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Irak’ta hemen, Filistin’de þimdi
Kürt halkýna barýþ

BARIÞ
HEMEN
ÞÝMDÝ
17 Mart küresel savaþ
karþýtý eylemlere sahne oldu.
Bir çok ülkede Bush'a ve
ABD emperyalizminin iþgal
politikalarýna karþý protesto
gösterileri gerçekleþti. En
büyük gösteri
Amerika’daydý. Türkiye’de
de Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu’nun önderliðinde sendikalarýn ve kitle
örgütlerinin katýldýðý bir
gösteri gerçekleþti.

Bütün savaþlara, þiddet
politikalarýna, silahlanmaya
karþý, Irak halkýndan
Filistin'e, Lübnan'dan Kürt
halkýna kadar ezilenlerin
maruz kaldýðý baskýlara
karþý ses çýkarýldý.
ABD iþgali altýnda ezilen
Irak halký, anadilini konuþturulmayan ve temsilcileri
sürekli tutuklanan, bayramýný bile rahat rahat kutlayamayan Kürt halký, farklý

biçimlerde barýþ istiyor
Bu yüzden bütün ezilen
halklara barýþ kardeþlik ve
adalet istiyoruz.
Bush dünyanýn en büyük
ýrkçýsý. Tüm dünyada
ýrkçýlýðýn, milliyetçiliðin
geliþmesinin en büyük itici
kuvveti ABD'nin savaþ politikalarý.
Türkiye'de de ýrkçýlar
ABD'ye karþý sahtekarca
karþý çýkýyor gibi görünmeye

çalýþýyorlar.
Bir yandan ABD'nin iþgaline karþý çýkarken bir yanda
baþka halklarýn ezilmesine
göz yumarak savaþ karþýtý
olunamaz.
Bugün emperyalizme karþý
olmak ahyrýmsýz bütün
baskýlara karþý olmak,
ayrýmsýz bütün ezilenlerden
yana olmakdýr.
Yaþasýn halklarýnm
kardeþliði.

Dünya
iþgale
karþý
Bugün o sýradan
Amerikalýlarýn, sýradan, halktan Amerikan seçmeninin %
74'ü görüþünü deðiþtirdi.
Artýk her 4 Amerikalý’dan 3'ü
Bush'a ve politikalarýnýn
doðruluðuna inanmýyor.
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Baþka bir dünya nasýl
kurulacak?

Aþaðýdan mý,
yukarýdan mý?

21. yüzyýlda baþka bir dünya
mümkünse, çözüm aþaðýdan
gelecek. Okumuþlarýn, akýllýlarýn, elitlerin, profesyonel
siyasetçilerin, generallerin,
toplum mühendislerinin
deðil, iþçilerin ve ezilenlerin
kendi mücadelesiyle,
yaratýcýlýklarý ve öz örgütlenmeleriyle.

sayfa: 6
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Yok
sayýlan
Romanlar

Ayný
madalyonun
iki yüzü: IMF
ve savaþ
Bizler sorunlarýn
mecliste görüþülüp
masaya yatýrýldýðýný ve
yasa haline getirildiðini
düþünürüz. Oysa
gerçekte, özellikle çalýþma hayatýna dönük
yasalar IMF'nin istekleri
ve dayatmalarý sonucu
yasalaþýyor. 5 Mart'tan
bu yana Ankara'da
ikamet eden (Uluslar
Arasý Para Fonu) IMF
heyeti 6. gözden geçirme
görüþmelerinde "Sosyal
Güvenlik Reformu"yla
ilgili bir yasayý hazýrlýyorlar.
Þirket çýkarlarý için
çalýþtýðýndan bir an
kuþku duymayacaðýmýz
IMF heyeti, borçlarýn
ana para ve faiziyle birlikte sorunsuz bir þekilde ödenebilmesi için
bütçeyi para babalarýnýn
lehine yapýlandýrýyorlar.
"Sosyal Güvenlik
Reformu" gibi hoþ bir
isme sahip tasarý da bu
amaca hizmet ediyor. Bu
tasarý yasalaþýrsa milyonlarca insan çeþitli
haklardan mahrum kalacak. Bütçede büyük bir
yer tuttuðu düþünülen
sosyal haklar (saðlýk ,
yakýt, konut, çocuk katký
paylarý v.b.) ya týrpanlanacak ya da tümüyle
ortadan kaldýrýlacak.
Türkiye'de çalýþan
nüfusun yüzde onunu
bile örgütleyememiþ
sendikalar ise, "vatan
millet" edebiyatýnýn
arkasýna takýlmýþ
vaziyette geliþmelere
arkasýný dönüyor. Bütün
sorunlarýn ayrýlmaz
biçimde iç içe geçmiþ
olduðu koþullarda, milliyetçilikten arýnmýþ, birliði savunan, militan bir
mücadele çizgisine
ihtiyaç var. Bu çizgi
IMF'ye karþý mücadele
ile savaþa karþý mücadeleyi birleþtirdiðinde
kazanacaktýr.

Irkçýlar
ve ýrkçýlýk
Irkçý atasözleri
Çingeneye beylik vermiþler, önce babasýný
asmýþ.

DurDe
Irkçýlýða karþý kampanya
0535-885 76 15
0555 - 816 78 33
DurDe@googlegroups.com

Týp ahlaký nedir?
11 Mart'ta "saðlýk hakký
için beyaz miting"e katýlan
saðlýk emekçileri, 14 Mart
Týp Bayramý'nda yine
sokaktaydýlar. Saðlýðýn
piyasalaþtýrýlmasýna karþý
"g(ö)revdeyiz sloganýyla
çeþitli illerde sokaða çýkan
saðlýk emekçileri taleplerini dile getirdiler.
Eylem öncesi Saðlýk
Bakaný Recep Akdað

Emekli general Hurþit Tolon

eyleme katýlacaklar
hakkýnda "týp ahlakýna
aykýrý davrandýklarý"
gerekçesiyle yaptýrýmlar
olacaðýný söyleyerek
tehditler savurdu. Bu tehditler baþhekimleri harekete geçirdi ve birçok hastanede eylemi doðrudan engellemeye çalýþtýlar. Kimi
hastanelerde özel güvenlikleri saðlýk emekçilerinin

ATO baþkaný Sinan Aygün

karþýsýna çýkartan baþhekimler, saðlýkçýlarýn tartaklanmasýna ön ayak oldular.
Türk Tabibleri Birliði
Baþkaný (TTB) Gençay
Gürsoy, "Asýl týp ahlakýna
aykýrý olan, saðlýðýn piyasa
kurallarýna teslim edilmesidir" diyerek bakana yanýt
verdi. Gürsoy ayný zamanda "Saðlýðýn gittikçe daha
belirgin þekilde paralý hale

Sususrlukçu Korkut Eken

getirilmesine, piyasalaþtýrýlmasýna , hastalýk üzerinden kâr elde edilmesine
karþýyýz. Saðlýk bir haktýr.
Satýlamaz, devredilemez,
meta haline getirilemez.
Ama Adalet ve Kalkýnma
Partisi'nin (AKP) bütün
programlarý buna hizmet
ettiði için bu eylemleri
yapýyoruz" diyerek eylemlerin startýný verdi.

DGM’ci Nusret Demiral

Milli þuursuzluk platformu
Gün geçmesin ki general
eskileriyle, emniyet ve
yargý eskileri bir araya
gelmesin. Milli Uyanýþ ve
Güçbirliði Platformu'da
bu bir araya geliþlerin son
örneklerinden.
Ýçinde kimler yok ki:
Susurlukçular; Ýbrahim
Þahin ve Korkut Eken,
Maraþ katliamýnýn bir
numaralý sanýðý Ökkeþ
Þendiller, emekli orgeneral Hurþit Tolon, emekli
tümgeneral Sýtký Sunday,

eski DGM baþsavcýsý ve
MHP milletvekili adayý
Nusret Demiral, Ankara
Ticaret Odasý (ATO)
Baþkaný Sinan Aygün,
MHP'liler Agah Oktay
Güner, Ramazan Mirzaoðlu, Enis Öksüz, eski
emniyet müdürü ve DYP
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Saffet Arýkan Bedük
Bu kadar isim bir arada
sýkýntý basýyor. Katiller,
iþkenceciler yan yana.
Ankara'da bir toplantýy-

la ortaya çýkan "Milli
Uyanýþ ve Güç Birliði
Platformu"nda yapýlan
konuþmalar ise gözü dönmüþlüðün bir kanýtý. Satýlýk aydýnlardan, orduya
uzanan ellerin kýrýlacaðýndan, Türkiye'nin Türk
olduðuna kadar geniþ bir
alanda dar görüþler bir
biri ardýna sýralandý.
Bu sayfalarda sürekli
Hrant Dink'in cenazesinin
bir milat olduðunu ve
milliyetçi ideolojiye

büyük bir darbe vurduðunu söylüyoruz. Ýþte
bu darbeyle birlikte güçleri sarsýlan ne kadar
karanlýk yüzlü adam
varsa ortaya dökülüyor.
Köþeye sýkýþmýþlýklarýnýn
farkýndalar ve bir o kadar
da hýrçýnlar. Radikal
Gazetesi bu platformu
haber yaparken "emekli
generallerin kurtlarla
dansý" baþlýðýný atmýþ.
Güzel baþlýk ama bir
eksikle "son dansý".

