sosyalist isci

www.sosyalistisci.org

DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

SAYI: 280  21 Nisan 2007  1 YTL

Darbeciler gövde gösterisi yapýyor.
Cumhurbaþkaný, genel kurmay baþkaný tehdit
ediyor. CHP-MHP darbe çaðýrýyor ama

DEMOKRASÝ
KAZANACAK

Demokrasiyi içlerine sindiremeyeneler zorluyorlar.
Baþta CHP ve MHP olmak
üzere bir dizi parti cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde ayaða
kalkmýþ durumdalar.
Her gün defalarca AKP’nin
cumhurbaþkanýný seçemeyeceðini ileri sürüyorlar. Ülkücü
MHP ise daha ileri giderek
Adnan Menderes ve Celal
Bayar’ý hatýrlatýyor ve “indirir
yargýlarýz” diyor.
Aslýnda hem CHP hem de
MHP seçimlerde yenemedikleri
ve gelecek seçimlerde de yenemeyecekleri artýk belli olan
AKP’yi ordunun devirmesini
istiyorlar.
Bu iki siyasi partiye son

zamanlarda “baðýmsýz olmasý
gereken” fakat Atatürkçü
Düþünce Derneði, ADD adlý
siyasi örgüte baðýþ yapan
Cumhurbaþkaný Sezer’de
katýldý.
Yakýnda yerini terk edecek
olan Sezer, giderayak rejim
tehdit altýnda, diyerek konuþmaya baþlayýp tehditler
yaðdýrdý. Aslýnda o da CHP ve
MHP gibi ordunun müdahalesini istiyor. Yani darbe
çaðýrýyor. Üsteliþk bu konuþmasýný Harb Akademisi’nde,
kurmay subaylara yapýyor.
Bir de Genel Kurmay Baþkaný
var. Esip gürledi. Öyle bir
üslubu var ki herþey benden
sorulur diyor. Savaþ istiyor.

Kuzey Irak’a müdahale
etmenin ne denli imkansýz
olduðunubiliyor ama topu
AKP’ye atýyor. Siyasi irade
söylesin biz girelim Irak’a
diyor ve sonra nasýl bir
cumhurbaþkaný istediklerini
tarif ediyor. AKP’li olmasýn
diyor. Tehdit ediyor.
Ama bu siyasi partilerin,
cumhurbaþkanýnýn onayladýðý
ve deðiþmesini istemedikleri
seçim sistemine göre seçilmiþ
olan AKP bütün tehditlere raðmen cumhurbaþkanýný seçecek.
Bu geliþmede “ne darbe ne
þeriat” diyerek tarafsýz kalýnamaz.
Herþeyden önce AKP þeriatçý
bir parti deðil. Onun asýl

karakteri yeni liberal olmasýdýr.
AKP’ye karþý ayaða kalkmýþ
olan bütün b u güçler AKP’nin
yeni liberal politikalarý olunca
suspus oturu-yorlar.
Özelleþtirmeleri benimsiyorlar. Saðlýðýn paralý hale getirilmesini, emeklilik haklarýnýn
budanmasýný, saðlýk ocaklarýnýn, medikolarýn kapatýlmasýný, insanlarýn evlerinden
yakapaça atýlmalýrýný benimsiyorlar. Sessiz kalýyorlar.
Oysa, AKP’ye karþý çýkýlýrken
en önemli hedef onun yeni liberal politikalarýdýr.
Demokrasiye olduðu kadarýyla
da olsa sahip çýkacaðýz. Böyle
yaparak onun geniþlemesini
saðlamaya çalýþacaðýz.

ALANLARA
ÝSTANBUL’DA
TAKSÝM’E
Reform
mücadelesini
kazanmadan
dünyayý
deðiþtiremeyiz
Özden Dönmez
Anti kapitalist hareketin olup
olmadýðý tartýþmasý bugün
herhalde sadece solla,
sosyalist solla yaptýðýmýz bir
tartýþma. Kampanyalarda,
gösterilerde bulunan ya da
bildiri daðýtýrken, stant
açarken karþýlaþtýðýmýz
insanlarda böyle bir kafa
karýþýklýðý yok.
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Antikapitalist
adaylar
Sosyalist Ýþçi
Yeni hareketin antikapitalist
adaylarý öne çýkmalý. Genç,
kadýn adaylar. Hareketin
içinden gelen adaylar. Son 45 senedir hergün sokakta
olan, her gün standlarda,
toplantýlarda, gösterilerde
yer alan, savaþa, yeni liberalizme, milliyetçiliðe ve
ýrkçýlýða, nükleer santrallara,
küresel ýsýnmaya karþý
mücadele eden adaylar
gerekli. 4-5 yýldýr parti kulislerinde deðil, sokakta olan,
bildiri daðýtan, afiþ asan,
gösteride hançeresini yýrtan
adaylara ihntiyaç var.
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2z sosyalist iþçiz sayý: 280
3 milyon
dolarcýk
Kanal Türk, ulusalcýlarýn gözde televizyon
kanallarýndan biri.
Ankara'da ki 14 Nisan
mitinginin canlý yayýný
da bunun kanýtlarýndan.
Kanal Türk'ün Genel
Yayýn Yönetmeni
Tuncay Özkan'da þaibeli
bir isim. Kanalý ele
geçirdikten sonra büyük
bir iþçi kýyýmý gerçekleþtiren Özkan, kanalýn
17 milyon dolara mal
olduðunu açýklamýþtý.
Paranýn kaynaðý
konusunda ise bir açýklama yapmamýþtý.
Kanal Türk'ün bütün
tartýþma programlarýnda, emekli generaller,
emniyetçiler, çeteciler,
CHP milletvekilleri atýp
tutuyorlar.
Bu programlarda yerlerde sürünen milliyetçi
fikirler ortalýkta dolaþýp
duruyor. Tuncay Özkan
vatan severlikte hýzýný
alamayýp katillerle dolu
bir partiye (MHP) oy
çaðrýsý yapýyor.
Bütün bunlar boþuna
deðil. Özkan sýrtýný
saðlam yerlere yaslamak
istiyor. Para kaynaklarýnýn nerede olduðunu
iyi biliyor.
Son olarak CHP'den 3
milyon dolar gibi
küçücük bir para koparttý. Deniz Baykal'da
gururla bunun doðru
olduðunu söyledi. Genel
kurmayýn yardýmda
bulunduðu sivil toplum
örgütlerinden midir bilinmez ama yakýnda
çetelerle içli dýþlý olduðu
ortaya çýkarsa bu
kanalýn þaþýrmayalým.

Emekçi
giderek
yoksullaþýyor

Birleþik Metal Ýþ'in
yaptýðý bir araþtýrmaya
göre Türkiye 2000 yýlýndan bu yana iþgücü
maliyetlerindeki yüzde
12,6'lýk azalma ile iþçilerin en fazla yoksullaþtýðý ülke oldu.
Sendikadan yapýlan
açýklamada, patronlarýn,
iþgücü maliyetlerinin
artýþý mazeretleri ile
emekçilerin en fazla
yoksullaþtýðý dönemin
ayný döneme denk
gelmesinin çarpýcý
olduðu belirtildi. 94 ve
2001 krizlerinin etkilerinin emekçilerin
üzerinden hala
hissediliyor olduðu ve
iþverenlerin bunu göz
ardý eden yanýltýcý açýklamalar yaptýðý da vurgulandý. Yapýlan açýklamalarda Küreselleþme
sürecinin emekçiyi
giderek yoksullaþtýrdýðý
ve tüm kazanýmlarý gasp
ettiði gerçeðinin göz
ardý edilmeye çalýþýldýðý
ve iþverenlerin de rekabet edebilirlik adýna
emek gücünden kýsmaya
gittikleri belirtildi.

Nokta Dergisi'ne baský
demokrasiye saldýrýdýr
Nokta Dergisi bir süre
önce, Türkiye'nin yakýn
dönemde iki darbe tehlikesi atlattýðýna dair haber
yaptý. Haberin kaynaðý,
Deniz Kuvvetleri'nin eski
komutaný olan Özden
Örnek'e ait olduðu söylenen günlüklerdi. Yaklaþýk
2000 sayfayý bulduðu
söylenen günlüklerin
darbe giriþimiyle ilgili
bölümlerini yayýnladý
Nokta dergisi.
Detaylý bilgilere sahip
olduðu görülen günlüklerin sahteliði kanýtlanamadý. Darbe giriþiminin
baþýný çektiði iddia edilen
bir isim de zamanýn
Jandarma Genel Komutaný
Orgeneral Þener Eruygur.
Þener Eruygur
demokrasiyi içine sindiremeyen Atatürkçü Düþünce
Derneði'nin (ADD) þimdiki
genel baþkaný. ADD 14
Nisan'da ki demokrasi
karþýtý gösterinin planlayýcýsý olarak öne çýktý.
Atatürkçü Düþünce
Derneði'nin çaðrýsýyla
Ankara'da Türk bayraklarý eþliðinde milliyetçi
gösteri yapýlýrken, ayný
gün ve saatlerde Kocaeli'nde türbana özgürlük
eylemi gerçekleþtirilmek
istendi. Mazlum-Der'in
örgütlediði eylem çevre
illerden gelenlerin de
katýlýmýyla 3000 kiþiye
ulaþtý.
Ýzmit Merkez bankasý

Nokta Dergisi, darbe giriþimlerinin haberinden
sonra Genel Kurmay'ýn
bazý sivil toplum örgütleriyle giriþimlerini haber
yaptý. Bu haberle, baþýnda
emekli subaylarýn ve
Susurlukçularýn olduðu
bazý derneklere Genel kurmayýn yardýmda bulunduðu açýða çýktý. Nokta
Dergisi'nin tüm bu haberlerini düþündüðümüzde,

demokrasiyi içine sindirmiþ bir ülkede darbe giriþimine bulaþanlar ve görev baþýnda olanlarla ilgili
soruþturma açýlmasý ve
yargýlanmalarý gerekirdi.
Oysa beklentiler tersi bir
seyir izledi. Savcýlar
harekete geçmekte
gecikmediler. Tabii ki darbeciler hakkýnda deðil,
bunu haber yapan Nokta
Dergisi hakkýnda. Ve süreç

