en büyük
savaþ karþýtý koalisyon olan
Barýþ ve Adalet Ýçin
Birlik'ten Medea Benjamin
ise, "2005 yýlýnýn iþgalin
sona ereceði yýl olduðunu
söyleme konusunda çok
kararlýyýz" dedi.
Londra'da bir milyonluk
bir yürüyüþ örgütleyen
Ýngiltere Savaþý Durdurun
Koalisyonu'ndan Chris
Nineham ise, "Dünya
kamuoyu bizim yanýmýzda"
diye ve ekledi: "Þu anda
savaþa karþý muhalefet 15
Þubat'ta olduðundan bile
daha fazla."
Walden Bello Irak seçimlerini "Bu göstermelik
seçimler kesinlikle geçersizdir. Dünya bu oyuna
gelmeyecek." Sözleriyle
deðerlendirirken,
Baðdat'tan gelen ve iþgale
karþý geniþ bir koalisyonun
-hem Sünnileri, hem Þiileri
kapsayan- lideri olan Sheik
Jawad Khalisi de seçimlerin
geçersiz olduðunu söyledi:
"George Bush oy verme
gününden önce zaten bu
seçimlerin sonucunu belirlemiþti. Bu seçimler Irak
halký için deðil George
Bush için yapýlýyor."
Küresel direniþin aktivistleri ikiyüzlülükle, milliyetçilikle, yalancýlýkla hiç
iliþkilenmeden kapitalizmin
yarattýðý sorunlarýn nasýl
aþýlabileceðini tartýþýrken,
ayný zeminde yepyeni bir
solu da þekillendiriyor.
DSF, bir kez daha umutsuz
olmak için hiçbir neden
olmadýðýný gösteriyor. 19
Mart, iþgale karþý küresel
eylem günü. DSF'de verilen
bilgiye göre þu anda Irak da
dahil olmak üzere 29
ülkede 19 Mart gösterisi

örgütleniyor. Önümüzdeki
haftalarda bu çaðrýnýn
savaþ karþýtý aðlarda yayýlmasýyla bu sayýnýn daha da
artmasý bekleniyor.
Dünya Sosyal Forumu,
CHP kurultayýna bakarak
sol adýna umutsuzluða
kapýlanlara, gerçek solun,
yeni bir solun nasýl inþa
edileceðini bir kez daha
gösterdi. Anti kapitalist
hareketin temel özellikleri,
yeni solun inþasýnda sahip
çýkýlmasý gereken temel
yönelimleri de sunuyor:
Anti kapitalist hareket,
birbirinden hayli farklý
amaçlara ve etkinliklere
sahip olan ama ortak düþmana karþý hýzla birleþen
aktivistlerin kampanyacýlýðýnýn üzerinde yükseliyor.
Bir yandan, "kendilerini
küresel kapitalizme karþý
politik bir mücadeleye giriþmiþ insanlar olarak gören
ve etkisi giderek artan bir
aydýnlar gurubunun
geliþmesi" , diðer yanda ise
"Bir þey yapmalý, baþka bir
þey!" diyen, "Baþka bir
dünyanýn mümkün"
olduðunu iddia eden ve
korkunç bir dinamizme ve
mobilize olma yeteneðine
sahip yepyeni bir aktivistler
kuþaðý küresel anti kapitalist hareketin omurgasýný
oluþturdu.
Kurtarýcý deðil, aktivistlerden öðrenmesini de bilen,
hareket içinde tartýþan ve
her bir öneri sahibini kampanyanýn ve örgütlenmenin
temel unsuru olarak gören
bir sol ezilenlerin mücadelesi için yeniden bir umut
olabilir.
DSF bir kez daha gösterdi
ki kendi dýþýndaki tüm sola
açýk olan, tüm kampanyalarla iliþkilenmeye
çalýþan ve tek bir eylemlik

deðil, kampanyanýn somut
hedefini kazanmayý hedefleyen uzun süreli koalisyonlar örgütlemeyi hedefleyen bir sola ihtiyacýmýz
var.
Sol sokakta örgütlenmeli.
Sol, bürokratik pazarlýklarýn deðil ancak gözü pek
bir militanlýðýn üzerinden
yükselebilir.
Yeni sol, tüm eylem ve
politikalarýný enternasyonalist dayanýþmaya
dayandýrmak zorunda.
Milliyetçi hiçbir fikir,
kavram ve tutuma taviz
vermeyenler yeni bir solu
inþa edebilir.
Enternasyonalizm, soyut
bir dayanýþma motifi
deðildir. Somut destek, birlikte örgütlenmek, diðer
ülkelerdeki hareketlerin
çýkar ve sorunlarýný en
öncelikli sorun olarak
görmek ve bu sorunlarýn
çözülmesi için örgütlenmektir.
Yeni sol, tepeden, yöneticiler arasýnda yapýlan
görüþmelerle kurulan ittifaklarla deðil, þeffaf, her bir
tartýþmanýn son ayrýntýsýna
kadar tüm aktivistlerin
gözünün önünde yaþandýðý
ve her isteyenin katýlabileceði tartýþmalarla
örgütlenebilir. Ýnisiyatif
kýran, muhafazakar, milliyetçi, cinsiyetçi, ahlakçý,
þef baðýmlýlýðý yaratmayý
hedefleyen, tartýþma özgürlüðünü boðan bir sol, sol
olamaz. Yeni sol, ya özgürlükçü olabilir ya da sol olamaz.
Yeni sol, yukarýdan
olduðu kadar aþaðýdan da,
aktivistler ve kampanyalarýn yan yana
gelmesinin, birlikte
yürütülen tartýþmalarýn
üzerinden örgütlenebilir.
Tüm anti kapitalist hareket
için, birlik en önemli süreç.
Sol, hareketin çýkarlarýný,
kendi bayraðýnýn, kendi
örgütünün çýkarlarýnýn
üzerinde görebildiði,

hareketin çýkarlarý için
örgütlendiði, sürekli
aktivizm örgütlediði, her
zaman birliði gözettiði
oranda güven vermeyi,
hareketin birliðini saðlamayý ve kuþkusuz kendisini
geliþtirmeyi saðlayabilir.
Anti kapitalist hareket bir
yandan iþçi sýnýfýný canlandýrýrken ayný zamanda
iþçi sýnýfýnýn harekete katýlmasýyla güçleniyor. Tüm
protesto gösterilerini karakterize eden öðeler, geniþ bir
çeþitlilik gösteriyor.
Seattle'da, Millau'da, Seul
ve Nice iþçi sýnýfýnýn gösterilere örgütlü katýlýmý yüksek bir düzeydeydi. Dünya
Sosyal Forumu ve diðer
sosyal forumlar süreçlerinde, en önemlisi tüm
savaþ karþýtý eylemlerde
örgütlü iþçi sýnýfý hareketin
en önemli gücü. Sadece
kitlesellik açýsýndan deðil,
kapitalist toplumda tuttuðu
konum, sisteme karþý kolektif direniþ yeteneðini iþçi
sýnýfýna doðal olarak
kazandýrdýðýndan, uzun bir
yenilgi döneminin ardýndan sahneye çýkan anti kapitalist hareketin kapitalist
sisteme karþý kolektif
direniþ gücünü yeniden
esinlemesinde en önemli
etkenlerin baþýnda örgütlü
iþçi sýnýfýnýn varlýðý geliyor.
Sol, iþçi sýnýfýna ve onun
örgütlü ve birleþtirici
gücüne dayanmadan yeni
bir umut hareketi olamaz.
Hareketin aktivistleri,
kendilerine gururla anti
kapitalist adýný veriyorlar.
Kapitalizmi öldürmek
isteyen bu hareket içinde
kapitalist sistemi bilimsel
olarak sadece sosyalistler
açýklayabiliyor. Sosyalist
anti kapitalizm, sola,
saðlam bir temel üzerinde
yenilenme, hareketle
bütünleþme, hareketi inþa
etme ve kapitalizme karþý
deðiþimin ve umudun
örgütlü ifadesi olabilme
gücünü kazandýracaktýr.
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Çokuluslu þirketlerin gözü soframýzda
Çaðla OFLAS
F. Levent ÞENSEVER
26 Ocak, çarþamba günü
GDO'ya Hayýr Platformu'nun düzenlediði basýn
toplantýsýnda, Hükümet
tarafýndan hazýrlanmýþ
olan "Ulusal Biyogüvenlik
Yasa Tasarýsý" eleþtirildi.
Hükümetin hazýrlamýþ
olduðu, biyo-çeþitlilik,
gýdalarýn güvenliði ve saðlýk gibi son derece hassas
sorunlarý kapsayan yasa
tasarýsýnda, halkýn yararý
deðil, ithalatçý ve üretici
sermaye þirketlerinin çýkarýnýn ön plana alýndýðý görülüyor. Tasarýnýn hazýrlanma safhasýnda, dünyanýn en büyük genetik olarak oynanmýþ ürünler
(GDO) üreticisi Monsento'nun temsilcilerinin de
rol oynadýðý anlaþýlýyor.
Tarým Bakanlýðý tarafýndan
5 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen ve yasa tasarýsýnýn tartýþýldýðý açýk bir toplantýya, Monsento temsilci
de davet edilmiþ olmasýna
karþýn, GDO'ya Hayýr Platformu ve tüketici örgütleri
çaðrýlmadý. Bu durum,
hükümetin halkýn deðil,
sermaye þirketlerinin hizmetinde olduðu kanýsýný
güçlendiriyor.

