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Barýþarock
En büyük
antikapitalist
festival
Bu sene bütünüyle gönüllülerce örgütlenen
Barýþarock’a 80 bin kiþi
katýldý. Türkiye’nin en büyük
antikapitalist ve savaþ karþýtý
etkinliði oldu.
Savaþ karþýtlarý 2 gün boyunca müzik dinlemenin yaný sýra
savaþa karþý yürüyüþler yaptýlar, toplantýlara katýldýlar,
filmler, tiyatro oyunlarý
seyrettiler

Lübnan’ýn iþgaline
ortak olma
Afganistan’dan
çekilin

Halkýn bütün tepkisine raðmen TBMM
Lübnan’a asker gönderilmesini isteyen
tezkereye evet oyu verdi. Þimdi son
pazarlýklar, son hazýrlýklar yapýlýyor.
Hükümet, Baþbakan ve Dýþiþleri Bakaný
Türk askerlerinin çatýþmaya girmeyeceðini
söylüyor ama Lübnan’a asker gönderilmesini isteyen Birleþmiþ Milletler kararý
tam tersini söylüyor.
“Barýþ Gücü” adý altýnda Lübnan’a gitmekte olan gücün tek görevi Hizbullah’ý
silahsýzlandýrmaktýr. Bu ev ev arayarak
silahlarý toplayarak deðil esas olarak
Hizbullah’a yeni silah gitmesini engelleyerek olacaktýr.,

Ayrýca, sorun Hizbullah veya baþka
Lübnanlý güçlerle çatýþmak ya da çatýþmamak deðildir. Barýþ Gücü’nün görevi ABD
ve israil’in arkasýný kollamaktýr. ABD’nin
bütün Ortadoðu’yu hedefleyen saldýrganlýðýna ortak olmaktýr.
Lübnan’a asker gönderilemsini savunanlar “büyük devlet olmak için Libnan’a gitmeliþyiz” diyorlar. Eðer gerçekten “büyük
devlet” olmak isteyenler varsa, bilinmelidir ki bu ABD’ye hizmet ederek deðil,
ondan baðýmsýz davranarak, bölgede
emperyalizme karþý direnenlerin yanýnda
olarak mümkündür.
Lübnan’a gitme, kardeþ kaný dökme!

Afganistan’ý iþgal etmiþ olan ABD’nin yanýnda bu iþgale katýlan NATO ordusu içinde
Türkiye’de var. Türkiye Afganistan’ý fiilen
iþgal etmiþ durumda.
NATO komutanlarý beklemedikleri þiddette
bir direniþle karþýlaþtýklarýný söylüyorlar ve
daha fazla asker istiyorlar.
Genel Kurmay Baþkaný asker gönderilmeyeceðini söylüyor ama bu arada Türkiye yakýnda Afganistan2daki iþgal güçlerinin komutanlýðýný üstlenmeye hazýrlanýyor.
Tek doðru tutum Afganistan’dan bütün
yabancý askerlerle birlikte Türk askerlerinin
de çekilmesidir.

Birleþmiþ Milletler
mi, savaþan
devletler mi?
sayfa: 12

Ýkamecilik ve
kitle çizgisi
sayfa: 12

Parlamento
bir ahýrdýr
sayfa: 13

2

HABERLER

sosyalist iþçi sayý: 259

“

KÝM NE DEDÝ?

"Ýsrail, Lübnan'ýn normal
ve baðýmsýz bir ülke haline
gelmesi için yardýmcý olacak."
Ýsrail Dýþiþleri Bakaný
Tzipi Livni

"Lübnan'a bir an önce
asker göndererek orada
iyi bir yer kapmalýyýz"
Dýþiþleri Bakaný Abdullah
Gül

"Asker yollamasak aðýrlýðýmýz azalýr"
Dýþiþleri Bakaný Abdullah
Gül
"TSK'dan bir tek asker
bile Afganistan'a gidemez.
Böyle birþeye gerek yok,
asla da sözkonusu olamaz. Biz daha önce iki
ISAF komutanlýðýný
üstlendik. Bundan sonra
da NATO'ya bu çerçevede
katký yapmaya devam edeceðiz."
Genelkurmay Baþkaný
Orgeneral Yaþar
Büyükanýt
“Halkýn olumlu tepkisidir”
30 Aðustos’ta 4 kiþinin
pankart açmasý üzerine
uðradýklarý saldýrý üzerine
Ýstanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah
“Hükümete dönük halkýn
haklý tepkisidir”
Söðüt’te ki faþist saldýrganlýk üzerine, Deniz
Baykal

”
50

12Eylül 1980 ila
1984 arasýnda idam
edilenlerin sayýsý.
12 Eylül askeri
darbesinin baþý
Kenan Evren bu
idam cezalarýný
meþrulaþtýrmak için
“Hainleri asmayýp ta
besleyecek miyiz?”
demiþti.
12 Eylül askeri
mahkemeleri 517
idam cesazý verdi,
bunlarýn 124’ü
Askeri Yargýtay
tarafýndan onaylandý, 50 kiþi hakkýnda karar infaz edildi.

Devlet Bahçeli aynen Türkeþ gibi “olaylara karýþmayýn” diyor ve bu iþaret üzerine
ülkücüler saða, sola saldýrýyor

Ülkücü faþistler saldýrganlaþýyor
1970 yýllarda MHP Genel
Baþkaný Türkeþ ne zaman
basýnda ülkücülere hitaben
“olaylara karýþmayýn” dese
cinayetler baþlardý. Ülkücü
MHP þimdi de ayný taktiði
izliyor. MHP Genel
Baþkaný Devlet Baþkaný
ülkücülere “sakin olun”
diyor ve saldýrý baþlýyor.
Eðitim dönemi kapanmadan önce birçok üniversitede solculara ve Kürtlere
saldýran ülkücüler yaz
boyunca da ayný tutumu
devam ettirdiler.
Basýnýn “linç” diye abartarak adlandýrdýðý
saldýrýlarý ile MHP’li
ülkücüler giderek bu
saldýrýlarýný meþru hale
getirmeye çalýþýyorlar.
Faþist saldýrýlarýn polisten
destek aldýðý açýk. Bunun
en iyi iki örneði 30 Aðustos
gösterilerinde 4 öðrencinin
üzerinde “Lübnan’a asker
gitmesin” yazan bir
pankart açmalarý üzerine
çoðu sivil polis olan bir
grubun saldýrýsýna uðramalarý.
Basýn bu olayý “linç giriþimi” diye adlandýrýrken
Ýsyanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah ise
“Halkýn haklý tepkisi”

olarak adlandýrdý.
Ýstanbul Emniyet
Müdürü bu tutumu ile
baþka saldýrýlarý da meþru
göstermeye çalýþyor ve
açýkça saldýrganlardan
yana tutum alarak suç
iþliyor.
Ýkinci olan ise Söðüt’te
dört bir atarftan toplanan
ülkücü faþistlerin baþbakan

Erdoðan’a saldýrmalarý. Bu
olayda polis saldýrganlarý
önce Erdoðan’ýn olduðu
protokol bölümüne
sokarak ülkücülerle iþbirliði yaptý. Bu ülkücülerin
elinde her türlü kesici silah
vardý.
Daha sonra ise aralarýnda
üst düzey MHP yöneticilerinin de bulunduðu

Ne zaman konuþsa kudurmuþcasýna saldýrýyorlar

saldýrganlarý tesbit etmesine raðmen göz altýna
almayarak iþbirliði yaptý.
Ülkücü faþistler polisin
bu iþbirliðine sürekli
sahipler ve bundan cesaret
alýyorlar.
Faþistler çok bilinçli bir
biçimde saldýrýyorlar.
Amaçlarý bir yandan
sokaða hakim olmak diðer
yandan da toplumu kucaklamýþ olan antiemperyalist
havayý kendilerinden yana
hale getirmek.
Faþistlerin bu saldýrganlýðýna aman vermemek
gerekiyor. Saldýrdýklarý
heryerde cevap vermek,
geri püskürtmek gerekiyor.
Faþizm ve ýrkçýlýk insanlýk
suçudur ve onlara isnalýk
suçu iþleyenlere yapýldýðý
gibi cevap vermek gerekiyor.
Ancak faþistlerle
mücadelede en önemli
olgu kitle çizgisinin korunmasýdýr. Uzun saçlýya, bira
içerene, oruç tutmayana
saldýran falistler kendilerinden olmayan herkese
düþmandýr. Bunun iyi
anlatýlmasý gerekir ve her
faþist saldýrganlýða kitlesel
bir biçimde yanýt vermek
gerekir.

Saðlýk emekçileri eyleme hazýrlanýyor

Saðlýkta yýkýmý durduralým
AKP hükümetinin uygulamaya sokmaya çalýþtýðý
“saðlýk reformu” adlý
yýkým programýna karþý
Saðlýk Emekçileri
Sendikasý, SES yeni bir
direniþ hattý örgütlüyor.
SES Eylül ayý boyunca
bölge mitingleri yapmayý,
Ekim ayýnda yaygýn bildiri
daðýtmayý ve stantlar
açmayý planlýyor.
Kasým ayýnda ise eðer
yýkým programý durdurulmazsa 1 günlük bir uyarý
grevi yapacak. Eðer bir
günlük grev de etkili
olmazsa bunun üzerine
bir-kaç günlük iþ býrakma
gerçekleþtirilecek.
SES’in yaný sýra Küresel
Eylem Grubu, KEG’de
önümüzdeki dönemde
bulunduðu her yerde
toplantýlar ve yaygýn
bildiri daðýtýmý gerçekleþtirecek ve hükümetin
Saðlýkta Uyum
Programý’ný teþhir edecek.
Küresel Eylem Grubu,
KEG Saðlýk Emekçileri
Sendikasý’nýn bütün

Ekonomi
büyüyor
maaþlar eriyor
Ekonominin ilk altý ayda
büyüdüðünü gösteren veriler yayýnlandý. Bu verilere
göre ekonomi beklenenin
üzerinde büyüdü.
Ancak bu arada kamu
çalýþanlarýnýn maaþlarý
geriledi. 1979 yýlýnda bir
kamu çalýþanýn ýn eline
100 lira geçerken bu
2005’de 99 liraya düþtü.
Oysa 1979’da kiþi baþýna
GSMH 1404 dolar iken
bugün GSMH kiþi baiýna
5088 dolar oldu. Yani
ekonomi gerçekten
büyürken bu çalýþanlara,
emekçilere yansýmadý, tam
tersine zenginler daha da
zengin hale geldi.
Öte yandan ekonominin
büyümesinin emekçilere
pek hayrý omadýðý da açýk.
Ekonomi büyüdü çýðlýklarý
arasýnda iþsizlik azalacaðýna arttý.

Küresel BAK
aktivistine
dava açýldý
Küresel Barýþ ve Aalet
Koalisyonu’nun Mart
ayýnda Ýstanbul
Kadýköy’de açtýðý Barýþ
Panayýrý’nda Ýngiliz kolaj
sanatçýsý Michael
Dickinson’ýn Panayýr
çadýrýna astýðý bir afiþten
dolayý 301. maddeden
dava açýldý.
Michael Dickinson afiþi
kendisinin astýðýný kabul
etmesine raðmen savcýlýk
davayý sürdürüyor.
Davanýn ilk duruþmasýnda Michael Dickinson
mahkemede baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan
hakkýnda yeni bir afiþ gösterince polis tarafýndan
göz altýna alýndý.

Orman
yangýnlarý ve
çevre bakaný

eylemlerine destek verecek.
Türkiye Sosyal
Forumu’nda Küresel
Eylem Grubu SES ile birlikte 1 Ekim Pazar günü

saat 17.30’da Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti salonunda “Saðlýk Politikalarý
ve Saðlýk Hakký” baþlýklý
bir toplantýsý var.

KEG
Küresel Eylem Grubu
Ýstanbul: 538-263 45 35
Ýzmir: 533-4453468

KEG toplantýsý

KEG toplantýsý

Türkiye Sosyal Forumu
1 Ekim Pazar, saat: 13.00

Türkiye Sosyal Forumu
1 Ekim Pazar, saat: 17.30

Piyasa ve Devlet Kýskacýnda Eðitim
KESK’ten bir konuþmacý,
Sezai Temelli, Ýrfan Alayvar, Ersin Tek

Saðlýk Politikalarý ve Saðlýk Hakký
Fatih Artvinli - ÝNSEV, Köksal Aydýn - SES Baþkaný, Erkan
Kapaklý - Küresel Eylem Grubu, Abdülsamet Baskak - Ýzmir

Aðustos ayýnýn son haftasý Türkiye’nin her
yerinde yaygýn orman
yangýnlerý oldu. Çok
büyük miktarda orman
yanýp, kül oldu.
Geçtiðimiz senelerde ki
orman yangýnlarý sýrasýnda yeterli önlemi alacaðýz
diyen orman bakanlýðýnýn
bu arada hiçbir tedbir
almadýðý ortaya çýktý.
Yetersiz araç ve gereçle
yangýnlar önlenemedi.
Yangýnlar sürerken
Orman Bakaný Pepe “Golf
sahasý yapýlsaydý orman
yangýnlarý çýkmazdý” dedi.
Gerçekten de bütün
ormanlar yansa ve yerlerine golf sahasý, yüzme
havuzu vs olsa yangýn çýkmaz ama Türkiye oksijen
yetersizliðinden boðulur.
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Hayat tartýþmalara
cevap veriyor
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Ýsrail’in geri çekilmesinden
sonra köylerine dönen
Lübnanlýlar bu manzara ile
karþýlaþtýlar.
Ýsrail Lübnan’da ve
özellikle de Güney
Lübnan’da açýkça sivil
hedefleri bombaladý.
Ölenlerin çoðubu
nedenle 12 yaþýndan
küçük çocuklar. Çok
sayýda kadýn ve yaþlý da
Ýsrail bombardýmanýnda
öldü veya yaralandý.
Ýsrail yetkilileri sivil
halký bombalarken
aslýnda “teröristleri”
hedeflediklerini söylüyorlar. Ölen çocuklar
için ise “kimin terörist
olacaðýný bilemezsiniz
ki” diyorlar.

BAÞYAZI
Sol saflarda uzun bir süredir iki konu sürekli
olarak tartýþýlýyor. Savaþa karþý, antiemperyalist hareket mi yoksa yeni liberal saldýrýlara
karþý mücadele mi belirleyicidir sorusu ilk
tartýþýlan konu.
Öncelikle bu iki baþlýðýkarþý karþýya
getirmek yanlýþ. Antiemperyalist mücadele
zaten ayný zamanda antikapitalist bir
mücadeledir. Ýkisi birbirlerinden ayrýlamazlar.
Ancak, bugün dünyada belirleyici olan, birleþtirici olan savaþa karþý mücadeledir. Ýkibinli yýllarda yükselen antikapitalist hareket
ABD ve Ýngiltere’nin Irak2a saldýrmasý üzerine
hýzla devasa bir biçimde büyüyerek savaþ
karþýtý hareketi de oluþturdu.
Bugün, ABD’nin “teröre karþý savaþý”
bitmeden, bu savaþta ABD yenilip çekilmeden
diðer bütün mücadele alanlarý daha talidir.
ABD’nin yenilgisi bütün dünyada emekçilerin
önünü açacaktýr ve bu nedenle milyonlar
savaþa karþý hareket içinde yer alýyorlar. Bitti
dendiði noktada savaþ karþýtý gene yýðýnsal
olarak öne çýkýyor.
Afganistan’da, Irak’ta ve Lübnan’da iþgal
devam ettiði sürece savaþa karþýmücadele
baþat olmaya devam edecek.
Ýkinci tartýþma konusu ise politikÝslam ile
iliþki. Öncelikle, savaþýn sürdüðü bütün ülkelerde emperyalist iþgal güçlerine askeri olarak
karþý koyanlar politik Ýslamcý örgütlerdir.
Sosyalistler dün milliyetçi Vietnam hareketini
emperyalizme karþý nasýl savundularsa bugün
de politik islamcý ve milliyetçi bu hareketleri
destekleyeceklerdir.
Bütün ulusal kurtuluþ hareketlerine olduðu
gibi bu destek koþulsuz ama eleþtireldir.
Koþulsuzdur. yani mücadele biçimini öne sürerek þunu yaparsanýz desteklemeyizi bunu
yaparsanýz destekleriz denmez. Ama
eleþtireldir. Biz politik Ýslamcý hareketlerin
emperyalizme karþý mücadele eden ama
ülkede kapitalizmi yenilgiye uðratamayacak
örgütlenmeler olduðunu biliyoruz bu nedenle
onlarla birlikte emperyalizme karþý direnirken
ayný zamanda kapitalizme karþý da mücadele
ediyor ve örgütleniyoruz.
Politik Ýslamcýlarla iliþki sadece direniþ olan
ülkelerdeki hareketlerle sýnýrlý deðil. Bu
ülkede de politik islamcý gruplar, örgütler var
ve emperyalizme karþý tutum alýyorlar. Fakat
daha önemlisi þu: Bu toplumda savaþa, iþgale
karþý olanlar yüzde 80-90. Politik Ýslam bu
toplumda soldan daha geniþ bir etkiye sahip
ve üstelik bu etki iþçi ve emekçiler arasýnda.
Sol politik Ýslam’ýn etkilediði iþçi ve emekçileri geri kazanmak istiyor. Bu onlardan uzak
durarak deðil, onlarla yan yana olarak ve
onlara solun politik Ýslam’dan daha tutarlý,
daha mücadeleci olduðunu göstererek yapýlabilir.
Saadte Partisi 100 binin üzerinde bir emekçi
kitleyi Filistin için topladý, sol ise ancak
yüzlerle ifade edilen güçlerle sokaða çýktý.
Daha güçlü ve kazanacak bir hareketi oluþturabilmek için demek ki bu kitleyi kazanmak,
onunla birlikte mücadele etmek zorunluluðu
var.
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Kürt sorununda yeni bir fýrsat
DTP Genel Baþkaný Ahmet Türk
DTP Eþbaþkaný Aysel Tuðluk,
Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi
Baþkaný Osman Baydemir ve Tunceli
Belediyesi Baþkaný Songül Erol Abdil ile
birlikte yaptýðý bir basýn toplantýsý ile
PKK/Kongra-Gel'e ateþkes çaðrýsý yaptý.
Ahmet Türk daha önce de tek taraflý
olarak dört defa ateþkes ilan edildiðini,
çatýþmasýzlýk ortamý oluþturulduðunu
vurguladý.
DTP’nin bu yeni adýmý iki baþka
geliþme ile birlikte önem kazanýyor.
Bir taraftan artýk asker cenazelerinden
farklý sesler gelmeye baþladý. Asker
aileleri seslerini yükseltiyorlar. Anneler
“neden hep bizim çocuklarýmýz ölüyor”
diyorlar. “Vatan için öldü demeyeceðim” diyorlar. Basýn bu çýkýþlarý her
zaman olduðu gibi AKP aleyhine kullanmaya çalýþýyor ama asýl sorun Türk
toplumunun bu savaþtan yorulmuþ
olmasýnýn artýk üstünün kapatýlamayacak hale gelmesidir.
Bir baþka geliþme ise milliyetçi, þoven
ve faþitlerin gemi azýya almýþ saldýrganlýklarýdýr. Önlerine gelene saldýran faþist
sürüler en son Söðüt’te AKP’lilere ve
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a
saldýrdýlar.
Bir kere daha ortaya çýktý ki faþistler
polisle iþbirliði halindedir.
Yoksulluðunu protesto eden ve elinde
üzerinde bunu ifade eden bir karton
taþýyan bir emekçi polisler tarafýndan
yakapaça hemen tutuklanýrken faþist
sürüler Baþbakan’ýn çok yakýnýna kadar
gelip protokola katýlabiliyorlar ve üzerlerinde muþtalar, býçaklar taþýyorlar.

