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GÖSTERÝLER FRANSA’DA HÜKÜMETÝ SARSIYOR

FRANSA AYAKTA

Fransa’da saðcý hükümet iþçi sýnýfýna topyekun saldýrýnýn bir parçasý
olarak 26 yaþýndan küçük gençlerin
patronlar tarafýndan iþten
bütünüyle güvencesiz bir biçimde
atýlabilmelerini saðlayan bir yasa
çýkarmak istiyor.
Hükümet bu yasayý geçirirse
yeniliberalizm büyük bir zafer
kazanacak.
Ne var ki iþçiler ve daha sonra
onlara katýlan üniversite ve lise
gençliði bu yasaya izin vermek
istemiyor.
Fransa 2 haftadýr sokaklardaki
muazzam gösterilerle sarsýlýyor.
Birleþen iþçiler ve öðrenciler kararlý

bir biçimde direniyor. Fransa’da
bugün herkes 1968’in geri gelip

gelmediðini tartýþýyor.
Sendikalar Salý günü genel grev
kararý aldý. Bir günlük bir genel
grev yetersiz ama bir baþlangýç olabilir.
Herþey öðrencilerin liselileri
kazandýklarý gibi iþçileri de kazanýp
sokaða çekip çekemeyeceklerine
baðlý. Þimdilik bunun mümkün
olduðunu gösteren çok iþaret var.
Bir de ayný gün Ýngiltere’de 1.5
milyon iþçi emekli haklarý için greve
çýkýyor. Bu iki mücadelenin birleþmesi her iki ülkede de mücadelenin sýçramasýna yol açabilir.
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Demokrasi bir toplumda
haklar ve sorumluluklar
açýsýndan herkesin eþit
olmasýný gerektiriyor.
Birileri yasalar karþýsýnda
korunaklý olunca o
ülkede demokrasiden
bahsetmek mümkün
deðil.
Parlamenterler gibi devlet
memurlarý ve ordu mensuplarý da sivil yasalar
önünde açýkça yargýlanabilmeli. Bunun önünün
kesilmesi ortada saklanacak, halktan ve
adaletten gizlenecek
birþey var olduðunu
düþündürtüyor.
Ama herkesten önce
Anayasayý deðiþtiren,

seçilmiþ yöneticileri silah
zoruyla deviren, silah
zoruyla iktidarý gasp
eden, hükümetlere
muhtýralar veren darbeciler yargýlanmalýdýr. Eðer
geçmiþin darbecileri
yargýlanmaz ve hakettikleri cezalara derhal çarptýrýlmazlarsa yeni darbecilerin önü açýk olacaktýr.
Darbecilerle çeteler
arasýndaki yoðun iliþkiler
artýk herkes tarafýndan
biliniyor. Eðer Susurluk
ve Þemdinli’de uçlarý
açýða çýkan çeteler yok
edilmek isteniyorsa mutlaka bu çetelerin
tepeleri,- yani darbeciler
yargý önüne çýkarýlmalýdýr.

SAVAÞ KARÞITLARI 18 Mart günü bütün dünyada
sokaklardaydý. Dünyanýn bütün kýtalarýnda yüzden fazla
kentte yüzbinler ABD emperyalizminin Irak’ý iþgaline ve Ýran’a
saldýrma hazýrlýklarýna karþý ayaktaydý. Türkiye’de Küresel
Barýþ ve Adalet Koalisyonu’nun önderliðinde Ýstanbul, Ankara,
Ýzmir ve Adana’da gösteriler yapýldý.
Ayrýntýlý haberler için sayfa 10’a bakýnýz.
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“

“Müslüman nüfusun
sadece küçük bir azýnlýðý
protesto etti.”
4. Enternasyonal’in
Danimarka örgütü SAP’ýn
karikatür krizi üzerine
Kongre kararýndan.
“Bayan Selma Yakup’un
yazýsýný okudum. Öncelikle solcu bir yayýnýn
Müslümanlarý savunan ve
barýþa ve antiemperyalist
mücadeleye katkýlarýný
anlatan bir yazýyý nasýl
olup da bastýðýna
þaþtým.”
4. Enternasyonal’in
yayýný International
Viewpoint adlý internet
sitesine gelen bir mektuptan. (Selma Yakup’un
bu internet sitesinde
çýkan yazýsý Sosyalist
Ýþçi’de de yayýnlanmýþtý.)

“Ýnternet, korkaklarýn
insan karalama forumuna
dönüþtürülmüþtür.”
Genel Kurmay Baþkaný
Orgeneral Hilmi Özkök
“no comment (Ýngilizce
yorum yok)”
Kendisine Büyükanýt
hakkýnda yorumu sorulduðunda, Genel Kurmay
Baþkaný Orgeneral Hilmi
Özkök’ün cevabý
“Git önce kendi dilini
öðren sonra birþey iste. ”
Yaptýðý bir gezide bir
Kürt kadýnýnýn kendisi ile
Kürtçe konuþamaya
çalýþmasý üzerine
General Büyükanýt’ýn cevabý.
“Fast food”, “single
room, double room”,
“roof bar”, “loby”,
“saygýdeðer konuðumuz,
yanýnýzda nakit para ve
deðerli eþyalarýnýzý
‘resepsiyon’a baþvurarak
‘safe box’larýmýzda gönül
rahatlýðýyla muhafaza
edebilirsiniz.”
Ordu evlerindeki bazý
ilanlar. Aktaran Feyza
Hepçilingirler
“Git önce kendi dilini
öðren.”
General Büyükanýt

Tüm darbeciler yargýlanmalý
Kamuoyunda 'Þemdinli
iddianamesi' olarak bilinen
savcýlýk iddianamesi beklendik geliþmelere sahne
oluyor. Tam da kendisinden beklendiði gibi,
Genelkurmay Baþkanlýðý
suçlamalara konu olan
komutanlarýn yargýlanmasýna gerek olmadýðýný duyurdu.
Ama Genelkurmay
bununla yetinmedi ve
hükümete tehditler savurdu. Van Cumhuriyet
Savcýsý Ferhat Sarýkaya
hakkýnda soruþturma açýlmasýný daha önce
istemiþlerdi. Þimdi de
savcýnýn kendi baþýna
davranmadýðýný, arkasýnda
siyasi güçler bulunduðunu
öne sürüyor ve arkasýndaki
isimlerin açýklanmasýný
istiyorlar.
Hükümetin ve Baþbakan
Erdoðan'ýn bu konuda zorlanacaðý ortada. Çünkü
kendilerine dayatýlan
çözüm askere isim, yani bir
kurban vermek. Ordu bu
konuda kararlý olduðunu
çok açýk ilan ediyor.
Türkiye'de demokratikleþmenin önündeki en büyük
engel daima ordu olmuþtur. Ne zaman demokratikleþme yolunda en ufak bir

adým atýlsa daima silahlý
kuvvetlerin yüksek komuta
kademesi tehditler savurmaya baþlar.
Ordu her zaman kendi
içine kapalý, kimseye hesap
vermeyen, siyasete istediði
gibi müdahale eden ve
'gerektiðinde' darbe
yaparak yönetime el koyan,
otoriter bir kurumdur.
Tabii demokratik olmayan
ülkelerde. Geliþkin batý
demokrasilerinde ise ordu
hükümetlerin emrindedir
ve kafasýna estiðinde,
býrakalým darbe yapmayý,
siyasi konularda açýklamada dahi bulunamaz. Aksi
takdirde bunu yapan
komutan, rütbesi ne olursa
olsun, görevden alýnýr.
Oysa, týpký tüm 'muz

Türk-Ýþ'e baðlý sendikalarýn Ýstanbul þubelerinin
aldýðý kararla "Sosyal
Güvenlik ve Genel Saðlýk
Sigortasý'na (GSS)" karþý
18 Mart'ta Galatasaray
Lisesi önünden baþlayýp,
Taksim Gezi Parký’nda
basýn açýklamasý ile biten
gösteri düzenlendi.
Galatasaray Lisesi
önünde toplanan iþçiler
"Herkese saðlýk, sosyal
güvenlik hakký için birleþik mücadeleye"
pankartýnýn arkasýnda
yürüyüþe geçerek yol
boyunca "GSS'ye karþý
genel grev genel direniþ",
"Hükümet yasaný al baþý-

cumhuriyetlerinde' olduðu
gibi Türkiye'de de bunun
tam tersi geçerli. Bugüne
kadar ordunun dört kez
darbe yapabilmiþ olmasýnýn
nedeni de Türkiye'de
demokratik bir kültürün
henüz yeterince yerleþmemiþ olmasý.
Þemdinli olayýnda bu
durum bir kez daha kanýtlandý. Halkýn suçüstü
yakaladýðý bombacý katiller
asker çýktý. Sonra ordunun
iki numaralý adamý (bu
Aðustos ayýnda bir numara
olacak) bombacý katilleri
savundu. Cesur bir savcý
Kara Kuvvetleri Komutaný
Yaþar Büyükanýt dahil bazý
komutanlar hakkýnda bir
iddianame hazýrladý ve
ardýndan Genelkurmay'ýn

Türk-ÝÝþ yürüyüþü
na çal", "Saðlýk haktýr
satýlmaz", "Mezarda
emekli olmayacaðýz" sloganlarý atarak basýn açýklamasýnýn yapýlacaðý
Taksim Gezi Parký'na
geldiler.
Taksim Gezi Parký'nda
basýn açýklamasýný yapan
Türk-Ýþ 1. Bölge Temsilcisi
Faruk Büyükkucak, iþçilerin sendikalarýn tüm
uyarýlarýna raðmen AKP
'nin, IMF'nin talimatlarýný

yerine getirdiðini söyledi.
Tasarýlarla sosyal güvenliðin yok edilmek saðlýðýn
ve sosyal güvenliðin ticarileþtirilmek ve özelleþtirilmek istendiðini belirten
Büyükkucak, "Bugün
karþý çýkmamalarý durumunda yarýn geç olacaðýný" ifade etti.
TBMM'nin büyük bir
sýnav ile karþý karþýya
olduðunu belirten
Büyükkucak

Dünya bugün herzamankinden
daha zengin. Ýnsanlýðýn sahip
olduðu olanaklar bütün insanlýðýn refah içinde yaþamasýna
yetecek kadar çok. Buna raðmen
insanlýðýn büyük çoðunluðu aç ve
yoksul. En zenginlerle halk
arasýndaki fark uçurum.

Milletvekilleri IMF'nin
deðil halkýn, çalýþanlarýn
sesini dinlemelidir" dedi.
Ýstanbul Tabip Odasý
Basýn Sözcüsü Osman Öztürk de bir konuþma yaptý. 3 aydýr yasa tasarýsýna
karþý mücadele ettiklerini
söyleyen Osman Öztürk
"Bu yasayý deðil
Meclis'ten geçirmek akla
getirmek bile suçtur. Bu
ülkede 70 milyon insan
var. Akýllarýndan geçirdiklerini Meclis'ten geçirmelerine izin vermeyeceðiz" diye konuþtu.
Yaklaþýk 2000 kiþinin
katýldýðý gösteri sloganlarla sona erdi.

19 Mayýs Cuma
z Savaþ ve emperyalizm
z Küresel ýsýnmayý nasýl
durdurabiliriz?
zKürt sorununda çözüm
yollarý
20 Mayýs Cumartesi
z Kapitalizm sonrasý yaþam
z 21. yüzyýlda marksizm
z Sinema ve direniþ

Bugün eþitlik ve özgürlük için,
haklarýmýzý korumak için,
emperyalistlerin savaþ çýlgýnlýðýna karþý büyük bir hareket var.
Bu hareket bir yandan mücadele
ediyor, direniyor, diðer taraftan
da tartýþýyor.
Marksizm 2006 iþte böyle bir
tartýþma platformu. Gelin, katýlýn
yeni bir dünyayý birlikte kuralým...

tehditleri gelmeye baþladý.
Bu durum önümüzdeki
dönem boyunca bir süre
daha gündemde kalacak.
Ve çok büyük olasýlýkla,
olan komutanlara deðil,
savcýya ve kurban olarak
verilecek olan bir ya da
birkaç siyasetçiye olacak.
Çünkü Türkiye solu darbecilerin yargýlanmasý için
hiçbir zaman gerçek kampanyalar yapmýyor.
Örneðin, 12 Eylül 1980
darbesini yapmýþ olan beþ
general bugüne kadar
yargýlanabilmiþ olsaydý,
bugünün darbeci mantýklý
ve darbeci aðzýyla konuþan
generali Yaþar Büyükanýt
böyle pervasýz olamazdý.
Kenan Evren daha önceden
yargýlanmýþ, halka hesap
vermiþ ve hapse týkýlabilmiþ olsaydý, bugün televizyonlara çýkýp
gözümüzün içine baka
baka "piþman deðilim,
þimdi olsa gene yaparým.
Elim bile titremedi" diye
konuþamazdý.
Bu darbecileri susturmanýn tek yolu, onlar
aðzýný her açtýðýnda sokaða
çýkýp darbecilere karþý
geniþ, yaygýn, kapsamlý ve
somut talepleri olan kampanyalar örgütlemektir.

21. YÜZYILDA

21 Mayýs Pazar
z Ýslamafobi ve antiemperyalist mücadele
z Antikapitalist hareketin
geleceði ve yeni sol

SOSYALÝZM

Ayrýntýlý bilgi için:
0536 - 335 10 19
marksizm2006@hotmail.com
DSÝP Ýstanbul il örgütü tarafýndan düzenlenmektedir

MARKSÝZM 2006

HAFTASONU
19-2
20-2
21 mayýs
ÝSTANBUL

Kýsa
haberler

301’den ceza
IHD Ýstanbul Þube
Baþkaný Eren Keskin 4
yýl önce Almanya’da
yaptýðý bir konuþmada
“orduya hakaret ettiði”
iddiasý ile 301. maddeden dolayý 10 ay hapse
mahkum oldu. Eren
Keskin’in cezasý 6 bin
YTL para cezasýna
çevrildi.
Eren Keskin Avukat
arkadaþlarý ile kurduðu
Gözaltýnda Cinsel Taciz
Ve Tecavüze Karþý
Hukuki Yardým
Bürosu'na baþvuran bazý
kadýnlarýn kendilerine
tecavüz edenler arasýnda asker ve polislerin de
bulunduðunu söylediklerini ve kendisinin
bunu tekrarladýðýný
söyledi.
Konuþmasýný yazý
konusu yapan Fatih
Altaylý aleyhine hakaretten dava açan Keskin
2000 YTL tazminat istedi. Mahkeme Keskin’i
“kýsmen suçlu” bularak
Fatih Altaylý’ya 500 YTL
ceza verdi.
Fatih Altaylý köþesinde
“Bu kadini ilk
gördügüm yerde cinsel
tacizde bulunmazsam
namerdim " demiþti.
Temyiz mahkemenin
kararýnda ýsrar ederse
Eren Keskin para cezasýný ödemeyerek hapiste
yatacaðýný açýkladý.