GDO'ya hayýr
Henüz GDO'lu ürünlere
yönelik yeterli yasal bir
düzenleme olmamasýna
karþýn, uygulamalar bu
ürünlerin dýþalýmýný ve
piyasaya sürülmesini engelliyor. Buna raðmen Türkiye'ye 1996 yýlýndan bu
yana denetim dýþý GDO'lu
gýdalarýn girdiði biliniyor.
Çok sayýda bilim insanýnýn
bu ürünlerin kullanýmýnýn
insan saðlýðý için son derece riskler taþýdýðýný belirtmesine karþýn, Hükümet
bu gerçeklere gözünü kapatýyor. Yeni yasa tasarýsý
GDO'lu ürünlerin alýmýný,
üretilmesini ve satýlmasýný
yasalaþtýrýyor.
GDO üreticisi þirketler bir
çok ideolojik argümanla bu
ürünlerin insanlýk için yararlý olduðu propagandasýný yayýyor. GDO'lu ürünlerin "açlýða çare olduðu"
argümaný, çokuluslu tekel-

lerin bu ürünleri yaygýnlaþtýrmak için kullandýðý
en önemli iddialardan biri.
Birleþmiþ Milletler Tarým
ve Gýda Örgütü (FAO) bile,
açlýðýn nedeninin yetersiz
tarým alaný veya yetersiz
üretim olmadýðýný açýklamýþtýr. Sorun paylaþým
sorunudur. Dolayýsýyla
GDO'lu ürünlerin, yaþamýn
yapýtaþlarýný patentleyen
çokuluslu þirketlerin kârlarýný artýrmaktan baþka
toplumsal bir yararý yok.
Binlerce yýldýr sürdürülen
organik tarým yöntemlerinin tersine, GDO'lu tarým
ürünleri, üreticileri tümüyle bir kaç þirkete baðýmlý
kýlarken, insan saðlýðýný da
tehdit etmektedir.

Tehdit hýzla büyüyor
GDO'lu ürünler hýzla yayýlýyor. Günümüzde dünya
üzerinde gerçekleþen soya
ekim alanlarýnýn %56'sý,
pamuk alanlarýnýn %28'i ve
mýsýr alanlarýnýn %14'ünde
üzerinde genetik olarak
oynanmýþ ürünler ekilmektedir. 2003 yýlýnda dünyada toplam 7 milyon çiftçi
GDO'lu ürünler ekerken,
2004 yýlýnda bu sayý 8
milyonun üzerine çýktý. Bu
çiftçilerin %90'ý ise geliþmekte olan yoksul ülkelerde bulunuyor.
GDO'lu ürünlere karþý
mücadelenin bir çok boyutu var. Bu konudaki mücadeleyi çokuluslu þirketlerin
hakimiyetine karþý verilen
anti-kapitalist mücadeleye
baðlamak gerekiyor. Ancak, GDO'ya Hayýr Platformu'nun yürüttüðü türden
daha somut, teþhir etme,
bilinçlendirme, yasa düzenleyici ve uygulayýcýlarý
üzerinde baský kurma gibi
faaliyetler de son derece
önemli. Bu çabalar desteklenmeli ve güçlenmesi için
çaba harcanmalý.
Çokuluslu þirketlerin hakimiyeti kaçýnýlmaz deðil.
Daha önce AIDS aþýsýnýn
patent haklarýna karþý Güney Afrika'da verilen mücadelede olduðu gibi, çokuluslu þirketleri dize getirebiliriz. Bunun için kararlý
bir þekilde mücadele etmek
ve küresel mücadelenin bir
parçasý olmak gerekiyor.

Biyolojik "zenginlik"
Aktarýlmýþ genler doðal bitki türlerine
atlayarak, bulunduklarý çevredeki doðal
türlerde genetik çeþitliliðin kaybýna
neden olmaktadýr. Böylece yabani tür lerin doðal yapýlarýnda saðmalara neden
olup, ekosistemdeki tür daðýlýmýný ve
dengeleri bozmaktadýr.
Türkiye'de GDO konusunda en fazla
dikkat edilmesi gereken konulardan biri
bu. Türkiye, biyolojik çeþitlilik ve tür
sayýsý bakýmýndan zengin bir ülke.

GDO ve patentler
GDO'lar sadece gýdalarýn
yapýsýyla oynanma deðil,
ayný zamanda bir hakim
olma tekniðidir. Patent
hakký ise bu hakimiyeti
saðlayan en önemli araçtýr.
Günümüzde GDO'lar özellikle tekniði ön plana çýkarýlarak, hem teknik hem de
ürün olarak patent kapsamýnda korunabiliyor.
Genetik yapýsý deðiþtirilen
ürünler patentleniyor.
Çünkü bu çalýþmalarý

yapan þirketlerin temel kazancý, patent bedeli tahsil
etme üstüne kurulu. Örneðin sadece mikroorganizma bile patent kapsamýnda þirketin sahip oldu-ðu
bir ürün olabilmektedir.
Oysa ayný mikroorganizma
doðada milyonlarca yýldýr
kimsenin malý olmadan
yaþýyor.
Gen, bulunmasý ve tanýmlanmasý çok zor olduðu ve büyük yatýrýmlar ge-

Ulusal Biyogüvenlik
Yasasý'na yöneltilen
eleþtiriler:
GDO'ya Hayýr Platformu'nun hazýrlanan
Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý'ný
eleþtirdikleri noktalardan bazýlarý þunlardýr:
z Yasa tasarýsýnýn 'izleme' baþlýklý
tanýmýnda yapýlan düzenleme, son taslak
metninde çýkarýlmýþtýr. Bunun GDO'lu
ürünlerin izlenmesine imkân vereceðini
düþünerek, yeniden yasa metnine konulmasý gerekmektedir.
Ýz sürebilirlik açýsýndan, çevreye

Türkiye'de bulunan 11 bin bitki türünden
2 bin kadarý, baþka hiçbir yerde bulunmayan endemik tür. Bitki ve hayvan tür leri açýsýndan sahip olunan zenginlik,
ayný yeraltý kaynaklarý ya da tarihi kültür
gibi insanlýðýn en önemli zenginliklerini
oluþturmaktadýr.
Modern tarýmda kullanýlan ve birbir lerinin genetik yönden kopyasý olan çeþitler, geniþ alanlarda tek tip olarak yetiþtir iliyor. Bu yetiþtirme yöntemi, yani "monokültür", çeþitli ekonomik avantajlar
saðlamasýna raðmen, biyolojik ve ekolojik
açýdan bir dizi önemli soruna da yol açý-

rektirdiði için, genler konusunda araþtýrma yapýp,
bunlar üzerinde oynayarak, patent almayý ancak
büyük çokuluslu þirketler
baþarabiliyor. Avrupa Patent Sözleþmesine göre bir
genin iþlevini ortaya çýkarýp, bunu ispatlamak koþuluyla patent hakký tanýnýyor. Oysa normal olarak
patent sadece yenilik özelliði taþýyan ve sanayide
uygulanabilirliði olan bu-

býrakýlan (ekilip dikilen) veya piyasaya
sürülen GDO'lu ürünün ilk ithalatçýsý ile
yurtiçindeki ilk üretcisine kadar her aþamada geriye dönük takibinin belirlenmesi,
tanýmlanmasý gerekmektedir.
z Tasarýya "geleneksel ürünlerin
üretilmesi veya tüketicinin seçme özgürlüðünün ortadan kaldýrýlmamasý" ifadesi
eklenmelidir.
z Yasa halkýn bilgilendirilmesi ve
katýlýmý yapýlmadan çýkarýlmak istenmektedir. Bu hem uluslararasý hem de ulusal
yasalara aykýrýdýr.
z 'Yasaklar' baþlýðý altýnda düzenlenen
tasarýnýn 11. maddesinin b bendinde bahsi
geçen 'küçük çocuk' kavramý ile kastedilen yaþ grubu tasarýda tanýmlanmamýþtýr.

yor. Örneðin, monokültürdeki tek tip bireyler hastalýklardan da ayný derece etkileniyor. Ortaya çýkan bir hastalýk tüm türü etkileyecek þekilde hýzla yayýlabiliyor.
Monokültür yayýldýkça yediðimiz ürünlerden aldýðýmýz besin ve damak tadý da
tek tipleþiyor. Modern tarým yöntemlerinin yol açtýðý etkiler yüzünden zaten
yeteri kadar azalmýþ olan çeþitlilik, bu
kez de GDO'nun tehditi altýnda giriyor.
Çünkü GDO'larýn aktarýlmýþ genleri,
çevresinde bulunan ve geleneksel yön temlerle üretilen diðer ürünlere de denetim dýþý bir þekilde geçebiliyor.

luþlarý korumak için veriliyor. Doðada bulunan
genler için verilen patent
hakký, biyolojik zenginliklerde tüm insanlýðýn ortak
kullaným hakkýný ortadan
kaldýrmakta ve bu nedenle
meþru deðildir. Bunun adý
biyolojik korsanlýktýr.
Öte yandan tarýmsal üretimin en temel ve en eski
yöntemlerinden olan, kendi ürününden gelecek yýl
için tohumluk ayýrma geleneði ve hakký da, patent
kýsýtlamasý nedeniyle ortadan kaldýrýlmaktadýr. Zengin gen kaynaklarýna sahip
yoksul ülkelerin sahip olduklarý kaynaklar üzerindeki patent haklarý yavaþ
yavaþ sanayileþmiþ bir kaç
ülkenin ve bir kaç çokuluslu þirketin elinde toplanmaktadýr.
Ticaretin serbestleþtirilmesi AB'ye üyelik ile birlikte bir sorunluluk olacak.
Yani ticarete konu olan
biyoteknoloji ürünleri de
"serbest ticaret" gereði Türkiye'ye yasal olarak girebilecek.