Polis tarafýndan defalarca durduruluyorlar ama her defasýnda serbest
býrakýlýyorlar. Demekki polis MHP’li
faþistleri, ülkücüleri koruyor.
Faþistler bu saldýrganlýklarý ile bir yandan Kürt sorununa barýþçý, siyasalbir
çözüm bulunmasýný engellemek istiyorlar, diðer yandan da toplumda oluþan
antiemperyalist bilinci saptýrarak kendilerine, milliyetçiliðe, þovenizme kaydýrmaya çalýþýyorlar.
En ilginci ise CHP Genel Baþkaný
Deniz Baykal’ýn faþistleri korumasýdýr.

Son fýrsat
Ahmet Türk’ün çaðrýsý önemlidir.
Ardýndan bir grup Türk aydýnýnýn yaptýðý ateþkes çaðrýsý da önemlidir. Bu kez
bu çaðrý ve giriþim karþýlýksýz kalmamalýdýr. Ateþkes her iki taraf için de
gereklidir. Her iki tarafta da halk
yorgundur. Savaþ istemediðini ifade
etmektedir. Çatýþan güçler bu durumu
göz ardý etmemelidir.
PKK/Kongra-Gel’e ateþ kes çaðrýsý
yapan Ahmet Türk ýsrarla bu çaðrýya
olumlu cevap verilmesi halinde devletten de adým beklediklerini, bu kez
devletin de demokratik, barýþçý, siyasal
bir çözüm için adým atmasý gerektiðini
vurguladý.
DTP yöneticileri bu arada yaratýlmak
istenen linç havasýna son verilmesi
gerektiðini de gene ýsrarla belirttiler.
Bilindiði gibi “linç havasý” denen þey
aslýnda çok küçük faþist gruplarýn
polisle iþbirliðiiçindeki eylemlerinden
baþka birþey deðil. Ancak basýn bu olaylarý abartarak ve adeta teþvik ederek
yayýnlayarak böylesi bir kültürün oluþ-

masýna hizmet etmektedir.
Linç havasý tehlike bir geliþmeye yol
açmaya çalýþýyor. Eðe rgerçekten böyle
bir geliþme tutarsa, Türklerle, hiç deðilse
faþist Türklerle Kürtler arasýnda düþmanlýk yaratýlýr ve bu düþmanlýk sürekli
çatýþmaya dönüþtürülebilirse o vakit
herkes bilmeli ki bu çatýþma iki taraf birden aðýr kayýplar verdirir.Batýdaki her
saldýrganlýk, Doðu’da cevaplanmaya
baþlar.

Siyasal çözüm
Kürt sorununun askeri olarak çözülemeyeceðini artýk Türk burjuvazisi biliyor ve bu nedenle siyasal bir çözüme
meyletmeye baþladý. Ama hala burjuvazinin önemli bir kýsmý ve asker-sivil
bürokrasinin daha büyük bir kýsmý
siyasal çözümü kabul etmemeye ve
savaþ ve gerginlik ortamýný korumaya
çalýþýyor.
Savaþýn yýkýcý maliyetinden bu kesim
kâr elde ediyor. Ceplerini dolduruyor.
Savaþ daima bazýlarýna aðýr kayýplar
verdirirken bazýlarýna da kâr saðlýyor.
Ama Kürt ve Türk halký artýk savaþ
istemediðini, bu sorunun çözülmesini
istediðini çok açýkça ifade ediyorlar. O
vakit yapýlmasý gereken ortada. Ýlk adým
DTP’nin attðý adýmý tamamlamak ve iki
taraflý bir ateþkes saðlamaktýr. Bu
doðrultuda herkes devletin bu tutumu
benimsemesi için çaba harcamalýdýr.
Þahinlere, savaþ tellallarýna aman verilmemelidir.
Bugün çözüme doðru bir adým daha
atýlýyor. Sosyalistlere düþen görev bu
adýmýn karþýlýðýnýn gelmesi için çaba
harcamaktýr.

29 Eylül Cuma, 18.00
Karakedi: Büyükparmakkapý sok, Beyoðlu

Antikapitalistler tartýþýyor

Anti Kapitalist Manifesto
sosyalist iþçi

Konuþmacý: Alex Callinicos
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Türkiye Sosyal Forumu

Aktivistler toplanýyor
Dünya, kýtalar ve ülkeler
çapýnda yapýlan sosyal
forum hareketi þimdi de
Türkiye’de. Türkiye Sosyal
Forumu, TSF uzun süredir
yapýlan bir dizi çalýþmanýn
üzerinde kuruldu. Ýstanbul’da yapýlan sayýsýz
toplantýnýn yaný sýra
Diyarbakýr, Ýzmir ve
Ankara’da hazýrlýk toplantýlarý yapýldý. Uzun hazýrlýk çalýþmalarýndan sonra
30 Eylül - 1 Ekim tarihleri
arasýnda Ýstanbul’da,
Sultanahmet’te bir araya
gelinecek.
TSF’ye 70’den fazla
kurum katýlýyor.
Aralarýnda DÝSK, KESK,
TMMOB gibi meslek
örgütleri de var, siyasi
parti ve çevreler ve çeþitli
kampanyalar da var.
2 gün sürecek olan sosyal
forum boyunca 48 toplantý
ve sosyal aktivite gerçekleþtirilecek. Bu toplantýlarda 200’e yakýn kiþi görüþlerini sunacak.
Türkiye Sosyal Forumu

içinde DSÝP’in, Küresel
BAK’ýn ve Küresel Eylem
Grubu’nun da katýldýðý ve
desteklediði bir dizi
toplantý var.
Bunlardan en önemlileri
BAK’ýn düzenlediði
Tayfun Mater’in açýlýþ
konuþmasýný yapacaðý ve
ve Tarýk Ali’nin konuþacaðý Savaþ Karþýtý
Hareketin Geleceði toplantýsý. Bir diðeri ise Alex
Callinicos, Doðan Tarkan,
Hayri Kozanoðlu ve
Zeynep Gambeti’nin
konuþacaðý Alternatif
Küreselleþme ve Yeni Sol
toplantýsý.
Ayrýca DTP’den Hatip
Dicle’nin, ÖDP’den Hakan
tahmaz’ýn ve DSÝP’den
Þenol Karakaþ’ýn konuþacaðý Kürt Sorunu ve Barýþ
Mücadelesi toplantýsý da
TSF’nin önemli toplantýlarýndan birisi.
Cumartesi günü
saat12.15’de ise TSF’den
Sultanahmet meydanýna
bir yürüyüþ yapýlacak.

Antikapitalist
tartýþma kýlavuzu
29 Eylül Cuma, 18.00
Karakedi
Antikapitalistler tartýþýyor
Anti Kapitalist manifesto
Alex Callinicos
30 Eylül Cumartesi, 10.00
Darphane-i Amire
Nükleer Enerji, Küresel Isýnma
Kemal Ulusaler, Nejat Tamzok, Özgür
Gürbüz - Küresel Eylem Grubu, Hacý
Orman, Önder Algedik - Ýklim Deðiþiyor,
Biz Durdurabiliriz Kampanyasý
30 Eylül Cumartesi,15.15
Darphane-i Amire
Alternatif Küreselleþme ve Yeni Sol
Alex Callinicos, Hayri Kozanoðlu, Zeynep
Gambetti, Doðan Tarkan
30 Eylül Cumartesi,17.30
Darphane-i Amire
Savaþ Karþýtý Hareketin geleceði
Tayfun Mater, Tarýk Ali
30 Eylül Cumartesi,20.00
Karakedi
Eðlence
Giriþ parasýz

1 Ekim Pazar, 10.15
Darphane-i Amire
Neoliberal politikalar ve sendikal
hareket
Abdurrahman Daþdemir, Enzo Bernardo
- Ýtalya Kamu Sendikalarý Federasyonu
(CGIL), Tarýk Ali, Metin Özuðurlu
1 Ekim Pazar, 13.00
Darphane-i Amire
Piyasa ve Devlet Kýskacýnda Eðiitm
KESK’ten bir konuþmacý, Sezai Temelli,
Ýrfan Alayvar, Ersin Tek
1 Ekim Pazar, 15.15
Darphane-i Amire
Kürt Sorunu ve Barýþ Mücadelesi
Hatip Dicle, Hakan Tahmaz, Mustafa
Kahya ve Þenol Karakaþ
1 Ekim Pazar, 17.30
Gazeteciler Cemiyeti
Saðlýk Politikalarý ve saðlýk Hakký
Fatih Artvinli - ÝNSEV, Köksal Aydýn - SES
Baþkaný, Erkan Kapaklý - Küresel Eylem
Grubu, Abdülsamet Baskak - Ýzmir
1 Ekim Pazar, 20.30
Karakedi
Sosyalist Ýþçi Deðerlendirme toplantýsý

Sosyalist Ýþçi bütün okurlarýný Antikapitalist Tartýþma programýna davet eder.
TSF ve Sosyalist Ýþçi hakýnda daha ayrýntýlý bilgi almak için:
0536-335 10 19 ve 0536 - 259 73 64
numaralý telefonlarý arayabilirsiniz.

Komplo teorileri
Usame Bin Ladin
yakalandý mý?
Mustafa Metin

11 Eylül tarihli bazý gazetelerde,
"11 Eylül: 2973 ölü, sonrasý: 74927
ölü" baþlýklarý vardý.
Büyük bir katliam.
On binlerce masum insan.
On binlerce yoksul.
ABD, 11 Eylül þokunu, intikamcý
bir savaþla atlatmaya çalýþtý.
Afganistan yerle bir edildi. Amaç,
Bin Ladin'i yakalamaktý.
Peki, Bin Ladin yakalandý mý?
Afganistan'da 10 bin sivil,
Irak'ta on binlerce sivil
öldürüldü. Lübnan'da bir haftada
1 beþ yüze yakýn sivil öldürüldü.
Bin Ladin yakalandý mý?
"Medeniyetin" beþiði batý

ülkelerinde "terörle mücadele
yasalarý" çýkartýldý. Gözaltý
süreleri uzatýldý. Temel haklar
pervasýzca kýsýtlandý. Devlet
terörü yaygýnlaþtý.
Peki, Bin Ladin yakalandý mý?
Ýspanya, Mýsýr, Türkiye ve
Ýngiltere'de yüzlerce insanýn
öldüðü bombalý eylemler gerçekleþti. terör, daha büyük bir küresel tehdit haline geldi.
Guantanamo'da, Ebu Garip
cezaevinde insanlýðýn yüzünü
kýzartan iþkenceler açýða çýktý.
ABD tüm dünyayý, insanlarýn
uçaklarla taþýnýp iþkenceye maruz
býrakýldýðý bir hapishaneye çevirdi.
Bin Ladin'den haber yok.
Afganistan'da savaþ yayýlarak
devam ediyor.
Irak'ta her gün yüzlerce insan
ölüyor.
Bush, Ýslamofaþizmden söz ediyor.
Halk desteðiyle seçilmiþ ve parlamentoda temsilcileri bulunan
siyasi örgütleri terörist ilan ediyor.
Peki, Bin Ladin yakalandý mý?

ABD Afganistan iþgaliyle
Asya'da beþ yeni askeri üsse
sahip oldu. Irak'ýn tamamýný
askeri üsse çevirdi. Ýsrail,
ABD'nin her zamankinden daha
sadýk askeri üssü gibi çalýþmaya
devam ediyor.
Bush'un ve Ýsrail'in isteðiyle
Birleþmiþ Milletler Lübnan'a asker
yolladý. Türkiye sadece askeri
üslerini ABD'ye açmakla kalmadý,
Lübnan'a Hizbullah'ý silahsýzlandýrmak için asker de yolladý.
Peki Bin Ladin yakalandý mý?
Ýþgalciler iþgal etikleri ülkelerde
kadýnlara tecavüz ettiler, insanlarý
keyif olsun diye öldürdüler,
Afganistan'da, Irak'ta kontrgerilla
yöntemleriyle öldürülen insanlarý
toplu mezarlara gömdüler.
Felluce'de 21. yüzyýlýn ilk
soykýrýmýný gerçekleþtirdiler.
Cami avlularýnda yatan
yaralýlarýn öldüðünden emin
olmak için bir kurþun da göðüslerine sýktýlar. Bu arada Irak'a
yönelik bütün iþgal
gerekçelerinin, "Irak'ta kitle imha
silahý var" gerekçesi gibi, yalan
olduðu ortaya çýktý.

Ama, hala, Bin Ladin yakalandý
mý?
Irak'tan sonra Suriye'ye, Ýran'a
tehdit dolu küfürler ediliyor. Bu
iki ülkenin terörün temel
dayanaðý olduðu iddia ediliyor.
Bush, Birleþmiþ Milletlerin Ýran'a
acilen yaptýrým uygulamasýný
istiyor.
Condelliza Rice, Ortadoðu haritasýný yeniden çizmekten söz
ediyor.
ABD Afganistan ve Irak'ta, Ýsrail
ise Lübnan'da askeri zorbalýðýn
yaný sýra kimyasal silah kullanýyor.
Bush, Avrupa Birliði ülkelerinin
yaný sýra Rusya ve Çin'i de "teröre
karþý savaþý"nýn ortaðý haline
getirmek istiyor.
Neo-Con'lar, küresel neo liberal
hegemonyayý, küresel askeri
saldýrganlýkla garanti altýna
almaya çalýþýyor.
Bu arada CIA, Bin Ladin'i
yakalamak için 11 Eylül'den
hemen sonra kurduðu özel timi
laðvediyor.
Sahi, Bin Ladin yakalandý mý?

Adalet
Bakanlýðý
çalýþanlarý
mücadele
ediyor
KESK’e baðlý BES’de
örgütlü Adalet Bakanlýðý
çalýþanlarý “Yargýda
Adalet” baþlýklýbir kampanya sürdürüyorlar.
Ýzmir”e baþlayan eylem
6 Eylül günü Ankara’da
devam etti.
Ankara’da Sýhhiye’de
Adalet Sarayý’nýn
önünde toplanan BES
üyeleri buradan yürüyüþ
yapmak istediler. Þehir
dýþýndan gelenleri
Adalet Sarayý’nda ki
çalýþanlar da yoðun bir
biçimde desteklediler.
Polis BES üyelerinin
yürümesine izin vermedi. Bunun üzerine uzun
süre Adalet Sarayý’nýn
önünde oturma eylemi
yapan BES iþçilerine
polis saldýrdý.
Aralarýnda BES Genel
Sekreteri’nin de olduðu
çok sayýda gösterici
yaralandý.
Adalet Bakanlýðý’nda
hükümet Hakimlere ve
savcýlara çok zam
yaparken diðer çalýþanlar bu zammýn kapsamýnýn dýþýnda
býrakýldýlar.

Ýlaca
% 4.5 zam
Ýlaç fiyatlarýna yüzde
4.5 zam yapýldý. Bu
zamla birlikte büyük ilaç
þirketlerinin kârlarý katlanýrken yoksul
emekçierin sýrtýna yeni
bir küfe daha eklendi.

76,713
Bush’un savaþlarýnýn
11 Eylül 2001 ile 11 Eylül 2006
arasýndaki 5 yýlda
öldürdüðü sivil sayýsý.
Irak: 49.207
Afganistan: 17.475
Lübnan: 1.347
Filistin: 4.234
Somali: 4.450
Bunlar iþgalci Amerikan askeri
yetkililerinin verdiði sayýlardýr.
Gerçek sivil ölü sayýsý daha fazla.

sosyalist iþçi
ile yazýþmak için
sosyalistisci@gmail.com
www.sosyalistisci.org
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Aþaðýdan bir hareket geliyor
Naz MASSOUMÝ

Reformist hareket

Bu itirafýn gerçek olup
olmaBu durumu anlamak
için 1990’larýn baþýna,
kadýnlarýn ve öðrencilerin
baþýný çektiði bir reformist
hareketinin Muhammed
Hatami’yi iktidara
taþýdýðý günlere bakmak
gerekir.
O günlerde umut arttýyeni yayýnlar çýkmaya
baþladý ve her tarafta
tartýþmalar yapýlýyordu.
Ancak muhafazakarlarýn
baskýsý ile reformist
hareketin en yüksek
olduðu günlerde hatami
hareketi frenlemeye, geri
çekmeye baþladý.
Bu çok önemli günlerde
sadece kültürel reformlar
yapýyor ve yabancý ser-
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Filistin’de
genel grev

Ýran

ABD Ýran’a baskýsýný arttýrýken önümüzdeki aylar
“terörizme karþý savaþ”
açýsýndan çok belirleyici
olacak. Ýran’ýn nükleer
programý BM’nin yeni
belirlediði tarihlerle birlikte gene gündemde.
Dýþardan gelen baskýlar
Ýran’ýn içinde de politikayý etkiliyor.
BM’in belirlediði son
tarihe gelmeden bir gün
önce Ýran’ýn önde gelen
muhalif felsefecilerinden
Ramin Jahanbegloo Evin
hapishanesinden serbest
býrakýldý.
Jahanbegloo’nun serbest
býrakýlmasýnýn ardýndan
Tahran Otobüs iþçileri
sendikasýnýn lideri
Mansour Ossanlou ve
Ýran’ýn en çok tanýnan
muhalifi Akbar Ganji’de
serbest býrakýldý.
Jahanbegloo’nun serbest
býrakýlmasý bazý tartýþmalarý da beraberinde
getirdi. Serbest býrakýlmasýndan önce üniversite
öðretim üyesi olan
Jahanbegloo araþtýrmalarýnýn yabancý gizli
servisler tarafýndan izni
olmadan çeþitli ABD’li
kurumlara iletildiðini “itiraf etti.”

