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AB patronlar klübüdür

Demokrasi için
mücadeleye!
IMF politikalarýna
karþý direniþe!
3 Ekim, AB ile müzakerelerin baþlamasý
egemen sýnýfýn önüne yeni hedefler
koydu. Onlar þimdi kendilerine çok daha
fazla güvenerek ve çok daha þiddetli bir
biçimde yeni liberal politikalarý iþçi ve
emekçilere dayatacaklar.
Zaten dolu dizgin giden özelleþtirmeler
daha da yoðunlaþacak, kazanýmlar

budanacak ve iþten çýkarmalar yoðunlaþacak. Sermayenin bu saldýrýsýna bütün
gücümüzle direneceðiz.
Öte yandan önümüzdeki dönemde
demokratik kazanýmlarý arttýrmak için de
yoðun bir mücadele vermeliyiz.
Sýnýrsýz düþünce, örgütlenme ve eylem
hakkýný kazanmak mümkün.

Önümüzdeki dönemde karþýlaþacaðýmýz
bir baþka sorun ise milliyetçilik olacak.
Her fýrsatta hortlamaya çalýþan bu
akýma karþý geri adým atmayan bir
mücadele vermek, özellikle de sol milliyetçiliði ve sosyal þovenizmi teþhir
etmek kaçýnýlmaz bir biçimde bu sürecin
en önemli görevidir.

Savaþa ve neo
liberalizme karþý
hareketin içinde…

Anti kapitalist
aktvistler ve
sendikacýlarýn birliði

Çoðulcu, demokratik
ve sosyalist bir
sol odak

Bence sol partiler için bir reçete
yok. Ancak bu yeni partilerin
ortaya çýkabileceði ortamý yaratmak yani hareketi inþa etmek
mümkün ve gerekli. George
Galloway ve Lafontene gibi insanlarýn ortaya çýkmasý çok önemli.
Bu hareketin içinde olmak ve bu
hareketi inþa etmek çok önemli.
ALEX CALLINICOS

Linkspartei ise kýsa süre içinde
yüzde 8.7 oy alarak büyük bir
baþarý kazandý.
Linkspartei'yi yaratan anti-kapitalist aktivistlerle hükümetin neoliberla uygulamalarýndan rahatsýz
olan sendikacýlarýn bir araya
gelmesi oldu.

Bu tartýþma, Türkiye'de bugüne
ait bir tartýþma deðil.
Sosyalizmin yeniden yapýlanmasýný uzun bir süreden beri
tartýþýyor ve bunun çözülmediðini
tespit ediyorsak "bunun çözümü
nedir?" sorusunu bir kez daha
sormalýyýz.

CHRISTINE BUCHOLZ

HAKAN TAHMAZ

Emekten yana, sýnýrsýz
özgürlüðü savunan ve
Türk milliyetçiliðine
karþý bir sol
Yeni ortaya çýkan kuþakla, iþçi
mücadelelerine katýlan iþçileri bir
ayara getiremedik. Ama bu gençlerin bu iþçilerle yan yana
gelmeyeceðini düþünürsek
sadece umutsuzluða kapýlýrýz.
Sadece solcular olarak yan yana
kalýrýz.
DOÐAN TARKAN

Savaþ karþýtý
hareket ve
yeni sol
ALEX CALLÝNÝCOS
Ýngiltere - SWP
CHRÝSTÝNE BUCHHOLZ
Almanya - Linkspartei
HAKAN TAHMAZ
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Yeni bir mücadele dönemi
Türkiye sermaye sýnýfý, 3
Ekim günü, Avrupa
Birliði'ne ne olursa olsun
girmek yönündeki tarihsel
hedefine doðru, önemli bir
mevzi elde etti. Bilindiði
gibi, müzakerelerin baþlama tarihi olarak önceden
ilan edilmiþ olan 3
Ekim'de, Avrupa saðýndan,
ýrkçýlýkla malul aðýr eleþtirilere maruz kalan Türk
hükümeti, baþta Avusturya
olmak üzere, bazý ülkeler
tarafýndan yeni þartlar
kabul etmeye zorlandý.
Ancak, ayný gün
Kýzýlcahamam'da toplanarak geliþmeleri hep birlikte izleyen kabine üyeleri
adýna Baþbakan Erdoðan,
basýna yaptýðý açýklamada
"yeni tüm deðiþiklikleri
reddettiklerini" söyledi.
Hükümetin kendi hedefleri doðrultusunda
sergilediði bu kararlý tavýr,
Türk sermaye çevrelerinin
hükümete verdiði sýnýrsýz

destek, diðer AB üyesi
güçlü ülkelerin uzun
zamandan beri verdiði
destek ve nihai olarak da
ABD Dýþiþleri Bakaný
Condoleeza Rice'ýn, bizzat
Baþbakan Erdoðan'ý cep
telefonundan arayarak,
arkalarýnda olduklarýný
bildirmesi ve muhtemelen
tüm AB liderlerini de arayarak yaptýðý 'uyarý' ve
nihai olarak da, en önemli
engellerden biri olarak
ortaya çýkan Kýbrýs'ýn
tanýnmasý konusunda
"Türkiye'nin onayý
olmadan Kýbrýs'ýn
NATO'ya alýnmayacaðý"
yolundaki somut çýkýþ AB
içindeki çatlaðýn giderilmesini saðladý ve
Türkiye'nin müzakere
süreci baþladý.

Sermayenin
hedefleri
Bu, Türk egemenlerinin

bir asýrlýk Batýlýlaþma projesi ve son 42 yýldýr umut
baðladýðý AB'yle bütünleþme yolunda önemli bir
adým oldu. Herþeyden
önce, bu geliþmenin
Avrupa ve Türkiye sermaye sýnýflarý açýsýndan bir
kazaným olduðunu unutmamakta fayda var. Yoksa
Condoleeza Rice'ýn yatýp
kalkýp "Þu Türkiye halklarýnýn refahýný nasýl
düzeltirim?" gibi bir soruyla kafasýný meþgul ettiðini
varsaymamýz gerekir.
Tüm Ýslam dünyasýnda,
Türkiye'nin üyeliðinin reddedilmesinin gerçek bir
medeniyetler savaþýna yol
açacaðýnýn vurgulanmasý
da etkenlerden biri olabilir.
Ancak en önemli etken
herhalde Türkiye gibi
büyük bir lokmadan kolay
vazgeçilemeyecek
olmasýdýr. Artýk sermayenin serbest dolaþýmý
önündeki engellerden biri

daha ortadan kalmak
üzeredir.
Türkiye için ortaya çýkan
sonuç ise, siyasal alanda
AKP'nin iyice prim toplayarak elini daha da
güçlendirmesi ve
muhtemel bir erken
seçimde oy oranýný arttýrmasý olacaktýr. Karþý
cephede yer alan sað ve sol
milliyetçilikler ise puan
kaybettiler. 2 Ekim günü
ayný anda, biri Ankara'da,
diðeri Kadýköy'de AB
karþýtý miting düzenleyen
ülkücü faþist MHP ve sol
milliyetçi TKP, böylece,
millicilik kanalýyla toplamayý umduklarý parsayý
bulacaklarý zemini kaybetmiþ oldular.

Devrimci
sosyalistler
Milliyetçilikten uzak,
emeðin evrensel deðerlerinden yana tutumu

Avrupa
sermayesi
ile
kucaklaþma

nedeniyle, en tutarlý AB
karþýtlýðý politikasý izleyen
devrimci sosyalistlerin
süreçten kazanýmla çýktýðýný elbette söyleyemeyiz.
Ancak bundan sonra
mücadele kanallarýnýn
týkandýðý, AB'ye karþý
mücadele etmenin anlamsýzlaþtýðý da söylenemez.
Beðensek de beðenmesek
de AB'nin Türkiye'nin
önüne koyduðu Kopenhag
Siyasi Kriterleri içinde yer
alan kimi demokratikleþme
adýmlarý Türkiye'de
yaþayan emekçi sýnýflar
lehine de geliþmelerdir.
Bunlarýn yerine getirilmesi
ve daha da geniþletilerek
sýnýrsýz düþünce, örgütlenme ve gösteri özgürlüðüne
ulaþýlmasý yönünde
hükümet(ler)e baský
yapacak mücadele araç ve
yöntemleri oluþturmak
bugünün görevleri arasýnda daha yakýcý olarak ön
plana çýkacaktýr.
Demokratik haklarýmýzýn
geniþlemesi mücadelesi
sýnýflar mücadelesinin ilk
gündem maddelerinden
biridir. Bugün bunun
olanaklarý artmýþtýr.
Ancak bir diðer ve en az
diðeri kadar önemli konu
da AB'nin dayattýðý
Maastricht Ekonomik
Kriterleri'dir. AB bir yandan, Türkiye'nin 'modern'
dünyanýn içinde yer almasý
için zorunlu olan bir takým
siyasal kriterleri þart
koþarken, öte yandan ve
asýl olarak, emekçi sýnýflar
açýsýndan çok aðýr
ekonomik kriterler öne
sürmektedir. Bu ise milyonlarýn hayatýnda þartlarýn
giderek zorlaþmasýný
getirecektir.

Bu þimdiden baþlamýþtýr
bile. Örneðin tarýmý çökertme ve çokuluslu þirketlerin istekleri doðrultusunda bir tarým politikasý
uygulama konusunda
hükümet oldukça
baþarýlýdýr. Türkiye'nin en
verimli topraklarýnýn
bulunduðu, topraðýn 1'e
60-70 ürün verdiði
Çukurova bölgesinde, son
iki yýldýr tarým iþçileri ve
küçük çiftçiler zarar etmektedir. Çiftçilere topraklarýný
ekmeme karþýlýðýnda
destekleme primleri
daðýtýlmakta ve tek geçim
kaynaðý toprak olan geniþ
kesimlerin eli kolu baðlanmaktadýr. Bunun sonucunda, önümüzdeki dönemde,
þehirlerde yaþayan büyük
çoðunluðun bazý ürünleri
çok pahalýya almak zorunda kalacaðý aþikar.
Öte yandan cumhuriyet
tarihinin en kapsamlý
özelleþtirmelerini yapmýþ
bir hükümetin bu kararlýlýðý sürdüreceði ve yine
bunun sonucunda da bazý
mal ve hizmetleri de artýk
daha pahalýya satýn alacaðýmýz ortadadýr. Yani
basitçe söylersek hayat
þartlarý daha da aðýrlaþacaktýr.
Bu durum önümüze ikili
bir görev koyuyor. Bir yandan demokratik haklarýn
geniþletilmesi mücadelesini verirken, öte yandan
Maastricht Kriterleri'ne
karþý tavizsiz bir mücadele
vermeye devam etmemiz
gerekiyor. Geliþen sürecin
önümüze yeni mücadele
alanlarý ve kanallarý açacaðýndan kuþkumuz
olmasýn.
Cengiz ALÐAN

Ülkücü faþistler Ankara'da demokrasiye saldýrdý

M

HP Ankara'da 2
Ekim'de "Baþkent
Ankara" isimli bir
miting düzenledi. Mitinde yaklaþýk 50 bin kiþi katýldý. Miting
esas olarak hükümetin Avrupa
Birliði görüþmelerine gitmesini
bir protesto gösterisi biçiminde
örgütlenmiþti. Ama her faþist
mitingde olduðu gibi, ülkücüler
demokrasiyle ilgili ne kadar
geliþme varsa hepsine birden
kin kustular.
Devlet Bahçeli mitingde yaptýðý konuþmada, son aylarda
Türkiye'de demokrasinin sýnýrlarýnýn bir nebze dahi olsa
geliþmesi anlamýna gelen her
adýma ýrkçý bir temelde saldýrdý.

Faþist ve ýrkçý inciler
Bahçeli, ''Türkiye bugün,
içeride ihanet, dýþarýda husumet
kuþatmasý altýndadýr'' dedi.
Durmadý devam etti. Solu,

Kürtleri, Ermenileri, aydýnlarý,
sendikalarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn tümünü hedef tahtasýna oturttu.
Bahçeli þunlarý söyledi:
''Bunlar, bazen bölücü terörün
sözcülüðünü yaparak masa
baþýnda boy göstermektedir,
bazen de tarihle yüzleþme
perdesi ardýnda Ermeni emellerine hizmet vererek karþýmýza
çýkmaktadýr. Bu bedhahlar,
bazen sözde aydýn, bazen yazarçizer, bazen sivil toplum örgütü,
bazen de iþadamý maskesiyle
kinlerini kusmaktadýr. Bu çýkar
ortaklýðý ve þer cephesinin
baþýnda ise çürümüþ siyasetin
son temsilcisi AKP yöneticileri
yer almaktadýr.''
Bahçeli'ye göre Türk halký
bölücü. Faþistlere göre, 1915
yýlýnda katliama maruz kalmýþ
Ermeniler "hain emellere" sahip.
Bahçeli'ye göre, Kürt sorununu
dile getiren, barýþ ve diyalog

ortamýnýn sona ermesi için
canýný diþine takarak uðraþan
aydýnlar inisiyatifi bölücü ve
Ermeni tezgâhýnýn tetikçileri.
Faþistlere göre, haklarýný arayan
demokratik kitle örgütleri,
sýnýrsýz düþünce, gösteri ve
örgütlenme özgürlüðü mücadelesi verenler hain.

Kanla yazýlan tarihinizi
unutmayacaðýz
Parti hiyerarþisindeki yükseliþleri iþledikleri cinayetlerle doðru
orantýlý olanlar, büyük bir
cesaret örneði göstererek
Ermeni Konferansý'ný
düzenleyenleri, öðretim
görevlileri, yazar ve aydýnlarý,
"sözde aydýn" olarak tanýmlama
yetkisine sahip olduðunu sanýyor.
Ankara MHP mitingi Türk
milliyetçiliðinin gövde gösterisiydi.

Faþistlerin mitingi, tüm faþist
propaganda da olduðu gibi þiddetli bir paranoyayla yüklüydü.
Faþistler onurdan, baðýmsýzlýktan söz ederken, gerçekte, alttan
alta, onurunu, kiþiliðinin,
demokrasiyi ayakta tutmaya
çalýþan emekçilere, sendikalara
ve aydýnlara göz daðý vermeye
çalýþtýlar.
"Biz buradayýz" dediler.
"Ellerimizdeki kanla, ýrkçýlýðýmýzla, gözü dönmüþ Türk milliyetçiliðimizle, Ermeni düþmanlýðýmýzla, Kürt düþmanlýðýmýzla buradayýz".
MHP Ankara mitingiyle aslýnda seçim startýný vermiþtir.
AKP'yi yýpratmak için ise bulabildiði tek yol, demokrasi düþmanlýðý olmuþtur.
MHP'nin baþka bir yol bildiði
zaten tarihinden bellidir.
1970'ler, 1980'ler, 1990'lar faþistlerin milliyetçi, çeteci eylemleriyle doludur. Susurluk, fali

meçhuller, devletin tetikçiliðini
yapan Çatlýlar, Kýrcýlar, yüzlerce
aydýný, sendikacýyý, Kürdü,
öðrenciyi ve solcuyu öldüren
eylemleri MHP'nin kýsa tarihidir. Son altý ayda yaþanan her
linç olayýnýn altýndan faþistler
çýkýyor.
Þimdi sýra bizdedir. Þimdi sýra
soldadýr. Aðýzlarýndan köpükler
saçarak meydanlarý dolduranlara karþý meydanlarý doldurma
sýrasý bizdedir.
Savaþa karþý, neo liberal politikalar karþý, anti kapitalist bir
temelde, Türk milliyetçiliðine
aman vermeden, halklarýn
kardeþliðini savunarak, AKP'nin
iþçi düþmaný uygulamalarýna
karþý ama demokratik her adýmý
daha da geliþtirmeyi, sýnýrsýz bir
demokrasi ve örgütlenme ve
gösteri özgürlüðü kazanmayý
hedefleyerek meydanlarý
doldurma sýrasý bizdedir.
Faþizme geçit vermeyelim.
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BAÞYAZI
Türk
milliyetçiliðine
dikkat!
3 Ekim’de Avrupa Birliði ile müzakerelerin baþlamasý kim ne derse desin
yeni bir dönemeçtir.Önümüzdeki
dönemde iþçi ve em ekçi yýðýnlarýn
mücadelesinde AB ile iliþkilerin geldiði
yeni aþama belirleyici olacaktýr ve bu
müzakereler sürdüðü dönem boyunca
devam edecek. Yani en az 10-15 yýl.
Yeni dönemde karþýmýza çýkacak iki
önemli çatýþma konusundan birisi
ekonomik geliþmelerdir. Zaten IMF politikalarýný harfiyen uygulayan AKP
hükümeti 3 Ekim’den aldýðý hýzla çok
daha güçlü bir biçimde saldýracaktýr.
AB’ye katýlma süreci de Türkiye iþçi ve
emekçilerini yeni liberal politikalara
daha da açýk hale getirmektir.
Bu noktada yoðun bir direniþ gerekiyor.
Karþýlaþacaðýmýz ikinci mücadele
alanýnýn ilk çatýþmalarýný zaten yaþýyoruz:
Kürt sorunu, Ermeni sorunu ve Kýbrýs.
Açýk ki AB Türkiye’nin Kýbrýs’ta ki konumunu kabul etmeyecek ve Kýbrýs
Cumhuriyeti Türkiye tarafýndan eninde
sonunda tanýnacaktýr.
Ayný þey Ermeni sorununda da geçerlidir. Bir konferans düzenlemesiyle
Türkiye bu vebalden kurtulamaz.
Katliam/soykýrým resmen tanýnmak
zorundadýr.
Son olarak ise Kürt sorununun
demokratik çözümü doðrultusunda ciddi
adýmlar atýlmak zorundadýr.
Bütün bu konularda sola, devrimci sola
önemli görevler düþüyor.
Ama öte yandan hem sað hem de sol
milliyetçilik “vatan elden gidiyor” diye
ayaklanacaktýr. Bugüne kadar kimi
örneklerini gördüðümüz milliyetçi
hareketlilik artacaktýr. Öyleyse solun,
devrimci solun en önemli görevlerinden
birsi de Türk milliyetçiliðine karþý aralýksýz bir mücadele vermektir.

