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ýrkçýlýða, þovenizme, milliyetçiliðe

Faþizme karþý
omuz omuza

Ýþgalci ABD’nin ve medyanýn desteðini
arkasýna alan MHP’li ülkücü faþistler
sokaklarda yine saldýrgan ve katliamcý
yüzlerini sergileyerek terör estirmeye
çalýþýyor. Çeþitli kentlerde provokasyonlar yaratarak Kürtlere, devrimcilere,
solculara saldýrýyorlar.
Genel baþkanlarýnýn aðzýndan
“ülkücüleri sokaða çekmeye çalýþan
beni karþýsýnda bulur” cümlesinin çýktýðýnýn ertesi günü liseli gençleri
kaçýrýp ülkü ocaklarýnda iþkence yapýyorlar. TV kanallarýnda “silahý ellerine
ne zaman alacaklarýný iyi bildiklerini”

ilan ediyorlar.
Halklarýn kardeþliðine ve Bush ve
savaþ karþýtlýðýna yöneltilen bu
tehditlere en iyi cevabý 1 Mayýs’ta vereceðiz. 1 Mayýs’ta tüm savaþ karþýtlarý
ve anti kapitalistler milliyetçiliðe, þovenizme, ýrkçýlýða ve faþizme karþý tek
yumruk, tek barikat halinde
Kadýköy’de olacak.

Faþizme geçit yok!
Yaþasýn halklarýn
kardeþliði!
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Doktorlar greve gidiyor
Türk Tabibler Birliði
(TTB) hükümetin saðlýk
politikalarýný protesto
etmek için 21 Nisan'da
ülke çapýnda bir günlük
greve gidileceðini açýkladý.
21 Nisan'da acil tedaviler
hariç saðlýk hizmeti verilmeyeceðini belirten TTB,
25 yýldýr tüm iktidarlar
tarafýndan uygulanan politikalarýn, saðlýk alanýný
piyasaya teslim ettiðini ve
hekimlik mesleðinin ahlaki
deðerlerinin ve çalýþma
ortamýnýn tahrip olduðunu
söyledi.
TTB'nin talepleri þunlar:
Sürgünlerin önünü açan
Atama ve Nakil
Yönetmeliði'nin ilgili maddelerinin kaldýrýlmasý.
Ýþ güvencesiz, sözleþmeli
istihdamý saðlayan giriþim-

lerin durdurulmasý.
Ýnsanca yaþayabilecek, adil
bir ücretlendirme poli-

EMEP’li gençlere faþist saldýrý!

Memur maaþlarý azalacak

Faþizme geçit
vermeyelim!
16 Nisan 2005 cumartesi
günü, Baðcýlar’da EMEP
gençlik örgütü üyesi liseli
iki gencin yanýna yaklaþan
iki araçtan inen faþistler,
gençleri silah zoruyla
arabaya bindirerek Baðcýlar
Ülkü Ocaðý’na götürdüler.
Olayý gören aradaþlarýnýn
partiye haber vermesi üzerine devreye giren EMEP
yöneticileri durumu
Baðcýlar Ýlçe Emniyet
Müdürlüðüne bildirdi.
Ancak emniyet kýlýný kýpýrdatmadý. Bu arada gençler
iki saat boyunca Ülkü
Ocaðý’nda soyuldu ve
demir çubuklarla
dövülerek hastanelik
edildiler.
Ýlçe Emniyeti’nin müdahale etmediðini gören partililer ÝHD ile birlikte olayý
Ýl Emniyet Müdürlüðü’ne
taþýdý.
Polis ancak bundan sonra
Ülkü Ocaðý’na giderek
gençleri faþistlerin elinden
aldý. Gençler hastaneye
kaldýrýldý.
Bir süredir týrmanan faþist
saldýrýlara karþý ortak bir
mücadele birliði yaratmak
bugün her zamankinden
daha önemli.

tikasýnýn saðlanmasý.
15 yeni týp fakültesi açma
giriþimlerinin durdurul-

masý.
Saðlýðý hak olmaktan
çýkarýp kiþilerin sorumluluðuna býrakan çaðdýþý
uygulamalarýn, özel olarak
TBMM gündeminde olan
ve ek saðlýk vergisi
olmasýnýn ötesinde saðlýkla
ilgili tüm deðerleri yok
eden Genel Saðlýk Sigortasý
Kanun Tasarýsý'nýn geri
çekilmesi.
Nitelikli, eþit, ulaþýlabilir,
parasýz saðlýk hizmetinin
saðlanabilmesi için, ülke
kaynaklarýnýn akýldýþý bir
þekilde, çok küçük bir kesime "borç faizi" adý altýnda
aktarmaktan vazgeçilerek,
ezici çoðunluðun, baþta
saðlýk olmak üzere temel
ihtiyaçlarýna yönlendirilmesi.

Hükümet tarafýndan parlatýlmaya
çalýþýlan “Sosyal Güvenlik Reformu
Tasarýsý” ile birlikte binlerce memurun
maaþýnda ortalama 190 YTL azalma
olacak.
Bu, memurlarýn büyük bölümünün
sigorta kesintilerinin %77.8’e varan
oranlarda artýrýlmasýyla gerçekleþtirile-

cek.
Þu anda sadece temel maaþlarý
üzerinden emeklilik pirmi ödeyen
devlet memurlarýnýn, tasarý sonrasý yan
ödeme ve tazminatlar da dahil olmak
üzere bütün kazançlarý kesintiye tabi
tutulacak. Çalýþanlar açýsýndan sosyal
güvensiz bir ortam yaratýlacak.

Kadýnlar yolda
Dünya Kadýn Yürüyüþü 79 Nisan Haiti, 10-112 Nisan
Küba, 13 Nisan Honduras
duraklarýndan sonra,
sýrasýyla Meksika, ABD,
Kanada ve Quebec'ei sonra
da 9 Mayýs'ta Türkiye'ye
gelecek. Sonraki durak da
Yunanistan.
Nisan 1995'te Quebec
Kadýn Federasyonu'nun giriþimiyle "kadýn yoksulluðuna son vermek ve kadýna
karþý þiddetin önlenmesi"
temalarý etrafýnda þekillenen Dünya Kadýn
Yürüyüþü 8 Mart 2000'de
harekete geçti.
Montreal'de yapýlan bir
basýn toplantýsý ile baþla-y
yan
yürüyüþte bir de im-zza
kampanyasý baþlatýldý. 2000
yýlý boyunca Yürü-y
yüþ için
oluþturulan ulu-ssal koordinasyonlar, ulu-ssal eylem ve
yürüyüþleri düzenledi. 161
ülke ve bölgeden altý bine
yakýn grup Yürüyüþ'e
katýldý.
2003'te Yeni Delhi'de
toplanan kadýnlar 2005'te
Ýnsanlýk Ýçin Küresel Kadýn
Þartý hazýrlama, bir dünya
yürüyüþü düzenleme ve
büyük bir yorgan oluþturma kararý aldý. 2004'te
Ruanda'nýn baþkenti
Kigali'de Ýnsanlýk Ýçin
Küresel Kadýn Þartý kabul
edildi.

"Þartýmýz Var!"
Küresel kadýn þartý þunu

öneriyor:
"Ýnsanlýk Ýçin Küresel
Kadýn Þartý, sömürünün,
ezilmenin, hoþgörüsüzlüðün ve dýþlanmanýn var
olmadýðý, doðruluðun, farklýlýklarýn, bütün hak ve
özgürlüklerin saygý
gördüðü bir dünyayý inþa
etme önerisidir. Bu dünya,
eþitlik, özgürlük, dayanýþma, adalet ve barýþ üzerine
kuruludur."
6 Mayýs'ta Ankara'da
Türkiye Yürüyüþü'nün talepleri TBMM'ye verilecek. 8
Mayýs'ta illerde basýn açýklamalarý yapýlacak.
9 Mayýs'ta Ýstanbul
Haydarpaþa'da Yunan-iistan
ve Kanada'dan gelecek
heyetler karþýla-n
nacak. 10
Mayýs günü Üsküdar ve
Beþiktaþ'tan hareket eden
teknelerle gidilecek Kýz
Kulesi'ne gül býrakýlacak.
Ayný gün bir yürüyüþ
yapýlacak ve
Dolmabahçe'de bir þenlik
düzenlenecek.
Ýnsanlýk Ýçin Küresel
Kadýn Þartý ve Dayanýþ-m
ma
Yorganý'nýn yürüyü-þþü 17
Ekim 2005'te saat 12:0013:00 arasý tüm dünyada
yapýlacak bir eylemle sona
erecek. Kadýnlar Þart'ta yer
alan deðerleri simgeleyen
bir de yorgan yapýyorlar.
Þart ülkeden ülkeye dünyayý dolaþýrken, her ülke-d
de
"kýrk yama" yoranýna bir
parça eklenecek.

Eþcinseller vardýr, varolacak!

17 Kasým 2004’te seks iþçiliði yaptýðý Kadýköy’de polis
tarafýndan dövülüp sonra da tutuklanan travesti Hülya
için, eþcinsel dayanýþma örgütü LAMBDA, iþkenceci
Baðcý itfaiyeciliðin meslek olarak bile
polisler aleyhinde açtýklarý davanýn görüleceði gün
kabul edilmediðini söyledi.
Galatasaray’da bir basýn açýklamasý yaptý.
Son sekiz yýlda Ýstanbul’da itfaiye teþkiAçýklamada “Yeni TCK’da düzenlenen ayrýmcýlýk madTürk Yerel Hizmet-S
Sen üyesi bir grup
latýna hiç yeni eleman alýnmazken 500 iþçi
desinden cinsel yönelim ibaresinin çýkarýlmasýnýn nelere
itfaiyeci, çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi
emekli edildi. Dünyada her bin kiþiye bir
mal olabileceðini bu olyla bir kez daha gördük. Bu
için Ýstanbul Saraçhane’de gösteri yaptý.
itfaiyeci düþerken, Türkiye’de bu sayý 10
ülkenin insanlarý sadece eþcinsel olduklarý için þiddet ve
Sendikanýn 3 No’lu Þube Baþkaný Osman
bine bir.
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BAÞYAZI
Milliyetçilik

Sosyalistler
ne yapmalý?
Sokakta milliyetçi bir dalga mý var
yoksa bir avuç örgütlü ülkücü faþistin
gürültüsü ile mi karþý karþýyayýz?
Bütün tahrike raðmen, devlet dairelerine, belediye binalarýna, dolmuþlara
asýlan bayraklar, ellerinde bayraklarla
yürüyen polisler, televizyonlarýn yaygarasýna raðmen "bayrak yürüyüþlerine"
katýlanlarýn sayýsý oldukça azdý.
Trabzon'da her iki kez TAYAD'lýlara
saldýranlar bir-kaç yüz kiþiyi geçmiyordu, ayný þekilde Adapazarý'nda da
saldýrgan ülkücüler 40-50 kiþiydi.
Bütün bunlarý "toplumun milliyetçi
tepkisi" diye adlandýrmak bütünüyle
yanlýþ.
Karþý karþýya olduðumuz bir süredir
zincirlerinin açýlmasýný bekleyen ülkücü
faþistlerin sokaða fýrlamasýdýr.
Sorun bu gücün kimi çevreler tarafýndan desteklenmesi, korunmasý ve
abartýlmasýdýr. Bu çevreler baþka hedeflerin yaný sýra AKP hükümetini de bu
vesile ile yýpratmak istemektedir.
Ülkücü faþistlerin gürültüsüne karþý en
yanlýþ tutum benzer adýmlar atmaktýr.
Solun birleþik güçlerinin ülkücüleri
sokaða çýkamayacak hale getirecek
kadar güçlü olduðu açýk ancak bu
sonunda iþçi ve emekçilere zarar verecek
bir sürecin baþlamasý anlamýna gelir.
Bugün bu konuda yapýlmasý gereken 2
görev var, birincisi, en geniþ yýðýnlarý
ülkücü faþistlere karþý seferber etmektir.
Bu arada her saldýrýlarýnda da gerekli
cevabý vermek ve bir daha saldýramaz
hale getirmek gerekir.
Sokaðý ülkücü faþistlerden temizlemenin yolu en geniþ kapsamlý kampanyalarla sokaða çýkmak ve orada durmaktýr.
Ýkinci görev ise ülkücü faþistlere karþý
birleþebilecek bütün güçleri yan yana
getirmek için çalýþmaktýr. Bütün
topluma ülkücü faþistlerin küçük ve
giderek daralan bir hareket olduðunu
göstermek gerekir.

Kýbrýs
Denktaþ aðlayarak gitti. Yerine çözümden yana olan, Türk milliyetçilerinin
“ver kurtulcu” dediði Talat geldi. Bu
oldukça kýsa bir zaman dilimi içinde
Kýbrýs halkýnýn 3. kez çözümden yana
olduðunu gösteren bir seçim oldu.
Tüm milliyetçiler, Kuzey Kýbrýs’ýn
Türkiye’ye baðlýlýðýný devam ettirmek
isteyenler bir kere daha yenildiler.
Kuzey Kýbrýs aslýnda Türkiye’nin de bir
göstergesi. Milliyetçilik aslýnda
Türkiye’de de Kuzey Kýbrýs’ta olduðu
kadar güçsüz.

sosyalist iþçi

Bugün hepimiz Kürt'üz
Þenol KARAKAÞ
Abdullah Öcalan'ýn 1999 yýlýnda
yakalanmasýndan beri Kürt
hareketi barýþ talebini hemen her
gün, her önemli dönemeçte
yeniden dile getiriyor. Kürt halký
barýþ istiyor. Barýþ talebinin
karþýsýnda ise homojen olmasa da
milliyetçi ideolojide anlaþmýþ
güçler yer alýyor.
Mersin'de yaþanan bayrak
olayýnýn ardýndan, uzunca bir
dönemdir sesini çýkartmayan, alttan alta ýrkçý ve milliyetçi öfkesini
biriktiren güçler hýzla gemi azýya
aldýlar. Kuþkusuz sokakta açýða
çýkan bu milliyetçi histerinin baþýný
çeken, bu politik ortamýn örgütlenmek ve tabanýný geniþletmek için
çok uygun bir iklim sunduðunu
gören MHP oldu.
MHP, tüm geçmiþine uygun
olarak, Kürt halkýnýn barýþ talebini
tam karþý cephesinde yer aldý.
Tarihin makarasýný geri sarmak
için tüm medya olanaklarýný ve tv
kanallarýný yaygýn bir biçimde kullanmaya baþladýlar.
Eski MHP milletvekili Mehmet
Gül, tv kanallarýnda baþrol oyuncusu olarak her gün bir tartýþma
programýnda Kürt halkýna saldýrmaya devam ediyor.
Programlardan birisinde, Türk
milliyetçiliðinin kapsayýcý ama
Kürt milliyetçiliðinin dýþlayýcý
olduðunu anlatýrken, esas olarak
Kürt varlýðýný inkâr eden ýrkçý
tutumu devam ettirdi.

Bu tutum halklarýn kardeþliðinin
ve barýþýn önündeki en büyük
engeldir.
MHP ile birlikte, özellikle bayrak
olaylarýndan sonraki açýklamasýnda "sözde vatandaþlar" suçlamasýyla Kürt halkýna ve
demokratik haklarýný arayan tüm
kesimlere karþý milliyetçi histerinin
patlamasýna neden olan
Genelkurmay, barýþ sürecinin
geliþmesinden son derece rahatsýz
oluyor.
Bu iki temel odaðýn yanýnda
statükoyu savunan, orduyu savunan, bayraðý savunan, yurtseverliði savunan ve ister istemez milliyetçi histerinin basýncýna taviz
veren örgütler ve kurumlar da iki
halkýn kardeþliðine ve Kürt
halkýnýn barýþ talebine sýrtlarýný
dönmüþ oluyor.
"Þeytan ayrýntýlarda gizlidir" sözü
bir kez daha doðrulanýyor. Bugün
Kürt halkýnýn taleplerini görmezden gelen, barýþ isteðine kulaklarýný týkayanlar, faþistlerin
örgütlenmesinde baþrol oynadýðý
linç havasýnýn yaygýnlaþmasýna
yardýmcý oluyorlar. Uzunca bir
süredir anlatýlan Sabetaycýlýk
hikâyeleri, Orhan Pamuk'un
Ermeniler ve Kürtlerle ilgili yaptýðý
açýklamalara alttan alttan ya da
açýk bir þekilde kýzan tutumlar,
Kýbrýs sorununda ortada kalan,
Kýbrýs halkýnýn barýþ ve çözüm
isteklerine mesafeli yaklaþanlar
milliyetçiliðin yaygýnlaþmasýna
hizmet ediyorlar. En tehlikelisi ise,

geriye itilmek ve talepleri bastýrýlmak istenenin sadece Kürt halký
olduðunu düþünmek.
Trabzon'da TAYAD'lýlara yönelik
saldýrý, tüm demokratik haklarýmýza yönelikti. DEHAP binalarý
basýldýðýnda sadece DEHAP
binalarý basýlmýþ olmadý. Çok açýk
ki siyasal demokrasinin tüm alanlarý baský altýna alýndý. Sokaklarda
ne kadarsa o kadar olan özgürlükler, bildiri daðýtma hakkýmýz,
düþünce özgürlüklerimiz,
örgütlenme özgürlüklerimiz, barýþ
talebini yükseltme haklarýmýz daraltýlmaya çalýþýlýyor. Sivas'ta
yemek fiyatlarýna karþý protesto
gösterisi yapan öðrenciler,
arkalarýna milliyetçi histeriyi alan
faþistlerin saldýrýsýna maruz kaldý.
Bu yarýn, ücretleri için greve çýkan,
gösteri yapan iþçilerin de saldýrýya
maruz kalabileceðinin açýk bir
göstergesi.
Bayrak sevdalýsý milliyetçiler,
özgürlüklere düþman.
Faþistler Kürtlere düþman.
Hepsi birlikte anti kapitalist
harekete, barýþ hareketine, savaþ
karþýtlarýna düþman.
Bu yüzden bugün hepimiz
TAYAD'lýyýz! Bu yüzden bugün
Orhan Pamuk baþýmýzýn tacý! Bu
yüzden bugün hepimiz Kürt'üz!
Bu yüzden Kürt halkýnýn barýþ
talebini desteklemek bugün çok
önemli. Çünkü "ya hep beraber, ya
hiçbirimiz".

DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
Uluslararasý Sosyalizm Akýmý ile, dünya antikapitalist hareketi ile
savaþ karþýtlarýyla iliþki kurmak istiyorsanýz,
baþka bir dünya için mücadele etmek istiyorsanýz
Her türlü bilgi için: 0536 - 335 10 19
z Beyoðlu: 0536 - 259 73 64 z Kadýköy: 0536 - 637 81 99 z Ankara: 0535 - 514 11 73 z Ýzmir: 0537 - 624 49 08
z Adapazarý: 0505 - 372 70 77 z Akhisar: 0544 - 515 62 59 z Antalya: 0537 - 492 66 66 z Bursa: 0535 - 422 39 65
z Denizli: 0543 - 476 27 88 z Karabük: 0533 - 77254 93 z Kütahya: 0544 - 515 62 59 z Muðla: 0505 - 361 80 82
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Özelleþtirmeler:

Yaþamak bedava deðil!
Dünyada, ABD eski
baþkaný Reagan, Ýngiltere
eski baþbakaný Thatcher ve
Türkiye’de de Özal’ýn temsil ettiði neo-liberalizmin
en önemli ayaklarýndan
biri özelleþtirmelerdi.
Özelleþtirmeler, sermaye
sýnýfýnýn ihtiyaçlarýný
karþýlamak için
vazgeçilmezdi. Bu nedenle,
son 25 yýldýr bütün devletlerin iþçi sýnýfýna yönelik
en büyük saldýrýlarýndan
biri özelleþtirmeler.
Patronlar açýsýndan
özelleþtirmelerin yapýlmasýnýn birkaç önemli
nedeni var. Saðlýk, eðitim,
iletiþim, ulaým , elektrik,
su vb. kamusal hizmetlerin
büyük karlar vaadetmesi,
özelleþtirme sonucu iþten

çýkarmalarla, iþçi sýnýfýnýn,
sendikalar da dahil olmak
üzere bütün örgütlenmelerinin bozguna uðratýlmasý, devletin kamu
hizmetlerinden el çektirilerek sermaye sýnýfý için
güvenlik kalkaný haline
getirilmesi.
Elbette, bunlara eklenebilecek baþka nedenler de
var. Ama yalnýzca bunlar
bile patronlar açýsýndan
özelleþtirmelerin neden
hayati olduðunu anlatmaya yeter. 25 yýldýr kürenin
her yanýnda özelleþtirme
gerekçeleri için ayný nedenler öne sürüldü: Devletin hantal yapýsýný ortadan
kaldýrmak gerekmesi,
devlete ait iþletmelerin verimsiz-kalitesiz-zarar eden

kuruluþlar olarak halkýn
üzerinde yük olmasý ve bu
iþletmelerin bürokratlarýn
çiftliði haline gelmesi. Bu
iddialardan sadece sonuncusunda haklýlýk payý var.
Bu da iþletmelerde çalýþan
emekçile-rin deðil, sermaye sýnýfýnýn yarattýðý bir
bozulma. Di-ðer ikisine
gelince, dünya iþçi sýnýfý
uzun mücadeleler sonucu
saðlýk, eðitim, elektrik su
gibi temel hiz-metlerin
devlet tarafýndan yerine
getirilmesini saðla-dýlar.
Ayrýca, bu hizmetlerin
karþýlanmasý için ge-reken
parayý da kendi ceplerinden verdiler.Devletin
hantallýðý olarak gösterilen
iþçi sýnýfýnýn kendi kazanýmý olan bu kamu hizmet-

leridir.
Ýkinci iddia, devlet iþletmelerinin verimsiz ve zarar eden kuruluþlar olduðudur. Aslýnda, bir kamu
hizmetinde kar-zarar
olgusuna bakýlmaz. Yine
de bu iþletmeler, bilerek
verimsiz hale getirildi.
Mesela, 25-30 yýl boyunca
teknolojileri yenilenmedi.
Liberaller, gözümüzün
içine baka baka demokrasi
için özelleþtirmelerin
gerekli olduðu yalanýný
söylüyor. Halký eðitimden,
saðlýktan, iletiþim özgürlüðünden, elektrikten,
sudan mahrum eden bir
demokrasi var. Sýrada hava
ve toprak var. Par-don,
onlardan da “Çevre
Temizlik Vergisi” alýyorlar

Asya Kalkýnma Bankasý'na genel kurulu Ýstanbul'da

Aktivistler hazýrlanýyor
Dünya Bankasý'nýn kardeþi
Asya Kalkýnma Bankasý'nýn
38. genel kurul toplantýsý 46 Mayýs tarihlerinde Ýstanbul'da düzenlenecek.
Toplantýya ülke delegasyonlarý, sermaye temsilcileri
ve medyadan oluþan yaklaþýk 3.000 kiþinin katýlmasý
bekleniyor.
Dünya Bankasý gibi sayýsýz
çevre felaketine ve yoksul-

BES mücadeleye devam ediyor

Tekel iþçisi eylemde
Türk-Ýþ'e baðlý Tek GýdaÝþ sendikasý üyeleri
Tekel'in sigara bölümünün
özelleþtirilmesini protesto
etti. Çeþitli illerden
Ankara'ya gelen iþçiler
Kurtuluþ Parký'nda tolanarak Özelleþtirme Ýdaresi
Baþkanlýðý'na kadar
yürüdüler.
Sigara fabrikalarýný kolay

Kapitalizmin
suç dosyasý
Bush'un ajanlarý
sergi bastý
Chicago'daki Columbia
Üniversitesi'nin sanat
galerisinde açýlan "Þer
Ekseni: Günahýn Gizli
Tarihi" isimli sergide 11
ülkeden 47 ressamýn
siyasi ve dini liderleri
konu alan pul þeklindeki

teslim etmeyeceklerini
belirten sendika Genel
Baþkaný Korkut Güler'in
açýklamasý þöyle:
"Hükümet sigaradan
Tekel sayesinde vergi
topluyor. Ortalýk sahte ve
kaçak sigaradan geçilmmiyor. Yabancý sigaralarýn
içindeki Türk tütünü
oranýný bile bilmekten aciz
eserleri sergileniyor.
"Yurtsever Yasasý" isimli
bir eserin üzerinde Bush
ABD bayraðý önünde ve
baþýna tabanca dayalý
biçimde resmedilmiþ. Bir
eserde de Adalet Bakaný
Ebu Garip hapishanesinde
iþkence gören mahkumlarýn gölgesinde
resmedilmiþ.
Bunu duyan özgürlükler
ülkesi Amerika'nýn Gizli
Servis ajanlarý (ABD
baþkanlarýný korumakla
görevlidirler kendileri),
derhal sergiyi basarak
sanatçýlara ait tüm bilgileri istedi ve eserlerde ne
anlatýlmak istendiðini
sordu.

hükümet, Tekel'i elden
çýkardýðýnda piyasayý nasýl
kontrol edecek? Tekel'in
olmadýðý piyasada Maliye
Bakaný vergileri istediði
gibi artýrsýn da görelim.
Türkiye kaçak ve sahte
sigara cenneti olacak.
Tekel, tütün üreticisinin,
tütün tarýmýnýn tek
dayanaðýdýr."

Öðrenciye tiyatro
ve sirk yasak!
Ankara Yenimahalle Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü
geçenlerde "Resmi-Özel
Tüm Okul
Müdürlüklerine" baþlýðýyla, konusu "Geziler" olan
bir emir yolladý.
Emirde þöyle deniliyor:
"Eðlence amaçlý gezilere
(tiyatro, sirk vb.) kesinlikle yer verilmemesini,
uyulmasý gereken hususlara titizlikle uyulmasýný,
yazýlarýn en az 10 gün
önceden eksiksiz olarak
kaymakamlýða sunulmak
üzere müdürlüðümüze
gönderilmesini önemle

IMF'nin talebi olan Gelir Ýdaresi Tasarýsý TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Tasarýya tepki
gösteren büro emekçileri ise direniyor. Vergi daireleri fiilen iþ býrakmalarla kilitlenmiþ durumda.
TBMM Genel Kurulu'nda ele alýnacak tasarý vergi
rejiminde adaleti ortadan kaldýrýp, maliye emekçilerinin iþ güvencesi ve örgütlenme hakkýný yok ediyor.
BES baþkaný Bülent Kaya:
"Maliye'deki 21 bin boþ kadro iptal ediliyor, mevcut kadrolarýn yükselmesinin de önü tamamen
kesiliyor. Müdürler hariç 25 bin kiþinin iþ güvencesi
ortadan kalkýyor. Tasarý performansa dayalý istih dam getiriyor. Vergi tahsilat oranlarýnýn artýþý ve
tahakkuk esas alýnarak, performans kriterleri belirleniyor. Yasa tamamen geri çekilmeli ve toplumsal
kesimlerin ortak mutabakatýyla yeniden hazýrlan malýdýr. Yoksa TÜSÝAD, IMF ve DB'nýn önerdikleri,
gelir idaresi deðil, borç idaresidir." dedi.
Sen ile birBES'e baðlý emekçiler 9 Nisan'da Kamu-S
likte Maliye Bakanlýðý önünde bir eylem yaptýlar.

laþmaya yol açan projelere
destek veren bankaya
Türkiye üye, ancak ulusal
düzeyde finansman desteði
almýyor. Bunun yerine
Türkiye'den özel sermaye
þirketlerinin projelerine
destek saðlanýyor.
AKB'nin toplantýsýna
sadece sermaye kesimi
deðil, küresel hareketin
temsilcileri de hazýrlanýyor.
Asya'da bu bankanýn destek
verdiði projelere karþý yýllardýr kampanyalar
düzenleyen bir çok önemli
sivil toplum kuruluþu "STK
Forumu"nun oluþturduðu
platform çerçevesinde bir
araya gelerek, bankanýn
meydana getirdiði
ekonomik, ekolojik ve
toplumsal yýkýma karþý
iþbirliði yapýyor. Bu kurumlar arasýnda Focus on the
Global South, Friends of the
Earth, Greenpeace gibi
kurumlar da yer alýyor.
AKB toplantýsý sýrasýnda
Türkiye'den de küreselleþme hareketinin
aktivistleri seslerini yükseltecek. Asya'dan gelecek
olan aktivistlerle ortak
etkinlikler düzenleyecek.
Aktivistler bu konuda
yürütülen hazýrlýk çalýþmalarý için her perþembe
günü saat 19.30'da Karakedi
Kültür Merkezi'nde bir
araya geliyor.

AB'ye "su özelleþtirmelerini durdurun" çaðrýsý
Belçika'nýn Brüksel
kentinde toplanan 73 sivil
toplum kuruluþu ve sivil
aktivistlerden oluþan bir
konsorsiyum AB'yi su
özelleþtirmelerini durdurmaya çaðýrdý. Dünyada 1.1
milyar insan temiz ve
güvenli içme suyuna, 2.4

rica ederim."
Sayýn müdür tiyatro ile
sirki ayný kefeye koymakla derin sanat bilgisini
sergilemekle kalmýyor,
genç beyinleri bu gibi
tehlikeli etkinliklerden de
korumuþ oluyor.

Ýnciler
Orhan Pamuk'u azýnlýk
ýrkçýsý olmakla suçlayan
Nazi özentisi Sütlüce
Kaymakamý'ndan biraz
uzun bir alýntý:
"Efendim bildiðiniz
gibi,'ýrkçýlýk' dediðimiz
vakýa hep 'azýnlýklar'dan
kaynaklanmaktadýr.
Dünyada azýnlýklar
olmasa, yani herkes

milyar insan da saðlýk
korumasýna eriþemiyor.
Dünyadaki toplam suyun
yüzde beþini özel sektör
iþletiyor. Bunun da %95'i
Avrupa þirketleri tarafýndan iþleniyor.
Örgütlerin açýklamasýnda:
"Avrupa'nýn yardým para-

çoðunluk olsa, böyle bir
vakýadan söz edilemezdi.
Takdir edeceðiniz gibi,
'çoðunluk ýrkçýsý' gibi bir
ifade kullanmak yanlýþ
olurdu. Çünkü çoðunluðun ýrkçýlýðý zaten
çoðunluðun 'meþru
müdafaa hakký'ndan
baþka bir þey deðildir... “
Bravo!

Maliye Bakaný
Unakýtan’dan inci
gibi hesap:
“Türkiye’de açlýk
sýnýrý (1 ila 10 kiþi için)
59-2230 YTL arasýndadýr.”

larý ve siyasi nüfuzu, su ve
saðlýk korumasý alanlarýnda gerçek kalkýnmayý saðlamak yerine, iþe yaramayan ve Avrupalý þirketlere
ekstra para saðlamaya sýký
sýkýya baðlý politikalarý öne
çýkarmak amacýyla kullanýlýyor" dendi.

Biliyor muydunuz?
z Türk milleti olarak
henüz ilkokul 4. Sýnýf
öðrencisiyiz. Çünkü
Türkiye'de kiþi baþýna
düþen ortalama eðitim yýlý
4.3.
z Uluslararasý hukuktaki
yeni geliþmeleri sürekli
takip etmek ve ülkesinin
imzaladýðý hukuki anlaþmalarý bilmek zorunda
olan Adalet Bakanlýðý'nda
10 bin kiþi çalýþýyor ve
sözü edilen iþleri yapabilmek için gereken
yabancý dili sadece 41 kiþi
biliyor.
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Bayraðýn gölgesindeki sol
leri' adý altýnda, ortalama
bilincin de gerisinde feodal
deðerleri öðütler. Sanki
Sabancý ve Koç iþçileri
sömürmenin artý deðerden
baþka yolunu icat etmiþler
gibi, onlara deðil yabancý
patronlara muhalefet ederler. Kýbrýs halkýnýn özgürlük taleplerinin karþýsýna
'vatan topraðý peþkeþ çekiliyor' sloganýný çýkarýrlar.
Avrupa Birliði'ne kendi
devletlerinin baðýmsýzlýðýna zarar vereceði gerekçesiyle karþý çýkarlar.

Cengiz ALÐAN

Þimdi hükümetin de
müdahalesiyle yatýþmaya
baþlayan bayrak histerisi
ve milliyetçi gövde gösterilerinin nedenlerine
Sosyalist Ýþçi'nin 234.
sayýsýnda "Bayraðý kim
yaktý?" baþlýklý bir yazýyla
deðinmiþtik. Konu
üzerinde basýnda da pek
çok yazý çýktý.
Televizyonlarda birçok
tartýþma programý düzenlendi. Hürriyet
gazetesinde hala "Metal
Fýrtýna Döneminde
Ülkücülük" baþlýklý bir
yazý dizisi sürüyor. Önce
yeni bilgiler ýþýðýnda
konuyu biraz daha
açalým.

Nasýl bir sol?

Halkýn infiali mi?
Yapýlan gösterilerin çoðunun sönük geçmesi,
saldýrýlarda MHP'li faþistlerin ortalýðý karýþtýrmaya
çalýþmasý ve aþaðýda sayacaðýmýz bir dizi baþka
etken, olaylarýn halkýn
yoðun tepkisi deðil provokasyon sonucu
yaþandýðýný kanýtlýyor.
Zaten artýk bunu,
MHP'liler de dahil herkes
söylüyor. Ancak provokasyonu kimin yarattýðý
konusunda farklý açýklamalar var.
Ýlk saldýrýnýn yapýldýðý
Trabzon'da TAYAD'lýlar
yaklaþýk iki yýldýr bildiri
daðýtýyorlar ve bir kez bile
saldýrýya uðramadýlar.
Ama bu kez daha bildiri
daðýtmaya baþlamadan
önce, yerel Kasýrga TV'de
üç kez alt yazý geçerek,
bayrak yakýldýðý, PKK
bayraðý açýldýðý duyuruldu. Bu TV'nin adý daha
önce Kadýrga TV'ydi ve
pek çok kez provokasyon
yarattýðý bilinen gerici bir
cemaatin lideri Haydar
Baþ'a aitti.
Daha olaylar baþlamadan
önce çevre ilçelerden
TV'lere "Bayrak yakan
kim?" þeklinde telefonlar
gelmeye baþlamýþtý. Bu
taktik faþistlerin sýk kullandýðý bir taktiktir. Daha
önce de Sivas ve Çorum'da
"Aleviler camiyi yaktý"
diye söylenti çýkarýp alevi
ailelerin evlerine,
sendikalara, sol parti
binalarýna saldýrmýþ;
Maraþ'ta gerici bir film
oynatan Çiçek Sinemasý'ný
kendileri bombalayarak
suçu komünistlere yýkmýþ
ve 111 kiþinin ölümüyle
sonuçlanan bir katliam
yapmýþlardý. Sivas
Madýmak Oteli'nde 37
aydýnýn yakýlarak ölümüne
varan olaylarda da benzer
bir provokasyonu çýkaran
yine ülkücü faþistlerdi.
(Almanya'da da Naziler
Reichstag yangýnýný çýkarýp
suçu komünistlere
atmýþlarý).

Kürtlerin Newroz bayramý gösterisi

Faþistler gücünü
nereden alýyor?
3 Kasým seçimlerinde
%10 oy kaybederek
hezimete uðrayan MHP,
bugün nasýl oluyor da birdenbire yeniden parlamaya çalýþýyor? Bilindiði
gibi hükümetle ABD ve
dolayýsýyla sermayenin
ABD yanlýsý kanadý arasýnda bir süredir uzlaþmazlýk
var. Tabanýndaki geniþ
yýðýnlara anlatamayacaðý
için hükümet, açýktan ABD
yanlýsý politikalar izlemekte zorlanýyor. ABD ise,
baþta Ýncirlik olmak üzere,
askeri üslerin kullanýmý
için sýnýrsýz yetkide ýsrar
ediyor.
ABD eski Dýþiþleri Bakaný
Rice Türkiye'ye geldiðinde,
oraný %82 ile dünyada baþý
çeken ABD karþýtlýðý
konusunda önlem alýnmasýný, Amerika'nýn halka
sevdirilmesini dikte
etmiþti. Hükümetin bu
konuda tutuk ve tabanýyla
onlar arasýnda sýkýþýk
kaldýðýný görünce de, parlamento içi dengelerde
kullanabileceði en yakýn
alternatif olan MHP ile
görüþmelere baþladýlar.
ABD Büyükelçiliði Siyasi
Ýþlerden Sorumlu Müsteþar
Yardýmcýsý James R. Snopp
MHP yetkilileriyle muhabbeti arttýrdý. Hatta bu
ziyaretlerin ardýndan
"Kahrolsun Amerika" diye
bir afiþ astýran Ülkü
Ocaklarý Baþkaný Aliþan
Satýlmýþ görevden alýndý.
(Böylece MHP'nin
Amerikan karþýtlýðýnýn ne
kadar olduðu da açýða
çýktý.)
Hürriyet'teki dizide MHP
Genel Baþkan Yardýmcýsý

Mehmet Þandýr bunu çok
açýk itiraf ediyor:
"%82 oranýndaki halk
hoþnutsuzluðu ABD için
çok önemliydi. Onu izole
edebilmek, onu aþabilmek,
politikalarýný anlatabilmek
açýsýndan MHP'yi topluma
en etkili ulaþabilme zemini
olarak görüyorlardý."
Ve görüþmeleri sürüyor.
Yani bu olaylarýn halkýn

Sol neredeydi?
Þimdi yatýþsa da yeni
provokasyonlarla devam
edeceði ve daima faþistlerin elinin güçlenmesine
yaradýðý gün gibi aþikar
olan milliyetçilik karþýsýnda Türk solu, geçmiþ
deneyimlere bakarak
paniðe kapýldý. Ama
sokaða çýkýp hiçbir þey

Türk solu daima milliyetçilikle
malül olmuþtur. Anti emperyalizmin karþýsýna enternasyonalizmi deðil, baðýmsýzlýk adý
altýnda sol milliyetçiliði çýkarýr
öfkesi olduðunu anlatan
MHP'liler yalan söylüyor,
ayný tespiti yapan
CHP'liler ise milliyetçiliðin
bataðýnda boðulmaya bir
adým daha yaklaþýyor.
Ortada milliyetçi, ýrkçý bir
ayaklanma yok; çok açýk
bir provokasyon var. Zaten
hükümet de baþtan
gösteremediði tepkiyi
þimdi göstererek olaylara
hakim olduðunu kanýtlamaya çalýþýyor.
TAYAD'lýlar serbest
býrakýldý, önce bayrak
asma çaðrýsý yapan RTÜK,
Trabzon'da olaylarý
körükleyen TV kanallarýna
uyarý cezasý verdi, Genelkurmay 'sözde vatandaþ'
lafýnda geri adým attý,
Cumhurbaþkaný saðduyu
çaðrýsýnda bulundu vb.

yapmayý da düþünmedi.
Faþistlerin milliyetçi
saldýrýlarý karþýsýnda
yapýlan tek iþ, sol parti
genel baþkanlarýnýn
gazetelere görüþ bildirmesi
ve 200 aydýnýn imzaladýðý
bir 'kaygý' metni oldu. Bu
metinde de, sanki olaya
yol açan Kürtlermiþ gibi,
"aþýrý Türk ve Kürt milliyetçiliði"nden dem vuruldu.
Elbette bunlar bile olumludur, ama faþist hareket
bildirilerle geriletilemez.
Örneðin Trabzon'da beþ
kiþiye adam baþý yüz kiþi
saldýrdýðýnýn ertesi günü
sol birleþik güçleriyle
bunun on katý insaný, milliyetçilik ve faþizm karþýtý
sloganlar etrafýnda sokaða
çýkarsa ve MHP binasýnýn

önünde radikal ve kitlesel
bir gösteri yapsaydý, orada
faþistler uzun süre sokaða
çýkamaz ve teþhir olmuþ
olurlardý (yalnýzca Küresel
BAK'ýn çaðrýsýyla, 19
Mart'ta burada bin kiþi
sokaða çýkmýþtý).
Ayný günlerde
Türkiye'nin her yanýnda
sol, Kürt hareketiyle birlikte sokaða çýkýp, halklarýn
kardeþliðini vurgulayan,
milliyetçiliði ve faþizmi
lanetleyen gösteriler
düzenleseydi, ortalýkta
ülkücülerin deðil bizim
bayraklarýmýz dalgalanýrdý.
Faþistler sokakta boy
göstermeye cüret edemezdi. Ama sokakta böyle bir
solu göremedik.

