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Alternatif
enerji nedir?

Nükleer
petrole

alternatif
midir?

Bilim insanlarý hergün yeni
açýklamalar yapýyorlar. Küresel
iklim deðiþikliðine iliþkin veril-

er her defasýnda daha da
vahim hale geliyor. Kimi bilim-
ciler var olan neslin dünyamýz

üzerindeki son insanlar
olduðunu bile ileri sürmeye

baþladýlar
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temizler
Sürekli devrimin ayak sesleri
bugün dünyanýn tüm sokak-

larýnda yankýlanýyor.
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Küresel ýsýnmaya, nükleer enerjiye
karþý baþka bir enerji mümkün

Küresel ýsýnmayý durdur
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MERAKlitus
Bugünlerde öðretmen-

lerin bazý öðrencilere

sorularý fotokopi

edilmiþ kaðýtlarla,

bazýlarýna ise tahtadan

yazdýrarak vermesinin

nedeni nedir?

Abone olabilirsiniz
0536-335 10 19

DurDe
Irkçýlýða karþý kampanya

0535-885 76 15

0555 - 816 78 33

DurDe@googlegroups.com

Barýþýn sesi
boðulamaz

Kürtler üzerindeki
baskýlardan sonra, Kürt
sorununda demokratik
çözüm isteyen gazeteler
de baský altýna alýnmaya
baþlandý. 1990'lý yýllarda
yürütülen kirli savaþta
dahi yayýnlarýna devam
eden gazeteler arka
arkaya kapatýlýyor.

Ülkede Özgür
Gündem, Gündem,
Yaþamda Gündem ve
Azadiye Welat
gazetesinin ardýndan,
kýsa bir süre önce yayýn
hayatýna baþlayan
Güncel gazetesine de 15
gün kapatma cezasý ve-
rildi. Böylece son 6 ay
içinde 5 Kürt gazetesinin
yayýný mahkeme
kararýyla durduruldu. 

Birkaç aydýr Kürtlere
dönük sistemli bir baský
var. Demokratik Toplum
Partisi'nin neredeyse
basýlmadýk il ve ilçe
örgütü kalmadý. Çok
sayýda DTP'li gözaltýna
alýndý ve tutuklandý.
DTP'nin eþ baþkanlarý da
yaptýklarý konuþmalar-
dan dolayý ceza aldýlar
ve her an tutuklanabilir-
ler. Kürt sorununda
barýþçý çözüm lafýna
dahi tahammül ede-
meyen askerin bu son
saldýrýlarda büyük rolü
var. Genellikle Kürtleri,
generaller hedef gös-
teriyorlar.

Kürtleri siyaset sah-
nesinden silmeye zor-
layan bu tutumlar,
savaþtan çýkarý olan ke-
simlere ait. Statülerini
var olan savaþtan alan
milliyetçi zorbalar daha
fazla kan dökülmesi için
bütün güçleriyle
bastýrýyorlar. Ama mil-
yonlarca Kürt'ün barýþý
zorladýðý ve acilen iste-
diði bir ortamda tüm
Kürt halkýnýn sesini boð-
maya güçleri yetmeye-
cek. Kürtler seslerini
duyurmaya devam ede-
cekler, yeni gazeteleri de
dahil olmak üzere.

Cerrah
yargýlansýn

Þu ana kadar defalarca
görevinden alýnýp,
yargýlanmasý gereken
Ýstanbul Emniyet
Müdürü Celalettin
Cerrah, kendine büyük
bir güven duyarak
vukuatlarýna devam
ediyor. Daha önce
protestocu bir grup
öðrencinin linç edilmeye
çalýþýlmasýyla ilgili
linççileri savunmuþ,
saldýrýya uðrayanlarý,
saldýrýyý hak etmekle
suçlamýþtý. Hrant
Dink'in katlinden sonra
ise iþlenen cinayetin
nedeninin milli refleks
olduðunu söyleyip katili
aklamaya çalýþmýþtý.

Son olarak da Cerrah,
bir gazeteye verdiði
demeçte Trabzon'dan
gelen raporda, Hrant
Dink'in hayatýnýn
tehlikede olduðunun
belirtilmediðini
söylemiþti. Ama
Mülkiye Müfettiþleri'nin
raporlarý Cerrah'ýn açýk
biçimde olayý sap-
týrdýðýný sergiliyor. Ýþte
söz konusu raporda
söylenenler:
"Trabzon'dan gelen ve
ayrýntýlý bilgi içeren
yazýnýn, somut ve kesin
kanaat içerdiði, nokta
istihbarat olarak taným-
lanabileceði, hedef kiþi
ve saldýrganýn belir-
tildiði, saldýrý sebep-
lerinin açýkça ortaya
konduðu, Dink'in hedef
seçildiði, saldýrganýn bu
eylemi yapabilecek
kararlýlýkta olduðu"
belirtiliyor.

Celalettin Cerrah bütün
bu geliþmelere raðmen
hala görevinin baþýnda.
Demokrasi isteyen, barýþ
isteyenlere karþý kul-
landýðý þiddetten arta
kalan sevecenliðiyle
katilleri korumaya
devam ediyor.

Türkiye Ýstatistik
Kurumu'nun (TÜÝK) yap-
týðý bir araþtýrmaya göre
satýn alma paritesi açýsýn-
dan en yoksul bölge doðu
yani Kürt nüfusunun aðýr-
lýklý olduðu iller. Kars,
Erzincan, Aðrý, Iðdýr,
Ardahan gibi illerin içinde
yaþayan iki buçuk milyon
insan yýlda 3.500 dolarla
hayata tutunmaya çalýþý-
yor. Bu rakamýn içinde böl-
genin zenginleri de var
yoksullar ise sürünüyor.

En zengin  Marmara
Bölgesi'nde ise satýn alma

paritesi yaklaþýk 15 bin
dolar. Yani Kürt illerinden
5 kat daha zenginler. Bazý
gazeteler en yoksul bölgeyi
Kuzey Doðu Anadolu
Bölgesi olarak adlandýr-
mýþlar. Doðu ve güney-
doðu denince doðrudan
Kürtler anlaþýldýðý için. Bir
halký hem ekonomik kay-
naklardan mahrum býraka-
caksýn, hem de her türlü
siyasi haktan. Bu eþitsizlik-
ler ortadan kalktýðý zaman
bölgedeki bütün halklar
kardeþçe bir ararada yaþa-
yacaklardýr.

Kürtler Turan ýrkýndan! 
Geçtiðimiz hafta sonu Maltepe Üniversitesi’nde

düzenlenen "Ortadoðu'da Güvenlik ve Barýþ" baþlýklý,
emekli orgenerallerin ve MÝT müsteþarlarýnýn
katýldýðý sempozyumda konuþan Emekli Orgeneral
Necati Özgen Kürtlerin Turan ýrkýndan olduðunu
iddia etti. Orgeneral konuþmasý boyunca masaya
vurarak Irak'ta kurulacak bir Kürt devletinin de savaþ
nedeni olarak görülmesi gerektiðini söyledi.
Baþkanlýðýný eski MÝT müsteþarýnýn yaptýðý ''Irak'ta
Barýþ ve Güvenlik'' konulu ilk oturumda konuþan
Özgen, AKP'den sivillere kadar Kürt meselesi ve
Irak'ta basýþ süreci ile ilgili barýþçýl adýmlar atan ve
dile getiren herkese tepkisini masalara vurarak ve
sert üslubu ile eleþtirdi. Irak'ta kurulacak bir Kürt
devletininin kendisi açýsýndan savaþ nedeni olmasýn-
dan, ABD'nin Irak'ta Kürtlere desteðinden bahseden
Özgen bu zamana kadar yapýlanlarýn boþa gittiðini ve
güneydoðu bölgesinde yine baþa dönüldüðünü
savundu. Uluslararasý düzeyde yapýlan sempozyuma
Ýran ve Ýsrail'den de konuþmacýlar da katýldý.
Güvenlik ve Barýþ baþlýklý uluslararasý bir sempozyu-
ma þüphesiz ki emekli bir generalin barýþ ile hiç ilgisi
olmayan savaþ nidalarý damgasýný vurdu.

Hrant Dink cinayetinin
karmakarýþýk ve çözümsüz
bir noktaya götürülmeye
çalýþýlmasýna raðmen, yine
de bazý odaklarýn ortaya
çýkmasý engellenemiyor.

Geçmiþte birçok cinayetin
sorumlusu olduðu
kamuoyunca bilinen
Muhsin Yazýcýoðlu, genel
baþkaný olduðu Büyük
Birlik Partisi'ni aklamaya
çalýþsa da BBP'nin bu
cinayette kilit bir rolü
olduðu ortaya çýktý. 

Üst düzey emniyet
görevlisi olan bir kiþinin

Dink cinayetine iliþkin, iti-
raf gibi olan þu açýklamasý-
na bakalým: "Örgüt taným-
lanmaya baþlamýþtýr. Milis
örgütlenmesi þeklinde ve
milli deðerleri kullanarak
gençlik içinde yaygýnlaþ-
maya çalýþan bu oluþum
emekli generallerden
uzman çavuþlara kadar
asker, polis ve muhbirlerin
yönlendirmesiyle
Azarbeycan'dan
Çeçenistan'a kadar ülke
sýnýrlarýný aþan uluslararasý
bir yapýya kavuþmuþtur".