Avrupa’dan alýnacak bir ders

Avrupa solu (sosyal demokratlar dahil)
ve hatta Yeþillerin Avrupa Birliði içinde
Türkiye’ye karþý geliþen ýrkçý tutuma
karþý verdikleri mücadele Türk solu için
çok öðretici olmalýdýr.
Avrupa solu ve Yeþiller bütün bu süreç
içinde ýrkçýlýða karþý net bir tutum aldýlar.
Hem solun hem de Yeþillerin
Türkiye’deki demokrasiye karþý eleþtirileri olduðu biliniyor. Bunu bugüne kadar
çok sýk ifade ettiler. Fakat bu son süreçte
bütün oklarýný sadece ve sadece kendi
ülkelerindeki ýrkçýlýða ve islam düþmanlýðýna yönelttiler.
Kürt sorununda önce Kürtlerden talepler ileri sürenler, önce “Kürt etnik milliyetçiliði” diyenler umarýz bu tutumdan
biraz olsun etkilenirler.

sosyalist iþçi

Nedir bu ‘yeni sol’?
Emek hareketinin yeniden güçlenmesi, mücadeleci bir hale gelmesi, ülke politikalarýnda
belirleyici güçlerden biri olmasý açýk ki tüm sol için geliþme olasýlýklarý yaratacaktýr.
Marksist ya da deðil, solun geliþmesi ancak böyle mümkündür
F. ALOÐLU
Yeni sol çokca tartýþýlan bir kavram
haline geldi. Kimileri bu kavrama karþý
ciddi bir endiþe duyuyorlar. Kavramýn
marksizmin terk edilmesinin bir yöntemi olarak görenler var. Kimileri ise
gerçekten de ‘yeni sol’ kavramýný tam da
bu amaçla kullanýyorlar.
Ne olursa olsun ‘yeni sol’ terimi
giderek yaygýnlaþýyor. Sosyalist Ýþçi
gazetesi de uzun bir süredir yeni sol
kavramýný ýsrarla kullanýyor.

Yeni hareket
Yeni sol kavramýný tartýþmak için öncelikle yeni hareketi kavramak gerekir.
Seattle gösterisi ile birlikte ortaya çýkan
yeni hareket büyük bir çeþitlilik gösteriyor. Ýçinde çeþitli eðilimlerde sosyalistler, anarþistler, çevreciler, feministler,
sendikalý iþçiler vs yer alýyor.
Bütün bu farklý eðilimler o güne kadar
birlikte eylem yapmakta zorlanýrken,
Seattle ile birlikte eylem yapmanýn
ötesinde yanyana gelerek tartýþýyorlar.
Sosyal forumlar bütün bu farklý eðilimlerin baþka bir dünya arayýþlarýný bir
araya gelerek tartýþtýklarý platformlar
durumunda.
Yakýn zamana kadar birbirleriyle hiçbir
iliþkileri olmayan hatta sýk sýk birbirlerine karþý düþmanca davranan çeþitli
eðilimlerin yanyana gelerek tartýþmalarý
ve eylem yapmalarý bütünüyle yeni bir
olgu. Çünkü Seattle ve onu izleyen
süreçte hemen herkes asýl düþmanýn
ortak olduðunu kavramaya baþladý.
Antikapitalist hareketin þekillenmesi
böyle oldu.
Antikapitalist hareketin ortaya çýktýðý
günlerde yaþanan iki önemli olgu daha
var. Bunlardan birincisi 1995’de
Fransa’da baþlayan ve ardýndan yavaþ
yavaþ geliþen iþçi hareketi. Henüz bu
hareketin antikapitalist hareket gibi
bütün dünyayý saran bir yükseliþinden
söz etmek mümkün deðil ama zaman
zaman güçlü ve etkileyici çýkýþlar yapa-

bilmekte.
Diðer taraftan ise artýk 1980’ler ve
90’larýn ilk yarýsýnda olduðu gibi ortada
güçlü bir “iþçi sýnýfýnýn devrimci misyonu bitti”, “iþçi sýnýfý geriliyor” tartýþmasý yok. O yýllarda sendika hareketini
bile sarmýþ olan bu düþünce bugün çok
büyük ölçüde gerilemiþ durumda.
Ýkinci önemli geliþme ise sosyal
demokrasinin büyük kesimlerinin artýk
bütünüyle liberalizme kaymýþ olmasýdýr.
Ýktidarda yer alan birçok sosyal
demokrat parti yeni liberal politikalarýn
en sert uygulayýcýlarý haline gelirken
emekçi yýðýnlar için büyük bir boþluk
oluþturdular.
Kimi ülkelerde savaþ karþýtý hareketten
(Ýngiltere) ya da yeni liberal politikalara
karþý sürdürülen direniþten (Almanya)
ortaya çýkan sol partilerin kýsa zamanda
büyük seçim baþarýlarý kazanmalarýnýn
nedeni de bu.

Nasýl bir sol?
Açýk ki antikapitalist hareket içinde yer
alanlarýn çoðunluðu marksist deðil.
Hatta büyük çoðunluðunun marksist
olmadýklarýný söylemek mümkün.
Ancak kendisine marksist diyenlerin
önemli bir kesiminin de antikapitalist
hareket içinde yer almadýklarý da
biliniyor. Hele Türkiye’de bu çok daha
kesin bir gerçeklik.
Antikapitalist hareketin içinde marksistlerin bugünkü etkisi sýnýrlý ama
hareketin bütününün karakteri ve eðilimleri marksistler için birlikte hareket
edilebilecek büyük, çok büyük bir alan
oluþturmaktadýr. Antikapitalist hareket
ve onun çeþitliliði olmasaydý açýk ki
marksistlerin önderliðinde inþa olan
savaþ karþýtý hareketin bütün dünyada
ulaþtýðý devasa boyuttan bahsetmemiz
mümkün olmazdý.
Yeni sol, herþeyden önce bu en geniþ
harekettir. Bu hareket içinde yer alan
farklý unsurlar dünden farklý bir biçimde
bugün ayný politik eðilimlere sahip olabilmekte ve birlikte hareket edebilmek-

tedirler. Sosyalistler düne oranla çok
daha ciddi bir biçimde çevre sorunlarý
için kampanya yaparken, çevreciler de
savaþa karþý ya da sosyal adalet için de
açýlan kampanyalara katýlmakta ve kapitalizme karþý mücadelede yer almaktadýrlar. Ýþte yeni sol kabaca böyle ifade
edilebilir.
Bazý eski marksistlere göre sorun
sosyalistlerin yeniden þekillenmesidir.
Yani sorun marksizmi farklý yorumlayanlarýn aralarýnda tartýþmalarý ve
anlaþmalarýdýr. Oysa bu süreç çok uzun
bir süredir yaþanmaya çalýþýlmaktadýr ve
hiçbir iþe yaramadýðý ortadadýr.
Oysa, yeni haliyle solu bir araya
getiren atýlýmlarýn elde ettiði baþarýlar
(Fransa, Almanya, Brezilya, Ýngiltere vs.)
tartýþmaya yer vermeyecek ölçüde
büyük. Sol bu adýmlar sayesinde
yeniden emeðin temsilcisi haline gelmeye baþlýyor.

Ne yapmalýyýz?
Eðer emek hareketi ile marksistler
arasýnda büyük bir açý varsa bunu
ortadan kaldýrmanýn yolu yeni solun
sendika hareketini de kapsayan bir
biçimde politik bir örgütlenme haline
gelmesidir.
Emek hareketinin yeniden güçlenmesi,
mücadeleci bir hale gelmesi, ülke politikalarýnda belirleyici güçlerden biri
olmasý açýk ki tüm sol için geliþme
olasýlýklarý yaratacaktýr. Marksist ya da
deðil, solun geliþmesi ancak böyle
mümkündür.
Ýþte biz, tam da bu nedenle var olan
“köhnemiþ” örgütlerin deðil de esas
olarak hareketin inþasýnýn öne çýkarýlmasýnýn gerekliliðini bu nedenle güçlü
bir biçimde savunuyoruz.
Devrimci marksist bir örgüt bu
dönemde ancak hareketin yaygýn ve
güçlü inþasý aþamasýnda kendisini de
inþa edip geliþtirebilir. Gerisi sadece sekterlik olacaktýr ve bugün sekterliðin
hiçbir ama hiçbir geliþme þansý yok!
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Faþizm güçleniyor mu?
Televizyon yorumcularýna,
bazý köþe yazarlarýna göre
Türkiye bir iç savaþa gidiyor.
Ýç savaþýn bir tarafý olarak
faþist MHP gösteriliyor.
Ülkücü faþistler tarafýndan
Trabzon'da gerçekleþtirilen
iki ayrý linç giriþimi,
Adapazarý'nda basýn açýklamasý yapmak isteyen tutuklu
ailelerine yönelik saldýrý,
Ankara Üniversitesi DTFC
baþta olmak üzere birçok
üniversitede öðrencilere satýrlý saldýrýlar ve Bozüyük'te
DEHAP konvoyuna saldýrý gibi
birçok geliþme ne anlama
geliyor? "Toplumsal muhalefetin sözcüsü" olarak kendini
ilan eden MHP güç ve taraftar
mý kazanýyor?
Ýç savaþ senaryolarýný
yazanlara inanýrsak bu sorulara "evet" yanýtýný vermek
gerek. Ancak sokaktaki insaný
yýldýrmaya ve faþistleri
meþrulaþtýrmaya hizmet eden
komplo teorileri gerçeklerin
üstünü örtemez. Faþist
hareket, güçlenmek bir yana,
parçalanmýþ durumda ve yerlerde sürünüyor.
3 Kasým tokadýný yediler
Daha üç yýl önce MHP
hükümetteydi. 18 Nisan 1999
seçimlerinde yüzde 18,4 oy
oranýyla büyük bir sýçrama
gerçekleþtirmiþti. 28 Þubat
darbesinin yarattýðý milliyetçi
rüzgardan yararlanan faþistler
meclise büyük bir güçle
girdiler. DSP ve ANAP'la kurduðu koalisyonda belirleyici
bir role sahip olan MHP, üç yýl
hükümette kaldý.
Faþistler seçim kampanyasý
sýrasýnda iþsizliði yok edeceklerini, toplumsal refahý artýracaklarýný, yolsuzluk ve rüþveti
önleyeceklerini, IMF ve Dünya
Bankasý dayatmalarýný reddedeceklerini ilan ettiler.
MHP, hükümetteki üç yýl

boyunca söylediklerinin tam
tersini yaptý. MHP'li koalisyon
acýmasýzca yeni-liberal politikalarý yürürlüðe koydu.
Telekom gibi büyük
özelleþtirmelerin önünü
açtýlar. IMF'nin kucaðýna oturdular ve tarýmla uðraþan 10
milyon insaný "tarým reformu" adý altýnda iþsiz býraktýlar.
17 Aðustos depremi için
Yunanistan ve
Ermenistan'dan gelen yardým
tekliflerini reddeden faþistler,
deprem için toplanan
baðýþlarý talan etti. O günlerin
esip kükreyen bakaný Koray
Aydýn hala deprem konutlarýnda yaptýðý geniþ çaplý yolsuzluk yüzünden yargýlanýyor.
MHP'li koalisyon Türkiye
tarihine en Amerikancý
hükümet olarak geçti. IMF ve
Dünya Bankasý'nýn her
dediðini yaptýlar. 1998-2000
yýllarý arasý Ýncirlik'ten kalkan
ABD uçaklarý hemen her gün
Irak'ý vurdu.
Ancak milliyetçi rüzgar
MHP'nin önderliðindeki yeniliberal taarruzu ayakta tutmaya yetmedi. Önce Kasým
1999'da, ardýndan Þubat
2000'de patlak veren büyük
ekonomik kriz onlarýn planlarýný bozdu.
Milyonlarca insan bir
gecede fakirleþti. Binlerce
insan iþten çýkarýldý. IMF talimatlarý büyük çoðunluðun
hayatýný zehir ederken, banka
sahiplerinin ve büyük þirketlerin kasalarý doldu.
Artýk sokakta milliyetçi
nutuklar deðil, öfke hakimdi.
Türkiye tarihinin en büyük ve
radikal esnaf eylemleri, kalabalýk çiftçi gösterileri,
sendikalarýn protesto ve uyarý
eylemleri faþist MHP ve ortaklarýna kapýyý çok geçmeden
gösterdi. 3 Kasým 2002

seçimlerinde ortaklarý gibi
aðýr bir hezimete uðrayan
MHP yüzde 8,5 oranýyla
meclis dýþýna itildi.

Parçalandýlar
Kitlesel öfke, tepki ve
eylemler DSP-MHP-ANAP
koalisyonuna son vermekle
kalmadý. MHP'ye aðý bir
darbe vurdu. Yakýnda tek
baþýna iktidara geleceðini
salyalar saçarak anlatan
faþistler uðradýklarý hezimet
karþýsýnda bölündüler.
Türk Führer'i Devlet Bahçeli,
partisinde istenmeyen adam
ilan edildi. MHP içindeki
geleneksel hizipler parti
yönetimine bayrak açarken,
yeni hizipler onlara eklendi.
Seçim yenilgisinin üzerinden
iki yýl geçmesine raðmen,
MHP'nin, birbiriyle anlaþamayan ve iktidar kavgasý
veren 6-7 hizipten oluþtuðu
biliniyor. BBP ve ATP gibi
daha önce MHP'den kopan iki
parti de bu tabloya
eklendiðinde bugünkü faþist
saldýrganlýðýn nedeni kolayca
anlaþýlabilir.

Neden saldýrýyorlar?
Faþizmin tarihi bize gösteriyor ki faþist hareket kitlesel tepki ve mücadelelerle
geriler ve parçalanýr. Kitlesel
mücadele faþist kadrolarý ve
örgütçüleri daðýtýr, moralsiz
kýlar. Ancak faþist hareketler,
kriz varoldukça yeniden
toparlanmaya çalýþacaklardýr.
Yukarýdan aþaðý, askeri bir
temelde örgütlenen faþist
parti toparlanmak için saldýrganlaþýr. Faþist propagandanýn yöntemi terördür.
Faþist parti saldýrganlýkla,
hedef aldýðý kesimleri düþman göstererek, toplumu

yýldýrmak ister. Amaçlarý iþsizleri, gençleri ve krizden
bunalan orta sýnýflarý yanýna
çekmektir. Faþist parti kadrolarýný saldýrarak kazanýr ve
moralli kýlar.*
MHP de bu süreci yaþamaktadýr. Faþist hizipler arasý rekabetin de belirlediði son
saldýrýlar bu sürecin iþaretleridir.

Faþistlere
düþman gerek
Aklý baþýnda herkes biliyor
ki bugün seçim yapýlsa MHP
ayný hezimeti sergileyecektir.
Bu durumun en çok farkýnda
olanlar ise faþist kadrolardýr.
Onlar güçlenmek için düþmana ihtiyaç duyar.
Faþistlerin düþman listesinde
ilk sýrada Kürtler var. AKP
karþýsýnda Türk-Ýslam sentezinin yeþil sosuna bulanmýþ
bir MHP'nin hiçbir þansý olamazdý. Ülkücüler þimdi,
Avrupa'daki benzerleri gibi
açýk bir ýrkçý çizgi izliyor. Ýþsizlik ve baþka kötülüklerin
sorumlusu olarak Kürtleri
gösteriyorlar.
MHP'nin Avrupa'daki nazi
örgütlerine ne kadar benzediðinin bir baþka örneði
Avrupa Birliði karþýtý söylemi
öne çýkartmasý. Kürt sorunu
ve AB, hiç de þanslý olmadýklarý iki konu.
Türkiye'de yaþayan insanlarý
büyük çoðunluðu 15 yýllýk kirli
savaþýn yeniden baþlamasýný
istemiyor. Aksine çoðunluk
Türkiye'de, Irak'ta ve tüm
dünyada barýþtan yana. Ayný
büyük çoðunluðun tek bir
derdi: iþ, iþ güvenliði,
demokrasi ve refah. Bu istekler AB üyeliðiyle özdeþleþtiriliyor. Çoðunluk yüzünü bu
nedenlerle AB'ye çevirmiþken
MHP'nin iþi çok zor.