Türban özgürlüðüne cop
önünde toplanan göstericiler yürüyüþe geçmek
isteyince polisin müdahalesiyle karþýlaþtýlar.
Polisin saldýrýsý sonucu
çok sayýda kiþi yaralandý.
Biber gazlarý ve panzerlerle sert bir müdahaleye
uðrayan kalabalýk tekrar
toplanarak basýn açýkla-

masýný gerçekleþtirdi.
Basýn açýklamasý esnasýnda Mazlum-Der Ýstanbul
Þube Müdürü Elif Girgin,
"Darbeciler Ankara'da
miting yapabilirken bizim
özgürlük adýna yaptýðýmýz bu eylem engellenmek istendi. Her türlü
hukuki prosedür yerine

Nokta Dergisinin kalabalýk
bir polis operasyonuyla
basýlmasý ve iþgal edilmesi
ile devam ediyor. Bir benzerinin diktatörlüklerle
yönetilen ülkelerde görüleceði bir biçimde Nokta
Dergisi kuþatýldý.
Baskýndan bir gün önce
genel Kurmay Baþkaný
Orgeneral Yaþar Büyükanýt
dergiyi zaten hedef göstermiþti. Bu hedef emniyet
teþkilatýnda karþýlýðýný
buldu ve dergi baskýný
yapýldý.
Nokta Dergisi'ne yapýlan
baskýnýn, demokrasiye
yöneltilmiþ bir saldýrý
olduðu açýkça ortada.
Gazete ve dergilerin haber
yayýnlama özgürlüðünün
hiçbir þekilde kýsýtlanmadýðý, darbecilerin
demokrasi düþmanlarýnýn
yargýlandýðý bir siyasal
ortam için ses çýkarmak
bugünün önde gelen
görevlerinden biri durumunda.
getirildiði halde keyfi bir
þekilde bize müdahale
edilmesinin amacýný
anlayamadým. Müdahaleyi kýnýyorum" dedi.
Bugün demokrasi adýna
darbe çaðrýsý yapanlarýn,
elbette türbana özgürlük
demeleri beklenemez.
Ama tutarlý demokrasi
isteyenlerin insanlarýn
giyim özgürlüðünü de
koþulsuz desteklemeleri
gerekir.

BBP’nin adaylarýný teþhir et
Hrant Dink cinayetinde
katilleri gösteren açýk
adres olan BBP'ye yeni
ilginç isimler daha katýldý.
2. Olaðanüstü kongresini
yapan BBP'de Muhsin
Yazýcýoðlu yine baþkan
seçilirken Abdullah
Çatlý'nýn kardeþi Zeki
Çatlý'da merkez kurulda
yerini aldý.
Ýlginç bir diðer isim de
eskiden güneydoðu'da
görevli olan emekli korgeneral Hasan Kundakçý.
Bu isimlerin de katýlýmý ile
tam bir katil yuvasý haline
gelen BBP kongre sýrasýnda
faþizan ve iþgalci söylem-

lerini sürdürdü. Muhsin
Yazýcýoðlu Kuzey Irak ile
ilgili tutumlarý ve
Barzani'nin açýklamalarýna
gösterilen tepkileri yetersiz
bulduðunu belirtip,
Barzani ile ilgili
'Diyarbakýr'da
yargýlanacak, infazý da
Habur'da yapýlacak' açýklamalarý ile iþgalci zihniyetlerini bir kez daha ortaya
koydular.
BBP bugün belki dikkate
alýnacak kadar büyük bir
parti deðil. Ama küçük de
olsa teþhir etmek ve
yargýlanmalarýný saðlamak
gerekir.

1 MAYIS’TA
ALANLARDA
ÝSTANBUL’DA
TAKSÝM’DEYÝZ

Sorumlular
yargýlanacak
Bundan tam 30yýl önce
1 Mayýs 1977’de on binlerce insan, iþçi bayramý
dolayýsýyla Taksim’e
doðru akmaya baþladý.
Ülkenin tüm sendikalarý
ve sol örgütler kortejler
halinde meydana
hareket etti. Meydanda
toplanan kalabalýðýn
üzerine çeþitli binalardan ateþ açýldý. Açýlan
ateþ ve çýkan izdiham
sonucu 36 kiþi yaþamýný
yitirdi.
1 Mayýs 1977 katliamý,
daha sonra gerçekleþtirilen cinayetlerin ve
katliamlarýn da
baþlangýcý oldu. Çorum,
Maraþ, Ýstanbul Üniversitesi ve Bahçelievler
katliamlarý bunlarda
bazýlarý. Bugün bu
cinayetlerin arkasýnda
hangi siyasi güçler var
biliniyor. Böylesine bir
açýklýk varken bu
cinayetleri iþleyenlerin
ortaya çýkartýlmamasý ve
yargýlanmamasý bir
gerçeklikle karþý
karþýyayýz.
Baþbakanlarýnýn “bana
saðcýlar cinayet iþliyor
dedirtemezsiniz”, “bu
ülke için kurþun atanda,
kurþun yiyen de kahramandýr” dediði, genel
kurmay baþkanýnýn,
bomba atan biri için
“tanýrým iyi çocuktur”
dediði bir ülkede bunlarýn açýða çýkmamasý
normal görünüyor. Ýþte
bu normal durumu
deðiþtirmek lazým.

Su yok
Ýstanbul'un yýllýk
su ihtiyacý 700
milyon metre küp
iken, þu an rez ervlerde 400 mily on metre küp su
bulunuyor. Ayrýca
yaðýþlarýn olacaðý na dair bir beklenti
de yok.

MERAKlitus
"Herkesin bir memleketi var, bizim gidecek yerimiz yok. Esaz
Ýstanbullu biziz be ya"
diyen Sulukule
Romanlarý kaç yýldýr
Sulukule'de yaþamaktadýr?

Almanya’da toplanacak
olan G8’e karþý küresel
hareketle birlikte sokaklarda olacaðýz
KEG:
0537 - 723 54 94

Abone olabilirsiniz

0536-3
335 10 19
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Antikapitalist adaylar
En geç altý ay belki de daha önce genel seçimler yapýlacak. Bugüne kadar ki kamuoyu yoklamalarý AKP’nin açýk ara ile bu seçimleri
kazanacaðýný gösteriyor. Ancak bu sefer AKP
geçen seçimlerde olduðu kadar rahat ve rakipsiz
deðil. 4 sene için de AKP’ye “yeni” olduðu için
oy verenler bu eðilimlerinin farkýna vardýlar ama
hala baþka bir alternatif olmadýðý için AKP’ye oy
vermeye devam edecekler.
Milliyetçilik yükseliyor diye yapýlan bütün
gürültüye raðmen MHP ve DYP’nin oylarý artmýyor. Bu iki parti hala yüzde 10 barajýnýn biraz altý
ile üstü arasýnda gidip geliyorlar.
CHP ise açýkça oy kaybediyor. Kaybettiði oylar
bir baþka siyasal akýma gitmiyor, politika dýþýna
düþüyor.
Bütün bu koþullarda sol ne yazýk ki ciddi bir
varlýk gösteremiyor. Hala son derece cýlýz
güçlere, varla yok arasýnda güçlere dayanýyor.
Kimi sol gruplar bu küçücük varlýklarýna raðmen bir güç gibi görünmeye çalýþýyor ve seçimlere dahba çok örgütlerini yeniden düzenleme,
örügütü pekiþtirme anlayýþý ile katýlýyor, katýlacak.
Kimi Türk solu örgütlenmeleri ise uzun bir
süredir yaptýklarý gib Kürt örgütlenmesinin yaný
sýra katýlacaklar, böylece kendi güçleri görünmeyecek ama Kürt örgütlenmesinin yanýnda
önemli güçlere ulaþacaklar. Bu boþ bir beklentidir.
Oysa 3 Kasým 2002 seçimlerinde sol ortak
adaylarla uzun bir kanmapanya dönemi yaþayýp
seçimlere katýlabilirdi ve mutlaka baþarýlý bir
sonuç alýrdý. Ne yazýk ki bu gerçekleþmedi. Sol
harakiri yaptý, ortaklaþamadý.
Bir sene sonra yapýlan yerel seçimlerde ise
artýk 2002 seçimlerinin havasý yoktu ve daha
geniþ bir sol cephe kurulmasýna raðmen oylar
düþtü.
Þimdi yeni bir fýrsat var. Bu defa ortak adaylarýn baþarý þansý var. Ama nasýl adaylar ve nasýl
bir kampanya sorularýný çözmek gerekir.
Her seçimde olduðu gibi klasik sol adaylar mý?
Parti, sendika, oda baþkanlarý, yaþlý eski solcular mý yoksa yeni hareketin genç yeni aktivistleri
mi aday olmalý?
Bize göre yeni hareketin antikapitalist adaylarý
öne çýkmalý. Genç, kadýn adaylar. Hareketin içinden gelen adaylar. Son 4-5 senedir hergün
sokakta olan, her gün standlarda, toplantýlarda,
gösterilerde yer alan, savaþa, yeni liberalizme,
milliyetçiliðe ve ýrkçýlýða, nükleer santrallara,
küresel ýsýnmaya karþý mücadele eden adaylar
gerekli. 4-5 yýldýr parti kulislerinde deðil, sokakta olan, bildiri daðýtan, afiþ asan, gösteride
hançeresini yýrtan adaylara ihntiyaç var.
Genç ve dinamik, genç ve kararlý, yeni hareketi
kavramýþ olan adaylara ihtiyaç var.
Baþka türlüsü yeni bir harakiri olacaktýr. Eski
solun kapalý kapýlar ardýnda oluþturacaðý birliðin sayýsýz kulislerle ve pazarlýklara dayalý
adaylarýnýn kazanma ve hareketi ileri çekme
þansý yok.

Darbeye geçit yok
28 Þubat ortamý gene karþýmýzda. hayali bir
düþmana karþý darbe çaðrýlarý yapýlýyor. Herkes
tanklarýn, Harb Okulu öðrencilerinin yürüyüþünü
bekliyor.
Geçen Cumartesi Ankara’da sokaklara çýkanlar
açýkça darbe çaðýrýyorlar.
Ancak sol bu tutuma cevap veremiyor. Çoðunluk hala 28 Þubat’ta olduðu gibi “ne darbe ne
þeriat” diyor.
Bu tutumun sonuçlarýný 28 Þubat sonrasýnda
gördük. Saldýrý sadece Refah Partisi hedef
almadý. Sol ve iþçi sýnýfý da saldýrýnýn hedefi
oldu. Bugün bir darbe öncelikle sola saldýracaktýr. Bundan kuþku duymamak gerekir. Bu
nedenle doðru sloganý yükseltmek gerekir: darbeye hayýr!
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Özgürlüðe karþý olanlar
Þenol KARAKAÞ

larýný gösterdiler.

