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Bush’un
yarattýðý kabus

K. Kore
bombasý

301 KALKSIN

Düþünceye
özgürlük

Giderek bütün politik konularda daha
saða kayan CHP’nin bastýrmasý ile
çýkan 301. Madde yeni Terörle
Mücadele Yasasý ile birlikte düþünceye özgürlüðün önünde büyük bir engel
olarak duruyor.
Türklüðe hakareti engellediði iddia
edilen 301. Madde’nin Batý dünyasýnda eþi, benzeri yok. Ve bu yasa çýk-

týðýndan beri 90’ýn üzerinde yazar
hakkýnda 301. Madde’den dava açýldý.
Birçoklarý mahkum edildi.
Basýn Orhan Pamuk, Elif Þafak gibi
ünlü yazarlarýn davalarý ile daha çok
ilgilenirken onlarca yazar ve yazýiþleri
müdürü 301. Madde’den dolayý
mahkemelere çýkýp, ceza yemekte.
301. Madde gerici bir maddedir. Yani

irticaidir. Ýnsanlarý suskunluða
mahkum etmektedir. Ýktidarýn ve ýrkçýmilliyetçilerin elinde bir baský aracýdýr.
Öte yandan Terörle Mücadele
Yasasý’da (TMY) yasal örgütler,
sendikalar ve basýn üzerinde iktidarýn
baský aracý olarak kullanýlmaktadýr.
Özgürlükleri kýsýtlayýcý bu iki madde
derhal kaldýrýlmalýdýr.

Rusya 1917
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Kuzey Kore’nin
geçtiðimiz hafta gerçekleþtirdiði nükleer deneme
insanlar arasýnda bir nükleer savaþ çýkma korkusu
yarattý. Dünyanýn bütün
büyük güçleri bu denemeyi kýnadý.
Sosyalist Ýþçi nükleer
silahlara bütünüyle karþý.
Ne var ki Kuzey Kore’nin
nükleer denemesine karþý
büyük güçlerin ve ABD’nin
kýnamalarý tam anlamý ile
çifte standart.
Baþta ABD olmak üzere
Kuzey Koreyi suçlayan Çin,
Rusya, Ýngiltere ve Fransa
büyük miktarlarda nükleer
silahlara sahipler. Öyle ki
ABD’nin elinde olan nükleer silahlar dünyayý bir
anda yok etme kapasitesine sahip.
Öte yandan ABD uzun
süredir Kuzey Kore’yi
“düþman” olarak ilan
etmiþti ve bu ülkeyi sürekli olarak tehdit etmekteydi. Ekonomik baský uygulamaktaydý.
Kuzey Kore’yi tehdit
ederken Bush yönetimi sýk
sýk bu ülkeye karþý nükleer
silah kullanabileceðini
belirtti.
ABD þimdi Birleþmiþ
Milletler’den Kuzey
Kore’ye karþý büyük bir
ekonomik ambargo talep
ediyor. Çin ve Rusya’nýn
da Kuzey Koreyi
eleþtirmeleri ve bir ambargoya yeþil ýþýk yakmalarý
bu ülke halkýnýn baþýna
geleceekleri gösteriyor.
Kuzey Kore zaten çok
yoksul ve ciddi gýda maddesi eksikliðine sahip bir
ülke. Ekonomik bir ambargo yoksulluðu ve sefaleti
arttýracaktýr.
Kuzey Kore için tek
çözüm ABD saldýrganlýðýnýn durdurulmasýdýr.
Sayfa: 5
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Ermeni soykýrýmý ve ýrkçý tutum
1915 yýlýna kadar
bugünkü Anadolu topraklarýnýn da dahil olduðu
Osmanlý topraklarýnda
yaklaþýk 1,5 milyon Ermeni
yaþamaktaydý. Üstelik
Türkler bu topraklara
gelmezden çok önceden
beri. Bugün bu sayý yalnýzca 70 bin! Gerisi nerede?
Büyük çoðunluðu adýna
90 yýldýr tehcir denilen bir
kýyýmla imha edildi. Bir
kýsmý Suriye'nin 'insan
yaþayamaz' raporu verilmiþ Der Zor çöllerine
sürüldü. Kimi yolda öldü
kimi çölde. Kalanlarýn
büyük bölümü anavatanlarýný terk edip dünyaya
daðýlmak zorunda kaldý.
Adý tehcir de olsa, kýyým
da, soykýrým da olsa,
Ermeniler çok büyük bir
acý yaþadýlar, yaþýyorlar.
Ve kendilerine bu acýyý
yaþatan Türk devletinden
talepleri, kendilerinin,
haklý olarak, soykýrým diye
nitelediði uygulamanýn
varlýðýný kabul etmesi.
Oysa resmi tez bu durumu
kesinlikle kabul etmiyor.

Ýki yanlýþ
bir doðru eder mi?

Bugün, Fransa'nýn
soykýrým inkârýný suç
sayan bir yasa tasarýsýný
meclisten geçirmek istemesiyle, 90 yýllýk mesele
yeniden gündemde.
Türkiye'de resmi tezin yýlmaz savunucusu pek çok
milliyetçi ve ýrkçý kiþi ve
grup derhal ayaða kalktý
ve bir dizi öneriyle ortaya
fýrladý.
Önce cin fikirli iki ANAP
milletvekili TBMM'de,
Fransa'nýn Cezayir'de yaptýklarýný soykýrým olarak
tanýmlayacak bir yasa
tasarýsý önerdi.
Ardýndan, ikisi de emekli
büyükelçi olan CHP'li
Þükrü Elekdað ile AKP'li
Yaþar Yakýþ (ki ayný
zamanda TBMM Dýþiþleri
Komisyonu Baþkaný'dýr)
geriye kalan 70 bin
Ermeni'nin sýnýr dýþý
edilmesini istedi. Bu þahsiyetlerin 90 yýl önceki zihniyetten ne kadar farklý bir
zihniyete sahip olduklarý

ortada. Diyelim ki
Fransa'da soykýrým yoktur
denmesine ceza uygulamasý yanlýþ. Peki
Türkiye'de soykýrým vardýr
denmesine ceza uygulamasý ne kadar doðru?

Düþünce ve ifade
özgürlüðü

Her türden gerici, milliyetçi ve ýrkçý, Fransa'nýn
yasa tasarýsýný, düþünce ve
ifade özgürlüðüne engel
olacaðýný söyleyerek
eleþtiriyor. Kendi fikirleri
dýþýnda kimsenin fikrine
tahammülü olmayan
faþistler ve giderek onlardan farksýzlaþan siyasi
çevreler birdenbire
düþünce özgürlüðünün
savunucusu olarak
karþýmýza çýkýyor.
Mücadele edilmesi
gereken en önemli anlayýþ
belki de bu. Soykýrým bir
insanlýk suçudur (bu arada
insanlýk suçu kavramý,
uluslararasý hukukta ilk
kez Türklerin uygulamalarýna karþý kullanýlmýþtýr). Bu suçu yok

PKK'den ateþkes çaðrýsý

Ordu barýþ istemiyor
Abdullah Öcalan'ýn talimatýyla alýndýðý aþikâr
ateþkes kararý yeniden
þiddetlenen savaþýn durmasý yönünde önemli bir
adým. Önce DTP yetkilileri PKK'ye silah býrakma çaðrýsýnda bulundu,
arkasýndan aydýnlarýn
çaðrýsý geldi. PKK de
ateþkes kararý aldýðýný
açýkladý ve silahlar susmaya baþladý.
Bugünkü siyasi kamplaþmanýn en önemli iki
konu baþlýðýndan biri
(diðeri irtica) olan Kürt
sorununun çözümü
konusunda Kürt siyasal
hareketi iyi niyetini
göstermiþ oldu. Þimdi
sýra devlette. Eðer
gerçekten sorunun
çözümüne katkýda
bulunmak isteniyorsa
ateþkes çaðrýsý ciddiye
alýnmalý ve Kürt siyasal
hareketinin sözcüleriyle,
en azýndan yarý resmi
düzeyde müzakereler
baþlatýlmalýdýr.
1990'lý yýllarýn ortalarýnda kirli savaþýn en zalim
uygulayýcýlarýndan biri
olan bugünün DYP genel
baþkaný Mehmet Aðar
bile artýk sorunun silah
yoluyla çözülemeyeceðini itiraf ediyor. Yaklaþan
seçimlerden önce gezilerini sýklaþtýran Aðar
son günlerde Doðu ve
Güneydoðu illerini
dolaþýyor. En önemli

Kürt merkezi
Diyarbakýr'da iftar
yemekleri veriyor.
Gözlemlerinden edindiði
sonuçlarý ise akan kanýn
durmasý gerektiði yolunda yorumluyor.
Son olarak CHP ve
MHP ve hükümet
sözcüsü Cemil Çiçek'in
þiddetle karþý çýktýðý bir
af tartýþmasý bile baþlattý.
"Daðda silah sýkacaklarýna, düz ovaya inip
siyaset yapsýnlar" diyerek
PKK militanlarýna af
çaðrýsý yaptý. Hayat ne
garip deðil mi? Dünün
eli kanlý kontrgerilla þefi
yýllarca savaþtýðý militanlara af istiyor, sosyal
demokrat olma iddiasýndaki CHP affa karþý
çýkýyor.
Mehmet Aðar'ýn PKK'yi
sivil siyasete davet eden
çaðrýsý boþuna deðil.
Aðar çok deneyimli bir
devlet adamýdýr.
Türkiye'de kontrgerilla
yöntemlerini en iyi bilenlerden biridir. Buna raðmen 'artýk silah iþe yaramaz' diyorsa gerçekten
de silah iþe yaramaz.
Devletin 20 yýldan
fazladýr yürüttüðü savaþ
artýk bütünüyle çýkmaza
girmiþtir. Silahlar konuþtuðu sürece ne Kürt
hareketi ne devlet geri
adým atýyor. Sorunun
çözümü demokratikleþmededir. Bunun da ilk

adýmý Kürt hareketinin
talebi olan ayrýmsýz genel
aftýr. Sonrasý biraz da
kendiliðinden gelecektir.

Þahin Büyükanýt

Genelkurmay
Baþkanlýðý'na Yaþar
Büyükanýt'ýn gelmesiyle
barýþ adýmlarýna sekte
vurulacaðý zaten belliydi.
Bugün bu durum fiili
olarak da kanýtlandý.
PKK ateþkes ilan edip kýþ
gelmeden cephe gerisine
çekilme harekatýna
baþlarken, Büyükanýt
baþkanlýðýndaki TSK çok
büyük bir operasyon
baþlattý. Ýlk kayýplar
Þýrnak'ta verildi. Devamý
gelecektir.
Salt bu operasyon bile
ordunun barýþ
istemediðini gösteriyor.
Silahlarý susturup cephe
gerisine çekilen PKK'ye
karþý "ne kadar kayýp
verdirsem o kadar iyi"
mantýðýyla hareket edip
"biz bu sorunda baþka
çözüm yolu bilmiyoruz"
mesajýný verme
gayretindeki TSK barýþýn
en büyük düþmaný
olduðunu kanýtlýyor.
Ordunun ardýnda saf
tutan CHP, MHP, Ýþçi
Partisi gibi savaþ ve
darbe þakþakçýlarýna
karþý bugün en iyi cevap
Kürt siyasal hareketinin
barýþ çýðlýðýný yükseltmektir.

saymak her þeyden önce
ayný suçun yeniden iþlenmesine açýk kapý býrakmak
anlamýna gelir.
Almanya'da Hitler'in
Kavgam kitabýnýn evde
bulundurulmasý bile suçtur
ve hapisle cezalandýrýlýr.
Çünkü Almanlar Yahudi

soykýrýmýný kendi uluslarýnýn yaptýðýný kabul
ediyor ve ayný trajedinin
bir daha yaþanmasýnýn
önünü týkamak istiyorlar.
Türkiye Fransa'nýn yasa
tasarýlarýyla uðraþmak yerine Ermeni soykýrýmýný
tanýmalý, uluslararasý plan-

da özür dilemeli ve
Ermenilerin taleplerini yerine getirmelidir. Bir de 90
yýl sonra kalan bir avuç
Ermeni'yi de sýnýr dýþý
etmek isteyenleri TBMM
Dýþiþleri Komisyonu Baþkaný yapacaðýna yargýlayýp
cezalandýrmalýdýr.

301 kere hayýr!
Zeynep Çalýþkan
Pek çok aydýnýn yargýlanýp
bir kýsmýnýn da ceza almasýna neden olan ve AB'nin de
kaldýrýlmasýný istediði Türk
Ceza Yasasý'nýn 301. maddesi düþünce ve ifade özgürlüðü önünde ciddi bir
tehdit oluþturuyor. Cumhuriyeti, meclisi, hükümetin
manevi þahsiyetini, bakanlýklarý, devletin askeri veya
emniyeti muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin
manevi þahsiyetini tahkir ve
tezyifi suç sayan maddenin
en çok tartýþýlan kýsmý ise,
maddenin en baþýna yerleþmiþ 'Türklüðü alenen
aþaðýlamak' ibaresi.
Bu madde artýk sadece
düþünce ve ifade özgürlüðü
önünde engel olmakla
kalmýyor. Kemal Kerinçsiz
gibi faþistlerin elinde önüne
gelene saldýrmanýn aracý bir
mýzrak haline geldi. Bu
maddeyi kullanarak Hrant
Dink, Elif Þafak, Orhan
Pamuk gibi birçok aydýna
saldýrýlabiliyor, bu insanlar
vatan haini ilan edilebiliyor.
Türklüðü aþaðýlamaktan
ne anlamalýyýz? Örneðin
Kürt isek ya da Laz, Çerkez,
Ermeni, Rum veya baþka
etnik gruplardan birine
dahil ve bu ülkenin vatandaþý isek; kýsacasý Türk
deðil ama Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþý isek,
Türklüðü aþaðýlamak yasak,
bizi aþaðýlamak serbest mi?
Araplar pistir, Ermeniler
haindir, Rumlar kalleþtir vb.
tanýmlamalarý hiç çekinmeden kullanan bakanlar