Bataklýðý kurutalým

Faþistlere karþý ne
yapabiliriz?
-Yeni-liberal saldýrýya ve savaþa karþý
mücadeleyi yükseltelim. Faþizm umutsuzluðun hareketidir. Sokakta karamsarlýk ve
umutsuzluk yerine, mücadele ve umut yer
aldýkça onlar güçlenemez.
-Sýnýrsýz düþünce, örgütlenme ve eylem
özgürlüðünü savunalým. Demokrasi talepleri
artýkça, demokratik haklar kazanýldýkça sesleri daha az çýkacaktýr.
-Irkçý, ayrýmcý ve faþist fikirlere karþý kampanyalar düzenleyelim. Böylesi fikirlerin
meþruiyet kazanmasýna izin vermeyelim.
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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.
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Faþist MHP içine düþtüðü
bataklýkta debelenirken,
bizler "iç savaþ" senaryolarýyla korku yaratmak isteyenlerin karþýsýna dikilmeliyiz.
Bataklýðý kurutmak için bundan iyi zaman olamaz.
Faþizmi yaratan kapitalizmdir. Neo-liberal saldýrý iþsizliði ve yoksulluðu artýrdýðý
sürece faþist MHP
örgütlenecek zemin bulacak.
Tarih bize gösteriyor ki faþist hareketin zayýf olduðu
an, onun ezilmesi gereken
andýr. Fýrsat varken, tarihin
çöplüðüne gönderelim.
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-MHP'yi her türlü platformun dýþýna itelim.
Faþizm demokrasinin baþlýca düþmanýdýr.
Her türlü fikir için talep ettiðimiz demokratik
haklar, onlar tarafýndan demokrasinin yok
edilmesi için kullanýlacaktýr. Faþistlerle asla
ayný platformu paylaþamayýz.
-Faþist çeteler karþýlarýnda kararlý bir
mücadele bulmadýkça yýlgýnlýk yaratacaktýr.
Anti-faþistler öncelikle her faþist saldýrýya
vakit geçirmeden net ve kararlý bir tavýr
göstermelidir.
Anti-faþist birlikler kuralým. Bu birlikleri çevremizde bulunan herkese açýk
tutalým. Faþizmin panzehiri kitlesel
mücadeledir. Faþizmi teþhir etmeli,
etrafýmýzdaki herkese neden mücadele
ettiðimizi ve neden katýlmasý gerektiðini
iyi anlatmalýyýz.
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"Ermeni Konferansý":

Milliyetçilik bir gol
daha yedi
Kamuoyunda yaygýn
bilinen adýyla "Ermeni
Konferansý", altý ay
gecikmeyle de olsa,
nihayet gerçekleþtirildi.
Ve her önemlice siyasal
geliþme gibi bu konferans da siyasi hareketler
açýsýndan bir turnusol
kaðýdý iþlevi gördü.
Altý ay önce toplantý
öncesinde, Adalet
Bakaný Cemil Çiçek'in
"arkadan hançerlenme"
diskuru (siyasal bir
söylem olarak, tarihte ilk
defa Naziler tarafýndan
kullanýlmýþtýr) ve ülkücü
faþist MHP'nin tehditleriyle tavana vuran milliyetçi dalganýn etkisiyle
ertelenmek zorunda
kalýnan konferans, ikinci
denemede de saçma
sapan bir yargý kararýyla
yasaklanmak istendi.
Ancak bizzat Cemil
Çiçek'in önerdiði bir
"ayak oyunuyla" asýl
yapýlacaðý Boðaziçi
Üniversitesi'nden alýnýp
Bilgi Üniversitesi'nde
toplandý. Böylece, öncelikle hükümetin milliyetçi-muhafazakar
kanadýný temsil eden
Cemil Çiçek ve ekibi gol
yemiþ oldu.
Ýkinci golü ise, önceki
ertelemede baþrollerde
oynayan Genelkurmay
ve ülkücü faþist MHP
yedi. Ülkücüler toplantýlar boyunca, abartýlý
büyüklükteki Türk
bayraklarýyla dýþarýda
gösteriler yapýp katýlýmcýlara yumurtalý ve
domatesli saldýrýda
bulundular.
En komik duruma
düþenler ise Ýþçi
Partililer'di. Konferans
salonunun dýþýnda gösteri yapan faþistlerin
yanýnda Türk bayraklarý
ve dövizlerle yer alan
Ýþçi Partisi üyelerini
Financial Times gazetesi
"solcular da mahkeme
kararýný protesto ediyor"
diye verdi. Eh, ne de
olsa dövizlerin altýnda
'Ýþçi Partisi' imzasý vardý
ve bir 'iþçi' partisinin de
doðal olarak yasakçý bir
mahkeme kararýný
protesto etmesi beklenirdi. Ama anlaþýlan, haberi
yazan Financial Times
muhabirinin bizim aklý
evvel solcularýmýzýn
saatlerinin 1980
öncesinde durduðundan
haberi yoktu.
Konferansýn soykýrýmýn
tanýnmasý yönünde bir
çaba olmadýðý zaten vurgulanýyordu, öyle de
oldu. Soykýrým ifadesini
pek kullanan çýkmadý.
Kimilerinin kafasýnda
büyüttüðü gibi toplumda bir infial de yaratýla-

madý. Konferans yapýldý,
fikirler tartýþtý, küçük de
olsa bir adým atýlmýþ
oldu.
Cumhuriyet tarihinin
en önemli tabularýndan
birine bir darbe vurulmuþ oldu.
Artýk pek çok sorun
daha rahat tartýþmaya
açýlabilecek. Tarihin
karanlýk sayfalarýndan
çýkardýklarý korkularý
büyütüp olmayan
tehditler üreterek milliyetçi damarý saðlam
tutmaya çalýþan korku
tacirlerinin eli biraz
daha zayýfladý. Faþist
hareketin ideologlarýndan Nihal Atsýz'ýn da
oðluna yazdýðý mektubunda neredeyse tüm
dünyayý kapsayan "Türk
düþmanlarý" kategorisinde ilk sýralara
yerleþtirdiði Ermeniler'le
ilgili önyargý ve peþin
hükümlerin kýrýlmasý
artýk daha kolay.
1910'lardan beri birbirine düþman edilmeye
çalýþýlan halklarýn
yeniden kaynaþmasý için
atýlmýþ bir baþlangýç
adýmý sayýlabilir.
Daha da önemlisi,
sürekli paranoyak
korkulardan beslenen
bir milliyetçi damarýn
zihninde yaþatýldýðý
Türkiye halklarýnýn
düþünüþ biçiminde
deðiþiklik baþlatabilecek
olumlu bir giriþim. Bir
süredir daha rahat
tartýþýlan Kürt sorunu,
Kýbrýs, Alevi sorunu gibi
konularla birlikte ele
alýndýðýnda, Ermeni
sorununun da tartýþmaya açýlmýþ olmasý
önemli bir geliþmenin
iþaretidir.
Artýk toplum kendi
geçmiþiyle yüzleþmeye
ve kendisinden gizlenen
tarihi gerçekler hakkýnda sorular sormaya daha
açýk hale gelmektedir.
Bu süreç geniþleyerek
devam ettikçe, milyonlara dar gelen demokrasi
gömleði bollaþacak,
tartýþma ve fikir özgürlüðünün sýnýrlarý açýlacak, halklarýn en büyük
düþmanlarýndan milliyetçilik, o silahýn sahiplerinin ellerinde patlayacaktýr. Solun rolü ise,
bugün liberallerin ve
AKP yönetiminin soldan
daha tutarlý savunmaya
soyunduðu demokrasi
deðerlerinin asýl
savunucusu olduðunu
kanýtlamaktýr. Faþistlerle
kol kola 6-7 Eylül sergisi, "Ermeni
Konferansý" basmak
deðil.
Zeynep BARIÞ
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24 Eylül'de yüzbinler iþgale karþý sokaktaydý

Savaþa karþý kabaran öfke
Yaz aylarýnýn baþlarýnda
Amerika'da üç binden
fazla örgüt, savaþ karþýtý
kampanya, birey vs. bir
araya gelip 24 Eylül'de bir
kez daha 'Irak'ta Ýþgale Son
- Birlikleri Hemen Eve Geri
Getirin' talebi ile gösteri
yapma çaðrýsý yaptýlar.
Bunun üzerine, 24 Eylül
Cumartesi günü Amerika
ve Ýngiltere baþta olmak
üzere, dünyanýn bir çok
ülkesinde (Yunanistan,
Danimarka, Japonya,
Avustralya, Türkiye,
Kanada, Ýrlanda vs) çok
çeþitli gruplardan, kampanyalardan gelen yüz binlerce insan bir kez daha
sokaklara döküldü.
Amerika'da etkinlikler üç
gün boyunca devam etti.
Ayrýca Amerika'da sadece
Washington'da deðil,
baþka bir çok þehirde gösteriler gerçekleþti, Los
Angeles'taki gösteriye 50
bin kiþi katýldý.
Türkiye'de Küresel Barýþ
ve Adalet Koalisyonu da
Taksim Gezi Parký'nda bir
basýn açýklamasý düzenleyerek, hem Irak'taki direniþ
ile hem de dünyadaki,
özellikle Amerika'daki
savaþ karþýtlarý ile dayanýþma içinde olduðunu gösterdi. Büyük bir þans eseri
ayný gün Ýstanbul'da
Avrupa Sosyal Forumu
Hazýrlýk toplantýsýnýn
yapýlýyor olmasý,
Avrupa'nýn çeþitli
ülkelerinden gelen savaþ
karþýtlarýnýn da gösteriye
katýlmalarýný, dünyadaki
savaþ karþýtý hareketin ruh
halini, coþkusunu yaptýklarý konuþmalarla yansýtmalarýný saðladý.

'Baðdat yanýyor,
New Orleans
batýyor, Halliburton
kar ediyor'
24 Eylül'de gerçekleþen

eylemlerin baþarýlý
olmasýnýn iki nedeni var:
Birincisi, savaþ karþýtý
hareket, hareketin gerilemeye baþladýðý, artýk baþka
konularýn ön planda
olduðu gibi iddialara bir
kez daha sokakta yanýt
verdi. Ýngiltere'de, 24
Eylül'deki gösteriden
hemen sonraki günlerde
yapýlan Ýþçi Partisi kongresi öncesinde Tony Blair
savaþýn kongrenin ana
gündemi olmayacaðýndan
çok emindi. Ancak
Londra'da sokaða çýkan
yüzbinler hükümet ne
kadar görmezden gelmeye
çalýþýrsa çalýþsýn savaþýn
hala kendileri açýsýndan
ana gündem olduðunu
gösterdiler. Amerika'da 24
Eylül'den sonra, eylemi
örgütleyenlerin baþýnda
gelen United for Peace and
Justice Coalition (Barýþ ve
Adalet Ýçin Birlik
Koalisyonu)'nun yayýnladýðý raporun baþlýðý
'Vietnam savaþýndan bu
yana Amerika'da yapýlan
en büyük savaþ karþýtý gösteri' idi.
Ýkincisi, hem Ýngiltere'de
hem Amerika'da insanlar
kendiliðinden bir þekilde
Irak'ta devam eden iþgal,
Londra'da patlayan bombalar ve Katrina felaketinin
Bush felaketine dönüþmesi
arasýndaki baðlantýyý kurmuþ olmalarýydý.
Ýngiltere'deki gösterinin
sloganý 'Birlikleri Hemen
Eve Geri Getirin - Sivil
Haklarýmýzý Savunalým'
idi, Amerikalý savaþ karþýtý
koalisyon United for Peace
and Justice'ýn bildirisinde
þöyle diyordu; "Katrina
felaketi ulusal önceliklerimizn ne kadar yanlýþ
olduðunu gösterdi. Ýnsanlarýn hayatýný kurtarmak
için kullanýlabilecek kaynaklar insanlarýn hayatýný
elinden alan savaþ

Birleþtirici olan
savaþ karþýtlýðýdýr
Çeþitli zamanlarda sýk sýk kullandýðýmýz bazý verileri hatýrlamakta
fayda var. Bugün Amerikan
ekonomisinin dünya ekonomisinden
aldýðý pay yüzde 20'ye düþmüþ durumda. Ayakta kalmayý baþarabilmesi için
Amerika'nýn kasasýna her yýl dünyanýn
geri kalanýndan 3 milyar dolar girmesi
gerekiyor. Yani Amerikan ekonomisi
bugün hiç olmadýðý kadar dýþa baðýmlý
hale gelmiþ durumda. Dolayýsýyla Bush
bir yandan askeri saldýrganlýðý ile
dünyaya politik hegemonyasýný zorla
kabul ettirmeye çalýþýrken bir yandan
da kendi çok uluslu þirketleri ve IMF,
Dünya Bankasý gibi kurumlar aracýlýðý
ile dünya ekonomisi kendi çýkarlarýna
uygun olarak þekillendirmeye çalýþýyor.
Dolayýsýyla Irak'ta devam eden iþgal ve

aktarýlýyor…" Türkiye'deki
Bianet gibi bir baðýmsýz
haber aðý olan The New
Standart'ýn (www.thewstandard.org) 24 Eylül
eyleminde yaptýðý röportajlar bunu çok iyi gösteriyor: "Ýlk baþta Irak'taki
savaþý desteklemiþ olan
Baltimore'dan Joan, bunun
katýldýðý ilk gösteri
olduðunu söyledi. "Kasýrga
beni sýnýra getirdi. Kendi
ülkemizde yapacak yeterince iþimiz varken neden
Irak'tayýz?" The New
Standard'ýn haberinin
devamýnda þöyle diyor:
"Yürüyüþ boyunca, Ulusal
Vergiye Direnenler
Koordinasyon Komitesi'nin
iki üyesi insanlarý,
Amerika'nýn savaþ çýlgýnlýðýný durdurmaya
çaðýrdýlar. Dünya Bankasý
ve IMF'nin ekonomik politikalarýna son vermesini
talep eden Küresel Adalet
Ýçin Harekete Geç grubu,
'Baþka Bir Dünya Ýnþa
Ediliyor' pankartý altýnda
Dupont'dan yürüyüþe
baþladý ve daha sonra
savaþ karþýtý gösteri ile birleþti. Gösteriye katýlanlar,
Irak savaþý ve Irak'ýn modernleþtirilmesi ile fazlasýyla
meþgul olan Dünya
Bankasý ve IMF'nin politikalarý arasýnda baðlantý
kurdular."