ASF Atina’da
Bu sene Avrupa Sosyal
Forumu 4-7 Mayýs tarihleri arasýnda Atina’da
toplanacak.
Atina Sosyal Forumu
çok önemli bir dönemeçte toplanýyor. Bir
yanda ABD Ýran’a
saldýrmaya hazýrlanýyor.
Savaþ karþýtý hareket bu
saldýrý hazýrlýðýna karþý
kendi hazýrlýklarýný ve
eylem programýný
tartýþacak.
Diðer yandan ise yeni
liberalizmin saldýrýlarýna
karþý direniþ geliþiyor ve
güçleniyor. Fransa’da
yaþananlar, 68 ruhunun
geri geliyor olmasý
Sosyal Forumu daha da
önemli kýlýyor.
Antikapitalist
hareketin bu önemli
buluþmasýna katýlabilmek için Türkiye
Sosyal Forumu’ndan,
Karakedi’den ve DSÝP
bürolarýndan bilgi alabilirsiniz.
0537 354 29 39
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Solda bir zamandýr bazý
çevreler savaþ karþýtý
hareketin bittiðini, hiç
deðilse gerilediðini iddia
etmekteler ve bu nedenle
yeni liberalizme karþý
mücadelenin öne çýkmasý
gerektiðini anlatmaktalar.
Yeni liberalizme karþý
mücadele daima gerekli.
Zaten anti kapitalist bir
içeriðe sahip olmayan bir
anti-emperyalist mücadele
ciddi bir eksiklik taþýr.
Ancak savaþ karþýtý
hareketin bittiði, büyük
ölçüde gerilediði iddiasý
çok yanlýþ. Yukarda
Fransa’daki öðrenci eylemleri ile ilgili BBC televizyonunun sitesinde yayýnlanan 6 fotoðraftan birisi
var. 6 fotoðrafýn 5’inde,
yukarýdaki fotoðrafta da
olduðu gibi Peace (Barýþ)
bayraklarý var.
Öðrencilerin yeni liberalizme karþý
mücadelelerinde en önde
gelen sembol savaþ
karþýtlýðý. Fazla yoruma
gerek yok.

BAÞYAZI
Ýþçi sýnýfý
geliyor mu?
Yeni hareketten her bahsettiðimizde
iþçi sýnýfýnýn henüz mücadele sahnesine
çýkmadýðýný da vurguluyorduk.
Gerçekten de dünyanýn dört bir yanýnda
çok heyecan verici geliþmeler yaþanýrken
örgütlü iþçi sýnýfý henüz harekete
geçmemiþ durumda. Ýþçi sýnýfýnýn zaman
zaman sahneye çýktýðý ve her
hareketlendiðinde mücadeleye baþka bir
boyut kattýðý tek alan ise Latin
Amerika’ydý.
Þimdi Fransa’da yeni bir geliþme ile
karþý karþýyayýz. Ýþçi sýnýfý ile gençlerin
birliðini, ortak mücadelesini görüyoruz.
Ýþçiler bir süredir baþbakan Dominique
de Villepin hükümetinin son saldýrýlarýna
karþý mücadele ediyorlardý. Fakat 2 hafta
önce üniversite öðrencileri de üniversiteleri iþgal ederek mücadeleye
katýldýlar.
Villepin’in yeni yasasýna karþý direniþ
bir anda büyük bir sýçrama gösterdi. Bir
anda gösterilerin boyutlarý katlandý ve
direniþ ruhu hýzla bütün Fransa’ya
yayýldý.
Yüzbinlerce üniversite öðrencisinin
dinamizmi kýsa zamanda lise öðrencilerini de etkiledi ve bu kez binlerce lise,
öðrenciler tarafýndan iþgal edildi.
Þimdi banlieue’nün yoksul ve iþsiz göçmen iþçi kökenli gençleri de harekete
katýlýyorlar. Hareket artýk baþdöndürücü
bir hýza ve etkinliðe sahip.
Fransa’da yaþanan yeni bir 68 olabilir.
Bu durumda hareketin bu boyutunun
sadece Fransa’da sýnýrlý kalacaðýný
düþünmemek gerekiyor. Zaten daha þimdiden biraz tesadüfle de olsa Ýngiltere’de
ki 1.5 milyonluk grevle Fransýz genel grev
çakýþtý. Yakýnda iþçi sýnýfýnýn baþka yerlerde de öne çýkmaya baþladýðýný görebiliriz. Var olan hareketle birleþtiðinde ise
bu önlenemez bir güç olacaktýr.
Kimse yanýlmasýn. Fransa’da yeni 68
henüz baþlamadý. Ýþçi sýnýfý henüz bütün
gücü ve etkinliði ile tarih sahnesine çýkmadý. Gördüklerimiz sadece bir
baþlangýç. Eðer gerisi gelirse önümüzdeki dönemde yaþayacaklarýmýz nefes kesici olabilir.
Bize düþen bu yeni döneme hazýrlanmaktýr. Hareketin önünü týkayan herþeyi
kenara çekmek ve hareketin örgütlenmesini kolaylaþtýrmak temel görevimiz.
Sonrasý, birlikte yaþayacaðýmýz, birlikte
içinde yer alacaðýmýz bir büyük
mücadele dalgasý olacak.
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Kürt Konferansý
amacýna ulaþtý mý?
Rýfat ALAN
Helsinki Yurttaþlar Derneði tarafýndan düzenlenen Kürt Konferansý,
Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'nin
Dolapdere'deki kampüsünde 11-12
Mart tarihlerinde gerçekleþti.
Konferansta, azýnlýk kavramý, kimlik
haklarý, medya ve Kürtler, milliyetçilik, Kuzey Irak dâhil toplam dokuz
baþlýk altýnda yaklaþýk 50 ayrý sunuþ
yapýldý.

Neden hep ayný çaðrý yapýlýyor?

Konferansa, Demokratik Toplum
Partisi Eþbakaný Ahmet Türk, yazar
Þeyhmus Diken, Ýsmail Beþikçi, Doç.
Dr. Mithat Sancar, gazeteci Amberin
Zaman, avukat Rojbin Tugan, Prof.
Dr. Baskýn Oran, Doç. Dr. Mesut
Yeðen ve gazeteci Celal Baþlangýç gibi
isimler katýldý.
Kürt sorununda bir konferans
toplanmasý, birkaç sene önce, týpký bir
Ermeni Konferansý düzenlemenin
imkansýz olmasý gibi bir imkansýzý
baþarmaktýr. Ama bu baþarýnýn altýnda
yatan açýk bir gerçek görmezden
geliniyor.
Bugün bir Kürt Konferansý düzenlenebildiyse, bu Kürt halkýnýn
mücadelesi sayesinde gerçekleþti.
Bugün "Kürt" sözcüðü, "Kürt sorunu"
deðerlendirmesi baþbakanlýk
düzeyinde kullanýlabiliyorsa, bunu
Kürt hareketine borçluyuz.
Kürt konferansýný düzenleyenleri
cesaretlerinden ötürü tebrik edebiliriz
ama konferansýn esas içeriðinin
"PKK'ye silah býrakma" çaðrýsý yapmak üzere örgütlenmiþ olmasý ve bu
çaðrýnýn da Kürt hareketinin an
gövdesi olan Demokratik Toplum
Partisi (DTP) konferansýn uzaðýnda
tutularak örgütlenmiþ olmasý, konferansý düzenleyenlerin cesaretlerinin
içinin boþ olduðunu da göstermekte.

Sadece DTP eþbaþkaný Ahmet Türk'ün
konuþmacý olmasý bu durumu
deðiþtirmiyor. Konferansa katýlan
konuþmacýlardan Mesut Yeðen'in BÝA
Haber Merkezi'ne konferansla ilgili
yaptýðý þu açýklamaya katýlmamak
mümkün deðil: "Benim de konferansta
dile getirdiðim gibi DTH'yi dýþlama
görüþü egemendi. Bence bu yanlýþ.
DTH dýþýnda bir adres aranmasý yanlýþ. Beyan edilen fikirlerin çok orijinal
olduðunu söylemek mümkün deðil."
Konferans boyunca sýk sýk PKK'nin
silah býrakmasý yönünde çaðrýlar
yapýldý. Bu konferansta gösteriyor ki,
Kürt sorunu, PKK'nin silahýna
indirgenmiþ durumda.
Böyle bir konferansta en sýk yapýlan
çaðrý bu olunca da, yine Mesut
Yeðen'in söylediði þu manzarayla
karþýlaþýlýyor: "Konferans sýrasýnda
zaman zaman Türkiye'de Kürt meselesinin oluþumuna katký yapan aktörleri mi konuþuyoruz yoksa Kürt
hareketinin kusurlarýný mý konuþuyoruz diye düþünmekten kendimi alamadým."

Ýki ayrý çözüm

Aylar önce Aydýnlar Giriþimi'nin,
sonu baþbakanla Kürt sorununu
görüþmeye kadar ulaþan adýmýndan
sonra, PKK'ye silah býrakma çaðrýsý
yapmak bir moda oldu. Hâlbuki
aydýnlarýn attýðý adým, eksiklikler
taþýsa da, önce Kürt hareketine
seslenerek, sorunun en önemli kaynaðý gibi PKK'yi gösterse de, aný
yakalayan, hükümeti adým atmaya
zorlayan, Kürt sorununun yaygýn bir
biçimde tartýþýlmasýna neden olan,
Kürt hareketinin tüm liderliðinin
eleþtirel de olsa destek verdiði çok
önemli bir adýmdý.
Son yapýlan Kürt konferansýnýn ayný
çaðrýyý tekrar etmesi ise, "taklitlerinden sakýnýnýz" reklâmýný akla

getiriyor.
Sakýnmalýyýz; çünkü bu yaklaþýmdan
Kürt sorununda, Kürt halkýnýn çýkarlarýný koruyan, Kürt yoksullarýnýn
taleplerini kazanmayý hedefleyen bir
çözüm çýkmaz. Ýki de bir "PKK silah
býraksýn" demek, bütün kusuru Kürt
hareketine yýkmaktýr.
Þemdinli'de bombalarý Kürtler
atmadý.
Yaþar Büyükanýt'ý yargýlanmaktan
koruyan Kürtler deðildi.
3 bin faili meçhulün sorumlusu
Kürtler deðil.
Kocaman bir savaþ aygýtýný Kürtler
yönetmiyor.
Kirli savaþtan rant elde edenler
Kürtler deðil.
Savaþ isteyen taraf da Kürtler deðil.

Kürtler barýþ istiyor

Kürtler barýþ ortamýnýn geliþmesi için
adým atmaya açýk olduklarýný sýklýkla
ifade ediyorlar. Kürt hareketinin içinden, geçtiðimiz haftalarda DTP'den
yapýlan açýklamada olduðu gibi, "silah
býrak" çaðrýsý da yapýlýyor.
Diyalog ve çözüm arayýþlarýna
tümüyle açýk bir hareket.
Kürt Konferansý'ndan yansýyan bazý
konuþmalar ise Kürt hareketinin asýp
kesen, herkesi öldüren, kadýnlarý
konuþturmayan savaþýn esas sorumlusu olarak yansýtýyor.
Öyleyse "Öcalan irademdir" kampanyasýna neden 2 milyon kiþi imza
verdi?
Öyleyse Newruz'da 1 milyona yakýn
insan neden sokaklara çýktý?
Bu milyonlar dikkate alýnmayacak
mý?
Nedeni basit: Kürt sorunu, siyasi bir
sorundur ve yýllardýr mücadele eden
Kürt halký çözümün siyasal olacaðýný
herkesten daha iyi bilmektedir.
Bize düþen Kürt halkýna yardýmcý
olmaktýr.

HABERLER
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Halâ gizli yönetiyorlar
20 Mart tarihli gazetelerin ve TV
haberlerinin ana gündemlerinden
biri Milli Güvenlik Siyaset Belgesi
(MGSB) oldu. Ülkenin en büyük
gazetesi Hürriyet "Gizli anayasa
tamam" baþlýðýný attý.
Bir ülkede gizli bir anayasa olabilir
mi? Olursa uygulanabilir mi?
Anayasa bütün yurttaþlarýn onayýna
muhtaç deðil midir? Peki bu onaya
ihtiyaç duymadan "gizli bir anayasa"
hazýrlayanlar kimler: MGK üyeleri,
yani, daha yeni sivilleþtirilen bir
MGK Genel Sekreteri ve aðýrlýklý
olarak askerler.
MGSB aslýnda yasal olarak geçerliliði bulunmayan bir belge. Ordu
hükümetlere 'tavsiye'de bulunmak
istediðinde böyle belgeler hazýrlýyor,
bunu bakanlar kuruluna gönderiyor,
kurul inceliyor ve onaylýyor ya da
onaylamýyor. Ama Türkiye'de
bugüne kadar onaylanmamýþ bir
MGSB yok. Çünkü bu ülkenin yönetiminde askerler halâ aðýrlýklý bir role
sahip.
Son MGSB aslýnda 24 Ekim 2005'te
bakanlar kuruluna gönderilmiþ ve
Aralýk 2005'te de aynen kabul edilerek kuruldan geçmiþ. Peki kabul
edildiðini biz, yani bütün ahali ne
zaman öðreniyoruz: 20 Mart 2006'da!
Onayýmýz zaten beklenmiyor da bari
zamanýnda haber verin be kardeþim.
'Yeni' MGSB'de hükümetten uygulamasý istenenlerin baþýnda irtica ve
bölücülüðe (ve nedense aþýrý sola)
karþý mücadele etmek geliyor. Daha
önce irticacý olduðu için hapse atýlan
Baþbakan þimdi irticaya karþý
mücadele edecek.
Kürt sorununda en ufak bir
demokratikleþme adýmýna taham-

mülü olmayan ordu, yine bölücülük
masalýyla, bu adýmlarýn önünde yýlmaz bir set olacaðýnýn mesajýný vermeyi ihmal etmiyor. Zaten Þemdinli
ve sonrasýnda da bunu açýkça ilan
etmiþ oldular. "Tek dil, tek bayrak,
tek millet, tek devlet" ile özetlenen
ýrkçý milliyetçiliðe aynen devam
edilirken bir de arkasýna "etnik
temelli deðiliz" komedisi ekleniyor.
Kýbrýs'ta kalýcý barýþýn önündeki en
büyük engelin de yine ordu olduðu
yeni MGSB'den anlaþýlýyor. Çünkü
Kýbrýs'ta askeri varlýðýn sürdürülmesi
konusundaki kararlýlýk okunuyor.
Yaný sýra Yunanistan'a yönelik yüz
yýllýk düþmanlýk sürüyor, karasularýný 12 mile çýkarmalarý savaþ
nedeni olarak ilân ediliyor.
Daha önceki belgede yer alan aþýrý
saðýn tehdit olmasýnýn ortadan kalktýðý söylenirken, garip bir biçimde,
aþýrý sol tehdit olarak gösteriliyor.
Siyaset sahnesinin son 10 yýlýna þöyle
bir göz atan herhangi biri "Acaba
baþka bir ülkenin aþýrý solundan mý
söz ediliyor?" diye sormaktan kendini alamaz, çünkü ortada solun ne

aþýrýsý ne ýlýmlýsý var.
Ama aþýrý sað var. Trabzon
papazýný vuruyor, ülkenin
bütününde mafyatik iliþkileri
sürdürüyor, okullarda öðrencilere
satýrlarla saldýrýyor, Ermeni
Konferansý'ný, 6-7 Eylül sergisini
basýyor, her yýl 50 bin adet Kavgam
kitabý alýp okuyor, vb.
Dikkat çekmeyen ama çok önemli
olan iki nokta daha var MGSB'de.
Birincisi doðrudan Amerikan
yalakalýðý. ABD ile iliþkilere
methiyeler düzüldükten sonra, ABD
lehine kamuoyu oluþturulmasý
isteniyor. Daha dolaylý Amerikan
yalakalýðý ise Irak ve Ýran'ýn Türkiye
için risk olduðunu söylemekle
yapýlýyor.
Bu son iki madde hükümetin Ýran'a
saldýracak olan ABD'nin yanýnda yer
alacaðýnýn sinyali aslýnda. Þimdiden
Ýran tehlike olarak gösteriliyor ki
kamuoyunda %90'lara varan ABD
düþmanlýðý eritilebilsin. Halk düþmanlýðý belgesi olan MGSB'nin belki
de güncel olarak en çok teþhir
edilmesi gereken maddesi bu.

