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Baðýmsýz adaylar

Sokakta
olmadan
kazanamayýz
Seçimlere rekabet
halinde deðil iþbirliði
yaparak; parti ve sendika
bürolarýnda tartýþýlan itti-
faklar çerçevesinde deðil,
sokak aktivizmi
çerçevesinde hazýrlanýr-
sak kazanýrýz

Sayfa: 4-5

Dünyayý
deðiþtirecek
güç kim?
Küresel kapitalizm,
dünyayý küçük bir köye
dönüþtürürken, ulus-
devletleri aþan tek güç
uluslararasý iþçi sýnýfý.
Açýk ki savaþlara son ver-
mek ve küresel ýsýnmayý
durdurmak bu gücün
tavýr almasýyla mümkün

Sayfa: 6

Kahire Konferansý

Emperyalizme
karþý
direniþe çaðrý
Herkes tarafýndan vurgu-
lanan ortak nokta, hep-
imizin farklý ideolojik
arka planlara sahip
olduðumuz, ancak
Amerikan emperyal-
izmine ve siyonizme
karþý birlikte mücadele
etmemiz gerektiði idi.

Sayfa: 7

CUMHURBAÞKANINI
DARBECÝLER DEÐÝL

PARLAMENTO
SEÇECEK

Küresel Eylem Grubu (KEG) 28 Nisan'da
Ýstanbul Kadýköy Ýskele meydanýnda
yapýlacak olan Baþka bir enerji mümkün
mitinginin hazýrlýklarýna baþladýOkullarda
toplantýlar, çeþitli þehir ve ilçelerde kon-
serler örgütleniyor.

21 Nisan'da Kadýköy Beþiktaþ Ýskelesi
önünde tüm gün sürecek bir Ýklim Þenliði
yapýlacak. Bir gün boyunca Kadýköy iskele
meydanýnda küresel ýsýnmayý destekleyen
kurumlarýn küresel ýsýnmayý teþhir eden

ve mitinge çaðýran rengârenk standlarý,
konserler ve sergilerimizle talebimizi yine
eðlence ve sanat ile birleþtirerek teþhir
edeceðiz ve hükümete Kyoto'yu imzala
diye haykýracaðýz. 

Türkiye'nin onlarca yerinden gelecek
binlerce kiþi ile 28 Nisan'da Baþka Bir
Enerji Mümkün talebi ile alanlarda olacak
ve baþka bir dünyaya giderken kocaman
bir adým daha atmýþ olacaðýz.

Siz de katýlýn!

Seçilmiþleri meþru görmeyenler
darbeden yanadýr

Milliyetçilik, ulusalcýlýk, vatan-
severlik, yurtseverlik adlarýyla,
aslýnda hepsi ayný olup farklýlýk-
larýný vurgulayan bütün darbe
yanlýlarý cumhurbaþkanlýðý
seçimlerini bahane ederek bir
kriz yaratmak peþindeler.

Her gün milliyetçi-laik
cephenin sözcüsü bir grup
ortaya çýkýp cumhurbaþkanlýðý
seçimiyle ilgili bir þeyler
yumurtluyor. Bir gün CHP lideri
Baykal çýkýp çatýyor AKP'ye,
ertesi gün Genelkurmay; bir
sonraki gün YÖK rektörleri seçi-
mi meþru saymadýðýný söylüyor,
hemen ardýndan vatanseverler
hesap soracaklarýný duyuruyor.

Genelkurmay'ýn desteðini

Cumhurbaþkanýný
halk seçmeli
Gazetenin manþetindeki ifade bugün içinde
bulunduðumuz koþullardan ve yasal neden-
lerden dolayý doðru. Bugün önümüzde tehdit
oluþturan þey askerin siyasete müdahalesi.
Hem ordu, hem her türden milliyetçi cumhur-
baþkanýný bu meclisin seçmesine karþý çýkýy-
or. Neredeyse 'cumhurbaþkanýný asker
atasýn' diyecekler. Askeri darbe tehditlerine
karþý ve var olan yasal düzenlemelerden
dolayý, bugün için parlamentonun seçmesini
savunmak zorundayýz. 
Ancak gerçek bir demokraside cumhur-
baþkanýný halk seçmelidir. Meclise yol-
ladýðýmýz milletvekillerini ne yazýk ki
görevden alma hakkýmýz yok. Pratiðinden
memnun olmadýðýmýz bir meclisin bir de
onca yetkiye sahip cumhurbaþkanlýðý kuru-
munu seçmesine izin veremeyiz. 
Milletvekilleri çeþitli eðilimlerin temsilcileri
olabilir. Ama cumhurbaþkaný ülkede yaþayan
herkesin temsilcisi olmak zorundadýr. Bu
yüzden de herkesin onayýna sunulmalýdýr.

Küresel ýsýnmayý durdurmak için
28 NÝSAN’DA KADIKÖY’DE

arkasýna aldýðýndan emin olan
her milliyetçi grup kraldan daha
kralcý açýklamalar yapýyor.
Halkýn seçtiði iktidar partisini
meþru görmeyenler ordunun
atadýklarýný meþru görüp açýk-
tan darbe çaðrýlarý yapýyor.

Kulaklarýný halkýn taleplerine
kapamýþ olanlarýn kulaklarýný
postal rap raplarý saðýr etmiþ

durumda. 
Ama hepsinin hevesleri kur-

saklarýnda kalacak. Darbe
þakþakçýlarý bu kez umduklarýný
bulamayacak. Cumhurbaþkanýný
atanmýþlar deðil seçilmiþler
seçecek. Askerin deðil halkýn
icazetini alanlar, darbeden
deðil özgürlüklerden yana olan-
lar kazanacak.
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DTCF öðrencileri: 

28 Nisan'da
Kadýköy'deyiz

6 Nisan'da Ankara
Üniversitesi DTCF'de
KEG söyleþisi gerçek-
leþti.

Doðan Tarkan'ýn
konuþmacý olarak
katýldýðý "Küresel ýsýn-
maya karþý ne yapabili-
riz?" baþlýklý söyleþide
kapitalizmin insanlýðý ve
yeryüzündeki diðer can-
lýlarý sürüklediði felaket
tartýþýldý.

Tarkan, küresel
tehdidin boyutlarýný
sergilerken KEG'in
neden “Türkiye
Kyoto'yu Ýmzala” talebi-
ni ileri sürdüðünü de
açýkladý. Toplantý 28
Nisan'da Kadýköy'deki
büyük buluþmaya katýl-
ma çaðrýsýyla sonlandý.

Türkiye geçen hafta
NATO'nun Kabil Komu-
tanlýðý'ný üstlendi. Bir
yýldýr NATO'nun 'daha
fazla asker gönderin, ko-
mutada yer alýn' talepleri-
ne karþý çýkan genelkur-
may þimdi üçüncü kez iþ-
gal komutanlýðýný alýyor

7 Eylül 2006'da NATO-
'nun taleplerini deðer-
lendiren Yaþar Büyükanýt
baþka türlü konuþuyordu.
Türkiye'nin daha önce
Afganistan'da görev yapan

ISAF'ýn komutasýný iki kez
üstlendiðini ve halen de
Kabil Bölge Komutanlýðý
bünyesindeki faaliyetlere
destek verildiðini anýmsa-
tan Büyükanýt, þöyle de-
vam etmiþti: "Ancak, tekrar
ediyorum, terörle mücade-
le için bir tek asker bile
Afganistan'a gidemez.
Böyle bir þey olmaz. Buna
da gerek yok." Ancak ta-
rihler 7 Nisan 2007'yi gös-
terdiðinde tam tersi oldu.

Direniþçilerin

Afganistan'ýn üçte ikisini
kontrol altýnda tuttuklarý
bilgisi, her gün ölüm
haberleri gelen NATO
askerleriyle doðrulanýyor. 

36 bin kiþilik NATO gücü
Afgan direniþçiler karþýsýn-
da bataklýða gömülürken,
Türkiye'nin asker sayýsýný
arttýrýp yeniden komutan-
lýðý üstlenmesi 'barýþcýl,
insani' bir görev olarak
yutturulamaz. Bugüne
kadar direniþ hareketiyle
karþý karþýya gelmeyen

Türk ordusu, doðrudan
çatýþmanýn içine çekilebilir. 

Generaller için ölen tek
bir askerin ya da binlerce
Afgan'ýn hayatý önemli de-
ðil. Önemli olan ABD'nin
ne istediði. Afganistan'daki
iþgal suçunu iþleyen Türk
ordusu, 'insani yardým'
gerekçesiyle bulunduðu
Lübnan'da benzer suçlarý
iþleyecek mi? Engellemek
savaþ karþýtlarýnýn iþi,
'evinize geri dönün'
çaðrýsýný yükseltelim.

Türkiye, Afganistan'da iþgal komutanlýðýný üstlendi

Evinize geri dönün!
YÖK 
hizaya gel

12 Eylül darbesinin bir
ürünü olan YÖK de
cumhurbaþkanlýðý seçi-
mi tartýþmalarýna katýldý.
YÖK'e baðlý rektörler
komitesi 3 kasým 2002
seçimlerinin 1950 son-
rasý en adaletsiz ve
þaibeli seçim olduðunu
söyleyerek böyle bir
meclisin nitelikli çoðun-
lukla cumhurbaþkaný
seçemeyeceðini ifade
ettiler. 

Rektörler komitesi bu
ülkedeki milliyetçi
cephe hükümetlerini,
darbecilerin meclislerini
v.s. meþru ve adaletli
görüp 2002 seçimlerini
meþru görmüyor. Yani
baskýyý, zorbalýðý onay-
lýyor, beþ yýlda bir de
olsa seçim demokrasisini
onaylamýyor. Darbecile-
rin uydurduðu bir ku-
rumdan baþkasý beklene-
mezdi zaten. 14 Nisan-
'da Atatürkçü Düþünce
Derneði'nin (ADD),
Ankara'da düzenleye-
ceði mitinge de onay
verdi YÖK. Birçok
üniversiteden parasýz
otobüs kaldýrýlacak. 

