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Operasyon savaþýn çözüm olmadýðýný gösterdi

SAVAÞ YETTÝ ARTIK
ÇÖZÜM ÝSTÝYORUZ!
Ö

nce ABD Savunma
Bakaný, ardýndan
George Bush “en kýsa
zamanda çekilin”
dedi ve Türkiye Kuzey Irak’tan
çekildi.
Cumhurbaþkaný, baþbakan ve
genelkurmay baþkaný çekilmenin
ABD ile hiç bir iliþkisi olmadýðýný
söylüyor!
Önemli olan kimin ne dediði ve
niye çekilindiði deðil. Sonuç
olarak sýnýrötesi operasyonun
bitmesi daha fazla kanýn
akmasýný önledi.
Bu önemli bir geliþme.
Þimdi tüm askeri seçenekler
kullanýldýðýný göre sýra nihayet
barýþçý çözüme gelmiþ olmalý.
Haftalardýr süren hava
saldýrýlarý ve son olarak da
sýnýrötesi kara operasyonu
savaþýn çözüm olmadýðýný tüm
topluma göstermiþ olmalý.
Bu defa savaþa karþý olanlar her
defakinden daha fazla seslerini
çýkardýlar.

Bir süredir bu tür sesler artýyor.
Savaþta ölen askerlerin anneleri,
babalarý seslerini çýkarýyorlar.
Askere gönderilenlerin aileleri
tedirginliklerini söylüyorlar. Bu
tür sesler basýna, televizyonlara
yansýmýyor ama hiç de az deðil.
Þimdi barýþ için, çözüm için,
demokratik siyasal çözüm için
daha fazla çalýþmak ve daha
fazla ses çýkarmak gerekiyor.
DTP’nin hesabýna göre bu
operasyonda 160 milyon dolar
harcanmýþ.
Oysa bu kaynak insanlarýn
yararýna kullanýlabilirdi. Saðlýða,
eðitime harcanabilirdi. Ulaþým
için kullanýlabilirdi.
Gene DTP’nin hesabýna göre 53
tekstil fabrikasý açýlabilirdi.
Þimdi bu gerçekleri çok daha
geniþ yýðýnlara anlatmalýyýz, çok
daha geniþ yýðýnlarýn savaþa
karþý tutum almalarýnýn yolunu
açmalýyýz.
Kazanacak olan mutlaka
demokrasidir, barýþtýr.

Baþörtüsü
ve reform
mücadelesi
Arife KÖSE

Sayfa: 8

Bir bardak
suda kopan
fýrtýna
Þu ya da bu nedenle ordu Kuzey Irak’tan çekildi. Akan kan durdu.
Þimdi sýra barýþta...

SSK'lýlara özel
hastane yok

14 Mart'ta
beyaz grev!

Madende kaza,
bir iþçi daha öldü

YENÝ sosyal güvenlik ve saðlýk
sigortasý yasasý, daha kanunlaþmadan ilk vahim sonuçlarýný
verdi.
AKP'nin seçim kampanyasýný
temel konularýndan biri
SSKlýlarýnýn özel hastanelerden
artýk saðlýk hizmeti alabildiðiydi.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn belirlediði
katký payýný az bulan özel hastaneler kapýlarýný SSK'lýlara
kapadý.

TTB, 14 Mart Týp bayramýna
dönük eylem programýný açýkladý. Doktorlar saðlýkta
özelleþtirmeye karþý. 3-8 mart
arasýnda imza kampanyasý
düzenlenecek.
9 Mart Pazar günü saat 12.00'de
oda temsilcileri Saðlýk Bakanlýðý
önünde basýn açýklamasý
yapacak. 14 Mart'ta ise saðlýk
kuruluþlarýnda yarým gün iþ
býrakýlacak.

ZONGULDAK'ýn Kilimli
beldesinde kaçak çalýþtýrýlan
kömür ocaðýnda meydana gelen
göçükte mahsur kalan 2 iþçiden
1'i öldü, diðeri yaralý kurtarýldý.
Ocaðýn tavan kýsmýndan toprak
kaymasý sonucu oluþtuðu tahmin edilen göçükte mahsur
kalan iþçiler
Enkaza 2,5 saat sonra ulaþýldý.
Kaçak ocaklar, en az tersaneler
kadar güvenliksiz.

Sayfa: 6-77
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Tekel
iþçilerine
yine polis
saldýrdý
Tekelin özelleþtirilmesiyle birlikte büyük bir
iþçi kýyýmýnýn gerçekleþtirileceðini düþünen
Adana Tekel Fabrikasý
iþçileri, aileleriyle birlikte fabrikana sahip çýk
yürüyüþü gerçekleþtirdiler. Yürüyüþ
Türk-Ýþ 4. Bölge temsilciliði önünden baþlayarak tekel fabrikasýna
kadar sürdü. Polisin bu
hak mücadelesine yanýtý
da sert oldu. Coplar
havada uçuþtu ve üç
iþçi yaralandý.

Yasakçý kurul
Türban konusunda,
üniversitelerde
yasakçýlýðý savunan ve
anayasa deðiþikliðini
dikkate almayan
Üniversiteler Arasý
Kurul (ÜAK), son
olarak Ankara Hukuk
Fakültesi'nde bir
toplantý gerçekleþtirdi.
ÜAK bu toplantýda da
savcýlarý yasaðý
kaldýran rektörlere karþý
harekete geçmeye
çaðýrdý.
Toplantýda ayrýca 28
Þubat darbesini
çaðrýþtýran konuþmalar
yapýldý. 28 þubatýn
saðladýðý balans dengesinin bozulmaya
çalýþýldýðý ve bu dengenin tekrardan saðlanmasý gerektiði vurgular
arasýndaydý.
Yine toplantýda doðudaki üniversite rektörleri, "bölücü örgüte"
kapýyý açtýðý gerekçesiyle hedef gösterildi.
Bu profesörler kurulu
sadece türban konusunda deðil, her konuda
yasakçý olduklarýný
böylece ifþa etmiþ oldular.

Açlýða ceza
Birkaç yýl önce, baklava çalan üç çocuða 10
yýla yakýn hapis cezasý
verilmesi hafýzalarda
dururken, benzer bir
geliþme Adana'da
yaþandý.
Ayakkabý
imalathanesinde çalýþan
19 yaþýndaki bir genç,
acýktýðý için alýþveriþ
merkezinden deðeri
11.70 lira olan kaþarý
cebine koydu.
Dýþarý çýkarken güvenlikçilerin elinden kaçmaya çalýþan genç,
Adana 2'nci Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde yargýlanarak dört yýl iki ay
hapis cezasýna çarptýrýldý.
Adaletin keskin kýlýcý,
aç olduðu için baklava,
kaþar çalanlara karþý
hýzla iþliyor.

Gazi'de
ülkücü saldýrý
Gazi Üniversitesi'nde,
örgütlü faþistler yine terör
estirdi. Üniversitede türbanlý öðrencileri görüntüleyen Kanal D muhabirlerine býçakla saldýrýp
yaralayan faþistler kampüs içinde rahatlýkla kesici aletlerle ve silahlarla
dolaþabildiklerini de
göstermiþ oldu. Gazi
Üniversitesi'ni toplama
kampýna çevirmeye
çalýþan ülkücüler þimdiye

kadar çok sayýda saldýrý
gerçekleþtirdiler. Daha
önceki vukuatlarý arasýnda uzun saçlý ve küpeli
olduðu için bir araþtýrma
görevlisini dövmek, bir
kongreye katýlan Metin
Uca'yý býçaklamak, top
sakallý olduðu için bir
öðrencinin burnunu kýrmak, Kürt olduðu için bir
öðrenciyi silahla yaralamak, solcu bir öðrenciye
de zincirle saldýrmak var.
Bir avuç olan saldýrganlar
sürüsüne karþý, farklýlýklara raðmen birleþmek
onlarý inlerine göndermek
için yeterli olacaktýr.

Ekmeðe zam
kapýda
Ýklim deðiþimi, yanlýþ
tarýmsal politikalar ve
Dünya Ticaret Örgütü’nün
dayatmasýyla tüm dünyada olduðu gibi Türkiye’de
hububat ürünlerinde ciddi
bir üretim kaybý yaþýyor.
Göz göre göre yaþanan
bu kaybýn faturasý temel
beslenme kaynaðý ekmek
olan milyonlarý yani yoksullarý vuruyor.
Þimdiden ekmeklik buðdaya gelen yüzde 25’lik

büyük artýþ kýsa zaman
sonra ekmek fiyatlarýna
yansýyacak.
Bu artýþla dev gýda þirketlerinin muazzam paralar
kazanmasýnýn önü
açýlýrken, yoksullar ciddi
zamlardan sonra ekmeklerini daha küçültmek
zorunda kalacaklar.
Hükümet, milyonlarýn
temel besin kaynaðýna
gelecek olan yüzde 25’lik
gibi bir artýþ sonrasý, tek
haneli olduðu iddia edilen
enflasyonu nasýl gösterecek.

Çalýþma bakaný Tuzla
iþçilerini suçladý
Ýþçi ölümleriyle gündeme gelen Tuzla
Tersanesi'nde, iþçiler iþ
güvenliðinin saðlanmasý
ve ölümlerin durdurulmasý amacýyla bir günlük
greve gittiler. Herhangi
bir iþ güvenliðinden yana
olmayan ve iþçileri
taþeron firmalarýn insafýna terk eden iþverenlerin
ise tepkisi iþçilere karþý
polisleri göreve çaðýrmak
oldu.
Grev için sabah erken
saatlerden itibaren
toplanan iþçiler polisin
cop darbeleriyle
karþýlaþtýlar. Çok sayýda
iþçi polis þiddetiyle yaralandý. Ýþçilere cop kullanan polis grev çadýrlarýna da el koydu. Ýþçiler de
geceyi dýþarýda geçirmek
zorunda kaldýlar. Ertesi
gün ise 11 iþçi greve
katýldýklarý gerekçesiyle
iþverenler tarafýndan
iþten çýkartýldýlar.
En temel haklarý için,

"Kentsel Dönüþüm
Projesi" ilk anda insanlara daha insani ve
modern koþullarda bir
yaþam alaný öneriyor
gibi. Oysa uygulanmaya
çalýþýlan kentsel
dönüþüm projeleri bölgeleri rant kapýsý haline
getirmeye çalýþýyor.
Sulukule, Beyoðlu
derken Maltepe'ye baðlý
Baþýbüyük Mahallesi de
kentsel dönüþüme kurban edilmek isteniyor.
Ýnsanlarý ne olacaðýný
düþünmeyen proje
gerçekleþirse binlerce
insan bu bölgede açýkta
kalacak. Bunun farkýnda
olan mahalleli günlerdir
eylem gerçekleþtiriyor.
En son 2 bin kiþi TOKÝ
þantiyesine doðru
yürüyüþ gerçekleþtirdi.
Mahallede yaþayan
insanlarý bütün eylemlerine polis çok sert
müdahalede bulunuyor.
Gaz bombalarýnýn
coplarýn kullanýlarak
gerçekleþtirildiði polis
saldýrýlarýnda, balkonda
çay içen bir kiþi yaralandý. Yaralanan Erdal
Bakýrcý yoðun bakýmda
yaþam mücadelesi
veriyor.

Anayasada
ne
deðiþecek?
hatta yaþama haklarý için
eyleme çýkan iþçilere iþverenin ve polisin saldýrýsý
yetmiyormuþ gibi, bir
darbede bakandan geldi.
Çalýþma ve Sosyal güvenlik Bakaný Faruk Çelik,
hiçbir ayrým gözetmeksizin sendikalarý ve iþverenleri bir araya

getirdiklerini ve herkese
eþit mesafede durduklarýný belirterek "Çözüm
için bütün kapýlarýn açýk
olduðunu söylüyor ve bu
çalýþmalarý yapýyorsak
buna raðmen hâlâ orada
ne eylemi yapýyorsunuz?"
diyerek eyleme sözlü
saldýrýda bulundu. Bir

yanda aðýr koþullarda
çalýþan ve ölen iþçiler,
diðer yanda bundan
yararlanýp karýna kar
katan iþverenler var.
Bakanýn gözünde iki
kesim eþit olsa dahi, bu
iþverenlere siz rahatýnýza
bakýndan baþka bir mesaj
vermiyor.

Nokta darbe günlüklerinden yargýlanýyor
Deniz Kuvvetleri Eski
Komutaný emekli Oramiral
Özden Örnek'e ait olan
darbe günlüklerini yayýnlayan ve "Sarýkýz ve
Ayýþýðý" adý verilen iki
darbe giriþimini açýða
çýkaran Nokta Dergisi,
özellikle genelkurmay
kanadýndan gelen tehdit ve
baský giriþimleri karþýsýnda
yayýnýna son vermiþti.
Nokta Dergisi yayýnýna son
verdi ama yargýlanmaya
devam ediyor. Nokta
Dergisi Genel Yayýn
Yönetmeni Alper Görmüþ,
Özden Örnek'e 'hakaret ve
iftira' suçlamasýyla
Bakýrköy 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde yargýlanýyor. Son duruþmada Alper
Görmüþ mahkemenin kendisinden istediði günlükleri 2 bin sayfa halinde
mahkeme baþkanýna
sundu. Mahkeme ise oriji-

Kentsel
dönüþüm
eþliðinde gaz
bombasý

nal cd'yi isteyerek getirilen
belgeleri kabul etmedi.
Alper Görmüþ'ün
mahkeme sonrasý söyledikleri mahkemenin niyetini
þimdiden gösteriyor: ""Biz
bu darbe giriþimlerinin
gerçek olduðunu kanýtlamak üzere bir dizi tanýklýk
sunmuþtuk. Siyasetçilere
soruyorlar ve onlar da 'Biz

yayýmlanmadan önce biliyorduk' diyorlar. Daha
sonra ortaya çýkan
Ergenekon baðlantýlarý da
bizim haberlerimizi, bir
kez daha teyit etti. Ama
mahkeme basitçe bu belgelerin Özden Örnek'e ait
olup olmadýðý meselesi
üzerinde duruyor ve ötesine geçmiyor."

AGOS’a dava
üstüne dava

müdürü Aris Nalcý'nýn
yargýlandýðý davada,
sanýklarýn avukatý Fethiye
Çetin mahkemeye bakan
hakimler hakkýnda 'reddi
hakim' talebinde bulundu.
Ayný suçlamayla, ayný
mahkeme ve hakimler
tarafýndan yargýlanan
Seropyan ve Nalcý 301'inci
maddeden ceza
almýþlardý.
Hakimler davanýn
gerekçeli kararýnda

29 Þubat günü Agos
Gazetesi, bir kez daha
Þiþli Adliyesi'nde yargý
karþýsýndaydý.
"Adil yargýlamayý etkilemeye teþebbüs ettikleri"
suçlamasýyla Agos'un
imtiyaz sahibi Sarkis
Seropyan ile yazý iþleri

"Türkiye hasmane
giriþimlerle diplomatik
soykýrým kararlarýyla
kuþatma çemberine alýnmaktadýr.
Bu giriþimlerin yurtiçinde tekrarý faaliyetleri
Türk kamu düzenini aðýr
zedelediðinden ifade
özgürlüðü kapsamýnda
deðerlendirilemez" diyerek Ermeni meselesinde
düþmanca tutumlarýný
sergilemiþtiler.