faturalarýnýn da devlet
okullarý ile ayný olmasý
saðlanacak. Parasýz olduðu
iddia edilen devlet
okullarýna kayýt yaptýrýken
zorla “katký” adý ile para
alýnan öðrenciler ortada
dururken, devlet okullarý
yakýt, gerekli malzeme
bulamazken devlet özel

Komplo teorileri
TÝSK ve Marks

TÝSK'in öbür
dünyayla pazarlýðý
Türkiye Ýþveren Sendikalarý
Konfederasyonu (TÝSK) zaman
zaman çok önemli açýklamalar yapýyor. 12 Eylül 1980'de Kenan Evren liderliðindeki askeri darbeden hemen
sonra, o zamanki TÝSK baþkaný iþçilerle dalga geçerek "Þimdi gülme
sýrasý bizde" açýklamasýný yapmýþtý.
TÝSK baþkaný olmak için bazý
enteresan özelliklere sahip olmanýz
gerekiyor. Bu da yetmez bu enteresan özelliklerinizi arada sýrada kanýtlamanýz bir zorunluluk.
TÝSK'in "Sosyal Politika ve Ýstihdam Raporu"nun yayýnlanmasýyla

Oscar ödülünü Crash adlý filme kaptýran ama buna raðmen 8 dalda gene de Oscar kazanan Brokeback Daðý adlý
film Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn Film Denetleme Alt
Kurulu tarafýndan sansüre uðradsý. Kurul’un kararý ile
iki eþcinsel kovboy arasýndaki iliþkiyi anlatan Brokeback
Daðý’ný 18 yaþýndan küçükler seyredemeyecekler.

“Bari böcekleri rahat býrakýn!”
Pentagon'a baðlý
Amerikan savunma sistemleri üzerine projeler
geliþtiren DARPA; yeni bir
projesini duyurdu. Bu
proje; kelebek ya da
yusufçuk gibi böceklerin
koza evresindeyken vücutlarýna elektronik devreler
eklenerek; yön kabiliyetlerini kontrol altýnda tutmayý ve bu böcekleri ajan
olarak kullanmayý amaçlýyor. Böceklerin çeþitli
kimyasallarý algýlayýp,
merkeze iletmeleri
öngörülüyor. Böcek türlerini androide çevirmeyi
hedefleyen bu proje için

Darpa'nýn tek kaygýsý iþe
yarayýp yaramayacaðý.

Böcekler: "Savaþma
seviþ!"

Þimdiye kadar yapýlan
denemelerde böceklerin
çiftleþme duygusu aðýr
bastý ve çiftleþmek için
Amerikan ordusundan
firar ettiler! BBC'nin
görüþtüðü bilim insanlarýnýn görüþü ise projenin
"saçma sapan" olduðu
yönünde. Soðuk savaþ yýllarýnda kurulan Darpa'nýn
bu "saçma sapan" araþtýrmalar için ayrýlmýþ bütçesi
ise 2 milyar dolar.

Ýngiliz ordusunda bir "fire" daha

Paralý eðitime devlet desteði
Bakanlar Kurulu’nun
TBMM’ye sunmaya hazýrlandýðý Özel Öðretim
Kurumlarý Yasa Tasarýsý’na
göre özel okullarda
okuyan öðrencilere 1000
YTL tutarýnda para
yardýmý yapýlacak.
Ayrýca özel okullarýn
elektrik, su ve doðal gaz

Brokeback Daðý filmine
18 yaþ sýnýrý

okullara öðrenci baþýna
1000 YTL yardým veriyor.
Bunun adý sadece özel
eðitimi teþviktir.
Öte yandan devlet
okullarýnnda çalýþan öðretmenlere ayný zamanda
özel okullarda da öðretmenlik yapmanýn kapýsý
açýlýyor.

açýklamalarda bulunan bugünkü
baþkaný Tuðrul Kutadgobilik,
hükümete bir dizi uyarý çekti. Bu
uyarýlarý yaparken iþin içine peygamberi de karýþtýrdý:
"Bizim rekabetimizi kýrýyorsa, istihdamýmýzýn önüne geçiyorsa deðil
AB'nin, yüce Peygamber'in talimatý
dahi olsa pazarlýða açarýz ve konuþuruz."
Bunlar dobra sözler. TÝSK raporu
sadece dobra dobra konuþmakla
kalmýyor, AKP hükümetini sert bir
biçimde eleþtiriyor da.
AB sürecinde, hükümetin sanayi ve
ekonomiye az yük getirmesi gerektiðini, sermayenin rekabet gücünü
zayýflatacak yüklerin geciktirilmesinin çok önemli olduðunu ilan
ediyor.
Basýna Türkiye'de en önemli sorunun istihdam sorunu olduðunu açýklayan TÝSK baþkaný, kendini tutmayýp, "keþke komünist olsaydýk"
diyerek, peygamberden komünizme
doðru balýklama dalýþ yapýyor.
Açýklamanýn biraz ilerisinde dünya
devrimi talep edeceðini sandýðýmýz

KESK’e baðlý Eðitim Sen
devlet okularýnda büyük
bir öðretmen açýðý varken
öðretmenlerin özel
okullara teþvik edilmesinin
devlet okullarý aleyhine
büyük bir haksýzlýk
olduðunu vurguluyor.
Yeni yasa paralý eðitime
devlet desteði veriyor.

Kutadgobilik, baklayý aðzýndan
çýkarýyor: "Sosyal politika konusunda gereksiz taahhütlerde bulunulmasýn."
Adý geçen raporda iþ güvenliði,
toplu iþten çýkarmalarda bilgilendirme, azami haftalýk çalýþma
süresi, yýllýk ücretli izin sürelerinin
yeniden gözden geçirilmesi gibi
baþlýklar yer alýyor.
TÝSK'in yarattýðý bütün bu
gürültünün altýnda, temel problemi,
rekabet güdüsü. Sermaye, güçlü rekabet istiyor. Rekabette avantajlý konumda olmak istiyor. Küresel
pazarlarda ciddiye alýnmak istiyor.
AKP hükümetinden ricasý bu.
Bu yüzden, patronlar ayný raporda
AKP'yi esas ödevini yapmaya, yani
AB'ye dahil olmak için gereken
düzenlemelerden baþka hiçbir iþle
uðraþmamaya davet ediyor.
Ayný basýn açýklamasýnda
Peygamberle pazarlýktan, komünist
olmaktan söz eden Kutadgobilik,
hýzýný alamayýp bu sefer de "AB
Türkiye için milli bir davadýr" diyerek
milliyetçilik de yapýyor.

Ben Griffin, Baðdat'ta geçirdiði üç ayýn ardýndan
gördüklerine daha fazla katlanamayacaðýný söyleyerek ordudan ayrýldý. Griffin'in ayrýlmasýyla ilk kez
bir SAS komandosu ordudan ayrýlýyor. Griffin; koalisyon güçlerinin "düzinelerce yasadýþý eylemine"
tanýk olduðunu söylüyor ve askerlerin Iraklýlarý
"undermenschen" (Nazilerin, aþaðý ýrk olduklarýna
inandýklarýna söyledikleri, yarý-insan anlamýndaki
terim) olarak gördüklerini söyledi.
Ayrýca, Griffin " Demokrasi'ye inanýyorum ve yanlýþ
olduðunu düþündüðüm þeyleri anlatacaðým. Biz,
Ortadoðu'daki durumu daha istikrarsýz hale getiriyoruz. Bu sadece yanlýþ deðil, ayný zamanda büyük bir
askeri facia. Saddam sonrasý için bir plan yoktu; bu
sonu olmayan bir oyun" dedi.

Avrupa Birliði'nin patronlar kulübü
olduðunu söyleyenlere inanmayanlar, TÝSK raporuna, baþkanýnýn yaptýðý açýklamalara bakabilirler.
Kutadgobilik, hýzýný alamayýp, "Türk
sanayisinin rekabet gücüne" mani
olunmamasýný, olunursa fena olacaðýný, Peygamberle bile pazarlýk
yapýlacaðýný anlatýyor.
Türk sermayesinin rekabet
gücünün, Türkiye iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýyla hiçbir doðru orantýsý yok.
Sermayenin rekabeti bazen askeri
darbeleri, bazen esnek çalýþmayý,
bazen iþ sürelerinin uzatýlmasýný, yýllýk izinlerin sürelerinin kýsýtlanmasýný
gerektirebilir. Ücretlerin geriletilmesini, sýfýr zamlarý gerektirebilir.
TÝSK raporu, Alman devrimci Karl
Marks'ýn yüz elli yýl önce söylediði,
sermayenin dini imaný, peygamberi
de Musa'sý da birikimdir, birikim için
birikimdir sözünün bugün hala ne
kadar geçerli olduðunu bir kez daha
kanýtlýyor.
Mustafa METÝN

Çernobil felaketinin 20. yýlý

Çernobil’i
unutma
26 nisan,
çarþamba
Ýstiklal
caddesinde
insan zinciri
KÜRESEL EYLEM
GRUBU
0535

439 21 93

DÜNYA
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Ýngiltere’de
1.5 milyon iþçi
greve gidiyor
28 Mart Salý günü
Ýngiliz iþçi sýnýfý tarihinde
yeni bir dönemin
baþlangýcý olabilir. 28
Mart’ta emeklilik grevi
diye bilinen eyleme 1.5
milyon iþçi katýlacak.
Ýyi bir tesadüf olarak
Fransa’daki genel grev
de ayný gün gerçekleþiyor. Eðer Ýngiltere’deki
grev de Fransa’daki gösteriler gibi militan ve
isyankar olursa çok etkili
olacak.
Ýngiliz iþçiler için ayný
gün Fransa’da da genel
grev olacak olmasý çok
önemli bir duygu.
Ýngiltere’deki genel
greve belediye çalýþanlarý
katýlacak ama katýlýmýn
çok daha geniþlemesi
mümkün.
Büyük olasýlýkla
Ýngiltere’de ki en büyük
kadýn grevi olacak ve
gene büyük olasýlýkla
1926 genel grevinden
sonraki en büyük iþçi
grevi olacak.
Eðer belediye iþçileri
emeklilik haklarýný korumayý baþarabilirlerse bu
hem özel sektörde hem
de kamuda birçok baþka
iþkolunda da emeklilik
için grevlerin ve
mücadelelerin yaþanmasý
anlamýna gelebilir.
Halk iþçilerin mücadelesinin yanýnda tutum
alýyor ve kazanmak için
denemelerini destekliyor.
Belediye iþçileri kampanya için çalýþmaya
baþladýklarýnda halk iþçileri desteklediðini açýkça
belirtiyordu.
Bu grev büyük
mücadelelerle
kazandýðýmýz haklarýn
kolayca elimizden alýnamayacaðýný göstermiþ
olacak. Özellikle de
hükümet zenginler için
vergileri düþürürken ve
savaþ ve iþgal için milyarlar ayýrabilirken.
Temizlik iþçileri,
okullardaki aþçýlar,
yardýmcý öðretmenler ve
yüzbinlerce baþka insan
emekli olabilmek için 5
yýl daha beklemek zorundalar.
Hükümetin çýkarmaya
çalýþtýðý yeni yasaya göre
yerel yönetimlerde
çalýþanlar 60 yaþýna
geldiklerinde eðer 25 yýl
çalýþmýþlarsa emekli olabilecekler.
Ýþçiler arasýnda yapýlan
oylamalarda büyük
çoðunluk grevden yana
oy kullandý.
830 bin üyesine oy kullandýrtan UNISON
sendikasýndan sadece bir
kaç yüz üyesine oyu kullandýrtan Eðitim
Psikologlarý Derneði’ne
kadar grevden yana oy