Arýlar ve rüzgar, GDO'lu polenleri alýp,
komþunun geleneksel ekiminin üzerinde
býrakýyor. GDO karþýtlarýnýn "Frankeþtayn gýda" olarak nitelendirdiði, kolera
bakterisinin genini taþýyan yonca, tavuk
geni taþýyan patates, akrep geni taþýyan
pamuk, balýk genli domates gibi gýdalarýn doðal çeþitliliðe verdikleri zarar,
yeni "Frankeþtaynlar" ortaya çýkarýrken,
özellikle alerjik vakalarda büyük sýçrama
yaþanýyor.

Kaynak:
GDO'ya Hayýr Platformu açýklamasý
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KESK yazýsý okunur mu?
Cem HÝRE
Michael Albert,
"Deðiþimin Yolu" adýndaki
küçük ama önemli kitabýnda, kitle hareketlerinin
ulaþabileceði bir noktaya
dikkat çeker. Örneðinde
bir daðcý ekibi týrmanýþa
geçer. Daha iyi bir uzmanlýk geliþtirebilmiþ olanlar
hýzlanýrlar, ara açýlmaya
baþlar. Geridekiler bir süre
daha onlarý izleyebilir,
fakat daha sonra bu da
artýk mümkün olmaz.
"Hýzlý" týrmanýcýlarýn da
geriye dönüp, ekibin geri
kalanýna yardým etme
þanslarý fizik olarak
ortadan kalkmýþtýr,
geridekilere sadece izlemek düþer. Daha yüksektekilerin tercihinin kendini
yenilgiye uðratan bir
doðasý vardýr. KESK'in
içinde olduðu durumu,
Albert'in örneðine benzeterek ve bunun nedenlerini araþtýrmaya çalýþarak
devam edeceðiz.

1 Aralýk ve sonrasý
KESK'in 11 Kasým 2000
Ankara büyük yürüyüþünde net bir þekilde
ortaya çýkan IMF programýna ve o programý
uygulayan koalisyona
karþý öfke, 1 Aralýk'ta
doruða ulaþmýþ ve genel
grev sendika yöneticilerinin bile ummadýðý bir
katýlýmla gerçekleþmiþti.
Bu grev, çözülme eðilimi
taþýyan egemen sýnýfý ve
onun yanýnda sendika
bürokrasilerini de ürkütmüþtü. Tüm geliþmeler,
somut ve basit bir program etrafýnda birleþtirilebilen bir iþçi sýnýfýnýn
ulaþabileceði gücü kanýtlar
nitelikteydi. Keza 1 Aralýk
genel grevi, EP programý
etrafýnda hayat bulmuþtu.
Eleþtirilebilecek yanlarý
olsa da, ki her programýn
vardýr, bu program, somut
bir þekilde neo-liberal
uygulamalara karþý çýkýyor,
demokratikleþmeyi
savunuyor, kamusallýðý
savunan alternatif bir
zemin oluþturuyordu.
Grev sonrasý EP üzerindeki
baský arttý. Hareketin bazý
bileþenlerinde geri çekilme
eðilimi baþladý. KESK EP
içindeki en hareketli
unsurdu. Bunu kendi
içinde EP'na burun kývýran
ya da açýkça dýþlayan pek
çok sol eðilime raðmen
gerçekleþtirmiþti. Greve
katýlým ve pratik önderlik
konularýnda da öne çýkan
KESK olmuþtu.

KESK'te tutucu
"sol" kafalar
Ancak KESK önderliði bu
somut durumun çok da
farkýnda deðildi. Ýþyerlerinden 1 Aralýk grevine

katýlým raporlarý þubelere
gelmeye baþladýðýnda daha
da açýkça kavranabi-lecek
bir gerçeklik vardý. Birçok
iþyerinde neredey-se
KESK'li çalýþanlar ka-dar
herhangi bir sendika-ya
üye olmayan çalýþanlar da
greve katýlmýþtý! Onla-rýn
somut talebi IMF'nin
kovulmasýydý ve koalisyonun da çekip gitmesiydi.
1 Aralýk'tan hemen sonra
KESK'te kongre süreci baþladý. Kongreler emekçilerin, sendikalarýn sorunlarýnýn tartýþýldýðý, gelecek
mücadele prgramlarýnýn
oluþturulduðu yerler olmadý. KESK kongresi, kongredeki birkaç grup, milyonlarca emekçinin sorunlarýna sýrtýný döndü. Kongre sonrasýnda KESK 19
Þubat'la kabaran IMF
karþýtý eylemleri örgütlemedi. Ýki ay önce bir milyon insanýn katýldýðý bir
genel grevin gücünü arkasýna alýp, bunu yapmadý.
Çünkü sýnýf mücadelesini
kavramýþ deðiller. Ýþçi sýnýfýnýn bir parçasý, üstelik
önemli bir parçasý olduklarýný kavrayabilmiþ deðiller. Kapitalizmin seyrini,
onun birikim ihtiyaçlarý
sonucu ortaya çýkan yeni
sýnýf þekillenmesini kavrayabilmiþ deðiller. Ezilenlerin kürsüsü olma olanaðýný tepti. Toparlanmasý
için egemen sýnýfa tepside
bir fýrsat sundu. 26 Haziran'a kadar hiçbir varlýk
gösteremedi. 26 Haziran

2001, sahte sendikanýn
KESK'e kabul ettirildiði
gündü. O gün, birkaç þehrin sokaklarýnda, her birinde sadece birkaç yüz
sendika üyesi vardý...

Seçimler,
AKP ve KESK
3 Kasým 2002'de gerçekleþen seçimlerden AKP
zaferle çýktý. Güçlü AKP
hükümeti kaþla-göz (AB ile
ABD) arasýnda IMF programýný uygulamaya
devam etti. Bu dönemde
KESK umulmadýk bir performans gösterdi. Geçmiþ
dönemin tozunu üzerinden atmýþ olacak ki, egemen bürokrasi ile AKP'nin
her karþýlaþmasýnda, ataklýkla bürok-rasiden yana
tutum aldý. Lâiklik tartýþmalarýný, ileri bir boyuta
taþýyarak, ge-nel
baþkanýnýn aðzýndan
Ýslam'ýn bin yýllýk gerici
bir ideoloji olduðunu iddia etti. 10 bin öðrencinin
özel okullarda okutulmasý
projesine karþý örneðin, fettullahçýlara imkân saðlanýyor denilerek itiraz
edildi, iþin özelleþtirme
yaný arkalanarak. Her fýrsatta, "Þu mahkemeye
veririm sizi haa!", "Cumhurbaþkanýna da þikayet
ederim" çapsýzlýðýnda, sýnýf mücadelesinin gerçek
araçlarýyla alakasýz yöntemler benimsendi ve giderek üyeler tarafýndan
sendikalar, hukuksal birer
kurummuþ gibi algýlan-

maya baþlandý.

Baþka yerden
baþlamak
Þimdi, açýyý "biraz" oynatýp, ayný tarihsel arka
plânda yaþanan baþka bir
dizi olaya bakalým.
Türkiye'deki 1 Aralýk
2000 genel grevinden yaklaþýk bir yýl önce, serbest
dünyanýn baðrýnda birþeyler olmaktaydý.
ABD'nin Seattle kentinde,
bir hareket, üstelik "tutucu
sol kafanýn" hiç mi hiç beklemeyeceði bir þekilde boy
veriyor ve DTÖ zirve-sini,
katýlan hükümetlerin temsilcilerine dar ediyordu.
Önemli gazeteler, bu
hareketin ABD'nin karþýsýndaki tek süper güç olduðunu yazdý. Hareket
kýsa süre içinde ABD'nin
savaþýna karþý mevzilendi.
Dünya tarihinin belki de
en büyük gösterilerini
gerçekleþtirdi. Dünyanýn
dört bir yanýnda Sosyal
Forumlar örgütledi. Ýþte
KESK asýl olarak bunu
göremedi, görmek zorunda
kaldýðýnda da anlayamadý.
Hareketin birkaç uluslararasý toplantýsýna katýlmayý, hareketin par-çasý
olmak sandý. Dolasý-yýsýyla, antikapitalist hare-ket
sürekli yeni mevziler
kazanýrken, KESK sürekli
mevzi kaybetti. Hareketin
sahip olduðu olumlu özellikleri ("þirketleþen demokrasiyi" teþhir, enternasyonalizm, çok renklilik, daya-

nýþma ve farklýlýklara saygý, radikalizm ve kazanma
arzusu) kavrayamadý.

