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SAVAÞA  VE  ÝÞGALE
KARÞI  ÇIKALIM

Amerika’nýn New
Orleans kenti bir savaþ
alaný gibi. Siyahlarýn
yoðun olarak yaþadýðý bu
kentte Bush yönetimi
yeterli hiç bir tedbiri
almadý.

Polis sokakta felaket-
zedeleri vuruyor. Hala
onbinlerce insana doðru
dürüst bir yardým ulaþ-
madý.

Yüzbinlerce insan ise
uzun süre için ne

yapacaðýný bilemiyor.

Öte yandan Irak kentleri

daha da kötü bir felaket

yaþýyor. ABD ordusu ve

iþbirlikçisi Irak güçleri

halka kan kusturuyor.

Hergün yüzlerce, binlerce

insan ölüyor.

ABD emperyalizmi hem

kendi evinde yoksullara

eziyet ediyor, hem de

Irak’ta tüm halka acý çek-

tiriyor.

MÝLYONLARIN
SESÝ  OLMAK

Sanatçý-aktivist
Memet  Ali  Alabora,

Haber-Sen Genel Merkez
yöneticisi

Mehmet  Demir ve
ÖDP Genel Baþkan

Yardýmcýcý
Hakan  Tahmaz,

"yeni bir sol nasýl olmalý"
ve "yeni sol nasýl inþa
edilebilir" sorularýný

yanýtladýlar. Görüþlerini
kýsaca belirttiler

SAYFA 6-7

Ýktidarý  almadan
dünyayý  deðiþtire-
bilir  miyiz?

Sayfa: 4

Mücadelemiz
kapak  olsun
Aktivistler Barýþarock’ý
deðerlendiriyor

Sayfa: 8-9

Brezilya’da  yeni
bir  sol  doðuyor
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HABERLER

1942 yýlýnda yürürlüðe giren
Varlýk vergisi, gayrimüslimlere
yöneltilen ekonomik bir saldýrýydý.
Türkiye Cumhuriyeti devleti en
baþýndan beri gayrimüslimleri
kaygýlandýran politikalar izledi.
Varlýk vergisi öncesi zorunlu göç
ve iskân politikalarý azýnlýklara
yönelik yýldýrma politikalarýnýn
arasýndaydý. 1934'te Yahudilerin
zorunlu göçü için çýkartýlan
Trakya olaylarý gibi örnekler 6-7
Eylül'ün baþlangýcý olarak
görülmelidir.

1955 yýlýnda Kýbrýs ürk hükümeti
açýsýndan gerginlik konusuydu.
Dýþiþleri yetkilileri Londra'da
Kýbrýs'la ilgili tartýþmalar
yaparken, Türkiye'de "Atatürk'ün
Selanik'teki evi'nin yakýldýðý
haberleri dolaþmaya baþladý.
Dedikodularý duyan Demokrat
Parti baþkaný ve baþbakan Aydýn
Menderes haberin radyolardan
duyurulmasýný istedi. Ardýndan
Ýstanbul Ekspres adlý gazete ikinci
baský yaparak 'Atamýzýn evi bom-
balandý' manþetiyle halký galeyana
getirmeye baþladý.

1955 yýlýnýn 6 Eylül günü akþama
doðru Ýstanbul'da eþine az rast-
lanýr bir vahþet uygulanmaya
baþladý. Bu yaðma ve yýkým
gerçekten de cumhuriyet tarihinde
eþine hiç rastlanmayacak bir
seviyedeydi. Özel arabalar, taksi
ve kamyonlarýn yaný sýra otobüs,
vapur ve hatta askeri araçlar
yardýmýyla Ýstanbul'da avlanmaya
çýkna 20-30 kiþilik organize gru-
plar Rumlarýn ve tüm gayrimüs-
limlrin iþ yerlerini, evlerini, kilise
ve dini mekanlarýný yakýp, yýkar
ve soyarlar. Mahkeme zabýtlarýna
göre, 4 bin 214 ev, 1004 iþyeri, 73
kilise, bir sinagog, iki manastýr, 26
okul ile aralarýnda fabrika, otel,
bar gibi yerlerin bulunduðu 5 bin
317 mekân saldýrýya uðramýþtýr. 

6-7 Eylül vahþeti baþtan sona
devletin denetimi ve kontrolünde
gerçekleþmiþti. Sýkýyönetim
yargýçlarýna bilgi veren dönemin
Baþbakan Yardýmcýsý Fuad

Köprülü "Bizim haberimiz vardý.
Komünistlerin yapacaðýný biliyor-
duk ama gününü ve saatini
bilmiyorduk" dese de olayýn
sorumlularý belliydi. Daha son-
ralarý ise Özel Harekat Dairesi'nde
görevli General Yirmibeþoðlu
Türk Gladyosu olan Özel Harekat
Darbesi'nin Kýbrýs'daki bir dizi
geliþmenin yaný sýra 6-7 Eylül
olaylarýný da örgütlediðini bir
gazeteciye övünerek anlatmýþtýr.
(bkz 6-7 Eylül-Türkiye'nin kristal
gecesi, Sosyalist Ýþçi sayý 223)

Hükümetin komünistleri suçla-
masýyla her ne kadar Aziz Nesin,
Kemal Tahir, Asým Bezirci, Dr.
Nihat Sargýn gibi isimlerin de
aralarýnda olduðu sosyalistler
aylarca cezaevinde kalsa da
zamanla yaðmalamalarýn sorum-
lularý ortaya çýkmýþtýr. 6-7 Eylül
olaylarý iktidardaki Demokrat
Partisi, Milli Emniyet Hizmetleri
(MAH), öðrenci/gençlik dernek-
leri, sendikalar ve Kýbrýs Türktür
Cemiyeti'nin (KTC) iþbirliðiyle
organize edilmiþtir. Daha sonra
Demokrat Parti iktidarýnýn yargý-
landýðý Yassýada Duruþmalarý'nda
açýða çýktýðý gibi bý bombalama
Türk Dýþiþleri'nin örgütlediði bir
olaydý. Ýþin baþýnda Dýþiþleri
Bakaný'ndan doðrudan ta-limat
aln Selanik Baþkonsolosu M. Ali
Balin vardý.

Yunan yetkililer ise baþkon-
soloslukfa çalýþan Oktay Engin ve
Hasan Uçar'ý arýyorlardý. Daha
sonra gýyaplarýnda 2 ve 3 yýla
mahkum olan bu iki konsolosluk
çalýþaný bombalamadan hemen
sonra Yunanistan'dan
kaçýrýlmýþlardý. 

6-7 Eylül saldýrýlarýnýn sonucun-
da azýnlýklarýn zararý yaklaþýk 150
milyon TL'yi bulmaktadýr; bu
rakam, o dönemin 54 milyon
Amerikan Dolarý'na eþdeðerdir.
DP hükümeti ise zarara uðrayýp
tescil ettirenlere toplam 60 milyon
TL tazminat öder. Olaylar üzerine
Ýstanbul'da sýkýyönetim ilan edilir.
Olaylarýn ardýndan Rum, Ermeni

ve Yahudiler büyük bir göç dal-
gasýyla Türkiye'den ayrýlýrlar.
Ayný olaylarýn baþlarýna bir kez
daha gelmesi kuvvetle
muhtemeldir çünkü. Katiller ve
yaðmacýlar ise arkalarýnda þanlarý-

na yaraþýr bir miras býrakýrlar.
1955 yýlýndan 50 sene sonra Ýstan-
bul'da 6-7 Eylül olaylarýný konu
eden bir resim sergisini basan
faþistler iþte bu mirasýn taþýyýcýsý
ýrkçýlardýr.

Devletin
"arýndýrma"
faaliyetleri

11992299-11993344  aarraassýý
AAnnaaddoolluu  EErrmmeenniilleerriinniinn
AAnnaaddoolluu''nnuunn  mmeerrkkeezz-
lleerriinnee  vvee  aarrddýýnnddaann
ÝÝssttaannbbuull''aa  ggööçç  eettttiirr-
iillmmeessiinniinn  aammaaccýý  iissee
ggaayyrriimmüüsslliimmlleerrii
ttüümmüüyyllee  AAnnaaddoolluu''ddaann
uuzzaakkllaaþþttýýrrýýpp  ÝÝssttaannbbuull''ddaa
ttooppllaammaakkttýýrr..  11994466''  ddaa
yyaazzýýllddýýððýý  ddüüþþüünnüülleenn  bbiirr
CCHHPP  aazzýýnnllýýkk  rraappoorruu
bbuunnuu  aaççýýkkççaa  iiffaaddee  eeddeerr..
RRaappoorraa  ggöörree,,  11995500''lleerree
kkaaddaarr  AAnnaaddoolluu,,  YYaahhuuddii
vvee  HHýýrriissttiiyyaannllaarrddaann
tteemmiizzlleennmmeellii  vvee  ssoonnrraa
ÝÝssttaannbbuull,,  YYuunnaanniissttaann''llaa
oollaann  bbaaððllaarrýý  vvee
nnüüffuussuunn  ççookklluuððuu
nneeddeenniiyyllee  RRuummllaarrddaann
aarrýýnnddýýrrýýllmmaallýýyyddýý..

Sadece
Rumlara
yönelik  bir
saldýrý  deðil

66-77  EEyyllüüll  oollaayyllaarrýýnnýýnn
ssaaddeeccee  KKýýbbrrýýss''llaa  iillggiillii
oollaarraakk  RRuummllaarraa
yyaappýýllmmýýþþ  bbiirr  mmiissiilllleemmee
oollmmaaddýýððýýnnýýnn  bbiirr  ggöösstteerr-
ggeessii,,  ttaahhrriipp  eeddiilleenn  iiþþyy-
eerrlleerriinniinn  ssaaddeeccee  yyüüzzddee
5599''uu  RRuummllaarraa  aaiittkkeenn,,
kkaallaann  yyüüzzddee  1177''nniinn
EErrmmeenniilleerree,,  yyüüzzddee
1122''nniinn  YYaahhuuddiilleerree  aaiitt
oollmmaassýý,,  hhaattttaa  ddöönn-
mmeelleerree  vvee  MMüüssllüümmaann
oollmmuuþþ  BBeeyyaazz  RRuussllaarraa
aaiitt  mmeekkâânnllaarrýýnn  bbiillee
ssaallddýýrrýýyyaa  uuððrraammaassýýddýýrr..

Organize  bir  saldýrý
Beyoðlu Ýstiklâl caddesinde Türk bayraðý asarak önlem almýþ olan-

larýn dýþýnda ve daha önce tertipçiler tarafýndan iþaretlenmiþ tüm
dükkanlar yerle bir edilmiþti. Örgütlendirilmiþ ve kýþkýrtýlmýþ çapul-
cu kalabalýklar tarafýndan Taksim, Arnavutköy, Ortaköy, Karaköy,
Eminönü, Sirkeci, Gedikpaþa, Çarþýkapý, Kumkapý ve Bakýrköy de
aralarýnda olmak üzere 52 yerde birden ayný anda çýkarýlan yangýn-
larla tarihi, ulusal, kültürel ve sanat varlýklarý bir gecede yakýlýp kül
edildi; yýkýldý, yaðmalandý. Ýstiklal caddesi baþtan ayaðý tek bir
dükkan kalmamacasýna yaðmalanmýþtý. Yollar boydan boya kýrýlýp
dökülmüþ, parça parça edilmiþ eþyalarla doluydu. Ellerine kazma,
kürek, balyoz ne bulmuþsa kýrýlýp dökülecek Rum, Ermeni evi, iþyeri
arayan gruplarý þehrin dört bir yanýnda sabaha kadar terör estirdi.
Tünel'deki Embros, Apoyevmatini, Tahidromos gibi Rumca yayýn
yapan gazetelerin idarehaneleri; Patrik'in Tarabya'daki evi ateþe ver-
ildi. Rum ve Ermeni hastanelerine bile saldýrýlarak yangýnlar
çýkarýlmýþ, gayri Müslim mezarlýklarý açýlarak cesetler sokaklarda
sürünür olmuþtu.

Ayný  ýrkçýlýk,  aymý  saldýrganlýk

6-7 Eylül 1955: Devlet destekli ýrkçý yaðma

12 Eylül 1980 günün sabahý
Kenan Evren ordunun halkýn
selameti için yönetime el
oyduðunu açýklayan bir konuþ-
ma yaptý.  Sokaða çýkma yasaðý
ilan edildi. Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin kapýsýna kilit vurul-
du. Sokaklarda insan avýna baþ-
landý.

Yirmi beþ yýl önce gerçekleþen
darbenin ürünü olarak yapýlan
anayasa karanlýk, ezilenlerin
kazanmýþ olduðu tüm haklarý
gasp eden, düþünce, gösteri ve
örgütlenme özgürlüðünü
ortadan kaldýran, iþçi sýnýfýnýn
direniþ ve grev hakkýný yok eden
bir politik programdan baþka bir
þey deðildi. Bugün hala 12 Eylül
anayasasýnýn gölgesi altýndayýz.

12 Eylül darbesi tümüyle
Türkiye'deki büyük sermaye
gruplarýnýn bir talebiydi.
Ordunun 12 Mart 1971'de
gerçekleþtirdiði darbenin etkileri-
ni atlatan ve çok daha güçlü bir
biçimde fabrikalarda, sokaklarda
mücadele eden iþçi sýnýfý ve sola
karþý önce faþist çeteler öne

çýkartýldý. Faþistlerin grevleri bas-
malarý, iþçilere saldýrmalarý,
okullarda estirdikleri terör,
hareketin geri çekilmesini
saðlayamadý. Tersine faþistlere
karþý mücadele sokakta çok
yaygýn bir biçimde örgütlenmeye
baþladý. 

TÝSK, MESS, TÜSÝAD gibi
patron örgütleri açýk açýk darbe
çaðrýsý yapmaya baþladýlar.
Onlar için önemli olan IMF ve
Dünya Bankasý gibi kurumlarla,
küresel sermaye ile birlikte hazýr-
ladýklarý 24 Ocak 1980 pro-
gramýnýn hayata geçirilmesiydi.
Darbeye bir gün kala 11Eylül'de
Türkiye Ýþveren Sendikalarý
Konfederasyonu (TÝSK) Baþkaný
Halit Narin "Devlet Güvenlik
Mahkemeleri (DGM) olmadan
üretim artmaz" demiþti.
Sermayenin grev yapmayan, tüm
neo liberal programýný kuzu
kuzu kabul eden bir iþçi sýnýfýna
ihtiyacý vardý. Özelleþtirmelere,

sendikalarýn durdurulmasýna,
ekmeðin küçülmesine ama fiy-
atýnýn artmasýna ihtiyacý vardý.
12 Eylül estirdiði terörü dalgasý,
yarattýðý korku ortamý, toplumda
yarattýðý derin tahribatla birlikte
sermaye sýnýfý adýna bu adým-
larýn atýlmasýný saðladý.

TÝSK) Baþkaný Halit Narin
darbeden kýsa bir süre sonra
"þimdiye kadar biz aðladýk, onlar
güldü. Þimdi sýra onlarda" diy-
erek sermaye sýnýfýnýn darbeyi ne
kadar çok istediðini ve coþku
içinde karþýladýðýný kanýtlamak-
tadýr.

Bugün Türkiye'de siyasal
demokrasinin önünde engel olan,
ekonomik saldýrganlýða teme
oluþturan en önemli gerçeklik
hala 12 Eylül darbesidir. Türban
takan kadýnlarýn baský altýna
alýnmasý da, arka arkaya gelen
özelleþtirme saldýrýlarý da,
okullarda dayatýlan harç paralarý
da, kamu çalýþanlarý üzerindeki

siyasi ve ekonomik baskýlar da,
Kürt halkýnýn maruz kaldýðý
uygulamalar da, 12 Eylül
darbesinin yarattýðý koþullara
birebir baðlýdýr.

Bu yüzden 12 Eylül darbesiyle
açýk açýk hesaplaþmadan, dar-
benin sorumlularý olanlar, en
baþta "ressam" Kenan Evren
yargýlanmadan, darbenin ürünü
olan ve bugün hala aðýrlýðýný
sürdüren anayasa deðiþtirilme-
den özgürlükler konusunda ileri
adýmlar atmak her zaman çok
güç olacaktýr.

17 yaþýndaki Erdal Eren'i, idam
edebilmek için yaþýný yükselten
Kenan Evren'in,sayfiye yer-
lerinde rahat rahat resim yapa-
bilmesi engellenmelidir. Kenan
Evren yargýlanmalýdýr.
Darbeciler yargýlanmalýdýr.Þili'de
1973-1990 yýllarý arasýnda dik-
tatörlüðünü sürdüren Pinochet'in
yargýlandýðý gibi Kenan Evren de
yargýlanmalýdýr.

1122  EEyyllüüll  ddaarrbbeecciilleerrii  yyaarrggýýllaannmmaallýý
"12  Eylül  devletin  yeniden  kurulmasý  devridir".  (Vehbi  Koç) 1122  EEyyllüüll''üünn  ddeevvaammccýýllaarrýý

BBuu  üüllkkeeddee  1122  EEyyllüüll''üünn  ttüümm
ccuunnttaaccýýllaarrýý  ddookkuunnuullmmaazzllýýkk
zzýýrrhhýýnnýýnn  aarrkkaassýýnnddaa  rraahhaatt
kkooþþuullllaarrddaa,,  ggeenniiþþ
oollaannaakkllaarrýýyyllaa  hhaayyaattllaarrýýnnaa
ddeevvaamm  eeddiiyyoorrllaarr,,  mmaahhvveettttiikk-
lleerrii  mmiillyyoonnllaarrccaa  yyaaþþaammaa  rraaðð-
mmeenn..  DDüüþþüükk  rrüüttbbeellii
ssuussuurrlluukkççuu  ssuubbaayyllaarr  ddaahhii
yyaarrggýýllaannaammýýyyoorr..  1122  EEyyllüüll''üünn
üürrüünnüü  vvaalliilleerr,,  ppoolliittiikkaaccýýllaarr
rraahhaattççaa  ddoollaaþþýýyyoorrllaarr  oorrttaallýýkk-
ttaa..  ÖÖrrnneeððiinn  MMeehhmmeett  AAððaarr  ((
bbaaþþ  SSuussuurrlluukkççuullaarrddaann,,  11000000
ooppeerraassyyoonnuunn  ssoorruummlluussuu))  bbiirr
ppaarrttiiyyee  ggeenneell  bbaaþþkkaann  oollaa-
bbiilliiyyoorr..  ÖÖrrnneeððiinn  KKoorrkkuutt
EEkkeenn  ((kkoonnttrrggeerriillllaa  ssoorruumm-
lluussuu))  kkrraallllaarr  ggiibbii  mmuuaammeellee
ggöörrüüyyoorr..  MMeecclliissiinn  SSuussuurrlluukk
ssoorruuþþttuurrmmaa  kkoommiissyyoonnuu,,
eemmeekkllii  ttuuððggeenneerraall  VVeellii
KKüüççüükk''üünn  yyaannýýnnaa  ddaahhii
yyaannaaþþaammýýyyoorr..
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TÜPRAÞ. Avrupa'nýn beþinci büyük rafinaj kap-
asitesine sahip. Türkiye'nin ise en büyük sanayi
kuruluþu.  Geçtiðimiz hafta TÜPRAÞ'ýn yüzde
51'lik bölümünün özelleþtirilmesi için ihale
yapýldý. Yapýlan ihalede en yüksek teklifi 4 mil-
yar 140 milyon dolarla Koç-Shell verdi. Koç
Holding, ihaleyi kazanan giriþim grubunun
yüzde 90'ýna sahip.

