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AB-AABD  rekabeti  týr-
manýyor.  AB  Çin’e  silah
ambargosunu  kaldýrýyor

F.  Levent  ÞENSEVER

sayfa  :  10

Orhan Pamuk Ýsviçre gazetesi Tagesanzeiger'e
verdiði bir demeçte "Türkiye'de bir milyon
Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü" deyince, her tür-
den milliyetçi dört bir yandan yazara saldýrmýþtý.
Kendilerine liberal diyen köþe yazarlarý dahil
olmak üzere pek çok kesim Pamuk'a kolayca
'hain' damgasýný yapýþtýrdý. 

Bu durumu ifrada vardýran kesim ise, tahmin
edileceði üzere, bu ülkeyi babalarýnýn malý zan-
netmekten asla vazgeçmeyen, milliyetçiliðe en
ufak zarar verecek her geliþme karþýsýnda "Ya
sev, ya terket!" þiarýný dillendiren ülkücü faþistler
oldu...

(Devamý sayfa 13’te)

EEVVEETT  BBÝÝZZ  AABBDD’’YYÝÝ
SSEEVVMMÝÝYYOORRUUZZ
Türkiye halký, kim ne derse desin
ABD’yi sevmiyor. Türkiye halký bu
konuda yalnýz deðil. Dünya halk-
larýnýn çoðu ABD’yi sevmiyor.
Çünkü ABD iþgalci. Çünkü ABD Irak’ta
110 bin insanýn ölümüne neden oldu.
Ve her gün Irak’ta ölü sayýsý artýyor.
ABD’yi sevmiyoruz,çünkü ABD
iþkenceci. Savaþ tutuklularýna insanlýk
dýþý bir muamele yapýyor.
ABD’yi sevmiyoruz, çünkü ABD girdiði
her yeri talan ediyor.
Petrol için, hammadde için savaþ
çýkarýyor, ülkeleri iþgal ediyor.
Askeri darbeler düzenliyor. Seçilmiþ
rejimleri kendi adamlarýyla deviriyor.
Ýþte Þili, iþte Türkiye, iþte Pakistan...

Ama biz Amerikalýlarý seviyoruz.
Amerikan halkýnýn çoðunluðu çalýþan
emekçi insanlar.Dünyanýn her yerinde
olduðu gibi yoksulluk içindeler.Bugün
yüzbinlerce Amerikalýnýn evi yok.
Milyonlarca Amerikalý açlýk sýnýrýnýn
altýnda yaþamaya çalýþýyor.
Biz Amerikalýlarý seviyoruz. Çünkü
bugün binlerce Amerikan askeri Irak’ýn
iþgaline karþý çýktýðý için askerden
kaçýyor, hapse giriyor ama gene de
savaþmayý reddediyor.
Amerikan savaþ karþýtlarý, dünyanýn
diðer savaþ karþýtlarý ile birlikte 19
Mart’ta 400 þehirde sokaklarda olacak.

Çok konuþmayýn, Irak’tan çekilin, sayfa: 3
Ýþgalci bir ülkeyi nasýl sevelim? sayfa: 4

Orhan Pamuk’u seviyoruz

“Direniþ  en  doðal
hakkýmýz”
IIrraakk  UUlleemmaa  BBiirrlliiððii  üüyyeessii  IIssaamm
EEll  RRaawwii iillee  ssööyylleeþþttiikk

sayfa:  5

Kyoto:  Küresel
ýsýnma  protokolle
önlenebilir  mi?
ÇÇaaððllaa  OOffllaass

sayfa:  4

Lübnan’da
neler  oluyor?
BBaasssseemm  CChhiitt  üüllkkeessiinnii  aannllaattýýyyoorr

sayfa:  6

SSaavvaaþþaa  hhaayyýýrr
ddeeddiilleerr  hhaappssee
ggiirrddiilleerr
AAmmeerriikkaann  oorrdduussuu  aasskkeerrlleerrii
BBuusshh’’uunn  IIrraakk  iiþþggaalliinnee  kkaarrþþýý
ççýýkkýýyyoorr  vvee  ssaavvaaþþmmaayyýý
rreeddddeeddiiyyoorrllaarr

sayfa:  7



SEKA2

EEððiittiimm-SSeenn''iinn  ttüüzzüüððüünnddee
aannaaddiillddee  ööððrreenniimm  iiffaaddee-
ssiinnee  yyeerr  vveerrddiiððii  ggeerreekkççee-
ssiiyyllee  kkaappaattýýllmmaassýý  iisstteemmiinnii
AAnnkkaarraa  22..  ÝÝþþ  MMaahhkkeemmeessii
ddee  rreeddddeettttii..  2211  ÞÞuubbaatt''ttaa
yyaappýýllaann  oottuurruummuunn  aarrddýýnn-
ddaann  kkoonnuuþþaann  EEððiittiimm-SSeenn
GGeenneell  BBaaþþkkaannýý  AAllaaaaddddiinn
DDiinnççeerr,,  ''''AAnnkkaarraa  22..  ÝÝþþ
MMaahhkkeemmeessii,,  1155  EEyyllüüll''ddee
ssööyylleeddiikklleerriinnii  tteeyyiitt  eettttii..
AAnnkkaarraa''ddaa  yyaarrggýýççllaarrýýnn  ddaa
oolldduuððuunnuu  oorrttaayyaa  kkooyydduu''''
aaççýýkkllaammaassýýnnýý  yyaappttýý..  

MMaahhkkeemmeeyyee  kkaattýýllaann
KKEESSKK  GGeenneell  bbaaþþkkaannýý  SSaammii
EEvvrreenn  iissee,,  ''''MMaahhkkeemmeenniinn
iillkk  kkaarraarrýýnnddaa  ddiirreennmmeessii
iillee  hhuukkuukkuunn  üüssttüünnllüüððüü
tteeyyiitt  eeddiillddii..  DDaavvaannýýnn  bbuu
kkaaddaarr  bbüüyyüüttüüllmmeessii,,
üüllkkeemmiizzddeekkii  ffaarrkkllýý  kküüllttüürr
vvee  kkiimmlliikklleerriinn  rreenncciiddee
eeddiillmmeessii  ddooððrruu  ddeeððiillddii..
HHaayyýýrrllýý  oollssuunn''''  ddeeddii..

KKuuþþkkuussuuzz  kkaappaattmmaa
iisstteemmiinniinn  mmaahhkkeemmeeccee
rreeddddeeddiillmmeessii  sseevviinnddiirriiccii
bbiirr  hhaabbeerr..  FFaakkaatt  bbuu  ssüürreeccii

bbiirr  bbüüttüünn  oollaarraakk  iiyyii  bbiirr
bbiiççiimmddee  ddeeððeerr-
lleennddiirrmmeezzsseekk,,  iilleerrddee  yyeennii
kkaappaattmmaa  ddaavvaallaarrýýyyllaa
kkaarrþþýýllaaþþmmaammýýzzýý  eennggeelllleeyyee-
mmeeyyiizz..

ÖÖnncceelliikkllee,,  ddaavvaa
bbaaþþllaaddýýððýýnnddaann  bbeerrii
EEððiittiimm-SSeenn  bbuu  ddaavvaayyýý
kkaammuuooyyuunnaa  mmaall  eeddeemmeeddii..
HHaallbbuukkii,,  bbuu  ddaavvaannýýnn
ttoopplluummuunn  ttüümmüünnüü
iillggiilleennddiirreenn  vvee  ttüümm
eemmeekkççiilleerriinn  ddeesstteeððiinnii
kkaazzaannmmaannýýnn  mmüümmkküünn
oolldduuððuu  ssiiyyaassii  bbiirr  ssüürreeçç
oolldduuððuu  ççookk  aaççýýkkttýý..  AAKKPP
iikkttiiddaarrýýnnýýnn  eeððiittiimm  eemmeekkççii-
lleerriinnee  yyöönneelliikk  bbuu  ssaallddýýrrýýssýý,,

ssaaddeeccee  aannaaddiillddee  eeððiittiimm
ssoorruunnuuyyllaa  iillggiillii  ddeeððiillddii..
TTýýppkkýý  KKEESSKK  ggiibbii,,  KKEESSKK''iinn
eenn  ggüüççllüü  sseennddiikkaassýý  oollaann
EEððiittiimm-SSeenn  ddee  yyeennii  lliibbeerraall
ppoolliittiikkaallaarrýýnn  hhaayyaattaa  ggeeççii-
rriillmmeessiinnddee  IIMMFF  vvee  AAKKPP
öönnüünnddeekkii  eenn  öönneemmllii
eennggeelllleerrddeenn  bbiirriissii..  EEððiittiimm
ssüürreeccii  nnee  kkaaddaarr
ddeemmookkrraattiikkssee,,  eeððiittiimmddee
öözzeelllleeþþttiirrmmee  nnee  kkaaddaarr
yyaavvaaþþ  iiþþlliiyyoorrssaa  vvee  eeððiittiimm
nnee  kkaaddaarr  bbiilliimmsseell  bbiirr
tteemmeellddeeyyssee,,  bbüüttüünn  bbuu
kkaazzaannýýmmllaarr  eeððiittiimm
eemmeekkççiilleerriinniinn  yyýýllllaarrddýýrr
ssüürrddüürrddüüððüü  mmüüccaaddeelleenniinn
bbiirr  üürrüünnüü..  BBuu  yyüüzzddeenn

AAKKPP''nniinn  aannaaddiill  bbaaþþllýýððýý
aallttýýnnddaa  bbaaþþllaattttýýððýý  ssaallddýýrrýý,,
""eeððiittiimmii  öözzeelllleeþþttiirreemmeezz-
ssiinniizz""  bbaaþþllýýkkllýý  bbiirr  kkaarrþþýý
ssaallddýýrrýýyyllaa  ttüümm  ttoopplluummuunn
oorrttaakk  kkaammppaannyyaassýýnnaa
ddöönnüüþþttüürrüülleebbiilliirrddii..

ÜÜsstteelliikk,,  EEððiittiimm-SSeenn''iinn
kkaappaattýýllmmaassýýnnaa  kkaarrþþýý  mmüü-
ccaaddeellee  ddeevv  bbiirr  kkaammppaannyyaa
ddooððuurraabbiilliirrddii..  HHeerr  þþeehhiirrddee,,
hheerr  sseennddiikkaa  þþuubbeessiinnddee
yyüüzzlleerrccee,,  bbiinnlleerrccee  ttooppllaannttýý
yyaappýýllaabbiilliirr,,  hheerr  þþeehhrriinn
mmeerrkkeezziinnddee  ssttaannddllaarr  aaççýýllaa-
bbiilliirr  vvee  mmiillyyoonnllaarrccaa  iinnssaannaa
uullaaþþýýllaabbiilliirrddii..

NNee  yyaazzýýkk  kkii  bbiizz  ççookk
kküüççüükk  kkaattýýllýýmmllaarrllaa
sseennddiikkaammýýzzýýnn  kkaappaattýýll-
mmaassýýnnaa  kkaarrþþýý  mmüüccaaddeellee
eettttiikk..

ÖÖnnüümmüüzzddeekkii  ddöönneemmddee,,
eeððiittiimm  eemmeekkççiilleerriinniinn
ssoorruunnllaarrýýyyllaa  sseennddiikkaannýýnn
öörrggüüttlleennmmee  ççaabbaassýý  bbiirr-
lleeþþttiirriilleebbiilliirrssee,,  EEððiittiimm-
SSeenn''iinn  kkaappaattýýllmmaassýý  ddaavvaassýý
ssüürreecciinnddeenn  ttaamm  bbiirr
kkaazzaannýýmmllaa  ççýýkkmmýýþþ  oolluurruuzz..

Eðitim-SSen'i  kapatamadýlar

"SEKA'yý kapatýn görelim
sizi / Siyasetçi katili yap-
mayýn bizi / Korkutmaz
bizleri cezaevleri /
Ölümüne direnir SEKA
iþçisi". 45 gündür fab-
rikalarýný iþgal etmiþ dire-
nen Ýzmit SEKA fabrikasý
iþçilerinin direniþ sýrasýnda
yazdýklarý marþlardan biri

bu. 
Daha önce "SEKA bizim

namusumuz" diyen Ýzmitli
Orman Bakaný Osman
Pepe'nin iktidardaki partisi
AKP, SEKA'yý da Ýzmit'teki
Petrol Ofisi, Petkim, Tüpraþ
gibi özelleþtirmekte ne
kadar kararlýysa, SEKA
iþçisi de en az o kadar

kararlý fabrikasýný sattýrma-
maya. 

8 Kasým 2004'te
Özelleþtirme kurulunun
kapatma kararý vermesinin
ardýndan, 19 Ocak'ta 724
iþçi kendini fabrikaya
kapadý, bayramý içerde
geçirdi. Tam iþ akitlerinin
feshedileceði -yani fabrika-

da kalmalarýnýn yasadýþý
olacaðý- 27 Ocak günü
Ankara 9. Ýdare Mahkemesi
yürütmeyi durdurdu.
Ancak karar geri alýndý ve
iþletmenin kapatýlmasý
yeniden söz konusu oldu.
Þimdi iþçiler iþgal ve
direniþe devam ediyor. 

Ýzmit'in
nefes  borusu

SEKA Ýzmit'in ilk büyük
fabrikalarýndan biri.
Ýzmit'in bir sanayi kenti
olarak tescilinin miladý.
Ýstanbul yönünden gelip
merkeze yaklaþýrken
SEKA karþýlar sizi. Körfez
kýyýsýnda uzayýp giden
çok büyük bir arazisi var.
Önemi ise sadece istih-
dam yaratmasýndan, bir
milyonluk kentin gelirini
yükseltmesinden kay-
naklanmýyor. 

Ýzmit'in ilk spor
kulübünü SEKA kurmuþ
(Kaðýtspor). Ýzmitlilerin
sinemayla, tiyatroyla
iliþkisini de kocaman
fuayesiyle SEKA kurmuþ.
Daha önce kendi dergisi,
gazetesi ve çýrak okulu
vardý. Kendi iþçilerini ve
ustalarýný burada kendi-
leri yetiþtiriyorlardý.
SEKA alanýnda dünyanýn
önde gelen kuruluþlarýn-
dan biriydi. Zamanýnda 5
bin 200 kiþilik istihdam
yaratan fabrikada bir
akrabasý, eþi dostu,
tanýdýðý olmayan Ýzmitli
yok denecek kadar azdý.

SEKA  tarihi
SEKA'nýn tarihi  Türki-

ye'nin yakýn iktisadi tari-
hinin de aynasý. Ýzmit
SEKA ayný zamanda
genel müdürlük;
Türkiye'deki tüm SEKA
fabrikalarý buraya baðlý. 

1933'te Sümerbank'ýn
kuruluþundan bu yana
SEKA'nýn macerasý da
sürüyor. Cumhuriyetin
ilk yýllarýnda ithal edilen
kaðýda, stratejik öne-
minden dolayý gümrük
vergisi uygulanmýyordu.
Sanayiyi teþvik için
Avrupa'ya bursla gönder-
ilen ilk öðrencilerden
Mehmet Ali Kaðýtçý
(Soyadýný gördüðü
eðitimden aldý. Adý halen
fabrikanýn yanýndaki fut-
bol sahasýnda yazýlý.) fab-
rikanýn kuruluþunda
önemli bir yere sahip. 

Türkiye’de ilk kaðýt
1936'da Ýzmit'te üretildi.
Sümerbank'a baðlý olan
ve eklenen ünitelerle
büyüyen fabrika, 1955'te
Türkiye Selüloz ve Kaðýt
Fabrikalarý Ýþletmesi
Kanunu'nun yürürlüðe
girmesiyle bugünkü hali-
ni aldý. Yýlda 10 bin ton
kaðýt ve karton kapasite-
siyle baþlayan SEKA
1980'e gelindiðinde bunu
150 bin tona çýkarmýþtý.
Dalaman, Aksu, Balýkesir,
Kastamonu derken ülke
genelindeki kaðýt fab-
rikasý sayýsý arttý. 1984'te
üretim 577 bin 500 tona
ulaþtý. Ýzmit fabrikasýnda-
ki en son modernizasyon
iþlemleri ise 1980'de
yapýldý. 24 Ocak kararlarý
ve 80 darbesiyle birlikte
yatýrýmlar durdu.Gümrük
Birliði'ne giden süreçte
küçülerek ayakta kalmaya
çalýþan SEKA'nýn
makineleri satýldý, bazý
üniteleri kapatýldý.

Birkaç milyon dolarlýk
yatýrým yapýldýktan hemen
sonra 1.1 milyon dolara
Albayraklar'a satýlan
Balýkesir iþletmesi gibi
örnekler pek çok yalaný
anlatýyor aslýnda.
Hazýrladýðý raporda
TMMOB: "Ýþletmede ve-
rimsiz olan üniteler ka-
patýlmýþ, kalan 10 adet
kaðýt karton makinasýndan
altýsý satýlmýþtýr. Kalan dört
makine ile yýlda 73 bin 100
ton kaðýt üretilmektedir.

Makinalarýn çoðunun ihale
yöntemiyle satýlmasý ve
selüloz getirilmemesi
nedeniyle fabrika bilinçli
olarak çalýþamaz duruma
getirilmiþtir." diyor.

Þimdiki Maliye Bakaný
Kemal Unakýtan, 1977
yýlýnda SEKA Genel
Müdürü'ydü. Kendisi

þöyle yalanlar söylüyor:
"En yeni makine 45, en
eskisi 71 yaþýndadýr.
Teknolojik ömrünü
tamamlamýþ olan Ýzmit
iþletmesi, SEKA'nýn en
fazla zarar eden, en çok
kaynak tüketen iþletme-
sidir."

Oysa kaðýt makinasýnda

teknolojik ömür diye bir
þey yok. Revizyon, yani
makinalarýn iyileþtirilmesi
var. Hurda fiyatýna satýlan
makinalar þu anda özel
sektörün elinde výzýr výzýr
iþliyor. SEKA'nýn kaynak
tükettiði ise kuyruklu
yalan.

Örneðin Ýzmit SEKA
elektrik tüketmek bir yana,
fazla elektriðini satarak
gelir elde ediyor.
Isýnmasýný da kendi kay-
naklarýyla hallediyor.

Selülozun
önemi

SEKA'nýn SE'sini oluþ-
turan selüloz kaðýdýn
temel hammaddesi.
Cumhuriyet’in ilk yýl-
larýnda Türkiye'de
üretilemeyen bu madde
sonradan SEKA tarafýn-
dan üretilmeye baþlandý
ve SEKA selüloz ve
odun hamurunu üreten
tek kuruluþ haline geldi.
TMMOB raporunda
þöyle deniliyor:
"Ormanlarýmýzdan her
yýl kesilen 18 milyon
metreküp aðacýn bir
milyon metrekübünü
iþleyerek 250 bin ton
odun hamuru ve
selüloz üretiyor ve kaðýt
sektörünün ihtiyacýný
karþýlamak için 300 bin
ton da selüloz ithalatý
yapýlýyordu. Dünyada
viskoz selülozu üreten
10 firma vardýr ve
SEKA Dalaman kuru-
luþu dördüncü
sýradadýr. 

Ýþletme selüloz üret-
mezse bir nevi 'montaj
sanayii'ne döner.
Nitekim Türkiye
selülozu 350 dolara üre-
tirken dýþarýdan 300
dolara geliyordu.
Fabrika kapandýktan
sonra 700 dolardan alýn-
maya baþlandý, þu anda
1200 dolardan alýnýyor.
Kendi kaðýdýný ham-
maddesiyle birlikte
üretebilen bir kuruluþ
þimdi yabancý tekellere
muhtaç durumda. 

SSEEKKAA''ddaann
ppaarrkk  oolluurr  mmuu??

Zamanýnda SEKA
iþlevini rahatlýkla yerine
getiriyordu. Kendi çýrak
okulu ile kendi iþçisini,
ustasýný yetiþtiriyordu.
1942'de kurulan fidan-
lýðýndan aðaç ihtiyacýný
karþýlýyor, selüloz ve
odun hamurunun
kalitesi için araþtýrma
faaliyetlerini burada
sürdürüyordu. 

Ancak Ford þirketine
bedava arazi teklif eden
Ýspanya, Polonya gibi
ülkelerle yarýþan
Türkiye burayý Ford-
Koç ortaklýðýna verdi.
Dönemin cumhur-
baþkaný Demirel ne
demiþti hatýrlayalým:
"Eðer bu sazlýk bataklýk
araziyi bu tesis için ver-
mezseniz, ben Çankaya
Köþkü'nün bahçesini
vermeye hazýrým!"

Þimdi de tüketilen 2.5
milyon ton kaðýdýn 1.5
milyon tonunu (% 73'-
ünü) üreten bir iþlet-
menin arazisini park
yapacaklarýný söylüyor-
lar.

Baþbakanýn imzaladýðý
ve fabrikanýn kapatma
kararýnýn bulunduðu
kaðýdý bile SEKA üre-
tirken, Ýzmit'in en
önemli ihtiyacý oyun
parkýymýþ gibi, iþlet-
meyi kapatmaya çalýþýy-
orlar.

SEKA  iþçisi  uyarýyor:

"Özelleþtirmeyi  toptan
reddetmeyen  buraya  gelmesin"

TMMOB  raporu
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BBAAÞÞYYAAZZII
28 Þubat
Postmodern darbe de denen 28 Þubat
muhtýrasý belleklerden bir anlamda sil-
inmeye çalýþýlýyor. Çünkü bir süredir 28
Þubat muhrýra darbesinin muhataplarý
bir iki eksiði ile iktidarda.

28 Þubat darbesi Türkiye’de politik
Ýslam’ýn belinin kýrýlmasýna neden oldu.
Hareket önce iktidardan alaþaðý edildi,
ardýndan ikiye bölündü ve bir kanadý
bu darbenin de yardýmý ile daha “ýlým-
lý” hale sokuldu. Ýþte bu kanat 3 Kasým
seçimlerinde solun býraktýðý boþluðu iyi
deðerlendirip siyasi iktidarý kazandý.
Diðer kanat ise yüzde 1-2’lik bir boyuta
indi.

28 Þubat, politik Ýslam’ýn yaný sýra solu
ve iþçi hareketini de þiddetle etkiledi.

Sendika hareketi ya açýkça darbeye
destek vererek yada sessiz kalmaya ve
“ne darbe, ne þeriat” gibi bir tutuma
sahip çýkmaya çalýþtý ve büyük ölçüde
bastýrýldý. Sendika hareketinin belinin
kýrýldýðý nokta oldu 28 Þubat.

Sol için de ayný þeyi söyleyebiliriz.
Emekçi hareketi gibi, 12 Eylül’de aðýr
bir darbe yemiþ olan solun önemli kes-
imleri ortada kaldý. Darbeye karþý açýk
bir tutum takýnamadý. Halkýn ve
emekçilerin gözünde bir kez daha yenil-
giye uðradý. Be kez fiziki bir yenilgiye
deðil, politik, ideolojik bir yenilgiye
uðradý.

Kopyalarý ortada aslý varken kimse
beðenmez. Ortada laik cephenin vurucu
gücü varken neden laik cepheye utan-
gaçca destek verenler beðenilsin?

28 Þubat’ý izleyen bütün seçimler en
geniþ anlamý ile solun sürekli gerileme-
sine þahit oldu.

28 Þubat’ta doðru olan tek biþr tutum
vardý, darbeye, darbe tehdidine açýkça,
çýplak bir biçimde karþý çýkmak. Lafý
dolandýrmadan tutum almak. Sosyalist
Ýþçi bunu yapan istisnai güçlerden biri-
sidir.

Türk solunun önemli kesimleri daima
bu durumla karþýlaþmakta. Büyük sýnýf
güçlerinin karþý karþýya geldiði büyük
çatýþmalarda ellerini temiz tutumak için
“ne o ne bu” denmekte. Büyük çatýþma
anlarýnda bunu söylemek mümkün
deðil. Tutum almak, mücadeleye bir
tarafta katýlmak gerekir. Ancak böyle
bir tutumla yýðýnsallaþmak mümkün
olabilir.

28 Þubat darbesi halkýn, emekçilerin
oyunu almýþ bir siyasi akýmý hedefle-
mekteydi. Yeterince büyük sermayenin
kuyruðuna takýlmamýþ oýlduklarý için
iyi sihatte olsunlarýn tepkisini çek-
miþlerdi. Bu durumda yapýlacak tek iþ
tutum almak ve sonra dönüp
emekçilere gerçek kurtuluþun kendi
mücadeleleri olduðunu anlatmak
olmalýydý.

Rus devrimcileri kendilerini tutuk-
layan iþçi sýnýfýnýn reformcu partilerini
karþý devrimcilere karþý korurken iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal desteðini kazandýlar.
Kýsa sürede iþçi iktidarý kuruldu.

28 Þubat’da alýnmasý gereken tek
doðru tutum buydu. Bugün herþey fark-
lý olablirdi!

Þenol  KARAKAÞ

Önce Condoleezza Rice konuþtu.
Rice, geçtiðimiz ay Türkiye'ye yaptýðý
ziyarette, Türk kamuoyundaki
Amerikan karþýtlýðýnýn aþýlmasý için
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve
Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül'den
yardým istedi. Bildiðimiz gibi, dünya
genelinde 21 ülkede gerçekleþtirilen
ankette, ABD Baþkaný George Bush
'un yeniden seçilmesinin küresel
güvenlik açýsýndan olumsuz olduðunu
düþünenler arasýnda ilk sýrayý yüzde
82 ile Türkler aldý. 