Kime yaradý?

Hepsi arka arkaya geldi.
Önce Genelkurmay Baþkaný,
ardýndan cumhurbaþkaný
konuþtu. Darbeci bir komutanýn günlüðünü yayýnlayan
Nokta dergisi basýldý ve
didik didik arandý. Ardýndan
uzun bir süredir örgütlenen
14 Nisan "Cumhuriyet"
mitingi Ankara'da gerçekleþti.

Suç iþleyenler

Genelkurmay baþkanýnýn
konuþmasý çok uzun bir sürerdi bekleniyordu.
Cumhurbaþkanlýðý meselesine dair ordunun görüþünü
merak edenler, genelkurmayýn açýklamasýyla AKP'ye
iyi bir ders verileceðini düþünenler bu konuþmanýn
toplumsal bir gerginliðe
dönüþmesine neden oldular.
Genelkurmay baþkanýnýn
tüm konuþmasýna militarizm
ve toplumda derinleþtirilmeye çalýþýlan korkuyu okþamasý damgasýný vurdu.
Büyükanýt'a göre, Kuzey
Irak'a operasyon yapýlmalý,
Kürtler ABD'nin maþasý.
Irak'ýn üçe bölünmesi kaçýnýlmaz.
Büyükanýt, ordunun nasýl
bir cumhurbaþkaný istediðini
ise, "Sözde deðil, özde laik"
þeklinde tanýmladý. Buradan,
hýzlý gazetecilerin ve arkasýný
orduya yaslayarak politika
yapanlarýn, Recep Tayyip
Erdoðan'ýn, özde deðil sözde
laik olduðunu çýkartmasý zor
olmadý.
Büyükanýt'ýn savaþ istemesi,
daha fazla savaþ istemesi, bir
atanmýþ olarak siyasi
geliþmeler hakkýnda yorumlar yapmasýnýn ve bunu
neredeyse her aybaþýnda
yapmasýnýn suç olmasý
üzerinde fazla durulmadý.

Sen neymiþsin be
Sezer!

Büyükanýt'tan sonra sýra
Cumhurbaþkaný Sezer'in sert
konuþmasýna geldi. Sezer
neredeyse Büyükanýt'ýn araladýðý kapýyý sonuna kadar
açtý. Sezer, rejimin hiç bu
kadar iç ve dýþ tehdide
maruz kalmadýðýný söyledi.
Terörün Kuzey Irak'ta çok
büyük bir tehdit olduðunu
ve ýlýmlý Ýslam modelinin
hýzla radikal Ýslam'a dönüþeceðini söyleyerek bütün
baþlýklarda gerilimi týrmandýran bir konuþma yaptý.
Sezer sadece konuþma yapmakla kalmadý, bir de 14
Nisan mitingini örgütleyen
Atatürkçü Düþünce
Derneði'ne milyarlarca lira
para aktardý. Sezer bir yandan tarafsýzlýktan söz
ederken bir yandan da bu
kadar militan ve milliyetçi
bir örgüte hangi hakla para
aktarabiliyor? Neden insan
haklarý derneklerine deðil de
mazlumlarla dayanýþma
derneklerine deðil de bu milliyetçi örgüte para aktarabiliyor? Bunun nedeni
Sezer'in iddia ettiði gibi taraf-

Bizim cephenin çok ama çok daha büyük olduðunu görmeliyiz. Bu toplumun ezici çoðunluðu IMF politikalarýna, savaþ
politikalarýna, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý. Her kampanya
bu cepheyi daha büyük bir güçle bir araya getirecek ve ýrkçý
darbecilerin yapay birliðini daðýtacak.
sýz olmamasýdýr.

Ýlkokul öðrencilerine

Bu iki konuþma, Türkiye'de
devletin en sýk baþvurduðu
yýldýrma politikasýnýn örneklerinden. Devlet ne zaman
sýkýþsa bir iç bir de dýþ düþman yaratýr. Bir de terör
öcüsünü iþleyerek rejimin
þiddetli bir tehdit altýnda
olduðunu vurgulayarak
toplumu terörize eder. Bu
korku ortamýna bir de ayrýca
bölünme korkusunun iþlenmesi eklendiðinde devletin
yýlgýnlýk yaratma taktiði hayata geçmeye baþlar.
Bu konuþmalarýn hepsi birden suç unsuru taþýmaktadýr.
Savaþ çaðrýsý, siyasete askeri
müdahale çaðrýsý ve gerçeklerin üzerini örtmek üzere
"þeriat geliyor" yaygarasý
toplumu terörize eden
suçlardýr.
Ýlkokuldan beri her tarih
dersi kitabýnda anlatýlan
"bölünüyoruz" paranoyasýný
ordu komutanýnýn anlatmasý
ve topluma çaðrý yapmasý
suçtur. Seçilmiþler üzerinde
baský uygulamak, 12 Eylül
anayasasýný, askeri zorbalýkla
kurduklarý "demokratik"
iþleyiþe bile tahammül edememek suçtur. Kendi
yasalarýna uymayanlar, siyasi
alaný daraltmaya çalýþanlar
suç iþliyorlar.

Milliyetçiler bir arada

Hrant Dink öldürüldükten
sonra 23 Ocak'ta gerçekleþen
cenaze töreni ýrkçýlýða, milliyetçiliðe karþý büyük bir
tepkiydi. "Hepimiz

Ermeniyiz" sloganý etrafýnda
bir araya gelen on binlerce
insan devletin resmi ideolojisini de yerle bir etmiþti.
14 Nisan o günden beri
toparlanmaya çalýþanlarýn
verdiði bir yanýttýr.
"Cumhuriyeti savunuyoruz"
baþlýðýyla oldukça büyük bir
kalabalýk bir araya geldi.
Kanal Türk'ün savunduðu
gibi milyonlarca insan yoktu
ama yüz binlerce insan
ellerinde Türk bayraklarýyla
bir gösteri örgütlediler.
Bu gösteriye katýlanlarýn
hepsini birden ýrkçý olmakla,
darbe savunucu olmakla
suçlamak yanlýþ olur. Mitinge
katýlanlarýn büyük bir kesimi,
gerçekten de "þeriat geliyor"
korkusu yaþýyorlar.
Üstelik mitinge katýlanlarda, "Amerikan" düþmanlýðýyla birleþen bir çarpýk anti
emperyalist duygu da belirgindi.
Ama bu özellikler, mitinge
katýlanlarýn tümünün deðilse
bile mitingin, özgürlüklere
karþý, demokrasiye karþý
askeri vesayeti güçlendirdiði
gerçeðini gizleyemez.
Nokta dergisi basýlmýþken,
Ankara'da ellerinde bayraklarla yürüyenler
demokrasiyle ne kadar
alakasýz olduklarýný gösterdiler. Demokrasiye müdahale
anlamýný taþýyan
Büyükanýt'ýn ve Sezer'in
konuþmalarýna kayýtsýz
kalan, daha da önemlisi o
konuþmalarý mitingin
örgütlenmesinin araçlarý
olarak kullananlar, özgürlüklerle ne kadar alakasýz olduk-

Mitingin örgütlenmesinde
Atatürkçü Düþünce Derneði,
CHP, DSP, MHP aktif bir
biçimde rol aldý. Bu eylemle
laik cephenin güçlendiðini
sananlar büyük bir yanýlgý
içinde. Bu mitingle CHP'nin
güçlendiðini sananlar da
yanýlgý içindeler. Bu mitingi
kendi lehine havale edebilecek iki odak var. Öncelikle
demokrasiye karþý darbe
korkusunu yayanlar güçlendi. Toplumu asker diliyle
terörize etmek için þimdi çok
daha avantajlý bir konumdalar.
14 Nisan'dan avantajlý çýkan
ikinci odaksa faþistler.
Demokrasiye düþman milliyetçi bir kalabalýk, MHP'nin
arayýp da bulamadýðý bir
toplumsal hava yaratýr. Zaten
ýrkçý, demokrasi düþmaný
politik hatta sahip olan faþist
hareket, örgütlenmesi de
diðerlerinden güçlü olduðu
için bütün özgürlük düþmaný
süreçten en avantajlý çýkacak
partidir.
14 Nisan mitingi yapay bir
bölünmenin milliyetçi
kanadýnýn büyük gösterisiydi. Bizim baþarmamýz
gereken bu yapay bölünmeye
karþý býkmaksýzýn bir
mücadele vermektir. Þeriat
korkusunu, bölünme
korkusunu, iç ve dýþ düþman
korkusunu, terör korkusunu
yayanlar, milliyetçi neo liberallerdir.
Bu cephe, temelleri kumdan
oluþan bir cephedir. 23
Ocak'ta Hrant Dink'in
cenazesi bu temellerin ne
kadar zayýf olduðunu bu
cephede yarattýðý büyük
kýrýlmayla gösterdi. Þimdi
mücadeleye devam etme
zamanýdýr. Mücadele, bu
yapay bölünmeyi çok hýzla
daðýtacaktýr. Gerçek sorunlar
öne çýktýðý sürece, laik-þeriatçý bölünmesinin sahte bir
bölünme olduðu daha net bir
biçimde görülecek.
Bu yüzden ABD'nin Irak
iþgaline karþý çýkmak çok
önemli ve somuttur.
Bu yüzden iklim deðiþimine
karþý çýkmak çok önemli ve
somuttur.
Bu yüzden nükleer
santrallere karþý çýkmak çok
önemli ve somuttur.
Bu yüzden saðlýkta yýkým
yasasýna karþý çýkmak çok
önemlidir. "Medikolarýmý
vermiyorum" kampanyasý,
"Ýncirlik kapatýlsýn" kampanyasý, haklarýn kardeþliði
vurgusu, "ýrkçýlýða dur
de"mek bu yüzden çok
önemlidir.
Bizim cephenin çok ama
çok daha büyük olduðunu
görmeliyiz. Bu toplumun
ezici çoðunluðu IMF politikalarýna, savaþ politikalarýna, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe
karþý. Her kampanya bu
cepheyi daha büyük bir güçle
bir araya getirecek ve ýrkçý
darbecilerin yapay birliðini
daðýtacak.
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Baþka bir dünyayý kurarken

Hareketin örgü
Elde edilen her kazanýmla egemen
sýnýflar teþhir oluyor, biz de gündelik
hayatýmýzda rahatlamalar yaþýyoruz

Meltem ORAL
Cengiz ALÐAN
Sosyalist Ýþçi uzun
zamandýr küresel ýsýnma
tehlikesine dikkat çekiyor.
Okurlarýný ýsýnmaya karþý
eyleme çaðýrýyor. Çünkü
bu konunun güncel öneminin farkýnda. Eðer küresel
ýsýnmayý durduramazsak,
örneðin Türkiye'ye Kyoto
Protokolü'nü imzalatmakla
iþe baþlayamazsak dünyanýn yok oluþa doðru hýzla
sürükleneceðini biliyor.
Kimi solcularýn pek de
ciddiye almadýðý, klasik
yaklaþýmla sorunun
çözümünü devrime havale
ettiði küresel ýsýnmaya
karþý mücadele etmenin
önemi aslýnda çok açýk.
Eðer küresel ýsýnmayý durduramazsak üzerinde
devrim yapabileceðimiz bir
dünya kalmayacak.