Hükümet oluþturulan
anayasa deðiþikliði
paketiyle temel hak ve
özgürlüklerin güvence
altýna alýndýðýný söylese
de, baskýcý 1981
anayasasýnýn özüne
dokunulmadýðý eleþtirilerine yanýt vermiyor.
Yeni anayasa taslaðýný
hazýrlayan ekipte yer
alan Dicle Üniversitesi
Öðretim üyelerinden
Prof. Dr. Hüsnü Fazýl
Erdem’de bir konferansta yaptýðý konuþmada taslaðý hazýrlarken
orta bir yol izlediklerini
söyleyerek bu eleþtirileri haklý çýkarttý.
Erdem özetle þöyle
konuþmuþ: “ Çok
radikal, yepyeni bir
anayasa taslaðý hazýrlanmadý açýkça. Hem
anayasal geleneðe
uymak adýna 1921,
1961, ve 1981
anayasalarýný dikkate
almak, hem de radikal,
yepyeni bir anayasa
taslaðýnýn hazýrlanmasýnýn yaratacaðý bir
takým olumsuzluklarý
engellemek adýna orta
yol izlendi”. Muhalefet
hiçbir þey deðiþmesin,
bütün yasaklar devam
etsin diyor; hükümet
ise iþin özüne dokunmaktan çekinerek
topluma bir parmak
bal vermek istiyor.
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sosyalist isci Kara harekâtý bitti, ordu geri çekildi
Yeni görevler
Bugün Türkiye’nin gündeminde iki temel
mesele var. Bir üçüncüsü ise gündemde
önemli bir yeri hýzla kapsamaya baþlýyor.
25 yýldýr Kürt sorunu Türkiye gündeminin en ön sýralarýndan geriye çekilmiyor.
Bu sorun barýþcý, siyasal ve demokratik bir
biçimde çözülmedikçe de gündemin
önünde durmaya devam edecek.
Bugün Kürt sorununda uzun bir süredir
oldukça uzak olunan bir noktaya varýldý.
Çözüm þimdi daha yakýn.
Gündemin ikinci temel sorunu ýrkçýlýk ve
milliyetçilik. Milliyetçilik daima Türkiye’de
önde gelen bir sorundur. Egemen sýnýf milliyetçilik silahýný sürekli olarak kullanýr.
Ama bu kez ýrkçýlýk silahý ortaya çýktý.
Eskiden olmayan bir ölçüde ýrkçýlýk yükseliyor. Türklerin üstünlüðü artýk açýk açýk
ifade ediliyor. Bazen ve sýk sýk resmi aðýzlar da bu söylemi ileri sürüyor.
“Ne Mutlu Türküm Diyene”söylemi
þimdi 301 ile pekiþtirildi.
Kürt sorununda demokratik bir çözümü
talep edenler milliyetçiliðe ve ýrkçýlýða
karþý da mücadele ediyor. Bu iki mücadele
elele, kol kola yürüyor.
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe kampanyasý bu nedenle günümüzün en önemli
halkalarýndan birisini yakalamýþ durumda.
Gündeme hýzla giren ve giderek daha
önemli bir yer iþgal eden sorun ise, yeni
liberal saldýrýlar. Bugün SGSS yasasý ve
buna baðlý kimi uygulamalar giderek daha
iyi kavranmaya baþlandý ve karþý çýkan ses
de yükseliyor.
Þimdi AKP hükümetine karþý yeni liberalizm üzerinden muhalefeti örgütlemek,
geniþletmek gerekir.
Ancak burada tutulacak halka, yapýlacak
vurgu önemli.
Laikler AKP’nin yeni liberalizmi ile türban sorununu birleþtirmeye çalýþýyor. Bu
çizgi maðlup olmaya mahkum.
Bir baþkalarý ise yeni liberalizmi milliyetçilik ile birleþtirmeye çalýþýr. Solda bu
tutum çok yaygýn. Bu çizginin de kazanma
þansý yok.
Yeni liberalizme karþý mücadelede büyük
halk yýðýnlarýný birleþtirecek ve harekete
geçirecek mücadeleci bir çizgi gerekli.
Devrimci sosyalistler gündemlerinin en
önüne bunu koymalýdýr.

Sýra barýþ harekatýnda
Doðan TARKAN
Bir havayla Kuzey Irak’a girildi.
Basýna bakýlýrsa sanki daha önce hiç
sýnýr ötesi harekat yaþanmamýþtý. Sanki
Kürt sorunu denen sorun Türkiye’nin
sýnýrlarýnýn dýþýnda, Kuzey Irak’taydý.
Kimileri “Kerkük’ü almadan
gelmeyin” diyordu. MHP ve CHP Genel
Baþkanlarý “Sorunu çözmeden geri
gelmeyin” diyordu. “Sorunu çözmek”
herhalde Kandil Daðý’nda üslendiði
söylenen PKK’nin bitirilmesi ya da çok
kötü duruma sokulmasýydý.
Ýlk haberler böyle verildi. Sonra
ABD’nin “Çabuk çýkýn” dediði söylenmeye baþlandý ve ardýndan ABD
Savunma Bakaný Gates Türkiye’ye
geldi ve açýk açýk “Uzatmayýn” dedi .
Türkiyeli yetkililer, en baþta da genel
Kurmay Baþkaný, susmadý. Ýki gün aðýzlarýný açmamayý baþaramadýlar.
Gates’in geldiði akþam gazetelerde
Genel Kurmay Baþkaný’nýn “Kýsa süre
izafidir, 1 yýl da kýsa olabilir” dediði
yayýnlandý. Gazetelerin manþetleri, köþe
yazarlarý, televizyon spikerleri müstehziydi. Ýþte ABD’li bakan cevabýný
almýþtý.
Ertesi sabah bu kez Bush basýn açýklamasýnda sorulan bir soruyu “Acilen çýkmalýlar” diye yanýtladý. Ne olduysa
“izafi” olan “kýsa süre” kavramý birden
en kýsa süreye indi ve 2-3 saat içinde
Türkiye Irak’tan çekilmeye baþladý.
Gerisi acýklý bir hikaye.
Eðer bir milliyetçi, Türk milliyetçisi
olsaydým, öfkeden kudurudum, deliye
dönerdim. Bu kadar da olmaz ki! Hiç
deðilse bir iki gün bekleyin. Ya da
susun. Bir gün, iki gün susun.
Konuþmayýn.
Türk milliyetçisi olsaydým, Genel
Kurmay Baþkaný ve daha bir dizi insan
hakkýnda “halký askerlikten soðuttuðu”
için, “Türklüðe hakaret ettiði için” suç
duyurusunda bulunurdum.
Ama biz yýllardýr söylüyoruz: Çözüm
sýnýrýn ötesinde deðil, içinde. Çözüm
savaþ deðil, politik anlaþmada.
Ýstenen nedir? Doðru dürüst bilmiyoruz ki? Ama þunu biliyoruz, Kürt kimliði tanýnsýn.
Çok deðil 20 yýl önce, binlerce, on binlerce insan Diyarbakýr cezaevinde Kürt
olduklarý için, Kürtçeden baþka dil
bilmedikleri için en aðýr iþkencelere
uðradý. Burada anlatýlmasý mümkün
olmayan þeyler yaþadýlar.
Kürtçe hala özgür deðil. Kürt olmak

hala suç ve çok tehlikeli. Toplumun
Türk kesimine sürekli olarak Kürt düþmanlýðý anlatýlýyor.
Ýþte bunlar bitse, Kürtler Kürt olsa,
Kürtler Kürtçe konuþabilse, Kürtçe þarký
söylese, Kürtçe öðrenebilse, bu bile
çözüme giden yolda çok büyük bir
adýmdýr.
Baþka adýmlar atýlamaz mý? Elbette
atýlýr. Ama bu adýmlarýn ne olacaðýný
bilebilmek için önce oturup Kürtlerle
konuþmak gerekir.
Kürtlerin temsilcisi kimdir? Açýk ki
Türkiye’deki yasal platformda DTP’dir.
Onu kapatma sevdalarýndan vaz geçip
onu muhatap almak, onun temsilcileri
ile konuþmak gerekir.
Ýkinci büyük adým atýlmýþ olur.
Tabii bütün bu adýmlar savaþa son
verecek önlemlerin alýnmasý ile
mümkündür. Ýþte Kuzey Irak bombalandý. Ordu girdi 8 gün orada kaldý.
Genel Kurmay açýklamasýna göre Türk
ordusunun kýþýn da, karda kýyamette de
harekat yapabileceði kanýtlandý!
Oralarýnýn çok da güvenli olmadýðý
gösterildi!
Daha ne? Þimdi bir de barýþý denemek
gerekir. Askersiz, silahsýz, savaþsýz
adým atýlsa. Operasyonlar dursa. Daha

fazla insan ölmese. Karþýlýklý ölü sayma
yarýþý bitse. Helikopterler düþmese.
Helikopterler hasta taþýsa. Yangýn
söndürse.
Operasyonlar için harcanan kaynak
eðitime, saðlýða, ulaþýma gitse.
Emeklilere verilse. Sanayi yatýrýmlarý
yapýlsa.
Böyle bir politik irade var mý? Yok.
AKP çekiniyor. Barýþ dermiþ gibi yapýp
savaþ kararý veriyor.
Öyleyse savaþ karþýtlarý, Kürtler ve
dostlarý politik baskýyý arttýrmalýdýr.
Barýþý daha güçlü bir biçimde dillendirmeliyiz. Çözüm artýk daha
yakýndýr.
Çünkü artýk savaþa karþý, askeri
çözüme karþý daha çok ses çýkýyor.
2006’da Hakkari Çukurca’da ölen
Asteðmen Zeki Burak’ýn annesi þunlarý
söylüyor:
“Yavrumun öldüðü haberini tatilde mi
öðrenecektim? Ben oðlumu asker olsun
diye okutmadým. Yavrumu en iyi
okullarda okuttum. Zorla askere aldýlar.
Oðlum sinek bile öldürmezken, insan
öldürsün diye daða çýkardýlar. Oðlum
þehit deðil, pisi pisine öldü. Hakkýmý
helâl etmiyorum.” Zeki Burak’ýn babasý
“Vatan saðolsun demeyeceðim” diyor.
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Yataðan’a ikinci santral kurma kararýna karþý çýk!

Termik santrallar
emekçilerin düþmanýdýr
Yýllardýr termik santralin
filtresiz bacasýndan çýkan
zehirli gazlarý soluyan
Yataðanlýlar þimdi ikinci
bir termik santral kurulmasý tehdidi ile karþý
karþýya.
Yataðan'a 10 km uzaklýktaki Hacýbayram Köyü'ne
ikinci bir termik santral
inþasý baþlýyor. 5 bin yýllýk
Lagina antik kentinin
yakýnýndaki arkeolojik SÝT
alaný üzerinde kurulacak
ikinci santral kurma kararý
Yataðanlýlara ve tüm
emekçilere karþý alýndý.

Yataðan'dan
yükselen ölüm
Yataðan Termik Santrali
kurulduðu andan itibaren
gerçek bir yýkým yarattý.
Kömür yakarak elektrik
enerjisi üreten santrale arýtma bacasý yapýlmadý.
Faaliyete geçtiði 1982
Yýlýndan bu yana defalarca
bozuldu, üretime ara verdi.
Çalýþtýðý anlarda yaydýðý
zehirli gazlarla Yataðan'ý
yaþanmaz bir yere çevirdi.
Ýlk etki bitki örtüsü ve
tarým alanlarýnýn yok
olmasý oldu. Bir çok kiþi bu
yüzden iþsiz kaldý.
Ardýndan baþta santralda
çalýþanlar olmak üzere
Yataðanlýlarda solunum
yolu hastalýklarý baþ gösterdi.
Þehrin üstüne çöken gaz
tabakasý bölgedeki ortalama ömrü aþaðý çekti.
Ölüm nedenlerinin baþýna
yüzde 90 gibi rekor bir
oranla kanser oturdu.

Yataðan’da
yeni
Litvelenkolar
Yataðanlýlar Putin muhalifi,
Eski KGB ajaný Aleksandr
Litvinenko'yu öldüren
radyoakitif Polonyum-1110
maddesini soluyor. Termik

Yataðanlýlar ölüm saçan
santrala karþý hep
mücadele ettiler.
Santralda çalýþan iþçiler
birden fazla kez üretimi
durdurdu.
Yataðanlýlar devletle
davalýk oldu.
Bir çok protesto gösterisi
yapýldý.
Ancak devlet Yataðanlý
yoksullarýn feryadýna
kulak asmadý.

Sermayenin tercihe
Nükleer yasanýn bir maddesiyle 20'den fazla termik
santralin kurulmasýna
onay verildi. Yataðan'a
ikinci santral kurma giriþimi hýzlandý.
santraldan yýllardýr normal
limitlerin üzerinde P-1100
saçýlýyor. Toprak aracýlýðýyla besin zinciine de karýþan
maddenin belirlenen
deð
ðerlerde ölümcül
sonuçlar yaratacaðý beliritiliyor. Manisa Soma,
e
Kütahya Seyitömer ve
Tunçbilek termik santrallarý
etrafýnda benzer deðerlere
ulaþýlmýþtý.

Türkiye'de 26 termik
santral faaliyet gösteriyor.
Fuel oille çalýþan 11 mobil
santralda çalýþýyor. Toplam
elektrik enerjisinin
yüzde… termik santrallardan elde ediliyor. Bu en
kirli enerji elde etme yöntemlerinin baþýnda geliyor.
Santrallardan çýkan CO2
küresel ýsýnmayý körüklüyor. Yayýlan zehirli gazlar
etrafýnda yaþayanlara ölüm
saçýyor. Hiçbir zengin
Yataðanlýlarla ayný kaderi
paylaþmadý. Onlarýn ve
termik santrallerin
çevresinde yaþayan, orada
çalýþmaya mecbur olanlarýn gidecek bir yeri yok.
Zararlý etkileri hiçe

Maðdurlar
öfkeli
"Ýlk termik santral yüzünden yýllarca sýkýntý çektik.
Ýkincisi kömür yakacakmýþ.
Eð
ðer baca gazý arýtma tesisi
olmazsa her þeye sýfýrdan
baþlayacaðýz demektir. Biz
sa
anayi düþmaný deðiliz ama

sayýlan termik santrallara
karþý her yerde tepki var.
Sermaye sýnýfýnýn kirli
enerjiden yana tutumu
devlet politikasý olarak
uygulanýyor.
Þirketler için termik
santral oldukça kârlý bir
tercih. Kolayca kurulup,
faaliyete geçebiliyorlar.
Yýlbaþýndan bu yana artýþýna serbestlik getirilen elektrik fiyatlarýyla kasalar
doluyor. Kendisine hýzlý
sanayileþme hedefini
önünü koyan Türk kapitalizmi artan petrol ve doðalgaz fiyatlarý nedeniyle
daha fazla kömüre
yöneliyor.
Hepimizin caný pahasýna!
saðlýðýmýz önemli"
"Buraya bundan böyle
ölüm sahasý diyeceð
ðiz.
Çünkü köyümüzde bugüne
kadar 20 kiþi kanserden
öldü. 22 yýldýr bu sorunlarý
ya
aþadýk. Ýkinci santralin
yapýlmasýnýn bir yarar
getireceðini sanmýyoruz.
Birincisi yapýld
dý ve çevre
bitti. Bu yöreyi iyice bitireceðiz diyorlarsa o baþka..."