Ayný günlerde bu kez de ABD
Savunma Bakaný Donald Rumsfeld
konuþtu. Rumsfeld ise, "Savaþta yol-
unda gitmeyen iþlerden biri, bizim 4.
Piyade Tümeni'nin, Türkiye üzerinden
kuzeyden Irak'a girememesi oldu. Bu
yüzden de Baðdat'ýn kuzeyindeki
Sünniler, gerçek anlamda hiç savaþa
girmedi. Ülkenin o bölgesinde bu kiþi-
lerin yetersiz bir kýsmý yakalanabildi
ve öldürülebildi. Yani bunlar, ABD
ordusunun gerçek gücünü görmedi.
Bugün Irak'ta mevcut direniþi birçok
durumda ortaya çýkaranlar, iþte bu
kiþiler. Dolayýsýyla bana göre 4.
Piyade Tümeni'nin kuzeyden Irak'a
girememesi talihsizlik oldu" dedi. 

Ayný günlerde ABD'de yayýnlanan
ünlü bir gazetede çýkan bir baþyazý,
Türkiye'ye yönelik tehditlerle doluy-
du. Türkiye'deki ABD karþýtý havanýn
devam etmesi durumunda,
Türkiye'nin ABD nezdinde ikinci sýnýf
bir ülke konumuna düþeceði yazýyor-
du.

Bush'un savaþ kabinesinin bir anda
ortalýðý kaplayan bu açýklamalarý
tesadüfi deðil. 

Seçim zaferinden hemen sonra
Felluce'de katliam emrini veren Bush,
yemin töreninin hemen ardýndan da
Ýran ve Suriye'yi tehdit etmeye
baþladý. Her gün bir ABD yetkilisi Ýran
ya da Suriye'yi tehdit ediyor. Bush,
geçtiðimiz hafta yaptýðý Avrupa

çýkartmasýnda ikili tüm
görüþmelerinde Ýran'ý masaya yatýrdý.

Kabaca bir bakýþla bile ABD yöneti-
minin panik içinde olduðunu görmek
mümkün. ABD ekonomisi, büyük bir
borç sarmalýnýn içinde. Her gün 2.5
milyarlýk dýþ kaynaðý ememezse
ekonomisinin çalýþmasý zora girecek.
Veriler, son yýllarda yabancý yatýrým-
cýlarýn ABD'yi finanse etmeye devam
etmekte giderek daha isteksiz
davrandýklarýný gösteriyor. Financial
Times 'a göre merkez bankalarý döviz
rezervlerini koruyabilmek için dolar-
dan baþka paralara geçmeye baþlýyor-
lar. Uluslararasý ticarette, enerji sek-
töründe bile Euro artýk daha çok kul-
lanýlýyor. ABD'nin iç ve dýþ borç
toplamý 37 trilyon dolar, GSMH'nin
yaklaþýk üç katý. 

ABD Merkez Bankasý, yabancý ser-
mayenin ABD'ye gelmesi için fazileri
yükseltti. Bu yaklaþýmýn ülke içinde
yoksullaþmayý artýracak olmasýnýn
yanýnda, yabancý yatýrýmcýlarýn, dolarý
terk etmeye, ellerindeki ABD menkul
kýymetlerini satmaya baþlamasý
ABD'nin hýzla bir mali krize sürüklen-
mesine neden olabilir.

Bush ve ekibinin özelliði bu türden
olasýlýklara savaþla yanýt vermesinde
yatýyor. ABD'nin önce Afganistan ve
ardýndan Irak iþgallerini, Suriye ve
Ýran gibi ülkelerle devam ettirmek
istemesinin nedeni küresel hege-
monya mücadelesi. Bu mücadele ABD
açýsýndan her an kýzýþýyor. Büyüyen
ekonomik dev Çin'in Ýran'la yakýnlaþ-
masý, Fransa Almanya flörtü, Putin'in
zaman zaman Bush'un canýný sýkan
açýklamalar yapmasý, ABD'nin savaþ
þahinlerinin hýrsýný artýrýyor ve acele
etmelerine neden oluyor. 

Avrupa Birliði'nin dünya üretimin-
den aldýðý pay ABD'ninkiyle ayný
düzeyde, %22 oranýnda. Ama ABD
baþka hiçbir ülkenin elinde olmayan
bir güce sahip, askeri güce. Ýþte Bush
bu askeri güçle dünya enerji yatak-
larýný ele geçirmek ve dünya ekonomi-
lerini kendisine baðýmlý hale getirmek
için ataða geçiyor. 

Türkiye'de ya da dünyanýn bir baþka
ülkesinde ABD aleyhtarlýðýnýn art-
masýndan bu yüzden þikayetçiler. Ýran
ve Suriye'yi de bu yüzden tehdit ediy-
orlar.

Ama görmezden geldikleri "küçük"
bir etken var: Antikapitalist savaþ
karþýtý hareket. Tüm ülkelerde, hery-
erde ve Türkiye'de sürekli mücadel-
eye hazýr. Þimdi 19 Mart'ý, küresel
eylem günü örgütlüyor. Bush ve
çetesinin dünya hegemonyasý ve küre-
sel sermayenin geleceði için baþlattýðý
savaþý, ancak savaþ karþýtý hareket
engelleyebilir. Daha güçlü ve daha
yýðýnsal olabildiði ve iþçi sýnýfýnýn çok
daha geniþ kesimlerini kaplayabildiði
sürec.

Çok konuþmayýn,
Irak'tan çekilin!

EEMMEEPP’’ee
ssaallddýýrrýýyyýý
kkýýnnýýyyoorruuzz

26 Þubat 2004 günü Emeðin
Partisi (EMEP) Genel Mekezi'ne
silahlý saldýrýda, EMEP Merkezi
Gençlik Yönetici Cem Gurbetoðlu
dizinden yaralandý. Saldýrgan
elinde silahla kaçmayý baþardý.
Seka direniþinin sürdüðü, Emek
Platformu'nun eylemlerinin yük-
seldiði bir döneme denk gelen bu
saldýrý, solun ve emekçilerin
mücadelesini durdurmaya yönelik
çabalarýn bir parçasý olarak görüy-
oruz. 

Saldýrýnýn failleri bulunmalý ve
saldýrganlardan hesap sorulmalý.

AAhhmmeett  YYýýllddýýrrýýmm
DSÝP Genel Baþkan Yardýmcýsý
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Ýþgalci bir ülkeyi
neden sevelim?
DDooððaann  TTAARRKKAANN

CCoonnddaalllleezzzzee  RRiiccee
Türkiye’ye geldiðinde
bir kaç þey istedi. Önce,
“býrakýn þu Ýncirliði kul-
lanalým” dedi ardýndan
da “bu Amerika
karþýtlýðýný azaltýn”
buyurdu. O günlerde
BBC’nin yayýnladýðý bir
kamu oyu araþtýrmasý-
na göre ise Türkiye’de
halkýn yüzde 82’si
ABD’yi sevmiyor.

Þimdi yoðun bir tartýþ-
ma baþladý. Kim Amerikayý seviyor, kim sevmiyor,
sevmeli mi, sevmemeli mi?

Sol saflarda ise “nerede bu yüzde 82?” þeklinde bir
soru var. Öyle ya, basýn açýklamasý yapýyoruz, 40-50
kiþi, gösteri yapýyoruz 15-20 bin kiþi.

Neden ABD’yi sevmiyoruz?

Önce bu soruya cevap vermek gerekiyor. Biz ABD’yi
sevmiyoruz çünkü o emperyalist bir güç. Ýþgalci,
hunhar, iþkenceci. Soyguncu. Girdiði her yeri talan
ediyor. Bu nedenleri çoðaltabiliriz ama neden
sevmediðimiz açýk.

Öte yandan biz Amerikalýlarý seviyoruz.
Ugandalýlarý ya da Taylandlýlarý sevdiðimiz kadar.
Amerikalýlarýn çoðu, büyük çoðunluðu çalýþan insan-
lar. Hastanelerde, fabrikalarda, okullarda, tarlalarda
çalýþýyorlar. Bire kýsmý iþ bulamýyor. Ýþsiz ve aç. Çok
sayýda Amerikalý evsiz. Yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
yaþamak zorunda. Ayný Kenyalýlar veya Arjantinliler
gibi. Biz o Amerikalýlarý, çalýþan emekçi Amerikalýlarý
neden sevmeyelim.

Biz Ýngilizlere karþý baðýmsýzlýk savaþý veren,
köleliðin kalkmasý için savaþan Amerikalýlarý da
seviyoruz.

Askere gitmeyi reddeden, bu nedenle hapis yatmayý
kabul eden Amerikalýlarý da seviyoruz.

Biz Amerikan egemen sýnýfýný ve onun poli-
tikalarýnýn hakim olduðu Amerikan devletini ve
onun yöneticilerini sevmiyoruz ve sevmemeye
devam ediyoruz.

Nerede bu yüzde 82?

Çok sýk sorulan bir soru bu. En son birçok kiþinin
aðzýndan 1 Mart günü Tünel’de yapýlan basýn açýkla-
masýnda duydum. Öyle ya biz 60 kiþiydik, % 82 ise
milyonlar olmalý.

% 82’yi arayanlar iki þeye dikkat etmek zorunda.
Birincisi, ne vakit nerede savaþa karþý, Irak’ýn iþgaline
karþý bir eylem yapsak herkes ama herkes bizi
destekliyor. Ýmza istediðimizde hemen hemen herkes
imza veriyor. Bildiri daðýttýðýmýzda hemen hemen
herkes bildiriyi alýyor ve çok zaman atmýyor.

Yani % 82 savaþa karþý pasif bir tutum alýyor.
Ýkincisi biz, sosyalistler, savaþ karþýtlarý ne yapýy-

oruz ki % 82 ya da onu temsilen büyük bir kalabalýk
eylemlerimize katýlsýn. Ya da önce þu soruyu sormak
gerekiyor, nasýl bizim eylemimizi duysun?

Kaç emekçiye ulaþýp sesimizi duyuruyoruz ki? Kaç
afiþ asýyoruz? Kaç bildiri daðýtýyoruz. Biz % 82’ye
bildiri vermeye kalksak bu 50-60 milyon bildiri eder.
Her bin kiþi için bir afis assak, bu 500-600 bin afiþ
eder. Bu denli yaygýn bir biçimde sesimizi çýkar-
madýðýmýz, çýkaramadýðýmýz açýk.

Kaldý ki, insanlarý eyleme çaðýrýrken kullandýðýmýz
araçlar önemli.Kýpkýzýl bildirilerimiz ve bayrak-
larýmýz insanlarý savaþa karþý bir eyleme deðil, sol bir
gösteriye çaðýrýyor. Eh, % 82’nin sosyalist olmadýðý
da besbelli.

Ne yapacaðýz?

% 82’nin kendisini ifade edebileceði ortamlarý
yaratarak, % 82’ye ulaþmaya çalýþarak devam ede-
ceðiz. Ýleriye dönük yatýrým yaparak, küçük sol
örgütümüzü inþa etmeye çalýþarak deðil (çünkü o
vakit partimizin bayraðýný öne çýkarmaktan baþka
derdimiz olmaz) hareketi inþa etmek için çalýþacaðýz.

Ýþte 19 Mart’a böyle hazýrlanýyoruz. 19 Mart’a
Roma’da, Londra’da, Barselona veya Madrid’te
olduðu gibi milyonlar katýlmayacak ama bir kiþi fazla
olmasý için biz bütün gücümüzle çalýþmalýyýz.

ÇÇaaððllaa  OOFFLLAASS

1997 yýlýnda Japonya'nýn
Kyoto kentinde imzalanan
KKyyoottoo  PPrroottookkoollüü  Rusya'nýn
imzalamasýyla birlikte, 16
Þubat 2005 tarihinden
itibaren yürürlüðe girdi.
Kyoto'nun hayata geçmesi
için, endüstriyel ülkelerin
saldýðý sera gazlarýnýn 1990

düzeylerine göre yüzde
55'inden fazlasýný kapsa-
masý gerekiyordu. Nisan
2004'te Kyoto'ya imza atan
ülkelerin emisyonu,
toplam küresel emisyonun
yüzde 44.2'sine denk geli-
yordu. Bu oran Rusaya'nýn
imzalamasýyla  yüzde 59'u
buldu.  Protokol 2008-2012
yýllarý arasýnda  1990
düzeyinin yüzde 5.2 altýna

çekmeyi hedefliyor. Ancak
protokol sürecinde baþ-
layan sorunlar hâlâ devam
etmektedir. Bunlardan en
önemlisi atmosferdeki sera
etkisine yol açan gaz salý-
nýmýnýn yüzde 36.1'inden
tek baþýna sorumlu olan
ABD'nin bu protokole
imza atmamýþ olmasýdýr.
Bu durum, protokolün
herhangi bir yaptýrým
gücü-nün bulunmadýðýný
gözler önüne sermektedir
ki bu baþlý baþýna sürecin
sorunlu baþlamasýna neden
olmaktadýr..

Parasý olanlar
kirletebilecek

Prokokol,  "Kyoto
mekanizmalarý" olarak
adlandýrýlan endüstrileþmiþ
geliþmiþ ülkelerin emisyon
hedeflerine daha düþük
maliyetle ulaþmalarýný
amaçlayan karmaþýk bir
enstrümanlar seti tarif
ediyor . Bu mekanizmalar-
dan birisi "emisyon
ticareti" olarak anýlmaya
baþlandý bile.  Buna göre
atmosfere salacaðý gazlarla
ilgili kotasýný aþmýþ
ülkelerin, bu kotayý
aþmamýþ ülkelere üstüne
para ödeyerek "karbon-
dioksit" sattýðý bir emisyon

borsasý ortaya çýkacak. AB
1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren emisyon ticaretine
baþladý bile.
Karbondioksitin tonu 6-8
Avro'dan satýþa çýkýyor.
Rusya'nýn protokole dahil
olmasýnýn altýnda da
emisyon  ticareti yatýyor.
IMF'ye olan borçlarýný ka-
patan ve bu süre zarfýnda
endüstriyel üretim kaybý
olan Rusya,  emisyon
salýnýmýný 1990 seviyesinin
altýna çekmeyi garantile-
diðinden, emisyon
ticaretinden para kazan-
mayý umduðu için pro-
tokolü imzaladý. Bu du-
rumda protokolün iþlemesi
için öne sürdüðü mekaniz-
ma bir yaptýrým olmaktan
çok, ticari bir metaya
dönüþmüþ olacak.

Anlaþmada diðer bir
mekanizma olan "ortak
uygulama" mekanizmasýn-
da ise ülkelerin ortak
yürütmeyi tanýmlamak-
sýzýn yükümlülüklerini
yerine getirmek için üretim
yapabileceklerinden
sözedilmektedir.  Protokol
kotalarýný aþan ülkelere
daha aðýrlaþtýrýlmýþ kotalar
uygulansa da bu, geliþmiþ
ülkelerin anlaþma
koþullarýný yerine
getirmesini saðlayan her-
hangi bir yaptýrým gücü-
nün varlýðýna iþaret etme-
mektedir. Bu durumu
Birleþmiþ Milletler’in
dünya üzerindeki fonksi-
yonuna benzetebiliriz.
Birleþmiþ Milletler bugün
ABD üzerinde ne kadar
yaptýrým uygulayabiliyor
ise Protokol de o kadar
etkili olabilecek. 

KKaayynnaakkllaarr::
1- www.greenpeace.org.tr
2- www.gezegenimiz.com

ÝÝkklliimm  ddeeððiiþþiikk-
lliiððiinnii  öönnlleemmeekk
iiççiinn  kküürreesseell
mmüüccaaddeellee......

KKyyoottoo  PPrroottookkoollüü iklim
deðiþikliðiyle mücadele
için atýlan küçük bir
adým. En büyük petrol
þirketinin 2001 yýlý ciro-
sunun 992 milyar dolar
olduðunu  düþündü-
ðümüzde, bu adýmýn ne
kadar cýlýz  olduðu açýkça
görülmektedir. Ayrýca

Dünya Bankasý,
Eximbank gibi kuruluþlar
her yýl fosil yakýtlar ve
nükleer enerjiye yýlda
toplam  350 milyar dolar
kredi vermektedir.
Dünya Bankasý,
Eximbank gibi kredi
ajanslarýnýn 1992 BM Rio
Ýklim Deðiþikliði Çerçeve
Anlaþmasý'nýn imzalan-
masýnýn ardýndan son 10
yýlda verdiði yenilene-
bilir enerji + enerji verim-
liliði kredilerinin, fosil
yakýt kredilerine oraný
yaklaþýk 1/10'dur. Her
þeyden önce bu krediler
kesilmeden iklim

deðiþikliðiyle mücadele
adýna atýlan tüm adýmlar
yetersiz kalacaktýr.
Dolayýsýyla iklim deðiþik-
liðini önlemek için fosil
yakýtlara dayanan
geliþmiþ sanayi
ülkelerinin attýðý cýlýz
adýmýn bile gereklerini
yerine getireceði konusu
fazla güven vermemekte-
dir. Bu durumda bu
ülkeleri caydýracak olan
tek bir güç
sözkonusudur: Aþaðýdan
yükselen, birlik içinde
çeþitlilikleri barýndýran
anti-kapitalist  ve savaþ
karþýtý bir güç...

BBuusshh''uunn  ssaavvaaþþ
lloobbiilleerrii  KKYYOOTTOO''ddaa
ddaa  ddeevvrreeddee

ABD bir türlü tehlikeli  boyutlara
ulaþan küresel ýsýnmanýn  kontrol
altýna alýnmasý için, karbondioksit
emisyonlarýný indirmeye ikna ola-
madý. Dünyanýn en yalancý yönetimi
sýfatýný taþýyan  BBuusshh yönetimi,
KKyyoottoo  SSöözzlleeþþmmeessii’’ni imzalamaya-
caðýný, þartlarýn kendi ekonomisine

çeþitli külfetler getirdiðini öne
sürdüðü gibi, bilim insanlarýnýn
küresel ýsýnmanýn atmosferdeki sera
gazý salýnýmýndan kaynaklandýðý
tezini de bilimsel bulmadýðýný ifade
ediyor. Gerçekte olan ise, BBuusshh
yönetimini destekleyen  petrol ve
otomotiv gibi fosil enerji üreten
sanayi lobilerinin KKyyoottoo sürecini
yoketmek istemesidir. 100 binden
fazla Iraklýnýn ölümünden sorumlu
olan, suç dosyalarý bir hayli kabarýk
bu  lobiler, büyük  petrol ve büyük
otomotiv þirketlerinin iklim deðiþik-
liðine neden olmadýðýný kanýtlamak

üzere  6 milyon dolarlýk bir bütçe
hazýrlamýþlar, bunun 600 bin
dolarýný ise bu konuyla ilgili reklam
giderlerine ayýrmýþlardýr.
Cumhuriyetçi Parti'ye verilen
baðýþlarýn %90'ýnýn bu lobilerden
geldiði de bilinen bir gerçektir.
Sonuçta da EExxxxoonnmmoobbiill  ve diðer
Amerikan petrol, kömür ve otomo-
tiv þirketlerinin desteðiyle iþbaþý
yapan BBuusshh yönetiminin ilk iþi
KKyyoottoo  PPrroottookkoollüü'nden çekilmek
olmuþtur. Petrol ve otomotiv þirket-
lerine dayanan  BBuusshh yönetimi ýsrar-
la protokole direnmektedir..

Ýklim deðiþikliði  "protokollerle" önlenebilir mi?

KKyyoottoo  PPrroottookkoollüü''nnee
AABBDD  ççaallýýmmýý...... 2012

TTüürrkkiiyyee''nniinn  PPrroottookkooll  iillee
iillggiillii  nnee  bbiirr  öönnççaallýýþþmmaassýý,,

nnee  bbiirr  iiçç  ddüüzzeennlleemmeessii
nnee  ddee  bbiirr  eennvvaanntteerr

ççaallýýþþmmaassýý  vvaarr......  KKyyoottoo
ssüürreeccii  TTüürrkkiiyyee

hhüükküümmeettii  ttaarraaffýýnnddaann
22001122''yyee  eerrtteelleennddii......  

““BBuunnllaarrddaann  eenn  öönneemmlliissii  aattmmoossffeerrddeekkii  sseerraa  eettkkii-
ssiinnee  yyooll  aaççaann  ggaazz  ssaallýý-nnýýmmýýnnýýnn  yyüüzzddee  3366..11''iinnddeenn
tteekk  bbaaþþýýnnaa  ssoorruummlluu  oollaann  AABBDD''nniinn  bbuu  pprroottookkoollee
iimmzzaa  aattmmaammýýþþ  oollmmaassýýddýýrr..””
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KKüürreesseell  BBaarrýýþþ  vvee  AAddaalleett
KKooaalliissyyoonnuu’nun
Þubat’ta ÝÝssttaannbbuull,,  TTaakkssiimm
HHiillll  OOtteell’de düzenlediði
Savaþsýz Bir Dünya Ýçin
Uluslararasý Buluþma
baþlýklý toplantýya kon-
nuþmacý olarak katýlan
IIrraakk  UUlleemmaallaarr  BBiirrlliiððii  üyesi
ve savaþ karþýtý aktivist
DDrr..  ÝÝssaamm  EEll-RRaavvii ile
gazetemiz SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii
bir röportaj yaptý. Aþaðýda
Irak’taki durum hakkýnda
yapýlan röportajýn
tamamýný bulacaksýnýz.

SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii::  BBiizzee  ssüürreekkllii
SSüünnnniilleerr,,  ÞÞiiiilleerr,,  KKüürrttlleerr,,
vvbb..  ggrruuppllaarrddaann  ssöözz  eeddiilliiyy-
oorr..  IIrraakk’’ttaa  ggeerrççeekktteenn  bbööyyllee
bbiirr  bbööllüünnmmüüþþllüükk  vvaarr  mmýý??
ÝÝssaamm  EEll-RRaavvii:: Öyle önemli
bir bölünme söz konusu
deðil. Iraklýlarýn büyük

çoðunluðu iþgale direni-
yor. Yalnýzca küçük bir
bölüm iþgal güçleriyle
iþbirliði içinde. Çoðunluk
özgürlük, ulusal baðýmsý-
zlýk ve diðer uluslarla
eþitlik istiyor.

UUlluussllaarraarraassýý  ssaavvaaþþ  kkaarrþþýýttýý
hhaarreekkeettllee  nnaassýýll  bbaaðð  kkuurruuyy-
oorrssuunnuuzz??
Hem bireylerle hem
hükümetler ve dýþiþleri
bakanlarýyla baðlantý
kurup, haberleþiyoruz.
Þehirlerimizden, sokak-
larýmýzdan, üniversiteler-
imizden çýkmalarýný iste-
diðimizi söylüyoruz. Biz

Amerikan veya Ýngiliz
halkýna düþman deðiliz.
Dost olmak istiyoruz.
Ama onlar bizim ülkemizi
iþgal etti. Direniþ bu yüz-
den en doðal hakkýmýz.
Onlarýn halký insan  da
biz deðil miyiz? Onbin
yýllýk bir uygarlýk tari-
himiz var.
Ayrýca biz onlarýn sivil
insanlarýný öldürmüyoruz.
Direniþçiler askerleri,
bürokratlarý vb. vuruyor.

SSeeççiimmlleerr  hhaakkkkýýnnddaa  nneelleerr
ddiiyyeecceekkssiinniizz??
Belki doðru, belki yanlýþ
ama bence seçimler hatay-

dý. Ben oy vermeyi red-
dettim. Oluþan zayýf
hükümet iþgal güçlerine
karþý hiçbir þey yapamaz.

AABBDD  iiþþggaalliinnii  hheepp  bbiirrlliikkttee
nnaassýýll  dduurrdduurraaccaaððýýzz??
Tüm dünyada savaþa
karþý olanlar ABD ve
Ýngiltere’ye karþý dayanýþ-
malý. Ýþgal güçlerinin
Irak’tan ve dünyanýn her
yerinde iþgal ettikleri yer-
lerden çekilmelerini talep
etmeliyiz. 
Çok önemli bir þey var:
Eðer barýþ ve adalet istiy-
orsak, birbirimizi sevmeyi
öðrenmeliyiz.

Amerikalýlar da diðer
halklarýn duygularýný
anlamak zorunda. Diðer
insanlarýn özgürlük ve
baðýmsýzlýðýna saygý
göstermeli. Hepimiz
ABD’ye bunu göster-
meliyiz. Birbirimizle
dayanýþmalý, iþgal güç-
leriyle iþbirliði yapan
herkesi ise engellemeliyiz.
Biz ABD halkýyla da
dayanýþmak istiyoruz.
Tüm halklardayanýþma
içinde olursa sanýrým
Amerikan iþgal güçleri
topraklarýmýzdan çýkýp
evine döner.

SSoonn  oollaarraakk  eekklleemmeekk  iissttee-
ddiiððiinniizz  bbiirr  þþeeyy  vvaarr  mmýý??
Türkiye halkýna çok
teþekkür ediyorum
desteðinden dolayý. Çok
yakýnda iþlerin hepimiz
için daha iyiye gideceðine
inanýyorum.