Savaþ karþýtý
hareket yeni bir
döneme giriyor
24 Eylül gösterilerinden
önce 13-23 Eylül tarihleri
arasýnda Amerika'da bulunan ve bir çok þehirde
Amerikalý sinema sanatçýsý
Jane Fonda ile birlikte
konuþmalar yapan ve
Ýngiltere'de Respect milletvekili olarak parlamentoda bulunan George
Galloway þöyle diyor: "Þu
anda Amerika önümüzde

tüm dünyada IMF ve Dünya Bankasý
gibi kurumlar aracýlýðý ile gerçekleþtirilen neo-liberal uygulamalar, sosyal
haklara yönelik saldýrýlar aslýnda bir
madalyonun iki yüzüdür ve bu her iki
yüzdeki ortak nokta Bush ve onun Yeni
Amerikan Yüzyýlý projesidir.
Amerika'da, Bush'un sosyal güvenlik
alanýndaki uygulamalarý nedeniyle
görevden ayrýlmasý gerektiðini düþünenlerin oraný yüzde 51 iken, Irak iþgali
nedeniyle görevden ayrýlmasý gerektiðini düþünenlerin oraný yüzde 64.
Ayný þekilde Türkiye'de de
özelleþtirmelere, iþsizliðe vs. karþý verilen mücadele doðal olarak bu uygulamalardan ilk olarak etkilenen belirli
kesimleri harekete geçirirken, savaþa ve
iþgale karþý olanlarýn oraný yüzde 85.
Dolayýsýyla savaþ karþýtý hareketi inþa
etmek, baþka alanlarda da mücadele
etmeye devam eden kitleleri bir araya
getirmenin ve Amerika'nýn hegemonya
mücadelesini durdurmanýn tek
yoludur.

yeni ufuklar açacak bir
dönemden geçiyor. Bunu
medyadan okuduðunuz
haberlerden hissetmeniz ya
da görmeniz mümkün
deðil. Bu, ancak burada
olarak anlayabileceðiniz
bir durum". Her ne kadar
Galloway böyle söylese de,
gösterilere, katýlanlarýn
sayýsý açýsýndan deðil de,
dünyada ve kitleler
üzerinde yarattýðý politik
etki açýsýndan bakanlar da
Amerika'ya gitmeden 24
Eylül gösterisine bakarak
bunu görebilirler. Eyleme
katýlanlarýn çeþitliliði, hayatýnda ilk kez bir eyleme
katýlmýþ olanlarýn sayýsýndaki artýþ, göstericilerin
Katrina felaketinden tutun
da, kiracýlarýn sorunlarý,
emeklilik maaþlarýnýn
azaltýlmasý, Dünya Bankasý
ve IMF politikalarý ile
Irak'taki savaþ ve iþgal
arasýnda kurduklarý bað 24
Eylül'de yapýlan yüz binlerce kiþilik gösterilerin de
300 kiþilik gösterilerin de
aslýnda gösterdikleri
rakamlardan çok daha
fazlasýna iþaret ettiklerinin
kanýtýdýr.
Bu hareketin henüz çok
kýsa ama çeþitli dersler
çýkarmamýza yetecek kadar
da uzun olan üç yýllýk
geçmiþini þöyle özetleyebiliriz: Bush'un Irak'a saldýrý
planý bir tehdit olmaktan
çýkmaya baþladýðý günden
itibaren bütün dünyada
milyonlarca insan daha
iþgal baþlamadan sokaklara
döküldü. Bunun zirveye
ulaþtýðý an 15 Þubat
2005'de dünyanýn onlarca
ülkesinde milyonlarca
insanýn iþgale karþý sokaklara döküldüðü gösterilerdi. O günlerde herkes
gerçekten bu savaþý durdurabileceðimize inanýyordu. 1 Mart 2003'de
Ankara'da yapýlan ve tezk-

erenin meclisten geçmesini
engelleyen gösterinin adý
'Biz Bu Savaþý
Durdurabiliriz!' idi. Fakat
19 Mart'ta Bush ve çetesi
her þeye, milyonlara raðmen Irak'ý iþgal ettiler.
Aslýnda o günden bu yana
'Biz bu savaþý durduramadýk' düþüncesi hareket
içinde çeþitli tartýþmalara
ve can sýkýntýsýna yol açtý.
Gösterilerin iþe yarayýp
yaramadýðý sorgulandý,
hatta artýk hareketin bittiði,
geri çekilmeye baþladýðý
iddia edildi. Gösterilere
katýlanlarýn sayýsýndaki
düþüþ sýk sýk bunlarýn
kanýtý olarak gösterildi.
Bugün ise baþta Amerika
ve Ýngiltere olmak üzere
savaþ karþýtý hareket
yeniden büyük yýðýnlarý
sokaða dökebilecek, hatta
Bush'un ebediyen kaybetmesini saðlayacak bir
noktaya geldi. Bunun üç
temel nedeni var:
Birincisi, Irak'ta en çok
asker bulunduran ve
hükümetleri Irak iþgalinin
baþ sorumlularý olan
Ýngiltere ve Amerika'da
savaþ karþýtý hareket
yeniden canlandý. Üstelik
her iki ülkedeki hareket
içerisinde de asker aileleri
þimdiye kadar hiç olmadýðý
kadar büyük ve önemli bir
rol oynamaya baþladýlar.
Amerika'da yaz aylarý
boyunca Bush'un
Teksas'taki çiftliðinin
önünde çadýr kurarak yaz
tatilini ona zehir eden
Cindy Sheean asker
ailelerinin verdiði mücadelenin en büyük temsilcisi
haline geldi.
Ýkincisi, Irak'taki direniþ
yaygýnlaþarak devam ediyor. En üst düzey Amerikalý
askeri yetkililer bile bugün
Irak'taki durumun hiç parlak olmadýðýný,
Amerika'nýn bir an önce

askerlerini Irak'tan çekmenin yollarýný aramasý
gerektiðini açýkça söylüyor. Bush bu iþgale ilk
baþladýðýnda yanýnda 34
ülke varken bugün sadece
10 ülke kalmýþ durumda.
Üçüncüsü iseAðustos
ayýnda Newsweek Dergisi
tarafýndan yapýlan bir
araþtýrmada Amerikan
halkýnýn yüzde 34'ünün
Bush'u desteklediði ortaya
çýktý ve bu Vietnam savaþý
sýrasýnda baþkanlýk yapmýþ
olan Nixon'dan sonra bir
Amerikan baþkanýnýn
sahip olduðu en düþük
destek (Nixon'unki yüzde
33'tü). Özellikle New
Orleans felaketinden sonra
bu oranýn daha düþtüðü
çok açýk, çünkü artýk
Amerikan halký Bush'un
neden dünyanýn bir ucundaki Irak'a binlerce asker
ve milyarlarca dolar
akýtýrken kendi ülkesindeki
insanlara yardým
edemediði sorusunu
soruyor.
Tüm bunlarý bizi tek bir
sonuca ulaþtýrýyor, o da
Bush'un sonunun çok
yakýn olduðu. Zaten
gelmiþ olan bu sonu bir
gerçekliðe dönüþtürmenin
yolu ise bu hareketi daha
da büyütmekten geçiyor.
Türkiye'deki savaþ karþýtlarý olarak bizim üzerimize
düþen görev ise Bush'a
karþý verdikleri
mücadelede Amerikalý
savaþ karþýtlarýna destek
olmak, Türkiye'de uzun
süreli, kitlesel, zaten bu
iþgale karþý olan büyük
yýðýnlarý sokaða çýkmaya
ikna eden, bunun için de
bu yýðýnlarýn güvenini
kazanmayý baþarmýþ
büyük kampanyalar inþa
etmektir. Ýncirlik
Kapatýlsýn kampanyasý
bunun için önemli bir fýrsattýr.
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Hareket tartýþýyor:

Savaþ karþýtý hareke

23 Eylül Cuma günü Taxim Hill Oteli'nde Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun düzenlediði 'Savaþ Karþýtý Hareket ve Yeni Sol' baþlýklý
toplantýya, Avrupa'da kurulan yeni sol partilerin temsilcileri katýldý.
Toplantýya gösterilen ilgi de çok büyüktü. 200'ü aþkýn dinleyici son yýllar daki kitle hareketleri içinden hangi sol siyasi olasýlýklarýn yeþerdiði tartýþ masýný büyük bir ilgiyle dinlediler. Toplantýnýn moderatörlüðünü SODEV
Genel Baþkaný Aydýn Cýngý yaptý. Toplantýya þu konuþmacýlar katýldý:
Christina Buchholz ( Linkspartei - Almanya), Hakan Tahmaz (Türkiye),
Doðan Tarkan (Türkiye), Alex Callinicos ( Respect - Ýngiltere) ve Alman
Yeþiller Partisi'nden Martin Böttler.
Toplantýda konuþmacýlar kendi ülkelerindeki mücadele deneyim lerinden ve yeni sol partilerin kuruluþ süreçlerinden ve yeni bir solun
hangi zeminlere dayanarak inþa edileceðinden söz ettiler. Toplantýda
"yeni sol" ya da "solun þekillenmesi" kavramlarýný kullananlar olduðu
gibi, "solun deðil, sosyalistlerin yeniden yapýlanmasý gerektiðini" anlatanlar da vardý. Sosyalist Ýþçi'nin geçen sayýsýnda baþlattýðýmýz "Yeni
sol" baþlýklý tartýþmaya, bu sayýmýzda, Küresel BAK'ýn düzenlediði
toplantýda yapýlan konuþmalarý özetleyerek devam ediyoruz. Bu konuþmalarýn yaný sýra, bu sayýmýzda, ÖDP Parti Meclisi üyesi Foti Benlisoy'un
ve BAK Yürütme üyesi Nuri Ödemiþ’in yazýlarý da 8. sayfamýzda yer
alýyor.

yok. Ancak bu yeni partilerin
ortaya çýkabileceði ortamý yaratmak yani hareketi inþa etmek
mümkün ve gerekli. George
Galloway ve Lafontene gibi insanlarýn ortaya çýkmasý çok önemli. Bu
hareketin içinde olmak ve bu
hareketi inþa etmek çok önemli.

Alex Callinicos
"Savaþa ve neo liberalizme karþý
hareketin içinde…"
New York'ta yapýlan son
Birleþmiþ Milletler toplantýsý tam
bir baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Hiçbir
konuda karar veremediler ve adým
atamadýlar.
Örneðin, iklim deðiþikliði
konusunda söz verdiklerini
yapamýyorlar çünkü ABD izin vermiyor. Geçtðimiz Temmuz ayýnda
Ýskoçya'da yapýlan son G8 toplantýsýnda dünya liderleri yoksulluk ve
diðer sorunlarla savaþacaklarýna
söz vermiþlerdi. Son BM toplantýsý
dünya liderlerinin bu konuda hiçbir
þey yapmayacaklarýný gösterdi.
Ýskoçya'da söz verdikleri her þeyden þimdiden vazgeçtiler.
Katrina kasýrgasýnýn ardýndan
New Orleans'ýn televizyondaki
görüntüleri gerçekten çok önemli.
Eðer iklim deðiþikliði böyle devam
ederse bütün dünyanýn geleceði
New Orleans gibi olacak.
Bunu engellemek için dünyada
varolan güç yapýsýný deðiþtirmek
zorundayýz. Bu güç yapýsýna egemen olan þirketleri ve hükümetleri
durdurmak zorundayýz.
ABD Irak'ta kaybediyor
Ýkinci nokta; ABD Irak savaþýný
kaybediyor. Irak direniþi yayýlarak
devam ediyor.
Emperyalizmin oynadýðý en son
kart her zaman böl ve yönet politikasýdýr. Þöyle diyorlar: Irak'ta
düzgün bir demokrasi yaratamýyoruz, öyleyse Irak'ý yok edelim. Bu
gösteriyor ki, savaþa karþý
mücadele etmeye devam etmek
çok önemli. Yarýn Ýngiltere'de,
Amerika'da, dünyanýn bir çok
baþka ülkesinde ve bildiðim
kadarýyla Ýstanbul'da da gösteriler
olacak.
Egemen sýnýflar kaybediyor
Alman seçimleri çok önemli bir

Christina
Buchholz
"Anti kapitalist aktvistlerin ve
sendikacýlarýn birliði"

deneyimdi, çünkü þunu gösterdi:
Bütün egemen sýnýflar kaybediyor.
Bu seçimlerde aslýnda Almanya'da
Schröder de Merkel de yenildi.
Fransada hayýr oyu sýrasýnda neoliberalizm yenilmiþti. Ve aslýnda
Alman patronlarý aslýnda sadece
Alman patronlarýný deðil, ayný
zamanda Ýngiliz patronlarýný da
temsil ediyorlar. Fransýzlar insanlarýn hayýr oyu verdiklerini çünkü
Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne üye
olmasýný istemediklerini söylediler.
Ama bu doðru deðildi, insanlar
aslýnda neo-liberalizme hayýr dediler. Ayný þeyi Ýngiltere'de de
gördük. Çünkü klasik sosyal
demokrat partiler geleneksel politikalarýndan vazgeçtiler ve neo-liberal politikalar uygulamaya
baþladýlar.
Politik alternatif kitlesel hareketlerin üzerinde yükselir
Eðer kitlesel bir hareket inþa
ederseniz yeni bir politik alternatif
oluþmasýný saðlayacak bir ortam
yaratabilirsiniz. Biz, seçimlere girerek kitle hareketine sýrtýmýzý dönmüþ olmuyoruz. Ýngiltere'de
Respect sadece parlamentoda
olmayacak ayný zamanda hareketin
içinde olacak.
Bence sol partiler için bir reçete

Almanya'da son yapýlan seçimlerde aslýnda hem neo-liberal politikalar, hem de ýrkçýlýk mahkum
edildi.
Yeþillerden ve sosyal demokrat
partiden oluþan koalisyon yedi yýl
önce seçilmiþti. Ancak seçmenlerini hayal kýrýklýðýna uðrattý. Bu
hayal kýrýklýðýný yaratan uyguladýklarý neo-liberal politikalar ve
özelleþtirme politikalarý oldu. Bu
politikalar yüzünden Almanya'da
zengin ve yoksul arasýndaki uçurum arttý.
Shröder: savaþçý ve neo liberal
Schröder Irak'taki savaþa karþý
olmasýn araðmen Bush'un
Almanya'daki askeri üsleri kullanmasýna izin verdi ve Afganistan'a
asker gönderdi.
Bu politikalarýn üzerine bu koalisyonu oluþturan partiler hem
oylarýný hem de üyelerini kaybettiler.
Son seçimlerde yüzde 34 oyu
solcu bir kampanya yaparak
kazandýlar. Schröder seçim kampanyasýnýn son dönemlerinde mitinglerde çok solcu konuþmalar
yaptý, adaletten, barýþtan söz etti.
Dolayýsýyla insanlar hala sosyal
demokratlarý saða karþý bir alternatif olarak görüyorlar.
Bu seçimlerde aslýnda saðcýlar da
baþarýsýz oldular. Örneðin
Türkiye'nin AB'ye üye olmasýna
karþý kampanya yaptýlar ama
bunda baþarýlý olamadýlar.

Egemenlerin hayal kýrýklýðý
Linkspartei ise kýsa süre içinde
yüzde 8.7 oy alarak büyük bir
baþarý kazandý. Linkspartei aslýnda,
önceden Doðu Almanya'da iktidarda olan PSD ile yaptýðýmýz bir
seçim ittifakýydý. Egemenler bu
seçimlerde büyük bir hayal kýrýklýðýna uðradýlar. Ve bu seçimlerde
ortaya çýkan sonuçlar büyük bir
mücadele dalgasýna yol açabilir.
Linkspartei'yi yaratan anti-kapitalist aktivistlerle hükümetin neoliberla uygulamalarýndan rahatsýz
olan sendikacýlarýn bir araya
gelmesi oldu.
Almanya'da politik hava radikalce
deðiþti
Þu anda Linkspartei'den milletvekili seçilmiþ olan ve eskiden
hükümette Maliye Bakaný olarak
görev yapmýþ olan Lafontene,
Schröder seçimleri ilan ettikten iki
gün sonra sosyal demokrat partiden istifa etti ve birleþik bir partiden aday olabileceðini söyledi.
Whalealternative bunun üzerine
tek baþýna seçimlere girmemeye ve
PSD listesinden seçimlere girmeye
karar verdi. Amacýmýz parlamentoya büyük bir sol gücün girmesini
saðlamaktý. Önceden parlamentoda iki üyemiz vardý ve þimdi 44
üyemiz var. Dolayýsýyla bu
Almanyadaki politik havayý
deðiþtiriyor.
1- Sosyal hareketlerin parçasý
olan bu parti sosyal kesintilere ve
özelleþtirmelere karþý mücadele
edecek.
2- Direniþi geniþletmek için parlamenter alternatiflere açýk olmak
çok önemli.
3- Ortak bir amaç belirleyerek
soldaki bölünmüþlüðü aþmak çok
önemli. Çünkü ýrkçý hareketler de
var. Gençlik örgütleri, 2000
sendikacý, anti-kapitalist aktivistler
bizi destekliyorlar.
4- Fikirleri açýk bir þekilde tartýþmanýn yolunu bulmalýyýz.
Ýnsanlar baþka bir toplum istiyor
Benim yaþadýðým Berlin'de onlar
SPD ile beraber çalýþýyorlardý ve
özelleþtirme politikasýný destekliyorlardý. Bunu tartýþmaya devam
ediyoruz.
Nasýl bir hükümete sahip olacaðýmýzý bilmiyoruz. Ancak yeni
saldýrýlarýn geleceðini biliyoruz.
Eski hükümet Afganistan'a asker
göndermeye karar vermiþti. Bu
devam edecek. Dolayýsýyla
önümüzdeki günlerde nasýl
harekete geçeceðimize karar vereceðiz.
Ýnsanlar baþka bir toplum istiyorlar.
Umuyoruz ki Yeþiller ve diðer sol
da bu saldýrýlara karþý mücadele
edecek ve yeni bir solu yaratacak.