Okullarýndaki sorun-
lara karþý sesini çýkaran
öðrencileri, savaþ karþýtý
öðrencileri uzaklaþtýran
polise teslim eden YÖK
ulusalcýlarýn mitingine
tam gaz hazýrlanýyor.
Asker hizaya gir diyor,
YÖK hazýr olda hizaya
geçiyor.

Kardeþ
olamazsýnýz

Türkiye'deki bir çok
þehir dünyanýn baþka
þehirleriyle kardeþ þehir
olmaya çalýþýr. Böyle bir
þey gerçekleþtiðinde
medyada önemli bir yer
alýr. Dünyanýn baþka
þehirleriyle kardeþ þehir
olma çabasý güzel bir
þey. Kardeþlik sonuç
olarak kendinde bir
üstünlük ya da ayrým-
cýlýk görmeyen bir olgu.

Ama bugün Türkiye sý-
nýrlarý içinde iki ilçe kar-
deþ þehir olmaya çalýþýn-
ca iþler deðiþiyor. Art-
vin'e baðlý Hopa ve Di-
yarbakýr'a baðlý Kayapý-
nar Ýlçe belediye meclis-
leri iki ilçenin kardeþ þe-
hir olmasýný kararlaþtýrý-
yorlar. Ama kendini se-
çilmiþlerin üzerinde gö-
ren atanmýþ kaymakam
(Hopa Kaymakamý) bu
duruma karþý çýkýyor.
Sonuçta bürokrasi iki
ilçenin kardeþ þehir pro-
jesine son veriyor. 

Son verenler elbetteki
Karadeniz’de milliyetçi
çeteleþmeye göz yuman-
lar. Haberi  Diyarbakýr
Kayapýnar Belediye Baþ-
kaný Zülküf Karatekin-
'in söyledikleriyle  bitire-
lim "Karadeniz'de bazý
çevreler þovenizm ve
gerginlikten besleniyor.
Biz ise Karadeniz ile
Güneydoðu'nun birbiri-
ni tanýmasýný istiyoruz.
Biz, bu ülkede barýþ, kar-
deþlik ve farklý kültür-
lerin bir arada yaþamasý
için çabalarýmýzý
sürdüreceðiz"

Soykýrým
istiyorlar

Hrant Dink’in
katledilmesine giden
sürecin önde gelen
sorumlularýndan Kemal
Kerinçsiz yine sahneye
çýktý. Ermeniler’in tehciri
sýrasýnda görevini
kötüye kullanmaktan
yargýlanan ve 1919 yýlýn-
da asýlan Boðazlýyan
kaymakamý Kemal
Bey’in idamýnýn
yýldönümünde, Büyük
Hukukçular Birliði’ne
üye bir grup Beyazýt
Meydaný’nda Kemal
Bey’i sahiplenen gösteri
yaptý.

Ýdam sehpalý,
“Hepimiz Kemal Bey’iz”
sloganlý gösteri, mil-
liyetçi bir provokasyona
kolaylýkla dönüþtü.
Kemal Kerinçsiz’in
yanýnda bir baþka
güzide Türk evladý, adý
Danýþtay cinayetine
karýþmýþ Jitemci
Muzaffer Tekin de vardý. 

Ermeni soykýrýmý yok-
tur, Ermeniler’in
Türkler’e mezalimi
vardýr diyenler,
soykýrýmýn birinci elden
sorumlularýný
sahiplenerek gerçek
niyetlerini ortaya koyuy-
or. Onlar kendileri gibi
olmayan ve kendileri
gibi düþünmeyen herke-
si katletmek istiyor. 

8 Nisan Pazar günü
Kadýköy'de Eðitim-Sen'in
" Ýnsanca Yaþam,
Demokratik Türkiye"
talebiyle düzenlediði
mitinge katýldýk.

Mitingin baþka talepleri
de vardý:
� Sözleþmeli deðil,

kadrolu çalýþma
� Parasýz eðitim, saðlýk

ve sosyal güvenlik
� Piyasa iþletmeciliði

deðil, kamu hizmeti
� Gelir daðýlýmýnda

adalet, insanca yaþanýr
ücret
� Þiddete, savaþa,

ýrkçýlýða, gericiliðe karþý
barýþ, kardeþlik ve
demokrasi
� Ek ders genelgesi geri

çekilsin

Son anda eklenen ek ders
genelgesinin kaldýrýlmasýy-
la ilgili talebi öðretmen-
lerin dýþýndaki hiç kimse
doðal olarak anlayamadý.
Bu genelge 2006 aralýk
ayýnda yayýnlandý ve 2007
yýlýnda da uygulanmaya
baþladý. Yönetmeliðe göre
sýnýf öðretmenleri   haftada
30 saat derse giriyor.
Bunun 18 saati maaþ

karþýlýðý. 12 saati ek ders
ücreti. 

Önceden iþe 2 gün
gitmediðimizde sadece 6
saatlik bir kesinti yapýlý-
yordu. Bunun karþýlýðý
küçük bir miktar ücre-
timizden düþülüyordu (25
milyon gibi). Þimdi
çýkarýlan genelgeye göre
ise o haftanýn bütün ek
ders ücreti elimizden
alýnýyor (80 milyon).
Bayram tatilleri, sýnav gibi
durumlar da dahil. 

Örneðin önümüzde 23
Nisan Çocuk Bayramý var
ve ertesi gün tatil. O hafta
öðretmenler isterlerse
okula gitmeyebilirler. Çün-
kü zaten o haftanýn ek ders
ücretini alamayacaklar.
Üstelik maaþ karþýlýðý saat
doldurulmadýðý için, bir
sonraki aya borçlanýlacak. 

Ne yapabiliriz?
Türk-Eðitim-Sen'in web

sayfasýnda "25 Nisan'da iþ
býrak, hasta ol, sevk al, iþe
gitme!" haberini okudum. .
Türk Eðitim-Sen'in bu
eylemi hangi samimiyetle
ve ne kadar örgütleyeceði-
ni az çok tahmin ediyoruz!
Ancak 23 ve 24 Nisan tatil

olduðu için ve zaten o haf-
tanýn ek ders ücretini ala-
mayacaðýmýz için, yapýla-
cak bu eylem hem zaman
hem de yanký uyandýrmasý
açýsýndan mantýklý (Tabii
bu öneri Eðitim-Sen
tarafýndan gelseydi daha
mantýklý olabilirdi).

Eðitim-Sen, bu genelgeyle
ilgili, 10 gün önce bir imza
kampanyasý baþlattý.
Yaklaþýk 10 bin imza
topladý ve dilekçeleri
bakanlýða verdi. Pazar
günü yapýlan eylemde de
bu yönetmeliði geri çekme-
si için hükümete seslendi. 

Bu kadar kýsa sürede bu
kadar çok imzanýn toplan-
masý ve bu eylemin
örgütlenmesi elbette iyi
ama yeterli olmadýðýný hep
birlikte gördük. 

Mitingin havasý heyecan-
dan, coþkudan ve
moralden uzaktý. Ciddi bir
hak kaybýna uðramýþken ,
ek ders yönetmeliðinin
kaldýrýlmasý talebi diðer bir
dizi talep arasýnda sýkýþtý
kaldý (Ayrýca da yukarýda
yazdýðým taleplerin hepsi
ayrý ayrý bir mitinge konu
olacak talepler).

Okullardaki kýzgýnlýðý

hesaba kattýðýmýzda daha
etkili, kalabalýk ve sonuç
alýcý eylemler örgütleyebili-
riz. En baþta öfkenin
olduðu yerden,  yani iþyer-
lerinden baþlamak ve
sadece bu talebin etrafýnda
bir kampanya örmek ve
sonuç alana kadar da
kararlý davranmak gerek. 

Okullarda toplantýlar
yapmak, iþ býrakmak,
yaygýnca bildiri ve afiþ
daðýtýp daha büyük bir
gösteri yapmak gibi. 

Nerdeyse her yýl yapýlan
"Ýnsanca Yaþam
Demokratik Türkiye" mi-
tinglerinden eðitim
emekçileri sýkýldý artýk.
Zaten bu durum
"Demokratik Türkiye" slo-
ganlarý attýrýlýrken, öðret-
men arkadaþlarýn "ek ders-
lerle ilgili slogan attýrýn”
diye sýk sýk uyarmalarýn-
dan da belli oluyordu.
Böyle bir kampanyadan
kazanýmla çýkýp bu genel-
geyi geri çektirebilirsek,
eðitim emekçilerinin
güvenini kazanýp kaybet-
tiðimiz yetkiyi tekrar
kazanabilme þansýna da
kavuþabiliriz. 

Berna Tezcan

Hasta olma! Sevk alma!

Eðitimciler alanlara indi
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Almanya’da toplanacak
olan G8’e karþý küresel

hareketle birlikte
sokaklarda olacaðýz

KEG:
0537 - 723 54 94

1 MAYIS’TA
ALANLARDA

ÝSTANBUL’DA
TAKSÝM’DEYÝZ

Fransa'da yeni iþ yasasýna
(CPE) karþý belki de bir
amfide baþlayan mücadele;
kitlesel iþgallere, büyük gös-
terilere ve en önemlisi iþçi-
öðrenci hareketi birleþerek
grevlere dönüþtü. Hükümet,
önce görmezlikten geldiði,
sonra orta sýnýf tepkisi
dediði, hareketin büyüme-
siyle tam anlamýyla çark edip
"çapulcu" olarak nitelediði
"CPE'ye Hayýr" kampanya-
sýnýn talebini büyük bir
tükürdüðünü yalama örneði
göstererek kabul etti. 

Þili'de de öðrenci hareke-
tinin kazanýmý, eðitim
komisyonuna hatýrý sayýlýr
sayýda liseli öðrencinin katýl-
masý oldu. Yunanistan'da
özelleþtirme yasalarýnýn

çýkýþýnýn gecikmesini
saðlayan hareket, mücadele-
sine ara vermiyor.