Bu oluþumun

"Ergenokon" isimli bir
kontr-gerilla örgütlenmesi
olduðu ileri sürülüyor.
Finansörünün de ülkücü
mafya babasý olan Sedat
Peker olduðuna iþaret
ediliyor. Faþist partiler
doðalarý gereði her türlü
demokrasi düþmaný milis
örgütlenmelerle iliþkiye
girerler. MHP ve BBP'nin
içinde bu yapýlanmaya
benzer onlarca örgütlenme
olduðu açýk. Ve bunlar tek
merkeze ve tek baþkana
baðlýlar. Bunu doðrulayan
geliþme ise Hrant Dink'in

öldürüleceði bilgisinin BBP
Genel Merkezi'ne bir rapor
halinde sunulduðuyla orta-
da.

Geçmiþte MHP'nin bir
çok cinayetinin emrini
doðrudan Alpaslan Türkeþ
vermiþti.

Katiller, onu örgütleyen-
ler, emri verenler bilinmez
deðil. Gerçekten saydam
ve kararlý bir soruþturma
yürütülse, çok tanýdýk
yüzlerle karþýlaþacaðýz.
Bunlar parti baþkanlarý  da
olabilir,  generaller de.

2006 insan haklarý raporu

TÝHV’nýn insan haklarý raporundan alýnmýþtýr:
“Siyasi partilere yönetici ve üyelerine yönelik fiili ve

yasal baskýlar sürdü. Ýnsan haklarýna aykýrý olmayan
ve barýþçýl siyasal etkinlikleri sürdürmenin de
mümkün olduðu söylenemez. Türkiye'de 1983 yýlýn-
dan bu yana 138 siyasi parti kuruldu 18'i Anayasa
Mahkemesi tarafýndan kapatýldý, bir partinin kuru-
luþu Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan
reddedildi.

2006 yýlýnda meslek örgütleri ile çalýþanlar üzerinde-
ki baskýlar azalmadý. Sendikalarýn serbest ve etkin
örgütlenmesi engellendi. Sendikalý iþçiler iþten
çýkarýldý, kolluk kuvvetlerinin veya idari birimlerin
keyfi davranýþlarý ile karþýlaþýldý. Sendikalara yönelik
kapatma davalarý görüldü. Ayrýca, sendika yöneticili-
ði ve üyeliði nedeniyle gözaltý, baský, tehdit ve kötü
muameleye maruz kalan iþçiler de oldu. Sendikalý
çalýþanlarýn atama adý altýnda baþka yerlere sürgüne
gönderilmeleri, iþten çýkarýlmalarý, idari ve adli soruþ-
turmalara maruz býrakýlmalarý, terfi ettirilmemeleri
ya da baþkaca ayrýmcý muameleye tabi tutulmalarýna
da sýkça rastlandý."

Herkes cinayeti gördü

Eþitsizlik hayatýn her alanýnda
%47

Iraklýlar, þiddetten
korkuyor. Son araþtýr-

maya göre, ya
ailelerinden ya da

tanýdýklarýndan birinin
þiddet gördüðünü

söyleyenlerin oraný
yüzde 47. Üçte ikisiyse,

ya kendilerinin ya da
ailelerinden birinin þid-

det maðduru olmasý
korkusuyla yaþýyor.
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ANTÝKAPÝTALÝST
FORUM

DSÝP, Kapitalizm küresel ýsýnmayý durdurabilir mi?,
Emperyalizm, direniþ ve anti kapitalizm, Yeni solun yükseliþi,
Kemalizm, yurtseverlik, milliyetçilik ve sosyalizm, Chavez'den

Morales'e: Latin Amerika'da sol dalga baþlýklý konular etrafýnda
Antikapitalist Forum’lar düzenliyor.

Ýzmir 7 Nisan,
Bursa: 7 Nisan ve Akhisar: 8 Mart

Ayrýntýlý bilgi için:
536 - 335 10 19

Almanya’da toplanacak
olan G8’e karþý küresel

hareketle birlikte
sokaklarda olacaðýz

KEG:
0537 - 723 54 94

1 MAYIS’DA
ALANLARDA

Barýþ ÇALIÞKAN

Emekli Deniz Kuvvetleri Komutaný
Oramiral Özden Örnek'e ait olduðu
söylenen günlük darbeci zihniyeti yansý-
tan pek çok bölümün yaný sýra ordunun
topluma ve demokratik kurumlara,
halkýn seçtiði hükümetlere bakýþýný da
gösteren pasajlar içeriyor. 

Günlüðe göre, komutanlar 2003-2004
yýllarý içinde Ankara'da kafalarýna göre
ikide bir toplanýp bize karþý nasýl darbe
yapacaklarýný tartýþýyorlarmýþ. Kendi
aralarýnda da bölünmeler olduðu
anlaþýlan kuvvet komutanlarýnýn yine de
hemen hepsi darbe mantýðýna sahipler.
Hepsi kendilerini toplumdan tamamen
yalýtýk görüyor, halký cahil, kolayca yön-
lendirilebilir koyun sürüleri sanýyorlar. 

Hepsi darbeci
Günlükte AKP hükümeti üyelerinden

sürekli 'adamlar' diye bahsediliyor. Ve
bu 'adamlar' irticacý. Türkiye'yi bölün-
menin eþiðine getirmiþler. Bunlara karþý
mutlaka bir 'þey' yapmak gerekir. Nedir
bu þey: darbe. 

Emekliliði yaklaþan kuvvet komutan-
larý darbeyi mevkilerini korumanýn da
bir yolu olarak görüyor ve açýk açýk dile
getiriyorlar. Üstelik en üst düzey komu-
tan ve kendilerinin de üstü olan
Genelkurmay eski Baþkaný Hilmi
Özkök'ü de darbeyi istemiyor (ya da
zamaný deðil diye eleþtiriyor) diye
eleþtiriyorlar. 

Belgeler sahte mi?
Özden Örnek günlüðün kendisine ait

olmadýðýný açýkladý. Bir komutana (üste-
lik emekli) komplo kurmak için 2 bin
sayfalýk bir günlük hazýrlamak zor bir

iþ. Üstelik günlükte geçen bütün tarihler
tutuyor, bütün isimler ve olaylar gerçek.
Bunlarýn hepsini 'dýþarýdan' bir kafanýn
uydurmasý imkansýz. Zaten ordudan
yapýlan açýklamada da belgelerin askeri
bilgisayardan çalýndýðý söylendi. Yani
böyle bir belge, kuvvetle muhtemel ki,
gerçek. Demek ki darbe yapmak isteyen
generallerin varlýðý da gerçek.

Hepsi Amerikancý
Darbeci komutanlar, günlüðe göre,

sürekli Türkiye'nin çýkarlarýný düþünüy-
orlar. Ülkenin esenliði için irticaya geçit
vermeyecekler, ülkeyi asla böldürmeye-
cekler. Örneðin bugünün Genelkurmay
Baþkaný olan Yaþar Büyükanýt þöyle
diyor: "Ya bu iktidara hiç sesimizi çýkar-
mayacaðýz ya da sopa zoru ile iste-
diðimizi yaptýracaðýz". 

Peki bu vahim geliþmelere engel olmak
için kimden izin çýkmasýný bekliyorlar?
Önce ABD ve sonra TÜSÝAD'dan.
Örnek'in sözleriyle: "…ABD bundan
önceki darbelere destek vermesine rað-
men bugün AKP'ye destek veriyor.
Onlarýn istemediði bir darbe veya
hükümeti idame ettirmek çok zordur.
Yani ABD'ye raðmen bu iþlem olmaz". 

Kýbrýs halký koyun mu?
Darbeyi basit bir 'iþlem' olarak taným-

layan komutanlar yalnýzca sermayenin
savunucusu ve Amerikancý deðiller.
Ayný zamanda halký yönetilecek bir
kitleden baþka bir þey olarak da gör-
müyorlar. Kýbrýs'ta Annan Planý'yla
ilgili referandum öncesi bunu açýkça
belirtiyorlar: "Referandumun hangi þart-
lar altýnda yapýlacaðýný hepimiz tahmin
ediyoruz. Bütün þer güçleri evet dedirt-
mek için keselerin aðzýný açacak ve

sözler verilecek. Sonuçta cahil halk 'evet'
diyecek". Bütün Kýbrýs halký kendi
çýkarýnýn nerede yattýðýný göremiyor,
daha düzgün cümle kurmayý zor
baþaran ve Kýbrýs'ta yaþamayan bir ordu
mensubu onlarýn çýkarýný onlardan daha
iyi anlýyor.

Ordunun yalakalarý
Yakýn zamanda orduyu göreve çaðýran

pankartlarla sokaða çýkan
Kýzýlelmacýlarý gördük. Bu bir avuç
darbe meraklýsý Kemalist bakýn sokaða
nasýl çýkýyormuþ: "Önce basýný ele
geçirecektik. Sonra rektörler ile temasa
geçip öðrencileri sokaða dökecektik
sendikalar ile ayný þekilde hareket ede-
cektik. Sokaklara afiþler astýracaktýk.
Dernekler ile temas edip (sakýn bugün
emekli subaylarla dolu olan vatansever
dernekleri olmasýn bunlar?) onlarý da
hükümet aleyhine teþvik edecektik.
Bütün bu olaylarý yurt çapýnda yapacak-
týk". Ayrýca kadim müttefikleri MHP'yi
de bol bol kullanmýþlar. Meclis eski
baþkanlarýndan MHP'li Ömer Ýzgi'yi
yanlarýna çaðýrýp 'bol bol destek saðla-
maya' çalýþmýþlar.