Genel kurul
gündemi ne
olmalýdýr?
1. Öncelikli gündem
büyüme olmalýdýr. KESK
hedef kitlesinin çeyreðini
bile örgütleyebilmiþ
deðildir. Üstelik varolan
üyeler arasýnda güvensizlik artmaktadýr. Peki hýzý
artýrmak ve baðlý olarak
büyümek nasýl olur? Yeni
hedefler belirlenmelidir.
Bunu yaparken kesinlikle
küreselleþme karþýtý
aktivizme bakmak ve
ondan esinlenmek gerekir.
Yukarýda deðindiðimiz
gibi hereket, IMF, DTÖ,
Dünya Bankasý ve küresel
þirketlerin teþhiri
üzerinden hýzlanýyor.
Hatýrlarsak, 1 Aralýk ve
sonrasýndaki birkaç aylýk
büyük mücadelenin ana
sloganý "IMF uþaðý
hükümet istifa!" olmuþtu.
2. Savaþ bütün yanlarýyla
teþhir edilmelidir. Savaþýn
nedenleri, ABD'nin hegemonya mücadelesi, buna
karþý direniþin kamu
emekçilerinin çýkarlarýyla
olan iliþkisi net bir þekilde
ortaya konmalýdýr. Irak
direniþi ile somut baðlar
kurulmalý, her anlamda
desteklenmeli ve
hükümetin ve Türk þirketlerinin Irak'la ilgili ticari ve
siyasi tüm atraksiyonlarý

teþhir edilmelidir.
3. Dünya yoksullarýnýn
deneyimleri emekçilere
aktarýlmalýdýr. Tüm dünya
yoksullarýnýn, kapitalizme
alternatif arayanlarýn yeni
deneyimleri üyelerle paylaþýlmalýdýr. Dünya Sosyal
Forumu ve ilkeleri, bileþenleri üyelere tanýtýlmalýdýr.
Uluslar arasý dayanýþmanýn somut anlamý
buradadýr.
4. Emek Platformu aþaðýdan yukarýya inþa edilmelidir.KESK deneyimlerinden de ders çýkararak,
EP'nu yerellerden, ilçelerden ve illerden baþlayarak
mücadele birliði hedefiyle
inþa etmelidir. Uluslar
arasý sendikal harekete
"buradan doðru" müdahale
etmelidir. Bunun için basit
bir "program" yeterli olacaktýr.
5. Üyelerin üyelik
amaçlarý hatýrlanmalýdýr!
Sýnýf mücadelesi iþyerlerinde olan mücadelelerin
toplamýyla biçimlenir.
Öyleyse iþyerlerinin öncelikleri, özgül sorunlarý ve
bunlara dönük çözüm
arayýþlarý baþlangýç noktamýz olmalýdýr.
6. Üyelere inisiyatif alanlarý açýlmalýdýr. Üyelerimize yaþadýklarý yerlerde
yapabilecekleri, hayata
geçirebilecekleri, eðilimlerine uygun, destekleyeceðimiz öneriler
götürülmelidir. O nedenle
acilen mümkün olan her
yerelde þube lokalleri açýlmasý gerekir ve bunu
gerçekleþtirebilecek pek
çok sendika þubesi mevcuttur. Bunu engelleme eðilimi, korkutucu bir bürokratizm eðilimidir ki, bu eðilimle amansýz bir mücadele
yürütülmelidir.
7. Seçim karikatürü silinmelidir! Tüm üyelerin
katýlabileceði demokratik
bir seçim düzeni getirilmelidir. Bir an önce tüm üyelerin oy kullandýðý ve oransal temsil ilkesine dayanan
alternatif bir seçim düzenine geçilmelidir. Ancak
bu sayede her aday sendikal politikasý üzerinden oy
isteyebilecektir.
KESK üyeleri böyle
yönetilmeyi haketmemektedir. Sýkýþtýkça "Ne
yapalým, taban duyarsýz!"
diyenler, unutmamalýdýrlar
ki, iþçi sýnýfý devrimcisi ya
da halkýn öncüsü olma
iddiasýndadýrlar ve gelip
dayandýklarý, aslýnda
tosladýklarý duvar da
burasýdýr: Geniþ emekçi
kitleleri ve onlarýn yaþamsal talepleri! KESK, tutucu
"sol" kafalara emanet edilemeyecek kadar deðerlidir.
Ve bir emek örgütü için
oldukça ironiktir ama þu
söylenmelidir: Açýlsýn
kapýlar emekçilere! Çözüm
burada, bu yanda, yani
ellerimizdedir.
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Ekmek, barýþ, iktidar
demokratikti.
Sovyetler bütün çalýþanlarý kapsýyordu. Seçilenler
geri çaðrýlabiliyordu. Hiç
bir görevli ortalama iþçi
ücretinden fazlasýný
alamýyordu.
Kýsacasý Sovyetler iþçi
sýnýfý için doðrudan
demokrasi demekti.

F. ALOÐLU
Birinci Dünya Savaþý
henüz sürüyordu. Rus
Ýmparatorluðu aðýr yaralar
almýþtý. Cephede iþler
kötüydü.
Cephe gerisi ise daha da
kötüydü. Ýþçiler savaþa
asker olarak gitmek
istemiyorlardý. Kimse
savaþa inanmýyordu. Açlýk
vardý. Ekmek bulmak
zordu.
Aðýrlaþan koþullara karþý
iþçiler büyük bir
hareketlilik içindeydi. 1916
yýlý boyunca 1410 greve 1
milyon iþçi katýlmýþtý.
243'ye politik grev olmuþtu.
1917 yýlý daha büyük bir
grev hareketi ile baþladý.
13 Þubat günü 500 bin
emekçi bir gösteri
yürüyüþü yaptý. 18
Þubat'ta Putilov fabrikasýnýn 50 bin iþçisi greve
çýktý. Bu arada ekmek karneye baðlandý.
Petersburg'un her yerinde
ekmek ayaklanmalarý
baþladý.
Rus takviminin farklýlýðýndan dolayý 8 Mart
kadýnlar günü Rus
Takviminde 23 Þubat'tý. O
gün 50 fabrikadan 87 bin
kadýn iþçi greve çýktý.
Onlara Putilov'un 50 bin
grevci iþçisi de katýldý.
Ertesi günü gösteriler
daha da yayýldý, grevler
çoðaldý.
25 Þubat günü askeri birliklerde isyanlar çýktý.
Askerler iþçilere ateþ
açmayý redderken kendi
subaylarýný vurmaya ve
silahlarý ile birlikte iþçilerin
yanýna geçmeye baþladýlar.
Kadýnlarýn eyleminden 5
gün sonra 28 Þubat'ta Rus
Çarlýðý devrildi.
Dönemin en kanlý diktatörlüðü 5 günlük bir iþçi
eylemi ile yýkýlýp gitmiþti.
Þubat Devrimi'nde
Bolþevikler
1917 Þubat'ýnda Putilov
fabrikasýnda 150 Bolþevik,
Petersburg'un en yoðun
sanayi bölgesinde ise 500
Bolþevik vardý.
Bu sayýsal küçüklüklerine
raðmen Bolþevikler bütün
iþçi eylemlerinde çok
önemli bir rol oynadýlar.
Ancak hiç bir iþçi eylemi
Bolþeviklerin kararý ile
baþlamadý.
Tam tersine, kadýn iþçiler
Bölge Komitesi'ne eylem
yapacaklarýný söylediklerinde Parti Komitesi bu
eylem kararýna karþý çýktý.
Ayný þekilde 27 Þubat'ta
neredeyse bütün
Petersburg iþçileri greve
çýkmýþken Parti Komitesi
henüz genel grev çaðrýsý
yapýp yapmamayý tartýþýyordu.
Þubat devrimi çok net bir
biçimde büyük kitle eylemlerinin önceden planlana-

Çoðunluðu
kazanmak

mayacaðýný, bir partinin
çaðrýsý ile baþlamayacaðýný
gösteriyordu.

Sovyetlerin kuruluþu
Þubat ayýnýn o 5 gününde
iþçilerin temel sloganlarý
"ekmek, barýþ ve iktidar"dý.
Ýþçiler 24 Þubat'ta sovyet
seçimlerine baþladýlar.
Sovyet, Rusça grev
komitesi demekti. Ýþyeri
grev komiteleri (sovyetleri)
daha sonra Petersburg
Sovyeti olarak birleþti.
Baþlangýçta 1500-1600
delegeden sadece 40'ý
Bolþevik'ti. Böylece Sovyet
yönetimi iþçi sýnýfýnýn iki
reformist partisinin,
Menþeviklerin ve Sosyalist
Devrimciler'in eline geçti.
Öte yandan Sovyet'teki
Bolþevik delegeler henüz
1905'in fikirlerini savunuyorlar, sokakta iþçiler

"bütün iktidar sovyetlere"
diye slogan atarken
Bolþevikler "gizli ve doðrudan oya dayalý" Anayasal
Meclis öneriyorlardý.
Partinin aralarýnda
Stalin'in de bulunduðu
merkezi demokratik devrimi savunuyordu.

