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ABD Irak’ta katliama hazýrlanýyor
Irak halký direniyor

HEPÝMÝZ
IRAKLIYIZ

Katiller Irak'ta iþbaþýnda. ABD iþgalle birlikte oluþturduðu Irak ordusunu da yanýna
alarak Baðdat'ta çok büyük bir operasyona
baþladý. Bu satýrlar yazýlýrken ABD askerleri
Baðdat'ta operasyonun ilk adýmýný atýyordu.
Daha geçtiðimiz hafta Necef'te yüzlerce
sivili öldüren ABD ordusu, þimdi de
Baðdat'ta kanlý bir katliama hazýrlanýyor.
Bush Irak'ta yenildikçe saldýrganlaþýyor.
Saldýrdýkça yeniliyor. Þimdi 17 bin askerle
giriþtiði operasyonda da istediði sonuca
ulaþamayacak. Irak halkýný, Irak direniþini
teslim alamayacak. Yapacaðý tek þey en iyi
bildiði þey olacak: Kan dökmek! Týpký
Felluce'de olduðu gibi, týpký Samara'da
olduðu gibi. Ama ne Felluce ne de Samara
katliamlarý Irak direniþini söndürmeye
yetti. ABD'nin siciline savaþ ve insanlýk
suçu olarak iki örnek daha eklenmiþ oldu, o
kadar.
ABD'nin bu savaþý kazanma ihtimali yok!
Bush, Irak'ta kitle imha silahlarýný bula-

madýðý günde savaþý politik olarak kaybetti.
O gün bugündür Irak'ta sadece katliam
yapýyorlar ama ýrak halkýnýn teslim alamýyorlar. Ýþgalin kanlý her adýmý, Bush'un
maðlubiyetini hýzlandýrýyor.
ABD bu operasyonu hemen durdurmalýdýr!
Bu operasyona destek olan tüm güçler
desteklerini hemen çekmelidir.
Tam da operasyonun baþladýðý gün neoconlarla görüþmeye ABD'ye giden Dýþiþleri
Bakaný Abdullah Gül, Rumsfeld'le, Bush'un
iþgal danýþmanlarýyla el sýkýþtýðýnda ne
hissediyor acaba?
AKP hükümeti insanlýk ve barýþ nutuklarý
atacaðýna ABD ile askeri iliþkilerini askýya
almalý, Irak'ýn iþgaline ortak olmamalýdýr.
Ýncirlik Üssü'nü Bush'a kullandýrmamalýdýr.
Savaþa, iþgale hayýr!
Operasyon maskesiyle baþlatýlan katliama
hayýr!
Irak halký yalnýz deðildir!
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Milliyetçiliðin
ezberi
bozuldu
Yüzbinlerin “hepimiz Erme-niyiz”
diye yürümesi, Hür-riyet anketine
katýlanlarýn % 47’sinin bunu onaylamasý milliyetçiliðin karþýsýna
dikildi

Sayfa: 4-5

Cinsiyetçilik
nedir, nasýl
mücadele
etmek gerekir?
Toplumsal dönüþüm ve kadýnlarýn bu mücadele içinde
özgürleþmesini saðlamanýn
yolu, cinsiyetçiliðe karþý
mücadeleyi günlük olarak
sürdürmektir
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Düþünceye özgürlük
Hrant Dink’i öldürenlere güç
veren bir hukuk maddesinden söz
ediyoruz. 301. madde. Bugünlerde
kendisinden söz ettiriyor. Hükümet
topu “sivil toplum örgütleri”ne attý.
Örgütlerden bazýlarý ise yasayý
deðiþtirmekten yana.
Savunulmasý gereken 301. maddenin toptan kaldýrýlmasýdýr.
Savunulmasý gereken düþünce
özgürlüðüdür.
Savunulmasý gereken demokrasidir.
301. madde demokrasini, düþünce

Sosyalist Ýþçi’nin
aylýk eki
Antikapitalist’in
Þubat sayýsý çýktý

özgürlüðünün inkar edilmesidir.
Bunun ortasý olamaz. Irçýlýðý, milliyetçiliði besleyen bir madde hiçbir
biçimde savunulamaz. Düþüncesi
açýklayan, Hrant Dink gibi gazetecileri, aydýnlarý vatan haini olarak
suçlamaya ve hedef göstermeye
yaramaktan baþka hiçbir iþe yaramayan bu maddenin yasalarda
hiçbir yeri yoktur.
301. madde katillere meþruluk
saðlamakta, düþünceyi, zgürlüðü
baský altýna almaktadýr.
301’e üç yüz bir kere hayýr!

Kadýn
hareketinde
tartýþmalar ve
teoriler
Kadýnýn ezilmesinin sorumlusu
kapitalizmdir ama kapitalist
sistemde kadýnlarýn ezilmesinden dolayý kadýn ve erkek
arasýnda eþitsiz bir iliþki
vardýr.
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Akhisar:
Hepimiz
Hrant’ýz

Türkiye Futbol
Federasyonu:
"Ermeniyiz
diyemezsiniz!"

Akhisar’da Hrant
Dink'in katledilmesini
lanetleyen bir yürüyüþ
ve basýn açýklamasý
yapýldý. Basýn açýklamasýnda, ifade ve
düþünce özgürlüðünün
önünü týkayan 301.
maddeye karþý ''301
katil, halklar kardeþtir",
"Hepimiz Hrant’ýz hepimiz Ermeni’yiz'' sloganlarýyla yürüyüþ gerçekleþtirildi. Yürüyüþ esnasýnda faþistlerin provokasyonuna raðmen
basýn açýklamasý
okundu.
Basýn metninde bu
cinayetin sorumlularýnýn
301'i yasalaþtýran ve onu
destekleyen milliyetçiler
olduðunun altý çizildi.
Buna benzer saldýrýlarýn
önünün kesilmesi için
bir an önce 301. maddenin kaldýrýlmasý ve
cinayeti iþleyenlerin ve
arkasýndakilerin bir an
önce hesap vermesi
gerektiði vurgulandý.

Futbol Federasyonu,
Adana Demirspor
kulübünün 28 Ocak'ta
oynayacaðý maça futbolcularýn koluna siyah
bant takýp, sahaya
"Hepimiz Hrant Dink'iz,
Hepimiz Ermeni'yiz"
yazýlý pankartla çýkýp 1
dakikalýk saygý duruþunda bulunma isteðine ret
cevabý verdi.
Birkaç gün önce de
Futbol Federasyonu,
MalatyasporDiyarbakýrspor maçýnda
atýlan "Ermeni Malatya"
sloganlarýnýn ýrkçý nitelikte olmadýðýna karar
vermiþti.

301 kabûsu
Haziran 2006 tarihinde
yürürlüðe girdiðinden
beri TCK’nýn 301. maddesi çok sayýda kiþinin
kabûsu oldu. 19 kiþinin
hakkýnda 301’den
açýlmýþ davalar devam
ederken Mardin’in
Kýzýltepe ilçesinde
evinin önünde kurþuna
dizilerek öldürülen 12
yaþýndaki Uður
Kaymaz’ýn amcasý Reþat
Kaymaz da 301.
Madde’den 6 ay hapis
cezasý aldý. Amca
Kaymaz “Aðabeyim ve
Uður terörist deðildi.
Onlarý öldürenler
terörist” dediði için
yargýlandý.

140
Irak’ta ölen Türk
sayýsý.
Ýþgalden bu yana
Irak’ta 3 bin 500
Amerikan askeri, 128
Ýngiliz askeri öldü.
Çeþitli ülkelerden ise
toplam 135 asker öldü.
Bu durumda Türkiye
Irak’ta ABD’den sonra
en fazla kayýp veren
ülke durumunda.

MERAKlitus
Televizyonlarý yalnýzca uzaktan kumanda
ile kapatýp stand-by
konumunda tutunca
bir yýlda harcanan
enerji ne kadardýr?

Kýbrýs: Milliyetçilerin kozu
Konu Kýbrýs olunca,
Türkiye mangalda kül
býrakmýyor. Bütün resmi
tezlerin ortasýnda yer alan
Kýbrýs sorunu milliyetçiliðin geliþimine bir katký
olarak devreye sokuluyor.
Kýbrýs tartýþýlýrken hamasi
nutuklar ortalýðý kaplar.
Milliyetçi ideolojinin
tutkalý olan Kýbrýs, bu
ülkede her türlü vandalizmin ve azýnlýklara karþý
saldýrýnýn aracý haline
getirildi. Kýbrýs sorunu
bahane edilerek binlerce
Rum, Ermeni ve Yahudi
üzerinde muazzam

baskýlar uygulandý ve yerlerinden kopartýlarak
sürgüne zorlandýlar. Türk
ordusunun adadaki varlýðý
da militarizmin ekmeðine
yað sürüyor. Ordu da
üzerindeki dokunulmazlýk
zýrhýný bir ölçüde Kýbrýs'a
borçlu.
Türk Ordusu'nun adayý
iþgalinden önce Kýbrýslý
Rumlar ve Türkler bir
arada yaþýyorlardý. Ortak
örgütlenmelere sahiplerdi
ve haklarý için birlikte
mücadele ediyorlardý.
Ýngiliz sömürge valisi Rauf
Denktaþ ve Türk faþistleri

bu duruma tahammül
edemediler. Irkçý örgütlenmeleriyle adada düþmanlýk
tohumunu ekmeye
baþladýlar.
Sonuçta 800 bin Rum'dan
kopartýlan 200 bin kiþilik
Kýbrýs Türkü (bu sayýnýn
içinde Türkiye'den
götürülen çok sayýda yerleþimci de var ) dünyada
hiçbir ülkenin tanýmadýðý
KKTC denilen kukla
yapýlanmaya mahkûm
edildi.
Kýbrýs Cumhuriyeti
(Türkiye Cumhuriyeti
Kýbrýs Rum Kesimi diyor )

sahillerinde petrol aramak
için harekete geçince yine
milliyetçi bir gürültü
kopartýldý. Ordudan,
muhalefetten ve hükümetten tehditler, medyadan ise
milliyetçi lümpen karalamalar geldi.
Bütün bu karanlýk,
yozlaþmýþ havanýn daðýlmasý Kýbrýslý Rum ve
Türklerin ortak mücadelesi
ile mutlaka aþýlacaktýr. O
zaman Türkiye'de ýrkçýlýk,
ayrýmcýlýk, militarizm ve
çeteleþme yerinden bir
daha kalkmamak üzere
büyük bir darbe alacaktýr.