bile varken neden sadece
Türklüðü aþaðýlamak
yasak? Hem "herkes benim
vatandaþýmdýr" deyip
herkesten vergi alacaksýn,
herkesi zorla askere alacaksýn, hem de o "herkes"in
içinden yalnýzca bir kýsmýný
koruyacaksýn. Ne hissediyor acaba bu ülkenin Türk
olmayanlarý bu tartýþmalarý
izlerken?
Resmi ideolojiye göre
Türklük, arý ve bütünsel bir
özne tasarýmýna dayalý
olarak, kendisi dýþýndaki
her türlü farklýlýðý baþtan
reddeden etnosentrik bir
tanýma oturuyor. Türklük
"ezelden ebede" hiçbir
çürümeye uðramadan, tarihin baþýndan bugüne kadar
gelebilmiþtir. Ama
Türklüðün etrafý "tek diþi
kalmýþ" Batý medeniyeti
tarafýndan kuþatýlmýþtýr.
Batý Türklerden öylesine
korkmaktadýr ki tarih sahnesinden silmek için büyük
bir komplo peþindedir.
Devleti böyle bir resmi tez
üzerine kurunca Türklüðe
dair her türlü eleþtiri
Batý'nýn oyuncaðý olmanýn
iþareti sayýlabilir rahatlýkla.
Bunun karþýlýðý da elbette ki
bu "iç düþmaný" cezalandýrmaktýr.
301. maddeye yöneltilen
eleþtiriler karþýsýnda resmi
Türklük tezinin savunucularý hemen "Batý'da da benzer maddeler var" argümanýna sýðýnýyor. Doðru.
Örneðin Ýtalyan ceza
yasasýnýn 290 ve 291. maddeleri bizim 301'e benziyor.
Eminim baþka örnekler de

bulunabilir. Ama
Avrupa'da 200 yýldýr buna
dayanýlarak dava bile açýlmamýþ.
Ayrýca diyelim ki bir
baþka ülkenin ceza yasasý
düþünce ve ifade özgürlüðünün önünde ciddi
engeller oluþturan maddeler
içeriyor. Baþka bir ülkenin
ceza yasasý ise böyle maddelerden kurtulmuþ ya da
hiç koymamýþ. Hangisini
emsal göstereceðiz? Daha
gerici olaný mý, daha ilerici
olaný mý?
Eðer samimi demokrasi
savunucularýysak elbette
ikincisini. Yok eðer
demokrasiyi içine sindiremeyen baskýcý bir geleneði
sürdürmek istiyorsak, o
zaman da seçenek belli.
Göstermelik demokratlar
bu maddeyi savunuyor.
Faþistler bu maddeyi
savunuyor. Kemalizmin yýlmaz bekçileri bu maddeyi
savunuyor. Yazarlar, aydýnlar, gazeteciler bu maddenin maðduru oluyor.
Sorun þurada düðümleniyor: Elif Þafak 301. madde
uyarýnca "Türklüðü alenen
aþaðýlamaktan"
yargýlanacaðý mahkemeye
giderken, kapýda aðzýndan
köpükler saçarak ona
saldýran Kemal Kerinçsiz ve
'dava arkadaþý' faþistlerle
birlikte saf tutup Þafak'a
küfür mü edeceðiz, yoksa
azgýn güruhun karþýsýnda
"Faþizme karþý omuz
omuza!" sloganýný atan
gerçek demokrasi dostlarýnýn arasýnda mý yer alacaðýz?
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Ýkiyüzlülük

BAÞYAZI

Fransa’nýn Ermeni
soykýrýmý üzerine çýkardýðý
yasaya karþý TBMM’ye
sunulan Cezayir soykýrýmý
yasa tasarýsý yam bir ikiyüzlülüktür.
1958’de Fransýz iþgaline
karþý direnen Cezayirlilerin
Kahire’de kurduðu Geçici
Hükümet bütün Arap ülkeleri
tarafýndan tanýnýrken Türkiye
tarafýndan tanýnmamýþtýr.
Ayný þekilde BM’de ki
çeþitli oylamalarda Türkiye
Fransýz iþgalini haklý çýkaran
yönde oy kullanmýþtýr.
Bu tutumlarý ile Türkiye
Fransa’nýn Cezayir’deki
suçlarýna karþý çýkmamýþ,
tam tersine ortak olmuþtur.
Türkiye’nin bugün
Fransa’nýn Cezayir’deki
suçlarýný kýnayabilmek için
önce kendi tutumunun
özeleþtirisini yapmalýdýr.

Barýþa bir þans
vermek gerekir

sosyalist iþçi

Ýrtica ve geveze generaller
Cengiz ALÐAN
Türkiye'nin siyaset sahnesinde ilginç bir
kamplaþma yaþanýyor. Etrafýnda kamplaþýlan konular belli: irtica ve
bölücülük. Bu konu baþlýklarý
cumhuriyetin kuruluþundan beri
deðiþmedi.
Beðenelim ya da beðenmeyelim
Türkiye'nin AB üyeliði daha gözle
görünür hale geldiðinden bu yana
toplumsal ve siyasal konularda ileriye
doðru bir deðiþim yaþanýyor. Türkiye
büyük sermayesinin ana gövdesi bu
deðiþimi destekliyor. Üstelik ABD ve AB
de bu deðiþimden yana.
Ama egemen sýnýfýn þahin kanadý ve
þimdi sýralayacaðýmýz bazý kesimler
demokratik deðiþimin önünde baraj kurmaya devam ediyor. Bunlar arasýnda en
baþta Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) geliyor. Þahin kanadýn temsilcisi Yaþar
Büyükanýt daha iþ baþýna gelir gelmez
bu yönelimden vazgeçmeyeceklerini vurguladý.
Devlet bürokrasisi içinde de ayný
görüþü paylaþan bürokratlar var. Yüksek
yargý, askeri ve sivil istihbaratýn üst
düzey bürokratlarý gibi yasal güçlerin
yaný sýra yasadýþý güçler de var bu koroda. Çeþitli siyasi partiler içinde de
devletteki bu çekirdek kadrolarla birlikte
hareket eden kiþi ve gruplar var. Parti
baþkanlarý statükoyla iliþkilerin fazla
bozulmamasý için bu kiþi ve gruplara göz
yumuyor. Medyada ve üniversitelerde de
TSK'nýn sözcülüðüne soyunmuþ
kalemþörler ve akademisyenler var.
Tüm bu bileþenler sermayenin savaþtan çýkarý olan bir kesiminin desteðini de
alarak her konuda statükonun korunmasýnýn garantörü olarak görev baþýndalar. Ýþte siyasetteki kamplaþmanýn bir
tarafýndaki aktörler bunlar. Bunlar yeni
deðil. Bugün yeni olansa 'irtica' (siz
bunu AKP hükümeti diye okuyun)
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DTP’nin çaðýrýsýndan sonra PKK ateþkes
ilan etti. Ateþkes açýk ki barýþ için öne çýkan
çok önemli bir fýrsat. Ýyi kullanýldýðý
takdirde barýþý kazanmak ve siyasal çözümlere doðru ilerlemek mümkün.
Ýlk gelen tepkilerin bir kýsmý olumlu
sonuçlara yol açabilir. Baþbakan PKK
saldýrmadýkça operasyon yapýlmayacaðýný
söylerken Dýþ Ýþleri Bakaný Abdullah Gül
çzöüme doðru adýmlarýn mümkün olduðunu
vurguluyor.
Ancak en önemli açýlým DYP Genel
Baþkaný Mehmet Aðar’dan geldi. Egemen
sýnýfýn þahin kanadýnýn temsilcisi ve eski bir
özel timci olan Aðar “daðda çatýþacaklarýna, ovada politika yaapsýnlar” diyerek PKK
için bir af çýkarmanýn yararlarýný anlatýyor.
Ateþkesden sonra birçok aydýn, yazar
sorunun sadece PKK olmadýðýný da vurguluyor. Milyonlarca desteðe sahip bir
hareket var ortada. Çözüm bu hareket için
bulunmak zorunda.
Ateþkes ve af önerisine en ciddi itiraz CHP
lideri Baykal’dan geldi. CHP grup toplantýsýnda konuþan Baykal “CHP affý desteklemeyecektir” derken ateþkese karþý da
bütünüyle olumsuz bir tutum içinde. Baykal
çözümün silahlý olabileceðini anlatýyor.
Yani savaþ istiyor. Kan aksýn istiyor.
Kaynaklarýn heba edilmesini istiyor.
Baykal barýþ sürecinin “dýþ mihraklý”
olduðunu iddia ediyor. Milliyetçilikten gözü
dönmüþ durumda.
CHP ne yazýk ki örgüt olarak Baykal’ýn
arkasýnda. Partiden bu ýrkçý, milliyetçi ve
savaþ yanlýsý tavra karþý tek ses çýkmýyor.
Örgüt sus pus.
Ayný Baykal 301’in kalnkmasýna da karþý.
Daha çok baský ve düþünceye sýnýrlama
istiyor. Sonra iki yüzlü bir biçimde
Fransa’nýn soykýrým yasasýný eleþtirmeye
çalýþýyor. CHP gene örgüt olarak Baykal’ýn
arkasýnda. Parti sözcüleri ateþkes konusunda da 301. madde konusunda da Baykal’ý
tamamlayan demeçler veriyorlar.
PKK’nin ilan ettiði ateþkes önemli bir fýrsat ama tek baþýna bir anlam ifade etmeyen
bu adým eðer hükümetin tamamlayýcý adýmlarý ile karþýlaþýrsa silahlarýn sustuðu, þiddetin yaþanmadýðý,barýþýn ve siyasetin egemen olduðu yeni bir döneme girilir.
Analarýn, babalarýn aðlamasý durur.
Bu fýrsat kaçýrýlmamalý.
Sosyalistlere de çok görev düþüyor.
Þimdi siyasal çözümü destekleme
zamanýdýr. Öncelikle ýrkçý m illiyetçiler
tarafýndan bütün Türkiye’ye yayýlmaya
çalýþýlan dalgaya karþý durmak gerekir.
Bunun tek yolu milliyetçiliðin bütün yönlerine karþý çýkmaktýr.
Þovenizme karþý mücadele milliyetçiliðin
bütün görüntülerine karþý mücadeleyi
içerir.

3

ÝSTANBUL

karþýsýnda set oluþturma gayretindeki
Cumhurbaþkaný'ndan, Genelkurmay
Baþkaný'na, CHP'den MHP'ye, rektörlerden laik cephenin sözcüsü gazetecilere
kadar uzanan bu iktidar elitleri karþýsýnda solun ve sivil toplumun bölünüyor
olmasý.
Kararlý ve kararsýz sol
Ýþçi Partisi'nden baþlayarak Türk solunun bir kýsmý irtica konusundaki general
uyarýlarýný hemen sahiplenerek postallarýn arkasýnda hizaya girdi. CHP lideri
iþi abartarak saða bütünleþme çaðrýsýnda bulundu. Artýk MHP'den çok da farklý
bir söylem kullanmýyor. TKP ve
Halkevleri grubu da þeriata karþý olmak
adýna ayný yolun yolcusu oluyorlar
giderek. TKP Türk bayraðý yarýþýna
katýldý bile. Bunlar azýlý derecede kararlý
olan sol.
Bir de demokrasi mücadelesine katýlan
ama 'imansýz' olduðu için 'þeriatçý'
hükümete mesafeli duran kararsýz sol
var. Bu sol paralize olmuþ halde beklemede. Neye karþý mücadele edeceðini
þaþýrmýþ oturuyor. Laik cepheye karþý
sokaða çýksa hükümetin (yani, onlara
göre þeriatçýlarýn) yanýna düþeceðinden
korkuyor. Þeriata karþý gösteri yapsa
ordunun kucaðýna oturacaðýndan

CHP lideri iþi abartarak saða
bütünleþme çaðrýsýnda bulundu.
Artýk MHP'den çok da farklý bir
söylem kullanmýyor. TKP ve
Halkevleri grubu da þeriata karþý
olmak adýna ayný yolun yolcusu
oluyorlar giderek. TKP Türk
bayraðý yarýþýna katýldý bile.
Bunlar azýlý derecede
kararlý olan sol.

çekiniyor.
Oysa reformlar mücadelesinde yollar
kimi zaman çatallanýr. Tabiri caiz ise at
izi it izine karýþýr. Týpký bugün olduðu
gibi. Milliyetçi muhafazakar, demokrat
Müslüman, liberal reformcu gibi sýfatlarla tanýmlanan AKP hükümeti bir takým
reformlara imza atýyor. Burada sola
düþen tarihsel rol bellidir. Statükocular
karþýsýnda reformlarý desteklemek, ama
hiçbir burjuva hükümetin bütünüyle
halkýn çýkarýna, özgürlükleri ve refahý
alabildiðine geniþleten reformlar yapmayacaðýný akýlda tutarak tabandan
reformlarýn geniþletilmesi yönünde
baský yapmak. Burada hükümetle iþbirliði yapmýþ ya da onun yanýna düþmüþ
olmayýz. Aksine hükümet karþýsýnda en
tutarlý basýnç gücünü oluþturmuþ oluruz.
Üstelik hükümetin yanýnda olmak darbeci generallerin yanýnda olmaktan her
zaman evladýr.

Büyükanýt, sus!

Bunlar bir yana, Türkiye bir konuda
daha 'en' olmakla övünebilir. Çünkü
dünyanýn en geveze generallerine sahip
ülke Türkiye. Devlet memurlarýnýn siyasi
açýklama yapmalarýnýn yasak olduðu bir
ülkede bu kadar çok siyasi açýklama
yapan bu kadar devlet memuru generalin olmasý bir çeliþki deðil midir?
Genelkurmay Baþkanlýðý týpký Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüðü ya da benzeri kurumlar gibi herhangi bir genel
müdürlüktür. Milli Savunma Bakanlýðýna
baðlanmalý, yani sivil hükümetin
emrinde olmalýdýr. Ýç iþleyiþine kimsenin
karýþamadýðý bir kurum ise baðýmsýz
davranabilir ve sivil denetimden tamamen muaf kalarak karanlýk iþler yürütebilir. Türkiye'de demokratik geliþmenin
önündeki en önemli engel olan ordunun
þeffaflaþtýrýlmasý ve sivil denetim ve
yönetime açýlmasý hepimizin yararýna
olacaktýr.