Bolþevikler
iþçilerden yana
5 Mart günü Sovyet
yürütmesi, yani
reformistler grevlerin
bitmesi çaðrýsýný yaptýlar.
Reformistler artýk
yeniden "düzenin" saðlanmasýný istiyorlardý.
Bolþevikler buna karþý
çýktýlar. Çünkü iþçi yýðýnlarý greve devam etmek
istiyorlardý. Henüz talepleri karþýlanmamýþtý.
Bundan sonraki bütün
süreç boyunca Bolþevikler

koþulsuz iþçi yýðýnlarýn
taleplerini savundular.

Sovyetler nasýl
çalýþýyordu?
Her fabrikanýn bir sovyeti
vardý. Bütün iþçiler sovyet
toplantýsýna katýlýyordu.
Bölge sovyeti için seçilen
delegeler sovyet toplantýlarýnda istendiði an
deðiþtirilebiliyordu.
Bütün sovyet toplantýlarý
yoðun tartýþmalara sahne
oluyordu. Her olay, her
geliþme iþçiler tarafýndan
tartýþýlýyordu.
Ýþçi sovyetlerinin yaný
sýra askerlerin ve köylülerin de sovyetleri vardý.
Bolþevikler Sovyet
toplantýlarýnda giderek
etkinlik saðlýyorlardý. Ekim
ayýna yaklaþýldýðýnda artýk
Bolþevik Partisi
sovyetlerde ki en büyük

grup olmuþtu.
Sovyetlerin yaný sýra
sayýsýz iþçi örgütlenmesi
vardý. Þubat Devrimi'ne
kadar yasak olan
sendikalar devrimden
sonra yayýlmamaya ve
güçlenmeye baþladý.
Sovyetlerin ve
sendikalarýn yaný sýra fabrika konseyleri vardý.
Bunlarýn yaný sýra hayatýn
her alanýnda iþçiler
örgütleniyorlardý. Konut
sorunu için, iaþe sorunu
için vs komiteler kuruluyor, bu komiteler
merkezileþiyordu. Ýþçiler
hayatýn her alanýnda duruma el koyuyorlardý.
Reformistler ise geçici
Hükümet ile seçimlere gitmek ve bir parlamento
kurmak istiyorlardý.
Oysa Sovyetler ve onun
yaný sýra sayýsýz iþçi
örgütlenmesi çok daha

Devrimin objektif ve subjektif koþullarý
“Marksistler için devrimci bir durum
olmadan devrimin olabilmesi tartýþýlamaz, daha da öteye, her devrimci
durum bir devrime yol açmaz. genel
olarak konuþacak olursak, devrimci
durumun özellikleri nelerdir? Aþaðýdaki
üç önemli özelliði belirtirsek kesinlikle
yanýlmýþ olmayýz. (1) Egemen sýnýflar
için bir deðiþiklik yapmadan egemenliklerini sürdürmeleri mümkün olmadýðý
zaman; “üstteki sýflar” arasýnda þu
veya bu biçimde bir kriz olduðu zaman;
bu kriz egemen sýnýfýn politikalarýnda
ezilen sýnýflarýn hoþnutsuzluk ve kýrgýnlýklarýnýn ortaya çýkmasýný saðlayacak
bir yara açtýðý zaman. Bir devrimin ola-

bilmesi için” alttaki sýnýflarýn” eski
biçimde yaþamak “istememeleri” yetmez, “üstteki sýnýflarýnda” eski biçimde
“yaþayamaz duruma” gelmeleri
gerekir: (2) Ezilen sýnýflarýn çektikleri
ve gereksinmeleri her zamankinden
daha þiddetle büyüdüðü zaman; (3)
Yukarýdaki nedenlerin bir sonucu
olarak “barýþ döneminde” soyulmalarýna sessizce katlanan ama ortaýl
karýþtýðýnda hem krizin yarattýðý
koþullar hem de bizzat “üstteki sýnýflarca” baðýmsýz tarihsel bir eyleme sürüklenmeleriile, yýðýnlarýn faaliyetinde
önemli bir yükseliþ olduðu zaman.
“Genel bir kural olarak, yalnýzca, tek

tek gruplarýn ve partilerin deðil, tek tek
sýnýflarýn iradesin den de baðýmsýz
olarak bu objektif deðiþmeler olmadan
devrim mümkün deðildir. Bu objektif
deðiþimlerin tümüne birden devrim
durumu denir. (...) her devrimci durum
bir devrimin doðmasýna neden olmaz;
devrim yukarýda belirtilen objektif
deðiþimlerin subjektif deðiþimle yani,
devrimci sýnýfýn kriz döneminde dahi
zorlanmadan yýkýlmayan eski hükümeti
yýkacak kadar güçlü devrimci týðýn
eylemlerine baþlayabilme yeteneði ile
birlikte mümkündür.”
Lenin, Bütün Eserler, Cilt 21, sayfa: 213-214

1917 Þubat Devrimi ile
bütün iktidarýn Sovyetlerin
eline geçtiði 1917 Ekim
ayýna kadar geçen sürede
Bolþevikler iþçi sýnýfýnýn
çoðunluðunu kazanmak
için çalýþtýlar. Hiçbir zaman
devrimi ve devrimci eylemi örgütün iþi olarak
görmediler, yýðýnlarý, iþçileri harekete geçirmeye
çalýþtýlar.
"Bolþevikler býkmadan ve
inatla çalýþýyorlardý. Her
gün, aralýksýz, fabrika
kürsülerinde, yýðýnlar
arasýndaydýlar. Her
Allah'ýn günü, küçük
büyük onlarca toplantýda
konuþuyorlardý. Yýðýnlar
için onlar kendi insanlarý
olmuþlardý."
Savaþtan devrime
Savaþ ve özellikle savaþta
yenilgi egemen sýnýflar için
yönetme krizi oluþturabilmekte. Yani devrimci bir
durum ortaya çýkabiliyor.
1917 Þubat Devrimi'nden
öðrenilecek ilk ders bu.
savaþýn faturasýný ödemek
istemeyen Petersburg iþçileri giderek yükselen bir
mücadelenin sonunda
"ekmek, barýþ ve iktidar"
diyerek ayaklandýlar.
Ýkinci önemli ders ayaklanan iþçilerin Türkiye solunda yaygýn olan inancýn
tersine bir partinin iþareti
ile harekete geçmedikleri.
Ancak iþçilerin bu hareketinin baþarýsý için iþçi
sýnýfýnýn tüm taleplerine
sahip çýkan, savunan ve
iþçilere genel çýkarlarýný
gösteren bir devrimci partinin gerekliliði. Bu da
üçüncü önemli ders.
Dördüncü ders, sovyetlerin insanlýðýn bugüne
kadar geliþtirdiði en
demokratik yönetim
olduðu. 1917 Þubat - Ekim
devrimleri arasýnda geçen
dönem sovyet mekanizmasýnýn ne denli canlý bir
demokratik ortam
olduðunu gösteriyor.
Son olarak ise Þubat ve
ardýndan Ekim Devrimleri
iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun
kendi eyleminin eseri olacaðýný anlatýyorlar. Ayný
þekilde Þubat Devrimi
henüz sürerken kurulmaya
baþlayan sovyetler ve
sayýsýz diðer kitlesel iþçi
örgütü ise sosyalizmin iþçi
sýnýfýnýn kendisini devlet
olarak örgütlemesi
olduðunu gösteriyor.
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AB Anayasasý neden
anti-demokratiktir?

Yeni Anayasa
ile birlikte AB,
üye ülkelerin
üzerinde, onlardan
baðýmsýz ulus lararasý bir aktör
haline geliyor

F.Levent ÞENSEVER
AB, yeni Anayasa kabul
edilene kadar, üye ülkeler
arasýnda yapýlan anlaþmalar üzerinden kurulmuþ
ve var olmuþtu. Yeni
anayasa AB'nin yeniden
kurulmasý ve eski tüm
anlaþmalarýn yürürlükten
kalkmasý anlamýna geliyor
ve medeni hukuk, adli
uygulamalar, Europol
(Avrupa polisi), enerji ve
kültür gibi 30'a yakýn
baþlýk altýnda ulusal denetimin yerine, Topluluk
denetimini getiriyor.
Türkiye yeni Anayasa'yý
"gözlemci" sýfatýyla imzaladý. AB üyesi bir çok ülke
Anayasa'nýn onaylanmasýný halkoylamasýna
götürürken, Türkiye'yi de
baðlayacak olan
Anayasa'nýn býrakýn
tartýþýlmasý, adý bile
anýlmýyor. Ýþte AB
Anayasasý'nýn antidemokratik karakteri:

Süper güç
Belge her ne kadar
"Anayasa" olarak tanýmlansa da, aslýnda bir
anayasadan çok, üye
devletler arasýnda yapýlmýþ
uluslararasý bir çerçeve
anlaþmasý, özelleþtirmeleri
ve sosyal kesintileri
yasalaþtýran, piyasa
ekonomisini ve rekabetçiliði Topluluðun resmi
ekonomi-politikasý haline
getiren, militarizmi týrmandýran politik yeni liberal bir program
niteliðinde. Yeni Anayasa
ile birlikte AB, üye
ülkelerin üzerinde, onlardan baðýmsýz uluslararasý
bir aktör haline geliyor.
Böylece bir AB süperdevleti oluþturulmasý
yönünde önemli adým
atýlmýþ oldu.