'Yurt çapýnda' pek de baþarýlý olduklarý
söylenemez. Ama yine de mide bulan-
dýrdýlar. Pek çok gazeteciyi ve Onur
Öymen gibi þahin CHP'lileri de yanlarý-
na çaðýrýp darbe danýþmanlýðý yaptýran
komutanlar, bu belgelerin açýða çýk-
masýndan sonra, ya aksini ispat etmek
ya da hesap vermek zorundalar. Elle-
rinden gidecek rant ve mevkileri uðruna
ülkede askeri darbe planlarý yapan
herkes hakkýnda soruþturma açýlmalý ve
parmaðý olan herkes yargýlanmalý.

Aksi halde demokrasinin 10 yýlda bir
kesintiye uðramasý kaçýnýlmaz.

Darbeciler kol geziyor

Bu iyi fikri sokaða
taþýyalým

Seçimlere baðýmsýz sol adaylarla katýlmak
gerçekten iyi ve heyecan verici bir fikir. Baþ-
latýlan tartýþmalar da oldukça faydalý. Bu tartýþ-
ma etrafýnda bir örgütlenme de yaratýlabilirse,
CHP'nin solundaki bütün solun çalýþmasýnda
yer alacaðý bir seçim örgütlenmesi ortaya
çýkarýlabilirse elde edilecek baþarý tüm sol için
müthiþ bir heyecan ve moral dalgasý olacaktýr.
Ama bunun baþarýlmasý için her bir sol siyasal
yapýnýn kendi örgütsel çýkarlarýný bir kenara
býrakmasý gerekir.

DSÝP'in çalýþma tarzý
DSÝP, anti kapitalist hareketin önemini

kavradýðýndan beri, kendi örgütsel çýkarla-rýn-
dan ödünler veren bir tarzda siyaset yapý-yor.
Irak'ta Savaþa Hayýr Koordinasyonu, Savaþa
Hayýr Platformu, Küresel BAK, Sos-yal Forum,
Barýþarock, KEG gibi çok çeþitli oluþumlarýn
göbeðinde, partinin kimi etkinliklerinden ve iç
iþlerinden (örneðin yayýn satýþlarýnýn satýþ biçi-
mi ve rakamlarýndan) tavizler vermeyi göze
alarak yer aldý. 

Çünkü içinden geçtiðimiz dönem kendi kü-çük
güçlerimizi muhafaza etmeye çalýþmanýn deðil,
yaklaþmakta olan dev anti kapitalist dalgaya
hazýrlanmanýn öne çýktýðý bir dö-nemdi. DSÝP
hareketin ihtiyaçlarýna cevap üreten bir eðitim
faaliyeti içine girdi. Örne-ðin anti kapitalist
hareketin niteliði, küresel ýsýnma, nükleer
karþýtý mücadele, GDO'lu gýdalar gibi, gelenek-
sel solun pek de önem vermediði konulara aðýr-
lýk vermeye baþladý.

Hepsinden önemlisi yaptýðý her þeyi sokakta,
henüz hiçbir siyasi örgüte üye olmamýþ  bin-
lerce gençle birlikte yaptý. Sonunda anti kapital-
ist hareketi 'ciddiyetsiz' bulan bazý üyelerini
kaybetti. Yeni döneme ayak uydurmakta zor-
lanan arkadaþlarýmýz  partiye mesafeli durmayý
tercih ettiler. Ancak zaman kanýtladý ki "önce
parti" deðil "önce hareketin çýkarlarý" diyenler
kazanýyor.

Hep birlikte sokakta
Seçimlerde bu taktiði izlemek bütün solun

iþine yarayacaktýr. Kampanyalar etrafýnda,
sokakta, birlikte iþ yapmaya baþlarsak; örne-ðin
küresel ýsýnma kampanyasýný birlikte yü-
rütürsek, seçim zamaný geldiðinde birliðimiz
görünür olur. Örneðin bir seçim bölgesinde
solun 500 aktivisti ayný anda ev ev dolaþýr, ayný
anda yüzlerce yerde sokak standlarý açar, ayný
anda onbinlerce bildiri daðýtýrsa, o zamana
kadar bizi tanýmýþ ve birliðimize güvenmiþ
insanlarýn oylarýný istemek ve almak çocuk
oyuncaðý olacaktýr. Aksi durumda, seçimlere
yine rekabet halinde girer ya da sokakta deðil
parti ve sendika bürolarýnda tartýþýlan ittifaklar
çerçevesinde 'hazýrlanýrsak' bu seçimden de
büyük bir yenilgiyle çýkacaðýz ve ortaya atýlan
bu iyi fikir de tarihin çöplüðüne gidecek.
Kazanýrsak yýllarýn yenilgi havasýný herkesin
üzerinden atmasý, halkýn sola yeniden güvenle
bakmasý ve bir sonraki mücadele döneminde
kazanma olanaklarýnýn da önümüzde açýlmasý
elle tutulur bir gerçek olacak.

MEDÝKOMU VERMÝYORUM
AKP hükümetinin saðlýkta yýkým yasasýnýn görünmeyen en

önemli etkilerinden birisi de öðrencileri kapsýyor.
Bu yasayla medikolar tarihe karýþýyor ve öðrencilerin ezici

çoðunluðunun ulaþabildiði tek saðlýk hizmeti de artýk paralý ve

ulaþýlmaz hale geliyor. 
Çeþitli üniversitelerden gençler bu nedenle “Medikomu

Vermiyorum” kampanyasý baþlattýlar
Öðrenciler 12 Mayýs’ta Ankara’da bir miting düzenliyorlar.
Bu arada birçok üniversitede “Medikomu Vermiyorum” toplan-

týlarý yapýlýyor. 
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Alternatif enerji nedir?
Nükleer petrole alternatif mi?

Bilim insanlarý hergün
yeni açýklamalar yapýyor-
lar. Küresel iklim deðiþik-
liðine iliþkin veriler her
defasýnda daha da vahim
hale geliyor. Kimi bilimcil-
er var olan neslin
dünyamýz üzerindeki son
insanlar olduðunu bile ileri
sürmeye baþladýlar.

Küresel ýsýnmanýn en
önemli nedeni fosil yakýt-
larýnýn temel enerji kaynaðý
olmasý. Daha önceleri
kömür, þimdi ise kömür ile
birlikte petrol insanlýðýn
giderek artan enerji
gereksinimini karþýlayan
kaynaklar olarak kullanýl-
makta.

Petrol öldürür
Petrol þirketleri bugün

dünyanýn en büyük þirket-
lerini oluþturuyorlar. Bu
dev þirketlerin bütçeleri
yaklaþýk Türkiye bütçesi
kadar.

Petrole dayalý ulaþým
araçlarýný üreten otomotiv
þirketleri de gene ayný þek-
ilde dünyanýn en büyük
þirketlerini oluþturuyorlar.

Oysa fosile dayalý yakýt-
larýn alternatifi var. Bunla-
rýn en baþýnda yenilenebilir
enerji kaynaklarý olan
güneþ ve rüzgar geliyor.

Güneþ ve rüzgara dayalý
enerjiye geçiþin karþýsýnda-
ki en büyük engel
kuþkusuz dev petrol þirket-
leri ve onlarýn güdümün-
deki hükümetler.
Uygulanan enerji ve
ulaþým politikalarý ile
hükümetler yenilenebilir
enerjiye deðil sürekli
olarak fosil yakýtlarýna
yatýrým yapýyorlar.

Nükleer tehlike
Bu sýralarda Türkiye’de

dünyan ýn birçok
ülkesinde geçmiþte
yapýlmýþ bir tartýþma
yeniden gündeme sokul-
maya çalþýþýlýyor. Bu tartýþ-
maya göre alternatif enerji
kaynaðý olarak nükleer
enerji ileri sürülüyor.

Oysa nükleer santrallerde
enerji üretimi için de sera
gazý salgýlamak gerekiyor.
Ayrýca nükleer santrallarýn
yapýmý aþýrý pahalý ve
inþaatlarý uzun sürmekte.

Fakat önemlisi, nükleer
santrallar olaðanüstü
tehlikeli. Çernobil hemen
herkesin bildiði örnek
ancak Çernobil’in dýþýnda

da sayýsýz nükleer santral
kazasý yaþandý. Birçok nük-
leer santral bu nedenle
faaliyetini durdurdu.

Nükleer santrallerden çý-
kan atýklar yüzyýllarca çev-
relerine radyasyon yayma-
ya devam ediyorlar. Bu ise
en az küresel ýsýnma kadar
insanlýk için tehlikeli.

Çözüm var
Öte yandan nükleer

santrallarýn yapýlmaya baþ-
landýðý ilk yýllardan
itibaren tercih güneþ ener-
jisi olsaydý dünyamýz
bugün bambaþka bir
dünya olabilirdi. Öncelikle
nükleer kazalar olmazdý.
Ama asýl önemlisi küresel
ýsýnmada bu denli vahim
boyutlara ulaþýlmamýþ
olunurdu.

Güneþ enerjisi elde etmek
çok kolay ve ucuz. Her
konuta kolayca ve ucuzca
taktýrýlabilen güneþ enerjisi
panelleri sýfýr maliyetle
enerji üretmeye baþlýyorlar. 

Türkiye güneþ ve rüzgar
enerjisi açýsýndan dünya-
nýn en önemli ülkeleri ara-
sýnda. Rüzgar enerjisi elde
etme yeteneði açýsýndan
bütün Avrupa ülkelerin-
den daha þanslý. Güneþ e-
nerjisi açýsýndan da durum
farklý deðil. Türkiye gü-
neþli açýk hava sayýsý açý-
sýndan dünyanýn en önde
gelen ülkelerinden. Bütün
bu olanaklara sahip olma-
sýna raðmen Türkiye’de
hükümetler rüzgar ve
güneþe deðil hala linyite ve
petrole dayalý enerji poli-
tikalarý uygulamaktalar ve
son zamanlarda da nükleer
santral yapma planlarý
yapýlmaya baþlandý.