AKP, söz konusu olan iþçi sýnýfý, onun
kazanýlmýþ haklarý ve ezilenlerin yaþam stan-
dardýnýn geriletilmesi olduðunda  sermayeye
sonuna kadar baðlý, sermaye programýnýn yok-
sullaþtýrma ve iþsizleþtirme politikalarýnýn taviz-
siz bir uygulayýcýsý olduðunu gösteriyor. Üstelik
bunu, diþlerini göstererek, sendikalarý, iþçileri
doðrudan cepheye alarak yapmakta da bir
sakýnca görmüyor.

Maliye Bakaný, 28 Temmuz 2005 tarihli açýkla-
masýnda, özelleþtirmelerle ilgili olarak, "Bu, bir
prensip meselesidir, ilke meselesidir, politika
meselesidir.. kâr edeni de satacaðýz zarar edeni
de satacaðýz' açýklamasýný yaptýk. Maliye
Bakaný sözüm ona dobra konuþuyor.
Özelleþtirme savunucularýnýn yýllardan beri
savunduklarý, Kamu Ýktisadi Teþekkülleri zarar
ediyor yalanýna sýðýnmýyor. Bu bakanýn
dobralýðýndan deðil, gözü dönmüþlüðünden
kaynaklanýyor. Zaten "zarar ediyor" diyenler
de, esas olarak kar eden iþletmeleri sermaye
gruplarýna peþkeþ çekmek için yalan söylüyor-
lardý. Ama TÜPRAÞ bu yalanlarýn hiçbirisine sýð-
maz. TÜPRAÞ'ýn altý aylýk net karý 293.2 milyon
YTL. Yýllýk cirosu ise 6.3 milyar YTL.

Þimdi TÜPRAÞ Koç grubunun eline geçti. Koç
grubunun TÜPRAÞ'ý satýn almasý,
özelleþtirmelere karþý mücadelede yýllardýr en
önemli zaafa neden olan milliyetçilik de
böylece bir kez daha iflas etti. "Þu vatandýr
satýlamaz", "bu milli gururdur satýlamaz" gibi,
özelleþtirmelere karþý mücadeleyi milliyetçi bir
kanalda toplamaya çalýþanlar, TÜPRAÞ'ýn
özelleþtirilmesiyle çaresiz kalmak zorundalar.

Ýþte Koç! Bir Türk sermaye grubu. TÜPRAÞ
vatanseverlerin elinde kalmýþ oldu. Zaten son
dönemde özelleþtirme furyasýndan nasiplen-
mek isteyen sermaye gruplarý da ayný argümaný
savunuyor, önemli sanayi kuruluþlarýnýn
Türkiye'nin elinde kalmasýný istediklerini
söylüyorlar.

Peki TÜPRAÞ Koç grubunun malý olunca
Türkiye'de mi kalmýþ oluyor? Bir malýn
Türkiye'de, Türklerde kalmasý ne demek? Bir
kez daha, sermayenin ve paranýn milliyeti
olmadýðýný hatýrlamak zorundayýz.  Sosyalistler
dünyanýn her yerindeki sermayeye dünyanýn
her yerindeki iþçi sýnýfý ve ezilenler açýsýndan
karþý çýkmak zorundalar. Gerisi, sol milliyetçil-
iðin yarattýðý bir illüzyondur. Ve bu illüzyon,
özelleþtirmelere, emekçiklere zarar verdiði, iþçi
sýnýfýný örgütsüzleþtirdiði, hayatý daha pahalý
hale getirdiði, hizmetlerin kalitesini düþürdüðü,
insan yaþamýný dizginsiz kar hýrsýna feda
ederek tehlikeye attýðý, ücretlerin düþmesine
neden olduðu, sermayeyi iþçi sýnýfý karþýsýnda
güçlendirdiði için, yani gerçek nedenlerine ve
sonuçlarýna karþý çýktýðý için durdurmaya kararlý
olanlarýn mücadele etmesi gereken tehlikeli bir
fikir.

Bugün AKP'ye karþý diþediþ bir mücadelenin
örgütlenmesi gerekiyor, yoksa kaybettiðimiz
vatan teranelerinin arasýnda, iþçi sýnýfýnýn
örgütlenmesi daðýtýlýyorücretleri düþüyor.
Morali bozuluyor.

Bu gidiþi tersine çevirebiliriz. Özelleþtirme
saldýrýsýna maruz kalan sektördeki iþçileri ve
sendikalarý yalnýz býrakmadan, birleþik bir
mücadeleyi ördüðümüz oranda, özelleþtirmeleri
durdurabiliriz.

Özelleþtirmeleri
engellemek
zorundayýz

Kürt sorunu gündemi belirlemeye
devam ediyor. Baþbakan'ýn
Diyarbakýr'a gitmesinden bu yana
hýzlý geliþmeler yaþanýyor. Kürt
hareketi Baþbakan'ýn tutumuna
olumlu yanýt verirken beklendiði
gibi faþistler ve kemalistler giderek
artan bir histeri içindeler. Faþistler
saðda solda gösterilere baþladýlar.
Ýþçi Partililer ve bazý ülkücü faþistler
bu arada 6-7 Eylül sergisini de bas-
mayý ihmal etmediler.

Bozöyük'te içinde DEHAP'lýlarýn
bulunduðu bir otobüse saatlerce
saldýrýldý. Çeþitli asker cenazelerinde
ise bildiðimiz "þehitler ölmez, vatan
bölünmez" sloganlarý gene atýlmaya
baþlandý. 

Kýsacasý, milliyetçiliðin korkutucu
bir biçimde yükseldiði havasý yayýl-
maya çalýþýlmakta.

Ama acaba durum gerçekten böyle
mi? Milliyetçilik korkutucu bir
biçimde yükseliyor mu?

Milliyetçiliðin yükseldiði kuþku
götürmez bir gerçek, ama bunun
korkutucu ölçülerde olduðunu
söylemek gerçekçi deðil. Hiç deðilse
henüz böyle diyemeyiz.

Saðda, solda gerçekleþen milliyetçi
gösteriler henüz çok küçük 
gruplarýn eylemleri durumunda.
Örneðin, Bozöyük'te dört bir yandan
toplanmýþ olan küçük bir ülkücü
faþist grup vardý. Ayný þey
Seferihisar'da, Trabzon'da ve diðer
yerlerde de geçerli. Batman'da,
Van'da, Yüksekova'da ise durum
böyle deðil.

Ancak basýn durumu alabildiðine
abartmakta. Sýk sýk kullanýlan 'linç'
deyimi havayý daha da aðýrlaþtýr-
makta. Oysa sokaða çýkan faþistlerin
böyle bir gücü yok ve böyle  bir
desteði hiç yok.

Faþistlerin bu dönemde en büyük
desteði açýk ki CHP yönetimi. En az
ülkücü faþistler kadar gözü dönmüþ,
saldýrgan politikalara sahip olan
CHP yönetimi milliyetçiliðin yük-
selmesinde en önemli etken duru-
munda.

Ya sol?

CHP'nin daha solunda da durum
çok olumlu deðil. Bir kýsým sol her
zamanki gibi sol milliyetçilik
peþinde. "Tüpraþ vatandýr, sattýr-
mayýz" gibi. Birileri Tüpraþ'ý vatan
ilan ederken, baþka birileri Kýbrýs'ý

vatan ilan etmekte, diðerleri ise
"þehitler ölmez, vatan bölünmez"
diye baðýrmakta. Vatan edebiyatý
etrafýnda kurulmuþ olan bütün bu
söylem milliyetçiliði körüklemekten
baþka hiç bir iþe yaramamaktadýr.
(Yanlýþ bir çizgi olduðu için
özelleþtirmelere karþý mücadeleye
de zarar vermektedir.)

Ama solun asýl önemli olan tutumu
örtük milliyetçiliði.

Bir süredir Kürt hareketine karþý
yeni bir söylem geliþmeye baþladý.
"Etnik milliyetçiliðin" zararlarý
anlatýlýyor.

Ne demek etnik milliyetçilik? Etnik
olmayan bir milliyetçilik olabilir mi?
Her ulus etnik olarak diðer uluslar-
dan farklý olduðunu iddia eder ve
uluslarýn farklýlýðý buradan baþlar.

"Etnik milliyetçiliðin" zararlarýný
ballandýra ballandýra anlatanlar
aslýnda Kürt milliyetçiliðine karþý
çýkýyorlar. Ve bunu sosyalizm adýna
yapýyorlar. "Sosyalist milliyetçi
olmaz, hele hele etnik milliyetçi hiç
olmaz!"

Oysa Kürt sorunu ulusal bir sorun.
Eðer ortada böyle bir ulusal sorun
olmasa zaten Kürt sorunundan bah-
setmezdik. Kürtlerin en temel talebi
Kürt kimliðinin tanýnmasýdýr. Yani
basitçe Kürtlerin "daðda, karlarýn
üzerinde kart-kurt diye yürüyen
Türkler" olmadýklarýnýn tanýn-
masýdýr. Bu olmadan Kürt sorununu
çözmek mümkün deðil.

Kürt kimliðinin tanýnmasýný talep
etmek elbette milliyetçi bir taleptir.
Ama bu milliyetçiliðin Türk mil-
liyetçiliðini kýþkýrttýðýný ve bu
nedenle de zararlý olduðunu düþün-
meye baþlayýnca düþülen yer ege-
men ulus milliyetçiliðidir ve bu Kürt
milliyetçiliðinden bütünüyle fark-
lýdýr.

Ezilenler kendi kimliklerine sahip
olmak isterler. Ezenler ise hiç bir
farklýlýða izin vermek istemezler.
Mozaikten bahsedince "ne mozaiði
ulan, mermer" derler.

Þovenizme karþý mücadele

Ezen ulusun sosyalistinin en temel
görevi, ezen ulus milliyetçiliðine
karþý mücadeledir. Eðer Kürt mil-
liyetçiliði Türk milliyetçiliðini saldýr-
gan hale sokuyorsa, buna Türk
sosyalistleri karþý çýkmak zorun-
dadýr. Þovenizme, ýrkçýlýða ve mil-

liyetçiliðe karþý mücadele böyle
yapýlýr. Yoksa Kürtlere dönüp "etnik
milliyetçilik yapmayýn" dediðinizde
Türk milliyetçiliðine güç verirsiniz
ve ne yazýk ki bir kýsým Türk solu
böylesi bir tutum içindedir.

Öte yandan, Türk solunun "vatan"
edebiyatý da iþte tam bu noktada
Türk milliyetçiliðini körükler.
Ülkücü faþistler ellerinde satýrlarla
Kürtlere saldýrýrken, "vatan bölün-
mez" sloganý atarken, eðer kendisini
sosyalist olarak gören güçler de
çýkýp milliyetçilik temelinde
özelleþtirmelere karþý çýkmaya
çalýþýrlarsa bu tutum doðrudan
"vatan" edebiyatýný güçlendirir, o ise
doðrudan ülkücü faþistleri
güçlendirir.

Hem solun hem de sosyal
demokrasinin milliyetçiliði doðru-
dan ülkücü faþist hareketi
güçlendirmektedir.

Ýþin muhatabý kim?

Bir de ortada böyle bir sorun var.
Baþbakan'ýn demokratik çözüm
demesinden bu yana Kürt hareketini
kimin temsil edeceði tartýþýlmak-
tadýr. Bu bütünüyle anlamsýz bir
arayýþ.

Kürt sorununu kim gündeme sok-
tuysa, kim yýllardýr bu sorunun gün-
demde kalmasýný saðladýysa, açýk ki
muhatap odur. Ayrýca büyük yýðýn-
larý kim harekete geçiriyorsa 
muhatap odur.

Farklý bir muhatap aramaya çalýþ-
mak sorundan kaçmaktýr. Çözümü
ertelemektir. Kaldý ki, Baþbakan bile
muhatabýn kim olduðunu bilmekte
ve gereksiz bir biçimde yeni 
muhataplar aramamaktadýr.

Bugün sosyalistlere düþen görev,
baþlayan sürece destek olmaktýr. Bu
desteðin tek ama tek yolu aralýksýz
bir biçimde Türk milliyetçiliðiyle,
þovenizm ve ýrkçýlýkla mücadele
etmektir. Baþka herhangi bir açýlým,
destek olmaktan çok, zarar vericidir.

Bugün Kürt sorununun çözümü
için verilecek destek genel olarak
Türkiye'deki demokrasinin sýnýr-
larýný geliþtirecektir ve bu nedenle
önemlidir. Sosyalistler için Kürt
hareketine destek ahlâki bir sorun
deðil, tam tersine Türk iþçi sýnýfýnýn
mücadelesinmi hýzlandýracak,
güçlendirecek bir süreç olduðu için
önemlidir.

Bize düþen þovenizme
karþý mücadeledir

SAVAÞ  KARÞITI  HAREKET  ve  YENÝ  SOL

ChristineBucholz (Almanya), Alex Callinicos (Ýngiltere),
Panos Garganas (Yunanistan), Hakan Tahmaz, Doðan Tarkan

23 Eylül, Cuma, Saat: 20.00

Taxim Hill Hotel
Sýraselviler Cad., No: 9, Taksim

Küresel iklim deðiþikliðinin sonuçlarý

New Orleans: ABD’deki Irak
Jonathan Neale

Küresel Ýklim Eylem Koordinatörü,
Amerikan Savaþý Vietnam kitabýn ýn yazarý

22 Eylül, Perþembe, Saat: 18.00

Karakedi
Büyükparmakkapý Sk, 8, Kat: 4, Ýstiklal Caddesi
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John Holloway ve otonom
hareketin diðer yazarlarý
antikapitalist harekete güçlü
bir tartýþma soktular: “iktidar
iliþkilerinin olmadýðý bir
toplumu iktidarý el geçirerek
kuramazsýnýz.”

Holloway’e göre hareket
devlete aldýrmamalý. Çünkü
devlete her karþý çýkýþ
hareketin onun yerini almasý-
na yol açacaktýr. Ve dolayýsýy-
la yeni bir elit yaratacaktýr.

Halloway’a göre deðiþim
sadece tabandan gelen
kendiliðinden hareketle ola-
bilir. “iktidarý almak için
mücadele etmeyen dünyalar
dolusu hareket var. Bazen
sadece HAYIR diyorlar” diye
yazýyor.

Politik partilerden baðýmsýz
hareketlere bakýyor. Politik
liderlik için her adýmý kuþku
ile karþýlýyor. Önemli olan
sadece direniþ.

Bu tür fikirlerin  ne kadar
etkileyici olduðu açýk. 

Ancak bu fikirlerin tasýdýðý
sorunlarý da görmek kolay.
Devleti görmemezlikten
gelme söylemi ABD’nin
dünyanýn her yerinde
savaþlara giriþtiði ve
emperyalizmin haklarýmýza
karþý saldýrýlarýnýn arttýðý bir

dönemde biraz saçma oluyor.

BBaarriikkaatt
Atonomcu argümanlarýn

kafasý karýþýk. Birþey açýk ki
solun devlet karþýsýndaki
farklý fikirlerini tam
kavrayamýyor.

Marksistler devletin
toplumu dönüþtürmek için
kullanýlamayacaðýný söylüyor-
lar çünkü devletin amacý
zenginlerin çýkarlarýný koru-
maktýr.

Egemen sýnýfýn önderleri
bürokrasiyi, polisi ve orduyu
kontrol ederler.  Egemen
sýnýflar için devlet deðiþimin
önündeki en önemli barikat-
týr.

Halloway solun devleti
abarttýðýný söylüyor. “Devlet
göründüðü gibi iktidarýn
odaðý deðildir” diye yazýyor.
“Ýktidar belirli bir kiþi veya
kurumun elinde deðil, o daha
çok sosyal iliþkilerin
parçalanmýþlýðýnda yatýyor.”

Þirketlerin iktidasrý elbette
yaþamýmýzýn her alanýný etk-
iliyor. Özelleþtirilmiþ sosyal
yaþam bizi yalnýzlaþtýrýyor ve
güçsüzleþtiriyor.Patronlar ve
yöneticiler bizi bölmek ve
disipline etmek için
ellerinden gelen herþeyi
yapýyolar.

Ama bütün b unlara raðmen

egemen sýnýfýn hala kendi
içindeki bölün melerin
üzerinden gelecek ve onlarý
merkezileþtirecek bir devlete
ihtiyacý var.

Ordular iþ çevrelerinin çýkar-
larý için dýþarýda savaþýrlar
içeride ise kriz zamanlarýnda
düzeni saðlarlar. Polis biraz
daha makul görülen bir
güvenlik saðlama iþi yapar
ama onun asýl iþi de
statükoyu korumaktýr. 

Ýskoçya’da 10 bim polis G8
liderlerini korumak için gös-
tericilere saldýrdý. Milyonlar
onlarý TV’de seyretti. 

Mýsýr’dan Ekvator’a gösteri-
ciler, grevciler, demokrasi
hareketleri hep kendi yerel
polislerinin saldýrýsýna uðrar. 

Eðitim sistemi gibi daha
yumuþak devlet kurumlarý da
egemen sýnýflarýn deðerlerinin
ve fikirlerinin propagandasýný
yaparlar.