Küresel ýsýnmayý durdurabiliriz
Türkiye Kyoto’yu Ýmzalasýn
4 Kasým, Cumartesi günü, Ýstanbul Kadýköy’de yürüyüþ ve miting
Ayrýntýlý bilgi için: 0535 439 21 93
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Zengin ve yoksul

Emekli-S
Sen'den Ankara’da miting

Yeter artýk
býçak kemiðe dayandý
DÝSK'e baðlý Emekli-Sen
sendikasý 7 Ekim'de
Ankara'da bir miting yaptý.
"Demokrasi
Mücadelesinden Emekli
Olunmaz" diyenlerin
örgütü Emekli-Sen'in
"Yeter Artýk Býçak Kemiðe
Dayandý" temasýyla yaptýðý
mitingin basýn açýklamasýnda sendikanýn 11
yýldýr zorlu bir mücadele
verdiðine, bugün 43 þube,
34 temsilcilik ve 40.000
üyesiyle Türkiye'nin dört
bir yanýnda örgütlü
mücadelesine devam
ettiðine vurgu yapýldý.
Basýn açýklamasýndan bazý
bölümler þöyle:
"Bu gün iþbaþýnda bulunan AKP iktidarý da
muhalefette iken karþý çýktýðý IMF ve DB programlarýna harfiyen uymaktadýr. Kendisinden önceki
iktidarlardan daha çok
IMF'ci kesilen AKP

ekonomik ve sosyal uygulamalarý ile iþçiyi, memuru
köylüyü, esnafý ve emekliyi maðdur ediyor.
Kýsacasý Türkiye de bir
avuç sermayedar dýþýnda
herkes bu iktidardan
þikayetçidir."

"Bu güne kadar
Türkiye'yi yönetenlerin
uyguladýklarý bu program
nedeniyledir ki; bugün
emeklilerin büyük bir
bölümü halen kirada oturuyor ve emekliler iþsiz
kalan çocuklarýna, torunlarýna bakmak zorunda
kalýyor."
"Yine ÝMF istedi diye
emekli yaþý 65'e, emeklilik
prim ödeme gün sayýsý
9000 güne çýkarýlýyor. Bu
nedenle bundan sonra
Türkiye'de çocuklarýmýz ve
torunlarýmýz emekli olamayacaklar.
Bunun yanýnda kaynak
yok diyerek aylýklarýmýza
%2,5- %3 zam yapan
hükümet; sermayenin
vergilerini yarýya indiriyor
veya tamamen ortadan
kaldýrýyor."
Türkiye çapýnda emekli
sayýsý bugün 7 milyon 800
bin dolayýnda.

DÝSK'e baðlý Birleþik
Metal-Ýþ Sendikasý'nýn yaptýðý araþtýrma sonuçlarý
zengin ile yoksul arasýndaki farkýn ne derecede
açýlmýþ olduðunu gösteriyor. Araþtýrmaya göre gelir
gruplarýna göre enflasyon
farkýnýn, gelir düzeyine
göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanýyor. "2004 yýlý
Hanehalký Harcama ve
Gelir Anketi sonuçlarýna
göre en zengin yüzde 20'lik
dilimin, en yoksul yüzde
20'ye göre harcamalarýnýn
payý eðitimde 6 kat,
eðlence, kültür ve ulaþýmda 3 kat, lokanta ve oteller
için 2 kat daha fazladýr.
Buna karþýn gýda harcamalarýnda en zengin yüzde
20, en yoksul yüzde 20'nin
oransal olarak yüzde 40'ý
kadar harcama yapmaktadýr. Dolayýsýyla gýda

ürünlerinde gerçekleþen
bir artýþ en yoksul yüzde
20'nin enflasyonunu daha
çok etkilemektedir. Benzer
bir biçimde eðitim,
eðlence, kültür vb.
Hizmetlerin fiyatlarýnda
yaþanan artýþ en zengin
yüzde 20 açýsýndan daha
önemli görünmektedir.
Ancak harcamalarýn
madde temelli olarak gelir
gruplarýna göre belirlenmemesi bir sorun olarak
deðerlendirilmelidir."

Mutfaktaki yangýn
sürüyor

Birleþik Metal Ýþ
Sendikasý Yönetim Kurulu
tarafýndan yapýlan açýklamada, enflasyondaki
düþüþün, iþçi toplusözleþmelerine denk geldiði
hatýrlatýlarak, enflasyonun
ücretleri baský altýnda tutmanýn bir aracý haline

Kitap fiyaskosu
ÝHD yürüyüþü
engellendi
Bugüne kadar 90 kiþi
aleyinde dava açýlmasýna neden olan 301’inci
maddenin kalkmasý için
yürümek isteyen IHD
üyelerini polisi Ýstiklal
Caddesi üzerinde
engelledi.
Polisin engellemesi
üzerine basýn açýklamalarýný Tramvay
Duraðý’nda yapan IHD
üyelerine birçok örgütte
destek verdi.

AKP'nin eðitimi
özelleþtirme programýný
perdelemeyi amaçlayan
“parasýz kitap dapýtýmý”
þovukýsa sürdü.
Öðrencilere kitaplarýn
parasýz daðýtýlacaðýný
iddia eden AKP bir çok
bölgeye kitaplar ulaþmayýnca programý
yürürlükten kaldýrýldý.
Öðrenci velileri
hükümetin boþ vaadini
karþý kýzgýnlýklarýný
ifade ediyorlar ve
çocuklarýnýn yaklaþýk bir
aydýr kitapsýz kaldýðýný
anlatýyorlar.
Eðitim Sen Genel
Baþkaný Alaaddin
Dinçer parasýzkitap
daðýtýmýndaki
aksamanýn sadece Ýstan-

Ýki düþman kardeþ ve yeni bir sol
Can Irmak Özinanýr
301. Madde tartýþmalarý,
Kürt sorunu, faþistlerin
Söðüt'tü yaptýklarý gövde
gösterisi... Bunlarýn hepsinde egemen sýnýf içinde
iki kanadýn sesini duyuyoruz. Bunlardan ilki düþünce özgürlüðüne, Kürt
sorununun çözümüne
karþý, derin devletle kol
kola, kirli savaþtan çýkarý
olan þahin bir kanat. Bu
kanat Susurluk'ta,
Þemdinli'de, Diyarbakýr
bombalamalarýnda kendini gösteriyor.
Faþist MHP'nin yaný sýra
301'in kaldýrýlma-ssýna
karþý çýkan, Söðüt'te
ülkücülerin baþbakanýn
yeðenini dövmesini

"halkýn tepkisi" olarak
nitelendiren "solcu" CHP
aslolarak bu kanadýn
sözcülüðünü üstlenmiþ
durumda.
Ýkinci kanat ise özgür lükçü görünen "301
kaldýrýlabilir" diyen, Kürt
sorunu konusunda daha
demokratik açýklamalar
yapan aslolarak AB ile
bütünleþmeyi, piyasa-n
nýn
önündeki tüm engelleri
kaldýrmayý hedefleyenler.
Bunlar ayný zamanda
Genel Saðlýk Sigortasý
Yasasý ile saðlýðý paralý
hale getirmeye çalýþan,
küresel sermayenin askeri
kanadýnýn, ABD'nin
bitiremediði iþi halletmek
için Lübnan'a asker gön deren, dünyayý yeterince

kirletmedik diyerek termik ve nükleer santraller
inþa etmek isteyen,
gözünü kâr hýrsý bürümüþ
bir kanat.
AKP bu kanadýn yani
TÜSÝAD'ýn sözcüsü.
Tayyip Erdoðan yoksul
bir çiftçiye "Ananý da al
git" dediði zaman bunu
TÜSÝAD'ýn aðzýyla, kendi
üslubunu birleþtirerek
söylemiþ oluyor. Sonuç
olarak iki kardeþ birbirine
girmiþ durumda: milliyetçilik ve neo-lliberalizm. Ýki ucu da rezalet
kokan cinsten, halkýn sýrtý na inmeye hazýr bir
deðnek.
Bu tabloya raðmen
sokaklar ferah nefesten
yoksun deðil. Gözünü 1

getirildiði ifade edildi.
Enflasyonun her toplumsal
kesime farklý yansýdýðýnýn
vurgulandýðý açýklamada
þu görüþlere yer verildi
"Aðustos ayý enflasyonu
ortalamalar üzerinden
düþük çýkmýþtýr. Ancak
madde fiyatlarýndaki
detaylara baktýðýmýzda,
dar gelirli ücretlinin fiyat
artýþlarý altýnda ezildiði
görülmektedir. Ücretlinin
tüketim tercihleri madde
düzeyinde belirlenerek,
ücretliler için ayrý bir
enflasyon belirlemesi bir
gerekliliktir. TÜÝK þeffaflaþmalý ve emek örgütlerinin denetimine açýlmalýdýr. Toplu taþýma
ücretleri artarken, benzin
fiyatlarýnýn düþmesinin,
ekmek fiyatý artarken,
domatesteki düþüþün dar
gelirli için bir faydasý yoktur."

Mart zaferiyle açmýþ, gün
be gün gençleþen bir
hareket sokakta kendisini
gösteriyor. Bu hareket
hem milliyetçiliðe hem
neo-lliberalizme karþý.
Lübnan'a asker gönderilmesine karþý çýkarken bir
yandan "Biz anti-k
kapitalistiz" diye baðýrýyor, küresel ýsýnmaya karþý
mücadele ederken, baþka
bir dünya isteðini
haykýrýyor.
Üstelik bu mücadelelerin
hepsini birbirine
baðlarken, kendisini küresel bir hareketin parçasý
olarak tarif ediyor. 5
Eylül'de "Lübnan'a asker
gönderilmesin" eyleminde
Küresel BAK kortejinde
yürüyen asker ailesi bir

gerçeði iþaret ediyor. Bu
hareket sokaða çýktýðý
sürece milliyetçiliðe ve
neo-lliberalizme karþý bir
alternatif doðuyor, sokakta barýþýn sesi yükseliyor:
"Oðlumun ölmesi ile
gurur duymuyorum"
diyenlerin sesi, "Baþka bir
dünya mümkün" diyenlerinkiyle buluþuyor.
Þimdi bu yeni hareketi
yeni bir sol alternatife,
yepyeni bir partiye
dönüþtürmek lazým.
Dünyada anti-k
kapitalist,
savaþ karþýtý hareket böyle
bir noktaya evriliyor ve
yeni þanslar yaratýyor,
kitleselleþiyor.
Þimdi Türkiye'de de bu
þansý deðerlendirmek
lazým.

bul’da deðil, bütün
illerde yaþandýðýný açýkladý.
"Yaklaþýk bir aydýr
eðitim öðretime devam
eden okullarýn birçoðunda halen öðrencilerin
kitaplarý yok. Van baþta
olmak üzere birçok
ilköðretim ve lisede kitaplarýnýn daðýtýlmadýðýný
belirledik" dedi.
Alaaddin Dinçer, bir
an önce kitap sorununun çözülmesi gerektiðine dikkat çekerek "
Yoksa çocuklarýmýz kapý
kapý dolaþýp birbirinden
kitap dilenecek duruma
gelecek ve o zaman
ücretsiz kitap daðýtýmýnýn hiçbir anlamý
kalmayacak'' dedi.

1.032
Dünyada bugüne
kadar kayda geçen
2.048 nükleer silah
denemesi içinde
ABD'nin yaptýðý deneme sayýsý. Kore ve
Ýran'ý nükleer silah
yapmakla suçlayan
ABD'nin elinde en az
beþ bin stratejik savaþ
baþlýðý bulunuyor.
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YORUM
Bush’un Irak stratejisi çöktü
Alex CALLINICOS
George Bush Irak’ta yaþanan þiddetten
bahsederken Irak’ýn tarihte “bir virgül olarak görüleceðini” söyledi. Ama acaba geçen hafta Irak’ta ölen
30 Amerikalý askerin aileleri de sorunu böyle mi
görüyor?
30 askerin ölümünün yaný sýra geçen ay 776
Amerikan askeri yaralandý. Bu 2004 Kasým’ýnda
yaþanan Felluce’den bu yana Amerikalýlarýn Irak’ta
verdiði en büyük kayýp.
Saðlýk hizmetlerindeki ve zýrhlý araçlardaki geliþmeler Amerikan kayýplarýný azaltýyor. ABD’nin Irak’taki
ölü-yaralý oraný bire sekiz. Vietnam Savaþý’nda bu
oran bire üçtü. Dolayýsýyla yaralý sayýsýnýn yüksekliði
çatýþmalarýn ne kadar yoðun olduðunun iyi bir göstergesi. Ekim ayýnýn ilk haftasý içinde 300 Amerikalký
asker yaralandý.
Bu ABD’nin Irak’taki daha önceki stratejisinin
yenildiðini gösteriyor. Geçen sene kasým ayýnda Bush
“Iraklýlar ayaða kalktýkça biz oturacaðýz” diyordu.
Yani Washington’un Irak’taki kukla rejiminin asker ve
polislerinin eðitimi tamamlandýkça Amerikan askerlerinin yerini alacaklar ve ön çatýþmalara gireceklerdi.
Bu durumda Amerikan askerleri geri çekilecek ve
sonunda Irak’taki asker sayýsý azaltýlacaktý.
Bu stratejiye uygun olarak geçen Þubat ayýndaki
Askeriye Camii bombalamasý olayýndan sonra Irak
birlikleri harekete geçmiþti. O günlerde Baðdat’taki
Amerikan askeri devriye sayýsý 360’dan 92’ye
düþmüþtü. Irak güvenlik güçleri en çok þiddet
olayýnýn yaþandýðý mahalleler baþta olmak üzere
Baðdat’ýn yüzde 70’ini kontrol ediyorlardý.
Ne var ki Sunniler ile Þiiler arasýndaki çatýþmalar
azalacaðýna yükseldi. Þii ya da Sunnilere ait milisler
karþý tarafý katletmeye devam etti.
Irak ordusu ve polisi içinde eðitilenler aslýnda Þii ya
da Sunni milislere temel oluþturuyorlar. Irak’tan
dönen Amerikan subaylarý “galiba iç savaþýn kadrolarýný eðitiyoruz” diyordu.
Geri çekilme
Sonuç olarak Bush yönetimi “kalkma, oturma”
starejisinden vaz geçmek zorunda kaldý. Temmuz
ayýnda Baðdat’taki Amerikan asker sayýsý iki katýna
çýkarak 14 bin 200 oldu. Anbar vilayetindeki ABD
Deniz Piyadelerinin komutaný General Peter Chiarelli
New York Times gazetesine verdiði bir demeçte
önceliklerinin Anbar deðil Baðdat olduðunu söylüyordu.
ABD’nin Baðdat için yeni stratejisi kilit mahalleler
baþta olmak üzere Baðdat’ta yeniden kontrolü ele
geçirmek. Bu nedenle baþlayan aðýr çatýþmalar ABD
kayýplarýnýn artmasýna neden oluyor.
Ancak 14 bin 200 askerin pek de güvenilmez Iraklý
dostlarý ile birlikte 7 milyon nüfuslu ve diþinden týrnaðýna silahlý bir kenti nasýl kontrol edeceði de pek
bilinmiyor. “Baðdat güvenlik planý geçici bir plan”dýr
diyordu Washington Post gazetesine bir Pentagon
yetkilisi.
Irak’ta ABD’nin baþarýsýzlýðý hergün
Washington’daki kurumlar için giderek daha net hale
geliyor. Bush Kongre için yapýlan ara seçimlerden
sonra ilan edilecek olan katý Cumhuriyetçi Jim
Baker’ýn baþýnda olduðu Irak Çalýþma Grubu’nun
raporunun ilan edilmesinden sonra tartýþmayý baþlatmayý umuyor. Böylece Kongre seçimlerini atlatmayý
amaçlýyor.
Ama geçen hafta Cuma günü Senato Ordu
Hizmetleri Komisyonu baþkaný ve önde gelen bir
Cumhuriyetçi olan John Warner Irak’taki durumu
“Irak’ta durum kötüye gidiyor” ve politikalarýmýzý
deðiþtirmeliyiz” diye tanýmladý.
Bütün bunlarýn bir sonuç yaratabileceði henüz bilinmiyor. Bob Woodward’sadlý eski bir savaþ suçlusu
Dick Cheney ve George Bush ‘a “tek çýkýþ yolu zaferdir” diye akýl veriyor. Belli ki Vietnam’da olduðu gibi
ABD’nin Irak’tan çekilmesinin tek yolu ölü sayýsýnýn
çok daha fazla artmasý ile mümkün olacak.