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu 19 Þubat'ta
Ýstanbul Taksim Hill
Otel'de uluslararasý bir
toplantý düzenledi. Ýki otu-
rum halinde yapýlan
toplantýnýn ilk bölümünün
konusu 'Irak'ta iþgale son,
ABD'nin Ortadoðu poli-
tikalarý' idi. Ýlk oturumda
konuþmacýlar Gilbert
Achcar (Paris Üniversitesi
Öðretim Görevlisi), Sahar
Franses (Ýsrailli barýþ
aktivisti), Nuray Mert
(Gazeteci), Nevin Sungur
(Gazeteci) ve Mete
Çubukçu (Gazeteci, yazar)

idi. 
Ýkinci oturumun konusu

'Küresel barýþ, küresel
adalet: 2005'te barýþý nasýl
kazanacaðýz?' ve konuþ-
macýlarý Dr. Ann Roesler
(ABD Asker Aileleri
Konuþuyor örgütü temsil-
cisi), Dr. Ýsam El-Rawi
(Irak Öðretim Görevlileri
Birliði temsilcisi), Mehmet
Soðancý (TMMOB Genel
Baþkaný), Mehmet
Güleryüz (Sanatçý), Murat
Çelikkan (Gazeteci) idi. 

Toplantýya yaklaþýk 300
kiþi katýldý. BAK aktivist-
leri toplantýda açtýklarý

standda imza topladýlar,
rozet satýp, dinleyicilerin
görüþlerini aldýlar. Basýnýn
toplantýya yoðun bir ilgisi
vardý. 

Savaþ karþýtý hareketin ne
denli bir çeþitlilik yarat-
týðýnýn güzel bir örneðiydi
bu 'Buluþma'. Oðlu Irak'ta
savaþan bir ABD askeri
olan Dr. Ann Roesler ile
Irak'ta ABD iþgaline dire-
nen Isam El-Rawi ayný
masada iþgalin bitmesi için
neler yapýlabileceðini
tartýþýyorlardý. Dr. Roesler
"Çocuklarýmýzý yeterince
donanýmlarý olmadan

cepheye sürüyorlar ve bile
bile öldürüyorlar" diye
yakýnýrken, Dr. Rawi
"Ülkemiz iþgal altýnda.
Direniþ en doðal hakkýmýz"
diyerek ayný masadan,
ayný dinleyicilere, iþgale
karþý olduklarýný anlata-
bildiler. 

Çeliþkili bir durum gibi
görünse de bu örnek  aslýn-
da diyalektiðin ta kendisi.
Hangi nedenle olursa olsun
iþgale karþý çýkan herkesi
bir araya getirebilmenin
önemi ve güzel yaný bu ve
benzeri örneklerle hergün
yeniden kanýtlanýyor.

"Savaþsýz  bir  dünya"
için  buluþtuk

“Direniþ en doðal hakkýmýz”

"Amerika'nýn dünyanýn
her yerine demokrasi
götürme iddiasýnýn ikiyü-
zlülüðünü görmek için
Afganistan ve Irak'a bak-
mak, Kafkasya,
Azerbaycan ve
Kýrgýzistan'daki despotik
ancak ABD'nin yeni müt-
tefiki rejimlere yatýrýlan
dolarlarý görmek yeterli… 

Dünyanýn en baskýcý
yönetimlerinden Suudi
Arabistan Krallýðý ile
yakýn iliþkileri olan
ABD'nin Venezüella'daki
Chavez hükümetiyle
çatýþmasýna bakarsak,
ABD'nin tüm dünyada
demokrasi mücadelesi
verme sözleri çok komik.

'Askerler güvenliði

saðlayana kadar Irak'ta
kalmalý' yaklaþýmýnýn
hiçbir gerçek dayanaðý
yok. Bölgede ortaya çýkan
kaos, güvensizlik,
istikrarsýzlýk ve barbar-
lýðýn ana nedeni iþgaldir.
Irak halký, kendi ülkesin-
deki güvenliði, iþgale son
verilmesi halinde çok
daha iyi saðlayacaktýr."

“Irak halký daha iyi yönetir”

GGiillbbeerrtt  AAcchhccaarr (Paris
Üniversitesi Öðretim
Görevlisi)

““ÝÝkkii  bbiinn  aaiillee
üüyyeemmiizz””

"ABD'de baþlattýðýmýz,
iþgalin sona ermesi yönün-
deki hareket önce üç-dört
ailenin bir araya gelme-
siyle baþladý. Þu an iki bin
aile üyemiz oldu ve hafta-
da üç-dört aile daha
aramýza katýlýyor. 

Ülkemizde savaþ
konusunda bir sessizlik
hüküm sürüyor. Medya ne
öldürülen Iraklýlarý ne de
yaralý Amerikan asker-
lerinin fotoðraflarýný
yayýnlýyor.

Bush savaþýn ülke içinde
hissedilmemesinden yana.
Vergileri artýrmýyor ama
torunlarýmýzýn bile kapata-
mayacaðý bütçe açýklarý
yaratýyor. 

Biz yakýnlarý savaþta olan
aileler ABD'nin derhal
Irak'tan çekilmesi için
düzenli raporlar yayýnlýy-
oruz. Dönen askerlerde
oluþan psikolojik bozuk-
luklarý ve diðer fiziksel
sakatlýklarý duyuruyoruz.
Bunlarý internet üzerinden
yayýnlýyoruz. 

Þu anda 550 civarýnda
vicdani retçi var. Bush
hala 'iyilik koalisyonu'nun
Suriye ve Ýran'da da iþi
olduðunu söylüyor.
Ortada koalisyon falan
yok. Ülkeleri iþgal ediyor
ve baþkalarýný da buna
zorluyorlar. Kendilerine
direnenleri ise terörist ilan
ediyorlar."

DDrr..  AAnnnn  RRooeesslleerr  (ABD Asker
Aileleri Konuþuyor örgütü
temsilcisi)

Türkiye'li
savaþ
karþýtlarý  Þam
yolunda

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu ve Doðu
Konferansý Giriþimi’nden
bir grup aydýn, sanatçý,
gazeteci ve savaþ karþýtý
aktivist Bush'un son
dönemde Suriye'ye yöne-
lik tehditlerine karþý
Türkiye'deki savaþ
karþýtlarýnýn Suriye halký-
na desteðini sunmak
üzere Þam'a gittiler. 1
Mart'ta Ankara'dan oto-
büsle yola çýkan savaþ
karþýtlarý bu etkinliði
gerçekleþtirmekteki
amaçlarýnýn, Suriye
halkýna destek olmak ve
1 Mart 2003'de tezke-
renin geçmesine izin ver-
meyen savaþ karþýtý
gücün bundan sonra
Bush'un yeni savaþlarýna
izin vermemek için
ellerinden geleceðini
yapacaðýný göstermek
olduðunu söylediler. 

Þam'a gitmek üzere
yola çýkan grubun içinde
MMeehhmmeett  BBeekkaarrooððlluu,
NNiihhaatt  GGeennçç, RRoonnii
MMaarrgguulliieess, NNuurraayy  MMeerrtt,
Ýstanbul Tabib Odasý
Baþkaný GGeennccaayy  GGüürrssooyy,
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'ndan HHaakkaann
TTaahhmmaazz ve YYýýllddýýzz  ÖÖnneenn
bulunuyor.

Grup Þam'da bazý
görüþmeler yapýp, Suriye
Yazarlar ve Gazeteciler
Sendikasý ile ortak bir
basýn açýklamasý yaparak
4 Mart'ta geri dönecekler.  
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BBuusshh’’uunn  yyeennii  hheeddeeffii  
FF..  AALLOOÐÐLLUU

Irak’a saldýrýya hazýr-
landýðý günlerde ABD yöne-
timi baþka ülkelerin yaný
sýra Suriye’yi de kendisini
desteklemesi için sýkýþtýrýy-
or ve tehdit ediyordu. Bu
tehditlere raðmen Suriye
ABD ve Ýngiltere’nin Irak’a
saldýrýsýný ve iþgalini des-
teklemedi. Þimdi, Lübnan-
’ýn eski baþbakaný Hariri’nin
öldürülmesi üzerine ABd
ve Ýsrail açýkça olmasa da
bu suikastten Suriye’yi
sorumlu tutuyorlar.

Birleþmiþ Milletler geçen
sene Fransa ve Amerika’nýn
hazýrladýðý taslaðý kabul
ederken Suriye’nin
Lübnan’dan çekilmesini
istiyordu. Suriye ise
Ortadoðu pazarlýklarýnda
sahip olduðu en önemli
kozu kaybetmek istemiyor
ve bu nedenle Lübnan’dan
çekilmiyor. Baskýlarýn art-
masý üzerine Lübnan’daki
17 bin kiþil Suriye ordusu
Lübnan-Suriye huduna çek-
ildi.

Sykes-Picot
anlaþmasý

Bugünkü Suriye ve
Lübnan, Ortadoðu’nun geri
kalaný ile birlikte 1916 yýlýn-
da Ýngiliz ve Fransýzlar
arasýnda imzalanan Sykes-
Picot anlaþmasý ile oluþtu.
Ýngiltere ve Fransa çöken
Osmanlý’nýn Ortadoðu’daki
topraklarýný paylaþmak
istiyorlardý.

Bugünkü Suriye ve
Lübnan bu anlaþma ile
Fransýzlara verildi.

1920’de Prens Faysal
Þam’da iktidarý ele geçir-
erek kendisini kral ilan etti
ancak Fransýzýlar derhal bu
ayaklanmayý bastýrdýlar.
Faysal Irak’a kaçtý ve bura-
da Ýngilizler tarafýndan Irak
Kralý yapýldý.

25 yýl boyunca Fransa
Suriye ve Lübnan’ý valilerle
idare etti.

1925-26’da yeni bir ayak-
lanma oldu. Fransa bu
ayaklanmayý zorla
bastýrýrken çok kan döktü.

1946’da ise son defa ayak-
lanan Suriyeliler Fransa’nýn
ülkeden çekilmesini
saðladýlar.

Baðýmsýzlýk

Ýktidara gelen Þam tüccar-
larý ve toprak aðalarý kýsa
zamanda yaygýn bir genel
grevle karþýlaþtý.

1954’de ilk Arap
komünisst partisi Suriye’de
kuruldu. Ancak 1947’de
kurulan Arap milliyetçisi
Baas hýzla iktidara yürüdü.

1954’de Mýsýr ile Suriye
Arap milliyetçisi Cemal
Abdül Nasýr’ýn kiþiliðinde
Birleþik Arap Cumhuriyeti
olarak birleþti.

Suriye’de geliþen bu mil-
liyetçi hareketin Lübnan’a
sýçramamasý için 1958’de

ABD Lübnan’a 20 bin asker
çýkardý.

Birleþik Arap Cumhuriyeti
1961’de daðýldý. 1963’de
Baas darbesi gerçekleþti.

Ne var ki Baas rejimi 1967
savaþýnda büyük darbe
yedi. Ýsrail Mýsýr, Suriye ve
Lübnan’ýn ortak güçlerini
yendi ve Suriye’nin Ýsrail
sýnýrýnadaki Golan
Tepeleri’ni iþgal etti. Ýsrail
stratejik olarak çok önemli
olan bu tepeleri hala iþgal
etmekte.

1970’de Esad Baas içinde
darbe yaptý ve iktidarý ele
geçirdi.

Lübnan

Lübnan Suriye’deki sol-
milliyetçi hava karþýsýnda
oluþturulan bir tampon

devlet. Esas olarak
Fransýzlarýn her zaman
yakýn müttefiki olan
Maronite hristiyanlarýn ikti-
darýný saðlayýcý bir yapý ile
kurulmuþ. Maronitler
devlet baþkanlýðýný ellerinde
tutarlarken Sünni
Müslümanlar da baþbakan-
lýðý alýyorlar.

1976’da Lübnan içsavaþa
sürükleniyor. Milliyetçiler
ve Filistinliler bir tarafta,
Falanjlar diðer tarafta yer
alýyor.

Milliyetçiler zaferi
kazanacakken o güne kadar
onlarý destekleyen Suriye
Lübnan’a giriyor ve ülkeyi
ikiye bölüyor.

Bu arada Filistinlilerin Tel
Al Zaatar kampýný Suriye
ordusu kuþatýyor ve
Falanjlar kamptaki bin

Filistinliyi katlediyor.
1978’de Ýsrail önce

Lübnan’ýn güneyini iþgal
ediyor. Ardýndan 1982’de
bütün Lübnan’ý iþgal ediy-
or. Filistin silahlý güçleri
Lübnan’ý terk ederken bu
kez Sabra ve Þatila Filistin
kamplarý Ýsrail ordusu ta-
rafýndan kuþatýlýyor ve gene
falanjlar bu kez 2000 kadar
Filistinliyi katlediyorlar.

1989’da Taif Anlaþmasý ile
Lübnan birleþirken Suriye
ordusu Lübnan’da kalmaya
devam ediyor.

Suriye’de baský

1980’li yýllar da Suriye
derin bir kargaþaya düþüy-
or.

1980’de Suriye ordusu
doðudaki Tadmar Çölü’n-

deki hapishanede vçýkan
ayaklanmayý bahane ederek
bu hapishanedeki bin kiþiyi
katlediyor. Ardýndan
1982’de Müslüman
Kardeþler Hama kentinde
ayaklanýyorlar. Suriye
ordusu bu ayaklanmayý da
30 bin kiþiyi katlederek
bastýrýyor.

O yýllarda Suriye
ekonomisi iyice krize giriy-
or. Suriye’yi destekleyen
SSCB’de ekonnomik krizde
olduðundan Suriye’nin
krizi daha da derinleþiyor
ve Lübnan’ýn iþgali be
nedenle de Suriye için çok
önemli bir hale geliyor.

ABD ile iyi iliþkiler

1991’de ABD Irak’a saldýr-
maya hazýrlandýðýnda

SSCB’nin de çökmüþ olmasý
nedeniyle Suriye ABD’nin
oluþturduðu koalisyona
katýlýyor ve asker veriyor.

Bunun üzerine ABD ve
AB ile iliþkileri geliþiyor.

Shell, Total Fina ve Elf
Aquitaina Suriye’de yeni
petrok yataklarý bulup iþlet-
meye baþlýyor.

Ancak Suriye’de
ekonomik kriz sürüyor.
Suriye iþçilerinin dörtte üçü
açlýk sýnýrýnda yaþýyor.

Bu koþullarda Suriye ile
Lübnan arasýnda Kardeþlik
ve Ýþbirliði Anlaþmasý imza-
lanýyor. Lübnan sermayesi
Suriye’ye yatýrým yapmaya
baþlýyor ve bu arada bir
milyona yakýn Suriyeli
Lübnan’da çalýþmaya
baþlýyor. Bu iþçilerin Suriye
ekonomisine kattýklarý
giderek daha önemli hale
geliyor.

Ancak son yýllarda
Lübnan ekonomisi de
durakladý. Bu Lübnan’da
iþsizliðin artmasýna yol
açýyor. Bu da Lübnanlýlarýn
Suriyeli göçmen iþçilerin
geri dönmesini istemeye
baþlamasý sonucunu yarattý.

Bugün, Hariri’nin ölü-
münden sonra büyük kala-
balýklarýn Suriye’nimn çek-
ilmesini istemesinin ardýn-
daki en önemli neden bu.

Suriye-Filistin
iliþkileri

Suriye daima Filistin
hareketini desteklemiþtir.
Ancak bu destek hemen
hemen hiç bir zaman söz-
den öteye gitmemiþtir.

Filistinliler Ürdün ordusu
tarafýndan katledildiðinde
Suriye yardým etmeyi red-
detmiþtir.

Daha vahimi, yukarda da
belirtildiði gibi Tel Al
Zaatar’da faþist Falanjlarýn
Filistinlileri katletmesine
fiilen yardýmcý olmuþtur.

Bugün Suriye’nin
Filistinlilere yardýmý gene
laftan öteye gitmiyor. Tek
fiili destekleriþ kimi Filistin
örgütlerinin liderliklerinin
Suriye’de yaþamakta
olmasý.

Suriye’nin ABD’nin öfkesi-
ni çekmesinin baþlýca
nedeni ise Lübnan’da
Hizbullah’a, Filistin
hareketinde de Hamas’a
kapýlarýný açmýþ olmasýdýr.

Hizbullah bilindiði gibi
Güney Lübnan’da 2000
yýlýnda Ýsrail güçlerini yen-
miþ ve geri çekilmelerini
saðlamýþ bir güç. Hamas ise
barýþ oyunlarýný kabul
etmeyen ve Ýsraille çatýian
bir güç.

Öte yandan Suriye Irak’ýn
iþgaline de karþý. Bu üç fak-
tör yan yana gelince ABD
ve Ýsrail Suriye’yi tehdit
etmeye baþlýyorlar.

ABD için Suriye’deki Esad
rejiminin kendi halkýna
dönük baskýlarý, bir dik-
tatörlük olmasý önemli
deðil. 

BBaasssseemm  CChhiitt

Hariri'nin cenazesine yüz binlerce
insan katýldý. Sokaktaki insan
Hariri'nin Suriye tarafýndan
öldürüldüðüne inanýyor.
Lübnanlýlar Suriye'nin Ýsrail'i terk
etmesini istiyor. 

ABD bu olayý Suriye rejimini
zayýflatmak için kullanýyor. ABD
suikasttan sonra büyükelçisini çekti.

Fransa ve ABD tarafýndan hazýr-
lanmýþ olan BM'nin 1559 nolu kararý
yeniden gündeme geldi. 1559 nolu
karar Suriye'nin Lübnan'dan çek-
ilmesini öneriyor.

Suriye Lübnan'dan çekilirse
Ortadoðu görüþmelerinde büyük bir
koz kaybedecek. Bunun için çek-
ilmek istemiyor. 

Ayrýca Lübnan'da 1 milyon, çoðun-
luðu vasýfsýz olan Suriyeli iþçi var.

ABD'nin ambargosuna karþý bu 1
milyon iþçinin Suriye'ye getirdiði
para Suriye ekonomisi için önemli.

Suriye bölgede çok yalnýz kalmýþ
durumda.  Güneyde Ýsrail,
Doðusunda ise ABD ordusu var.
Baas rejimni çok zor durumda.

Suriye yanlýsý Lübnan hükümeti de
sýkýþýyor. Baþbakan Omar Karami ve
Cumhurbaþkaný Emile Laboud
durumu açýklayamýyor. Hariri'nin
ölümü ile hükümet güç kaybed-
erken muhalefet Hariri'yi þehit ilan
ederek güçleniyor. Muhalefet öfkeyi
iyi kullanýyor.

Bölünme

Lübnan egemen sýnýfý içinde açýk
bir bölünme oluþuyor. Hükümetin
tartýþma ve anlaþma önerisi muhale-
fet tarafýndan reddediliyor.

Hariri Lübnan'da merkezi temsil
ediyordu ve özelleþtirmeleri ve yeni
liberal politikalarý savunuyordu.
Lübnan ekonomisinin önde gelen
zenginlerinden di ve Beyrut'u
yeniden inþa eden dev inþaat þirketi
Solidere'in yüzde 10'una sahipti.
Ülkeye yabancý sermayenin
gelmesinden yanaydý.

Lübnan muhalefeti bir dizi grup ve
partiden oluþuyor.

Son yýllarda Michel Aoun'un
"Lübnan Lübnanlýlarýndýr" diyen
yeni liberal Özgür Yurtsever
hareketi güç kazanýyor. Tüm Suriye
birliklerinin çekilmesini istiyorlar.

Muhalefetin diðer örgütü çeþitli
Hýristiyan partilerini bir araya
getiren Oornet Þehwan. Suriye ile
Lübnan arasýnda daha iyi iliþkiler
istiyorlar ama 1559'un BM'den
geçmesinden sonra daha Suriye
karþýtý bir tona sahip oldular.

Dürzü lideri Walid Canpolat'ýn lid-
erliðindeki Ýlerici Sosyalist Parti
(ÝSP) bir baþka muhalif güç. ÝSP
muhalefet içindeki Demokratik
Sol'un da lideri.

Ölümünden önce Hariri merkezde
durmaya çalýþmasýna raðmen
giderek muhalefete yaklaþýyordu.

Muhalefetin birleþik güçleri
oldukça ciddi. Suriye'nin muhalefete
karþý þiddet kullanmasý mümkün.
Muhalefet ise demokratik yollardan
ayrýlmayacaðýný söylüyor.

Ancak muhalefetin liderlerinin
birçoðu eski, savaþ aðalarý. Bu
nedenle hýzla þiddet kullanmaya
baþlayabilirler.

Hariri'nin ölümünden önce
muhalefet Suriyeli iþçilere karþý ýrkçý
bir propaganda sürdürüyordu.

Son zamanlarda Suriyeli iþçilere
karþý saldýrýlar baþladý. Her an
muhalefet ya da hükümet silahlarýný
kullanmaya baþlayabilir.

Canpolat herþeyin mümkün
olduðunu söylüyor. Muhalefet ABD
ve AB'den destek ve yardým istiyor.
Eðer savaþ baþlarsa insanlar
Lübnan'da AB ya da ABD askeri
görürlerse þaþýrmazlar.

Muhalefet açýkça ABD'den yana. 
Lübnan'da sol egemen sýnýf içinde-

ki bölünmede taraf olmamalý fakat
politik bir alternatif inþa etmeli.

Biz ülkeyi yeni bir iç savaþa
sürükleyen egemen sýnýfa karþý yeni
bir alternatif inþa etmeye çalýþýyoruz.
Ayný zamanda Suriye'nin Lübnan'ý
kontrol etmesine karþýyýz. Ve tabii
en sert bir biçimde ABD veya
AB'nin Suriye'ye saldýrmasýna da
karþýyýz.

Bassem  Chit Lübnan’da faaliyet sürdüren
Uluslararasý Sosyalizm Örgütü’nün üye-
sidir

Hariri'den sonra Lübnan'da durum
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NOTLAR

Ýtalyan  Rifondazione:  radikal
sol  yol  ayrýmýnda
AAlleexx  CCaalllliinniiccooss

Geçen hafta Roma'da yarým milyon insan gösteri yaptý.
Gösterinin temel sloganlarý "Giuliana'ya özgürlük" ve
"Irak'a özgürlük"tü. Birinci slogan orta sol günlük gazete
Il Manifesto çalýþaný GGiiuulliiaannaa  SSggrreennaa içindi. Bir süredir
Irak'ta rehin tutuluyor ve serbest býrakýlmasý karþýlýðýnda
Ýtalyan hükümetinin Irak'daki askerlerini çekmesi isteniy-
or.

Bu gösteri, 2001 Temmuz ayýndaki Genova'da toplanan
G8'e karþý yapýlan protestolardan bu yana þirketlerin
küreselleþmesine ve emperyalist savaþa karþý Ýtalya’nýn
en güçlü harekete sahip olduðunu bir kere daha kanýt-
ladý. Buna raðmen bu hareketin liderliði bir karýþýklýk
içinde.

Avrupa'da radikal solun en büyük partisi RRiiffoonnddaazziioonnee
CCoommuunniissttaa kongresini topluyor. RRiiffoonnddaazziioonnee 1998'de o
sýrada iktidarda olan Blairci orta sol hükümetten koptuk-
tan sonra hýzla sola doðru gelmeye baþladý. 

Partinin lideri FFaauussttoo  BBeerrttiinnoottttii Genova gösterileri
sýrasýnda partiyi yeni anti kapitalist hareketle tanýmladý.
21 Temmuz günü polis saldýrýlarýna raðmen 300 bin
kiþinin gösteriye katýlmasýnda çok önemli bir rol oynadý.

Fakat þimdi RRiiffoonnddaazziioonnee BBeerrttiinnoottttii'nin partinin gelecek
seçimlerde yeniden orta solla koalisyon yaparak belki
bakanlýklar almasý önerisini tartýþýyor.

BBeerrttiinnoottttii orta sol hükümete katýlmanýn tamamen taktik
bir sorun olduðunu harekete olan baðlýlýklarýný engelle-
meyeceðini söylüyor.

Hiç kuþkusuz onun tartýþmalarý partinin tabanýnýn ve
çok daha fazla iþçinin ve gencin BBeerrlluussccoonnii'nin yoz, saðcý
hükümetinden kurtulma isteðine dayanýyor. 

Ama, RRiiffoonnddaazziioonnee içindeki en etkili muhalefet grubu
SSiinniissttrraa  CCrriittiiccaa'nýn belirttiði gibi orta solla BBeerrlluussccoonnii'den
kurtulmak için bir seçim ittifaký yapmak bir þeydir, yeni
liberal ekonomik saldýrýyý gerçekleþtirmek için orta sol
bir hükümeti desteklemek ve hatta katýlmak tamamen
baþka birþeydir.