Neden?
Türk solu daima milliyetçilikle malül olmuþtur.
Anti emperyalizmin
karþýsýna enternasyonalizmi deðil, baðýmsýzlýk adý
altýnda sol milliyetçiliði
çýkarýr. "Biz milliyetçi deðil
ulusalcýyýz" gibi belirsiz
denklemlerle kemalizmi
yüceltir. Milliyetçiliðin
alternatifi olarak yurtseverliði gösterir. Saldýrýya
uðrayan TAYAD
üyelerinin mensubu
olduðu siyasi hareket
'Vatan' adýnda dergi
çýkarýr. Adýnda hak
etmediði 'komünist'
kelimesi geçen parti,
Marks'ýn; "Ýþçilerin vataný
(M
yoktur!" önermesini hiçbir
zaman kavrayamadan)
'yurtsever cephe' kurar,
'Bayrak emekçilerin simgesidir' der. Ýþçi Partisi her 19
Mayýs'ta Samsun'a baðýmsýzlýk yürüyüþü düzenler.
Çeþitli sol dergiler militanlarýna, 'halkýmýzýn deðer-

Milliyetçilik yaðýna tarihinin her aþamasýnda
bulanmýþ bir solun, uluslarýn deðil halklar üzerinde
egemenlik sürdüren
devletlerin simgesi olan
bayraklar konusunda, milliyetçi bir histeri doðduðu
zaman tepki göstermesi ne
derece beklenebilir? Son
olayda sol, milliyetçilik
karþýsýnda, kelimenin
gerçek anlamýyla felç
olmuþtur. Çünkü kendisi
de milliyetçidir.
Mirasýný, 'Tek ülkede
sosyalizm' masalýyla 'anavatan savunmasý' yapan
stalinizmden ve kuruluþ
ideolojisi milliyetçilik olan
kemalizmden alan bu
solun milliyetçiliðe karþý
durmasý olanaksýzdýr.
Ortalama bilincin milliyetçi duygularýna hitap
ederek prim yapmaya
çalýþanlar, bu iþi en iyi ve
gerçekten samimi yapan
faþist MHP yanýnda solda
sýfýr kalýrlar. Hiç kimse aslý
dururken milliyetçiliðin
fotokopisine yönelmez.
Politikasýnda milliyetçiliði
baþ köþeye oturtan sol bir
partinin yaptýðý iþ,
faþizmin deðirmenine su
taþýmaktan ibarettir.
Oysa bizim ihtiyacýmýz
olan, uluslararasý dayanýþmaya, ezilenlerin kurtuluþunun ancak dünya
çapýnda gerçekleþebileceðine, kapitalizmin ancak
dünya çapýnda devrimlerle
alaþaðý edilebileceðine
inanmýþ yepyeni bir soldur.

Bugün yeniden cilalanmaya çalýþýlan milliyetçiliðe karþý önümüzdeki 1
Mayýs gösterileri iyi bir
fýrsat olabilir.
Gösterilerde afaki sloganlarý yarýþtýrmayý bir
kenara býrakýp, ABD'nin
Irak iþgaline ve Türkiye
özelinde ýrkçýlýða, milliyetçiliðe ve faþizme
karþý birleþik, tek yumruk
halinde sokaða çýkacak
bir sol, emekçi yýðýnlara
güven, faþist harekete
korku verecektir.
Unutmayalým; 1 Mayýs
Türk iþçilerinin deðil
dünya iþçi sýnýfýnýn birlik,
mücadele ve dayanýþma
günüdür.
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Bir simgenin
önemi
Roni MARGULÝES
Ýspanyol halký, ülkeyi savaþa sokmasýna ve
bunun doðurduðu sonuçlara öfke duyduðu için,
seçimlerde saðcý Aznar hükümetini devirip, onun
yerine sosyal demokrat partiyi iktidara getirdi.
Ýspanyollarýn iþi kolaydý. Irak savaþýndan sonraki
ilk seçim Ýngiltere'de 5 Mayýs'ta yapýlacak. Ama
Ýngilizler parlamentoya ve halka yalan söyleyerek
ülkeyi savaþa sokan Tony Blair'i devirmeyecekler.
Devirmeyecekler, çünkü Blair'in sosyal demokrat
Ýþçi Partisi'ni devirmek demek, saðcý Muhafazakâr
Parti'yi iktidara getirmek demek.
Sadece savaþ konusunda deðil, hemen hemen her
konuda Ýngiliz kamuoyu Ýþçi Partisi'nin solunda.
Hükümet her þeyi özelleþtirirken, kamuoyu
demiryollarýnýn yeniden kamu mülkiyetine alýnmasýný istiyor; hükümet eðitimi ve saðlýk hizmetlerini paralý hale getirirken, kamuoyu yüksek
gelirlilerin daha fazla vergilendirilip eðitime ve
saðlýða daha fazla bütçe ayrýlmasýný istiyor. Tüm
bu konularda, Muhafazakâr Parti Ýþçi Partisi'nin
daha da saðýnda. Dolayýsýyla, iktidar olma þansý
yok.
Liberal Demokratlar, savaþ baþladýðý güne kadar
savaþa karþý olan, saldýrý baþladýðý gün
"Askerlerimizi destekliyoruz" diyen ve bugün de
iþgalin devamýndan yana olan bir parti. Þu anda
var gücüyle "Biz savaþa karþýydýk" propagandasý
yapýyor ve bunu yutturabildiði ölçüde oylarýný
artýracak. Ama geçen seçimlerde %40 oy alan Ýþçi
Partisi'ne karþý, %18 oy alan Liberallerin hiçbir
þansý yok (bir seçimden diðerine bu kadar büyük
deðiþiklikler Türkiye'de çok olur, ama Ýngiltere'de
düþünülmesi bile mümkün deðildir).
Liberaller savaþa karþý olduklarý yalanýyla
oylarýný artýrmaya çalýþýrken, Muhafazakârlar iþi
tamamen ýrkçýlýða vurmuþ durumdalar. Hemen
hemen tüm propagandalarý göçmenler, ilticacýlar
ve yabancýlar hakkýnda. Baþka çaresi yok zavallýlarýn: bütün silahlarýný Tony Blair ellerinden aldý
çünkü. Özelleþtirmeyse, Blair daha çok
özelleþtiriyor; eðitim ve saðlýk hizmetlerini paralý
hale getirmekse, Blair bunu zaten yapýyor; büyük
þirketlerin çýkarlarýný savunmaksa, Blair daha iyi
savunuyor. Muhafazakârlarýn ýrkçý propagandasýna karþý da, Blair "Siz ýrkçýsýnýz" diyerek deðil,
"Yabancýlarýn gelmesini ben daha iyi engellerim"
diyerek cevap veriyor, yani ýrkçýlýða ýrkçýlýkla karþý
çýkýyor. Söz konusu olan tüm yabancýlar deðil
çünkü, Müslümanlar, siyahlar, yoksullar, savaþlardan ve iþkenceden kaçanlar.
Ülkede seçmenlerin yarýdan fazlasý savaþa ve
özelleþtirmeye karþýyken, savaþa ve büyük þirketlere deðil eðitime ve saðlýða bütçe ayrýlmasýndan yanayken, üç ana partinin üçü de bu talepleri
karþýlamazken, ne yapmalý?
Respect, savaþ karþýtý hareketin içinden doðan ve
bu soruyu cevaplamak için oluþturulan bir parti.
Otuz bölgeden aday çýkarýyor ve taþ çatlasa iki
tanesinin kazanma ihtimali var. Bunlardan birincisi, savaþa karþý olduðu için Ýþçi Partisi'nden ihraç
edilen milletvekili George Galloway. Ýlginçtir,
Galloway'in aday olduðu bölge, 100 küsur yýl önce
Ýþçi Partisi'nin ilk milletvekili Keir Hardie'nin
seçildiði, Doðu Londra'nýn en fakir bölgesi. O
zamanlar, dok iþçilerinin ve göçmen azýnlýklarýn
oturduðu, sendikacýlýðýn kalesi ve yine Londra'nýn
en yoksul bölgesiymiþ. Bugün artýk doklar zenginler için lüks konutlara dönüþtürülmüþ, ama
bölgede yine %40'ý Asyalý Müslüman olan göçmen
azýnlýklar ve iþçiler oturuyor. Galloway kazanýrsa,
yeni bir solun ortaya çýkýþýnýn ve Ýþçi Partisi'nin
hegemonyasýnýn tam da bu bölgede kýrýlmaya
baþlamasýnýn önemi sadece simgesel olmayacak.

Baðdat’ta 300 bin kiþi
iþgale karþý yürüdü
Baðdat'ýn ABD askerlerinin kontrolüne geçmesi ve
Saddam yönetiminin sona
ermesinin ikinci
yýldönümünde, Irak'ýn her
yerinde yüz binlerce
Iraklýnýn katýldýðý protesto
gösterileri düzenlendi.
10 Nisan'da Baðdat'ta 300
bin kiþi iþgale karþý
yürüdü. Baðdat'ýn
düþüþünün yýldönümünde
yapýlan gösteri, bundan iki
yýl önce Saddam
Hüseyin'in heykelinin
devrildiði meydanda
gerçekleþti. Gösteriye
katýlanlardan Þeyh
Muyyad el Kazari, Irak
parlamentosu ABD'den
Irak'ý terk etmesini isteyinceye kadar gösterilerin
devam edeceðini söyledi.
Göstericiler Saddam
Hüseyin'in bir an önce
yargýlanmasýný, ABD'nin
Irak'tan çekilme takvimi
belirlemesini, tutuklu
Iraklýlarýn serbest býrakýlmasýný talep etti.
Gösteriye katýlan 26
yaþýndaki Ahmed Abed,
'bu büyük gösteri
Iraklý'larýn kendi ülkelerini
koruyacak ve iþgal güçlerini Irak'tan atacak güce ve
inanca sahip olduklarýný
gösteriyor' dedi.
Müslüman Ulemalar
Birliði'nde Harith Al-Dahri
de, "Ýþgal güçlerinin bir an
önce ülkemizden gitmesini
istiyoruz." dedi.
Göstericiler, iki yýl önce
Irak'lýlarýn Saddam
Hüseyin'in heykelini
deviren meþhur televizyon
görüntülerine gönderme
yaparak bu sefer Bush ve
Blair'in kuklalarýný yaktýlar. Ayrýca Ramadi,
Bakuba ve Necef'te de gösteriler düzenlendi.

Direniþ devam
ediyor

eli silahlý bir grup teröristten ibaret olmadýðýný, direnenlerin El Kaide'nin Irak
dýþýndan gelmiþ üyeleri
olmadýklarýný, Irak
halkýnýn bu iþgali
istemediðini bir kez daha
görmüþ olduk. Yine iddia
edildiðini tersine, bu
eylemler Irak halkýnýn yeni
kurulan geçici hükümeti
bir çözüm olarak
görmediðini gösterdi. Irak
halký, tek çözümün iþgal
güçlerinin bir an önce
Irak'ý koþulsuz olarak terk
etmesi olduðunun farkýnda. Geçici hükümetin
seçilmesinin hemen ardýndan, iþgalin bir an önce

1958
yýlýndan bu
yana yapýlan
en büyük
gösterilerdi

Böylece, iddia edildiðinin
aksine, Irak'taki direniþin

Polonya askerini çekecek
Polonya hükümeti 2005 yýlýnýn sonunda askerlerini
Irak'tan çekeceðini açýkladý. Polonya'nýn Irak'ta 1700
askeri bulunuyor. Bugüne kadar 17 Polonyalý asker
öldürüldü. Savunma Bakaný Szmajdzinskitold, geri
çektikten sonra askerlerini bir daha Irak'a göndermeyeceklerini açýkladý.

sona ermesi talebiyle yüz
binler sokaklara döküldü.

Ýþgal hükümeti
çözüm olamaz
Ayný günlerde Teksas'taki
bir askeri üste konuþma
yapan Bush, Ta-labani
baþkanlýðýnda Ara-lýk
ayýna kadar görev yapacak olan geçici bir Irak
hükümetinin kurulmasý ile
Irak'ýn artýk istikrara
kavuþmaya baþladýðýný
söyledi. Bu sadece Bush'un
görüþü deðil, medya
tarafýndan da pompalanan
kocaman bir yalan.
Bush'un iddiasýna en iyi
yanýtý, bu gösterilerle yine
Irak halký verdi. Bugüne
kadar 100 bin Iraklý
öldürüldü ve rakam
giderek artýyor. Sadece
Felluce katliamýnda 16 bin
Iraklý katledildi. BM'in
yayýnladýðý bir rapora göre
savaþýn baþlamasýndan
sonra 1 milyon Iraklý baþka
ülkelere göç etmek zorunda kaldý. Bu koþullarda
demokrasiden ve istikrardan söz etmek ancak
gözünü petrol ve dünyaya
tek baþýna hakim olma
hýrsý bürümüþ katillerin
yapabileceði bir iþtir. Irak'a
gerçek demokrasinin
gelmesinin ve istikrarýn
saðlanmasýnýn tek koþulu,
sokaklara dökülen Irak
halkýnýn talep ettiði gibi
iþgal güçlerinin bir an önce
Irak'tan çekilmesi ve Irak
halkýnýn özgür koþullarda
kendi iradesi ile kendi
hükümetini seçmesidir.

Ýþgalle
gelen
açlýk
BM’nin yayýnladýðý
rapora göre, iþgalden
sonra Irak'ta açlýk
oraný beþ yaþýn altýndaki çocuklar arasýnda
iki katýna çýktý.
Ýþgalden önce bu oran
%4'tü. Bugün her dört
Iraklý çocuktan birinde
kronik beslenme yetersizliði var.
Raporu yazan BM
beslenme hakký
uzmaný Jean Ziegler,
bundan iþgal güçlerini
sorumlu tutarak,
"Amerika ve
Ýngiltere'nin Mart
2003'deki saldýrýsýnýn
ardýndan yetersiz
beslenen beþ yaþ altýndaki çocuk oraný
yüzde 4'ten yüzde 7'ye
yükseldi" dedi. Ýkinci
büyük sorunun çöken
su þebekesi olduðunu
belirterek “Ölümlerin
durmasý için iþgal sona
ermeli" dedi.
Ziegler ayrýca, iþgalle
birlikte çoðunluðu
kadýn ve çocuk 100 bin
Iraklý sivilin 'normalin
dýþýnda sebeplerle'
öldüðünü söyledi.

Bahreyn'de rejim ve Amerika karþýtý gösteri
25 Mart'ta Bahreyn'de
binlerce gösterici reform
talebiyle sokaklara
döküldü. 25 yýldan beri
diktatörlükle yönetilen
Bahreyn, Amerika'nýn
Ortadoðu'daki önemli ittifaklarýndan biri. Bahreyn'i
yöneten hanedan, Bush'un

"teröre karþý savaþ"ýný
destekliyor. Bahreyn Kralý
Þeyh Hamad El-Khalifa,
Amerika'daki baþkanlýk
seçimini kazanmasýnýn
ardýndan Bush’u ilk kutlayan Arap liderlerinden
biri. Gösteri yasaklanmasýna raðmen, 80 bin kiþi

katýldý. Gösteri bir Þii
muhalefet hareketi olan
Ulusal Ýslamcý Uzlaþma
Birliði tarafýndan düzenlendi ve sol kanat Ulusal
Demokratik Eylem Birliði
tarafýndan desteklendi.
Bahreyn'de, nüfusun
%70'ini oluþturan Þii

Müslümanlar, Sünniler
tarafýndan ayrýmcýlýða
uðruyor. Þiilerin haklarýnýn
tanýnmasý için baþlattýðý
gösteriler, Bahreyn'in
Amerika ile iliþkilerini
kesmesini talep eden gösterilere dönüþmüþ durumda.
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Þubat ayýnýn sonunda
Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü
Mübarek, sonbaharda
yapýlacak baþkanlýk seçimlerinde birden fazla kiþinin
aday olabilmesi için
anayasada gerekli deðiþikliklerin yapýlacaðýný açýkladý. 24 yýllýk Mübarek rejimi sýrasýnda hiç böyle bir
geliþme yaþanmamýþtý.
Mübarek 1981’de baþkan
seçildikten sonra rejim çok
baskýcý bir hale geldi. Tüm
muhalefet yok edildi, rejimi
eleþtiren herkes, hatta liberaller bile tutuklandý, iþkence
gördü ve öldürüldü.

Mübarek
rejiminin krizi
Son beþ altý yýl içinde
Mýsýr halkýnýn Mübarek
rejimine karþý olan tutumu
büyük bir deðiþim geçirdi.
Bundan on yýl öncesine
kadar hala rejimden bir
þeyler bekleyen halk, bugün
bu rejimin deðiþmesini
istiyor, çünkü fiyatlarýn ve
devletin baskýsýnýn artmasýndan dolayý öfkeli.
Tüm bu geliþmelere raðmen
Mübarek, kendisinin
önümüzdeki altý yýlda da
baþkan olacaðýný açýkladý.
Bu, insanlarýn öfkesinin

Mýsýr sallanýyor
daha da artmasýna neden
oldu.

Mýsýr'da yeni hareket
2000 yýlýndan bu yana
Mýsýr, politik anlamda da
büyük bir deðiþim geçiriyor. Filistin'deki Ýntifada ve
Irak'taki savaþ yeni bir politizasyon dalgasý yarattý.
2000 yýlýnýn Eylül-Ekim
aylarýnda gerçekleþen
Ýntifada'nýn ardýndan
Mýsýr'da binlerce üniversite
öðrencisi kendiliðinden
sokaklara döküldü.
2000’den önceki 20 yýl
Mýsýr'da böyle gösteriler
olmamýþtý. Bu eylemlerin
sonucunda Dayanýþma
Komiteleri kuruldu.
Bir süre sonra Irak'ta
savaþýn baþlamasýyla yeni
bir protesto dalgasý ortaya
çýktý. 20- 21 Mart 2002'de,
Amerika'nýn Irak'a

girmesinin ertesi günü
Mýsýr tarihinin en büyük
gösterileri gerçekleþti. 50
bin Mýsýrlý Kahire'deki El
Tahrir meydanýnda gösteri
yaptý. Ýkinci gün düzenlenen gösteriye polis saldýrdý.
Bu sefer göstericilerin öfkesi
hükümete yöneldi ve halk
Mübarek'in resimlerini yýrttý.

hayal kýrýklýðýna uðramasýna neden oldu. Bunun üzerine hükümet neo-liberal
politikalarý daha hýzlý bir
þekilde uygulama çabasýna
giriþerek, özelleþtirmeleri
hýzlandýrdý. Sonuç olarak
bugün Mýsýr halký, tüm
sorunlarýn kaynaðýnýn
Mübarek olduðunu
düþünüyor.

