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Küresel ýsýnmanýn sorumlusu
Ayþe Teyze deðil hükümetler

Kyoto’yu imzala
Dünyanýn sonu gerçekten
yaklaþýyor.
Buzullar eriyor, denizler
yükseliyor, hayvan ve bitki
türlerinin soyu tükeniyor,
balýklar sürüler halinde
ölüyor, sýcaklýk giderek
artýyor.
Mevsimler arasý fark
ortadan kalkmaya baþladý.
Karbondioksit salýnýmýnýn
%25'ini dünyaya dayatan
ABD içinden bile sesler yükseliyor artýk.
ABD'ye baþkan adayý olan
Al Gore'un filmi "Uygunsuz
Gerçek" Oscar adayý gösteriliyor.
Ama yine de Kyoto
Protokolü’nü dahi imzalamaya yanaþmayan ülkeler
var. Türkiye bunlardan biri.
Bütün dünya küresel ýsýnmaya karþý bir þeyler yapmaya hazýrlanýrken bizim
çevre, tarým ve enerji bakanlarýmýz, gözümüzün içine
baka baka "Türkiye'de
kuraklýk yok, korkmayýn"
diyor.
Oysa, örneðin Ýstanbul'daki
barajlarda sadece 230 günlük su kalmýþ.
Bafa Gölü bu yýl neredeyse
kuruma aþamasýna geldi.
Birçok gölün suyu hýzla aza-

lýyor.
Çukurova köylüsü son yýllarda hiçbir ürününü tarladan yeterli verimle alamýyor. Ve üstelik Çukurova
köylüsü televizyon ropörtajlarýnda bunu açýkça dile
getiriyor.
Ege’nin köylerinde
köylüler çaresizlikten toplu
halde yaðmur dualarýna
çýkýyor.
Kiraz aðaçlarý kýþ ortasýnda
çiçek açýyor, ayýlar kýþ
uykusuna yatamýyor.
Kuþlar sýcaklýk farklarýný
ayýrt edemedikleri için göç
etmiyor ve böylece üreme
düzenleri bozuluyor.
Küresel ýsýnma kimsenin
milliyetine, dinine, ýrkýna,
gözünün yaþýna bakmadan
herkesi silip süpürecek
güçte yýkýmlara yol açabilir.
Eðer þimdi bir þey yapmazsak çok geç olacak.
Bunu gözünü kâr hýrsý
bürümüþ patronlarýn,
onlarýn kukla sözcüsü
hükümetlerin durdurmayacaðý, durdurmak da
istemedikleri ortada. Onlara
bu adýmý attýracak yegâne
güç biziz.
Öyleyse harekete geçelim.
Bu dünya bizim.

Devrimin ilk adýmý:

Kendiliðinden
hareket
Küçük ve sekter, yani kendi
örgütünün çýkarlarýný
hareketin çýkarlarýnýn yerine
koyan sol örgütler kendiliðinden hareketlerin kitlelerin bilincinde yarattýðý devrimci
deðiþimi kavrayamaz.
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28 Nisan’da Kadýköy’deyiz
Küresel iklim deðiþimi artýk kimsenin inkar edemeyeceði bir
biçimde insanlýk için bir tehdit durumuna geldi. Kyoto anlaþmasý yetersiz olmasýna raðmen bir ilk adým olarak çok önemli.
ABD ve Türkiye çok az sayýda ülke ile birlikte bu anlaþmayý
imzalamamak için direniyor
üresel Eylem grubu 28 Nisan’da Türkiye’nin Kyoto’yu imzalamasýný talep eden bir yürüyüþ düzenliyor.

Artýk susmak yok
Hrant’ýn cenazesinin
üzerinden üç hafta geçti.
Kimileri Türkiye’yi sarsan
cenazeye katýlanlara bakýp,
“evlerine dönecekler, birkaç
gün sonra her þey unutulacak” demiþti.
Bu kez öyle olmadý.
“Hepimiz Ermeniyiz!” slo-

Sosyalist Ýþçi’nin
aylýk eki
Antikapitalist’in
Þubat sayýsý çýktý.
Satýcýnýzdan
alabilirsiniz

ganý milliyetçiliðin kalelerini
sarstý, sarsmaya devam ediyor.
Üç haftadýr milliyetçi soytarýlarýn ipliðinin pazara çýkmasýný izliyoruz. Faþist planý
bozduk, Türk milliyetçiliðinin masumiyeti giderek
kimsenin inanmadýðý bir

yalana dönüþürken, çürük
elmacýlar daðýldýlar.
Artýk susmak yok!.
“Hepimiz Ermeniyiz”
diyen bizler milliyetçiliðin
kalelerini sarsmayý baþardýk,
ama devam etmek, geride
tek bir tuðla kalmayana dek
mücadele etmek gerek.

Yaþama
hakkýmý
istiyorum
Travesti, transeksüel, gay ve
lezbiyenlerin örgütü Pembe
Hayat’ýn kurucularýndan
Ganimet ile konuþtuk.
“Transfobi ile mücadele
etmeyen herhangi bir grupla
yan yana gelmek ve bir þeyler
yapmak zor. “
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Cinayeti
örtbas
ediyorlar
Sayfa: 2
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20 yýl hapis yetmez

Resmi ideolojiye yaptýðý eleþtirilerle ve doðru
tarih yazýmýna yaptýðý
katkýlarla tanýnan yazar
Ýsmail Beþikçi hakkýnda
4.5 yýla kadar hapis
istemiyle dava açýldý.
Dava, Genelkurmay
Baþkanlýðý'nýn Ýsmail
Beþikçi'nin aylýk bir
dergide "Hayalet"
baþlýklý makalesinde
"Türklüðü aþaðýladýðý"
gerekçesiyle, 19 Ocak
2006'da yaptýðý suç
duyurusuyla ilgili olarak
açýldý.
Yaþamýnýn yaklaþýk 20
yýlýný, resmi tezlere karþý
çýktýðý için cezaevinde
geçiren Ýsmail Beþikçi,
bu yetmemiþ ki yeniden
zindana atýlmak isteniyor. Genelkurmay bir
süredir sürek avý baþlattý. Beþikçi de bu sürek
avýnýn hedeflerinden
oldu. Dava önümüzdeki
günlerde Bakýrköy
Asliye Ceza
Mahkemesi'nde
görüþülmeye baþlayacak.
ABD'li asker:

“Irak savaþý
yasadýþýydý.
Emirlere karþý
gelmekten baþka
çarem yoktu”
2003'te çürük
olmadýðýný kanýtlamak
için 800 dolarlýk bir
saðlýk testinden sonra
Amerikan Ordusu’na
katýlan teðmen Ehren
Watada savaþa karþý
sesini yükseltince ABD
Savunma Bakanlýðý'nýn
tepkisini çekti ve
Vietnam Savaþý'ndan bu
yana yargýlanan ilk
asker olarak divan-ý
harbe verildi. Watada
"yönetimin yalan üzerine kurulu hukuksuz
savaþý sürdürdüðü ve
savaþ suçu iþlendiðini"
söylediði için dört yýl
hapsi isteniyor.
Watada "Bush yönetiminin bu savaþý baþlatmak ve sürdürmek için
söylediði sayýsýz yalaný
okuduðumda þoke
oldum. Bush güvenime
ihanet ettiyse, benim de
yapmamý istediði þeyi
gözden geçirmemin
zamaný gelmiþti" diyerek
duruþuna sahip çýktý.
Irak savaþýný yasadýþý
gören askerin davasýna
tanýk olarak katýlmak
isteyen savaþ karþýtlarýnýn talebi askeri
mahkeme tarafýndan
reddedildi. Dava
ABD'de savaþ karþýtý
harekette yeni bir dalga
yarattý.