Devlet aslýnda hiç de güçlü
deðildir. ABD’nin gücü Irak’ta
aþaðýlandý. Latin Amerika’da
birçok ülkede yýðýn hareket-
leri polisi yendi ve hükümet-
leri devirdi.

Ayaklanma zamanýnda
ordunun ve hatta polisin
geniþ kesimlerinin asilerin
yanýna gelmesinin uzun bir
hikayesi vardýr.

Haziran’da, Bolivya’daki

ayaklanmada baþkent La
Plaza’da en  azýndan bir polis
birliði sokaða çýkarak iþçilere
saldýrmayý reddetti. 

Ancak eðer toplumu
devletin kontrolünü kazanm-
dan deðüiþtirebileceðimizi
sanýyorsak rüya görüyoruz.

Burada sorun kapitalist
toplumun nasýl iþlediðini
anlamak gerekir. Bu noktada
otonomcu yazarlar pek iþe
yaramýyor.

Halloway’e göre iktidara
karþý mücadele bireysel
düzeyde yaþanýyor bu neden-
le toplumun nasýl iþlediði
konusunda çok þey söylemiy-
or. “Ýnsanlarýn yaþadýðý hery-
erde iktidar karþýtlýðý vardýr”
diyor.

Otonomcu yazarlar arasýnda
da farklýlýklar var. Ýtalyan
Negri’nin daha sosyal tabanlý
analizleri var. Ýmparatorluk
adlý kitabýnda kapitalizmin
kendisini küçük gördüðünü
söylüyor.

“Politik ve üretici
eylemimizin büyük çoðunluðu
demokratik iliþkilere dayanýy-
or” diyor Negri. 

Kapitalist küreselleþmenin
iþçi sýnýfýný bütün dünyaya
yaydýðý ve böylece ulus-
lararasý dayanýþmanýn daha
kolay olduðu doðru.  Ama
ayný zamanda çok büyük

acýlar yaratýyor.
Zenginliðin ve iktidarýn

giderek daha az elde yoðun-
laþmasýný saðlýyor.  Pazarýn
yayýlmasý iþyerinde ve sokak-
larda baskýnýn artmasý ile
beraber geliþiyor.

Þimdi yoksullarýn her
zamankþinden daha fazla
daha iyi bir yaþam için, daha
iyi bir dünya için mücadele
etmesi gerekiyor. Ancak
Negri’ye göre “sýnýf mücade-
lesi ve devrimci örgüt artýk
eskidi.”

Bütün farklýlýklarýna raðmen
Halloway ve Negri gibi
otonomcu yazarlar politik
önderliðin bütün b içimlerini
çýlgýnlýk olarak görüyorlar.

Onlara göre aktivistler
sadece yýðýnlarýn kendiliðin-
den eylemlerine yer
açmalýdýrlar. Bu elitist ve
tehlikeli bir görüþtür. Her
mücadele nasýl kazanýlacaðýný
içeren tartýþmalar yaþar.
Bazýlarý yöneticileri ikna
etmenin doðru olduðuna
inanýr bazýlarý iþyerindeki
çeliþkiyi doðru anlamýþtýr.

Bütün kampanyalardaki
canlý tartýþmalar stratejinin
önemini gösterir. Ýtalyan
marksisti Antonio Gramþi’nin
sözleri ile “Kendiliðinden
mücadele diye birþey yoktur.”

FFeellaakkeett
Otonomculuðun tarihi bu

noktanýn haklýlýðýný gösteriy-
or. Otonomcu fikirler ilk kez
Ýtalya’da 1960’larda Ýtalyan
Komünist Partisi’nin reformist
fikirlerine karþý geliþmeye-
baþladý. Ancak hareketi tam
bir felakete sürükledi.

1969’da Ýtalyan fabrikalarýn-
da Negri’nin de desteklediði
bir taban hareketi patlamasý
oldu.

Reformist sendika liderliði
bu hareketi ele geçirmeye
baþladýðýnda otonomcular
hareketin liderliði için
mücadele etmediler. 

Tam tersine fabrikanýn dýðý-
na, deðiþim için yeni güçler
bulmak için bakmaya
baþladýlar.Negri giderek iþçi-
leri “ayaklanmaya hazýr her-
hangi biri” olarak yorumla-
maya baþladý. Giderek iþsiz-
leri, öðrencileri ve kadýnlarý
devrimin yeni güçleri olarak
yüceltmeye baþladýlar.

Kimileri Kýzýl Tugaylar gibi
terörist taktikler uygulayan
grupalara kaydýlar. Bu tür
gruplarýn bombalamalarý ve
insan kaçýrma eylemleri zaten
yorulmaya baþlayan iþçi
sýnýfýný soldan iyice
yabancýlaþtýrdý.

1970’lerin sonunda
Avrupa’nýn en büyük sol yýðýn
hareketinin enerjisi bitti.
Kendiliðindencilik anlayýþý ile
baþý dönmüþ bir halde olan
sol, harekete yeni bir çýkýþ
yolu bulamadý.

O zamanlar hareket içinde
yer alan birisinin söylediði
gibi “fabrika iþçileri ile fabrika
dýþýndaki diðer sosyal
hareketlerin ittifakýný saðlaya-
madýlar ve iþçi yýðýnlarýn poli-
tik mücadeleye katýlmasýný
saðlayacak bir strateji
geliþtiremediler.” 

HHaaffýýzzaa  eekkssiikklliiððii
Ýþçi sýnýfýndan kopan sol

saldýrýya tamamen açýktý.
Ýtalyan devleti saldýrdý ve
aralarýnda Negri’nin de
olduðu yüzlerce militaný
hapse attý.

Negri hapistede kendiliðin-
dencilikte israr etti.
“Gdansktaki iþçilerin,
Neapolitan proletaryanýn
hafýzaya ihtiyacý yoktur.
Komünist gelenek hafýza kay-
býdýr” diyordu.

Otonomcularýn iktidarla
yüzleþmekten kaçýnan tutum-
larý sisteme karþý çýkýþý
engellemektedir. Örneðin
Negri son olarak yeni liberal
Avrupaya, Avrupa Birliðini
ABD’ye karþý daha az þeytani
bir güç olarak gördüðü için
karþý çýkmadý. Fransýz referan-
dumunda evet oyu çaðrýsý
yaptý.

Bugün dünyanýn birçok
ülkesinde hareketimiz
devletin gücü ile karþý karþýya
geliyor.

Bütün dünya çapýnda
devrimciler ve çeþitli radikal
güçler sosyal liberallerin
ihaneti karþýsýnda yeni bir sol
inþa etmek için çalýþýyor. Bu
mücadelede Halloway ve
Negri gibi otonomcu
yazarlarýn yazýlarý pek bir iþe
yaramýyor.

Luiz Inacio Lula da Silva 2003 yýlýda
Brezilya devlet baþkaný seçildi. Eski
bir iþçi olan Lula milyonlarca iþçinin
umudunu ve desteðini kazandý.
Þimdi Lula'nýn hükümeti kriz içinde.
Radikal sol parti P-Sol üyesi PPeeddrroo
FFuueennttaass iki yýllýk yeni liberal poli-
tikalar ve skandallar sol için yeni bir
alan açtý diye yazýyor.

Brezilya, iktidardaki Ýþçi Partisi'ni
ve hükümeti sarsan skandallar
içinde. Lula hükümetine karþý suçla-
malar giderek birikiyor.

Kimse hükümetin ve Ýþçi Partisdi
milletvekilleri ile müttefiklerinin
karýþtýðý skandallarda ne kadar para
döndüðünü bilmiyor. Ama rakamýn
milyonlarca dolara ulaþtýðý biliniyor.

Bütün bunlarýn üzerine PT lider-
lerinin emekli sandýðý fonlarýný hor-
tumlamalarý skandalý ortaya çýktý.
Halkýn þimdiye kadar öðrendiði mik-
tar bile muazaam bir öfke yarattý.

Ýþçi Partisi’nin politik iflasý Brezilya
sanayisini ve iç pazarý  güçlendirmek
isteyen kapitalistlerin de ölümü
oldu. Kriz PT tarafýndan desteklenen
bu sektörlerin nasýl bütünüyle çök-
tüðünü gözler önüne serdi.

Brezilya Latin Amerikalý oluyor’
Bu krizle birlikte Brezilya, Latin

Amerika’nýn geri kalanýna benzem-
eye baþladý. Kýtanýn diðer
ülkelerinde olduðu gibi Brezilya
þimdi yoðun bir politik temsil krizi
yaþýyor.

Latin Amerika’daki, Venezülla hariç
bütün ülkelerin hükümetleri tarafýn-
dan uygulanan yeni liberal poli-
tikalar politik partileri IMF’nin dayat-
týðý emperyalist planlara hizmet eder
politik yatýrýmlar haline getirdi.

PT bir zamanalar yýðýnlarýn güveni-

ni, iþçi sýnýfýnýn saygýsýný kazanmýþ
bir parti olarak Latin Amerika’nýn en
önemli partisiydi. Bu partinin þimdi
bütün diðerlerinden daha saða
kaymýþ olmasý çok ilginç.

ÞÝmdiki durumun çok önemli
sonuçlarý var. Çünkü Brezilya þimdi
askeri olarak bölgenin istikararýný
saðlýyor ve örneðin Bolivya’daki
ayaklanmaya karþý tutum aldý.

Öte yandan Brezilya’da yapýsal bir
kriz var. Brezilya’da ekonomi ve ege-
men sýnýf göreceli olarak daha güçlü
ama toplumdaki eþitsizlik daha
görnür durumda. Bu nedenle sosyal
kriz çok büyük ve büyük bir patlama
olabilir.

Emperyalizmin bugünkü poli-
tikalarý kabuýl edilmeye devam
edildikçe ve zenginliðin anlamlý bir

daðýlýmý saðlanmadýkça hiç bir
ekonomik geliþme þansý yok. Kriz
devam edecek. Brezilya’nýn Latin
Amerikalýlaþmasýnýn anlamý iþte bu.

Brezilya’da Boli
vya, Venezülla ya da Arjantin’deki

sýnýf iliþkileri yok. Yýðýn hareketi poli-
tik alana henüz diðerlerinde olduðu
gibi fýþkýrmadý. Ama önemli
geliþmeler var.

PT yanlýsý sendikalar ve öðrenci
örgütleri baþkente 8 bin kiþi yürütür-
ken P-Sol ve PSTU’nun da destek-
lediði baðýmsýz sendikalar polise
göre iki katý fazla insan yürüttü.

Olumlu bir geliþme
Çok sayýda insanýn umutlarý PT ile

birlikte batmýþ olduðý için bir umut-
suzluk ortamý olmasýna raðmen

krizin getirdiði bir olumlu durum da
var. PT aslýnda hiçbir zaman
düþlünüldüðü gibi bir parti deðildi.
Yeni liberal politikalarýn uygu-
layýcýsýydý mve ABD dýþ poli-
tikalarýnýd estekliyordu. Kriz þimdi
bu iki konuda da durumu deðiþtiriy-
or. Artýk PT deneyi bitti ve sol için
yeni bir alan açýlýyor. 

Þimdi sol için iki sorun var. Birincisi
hayal kýrýklýðý, umutsuzluk ve politi-
akadan uzak durma isteði. Ama öte
yandan yepyeni bir hýzla yeni bir þey
inþa edilebilir. 

Bu tartýþmalarýn ortasýnda küçük
ama yýðýnlarla iliþkili ve P-Sol’a ilgi
duyan bir grup var.

Sosyal ve politik yeniden
örgütlenme

Açýlan yeni alanda antikapitalist ve
antiemperyalist olan, þimdiki rejimin
partileri ile bütün ilikilerini kesen
yeni bir politik alternatif oluþturuy-
oruz. 

Þimdiki krizde P-Sol büyümeye
baþladý. Artýk önemli sayýda insan P-
Sol liderliðinin neden PT’den
atýldýðýný anlamaya baþladý. 

Kamuoyu yoklamalarý P-Sol’un
baþkanlý adayý Heloisa Helena’nýn %
7 gücü olduðunu gösteriyor. Þimdi
yeni gruplar PT’den ayrýlarak P-Sol’a
katýlýyor. 

Bu geliþme düz bir çizgi deðil. P-
Sol’un bundan sonra sosyal
hareketlere ve iþçi hareketine nasýl
yaklaþacaðý çok þeyi belirleyecek. 

Ama artýk PT’nin yerine yeni bir sol
partinin geçirilmesi süreci baþladý.
Yeni alternatif inþa halinde ve iþçi
sýnýfýnýn bazý kesimlerinde yeniden
yapýlanmayý ve yeniden örgütlen
meyi gerçekleþtiriyor.

Brezilya’da yeni bir sol doðuyor: P-Sol

Ýktidarý almadan dünyayý deðiþtirebilir miyiz?
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Katrina doðal bir olgu
olabilir, ama Amerika'da
yaþanan felaketin doðayla,
doðallýkla hiçbir ilgisi yok.
Zaten ölenlerin yakýnlarý,
evlerini ve her þeylerini
kaybedenler, iþinden ve
yerinden yurdundan olan-
lar da, doðayý deðil,
Amerika'yý yönetenleri
suçluyorlar.

"Zenginler tarafýndan,
zenginler için"

Ülkenin en büyük savaþ
karþýtý kampanyasý
ANSWER'ýn bölgeye gön-
derdiði delegasyonun
hazýrladýðý raporda þöyle
deniyor:

"Sorumlu olan ve hesap
vermesi gerekenler, iþ
dünyasýnýn ve özel
mülkiyetin çýkarlarýný her
zaman ve her yerde insan-
larýn çýkarlarýnýn önüne
koyan, bu ülkenin zengin-
lerinin iþine yarayan
savaþlara girmek için
gerekli parayý bulan ama

insanlarýn ihtiyaçlarýný
karþýlamak için para bula-
mayan bu sistemi yöneten-
lerdir. Ancak, gerçek
sorun, sistemi yönetenler
deðil, bizzat sistemin ken-
disidir. Serbest piyasa diy-
orlar. Halkýn halk tarafýn-
dan halk için yönetimi diy-
orlar. Oysa çaðdaþ kapital-
ist sistem zenginlerin,
zenginler tarafýndan,
zenginler için yönetimi.
Ýþte, gerçeðin ne olduðu
þimdi New Orleans sokak-
larýnda gözler önüne seril-
di."

New Orleans kentinin
zarar görmesi kaçýnýl-
mazdý. Hatta belki bazý
kent sakinlerinin ölmesi de
kaçýnýlmazdý. Ama göz
göre göre, geliyorum diye
diye gelen bir tehlike
karþýsýnda, niteliði ve özel-
likleri ayrýntýlý bir þekilde
bilinen, daha önce
Amerika'da defalarca
yaþanmýþ olan bir tehlike
karþýsýnda, binlerce kiþinin
ölmesi, doðayla veya
tehlikenin gücüyle açýk-

lanamaz.
Açýklama bu binlerce

kiþinin kim olduðunda
yatýyor. Ölenlerin hemen
hepsi, pek az istisnayla,
yoksul ve siyah. Amerikalý
olmalarý, dünyanýn en zen-
gin ülkesinin vatandaþlarý
olmalarý, herkesi istediði
anda tehlike bölgesinden
uzaða taþýyabilecek
teknolojik ve parasal
imkanlara sahip bir ülkede
yaþýyor olmalarý bu insan-
larý kurtarmadý.

Kurtarmadý, çünkü
önemli olan özellikleri
Amerikalý olmak deðil,
yoksul ve siyah olmaktý.
Ulusal konumlarý onlara
hiçbir avantaj saðlamadý;
sýnýfsal konumlarý onlarý
öldürdü.

"Arabam yok, dokuz
çocuðum var"

Tehlikenin geliþi çok
önceden bilindiðine göre,
parasý olan, arabasý olan,
gidecek yeri olan kaçtý. Ya
kaçamayanlar? Malik
Rahim adlý bir toplum

aktivisti ANSWER dele-
gasyonuna þöyle anlatmýþ:

"Bir þehirde yaþadýðýnýzý
düþünün; fakirsiniz,
paranýz yok, ansýzýn þehri
terk etmeniz söyleniyor ve
bisikletiniz bile yok. Þehrin

bu mahallelerinde
yaþayanlarýn %90'ýnýn
arabasý yoktu".

Bir kadýn þehri terk
etmesinin mümkün
olmadýðýný anlatmýþ:
"Gidemem ki. Arabam yok
ve dokuz çocuðum var".

Yaþanmýþ olan pek çok
çarpýcý sahne arasýnda, bir
tanesi var ki, yaþananlarýn
bütününü açýklamaya
yetiyor. Büyük stadyumda
inanýlmaz koþullarda
devlet tarafýndan kurtarýl-
mayý bekleyenler yavaþ
yavaþ otobüslerle alýnýp
götürülürken, yakýnlardaki
beþ yýldýzlý Hyatt Oteli'nde
mahsur kalmýþ olan 700
müþteri, Milli Muhafiz
güçlerinin eþliðinde gelmiþ
ve kuyruðun baþýna
geçmiþ. Muhafýzlarýn bir
kýsmý bu durum karþýsýnda
dehþete kapýlýp müdahale
etmeye çalýþanlarý geri
tutarken, bir kýsmý da iyi
giyimli otel müþterilerinin
bavullarýný otobüslere
taþýmýþ. Otelde sular kesik-
miþ, ama bunun dýþýnda
koþullar fena deðilmiþ.
Stadyumdaki koþullarý ise
bütün dünya televizyonlar-
da izledi.

Demokrat Parti'li Jesse
Jackson New Orleans'a
geldiðinde, geride kalan,
her gün sel sularýyla, sýcak-
la ve açlýkla boðuþan on
binlerce insanýn büyük
çoðunluðunun düþük
gelirli ailelerden ve
siyahlardan oluþtuðunu
dile getirmiþ. "Yoksullarýn
ve siyahlarýn çektiði acýlara
karþý tarihsel bir duyarsý-
zlýk var" demiþ, "Anlaþýlan,
siyahlarýn acýlarýný daha
kolay kabullenebiliyoruz".

Irak ve New Orleans
Nasýl oluyor da, 150.000

askeri ve bunlarýn tüm
teçhizatýný bir okyanus ve
bir kýta ötesindeki Irak'a
taþýyabilen bir süpergüç
kendi vatandaþlarýný ölüm-
den kurtarmak için bir

þehirden birkaç kilometre
ötedeki baþka bir þehre
taþýyamýyor? 