Geç kalmadan
Oysa dünyanýn daha

fazla beklemeye taham-
mülü yok. Hýzla ýsýnýyor.
Giderek iklimler arasýnda-
ki fark ortadan kalkýyor.
Karalardaki buzullar eriy-
or. Kutuplar eriyip yok
oluyor. Bunlarýn sonucu
olarak öncelikle atmos-
ferde dah fazla su buharý
toplandýðý için küresel ýsýn-
ma artýyor, diðer taraftan
ise hem seller, toprak kay-
malarý,  çoðalýyor, hem de
su sýkýntýsý baþlýyor. Ve
bütün bunlar
baþdöndürücü bir hýzla
gerçekleþiyor. Eðer tedbir
alýnmazsa insanlýðýn ve

tüm dünyanýn canlýlarýnýn
sonu hýzla yaklaþýyor.

Ne yapýlabilir?
Herþeyden önce ilk basit

adýmýn atýlmasý gerekiyor.
Bu Kyoto Protokolu’nun
imzalanmasýdýr. Kyoto
Protokolu’nun imzalan-
masý herþeyden önce bütün
ülkelerin yönetimlerinin
küresel ýsýnma gerçeðini
kabul etmeleri ve çözüm
için adým atmayý kabul
etmeleri demektir.

Ardýndan hýzla karbon
dioksit salýnýmýný azaltmak
ve durdurmak için önlem-
ler almak gerekir.

En baþta fosil yakýtý kul-
lanýmýný durdurmak ve
yenilenebilir enerji kaynak-
larýna geçmek gerekiyor.

Ardýndan ulaþým poli-
tikalrýný radikalce
deðiþtirmek gerekiyor.
Petrole dayalý karayolu
taþýmacýlýðý ve hava taþý-
macýlýðý hýzla çok büyük
ölçüde sýnýrlandýrýlmalý ve
yerine gerek þehirler
arasýnda, gerekse de þehir
içinde raylý sistemler
kurulmalýdýr.

Bir baþka derhal alýnmasý
gereken tedbir ise enerji
tasarrufudur. Bireylerin
alabileceði tedbirlerin yaný
sýra asýl önemli tasarruf
devletin tüm konutlarda
izolasyon yapýlmasýný
finanse etmesidir.

Radikal adýmlar atýlmalý
Petrol þirketleri ve onlarýn

sözcüleri bütün bu önlem-
lerin çok pahalý olacaðýný
savunmaktalar. Türkiye’de
de hükümet Kyoto’yu
imzalamanýn masraflarýný
öne sürüyor.

Oysa bütün bu deðiþimler
yeni yatýrým, yeni iþ alan-
larýnýn, yeni istihdamýn
yaratýlmasý demek.

Ama yapýlmasý gereken
en önemli iþ hükümetler
üzerinde baský yapmak ve
radikal politik kararlar
alýnmasýný saðlamaktýr. Bu
nedenle iklim deðiþimine
karþý kampanya,
yürüyüþler önem kazan-
makta. Enternasyonal sos-
yalistler bunu yapmakta.

Ama asýl çözüm bütün bu
geliþmelerin kaynaðý olan
kapitalizmi kurutmaktýr.
Bu ise kapitalizmi yýkmayý
gerektirir. Bu nedenle sayý-
sýz yürüyüþte öne çýkan
“biz antikapitalistiz” slo-
ganý büyük önem taþýyor.



Paranoyanýn
farkýnda mýsýnýz?

Ýçime bir kaygý düþtü. Acaba Cumhuriyet gazetesi
okumamakla yanlýþ mý yapýyoruz?

Gazetenin sürdürdüðü "Tehlikenin farkýnda
mýsýnýz?" reklam kampanyasýnýn hepimiz farkýndayýz
herhalde, ama ben Emre Kongar'ýn yaptýðý
"demokratik milliyetçilik" ("eþitlikçidir, adaletçidir,
laiktir, kendine gösterilmesini istediði saygýyý öteki
kimliklere de gösterir, savaþa ve sömürüye karþýdýr")
ve "faþist milliyetçilik" (kendini öteki kimliklerden
üstün görür, ayrýlýkçýdýr, ümmetçidir, saldýrgandýr,
sömürüden yanadýr") ayýrýmýný bilmiyordum örneðin.

Cüneyt Arcayürek'in þu deðerli sözlerini de kaçýr-
mýþým:

"'Kürtler kardeþimiz. Biz de Ermeniyiz' diye baðýran
baðýrana. Ama Kürtlerden, ama Ermenilerden 'Ben
Türk'üm' diyen yok! Adeta bu ülkenin gerçek sahibi;
Türkler azýnlýk! Ýyi gidiyor, iyi. Bu vurdumduymaz ikti-
dar veya iktidarlar elinde bir gün bir de bakacaðýz: Ne
Türklük kalmýþ ne de Misaký Milli sýnýrlarý içinde
Türkiye!"

Gazeteyi hiç okumadýðým için, Ogün Samast'ýn
Samsun'da polis ve jandarmayla kardeþ kardeþ sigara
içerken çekilen fotoðraflarýný Cumhuriyet'in poliste
"tarikat kadrolaþmasý" þeklinde anlattýðýný, ama
olayýn askerlerle, emekli general Veli Küçük'le filan
hiçbir iliþkisini kurmadýðýný da gözden kaçýrmýþým
örneðin. Polis baþka bir devletin, asker baþka bir
devletin kolluk güçleri olsa gerek. Belki de Kongar
gibi bir ayýrým yapmalýyýz: Türkiye'de iki devlet var,
biri "demokratik devlet", biri "faþist devlet". Polis
birine baðlý, asker diðerine!

Açýk ki, Cumhuriyet'in bu ipe sapa gelmez, hastalýklý
sayýklamalarýný pek ciddiye alan kimse yok. Niye mi
açýk? Çünkü Cumhuriyet belli ki bu korkunç
tehlikelere karþý CHP'ye oy vermemizi istiyor, oysa
son gördüðüm kamuoyu yoklamasýnda CHP'nin oyu
yüzde 11,6'ya düþmüþ. Buna karþýlýk, "vurdumduy-
maz iktidar" %35'i geçmiþ. Böyle giderse, CHP bara-
jýn altýnda kalacak. Yani Cumhuriyet'in paranoyalarýný
paylaþanlar küçücük bir azýnlýk. 

Peki, bu azýnlýk aslen kimlerden oluþuyor?
Yoksullardan, iþçilerden, emekçilerden mi? Yoo,
hayýr. Bir araþtýrmaya göre, "AKP yandaþlarý içinde
'en yoksullarýn' oraný %18, CHP'de %13; 'orta-alt gelir
grubu' AKP'de %46, CHP'de %30; 'orta gelirliler'
AKP'de %26, CHP'de %30; 'orta-üst' gelir sahipleri
AKP'de %9, CHP'de %15; 'zenginler' AKP'de %1,
CHP'de %3". Kýsacasý, CHP artýk sadece kentli,
"batýlý", tuzu kuru bir zümreyi temsil ediyor, geniþ
emekçi kesimlerini deðil. Paranoya, onlarýn paranoy-
asý, geniþ emekçi kesimlerinin deðil.

AKP seçilmesin, þeriat gelmesin diye CHP'ye oy
verecek olan ve kendini "aydýn" ve "demokrat"
zanneden bu küçük zümreden tanýdýklarýnýz varsa, þu
sorularý sormanýzý öneririm:

Beþ yýldýr ezici bir parlamenter çoðunluða sahip
olmasýna raðmen AKP þeriat doðrultusunda herhangi
bir adým atmýþ mýdýr, herhangi bir Ýslami yasa geçir-
miþ midir?

Demokratik bir þekilde seçilmiþ bir hükümete karþý,
seçilmemiþ bir genelkurmay baþkanýný desteklemek
hangi demokrasi/uygarlýk/aydýnlýk anlayýþýna uygun-
dur?

AKP seçilmesin diye CHP'ye oy vermeyi düþünenler,
ýrkçý, milliyetçi, orducu bir partiye oy verirken rahatsý-
zlýk hissetmeyecek midir?

Bu memlekette sorun olduðu konusunda anlaþabile-
ceðimiz þeylerden (insan haklarýnýn ayaklar altýna
alýnmasý, demokrasinin güdüklüðü, azýnlýk haklarýnýn
tanýnmamasý, Varlýk vergisi, 6-7 Eylül olaylarý, darbel-
er, Hrant Dink cinayeti, "Türkiye Türklerindir"
anlayýþý, vs, vs) Ýslamcýlar mý sorumludur, yoksa
dünkü ve bugünkü CHP ve ordu mu?

Roni Margulies

GÖRÜÞ
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Nükleer petrole alternatif mi?

Ümit Þahin

Çernobil denince aklýma
yalan geliyor.
Radyasyondan da önce
yalan. Nükleer lobisinin
propaganda bölümü
temkinli çalýþýyor.
Kalabalýklarýn önüne çýk-
mak yerine, kullandýklarý
argümanlarý destekleyen,
kimsenin birþey anlamay-
acaðýný umduklarý rakam-
larla dolu kalýn raporlar
yayýmlýyorlar. Ortalama
radyasyon gibi gülünç bir
kavram yaratýp Çernobil'-
den daðýlan radyoaktif
parçacýklarýn herkesi orta-
lama bir dozda etkilemiþ
olacaðýný varsayan,
etkenin etkilediði kiþiyle
birebir doz-süre iliþkisini
gözlerden gizlemeye
yönelik garip bir akýl
yürütmeyi yaymak için
çaba gösteriyorlar.