Yunanistan: Öðretmen grevi
Geçtiðimiz hafta Yunanistan’ýn baþkenti Atina’da 50 bin
ilkokul öðretmeni yürüdü. Öðretmenler ücret artýþý istiyorlar. 4 günlük bir grev yapan öðretmenler saðcý

hükümeti köþeye sýkýþtýrdýlar. Bu arada saðcý çeteler grev
oylamasý yapan posta iþçilerinin oy sandýklarýna
saldýrdýlar ve sendika görevlisi Manolis Gourniezakis’i
öldürdüler. Grev Manolis Gourniezakis’in ölümü iþe
hükümet karþý daha etkin bir olay haline geldi.

Kuzey Kore

Emperyalist
çifte standart
Owen MÝLLER
Kuzey Kore’nin ilk nükleer denemesine George
Bush “Birleþmiþ
Milletler’den acil tepki”
talebiyle deðerlendirdi.
Bush’a göre deneme hiçbir
biçimde “kabul edilemez”.
Solda duran hiçlimse
nükleer silahlarý savunmaz
ama kendisi en büyük nükleer silah deposuna sahip
ABD Baþkaný Bush’un tepkisi tamamen ikiyüzlülük
ve çifte standart.
Aslýnda bu yýlýn baþlarýnda nükleer silahsýzlanmayý
reddederek ABD ve
Ýngiltere dünyada nükleer
silahlanma yarýþýný kýþkýrttýlar.
Kuzey Kore ABD tarafýndan 2002’de “haydut
devlet” olarak tanýmlandý.
Ne var ki Ortadoðu’ya batmýþ olan ABD Kuzey Kore
ile ciddi bir biçimde
ilgilenemedi.
Bush yönetiminin stratejisi bölgede var olan durumu korurken bir yandan
da Kuzey Kore’yi
ekonomik olarak sýkýþtýrmaktý.
Kuzey Kore Çin’i izleyerek aslýnda yeni liberal
politikalarý izlemeye
çalýþýyor ama ABD elinden
geldiðince bu süreci durdurmaya çalýþyor.

Çýkmaz

Kuzey Kore hükümeti bu
çýkmazý sona erdirerek,
ABD’yi kendisi ile pazarlýk
yapmaya zorlamaya
çalýþýyor. Bu nedenle
Kuzey Kore düzenli bir
biçimde adýmlar atýyor.
Önce nükleer programýný
ilan etti, ardýndan uzun
mesafeli balistik füzelerini
denemeye baþladý ve þimdi
de nükleer denemeyi yaptý.
Bu, çok riskli bir strateji
olarak görülebilir ama
Kuzey Kore yönetimi
ABD’nin tek anladýðý dili
kullandýðýný düþünüyor.
Çok açýk ki Kuzey Kore
yönetimi Taliban veya
Saddam’ýn sonuna ulaþmak istemiyor.
Aslýnda Kuzey Kore ile
ABD çatýþmasýnýn arkasýnda Kore yarýmadasýný
mücadele alaný olarak kullanan Çin ve japonya
arasýndaki çeliþki var.
Aslýnda þu anda iki blok
arasýndaki ekonomik entegrasyon oldukça derin ama
geopolitik rekabet hala
devam etmekte ve Kuzey
Kore bu çrekabetin yarattýðý çatýþmada arka planda
duran önemli bir unsurdur.
Çin Kuzey Kore’yi kendisi ile yoðun bir biçimde
silahlý Güney Kore ve
Japonya’nýn arasýnda dur-

masýný istemektedir.
Fakat, Çin ile Kuzey Kore
müttefik olmalarýna raðmen Çin ABD’yi kýzdýrmamak ve bu nedenle de var
olan durumu korumak
ama bu arada da Kuzey
Kore’yý savunmak istemiyor.
Bu arada Kuzey Kore
egemen sýnýf da Çin’in
ülkelerindeki ekonomik
etkisinin giderek artmasýndan ve eðer Kuzey
Kore2de bir yönetim krizi
oluþursa ülkeye politik
olarak da el koymaya
hazýrlandýðýndan kuþkulanýyor.
Bütün b u durumda
Kuzey Kore egemen sýnýfý
Ýsrail, Hindistan ve pakistan’ýn yolunu izleyerek
kendi baðýmsýz yolundan
ilerlemeyi ve nükleer bir
güç haline gelmeyi seçti.
Eðer bu denemeden
sonra durum olumsuz bir
biçimde geliþmeye
baþlarsa, 1950-53 Kore
savaþý’nda olduðu gibi faturayý Güneyli ve Kuzeyli
Kore halký ödeyecektir.
Bu nedenle sadece Kore
yarýmadasýnda nükleer
silahlara karþý çýkmakla
yetinmemeli ama ayný
zamand bölgenin silahlanmasýna ve ABD’nin kuzey
Kore’ye karþý politikalarýnda da karþý çýkmalýyýz.

Brezilya

Sol 6.5
milyon oy aldý
Geçen Hafta
Brezilya’ya da yapýlan
baþkanlýk seçimlerinde
Ýþçi Partisi adayý Lula
oylarýn % 49’unu
alýrken, Ýþçi
Partisiiçindeki yozlaþmaya ve bu partinin
yeni liberal politikalar
uygulamasýna karþý
çýkarak ayrýlan PSOL’un adayý
(Sosyalizm ve Özgürlük
Partisi) Heloisa Helena
da 6.5 mi,lyon oy alarak
oylarýn yüzde 7’sini
aldý.
Heloisa Helena daha
önce Lula’nýn Ýþçi
Partisi’ne üye olan ünlü
bir senatördü. Helena
seçimlerde daha küçük
bir örgütlenme olan
Brezilya Komünist
Partisi’nin de desteðini
aldý.
2002’de halkýn umudu
olarak seçilen Lula ise
büyük oranda oy kaybetti. Ýkinci turda
Heloisa Helena’nýn
oylarýný alacaðý kesin
olan Lula dolayýsýyla
yeniden baþkan seçilecek. Ne var ki ilk döneminde uyguladýðý yeni
liberal politikalarý
uygulamaya devam
ettiði takdirde Lula ve
Ýþçi Partisi tabanýný
büyük ölçüde kaybedecek.
Çok küçük olanaklara
sahip olan P-S
SOL
adayýnýn yüzde 7 oy
almasý ilerisi için çok
önemli.
Emekçi sýnýflar PSOL’un Lula eleþtirilerine giderek daha büyük
ölçülerde kayacaktýr.

Dünya ýsýn
NE YAPAC
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Dünya ýsýnýyor. Bu tesbit
bugün birçoklarýna çok
anlamlý gelmiyor.
Isýnmanýn sonuçlarýnýn
yeterince bilinmemesi
bunun bir nedeni.
Ama ýsaýnmanýn
sonuçlarýný az çok bilenlerin bir kýsmý da fazla
önemsemiyor. Çünkü
karþýkarþýya gelinecek
sonuçlarýn uzak, çok uzak
bir gelecekte gerçekleþeceði
düþünülüyor.
Asýl büyük kalabalýk ise
küreselýsýnma denen olgunun ne olduðunu, sonuçlarýnýn ne denli korkunç
olduðunu bilmiyor.
Ekolojistler uzun bir
süredir küreselýsýnmaya
dikkat çekiyorlar.
Bilimciler sayýsýz araþtýrma
ile dünyanýn normalin
üzerinde ýsýndýðýný anlatýyor, kanýtlýyorlar.
Son zamanlarda ise çok
sayýda araþtýrma bilimcilerin yaptýðý tesbitlerin
dahi yetersiz olduðunu
ileri sürüyorlar. Yani
tehlike çok büyük bir hýzla
yaklaþaýyor.
Küresel ýsýnmanýn en
tehlikeli noktada hangi
sonuçlarý ortaya çýkaracaðý
tam bilinmiyor. Tahminler
var ama bugünkü etkilerini
aslýnda yaþýyoruz ve bu
etkiler hemen hemen her
yýl artarak hayatýmýzý þiddetle etkiliyor.

Sonuçlar þimdiden
çok korkunç

Dünyanýn çeþitli bölgelerinde büyük ýsý dalgalarý oluþuyor. Sürekli
olarak þu ülkede veya bu
bölgede en büyük ýsý derecesine ulaþýldýðý açýklanýyor.
Geçtiðimiz yýllarda
Avrupa’da yaþanan ýsý dalgalarý çok sayýda insanýn
ölümüne neden oldu. 2003
ýsý dalgasý yaklaþýk 30 bin
Avrupalýnýn ölümüne

neden oldu.
Birçok ülkede ise ýsý dalgalarý ile ölenlerin sayýsý ne
yazýk ki saptanamýyor.
Ama binlerce insanýn ýsý
dalgalarý nedeni ile öldüðü
biliniyor.
Ancak, henüz küresel
ýsýnmanýn baþýndayýz.
Isýnýn çok daha artacaðýný
ve dolayýsýyla ýsý yükselmesinin çok ama çok
yüksek sayýda insanýn
canýna mal olacaðý açýk.
Meterologlara göre ýsý
artýþý nedeni ile oluþacak
ýsý dalgalarýndan ölecekler
önümüzdeki kýsa sürfede
ikiye katlanacak. Bu çok
dikkatli ve muhafazakar
bir tebit.
Birçok bilimci 2020’de
2003’deki ýsýnýn Avrupa
için ortalama ýsý haline
geleceðini söylüyorlar. Ýþte
felaketin bir göstergesi.
Küresel ýsýnmanýn bir
baþka sonucu ise giderek
sayýlarý artan büyük fýrtýnalar. Fýrtýnalarýn hem
sayýsý artýyor hem de
giderek daha þiddetli fýrtýnalarla karþýlaþýyoruz.
Amerika’da Meksika
Körfezi’nde ve Uzak
Doðu’da fýrtýnalar her sene
daha fazla tahribata yol
açýyor. Geçen sene New
Orleans’da yaþanan
felaketi hatýrlamak gerekir.
Bir üçüncü sonuç ise sel
felaketleri. Dünyanýnýn
Türkiye dahil çok yerinde
yaþanan seller bütünüyle
küresel ýsýnmanýn
sonuçlarýndan birisi.

Buzlar eriyor

Küresel ýsýnmanýn bir
baþka sonucu ekolojik.
Kutuplardaki buzullar
eriyor. Deniz seviyesi yükseliyor. Isýnma bilimcilerin
öngördüðü hýzda devam
ettiði takdirde deniz
seviyesindeki yükselme
dünyanýn bir çok kýyý kentinin yaþanmaz hale gelme-

sine yol açacak.
Kutuplardaki buzlarýn
yaný sýra kýtalardaki yüksek daðlarýn tepelerindeki
buzullarda büyük bir hýzla
eriyor. Bu süreç bir yandan
sellere ve toprak kaymalarýna neden olurken
diðer yandan da kuraklýða
neden oluyor.
Bir baþka çok önemli
sonuç ise tarým alanlarýnýn
daralmasý. Ýnsanlýðýn
beslenmesi için son derece
önemli olan hububat, pirinç ve mýsýr ekim alanlarý
Kuzey yarýmkürede kuzeye Güney yarýmkürede
ise güneye doðru hareket
ediyor ve daralýyor.
Küresel ýsýnmanýn yükselmesi halinde bu daralma çok daha hýzlanacak ve
diðer bütün sonuçlara ek
olarak insanlýk bir de
büyük ama gerçekten çok
büyük kýtlýk, açlýk ile karþý
karþýya gelecek.

Derhal müdahale
etmek gerekir

Yaþanan küresel ýsýnma

doðal bir süreç deðil, tamamen insan yapýsý bir süreç.
Kolaya olmasa da durdurmak mümkün. Geri
döndürmek çok zor.
Süreci durdurabilmek
için ilk yapýlmasý gereken
þey karbondioksit
salýnýmýný azaltmak ve
durdurmaktýr.
Mevcut fosil yakýtlarýnýn
yerine yenilenebilir enerji
kaynaklarýný kullanmak
gerekir.
Kyoto anlaþmasý karbondioksit salýnýmýný yetersiz
de olsa azaltmayý hedeflemekte. ABD ve Türkiye
Kyoto anlaþmasýný imzalamýyorlar ve böylece
küresel ýsýnmayý dikkate
almadýklarýný gösteriyorlar.
Kyoto yetersiz ama bir ilk
adým. Bu nedenle
Türkiye’nin ABD’ ile birlikte bu anlaþmayý imzalamasýný saðlamak ilk görevimiz.
4 Kasým’da Küresel
Eylem Grubu’nun Ýstanbul
mitingi “Türkiye Kyoto’yu
Ýmzala” diyor.