Hekimlerin ve hastalarýn baþýna Torba Yasa
TTB ve SES gibi saðlýk
örgütlerinin karþý çýkma ve
eylemlerine raðmen
Mecliste görüþülecek olan
Torba Yasa daha önce de
bahsedilen saðlýkta yýkým
politikalarýnýn bir parçasý.
Kabul edilen bu yasa ile
saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma koþularý kötüleþtiriliyor, radyoloji çalýþanlarýnýn çalýþma saatleri
5’den 7,5 saate tüm saðlýk
çalýþanlarýnýn da haftalýk

çalýþma süreleri 40’dan 45
saate uzatýlýrken hastaneler birer pazar haline getiriliyor. Ayrýca hem saðlýk
çalýþanlarý hem de hastalar
sigorta þirketlerinin denetimi altýnda kalýyor. Diðer
yandan birçok ilaca sýnýrlandýrma getiriliyor.
Reçetelere 2 kutudan fazla
ilaç yazýlmasý yasaklanýrken antibiyotikler de
10 günlük miktarlar ile
sýnýrlandýrýlýyor. 2005

Mart'ýnda kabul edilen ve
yine Torba Yasa olarak
adlandýrýlan yasanýn adýmlarýndan biri olan bu uygulama ile zaten alýnmasý zor
olan hizmet daha da zorlaþtýrýlýyor. Ayrýca saðlýk
çalýþanlarýnýn da iþ
güvencesini tehlikeye
sokan bu yasa en temel
hakkýmýz olan saðlýk
hizmetinin herkes için eþit,
ulaþýlabilir ve ücretsiz
olmasýnýn da önünü týký-

yor.
Hükümetin bize dayatmaya çalýþtýðý IMF politikalarýnýn acýmasýz olanlarýndan Saðlýkta Yýkým
politikalarýnýn her adýmýna
karþý örgütlenmeli, mevcut
saðlýk kampanyalarý olan
Medikomu Vermiyorum,
Saðlýmýzý Vermeyeceðiz
kampanyalarýný
güçlendirmeli, toplantýlar
örgütlemeli vs. büyütmek
için çabalamalýyýz.

Irkçý kaymakam gene iþbaþýnda
Diyarbakýr'a baðlý Dicle
Kaymakamý Mustafa Altýnpýnar,
Demokratik Toplum Parti'li (DTP)
belediye ile arasýna beþ metrelik
duvar ördü. Duvarýn üzerine yerleþtirdiði projektör ve kameralarla
da DTP'li belediye baþkaný
Abdullah Akengin'in evini gözetliyor. DTP'li baþkan kaymakamýn ilçeye geldiðinden beri ayrýmcýlýk
yaptýðýný söylüyor.
Kaymakam ise bu suçlamalara
karþý "Bir DTP'li baþkan benden
memnun kalsaydý kahrýmdan
ölürdüm" diyerek ýrkçý ayrýmcý

görüþlerini savunuyor.
Kaymakam Mustafa Altýnpýnar'ýn
ilk icraatý deðil bu. Daha önceki
görev yeri Isparta'nýn Sütçüler
ilçesinde de Orhan Pamuk'un ilçede
bulunan bütün kitaplarýnýn imha
edilmesi talimatýný vermiþti.
Ýlçede Orhan Pamuk kitaplarý
olmadýðý için kitaplar imhadan kurtulmuþtu. Kaymakama ilk siyasi
desteði de Büyük Birlik Partisi
(BBP) vermiþti.
Kaymakam açýlan soruþturma
sonucu daha büyük bir ilçeye atanarak ödüllendirildi.

17 Mart

Solda Dicle Kaymakamý Mustafa
Altýnpýnar. Saðda ise DTP’li Belediye
Baþkaný Abdullah Akengin.
Isparta’da Orhan Pamuk kitaplarýný
yakma talimatý veren Irkçý kaymakamýn diktirdiði ve üzerine dikenli tel yerleþtirdiði duvar fonda.

28 Nisan

Dön evine Bush

Baþka bir enerji mümkün

Kadýköy’de BAK mitingi

Kadýköy’de KEG mitingi

Bergamalýlar’
dan Agos
önünde
eylem!
Bergama köylüleri 31
Ocak günü Agos
Gazetesi önünde
protesto eylemi yaptýlar.
Bergamalýlar, aðýzlarýna
siyah bantlar takarak
yaptýklarý yürüyüþün
sonunda Agos gazetesi
önünde açýklama yaptýlar. Basýn açýklamasýnda "Vatan, toprak,
bayrak diyerek tek tek
öldürüyorlar" diyen
Bergamalýlar “Hepimiz
Hrantýz, Hepimiz
Ermeniyiz” sloganlarý
atarak basýn açýklamasýna son verdiler.

Saldýrýlar,
cinayetler
politiktir
Nisan 2006'da travesti
ve transseksüellerin
Ankara-Eryaman'daki
evlerinin basýlmasýyla
baþlayan örgütlü
saldýrýlar Ocak 2007'de
artmaya baþladý.
Ocak ayýnýn baþýndan
beri telefonla tehdit
edilen, evleri basýlan ve
sokakta sistematik
olarak saldýrýya uðrayan
travesti ve transseksüeller, saldýrganlarýn
eþkallerini belirleyip suç
duyurusunda bulunmalarýna raðmen bir
sonuç alamýyorlar.
Tüm kamusal alanlardan uzaklaþtýrýldýklarý,
ötekileþtirildikleri yetmiyormuþ gibi tek alternatifleri olan seks iþçiliðinde de satýrlý, silahlý
saldýrýlara maruz kalýyorlar. Faþizm kokan
saldýrýlarýn failleri travesti ve transseksüelleri
yok etmeye, yok
edemiyorsa da sindirmeye çalýþýyor.
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Ýran'a dokunma
Bush'un gözü döndü. Irak'ta iþgal güçlerinin gerçekleþtirdiði katliamlar ABD'ye yetmiyor. Birileri
Bush'un "Yeni Irak stratejisi"nden söz ede dursun,
neo-conlar Ýran'a saldýrmaya karar verdiler
Basýn, ayda bir ABD'nin Ýran'a saldýracaðýný yazardý. Þimdi haftada bir ABD'nin Ýran'ý nasýl, kaç uçakla ve ne kadar süreyle vuracaðýndan söz ediyor.
ABD'nin Ýran'a saldýrýp saldýrmayacaðý konusunda zar atmaya gerek yok. ABD Ulusal Savunma
Stratejisi’nden, Ýran'a saldýrýnýn emperyalistlerin
gündeminde olduðu çok açýk.
Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle, ABD Irak'ta
yeniliyor. Bu yenilgiden çýkmak için savaþý daha
geniþ bir alana yaymak istiyor.
Ýran'a saldýrmak istemesinin bir diðer nedeni ise
Irak'ta yaþadýðý siyasal baþarýsýzlýklar. Bush'un
Irak'ta baþarý adýna göstereceði tek geliþme
Saddam Hüseyin ve arkadaþlarýnýn vahþice gerçekleþen idamlarý. Bunun insanlarý ikna etmeyecek bir
kanýt olduðu çok açýk. Saddam Hüseyin'in idam
edilmesi ve vahþice asýlmasý, sadece Bush'un
Irak'ta yaptýklarýna yönelik kýzgýnlýðý týrmandýrdý.
Bir yandan da neo-conlarýn 21. yüzyýlýn "Yeni bir
Amerikan yüzyýlý" olmasý gerektiðine tüm dünyayý
ve en baþta kendi kamuoyunu ikna etmesi gerekiyor. Ýkna etmesi gereken bir diðer güç ise diðer
emperyalist ülkeler. Mevcut Irak ise kimseyi
Amerikan süper gücüne ikna edemez. ABD'nin
süper gücünü defalarca ama defalarca tekrarlamasý lazým. ABD'nin Irak'ta "Yenilmedim"
demesinin yolu, savaþý yaygýnlaþtýrmasý.
Üstelik, Ýran, Ýsrail ve ABD'ye kafa tutan politik
tutumuyla Bush açýsýndan tam bir baþ belasý.
ABD'nin gücünün tosladýðý kaya durumunda. Bu
yüzden Irak'ta direnen Iraklýlarý Ýran'ýn
silahlandýrdýðý, Sadr ordusunun en önemli terörizm
kaynaðý olduðu gibi suçlamalar ABD yöneticilerince sýk sýk ifade edilir oldu.
2006 yýlýnýn yaz aylarýnda Ýsrail'in Lübnan'a yönelik saldýrýsý sýrasýnda, Ýsrail baþbakaný "Hizbullah'la deðil, aslýnda Ýran'la savaþýyoruz" demiþti.
Ýsrail baþbakaný yalan söylemiyordu. Hizbullah'a
saldýrý, ABD'nin Ýran'a yönelik saldýrganlýðýnýn birinci perdesiydi. Þimdi ikinci perdeye hazýrlanýyorlar. Ve bunu tek baþlarýna yapmaya niyetleri yok!
Irak iþgali sýrasýnda yitirdikleri savaþ koalisyonunu
yeniden inþa etmeye çalýþýyorlar. Ýran, týpký dört
sene önce Irak hakkýnda söylendiði gibi, küresel
terörün merkezi olarak hedef gösteriliyor.
Ýran'a yönelik saldýrgan açýklamalar, Bush açýsýndan bir yandan da Irak direniþi bölmek için kullanýlýyor.
Savaþ karþýtlarý Ýran'a yönelik saldýrganlýða hiçbir
þüpheye yer býrakmayarak karþý çýkmak zorundalar. ABD'nin Ýran'a dokunmasýna izin verilmemeli, her ülkede savaþ karþýtlarý kendi
hükümetlerine karþý yaygýn kampanyalar yaparak
hükümetlerle ABD arasýndaki askeri iþbirliðini baltalamalýdýr.
Türkiye'de de bir yandan ABD'nin Irak'tan çekilmesi için kampanya yapmak, bir yandan ABD ile
hükümetin askeri iþbirliðine karþý çýkmak ve ayný
anda ABD'nin Ýran'a saldýrmasý olasýlýðýna karþý
sürekli örgütlenmektir.