Uluslararasý Atom
Enerjisi Kurumu da Çer-
nobil'in 20. yýlý öncesinde
yayýmladýðý raporla bu
propagandanýn ulus-
lararasý alandaki örneðini
vermiþti. Rapor Çernobil'-
den kaynaklanan hastalýk
ve ölümleri gerçeðin çok
altýnda gösteriyor, nük-
leer enerjiyi canlandýr-
maya yönelik senaryolara
destek veriyordu. 

Nükleer teknoloji "barýþ
için enerji" programýný
kuralý elli yýldan fazla
oluyor. Silah endüstrisi
insanlar arasýndaki anlaþ-
mazlýklarý "çözdüðü",
uzak topraklara iþgal
yoluyla "demokrasi"
götürüldüðü gibi, nükleer
teknoloji de hayatýmýzý
kolaylaþtýran enerjiyi
üretmeye devam ediyor. 

Çernobil'de, 26 Nisan
1986'da 4 numaralý reak-
tör infilak edene kadar
her yýl deðiþik nükleer
santrallerde irili ufaklý
onlarca kaza olmuþtu.
Çernobil'den sonra da
olmaya devam etti. Ama
Çernobil'de yaþanan

dehþet çok büyüktü. 
Svetlana Aleksiyeviç'in

olaðanüstü sözlü tarih
çalýþmasý "Çernobil'den
Sesler", sonuna kadar
okumaya yüreðiniz
dayanabilirse eðer, size
son elli yýlýn bu en büyük
yalanýnýn nasýl
söylendiðini anlatýyor. 

Aleksiyeviç'in kitabý,
fazlasýyla acý dolu. Çer-
nobil'in bu acýlarýn
toplamýndan da fazla bir
þey olduðunu öðretecek
kadar da gerçekçi ama.
Her türlü felaket doðal
bir süreç gibi verilebilir:
Tarihin kaçýnýlmaz bir aný
olarak, insanýn ölümlü
olduðunun kanýtý olarak,
talihsiz bir kaza olarak.
Çernobil de nükleerciler

tarafýndan üzüntü verici,
ama sonuçta basit, doðru
ellerde olmamasý gereken
insani hatalara dayalý bir
kaza olarak verilir. Trafik
kazalarý, depremler,
düþen uçaklar daha
büyük bir risk olarak gös-
terilir, Çernobil ise
sýradýþý bir talihsizlik. 

Böylesine büyük yalan-
lar söylemek gerçekten
bu kadar kolay mý?

Devlet yetkilileri gayet
kötü bir yönetim gösterip
kazayý gizlemeye çalýþmýþ
da olsalar; kazadan sonra
radyasyona bulanmýþ
hayvanlarýn bile ucuz fiy-
ata satýlýp bütün ülkeye
daðýtýlmasýndan sorumlu
olacak kadar dirayetsiz ve
alçak da olsalar;

santraldeki teknik ele-
manlar büyük bir hata
yapýp çekirdek erimesine
yol açmýþ da olsalar, Çer-
nobil'in asýl sorumlusu
onlar deðil. Bu tek
kazanýn sorumlusu kim
gibi görünürse görünsün,
Çernobil'in gerçek sorum-
lusu, atomun çekird-
eðinde uyuyan devasa
büyüklükteki yýkýcý ener-
jiyi açýða çýkaran, bunu
da zaten atom bombasý
üretebilmek için baþarmýþ
olan nükleer endüstri. Bu
kazayla birlikte yalan
makinesini çalýþtýran da,
yalanlarý radyasyondan
da hýzlý bir þekilde önce
Sovyetler Birliði'ne, sonra
bütün dünyaya yayan da
yine nükleer endüstri. 

Nükleer endüstri bir
yere geliyorsa önce yalan-
la, çarpýtmayla, rüþvetle,
göz boyamayla geliyor.
Türkiye, neyse ki patla-
maya hazýr bir nükleer
santrale sahip deðil, ama
Türkiye'ye de musallat
olan nükleer endüstri
Çernobil'den bu yana
yalan üretmeyi burada da
bir an bile býrakmadý.
Bürokratýndan, poli-
tikacýsýna ve mühendisine
kadar, tüm nükleerciler
bu yalan sektörünün bir
parçasý. Enerji ihtiyaç tah-
minlerinden karmaþýk
teknik analizlere, saðlýk
istatistiklerinden atýk
yönetimi planlarýna kadar
bir yýðýn çarpýtýlmýþ
rakam ve veriden oluþan
yalan bombardýmanýna
karþý gerçeðin sesi gerçek
insanlarýn hikayelerinde
duyuluyor. 

Çernobil'den Sesler,
nükleer endüstrinin
yalanlarýný, gerçek insan-
larýn gerçek acýlarýyla
altüst ediyor. 

Çernobil'den Sesler,
Svetlana Aleksiyeviç ,
Çeviren: Aslý Candaþ,

Aytaþý Yayýnlarý;  Ýstanbul,
2006.

Çernobil'den sesler
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G
arip bir
dünyada
yaþýyoruz.
Tarihinin
hiçbir döne-

minde dünya bu kadar
zengin olmamýþtý, hiç bu
kadar da fakir.

Dünyayý garipleþtiren
temelden bir çeliþki:
Üretici güçlerin
geliþmiþliði (sýnýfsýz ve
özgür bir toplumun
maddi temellerinin
varoluþu) ile kapitalist
üretim iliþkilerinin (kapi-
talist özel mülkiyet ve
ücretli emeðin sömürüsü)
arasýndaki uzlaþmazlýk.
Bu uzlaþmaz çeliþki
büyük çoðunluk lehine
bir çözüme ulaþmadýkça,
üretici güçler birer yýkýcý
güç haline dönüþüyor.
Ýþte kapitalist endüstrinin
dolaysýz sonucu olan
küresel ýsýnma ya da nük-
leer savaþ olasýlýðý.

19. yüzyýl ve 20. yüzyýl
kapitalizmden kurtulmak
için sayýsýz giriþime sahne
oldu. Dünya iþçileri ve
ezilenleri basit haklar için
giriþtikleri mücadeleleri
toptan bir deðiþimi
yakalamak isteðiyle bir-
leþtirdiler ve þu sonuca
vardýlar: Kapitalizm
reformlarla ýslah edile-
mez, tüm kurumlarýyla
birlikte yýkýlmalý ve yeni
toplum devrimle kurul-
malýdýr. 

Devrim ne zaman
baþlar?

Devrimin saati, ideolojik
hegemonya ve baskýyla
yönetilen kapitalist
toplumlarda, özel
koþullarýn ortaya çýkma-
sýyla çalar.

Yönetenler eskisi gibi
yönetemez.

Yönetilenler eskisi gibi
yönetilmek istemez.

Ýþçi sýnýfý ve ezilenlerin
kendi öz örgütleri/bilinçli
eylemi ortaya çýkar, bu
oyuna nihai bir son ver-
mek için.

Bu özel koþullar devrim
dediðimiz büyük alt üst
oluþu mümkün kýlar. 

Troçki'nin teorisi
Nasýl bir devrim gerçek-

leþmeli ki insanlýk
çürüyen kapitalizmden
kurtulabilsin?

Bu soruya doðru yanýt-
larý bir önceki yüzyýlýn
yeni solundan Troçki, 26
yaþýnda genç bir adamken
yanýt vermiþti.

Marks'ýn 1848 devrim-
leri üzerine yaptýðý
çözümlemeleri geliþtiren
Troçki, sürekli devrim adý
verilen teoriyi ortaya
koydu. Sürekli devrim
teorisi bize þunlarý söyler:

Kapitalizm uluslararasý
bir sistemdir, ayrý ulusal
ekonomik birimlerden
oluþmaz. Tasfiye edilmesi
dünya devrimiyle
mümkündür. Bir ülkede
zafere ulaþan devrim,
diðer ülkelere sýçramalý,
geliþmiþ kapitalist mer-
kezlerde kazanmalýdýr.

Kapitalizm eþitsiz ve
bileþik olarak geliþen bir
sistemdir. Eþitsizdir,
geliþmiþ ülkeler,
geliþmemiþ ya da
azgeliþmiþ ülkeler bir
arada varolur. Ancak
geliþmemiþ olanlar,
örneðin sanayi devrimini
çoktan yapmýþ
Ýngiltere'nin izlediði aþa-
malarý geçerek ilerlemez.
En geri olan en ileri
olanýn üretim tekniklerini
ve siyasal yapýlarýný alýr.
Sistem bu yüzden eþitsiz
de olsa bileþik olarak
geliþir.

Geliþmiþ ve büyük iþçi
kitlelerine sahip olan
ülkelerde olduðu gibi, iþçi
sýnýfýnýn sayýsýnýn
toplumda azýnlýk olduðu,
diðerlerinin çoktan geride
býraktýðý çözülmemiþ
sorunlarýn (demokrasi,
toprak reformu)
yaþandýðý geri ülkelerde
de devrimin görevlerini
yerine getirecek güç iþçi
sýnýfýdýr. Köylülük ortak
çýkar ve yaptýrým gücün-
den yoksundur, yeni bir
toplumun kurulmasýna
önderlik edemez. Yoksul
köylülerin desteðine
sahip iþçi sýnýfýnýn kendi
eylemi demokrasiyi
kazanacak ve sosyalizme
geçiþi saðlayacaktýr.