kullananlar yüzde 81’di.
Öte yandan bir çok
sendika son zamanlarda
büyük bir hýzla yeni üye
kazanýyor. Yeni üye olanlar greve evet oyu veriyorlar.
Grev sadece yerel yönetimleri etkilemeyecek.
UNISON 6.280 iþverene
karþý iþçilerinin oyunu
talep etti.
Grev okullarý, yüksek
eðitimi, paralý geçiþ olan
köprüleri, çevre kurumlarýný ve daha önce yerel
yönetimlere baðlý olan
birçok özelleþtirilmiþ
kurumu kapsayacak.
28’inden sonra
Ýngiltere’de yeni ve daha
büyük grevlerin baþlamasý olasýlýðý büyük.
Þimdiki plana göre bazý
bölgelerde belirli günlerde sürekli grev yapýlacak. Bazý daha küçük
iþletmelerde ise süresiz
greve baþlanacak.
Ancak emekli haklarýna
saldýrmakta çok kararlý
olan bu hükümetin tutumunu deðiþtirmek o
kadar da kolay deðil. Bu
nedenle gerekli olan,
grevin temposunun hýzla
yükselmesi. Haftada 2, 3
güne çýkmasý.
4 Mayýs’da yapýlacak
yerel yönetim seçimlerinde grev yapýlmasý
olasýlýðý da var.
28 Mart’ta grevin yaný
sýra büyük gösteriler de
olacak. Ýþçiler hükümetin
yaný sýra sendika liderlerine de mesajlar yollayacaklar ve kazanmak için
mücadeleye baþladýklarýný anlatacaklar.
Sendika liderlerine Ýþçi
Partisi Hükümetini
istikrarsýzlýða sürükleriz
diye mücadeleden çekilme þansý verilmemeli.
Sendika liderlerine Ýþçi
Partisi Hükümeti için
deðil temsil ettikleri iþçiler için mücadele etmeleri
gerektiði hatýrlatýlmalý.
Baský yapýlmalý.
Ve eðer sendikacýlar
üyelerini doðru dürüst
temsil etmezlerse iþçilerin bu kez kendi
örgütlülüklerini oluþturarak harekete geçmeleri
büyük bir olasýlýk.
Ýþçiler emekli haklarýný
kýsýtlayacak hiç bir öneriyi kabul etmemek
konusunda oldukça
kararlý.
Kazanmak, emeklilik
haklarýný korumak için
yýðýnsal bir birlik gerekli.
Ýngiliz iþçiler “eðer
Fransýz iþçilerin ve
öðrencilerin kararlýlýðýna
sahip olursak kazanýrýz”
diyorlar.
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ETA silah býraktý
Ýspanya’nýn Bask bölgesinin baðýmsýzlýðý için
mücade eden ETA kalýcý
bir silah býrakma ilan etti.
ETA adýna açýklamayý
yapan ve açýklamalarýný bir
Bask radyosuna yollayan
yüzü maskeli ETA temsilcileri silah býraktýklarýný ve
bu kararlarýnýn kalýcý
olduðunu ilan etti.
ETA’nýn uzun süredir
devam eden silahlý mücadelesi bugüne kadar 800
insanýn ölümüne neden
olmuþtu.
Özellikle 11 Mart 2004’te
ki 191 insanýn ölümüne
neden olan tren bombalamasý olayýndan sonra
Ýspanya’da terör eylemlerine karþý giderek yükselen
bir hava oluþmaktaydý.
Tren bombalamasý
ETA’nýn eylemi olmamasýna raðmen sonuçlarý
ETA’nýn silahlý mücadeleyi
býrakma kararý almasýna da

yardýmcý oldu.
Geçen Mayýs ayýnda Ýspanya baþbakaný Zapatero
ETA silahlý mücadeleyi býraktýðý takdirde kendileri ile görüþmeye baþlamaya
hazýr olduðunu ilan etmiþti.
Zapatero bir yandan
Ýspanya hapishanelerindeki mahkumlarýn Bask bölgesindeki hapishanelere
nakledilmesi konusundaki
ETA talebine sýcak bakýyor
hem de Bask bölgesinin
daha geniþ bir otonomiye
sahip olmasýnýn mümkün
olduðunu kabul ettiðini
açýklýyor.
Ýspanya’nýn Zapatero hükümetinin görüþmelere hazýr olduðunu ilan etmesi
Ýspanya saðý tarafýndan
gösterilerle lanetlenirken
ETA öneriyi deðerlendirdi.
Þimdi eli güçlenen açýk ki
Ýspanya saðý deðil ETA ve
Zapatero hükümeti.

Koreli aktivistlerle dayanýþmaya
Kore, Irak’ý iþgal eden
askeri güçler içinde ABD
ve Ýngiltere’den sonra
üçüncü büyük gücü oluþturuyor.
Baþbakan Roh Moo-hyun
Irak’ýn yaný sýra Afganistan’a da asker yolladý.
Þu anda 3 bin 200 Güney
Kore askeri Irak’ýn Kuzey
Doðu eyaleti Erbil’de
bulunuyor. Yapýlan açýklamalara göre Irak’taki
Güney Kore askerleri yakýnda daha aktif görevler
almaya baþlayacaklar.
Kore savaþ karþýtý
hareketi daha savaþ baþlamadan önce oluþmaya
baþladý ve Bush’un politikalarýna en baþtan

itibaren karþý çýkmaya
baþladý.
Son zamanlarda Güney
Kore hükümeti savaþ
karþýtý hareketi bastýrmaya
çalýþýyor.
Bu sene Ocak ayýnda 17
savaþ karþýtý aktivist 2004
yýlýnda katýldýklarý savaþ
karþýtý gösteriler nedeni ile
700 ila 2.000 dolar arasýnda
cezalara çarptýrýldý.
Ocak ayý ortasýnda bu kez
savaþ karþýtý bir koalisyonun örgütçülerinden
Jeong Yong-jun yasa dýþý
bir gösteriye önderlik ettiði
iddiasý ile göz altýna alýndý.
Ayný ayýn sonunda 7
aktivist daha (Bak Seok-un,
Jeong Dae-yeon, Kim

Gwang-il, Han Chungmok, Kwon O-hyuk, Choi
Geun-ho ve Kim Baegon)yasa dýþý gösterilere
önderlik etme iddiasý ile
göz altýna alýndýlar.
Bütün bu insanlar aslýnda
Güney Kore savaþ karþýtý
koalisyonunun önde gelen
örgütçüleri. Aslýnda
hükümet sadece hareketi
baský altýna almak için bu
aktivistleri göz altýna almýþ
durumda.
Koreli savaþ karþýtý
aktivistler 27 Mart günü
mahkemeye çýkarýlacaklar.
Kore savaþ karþýtý
hareketi Güney Kore
hükümetinin bu haksýz
tutumunu protesto eden

bir gösteri düzenliyor.
Irak’a Asker Gönderimine Karþý Halk Eylemi
Koalisyonu (IAGKHEK)
351 örgütün bir araya gelmesinden oluþuyor. Bu örgütler arasýnda Kore Sendikalar Birliði de dahil bir
çok sendika ve sosyal hareket ve Demokratik Emek
Partisi ve dini örgütler de
var.
IAGKHEK bütün dünyadaki savaþ karþýtý örgütlenmelerin ve aktivistlerin
desteðini bekliyor.
Mesajlarýnýzý 25 Mart’a
kadar
antipabyeong@empal.com.
adresine yollayabilirsiniz.

Kýbrýs'ta iþgale karþý ortak eylem
"Irak Ýþgaline Karþý Küresel Eylem"
için Lefkoþa'da da 18 Mart 2006’da
eylem düzenlendi. Savaþa Hayýr
Koalisyonu'nun, altýnda Ýþçi
Demokrasisi (Workers Democracy),
FEEO, KISA, YrN, Kýbrýs Indymedia,
Baraka Kültür Merkezi ve YKP
Gençlik'in imzasýnýn olduðu çaðrýsý
ile yapýlan eylemin yanýnda birkaç
gün önce apar topar eylem çaðrýsý
yapan AKEL de ayný yerde eylem
yaptý.
AKEL üyeleri kurduklarý kürsüden
çeþitli konuþmalar yaparken, Savaþa
Hayýr Koalisyonu da kendi pankartlarý ile alanda durarak özellikle iki
tarafta yönetimde olup ABD ile ittifak halinde askeri alanda
Ortadoðu'ya da yönelik çalýþmalar
yapan AKEL ve CTP'yi de eleþtiren
bildiriler daðýttýlar.
Eylem sýrasýnda Irak iþgali
kýnanýrken ayni zamanda ABD'nin
Suriye ve Ýran'a karþý saldýrgan poli-

tikalarýný eleþtiren ve Filistin halký ile
dayanýþmayý ortaya koyan sloganlar
da atýldý.
Eyleme Kýbrýslýlar ile birlikte
Kýbrýs'ta yaþayan ve çalýþan Filistinli,
Suriyeli, Iraklý ve baþka ülkelerden
emekçiler de katýldý.
ABD elçiliðine yürüyen eylemciler
burada Rumca, Türkçe ve Arapça
Irak iþgalini, ABD'nin Ortadoðu
Siyasetini eleþtiren ve Filistin
Halkýnýn mücadelesini destekleyen
açýklamalar yaptýlar.
Savaþa Hayýr Koalisyonu'nun üç
dilde daðýtýlan bildirisinde ABD,
Ýngiltere ve Ýsrail eleþtirilerek "Onlarý
Durdurmalýyýz!" denildi. Bildiride þu
talepler sýralandý: "Tüm iþgal
kuvvetleri hemen ve koþulsuz olarak
Irak'tan çekilmeli. Tüm nükleer
silahlar ve kitle imha silahlarý tasfiye
edilmeli. Kýbrýs'taki Ýngiliz üsleri tasfiye edilmeli."
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Toplumsal sorunlardan
kaynaklanan bir hareket
Marksist yazar ve LCR
üyesi Daniel Bensaïd
Fransa'daki geliþmeleri
yorumluyor
Fransa'da 1968 Mayýs'ý
ile bugünkü geliþmeler
arasýndaki benzerlikler ve
farklýlýklar nelerdir sizce?
Farklýlýklar benzerliklerden çok daha fazla.
Gerçekte, 1968'de öðrenci
hareketi 10 Mayýs'taki
"barikatlar gecesi"ne
kadar önemli ama azýnlýk
olan bir hareketti. Hareket,
ancak Sorbonne üniversitesi’nin iþgalinden ve
iþçilerin genel grevinin
baþlamasýndan sonra
genelleþti. Bir diðer fark
da, hareketin amaçlarýyla
ilgili. 1968'de, olaylar
Vietnam savaþýna karþý bir
gösteriyle patlak verdi.
Ana temalar çok enternasyonalistti: Vietnam
halkýyla ve Alman ve
Polonyalý öðrencilerle
dayanýþma. Ayrýca, öðrenci
yurtlarýyla ilgili sorunlar
vardý. Þimdiki hareket ise,
doðrudan toplumsal bir
konudan kaynaklanýyor:
iþyerlerinde yapýlmasý
amaçlanan deðiþiklikler ve
emeðin genel olarak
esnekleþtirilmesi. Bunlar
öðrenci gençlikle iþçilerin
ortak sorunlarý. Ýki kesimin
çýkarlarý arasýndaki doðrudan baðlantý (sadece
dayanýþma anlamýnda
deðil) çok açýk.
Bir farklýlýk da, genel
durumla ve özellikle de
iþsizlikle ilgili. 1968'de,
ekonominin hýzla
büyüdüðü bir ortamda,
iþsizlik çok düþüktü ve
öðrencilerin gelecek
kaygýsý yoktu. Bugün, 6
milyon kiþi ya iþsiz ya da
geçici iþlerde çalýþýyor.
Hem 1968'de, hem
1986'da, öðrenci hareketinin ardýndan grevler
geldi. Þimdiki hareketle
iþçi hareketi arasýndaki
iliþki ne?
Ýliþki olmasý doðal. Ýþçi
hareketi, 1968'e kýyasla,
öðrenci hareketine daha az
kapalý, daha az düþmanca
bakýyor. O zamanki düþmanlýk özellikle Komünist
Partisi'nden ve CGT
sendikasýndan kaynaklanýyordu. Þimdi iliþki
daha rahat, çünkü bir yandan bürokratik mekanizmalarýn her þeyi kontrol
etme yeteneði zayýfladý;
öte yandan, lise ve üniversite eðitiminin yaygýnlaþmasý sonucunda, artýk
öðrencileri orta sýnýf diye
silip atmak mümkün deðil.
Ama yine de sendika
bürokrasisi olaylarý frenlemeye çalýþýyor. Genel grev
çaðrýsýný hemen yapmadýlar örneðin.
Öðrenci hareketinin
içinde siyasi örgütler çok
yaygýn deðil gibi görünü-

yor. Bunu nasýl açýklýyorsunuz?
Öðrenciler arasýnda
siyasi örgütler zayýf. En
görünür olan güçler, UNEF
öðrenci birliðini kontrol
eden ve Sosyalist Parti milletvekili Henri Emmanuelli
ile iliþkili olan bir akým,
Ligue Communiste
Révolutionnaire (LCR) ve
gevþek bir anarþist grup.
Komünist Partisi hareketi
destekliyor, fakat öðrenciler arasýnda çok zayýf.
Sosyalist Parti'nin çoðunluðu, 2007'de baþkanlýk
seçimleri olacaðý için,
hükümetin yaþadýðý sorunlardan yararlanmak istiyor.
Ama ayný zamanda,
hareketin fazla güçlenmesinden de korkuyor;
çok güçlenirse hem
Parti'nin içindeki çeliþkileri
derinleþtireceðinden, hem
de radikal, neoliberalizm
karþýtý sola güç katacaðýndan korkuyor. Önde gelen
siyasiler arasýnda hem
genç olan hem hareketin
bilip sevdiði kiþi LCR üyesi
Olivier Besancenot
(Baþkanlýk seçimlerinde
LCR'ýn aday gösterdiði
posta iþçisi).
Yeni yasalara karþý
hareketin bir zafer kazanmasý hükümetin neoliberal siyasetler uygulamasýný
zorlaþtýracak. Solun
neoliberalizme karþý birleþik bir mücadele
yürütmesini de kolaylaþtýracak mý?
Zafer henüz kazanýlmýþ
deðil. Önümüzdeki günlerde çok þey olabilir. Zafer
kazanýlýrsa, neoliberalizmin uygulamalarýna
karþý sokaðýn uzun yýllardýr
kazandýðý ilk zafer olacak.
Ama böylesi bir zafer,
kendi baþýna, güçler dengesini deðiþtirmeye yetmeyecektir. Her þeyden
önce, toplumsal harekete
inandýrýcý bir siyasi ifade
vermeye yetmeyecektir.
Muhtemelen, Sosyalist
Parti deðiþim umutlarýný
kendine doðru kanalize
edecek ve kötülerin iyisi
olarak ön plana çýkacaktýr.
Oysa, Parti'nin önde gelen
adaylarýndan biri olan
Ségolène Royale, daha
þimdiden Tony Blair'e
övgüler yaðdýrýyor. Büyük
olasýlýkla, Ýtalya'dakine
benze bir senaryo ortaya
çýkacak (Ýtalya'da solun
bazý kesimleri Romano
Prodi baþkanlýðýnda
geleneksel sosyal
demokratlarla bir seçim
ittifaký oluþturdu).
Dolayýsýyla, gerçek bir
antikapitalist alternatifin
yaratýlmasý hâlâ önümüzde
duran temel sorun.
Jim Wolfries'in Daniel
Bensaïd ile yaptýðý bu
söyleþi 25 Mart 2006 tarihli
Socialist Worker gazetesinden kýsaltýlarak tercüme
edilmiþtir.