Ýklim deðiþiyor,
durduralým
Birleþmiþ Milletler Ýklim Raporu'nun yayýnlanmasýyla dünya ayaða kalktý. Önümüzdeki dönemde
büyük bir felaketle karþý karþýyayýz. Kuraklýk, susuzluk, göç ve açlýk insanlýðý bekleyen tehditler.
Küresel Eylem Grubu, KEG tam da bu tehditlere
karþý uzun bir süredir kampanya yapýyor. Uzun bir
süredir, "Ýklim deðiþiyor biz durdurabiliriz" diyor.
KEG bugünlerde 28 Nisan'da düzenleyeceði
mitinge hazýrlanýyor. 28 Nisan'da "Baþka bir enerji
mümkün" baþlýðýyla Kadýköy Meydaný'nda büyük
buluþma gerçekleþecek. Hükümetlere, Kyoto
Protokolü'nü imzalamayanlara, petrol, doðalgaz,
silah ve kömür tekellerine karþý, dev þirketlere
karþý sokaklara çýkýlacak.
Bir yandan iklim deðiþiminin sorumlularýný teþhir
edilecek. AKP hükümeti gibi kalkýnma adýna Kyoto
Protokolü'nü imzalamayanlara seslenilecek. Öte
yandan iklim deðiþimine yanýt olarak nükleer
santralleri öneren zihniyet deþifre edilecek.
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Hrant’dan sonra
nasýl devam edeceðiz?
Doðan Tarkan
Yüzbinler cenazeye katýldý. Hem de milliyetçiliðin yükseldiðinin itirazsýz kabul
edildiði bir ortamda. Hem de en keskin
sloganýn arkasýnda yürüyerek: “Hepimiz
Ermeniyiz!”
Milliyetçiliðin yükseldiði iddiasýnýn yanlýþ
olduðunu Sosyalist Ýþçi uzun süredir
savunuyordu.
Yüzbinler tek bir pankartýn altýnda
yürüdü: “Hepimiz Ermeniyiz!”
Ayný yüzbinler solun egemen olduðu bir
gösteriye katýlmazdý. Zaten bugüne kadar
da katýlmadý.
Hrant’ýn cenazesi çok öðreticiydi sol için.
Sekterliðe karþý nasýl bir birlik gerekir,
gördük. Görmemiz gerekirdi. Milliyetçiliðin
deðil, karþýtýnýn, enternasyonalizmin güçlü
olduðunu gördük. Egemen sýnýf, her türden milliyetçi þimdi panik içinde.
“Hepimiz Ermeniyiz!” diyemediði için
gösteriye katýlmayan solcular da þimdi
panik içinde.
Egemen sýnýf dört bir yandan “Hepimiz
Ermeniyiz!” sloganýna karþý çýkmaya
çalýþýyor. Bu nafile bir çaba. Biz çok
güçlüyüz. 23 Ocak’ta bunu kanýtladýk. Biz
güvercinler, þahinleri 23 Ocak’ta yendik.
Hürriyet bir anket düzenledi. Sonuçtan
memnun kalmayýnca uzattý ve en sonunda
“Hepimiz Ermeniyiz!” sloganýný yanlýþ
bulanlar % 51, doðru bulanlar % 47 çýktý.
Ýþte sonuç. Biz en azýndan % 47’yiz. Bunu
onlar saptadý.
Hrant’ýn cenazesinde “Hepimiz
Ermeniyiz!” diye yürüyenler dün “biz
Filistinliyiz, Lübnanlýyýz” diye de
yürümüþtük. “Hepimiz Kürdüz” dedik.
Hrant’ýn cenazesinde yürüyenler bir sol
örgütün çabasý ile bir araya gelmedi.
Kendiliðinden ortaya çýktý ve nasýl büyük
bir hareketin var olduðunu kanýtladý.
Kendiliðinden hareketi küçümseyenlere,
hareket yoktur diyenlere, hareketi
palyaçoluk olarak görenlere, “light” bulan
herkese iyi bir tokat attý. Þapkalarýnýn
üzerine örgüt ismi yazarak gösteriye gelen
“hard”lara ders verdi.
Bu hareket kendine güvenli. Ne istediðini
biliyor. Sosyalistler ona güvenmek zorunda.
Ama bir zaafýmýz var. Siyasal bir örgüte
sahip deðil. Hareket þimdi güçlü ama bu
uzun sürmez. Öyleyse bu hareketin
örgütlenmesine yardýmcý olmak gerekir.

Türkiye Sosyal Forumu’nda bazý
arkadaþlar görevimizin bir hareket yaratmak olduðunu söylediklerinde “biz sosyalistler hareketi yaratmayýz, var olan
hareketin örgütlenmesine yardýmcý oluruz” demiþtim. Ýþte þimdi böyle bir görevle
karþý karþýya olduðumuz çok açýk.

Nasýl bir siyasal örgüte ihtiyacýmýz var?

Ne yazýk ki elimizde bir reçete yok.
Çabalayacaðýz ve ilerlerken yolumuzu
bulacaðýz. Ama bazý bilgilerimiz var.
Birincisi, bu siyasal parti var olan sol partilerin bir araya gelmesinden oluþmayacak. Bunu hem son iki seçimde öðrendik
hem de Hrant’ýn cenazesine katýlanlar gösterdi. Onlar var olan solu, onun yapýlarýný,
onun önderliðini, onun tarzýný istemiyorlar.
Kýsacasý sekterlik istemiyorlar.
Ýkincisi bu parti milliyetçiliðin her
düzeyine karþý olmalý. Yüzbinler “bu memleket bizim” deðil “Hepimiz Ermeniyiz!”
dedi. Sadece þovenizme deðil, milliyetçiliðe de karþý.
Üçüncüsü, kimse kuþku duymasýn
Hrant’ýn cenazesine katýlanlar ayný zamanda Ortadoðu’daki emperyalist saldýrganlýða, yeni liberalizme de karþýlar.
Bu alanlarda sokakta, sekter olmayan
temellerde örgütlenmek, mücadele etmek
gerekir. Parti bayraðýný deðil, hareketin
bayraðýný yükseltmek gerekir.
Bütün bunlarý yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz ve zaten yapýyoruz. Þimdi hýzlanmak
gerekir.

Hrant ve solun
sorumluluðu

Hrant’ý bir ülkücü faþist öldürdü, bunu
biliyoruz. Ama Hrant bir politik ortamýn
sonucunda öldürüldü. Bu politik ortam
milliyetçiliktir.
Irkçýlýk, ýrkçý milliyetçilik ya da faþizm

Hrant’ýn cenazesinde
yürüyenler bir sol örgütün
çabasý ile bir araya gelmedi.
Kendiliðinden ortaya çýktý ve
nasýl büyük bir hareketin var
olduðunu kanýtladý.

diye hedef daraltmamak gerekir. Hrant’ýn
ölümüne neden olan politik ortam milliyetçiliktir.
Sol bu ortamýn yaratýlmasýna kendi boyu
kadar katkýda bulundu.
Özelleþtirmelere karþý tutumdan, Kürt
hareketine karþý tutumuna kadar, “tam
baðýmsýzlýk” sloganýndan “yurtsever
cephe”lere kadar bütün bu tür açýlýmlar ve
politikalar milliyetçiliðin geliþmesine
yardýmcý oldu, oluyor.
Bütün bu politikalar sosyal demokrasinin
daha da saða, daha da derin bir milliyetçiliðe gömülmesine yardýmcý oluyor.
301’in en kararlý savunucusu CHP. Ama
301 yargýlamalarýna bakýnca solun hem
örgütlü hem de örgütsüz kimi kesimlerinin
CHP’den hiç de farklý tutum almadýðýný
görüyoruz.
Bu parti artýk Atatürkçü Düþünce Derneði
ve Türk Solu dergisinden kadro kazanmaktadýr. Bu oluþumlar nasyonal sosyalisttir.
Deniz Baykal’ýn CHP’sinin eli Hrant’ýn
kanýna bulaþmýþtýr. Bu tutumu ile Baykal
ve CHP kendi mezarlarýný da kazýyorlar.
Ne yazýk ki daha solda yer alanlar da 301.
madde konusunda pek baþarýlý bir sýnav
verememiþlerdir. 301. maddede turnusol
kaðýdý Orhan Pamuk’tur. Ona verilen
destek ve ona yapýlan eleþtiriler milliyetçiliðin uzaðýnda mý yoksa ta dibinde
mi olunduðunu gösterir.
TKP, Yurtsever Cephesi ile birlikte milliyetçiliðin en derinlerine batmýþtýr.
Milliyetçi ortamýn oluþmasýna katkýda
bulunmuþtur ve sonuç olarak da “Hepimiz
Ermeniyiz!” diyemediði için Hrant’ýn
cenazesine gelememiþtir. 5 Eylül’de Türk
bayraklarý taþýmýþtýr.

Kolay gelsin!