Ekonomi ve
rejimin krizi

Ýþçi sýnýfý

1991 yýlýnýn Mayýs ayýnda
Mýsýr hükümeti IMF ile
anlaþma imzaladý. Halk
ekonominin iyiye gitmesini
beklerken, durum daha da
kötüleþti. Devletin ihracat
giriþimleri tamamen
baþarýsýz oldu. Yatýrýmlar
azaldý. Durgunluk baþladý,
iþsizlik arttý, fiyatlar yükseldi. Bu, halkýn Mübarek rejimi konusunda büyük bir

Emperyalizme ve savaþa karþý

Üçüncü Kahire Konferansý
Ana sloganý, "Filistin ve
Irak'ý destekliyoruz,
Küreselleþme,
Emperyalizm ve
Siyonizme karþý çýkýyoruz"
olan Üçüncü Kahire
Konferansý 25-27 Mart tarihlerinde Mýsýr Gazeteciler
Sendikasý'nda toplandý.
Yaklaþýk 1500 kiþinin
katýldýðý konferansta
Avrupa, Latin Amerika,
Güney Afrika ve
Ortadoðu'dan aktivistler
vardý.
Bu konferansýn baþarýlý
olmasýný saðlayan üç unsur
vardý. Birincisi, konferansa
katýlan insan sayýsýnýn çokluðu. Yüzlerce aktivist
Bush'un iþlediði suçlarý

kýnayan, Irak'taki ve
Filistin’deki direniþi
destekleyen konuþmalar
yaptý.
Ýkincisi, Konferansýn
radikalliðiydi.
Yayýnlanan deklarasyonda;
1-Irak, Filistin ve
Lübnan'da devam eden
direniþe koþulsuz destek
ve dayanýþma,
2-Amerika ve siyonizmin
bölge hakkýndaki tüm
planlarýnýn istisnasýz reddi,
3- Bölgedeki direniþi kýrmak için yapýlan tüm giriþimlerle mücadele etmek,
gibi noktalar vurgulandý.
Üçüncüsü ise, bu yýlki
konferansta, Mübarek'i ve

onun diktatör rejimini
kýnayan çok sayýda Mýsýrlý
katýlýmcýnýn olmasý. "Arap
halkýnýn demokrasi
mücadelesinin desteklenmesi" üzerine yapýlan
tartýþma, Mýsýr'lý iþçilerle
ve köylülerle dayanýþma
konusunda yapýlan canlý
bir tartýþmaya dönüþtü.
Ayrýca konferans, 400
öðrenciye bir araya gelme
ve direniþin bir sonraki
adýmýný tartýþma fýrsatý
verdi. Nasýr'ýn partisini,
Müslüman Kardeþler'i, ve
hatta sosyalistleri
destekleyen öðrenciler
Mübarek rejimini
devirmek için ortak eylem
çaðrýsý yaptýlar.

Kahire Konferansý’nýn ardýndan
Konferans’tan bir hafta
sonra 400 öðrenci, reform
talebiyle Kahire'deki Al
Azhar Üniversitesi'ne
yürüdü. Ayný gün
Kahire'deki Ain al-Shams
ve Helvan üniversitelerinde bin öðrenci gösteri yaptý.
Gösteriler Nil
Deltasý'ndaki Kafr alSheikh ve Mansoura
üniversitelerine yayýldý.

sayý: 235z sosyalist iþçi z

Kahire Amerikan Üniversitesi’nde gösteri yapan ve
Bush'a ve yoksulluða karþý
slogan atan 800 öðrenciye
polis saldýrdý.
Ayrýca, Mübarek rejiminin sona ermesini istemek, oðlunun baþkan
olmasýna ve hükümetin
neo-liberal saldýrýlarýna
karþý çýkmak için Kifaya
(Yeter) adý verilen yeni
kampanya baþladý.

DÝRENEN
FÝLÝSTÝN
Siyonizm, Ýsrail ve Ýntifada
Doðan Tarkan - Roni Margulies
Z Yayýnlarý - Karakedi Kitabevi’nde bulabilirsiniz

Ülkede giderek büyüyen
huzursuzluðun etkisi Mýsýr
sýnýrlarýný aþýyor. Ýþçilerin,
köylülerin ve demokrasi
talebiyle sokaða çýkan
aktivistlerin düzenlediði
gösteriler Mübarek'e ve
aslýnda her yerdeki neoliberal küreselleþmecilere
meydan okuyor. Ýþlerini
savunan iþçiler ve topraklarýný korumaya çalýþan
köylüler, amaçlarýnýn,
demokrasi mücadelesi
verenler ve savaþ karþýtý
hareketin aktivistleriyle
ayýný olduðunu görüyorlar.
Mýsýr özelleþtirme ve kapitalist küreselleþme
taraftarlarý için bir laboratuardý. Bu deney Mýsýr
halkýna çok pahalýya mal
oldu.

Mýsýr iþçi sýnýfý içinde
Mübarek hükümetine karþý
giderek büyüyen bir öfke
var. Geçtiðimiz altý ay
içinde gerçekleþen gösterilerin sayýsý, neredeyse son
beþ yýl içinde gerçekleþen
gösterilerin sayýsýna eþit.
Ekonomik durgunluk
nedeniyle bir çok fabrika
kapanýyor ve iþçilerin sosyal
haklarý ellerinden alýnýyor.
Þu anda devam eden en

önemli grevlerden biri
asbest iþçilerinin grevi.
Asbest kansere neden olan
çok tehlikeli bir madde.
Devlet Mýsýr'da asbest kullanýmýný yasakladý.
Dolayýsýyla fabrika artýk
çalýþmýyor.
Þu anda bu fabrikada
çalýþan 50 iþçi fabrikayý iþgal
etmiþ durumda.
En çarpýcý grevlerden biri
de çimento fabrikasý iþçilerinin grevi. Üç günlük
grev sonunda iþçiler fabrikanýn özelleþtirilmesini
engelledi.
Grev ve gösterilerin zayýf
noktasý ise, tek bir fabrikayla sýnýrlý kalýp birleþememeleri.

Köylü protestolarý
1950'de yapýlan toprak
reformundan sonra
köylüler sistemden mem-
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nundu. Son on yýl içinde,
toprak kiralarý arttý,
kiralayan köylülerin haklarý
ellerinden alýndý. Bu, toprak
isteyen köylülerin ayaklanmasýna yol açtý. 1997'de
köylü ayaklanmasýnýn
ardýndan 7 bin köylü tutuklandý, 100 köylü öldürüldü.
Hareket yenildi ve toprak
kiralarý inanýlmaz ölçüde
arttý.
Atýlan son adým ise, bu
topraklarýn, eski sahipleri
tarafýndan geri alýnmasýna
izin verilmesi oldu.
Geçtiðimiz ay Mýsýr'ýn iki
köyünde köylüler toprak
sahiplerine karþý silah kullanarak topraklarýný korumayý baþardý. Bugünlerde
yeni bir köylü hareketinin
baþlamasý çok büyük bir
olasýlýk.
Þu anda Mýsýr'da iki tür
hareket var: Aktivistler
tarafýndan sürdürülen politik ve ekonomik mücadele.
Yapýlacak en önemli iþ, bu
iki hareketin birleþmesini
saðlamak.
Bu, aktivistlerin iþçi ve
köylüler arasýnda örgütlenmesi, iþçilerin de kendi
mücadelelerinin politik
mücadele ile yakýndan baðlý
olduðunu görmeleri
anlamýna geliyor.

Ne dediler?
“Mýsýr sallanýyor, bütün
Arap dünyasý sallanýyor.
Mübarek Mýsýr halkýnýn
durumunu daha da
kötüleþtirdi. Ýnsanlar
yaþayabilmek için iki ya
da üç iþte çalýþmak
zorunda. Rejimin,
Bush'un savaþýný desteklemenin yaný sýra Ýsrail’le
iþbirliði yapmasý insanlarýn öfkelenmesine yol
açýyor. Irak direniþinin ve
dünya savaþ karþýtý
hareketin her baþarýsý,
Mýsýrlý köylülerin, iþçilerin, yoksul halkýn
baþarýsýdýr. Kahire
Konferansý kapitalist
küreselleþmecilerin Irak,
Filistin, Suriye, Lübnan,
Mýsýr ve dünyanýn geri
kalaný hakkýndaki planlarýnýn içinde bir dikendir".
Sotiris Kontogiannis
Yunanistan Savaþý
(Y
Durdur Koalisyonu)
"Amerika Irak'ý iþgal
etmeye 30 ülkeyle birlikte baþladý, þimdi ise
sadece 15 ülke kaldý.
Koalisyon güçlerinin
Irak’taki durumu hiç de
parlak deðil. Ýþgalciler
saldýrýda deðil, savunmadalar. Üçüncü Kahire
Konferansý'nda birinci
konferansta olduðumuzdan daha güçlüyüz".
John Rees (ÝÝngiltere
Savaþý Durdur
Koalisyonu)
"Kudüs'ün özgürleþmesi,
Kahire halkýnýn özgürleþmesiyle baþlar".
Kamal Kahlil (Mýsýrlý bir
sosyalist)

8z sosyalist iþçiz sayý: 235

"Unutmayýn biz
1980'li yýllar tüm dünyada emekçilerin ve solun
geri çekildiði, yenilgiler ve
daðýnýklýk yaþadýðý bir dönemdi. 1999 yýlýnýn Kasým
ayýnda Seattle'da patlayan
anti kapitalist hareket yeni
bir umudun, tüm dünya
emekçilerinde yeni bir canlanmanýn ve kazanma duygusunun yeþermesini
saðladý.
Anti kapitalist hareket
Seattle'dan beri dünyayý
sarsmayý sürdürüyor.
Bizler, Devrimci Sosyalist
Ýþçi Partisi çatýsýnda
mücadele eden sosyalistler,
neredeyse parti yaþamýmýzýn yarýsýndan uzun bir
süredir anti kapitalist
hareketin örgütlenmesi,
daha büyük, daha çeþitli ve
daha aktif bir hareketin
inþa edilmesi için mücadele ediyoruz.

Peki bu hareket
gerçekten de
anti kapitalist mi?
Bu hareketin en iyi tanýlamasý anti kapitalist olmalýdýr. Bunun nedeni, sadece, hareketin eylemcilerinin çoðunluðunun kapitalizmi yerinden etmenin
mümkün ve hatta belki de
arzu edilir olduðunu
düþünmeleri deðil.
Hareket, her þeyden önce,
sistem karþýtý bir hareket.
Sadece belirli memnuniyetsizlikler ya da meselelerle
ilgili kampanyalar düzenlemiyor. Çok farklý adaletsizliklerle ve tehlikelerin
birbiriyle baðlantýlý olduðunun farkýnda olarak
hareket ediyor. Sistem
hakkýnda geliþen bu bilinç,
hareketi her þeyden çok
karakterize ediyor. Üstelik
hareketin sistem karþýtý
odaðý Þubat 2002'deki 2.
Dünya Sosyal Forumu'nda
yayýmlanan Sosyal
Hareketler çaðrýsý metninde þöyle açýkça ifade
ediliyor:
Halkýn gereksinim ve
beklentileri üzerinde sermaye ve ataerkilliðin çýkarlarýný kollayan cinsiyetçilik, ýrkçýlýk ve þiddet üzerine kurulu bir sisteme
karþý direniþ ve mücadelelerimizden büyük bir birlik
inþa ediyoruz.
Hareket þu türden sayýsýz
ilgi alanýna sahip: yaðmur
ormanlarýnýn korunmasý
için faaliyet, üçüncü dünyada ilkel çalýþma koþul-larýnda çok düþük ücretlerle
iþçi çalýþtýran þirketlere
karþý mücadele, kendi
doðal kaynaklarýný satýþa
çýkaran bir yoksul ülkede
uluslararasý sermaye yatýrýmlarýnýn birden hatýrý

sayýlýr düzeyde artmasýna
yol açabilecek ticaret ve
kalkýnma politikalarýna
karþý birlikte tavýr, göçmen
iþçilerin haklarýnýn savunulmasý, uluslararasý mali
spekülasyonlara kýsýtlamalar getirmek için kampanyalar, yoksul ülkelerin
borçlarýnýn silinmesi için
yürütülen kampanyalar,
çevreciler, hayvan haklarý
savunucularý, uzayýn
silahlanmasýna karþý kampanyalar, çocuk emeðinin
sömürülmesini engelleme
faaliyetleri. Fakat anti kapitalist hareketin üstünlüðü
tam da burada. Sadece bu
alanlar ve sorunlarla ilgili
lokal kampanyalar yapmýyor, bütün kampanyalarý,
sorunlarýn kaynaðýna, kapitalizme karþý birleþitiriyor. Bu yüzden eylemciler
"Kapitalizm öldürür, kapi talizmi öldürelim" ve "Biz
anti kapitalistiz" sloganlarýný atýyor.

Bu durumda anti
kapitalist hareketin
Türkiye'de var
olduðu söylenebilir
mi? Yoksa biz hayal
mi kuruyoruz?
Uluslararasý devasa bir
hareket kategorilere ayrýlamaz. Bu hareket çok yönlü
ve çeþitli. Hareketin niteliðini belirleyen zaten bu
çeþitliliði. Bu hareket baþladýðýndan beri Ekvator'daki
ayaklanmalardan, Arjantin,
Güney Afrika ve Nijerya'daki genel grevlere, Brezilya'da topraksýz köylülerin
kitlesel protestolarýna,
Norveç'te kamu iþçilerinin
grevine, Almanya'da iþçilerden gelen yaygýn grev
tehditlerine tanýk olundu.
Bunlar, Londra, Seattle,
Washington ve diðer bir
dizi kentte düzenlenen sokak gösterileri kadar, dünya kapitalizminin dinamiðine karþý duyulan bir tepkinin ifadeleriydi.
Mezarda emeklilik yasasýna karþý Ankara'da
"Kahrolsun IMF!" diye
baðýran Emek Platformu
üyesi 300 bin kiþiyi de bu
açýdan deðerlendirmek
gerekiyor. Seattle da,
Endonezya, Arjantin ve
Türkiye de küresel sermayenin neo liberal
saldýrýlarýnýn dayanýlmaz
tahribatlarýna karþý patlayan bir ve ayný öfkenin
parçalarýdýr. Üstelik bu
öfkenin örgütlenme þekillerine deðil de, öfkeyi ifade
eden politik sloganlara
bakarsak benzerlik daha
da berraklaþýr. "Kapitalizm
öldürür, kapitalizmi

öldürelim!" sloganýyla,
"IMF mezara halk iktidara!" sloganý arasýnda
hiçbir fark yoktur. Bu yüzden Cenova'da katledilen
Carlo hem Arjantin'deki
grev gözcüleri hem de
sahte sendika yasasýna
karþý direnen KESK üyesi
iþçiler tarafýndan eylemlerde anýldý. Tüm
mücadeleler birbirinden
esinleniyor. KESK temsili
olarak bir kaç anti kapitalist eyleme doðrudan
katýldý. DÝSK ve KESK 9
Kasým 2001'de gerçekleþen
dünya çapýndaki DTÖ
protestosuna 40 bin kiþilik
bir Ankara mitingiyle yanýt
verdi.

Hareketin kazanma
þansý var mý?
Anti kapitalist hareket
kazanma gücüne gerçekten
de sahip. Hareket, zaten
kazanarak ortaya çýktý.
Seattle'da Dünya Ticaret
Örgütü toplantýsýný bloke
etti, toplantý delegelerini
karar alamaz hale soktu.
Geçtiðimiz yýl, DTÖ

Cancun toplantýsýnda tam
bir hezimet yaþadý.
Fakat anti kapitalist hareketin kazanýmlarýný sadece
toplantý blokajlarýna ve
DTÖ'nün ipliðini pazara
çýkarmasý gibi teþhir yeteneðine indirgemek doðru
olmaz. Anti kapitalist
hareketin iki önemli yaný
var: ilki, savunma durumunda deðil, taarruz ediyor. Kapitalizmin kulelerine doðrudan eylemlerle
ve birleþik ve kitlesel bir
biçimde yükleniyor.
Kapitalizmin dinamiklerne karþý harekete geçiyor.
Ýkincisi ise, politik olarak
sorunlarýn kaynaðýný kapitalizmde görüyor. Politik
olarak kapitalist fikirlerden
çok daha üstün olan ve hegemonya kurabilen fikirleri
dinamik bir tartýþma
sürecinin üzerinden hakim
kýlýyor.
Hareketin kapitalizme
yýkýcý darbeyi vurabilmesi
içinse alýnmasý gereken
daha çok yol var. Herþeyden önce örgütlü iþçi
sýnýfýnýn hareketin içine
milyonlar halinde akmasý

"Kapitalizm öldürür, kapitalizmi öldürelim!" sloganýyla, "IMF
mezara halk iktidara!" sloganý
arasýnda hiçbir fark yoktur.
Tüm mücadeleler birbirinden
esinleniyor.

gerekiyor.

Hareket içinde iþçi
sýnýfýnýn rolü nedir?
Hareket baþlangýcýndan
beri iþçi sýnýfýnýn içinde yer
aldýðý bir eylem ve tartýma
platformu olarak düþünülebilir. Seattle, Quebec, Cenova, Barselona ve Sevilla
eylemlerinde örgütlü iþçi
sýnýfýnýn varlýðý eylemlerin
en belirgin özelliklerinden
birisiydi. Dünyada ve Türkiye'de savaþ karþýtý eylemlerde, özellikle Türkiye'deki tüm savaþ karþýtý merkezi gösterilerde örgütlü
iþçi sýnýfýnýn ve sendikalarýn rolü çok belirleyiciydi.
Ýþçi sýnýfýnýn harekete
katýlmasý iki iþlevi ayný
anda görüyor:
Sendikacýlarýn farkýna varmaya baþladýðý gibi, anti
kapitalist hareketin ortaya
çýkýþý, örgütlü iþçi sýnýfýna,
neo liberal saldýrýlara karþý
daha geniþ bir koalisyonun
parçasý olarak yeniden hücum eden tarafta yer alma
olanaðý saðladý. Diðer yandan da büyük sendikalarýn
dahil olmasýyla anti kapitalist gösteriler, aksi durumda sahip olamayacaklarý bir toplumsal aðýrlýk
kazandý.

Peki bu hareket
ortak politikalara
sahip mi?
Bunun tersini düþünmek
tümüyle yanlýþ olur. Dünya Sosyal Forumu'yla birlikte, bizim "hareketlerin
hareketi" dediðimiz ortak
bir tartýþma platformu
oluþtu. Bu sadece bir tartýþma platformu deðil. Dünya

Sosyal Forumu ayný zamanda merkezi eylem ve
kampanyalarýn tartýþýlarak
belirlendiði bir zemin
yaratýyor. 15 Þubat 2003'te
yüzlerce kentte düzenlenen savaþ karþýtý gösteriler
bu hareketin ne kadar
ortak politikalara sahip
olduðunu gösteriyor.

Savaþ karþýtý
küresel harekete
anti kapitalist
diyebilir miyiz?
11 Eylül Bush'a savaþ
ilaný için arayýp da bulamadýðý fýrsatý sunarken,
anti kapitalist hareket kýsa
bir durgunluk ve tartýþma
dönemi geçirdi. Hareketin
sesi önce ABD'den duyuldu. Saldýrýdan birkaç gün
sonra Amerika'daki savaþ
karþýtý binlerce aktivist
Washington ve New
York'ta gösteri yaptý.
Bush'un, þirketlerin küreselleþmesinin çocuk emeðinin sömürüsünü yoðunlaþtýrma evresinden, çocuklarýn misket bombalarýyla
öldürülmesi evresine bir
köprü olduðunun görülmesi, 11 Eylül'den sonra,
anti kapitalist hareketin
kampanyacý, yenilikçi ve
birleþik tüm enerjisinin
savaþ karþýtý harekete
biçim ve ilham vermesini
saðladý.
Fakat bu savaþ karþýtý
hareketin anti kapitalist
olduðunu iddia etmek
deðildir. Küresel savaþ
karþýtý hareket, küresel anti
kapitalist hareketin yarattýðý politik zeminden üremiþtir. Ama içinde anti
kapitalist olmayan çok

sayý: 235 z sosyalist iþçi z
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kazanacaðýz"

sayýda bileþeni de barýndýrmaktadýr.