Termik santrallar küresel ýsýnmayý körüklüyor
“8-10 yýl içinde karbondioksit emisyonunu
önleyecek teknolojiler
geliþtirilene kadar termik
santrallarýn inþaatýna ara
vermeliyiz." ABD Ulusal
Havacýlýk ve Uzay Dairesi
(NASA) yöneticisi iklimbilimci James Hansen,
geçen yýl dünyayý böyle
uyarmýþtý.
Fosil yakýtlar iklim
deðiþikliðinin baþlýca
nedeni. Enerji sektörü
toplam sera gazý emisyon-

mlarýnýn yüzde 25’lik
büyük dilimini üretiyor.
Dünyada 50 bin enerji
santrali ve 4 bin enerji þirketi faaliyet gösteriyor.
Türkiye'de iþleyen ya da
yapým aþamasýnda 559
enerji santrali var. Bu
santrallar 124 milyon
Megawatt/saat enerji üretirken karþýlýðýn 102 milyon ton karbondioksiti
atmosfere býrakýyor.
Bu enerjinin yüzde
66.9'u fosil yakýtlardan,

yüzde 32.4'ü hidroelektrik
santrallerinden ve sadece
yüzde 0.2'si diðer
yenilenebilir enerji -rüzgar, güneþ- kaynaklarýndan elde ediliyor.
Kahramanmaraþ Afþin
Elbistan, Adana Sugözü,
Manisa Soma, Muðla
Yataðan santralleri karbondioksit emisyonu listesinin baþýnda yer alýyor.
Afþin Elbistan A ve B
santralleri toplam 19 milyon ton karbondioksiti

atmosfere býrakýyor.
2000'e göre
kirlilik/üretilen enerji
açýsýndan santrallerin verimliliði ilerledi, ama enerji
üretiminde fosil yakýtlarýn
oraný da yüzde 4 yükseldi.
Aradan geçen yedi yýlda
atmosfere býrakýlan karbondioksit miktarý da 21
milyon ton arttý.
Yeni-liberal AKP Kyoto
Protokolü’nü imzalamadýðý gibi termik santrallarýn da önünü açýyor.

GÖRÜÞ
Türkiye'yi Türkler
yönetsin!
Antakya, 30 yýl sonra belki de Türkiye'den ayrýlýp
baðýmsýz bir devlet olacak. Olursa, Birleþmiþ
Milletler'in þu anda 192 üyesi olduðuna göre,
Antakya Cumhuriyeti 200 küsuruncu üye olur.
Hatay 1939'da Türkiye'ye katýlýrken, plebisit
koþullarý ve Suriye ile imzalanan anlaþma uyarýnca,
100 yýl sonra tekrar bir oylama yapýlmasý da karara
baðlanmýþ. Baðýmsýz olma kararýnýn çýkacaðýna pek
ihtimal vermiyorum, ama belli mi olur?
Geçen hafta Antakya'da yaptýðým bir toplantýda,
"Baðýmsýz Türkiye" talebi dile getirildi. Epeydir
duymamýþtým, aklýmýz baþýmýza geldi sanýyordum.
Gelmemiþ.
"Baðýmsýzlýk" talebi bazý koþullarda anlamlýdýr
elbet. Örneðin, 1948 öncesi Hindistan gibi Ýngiliz
sömürgelerinde, 1975 öncesi Portekiz sömürgesi
olan Angola, Mozambik ve Gine'de, Ýspanya sýnýrlarýna dahil edilmiþ olan Bask bölgesinde, Filistin'de
veya Türkiye'nin malum bölgesinde kendi baðýmsýz
devletine sahip olma talebinin bir anlamý var.
Ýngiliz ve Portekiz sömürgeleri örneðinde, söz
konusu ülkeler doðrudan Londra veya Lizbon'dan
yönetiliyor, bizzat sömürge ülkelerdeki üst düzey
yöneticiler bile Ýngiliz ve Portekizli oluyor, yerel
halk devlet iktidarýndan dýþlanýyor, ýrkçýlýða maruz
kalýyor, aþaðýlanýyor, küçük görülüyordu. Bu
durumda sömürgeci, iþgalci gücü kovup baðýmsýz
bir devlet talep etmek doðal. Ayný þey, bugün Irak
için de geçerli tabii.
Ýkinci tür, Bask veya Filistin gibi örneklerde ise,
söz konusu ulusun kendi devleti bile yok ve bu
haklarý tanýnmýyor. Bu durumda da, doðal olarak,
ayrý bir devlet talebi anlamlý.
Gelelim Türkiye'ye.
"Baðýmsýz Türkiye" talebi ne anlama gelir? Türkiye
iþgal altýnda deðil, Türkiye vatandaþý olmayan
insanlar tarafýndan yönetiliyor deðil, baþka bir ülke
tarafýndan ilhak edilmiþ, kendi sýnýrlarý içine alýnmýþ deðil. Demek ki, "Ýþgale ve yabancý ordulara
hayýr" (Irak gibi) veya "Sömürgeci yöneticilere
hayýr, buradan gitsinler" (Hindistan gibi) veya
"Kendi ayrý devletimizi istiyoruz" (Filistinliler gibi)
anlamýna gelmiyor.
Hayýr, biliyoruz ki, "Türkiye'yi aslýnda Amerika
yönetiyor, Amerika yönetmesin, Türkler yönetsin"
anlamýna geliyor. Yani, "Satýlmýþ yöneticiler hep
Amerika'nýn dediðini yapmasa, Türkiye'nin çýkarlarý doðrultusunda davransa, her þey daha iyi, daha
güzel olacak".
Diyelim ki, uzaylý bazý güçlerin garip bir müdahalesi sonucunda Türkiye baðýmsýz oldu. Ne olacak? Ne farkedecek? Evet, her þeyin kararýný, hiçbir
dýþ ülkeye danýþmadan Türkler verecek. Bu kararlarýn alýnmasýnda, bu gazetenin okurlarýnýn veya
"baðýmsýz Türkiye" talebini yükseltenlerin veya iþçi
sýnýfýnýn katkýsýnda herhangi bir artýþ mý olacak?
Yoo, olmayacak elbet. Bugün kendi çýkarlarýna
uygun düþtüðü için Amerikan sermayesiyle iþbirliði
yapan Türk egemen sýnýfý, Türkiye'yi yine kendi
çýkarlarý doðrultusunda yönetmeye devam edecek!
Örneðin, bugün Amerika'ya danýþarak Kuzey Irak'a
saldýran Türk ordusu, kimseye danýþmadan Irak'a
saldýracak. Bugün Tuzla'da tersane iþçilerini
öldüren Türk sermayesi ayný iþçileri öldürmeye
devam edecek. Baðýmsýzca.
"Baðýmsýz Türkiye" talebi kendisini sosyalist
olarak düþünen bir kesimin talebi olduðuna göre,
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýyla ilgili bir talep olmasý gerek,
deðil mi? Oysa bu, sýnýflarla deðil, uluslarla ilgili bir
talep. Dünyaya sýnýf gözlükleriyle deðil, ulus
gözlükleriyle bakanlarýn talebi olabilir ancak.
Sosyalistlere deðil, Ýlhan Selçuk'a yakýþýr.

Roni Margulies
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3. Ýntifada geliyor
Ýki dev letli
bir çözüm
olabilir mi?
Bu soru Filistin
halkýný bölen tartýþmayý oluþturuyor.
Emperyalistler ve
Ýsrail iki devlet öneriyor, Ýsrail ve Gazze
ve Batý Yakasý’nda
kurulmuþ bir Filistin
devleti.
Filistin kurtuluþ
hareketi ise uzun yýllar bu öneriyi reddetti. Birleþik ve laik bir
Filistin’i savundu.
Þimdi FKÖ 2 devletli
çözüme razý olmuþ
durumda. Arap
devletleri de Ýsrail’i
tanýmaya ve Gazze ve
Batý Yakasý’nda kurulacak bir Filistin’e razý
oldyklarýný söylüyorlar.
2 devletli çözüme
karþý çýkan sadece
Hamas. Filistin halký
içinde desteði bu
nedenle büyüyor. Son
yapýlan seçimlerde
Hamas ezici bir zafer
kazandý ama ABD,
Ýsrail ve FKÖ bu
seçim sonuçlarýný
görmemezlikten
gelmeye çalýþýyorlar.
Ýsrail, ABD ve
FKÖ’nün önerdiði
çözümün nasýl olacaðý bugün Gazze’de
yaþananlarla çýplak
bir biçimde ortaya
çýkýyor. Filistin halký
her an Ýsrail’in
baskýsýný ensesinde
hissedecek.

Pakistan

Seçim
sonrasý

Gazze operasyonu ve
direniþin geleceði
28 Þubat'ta Gazze
Þeridi'ne Ýsrail birlikleri
girdi. Aralarýnda beþ aylýk
bir bebeðin de bulunduðu
çoðu çocuk yüzden fazla
Filistinli öldürüldü.
Operasyonun beþinci
gününde kara birlikleri
geri çekilirken Ýsrail hava
saldýrýsýna devam etti.
Gazze Þeridi'nin kuzeyinde
mevzilenen askerlerin
sýnýra çekilmesi bölgeyi
kontrolü altýnda tutan
Hamas tarafýndan zafer
ilan edildi.
Gazze Þeridi 360 kilometre karelik bir alan. Burada
güç koþullarda 1,5 milyon
Filistinli yaþama savaþý
veriyor. Gazze dünyanýn
en yoðun nüfuslu bölgesi.
Bölge Ýsrail ablukasýnda.
Hamas yüzde 60'tan fazla
oyla hükümete gelmiþ,
ancak gerek Ýsrail ablukasý
gerekse FKÖ lideri
Mahmut Abbas'ýn baþýný
çektiði darbeden sonra
Gazze Þeridi'ne sýkýþtýrýlmýþ durumda.
Gazze Þeridi’nin Mýsýr’a
açýlan bölgesi ise Mýsýr
tarafýndan kapatýlmýþ
durumda.
Geçen ay Filistinliler
Hamas militanlarýnýn
yardýmý ile Gazze ile Mýsýr
arasýndaki hudutta var
olan duvarý yýkarak yýðýn-

sal olarak Mýsýr’a girdiler.
Ne var ki Mýsýr’ýn iþbirlikçi rejimi duvarý yeniden
ördü ve sýnýrdaki asker
sayýsýný katlayarak arttýrdý.
Gazze'ye giren mal miktarý geçen yýla göre yüzde
10'a düþmüþ durumda.
Ýsrail tarafýndan Gazze'ye
gýda giriþi yasaklanýyor.
Gazzeliler açlýk, susuzluk
ve sefalet içinde yaþýyor.
Hastaneye insan
götürmekbilemümkün
deðil. Gazze’de ilaç yok ve

Ýsrail ve Mýsýr bölgeye ilaç
sokulmasýný bile engelliyorlar.
Ýsrail'in hedefi önce
Hamas'ý yok etmek. Sonra
Filistin'in küçük bir
parçasýnda özerk bir
Filistin yönetim vaad ediyor.Doðu Kudüs’un bu
kukla Filistin devletinin
baþkenti olmasýný dahi
kabul etmiyor.Bütün bunlar Bush'un Filistin barýþ
planýyla ayný.
Gazze'deki katliamý yeni

Ýsrail saldýrýlarý bekliyor.
Ýsrail sadece Hamas'ý deðil,
Hizbullah'ý, Suriye’yi ve
Ýran'ý da tehdit ediyor.
Geçen yaz Hizbullah'tan
yediði tokat sonrasý daha
yeni toparlanmaya
baþlayan Ehud Olmert diþlerini gösteriyor. Ancak
Mýsýr'da yükselen hareket,
Filistin'le uluslararasý
dayanýþma ve
Ortadoðu'daki direniþ
Olmert'e beklemediði bir
darbe vurabilir.

Almanya’da yeni Sol Parti’nin yükseliþi
Almanya’nýn yeni Sol
Partisi’nin (Die Linke) yükseliþi diðer bütün Alman
partilerini krize sürüklüyor. Özellikle de iktidardaki büyük koalisyonu oluþturan Hristiyan Demokrat
Parti (CDU) ve Sosyal
Demokrat Parti (SPD) bu
krizden en çok etkilenen
partiler.
Geçen hafta bir þehir
eyaleti olan Hamburg’da
yapýlan seçimlerde Die
Linke oylarýn yüzde
6.4’ünü aldý. Bu oy oraný
ile Die Linke eyalet meclisine girdi.
Die Linke daha önce de
Ocak ayýnda Hessen ve
Aþaðý Saksonya eyaletlerinde seçim baþarýlarý
elde etmiþti.
Die Linke kurulalý henüz
1 yýl oldu. Daha önce Die
Linke eski Doðu Almanya’da güçlüydü ama Batý’da
ayný güce sahip deðildi.
Þimdi Hamburg ve
Hessen sonuçlarý gösteriyor ki Die Linke bütün

Almanya’da gücünü
artýrýyor.

Savaþa hayýr
Die Linke düþük ücret ve
iþten çýkarmalara karþý çok
yoðun kampanya yapýyor.
Ayný zamanda da
Almanya’nýn NATO’nun
Afganistan savaþýna katýlmasýna karþý kampanya
sürdürüyor.
Die Linke’nin Hamburg

ve Hessen seçim baþarýlarý
muhafazakar CDU’nun
zaferlerinin önünü
keserken diðer partilerin
ittifaklar kurmasýný da zorlaþtýrýyor.
CDU’nun tercih etti ittifak partisi liberal Hür
Demokratlar (FDP). Ne var
ki bu parti Hamburg’da
silindi.
SPD’nin tercih ettiði
Yeþillerin oyu ise

Hamburg eyaletinde yüzde
12.3’den yüzde 9.6’ya
düþtü. Artýk bir SPD-Yeþil
ittifakýnýn sandalye sayýsý
da yeterli deðil.
Bu durumda
Hamburg’da ya bir CDUSPD ya da CDU-Yeþiller
ittifaký kurulacak.
Bu ittifaklar belki bir
hükümetin kurulmasýný
mümkün kýlacak, ama
“resmi politikalara” karþý
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giderek güçlenen tutumu
daha da güçlendirecek.
SPD bugüne kadar Die
Linke’yi görmemezlikten
geliyor onunla konuþmayý,
tartýþmayý, hükümet
koalisyonlarý kurmayý
ulusal ölçekte reddediyordu. Böyle yaparsa Die
Linke’yi güçlendireceðini
düþünüyordu.
Oysa daha önceleri iki
parti arasýnda örneðin
Berlin eyaletinde koalisyon
kurulmuþtu.
Þimdi SPD bu tutumunu
gözden geçirmek zorunda.
Ancak bu tür geliþmeler
sol, SPD ile bir ittifak
bugün için çok tehlikeli
olabilir. Çünkü Die
Linke’nni gücü mevcut
politik pisliðin dýþýnda
duruyor ve ittifaklar,
koalisyonlar içine girmiyor
olmasýndan geliyor.
Almanya’da sol þimdi bu
seçim zaferleri ile Die
Linke’yi tam bir yýðýnsal
partiye dönüþtürme þansýna sahip.