Serbest bölgede zorlu yaþam
Mersin Serbest Bölge'de
faaliyet yürüten 30 firmada
çalýþan 3 bin iþçi çalýþma
koþullarýnýn düzeltilmesi
ve ücretlerin iyileþtirilmesi
için eyleme geçti. Ýþçiler
ücretlerinin zamanýnda
ödenmemesi, SSK primlerinin yatýrýlmamasý ve
mesai ücretlerinin düþürülmesi nedeniyle eyleme
geçtiklerini belirttiler.
16 Mart sabahý erken
saatlerde iþyerlerinin

önünde toplanan iþçiler,
gece vardiyasýna kalan ve
eyleme gelmesi beklenen
arkadaþlarýnýn eyleme
katýlmamasý için iþveren
tarafýndan fabrikalara kilitlendiðini söylediler.
Eyleme katýlmamalarý için
iþveren tarafýndan iþten
atýlmak da dahil her türlü
tehdide maruz kalan iþçiler
çalýþma koþullarý düzelene
kadar iþ baþý yapmayacaklarýný söylediler.

Serbest bölgelerde çalýþma hayatý, patronlarýn
kanununa terkedilmiþ
durumda. Her türlü hak
kaybý buralarda çalýþan
iþçiler için söz konusu. 16
saate varan aðýr çalýþma
koþullarýnýn yaný sýra
ücretler çok düþük. Mersin
Serbest Bölge’de 15-16
yaþlarýnda çok sayýda
çocuk iþçi çalýþtýrýlýyor.
Neredeyse köle emeðine
çok aðýr koþullarda çalýþan

bu çocuklar sürekli þiddete
maruz kalýyorlar.
Örgütlenmenin, sendikalaþmanýn önünde büyük
engeller var. Ýþverenlerin
despotizmi bunlardan biri.
Mersin Serbest Bölge’deki
direniþ, bu koþullar
düþünüldüðünde oldukça
önemli. Birliði saðladýklarý
görülen iþçiler mücadelelerine devam ederlerse
kazanacaklarýný biliyorlar.

Türkiye'de en çok ayrýma uðrayan gruplardan
biri de Romanlar.
Yaþadýklarý ülkelerde
yaygýn bir ayrýmcýlýða
uðramalarýnýn yaný sýra,
resmi belgelere sahip
olamayýp kamu haklarýndan da yararlanamýyorlar. Türkiye'de
resmi bir araþtýrma
olmasa da 2.5 milyon
kadar Roman'ýn yaþadýðý
tahmin ediliyor. Bu
kadar büyük bir nüfusa
sahip olsalar da ortada
yoklarmýþ gibi davranmalarýnýn nedeni
yaþadýklarý korku.
Barýnma, saðlýk, eðitim
ve sosyal haklardan
yoðun olarak mahrum
býrakýldýklarý ve iþsizliðe
ya da aðýr çalýþma
koþullarýna mahkum
edildikleri için bu korkunun nedeni gayet
anlaþýlabilir. Ama artýk
Romanlar uðradýklarý
hak ihlallerini duyurmak, yok saymacýlýða ve
ayrýmcýlýða karþý
mücadele etmek için
örgütleniyorlar.
Bu nedenle kurulan
"Türkiye'de Romanlarýn
Haklarýnýn Geliþtirilmesi" projesi birinci yýlýný
doldurdu. "Edirne Roman Kültürünü Araþtýrma Geliþtirme ve Yardýmlaþma Derneði"de bu
projede yer alýyor. Projeyle ilgili deðerlendirme
toplantýsý da 10 Mart’ta
Ýstanbul'da yapýldý.
Nihai amaçlarýný
Romanlarýn uðradýklarý
ayrýmcýlýðý görünür kýlmak, bunun karþýsýnda
Romanlarý haklarýný
savunmak olarak
belirten proje çalýþanlarý
önümüzdeki dönem
faaliyetlerini sýklaþtýracaklarýný ve daha fazla
örgütleneceklerini belirttiler.

Abone olabilirsiniz

0536-3
335 10 19

MERAKlitus
Emekli orgeneral Hurþit
Tolon ile birlikte Milli
Uyanýþ ve Güçbirliði
Platformu'nu kuran iki
Susurluk hükümlüsü
kimdir?
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Seçimler ve sol
Sosyalist Ýþçi uzun bir süredir yeni bir sol partinin gerekliliðini vurguluyor. Sokakta var olan
hareket böyle bir giriþimi adeta zorluyor. Yeni
bir sol parti giriþiminin bir parçasý olarak bazý
bölgelerden baðýmsýz adaylarýn çýkarýlmasý ve
eðer bu seçim kampanyasý sokaða baðlý olarak
sürdürülürse kazanma þansý mümkün.
Son olarak Radikal gazetesi böyle bir öneriyi
ileri sürdü. Seyfettin Gürsel ile Ahmet Ýnsel’in
yaptýðý bir hesaplamaya göre yaklaþýk 50 bin
oyla Ýstanbul baþta olmak üzere bir dizi kentte
baðýmsýz adaylarýn kazanma þansý var.
Doðrusu böyle bir fýrsat deðerlendirilmelidir.
Ne var ki asýl sorun, adaylarýn nasýl seçileceði,
kimler olacaðý ve nasýl bir ittifakýn oluþacaðý
konularýnda düðümlenmektedir.
Sosyalist Ýþçi, var olan sol güçlerin var olan
yapýlarý ve çalýþma tarzlarý ile giriþecekleri bir
ittifakýn sonuç alabileceðine inanmamaktadýr.
Bir yürüyüþte taraftarlarýný 5’erli sýralar olarak
dizen ve sonra da bunu büyükmüþ gibi gösteren, sahip olduðu hazýr kýtalardan baþkasýný
önemsemeyen bir solun emekçi yýðýnlarý
harekete geçirme yeteneði hemen hemen yoktur.
Oysa bir baðýmsýz milletvekilini seçtirmek için
gerekli 50 bin civarýnda oyu bir seçim bölgesinden alabilmek için bu köhnemiþ sola bakmayan,
ondan umudunu çoktan kesmiþ olan çok daha
büyük güçlere bakmak gerekli. Bu güçleri
harekete geçirmek için yeni bir yüz, yeni bir liderlik gereklidir.
Eðer sokaktaki harekete uygun bir yapý baðýmsýz adaylar önerirse, bu adaylar sokaktaki
hareketin bir parçasý olursa ve sadece seçim için
deðil, sokaktaki mücadele konularýný kazanmak
için kampanya yapýlýrsa, iþte o vakit baðýmsýz
adaylarý seçtirecek kadar büyük bir oy gücü bir
araya getirilebilir.
Yapýlan bütün kamuoyu araþtýrmalarý yüzde 10
barajýný sadece AKP ve zor da olsa CHP’nin geçeceðini gösteriyor. MHP ve DYP bütün “milliyetçilik yükseliyor” propagandasýna raðmen artmýyor
ve bu iki parti barajýn altýnda kalýyorlar.
Bu durumda 20-30 baðýmsýz Kürt milletvekilinin yaný sýra 10-20 sosyalist milletvekilinin parlamentoya girmesi bütün parlamenter hesaplarý
alt üst eder.
CHP ve yandaþlarýnýn laik-þeriatçý suni kamplaþmasý çöker. Milliyetçilik yükseliyor þamatasý
sona erer. Emekçi yýðýnlar güçlü bir sese sahip
olur. Bu fýrsatý gerçekten kaçýrmamak ve 3-5
küçük, sekter sol örgütün kaprislerine de kurban
etmemek gerekir.
Baðýmsýz sosyalist adaylar ancak ve ancak
sokaktaki hareketin, antikapitalist hareketin bir
parçasý olabildiði takdirde baþarý þansý vardýr.

Ateþkesi bozmak istiyorlar
Þenol KARAKAÞ
Newroz öncesi Kürt hareketine yoðun
bir saldýrý baþlatýldý. Bir yandan operasyonlar sürüyor, diðer yandan DTP
yöneticileri teker teker tutuklanýyor.
Bir çok DTP yöneticisi hakkýnda
Abdullah Öcalan'a "sayýn" þeklinde
hitap ettiði için dava açýlýyor, DTP
yöneticileri göz altýna alýnýyor, DTP
binalarý basýlýyor.