MERAKlitus
"Þu talebeler olmasa
maarifi ne güzel idare
ederdik!" diyen eðitim
aþýðý kimdir?

Cinayeti örtbas ediyorlar
Toz dumana raðmen devletin
güvenlik birimlerinin cinayetin
iþleneceðini
önceden bildikleri ve hatta
yardýmcý olduklarý açýða çýktý

orduya dayanmasý üzerine
hedefin saptýrýlmaya
çalýþýlmasýndan daha doðal
bir þey olamazdý. Katillerin
emniyet güçlerince sahiplenilmesi aslýnda adresin
neresi olduðu konusunda
yeterince açýktý.
Cinayeti tasarlayýp
gerçekleþtirenlerin her
birinin ordu ve emniyetle

yakýn iliþkiler içinde
olduðu bu toz dumana
raðmen ortaya çýktý.
MÝT'çiler, Jandarma istihbaratçýlar, terörle mücadele
müdürleri, muhbirler topu
bir birlerine atmaya
baþladýlar. Ama pisliðin
içinde hepsi var.
Devletin güvenlik
kurumlarýnýn bu cinayetin

Hrant Dink cinayetinde
bilgi kirliliði öylesine
yaratýldý ki, sorun istihbarat birimleri arasýndaki
çekiþmeye indirgendi.
Medya da bilgi kirliliðine
bu toz duman içinde
hizmet etti. Katilin
yakalanmasý, sorgulama ve
soruþturmanýn yürütülmesi ve sonrasý her þey apaçýk
ortadayken kirlenmeyle
birlikte cinayetin üzeri
sonuçlarýna gidilmeden
kapatýlmaya çalýþýlýyor.
Katilin, yakalandýktan
sonra, emniyette ve jandarmada krallar gibi karþýlanmasý, üzerindeki sim kartlarýnýn dahi bulunamamasý, el yordamý bir sorgudan geçirilmesi aslýnda olacaklarýn ilk iþaretiydi.
Soruþturmanýn zorunlu
sonuçlarýnýn emniyete ve

içinde olduðu gerçeði
yavaþ yavaþ ortaya çýktýðýnda milliyetçi cepheden
karþý saldýrýda gecikmedi.
Dolaylý ya da dolaysýz
olarak katili savunanlar,
Deniz Baykal'dan MHP'ye,
ordudan emniyete,
medyadan çetelere kadar
geniþ görünen bir kesimi
bir araya getirdi.
Soruþturmanýn bir ucu da
Büyük Birlik Partisi'ne
(BBP) uzandý. Katillerin
BBP'ye baðlý Alperen
Ocaklarý'nda tanýþtýklarý
ortaya çýktý.
Cinayetin azmettiricisi
olduðu söylenen Erhan
Tuncel hem polis hem de
jandarma muhbiri ayný
zamanda da BBP Genel
Baþkaný Muhsin
Yazýcýoðlu'nun korumasý.
Trabzon'un Pelitli
Mahallesi'nde ortaya çýkan
katiller, Türkiye'de yaratýlmaya çalýþýlan ýrkçý- kafatasçý tablonun bir
parçasýlar.
Toz dumana raðmen
devletin güvenlik birimlerinin cinayetin iþleneceðini önceden bildikleri ve
hatta yardýmcý olduklarý
açýða çýktý.
Cinayetin sorumlusu olan
o kadar çok kurum ve kiþi
var ki onlarý nasýl tanýmlanmasý gerektiðini en iyi
Orhan Pamuk söyledi:
"Hrant'ýn katilleri 301'i
savunanlardýr".

Meczup bir asker mi, normal bir albay mý?
Emekli albay Fikri
Karadað'ýn kurduðu
Kuvayý Milliye Derneði'nin
düzenlediði yemin töreni
tüm kanallara yansýdý.
Yemin töreninde masada
kuran, bayrak, silah ve
etrafýnda on, on beþ kiþi
var. Yemini ettiren emekli
albay "Kutsal Kur'an'ýmýz,
bayraðýmýz ve silahlarýmýz
üzerine! Türk anadan,
Türk babadan doðmuþ,
soyunda dönme olmayan
Türk oðlu Türküm ben.

Kuvayý Milliye'nin bir
üyesi olmaktan sonsuz
gurur duyuyorum. Bu
uðurda ölmek var;
öldürülmek var!..
Öldürmek var!" diyerek
intikam çýðlýklarý atýyor.
Danýþtay saldýrýsýyla da
gündeme gelen albay
Karadað'ýn sicili bu
intikam yeminine uygun.
Albay "Türkiye'de tespit
ettiði 13 bin 500 'hain'e
hesap sorulacaðýný"
söylüyor ve þunlarý ekliy-

ordu geçmiþte: "Mersin,
PKK ve Siyonistlerce iþgal
edildi. Mersin'de suç
iþleyenlerin yüzde 90'ý
Doðulu ve
Güneydoðulu’dur. Türk
çocuðu suç iþlemez".
Bu sözlerinin üzerine de
dernek, Mersin'de "bayrak
yürüyüþü" adý altýnda provokatif eylemlere imza
atmýþtý.
Bir asker eskisinin bu
kadar rahatça hareket
etmesi, arkasýndaki güce

duyduðu güvenden kaynaklanýyor. Öldürmek için
intikam yemini edenler
dokunulmazlýk zýrhýnýn
arkasýna sýðýnýyor. Her
türlü kontrgerilla faaliyeti,
çeteleþme bu zýrhýn arkasýna sýðýnarak zeminini
geniþletmeye çalýþýyor. Bu
zýrh delindiðinde bütün
pislikler ortaya saçýlacaktýr.
Temizlemek o zaman
kolay olur.

Þemdinli: Basit bir cinayet, basit bir mesaj
9 Kasým 2005'te
Þemdinli'de bir bomba patladý. Umut Kitapevi'ne
atýlan bombayla bir kiþi
hayatýný kaybetti.
Bombayý atanlar (bir itirafçý, iki astsubay) halk
tarafýndan yakalandý.
Bunun üzerine halkýn
üzerine ateþ açýldý ve bir
kiþi daha öldürüldü.

Her þey bütün çýplaklýðýyla ortadayken,
Genelkurmay Baþkaný
Yaþar Büyükanýt bombayý
atan astsubaylardan biri
için "kendisini tanýrým iyi
çocuktur" dedi. Bu derin
devletin bir mesajýydý.
Bunun ardýndan, devlet
içinde gizli bir örgütlenme
olduðu tespitinden yola

PANEL:
GENEL SAÐLIK SÝGORTASI
VE AÝLE HEKÝMLÝÐÝNÝN
TOPLUMA ETKÝLERÝ
17 Þubat, Cumartesi

çýkarak tutanak hazýrlayan
savcý görevden alýndý ve
meslekten men edildi.
Kamuoyu tarafýndan
dikkatle izlenen davada
mahkeme sanýklara "terör
örgütü, devletin birliðine
yönelik eylem" yerine
"bomba ve öldürme"
suçundan ceza verdi.
Yargýtay'daki dairelerin

birbirine pasladýðý davada,
Yargýtay baþsavcýlýðý
davanýn basit bir cinayet
olduðu yönündeki
görüþünde ýsrar ediyor.
Büyükanýt'ýn verdiði mesaj
Yargýtay Baþsavcýlýðý'nda
karþýlýðýný buldu. Ýyi
çocuklar birkaç yýl sonra
aramýzda ve yeni görev
yerlerinde olabilirler.