ÝÞÇÝLERE VE ÖÐRENCÝL

68 FRANSA’
Ýki haftadýr Fransa’da
sokaklar ýsýnýyor. Ýþçilerin
baþlattýðý mücadeleye 67
üniversitenin öðrencileri
okullarýný iþgal ederek
katýldýlar.
Dominique de Villepin’in
saðcý hükümeti öðrenci
gösterilerine ve üniversite
iþgallerine büyük bir þiddetle cevap verdi.
Paris’in merkezindeki
Sorbon Üniversitesi’ndeki
iþgali kýrmak için Polisin
Çevik Kuvvetlerini yolladý.
Sorbon boþaldý ama
hareket daha da yayýldý.
Villepin geçen Kasým
ayýnda Paris’in ve diðer
Fransýz kentlerinin yoksul
mahallelerindeki göçmen
iþçilerin iþsiz gençlerinin
baþlattýðý harekete müdahalesini, yani þiddet kullanýmýný çözüm olarak
gördü ama yanýldý.
Üniversite öðrencilerinin
harekete yýðýnsal katýlýmý
liselilerin daha da yýðýnsal
katýlýmý ile aniden patladý
ve bütün ülkeye, bütün
kentlere yayýldý.

Fransa solu için yeni olanaklar
Fransa’da yeniliberalizm son defa 1995’de yenilgiye uðratýlmýþtý. Dönemin saðcý
hükümeti kamu hizmetlerinde büyük kesintiler içeren bir programý uygulamaya koymaya çalýþtý ve iþçiler direndi.
Ýki yýl sonra saðcý Alain Juppé hükümeti düþtü. Yerine geçen Sosyalist Parti hükümeti
35 saatlik iþ haftasýný yürürlüðe sokmak zorunda kaldý.
O günden bugüne Fransa’da egemen sýnýf reform ve modernleþtirme palavralarý ile
yeniliberal politikalarýný uygulamak için sayýsýz giriþimde bulundu.
Önce Sosyalist Parti hükümeti hýzla saða kaydý ve düþtü. Yerine geçen saðcý hükümet
emekli haklarýna saldýrmaya çalýþtý ama o da direniþle karþýlaþtý.
Ardýndan AB Anayasasý oylamasý geldi. “Hayýr Komiteleri”nin örgütlediði hayýr oyu
referandumu kazandý. Hayýr Komiteleri Sosyalist parti’nin bir kanadýný, Fransýz
Komünist Partisi’ni, ATTAC adlý kampanyayý ve Fransanýn devrimci marksist örgütlenmesi LCR’ý içeriyordu.
Þimdi içinde yaþadýðýmýz mücadele dalgasýndan yeni bir birleþik sol örgütlenme doðabilir.
Öðrencilerin olaðanüstü büyük enerjisi ve direniþ ruhu, giderek daha çok sayýda
iþçinin mücadeleye katýlmasý, solda geniþ ve güçlü bir birlik için daha fazla olanaðý
oluþturuyor.
Þimdi bütün Fransa’da,
her yerde, her okulda, her
iþyerinde, her barda ve
kahvede herkes saðcý
hükümetin çýkarmaya
çalýþtýðý yasayý ve ona karþý
yaþanan direniþi konuþuyor.

Ýþçi sýnýfýna saldýrý

Villepin hükümeti bütün
emek yasalarýný yenilemek
ve hepsini iþverenlerin
lehine yapmak istiyor. Bu
arada kýsaca CPE denen
yasayý da çýkarmaya

çalýþýyor.
CPE iþverenlerin 26 yaþ
altýndaki iþçileri hiçbir
uyarý yapmadan istediði
gibi ve istediði an iþten
çýkarmasýný saðlayacak.
Baþbakan bu yeni uygulama ile iþverenlerin daha
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LER SAÐCI HÜKÜMETÝ GERÝLETÝYOR

’YA GERÝ GELÝYOR
çok sayýda iþsiz gence iþ
vereceðini iddia ediyor ve
Fransa’da 26 yaþ altýndakiler arasýnda iþsizliðin % 23
olduðunu anlatýyor.
Bu adýmla da geçen
Kasým’da ayaklanan
Banlieue’lerde oturan
gençleri yanýna
kazanacaðýný sanýyordu.
Ama yanýldý. Ýþçiler
saldýrýyý bir bütünün
parçasý olarak gördüler ve
üniversite öðrencileri de
ayný tutumu benimsedi.
Ardýndan liseliler ve
onlarýn da ardýndan banlieue’nün gençleri
mücadeleye katýlýnca
Villepin’in hesaplarý
bütünüyle alt üst oldu.

Villepin hükümeti sýkýþtý

Þimdi Fransa egemen
sýnýfýnýn bir kanadý bile
Villepin’in yanlýþ yapmakta olduðunu tartýþýyor.
Villepin artýk sadece kaba
kuvvet kullanarak hareketi
geriletme amacýna sahip.
Bunu ise sað kanattaki
baþlýca rakibi Ýçiþleri
Bakaný Sarkozy aracýlýðý ile
gerçekleþtirmeye çalýþýyor.
Fransa sokaklarýnda
yaþanan þiddetli çatýþmalar
polisin bütün hunharlýðýna
raðmen bitmiyor. Tam tersine yayýlýyor, çoðalýyor.
Bu seferki hareket Kasým
2005’deki hareketten farklý.
Bu kez örgütlü iþçi sýnýfý ve
örgütlü üniversite ve lise
öðrencileri de hareketin
içinde ve hareket yýðýnsal.
Her sokaða çýktýðýnda
yüzbinler ve milyonlar
harekete geçmiþ oluyor.
Milyonlarý bir kaç bin
polisin gücü daðýtamaz.
Saðcý hükümet bu gerçeði
öðrenecek.

Ýþçi ve öðrenciler elele

Bu kez sokakta polis
vahþetine karþý çatýþan
gençler yalnýz deðil.
Öðrenciler ve iþçiler

Öðrenci örgütlenmesi
Okullarýn iþgali küçük militan gruplar tarafýndan gerçekleþtirilmiyor. Tam tersine büyük yýðýnlar eylemleri
gerçekleþtiriyor.
Her üniversitede hemen her gün “genel toplantý”
yapýlýyor. Genel toplantýlara bazan yüzlerce, bazan binlerce öðrenci katýlýyor. Bütün eylemler bu toplantýlarda
tartýþýlarak kararlaþtýrýlýyor.
Genel Toplantýlar ayný zamanda çeþitli iþler için komiteler kuruyor ve bu komitelerin çalýþmalarýný koordine ediyor. Ulusal Öðrenci Komitesi’ne delegeler seçiliyor.
Ulusal Öðrenci Komitesi her hafta toplanýyor. Ulusal
çaptaki eylemeleri tartýþýyor ve kararlaþtýrýyor. Öðrencilerin iki büyük sorunu var. Bir daha çok liseli öðrencinin
harekete katýlmasýný saðlamak ama daha da önemlisi
sendikalarýn genel grev kararý almasý. Salý günkü genel
grev kararý bu nedenle çok önemli. Öðrenciler süreesiz
bir genel grev istiyordu ama bu da bir adým.
Þimdi onlar için sorun öðrencileri sokakta tutarken iþçilerin de sokaða çýkmasýný ve genel grevi gerçekten
baþlatmasýný saðlamak olacak.
yanyana.
Geçen Perþembe günkü
Paris gösterisinde sendikalý
iþçiler yürüyüþ kolunun
önünde kolkola girerek
polise karþý bir güvenlik
kordonu oluþturdu. Ama
her taraf çevik kuvvet
polisi ile doluydu. Bunun
üzerine binlerce öðrenci
polisin çevresinde birikerek polisi etkisiz hale
getirdi.
Yürüyüþün sona erdiði
noktada polis gene de
saldýrma fýrsatý buldu.
Ýþçilere gaz sýkýldý. Coplar
indi kalktý. Hükümet
serserilerin olaylara neden
olduðunu iddia ediyor
ama haberleri en hükümet
yanlýsý bir biçimde veren
haberleri bile izleyenler
çýplak gerçeði çok kolayca
görüyorlar.
Censier Üniversite’nden
Marie Périn “eðer öðrenciler iþçilere banlieuelere
ulaþtýðýmýz gibi iþçilere de
ulaþmayý baþarýrlarsa, iþçileri daha geniþ bir biçimde
harekete geçirebilirsek o
vakit sadece bu yasayý

deðil hükümetin yeni liberal projesini altüst edebiliriz” diyor.

Genel grev
28 Mart Salý günü
Fransa’da genel grev,
Ýngiltere’de de 1.5 milyon
iþçinin katýlacaðý bir grev
var.
Sendikalar öðrencilerin
istediði gibi süresiz,
kazanana kadar bir genel
grev ilan etmediler. Genel
grev þimdilik bir günlük.
Ama çok þey bu genel
greve baðlý. Grevin baþarýsý
geleceðin þekillenmesini
saðlayacak.
Her þey sokaktaki
mücadeleye, onun topluma
güven vermeye devam
etmesine ve yýðýnsallaþmasýna baðlý. Öðrenciler
þimdiye kadar baþarýlýydý.
Bundan sonra da baþýrýlý
olmaya devam edebilirler.
Bu sayfa Uluslararasý
Sosyalizm Akýmý’nýn üyesi
olup LCR içinde faaliyet
sürdüren iþçi ve öðrenciler
tarafýndan hazýrlandý.

“Bu artýk sadece gençler için çýkarýlan bir yasa
ya karþý mücadele deðil”
Ýþçiler ve öðrenciler kýsaca CPE denen yasaya karþý mücadelenin artýk boyutlarýnýn
deðiþtiðine inanýyorlar. Solidaires sendikasýnýn genel sekreteri Pierre Khalfa “Eðer
hükümeti CPE’yi geri çekmeye zorlayabilirsek bu çok önemli bir zafer olacak” diyor ve
ekliyor, “Hükümet CPE’yi merkezi bir sorun haline getirdi. Onu geri çekmek zorunda
kalýrsa bu yeni liberal politikalara karþý büyük bir zafer olur. Son zamanlarda böyle
büyük bir zafer kazanmadýk.
“Yaþadýðýmýz hükümetin topluma yeniliberal bakýþý ile sosyal hareketin bütünü
arasýndaki bir çatýþmadýr. “
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Küçük daha mý güzel?
F. ALOÐLU
Her eylemin ardýndan ayný þeyleri
yaþýyor, ayný sorularý soruyoruz.
Neden katýlým azdý? Bütün
aktivistler bu soruyu soruyor.
Geleneksel sol ise baþka bir havada yaþýyor. Onlar "neden azdýk"
diye sorgulamak yerine "biz þu
kadar yüz kiþiydik, siz þu kadar yüz
kiþiydiniz" diye birbiriyle uðraþýyor.
18 Mart'ýn arkasýndan da ayný
þeyleri yaþýyoruz. Aktivistler gelecek sefere katýlýmý arttýrmak için
neler yapmalýyýz sorununu
tartýþýrken sol yarýþ içinde. Yarýþ
kime karþý ve ne için o belli deðil.
Her sol örgüt, her sol internet
sitesi kendi katýlýmýnýn en çok
olduðunu anlatmaya çalýþýyor.
Oysa hiçbirinin gösterileri bir kaç
yüzü aþmýþ deðil. BAK gösterileri,
BAK kortejleri en büyük ama sonuç
olarak onlar da çok küçük.
18 Mart'ta Londra'da 50 bin kiþi
yürüdü. Ýstanbul'da Türk-Ýþ 2 bin
kiþi yürürken Fransa'da 2 milyon
insan sokaða çýktý. 1 Mart 2003 'de
Ankara'da 50 ila 100 bin arasýnda
insan yürürken dünyanýn 4
kentinde milyondan fazla insan ve
yüze yakýn kentinde ise 100 binin
üstünde insan yürüdü. Bunlardan
bazýlarý nüfusu oldukça küçük
ülkelerin kentleri.
Öyleyse sorun ne?
Öncelikle gelinen bu noktanýn bir
geçmiþi olduðunu bilmek gerekir.
Her þey bir anda böyle olmadý.
1973-77 arasýnda Türkiye'de de
milyonluk gösteriler oluyordu.
Ortanýn solunun, sosyal
demokrasinin güçlü olduðu yýllarda
Ýstanbul'da üst üste defalarca
milyonluk, 500 binlik gösteriler
oldu. Kemal Türkler öldüðünde
neredeyse Ýstanbul'da genel grev
oldu diyebiliriz."DGM'yi ezdik, sýra
MESS'de" diyebiliyorduk.
O kadar geriye gitmeye gerek
yok. Son büyük genel greve, 1
Aralýk genel grevine katýlým 1
milyondu. Ýstanbul'da yüz binler
sokaktaydý.
Ama giderek bu kitle gücü sokaklardan çekildi ve sonunda solun
bindirilmiþ kýtalarý birbirleriyle baþ
baþa kaldýlar. Sendikalar artýk
üyelerini harekete geçiremez hale
geldiler.
Bütün gösterilere üye sayýlarý bir
kaç yüzü, ya da bir kaç bini aþma-

yan kýzýl bayraklý, yumruklarý havada slogan atan sol hakim oldu.
KESK yürüyüþünde de, savaþ karþýtý yürüyüþte de ayný yüzler, ayný
bindirilmiþ kýtalar gösteri yapýyor.
Bir süre önce yapýlan Ýklim
Deðiþikliði yürüyüþüne gelen bu
bindirilmiþ kýta göstericileri
"Faþizme ölüm, halka özgürlük"
diye slogan atýyordu. Faþizm ile
atmosferin hýzla ýsýnmasý, büyük
kasýrgalar ve sel felaketleri arasýnda iliþki kurmak ise kabul edilmeli
ki epeyce zor.
Son gerçekten büyük kitle eylemlerini sendikalar düzenlemiþti.
Emek Platformu büyük yýðýnsal
eylemlerin garantisiydi. KESK ile
birlikte Türk-Ýþ ve DÝSK diðer kitle
örgütleri ile birlikte harekete
geçince büyük yýðýnlar eyleme
güven duyuyorlar ve örgütleri
aracýlýðý ile eyleme katýlýyorlar.
Elbette Türk-Ýþ'i bir eyleme katmak kolay deðil. Çünkü Türk-Ýþ
kitlesini bir eyleme katmak kolay
deðil. Sadece eylem yapmak,
protesto etmek için harekete
geçmeyen bir kitle bu. Sadece bir
talep için ve o talebi kazanmak için
harekete geçiyor.
Ne var ki geleneksel (buna artýk
eskimiþ de demek mümkün) Türk
solu Emek Platformu'ndan hiçbir
zaman memnun olmadý ve sonunda Emek Platformu tamamen bir
isme dönüþürken yerine "dörtlü"
denen bir kavram geçti: KESK,
DÝSK, TMMOB ve Tabipler Odasý.
Açýk ki 4'lünün etkisi ile Türk-Ýþ'i