Hakan Tahmaz
"Çoðulcu, demokratik ve sosyalist
bir sol odak"
19 yüzyýl perspektifinden baþka
bir dünyayý yeniden inþa etmek
mümkün deðildir. Reel sosyalist
rejimlerin çökmesi bunu gösterdi.
Bu yeni sol:
1- Çoðulcu yapýlara tahammül
etmeli
2- Enternasyonalist olmalý
3- Daha demokratik olmalý
4- Pozitif ayrýmcý olmalý
5- Emek egemen bir dünyayý ve
kapitalizm yerine baþka bir
dünyayý amaçlayan bir sosyalizmi
hedeflemeli
Yeni bir tartýþma deðil
Bu tartýþma, Türkiye'de bugüne
ait bir tartýþma deðil.
Kuruçeþme'den bu yana devam
ediyor. Bu tartýþmalarda biz önemli
kazanýmlar elde ettik. Bu kazanýmlarýn üzerine basarak geleceði inþa
edebiliriz. Sosyalizmin yeniden
yapýlanmasýný uzun bir süreden
beri tartýþýyor ve bunun
çözülmediðini tespit ediyorsak
"bunun çözümü nedir?" sorusunu
bir kez daha sormalýyýz.
Küresel BAK tarzý kampanyalarýn
sayýsý artmalý
Türkiye'de deðiþtirici
dönüþtürücü toplumsal hareketlerin varlýðýndan söz etmek
mümkün deðildir. Bu noktadaki en
önemli deneyimimiz Küresel
BAK'týr. Solun yeniden yapýlanmasý
Küresel BAK tarzý örgütlenmelerin
deðiþik alanlarda ortaya çýkmasýyla
mümkün olacak.
Hareket güçlenmeden
sol güçlenemez
Bütün solun krizde olduðu
dönemde, solun geleceði toplumsal hareketlerin geleceðine
baðlýdýr. Güçlü bir sendikal
hareket, gençlik hareketi olmadýðý
sürece güçlü bir sol olamaz. Sol
gündemin dýþýnda kalýr. Bence
önümüzdeki görev, bu toplumsal
hareketleri inþa etmektir
Solun sekterizm virüsünden kurtulmasý gerekir. Küresel BAK'ta
yaþadýðýmýz bir süreç vardýr. Ýnþa
etmeye çalýþtýðýmýz bir hareket
içinde herkes kendisini inþa etmeyi
hareketi inþa etmenin önüne
koyarsa demokratik bir hareket
inþa etmek mümkün olmaz.
Dolayýsýyla solun yapmasý
gereken hareketi inþa etmektir.
Sosyalistler sekterizm hastalýðýndan kurtulmalý
Kýsa süre önce Türkiye Sosyal
Forumu hazýrlýk toplantýsý yaptýk.
Eksiklikleri vardý ama önemli bir
deneyimdi.
Bu tartýþmalarýn içinden çýkan bir
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AKP'ye güveniyorum!

et ve yeni sol
baþka þey ÖDP'nin kuruluþuydu.
Ama ÖDP bu ihtiyaca yanýt veremedi. Sekterizm virüsü sosyalist
hareketin yeniden yapýlanmasýnýn
önüne engel oldu.
Sosyalist hareketin yenide yapýlandýrýlmasýnda toplumdaki
inandýrýcýlýk sorununu aþmak çok
önemlidir. Bugün toplum sola inanmýyor. Sol inandýrýcý bir zeminde
bir araya gelmelidir.
Sol inandýrýcýlýðýný yeniden
kazanmalýdýr
Bugün demokrasi savunuculuðu
AKP'ye kaldý. Türkiye'de güçlü bir
sol odak oluþturmak baþka bir
dünya isteyenler için bir zorunluluktur. Bu olanaklýdýr. Küresel BAK
benzeri ama Küresel BAK'tan daha
geniþ politik hareketleri inþa edebildiðimiz oranda, hayatýmýzý baþtan aþaðý deðiþtirmeyi kabul
ederek bu solu inþa edebiliriz.
Türkiye solu Manisadaki çiftçilerle,
siyanürlü altýna karþý mücadele
eden köylülerle, parasýz saðlýk
isteyenlerle buluþmanýn yolunu
bulabilirse yeni bir sol inþa edebilir
ya da sosyalist hareketi yeniden
yapýlandýrabilir. Bunun için de söz
ayrýþtýrýr eylem birleþtirir ilkesini
temel alarak sosyalist bir odak
oluþturabiliriz.

Doðan Tarkan
Emekten yana, sýnýrsýz özgürlüðü
savunan ve Türk milliyetçiliðine
karþý bir sol
Ben hem Hakan'dan daha umutluyum, hem de birliði sosyalistlerin
deðil solun birliði olarak algýlýyorum. Geçtiðimiz 3 Kasým seçimlerinde biz bir fýrsat kaçýrdýk. DSPMHP-ANAP hükümeti sýrasýnda
hükümet çok yýpranmýþtý ve elimize
önemli bir fýrsat geçmiþti. Sol bu
seçimlerde küçük bir ittifak kurdu
ancak bu ittifak sosyal demokrasiyi
dýþladý ve Kürtlerle sosyalistlerin
ittifaký haline geldi. Daha sonra
yerel seçimlerde bunu gidermeye

bakarsanýz baþarýsýz diye görebilirsiniz. Ama ilk gösteri olan 1
Aralýk eylemini düþünürseniz, onun
ardýndan onlarca küçük, yerel
eylem oldu ve hareket patladý.
Örneðin anti-kapitalist bir festival
olan BARIÞAROCK'ý ve genetiðiyle
oynanmýþ gýdalara karþý olanýndan
nükleer silahlanmaya karþý olanlarýna kadar bir çok kampanyayý,
özelleþtirmeye karþý mücadele
eden iþçilerle birleþtirebilirsek bu
hareketi daha da büyütebiliriz.

çalýþtýk ama artýk çok geçti.
Hareket Türkiye'de de var
Sorun sosyalistlerle sosyal
demokratlarýn her türlü örgütlenmesini bir araya getirmek deðil.
Bizim ittifaklarýmýz genellikle:
1- Seçim ittifaký oluyor. Son
günlerde acele bir þekilde bir araya
gelip ittifak yapmaya çalýþýyoruz.
2- Seçimler bittikten sonra bu
ittifak hiçbir þey yapmýyor.
3- Bu ittifak somut bir öneri
geliþtirmiyor. Solun ve Kürtlerin
oylarýnýn azalmýþ olmasý bunun
göstergesidir.
Demek ki baþka bir þey yapmak
gerekiyor.
Türkiye'de bir hareket olup
olmadýðý tartýþýlýyor. Türkiye
dünyadan baðýmsýz çok özgün
özelliklere sahip deðil. Tabii ki
baskýcý bir rejim yaþamýþ olmasý,
insanlarýn eylemlerden korkuyor
olmasý gibi etkenler var. Ancak bu
hareketin Türkiye’de olmadýðý
anlamýna gelmiyor.
Hareketi büyütmek, mücadeleleri
birleþtirmekten geçer
Örneðin bu ülkede insanlarýn
yüzde 85'i savaþa karþý. Ama en
büyük gösteri, 1 Mart 2003'de yaptýðýmýz 100 bin kiþilik gösteriydi.
Gösterideki rakamlara göre

Harekete geçebilecek yepyeni
bir kuþak var
Sorun bütün bunlarý bir araya
getirmektir. Böylece ortaya devasa
güçler çýkabilir.
Dün sadece sosyalistlerin ilgi
duyduðu alanlara ilgi duyan yeni
bir kuþak var. Harekete geçirilmesi
gereken bu kuþaktýr.
Türkiyedeki hareketin eksikleri
bence þunlardýr:
Yeni ortaya çýkan kuþakla, iþçi
mücadelelerine katýlan iþçileri bir
ayara getiremedik. Ama bu gençlerin bu iþçilerle yan yana gelmeyeceðini düþünürsek sadece umutsuzluða kapýlýrýz. Sadece solcular
olarak yan yana kalýrýz.
Mesela bu yýl DÝSK Barýþarock'a
büyük bir katkýda bulundu. Baþka
sendikalar da ayný adýmý atarlarsa
büyük bir baþarý saðlarýz. Bunu
geliþtirebildiðimiz ve siyasal bir
forma dönüþtürdüðümüz takdirde
baþarýlý oluruz.
Yeni sol:
1- Emekten yana tutum almalý.
2- Neo-liberal politikalara karþý
çok net tutum almalý.
3- Sýnýrsýz bir düþünce,
örgütlenme ve eylem özgürlüðü
savunmalý.
4- Türk milliyetçiliðine karþý
açýk tutum almalý.
5- Özgürlükleri sýnýrsýzca savunmalý, yani türbanlý kadýnlarý da
savunmalý.

Roni Margulies
Türk egemen sýnýfýna çok güveniyorum. Birincisi, Ermeni
soykýrýmýnýn kabul edilmesini saðlayacaklar. Ýkincisi,
Kýbrýs sorununun þu veya bu þekilde çözülmesini saðlayacaklar. Üçüncüsü, Kürt sorununa barýþçý bir çözüm getirilmesini saðlayacaklar. Bu üçüncüsü en zorlusu olduðu için,
Kürtler açýsýndan en sýnýrlý ve ancak kabul edilebilir bir
çözüm olacak, ama olacak.
Ayný konularda AKP hükümetine de çok güveniyorum. Bu
üç sorunun çözülmesi için gerekli bütün adýmlarý atacaklar. Yavaþça atacaklar, her aþamada TÜSÝAD'ýn desteðini
saðlamca arkalarýna aldýktan sonra atacaklar; atarken
"vatan, millet" edebiyatýný eksik etmeden, ulusal çýkarlardan söz ederek atacaklar, ama atacaklar.
Egemen sýnýfa duyduðum güven, bu sýnýfýn demokrasiye,
insan haklarýna, azýnlýk haklarýna ve uluslararasý yasalara
önem verdiðini düþünmemden kaynaklanmýyor. Hiçbirine
zerre kadar önem vermiyorlar elbet. Ama kendi çýkarlarý bu
sorunlarý çözmelerini gerektiriyor. Ve kendi çýkarlarýný benden daha iyi bildiklerinden kuþkum yok. Avrupa Birliði'ne
girmek istiyorlar, bir. Dünya egemen sýnýfý içinde saygýn
bir yer iþgal etmek istiyorlar, iki. Kürdistan'a rahat rahat
yatýrým yapýp kâr etmek istiyorlar, üç. Kýbrýs'ta sadece
kuzeyde deðil, adanýn her yanýnda top koþturup kârlarýna
kâr katmak istiyorlar, dört. Sorunlar çözüldüðünde kaybedecekleri hiçbir þey yok, kazanacaklarý çok þey var.
Hükümete güvenim de, kezâ, AKP'nin demokratlýðýna
inanmamdan deðil. Bu hükümet, seçildiði günden beri tüm
icraatlarýyla büyük sermayenin hükümeti olduðunu kanýtladý. Allah'la, cinler ve perilerle, kendisine oy veren milyonlarca yoksulla hiçbir iliþkisi olmadýðýný birkaç on bin
Cumhuriyet okuru ve birkaç yüz Ýþçi Partili dýþýnda herkese
kanýtladý. Artýk silâhlý kuvvetler ve genel kurmay baþkaný
bile, milli istihbarat ve derin devlet bile buna ikna oldu.
Ýkna olmadýklarý yerde, hiç þaþmam, TÜSÝAD istiþare kurulundan bir delegasyon gidip generallerin kulaðýný çekiyordur.
Kýsacasý, bu hükümet büyük sermayenin tüm ihtiyaçlarýna þu ana kadar cevap verdi, bundan sonra da vermeye
devam edecek. Sermayenin kârlýlýðýnýn önündeki saçma
sapan sorunlarý çözecek.
Marks'tan öðrendiðim kadarýyla, bir ülkede, sýnýflar
arasýndaki güç dengesinin izin verdiði ölçüde, egemen
sýnýfýn istedikleri olur. Türkiye de nihayet doðru dürüst bir
ülke olmaya baþladý; generallerin, mafya babalarýnýn, hortumcularýn, korucularýn yönettiði bir ülke olmaktan çýkmaya, Koçlar'ýn, Sabancýlar'ýn, TÜSÝAD'ýn yönettiði bir ülke
olmaya baþladý. Ve ülkeyi bunlarýn adýna, bunlarýn çýkarýna
AKP yönetiyor.
Bütün bunlar bizim için ne anlama gelir? Kürt, Ermeni,
Kýbrýs ve demokrasi sorunlarýyla ilgili taleplerimizi alabildiðine dayatmak, hükümete basýnç uygulamak, zaten
yarý açýk olan bu kapýlarý var gücümüzle, becerebildiðimiz
kadar kitlesel olarak omuzlamak gerek. Bu konularda
adým attýðý sürece, hükümeti Emin Çölaþan'lara, Özdemir
Ýnce'lere, Attila Ýlhan'lara ve tüm diðer neandertal
Kemalistlere, sözde "laik cephe"ye karþý korumak gerek.
Ama ayný zamanda, egemen sýnýfýn kârlýlýðýnýn önündeki
en önemli engelin saçma sapan sorunlar deðil, iþyerlerindeki mücadele olduðunu unutmamak gerek.
Demokrasi yolunda adýmlar atar ve geniþ kitlelerin
gözünde kredi kazanýrken, AKP bir yandan neoliberal
siyasetlerin uygulanmasý, özelleþtirme, sendikasýzlaþtýrma
alanlarýnda da egemen sýnýfýn taleplerinin doðrudan uygulayýcýsý.
Süleyman Demirel kolaydý. Tayyip Erdoðan daha zor.
Attýðý olumlu adýmlarý desteklemek ama ayný zamanda iþyerlerinde þiddetle direnmek kývraklýðýný göstermek bize
kalmýþ.
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Yeni sol tartýþmasý
Yeni sol tartýþmalarýna

bir sol hareketin inþasý
açýsýndan, ancak baþlangýç
noktasý olarak alýnabilir.
Bundan daha ötesini kendi
öz deneyimine yaslanan ve
sürekliliði olan bir kitle
hareketinin yaþadýðý binlerce
baðýmsýz veya birbiri ile ilintili deneyimden süzülüp
gelen bir kavrayýþ ve öylesi
bir kavrayýþa yaslanan bir
pratik içinde halledebiliriz.

bu sayý ÖDP’den Foti
Benlisoy ve BAK’tan
Nuri Ödemiþ’in görüþleri ile devam ediyoruz.
Ayrýca 3. sayfamýzda
yayýnlanan F.
Aloðlu’nun yazýsýný da
bu tartýþman ýn bir
parçasý saymak
mümkün.

"Sorun,
sosyalist bir
odak
oluþturma
meselesidir"
1950'lerin ikinci yarýsýndan
itibaren geçmiþ dönemin
olumsuzluklarýndan kendini
ayýrmaya çalýþan çok sayýda
"yeni sol" ortaya çýktý.
Dolayýsýyla günümüzde
"yeni sol" dendiðinde neyin
kastedildiði açýklanmak
durumundadýr.
Önemli olan sosyalist
hareketin yeniden inþasý
Bu anlamda sorunu sosyalist hareketin yeniden
yapýlanmasý ya da yeniden
inþasý olarak koymanýn daha
anlamlý olduðu kanýsýndayým. Yani mesele emekçilerin ve ezilenlerin sermayenin politik parti ve
akýmlarýndan ideolojik, politik ve örgütsel olarak baðýmsýzlýðýný esas alan bir sosyalist odak oluþturma meselesidir.
Ulusalcý deðil
enternasyonalist bir sol
90'lý yýllarýn ortalarýndan
itibaren dünyanýn birçok bölgesinde açýða çýkan
direniþler neoliberal hegemonyayý zayýflatarak
siyasetin emekçilerin
ihtiyaçlarý doðrultusunda
biçimlendirilmesi için fýrsat
saðlamýþtýr. Bu fýrsatýn
deðerlendirilip deðerlendirilmeyeceði yerel politik aktörlerin tutumlarýna
baðlýdýr. Küresel hareketin
doðrultusu "þimdilik" kaydýyla yeterli bir kuramsal yol
izidir. Daha ötesi yerel politik hareket devinmeye
baþladýktan sonra kendi
ihtiyaçlarý uyarýnca gündeme
gelecek tartýþmalarýn
içerisinde oluþacaktýr.
Dolayýsýyla sosyalist
hareketin yeniden inþasýnýn
politik ekseni þimdilik ancak
genel ilkeler düzeyinde ifade
edilebilir. Her þeyden önce
yeniden inþa, anti-kapitalist

bir doðrultuda þekillenmelidir. Yani sol, ezilenlerin
gündelik çýkarlarý için verilen
mücadele ile kapitalizmi
aþma tahayyülünü birleþtiren bir çizgiye odaklanmalýdýr. Kapitalizmin tadil
edilmesine, ya da "daha iyi"
yönetilmesine iliþkin yanýlsamalar bir kenara býrakýlmalýdýr. Sol keza enternasyonalist temelde yeniden
yapýlanmalýdýr. Sol, kapitalist küreselleþmenin yarattýðý
tahribatýn karþýsýnda
"ulusal" çözümler önermemeli ve yerel, bölgesel ve
uluslararasý ölçekteki
mücadelelerin bütünselliði
anlayýþý ile hareket
etmelidir.
Özgüven eksikliði
umutsuzluðu besliyor
Türkiye'de sosyalist
hareketin yeniden yapýlanmasýnýn önündeki baþlýca
engel, aþaðýdakilerin kendi
çýkarlarý yönünde radikal bir
toplumsal dönüþümün
gerçekleþebileceðine olan
inançlarýnýn zayýflamýþ
olmasýdýr. Ezilenlerin
özgüven eksikliði umutsuzluðu beslemekte, statükoyu
yaþamýn tek mümkün biçimi
olarak kabul etme hakim
olmaktadýr. 12 Eylül'ün
yarattýðý malum tahribat bir
yana, ezilenlerin kendi
siyasal güç ve etkilerine olan
güvensizliði, yoksulluðun
katmerlenmesi ile birlikte
daha da yakýcý hale gelmektedir.
Sosyalist hareket aþaðýdakilere kendi hayatlarýný
belirleme kudretini aþýlayabildiði ölçüde özgüven bulacaktýr. Dolayýsýyla yapýlmasý
gereken tartýþma süreçlerine
bir yenisini ekleyip solun
ideolojik, politik meseleleri
üzerine tefekküre dalmak ve
solun derdine deva olacak