BBeerrttiinnoottttii'nin merkeze dönmesi bir çok aktivistin
kafasýný karýþtýrdý. Irak'ýn iþgali öncesinde Ýtalyanlar ulus-
lararasý savaþ karþýtý hareketin öncüsüydü. Kasým
2002'de Avrupa Sosyal Forumu sýrasýnda 1 milyon kiþilik
bir gösteri örgütlemiþler ve 15 Þubat'taki uluslararasý
eylem gününün kabul edilmesi için destek vermiþlerdi. O
aþamada Ýtalyan hareketi Birleþmiþ Milletler Güvenlik
Konseyi onay vermiþ olsun olmasýn savaþa karþý tutu-
munda netti. Þimdi, BBeerrttiinnoottttii orta solla birlikte Irak'da
ABD ve müttefiklerinin yerini BM'nin almasýný savunmak-
ta. 

Gelecek uluslararasý eylem gününde Ýtalyan hareketinin
bölünmüþ olmasý bu nedenle þaþýrtýcý deðil. Diðerleri
Ýtalya'da savaþa karþý gösteri düzenlerken en büyük
örgütlerin birçoðu ayný gün Brüksel'de yapýlacak olan
"barýþ ve demokrasinin sosyal Avrupa sý" gösterisine
katýlacaklar. 

BBeerrttiinnoottttii'nin RRiiffoonnddaazziioonnee kongresinde delegelerin
%60'ýnýn desteðini almasý bekleniyor. EErrnneessttoo hizibi
denen en büyük muhalefet grubu orta sol bir hükümete
girmeye karþý deðil fakat bunun açýk bir programla yapýl-
masýný istiyor. Bu grup stalinizmin "eski güzel günlerine"
özlem duyuyor. BBeerrlluussccoonnii'ye harekete döndüðünde
karþý çýkmýþlardý. SSiinniissttrraa  CCrriittiiccaa BBeerrlluussccoonnii'nin hareket
konusunda doðru, orta sol bir hükümete girme konusun-
da yanlýþ olduðunu söylüyor.

SSiinniissttrraa'da iki troçkist akým var: DDöörrddüünnccüü
EEnntteerrnnaassyyoonnaall'e baðlý EErrrree ve UUlluussllaarraarraassýý  SSoossyyaalliizzmm
AAkkýýmmýý'nýn Ýtalya'daki kardeþ örgütü CCoommuunniissmmoo  ddaall
BBaassssoo. (Türkiye'de DDSSÝÝPP'in kardeþ örgütü) SSiinniissttrraa
CCrriittiiccaa'nýn Kongre'de oylarýn %8'ini almasý bekleniyor.
Ortaya çýkýþý çok önemli bir geliþme. Hareketin Ýtalya'da-
ki tabaný geçen haftaki gösterinin gösterdiði gibi devasa.
Bütün ihtiyacý daha güçlü, tutarlý ve açýk bir politik ifade.

Rifondazione Comunista: www.rifondazione.it
Sinistra Critica: sinistracritica.altervista.org

CChhrriissttiinnee  BBuucchhhhoollzz
SSoozziiaallee  GGeerreecchhttiiggkkeeiitt  -  DDiiee
WWaahhllaalltteerrnnaattiivvee  uulluussaall
yyüürrüüttmmee  üüyyeessii

Geçenlerde toplanan
aktivistler Arbeit & Soziale
Gerechtigkeit-Die
Wahlalternative (Ýþ ve
Sosyal Adalet Seçim
Alternatifi) adlý yeni bir sol
parti kurmaya karar
verdiler.

Toplantý partinin ilk

olarak Almanya'nýn en
yoðun nüfuslu Kuzey Ren
Westfalya eyaletinde yerel
seçimlere katýlmasýna da
karar verdi.

Yeni partinin öncülü olan
örgütlenmede 6300 üye
vardý. Çoðu Sosyal
demokrat SPD'den, eski
komünist partisi olan
PDS'den, Yeþil Parti'den ve
bazýlarý da Hýristiyan
Demokratlardan geliyor-
lardý. Westphalia'daki

adaylarýmýzdan birisi
papaz.

Sendika hareketinin
önemli kesimlerinden
destek alýyoruz. Yürütme
deki 14 kiþiden 6'sý sendika
yöneticisi. Ýktidardaki
SPD2de huzursuzluk
büyüyor. SPD'nin uygu-
ladýðý yeni-liberal politika
yoksulluðu arttýrýyor.

Bu sene 1.5 milyon
çocuðun daha yoksulluk
sýnýrýnýn altýna düþecek.

Ýþsizlik hýzla artýyor ve
resmi rakamlara göre 5
milyona ulaþtý. Bu, son 60
yýlýn en yüksek rakamý.
Sene baþýnda uygulamaya
sokulan ve sosyal haklarý
týrpanlayan Hartz IV ile
iþsizlik daha da korkunç
hale geldi.

Yerel seçimlerde SPD'ye
bir alternatif olduðunu
göstermek istiyoruz.

Daha fazla bilgi için
www.wasg.de

Almanya'da yeni bir sol seçim alternatifi

Camilo Mejia ABD
ordusunun Irak'ý iþgaline
karþý çýktý ve 1 yýl hapiste
yattý. 15 Þubat'ta cezasý
bitti ve hapisten çýktý.

Mejia, Florifa Ulusal
Muhafýzý olarak Irak'a gitti.
2003 Ekim ayýnda izin için
geldiði ABD'den geri dön-
medi. Savaþa devam
etmeyi reddetti.

Mayýs ayýndaki duruþ-
masýndan önce Mejia: "Bu
savaþýn meþruiyeti para.
Tek bir asker bile Irak'a
gidip petrol için canýný ver-
memeli." Diyordu.
"Ülkeleri harabeye dönmüþ
insanlarýn çektiklerini
gördüm. Ýþgal ordusunun
ev baskýnlarý, devriyeleri
ve sokaða çýkma yasaklarý
ile hayatlarý daha da zor-
laþtýrýlýyordu."

Carmilo Mejia ABD'deki
savaþ karþýtlarý için önemli
bir simge oldu. Mejia
serbest kaldýktan sonra da
savaþa karþý mücadeleye
devam ediyor:
"Hayatýmýzýn bu en zor
günlerinde beni ve ailemi
destekleyen herkese ve
bütün örgütlere teþekkür
ederim." Diyor ve ekliyor:
"Þimdi hapisten çýktým ve
serbestim. Ama sizin say-
enizde hapiste de
özgürdüm."

Mejia askeri gitmeyi
açýkça reddeden ilk ABD
askerlerinden. Bugünlerde
Aralýk ayýnda deniz subayý
Pablo Parades USS
Bonhomme adlý gemisine
binerek Körfeze, savaþ-
maya gitmeyi reddetti.
Parades þimdi mahkemeye
çýkmayý bekliyor.

Çavuþ Kevin Benderman
10 yýldýr asker. Ocak ayýn-
da Irak'a ikinci kez savaþ-
maya gönderilmeyi reddet-
ti. O da mahkemeye
çýkarýlmayý bekliyor.

Kendisini yargýlayacak
olan mahkeme heyeti daha
mahkeme baþlamadan
Benderman'a "yaptýklarýn-
dan utanmalýsýn" diyor.
Birliðindeki subaylar ken-
disine "korkak" diyorlar.

Ancak baþka bir redci,

Texas Ulusal
Muhafýzlarý'ndan Carl
Webb, "korkaklýðýn savaþa
gitmeyi ret etmekle hiç bir
ilgisi yok" diyor. "Ýç
Savaþta Konfederasyon
ordusundan kaçanlar veya
Nazi Almanya'sýnýn
ordusundan kaçanlar
korkak mýydý? Ben pasifist
deðilim, savaþabilirim ama
yanlýþ tarafta olduðumu
bilerek kimseyi öldüre-
mem. Bu petrol ve kâr için
yapýlan bir savaþ.
Demokrasi getirmekle
falan ilgisi yok."

Amerikan ordusunda
bugün savaþmak iste-
meyen daha çok asker var
ama açýða çýkmak istemiy-
orlar. Parades "Çünkü
basýn bizim görüþlerimizi
yansýtmýyor." Diyor.

Yaklaþýk 5-6 bin asker "30
günden fazla bir süre
kayýp" olarak tanýmlanýyor.
Yani büyük olasýlýkla asker
kaçaðý durumundalar. Bu
Pentagon'un 2003'deki
tyahmininden iki kere
daha fazla.

Görev süresinin bitme-
sine bir hafta kalan bir
piyade eri savaþ karþýtlarý-
na þöyle yazýyor: "Beni
askere alan subayýn
yüzüme karþý yalan
söylerken ki ifadesini hala
hatýrlýyorum. Ama az
kaldý. Yakýnda sizin plat-
formlarýnýzda savaþa karþý
çýkacaðým."

Savaþ karþýtý askerlerin
aileleri 19 Mart'ta bütün
dünyadaki savaþ karþýtlarý
ile birlikte gösteri yapýyor-
lar.

SSaavvaaþþaa  hhaayyýýrr
ddiiyyeenn  aasskkeerrlleerr

AABBDD oorrdduussuunnddaa  66..000000  aasskkeerr  kkaaççaaððýý

Giuliana
Sgrena’ya
özgürlük

Giuliana Sgrena gün-
lük Ýtalyan Il Manifesto
gazetesinde çalýþan bir
gazeteci. 4 Þubat günü
ABD askerlerinin
Felluce’den zorla
çýkardýklarý ailelerle Al
Mustafa Camii önünde
röportaj yaparken
kaçýrýldý. Kaçýrýldýðý
sýrada bölgede çok sayý-
da Irak güvenlik gücü
vardý.

Florence Aubenas ise
Fransýz Liberasyon
gazetesinde çalýþan bir
gazeteci. O da ayný
biçimde kaçýrýldý ve hiç
bir haber alýnamýyor.

Giuliana Irak’a birçok
kez gitti. Ambargo
döneminden beri
Irak’dan halkýn sesini
duyurmaya çalýþtý.

Gazetesi Il Manifesto
daima savaþa ve iþgale
karþý çýktý.

Giuliana’nýn neden ve
nasýl kaçýrýldýðýný
bilmiyoruz. Ancak
kaçýrýlmasý Irak
halkýnýn özgürlüðünü
kazanmasýna ya da
iþgalin bitmesine
yardýmcý olmayacak.

Oysa Giuliana ve
Florence’nin yazýlarý
Irak halkýnýn sesini
duyurmasý için gerekli.

Bütün dünyada iþgale
karþý güçler, savaþ
karþýtlarý ve antikapital-
ist hareket Giuliana ve
Florence’nin özgürlük-
lerini kazanmasýný istiy-
or.
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Kadýnlarýn  özgürlük
mücadelelerinin  tarihi,
sýnýflý  toplumlarýn
ortaya  çýkýþý  kadar  eski.
Hatta  Engels  “Ailenin,
Devletin  ve  Özel
Mülkiyetin  Kökeni”
kitabýnda  ilk  sýnýfsal
ayýrýmýn  kadýn  ve  erkek
cinsi  arasýnda
baþladýðýný  söyler.

Ýlkel sýnýflý toplumlar da
dahil, modern sýnýflý
toplumlara kadar kadýnlar
ayrýmcýlýkla karþý karþýya
kaldýlar. Bu ayrýmcýlýk
dinsel ve kültürel mitlerin
karýþmasýyla katmerlendi. 

Feodalizmden kapital-
izmegeçiþte kadýnlar bir
ölçüde özgürleþtiler. Ama
özgürlükler kapitalizmin
ihtiyaçlarý doðrultusunda
verildi. örneðin çalýþma
hayatýnda yer alma özgür-
lüðü, günde onsekiz saat
çalýþmayla ödüllendiriliy-
ordu. Çocuklar için de bir
çözüm vardý,onlar da çalýþ-

ma hayatýna dahil
edilebiliyordu.

kapitalizmin erken
dönemlerinde kaýn ve
çocuklarýn günde 18 saat
çalýþtýrýlmalarý tarihte
kalmadý. Nike gibi büyük
firmalarýn Pakistan,
Hindistangibi ülkel-
erdekadýn ve çocuklarý
günde 18 saate yakýn köle
emeðiyle çalýþtýrdýklarý
biliniyor. hemde kýrbaç ve
sopalar eþliðinde!

Bugün Avrupa’nýn
göbeði de dahil dünyanýn
bir çok ülkesinde yüzbin-
lerce kadýnýn seks kölesio-
larak kullanýldýklarý da
malum. Ýtiraz edenlerin
öldürüldükleri seks
köleleri olarak!

Kapitalizmin en ucuz
iþgücü kadýnlar hayatýn
her alanýnda cinsel
istismara ve çok boyutlu
bir sömürüye tabi tutulu-
yor. Ýþ yerlerinde
sömürüye maruz kalan
kadýn, evde de temizlik,

beslenme ve çocuk
yetiþtirme gibi iþlerin
zorunlu iþçisi.

Diðer yandan, iç çatýþ-
malar, bölgesel savaþlar ve
ABD’nin dünyaya açtýðý
savaþta da en büyük acý ve
yýkým çocuklarla beraber
kadýnlarýn payýna düþüyor.

Kadýnlarýn haksýz, adalet-
siz bir ortama býrakýldýk-
larýný, her alanda ayrým-
cýlýkla karþý karþýya kaldýk-
larýný biliyoruz.  Önemli
olan eþitlikçi koþullarýn
nasýl saðlanacaðý.

Bu iþi özetleyecek olur-
sak, kadýnlarýn ayrýmcýlýða
tabi tutulmasýndan, tarih-
sel olarak erkeklerin büyük
çoðunluðunun çýkarý yok.
örneðin eþit iþe eþit ücret,
her iþyerine kreþ gibi talep-
leri erkek iþçiler reddede-
mezler. böylesi bir tanýmla
kadýn-erkek eþitsizliðinin
kökenlerini elbette çöze-
meyiz.

Ama yöneten-ezenlere
(kadýn yada erkek, ne olur-

sa olsun) karþý, yönetilen-
ezilen kadýn ve erkeklerin
ortak mücadelesi olmadan
baþarý saðlanamaz. kadýn
ve erkekler bu ortak

mücadele içinde kendileri-
ni geliþtireceklerdir.
Kadýnlar onlarý esir eden
sisteme karþý harekete
geçtiklerinde, ayný

mücadeleiçinde yanlarýnda
yürüyen erkeklere de
onlarsýz yeni bir dünyanýn
mümkün olmadýðýný
gösterecekler.

TTüürrkkiiyyee''ddee  kkaaddýýnnllaarrýýnn
dduurruummuu

22000000-22000044  yyýýllllaarrýý  aarraassýýnnddaa  nnaammuuss  cciinnaayyeettiinnee  kkuurr-
bbaann  ggiiddeenn  kkaaddýýnn  ssaayyýýssýý  5544''ttüürr..

TTüürrkkiiyyee''ddee  eerrkkeekklleerriinn  %%3344''üü  eeþþlleerriinnee  ffiizziikksseell  þþiidd-
ddeett  uuyygguullaaddýýkkllaarrýýnnýý  iittiirraaff  eeddiiyyoorrllaarr..  

TTüürrkkiiyyee''ddee  kkaaddýýnnllaarrýýnn  1199..44''üü  ookkuummaa  yyaazzmmaa  bbiillmmiiyy-
oorr..

TTüürrkkiiyyee''ddee  kkaaddýýnnllaarrýýnn  iiþþ  ggüüccüünnee  kkaattýýllýýmm  oorraannýý
%%2299..77

GGeenneell  oollaarraakk  kkaaddýýnnllaarrýýnn  üüccrreettii  eerrkkeekklleerriinn  üüccrreettiinniinn
%%7788''ii  kkaaddaarrddýýrr..

TTüürrkkiiyyee''ddee  kkaaddýýnn  mmeecclliiss  üüyyeelleerriinniinn  oorraannýý  %%22..44''ttüürr..

8  Mart  Dünya  Emekçi
Kadýnlar  Günü'nün  tarihçesi

11885577  NNeeww  YYoorrkk::  ÝÝþþççii  kkaaddýýnnllaarr  ggüünnllüükk  1122  ssaaaattlliikk  ççaallýýþþmmaa  vvee  ddüüþþüükk  üüccrreettee  kkaarrþþýý
yyüürrüüyyüüþþ  yyaappttýýllaarr..  PPoolliiss  yyüürrüüyyüüþþee  ssaallddýýrrddýý..

11990088  NNeeww  YYoorrkk::  1155  bbiinn  iiþþççii  kkaaddýýnn  ddaahhaa  kkýýssaa  ççaallýýþþmmaa  ssaaaattii,,  ddaahhaa  iiyyii  ggeelliirr  vvee  ooyy
hhaakkkkýý  iiççiinn  yyüürrüüddüü..  DDooððuumm  iizznnii  iisstteeddiilleerr..  KKuullllaannddýýkkllaarrýý  ssllooggaann  ""EEkkmmeekk  vvee  GGüüll""  iiddii..
EEkkmmeekk,,  yyaaþþaamm  ggüüvveenncceessii  vvee  kkaarrýýnn  ttookklluuððuunnuu,,  ggüüll  iissee  ddaahhaa  nniitteelliikkllii  yyaaþþaammýý
ssiimmggeelliiyyoorrdduu..

11990099::  ÝÝllkk  KKaaddýýnn  GGüünnüü  2288  ÞÞuubbaatt''ttaa  kkuuttllaannddýý..  AAvvrruuppaa''ddaakkii  kkaaddýýnnllaarr  ddaa  ÞÞuubbaatt
aayyýýnnýýnn  ssoonn  PPaazzaarr  ggüünnüünnüü  KKaaddýýnn  GGüünnüü  oollaarraakk  kkuuttllaaddýý..

11991100::  CCllaarraa  ZZeettkkiinn  IIII..  SSoossyyaalliisstt  EEnntteerrnnaassyyoonnaall  KKaaddýýnn  KKoonnffeerraannssýý''nnddaa
""KKaaddýýnnllaarrýýnn  UUlluussllaarr  aarraassýý  MMüüccaaddeellee  vvee  DDaayyaannýýþþmmaa  GGüünnüü""  oollmmaassýýnnýý  öönneerrddii  vvee  kkaabbuull
eeddiillddii..  

11991111::  AAmmeerriikkaa''ddaa  TTrriiaannggeell  yyaannggýýnnýýnnddaa  114400  kkaaddýýnn  iiþþççii  ööllddüü..  
11991177  RRuuss  iiþþççii  kkaaddýýnnllaarr  ""eekkmmeekk  vvee  bbaarrýýþþ""  iiççiinn  ggrreevv  yyaappttýýllaarr..  YYaaþþaamm  kkooþþuullllaarrýýnnýýnn

kkööttüüllüüððüünnüü  pprrootteessttoo  eettttiilleerr..  88  MMaarrtt''ttaa  oollaann  bbuu  oollaayyýýnn  aarrddýýnnddaann  88  MMaarrtt''ýýnn  DDüünnyyaa
EEmmeekkççii  KKaaddýýnnllaarr  GGüünnüü  oollaarraakk  kkuuttllaannmmaassýý  kkaarraarrllaaþþttýýrrýýllddýý..

11997777  BBiirrlleeþþmmiiþþ  MMiilllleettlleerr  GGeenneell  KKuurruulluu''nnddaa  88  MMaarrtt  DDüünnyyaa  KKaaddýýnn  HHaakkllaarrýý  GGüünnüü
oollaarraakk  kkaabbuull  eeddiillddii..

KADINLAR
KURTULMADAN
OLMAZ!

Tarihte mücadele eden kadýnlar
CLARA ZETKIN 1857-
1933

'Bizim mücadelemiz cin-
siyetler arasýnda verilen
bir mücadele deðildir.
Bizim mücadelemiz, bütün
gücümüzle ezen sýnýflarýn
politik gücüne karþý
verdiðimiz bir
mücadeledir. 

Bu mücadelenin amacý þu
olacak: Bir gün bütün pro-
letarya, hiçbir cinsiyet
ayrýmý gözetmeksizin,
'Bizim sýrtýmýzdan geçindi-
niz, bizi ezdiniz, ve þimdi
kendi ellerinizle inþa
ettiðiniz bu binanýn nasýl
yerle bir olduðunu göre-
ceksiniz' diyerek kapitalist
toplum düzenine meydan

okuyacak. 
Zetkin önde gelen Alman

sosyalistlerinden birisiydi.
Uluslar arasý Kadýn
Günü'nün kabul edilme-
sine öndelik etmiþti.

ROSA LUXEMBURG
1871-1919

'Burjuva toplumu tecavüz
eden, alçak, kanla besle-
nen, pisliðe bulanmýþ bir
toplumdur. Bu çýlgýnlýk,
Alman, Fransýz, Rus ve
Ýngiliz iþçileri uykularýn-
dan uyanýp birbirlerinin
ellerini tutarak savaþ
çýðýrtkanlarýnýn hayvani
çýðlýklarýný ve kapitalist
kan emicilerin boðuk ses-
lerini, 'Bütün dünyanýn
iþçileri, birleþin!' çýðlýðý ile

boðmadýklarý sürece dur-
mayacak.

Lüksemburg, 20. yy'ýn en
büyük devrimcilerinden
bir tanesiydi. Alman

Sosyal Demokrat
Partisi'nin sol kanadýnýn
önderiydi. Bu cümleleri
Birinci Dünya Savaþý
sýrasýnda yazmýþtý.

RRoossaa  LLüükksseemmbbuurrgg  AAllmmaann  SSoossyyaall  DDeemmookkrraatt  PPaarrttiissii’’nnddeenn
aayyrrýýllaann  SSppaarrttaakkiissttlleerr  hhaarreekkeettiinniinn  kkuurruuccuussuuyydduu......
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Asker  aileleri  ve  kampanya
RRoonnii  MMaarrgguulliieess

Anne Roesler'in oðlu Amerikan ordusunda
çavuþ. Þu anda Musul'da. Her gün oðlunun
ölüm haberini alabileceðinin bilinciyle yaþayan
Roesler Küresel BAK'ýn 'Savaþsýz Bir Dünya Ýçin
Uluslararasý Buluþma'sýnda Amerika'daki 'Asker
Aileleri Seslerini Yükseltiyor' örgütünün temsil-
cisi olarak konuþtu. "Bush benim baþkaným
deðil" dedi, "Oðlum Amerikan ordusunun
elinde rehine" dedi, "Amerikan askerleri Irak'tan
derhal çekilmelidir, bunun için mücadele ediy-
oruz, etmeliyiz" dedi.

Roesler lise yýllarýnda Vietnam savaþýna karþý
gösterilere katýlmýþ, Washington'daki büyük
savaþ karþýtý yürüyüþlerde yer almýþ, sonra hem
68 hareketinin geri çekilmesiyle, hem hayatýn,
ekmek kavgasýnýn dayatmasýyla aktif siyasi
mücadeleden elini eteðini çekmiþ, evlenmiþ, üç
oðlu olmuþ, öðretim görevlisi olarak çalýþmaya
baþlamýþ.

Elini eteðini çekmiþ, ama kamu saðlýðý hocasý
olarak Roesler'in tüm çalýþmalarý ve araþtýr-
malarý San Francisco'nun gettolarýnda yaþayan,
bir yandan yoksulluk, iþsizlik ve hastalýkla, bir
yandan da çeteler, narkotik alýþkanlýðý ve þiddet
kültürüyle cebelleþerek yaþamýný sürdürmeye
çalýþan gençlerle ilgili olmuþ. Amerikan getto-
larýnda yaþam koþullarýnýn pek çok Üçüncü
Dünya ülkesindekinden farksýz olduðunu,
örneðin Batý'da çoktan silindi sanýlan verem
hastalýðýnýn birkaç yýldan yeniden yaygýnlaþ-
makta olduðunu bizzat gözleriyle görerek,
rakamlarý inceleyerek öðrenmiþ.

Bir önceki seçimlerde Ralph Nader'e oy ver-
miþ, bu kez "Bush'tan kurtulalým da, ne olursa
olsun" düþüncesiyle John Kerry'ye. Çalýþma
konusu olan gençlere Kerry'nin hiçbir þey ver-
meyeceðini, Demokrat Parti'nin askerleri
Irak'tan çekmeyeceðini bile bile.

Roesler özelleþtirmeye karþý. Kamu hizmet-
lerinin devlet tarafýndan parasýz olarak saðlan-
masý gerektiðine inanýyor. Saðlýk hizmetlerinin
herkes için ücretsiz olmasý gerektiðine inanýyor.
Amerika'nýn tüm askeri müdahalelerinin "ulusal
güvenlik" kaygýlarýndan deðil, ekonomik neden-
lerden kaynaklandýðýný düþünüyor.

Ortanca oðlu askere yazýlmaya karar
verdiðinde buna karþý çýkýyor, oðluyla tartýþýyor,
ama "izin vermemek" söz konusu deðil, çünkü
"Ben oðullarýmý baðýmsýz karar vermeyi bilen,
verdikleri kararlarýn sorumluluðunu taþýyan
kiþiler olarak yetiþtirmeye çalýþtým" diyor.

Roesler bir anlamda 'apolitik'. Ama, öte yan-
dan, Amerika baðlamýnda açýk ki en solda
duran bir kiþi. Amerika'da sosyalist bir parti
olmadýðý, hatta sosyal demokrat bir parti bile
olmadýðý için, Roesler bir partiye katýlmayý,
görüþleri doðrultusunda baþkalarýyla bir araya
gelerek mücadele etmeyi hiçbir zaman düþün-
memiþ.