sosyalist iþçi

karþýtý makaleler yazdý
ama diðer taraftan da
Ýsrail’den yana tutum
aldý.
Bu makaleler Ýran’ý
savaþtan korumayý ama
diðer yandan da batýlý
güçlerle ticari iyi iliþkiler
kurmasýný talep etmekteydi.
Hatemi’nin son yaptýðý
ABD gezisi sýrasýnda ABD
dýþ politikalarýna dönük
eleþtirileri de aslýnda asýl
olarak ABD neo con’larýna yapýlan bir eleþtiri.
Ýþte tam bu noktada
savaþ karþýtý hareket ve
onun tartýþmalarý çok
önemli.
Önce Ýsrail ile iyi iliþkiler
kurmak konusunda hiç
bir hayale yer yok. Ýsrail
Orta Doðu’da yer alan
ikinci bir Pentagon’dur.
mayeyi teþvik eden yeni
liberal politikalarý benimseyerek uyguluyordu.
Sonunda hatami kendisini seçenlerin çoðunluðuna
ters düþtü.
Muhafazakarlar bu arada
aralarýndaki sorunlarý
çözdüler, yeniden
örgütlendiler ve mücadeleyi hýzlandýrdýlar.
2000 yýlýndan itibaren
birçok reformist gazete
kapatýldý ve 2003 yýlý
Nobel Barýþ Ödülü’nü
kazanan Þirin Ebadi gibi
önde gelen aktivistler
hapislere doldurulmaya
baþlandý.
Reformist son bir çaba
ile direnmeye çalýþtýlar.
Parlamentoda oturma
eylemi yaptýlar. fakat bu
tür çabalar kitlesel bir
tabana sahip olmadýðý
için pek bir iþe yaramadý.
Bunu anlamak için
reformist stratejinin
arkasýndaki ekonomik
gündemi bilmek gerekiyor. Hatami’den önce ki
Cumhurbaþkaný
Rafsanjani Ýran’ýn devlet
kontrolündeki sanayisini
özelleþtirme programý
baþlatmýþtý.
Hatami bu programýuygulamaya devam
etti. Özel bankalar kurul-

masýna izin verdi ve
devlet þirketlerinin satýlmasýný kolaylaþtýrmak ve
devlet þirketlerinin
hisselerinin satýlabilmesi
için Ýran borsasýný
yeniden çalýþtýrmaya
baþladý. Dini lider
Ayatullah Ali Hamaey
bütün bunlarda Hatemiyi
destekliyordu.
Ancak Rafsanjani ve
hatemi’nin ekonomik programý eþitsizliði, yoksulluðu ve iþsizliði arttýrýyordu.
Bütün bunalr 2005
seçimlerinde reformistleri
vurdu. Rafsanjani’nin
Mersedes araba kullanan
eliti mahmud
Ahmedinejad’ýn kadrolarý
ile baþ edemediler. Çok az
tanýnan eski Tahran
belediye baþkaný
reformistlerin parçalanmýþlýðýndan da yararlanarak seçimleri kazandý.
Bütün bu geliþmeler
hatemi ve reformistleri
nereye koyuyordu?
Ýçeride soyutlanmýþ olan
reformistler destek için
giderek daha fazla
dýþarýya bakmaya
baþladýlar. Ama Ýran’ýn
ABD tarafýndan hedef
seçilmesiyle birlikte
reformistler þimdi daha

fazla basýnç altýndalar.
Mesela Akbar Ganji’yi
ele alýn. Eski bir devrim
muhafýzý olan ve sonra
reformist saflara geçen
Ganji 1998’de Ýran liderliðinin yazarlarýve aydýnlarý öldürdüðünü
söylediðiiçin 6 yýl hapse
mahkum oldu.
Ganji’nin baþlattýðý açlýk
grevi uluslararasý alanda
George Bush’dan baþka
destek bulamadý.
Diðer yandan ise Þahýn
oðlu babasýnýn kendisine
karþý çýkanlara iþkence
yaptýrdýðý hapishanelerdeki mahkumlarýn
serbest býrakýlmasýný talep
ediyor.
Ganji ve Ebadi gibi
aktivistlerin Irak’a
saldýrýyý ve Ýran’a
muhtemel bir saldýrýyý
protesto ettiklerini belirtmek önemli. Ne var ki
buna raðmen doðrudan
olmasa da sýk sýk savaþ
taraftarý kampýn tutsaðý
haline geliyorlar.
Bu son haftalarda kafa
karýþtýran bir ortam yarattý.
Örneðin Ebadi
Londra’da yaþayan ve
Hatami taraftarý olan profesör Ali Ansari ile birlikte Batý basýnýna savaþ

Mücadele

Öte yandan Ýran’da
Batýlýlarýn müdahalesi
olmadan bir hareketin
geliþmekte olduðunu
görmek gerekiyor.
Batýlýlarýn bu harekete
müdahalesi muhafazakarlarýn muhalefete saldýrmasýna neden oluyor.
Yurt dýþýndan rejimin
deðiþtirilmesi doðrultusundaki çaðrýlar sadece
içerdeki hareketin iþini
zorlaþtýrýyor.
Ýran’da deðiþim sadece
aþaðýdan gelebilir ve bu
Batýnýn müdahalesine
gerek olmadan gerçekleþiyor.
Dolayýsýyla Ýran’daki
hareketi etkili bir biçimde
desteklemek için savaþ
tehdidini durdurmak ve
muhtemel bir ambargoya
engel olmak gerekir. Bir
ambargo Ýran’daki
hareketi boðar.
Ve ancak savaþa ve
ambargoya karþý çýkarak
Ýran’daki son derece cesur
hareketin kazanmasýna ve
Batýlý güçler tarafýndan
yolundan saptýrýlmasýna
ya da savaþ yanlýlarýtarafýndan kullanýlmasýna
engel olabiliriz.

Blair cehenneme git
Partisini destekleyen
sendika kongresinde
büyük protestolarla
karþýlaþan Ýngiliz
baþbakaný Tony Blair
geçen hafta gittiði
Lübnan’da da büyük
protestolarla karþýlaþtý.
Lübnan’ýn hertarafýndan
akýn akýn gelen deðiþik
siyasal eðilimlerden göstericiler “Lübnan sana raðmen hala özgür” diye

baðýrýyorlardý.
Göstericiler arasýnda
Hizbullah taraftarlarýnýn
yaný sýra milliyetçi
örgütlerden insanlar, Þiiler,
Hýristiyanlar ve Sünniler
de vardý. Göstericilerin yaþ
ortalamasý çok gençti.
Blair’in basýn toplantýsýnda da protesto vardý.
Hükümet üyelerinin ise bir
kýsmý Blair ile görüþmedi.
Sadece iki Hizbullah’lý

bakan deðil diðer partilerden bakanlarýn bir kýsmý
da Blair ile görüþmedi.
Lübnan Blair’den nefret
ediyor. Ancak, Blair’e gösterilen tepki Lübnan’a
gelecek bütün yabancýlara
da gösterilecektir.
Lübnan’a gidecek olan
Türk askerleri de çiçeklerle
karþýlanmayacak büyük
olasýlýkla ayný tepki ile
karþýlaþacaklar.

Kamu emekçilerinin
geçen hafta gerçekleþtirdiði genel grev bütün
Filistin’i etkiledi.
2 Eylül günü 10 binlerce
kamuemekçisi, öðretmen,
saðlýk emekçisi son 7
aydýr ücret almadýklarýiçin
greve çýktýlar.
ABD ve AB Hamas
seçimleri kazandýðýndan
beri Filistin’e ekonomik
bir ambargo uyguluyor.
ABD ve AB ambargonun
kalkmasý için Hamas’ýn
israil’i tanýmasýný istiyorlar. Bu da gösteriyor ki
onlarýn demokrasisi
sadece kendileri için.
Batýlý ülkelerin uyguladýðý ambargo Ýsrail’in
Gazze ve Batý Yakasý’nda
sürdürdüðü iþgalle birleþince Filistin halký daha
da büyük bir yoksulluða
sürükleniyor.
Bazý Hamas üyeleri grevi
seçimleri kaybeden El
Fetih’in örgütlediðini
söylüyorlar.
Sendika yöneticileri ise
grevin doðrudan
hükümete karþýolmadýðýný
söylüyorlar.
Filistinlilerin bir kýsmý
Hamas’ýn Ulusal Birlik
Hükümeti kurmasýný istiyorlar. Batýlý ülkelerden
bazýlarý da benzer bir
talebe sahip.
Filistinilerden israil vergi
topluyor. Bu nedenle
Filistin toplumu Batýdan
gelen yardýmlar sayesinde
ayakta durabiliyor.
Ambargo Filistin’de
yaþayan herkesi cezalandýrýyor.
Filistin devlet mekanizmalarýnda çalýþanlarýn
çoðu El Fetih taraftarý.
Bunlarýn bir kýsmý son yýllarda Hamas’a kaydý.
Filistin Otoritesi
Filistin’de hemen hemen
hiçbir þeyi kontrol edeniyor. Hükümet bu nedenle
grevi eleþtiriyor ama gervciler de grevlerinin
hükümete karþý
olmadýðýný söylüyorlar.
Halk grevcileri destekledi. Herkes iþçilere hak
veriyor. 7 aydýr parasýzlar.Kiralarýný ödeyemiyorlar zar zor gýda maddesi
alabiliyorlar.
Son kamuoyu araþtýrmalarý halkýn %75’inin
Hamas’ýn yönetiminde
birleþik bir Filistin
Hükümeti istediðini gösteriyor. Gene halkýn % 65’i
Hamas’ýn politikalarýný
deðiþtirmesini
istemediðinide gösteriyor.
Gazze’de grev batý
yakasý’nda olduðu kadar
güçlü deðil. Orada Hamas
daha güçlü. Ama
hamas’ýn desteði giderek
büyüyor.
Filistin’de yoksulluk ve
açlýk hýzla artýyor. Ýþsizlik
% 65’e ulaþtý. Nüfusun %
75’i yoksulluk sýnýrýnýn
altýnda.
Bu arada Gazze’ye
saldýrdýðýndan beri Ýsrail
33 Filistinli milletvekilini
ve bakaný kaçýrdý.
Genel grevi iþgale karþý
nefreti daha da arttýrdý.
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26-27 Aðustos'ta
Barýþarock Karþý Festival
2006 on binlerin buluþtuðu
kocaman bir eylem haline
ve büyük bir kazanýma
dönüþtü. Türkiye'nin çeþitli
þehirlerinden savaþ karþýtlarý üç gün boyunca (üç
gün çünkü 25 Aðustos
Cuma günü saat 15:00
itibarý ile çadýr alaný doluydu) inanýlmaz politik,
özgür bir yaþam alaný
yarattýlar kendilerine.
Alanýn en ücra köþesinden
bile biz anti, anti-kapitalistiz diye zýplayanýndan,
Cumartesi günü sahne
önüne toplanýp o yakýcý
güneþ altýnda sahnenin
açýlmasý ile birlikte
Lübnan'a asker göndermeyeceðiz diye baðýrmaya
baþlayan kalabalýklara
kadar her yerde heyecan,
kararlýlýk ve öfke vardý.
Savaþ istemiyorlardý ve
buna karþý bir þeyler yapmak için toplanmýþlardý
oraya. Daha da önemlisi
bu büyük öfkeye raðmen
festivalin salahiyetini
düþünen o koskoca kalabalýðýn müthiþ otokontrolü
göz yaþartýcýydý.

Alanýn her
köþesinde eylem
vardý

Bir Aðustos gününün
korkunç sýcaðýna raðmen
ve aðaçlýk alanýn rahatlatýcý
gölgeleri sayesinde sahnesinden tutun, söyleþi,
tiyatro, atölye, stant alanlarýna, çarþý meydanýna
kadar her yerde insanlar
Ýsrail'in ve ABD'nin insanlýk dýþý saldýrýlarýný,
Lübnan'da ve iþgal altýnda
olan her yerde direniþin
nasýl devam ettiðini, onlarla dayanýþmak adýna
yapýlabilecek þeyler
olduðunu konuþuyorlardý.
An geçmiyordu ki bir
köþeden birileri toparlanýp
savaþa hayýr diye bayraklarý ile yürümesin. Özellikle Cumartesi günü Çamur
sahnedeyken alana ulaþan
Barýþa Pedal ekibinin sahneye çýkmasý sýrasýnda ve
Memet Ali Alabora konuþma yaptýktan sonra 1
Mart'tan sonraki en büyük
savaþ karþýtý eylem gerçek-

leþti Barýþarock alanýnda.
Yüz bine yakýn insan ayný
anda "Lübnan'a asker
gitmesin", "Savaþa hayýr",
"Biz bu savaþý durdurabiliriz" diye baðýrýyor, hep bir
aðýzdan savaþa karþý ses
çýkarýyordu. Bu büyük bir
kararlýlýðýn ayak sesleriydi,
bu Türkiye'deki savaþ
karþýtý hareketin ayak sesleriydi.

Beðenmeyenler

Herkes Barýþarock'ý
konuþuyordu

Cuma gecesi itibarý ile
alana gelenlerin yerleþebileceði yer kalmamýþtý
neredeyse. Barýþarock
gönüllüleri bile þaþkýndý bu
durum karþýsýnda.
Cumartesi öðle vakti itibarý
ile 60-70 bin insandan
bahsedilmeye baþlanmýþ;
bu durum hem hepimizi
korkutmuþ, inanmasý güç
bir rivayet olmuþ dolaþýyordu hem de heyecaný
inanýlmaz boyutlara
ulaþtýrmýþtý. Fransýz Arte
kanalýndan, Ýngiliz BBC
kanalýna, en alakasýz
Türkiye medyasýna kadar
her yerde herkes
Barýþarock'ý anlatýyordu.
Baþka festivallerin sponsoru olan medya bile ertesi
gün Barýþarock'taki coþkudan, savaþ karþýtlýðýndan
bahsetmek zorunda
kaldýlar.
Herkes yine bu iþin
gönüllülükle, sponsorsuz
nasýl baþarýlabildiðini
konuþuyordu. Bazýlarýnýn
sandýðý gibi Barýþarock'ý
15-20 kiþi gerçekleþtirmedi.
Alanýn güvenliðini ve
coþkusunu kendiliðinden
saðlayan herkes,
Barýþarock'ýn ruhunu
taþýyan herkes Barýþarock
inisiyatifinin bir parçasýydý. Herkes halinden o
kadar memnundu ki
tuvalet kuyruðunda beklerken bile "barýþ için çiþimi tutacaðým hiç aklýma
gelmezdi" gibi cümlelerle
aslýnda o alanýn ne kadar
sahibi olduklarýný gösteriyordu.

Üç günün ardýndan

Pazartesi sabahý oradan
ayrýlýrken yüzümüzde 4
günün yorgunluðu deðil,

savaþa karþý ses çýkarmanýn ve 1 Mart gibi baþka
büyük iþlere de burnumuzu sokacak olmanýn
güveni vardý. Üç gün
boyunca o alanda oradan
çýkýp neler yapabileceðimizi yaptýðýmýz bu
büyük eylemin Türkiye'nin
dört bir yanýnda nasýl
yankýlanacaðýný ve bunu
nasýl devam ettireceðimizi
konuþtuk. Uzun uzun
tartýþtýk, kararlar aldýk.

Bir bir 1 Mart daha!

Lübnan'a asker gönderme
söylentilerinin dolaþtýðý bir
zamanda yapýldý
Barýþarock. Maalesef
tezkere tarihi, dolayýsýyla

eylem tarihi belli deðildi
Barýþarock'ta… Ama
savaþýn Barýþarock'a
katýlan herkes tarafýndan
teþhir edildiði, bundan
sonra da teþhir edileceði
bir gerçek. 1 Mart'a giden
süreci hatýrlarsanýz, aylar
sürmüþtü. Yaz kýþ denize
girenler savaþa hayýr
pankartý açýp, savaþa karþý
kardanadamlara kadar
herkes örmüþtü 1 Mart
eylemini. Bugün de
Barýþarock alanýnda
buluþanlar Barýþa Pedalla,
Barýþ Ýçin Elele Giriþimi ile
Güneþe Resim ile Cebeci
BAK ile, Küresel Bak ile
büyüyerek Ortadoðu'da
süren savaþýn karþýsýnda

yer alacaklar.
Ýþte Barýþarock'ýn en
büyük kazanýmý buydu.
Türkiye'nin her yerinden
gelip o alanda buluþan
savaþ karþýtlarý, o alandan
tekrar Türkiye'nin her yerine daðýlýp savaþ karþýtý
hareketin bir parçasý
olmaya bu hareketi büyütmeye ve bu savaþý durdurma kararlýlýðýyla ilerlemeye devam edecekti. Ýþte
biz o alandan bir sonraki
eylemde ve yine sokakta
buluþmak üzere diye böyle
ayrýldýk. Ve 5 Eylül'de
Ankara'da Kurtuluþ
Parký'nda buluþtuk. Aynu
coþku ile, ayný mücadele
azmi ile, ayný gönüllülükle.