Bu bir reform
mücadelesi

Sosyalistler çeþitli konularda kampanyalar yaparlar. Halkýn gündemini iþgal eden konularda somut
talepler ileri sürerek kampanyalar üretirler. Kampanya ekmek fiyatlarýnýn
artýþýný engellemek üzerine
de olabilir, cumhurbaþkanýný halkýn seçmesi
üzerine de; sendika hakký
için de kampanya yapýlýr,
maaþ zammý için de.
Küresel ýsýnma bu ve benzeri somut sorunlardan
farklý deðil. Çok tehlikeli

Irkçýlýða DurDe
Yakýn zamanda kurulan
bu giriþim hýzlý bir geliþme
gösterdi. Henüz kendisini
kamuoyuna ilan etmeden
birkaç eyleme katýlan
DurDe'ye çok sayýda kiþi
ve kurum destek vermeye
baþladý. Örneðin
Ankara'da geçen hafta
yapýlan kuruluþ toplantýsýna aralarýnda Baskýn Oran
gibi aydýnlarýn ve çeþitli
öðretim görevlilerinin de
bulunduðu 45 kiþi katýldý.
Çok verimli tartýþmalarýn
sonunda Ankara DurDe
kuruldu.
DurDe, somut bir tehlikeye dikkat çekmek için,
Hrant cinayetinin hemen
ardýndan kuruldu. Diðer
kampanyalardan farklý
olarak derhal sokaða çýkmanýn önemini anlattý ve
çýktý. Bu sayede kolayca
görünür hale geldi.
Aralarýnda Kerem
Kabadayý, Zeynep Casalini,
Baskýn Oran, Taner Öngür,
Ercan Karakaþ, Önder
Çakar, Aydýn Cýngý, Zeynep
Gambetti gibi aydýn ve
sanatçýlarýn da bulunduðu
yüzlerce insan daha baþtan desteðini açýkladý.
Darbe çaðrýcýlarýnýn, Kürt
düþmanlarýnýn, 'Ermeni'yi
öldürdüm!' diyenlerin, 14
Nisan'da bayrak sallayanlarýn, her türden milliyetçinin karþýsýnda
demokrasi ve özgürlük
isteyenlerin, ýrkçýlýktan,
milliyetçilikten bunalanlarýn sesi olma hedefiyle
ortaya çýkan DurDe giriþimi de sokak kampanyalarýnýn baþarýlý olabileceðini gösteren bir örnek.

bir gerçek olarak karþýmýzda dikiliyor. Bu sorunun
çözümünü devrimden sonraya ertelememiz mümkün
deðil. Zaten yanlýþ da.
Reformlar için verilen
gündelik mücadele
devrimci mücadelenin en
önemli parçasý. Her
mücadelenin siyasi iktidarý
almayý hedeflemesi beklenemez. Haklarýmýz için
verdiðimiz gündelik
mücadele her þeyden önce
bizi eðitiyor. Kitlelerle
buluþmamýzýn aracým
oluyor. Onlarla kuracaðýmýz baðlarý
güçlendiriyor, nasýl bir dil
kullanacaðýmýzý öðretiyor.
Bir yandan da bað kurduðumuz yýðýnla insanýn
kendine güveni artýyor.
Yüzyýllardýr tepeden
yönetilen ve bunun böyle
olmasý gerektiðine inanmýþ
insanlar, aslýnda kendilerinin de bir þeyler yapabileceðini, yönetenlere
anlatýldýðý kadar da gerek
olmadýðýný görüyor. Ayrýca
elde edilen her kazanýmla
egemen sýnýflar teþhir oluyor, biz de gündelik hayatýmýzda rahatlamalar
yaþýyoruz.
Örneðin 301. Madde'nin
kalkmasýný saðlasak pek
çok yazar bize gerçekleri
daha rahat anlatabilecek.
Ya da standlar için polisten
izin alma zorunluluðunu
kaldýrsak her bir stand için
emniyet müdürlüðüne
gitme eziyetinden kurtulacaðýz.

Toplantýlarda ve gün içinde adýný sýkça aðzýmýza aldýðýmýz
'kampanya' kelimesi hareketi
nasýl etkiliyor diye bir soru sormak gerektiði-nin önemli
olduðu açýk. Peki nedir bu kampanyalarýn kerameti?
Þöyle bir dönüp arkamýza baktýðýmýzda sadece örneklerinden
ders çýkarýlacak ama birebir
hayata geçirilmesi halinde baþka
bir dünyayý mümkün kýlamayacak bir sol anlayýþý görmek çok
zor deðil. Umudunu yitirmiþ ve
yerinde sayan çünkü elinde
yalan yanlýþ teoriden baþka bir
þey olmayan, yüzünü hayata ve
sokaða döndüremeyen bir
geleneðin elinde þekillenmekten

Bu hareket yeni solu oluþturacak
çok uzak bir dünyayý yeni baþtan var etmek için kampanyalar
önemlidir. Çünkü yapýlan her
kampanya sokakta olan herkesi
harekete geçirmek ve baþka bir
rahatsýzlýðý ortaya çýkarmak için
atýlan çok büyük ve önemli bir
adýmdýr. Bunun en yakýn
zamandaki örneði dört yýl önce
Bush'un ve onun yandaþlarýnýn
kan isteðiyle baþlayan, yaný
baþýmýzda tüyleri diken diken
eden ýrak iþgalinin sona ermesini ve barýþý talep eden savaþ
karþýtý harekettir. Bu harekete

öyle ya da böyle dahil olan
insanlarýn yan yana gelmesi
beklenmeyen yüksek bir çýðlýða
dönüþtü.
Ýþgal sona erdi mi hayýr. O
zaman bu hareket ne getirdi
diye bir soru daha eklendi
kafamýza. 80 lerden bu yana
caný çok yanmýþ ve sýrtýný
sosyalizme çevirmiþ bir kuþaðýn
arkasýndan bambaþka bir umut
inþa etmiþtir. Bu en büyük
kazancýmýz oldu. Vaktiyle baþka
düþünceler savunan, çatalýn bir
aðzýndan diðer aðzýna doðru

yol alan bir önceki kuþak aþaðýdan sosyalizmi bu kadar aktif
olmayan bir dönemle hayata
geçirmeye çalýþmaktadýr. Ancak
içinde bulunduðumuz süreç
gençlerin, sürdürülen kampanyalarýn varlýðý sayesinde tanýnmakta ve isyaný ortaya çýkarmaktadýr. Savaþ karþýtý
yürüyüþlerde türbanlý kadýnlarýn olduðunu görmek solu hep
dinlemiþ ve ürkek olan yeni
kuþaðýn özgürlük anlayýþýyla
örtüþmektedir. Ýnsanlarýn
özlemini duyduðu özgürlük ve

baþka bir dünya bütün kimliklerden arýnarak yaratýlan bir
anlayýþla mümkündür. Geçmiþe
geleneksel baðlarla baðlý olan
solun apolitik diye adlandýrdýðý
kuþaðýn bu hareketin içinde
evrilerek yeni solu oluþturacaðýný görmemek aptallýk olur.
Ýþte tam da bu yüzden, genç
aktivist kuþak deneyimlerinden
yola çýkan zihniyetin tortularýný
yok etmek için heyecanýný
yitirmeden kampanyalara
sarýlarak yol almalýdýr. Hali
hazýrda duran küresel ýsýnma,
Medikomu Vermiyorum kampanyalarýnda çýkaracaðýmýz ses
çok iyi bir baþlangýç olabilir!
Iremnur Aksu
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ütlenmesi
KEG kapitalizmi teþhir ediyor
Baþka bir dünyanýn
kurulmasý için mücadele
ettiðimiz alanlardan biri de
reformlar. Hükümetlere,
çok uluslu þirketlere, savaþ
çýðýrtkanlýðý yapanlara
karþý küresel çapta yapýlan
kampanyalarda elde edilen
kazanýmlar bu mücadelenin kazanýmlarýdýr.
Saðlýk hakkýmýzý elimizden almak isteyen, bizleri
kýtlýða, susuzluða mahkum
eden, enerji politikalarýyla
hayatlarýmýzý tehlikeye
sokan hükümetlere, kar
hýrsý yüzünden milyonlarca insanýn en temel hakký
olan yaþama, beslenme,
barýnma haklarýnýn gasp
edilmesine aldýrmayan þirketlere, neoliberal politikalara karþý ezilenlerin
sesini duyuracak olan
sokakta varolan, büyüyen
örgütlenmelerdir.
Otuz yýl içerisinde tüm
dünyayý susuz býrakacak,
kuraklýða, kýtlýða sebep
olacak, bir çok canlý türünü
sona erdirecek olan küresel
iklim deðiþikliðinin önlenmesi için atýlmasý gereken
ilk adým Kyoto
Protokolü'nün imzalanmasýdýr. Ardýndan, imzalayan hükümetlerin sera
gazý salýnýmlarýný en aza
indirgemeleri, alternatif
enerji kaynaklarýna
yönelmeleri vb. uygulamalarla bu protokolün
þartlarýný yerine getirmeleri
gerekmektedir. ABD,
Avusturalya, Türkiye gibi