Konuþmacýlar:

Prof. Dr. Gazanfer AKSAKOÐLU (9 Eylül Üniv.Halk Saðlýðý
ABD), Dr. Erkan KAPAKLI (TTB Merkez Konsey Üyesi),
Abdüssamed BASKAK (KEG Aktivisti), Moderatör: Sedat
ÖZCAN (SES Ýzmir Þubesi Eðitim Sekreteri)
FORUM NASIL DURDURABÝLÝRÝZ?
Konak Belediyesi Kültür Merkezi, Kat: 7, Alsancak - Ýzmir
0533 - 445 34 68 - 0532 - 589 86 03 - 0555 713 06 28

Tuncay Özkan

Irkçý bir silüet
Kanal Türk, ulusalcý
televizyon kanallarýndan
birisi. Genel Yayýn
Yönetmeni de gazeteci
Tuncay Özkan. Þair
Atila Ýlhan da ölümünden önce bu kanalda
program yapýyordu.
Atila Ýlhan bir dönem
solun sevilen itibar
gören isimlerinden
birisiydi. Son yýllarda
milliyetçiliði bayrak yapmýþtý. Kanal Türk önündeki cenaze törenine
MHP Genel Baþkaný ve
Ülkü Ocaklýlar da
katýlmýþtý.
Tuncay Özkan da eski
solculardan. Kemalizmle
harmanlanmýþ her solcu
gibi o da bugün milliyetçiliðin bayraktarlýðýný yapýyor.
Eskiþehir'de Atatürkçü
Düþünce Derneði'nin
düzenlediði konferansta
"Geleceðimizi düþünelim. CHP ve MHP'ye
deðil, onlarýn savunduðu deðerlere sahip
çýkýn. Bu nedenle onlara
oy verin" diyerek durumunu ortaya koydu. Bir
siyasetçi olmadýðýný
söylemesine raðmen her
gittiði platformda
siyasetçi gibi davranan
Özkan, ýrkçýlýðýn, faþizmin iyi bir figürü olarak
karþýmýzda duruyor.

Ayrýmcýlar
yargýlanýyor

Bursa Gökkuþaðý
Derneði dernekleþme
çalýþmalarýnýn valilikçe
engellenmesi üzerine 6
Aðustos 2006'da bu
durumu protesto etmek
için yasal bir yürüyüþle
sesini duyurmak istedi.
Ancak üzerinde Bursa
Spor formasý olan bir
grup taþlý ve sözlü
saldýrýyla yürüyüþü
engellemeye çalýþmýþtý.
Bu saldýrgan grubun
sözcüsü Bursasporlu
Esnaflar Derneði
Baþkaný Fevzinur
Dündar "Böyle toplum
dýþý insanlarýn yürüyüþlerini kesinlikle
engelleyeceðiz" diyerek
tehditlerde bulunmuþtu.
Gökkuþaðý Derneði ve
Lambda Ýstanbul bunun
üzerine savcýlýða suç
duyurusunda bulunmuþlardý. Savcýlýkta
bunun üzerine Fevzinur
Dündar hakkýnda "halký
kin ve düþmanlýða
tahrik, sevk" ten
yargýlanmasýna karar
verdi.
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sosyalist isci Milliyetçilik:
Milliyetçilik
yükseliyor mu?
Aylardýr ayný hikayeyi dinliyoruz: Milliyetçilik
yükseliyor.
Dün 5-10 ülkücü faþist 2-3 sosyaliste
saldýrdýklarýnda bir yandan “linç ediliyorlardý”
diye yaygara koparak basýn ardýndan da “milliyetçilik yükseliyor” diyorlardý.
Basýnýn yaygara kopardýðý olaylar milliyetçiliðin yükseldiðini göstermiyordu ama Deniz
Baykal2ýn CHP’sinin milliyetçiliðin en derinlerine dalmasý ile birlikte gerçekten de yayýlýyor.
kemalistler “Atatürk milliyetçiliði” diyerek
önce “masum” bir milliyetçiliðe, ardýndan ise
derin birmilliyetçiliðe yuvarlanýyorlar. Dört bir
yandan pýrtlak gibi ortaya çýkan
“vatansever”katil çeteleri ortada.
Bütün bunlara raðmen 23 Ocak günü Rakel
Dink’in deyiþi ile bir milat yaþandý.
Milliyetçiliðe karþý olanlar çok büyük birt güç
olarak ortaya çýktýlar hem de milliyetçiler için
en tedirgin edici sloganla: “Hepimiz
Ermeniyiz” diyerek. Artýk hiçbir þey eskisi gibi
olamaz. Milliyetçilik artýk eskisi gibi rahat at
koþturamayacak, artýk gazeteler eskisi kolayca
“milliyetçilik yükseliyor” diyemeyecek.
Basýn’ýn bir kýsmý Hrant’ýn cenazesinin ardýndan ederhal eski havasýna girdi. bazýlarý
“Hepimiz Türküz” kampanyalarý baþlattý. Türk
solu dergisi, Atatürkçü Düþünce Derneði bir de
yürüyüþ yapmaya kalkýþtý. Bu yürüyüþe toplam
50 kiþi katýldý.
Basýnýn bu kesimine raðmen az da olsa
önemli bir kesimi ise artýk milliyetçiliðe karþý
tutum alýyor.
Þimdi asýl sorun solda ki milliyetçilikte.
Milliyetçi dalganýn týrmanýiþý hikayesi en çok
solun bir kesimini etkiliyor. Bu nedenle de bir
yandan büyümenin yolu olarak saða, milliyetçiliðe kayýyorlar, ikinci olarak ise ideolojik
temelleri onlarý en kesitme biçimde öilliyetçiliðe itiyor.
Türk solunun önemli kesimleri stalinist.
Dolayýsýyla kemalizm stalinizmden çok kolay
etkileniyor.
Soldan gelen milliyetçiliðin açýk ki en tehlikeli kesimi CHP ve Deniz Baykal.
Deniz Baykal’ý giderek Devlet Bahçeli2den
ayýretmek zorlaþýyor. CHP 301’in en keskin
savunucusu.
CHP komisyon sözcüsü “... yapýlacak virgül
deðiþikliðinin bile egemenlik hakýkýndantaviz
verme anlamýna geleceðini” söylüyor.
Ona en güzel cevabý ise Rakel Dink veriyor:
“Ben onca sene okulda Türkim doðruyým dedim.
Türk mü oldum? Kimse milletini seçmiyor.”
Sol milliyetçiliðin çýkýþlarý bazen, örneðin Ýþçi
partisi ve TKP gibi, çok kaba ve açýk olmasýna
raðmen, bazen de daha utangaç, üstü kapalý
oluyor. Örneðin özelleþtirmelere karþý “bu memleket bizim” dedikçe, düþünce özgürlüðü adýna
faþitlerle ayný platformu paylaþtýkça, Türkiye’de
ýrkçýlýk yokture dedikçe, veya “anladýysam Arap
olayým” derken, “zenciler” derken ortaya çýkýyor.
Belki de daha tehlikeli olan milliyetçilik bu ikincisi.
Açýk olan milliyetçiliðin karþýsýna geçip
mücadele edersiniz. TKP Orhan Pamuk’u açýkça
milliyetçi bir temelde eleþtiriyor. Onun milli
duygulara zarar verdiðini anlatýyor. Ama bazýlarý
Orhan Pamuk’u “edebi” olarak “eleþtiriyor”.
Onlar daha tehlikeli.
Sosyalistler için m illiyetçi olmak mümkün
deðil. Milliyetçiliðin her türüne karþý tutum
almak, teþhir etmek gerekir.