Hrant’ýn cenazesi çok büyük bir gücün
örgütlenme gereksinimini gösterdi. Çýkarcý
hesaplara düþmeden, sekterliðe kapýlmadan bu görevi üstlenmek zorundayýz.
Dostlarýmýzla birlikte. Hepimize kolay
gelsin.
17 Mart’ta “Ýran Irak olmasýn” gösterisi
var. 28 Nisan’da ise “Küresel iklim deðiþiminin alternatifi nükleer enerji deðildir”
mitingi var.
Devamý da geliyor. GSS’ye karþý medikomu vermiyorum kampanyasý, G8’e karþý
gösteri, küresel iklim deðiþimine karþý
gösteri...
Hepimize kolay gelsin!
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Yüzbinlerin “hepimiz Ermeniyiz” diye yürümesi, Hürriyet anketine katýlanla

Birleþerek
yürüdükçe
umut yeþerecek
Volkan Akyýldýrým
Ýnsanlar akýyordu. Ne bir
bayrak, ne "kýzýl" sloganlar,
ne de birbirinin önüne
geçmek için canla baþla
çalýþan disiplinli kortejler
vardý. Ciddi, kararlý,
tarafýný seçmiþ ve artýk
yeter demiþ her yaþtan
insan, yanýndakine güven
vererek Hrant'ýn arkasýndan yürüdü.
Bu yürüyüþ önce
medyadaki demokrasi yanlýlarýna cesaret verdi, onlar
tespiti yapmakta gecikmedi: Yürüyenler "sessiz
çoðunluk"tu. "Gençlik nereye gidiyor, eyvah
eyvah.." türünden nutuklara yanýtlar verilmiþti:
Liseli, dershaneli, üniversiteli, iþsiz, iþine gitmeyen
iþçi gençler tek bir sloganýn, tek bir pankartýn
arkasýna gidiyorlardý.
Evde, sokakta, iþyerinde, o
meþhur "kamusal alan" da,
dýþlanan kadýnlar da oradaydý. Ermeni soykýrýmýný
birincil elden dinlemiþ
yaþlýlar, Hrant'a rahmet
dileyen inançlý müslümanlar, barýþa susamýþ Kürtler,
eþcinseller, savaþ karþýtlarý,
sendika üyeleri, çevreciler... Uzayýp giden bu liste
Türkiye'yi yerinden sarsan
birliðin gururlu bir
dökümüydü.
Yýllarca ölüm korkusuyla
gizlenen Ermeniler, diðer
azýnlýk mensuplarý, binlerle
Hrant'ýn arasýnda vakur,
fakat güvenle yürüdüler.
84 yýldýr askerler,
yargýçlar, TÜSÝAD'çýlar,
milliyetçiler, ýrkçýlar konuþtu.
Hrant'ý uðurlayan yüzbinler artýk bu yalanlarý duymak istemiyordu.
Dün bu "sessiz çoðunluk"
1 Mart tezkeresini engelledi, bugün "hepimiz
Ermeniyiz" dedi.
Karanlýðý boðmak, her
yüzüyle hesaplaþmak,
mücadele etmek gerek.
"Sessiz çoðunluk" birliðini
koruyup, deðiþtirerek
yürüdükçe, umut bu
topraklarda da hakim olacak.

Milliyetçiliðin ez
Ankara Ticaret Odasý (ATO)
Baþkaný has milliyetçi Sinan Aygün,
katýldýðý bir TV programýnda, milliyetçiliði eline aldýðý bir sözlükten
tarifledi ve sonra da "tabii ki milliyetçi" olduðunu göðsünü gere gere
haykýrdý. Ali Püsküllüoðlu'nun
Türkçe sözlüðünde milliyetçilik maddesi, bizi 'ulusçuluk' maddesine
yönlendirdikten sonra þöyle açýklama yapýyor: "ulusunu sevmek, onun
geçmiþine baðlýlýkla, geleceði ve
yükselmesi yolunda çalýþmak temeline dayanan ve bir ulusun ancak
kendine ve kendi deðerlerine dayanarak yaþayabileceðine inanan
görüþ".
Ne kadar masum deðil mi? 'Herkes
ulusunu doðal olarak sever'.'Ulusun
geçmiþine baðlýlýk' bizim için ne
ifade eder? Örneðin Osmanlý'nýn
kýlýç zoruyla kurduðu imparatorluða
baðlýlýk. Rumlarýn ülke sýnýrlarýndan
zorla sürülmesini sahiplenmek.
1915'te bir buçuk milyon Ermeni'nin
soykýrýma uðratýlmasýný sahiplenmek.
Ya da yakýn geçmiþi
'sahiplenirsek'; dört askeri darbe ve
diktatörlüðü sahiplenmek.
Darbelerin gençleri idam etmesini,
partileri kapatmasýný, siyaseti

hemen herkese yasaklamasýný
sahiplenmek. Maraþ, Sivas, Çorum,
Gazi katliamlarýný, üç bin köyün
boþaltýlmasýný, bin gizli operasyonu,
onbinlerce Kürt gencinin gözümüzün
önünde katledilmesini, Kýbrýs'ýn
iþgal edilmesini sahiplenmek. Ýnsanlarýn gözaltýnda kaybolmasýný, fail-i
meçhulleri, üniversitelerden
hocalarýn, gençlerin, baþörtülülerin
atýlmasýný sahiplenmek.
Tanýmýn devamýndaki 'geleceði ve
yükselmesi yolunda çalýþmak' ne
ifade ediyor? "Varlýðým Türk varlýðýna armaðan olsun". Ben yoksulluktan kýrýlayým, haklarýmdan mahrum
kalayým, biraz sesimi çýkarýnca
hapse atýlayým, iþkence göreyim;
ama olsun, milletim yükselsin.
Peki son bölümdeki 'bir ulusun
ancak kendine ve kendi deðerlerine
dayanarak' yaþayabileceði ifadesi
ne anlama geliyor? "Türk'ün
Türk'ten baþka dostu yoktur".
Etrafýmýz iç ve dýþ düþmanlarla çevrilidir. Bu düþmanlarla mücadele
yürütebilmek için 'bazý fedakarlýklara' katlanmamýz gerekir. Bu arada
Yunanlýlara, Ýranlýlara, Ruslara,
Bulgarlara; içeride Kürtlere,
Ermenilere, Rumlara, komünistlere,
üniversiteli gençlere, türbanlýlara…

karþý sürekli uyanýk kalmamýz
gerekir. Sayýlanlar biz deðilmiþiz
gibi…

Milliyetçilik masum bir
duygu deðil

Seçimler yaklaþtýkça milliyetçilik
yarýþýna giren her siyasi parti lideri
bize milliyetçiliðin doðal ve iyi bir
þey olduðunu anlatýp duruyor.
Gerçekte ise ulus-devletlerin ortaya
çýkýþýyla birlikte doðup geliþen milliyetçilik egemen sýnýflarýn her gün
yeniden ürettikleri gerici bir ideolojidir. Toplumdaki sýnýf farklarýnýn ve
eþitsizliðin üzerini örten bir yorgandýr. Bu sayede biz dünyada
çeþitli egemen sýnýflarýn deðil, uluslarýn birbirleriyle rekabet halinde
olduðuna inandýrýlmaya çalýþýlýrýz.
Ama milliyetçiliðin bundan öte
sonuçlarý da vardýr. Milliyetçilik
nihayetinde kendi aþýrý uçlarýný da
yaratýr. Irkçýlýða varan milliyetçilik,
Türkiye'de örneðin, kanlý bir sokak
örgütlenmesi olan faþist MHP gibi
partiler yaratýr. Ya da Hrant Dink'in
öldürülmesinde baðlantýsý açýða
çýkan BBP gibi faþist partileri.
Elbette her milliyetçi ayný derecede
milliyetçi deðildir. TKP'nin milliyetçiliðiyle MHP'nin milliyetçiliði

ayný deðildir, ama ayný kefeye konulabilir. Çünkü terazinin kendi konulduðu kefesinde MHP milliyetçiliðinin
aðýr çekmesine neden olur. Milliyetçi
sularda atýlan her kulaç gerçekte
has milliyetçiler olan faþistlerin
gölüne su taþýr.
CHP lideri Baykal'ýn giderek
MHP'lileþen milliyetçi söylemine
raðmen tabanýndaki sýradan sosyal
demokratlarýn milliyetçiliði Bahçeli
ile ayný deðildir. Ama sonuçta faþizmi güçlendirir.

"Hepimiz Ermeniyiz"
sloganý

Cenazede atýlan bu slogan korkuya
kapýlan Ermenilerle dayanýþmaya ve
halklarýn kardeþliðine yapýlan bir
vurguyu ifade ediyordu. Ama milliyetçiler, ýrkçýlar ve faþistler bundan
çok rahatsýz oldu. Çünkü 90 yýldýr
anlatýlan yalanlar 200 bin kiþi
tarafýndan suratlarýna çarpýlmýþtý.
Ancak hemen karþý saldýrýya
geçmekte gecikmediler. Günlerdir
medyada insaný kusturacak kadar
fazla milliyetçilik pompalanýyor.
Bizim bakmamýz gereken yer ise her
türden bütün milliyetçinin ezberini
bozan devasa cenaze törenindeki
birlik.

Demokrasi, daha fazla demokrasi!

En güvenilir kurum
Halk arasýnda yapýlan anketlerde ordunun hep en güvenilir kurum
olduðu sonucu çýkar. Ama son dönemin çete davalarýnýn altýndan sürekli
ordu mensuplarý çýkýyor.
Hrant Dink cinayetinde de bayrak önünde katille fotoðraf çektirenlerden
ikisi ordu mensubu. Bakalým Genelkurmay Baþkaný bu iki jandarma için
de “yakýnýmdýr” diyecek mi?