Küre sel altýnda!
Ýki ayrý bilim insaný grubunun yaptýklarý araþtýrmalara
göre, atmosfere karbondioksit ve diðer kirleticilerin salgýlanmasýnýn hemen yarýn tamamen durdurulmasý
halinde bile küresel ýsýnma yavaþlayacak ancak tamamen önlenemeyecek. Bilim adamlarýnýn yaptýklarý bilgisayar simulasyonlarýna göre, deniz seviyesi bugüne
kadar yükseldiðinden daha fazla yükselecek; kuraklýklar,
fýrtýnalar ve sýcak hava dalgalarý daha sert hale gelecek.
Sonuçlarý Science dergisinde yayýmlanan,
Colorado'daki "National Center for Atmospheric
Research"te (NCAR) yapýlan araþtýrmalara göre bu tür
gazlarýn atmosfere salgýlanmasýnýn durdurulmasý veya
yavaþlatýlmasýnda ne kadar geç kalýnýrsa, iklim deðiþiklikleri de o kadar fazla olacak.
Küresel ýsýnma sonucunda Grönland'daki buz kütlesi
tamamen erirse deniz seviyesi 7 metre, Antarktika'nýn
batýsýndaki buz kütlesi erirse 5 metre daha artacak. Bu
seviyeler, Florida, Bangladeþ ve Manhattan adasýnýn
büyük bölümünün sular altýda kalmasý için yeterli olacak.
Bunun gerçekleþmesi halindeyse küremiz sel altýnda
kalacak. Bunun en yakýn sonuçlarýný Türkiye'de her yýl
gördüðümüz gibi bu yýl da göreceðiz. Yazýn ortasýnda
bile ilk þiddetli yaðmurda Antalya, Ankara gibi kentlerin
selden etkilendiðini ve insanlarýn sele kapýlarak
öldüðüne tank olduk. Bu kýþ sel felaketlerinin sayýsý alabildiðine artacak.

nýyor
CAÐIZ?
K

üresel ýsýnma
bütünüyle
kapitalizmin
bir sonucu.
Isýnmanýn en
önemli nedeni enerji kaynaðý olarak fosil yakýtlarýnýn kullanýlmasý. Fosil
yakýtlarý kullanýldýðýnda
atmosfere karbondioksit
karýþýyor. Aþýrý miktardaki karbondioksit “sera
etkisi” denen geliþmeye
yol açýyor.
Güneþ ýþýnlarý dünyaya
geldikten sonra geri
döner. Ancak atmosferdeki karbondioksitin artýþý
güneþ enerjisinin geri
yansýmasýna engel oluyor
ve dolayýsýyla güneþ enerjisi atmosfer ile yer küre
arasýnda hapsoluyor. Ýþte
bu olgu dünyanýn ýsýnmasýna neden oluyor.
Karbondioksit salýnýmý
en yoðun olarak enerji
santrallarýndan yapýlýyor.
Fosil yakýtý kullanan (yani
benzin, gaz, kömür) enerji
santrallarýnýn yerine hýzla
geri dönüþebilen enerji
kaynaklarýkullanýlmaya
baþlanmalý.
Güneþ enerjisi, rüzgar,
biomass ve hidroelektrik
santrallarý geri
dönüþtürülebilen enerji
kaynaklarý.
Kimileri bu enerji türlerinin elde edilmesinin
pahalý olduðunu iddia
ediyorlar. Sýnýrlý uygulandýðý takdirde bu doðru
ama enerji politikasýnýn
bütünüyle bu kaynaklardan saðlanmasýný hedefleyen bir politika bu
enerji kaynaklarýnýn çok
ucuza kullanýlmasýný
saðlayacaktýr.
Ayrýca yeni enerji kaynaklarý için yeni santrallar
yapýlmasý büyük biristihdam yaratacaktýr.
Karbondioksit salýnýmýn-

Küresel
ýsýnmaya karþý
ne yapýlabilir?

da ikinci büyük etken
ulaþýmda fosil yakýtlarýnýn
kullanýlmasýdýr.
Karayolu taþýmacýlýðý
bütünüyle fosil yakýtý kullanmaktadýr ve
olaðanüstü büyük bir
hýzla artmaktadýr. Her yýl
trafiðe çýkan araç sayýsý
baþdöndürücü.
Küresel ýsýnmaya karþý

alýmacak tedbirlerin en ön
sýrasýnda karayolu taþýmacýlýðý yerine demiryolu
taþýmacýlýðýnýn öne
çýkarýlmasý gelir.
Demiryolu taþýmacýlýðý
ayný zamanda çok daha
hýzlý, temiz ve konforlu.
Üstelik birçok ülkede
demiryolu taþýmacýlýðý
için yapýlacak yatýrýmlar

yeni istihdam yaratacak.
Ancak demiryolu taþýmacýlýðý tek baþýna bir
çözüm deðil.
Ýnsanlarýn çalýþtýklarý
yerlerle yaþadýklarý yerlerin birbirine yakýn
olmasýný saðlamak, yerel
gýda maddelerinin
tüketilemsinin teþvik
edilmesi ve bütün bu tür
tedbirlere baðlý olarak
yaya trafiðinin ve bisiklet
kullanýmýnýn geliþtirilmei
de çok önemli. Ç:ünkü
ulaþýmda açýkki en temiz
ve saðlýklý yöntem insan
gücüne dayalý bisiklet ve
yürüme!
Bir baþka önemli tedbir
ise uçak kullanýmýnýn
azaltýlmasý. Uçaklar
henüz büyük bir orana
sahip deðiller ama
giderek çok büyük bir
hýzla artan bir biçimde
sera gazý üretiyorlar.
Oysa þehirler arasýnda
hýzlý trenlerin inþa
edilmesi uçaklarý
bütünüyle gereksiz hale
getirecektir.
Bir baþka çok önemli
önlem ise her tülükonutun ve iþyerinin ýsýya
karþý izolasyonu. Ýzolasyon ýsý kaybýný ve ýsýnmayý önleyeceði için ýsýnma ya da soðuma serinlemek için enerji kullanýmý
ný büyük ölüde azaltacaktýr.
Bütün bu tedbirler
önemli ama en önemli
tedbir sokakta mücadele.
Küresel Eylem
Grubu’nun geçen sene 3
Aralýk’ta yaptýðý miting
bir ilkti. Þimdi 4 Kasým
mitingi gündemde.
4 Kasým’da dövizinizi,
pankartýnýzý alýn ve Ýstanbul Kadýköy’e gelin.
Birlikte dünyamýzýn
piþtiðini haykýralým.
Birlikte çözüm önerelim..
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GÖRÜÞ
Gündemin birinci maddesi
Vietnam'da kazanamýyor olduðu iyice belli olduðunda ve bizzat Washington'daki kitlesel muhalefet
baþarýsýz bir savaþý sürdürmeyi imkânsýzlaþtýrdýðýnda,
Amerika bunlarý soðukkanlýlýkla kabullenip geri çekilmedi. Laos'a ve Kamboçya'ya saldýrdý; akýllar durdurucu bir bombardýmanla bu iki küçük ve yoksul ülkeyi
adeta Orta Çaðlara gönderdi. "Carpet bombing" diyorlardý, "halý bombalama": yani ülkenin tümü, sýnýrdan sýnýra, karýþ karýþ bombalandý.
Amerika, Viet Kong gerillalarýnýn bu ülkelerin
topraklarýný kullandýðýný iddia ediyordu, ama bombalamanýn asýl amacý bunu durdurmak deðildi. Amaç,
"domino teorisi" uyarýnca bütün ülkelerin tek tek
düþeceðinden, "komünizme" kaybedileceðinden
korkulan bölgeyi yaþanýlamaz hale getirmek, "önceden" gözdaðý vermek, geri çekilme yenilgisinin yaratacaðý etkiyi mümkün olduðunca sýnýrlamaktý.
Amerika bugün de Afganistan'da, Irak'ta ve
Lübnan'da yeniliyor. Yenilgi, Amerikan askerinin bozguna uðramasý þeklini almýyor elbet. Vietnam'da
olduðu gibi, askeri deðil siyasi bir yenilgiye doðru
gidiyor Amerikan emperyalizmi: sözkonusu ülkeler ve
bölge için planladýðý projeyi gerçekleþtiremiyor, kitlesel direniþi imha edemiyor, asker ve malzeme kaybýný
durduramýyor, Amerika'da savaþý desteklemeyen,
anlamsýz ve/veya yanlýþ bulanlarýn sayýsý artýyor. Ve
belki de en önemlisi, buralarda baþarý saðlanýp
pekiþtirilmeden, dünyanýn geri kalaný için planlanmýþ
projeler uygulanamýyor, projenin diðer adýmlarý
atýlamýyor.
Afganistan'da Amerika'nýn kukla cumhurbaþkaný
baþkent Kabil dýþýna çýkamýyor, Kabil'de ancak
Amerikan askerlerinin korumasýnda sokaklarda
yüzünü gösterebiliyor. Ülkenin geri kalaný Taliban'ýn
ve savaþ aðalarýnýn denetiminde. NATO üyelerinden
ek güç istendiðinde olumlu cevap veren çýkmadý.
Kýsacasý, Afganistan gitti gidiyor.
Irak'ta durum malûm. Üç buçuk yýl oldu, ne istikrar
var, ne istikrara doðru bir adým, ne de istikrar
saðlayabilecek bir plan. Hem Amerikan askerleri hem
Irak halký için sadece þiddet ve ölüm var. Amerika'nýn
durumu deðiþtiremiyor olduðu açýk; bu durumun sonsuza kadar süremeyeceði de açýk. Irak gitti gidiyor
demek için henüz erken belki, ama Irak'ta baþarý
þansý çoktan gitti.
Lübnan'da, Hizbullah'ý imha etmek ve hatta belki de
Lübnan'da Ýsrail kuklasý olan Batý yanlýsý bir hükümet
kurmak planlarý bozguna uðradýðý gibi, Hizbullah'ýn
ülkedeki en büyük ve popüler güç olmasý sonucu
doðdu.
Bu siyasi yenilgilerin sonucunda, Amerika kendi
arka bahçesindeki geliþmeleri engellemek için gerekli
gücü kendinde bulamýyor. Latin Amerika'ya yeterince
müdahale edemiyor, Chaves ve Morales'i devirmek
için yeterince çaba sarfedemiyor, askeri müdahalede
bulunamýyor. Dolayýsýyla, siyasi ve ideolojik bir yenilgi daha yaþýyor.
Bütün bu nedenlerle, Amerika'nýn, 30 yýl önce Laos
ve Kamboçya'da yaptýðý gibi, Ýran'a saldýrma olasýlýðý
çok yüksek.
"Vietnam denklemi"nin tek bir unsuru eksik bugün.
Amerika'daki savaþ karþýtý hareket zaman zaman patlak veren yaygýn bir mutsuzluk halinden sürekli ve
kitlesel bir hareket haline henüz dönüþmedi. Ne
zaman ve nasýl dönüþeceðini kimse bilemez, ama
dönüþtüðü gün Amerikan emperyalizminin iþi çok zor
olacak.
Hem Amerika'nýn 21. yüzyýlda dünyanýn tümü için
hazýrladýðý planlarýn gerçekleþtirilmesini engelleyebilmek için, hem Latin Amerika'da neoliberalizme
karþý direniþin yaþamasý ve yayýlmasý için,
Amerika'nýn Irak'ta yaþamakta olduðu (ve Ýran'a
saldýrýrsa Ýran'da yaþayacaðý) siyasi yenilginin kapsamlý bir yenilgiye, süklüm püklüm geri çekiliþe
dönüþmesi gerek. Bugün dünyada zurnanýn zýrt
dediði yer Irak, ve savaþ bu nedenle dünya gündeminin hâlâ birinci maddesi.
Sosyalist Ýþçi’nin geçen sayýsýnda yayýnlanan “Görüþ”
köþesinin yazarý Doðan Tarkan deðil, Roni
Margulies’dir.
Okurlarýmýzdan özür dileriz.

Roni Margulies
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9 yýl önce
Rusya’da Çarlýk
yýkýldý ve yerine
iþçilerin, köylülerin ve askerlerin
sovyetleri iktidarý kuruldu.
Daha sonra SSCB, Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler
Birliði ismini alan Rusya
1991’de baþarýsýz bir darbenin yenilgisinden sonra
daðýldý. Ancak Rus tarihte
ilkkez iþçileri ve yoksul
köylüleri iktidara getiren
Rus Devrimi aslýnda
1920’li yýllarýn sonunda
büyüyen ve güçlenen
bürokrasinin karþý devrimi
ile yýkýlmýþtý.
Bütün dünyada sosyalistler SSCB’yi kendilerine
örnek aldýlar. Ne var ki
örnek alýnan sosyalist
Rusya 1917’de kurulan ve
1920’lerde yenilen Rusya
deðil, daha sonra aslýnda
devlet kapitalizmi olarak
devam rejim.
Baskýcý ve sömürücü bir
rejim olan devlet kapitalizmi ile Rus devrimi sonrasýnda kurulan iþçi iktidarýnýn birbiriyle alakasý
yoktu.

çoðunluk için, yani kendisi
için gerçekleþtirdiði bir
eylemdir.
1926’da Stalinist karþý
devrimle yenilen Rus
Devrimi aslýnd ayalnýz
kalmak zorunda deðildi.
Stalin ve onunla birlikte
hareket eden bürokrasi
“tek ülkede sosyalizm”
teorisi ile 1926-36 arasýndaki bütün devrimci atýlýmlarý yüz üstü býraktý.
Devrimi yaymak yerine
bütün dünya devrimini
Rusya’da sosyalizmin
inþasý sürecine destek
olmakla görevlendirdi.
Böylece Alman Devrimi
1926 Çin Devrimi, 1936
Ýspanya devrimi, ayný yýl
Fransa’da yaiananlar hep
Rusyadaki bürokarasi
tarafýndan görmemezlikten
gelindi.

Kanlý bir karþý
devrim

Özgürlükler

Rus Devrimi herþeyden
önce özgürlükler getirdi.
Tarihte ilk kez yönetilen,
çalýþan ve üreten sýnýf iktidara geldi. Kimi sosyalistler sosyalizmi tek parti
iktidarý sanmasýna raðmen
Ekim Devrimi çoðulcu bir
rejim kurdu. Ýktidarda iki
partinin oluþturduðu bir
koalisyon vardý.
Sovyerler aslýnda grev
komiteleridir. 1905 yýlýnda
gerçekleþen bir baþka Rus
Devrimi’nde ilk kez kurulan b u grev komiteleri
1917’de de ayaklanma ile
birlikte kuruldular.
Her iþyerinin, köyün ve
askeri birliðin kendi
sovyeti vardý. Bu Sovyetler
daha üst sovyetler için
delegelerini seçmekteydiler
ve istedikleri zaman toplanarak seçtikleri delegeleri
deðiþtirebilmekteydiler.
Ekim Devrimi kadýnlara,
eþcinsellere de büyük
özgürlükler getirdi.
Ne var ki 1926 karþý
devriminden sonra
Stalinizm kadýnlarýn ve
eþcinsellerin bütün
kazanýmlarýný budadý.
Ekim Devrimin’den sonra
kurulan fabrika komiteleri
de sovyetlerin ve
sendikalarýn yaný sýra fabrikalardaki üretimi kontrol
etmekteydiler.
Ekim Devrimi miras
hakkýný kaldýrdý. Ordu ve
polisin yerine milisleri
kurdu. Milisler fabrika
örgütlenmelerinin kontrolündeydiler ve tüm
güvenliði onlar saðlamaktaydý.
Ekim Devrimi bir sovyet
ya da sendika çalýþaný veya
sovyet delegesi ile ortalama bir iþçi ücretini ayný
tuttu. Böylece ayrýcalýklarýn oluþmasýna engel
oldu.