Savaþ karþýtlýðýnýn
hümanist bir
hareket olduðu
söylenebilir mi?
Böyle bir iddia hareketi
hafife almak olacaktýr.
Kuþkusuz savaþ karþýtý
hareketin içinde hümanist
idealleri nedeniyle yer
alanlar da var. Ve iyi ki de
varlar. Ama hareketin
içinde ABD'yi yenmenin
dünya devrimleri için bir
kapý açýlabileceðini düþünen anti emperyalistlerden,
ABD'nin Irak'ta yenilmesinin küresel sermayeye
karþý küresel bir zafer
kazanmak anlamýna geleceðini düþünen devrimcilere kadar sayýsýz politik

odak var. Üstelik kim
hangi gerekçeyle olursa
olsun savaþ karþýtý harekete katýldýðýnda, hýzla bir
tartýþma sürecine giriyor
ve kapitalizmin sadece
borsa ve þirket öðelerinden
ibaret olmadýðýný, devlet,
silahlanma ve savaþlarýn
kapitalizme kopmaz bir
biçimde baðlý olduðunu
tartýþmaya baþlýyor.

Hareket sadece bir
protesto özelliðine
sahip deðil mi?
Hareketin en önemli özelliklerinden birisi kitlesel
protestolar. Protestocu
olup olmamak sadece hareketin belirleyeceði bir þey
deðil. Hareket içinde yer
alan, örgütlenen sosyalist
anti kapitalistlerin güçlen-

Türkiye’de aþaðýdan
sosyalizmin tarihi:
DSÝP
Kuruluþunun 25 Nisan 1995’de
kamuoyuna duyuran DSÝP, kuruluþundan önce de sonra da daima
aþaðýdan sosyalizm gekeneðini
savundu. Bu gelenek Karl
Marks’ýn “Komünist Manifesto”da
belirttiði gibi “sosyalizm iþçi
sýnýfýnýn kendi eseri olacaktýr”
fikrine ve “hiç bir parti iþçi sýnýfý
adýna hareket edip iktidarý ona
devredemez” pratiðine dayanýr.
Bu nedenle halklar adýna kurtarýcý
davranan, iþçi sýnýfýna akýl veren
herhangi bir gelenkel hiç bir baðý
yoktur DSÝP’in.
80’li yýllarda bir aray gelen bir

mesi ve hareketin geniþ
yelpazesini politik olarak
etkileme yetenekleriyle
ilgili. Yine de her þeyden
önce protestolarýn, kitlesel
eylemlerin yarattýðý etkinin
boyutlarýný görmek gerek.
Hareket bu özelliði
sayesinde kapitalizmin ve
savaþ çýlgýnlarýnýn iki yüzlülüðünü gözönüne serdi.
Ayrýca bu türden birleþik
ve kitlesel eylemler katýlýmcýlarýna inanýlmaz bir
mücadele isteði aþýlar.
Üstelik bir eylem ne kadar
kitleselse kazanma þansý ve
"þimdi baþka neler yapabiliriz?" sorusu o denli çoðalmaya baþlar. Londra'da 15
Þubat'ta iki milyon kiþi
savaþa karþý yürüdüðünde,
hem "Ýki milyon yetmez 20
milyon gerekiyor" diyebilmek hem de "protesto

grup devrimci stalinizmle ve onun
dayattýðý örgütsel anlayýþla
hesaplaþarak devrimci sosyalizme
yöneldiler. Yaptýklarý iþin zorluðunu, hem stalinizmin dünya
çapýndaki yaygýnlýðýný ve
meþruiyetini, hem de 12 Eylül
darbesini göz önüne aldýðýmýzda
anlayabiliriz. Stalinizme hesaplaþmanýn vardýðý yol devrimci
geleneðin önemli köþe taþlarýndan biri olan Troçki ve onun fikirleriydi. Bu nedenle DSÝP kuruluþunda kendini, Türkiye’deki ilk
Troçkist parti olarak ilan etti.
DSÝP’in kuruluþundan önce de
Sosyalist Ýþçi örgütlenmesini
oluþturan kadrolar, sýrasýyla: yurt
dýþýnda yayýnlanan Sosyalist Ýþçi
dergisi ve Sosyalist Tartýþam
kitap dizisi, Türkiye’de yayýnlanan
Ýþçiler ve Toplum dergisi, Ýþçiler
ve Politika dergisi, aylýk Sosyalist

yürüyüþünden baþka bir
þey, örneðin askeri sanayi
komplekslerini de kapsayan genel grevler örgütlemek gerekir" demenin olanaðý doðar. Bu kitlesel eylemlerin toplumun geri
kalaný üzerinde yaratacaðý
politik hakimiyetse kitle
gösterilerinin bir baþka
önemli kazanýmýdýr.

Hareket bu kadar
eleþtirilmeyi hak
ediyor mu?
Anti kapitalist harekete
solun bir çok kesimi en
baþtan beri þüpheyle yaklaþtý. Hareket çeþitliliðinden, beyaz olmasýndan,
Avrupai olmasýndan
tutalým da iktidarsýz, politikasýz, gevþek ve sistem içi
olmaya kadar bir dizi eleþ-

Ýþçi dergisi, iki haftalýk Sosyalist
Ýþçi gazetesi ve aylýk
Enternasyonal Sosyalizm dergisi
ile aþaðýdan sosyalizm
geleneðinin fikirlerini yayamaya
çalýþtýlar. Teorisinin ve politikasýnýn temeline iþçi sýnýfýný alan

tiriye maruz kaldý. Kýsacasý
sol harekete burun kývýrdý.
Hareketle arasýna hep bir
keskin mesafe koydu.
Hareketin üstünlüðünün
çeþitliliðin birliðini saðlamasýndan geçtiðini kavramadý. Ortadoðu'da, Afrika'da ve Japonya'da da
örgütlenen bir hareketin
beyaz olmasýnýn imkansýzlýðýný göremedi.
"Kapitalizmi öldürelim"
sloganýyla gösteriler
örgütleyen milyonlara
"Iktidarsýz" suçlamasýný
yapýþtýrmanýn komikliðini
algýlayamadý. G8'lerin,
DTÖ'nün ve IMF'nin dahi
toplantýlarýnda görüþlerini
dikkate almak zorunda
kaldýðý, bir harekete politikasýz suçlamasýnýn saçmalýðýný anlayamadý.
Hareket içinde sað fikirleri, reformcu fikirleri savunanlar elbette var. Ama
tersinin olmasýný beklemek
kolaycýlýk olur.
Unutmamalýyýz ki anti
kapitalist hareket, geleneksel solun 1980'lerdeki yenilgiler ve Sovyet Bloku'nun çökmesinin yarattýðý
kafa karýþýklýðý yüzünden
zayýfladýðý bir ideolojik
iklimde ortaya çýktý. Üstelik reformizm, parti bürokrasinin deðil, ezilenlerin
gerçek yaþam koþullarýnýn
sonucu olan bir karmaþýk
fikirler bütünü olarak kararnamelerle ortadan kaldýrýlamaz. Reformizmle
mücadele etmek, tartýþmak
gerekiyor. Anti kapitalist
hareket bu açýdan müthiþ
olanaklar sunuyor. Çünkü
hareketin bütün renkleri
birlikte mücadele derken,
hareketin yarattýðý tartýþma
platformlarýnda da birlikte
tartýþma olanaðý doðuyor.
Hareket çok genç. Sadece

DSÝP, özünde ilerici olan tüm
muhalefet hareketlerini destekledi ve içinde yer almaya çalýþtý. Bir
dizi temel konuda DSÝP, tüm soldan farklý tutum aldý. Örneðin;
Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesini koþulsuz destekledi En aðýr
milliyetçi koþullarda Kürt halkýnýn
yanýnda yer almaktan geri adým
atmadý. Kýbrýs konusunda asýl
sorunun adadaki Türk ordusunun
iþgali olduðunun altýný çizdi.
Kamu çalýþanlarýnýn uzun yýllar
boyunca iþçi sýnýfýnýn bir parçasý
olduðuna iþaret etti. Her türlü
ulusalcýlýktan ve milliyetçilikten
uzak durdu ve bu fikirlere karþý
mücadele etti.
80’li yýllarýn ikinci yarýsýndan
itibaren yükselen iþçi sýnýfý
mücadelesi içinde olabildiðince
yer alan DSÝP, 90’lý yýllardaki
kamu çalýþanlarýnýn mücade-

yaþý açýsýndan deðil, eylemcilerinin yaþ ortalamasý
açýsýndan da böyle. Eylemlere, forum süreçlerine
bakanlar harekette kadýnlarýn ne kadar öne çýktýðýný, sayýsýz kampanyanýn
sözcüsünün kadýnlardan
oluþtuðunu görebilir. Bu,
eski solla arasýna mesafe
koyan bir hareket.
Anti kapitalist hareketle
birlikte radikalleþen aktivistlerin bir kaç temel
ortak noktasý var:
1. Hiyerarþiden nefret
etmekteler, sýnýrsýz bir
inisiyatif almaktalar,
2. Doðrudan eylemden
yanalar ve eylem için
örgütleniyorlar,
3. Militanlar,
4. Ezilenlerin uluslararasý
dayanýþmasýndan yanalar,
5. Tutucu ve hantal aygýt
ve fikirlerle ilgilenmiyorlar,
6. Entel-lektüel ilgi alanlarý çok geniþ ve mücadele
konusu yapmak istedikleri
sýnýrsýz sorun tespit ediyorlar,
7. Aþaðýda mücadele
ediyorlar ve birleþik
mücadeleden yanalar.
Ýþte DSÝP bu aktivistlerle
birleþmek için, bir yandan
hareketin taleplerinin kazanmasý ama öte yandan
da hareket çok daha yaygýnlaþtýðý oranda yeni bir
kitle partisinin oluþmasý
için de hareketin örgütlenmesine çalýþýyor. Yeni,
reformlar için radikal biçimde mücadele eden,
ezilenlerin umudunun
temsilcisi olmayý baþarma
potansiyellerine sahip olan
kitlesel bir solun oluþmasý
DSÝP'in de misyonunu yerine getirmesi anlamýný
taþýyacaktýr.

lesinde hareketin çýkarlarý için
çalýþtý.
90’lý yýllarýn sonunda ortaya
çýkan anti-kapitalist hareket ile
birlikte Türkiye’de birlik, çeþitlilik,
direniþ odaðýný güçlendirmeye
çalýþtý. Türkiye’de hareketin yükseliþine her türlü katkýda bulundu.
Ve son bir kaç yýldýr savaþ karþýtý
hareketin inþasý için mücadele
ediyor DSÝP. ABD iþgaline karþý
dünya çapýnda hareketin ve
direniþin güçlenmesinin þu anki
en önemli mesele olarak görüyor
ve ABD emperyalizminin yenilgisinin büyük devrimci olanaklar
yaratacaðýný söylüyor. Aþaðýdan
sosyalizm geleneðinin etrafýnda
artýk uzun yýllara dayanmýþ
deneyimiyle DSÝP, kayýtsýz þartsýz
ezilenlerle, farklý olanlarla birlikte
mücadelesine devam ediyor.
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Doðan TARKAN
Temmuz ayýnýn ilk günlerinde Ýskoçya’da
dünyanýn en geliþmiþ
ekonomisine sahip 8
ülkenin devlet baþkanlarý
toplanacak. Bu sekiz ülke,
ABD, Kanada, Rusya,
Japonya, Almanya,
Ýngiltere, Fransa ve Ýtalya’dan oluþuyor.
Ýngiltere ve Ýskoçya’da bu
gösteriye karþý
“Kapitalizmi Tarih Yap”
adlý bir giriþim kuruldu.
Bir dizi gösteri, toplantý
düþünülüyor.
“Kapitalizmi Tarih
Yap”ýn önderliðinde yer
alanlarýn bir kýsmý
dünyadaki en önemli savaþ
karþýtý hareketlerden birisi
olan Savaþý Durdur
Koalisyonu’nun bu kampanya içinde yer almasýný
istemediklerini söylüyorlar
ve Ýskoçya’da yapýlacak
gösterilerde savaþ
karþýtlýðýnýn öne çýkarýlmamasýný talep ediyorlar.
“Kapitalizmi Tarih
Yap”ýn kimi yöneticilerinden gelen bu önermeye raðmen savaþ karþýtlarý
bütün güçleri ile G8 liderlerine karþý Ýskoçya’ya
gidecekler.
Herþeyden önce G8 asýl
olarak küresek sermayenin
önde gelen temsilcilerinin
toplantýsý ve içlerinden 2’si
þu anda fiilen Irak’ý iþgal
etmiþ durumda, NATO
üyesi olan 6’sý ise
Afganistaný’ý iþgal etmiþ
durumda. Rusya’nýn
Çeçenistan savaþý ise
biliniyor. Fransa, ABD ve
Ýngiltere Lübnan’ý tehdit
ediyor, ABD Ýran ve
Suriye’yi tehdit ediyor.
Yani kýsacasý G8
ülkelerinin tamamý gýrtlaklarýna kadar savaþa batmýþ
durumdalar ve bu durumda onlarýn emperyalist
saldýrganlýklarýna karþý sesimizi yükseltmek en önde
gelen görev.
2003 yýlýnda yükselen
savaþ karþýtý hareket tarihin en büyük yýðýnsal
hareketi oldu. Þimdi kimileri bu hareketin geri çekilmekte olduðunu ve artýk
asli görevin savaþa karþý
olmak deðil, küresel sermayenin sosyal konulardaki saldýrýlarýna karþý direnmek olduðunu söylüyorlar.
“Kapitalizmi Tarih Yap”
içindeki tartýþma aslýnda
hareketin her yerinde,
Türkiye’de de tartýþýlýyor.

Hareket geriliyor mu?
Önce bu soruya cevap
vermek gerekiyor.
Eðer sokaða, eyleme
çýkanlarý 15 Þubat 2003 ile
karþýlaþtýrýrsak evet ama 15
Þubat hareketin en yüksek
noktasý, dolayýsýyla sürekli
o düzeyde ilerlemesi
mümkün deðil.
Savaþ karþýtý hareket 19
Mart’ta ne denli güçlü,
canlý ve ses getirici
olduðunu gösterdi.
Hareket Irak’a saldýrý
baþlamadan önce savaþý
durdurabileceðini
düþünererek sokaða çýktý.
Savaþ karþýtlarýný bu
nedenle sadece “insani

Savaþ karþýtlýðý ve
anti emperyalizm
ABD ve müttefikleri somut bir biçimde yeni bir ülkeye saldýrmaya kalktýðý
takdirde savaþ karþýtý hareketin ne denli muazzam olduðunu görebiliriz

yenilmediði koþullarda
gerçekleþti.
ABD için Irak yenilgisi
giriþtiði hegemonya
savaþýnda çok aðýr bir
darbe olacaktýr.
ABD Vietnam’da
yenildiðinde iki kapitaþist
kutuplu bir dünyada Batý
Blokunun lideriydi. Bu
nedenle pozisyonunu esas
olarak koruyabildi. Ancak
bugün dünya çok merkezli. Yenilgi ABD için çok
aðýr sonuçlar yaratacaktýr
ve yenilen dünyanýn en
büyük askeri-politik gücü
olacaktýr. Bu bütün dünyada emekçiler için yepyeni
ufuklarýn açýlmasý demektir.
Üstelik bu yenilgi Irak
direniþinin yaný sýra dünya
savaþ karþýtlarýnýn mnücadelesinin bir sonucu olacaktýr ve bunun etkisi
dünyanýn her yerinde
güçlü bir biçimde
hissedilecektir.

Nasýl bir direniþ var?

nedenlerle” savaþa karþý
çýkan barýþseverler olarak
görmek yanlýþ. Savaþ
karþýtlarýnýn temel karakteri anti-emperyalist
olmalarýdýr. Hemen hemen
bütün ülkelerde savaþ
karþýtý örgütlenmelerin
önderliklerini antiemperyalistler oluþturmaktaydý.
Þimdi ise hareket bitmiþ
bir savaþýn ardýndan iþgale
karþý tutum alýyor ve yeni
savaþlarý enmgelliyor ya
da en azýndan geciktiriyor.
ABD ve müttefikleri
somut bir biçimde yeni bir
ülkeye saldýrmaya kalktýðý
takdirde savaþ karþýtý
hareketin ne denli muazzam olduðunu görebiliriz.

Sosyal talepler
önemli deðil mi?
Karþýmýza sýk sýk bu soru
da çýkýyor.
Öncelikle þunu söylemek
gerekir. Savaþ karþýtý
hareketin en yüksek
olduðu günlerde de
hareket savaþ tehdidi ile
sosyal konularý, neo liberal
saldýrýyý bir araya getiriyordu.
Savaþa karþý sokaða çýkan
hemen herkes en az sosyalistler kadar bu sladýrýnýn
küresel sermaye ile baðýný,
petrol için yapýldýðýný,
Amertikan hegemonyacýlýðýný biliyordu. Zaten o
denli güçlü olmasýnýn da
baþlýca nedeni bu politik

bakýþ açýsýdýr.
Gösterilerde aylarca milyonlar savaþa deðil, saðlýða,
eðitime para diye
baðýrdýlar. Hemen her
yerde savaþýn yeni liberal
politikalarla baðý teþhir
edildi. Sadece kuru kuruya
“emperyalist savaþ” denmedi, tam tersine her
sosyal mücadele ile savaþ
arasýnda bað kuruldu.
Irak’ýn iþgalinden bu
yana da ayný perspektif
geçerli.
Savaþ büyük yýðýnlarýn,
milyonlarca emekçinin
politikleþmesinde önemli
bir sýçrama yarattý.
Milyonlarca insan kapitalizmin en çirkin yanýný
gördü, savaþý, katliamý,
iþgali, devletin askeri
yanýný gördü. Kapitalizmin
sadece borsa ile sýnýrlý
olmadýðýný gördü.
Sömürünün farklý boyutlarýný fark etti.
Ýþte bu nedenlerledir ki
savaþ karþý hareket son
derece politik bir harekettir
ve kazanmasý halinde
oluþacak sonuçlar son
derece önemlidir.

Irak direniþi
kazanabilir mi?
Hareket içinde yer alanlarýn bir kýsmý Irak
direniþinin bölünmüþlüðünden, direniþ
içinde Ýslamncý kanadýn
güçlü olmasýndan ve son
olarak da savaþ karþýtý

hareketin güç kaybettiði
iddiasýndan yola çýkarak
Irak direniþinin kazanma
olasýlýðý olmadýðýný söylüyorlar.
Irak direniþinin kazanmasý demek ABD’nin ve
müttefiklerinin Irak’dan
çekilmesi, bu ülkedeki
üslerin sökülüp atýlmasýdýr.
Böyle bir sonuç tek baþýna Irak direniþinin askeri
mücadelesi ile gerçekleþemez ve sadece Irak
halkýnýn politik mücadelesi
ile de gerçekleþemez.
Burada bir baþka soru, bir
baþka tartýþma öne çýkýyor:
Irak Vietnam olabilir mi?
Irak Vietnam olabilir,
yani ABD yenilebilir.
ABD Vietnam savaþýný
sadece Vietnamlýlarýn
askeri mücadelesi sonucu
deðil ayný zamanda bütün
dünyada ve Amerika’da
süren savaþ karþýtý
hareketin mücadelesi
sonucu kaybetti.
Irak için de ayný sonuç
mümkündür.
Irak direniþinin yaný sýra
uluslararasý savaþ karþýtý
hareketin mücadelesi,
Amerikan kamu oyunun
dalgalanmasý ve savaþa
karþý daha açýk tutum
almaya baþlamasý,
dünyanýn baþka yerlerinde
savaþ karþýtlarýnýn ýsrarlý
mücadelesi, savaþ
karþýtlýðýnýn ABD
ordusuna sýçramasý
savaþý/iþgali bitireceði gibi

ABD’nin Vietnam’da
olduðu gibi Irak’da
yenilmesine yol açacaktýr.
Ýþte zaten tam da bu
nedenle Irak direniþini
eleþtirel ama koþulsuz
olarak desteklemek
gerekir.