Ta ki savaþ baþlayýp oðlu Irak'a gönderilene
kadar. Þimdi her gün biraz daha radikalleþiyor,
daha örgütlü davranýyor. Sadece savaþ
konusunda deðil, sosyal ve ekonomik konular-
daki görüþlerini de daha keskin bir hale getiriy-
or.

Amerika'daki savaþ karþýtý örgüt ANSWER'ýn
içinde bir tartýþma sürüyor. Bazýlarý, örgütün
sloganýnýn sadece "Askerler geri çekilsin" deðil,
"Irak'taki direniþi destekle" olmasý gerektiðini
savunuyor. Açýk ki, Roesler'i bu slogana ikna
etmek zor olacaktýr. Çevresindeki kendisi kadar
bile solda durmayan diðer asker ailelerini ikna
etmek ise tümüyle olanaksýzdýr.

Roesler'i bile ikna edemeyen bir kampanyanýn
ise baþarý þansý, büyüme, yaygýnlaþma olanaðý
sýfýra yakýndýr.

Amerika'da da, Türkiye'de de savaþ karþýtý
hareketi birleþtiren þey, Amerikan ordusunun
Irak'tan çekilmesi talebidir. Irak direniþinin
ayrýntýlarý, kimlerden oluþtuðu, neler yaptýðý,
zafer kazanýp kazanmamasý, kazanýrsa
kazandýktan sonra neler yapacaðý ayrýca tartýþa-
caðýmýz konulardýr. Hareketin içinde bu konu-
larda çok farklý görüþler olacaktýr. Ama ortak
talebimiz direniþle ilgili deðildir, Amerika'nýn
çekilmesidir.

SOJOURNER TRUTH
1797-1883

'Buradaki erkekler kadýn-
larýn at arabasý kul-
lanýrken, hendek kazarken
yardýma ihtiyacý olduk-
larýný, her zaman en iyi
yerlerde oturmalarý gerek-
tiðini söylüyorlar. Hiç
kimse bana at arabasý kul-
lanýrken ya da hendek
kazarken yardým etmiyor,
ya da en iyi yeri bana ver-
miyor. Ben kadýn deðil
miyim? Bana bakýn!
Kollarýma bakýn! Ben
topraðý sürüyorum, ekin-
leri ekiyorum ve sonra
onlarý topluyorum. En
kadýn deðil miyim? Bir
erkek kadar çok çalýþabilir-
im, eðer bulabilirsem, bir
erkek kadar çok yiyebilir-
im ve kamçýlanmaya bir
erkek kadar dayanabilirim.
Ve ben bir kadýn deðil
miyim? 13 çocuk doður-
dum, ve onlarýn köle
olarak satýldýklarýný
gördüm. Fakat aðladýðým-
da beni kimse duymadý.
Ben bir kadýn deðil miyim?

Kadýnlara uygulanan çifte
standarda ve toplumdaki
iki yüzlülüðe karþý isyan
eden eski bir köle.

ELIZABETH
DMITRIEFF 1851-
1910

'Paris kapatýlmýþtý. Paris
bombalanýyordu. Bomba
seslerini duyuyor
musunuz? Parisli yurt-
taþlar, Büyük Devrimi
yapan kadýnlarýn, halk ve
adalet adýna Versay'a
yürüyerek Kral Louis'i
deviren kadýnlarýn,
annelerin, eþlerin, kýz
kardeþlerin soyundan
gelenler, bizi baský altýnda
tutanlarý daha da
güçlendiren bu yoksulluk
ve cahilliðin devam etme-
sine izin verecek miyiz?
Düello baþladý.
Kazanacaðýz, ya da öle-

ceðiz.'
Dmitrieff bu deklerasy-

onu 1871'de Paris'te oku-
du. Ýþçiler þehrin kotrolünü
ele geçirerek Paris Komü-
nü'nü kurdular. Kendisi
Paris'teki kadýnlarýn örgüt-
lenmesinde çok önemli bir
rol oynadý. Kadýnlar, saldý-
rýlara karþý mücadele ede-
rek barikatlarýn en önünde,
kurduklarý komünü koru-
mak için savaþtýlar.   

ANNIE BESANT
1847-1933

'Ücretli köleliði kim
umursuyor? Gecekonduda
doðan, çocuk yaþta çalýþ-
maya zorlanan, yetersiz
beslendikleri için zayýf
düþen, destek bulamadýk-
larý için ezilen insanlar bir
gün öldüklerinde yada
sokaklara düþtüklerinde
kimin umurunda olacak?!

Bu paragraf Annie
Besant'ýn, Bryant ve May
kibrit fabrikasýnda çalýþan
kadýnlar için yazdýðý
'Londra'da Beyaz Köleliði'
isimli makalesinden alýn-
mýþtýr. Bu fabrikada çalýþan
genç kadýnlar bu makaleyi
okuduktan sonra greve

çýktýlar ve bir çok yeni hak
elde ettiler.  

ELISABETH GURLEY
FLYNN 1890-1961

'Salon kraliçesi' ile 'mut-
fak hizmetçisinin' hiçbir
ortak noktasý yoktur; bir
dükkan sahibinin karýsý,
haftada 5 dolar kazanan 17
yaþýndaki bir fahiþeye
hiçbir yakýnlýk duymaz. 

Týpký erkeklerin
kardeþliði gibi kadýnlarýn
kardeþ olduðu da bir
yalandan baþka bir þey
deðildir. Bu iki yüzlü ve
mide bulandýrýcý kendini
beðenmiþliðin arkasýnda
yatan sýnýf savaþýdýr.'

Bir geleneði kýrarak hem

kadýnlarý hem erkekleri
örgütleyen Dünya Sanayi
Ýþçileri sendikasýnýn önde
gelen liderlerinden bir
tanesiydi. Mc Carthy döne-
minde uygulanan Cadý
Avýnda iki yýl hapis yattý. 

SYLVIA PANKHURST
1882-1960

Doðu Londra'ya
ulaþtýðýmda, anneler bana
zavallý çocuklarýyla geldil-
er. Hastalarýn gözlerinde
açlýðý gördüm. O andan
sonra bir daha sanatýma
dönemeyeceðimi anladým. 

Hapiste olmanýn vahþi
iðrençliðine ya da kadýn-
larýn oy hakký için
mücadele ettiðimden
dolayý suçlanmaya
dayandým. Savaþý da
gördüm. Etrafýnýzda açlýk-
tan ölen insanlar varken
sizin rahat olmanýz ya da
iyi beslenmeniz gerektiði
yanlýþ bir fikir. Kapitalizm
yanlýþ bir sistem ve yýkýl-
masý gerekiyor.'

Pankhurst'un 1920'de
mahkeme önünde yaptýðý
konuþmasýndan bir alýntý.
Bir sanatçý ve kadýnlarýn oy
hakký için mücadele eden

bir militan olan Pankhurst,
Rus Devrimi'nden esin-
lenerek ailesi ile olan tüm
baðlarýný kopardý ve 'bir
Bolþevik olmaktan gurur
duyduðunu' açýkladý. 

FREDERICA
MONTSENY 1905-
1994

'Bir çok kadýn bir nesne
olarak görülmeye devam
ettiði ve kendi kiþiliðini
geliþtirmesi engellendiði
sürece fahiþelik varolmaya
devam edecek. Fahiþelik,i
hukuk ile çözülemeyecek
ekonomik ve sosyal bir
problemdir. 

Cinsel iliþkiler özgür-

leþtiðinde, kadýnlar çalýþa-
bildiklerinde ve kadýnlarýn
ve çocuklarýn hayatý
güvence altýna alýndýðýnda
ve bütün bir toplum hiç
kimseyi dýþlamayacak þek-
ilde örgütlendiðinde
fahiþelik ortadan kalkacak-
týr.'

Montseny 1936-39 yýl-
larýnda Ýspanya Devrimi
sýrasýnda CNT sendikasýn-
da mücadele eden bir
anarþistti. 

ANGELA DAVIS 1944

'Kendimi tamamen siyah
insanlarýn ezilmesine karþý
mücadeleye adadým. Siyah
bir kadýn olarak kendi
mücadelemi, milyonlarca
siyah çocuðu açlýða
mahkum eden bu sisteme
karþý verilen mücadeleden
ayýrmýyorum.
Hapishaneler politik kon-
trol araçlarýdýr. Bugün
hapishanelerde binlerce
siyah erkek ve kadýn var.
Ve bu insanlar suçlu
olduklarý için deðil,
direndikleri için oradalar.
Ýnsanlar ýlýmlý olmaktan
bahsediyorlar. Oðlu yanan
bir binada mahsur kalmýþ
bir anneye, oðlunu sakin
bir þekilde kurtarmasýný
söyleyemezsiniz. Þiddet
uygulamayabiliriz, fakat
sadece düþmanýmýz da þid-
det uygulamadýðýnda. Eðer
düþmanýmýz napalm bom-
balarý ya da makineli
tüfeklerse, düþmaný yok
etmek için elimizden
geleni yapmak zorundayýz. 

Davis, Komünist olduðu
için Kalifornia Üniversite-
si'ndeki öðretmenlik
görevinden atýlan siyah bir
aktivistti. 1970'de FBI onu,
Soledad hapishanesinden
kaçmak isteyenlere silah
saðladýðý gerekçesiyle en
çok arananlar listesine
koydu. Kendisi bu konuþ-
mayý, yakalanýp 18 ay
hapis yatmadan hemen
önce yapmýþtý. 

ARUNDHATI ROY
1961

'Eðer gerçekten hepimiz
emperyalizme ve neo-liber-
alizm projesine karþýysak,
o zaman gözlerimizi Irak'a
çevirelim. Biz, iþgale karþý
küresel direniþ haline
gelmeliyiz. Direniþimiz,
öncelikle Amerika'nýn Irak'
iþgalini reddetmekle baþla-
malý. Bunun anlamý,
Amerika'yý kendi
amaçlarýný gerçekleþtire-
meyecek duruma
getirmektir. Bu, askerlerin
savaþmayý reddetmesi,
cephe gerisindekilerin
çalýþmayý reddetmesi, iþçi-
lerin savaþ gemilerine silah
yüklemeyi reddetmesi
anlamýna gelir. Biz bir
savaþta olduðumuzu
düþünmeliyiz.'

Roy, kapitalizm ve savaþ
karþýtý hareketin önde
gelen isimlerinden bir
tanesi ve yazar. Bu para-
graf, kendisinin 2005 Ocak
ayýnda Porto Alegre'de
yapýlan Dünya Sosyal
Forumu'nda yaptýðý konuþ-
madan alýnmýþtýr.

88  MMaarrtt  ççaaððrrýýssýý  yyaappaann  bbiirr  ssoovvyyeett  aaffiiþþiinnddeenn
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FF..  LLeevveenntt  ÞÞEENNSSEEVVEERR

Avrupa Birliði AABBDD ile
rekabetini, ÇÇiinn'e uygu-

lamakta olduðu silah
ambargosunu kaldýrarak
yeni bir boyuta taþýmaya
hazýrlanýyor. AABB ambargo
uygulamasýna, ÇÇiinn ordusu-
nun 1989 yýlýnda demokrasi
talebiyle Tiananmen
Meydaný'na çýkan binlerce
kiþiyi katletmesi üzerine
baþlamýþtý. Ambargonun bu
yýlýn ortasýnda kaldýrýlmasý
bekleniyor. Washington ise
ÇÇiinn'e uygulanan ambar-
gonun kaldýrýlmasýna þidde-
tle karþý çýkýyor.

AABBDD'nin konuya iliþkin
kaygýsý, ÇÇiinn'in bölgede
süper bir güç hale gelme-
siyle ilgili. Bu durum,
AABBDD'nin özellikle Asya'daki
çýkarlarýna bir tehdit olarak
görülüyor. AABBDD'nin küresel
hegemonya stratejisi içinde
ÇÇiinn'in bölgede süper bir
güç haline gelmesinin
önlenmesi önemli bir rol
oynuyor. Bu nedenle AABBDD
yetkilileri AABB'nin kararýna
sert tepki gösteriyor.
Washington AABB'yi kararýn-
dan vazgeçirmek için ileri
teknoloji ürünü silah
satýþlarý konusunda ambar-
go tehditinde bulunmaktan
dahi çekinmiyor. AABBDD
Senatosu Dýþiliþkiler
Komitesi baþkaný RRiicchhaarrdd
LLuuggaarr, Financial Times
gazetesine verdiði demeçte,
ambargonun kaldýrýlmasý
durumunda, AABBDD'nin
AABB'ye ileri teknoloji ürün-
lerinin transferine ambargo
konulmasýný destekleye-
ceðini açýkladý.

AABBDD'nin AABB ile ÇÇiinn'e
yapýlan ticaret konusundaki
çekiþmesi, bölgede son
dönemde atýlan stratejik
adýmlarla doðrudan ilgili.
19 Þubat'ta açýklanan AABBDD
ile Japonya arasýndaki bir
anlaþmada, her iki ülkenin
bölgeye yönelik güvenlik
yaklaþýmlarýnda, 'Çin tehdi-

ti' karþýsýnda TTaayyvvaann'la
iþbirliðini öne çýkardýklarý
görülüyor. ÇÇiinn, TTaayyvvaann'ý
kendi egemen topraðý
olarak tanýmlýyor. Buna
karþýn AABBDD TTaayyvvaann'la,
baþka hiçbir ülkeyle
olmadýðý kadar yoðun bir
askeri iþbirliði içinde. AABBDD
resmen "tek Çin" politikasý
uygulamasýna karþýn, ÇÇiinn'in
TTaayyvvaann'a saldýrmasý duru-
munda bu ülkeyi korumak
üzere yasal yükümlülüklere
imza atmýþ durumda. Öte
yandan JJaappoonnyyaa, II. Dünya
Savaþý sonrasý AABBDD'nin etk-
isiyle oluþturulan
anayasadaki silahlanmayla
ilgili kýsýtlamalarý
kaldýrarak, bölgedeki askeri
gücünü artýrma planlarý
yapýyor.

Bu çerçevede AABB'nin
ambargoya iliþkin kararý,
AABBDD ve JJaappoonnyyaa'nýn bölg-
eye iliþkin planlarý ve çýkar-
larýna ters düþüyor. AABB
Ticaret Komiseri PPeetteerr

MMaannddeellssoonn geçtiðimiz gün-
lerde BBC'ye verdiði bir
demeçte, "AB'nin Çin'e
uyguladýðý ambargoyu
kaldýrmasý gerekir ve Bush
yönetiminin bu konuda
Avrupa ile kazanamayacaðý
bir kavgaya giriþmesinin
yanlýþ olacaðý kanýsýn-
dayým" dedi. MMaannddeellssoonn
konuþmasýna, "Avrupa'nýn
ABD ve Japonya ile birlikte
bölgenin güvenliðiyle ilgili
görüþmelere katýlmasý
gerektiðini" de ekledi.
MMaannddeellssoonn'un bu söz-
lerinden, meselenin basit bir
ticaret sorunu olmayýp,
bölgede egemenlik, milita-
rizm ve AABBDD ile rekabet
boyutlarýný da kapsadýðýný
ortaya çýkýyor.
Ambargonun kaldýrýlmasý
konusunda en yoðun lobiyi
AAllmmaannyyaa ve FFrraannssaa yetk-
ilileri yaparken, ÝÝnnggiilltteerree ve
ÝÝsskkaannddiinnaavvyyaa ülkeleri bu
konuda daha tedbirli.

8 Aralýk 2004'te gerçek-

leþen ÇÇiinn - AABB zirvesi önce-
si Avrupa Komisyonu
Baþkaný JJoosséé  MMaannuueell
BBaarrrroossoo, bu ülke ile iliþkiler
konusunu þu þekilde
yorumladý:

"Çin ile iliþkilerde dinamik
bir moment yaþýyoruz. Çinli
meslektaþlarýmýz, AB ile
olan iliþkiyi stratejik bir
ortaklýk olarak kabul
etmekteler ve iliþkimiz ticari
olduðu kadar, siyasi alanda
da geliþmektedir. Bu iliþkiyi
geliþtirmek, önümüzdeki
dönemde en önemli dýþ
politika hedeflerimizden
biri olacak."

ÇÇiinn  AABB açýsýndan önemli
bir ticaret ortaðý olduðu
kadar, silah ticareti açýsýn-
dan da durum böyle. ÇÇiinn'in
AABB'ye olan toplam dýþsatýmý
2003 yýlýnda 105 milyar
dolarý bulurken, AABB'nin bu
ülkeye dýþsatýmý da toplam
40 milyar dolar civarýnda
kaldý. ÇÇiinn'in AABB ile olan
ticareti 1980-2003 yýllarý
arasýnda yýlda ortalama
yüzde 15 dolayýnda
büyüdü. AABB üyesi ülkelerin
ÇÇiinn'e olan silah dýþsatýmlarý
ambargoya raðmen 2002-
2003 yýllarý arasýnda iki kat
arttý. ÇÇiinn'e silah satýþlarýnýn
baþýný ÝÝnnggiilltteerree, FFrraannssaa ve
ÝÝttaallyyaa çekiyor. Ayrýca AABB
sermayesinin ÇÇiinn'de önemli
yatýrýmlarý bulunuyor. Bu
geliþmeler ÇÇiinn'i, JJaappoonnyyaa'yý
geride býrakarak, AABB'nin
Asya'daki en büyük ticaret
ortaðý durumuna getirdi.

AABB, ÇÇiinn ile olan iliþkilerini,
AABBDD’nin bölgedeki stratejik
çýkarlarýna raðmen
geliþtirmek için adýmlar
atýyor. Bu adýmlar, giderek
artan AABB - AABBDD çeliþkilerine
bir yenisini ekleyecek gibi
görünüyor.

AB üyesi ülkeler,
11 Eylül

saldýrýlarýnýn ardýn-
dan silahlanma harca-
malarýný önemli
ölçüde artýrdý. Birlik
üyesi ülkeler arasýnda
silahlanmaya en çok
pay ayýran ülke
ÝÝnnggiilltteerree. Onu FFrraannssaa,
AAllmmaannyyaa ve ÝÝttaallyyaa
izliyor. TTüürrkkiiyyee, AB
ülkeleri arasýnda
ÝÝssppaannyyaa’dan sonra
silahlanmaya en çok
para ayýran altýncý
ülke durumunda.

AB - ABD rekabeti týrmanýyor

Avrupa Birliði Çin'e silah ambargosunu kaldýrýyor

1989 yýlýndan bu yana
ÇÇiinn'e silah ambargo-

su uygulanmasýna
karþýn, AB'nin bu ülkeye
silah satýþlarý durmadý.
Özellikle FFrraannssaa ve
ÝÝttaallyyaa'nýn füze satýþlarý
ambargo sýrasýnda da
sürdü. Öte yandan
Super Frelon ve
Dauphin helikopterleri
1990'lý yýllar boyunca
FFrraannssýýzz lisansýyla ÇÇiinn'de
üretildi. Ýngiltere de
askeri radarlar ve F-7M
savaþ uçaklarý için
çeþitli donaným satýþýný
sürdürdü.

Ýngiltere'nin silah
üreticisi devi BBAAEE, AB
ile AABBDD arasýnda týr-
manmakta olan Çin'e
silah ticareti konusun-
daki gerilimden oldukça
tedirgin. Çünkü BBAAEE,
AABBDD'ye silah satýþlarýnýn

toplamý 5.5 milyar
euro'ya ulaþýyor ve þir-
ketin AABBDD'deki fab-
rikalarýnda 30.000'den
fazla çalýþaný bulunuy-
or. BBAAEE yetkililieri,
AB'nin ÇÇiinn'e uygulan-
makta olan silah ambar-
gosunu kalksa bile, bu
ülke ile silah ticareti
yapmayacaklarýný açýk-
ladý. BBAAEE, Amerikan
BBooeeiinngg ve LLoocckkhheeeedd
MMaarrttiinn ile, Avrupalý bir
diðer silah devi olan
EEAADDSS'ýn arkasýndan
dünyanýn dördüncü en
büyük silah þirketi. 

EEAADDSS, sivil ticari
araçlar alanýnda Airbus
uçaklarýný üreten çoku-
luslu bir þirket. BBooeeiinngg
ile AAiirrbbuuss arasýndaki
rekabet AB ve AABBDD
arasýnda gerilim
yaratýyor. 

Avrupa silah devleri

Çiinn'in askeri harca-
malarý son yýllarda

ekonomik geliþmesi
doðrultusunda düzenli
olarak artýyor. 1997 yýlýn-
da GSMH'sinin yüzde
1.09'unu askeri harca-
malara ayýran ÇÇiinn, 2003
yýlýnda bu oraný yüzde
1.63'e çýkardý. Ülkenin
GSMH'sinin de hýzla art-
týðý göz önüne alýndýðýn-
da, ÇÇiinn'in askeri harca-
malara ayýrdýðý payýn
hýzla artmakta olduðu
görülmekte. ÇÇiinn, 2004
yýlýnda 65 milyar dolara
varan bütçesiyle,
AABBDD'den sonra sonra
dünyanýn silahlanmaya
en büyük pay ayýran ikin-

ci ülkesi durumuna yük-
seldi. 2004 yýlý itibariyle
466 milyar dolara varan
AABBDD'nin silahlanma har-
camalarý, dünyadaki
toplam silahlanma harca-
malarýnýn yaklaþýk yüzde
49'u kadar ve ÇÇiinn'in
silahlanma harca-
malarýnýn 14.5 katý büyük-
lükteydi. 

2004 yýlý itibariyle
dünyanýn en çok silahlan-
ma bütçesine sahip ülkeri
sýralamasýnda ilk ona
giren AB ülkeleri, sýrasýy-
la FFrraannssaa, AAllmmaannyyaa,
ÝÝnnggiilltteerree ve ÝÝttaallyyaa oldu.
ÝÝssppaannyyaa 16. sýrada yer
alýrken, TTüürrkkiiyyee de 18.
sýraya yerleþti.

Çin silahlanýyor

AB'nin lider ülkesi
Almanya, sosyal

devlet harcamalarýný
kýsarken, silahlanmaya
ayrýdýðý payý artýrýyor.
"212 tipi" bir denizaltý
460 milyon euro ediyor.
Bu, 10.000 yaþlý
emekçinin aylýðý demek.
Almanya Deniz
Kuvvetleri 2005 yýlý
içinde bu denizaltýlardan
dört tane satýn alacak.
Tek bir Eurofighter
(yapýmýnda Türkiye'nin
de yer aldýðý savaþ uçaðý)

108 milyon euro.
Almanya Silahlý
Kuvvetleri gelecek on yýl
için bu uçaklara 24 mil-
yar euroluk bütçe ayýrdý. 

Almanya’nýn son yýllar-
da ülke dýþýndaki askeri
faaliyetleri de hýzla
artýyor. 1998 yýlýnda
Almanya silahlý kuvvet-
lerinin yurtdýþý faaliyet-
lerinin maliyeti 178
milyon euro tutarken, bu
harcamalar günümüzde
1.8 milyar euroya kadar
yükseldi.

AABB’’nniinn  ssiillaahhllaannmmaa  hhaarrccaammaallaarrýý  aarrttýýyyoorr

Almanya:  Sosyal  devlet
“out”,  militarizm  “in”
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Geçen sayýmýzda
reformist hareketlerin tüm
dünyada ve Türkiye'de
yaþadýðý sorunlardan söz
etmiþ ve bu hareketlerin
kaybolmaya yüz tut-
masýyla birlikte ortada
büyükçe bir siyasal boþluk
oluþtuðuna vurgu yap-
mýþtýk. Bu boþluk bir yan-
dan solun güçsüzleþtiðini
gösterirken, öte yandan,
kitleler nezdinde süren
reform arayýþlarý ve
deðiþim isteðinin varlýðýn-
dan bir þey kaybetmemesi
nedeniyle, yepyeni
örgütlenme olanaklarý
yaratýyor tespitinde
bulunmuþtuk. Devam
niteliðindeki bu yazýnýn
konusunu ise bu boþluk-
tan yararlanarak nasýl
yeni bir sol örgütlenme
yaratýlacaðý üzerine fikir-
ler oluþturuyor. 

Nasýl bir sol?

CHP'nin bitiþi, onun sol-
undaki tüm parti, grup ve
grupçuklarýn toplamýnýn
sayýsal olarak pek de
önemsenemeyecek boyut-
ta olmasý, çeþitli platform-
lar üzerinde kurulan sol
birliklerin en azýndan son
30 yýldýr toplumsal alanda
bir 'heyecan' yaratamamýþ
olmasý, var olanlarýn da
halktan tamamen kopuk,
içe kapalý tartýþma zemin-
lerinden öteye gidememiþ
olmalarý gibi nedenlerle,
yeni bir solun herþeyden
önce eskisiyle bir
alakasýnýn olmamasý
gerektiði ortada. 

Ancak bu günlerde
'Öyleyse nasýl bir sol?'
sorusuna basýnda ve sol
gruplar arasýnda verilen
cevaplara bakýldýðýnda,
çok da yeni bir þeyler
söylendiði görülmüyor.
Kimileri bazý özellik-
lerinden kurtulmuþ
(devletçilik, milliyetçilik,
kemalizm ve Deniz
Baykal) güçlü bir CHP
gerektiðinden; kimileri
tüm sol gruplarýn bir
araya gelerek büyük bir
sol parti kurulmasý gerek-
tiðinden söz ediyor.
Ancak bunlarýn Türkiye
Cumhuriyeti siyasi tarihi
boyunca gerçek bir alter-
natif yaratamadýðý,
emekçilerin ve diðer tüm
ezilen kesimlerin talepler-
ine yeterli yanýtlar
üretemediði gerçeði de,
tarih yazýmýna devam
edilirken, defterin yazýlý
bir önceki sayfasýnda
duruyor. Yeni sayfalarý
yazmaya devam etmeden
önce eskilere arasýra göz
atmanýn önemi yadsýna-
maz.