Devrim, sistemin
çözemediði güncel sorun-
larý çözerken durmamalý,
yeni toplumun kuruluþu-
nu hazýrlayacak koþullarý
da yaratmalýdýr. Devrim,
basit bir yukarýdan
deðiþiklik yolunu izlerse
yenilir, politik iktidarý
fethetmeli, ancak toplum-
sal bir karakter kazanarak
temelden deðiþtirmeye
yönelmelidir. Devrim,
iktidar, sýnýflar ve eþitsiz-
likler tamamen ortadan
kaldýrýlana dek sürekli
olmak zorundadýr.

Devrim günceldir
Troçki'nin Rus iþçi-

lerinin kendiliðinden
gerçekleþtirdiði 1905
devriminin derslerinden
yola çýkarak ortaya koy-
duðu sürekli devrim
teorisi, 1917 Þubat ve
Ekim devrimleriyle pratik
olarak kanýtlanmýþtýr. 20.
yüzyýlda yenilen tüm
devrimler de ayný olguyu
tersten kanýtlar:
Süreklileþemeyen devrim
yolundan sapar, yenilir.
(1936 Ýspanya Devrimi)
Ýþçi sýnýfýnýn baðýmsýz
siyasal eyleminin yön ver-
mediði devrimler aksar,
gerçek çözümlere ulaþa-
maz. (Küba Devrimi)

21. yüzyýlýn küresel ka-
pitalizmi tüm dünyada
devrimi güncel kýlýyor.
Her yerde devrimci
koþullar hýzla oluþuyor.

Devrim nerden
gelecek?

Devrimin nihai zaferi
ABD ve Avrupa iþçi-
lerinin devrimci eylemin-
den geçiyor. Devrimi
baþlatacak hareketse, iþçi

sýnýfý nerede güçlü, kapi-
talistler nerede zayýf ve
yenilebilirse oradan doða-
cak. Dünyanýn bir çok
yerinde geliþebileceði gibi
Türkiye iþçi sýnýfýnýn
devrimi de özgürlüðe
geçiþin baþlatýcýsý olabilir.
Sürekli devrimin ayak
sesleri bugün dünyanýn
tüm sokaklarýnda
yankýlanýyor. 

Volkan AKYILDIRIM 

1. Genel olarak devrim ve
devlet tartýþmalarý için bir

baþyapýt: Devlet ve Devrim,
Lenin (Bilim ve Sosyalizm

Yayýnlarý)
2. Sürekli devrim

teorisinin en kapsamlý ve
yaratýcý açýklamasý

Troçki'nin 1906'da yazdýðý
Sonuçlar ve Olasýlýkla" adlý

kitapçýktan okunabilir.
(Sürekli Devrim, Yazýn

Yayýnlarý içinde)
3. Lenin, Troçki'nin sürek-

li devrim teorisini nasýl
kabul etti ve Rus devrimi
neden sürekli devrimdir

sorularýna yanýt için: Lenin
2 Tony Cliff (Z Yayýnlarý)

Faþistlerin þansý yok
Cuma günü öðlen saat-

lerinde yaklaþýk 20 kiþilik bir
ülkücü grup yemekhane kan-
tininde toplanarak etrafý
tacize baþladý. Edebiyat
Kulübü'nün okulda aktif
olarak çalýþmalar yapmasýn-
dan rahatsýzlýk duyan ülkücü-
lerin, ulumaya baþlayacaklarý
zaten beklenen bir durumdu. 

Okulun arka kapýsýnýn kar-
þýsýnda BBP Alperen Ocaðý,
MHP Ülkü Ocaðý ablukasýna
raðmen faþistler okulda hiçbir
faaliyet yapamýyor.

Faþistlerin çabalarýna rað-
men okulumuzu onlara teslim
etmeyecek,  Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe Dur!!! diyeceðiz.

Selçuk

Manisa'da
"Medikomu
Vermiyorum"
toplantýsý

Manisa Celal Bayar Üniver-
sitesi'nde 28 Mart’ta  medi-
kolar, aile hekimliði ve GSS
konulu toplantýyý yaptýk.

Yaklaþýk 30 kiþinin katýldýðý
toplantýda 22 kiþi iletiþim
föyü doldurdu. 

Bir arkadaþýmýz Muradiye
Kampüsü'nde de bir toplantý
örgütlemek istediðini belirtti
ve bu konu üzerine çalýþma-
larýmýz baþladý. 

Burak

Alaþehir
küresel
ýsýnmaya karþý

29 Mart'ta Alaþehir’de
''küresel ýsýnma'' konulu kon-
feransý yaptýk. 200 kiþinin
katýldýðý toplantý çok canlýydý.
Rafet Arslan ve Recep
Aykýn'ýn konuþmacý olduðu
toplantýda küresel ýsýnmanýn
nedenleri ve 28 Nisan "Baþka
bir enerji mümkün"
mitinginin önemi vurgulandý.

Okulumuzun öðretim üyeleri
de kampanyayý destekledik-
lerini açýkladý. Þimdi bu top-
lantý sayesinde Alaþehir'den
28 Nisan mitingine otobüs
kaldýrma ihtimalimiz var.

Þeyda Özkaya

Isparta'da
çok iyi bir baþlangýç

31 Mart'ta Isparta'da küre-
sel ýsýnma ve iklim deðiþimi
konulu bir panel düzenledik.

Yaklaþýk 25 kiþinin katýldýðý
panelde Yeþiller grubundan
Uður Elhan küresel ýsýnmanýn
doða ve insan üzerindeki etki-
lerini anlattý. 28 Nisan'da
KEG'in düzenleyeceði mitinge
katýlým ve Isparta'da KEG
kampanyalarý için bu toplantý
çok iyi bir baþlangýç oldu.

Barýþ BÝLEN

Ýzmit'te coþkulu bir
Barýþarock
toplantýsý    

Ýzmit’te 50 kiþi Barýþarock
toplantýsý yaptý. Bu ilk toplan-
týnýn bu kadar kalabalýk
geçmesi çok iyiydi.

Ayakta bile durucak yer kal-
mayýnca toplantýya parkta
devam edildi. En güzeli ise
gelen herkesin aktivizm yap-
mak istiyor olmasýydý.

28 Nisan Kadýköy mitingine
toplu olarak gelinmesi de
tartýþýldý. Ýzmitli gönüllüler hiç
tartýþmasýz bunun için bir
þeyler yapmaya ikna oldular
ve hemen nasýl stand açabili-
riz, nerde açabiliriz, açarsak
ne zaman açmaya baþlayalým
sorularýný tartýþmaya
baþladýlar. Bu arada mediko
ve KEG bildirileri daðýtýldý.
Birçok kiþiye "medikomu ver-
miyorum" rozeti satýldý.

Coþku

Barýþarock 2007 
yola çýktý

Karþý festival Barýþarock
yine savaþa, cinsiyetçiliðe,
milliyetçiliðe, homofobiye,
militarizme, çokuluslu þir-
ketlere kafa tutarak iþ yap-
maya baþladý. 

Bu sene karþýsýnda dur-
duðumuz 'küresel iklim
deðiþimi' ve 'ýrkçýlýk' konu-
larýnda vurgu yapmaya karar
verdik. Bu sorunlarýn tek bir
kaynaðý olduðunu ve
çözümün baþka bir dünyayý
kurmakta yattýðýný anlatmak
hiç de zor deðil.

Birçok yeni arkadaþýn
katýldýðý Barýþarock toplan-
týsýnda alana buz kütlesi koy-
maktan, her köþeye ilgi çekici
pankartlar asmaya kadar
çeþitli fikirler konuþuldu. 

Barýþarock toplantýlarý Ýzmit,
Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi
yerellerde devam etmekte.
Toplantý bilgileri ve dâhil
olmak için can attýðýnýz çalýþ-
ma gruplarý için www.baris-
arock.biz adresine baka-
bilirsiniz.

Meltem ORAL

ÝÜ'de kýlýk kýyafet
yönetmeliði zulmü

ÝÜ Orman Fakültesi'nde
kimlik, paso, öðrenci belgesi
isteyen öðrencilerden kra-
vatlý, ceketli ve sakalsýz
fotoðraf vermeleri konusunda
dayatma baþladý.

Bahar yarý yýlýnda baþvuru-
da bulunan erkek öðrencilerin
neredeyse tümünün
fotoðraflarý "Reddedilmiþtir"
damgasýyla dekanlýktan geri
döndü. Öðrenciler duruma
isyan ederken,  okul yöne-
timiyle görüþme çabalarý
sonuçsuz kaldý. 

Her türlü yasaða karþý ortak
mücadeleyi savunan unsurlar
olarak yýllardan beri bu
yönetmeliðin insan haklarýna
aykýrý olduðunu belirttik. 

Bizim hayal ettiðimiz dünya-
da insanlar kýlýk kýyafetleriyle
deðil,  insanlýk deðerleriyle
varolacaktýr. Bir þeyler yap-
malý ve her türlü kýlýk - kýyafet
yasaðýna karþý çýkmalýyýz.

Selçuk ARMAÐAN
(ÝÜ  Orman Fakültesi)

okurlardan21. yüzyýl: Sömürü, savaþ, küresel ýsýnma

Pisliði

sürekli devrim
temizler
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Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratýcýsý iþçi

sýnýfýdýr. Yeni bir toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolek-
tif 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 kul-

lanýlamaz. Kapitalist devletin tüm kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturul-
muþtur.

-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 örgütlen-
meli-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 fikir-
lere katýlan herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist iþçi ne savunuyor? 