ABD yenilgisinin
sonuçlarý ne olur?
Yenilginin sonuçlarýnýn
ne olacaðýný tartýþmadan
önce savaþ karþýtý
hareketin þimdiki etkisine
bakmak gerekir.
Önce 1 Mart var. Savaþ
karþýtý hareket ABD’nin
Türkiye’yi kullanmasýný
engelledi. Savaþ karþýtý
hareket ABD’nin yeni
hedeflere saldýrmasýný
bugüne kadar engelledi.
Bu ikinci kazaným.
Ýspanya’da iþgali
destekleyen saðcý hükümet
savaþ karþýtlarýnýn müdahalesi ve gösterileri ile
yýkýldý. Aznar seçimleri
kaybetti.
ABD’de seçimleri BUsh
kazandý ama Amerikan
toplumu savaþ konusunda
hiç olmadýðý kadar kesin
çizgilerle bölündü.
Ýngiltere ve Almanya’da
savaþ karþýtlarý savaþtan
yana tutum alan sosyal
demokratlara karþý kitle
partileri inþa ettiler ve
küçümsenmeyecek seçim
baþarýlarý elde ettiler.
Ama bütün bunlar
ABD’nin henüz Irak’ta

Savaþ karþýtý hareketin
küçüldüðünü iddia edenler
bunun nedenlerinden
birisinin de Irak direniþinin
karakteri olduðunu
söylüyorlar.
Kimilerine göre direniþin
içindeki çok güçlü Ýslamý
öge desteðin azalmasýna
neden olurken kimileri de
kimi zaman sivillere dönük
eylemlerin direniþi
zayýflattýðýný ve bu arada
desteði de azalttýðýný iddia
ediyorlar.
Öncelikle bu ahlak sorununu ele almak gerekir.
Irak direniþinden sosyalistlerin deðerlerini taþýmasý
beklenemez. Irak’da direnen güçler politik Ýslam ve
Arap milliyetçileridir,
enternasyonal sosyalistler
deðil. Irak direniþi
kazandýðý takdirde Irak’!da
bir burjuva devleti kurulacaktýr. Çýplak gerçeklik
budur. Sosyalistler bu
diþreniþin burjuva karakterini eleþtirirler. Ýçinde
devrimci, sosyalist bir
odaðýn kurulmasýný isterler
ama direniþi bugünkü
katakteri ile de desteklerler. Çünkü Irak direniþinin
zaferi bütün emekçiler için
bir zafer olacaktýr.

Politik Ýslam
Bazý Avrupa ülkelerinde
olduðu gibi Türkiye’de de
kimi sekter sol çevreler
politik Ýslamla birlikte
kampanya yapmaya karþý
çýkmaktadýrlar. Böyle
düþünenler öncelikle Irak
direniþine karþý tutum
almak zorundadýr.
Ama asýl sorun bu
arkadaþlarýn politik
Ýslam’ýn yükseliþinin
nedenlerini anlamamalrýdýr. Eðer politik Ýslam’ýn
peþinden giden emekçileri
kazanmak istiyorsak onlarla birlikte mücadele edeceðiz ama onlara tutarlý
anti-emperyalistlerin
sosyalistler olduðunu ve
anti-empertyalist olmanýn
ayný zamanda anti-kapitalist olmak olduðunu
eylemimizle göstereceðiz.
Büyük yýðýnlarý ancak
böyle kazanabiliriz.
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Ýncirlik kapansýn,
çocuk parký yapýlsýn!
Önce ABD Dýþiþleri Bakaný Condeliza Rice geldi,
artan ABD karþýtlýðýndan
rahatsýz olduklarýný ve hükümetin bunu azaltmak
için çabalamasý gerektiðini
vurguladý. Rice'la hemen
ayný günlerde ABD Savunma Bakaný Donald
Rumsfeld 1 Mart tezkeresinden dolayý kýzgýnlýðýný belirtti. Savaþta ABD'nin
baþýna gelen en büyük belanýn 1 Mart tezkeresi olduðunu söyledi.
Dünyanýn hemen her
ülkesinde ABD ve Bush
karþýtlýðý yükselirken, üstelik ABD içinde bile ABD
karþýtlýðý hiç olmadýðý kadar yaygýnlaþýrken Türkiye'nin sýk sýk masaya yatýrýlmasý Bush ve kabinesinin baþka niyetlere sahip
olduðunu gösteriyor.
ABD karþýtlýðýnýn masaya
yatýrýlmaya baþlanmasýyla
Ýncirlik üssü ile ilgili taleplerin artmasýnýn ayný zamana denk gelmesi tesadüf
deðil. Türkiye'deki savaþ
karþýtlarý yýldýrýlmaya, hükümet üzerinde basýnç artýrýlarak Ýncirlik Üssü
ABD'nin iþgal politikalarýnýn aktif bir merkezi haline
getirilmeye çalýþýlýyor. Bush
ve kabinesi tezkere-nin
rövanþýný almaya çalýþýyor.
Basýna yansýyan haberler
ABD'nin Ýncirlik Üssü'nü
dilediði gibi kullanmak
istediðini gösteriyor.
ABD’li yetkililer
''Hükümetten bize henüz
resmi bir yanýt ulaþmadý.
Ýncirlik Üssü bizim için tek
alternatif deðil. 9 aydýr

farklý yollardan gereksinimlerimizi karþýlýyoruz.
Eðer Türkiye, bizim önerimizin iyi bir öneri olmadýðý düþüncesindeyse, o zaman biz de alternatifleri
yaþama geçirebiliriz. Ancak yanýtýn bu kadar gecikmesine anlam veremiyoruz'' þeklinde konuþuyorlar. Demek ki 9 aydýr
kýran kýrana bir pazarlýk
devam ediyor. Hükümet,
Ýncirlik'i ''lojistik merkez''
olarak kullanma izni vermek için yöntem arýyor.
Erdoðan ise mayýs ya da
haziran aylarýnda ABD'ye
yapacaðý ziyarette Bush’-

tan randevu almaya çalýþýyor. Abdullah Gül 3
Nisan'da yaptýðý basýn
açýklamasýnda hükümetin
ABD'nin istekleriyle ilgili
yanýtý en kýsa zamanda vereceðini söyledi.
ABD ordusu Irak ve Afganistan operasyonlarý için
lojistik sevkýyatý Ýncirlik'ten yapmayý planlýyor.
Büyük kargo uçaklarýyla
Ýncirlik'e taþýnacak askeri
malzemeler burada
depolanacak, üsten askeri
kargo uçaklarý ile Irak ve
Afganistan'a ulaþtýrýlacak.
Abdullah Gül üssün insani amaçlarla kullanýlabi-

leceðini açýkladý. Bir askeri
üssün insani amaçlarla kullanýlasýnýn tek yolu o askeri üssün kapatýlmasýdýr.
ABD'nin dünya ve bölge
hakkýndaki niyetleri ortadayken, Ýncirlik'i Irak ve
Afganistan için lojistik
merkezine çevireceði açýkken "insani amaçlar"dan
söz etmek gerçekçi deðil.
Ýncirlik Üssü'nün gündeme oturduðu günlerde
MGK’nýn ilk sivil genel
sekreteri büyükelçi Yiðit
Alpogan, 'Bush'u seviyor
musunuz' diye sorarsanýz,
Türkiye'de halkýn yüzde
82'si menfi yanýt verir,
'Amerikalýlara karþý ne
hissediyorsunuz' diye
sorarsanýz yüzde 18'i
'Karþýyým' der açýklamasýyla bir ABD sempatisi geliþtirmeye çalýþtý. Alpogan'ýn açýklamasý Ýncirlik
Üssü ile ilgili pazarlýklarýn
derinleþtiðini gösteriyor.
ABD'yi yalnýzlaþtýrmak,
Bush'un Irak bataklýðýnda
boðulmasý, Ýran ve Suriye'ye saldýrmasýný, "Yeni
Amerikan Yüzyýlý
Projesini" engellemek için
Ýncirlik Üssü'nün kullanýlmasýný engellemek zorundayýz.
Bush, Irak'a 30 ülkenin
desteðini alarak girdi. Bugün yanýnda 15 ülke kaldý.
Türkiye'nin 16. ülke olmasýný engellemeliyiz.
Küresel BAK'ýn
geçtiðimiz hafta baþlattýðý
"Komþuma DokunmaÝncirlik Üssü kapatýlsýn"
kampanyasý bu yüzden çok
önemli.

“Komþuma
DokunmaÝncirlik Üssü
kapatýlsýn”
Bizler, Türkiye'deki
tüm savaþ karþýtlarý,
ABD ile yürütülen
askeri pazarlýklara bir
son verilmesini talep
ediyoruz. Bush ve çetesi
halen Ýncirlik'i kullanýyor. ABD halen BM kararlarý kapsamýnda Ýncirlik Üssü'nden malzeme ve personel çýkýþlarý
için yararlanabiliyor.
Bush, Afganistan ve
Irak'ta onbinlerce sivilin
yaþamýný alan bir savaþý
daha geniþ bir coðrafyaya yaymayý planlýyor.
Ýncirlik'i bu yaygýn iþgal
politikalarýnýn üssü olarak kullanmak istiyor.
Ýncirlik'i kullanma izni
Haziran’da sona ereceði
için de þiddetli bir basýnç uygulayarak Ýncirlik'i daha kalýcý bir

biçimde kullanma
hakkýný istiyorlar.
Ýncirlik'in ABD'ye kullandýrýlmasý ABD'nin
tüm savaþ ve iþgal
suçlarýna ortak olmaktýr.
ABD'nin Felluce'de
iþlediði cinayetlere ortak
olmaktýr.
Ebu Garip cezaevinde
uygulanan iþkencelerin
ortaðý olmaktýr.
Buna izin vermemiz
beklenemez.
Biz yüzde 82'yiz.
Bush'a, savaþa, iþgale,
yeni iþgallere, Irak'tan
sonra ABD'nin Ýran ve
Suriye'yi hedef tahtasýna
yerleþtirmesine, Türkiye'nin Bush'un cinayet
oyunlarýna ortak olmasýna karþý, ABD emperyalizmine karþý yüzde
82'yiz. Bu yüzden de
Ýncirlik Üssü'nün kapatýlmasýný, ABD ile askeri
tüm pazarlýkarýn bir an
önce kesilmesini istiyoruz.
"Ýncirlik kapansýn,
çocuk parký yapýlsýn"
"1 Mart'ý unutma,
komþuma dokunma"

Gelme dedik, geldi. Þimdi diyoruz ki:

Gel Bush, hesap ver!
24-26 Haziran'da Ýstanbul'da yapýlacak Irak Dünya
Mahkemesi'nin nihai oturumu, basýn toplantýsýyla duyuruldu. Ayþe Berktay ve
Müge Sökmen, mahkemeye
iliþkin bilgi verdi…
13 Nisan'da Sabancý Üniversitesi Ýletiþim Merkezi'nde yapýlan toplantýda,
mahkemenin nasýl oluþtuðunu anlatan Ersin Salman,
sanýklara Ýstanbul'a gelme
çaðrýsý yaptý ve þöyle dedi:
"Geçen yýl NATO toplantýsý sýrasýnda 'Gelme Bush'
demiþtik. Sokaklara
dökülmüþtü insanlar. Þimdi
de diyoruz ki: Gel Bush,
hesap ver! Gel Blair, hesap
ver! Gel iþgalgi, hesap ver!
Bakalým gelecekler mi?"

Silahýmýz adalet
kalkanlarý
Mahkemeye destek veren-

lerin de katýldýðý toplantýda
Ersin Salman, Sinan
Gökçen, Nihal Berktay,
Nejat Yavaþoðullarý, Ali
Nesin, adalet kalkanlarýný
taþýdý.
Ersin Salman, "Bu insanlarýn saldýrýsýndan dünyayý,
dünya insanlarýný, barýþý
korumak için bizim elimizde bir silah var. Bu, adalettir. Irak Dünya Mahkemesi,
insanlýðýn ortak vicdanýný
ve adaletini temsil ediyor.
Ve bu adaletin simgesi
olarak adalet kalkanlarýný
taþýyoruz" dedi.
Irak Dünya Mahkemesi
Koordinasyon Komitesi
üyelerinden Ayþe Berktay
ve Müge Sökmen, mahkemenin iþleyiþi ve Ýstanbul
oturumuna iliþkin Sosyalist
Ýþçi’nin sorularýný yanýtladý.
- Mahkemede iddia makamý var, kimlerden oluþtuðunu biliyoruz. Savunma ma-

kamý olacak mý, olacaksa
kim ya da kimler?
Ayþe Berktay: Jüri, mahkemede savunma hakkýný gözetmekle yükümlü. Ancak
bununla yetinilmiyor. Mayýs ayý içinde dünyanýn dört
bir tarafýnda ayný günde
Amerikan ve Ýngiliz
büyükelçilikleri aracýlýðýyla
kendilerine mahkemenin
duyurusu ve davet mektubu, yani celp gönderilecek.
Buraya gelirlerse elbette
kendilerine söz verilecek.
Gelmezlerse, elimizde
savunma için belgeler var.

Savunmak
isteyenlere çaðrý

Ayrýca savunmayý üstlenmek isteyecek insanlar da
olabilir. Birçok insan geçmiþte onlarý savunmayý üstlendi. Bunun için de bir
çaðrý yapýlacak.
- Jüri üyesi sayýsý artabilir
mi? Jüriye herhangi bir

vatandaþ katýlabilir mi?
Müge Sökmen: Biz herhangi bir vatandaþýn jüriye
katýlmasýný deðil, ama herkesin tabii ki mahkeme sürecinde orada olmasýný bekliyoruz. Mahkeme halka
açýk olacak, önkayýt sistemi
olacak, isteyen katýlabilecek
ve soru-cevap bölümlerimiz
olacak. Onun için jüriye deðil ama izlemeye ve soru
sormaya evet herkes katýlabilir. Jüri ise gerek Türkiye,
gerek dünyanýn baþka yerlerinden adalet ve hak mücadelesi vermiþ, o yüzden
temsili nitelik taþýyan insanlardan oluþtu.
- Mahkeme karar verdikten sonra ne yapýlacak? Bu
mahkemenin sonucunda ne
olacak?
Müge Sökmen: Mahkeme
biter bitmez bir basýn açýklamamýz olacak. Bu arada
jüri çalýþmaya devam ede-

cek. Çalýþmalarý tamamlanýnca jüri kararýnýn açýklamasý yapýlacak. Daha sonra
da bir rapor yayýnlanacak.
Bir de bütün belgelerden
oluþan bir kitap yayýnlanacak. Uluslararasý Baðýmsýz
Yayýncýlar Birli-ð
ði'nin
desteðiyle, 40'a yakýn
ülkede ayný anda kitabýn
basýlmasý hedefleniyor.
- Ya sonra?
Müge Sökmen: Bu, bir
sürecin birikim noktasý ama
son nokta deðil. Bir kere bu
mahkemeden umduklarýmýzdan biri küresel savaþ

karþýtý hareketi desteklemek. Sorgulama sürecinin
devam etmesini istiyoruz .
Sonuçta mahkeme bitince
kimseyi hapse göndermiyoruz ya da yargýlama bitti
diyemeyiz. Ama bize güç
verecek bir þey öðrendik.
Yalanlara karþý küresel bir
þekilde durduk, bunlarý
kaydettik. Bu tip yalanlara
karþý durmaya devam edeceðiz. Amacýmýz bu hareketlere güç vermek ve yargýlamayý sadece muzafferlere býrakmamak.
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Orta Asya:

Emperyalizmin
yeni savaþ alaný
F. ALOÐLU
Bir dizi eski Doðu Bloðu
ülkesindeki geliþmeler
(Gürcistan, Ukrayna,
Kýrgýzistan) kimileri tarafýndan “Amerikan iþi” olarak
görülüyor. Hatta bazýlarý iþi
daha ileri götürerek bu ülkelrdeki ayaklanmalrýn arkasýnda milyoner Saros’un
olduðunu ve gösteri yapanlara günlük verildiðini iddia
ediyorlar. bazýlarý ise, mesella
Ukrayna’daki gösteriler
sýrasýnda, göstericilerin
bayraklarýnýn dahi Saros
tarafýndan verildiðini söylüyorlardý.
Bu komplo teoricileri eskiden “sosyalist” olarak
gördükleri bu ülkelerdeki
yýkýlan iktidar çevrelerini de
ister istemez savunuyorlar.
Savunuyorlar çünkü iktidardan devrilenler daha önce bu
ülkeler Rusya’nýn bir
parçasýyken de iktidarda olan
çevreden geliyorlar. Hepsi
eski parti sekreteri, KGB (gizli
polis) þefi ve ya da benzeri bir
iþe sahipti.

1989 ve 91’de
yýkýlan neydi?
Gürcistan, Kýrgýzistan veya
Ukrayna’da ne olduðunu iyi
anlayabilmek için önce
1989’da ve 1991’de yýkýlanýn
ne olduðunu anlamak
gerekiyor. Üzerinden 15 yýl
geçmiþ olmasýna raðmen
1989-91 öncesinin etkileri
hala bu ülkelerde belirleyici
durumda.
1989’da ard arda gelen
emekçi ayaklanmalarý ile
Doðu Bloðu’nun Avrupa’daki
bütün parçalarý çöktüler.
Bugün bu ülkelerin önemli bir
kýsmý Avrupa Birliði’ne entegre oldular.
1991’de ise Doðu Bloðu’nun
lideri, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliði (SSCB)
yýkýldý.
Kimileri Doðu Bloðu
ülkelerindeki önceki iþçiemekçi ayaklanmalarýný da
Amerikan emperyalizminin
komplolarý olarak deðerlendirdikleri gibi 1989’u ve
1991’i de ayný biçimde deðerlendirdiler.
Oysa, SSCB ve uydusu olan
diðer ülkeler nihai olarak
uluslararasý rekabete dayanamadýklarý için ve uzun süredir
durgunluk içinde olan
ekonomileri sonunda çöktüðü
için yýkýldýlar.