Kyoto'yu imzalamayan
ülkeler derhal protokolü
imzalayýp, küresel ýsýnmanýn en önemli sebebinin
sanayileþme sevdalarý
olduðunu kabul etmelidir.
Nükleer enerji yalanlarýna
son vererek güneþ, dalga,
rüzgar enerjisi gibi
yenilenebilir kaynaklardan
enerji üretmelidir.
Hükümetlere bunun için
baský yapýlmalýdýr.
Genel Saðlýk Sigortasý
(GSS) yasasý uygulamaya
geçerse Aile Hekimliði
palavrasýyla saðlýk ocaklarýmýz, medikolarýmýz
kapatýlacak. Paran kadar
saðlýk anlayýþý gelecek. Bu
yasanýn geçmemesi için
mücadele edilmelidir.
Neoliberal politikalarý

uygulayan sekiz ülkenin
baþkaný bu sisteme daha
iyi nasýl hizmet edebileceklerini, insanlýðý nasýl daha
fazla yoksul býrakabileceklerini nasýl yeni pazarlar
elde edebileceklerini
konuþmak için toplanýyor.
Temmuzda yapýlacak olan
G8 toplantýlarýna karþý
sokaktakilerin sesi yükselmelidir.
Transseksüellere,
lezbiyenlere, gaylere,
biseksüellere tahammül
edemeyen bu sistem her
fýrsatta eziyor, yaþama
alaný býrakmýyor. Toplum
tarafýndan ötekileþmelerini,
yadýrganmalarýný saðlýyor.
Ýnsanlarýn cinsel tercihlerinden dolayý yadýrganmadýðý bir dünya için

mücadele edilmeli.
Küresel Eylem Grubu
(KEG) kapitalizmin eseri
olan bu uygulamalara
karþý sokakta kampanya
yapýyor. Her hafta yapýlan
toplantýlarda her birey
kendi fikirlerini özgürce
dile getirebiliyor. Bu
toplantýlarda eylem kararlarý alýnýyor, nasýl
mücadele edilmesi gerektiðinden nerede stand
açýlacaðýna kadar her türlü
konu tartýþýlýyor, söyleþiler,
paneller örgütleniyor.
Broþürlerin, rozetlerin
hazýrlanýp basýlmasýný bu
toplantýlara katýlanlar
hallediyor. KEG sokaklarda açtýðý standlarla kapitalizmi teþhir ediyor ve insanlarý mücadeleye çaðýrýyor.

Sosyalistlerin rolü

Küresel eylemin önemi

Reformlar mücadelesi
sýrasýnda en tutarlý talepleri sosyalistlerin
savunmasý kaçýnýlmazdýr. Siyasi parti
olmayan çeþitli grup ve
kurumlar da elbette
mücadelenin önemli
bileþenleridir. Ama
mücadeleyi daha ileriye
taþýyabilecek, sorunun
aslýnda var olan siyasi
iktidarla, kurulu sistemle ilgili olduðunu anlatabilecek olanlar bir

Kapitalizm küre çapýnda
bir sistem. Yarattýðý bütün
sorunlar küresel çapta.
Örneðin küresel ýsýnmanýn
en büyük sorumlularý küresel büyük þirketler. Isýnma bütün dünyayý tehdit
ediyor. Dolayýsýyla ona
karþý mücadele de küresel
çapta olmak zorunda.
Savaþ karþýtý hareket Irak
içinde sýnýrlý kalamazdý,
kalmadý da. Türkiye'yi de
etkiledi. Bu yüzden 1
Mart'ta sokaða çýkýp tezkerenin geçmesini engellemek bize düþtü. ABD'de

devrimci partide
örgütlenmiþ olan sosyalistlerdir.
Büyük resmi en kolay
onlar açýk seçik hale
getirebilir. Bu, sosyalistlerin en zeki, en akýllý
olmalarýndan deðil, yýllardýr benzer mücadeleler içinde yer almýþ ve
tarihsel deneyimlerin de
bilgisine sahip
olmalarýndan, bu bilgiyi
güncel olaylara baðlayabilmelerinden ileri gelir.

yüz binler, Ýspanya, Ýtalya
ve Ýngiltere'de milyonlar
ayný savaþa karþý sokaða
çýkmasalardý, tek baþýna
bizim sokaða çýkmamýz da
bir iþe yaramazdý. Zaten
güçlü olan devletlere karþý
kendi halklarý mücadele
etmeselerdi, kendi
hükümetlerinin iþini zorlaþtýrmasalardý, dev bir
askeri aygýta karþý direnen
Iraklý direniþçiler her þeyden önce moralden yoksun
kalýrdý. "Küresel düþün,
yerel davran" sloganý bu
nedenle çok doðru

GÖRÜÞ
Baþka bir dünya için
baðýmsýz adaylar
Avrupa'nýn birçok ülkesinde yeni sol oluþumlarýn
ortaya çýkmýþ olmasýnýn ve bunlarýn çok kýsa zamanda
ciddice parlamenter baþarýlar kazanmasýnýn iki temel
nedeni var.
Birinci neden, beþ yýlý aþkýn süredir dünyanýn her
yanýnda neoliberalizmi sorgulayan ve etkilerine karþý
mücadele eden yeni bir hareketin yükseliyor olmasý.
"Neoliberalizm" kavramýný tanýmlamak ve yeni
hareketin tam olarak nasýl bir þey olduðunu tartýþmak
elbet önemlidir, fakat ayrýntýlarýný bir yana býrakýrsak,
"çokuluslu þirketlerin egemenliði"ne, "dizginsiz kapitalizm"e, "piyasanýn hükümranlýðý"na (yani kimilerinin "küreselleþme" dediði þeye) karþý yeni bir
"hava", yeni bir hareketlenme, yeni bir mücadelecilik
olduðu açýk. Ve bu hareketin geleneksel iþçi sýnýfý
hareketleri (komünist ve sosyal demokrat partiler)
tarafýndan yaratýlmadýðý ve yönlendirilmediði, bu partilerle iliþkisi olmayan yeni bir kuþaktan oluþtuðu da
açýk. Yeni sol oluþumlarý, bu yeni hareketin yarattýðý
ortam doðurdu; rüzgârlarýný bu ortamdan alýyorlar,
yeni hareketin üzerinde yükselebildikleri ölçüde
baþarýlý oluyorlar.
Ýkinci neden, neoliberalizme karþý bir hareket yükselirken bundan yararlanmasý, bunu saflarýna katmasý
beklenebilecek sosyal demokrat partilerin, neoliberalizmi tümüyle benimsemiþ olmasý ve dolayýsýyla
siyaset meydanýnda büyük bir boþluk býrakmalarý idi.
(Ýngiltere özelinde, sosyal demokrat hükümet bir de
Irak savaþýna katýlýnca soldaki boþluk iyice çarpýcý
oldu).
Kýsacasý, yeni bir kuþak, yeni bir direniþ ve
mücadele dalgasý yükselirken, geleneksel sol partiler
görev yerini terkediyor, neoliberalizmi kucaklayýp
savaþa gidiyordu. Yeni sol oluþumlar bu boþluðu
doldurmak, yeni hareketin sesi ve siyasi ifadesi
olmak amacýyla ortaya çýktý.
Gelelim Türkiye'ye. Yukarýdaki tabloyla herhangi bir
benzerlik var mý?
Sadece bu köþe yazýsýný deðil, bu sayfalarýn tümünü
dolduracak kadar çok sayýda kampanya, giriþim, yerel
örgütlenme ve STK'nýn bulunduðu, 1 Mart 2003
tezkere gösterisinden Hrant Dink'in cenazesine,
halkýn kanýna dokunan pek çok eylemin on binleri,
yüz binleri seferber edebildiði bir dönemde yaþýyoruz.
Ya geleneksel sol? Sosyal demokrat parti ülkedeki
belki de en saðcý, en gerici parti haline geldi. CHP'nin
solundaki sol partiler ise, nedenlerini burada tartýþmayalým ama, belli ki, kitlesel talepler ve hareketliliklerle iliþki kurabilmekten, bu hareketlilikleri oluþturan
yeni kuþaðý etkilemekten, saflarýna katabilmekten
hemen hemen tümüyle aciz.
Kýsacasý, Türkiye'de genel durum ana hatlarýyla
Avrupa'dakinden farklý deðil. Deðiþim isteyen, baþka
bir dünya özleyen, hareketli yeni bir kuþak ve solda
büyük bir boþluk var.
Genel seçimlerde çýkarýlmasý tartýþýlan baðýmsýz
adaylarý bu çerçeve içinde düþünmek gerek. Bunun
en önemli anlamý þu: Baðýmsýz adaylar, her biri
baþarýsýz, moralsiz, kitlelerden uzak olan bir dizi sol
partinin, adeta yenilgiyi kabullenircesine,
"Seçimlerde hiçbirimiz varlýk gösteremiyoruz, bari bir
araya gelelim de rezil olmayalým" demesinin bir
sonucu olmamalý. Yani çaresizlikten kaynaklanan
göstermelik bir giriþim olmamalý.
Aksine, baðýmsýz adaylar yeni bir ortamdan kaynaklanan, bu yeni ortama uygun, yeni bir fýrsatý
deðerlendirmek amacýyla atýlan, mevcut partilerin çok
ötesine geçen bir adým olmalý. Aksi taktirde pek bir
þey deðiþmeyecek.
Mevcut partilerin kendi adaylarý nasýl hiç kimseyi
heyecanlandýrmýyorsa, bu partilerin kapalý kapýlar
ardýnda yapacaðý pazarlýklar sonucunda ortaya çýkan
adaylar da kimseye bir þey ifade etmeyecektir. Önemli olan, baðýmsýz adaylarýn, kendi küçük partilerimizi
çok aþan kitlelerin katýlýmýyla saptanmasý, bu kitleleri
temsil etmesi, harekete geçirmesi.