Seçimle deðil,
atamayla
Dünyanýn ilk anayasasý,
iþgalci güç Ýngiliz
emperyalistlerini kovan ve
federal bir devlet olarak bir
araya gelen Amerikan

ulusu adýna yazýldý. Bu
anayasa, emperyalizme
karþý verilen mücadelenin
izlerini taþýdýðý için
oldukça liberaldir. Her þeyden önce yönetilenlerin,
yönetenleri denetimi
önemli bir unsur olarak bu
Anayasa'da yer almaktadýr. Oysa AB Anayasasý
bu bakýmdan son derece
anti-demokratik. Üye
ülkeler, atanmýþ bürokratik
elitlerin denetiminde olan
Avrupa Komisyonu,
Avrupa Konseyi ve Adalet
Divaný gibi ulus-üstü
komitelerine baðýmlý
kýlýnýyor. Bu elitler seçimle
deðil, atanarak görev yapmaktadýr ve bu nedenle
seçmen vatandaþlarýn
denetimi dýþýndadýr. Ortak
Tarým Politikasý (OTP) gibi
sayýsýz düzenleme gücü
daha çok merkez Brüksel
bürokrasisinin elinde
toplanýyor.

Militarist
AB Anayasasý ile birlikte
üye ülkeler askeri güçlerini
geniþletmek zorunda
býrakýlýyor. Anayasa'nýn I40. maddesi "Üye devletler,
aþamalý olarak kendi askeri

güçlerini geliþtirmeyi
üstlenirler" diyor. Ayný
maddede "Üye devletler,
...sivil ve askeri yeteneklerini Birlik'in hizmetine
sunarlar" ifadesi yer alýyor.
Böylece, Balkanlar'da
olduðu gibi, alýnan ortak
bir savaþ kararýna
Türkiye'nin de katýlmasý
zorunlu hale gelecektir. Bu
madde ayný zamanda
NATO üyesi olmayan AB
üyelerini de, NATO ile
örtüþen militarist politikalara baðýmlý kýlmaktadýr. Bu türden yaptýrýmlar dünyanýn hiçbir
anayasasýnda yer almaz.
AB Anayasasý, üye devletlerin savunma bütçelerine
daha fazla para ayýrmalarýný zorunlu hale
getirmektedir. Ayrýca bir
Avrupa ordusu ve ortak
militarist bir mekanizma
kurulmakta, AB'nin kapsadýðý topraklarýn çok ötesine, Brüksel'den 4.000 km
ötesine kadar bir alanda
askeri müdahaleleri "ortak
güvenlik politikasý" haline
getirmektedir. Anayasa'da
güvenlikle ilgili bölümler,
savaþý, her ne olursa olsun
kaçýnýlmasý gereken bir
seçenek olmaktan
çýkararak, siyasi bir enstrüman haline getirmektedir.

Yeni liberal süper
devlet
AB Anayasasý, Topluluk
ekonomi-politikasý olarak
yeni liberal modeli dayatmaktadýr. Topluluðun,
Anayasa'nýn I-3. maddesinde, "Birlik Amaçlarý"
baþlýðý altýnda, "... rekabet
gücü yüksek bir sosyal
piyasa ekonomisi"ne sahip
olacaðý ifade edilmektedir.
Böylece serbest piyasa ve
rekabet AB'nin
ekonomisinin temelini
oluþturmasý söz
konusudur. Anayasa'nýn

"Ekonomi ve Para
Politikasý" bölümünde
þöyle denilmektedir:
"Birlik içindeki genel
ekonomi politikalarýný
serbest rekabeti içeren bir
açýk pazar ekonomisi ilkesine göre desteklenmesi
olacak þekilde, söz konusu
faaliyetler tek para birimi
olan Euro'yu ve tek para
politikasý ve kur oraný politikasý yürütülmesini içerir."
Bu ve benzeri maddelerle,
"kamu" ve "özel sektör"
arasýnda fark gözetilmeden, üye ülkeler, rekabete
ve kamu hizmetlerinin
özelleþtirilmesine dayanan
politikalara zorlanmaktadýr.

Merkeziyetçi ve
anti-demokratik
12 Ocak 2005'te Avrupa
Parlamentosu Genel
Kurulu tarafýndan onaylanan yeni Anayasa, daha
merkeziyetçi, daha az eþitlikçi, daha az demokratik
bir AB planýnýn parçasý.
Anayasa AB sürecini seçmenlerin denetiminden
çýkararak, Almanya ve
Fransa gibi büyük üye
ülkelerin siyasi elitlerinin
denetimine baðlý kýlmaktadýr. Yeni Anayasa, topluluk nüfusunun yüzde
60'ýný oluþturduðu
takdirde, basit çoðunlukla
yasal düzenlemeler yapýlabilmesini olanaklý kýlýyor.
Böylece toplam nüfusun
yüzde 40'ýna sahip olan
Fransa ve Almanya'nýn oy
aðýrlýðý önemli ölçüde artmaktadýr.
Anayasa, þu anda AB'de
uygulanmakta olan altý
aylýk rotasyonlara dayanan
ve böylece her yýl iki farklý
ülke tarafýndan üstlenilen
baþkanlýk sistemini
kaldýrarak, ulusdevletlerde olduðu gibi beþ
yýllýk süre için bir "Politik

Baþkan" atanmasýný getiriyor. Buna ek olarak, üye
ülkelerin dýþiþleri bakanlýklarýndan baðýmsýz bir AB
Dýþiþleri Bakaný ve diplomatik hizmetlerin oluþturulmasýný, tüm üye
devletler topraklarýnda
yargýlama yetkisi ile
donanmýþ bir cumhuriyet
savcýsý atanmasýný getiriyor. Ayrýca ulus-devletlerde
olan bayrak, ulusal marþ
ve yýllýk tatil günü gibi
uygulamalar da söz
konusu.
Avrupa Komisyonu
üyeleri seçilmeyip, atanmasýna karþýn, AB'nin 100
milyar Euro'luk bütçesini
yönetmekte ve yasa taslaðý
hazýrlama tekelini de
elinde tutmaktadýr.
Komisyon üyeleri, üye
ülkeler tarafýndan kapalý
kapýlar ardýnda yapýlan
diplomatik pazarlýklar
sonucu atanmaktadýr.
Böylece bu süreç içinde yer
alan kimse, kimseye hesap
vermek durumunda olmamaktadýr. Komisyon
AB'nin genel çýkarlarýný,
örneðin büyük üye
devletler karþýsýnda küçük
üye devletlerin çýkarlarýnýn
da gözetilmesi görevini
üstlenmiþ olmasýna raðmen, bunu demokratik
olarak denetleyecek hiçbir
mekanizma yoktur. Bu
durum Komisyonu'nun
önemini olaðanüstü artýrmaktadýr. Bunun bilincinde olan çokuluslu þirketler, bu þirketlerin tarým
sektöründeki üyeleri ve
profesyonel yöneticileri
gibi sermayenin çýkarlarýný
koruyan bir çok lobi
grubu, Komisyon üzerinde
baský oluþturmak üzere
Brüksel'de faaliyet
sürdürmekte ve
bürokrasiyle kurduklarý
yakýn iliþkiler sayesinde
AB'nin kararlarýný etkilemektedir.

Vatandaþ temsil
edilmiyor
Yasalar, AB Komisyonu'nun önerisi üzerine
Bakanlar Konseyi tarafýndan hazýrlanmaktadýr
ve bu süreç gizli oturumlarla gerçekleþtirilmektedir. AB'nin vatandaþlarýn oylarýyla
oluþturulan seçilmiþ tek
organý olan Avrupa Parlamentosu'nun üyeleri,
ne yasa tasarýsý hazýrlama ne de yasama yetkisine sahip. Hatta vergiler
hakkýnda veya bütçenin
hazýrlanmasýnda dahi
yetkili deðildir. Ancak
bütçenin onaylanmasýný
geciktirebilir. Parlamentonun en önemli yetkisi,
Komisyon ve Bakanlar
Konseyi'nin hazýrladýðý
yasalarý veto etmek veya deðiþtirmektir. Bunu
da ancak salt çoðunluk
oyuyla gerçekleþtirebilir.
Bu durumda dahi, yapýlan öneriler Komisyon
ve Bakanlar Konseyi tarafýndan onaylanýr olmasý gerekmektedir. Bu
haliyle Avrupa Parlamentosu'nun asli iþlevi,
lobi faaliyetleri yapan
çokuluslu þirketlerin
temsilcileri gibi, AB yasama süreçlerini etkilemekten öteye gidemez.
Bu durumda yasa
tasarýsý hazýrlama yetkisine sahip olan AB
Komisyonu, kelimenin
tam anlamýyla gerçek bir
bürokrasi olup, aslýnda
atamayla gelen bir
hükümet gibi yetkilerle
donanmýþtýr. AB sistemini yönetmekte, önemli
bir bütçeyi denetlemekte, ulusal hükümetler
seçimle deðiþirken,
Komisyon üyesi
bürokratlar iþlerine
devam etmektedir.