Neler oluyor bu
öðrencilere?

Dünya, bir önceki mücadele
dönemiyle benzerlikler taþýsa
da, bu mücadele döne-
minden, 68'den farklý bir çok
yana sahip. Bu dönemde
artýk hareket çok kutuplu bir
dünyada yaþanan hege-
monya savaþýna ve yeni libe-
ral adýmlara karþý mücadele
üzerinden yükselen taleplere
sahip. Çünkü bir yandan
iþgal sürerken; Fransa'da iþ
güvencesine saldýran bu yeni
liberal adýmlar,
Yunanistan'da eðitim ve
Türkiye'de saðlýk alanlarýný

sermayenin yeni pazarlarý
olarak kullanmak istiyor. 

Ve fakat bu saldýrý adýmlarý
atýlýrken gözden kaçýrdýklarý
"ufak bir ayrýntý" ayaklarýný
baðlýyor. Týpký 68'deki gibi,
bir önceki kuþaðýn yenilgi
havasýný taþýmayan ve yenil-
gilerle yorulmamýþ, kazan-
mak için mücadele eden bir
kuþaðýn kývýlcýmlarý ile
mücadele yükseliyor.
Haklarýna göz dikildiði anda,
ya da "iþlerin yolunda
gitmediðini" gördüðü anda;
bir amfide, bir yurtta ya da iþ
yerinde bir araya gelen ve
basit taleplerini kazanmak
için birleþen umutlu bu
kuþaðýn kararlý mücadelesine
takýlýyorlar. 

12 Mayýs'ta Ankara'da bir

miting çaðrýsý yapan
"Medikomu Vermiyorum"
kampanyasý da sýnýf sýnýf,
yurt yurt örgütlenerek
kazanmaya ulaþabilecek bu
hareketin doðrudan bir
parçasý. Üstelik, bu kampan-
ya, yeni liberal politikalara
karþý kazanmak üzere deðil,
protesto etmeye yönelik
eylemler düzenleyen iþçi
hareketine de moral ve
güven verme potansiyelini
barýndýrýyor. Zaten eðer bu
iki hareket birleþebilirse,
hareketin güvenli genç
aktivistleri -alýþýldýk deyimle
öðrenci hareketi- ile iþçi
sýnýfýnýn gücü yanyana
gelebilirse dünyayý deðiþtir-
menin en önemli adýmlarýn-
dan birini atmýþ olacaðýz.

Ýstanbul'da bir operasyon ile 20 kiþi
gözaltýna alýnýyor. Sýradan bir çete ope-
rasyonu gözüyle bakabiliriz bu habere.
Ama öyle deðil. Gözaltýna alýnanlardan
biri Semih Tufan Gülaltay: Türk Ýntikam
Tugayý (TÝT) denilen ýrkçý örgütlen-
menin kurucularýndan. Ayný zamanda
1998’de ÝHD Genel Baþkaný Akýn
Birdal'a dönük suikastýn azmettiricisi.

Gülaltay bu suikastten sadece birkaç

yýl yatarak kurtuldu. Ulusal Birlik
Hareketi adýyla yeni bir ýrkçý örgütlen-
me kurup baþýna geçti. Bir televizyon
programýnda suikastten hiçbir þekilde
piþmanlýk duymadýðýný, bugün olsa
yine ayný þeyi yapacaðýný söyledi.
Televizyonlara çýkartýlan bu ‘kahraman’
elini kolunu sallayarak faaliyetlerine
devam etti. 

Milli kahramanlarýn ev ve iþyerlerinde

yapýlan aramalarda çok sayýda taban-
canýn yaný sýra, çekler, senetler, kamalar,
samuray kýlýçlarý da bulunmuþ. Tabi ki
bunlarý harakiri yapmak için deðil
korku salmak için kullanýyorlar.

Çete haberlerini artýk daha dikkatli
okumak, daha da ötesi vatan millet
denilen her yerden çek-senetlerin,
silahlarýn, kýlýçlarýn ortaya savrulacaðýný
da görmek lazým. 

Çeteler ve milliyetçilik kolkola

Öðrenci hareketleri
dünyayý deðiþtirebilir mi?

Cumhurbaþkanlýðý seçimleri yaklaþtýkça her
türlü demokrasi düþmaný iyice haraketlendi.
Hepsi bir araya gelerek 14 Nisan’da miting
yapýyorlar.

Koparýlan yaygara Cumhurbaþkaný’ný AKP’nin
seçecek olmasýndan. Onlara göre AKP azýnlýðýn
oylarýyla mecliste çoðunluk ve þeriatçý.
Dolayýsýyla ulusalcý-laik cephe ayaða kalkmýþ
yýrtýnýyor: Ýzin vermeyiz. Ülkücü faþistler
tehditler savuruyor, “Erdoðan seçilirse indirir
yargýlarýz ve asarýz” 

ADD 14 Nisan’da  miting yapýyor. CHP ve bütün
diðer ulusalcý, milliyetçi güçler bu mitinge omuz
veriyor. 14 Nisan gösterisi için mafyacýlar da
seferber olmuþ. Bir baþka güç Türk Ýntikam
Tugaylarý, TÝT. Devrimci yüzlerce insanýn katilleri
ile CHP yanyana.

Yaygara koparanlar arasýnda rektörler var.
Barolar var.

Eski bir savcýnýn seçimde mecliste 367 üye
bulunmasý gerektiði iddiasýna tüm laik, ulusalcý,
milliyetçi cephe sarýldý. “Seçin Anayasa
Mahkemesi’ne yollarýz” diyorlar. Þimdiden
seçimler gayrý meþru ilan edildi. Çünkü AKP’nin
üçte iki çoðunluktan 12 eksiði var.

Bunlar demokrasi düþmaný
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri etrafýnda bunca

gürültü koparanlar aslýnda demokrasi düþmaný.
Seçilmiþlerin iradesini kabul etmeyen, kendileri-
ni tüm devletin yerine koyanlarýn tutumu bu.
Onlar seçimleri, seçim sonuçlarýný ve halkýn
iradesini umursamýyor. Aynen darbeciler gibi.
Ellerinde silahlý güçler olan 4-5 general darbe
yaparak kendi iradelerini halkýn iradesinin
önüne geçirebiliyor.

Demokrasiden yana olmanýn ilk koþulu
seçilmiþlerin iradesine sahip çýkmaktýr.

Darbe yanlýlarý AKP’nin azýnlýðý temsil ettiðini
söylüyor. Bunun nedeni yüzde 10 barajý.Baraj
AKP ve CHP hariç bütün partileri eledi. Barajý
AKP’nin yaný sýra egemen sýnýf ve CHP de
savunuyor. Daha önce de DYP, ANAP, MHP
savunmaktaydýlar.

Yüzde 10 barajýna sadece sosyalistler ve çeþitli
zamanlarda kapatýlan çeþitli Kürt partileri
karþýdýr. Bütün partilerin hep birlikte barajý
savunmalarýnýn nedeni Kürt milletvekillerini
engelleme telaþýdýr. Baraj olmasa herkes biliyor
ki Doðu ve Güneydoðu’da DTP neredeyse tüm
milletvekilliklerini kazanýr.

Dolayýsýyla DTP’nin parlamentoya girmemesi
için yüzde 10 barajýný savunanlarýn AKP’nin ko-
numundan þikayet etmeye hakký yoktur.

Bunlar darbecidir
Yaygara koparanlar darbe savunuyor. AKP’yi

darbeyle, zinde güçlerin yönetime el koymasýyla
tehdit ediyor.

Diðer taraftan, 12 Eylül generallerinin iktidara
el koymasýna, kendilerini namlularýn ucunda
seçtirmesine ses çýkarmayanlarýn bugün AKP’ye
ses etme hakký yoktur. Önce darbecilerden
hesap sorun ondan sonra AKP’yi eleþtirin.

Darbe tehdidinin ne denli gerçek olduðu Nokta
dergisinde yayýnlanan anýlarla çýplak bir biçimde
ortaya çýktý. Dün darbe planlayanlar bugün de
ayný hayale sahipler ve 14 Nisan mitingi bir dar-
benin ön adýmlarýdýr. 14 Nisan’a omuz verenler
darbecilerdir.

Bunlar yeni liberalizmi koruyorlar
AKP’ye karþý laik cephe kurmaya çalýþanlar

esas konuyu örtüyorlar. AKP’nin þeriatçý bir
parti olmadýðý açýk. Bunu AKP’yi þeriatçý olarak
suçlayanlar da biliyor.

AKP’nin ana karakteri yeni liberal olmasýdýr.
Bütün bu tartýþmalar yaþanýrken yeni liberal
politikalar hýzla ilerlemektedir. Özelleþtirmeler,
saðlýk “reformu” vs. Bu yeni liberal politikalara
karþý direniþ yok. Muhalefet yok.

Oysa AKP’ye karþý halk yýðýnlarýnýn desteðini
kazanacak olan politika yeni liberalizme karþý
mücadeledir. Savaþýn teþhiridir.

Bunlar özgürlük ve
demokrasi düþmaný
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Ahmet Ýnsel'in yaptýðý
öneriyle gündemimize
giren seçime baðýmsýz
adaylarla girmek iyi bir
fikir. Sayýsýz kereler
denenip hiçbir iþe yara-
mamýþ dar sol birliklerle
seçimlere katýlma fikriyle
karþýlaþtýrýlýnca ise
olaðanüstü heyecan verici
bir fikir. Ancak bu iyi fikir
üzerinde biraz daha
tartýþýp, daha net neden ve
sonuç iliþkileri, daha açýk
ve net hedefler ve çalýþma
tarzlarý kurmamýz gerek.

Süren tartýþmalar oldukça
faydalý. Ancak bir de iþin
örgütlenme kýsmý var.
Nasýl bir seçim taktiði
izleyeceðiz? CHP'nin sol-
unda yer alan tüm sol
siyasetlerin biraraya gelip
oluþturacaðý bir seçim itti-
fakýnýn çýkaracaðý baðýmsýz
adaylar mý olacak?
Baðýmsýz adaylarý meclise
sokmaya gücümüz yetecek
mi?