de içeren Emek Platformu'nun etkisi bir ve ayný olamazdý. Nitekim
sendikalarýn kitle eylemlerinin
katýlýmý da giderek geriledi. Þimdi
KESK'in eylemleri de tipik sol
eylemlere dönüþtü.
Bütün bu geliþmelerde önemli,
belirleyici bir iki fikir yatýyor.
Bunlarýn baþýnda solun nihai
talebini günlük bir talep gibi kullanmasý ve bu arada hemen hemen
hiç bir günlük talebi öne çýkarmamasý geliyor.
Nihai talep çok çeþitli biçimlerde
ifade olabiliyor. Kimi zaman "tek
yol devrim", kimi zaman "devrim
ve sosyalizm", kimi zaman "iþçiler
partiye, parti iktidara" vs gibi.
Oysa milyonlarýn bu tür sloganlara en ufak bir ilgisi yok ve hatta
uzak durmayý tercih ediyor.
Böylesi sloganlarýn tercih
edilmesinin nedeni ise hareketin
örgütlenmesinin deðil örgütün
örgütlenmesinin öncelikle
düþünülmesi. Çok zaman ise
sadece ve sadece örgütün
örgütlenmesi düþünülüyor. Slogan
örgüt militanýnýn ruh halini yansýtýyor. Onu ama sadece onu ifade
ediyor ve diðer sola karþý atýlýyor.
Büyük yýðýnlar için tabii gene bu
anlamsýz bir tutum.
Diðer taraftan örgütlerin eyleme
geliþ, yürüyüþ, slogan atýþ biçimleri
de bütünüyle kendilerine dönük.
Yani asýl sorun kendilerini ifade
etmek, kendilerini örgütlemek.
Örgüt bayraklarý, ses araçlarý,
devasa, gökdelen büyüklüðünde

pankartlar, bazen 5'li bazen 3'lü
sýralar, yumruklar havada atýlan
sloganlar. Sert ve kýzgýn ifadeler.
Oysa büyük yýðýnlar için o sayýsýz
bayraðýn anlamý yok. Onlar ÖDP,
EMEP, TKP, DSÝP nedir bilmiyor. O,
çoðu kýzýl bayraðýn onlar için
anlamý yok. Sýraya girmiþ yürüyenler ise onlara olsa olsa orduyu ya
da en iyimser düþünceyle izci
takýmý hatýrlatýyor. Türk-Ýþ mitinglerinde, kortejlerinde sýra hiçbir
zaman yoktur.
Büyük yýðýnlarýn nasýl gösterilere
katýldýðýný görmek için bugünlerde
Fransa'da gerçekleþen gösterilere
bakmak gerekir. Örgüt bayraðý
görülüyor mu? Oysa mesela
Fransýz Komünist Partisi Türk solunun toplamýndan 100 defa daha
büyük bir örgüt. Troçkist LCR
yüzde 10 oy alan bir örgüt. Bu
örgütlerin bayraklarý görülmüyor
çünkü katýlým 1.5 milyon ve bu
örgütlerin militanlarý kendi bayraklarýný dalgalandýrmaktan daha
ciddi iþlere sahipler.
Fransýz gösterilerinde sýralý
yürümek yok. Kimsenin aklýna bile
gelmiyor sýra yapmak.
Pankartçýlarda yaptýrýlmýþ pankartlar da yok. Hepsi elde yapýlmýþ
pankartlar. Her þey taban inisiyatiflerince geliþtirilmiþ.
Ama asýl büyük fark somut talepler olup olmamasý.
Son 10 yýlýn en büyük kitle eylemlerini Türkiye'de KESK gerçekleþtirdi. KESK sayýsýz kere Ankara'ya
gitti. Çok zaman neden gittiðimizi

kimse bilmiyordu. Zam zamaný
geliyordu ve baský yapma amacýyla
Ankara'ya taþýnýyorduk. Ama
somut talep olmadan. O kadar ki
somut talep ileri sürmek neredeyse
ayýp hale gelmiþti.
Bunun sonucunda KESK eylemleri
giderek küçüldü. Sonunda
hükümet grevsiz toplu sözleþmesiz
sendika yasasýný çýkarýrken
KESK'in harekete geçirebileceði
gücü kalmamýþtý.
Öðrenci eylemleri ise daima ya
takvim üzerinden gerçekleþir ya da
büyük bir sekterliðin ürünüdür. 16
Mart, YÖK eylemleri gelenekseldir.
Artýk tamamen kimi gruplarýn
50'þer, 100'er kiþilik güçlerinin birbirlerine gösteri alanýna dönüþtü.
Oysa Fransa'ya bakýn. 1.5 milyon
öðrenci, iþçi birlikte yürüyor. Orada
tek sorun hükümeti yenmek. Bütün
gücüyle hareket bunun için asýlýyor. Mücadele ediyor. "Direne
direne kazanacaðýz" demiyor,
direnerek kazanmaya çalýþýyor ve
orada direniþ anlayýþý "Stalingrad"
türü bir direniþ deðil. Az sayýda
göstericinin polis panzerleri önündeki direniþi hiç deðil. Daha büyük
yýðýnlarýn eyleme katýlmasýný
saðlayarak, toplumun en büyük
kesimlerini hükümetin karþýsýna
çýkararak direniyorlar. Orada
kazanma þansý var. Bunun için "68
ruhu canlanýyor" diyoruz.
Peki, biz ne yapacaðýz. Yukarýda
anlatýlan Türk solu geleneðinden
farklý eylem yapan tek bir giriþim
var: Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu. Çünkü BAK, hareketi
inþa etmek için seferber olmuþ
durumda. Çok baþarýlý deðil. Çünkü
çevresi solla çevrili. Sol onu da etkiliyor. Gösterilerin genel niteliði
BAK'ýn farklý tarzýný gölgeliyor.
BAK kortejlerinde sýra yok, asýk
surat yok, kýzýl parti bayraklarý yok,
herkesin katýlýmýna açýk bir kortej
var. Bu nedenle BAK kortejleri 500
kiþi baþlayýp binlerce kiþi ile bitiyor. Soyut talepler yok, mümkün
olduðunca somut talepler var.
"Gelme Bush", "Ýncirlik kapatýlsýn", "Bu savaþý durdurabiliriz".
Bugün görev hareketi örgütlemektir. BAK ve ona benzer örgütleri (3 Aralýk Küresel Eylem'ini de
düzenleyen Küresel Eylem Grubu
gibi) inþa etmek, geliþtirmek,
güçlendirmek ve hayatýn her
alanýnda bu örneklere uygun yeni
kampanyalar örgütlemek gerekir.
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ABD'nin yeni Ulusal Strateji Belgesi:

Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi
Þenol KARAKAÞ
ABD'nin yeni Ulusal Savunma
Stratejisi (USS) açýklandý. Yeni
USS eskisinden bazý farklara
sahip ama bir önceki ABD strate jik yaklaþýmýnýn en barbar yanlarýný da benimsemeye devam
ediyor.

Tek baþýna gövde gösterisi

Neoconlar'ýn "Yeni Amerikan
Yüzyýlý" projesinin
yürütülmesinde arayýp da bulmayacaklarý bir tip olan Bush, bu
projenin hayata geçmesi için
gerekli olan emperyal kibirin
tipik bir örneði. Ýþgalin üçüncü
yýlýnda Irak tam bir kan gölüne
dönmüþken, geliþmelerden
umutlu olduðunu söyledi.
Bush ve ekibi, önceki ABD
yönetimlerinden elleri daha kanlý
olduklarý için ayrýþmýyorlar. Kan
dökme konusunda ABD yönetimleri arasýnda büyük farklar
bulunmayabilir. 20. yüzyýl
ABD'nin emperyalist saldýrganlýðýnýn tarihi olarak da okunabilir. Bush ve ekibi, bu açýdan
geleneksel ABD dýþ politikasýnýn
devamcýsý durumundalar.
Bush'un baba Bush da dahil, kendisinden önceki ABD yöneticilerinden köklü bir farklýlýðý var.
Bu farklýlýk, 1950'lerden itibaren
þekillenen devletlerarasý diplomatik, siyasi ve askeri iliþkilerin
kurumsal yapýlarýný, Birlemiþ
Milletler ve NATO gibi kurumlarý, neoconlarýn çok fazla
önemsememesinde açýða çýkýyor.
Irak iþgalinden önce, Bush ve
Colin Powell gibi isimler, iþgale
onay vermeyen bir BM'nin iþe
yaramaz bir kurum olacaðýný ilan
etmiþler ve ne BM'ye ne de
NATO'ya aldýrmýþlardý.
Condelliza Rice, "uluslar arasý
toplum" fikrinin, "hayali" bir fikir
olduðunu ve önemli olanýn
ABD'nin somut çýkarlarýný ne
ölçüde savunduklarý olacaðýný
net bir biçimde açýklamýþtý.
Irak iþgalinden önce Bush
öncülüðünde ilen edilen ABD
USS'si, ABD merkezli bir dünya,
önleyici vuruþ doktrini, askeri
güce dayalý bir politik egemenlik, baþýna buyrukluk gibi bir
dizi temel noktayý kapsýyordu.

Irak:
hegemonya için alýnan yol

1997'de neoconlar tarafýndan
yayýnlanan tezler, Bush tarafýndan 11 Eylül saldýrýlarýndan
sonra hayata geçirildi. Irak'a bu
yüzden saldýrýldý. Irak'a ne
sadece petrol ve enerji için ne de
güç gösterisi için müdahale edildi. Irak'a saldýrý, ABD emperyalizminin yeni muhafazakar liderliðinin ABD hegemonyasý için
kilit önemde gördüðü bir ilk
adýmdý.
Irak savaþý, sadece ABD ile Irak
arasýnda yaþanmadý, dev kapitalist ülkeler arasýnda ABD ile birlikte olmak ya da olmamak
türünden önemli bir ayrým
yaþandý ama Bush bu bölünmeye
hiç aldýrmadan, her türden
eleþtiriyi göz ardý ederek yine de
Irak'a saldýrdý.
11 Eylül'den hemen sonra
Afganistan'a saldýrarak,
Rusya'nýn çeperindeki beþ
ülkede askeri üslere sahip oldu.
Irak iþgaliyle birlikte ise her biri

onbinlerce askeri barýndýracak
dört devasa askeri üsse sahip
oldu.
NATO'nun kuruluþ
yýldönümünü Yugoslavya'yý
bombalayarak kutlayan ABD,
bombardýmanýn hemen ardýndan
askerlerini Balkanlar'a yerleþtirerek Rusya ve Çin'e yakýndan
bakma fýrsatý kazanmýþ oldu.
Afganistan ve Irak iþgalleri, bu
sefer onbinlerce ABD askerinin
bu bölgede konumlanmasýna
yardýmcý oldu.

Önleyici savaþ:
Kim neyi önlüyor?

Bush'un Ulusal Savunma
Stratejisi'nin en önemli baþlýðýný,
"Önleyici savaþ doktrini" oluþturuyor. 11 Eylül bu doktrin için
müthiþ bir fýrsat sundu. Bu doktrin, kabaca, "ilerde beni dövme
ihtimaline karþý seni þimdi
dövmem gerek" biçiminde
özetlenebilir.
Bu doktrin, ABD'ye istediði
ülkeye saldýrma özgürlüðünü
veriyor. Saddam Hüseyin bir
despot; öyleyse ABD'ye ileride

saldýrabilir. Önce ABD saldýrýrsa
bu tehlike bertaraf edilmiþ olur.
Ýran, nükleer araþtýrmalar
yapýyor. On sene sonra nükleer
silah üretip ABD'yi vurabilir.
Öyleyse önce ABD vurmalýdýr.
ABD'nin yeni USS'sinde de yer
alan "Önleyici savaþ doktrini"nin
her hangi bir saldýrýyý önleme
gücü olmadýðý gibi, tersine,
sadece ve sadece ABD saldýrganlýðýný meþrulaþtýrmaya yarýyor.
Bu doktrin, yine emperyal
kibirin kabadayý mantýðýný en net
ifadesi.
Irak'ýn ABD'yi vurmaya ne
gücü ne de niyeti vardý. Bush,
önlenmesine gerek olmayan,
çünkü zaten var olmayan bir
tehdidi önlemek için Irak'a
saldýrdý.
Bu doktrini, yeni USS'nin kapsadýðý bir baþka tehditle birlikte
ele alýnca, ABD'nin nasýl bir
küresel tehdit olduðu daha iyi
anlaþýlýyor. Geçtiðimiz hafta
ABD yetkililerince yapýlan açýklamada, "Gerekirse, kendini
savunma ilkesi altýnda - halen
düþmanýn saldýrýsýnýn yeri ve

Ýþte Bushvari özgürlük
Geçen hafta, Baðdat'ta birkaç gün içinde 150 ceset
bulundu. Cesetler yirmili-otuzlu gruplar halinde
öldürülmüþ bulunuyor. Cesetlerde iþkence izleri
var. Kafalarýna sýkýlmýþ tek kurþunla öldürülmüþler.
Elleri ve gözleri baðlý. Bütün uzmanlar, bu öldürme
yönteminin, 1960'larda CIA'nin geliþtirdiði bir

Irak'ý mahvediyorlar,
Ýran'a dokundurmayalým
z Baþkentte hâlihazýrda akþam 20.00'den sabah
06.00'ya dek sokaða çýkma yasaðý uygulanýyor.
z 4 ABD tutuklama merkezinde 14 bin kadar
Iraklý tutsak bulunuyor.
z Irak halkýnýn sadece yarýsýndan biraz
fazlasýnýn içme suyuna düzenli eriþim imkâný
var.
z Irak'ta yeniden yapýlanma için fonlar yetersiz.
Yeniden inþa çalýþmalarý için kullanýlmasý beklenen kaynaklarýn bir bölümü güvenlik konularýna
kaydýrýldý. ABD fonlarýnda bu kaymanýn ne
oranda olduðuna dair tahminler, yüzde 10 ile 50
arasýnda deðiþiyor.
z Iraklýlarýn hemen tamamý karne ile saðlanan
gýda yardýmlarýndan faydalanýyor. Birleþmiþ

zamaný kesinlik kazanmamýþ
olsa dahi - saldýrýlar meydana
gelmeden önce güç kullanýlmasý
ihtimalini safdýþý býrakmýyoruz"
denildi.
Bu açýk tehdit, daha büyük bir
tehlikeyle birlikte ifade edildi.
ABD savaþ merkezi, nükleer
silahlarýn güçlendirilmesinden ve
nükleer ve konvansiyonel taarruz amaçlý vuruþ sistemlerinin
geliþtirilmesinden söz ediyor.
Hiç kimse, Bush'un Irak ya da
Ýran'la uðraþtýðýný düþünmüyor.
ABD küresel hegemonya için
küresel ölçekte meydan okuyor.