Roni Margulies
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Reform mücadelesini kazanmadan
dünyayý deðiþtiremeyiz

Akhisar’da
Antikapitalist Forum
8 Nisan’da yapýlan
Antikapitalist Forum’da
milliyetçilik, kapitalizm
küresel ýsýnmayý durdurabilir mi, antikapitalist hareket ve yeni sol
tartýþýldý. Ýstanbul ve
Ýzmir'den yoldaþlarýn
panelist olduðu toplantýlar iyi geçti. Hrant Dink'i
katleden faþistlere,
301'cilere ve milliyetçi
sola karþý enternasyonalist ve antikapitalist hareketin büyümesi gerektiði
vurgulandý.
Küresel ýsýnma konusunda; savaþa milyonlarca dolar harcayan ama
Kyoto Protokol'ü konusunda hiçbir adým atmayan ABD’nin rolü vurgulandý. Son 15 yýl içinde
sera gazý salýnýmýný en
fazla arttýran Türkiye’nin
Kyoto'yu imzalamasý için
standlar açmak ve önümüzdeki 28 Nisan’da

Özden DÖNMEZ
Anti kapitalist hareketin
olup olmadýðý tartýþmasý
bugün herhalde sadece
solla, sosyalist solla yaptýðýmýz bir tartýþma.
Kampanyalarda, gösterilerde bulunan ya da bildiri
daðýtýrken, stant açarken
karþýlaþtýðýmýz insanlarda
böyle bir kafa karýþýklýðý
yok.
1999 Seattle'dan beri
yepyeni bir dönem yaþýyoruz. Yepyeni güçler
harekete katýlýyor. Bu
güçlerin, bu güçlerin
örgütlenmesinin önünü
açmak son derece önemli.
DSÝP (Devrimci Sosyalist
Ýþçi Partisi) 1999 Seattle'a
kadar teorik görüþlerinin
etrafýnda örgütlendi.
Bugün baþka bir süreç
içindeyiz. Bu baþka süreç
terorik görüþlerimizden
vazgeçtiðimiz anlamýna
gelmiyor elbette. Hatta
tam tersine o teorik
görüþlerden yola çýkarak,
ayný geleneðe yaslanarak
örgütlenme biçimimizi
deðiþtirdik.
Hareketin en önemli sloganlarýndan biri "baþka
bir dünya mümkün". Bu
sloganý, içeriðini görmezden gelmek, bu hareketin
dýþýnda olmaya çalýþmak
savunduðumuz devrimci
geleneðin de dýþýnda yer
almak demek.
Marks'a, Rosa'ya, Lenin'e, Troçki'ye yaslanan
devrimci geleneðe sahip
çýkmasaydýk, hareketin
örgütlenmesiyle ilgilenmezdik.
Parti iktidarý anlatan bir
örgüt hareketin çýkarýyla
ilgilenemez.
Stalin'in sola mirasý olan
"anavatan savunmasý
önemlidir" diyenler ýrkçýlýk karþýtý iþ yapamaz,
Hrant cenazesi örgütleyemez, dýþýnda kalýr.
Parlamento dýþýnda
çözüm göremeyen bir sol,
neo-liberal saldýrýlara
karþý gelemez.
Umutsuzdur, genel
saðlýk sigortasýnýn sokaklarda, iþyerlerinde durdurulabileceðine inanmaz.
Anti emperyalizmi anti
kapitalizmden yoksun
olan sol savaþa karþý çýkamaz. Çýksa da karþýsýna
Musul - Kerkük sorunu,
Kürt sorunu çýktýðýnda
savaþ karþýtlýðýný býrakýr.
Afallar çünkü milliyetçidir. Kafasý karýþýr, iþ
yapamaz.
Reformlarýn (küçücük
de olsa) kazanýlmasýnýn
önemsiz olduðunu düþünen, meselenin "devrimcilerle" iktidar arasýnda
olduðunu düþünenler,
"Küresel ýsýnmayý durdurun" gibi kampanyalarý
küçük görür.

okurlardan
yapýlan Baþka bir enerji
mümkün mitingine katýlmak gerektiði konuþuldu.
Antikapitalist hareket
ve yeni solun tartýþýldýðý
toplantýda 1999 Seatle'da
antikapitalist hareketin
doðusu, Nice, Prag ve
diðer þehirlerde yapýlan
(dtö) (G8) toplantýlarýný
bloke eden baþka bir
dünyayý kurmak isteyenlerin mücadeleleri,
Türkiye'de 1 Mart savaþ
karþýtlarýnn kazanýmlarý
anlatýldý.
Bundan sonra, savaþa,
militarizme, milliyetçiliðe, çok uluslu þirketlere
karþý uluslar arasý Antikapitalist mücadelenin
sesinin daha yüksek olmasý gerektiði belirtildi.
Kapitalizmin karþýsýnda
küresel mücadele þart;
'baþka bir dünya' böyle
kurulacak.
Cemal Uçar

Ortaköy’de KEG standý
Gelenek duygusal bir
bað deðil, dünyayý açýklamak, tutum alabilmek
için basit bir kýlavuzdur.
Bugün hareketin içinde
yer alan genç, dinamik
insanlar solun stalinizm
geleneðinden, hareketi
geriye çeken fikirlerden
uzak olduðu için
örgütlenebilme, dünyayý
deðiþtirebilme gücüne
sahip.
Seattle'da yeþeren birleþik, kararlý, genç, dinamik, güçlü, enternasyonalist olan bu hareketi
görmeyen, anlamayan,
küçük gören sol gelenek
bunun dýþýnda kaldý, kalmayý tercih etti.
Arkasýndan daha da
büyüyerek gelen 15 Þubat
2003 savaþ karþýtý eylemlerin de dýþýnda kaldý.
Fransa'da CPU yasasýný
geri püskürten öðrencileri
ve iþçi sýnýfýný anlamadý.
Barýþarock'ta buluuþan 80
bin kiþiyi eðlenmeye gelen apolitik insanlar olarak gördü. Eðlenerek,
zýplayarak, þarký söyleyerek dünyanýn
deðiþmeyeceðini anlattý.
Üstelik haraket sadece
eðlenmiyor, tartýþýyor da.
Savaþ karþýtlarý 17 Mart'ta
savaþ karþýtý gösteriyi
örgütlerken Türkiye'nin
çeþitli yerlerinde 100
günde 100 toplantý yaptý.
Liselerde, üniversitelerde
küresel ýsýnmayý nasýl
durdururuz toplantýlarý
yapýlýyor. Hareket, dünyanýn dört bir tarafýndan
toplanýp Sosyal Forumlar
örgütlüyor. Sosyal Forumlarda binlerce insan
bir araya gelerek yüzlerce
toplantý yapýyor. Tabi ki
anti-kapitalist hareket

içinde de bir tartýþma
sürüyor. Hareketi ileriye
götürecek, kazandýracak
olan fikirler kendisini
ifade etme fýrsatý buluyor.
Savaþ karþýtý hareketin
içinde "Ne Sam ne Saddam" anlayýþý yenilmeseydi kocaman bir savaþ
karþýtý hareket inþa edilemezdi. Floransa'da Avrupa Sosyal Forumu'nda
savaþ karþýtlýðý önemlidir,
ana vurgu savaþ olmalýdýr
diyenler kazanmasaydý,
15 milyon insanýn katýldýðý, 15 Þubat 2003'teki
savaþ karþýtý gösteri olurdu belki ama küçük olurdu. Siyasal islamla iþ yapmak gerekir tartýþmasýnda
ufacýk da olsa bir adým
atamasaydýk savaþ karþýtý
hareket cýlýz kalýrdý, belki
1 Mart gerçekleþmezdi.
Hareketin tartýþmaya
ihtiyacý olduðu gibi kendisini ifade edebilecek bir
siyasi örgütlenmeye de
ihtiyacý var. Bu dar,
küçük bir sol parti deðil,
Ýngiltere'de Respect'le,
Fransa'da AB anayasasýný
püskürten örgütlenmeyle
kendini gösteriyor.
Türkiye'de de böyle bir
ihtiyaç olduðunu görmek
için Hrant'ýn cenazesine,
savaþ karþýtý harekete,
KEG'in çeþitli kampanyalarýna, GSS karþýtý
kampanyalara bakmak
yeterli. Yeni sol buralardan doðacak, solun ittifakýyla deðil..
Biz harekete bakýp umut
anlattýkça, hiçbirþey
deðiþmez diyenler, anlattýðýnýz ütopya diyenler
yaþadýðýmýz dünyanýn
ütopik olmadýðýný görmüyorlar.
Dünyanýn bütün kay-

naklarý dünya nüfusunun
6 katýný doyurabilecekken, 1,5 milyar insan
açlýk çekiyor. Bu mu
gerçek olan.
Tamamen petrol þirketlerinin CEO'larý, Bush ve
kabinesi istiyor diye
Irak'ta son 4 senede 1
milyon insan öldü. Bu
ütopik deðil mi?
Türkiye'de kaynaklar
silahlý kuvvetlere, yeni
silah ihalelerine aktarýlýrken saðlýk paralý hale
getiriliyor. Bu ütopik
deðil mi?
Kârlarýna kar katmak
için dünyayý kirleten sanayi, dünyanýn ömrünün
10-20 yýl kalmasýný saðladý. Bu ütopik deðil mi?
Zaten bizim olan, bizim
ürettiðimiz, hizmetini
verdiðimiz suya, elektriðe, ulaþýma vs. çýlgýnlar
gibi para ödememiz
ütopik deðil mi?
Yaþadýðýmýz dünyanýn
çirkin, uçuk ve ütopik
olduðunu düþünmüyor
musunuz?
Latin Amerika'da suyun
özelleþtirmesini durdurdular. Irak'ta ABD sýkýþtý,
Fransa'da neo-liberal
yasayý püskürttüler,
Lübnan'dan Ýsrail'i kovdular. Kötü ütopyadan
biraz daha uzaklaþýldý.
Küçücük reformlar
büyük deðiþimlerin
önünü açacak. Bu reformlarý için uðraþmadan
dünyayý deðiþtirmek
mümkü deðil.
Bu adýmý büyütmek,
bambaþka, gerçek bir
dünya kurmak hareketi
anlamak, beraber tartýþmak, onu örgütlemek,
örgütlenmesinin önünü
açmakla mümkün.

8 Nisan Pazar günü 11 kiþi ile Ortaköy'de stand
açtýk. Ortaköy sahiline gelen herkese bildiri daðýtmýþ
ve 28 Nisan duyurumuzu yapmýþ olduk. Çevredeki
insanlardan, yemek, taký standlarýnda çalýþanlardan
da destek gördük. Bir sürü billdiri daðýttýk, rozet sattýk ve onlarca kiþiden iletiþim bilgisi aldýk. Standta
Fatih Belediyesi - Çevre Komisyonu ile de iletiþime
geçtik. Belediyede küresel ýsýnma ile ilgili söyleþi,
toplantý düzenlemek istediklerini söylediler. Standý
kapattýktan sonra Ortaköy'den Beþiktaþ'a yürürken de
her iki tarafta kaldýrýmdan geçenlere, yolda da trafikte
duran taþýtlara bildiri daðýtmaya devam ettik. Ýklim
deðiþkliðine, nükleere karþý mücadelemiz bu kadar
meþru durumdayken daha çok stand açmalý, daha çok
bildiri daðýtmalýyýz; hali hazýrda destekleyen insanlarýn 28 Nisan'a gelmesini saðlamalýyýz.