Son sürat mezara
Volkan AKYILDIRIM

Hrant’ýn cenazesinin
üzerinden üç hafta geçti.
Kimileri Türkiye’yi sarsan
cenazeye katýlanlara bakýp,
“evlerine dönecekler, birkaç
gün sonra her þey unutulacak” demiþti. Bu kez öyle
olmadý. “Hepimiz
Ermeniyiz!” sloganý milliyetçiliðin kalelerini sarstý,
sarsmaya devam ediyor.
Üç haftadýr milliyetçi soytarýlarýn ipliðinin pazara çýkmasýný izliyoruz. Faþist planý
bozduk, Türk milliyetçiliðinin masumiyeti giderek
kimsenin inanmadýðý bir
yalana dönüþürken, çürük
elmacýlar daðýldýlar.
Artýk susmak yok!. Þarkýcý
Fedon kendisine “gavur”
denmesinden duyduðu sýkýntýyý dile getirirken, oyuncu
Haluk Bilginer “Türk
toplumu, ýrkçý bir toplum.
Örneðin 'Anladýysam Arap
olayým' derken Araplara
hakaret ettiðimizi düþünüyor
muyuz?" diye soruyordu.

Milliyetçiler
güçlü mü?

Bazýlarýmýz cenazenin
ardýndan karamsarlýða
düþtü. Beyaz bereli zibidiler
ortalýkta dolaþýyordu, birkaç
yüz tribün iti hezeyanlardaydý. Ýnternet sayfalarý gözü
dönmüþ yorumlarla doldu.
Bu milliyetçiliðin yükseldiðini mi göstermekte?
84 yýldýr milliyetçi-ýrkçý zorbalýða yaslanan rejim bir
günde mi yýkýlacaktý ki?

Yüz binlerle siyasiler
arasýnda büyük bir
uçurum var.
Her türden milliyetçiliðin partisi
var, ama biz aþaðýdakilerin partisi yok!

Ama gördük ki pek zayýflarmýþ, maskelerini atýp kol kola
girmeye çalýþýyorlar. Bu milliyetçilik madem bu kadar
güçlü ve yükseliþte, hepsi
neden panikteler? Neden diþlerini çekinmeden göstermekteler? Milliyetçilik yediði
tokatla ölümcül bir krize girmiþtir. TÜSÝAD’çýlar bile
artýk onlara kemik vermek
istemiyor!

Milliyetçilikle
uzlaþmayacaðýz

“Hepimiz Ermeniyiz” diyen
bizler milliyetçiliðin kalelerini sarsmayý baþardýk, ama
devam etmek, geride tek bir
tuðla kalmayana dek
mücadele etmek gerek.
Yüz binlerle siyasiler
arasýnda büyük bir uçurum
var. Her türden milliyetçiliðin partisi var, ama biz
aþaðýdakilerin partisi yok!
Sorunumuz alçalan milliyetçiliðe, savaþa ve yeni liberalizme karþý örgütsüzlüðümüzdür. Bize kitlesel
devrimci bir parti lazým, en

baþta milliyetçiliði, her rengi
ve türüyle mahkum eden.
Açýk ki bu parti mevcut soldan çýkmayacak. Cenazenin
üçüncü haftasýnda
Halkevleri’nin web sitesi
Ermeni soykýrýmýnýn aslýnda
bir soykýrým olmadýðý, çok
taraflý bir savaþýn sonucu
olduðu resmi yalanýný savunan bir yazýya yer verebilmektedir. (bkz.
www.sendika.org, Ahmet.
Hamdi Dinler adlý þahsýn
makalesi)
TKP nihayet sokaða inmeye
karar verir, ama bakýn hangi
sloganlarý kullanarak:
“Türkiye’yi çetelerden kurtaracaðýz, memlekete sahip
çýk, yurtsever cephede
örgütlen!” Ya Bush’un
“teröre karþý savaþý”ný seçim
programý yapan ýrkçý
Baykal’a ne demeli? Ýstemez,
hepsi kalsýn.

Yeni sol geliyor!

Bize, eski, çürümüþ, rejimle
uzlaþan bir sol deðil, yeni bir
sol gerek!

Agos’un önünü süpüren
Bergamalý köylüler, Kurtlar
Vadisi’ne karþý yürüyenler. 1
Mart tezkeresini durdurup,
“Gelme Bush” diyenler.
Faþist saldýrýlara karþý direnen ve kazanan
travesti/transeksüel Pembe
Hayat aktivistleri.
Okan Bayülgen’in
Makinasý’nda küresel ýsýnmaya ve nükleer enerjiyi sloganlarla protesto eden
gençler.
Sömürülenler, ezilenler,
dýþlananlar, horlananlar,
kaybedenler…
Yerel gericilik odaklarýyla
bir arada yaþamayý deðil,
dünyayý evleri olarak kabul
eden enternasyonalistler. Ýþte
size Yeni Sol.
Hrant’ýn arkasýndan baþlattýðýmýz yürüyüþ devam edecek. Uðrayacaðýmýz bir çok
durak, yapacak çok iþimiz
var.

Önce milliyetçilikten
baþlayacaðýz.

En zenginle en yoksul
arasýnda 25 kat gelir farkýnýn
olduðu, milyonlarca kiþinin
günde 1 dolarýn altýnda
yaþadýðý Türkiye’de milliyetçi örtünün altýndan sýnýf
mücadelesi bin bir yüzüyle
fýþkýracak, dünyadaki tüm
ezilenlerle birleþmeyi baþaracak.
Biz yürüttüðümüz kampanyalar ve mücadelelerle bu
yolda yürüyoruz. Herkesi
birlikte yürümeye davet
ediyoruz.

Ya yurtseversin ya sosyalist!
Kimi solcular “Hepimiz
Ermeniyiz” sloganýný atmaktan kaçýyor. Yayýmladýklarý
her bildiri de neredeyse her
cümleye “yurtseverlik”,
“baðýmsýzlýk”, “bu memleket
bizim” diyenler, biz sizleri
çok önceden tanýyoruz.
Uluslar arasý iþçi hareketi I.
Dünya Savaþý karþýsýnda
ikiye bölündü. Memleketini
sevenler kendi egemenlerini
bu savaþta kazanmasý için
desteklediler. Onlarýn adý
Kautsky oldu, Menþevik
oldu, þu sosyal-demokrasi
dediðimiz þey bu milliyetçi
cepheden doðdu.