Solun adaylarý mý?
Solun seçim taktiði olarak

bile birleþmesi ve ortak
adaylar etrafýnda faaliyet
yürütmesi bölünmüþ
olarak seçimlere girmesin-
den elbette iyidir. Ama
asla yeterli deðil. Bunu
rahatlýkla söyleyebilmemin
nedeni daha önceki seçim
ittifaklarýnýn baþarýsý-
zlýðýnýn görülmüþ olmasý. 

Sosyalist sol, ne yaparsa
yapsýn, seçimlerde yüzde
birlik bir oranýn üzerine
çýkamýyor. Kürt siyasal
hareketiyle birleþtiðinde de
yüzde 6-7 civarýnda
týkanýyor. Üstelik bu kez
Kürt hareketi kendi baðým-
sýz adaylarýný meclise sok-
maya hazýrlanýyor. Bu
durumdasol partilerin bir-
leþip ortak baðýmsýz aday-
lar çýkarmasý yeterli mi?

Gerçekten
baðýmsýz adaylar

Þimdilerde iyi niyetle
süren bir kampanya var:
'Ortak Baðýmsýz Adaylar

Ýstiyoruz'. Adýna bakýnca
çok olumlu bir havasý var
kampanyanýn. Ama
söylemine ve çýkarýlan
metinlere bakýnca yine dar
çerçeveli bir sol birlikten
söz edildiðini görüyoruz. 

Örneðin, (örgüt isimlerini
önemsemeyin), DTP; TKP,
EMEP, ÖDP, SDP, SEH,
DSÝP vb üzerinde anlaþa-
caklarý (?) ortak adaylar
belirleyecekler.
Istanbul'dan çýkacak üç
aday için önce aylarca
pazarlýklar yapýlacak. Her
parti kendisine daha yakýn
hissettiði adaylarý kabul
ettirmek için çýrpýnacak.
Ittifaktan kopmalar olacak.
Bu tartýþmalarýn tamamý
halka kapalý, parti büro-
larýnda gerçekleþecek.
Sonunda ortaya solculuðu
tescilli ama büyük kala-
balýklarla iliþkisi olmayan
adaylar çýkacak. Seçimlerin
ertesi günü parti bürolarýn-
da toplu halde sonuçlarý
izleyen bizler sabaha karþý
boynu bükük evlerimize
döneceðiz. Çünkü bizim
üzerinde aylarca
tartýþtýðýmýz fakat halkýn
büyük çoðunluðunun
'iplemediði' nadide aday-
larýmýz alýnmasý gereken
oylarýn yanýna bile yak-
laþamayacak.

Ne yapmalý?
Fransa'da AB Anayasasý

oylanacaðý zaman solun
geniþ kesimleri yaygýn bir
'Hayýr' kampanyasý yürüt-
tü. Anayasa'nýn her bir
maddesine dair itirazlarýný
bildiren milyonlarca bildiri
daðýttýlar metrolarda, fabri-

ka önlerinde, otobüs
duraklarýnda, deniz
kýyýlarýndaki yürüyüþ yol-
larýnda. Yani halkýn
olduðu her yerde. 

Ingiltere'de savaþ karþýtý
hareketin baþarýlarýndan
doðan Respect, ayný þek-
ilde, kapý kapý dolaþarak
bir seçim kampanyasý
yürüttü. Iki milyon kiþiyi
savaþa karþý yürütmeyi
baþarmýþ bu hareket,
sonunda meclise bir mil-
letvekili sokmayý baþardý. 

Bu iki örnekte de sol çok
önemli bir rol üstlendi.
Ama bir sol birliði deðil,
milyonlarýn taleplerini dile
getiren çok daha geniþ bir
birliði hedefleyerek yaptý
bunu. Türkiye'de de bir
benzerini uygulamak
zorundayýz. 

Hep birlikte sokakta
Bugünden çok çeþitli

kampanyalar etrafýnda
sokakta hep birlikte iþ yap-
maya baþlarsak, sadece
yayýnlarýmýzda yazýlar yaz-
makla yetinmeyip, örneðin
küresel ýsýnmaya karþý hep
birlikte kampanya
yürütürsek, seçim zamaný
geldiðinde birliðimizin
gücünü görünür kýlmaya
baþlamýþ oluruz. Seçimde
çýkaracaðýmýz adaylar
etrafýnda tek tek partiler
olarak deðil, örneðin bir
seçim bölgesindeki ortak
adayýmýz için, solun
örgütlü güçleri de dahil,
binlerce aktivist ayný anda
ev ev dolaþýr, ayný anda
yüzlerce yerde sokak
standlarý açar, ayný anda
onbinlerce bildiri daðýtýrsa,
o zamana kadar yapmýþ
olacaðýmýz ortak kampa-
nyalarda bizi tanýmýþ ve
birliðimize güvenmiþ insan
gruplarýnýn oylarýný iste-
mek ve almak çocuk oyun-
caðý olacaktýr. Seçimlere
rekabet halinde deðil iþbir-
liði yaparak; parti ve
sendika bürolarýnda
tartýþýlan ittifaklar
çerçevesinde deðil, sokak
aktivizmi çerçevesinde
hazýrlanýrsak kazanýrýz.

Propaganda mý
kazaným mý?

Kimi zaman kimi sol gruplar, seçim-
lere, güçlerinin küçük olduðunu bilerek,
sadece, seçim atmosferinin yarattýðý
yasal avantajlardan faydalanarak, prop-
aganda yapabilmek için katýlýr. Böylece
sosyalizm propagandasýný daha açýk ve
rahat biçimde yapar. 

Ama halk nihayetinde seçimin
sonuçlarýna, yani parlamentoya girip

giremediðine bakar. Ancak desteklediði
adaylar bir baþarý kazanýrsa bir dahaki
sefere onlara (ya da ayný programý
sürdüren baþkalarýna) yeniden oy verir.
Dolayýsýyla baðýmsýz adaylarýmýzý
meclise gerçekten de sokma hedefiyle
davranmalýyýz. Elde edilecek baþarý tüm
sol için müthiþ bir heyecan ve moral
dalgasý olacaktýr. Ama bunun baþarýl-
masý için her bir sol siyasal yapýnýn
kendi örgütsel çýkarlarýný bir kenara
býrakmasý, kampanyalarýn kazanmasý
için canla baþla çalýþmasý gerekir.

Baðýmsýz adaylar kampanyasý

Sokakta olmadan k
Seçimlere rekabet

halinde deðil iþbirliði
yaparak; parti ve sendika
bürolarýnda tartýþýlan itti-

faklar çerçevesinde
deðil, sokak aktivizmi

çerçevesinde hazýrlanýr-
sak kazanýrýz.



Müslümanlar ve
'Allahsýz komünist'ler

Muhammed Hoslan, Mýsýr'da El Azhar üniver-
sitesinde Müslüman Kardeþler üyesi bir öðrenci.
Þöyle diyor: "Sol, Ýslam'ýn geçmiþten kalma, geri bir
þey olduðunu düþünürdü; Müslümanlar ise solcu-
larýn, Müslümanlarýn yaþam tarzýný imha etmeye
çalýþtýðýna inanýrdý. Þimdi, Mýsýr'da her iki tarafýn da
diktatörlüðün baskýsýna maruz kalmasýyla, insan hak-
larý için ve Irak'taki savaþa ve küreselleþmeye karþý
mücadele temelinde iþbirliði yapabilir hale geldik.
Hugo Chavez gibi Latin Amerikan liderler Müslüman
direniþe ellerini uzatarak bu iþbirliðini daha da hýz-
landýrdý".

Üç dört yýldýr Kahire'de ve Beyrut'ta, Ortadoðu'nun
Müslüman direniþ hareketleriyle hem bölgenin hem
dünyanýn diðer yerlerinin çeþitli sol hareketlerini bir
araya getiren konferanslar düzenleniyor. En sonun-
cusu bu ay Kahire'de gerçekleþti, Türkiye'den giden-
ler arasýnda Sosyalist Ýþçi yazarý Arife Köse ile KESK
eski baþkaný Sami Evren de vardý.

Konferans'ýn düzenleyicilerinden Nada Kassas,
Mýsýr'da sol ile Müslümanlarýn iþbirliðini þöyle
anlatýyor: "Ýliþkilerde dönüm noktasý, 2000 yýlýndaki
Filistin intifada'sý oldu. Destek komitesi kurulduðun-
da sol ile Müslümanlar ilk kez bir araya geldi. Irak ve
Lübnan savaþlarý iþbirliðini derinleþtirdi. Sonra da
2006 seçimlerinde birlikte davranýldý. Eskiden
hükümet din unsurunu kullanarak solcularýn Ýslam-
cýlara uzak durmasýný, Müslümanlarýn da 'Allahsýz
komünistler'den korkmasýný saðlamayý baþarýyordu.
Ama artýk durum deðiþti". Örneðin, solcu, Müslüman
ve liberal öðrenciler bir araya gelerek bu yýlýn
baþlarýnda Kahire, El Azhar ve Ayn Þems Üniver-
sitelerinde hükümetin hileli seçimlerle öðrenci kon-
seylerini kontrol etme giriþimini boþa çýkarmayý
baþarmýþ.

Sol ile Ýslamcýlarýn birlikte çalýþabileceðinin en
çarpýcý örneði kuþkusuz Lübnan'da. Geçtiðimiz Ocak
ayýnda Ýstanbul'da Küresel BAK'ýn düzenlediði
Uluslararasý Savaþ Karþýtý Buluþma'da da konuþmacý
olan Lübnanlý Hizbullah üyesi Ali Fayyad Kahire'de
þöyle demiþ: "Lübnan Komünist Partisi ile Hizbullah
hem Ýsrail iþgaline karþý hem seçimlerde birlikte
çalýþýyor. Ýkimiz de, Ýsrail'e ve Siyonizm'e karþý
Lübnan toplumunun birlik olarak mücadele etmesini
saðlamaya çalýþýyoruz".