Sol birlikler mi?

Daha önceki tüm deney-
imler gösteriyor ki, yalnýz-
ca sol partilerin oluþtur-
duðu birlikler iþe

yaramýyor. Çünkü bu gibi
birliklerde eþit söz hakký
diye bir uygulama yok.
Herkes gücü oranýnda söz
hakkýna sahip. Hal böyle
olunca, örneðin
Türkiye'de Kürt siyasi
hareketiyle kurulan tüm
birliklerde, bu hareketin
siyasal programý birliðin
izleyeceði siyasi rotayý
önemli ölçüde belirliyor.
Yani sayýsal olarak büyük
parti, herhangi bir kampa-
nya etrafýnda kurulmuþ,
herhangi bir birlikte, kam-
panyayla hiç ilgisi olmasa
bile, kendi parti pro-
gramýný dayatabiliyor.
Sonuçta yeterince temsil
edilmediðini düþünen
kesimler birlikten ayrýlýy-
or ve birlik kýsa zamanda
daðýlýyor. 

Bundan daha önemlisi,
siyasi hayata kendi fikir-
leriyle katkýda bulunmak
isteyen baðýmsýz bireylere
bu gibi birlikler içinde
daha baþtan yaþama þansý
verilmemiþ oluyor. Birlik
içindeki çeþitli siyasi gru-
plardan hiçbirine baðlý
olmayan, ama siyaset yap-
mak isteyen dinamik kes-
imler aidiyet hissini
giderebilecekleri bir kanal
bulamýyor. Yalnýzca ben-
zerlerin birliðinden oluþan
bu giriþimler dar grup
çýkarlarý yüzünden sekter-
leþiyor, tartýþma zengin-
liðini yitiriyor ve kitlelerin
talepleri yerine gruplarýn
taleplerini dile getiriyor.
Ayrýca bu gibi birliklerin,
birliði oluþturan gruplarýn
üye ve sempatizanlarýn-
dan bile neredeyse haber-
siz, liderlik düzeyinde ve
kapalý kapýlar ardýnda
kurulmasý da itici bir fak-
tör. 

Kitlesel bir hareket

Ulaþtýðýmýz tarihsel aþa-
mada kitleler arasýnda
yaygýn bir deðiþim isteði
gözleniyor. Deðiþim isteði
her kesimde ayný
gerekçelerle var diyemey-

iz. Ancak giderek daha
fazla sayýda insan
yaþadýðý sorunlarýn kay-
naðý olarak diðerleriyle
ayný þeyi, içinde yaþadýðý
sistemi görüyor.
Doðrudan sistem eleþtirisi
yapan gruplar daha kolay
taraftar topluyor. Çünkü
böyle düþünenler çoðun-
lukta. Dolayýsýyla yaratýla-
cak yeni sol mutlaka kitle-
sel ve kapsayýcý olmak
zorunda. Toplumun çok
çeþitli ezilen kesim-
lerinden gelen taleplere
yanýtlar üretebilecek bir
tartýþma zemini yarata-

bilmeli. 

Aþaðýdan
örgütlenme

Yaþadýklarý hayatýn her
alanýnda; iþte, okulda,
evde, devlet dairesinde,
orduda, adalette, basýnda,
hatta belediye otobüsünde
bir hiyerarþik düzenin
varlýðýyla karþýlaþan
büyük yýðýnlar, yaþadýk-
larý dünyayý deðiþtirme
umuduyla bel baðladýk-
larý siyasal örgütlenmede
de bu yapýyý görmek iste-
mezler. Hayatýn hiçbir
alanýnda kendilerine
inisiyatif tanýnmayanlar,
en azýndan kendi hayat-
larýný deðiþtirme
konusunda söz sahibi
olmak isterler. Yeni
hareket buna uygun bir
aþaðýdan örgütlenme biçi-
mi yaratmalý, kapalý
kapýlarýn deðil, sokaðýn
tartýþma ve deðiþtirme
gücüne güvenmeli. Eski
bürokratik ve dolayýsýyla

hantal ve tutucu sol aygýt-
lar, devlet karþýsýnda
örgütlenmek isteyen
insanlarýn önüne devlet-
ten sonra ikinci bir ifade
özgürlüðü engelleyicisi
olarak çýkýyor. Oysa her
bir birey veya grup
hareketin örgütlenmesine
eþit ölçüde katkýda bulun-
ma hakkýna sahip
olduðunda, ortalýðý
yepyeni fikirlerin
mücadelesi sarar ve
bunun sonucunda da
muhtemele en yakýn
mücadele biçimi ve çizgisi
belirlenir. Bunun kendil-

iðindencilik olduðunu
düþünenlere Gramsci'nin
"Saf kendiliðindenlik yok-
tur" önermesini hatýrlat-
mak isteriz. 

Bir olmazsa olmaz:
enternasyonalizm

Ezilenlerin uluslararasý
dayanýþmasýndan yana
olunmadan egemen kapi-
talist sýnýflarýn ulus-
lararasý dayanýþmasýna
karþý mücadele edilemez.
Enternasyonalizm pek çok
solcunun kafasýnda
olduðu gibi duygusal
nedenlere dayalý bir
dayanýþma saiki deðildir.
Bizzat kapitalizmin ulus-
lararasý (yani enternasy-
onal) çapta örgütlenmiþ,
bu çapta saldýran ve bu
çapta eþitsizlikler yaratan
bir sistem olmasýndan
kaynaklanýr. Karl
Marks'ýn "Bütün ülkelerin
iþçileri, birleþin!" çaðrýsý,
dünya iþçilerini 'gaza
getirmek' için deðil verili

bir gerçeði dile getirmek
için yapýlmýþtýr. Yeni
hareket bunu bir hissiyat
olmaktan çýkarýp, þekil-
lenen küresel anti kapital-
ist hareketin (hem de
organik) bir parçasý
olmayý hedefleyerek,
deðiþmez bir özelliði
olarak görmelidir. 

Bunun bir önemli yaný
da sisteme karþý mücadele
edenleri, aslýnda sistemin
bir silahý olan milliyetçilik
belasýndan koruyacak
yegane silah olmasýdýr.
Yeni hareket ancak ezilen-
lerin tüm dünyadaki ortak
çýkarlarýný savunduðunda
bize (parçalý da olsa) bir
bütün olarak dünya
çapýnda saldýran kapitalist
sisteme karþý etkili bir
mücadele verebilir.
Örneðin sermayeye karþý
deðil, yalnýzca yabancý
sermayeye karþý mücadele
etmek emek
sömürüsünün gerçek
nedenlerini gizlemeye
yarar. 

Ýþçi sýnýfý nerede?

Sayýlan özelliklerde bir
hareket, ayný zamanda
çok çeþitli entelektüel ilgi
alanlarýna da sahip ola-
caktýr. Sosyalist bir
devrimden, yaþanabilir bir
çevreye, çocuk emeði
sömürüsünden, kadýnlar
üzerindeki baskýya, cinsel
yönelim haklarýndan, yok-
sul ülkelerin borçlarýna,
savaþ karþýtlýðýndan, uza-
yýn silahlanmasýna, küre-
sel ýsýnmadan, göçmen
iþçilerin haklarýna kadar
pek çok ve çeþitli alanda
fikre sahip insan
hareketin içinde karþýlaþa-
cak ve bu sorunlarý
tartýþacaktýr. Ýþte tüm bu
sorunlarýn gerçek kay-
naðýna iþaret etme þansý
tam da burada doðacaktýr. 

Var olan anti kapitalist
hareket gerçekte, kapital-
ist sistemle, yaþadýðý
sorunlar arasýndaki baðý
kurmakta artýk zorluk

çek-
miyor. Sorun "nasýl bir
dünya" sorusu etrafýnda
þekilleniyor. Toplumlarý
kökten deðiþtirme gücüne
sahip motor güç olan iþçi
sýnýfýyla hareketin kura-
caðý bað da burada önem
kazanýyor. 

Hem dünyadaki hem de
Türkiye'deki kapitalist
küreselleþme karþýtý
hareket ile iþçi sýnýfý
arasýnda henüz saðlam,
daha doðrusu yeterli bir
baðýn varlýðýndan söz
etmek güç. Ancak bu baðý
kurmak imkansýz da
deðil. Çünkü artýk iþçi-
lerin yaþadýðý sorunlarla,
kadýnlarýn, öðrencilerin,
sendikacýlarýn, iþsizlerin,
çevrecilerin (ve uzayýp
giden bir listenin) sorun-
larýný birbirine baðlayan
keskin bir bilince sahip bir
hareket var. 

Reformlarý
kazanmak

Mutluluk arayýþýndaki
her insan hayatýnda
iyileþmeler ister. Bu
iyileþmelerin toplumsal
çapta olanlarýna biz reform
diyoruz. Her toplumda bu
mutluluk arayýþýna yönelik
mücadeleler de reformlar
mücadelesi diye
özetlenebilir. Ýþte hedefle-
nen yeni solun temel özel-
liklerinden biri de tutarlý
bir reformlar mücadelesi
vermesi olmalýdýr.
Gündelik hayatýn karþýsýna
çýkardýðý çeþitli sorunlarý
aþmak için örgütlenme
ihtiyacý duyan herkesin
isteyeceði ilk þey, katýldýðý
hareketin bu sorunlarla
ilgilenmesi olacaktýr.
'Devrim mücadelesi' diye,
sol tarafýndan genellikle
romantik bir sisin arkasýn-
da býrakýlmýþ ve belirsiz
bir geleceði tarifleyen bir
mücadele insanlara uzak
ve anlaþýlmaz gelebilir.
Bunun asýl gereken köklü
deðiþimi yaratacak ve gün-
cel sorunlarý tümden çöze-
cek mücadele olduðunu
anlatmanýn yolu, bizzat bu
güncel sorunlar üzerinden
birlikte mücadele etmek-
ten geçer.

Yeni sol  iðneyle kuyu
kazar gibi gündelik reform
mücadelesinin içinde yer
almalý, daha da öte bunun
öncüsü olmalýdýr. Türki-
ye'de bugün doðru halka-
sýndan yakalanmýþ bir zin-
cir var. Henüz küçük sa-
yýsal güçlerle ilerliyor olsa
da, savaþ karþýtý mücadele
sýrasýnda kendisini kanýt-
lamýþ olan bu hareket,
toplumsal etkisi ve saygýn-
lýðý bakýmýndan, yazýnýn
baþýndan beri sözü edilen
özelliklere uygun tek alter-
natif gibi görünüyor.

Tartýþan ve mücadele eden bir sol

Mutluluk  arayýþýndaki  her
insan  hayatýnda  iyileþmeler

ister.  Bu  iyileþmelerin
toplumsal  çapta  olanlarýna

biz  reform  diyoruz

YYEENNÝÝ  BBÝÝRR

SSOOLL
ÜZERÝNNETAARTIÞMAALAAR
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YYeennii  ssooll  hheerr  þþeeyyddeenn  öönnccee  kkaappssaayyýýccýý  oollmmaallýý..  FFaarrkkllýýllýýkkllaarrýý  zzeennggiinnlliikk  oollaarraakk  ddeeððeerrlleennddiirrmmeeyyii  ööððrreennmmeelliiddiirr..
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ÞÞeemmssii  DDÝÝNNÇÇ

"Onbinler savaþa karþý
barikat oldu", "Cephe
deðil, siper- Baþbakan Gül
ve Erdoðan'ýn korktuðu
oldu", "Tarihi tezkere
kabul edilmedi/ AKP
büyük fire verince Meclis
yeter sayýsýnýn salt çoðun-
luðu olan 268 kabul
saðlanamadý", "Sonuç evet,
karar ret", "Hummerlar
kapýdan döndü", "Recep
tayip Erdoðan: Demokrat
olmaktan memnunuz",
"Meclis 'savaþý' reddetti",
"Hesaplar altüst", "Savaþa
hayýr!", "'Tezkere'ye
tezkere yok...", "Meclis
'hayýr' dedi, hükümet çýkýþ
arýyor", "TBMM, tarihi otu-
rumunda savaþ tezkeresini
kabul etmedi. AKP 100
dolayýnda fire verdi- Barýþ
kazandý."

Bu baþlýklar, 2 Mart 2003
günü çýkan Hürriyet,
Milliyet, Radikal, Zaman,
Sabah, Türkiye, Dünya ve
Cumhuriyet gazetelerinin
manþetlerinde yer alýyor-
du. The Guardian ise
"Türkiye'nin Amerikan bir-
liklerini reddetmesi Bush'u
þok etti" baþlýklý yorumla 1
Mart'ý deðerlendiriyordu.
2 Mart tarihli gazeteler,
benzer haberler ve man-
þetlerle dolup taþmýþtý.
Hükümet gerçekten de
sarsýlmýþtý. Uluslararasý
medya da tezkere oyla-
masýna odaklanmýþtý: 

15 Þubat'tan 1
Mart'a

Önce, Floransa'da,
Avrupa Sosyal Fo-rumu'n-
da alýnan küresel eylem
kararý, ardýndan Porto
Allegre'de gerçekleþen
Dünya Sosyal Forumu'nda
teyit edildi. 15 Þubat daha
önce eþi benzeri görülme-
miþ bir gösteri oldu.
Atlantik'ten Ýzlanda'ya
kadar yayýlan 15 Þubat
gösterileri dünyanýn 600
kentinde birden gerçek-
leþti. 

Neredeyse eyleme çýkýl-
mayan kent yok gibiydi.
Bu olaðanüstü, kolay kolay
tanýmlanamayacak bir
durumdu. Dünya çapýnda
20 milyon kiþinin göster-
ilere katýldýðý söyleniyor-
du. Ayný sloganlarla, ayný
taleplerle, ayný pankartlar-
la, ayný kararlýlýk ve ayný
kýzgýnlýkla dünyanýn 600
kentinde milyonlarca
insanýn, anti emperyalist
bir gösteriye çýkmasý,
yepyeni bir durumdu. Bu,
sadece, Bush'un kimseyi
kandýramadýðýný, savaþ
yalanlarýnýn ipliðinin küre-
sel ölçekte pazara çýktýðýný
göstermekle kalmýyordu.
Anti kapitalist savaþ karþýtý
hareket, savaþ baþlamadan
Bush'u politik olarak mað-

lup etmiþti. New York
Týmes gazetesi, artýk dün-
yada iki süper gücün oldu-
ðunu, ABD'nin gücünün
karþýsýnda küreselleþme
karþýtlarýnýn gücünün dik-
ildiðini anlatmak zorunda
kalýyordu. Seatlle'dan beri
atýlan hiçbir adým boþa git-
memiþti…

1 Mart: Bush'a
attýðýmýz tokat

1 Mart eylemine birkaç
gün kala Bakanlar Kurulu,
meclis'e sunulacak tezk-
ereyi imzalamýþ ama
enteresan bir biçimde
hükümet içinde savaþ
konusunda çatlak ortaya
çýkmýþtý. Meclise sunulan
tezkere, Türkiye'nin Birinci
Dünya Savaþý'ndan bu
yana ilk kez kapsamlý
asker konuþlanmasýna
olanak tanýyordu.
Tezkerenin TBMM'de kab-
ulü durumunda
Türkiye'nin limanlarý,
havaalanlarý, demiryollarý,
hava sahasý ve topraklarý,
ABD askerinin kullanýmýna
açýlacaktý. Yurtdýþýna gön-
derilecek Türk askerinin
sayýsýnýn belirtilmediði
tezkereye göre 62 bin ABD
askeri, 65 helikopter ve 255
uçak 6 ay süreyle
Türkiye'de bulundurula-
bilecekti.

Bu arada ABD Dýþiþleri
Bakaný Colin Powell ve
Bush'un savaþ kabinesinin
en önemli isimlerinden
Paul Wolfowitz AKP'nin
Dýþiþleri Bakaný Abdullah
Gül'e, tezkerenin geç
kalmasýndan dolayý "fýrça"
atýyorlardý. Ayný günlerde
Türkiye'nin her bölgesinde
savaþa karþý eylemler
yapýlýyordu. 

Ankara Hipodrom'da
mitingin baþlangýç alanýna
girdiðimizde olaðanüstü,
"Baþardýk herhalde"

dememize neden olacak
coþkulu ve daha sabahýn
ilk saatleri olmasýna rað-
men alana sýðmayacak
kadar kalabalýk bir kitle
vardý. Herkes vardý. Her
renk vardý. Kararlýlýk
vardý, neþe vardý, coþku ve
mutluluk vardý. 

Kortejler muhalefetin tüm
çeþitliliðini yansýtýyordu.
Sendikalar, sosyalist partil-
er, Kürt hareketinin çok
sayýda bileþeni, anarþistler,
semt giriþimleri, çevre
örgütleri, dergi çevreleri,
yayýncýlar, savaþ karþýtý
gazeteciler, saðlýkçýlar,
eðitimciler, Altý Nokta
Körler Derneði üyeleri,
Türkiye Sakatlar Derneði
üyeleri, eþcinsel hareketin
aktivistleri, kadýn haklarýný

savunan inisiyatifler,
siyasal Ýslamcý çeþitli
dernek ve platformlar,
gençlik örgütleri, savaþa
karþý olan milletvekilleri ve
en önemlisi alanda ilk kez
böyle bir eyleme katýlan
binlerce baðýmsýz.

"Savaþtan Utanýyýk"

Saatler süren eylemde
Fehat Tunç ve Edip
Akbayram savaþ karþýtý
þarkýlarla alana sýðmayan
100 bin kiþiyi kelimenin
tam anlamýyla coþturdular.
Yürüyüþ boyunca ve mit-
ing alanýnda tüm kortejler-
den ortak sloganlar yük-
seliyordu: "Çýkarsa tezkere
Meclis gitsin askere", "Katil
ABD iþbirlikçi AKP",

"Savaþa hayýr!". Bergama
köylüleri, "Savaþtan
utanýyýk" dövizleriyle
yürürken, "Þarjörünü
boþalt savaþa teslim ol"
dövizleri dikkat çekiyordu.
Mazlum-Der "Evet oyu
atma þerefini satma" slo-
ganýyla yürürken, savaþ
karþýtý birleþik kortej, "Biz
anti anti kapitalistiz",
"Katil Bush, hesap ver,
bugün kaç çocuk
öldürdün", "Irak halký yal-
nýz deðildir", "Biz bu
savaþý durdurabiliriz",
"Bush, Blair, Berlusconi,
katiller", "Çýkarsa tezkere
Tayip gitsin askere",
"Ampul Tayip", "Yaþasýn
halklarýn kardeþliði",
"Milyonlar aç, iþgal altýnda
yaþasýn küresel intifada"
sloganlarý atarak giderek
büyüyen bir kortej halinde
ilerledi. Tüm miting
alanýnýn ve kortejlerin
belirgin bir özelliði de genç
göstericilerin sayýsýndaki
fazlalýktý. Mitingin bir
baþka özelliði de katýlýmýn
yýðýnsal olmasýnda da
büyük rol oynayan
Ankaralýlarýn eyleme
yoðun ilgi göstermeleri ve
çok sayýda Ankaralýnýn
eyleme nerdeyse ailece
katýlmalarýydý.

Mitingin gerçekleþtiði
Sýhhiye Meydaný her renk-
ten flamayla, pankartla,
binlerce "Savaþa Hayýr!"
döviziyle, kelimenin tam
anlamýyla týklým týklýmdý.
Akþama doðru mitingin
bitmesi yaklaþtýðýnda,
kürsüden hala kortejlerin
miting alanýna giremediði,
yürüyüþün hala devam
ettiði duyuruldu.

Son konuþmalardan önce,
kürsü, mitinge katýlanlara
tezkereyi oylattý. 100 bin
kiþinin elini kaldýrýp tezk-
ereye hayýr demesi
görülmeye deðer bir sah-

neydi.
Mitingin bitmesiyle, bin-

lerce insan çok önemli bir
adýmýn atýldýðýnýn bilin-
ciyle, yeniden kortejler
halinde geriye, mitingin
baþladýðý buluþma noktasý-
na doðru yürüyüþe geçti.
Mecliste neler olabileceðini
kimse kestiremiyordu ama
halkýn meclisi, savaþ iste-
meyen %90'lýk büyük
çoðunluk adýna Ankara'da
Sýhhiye Meydaný'nda bir
araya gelen 100 bin kiþi
kararýný açýklamýþ, tezker-
eye hayýr oyu vermiþ,
mecliste tezkereye hayýr
oyu vermek isteyen mil-
letvekillerinin elini
güçlendirmiþ, hükümete,
tezkereyi meclisten
geçirirse nasýl bir toplum-
sal güçle karþý karþýya
kalacaðýný göstermiþti.

1 Mart'ta en yüksek nok-
tasýna ulaþan savaþ karþýtý
aktivizm çok önemliydi.
Sayýsýz kurumdan yüzlerce
aktivistin birlikte örgü-
tlediði bu dönemde
hareketimiz Bush'un savaþ
planlarýný kýsmen de olsa
aksatmayý baþardý. 

1 Mart'ta bu suça sessiz
kalma suçunu
iþlemediðimizi kanýtladýk. 

15 Þubat'ta tüm dünyada,
1 Mart'ta Türkiye'de savaþ
karþýtlarý Bush'a inan-
madýklarýný, bu savaþýn
hiçbir haklý gerekçesi
olmadýðýný savunarak uzak
görüþlülükte, onurlu
tutum almakta ve politik
hadiseleri kavrayýþta savaþý
savunanlardan ne kadar
ileride olduklarýný da gös-
terdiler.

Bush'un yalanlarýna ortak
olmamak baþlý baþýna bir
erdemdi ve savaþ karþýtlarý
bu erdemliliði gösterdi.

Bugün savaþ karþýtý
hareket geri çekilmiþ
deðil,i çünkü Irak halký
geri çekilmedi. Irak halký
direniyor. Anti kapitalist
aktivist Arundhati Roy
tüm dünyadaki muhal-
iflere  þu çaðrýyý yapmýþtý:
"Biz, iþgale karþý küresel
direniþin kendisi
olmalýyýz."

Þimdi önümüzde 19
Mart, iþgale karþý küresel
eylem günü var. Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, 1 Mart'ý
yaratan hareketin mirasýný
devralarak savaþ karþýtý
küresel hareketin örgütlen-
mesinde aktif bir biçimde
yer alýyor.

Bush'un savaþ ve iþgal
yalanlarýna karþý kaybede-
cek tek bir saniyemiz bile
yok. 19 Mart eylemini
yýðýnsal yapmak için çalýþ-
malýyýz. 15 Þubat ve1 Mart,
bize neleri baþarabile-
ceðimizi hatýrlatmaya
devam ediyor.