Birileri de memleketini
sevmeyi reddetti.
Yurtseverliði bir küfür olarak
gördü. Kendi egemenlerini
desteklemek yerine onlarý
yenmeyi görev bildi. Kimler
mi? Lenin, Bolþevikler, Rosa
Luksemburg, Troçki,
Gramsci, savaþý durdurmayý
baþaran ve devrim yapan
Rus iþçileri.
Biz ikinci yoldan yürüyoruz. Bu yol sosyalizmin
yolu. Diðer yol, milliyetçiliðin, patronlarýn yolu.
Siz yurtsever Türk solcularý,
hangi yolda yürüyorsunuz
acaba?

17 Mart

Uluslararasý savaþ karþýtý eylem. Dön evine Bush
Kadýköy’de BAK mitingi
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“Ýklim deðiþikliðini müteakiben tüm insanlýk ya

Dünyanýn sonu
Gökþen Þahin/Avi Haligua
Aile ziyaretleri hep
aynýdýr bizim ailede;
anneannenin evine gidilir,
soba sýcaðýnda akþam sohbetleri ve uykudan sonra
sabah çay kokusuna
uyanýlýr… Bu seferki biraz
farklýydý, sabah çay sesi
yerine belediyenin duyurusuna uyandým :
"Öðlen namazýný müteakiben Baðcýlar köyünde
yapýlacak yaðmur duasýna
tüm halkýmýz davetlidir…"
Bu þoku atlatmak için
Ege'nin baþka bir ilçesindeki bir arkadaþýmý aradým.
Bu yaðmur duasý çaðrýsýný
ve kuraklýðýn boyutlarýný
anlattým:
-S
Sadece bir köyde mi yaðmur duasýna çaðýrdýlar?
- O ne demek, yaðmur
duasý diyorum; düþünsene
köylünün durumunu, ürün
yok.
-O
Ondan bahsetmiyorum,
burada üç köy için yaðmur
duasý çaðrýsý yaptýlar…
Bu hikayenin gerisi
bildiðimiz sona doðru
hýzla ilerliyor. Bu ülkede
hala kuraklýk yok; yeterince suyumuz var diyenlere duyurulur …
Yukarýdaki durumu
yaþayan herhangi biri, ya
da Çukurova'da “neden bu
sene mahsul yok”
sorusuna "küresel ýsýnma
yüzünden kuraklýk var"
diye cevap veren köylü de
dünyanýn yok oluþa doðru
gittiðini hükümetlerden
çok daha iyi anlýyor.
Aslýnda artýk kimse
dünyanýn yok olmaya
doðru gittiðini ve buna en
çok da insanýn sebep
olduðunu inkar etmiyor.
Düne kadar küresel ýsýnmanýn olmadýðýný
söylemeleri için sahte bilim
kuruluþlarýna para veren
büyük þirketler bile
(Exxon-Mobil, Shell, BP)
artýk küresel ýsýnma
gerçeðinden kaçamaz
durumdalar.
Küresel ýsýnma nasýl
gerçekleþiyor?
Sýcaklýk, güneþten gelen
ýþýnlarýn yeryüzüne çarpýp
geri yansýmasý esnasýnda,
atmosferdeki sera gazý
tarafýndan tutulmasý ile
oluþur ve bu sýcaklýk dengesi dünyadaki hayatýn
devamlýlýðýný saðlar.
Dünyanýn sýcaklýk dengesini saðlayan bu sera
gazlarýnýn en önemlisi
Karbondioksit ( CO2) .
Fosil yakýtlarýn yakýlmasýy-

Düne kadar küresel
ýsýnmanýn olmadýðýný
söylemeleri için sahte
bilim kuruluþlarýna
para veren büyük
þirketler bile (ExxonMobil, Shell, BP) artýk
küresel ýsýnma
gerçeðinden kaçamaz
durumdalar.

la birlikte atmosfere salýnan karbondioksit miktarý
artar, yansýmasý gereken
güneþ ýþýnlarý da tutulur ve
sýcaklýk giderek artar.
Bu kadar basit bir nedeni
olan iklim deðiþimi
anlatýldýðýnda akýllarda
hep ayný çözüm fikri
uyanýyor: “Öyleyse CO2
salýmýný durdurursak
sorun çözülmez mi?”
Soruda bile cevabýný
verdiðimiz üzere bu
konunun çok basit ama
ayný zamanda da,
hükümetler yüzünden, çok
zor bir çözümü var. Ýklim
deðiþiminin ilk nedeni olan
CO2'i üretmekten
vazgeçersek, dünyayý geri
dönülemez noktaya gelmeden kurtarma þansýmýz
var.

Ancak hükümetlerin fosil
yakýtlara dayalý enerji politikalarý bu kolay çözümü
uygulamasý çok zor bir
hale getiriyor. Petrol için
milyonlarca insanýn katili
olan hükümetler, hele de
rezervler bu kadar
azalmýþken, petrolden
vazgeçmeyi kabul etmiyor.
Kömür lobisinin etkisi
altýnda enerji politikasý
belirleyenlerin termik
santralleri kendi kendilerine kapatacaðý gün bence
dünyanýn sonundan önce
gelmeyecek.
Gerçekten bu durum
dünyanýn sonunu getirecek
mi? Eðer bu kadar hayati
bir durum varsa neden
hükümetler bir þey yap mýyor?
Þubat ayýnýn baþýnda
Paris'te düzenlenen toplantýda açýklanan IPCC
(Hükümetlerarasý Ýklim
Deðiþikliði Paneli)
raporunda, varolan uygulamalarýn devam etmesi
halinde, 2095 yýlýna kadar,
küresel ortalama sýcaklýðýn,
1980-1999 seviyelerine
oranla 1.1°C ila 6.4° C
arasýnda artacaðý sonucuna
varýlýyor.
Bu artýþ ise daha fazla sel,
sýcak dalgasý, kuraklýk,
daha kuvvetli kasýrgalar,
buzul kütlelerinin daha
hýzlý erimesi ve deniz
seviyelerinin hýzla yükselmesi anlamýna geliyor.

Daha fazla sel, daha fazla
insanýn evsiz kalmasý ve
göç etmesi demek; daha
kurak iklimler daha fazla
insanýn aç kalmasý ve yiyecek için göç etmesi demek.
Daha fazla kasýrga, daha
fazla New Orleans

demek…
Bunun yaný sýra küresel
ýsýnma deniz seviyesindeki
25-90 cm arasýnda yükselmeyle deniz kýyýsýnda
yaþayan 100 milyonu aþkýn
insan nüfusunun yaþam
alanlarýnýn yok olmasý