301: Bir hukuk þaheseri
Kanunkoyucunun
Elkitabý olsaydý, ilk maddesi "Yasalar, toplumun
genelini ilgilendiren
metinlerdir" olurdu herhalde.
Neyse ki Türkiye'de
yaþayan insanlarýn farklý
etnik kökenlerden geldiðini, dillerinin, kültürlerinin renkli bir mozaiði
oluþturduðunu bilen,
içgüdüsel olarak bu ilkeyi
bilerek doðuyor.
Öyle olmasaydý þöyle
bir ceza maddesi düzenlenir miydi: "Türklüðü,
Cumhuriyeti veya
TBMM’ni alenen aþaðýlayan kiþi, altý aydan üç
yýla kadar hapis cezasý ile
cezalandýrýlýr."
Kadim yasakoyucularýmýzýn sadece bu ilkeyi
uygulayýp ettikleri yemini çiðneyeceðini mi sandýnýz?
Mesela, "yasalar, insan
haklarýna saygýlý olmalý
ve evrensel deðerleri
korumalýdýr" ilkesi.
Bahsettiðimiz kanun
maddesinin numarasý
301. Ýþte baþka ülkelerin
ibretle baktýðý ve yasalarýný gerekçelendirirken

oluþturamadýklarý hukuk
þaheseri:
"Maddede geçen
Türklük deyiminden
maksat, dünyanýn
neresinde yaþarsa
yaþasýnlar Türklere has
müþterek kültürün ortaya
çýkardýðý ortak varlýk
anlaþýlýr. Bu varlýk Türk
Milleti kavramýndan
geniþtir ve Türkiye dýþýnda yaþayan ve ayný
kültürün iþtirakçileri olan
toplumlarý da kapsar.
Cumhuriyet deyiminden,
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti anlaþýlmalýdýr."
Bu metin, yasakoyucuyu enternasyonal veya
çoðulcu olmamakla suçlayanlarýn yüzüne bir tokat
gibi iniyor.
Türk gibi yaþayan veya
Türk kültürüne iþtirakçi
uzakta yaþayan bir
Eskimo'ya hakaret
edilmesinin dahi önüne
geçmek isteyen bir yasa
maddesini takdirle
karþýlamamak olanaksýz.
Yüce yasakoyucularýmýzýn ellerine saðlýk! ve
Türk gibi yaþayan
Eskimo'lara selamlar!
Zafer GÖKDEMÝR
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ABD ve Ýngiltere'nin Ýran'daki
iþkence, savaþ ve soygunlarý
15 Kraliyet Donanmasý
personelinin Ýran tarafýndan rehin alýnmasý bu ülkeye karþý tehditlerin artýrýlmasý için kullanýldý. ABD
Basra Körfezi'ne, üçüncü
savaþ grubu bu hafta yola
çýkmak üzere iki adet
içinde uçaklarýn bulunduðu nakliyat aracý sevketti. Bunlarýn üçü de nükleer
silahlarla donanmýþ
durumda.
Tahrik sonucu meydana
gelmiþ olan "rehine krizi"
bazý savaþ yanlýsý seslerin
daha yüksek sesle Ýran'a
"müdahale" çaðrýsý yapmasýna yol açtý. Fakat ABD
ve Ýngiltere bu ülkeye
müdahale açýsýndan bir
maziye sahipler. Bu mazi
kanla yazýlmýþ bir mazi.
Ýçerdikleri mi? Bazýlarý
aþaðýda:

Ýþkence

ABD ve Ýngiltere Ýran'ýn
demokratik olarak seçilmiþ
baþkanýný 1953'te tahttan
indirdi ve mutlak iktidarýn
tüm yetkilerini Þah'ýn ellerine teslim etti. Savak
güvenlik eþkýyalarýyla birlikte Þah tam 25 yýl vahþi
bir rejim sürdürerek iktidarda kaldý. Savak terör
iktidarlarý döneminde binlercesini katletti ve sayýsýz
Ýranlýnýn iþkenceye uðramasýnýn sorumlusu oldu.
Amerikalý Bilim Adamlarý
Federasyonuna göre
metodlarý "elektrik þoklarýný, kamçýlamayý,
dövmeyi, rektuma kýrým
cam sokmayý ve kaynamýþ
su dökmeyi, testislere aðýrlýk baðlamayý ve diþlerin
ve týrnaklarýn sökülmesini"
içeriyordu.

Soygun

20. yüzyýlýn baþýnda Ýran'da petrol keþfedildiðinden
beri, emperyal güçler bu

ülkenin petrol zenginliðini
vahþice emmek için birbirleriyle kapýþmaktalar.
Þimdi BP'nin bir parçasý
olan Anglo-Ýran Petrol þirketi Ýran petrolleri
üzerinde 1909'dan 1951'e
kadar tekel kurmuþtu.
Sadece küçük bir
bölümünün Ýran'da kaldýðý
devasa karlar elde etti.
Ýran'da milyonlarca
sýradan insan ABD ve
Ýngiltere tarafýndan
hükümetlerini zayýflatmaya dönük her türlü
hamleye direnmekte kararlý. Dünya genelindeki
savaþ karþýtý hareket bu
insanlarla yanyana durmalý.

Asker artýþý Iraklý
sivilleri öldürüyor

George Bush'un
Bahdat'taki askeri
artýrýmýnýn ilk altý haftasýn-

da ölün Iraklý sivillerin
sayýsý büyük oranda arttý.
Haber ajanslarý tarafýndan
derlenen rakamlara göre
Þubat'ta 1,806 kayýtlý ölü
vardý. Mart'a gelindiðinde
ise bu rakam yüzde 15
oranýnda arttý.
Bush ekstra 30,000 asker
gönderildiðinde kaçýrýlmalarýn, sekret katliamlarýn ve bombalý araba
saldýrýlarýnýn azalacaðýný
iddia ediyordu.
Fakat ABD askerleri Baðdat'ý yayýldýklarýnda, yerel
savaþçýlarý dýþarý sürüklerken, baþkentin mahallelerini sekter ölüm timlerinin insafýna býraktýlar.
Mart baþýnda kýsasa kýsas
sekret katliamlar Tal Afar'ý
kan gölüne çevirdi. Bunun
son görüldüðü zaman ise
iki yýl önce kentin
direniþçilerden "temizlenmesi"nden sonraydý. Ama

Zimbabwe

bu olaylardan sonra bile
devasa ABD saldýrýsý bir
iþgal modeli olarak
övülmekteydi.
Bush Irak ordusunun
direniþle savaþma yükünü
omuzlamasýný istedi. Fakat
birçok Irak askeri birliklere
katýlmayý reddetti ve ABD
askerleri tek baþlarýna
savaþmak zorunda
kaldýlar. Irak ordusu 44
asker kaybederken, ABD
Mart'ta 85 asker kaybetti.
Bir yandan da iþgal güçlerine yapýlan günlük saldýrý
oraný artmaya devam ediyor.
Nisan ise kanlý bir ay olacaða benziyor. Bu ayýn ilk
iki gününde iki Ýngiliz
askeri ve on ABD askeri
öldürüldü.
Ülkeyi istikrarlaþtýrmaktan çok uzak olan bu asker
arttýrýmý, dökülen kaný
artýrmaya devam ediyor.

Mugabe'ye karþý grevde

Zimbabwe polisi gittikçe
artan ekonomik zorluklara
karþý sendikalar tarafýndan
çaðrýsý yapýlan iki günlük
genel grevin ilk günü
harekete geçmiþlerdi.
Zimbabwe Sendikalar
Kongresi (ZCTU) tarafýndan örgütlenen eylem
doðrudan ücretlerle ilgili.
Enflasyon yýldý yüzde
1,700'e týrmandý ve temel
ihtiyaçlar büyük oranda
karþýlanamýyor.
Bu hareket ayný zamanda
güçlü bir politik içeriðe de
sahipti ve muhalefeti
baþkan Robert Mugabe'nin
diktatörlük idaresine karþý
odaklamaya çabaladý. Tam

da bu nedenden dolayý
otoriteler grevi ezmekte
kararlýydýlar.
Polis baþkentin tamamýnda sokaklarý bloke etmiþti
ve askeri helikopterler iþçi
bölgelerinin üzerine
üþüþtüler.
ZCTU baþkaný Lovemore
Matombo "Ýnsanlarýn
aldýðý aðýr darbeleri ve son
zamanlarda þahit olduðumuz aþaðýlanmayý düþündüðümüzde, grevin oldukça baþarýlý olduðunu söyleyebiliriz" dedi. Yüzde 80
iþsizlik oranýyla iþçileri geri
çeken tek þey baský deðil.
Bir çoðu hayatlarýndan ve
ailelerinin hayatta kalma-

sýndan endiþe duyuyor.
ZCTU'nun iþçilere
protesto için bir araya
gelmek için deðil evlerinde
kalmalarý için talimat vermiþ olmasý, kayýplarý aza
indirmek için yapýlmýþ olsa
bile bazýlarýný demoralize
etmiþ olabilir.
Mugabe baþkanlýk süresini 2010'a kadar uzatma
kararýný geri çekmiþ olabilir ama partisi Mugabe'yi
2008 seçimleri için aday
seçti bile. Tüm bunlara
raðmen, ne kadar zor olursa olsun aþaðýdan direniþ
olmadan Zimbabwe'de
gerçek bir deðiþim saðlamak mümkün deðil.
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BENCE
BAÞKA BÝR DÜNYADA
... sözleþme imzalayýp kafasýna göre gerekçelerle
sanatçýlara televizyona çýkma yasaðý koyan yapýmcýlara
ihtiyacýmýz kalmayacak. Star TV'de ana haber bülteni öncesi
yayýnlanan 'Hayatýn Ýçinden' adlý bir program var.
Gazetelerin üçüncü sayfa magazinel haberlerine benzer
haberler yapýyorlar. Orada izledim. Bir yapýmcýya baðlý
çalýþan bir kadýn manken artýk o yapýmcýyla çalýþmak
istemediðini belirtmiþ. Yapýmcý adam da, imzaladýklarý
sözleþme gereði , bundan böyle mankenin televizyonlara
çýkmasýna izin vermeyeceðini söylüyor. Diyor ki "O kim
oluyormuþ da benden habersiz TV'ye çýkacak. Ben meþhur
ettim onu. Hiç bir yere çýkamaz."
Gerçi mankenlik bence gerekli bir meslek deðil ama diðer
sanatçýlara da ayný mantýk dayatýlýyor: "Ben seni þu kadar
süreliðine kiraladým. O süre boyunca benim malýmsýn."
Sanatçýnýn sahibi olabilir mi? Bu sistemde oluyor iþte.
Diyelim þarký söylemek istiyorsunuz. Ve þarkýlarýnýzý
baþkalarýna da duyurmak istiyorsunuz. Eh, sizi dinlemek
isteyen belli bir kitle de var. Bu kitleyle aranýza bir yapýmcý
giriyor ve bir takým yasaklar getiriyor size.
Yok efendim benden habersiz TV'ye çýkamazsýn, dergilere
poz veremezsin, röportaj yapamazsýn, eserlerini benden
baþkasýna yayýnlatamazsýn... Niyeymiþ? Eser benim, istediðim yere veririm. Ama iþte kapitalist sistemde sanat eseri
ve sanatçý metalaþtýðý, yani ticari mal haline geldiði için
böyle aracýlara, tefecilere 'ihtiyaç' var.
Bence baþka bir dünyada isteyen istediði sanat dalýnda
özgürce eser verebilecek. Verdiði eser de mal olmayacak
çünkü ortada para diye bir þey olmayacak. Sanat eseri
alýnýp satýlan bir ticaret nesnesi deðil, olmasý gerektiði gibi,
sanat eseri olarak izlenecek. Resimler zengin koleksiyonerlerin duvarlarýnda deðil halka açýk yerlerde sergilenecek.
Þarkýlar her yerde para verilmeden, aracý asalaklara gerek
duyulmadan söylenecek ve dinlenecek. Ancak o zaman
'Hayatýn Ýçinden' gibi TV programlarýnda tefeci soytarýlarý
izlemek zorunda kalmayacak, gerçekten hayata dair bir
þeyler bulacaðýz.