Yolsuzluklar
AB'nin bürokratik
yapýsý içinde bir çok
yolsuzluk örtbas
edilmektedir. AB
Sayýþtayý on yýldýr
AB'nin hesaplarýný
onaylamayý reddetmektedir. Sayýþtay,
AB'nin 2004
hesaplarýnýn yüzde
93.4'ünün yolsuzluk
riskine açýk olduðunu
saptadý. Bütçenin
denetlenmesiyle ilgili
Sayýþtay'ýn yayýnladýðý
raporda, bütçenin
garanti altýna alýnacak
þekilde efektif bir
denetlenme mekanizmasýna sahip olmadýðý
belirtilmekte ve AB
bütçesinin "Topluluk
vatandaþlarýnýn beklentilerini tatmin edecek meþruiyete sahip
olmadýðý" saptanmaktadýr. Yeni yasa denetimleri çok daha fazla
zorlaþtýracak uygulamalar getiriyor.
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TEKSÝF anlaþtý: Gene grev yok
Türk-Ýþ'e baðlý TEKSÝF
sendikasý greve bir gün
kala sözleþme imzalayarak
iþçilerin ve sendika
þubelerinin tepkisini çekti.
Baþlangýç olarak 11 iþ
yerinde ve eðer anlaþma
saðlanamazsa Türkiye
çapýnda 44 iþ yerinde greve
çýkma kararý almýþtý.
TEKSÝF'in altýna imza
attýðý sözleþme ile ilk kez
iki yýl deðil 30 ay geçerli
olacak bir sözleþme imzalandý. 1 Eylül 2004 tarihinden itibaren geçerli olacak
sözleþmeyle iþçi ücretlerine
6 ayda bir yüzde 6 zam
yapýlacak. Eski iþçilerin 4
ikramiyesi korunurken,
yeni iþe girecek iþçilere ise
2.5 ikramiye verilecek.
Tüm ikramiyeler 12 aya
bölünerek ücretlerle birlikte ödenecek. Böylece eski
iþçilerin eline aylýk 10, yeni
iþçilerin eline ise 6 milyon
lira geçecek. Ayrýca yüzde

100 zamlý ödenen fazla
mesai ücretleri 15 ay
boyunca yüzde 50'ye
düþürüldü. 15 ay sonra
yeniden yüzde 100 uygulanacak. Pazar mesaileri
yüzde 300'den yüzde 200'e
düþürülürken, esnek çalýþma, ödünç iþçilik ve denkleþtirme uygulamalarý da
kabul edildi.
Böylece aradaki ikramiye
farklýlýðý ile eski iþçiler ve
yeni iþçiler arasýnda bir
bölünme yaratýlmýþ oldu.
Ayrýca DÝSK'e baðlý Tekstil Sendikasý ve Hak-Ýþ'e
baðlý Öz Ýplik Ýþ Sendikasý
da greve çýkma kararý
almýþ olmasýna raðmen bu
sektördeki en büyük sendika olan Tekstil Ýþ diðer
sendikalarýn tutumuna
aldýrmadan masaya oturarak anlaþmayý imzaladý.
TEKSÝF Kocaeli Þube
Baþkaný Ýbrahim Öner,
""Biz taban olarak, iþçiler

örgütlenen eylemler
olduðunu biliyoruz. Bu
nedenle yapýlmasý
gereken, önümüzde kýsa
bir zaman olmasýna raðmen 16 Þubat'a kadar bu

Reform deðil,
devrim

olarak greve çýkabileceðimizi, bu güçte olduðumuzu söyledik. Son
toplantýya girene kadar
taviz vermeyeceklerini

eylemin bildirilerini daðýtmak, afiþlerini asmak, bu
eylemi örgütleyen toplantýlar yapmak, herkesi bu
eyleme katýlmaya çaðýrmaktýr.

Küresel Barýþ
ve Adalet Koalisyonu
Bush'un yemin törenin
Türkiye'den yanýt
19 0cak Perþembe günü
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu

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

Emek Platformu 16 Þubat'ta alanlarda
Emek Platformu 16
Þubat'ta hükümetin sosyal
güvenlik, saðlýk ve eðitim
alanýndaki uygulamalarýna
karþý 81 ilde alanlara çýkýyor. Ýktidara Uyarý Eylemi
adýný taþýyan eylemde
hükümetin çýkardýðý ve
çýkarmayý düþündüðü
yasalar olan Genel Saðlýk
Sigortasý, Emeklilik Yasasý,
Aile Hekimliði, Temel Saðlýk Yasasý, Kamu Yönetimi
Yasasý, Kamu Personel Yasasý, Yerel Yönetim Yasalarý, Ýktidarý Uyarý Eylemi
ile protesto edilecek.
Alanlara çýkmak, gösteriler yapmak zaman zaman
yeni fýrsatlarýn önünü açsa
da asýl kazandýranýn tabandan, kampanyalar yaparak

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Galatasaray Postanesi önünde
yaptýðý basýn açýklamasý ile
Bush'un ikinci dönem baþkanlýk yemini törenini protesto
etti. Yaklaþýk 100 kiþinin
katýldýðý basýn açýklamasýnda
Bush'un aslýnda Irak halkýnýn
tepesine bomba yaðdýrmaya,
dünya halklarýný sömürmeye
devam etmek için yemin ettiði
vurgulandý. Buna karþýlýk
olarak da savaþ karþýtlarý
Bush'un peþini býrakmayacaklarýna, ona karþý mücadele
etmeye devam edeceklerine
söz verdiler. Basýn açýklamasýnýn ardýndan Ýstiklal
Caddesi'nde 19 Mart gösterisine çaðrý yapan bildiriler
daðýtýldý.

“Sergi Deðil Eylem”

söylüyorlardý. Ama toplantýda bizi sattýlar" dedi.
Böylece sendika bürokrasisi, grev yoluyla rahatlýkla
kazanýlabilecek bir

mücadeleyi bir kez daha
engellemiþ, ayrýca yaptýðý
anlaþmanýn içeriði ile iþçilerin bölünmesine neden
olmuþ oldu.

TEKEL peþkeþ çekiliyor
Tek Gýda-ÝÝþ Güneyanadolu Bölge Þube
üyesi yaklaþýk 300 kiþi
TEKEL'in özelleþtirilmesine karþý çýkmak için
Ýnönü Parký'nda eylem
yaptý. Eylemde "TEKEL'i
sataný bizde satarýz","Ýþ
ekmek yoksa barýþ da
yok" "Genel grev genel
direniþ" ve "Marlboro
ülkesi olmayacaðýz" sloganlarý atýldý.
Grup adýna açýklama
yapan Þube Baþkaný
Gürsel Biliçýkýk,
TEKEL'in özelleþtirilmesiyle milyonlarca insanýn
iþsiz kalacaðýný ifade
söyledi.
Biliçýkýk "Sümer, Aksantaþ, Etbalýk, Çukobir-

26 Ocak Çarþamba günü
Sergi Deðil Eylem Ýnisiyatifi
tarafýndan bir sergi düzenlendi. Bir ay boyunca kampanya
yaparak Irak'taki iþgale karþý
resim, heykel vs. gibi çeþitli
eserler yapan Sergi Deðil
Eylem Ýnisiyatifi üyeleri, önce
bu eserlerle Galatasaray
Postanesi önünde bir basýn
açýklamasý yaptýlar. “Sergi
Deðil Eylem” Karakedi Kültür
Merkezi'nde.

19 Mart'ta eylemdeyiz
Kadýköy BAK 19 Mart'a
hazýrlýk etkinliklerinden birisini Kahve Bahane'de gerçekleþtirdi. BAK aktivisti olan ve
Irak iþgali baþlamadan önce
iþgali engellemek amacýyla
örgütlenen insan kalkaný ekibinin içinde yer alan Tolga
Temuge'nin sunuþ yaptýðý
toplantýda 19 Mart küresel
eylem gününün önemni vurgulandý. Tolga Temuge'nin
iþgal öncesi ve sonrasý Kuzey
Irak'ta yaptýðý röportajlardan
oluþan belgesel ise oldukça
ilgi çekiciydi.

lik, Bossa, Güneysanayi
ve Süt Kurumu bitirildi.
Adana'da iþsizlik oraný
yüzde 40 arttý.
Özelleþtirme adý altýnda
TEKEL peþkeþ çekiliyor
ve esnafýn yüzü gülemez
hale geliyor. Sosyal
çerçevesiyle on binlerce
insanýn ekonomik kaybý,
alýþveriþ yaptýðý ve
ekonomiye saðladýðý
katký dikkate alýndýðýnda, Adana ekonomisine
vereceði zararýn gözden
geçirilmesi gerekiyor.
Tek Gýda-ÝÝþ ülkesini
seven herkesi bu
direniþe destek vermeye
çaðýrýyor" dedi.