Pakistan’da devlet
baþkaný Pervez
Müþerref’in partisinin
aðýr bir seçim yenilgisi
almasý Irak ve Afganistan savaþlarýna batmýþ olan emperyalistleri
telaþlandýrdý.
Bush Müþerref’i
1999’dan beri destekliyor. Bu desteðin
karþýlýðý olarak o da
Afganistan sýnýrýna 120
bin asker gönderdi.
ABD þimdi seçimlerden zeferle çýkan Pakistan Halk Partisi’ni
(PPP) ve Pakistan Müslümanlar Birliði’nin
Müþerref’e karþý olan
kanadýný (PML-N) yi
Müierref ile birlikte
çalýþmaya zorluyor.
En büyük parti olan
PPP önceki hükümet
dönemlerinde sayýsýz
yolsuzluða bulaþmýþ
olmasýna raðmen
Pakistanlýlar tarafýndan
hala yoksullarýn partisi
olarak görülüyor. PMLN ise seçimlere
Müþerref’i devirme sloganý ile girmiþti.
Savaþa karþý tutum seçimlerin en önemli konularýndan birisiydi ve
savaþý destekleme tutumu Müþerref’in partisine pahalýya mal oldu.
Savaþ þimdi Afganistan’dan Pakistan’ýn
Kuzey eyaletlerine
sýçramýþ durumda. PPP
ve PML-N bir yandan
terörizme karþý savaþa
devam diyor bir yandan
da oylarýnýn savaþ
karþýtlýðýndan geldiðini
biliyor.
Pakistan Uluslararasý
Sosyalizm grubundan
Riaz Ahmed demokrasi
hareketinin Müþerref’in
yenilgisindeki rolünün
küçümsenmemesi
gerektiðini söylüyor.
Seçimlerin galibi olan
partilerin yeniliberal
politikalardan vazgeçeceðini gösteren hiçbir
iþaret yok. Bugün
Pakistan’da çok bir gelir
adaletsizliði var.
Geçen sene Pakistan
ekonomisi yüzde 7 büyüdü ama yoksulluk
hala çok yaygýn. Örneðin çocuklarýn yüzde
75’i ilkokuldan sonra
okuma olanaðýna sahip
deðil.
Riaz Ahmed bütün
partilerin yeniliberalizmi savunduklarýný
söylüyor ve yeni
hükümetin önemli
ekonomik sorunlarla
karþý karþýya geceðini
anlatýyor.
Öte yandan Ýslamcý
MMA’nýn önümüzdeki
dönemde hýzla güçlenmesi de mümkün. Kýsa
süre önce Kuzey Batý
eyaletinde hükümette
olan MMA bölündü ve
bir kanadý þimdi Taliban
ile birlikte savaþýyor.
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Sýnýrötesi müdahale yoksa bir fiyasko mu?

Bir bardak suda
kopartýlan fýrtýna
Irak'taki Zap bölgesine
dönük askeri müdahale 8.
günde bitirildi ve ordu
bölgeden geri çekildi.
Genelkurmay ve emrindeki hakim medyanýn
"PKK'yi bitireceðiz" naralarý ilk üç günün ardýndan
kesildi. Sürekli uzun süreceði ve sonuç alýnacaðý
vurgulanan 25. sýnýr ötesi
müdahalenin 8. günde
bitmesi ve Bush tarafýndan
azarlanan Türkiye'nin
kýrýlan gururu savaþ yanlýlarýný zaferden çok yenilgi
havasýna sürükledi.

Hani PKK
bitirilecekti?
PKK'yý bitirme ve 25. kez
sýnýrlarý aþarak Kürt sorununu askeri yöntemle çözme giriþiminin sonuçlarý
kopartýlan gürültüyle orantýsýz.
Genelkurmaya göre 240
PKK’li öldürülmüþ. 24
asker ve 3 geçici köy korucusu da PKK tarafýndan
öldürülmüþ.
PKK ise 125 Türk
askerinin öldüðünü,
yüzlerce yararlý olduðunu,
buna karþýlýk 5 gerillanýn
öldürüldüðünü söylüyor.
10 bin asker Zap alanýnda
400 gerillayý sýkýþtýrmak
için harekete geçirilmiþ.
Dað taþ bombalanmýþ. Kürt
sorunu 400 gerillayla mý sýnýrlý? Eðer TSK tarafýndan
yüzde 55'inin bu operasyonda öldürüldüðü doðruysa sorun yarý yarýya çözülmüþ demektir. Kahraman Türk medyasýna raðmen kamuoyu kopartýlan
yaygarayla alakasý
olmayan ve de herhangi
bir sonuç alýnamayan tipik
bir sýnýr ötesi müdahale
sürpriziyle tanýþtý.
Kandil Daðý ise yüzlerce
kilometre ötede durdu.
Yanýna yaklaþan bile
olmadý.
Operasyon baþarýsýz.
Cumhurbaþkaný Gül'ün
altýncý günde açýkladýðý
gibi Türk Ordusu Zap'ta
ciddi bir direniþle
karþýlaþtý. Operasyon
sonundaki bilançonun gösterdiði gibi ortada bir
askeri baþarý yok. Türk
ordusunun gücünü
pekiþtirmek ve güven
kazanmasýný saðlamak
amacýný da taþýyan

operasyonla büyük beklentiler yerini hayal kýrýklýðýna
býraktý. Askeri yenilgi,
toplum nezdinde prestij ve
inandýrýcýlýk kaybýyla birleþti.
PKK’nin kamplarý, silah
ve gýda depolarý, barýnaklarýnýn imha edildiði
söyleniyor. Bu belirsiz bir
bilanço. Ancak PKK
tarafýndan bir kobra
helikopterin düþürüldüðü
bir gerçek. Genelkurmay
helikopter düþürüldükten
4 gün sonra “kýyýma”
uðradýðýný açýklayarak
askeri baþarýsýzlýðýn üstünü
örtmeye çalýþtý.

Ön cephe medya
Savaþ Zap’tan çok daha
þiddetli bir þekilde medyada yürüdü. Doðan Grubu
baþta olmak üzere hakim
medya ordunun savaþ
borazaný oldu. Operasyon
boyunca sayfalarýný TSK’ya
açan gazeteler genelkurmay tarafýndan daðýtýlan
fotoðraflara dayanarak ne
kadar modern, donanýmlý
ve ezici bi askeri güce
sahip olduðumuzu anlattý.
Genelkurmay tarafýndan
daðýtýlan fotoðraflarda
karlý bir bölge olarak
görülen Zap’ta o sýralarda
kar olmadýðý ortaya çýktý.
Propaganda savaþçýlarý
kendilerini o kadar kaptýrmýþlardý ki 8. günde
operasyonun bitmesine
inanamadýlar. Saat 10.21’de
NTV tarafýndan operasyonun bitirildiði haberi
geçildi. Reuters haberi tüm
dünyaya daðýttý. Ancak
kahraman Türk medyasý
önce yalanlama savaþýna
girdi. Ancak saatler 15.13’ü
gösterdiðinde Anadolu
Ajansý haberi geçebildi.
Baþbakanýn operasyon
sonlanmadan önce daðýttýðý ulusa sesleniþ konuþmasýna ambargo, yani
yayýnlamayýn talimatý
konulduðu ve yenisi gönderildiði halde Doðan
Grubu TV’leri baþta olmak
üzere bir çok kanal ilk
videoyu yayýnladý.
Erdoðan’ýn operasyon
üzerinde bir etkisi
olmadýðý kanýtlanacaktý.
Ancak bu komik plan da
ters tepti. Siyasal alanda da
adýmlar atacaðýný açýklayan AKP operasyonun

Binlerce Kürt Diyarbakýr baþta olmak üzere hem Kuzey’de hem Güney’de barýþ için sokaða çýktý. Türkiye kamuoyu Bülent
Ersoy’un sözlerini tartýþýrken ilk kez savaþ bu kadar geniþ bir þekilde sorgulanýyordu.
Türkler açýsýndan prestijini
toplamýþ gözüküyor.
Kürtlerin tam desteðini
almak için DTP’ye yüklenen AKP operasyona imza
atarak karþýsýnda tam bir
ulusal birlik yarattý.

Milli gurur
ayaklar altýnda
Savaþ yanlýlarýnýn
hezimetine son noktayý
Bush koydu. Önce ABD
Savunma Bakaný Robert
Gates, operasyonun bir iki
haftayla sýnýrlý olmasý
gerektiðini söyledi. Bu
Ýsrail ve baþka zorbalara
göz yumulan standart
süre. Yaþar Büyükanýt “bir
günde bir yýlda” kalabilirizi diyerek Gates’e yanýt
verdi. Operasyonun yedinci gününde bu kez Bush
açýkça bu iþi bitirin dedi.
Bunlarýn hemen ertesinde
operasyonu bitirme ve
hýzla bölgeden çekilme
kararýnýn verilmesi milli
gururu ayaklar altýna aldý.
Irak’a Türkiye’nin ABD
destekli müdahalesi tüm
Iraklýlarý öfkelendirdi. Irak
Kürt parlamentosu Türkiye’nin bölgedeki 4 askeri
karakolunun kapa-týlmasý
kararýný aldý. Irak Geçici
Hükümeti, Mehdi Ordusu
ve bir çok direniþçi güç
Türkiye’nin sýnýr ötesi
operasyonunu protesto etti.
Iraklý Þiilerin lideri
Mukteda El-Sadr , Türk

hükümetini Kürtlerle
diplomatik yöntemlerle
anlaþmaya çaðýrdý. Tüm bu
geliþmeler Irak’a hakim
olamayan ABD’yi harekete
geçirdi. Gurur duyulan
ortaklýk bir azarlamayla
bozuldu.
Vergilerimizden aldýklarý
160 milyon dolarý savaþa
harcadýlar. Bir kaç yüz kiþi

öldü. Yakýnlarý yasta.
Irak’taki 83 köy bombalandý. 200 Hýristiyan
Keldani köyü Türk ordusu
tarafýndan tahrip edildi.
Hava bombardýmýnýn
doðal yaþama verdiði
zararýn maliyetini ise
hesaplamak zor.
Hem Kürtler hem Türkler
tarafýndan endiþe ve

býkkýnlýkla izlenen 25.
operasyonu öncekilerden
farklý kýlansa ilk kez bir
sýnýrötesi operasyonun
geniþ kesimler tarafýndan
sorgulanýyor oluþu.
Bu onuru yeter artýk
diyen binlerce Kürt gibi
Bülent Ersoy’a da
borçluyuz. Askeri çözüm
yanlýlarý yine kaybetti.

Operasyonun ekonomik faturasý
Bomba ve kurþun bizim vergilerden
z Bir erin devlete günlük masrafý 100 dolar.
z Bir F-16'nýn bir saatlik uçuþu 25 bin dolar,
z F-4 2020'lerin bir saatlik uçuþu 30 bin dolar.
z CASA tipi uçaklar bir saatlik uçuþu 2 bin 500 dolar.
z Helikopterlerin 1 saatlik uçuþ 6 bin dolar.
z Geri hizmette kullanýlan CASA tipi uçak ve helikopterlerin ortak
maliyeti ise 70 bin dolar.
z Binlerce adet MK-84 tipi 900 kiloluk bomba atýldý. Her birinin maliyeti
26 bin dolar.
z Kara operasyonunun 20 milyon dolar.
z 8 gün süren operasyonun toplam maliyeti 160 milyon dolar.

160 milyon dolara neler yapýlabilirdi?
z 6 adet 200 yataklý tam teþekküllü hastane yapýlabilirdi.
z 10 bin konut inþa edilerek depremde zarar gören konut sorunu
çözülebilirdi.
z 53 adet tam teþekküllü tekstil fabrikasý inþa edilebilirdi
z 125 adet tam teþekküllü okul inþa edilebilirdi
z 300 kilometrelik duble yol inþa edilebilirdi.
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Bülent Ersoy ‘dan savaþ yanlýlarýna tokat

Çözüm istiyoruz
Savaþa ve müdahaleye en açýk ve etkili
eleþtiri Popstar
Alaturka yarýþmasýndan yükseldi. 12 Eylül
darbecilerinin 4 yýl
boyunca sahneye çýkmasýna izin vermediði
transeksüel þarkýcý
Bülent Ersoy barýþ
yanlýlarýnýn sesi oldu.
Türkiye’nin en tanýnmýþ ve sevilen
sanatçýsý tartýþma programýnda geri adým
atmadýðý gibi ertesi
günde cesurca konuþtu. Ve sözlerinin
arkasýnda durduðunu
yineledi.
Bülent Ersoy’un sözleri hem savaþa karþý
sanatçýlardan hem de
toplumdan geniþ bir
destek buldu. RTÜK
tarafýndan yayýna çýktýðý kanal uyarý aldý.
Ersoy’un yarýþma
jürisinden atýlmasý
gündemde.
Antimilitaristlerin
gediklisi olduðu 318.
maddeyle halký askerlikten soðuttuðu için
hakkýnda soruþturma
devam ediyor. Ancak
Diva savaþ yanlýlarý
karþýsýnda bir kez
daha devleþti ve Türk
barýþ hareketine ciddi
bir katký yaptý.
Eksik olan savaþa,
operasyonlar
konusunda Türkler
arasýnda barýþ sesinin
pek duyulmamasý.
Ayakta tutulmak istenen tüm toplumun
canýnýn askeri maceralar uðruna harcanabileceði inancýydý.
Ersoy buradan vurdu.
Operasyonun haklýlýðý ve meþruluðu

daha ilk günlerinde
tartýþma konusu oldu.
Sorgulama devam
edecek. Sezen
Aksu’nun yazdýðý
barýþ þarkýsý gibi
popüler ifadelerle yolunu açacak. Acýlý
ailelerin üzerindeki
baskýnýn kýrýlmasý
konuþmalarýný kolaylaþtýracak. Her yeni
askeri adýmda baþka
birileri çýkacak ve
Bülent Ersoy gibi

sorgulayacak. Ýþte
savaþ yanlýlarýnýn
istemediði tam da
buydu.
Operasyonunun
Türk barýþ hareketi
için yeni bir kapý
açtýðýný söylemek hiç
de yanlýþ olmaz.
Irak’a müdahale
sadece milliyetçi
hezeyanlarý deðil akla
Irak’ta 5 yýldýr süren
iþgali de getirdi. Türk
barýþ yanlýlarýnýn Kürt

kardeþleriyle omuz
omuza 15 Mart’ta
savaþa hayýr demesi
sorgulamayý hýzlandýracaktýr.
Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonunun yürüttüðü savaþ
karþýtý kampanya
barýþ yanlýlarý için
gerçek bir mücadele
alanýdýr. Sosyalistler
‘barýþa bir þans verin’
diyen Küresel BAK’ý
güçlendirmeliler.