Küresel haydutluk reçetesi

ABD'nin yeni USS'si, küresel
savaþ karþýtý hareketin en baþtan
beri dikkat çektiði bir konuda ne
kadar haklý olduðunun kanýtý
gibi. 2006 USS'si, þer eksenini,
ABD'nin tehdit olarak gördüðü
ülkeleri bir bir sayýyor. Buna
göre, Kuzey Kore, Ýran, Suriye,
Küba, Belarus, Birmanya ve
Zimbabve ABD açýsýndan yedi
despot ülke. Bu ülkelerin ABD
türü bir demokrasiye geçmeleri

teknik olduðunda hem fikirler. CIA, çeþitli ülkelerde
geliþen gerilla mücadelelerini bastýrmak için
kontrgerilla adý verilen bir cinayet uzmanlýðýný
geliþtirdi. ABD'nin School of Americas (SOA) kurumunda eðitim gören kontrgerilla ekipleri, Latin
Amerika'da ve Asya'da bir dizi ülkede büyük kýyýmlara imza attýlar. Bush'un Irak'a getirdiði en önemli
yenilik, bu cinayet þebekesinin artýk Irak'ta da
masum insanlarý katletmeye baþlamasý.

Milletler, Iraklýlarýn yüzde 25'inin de
beslenebilmek için tek kaynaðýnýn bu tayýnlar
olduðunu belirtiyor.
z Saðlýk sistemi çöktü. 1990 yýlýndan itibaren
saðlýða dair göstergeler hýzla kötüye gitti. Beþ
yaþ altý çocuklarda ve yeni doðan bebeklerde
ölüm oraný çok yüksek. Beþ yaþ altý çocuklarýn
dörtte biri yetersiz beslenmeden kaynaklanan
sorunlarla karþý karþýya. Anneler arasýnda ölüm
oraný bölgedeki en yüksek düzeylerde.
- Eðitim sistemi çöktü. Dünya Bankasý 2003
itibariyle, 4 bin 500 yeni eðitim kurumu gerektiðini, 10 bininin de onarým istediðini bildirmiþti.
Bugün durum daha da kötü.
z ABD türü rüþvet. Bush, Irak2a eskisinden
daha beter bir rüþvet sistemi de hediye etti.
Sadece ABD'nin süper Irak valisi Paulo Bremer
zamanýnda Irak'ý idare eden Geçici Koalisyon
Ýdaresi (CPA) on milyonlarca dolarý iç etti.
Irak'ýn petrol gelirlerinden elde edilen 9 milyar
dolar hala kayýp.

için, Bush ve ekibi her türden
müdahaleyi yapmaya kararlýlar.
Özellikle Ýran, Bush tarafýndan
despot olarak adlandýrýlan bu
ülkelerin baþýnda geliyor.
Buraya kadar, yeni strateji
zaten bildiðimiz tehditleri içeriyor. Kuzey Kore yýllardýr tehdit
ediliyor. Þimdi, nükleer silahtan
arýndýrýlmasý için masaya oturmaya zorlanacaðý söyleniyor.
Ýran, halkýna demokrasi vermediði ve nükleer tesis yönünde
adým attýðý için tehdit ediliyor.
Yeni USS'de ABD'nin vurucu
gücünü kullanacaðýný ve nükleer
silahlanmada hamle yapacaðýný
açýklamasý basit bir cümle olarak
geçerken, ellerinde nükleer silah
olmayan ülkelerin þer eksenine
alýnmasý, emperyal kibir ve
ikiyüzlülüðün yaný sýra, Bush ve
ekibinin gerçek niyetini de gösteriyor.
ABD, ilk kez açýk açýk, Çin'i ve
Rusya'yý da düzeltmekten söz
ediyor. Küresel savaþ karþýtý
hareketin en baþýndan beri
dikkat çektiði, sorunun sadece
Irak ve Ýran gibi ülkelerle sýnýrlý
olmadýðý, ABD'nin daha genel
bir hegemonya sorunu için
savaþtýðý yönündeki görüþler,
yeni USS ile doðrulanmýþ oldu.
Bush, "önleyici savaþ
doktrini"ni, küresel gücünün
önünde tehdit olarak gördüðü
daha büyük güçleri hizaya sokmak için geliþtiriyor. Üstelik
cüretkâr açýklamalarý, durmaya
niyeti olmadýðýný da gösteriyor.
Strateji belgesinde, "Kitle imha
silahlarýyla düzenlenecek bir
saldýrýnýn sonuçlarýnýn son
derece yýkýcý olmasý ihtimali
varken, oturup büyük
tehlikelerin gerçekleþmesini beklemeyi göze alamayýz" deniyor.
Bu açýklamayý, Rusya ve Çin
demokratik özgürlüklerin yeterli
olmadýðý gerekçesiyle eleþtirilmesi, Venezüella
Cumhurbaþkaný Hugo Chavez
bir 'demagog' olarak nitelenmesi
ve bölgede istikrarý bozmaya
çalýþmakla suçlanmasý ve
Filistinli Hamas örgütüne Ýsrail'i
tanýmasý, þiddetten vazgeçmesi
ve silahlarýný býrakmasý
uyarýsýnýn yapýlmasýyla birlikte
düþününce, insanlýðý çok daha
büyük bir tehlikenin beklediði
ortaya çýkýyor.
Yeni USS, Bush'un gözünün
dönmüþlüðünün, ABD
emperyalizminin durmaya niyeti
olmadýðýnýn, tek derdinin Irak ve
Ýran olmadýðýnýn ama Çin'den
Venezüella'ya, Rusya'dan
Zimbawbe'ye kadar bütün bir
dünyaya meydan okuduðunun
tarihi bir dökümaný.
Þimdi, "Biz zaten demiþtik"
demeden, küresel savaþ karþýtý
hareketi örgütlemek, yaygýnlaþtýrmak, Bush'un savaþ makinesinin karþýsýna antiemperyalist
kitlesel mücadeleyle çýkmak çok
daha acil bir görev.
Bush Ýran'ý vurarak baþlayacak.
Bunu yapmasýný, baþka bir deyiþle, yeni stratejisini hayata
geçirmesini engellemenin yolu,
Bush'un Irak'ta yenilmesini
saðlamak.
Bu yüzden artýk "ABD Irak'tan
defol, Ýran'a dokunma" sloganý
etrafýnda binleri, onbinleri, milyonlarý harekete geçirmek çok
önemli.
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Tepkiyi
kampanyalar
örgütlüyor
Yüzlerce veya binlerce
insanýn birkaç saatliðine
bir alanda toplanýp tepkileri ifade etmeleri kendi
baþýna önemli bir iþ ama
bu yeterli deðil. Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu bu yüzden, 18
Mart öncesi çok önemli
iþler yaptý.
Küresel BAK 18 Mart
eylemi öncesi Ýran'dan,
Amerika'dan ve Ýngiltere'den gelen savaþ karþýtlarýnýn konuþmacý olarak
katýldýðý bir sempozyum
ve çok sayýda yerel söyleþi
düzenledi.
Barýþ Panayýrý
Küresel BAK 18 Mart
eylemi öncesi Kadýköy
Ýskele Meydaný'nda 11-18
Mart tarihleri arasýnda
Barýþ Panayýrý adýnda bir
etkinlik yaptý.
Meydandaki çadýrda
yapýlan Panayýrda binlerce
bildiri ve broþür daðýtýldý.
Savaþ, medya, çevre ve
diðer konularda söyleþiler
yapýldý. Tiyatro gösterileri
ve müzik dinletileri
yapýldý. Savaþa karþý tepkiyi ifade eden fotoðraf,
resim, afiþ vb. görsel
araçlar sergilendi. Savaþýn
dehþetinin canlandýrýldýðý
"korku tüneli" hazýrlandý.
"Ýncirlik üssü kapatýlýrsa
yerine ne yapýlsýn?"
referandumu yapýldý.
Panayýrý ziyaret edenlerin
katýlacaðý yüz boyama,
pankart el ve parmak
basarak pankart yapma,
"barýþ hatýrasý" fotoðraflarý
çekme, Bush-Blair-Sharon
maketlerini halkayla
yakalama oyunu vb.
eðlenceli etkinlikler
yapýldý. Bir hafta boyunca
panayýrý binlerce kiþi
ziyaret etti.
"Umut Ýþgal Edilemez"
ve "Barýþ Çadýrý"
Ankara'daki BAK'lý
öðrenciler Umut Ýþgal
Edilemez adýnda bir kampanya düzenledi.
Kampanyada üniversitelerde savaþýn ve Irak
iþgalinin tartýþýldýðý
söyleþiler ve baþka çok
sayýda etkinlik yapýldý.
Ýzmir'de Konak
Meydaný'nda açýlan çadýrda savaþ karþýtý fotoðraf
sergisi ve tanýtým standý
açýldý. Trabzon'da bir
panel yapýldý.
Tüm bunlar 18 Mart'ý
sadece birkaç bin insanýn
sokaða çýktý bir miting
olmaktan çýkardý.
Etkinliklerde onbinlerce
kiþiye ulaþýlarak Irak
iþgali, ABD'nin ve Bush'un
saldýrganlýðý, dünyanýn
deðiþik yerlerindeki savaþ
karþýtý hareket anlatýldý.
Savaþ karþýtý hareketin
saðlam ve güçlü bir þekilde ilerlemesi ve
nihayetinde savaþý durdurabilmesi için gerçekten
büyük önemi olan bir iþ
baþarýlmýþ oldu.

Dünya haykýrdý

Irak’tan çýk, Ýran’a dokunma
ABD önderliðindeki Irak iþgalinin
dördüncü yýlýna girerken, Baðdat ve
Basra da dahil olmak üzere
dünyanýn 200 kentinde iþgale ve
Bush'un Ýran'a yönelik tehdidine
karþý gösteriler oldu. Kanada'dan
Avusturya'ya, Ýtalya'dan Kore'ye
kadar onlarca ülkede savaþ karþýtlarý
sokaklara dökülerek 'Irak'ta Ýþgale
Son, Ýran'a Dokunma' dedi.
Ýngiltere'de 100 bin, Amerika'da,
Washington, New York, San
Francisco ve daha onlarca kentte yüz
binlerce savaþ karþýtý, Roma'da on
binlerce kiþi gösterilere katýldý.

Gösteri yapmaktan yorulmayýn

Ýngiltere'de Savaþý Durdurun
Koalisyonu tarafýndan düzenlenen
gösteriye katýlan, Mukteda El Sadr'ýn
Dýþiþleri Sözcüsü Þeyh Hassan
Zagani, yaptýðý konuþmada, "Bu adil
olmayan savaþta yakýnlarýný ve
çocuklarýný kaybeden Ýngiliz ailelerine taziyelerimi bildiriyorum. Irak
halký Ýngiliz halkýna düþmanlýk
beslemiyor. Bu savaþ her iki halka da
zarar veriyor. Gösteri yapmaktan ve
protesto etmekten yorulmayýn. Biz
insanlýðýn sesiyiz ve mücadele etmeye devam etmeliyiz" dedi.

Hareket küçülüyor mu?

Tek tek ülkelerde ve þehirlerde kaç
kiþi olursa olsun, 18-19 Mart'ta tüm
dünyada milyonlarca insan iþgale ve
Bush'un Ýran'a yönelik tehditlerine
karþý sokaklara çýktý. 19 Mart'ta,
Baðdat ve Basra'da da Irak halký
iþgale karþý gösteriler yaptý. Böylece,
savaþ baþladýðýndan beri ilk kez, 19
Mart'ta Irak halký da tüm dünyadaki
savaþ karþýtlarý ile birlikte ayný anda
iþgale karþý sokaklara çýktý. 18
Mart'ta Hükümetin, gençlerin iþten
çýkarýlmasýný kolaylaþtýran yeni
yasasýna karþý toplam 1 milyon
kiþinin gösteri yaptýðý Fransa'da
insanlar belki doðrudan iþgale karþý
sokaklara çýkmadýlar, ama barýþ, gösterinin önde gelen taleplerinden bir
tanesiydi. Çünkü týpký Latin
Amerika'da olduðu gibi, insanlar,
neo-liberal politikalar ile savaþ
arasýndaki baðlantýyý, son dönemde
göçmenlere yönelik ayrýmcýlýðýn artmasý ile savaþ arasýndaki baðlantýyý
biliyorlar. Çünkü insanlar, üç yýldan
beri Irak'ta devam eden iþgalin
sadece Irak'ý deðil bütün dünyayý
daha güvensiz ve istikrarsýz bir hale
getirdiðini biliyorlar. Dolayýsýyla tüm
dünyada, ne için gösteri yapýlýrsa
yapýlsýn, savaþ, kaçýnýlmaz olarak, o
gösterinin temel politik eksenlerinden bir tanesi oluyor.

Ýran'a dokunma

Dünyadaki gösterilerin ana sloganlarýndan bir tanesi de 'Ýran'a dokunma' idi. Aradan geçen üç yýlda,
Bush'un Irak konusunda söylediði
yalanlarýn tek tek ortaya çýkmasýyla,
savaþ karþýtlarý þimdi Ýran konusun-

daki yalanlara inanmadýklarýný ve
týpký Irak savaþýna karþý çýktýklarý
gibi, Ýran'a yapýlacak bir saldýrýyý da
karþý çýkacaklarýný 'Ýran'a Dokunma'
sloganýyla gösterdiler.

Türkiye’de gösteriler
Irak iþgalinin üçüncü

yýldönümünde dünyanýn yüzlerce
kentinde olduðu gibi Türkiye'de de
savaþ karþýtlarý sokaktaydý. Irak
savaþýnýn baþlangýcýndan beri aralýksýz kampanya yapan Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu Ýstanbul, Ankara,
Ýzmir ve Adana'da miting ve gösteriler yaptý.

Biz bu savaþý durdurabiliriz

Ýstanbul'da Kadýköy Ýskele
Meydanýnda Küresel BAK tarafýndan
yapýlan mitinge Yeþiller, Greenpeace,
Mazlum Der, Barýþarock, anarþistler
ve çeþitli öðrenci gruplarý ile birlikte
Özgürlük ve Dayanýþma Partisi de
katýldý. Mitingde sanatçý Orhan
Aklaya ve Görkem Yeltan'ýn yaptýðý
konuþmada ABD'nin iþgalinin çeþitli
yönleri anlatýlarak dünyanýn her
yerindeki milyonlarca insanýn bu
savaþý onaylamadýðý belirtildi. Savaþ
karþýtý güçlerin tüm dünyada
ABD'nin önündeki en büyük engel
olduðunun anlatýlmasýndan sonra
"Biz bu savaþý durdurabiliriz" sloganý
hep birlikte atýldý. Daha sonra Grup
Çamur bir konser verdi.
Yürüyüþ ve miting boyunca Küresel
BAK kortejindeki yüzlerce insan
savaþa karþý öfkelerini çeþitli
þekillerde ifade ettiler.
Ankara'da ve Ýzmir'de de savaþa
karþý olan yüzlerce genç Küresel
BAK kortejlerinde kendilerini ifade
ettiler.