11  MMAARRTT::

Küresel hareketin politik zaferi

15  Þubat’ta  gösteri  yapýlan
kentlerin  bir  kýsmý

RRoommaa::  22  mmiillyyoonn,,  LLoonnddrraa::  22  mmiillyyoonn,,  BBaarrccee-lloonnaa::  11
mmiillyyoonn,,  MMaaddrriidd::  11  mmiillyyoonn,,  PPaarriiss::  330000  bbiinn,,  NNeeww  YYoorrkk::
440000  bbiinn,,  BBeerrlliinn::  11  mmiillyyoonn,,  SSeevviillllee::  225500  bbiinn,,
MMeellbboouurrnnee::  220000  bbiinn,,  AAttiinnaa::  115500  bbiinn,,  OOvviieeddoo  ÝÝssppaannyyaa::
220000  bbiinn,,  ,,MMoonnttrreeaall::  115500  bbiinn,,  DDuubblliinn::  110000  bbiinn,,  BBrrüükksseell::
110000  bbiinn,,  LLiizzbboonn::  110000  bbiinn,,  LLaass  PPaallmmaass::  110000  bbiinn,,  CCaaddiizz::
110000  bbiinn,,  AAmmsstteerrddaamm::  8800  bbiinn,,  TToorroonnttoo::  8800  bbiinn,,
SSttoocckkhhoollmm::  110000  bbiinn,,  LLooss  AAnnggeelleess::  110000  bbiinn,,  GGllaassggooww::
6600  bbiinn,,  OOsslloo::  6600  bbiinn,,  SSeeaattttllee::  5555  bbiinn,,  MMoonntteevviiddeeoo::  5500
bbiinn,,  SSttuuttttggaarrtt::  5500  bbiinn,,  SSeellaanniikk::  4400  bbiinn,,  KKooppeennhhaagg::  4400
bbiinn,,  BBeerrnn::  5500  bbiinn,,  SSaaoo  PPaauulloo::  3300  bbiinn,,  GGiirroonnaa::  3300  bbiinn,,
VVaannccoouuvveerr::  3300  bbiinn,,  GGöötteebboorrgg::  3300  bbiinn,,  TTookkyyoo::  2255  bbiinn,,
BBuuddaappeeþþttee::  2200  bbiinn,,  NNeewwccaassttllee::  2200  bbiinn,,  VViiyyaannaa::  2200  bbiinn,,
LLyyoonn::  2200  bbiinn,,  BBuueennooss  AAiirreess::  5500  bbiinn,,  PPeerrtthh::  2200  bbiinn,,
IIrruunneeaa,,  BBaasskk::  2200  bbiinn,,  MMoonnttppeeiilliieerr::  2200  bbiinn,,
LLüükksseemmbbuurrgg::  2200  bbiinn,,  BBuueennooss  AAiirreess::  1155  bbiinn,,  RRiioo  ddee
JJaanneeiirroo::  1155  bbiinn,,  HHeellssiinnkkii::  1155  bbiinn,,  TToouulloouussee::  88  bbiinn  ,,
CCaannbbeerrrraa::  1155  bbiinn,,  TTrroonnddhheeiimm::  1100  bbiinn,,  KKaallkküüttaa::  1100
bbiinn,,  JJoohhaannnneessbbuurrgg::  1100  bbiinn,,  MMiinnnneeaappoolliiss::  1100  bbiinn,,
ZZaaggrreebb::  1100  bbiinn,,  SSaann  DDiieeggoo::  1100  bbiinn,,  PPhhiillaaddeellpphhiiaa::  1100
bbiinn,,  EEddmmoonnttoonn::  1100  bbiinn,,  AAuucckkllaanndd::  1100  bbiinn,,  TTeell  AAvviivv::  55
bbiinn,,  ÞÞaamm::  220000  bbiinn,,  BBeeyyrruutt::  1100  bbiinn,,  MMiinnsskk::  11550000,,
SSttuuttttggaarrtt::  6600  bbiinn,,  NNüürrnnbbeerrgg::  1100  bbiinn,,  HHeeiillbboorrnn::  55  bbiinn,,
KKoossttaannzz::  33  bbiinn,,  LLiinnggeenn::  22550000,,  BBoonnnn::  55  bbiinn,,  SSiieeggeenn::  55
bbiinn,,  MMeeppppeenn::  22  bbiinn,,  MMaaiinnzz::  11000000,,  LLaannddaauu::  11000000  kkiiþþii..
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Hazýrlayan: F. Levent ÞENSEVER

Bayer
1863'te Almanya'da 3 kiþi ile faaliyete geçen Friedrich

Bayer þirketi dünyanýn en büyük kimya ve saðlýk ürünleri
firmalarý arasýnda yer alýyor. Þirketin dünya çapýnda 110
binden fazla çalýþaný, 350 þirketi, 5 kýtada 100'den fazla
üretim sahasýnda üretilen 10.000 civarýnda ürünü
bulunuyor. 136.000'den fazla patente, 26.000'den fazla
ticari markaya sahip olan Bayer'in 2000 yýlý satýþlarýnýn
toplamý 30 milyar dolar civarýnda gerçekleþti. 

Dinlediðiniz CD'den, üzerinde uyuduðunuz yataða, giy-
diðiniz elbiselerden, doktorunuzun verdiði ilaçlara,
evinizde veya tarlalarda kullanýlan (ve böylece
gýdalarýnýza karýþan) böcek ilaçlarýndan, tükettiðiniz
gýdalardaki oynanmýþ genlere kadar ortak olan bir þey
varsa, o da Bayer þirketinin ürettiði bir ürün olma olasýlýðý.
Türkiye'de þirketin ürünlerinden en çok bilineni Aspirin.

Þirket sadece yaþamýmýzýn hemen her alanýnda kul-
lanýlan ürünleri üretmekle kalmýyor, kamuoyunda pek az
bilinen bir dizi de suç iþledi ve iþlemeye devam ediyor.
Bayer, ABD'de yayýnlanan Multinational Monitor dergisi
tarafýndan '2001 Yýlý Dünyanýn En Kötü On Þirketi' lis-
tesinde de yer aldý.

Bayer 2001 yýlýnýn sonunda 7.2 milyar euro ödeyerek,
Aventis þirketini satýn aldý ve böylece dünyanýn en büyük
ikinci tarým kimyasallarý ve tohum üreten þirketi oldu. Bu
satýn almayla birlikte Bayer ayný zamanda Ýngiltere ve

Avrupa'da en büyük GDO'lu ürünler üreten firma oldu. 
Þirket Türkiye'de üretime 1955 yýlýnda baþladý ve 800'ün

üzerinde çalýþaný var. 

Savaþ suçlusu
Bayer bir çok savaþ suçu iþlemiþ olan bir þirket. I. Dünya

Savaþý sýrasýnda kullanýlan çok sayýda zehirli gazýn üreti-
minden sorumlu. II. Dünya Savaþý sýrasýnda devam eden
kimyasal silah üretimi, savaþ sonrasýnda da durmadý.
1989 yýlýnda Bayer'in, ABD ordusu tarafýndan kullanýlan
bir kimyasal silahýn patentine sahip olduðu ortaya çýktý. 

Bayer, II. Dünya Savaþý sýrasýnda diðer Alman
kimya devleri olan BASF ve Höchst ile birlikte IG
Farben grubunun bir parçasýydý. IG Farben,
Auschwitz toplama kampýnýn yakýnlarýnda bir üre-
tim tesisine sahipti. Kamptaki tutsaklar bu fab-
rikada köle emeði karþýlýðý çalýþtýrýlýyor ve çalýþa-
maz hale geldiklerinde gaz odalarýnda ölüme
gönderiliyordu. IG Farben'ýn bir yan þirketi,
toplama kamplarýnýn gaz odalarýnda toplu ölüm-
ler için kullanýlan Zyklon B gazýný üretiyordu.

Bu arada meþhur Nazi doktor Dr. Josef
Mengele'nin yürüttüðü insanlýk dýþý ilaç
deneyleri, IG Farben tarafýndan da
izleniyor ve denetleniyordu. Bu deneylerde,
zararlý tarým ilaçlarý ve virüsler tutsaklara verilerek,
ilaçlarýn ve kimyasallarýn etkileri üzerine gözlem yapýlmak-
taydý. Bayer'in iþbirliði yaptýðý Nazi Mengele, süper Aryan
bir ýrk yaratmak üzere tutsaklarýn genleri üzerinde
deneyler yapmaktaydý.

II. Dünya Savaþý sonrasý kurulan Uluslararasý Savaþ
Suçlulularý Mahkemesi, þirketi savaþa ve Nazi katliamlarý-
na ortak olmak suçuyla mahkum etti. Savaþ ve kitle

katliamý yapmaktan suçlu bulunarak 7.5 yýl hapse
mahkum edilen Dr. Fritz ter Meer, 1960'lý yýllarda Bayer'in
Yönetim Kurulu Baþkaný oldu. 

Bayer'in suçlarý savaþ sonrasý da sürdü. Yakýn zamanda
Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleþen ve 250.000 kiþinin
ölümüne yol açan iç savaþ, bu ülkenin madenlerinin
üzerinde denetim kurmak üzere Avrupalý çokuluslu þir-
ketler tarafýndan kýþkýrtýldý. Bayer, Kongo'da çýkarýlan ve
elektrik aksamýnda kullanýlan bir madenin yüzde 80'ini
satýn alýyor. Çeþitli alýcýlar arasýnda rekabeti kýzýþtýrarak,
daha elveriþli fiyat elde etmeye çalýþan Bayer, iç savaþ
kýþkýrtýcýlarýnýn baþýnda geliyor. 

Bayer'in yol açtýðý toplu ölümler sadece savaþ suçlarýyla
sýnýrlý deðil. Þirket kârlarýný maksimum artýrmak amacýyla

patent haklarýný da bir silah gibi kullanýyor. 1997 yýlýn-
da Güney Afrika'da baþlanan bir uygulama, Saðlýk
Bakanlýðý'na gereksinim olduðu durumlarda jenerik

AIDS ilaçlarýnýn patent haklarýný kaldýrma yetkisi
veriyordu. Dünyanýn en çok AIDS hastasýna sahip
ülkelerden biri olan Güney Afrika'da halkýn yoksul-
luðunu görmezden gelen Bayer, 1998 yýlýnda diðer
ilaç tekelleriyle birlikte Güney Afrika hükümetine
karþý dava açtý. Ancak tüm dünyada aktivistlerin
kampanyalarý karþýsýnda direnemeyerek, üç yýl
sonra davadan vazgeçmek zorunda kaldý.

Bayer'in sabýka listesi tekel konumunu kulla-
narak yasadýþý yollardan fiyatlarý þiþirmek, rüþvet

vermek, lisanssýz satýþ yaparak, insanlarýn saðlýðýný
tehlikeye atmak, IMF ve Dünya Bankasý'nýn yoksul

köylülere dayattýðý üretim programlarýna ortak olmak,
Aspirin'in sýk alýnmasý durumunda özellikle yaþlýlar
üzerinde tehlikeli sonuçlar doðurabileceði bilinmesine rað-
men, 'kalp hastalýklarýna karþý yararlý' gibi gerçek dýþý
propaganda yapmak, ürettiði kimyasal atýklarý Ren
Nehri'ne ve Kuzey Denizi'ne salarak, çevreye zarar ver-
mek, vb þeklinde uzayýp gidiyor.

Kimden alýþveriþ ettiðinizi biliyor musunuz?

ÜÜllkküüccüü  ffaaþþiissttlleerriinn
yyaayyýýnn  oorrggaannýý  OOrrttaaddooððuu
ggaazzeetteessii  OOrrhhaann
PPaammuukk''aa  bbaaþþ  ssaayyffaaddaann
ssaallddýýrraarraakk  ""SSuussttuurruunn  þþuu
hhaaiinnii!!""  mmaannþþeettiinnii  aattttýý..
GGöösstteerriilleerr  ddüüzzeennlleeyyiipp,,
PPaammuukk''uunn  kkiittaappllaarrýýnnýý
((HHiittlleerr''ddeenn  ddeevvrraallddýýkk-
llaarrýý  ggeelleenneekkllee))  mmeeyyddaann-
llaarrddaa  yyaakkttýýllaarr..  ÞÞiimmddii
OOrrhhaann  PPaammuukk  hhaakkkkýýnn-
ddaa  hhaallkkýý  kkýýþþkkýýrrttmmaakk  vvee
ddeevvlleett  oorrggaannllaarrýýnnaa
hhaakkaarreetttteenn  ddaavvaa  aaççýýll-
mmaassýý  ggüünnddeemmddee..  

Milliyetçi damar

Türkiye Cumhuriyeti için
tabu olan ve tartýþýlmasýn-
dan bile rahatsýzlk duyu-
lan bazý konular vardýr.
Mustafa Kemal, Kürtler,
Ermeni soykýrýmý, azýnlýk-
lara uygulanan baskýlar
bunlarýn baþýnda gelir.
Örneðin Latife Haným'ýn
mektuplarýnýn yayýnlan-
masý gündeme gelince
resmi ideolojinin has
savunucularý hemen
paniðe kapýlýr ve engellem-
eye çalýþýrlar, ki hangi
gerçeklerin açýða çýkmasýn-
dan korktuklarýný allah
bilir. 

Ermenilere soykýrým
uygulandýðý yönünde en
küçük bir söz edemezsiniz.
Resmi ideologlar ve
onlarýn satýlýk kalemleri
hemen sizi vatan haini ilan
ederler. Zaten uzun yýl-
lardýr soykýrýmýn dünyada
tanýnmamasý yönünde lobi
faaliyetleri sürdürmekte-

dirler. Tanýyan ülkelerle
iliþkilerini kesmek isterler,
onlarýn mallarýný boykot
ederler. 

Resmi ideoloji

Soykýrým konusunda en
ileri söylem "Soykýrým
deðil, tehcir var. Onlarýn
yaptýðý zulüm karþýsýnda
ne yapsaydýk. Savaþ
ortamýnda kötü uygula-
malar olmuþ olabilir" diye
'kývýrmaya' çalýþanlarýn
sözleridir. 

15 yýl süren savaþ
konusunda ise, karþýlarýn-
da muhatap bile kabul
etmedikleri 'üç-beþ
terörist'ten baþka bir þey-
den söz etmezler. Ama
Kürt hareketinin liderini
yakaladýklarýnda, yüzyýlýn
en önemli baþarýsýný elde
etmiþler gibi, bas bas baðýr-
maktan da geri durmazlar.
Böyle bir ikiyüzlülükle
davranan resmi ideologlar
Kürt isminin 'karda
yürürken çýkan kart-kurt

seslerinden türediðini'
anlatýp bütün dünyayý
kendilerine güldürmekten
bile korkmazlar. Sanki
Finlandiya'da karda
yürüyenler 'fin, fin' diye
ses çýkarýyormuþ da isim-
leri ondan Fin kalmýþ gibi...  

Solun milliyetçiliði

Sol bütün dünyada her
türlü özgürlüðün (en baþ-
tada fikirleri ifade etme
özgürlüðünün)
savunucusu olarak bilinir.

Hatta insanlar ifade özgür-
lüðünü savunduklarýnda
'solculuk'la suçlanýr. Oysa
Türk solu biraz gariptir. Bu
örnekte solcular, Orhan
Pamuk bir fikrini açýk-
ladýðýnda ve saldýrýlara
maruz kaldýðýnda onu
savunacaklarýna, resmi ide-
ologlar ve faþistlerle birlik-
te Pamuk'a saldýrdýlar.
Örneðin yurtseverleri
saflarýna çaðýran milliyetçi
TKP'nin bir yayýn organýn-
da Orhan Pamuk'a

cepheden saldýrýlýyordu.

Soykýrým vardýr

Orhan Pamuk'a aydýn
çevrelerden hiç destek
gelmedi. Gazete
köþelerinden saldýrmayan-
lar, ifade özgürlüðünü
savunuyor görünüp,
konuyu ideolojik zemine
çekerek, Pamuk'a yalancý
yaftasýný uygun gördüler. 

Ona tek destek Sabancý
Üniversitesi'nden Prof.
Halil Berktay'dan geldi.
Sorumluluk sahibi bir tarih
bilinciyle hareket eden
Berktay "1915-1916 yýllarýn-
da Türkiye'de kesinlikle
800 bin ile bir milyon
arasýnda Ermeni
öldürülmüþtür" açýkla-
masýný yaptý. 

Türkiye eninde sonunda
tarihi boyunca iþlediði
suçlarýn hesabýný vermek
zorunda kalacaktýr.
Öldürülen bir milyon
Ermeni'nin de, 30 bin
Kürt'ün de, 1970-80 arasý
katledilen beþ bin insanýn
da, üç bin faili meçhulün
de, bin kontrgerilla
operasyonunun da...

"... Tanrým, bu ne acý yazgýydý? Biz
burada Richard olmuþuz; Deborah
olmuþuz. Nancy, Sylvia olmuþuz,
Virginia olmuþuz. O da orada kalmýþ,
Fethiye olmuþ, Mahmut olmuþ ve 1915
yýlý bir kez daha tüm korkuçluðu ile
çökmüþtü ailemizin tepesine..."

Fransa'da yayýnlanan Haraç
Gazetesi'nde Mesrob Aþçýyan'ýn yazýsý
bu satýrlarla sona eriyordu.

1915 yýlýnda üçüncü sýnýfý bitiren
Heranuþ (Gadaryan) mutlu bir çocukluk
geçiriyordu. Memleketleri Elazýð-
Maden'de ( iki kilise, bir manastýrý olan
büyükçe bir köy ) köklü kalabalýk bir
aileye sahipti. Dedesi Hayrabed Efendi
çevrede saygýdeðer, sözü dinlenen bir
eðitimci olarak tanýnýyordu. Yüzyýlýn
baþýnda o bölgede ilköðretim sonrasý
kolejler vardý ve çocuklar eðitimlerine
devam edebiliyorlardý.

Heranuþ'un babasý ve iki amcasý 1913
yýlýnda para kazanmak üzere
Amerika'ya gittiler. Böylece 1915 yýlý
kýrýmýndan kurtuldular.
Memleketlerinde kalanlar hiç þanslý
deðillerdi. Yüzyýlýn büyük trajedi-
lerinden birini yaþadýlar. 

1915 yýlýnda, sýcak bir yaz günü jan-
darmalar köyü bastý. Köy muhtarý
Nigoros Aða meydanda toplanan köylü-
lerin gözü önünde öldürüldü. Sonra
köyün bütün yetiþkin erkekleri elleri
baðlanarak götürüldüler. Kendilerinden

bir daha haber alýnamadý. Basýlan tek
köy Heranuþlar'ýn köyü deðildi. Bütün
Ermeni köyleri ayný yöntemle basýlmýþ,
erkekler götürülmüþtü. Götürülen
erkekler kah kurþunla- süngüyle, kah
býçak ve baltalarla katledildiler. Dereler
akýtýlan kanlardan kýzýla döndü. Kadýn
ve çocuklara ise sürgün göründü.

Bütün köyler yaðmalanmýþ, deðerli
olan ne varsa el konulmuþtu. Genç
Ermeni kýzlarý kaçýrýlýp tecavüz edilip
öldürülüyordu. Kadýn ve çocuklar
sürgün yeri olarak Halep'e doðru yön-

lendirildiler. Açlýk, kýtlýk ve hastalýkla
birlikte yola düþtüler. Hasta düþen
geride kalan kadýn ve çocuklar
süngüyle öldürülüp olduklarý yerde
býrakýlýyordu. Sürgünden çok az sayýda
kadýn ve çocuk hayatta kaldý. Çok
küçük bir kýsmý Halep'e ulaþtý. Bir kýsmý
da ailelerinden zorla kopartýlan ermeni
çocuklardý. Bunlardan biride
Heranuþ'tu. Bir jandarma onbaþýsý
tarafýndan annesinden koparýlarak
zorla kaçýrýldý. Heranuþ'un adý, dili, dini
deðiþti. Seher oldu, müslüman oldu,
türkçe konuþtu. Ama o 95 yýllýk hay-
atýnda soydaþlarýný hiç unutmadý. O
soykýrýmý, o trajediyi hiç unutmadý. Ve
bir gün torununa anlatmaya baþladý. 

Torun Fethiye Çetin o etkileyici
kitabýnda iþte bunlarý anlatýyor.
Anneannesinin anlattýklarýnýn izinden
giderek Fransa'daki, Amerika'daki
akrabalarýný buluyor. Heranuþ nene 95
yýl beklemesine raðmen o akrabalarýn-
dan (birde kardeþi olmak üzere) hiç
birini göremeden öldü, 1915 yýlýnýn
soykýrýmýný, acýsýný görmüþ- yaþamýþ
biri olarak. 

Ýnkar politikalarýna, resmi palavralara
karþý Fethiye Çetin'in "Anneannem"
kitabý tokat niteliðinde. Hemen herkese
tavsiye edilir.

Anneannem, Fethiye Çetin
Metis Yayýnlarý, Aný, 115 sayfa

Adý  Heranuþ

Orhan Pamuk baþýmýzýn tacýdýr!
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Oscar 2005:

““DDaaiimmaa  kkeennddiinnii  kkoorruu””
"Daima kendini koru"

Clint Eastwood'un Oscar
kazanan Milyonluk
Bebek filminin temel slo-
ganý.

Frankie Dunn (Clint
Eastwood) "Hit Pit" boks
salonunda yetiþtirdiði
boksörleri aþýrý ölçüde
korur.Risk almalarýný
istemez. Oysa yükselmek
isteyen boksörün risk
almasý lazýmdýr. 

En umut veren öðren-
cisinin menajerini
deðiþtirdiði günlerde
Maggie Fitzgerald
(Hillary Swank) Hit Pit'e
gelir.  Frankie tarafýndan
eðitilmekte kararlýdýr.

Önce
reddeder.Küçümser.
"Ben kýzlarý eðitmiyo-
rum" der. Ama sonra
yanýnda çalýþan tek kiþi
olan ve kendisi de eski
boksör olan arkadaþý
Scrap'ýn (Morgan
Freeman) da araya
girmesi ile razý olur. Film
bu aþamadan sonra Clint
Eastwood'un kendi söz-
leri ile baba-kýz aþk
hikayesine dönüþür.
Maggie Franki'nin
olmasýný istediði kýzý,
kýzý, Franki
iseMaggie'nin kaybettiði
baba durumuna gelir.

Milyonluk Bebek'in
hikayesi þaþýrtýcý bir
biçimde doðrudan. Boks
yumruklarýna deðil
güçlü karakterlere
dayanmaktadýr.

Clint Esatwood, Swank
ve Freeman güçlü karak-
terler çiziyorlar. Tom

Stern'in fotoðraflarý ve
Clint Esatwood'un müz-
iði filme kalite  katýyor-
lar.

Milyonluk Bebek
Amerikan saðýndan
eleþtiriler aldý.
Frankie'nin dine karþý
tutumu eleþtiriliyor.Ama
Milyonluk Bebek hiçbir
biçimde solun politik
desteðini alabilecek bir
film deðil ama saðýn
eleþtirisini de hak etmiy-
or.

Clint Eastwood
1980'lerdeki "Dirty
Harry" rolüyle  par-
lamýþtý. Yargýsýz infazcý
bir polis memuruydu.
Türk polisinin o yýllarda
kendisine örnek aldýðý ve
hala da almaya devam
ettiði bir karakter.

Milyonluk Bebek ile
Clint Esatwood kesinlikle
insanlarýn kalbini kazan-
masýný biliyor ama film
hiçbir biçimde politik
deðil ve ortalama
Hollywood filmlerinden
içerik açýsýndan farklý
deðil.

Maggie'nin geldiði yok-
sul iþçi kesimi
kötülenirken Maggie
ailesinden ve geldiði
çevreden farklý olduðu
için aklanýyor. Ailesi ise
kalpsiz, bencil ve tembel
olarak damgalanýyor.

Maggie çalýþýrken
ringin arkasýndaki
duvarda "Kazananlar
daima kaybedenlerin
yapmadýðýný yapan-
lardýr" yazýyor. 2005
Oscar'ý muhteþem dokü-

manter Fahrenheit
9/11'in görülmemeye
çalýþýldýðý bir koþulda
Oscar'ý kazandý.

Clint Eastwood ve

Hollywood kendilerini
korumayý öðrenmiþler!

Milyonluk Bebek
Clint Eastwood, Hillary
Swank, Morgan Freeman

FÝLM

KiTAP

Küresel  kapitalizme  karþý  donanmak  için
Antikapitalist hareketin

temel çýkýþ noktalarýndan
biri, Amerika veya
Avrupa'da deðil, dünya-
da yoksulluðun ve eþitsi-
zliðin artýyor olmasýna
karþý duyulan öfke ve
isyan duygusuydu.
Küresel bolluk ortamýn-
da, Üçüncü Dünya'daki
yokluk, açlýk ve ölümün
suçlularý, açýk ki, tüm bu
sorunlarý çözeceði iddia
edilen serbest piyasa
mekanizmasý, bu
mekanizmanýn gerekliliði
üzerinden hayata geçir-
ilen neoliberal ekonomi
politikalarý, bu poli-
tikalarý dayatan IMF,
Dünya Bankasý, Dünya
Ticaret Örgütü ve bu
politikalarýn uygulan-
masýyla kârlarýna kâr
katan dev çokuluslu þir-
ketlerdi. Danaher'ýn bu
kitaptaki sözleriyle:

Piyasa güçlerinin,
Dünya Bankasý ve IMF
tarafýndan kuvvetle
desteklenen küre-

selleþmesi, daha fazla
eþitsizlik yaratýyor. Hem
uluslar arasýnda hem de
uluslarýn kendi içinde
eþitsizliðin arttýðýný
gösteren pek çok veri
bulunuyor. Birleþmiþ
Milletler Kalkýnma
Programý'nýn (UNDP)
raporuna göre dünya
nüfusunun en zengin
%20'si dünya kay-
naklarýnýn %86'sýný tüke-
tirken, en yoksul %80'i
dünya kaynaklarýnýn
sadece %14'ü-nü tüketiy-
or. Bu aþýrý eþitsizlik
sonucu hemen hemen üç
saniyede bir çocuk açlýk-
tan ölüyor. Çocuklar kötü
beslenmeye baðlý
hastalýklardan ölüyorlar.
Aþýsý çok ucuz olan kýza-
mýk gibi hastalýklardan
ölüyorlar. Kirli su içmek-
ten ortalama on saniyede
bir çocuk ölüyor
(tedavisi, biraz tuz ve
þeker karýþtýrýlmýþ temiz
su içirmekten ibaret).
Dünyada bolluk

yaþanýrken kendi çocuk-
larýnýn acý içinde kývra-
narak ölmesini seyretmek
zorunda kalan ailelerin
ýstýrabýný bir düþünün.

Dünyada bolluk olduðu
gerçeðinin bilincinde
olan yoksul ülkelerdeki
aileler de, bu aileleri tele-
vizyonlarýnda izleyen
Batýlý gençler de sorunun
maddi olmadýðýný görüy-
orlardý; demek ki, sorun
maddi olanaklarýn
daðýlýmýnda, bu daðýlýmý
örgütleyen sistemde
olmalýydý. Dolayýsýyla
hareket, ortaya çýktýðý
andan itibaren, sistemin
temel taþlarý olarak
algýladýðý, sistemi tasar-
layýp yapýlandýran, teorik
ve ideolojik savunmasýný
yapan kurumlar olarak
algýladýðý kurumlarý
hedef aldý; sistemden en
çok yararlanan ve mevcut
haliyle sürmesi için elin-
den geleni yapan çoku-
luslu þirketleri düþman
ilan etti.