Her sene bazýlarý
Barýþarock’ý beðenmez. Bu
çok normal. Barýþarock
gönüllü emeði ile hazýrlanmakta. Herþey amatör. Bu
nedenle de bir çok eksiklik
var.
Ama Barýþarock’ý
eleþtirenlerin bir kýsmý daha
politik eleþtiriler getiriyor.
Ýlk iki sene bazýlarý
Braýþarock’ý “çok politik”
buldu. Þimdi ise bazýlarý
yeterince politik bulmuyor.
Bunlar geleneksel Türk sol
örgütleri.
Bir sol dergi Barýþarock’a
gelenleri aðaç altlarýnda
oturarak bedava müzik
dinleyen apolitik kiþiler
olarak deðerlendiriyor. Giriþ
parasý alýnmayan bir rock
konserine gelenleri parasýz
müzik dinliyorlar diye
eleþtirmek elbette ilginç.
Bunlar bir de Barýþarock
boyunca yapýlan savaþ
karþýtý gösterileri belli ki
görmemiþler. Y ada Memet
Ali Alabora konuþurken,
Moðollar ya da Mor ve Ötesi
çalarken oluþan politik
havayý görmemiþler.
Belli ki geleneksel sol için
bütün bunlar yetersiz. Onlar
konser dinleyen gençler
yerine beþerli sýra yapmýþ
oturan ve müzik çalarken
kollarýný havaya kaldýrarak
slogan atan gençler istiyorlar. Yaniþ asker arýyorlar.
Ama Barýþarock’a gelenler
“kimsenin askeri olmayacaðýz” diyorlar.
Bir de Barýþarock’ý “savaþ
karþýtý havayý aldý, bu
nedenle 5 Eylül küçükoldu”
diye eleþtiren komik insanlar var. Bunlara söyleyecek
hiçbir þey yok.
Bütün bunlarýn yaný sýra
bir de Barýþarock’ý teknik
olarak eleþtiren ve sonra
“kurumlaþmalý” diyenler
var. Bunlar “kurumlaþmýþ
bir Barýþarock’ýn ticarileþeceðini biliyorlar ve zaten
asýl istedikleri bu.
Her sene böyleleri ortaya
çýkar ve sonra gönüllü
Barýþarock kazanýr. Ertesi
sene daha da geliþir ve
büyür. daha çok gönüllü
ertesi sene kollarý sývar. her
sene gönüllüler bir sene
öncesinden dersler çýkarýrlar. Ama ders yýpratmak,
yýkmak için deðil, daha
iyisini, daha güzelini inþa
etmek için kullanýlýr.
Bu sene en belden aþaðý
biçimde Barýþarock’ý yýpratmaya çalýþanlar var.
Barýþarock gönüllerine her
sene olduðu gibi hakaretler
yaðdýrýyorlar. Cinsiyetçilik
yapýyorlar. Ama kimse hayale kapýlmasýn. Barýþarock
yaþar, amatörce yaþar ve
gelecek sene daha büyük
ve daha politik olur.
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5 Eylül Ankara yürüyüþü

Tezkere çýktý ama
kampanya sürecek
Bir çalýþma günü olmasýna raðmen binlerce aktivist Ankara’da
Kurtuluþ parkýnda “tezkereye
hayýr- Lübnan’a asker gitmesin”
demek için toplandýlar. DÝSK,
KESK, TMMOB ve Tabibler
Odasý tarafýndan çaðrýlan gösteriye 10 bine yakýn savaþ karþýtý
katýldý.
5 Eylül gösterisine uzun süreli
ve yaygýn bir kampanya ile
hazýrlanan Küresel BAK hem
katýlý-mýnýn yüksekliði ile hem
de muazzam canlýlýðý ve renkliliðiyle yürüyüþün en önemli kortejini oluþturdu.
Diðer birçok kortejden farklý
olarak BAK’ýn sloganlarý da canlý
ve bir o kadar da somuttu. BAK
kortejine bir çok baþka çevre de
katýldý. Bunlarýn içinde BAK ile
birlikte uzun süredir stantlar
açan ve Ýsrail’in Lübnan’a
saldýrýsýna karþý kampanya
yapan “Lübnan için El Ele
Kampanyasý2ný da saymak
gerekir.
Barýþarock’da DSÝP ve BAK

aktivistlerinin sürdürdüðü savaþ
karþýtý ve Lübnan’a asker gönderilmesine karþý çýkan kampanya
da BAK’ýn 5 Eylül gösterisinde
etkili oldu.
Çok kiþi BAK kortejine
Barýþarock’da eylemi duyarak
katýldý. Kortejde çok sayýda
Barýþarock T-Shirtli vardý.
Özellikle Ankara’dan
Barýþarock’a gelen hemen herkes
5 Eylül’de “5, 4, 3, 2, 1, bir, bir 1
Mart Daha” sloganý ile korteje
katýldý.
BAK korteji eylem boyunca
büyüdü. Gösterinin bittiði noktaya gelindiðinde BAK korteji 2
katýna çýkmýþtý.
Eylem boyunca yeni sloganlar
üretildi. Diðer kortejlerden farklý
olarak sýraya girmeden yürüyen
BAK kortejinde çok sayýda kiþi
korteje slogan attýrdý.
“Lübnan’a gitme, kardeþ kaný
dökme”, “Bir, bir 1 Mart daha”,
“Katil Bush hesap ver, bugün kaç
çocuk öldürdün”, “Öz, öz özgürlük, Filistin’e özgürlük”, “Irak,

Afganistan, Filistin, Lübnan,
direniyor”, “George Bush,
terörist” gibi sloganlar atýldý.
Memet Ali Alabora, Kerem
Kabadayý, Yaþar Kurt, Çamur ve
Deli grubundan sanatçýlar 5
Eylül’de BAK ile yürüdüler ve
aktif olarak korteje katýldýlar.
Memet Ali Alabora ve Kerem
Kabadayý yürüyüþ boyunca korteje slogan attýrmanýn yaný sýra
konuþmalar yaptýlar.
BAK korteji baþtan sona kadar
eylemi düzenleyen tertip komitesinin kararlarýna uyumlu davrandý ve daima birleþtirici oldu.
Eylemin bitmesi BAK için
çoþkunun bitmesi demek deðildi.
BAK korteji yürüyüþün baþladýðý
noktaya doðru geri yürüdü. Bu
yürüyüþ de son derece coþkulu
ve heyecanlýydý.
Geri yürüyüþte ortaya çýkan
“çýksa da tezkere ara verme
eyleme” sloganý ise BAK’ýn
önündeki dönemde ne yapmasý
gerektiðini belirlemekteydi. kampanya devam edecek.

Çocuðum þehit düþtüðü için
gurur duymuyorum!
Hatice Gürbüzer, 2006 yýlýnýn Nisan ayýnda Van'da þehit er jandarma komando Volkan Gürbüzer'in annesi. Kendisi 5 Eylül'de
Ankara'da yapýlan 'Lübnan'a asker gönderme' mitingine elinde
oðlunun fotoðrafýyla Küresel BAK kortejinde katýldý.
Lübnan'a asker gönderilmesi konusunda ne düþünüyorsunuz?
Ben artýk çocuklarýmýzýn ölmesini isyemiyorum. Neden Lübnan'a
asker gönderiyorlar? Göndermesinler. Çocuklarýmýz bir hiç uðruna
ölüyor. O kadar istiyorlarsa milletvekilleri kendi çocuklarýný göndersin. Neden bizim çocuklarýmýzý gönderiyorlar.
Sizin çocuðunuz Van'da
öldürüldü. Vatan saðolsun
diyor musunuz?
Hayýr kesinlikle vatan
saðolsun demiyorum.
Neden diyeyim ki? Ben
çocuðum þehit düþtü diye
gurur duymuyorum.
Yaþamak onun hakkýydý.
Neden öldüðü için gurur
duyayým ki? Bu savaþýn
sorumlusu benim oðlum
deðildi.
Peki sizin gibi düþünen
baþka anneler de var mý?
Var tabii ki. Ben yalnýz
deðilim, bunu biliyorum.
Keþke onlar da burada
olsalardý. Keþke onlarda
seslerini duyursalardý.
Belki zamanla olur. Ama
ben herkese þunu söyle- 5 Eylül’de BAK kortejinde oðlu
mek istiyorum, anneler
askerde ölen bir anne ve baba vardý.
çocuklarýný savaþa gönder- Uzun süre nerede yürüyeceklerini
mesinler. Belki o zaman
düþündüler ve sonunda BAK’ta
barýþ saðlanýr.
yürümeye karar verdiler
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Afganistan'da beþ yýllýk savaþýn bilançosu
"Terörle mücadele için
Afganistan'a bir tek asker
gidemez". "Tüm ülkeler
taahhüt edilmiþ olan
sevkiyatýn tamamlanmasý
gerektiðine iliþkin olarak
anlaþtý". Bu cümlelerden
birincisi, Afganistan'da
halihazýrda 580 askeri
bulunan Türkiye'nin
Genelkurmay Baþkaný
Orgeneral Yaþar
Büyükanýt'a ait. Ona göre
Taliban'la savaþmaya tek
bir asker bile gidemezdi.
Ýkinci cümleyi ise NATO
üyesi ülkelerin
Genelkurmay
Baþkanlarý'nýn Varþova'da
yaptýðý toplantýda komite
sözcüsü Albay Brett
Boudreau sarfetti. Hangisi
daha gerçekçi?
11 Eylül saldýrýlarýndan
hemen sonra ABD'nin ilk
saldýrdýðý yer olan
Afganistan'da iþler
emperyalizmin umduðu
gibi gitmiyor. Týpký Irak,
Filistin ve Lübnan'da
olduðu gibi. ABD
Afganistan gibi dünyanýn
en yoksul ülkelerinden
birinin terörün merkezlerinden biri olduðunu
savunarak ve ülkeyi,
Taliban gibi þeriatçý bir
örgütün baskýsýndan kurtarýp demokrasi getireceðini vaadederek saldýrdý.
Kýsa bir süre sonra da BM
Güvenlik Konseyi
otoritesinde görev
yapacak, 'gönüllü' ülke
askerlerinden kurulu bir
koalisyon oluþturuldu
(Uluslararasý Güvenlik ve
Destek Gücü-ISAF).
Tabii ki ABD'nin elli yýllýk müttefiki Türkiye de bu
gücün içinde yer aldý ve
hatta bir süre de komutasýný yürüttü. Þimdi
Türkiye'den de takviye
asker isteniyor ve bu konuda Büyükanýt'ýn deðil,
daha üst bir otorite olan
NATO'nun sözü geçerli.

Bataklýk
derinleþiyor

1 Aðustos'tan beri
Afganistan'daki savaþ þiddetleniyor. Ýþgalci güçler
bugüne kadar verdikleri
kayýplarýn toplamý kadar
kayýp vermeye yeni
baþladýlar. Örneðin
güneyde baþlatýlan
Medusa operasyonunun
ilk gününde düþen Ýngiliz
uçaðýnda 14 asker birden
öldü ve bu, tek seferde
karþýlaþýlan en büyük
kayýp oldu. Ýþgalciler
bugüne kadar 500'e yakýn
asker kaybetti. Yani cepheye yollanan her 40 askerden biri öldü.
ABD'nin Avrupa
Müttefik Kuvvetler
Komutaný General James
Jones ile NATO Genel
Sekreteri Jaap de Hoop
Scheffer ülkenin güneyindeki yoðun çatýþmalardan
duyduklarý endiþeyi açýkça
dile getiriyor ve takviye
asker taleplerini sýklaþtýrýyorlar. Jones güneydeki
Taliban direniþi için "Bu arý
kovanýný dürtmek gibi bir

Ölü
askerler
taburu
þey ve arýlar kaynaþýyor"
dedi. Ayrýca
"Afganistan'da þiddetin bir
kýsmý öngörülebilirken,
kabul etmeliyiz ki yoðunluk düzeyi karþýsýnda
þaþýrdýk" diye de ekledi.
Aynen Lübnan'a saldýran
Ýsrail askerlerinin
Hizbullah gerillalarý
karþýsýndaki þaþkýnlýk sözleri gibi deðil mi?
Ýngiliz komutan Ed Butler
ise çarpýþmalarýn artýk
göðüs göðüse yapýldýðýný
ve giderek yoðunlaþtýðýný
söylüyor. "Günlük olarak
bakýldýðýnda çatýþmalarýn
yoðunluðu ve vahþeti
Irak'takinden çok daha
fazla" diye de ekliyor.
Çünkü birlikleri günde
ortalama 12 saldýrýya
uðruyor. Taliban'dan alýnan bazý kasabalar yeniden
Taliban'ýn eline geçmeye
baþladý.

Bugün ABD'nin Irak
ve Afganistan'a
girmesi, Suriye, Ýran
ve bir dizi daha uzak
ülkeyi sürekli savaþ
tehdidi altýnda tutmasý, Ýsrail'in
ABD'nin tam
desteðiyle Lübnan'a
saldýrmasý yeni olgular deðil. Ve
Türkiye'nin de
Demokrasi nerede?
aralarýnda bulunAfganistan'ýn iþgali
duðu ülkelerin
üzerinden tam beþ yýl
geçti. Ama ülkeye ABD'nin
Lübnan veya baþka
ilan ettiði demokrasi bir
ülkelere 'barýþ gücü' türlü gelmek bilmedi.
Yoksulluk daha da derinadý altýnda iþgal
kuvvetleri gönderme- leþti. Halktaki huzursuzluk
arttý. Bin Ladin yakalanasi de yeni deðil.

madý. Taliban devrildi ama
varlýðýný þiddetle koruyor
ve iþgalcilerin kâbusu
olmaya devam ediyor.
Demek ki geçen beþ yýlda
hiçbir iþi becerememiþler ki
2.500 asker daha istiyorlar.
Irak'a da ayný gerekçelerle saldýrýlmýþtý. Ama Irak'ta
da iþler Afganistan'dan
farksýz. Durmadan sivil ya
da asker insanlar ölüyor ve
bu durum tüm dünyada
tepkileri arttýrýyor. Örneðin
ABD'de 11 Eylül
saldýrýlarýný ABD hükümetinin düzenlediðine

inananlarýn oraný %36,
hükümetin bilgisi olduðu
halde göz yumduðuna
inananlarýn oraný %12!
Yani her iki Amerikalýdan
biri Bush'un savaþa
gerekçe yaptýðý Ýkiz
Kuleler saldýrýlarýna bile
inanmýyor. Tarihin en
büyük savaþ karþýtý gösterilerine tüm dünya tanýklýk
ediyor.

Yalanlar çaðý

Afganistan ve Irak
savaþlarý bize gösteriyor ki
hiçbir ülkenin demokrasi

sorunu dýþ müdahalelerle
çözülemez. Ýþgalci güçler
kýsa bir süre muzaffer gibi
görünseler de halklar
önünde sonunda direniþi
yaygýnlaþtýrýyor ve iþgalcilere aðýr darbeler vuruyor. Bu aðýr darbelerin uzun
vadeli sonuçlarýný ileride
anýlarýný anlatan iþgal gücü
askerlerinden dinleyeceðiz.
Hatta ABD'de Irak savaþýna karþý çýkan askerler
bunu yapmaya baþladý
bile. Asker aileleri örgütler
kurup savaþ karþýtý etkinliklerde yer alýrken asker-
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GÖRÜÞ
Ertuðrul Gazi'nin çocuklarý
Haberi gazeteler þöyle verdi:
"Söðüt'te þenlik yürüyüþü, türbe ziyareti ve çadýrlarýn gezilmesinden sonra yapýlan tören sýrasýnda,
Erdoðan ile hükümeti protesto eden ülkücüler,
onlarý susturmak isteyen AKP'lilerle sürekli karþý
karþýya geldi, itiþ kakýþ oldu. Polis bir ara ülkücü
gruba biber gazýyla müdahale etti. Törenin sonlarýnda, Erdoðan'ýn oturduðu bölüme 40 metre uzaklýktaki Türk Büyükleri Anýtý önünde çýkan arbedede, yeðen Ali Erdoðan yaralandý".
Þenlik, Ertuðrul Gazi ile ilgili; ziyaret edilen yerler,
türbe ve çadýr; az ötedeki anýt, Türk Büyükleri Anýtý.
Etkinlik, bütünüyle "Büyük Türk" mitolojisiyle,
"kahraman" Türk'ün "þanlý" tarihiyle ilgili. Amaç,
bu mitolojiyi ve tarihi pekiþtirmek, yaymak, yüceltmek. Dolayýsýyla, bu þenlikle ilgilenen iki parti var.
Biri, hükümet olduðu için ve seçimler yaklaþtýkça
milliyetçi oylara göz dikmeye baþladýðý için AKP.
Diðeri, çok daha doðal olarak, faþistler, MHP.

ler de buna destek veriyor
ve gittikleri her yerde
korkunç deneyimlerini
aktararak savaþýn en
doðrudan sonuçlarýný
anlatýyorlar.
Büyük medya imparatorluklarýnýn yalanlarýný
yayma araçlarýna sahip
olmasalar da bütün dünya
halklarý kulaktan kulaða
savaþ ve direniþ hikâyelerini dinliyor her gün.
Yalanlara kanan insan
sayýsý her geçen gün azalýyor. Bush'un desteðini bu
güne kadarki en düþük
seviyeye indiren, Tony
Blair'i siyasetten çekilme
noktasýna getiren, Ýtalya ve
Ýspanya'da hükümetleri
deviren iþte bu savaþ
yalanlarý ve dünya halklarýnýn kendi haberleþme
mekanizmalarý oldu.

Bu savaþ yeni deðil

Bugün ABD'nin Irak ve
Afganistan'a girmesi,
Suriye, Ýran ve bir dizi
daha uzak ülkeyi sürekli
savaþ tehdidi altýnda tutmasý, Ýsrail'in ABD'nin tam
desteðiyle Lübnan'a saldýrmasý yeni olgular deðil. Ve
Türkiye'nin de aralarýnda
bulunduðu ülkelerin
Lübnan veya baþka
ülkelere 'barýþ gücü' adý
altýnda iþgal kuvvetleri
göndermesi de yeni deðil.
Örneðin ABD'nin bugün
en çok tehdit ettiði ülke
olan Ýran, bir zamanlar
Ortadoðu'daki en büyük
müttefikiydi.
Ancak 16 Ocak 1979'da
ABD kuklasý Ýran þahý
20.yüzyýlýn en büyük halk
ayaklanmalarýndan biriyle
devrilip ülkeyi terk etti.
ABD'nin o güne kadar
ordusundan gizli polisine
kadar her þeyini kontrol
altýnda tuttuðu ve tam bir
egemenlik saðladýðý Ýran
avuçlarýnýn içinden kayýyordu. ABD bir süre daha
þahý desteklemiþti ama
sonunda Alman, Ýngiliz,
Fransýz ve Ýtalyan
baþbakanlarýna seslenen

ABD baþkaný Carter
"Þah'tan vazgeçildiðini"
açýkladý.
1 Þubat günü Tahran
havaalanýna inen Humeyni
ilk iþ olarak Ýran topraklarý
üzerindeki tüm ABD dinleme istasyonlarý ve üslerini kapattý. Oysa ABD bu
istasyon ve üsler sayesinde
o zaman ki en büyük rakibi Sovyetler Birliði'nin
içlerine kadar dinleme
yapabiliyor, özellikle de
Afganistan'a yakýn bölgelerdeki faaliyetlerini izleyebiliyordu.
Ýran'ý kaybeden ABD derhal Irak ve Türkiye'ye
yöneldi. Ancak Türkiye'de
de iþler karýþýktý.
Toplumsal muhalefet
büyümüþ, neo liberal programa karþý isyan

baþlamýþtý.
Bunun arkasýndan 12
Eylül askeri darbesi geldi.
Bir yandan 24 Ocak kararlarý olarak anýlan neo liberal program uygulamaya
sokuldu öte yandan
ABD'nin Ortadoðu'daki en
önemli Müslüman ülke
müttefiki belirlenmiþ oldu.
26 Mart 1979 günü ABD
baþkaný Carter, Ýsrail
baþbakaný Menahem Begin
ile Mýsýr devlet baþkaný
Enver Sedat'ý Camp
David'de bir araya getirdi.
Ýsrail'in Sina
Yarýmadasý'ndan çekilmesi
karþýlýðýnda Mýsýr Ýsrail
devletini tanýdý. Ancak
beklenen geliþme olmadý.
Tüm Arap dünyasý Mýsýr'ý
hain ilan etti ve Mýsýr
hiçbir Arap toplantýsýna

çaðrýlmazken Ýslam
örgütünden de çýkarýldý.
Mýsýr halký arasýnda da
hoþnutsuzluk vardý ve yýllýk 3 milyar dolar ABD
yardýmý bu hoþnutsuzluðu
gidermeye yetmiyordu.