Fayyad açýksözlülükle, Müslümanlarýn çok zaman
tutucu olduðunu, özellikle El Kaide gibi örgütlerin
"hiç kimseyle beraber iþ yapmadýðýný ve bu nedenle
yenileceðini" söylemiþ. Bazý liberal Müslümanlarýn
ise savaþla ve iþgalle ilgilenmediðini ve dolayýsýyla
emperyalizmin saflarýna düþtüðünü eklemiþ. Öte yan-
dan, "Hamas ve Hizbullah gibi örgütlerle solcular
arasýndaki farklýlýklar önemli þeyler deðil; aslen ailevi
ve toplumsal önceliklerle ilgili farklar" demiþ. Ve
Fayyad Gramsci'den alýntýlayarak, önemli tarihsel
dönüm noktalarýnda tarihsel deðiþiklik yaratabilmek
için ortak cepheler yaratmak gerektiðini, sonrasýnda
ise farklý gruplarýn farklý yönlere gidebileceðini anlat-
mýþ.

Fayyad takiye yapýyor olabilir mi? Yapmadýðý belli.
Ýstanbul'da iki toplantý arasýnda kahve içerken þöyle
demiþti: "Biz Ýsrail'e karþý baþarýyla direndiðimiz için,
sadece Þiiler arasýnda deðil, sadece Müslümanlar
arasýnda deðil, tüm Ortadoðu'da sevgi ve saygý
kazandýk. Þimdi sadece Þiilerin sorunlarýyla
ilgilenirsek, bölge çapýnda bir direniþ örgütü olmak-
tan çýkýp, basit bir Lübnan Þii örgütü haline geliriz". 

Ve Fayyad þöyle bir þikâyette bulunmuþ: "Avrupa'da
pek çok sosyalist hâlâ bizimle çalýþmayý reddediyor,
bizi 'terörist' olarak niteliyor".

Bu son cümle Türkiye solunu hatýrlatmýyor mu?
Ankara'da 14 Nisan'da yürüyecek olan darbecilere,
anti demokratlara, ýrkçýlara, Müslüman düþmanlarýna
karþý solcularla Müslümanlarýn çýkarý ortak deðil mi?
Darbecilere karþý birlikte yürümemiz gerektiði açýk
deðil mi?

Roni Margulies
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Türkiye'de uzun zamandýr, solun pek
de alýþýk olmadýðý bir tür kampanyacýlýk
anlayýþý var. Irak'ta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu, Savaþa Hayýr
Platformu, Küresel BAK, Sosyal Forum,
Barýþarock, Küresel Eylem Grubu gibi
çok çeþitli oluþumlar bu anlayýþ
çerçevesinde kuruldu. 

Bunlardan bazýlarý baþarýlý kampa-
nyalarýna devam ediyor. Alýþýk olun-
mayan kampanya anlayýþýndan uzak-
laþanlar ise daðýlýp gitti. Peki nedir bu
kampanyacýlýk anlayýþý? Tamamen
aþaðýdan ve sokakta örgütlenmiþ kam-
panyalar yapýlýyor, her þeyden önce.
Her bir aktivist, daha ilk günden kam-
panyalara gönül rahatlýðýyla katýlýyor.
Çünkü savunulan talepleri neredeyse
%100 destekliyor. Yani talepler geniþ
kesimlerin talepleri. 

Aktivistlerin ihtiyaçlarý doðrultusunda
(ve onlarýn önerileriyle) yüzlerce
toplantý yapýlýyor. Ama toplantýlarýn
her biri bir sonraki eylemin duyurusuy-
la bitiyor. Yani sokak faaliyetine öncelik
veren kampnayalar bunlar. 

Taleplerin hepsi gerçek ihtiyaçlarý
yansýtýyor. Medikolar kapatýlacak,

öðrencilerin saðlýk haklarý ellerinden
alýnacak; haydi 'Medikomu
Vermiyorum' kampanyasý. Saðlýk ocak-
larý kapatýlacak, yoksullarýn iþi zorlaþa-
cak; haydi 'Saðlýk Ocaðýma Dokunma'
kampanyasý. Dünyamýz piþiyor, küresel
ýsýnma kapýda; haydi 'Kyoto'yu Ýmzala'
kampanyasý. 

Savaþ suçlusu Bush geliyor; 'Gelme
Bush', Irak'tan çekilmesini istiyoruz;
'Dön Evine Bush' kampanyasý.
Dünyanýn kabusu nükleer santraller
yapýlacak; 'Nükleere Geçit Yok' kampa-
nyasý. Hrant Dink öldürülüyor,
ýrkçýlarýn, milliyetçilerin sesi yükseliyor
'Irkçýlýða DurDe' kampanyasý. Hepsi
gerçek ihtiyaçlardan ilham alan somut
talepli kampanyalar. 

Ve kampanyalar bir-iki toplantý,
birkaç yerde stand, bir konser, bir mit-
ing yapýp bitirilmiyor. Tartýþýlmaya,
örgütlenmeye devam ediliyor. Yeni
hedefler belirleyip, yeni isimlerle sürüy-
or. Yani protesto eden deðil, kazanmayý
hedefleyen kampanyalar. Iþte seçim-
lerde kazanmanýn yolu bu kampanya
anlayýþýndan geçiyor. 

Sol bir birliðin adaylarý,
her ne kadar ortak ve
baðýmsýz dense de yine
'sol' adaylar olacaktýr.
Kampanyalardan, yani
sokaktan uzak, belli
çevrelerde tanýnmýþ isim-
ler seçilecektir. Oysa
buna gerek yok. 

Adaylarýmýz kampa-
nyalarýn bizzat inþacýsý,
her gün sokakta imza
topladýðý insanlarla
tartýþan, afiþ asan, bildiri
daðýtan, toplantýlarda
konuþmacý olan, ordan

oraya koþturan, genç,
dinamik insanlar
olmalýdýr.

Bu insanlarý halkýmýz
belki TV'lerden tanýmaz
ama onlarý sokakta her
gün ayný yerde; vapur-
dan inerken, otobüse bin-
erken, yemek yerken,
kafelerde çay içerken,
akbil sýrasý beklerken
görür. Üstelik bürokrasi
nedir bilmeyen bu genç
insanlar meclise, asýl
bildikleri þeyi, sokaktaki
aktivizmlerini taþýrlar.

Ahmet Ýnsel'in önerisi
elbette çok önemli. Ama
Ýnsel bu çaðrýyý yapýp
kenara çekilmekle kalma-
malý. Sokaða gelip bizim-
le birlikte bildiri daðýt-
malý, afiþasmalý, mahalle
kahvelerind sohbetler
yapmalý, ev ziyaret-
lerinde savaþýn
yýkýcýlýðýný, küresel ýsýn-
manýn vahametini, biz-

imle birlikte anlatmalý.
Týpký yýllardýr savaþ

karþýtý aktivizmin öncü-
lerinden olmuþ Mehmet
Ali Alabora gibi. Sayýsýz
toplantý ve konsere
katýlan Kerem Kabadayý
gibi; Barýþ Panayýrý'nda
iþini gücünü býrakýp
toplantý sunan Murat
Belge, Ragýp Duran gibi.
Savaþa karþý þarký yazýp

barýþ için dans eden
Nesrin Topkapý,
þarkýlarýný barýþa
armaðan eden Zeynep
Casalini gibi. Yaþanan
olumsuzluklarda sorum-
luluðu olduðunu
hisseden her aydýn ve
sanatçý, elde edilecek
seçim baþarýsýnda da
katkýsý olmasýný istiyorsa
sokaða da çýkmalý.

kazanamayýz
Kampanya yapmak

Aydýnlar ve kampanyalar

Nasýl adaylar?
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Volkan AKYILDIRIM

21. yüzyýlýn antikapital-
istleri gibi genç Karl
Marks da bu soruyu sor-
muþtu. Yaþadýðý yüzyýlýn
kapitalizmine bakarak 23
yaþýnda þu yanýta ulaþýr:

"Köklü zincirlere sahip
bir sýnýfýn, sivil toplumun
bir sýnýfý olmayan bir
sýnýfýn; bütün toplumsal
gruplarýn çözünmesi olan
bir toplumsal grubun,
çektiði sýkýntýlarýn
evrenselliði dolayýsýyla
evrensel bir niteliðe sahip
olan ve kendisine karþý
özel deðil, genel bir hak-
sýzlýk iþlenmekte olduðu
için özel bir hak iddiasýn-
da bulunmayan; artýk tar-
ihsel deðil, ancak insani
bir unvan üstlenmesi
mümkün olabilen bir
sýnýf. Sonuç olarak ken-
disini, toplumun bütün
öteki alanlarýndan kurtar-
maksýzýn kurtulmasýna
imkan olmayan ve böyle-
likle toplumun tüm öteki
alanlarýný da kurtaran, tek
kelimeyle, kendisi,
insanýn toptan yitirilmesi
olan ve bu yüzden de
kendisini insanýn toptan
yeniden kazanýlmasýyla
kazanabilecek bir sýnýfýn
oluþmasý. Proletarya,
özgül olarak, toplumun
içinde eridiði sýnýftýr."

Toplumun en alt kat-
maný, özel mülkiyete ve
kapitalizme karþý düþman
bir gücü ifade eden prole-
tarya kavramý, yani iþçi
sýnýfý Marks'ýn
düþüncesinde merkezi bir
yer tutar.

Ýþçilerin devrimci
gücü nereden gelir?

Genç Marks için iþçi
sýnýfýnýn devrimci gücü,
fikirlerden, iþçilerin iyi
insanlar olmasýndan, kol
emeðiyle çalýþmaya bir
övgüden, kýzýl bir
önyargýdan doðmaz.
Bizzat kapitalist
toplumun nesnel yapýsýn-
dan kaynaklanýr.