Türkiye'de kimler nasýl bir
demokrasi istiyor? Açýk ki
kemalist bürokrasi ve
þakþakçýlarý dýþýndaki büyük
bir çoðunluk "bu nasýl bir
demokrasi" diye soruyor.
TÜSÝAD’çý patronlar bu kalabalýðýn hemen kenarýnda þýk
giysileriyle duruyor. Yýllardýr
emekli paþalarý þirket yönetimlerine getirip, dünyevi her
türlü zevki tattýranlar, artýk bu
iþten sýkýlmýþ gözüküyor.
Yeni-liberal düzende þirketler
her þeyi kendileri için istiyor.
Dört darbeyle Koç'u dünyanýn
ilk 100 þirketi arasýna sokmayý
baþaranlar artýk pek gözde
deðiller. Patronlar rejimdeki
çatýrdamayý, üretimdeki
verim-sizliði görüyor; her an
ayaklanabilecek çoðunluða
biraz nefes alma hakký tanýyarak iktidarýný korumak is-

tiyor.
Bizim daha fazla nefes
almaya itirazýmýz yok.
Patronlar azýcýk demokratikleþmek istedi diye sokaklardan
korkup kaçacak deðiliz. Ama
biliyoruz ki bize daha fazlasý
lazým. Bu TÜSÝAD'ýn programýndaki kýrýntýlar olamaz.
Demokrasi, iþyerlerinde
çalýþanlar daha fazla söz hakký
elde ettikçe, emekçi kitleler
örgütlendikçe, zenginlerin
devleti aþaðýdakiler tarafýndan
kuþaltýldýkça yeþerecek. Her
bir kazaným küçük, sýnýrlý ve
kapitalistler tarafýndan
çizilmiþ de olsa yukarýlara týrmanabileceðimiz bir basamaktýr.
Birazcýk da nefes almak
iyidir. Kendimize geliriz. Bekçi
köpekleriyle uðraþmaz, sahiplerini yeneriz.
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rýn % 47’sinin bunu onaylamasý milliyetçiliðin karþýsýna dikildi

GÖRÜÞ
Ortak talepler uðruna

zberi bozuldu
Ýki DB: Deniz Baykal - Devlet Bahçeli
Sosyalist Enternasyonal üyesi
'sosyal demokrat' parti CHP'nin
lideri Deniz Baykal milliyetçiliðini
artýk iflah olmaz boyutlara taþýdý.
Hrant Dink cinayetinin toplumu ve
solu kutuplaþtýran sonuçlarýndan
yola çýkan herkes milliyetçilikýrkçýlýk ekseninde kendi dünya
görüþüne uygun tespitlerde bulundu, bulunmaya devam ediyor.
Irkçý bir cinayet iþlendiðinde,
üstelik bu cinayetin kurbaný
ülkenin en dramatik tarihsel sorunlarýndan birinin maðduruysa, bir
ülkenin en büyük sol partisinin liderinden beklenen nedir? Derhal
kurbaný ve onun korku içindeki
cemaatini sahiplenmektir.
Suçlularýn teþhir edilmesi, yakalanmasý ve sorumlularýn yargýlanmasý,
cinayetin arkasýndaki asýl büyük
güçlerin açýða çýkarýlmasý için, elindeki yýðýnsal ve yasal güçleri de
kullanarak, mücadele etmektir.
Çünkü sol daima ezilenden, maðdurdan yana tavýr gösterir. Tarihsel
görevi budur.
Oysa Deniz Baykal her þeyden
önce saldýrýyý bir Ermeni'ye deðil,
Türkiye'ye yapýlmýþ gibi göstermeye çalýþmýþtýr. Türkiye'nin milli
çýkarlarýnýn zedelendiðini beyan
etmiþtir. Azgýn faþistler sokaklarda
katilin beyaz beresiyle arz-ý endam
etmeye çýkmýþken, katil cezaevinde
alkýþlarla karþýlanýrken, bayrak
önünde devlet görevlileriyle hatýra
fotoðrafý çektirip 'aslaným'
olmuþken, Deniz Baykal, aðzýndan

tükürükler saçarak baðýrmakta ve
"Türk milliyetçiliðinin bu milletin
çimentosu" olduðundan dem vurmaktadýr.
En liberal köþe yazarlarý bile,
sorumluluklarýnýn farkýna varýp
301. maddenin kaldýrýlmasýný
isterken, Deniz Baykal, çok hýzlý ve
doðru biçimde katilin 301
olduðunu cenazede haykýran 200
bin insanýn karþýsýna kaya gibi dikilip katil yasa maddesini savunmaktadýr. Faþist Devlet Bahçeli
dahi katile "sefil katil" diyebilirken,
Deniz Baykal, en azýndan acýlý
Dink ailesini düþünerek, cenaze
törenine bile katýlmamýþtýr.

Faþistlerle ayný platformu
paylaþ-m
ma!
Hrant Dink ayrýlýrken gerçeklerin üstündeki örtüyü
de çekip gitti. Yýllarca TV programlarýnda o sesi duyduk: Ya sev ya terk et! Gavurlar, dönmeler, zengin
Yahudiler, Ermeni dölleri, pis Kürtler, hain Araplar...
Konuþmacý kimi zaman Bahçeli adlý Nazi , bazen
küçük Hitler Ümit Üstündað ve bazen de Hrant'ýn
katillerinin baþý Yazýcýoðlu oluyordu. Demokratik
rejimde siyaset yapan bu saygýn adamlar nasýl da
aðzýndan salyalar akarak öldürmeye hazýrlanan
katillere dönüþüveriyor.

CHP içinde hâlâ safiyane
inançlarla kalmaya devam eden
samimi sosyal demokratlar varsa,
bu insanlar Deniz Baykal'ý
devirmeli ya da liderlik sultasý
altýnda azgýn bir milliyetçiliðe
sürüklenen CHP saflarýný terk
ederek bu adamý Sosyalist
Enternasyonal'e þikâyet etmeli ve
atýlmasýný saðlamalýdýr. Aksi halde,
artýk yalnýzca isimlerinin baþ
harfleri deðil fikirleri ve söylemleri
de giderek aynýlaþan iki DB'den
birini böyle bir dönemeçte tercih
etmiþ olmanýn aðýr tarihsel sorumluluðu altýnda ezilmeye mahkûm
olacaklardýr.

Tartýþma programlarýnda vatan-millet-sakarya adlý
taþra senfonisini kusarlarken, hemen yanlarýnda bir
baþka ses yükseliyordu. Soldan gelen bir arkadaþýmýz
dönüp katiliyle tartýþýyor, tartýþýyor, tartýþmanýn
sonunda katil meþruluk zýrhýna bürünerek stüdyodan
ayrýlýyordu.
Hrant'ýn ardýndan gördük ki, tartýþma, demokrasi,
uzlaþma, örgütlenme hakký, varlýk nedeni bizzat bunlarý yok etmek olan faþist harekete tanýnamaz. Onlarla
ayný platformu paylaþmayalým, onlara hiçbir platformda söz hakký tanýmayalým.
Faþist fikirler, üç kurþun oluyor, özgürlük,
demokrasi, insanlýk adýna ne varsa alýp götürüyor.
Karanlýðýn sesi kýsýlmalý ki Hrant'ýn cenazesinde yükselen ses dört bir yanda duyulsun.

Hrant Dink'in cenazesinde sahneye çýkan güç,
hem "derin" hem sýð devleti hem medyadaki uzantýlarýný korkuya boðdu. Ýstemeden ve bilmeden
seferber etmiþ olduklarý devasa güç karþýsýnda
paniðe kapýlmýþ olduklarý, gösterdikleri tepkiden
anlaþýlýyor.
Cinayetten sonra üç gün boyunca makul ve
düzgün bir tutum alan yayýn yönetmenleri ve köþe
yazarlarý bile, cenazenin ertesinde aðýz deðiþtirip
saldýrýya geçti. Ertuðrul Özkök birden bire "Þehit
cenazelerine niye gitmiyorsunuz?" derken, Elif
Þafak'ýn eþi Eyüp Can yönetmeni olduðu Referans
gazetesindeki köþesinde patronu Aydýn Doðan'ýn
"Hop dedik!" þeklinde özetlenebilecek mektubunu
yayýnladý. Ardýndan, bunlardan cesaret alanlar
"Biz Türk'üz" diye sokaklara ve futbol tribünlerine
fýrladý. Belli ki, kulaklar çekilmiþ, emirler verilmiþ,
karþý saldýrýya ýþýk yakýlmýþtý.
Türkiye'de hem sol hem de özellikle aydýnlar
arasýnda "Bu memleket adam olmaz" karamsarlýðý
yaygýndýr. Bu kez de, cenaze yürüyüþünün
sergilediði ve kanýtladýðý muazzam muhalefet
gücüne raðmen, "Ne fark eder ki, iki hafta sonra
herkes evine dönecek, bu da unutulacak" umutsuzluðu mektuplarda, mail'lerde sohbetlerde çokça
karþýma çýktý.
Bu umutsuzluk kýsmen yürüyüþün ne kadar
sarsýcý bir önem taþýdýðýný kavrayamamaktan kaynaklanýyor. Önemli olan, üç gün içinde böylesi bir
kalabalýðýn sokaklara dökülmesi ve 200 bini
aþmasý ve memleketin çok çeþitli yerlerinde
yapýlan gösterilerle bu rakamýn daha da kabarmasý
deðil sadece. Özellikle Ýstanbul'daki gösterinin
bileþimi daha da önemli. Belki de ilk kez, her
zaman her gösteriye gelen insanlardan oluþmuyordu bu yürüyüþ. Ýlk bakýþta belliydi: dedeler,
teyzeler, çocuklar, torunlar, hayatlarýnda ilk kez
bir siyasi gösteriye katýlanlar çoðunluktaydý. Ve bu
kalabalýk, derin ve sýð devlete ve resmi ideolojiye
ve Büyükanýt'a ve milliyetçiliðe nanik yaparcasýna,
hiç çekinmeden "Hepimiz Ermeni'yiz" pankartlarý
taþýdý. Ve yol boyunca taþýdý ve tek kiþi "Ben bunu
taþýmam" demedi. O gün, Türkiye devletinin egemen ideolojisi çatladý. O gün, uygun koþullar
yaratýldýðýnda çok büyük kitlelerin egemen ideolojiye karþý çýkmaya ne kadar hazýr olduðu kanýtlandý.
Ha, evet, uygun koþullar yaratýlmazsa, elbette ki
bu kitleler evlerine dönecek, belki öfkeli ve
muhalif olmaya devam edecek, ama pasif seyirci
konumuna geri dönecek.
"Uygun koþullar" ne demek? Tam da cenaze
günü gerçekleþen koþullar demek. Sol örgütlerin
gösteriyi birbirlerine gövde gösterisi yapmak için
kullanmadýðý, eylemin amacýyla ve örgüt üyesi
olmayanlarýn talepleriyle ilgisiz sloganlarýn atýlmadýðý, gelen örgütsüz insanlarýn "Biz bu örgütler
tarafýndan kullanýlýyoruz" hissine kapýlmadýðý
koþullar demek.
Bu eylem sol partilerden herhangi birinin eylemi
olsaydý (örneðin, maalesef, geçen hazirandaki
'birarada yaþam' eylemi gibi) küçük ve etkisiz olacaktý. Bu eyleme gelenler, mevcut partilerden herhangi biri adýna deðil, ortak talepler uðruna sokaklara dökülmek, siyasete katýlmak istiyor.
Dolayýsýyla, "uygun koþullar" bir de þu demek:
Bu kitlenin (ve temsil ettiði çok daha geniþ
kitlelerin) evine dönmemesini, siyaset sahnesinde
kalmasýný istiyorsak, kendilerini rahat hissedecekleri, oluþmasýna katkýda bulunacaklarý, sekter ve
kemik olmayan yeni bir siyasi oluþum yaratmalýyýz.