Seçim milliyetçiliði

Seçimler yaklaþtýkça, partiler teker
teker ne kadar milliyetçi olduklarýný
kanýtlama yarýþýna giriyorlar.
Türkiye'de milliyetçiliðini kanýtlamanýn
en iyi bilinen yollarýndan birisi ise Kürt
düþmanlýðý yapmak.
Mehmet Aðar, dinleyenlerin kulaklarýna inanamadýðý bir açýklama yapmýþ ve
PKK gerillalarýnýn siyaset yapmasýnýn
olanaklarýnýn yaratýlmasý gerektiðini
söylemiþti. Þimdi aðýz deðiþtirdi.
Diyarbakýr'ý vermek deðil Musul'u
almak istediðini söyledi.
Tayyip Erdoðan "Kürt sorunu vardýr."
açýklamasýndan "Kürt sorunu yoktur,
terör sorunu vardýr." geleneksel devlet
yaklaþýmýna geri döndü.
CHP zaten Kürtleri de kapsamasý
olasýlýðýndan korktuðu için her türlü
demokratik açýlýma cepheden karþý
çýkýyor.
MHP ise bildiðimiz MHP. Türkiye'nin
bölünmeye çalýþýldýðýný ve kökü hem
dýþarýda hem içerde bir komployla karþý
karþýya olduðumuzu anlatýyor. En
büyük bölücünün ise Kürtler olduðunu
iddia ediyor.

Newroz alarmý

Devlet ilk aðýzdan baþlattýðý kampanyayla Newroz gerginliði yaratýyor.
Gözaltýlar, baskýnlar, tutuklamalar hep

Newroz öncesine denk getiriliyor.
Böylece Kürt hareketine gözdaðý verilmeye çalýþýlýyor.
Bir halkýn bayramýný dilediði gibi kutlamasýna bile izin verilmiyor. Çok açýk
bir gerçek var ki devlet gerginlik yaratmadýðý sürece Kürtler yüz binlerce
insanýn katýldýðý Newroz kutlamalarýný
kimsenin burnu bile kanamadan örgütlediler.
Newroz alarmý derin devletin kendi
korkusunun alarmý. Kürt hareketinin
gövde gösterisi yapmasýný engellemek
istiyorlar.
Kürt hareketinin ne kadar diri olduðunun görülmesini engellemek istiyorlar.
Seçimler dönemi de yaklaþmýþken
Kürt hareketinin sokak gücünün Kürtler
nezdinde çok güçlü bir çekim merkezi
olmasýný engellemek istiyorlar.
Milliyetçi safsatalarýnýn sokakta
Kürtlerin kitlesel gücüyle bir kez daha
açýða çýkmasýný engellemek istiyorlar.
Newroz'u gerginleþtiren kesinlikle
bayramýn sahipleri deðil, bir halkýn
kendi bayramýný kutlamasýný engellemek isteyenlerdir.

Ateþkesi bozma çabasý

PKK geçtiðimiz eylül ayýnda tek taraflý
ateþkesi ilan etti. Sanki ateþkes ilan eden
güç Kürt hareketi deðilmiþ gibi, sanki
ateþkes yanýtsýz kalmýþ olsa da Kürt

Newroz alarmý derin devletin
kendi korkusunun alarmý. Kürt
hareketinin gövde gösterisi yapmasýný engellemek istiyorlar

hareketi ateþkesi sürdürmeye devam
etmiyormuþ gibi Kürt milliyetçiliði
yeniden suçlanmaya baþlandý.
Aydýnlar arasýnda, örneðin Perihan
Maðden'in yaptýðý gibi, Kürt milliyetçiliðinden gýna geldiðini söyleyenler çýkmaya baþladý yine. En iyi ihtimalle
"taraflar sakin olmaya’’ çaðrýlýyor. Oysa
sorun ne "Kürt milliyetçiliðidir" ne de
Kürt hareketinin sakin olmamasýdýr.
Sakin olmaya, sinirlerine hakim
olmaya çaðrýlmasý gereken derin devlettir. Savaþ naralarý atanlardýr.
"Kürt milliyetçiliðini" her aðýzlarýna
aldýklarýnda Türk ýrkçýlýðý yapanlardýr.
Þimdi tüm güç ve enerjiyle Kürt
hareketinin barýþ çaðrýlarýna kulaklarýný
týkayanlarýn kulaklarýný açmak için
mücadele edilmelidir.
Irak'ta ABD iþgalinin ardýndan bir
Kürdistan'ýn þekillenmekte olmasýndan
korkanlar çok komikler. Ayný isimler,
ayný güçler ABD'nin Irak iþgalini de
desteklediler. Türkiye'de ise Kürt
hareketi en baþýndan beri ABD'nin Irak
iþgaline karþý çýktý.
Irak'ta bir Kürdistan'ýn þekillenmesinden ve bunun Türkiye'ye olumsuz etki
yapmasýndan korkanlar, ABD ile en
dostane iþgal baðlarýný kuranlardýr.
Ýncirlik Üssü'nü ABD'ye kullandýranlardýr.
Bir halka bayramýný rahat rahat kutlama izni vermeyeceksiniz, kime "sayýn"
demeleri gerektiði konusunda zorbalýk
yapacaksýnýz, ateþkes çaðrýsýna yanýt
vermeyeceksiniz, seçim dönemi milliyetçiliði gazýna son güçle asýlacaksýnýz,
ABD iþgaliyle iþbirliði yapacaksýnýz,
sonra bu iþgalin sonuçlarýndan yine
ayný halký sorumlu tutacaksýnýz.
Hiçbir þansýnýz yok.
Kürt hareketi Newroz'da gücünü bir
kez daha gösterecek.
Seçim yatýrýmlarýnýzý boþa çýkartacak.

ANTÝKAPÝTALÝST
FORUM
DSÝP, Kapitalizm küresel ýsýnmayý durdurabilir mi?,
Emperyalizm, direniþ ve anti kapitalizm, Yeni solun yükseliþi,
Kemalizm, yurtseverlik, milliyetçilik ve sosyalizm, Chavez'den
Morales'e: Latin Amerika'da sol dalga baþlýklý konular etrafýnda
Antikapitalist Forum’lar düzenliyor.
Ankara: 31 Mart, Ýzmir 7 Nisan,
Bursa: 31 Mart ve Akhisar: 8 Mart
Ayrýntýlý bilgi için:

536 - 335 10 19

1 MAYIS’DA
ALANLARDA

Almanya’da toplanacak
olan G8’e karþý küresel
hareketle birlikte
sokaklarda olacaðýz
KEG:
0537 - 723 54 94
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Dünya iþga
Göstericiler, Irak savaþý ile Vietnam savaþý arasýndaki benzerliði
de çok iyi görebildikleri için, gösteriye Vietnam anýtýndan baþlayýp,
'savaþ bakanlýðý' Pentagon'un
önünde bitirdiler
Cengiz ALÐAN
ABD'nin Irak'ý iþgalinin 4.
yýlý bitti. Savaþýn
yýldönümü itibariyle ölü
Iraklý sayýsý 700 bin, ABD
askeri sayýsý 3 bin küsur.
Bir hesaba göre, bu savaþ
ve iþgalin sadece ABD'ye
maliyeti (dünyanýn geri
kalanýna ve özellikle de
komþu ülkelere maliyetini
saymýyorum bile) 2.5 trilyon dolara ulaþacak. Bu
parayla dünyanýn bütün
yoksullarýnýn barýnma,
gýda, giyecek gibi temel
ihtiyaç sorunlarý ortadan
kaldýrýlabilir.
Oysa bu para daha fazla
Iraklýnýn, daha fazla asker
olmak zorunda kalan yoksul (ve çoðu kez siyah veya
Hispanik olan) Amerikan
gencinin ölmesi pahasýna,
savaþýn ve iþgalin
sürdürülmesine harcanýyor.
Sonuçlar vahim. Saddam
döneminin bile gerisine
düþmüþ bir yaþam standardý sürdürmeye çalýþan
bir ülkeye dönüþtü Irak.
Ne su bulabiliyor Iraklýlar,
ne de elektrik. Bunlar
olmayýna hastalýklar artýyor. Ülkenin her yeri
karaborsa çeteleriyle dolu.
Açlýktan, susuzluktan ve
hastalýktan kýrýlan Irak
halkýný bir de çeteler
soyuyor. Irak’taki en revaçta mesleklerden biri
mezarcýlýk haline geldi.
Çünkü hergün sadece
saldýrýlarda ortalama 100
insan ölüyor. Bunun bütün
sorumluluðu, savaþ baronlarýndan oluþan Bush ekinine ait.
Bush'un Irak'a saldýrmadan önce söylediði
yalanlarýn yalan olduðunu
artýk bütün dünya biliyor.
Daha önce Amerikalýlarýn
çoðunluðu bunlarýn gerçek
olduðundan kuþku duymuyordu.
Saddam'ýn elinde gerçekten de nükleer silahlar olabileceðine ihtimal verenler
çoðunluktaydý. Özellikle
de 11 Eylül saldýrýlarýndan
sonra. Dünyanýn en büyük
barbarlýðý gibi tanýtýlan,