Sadýk müttefik
Türkiye

Türkiye 1950'li yýllardan
beri dýþ politikasýný
ABD'nin uydusu olmak
üzerine kurmuþtur. Nerede
Amerika'nýn baþý sýkýþsa
bir ýslýkla oraya koþan bir
ülke haline gelmiþtir.
Örneðin, haritadaki yerini
çoðumuzun ilk bakýþta
bulamayacaðý Kore'ye
Amerikan çýkarlarý için
asker yollamýþ ve binlerce
kayýp vermiþtir.
NATO'nun ABD direktifleriyle yaptýðý tüm
operasyonlara (Balkanlar,
Somali, vb) destek vermiþtir.
Bugün de Türkiye'den
Lübnan'a asker yollanmasý
isteniyor. Lübnan'da olacaklar Afganistan ve
Irak'ta olanlardan pek de
farklý olmayacaktýr.
650 bin askeri ve muazzam Amerikan yardýmlarýyla dünyanýn en güçlü
birkaç ordusu arasýnda
bulunan Ýsrail ordusu bile
Hizbullah direniþi karþýsýnda yýlgýnlýða kapýlýp çekilmek zorunda kalmýþken,
Türkiye Lübnan'da ne
yapabilir?
Ýþgalci bir güç olarak
komþusuna saldýrmýþ ve
ABD'nin Ortadoðu'daki
hesaplarý peþinde koþarak
kardeþkaný akýtmýþ olmaktan baþka.
Türkiye'nin yapacaðý en
iyi þey kalemlerinden kan
damlayan köþe
yazarlarýnýn dediklerine
uyup oraya buraya asker
göndermek deðildir.
Eðer terörle mücadele
için bir yerlere asker gönderilecekse, bu adres, ABD
terörüne karþý savaþmak
için gidilmesi gereken
Afganistan ve Irak'týr.

Bunlarýn birbirlerine girmesinde de, MHP'nin haklý
olarak kendi top sahasý olarak gördüðü bir yerde
AKP'lilere saldýrmasýnda da þaþýlacak bir þey yok.
Faþistler, milliyetçi oylarý AKP'ye kaptýrmamak,
ülkede yaratýlmaya çalýþýlan milliyetçi havadan tek
baþýna yararlanmak için saldýrganlaþýyor. Çok
doðal.
Peki, Söðüt olaylarý karþýsýnda CHP'nin tavrý ne
kadar doðal? Þöyle demiþ Baykal:
"Söðüt bir birlik, bütünleþme noktasý. Kimse bunu
'organizedir' falan diye izah etmeye kalkmasýn.
Baþbakanýn korumasýna 14 dikiþ atýlmaya baþlandýysa Türkiye'de bunun niçin olduðunu herkes
sorgulamak zorundadýr. Baþbakanýn terör, ulusal
bütünlük konusundaki tavrý, toplumun önemli kesimlerini ciddi þekilde güvensizliðe sürüklüyorsa,
baþbakanýn temsil ettiði anlayýþ karþýsýnda insanlar
kendilerini sahipsiz, dýþlanmýþ hissediyorsa,
þehadeti küçümseyen, askere dudak büken bir
anlayýþ þekilleniyorsa, bunun sorgulanmasý lazým.
Türkiye çok ciddi bir kamplaþmaya gidiyor."
Hürriyet gazetesinin bile "ülkücüler" diye belirttiði saldýrganlar, Baykal'ýn anlatýmýnda "insanlar"
olmuþ! Nasýl insanlar? Baþbakanýn "terör, ulusal
bütünlük" konusundaki, yani Kürt meselesi
konusundaki tavrýna tepki duyan insanlar.
Tüm basýn saldýrganlarý "ülkücü grup" diye
tanýmlarken, Baykal'ýn anlatýmýnda bunlar "organize falan" deðil! "Organize falan" olmamalarý ne
demek, Baykal kim olduklarýný söylemek istiyor?
Sýradan insanlar, halk, o sýrada ordan geçmekte
olan ve Kürtlerin illerini derhal bombalamadýðý,
Kandil daðýný hemen istilâ etmediði için hükümete
öfke duyan vatandaþ.
Olayý böyle yansýtarak, Baykal, savaþ karþýtý
pankart açan gençlere saldýran polisi, bunu "halkýn
doðal tepkisi" olarak olumlayan emniyet
müdürünü, Þemdinli'de bomba patlatan astsubaylarý, saða sola saldýran faþistleri, tüm "linç" giriþimlerini onaylamýþ oluyor. Bütün bunlarý AKP'ye
karþý kullanmaya, milliyetçiliði daha da týrmandýrmaya çalýþýyor.
"Türkiye çok ciddi bir kamplaþmaya gidiyor"
diyor Baykal. Doðrudur. Bir yanda Kürt sorununa
siyasi bir çözüm isteyenler, savaþ karþýtlarý, barýþtan yana olanlar, Kürt ulusunun tüm haklarýnýn
tanýnmasýný isteyenler; diðer yanda faþistler,
ülkücüler, milliyetçiler, ýrkçýlar, Ertuðrul Gaziler,
þahinler, Deniz Baykal ve CHP var.

Roni Margulies
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Emperyalizm yeni düþmanýný buldu

‘Ýslamifaþizm’
Anindya Bhattacharyya
Komünizm ile faþizmin ikiz
kardeþler olduðu teorisi Soðuk
Savaþ yýllarýnda geliþtirildi.
Þimdi saðcýlarýn yeni bir düþmana ihtiyacý var ve bu nedenle
‘Ýslamifaþizmi’ buldular.
Aðustos ayýnýn baþýnda,
Ýsrail’in Lübnan’a azgýn saldýrýsý
sýrasýnda Amerika’nýn Los
Angeles kentinde konuþan
Ýngiltere Baþbakaný Tony Blair
“Ortadoðu’da geliþen bir aþýrý
hareketten” bahsediyordu.
Gazetelere fazla yansýmayan
Blair’in bu “aþýrýlýðý” nasýl tarif
ettiðiydi. Aþýrýlýk, Blair’e göre
dini bir aþýrýlýktý ve özellikle de
islamcý bir aþýrýlýktý.
Ayný günlerde George Bush’da
“Ýslamifaþistlerle savaþtan”
bahsediyordu.
Oysa ABD Dýþiþleri Bakanlýðý
raporlarý bile Ortadoðu’daki Ýslami direniþin faþizm ile hiçbir
iliþkisi oladýðýný ifade ediyorlardý.
ABD yönetiminin önde gelen
kurumlarýndan Uluslararasý
Stratejik Araþtýrmalar
Merkezi’nden Daniel Benjamin
“Cihad çaðrýsý ile Mussolini’ni
faþizmi arasýnda bir iliþki yoktur” diyor.
“Aþýrýlýk” ve “Ýslamifaþizm”
gibi yeni terimler aþýrý saðýn yeni
geliþtirdiði ifadelerdir ve tarihsel
kökleri vardýr.
Bunlarsavaþ karþýtý hareketin
yüzleþmesi ve cevaplamasý
gereken egemen sýnýfýn yeni ideolojik silahlarýdýr.
geniþ ve soyut “deðelerler”
kavramýna dayanarak emperyalist savaþlarý meþrulaþtýran Bush
ve Blair dünyanýn herhangi bir
yerine askeri olarak müdahale

edebilirler.
Artýk bir süre önce olduðu gibi
terörist tehlike veya kitle imha
silahlarý gibi gerekçelere
gereksinimleri yok.
Açýk ve kapalý
Blair Los Angeles konuþmasýnda politikada “bugün geliþen
olgunun açýk ile kapalý” arasýnda
olduðunu vurguladý. Bu baðlamda “açýk”, serbest ticaret ve kontrollü göçtür.
Ýlk defa temel politik ayrýmýn
açýk ile kapalý arasýnda olduðunu
söyleyen Karl Popper’dýr.
Avusturyalý olan Karl
Popper’ýn bu görüþleri Ýkinci
Dünya Savaþý’ndan sonra
popülerleþti ve saðcý çevreleri
derinden etkiledi.
Bir Yahudi olan Popper Naziler
Avusturya’ya girince ülkesini
terk etti. Nazizme karþý çýktý ama
marksizmin de fanatik bir düþmanýydý. Popper’a göre
komünizm ve faþizm birbirlerinin tersi olmak yerine aslýnda
birbirlerinin ikizidir.
Her ikisi de totaliter politik ideolojilere dayanan kapalý toplumlardýr.
Öte yandan liberal
demokrasiler açýktýr ve eþit
ölçüde saðdan ve soldan gelen
aþýrýlýklara karþýdýrlar.
Bu fikirler ve totaliterliði terorize eden benzer fikirler ABD ve
Avrupa egemen sýnýflarý tarafýndan çok tutuldu. Çünkü ülke
dýþýnda emperyalist saldýrganlýðý, ülke içinde de politik baskýyý
meþrulaþtýrmaktaydý.
Sömürgelerdeki özgürlük
hareketleri ve Batýlý ülkelerdeki
sendikalar kolayca “komünist”
olarak damgalanabilir ve “özgürlüklerin düþmaný” olarak gösterilebilir.

Vietnam Savaþý’nda ABD’yi
desteklerken Shachtman’ýn önde
gelen taraftarlarýndan Irving
Kristol tam bir neocon oldu.

Popper’ýn totaliterlik teorisinin
ir baþka yaný ise sað ile sol
arasýndaki ayrýmý ortadan kaldýrmasýdýr ki Blair bu fikri çok
sevmekte ve kullanmakta.
Popper’ýn bu fikri Batýlý egemen
sýnýflara kendilerine uyduðu
vakit ideolojilerini solcu bir boya
ile süsleme olanaðý vermekte.
Komünizm faþizm ile ayný þeydir, sol faþizme karþý koyar
öyleyse sol Rusya’ya karþý ABD

ile ayný safta olmalýdýr. mantýk
böyle iþlemekte.
Bu tür fikirler gerçekten de
solun belli kesimlerini etkiledi.
Örneðin stalinist ajanlarýn
devrimcilere karþý cinayetler
iþlediði bir ortamda yalpalayan
troçkist aktivist Max Shachtman
giderek Batý kapitalizmini göreceli olarak ilerici olarak görmeye
baþladý.
Shachtman ve izleyicileri

Eksiklikler
Totaliterlik teorisi sað için
Soðuk Savaþ yýllarýnda çok iþe
yaramasýna raðmen gene de basý
önemli eksiklikleri vardý.
Örneðin Batýlý egemen sýnýflarýn
neden önce Hitle ve Mussolini’yi
olumlu gördüklerini ve sýnýf
savaþýnýn vurucu gücü olarak
kabul ettiklerini açýklayamýyor.
Ancak Hitler’in kendi askeri
amaçlarý, kendi emperyal hedefleri batýlý “demokratik” rejimlerleters düþtüðünde Batýlý egemen
sýnýflar aniden faþizme karþý
olduklarýný keþfettiler.
Daha da öteye, komünizmin de
faþizminde totaliter rejimler
olduðu teorisi her iki toplumun
da nasýl iþlediðini anlamakta
hiçbir iþe yaramýyor.
Öte yandan Sovyetler Birliði
hiç bir zaman Soðuk Savaþ ideologlarýnýn iddia ettiði kadar
güçlü olmadý.
1989’da Doðu Avrupa rejimleri
çöktü. Aniden Batýlý egemenlerin
totaliterizm ideolojisi boþluða
yuvarlandý ve anlamsýz hale
geldi.
Dolayýsýyla 1990’lý yýllarda
saðcý ideologlar totaliterizm
teorisinde komünizmin yerini
alacak yeni bir düþman aradýlar.
1990’da batýlý devletlerin
emperyalizmi sona ermediðine
göre böyle bir teoriye ihtiyaçlarý
vardý. Egemen sýnýflarýn þimdi
yeni düþmaný Ýslamifaþizm...
Bakalým bu kez hangi sol akýmlar Batýlý egemen sýnýflarýn bu
yeni düþmanýna karþý egemenlerle ayný safta yer tutacaklar?

Yeni bir büyük düþman yaratýldý

1

979 Ýran Devrimi ve
ardýndan Ýran’da
Ýslami bir rejimin
kurulmasý
emperyalist ideologlarý için
iyi bir yeni düþman yarattý.
Ýran Devrimi’ni izleyen
20 yýl içinde Ortadoðu’da
çok sayýda insan emperyalizme karþý Ýslami
hareketlere katýldý.
Bu geliþmeler Amerikalý
saðcý ideolog Samuel
Huntingdon’un Soðuk
Savaþ’tan sonra artýk yeni
düzen “medeniyetler çatýþmasý” ile belirlenecek, bir
tarafta Hýristiyanlýk, diðer
tarafta ise baþta
Müslümanlýk olmak üzere
çeþitli medeniyetler yer
alacaklar.

Ýslamcýlýðýn bu biçimde
bir tehdit olarak gösterilmesi ve yeni totaliterizmin simgesi haline sokulmasý “teröre karþý savaþ”
ile birlikte büyük sýçrama
kaydetti.
Bir zamanlar saðýn ideologlarýnýn pek de benimsemediði Ýslamifaþizm
gibi kavramlar birden güç
kazanarak öne çýktýlar ve
yönetici sýnýfýn diline yerleþmeye baþladýlar.
Ve tam da Soðuk savaþ’ta
olduðu gibi solun bir kýsmý
da bu kuyuya düþtü.
Ancak, Ýslamifaþizm terimi þimdilerde ki en etkin
terim olsa da egemen
sýnýfýn esas bölümü gerçek
düþmanýn kim olduðunu

hiç karýþtýrmýyor.
Etkili bir neocon ideolog
ve sýký bir Müslüman
karþýtý olan Daniel Pipes
Bush’un islamifaþizm
dediði konuþmadan sonra
önemli bir yorum yaptý.
“Ýslamýn bazý biçimlerine
vurguyapýlmasýný alkýþlarla karþýlamama raðmen
‘faþist’ denmesini yanýltýcý
buluyorum” diye yazdý.
”Radikal Ýslam ile faþizm
arasýnda çok az tarihi ve
felsefi iliþki var. Radikal
islamýn MarksizmLeninizm ile daha çok tarihi ve felsefi baðý var.
Soðuk Savaþ yýllarýnda
Ýslamcýlar Sovyetler
Birliðine karþý ABD tarafýndan tercih edilmekteydi.

Bugün, Ýslamcýlarýn aþýrý
saðdan çok aþýrý solla daha
derin ve çok baðý var.”
Tony Blair’in konuþmalarýný iyi okursanýz
Daniel Pipes ile iyi
anlaþtýðýný görürsünüz.
Geçen sene Aðustos ayýnda radikal Ýsþam’ýn
“devrimci komünizm ile
bazý noktalarda çok benzeþtiðini” söyledi.
Öyle görünüyor ki Soðuk
savaþ üzerine olan söylemi
tam bir daire çizerek
baþladýðýnoktaya geldi iþçi
sýnýfýnýn eþitlik ve dayanýþma söylemi üzerinden kresel insan haklarýna ve
özgürlüklerine karþý bir
tehdit olduðu sonucuna
ulaþtý.

sayý: 259
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Kaldýrýmlar deðil, yollar
kadar savaþ karþýtý hareket,
iþgallere karþý direniþ sürüyor.
Bütün bu mücadele zinciri,
tüm dünyada ezilenlerin
mücadelesine ilham veriyor.

Þenol KARAKAÞ

B

arýþarock 2006,
hiçbir þeyi kanýtlayamadýysa, en azýndan
hareketin sahip
olduðu müthiþ
potansiyeli bir kez daha kanýtladý. Hareketi, yer çekimi
kurallarýna uygun olarak tarif
etmeye çalýþanlara inat,
Barýþarock alanýna gelen on
binlerce genç, esas olarak
savaþa karþý özgürlük isteðiyle
toplantýlara, etkinliklere,
yürüyüþlere, konsere ve sloganlara katýldýlar.

Kampanyalar biriktiriyor
Bu sürecin de bir parçasý
olarak, 1 Mart öncesinde
yapýlan kampanyalar, bu kampanyalarýn ara vermeden
sürdürülmesi, Lübnan iþgali
sýrasýnda yapýlan kampanyalar, Barýþarock alanýnýn
ayný zamanda Lübnan'a asker
gönderme tezkeresine karþý
yapýlan en büyük gösteri alaný
olmasý, sadece katýlanlarý ve
toplumun politik tercihlerini
deðiþtirip keskinleþtirmekle
kalmýyor, ayný zamanda kapitalizme karþý, baþka, bambaþka
bir dünyayý savunan aktivistlerin de kampanyalarýn
göbeðinde birikmesine ve
tartýþmasýna yardýmcý oluyor.
Lübnan kampanyasý bitiyor,
ara vermeden "Ýran Irak
olmasýn" kampanyasý baþlýyor.
Bu tartýþmalarýn içinde, savaþ
karþýtlýðýný milliyetçilikle
süsleyenlerle, savaþa halklarýn
küresel dayanýþmasýný öne
çýkararak karþý çýkanlar arasýnda bir ayrýþma yaþanýyor.

Deðiþimin ta kendisi
Anti kapitalist hareket, savaþ
karþýtý mücadele, her þeyden
önce deðiþimin ta kendisi.
Ýçine katýlaný da seyredeni de
deðiþtiriyor. Bu deðiþimin bir
baþka örneði ise Küresel Barýþ
ve Adalet Koalisyonu'nun iki
aydýr sürdürdüðü "Ýsrail'i durdurun-Lübnan'a asker
gitmesin" kampanyasý.
Yaklaþýk 200 bin bildirinin
daðýtýldýðý, onlarca ara etkinliðin örgütlendiði ama iki ay
boyunca her gün sokaklarda
açýlan stantlarla, daðýtýlan
bildirilerle, toplanan savaþ
karþýtý imzalarla, yapýlan
toplantýlarla, her toplantýda
geliþtirilen yeni fikirlerle,
toplumdaki savaþ karþýtý
duyarlýlýðýn geliþmesine benzersiz bir katký yapýldý.

Birbirinden öðreniyor

Tepki yükseldi
Diðer kampanyalarýn da etkisiyle, Lübnan'a asker gitmesin
diyenlerin nüfus içindeki
oraný, %55'ten bir ay içinde
%80'lere, 5 Eylül'de tezkerenin
mecliste oylanacaðý günlerde
ise 1 Mart 2003 dönemindeki
düzeyinden bile daha yüksek
bir orana sýçradý. Kampanya
gazetecileri, köþe yazarlarýný
silkeledi ve kendine getirdi.
"Lübnan'a asker gitsin" diyenlerin sesi daha az duyulmaya
baþlandý. Uluslar arasý bir
anket, ABD karþýtlýðýnýn ve
Ýran sempatisinin en yüksel
olduðu ülkelerin baþýnda
Türkiye'nin geldiðini gösteriyor.
Hareket, üzerinde yükseldiði
meþru toplumsal zemini, daha
ileri bir politik talepte birleþtirdi. 20 Aðustos "Asker gönderme" mitingi Barýþarock'a,
Barýþarock 5 Eylül mitingine,
bütün bu sokakta örgütlenen
kampanyalar ise savaþ karþýtý
havanýn daha da güçlenmesine yardýmcý oldu.