Roni Margulies
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DSÝP kadýn toplantýsý
DSÝP 26-27 Ocak tarihlerinde
bir kadýn toplantýsý düzenleyerek üç baþlýk altýnda kadýnlarýn ezilmesi ve baský altýnda
tutulmasý sorunlarýný ve buna
iliþkin çözüm önerilerini tartýþtý.
Toplam 35 kiþinin katýldýðý
toplantýda ilk gündemde cinsiyetçiliðin ne olduðu ve cinsiyetçiliðe karþý nasýl mücadele
edilmesi gerektiði, ikinci gündemde kadýn hareketi içindeki
tartýþmalar, üçüncü gündemde
ise kadýnýn bugüne kadar haklarýný nasýl elde ettiði ve
kadýnýn kurtuluþunun nasýl
gerçekleþeceði tarihsel örnekleri ile birlikte tartýþýldý.

"Blair türban takan kadýnlarýn ezilmiþ, pasif
kadýnlar olduðunu söylüyor. Ama bir yandan
da bizi tehdit olarak görüyor. Evet biz bir
tehdidiz. Ama biz El Kaide içinde
radikalleþmedik. Biz bu hareket, savaþ karþýtý
hareket içinde radikalleþtik. Selma Yakup
Ýngiltere Savaþý Durdurun Koalisyonu aktivisti ve
Respect Partisi’nden seçilmiþ Belediye Meclisi üyesi

Cinsiyetçilik
nedir,
cinsiyetçiliðe
karþý nasýl
mücadele etmek
gerekir?
Funda Baysal
Cinsiyetçilik bu toplumda
kadýnlarýn ezilmesini devam
ettiren ideolojinin biçiminin
adýdýr. Aslýnda kadýnlar tarih
boyunca hep ezilmediler. Bu
son 6 bin yýldýr geçerli olan bir
durum. Üstelik, kapitalist
toplumu düþünürseniz, bizim
üzerinde duracaðýmýz dönem,
birkaç yüzyýl gibi, daha da
küçük bir zaman dilimini kapsýyor.
Kapitalist sistemde, asýl olarak
1700'lü yýllardan itibaren farklý
bir aile yapýsý oluþmaya baþladý.
Ýnsanlarýn çalýþmak üzere akýn
akýn fabrikalarýn olduðu bölgelere gelmesiyle birlikte yeni
kentler ve yeni yaþam biçimleri
ortaya çýktý. Sermaye birikiminin saðlanmasý için emek
gücüne, yeni iþçi nesillerine
ihtiyaç duyuldu. Sermaye ya bu
ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için
ayrýca ücret verecekti, ya da
bazý toplumsal yapýlarla bu
ihtiyaçlarý karþýlayacaktý. Tabii
ki daha ucuz olduðu için ikinci
yolu tercih etti.
Ama asýl mesele çocuk bakýmý,
yani yeni nesil iþçilerin yetiþtirilmesi. Kadýnýn bu çekirdek aile
içindeki yeri çocuðu doðurmak,
büyütmek, bakmak ve yeni iþçiler arasýna katmak. Kapitalizm
kadýný ev içine hapsetme eðilimine sahip, ama ayný zamanda
iþ gücüne ihtiyaç duyduðunda
kadýný evden çýkarýp iþ gücü
ordusunun içine de katabiliyor.
Fakat bütün bu süreç erkeklerle sermaye arasýndaki bir iþbirliði, bir anlaþma sonucu iþlemez.
Aslýnda bu kurgudan hem
erkek iþçiler hem de kadýn iþçi-

ler, yani çalýþanlarýn tamamý
zarar görür.
Cinsiyetçiliði yenebilmek
ancak toplumsal bir deðiþim
yaratmakla mümkündür. Büyük
toplumsal deðiþimleri yaratabilecek tek özne de iþçi sýnýfý,
iþçi sýnýfýnýn örgütlü mücadelesidir. Ama bu kesinlikle, ortada
büyük iþçi hareketi yokken, cinsiyetçiliðe karþý mücadele
etmeyeceðimiz anlamýna
gelmiyor. Aksine, bu toplumsal
dönüþümün olmasýný ve kadýnlarýn bu mücadele içinde özgürleþmesini saðlamanýn yolu, cinsiyetçiliðe karþý mücadeleyi
günlük olarak sürdürmektir.

Kadýn
hareketinde
tartýþmalar ve
teoriler
Nurdan Düvenci
Bu toplantýda Marksizm ile
feminizm arasýndaki temel

tartýþma konularýný ele alýp
incelemeye çalýþacaðýz. Aslýnda
Marksizm ve feminizmin kadýn
sorununa getirdikleri çözümler
farklý olsa da kapitalizmde
kadýnýn ezilmesinin karþýsýnda
her ikisi de ezilenin, yani
kadýnýn yanýnda saf tutuyorlar.
Feminizmin ana argümaný
dünyayý kadýnlar ve erkekler
arasýnda bir bölünmeyle açýklamasýdýr. Bu bölünmenin, kadýnlarýn ezilmesinin nedenini de,
erkeklerin kadýnlar üzerinde
egemenlik kurmakta ýsrarlý
olmasý olarak açýklar.
Feministlere göre tarih kadýnlarýn erkeklere boyun eðdiði,
deðiþmez, ataerkil yapýlarýn
devamýdýr. Kadýnlar tarihte kurban durumundadýrlar.
Feministlerin bu sonuca ulaþmasýný saðlayan en önemli teorilerden bir tanesi ataerkillik
teorisidir. Ataerkillik sadece
feministler deðil, 1970'ler ile birlikte sosyalistler tarafýndan da
çok yaygýn olarak kullanýlan bir
argüman. Oysa ataerkillik
teorisi bu maddi yapýdan kopuk
bir fikirler bütünü ortaya atar.
Dolayýsýyla ataerkillik denen ya

da kadýnýn ezilmesi denen þey
bize her türlü maddi temelden
yoksun bir fikirler bütünü
olarak anlatýlýyor. Ataerkillik
teorisinin bir baþka sorunu sabit
ve statik bir yapý ileri sürmesidir. Halbuki kadýnlar feodalizmde bambaþka biçimde
yaþýyorlardý, kapitalizmde bambaþka biçimde yaþýyorlar.
Ataerkilliði eleþtirirken göz
önünde bulundurmamýz
gereken bir baþka nokta, kapitalist sistemi bir bütün olarak
ele almamasý, yani meta üretimiyle yeniden üretim sürecini
birbirinden tamamen koparmasýdýr.
Kadýnýn ezilmesinin sorumlusu kapitalizmdir ama kapitalist sistemde kadýnlarýn
ezilmesinden dolayý kadýn ve
erkek arasýnda eþitsiz bir iliþki
vardýr.
Þiddetle birlikte bunu
düþündüðünüz zaman (dayak,
tecavüz vs), bu þiddet eylemlerinden tabii ki tek tek erkekler
sorumludur. Onun sorumluluðu
kapitalist sýnýfa ait deðildir.
Þiddete her zaman her yerde
tavýr almak gerekir.

Kadýnlar nasýl
özgürleþir?
Yýldýz Önen
Bu bölümde kadýn hareketinin
aslýnda toplumun diðer alanlarýnda verilen mücadeleye ve
edinilen kazanýmlara ne kadar
baðlý olduðunu tartýþacaðýz.
Önemli olan bu kazanýmlarýn
hangi dönemlerde nasýl bir
mücadelenin ürünü olarak elde
edildiðini görmek.
Bu dönemlerden ilki Paris
Komünü’dür. O döneme ait
fotoðraflar bile kadýn ve erkeklerin birlikte mücadele ettiðini,
kadýnlarýn mücadelenin ön
saflarýnda yer aldýðýný gösterir.
Ancak kadýnlarýn somut
kazanýmlar elde etmesi 1920'lerden sonra olur. Ancak bu
kazanýmlarýn elde edilmesi için
büyük bedeller ödenir. Özellikle
1917 Ekim Devrimi'nde kadýnlar
sadece oy hakký elde etmekle
kalmazlar, ayný zamanda
Rusya'da çamaþýr, yemek, çocuk
bakýmý gibi iþler toplumsallaþtýrýlýr. Bu, dünyanýn baþka
yerlerindeki hareketlere de
ilham kaynaðý olur. Fakat
devrimin yenilmesiyle bu haklar
geri alýnýr.
Ýkinci Dünya Savaþý ise kadýnlarýn, büyük ölçüde erkekler
savaþa gittiði için, iþ gücü
ordusuna katýldýklarý ve cinsel
olarak da özgürleþtikleri bir
dönemdir. Para kazanmaya
baþlamak kadýnýn baþka taleplerde bulunmasýna yol açar.
Ancak savaþýn bitmesiyle, kapitalizmin iþ gücü olarak kadýna
duyduðu ihtiyaç ortadan kalkar
ve yine kutsal aile hikayeleri
anlatýlýr.
1960'larda ise siyahlarýn
verdiði mücadele ve Vietnam
savaþýna karþý verilen mücadele
kadýn hareketinin de geliþmesini saðlar ve kadýnlar somut
kazanýmlar elde ederler. Cinsel
özgürlük talebi, sokaklar bizimdir kampanyasý, çalýþan kadýn
sayýsýnýn artmasý, eþit iþe eþit
ücret talebi bu döneme
damgasýný vuran taleplerdir.
Bugün ise, kadýn hareketi
henüz somut kazanýmlar elde
etmemiþ olmasýna raðmen,
içinde bulunduðumuz anti-kapitalist ve savaþ karþýtý hareket
kadýnlarýn politik olarak
önünün açýlmasý için büyük
olanaklar sunuyor. Kadýnlar
çeþitli yerlerde bu harekete
önderlik ediyor, Ýngiltere'de
Selma Yakup örneðinde olduðu
gibi bu hareket ile birlikte politize olup öne çýkýyorlar.
Tüm bu örnekler bize, ancak
toplumsal mücadelelerin parçasý
olan bir kadýn hareketinin
kazanacaðýný gösteriyor. Tabii ki
asýl büyük ve gerçek dönüþüm
toplumsal bir devrimle yani
kadýn ve erkek iþçiklerin birlikte, aþaðýdan sosyalizmi kurmasýyla mümkün olacaktýr.
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Yüzbinlerce insanýn
Hrant Dink’in
cenazesinde “hepimiz
Ermeniyiz” diye
yürümesini kabul edemeyenler hepimizin
herþeyden önce insan
olduðunu kabul
edemiyor. Bu nedenle
bize öfke duyuyorlar.
Öfkeliler ama kendi
öfkelerinde boðuluyorlar.
Önce bizim de onlar
kadar kalabalýk
olduðumuzu anlamalarý gerekir. Sonra
biz onlardan daha
güçlüyüz. Güçlüyüz
çünkü sokaða çýktýk.
Danýþtay cinayeti
cenazesinden,
Ecevit’in, Türkeþ’in
cenazelerinden daha
kalabalýktýk.
Bize dokunmasýnlar,
kafalarýna beyaz bereler giymesinler. Onlarý
daha da fena çarpabiliriz. Asýl önemlisi biz
de öfkelenebiliriz.
Ceyhun Ceylan