elbette çok acý ama sonuçta
sadece iki kulede (ve uçaklarýn içinde, toplam) 2 bin
500 insanýn ölümüne yol
açtýðý halde, iki ülkeyi
yerle bir etmenin gerekçesi
yapýlan 11 Eylül
saldýrýlarýnýn þokunu
yaþayan; kendisini
dünyanýn geri kalanýndan
izole sanan sýradan
Amerikalýlarýn çoðunluðu
bu saldýrýlarýn intikamýnýn
alýnmasý gerektiði söylemine inanmýþtý.
Ama þimdi durum böyle
deðil. Bugün o sýradan
Amerikalýlarýn, sýradan,
halktan Amerikan seçmeninin % 74'ü görüþünü
deðiþtirdi. Artýk her 4
Amerikalý’dan 3'ü Bush'a
ve politikalarýnýn doðruluðuna inanmýyor.

Her yerde gösteriler

Amerika'da
on binler

17 Mart uluslararasý
eylem gününde 200 þehirden otobüslerle
Washington'a akan on binlerce savaþ karþýtý bunu
yine sokakta da gösterdi.
Göstericiler, Irak savaþý
ile Vietnam savaþý arasýndaki benzerliði de çok iyi
görebildikleri için, gösteriye Vietnam anýtýndan
baþlayýp, 'savaþ bakanlýðý'
Pentagon'un önünde
bitirdiler.
Amerika'da savaþ karþýtlarý ABD'nin Vietnam
yenilgisinde büyük bir rol
oynadýlar. Bu savaþta da
yine önemli bir rol oynuyorlar. Savaþý yürüten
ekibin iþbaþýndan
indirilmesi için ellerinden
geleni yapacaklar ve Bush
ekibini iktidardan indirecekler.
Yalnýz deðiller. Bütün
dünya iþgale karþý
olduðunu sokak gösterileriyle kanýtladý. Bizler de
Amerikalý savaþ karþýtlarýna desteðimizi, yalnýz
olmadýklarýný göstermeye
devam etmek zorundayýz.
Týpký 1 Mart'ta, 17 Mart'ta
olduðu gibi. Biz bu savaþý
durdurabiliriz. Çünkü bu
savaþý sadece biz durdurabiliriz.

Atina, Macaristan, Danimarka, Kýbrýs, Ýspanya,
Nikaragua, Kanada, Þili, Güney Kore, Japonya, Irak
baþta olmak üzere neredeyse tüm dünyada savaþ
karþýtý gösteriler oldu.
Gazete yazýlarý yazýlýrken ABD’nin çeþitli kentlerinde hâlâ gösteriler sürmektaydi. ABD’de yapýlan
gösterilerin en büyükleri Washington, Chicago, San
Francisco’da yapýldý.
Bush’un kamuoyu desteðinin % 26’lara kadar gerilediði bir dönemde bu gösteriler ayrý bir önem
taþýyor. Kendi halkýndan bile destek alamayan bir
savaþ ekibinin dünyanýn baþka ülkelerinde destek
bulmasý mümkün deðil.
Irak halkýnýn direniþi dünyadaki savaþ karþýtý
hareketten destek aldýkça büyüyor ve yayýlýyor. Bu
desteði sergileyen ABD’li savaþ karþýtlarýnýn da elini
güçlendirmek için mücadeleye devam.

Ýstanbul’da 3 ayrý eylem

17 Mart uluslararasý eylem gününde 200 þehirden otobüslerle Washington'a akan on binlerce savaþ karþýtý
bunu yine sokakta da gösterdi.

Bütün dünyada savaþ karþýtlarý, bulunduklarý
þehirlerde merkezi eylemler düzenlemeye çalýþýrken
Türkiye'deki eylemlerin Ýstanbul ayaðýnda üç ayrý
eylem düzenlendi. Sendikalar ile TMMOB'nin þehir
dýþýndan otobüs kaldýrdýðý Küresel BAK eylemi,
baþýný Yurtsever Cephe'nin çektiði ve sadece
emperyalist savaþlara karþý olan Dolmabahçe eylemi
ve Ýslamcýlarýn bir örgütlenmesi olan Özgür-D
Der
eylemi.
Toplamda 10 bin kiþiyi bulmayan bu eylemlerin
birleþik yapýlmasý nicelikten öte bir anlama sahip
olacaktýr. Gösteriyi yoldan ya da evinde TV'de
izleyen, gazetede okuyan ama gösteriye çeþitli
nedenlerle katýlamayan insanlar üzerinde daha
büyük bir etki ve güven hissi yaratacaktýr.

ale karþý
Savaþ karþýtlarý Küresel BAK ile Kadýköy’deydi

Ýlle de barýþ olsun
Irak'ta yaklaþýk bir milyon kiþiyi öldüren, milyonlarca insaný evsiz býrakan
ABD iþgalinin 4. yýlýnda
tüm dünyada savaþ karþýtý
etkinlikler düzenlendi.
17 Mart Küresel Eylem
Günü'nün inþasýnda
Küresel BAK yüz günde
yüz toplantý hedefini aþtý.
Kasým ayýndan beri
ondan fazla þehirde
yüzlerce toplantý, söyleþi
yapmanýn yaný sýra uluslararasý toplantýlara da
katýldý.
Ýzmir ve Ýstanbul'da üç
gün süren Barýþ Panayýrý
etkinliði sayesinde yaklaþýk kýrk bin kiþiye
ulaþýldý. Binlerce aktivist
föyü dolduruldu.
Ankara'da 'Umut Ýþgal
Edilemez' etkinliðinde
birçok üniversite öðrencisine ulaþýldý. Basýn açýklamalarý, konserler düzenlendi. Birçok yerel
gazetede 17 Mart duyurusu yapýldý.
Bütün bu etkinliklerin
hepsinde ABD'nin savaþ
politikalarý, Irak halkýna