Baþka bir enerji mümkün
Küresel Eylem Grubu (KEG)
aktivisti Gökþen Þahin’le
KEG hakkýnda görüþtük.
KEG'in ýsýnma kampanyasý
niye var? Þimdiye kadar bu
konuda ne gibi iþler yaptý?
Önce 3 Aralýk “Ýklim
deðiþikliðini durdurun”
küresel eylem günü ilan
edildi. Bizler o zaman
3 Aralýk Çalýþma Grubu adý
altýnda örgütlendik ve
"Ýklim deðiþikliðini durdurun, Türkiye Kyoto'yu imzala" mitingini düzenledik.
Bu mitinglere Ýstanbul'da 2
bin, Ýzmir'de bin, Ankara'da
500 kiþi katýldý ve bunlarýn
dýþýnda da birçok ilde basýn
açýklamalarý yapýldý. 4
Kasým 2006'da "Türkiye
Kyoto'yu imzala" mitingi
yaptýk.
Bu yýlki takvimimiz ise çok

daha geniþ. Önce 28
Nisan'da Kadýköy'de
"Baþka Bir Enerji Mümkün"
mitingini yapacaðýz.
Ardýndan 7 Temmuz'da
"Ýstanbul'da Küresel Ýklim
SOS'i" konseri düzenleyeceðiz. 8 Aralýk’ta ise tüm
dünya hükümetlerini üstlerine düþeni yapmalarý
konusunda uyarmak için
sokakta olacaðýz.
Bu yýl gündemimizde bu
kadar çok eylem olmasýnýn
sebebi çok açýk; bugüne
kadar ‘önce kalkýnalým
sonra çevre sorunlarýna
eðileceðiz’ diyen
hükümetlere artýk küresel
ýsýnmanýn geri dönülemez
boyutlara ulaþmak üzere
olduðunu ve þimdi Kyoto'yu
imzalamazlarsa, yok ettikleri bir dünyaya kalkýnmayý

hedeflediklerini anlatmak.

28 Nisan'da Ýstanbul'da
100 bin kiþi bir araya
gelirse bu ne anlam ifade
edecek?
Tek bir anlamý var; "biz
hükümetin enerji politikalarýný beðenmiyoruz ve
ne kömür, ne nükleer istiyoruz"u daha yüksek sesle
söylemek. Kadýköy'de 100
bin kiþiyi hedeflememizin
nedeni de, bu konuda hemfikri olan insan sayýsýnýn
hükümetin sandýðý gibi
birkaç bin deðil, çok daha
fazla olduðunu göstermek.
Ancak bu kadar çok olursak
bizden kaçacak yerleri
kalmaz…
28 Nisan'da Kadýköy'de
yapýlacak küresel ýsýnma

eylemi için neler yapmayý
planlýyorsunuz?
KEG olarak 28 Nisan’a
hazýrlanýrken, her hafta
düzenlediðimiz toplantýlarýn yanýsýra, üniversitelerde, okullarda iklim
deðiþimini anlatan ve
herkesi 28 Nisan’a çaðýran
toplantýlar yapacaðýz.
Ayrýca insanlarý enerji politikalarý konusunda bilgilendirmek için 21
Nisan'da uluslararasý
katýlýmcýlarýn da olacaðý bir
sempozyum düzenleyeceðiz. 26 Nisan'da (Çernobil'in yýldönümü) bir
insan zinciri yapacaðýz.
Zaten 28 Nisan’ý bir kampanyanýn bitimi deðil, bu
mücadelenin baþlangýç
noktalarýndan biri olarak
görüyoruz.

anlamýna geliyor. Yani
Þanghay, Bangkok,
Cakarta, Tokyo ve New
York gibi þehirlerin ve
Hollanda, Ýngiltere gibi
ülkelerin büyük kýsmý
sular altýnda kalacak!
Sizce bunlar dünyanýn
sonunun geldiðini göstermiyor mu???
Durum bu kadar vahim.
Üstelik bunun sonuçlarýný
Türkiye'de de 2006 içinde
hissetmeye baþladýk.
Batman'da ilk defa böyle
bir selin görülmesi sizce
tesadüf mü? Ya da Bafa
gölünün bu yýl kurumasý
bir rastlantý mý?
Bunlarýn hiç biri þans
eseri bu dönemde yaþanan
þeyler deðil. Dünyanýn
sonu geliyor ve
hükümetler hala yeterince
kalkýnmama koþulunu öne
sürüyor. Buna seyirci
kalmak dünyanýn yok ediliþine seyirci kalmaktýr.
Bunu engellemenin yolu
bizden geçiyor. Ancak ve
ancak sokaklarda yüz binlerce insan, gezegene karþý
iþledikleri suçlarý durdurmalarýný istediðimizi ve
mücadeleden
vazgeçmeyeceðimizi
haykýrýrsak kazanabiliriz.
Bu yüzden 28 Nisan'da
Kadýköy'de buluþmak
üzere…
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aðmur duasýna davetlidir”

gelmeden
Bu ‘bakan’lar neye bakýyor?

6

Þubat günü 'Ýklim
Deðiþikliði,
Kuraklýk ve Su
Yönetimi'
konusunu
görüþmek üzere Tarým
Bakaný Mehdi Eker, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakaný
Hilmi Güler ile Çevre ve
Orman Bakaný Osman
Pepe, "hava, su ve toprak"
olarak biraraya geldi.
Türkiye'de iklim deðiþikliði konusunu ele alan ilk
'zirve' olma özelliðini de
taþýyan bu ‘tarihi’ buluþmada, hava-su dýþýnda pek
birþey açýklanmadý.
Tarým, Çevre ve Enerji
Bakanlarý’nýn en somut
adýmý "duyarlýlýk" çaðrýsýnda bulunmak oldu.
Sermaye her zamanki gibi
kediye yüklendi; Osman
Pepe, küresel ýsýnma ve

kuraklýkla mücadelede
sorumluluðun "Ev hanýmý
Ayþe Teyze'ye düþtüðünü”
söyledi.
Kyoto Anlaþmasý'ný imzalamamýþ üç beþ ülkeden
biri olan Türkiye'nin Çevre
Bakaný sözlerine, "Toplantý,
aslýnda dünyayla eþ

zamanlý yürüdüðümüzün
bir göstergesidir" diye
devam ediyordu. Mehdi
Eker'se açýklamasýnda
"yaðýþ az ama kuraklýk
yok" demeyi uygun
gördü. Bakan: "Barajlarda
su az ama kuraklýk olmayacak, korkmayýn" diyor.

Tabii su azalmasýyla
kuraklýk arasýndaki farklarýn tartýþýlacaðý, çok
deðerli bu son yýllarýn da
harala gürele içinde kurban edileceðini bu son
zirvede öðrenmediðimizi
hatýrlamak gerekiyor.
Çevre Bakaný daha önceki
açýklamalarýnda,
Türkiye'nin 2012'de sona
erecek Kyoto'yu 2015'ten
önce imzalamayacaðýný
zaten açýklamýþtý.
Ýklim deðiþikliðine dair
hiçbir adým atmayan
hükümetin haklý olduðu
tek nokta, kömür ve nükleer santralleri kurmaktaki
ýsrarýna karþý, "Ayþe
Teyze'nin" Kyoto'nun
imzalanmasý için göstereceði inadýn gezegenin kurtuluþu için hayatî öneme
sahip olduðu...