yeni hakikatler keþfetmek
deðildir. Sol "küçük" insanlarýn "küçük" meseleler
etrafýndaki mücadelelerinde
yeni gerçekler ve fikirler inþa
etmelidir. Ýnsanlarýn gündelik yaþamlarýnda anlamlý
deðiþiklikler yaratabilecekleri inancý ancak böylesi
pratikler içerisinde yer alýnarak pekiþtirilebilir.
Ezilenlerin somut çýkarlarýnýn esas alýndýðý gündelik
mücadelelerin yarattýðý
somut dönüþümler kitlelerin
kendilerine olan güvenlerini
artýracaktýr. Yani insanlarý
kurtaracak deðil, onlarýn
kendilerini kurtarmalarý için
kendi bilinç ve inisiyatiflerini
geliþtirmelerini kýþkýrtacak
toplumsal hareketler
geliþtirilmelidir.
Sansasyonel deðil uzun
soluklu mücadele
Solun yeni zamanlarýn
mücadele deneyimleri
içerisinde yer almaya,
amiyane tabirle piþmeye
ihtiyacý var. Bugün solun
kendini geçmiþin kalýplarýndan kurtaramamýþ olmasýnýn
nedenlerinden biri solun son
yirmi yýldýr toplumsal çeliþkilerin uç verdiði alanlara dair
uzun soluklu, süreklilik arz
eden yaklaþýmlar üretmek
yerine sansasyonel, kýsa
süreli, vurucu ama devamý
gelmeyen siyaset biçimlerini
tercih etmesidir. Ezilenlerle
doðrudan karþý karþýya gelinen, onlarla birlikte
kotarýlan pratiklerin yerlerini
giderek ezilenlerin gýyabýnda
gerçekleþtirilen pratiklere
býrakmasý esas sorundur.
Sosyalist hareketin
yeniden yapýlanmasý, büyük
siyasetin spot ýþýklarýndan
uzakta solun toplumsal
olarak yeniden inþasý ile
mümkün olabilir ancak. Sol
ancak toplumsal hareketler-

le birlikte mücadele
içerisinde öðrenerek ve
deneyerek yenilenebilir.
Böylesi bir yenilenme de
toplumsal hareketlerin uç
verdiði mücadele alanlarýna
iliþkin uzun erimli biriktirmeye dayalý bir yönelimle
mümkündür. Oysa
Türkiye'de sol böylesi bir
perspektifin hayli uzaðýnda,
kendi gücü ile orantýsýz bir
"büyük siyaset" yapma
hevesi içerisindedir. Oysa
mesele, uzun erimli bir inþa
perspektifine sahip olarak
sosyalist hareketi emekçilerin mücadele ve direniþleri
içerisinde sebatla yeniden
inþa etme meselesidir.
Foti BENLÝSOY

Yeni bir sol
nasýl olmalý ve
nasýl inþa
edilebilir
Günümüz dünyasýnda sol
her þeyden önce enternasyonal bir kapitalizm
karþýtlýðýný sahiplendiði
oranda sol olmayý hak edecek bir duruþ sergileyebilir.
Bugün artýk her
zamankinden daha bir
güvenle söyleyebiliriz ki
kapitalizmi ve kapitalizmin
insanlýða getirdiði yýkýmý
aþma yeteneðinde bir
hareket enternasyonal,
günümüzün popüler deyimiyle küresel çapta inþa
edilebilirse gerçekten vaat
ettiklerini gerçekleþtirme
yeteneðine sahip bir hareket
olarak yola çýkabilir.
Kapitalizmi bütün kurum ve
kurallarýyla aþacak, dayanýþmacý özyönetimci,
demokratik ve özgürlükçü

bir gelecek tahayyülüne
göre konumlanmýþ bir sol
duruþ dýþýnda, 'yeni sol'
tanýmlamasýný hak edecek
bir soldan söz edemeyiz.
Geçmiþin devrimci eleþtirisi
yapýlmalý
Yeni sol ayný zamanda bu
güne kadar mevcut ve solda
þu ya da bu biçimde varlýðýný
sürdüren kavrayýþ ve pratiklerin de devrimci bir
eleþtirisi üzerine yükselebilir. Bu ise bir bütün
olarak kapitalizm karþýtý
hareketin olduðu kadar, bu
hareketin kendini ifade ettiði
örgütsel ve siyasal yapýlarýn
da yenilenmesi ve yeniden
inþasý anlamýna gelir. Sol
kendini kapitalizm karþýtý bir
eylem programýna baðlý
olarak ve ancak toplumsal
pratik içinde yeniden inþa
edebilir. Yeniden inþanýn her
þeyden önce çoðulcu olmasý,
kendi içinde dikey ve hiyerarþik iliþkilerden çok yatay
ve özyönetimci iliþkilere yer
vermesi önemlidir. Yeni
solun tek davasý kapitalizmi
mümkün bütün araçlarla
yenmek olarak þekillenemez. Ýnsanlýðýn kapitalizmi
gerçekten aþma yeteneðini
göstereceði bir pratiðe dayalý yeni bir toplumsal
hareket olmadan, bu
hareketin baþlangýç noktasý
çoðulculuk, demokrasi,
özyönetim, her aþamasýnda
bizatihi harekete katýlanlarýn
öz deneyimlerine dayanma
olmadan yeni bir sol duruþtan söz edilemez. Böylesi bir
sol duruþ ise, monolitik ve
dogmatik bir kavrayýþý reddettiði gibi, sekter ve
indirgemeci bir siyasal
pratiði de reddeder.
Binlerce deneyimi kavramak
zorundayýz
Bütün bu söylenenler yeni

Farklýlýklarýný zaaf deðil güç
olarak gören kitlesel bir
hareket
Bu nedenle baþta savaþ
karþýtý hareket olmak üzere,
sosyal forumlar etrafýndan
þekillenen ve giderek dünya
çapýnda bir deneyim ortaklýðý haline gelen pratikleri
yeni solun esas olarak inþa
edilebileceði kanal olarak
görmek hiç de abartýlý bir
yaklaþým sayýlmamalýdýr. Bu
açýdan savaþ karþýtý
hareketin özel önemini vurgulamakta yarar var. Bu
hareket uzun yýllardan sonra
küresel muhalefetin 'kazanabiliriz' duygusu ile
harekete geçmesini saðladý.
Bindokuzyüzdoksanlarda
yaþanan aðýr ve travmatik
yenilgi ve sarsýntýnýn ardýndan ikibinlerin baþýnda ABD
ve kapitalizmin küresel
savaþ düzeninin karþýsýnda
güçlü bir öz güvenle durabilecek ve öncekilerden çok
farklý, farklýlýklarýný
hareketin zaafý deðil de gücü
olarak gören bir pratiðin
yaratýlmasýný saðladý. Bütün
kitlesel hareketler gibi sahip
olduðu olanaklar ve sýnýrlýlýklarýn tam olarak farkýnda
olmadan ve çoðu zaman el
yordamý bir ilerleyiþle yol
alsa da savaþ karþýtý
hareketin üzerinde yükseldiði zeminin yeni solun
inþasýna çok önemli bir katký
sunduðunu söyleyebiliriz.
Ayný zamanda sosyal forum
oluþumlarýný da bu inþanýn
bir baþka yaný olarak
görmek hiç de yanlýþ olmaz.
Bu hareketlerin temel özelliði pratiðin inþasýnda
çubuðu klasik sol yapýlar ve
iliþkilerden yeni ve hareketin
kendi ihtiyaçlarýnýn þekillendirdiði yapýlanma ve iliþkilere bükmesidir. Bu durum,
bildik ve alýþageldiðimiz sol
örgütlenme formlarýnýn sýnýrlýlýklarý ve hareketi kavramadaki yetersizlikleri
konusunda daha çok kafa
yormamýzý saðlarsa yeni bir
sol hareketin nasýl inþa
edilebileceðine daha çok
zaman ve siyasal mesai harcamamýz gerektiðini daha
fazla hisseder duruma geleceðiz. Bu ise hepimizin
hareketin yaþadýðý sorunlarý
yeni bir gözle görmemiz için
iyi bir baþlangýç olacaktýr.
Belki böylece yeni bir sol
inþa için ihtiyacýmýz olan
paradigma deðiþikliðini
gerçekleþtirmiþ oluruz.
Nuri ÖDEMÝÞ
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Avrupa Sosyal Forumu
Hazýrlýk Toplantýsý Ýstanbul'daydý
Erkin ERDOÐAN

A

tina'da gerçekleþecek
Avrupa Sosyal
Forumu'nun (ASF) III.
Hazýrlýk Toplantýsý, 23-25 Eylül
tarihlerinde Ýstanbul'da yapýldý.
Forum toplantýlarýna, iki yüzü
yurtdýþýndan olmak üzere, yaklaþýk dört yüz kiþi katýldý.
ÝTÜ Vakfý Maçka Sosyal
Tesisleri'nde yapýlan toplantýlara
Türkiye Sosyal Forumu (TSF) ev
sahipliði yaptý. Türkiye Sosyal
Forumu 6-9 Nisan 2006'da
yapýlacak olan ASF'ye bin kiþilik
bir katýlým hedefliyor.
Ýstanbul toplantýsý, özellikle
ASF sürecinin doðuya doðru
geniþlemesi anlamýnda sembolik
bir öneme sahipti. Toplantýnýn
katýlýmýyla ilgili teknik bilgiler,
bu amaca önemli ölçüde
ulaþýldýðýný gösteriyor.
Toplantýya yurtdýþýndan:
- 197 yabancý delege katýldý.
- 34 farklý ülkeden katýlýmcýlar
vardý.
- 106 yabancý kuruluþ temsil
edildi.
Türkiye'den ise, 61 kurumdan
200 kadar katýlýmcý vardý.
Ýstanbul toplantýsýnýn temel
amacý, bir önceki Prag Hazýrlýk
Toplantýsý'nda belirlenen 14 tematik alan üzerinden, sosyal forumun eksenlerini ve önceliklerini
belirlemekti. Atina'da yapýlacak
sosyal forumda, program
grubunun önerisiyle belirlenecek
her bir eksen üzerine bir büyük

toplantý tertiplenecek. Bin, iki bin
kiþilik yerlerde yapýlacak bu
toplantýlar ayný zamanda forumun kamuya açýk yüzünü temsil
ediyor. Bu nedenle büyük
toplantýlar sürecin bütünü
tarafýndan örgütleniyor.
Program, grubunun yürüttüðü
bu çalýþmanýn haricinde, Ýstanbul
toplantýsýnda, þebeke (network)
toplantýlarý yapýldý. 12 baþlýk
altýnda gerçekleþen bu þebeke
toplantýlarýnda Atina-ASF'ye
dönük çalýþmalar ele alýndý.
Hazýrlýk toplantýsýnýn
Cumartesi günü yapýlan genel
toplantýsýný TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý
ve KESK Genel Baþkaný Ýsmail
Hakký Tombul, yaptýklarý birer
konuþmayla açtýlar.
Ýstanbul toplantýsýnda yapýlan
tartýþmalarda, eksenlerle ilgili bir
anlaþmaya varýlamadý. Bu
konudaki tartýþma Ocak ayýnda
Viyana'da yapýlacak bir sonraki
hazýrlýk toplantýsýnda sonuca
baðlanacak.
ASF Atina'nýn tematik alanlarý
Ýstanbul toplantýsýnda gözden
geçirildi. Bu tartýþmalarýn sonucunda 14 tematik alana 2 konu
daha eklendi. Atina forumunun
tematik alanlarý þöyle:
1. Savaþ ve barýþ. Irak'ýn ve
Filistin'in iþgali, Avrupa'nýn militarizasyonu, üsler, Kosova, AsyaLatin Amerika ve Afrika'da
emperyalizm, savaþ karþýtý
hareket.

2. Avrupa ve neo-liberal küreselleþme. DTÖ, uluslararasý
örgütler.
3. Avrupa'daki göçmenler.
4. Ayrýmcýlýk, ýrkçýlýk ve aþýrý
sað.
5. Ortak mülkiyet-kamu
hizmetleri olarak tanýnan sosyal
haklar.
6. Esnek çalýþma, güvenliði
olmayan iþler, yoksulluk ve
dýþlanma.
7. Çalýþma, verimlilik, iþsizlik
ve tam istihdam.
8. Çevre: Ýklim deðiþiklikleri,
sürdürülebilir geliþme.
9. Avrupa'da hangi
demokrasiye ve hangi temel haklara doðru: Vatandaþlýk, federalizm, devletlerin, devletsiz uluslarýn, Avrupa kurumlarýnýn yeri.
10. Avrupa'da politik ekonomi:
Merkez bankasý, para deðiþimi
kriterleri.
11. Eðitim hakký, kitle iletiþimi
ve kültür.
12. Kadýn hareketleri.
13. Seattle'dan bugüne
hareketin stratejisi.
14. Avrupa Birliði için hangi
yol: Hangi Avrupa için mücadele
ediyoruz?
15. Tarým
16. Avrupa'da güvenlik politikalarý
Bir sonraki ASF hazrýlýk toplantýsý 5-8 Ocak 2006 tarihinde
Viyana'da yapýlacak.
(Bu yazý TSF raporundan kýsaltýlarak
alýnmýþtýr.)

Sosyal Forumlarýn
politik bir odaðý olmalý mý?
Ýstanbul toplantýsýnda ve daha önceki hazýrlýk toplantýlarýnda
en çok tartýþýlan konulardan bir 'öncelikler' meselesi. Bazýlarýna
göre, savaþ konusu diðer konulara göre fazla öne çýkýyor.
ASF'nin 16 tematik alanýnýn olduðu gibi korunmasýný bu
çerçevede savunanlar var.
Oysa savaþ karþýtý hareketin temsilcileri hiçbir zaman sadece
savaþ konusunun öne çýkmasýný savunmadýlar. Aksine, sosyal
forumlar, savaþ karþýtý hareketle, bir dizi baþka hareketi yanyana
getirdiði için, bir sinerji oluþturuyor.
Bununla beraber, önceki sosyal forumlarda görülen açýk bir þey
var ki, forumlarýn en büyük, en katýlýmlý toplantýlarý savaþý ele
alan toplantýlar oluyor. Önceki forumlarýn yapýldýðý Floransa,
Paris ve Londra'da onbinlerce, yüzbinlerce kiþi, savaþ karþýtý sloganlar etrafýnda yürüyüþlere katýldý. Bunun nedeni ABD'nin
Irak müdahalesinin, bütün diðer konularýn kilit noktasýnda durmasýdýr.
Bugün savaþý engellemeden, ABD emperyalizminin ve onun
hegemonyasýnda bulunan uluslararasý kuruluþlarýn baþka alanlardaki saldýrýlarýný geriletmek mümkün deðil. Tam da bu
nedenle, bütün diðer konularda kampanya yapan aktivistler ve
yeni aktivist kuþaklarý, kýsa sürede savaþa karþý biraraya gelip
büyük koalisyonlar oluþturdular, büyük gösteriler düzenlediler.
Atina'da yapýlacak forumun da büyük ve kitlesel olmasýný
istiyorsak bu durumu göz önüne almalýyýz. Savaþý onaltý
konudan biri deðil de, forumun politik odaðý yapabilirsek, bu
büyük aktivist kuþaðýyla Atina'da buluþmak mümkün olacak.

Hazýrlýk toplantýlarý ne iþe yarar?