yaptýklarý teþhir edildi.
Konuþmacýlar, sanatçýlar
tüm dünya savaþ karþýtlarýyla beraber 17 Mart'ta
sokakta olmaya çaðrý yaptý.
Ýstanbul Kadýköy'de
düzenlenen eyleme 6 bin
kiþi katýldý. Küresel BAK
korteji yine en canlý, en
renkli, en genç kortejdi.
Eylem esnasýnda BAK korteji sürekli büyüdü.
Rengarenk bayraklarý,
sloganlarý sayesinde yol
kenarýnda eylemi izleyen
insanlarý da arasýna katabileceðini gösterdi.
"Hepimiz Ermeni'yiz" sloganý atýldýðýnda bütün kitle
slogana katýldý. Bu da gösteriyor ki (çok çeþitli kesimlerden insanlarý bünyesinde barýndýran BAK'ý baz
alacak olursak) büyük bir
çoðunluk hâlâ milliyetçiliðe ve ýrkçýlýða karþý. Savaþ karþýtlarý ellerinde "Hepimiz Iraklýyýz" dövizleri
taþýrken, "Hepimiz Ermeni'yiz" sloganý atmayý ve
bu iki sorunu kolayca birbirine baðlamayý biliyor.
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GÖRÜÞ
Çanakkale geçilmez
"Tekil devlet yapýmýza saldýranlar, ortak deðerlerimizi vurgulamak yerine yapay ayrýlýklar yaratmaya
çalýþanlar tarihin tozlu ve kara sayfalarýnda kaybolacaklardýr" demiþ Cumhurbaþkaný Sezer, Çanakkale
Þehitlerini Anma Günü'nde konuþurken. "Herhalde",
diye düþündüm, "CHP'den, silahlý kuvvetlerden ve
Cumhuriyet gazetesinden söz ediyor". Memlekette
Necmettin Erbakan'ýn baþbakan olmasýndan bu yana,
on küsur yýldýr yaratýlan en önemli "yapay ayrýlýk"
laik-þeriatçý ayrýlýðý olduðuna göre, baþka neden söz
ediyor olabilir ki?
Sonra düþündüm, Türkiye Silahlý Kuvvetleri hakkýnda Cumhurbaþkaný'nýn "tarihin tozlu ve kara sayfalarýnda kaybolacaklardýr" demesi biraz garibime
gitti. Anlaþýlan, Kürt hareketinden söz ediyormuþ!
Ýlginç, deðil mi? Gerçek Türkiye'de þeriat isteyenlerin oraný belki %1, belki %2, toplumun ezici çoðunluðunun laikliðe bir düþmanlýðý yok, dolayýsýyla laikþeriatçý ayýrýmý tümüyle yapay. Gerçek Türkiye'de
Kürt olmak kendi dilini konuþan, daha yoksul olan,
baskýya ve ýrkçýlýða maruz kalan bir kiþi olmak demek,
yani Türk'ten farklý olmak demek, yani ayýrým yapay
deðil.
Oysa, deriniyle ve sýðýyla, tüm devlet güçleri ve
resmi ideologlar yapay ayýrýmý gerçek, gerçek ayýrýmý
yapay olarak göstermek için elinden gelen her þeyi
yapýyor!
Her iki durumda da, "korkunç" bir düþman göstermiþ oluyor. Bir yanda, Müslümanlar, þeriat isteyenler,
"örümcek kafalýlar", cumhuriyeti yýkmak isteyenler;
bir yanda da yapay bir ayrýlýk yaratarak ülkeyi bölmek
isteyen "terörist" Kürtler.
Böylece, Türkiye'nin müthiþ bir saldýrý ve tehdit
altýnda olduðu anlatýlýyor. Gerçek düþman olup kendilerini gizleyen, takiye yaparak sanki düþman deðillermiþ gibi görünen "þeriatçýlar"; aslýnda ayrý olmayan
ama ayrý olduklarýný savunan Kürtler; ve elbet Türkiye
üzerinde karanlýk "oyunlar" ve "planlar" kuran "dýþ
güçler".
Sezer, Çanakkale Savaþý'nýn 92. yýldönümünde
konuþuyordu. Onuncu, yirminci, yüzüncü yýldönümlerinin kutlanmasýný anlarým da, 92'nin anlamý ve
önemi nedir? Üstelik, bizzat Çanakkale Savaþý'nýn
önemini anlamak da güç. Evet, Ýngilizlerin Çanakkale
Boðazý'ndan geçerek Ýstanbul'a ulaþmalarý engellendi. Ama Ýngilizler üç yýl sonra Ýstanbul'u yine iþgal
etti! Çanakkale, savaþýn sonucunu deðiþtiren bir
muharebe deðildi.
Ýstanbul'un dört bir yanýna dikilen dev Türk bayraklarýyla, yakalara takýlan Atatürk siluetli rozetlerle, her
yerde ve her zaman Atatürk edebiyatý yapmakla ayný
anlamý taþýyor Çanakkale Þehitlerini Anma Günü.
Sezer'in dediði gibi "saldýranlar" var, ama "tarihin
tozlu ve kara sayfalarýnda kaybolacaklar" çýðlýðýný
atma anlamýný taþýyor.
Ýrfan Aktan'ýn derlediði Zehir ve Panzehir kitabýnda
Tanýl Bora þöyle diyor: "Samuel Huntington Biz Kimiz
adlý kitabýnda Amerikan halkýnýn 11 Eylül'den sonra ...
tehdit algýsýna karþý müteyakkýz duruma geçtiðini
belli etmek için çok yaygýn biçimde bayrak asmaya
baþladýðýný ... söylüyordu". Amerikalýlar Çanakkale
þehitlerini anamadýklarý için sadece bayrak asýyor,
ama olgu ayný olgu: Devlet, saldýrýya ve düþmana
iþaret ediyor, halký milliyetçilik etrafýnda birleþtirmeye çalýþýyor.
Yine Bora ile bitirelim:
"Burada en büyük talihsizlik, CHP'nin bu akýntýya
karþý bir sal bile yüzdürmüyor olmasýdýr; CHP'nin bu
dalganýn imkânlarýndan istifade etmek dýþýnda hiçbir
perspektifi yok. Sol açýsýndan en büyük problem, bu
dalganýn dýþýnda kalýnamayacaðý ve popülerleþmek
ve meþrulaþmak açýsýndan bu milliyetçi tepki potansiyeline bir þekilde eklemlenmek gerektiði düþüncesi.
Bu, tam intihari bir düþüncedir".

Roni Margulies
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Baþka bir dünya nasýl kurulacak?

Aþaðýdan mý, yukarýdan mý?
Volkan AKYILDIRIM

Aþaðýdan
sosyalizm

Milyonlarca insan için
hayat katlanýlmaz, bir o
kadar da akýldýþý
görünüyor. Muazzam bir
zenginlik var, ama milyonlar aç. Üretim ve
teknoloji hýzla ilerliyor,
ama milyarlar barýnma,
ýsýnma, eðitim ve saðlýk
hizmetlerinden yoksun.
Kapitalizm, insanlýða tüm
sorunlarý çözecek sýnýrsýz
bir ilerleme vaat etmiþti,
ancak 350 yýllýk tarihinin
sonunda sömürü, savaþ,
iþgal, küresel ýsýnma,
cinayet, kanser, depresyon, ayrýmcýlýk, ýrkçýlýk
gibi kötülüklerden baþka
hiçbir þey getirmedi.
'Baþka bir dünya
mümkün' sloganý bugün
milyonlarca insan için
deðiþimin ne denli acil ve
gerekli olduðunu ortaya
koyuyor. Ama hangi yolu
izleyeceðiz?

Ezilenler hep
deðiþim istedi

Tarihin ilerletici gücü
sýnýf mücadelesi oldu.
Nerede zalimler varsa,
orada ezilenler direndiler
ve deðiþim istediler.
Uluslararasý bir sistem
olarak varolan kapitalizm, ilk kez ortak bir
dünya tarihi, ortak bir
dünya toplumu yarattý.
Kapitalizm doðduðu
andan itibaren mezar kazýcýsýný da yarattý. Nüfusun büyük çoðunluðunu
iþçileþtirdi, fabrikalarda
ortak çalýþmaya yöneltti,
büyük þehirlerde topladý.
Yaþamak için emeðini
ücret karþýlýðýnda satmak
zorunda kalan sýnýf, üretimden gelen gücüyle
tüm toplumu sýrtýnda
taþýyordu.
Hayatý yaratan iþçi
sýnýfýnýn ortaya çýkýþý,
deðiþim ve özgürlük
isteðini ilk kez gerçek bir
olasýlýk olarak gündeme
getirdi.

Ýki farklý yol

Ezilenlerin mücadelesi
iki farklý çözümü öne
çýkardý hep.
Birileri deðiþimin
'yukarýdan' olacaðýný ileri

sürdü.
Ütopyacý sosyalistlere
göre kapitalistler zenginliði gönüllü olarak paylaþmalý, akýlcý ve adil bir
toplumu kurmalýydýlar.
Anarþistler özgürlük istediler. Onlara göre deðiþim 'bilinçli' unsurlarýn
siyasal mücadelesiyle
saðlanabilirdi.
Sosyal demokrasi, kapitalizmi deðiþtirmek için
ezilenlerin kendilerine oy
vermesinin yeterli olacaðýný söyledi. Ezilenler
sosyal demokrat partiyi
destekleyecekler, o parti
bir gün parlamentoda
çoðunluk olacak ve
geçirdiði yasalarla adaleti
saðlayacaktý.
Stalinizme göre deðiþim
kendi partilerinin iktidarýydý. Parti, ister ayaklanma, ister darbe, ister
Kýzýlordu'nun iþgali,
isterse seçimle iþbaþýna
gelsin ezilenler zorla da
olsa kurtarýlacaktý.
Üçüncü dünya milliyetçilerine göre çözüm
silahlý mücadeleyle, bu
mücadeleyi veren bilinçli
azýnlýðýn iktidara el koymasýyla gerçekleþecekti.
Hepsi de birbirinden
farklý ve zýt gözükseler de
ortak bir düþünce de

Gölge etmeyin
yeter!
Kimsenin okumadýðý dergiler
yazýyor, "Devrimci öncü biziz,
bizi izleyin." diye.
Savaþa hayýr diyoruz, birileri
‘cýk cýk’ diyor, olmaz, "emperyalist savaþa hayýr" deyin.
Kyoto'yu imzala, bir adým at
bari diye yýrtýnýyoruz, diyorlar ki
siz sahte çevrecisiniz "asýl mesele
sistemi yýkmak."

bileþmekteler: Ýþçiler,
ezilenler kurtarýlmalýdýr.
Yani kendi baðýmsýz güçleri yoktur onlarýn. Her
zaman akýllý, bilinçli ve
her þeyi bilen birileri
tarafýndan kurtarýlmaya
ihtiyaç duyarlar.
Böyle düþünen anarþist
kurtarýcýlar suikast,
bomba ve gizli dar
örgütlere sarýldýlar.
Sosyal demokrat kurtarýcýlar I. Dünya
Savaþý'ndan bu yana
kendi egemenlerini
desteklediler ve bugün
kapitalizmin ayakta
kalmasýný onlara
borçluyuz.
Stalinist kurtarýcýlarsa
sosyalizm adýný kullanarak ezdiler. Ordulu,
gizli polisli, nükleer bombalý, bürokratlý, ayrýcalýklý, iþkenceli, ayrýmcý, cinsiyetçi bir sosyalizm!
Neyse ki Doðu Avrupa
iþçi sýnýfý tarafýndan
yenildiler.
1970'ler boyunca revaçta
kalan gerilla hareketleri
ise hiçbir þey kazanamadýklarý gibi devlet
tarafýndan kolayca ezildiler. Küba'da ayakta
kalmayý baþardýlar, ama
yine ezerek, sömürerek,
hapse týkarak.