Bütün bu ülkelerde kapitalizmin bir biçimi olarak devlet
kapitalizmi vardý ve nitekim
her birinde çöküþün ardýndan
eski egemen sýnýfýn unsurlarý
yeni yöneticiler haline geldiler. Bunun en parlak örneði
bizzat Rusya’dýr.
SSCB’nin yýkýlýþý sýrasýnda
Komünist Partisi Genel
Sekreteri olan Gorbaçov’un
ardýndan eskiden ayný partinin merkez komitesinde
olan Yeltsin Devlet Baþkaný
oldu, onu eski KGB
þeflerinden Putin izledi.
Benzer bir süreç SSCB’nin
daðýlmasýnýn ardýndan kurulan bütün yeni ülkelerde
yaþandý.
Bazýlarýnda kýsa bir süre için
Komünist Partisi bürokrasisinin dýþýndaki unsurlar iþi
baþýna geldiyse de bu çok
kýsa süreli oldu. Eski
bürokrasi derhal iktidarý
yeniden ele geçirdi. (Mesela
Azerbeycan’da)
Baþta Rusya olmak üzere
SSCB’nin yýkýlýþndan sonra
ortaya çýkan yeni devletlerin
egemen sýnýflarý toplumlarýna
serbest pazar ekonomisine
kýsa ve sancýsýz bir geç.iþ
vaad ettiler. Ne var ki serbest
pazara geçiþ vaad edilen
kadar sancýsýz olmadý.
Bu ülkelerden bir kýsmý
dünyanýn en yoksul ülkeleri
sýralamasýnda en baþa
geçerken bütün Doðu
Bloðu’nýn lideri olan Rusya
çöküþün arkasýndan yaþadýðý
krizle ekonomik üstünlüðünün yaný sýra askeri-politik üstünlüðünü de kaybetti.
Eskiden Rusya’nýn
çeperinde olan ülkelerin
önemli bir kýsmý NATO’ya ve
AB’ye katýlýrken Rusya ile Batý
arasýndaki iktidar mücadelesi
Avruapa’da eski
Yugoslavya’ya, Asya’da ise
Orta Asya cumhuriyetlerine

kaydý.
Eski Yugoslavta’da süren
savaþlara ABD ve Avrupa
Birliði’nin müdahalesi
parçalanmayý hýzlandýrýrken
buradaki Rusya faktörünü de
tamamen devre dýþý býraktý.
Þimdi eski Yugoslav
cumhuriyetleri sorayla
NATO’ya ve AB’ye katýlýyorlar.

Kafkaslar ve
Orta Asya
SSCB’nin yýkýlýþýndan sonra
kafkaslarda 3, Orta Asya’da
ise 5 yeni cumhuriyet kuruldu.
Bu yeni baðýmsýz devletler
daha kurulduklarý gün derin
bir krize yuvarlandýlar. Etnik
çatýþmalar, hýzla yükselen
yoksulluk, görünmesi engellenemez hale gelen yolsuzluklar ve o güne kadar egemen sýnýfýn kollektif mülkiyeti
olan mülkiyetin özelleþtirilmesi, yani talan edilmesi bu
krizlerin temel nedenleriydi.
Oysa Kafkaslar ve Orta Asya
adeta petrol ve doðal gaz
içinde yüzüyor. Hiç biri SSCB
döneminde ciddiye alýnabilecek bir sanayiye sahip
olmamýþ olmasýna raðmen
doðal kaynaklar açýsýndan
çok zenginler. Özellikle

Özbekistan Orta Asya
Cumhuriyetleri içinde en önemlisi.
Diðerlerine oranla daha geliþkin bir
sanayisi ve ekonomisi var. Ayrýca
Orta Asya nüfusunun hemen hemen
yarýsý Özbekistan’da oturuyor.
Özbekistan’ýn baþýnda Ýslam
Karimov var. 1989’da Özbek
Komünist Partisi Genel Sekreteri idi.
1991’de Devlet Baþkaný oldu. Üst
üste iki kez kendisini yeniden devlet
baþkaný olarak seçtirdi!
Muhalefet yasak. Muhalifler için
þöyle diyor: “Bu devlette barýþý ve
asayiþi korumak için 200 kiþinin

Azerbeycan, Kazakistan,
Türkmenistan ve Özbekistan.
Þimdi Batý bu ülkelerin
zenginliðine el koymak
isterken diðer yandann da
onlarý piyasa kapitalizmine
sonuna kadar açmak istiyor.
Yaþanan krizlerin derinleþmesinde bu müdahalenin
de elbette payý var.
Çöküþten sonra iþbaþýna
gelen yöneticiler serbest
pazara karþý bir ölçüde
direnirken gene eski egemen
sýnýftan gelen baþka çevreler
ülkelerini serbest pazara,
yani küresel sermayeye tamamaen açmaktan yanalar.
Ýþçi ve emekçi yýðýnlar
Türkiye’de kimi sol çevrelerin
sandýðý gibi 1991 öncesine
özlem duymuyorlar.
Sabun bulamadýðý için grev
yapan Sibiryalý madenci
tekrar devlet kapitalizminin
baskýsýna dönmek istemiyor.
Bu açýk. Ama var olan yol,
kapkaççý düzenden ve her
geçen gün yoksullaþmasýndan da kurtulmak istiyor.
Ve iþte bu koþullarda görebildiði tek çözüm Batý. Batýlý
yaþam tarzý. Ona, onun
zenginliðine özlem duyuyor.
Bu nedenle de küresel sermayeye tamamen teslimiyet
önerenlerin arkasýnda

Özbekistan
kafasýný koparmaya hazýrým. Eðer
benim çocuðum böyle birþey yapsa
kendi ellerimle onun kafasýný
koparýrým.”
Hanabad kentinde içinde 1000
asker olan büyük bir ABD üssü var.
Özbekistan ABD’den büyük miktarlarda yardým alýyor ve bu yardýmlar
son iki sene de 3 katýna çýktý.
Özbekistan çocuklarý idam eden iki

toplanýyor.
Gürcistan’da, Ukrayna’da ya
da Kýrgýzistan’da ayaklanan
iþçi ve emekçiler eðer aþaðýdan bir deðiþim talep edemiyorlarsa, eðer sosyalizm
diyemiyorlarsa bunun baþlýca
suçlusu açýk ki daha önce
bütün SSCB’de sosyalizme ait
herþeyi yerle bir etmiþ olan
stalinizmdir.
Ýþçi sýnýfýnýn neredeyse
atomize edildiði, bütün örgütlerinin daðýtýldýðý, bütün
örgütlenme çabalarýnýn sistemli bir biçimde daðýtýldýðý
düþünülürse Gürcü ya da
Kýrgýz emekçilerin neden
sosyalizm diyemediði daha
kolay anlaþýlýr.
Kýsacasý, Kýrgýzistan’da,
Ukrayna’da ya da
Gürcistan’da emekçiler Batý
yanlýsý alternatiflerin peþine
esas olarak gönüllü takýldýlar.
Zaten hiç bir komplo hiç bir
müdahale uygun bir zemine
sahip deðilse iþlemez.

ABD üsleri
Orta Asya stratejik olarak da
ABD için büyük bir öneme
sahip. Petrolü çýkarak ya da
petrolün taþýnmasýnda önemli
yere sahip olan Orta Asya
cumhuriyetleri ve Kafkas

ülkeden birisi. Diðeri ABD.
Bush yönetimi dahi Ýslam Karimov
rejimini “çok sýnýrlý insan haklarýnýn
olduðu” dünyadaki en baskýcý rejimlerden birisi olarak tanýmlýyor.
Kýrgýzistan’daki geliþmeler diðer
Orta Asya Cumhuriyetleri’nde
olduðu gibi Özbekistan’da da hiç
duyulmadý.
Özbekistan en yoksullarla en
zenginler arasýnda çok büyük bir
uçuruma sahip. Ülkede aktif bir
yasadýþý islamcý muhalefet var.
ABD Karimov’un yerine daha ýlýmlý
bir yeni lider arýyor.

ülkeleri stratejik olarak da
ABD’nin kontrol etmek istediði bir coðrafyayý oluþturuyor.
Afganistan’a saldýrýnýn
hemen öncesinde ABD’nin
Orta Asya operasyonu
baþladý. Kazakistan hariç
bütün Orta Asya
Cumhuriyetlerinde irili ufaklý
ABD askeri üsleri kuruldu.
Bunlarýn en önemlileri
Kýrgýzistan’da ve Özbekistan’da.
Kýrgýzistan ABD ile iliþkileri
en baþtan kuran, IMF ve
Dünya Bankasý’na kapýlarý
açan, ABD yardýmý alan bir
ülke. Ama gene de Askar
Akayev’in yolsuzluklara gýrtlaðýna kadar batmýþ olan rejimi küresel sermayenin taleplerine sonuna kadar uymamaktaydý ve bu nedenle ABD
bu ülkede yeni bir alternatif
arayýþýna giriþmiþti.
Bunu fark eden Akayev
giderek daha otoriter bir
rejime geçerken ABD’nin
Kýrgýzistan’daki üssüne
AWACSlar yerleþtirmesine
lkarþý çýktý. Rusya ile de iliþkilerini yoðunlaþtýrmaya
baþladý.
Þimdi Kýrgýzistan’da iktidara
oynayan üç unsur var. Eski
KGB baþkaný ve þimdi de gizli
servisi ele geçirmiþ olan Felix
Kulav, þu anda iktidardaki en
güçlü kiþi olarak görülen
Kamanbek Bakiyev ve eski
dýþ iþleri bakaný ve ABD konsolosu olan Roza
Otunbayeva. Bu sonuncusu
ABD’nin birinci tercihi durumunda.
Ne var ki Kýrgýzistan’da
ayaklanan emekçiler için yeni
bir süreç baþladý. Çeþitli batýlý
gazetecilere konuþan
Kýrgýzlar “Bu yeni hükümet de
eskisi gibi oluyor. Ýsteklerimiz
yerine getirilmezse yeni bir
devrim yaparýz” diyorlar.
Emekçiler ayaklanmanýn,
yýðýn mücadelesinin gücünü
artýk biliyorlar. Kýrgýz emekçiler olmasa da yarýn bir baþka
ülkede ayaklanacak olanlar
bu dersi çok daha iyi kullanacaklardýr.
Büyük yýðýnlarýn katýldýðý
hareketlerden, ayaklanmalardan korkmamak lazým.
Sonunda daima egemen
sýnýflarýn korkulu rüyasý
haline gelirler. Yeterki her bir
ayaklanmanýn dersini diðerlerine anlatabilen bir devrimci
parti olsun. Ýþte o vakit ayaklanmalar aþaðýdan bir sosyal
devrimi gerçekleþtirebilir.
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Fransýzlar "hayýr" diyecek mi?
Nick BARRETT
Anayasa karþýtlýðý anlamýna
gelen Anticonstitutionnellement,
Fransýzca'daki en uzun kelime.
Avrupa Birliði anayasasý için
sürdürülen kampanya Baþkan
Jacques Chirac ve Sosyalist parti
lideri Francois Hollande için
gerçekten de çok uzun olacak.
Son üç kamuoyu yoklamasý
hayýr oylarýnýn çok önde
olduðunu gösteriyor. Eðer bu
araþtýrmalar doðruysa Fransýz
oylamasý bütün kýtaya þok dalgalarý yollayacak. Anayasa
Avrupa burjuvazisinin yeni liberal politikalarý AB'nin tam kalbine
yerleþtirmek istemesidir.
Anayasa Avrupa Parlamentosu
ve bürokratlarý tarafýndan hazýrlandý. Onu yazanlar bile sadece
üçte birini tartýþtýlar.
Anayasa var olan ekonomik
politikanýn resmi ifadesi ama
bazý açýlardan daha da ileriye
gidiyor. Mesela, "kamu hizmetleri" metinde hiç yer almýyor.
Onun yerine "genel çýkarlar için
hizmetler" terimi kullanýlmýþ,
bunlar kamuya ait olabileceði
gibi özel de olabilir. Zaten çok
tartýþmalý bir þey olan çalýþma
hakký iþ arama hakkýna dönüþmüþ. Ve anayasa Avrupa hükümetlerinden askeri harcamalarýný
arttýrmalarýný talep ediyor.
Hilal KÜEY
Allianoi. Hiç duydunuz
mu bilmiyorum.
Duymamak ayýp deðil
öðrenmemek ayýp, diyerek
baþlayalým hikayesini
anlatmaya.
Günümüzde, 2000 yýlýna
kadar, o da bir iki yabancý
kaynakta, adý geçermiþ
sadece. Yeri tam olarak bilinmezmiþ. Kuzey Ege'de
bir yerlerde de, nerede?
Antik yazarlardan
Aristides'in, Hieroi Logoi
adlý eserinde anýlýyor:
Bergama Krallýðýnýn yazlýk
kenti, Kaplýca Merkezi,
Saðlýk yurdu ( Asklepion),
gelenler þifa buluyor.
Mozaikleri ile ünlü.
Devlet Su Ýþleri, 1993
yýlýnda, Ýzmir - Bergama
Ýlçesinin 18 metre kuzeydoðusunda, Paþa Ilýcasý
denen yerde bir Baraj
inþasýna baþlýyor. Yortanlý
Barajý. Ýnþaat devam
ederken tarihi birþeyler
takýlýyor dozerlerin
kepçelerine. "Bu da
neymiþ yani bir iki taþ
toprak" demiyorlar iþçiler
ve Kültür Bakanlýðý ile
görüþmeler, Protokoller
sonucu Yortanlý Baraj
Ýnþaatýnýn yaný baþýnda bir
de kurtarma kazýsý baþlýyor
1998 yýlýnda. Protokol
gereði, çýkan eserler
Bergama Müzesine
kaldýrýlacak ve "Kurtarma
Görevimiz" de böylece
tamamlanmýþ olacak diye
bakýlýyormuþ meseleye.
Ama Kurtarma Kazýsý
ilerledikçe yollarý, sütun-

Birçok Fransýz iþçi için Chirac'ý
politik olarak yenmek için "hayýr"
oyu vermek yeterli bir neden
ama milyolar anayasanýn yeni
sosyal sorunlar getirmekte
olduðunu fark ediyor. ("Hayýr
artýk saðlýk hizmetiniz için para
ödemek zorundasýnýz, bu
anayasada yazýlý...")
Hayýr oyu þimdiki saðcý
hükümetin sonu olabilir. Chirac
istifa için baský altýnda kalabilir.
Ve Sosyalist parti içindeki kriz
derinleþebilir.Hollande'ýn baþýnda olduðu yönetim yeni liberal
politikalara direniyor ama aslýnda yaptýklarý acý ilacý birazcýk tat-

landýrmaktan ibaret.

Politizasyon
Ancak Sosyalist Parti'nin sol
kanadý hayýr oyu istiyor ve parti
içinde yapýlan oylamada %43
aldýlar. Sol kanadýn iki lideri, eski
genel sekreter Henri Emmanuelli
ve sol sosyalist (eski troçkist)
Jean-Luc Melenchon disipline
gönderilmekle tehdit edildiler
ama parti yönetimi daha ileriye
gidemedi.
Ancak daha büyük þok CGT'nin
(Fransa'nýn en büyük sendikasý)
genel konseyinin hayýr oyu

kararý vermesi oldu. CGT liderliði sendikanýn tarafsýz kalmasýný
istiyordu. Ancak 2003'de
emeklilik konusundaki gerileme,
elektrik sektörünün özelleþtirilmesi ve saðlýk hizmetlerine
dönük saldýrýlar CGT liderliðine
karþý muhalefeti güçlendirdi.
CGT liderliði þimdiye kadar bir iç
tartýþmada böyle bir yenilgi yaþamamýþtý.
Son olarak Komünist Partisi,
troçkist Devrimci Komünist
Birlik (LCR) diðer radikal sol
örgütler ve yeni liberal politikalara karþý çýkan ATTAC ve
benzeri kuruluþlarla birlikte

yýðýnsal bir hayýr oyu kampanyasý sürdürüyorlar.
Son grevler ve gösteriler,
Brüksel'de 19 Mart'ta yapýlan
yeni-liberal Avrupa'ya karþý gösteri ve hayýr oyu kampanyasý
tarafýndan politikleþtiriliyor.
Ülkenin her tarafýnda yüzlerce
hayýr oyu komitesi kuruldu.
Büyük medya panik içinde ve
her iþyerinde AB'yi tartýþan
insanlar var. Aþýrý sað da
anayasaya karþý milliyetçilik
temelinde kampanya yapýyor
ama grevler ve gösteriler gösteriyor ki onlarýn kampanyasý
ana güç deðil.
Kampanya Sosyalist Parti liderliðini saða itiyor ve ayný zamanda partinin bir kýsmýný da daha
radikal sol bir tutuma çekiyor.
Eðer Hayýr kampanyasý
kazanýrsa bu milyonlarca iþçinin
kendisine güvenini arttýracak ve
Sosyalist Partiye karþý sol bir
alternatif gereksinimini öne
çýkaracak. Maastricht konusunda
bile tartýþmalarýn dýþýnda duran
Lutte Ouvrier (troçkist Ýþçi
Mücadelesi adlý grup) bile hayýr
oyu çaðrýsý yapýyor. Devrimciler
bu politik krizi derinleþtiriyor.
Avrupa kapitalizminin nasýl
çalýþacaðýný tarifleyen garip bir
metnin anti-kapitalist solun beklediði fýrsat olmasý çok harika bir
þey.

Devlet tarihi suya gömüyor

Seyirci mi kalalým?

larý, mozaikleri, hamamlarý, kaplýca odalarý ve 45
derece sýcak suyu ile bir
kent çýkýyormuþ ortaya,
Kazý Baþkaný Ahmet Yaraþ
kazý alanýnýn antik kaynaklarda sözü edilen
Allianoi olduðunu
anladýðýnda kendini zor
zaptediyormuþ.
O heyecaný daha sonra
Ahmet beyle paylaþabilen
þanslý kullardan biriyim
ama" iþte burasý Allianoi"
dediði anda yanýnda olabilmek için neler vermezdim!
Artýk kurtarmanýn
anlamý deðiþmiþ elbette
Ahmet bey için, kenti
yerinde býrakmak olmuþ.
Uluslararasý belgeler de
böyle söylüyor zaten.

Sadece bir tanesine bakmak bile yeterli. 1992 tarihli Malta Sözleþmesi gereði,
sözleþmeci devletler "
..arkeolojik mirasýn korunmasý için gerekli önlemleri
almak, arkeolojik araþtýrma
faaliyetlerini bilimsel
güvence altýna almak,
arkeolojik mirasýn tercihen
bulunduðu yerde korunmasý ve bakýmýný saðlamayý.." taahhüt etmiþlerdir.
Türkiye de bu sözleþmeyi
13 Ekim 1999 tarihli Resmi
Gazetede yayýmlayarak
imzaladý.
Aman ne güzel
Türkiye'nin yükümlülükleri ile Ahmet beyin
duygularý çakýþýyormuþ
iþte kent kurtuldu demeyin
hemen. Baþvurduðu her

kapýdan, barajýn ülke
ekonomisine getirdiði gelir
cümlesi ile baþlayýp, caným
iþte baraj bitene kadar kurtardýðýnýz çanak çömleði
kurtarýn bir de iyi arþiv
tuttunuz mu tamamdýr,
aklý ile biten bir söylev dinlemiþ.
Ama artýk söylev dinleyecek zaman kalmadý,
Kasým 2005 de baraj su tutmaya baþlayacak ve ana
gövde altýnda kalacak olan
Allianoi de sulara gömülecek. Ebediyen. Bilinçle ve
insan eliyle.
Üstelik, gelecek kuþaklarýn tarihsel mirastan
yararlanma, gibi bir insan
hakký varken!
Seyirci mi kalacaðýz!
Kalmadýk tabi. 2004 Eylül

ayýnda Ýzmir'de bir sivil
toplum insiyatifi oluþturduk Adýna da Allianoi
Giriþimi dedik.
Arkeologlar, hukukçular,
mimarlar, doktorlar, turist
rehberleri, mühendisler,
kazýda çalýþan Bergamalý
iþçiler, onlara börek-çörek
taþýyan ev hanýmlarý gibi
çok deðiþik meslek ve
uðraþlarý olan, daha önce
birbirini tanýmayan insanlar biraraya geldik ve
Allianoi'u kurtarmaya ama
gerçekten kurtarmaya
kararlýyýz. Devlet Su Ýþlerine " inþaatý durdur" hukuki
baþvurusunu yaptýk.
Cevap olumsuz olursa
dava açmaya hazýrlanýyoruz. Ayrýca Kültür
Bakanlýðýna yönelik bir
imza kampanyamýz var.
Mart ayýnda baþlamýþ
olduðumuz bu kampanyada þimdiden 3000 imzayý
geçtik. Web site adresimiz
www.allianoi.org
Allianoi'u dayanýþma ile
kurtaracaðýmýza inanýyoruz.
Bu dayanýþma duygularý
ile Erdoðan'a yazdýðý mektupta Belçikalý arkeolog
dostumuz Bernard Van
Daele'in söylediði gibi,
geçmiþi kurtarmak geleceði
kurtarmaktýr aslýnda.