Dünya devrimi

Ekim Devrimi ekonomik
olarak az geliþmiþ bir
ülkede gerçekleþti. Bu
nedenle tek baþýna yola
devam etmesi çok zordu.

1917 Ekim Rus Devrimi

Özgürlüklerin
devrimi
Devrim sýrasýnda
Rusya’ya gelen Devrimin
önderlerinden Lenin ülkeye ayak basar basmaz
hedeflerinin aslýnda dünya
devrimi olduðunu vurguladý ve Almanya’da önemli
geliþmeler yaþandýðýný
anlattý.
Lenin ve arkadaþlarý tek
ülkede sosyalizmin kurulmasýnýn mümkün
olmadýðýný, sosyalizmin
bütün dünya kapitalizmi
ile rekabet edemeyeceðini
biliyorlar ve bu nedenle
dünya devrimi diyorlardý.
Nitekim Rusya’nýn ardýndan Macaristan’da,
Almanya’da da devrimler
oldu ama bu ülkelerde iþçi
sýnýfýnýn örgütlenme
düzey,i yetersiz olduðu
için bu devrimler kýsa
zamanda karþý devimler
tarafýndan yenilgiye
uðratýldý.
Ancak dünya devrimi
dalgasý hemen bitmedi.
1936’ya kadar dünyanýn
çeþitli yerlerinde büyük ve
etkili devrimci geliþmeler
yaþandý. Ama 1926’da iktidarý gasp eden Stalinizm vbu devrimlere yardýmcý

olmadý tam tersine tek
ülkede devrimin mümkün
olduðunu söyleyerek yoluna devam etti.

iþçi sýnýfýna karþý, karþý
devrimini gerçekleþtirebildi.

Kansýz bir devrim

Kimileri Ekim Devrimi’ni
Lenin’in liderliðindeki
Bolþevik Partisi’nin bir
darbesi olarak görür. Bu
doðru deðildir.
1917 yýlýnda aslýnd aiki
devrim yaþanýr. Birincisi
Þubat ayýnda gerçekleþir.
Þubat Devrimi’nden Ekim
Devrimi’ne kadar geçen 9
ay boyunca Bolþevik
Partisi birden çokkez iktidarý kazanma olanaðýna
sahip olmuþ olmasýna raðmen bunu yapmaz. Çünkü
Bolþeviklere göre devrim
iþçi sýnýfýnýn kendi
eylemidir ve iþçi sýnýfýbu
süre içinde henüz hazýr
deðildir.
Ekim Devrim öncesinde
bir dizi sovyet seçimi
yapýlýr. Bolþevikler bu
seçimlerde büyük fabrikalarda ve büyük kentler
eyakýn askeri birliklerde
çok büyük çoðunluða
sahip olurlar. Ayný þekilde
fabrika komiteleri ve
sendika seçimlerinde de

Bütün iddialarýn tersine
Ekim Devrimi çok büyük
bir ülkede gerçekleþmesine
raðmen çok az kanýn
aktýoðý bir devrimdi.
Ülkenin en büyük kenti
olan Petersburg’da Devrim
sýrasýnda kimse ölmezken
Moskova’da da çok az
sayýda insan öldü.
Ne var ki Çarlýk yanlýlarý,
devrime karþý olan burjuva sýnýfýnýn taraftarlarý
devrimden sonra da
örgütlenmeye devam ettiler ve sonunda iç savaþ
çýktý.
Ýç savaþ devrimci Rus iþçi
sýnýfýnýn bütün gücünü,
enerjisini yuttu. Sovyet
sanayisi ve dolayýsýyla iþçi
sýnýfý iç savaþta eridi.
Dolayýsýyla sovyet sisteminin içi boþaldý.
Ýþçi sýnýfýnýn en iyi
unsurlarý karþý devrimcilere karþý savaþýrken yeni
oluþmayabaþlayan sovyet
bürokrasi bu zayýflayan

Darbe deðil devrim

Bolþevikler büyük çoðunluða sahiptirler.
Bu arada Çarlýk ordusunun bir kesimi baþlarýndaki Çar yanlýsý generallee
birlikte devrimin merkezi
olan Petersburg’a doðru
ilerler. O sýrada Þýubat
Devrimi’nde iþ baþýna
geçen geçici bir hükümetvardýr ve Bolþevikler bu
hükümet içinde yoktur.
Hatta Geçici Hükümet
Bolþevik liderleri tutulamaya, Bolþevik Partisini
bastýrmaya çalýþmaktadýr.
Ne var ki Bolþevikler kýsa
süre önce yapýlan seöimlerde kazandýklarý büyük
destekle Petersburg’a
doðru ilerleyen Beyaz
orduya karþý iþçileri seferber ederler. Ýþçiler
Bolþeviklerin çaðrýsýna
uyarak Beyaz Orduyu
püskürtür.
Zaten Bolþevik konuþmacýlar Beyaz Ordu
erlerininönemli bir
ksýmýnýn silahlarý ile birlikte devrimci saflara katýlmasýný saðlarlar.
Kýsacasý 1917 Ekim
Devrimi bir darbe
olmadýðý gibi çoðunluðun

1926-36 yýllarý arasýnda
Rusya’da karþý devrim
devrimi gerçekleþtiren
bütün iþçi önderlerini,
Bolþevik Partisi’nin bütün
önderliðini imha etti.
Rus iþçi sýnýfý üzerinde
çok aðýr bir baský kuruldu.
Bu baský sayesinde çöken
Rus sanayisi yeniden iþlemeye baþladý. Stalinist
bürokrasi bu aðýr baskýnýn
sonucu oluþan sömürü ile
büyük bir sermaye birikimini gerçekleþtirdi ve kýsa
zamanda Batý kapitalizmi
ile rekabete giriþti.
Rusya’da karþý devrim
sadece Rus iþçi sýnýfýný ve
Rus devrimcilerini baský
altýna almadý. Rusya’ya
gelen, gelmek zorunda
kalan devrimciler de Rus
dvelet kapitalizminin
baskýsý ile karþýlaþtýlar.
Sayýsýz devrimci KGB
tarafýndan öldürüldü.
Ýkinci Dünya Savaþý’na
Ýngiltere, Fransa ve
ABD’nin yanýnda giren
Rusya savaþtan sonra
Doðu Avrupa ülkeleini
iþgal ederek buralarda da
kendisine benzer
sömürüye ve baskýya dayalý rejimler kurdu.
Bunun sonucu olarak
devlet kapitalizmi bir
dünya sistemi olarak batý
kapitalizminin karþýsýnda
ki kutup haline geldi.
Soðuk Savaþ yýllarýboyunca dünya kapitalizminin
rekabeti bu devlet kapitalisti blok ile baþýnda
ABD’nin olduðu Batý kapitalizminin arasýnda
yaþandý. Sonunda devlet
kapitalizmi Batýdan gelen
rekabete dayanamdý ve
1989’da Doðu Avrupa
rejimleri arka arkaya 2-3 ay
içinde çöktü, 1991’de ise
SSCB yýkýldý ve parçalandý.
Yerine Rusya’nýn yaný sýra
Kafkasya’da, Orta Asya’da
ve Rusya’nýn Batýsýnda bir
dizi yeni devlet kuruldu.
Rusya dahil bütün bu
ülkelerde þimdi eski
“sosyalist” partilerin
yöneticilerinin artýk yeni
milyonerler olarak ülkenin
baþýnda olduðu rejimler
kuruldu.
Ancak Ekim Devrimi
özgürlükçü bir atýlým
olarak bugün de aktivistler
için çok önemli bir deney.
F. ALOÐLU
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"Bana apolitik deme! "

Tarýk Ali

Alex Callinicos

Türkiye Sosyal Forumu

Tartýþmada bir ilk

Birinci Türkiye Sosyal
Forumu 30 Eylül 1 Ekim
tarihleri arasýnda gerçekleþti. 3 bine yakýn insanýn
katýldýðý TSF oldukça
baþarýlýydý.
Gülhane parký içinde ki
Darphane binalarýnýn yaný
sýra Ýstanbul Tabibler
Odasý ve Gazeteciler
Cemiyeti’nde de toplantýlar yapýldýç
TSF’de DSÝP’in biri
“Antikapitalist Hareket ve
Yeni Sol” diðeri de “Kürt
Sorunu ve Barýþ
Mücadelesi” baþlýklý iki
toplantýsý vardý.
Bunlardan ilkine
Ýngiltere’den Alex
Callinicos da katýldý.
BAK’ýn düzenlediði
“Savaþ Karþýtý Hareketin
Geleceði” toplantýsý açýkça
TSF’nin en kalabalýk
toplantýsý oldu. Ondan
sonraki en kalabalýk
toplantý ise “Antikapitalist
Hareket ve Yeni Sol”
toplantýsý idi.
TSF’de Karakedi Kültür
Merkezi “Piyasa ve Devlet
Kýskacýnda Eðitim” baþlýklý
bir toplantý düzenlerken
Küresel Eylem Grubu’da 2
toplantý düzenledi:
“Nükleer Enerji, Küresel
Isýnma” ve “Saðlýk
Politikalarý ve Saðlýk
Hakký”.
30 Eylül günü öðlenleyin
Gülhane Parký’ndan
Sultanahmet Meydaný’na
kadar da bir yürüyüþ
yapýldý. BAK bu
yürüyüþün en canlý ve en
büyük kortejiydi.
TSF bir ilk olarak
baþarýlýydý. Yeterince
toplumsal hareketin kendi
toplantýlarý ve standlarý ile
katýlmamýþ olmasý belki bir
eksiklikti ama öte yandan
da TSF çok sayýda sol
grubu bir araya getirerek
birbaþka olumlu iþlev
gördü.
Bugünlerde aðýr saldýrý
altýnda olan Atýlým-ESP

çevresi, Tecride karþý
mücadele eden HÖÇ ve
daha birçok baþka solsosyalist grup TSF’de
güçlü bir biçimde yer aldý.
Türkiye Sosyal Forumu
boyunca çok sayýda stand
vardý. ÇOk renkli olan bu
standlar 2 gün boyunca
katýlýmcýlarýn dikkatini
çekti.
DSÝP’liler TSF’nin en kalabalýk gruplarýndan birisi
olarak bir yandan Sosyalist
Ýþçi gaztesi satarken diðer
yandan da BAK ve KEG
bildirilerini daðýttýlar. 4
Kasým için aktivist toplamaya çalýþtýlar. TSF boyun-

ca çok sayýda aktivist KEG
masasýna gelerek 4 kasým
mitingine katýlacaðýný
belirtti.
TSF’ye katýlanlarýn üçte
ikisi hiç bir gruba mensup
deðildi. Bu nedenle Tarýk
Ali’nin toplantýlarýnýn yaný
sýra “Antikapitalist
Hareket ve Yeni Sol”
toplantýsý bu kesimin ilgisini çekti.
TSF’den sonra çeþitli
yayýnlar da da bu toplantýya vurgu yapýldý.
Barýþarock’dan sonra
Türkiye Sosyal Forumu
Türkiye’de güçlü bir
hareket olduðunu ve bu

hareketin yoðun bir
biçimde örgütlenme ihtiyacý içinde olduðunu gösterdi.
TSF’den bir gün önce
Karakedi’de yapýlan
Antikapitalist manifesto
toplantýsý toplantýya 150
kiþi gelmiþ olmasýna raðmen Alex callinicos’un
uçaðý çok geç geldiðiiçin
yapýlamadý. Gene de
Karakedi’de oturarak Callinicos’u bekleyenler 2 saat
geç gelen Callinicos’un
kýsa bir konuþmasýný dinlediler. TSF 2007”de açýk ki
çok daha güçlü ve baþarýlý
olacaktýr.

"Seksen sonrasý apolitik gençlik" damgasýný
alnýndan taþýyan
nesildenim. Duyarsýz,
apolitik, dünya ile
ilgilenmeyen bir nesil
damgasýný taþýdým, yirmi
bir yýl boyunca. 12 Eylül
cuntasýný yaþayan kuþaklarýn dudak büktüðü
gençlerdenim yani. Her
katýldýðým sendika eyleminde, her katýldýðým
savaþ karþýtý gösteride,
her bildiri daðýtýþýmda ve
hatta bunlarýn ardýndan
eve geldiðimde hep bu
cümleleri duydum: "seksen sonrasý apolitik
gençlik".
***
1999 yýlýnda Seattle
sözcüðünü üç gün
boyunca duyup, televizyondaki görüntüleri
izlerken; dünyayý
deðiþtirmek üzere
harekete geçecek
yepyeni bir kuþaðýn
ortaya çýkacaðýný bilmiyorduk. Ama ne olduysa,
o gücünü birliðinden ve
çeþitliliðinden alan
eylemden sonra oldu.
Þimdi, dönüp baktýðýmýzda, sayamayacaðýmýz
kadar çok eylem var;
Prag, Cenova,
Washington… Zaten bir
süre sonra eylemleri saymayý býrakýp yýllardýr
olmayan þeyi saymaya
baþladýk:
Kazanýmlarýmýzý.
Artýk, Ýspanya'nýn
askerlerini geri
çekmesinden, hükümet
deðiþikliklerinden,
Fransa'daki ve
Yunanistan'daki öðrenciiþçi eylemlerinin
zaferinden, Latin
Amerika'daki sol
hükümetlerden,
Avrupa'daki yeni sol partilerden, Ýsrail'i püskürtmeyi baþaran
Hizbullah'tan bahsetmeye baþladýk. Üstelik bu
mücadeleler küresel
olarak birbirleri ile kopmaz baðlara sahip. Bir
çýrpýda insanýn aklýna
gelen örnekleri ise:
Chavez'in BM toplantýsýnda elinde Noam
Chomsky kitabýný sallamasý, Ýngiltere'de
yapýlan savaþ karþýtý gösteride taþýnan "Hepimiz
Hizbullah'ýz" dövizleri,
Chavez'in odasýna astýðý
Irak haritasý,
Yunanistan'da eylemlerin "Fransa deneyi"
aktarýlarak inþa edilmiþ
olmasý … Seksen sonrasý
apolitik gençlikti bunu
inþa eden. Küresel ölçekte yeni bir kuþaktý.
***
Türkiye'de darbeden
sonra Özal vardý,
Ýngiltere'de darbe
olmadý ama Teacher
vardý. Hepsinin ortak
sýfatý, yeni liberal
olmalarýydý; iþçi düþmaný
olmalarý, "zengini
sevmeleri". Yeni liberal