Seçimler geliyor, hani emekçilerin birleþik adaylarý diyoruz,
yok hayýr benim küçük partime
oy ver seni de kurtaracaðýz yanýtý
geliyor.
Saðlýðýmýzý koruyacaðýz diye
slogan atýyoruz, kaba bir erkek
sesi bastýrmaya çalýþýyor: "Yaþasýn
devrim ve sosyalizm," yani
reçeteyi uygula!
Sýradan insanlarýn sesi çýksýn
istiyoruz, çýksýn ki kendi kaderimizi kendimiz belirleyelim diye,
yok hayýr diyorlar: "Mahir
Hüseyin ulaþ, kurtuluþa kadar

Marks'a göre iþçi
sýnýfýnýn kendini önce
kurtarýcýlardan kurtarmasý gerekir.
"Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu
kendi eseri olacaktýr."
Ýþçiler kendi öz talepleri
için harekete geçip birleþmezlerse, mücadele
edip dünyayý deðiþtirirken kendilerini de
deðiþtirmezlerse, kendi
sorunlarýyla tüm ezilenlerin sorunlarýný bir görüp
herkes için özgürlük istemezlerse hiçbir deðiþmez.
Ýþçi sýnýfýnýn büyük
çoðunluðu istemeden iktidarý almayý baþtan reddeden Rosa Lüksemburg'a
göre deðiþim kendiliðinden mücadelenin geliþmesiyle, protestolar, grevler,
genel grevlerle saðlanabilir.
"Görevimiz iþçi sýnýfýna
yardýmcý olmak" diyen
Lenin, 1917 yýlýnda cahil,
kaba, dindar Rus iþçilerinin kendi öz örgütleri
iþçi konseylerini kurmalarýný bu yöndeki en
gerçekçi adým olarak görmüþtü.
Troçki, yukarýdan
deðiþimi dayatanlara
þöyle diyordu: "Hiçbir
yanýlmaz parti, yanýlmaz
merkez komite, yanýlmaz
genel sekreter tarihin
çarký karþýsýnda ayakta
kalamaz."
Gramþi, ezilenlerin öz
örgütlerini kurmasýný tarihteki ilk ve gerçek
"aþaðýdan özgürleþme
hareketi" olarak selamlar.
Biz de onlar gibi
deðiþimin yukarýdan
deðil aþaðýdan gerçekleþebileceðine inanýyoruz. 21.
yüzyýlda baþka bir dünya
mümkünse, çözüm aþaðýdan gelecek.
Okumuþlarýn, akýllýlarýn,
elitlerin, profesyonel
siyasetçilerin, generallerin, toplum mühendislerinin deðil, iþçilerin ve
ezilenlerin kendi mücadelesiyle, yaratýcýlýklarý ve
öz örgütlenmeleriyle.
Hep birlikte deðiþtireceðiz, hep beraber kurtulacaðýz.

savaþ." Sadece büyük ve silahlý
devrimciler bu iþi yapar…
Kabak tadý verdiniz, yukarýdan
deðiþim meraklýlarý. Önerdiðiniz
çözümler iktidar oldu, daraðacý
oldu, toplama kampý oldu,
defalarca yenildiniz.
Biz sýradan insanlar, kendi
kendimiz bu iþi yaparýz, biliyoruz
siz iflah olmayacak denli hayatýn
merkezine kendi örgütünüzü
koyarsýnýz.
Ýstediðinizi yapmakta özgürsünüz, yeter ki bunu sosyalizm
olarak yutturmaya kalkmayýn.

FÝLM
Militarizme, erkekliðe ve
ýrkçýlýða methiye: "300"
Daha gösterime girmeden tartýþmalara yol açan '300
Spartalý', M.Ö. 480 civarýnda gerçekleþen Termofil
Savaþý'ný ele alýyor. Termofil, bugün Mora
Yarýmadasý olarak adlandýrýlan Peleponnes
Yarýmadasý’nda Dorlar tarafýndan kurulan þehir ve
þehir devletidir. Yunan kent devletlerinden oluþan bir
ittifak, Mora yarýmadasýný Balkanlar'a baðlayan
Termofil dað geçidinde
kendisinden çok daha
kalabalýk istilacý Pers
ordusuna direnir. Film,
Sin City'nin de
yaratýcýsý olan çizgi
romancý Frank Miller'ýn
çalýþmasýndan esinlenerek çekilmiþ. Frank
Miller'ýn çizgi romanlarýnýn estetik çekiciliðine karþýn, tarihi
gerçekleri çarpýtmasý,
Japonlar hariç tüm
Asyalýlarý, ýrkçý bir yaklaþýmla 'kötü ve barbar'
olarak göstermesi de,
filmde aynen tekrarlanýyor. Miller'ýn
Spartalýlar hakkýndaki
sözleri, bu ýrkçýlýðý
tamamlayan bir militarizm aþký segiliyor:
"Tam anlamýyla bir
savaþ toplumu olmalarý,
kendilerini tamamen
savaþmaya adamalarý açýsýndan eþsiz olduklarý iddia
edilebilir". Ortak yazar-yönetmen Zack Snyder,
Miller'ýn sözlerine þunlarý ekliyor: "Spartalýlar savaþ
için yaþýyorlar. Savaþa bayýlýyorlar".
Konusu ve tartýþmalarý yanýnda, filmin giþelerde
oldukça hýzlý bir baþlangýç yapmasýnýn bir nedeni de,
sanal arka planlar ile canlý aksiyonu birleþtiren
tekniði ve satürasyonu azaltarak elde edilen özel
atmosferiyle saðlanan kitch estetiði de olabilir.
Spartalýlara yakýþtýrýlan tutku, cesaret, fedakarlýk,
mertlik gibi kavramlar sonunda, erkekliðin ve militarizmin methiyesi olarak karþýmýza çýkýyor.
Kahramanlýklarý ve kaslarýyla 'erkekliðin' yüceltildiði
bir filmde, Atinalýlardan "oðlancýlar" diye, küçümseyerek söz edilmesi ve Pers Kralý Serhas'ýn (Kserkses)
kadýnsý bir figür olarak gösterilmesi, homofobinin
özünde de bu, erkekliði yücelten zihniyetin olduðu
düþünülürse, hiç de çeliþkili deðil.
Filmin asýl tartýþma yaratan yönü, Perslerin barbarlar olarak gösterilmesi ve Batý uygarlýðýnýn beþiði
sayýlan Yunan uygarlýðýnýn yüceltilmesi. Filmin gösteriminin tam da, ABD'nin Ýran'a saldýrý hazýrlýðý yaptýðý bir döneme denk gelmesi de, konuyu hassaslaþtýrýyor. Medeniyetler çatýþmasýna tarihsel bir
dayanak arama çabasý olarak da algýlanabilecek olan
film, mistisizmi de kötüleyerek, ideolojik alt yapýsýnda hiç bir þeyin tesadüfe býrakýlmadýðýný kanýtlýyor.
Filmin dayandýðý ideolojik söylemin asýl sorunuysa,
Persler'in M.Ö. 480'de istilacýlýklarý nedeniyle barbar
olarak gösterilmelerine karþýn, bugünün istilacýlarý
olan Batýlý emperyalistleri temize çýkarmayý
amaçlayan, "aklýn merkezi olan Batý" gibi propaganda
mesajlarý.
Yönetmen: Zack Snyder, Senaryo: Frank Miller,
Zack Snyder , Kurt Johnstad , Michael Gordon
Oynayanlar: Gerard Butler, Lena Headey, Vincent
Regan, David Wenham, Dominic West, Michael
Fassbender, Rodrigo Santoro, Andrew Tiernan
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DÜNYA
AB yurttaþlarý
AB'li olmaktan
mutsuz
Financial Times gazetesi
ile Harris þirketi tarafýndan
yapýlan bir kamuoyu yoklamasýnda, 50'nci yaþ
gününü kutlamaya hazýrlanan Avrupa Birliði'nde
vatandaþlarýn yüzde
44'ünün Birlik üyesi
olmaktan mutsuz olduðu
sonucu çýktý.
Financial Times'ýn haberine göre, 50'nci yaþ kutlamalarýnýn kötüye gittiðini
düþünüyor. Ankete göre
AB üyesi olduktan sonra
ülkelerinin geliþtiðine
inananlarýn oraný yüzde
25'te kaldý.
Ankete katýlanlarýn
þikayetlerinin baþýnda
Birliðin çok bürokratik
olmasý geliyor.