Ýstanbul
Akdenizlileri
aðýrladý
16 - 17 Haziran tarihlerinde Ýspanya'nýn
Barselona kentinde
yapýlacak Akdeniz
Sosyal Forumu'nun son
hazýrlýk toplantýsý 15 17 Nisan tarihleri
arasýnda Ýstanbul'da
yapýldý.
Petrol Ýþ'te yapýlan
hazýrlýk toplantýsýna
Filistin'den Fas'a,
Katalonya'dan Mýsýr'a
kadar Akdeniz'in çeþitli
ülkelerinden yüzden
fazla aktivist katýldý.
Hazýrlýk toplantýsý
boyunca, Haziran ayýnda Barselona'da yapýlacak Akdeniz Sosyal
Forumu'nda tartýþýlacak
6 ana eksen etrafýnda
çalýþma gurubu toplantýlarý yapýldý.
Bu baþlýklar ana hatlarýyla kadýn ve erkekler için demokrasi, yurttaþlýk ve insan haklarý,
çatýþmalar, askeri
iþgaller, militarizm ve
barýþ; ekonomik, sosyal
ve kültürel haklar ve
kalkýnma modelleri,
emek ve sorunlarý; göç;
kültürel çeþitlilik ve
transkültürel dialoglar;
kalkýnma modeli ve
çevresel sürdürülebilirlik; kadýnlar ve
Akdeniz.
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Orhan Pamuk ve TKP
Orhan Pamuk, Türkiye'nin en
önde gelen bu yazarý son zamanlarda milliyetçi saðýn azgýn
saldýrýsý ile karþý karþýya. Faþistler
kitaplarýný yakmak istiyor.
Orhan Pamuk'a saldýrýlar sadece
saðdan ve faþistlerden gelmiyor.
Soldan TKP'de Orhan Pamuk'a
karþý saðýn eleþtirilerini aratmayan bir öfke ile yükleniyor.
Ýþte örnekler:
z "... Bush'un 'ünlü Türk yazarý'
olarak lanse ederek reklamýný
yaptýðý, adýný ilk defa önündeki
metinde duyduðunu
düþündüðümüz Orhan
Pamuk'tan bir alýntý yapmasý ise,
eminiz Pamuk'u mutlu etmiþtir.
Ne de olsa iki karakter, ayný dili
konuþuyorlar."
Yani, TKP’ye göre Bush ve
Orhan Pamuk ayný siyasi hatta
duruyor.
z "Pamuk, yaptýðý söyleþide
Türk'leri alabildiðine eleþtirirken,
kim olduklarý pek anlaþýlamayan
yazarlarýn kitaplarýnýn hiç okunmadýðýný ve hatta 'satmadýðý'ný

FÝLM

dillendiriyor.
"Yazarýmýz susmuyor ve devam
ediyor: 'Burada 30 bin Kürdü
öldürdüler. Ve bir milyon
Ermeni. Ve neredeyse hiç kimse
bunu dile getirmeye cesaret
edemiyor. O halde ben yapýyo rum. Ve bu yüzden benden nefret
ediyorlar.'

"Orhan Pamuk'un sözleri daha
çok konuþulacak ve beraberinde
yazar ve aydýn duruþunu da
tartýþmaya açacak gibi görünüyor.
Ancak þu haliyle "ben insan haklarý savunucusu bir yazarým" diyerek Nobel'e kendisini pazarlamaya çalýþtýðý anlaþýlýyor.
"Türkiye insanýna olan kinini
kustuðu röportajýnda bu ifadelere
yer veren Pamuk, halk düþmanlýðý konusunda Belge ile yarýþýyor.
... Pamuk, uygarlýðýn deðil,
yozlaþmanýn, çürümenin, ufalmanýn, zavallýlýðýn yazarý olarak
kendisine alan açýyor"
Yani TKP’ye göre 30 bin Kürdün
ölümünden, 1 milyon Ermeni’nin
ölümünden bahsetmek Türkiye
insanýna kin kusmaktýr. Ama
zeten saðcýlar, faþistler de ayný
iddiaya sahipler.
z "Bir yanda kendi ülkesinin
insanýna yabancýlaþmýþ ve kendini Avrupa'ya pazarlamaya çalýþan
riyakar bir yazar diðer yanda ise
bu ülkeyi karanlýða mahkum
etmek isteyen gericilik duruyor."

Otel Ruanda

Görmezlikten gelinen katliam
1994'de 100 gün içinde
küçük bir Afrika ülkesi
olan Ruanda da çoðunluðu oluþturan Hutu'lar
azýnlýktaki Tutsilere karþý
bir katliama giriþtiler ve
800 bin insan öldürdüler.
Katliamý iktidardaki Hutu
hükümetiile iþbirliði
içinde ve ordunun desteði
Interhamwe adlý bir Hutu
örgütü gerçekleþtirdi.
Katliam boyunca radyolar
Tutsilerden hamamböceði
diyordu.
Katliam aylar önceden
planlanmýþtý. Ýsyancý
Tutsilerle bþr anlaþma
imzaladýktan sonra ülkeye
dönen Ruanda'nýn Hutu
baþkanýnýn uçaðý büyük
olasýlýkla ordu içindeki
Hutulu subaylar tarafýndan düþürülür ve bu olayla birlikte katliam baþlar.
Ülkede BM barýþ gücü
olmasýna raðmen ve BM
ve batýlý ülkeler bir
katliam haberi almýþ
olmalarýna raðmen
katliamý önlemek için
hiçbir þey yapýlmaz.
Yabancýlar ülkeden
çýkarýlýr ama Ruandalýlar
katillerin önünde býrakýlýr.
Hatta Bill Clinton ABD
yetkililerine bu olaydan
jenosit olarak bahsetmemelerini söyler çünkü
ortada bir jenosit varsa
uluslararasý kurallara göre
buna müdahale etmek
gerekir. Katliam Tutsi asi
ordusu hükümeti
devirdiðinde durur.
Bunun üzerine Hutu
hükümeti Hutularý komþu
Kongo'ya göç ettirir.
Film Festivaline oynayan
ve yakýnda sinemalara

gelecek olan Otel Ruanda
bütün bu ýrkçý trajediyi
çok iyi yansýtýyor. Filmin
yönetmeni Terry George
daha önce de Ýrlanda
üzerine yapýlmýþ olan
"Babam Adýna" filminin
de yapýmcýsý.
Otel Ruanda, Don
Cheadle tarafýndan
oynanan Paul
Rusesabagina'nýn gerçek
hikayesini anlatýyor. Paul
Rusesabagina baþkent
Kigali'de Sabina'nýn 4
yýldýzlý otelini "Milles
Collines"i iþletiyor.
Politika ile çok az ilgisi
olmasýna raðmen iþi
gereði otelinde kalan
yabancý diplomatlarla ve
Ruanda eliti ile karþýlaþýyor ve konuþuyor.
Rusesabagina'nýn karýsý
Tatania (Sophie Okonedo)

Tutsidir. Rusesabagina bu
nedenle elinde olmadan
kahraman bir görev
üstlenir.
Rusesabagina önce uluslararasý bir müdahale olacaðýný ve katliamýn duracaðýný düþünür ama bu
olmaz. Nick Nolte BM
barýþ gücü komutanýdýr ve
katliamý durdurmak ister
ama üsleri buna izin vermez.
Rusesabagina otelini
yüzlerce Tutsiye açmak
zorunda kalýr. Yüksek yerlerdeki iliþkileri ve
olanaklarý ile 1200
Tutsi'nin hayatýný haftalarca korur.
Film katliamý çok iyi
anlatýyor ama bunu
yaparken katliamýn
nedenleri açýklamýyor.
Film Hutu - Tutsi

ayrýmýnýn Ruanda'nýn eski
yöneticileri Belçikalýlarýn
icadý olduðunu vurguluyor. Ancak IMF ve Dünya
Bankasý politikalarýnýn
yarattýðý ekonomik
felakete hiç deðinmiyor.
Bir baþka sorunda filmin
ileride Batý'nýn benzer
olaylar karþýsýnda "insani
yardým" gerekçesi ile
askeri müdahalesine
kapýyý açýk býrakmasý.
Oysa emperyalist askeri
müdahaleler durumu
sadece daha da kötü
yapýyor.
Film katliamý bütün
korkunçluðu ile veriyor.
Otel Ruanda,
Yöneten: Terry George,
Oynayanlar: Don Cheadle,
Sophie Okonedo ve Nick
Nolte.

BÝZE GÖRE

OKUR MEKTUPLARI
sosyalistisci@sosyalistisci.org

Orda neler oluyor?
Toplumsal muhalefet üç yýldýr bütün dünyada büyük
bir týrmanýþta. Bunun iki nedeni var.biri1999 yýlýnda
'Kapitalizm Öldürür kapitalizmi öldürelim' diyen çok
kültürlülükten yana, tartýþan, dinamizm içinde olan,
büyük eylemliliklerin ortaya çýkmasýný saðlayan antikapitalist hareket. Diðeri ise dünyanýn %50'sinden
fazlasýnýn karþý olduðu ABD'nin Irak savaþý. Bu iki
hareket birbirinden ayrý duran, farklý iþlerle uðraþan
deðil savaþ karþýtlýðý çevresinde birleþerek bugün
büyük bir muhalefeti (çok sýradan insanlarý, sanatçýlarý,
sendikacýlarý, sivil toplum örgütlerini, sisteme muhalif
bütün insanlarý) örgütleyen ve tarih sahnesine
damgasýný vuran bir hareketliliktir.
Bugüne kadar bu hareketin birçok kazanýmý var. 1
Mart tezkeresinin reddi, Ýspanya'da Bush yanlýsý
hükümetin devrilmesi, baþa geçen hükümetin askerlerini geri çekme kararý, ayný þekilde Ýtalyan hükümetinin askerlerini geri çekme kararý vb. birçok geliþme
hareketin kazanýmlarýdýr. Bunlar hiç sýradan geliþmeler
deðildir. Bu durumda hükümetler sýkýþmýþ, Bush ve
çetesi hareket edemez duruma gelmiþtir.
Hepimizin hatýrladýðý gibi bir süre önce C. Rice
Türkiye'ye gelmiþti ve kamuoyuna yansýyan gündem
Bush karþýtlýðýnýn %82 lere varmasý idi. Bunun ardýndan baþbakan Tayip Erdoðan ulusa sesleniþ konuþmasýnda bunun Türkiye'ye yakýþýr bir durum olmaðýný
ve buna karþý bir önlem alacaklarýný bildirdi. Çok
geçmeden bu konuþmalara karþýlýkmýþ gibi 19Martta
savaþ karþýtlarý dünyanýn her yerinde sokaða çýkarak
Bush'a ve Tayip'e ve böyle düþünen bütün
hükümetlere net bir cevap vermiþ oldu..
Bu güzel olaylar yaþanýrken nasýl olduðu belli
olmayan bir bayrak skandalý yaþandý. 10-12 yaþlarýndaki çocuklarýn Nevrozda Türk bayraðýný ayaklarýn altýna
almasý bir anda yaþadýðýmýz kentlerin sokaklarýný sanki
milli bayrammýþçasýna bayraklarla donatýlmasýna
neden oldu. Birkaç gün içinde de ayný sokaklarda
yüzlerce insanýn kurt iþareti yaparak insani olmayan
ama faþistçe olan sloganlý yürüyüþleri ile karþýlaþtýk.
Bunlarýn beraberinde Gazi mahallesinde demokratik
bir gencin býçaklanarak öldürülmesi, Trabzon'da
TAYAD'lýlara yapýlan iki saldýrý, Sakarya'da yaþanýlan
saldýrýlar ve polisin bunlara engel olmamasý tesadüf
deðil sanýrým.
Bu olaylar yaþanýrken siyasi parti liderleri olaylar
hakkýnda açýklama yapýyor. CHP baþkaný Baykal:
"Türkiye teröre karþý 15yýl mücadele verdi. Bugün bunlara kimsenin sesi çýkmýyor, vatandaþ tepki gösterince
kýyamet kopuyor. Konuþmasý gerekenler susuyor,
sokaklar konuþuyor" diyor. MHP'DEN Bahçeli ise "Bu
ülkeyle ilgili kaygýlarýmýz için bir gün silahý elimize
almamýz gerekirse, bunun þartlarýný gördüðümüzde
yaparýz " þeklinde kendine yakýþýr bir açýklama yapýyor.
Bu açýklamalarýn tansiyonu ne kadar arttýracaðý belli.
Dün yaþanan saldýrýlarýn yarýn da devam edeceðini
gösteriyor. Ve bu gündemdeki birçok sorunun
(SSK'nýn devri, SEKA, Deniz iþletmelerinin özelleþmesi
çalýþmalarý, vb.) unutulmasýna, hükümetin iþini rahatça
yapabilmesi anlamýna geliyor. Daha önce dünya
kupasý maçlarýnda nasýl 15 yasayý geçirdilerse bugün
de bu kararlarý hayata geçirecekler.
Hükümetin isteði bu çatýþmalarýn sürmesi ve gündemi bayrak tartýþmasý içinde tutmak. Bizim amacýmýz
ise bu tartýþmalarý yapmayarak 1 Mart, Gelme Bush,
19Mart gibi savaþ karþýtý eylemlilikleri devam ettirmek
ve bugüne kadar yaptýðýmýz toplantý, tartýþma, masa
açma, bildiri daðýtma, afiþ asma gibi iþleri daha da
yoðunlaþtýrarak, eðitimle, saðlýkla, kamuoyuyla ilgili
sorunlarý savaþ karþýtlýðýnda ortaklaþtýrmak ve antifaþiþt cephenin oluþmasýný saðlamaktýr.
Sorun bayraðýn yakýlmasý mýdýr, dünyanýn talan
edilmesi midir?
Fedai NÝSAN
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Dünyanýn her
yerinde hýzla yükselen
bir hareket var.
Milyonlar bu sistemin
eþitsizliðine karþý
mücadele ediyor.
Emperyalist saldýrganlýða karþý milyonlar
seferber oldu.
Washington'da,
Berlin'de, Londra'da,
Kahire'de, Tokyo'da,
Seul'da ve daha yüzlerce
kentte Irak'ýn iþgaline karþý
gösteriler düzenlendi. Latin
Amerika'da yýðýnsal eylemler
yeni liberal politikalarýn
uygulayýcýsý hükümetleri
Arjantin'de, Ekvator'da ve
Bolivya'da devirdi.
Dünya bugün her
zamankinden daha zengin.
Ama bu zenginlik çok küçük
bir azýnlýðýn elinde toplanmýþ durumda. Ve bu nedenle
dünyada bugün her
zamankinden daha büyük
bir eþitsizlik var. Her yýl 10
milyon çocuk kolayca
önlenebilecek hastalýklardan
dolayý ölüyor.
Yaygýnlaþan eylemler,
sokaklara çýkan milyonlar bu
eþitsizliðe duyulan öfke-nin
eyleme dönüþmesidir. Ýþçiler
ve emekçiler, yoksullar bu
adaletsiz sistemin
deðiþmesini istiyorlar.
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marksi ayýs, istanbul

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Aþaðýdan
sosyalizm

19-20-21-22 m

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

Marksizm toplantýlarýna bugüne
kadar konuþmacý
olarak katýlanlardan bazýlarý:

Marksizm 2005 iþte bu
nedenle çok önemli. 4 günde birçok toplantýda, panelde tartýþacaðýz. Eþitsiz-

liðin, adaletsizliðin nedenlerini ele alacaðýz. Hareketin
Türkiye'deki önde gelen
sözcüleri konuþacak. Ulus-

lararasý hareketten de konuþmacýlar olacak.
Gelin sizde tartýþmalara
katýlýn. hareketi belirleyin.

KAPÝTALÝZMÝ
TARÝHE GÖMELÝM

Marksizm’de neler tartýþýlacak?
Yeni bir sol, yeni bir kitlesel
parti

Marksizm ve terörizm:
Direniþin ahlaký?

Siyasal Ýslam iflas mý etti?

Küreselleþen dünyada kadýnýn
rolü

Biz ve onlar - Dünyanýn son
10 yýlýna bir kuþbakýþý

21. yüzyýlda devrim mümkün
mü?

Kapitalizmden sonra ...?

Mozaik mi, mermer mi?
Türkiye'de azýnlýklar

Toplumsal hareketler,
demokrasi ve liderlik
Milliyetçilik, ýrkçýlýk ve faþizm
Che'den Chavez'e: Latin
Amerika’da devrim
Irak Vietnam olabilir mi?
Bir üþüyor, bir yanýyoruz :
Küresel ýsýnma
Bir muhalif alt- kültür ögesi:
Hip Hop

Çektir Git: Nasýl bir antikapitalist festival?

Savaþ suçlusu Bush yargýlansýn (Forum)

Gerçek mi efsane mi:
Domateste balýk geni

Eþitsiz bir dünya/Yoksulluða
mahkum muyuz?

Bunlar da devrim mi?
Kýrgýzistan, Ukrayna,
Gürcistan, Lübnan

Futbol endüstrisi ve þiddet

Eþcinsellerin özgürlüðü nasýl
kazanýlabilir

Türkiye AB’nin kapýlarýný açabilir mi?

Kürt hareketinin gerçek dostlarý kimlerdir?

15

Barýþ Pirhasan,
Nuray Mert,
Ercan Karakaþ,
Orhan Pamuk,
Doðan Tarkan,
Abdullah Aysu,
Ertuðrul Kürkçü,
Levent Þense-vver,
Hay-rri Kozanoðlu, Roni
Margulies, Bülent
Uluer, Ragýp
Duran, Tayfun
Mater, Rýdvan
Akar, Ufuk Uras,
Bülent Somay,
Ertan Keskinsoy,
Sevgi Uçan,
Masis Kürkçügil,
Murat Çelikkan,
Yýldýz Önen

Marksizm 2005
19-2
22 Mayýs tarihleri
arasýnda Ýstanbul
Beyoðlu’nda yapýlacak. Marksizmin ev
sahipliðini Devrimci
Sosyalist Ýþçi Partisi,
DSÝP yapýyor.
Marksizm,
Büyükparmakkapý
Sok, Hayat Apt, Kat 4,
Beyoðlu -ÝÝstanbul

0536 - 335 10 19

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

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

Devrimci parti
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-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist
bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr.
-Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir
sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz
vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist isci
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Amerika hesap ver,

Bush yargýlansýn
ABD sadece Ýkinci Dünya
Savaþý’ndan sonra 55 yýlda 20 ülkeye karþý terör eylemlerine giriþti.
Sivilleri öldürdü, sivil hedefleri
tahrip etti.
Ýkinci Dünya Savaþý’nda
Japonya’ya attýðý atom bombalarýyla on binlerce insanýn bir kaç
saniyede ölmesine neden oldu.
CIA’nýn küresel ölçekte yaptýðý
kýþkýrtma ve operasyonlarýn sonucunda milyonlarca insan acý çekti.
Irak’ta iþgal yüzünden 110 bin
sivilin ölümüne yol açtý. Sadece

Felluce kentine düzenlenen
operasyonda 3 bin Iraklý öldü.
ABD 55 yýldýr dünyaya kan kusturuyor. Baþka ülkelerin egemenlik
haklarýný gasp ediyor, saldýrýyor,
vuruyor ya da askeri operasyonlar
düzenliyor.

Artýk yeter! Düþ dünyanýn
yakasýndan Bush!
Bush savaþ suçlusudur,
yargýlanmalýdýr!