Sekterlik
ve sol
milliyetçilik
Sol saflarda sekterlik
yani grup çýkarcýlýðý ve
sol milliyetçilik elele
gidiyor. Birçok grup
“hepimiz Ermeniyiz”
diyemedikleri için ya
cenazeye gelmediler,
ya çok sýnýrlý geldiler.
Gelenler de israrla sessiz yürüyüþte 40 kiþilik
güçleri ile slogan
atmaya ve mümkün
olduðunca “hepimiz
Ermeniyiz” dememeye
çalýþtý. Bu “solcular”
hem sekter hem de
milliyetçi.
Berrin Tahtacý
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PROTESTOSU
Kapitalizmi yýkalým

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR
DÜNYADA
…"Mecliste kaç halk temsilcisi var?", sorusunun tek
cevabý "550" olmayacak.
Çünkü tabana yayýlmýþ
örgütlenmelerden doðan
onbinlerce meclis olacak.
Örneðin Ýstanbul'da,
benim oturduðum Þiþli'ye

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Saðlýk haktýr, satýlamaz

Hepimiz
insanýz

GSS yasalaþmayacak!
Ümraniye KEG toplandý:

Bu yasayý püskürtebiliriz!

Neo-liberalizmin en azgýn
saldýrýlardan biri olan GSS
yasa tasarýsý toplumun
yeteri kadar bilgi sahibi
olmadýðý bir konu. Bizim
yaþadýðýmýz mahalle yaklaþýk 120 bin nüfusu ile
Türkiye'nin en büyük
mahallesi (Yeni Çamlýca
Mah.). Burada tek saðlýk
ocaðý var. Bu bile burada
yaþayanlar için bir nimet.
Bizim de içinde aktif

olarak yer aldýðýmýz
mahalle derneðimiz
deðiþik siyasetlerden ve
politika ile uðraþmayan
insanlardan oluþan bir
dernek.
Güncel politik olaylar
üzerine seminerler yapýyoruz. Geçen Pazar günü
GSS hakkýnda KEG olarak
düzenleme görevi
aldýðýmýz bir bilgilendirme
toplantýsý yaptýk.

Doktor arkadaþýmýz Erol
çok güzel ve oldukça bilgilendirici bir konuþma
yaptý. Selahattin yoldaþ da
dünyadaki baþarýlý kampanyalar üzerinden örnekler
vererek bu mücadelenin
kazanýlabileceðini vurguladý.
Yaklaþýk 50 kiþi katýldý.
1,5 saat sürmesi beklenen
toplantý katýlanlarýn ilgi ve
desteðiyle 3 saat sürdü.

Özellikle neler yapýlmasý
gerektiði konusunda
herkes hemfikir oldu.
Bu konuda KEG olarak
hazýrladýðýmýz kitapçýklar
çok fazla ilgi gördü ve
adeta kapýþýldý. Ýnsanlar
yasanýn detayýný
öðrendikçe sorular arttý ve
protesto etmek-engellemek
için hemen Erol'a eylem
takvimini sordular.
Gerçekten sonuca dönük
büyük bir hareket potansiyeli var. Bu hareketi yüz
binlere dönüþtürmek
mümkün. Onlar bir avuç
biz ise milyonlarýz. Bu
yasayý püskürtebiliriz...
Özcan-B
Bilge

Akhisar GSS’ye karþý
Akhisar'da KEG'ci
arkadaþlarýn organize ettiði
Aile hekimliði ve Genel
Saðlýk Sigortasý toplantýsý
yapýldý.
Saðlýkta dönüþümün
toplumda yaratacaðý olumsuzluklarýn aktarýlmasý ile
baþlayan toplantýya, tatilini
Akhisar'da geçirmekte olan
üniversite öðrencisi
arkadaþlarýn da katkýsýyla
medikolarýn kapatýlmasý
meselesi ile devam edildi.
Akhisar'da neler yapabilirizin konuþulduðu son
bölümde ise, burada
örgütlü sendikalarý da
katarak daha geniþ olarak

duyurusunun yapýldýðý bir
toplantý örgütlemeyi, bu
arada etrafýmýzdaki
herkesle saðlýkta
dönüþümü konuþmanýn
gerekliliðini ve Ýzmir'de
yapýlacak 17 Þubat'taki
toplantýya da Akhisar'dan
iyi bir katýlýmýn saðlanmasý
konuþuldu.
Toplantýdan sonra yapýlan sohbette ise Akhisar'daki zeytin üreticilerinin
küresel ýsýnmadan etkileneceði ve buna paralel
bir çalýþma yürütülerek de
Temmuz'da yapýlacak olan
küresel ýsýnma eylemine
artý bir katýlým tartýþýldý.

Denizli

Aile hekimliðine direniþ
Ýzmir Tabip Odasý’nda
Denizli'de aile hekimliðine
geçiþ süreci ve mücadele
deneyimleri tartýþýldý.
Yaklaþýk 100 kadar saðlýk
çalýþanýnýn katýldýðý toplantýda Denizli'den gelen 4
hekim geçiþ sürecinde
yaþananlarý anlattýlar.
Denizli'de aile hekimliðinin tercih edilmemesi
için yaklaþýk 3 aylýk yo-

ðun bir çalýþma yapýldýðýný bu sayede hekimlerin
%62'sinin aile he-kimliðini
red ettiðini, hala çok sayýda bölgenin aile hekimsiz
olduðunu ancak bu
mücadelenin yeterli
olmadýðý anla-týldý.
Ýzmir'de sürecin aile
hekimliðinin tercih
edilmemesi çalýþmalarý ile
deðil, aile hekimliði uygu-

lamasýnýn baþlatýlmamasý,
saðlýk çalýþanlarýnýn bu
ikilemi yaþamadan geçiþin
durdurulmasý þeklinde bir
çalýþmayla devam edilmesi
gerektiði ve geniþ katý-lýmlý
eylemler ve iþ bý-rakma ile
bunun müm-kün olabileceði de vurgulandý.
Sadece hekimlere yönelik
deðil tüm saðlýk çalýþanlarýný hedefleyen bir çalýþ-

baðlý Kurtuluþ, Bozkurt
Mahallesi'nde (muhtemelen adý deðiþmiþ olacak)
bir mahalle meclisi bulunacak.
Biz, bütün mahalle sakinleri, sokak aydýnlatmasýnda kullanýlacak enerji
tasarruflu ampullerden,
sokaklarýn temizliðinde
kullanýlacak kimyasal
maddelerin seçimine;
görüntü kirliliði yaratan
yapýlarýn hangi malzemeyle yýkýlacaðýndan,
restore edilmesi gereken
tarihi binalarýn nasýl
korunacaðýna kadar her
konuda sözümüzü

söyleyebileceðimiz meclislerimizde toplanacaðýz.
Meclisimizde, örneðin,
var olan çocuk parkýmýzdaki aðaçlandýrmanýn
yetersizliðine dair tartýþtýktan sonra, aramýzdan
seçtiðimiz temsilci(ler) bu
konudaki görüþlerimizi
semt meclisine iletecek.
Eðer "Merkezi Aðaçlandýrma Teþkilatý" semtlerle
yeterince koordineli
çalýþýyorsa, sorunumuz
orada halledilecek. Deðilse
semt meclisleri üst
meclisinden seçilen temsilci konuyu düzenli yapýlan
ilçe meclisleri toplantýsýn-

da dile getirecek.
Sonunda parkýmýza, istediðimiz gibi, daha fazla
aðaç dikilmiþ olacak.
Bu süreç insana ilk bakýþta 'hiyerarþik' ya da
'bürokratik' gibi
görünebilir. Oysa, tam tersine, bize hayatýmýzýn her
alanýnda ve her an doðrudan müdahale hakký
tanýyor. Bugün nasýl
yönetiliyoruz? Beþ yýlda
bir yapýlan seçimlerde,
bize önerilmiþ partilerin
önerdiði adaylar arasýndan bazýlarýna oy veriyor
ve beþ yýl onlarýn dediklerini yapýyoruz.
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manýn daha baþarýlý
sonuçlar yaratacaðýnýn
vurgulandýðý tartýþmanýn
bir diðer önemli noktasý ise
Ýzmir'deki geçiþin durdurulmasý için merkezi olarak
(tüm illerden destekli)
müdahale edilmesi fikrinin
ilk kez bu kadar güçlü bir
þekilde dile getirilmesiydi.
Ýzmir SES bu haftadan
itibaren aile hekimliðine
geçiþi durdurabilmek için
eylem takvimini açýklayacak. Baþta saðlýk ocaklarý
olmak üzere tüm iþyerlerinde direniþi örgütlemek
üzere seferber olacak.
SES’in eylemlerine bütün
gücümüzle destek olalým.