Bu soruyu, bütün
dünyayla birlikte,
Amerika'da yaþayan
herkesin, en inançlý Bush
taraftarýnýn bile sorduðun-
dan emin olabiliriz. CNN
haberlerinde, bizzat kur-
tarýlmayý bekleyenlerden,
stadyumda periþan halde
yaþayanlardan birinin TV
muhabirine "Afganlarý,
Iraklýlarý kurtarmaya gide-
biliyorlar da, bizi kurtar-
maya gelemiyorlar!"
dediðini duydum. Bir
Amerikan gazetesinde,
Milli Muhafýzlar'dan
birinin "Bu yýkým man-
zarasýný Baðdat'ta görünce,
insan doðrudan etkilen-
miyor. Ama bu farklý...
böyle bir þeyin burada ola-
bileceðini hiç düþün-
memiþtim" dediðini
okudum.

Açýk ki, New Orleans ile
Baðdat arasýndaki iliþkiyi
kurmak, Bush ve
çevresinin ikiyüzlü
olduðu, insanlarla deðil
sadece kârlarýyla
ilgilendikleri sonucunu
çýkarmak zor deðil, ve
milyonlarca Amerikalý tam
da bu sonucu çýkarýyor.

Bush'un sonu geliyor
Bu hafta Time ve

Newsweek dergilerinde
yayýnlanan birer kamu
yoklamasýna göre, Bush'a
genel olarak "olumlu"
bakan Amerikalýlarýn oraný
bugüne kadarki en düþük
düzeyine inmiþ. Özel
olarak New Orleans
felaketi hakkýnda ise,
büyük çoðunluk Bush'un
icraatýna "eleþtirel" bakýy-
ormuþ.

Zaten yaz boyunca asker
annesi Cindy Sheehan'ýn
ve savaþ karþýtý hareketin
kampanyalarý sonucu zor
durumda kalan Bush için
bundan sonra her þey daha
zor olacak.

ÇÇaaððllaa  OOFFLLAASS

ABD'nin New Oerleans
kentinde meydana gelen
kasýrga 10.000 insanýn
ölümüne,  milyonlarca
Dolar'lýk hasara yol açtý.
Basit bir doða hareketinin
sonucunda meydana
gelen afetmiþ gibi görü-
nen bu olay, þirketlerin
kar hýrsý uðruna yok olma
tehlikesiyle karþý karþýya
kalan gezegenin sonunun
yaklaþtýðýnýn habercisi
sadece. Atmosferdeki ýsý
her geçen gün daha da
artýyor. Atmosferdeki ýsý
arttýkça daha uzun kurak-
lýklar, daha þiddetli
yaðýþlar, daha sýk görülen
ýsý dalgalarý,  ve daha þid-
detli fýrtýnalar yaratýyor.
New Oerleans'da  mey-
dana gelen þiddetli fýrtýna
da küresel ýsýnmanýn bir
sonucu sadece. Yapýlan
açýklamalara göre;

Temmuz ayýnda yapýlan
kayýtlarda   en kötü
kuraklýkla birlikte
Ýspanya ve Portekiz'de
baþlayan söndürülmesi
çok zor yangýnlar mey-
dana geldi.   Fransa' da
son  30 yýldaki en düþük
su seviyeleri de küresel
ýsýnmanýn bir sonucu.
Atmosfere salýnan sera
gazý salýnýmlarý atmos-
ferin ýsýnmasýna yol açýy-
or. Dünyanýn ortalama
sýcaklýðý sanayi devrimin-
den beri 0.8 derece  art-
mýþ durumda ve
önümüzdeki 100 yýlda
atmosferdeki ýsý artýþýnýn
devam edeceði
öngörülüyor. Bu durum-
da bir çok canlýnýn yok
olmasý ve  küresel ýsýn-
maya baðlý olarak 50
milyon insanýn aç kalmasý
bekleniyor. Pek çok bilim
insaný atmosferdeki ýsýn-
manýn geri dönüþzsüz bir
noktaya geldiðinden

endiþeli.
Bu süreci yavaþlatmak

ya da ertelemek üzere
Ýklimin dengelenmesini
saðlamak için insanlýðýn
kömür ve petrol kulla-
nýmýný %70 kesmesi gere-
kiyor.

Bu ise petrol ve kömür
yakýt kullanan ticari
yatýrýmlarýn ortadan kalk-
masý anlamýna geliyor. 

Bilindiði gibi Kyoto pro-
tokolüne ýsrarla imza
atmayan  Bush ve ekib-
inin arkasýnda bu petrol
lobileri duruyor. Yine
geçtiðimiz Temmuz ayý
içerisinde Edinburg'da
düzenlenen G8
ülkelerinin toplantýsýnda
en önemli gündemi oluþ-
turan küresel ýsýnma
sorununu gözünü kar
hýrsý bürümüþ Bush ve
ekibi hiç görmezden
geliyordu. Bütün bu
sürecin arkasýnda  Irak'da
100.000'i aþkýn ölümün de

sorumlusu bu petrol lobi-
leri duruyor. 

1995'te, Minnesota'da
küresel ýsýnmaya karþý
muhalif bir bir sivil
toplum kuruluþu
ABD'nin dört biliminsaný-
na bir milyon dolardan
daha fazla ödeme yap-
týðýný tespit etti. Exxon
Mobil'in halkla iliþkileri
1998'den beri küresel ýsýn-
ma karþýtý lobi çalýþ-
malarýna 18milyar dolar
aktardý.

ABD'nin Irak'taki savaþa
aktardýðý toplam bütçe isi
400 milyar dolarý aþmýþ
durumda.  Ýnsanlar ve
doðadaki tüm canlýlar
küresel kapitalizmin kar
hýrsý uðruna yok olma
tehlikesiyle karþý karþýya.
Bush  ve onun temsil
ettiði küresel kapitalizmi
önce Irak'tan sonra geze-
genden kurtarmak artýk
daha yakýcý ve güncel  bir
sorun.

Katrina'nýn kurbanlarý:

Amerikalý mý, yoksul ve siyah mý?

KKaattrriinnaa  ddeeððiill  ppeettrrooll  þþiirrkkeettlleerrii  vvuurrdduu

yaþadýðýnýz yerde bulamýyorsanýz
sosyalist  iþçi’ye    abone  olun

Uluslararasý antikapitalist hareketle, savaþ karþýtlarýyla, iliþki kurmak istiyorsanýz sosyalist
iþçi size mutlaka gerekli. Ayda 3 milyona abone olun, 2 haftada bir posta ile kapýnýza gelsin.

ÝÝssiimm,,  ssooyyaadd::
AAddrreess::

ee-mmaaiill:: TTeelleeffoonn::  
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ABD'de Cindy Sheehan'ýn
baþlatýýðý eylem kelimenin tam
anlamýyla bozkýrý tutuþturan bir
kývýlcým gibi tüm savaþ karþýt-
larýnýn daha büyük bir azimle
Hamel yapmasýna neden oldu.
Bush'un iþi çok zoýr. ABD'nin
Irak'taki iþi çok zor. Belki de
kazanmaya hiç tahmin edemeye-
ceðimiz kadar yakýnýz. Bunu zaman
gösterecek. Fakat emin olmamýz
gereken bir þey var: Cindy'nin eyle-
mi, 15 Þubat 2003 günü gerçek-
leþen küresel dev savaþ karþýtý
gösterilerin üzerinde yükseliyor. 

15 Þubat 2003, savaþ karþýtý
hareket açýsýndan çok önemli bir
gündü. Bu önem, harekete katýlan
tüm kýtalardan insanlarýn,
yenilmelerinin çok zor olduðunu
görmelerinden, 15 Þubat'ýn eyleme
katýlsýn katýlmasýn, tüm savaþ ve
kapitalizm karþýtlarýna dünyada
büyük bir çoðunluk olduðunu
göstermesinden kaynaklanýyor.
Evrenini efendilerinin savaþ karþýtý
hareketi dünyada ABD'nin
karþýsýndaki ikinci süper güç ilan
etmesi boþuna deðil.

Bir soru: Nereye kadar?

1999 yýlýnda Seattle'da patlayan
anti kapitalist hareket, birkaç yýl
içinde, 11 Eylül saldýrýlarýndan
sonra Bush'un savaþ politikalarýna
karþý benzersiz bir atýlým yaparak,
savaþ karþýtý harekete dönüþtü.
Milyonlar, savaþa karþý, emperyal-
izme karþý, tepeden týrnaða silahlý
devletlerle, neo liberal saldýrýlarýn
arasýndaki baðlantýlarý kurarak
mücadele etmeye baþladý. Hareket
kürenin dört bir yanýna hýzla
yayýldý, kendisine biçimler buldu,
sosyal forumlar, bölgesel savaþ
karþýtý konferanslar biçiminde
örgütlenmesini pekiþtirdi. Savaþ
durdurulamamýþ olsa da, savaþ
tacirlerinin tüm kirli çamaþýrlarý
teþhir edildi. Yalanlarý teker teker
teþhir edildi. 

Hareket içinde bir araya gelen
insanlar, yeni bir soruyla
karþýlaþtýlar: Nereye kadar? Daha
neler yapabiliriz? 

Ýngiltere'de Blair'in savaþ poli-
tikalarýna karþý yürüyen iki milyon
kiþi, iki soruyu birden ayný anda
sorarken buldular kendilerini. Bu
savaþý köklü bir biçimde nasýl dur-
durabiliriz? Sokaklarda, eylem-
lerde savaþ politikalarýyla alay
ettiðimiz Blair'e seçimlerde oy mu
vereceðiz? Fransa'da neo liberal-
izme ve faþist Le Pen'e karþý
mücadele edenler de, Avrupa
Birliði anayasasý oylanýrken benzer
sorularla yüzleþmek zorunda
kaldýlar. Portekiz'de,
Danimarka'da, Brezilya'da,
Mýsýr'da ve son olarak Almanya'da
da benzer bir geliþme yaþanýyor.

Sol yeniden
þekillenirken

Anti kapitalist hareketin ve ardýn-
dan onunla örtüþerek milyonlarca
insaný emperyalizme karþý adým
atmaya iten savaþ karþýtý hareketin
gücü, önü alýnamaz bir biçimde
radikal solu yeniden þekillendiriy-
or. Hareketin keskin kapitalizm
eleþtirisi, savaþlarýn kapitalizmin
beslendiði bir kan nehri olduðu
gerçeðini hafýzalara kazýmadaki
baþarýsý sadece hareketle birlikte
aktifleþen genç ve radikal kuþaðý
etkilemiyor. Ayný zamanda
geleneksel siyasi yapýlarý da alt üst
ediyor. Kapitalizm küresel ölçekte
bu denli keskin eleþtirilirken, kapi-
talizmin neo liberal programýný
uygulayan iktidardaki reformist
partilerin tabanýnda kopuþlar ve
yeni sol arayýþlar gündeme geliyor.

Hareketin "çeþitlilik içinde birlik-
birlik içinde direniþ" esprisi, solu
bu yönde þekillenmeye, adýmlar
atmaya zorluyor. Hareketle birlikte
geniþ bir yelpazeye yayýlmýþ politik
güçler eylemde bir araya gelmeye
baþladýlar.  Porto Allegre'de
gerçekleþen Dünya Sosyal Forumu,
Fransýz ve Brezilya sosyal
demokratlarýndan sosyalistlere ve
anarþistlere kadar geniþ bir yel-
pazeyi kapsadý. Ýngiltere'de Savaþý
Durdurun Koalisyonu da Ýþçi Partisi
milletvekillerini, Asyalý göçmenleri,
müslümanlarý ve sosyalistleri bir
araya getirdi.. Zimbawbe'de,
rejime muhalefette birleþen liber-
aller, sendikacýlar, yurttaþ haklarý
kampanyalarý bir araya geliyor.
Tüm Ýtalya'yý kapsayan Cenova
Sosyal Forumu stalinist ve
reformist köklere sahip olan
Rifandanzzione ve sað sosyal
demokrat Demokratik Sol  Partiyi
sosyalistler, sendikacýlar ve geri
kalan bileþenlerle buluþturdu.
2000'li yýllarýn baþýndaki bu "birlik
içinde çeþitlilik" eðilimi, son bir
yýlda çok daha etkin siyasal birlik-
lere evrildi. Respect, Portekiz Sol
Blok, Danimarka Kýzýl-Yeþil Blok ve
Ýtalyan Rifondazione, Almanya'da
Sol Parti, Mýsýr'da Kifaya. 

Artýk Türkiye'de de böylesi bir
adýmý, yeni bir sol birliði nasýl inþa
edeceðimiz, nasýl kuracaðýmýzý, bu
solun hangi temellere sahip olmasý
gerektiðini tartýþmaya baþlamanýn
zamanýdýr. Bu tartýþmada çýkýþ
noktalarýndan birisi bu oluþumlarýn
klasik sol ittifaklara benzemediði
olmalýdýr. Bu yeni oluþumlarýn
hiçbirisi yalnýzca seçimle ilgilenen,
seçimlere endeksli örgütlenmeler
deðil. Hepsi sürekli kampanya
yapan, iþçi ve emekçilerin her
talebine sahip çýkan yeni toplum-
sal hareketlerle içice olan örgütler.
Emekçilerin desteðini böyle
kazanýyorlar ve çöken merkez sola

karþý yeni alternatifler olarak yük-
seliyorlar.

Türkiye'de de milliyetçi olmayan,
uluslararasý dayanýþmayý önüne en
öncelikli ilke olarak koyan, masa
baþý ittifaký deðil kampanyalarda,
sokakta eylemlerde yan yana
gelen güçlerin ve aktivistlerin omu-
zlarýnda yükselen, ýsrarlý bir enter-
nasyonalist çizgiye sahip olan, her-
hangi sekter bir eðilimle iliþkilen-
meyen, kadýnlarýn ve gençlerin en
önünde yükseldiði ama ayný
zamanda yýllarýn sol kadro birikimi-
ni, sendika aktivistlerini, aydýnlarý,
aktivist sanatçýlarý bir araya
getirmeyi hedefleyen yeni bir bir-
liðe, yeni bir sol odaða ihtiyacýmýz
var. 

Ama en baþta bu ihtiyacý çok
gerçekçi bir biçimde tartýþa-
bilmeliyiz. SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii, bu
sayýsýyla birlikte böyle bir tartýþ-
mayý sürdürmeye çalýþacak. Bu
sayýmýzda, Sanatçý-aktivist MMeemmeett
AAllii  AAllaabboorraa, Haber-Sen Genel
Merkez yöneticisi MMeehhmmeett  DDeemmiirr
ve ÖDP Genel Baþkan Yardýmcýcý
HHaakkaann  TTaahhmmaazz, "yeni bir sol nasýl
olmalý" ve "yeni sol nasýl inþa
edilebilir" sorularýný yanýtladýlar.
Görüþlerini kýsaca belirttiler.

"Yeni  harekete
eski  dil"

Dünyada yeni sol, yeni sað gibi
bir dil kullanmak geçerli deðil. Sol
budur, sað budur söyleminin dil
oyunu olarak geçerliliðini kaybet-
tiðini düþünüyorum.

Ýslamcýyý dini siyasal, hukuksal
ve sosyal hayatýn düzenlen-
mesinde birincil kabul eden olarak
tanýmladýðýmýzda, Ýslamcýlarý eski
jargon ile solcu olarak kabul ede-
biliriz.

Ancak eskiden saðcý dediðimiz
Ýslamcýlara biz yeni solcu desek ne
olur? Onlar "hayýr biz solcu
deðiliz" deseler ne olacak?

Biz sol literatür ile büyüyenler
eski dili kullanarak yeni hareketi
kendi tanýmlamalarýmýza sokmaya
çalýþýyoruz. Yeni sol lafý solun

bütün olup bitenleri kendi bilgi-
sine, bildiðine sokma çabasýdýr.
Yeni bir þey deðil. 

Dünyada olup bitenin yeni bir þey
olduðunu düþünüyorum.
Küreselleþme karþýtý hareket, bu
hareketin içinden çýkan savaþ
karþýtý hareket. Yepyeni þeyler
oluyor.

15 Þubat 2003 günü dünya tari-
hinde eþi benzeri az görülmeyen
bir olay yaþandý. Milyonlarca insan
bütün kýtalarda ayný sloganla,
savaþa hayýr demek için sokaklara
çýktýlar. Bütün bu eylemlerde
aktivistler bir araya geliyor, tartýþ-
maya baþlýyor. Bu hareketin ve
hareket içinde karþýmýza çýkan
sorunlarýn yeni bir bilme, öðrenme
çabasý ile anlaþýlabileceðini
düþünüyorum. Ezberimizi unut-
malýyýz, solun önüne yeni koyarak
sol yeni olmuyor. Ýþimizin her þeyi
net tanýmlayacak kadar kolay
olmadýðýný düþünüyorum.
Biriktirmekte olduðumuzu ve
bastýðýmýz topraðýn henüz kaygan
olduðunu, saðlam olmadðýný ve
olup bitene bir tek isim verme þan-
sýnýn henüz olmadýðýný düþünüyo-
rum.

Milyonlarýn  se   

Memet Ali Alabora
(Sanatçý-aktivist)

Hareketin "çeþitlilik
içinde birlik-birlik içinde
direniþ" esprisi, solu bu

yönde þekillenmeye,
adýmlar atmaya zorluyor.
Hareketle birlikte geniþ
bir yelpazeye yayýlmýþ

politik güçler eylemde bir
araya gelmeye

baþladýlar.
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 esi  olmak  için
"Daha  güçlü,  daha
geliþkin  hareketler
inþa  edilmeli"

Biz sosyalistler için öncelikli
sorun sosyalist hareketin yeniden
yapýlanmasýdýr. Yeni sol
kavramýnýn daha geniþ bir
çerçeveyi tanýmladýðýný unutma-
malýyýz. Bu çerçeveye her türde sol
girmektedir. Bu açýdan özelliklede
ülkemizde öncelikli ele almamýz
gereken sosyalist soldur.
Kanaatimce sorular da  bunu içer-
mektedir. Yani tartýþmayý sosyalist
solun yeniden yapýlanmasý üzerine
sürdürmek daha doðru olur
düþüncesindeyim.