Sermaye geniþ ölçekli
üretim için fabrika sistem-
ini uyguladý. 

Ýnsanlar yaþadýklarý
topraklardan koparýlýp,
büyük þehirlere yaþamaya
ve çalýþmaya zorlandý. 

Yaþamak için çalýþmak,
emek gücünü ücret
karþýlýðýnda patrona sat-
mak zorunda olan yeni
mülksüz sýnýf kapitalist
toplumdaki tüm zengin-
liðin yaratýcýsýydý. 

Üretim araçlarý karþýsýn-
da mülksüzdüler, kendi
aralarýnda uzlaþmaz çýkar
farklarý yoktu.

Kapitalist üretim iþçi-
lerin ortak çalýþmasýna
dayanýyordu.

Kâr, iþçilerin ödenmemiþ
emeðinin diðer adýydý.
Kapitalistler kârý artýrmak
için iþçilerin ücretlerini

sürekli aþaðý çekerken,
iþçilerin hayatta kalmak
için mücadele etmekten
baþka yolu kalmýyordu.

Kapitalizm, dinamik bir
sistemdi ve sürekli
geliþiyordu. Her geçen
gün küçük mülk sahip-
leri, tarýmsal nüfus ve
þehirlerde yaþayan orta
sýnýflar iþçileþerek yeni
sýnýfýn bir üyesi oluyordu.

Ýþçi sýnýfý baþýndan
itibaren uluslararasý bir
sýnýf ola geldi. 

Marks'a göre kapital-
istler daha baþta 'mezar
kazýcýsý'ný da yaratmýþtý.

Grev silahý kapital-
istleri sarsar

Marks, kapitalist üre-
timin nesnel özelliklerinin
iþçilere özel güçler
verdiðini baþýndan fark
eder.

Þehirli orta sýnýflar,
küçük mülk sahibi olduk-
larý için rekabet ederken,
iþçiler kolayca birleþe-
biliyordu.

Kapitalistlere karþý ortak
örgütler yaratýyorlardý.
Sendikalar, taban örgüleri
ve siyasal partileriyle
iþçiler hýzla
örgütlenebiliyordu.

Tarýmsal nüfus kalabalýk
sayýsýna raðmen þehirler
karþýsýnda yaptýrým
gücünden yoksunken,
büyük þehirlerde yoðun-
laþmýþ proleter nüfus
geliþmeyi belirleyebiliyor-

du.
Ýþçilerin üretimden

gelen gücünü kullanmasý,
taleplerini kazanmak için
iþin durdurulduðu grev
anlarý, iktidarý aldýðý
andan itibaren geri-
cileþmiþ kapitalistleri dize
getiriyordu ve toplumu
kökünden sarsýyordu.

Kendilerine karþý kurul-
muþ sistemi yýkmak iþçi
sýnýfýnýn tek çýkarýydý.
Proletaryanýn ekonomik
ve sosyal kurtuluþu, bu
yüzden tüm insanlýðýn
kurtuluþundan, devletin,
sömürünün, sýnýflarýn
tamamen ortadan
kaldýrýlmasýndan geçiyor-
du.

Küresel
kapitalizme son
verecek güç

Genç Marks'ýn çözüm-
lemesi 21. yüzyýlda ne
ifade ediyor? Uluslararasý
Çalýþma Örgütü'nün veri-
lerine göre 2000 yýlýnda
dünyada 2 milyar 600 bin
iþçi çalýþýyordu. Marks'ýn
zamanýnda sayýlarý birkaç
on milyona ancak yak-
laþan proleterler bugün
dünya nüfusunun yarýsýný
oluþturuyor.

Ýþçi, memur, sözleþmeli,
kadrolu, kadrosuz, kafa
emeðiyle ya da kol
emeðiyle çalýþan, büyük
veya küçük iþyerlerinde
çalýþan milyarlarca kadýn
ve erkek proleter

bugünde yaþamak için
emeðini satmak ve bir-
leþmek zorunda.

Marks'tan bu yana iþçi
sýnýfý küresel bir güç
olarak bir çok hak
kazandý, grevler, genel
grevler, ayaklanmalar ve
devrimler gerçekleþtirdi.
Denilebilir ki 21. yüzyýl
proletaryasý çok daha bir-
leþmiþ, çok daha deney-
imli.

Küresel kapitalizm,
dünyayý küçük bir köye
dönüþtürürken, ulus-
devletleri aþan tek güç
uluslararasý iþçi sýnýfý.
Açýk ki savaþlara son ver-
mek ve küresel ýsýnmayý
durdurmak bu gücün
tavýr almasýyla mümkün.

Günümüzün çürüyen
kapitalizmine karþý
çözüm, Komünist
Manifesto'nun ünlü
çaðrýsýnda saklý: "Bütün
ülkelerin proleterleri, bir-
leþin!"

Genç Marks'ýn kapital-
izm, iþçi sýnýfý, dünya

hakkýndaki düþünceleri:
1844 El Yazmalarý - Karl

Marks (Ýletiþim Yayýnlarý)
Ýþçi sýnýfýnýn devrim

çaðrýsý: Komünist
Manifesto - Marks/Engels

(Sol Yayýnlarý)
Günümüzdeki iþçi

sýnýfýný anlamak için:
Degiþen Ýþçi Sýnýfý -
Harman/Callinicos

(Z Yayýnlarý)

Son Umut 2027'de geçi-
yor. Ýnsanlýk artýk
üreyemiyor. Kadýnlar
çocuk doðuramýyor. 19
yýldýr tek bir çocuðun doð-
madýðý dünyada kasvet ve
karmaþa egemen. Bir çok
ülkede rejimler çökmüþ
durumda. Ayakta durmayý
baþarmýþ olan ülkelerin
baþýnda Ýngiltere geliyor. 

Ýngiltere açlýktan, hasta-
lýktan ve yoksulluktan kur-
tulmak isteyenlerin akýn
akýn geldiði bir ülke. Özel-
likle Londra'da bir göçmen
patlamasý yaþanýyor.

Polis ise göçmenlere her
zamanki gibi vahþice
davranýyor. Göçmen hak-
larý için mücadele eden bir
örgüt ise eski bir aktivist
olan Thedero Foren'dan
"zorla" yardým istiyor.
Siyah bir göçmen kadýný
polisin elinden kurtararak
kaçýrmalarý gerekiyor.

Filmde karanlýk, Lond-
ra'nýn kasvetli havasý, polis
terörü, zenginlerin bencil-
iði, göçmenler ve
Müslümanlar
üzerindeki artan
baský ve þiddet
çok etkileyici bir
biçimde anlatýlý-
yor.

Eski aktiviste
kol kanat geren-
lerin evinde ise
duvarda "Benim
adýma savaþma",

"Irak'tan çekil", "Stop the
War" gibi çýkartmalar var. 

Filmde bugünün savaþýna
sýk sýk atýf yapýlýyor. Sanki
hareket bugün Bush'a karþý
verdiði mücadeleyi kaybet-
miþ gibi, sanki bugün
savaþ baronlarýnýn bütün
argümanlarý 2027'de de
geçerliymiþ gibi. 

Özellikle göçmenlerin
kapatýldýðý pislik içindeki
gettonun Ýngiliz özel birlik-
lerince basýldýðý sahne
gerçekten de belgesel bir
savaþ sahnesini andýran
çekimleriyle bugün ABD
ve Ýngiltere'nin Irak
iþgalinde uyguladýðý
vahþete gönderme yapýyor.

Büyük mesajlarý olmayan
ama bugünkü büyük
insanlýk durumunu sorgu-
layan çok baþarýlý bir film.

Children of Men - Son
Umut, Yönetmen: Alfonso
Cuaron, Oyuncular: Cliwe
Owen, Julianne Moore,
2006

okurlardan

Ýddiasýz ama baþarýlý bir film

FÝLM Son umutGenç Marks ve iþçi sýnýfý

Dünyayý deðiþtirecek güç kim?

KESK'e baðlý iki sendika 7 Nisan'da Ankara'da iki ayrý
eylem gerçekleþtirdi.

Ýlk eylem Büro Emekçileri Sendikasý'nýn (BES) Maliye
Bakanlýðý'ný protesto yürüyüþüydü.

BES üyeleri çalýþanlarý bölen ayrýmcý uygulamalarýn son
bulmasý "eþit iþe eþit ücret," "vergide adaletsizliðe son"
taleplerini haykýrdýlar. BES üye ve temsilcilerinin iþyer-
lerinde karþýlaþtýðý baskýlar kýnandý. Eyleme yaklaþýk bin
BES'li katýldý.

Ýkincisi ise Eðitim-Sen'in 'insanca yaþam, demokratik
Türkiye' eylemiydi. Birden fazla talebin öne çýktýðý
eylemde bütçe payýnda en son  sýrada eðitimin yer
almasýna dikkat çekildi.

Birer saat arayla, benzer taleplere sahip, ayný konfed-
erasyona baðlý sendika-larýn iki ayrý eylem yapma-sý
düþündürücüydü. Ne-den tek ve birleþik bir ey-lem
yapýlmadý? Neden iki eylemde yaygýn bir duyuru ile
inþa edilmedi? Ordu-nun darbe tehditleriyle AKP'nin
önünü kesmek istediði ve Ankara'da "si-vil" mitinglerle
darbe planlarýna toplumsal destek kazanmaya çalýþtýðý
bu-günlerde AKP karþýtý ey-lem düzenlemek KESK'e ne
kazandýrýr? 

Küresel Eylem Grubu (KEG) iki eyleme de ka-týldý.
'Türkiye Kyoto'yu Ýmzala' mitingine çaðrý yapan 2500
bildiriyi daðýttýk. Katýlanlar KEG'lileri iþyerlerine ve
sendika þubelerine toplantýlar düzenlemek için davet
etti. 200'e yakýn KESK'li, KEG föylerine isimlerini
yazarak nükleer santrallere ve iklim deðiþikliðine karþý
mücadeleden yana olduðu-nu beyan etti. Kortejlerden
"Türkiye Kyoto'yu Ýmzala" sloganý da yükseldi.