Bir Amerikan
klasiði
G-8 ile kalkýnmakta olan
ülkelerin çevre bakanlarýnýn Almanya'nýn
Postdam kentinde yaptýklarý konferansta iklim
deðiþikliðiyle mücadele
konusunda büyük görüþ
farklýlýklarý ortaya çýktý.
Katýlýmcý ülkelerin büyük
bölümü hemen harekete
geçilmesini isterken, ABD
bazý önemli önerilere
destek vermedi.
Üye ülkeler karbon gazý
ve benzeri gazlarýn atmosfere salýmýnýn azaltýlmasý
çabalarýnýn, sürdürülebilir
ekonomik kalkýnmayla el
ele ilerlemesi gerektiðinde
genel olarak hemfikir.
Ancak, ABD karbon
alýþveriþine ve kalkýnmakta olan ülkelerde yaðmur
ormanlarýnýn korunmasý
için yapýlacak mali
yardýmlara iliþkin bir
öneriye muhalefet etti.

Kyoto'yu da
imzalamadý

Atmosfere salýnan karbon emisyonlarýnda
indirime gidilmesi
konusunda ilk anlaþma,
Kyoto kentinde 1997 yýlýnda yapýlan zirvede saðlanmýþtý. Aradan geçen 10
yýla raðmen Bush yönetimi çevrecilerin bütün
baskýlarýna raðmen anlaþmaya imza atmadý.

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com
Bölgenizde, okulunuzda, iþyerinizde veya
sendikanýzda
yaþadýðýnýz olaylarý,
Sosyalist Ýþçi’de çýkan
yazýlar üzerine
düþüncelerinizi en
fazla 200 kelime ile
yollayýn.

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR DÜNYADA

Ýsrail sorunu týrmandýrýyor
Filistin'de yeni hükümet
yemin törenini yaptý.
Ülke dýþýndan törene
katýlan Ekmeleddin
Ýhsanoðlu, Filistin Devlet
Baþkaný Mahmud Abbas
ve Baþbakaný Ýsmail
Haniye ile baþ baþa
görüþmeler yaptý. Yeni
hükümet Hamas ile El
Fetih arasýnda ateþkes
çabalarý doðrultusunda
önemli bir adým.
Ýhsanoðlu, "Hem Abbas,
hem de Haniye ile ikili
görüþmeler yaptým. Tüm
itilaf unsurlarý geride
býrakýldý. Çok ümitliyim"
diye konuþtu.
Ýsrail Baþbakaný Ehud
Olmert ise uluslararasý
topluma, Hamas ile El
Fetih'in kurduðu yeni
hükümete de boykot
uygulanmasý yönünde
çaðrýda bulundu. "Uluslararasý toplumun hükümeti tecrit etmek için benimsediði tutumu devam
ettireceðini umuyoruz"
ifadesini kullandý.
ABD kabinenin Hamaslý

üyeleriyle temas kurmayacaðýný, ancak duruma
göre diðer üyelerle
görüþebileceðini duyurdu. Yeni birlik hükümeti
kurulmasýna raðmen,
Filistin hükümetine
doðrudan yardým ambar-
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gosunu kaldýrmayacaklarýný bildirdi.
Ortadoðu'da akan kanýn
bütününden sorumlu iki
ülke, ABD ve Ýsrail barýþ
yolundaki her adýma
karþý olduklarýný bir kez
daha kanýtladý.

… maalesef kara mizah türündeki haberlerden mahrum
kalacaðýz. Star Ana Haber'de izledim Pazar akþamý. Milli
Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik otistik çocuklar için yapýlmýþ bir
merkezi ziyaret ediyor. Küçük bir kýz çocuðuna banka hesap
cüzdaný gibi bir þey uzatýyor. Kýz þaþkýnlýkla hesap cüzdanýna bakýp "Bu mu? Hediye bu mu?" diye soruyor. Bakan
"Evet. Bu iþte hediyen." diye 'babacan' bir tavýrla uzattýðý
cüzdaný tekrar kýzýn avuçlarýna sýkýþtýrýyor.
Asýl mizah buradan sonra baþlýyor ama. Bakan bakýyor ki
elindekini anlamamýþ, bu kez cebinden çýkarýp 50 ytl veriyor. Kýz yine þaþkýn, elindekini hem anlamlandýramamýþ
hem küçümser: "Bu mu?" diye soruyor yine. Bu kez Bakan
da þaþkýn. O da anlayamýyor kýzýn parayla 'kuramadýðý'
iliþkiyi. "Bundan güzel hediye mi olur? Bununla istediðini
alýrsýn." diyor. Kýz oralý deðil: "Ýnsan elinde bir paketle
gelir!" diye fýrça atýyor karþýsýndaki tanýmadýðý adama.
Bence baþka bir dünyada ihtiyaçlarýmýzý para adýný
verdiðimiz kaðýtlarla ya da banka hesap cüzdaný adýný
verdiðimiz ve içinde sanal bir para gizli daha kalýn kaðýtlarla
karþýlamaya ihtiyacýmýz olmayacak. Çünkü bütün toplumun
bütün ihtiyaçlarý hepimizin harcadýðý toplumsal emek miktarý karþýlýðý saðlanmýþ olacak. Bunun için de para denen
zýrvalýða ihtiyacýmýz olmayacak. Ýhtiyacýmýz olaný istediðimiz
kadar, istediðimiz yerden alabileceðiz. Her ay baþý kira,
elektrik, su faturasý, telefon kontörü parasý ödemek zorunda
kalmayacaðýz.
Bu hizmetler ücretsiz olacaðý için sýnýrlý konuþma imkâný
olanlara sunulan kontör hizmeti zaten ortadan kalkmýþ olacak (alýn size gereksiz bir iþkolu daha. Baþka bir dünyada
kontör kartlarý da basýlmayacaðý için çevre daha az kirlenecek).
Otistik küçük kýz çocuðu 'baþka bir dünya'yla iliþkisini
Bakan'dan çok daha önce kurmuþ.

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.

ABD raporunda itiraf: Afganistan'da baþarýsýzlýk
Tony Blair'in Irak'taki birlikleri geri çekeceðini açýklamasýndan sonra Dýþiþleri
Bakaný Des Browne 1.400
askerin daha Afganistan'a
yollanacaðýný duyurdu.
Ama Afganistan'da savaþtan baþarýyla çýkýlmasý ihtimali uzak.
Uluslararasý Stratejik
Araþtýrmalar Merkezi'nin
(CSIS) bulgularý bu yönde.
Raporun baþlýðý "Kýrýlma
Noktasý". Rapor sýradan
binlerce Afganla
görüþülerek hazýrlanmýþ.
Durum giderek kötüleþiyor. Kabil hükümeti giderek
izole oluyor. Halkýn beklentileri karþýlanmamýþ.
Baþarýsýzlýðýn nedeni
ABD’nin yerleþtirdiði
kurumlar. Açýlan yeni
mahkeme salonlarý ve
polis karakollarýna raðmen
halk adaleti kabile yetkililerinden bekliyor. Çünkü

çoðunluk mahkeme masraflarýný karþýlayamýyor.
Ýþgalin gelecekteki
istikrarýný saðlamasý beklenen Afgan ordusunda bile
düzensizlik hakim.
ABD'nin saðladýðý milyarlarca dolarlýk askeri
yardým da iþe yaramýyor.