Sosyalist sol yeniden
yapýlanamadý

1988 yýlýnda Kuruçeþme tartýþ-
malarýyla baþlayan sosyalistler
arasý solun yeniden yapýlanmasý
tartýþmasý sürecinde benzer soru-
lara yanýt arandý. Bu tartýþ-
malarýnýn sonucunda deðiþik
örgütlenme ve yapýlanmalar
ortaya çýktý. Bunlardan birisi de
ÖDP.  Ancak kelimenin gerçek
anlamýyla sosyalist solun politik ve
örgütsel yeniden yapýlanmasýnýn
gerçekleþtiðini söyleyebilmek
mümkün deðil. 

Bunun iki nedeni var. Bunlar
solun kendi doðal zeminini olan
alttakilerden, dýþtalananlardan,
sömürülenlerden ve ezilenlerden
tam anlamýyla kopmuþ olmasý ve
ayný zamanda bu kesimlerin
toplumsal bir hareket olma özellik-
lerinden uzak  konumda olmalarý.
Üstelik tüm solun ideolojik mayasý-
na bulaþmýþ olan  sekterizm vurusu
da solun yeniden yapýlanama-
masýnýn önemli nedenlerinden biri-
sidir. Yine de bugüne kadar birik-
tirdiklerimizi ve deneylerimizi
geliþtirici bir yoldan yürümek daha
akýlcý bir yol olur.

Özgürlükçü, enternasyonalist
ve demokratik

21. yüzyýl solu ve baþka bir dünya
mücadelesi yürütülenlerin solu,
kapitalizmin ve onun insanlýða
dayattýðý bütün baský, sömürü, þid-
det ve eþitsizlik biçimlerini ortadan
kaldýrmayý amaçlayan, özgürlükçü,
özyönetimci, enternasyonalist,
demokratik planlamacý, doða-insan
iliþkilerini yeniden tanýmlayan, her
türden militarizm karþýtý ve cin-
siyetçi olmayan bir dünya  kurma

doðrultusunda , sermaye güç-
lerinin  egemenliðini, emperyal-
izmin tahakkümünü ortadan kaldýr-
mayý, emek  güçlerinin siyasi ikti-
darýnýn kurulmasýný amaçlamalýdýr.

Nasýl bir toplum tahayyül ediyor-
sak  ona uygun çoðulcu,
demokratik, katýlýmcý bir örgütlen-
me ve mücadele  anlayýþýyla aþaðý-
dakilerin vicdanýnýn sesi olmayý
baþarabildiðimiz oranda 21. yüz
yýlýn ihtiyaçlarýna yanýt üretebiliriz. 

Bu açýdan öncelikle sosyalist
solun yeniden yapýlanmasý için
bugün solun ayaklarýný basacaðý
toplumsal hareketlerin inþasý önce-
likli sorundur. Saðlýklý bir doðum
ancak geliþme eðilimi gösteren
toplumsal hareketler zemini
üzerinde olabilir. Sosyalist sol, 21.
yüzyýlýn ihtiyaçlarýna yanýt verecek
bir sol için Türkiye'de ilk elden
Küresel BAK benzeri örgütlen-
melerin daha geliþkinini, daha
güçlüsünü diðer toplumsal alanlar-
da da inþa etmek durumundadýr.
Yani yeni emek hareketlerini,
sendikal, kadýn, gençlik, çiftçi,
barýþ ve küreselleþeme karþýtlarý
hareketleri geliþtirmesi gerekir. Bu
hareketlerin içinde  eylem pro-
gramýnda bir araya gelenlerin poli-
tik  bileþkesi sosyalist solun
yenilenmesinin yolunu açacaktýr. 

"Genç,  yaratýcý,
hayatýn  içinde
bir  sol"

Soruda da belirtildiði gibi aslýnda
ihtiyacýmýz olan yeni sol, her þey-
den önce "yeni" olmalý. Adý deðil,
kendisi, tarzý, kadrolarý, söylemleri
yeni olmalý... Ne söylediði kadar,
nasýl söylediðine de önem veren
bir yeni sol. Tartýþmaktan, soru
sormaktan, yeni arayýþlardan kork-
mayan bir sol. Genç, yaratýcý, hay-
atýn içinde bir sol. 

Mezhepçi olmayan bir sol
Solculuðu bir din gibi yaþamamalý

bir kere. Çevremize baktýðýmýzda,
solculuðu bir din gibi gören, ama
öteki solcularla iflah olmaz
mezhep çatýþmalarý yaþayan
küçük, devre dýþý sol kümeler
görüyoruz. Her solcu, dünyayla
ilgili bütün iþleri býrakýp, öteki sol-
culara kendi solculuðunu (kendi
mezhebini) dayatmaya çalýþtýðý
için, solun bu dünyayla hesabýna
sýra gelemedi bir türlü.

Kanýmca, yeni solun en önemli
ihtiyaçlarýndan biri de, mevcut
solda pek göremediðimiz tevazu.

Hiçbir þeye, özellikle de "öteki"
solcuya tepeden bakmayan,
alçakgönüllülükle bir araya
gelebilen, "en küçük grup biz ola-
biliriz, ama büyük pankart bizim
olmalý" saplantýsýndan kurtulmuþ,
alana kim önce girecek kavgalarýn-
dan vazgeçmiþ bir sol.

Somut politikalara sahip olmalý
Tüm bunlarla iliþkili bir baþka

konu, solun pratik zekâyý hayata
geçirememesi, gündelik çözümler
üretememesi. Öylesine ulvî
amaçlarla meþgulüz ki, bugünün
küçük, gündelik sorunlarýyla
kaybedecek vaktimiz yok.
Konuþmayý, "yapmaktan" daha
çok seviyoruz bu yüzden. Bu yüz-
den, bütün konuþmalarýmýz, dünya
tahlilleriyle, tespitlerle baþlýyor,
pratik çözümlere gelince, ya
süremiz bitmiþ oluyor, ya da
söyleyecek sözümüz.

"Dünyaya dair saatlerce konuþa-
bilen, ama kendi mahallesi için
bugüne kadar bir tek iþ yapmamýþ
solcular bir adým öne çýksýn"
desek, Türkiye solu bir adým iler-
lemiþ olur.

"Baþka bir dünya"
tahayyülümüzü anlatmak için, bir
torba dolusu söz söylemek yerine,
o torbadaki laflardan hiç deðilse
birini hayata geçirebiliyor muyuz?
Bedenimizle, iliþkilerimizle,
yaþamýmýzla ortaya koyabiliyor
muyuz o dünyayý? Bütün mesele
burada. 

Bütün bunlar nasýl baþarýlabilir?

Bütün renkleriyle sol dayanýþ-

maya
Aslýnda yanýt, yukarýdaki sözlerin

içinde gizli. Dünyaya, kapitalist
küreselleþmeye, sömürüye,
faþizme karþý iddialý bir karþý koyuþ
için, bütün renkleriyle bir sol
dayanýþmayý yaratmak zorundayýz. 

Birbirimizle iliþkilerimiz ne kadar
alçakgönüllü ve dayanýþmacý olur-
sa, bu karþý koyuþ o kadar güçlü ve
iddialý olacaktýr.

Bunu baþarmanýn tek yolu var
kanýmca: Farklýlýklarýmýzý deðil,
ortak cümlelerimizi, ortak idealler-
imizi, hedeflerimizi öne çýkartmak.

Halkla ve birbirimizle yeniden
barýþabilmek için, ezberlerimizden
kurtulmak zorundayýz. Hayatta
karþýlýðý olmayan söylemlerden
vazgeçmek, solculuktan
vazgeçmek deðildir. Ezberlere
sarýlmak, cehaletten, güvensizlik-
ten, zayýflýktan kaynaklanýr. "Bu
halk bizi hiç anlamadý"
serzeniþinin yerine, "biz kendimizi
bu halka hiç anlatamadýk"
özeleþtirisini koyabilmeliyiz.

Hatta, anlatmaya çabaladýðýmýz
þeylerin en iyi, en doðru, en güzel,
en mükemmel olup olmadýðýný
tartýþabilecek cesarete sahip
olmamýz gerek. 

Tartýþamadýðýmýz þeyler, dindir.
Adýnýn sol olmasý bunu
deðiþtirmez.

Hakan Tahmaz (ÖDP
Genel Baþkan

Yardýmcýsý)

Mehmet Demir
Haber Sen Genel
Merkez Yöneticisi
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SSeeççkkiinn  EERRDDÝÝ
FFuunnddaa  BBAAYYSSAALL

2003 yýlýnda dünyaca
ünlü bir içecek tekeli (bkz.
küresel simge, öncü þirket,
sendikacý düþmaný)
Türkiye'de bir rock müzik
festivali gerçekleþtirme
kararý aldý. Dev bir þirketin
kendini þirinleþtirme ve
halkla iliþkiler kurma
icraatýndan daha büyük bir
hamle olan bu festival,
müziði tekelleþtirme,
insanlarý tektipleþtirme ve
paranýn her türlü
tahakkümünü tartýþmasýz
kabul ettirme hamlesiydi.
Þirket sponsorluklarýyla
düzenlenen benzer baþka
festivaller de vardý, ama bu
kez her þey o kadar küs-
tahçaydý ki, dünyada bir
ilk gerçekleþti ve adý küre-
sel kapitalizmle ve
dolayýsýyla savaþla  eþan-
lamlý olan bu içecek teke-
linin festivaline karþý
Barýþarock adýyla bir festi-
val düzenlendi.
Barýþarock'ýn ilk seneki slo-
ganý "Rock þiþede dur-
maz"dý... Merhaba, bu iþ
öyle kolay deðil, bizi þiþe-
leyip, bize geri sata-
mazsýnýz; iþte hayatýmýza
sahip çýkýyoruz, müz-
iðimize, benliðimize... 

Bir grup toplandý, bu
böyle olmaz, birþeyler yap-
malýyýz dedi. Tam da
BAK'ýn kuruluþ günleriydi.
Adýný Barýþarock koyduk-
larý eylemleri ile BAK'a git-
tiler ve birlikte yapalým
dediler. Yaptýlar, konser
desek konser deðildi,
eylem desek eylem deðil-
di... yeni bir þeyler vardý,
havada yeni bir koku, yeni
bir enerji; gencecik insanlar
oradan oraya koþturuyor-
lar, uluslararasý savaþ
karþýtý hareket dillerinde,
antikapitalizm, seattle, cen-
ova, sosyal forum, yeni-
sömürgecilik, iþçi haklarý...

Müzik direniþle buluþuy-
or, direniþ sesini buluyor,
daha önce belki hiçbir
eyleme katýlmamýþ, sol
adýný duyunca beti benzi
solmuþ gençler, sesini

bulamayanlar, sesini duyu-
ramayanlar "Irak'ta iþgale
son, Filistin'e özgürlük, kâr
hýrsýyla çevre'nin, hayvan-
larýn ve insanlarýn
katledilmesine Hayýr"
diyor, siyasi bir talep dile
getirebilmenin sorumlu-
luðu ve soyluluðunu
hissediyor, kapitalizme
inat, kapitalizme karþý
eðlenebiliyordu, eyleme
iniyordu...

Barýþarock 2005'in hazýr-
lýk çalýþmalarý aylar
öncesinden baþladý. Bir
dizi muhalif etkinlikle
(Ýncirlik kapatýlsýn, Irak
Dünya Mahkemesi, Filistin
Kervaný, Asya Kalkýnma
Bankasý Toplantýsý Karþý
Etkinlikler, G8 Karþý
Etkinlikler, 19 Mart
Küresel Eylem Günü ve
isyana, muhalefete davet
eden her bir þarkýnýn
çalýndýðý her rock konseri)
birlikte kardeþ kardeþ
yürüdü Barýþarock. Ve
yürüdüðü yol boyunca
arkadaþlar edindi, onlarca
genç, sivil toplum örgütü,
kampanya, sendika
Barýþarock'un anlamýný,
deðerini bilerek ona sahip
çýktý... 27-28 Aðustos'ta
30.000 kiþi bir araya geldi,
Savaþa Karþý Ses Çýkarttý,
Ýþgale Karþý Ses Çýkarttý...
Barýþarock Karþý
Festival'di. Sendikal hak-
larýný istedikleri için iþten
atýlan ve üç aya yakýn
zamandýr direniþte olan
DÝSK Nakliyat-Ýþ'e üye 110
iþçi Barýþarock'taydý...
"Sömürünün Simgesi Kola
Þiþesi, Direniþin Simgesi
Kola Ýþçisi" diye baðýrýyor-
du binlerce genç. O 110
kiþi babalarý, abileri, belki
de kendileri olabilirdi.
Ezberler bozuluyordu, bir
sýnýf hareketi baþka bir
hareketle buluþuyor,
direniþ benimseniyor,
yüzler gülüyordu...
Vicdani Retçi Mehmet
Tarhan'a selam uçuyordu
binlerce, tam da
"Darbeciler Yargýlansýn"
dedikten sonra kayýp
kuþaðýn kayýp çocuklarý...
Altmýþa yakýn standda

sohbetler çevrildi, imzalar
atýldý, tartýþmalar yapýldý
ve alan haykýrdý, iki gün
boyunca durmaksýzýn,
çalan 34 grubun her birinin
çaðrýsýna uyarak. Bunun
bir konser deðil, bir buluþ-
ma, bir yýl sürecek bir
eylem kervanýn yola çýkýþ
aný olduðunu bilerek... O
kervan ki, dünyayý dolaþa-
cak, savaþa hayýr diyecek,
iþgalciyi teþhir edecek,
kapitalizme nanik yapacak,
her sokakta direnecek ve
her bir gitarýn týnýsý,
paranýn deðil dayanýþ-
manýn festivalinde,
Barýþarock'ta, Karþý
Festival'de buluþmak için
bir çaðrý olacaktý...

Sonra biri dedi ki, "dur,"
hikâyeyi bitirmeden þun-
larý da söylemek lazým...

Sanýlanýn aksine, ilk
andan itibaren can alýcý
politik tartýþmalarýn üzer-
ine þekillendi kampanya.
Ortak hedefte anlaþtýðýmýz
her bireyin, "bireysel
katýlýmý"ydý ilk tartýþma.
Barýþarock bir hiyerarþi
oluþturmadý. Tüm kararlar
tartýþýlarak alýndý. Her açý-
dan tüm katýlýmcýlara açýk
oldu iþleyiþ. "Nasýl bir
dünya istiyoruz?" tartýþtýk
aslýnda aylar boyunca.
Festival ücretsiz olursa
ameleler de gelir korkusu
vardý çoðu insanda. Oysa
zaten hepimiz ameleydik
ve dahi anamýz amele
sýnýfýydý. "Festival alaný
kapitalizmden arýnmýþ kur-
tarýlmýþ bir bölge mi?"
tartýþmasýydý en önemlisi
ve hala da tartýþýlmýyor mu
bu sanki...

Zaman geldi, baþladý fes-
tival. Cuma gününden 200
gönüllü alana yerleþti ve
hazýrlanmaya ve alaný
hazýrlamaya baþladý.
Alanda ve sahnede
Nakliyat-Ýþ Sendikasý'ne
üye olduklarý için iþten
atýlan iþçiler varken,
Petrol-Ýþ'in özelleþtirmeye
karþý, Tüpraþ'ýn satýþýna
karþý mesajý okunurken,
sayýsý kimine göre 20 bin
kimine göre 30 bini bulan
insan hep birlikte baðýrdý,

eþlik etti. Savaþa, iþgale,
iþgalciye karþýydý festival..
Lanetlendi savaþ çýðýrtkan-
larý, þakþakçýlarý... DTÖ'ye
IMF'ye, özelleþtirmelere
karþýydý festival, "GDO'lara
Hayýr, Vapurumuzu
Vermiyoruz,
Haydarpaþa'ya Dokunma,
iþten atýlan iþçiler geri alýn-
sýn, Özelleþtirmelere
Hayýr" dedi alandakiler....
Homofobi'ye, cinsiyetçil-
iðe, milliyetçiliðe karþýydý
festival; alanda Lambda,
Amargi standlarý ve
konuþmacýlarý vardý...
Militarizme karþýydý festi-
val; 78'ler Vakfý söyleþisi
vardý. 12 Eylül generalleri
yargýlasýn dedik hep
beraber... Vicdani retçi
olduðu için 2 yýl hapiste
yatacak olan Mehmet
Tarhan'ýn mektubunu
okuduk hep beraber.
"Mehmet'i Býrakýn,
Saçmalamayýn" dedi bin-
lerce insan... Depremleri,
depremlerde hayatýný
kaybeden 10 binleri unut-
madý alan. AKA 50 gönül-
lüsüyle alandaydý, alanda
her türlü olaya ilk yardýmý
AKA yaptý. Türkiye'nin
dört bir yanýnda özellikle
Ýstanbul'da yüzlerce gönül-
lüden oluþan müdahale
ekiplerini alandan AKA'ya
katýlan yeni gönüllülerle
daha da geniþletti... 52
stand açýldý. Tiyatro Güney
oyunlar sergiledi. Mahþer-i

Cümbüþ iki gün boyunca
alanda 'tiyatro sporu'
yaptý. Çadýr alanýnda yak-
laþýk 2000 çadýr kuruldu...
Söyleþi alanýnda 10 farklý
söyleþi gerçekleþtirildi.
Anti-kapitalizm, yeni sol,
cinsiyetçilik, homofobi,
medya, 12 Eylül, küresel
ýsýnma, savaþ karþýtlýðý ve
daha pek çok sorun
tartýþýldý... Satranç turnu-
vasý, basketbol, futbol,
tavla vardý çadýr alanýnda...
Ýki gün boyunca 40'a yakýn
kýsa film gösterildi...
Festival'de gönüllü olmak
isteyen yaklaþýk 800 kiþi
gönüllü yaka kartý taþýdý.