… hayatýmýzda aklýmýzda tutmak zorunda kaldýðýmýz bu
kadar çok þifreye yer olmayacak. Geçen gün bir internet
þifremi bilmem kaçýncý kez unutunca oturup baþka hangi
þifrelere sahibim diye düþündüm. Ýki cep telefonu açýlýþ
þifresi, üç kredi kartý þifresi, üç mail adresi þifresi, internete
eriþim için üç þifre, dört ayrý banka kartý þifresi, bir kitapçý
aboneliði þifresi, internet üzerinden üç gazete aboneliði
þifresi, bu gazetenin mail adresinin þifresi, kiþisel bilgisa-
yarýmý açabilmek için bir þifre, evdeki masaüstü bilgisayarý
açmak için bir þifre daha, iþyerindeki bilgisayarý açmak için
bir tane daha… 

Ben pek anlamadýðým için bilmiyorum ama internetten
bazý programlar indirdiðinde bunlarýn da þifreleri var. Yahut
bilgisayara yeni bir alet, örneðin bir modem baðladýðýnda
bunun da þifresi var. 

Daha zenginlerin de herhalde kiralýk kasa þifreleri, çelik
kasa þifreleri gibi daha baþka þifreleri de vardýr. Hatta lisede
öðrencilerin notlarýný telefonla öðrenebilmek için kullandýðý
þifreler var. Bir evde dört kiþi yaþadýðýmýzý farz edelim. Çarp
þifreleri dörtle. 

Bu kadar çok þifre neden var? Neden baþka insanlara bu
kadar güvensiz ve paranoyakça yaklaþýyoruz? Çünkü kapi-
talizm insanlar arasýnda kurulacak bir güven ve samimiyet
baðýný ortadan kaldýrmaya yönelik örgütlenmiþ bir sistem.
Para diye bir mefhum olmasa, ben yedi adet banka kartý
þifresini aklýmda tutmak ya da unutunca kartýma el konulup
yenisi için uðraþmak zorunda kalmayacaðým (hepsine ayný
þifreyi vermek de her zaman mümkün olmuyor). 

Ya da alýþveriþin arkasýndan pos makinasý uzatýldýðýnda,
önce dört bir yanýmý kýsýk gözlerle 'kesip' makinanýn üzerine
eðilerek gizlice bir þifre girmek zorunda kalmayacaðým. Para
olmayýnca kimse kimsenin bir þeyini çalmaya kalkmayacaðý
için baþka hiçbir þifreyi de aklýmda tutmaya çalýþmaya-
caðým. En fazla kiþisel bilgilerimi sakladýðým (bence buna da
gerek yok ama) bilgisayarlar için bir þifreye ihtiyacým ola-
cak. Böylece hafýzamda film yönetmenlerine daha çok yer
açýlacak ve baþka insanlara güvensizlik duygularým azala-
cak.

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR DÜNYADA

DÜNYA

Somali'nin baþkenti
Mogadiþu'da þiddetli çatýþ-
malar tekrar alevlendi.
ABD destekli Etiyopya
iþgalinin bir barýþ dönemi-
ni baþlatacaðý iddialarýnýn
yalan olduðunu gördük. 

Geçen hafta, Etiyopya
destekli hükümet güç-
leriyle yerel muhalefet
arasýndaki çatýþmalarda 16
kiþi öldü. Bir sonraki gün
en az dört kiþi çatýþmalar-
da öldürüldü.

Yine geçen hafta Cuma
günü 11 kiþiyi taþýyan bir
kargo uçaðý Mogadiþu'da
bulunan havalimanýndan
kalktýktan hemen sonra
vuruldu ve þehrin kuzey
banliyölerinden birine
düþtü. Tüm bunlar, 1,200
kiþilik Afrika Birliði
(African Union) barýþ koru-
ma gücünün ay baþýnda
destek ve Etiyopya birlik-
lerinin muhtemel yedek
güçleri olarak Somali'ye
gelmelerinden beri
yaþanan en ciddi gerginlik.

Çatýþma
1990larda ABD

Somali'den çekilirken
yaþanan sahnelerin bir
yankýsý gibi, Etiyopyalý
katliamcý askeri birlikler
sokaklarda sürüklendi ve
çatýþma sýrasýnda ateþ
açýldý. Yüzlerce Mogadiþu
sakini þiddetten kaçýyor.
Bir Mogadiþu sakini olan
Hassan Mahmud, Irin
haber ajansýna þunlarý
söyledi: "Ailemi
Towfiq'den daha güvenli
bir mahalleye taþýdým.
Ailem için bir yer buldum
ama barýnacak yeri
olmayan bir sürü insan
var. Bir sürü aile
Mogadiþu-Afgoye caddesi
boyunca açýkta kalmak-
tadýr"

Hastane kayýtlarýna göre
yaralanan ya da öldürülen-
lerin çoðunluðunu siviller,
özellikle de kadýn ve
çocuklar oluþturuyor. 

Medine hastanesi

müdürü Sheikhdon Salad
Ýlmi: "Geçen haftadan beri
hastanemizde 105 savaþ
yaralýsý var" açýklamasýnda
bulundu. 

Göç
Etiyopyalýlar tarafýndan

yaþadýðý yerden zorla
çýkarýlan Birleþik Ýslam
Mahkemeleri grubu lideri
Þeyh Aweys, Somalililerin
kendilerini savunduðunu
söyledi. 

"Eðer bütün yabancý bir-
likler Somali'den giderse
farklýlýklarýmýzý buluþtura-
bileceðiz. Ama þu anda
Mogadiþu halký kendini
savunuyor ve hiç kimse
onlarý sorgulamamalý"
dedi.

Somali federal geçiþ
hükümetinin kýrýlgan-
lýðýnýn bir göstergesi de
çeþitli askeri birliklerin
ordudan ayrýlmasý. Geçen
hafta Somali'nin merkezin-
deki Hiran bölgesinin
Bulo-Burde þehrine 70

civarýnda asker geldi. 
Askerler Bali-dogla askeri

hava sahasýnda daha yeni
yetiþtirilmiþ olan hükümet
birliklerindendi. Kaçan
askerlerden biri olan
Ahmet Isse Hersi orduyu
terkettiklerini çünkü
Mogadiþu'da güçlü bir
direniþle karþýlaþtýklarýný
söyledi.

Mýsýr rejimi kendine karþý
yapýlan tüm eleþtirileri sus-
turmak için yaptýðý hamle-
lerle anayasada deðiþiklik
yapmaya çalýþýyor.
Amerika destekli baþkan
Hüsnü Mübarek yapýlan
deðiþiklikleri "demokratik
reformlar" olarak göster-
meye çalýþýyor. 

Mübarek kendisine parla-
mentoyu daðýtma, sivil
özgürlükleri askýya alma,
"terörist tehdit" olarak
gördüðü herkesi içeri
týkma hakký veren bir dizi
anayasa deðiþikliði istiyor.

Deðiþiklikler seçim yolsu-
zluklarýný izleyecek mah-
mekenin yetkilerini kýsýt-
layacak ve "dini" politik
partilerin ortaya çýkmasýný
yasaklayacak. Bu önlem
Mýsýr'da ana muhalefet
olan Müslüman Kardeþler
örgütüne ait milletvekil-
lerini susturma hedefi
güdüyor.

Bu hafta referanduma
götürülen anayasal
deðiþiklikler tüm ülke
genelinde bir gösteri ve
protesto dalgasýný ateþledi.
Muhalefet gruplarý boykot
çaðrýsý yaptý ve referandu-
mu hileli ilan etti. 

Bir Mýsýr gazetesi içinde
memurlara "evet" oyu ver-
menin emredildiði bir
hükümet muhtýrasý yayýn-
ladý. "Hayýr" kampanyasý
yürüten bir baþka gazete
ise derhal yasaklandý. 

Kifaya (Yeter) hareketini
destekleyen yüzlerce insan,
Kahire'nin ana meydaný
Midan Tahrir'i iþgal etm-
eye çalýþtý.  Aktivistlerden
bir çoðu tutuklandý ve
dayak yedi. Rejime

muhalefetin bir odaðý
haline gelmiþ olan Mýsýr
yargýçlarý yas tutmak için
"kara gün" çaðrýsý yaptý.
Kifaya hareketi Mýsýrlýlara
siyah giyme ve ülke
genelinde barýþçýl protesto-
lar ve grevler örgütleme
çaðrýsý yaptý. 

Bu hafta Cuma günü
3,000 kiþi Ýskenderiye'de
oturma eylemi yaptý. 

Müslüman Kardeþler
örgütü 2005 seçimlerinde
parlamentoda kayda deðer
bir temsil oraný yakaladý.
Baðýmsýz kalmak zorunda
olan milletvekilleri
Mübarek'in Ulusal
Demokratik Partisi'ne karþý
yüksek sesle muhalefet
etmeye baþladýlar. 

Geçen ay milletvekilleri,
1967 savaþýnda Ýsrail'in
Mýsýrlý mahkumlarý
katletmesiyle ilgili detay-
larýn ortaya çýkmasýndan
sonra parlementoyu ter-
ketme eylemi yaptý.
Katliam þu anki Ýsrail
altyapý bakaný olan
Benjamin Ben-Eliezer
tarafýndan emredilmiþti.
Mübarek ise dýþ poli-
tikasýnýn merkezine Ýsrail
ile iþbirliðini yerleþtirmiþ
durumda. 

Anayasal deðiþiklikler
güvenlik güçlerine
Mýsýr'daki web sitelerini
susturma hakký verecek.
Bu web siteleri diktatörlük
hakkýnda ana bilgi kaynaðý
durumunda. Hükümet reji-
mi eleþtiren ve iþkenceyi
açýða çýkaran 21 web sitesi-
ni kapatmak için harekete
geçti bile. 