TOPLANTI
26 Þubat Cumartesi,
saat: 16.00

Tartýþýyoruz

AB
VE

TÜRKÝYE

Saruhan Oluç (ÖDP)
Doðan Tarkan (DSÝP)
Büyükparmakkapý Sk, Hayat Apt, Kat:4,Beyoðlu
0212-244 39 04

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

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

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist
bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr.
-Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir
sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz
vermeye çaðýrýyoruz.
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Efendiler Davos'ta,
Baþkaldýranlar
Porto Alegre'de
Ocak ayý sonunda bir kez daha
iki süper güç sahneye çýktý.
Davos'ta katýlým için 30.000 dolarý gözden çýkaranlar, dünyanýn
en büyük 1.000 çokuluslu þirketin temsilcileri, baþkanlar ve hükümet temsilcileri vardý. Hepsi
yaklaþýk 2.500 kiþi. Ýþte dünyayý
yönetenler, yoksulluktan, savaþlara, küresel ýsýnmadan borçlar
sorununa, küresel kapitalizmin
insanlýðýn önüne yýðdýðý tüm sorunlarýn sorumlularý bunlar. Baþbakan Tayyip Erdoðan bu kiþilerin yanýnda olmayý tercih etti.
Öte yanda, savaþsýz ve daha
adil, demokratik ve eþit "baþka
bir dünya" için mücadele eden
200.000 insan bir araya geldi.
Bizim hareketimiz, bizim kardeþlerimiz Porto Alegre'de buluþtu.

Porto Alegre'de
yoksullarýn þenliði vardý
Beþinci Dünya Sosyal Forumu
(DSF) 26-31 Ocak arasýnda, 122
ülkeden 5700 toplumsal

hareketin katýlýmýyla gerçekleþti.
DSF dayanýþma ve mücadelenin
izlerini taþýyor. Oluþturulan on
iki çadýr, yerli halklarýn mücadelesi, siyahlar, Filistin, iþçi sýnýfý,
kýrsal reformlar, vb dayanýþma
ve mücadele alanlarýna ayrýldý.
DSF 2005'de 2000'i aþkýn etkinliðin yaný sýra, toplumsal
hareketler, sendikalar, sivil
toplum kuruluþlarý ve dünyanýn
her bir yanýndan katýlan
aktivistler, küresel kapitalizme
karþý mücadelenin deneyimlerini
paylaþtý ve küresel kapitalizme
karþý baþka bir dünya seçeneklerini tartýþtý.
DSF sadece entellektüel tartýþmalarýn yapýldýðý bir etkinlik
deðil. Ayný zamanda mücadelenin içindekilerin buluþtuðu bir
zemin. Hareketin aktivistleri bir
yandan tartýþýrken, bir yandan
da yeni mücadele takvimleri
belirleniyor. Örneðin dünya
savaþ karþýtlarý buluþmasýnda 19
Mart küresel eylem günü ve
diðer savaþ karþýtý mücadele per-

Rakamlarla DSF 2005
z 150.000 kiþi katýldý
z Katýlanlarýn geldiði
ülkeler: 122
z Katýlan örgüt sayýsý:
5.700
z Gençlik kampýna
katýlým: 40.000
z Etkinlik sayýsý: 2.000
z Tematik konular için
ayrýlan alan 18 stadyum
büyüklüðündeydi.
z Etkinlikler için 203
salon ve 295 çadýr
ayrýlmýþtý.
z Etkinlik alanýnýn oluþturulmasý için 1.900 iþçi

40 gün boyunca çalýþtý.
z 700 bilgisayar ve
toplam 1.000 kadar internet eriþim noktasý oluþturuldu.
z 30 cafe, 11 enformasyon merkezi, 4 ilk yardým
istasyonu, 600 tuvalet,
4 yemek alaný, 60 büfe
oluþturuldu.
z 1.500'den fazla iþçi
yemek, giyim ve çöp
geridönüþümü gibi
iþlerde görev aldý.
z 69 ülkeden 5.421
gazeteci forumu izledi.

spektifleri tartýþýldý. Açýlýþ öncesi
gerçekleþen eyleme 200.000 kiþi
katýldý. Ýlk gün Filistinli örgütler,
Filistin'e özgürlük için yürüdü.
Böylece Davos'ta 2500 kadar
dünya ekonomisinin elitlerinin
rahatý için kenti halka yasaklayan zihniyetin karþýsýnda,
Porto Alegre kentinin her yerini
mücadele alanýna çeviren bir
sosyal forum vardý.
Çokuluslu þirketleri boykot
eden "dayanýþma ekonomisi"
üreticisi iþçilerin düzenlediði
etkinliklerde 90'dan fazla konu
ele alýnarak, tartýþýldý. Geçtiðimiz
yýl Mumbai'de 50 ülkeden
aktivistin katýlýmýyla düzenlenen
Dünya Saðlýk Forumu, bu yýl da
düzenlendi.
Dünya Sosyal Forumu bir kez
daha ezilenlerin þenliði oldu.
DSF gelecek yýl dünyanýn bir çok
bölgesinde gerçekleþecek. 2007
yýlýnda ise Afrika'da düzenlenecek.

Sosyal forumlar anti-kapitalist hareket ve
toplumsal direniþ açýsýndan niçin önemli?
1. Sosyal forumlar küresel kapitalizme karþý mücadele için deki toplumsal hareketleri,
sendi-k
kalarý ve siyasi parti tem silcilerini bir araya getiren bir
zemin oluþturuyor. Bu, küresel
kapita-llizmin yeni liberal pro gramý ve militarizme karþý ola bilecek en geniþ çeþitliliði
barýndýran bir mücadele birliði.
kapitalistler
Bu anlamýyla anti-k
açýsýndan önemli bir olanak.
2. Bu zeminde savaþ karþýtlarý,
ayrýmcýlýða ve yeni liberal poli tikalara karþý mücadele edenler
b i r a r a y a g e l e b i l i y o r . 15 Þ u b a t
2003'de dünyanýn 600 kentin den milyonlarca insanýn ortak
bir ey-llemde buluþmasýna
olanak sað-llayan eylem inisiyat ifini göste-rren devrimci mark min yaygýnlaþ sistler, eyle-m

masýný sosyal fo-rrum zeminini
kullanarak ger-ççekleþtirebildi.
Bu nedenle bu zemin anti-k
kapi talistler açýsýndan korunmasý
gereken bir olanak.
3. Sosyal forumlar ayný
zamanda anti-k
kapitalistlerin çok
geniþ bir aktivist kuþakla buluþ masýna olanak saðlýyor. Bu
durum, sos-y
yalist fikirlerinin
çok daha fazla alýcý bulmasýna
ol a n a k s a ð l ý y o r .
4. Yerleþik kanýnýn tersine,
küresel kapitalizmi aþacak olan
'bilinçli' bir avuç sosyalist deðil,
geniþ iþçi kitleleri. Bu nedenle
devrimci Marksistler, sosyalizm
adýna elitist bir tavýr takýnmak
yerine, iþçi sýnýfý ve kapitalizm
karþýtý her mücadeleye katýlmak
ve bu mücadeleyi ileri çekmek
için çalýþmalý. Son yýllarda baþta

Avrupa olmak üzere büyük
sendikalarýn forumlara olan
ilgisi hýzla artýyor. Avrupa
Sendikalar Birliði (ETUC),
Ýtalya'dan Cobas ve CGIL,
Fransa'dan CGT, Ýngiltere'den
TUC ve Unison gibi bir çok
sendika konfederasyonu sosyal
forum süreçlerine aktif olarak
katýlmaya baþladý. Daha önce
genç aktivist kuþaklardan uzak
durmaya özen gösteren sendika
liderliði artýk ortak eylemleri
onaylýyor. Bu ileriye yönelik
önemli bir adým. Sendikalarýn
tabanýndaki genç iþçiler mücadeleye yatkýn olan genç aktivist
kuþaklarla buluþuyor.
5. Sosyal forumlar konusunda,
önemli bir kýsmý haklýlýk payý
taþýyan çeþitli itirazlar ve
eleþtiriler de söz konusu. Ancak

yapý-llan eleþtirilerin büyük
kýsmý dý-þþarýdan izleyerek ve
dudak bü-k
kerek yapýlýyor.
kalarýn, parti Örneðin sendi-k
lerin ve sosyalistlerin yeterince
temsil edilmediði yönündeki
kü bu
eleþtiriler eksik. Çün-k
eleþtirileri yönetenler, ek-ssik
gördükleri duruma müdaha-lle
ederek, sürecin eksikliðini tamamlamak üzere yapýcý katkýda
bulunmaya çaba göstermek yerine, tam tersine, bu durumu
sü-rrece yeterince katýlma malarýnýn mazareti olarak
gör üyorlar.
6. Sosyal forum süreçlerinden
uzak durmak, insanlýk tarihinin
en büyük eylemlerinin gerçek leþtirilmesine olanak saðlayan
bu zemini reformist ve sað
akýmlara teslim etmek anlamýna

geliyor. Sosyal forumlar, tüm
dünyada yeni bir solun þekillen mesinde önemli bir iþleve sahip.
Öte yandan bu süreç sanýlanýn
t e r s i n e y ý l d a bi r k e z d ü z e n l e n e n
etkinliklerle deðil, tüm yýl boyunca süren çok dinamik kapi talizm karþýtý yüzlerce, binlerce
mücadelenin toplamýndan oluþuyor. Sosyal forumlar, yýlda
bir kez düzenlenen bir etlinlik
ol-m
makla sýnýrlý deðil, tüm bu
mü-ccadelelerin toplamýndan
oluþuyor. Devrimci Marksistler
bu sü-rreci dýþarýdan izleme lük süne sahip deðil. Küresel kapi talizme karþý verilen küresel
mücadelenin parçasý olmak
durumundayýz. Yerel olanla
küresel olan arasýnda duvarlar
y o k . K ü r e s e l d ü þ ü n e r e k , y e r el
davranmalýyýz.