Karþýmýzda milyar dolar
bütçeli bir çokuluslu þirket
varken nasýl oldu da onun-
la her anlamda boy ölçüþe-
bilecek bir festivali gerçek-
leþtirdik. Üstelik ücretsizdi
festival... Merak edenler
için, iþin "teknik" sayýla-
bilecek kýsmý þöyle geliþti.
Ýçeride festival katýlým-
cýlarýnýn tükettiði yiyecek
ve içecekler, temel maliyet-
leri karþýladý. Dört ayrý
matbaa ve DÝSK afiþleri,
bildirileri ve el ilanlarýný
bastý. Belediyeler
sanatçýlarý taþýmak için
gerekli olan araçlarý ve
masraflarý karþýladý. Alan
ýþýklandýrmasýnda Sarýyer
Belediyesi destek verdi.
Web sitesinin yazýlýmýný,
tasarýmýný ve desteðini
anadolurock.com gönüllü

olarak saðladý. Birçok sivil
toplum kuruluþu ve birey
maddi ve manevi
katkýlarýyla bu festivalin
gerçekleþmesini saðladý.
Tanýtýmý da radyolar,
dergiler ve gazeteler
gönüllü olarak yaptýlar...
Alanda profesyonel güven-
lik olarak çalýþanlar vardý.
Toplantýlarýmýza kattýk
onlarý, aralarýndan mesai-
leri bitenlerin bir kýsmý
Barýþarock gönüllüsü
olarak alanda kalmaya
devam etti. Alanýn hepsi
gönüllüydü, tüm sanatçýlar
gönüllüydü. Barýþarock
tiþörtü ve DÝSK'in Cola
iþçileri için hazýrlattýðý
"Mücadelemiz Kapak
Olsun" tiþörtü alanda,
sahnede, güvenlikte ve
hatta AKP'li olan alan
sahiplerinin sýrtýndaydý.
Giymeyi kendileri istediler
ve 3 gün boyunca üst-
lerinden çýkarmadýlar...

Eksiklikler yok muydu?
Elbette vardý. Daha iyi ola-
bilecek onlarca þey vardý.
Yüzlercesinin koþturduðu
bu kampanyayý binlerce
eylemcinin inisiyatif
almasýný saðlayarak çok
daha büyük bir hale getire-
bilirdik. En önemli eksiklik
buydu. Ama çok önemli
bir deneyim, çok öðretici
bir eylem, kampanya oldu
bizler açýsýndan.

Mücadelemiz kapak olsun

BARIÞAROCK



sayý: 241 sosyalist iþçi 9

Mebruke  Bayram,
GDO'ya  Hayýr
GDO kampanyasý üzerine bilgi verir
misiniz, nedir GDO?

GDO, yani 'genetiði deðiþtirilmiþ orga-
nizma', herhangi bir canlýdan gen
parçasý alýp baþka bir canlýya aktarmak
demek. Domateste, balýkta, pamukta
akrep geni kullanmak gibi. Genetik
deðiþim, örneðin, verim artýrmak,
gýdalarýn raf ömrünü uzatmak, tarým
için uygun olmayan topraklarda tarým
yapmak, böcek ilaçlarýna karþý bitkilerin
dayanýklý olmasýný saðlamak gibi
nedenlerle yapýlýyor. Bu nedenleri sýral-
adýðýmýzda, çokuluslu þirketlerin kâr
elde etmek amacýyla yaptýðýný anlýy-
oruz. Çünkü gen deðiþikliðini yapan
çokuluslu biyoteknoloji firmalarý bir
ürün üzerinde gen deðiþikliði yaptýk-
larýnda patent alýyorlar. Çiftçi bu ürünü
ekmeye kalktýðýnda patent bedeli öde-
mek zorunda kalýyor. Ve her sene o
ürünü ektiðinde patent bedeli vermek
zorunda. Biz niye karþýyýz? Birincisi
patent için, ikincisi biyolojik çeþitliliði
tahrip ettiði için. Biyolojik çeþitliliðiniz
ne kadar çoksa doðanýz o kadar saðlýklý
demektir. Belli bir coðrafyadaki bitki ve
hayvan türleri belirli bir ekolojik denge
içerisinde. Bu dengeden bir unsuru
çýkardýðýnýzda o dengeyi tamamen boz-
muþ olursunuz, diðer türleri de nasýl
etkileyeceði meçhul.

Kampanya nasýl kuruldu, neler yapýyor-
sunuz?

GDO'ya Hayýr kampanyasý 1.5 senedir
faaliyet gösteriyor. Ýnsanlar GDO'nun
ne olduðunu bilmiyorlardý. Bizim ilk
amacýmýz GDO'nun ne olduðunu,
neden karþý olduðumuzu anlatmaktý.
Bir canavar balon kampanyasý baþlattýk
ve 15 ayrý ilde 20 bin imza topladýk.
Tarým Bakanlýðý'yla, milletvekilleriyle
görüþtük. Bu kampanyayý
önemsemelerini saðladýk. Kampanya
birçok sivil toplum örgütünün bileþi-
minden oluþuyor, ekoloji alanýndan
çevre alanýna, çiftçi sendikalarýndan
odalara kadar yüzü aþkýn örgütün bir
arada bulunduðu bir platform.

Bu konuda bir yasa hazýrlýðý var
mecliste. Yasanýn içeriði Türkiye'de
GDO'lu ürün ekimini serbest býrakmak,
bu iþin piyasasýný düzenlemek doðrul-
tusunda. Yaptýklarý toplantýlara biz plat-
form olarak müdahale ettik. Nerede
yaptýklarýný öðrendik, müdahele ettik,
tepkimizi ifade ettik. Sonunda platfor-
mu o toplantýlara davet etmek zorunda
kaldýlar. 

Þu anda Türkiye'de GDO var mý?
GDO'lu ürünlerin geçiþleri yasak, yani

þu anda yok. Ama ithal ürünlerde, soya-
da, mýsýrda ne olduðu belirsiz.
Gümrüklerde kontrol yok, uzmanlar
yok. Satýn alýnan firmadan bu konuda
taahhüt alýnmýyor. Bu yüzden yýllarca
Türkiye'ye girip çýktýðýný biliyorduk ve
yediðimiz gýdalarda GDO vardý. Biz
bunu söylediðimizde Bakanlýk bunu
reddetti. Bir senelik bir kampanyanýn
sonunda kabul etmek zorunda kaldýlar.
Hatta bir araþtýrmada, domates gibi
dünyada genetik deðiþikliði yaygýn
olmayan bir bitkide bile Türkiye'de gen
deðiþikliði tespit edildi. Teslim olmak
zorunda kaldýlar. Türkiye'de yasak-
lanana kadar girmesin ve ekilmesin,
bunu saðlayana kadar devam etmeyi
düþünüyoruz. Sadece Türkiye deðil,
dünyada olmamasýný istiyoruz, bunun
için uluslararasý örgütlerle, köylü
sendikalarýyla iletiþimimiz var, dayanýþ-
ma içindeyiz.

Barýþarock hakkýnda neler düþünüyor-
sunuz?

Bize benzeyen ve bizim gibi muhalefet
yürüten ya da barýþa hizmet eden her
türlü kampanyaya yakýn bakýyoruz.
Onlarýn olduðu her yerde olmaya
çalýþýyoruz. Barýþarock'ý da önemli
buluyoruz. Biz kendimizi sadece GDO
ile sýnýrlandýrmýyoruz. GDO sadece
gýda ile sýnýrlý deðil, çok geniþ bir konu,
iþin ticari boyutu, çokuluslu þirketler ve
ekolojik boyutu var. Ýster istemez diðer
sosyal hareketlerle ayný noktaya düþüy-
oruz. Bu hareketlerle dayanýþma
içerisinde olacaðýz, bir þekilde bir yerde
buluþacaklar. 

Hangi fabrikada çalýþýyor-
sunuz ?

Dudullu'da, 1996'dan
beri. Biz geçmiþte Hak-Ýþ'e
baðlý Öz Gýda-Ýþ'e üyeydik.
2001 yýlýnda iþverenin
baskýlarýyla, tehditleriyle
bizi fesh ettiler. Ondan
sonra kerte kerte
ikramiyeler, maaþlar
azaldý, 2003'te taþeron
getirdiler. O zamandan
beri sendikasýzýz ve Trakya
Nakliyat adlý paravan bir
þirkette çalýþmaktayýz. 

Direniþiniz nasýl
baþladý?

Dediler ki
sendikalý iþçiyi bu
firmada istemiy-
oruz, sendikalý
çalýþamazsýnýz.
Sekiz kiþiyi iþten
attýlar. Biz
sendikasýz çalýþ-
mayýz dedik.
Sonra bize saðlýk
sigortasý filan
önerdiler. 2005
yýlýnýn Mayýs
ayýna
geldiðimizde
servislerimiz
kaldýrýldý, ter
kokuyorsunuz
diye.
Memurlardan bizi
ayýrdýlar. 2001
yýlýnda aldýðým
ücretin üçte birini
alýyordum.
Mesailerimiz
vardý, kira
yardýmý vardý,
bunlarý hep kestil-
er. Sonra bizim
Trakya Nakliyat'ta
örgütlenme çalýþ-
mamýz oldu.
Örgütlenme önce
Avrupa yakasýnda baþladý.
13 Mayýs itibariyle
Bakanlýða baþvuru yapýldý
yetki için.

Sendikalý olduktan sonra
nasýl geliþti olay?

Biz 5 arkadaþ kapýnýn
önüne konduk. Öbür
arkadaþlarýmýz bize destek
mahiyetinde tekrar geri
geldiler. Ýþveren bizi iþten
attýðý zaman gösterdiði
gerekçe, performans
düþüklüðü ve verilen iþi
yapmamak. Ben 10 senedir
bu kolda çalýþtým. Hiçbir
hýrsýzlýðýmýz, yüz kýzartýcý
suçumuz olmamýþtýr.
Bundan önce atýlan
arkadaþlarýmýz dava açtýlar
ve davayý kazandýlar Coca
Cola'ya karþý. Bir
arkadaþýmýz iþe iade aldý,
öbürleri tazminatlarýný
aldýlar. Ýlk atýlan 5
arkadaþýmýza tazminat
verdiler, ben de aralarýn-
dayým, verdikleri hiç bir
þeyi imzalamadým. 19
Mayýs'ta bize destek veren
arkadaþlarýmýzla birlikte
toplantý düzenlendi. Coca
Cola Marmara bölge direk-
törü bize "Sendikadan isti-
fa etmezseniz çalýþa-
mazsýnýz, burda sizi 5
dakika çalýþtýrmam" dedi.
Kapýyý da ana avrat küfür
eder gibi kapattý çýktý. 20
Mayýs'ta iþe geldiðimizde
kapýlar suratýmýza kapalýy-

dý. Dediler iþten atýldýnýz.
Hiçbir gerekçe gösterilme-
di 55 arkadaþýmýza. 

Sonra ne yaptýnýz?
20 Mayýs'tan sonra

kapýnýn önünden ayrýl-
madýk. Dýþardan Coca
Cola'nýn elemaný olmayan
þahýslar getirdiler. Bu
adamlarý arabalara
bindirdiler, arabalarý
çýkartmaya çalýþtýlar. Biz
izin vermedik. Çevik
kuvvet çaðýrdýlar, polis
bizi çembere aldý, ben ve

3- 4 arkadaþý ve Nakliyat-Ýþ
Genel Baþkaný Ali Rýza
Küçükosmanoðlu'nu
gözaltýna aldýlar.
Arkadaþlarýmýzýn baskýsý
sonucu bizi serbest býrak-
týlar. O günden beri yüz
bir gün oldu. Cola ara-
balarý þirkete gelemiyor,
izin vermiyoruz.

Ýþten atýldýktan sonra ne
gibi eylemler yaptýnýz?
Kimlerle çalýþtýnýz?

Ýnsan ateþin içine
düþmeyince gerçekten þu
hayatý bilmiyor. Ben
Kadýköy'de doðdum
büyüdüm. Hep ayný
mahallede oturuyorum.
Gazete satan arkadaþlarý,
alternatif düþüncede olan-
larý görürdüm, ama pek
hoþ bakmazdýk, yani mem-
leketin þeyini bunlar mý
deðiþtirecek gibilerinden
bakardýk. Hala direniþ
baþladýðý günden beri
böyle bakan
arkadaþlarýmýz var, ama
bunlarýn da düþünceleri
%90 deðiþti. Bize destek
veren, sizin gibi alternatif
düþüncelerde olan sosyal-
ist basýn bize sahip çýktý.
Bunlar Coca Cola'dan
reklam almayan, Coca
Cola'dan beslenmeyen
basýn kuruluþlarý. Boyalý
basýn bizim için hiçbir þey
ifade etmiyor.

Barýþarock hakkýnda neler
düþünüyorsunuz?

Þimdi bana yabancý deðil.
Sizin gibi uzun saçlý, top
sakallý, küpeli arkadaþlar
var. Barýþarock ilk çýktýðý
seneler ilgimi çekmiþti.
Çalýþtýðým halde Rock and
Coke'a sýcak bakmýyor-
dum. Coca Cola yardým
adý altýnda gençlere hoþ
görünmeye çalýþýyordu,
gözlerini boyamaya çalýþýy-
ordu. Barýþarock karþý bir
festival olduðu için zaten
ben destekliyorum. Ben

direniþçi
olduðum için,
bizim size destek
vermemiz, sizin
de bize destek
vermeniz namus
borcu gibi bir þey
oldu. Ezilenlerin
tüm dünyada bir-
birini tutmasý
lâzým. Baþka
yolumuz yok.
Dün akþam
burda bir eylem
yaptýk, "Coca
Cola iþçisi yalnýz
deðildir" slogan-
larý attýk, binlerce
savaþ karþýtý
gençle Coca Cola
direniþçileri alan-
da yanyana geldi.
Barýþarock olarak
bize destek verm-
eniz bize güç
katýyor, çünkü
arkanýzda büyük
bir kitle var.
Türkiye'de
herkes, sizler,
bizler, annelerim-
iz, babalarýmýz bu
direniþleri, bu
örgütlenmeyi,
sigortalý çalýþ-

mayý desteklemeli ki
önümüzdeki engelleri
kolay aþalým. Bu destek, bu
birleþik mücadele bize çok
güç katacak. Avrupa
yakasýnda Coca Cola'nýn
otoparkýnda bir tane araba
yok, korkuyorlar. 55 kiþiye
burda 20 bin kiþinin destek
vermesi, bizim bir
mitingimizde,
eylemimizde bizle birlik
olmasý bize çok güç katar. 

Neler yaptýnýz
Barýþarock'ta?

Ýmza standý açtýk, sizin de
gördüðünüz gibi ilgi
büyük, herkesin yüzü
gülüyor. Dayanýþma adý
altýnda kalem satýyoruz,
çünkü okula gidecek
çocuklarýmýz var. Sendika
baþkanýmýz olayý anlatan
bir konuþma yaptý, fener
alayý kuruldu, siz de
destek verdiniz, saðolun,
Mehmet Akif Ersoy
korusunun tamamýný her-
halde dolaþtýk. Bizim his-
settiklerimniz güzeldi,
benim çok hoþuma gitti.
Maddi sýkýntýlarýmýz çok
büyük, bunlarý aþmak için
alternatif þeyler yapmak
lâzým. Ýlerde dayanýþma
geceleri düzenleyeceðiz.
Biz de sizi kayýtsýz þartsýz
destekliyeceðimizi
arkadaþlarým adýna,
sendikamýz adýna taahhüt
ederim. 

Erol  Türedi,  Coca  Cola  iþçisi,  Nakliyat-ÝÝþ  üyesi

Kampanyanýzý bize anlatýr
mýsýnýz?

Çocuklarýn, bebeklerin
denek olmalarýna karþý
bir kampanya bu. Ben
eczacýyým, 35 yýldýr bu
mesleði yapýyorum. Etik
olarak saðlýklý bebek ve
çocuklarýn denek olarak
kullanýlmasýný doðru bul-
muyorum. Ve bu tür
denemeleri yapacak olan-
lar sadece yabancý kuru-
luþlar, çünkü yerli ilaç
sektörü bu konuda çalýþ-
malarý olmadýðýný ifade
ediyor. Yabancý kuru-
luþlar beyaz ýrktan denek
bulma güçlüðü çekiyor-
lar. Yasalar bir gece

deðiþtirildi, ona karþý bir
kampanya baþlattýk.
Çocuklarýmýz koruyalým
diyoruz.

Barýþarock hakkýnda ne
düþünüyorsunuz. Neden
buradasýnýz?

Gerçekten ilk kez benim
ilgim oldu, çünkü yaþça
bana pek uygun bir
etkinlik deðil bu.
Barýþarock'tan teklif
geldi, programý izleyince
etkilendim, kabul ettim.
Þu anda Türkiye  çapýnda
bir imza kampanyasýnýn
ilk adýmýný burada attýk.

Diðer sosyal hareketlere

genel olarak bakýþýnýz
nasýl? Onlarla ortak bir
potada buluþtuðunuzu
düþünüyor musunuz?

Kesinlikle. Türkiye'de
gençlik bitti gibi bir
izlenim var, 58 yaþýnda
biri olarak bu etkinlikte
öyle olmadýðýný anladým.
Burada duyarlýlýklarýný
gördüm. Sadece gençlik
su gibi ve akacak yer
arýyorlar. Son derece
temizler, her þeyi net bir
þekilde anlýyorlar. Küçük
bir anonsla þu bizim
imza kampanyasýna olan
ilgi bile bunu gösteriyor.

Necla  Bal
Çocuklar  Denek  Olmasýn  kampanyasý
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Geçtiðimiz günlerde (10
Eylül) Türkiye Sosyal
Forumu'nun (TSF) ilk
hazýrlýk toplantýsý yapýldý.
Elektrik Mühendisleri
Odasý'nda yapýlan toplan-
týya yaklaþýk 100 kiþinin
katýlmasý ve bu katýlýmýn
yaklaþýk 40 farklý örgütü
veya hareketi bir biçimde
barýndýrmasý, Türkiye'deki
sosyal forum süreci açýsýn-
dan önemliydi. TSF
önümüzdeki dönemde,
tartýþmalarý ve yarattýðý
dinamik ile kendinden
bahsettirmeye aday bir
süreç.

TSF toplantýsý iki gün-
demliydi. Ýlk gündemde
TSF'nin metodolojisi ve
takvimi konuþulurken,
ikinci gündemde Avrupa
Sosyal Forumu'nun 23-25
Eylül tarihlerinde Ýstan-
bul'da gerçekleþecek III.
Hazýrlýk Toplantýsý
üzerinde duruldu.

ASF Ýstanbul hazýrlýk
toplantýsýnýn gündemi de
belli olmaya baþladý.
Hazýrlýk toplantýsýnýn ilk
günü, çeþitli baþlýklarda
çalýþma yürüten aðlar
toplanacak. Bunlarýn en
önemlileri AB anayasasý,
savaþ, iklim deðiþikliði,
ýrkçýlýk gibi baþlýklar altýn-
da düzenlenecek.