Haydi Atina'ya
4. Avrupa Sosyal Forumu 6-9 Nisan 2006 tarihlerinde Atina'da yapýlacak. Sosyal foruma
Avrupa’nýn birçok bölgesinden onbinlerce
aktivistin katýlmasý bekleniyor.
Forumun bu kez Türkiye'ye yakýn bir yerde
yapýlacak olmasý bizler için önemli bir fýrsat.
Atina'ya nispeten büyük sayýlarda katýlabiliriz.
Atina'ya gidiþ için Türkiye Sosyal Forumu bir

kampanya baþlattý. Atina'ya bin kiþilik bir
katýlým hedefleniyor.
Sosyal forumun programýna iliþkin de TSF bir
çalýþma yapacak. Türkiye'deki mücadele deneyimlerini Atina'ya taþýmak için çok sayýda seminer baþvurusu yapýlacak.
ASF-Atina'ya katýlmak için TSF bürosuyla irtibata geçebilirsiniz.
TSF Ofis: 0212 2433715
Web: www.sosyalforum.org

Avrupa Sosyal Forumu yýl içinde yapýlan beþ büyük hazýrlýk
toplantýsýyla örgütleniyor. Bu hazýrlýk toplantýlarýnda ASF'nin
programýyla ve diðer detaylarýyla ilgili ayrýntýlý denebilecek
çalýþmalar yapýlýyor.
Hazýrlýk toplantýlarýna Avrupanýn hemen her bölgesinden ve
hemen her siyasi akýmdan yüzlerce sosyal hareket katýlýyor.
Sosyal forumlarda konsensüs ilkesiyle hareket ediliyor. Bu tip
geniþ süreçlerde mutabakatla iþleri sürdürmekten baþka yol bulmak çok zor.
Ancak bu yönteminin avantajlarý olduðu gibi dezavantajlarý da
var. Konsensüs ilkesi nedeniyle neredeyse hiçbir karar büyük
toplantýlarda alýnamýyor. Genel toplantýlarda yapýlan konuþmalarýn ardýndan, çözülemeyen sorun her zaman 'küçük' bir
gruba havale ediliyor ve bu grup toplanarak gerçek kararý alýyor. Bu küçük grup içerisinde, genellikle büyük sendikalarýn ve
siyasi hareketlerin temsilcileri bulunuyor.
Dolayýsýyla sosyal forumlarýn hazýrlýk toplantýlarý genellikle
hassas dengelerin, inceliklerin gözetildiði yerler.
Forumun kendisiyle bu süreç arasýnda bir ayrým yapmak
gerekir. Forum, aktivistlerin oluþturduðu büyük buluþma
mekanlarý. Hazýrlýk aþamasý ise sýnýrlý sayýda aktivistin katýlabildiði, daha çok 'uzman'larýn rol oynadýðý süreçler.

10z sosyalist iþçi z sayý: 242

Biz 6 milyarýz, biz kazanabiliriz!
Ýçinde bulunduðumuz aylarda
uluslararasý bir kampanyanýn
baþlangýcýna tanýk oluyoruz.
Bu kampanyanýn örgütçülerinden Jonathan Nealle
Ýstanbul’da Karakedi’de
konuþtuðu toplantýda kampanyanýn amaçlarýný anlattý.
Sizin Türkiye'de, bizim
Ýngiltere'deki kadar büyük bir
harekete sahip oluðunuzu
görmek beni çok memnun
ediyor. Çünkü önümüzde çok
büyük ve tarihsel bir görev
var.
New Orleans'ta neler
olduðuna bakarsanýz,
dünyanýn geleceðini görebilirsiniz.
Küresel ýsýnmanýn sonuçlarý
sadece doðal afetler þeklinde
gelmeyecek. Bu sonuçlar, þu
anda içinde yaþadýðýmýz insan
toplumlarýnda kendini
gösterecek. New Orleans'ta
ölüme terk edilen binlerce
insana baktýðýnýz zaman,
Amerikan toplumunun
ýrkçýlýðýný görüyorsunuz.
Ayrýca, yoksullarýn geride
býrakýldýðýný görüyorsunuz.
Otuz altý saat sonra Texas
eyaletindeki Houston'a ulaþacak olan, Katrina'dan daha
güçlü bir tayfun geliyor þimdi.
Houston Belediye Baþkaný,
bugün, kentte yaþayan
herkesin kenti terk etmesini
istedi. Ama yine, New
Orleans'ta olduðu gibi,
Houston'da da yoksullar için
otobüs olmayacak.
Yýllardýr, bütün ülkelerin
hükümetleri bize kamu iþletmelerinin kötü özel sektörün
ise iyi olduðunu anlatýyor.
Katrina New Orleans'a yaklaþýrken, özel otobüs þirketleri, bütün otobüslerini New
Orleans'ýn dýþýna götürdü.
Otobüsler zarar görmesin
diye yoksul insanlarý ölümle
baþ baþa býraktý. Geride
kalanlar ise ABD ordusu ve
polisinin geldiðini gördüler.
CNN'de, polisin ve ordunun
ellerinde tüfeklerle New
Orleans'a girdiðini hepimiz
gördük. Hatta tanklarla girdiler ve insanlara ateþ etmeye
hazýrdýlar.
Çaresiz kaldýklarýnda kendi
insanlarýna bunlarý yapýyorlarsa, artýk Irak'ta neler yaptýklarýný düþünün. Ama kendi
ülkelerimiz hakkýnda
kendimize yalan söylemeyelim. Bush yönetimindeki ABD
özellikle vahþi ve geri bir
ülke. Ama Ýngiltere'de de
Türkiye'de de böylesi bir
felaket çok benzer sonuçlara
yol açardý. Depremi hepiniz
hatýrlýyorsunuz.
Þu anda küresel ýsýnma yüz
binlerce göçmen yaratýyor,
Afrika'da milyonlarca göçmen
yaratýyor. Bu afetler iyice
kötüleþtiðinde Bangladeþ, Nil
deltasý, Hollanda seller altýnda kaldýðýnda, bunlar on milyonlarca, yüz milyonlarca göçmen yaratacak. Bu dünyada
göçmenler, sýnýrlar ve
ellerinde makineli tüfeklerle
bekleyen sýnýr bekçilerine yol
açýyor. Ve bu gerçekleþtiðinde yeni göçmenler
hakkýnda yeni ýrkçýlýklar

ortaya çýkacak.
Ama seller ve fýrtýnalardan
daha önemlisi açlýk olacak.
Küresel ýsýnma gýda stoklarýný
azaltacak, tarýmý etkileyecek.
Þu anda bunun gerçekleþtiði
en önemli yerlerden birisi
Himalaya Daðlarý.
Himalaya'da buzullar eriyor.
Birçok nehire sular bu
buzullardan geliyor. Bu
durum Hindistan'da gerçekleþmeye baþladý. Sahra Altý
Afrika'da da ayný olay gerçekleþiyor. Eðer bütün gýda maddelerinin paylaþýldýðý bir
dünyada yaþasaydýk sorun
olmayabilirdi.
Oysa öyle bir dünyada
yaþýyoruz ki gýda az olduðu
zaman bir takým insanlar
parayý basýp gýda alýrken
büyük bir çoðunluk aç kalýyor. Bu nedenle küresel ýsýnma ayný zamanda savaþ
anlamýna geliyor. Küresel
ýsýnma geriye kalmýþ olan
topraklar için rekabet eden
insanlar arasýnda savaþ
anlamýna gelecek.
Bütün bunlar birlikte gerçekleþen ve birbirini besleyen
unsurlar. Açlýk, savaþ, göçmenler, hastalýklar, bütün
bunlar birlikte geliþiyor.
Ama bunlar gerçekleþmek
zorunda deðil. Þimdi ne yapmamýz gerektiðini biliyoruz.
Biliyoruz ki sera etkisi
yaratan gazlarýn en önemlisi
karbon. Karbon ayný zamanda
bir kere havaya verildiði
zaman temizlenmesi en zor
olan gaz. Karbonun temizlenmesi 100 yýl sürüyor. Bu
nedenle mevcut karbon oraný
çok hýzla yükseliyor.
Bir sorun daha var: Bilim
adamlarýnýn þanssýz süprizler
adýný verdikleri bir olasýlýk
daha var. Buna ani iklim
deðiþikliði de denilebilir.
Jeolojinin tarihinden, bu ani
iklim deðiþikliklerini bilebiliyoruz. Geçmiþ yüz milyonlarca
yýl içinde iklim deðiþikliði
olan yerlerde bu süreç yavaþ
baþlýyor sonra aniden
hýzlanýyor.
En son yaþanmýþ iklim
deðiþikliði 10660 yýl önce
gerçekleþti. O iklim deðiþikliðinin yarýdan fazlasý üç yýl
içinde gerçekleþti. O yarýnýn
yarýsýndan fazlasý da bir yýl
içinde gerçekleþmiþ. Bu geri
besleme mekanizmalarýnýn
nasýl iþlediðini bilmiyoruz
ama böyle bir þey olduðunu
biliyoruz. Bu geliþmenin elli
yýl sonra mý, 20 yýl sonra mý,
yoksa haftaya mý olacaðýný da
bilemiyoruz.
Ama, havaya karbon vermeye son verebiliriz. Bilim
insanlarý þu konuda hemfikir.
Karbon miktarýný %70-%80
oranýnda düþürmemiz
gerekiyor. Ama dünyanýn
nüfusu artýyor. Hindistan, Çin
ve baþka ülkeler sanayileþiyorlar. Dolayýsýyla sanayileþmiþ ülkelerde karbon miktarýný %90 veya daha fazla
oranda düþürmemiz gerekecek.
Bu mümkün ama önce þunu
söyleyeyim: Ben Ýngiltere'deki Ýklim deðiþikliði kampanyasý adýna konuþuyorum.

Bizim kampanyamýz çok
çeþitli insanlarý bir araya
getiren çok geniþ bir ittifak.
Bazýlarýmýz çözümün kiþisel
olarak nasýl yaþadýðýmýzý
deðiþtirmekten geçtiðini
savunuyor.
Bazýlarýmýz Tony Blair ve
Bush'un düþüncelerini
deðiþtirmemiz gerektiðini
savunuyor. Bazýlarýmýz çok
radikal çevreci. Bazýlarýmýz da
bütün dünyayý deðiþtirmek
istiyor. Dolayýsýyla ben kendi
görüþlerimi anlatacaðým, tüm
kampanya adýna konuþamam.
Þuna inanýyorum: havaya
karbon salmayý engelleyecek
teknolojiye bugün sahibiz.
Yapmamýz gereken bir çok
þey var. Greenpeace, "dünyada yeterince rüzgâr var,
gerekli olanýn dört kat fazlasý
enerji üretmek mümkün"
diyor. Ama ayný zamanda
güneþ enerjisine de ihtiyacýmýz var. Dalga enerjisine
ihtiyacýmýz olacak. Alternatif
enerjiye gelince Bush, "hayýr
yapamayýz, maliyeti çok yüksek olur" diyor.
Alternatif enerji gerçekten
de daha yüksek maliyetli. En
ucuza mal olacak rüzgar da
bile, enerjinin %20'sini rüzgardan elde edersen maliyeti
daha yüksek olmuyor ama
enerjinin yüzde 50'sini rüzgardan elde edersen maliyeti
daha yüksek oluyor.
Burada soru þu: maliyeti
yüksek demek ne demek? Þu
anlama geliyor: önce istihdam, yani iþi yapmak için
gerçek insanlara gerçek para
ödemek gerek. Yani çok yüksek miktarda devlet harcamasý demek. Ama bu da
sorun deðil çünkü dünyada
gerçekten de iþsiz olan çok
sayýda insan var.
Dünya þu anda silahlanma
için 1.3 trilyon dolar harcýyor.
Ben bu hafta Irak'ta bir Ýngiliz

askeri olsaydým, Irak'ta
olmak yerine bir rüzgar
santrali inþa ediyor olmayý
tercih ederdim. Ayrýca
hükümetlerin yapacaðý
düzenlemelere ihtiyacýmýz
olacak. Amerika'da Detroit'te,
otomotiv sektörü, yakýt kullanma etkinliðini son 20 yýlda
iki kat artýrdý. Bu avantajý
nasýl kullandýlar? 4x4, büyük
jipleri inþa ettiler.
Hükümetler, yasal düzenlemelerle otomotiv sektörüne
þunu söyleyebilir: birincisi,
tüm otomobilleri, iyi ve etkin
kullanýmlý yapacaksýnýz,
sonra o otomobilleri yarý aðýrlýða indireceksiniz, sonra
saatte 80 km'den hýzlý gidemeyecek þekilde imal edecekseniz. Bunu yapmakla þu an
kullanýlan yakýtýn 8 katý kadar
yakýt tasarrufu yapýlmýþ olur.
Sonra, Ýstanbul'da otomobil
olmayacak. Bu yapýldýðý
zaman Ýstanbul'un merkezi
çok güzel bir þehir haline
gelecek. Dünyada hemen
hemen hiç uçak kalmayacak.
Bunlarýn yerine Londra'dan
Yeni Delhi'ye 48 satte gidecek hýzlý trenler yapýlabilir.
Sanayileþmiþ ülkelerde
havaya salýnan karbonun
önemli miktarý, ofislerden,
evlerden kaynaklanýyor.
Hükümet, bütün binalara filtre takarak bu karbon
salýnýmýný yarý yarýya azaltabilir. Bu ayný zamanda tüm
dünyada onmilyonlarca
inþaat iþçisinin istihdam
edilmesi anlamýna gelir.
Teknolojik açýdan yapýlabilecek olan daha çok þey var
ve bu adýmlarýn heprsini
atmak, bugün olanaklý. Ama
ayrýntýlara bakýnca siyasi
sorunun ne olduðunu görüyoruz. Þu anki Amerikan
hükümeti. Bu hükümet, adeta
bir uluslararasý petrol þirketi
gibi. Cheeney, Rumsfeld, Rice
ve Bush. Dünyadaki en büyük

altý özel sektör þirketine
bakýn. Chrysler Deimler,
General Motors, Ford, Exxon
Mobile, Shell ve Wall Mart.
Bütün bunlarýn hepsinden
daha büyük olan bir tane
kamu þirketi var.
Sauidaramco. Kapitalistler
güneþ enerjisinden ve rüzgar
enerjisinden para kazanabilirler. 17. yüzyýlda Hollanda'da
deðirmenlerden para
kazandýlar. Ama, bilgisayar
sektörünün Billy Gates'i, yeni
bir zengin türü olarak ortaya
çýkartmasý gibi, farklý zenginler ortaya çýkar. Bu yeni
teknolojilerin baþýný çekenler
de yeni ve farklý ülkeler olur.
Rüzgar enerjisinde þu anda
dünyada lider olan ülke ABD
deðil Danimarka.
Demiryollarýnda lider ülke
Japonya. Japonya ayný zamanda otomobillerde etkin yakýt
kullanýmýnda da dünyada
lider. Ucuz güneþ enerjisinde
lider ülke ise Çin. Dolayýsýyla
gezegen adýna kazanabileceklerimizi kazanmak istediðimizde böylesi bir güçle
karþýlaþýyoruz.
Bir sorun daha var: havayý
kurtarmak için muazzam bir
kamu yatýrýmý programý oluþturursak, herkes, "evet, çok
iyi" diyecek. Sonra da diyecekler ki, "ayný þeyi niçin
insanlarýn bütün ihtiyaçlarý
için yapmýyoruz".
Hastanaleri, okullarý, neden
ayný yöntemle ele almýyoruz.
25-30 yýldýr bütün dünya
hükümetlerinin bize anlattýðý
özel olan her þey iyidir
anlayýþý bu uygulamalar
karþýsýnda kýrýlýr.
Onlarýn tarafýnda otomobil
þireketleri, petrol þirketleri ve
kömür þirketleri var. Enerji
þirketleri, ABD hükümeti ve
Bush var. Bizden yana ise sadece bir þey var: 6 milyar insan. Dolayýsýyla bizden yana
olan þeyi, harekete geçirebil-