saldýrýlar ardý ardýna tüm
dünyada uygulamaya
sokuldu: Özelleþtirmeler
birbiri ardýna geldi,
saðlýk ve eðitim gibi
kamusal ihtiyaçlar
piyasaya açýldý. Tüm
dünyada kapitalizmin
zafer bayraklarý göklere
çekilmeye baþlandý.
Kapitalizmin zaferini
"sosyalist" denen devlet
kapitalisti rejimlerin
çöküþü taçlandýrdý.
Milyonlarýn içinde
olduðu bir önceki
kuþaðýn tutunduðu son
dal da kýrýlmýþtý. Fiziki ve
moral olarak yenilgiye
karþý mücadele eden
ýsrarlý sosyalistler
kalmýþtý geriye. Çoðu
zaman ölümü göze
alarak mücadele etmek
zorunda kalan, çoðu
zaman hatalý ama gelen
akýntýya karþý daha da
geriye gitmeme mücadelesi veren ýsrarlý insanlar.
Ancak, bu hava yani
yenilgi havasý, iþte bu
ortaya çýkan genç kuþakla kýrýlmaya baþladý.
***
Yenilgiyi tatmamýþ bir
kuþak ortaya çýktý.
Tarihin daha önce benzerlerine sahne olduðu
devrimci bir kuþak. 68'de
"þimdi ve hemen orgazm
ol" diyerek cinsel özgürlüðüne sahip çýkan
kadýnlar kadar devrimci,
Ekim devriminde fabrikalarda iþçilere konuþma yapan genç bir
sosyalist kadar devrimci
bir kuþak. Devrimin
kitlelerle olacaðýný bildiði
için; kahramanlýða prim
vermeyen bir kuþak.
Geçmiþin derslerini
tartýþmayý bilen,
SSCB'de yýkýlanýn ne
olduðunu da tartýþmayý
ihmal etmeyen bir kuþak.
Küresel ýsýnmayý yaratan
kapitalizme karþý
dünyamýzý korumak için
"baþka bir dünya"
isteyen, bunun mümkün
olduðunu bilen bir
kuþak.
Ýþte seksen sonrasý
apolitik gençliktir,
"Baþka bir dünya
mümkün" sloganýný
yaratan binlerce yýllýk
sýnýflý toplum tarihinin
mücadele geleneðini
sýrtlanmýþ ve o baþka bir
dünyayý kazanmak için
harekete geçen kuþak.
Barýþarock'a, BAK eylemlerine, Avrupa'daki,
Amerika'daki veya
dünyanýn herhangi bir
yerinde kitleleri görüp
beðenmeyenler; onlara
uzaktan öðütler verenler,
iþte tam da bu devrimci
özü beðenmiyorlar. Ýþte
tam da bu nedenle, köhnemiþ anlayýþlarý kaybetmeye mahkûm. Ýþte bu
nedenle, özgürlüðü savunanlar kazanýyor,
kazanacak.
Hayri DOÐU
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Ýzmir’de KEG kuruldu

John Lennon

FBI’ýn tehlike olarak
gördüðü müzisyen
1960’larda Amerikan
gizli iç istihbarat örgütü
FBI rejime karþý çýkan
herkesi tehdit olarak saptýyordu. Kara Panterler,
Martin Luther King,
sosyalistler, Vietnam
Savaþý karþýtlarý FBI’ýn
takibi altýndaydýlar. Sýk
sýk þiddetli saldýrýlarýna
muhatap oluyorlardý.
1970’lerin baþýnda FBI’ýn
düþmanlar listesine
Beatles grubunun eski
üyes, John Lenon’da
eklendi.
FBI 1971’de ABD’ye göç
eden Lennon’u ülkeden
çýkarmaya çalýþýyordu.
John Lennon’la ABD
arasýndaki bu mücadele
bir süre önce “ABD John
Lennon’a karþý adlý bir
belgesele konu oldu.
Belgesel dünyanýn en
ünlü rock müzisyenlerinden birisinin nasýl bir
devrimci haline geldiðini
ve yaptýðý müziði nasýl
mücadelenin hizmetine
vermeye çalýþtýðýný
anlatýyor.

Lennon’un
solculaþmasý

Beatles kadar yükselen
ve ünlü olan bir grup
daha bulmak zor. kendilerinden önceki herkesi
hýzla geçtiler ve müzik
dinleyicilerini tam anlamý
ile sarstýlar.
Beatles’ýn yükseliþ yýllarýnda, 1966’da John
Lennon “biz Ýsa’dan daha
popüleriz” diyebilmiþti
ve bu iddianýn doðruluk
payý çok yüksekti.
Lennon’un bu sözleri
saðcýlar tarafýndan büyük
bir protesto ile karþýlandý.
Ku Klux Klan Beatles’ýn
plaklarýný yaktý.
Ancak saðcýlar sadece
John Lennon’un sözlerine deðil tüm rock müziðinin yükseliþine tepki
gösteriyorlardý. Rock
sosyal bir karþý koyuþu
temsil ediyordu.
Seksizme karþý çýkýyor,
otoriteye isyan ediyor ve
saðcý ahlaki deðerlere
karþý çýkýyordu.
Ancak John Lennon

Ýzmir Küresel Eylem
Grubu, KEG geçen hafta 30
kiþinini katýldýðýbir toplantý ile kuruldu.
Toplantýda geçen sene 3
Aralýk günü yapýlan Ýklim
Deðiþimi Yürüyüþü’nün
yaný sýra 13 Mayýs’da
yapýlan Küresel Ýklim
Sempozyumu deðerlendirildi.
Toplantýya çok sayýda
üniversiteli ve liseli genç
katýldý. Liseliler daha önce
okullarýnda küresel iklim
toplantýlarý düzenlediklerini ve 4 Kasým öncesinde
yenilerini örgütleyeceklerini söylerken Ege ve 9 Eylül
Üniversitesi’nden toplantýya katýlan gençler de
önümüzdeki haftalarda

okullarýnda yoðun bir
kampanya sürdürme
kararý aldýlar.
KEG kuruluþ toplantýsý 4
Kasým’ýn yaný sýra Genel
Saðlýk Sigortasý ve Aile
Hekimliði uygulamasýný da
konuþtu ve 26 Kasým’da
Ýzmir’de yapýlacak mitinge
kadar yoðun bir kampanya
sürdürme kararý aldý.
Acilen bir GSS bildirisi
hazýrlanacak ve yaygýn bir
biçimde daðýtýlacak.
Bu arada KEG’in saðlýk
sigortasý ve aile hekimliði
uygulamasý için bir broþür
çýkarmasý da tartýþýldý.
Öðrenciler ise GSS uygulamasýnýn üniversite ayaðý
olan medikolar için kampanya yapmayý tartýþtýlar.

Barýþ'ýn sesi artýk ODTÜ'de

Vietnam savaþý karþýtý hareket John Lennon’un radikalleþmesinde önemli bir rol oynadý
daha farklý bir biçimde
radikalleþiyor, özellikle
de o yýllardaki Vietnam
savaþýna karþý hareketten
etkileniyordu. Belgesel’de
konuþan Tarýk Ali
“Dünya ile ilgilenmeyebaþladý ve dünya onu
deðiþtiriyordu” diyor.
1966’nýn sonunda
Lennon Japon sanatçý
Yoko Ono ile karþýlaþtý.
Yoko Ono’nýn Beatles
grubunun parçalanmasýnda rolü olduðu iddia
edilir ama politik olarak
Lennon’un sola eðilimini
hýzlandýrdýðý kesin.
Lennon ve Yoko Ono
Ýngiltere’de genç Troçkist
hareketin önde gelenleri
ile tanýþtýlar. Lennon’un
“Revolution” (Devrim)
adlý þarkýsý bu tartýþmalarýn bir ürünüdür.
Revolution’dan sonra
Lennon ve Yoko Omo
giderek Lennon’un süper
star konumunu politik
mesajlarýnýn yayýlmasý
için daha çok kullanmaya
çalýþtýlar. Bu arada
“Barýþa Bir Þans Tanýyýn”
çýktý. Kýsa zamanda bu
þarký savaþ karþýtý göster-

ilerde yaygýnca kullanýlmaya baþlandý.

Egemenlerle
çatýþýyor

1970’de Beatles daðýldý.
Lennon’un ilk solo
albümleri daha önce ifade
edemediklerini dillendirdiðni söylediði
þarkýlar oldu.
1972’de çýkardýðý
albümünde politikleþmeye devam etti.
Albümdeki her þarký bir
politik konuya deðiniyordu. Örneðin “Attica
State” 1971 hapishane
ayaklanmasýný, “Sunday
Bloody Sunday” Kuzey
Ýrlanda’daki katliamý
anlatýyordu.
Bu albüm John
Lennon’un müziðinin de
en iyi örneklerini içeriyordu. Blues’a yaklaþýyordu.
ABD’ye taþýnmalarýndan
sonra oradaki radikallerle
birlikte olmaya, tartýþmaya baþladýlar.
1971’de beyaz Panterler
hareketinin hapse yollananm lideri “John
Sinclair” için bir þarký
yaptýlar ve onun için kon-

serlere katýldýlar.
Bu konserin ardýndan
Nixon’un seçim kampanyasýnda ona muhalefet
eden bir konser turuna
çýkma hazýrlýðý yaptýlar
ama bu arada Nixon
Lennon’u ABD dýþýna
çýkarmak için hazýrlýklara
baþladý.
FBI’ýn Lennon ve
Yoko’yu sýnýrdýþý etme
kampanyasý bir ölçüde
yýldýrýcý oldu ve 1972’den
itibaren Lennon giderek
soldan uzaklaþmaya
baþladý. Ancak dokümanter John Lennon’un soldan uzaklaþmasýnýn
baþka nedenleri
olduðunu da ileri sürüyor. Sonunda 1960’larýn
aktivizmi gerilemeye
baþladý ve Lennon’da
giderek içine kapandý.
Kendi kiþisel sorunlarýna
döndü.
Oz dergisinin editörü
Felix Dennis yönetici
sýnýflarýn diðer müzik
idollerine fazla aldýrmadýðýný fakat Lennon’un
farklýolduðunu söylüyordu: “Onda entellektüel
bir yan vardý.”

antikapitalist
forum
11-12 Kasým, Ankara
ayrýntýlý bilgi için 0535 - 514 11 73

Nihayet Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu
(Küresel BAK) ýn ODTÜ
ayaðýda seslerini küresel
barýþ hareketine kattý.
Kampüste özellikle hazýrlýkta ki akitivistlerin
yardýmýyla açýlan standlar
bir hafta boyunca yüzlerce
bildiri daðýtýp, öðrencilere
Küresel BAK’ý ve
amaçlarýný anlattý.
Önceleri tedirgin yaklaþan öðrenciler, tek
derdimizin Barýþ Hemen
Þimdi olduðunu kavradýklarý anda, kendileri bizzat
etkinliklerde aktif rol

almaya baþladý.
Her hafta pazartesi günü
saat 17.30 da Sosyal
Bilimler Binasýn’da
toplanan grubun öncelikli
hedefi, okulun tanýdýðý bir
topluluk olmak. Bu anlamda bürokratik çalýþmalarý
hýzlandýran ODTÜ-BAK,
bu süreç içerisinde etkinliklerine ara vermiyor.
Atölye çalýþmalarý, çeviri
gruplarý ve makale tartýþma günleri ile küresel
savaþ karþýtý harekete sesini katmaya devam ediyor.
odtubak@yahoogroups.com
odtubak@yahoo.com

“Umut Ýþgal Edilemez”
Okullarýn açýlmasý ile beraber, aylardýr Ankara’da
sürdüðümüz "Ýran Irak Olmasýn", "Lübnan'a Asker
Gönderilmesin!" kampanyalarýmýzý çok daha güçlü
bir þekilde okullara taþýmaya baþladýk.
Cebeci Kampüsünde ve ODTÜ'de Küresel BAK
toplantýlarý yapýldý. Toplantýlar oldukça canlý geçiyor. Bu yýl, Cebeci Kampüsü’nde bir olan topluluk
sayýmýzý 3'e çýkarmaya çalýþýyoruz, öte yandan
ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül-tesi'nde
de topluluk kur-ma çalýþmalarý sürüyor.
Cebeci'de her yýl "Küresel Barýþ ve Adalet Öðrenci
Topluluðu" tarafýndan düzenlenen Umut Ýþgal
Edilemez Festivali'nin üçüncüsü için ise (U
UF 2007)
ön hazýrlýklar yapmaya baþlandý. UF 2007'nin bu yýl,
tüm Türkiye'den savaþ karþýtý öðrencileri buluþturan
bir festival olmasý amaçlanýyor.
UF 2007 için önerilerinizi þimdiden
barisveadalet@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.
Cebeci BAK: 0505 703 47 43
DTCF BAK: 0535 514 11 73
ODTÜ BAK: 0532 673 15 61
Ziraat BAK: 0544 770 15 79

KÜRESEL

BAK
KADIKÖY BAK
Her hafta Çarþamba günleri Kadýköy’de Eðitim
Sen 2 nolu Þube’de saat
19.00’da toplanýyor.

ÜSKÜDAR BAK
Her hafta Salý günleri
Altunizade muhtarlýðýnda
saat 20.00’de toplanýyor.
BEYOÐLU BAK
Her hafta Salý günleri
Ýstiklal Cad,
Büyükparmakkapý Sok.
Hayat Apt’da Karakedi’de
saat 19.30’da toplanýyor.
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En pahalý ulaþým Bursa'da
Bursa Büyük Þehir
Belediyesi ulaþým ücretlerinde %25 zam uyguladý. Tek kullanýmlýk
kartlarda ögrenci 1
YTL'ye tam is 1.5 YTL'ye
çýkartýldý. Bununla da
kalmayýp þehirden
üniversiteye giden otobüslerde öðrenci bileti
uygulamasý kaldýrýldý.
Öðrencilere dönük bu
inanýlmaz saldýrýya
herkes büyük tepki gösterdi.
Biz'de 15 kiþi ile baþyan
fakat gün geçtikçe kitleselleþip 500-600 kiþiye

ulaþan sessiz yürüyüþler
düzenledik
Yüzlerce imza föyü
doldurup Büyük Þehir
Belediyesi'ne götürdük.
'Ne otobüs ne tramvay,
mecburen tabanvay' sloganýyla yaptýgýmýz kampanyaya birçok baðýmsýz
katýlýldý ve imza toplayýp
aktif olarak eylemin
örgütleyicileri durumuna
geldiler. Þimdi ise
eylemliliðimizi þehire
taþýyoruz. Çarþamba
günü üniversite rektörü
belediye baþkaný ile zamlar konusunda görüþm-

eye gidiyor. Biz de
sendikalar ve odalarla
görüþüp bugün için bir
eylem örgütledik. Kýsa
bir yürüyüþün ardýndan
Yolgezerin katýldýðý bir
konser yapýlacak.
Önümüzdeki dönemde
ise zamlar geri çekilene
kadar eylemliliklerimizi
devam ettirme kararý
aldýk. Amacýmýz ne
protesto etmek ne de
eylem kültürü yaratmak;
sadece ucuza ulaþým
saðlamak... Yani protesto
için deðil kazanmak için
harekete geçtik.