Avrupa'daki sosyal
hareketlerin gündemi, bu
toplantýlarda bir nevi
ortaya çýkýyor. En temel
baþlýklar altýnda düzenle-
nen bu toplantýlar, o
baþlýklar altýnda yürütülen
mücadelenin deneyimleri-
ni ve önümüzdeki
dönemdeki etkinlik ve
eylem planlarýný tartýþýyor.

Bu çerçeve içinde AB
anayasasýna karþý Fransa
ve Hollanda'da kazanýlan
zaferler, Almanya ve
Ýngiltere'deki seçim
deneyimleri gibi konular-
da ciddi fikir mesaisi
yapýlacak. Nitekim ASF
sürecini þu veya bu
düzeyde bilen herkes,
buradan çýkacak ciddi bir
kararýn ne kadar çok taþý
yerinden oynatabileceðini
geçmiþ yýllarda gördü. 

Ah þu Türkiye solu…

Ýnsan böylesi süreçlerde
yaþananlarý yakýndan
izleyince Türkiye solunun
bir kesimine daha bir
hayretle bakýyor.
Bahsettiðim, sol Kemalist
çevreler ya da Ýþçi Partisi
gibi zaten misaký millinin
ötesinde düþünmeyi en
ayýp þey sayan milliyetçi
kesim deðil. Sosyal forum-
lar gibi konularda nispe-
ten daha ileri tutumlar
almasýný ilk planda bek-
lediðimiz bazý sendika
'uzmaný' çevreleri ve bir
grup 'akademik' insan, bu
açýdan beni daha derin bir
karamsarlýða sürüklüyor.

Örneðin, zamanýnýn
önemli bölümünü "sosyal
forumlar ve sermaye"
iliþkisini açýða çýkarmaya
vakfetmiþ, DÝSK Uluslar
arasý Ýliþkiler Dairesi
çalýþaný Gaye Yýlmaz,
Birikim dergisinin bu ayki
sayýsýnda (197) "sosyal
forumlarýn harcýnýn sýnýf-
sal olamayacaðý" þeklinde
bir açýklama yaptý.
Kendisi Londra'daki son
Avrupa Sosyal Forumu'na
katýlmadýðýndan olsa
gerek, oradaki forumun
bütçesinin yarýsýndan
fazlasýný iþçi
sendikalarýnýn
karþýladýðýndan da haber-
siz. Sadece para deðil
elbet, o forumun pro-
gramýnýn oluþumundan
gösterisinin örgütlenme-
sine kadar, sendikalarýn
ne kadar merkezi bir rol
oynadýðýný da bilmiyor.
Bazý siyasi önyargýlar
insanýn gözünü kör ediyor
demek ki. Hareket akýp
giderken, onu
kulelerinden izlemeye ve
her ne olursa olsun
"buradan iþ çýkmaz" dem-
eye alýþýk bu anlayýþ,
kibirli halinden bir an için
bile taviz vermiyor.

Bu tabii ki bir rastlantý
deðil. Böyle düþünüyor
olmanýn temelinde çok
daha uzun yýllarda oluþ-
muþ ve kemikleþmiþ bir
'sol' anlayýþ var. Roni
Margulies'in Birikim der-
gisinin son sayýsýnda
belirttiði gibi "Türkiye
solu bugün hala
Kemalizmi, MDD'ciliði,
milliliði aþabilmiþ deðil;
gönlünde aslen sosyalizm
deðil, 'tam baðýmsýz
gerçekten demokratik
Türkiye' yatan bir sol;

anti-kapitalist deðil, anti-
emperyalist bir sol".
Meselenin özünde
dünyayý yukarýdan
deðiþtirme hayali de rol
oynuyor. Dünyayý
deðiþtirmek gibi "kutsal"
bir görev, ne de olsa
sýradan insanlara býrakýla-
mayacak kadar ciddi bir
iþtir(!).

ASF'den bir örnek

Bunun bir tezahürünü
Londra'daki ASF toplan-
týlarýnda gördük. Birkaç
Türk sol grubu,
Türkiye'nin yaklaþýk iki
bin kilometre ötesinde
"kürsü iþgali" yapmaya
kalkarak Avrupa soluna
ve iþçi hareketine ders
vermeye çalýþtý. Ýngiliz
sendikalarýnýn ýsrarýyla
kürsüde yer alan bir
konuþmacýyý beðenmiyor
olmak (ben de beðenmiy-
ordum), bazýlarý için
kürsü iþgaline yeltenmek
için yeterli bir sebep oluþ-
turdu. Ýþte sýnýfý
dönüþtüren Türkiye solu. 

Sonuç mu, iþin sonunda
bu grup toplantýyý yaptýr-
mamayý baþardý. Ancak
bu yirmi kiþi, yaklaþýk bir
saat boyunca, toplantýyý
izlemek için gelmiþ, bin
kiþilik katýlýmcý kitlenin
protestosuna hedef oldu.
Gerçekten trajik bir
tabloydu.

Evet, bu uç bir örnek,
ama iþin içinden uç bir
örnek diye çýkmamak
gerek. Nitekim hareket
hakkýnda fütursuzca ileri
geri konuþmak, kürsü
iþgalinin sadece bir adým
gerisinde yer alýyor
kanýmca. Çünkü ikisi de
ayný kafanýn ürünü. Ýkisi

de dünyayý iþçilerin deðil,
kendilerinin deðiþtireceði-
ni, iþçilerin de olsa olsa
kendilerine destek verme-
si gerektiðini düþünüyor.
Onlara göre iþçi hareketi
deðil, 'bilinçli' bir insan
grubu önemli olan. Ýkisi
de Avrupa iþçi sýnýfýndaki
geliþmeleri takip etmek
yerine, Latin Amerikalý
gerilla masallarý okumayý
tercih ediyor. Aralarýndaki
fark, ince bir çizgiden
ibaret. 

Yeniden TSF

Oysa hareket kendi
mecrasýnda ilerlemeye
devam ediyor. Bu tür
insanlardan, antikapitalist
hareket içinde, kimsenin
haberinin olduðunu san-
mam. 

TSF'nin hafta sonu yap-
týðý hazýrlýk toplantýsýna
dönecek olursak, bu
toplantýda, Türkiye'deki
sýnýf hareketinin, savaþ
karþýtý hareketin ve daha
birçok kurum ve bireyin
katýlýmýyla, ASF toplan-
týsýna da götürmek üzere
bir dizi önemli karar
alýndý. Öncelikle TSF'nin
metodolojisi ve takvimi
üzerinde bir anlaþma sað-
landý. 6-9 Nisan 2006'da
gerçekleþecek ASF toplan-
týlarýna Türkiye'den bin
kiþilik bir katýlým için
çalýþmalara baþlanmasý
kararlaþtýrýldý. Ýstanbul'da
yapýlacak ASF toplantýsýn-
da, ana eksen olarak
Prag'da da önerdiðimiz üç
eksenin bu toplantýda da
gündeme taþýnmasý
üzerinde duruldu. Ayrýca
Türkiye Sosyal Forumu
süreci olarak ASF'deki
bütün að toplantýlarýnda
yer alacaðýz ve bu toplan-
týlarda olan biteni
Türkiye'deki sosyal
hareketlerin gündemine
taþýmaya çalýþacaðýz.

Ýngiltere ve Almanya'da
yaþanan geliþmeler üzer-
ine "yeni sol" tartýþmasý,
New Orleans'daki kasýrga
felaketinin birden Bush'a
karþý öfke seline dönüþme-
si üzerine önümüzdeki yýl
yapýlacak 19 Mart savaþ
karþýtý eylemleri, ASF
toplantýsýnýn daha bir
önem kazanmasýna yol
açtý. AB anayasasýnýn
Avrupalý emekçiler
tarafýndan bir kaðýt
parçasýna dönüþtürülmesi
sürecini, bu iþi yapan
aktivistler anlatacaklar.

Ýstanbul'da yapýlacak
Avrupa Sosyal Forumu
toplantýsý, en azýndan
dünyaya daha geniþ bir
ufukla ve mücadele
azmiyle bakmamýzý
saðlayacak. Ama unutul-
masýn, bu sözüm tabii ki
'kulelerindeki kibirliler'
için deðil, 'hayat sokakta'
diyenler içindir.

EErrkkiinn  EERRDDOOÐÐAANN

Avrupa Sosyal Forumu

Gariplikler ve dinamikler
biR  BaÐýmSýzýn  göZündEn
BAK  biRlikTeliÐi

Dünya, kasvet veren bir pervasýzlýkla ve ince ince örülmüþ
bir senaryonun final sahnesi tadýnda, tanýklýk etmemiz için
çýðlýk çýðlýða baðýrýyor adeta: "Ses ver, ölüyorum, azalýyo-
rum" diye..

Küreselleþme, dünyanýn kocaman bir köy haline gelmesi
gibi 21.yy tanýmlamalarýnýn; öteki olaný daha da ötek-
ileþtiren, imha etmekte hiçbir sakýnca görmeyen ve bir kutu-
plaþmanýn bile oluþmasýna imkan vermeyen dengesizlik-
lerin büyümesine sebep olan o müthiþ ekonomi poli-
tikalarýnýn sonucu bu çýðlýklar. Yoksulluk, yoksunluk, varlýk,
yokluk sýnýrýnda yaþamaya mahkum edilen milyonlarca
hayat ve iþte tanýklýk ettiðimiz 21.yy medeniyetler çaðý..

Eþitlik ve sosyal adalet kavramýný; "zenginin yoksula
yardým etme lütfunda bulunmasý" gibi ahlaki bir jeste
indirgeyen günümüz kurallarýna karþý büyüyen öfke dalgasý
da, bu öfkeyi ve deðiþim isteðini savunmanýn alternatif yön-
temlerini geliþtirmek zorunda. Parçalanmamak için yan
yana gelmek, deðiþtirmek için daha fazla ortak noktada
buluþmak ve olabildiðince bir aðýzdan baðýrmak gerektiði
gerçeði, dünya muhalif hareketinin yeni yüzü olarak
karþýmýza çýkýyor. Yeni Sol, Küreselleþme Karþýtý, Alternatif
Küreselleþme, Aþaðýdan Küreselleþme, Savaþ Karþýtý, Çevre-
ci, Eþcinsel.. adý her ne olursa olsun; yeni hareketin ses
getirecek kadar güçlü olmasýnýn da eleþtirilere hedef
olmasýnýn da sebebi olan bu çok seslilik ve renklilik. Bir
ütopyayý gerçekleþtirme çabasý ve pratik içinde deneyimle-
nen-umutlandýran bir birliktelik arayýþý.

Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu da, bu acýmasýz filmin
gidiþatýný deðiþtirme enerjisini Türkiye'de oluþturmaya
çalýþan bir birliktelik. Dünyanýn dört bir yanýndaki örnekleri
gibi, bugüne kadar bir araya gelmemiþ ama "yaþama
hakkýnýn savunulduðu" savaþ karþýtý harekette bir araya
gelebilecek herkese, her renge "neden birlikte olmasýn?"
sorusunu soran dev bir þemsiye. 1 Mart 2003'te tezkerenin
reddi, 27 Haziran 2004'te NATO Zirvesi'nin parçalý bulutlu
geçmesi, 30 Ekim 2004'te %82 Bush karþýtlýðýna vurgu
yapan binlerce Türkiyelinin birçok ülkeyle ayný anda sokak-
lara dökülmesi, 19 Mart'ta iþgalin 2. yýlýnda barýþ için ses
yükselten yýðýnlarýn hýzla artan sayýsý; rengimiz ne olursa
olsun üzerinde yaþadýðýmýz gezegene sahip çýkma
umudunu tekrar tekrar gösterdi bize. Gittikçe büyüyen bu
ses ve renk ordusu; kampanyalar etrafýnda bir araya gelen,
fikir alýþveriþinde bulunan, ortak bir iþ çýkarma enerjisiyle ve
tamamen gönüllülük bilinciyle çalýþan, ürettikçe öðrenen ve
büyüyen aktivistlerden oluþuyor. G8'lerin masa baþýnda
dünyanýn geri kalanýnýn kaderini tayin etme projelerine
çomak sokan ve bu karþý çýkýþýn ciddiyetini inadýna müzikle,
dansla, rengarenk bayraklarla sokaða taþýyan BAK eylem
biçimi; kimi zaman bu þenlikli görüntüden dolayý eleþtirilse
de yýllarca tepkisini göstermekten korkutulmuþ yýðýnlara
yeni bir birliktelik ortamý sunuyor. Küreselleþme çýðlýklarýný,
serbest dolaþým ve kapitalizmin sýnýrlarýnýn muðlaklaþmasý
olarak sunan genel geçer tanýmlamalara karþýlýk, eþitlik -
adalet ve barýþ için her zamankinden daha fazla çaba sarfet-
memizi gerektiren bu dönemde, rüzgarýn yönünü
deðiþtirmek için gerekli olan güce ve umuda sahibiz.
Küreselleþmenin tanýmýný, insanca bir yaþamý temel alarak
baþtan yazabiliriz. Bunu yapmaya baþladýk bile..

Irak'ta iþgal ve ölümler devam ediyor. Binlerce insan
bedenlerini öldüren bombalarla uyanýrken; bizler de her
yanýmýzý saran iletiþim araçlarýndan atýlan bombalarla ruh-
larýmýzýn ölümüne tanýklýk ediyoruz. Bu tanýklýða müdahale
etmek, ölümleri, iþgalleri durdurmak bizim elimizde. Bunun
için de temel yaþam hakkýmýzý savunmak, üzerinde
yaþadýðýmýz topraklara yabancýlaþmamak temelinde bir
araya gelmeli ve hep bir aðýzdan ses vermeliyiz. 

Çoðalarak, renklenerek ve daha fazla þarkýyla.. inadýna..
Baþka bir Dünya mümkün…  
biR BaÐýmSýz aktivist
esra akbalýk

KAMPANYALARDAN

Lüleburgaz  Barýþ  Þenlikleri
1 Eylül’de Lüleburgaz'da 'Çocuklar Öldürülmesin Þeker

de Yiyebilsinler' isimli üç günlük bir þenlik düzenlendi.
Çeþitli koserlerin, toplantýlarýn ve etkinliklerin yer aldýðý
þenliðin ikinci gününde 3000 kiþinin katýldýðý konserden
hemen önce Küresel BAK sözcüsü Tayfun Mater, Irak'ta
devam eden iþgalin boyutlarýný ve sonuçlarýný, dünyaya
ve insanlýða verdiði zararý anlatan bir konuþma yaptý.

Tayfun Mater Bush ve çetesinin bu savaþýnýn karþýlýksýz
kalmadýðýný, dünyada giderek büyüyen bir savaþ karþýtý
hareket olduðunu ve Irak'ta da direniþin devam ettiðini
anlattý. BAK olarak, 24 Eylül'de Ýstanbul'da, Amerika,
Ýngiltere, Kanada ve Yunanistan ile ayný günde bir eylem
düzenleneceðini söyleyen Tayfun Mater, bunun ardýn-
dan 'Ýncirlik Kapatýlsýn' kampanyasýna devam edileceðini
söyledi. 

Foto: Ali ÖZ



sayý: 241 sosyalist iþçi 11

AAþþaaððýýddaann
ssoossyyaalliizzmm

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

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,
ddeevvrriimm

-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem
reformlarla köklü bir þekilde
deðiþtirilemez, düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip
kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye sahip-
lerini, egemen sýnýfý koru-
mak için oluþturulmuþtur.

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

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

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

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

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm

-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi kader-
lerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini
desteklerler.

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

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

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii

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

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

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

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  
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BÝZE GÖRE köþesine yazacaðýnýz
yazýlar 150 kelimeyi geçmeme-

lidir. Böylelikle her sayý daha çok
okurun görüþlerinin

Sosyalist Ýþçi’de
yer almasý mümkün olacak.

KAMPANYALARDAN

Ýþ  gençlere  düþüyor
Barýþarock her açýdan iyi geçti, anti-kapitalist bir rock

festivali ne yapabilirse onu yaptý. Onun için festivali
deðerlendirirken ufak tefek þeylere takýlmadan hareke-
timiz için çok güzel bir adým daha olduðunu düþünmek
lazým.

Festivalde hem savaþ karþýtý hareket için hem de yeni
kurmaya çalýþtýðýmýz platform için çok güzel adýmlar
atýldý, ilk olarak bir çok yeni aktivistle tanýþýldý, alanda
kampanyalar kampanyalarla buluþtu. Bana kalýrsa en
önemlisi de Coca-Cola iþçisi ile dayanýþma noktasý oldu.

Emekçilerle genç aktivist kuþaðý yanyana getirmek ve
bu kitle ile sayýsýz kampanyayý, savaþ karþýtlýðý baþta
olmak üzere buluþturmak. Bunu yapmadýðýmýz takdirde
sað ekonomik saldýrýlarý çok ustaca kullanarak toplumu
saðcýlaþtýrabilir. KESK'in hareketlenmeye baþladýðý, Cola
iþçilerinin direniþe geçtiði; ekonomik saldýrý sonucu sýnýf
mücadelesinin gözler önüne serilmeye baþlandýðý, 25 bin
kiþinin Barýþarock'a katýldýðý, aktivistlerin bir çok kampa-
nyayý takip etmeye baþladýklarý bu günler bize önce bu
potansiyeli bir platforma ve sonra da seçimlerde
hareketin içinden doðan siyasal bir odak yaratabilmek
için müthiþ fýrsatlar sunuyor. Böyle olunca da iþ en baþta
bizlere gençlere düþüyor.

IIrrmmaakk

5-6 Eylül tarihlerinde üniversitelerin
kayýt günleri olmasý nedeniyle Ankara
Üniversitesi Cebeci Kampüsünde stand
açtýk. Küresel Barýþ ve Adalet Öðrenci
Topluluðu olarak hazýrladýðýmýz "BARIÞ"
isimli bülteni ile hazýrladýðýmýz CD'yi
daðýttýk. 

"BARIÞ" bültenini bundan sonra haftalýk
olarak hazýrlamayý planlýyoruz. Bu
sayýsýnda daha çok topluluðumuz ve
BAK'ý tanýtan yazýlar yer alýyordu. Ancak
bundan sonra küresel ölçekte eylem,
etkinlik haberleri ile yorumlarýn da
olduðu hareketliliðini ve renkliliðini
koruyan bir þekilde hazýrlamayý düþünüy-
oruz. Üniversiteye yeni gelen öðrencilerle
tanýþma fýrsatý yaratan bu etkinlikte 100'e
yakýn CD ve 150 bülten daðýttýk; 6 kiþi ile
iletiþime geçtik.10 YTL baðýþ topladýk. 