Hükümeti eleþtiren biri
geçen ay 4 yýl cezaya çarp-

týrýlýrken, güvenlik güçleri
defalarca gösterilere
saldýrdý. 

Yangýnda evlerini kaybe-
den ve evleri için tazminat
isteyen fakir ailelerin
düzenlediði gösterilere bile
vahþice müdahalede
bulunuldu. Çevik kuvvet
gösterici gruplarýn arasýna
daldýðýnda, Condoleeza
Rice da Suudi Arabistan,
Birleþik Arap Emirlikleri
gibi diktatörlüklerin oluþ-
turduðu "Arap Liderliðini"

Ýran'a karþý ittifak halinde
toplamak için Mýsýr'daydý. 

Deðiþiklikler onbinlerce
iþçinin katýldýðý yasadýþý
grevlerin ve köylü
isyancýlarýn topraklarýný
almak için harekete
geçmesinin ardýndan geldi. 

Bütün bunlarýn ardýndan,
31 Mart'ta üç günlük
emperyalizm karþýtý Kahire
Koferansý toplandý.
Türkiye’den de BAK’ý tem-
silen Sami Evren ve Arife
Köse katýldý.

Ýþgal Somali'ye barýþ getirmedi

Kahire'de protestocular Mübarek'in önlemlerine kafa tutuyor

Mýsýr’da direniþ var

iliþki için:

sosyalistisci@gmail.com
Bölgenizde, okulunuz-

da, iþyerinizde veya
sendikanýzda

yaþadýðýnýz olaylarý,
Sosyalist Ýþçi’de çýkan

yazýlar üzerine
düþüncelerinizi en
fazla 200 kelime ile

yollayýn.
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Ýddaa
milliyetçiliði

Þimdilerde bir teknoloji
maðazasýnýn reklamýnda
"biz sahaya 70 milyon +
11 kiþi çýkarýz" deniyor.
Avrupa Þampiyonasýnda
Türkiye'nin yer almasý ile
üzerinden bir reklam
kampanyasý yapýyorlar.
Bu þampiyona kap-
samýnda 24 Mart'ta
Türkiye ve Yunanistan
milli takýmlarý arasýnda
bir futbol karþýlaþmasý
yapýldý. 

Futbol ile ilgim pek yok
ama milli maç olunca
elbette kayýtsýz kalmak
imkansýz. Maç gecesi
minibüs beklerken, kor-
nalar ve Türk bayraklarý
dolanmýþ arabalardan
sarkan insanlarýn
gürültüsü ile maç
olduðunu ve milli
takýmýn kazandýðýný
öðrendim. Bir büfenin
yanýndan geçerken de
karþýlaþmanýn
Yunanistan ile
oynandýðýný. Her ne
kadar geçen yýllara oran-
la bu milli maçýn ardýn-
dan "sokaklara
dökülmede" ciddi bir
azalma varsa da maçýn
ardýndan basýnda ve bir
çok internet sitesinde
yorumlar tam da bekle-
nen gibiydi. Denize dök-
meler, Türk'ün gücünü
göstermeler, þok ve
dehþet yaþatmalar... 

Maçtan bir hafta sonra
da, bu maç hakkýnda
kýsa ama çok ilginç bir
haber yayýnlandý.
Ýddaa'nýn aktardýðý bil-
giye göre, bu maç için 12
miyon YTL'lik bahis
oynanmýþtý. Bunun yal-
nýzca 2 milyon YTL'lik
kýsmý Türkiye'nin gali-
biyetine yatýrýlmýþtý! 10
milyonluk bahis ise
Yunanistan'a ya da
beraberliðe yatýrýlmýþtý. 

Ýnternet sitelerine girip,
"Yunanistan'ý denize
döktük" diyenlerin de
arkadaþýyla maçý
konuþurken küfürler
eþliðinde 4 golü tartýþan-
larýn da ceplerinde
Yunanistan'ýn gali-
biyetine oynanmýþ iddia
kuponlarý var!

On beþ Ýngiliz askeri Ýran
karasularýný ihlal ettiði için
Ýran tarafýndan göz altýna
alýndý. Ýran Ýngiltere'den
sadece, karasularýný ihlal
ettiði için özür dilemesini
istiyor. Bu durumda Ýngiliz
askerler serbest býrakýlacak
ve gerilim azalacak. Ama
Ýngiltere buna yanaþmýyor.
Özür dilemiyor. Bunun
yerine Birleþmiþ Milletler
Güvenlik Konseyi'ne
baþvurarak yaptýrým kararý
çýkartmaya çalýþýyor.

Dünyanýn 
kabadayýlarý

ABD'den olayla ilgili
yapýlan açýklama ise
ilginçti. ABD, kendi asker-
leri olsa Ýran askerlerine
kahramanca direneceðini,
ateþ açacaðýný ve gerekirse
öleceðini açýkladý. Tam
Bush ve ekibine uygun
savaþçý bir açýklama.

Tam kabadayýlara göre
bir açýklama.

Daha fazla savaþ, daha
fazla ölüm isteyenlerin
açýklamasý.

ABD yetkililerinin açýkla-
masý þunu gösteriyor:
Bush, Ýran'a saldýrmak için
gereken süreyi kýsaltacak
her geliþmeyi ellerini ovuþ-
turarak bekliyor. Ne olursa
olsun, Ýran'a saldýrmak için

bir bahane olsun.

Ýran'a dokunma
ABD'nin 11 Eylül olay-

larýndan bile önce, Ýran'a
saldýrmak için planlar yap-
týðýný hepimiz biliyoruz.
Irak'ýn iþgali "Yeni bir
Amerikan yüzyýlý
Projesi"nin adýmlarýndan
birisi. Ýran'a yönelik saldýr-

gan tutumlar, askeri ve
politik kabadayýlýk, ABD'li
neo-conlarýn emperyalist
saldýrganlýðýnýn bir
devamý.

2006 yaz aylarýnda
Ýsrail'in önce Filistin ardýn-
dan Lübnan saldýrýlarý
sýrasýnda, Ýsrail Baþbakaný
Olmert'in, "Biz aslýnda
Lübnan'la deðil, Ýran'la

savaþýyoruz" demesi, Ýran'a
yönelik ciddi bir saldýrgan-
lýkla karþý karþýya olduðu-
muzu gösteriyor.

Ýran'ýn uranyumu zengin-
leþtirme deneyleri yapmasý
ise tam bir bahane. En
büyük nükleer silah depo-
sunun baþýndakilerin Ýran'ý
"nükleer araþtýrma yapa-
mazsýn" diyerek suçla-

malarý en hafif deyimiyle
ikiyüzlülüktür.

Irak'ta kitle imha silahlarý
var öcüsü, iþgalci güçler
için küresel ve meþru bir
politik zemin olarak kul-
lanýlmak istenmiþti.

Þimdi de Ýran'ýn nükleer
araþtýrmalarý iþgal ve
saldýrý için meþruluk zemi-
ni olarak gösterilmeye
çalýþýlýyor.

ABD'nin baskýsýyla, BM
Ýran'a ambargo ve yaptýrým
kararlarý alýp duruyor. 

ABD ve Ýngiltere gibi
emperyalist kabadayýlarýn
her türden saldýrgan açýk-
lamasýna, iþgalci vurgularý-
na, militarizmi geliþtiren
tutumlarýna, baþka
ülkelerin sýnýrlarýný ve
karasularýný ihlal eden jan-
darmalýklarýna hayýr!

Önce iþledikleri savaþ
suçlarýnýn hesabýný vermesi
gerekenler, kimseye hesap
soramazlar.

Artýk yeter! Ortadoðu
halklarýnýn yakasýndan
elinizi çekin!

ABD ve Ýngiltere Irak'tan
çekilin!

Ýngiltere Ýran tarafýndan göz altýna alý-
nan askerlerin görüntülerinin yayýnlan-
masýna öfke duyuyor. Ýngiliz hükümeti
neden öfkeleniyor acaba?

Bunun nedeni konuþan Ýngiliz asker-
lerin söyledikleri olabilir. Göz altýndaki
askerler konuþtukça savaþ yalanlarý
açýða çýkýyor.

Askerlerden birisi, Nathan Thomas
Summers, kara sularýný ihlal ettiklerini
itiraf etti ve Ýran halkýndan özür diledi.

Ýran'ýn elindeki kadýn asker Faye

Turner'in ise bir mektup yazdýðý ve bu
mektupta Ýngiltere'nin Irak'taki asker-
lerini geri çaðýrmasýný vurguladýðý
söyleniyor. Turney de Ýran karasularýna
girdiklerini söylüyor.

Son olarak gözaltýndaki bir baþka
Ýngiliz askeri ise harita üzerinden Ýran
karasularýný nasýl ihlal ettiklerini gös-
teriyor.

Ýran'ýn istediði Ýngiltere'nin özür
dilemesi. Ýngiltere ise özür dilemek ye-
rine gerginliði týrmandýrýyor.

Ýngiliz askerler yalan mý söylüyor?

Ýran Irak
olmayacak!

30 yýl
Dünyanýn üçüncü büyük

petrol üreticisi olan

Irak'ta çýkartýlan yeni

petrol yasasý, Britanya

merkezli BP, Shell ve

ABD merkezli Exxon ve

Chevron gibi çokuluslu

petrol þirketlerinin 30

yýllýk sözleþmelerle

Irak'ýn petrol gelirlerinin

büyük bir bölümünü

almasýna olanak veriyor.