Türkiye’yi sarsan sözler
“Þimdi masa baþýnda entrikalarla savaþlar yapýlýyor. Orasý yazýyor, herkes
de onu oynamak zorunda kalýyor. Benim doðurganlýk özelliðim olsaydý, ben
çocuk doðurmuþ olsaydým, yani birileri kalkacak masa baþýnda sen þunu
yapacaksýn, o da bunu yap
pacak ve ben onlarý bu þekilde kuvvetsiz duruma
düþüreceðim diye öyle bir durum
m sergileyecek. Ben de doðurduðum çocuðu
topraða vereceðim. Var mý böyle bir þe
ey ya... Yani tamam, vatan bölünmez
ama göz göre göre de bütün çocuklarý. O zaman bütün analar doðurun,
verin topraða. Normal þartlar altýnda bir savaþ deðil bu, entrika var bu iþin
ucunda. Bir çocuðun ne demek olduðunu sizler gibi bilemem, ben anne
deðilim ve olamayacaðým da hiçbir zaman. Ama insaným, insan olarak onlarý
o topraða vermek, o analarýn yüreðinin nasýl alev alev, cayýr ca
ayýr yandýðýný
ben anlayamam ama anneler anlar. “
Bülent Ersoy

DSÝP diyor ki
Bülent Ersoy’la hemfikiriz

Operasyonu derhal
durdurun!
Bülent Ersoy, 25. sýnýr ötesi
operasyonu býkkýnlýkla izleyen
"sessiz" kitlelerin sesii olmuþtur.
Sözlerine tamamen katýlýyoruz.
Bu anlamsýz operasyon derhal
durdurulmalý. Daha fazla kan
dökülmemeli. Savaþ yanlýlarý
artýk susmalý. Kürt sorununda
barýþçýl çözzümün önündeki
engeller kaldýrýlmalý. Þimdi
Bülent Ersoy'un baþlattýðý konuþam etmeliyiz.
maya deva
Kendisinin yanýndayýz. Hakkýnda
açýlan soruþturmayý barýþ isteyen
herkese yönelen bir susturma giriþimi olarak görüyoruz.
29. Kürt isyaný bundan 32 yýl
önce baþladý. Devletin tutumu her

zaman savaþtan yana oldu. 35
binden fazla kiiþi yaþamýný yitirdi.
Çoðu "ölü ele geçen terörist"
aný
olarak adlandýrýldý. Ancak isya
bastýramadýlar.
Irak'a 24 kez operasyon düzenlendi. Bazýlarý bugünkünden daha
büyüktü. Daða taþa bomba
yaðdýrýldý. Ancak hiçbirinden
sonuç alýnamadý. Tüm militaristt
propagandaya raðmen 25.
operasyonun kaderinin de öncekilerle ayný olduðu açýk.
Ayyrýmcýlýða ve þiddete maruz
býrakýlan, haklarý tanýnmayan
Kürtler gibi Türkler de bu savaþtan aðýr zarar gördü. Gençler
ölüme gönderildi. Demokratik
haklar rafa kalldýrýldý. Ödediðimiz
vergiler ve ekonomik kaynaklar
savaþa aktarýldý. Her düþen bombada, her sýkýlan kurþunda daha
da yoksullaþtýk.
Artýk yeter! Silahlar sussun.
Operrasyona son verilsin. Türk

askerleri Irak'tan tamamen çekilsin. DTP üzerindeki ba
askýlara
son verilsin. Genel af çýkarýlsýn.
Kürt dili ve kültürel haklar tanýnn.
sýn
DSÝP, Kürt sorununda barýþçýl
çözümden yana olan herkesi
barýþ hareketi yaratmaya çaðýrýyor. Ýþgalin 5. yýlýnda Irak'ta
yaþananlar barýþýn ne denli acil
ve gerekkli olduðunu gösteriyor.
15 Mart'ta Ýstanbul'da gerçekleþecek mitingi Irak'ý,
Afganistan'ý, Türkiye'yi, tüm
dünyayý kana bulayan savaþ ve
iþgal politikalarýna karþý dev bir
gösteriye dönüþtürelim.
DSÝP, tüm savaþ karþýtlarýný 15
Mart'ta Kadýköy'de Kü
üresel Barýþ
ve Adalet Koalisyonu (Küresel
BAK) kortejinde yürümeye
çaðýrýyor.
DSÝP Gen
nel Baþkaný
Doðan Tarkan
28.02.2008

Emperyalizm
nedir?
Savaþ ve kapitalizm
birbirinden ayrýlamaz
20. yüzyýlýn baþýnda, dünya, sanayileþme ve militarizasyonda
büyük bir geliþmeye tanýk oldu.
Marksistler, dünya ekonomisinde gerçekleþen büyük deðiþiklikleri kabullenmeye ve anlamaya çalýþtýlar.
1910 yýlýnda, Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD)
teorisyenlerinden bir olan Rudolph Hilferding, Finans Kapital’i
yazdý.
Hilferding kitabýnda, büyük kartellerin ve þirketlerin geliþimini
ve ekonomi içindeki önemlerini analiz etti.
Bu analizini, Karl Marks’ýn, kapitalizmin krizlerinin, sermayenin birkaç kapitalistin elinde toplanmasýna ve
merkezileþmesine yol açabileceði – yani tekelleþme - öngörüsü
üzerine kurdu.
Bugün tekeller hayatýn bir gerçeði. ABD’de, 1873 ve 1898
arasýndaki yýllarýn yarýsý ekonomik bunalýmla ve bir çok iþletmenin çökmesiyle geçti. Bu iþletmeler, rakipleri tarafýndan çok
düþük fiyatlara satýn alýndýlar.
Bir sanayici olan Andrew Carnegie þöyle diyor; “Paraya ihtiyacý olan çok arkadaþým vardý… Beþ ya da altý tanesinin þirketini
satýn aldým. Çelik endüstrisinde çalýþmaya böyle baþladým.”
Tekellerin yaný sýra, modern þirketlerin öncülleri olan anonim
þirketlerin de sayýsý arttý. Bu þirketler, çok sayýda hissedardan
para toplayabiliyorlar ve böylece hýzla geniþleyebiliyorlardý.
Britanya’nýn küresel hakimiyetinin gölgesinde geliþen sanayi
devletlerinin, bu sürece yetiþmelerini saðlayacak elveriþli
koþullara ihtiyaçlarý vardý.
Bu devletler bu koþullarý, tarifeler dayatarak ve sanayiyi ve
banka sermayesini birleþtirerek yarattýlar.
Koruyucu tarifeler, aslýnda ucuz olabilecek ithal ürünlerine
uygulanan büyük vergilerdi, böylece yurt içindeki sanayinin
zarar görmesi engellenmiþ oluyordu.
Bankacýlýðýn ve sanayi sermayesinin birleþmesi, bankalardaki
paranýn, ekonomik büyüme için gerekli olan yatýrýmlarýn finansmaný için kullanýlmasý anlamýna geliyordu.
Hilferding’in söylediði gibi, “Önceden ayrý olan alanlar, þimdi
büyük ve karmaþýk finans iþlemleri doðrultusunda bir araya
getiriliyorlardý ve sanayinin ve bankacýlýðýn ustalarý kapalý
kiþisel bir ortaklýkta bir araya geliyorlardý.”
Hilferding, bunun temelinde, “büyük tekelci birleþmeler
nedeniyle, bireysel kapitalistler arasýnda serbest rekabetin
ortadan kalkmasý”nýn yattýðýný iddia ediyordu.
Finans kapitalin ve tekelin yükseliþi, koruyucu tarifelerin
rolünü deðiþtirdi.
Hilferding, tarifelerin, tekelin kendi fiyatlarýný koyabilme
yeteneðini, pazar rekabetinden kaynaklý olarak fiyatlarýn düþmesi basýncýndan koruyan bir etkiye sahip olduðunu söylüyordu.
Bu korumacýlýðýn doðasýný deðiþtiriyordu: “Korumacýlýk, yurt
içi pazarý yabancý sanayilere karþý koruyan bir savunma yöntemi
olmaktan çýkýp, yurt içi sanayinin yabancý pazarlarý ele geçirme
yöntemi haline geliyordu.”
Geliþmiþ her kapitalist ülke, yeni pazarlar ve kaynaklar için
rekabet etmek zorundaydý, çünkü yurt içi ekonomisini ancak
böyle büyütebilir ve ayrýca diðer devletlere baðlý tekellerle ancak
böyle rekabet edebilirdi.
Ýçinde doðru þeyler olmakla birlikte, Hilferding’in çýkardýðý
sonuçlar yanlýþtý.
Hilferding, yurt içindeki kapitalist sistem giderek daha örgütlü
hale geldiði için, iþçilerin sadece finans kapitali devralacak
sosyalist bir hükümet seçerek devletin kontrolünü ele geçirebileceklerini düþünüyordu.
SPD içinde, Hilferding’in bu görüþünü paylaþan çok sayýda
sosyalist vardý. Rosa Lüksemburg bu eðilime þiddetle karþý çýktý.
Lüksemburg , týpký Marks gibi, iþçilerin varolan devleti ele
geçirmelerinin mümkün olmadýðýný, devletin yýkýlmasý gerektiðini düþünüyordu.
Rosa, kapitalizmin savaþma eðilimine sahip olduðunu ve kapitalizmin barýþçýl bir þekilde dönüþtürülemeyeceðini kanýtlamaya
çalýþtý.
Lüksemburg, 1913’de yayýnladýðý Sermaye Birikimi adlý
kitabýnda, emperyalist savaþlarýn kapitalizmin ürünü olduðunu
anlattý.
Þöyle yazýyordu, “Emperyalizmin ekonomik kökleri ancak sermaye birikiminin yasalarýndan yola çýkýlarak açýklanabilir”.
1914’de patlak veren Birinci Dünya Savaþý Rosa
Lüksemburg’un haklý olduðunu kanýtladý. Fakat Lüksemburg
’un teorisinde tekelci kapitalizmin yükseliþi yer almýyordu.
Marx, Hilferding ve Lüksemburg, geniþ çaplý sanayileþme,
tekelci kapitalizm ve savaþ arasýndaki baðýn anlaþýlmasýna katkýda bulundular. Bu unsurlarý, klasik Marksist emperyalizm teorisine Rus Devrimi’nin sýcak günlerinde iki devrimci katacaktý.
Gelecek sayýda: Emperyalizmin analizi ve I. Dünya Savaþý’na karþý çýkmak

7

8z sosyalist iþçiz sayý: 315

Baþörtüsü
ve reform
mücadelesi
Arife Köse
Baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili yaþadýðýmýz tartýþma tarihte ilk kez yaþanan ve
sadece Türkiye’ye özgü bir
tartýþma deðil.
1818’de þu anda Almanya’nýn
parçasý olan Prusya’da doðan
Marks’ýn ilk yýllarýndaki en
belirleyici mücadelelerden biri
din konusunda gerçekleþti.
Prusya’daki Yahudiler sistematik olarak ayrýmcýlýða uðruyorlardý, yasalarda Yahudilerin
nerelerde yaþayabilecekleri ve
hangi iþlerde çalýþabilecekleri
ayrýca belirtilmiþti. Buna karþýn
Yahudiler, eþit haklara sahip
olmak istiyorlar ve bunun için
mücadele ediyorlardý.
Bauer ve Genç Hegelciler,
dinin düþman olduðunu,
Yahudileri desteklemenin dine
teslim olmak ve Yahudi azýnlýða
ayrýcalýk tanýmak anlamýna
geldiðini söylerken, Genç Marks
Yahudilerin bu mücadelesini
destekliyordu.
Marks, 1844 yýlýnda yazdýðý
Yahudi Sorunu Üzerine adlý
makalesinde Bauer’e yanýt
verirken þunlarý anlattý: “Dini
inanç, daha genel bir baskýnýn
nedeni deðil sonucudur. Din
sorununa odaklanmak, daha
geniþ manzarayý görmemizi

engeller, enerjimizi gerçek bir
toplumsal mücadeleden ziyade,
steril bir dini tartýþmaya harcamamýza neden olur.”

Baþörtüsü takma
özgürlüðü ve reformlar
Bugün dünyada genel olarak
Müslümanlýk ve Türkiye’de
baþörtüsü konusunda yaþanan
tartýþma, o yýllarda Yahudiler
üzerine yapýlan tartýþmaya benziyor. Müslümanlýðý teröristlikle, baþörtüsü takmayý “örümcek
kafalý olmakla” eþ görenler,
hepimizi bir din tartýþmasýnýn
içine çekerek genel manzarayý
görmemizi engellemeye çalýþýyorlar. Halbuki sorun bir din
sorunu deðildir. Sorun genel
anlamýyla ABD emperyalizmi
ve buna karþý verilen özgürlük
mücadelesi, Türkiye’de ise,
bununla birlikte genel anlamda
hak ve özgürlüklerin
geniþletilmesi sorunudur.
Bugün sosyalistlerin, AKP’ye
karþý tutum alýrken göz önünde
bulundurmasý gereken ilk
nokta, AKP’yi iktidara getiren
þeyin, halkýn özgürlük,
demokrasi ve daha iyi yaþam
koþullarý talebi olduðudur.
Dolayýsýyla, baþörtüsü
yasaðýnýn ve 301’in kalkmasý,
Kürt sorununda adým atýlmasý
ayný mücadelenin parçalarýdýr.

Sosyalistler reform
mücadelelerinde hangi reform
talebinin diðerinden daha
önemli olduðunu tartýþmak yerine, önce o reformun kazanýlmasý için mücadele ederler,
daha sonra bu mücadelenin bir
adým daha ileriye gitmesi için
hareket içinde tartýþmaya,
hareketi yönlendirmeye çalýþýrlar. Taa ki, sosyalist bir devrim
gerçekleþinceye kadar.
Dolayýsýyla; baþörtüsü
yasaðýnýn kaldýrýlmasý talebi bir
reform talebidir, çünkü bu
devletin statükocu kurumlarý ve
ordusu tarafýndan uygulanan
bir baskýnýn kalkmasý talep
edilmektedir. Çünkü bu ülkede
baþörtüsü taktýðý için okula
gidemeyen ve çalýþamayan
kadýnlar vardýr. Bu yönüyle
suni deðil, gerçek bir sorundur.
Sosyalistler, bu tür baskýlarýn
olduðu her yerde kadýnlarýn
baþörtüsü takma hakkýný
savunurken, ayný zamanda
týpký 1979 Ýran devriminde
olduðu gibi, baþörtüsü takmak
istemeyen kadýnlarýn da
baþörtülerini çýkarma hakkýný
savunurlar. Burada önemli olan
baþörtüsü takýp takmamak
deðil, varolan sistemin uyguladýðý baskýya karþý verilen
özgürlük mücadelesini desteklemek ve bunu bir adým ileriye

taþýmaktýr.
Bir reform mücadelesinin
kazanýlmasý, bir diðer reformun
talep edilmesinde kendimize
daha güvenli olmamýzý saðlar.
Rosa, reformizme karþý
tartýþýrken, bir kayayý en yüksek
tepenin zirvesine kadar yuvarlamakla görevli Kral Sisfos’un
harcadýðý çabayý örnek olarak
gösterir. Fakat Rosa’nýn
kaçýrdýðý nokta, her seferinde
kaya geriye yuvarlansa da,
aslýnda bu çabanýn her
seferinde Sisifos’un kaslarýný
biraz daha güçlendirdiðidir.