Daha fazla asker

Hayatýný tarýmla kazanan
büyük çoðunluk giderek
yoksullaþýyor ve afyon
ekimine yöneliyor.
Ýþgalden bu yana temel
hizmetler saðlanamýyor.
Kabil günde en fazla 2 saat
elektrik alabiliyor. Yine de
Afganistan'a daha çok
asker göndermeyi tek
çözüm olarak görüyorlar.
Geçen haftalarda savaþ
suçlusu ilan edilerek hapse
atýlanlara af talebiyle
sokaða çýkan 25 bin kiþinin
eylemi derhal iþgal

karþýtlýðýna dönüþtü.
Göstericiler "ABD'ye ölüm!
sloganlarý attýlar.
Direniþin ana gövdesini
Taliban'ýn oluþturuyor.
Ama giderek fazla sayýda
insan iþgal karþýtlýðýna
yöneliyor. Raporun hazýrlayýcýlarýndan Seema Patel
durumun medyada yansýtýldýðýndan çok daha
vahim olduðunu belirtiyor.
Afganistan'dan yeni
ayrýlan General Karl
Eikenberry ABD kongresinde yaptýðý konuþmada "hükümetin Afgan
halký gözünde
inandýrýcýlýðýný yitirdiðini
ve demokratik, ýlýmlý ve
kendi kendine yeten bir
devlet kurma hedefinin
sonsuza kadar ortadan
kalktýðýný" söyledi.
ABD sadece Irak'ta deðil
Afganistan'da da bataða
gömülmüþ durumda.

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 ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mü-cadele 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 emperyalizme 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 kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en militan,
en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmeli-dir. Böylesi bir parti iþçi sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere reformizmin iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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Kyoto'yu
imzala
Kyoto protokolü 1992'de
imzaya açýlan ancak
1994'te yürürlüðe giren,
2008-2012 yýllarý arasýnda
imzalayan ülkelerin sera
gazý salýnýmlarýný indirmek
üzere hazýrlanmýþ olan bir
anlaþma. Anlaþmaya göre
ortalama 5,2 oranýnda bir
indirim söz konusu ancak
AB’de bu oran %8.

Kyoto’yu
imzalamamak
dünyayý sona
götürür

Kyoto Protokolü’nü
imzalamayan ülkeler olan
ABD ve Avustralya'nýn
yanýnda Türkiye de yer
alýyor. Üstelik 1990-2004
yýllarý arasýnda sera gazý
salýnýmýný 170 milyon tondan 357 milyon tona çýkartarak dünyada 13. sýraya
yerleþti.
Bilim insanlarýnýn
dünyanýn bu gidiþatýnýn
durmasý için sera gazý
salýnýmýnýn azaltýlmasý ile
ilgili ortaya attýðý rakamlar
ilk bakýldýðýnda imkânsýz
gibi görünüyor. Rakamlar
2050 yýlýnda kadar ortalama %95 oranýnda bir azaltmaya gidilmesi gerektiði
yönünde.
Küresel ýsýnma ile ilgili
her geçen gün daha
korkunç gerçekler açýklanýyor. Kuraklýk ve susuzluk dünya için olduðu
kadar Türkiye için de ciddi
bir tehlike. Türkiye
Kyoto'yu imzalamamasý
durumunda kendi sonunu
getirmiþ olacak. Kyoto'yu
imzalamamak demek, tüm
insanlýðý tehdit eden küresel ýsýnma felaketini umursamamak, bunun için
hiçbir þey yapmamak
demek. Türkiye küresel
ýsýnmanýn ciddiyetinin
farkýna vararak Kyoto'yu
acilen imzalamalý,

yenilenebilir enerji kaynaklarý kullanýmýna geçmelidir.
Türkiye'nin Kyoto'yu
imzalamasý, yaþanacak bir
dünya kalmasý için bir
adým. Bunu böyle görmek
ve bu yönde hükümetin
üzerinde baský kurmak
gerekiyor. Önce Türkiye ve
Kyoto'yu imzalamayan
diðer ülkeler olan ABD ve
Avustralya üzerinde imzalamasý yönünde baskýlar
oluþturulmalý.
Daha sonrasýnda Kyoto
Protokolü'nün ülkeler
üzerindeki yaptýrýmlarýný
arttýrmak üzere çalýþmalý,
sera gazý salýnýmý indiriminin þu anda imkânsýz
gibi görünen %90'lý rakamlara getirilmesini saðlamalý.
Tüm bunlar bizim için
önce Türkiye'nin ve imzalamayan diðer ülkelerin
üzerinde baský oluþturmamýz durumunda
mümkün.
Tüm bunlarý yapmamýz
da mümkün. Bizler iki
yýldýr yürütülen kampanyalar ile küresel ýsýnma
gerçeðini kabul ettirdik.
Þimdi Kyoto'yu imzalamamanýn da bizim ve
yeryüzünün yaþam
hakkýný elinden almak
olduðunu ve bunu vermeyeceðimiz gösterebiliriz.
Türkiye Kyoto'yu, sanayisinin geliþtirmekte
olduðu savý ile imzalamýyor. Dünyayý yalanlarla

ABD hegemonyasýný,
AKP hükümetinin
neoliberal
politikalarýný, IMF ve
DTÖ yaptýrýmlarýný
durdurmak mümkün

ördüðü haksýz savaþlarla
zaten mahveden ABD ise
mali yükü fazla olduðundan imzalamak istemiyor.
Yenilenebilir enerjinin ve
sera gazý salýnýmlarýný
azaltmak üzere filtre kullanmanýn maliyeti ABD
için fazla, ancak Irak'ta
daha çok sivili öldürmek
üzere savaþa eklenen milyonlarca dolarlýk ek bütçe
fazla deðil.

Kyoto kazanmanýn
ilk adýmý

Türkiye ve ABD'nin
yanýnda tüm ülkelerin
Kyoto'yu imzalamasý ya da
onlara bunu imzalatmak,
ABD'nin dünya üzerinde
yaratmaya çalýþtýðý hegemonyaya bir balta daha
vurmak, Türkiye'nin ve
AKP hükümetinin uygulamaya çalýþtýðý neoliberal
politikalara bir çelme daha
atmýþ olmak, IMF ve
DTÖ'nün yeni politikalarýnýn önünü kesmek
ve en önemlisi de
inandýðýmýz baþka bir
dünyaya koca bir adým
daha yakýn olmak demek.
Bunun için Kyoto'yu
Ýmzala kampanyasýný
büyütmek, 28 Nisan ‘Baþka
Bir Enerji Mümkün’
mitingini daha büyük yapmak için uðraþmak
gerekiyor.
Bu hafta sonu dünyanýn
her yerinde milyonlarca
insan ile birlikte Irak iþgaline karþý yürüyerek ne
kadar çok olduðumuzu
gösterdik. Þimdi savaþsýz
bir dünya istemediðimiz
gibi temiz ve yaþanýlabilir
bir dünya istediðimizi
gösterme zamaný.
ABD hegemonyasýný,
AKP hükümetinin neoliberal politikalarýný, IMF ve
DTÖ yaptýrýmlarýný durdurmak mümkün.
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Irank halký
kazanacak!
17 Mart'ta Kadýköy'de,
iþgale karþý küresel
eylem için binlerce insan
buluþtu. "Dön Evine
bUSh" eyleminde binler,
Irak iþgaline öfkelerini
dillendirmekle kalmadý,
olasý bir Ýran saldýrýsýna
karþý olduklarýný da ifade
ettiler.
Eylemde, "Necef,
direniyor! Felluce
Direniyor! Baðdat
Direniyor! Irak
Direniyor!" sloganý
atýlýyor, ardýndan da hep
beraber ekleniyordu:
Irank Halký Kazanacak!
Elbette, sloganýn aslýnda
da gerçek hayatta da ne
Irank diye bir yer ne de
Irank halký diye bir halk
var. Sloganýn aslýnda
olan "Irak", eylemde bir
kaç kere söylenirken
eyleme katýlanlardan bir
kýsmý "Ýran" diye
baðýrýnca, Irank diye
duyuldu.
Bu eyleme katýlanlarýn
kafasýnýn karýþýk
olduðunu ya da "yanlýþ"
yaptýklarýný da göstermiyor.
Bugün ABD, Ýran'a
saldýrmak istiyor. Arka
bahçesi Latin
Amerika'da Bush'a kafa
tutmayan çok az
hükümet kaldý. ABD ise
Irak bataklýðýnda debelenmekte olduðundan,
dünyaya emperyal bir
güç olarak istediði
"ayarý çekme" konusunda ellerini rahatça kullanamýyor.
Küresel eylem
gününde onlarca ülkede
milyonlar sokaklarda bir
kez daha iþgale karþý
seslerini yükselttiler.
ABD'nin evindeki yangýn
ise gittikçe büyüyor. Irak
direniþi de ABD'nin
askeri gücünü yenemeyecek olsa da, askeri
olarak ellerini baðlýyor.
Necef, Felluce, Baðdat
direndikçe, ABD Tahran
halkýna saldýramýyor.
Eyleme gelenler de
kafalarý karýþtýðý için Ýran
demediler. Necef'in
direniþi ile Ýran halkýna
dönük saldýrý arasýndaki
baðý kurdular. Üstelik
bunu da Ýstanbul sokaklarýnda yaptýlar.