Oysa bence sosyalist
toplumda üretimin hem
örgütlenmesi hem de
denetimi kolektif olarak
yapýlacaðý için, elde edilen
deðerin nasýl kullanýlacaðýna da kolektif olarak
karar verilecek. Gelirlerin
makam arabalarýna mý
yoksa çocuk parký aðaçlandýrmalarýna mý harcanacaðýna biz 'mahalleliler' karar vereceðiz. Böylece geçen gün görevden
alýnan sabýk Trabzon valisi
gibi görevliler altý makam
aracýnýn üzerine bir de
yeni cip almaya kalkýþamayacak.

Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye
sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmeli-dir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

sosyalist isci
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BM iklim raporu açýklandý

Rezil
oldular!

Küresel ýsýnma: Vakit yok!

23 Ocak'ta Hrant Dink'in
cenazesinde kimine göre
100 bin kimine göre 300
bin insan "Hepimiz
Ermeni'yiz" sloganýyla
yürüdüklerinde belki de
ülke tarihinin milliyetçiliðe karþý en kitlesel
"gösterisi" gerçekleþti.
Milliyetçilik kadar
darbe alan bir diðer
fikirse milliyetçiliðin
yükseldiði iddiasý oldu.
301 fetiþi gugukçular birliði, mahkeme önlerine
toparladýðý beþ on kiþi
ile gösteriler yaparken
veya bir avuç faþistin
kýþkýrtmasý ile linç giriþimleri yaþanýrken bunlara karþý net tavýr almak
yerine "milliyetçiliðin
yükseldiðini" anlatan
fikirler de nasibini aldý.
Bir çok aydýn,
yürüyüþten sonra
"Hrant'ý korumadýk,
utanýyorum" ve "bu
kadar çok olduðumuzu
bilmiyordum" açýklamalarý yaptýlar.
Yürüyüþten sonra,
faþist partiler derhal
"Hepimiz Ermeniyiz"
sloganýna saldýrdýlar.
Sloganý Türk milletine
hakaret ilan ederek ýrkçý
açýklamalarýna devam
ettiler. Kendine vatansever diyen biri vapur
kaçýrdý. Kuyruðuna
basýlmýþ kedi gibi yaygaralar kopardýlar.
Fakat, sokaða inebilecek gücü bulamadýlar
kendilerinde. Ne bayrak
provokasyonundaki gibi,
ne de Ermeni soykýrýmýný
inkâr yasasý ertesindeki
gibi gösteriler örgütleyebildiler.
Elbette bir günde ne
toplumdaki milliyetçi
fikirler temizlendi, ne de
faþistler yok oldu.
Milliyetçilerin sesi çok
ciddi olarak kýsýldý,
faþistler inlerine çekilmek zorunda kaldýlar.
Bizim, enternasyonalistlerin ise sesi artýk çok
daha gür.
4 Þubat'ta bunu bir kez
daha gördük.
Kýzýlelmacýlar, "
(Hepimiz Hrant Dink'iz)
diyenlere karþý, (Hepimiz
Türk'üz) " gösterisini
gerçekleþtirmeye
çalýþtýlar. 100 binler,
"Hepimiz Hrant Dink'iz"
diye baðýrýrken,
Kýzýlelmacýlar, Ýstiklal
Caddesi'nin kalabalýðýnda eriyen 100 kiþiyi zor
toparlayabilmiþlerdi.
Milliyetçilerden, kýzýlelmacýlardan binlerce kez
daha güçlü olduðumuzu
bir kez daha gördük!

Uzun zamandýr dikkatini
çektiðimiz küresel iklim
deðiþikliði son günlerde
medyada ve yazýlý basýnda
geniþ yer bulmaya baþladý.
Haber bültenlerinden
eðlence programlarýna
kadar bu konudaki bilirkiþiler konuk ediliyor.
Gazetelerde uzunca çevre
raporlarý yayýnlanýyor.
Geçtiðimiz günlerde gösterime giren Al Gore filmi
"Uygunsuz Gerçek" de
oldukça dikkat çekti.
Tüm bu ilginin üzerine
yayýnlanan BM'nin
Hükümetlerarasý Ýklim
Deðiþikliði Paneli'nin
raporu (IPCC) yaþanan bu
iklim deðiþikliðinin
nedeninin insan etkisi
olduðunu kanýtlamýþ oldu.
Bilindiði gibi küresel ýsýnmaya neden olan sera gazý
etkisini en fazla yaratan
þey fosil yakýt tüketimi.
Bunu hepimizden daha iyi
bilen uluslararasý büyük
þirketler ise enerji politikalarýný deðiþtirmemekte
ýsrar ediyor, hatta
hükümetlere bu konuda
baský uyguluyorlar.
Örneðin Irak Savaþý
sonunda Irak’ýn petrollerine el koyan BP, Shell gibi
uluslararasý büyük petrol
þirketleri petrole dayalý
enerji politikalarýndan
vazgeçmeyeceklerini bir
kez daha kanýtlamýþ oldular.
Þimdi tüm dikkatler
küresel ýsýnmayý görmezden gelenlere, Kyoto'yu
imzalamayanlara, suçu
ineklerin gaz çýkartmasýna
atanlara çevrildi. ExxonMobil adlý petrol þirketinin
bu rapora itiraz etmesi için
çeþitli bilim insanlarýna
yüz bin dolar teklif ettiði
ortaya çýktý. Þaþýrtýcý
olmayan ise bu þirketin
yirmi çalýþanýnýn Bush'un
danýþmanlarýndan olmasý.
Raporda eðer þimdi durumun kötü olduðunu
düþünüyorsanýz 21. yüzyýlda etkiler daha da büyük
olacak deniliyor.

Denizler yükselecek,
sýcaklýk artacak

Çok ses getiren bu rapora göre, Arktik
Okyanusu’ndaki
buzullarýn yüzyýlýn baþýna
kadar tamamen erimesi,
tropikal fýrtýnalarýn yoðunlaþmasý, deniz seviyesinde
28-43 santimetre ve sýcaklýkta 1,8 ila 4 derece artýþ
olasý tehlikeler arasýnda.

Sýcaklýðýn 1-5 derece artmasý durumunda
karþýlaþýlacak tehlikeler
þöyle;
Yýlda 300 bin kiþi küresel
ýsýnma kaynaklý hastalýklardan can verecek,
50 milyon kiþi evsiz kalacak,
dünya üzerindeki bitki ve
hayvan türlerinin yüzde
40'ý yok olacak,
550 milyon kiþi gýda
kýtlýðý yaþayacak,
açlýk her yýl fazladan 3
milyon ölüme neden olacak,
Himalayalar'daki
buzullar tamamen eriyecek.
Küresel ýsýnmayý yok
sayanlarýn açýklamalarý
küresel ýsýnmanýn gözle
görülür etkileri kadar
çarpýcý. En büyük özel jet
þirketinin patronu küresel
ýsýnmayý durdurma çalýþmalarýyla ilgili olarak:
“Baþarýya ulaþmayacak.
Eðer insanlarýn daha az
uçmasýný isterseniz, eðer
ekonomik büyümeyi
düþürürseniz, yaþam
kalitesini düþürmüþ olursunuz” diyor.

Harekete geçmeli

Davos'ta toplanan patronlarýn bile gündemine giren
küresel iklim deðiþikliðinin
son zamanlarda bu kadar
yanký uyandýrmasýna kimileri 'gelip geçici gündem,
yakýnda herkes unutur'
dese de kuraklýktan nasibini alýp yaðmur duasýna
çýkan köylüler de sebebin
küresel ýsýnma olduðunun
farkýnda.
Tüm bu geliþmeler gösteriyor ki küresel ýsýnmanýn baþlýca sorumlularý
olan ABD ve Türkiye
hükümetinin Kyoto'yu
imzalamasý, Türkiye
hükümetinin nükleer enerji
çalýþmalarýna son vermesi
için kampanyalara sesimize ses katarak devam
etmeliyiz.
Küresel Eylem Grubu
(KEG) bu konuda sorumlularý teþhir etmeye ve
toplantýlarýnda bu konuyu
tartýþmaya devam ediyor.
Uluslararasý kampanyalarla da baðlantý halinde çalýþmalar yürüten KEG
önümüzdeki dönemde bir
dizi yeni etkinlik planlýyor.
KEG toplantý ve etkinlikleri tüm çevre aktivistlerine ve küresel ýsýnma
konusunda bir þeyler yapmak isteyen herkese açýk.

Sera gazý etkisiyle her geçen gün ýsýnan dünyamýzda buzullar erimeye devam ediyor.
Örneðin geçtiðimiz aylarda Kanada açýklarýndan kopan 11 bin futbol sahasý büyüklüðünde bir buz kütlesi tespit edildi. Isýnmanýn en büyük sorumlusu ise ABD...

KEG eylem takvimi
Sempozyum:
“Saðlýkta Yýkýma Son”, 17 Þubat, Ýzmir

Küresel Isýnma
Miting (Temmuz ayý içinde)

Çernobil’in Yýldönümü:
“Ýnsan Zinciri”, 26 Nisan, Ýstanbul
Miting: “Baþka Bir Enerji Mümkün”,
28 Nisan, Ýstanbul-Kadýköy

Küresel Eylem Grubu (KEG)
her hafta cuma günü saat 19.00’da
Karakedi Kültür Merkezi’nde toplanýyor.
Adres: Ýstiklal Cad., Bekar sokak, 16/2,
Beyoðlu

G8 Karþýtý Zirve,
4-7 Haziran

Telefon: 0212 249 17 76