Birleþerek kazanabiliriz
Baþörtüsü tartýþmasý
sendikalarda, okullarda ayný

çýkarlara sahip olan kesimler
arasýnda yapay bir bölünmeye
yol açýyor.
Genel Saðlýk Sigortasý’na karþý
mücadelede baþörtüsü takan ve
takmayan hemþirenin çýkarlarý
aynýdýr.
Paralý eðitime karþý baþörtüsü
takan ve takmayan öðrencinin
çýkarlarý aynýdýr. Ve ancak
baþörtüsü takanlar ve takmayanlar, genel saðlýk sigortasýna, 301’e, nükleer santrallere,
milliyetçiliðe, savaþa ve iþgale,
küresel ýsýnmaya karþý birlikte
mücadele ettiklerinde hem biraz
daha özgürleþmiþ, hem de
devrime giden süreçte, Sisifos
gibi, kaslarýmýzý biraz daha
güçlendirmiþ oluruz.

Baþörtülü kadýnlar ne diyor?
Makbul olmayan bir simge

Ýnsan yerine konulmayan kadýnlar
Av. Fatma Benli
Ayrýmcýlýða Karþý Kadýn
Haklarý Derneði
Baþkan Yardýmcýsý
Türkiye de hukuken ve mantýken kabul edilemez bir ayrýmcýlýk var. Bir dönemin
Amerikada beyazlarýn okul ve
kiliselerine alýnmayan, lokanta
ve bekleme yerleri farklý olan
siyahlarýn durumu gibi gerçekte
“baþörtülü kadýný insan yerine
koymamak” anlamýna gelen,
ona sadece köylü, kapýcý,
hizmetçi rolü biçen ve diðerlerini tehdit unsuru olarak
gösteren bu anlayýþ, yasaðý
meþru hale getirebilmek için
çeþitli bahaneler türetiyor.
Türban ve baþörtüsünün farklý
olduðu, türbanýn karþý tarafa
bir þeyler anlattýðýný ve hatta

dikte ettiði iddiasý da bundan
kaynaklanýyor. Baþýn
örtülmesinin kiþinin dini
düþünceleri konusunda karþý
tarafa bir fikir verdiði
doðrudur. Ancak bu bakýþ
açýsýnda kiþi takým elbise yerine
spor giyinerek de karþýya bir
þey anlatýr. Savaþa hayýr amblemi, Atatürk rozeti de kiþinin
duruþunu gösterir.
AKDER’in baþkalarýnýn özgürlüklerini savunmamasý ya da
mini etek giymeyi tercih edenlere baský yapmasý söz konusu
olamaz. Nitekim Mersinde akli
dengesi bozuk olan bir þahýs
kadýnlara þýrýngayla yanýcý
madde attýðýnda dernek
baþkanýmýz yaptýðý açýklamada
þöyle dedi, “Türkiye’de asla
kadýnlarýn baþlarýný örtmesinden ya da örtmemesinden ya da

Hilal Kaplan
(Genç Siviller)

eteklerinin boylarýndan kaynaklanan bir sorun yaþanmamýþtýr. Türkiye’deki sorun
baþýný örten kadýnlarýn farklý
muameleye maruz býrakýlmasý
ve ötekileþtirilmedir. Bu sorunun tek çözümü Türkiye’ye
zaman ve enerji kaybettiren her
türlü ayrýmcýlýðýn sona
erdirilmesidir.

Asýl sorun baþörtüsünün
siyasal simge olup olmamasýndan çok makbul bir siyasal
simge olup olmadýðýdýr.
Örneðin Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluþuyla
beraber ilk siyasal simgelerimizden biri “baþý açýk ama iffetli”
diye nitelenen cumhuriyet
kadýný imgesidir.
Bu yüzdendir ki 80 yýllýk
dönemde “baþý açýklýk” makbul
bir siyasal simge haline
gelmiþken, baþörtülü olmak
anormal ve makbul olmayan bir
siyasal simge olarak görülmektedir.
Halbuki baþý açýk ya da kapalý
tüm kadýn öznelliklerinin
içlenebildiði, makbul sayýldýðý

bir ülke asýl hayalini kurmamýz
gereken siyasallýklar alanýna iyi
bir temel teþkil eder diye
düþünüyorum.
Bu ülkede öyle çok haksýz
yasak var ki tabii ki sadece
baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý
yetmez.
Kaldý ki yasak da tam
anlamýyla kalkmýþ deðil, hala
hizmet veren ayrýmý ve yaþ
ayrýmý var. Her alanda mücadelenin daha çok baþýndayýz.
Üniversitelerdeki yasaðýn
kalkmasýný sadece sivilleþme
adýna, statükonun kýrýlmasý
adýna bir baþlangýç olarak
görüyorum. Feraset sahibi,
adalet ve özgürlükten yana
dostlarla daha yapacaðýmýz çok
iþ var.

sayý: 315 z sosyalist iþçi z
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isyancýlar için rehber:

Rosa Lüksemburg

Alman Devrimi’nin yenilgisi

Küresel BAK ve
savaþ karþýtý hareket
Irmak Can Özinanýr
11 Eylül’de ABD’deki ikiz
kulelere düzenlenen saldýrýnýn
hemen ardýndan, ABD baþkaný
George W. Bush, bir þer ekseni
tanýmlayarak, “teröre karþý
savaþ”a baþlayacaðýný açýklamýþtý.
Medya bir yandan antikapitalist
hareketin 11 Eylül’den sonra bittiðini anlatmaya baþladý, onlara
göre antikapitalist hareket “terör
yanlýsý” görünmek istemediði için
sonlanacaktý. Fakat ayný günlerde
baþka bir geliþme bunun böyle
olmadýðýný gösteriyordu. Bush’un
açýklamasýndan hemen sonra ikiz
kulelerde hayatýný kaybedenlerin
aileleri, savaþ karþýtý bir açýklama
yaparak, “bizim adýmýza savaþma” dediler. Bu ABD saldýrganlýðý
karþýsýnda, bir ses çýkacaðýný gösteriyordu. Fakat kimse ABD’nin
karþýsýnda bu kadar büyük bir güç
çýkacaðýný tahmin etmiyordu…

Afganistan’ýn iþgali
ABD ve Ýngiltere baþta olmak
üzere diðer müttefikleri ilk olarak,
Usame Bin Ladin’i yakalamak ve
kadýnlarý Ýslamcý Taliban rejiminden özgürleþtirmek adýna
Afganistan’a saldýrdý. Dünyanýn
en zengin ülkesi, en fakir ülkelerden birine bomba yaðdýrýyordu.
Afganistan iþgaline karþý dünyada
savaþ karþýtý sesler yükselmeye
baþladýysa da bu sesler henüz
cýlýzdý. Savaþ karþýtlarýnýn sesinin
cýlýz çýkýyor olmasý Bush’u
cesaretlendirmiþ olacak ki hegemonya savaþýný geniþletmek üzere
Irak’ý tehdit etmeye baþladý, iþte
her þey bundan sonra oldu…

15 Þubat:
Milyonlar sokaklarda
Irak’ýn tehdit edilmesi, o güne
kadar cýlýz çýkan seslerin çýð gibi
büyüyerek yükselmesini saðladý.
Antikapitalist hareket kendisini
hýzla savaþ karþýtý harekete
dönüþtürerek kitleselleþti. Bir
anda dünyanýn dört bir yanýnda
savaþ karþýtý kampanyalar, büyük
gösteriler örgütlenmeye baþlandý.

Ünlü yazar Noam Chomsky, ilk
defa savaþýn kendisi baþlamadan
bir savaþ karþýtý hareketin
baþladýðýnýn altýný çizerek,
hareketin gücünü belirtiyordu. 15
Þubat 2003 günü dünyanýn her
yerinde ayný anda savaþ karþýtý
eylemler düzenlenmesine karar
verildi. Bu kararýn etkisi çok
büyük oldu. 15 Þubat günü, dünya
çapýnda yaklaþýk 35 milyon insan
savaþa karþý meydanlara çýkarak,
dünya tarihinin en büyük eylemini gerçekleþtirdiler. Ýngiltere’de bir
çoðu hayatýnda ilk defa bir gösteriye katýlan, 2 milyon kiþi sokaða
çýktý. 15 Þubat’tan sonra Financial
Times dergisi þöyle yazýyordu:
“Dünyada artýk iki büyük süper
güç var. Bir tanesi ABD, diðeri
dünya kamuoyu.”

Ýlk zafer: 1 Mart
Dünyada kendisini milyonlarla
ifade eden savaþ karþýtý hareket,
ABD’nin yanýnda savaþa çaðýrýlan
Türkiye’de de büyük bir etki
yarattý. Öncelikle, DSÝP’lilerin ve
baðýmsýz savaþ karþýtlarýnýn
çabalarýyla bir çok yerde “Savaþa
Hayýr Platformu”(SAHP) kuruldu.
Irak’a saldýrý gündeme geldiðinde
SAHP’lar aracýlýðýyla yürüyen
kampanya, büyük kitle örgütleri
ve partilerle bir araya geldi.1
Aralýk 2002’de büyük bir gösteri
yapýldý. Bu eylemi örgütlemek için
kurulan 1 Aralýk Koordinasyonu,
159 kitle örgütünden ve bir çok
baðýmsýzdan oluþan Irak’ta Savaþa
Hayýr Koordinasyonu(IHSK)’na
dönüþtü ve 1 Mart’ta savaþ tezkeresinin oylanacaðý gün
Ankara’da bir gösteri düzenlenmesi kararlaþtýrýldý. Gösteriye
hazýrlanýrken, Türkiye’nin her
yerinden savaþ karþýtý eylem
haberleri geliyordu, savaþa karþý
kýþýn denize girenlerden, kardan
adamlar yapanlara kadar. Sokakta
bir çok insan savaþa hayýr rozetleri
ile geziyor, birbirlerini tanýmayan
bu insanlar sokaklarda birbirlerini
rozetlerinden tanýyýp selamlaþýyorlardý. 1 Mart’ta Ankara’da

toplanan 100 bin kiþi ile muazzam
bir gösteri gerçekleþti, ayný günün
akþamýnda tezkerenin kabul
edilmediði haberini aldýk. Bu
dünya savaþ karþýtý hareketinin ilk
somut zaferiydi.

Küresel BAK
ABD, savaþ karþýtý harekete raðmen Irak’ý iþgal etti. Tüm dünyada
savaþ karþýtlarý için görev yeni
baþlýyordu. Türkiye’de IHSK içindeki sekter unsurlarýn tartýþmalarýna kapýlmýþ, görevini yerine
getiremez hale gelmiþti. Bunun
üzerine savaþ karþýtý hareketin
büyümesini önüne hedef olarak
koyan asli unsurlar Küresel Barýþ
ve Adalet Koalisyonu(BAK)’nu
kurdu.
O günden sonra Türkiye’de
savaþ karþýtý hareketin sesi BAK
oldu. Türkiye’deki NATO zirvesine karþý eylemlerden, küresel
eylem günlerine ve Lübnan’a
asker gönderilmesinin engellenmesi için yapýlan kampanyaya
kadar bir çok eylemde biricik
savaþ karþýtý odak olarak büyüdü.
Askeri üslerin kapatýlmasý için
mücadele etti. Türkiye’nin son
sýnýr ötesi operasyonlarýna karþý
ilk sokaða çýkan Küresel BAK
oldu.

Bir 1 Mart daha…
Bugün Türkiye, 1 Mart’ta durdurmayý baþardýðýmýz tezkereyi
ve barýþ seslerini hiçe sayarak,
ABD güvencesinde Güney
Kürdistan’a müdahale ediyor.
ABD, savaþ karþýtý hareket ve Irak
direniþi yüzünden iyiden iyiye
yitirdiði prestijini korumak için
Ýran’a saldýrmayý düþünüyor.
15 Þubat ve 1 Mart’ta olduðu gibi
sokaklarý barýþ sesleri ile doldurursak, savaþý durdurabiliriz, bu
ise daha iyi bir dünya yaratmanýn
temel koþulu. Küresel BAK 15
Mart’ta, Irak iþgalinin 5.yýlýnda
tüm dünyadaki savaþ karþýtlarý ile
beraber yine sokakta olacak. Bir 1
Mart daha yaratmak, savaþ
çýðýrtkanlýðýna son vermek için
alanlara!