Bir zincirin halkalarý
Bütün bu kampanya süreci
çok önemli bir dinamiðin daha
geliþmesini saðladý. Temmuz
ayýnýn baþýnda Ýsrail'in Filistin
ve Lübnan'a saldýrmasýndan

11 Eylül saldýrýlarýndan
sonra, anti kapitalist
hareketin çok hýzlý bir
biçimde savaþ karþýtý
hareketle örtüþmesi, 11
Eylül'den önce aktivistlerin ve hareketin
entelektüel liderlerinin,
Bush'un ABD egemen
sýnýfýnýn askeri-sanayi
komplekste örgütlenen
petrolcü kesimiyle kurduðu yakýn baðlarý
keskin bir biçimde çoktan teþhir etmiþ
olmasýydý.

beri yapýlan tüm etkinliklerde,
tüm basýn açýklamalarýnda
ABD'nin savaþ stratejisinin
yeni ve asli hedefinin Ýran
olduðu vurgulandý. Seattle'da
patlayan hareketin özelliði bu.
Kampanyalarýn hiçbir tartýþmasý, hiçbir bildirisi boþa gitmiyor. Tek konu etrafýnda
kapsamlý ve yaygýn bir tartýþma ve kampanya sürerken,
alttan altta, dünyanýn çivisini
çýkartan temel tartýþmalar
etrafýnda politik bir aktivist
birikimi de yaratýlýyor.
11 Eylül saldýrýlarýndan
sonra, anti kapitalist hareketin
çok hýzlý bir biçimde savaþ
karþýtý hareketle örtüþmesi, 11
Eylül'den önce aktivistlerin ve
hareketin entelektüel liderlerinin, Bush'un ABD egemen
sýnýfýnýn askeri-sanayi komplekste örgütlenen petrolcü
kesimiyle kurduðu yakýn
baðlarý keskin bir biçimde çoktan teþhir etmiþ olmasýydý. Bu
yüzden, dünya, Bush'un
yalanlarýna inanmadý ve tarihin en büyük savaþ karþýtý
gösterileri örgütlenebildi.

Dünyada sol rüzgâr
2000'li yýllar, hareketin iç içe
geçen politik dinamizminin
etkisinin ne kadar güçlü
olduðunu gösterdi. Bir yanda,
Latin Amerika, kýtasal bir sola
kayýþ yaþýyor ve aþaðýdan
gelen kitlesel hareketler neo
liberal saldýrýlarý püskürterek
çok daha güçlü reformlarý
kazanýyor. Avrupa'da, özellikle Fransa'da AB Anayasasýna
ve iþ haklarýný kýsýtlayan
yasaya karþý milyonlarca genç
ve iþçinin kampanyalarý neo
liberalizme þiddetli darbeler
indiriyor.
Bir baþka alanda ise, yeni
politik alternatifler, sosyal
demokrasinin neo liberal politikalara teslimiyetinin eleþtirisi
ve kitlesel kampanyalar
temelinde güçleniyor.
Almanya'da ve Ýngiltere'de
yeni sol alternatifler, hareketin
radikalizminin üzerinden yeni
siyasi biçimler almak için
yavaþ yavaþ baþlayan hamleler.
Öte yandan ise Irak'tan
Lübnan'a, Amerika'dan
Ýspanya, Ýngiltere ve Ýtalya'ya

Eylemler sýrasýnda iþçi konfederasyonlarý öne atýlýyor.
Yepyeni bir kuþak, bir sendika
liderinin tabiriyle, DÝSK'in,
müzik diski olmadýðýný, iþçilerin mücadele ve örgütlenmelerinin ne kadar önemli
olduðunu görüyor. Eðitim-Sen
koalisyon halinde örgütlenen
bir eyleme binlerce üyesiyle
katýldýðýnda, baþka bir
dünyanýn kurulmasý için bambaþka bir gücün nerede
örgütlendiðinin potansiyellerini görüyor. Sokaktaki etkileþim bununla sýnýrlý da
kalmýyor. Sendikalar da
yepyeni bir hareketin, yepyeni
bir dinamizmin ipuçlarýný
görüyorlar. Sokaktaki öfkeyi,
uygun kanallar açýldýðýnda
insanlarýn ne kadar hýzla politik taleplerle mücadeleye
atýldýðýný görüyorlar.
Böylece, hareket
örgütlenirken, eski giderek
geriliyor, nostalji
kütüphanesinin tozlu raflarýnda yerini alýyor. Yeni ise, yeni
bir sol ise, hareket içinde,
küçük adýmlarla ilerliyor.
Bazen geriliyor bazen ileri
hamleler yapýyor. Önemli olan
bu adýmlarýn önünü açmak,
önemli olan, cinsiyetçi,
bürokratik, köhne, hiyerarþik,
þeffaf olmayan, milliyetçi ve
grup çýkarlarýný her þeyin
üstünde gören öðelerin gerilemesi ve hareketin
dinamizminin önünün açýlmasý.
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Ýkamecilik ve kitle çizgisi
Doðan TARKAN
Haberlerde çok sýk duyuyoruz, küçük bir sol gurup
Taksime çýkmak isteyince polis izin vermedi, polis göstericileri dövdü. 5 kiþi kendilerini Meclis demirlerine zincirle
baðladý. Bu tür örnekleri sayýsýz çoðaltabiliriz.
Son olarak Ankara'da yapýlan 5 Eylül mitinginde de benzer
olaylar yaþadýk. Öncelikle gösteriyi çaðýran meslek örgütleri
"yeterince kalabalýk olmayacaðý için" yasal miting baþvurusu yapmayarak Kurtuluþ Parký'ndan Kýzýlay Meydaný'na
yakýn bir yere kadar yürüyüþ yapmayý tercih ettiler. Böyle
yaparak katýlýmýn daha da düþük olmasýný garantilemiþ
oldular.
Duyan herkes mitinge gelebilir. Basýn açýklamasýna ise
sadece örgütlü güçler katýlabilir. Miting yerine basýn açýklamasý yapmak normal, örgütlü olmayan insanlarýn gösteriye
katýlmalarýný ve seslerini duyurmalarýný istememek anlamýna
geliyor. Zaten BAK dýþýnda ne sendikalar ne de sol gruplar
halka 5 Eylül Mitingi’ni duyurmak için hiçbir çaba harcamadýlar.
Bir baþka geliþme daha var, o daha da ilginç: 7 kiþi Kýzýlay
Meydaný'na çýkarak gösteri yapmýþlar. Yedisi de göz altýna
alýnmýþ.
Bir baþka geliþme de haberlerde önde görünmek isteyen
bir grubun önce Küresel BAK'ýn önüne geçmek için zorbalýk
yapmasý, ardýndan da KESK'li iþçilerin üstüne yürüyerek en
öne geçmeleri. Toplam bir-kaç yüz kiþi olan bu grup daha
sonra yaptýðý açýklamalarda "aslýnda polisin el koyduðu ses
aracýný korumak için böyle yaptýk" diyor. Yani kendisini gösteriyi korumakla görevli olarak görüyor ve gösteriye katýlan
diðer emekçilerin, savaþ karþýtlarýnýn üzerine yürümekten
çekinmiyor.
Bu tür anlayýþlarýn temelinde yatan fikire sosyalistler
"ikamecilik" der. Yani bir örgütün kendi eylemini yýðýnlarýn,
iþçi ve emekçilerin eyleminin yerine koymasý, ikame etmesi.
Böyle düþünenler devrimi de kendi eylemleri olarak görüyorlar ve doðal olarak devrimden sonra da toplumu yöneteceklerini düþünüyorlar.
Ýkamecilik ayný zamanda öncü savaþý anlayýþý ile birleþiyor.
Bu anlayýþ ise iþçilerin ve emekçilerin uyanmasý için örgüt
eylemlerini öne çýkarýyor. Yedi kiþinin Kýzýlay Meydaný'ný ele
geçirmeye çalýþmasý, 5 öðrencinin gidip kendilerini meclis
parmaklýklarýna zincirlemesi bu anlayýþa dayanýyor.
Ýnsanlar TV'den seyredecek veya gazeteden okuyacak ve
bilinçlenecek. Lübnan'a asker gönderilmesinin kötü bir þey
olduðunu böylece öðrenecek.
Bu anlayýþlar iþçi ve emekçileri küçük görür. Bütün iþçi,
emekçi ve halk kavramlarýnýn ardýnda hep bu küçümseme
vardýr. Bu nedenle toplumun zaten büyük çoðunluðunun
Lübnan'a asker gönderilmesine karþý olduðunu görmezler.
Çünkü yýðýnlarý önemsemezler. Onlar az ama öz güçler isterler.
Bu anlayýþý her yerde görüyoruz. 80 bin kiþi Barýþarock'a
geliyor ve birileri "ama onlar bedava müzik dinlemek
isteyen apolitik bir kalabalýktýr" diyor. Barýþarock'a gelenlerin bütün güçleri ile "savaþa hayýr", "Lübnan'a gitme
kardeþ kaný dökme" diye baðýrmasý ikameciler için önemli
deðil. Onlar beþerli sýralara girmiþ asker nizamlý "sosyalistler" istiyorlar.
Öncü savaþý anlayýþýný savunanlarýn bir sorunu daha var.
Türkiye'de öncü savaþý 1960'larýn sonunda tartýþýlmaya baþlandý ve sonra bazý örgütler bu anlayýþý hayata geçirmeye
çalýþtýlar. Belki yanlýþ bir politik hat izlediler, ama çok
saygýn eylemler yaptýlar. Kendilerini bir yerlere zincirlemediler, 30 kiþilik eylemleri ile ortalýðý örgütlerinin renklerine boyamadýlar.
Örneðin THKP-C'nin önderliði, Mahir Çayan ve arkadaþlarý
Ýsrail elçisini kaçýrdýlar ve vurdular. Ýdam edilecek
yoldaþlarýný kurtarabilmek için Ýngiliz askerlerini kaçýrdýlar.
Gerçekten büyük yýðýnlarýn yapamayacaðýný yaptýlar.
Sonucu olmayan, yanlýþ, ama çok saygýn eylemler gerçekleþtirdiler. Bugün onlarý izlediklerini söyleyenler ise ne yazýk
ki karikatür durumunda.
Ýkameciliðin panzehiri kitle mücadelesidir. Her düzeyde
kitle mücadelesi. Ama önce kitle çizgisi.
Önce eylemin karakteri kitle çizgisinde olmalýdýr. Büyük
kitlelerin katýlýmýný kolaylaþtýrmak için yapýlacak her þey
yararlýdýr. Bu nedenle BAK kortejleri hem giderek daha kalabalýk oluyor, hem de sokaktan geçenlerin katýlýmýný
mümkün kýlýyor. "Katýlým az olur" diye miting yerine basýn
açýklamasýný tercih edenler ise bunun tam tersini yapýyor.
Zaten tam da bu nedenle örneðin KESK'in eylemleri
giderek daha da küçülüyor. Emek Platformu daraltýla daraltýla 4 örgüte indirildi, þimdi 4'lü de parçalanýyor.
Ýkamecilik, kazanmak ve gerçekten deðiþtirmek için eylem
yapmýyor. Artýk yenilgiye o denli alýþýlmýþ ki, bu düþünceler
bütünüyle unutulmuþ, onun yerine protesto etme fikri öne
çýkmýþ. GSS'yi, toplu sözleþmede önerilenleri, Irak savaþýný
protesto ediyorlar.
Biz ise kazanmak için eylem yapýyoruz ve yapacaðýz. Irak
savaþýný sadece protesto etmiyoruz, durdurmak için sokaða
çýkýyoruz ve savaþý durduracaðýz.

Birleþmiþ Milletler mi,
savaþan devletler mi?
Þenol KARAKAÞ
Artýk þu türden haberleri görmeyen, duymayan
kalmamýþtýr: "Birleþmiþ
Milletler (BM), Ýsrail'i
misket bombasý kullanmakla suçladý." Ayný
BM'ye göre bu misket
bombalarýnýn yüzde 90'ý
Hizbullah'la Ýsrail arasýndaki ateþkesten önceki 72
saat içinde kullanýldý.
BM ile ilgili haberler
devam ediyor: "Ýsrail'in
Lübnan'a düzenlediði
hava saldýrýlarýnda son
olarak 4 Birleþmiþ
Milletler gözlemcisi
öldü."
BM, bu cinayeti kýnayamadý.
Baþka bir haber daha:
"Ýsrail, terörist
faaliyetlerde bulunduðu
iddiasýyla 12 BM
çalýþanýný göz altýna aldý."
Kurulduðu 24 Ekim
1945'te 51 olan üye ülke
sayýsý bugün 192'ye
ulaþan BM, kendisini,
"adalet ve güvenliði,
ekonomik kalkýnma ve
sosyal eþitliði uluslararasýnda tüm ülkelere
saðlamayý amaç edinmiþ
küresel bir kuruluþ"
olarak tanýmlýyor. Bu
tanýmýn süslü yanlarý, 20.
yüzyýlýn savaþlarla,
adaletsizlikle, derinleþen
küresel ekonomik ve
sosyal uçurumla dolu tarihinin gerçekleriyle
kýyaslandýðýnda sýrýtýyor.
Birleþmiþ Milletler,
kuruluþ tarihinden de
anlaþýlacaðý gibi, Ýkinci
Dünya Savaþý'nýn galip
ülkelerinin kurduðu,
küresel bir denetim
organýdýr.
BM, Genel Kurul,
Güvenlik Konseyi,
Ekonomik ve Sosyal
Konsey, Yönetim

Konseyi, Genel
Sekreterlik ve
Uluslararasý Adalet
Divaný gibi bir dizi idari
departmana sahip. Ama
milyarlarca insan açýsýndan önemli olan iki
kurum var: Güvenlik
Konseyi ve Genel
Sekreter.
Örgütün anti
demokratik iþlevi,
Güvenlik Konseyinde
sadece beþ daimi üyenin,
ABD, Rusya, Fransa, Çin
ve Ýngiltere'nin veto
hakkýna sahip olmasýnda
görülüyor.
Veto hakkýnýn ne anlama geldiðini Nikaragua
örneði çok iyi anlatýyor:
ABD 1980'lerin baþýnda
Nikaragua'ya tüm zorbalýðýyla saldýrýp on binlerce insaný öldürdü.
Nikaragua, Dünya
Mahkemesi'ne gitti ve
mahkeme ABD'yi
mahkum etti. Kuþkusuz,
ABD mahkemenin kararýna aldýrýþ etmedi.
Nikaragua, bunun üzerine Birleþmiþ Milletler
Güvenlik Konseyi'ne
baþvurdu. Güvenlik
Konseyi'nin, baþvuru
üzerine, tüm devletlerin
uluslararasý kanunlara
uymasý yönündeki kararnamesini, sadece ve
sadece ABD veto etti.
Ýsrail ise ABD'nin savaþ
suçundan mahkum
edilmesine karþý çýktý ve
iki yýl boyunca her türlü
platformda ABD'yi
savundu.
BM, Ýkinci Dünya Savaþý
sonrasý, bir yandan galip
ülkelerin aralarýndaki
dengeyi korumanýn bir
yandan da küresel sistemin yeni efendisi
ABD'nin Batý bloðu ve
dünya üzerindeki egemenliðini pekiþtirmenin

aracý olarak örgütlendi.
BM'nin ezilen halklar
açýsýndan hiçbir iþleve
sahip olmadýðýný ise 11
Eylül 2001'den sonra
ABD'nin yeni muhafazakar yöneticilerinin
yaygýnlaþtýrdýðý savaþ
politikalarý karþýsýnda
sergilediði çaresizlik ve
çok sýk bu çetenin iþini
kolaylaþtýran kararlarýn
altýna imza atmasý gösteriyor.
ABD baþkaný Bush'un
Irak'a saldýrmak için ürettiði tüm bahaneler, Irak'ta
kitle imha silahý olduðu
ve Saddam Hüseyin'in El
Kaide ile baðlantýlý
olduðu iddialarý yalan
olmasýna raðmen, BM
ABD'nin bir savaþ koalisyonu oluþturarak
Afganistan ve Irak'ý iþgal
etmesine ortak oldu.
Afganistan'da Birleþmiþ
Milletler asker gücü,
NATO'nun denetiminde
görev yapýyor. Irak'ta ise
iþlenen tün insanlýk ve
savaþ suçlarý karþýsýnda
BM'den ses soluk çýkmýyor. ABD'li yetkililer, Irak
iþgalinden önce karar
almakta zorlanan BM'yi
"içi kof bir kurum" olarak
ilan ettiler.
BM'nin sadece büyük
savaþ makineleri gibi
çalýþan devletlerin çýkarlarýný meþrulaþtýrmaya
yaradýðýný gösteren bir
baþka örnek ise Ýsrail
hakkýnda aldýðý kararlardýr. BM, Ýsrail hakkýnda 1972 yýlýnda beri aldýðý
ama Ýsrail'e uygulatamadýðý 37 karar bulunuyor. 1972 yýlýnda Suriye ve
Lübnan'a gerçekleþtirdiði
hava saldýrýlarý sebebiyle
yüzlerce sivilin ölümüne
sebep olan Ýsrail'i kýnayan
karar, 1973 yýlýnda
Filistin'in haklarýný açýk-

layan ve Ýsrail'den iþgal
ettiði topraklarý terk
etmesini isteyen karar,
1976 yýlýnda saldýrganlýðýyla Lübnanlý sivillerin
ölümüne sebep olan
Ýsrail'i kýnayan karar, tine
1976 yýlýnda Filistin için
özerklik isteyen karar,
1979 yýlýnda tüm Filistinli
mültecilerin ülkelerine
geri dönmesini öngören
karar, 1979 yýlýnda Filistin
halkýna yardým yapýlmasýný öngören karar,
1979 yýlýnda Birleþmiþ
Milletler Kadýn
Konferansý'na Filistin'den
kadýn temsilciler gönderilmesini öngören karar ve
1982 yýlýnda Ýsrail'den
1967'de iþgal ettiði Golan
tepelerinden çekilmesini
isteyen karar gibi çok
sayýda karar Ýsrail'e uygulatýlamadý.
Bu BM'nin iþlevsiz,
ezilen halklar açýsýndan
hiçbir iþe yaramayan bir
kurum olduðunu gösteriyor.
BM'nin Ýsrail kararlarýnýn uygulanmasýný
beklemek hayal. BM'nin
ABD'yi kýnamasýný beklemek hayal olur. Dünya
nüfusunun %0.001'ini
barýndýran Ýsrail, son 50
yýldýr tüm ABD yardýmlarýnýn %30'unu alýyor.
ABD Ýsrail'e boþuna
yardým etmiyor.
Ortadoðu'daki en
güvendiði bekçisi Ýsrail.
Þimdi yeni bir bekçi
daha buldu. Lübnan'a,
ABD'nin çýkarlarýný korumak, Hizbullah'ý silahsýzlandýrmak için giden,
ABD'nin elinde istediði
zaman kullandýðý istediði
zaman çöpe attýðý bir
oyuncak haline gelen BM
Barýþ Gücü'nün aktif bir
parçasý olmaya meraklý
olan Türkiye.

sayý: 259

Parlamento bir ahýrdýr
Rýfat SOLMAZ
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun 5 Eylül'de
Düzenlenen Ankara gösterisine katýlmak için Ýstanbul'dan örgütlediði tren
yolculuðu sýrasýnda boþ
durmadýk ve AKP'li milletvekillerine cep telefonlarýndan mesaj yolladýk.
Büyük beklentilerimiz
yoktu, cep telefonu
mesajlarýyla AKP'li milletvekillerinin ikna olacaðýný düþünmüyorduk.
Küçük de olsa bir basýnç
oluþturmak, vekilleri rahatsýz etmek, þüphelenmelerini saðlamak, halkýn büyük
çoðunluðunun Lübnan'a
asker gönderme tezkeresine karþý olduðunu bir kez
daha göstermek gibi hedeflerimiz vardý.
Bu milletvekillerinden
bazýlarý, beklemediðimiz
bir biçimde mesajlarýmýza
yanýt verdiler, bazýlarý telefon açýp aradýlar. Bir milletvekili, "Sizi kandýrmýþlar, kim sizi örgütlüyor
böyle" dedi. Baþka milletvekilleri ise, "hassasiyetinize tümüyle
katýlýyoruz, ama Lübnan'a
barýþ için gidiyoruz" dediler.
Bir milletvekili ise, tam
da Kýzýlay'daki eylemin
ortasýnda aradý ve
"Parlamentoda hava kötü,
tezkere geçecek sanýrým"
diyerek tasasýný bizimle
paylaþtý.