Ulaþ Akbaþ

BES ve Eðitim-Sen eylemdeydi

Mücadeleler
birleþmeli
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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 sosyal-
ist 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? 

...metrodan indiðimizde, kalabalýk gruplar halinde koridor-
larda yürürken önümüze iki de bir gereksiz engeller çýkmay-
acak ve biz sýkýþmak zorunda kalmayacaðýz. Dikkat ettiniz
mi metro koridorlarýnda koridorun yarýsýný kaplayan otomat-
lar var. Ülker, Pepsi, CocaCola gibi þirketler ürünlerini orada
da gözümüze sokma yarýþýnda olduklarý için de bol miktar-
da var bu makinelerden. 

Aslýnda hiç iþe yaramýyor da deðiller. Kapitalizm sabah iþe
giderken kahvaltý yapamamýþ, akþam iþten dönerken kurt
gibi aç fakat hýzla evine gitmek isteyen çalýþanlara atýþtýr-
malýk bir þeyler sunarak para kazanma iþini düþünmüþ.
Ama, özellikle de kalabalýk saatlerde kitlesel halde aceleyle
koridorda yürüyen insanlarý sýkýþtýran dev otomatlarýn
eziyetine aldýrmamýþ. 

Özellikle dikkat ettim, metro treni durduðunda kapýlardan
bazýlarý tam bu makinelerin önünde açýlýyor. Kalabalýk içeri-
den dýþarý çýkarken koridorun yarýsý bir otomatla kaplanmýþ
olduðu için, insanlar sýkýþýyor, birbirini itmeye baþlýyor.
Sonra koridor geniþleyince kalabalýkta bir rahatlama oluyor.
Ama birkaç metre sonra bir baþka markanýn otomatý yolu
kesiyor. Üstelik bu kez, onun da önünde bir kapý açýlmýþ ve
çýkanlar sýkýþmýþ, bir de girmeyi bekleyenler üçüncü bir kat-
man olduðu için iþler iyice karýþýyor, sinirler geliyor. Kimi
zaman girenler mi çýkanlar mý, kim haklý kim haksýz tartýþ-
malarý yaþanýyor. Tabii bu eziyet, yürüyen merdivenlerde bir
baþka biçime bürünerek, devam ediyor. 

Bence baþka bir dünyada, her þeyden önce metro treni
sayýsý kat be kat fazla olacaðý için, bir kere trenler böyle kal-
abalýk olmayacak. Ýtiþ kakýþ yolculuk etmek zorunda kalma-
yacaðýz. Ayrýca yolumuza zýrt pýrt, reklam için yapýlmýþ, dev
makinalar çýkmayacaðý için de koridorlarda birbirimizi
dürtüklemek zorunda kalmayacaðýz. Hadi günde yarým saat
çalýþtýðýmýz iþimizden dönerken karnýmýz hafif acýktý ya da
susadýk. Ufak bir atýþtýrmalýða ihtiyacýmýz var. O zaman da
bu makineler yayalarý engellemeyecek biçimde, önceden
duvarýn içine gömülü yerleþtirileceði için sýkýþmayacaðýz. 

Üstelik tarým ilacý ya da tuvalet temizleyicisi olarak da kul-
lanýlan kolalar yerine þöyle buz gibi sýkma portakal suyu
filan gibi þeyler içeceðiz. Alacaðýmýz bisküvi paketlerinden
de genetiðiyle oynanmýþ gýdalardan yapýlma ürünler çýk-
mayacak.

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR DÜNYADA

DÜNYA

'Emperyaliz ve Siyonizme
Karþý Kahire Konferan-
sý'nýn beþincisi 29 Mart-2
Nisan tarihleri arasýnda
Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'de
yapýldý. Konferansý
Mýsýr'dan Müslüman
Kardeþler, Karama Partisi,
Devrimci Sosyalistler ve
Ýþçi Partisi birlikte örgü-
tlediler. Konferansa
Filistin, Irak, Lübnan,
Venezüela, Güney Kore,
Türkiye, Yunanistan,
Nijerya, Ýngiltere, Kanada,
Tunus, Sudan, Fransa ve
Ýran da dahil olmak üzere
toplam 15 ülkeden savaþ
ve küreselleþme karþýtý 300
aktivist katýldý. 

Konferansýn ana gündemi
Ýran'a yönelik tehditlerin
arttýðý günümüzde savaþ
karþýtý hareketin karþý
karþýya olduðu olanaklar
ve tehlikelerdi. Bir diðer
ana gündem maddesi ise,
sol ve Ýslamcý örgütler
arasýnda Amerikan
emperyalizmine ve
Siyonizme karþý iþbirliðinin
güçlendirilmesiydi. 

Mýsýr'da demokrasi
mücadelesi

Kahire Konferansý Mýsýr
a.ýsýndan oldukça kritik bir
dönemde yapýldý. Hüsnü
Mübarek 'reform' adý altýn-
da geçtiðimiz Pazartesi
günü anayasada yaptýðý
deðiþikliklerle Mýsýr'daki
muhalefeti susturmaya
çalýþýyor. Bu deðiþiklikler
önümüzdeki dönemde
Mýsýr'da yapýlacak seçim-
lerde yargýnýn rolünü
sadece seçim hilelerini
araþtýrmakla sýnýrlýyor,
Müslüman Kardeþler'in
seçime katýlmasýný engelle-
mek amacýyla, dini bir par-
tinin kurulmasýný yasaklýy-
or ve Mübarek'e meclisi
feshetme yetkisi veriyor ve
'terörist' olduðundan
þüphelenilen kiþilerin
yargýlanmadan tutuklan-
masýný
öngörüyor.Geçtiðimiz
Pazar günü bu deðiþiklik-
leri protesto etmek için
yapýlan gösterilere polisin
saldýrmasý sonucunda 200
Mýsýrlý demokrasi aktivisti
tutuklandý, yüzlerce kiþi
yaralandý.

Ýran Irak Olmasýn
Üç gün boyunca devam

eden toplantýlarda
Amerika'nýn Irak'ta çok zor
durumda olduðu, yazýn
Ýsrail'in Hizbullah tarafýn-
dan yenilgiye uðratýl-
masýnýn hareketin en
önemli zaferlerinden bir
tanesi olduðu, ancak tüm
bu geliþmelerin
Amerika'nýn duracaðý
anlamýna gelmediði, hatta
daha da saldýrganlaþabile-
ceði vurgulandý. Özellikle
Ýran'a yönelik tehditlerin
artmasý nedeniyle, Ýran'a
olasý bir saldýrýyý
önümüzdeki günlerde
daha somut bir gündem

olarak ele almamýz ve tüm
dünyadaki savaþ karþýtlarý
olarak, týpký Irak iþgali
öncesinde olduðu gibi

Olasý bir saldýrý duru-
munda ne yapacaðýmýzý
belirlememiz gerektiði
söylendi. 

Konferansa Güney
Kore'den katýlan Choi Il
Bung, 'Kuzey Kore'nýn
elinde nükleer silah
olduðu biliniyor ve hatta
Kuzey Kore geçtiðimiz yaz
nükleer silah denemesi
yaptý. Ancak Bush Kuzey
Kore'ye görüþme masasýna
oturmayý teklif etti.
Bush'un elinde nükleer
silah olan bir ülkeye
görüþme masasýna otur-
mayý teklif edip, henüz
nükleer silah bile üret-
memiþ olan Ýran'ý saldýr-
makla tehdit etmesi tam
bir ikiyüzlülüktür", dedi.

Ancak dünyadaki savaþ
karþýtý hareketler ve Orta

Doðu'daki direniþ ve
Amerika'daki savaþ karþýtý
hareketin bir araya gelme-
siyle Amerika'nýn durdu-
rulabileceðinin altý çizildi.  

29 Mart'ta Basýn
Sendikasý'nýn salonunda
yapýlan açýlýþta Mýsýr sol-
undan, Ýslamcý partilerden,
Arap direniþ gruplarýndan
ve uluslar arasý savaþ
karþýtý hareketten temsilcil-
er konuþmalar yaptýlar.
Müslüman Kardeþler'in
baþkaný Mahdi Akef
'George Bush'un demokra-
sisi doðru bir demokrasi
deðildir. Biz kendi iste-
diðimiz politik rejimi
kendi ellerimizle kurmak
zorundayýz' dedi. Mýsýrlý
sosyalistler adýna konuþan
Sameh Naguib, Irak,
Lübnan ve Filistin'deki
direniþi selamladýktan
sonra, 'bugün dünya
üzerinde devam eden
mücadele dini ya da

kültürel temelde yürütülen
bir mücadele deðildir.
Bugünkü mücadele dünya
nüfusunun çoðunluðunu
oluþturan yoksullar, savaþ
karþýtlarý ile savaþ yanlýlarý,
ýrkçýlar, ve kapitalizm yan-
lýlarý arasýndadýr.'

Konferansýn en dikkat
çekici isimlerinden bir
tanesi olan Hamas'ýn ikinci
ismi Dr. Moussa Abu
Marzouk konuþmasýnda
Amerika'nýn Orta Doðu
planlarýný mutlaka
engelleyeceklerini, zaten þu
anda Amerika'nýn çok zor
durumda olduðunu, bu
savaþý kaybettiðini söyledi.

Konferansa Ýngiltere'den
katýlanlar arasýnda oðlu
2004 yýlýnda Irak'ta ölen ve
þu anda Savaþa Karþý
Asker Aileleri ile birlikte
Tony Blair'in askerleri
Irak'tan çekmesi için
mücadele eden asker
annesi Rose Gentle da var.