Rosa Lüksemburg, Ýkinci Enternasyonal’in 1907’de yapýlan
konferansýnda, savaþ zamanýnda, enternasyonal içindeki her
partinin kendi hükümetine karþý mücadele etmesi gerektiðini
savundu.
Bir ülkedeki iþçilerin çýkarlarýnýn, kendi patronlarý ile deðil,
diðer ülkelerdeki iþçilerle ayný olduðunu iddia etti.
Kendi partisi SPD’nin (Alman Sosyal Demokrat Partisi) liderliðinin büyük kýsmý, Lüksemburg’un bu önerisini destekledi.
Zaten, yakýn zamanda bir savaþ çýkabileceðine de inanmýyorlardý.
Diðerleri, bir savaþý önlemenin yolunun, egemen sýnýfý,
emperyalizmin aslýnda çýkarlarýna uygun olmadýðý konusunda
ikna etmek olduðunu düþünüyorlardý – bu aslýnda pratikte
hükümetin dýþ politikasýna karþý çýkmamak anlamýna geliyordu.
Lüksemburg, savaþlara son vermenin tek yolunun, baþka bir
toplum kurmak olduðu konusunda ýsrar ediyordu.
Lüksemburg, ülkeler arasýndaki toprak ve güç rekabetinin,
sadece politikacýlarýn aptallýðýnýn ya da açgözlülüðünün sonucu olmadýðýný, kapitalizm ancak bu þekilde büyüyebileceði
için bu rekabetin varolduðunu söylüyordu.
Kapitalizmin, milyonlarca insanýn yaþamý pahasýna büyüyebileceði iddiasý SPD’yi böldü.
SPD zaten, reform mu devrim mi tartýþmasýndan beri
devrimci fikirlerden uzaklaþmaya baþlamýþtý.
Lüksemburg partinin radikal kanadýnýn önde gelen
teorisyenlerinden bir tanesiydi. Kendisi, her zaman azýnlýkta
kalmýþ olan Rus sosyalisti Vladimir Lenin’den farklý olarak,
parti içinde kendi politik fikirleri etrafýnda bir grup örgütlemeye çalýþmadý.
Bunun sonucunda, partiye, sað kanat egemen oldu.
1914’de Birinci Dünya Savaþý patlak verdiðinde, parlamentodaki SPD milletvekilleri, savaþ zamanýnda Almanya’nýn kendi
‘uygarlýðýný’ korumasý gerektiðini iddia ederek, hükümeti
desteklediler.
Avrupa’daki sosyalist partiler de SPD ile ayný tutumu
sergilediler ve Enternasyonal hýzla parçalandý.
Lüksemburg ve diðerleri, savaþa þiddetle karþý çýktýlar, fakat
daha önceden kendi fikirleri etrafýnda parti içinde örgütlenmedikleri için iþleri çok zordu ve sayýlarý çok az olduðundan
savaþ yanlýsý SPD içinde kalmak zorunda kaldýlar.
Lüksemburg, 1915’de, askerleri itaatsizliðe teþvik etmekten
cezaevine atýldý. Savaþ karþýtý makaleler yazmaya devam etti,
fakat bunlarý yayýnlayacak bir gazete yoktu.
1916’da, SPD içinde Spartaküs grubunun kurulmasýna
yardýmcý oldu. Grubun ilk savaþ karþýtý gösterisine 10,000 kiþi
katýldý.
Fakat, Spartaküsçülerin, kolaylýkla polisin hedefi haline
gelebilecek bir kaç lidere güvenmekten baþka alternatifi yoktu.
Lüksemburg kýsa süre içinde yeniden tutuklandý.
Almanya’da 1917’de, Rus Devrimi’ni destekleyen bir grev
dalgasý baþladý. Grevler bir süre sonra sönümlendi, fakat
savaþa ve yiyecek kýtlýðýna yönelik öfke varlýðýný korudu.
1918 yýlýnýn Ekim ayýnda bir deniz üssünde ayaklanma
baþladý ve bu isyan baþka þehirlere de yayýldý ve hýzla devrimci bir ayaklanmaya dönüþtü.
Lüksemburg’un bulunduðu hapishane ayaklanmacýlar
tarafýndan ele geçirildi ve bunun üzerine Lüksemburg serbest
kaldý. Alman egemen sýnýfý dehþete düþmüþtü. Egemen sýnýf,
SPD ile görüþerek, ayaklanmayý durdurmalarý karþýlýðýnda
hükümeti kurabileceklerini söyledi.
SPD’nin lideri Friedrich Ebert hükümetin baþýna geçti, ve
yaptýðý ilk iþ, Berlin’de ayaklanmaya önderlik eden iþçilere
karþý askeri bir saldýrý planý hazýrlamak oldu.
1918 yýlýnýn Aralýk ayýnda Lüksemburg nihayet SPD’den
ayrýlarak Komünist Parti’yi (KPD) kurdu. Milyonlarca üyesi
olan, güçlü bir partide yýllar geçirdikten sonra, þimdi etrafýnda
sadece, çok heyecanlý fakat deneyimsiz bir kaç bin destekçi
kalmýþtý. Üstelik bir devrimin ortasýnda kurulan bir partide
üyeleri eðitmek için zaman yoktu.
Ocak ayýnda hükümet, Berlin’deki ayaklanmayý bahane
ederek, devrimi bastýrmak için harekete geçti ve orduyu ayaklanmacýlarýn üzerine gönderdi.
Devrimciler mücadele ettiler, fakat karþý taraf daha güçlüydü.
Hükümet, kullanýlan þiddet için KPD’yi suçladý ve toplu
tutuklamalar baþladý. Lüksemburg saklanmayý reddetti ve 15
Ocak 1919’da yakalandý ve öldürüldü.
Lüksemburg’un yalnýz kalmasý ve öldürülmesi sosyalist
hareket için bir felaket oldu.
Fakat onun fikirleri, sýradan insanlarýn dünyayý deðiþtirebilme gücüne olan inancý, ve sisteme uyum saðlamayý reddetmesi, gelecek kuþaklara sosyalizm mücadelesinde ilham
kaynaðý olmaya devam edecektir.
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Nazým Hikmet sergisi
Yapý Kredi Bankasý’nýn
Ýstanbul Galatasaray’daki
Sermet Çifter Salonu’nda
''Þehrime Ulaþamadan
Bitirirken Yolumu/Nazým
ve Vera Moskova'dan
Ýstanbul'a'' baþlýklýu bir
sergi açýldý.
19 Ocak’ta açýlan Nazým
Hikmet sergisi 22 Mart’a
kadar sürecek.
Ýnsan Nazým Hikmet
hakkýnda biraz birþeyler
görmek için gidiyor
sergiye. Geröekten de
sadece “biraz birþeyler”
görebiliyor.
Saðda solda tavandan
asýlmýþ birkaç þiir ve
küçük cam dolaplar
içinde bazý evraklar.
Pasaportlarý, yazdýðý bir
kaç þiirin müsveddeleri,
ona gelen 3-5 kart postal
ya da mektup.
Duvarlarda ise Nazým’ýn
bazý bilinen fotoðraflarý
ve bazý az bilinen
fotoðraflarý var.
Sergiyi gezerken insan
hüzünleniyor. Hem de
çok.
Nazým’ýn yaþamý zaten
yeterince hüzünlü.

Türkiye’ye gelmek, burada gömülmek istiyor ve
bu olmuyor. Faþistler bile
artýk bu büyük Türk
iairinin þiirlerini okuyorlar ama o hala Türkiye
Cumhuriyeti, vatandaþý
deðil. Sergide en çok
bunu hissediyorsunuz.
Ama asýl sorun bu
ülkenin bu en büyük þairi
için açýlan serginin bu
denli yoksul olmasý.
Elbette Nazým’ýn daha
çok kiþisel eþyasýný
görmek deðil sorun. Bir
köþede Nazým’ýn ve
Vera’nýn bazý kiþisel
eþyalarý sergilenmiþ.
Yeterli.
Beklediðimiz Nazým’ýn
yaþadýðý çaða iliþkin bilgiler. Neden Türkiye’den
kaçmýþ: O günlerde
Türkiye’de neler oluyor?
Dünya’da neler oluyor?
Resimlerle, çeþitli baþka
görsel malzeme ile
Nazým’ýn dünyasýný arýyor insan. Yaþadýiðý kent
nasýl bir yermiþ? O kentte
neler yaþanmýþ?
Bütün bunlar anlatýlmadan bir politik þairi

nasýl tanýtabilirsiniz
okurlara?
Ama bütün bunlarý da
Koç ailesinin sahibi
olduðu Yapý Kredi
Bankasý’ndan beklemek
mümkün deðil.
Koç ailesi “biz pala-

zlanýrken Nazým’da
Türkiye’den kaçtý çünkü o
günlerde Türkiye’de kendisine komünist diyen
herkesin canýna okuyorduk” diyemez ki!
Gene de gidip görmek
güzel.

SÝNEMA Recep Ývedik

Þahan ve popüler sinemanýn anlamý
Volkan Akyýldýrým
Türk askeri Irak'a gir-dikten kýsa bir süre sonra
Recep Ývedik gösterime
girdi. TV'ler militarist propagandayla savaþa övgü
düzerken 22 Þubat ve 27
Þubat arasýnda 1.200 bin
kiþi Þahan Gök-bakýr'ýn
yarattýðý karaktere gülmeyi
tercih etti.
Sinema giriþlerinde uzun
kuyruklar oluþtu. Þahan'ýn
filmini tercih edenlerin
çoðunluðu gençlerdi.
Aslýnda bu baþarý bir sürpriz deðildi. Giþe filmlerinin baþta Cem Yýlmaz'ýn
GORA'sý olmak üzere
geniþ bir kesim tarafýndan
izlendiði biliniyor. Þahan
özellikle gençler arasýnda
çok popüler. Yarattýðý
Recep Ývedik karakteri
önceden fazlasýyla beðeni
topluyordu. Bir sonradan

görme, post-maganda
karakter, belden aþaðý
espriler, bol argo. Tüm
bunlarýn popüler sinema
izleyicileri tarafýndan beðenilen özellikler olduðu
biliniyor.

Ay ne ayýp!
Recep Ývedik, baþta film
eleþtirmenleri ve evlatlarýnýn yoldan çýkmamasýný
isteyen ailelerin gazabýna
uðradý. Hayattaki argo kullanýmýnýn epey gerisinde
kalan filmdeki argo edepsizlik olarak ilan edildi.
Hedeflenen Þahan'dan çok
gençler, onlarýn deðerleri
ve güldükleriydi.
Popüler olanýn her zaman
kötü olacaðýný bekleyen ve
kendi sevdikleri filmlerin
Recep Ývedik kadar izlenmeyeceðine hayýflanan
sinema camiasý muhafazakar deðerlerle yan yana

düþtü.

Kaçýþ olarak popüler
sinema
Türk ordusunun Irak'ta
olduðu gergin günlerde iki
saat her þeyden uzak
gülmek isteyen yüz binler
savaþa karþý olan býkkýnlýðý
gösterdi. Ýnsanlar ve özel-

likle gençler kaný ve ölümü
kutsayan iklimi bir kenara
býrakmak için Þa-han'ý
seçtiler. Popüler si-nema
zaten insanlarýn ak-lýný
kaçýrmamasý için var.
Bir kaçýþ olarak sinema ve
sanat gerici olmaktan çok
ilerici bir rol oynar. Zihnini
egemen sýnýfýn fikri bombardýmanýndan uzak tutmak uzlaþmaya deðil
sorgulamak için bir fýrsat
yaratýr.
Þahan'ýn filmi bu satýrlarýn yazarý ve gazetenin
bir çok okuru için izlenmemesi gerek filmler kategorine daha baþtan konuldu. Ama filmin kötü
olduðu deðerlendirmesini
paylaþmak yerine Recep
Ývedik'e yönelik muhafazakar ahlakçý saldýrýya ve
kitleleri koyun sürüsü
olarak gören elitizme itiraz
etmeyi uygun görüyoruz.

Rambo gene iþ baþýnda
ABD emperyalizmi gene berbat bir durumda. Üstelik
artýk eskiden olduðu gibi onu kurtaracak bir John Wayne
yok. Emperyalizmi þimdi Rambo 4’ün katliamlarý kurtaracak! Rambo filmleri daima emperyalizmin çýplak bir
sembolü olmuþtur.
1982’de gösterime giren Ýlk Kan, Rambo dizisinin ilk
filmiydi. John Rambo Vietnam savaþý’na özel kuvvet
olarak katýlmýþ insan yarmasý Rambo (Sylvester Stallone)
tek baþýna koca bir Amerikan birliði ile savaþýyor. Bu
yanýyla çeliþik bir biçimde Rambo emperyalizme karþý
savaþýyor.
Ama filmin mesajý baþka. Savaþtan dönen kahraman
askerler hayal kýrýklýðýna uðruyorlar. Yenilen kahraman
Amerikan ordusu deðil, politikacýlardýr.
Yani, orduya güvenin. Vietnam sendromunun
yaþandýðý günlerde ABD ordusuna güvenin mesajý çok
önemliydi. O, düzenin ve emperyalizmin kalýcý bir
parçasý, politikacýlar ise gelip geçici unsurlarýdýr.
Bu filmde Vietnamlýlar ise arka planda arada sýrada
Amerikan askerlerine iþkence yapan korkunç, barbar
insanlardýr.
Rambo 2’de görev Vietnam’a giderek buradaki esir
Amerikalýlarý kurtarmaktýr. ABD geride kimseyi býrakmaz! Eninde sonunda gelir adamlarýný kurtarýr.
Rambo tek baþýna Vietnam’a gider.
onald Reagan bir sabah, “akþam
ABD Baþkanlarýndan Ro
Rambo’yu seyrettim ve artýk bir yeni rehþne krizinde ne
yapýlmasý gerektiðini çok iyi biliyorum” diyordu.
ABD Baþkaný ne yapmasý gerektiðini Rambo’dan
öðrendiði için ilerki yýllarda baþlarý hiç dertten kurtulamadý.
Rambo 3’de bu kez eylem alaný Afganistan’dýr. Rambo
Ýslamcý militanlarla birlikte Ruslara karþý savaþýr.
Taliban, Usame Bin ladin taraftarý gerillalar Rambo’nun
arakadaþlarýdýr.
Beklendiði gibi Rambo bir kan gölünün ortasýnda
katliam üstüne katliam gerçekleþtirerek Afganistaný Rus
çizmeseinden kurtarýr.
Soðuk Savaþ’ýn bitmesi Rambo dizsinin de bitmesine
neden oldu.
Yýllar sonra rambo gene karþýmýzda. Sylvester Stallone
bu defa yöneetmen.
rambo savaþýn sürdüðü Irak veya Afganistan’da deðil.
Beklenmedik bir yerde ortaya çýkýyor: Burma.
“Solcu” askerlerin yönetimde olduðu Burma’da
hükümet askerleri Hristiyan misyonerlere kötü
davranýyor. Misyonerler, temiz, kibar, beyaz ve sarýþýn
insanlardýr. Onlara eziyet edenler ise Asyalý, kara kuru,
vahþi, barbar mahluklardýr ve Rambo’nun karþýsýnda
ölüp giderler.
Yarý yarýya Amerikan yerlisi olan Rambo gene kurtarýcý. Vahþi, kan dökücü yanýný Amerikan yerlilerinden
alan, insani yanlarýný beyazlýðýndan alan bir kahraman.
Böylece vahþet sýký sýkýya ýrksal özelliklerle belirlenir.
Rambo ise adeta emperyalizmdir. Olaðanüstü silahlý,
kýrýcý ve öldürücü, katliamlar yapan bir asker. Ýþine
geldiði vakit ise medeni görünmeye çalýþýr.
Rambo mutlaka görülmemesi gereken bir film. Batý’da
gösterime girdi. Türkiye’ye de gelir. Aman dikkat edin
ve sinemaya yaklaþmayýn.
Rambo, Yönetmen Sylvester Stallone.
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Savaþa karþý uluslararasý buluþma gerçekleþti
1 Mart 2003'te ABD'nin
Türkiye'den Irak'a giriþine
izin veren tezkere büyük
savaþ gösterinin hemen
ertesinde meclisten geçirilememiþti. Küresel BAK
tarafýndan 1 Mart'ýn
yýldönümünde düzenlenen
'Savaþsýz bir Dünya için
Uluslararasý Buluþma'ya
katýlan savaþ karþýtlarý
ABD emperyalizmine karþý
mücadele çaðrýsý yaptý.
Küresel BAK'tan Yýldýz
Önen'in moderatörlüðünde
gerçekleþen buluþmada
ABD'de savaþ karþýtý kampanya yürüten Savaþa
Karþý Gaziler'den Chris
Capps, Iraklý psikiyatrist
Numan Serhan Ali, ÖDP
Genel Baþkaný ve milletvekili Ufuk Uras konuþtu.
Irak savaþý gazisi Capps,
Irak'ta ABD ordusunun
yarattýðý þiddete tanýk
olduktan sonra daha iyi bir
gelecek için asker olma
kararýný gözden geçirdiðini
anlattý. Capps, Irak'taki

ODTÜ’de
panel
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun (Küresel
BAK) davetiyle Türkiyeye gelen Amerikalý savaþ
karþýtý Irak gazisi Chris
Capps ve Birgün’den
Ahmet Tulgar "savaþsýz
bir dünya için uluslararasý buluþma" baþlýklý
panele katýldýlar. ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen
panelde üniversitede

askerlerinin yüzde 75'inin
ayný duygular içinde
olduðunu, savaþmak
istemediðini anlattý.
Ufuk Uras, Küresel
BAK'ýn beþ yýldýr yürüttüðü mücadelenin ne denli önemli olduðunun bugün açýkça görüldüðünü söyledi.
Hem Irak'ýn iþgaline son
vermek hem de Türkiye'de
barýþýn sesini
güçlendirmek için 15
Mart'ta savaþ karþýtý mitingin kitlesel bir þekilde
gerçekleþmesinin gerektiðini vurguladý.
Iraklý psikiyatrist iþgalin
Iraklýlar için nasýl bir
cehennem hayatý yarattýðýný rakamlar ve tanýklýklarla anlattý.
100'den fazla savaþ
karþýtýnýn katýldýðý buluþmada Irak'taki iþgal, ABD
ordusunun durumu,
Türkiye'nin Irak'a müdahalesi, savaþ karþýtý
mücadele 2 saat boyunca
tartýþýldý.
okuyabilmek için para
kazanmak zorunda
olduðunu bunun içinde
orduya yazýldýðýný söyledi savaþýn ne kadar kötü
olduðunu bir asker
gözünden anlatan Chris
eskiden pizza daðýtýcýlýðý
yaptyýðýný ve savaþtayken
eski hayatýný ne kadar
özlediðini anlattý. Birleþik
Devletler ordusunun
savaþ sýrasýnda nasý pislikler yaptýðýnýda anlatan
Chris insan öldürmenin
bu kadar kolay olmamasý
gerektiðini söyledi.