Kyoto neden önemli?
Küresel Eylem Grubu
KEG), Türkiye
(K
Hükümeti'nden Kyoto
Anlaþmasý’ný hemen
imzalamasýný talep ediyor. KEG'in bu talebinin
altýnda Kyoto
Sözleþmesi'nin üzerinde
uzlaþýlan yegane uluslararasý belge olmasý
yatýyor.
160 ülkenin imzasýný

taþýyan Anlaþma, iklim
deðiþikliðine müdahale
için Ayþe Teyze'den*
ötesini görebilen tek yol
olan sera gazý azaltýmýný
öngördüðü için tarihi bir
anlama sahip.
Kyoto, endüstriye dayalý
kültürümüzün tüm ekosistemi altüst etmesine
karþý, ABD, Avusturalya
ve Türkiye dýþýnda

Marmara Denizi
çamur denizi oldu

hemen hemen tüm ülkeler tarafýndan imzalanmýþ
durumda. 2012'ye kadar
ufak kýsýtlamalar getiren
anlaþma, dünyanýn
bildiðimiz þekliyle varolmaya devamý için
ülkelerin birlikte çalýþmasýný saðlýyor.
(*) bkz. Küresel ýsýnma
ulusal eylem planý

Ege ve karadeniz arasýnda biyolojik
bir koridor oluþturan Marmara türlerin geçiþini de düzenliyor. Ancak
son üç yýlda kirlenme sonucu
bulanýklýk oraný %80 arttý.

28 Nisan

Bunun sonucunda karides, yengeç,
pina gibi bazý türler tamamen yok
oluyor.
Nesli giderek azalan türlerin sayýsý
da %50’yi aþmýþ durumda.

Baþka bir enerji mümkün
Kadýköy’de KEG mitingi

Þaklabanlýk, CHP ve sol
"Vallaha, kim ne derse desin, ben bir dahaki seçimlerde AKP'ye oy vermeyi düþünüyorum. Adamlar þu
anda bulabileceðimiz en reformcu parti" demiþti
Baskýn Oran, bir konferansta karþýlaþtýðýmýzda.
Baskýn Oran'ýn þeriatçý olmadýðýný belirtmem gerekmiyor herhalde.
Ayný günlerde, Ýngiltere'nin sol liberal Guardian
gazetesinin aklý baþýnda Ortadoðu editörü Ian Black,
bir yorum yazýsýnda, þaþkýnlýkla, "Ýslamcý" bir parti
elinden geldiðince reform yaparken "sosyal
demokrat" bir partinin milliyetçi þaklabanlýklar yaptýðýný anlatýyordu (yazýyý kesip saklamamýþým, "þaklabanlýk" Ýngilizce ifade edilemez herhalde, ama Black
ayný kapýya çýkan bir ifade kullanmýþtý).
Geçen hafta Amsterdam'da bir derginin yüzüncü
yýldönümünü kutlamak için düzenlenen bir etkinliðe
katýldým; konuþmacýlar arasýnda AB Türkiye Karma
Komisyonu Baþkaný Joost Lagendijk de vardý.
Lagendijk Hollanda'da Yeþil Sol Parti üyesi. "CHP'yi
kendi partim olarak düþünmem gerekir. Sosyalist
Enternasyonal'de kardeþ partiyiz. Ama önemli konularýn hemen hepsinde AKP'nin yapmaya çalýþtýklarýný
doðru buluyorum, CHP'nin söylediklerine katýlmam
ise mümkün deðil" dedi Lagendijk. Sorulduðunda,
Türkiye'de "yükselen Ýslam tehlikesi" olduðunu
düþünmediðini söyledi.
Ýlginç, deðil mi? Haydi Baskýn Oran'ý bir yana
býrakalým, ama Ýngiliz bir gazeteci ile Hollandalý bir
parlamenter Türkiye'de olup bitenleri en akýllý CHP
üyesinden daha doðru kavramýþ! Aslýnda CHP'liler de
doðruyu biliyor, ama oy kazanmak için milliyetçilik,
ýrkçýlýk yapýyorlar desek, o zaman daha da akýlsýz
olduklarýný düþünmek gerek, çünkü þu güne kadar
hiçbir kamuoyu yoklamasý milliyetçiliðin oy
kazandýrdýðýný göstermiþ deðil. Aksine, en azgýn partilerin, CHP'nin, MHP'nin, BBP'nin destek oranýnda týk
yok. Hiçbiri bir puan bile artmýþ deðil.
Oran, Black ve Lagendijk haklý: CHP gerçekten ve
onulmaz bir þekilde milliyetçi, AKP gerçekten koþullar
elverdiðince reformlar gerçekleþtirmeye çalýþýyor.
Ýþin kötüsü, solun da bazý kesimleri "irtica tehlikesini" gözden kaçýrmamak gerektiðini anlatýyor hâlâ.
Üstelik, sözünü ettiðim sol, kemalizme ve milliyetçiliðe en az CHP kadar göbekten baðlý olan TKP veya
Ýþçi Partisi deðil sadece.
Bugünkü Hürriyet gazetesine göre, "Abdullah Gül,
Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde deðiþiklik
yapýlmasý gerektiðine inandýðýný, hükümette de bu
yönde kuvvetli bir inanç olduðunu söyledi".
Bu durumda sol ne yapmalý? Þöyle mi demeli: "Bize
ne Gül'ün söylediklerinden? AKP aslýnda irticacýdýr,
bu tehlikeyi gözden kaçýrmayalým. Zaten yalan
söylüyorlar". Yoksa hükümete 301'i kaldýrmak için
arkasýnda yaygýn halk desteði olduðunu hissettirmek
amacýyla imza kampanyalarý, toplantýlar, gösteriler mi
yapmalý?
Bu hükümet iktidara geldiði günden beri reform
doðrultusunda çekingen adýmlar atýyor, üç adým attýktan sonra derin ve sýð devletten tepki gelince bir adým
geri atýyor. "Kürt sorununda devlet hata yapmýþtýr"
diyor, bir süre sonra geri basmak zorunda kalýyor. 301
konusunda da yarýn geri basmak zorunda býraktýrýlabilir.
Ben seçimlerde AKP'ye oy vermek niyetinde deðilim.
Neoliberalizmi savunan ve uygulayan bir hükümet
olduðu için deðilim. Ama olumlu adýmlar atmaya
çalýþtýðýnda, devletle itiþtiðinde, sokaklardaki kampanyalarla devlete karþý hükümeti desteklemek gerek.
Sol, din konusunu ya gömecek ve tümüyle unutacak, ya da ülke siyasetinde varlýðý bile hissedilmeyen
bir unsur olmayý sürdürecek.

Roni Margulies
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Þenol KARAKAÞ
Bütün büyük toplumsal olaylar
kendiliðinden baþlar. Toplumsal
uyanýþ, halk yýðýnlarýnýn sonunda kendi kaderleri hakkýnda
doðrudan kendilerinin karar
sahibi olmasýný saðlayan bütün
dönüþümlerin ilk adýmý kendiliðinden eylemlerdir.