Lübnan'dan Hizbullah
adýna konuþan Ali Fayad,
'Amerika Orta Doðu'da
yenildi. Ýsrail yazýn
Lübnan'da aldýðý yenil-
ginin sonuçlarýný hala
yaþýyor. Artýk Amerika'nýn
bölgede olmasýný istediði
kadar güçlü bir jandarmasý
deðil. Fakat kazandýðýmýz
bu zaferi dünya poli-
tikasýnda daha etkili
olmayý baþarabileceðimiz
bir stratejiye
dönüþtürmeliyiz', dedi. 

Ýkinci gün yapýlan toplan-
týlarda özellikle sol ve
Ýslamcý hareketler arasýnda
baðlantýnýn nasýl
güçlendirilebileceði
tartýþýldý. Herkes tarafýn-
dan vurgulanan ortak
nokta, hepimizin farklý ide-
olojik arka planlara sahip
olduðumuz, ancak
Amerikan emperyalizmine
ve siyonizme karþý birlikte
mücadele etmemiz gerek-
tiði idi.

Emperyalizme karþý 5. Kahire Konferansý

Direniþ çaðrýsý

Konferans kararlarý:
1- Irak, Filistin ve Lübnan'daki direniþleri destekle-

mek
2- Amerika'nýn Ýran'a saldýrmasýna karþý çýkmak ve

bu konuda dünyada etkinlikler düzenlemek. 
3- Özellikle Amerika ve Ýngiltere'deki savaþ karþýtý

hareketler ile Orta Doðu'daki direniþler arasýndaki
baðý güçlendirmek

4- Ýslamcý örgütlerle sol arasýndaki baðý
güçlendirmek, bu konuda birlikte konferanslar
düzenlemek gibi somut adýmlar atmak.

5- Emperyalizme karþý mücadele ile neo-liberal-
izme karþý mücadele arasýnda bað kurmak

6- Amerika'nýn Irak, Filistin ve Lübnan'ý iç savaþa
sürükleme planlarýna karþý çýkmak.

7- Mýsýr, Ürdün, Suudi Arabistan gibi Amerika'nýn
bölgede jandarmalýðýný yapan ülkelerdeki
demokrasi mücadelelerini güçlendirmek ve bu
hareketlerle iliþkiyi geliþtirmek. 

8- Tüm dünyada Amerika üslerinin kapatýlmasý
için kampanyalar yapmak. 

9- Ýsrail'in nükleer silahlardan arýndýrýlmasýný talep
etmek
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Çanakkale'deki

havacýlarýmýz

18 Mart'ýn (Çanakkale
Þehitleri Haftasý)
üzerinden bir aya yakýn
zaman geçti ama bu
vesileyle çeþitli kurum-
larýn bastýrdýðý posterler
falan hala çeþitli yer-
lerde görülebiliyor.
Çanakkale üzerine
anlatýlan,  "baþarýmýza
raðmen, Almanlar
yenildiði için biz de
yenilmiþ sayýldýk" tezi
hala anlatýlýyor mu
bilmem ama Osmanlý'nýn
Alman müttefiðimizden
önce teslim olduðunu
biliyorum. Bir de,
"Çanakkale geçilmez!"
sloganlarý ile kutlanan
bu savaþtan üç yýl sonra
Çanakkale'nin geçilip
Ýstanbul'un iþgal
edildiðini. 

Her türünden mil-
liyetçiler için önemli olan
gerçekler deðil çünkü.
Onlar için önemli olan,
efsanelerle dolu kahra-
manlýk öyküleri yarat-
mak. 50.000 askerin
öldüðü Çanakkale'deki
savaþta 250.000 askerin
öldüðünü de anlatýrlar,
sanki daha çok askerin
ölmüþ olmasý daha
güzelmiþ gibi. 

18 Mart için geçen yýl
çok sýk kullanýlan ama
hala kullanýlmaya devam
eden bir poster de,
"Çanakkale'deki
havacýlarýmýz" diye
basýlan iki üstü baþý
yýrtýk pýrtýk gencin bir
teyyare önünde verdik-
leri poz. Bu posterin
Çanakkale savaþýndan
sonra çekildiði ve büyük
olasýlýkla asker bile
olmayan ve hatta mezar
soygunu yapmýþ olma
olasýlýðý olan iki köylü
olduðu ise sonra ortaya
çýktý! Kemalist ve mil-
liyetçi sitelerde hala bu
resimle övünülüyor
olduðunu görmek ise
oldukça hoþ.

Bu köþede sanýrým mil-
liyetçilerin rezil
oluþlarýný bir 50 kiþilik
"Hepimiz Türküz"
yürüyüþünde bir de
Yunanistan-Türkiye
maçýnda 12 milyonluk
bahisin 10 milyonun
Yunanistan veya
beraberliðe oynanmasý
ile yazmýþtým. Sanýrým
bu yazý son olacak, zira
rezillikten baþka bir þey
yaptýklarý yok!

Küresel Eylem Grubu
KEG, 28 Nisan'da "Baþka
bir enerji mümkün-Türkiye
Kyotoyu imzala!"
mitingine hazýrlýk yapýyor.

28 Nisan mitingi sadece
küresel ýsýnmanýn yarattýðý
tehlikeler dikkat çekmek
için örgütlenmiyor. Ayný
zamanda nükleer santral-
lerin tehlikesine de iþaret
etmek için örgütleniyor.

AKP hükümeti her iki
konuda da aymazlýk
içinde.

Kyoto Protokolü'nü onay-
lamayarak iklim
deðiþimine Bushvari
müdahale etmeye devam
ediyor. Fosil yakýtlarý,
"kalkýnmak için gerekli"
diyerek pervasýzca kullan-
maya ve fosil yakýt tüketi-
mini güçlendirecek
yatýrýmlar planlamaya
devam ediyor.

Nükleer santraller
konusunda da benzer bir
tutum alýyor. Sanki Çer-
nobil faciasý komþu ülkel-
erden birisinde yaþan-
mamýþ gibi, sanki sayýsýz
nükleer santralde çok sayý-

da "kaza" yaþanmamýþ gibi,
enerji krizinin çözümü
olarak nükleer enerji öne
çýkartýlýyor.

Hükümet her iki konuda
da büyük þirketlerin, fosil
yakýt lobilerinin, nükleer
santral pazarlamacýlarýnýn
kuklasý gibi davranýyor.

Dünyanýn ateþi yük-
selirken, küresel ýsýnma
tüm canlý türlerini
neredeyse geri dönüþü
olmayan bir biçimde tehdit
ederken, KEG, insanlarý
sokaða, eyleme çaðýrýyor.

"Baþka bir enerji
mümkün" diyen, "Ýklim
deðiþiyor, biz durdurabili-
riz" diyen, "Türkiye
Kyotoyu imzala" diyen,
"Çernobil'i unutma, unut-
turma" diyen, "British
Petrol, Exxon Mobil
teröristtir" diyenler sokakta
buluþacak.

KEG savaþlara, milita-
rizme, çok uluslu þirket-
lerin dünyayý götürdüðü
yýkýma karþý.

Kapitalizmin vahþetine
karþý dünyayý deðiþtirmek-
ten yana.

Kapitalizm öldürür,
kapitalizmi öldürelim!

Doðrudan demokrasi
Siz de KEG toplantýlarýna katýlabilirsiniz. Aklýnýza gelen

her hangi bir konuda kampanya önerisini dile getire-
bilirsiniz. Kampanyalarýn çeþitlenmesine yardýmcý ola-
bilirsiniz.

Toplantýlarda bütün kararlar anlaþmayla alýnýyor.
Kýsa bir kampanya hazýrlýk aþamasýndan sonra sokakta

açýlan stantlarla, bildiri daðýtýmýyla, ilgili kurumlarýn
desteði istenerek, tüm bireylere çaðrýlar çýkartýlarak çalýþ-
malar baþlýyor.

Dünyayý deðiþtirmek için siz de KEG'e katýlýn!

G8'i durduralým!
Haziran ayýnda Almanya'da yapýlacak olan G8

zirvesinde dünyanýn en zengin 8 ülkesi," dünya
meselelerini" ele alacak. 

Dünya nüfusunun yüzde 45'inin mutlak yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda olmasýndan, milyonlarca insaný yok
eden savaþlardan, küresel ýsýnmadan, Afrika'daki
açlýktan, nükleer silah üretimi ve kullanýmýndan,
nükleer santral yapýmýndan, ilaçlarý dünyanýn yok-
sullarýna kullandýrmadýklarý için yaþanan ama
önlenebilecek ölümlerden, iþgallerden, bir tarafta
müthiþ bir zenginlik birikirken diðer tarafta korkunç
bir açlýðýn birikmesinden sorumlu olan ülkeler bir
zirve yapacaklar.

Yoksulluðu tarihe gömmek
Almanya'da tüm küreselleþme karþýtlarý bir araya

gelerek, G8 zirvesini protesto edecek.
Küresel Eylem Grubu da ayný tarihlerde G8 zirvesi-

ni protesto eden hareketi Ýstanbul, Bursa, Ankara ve
Ýzmir gibi çok sayýda þehirde örgütleyecek.

Yoksulluðu tarihe gömmek için G8'leri tarihe göm-
mek gerekir.

AKP hükümeti küresel
sermaye ile tam bir iþbir-
liði içinde saðlýkta yýkým
için çabalýyor.

Saðlýk ocaklarý kapatýlý-
yor, saðlýk sigortasý
özelleþtiriliyor.

Okullarda medikolar
kapatýlýyor.

Bu adýmlarýn bazýlarý
pilot uygulamalar olarak
hayata geçti bile. Bazýlarý
için ise genel seçimlerin
bitmesi bekleniyor.

KEG, saðlýkta yýkým ya-
sasýna karþý Türk Tabipler
Birliði ve Saðlýk Emek-
çileri Sendikasý'nýn eylem

kararlarýný  ve kampa-
nyasýný destekliyor.

12 Mayýs'ta KEG
aktivistleri AKP'nin sað-
lýða zararlý olduðunu ve
medikolarýn kapatýlamay-
acaðýný haykýracaklarý bir
miting örgütlüyorlar.

Saðlýkta yýkým yasasýna hayýr!