Durdeciler, Durde'nin
Ankara'daki güçlü ve zayýf
yönleri ile olanak ve risklerinin analizini yaparak,
eylem takvimini ve
iþbölümünü belirlemeye
baþladý. 6 Mart Perþembe
günü ise söz konusu çalýþ-

Okur
mektuplarý
8 Mart’ta transfobiye de
karþý sokaða!
23-24 Þubat tarihlerinde
Ankara'da yapýlan Kadýn
Konferansý'na MazlumDer, Türkiye Yeþilleri,
KaosGL gibi birçok
kurumdan konuþmacýlar
katýlmýþtý.
Kampanyalarda,
yürüyüþlerde görmeye
alýþýk olduðumuz travesti
bir aktivist de Lambda
gönüllüsü ve sosyolog
olarak konuþmacýlar
arasýndaydý.
Konferanstan dönüþ için
Ankara Garý'na gittiðimizde kendisine bilet
kalmadýðýný söylediler.

Ancak diðer insanlara
bilet satýlmaktaydý.
Travesti olduðu için
bilet satmak istemeyen giþe
görevlileri,
arkadaþýmýzýn yalnýz olmadýðýný,
kalabalýk bir grupla
garda bulunduðunu
görünce bileti satmaya
karar verdi. Bu yapýlan
bir insanlýk suçudur.
Travestiler, transseksüeller günlük yaþamlarýnda sürekli ayrýmcýlýða maruz kalýyorlar.
Sýradan insanlar gibi

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.

Irak’a yönelik askeri müdahalenin ve Kürt sorununu savaþla çözülmeyeceðinin katýýlýmcýlar
tarafýndan vurgulandýðý buluþmada Türkiye’de barýþ hareketinin güçlenmesinin dinamikleri
ele alýndý. Konuþmacýlar Irak’ýn bir bataklýk olduðunu, iþgalci güçlerin direniþ engeline takýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu vurguladýlar.

Amerikalý savaþ gazisi Chris Capps Ankara’daydý
29 Þubat Cuma günü,
Ankara Küresel BAK,
TAKSAV'da Savaþa Karþý
Gaziler'den Chris Capps ve
Birgün yazarý Ahmet
Tulgar'ýn katýlýmýyla bir
toplantý gerçekleþtirdi.
Irak'ta görev yaptýktan
sonra, ABD ordusundan
ayrýlan Capps, Irak'taki
durumu anlatarak, askerlere Irak'lýlara insan gibi
bakmamayý öðrettiklerini,
böylece Iraklýlar'ýn sadece
bir hedef haline geldiðini
belirtti. Guantanamo Üssü
ile haberleþmeyi saðlayan

Ankara’da 301’e hayýr kampanyasýný tartýþýldý
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
Dur De! Giriþimi, "301
Kaldýrýlsýn, Irkçýlar
Yargýlansýn!" kampanyasý
için strateji belirleme çalýþmasý yaptý. 2 Mart 2008
Pazar günü STGM'de bir
araya gelen Ankaralý
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malar tamamlanacak. Ayný
gün saat 09.22'de
Durdeciler Hrant Dink'in
katledilmesinin ardýndan
yaptýðý konuþma nedeniyle
Temel Demirer hakkýnda
301'den açýlan davayý
izleyecek.
okula, iþe, markete
gidemiyorlar. Birçoðu
yaþamýný sürdürebilmek
için seks iþçiliði yapmak
zorunda. LGBTT'lere
yapýlan her türlü ayrýmcýlýða karþý 8 Mart'ta
Antikapitalist kadýnlar
olarak sokaklarda
olmalýyýz.
Meltem Oral

bir fiber optik kabloyu
tamir ettiði sýrada, ordudan ayrýlmaya karar
verdiðini söyleyen ve kendisi gibi bir çok arkadaþý
bulunduðunu belirten
Capps, Afganistan'a yollanmak üzere yollandýðý
Almanya'dan tatil için
ABD'ye geçerek bir daha
görev yerine dönmemiþ.
ABD ordusu ise masraflý
olduðu gerekçesi ile
Capps'i yargýlayamamýþ.
Türkiye'nin Irak'a yönelik
operasyonunu sonlandýrmasýndan mutluluk duy-

duðunu fakat Türkiye'nin
baðýmsýz bir dýþ politikaya
sahip olmasý gerektiðini
söyleyen Capps, üniversite
okuyabilmek için orduya
yazýldýðýný da belirtti.
Ahmet Tulgar da
Capps'in bu açýklamasýndan yola çýkarak ABD'deki
eðitim sisteminin vahim
durumda olduðunu,
AKP'nin attýðý adýmlarýn
Türkiye'yi de benzer bir
duruma getirdiðini anlattý.
Toplantý 20 kiþinin
katýlýmýyla gerçekleþti.

Hasankeyfi savunanlardan
Ankara’da eylem
Hasankeyf Ýnisiyatifin'nin çaðrýsýyla Ankara'da
Alman konsolosluðu önünde bir buluþma çaðrýsý
yaptý. 4 Mart 2008 günü saat 9:30'da yapýlacak buluþmada baraj nedeniyle evlerinden, yaþam alanlarýndan
yoksun býrakýlan kiþiler gönüllü mülteci olacak. KEG
aktivistleri Hasankeyf Girþimi’ni destekliyor ve bu
eyleme katýlacak.

Nükleer lobi iþbaþýnda

Nükleer ihaleye hayýr!
Küresel Eylem Grubu
(KEG) 26 Þubat 2008 tarihinde Çevre Mühen-disleri
Odasýn'da "Nükleer
Santralarla Hayýr" basýn
toplantýsý yaptý.
Basýn açýklamasýný yapan
Mahir Günþýray “bugün
hükümetin çok tehlikeli
bir iþe kalkýþtýðýný ve bunu
kamuoyuyla paylaþmak ,
hükümeti uyarmak üzere
basýn toplantýsý yaptýðýmýzý
dile getirdi. Hükümete de
soruyoruz.
Bu acele niye? Hilmi
Güler neden bu kadar hýzlý
davranýyor? Bu acele niye?
Neden yýllardýr nükleer
santrallerin tehlikeler
nden, zararlarýndan söz
edenlerin görüþlerini
dikkate almýyor.
Nasýl oluyor da hükümet

yýllar önce verilen lisansýn
geçerli olduðunu iddia
ederek Akkuyu'yu nükleer
santralin kurulabileceðini
söylüyor.
Bizler, hem insani, ekolojik ve vicdani nedenlerle
hem de bilimsel gerekçelerle nükleer santral
yapýmýna karþýyýz." dedi.
Basýn açýklamasýnda,
Mahir Günþiray'dan sonra
sýrasýyla ÖDP, Ýstanbul
Tabip Odasý, Yeþiller,
DSÝP, Munzur Koruma
Kurulu, ÇMO temsilcileri
ve sanatçýlar Zeynep
Casallini, Jale Karabekir
konuþmalar yaptýlar.
Konuþmalar, 26 Nisan'da
Kadýköy'de düzenlenecek
olan KEG "Nükleer Santral
Ýstemiyoruz" mitingi
çaðrýsý yapýldý.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
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 örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý
bize yazýn
sosyalistisci@gmail.com

sosyalist isci
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Þiddete ve
ayrýmcýlýða son
Türkiye’de her 3 kadýndan biri þiddet maðduru.
Aile içi suçlarýn yüzde 87'si
kadýnlara karþý iþleniyor.
Baþbakanlýk Kadýnýn
Statüsü ve Sorunlarý Genel
Müdürlüðü Aralýk ayýndaki raporuna göre, varoþlardaki kadýnlarýn yüzde 97'si
aile içi þiddete maruz
kalýyor. Yine ayný rapora

ANTÝKAPÝTALÝST

KADINLAR

göre, Türkiye genelindeki
ailelerin yüzde 34'ünde
fiziksel þiddet var. Bu
kadar yaygýn þiddete
karþýn, devlet, Beyoðlu’nda
yýlbaþý gecesi kadýnlarý
taciz edenleri 57 YTL para
cezasý ile serbest býrakabiliyor. Biz þiddete ve
ayrýmcýlýða son verilmesini
istiyoruz!

Barýþ istiyoruz
hemen, þimdi
Irak’ta onlarca kadýn
ABD ve müttefiklerinin
iþgali sýrasýnda tecavüze
uðradý, göç etmek zorunda
kaldý.
Filistin ve Lübnan’da,
mülteci kamplarýnda
yüzlerce kadýn yiyecek ve
su sýkýntýsý içinde yaþamak
zorunda.

Türk ordusunun Kuzey
Irak’a düzenlediði son
hava harekatý nedeniyle
800 bin sivil göç etmek
zorunda kaldý ve bunlarýn
çoðu kadýnlardan oluþuyor.
Bizler, savaþ deðil barýþ,
ölüm deðil çözüm istiyoruz!

NE ÝSTÝYOR?
SSGSS’ye hayýr
Kadýnlar, SSGSS (Sosyal
Sigortalar Genel Saðlýk
Sigortasý) ile 6 aylýk
doðum izni primlerini
kendileri ödemek zorunda.
Anne olmak isteyen
çalýþan kadýnlar aksi
takdirde erkeklerden 6 ay

geç emekli olacak. Yalnýz
kadýnlar da, emeklilik
hakkýný, primlerini öderlerse kazanacaklar. Bu
yasa elimizdeki haklarýmýzý alýyor. Biz herkese
parasýz saðlýk hizmeti verilmesini istiyoruz!

Çetelerden hesap
sorulsun
Susurluk’tan Ergenekon’a
kadar, sadece buz daðýnýn
görünen yüzünün deðil, en
derin köklerinin de ortaya
çýkarýlmasýný istiyoruz.
Çeteler bugüne kadar bu
ülkede barýþýn saðlanmasýnýn önündeki en

büyük engeli oluþturdular.
Hrant Dink’ten Uður
Mumcu’ya kadar onlarca
aydýnýn öldürülmesinde
tetiði çeken el oldular.
Çetelerin yargýlanmasýný
istiyoruz!
Adalet istiyoruz!

301’i kaldýrýn
Bizler, anti-k
kapitalist
kadýnlar olarak, ayrýmcýlýðýn ne demek
olduðunu, kadýnlarýn
marruz kaldýðý ayrýmcý
davranýþlardan biliyoruz. Kadýnlarý ikinci
cins olarak gören,
Beyoðlu’nda yýlbaþý
akþamý kadýnlarý taciz
edenleri sadece 57 YTL
para cezasý ile cezzalandýran zihniyet ile, bu
ülkede yaþayan azýnlýklara ayrýmcýlýk uygulayan, Türk olmayý her
þeyden üstün gören zihniyet bir ve ayný zihniyettir. 301’in kaldýrýlmasýný istiyoruz.’

Yoksulluða hayýr
Dünyada günde 1 dolarýn
altýnda gelirle geçinmek
zorunda kalan 1.2 milyar
yoksulun yüzde 70’ini
kadýn ve çocuklar oluþturuyor.
Ve yeryüzünde 700 milyon kadýn, beslenme, içme

suyu, saðlýk hizmetleri ve
eðitim olanaklarýndan yoksun. Bizler, anti-kapitalist
kadýnlar olarak, kaynaklarýn, savaþlara,
silahlanmaya deðil, yoksullukla mücadeleye
aktarýlmasýný istiyoruz!

Herkese giyim
kuþam özgürlüðü
Bir kadýnýn nerede ne
giyip ne giyemeyeceðine
kendisinden baþka kimse
karar veremez. Her kadýn
istediði her yerde
baþörtüsü takma ya da
mini etek giyme özgürlüðüne sahiptir. Mini etek

giyen kadýnlar teþhirci,
tahrik eden, cinsel meta
olmadýklarý gibi, baþörtülü
kadýnlar da cahil, yobaz,
örümcek kafalý deðildir.
Okullarda ve kamu kuruluþlarýnda kýyafet özgürlüðü istiyoruz!

BAÞKABÝRDÜNYAMÜMKÜN!

Anti
kapitalist
kadýnlar
her yerde,
sokakta…
Irak'ta savaþ yüzünden evini terk etmek
zorunda kalanlarýn
çoðunluðu kadýnlar…
Filistin ve Lübnan'da
mülteci kamplarýnda
insanlýk dýþý koþullarda yaþamak zorunda
kalanlarýn çoðu
kadýn…
Afganistan'da
iþgalden sonra ortaya
çýkan kargaþa ortamý
yüzünden artan
tecavüz ve tacizlerden
dolayý kadýnlar arasýnda intihar oraný her
geçen gün artýyor…
Dünyada günde 1
dolarýn altýnda gelirle
geçinmek zorunda
kalan 1.2 milyar yoksulun yüzde 70'i kadýn ve
çocuklar.
Yeryüzünde 700 milyon kadýn, beslenme,
içme suyu, saðlýk
hizmetleri ve eðitim
olanaklarýndan yoksun.
Türkiye'de her 3
kadýndan biri þiddet
maðduru. Aile içi
suçlarýn yüzde 87'si
kadýnlara karþý iþleniyor.
Kadýnlar iþ gücünün
asli bir parçasý
olmalarýna raðmen
eþit ücret almýyorlar,
þiddete maruz kalýyorlar….
Ama kadýnlar, Irak'tan
Venezuela'ya,
Filistin'den
Hindistan'a,
Fransa'dan Kenya'ya,
Pakistan'a, Lübnan'a
kadar, dünyanýn her
yerinde savaþlara,
kapitalizme, þiddete,
cinsiyetçiliðe, ýrkçýlýða
ve her tür ayrýmcýlýða
karþý mücadele ediyorlar… Kenya'da yapýlan
Dünya Sosyal
Forumu'nda mikrofonu
tutanlar onlar. Güney
Afrika'da nerdeyse bir
aya yakýn süren kamu
çalýþanlarý grevinde
ellerinde pankartlarla
direnenler, Latin
Amerika'dan dünyaya
umut yayanlar ve
Hepimiz Ermeniyiz
diye yürüyen yüzbinlerin büyük çoðunluðunu oluþturanlar bu
mücadeleci kadýnlar.