memiz, seferber edebilmemiz
gerekiyor. Bu, korkutucu, çok
büyük bir iþ gibi görünüyor.
Ama bizden yana olan baþka
þeyler de var.
Birincisi, herkes sorunu
biliyor.
Ýkincisi, dünyanýn her yanýnda insanlar küresel ýsýnmanýn
gerçekleþmekte olduðunu
görüyorlar.
Alaska'da þu anda evler
yýkýlýyor, çünkü alttaki buz
tabakasý eriyor.
New Orleans'ý ise bütün
dünya biliyor.
Ayrýca tepedekiler, zenginler
ve yöneticiler de aralarýnda
bölünmüþ durumdalar.
Biliminsanlarý çok iyi bir iþ
yaptýlar. Biliminsanlarý birlikte örgütlendiler. Ýklim biliminsanlarý 15 yýldýr bu iþi yapýyorlar. Bunu yapmalarýnýn
nedeni gördükleri þeyin ne
kadar tehlikeli olduðunu
bilmeleri. Þimdi tüm çevre
örgütleri bilim insanlarýnýn
ürettiði bilgileri herkese yaymaya baþladýlatr. Artýk hepimiz biliyoruz. Zenginler de
biliyor. Yalan söylese de
George Bush da biliyor.
Dolayýsýyla tüm hükümetler,
bir þey yapmalarý gerektiðini
biliyor.
Kyoto bu nedenle ortaya
çýktý. Uluslararasý bir anlaþma
var ve hükümetler gerçektren
bir þeyler yapmaya çalýþýyorlar. Ama yapmalarý gereken
çok fazla. GM gibi þirketlerin
feragat etmeleri gereken
þeyler çok fazla. Bill Clinton
Kyoto anlaþmasý görüþmelerine katýldý sonra anlaþmayý
imzalamyý reddetti.
Japonya’nýn Fransa’nýn
Rusya’nýn hükümetleri imzaladýlar ama anlaþmanýn o
kadar çok eksikiði var ki bir
iþe yaramayacak. Karbon miktarýný %90 düþürmemiz gerek
ama Koyoto %7 düþürmeyi
hedefliyor. Bir þey yapmaya
çalýþýyorlar ama yapamýyorlar. Demek ki onlarý zorlamamýz gerek. Bizi güçlü kýlan
þeyler var: Bilim insanlarýnýn
yaptýklarý þeyler var, çevrecilerin yaptýklarý var, bütün hükümetlerin tehlikeninin boyutlarýný görmüþ olmasý var,
ve geçtiðimiz beþ yýldýr tüm
dünyada yükselen yeni toplumsal hareketler var. Ve
dünyada yeni bir ruh hali,
yeni bir politik radikalleþme
var.
Bilim insanlarýnýn yaptýklarý,
çevrecilerin yaptýklarý harika
olsa de çevre örgütlerinin
bugün yeni bir vurgu yaptýklarýný görmeliyiz. Çevre örgütleri, “bugüna kadar,
hükümetlere rica ettik, anlattýk hatta yalvardýk, ama bundan sonra zorlamamýz gerek”
diyorlar.
Ýstanbul'da bu akþam böylesine bir toplantýnýn olmasý
tesadüf deðil. Üç ay önce
aynen böyle bir toplantýyý
New York'ta da gerçekleþtirdik. Ýki akþam önce
Ýngiltere'de buna benzer bir
toplantý yaptýk.
Seferber olabilirsek, biz 6
milyarýz, biz kazanýrýz.
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Büyük bir radikalleþme
dalgasý var
Panos Garganas, Cenova
2001 Kampanyasý ve
Savaþý Durdurun
Koalisyonu'nun yaný sýra
Yunanistan'daki Sosyalist
Ýþçi Partisi (S
SEK) üyesi.
Sizce küresel savaþ karþýtý
hareketin önemi nedir?
Bence bugün bütün
dünyada büyük bir
radikalleþme dalgasýnýn
kýyýsýndayýz. ABD'de New
Orleans'tan sonra George
Bush büyük bir muhalefetle karþýlaþýyor, Latin
Amerika'da büyük sosyal
patlamalar yaþanýyor;
Bütün dünyada hareketlerin geliþtiðini görebiliyoruz. Bence savaþ karþýtý
hareket bütün dünyada bu
hareketlerin geliþmesinde
temel bir rol oynuyor.

Foto: Ali ÖZ

24 Eylül’de sokaktaydýk
Dünyanýn birçok kentinde yapýlan
gösterilerin yaný sýra Ýstanbul’da da
savaþ karþýtlarý sokaktaydý.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu’nun düzenlediði basýn
açýklamasýna Maçka’da ÝTÜ sosyal
tesislerinde toplanan Avrupa Sosyal
Forumu Hazýrlýk toplantýsýnýn ara vermesi üzerine 100 kadar aktivist sloganlar atarak Taksim Gezi Parkýna kadar
yürüyerek katýldýlar.
Yol boyu kendilerine katýlanlarla
çoðalan yürüyüþçüleri Taksim’de de
bekleyenler vardý.
Mehmet Ali Alabora ile Görkem
Yeltan’ýn okuduðu basýn açýklamasýndan önce ASF toplantýsýna katýlan
Ýngiltere’den Alex Callinicos,
Yunanistan’dan Panos Garganas,
Kýbrýs’tan Dinos Ayiomamitis,
Polonya’dan Ellisiv Ronglien ve
Almanya’dan da Christine Buchols
Amerika ve Ýngiltere’nin Irak’ý iþgalini
kýnayan konuþmalar yaptýlar.

Savaþ karþýtý hareketi inþa
ederken, sizce yerel kampanyalarýn önemi nedir?
Savaþ karþýtý hareket
büyük, uluslar arasý. 15
Þubat 2003'te bütün dünyada ayný anda eylemler yapmamýz çok heyecan vericiydi fakat bu bize
hareketin köklerinin yerel
olduðunu unutturmamalý.
Bir kitle hareketi yaratmak
için yerellerde insanlara

Avrupalý savaþ
karþýtlarý toplandý
Atina'da yapýlacak olan Avrupa
Sosyal Forumu'nun Istanbul'da yapýlan
üçüncü
hazýrlýk toplantýsýnda Savaþ Karþýtlarý
toplantýsý yapýldý. Toplantýya 50 kiþi
katýldý. Toplantýda 24 Eylül'de gerçekleþen eylemlerin ve Irak iþgaline karþý
mücadel etmeye devam etmenin önemi
vurgulandý. 18 Mart 2006'nýn küresel
eylem günü olmasý, 'Irak'ta iþgale son!'
sloganýyla her yerde gösteriler yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu ABD üslerine karþý
kampanya yapýlmasýný önerdi. 2006
yýlýnýn Nisan ayýnda Atina'da yapýlacak Avrupa Sosyal Forumu'nda savaþ
karþýtlýðýnýn görünür olmasý gerektiði
vurgulandý.

Sizce küresel savaþ karþýtý
hareketin önemi nedir?
Bence çok önemli,
Seattle'den baþlayan antikapitalist hareket için yeni
bir geliþme oldu ve bir çok
yeni grubu içine katmayý
baþardý. Bu hareket
Irak'taki iþgali durdurma
olasýlýðýný taþýyor ve bunu
baþarmak dünyadaki
bütün sosyal hareketler
için dünyanýn en büyük
süper gücüne karþý büyük
bir zafer olur.
Bu hareketi inþa ederken,
yerellerdeki kampa-

BÝZE GÖRE köþesine yazacaðýnýz
yazýlar 150 kelimeyi geçmemelidir. Böylelikle her sayý daha çok
okurun görüþlerinin
Sosyalist Ýþçi’de
yer almasý mümkün olacak.

nyalarýn önemi nedir
sizce?
Yerel kampanyalar insan-

Aþaðýdan
sosyalizm

ihtiyacýnýz var, hareketi
okullarýnda, iþyerlerinde
üniversitelerinde
örgütleyecek insanlara. Bu
hareketin gücünü yaratmanýn tek yolu.
Yaþadýðýmýz bir deneyim
var: Yunanistan'da büyük
savaþ karþýtý eylemleri
yaparken bunu þu þekilde
örgütledik: okullarda,
fakültelerde ya da iþyerlerinde gruplar vardý ve
bunlar savaþ karþýtý bir að
olarak aktiftiler, büyük an
geldiðinde arkadaþlarýna
ve yoldaþlarýna: "Tamam,
þimdi her yeri kapatalým
ve herkes sokaða çýksýn"
diyebilecek duruma
gelmiþlerdi. Bu hareketin
en geniþ kitlelere ulaþtýðý
dönemdi.

Türkiye'deki savaþ karþýtý
hareketin büyüdüðünü görmek
çok önemli
Dinos Ayiomamitis
Kýbrýs, Workers
Democrasy ve Stop The
War Coalition üyesi

Bu hareket Irak'taki iþgali
durdurma olasýlýðýný taþýyor
Ellisiv Ronglien, Polonya,
Savaþ Karþýtý Hareket

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

larýn tabandan harekete
katýlmalarý açýsýndan çok
önemli. Bir yandan somut
talepler için de önemli
mesela Türkiye'de Ýncirlik
askeri üssü var ve siz buna
karþý mücadele ediyorsunuz. Savaþýn bulunduðunuz yerdeki etkilerine
karþý yerel mücadele
etmelisiniz. Bana kalýrsa,
yerellerde kampanyalar
yapmak ve insanlarý aktif
hale getirmek çok güzel
fakat bazen de insanlarýn
kendilerinin büyük bir
hareketin parçasý olduklarýný fark etmelerini
saðlayacak merkezi etkinlikler ve tabii ki küresel
etkinlikler de gerekli.

Sizce küresel savaþ karþýtý
hareketin önemi nedir?
Bence yýllardýr insanlar
pasifti, olaylarýn gerçekleþmesine seyirci kalýyorlardý ve hiçbir þey yapamayacaklarýný düþünüyorlardý. Küreselleþme karþýtý
hareket, özellikle de savaþ
karþýtý hareket, yeni bir ruh
hali yarattý.15 Þubat 2003'te
milyonlarca insaný mobilize etti, bu tarihte savaþa
karþý yapýlan en büyük
eylemdi. Bu milyonlarca
insanýn bir þeyler yapabileceðini anlamasýný saðladý
ve onlara bunu sadece
kendilerinin deðil patronlarýn da anlayacaðýný gösterdi. Bu yüzden TIME
dergisinin kapaðýnda diyordu ki: ' Dünyada artýk iki
tane süper güç var bir
tanesi ABD diðeri ise
dünya kamuoyu'.

yerlerinde, üniversitelerinizde yerel kökleriniz yoksa küresel
büyük kampanyalar yapamazsýnýz. Ýnsanlarý
harekete geçirmek istiyorsanýz orada olmalýsýnýz. Ýþ
yerlerinizde, üniversitelerinizde savaþ karþýtý
birlikler kurmak için
oralarda çalýþma yürütmelisiniz. Ýnsanlara
hareketimizin önemini ve
neden Irak'taki savaþa
karþý, emperyalizme karþý
ve çevrenin yok edilmesine
karþý harekete geçmemiz
gerektiðini anlatmalýsýnýz.
Bu daha büyük etkinlikler
inþa etmenin tek yolu; onu
ilk önce kendi çevrenizde
inþa etmelisiniz.

Bu hareketi inþa ederken
yerel kampanyalarýn
önemi hakkýnda ne
düþünüyorsunuz?
Eðer mahallelerinizde, iþ
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-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum, iþçi
sýnýfýnýn üretim araçlarýna
kolektif olarak el koyup üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

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

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

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

sosyalist isci

SAYI: 242
6 Ekim 2005
1.000.000 TL
1 YTL

3 Aralýk'ta küresel eylem

K

Ýklim deðiþimine,
petrole, savaþa karþý
haydi sokaklara

atrina kasýrgasý New
Orleans'ý yerle bir
etti. Kasýrganýn
bilançosu aðýrdý.
Yüzbinlerce insan göç etmek
zorunda kaldý. Göç etmek
için imkanlarý olmayan fakir
ve siyah insanlardan
yüzlercesi öldü.

Afet deðil cinayet
Son on yýldýr dünya, fýrtýnalarý, selleri ve buna benzer bir çok hava olayýný çok
aðýr þekilde yaþýyor. 2004
yýlýnda Bangladeþ'in sular
altýnda kalmasý, sýcak hava
dalgasý yüzünden baþta
Fransa olmak üzere
Avrupa'da 35 bin insanýn
hayatýný kaybetmesi bunlardan bazýlarý. Bazý bilim
insanlarýna göre 2050 yýlýnda
bazýlarýna göre ise belki de
yarýn iklim deðiþikliðinde
geri dönülemez noktalara
gelinecek.

Petrol uygarlýðý
gezegeni mahvediyor
Birleþmiþ Milletler
21.yüzyýl için yaptýðý tahminlerde deniz seviyesindeki yükselmenin 88 cm.'yi,
küresel ortalama sýcaklýktaki
artýþýn ise 5.8 santigratý bulabileceðini belirtiyor. 1990
yýlýnda imzalanan Kyoto
protokolü ile ülkeler sera
gazý emisyonlarýný sýnýrlý bir
þekilde azaltmak yönünde
adým attýlar.

Ancak sera etkisi salýnýmýnda yüzde 36'lýk payla en
büyük yere sahip olan petrol
uygarlýðý ABD ve büyük
kömür rezervleri bulunan
Avustralya gibi bir dizi ülke
bu protokole imza atmamakta direniyor. Bütün
insanlýða ait olan dünyayý
kâr hýrsý ile kirletmekten hiç
çekinmiyorlar.

3 Aralýk'ta eyleme
Peki küresel kapitalizmin
bu tahribatýna dur demeyecek miyiz? Kyoto protokolü
gibi küresel ýsýnmayý
engelleme yönündeki sýnýrlý
bir adým bile ABD ve onunla
ittifak kuran ülkeler tarafýndan görmezden gelinirken,
görev bize düþüyor. Bunun
için ilk adýmý Avrupa Sosyal
Forumu hazýrlýk toplantýlarýnda attýk. ASF küresel
ýsýnma ve insan eliyle meydana gelen iklim deðiþikliklerine karþý küresel bir
direniþ çaðrýsý yaptý.

3 Aralýk 2005 günü
dünyanýn bir çok kentinde
küresel ýsýnmaya karþý
yürüyüþler ve mitingler
gerçekleþecek. Hedef, dünya
toplumunu olan bitenler
karþýsýnda bilgilendirmek,
küresel þirketler karþýsýna
kampanyalarýmýz ve
mücadelemizle dikilmek,
kar hýrsý ile yanýp tutuþan
küçük azýnlýða karþý büyük
çoðunluðu harekete geçirebilmek.

Küresel Isýnma Eylem
Günü Çalýþma Grubu
kuruldu
Bu çaðrýyla birlikte
Türkiye'de ilk adýmlar atýldý.
Ýstanbul'da ilgili örgütlerden
aktivistlerin yaný sýra bir çok
baðýmsýz aktivistin katýldýðý
bir toplantý gerçekleþti.
Toplantýda en baþta kampanyanýn inþasýnda asgari
müþtereklerde buluþulmasý
gerektiði vurgulandý.
Kampanyanýn bir örgütler

ittifaký olmamasý gerektiði,
katýlýmcýlarýn hepsinin
baðýmsýz kimlikleri ile katýlmalarýnýn ve kararlarýn
birkaç kurumun lideri
tarafýndan deðil bizzat
aktivisler tarafýndan alýnmasýnýn önemi belirtildi.
Kampanyanýn tüm platformlarýnda kadýnlarýn,
gençlerin ve aktivistlerin en
öne çýkmasýnýn önemli
olduðu özellikle vurgulandý.
Bir an önce Türkiye'de
sayýsýz inisiyatif, kurum ve
bireyin iklim deðiþikliðine
karþý harekete geçilmesi perspektifine kazanýlmasý çok
önemli. Kyoto
Anlaþmasý’nýn imzalanmasý
için 3 Aralýk’ta tüm dünyayla birlikte bizler de yýðýnsal
bir eylem örgütlemeliyiz.
Küresel ýsýnmaya karþý,
petrol uygarlýðýna karþý,
büyük þirketlere karþý bizim
de küresel bir þekilde diðer
dünya halklarýyla ayný anda
sokaða çýkmamýz bize güç
katacak.

Kyoto Anlaþmasý’nýn imzalanmasý için 3 Aralýk’ta
tüm dünyayla birlikte bizler de yýðýnsal bir eylem
örgütlemeliyiz. Küresel ýsýnmaya karþý, petrol
uygarlýðýna karþý, büyük þirketlere karþý bizim de
küresel bir þekilde diðer dünya halklarýyla ayný
anda sokaða çýkmamýz bize güç katacak

ÇAÐRI
Eylemler, Kyoto Protokolü'ne
taraf ülkelerin toplantýsýna paralel
düzenleniyor.
Ýklim felaketlerinin giderek daha
sýk kapýmýzý çaldýðý bu günlerde
uluslar arasý kamuoyunu harekete
geçirmek,küresel düzeyde iklim
deðiþikliði konusundaki sorunlara
dikkat çekmek ve Bush yönetiminin protokolü imzalamasý için
baský oluþturmak giderek daha da
acil bir hale geliyor.
Montreal'deki toplantýlar bu
konuda uluslar arasý düzeyde
harekete geçmek için önemli bir
olanak sunuyor.
EYLEM ÇAÐRISINA DESTEK VERÝN
"3 aralýk 2005'te, Montreal'de
Kyoto Protokolü Toplantýsý (28
kasým-9 aralýk 2005) sýrasýnda
düzenlenecek olan uluslararasý
eylem çaðrýsýný destekliyoruz.
"Bu eylemler ABD ve
Avusturalya'nýn Kyoto
Protokolünü imzalamasýný taleb
etmektedir.Eylemler,ayný zamanda
tüm ülkelerin mümkün olduðu
kadar hýzlý bir þekilde emisyonlarý
azaltmasýný,sera gazlarýnýn etkin
bir þekilde stabilize
edilerek,büyük bir tehdit haline
dönüþen iklim deðiþikliðinin
engellenmesini talep etmektedir.”
Çaðrýya destek vermek için
aktivizm@gmail.com adresine
kurumunuzun veya kiþi olarak
adýnýzý yazdýðýnýz bir mail atabilirsiniz.Desteðiniz,henüz eylem
aðýna katýlmamýþ olan kesimleri de
sürece katmamýza yardýmcý olacak.
3 Aralýk Küresel Isýnma Eylem
Günü Çalýþma Grubu