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 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.

sosyalist isci

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, haftada bir yayýnlanýr

www.sosyalistisci.org

Her þey özelleþtiriliyor, çocuklar ölüyor

Sorumlu IMF
politikalarý
Çocuklar ölüyor. Son dört
ayda on çocuk açýk býrakýlan lögar kapaklarý yüzünden yaþamýný kaybetti.
Aksaray'da gerçekleþen
trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden 33 kiþiden
18'i ilköðretim öðrencisi
küçücük çocuklardý.
Sorumlu kim? Lögar
kapaklarýný açýk býrakan
taþeron iþçiler mi?
Kazdýklarý yeri kapatmamýþ belediye çalýþanlarý
mý? Yoksa hatalý sollama
yapan servis þoförü mü?
Týka basa dolu otobüste
seyahat etmeye karar
veren, kucaklarýndaki
çocuklarýyla beraber ölen
anneler mi?
Tüm sorumlular 'sorumlu' olmadýklarýný ilan
ederken biz çocuk ölümlerinin baþlýca sorumlusunu söyleyelim: Her þeyin
piyasa ekonomisi tarafýndan belirlenmesi gerektiðini savunan IMF politikalarý.

Özelleþtirme öldürür

Lögar kapaklarý kapatýlmaz. Belediye hizmetleri
taþeronlaþtýrýlmýþ, alt yapý
hizmetleri özel þirketlere

Türkiye çocuk ölümlerinde de ön sýrada!
5 yaþýn altýndaki
çocuklarýnýn ölüm
hýzlarý, Ýtalya'da binde
4, Yunanistan, Fransa ve
Almanya'da binde 5,
Ýrlanda'da binde 9,
Letonya'da binde 13,
Sýrbistan-K
Karadað'da
binde 14, Bulgaristan'da
binde 15, Romanya'da
binde 20. Türkiye'de bu
oran binde 37! Türkiye,
çocuk pornosunda birincilikten sonra çocuk
ölümlerinde de liste
baþýna doðru koþuyor.

devredilmiþtir. Az sayýda
iþçiyi, kölelik koþullarýnda,
düþük ücretle çalýþtýrýrlar.
Ýþçiler zamana karþý yarýþýr.
Çünkü iþ bir an bitirilmeli
ve kamunun parasý cebe
indirilmelidir. Hizmetin
kalitesi ve toplumsal yararý
önemli deðildir. Onlar için
önemli olan tek þey kárlarýdýr. Ve çocuklar ölür.
45 kiþilik otobüse 68 kiþi
bindirilir. Servis, okulun
deðil, para kazanmak
isteyen bir þahsýn malýdýr.
Ýkinci bir araç demek,
onun için ek bir maliyettir.
Ne olursa olsun maliyet
yükselmemelidir, o yüzden
insanlýk dýþý koþullarda da
olsa tek bir otobüse binmelidirler. Servis aracý
hýzlý gitmelidir, hýzlý dönmelidir. Ne de olsa her
dakikasý paradýr. Ve çocuklar ölür.
Mahkemeler insan
yaþamýný para için hiçe
sayanlara deðil, inþaat iþçilerine ceza verir. Medya,
'neden o kadar kalabalýk
bir otobüse binmeyi kabul
ettin' diyerek ölen ya da
yaralanan anneleri sorumlu tutar. Özel þirketler
kamu yararýna hiçbir dene-

time uðramaz, yaptýklarýndan sorumlu tutulmaz.

Kaza mý, cinayet mi?

Çocuklar trajik kazalarýn
deðil, sistemin kurbanlarý.
Her þeyi özelleþtirdiler,
özelleþtirilen hizmetlerin
daha kalite olacaðýný iddia
ederek.
Her þeyi kuralsýzlaþtýrdýlar, piyasa ekonomisi her
þeyi düzeltir diyerek.
Her þeyin alýnýp satýlabilir

olduðu bu dünyada ilk
önce en savunmasýz ve
güçsüz olanlar, küçücük
çocuklar ölür.
Çocuk ölümlerini durdurmak istiyorsak IMF ve
Dünya Bankasý'ný kurtulmalýyýz.
Özelleþtirmeleri durdurmalýyýz.
Alt yapý hizmetleri,
eðitim ve saðlýk baþta
olmak üzere kamusal
hizmetlerden özel þirketleri

kovmalýyýz.
Vergilerimizin silaha
deðil, çocuklar ve tüm
insanlar için yatýrýma
dönüþmesini saðlamalýyýz.
Kârý deðil insaný merkeze
alan bir dünyada çocuklar
basit ve önlenebilir nedenlerden dolayý ölmeyecek.
Çocuklar için güvenli ve
sevgi dolu bir dünya istiyorsak kapitalizmden kurtulmalýyýz. Hemde çok
hýzla.

Dünya çok zengin, basit hastalýklarý önlemek için para yok!
Dünya Saðlýk Örgütü
(WHO) 2006 raporlarýna
göre, çocuk ölümlerinin
yüzde 73'ü önlenebilir altý
ana hastalýktan kaynaklanýyor. Bu hastalýklar, 'zatürree, ishal, erken
doðum, sýtma, kan enfeksiyonu ve doðum sýrasýndaki oksijen yetersizliði'
olarak sýralanýyor.
Her yýl beþ yaþýndan
küçük çocuklar arasýnda
10.6 milyon ölüm mey-

dana geliyor. Ölen her 10
çocuktan yedisi bu altý
hastalýk nedeniyle hayatlarýný kaybediyor.
Bunlarýn yaný sýra, kýzamýk, tetanoz ve AIDS gibi
hastalýklar da çocuklar
arasýnda düþük oranda
da olsa ölümlere neden
oluyor. Geliþmekte olan
ülkelerde doðum sýrasýnda ölen bebeklerin oraný,
Batý ülkelerinden 20 kat
daha fazla.

Dünyada beþ yaþýn
altýndaki her 1000 çocuktan 297'si, yani neredeyse
her üç çocuktan biri, gýda
yetersizliði, hastalýk ve
bakýmsýzlýk gibi nedenlerle ölüyor.
Tesadüfen hayatta kalan
çocuklar ise fakirlikten
yavaþ yavaþ ölüyor.
250 milyon çocuk çocukluðunu yaþayacaðýna,
kölece koþullarda
çalýþtýrýlýp, sömürülüyor!

Ama o
patron…
Bir barda selpak satan
küçük bir çocuða "artýk
çýk bakalým" diyen bir
çalýþan. Çocuk, belki bir
iki tane daha satabilirim
diye düþünüyor ki "ama
bana o abi izin verdi"
diyor, barýn sahibini
göstererek. Çalýþan
"onun yetkisi yok, hadi
bakalým" diyor yeniden.
Çocuk öyle bir yanýt
veriyor ki bütün oturanlar susup þöyle bir
çocuða bakýyor: "Ama o
patron, sen iþçisin!".
***
Zaman zaman
hareketin içinde, yapýlan
eylemlerin politik içeriðinin yeterince "devrimci" olmadýðý tartýþmalarý
yapýlýyor. Kyoto protokolünü savunmanýn
"sýradan insanlara" yanlýþ fikirler anlatmak
olduðunu söyleyenler,
"Kyoto'yu Ýmzala"
talebinin yeterli
olmadýðýný savunuyor.
"Medikomu
Vermiyorum" kampanyasýnda, medikolarý
kapatmak isteyen sistemi yýkmak ve yerine
sosyalizm önermek gibi
anlayýþlarla, kampanyanýn eksik, hatalý,
yanlýþ olduðunu
söyleyenler de olabiliyor. Ayný anlayýþ, Irak
savaþý baþlarken, "biz
her savaþa karþý deðiliz;
kapitalizmle savaþmayacak mýyýz?" veya
"Emperrryalliissst"
demedikçe savaþa karþý
olmadýklarýný belirtiyorlardý.
Bütün bu tartýþmalarý
yapanlar, yeni hareketin
rüzgarýyla artýk yalnýz
kaldýlar ve azlar. Yine de
harekete yönelik bu
anlayýþlarýn hepsinin
özünde bir kibir var.
Salak halk kitlelerine,
akýllý devrimciler olarak
müdahale etmek fikri
var. Kitlelerin gücüne
güvenmeyen, dahasý
önemsemeyen bir
anlayýþ var. Oysa, kitleler bugün iþgale karþý
dururken ortak bir slogan altýnda birleþmenin,
Kyoto'yu imzalatmanýn
bir adým olacaðýnýn,
medikoyu vermemenin
yeni liberal saldýrýlara
karþý direniþin en önemli
adýmlarýndan biri
olduðunu bu akýllý
devrimcilerden daha çok
biliyorlar.
Týpký o küçük çocuðun,
küçücük yaþýnda
sýnýflarý basit de olsa
görebilmesi gibi!
Ersin TEK