KÜLTÜR-S
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Hip hop: Filistin intifada
kültürünün bir parçasý
Dave Randall
Filistinli müzisyenler hip
hop müziðini kendilerini
ifade etmek ve protesto
için kullanýyorlar.
Filistin'in Batý Yakasý'nýn
Ramallah kentinde sýcak
bir akþam. Bu akþam
gecenin sessizliði sadece
minareden gelen ezan
sesiyle ya da bir yerlerden
göðe yükselen Ýsrail
silahlarýnýn gürültüsü ile
deðil hip hop müziði ile
bozuluyor.
Küçük bir apartmanýn
stüdyoya çevrilmiþ küçük
bir odasýnda 23 yaþýndaki
Basil Abbas bilgisayarýn
önünde oturmuþ ezgilerini
kaydetmeye çalýþýrken MC
Boikutt'u ise Arapça ve
Ýngilizce þarký sözlerini
kaydetmek için uðraþýyor.
Ramallah Yeraltý
Kolektifi'nden olan bu
Filistinli gençler 25 yýl önce
New York'un unutulmuþ
yoksul mahallelerinde
doðmuþ olan hip hop'un
tarihinde yeni bir bölüm
yazýyorlar.
Filistinde hip hop tarihin
ve folklorun hikayelerle
yeni nesillere aktarýldýðý
geleneði deðiþtiren yeni bir
protesto biçimi olarak öne
çýkýyor.
Kudüs'ten MWR adlý hip
hop grubundan Mahmud
Þalaby hip hop'un siyah
öncülerini kast ederek: "Bir
silah yaptýlar. Ve bu silahla
haklarýný alana kadar
mücadele ettiler. Biz gidip
sadece bir kaç taþ fýrlatmak
istemiyoruz. Þarkýlarýmýzý
fýrlatmak istiyoruz" diyor.
Ramallah Yeraltý
grubunun son projesi

"Sýnýr yok" adlý bir albüm.
Bir tarafta dört deðiþik
Avrupalý yapýmcý tarafýndan üretilen dört parça 4
Arap grup tarafýndan
söyleniyor, diðer tarafta ise
4 Arap yapýmcýnýn hazýrladýðý ve 4 Avrupalý grup
tarafýndan söylenen 4
parça var.
Diðer ülkelerdeki hip
hopçular gibi Filistinli hip
hopçular da kendi deneylerini ve mücadelelerini
sert ve keskin politik bir
içerikle anlatýyorlar.
Uluslararasý üne sahip
Filistinli gruplardan
Dam'ýn son parçalarýnýn
ismi "Meen Erhabe?"
(Gerçek terörist kim?)
Dam Ýsrail'in Arap kasabalarýndan ve Filistin hip
hop'unun önemli merkezlerinden Lod'dan çýkmýþ.
Ne var ki Dam'ýn
Amerika'da ve Ýngiltere'de

konserlere çýkmýþ olmasý
ve uluslararasý olarak
tanýnmaya baþlamalarý çok
olaðanüstü. Filistinliler için
dolaþým özgürlüðünün çok
ciddi bir biçimde sýnýrlanmýþ olduðu koþullarda
Dam'ýn uluslararasý dinleyiciler tarafýndan tanýnmasýnýn tek aracý internet.
Basil Abbas Ramallah
Yeraltý Kolektifi'nin duyulmak açýsýndan tek
umudunun internet
olduðunu söylüyor.
Geçenlerde Ýsrail ordusunun hapishane baskýný
yaptýðý Eriha kentinde
MMD Kayýt adlý bir giriþim baþlatan Rami'de ayný
þeyi söylüyor.
Yerel bir dinleyici kazanmanýn önündeki sorun da
sürekli para sýkýntýsý ve
sahneye çýkma zorluklarý.
Eriha'nýn tek salonu 2002
yýlýndaki bir Ýsrail askeri

Orhan Kemal
müzesi

* MÜZE
Picasso
Ýstanbul’daydý
Dünyanýn en çok bilinen
ve en önde gelen ressamlarýndan Picasso'nun resimlerini içeren sergi 4 ay
sonra bitti. Ýstanbul
Boðazý'nda Sabancý
Müzesinde sergilenen
Picasso resimleri içinde
ünlü Guernica'da vardý.
Türk basýný bir büyük
baþarý olarak Picasso sergisini 4 ayda 210 bin
kiþinin gezdiðini anlatýyor.
Doðrusu Türkiye'de,
Ýstanbul'un en zor ulaþýlan
semtlerinden birisinde
açýlan ve paralý bir sergiyi
4 ayda 210 bin kiþinin
gezmiþ olmasý iyi bir
baþarý.

operasyonunda yýkýldý.
Ayrýca Ýsrail'in büyük
yapýmcýlarý Filistinlilere
veya solcu Ýsrailli
sanatçýlara albüm yapmýyor.
Bu biraz da Tel Aviv ve
Nazareth'de ki hip hop
konserlerinde Ýsrailli ve
Filistinli gençlerin birlikte
coþmasýndan ve kaynaþmasýndan kaynaklanýyor.
Tabii müziðin iþgale ve
baskýlara karþý ne kadar
güçlü bir silah olabileceði
bir soru iþareti.
Bir çok silah gibi bir çatýþmada her iki taraf da bu
silahý kullanabilir. Örneðin
Tel Aviv'in saðcý rapçýsý
Subliminal'ýn da gösterdiði
gibi.
Na var ki bu defa
dünyanýn önde gelen
bütün medya kurumlarý
Filistinlileri iþin kurbaný
olduklarý durumlarda
karikatürleþtiriyor veya eli
kanlý saldýrganlar olarak
gösteriyor.
Bu nedenle güçlü bir hip
hop kültürünün dünyaya
açýlmasý emperyalizmin
hesaplarýný bozuyor.
Basil Abbas "Bizim için
bir melodi ortaya çýkarmanýn birçok nedeni var.
Bunlardan birisi hip hop
terimleri ile "temsil etmek"
diyor ve ekliyor:
"Bizim ürettiklerimizin
çoðu bizi, Filistinlileri temsil etmek için. Biz milliyetçi deðiliz, hatta biz
milliyetçiliðe karþýyýz.
Ama içinde olduðumuz
durumdan dolayý
Filistinlileri temsil etme
ihtiyacý duyuyoruz. 'Hey,
biz buradayýz' demek istiyoruz."

Ancak Türk basýný çok
zaman yaptýðý gibi bunu
dünya çapýnda bir baþarý
olarak yansýtýnca iþler
deðiþiyor.
Örneðin Londra'nýn
Ýngiliz resimlerini
sergileyen müzelerinden
birisi olan Tate Britanya
müzesini bir senede 1
milyon 773 bin kiþi gezmiþ.
Picasso'nun Ýstanbul'da
olduðu 4 aylýk dönemde

Tate'i 577 bin kiþi gezmiþ.
Üstelik ayný dönemde
Tate'de çok da önemli bir
sergi de yok!
Türkiye'de Picasso'ya
olan ilgi iyi ama bunu
ulusal gururu okþamak
için "dünya çapýna bir
olay" olarak adlandýrmak
sadece milliyetçi
budalalarýn yapabileceði
bir þeydir.

Ýsatanbul Cihangir’deki
Orhan Kemal Müzesi çok
mütevazi olanaklarla açýlmýþ bir müze. Sabancý’nýn,
Eczacýbaþýlarýn müzelerine
benzemiyor.
Müzede Orhan Kemal’in
çoðu Ara Güler tarafýndan
çekilmiþ 70 fotoðrafý, ailesiyle ilgili fotoðraflarý, kitaplarýnýn orijinal ilk baskýlarý, özel mektuplarý, hakkýndaki yazýlar, makaleler
ve doktora tezleri, çalýþma
odasý, daktilosu, yatak, diþ
fýrçasý, kalem gibi özel eþyalarý ve öldüðünde yüzünden alýnan yüz kalýbý
gibi çeþitli malzemeler var.
Müze her gün 10.00-20.00
saatleri arasýnda açýk ve
giriþ ücretsiz.
Orhan Kemal Müzesi: Akarsu
Caddesi No:32 - Cihangir/Taksim
orhankemal.org

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan
sosyalizm

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

Reform deðil,
devrim

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

aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm

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

Devrimci parti

-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi
devrimci sosyalist bir partide
örgütlenmelidir. Böylesi bir
parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki
çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý
olduðunu kanýtlamalýdýr.
-Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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sosyalist isci
Saðlýðýmýz
þirketlere kâr
kapýsý yapýlýyor
Hükümetin çýkarmaya
çalýþtýðý Genel Saðlýk
Sigortasý Yasasý parasý
olmayan herkesi en temel
saðlýk hizmetlerinden bile
mahrum býrakacak. Yeni
yasaya göre saðlýk giderleri
devlet ya da iþveren tarafýndan deðil, sigorta primi
yatýran çalýþanlardan
karþýlanacak. Yani sigortasý
olmayan ve dolayýsýyla prim
yatýramayanlar hiçbir saðlýk
hizmeti alamayacak.
Ayrýca prim yatýranlar da
özel hastanelere gittiklerinde
bir fark ödemek zorunda
kalacaklar. Örneðin
SSK'lýsýnýz ve SSK'nýn anlaþmalý olduðu bir hastaneye
gittiniz. Hastanenin muayene
ücreti diyelim ki 80 YTL.
SSK'nýn ödediði para ise 14.5
YTL. Yani aradaki 65.5 YTL
cebinizden çýkacak. Ayrýca
yapýlan her tahlil, çekilen her
röntgen filmi veya tomografi
için fark ödeyeceksiniz.
Üstelik bu paralarý önce
vezneye yatýrmadan
muayene olamayacaksýnýz.
Baþka bir örnek: diyelim
gece yarýsý bir kaza geçirdiniz
ve burnunuz kýrýldý.
Anlaþmalý bir hastaneye gittiniz. "Nasýl olsa SSK bir kýsmýný ödüyor, ben kalan farký
ödüyorum" diye
düþündünüz. Ýþte

Taleplerimiz
Eþit, parasýz, ulaþýlabilir, nitelikli saðlýk hizmeti.
Kamu hastanelerine yatýrým yapýlsýn, týbbi
donaným yeterli düzeye getirilsin.
Saðlýk hizmeti ücretsiz olarak herkesin
eriþebileceði nitelikte olsun.
Hizmetin finansmaný devlet bütçesinden
karþýlansýn.
Koruyucu saðlýk hizmetlerine önem verilsin.
Hizmetler toplum içinde ve toplumun katýlýmýyla
yürütülsün.
Saðlýk çalýþanlarýna iþ güvencesi verilsin.
Saðlýkta temel ücretler insanca
yaþam seviyesine getirilsin.
Çalýþanlar karar süreçlerine katýlsýn.
Çalýþan herkese grev ve toplu sözleþmeli
sendika hakký tanýnsýn.
yandýðýnýzýn resmi! Bir burun
ameliyatý (burundaki hasarýn
durumuna göre) 3-10 milyar
TL arasýnda. Peki SSK'nýn
ödediði pay ne kadar? Sadece
37 YTL.
Üstelik tedavisi zor olan
böbrek yetmezliði, kalp ve
kanser gibi hastalýklar da sig-

orta kapsamý dýþýnda tutulacak.
Sýk sýk yaþanan krizlerle
çöken ve primlerini yatýramayan serbest meslek sahipleri de prim yatýrmadýklarý
sürece saðlýk hizmeti alamayacaklar. Kýsacasý bütün yoksullar saðlýksýzlýða itiliyor.

Bütün bu adýmlar saðlýk
sektörünü tamamen
özelleþtirmeye yönelik.
Saðlýðýmýz özel þirketlere kâr
kapýsý olarak pazarlanmaya
çalýþýlýyor. Uluslararasý sermaye saðlýk hizmetlerinden
de sonuna kadar kâr edebilmek için bu alanýn
bütünüyle piyasaya açýlmasýný istiyor.
Bu gidiþi tersine çeviremezsek, önümüzdeki yýllarda, piyasada rekabet sonucu
ayakta kalan dev beþ-on
saðlýk þirketine mahkûm olacaðýz. Ve saðlýðýmýzý bozan
bu sisteme bir de bozduðu
saðlýðýmýzý düzeltmesi için
astronomik rakamlar ödemek
zorunda kalacaðýz.
Þimdi önümüzde atýlacak
somut bir adým var. Türk
Tabipler Birliði, KESK ve
DÝSK'in bir referandum kampanyasý var. Bu üç örgüt
Emeklilik ve Genel Saðlýk
Sigortasý yasa tasarýsýnýn
referanduma götürülmesini
istiyor. Bu talep kabul
edilmezse tüm ülke
genelinde referandumlar
yapýlacak. Bizlerin de yapmasý gereken bu kampanyalara sonuna kadar destek
vermek, güçlerimiz doðrultusunda kampanyanýn
inþacýlarý olmaya gayret
etmektir.
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Baskýya devam
Son yapýlan bir kamuoyu
araþtýrmasýna göre Amerika
Birleþik Devletleri’nde Irak’ta
süren iþgale destek sadece
yüzde 29. Ankete katýlanlarýn
ancak yüzde 36’sý Bush’un politikalarýný onaylýyor.
Açýk ki bu sonucun oluþmasýnda uluslararasý savaþ karþýtý
hareketin rolü çok büyük. Daha
savaþ baþlamadan baþlayan ve
“biz bu savaþý durdurabiliriz”
diye devam eden hareket
geçtiðimiz hafta dünyanýn
onlarca kentinde yeniden
sokaklara çýktý.

“Hareket bitti” diye çýðlýk atan
burjuva basýnýna 18-19 Mart
eylemleri iyi bir yanýt oldu.
Özellikle Amerika’da ki yaygýn
eylemler ve Londra’daki
görkemli gösteri hareketin ne
denli canlý olduðunu gösterdi.
Hareket Türkiye’de de çok canlýydý. Ýstanbul, Ankara, Ýzmir,
Adana ve Trabzon’da BAK kortejleri ve toplantýlarý, Barýþ
Panayýrý son derece kararlý ve
canlýydý.
Þimdi hiç ara vermeden devam
etmek gerekiyor.
Kendi evinde desteði eriyen,
Irak’ta tam bir bataða batan
Bush þimdi de hiç çekinmeden
bu sefer Ýran’a saldýrma hazýrlýklarý yapýyor.
Bush’un bu yeni hedefine karþý
güçlü bir kampanya inþa
etmeliyiz.
Dünyanýn her yerinde savaþ
karþýtý hareket gelecek için
planlar yapýyor. ABD’nin Ýran’a
saldýrýsýna karþý teþhir toplantýlarý planlanýyor. Küçük eylemler, bildiri daðýtýmý, afiþ asýmý
gibi iþler düþünülüyor.
Eðer savaþ çýlgýnlarýna karþý
mücadeleyi yoðunlaþtýrýrsak,
iþleri daha da zorlaþacak.
Onlarýn dayanabilmelerinin de
bir sýnýrý var. Irak’ta bu durumda sonsuza kadar kalamazlar.
Direniþ ve uluslararasý baský
ergeç pýlýlarýný pýrtýlarýný toplayarak çekip gitmelerini saðlayacak.
Aynen Vietnam’da olduðu gibi.