Parlamento havalarý

Sonuçta, tezkere, halkýn
büyük çoðunluðunun
"Hayýr!" demesine raðmen
meclisten geçti. Baþka türlü
olmasý, meclisin halkýn
isteklerine uygun karar
almasý mümkün müydü?
Bu çok istisnai durumlarda
mümkün olan bir
geliþmedir. Parlamenter
sistemin esas sihri de
buradadýr. Parlamenter
demokrasi denilen yönetim
biçiminin özelliði, halkýn
kendisini yönettiði yanýlsamasýný baþarýlý bir
biçimde yaratmasýndadýr.
Halkýn oylarýyla seçilen
milletvekilleri bir süreliðine mecliste, oy, önerge
vererek, kararlar alarak,
halk adýna, halktan aldýklarý onayla siyasete yön
verirler.
Ama parlamenter
demokrasilerin tarihi, çok
istisnai durumlar dýþýnda,
alýnan kararlarýn yüzde
99'unun halkýn isteklerine
aykýrý olduðunu, çýkartýlan
yasalarýn büyük çoðunluðunun yo veren milyonlarca insanýn ekonomik ve
siyasi haklarýný týrpanlamak üzere gündeme getirildiðini kanýtlar.
Meclis, durmadan bizim
aleyhimizde kararlar
çýkartýrken, bizim meclisi
seçtiðimiz ve bu yüzden
bizim meclisimiz olduðu
yönündeki fikirlerimiz

yaþamaya devam eder. 1
Mart'ta olduðu gibi, çok
sayýda politik etkenin bir
araya gelmesiyle meclisin
halkýn isteði doðrultusunda karar almasý ise parlamentoya güveni bir kez
daha pekiþtirir.

Halk deðil, halk
adýna

Parlamento, halktan
kopuk bir siyasi süreçtir.
Halktan aldýðý destekle,
patronlar adýna düzenlemeler yapar. Patronlarýn
iktidarýnýn en ucuz ve
yumuþatýlmýþ biçimidir
ama sonuç olarak patronlarýn iktidarýdýr. Bu
toplumdaki gerçek güç,
sermayenin gücüdür.
Sermaye gücünü, yasama,
yürütme ve yargýyý ayrý
alanlarda örgütleyerek

pekiþtirir. Milli Güvenlik
Konseyi toplantý yapar,
baþbakan cumhurbaþkanýndan azar iþitir,
askerler seçilmiþlere fýrça
atar ve birden ekonomik
kriz patlar. Milyonlarca
yoksul daha da yoksullaþýrken, bazý sermaye gruplarý aþýrý kar elde ederler.
Meclis yoksulluðu
engelleyemez ama zenginlerin karlarýnýn artmasýný
garanti altýna alýr.
Seçilen vekiller ve partiler, sonraki seçimlerde de
seçilmek için bir yandan
halkýn isteklerini ihmal
edemezler ama seçilmeleri
için baþak bir güce, sermayenin gücüne muhtaç
olduklarýný bildikleri için
ve bütün bir milletvekilliði
döneminde, sermaye ile
çok daha içli dýþlý iliþkiler
(rüþvet, yolsuzluk, þiþen
banka hesaplarý, yüksek
konumlarda iþe alýnan
yakýnlar) kurduklarý için
bir milletvekilinin parlamento süreci, halktan kopmak ve sermayeye yakýnlaþma sürecidir.
Tersi bir geliþme ise
gerçek gücün parlamentoda deðil, baþka bir yerde
olduðunu hemen kanýtlayan bir örnek olarak
siyaset sahnesine not
düþer. Orhan Doðan, Leyla
Zana ve Hatip Dicle gibi
DEP milletvekilleri, meclis
önünden hem de sivil
polislerce gözaltýna alýnabildiler. Meclis, seçilmiþ
vekillerini koruyamadý.
Ordu, koþullarý uygun
gördüðü her seferinde
darbe yapýp, seçilmiþ vekilleri hapse týkabilmektedir.
Çünkü, ekonomik güce
sahip olan sermaye gru-

plarý, meclisin artýk çýkarlarýný korumadýðýný
düþündüðü anda, asker ve
polis gibi silahlý güçlerini
devreye sokma yeteneðine
sahiptir.

Gerçek demokrasi

George Bush, Lübnan'da
seçilmiþ ve parlamentoda
temsil edilen Hizbullah'ýn
terörist olduðunu iddia
edebildi. Meclise türbanlý
gelen bir kadýn TBMM'den
atýlabildi. Bunun nedeni,
egemenlerin, meclisten
daha çok orduya güvenmeleridir. Kapitalizm, ordu
gibi, zenginliðe sahip olanlara hizmet etmek için
örgütlenmiþ silahlý güçleri,
yani orduyu temel
güvencesi olarak görür.
Bazý parlamenter
demokrasilerde ordunun
seçilmiþler karþýsýnda tavýr
alma güçleri biraz az
bazýlarýnda biraz çoktur
ama bu silahlý güçlerin
sahip olduðu aðýrlýðý
deðiþtirmez.
Seçenlerin seçilenleri istediði zaman geri çaðýrma
hakký olmadýðý sürece bu
iþleyiþ deðiþemez. Ýster
rüþvete bulandýðýný, ister
halkýn dýþýnda baþka güçleri temsil ettiðini, isterse
görevini kötüye kullandýðýný düþünelim,
seçtiðimiz bir vekili, ondan
þüphelendiðimiz anda geri
çaðýramýyorsak,
demokratik mekanizmalarýn halkýn büyük
çoðunluðu lehine iþlemesi
olanaksýzdýr.
Seçilenler, bu görevi bir
meslek ve ayrýcalýk olarak
gördüðü sürece, parlamentonun kokusunun aðýrlaþmasý kaçýnýlmazdýr.

Milletvekilleri, ortalama
iþçi ücreti dýþýnda ücret
alamamalýdýr. Ve vekillik,
bir ayrýcalýk olmaktan
çýkartýlmalýdýr. Bu toplumsal garanti, vekillerin, ayrýcalýklarýný korumak için
girecekleri pis iliþkileri
tümüyle sýnýrlayacaktýr.
Küçük bir egemen azýnlýðýn sýnýf çýkarlarýný kollamak için örgütlenen,
düzenli ordular var olduðu
sürece, demokratik
mekanizmalarýn pürüzsüz
ve korkusuz iþlemesi
olanaksýzdýr. Düzenli ordu
yerine, halkýn kendi
güvenliðini kendisinin
saðladýðý doðrudan
demokrasiye baðlý güvenlik mekanizmalarýna ihtiyacýmýz var.
Seçimler, garip adaylýk
süreçlerinin deðil, çalýþan
insanlarýn iþyerlerinin
seçim mekanizmalarý
üzerinde yükselmelidir. Bir
iþyeri, o iþyerinin olduðu
bölge, o bölgenin olduðu
þehir ve o iþkolunun ulusal
bütün kollarý seçimlerin
temeli olmadýkça, benzer
bir siyasal geliþme okullarda da yaratýlamadýkça,
demokrasinin hayal olarak
kalmasý kaçýnýlmazdýr.
Kuþkusuz bütün bu
adýmlar, burjuva toplumun
içinde atýlamaz. Bu adýmlarýn atýlmasý için önce sermaye sýnýfýnýn siyasal ve
toplumsal gücünün sona
ermesi gerekir.
Bu zaman kadar bir yandan parlamentolarýn ahýr
gibi koktuðunu, kokmak
zorunda olacaðýný bileceðiz
bir yandan da bu parlamentolara haklarýmýzý
korumasý için basýnç yapmaya devam edeceðiz.
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Bence
baþka bir
dünyada…
Zayýflama diyetlerine, haplarýna, jellerine ve zayýflama
merkezlerine daha az
ihtiyaç olacak. Bugün çalýþma koþullarýndan kaynaklý
fazla kilo sorunu yaþayan
pek çok insan var. Örneðin
hizmet sektöründe büro içi
iþlerde sürekli oturarak
çalýþan milyonlarca insan
aldýðý kaloriyi yakma fýrsatý
bulamýyor.
Pek çok iþkolunda yemek
molalarý çok kýsa. Sýrf bu
yüzden pek çoðumuz fast
food denilen saðlýksýz yiyecekleri çok hýzlý tüketiyoruz.
Bu nedenle biriken yaðlarý
eritmek için spor yapmak
gerekiyor. Ama çoðumuzun
buna zamaný yok. Zaten
spor yapýlabilecek alanlar
da sýnýrlý. Onbinlerce otomobilin výzýr výzýr iþlediði caddelerde koþu yapmak her
babayiðidin harcý deðil.
Spor salonlarý var ama
hepimizin parasal gücü
buralara gitmeye elvermiyor. Üstelik öyle aðýr iþ tempolarýyla çalýþýyoruz ki zaten
spor yapacak enerjimiz
kalmýyor. Bir tekstil fabrikasýnda sabah 07:00'den
gece 23:00'e kadar çalýþmýþ
bir kadýn iþçi ne zaman ve
hangi enerjiyle spor yapsýn?
Diyelim kafasýna koydu, illaki yapacak. Çalýþma dýþýndaki hangi saatte tacize uðramadan sokakta spor yapabilir?
Fazla kilolarýn kalp, tansiyon gibi çeþitli hastalýklara
yol açtýðý doðru. Ama
günümüz toplumu bir takým
ölçütler belirleyip idealleþtirdiði bedenler dýþýndaki insan bedenlerini
'güzel' saymýyor.
Mankenler, film yýldýzlarý,
modeller hep bu ölçütlere
uygunlar arasýndan seçiliyor. Gözümüzün önünden
sürekli 'çok güzel kýzlar' ve
'acayip yakýþýklý gençler'
süzülüyor. Biz de önce
onlarý seyredip sonra
aynanýn karþýsýna geçiyor ve
göbekli, 'iðrenç' bedenlerimize hayýflanýyoruz.
Sonrasý mý? Paran varsa
gelsin diyetler, haplar,
zayýflama jelleri, pahalý spor
aletleri…
Üstelik zayýflama ihtiyacýný
da büyük bir kâr kapýsý
haline getirdi. Her yýl milyarlarca dolar bu sektöre
harcanýyor. Bunun da büyük
bölümü saðlýðýný yeniden
kazanmaya deðil 'güzelliðini
kazanmaya' harcanýyor.
Yani hem zorla þiþmanlatýlýyoruz, hem ideal
ölçülere inandýrýlýyoruz,
hem de sonra bunlara uyabilmek için, üzerine para
verip zayýflatýlýyoruz.
Bence sosyalist toplumda
insanoðlu bütün bölünmüþlüðünün yanýna bir de
güzel-çirkin ayrýmýnýn konulmasýna izin vermeyecek.
Ben de 36 yýl sonra belirmeye baþlayan göbeðim
yüzünden aynalardan korkmayacaðým.

Cengiz ALÐAN
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MÜZÝK

KÝTAP

Barýþarock

2. Rock'çýlar ve politika
Çaðatay KADI
25-26 Aðustos tarihleri
arasýnda eþine az rastlanýr
bir müzik festivali gerçekleþtirdik. Adýný barýþ ve
rock'tan alan Barýþarock
eylemcesi 80.000 katýlýmcýsýyla kendisine inanlarý
haklý çýkardý. Kökeninde,
bir müzik türü olarak
muhalif duruþu ile tanýmlanan ve anlam kazanan
Rock, uzun yýllardan
sonra tekrar canlandýðýnýn, uykusundan
uyanmaya baþladýðýnýn
sinyallerini veriyor artýk,
tüm dünyadaki hareketlerin çoðalmasýna paralel
olarak. Tabi ki bu bir
tesadüf deðil. Þiirlerin
unutulduðu ve kitaplarýn
raflara kalktýðý 80'li yýllar
insanlar üzerindeki etkisini yavaþ da olsa yitirmekte.
Rock müziðin tarihine
kýsaca göz atacak olursak
1950'li yýllarda atom bombasýný gören, savaþlarý
yaþamýþ ve nükleer savaþ
korkusuyla yaþayan bir
gençliðin tamamen tepkisel ve hiçbir politik
zemine oturmayan isyaný
olarak belirmeye
baþladýðýný görürüz.
Geleneksel deðer
yargýlarýný kabul
etmeyen, savaþmayý reddeden kuþak bilinçli
olmasa da büyük bir
deðiþimin öncülerindendi. Fakat endüstrinin
uysallaþtýrma, bünyesine
alýp yok etme stratejisi
Rock'n Roll'un çabuk
tükenmesine yol açtý.
'60'lý yýllarda ise daha bilinçli rock müzisyenleri
ortaya çýkmaya baþladý.
Bob Dylan, siyah düþmanlýðýndan, savaþýn
anlamsýzlýðýndan
bahseden, protest rock
türünün ilk örneklerini
verdiði þarkýlarýyla "'60
gençliðinin lideri" olarak
anýldý. Dünya gençlik
hareketleri olarak tanýmlanabilecek, baþkaldýrý ve
isyanýn en üst seviyeye
çýktýðý yýllar '60'lý yýllarýn
sonudur. Giderek artan
nükleer savaþ tehdidi,
ABD'nin Vietman'a
saldýrmasý ve ölen binlerce insan "çiçek çocuklar"ýn ortaya çýkmasýna
sebep oldu. 1969 yýlýnda
yarým milyondan fazla
insan savaþ ve tahakküm
karþýtý, barýþ ve özgürlük
yanlýsý olarak Woodstock
Festivali'ni gerçekleþtirdi
fakat savaþmayýp seviþen
bu "iyi çocuklar" tepkilerine tutarlý bir politik tavýr
katmadýlar-katamadýlar.
'70'li yýllar bir önceki
kuþaðýn iyimser, pembe
düþler içindeki

Barýþarock
savaþ karþýtlýðýnýn
1 Mart'tan sonra en
etkin sesi olarak
tarihteki yerini
almýþ ve gelecek
seneler için etkisini
daha da
arttýracaðýný
göstermiþtir.
dünyalarýnýn aksine
keskinleþti. Artýk soðuk
savaþ yýllarýnýn etkisi en
yoðun biçimde yaþanýyor,
Kapitalizm aðýrlýðýný iyice
hissettiriyordu. Buna
paralel olarak da Rock,
müzikal açýdan bir o
kadar sertleþti.
'80’li yýllarda Rock adýna
söylenecek çok az söz
olmasý, o dönem adýna,
her anlamda söylenecek
çok az söz olmasýndan
kaynaklanýr. '90'lý yýllarýn
son dönemleri ise 2. Rock
tarihinin baþlangýç
dönemleridir. Yeniden...
Rock müzik her döneminde baþkaldýrýnýn,
geleneksel düþünce
tarzýný sorgulamanýn,
toplumsal baskýlara karþý
koymanýn, savaþ
karþýtlýðýnýn müziði
olarak var oldu ve þimdi
bu özelliðini geri kazanmakta. Tabi ki kendi
içerisinde kurallarý,

dinamikleri ve estetiði
olan bir müzik türünden
çözüm üretmesini beklemek çok anlamlý deðildir
fakat bazý politik
çevrelerin yaptýðý gibi
küçümsemek ve dikkate
almamak da doðru
deðildir.
Ýlk olarak ortaya çýktýðý
2003 senesinde bazý
çevreler tarafýndan ciddiye alýnmayan ve itici
gücü Rock müzik olan
Barýþarock, 2006 senesinde 80.000 kiþilik
katýlýmcýsýyla bunun en
iyi örneðidir.
Savaþ karþýtlýðýnýn 1
Mart'tan sonra en etkin
sesi olarak tarihteki yerini
almýþ ve gelecek seneler
için etkisini daha da arttýracaðýný göstermiþtir.
80'lerin etkisinden yeni
yeni kurtulmaya baþlayan
yeni kuþaðýn gerek politik
gerekse müzikal bilince
bugünden yarýna ulaþmasýný beklemek doðru
deðildir tabi ki fakat
amatör rock gruplarýnýn
2-3 sene öncesine göre
kýyaslanmayacak derece
de arttýðý, on yýl öncesinin
"Rock Ýngilizce yapýlýr"
iddiasýný çürütür þekilde
istediði dilde þarký
söyleyen gruplarýn ortaya
çýktýðý da açýktýr.
Hayatýn her alanýnda
hissedilen baskýlar da
artýk þarký sözlerinde
açýkça dillendirilmekte.
Müzik endüstrisinin,
alternatif medya "inter-

netin" gazabýna uðramasý
bu geliþimde önemli rol
oynar.
Daha önceleri çuvalla
para dökülen stüdyolar
herkesin evine kurabileceði bir bilgisayara
sýðdýrýldý. Evimizde kaydettiðimiz bir þarkýyý
internet üzerinden yayýmlamak ve binlerce kiþiye
ulaþtýrmak artýk çok
kolay. Bu bir açýdan
özgürlüktür çünkü "þunu
söyleyebilirsin, bunu
söyleyemezsin" diyen ,
tüm derdi sadece para
kazanmak olan müzik
yapýmcýlarýna baðýmlý
deðiliz artýk. Bu da Rock
müzisyeni açýsýndan
belirleyicidir çünkü
muhalif kimliðini koruyabilmek, müzik endüstrisine mümkün olduðunca
az ihtiyaç duymak ve
kontrol mekanizmalarýnýn
dýþýnda var olabilmekle
mümkündür.
Tüm bu geliþmelerin
sonucunda gerek yerli
gerek yabancý Rock gruplarýnýn, tüm dünyadaki
politik hareketlerin
büyümesine paralel
olarak-ki hep öyle olmuþtur- daha da büyüyüp
çoðalacaðýný rahatlýkla
söyleyebiliriz. Benim
dileðim bu artan ve daha
da artacak olan muhalif
rock gruplarýnýn endüstri
tarafýndan yutulup,
evcilleþtirilip "kalabalýk"
haline getirilmemesi olacaktýr. Bu sefer olmasýn..