Kitap, çok uluslu þir-
ketlere, küresel kapital-
izme karþý mücadele
etmek için gerekli neden-
leri baþarýyla anlatýyor.
Her sosyalistin, antikapi-
talistin ve sistem muhal-
ifinin okumasý yararlý
olacaktýr.

IMF ve Dünya Bankasý'na
Karþý 10 Neden  
Özgün adý: 10 Reasons to
Abolish The IMF & World
Bank  
Yazar: Kevin Danaher
Çeviri: Bülent Doðan

KKaarraakkeeddii Kitabevi’nden
alabiliesiniz

Avrupa Birliði;
yeni liberal bir
proje

Bir arkadaþýmla AB
süreci üzerine yaptýðým
tartýþmada, üyelik
nedeniyle Türkiye'ye
dayatýlan yeni liberal
politikalarýn IMF pro-
gramý olarak zaten
uygulanmakta olduðu,
bu nedenle bunun
AB'ye "hayýr" demek
için geçerli bir neden
olamayacaðýný belirtti.
Ben ayný kanýda deðil-
im.

Yeni liberal politikalar
bugün Türkiye'de
uygulanýyor olsa da,
TÜSÝAD'ýn ve IMF'nin
istediði ölçüde uygu-
lanamýyor, çünkü bu
saldýrýya karþý güçlü bir
direnç var. Son örnek
Seka'daki direniþ.
Ayrýca Emek
Platformu'nun eylem-
leri de iþçi sýnýfýnýn
geniþ kesimlerini kap-
sadýðý için bir baþka
önemli gösterge.
IMF'nin programýnýn
iþçi düþmaný olduðu
bugün herkes tarafýn-
dan biliniyor.

Öte yandan AB üyelik
kriterleri arasýnda
ekonomik yaptýrýmlar
IMF programýna
oldukça benziyor. Bir
farkla: AB'nin
ekonomik yaptýrýmlarý,

demokrasi ve refah
getirecek denilen bir
üyeliðin gereði olarak
önümüze konuyor. Bu
durum, iþçi sýnýfýnýn
direniþini kýracak ide-
olojik bir kýlýf yaratýyor.

Bir sorun da, sosyal-
istlerin yeni liberal
politikalara bakýþýyla
ilgili. AB, yeni liberal
politikalarý uygulayan
bir birlik. Kendimize
sormamýz gereken
soru: yeni liberal poli-
tikalarý uygulayan bir
Birlik, özgürlük ve
demokrasi getirebilir
mi? Ekonomi ile
siyaseti bir birinden
ayýrabilir miyiz? 

Bence Türkiye'de
solun büyük bir kýsmý,
ekonomi ile siyaseti bir
birinden ayýrarak,
önemli bir yanlýþ yapýy-
or. AB, siyasi olarak
baþka, ekonomik olarak
bir baþka zeminde
deðil. AB sadece
Brüksel'deki siyasi
kurumlardan da oluþ-
muyor. 

AB, temel olarak
Avrupa çokuluslu þir-
ketlerinin projesi. Bu
nedenle AB'nin yeni
liberal programý
þaþýrtýcý deðil. Þaþýrtýcý
olan, çokuluslu ser-
mayenin projesinden
solun beklentisinin
olmasý.

KKeemmaall  AAYYDDIINN

BÝZE
GÖRE

IMF ve Dünya Bankasý'na Karþý 10 Neden 

Okuduðu bir þiir yüzünden 120 gün hapis
yatan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Musa

Kart’a kendisini kedi þeklinde çizdiði için
dava açtý. Musa Kart 5 bin YTL para ceza-

sýna çarptýrýldý...

MMeekkttuuppllaarrýýnnýýzzýý  SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii’’nniinn
ÝÝssttiikkllaall  CCdd..  BBüüyyüükk-ppaarrmmaakkkkaappýý  SSkk..  HHaayyaatt  AApp..  88//99

aaddrreessiinnee  yyaa  ddaa  ssoossyyaalliissttiissccii@@ssoossyyaalliissttiissccii..oorrgg  aaddrreessiinnee
yyoollllaayyaabbiilliirrssiinniizz......
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Aþaðýdan
sosyalizm

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

Reform deðil,
devrim

-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem 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 konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men 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 dayanýþ-
ma 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 hareket-
lerini desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapita-listidir.

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

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist
bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi için-
deki çalýþma ile inþa
edilebilir.

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

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

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

NOT  DEFTERÝ

DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
Uluslararasý Sosyalizm Akýmý ile, dünya antikapitalist hareketi ile

savaþ  karþýtlarýyla iliþki kurmak istiyorsanýz,
baþka bir dünya için mücadele etmek istiyorsanýz
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26 Þubat Cumartesi günü
KKaarraakkeeddii  KKüüllttüürr
MMeerrkkeezzii'nde Avrupa
Birliði'nin tartýþýldýðý bir
panel düzenlendi.
DDSSÝÝPP’den DDooððaann  TTaarrkkaann ve
ÖÖDDPP üyesi ve BBiirrggüünn
gazetesi yazarý SSaarruuhhaann
OOlluuçç'un konuþmacý olduðu
toplantýda bir çok baþlýkta
AB süreci deðerlendirildi.

DDooððaann  TTaarrkkaann, Avrupa
Birliði'nin temel olarak
yeni liberal ekonomik
saldýrganlýðýn meþru-
laþtýrýldýðý bir süreç
olduðunu anlattý. Bu yüz-
den AB'ye karþý çýkmanýn
öenmli olduðunu ama
bunu yaparken milliyetçi
yaklaþýmlarla araya kesin
bir mesafe koymanýn da
gerekli olduðunu vurgu-
ladý. AB'ye karþý çýkmanýn,
AB sürecinde gündeme
gelen demokratikleþme
adýmlarýna karþý çýkmak

anlamýna gelmeyeceðini,
hatta bu baþlýklar için
(Kýbrýs sorunu, ermeni
sorunu gibi) sosyalistlerin
çoktan kampanya yap-
maya baþlamalarýnýn
gerekli olduðunu anlattý.
Anti kapitalist hareketin de
AB'ye karþý çýkmasýnýn çok
önemli olduðunu altýný
çizen Doðan Tarkan,
konuþmasýný, AB'den
geldiði sanýlan demokratik
açýlýmlarýn Avrupa iþçi
sýnýfýnýn yüzlerce yýllýk
mücadelesinin ürünü olan
kazanýmlar olduðunu da
altýný çizdi.

SSaarruuhhaann  OOlluuçç ise AB'nin
sermayenin birliði olduðu-
nun çok açýk olduðunu
vurguladýktan sonra, AB
sürecinin yarattýðý imkan-
larýn sol tarafýndan deðer-
lendirilememesinin önemli
bir eksiklik olduðunu altýný
çizdi. Solun Türkiye'de

onyýllardýr uðrunda
mücadele ettiði ekonomik
ve sosyal haklarla ilgili
taleplerin, AB ile birlikte
gündeme gelmesinin ve
solun olan biteni uzaktan
izlemesinin yanlýþ
olduðunu vurgulayan
SSaarruuhhaann  OOlluuçç, "Emeðin
Avrupasý" tezinin AB
sürecine iki açýdan çok
olumlu bir yaklaþým için
özgün bir temel sun-
duðunu anlattý. Bunlardan
ilkinin, "Emeðin Avrupasý"
tezinin milliyetçilikle arasý-
na koyduðu mesafe
olduðunu vurgularken,
tezin diðer öneminin ise
sermayenin Avrupasýna
karþý tüm emekçileri
uyarmasý olduðunu söyle-
di.

Toplantý salondan gelen
sorular, katkýlar ve konuþ-
macýlarýn son konuþ-
malarýyla bitti.

Avrupa Birliði tartýþmalarý

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  CCeebbeeccii
KKaammppüüssüü’’nde kurulan KKüürreesseell  BBaarrýýþþ  vvee
AAddaalleett  ÖÖððrreennccii  TToopplluulluuððuu geçtiðimiz
hafta “Umut Ýþgal Edilemez” baþlýðý
altýnda 3 günlük biretkinlik gerçekleþtir-
di.

Ýlkgün yapýlan iki toplantýdan birisine
RRoonnii  MMaarrgguulliieess konuþmacý olarak
katýlýrken ikinci toplantýya EErrddooððaann
AAyyddýýnn ve(topluluðun danýþmaný olan)
HHaalliill  NNaallççaaooððlluu konuþmacý olarak
katýldýlar.

Ýkinci gün gazeteci RRaaggýýpp  DDuurraann
“Medya ve Ýþgal” baþlýklý toplantýda
konuþurtken bir marakas atölyesi düzen-
lendi ve tiyatro gösterisi yapýldý.

Son gün ise KKüürreesseell  BBaarrýýþþ  vvee  AAddaalleett
KKooaalliissyyoonnuu’ndan ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ’ýn
katýldýðý bir toplantý yapýldý.

Ardýndan “savaþa karþý ses çýkar”
etkinliði gerçekleþtirildi.

Umut Ýþgal Edilemez etkinliði boyunca
çok sayýda yeni insanla tanýþýldý.

CCeebbeeccii  BBAAKK

Ankara  Cebeci’de  toplantýlar Ýzmir’de
panel

19 Mart küresel eylem
günü için Ýzmir'de
panel yapýldý

''AABBDD  ÝÝþþggaalliinnee  OOrrttaakk
OOllmmaa'' kampanyasý
çerçevesinde bir panel
düzenlendi. Panele
konuþmacý olatrak
Ýsrail'den SSaahhaarr
FFrraannsseess, avukat HHiillaall
KKüüeeyy ve EErrhhaann
KKeelleeþþooððlluu katýldý.
Toplam 92 kiþinin
izlediði panelin açýlýþ
konuþmasýný Konak
Belediye Baþkaný
MMuuzzaaffffeerr  TTuunnççaadd yaptý.

Panelde EErrhhaann
KKeelleeþþooððlluu genel olarak
Ortadoðu, Irak ve
Filistinde yaþanan
siyasal geliþmeleri,
önümüzdeki süreçte
neler olabileceði konu-
larýnda görüþlerini
aktardý.

HHiillaall  KKüüeeyy iþgal
hukuk, direniþ ve
direniþ hukuku
kavramlarýný irdelerken
ayný zamanda IIrraakk  iiççiinn
DDüünnyyaa  HHaallkk
MMaahhkkeemmeessii çalýþmalarý
hakkýnda bilgi verdi.

SSaahhaarr  FFrraannsseess ise iþgal
altýnda bulunan Filistin
halkýnýn yaþadýðý sýkýn-
týlar, iþgal altýnda
yaþam, Ýsrail'in uygula-
malarý ve politikalarý
ile Filistin özgürlük
mücadelesinin geleceði
konularýnda görüþlerini
açýkladý.

Isam  El  Rawi
Maltepe'deydi

Maltepe'de 'ABD'yi
Durdurabiliriz' isimli
bir panel yapýldý. Panele
konuþmacý olarak Isam
El Rawi, Þenol Karakaþ
ve Masis Kürkçügil
katýldý. 200 kiþinin
katýldýðý panelde Isam
El Rawi Irak'ta yaþanan
gerçekleri, iþgalin
boyutlarýný anlattý.
Masis Kürkçügil
Uluslarasý Savaþ karþýt-
larýndan, ABD saldýr-
ganlýðýndan ve umut-
larýmýzý barýþ için
örgütlememiz gerek-
tiðinden bahsetti.

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, 1 Mart tezk-
eresinin reddediliþinin
ikinci yýldönümünde
Tünel Meydaný'nda basýn
açýklamasý yaptý. Basýn
açýklamasýnýn açýlýþ
konuþmasýný Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu sözcüsü
Tayfun Mater yaptý.
Tayfun Mater, 'ABD'nin
Suriye ve Ýran'a yönelik
tehditleri giderek artýyor.
1 Mart tezkeresinin red-
dediþinin ikinci
yýldönümü olan bugün,
bir grup Küresel BAK
aktivisti ve Doðu
Konferansý Giriþimi üyesi
Suriye halkýna
Türkiye'deki savaþ karþýt-
larýnýn desteðini sunmak
üzere yola çýktýlar' dedi.
Ardýndan þair Orhan

Alkaya bir basýn açýkla-
masý yaptý. Orhan
Alkaya, 'Bush, Rýce ve
Rumsfeld gibilerinin
Amerikasý ise tehditler-
ine aralýksýz devam ediy-
or. Bugünlerde Ýran ve
Suriye'yi tehdit ediyorlar.
Ama merak etmesinler,
dünya savaþ karþýtlarýnýn
gözü üzerlerinde. ABD
Irak'tan çekilene kadar
da gözümüz üzerlerinde
olmaya devam edecek.
Bush'u 1 Mart'ta
engelledik. Umuyoruz ki
19 Mart küresel eylem
gününde dünyada ve
Ýstanbul sokaklarýnda bir
araya gelecek olan savaþ
karþýtlarýnýn kitleselliði
savaþ isteyenleri caydýr-
maya yeter' dedi. KESK
Genel Baþkaný Sami
Evren ise yaptýðý konuþ-

mada, 'Tüm savaþ karþýt-
larýný 19 Mart'ta
Kadýköy'de yapýlacak
Irak'ta Ýþgale Son'
mitingine davet ediy-
oruz' dedi. 

Basýn açýklamasýna ayrý-
ca Mazlum Der Ýstanbul
Þube Baþkaný Mustafa
Ercan, sanatçý Zeynep
Tanbay, Yol Ýþ 1 No'lu
Þube Yönetim Kurulu
üyesi Ali Eraslan,
TMMOB genel merkez
temsilcisi Hüseyin Yeþil,
Sosyal Demokrasi Vakfý
Baþkan Vekili Erol
Kýzýlelma, Türkiye
Sakatlar Derneði temsil-
cisi Hüseyin Eroðlu
katýldý.

Basýn açýklamasý
Küresel BAK aktivist-
lerinin attýðý sloganlarla
sona erdi.

Küresel  BAK  herkesi  19  Mart'ta
Kadýköy'de  yapýlacak  eyleme  çaðýrdý

Bursa'dan  Irak'ta
iþgale  son  çaðrýsý

Çaðdaþ Gazeteciler
Derneði'nde 'Irak'ta Ýþgale
Son!' baþlýklý bir toplantý
yapýldý. Toplantýya Ýstan-
bul'dan Hakan Tahmaz ve
Mor ve Ötesi grubunun
solisti Harun Tekin konuþ-
macý olarak katýldýlar. 50
kiþinin katýldýðý toplantýda
19 Mart'ta Ýstanbul Kadý-
köy'de yapýlacak büyük
gösteriye otobüs kaldýrýl-
masý, 19 Mart'a kadar
Uludað Üniversitesi'nde bir
toplantý daha yapýlmasý
üzerine konuþuldu.

Çerkezköy'de
konser

ÖDP tarafýndan 27 Þubat
Pazar günü Çerrkezköy'de
düzenlenen konserde 19
Mart'ta Ýstanbul
Kadýköy'de düzenlencek
mitinge çaðrý yapan bir
konuþma yapýldý.
Konuþmayý Kýrklareli BAK
aktivistlerinden Yahya
Balcý yaptý. 

Sabancý  Üniversite-
si'nde  en  'hayýr'lý
1  Mart  toplantýsý

Sabancý Üniversitesi
öðrencileri tarafýndan "En
'Hayýr'lý 1 Mart" baþlýklý bir
toplantý düzenlendi.
Toplantýya Vakit gazetesi
yazarý AAbbdduurrrraahhmmaann
DDiilliippaakk, NTV savaþ
muhabiri NNeevviinn  SSuunngguurr,
Sabancý Üniversitesi öðre-
tim görevlisi AAyyþþee  GGüüll
AAllttýýnnaayy katýldý. Ýlk olarak 1
Mart 2003'de meclisten
tezkerenin geçmemiþ
olmasýnýn ne kadar önemli
olduðu vurgulandý.
Ardýndan Bush'un yeni
tehditlerine karþý týpký iki
yýl önce yaptýðýmýz gibi
mücadele etmenin gerekli
olduðu söylendi.
Toplantýya 100 kiþi katýldý.
Sabancý Üniversitesi öðren-
cileri 19 Mart mitingi için
üniversiteden servis
kaldýracaklarýný söylediler.

HHaabbeerrlleerriinniizzii
ssoossyyaalliisstt  iiþþççii’’yyee

ggöönnddeerriinn
sosyalistisci@sosyalist  iþçi.org

0536-3335  10  19
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Dünyanýn  bütün
sokaklarý
bizim…

((EEmmeekk  PPllaattffoorrmmuu''nnuunn
ççaaððrrýýssýýnnddaann))

EEkkiimm  aayyýýnnddaa  LLoonnddrraa''ddaa
yyaappýýllaann  AAvvrruuppaa  SSoossyyaall
FFoorruummuu''nnddaa  aallýýnnaann  kkaarraarr
ddooððrruullttuussuunnddaa  ttüümm
AAvvrruuppaa''ddaa  vvee  ddüünnyyaannýýnn
ppeekk  ççookk  üüllkkeessiinnddee
sseennddiikkaallaarr,,  kkiittllee  öörrggüüttlleerrii,,
ssiiyyaassii  ppaarrttiilleerr  ssaavvaaþþ  kkaarrþþýýtt-
llaarrýý  vvee  ssiivviill  ttoopplluumm  kkuurruu-
lluuþþllaarrýý  1199  mmaarrtt  22000055  kküürree-
sseell  eeyylleemm  ggüünnüünnddee  AABBDD
eemmppeerryyaalliizzmmiinniinn  vvee  iiþþggaall
ggüüççlleerriinniinn  IIrraakk''aa
ssaallddýýrrýýþþýýnnýýnn  iikkiinnccii
yyýýllddöönnüümmüünnddee  iiþþggaallee  kkaarrþþýý

ççýýkkaann  ggöösstteerriilleerr  öörrggüüttlleeyy-
eerreekk  ssookkaaððaa  ççýýkkaaccaakkllaarr……

TTüürrkkiiyyee''ddee  ddee  ttüümm  ssaavvaaþþ
kkaarrþþýýttllaarrýý  aayynnýý  ccooþþkkuu  iillee
ssookkaakkllaarrddaakkii  yyeerrlleerriinnii  aallaa-
ccaakkllaarr

IIrraakk''ttaa  bbiinnlleerrccee  iinnssaannýýnn
hhaayyaattýýnnaa  mmaall  oollaann  ssaavvaaþþ  vvee
iiþþggaall  ssüürreerrkkeenn  AABBDD  bbuu
iinnssaannllýýkk  ddrraammýýnnaa  ddooyy-
mmaaddýýððýýnnýý,,  ÝÝrraann  vvee  SSuurriiyyee''yyii
tteehhddiitt  eeddeerreekk  ggöösstteerriiyyoorr..

YYeennii  aaccýýllaarraa,,  ggöözz  yyaaþþýý  vvee
ööllüümmlleerree  nnee  sseeyyiirrccii  kkaallaa-
ccaaððýýzz  nnee  ddee  iizziinn  vveerreecceeððiizz..

BBuu  nneeddeennllee  TTüürrkkiiyyee''nniinn
OOrrttaaddooððuu''yyaa  yyöönneelliikk  hheerr-
hhaannggii  bbiirr  aasskkeerrii  mmüüddaahhaall-
eeyyee  ddaahhiill  oollmmaassýýnnýý
iisstteemmeeddiiððiimmiizzii  bbiirr  kkeezz
ddaahhaa  vvee  yyüükksseekk  sseessllee
tteekkrraarr  eeddiiyyoorr,,  hhüükküümmeettii
uuyyaarrýýyyoorruuzz!!

BBiizzlleerr……

SSaavvaaþþ  vvee  aasskkeerrii  hhaarrccaa-
mmaallaarrddaa  kkuullllaannýýllaann
ppaarraannýýnn  ssaaððllýýkk  hhiizzmmeettlleerr-
iinnee,,  eeððiittiimm  vvee  kkoonnuutt  ggiibbii

iinnssaannii  iihhttiiyyaaççllaarrýýnn
kkaarrþþýýllaannmmaassýý  iiççiinn  kkuullllaannýýll-
mmaassýýnnýý  ssaavvuunnaann  ddaayyaannýýþþ-
mmaaccýýllaarr……

SSiiyyaasseettiinn  ttoopplluummssaall-
llaaþþttýýrrýýllmmaassýýnnýý,,  yyookkssuullllaarrýýnn,,
eezziilleennlleerriinn,,  ssoorrgguullaayyaann-
llaarrýýnn,,  eemmeekkççii  hhaallkkllaarrýýnn
ddaayyaannýýþþmmaassýýnnýý  ggeelliiþþttiirreenn,,
aaddaalleettii  ssaavvuunnaann,,  kkaattýýllýýmm-
ccýýllýýððýý  ddeemmookkrraassiinniinn  vvaazz-
ggeeççiillmmeezzii  ssaayyaann,,  ççeeþþiittlliilliiððii
yyüücceelltteenn  vvee  ttaamm  ddeemmookk-
rraassiiyyii  tteeþþvviikk  eeddeenn  bbiirr
ddüünnyyaaddaann  yyaannaa  oollaannllaarr……

1199  MMaarrtt  KKüürreesseell  EEyylleemm
GGüünnüü''nnddee  KKaaddýýkkööyy''ddeeyyiizz!!

SSiizz  ddee  sseessiimmiizzee  sseessiinniizzii
kkaattýýnn..

MMiittiinngg  ddüüzzeennlleemmee
kkoommiitteessii::

TTÜÜRRKK  -ÝÝÞÞ,,  HHAAKK
ÝÝÞÞ,,  DDÝÝSSKK,,  KKEESSKK,,
TTMMMMOOBB,,  TTÜÜRRKK
DDÝÝÞÞ  HHEEKKÝÝÞÞMMLLEERRÝÝ
BBÝÝRRLLÝÝÐÐÝÝ,,  TTÜÜRRKK
EECCZZAACCIILLAARRII
BBÝÝRRLLÝÝÐÐÝÝ,,  TTÜÜRRKK
TTAABBÝÝPPLLEERRÝÝ  BBÝÝRRLLÝÝÐÐÝÝ,,

TTÜÜRRKK  VVEETTEERRÝÝNNEERR
HHEEKKÝÝMMLLEERRÝÝ  BBÝÝRRLLÝÝÐÐÝÝ,,
TTÜÜRRMMOOBB,,  ÝÝSSTTAANNBBUULL
BBAARROOSSUU

Irak,
Filistin,

Arjantin,
Brezilya,

Hindistan,
ABD (400 þehir),

Ýtalya,
Yunanistan,

Ýrlanda,
Japonya,
Ýngiltere,
Türkiye,

Makedonya,
Kýbrýs,

Filipinler,
Avustralya,

Tayland,
Güney Afrika,
Güney Kore,

Sri Lanka,
Macaristan,

Polonya,
Kanada,

Avusturya,
Meksika,

Ýspanya (Barselona,
Madrid),

Havai,
Venezuela,

Yeni Zelanda,
Hollanda,

Ýsveç...

Irak’ta iþgal sürüyor...
Dünyanýn efendileri kana
ve kara doymak bilmiyor...
Irak’tan sonra þimdi de
Ýran ve Suriye’yi yeni
saldýrý hedefleri olarak ilan
ettiler. Yeni ölümler hep-
imizin kapýsýnda. 

Irak’ta öldürülen 110 bin
insanýn kaný ABD’li
savaþçý þahinlere yeterli
gelmiyor.

Ama dünyanýn efendileri
karþýsýnda dünyanýn dire-
nenleri de susmak bilmi-
yor. Savaþ baþlamadan
önce baþlayan tarihin en
büyük eylemleri de sürü-
yor.

Ekim’de Londra’da
toplanan Avrupa Sosyal
Forumu’nda, saldýrýnýn
baþladýðý 1199  MMaarrtt, tüm
dünyada gösterilerin

yapýlacaðý KKüürreesseell  EEyylleemm
GGüünnüü olarak kabul edildi.
Þu anda ülke sayýsý olarak
ulaþýlan rakam 45. Ve buna
hergün yenileri ekleniyor.

Biz de, 11  MMaarrtt göster-
isiyle, dünyada savaþa
karþý en somut kazanýmý
elde etmiþ Türkiyeli savaþ
karþýtlarý olarak, 1199  MMaarrtt’ta
KKaaddýýkkööyy’deyiz. 

“Bizi sevin” demek için
bakanlarýný yollayan
ABD’li þahinlere yeni bir 

11 MMaarrtt tokadý patlatmaya
hazýrlanýyoruz. 

Türk hükümetinin
ABD’nin kuklasý olarak
iþgalin yanýnda yer
almasýný engellemek için
elimizden gelen her þeyi
yapacaðýz. Tüm savaþ
karþýtlarý 1199  MMaarrtt’ta
KKaaddýýkkööyy’e!..

19  Mart'ta  dünyayla  birlikte  Kadýköy’deyiz...

19  Mart’ta  gösteri  yapýlacak
ülkelerden  bazýlarý:

19  Mart'ta  dünyanýn  bütün  sokaklarý  bizim…