Yeni bir deneyim:

Antikapitalist Öðrenci Topluluðu
Bir süredir, Cebeci
Kampüsünde; savaþa,
küresel ýsýnmaya, güvenlik
terörüne, nükleer
santrallere karþý kampanyalar yapýyoruz. Bu kampanyalarýn hemen hepsine,
bir çok öðrenci geliyor ve
aktif olarak içinde yer
alarak kampanya aktivisti
oluyorlar.
Güvenlik kampanyasýnda
tanýþtýðýmýz aktivistler,
güvenliklerin uyguladýk-

larý þiddet ile YÖK baðlantýsýný; nükleer karþýtý
aktivistler kapitalizmin kar
hýrsýný birbiri ile baðlýyor.
Her kampanyada ortak bir
profil var aslýnda; klasik
sol katýlmýyor, desteklemiyor. Kazanma
umudunu taþýyan ve beþli
kortej deðil özgürlük
isteyen gençler katýlýyor.
Bu yýl, bir ilki deneyeceðiz. Kampanyalarýmýzý
daha etkin bir þekilde

SON SÖZ
Heyecan verici bir dönem yaþýyoruz.
Sýcak bir yaz geçirdik. Ýsrail’in Lübnan’a
saldýrýsý karþýsýnda aralýksýz bir kampanya
sürdürdük. Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu standlarýnda 200 binden çok
bildiri daðýttýk.
Ardýndan Barýþarock muazzam bir baþarý
olarak gerçekleþti.
Sonunda 5 Eylül’de Ankara’daydýk. 5
Eylül sonrasýnda durmadýk ve kampanyaya devam ettik. Lübnan’a asker
gitmesin, Ýran Irak olmasýn sloganlarýný
yayýyoruz.
ABD’nin Ýran’a saldýracaðý çok açýk.
Solda bunun tersini düþünenler olsa da
çok büyük olasýlýkla ABD Ýran’a ve
muhtemelen Suriye’ye de saldýracak.
Lübnan’da ise savaþýn bittiðini düþünmek
çok yanlýþ.

sürdürmek için antikapitalist bir öðrenci topluluðu
kuracaðýz.
Küresel BAK'ýn, Küresel
Eylem Grubu'nun kampanyalarýna destek veren ve
hareketin sorunlarýný
tartýþan; küresel kapitalizme karþý alternatifi
tartýþan, eylemci ama kapsayýcý, tartýþmacý ama birlikte hareket eden bir
topluluk kurma fikrini
hayata geçireceðiz.

Sonuç olarak önümüzdeki dönemde
gene savaþa karþý yoðun bir kampanya
sürdürmek zorundayýz.
Bu arada Türkiye Sosyal Forumu gerçekleþti. Þimdi Ankara’da Antikapitalist
Forum var. Büyük ve canlý geçmesini
saðlamalýyoz.
Ve tabii 4 Kasým’da “Küresel Isýnmayý
Durduralým, Türkiye Kyoto’yu Ýmsalasýn”
miting ve yürüyüþü var.
4 Kasým’ý Küresel Eylem Grubu yapýyor.
Ýstanbul’dan sonra Ankara, Ýzmir ve
Bursa’da da Küresel Eylem gruplarý kuruldu.
KEG canlý bir örgütlenme. Þimdi BAK’ýn
yaný ýsra KEG’i de geliþtirmek ve
güçlendirmek zorundayýz.
Küresel ýsýnmaya karþý çlok yaygýn bir
kampanya yapma olanaðýmýz var. Eldeki
olanaklarý iyi kullanýrsak 4 Kasým güçlü ve
etkin bir gösteri haline gelecektir.
Tabii DSÝP’i de güçlendirmeliyiz.
Hareketin örgütlenmesi için bütün
olanaklarýný seferber eden DSÝP’e katýlmak hareketin örgütlenmesine de büyük
bir katký olacaktýr.

AÜ Cebeci’de
polisle
çatýþma
Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü'nde, 4
Ekim günü yapýlan sempozyuma konuþmacý
olarak gelen Adalet
Bakaný Cemil Çiçek ile
eski Adalet Bakaný Hikmet
Sami Türk, öðrenciler
tarafýndan portesto edildi.
Öðrenciler dekanla
görüþmek istedi. Dekanlýk
öðrencilerle konuþmayý
reddetti, okula polisi
çaðýrdý ve sempozyuma
girmek isteyen öðrencilere
engel oldu.
Sempozyuma girmek
isteyen iki öðrenci polis ve
korumalar tarafýndan
dövülerek göz altýna
alýndý. Ardýndan,
arkadaþlarýnýn
dövüldüðünü gören
öðrencilerin olaya müdahale etmesiyle kýsa süreli
bir çatýþma yaþandý.
Gözaltýna alýnan
Sosyalist Gençlik Derneði
üyesi öðrencilerden
Levent Çakýr çýkarýldýðý
mahkemece tutuklandý.

Ýzmir
çalýþmalarýmýz
Biz DSÝP olarak
geçtiðimiz 2 ay içinde
farklý aktiviteler içindeydik.
"Ýsraili Durdurun" sloganýyla çesitli yerlerde
masalar açtýk insanlara
sesimizi duyurduk ve 4
Eylül'de geniþ kapsamlý
bir eylem yaptýk.
Ardýndan Barýþarock'a
örgütlenerek 2 otobüs
kaldýrmayý baþardýk.
"Lübnan'a asker gönderilmesin" kampanyasýnda
gene ceþitli yerlerde
masalar açýldý ve 1
Eylül'de Fuar açýlýþýnda bir
eylem daha gerçekleþtirdik.
Son olarak savaþ karþýtý
bir hareket olarak ve
Barýþarock ekibiyle bir
piknik düzenledik ve
piknikte çeþitli aktiviteler
yaptýk, Yýldýz Öner bize
toplantýda eþlik etti ve bir
fikir alýþveriþi yaparak
herkes düþüncelerini
ortaya sundu.
Þimdi liseli gençlere sesimizi duyurmak istiyoruz.
Arman Kabadayý

Küresel
Eylem Grubu
ÝZMÝR KEG
Her hafta Perþembe günleri Yakýn Kitabevi’nde
saat 18.30’da toplanýyor.

DSÝP - Kadýköy

DSÝP - Beyoðlu

DSÝP - Ankara

DSÝP - Ýzmir

Her hafta Salý günleri
saat 19.00’da toplanýyor

Her hafta Perþembe günleri
saat 19.00’da toplanýyor

Her hafta Salý günleri
saat 19.00’da toplanýyor

Her hafta Pazartesi günleri
saat 19.00’da toplanýyor

Nail Bey Sk. Ýbrahim Aðaoðlu
Ýþhaný, No: 9-11, Kat: 3
Bahariye - Kadýköy
0536 - 637 81 99

Karakedi
Ýstiklal Cd. Büyükparmakkapý Sk.
Hayat Apt. Kat: 4 -Beyoðlu
0536 - 259 73 64

Mithatpaþa Cd.
No: 34/F, Kat: 4, No: 23
Kýzýlay
0535 - 514 11 73

3. Beyler, Yaparsoy Ýþhaný, No: 31,
Kat: 4, No: 403
Konak
0537 - 624 49 08
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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

-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
z Ankara
Mithatpaþa Cd. No: 34/F, Kat: 4, No: 23 - Kýzýlay
0535 - 514 11 73
z Kadýköy
Nail Bey Sk. Ýbrahim Aðaoðlu Ýþhaný, No: 9-11, Kat: 3 Bahariye - Kadýköy
0536 - 637 81 99
z Beyoðlu
Ýstiklal Cd. Büyükparmakkapý Sk. Hayat Apt. Kat: 4 -Beyoðlu
0536 - 259 73 64
z 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
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

SAYI: 261
14 Ekim 2006
1.50 YTL
Türk Kâr Vakfý
"Sponsorlarýmýz, stratejik iþ
ortaklarýmýzdýr."
"Ýþ hedefleri doðrultusunda en
yüksek katma deðer yaratmak."
Yukarýda yazýlanlar bir holdingin
CEO'sunun iþ ortaklýðý üzerine sözleri deðil ne yazýk ki. Türk Kalp
Vakfý'nýn (TKV) internet sitesindeki
"Neden bize sponsor olmalýsýnýz?"
baþlýklý sayfada bulunan,
"Sponsorluk anlayýþýmýz" baþlýklý
bölümden alýndý.
Aslýnda birçoðumuz TKV'yi rek-

Lübnan’ýn iþgaline
ortak olmayalým
Ýsrail yenilginin sonucunda
Lübnan’dan çekilmek zorunda
kaldý. Ýran ve Suriye’nin maþasý
olarak tanýmladýklarý
Hizbullah’ý “yok etmek”,
Güney Lübnan’dan sürmek
gibi hedefleri olan Ýsrail bu
hedeflerden hiçbirini gerçekleþtiremeden Lübnan’ý terk etti.
Ýsrail’in çekilmesi ile birlikte
bombardýman nedeniyle
Güney Lübnan’ý terk eden halk
geri döndü.
Bu arada Birleþmiþ
Millet’lerin Barýþ Gücü yollama
kararý adeta NATO güçlerinin
Lübnan2a yerleþmesine
dönüþtü. Lübnan’a NATO
ülkeleri dýþýnda hiç bir ülke
asker göndermedi ya da göndermesi engellendi.
Lübnan’a giden Barýþ
Gücü/NATO ordusuna
Türkiye’de katkýd abulundu. 5
Eylül’de TBMM Lübnan’a
asker gönderilmesini onaylayan bir tezkereyi onayladý.
AKP hükümeti tezkerenin
onaylanmasýný isterken
Lübnan’a gidecek askerlerin
çatýþmaya girmeyeceðini,
inþaat görevi yapacaðýný,
Hizbullah’ý silahsýzlandýrmak
gibi bir hedeflerinin olmadýðýný
söyledi.
Oysa Lübnan’daki Barýþ Gücü/NATO ordusunun komu-

taný tam tersini söylüyor ve
hedeflerinin önce Hizbul-lah’a
gelen silahlarý durdurmak,
ardýndan bu örgütü silahsýzlandýrmak olduðunu söylüyor.
Barýþ Gücü’nün Lübnan
halkýný israil saldýrýlarýndan
koruyacaðý iddiasý ise tamamen palavra. Þimdiye kadar
israil Lübnan’ Barýþ Gücü’nün
gözlerinin önünde sayýsýz
saldýrý gerçekleþtirdi.
Barýþ Gücü/NATO ordusunun bu saldýrýlar karþýsýndaki
hareketsiz tutumu bu gücün
neden Lübnan’da olduðunun

iyi bir göstergesi.
Yakýnda Türk askerleri
Lübnan’a gidecek. Yapýlan
açýklamalar henüz nereye
gidileceðinin tesbit
edilemediðini gösteriyor.
Bu arada Türkiye 3 gemilik
bir deniz gücünü de Lübnan’a
gönderiyor.
Lübnan açýklarýnda büyük bir
deniz gücü var. Bunlar hem
denizden karaya müdahale
için, hem denizden Hizbullah’a
silah gitmesini engellemek için
hem de herhangi bir durumda
karadaki askerlerin hýzla

Lübnan’ý terk etmesi gerekirse
bunu saðlamak için oradalar.
Türk Birliði Lübnan2a yola
çýktýðý gün Ankara, Ýzmir ve
Ýstanbul’da BAK gösteriler
yapmayý kararlaþtýrdý.
Ýstanbul’da Taksim Gezi
Parký’na saat 18.30’da çýkýlýyor.
Ankara’da ayný saatlerde
Yüksel Caddesine çýkýlacak,
gene ayný saatlerde Ýzmir’de
Kýbrýs Þehitleri Caddesi’ne
çýkýlacak.
Sosyalist Ýþçi bütün okurlarýný
Lübnan’a asker gitmesine karþý
harakete geçmeye çaðýrýyor.

lâmlardan tanýyoruz. Yað, yoðurt
gibi ürünlerin reklâmlarýnda "TKV
tarafýndan tavsiye edilmektedir"
gibi ibareler arzý endam ediyor.
Kardiyolog Doç. Dr. Sinan
Daðdelen'e göre, aslýnda TKV bilimsel bir kurum deðil, bir hizmet
vakfý.Bu nedenle görüþ bildirmesi
doðru deðil. Vakfýn reklâmlarda
yaptýðý gibi çeþitli konularda onay
vermek gibi bir nosyonu da yok.
Bu nosyon iþte tam da, vakfýn
sponsorluk anlayýþýnda yatýyor.
Oysa Türk Kalp Vakfý, ne kadar
güvenilir bir kurum gibi geliyor
kulaða deðil mi? Peki bu vakfýn
baþkaný alanýnda önemli bir kardiyolog mu, yoksa uzmanlýðý olmayan
bir doktor mu? Hayýr, bir avukat!
Peki baþka ne yapýyor bu vakýf?
Birde "Þiþli Saðlýk Merkezi" var. Ne
o? Bedava mý sandýnýz? Parayla.
Meraklanmayýn, toplum yararýna
vakýf olduklarý için, kredi kartýna
taksit yapýyorlar.
Ýþte, tam da burada insan bir
durup düþünüyor. Bilimsel yetkisi
olmayan, baþkaný bir avukat olan,
paralý bir saðlýk kuruluþu olan ve
sponsorlarýný iþ ortaðý olarak gören
bir vakýf!
Þirketlerle kol kola, bilimi
pazarlýyorlar. Bilimi, kar hýrslarýna
alet ediyorlar. Sahi yahu, sponsorlarla, iþ hedefleriyle, katma deðerle
bizim kalbimizin ne ilgisi var?

Ýsrail ordusu yenilerek Lübnan’dan çekildi
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