Çiçekler Susunca

Yaþanarak yazýlan bir
12 Eylül romaný
Atilla Keskin’in yaþadýðý
olaylardan yola çýkarak
yazdýðý dördüncü kitabý da
yayýnlandý. Çiçekler
Susunca bir 12 Eylül
romaný.
Atilla Keskin 12 Mart
öncesinde THKO’da, daha
sonra TDKP’de çalýþtý. Bu
örgütlerin önde gelen
yöneticilerinden oldu. 12
Eylül sonrasýnda yurtdýþýnda büyük bir grup arkadaþý
ile birlikte TDKP’den
ayrýldý.
Kitap yazmaya son senelerde baþladý. Sahip olduðu
deneyleri, birikimi aný
niteliðindeki romanlarda
ifade etmeye baþladý.
Keskin’in 12 Mart ve 12
Eylül’ü anlatan kitaplarý
kuru ajitasyon deðil. Ýnsandan yola çýkan, yaþanan
onca acý olayýn içindeki her
türlü sevimliliðide yansýtan kitaplar.
Ýlk Kitabý Acýlara
Yenilmeyen Gülümseyiþler
idan edilen yoldaþlarýný,
daðlarda vurulan THKO
militanlarýný anlatýyor. Bir
kuþaðýn devrimci miltanlarýnýn ruh haline herhalde
en iyi yansýtan kitaplardanbir tanesi. Çünkü Atilla
keskin’de ayný kuþaðýn
kararlý devrimcilerinden
birisi, üstelik en önde gelenlerinden ama o hiç bir
zaman kendi rolünü abartmýyor. kendisini öne çýkarmýyor. Bir devrimci olarak
son derece mütevazi.
Son kitabý Çiçekler
Susarken 12 Eylül’ü anlatýyor. 26 yýl sonra 12 Eylül’ü
deðerlendiriyor. Gene çok
mütevazi ve gene çok içerden bir aktarým.
kahramanlýk hikayelerinden çok yaþanan acýlarý,
daðýlan yaþamlarý ele alýyor. 12 Eylül topluma öyle bir
korku sardý ki herkes sustu diyor ve kitabýnýn mesajý da
“susan çiçekler asla açmazlar.”
Atilla Keskin 25 yýl kaldýðý sürgün hayatýndan
Türkiye’ye döndükten sonra da Dostlar kitabýný yazdý.
Dönüþünde karþýlaþtýklarýný, izlenimlerini anlattý bu
kitabýnda. 25 yýl sonra döndüðünde tutuklanýyor. Üstelik
artýk Alman vatandaþýolmasýna raðmen tutuklanýyor.
Sonra ki giriþ çýkýþlarýnda da tutuklanýyor. Uzun süre
yurtdýþýnda yaþayan birçok siyasi mülteci gibi.
Türkiye solunun son 35 yýlda yaþadýklarýný bu sürecin
önde gelen bir unsurundan en mütevazi bir aktarýmla
okumak isteyenler Atilla Keskin’in hem son kitabýný hem
de öncekikitaplarýný okumalý.
Çiçekler Susarken
Atilla Keskin, Gendaþ Yayýnevi

Atilla Keskin, Deniz Gezmiþ, Hüseyin Ýnan ve Yusuf Aslan 12
Mart Askeri Diktatörlüðü’nün mahkemesinde
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Ýzmir’de 5
Eylül
çalýþmalarý
Ýzmir'de 28 Aðustos 4
Eylül’e kadar her gün
Alsancak Kýbrýs Þehitleri
Caddesi’nde,Karþýyaka
Çarþý giriþinde,Bornova
metro çýkýþýnda ve Çiðli
de 10 kiþilik bir ekiple,1
eylül barýþ günü ile ilgili
masa açtýk.
ABD nin Büyük
Ortadoðu Projesi
çereçevesinde yapýlan
savaþa, ABD çýkarlarýna
hizmet etmek için
Lübnan'a asker gönderme projesine karþý,
askeri üstleri kullandýrtma fikrine karþý hazýrlanan 25.000 el ilanýný 1
Eylül dünya barýþ
gününde saat 20:00 de
Ýzmir Fuar’ýnda daðýttýk.
500 kiþi aktivist olmak
istediklerini belirterek
form doldurdular.
1 Eylül’de Ýzmir
Fuarý’nýn Lozan kapýsý
giriþinde
buluþtuk."Asker
Gönderme" lolipoplarýyla,", Bir, bir 1 Mart
Daha","ABD
Ortadoðu'dan Elini
Çek","Savaþsýz Bir
Dünya Mümkün" dövizleriyle ve balonlarla
basýn açýklamasý gerçekleþtirdik.
Masada sohbet
ettiðimiz, imzalarýný hiç
çekinmeden atan insanlarla yan yana barýþ
dilekleriyle balonlarýmýzý gökyüzüne
gönderdik. Ardýndan
barýþ zinciri oluþtururak
Lozan Giriþinden Fuar
alanýna kadar sloganlarla yürüdük. Kalabalýk
daha da büyüdü, katlandý..
Fuar tarihinde ilk kez
gerçekleþtirilen bu barýþ
eylemiyle birçok insana
ulaþtýk ve 5'indeki
Ankara Eylemi'nin ve
Ýzmir'de yapacaðýmýz
9'undaki "Ortadoðu'nun
Ýþgali ve Savaþ Karþýtý
Hareket" konulu toplantýnýn çaðrýsýnda yaptýk.
Ayþin Altun

sosyalist iþçi
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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

Çýkarsa tezkere meclis gitsin askere

1 Eylül'de BAK eylemi
1 Eylül Dünya Barýþ gününde Küresel
BAK Ýstanbul Galatasaray Lisesi önünde
bir basýn açýklamasý yaptý. Yaklaþýk 1000
kiþinin katýldýðý basýn açýklamasýný BAK
adýna DÝSK Genel Sekreteri Musa Çam
yaptý.
Sanatçý ve BAK aktivisti Memet Ali
Alabora'nýn "5-4-3-2- 1-bir bir 1 Mart
daha" sloganýný attýrdýðý basýn açýklamasý,
hükümetin Lübnan’a asker göndermesine
karþý bir eyleme dönüþtü.
Eylem boyunca "Çýkarsa tezkere, Meclis
gitsin askere", "George Bush, teröristtir",
"Lübnan halký yalnýz deðildir", "Her yer
Filistin, hepimiz Filistinliyiz" sloganlarý

atýldý.
1 Eylül gösterisinden önce BAK aktivistleri uzun bir süre Ýstanbul’un çeþitli yerlerinde savaþ karþýtý stantlar açtýlar. Bu
stantlarda 200 bin bildiri daðýtýlýrken
yüzlerce kiþi BAK aktivisti olmak istediðini söyleyerek form doldurdu.
Stantlar savaþ karþýtlýðýný yaygýnlaþtýrýrken 1 Eylül’den sonra açýlan stantlarda ise 5 Eylül’de Ankara’ya çaðýran
bildiriler daðýtýldý. 3 günde sadece Ýstanbul’da 20 bin bildiri daðýtýldý ve çok sayýda kiþi Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu ile birlikte Ankara’ya gelmek
istediðini söyledi.

23-30 Eylül: Küresel barýþ haftasý

Kampanyaya devam
23-30 Eylül tarihleri
arasýnda dünyanýn bir çok
yerinde savaþa karþý gösteriler yapýlacak. Irak’ýn
iþgaline ve ABD’nin Ýran2a
saldýrmasýna karþý planlanan bu bir haftalýk kampanya þimdi Ýsrail’in
Lübnan’a saldýrmasý ve
ardýndan NATO
ülkelerinin Barýþ Gücü adý
ile bu ülkeyi iþgale gitmesi
ile daha da anlamlý bir hale
geldi.

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, BAK 23-30
Eylül tarhleri arasýnda
Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve
Bursa’da büyük ve
çevresinde bir dizi etkinlik
gerçekleþtirilen stantlar
açacak. Bu arada hafta
boyunca daðýtýlmasý için
Lübnan’a asker gitmesin
ve Ýran Irak Olmasýn
baþlýklý bildiriler basýlacak.
Ayrýca 30 Eylül, 1 Ekim
tarihleri arasýnda

toplanacak olan Türkiye
Sosyal Forumu’nda, forumun toplanacaðý
Darphane’den Sultan
Ahmet Meydanýna bir
yürüyüþ yapýlacak ve
Sultanahmet’te de bir basýn
açýklamasý yapýlacak.
Küresel BAK 23-30 Eylül
tarihleri arasýndaki kampanyayý daha uzun sürecek olan Ýran Irak OLmasýn
kampanyasýnýn baþlangýcý
olarak planlamakta.

Bursa savaþa karþý

Ortadoðu'da durum
ve savaþ karþýtý hareket
"Ortadoðu'da durum ve savaþ karþýtý hareket"
baþlýklý toplantýmýzý, 9 Eylül Cumartesi günü, liseli
gençlerden Ege Üniversiteli öðretim görevlilerine,
makine mühendislerinden Mazlumder üyelerine
kadar çok çeþitli ve DSÝP üyelerinden çok öte bir
katýlýmla yaptýk.
Ýzmir'in kurtuluþu nedeniyle dýþarýda tüm dükkân
ve balkonlar Türk ve Atatürk bayraklarýyla
kaplýyken, toplantýda Amerikan emperyalizminin 21.
yüzyýl için planlarýný, Lübnan savaþýný, tezkereyi ve
"barýþ" gücünü, bölgede savaþýn tekrar baþlamasýnýn
kaçýnýlmazlýðýný tartýþtýk.
Konuþmacýnýn ardýndan, Ýzmir'de bundan sonra
neler yapacaðýmýzý, 23-30 Eylül savaþa karþý küresel
eylem haftasýnda ne tür etkinlikler düzenleyeceðimizi
konuþtuk.
Ýzmir DSÝP

Dünya barýþ gününde Bursa'da desteklediðimiz ve yaptýðýmýz etkinlikler oldu. 1 Eylül akþamý Bulutsuzluk
Özlemi, Aylin Aslým ve Redd grubunun sahne aldýðý
konsere katýldýk.
Konserde birçok insan ile tanýþtýk, sohbet ettik, 2 Eylül
eylemine ve 5 Eylül'de Ankara eylemine davet ettik.
Konserin çok kalabalýk olmasý umut vericiydi.
2 Eylül tarihinde yapýlan eyleme ise baþta Küresel BAK,
KESK, DÝSK, TMMOB ve çeþitli partiler destek verdi.
Eylemin temel sloganý ''çýkarsa tezkere meclis gitsin
askere'' idi.
Eylemden sonra çeþitli sivil toplum kuruluþlarý ve partiler ile bir toplantý yapýldý. Toplantýda alýnan kararlar
þöyle.
1-) 4 Eylül pazartesi günü saat 12:30'da AKP il binasý
önünde basýn açýklamasý yapýlacak ve hemen sonra
eyleme katýlan kiþiler AKP Bursa milletvekillerine tezkereye red vermesi için SMS çekilecek.
2-) 5 Eylül günü eyleme gelemeyen çalýþan arkadaþlar
ise saat 18:00'da AKP il binasý önünde oturma eylemi
baþlatacaklar.
Ayrýca 5 Eylül Ankara gösterisine de Bursa'dan otobüslerle gidildi.
Bursa DSÝP

-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 kar-þý 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.

DSÝP bürolarý
Ankara
Mithatpaþa Cd. No: 34/F, Kat: 4, No: 23 - Kýzýlay
0535 - 514 11 73
Kadýköy
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Beyoðlu
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Ýzmir
3. Beyler, Yaparsoy Ýþhaný, No: 31, Kat: 4, No: 403, Konak
0537 - 624 49 08
Akhisar: 0544 - 515 62 59
Bursa: 0535 - 422 39 65
Denizli: 0543 - 476 27 88
Ýzmit: 0537 - 940 58 95
Karabük: 0533 - 772 54 93
Kütahya: 0544 - 515 62 59

Ayrýntýlý bilgi için: 0536 - 335 10 19
ISSN 1300-4026 Uluslararasý Tanýtým ve Yayýncýlýk Ltd. Þti.
Sahibi: Özden Dönmez Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Volkan
Akyýldýrým
Adres: Ýstiklal Cad.,Büyükparmakkapý Sok.,
8/10, Beyoðlu/Ýstanbul Baský: Yön Matbaasý
Yerel süreli yayýn, iki haftada bir yayýnlanýr

www.sosyalistisci.org

sosyalist isci
Dünyamýz ýsýnýyor

Þimdi eylem
zamaný
Jonathan NEALE
Þimdi harekete geçme
zamaný. Son 20 yýlda bilim
insanlarý insanlarý uyarmak
için küresel çapta örgütlendiler.
Bunlar aslýnda radikal fikirli
insanlar deðiller. Ama neyin
yaklaþmakta olduðunu görüyorlar.
Çevreci örgütler mesajýn
yayýlmasý için muhteþem bir iþ
yaptýlar. Artýk herkes biliyor.
George Bush bile biliyor.
Geçen sene bilimsel yayýnlar
küresel ýsýnmanýn birçoklarýnýn
beklediðinden daha hýzlý
gerçekleþtiðini tesbit ettiler.
Dünyanýn çeþitli yerlerindeki
çalýþmalar dünyanýn son ýsýnmasýnda deðiþimin çok hýzlý
gerçekleþtiðini gösteriyor.
10 bin 660 yýl önce, dünya son
kez ýsýndýðýnda deðiþim 3 yýl
içinde gerçekleþti. Bu belirleyici
faktörler bir arayageldiðinde
bir sýçrama noktasý olduðunu
ve ýsýnýn sýçradýðýný gösteriyor.
Bunun ne zaman olacýðýný
bilmiyoruz. Bizi etkilemeye
baþlayýncaya kadar da bilemeyeceðiz.

Þimdiye kadar bilimciler,
büyük çevre örgütleri
hükümetlere ve kamuoyuna
sorunu anlattýlar.
Havaya karýþan karbonda
yüzde 80 bir azalmaya ihtiyacýmýz var. Kyoto anlaþmasý
yüzde 7’lik bir azalma
öngörüyor ve George Bush
bunu dahi reddediyor ve
anlaþmayý imzalamýyor.
Karbon salýnýmýnda büyük
kesinti hükümetlerin ulaþýma,
konutlarýn ve iþyerlerinin ýsýya
karþý yalýtýmýna, rüzgar ve
güneþ enerjisine yatýrým yapmalarýný gerektiriyor.
Bu, dünyanýn dört bir yanýnda milyonlarca iþçinin yeni
þeyler yapmasý demek.
Eðer böyle birþey gerçekleþirse insanlar madem hava
kirliliðiiçin bunu yapabiliyoruz
neden hastaneler için, saðlýk
için, okullar için de yeni
yatýrýmlar yapýlmýyor diyecekler.
Kyoto anlaþmasý çok zayýf ve
gerçek çözümler önermiyor
çünkü hükümetler çözümün
pazar ekonomisine baðlý
olduðu fikrini korumak istiyorlar. Bu nedenle hükümetlere
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Sermaye ve
uþak…
Amerikanýn hegemonya savaþýnda,
ABD bekçi köpeði görevini yerine
getiren Ýsrail Lübnan raundunda
Hizbullah tarafýndan püskürtüldü.
Türkiye'nin de içinde bulunduðu bir
çok ülke, Ýsrail'in yardýmýna koþtu.
AKP hükümetinin baþý Erdoðan,
asker göndermeyi en baþýndan beri
istiyordu. Bunun için muazzam bir
çaba sarf etti. "Lübnan'a gidecek
askerler savaþmayacak" dedi. "En
ufak bir zararda askerleri geri çekeriz" demek zorunda kaldý. Erdoðan,
askerlerin pikniðe gitmediðini; bir
ýslýkla o bataklýktan çýkamayacaklarýný bilmiyor deðil elbette. Bunu
çok iyi bildiði halde, kamuoyunu ikna
etmek için bunlarý söylemek zorunda
kaldý.
AKP hükümetinin egemenlerce

3 Aralýk Ýstanbul yürüyüþü
baský yapmalýyýz. Küresel ýsýnmaya karþý tedbir almlarýný
istemeliyiz.
Artýk iklim deðiþimi kampý
güçlü ve yavaþ yavaþ politikacýlarý zorlamaya baþladý.
4 Kasým’da küresel ýsýnmaya
karþý küresel eylemler olacak.
Nairobi’de toplanacak
Birleþmiþ Milletler iklim
toplantýsýnýn önünde de bir
gösteri olacak.
Geçen Aralýk’ta 20 ülkede
eylemler oldu. 10 bin kiþi
Londra’da yürüdü, 3 bin kiþi
Ýstanbul’da, 1000 kiþi Ýzmir’de
yürüdü.
Bu gösteriler çok büyük deðil
ama daha büyük bir mücadelenin ilk adýmlarý.
Bir çok ülkede Kasým gösterilerid aha büyük olacak. Her
sene gösteri yapacaðýz. Tekrar

atfedilen "baþarýsý" da bu zaten.
tekrar sokaða çýkacaðýz. Her
defasýnda daha fazla olacaðýz.
Sonunda milyonlara ulaþacaðýz.
Ýlerki yýllarda daha çok gösteri, daha çok doðrudan eylem,
daha çok toplantý, daha çok
yerel örgütlenme gerçekleþtireceðiz.
Bütün bunlarýn nasýlolacaðýný
þimdiden bilemeyiz ama
olmasý lazým. Bunu biliyoruz.
Dünyayý onun üzerinde
yaþayan, çalýþan bizlerden
baþka kimse kurtaramaz.
Jonathan Neale’ýn Vietnam
savaþý üzerine bir kitabý
Türkçeye çevrildi. Neale 2005 yýlý
içinde Ýstanbul ve Ýzmir’de küresel iklim deðiþimi üzerine
konferanslar verdi.

Sermayedarlarýn isteklerini uygulamaktaki saldýrganlýðý. Bu uðurda
Erdoðan, "insanca yaþam" istedikleri
için azgýn bir polis saldýrýsýna
uðrayan öðretmenleri terörist ilan
etmekten de geri durmamýþtý þimdi
de kardeþ Lübnan halkýna karþý asker
göndermekten de geri durmuyor…
Birkaç gün önce bir seramik fabrikasý açýlýþýnda, memurlarýn
maaþlarýnýn üçte biri ile kira ödediðini söyleyip; "hani bunlar yoksulluk
sýnýrýnýn altýndaydý" dedi.
Sermayedarýn fabrikasýný açmaya
koþup; insanca yaþamak isteyen
memurlara saldýrmaktan çekinmiyor… Sermayenin ayaðýna gidiyor, fab-

Küresel iklim deðiþimine hayýr
Nükleer santrallar çözüm deðil
4 Kasým’da Ankara’dayýz
ayrýntýlý bilgi için: 0538 - 263 45 35

rikanýn eteðinde kamu emekçileriyle
adeta dalga geçebilecek denli pervasýzlaþýyor.
"Sermayeye uþak, halka
Kasýmpaþalý" diyordu emekçiler bir
dönem onun için. Þimdi, sermayenin
eteklerinden, emekçilere saldýrýp,
gençleri ölüme gönderirken aklýna
takýlýyor insanýn: Lübnan'da bir asker
dahi ölürse ya da Lübnan direniþinden bir kiþiyi öldürürse; katili kim?
Katil, uþak
Ersin TEK