Sonuç olarak yeni öðrencilere üniversite
hakkýnda efsaneler anlatýldýðý için öðren-

cilerin çoðu biraz ürkek yaklaþýyordu
ancak konuþabildiðimiz bütün öðrenciler
oldukça olumlu yaklaþtýlar ve ilkelerimizi
anlattýðýmýz zaman bir çoðu bize çok sýcak
baktý. Önümüzdeki dönem gerçekleþtire-
ceðimiz etkinliklerle beraber yakýn
zamanda daha fazla aktivistle yola devam
edeceðimize eminiz!

Önümüzdeki dönem

Eski öðrencilerin kayýtlarýnda ve dersler
baþladýktan sonra da stand açarak hem
"Incirlik Kapatýlsýn" imzalarý toplamayý
hem de 24 Eylül eylemini duyurmayý
düþünüyoruz. Ayrýca iþgalin yýl dönümü
için küresel çaptaki eylemin kampanyasý-
na da ayný zamanlarda baþlamak için
konuþtuk. 

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  CCeebbeeccii  BBAAKK  aakkttiivviisstt-
lleerriinnddeenn  EErrssiinn  TTeekk

Onbinlerin  eylemi
''Savaþa, iþgale, iþgalciye karþý festival Barýþarock'ta

iþten atýlan Cola iþçilerinden, çevrecilere, 12 Eylül gener-
allerinin yargýlanmasýný isteyen 78'lilerden, cinsel ayrým-
cýlýða tepki gösteren Lambda eylemcilerine her renk bir
araya geldi. Ortak nokta ise `Savaþa karþý çýkarýlan ses'ti.

Hani kamyon iþçilerinden, kaplumbaða severlere,
eþçinsellerden çevrecilere, sosyalistlerden anarþistlere
kadar geniþ bir birlik 1999 yýlýnýn Aralýk ayýnda
Seattle'da DTÖ toplantýlarýna karþý eylem yapmýþ ve
toplantýlarý bloke etmiþti ve daha sonra Cenova, Prag,
Barselona`da yapýlan çeþitli eylem ve kampanyalarla da
yükselen anti kapitalist hareket vardý. Ýþte Barýþarock
bunu yaptý.

2 gün boyunca festivale çoðunluðunu gençlerin oluþ-
turduðu on binlerce insan katýldý. Ýþten atýlan Cola iþçi-
lerine destek için, Ýncirlik Üssü'nün kapatýlmasý için,
kobay olan bebekler için vb. birçok imza kampanyalarý-
na binlerce imza verildi. On binlerce insan eðlence dýþýn-
da eylemce kýsmýna katýldý. Alanda yapýlan söyleþiler de
çok iyiydi.

Savaþa karþý ses çýkar, alternetif medya, küresel ýsýnma
gibi söyleþilere 90-120 kiþi arasýnda insan katýldý. Tüm
toplantýlarda katýlýmcýlar aktif olarak söz aldý."Küresel
muhalefet ne istiyor?" söyleþisinde insanlar hareketin þu
an nelere ihtiyacý olduðu konusunda tartýþýp, ne yapýl-
masý gerektiðini konuþtu. Cola iþçileriyle yapýlan söyleþi-
den sonra yaptýðýmýz yürüyüþe destek veren binlerce
insan vardý. Sahneden konuþan aktivistin Savaþa karþý
ses çýkar demesiyle hemen herkesin baðýrmaya baþla-
masý kanýmca herþeyi açýklýyor.

Seneye yine Barýþ, yine Rock, yine Barýþarock
UUllaaþþ

YYeennii  ööððrreenncciilleerriinn  kkaayyýýttllaarrýýnnddaa  bbiizz  ddee  vvaarrddýýkk......

GDO'ya Hayýr
Platformu Gökçeada 1.
Ekoloji Þenliði'ni gerçek-
leþtirdi.

Ýlk kez yapýlan þenliðe
yaklaþýk 100 kiþi katýldý.
Katýlýmcýlarýn yanýsýra,
yöre halkýndan ve civar
bölgelerden zaman
zaman katýlanlar oldu..
Þenlikte "Ekolojik Tarým
Nedir", "Genel Olarak
Tarýmýn Sorunlarý" ve

"Türkiye Tarýmýnýn
Örgütlenmesi" baþlýklý üç
panel, ekolojik yaþam,
beslenme, tarým gibi
konularda 6 ayrý atölye
çalýþmasý yapýldý.
Paneller ve atölye çalýþ-
malarý Gökçeada'nýn
çeþitli köylerinde, mey-
danlarda ve köy
kahvelerinde düzenlendi.
Þenlikte ayrýca Gýdanýn
Geleceði filminin gösteri-

mi, ada gezisi,
Gökçeada'lý çocuklarýn
mendireðe resim yapmasý
gibi etkinlikler de vardý.
Panellede sýk sýk AB'nin
ve ÝMF'nin tarýma olum-
suz etkileri görüþüldü.
Her sene farklý bir yerde
düzenlenmesi düþünülen
þenliklerle  çiftçi ve tarým
örgütleriyle tüketici
örgütlerini yan yana
getirmeyi hedefliyor.

Ekoloji þenliði

Ýzmir  Küresel
BAK  toplandý

4 Eylül'de Ýzmir'de
Küresel BAK toplantýsý
yapýldý. Tayfun Mater'in
katýldýðý toplantýda yeni
dönemde yapýlacak kam-
panyalarýn Ýzmir'de nasýl
örgütleneceði, Ýncirlik
Kapatýlsýn kampanyasý ve
23-25 Eylül tarihlerinde
Ýstanbul'da toplanacak
Avrupa Sosyal Forumu
Hazýrlýk Toplantýsý ve 24
Eylül'de yine Ýstanbul'da
yapýlacak Küresel BAK
katýlýmcýlar toplantýsý
konuþuldu. Ýzmir Küresel
BAK 15 Eylül'de yeniden
bir araya gelerek bu konu-
lardaki önerilerini konuþa-
cak.

1 Eylül Dünya Barýþ
Günü nedeniyle akþam
saat 20.00'da Beþiktaþ
Motor Ýskelesi'nde bir
basýn açýklamasý yapan
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, "Biz savaþsýz
bir dünya istiyoruz
dedi.Basýn açýklamasýna
300 kiþi katýldý. 

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu adýna basýn
açýklamasýný okuyan
Türkiye Sakatlar Derneði
Baþkaný Þükrü Boyraz,
"Bugün 1 Eylül. Bugün
barýþýn, dünya barýþýnýn
günü. Ne yazýk ki,
ölümün gölgesi dünyanýn
üzerinde pervasýzca
dolaþýyor. Bombalamalar,

iþgaller, dünyanýn birçok
köþesinde acý çeken
insanlarýn görüntüleri tv
ve gazetelerde en büyük
yeri kaplýyor" dedi.
Boyraz daha sonra, "24
Eylül'de ABD'de,
Ýngiltere'de,
Yunanistan'da ve Ýstan-
bul'da eþ zamanlý eylem-
ler gerçekleþtireceðiz.

ABD evine dön diye
haykýracaðýz. Ýþgale son
ver diyeceðiz. Küresel
savaþ karþýtý hareketimiz
gücünü bir kez daha
gösterecek.Ve sadece
ummuyoruz, artýk emi-
niz, inisiyatif barýþ güç-
lerinin elindedir. Artýk
eminiz kazanan biz ola-
caðýz. Kazanan barýþ ola-

cak. Kazanan küresel
barýþ ve adalet olacak!"
diye ekledi. 

Basýn açýklamasýnýn
ardýndan mumlarla ve
meþalelerle on beþ
dakikalýk oturma eylemi
yapýldý. Eyleme katýlanlar
düdüklerle ve ýslýklarla
savaþa karþý ses çýkararak
Bush'un politikalarýný
protesto ettiler. Çalýnan
barýþ þarkýlarýyla savaþsýz
bir dünya istediklerini
dile getirdiler. Eylemde
sýk sýk "Irak'ta hemen,
Filistin'de þimdi, dünyada
barýþ hemen þimdi",
"Yaþasýn halklarýn
kardeþliði" sloganlarý
atýldý.

1 Eylül ‘de
Beþiktaþ gösterisi
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Bundan üç ay önce
Amerika'da 3 binden
fazla kampanya bir
araya gelerek 24-25-26
Eylül'de Beyaz Saray'ýn
önünde 'Irak'ta Ýþgale
Son-Birlikleri Hemen
Eve Geri Getirin!' slo-
ganýyla, üç gün sürecek
etkinlikler dizisi gerçek-
leþtirme kararý aldýlar.
Bu etkinliklerin en
önemlisi 24 Eylül'de
Beyaz Saray'ýn önünde
yapýlacak olan ve tüm
Amerika'dan yüz bin-
lerce insanýn katýlacaðý
büyük gösteri olacak.
Ardýndan Amerikalý
savaþ karþýtlarý bu eylem
programlarýný bütün
dünyadaki savaþ karþýtý
koalisyonlara önererek,
onlarý, mümkünse ayný
gün tüm dünyada,
savaþa ve iþgale karþý
gösteriler ve çeþitli
etkinlikler yapmaya
davet ettiler.
Amerika'da savaþ karþýtý
bir koalisyon olan
United for Peace and
Justice Coalition (Barýþ
ve Adalet Ýçin Birlik) 24
Eylül eylem çaðrýsýnda
þöyle diyor: "Bugüne
kadar Irak'ta 1600
Amerikalý asker öldü, en
az 15,000 asker yara-
landý. Amerikalýlarýn
büyük çoðunluðu bu
savaþýn hiç olmamasý
gerektiðine inanýyor,
fakat Washington'daki
seçilmiþ temsilcilerimiz,
Bush yönetiminin
felakete yol açan Irak
politikasýný onaylamaya
devam ediyorlar. Þimdi
bütün savaþ yanlýsý poli-
tikacýlarý ölümlerden,
gerçekleþen yýkýmdan,
söylenen yalanlardan ve
toplumumuzun aldýðý
darbeden sorumlu tut-
manýn zamanýdýr".

Çok geçmeden diðer
ülkelerden bu çaðrýya
yanýtlar geldi. 24
Eylül'de, Amerika ve
Ýngiltere baþta olmak
üzere, Yunanistan,
Japonya, Danimarka,
Avustralya, Türkiye ve
daha bir çok ülkede
savaþa ve iþgale karþý
gösteriler olacak. 

24 Eylül:
Hesap sormanýn
tam zamaný

11 Eylül 2001'de Dünya
Ticaret Merkezi'nin Ýkiz
Kuleleri'ne ve
Pentagon'a yapýlan uçak
saldýrýlarýnýn üzerinden
dört yýl geçti. Bu dört yýl
içinde Bush ve çetesi
'teröristlere' karþý savaþ
açtýklarýný ilan ederek
önce Bin Laden'i yakala-
ma bahanesiyle
Afganistan'ý, ardýndan
kitle imha silahlarý ve
demokrasi bahanesiyle
Irak'ý iþgal etti. Ancak o
günden bu yana hem
Irak'taki direniþ yaygýn-
laþarak devam etti, hem
de dünya ve Amerikan
kamuoyunun Bush'a
olan desteði azaldý.
Bugün Irak'ta
Amerika'nýn yanýnda
sadece 10 ülke kaldý,
Newsweek dergisinin
Aðustos ayýnda yaptýðý
bir araþtýrmaya göre
Amerikan halkýnýn
Bush'a desteði en düþük
seviyeye, yüzde 34'e,
düþtü. Oðlu Irak'ta
öldürülen Cindy
Sheean'ýn Bush'un
çiftliðinin önünde çadýr
kurarak yaz tatilini
Bush'a zehir etmesi ise
hem Amerika'daki hem
de dünyadaki savaþ
karþýtlarýna ilham kay-
naðý oldu. Son olarak,

New Orleans'da gerçek-
leþen Katrina kasýrgasý
Bush'un bir çok baþka
özelliðinin yaný sýra ýrkçý
yüzünün de bir kez
daha ortaya çýkmasýný
saðladý. Þimdi
Amerika'daki sýradan
insanlar ayný soruyu
soruyorlar. "Neden
Afganistan ve Irak iþga-
line milyarlarca dolar
ayrýlýrken bu insanlara
yardým edilemiyor?
Ýnsanlarýn kendi güven-
liklerini saðlamak için
ellerinde silahlarla
evlerinin çatýlarýnda
nöbet tuttuðu New

Orleans'ýn Irak'tan farký
ne?"

Tüm dünyada ve özel-
likle Amerika'da savaþ
karþýtlarý Bush'tan tüm
bunlarýn hesabýný sor-
mak için 24 Eylül'de
Beyaz Saray'ýn önünde
yapýlacak büyük gös-
teriye hazýrlanýyorlar. 24
Eylül'de özellikle
Amerika'da yapýlacak
gösterinin savaþ karþýtý
hareketin baþlangýcýn-
dan beri gerçekleþen en
büyük gösterilerden bir
tanesi olmasý bekleniy-
or.

24  Eylül’de
Taksim  Gezi  Parký’ndayýz

Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu da, Amerikalý
savaþ karþýtlarýnýn çaðrýsýna katýlarak 24 Eylül'de,
saat 14.00'de Taksim Gezi Parký'nda kitlesel bir basýn
açýklamasý yapacak. Büyük bir þans eseri ayný tarih-
lerde Ýstanbul'da düzenlenecek olan Avrupa Sosyal
Forumu hazýrlýk toplantýsý nedeniyle, Avrupa'nýn bir
çok ülkesinden savaþ ve kapitalizm karþýtý temsilcil-
er de Ýstanbul'da olacaklar ve gösteriye katýlacaklar. 

Küresel BAK herkesi 24 Eylül'e çaðýrmak için
yayýnladýðý bildirisinde þöyle diyor: "Biz, Türkiyeli
savaþ ve iþgal karþýtlarýnýn birleþik gücü Küresel
Barýþ ve Adalet Koalisyonu olarak 24 Eylül 2005' te
ABD'li savaþ ve iþgal karþýtlarýyla dayanýþma içinde
olmak ve 'Irak'tan Filistin'e her yerdeki iþgale karþý'
çýkmak için sokakta olacaðýz". 

Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu'ndan Yýldýz
Önen ise, "Þimdi Bush ve Blair'den hem kendi halk-
larýna hem de Irak ve Afganistan halkýna yaptýk-
larýnýn hesabýný sormanýn tam zamanýdýr. 24
Eylül'de Taksim Gezi Parký'nda yapacaðýmýz gösteri,
Ýncirlik Üssü'nü Amerika'nýn kullanýmýna açan
hükümete bir kez daha bu savaþa ve iþgale karþý
olduðumuzu göstermek, Türkiye'deki savaþ karþýt-
larýnýn sesini duyurmak açýsýndan da büyük önem
taþýyor. Herkesi 24 Eylül'de, saat 14.00'de Taksim
Gezi Parký'nda yapacaðýmýz basýn açýklamasýna
davet ediyoruz" dedi. 

Dünyadan  24  Eylül  mesajlarý
AAmmeerriikkaa
Kamuoyu yoklamalarý Amerikan halkýnýn çoðun-

luðunun artýk Irak savaþýný desteklemediðini,
Amerika'nýn askeri olarak Irak'ta yenildiðini ve bir-
likleri hemen eve geri getirmekten baþka meþru
alternatifinin kalmadýðýný gösteriyor. 24 Eylül
Cumartesi günü, Amerika'nýn her tarafýndan yüz
binlerce insan, Irak'taki savaþýn sona ermesi çaðrýsý
yapmak için Washington'da bir araya gelecek.

United For Peace and Justice Coalition

ÝÝnnggiilltteerree
Stop The War Coalition (Savaþý Durdurun

Koalisyonu), CND  ve Ýngiltere Müslümanlar Birliði,
bombalamalarýn ve savaþýn durdurulmasý, birliklerin
derhal eve geri getirilmesi, sivil özgürlüklerin ve
Müslüman topluluðunun savunulmasý için 24
Eylül'de Londra'da bir gösteri çaðrýsý yapýyor.

YYuunnaanniissttaann
24 Eylül'de bütün Yunanistan'da, Irak Basra Petrol

Ýþçileri Sendikasý'nýn katlýmýyla yerel gösteriler ve
etkinlikler düzenleyerek uluslar arasý eylem çaðrýsý-
na katýlýyoruz.

Stop the War Coalition - Yunanistan

JJaappoonnyyaa
Japonya'dan, World Peace Now (Dünya Barýþý

Þimdi) örgütünden selamlar! United For Peace and
Justice Coalition (Barýþ ve Adalet Ýçin Birlik -
Amerika) tarafýndan, 24 Eylül'de bütün dünyada
savaþ karþýtý gösteriler düzenleme çaðrýsýna cevap
olarak, WPN ayný gün Japonya'da bir dayanýþma
gösterisi yapacak.

Cindy  Sheean'dan
24  Eylül  çaðrýsý

31  Aðustos'tan  beri  Bush'un
Teksas'taki  çiftliðinin  önüne  çadýr
kuran  ve  oðlu  Irak'ta  öldürülen
Cindy  Sheean  ise,  Bush'a  yaz  tatili-
ni  zehir  etti.  Amerika'nýn  yüzlerce

þehrinde  Cindy  Sheean'ý
destekleyen  etkinlikler  düzenlendi.
Cindy  Sheean  kendisinin  de  24
Eylül'de  Beyaz  Saray'ýn  önünde
olduðunu  söyleyerek,  "Benim  gibi
siz  de  bu  ülkedeki  insanlarýn  büyük
çoðunluðunun  bu  savaþa  karþý
olduðunu  biliyorsunuz.  Þimdi  Beyaz
Saray'ýn  önünde  büyük  bir  ulusal
gösteri  düzenleyerek  Bush'a  bir  kez

daha  'Birlikleri  Hemen  Eve  Geri
Getir'  demenin  tam  zamanýdýr.  Öyle
görünüyor  ki  24-226  Eylül  tarih-
lerinde  Irak'ýn  iþgaline  karþý  yapýla-
cak  gösteriler,  savaþ  karþýtý  hareket
baþladýðýndan  beri  gerçekleþen  en
büyük  etkinlikler  olacak.  Herkesi
24-226  Eylül'de  yapýlacak  etkinlik-
lere  katýlmaya  davet  ediyorum"
dedi.  

IRAK'TA  ÝÞGALE  SON  