Kendiliðinden

Sol edebiyatta kendiliðinden
hareketler, genellikle küçümsemeyle anýlýr. Bu edebiyata göre
kendiliðindenlik zaaflarla
doludur. Kendiliðindenlikten
kaçýnmak gerekir. Kendiliðinden
hareketler hýzla denetim altýna
alýnmalý, gerekirse eleþtirilmeli
ve sosyalist hareketin kanatlarý
altýna sokulmalýdýr.
Küçük ve sekter, yani kendi
örgütünün çýkarlarýný hareketin
çýkarlarýnýn yerine koyan sol
örgütler kendiliðinden hareketlerin kitlelerin bilincinde yarattýðý devrimci deðiþimi kavrayamaz. Kendi dýþýnda geliþen ve
gerçekten de bir dizi zaafý
barýndýran ama büyük patlamalarla cereyan eden kendiliðinden hareketlere ya burun büker
ya da tepeden bakar.
Türkiye'de, kendiliðinden patlayan eylemler arasýnda iki
eylem çok önemliydi. Birisi,
kalleþçe öldürülen Hrant Dink'in
cenazesi. Doðru, bu bir cenaze
töreniydi ama ayný zamanda
Türkiye'de cumhuriyetin kuruluþundan beri gerçekleþen en
radikal eylemlerden birisiydi de.
Hrant Dink'in öldürülmesinden
itibaren çok sayýda etken bir
araya gelerek 23 Ocak'ta yaþanan
dev cenaze törenini hazýrladý.
Kimsenin beklemediði bir durum
yaþandý. Kimsenin beklemediði
bir kalabalýk toplandý. Bir iþ
günüydü, buna raðmen
evlerinden, iþlerinden, okullarýndan, mahallelerinden kopan on
binlerce insan ayný alanda buluþtu. Agos gazetesinin önünde bir
araya geldi.
Ne töreni düzenleyenler ne
düzenleme komitesi ne Agos
ailesi ne de polis bu kadar büyük
bir kalabalýðýn toplanacaðýný
düþünebildi.
Hiçbir sol örgüt bu kadar
radikal bir slogan etrafýnda,
"Hepimiz Ermeniyiz, Hepimiz"
sloganý etrafýnda, bu sloganýn
yazýlý olduðu dövizleri taþýyarak
uzun, upuzun bir yürüyüþe on
binlerce insanýn katýlacaðýný
düþleyemedi. Süleyman Demirel
cumhuriyet tarihinin en kalabalýk
ikinci törenine tanýk olduðumuzu söylüyor. Peki bütün sol
örgütlerin beklemediði bu kitlesel güç nasýl bir araya geldi?

Öfke

Çok sayýda çaðrýcýsý vardý

“Burjuva aydýn tabakasý ve bunlarýn eleþtirisiz taklitçileri,…
kitlelerin 'eðitiminden' ukalaca
bahsettikleri zaman, genellikle
kastettikleri okullu disiplini olan,
gereksiz ayrýntýlý, kitlelerde umutsuzluk yaratan, onlara burjuva
önyargýlarý aþýlayan bir þeydir.
Kitlelerin gerçek eðitimi hiçbir
zaman onlarýn baðýmsýz siyasi ve
özellikle devrimci mücadelelerinden ayrýlmaz. Sömürü altýndaki
sýnýfý ancak mücadele eðitir. Ona
kendi gücünün çapýný gösteren,
ufkunu açan, kabiliyetlerini
geliþtiren, kafasýný açýklýða kavuþturan, iradesini iþleyen ancak
mücadeledir"
Lenin

Devrimin ilk adýmý:

Kendiliðinden
hareket

cenaze töreninin. Yürüyüþün
düzenleme komitesi, Agos ailesi,
medya, sol örgütler, insanlarýn
vicdaný, cinayetin kalleþliði ve
Hrant Dink'in saygýn kiþiliði.
Ama 23 Ocak günü yaþanan
kitlesel patlamanýn nedeni öfkeydi. Milliyetçiliðe duyulan,
ýrkçýlýða duyulan, kalleþliðe
duyulan, yalancýlýða, burjuva iki
yüzlülüðe, yoksulluða, savaþa,
sahipsiz býrakmaya duyulan
öfke, çaðrýcýlarýn toplumu etkileme gücüyle kýyaslanamayacak
kadar büyük bir kitlesel tepkinin
birleþmesine neden oldu.
Hrant Dink'in cenazesinde
yapýlan yürüyüþ büyük ölçüde
kendiliðinden bir araya gelen on
binlerce insanýn politik ve öfkeli
eylemiydi.

Esnaf eylemleri

Yakýn zamanda patlayan
kendiliðinden eyleme bir örnek
de 2001 Þubat krizine yanýt
olarak sokaklara dökülen "esnaf
eylemleri"ydi. Türkiye'de bir çok

þehirde esnaflar, iþçiler ve iþsizler
hýzla bir araya geldiler.
Jandarmalarla, polisle çatýþtýlar.
Barikatlar aþtýlar ve barikatlar
kurdular. O günlerde hükümeti
oluþturan DSP-MHP ve ANAP'ýn
parti binalarýný taþladýlar.
Baþkentin göbeðinde polis ve
jandarmanýn saldýrýlarýna karþý
taþla, sopayla direndiler.

Saf örgütsüzlük mü?

Kendiliðinden hareketlerin
küçümsenmesinin bir nedeni, bu
eylemlerin saf, örgütsüz olduðunun düþünülmesidir. Oysa bilinçsiz bir kendiliðindenlik olamaz. Hiçbir örgütsel müdahaleden yoksun bir kendiliðinden
hareket de olamaz. Bir hareketin
kendiliðinden olmasýnýn nedeni
örgütsüz ve bilinçsiz olmasý
deðil, çok sayýda bilinç ve
örgütlü müdahalenin yan yana,
birisi diðerine üstünlük kuramadan yaþamasý, çatýþmasý ve
mücadele etmesi demektir.
Hrant Dink'in öldürülmesinden
“Ne kadar küçük, baþlangýçta ne
kadar mütevazi, ne kadar önemsiz
olsa da iþçi sýnýfýnýn her hareketi
kaçýnýlmaz olarak baþlangýçtaki
hedeflerini aþmaya ve tüm eski
düzenle uzlaþmaz ve onu yýkmaya
yönelik bir güce dönüþmeye adaydýr.
Lenin
Ýþçi kitlelerini, sosyalist bir
yoldan eðitmeyi, onlara konferanslar vermek, broþürler daðýtmak
biçiminde anlýyorlar.
Fakat hayýr… Sosyalist iþçiler
okulunun bunlara ihtiyacý yoktur.
Kitleleri mücadelenin bizzat kendisi eðitir".
Rosa Lüksemburg

birkaç saat sonra, tamamen
örgütlü bir müdahaleyle Agos
Gazetesi’nden Taksim
Meydaný'na bir yürüyüþ gerçekleþti. Bu yürüyüþ sýrasýnda tek
tük, "Ýnadýna hepimiz Hrant
Dink'iz, Ýnadýna hepimiz
Ermeni'yiz" sloganlarý atýldý.
Yürüyüþ çaðrýsýný yapanlar da
sloganlarý ilk kez atanlar örgütlü
sosyalistlerdi. Ama topu topu
100 kiþiydiler.
Cenaze günü ise bütün örgütlü
sosyalistler neredeyse hareketin,
kalabalýðýn içinde eridiler. Kitle
örgütlerinin baþkanlarý, en önde
tutulmasý gereken pankart
zaman zaman kayboldu.
Yürüyüþün önünü ve arkasý
arasýnda bütün yürüyüþe hakim
olabilecek bir organizasyon
yoktu. Cenaze arabasýnýn
arkasýndan Tertip Komitesi'nin
kurmak istediði insan zinciri,
arabanýn arkasýndan yürümek
isteyen on binlerce insanýn
basýncý nedeniyle birkaç saniye
içinde yýkýldý.
"Rus devrimi deneyimi ve diðer
ülkelerin deneyimleri, þüpheye yer
býrakmayacak bir þekilde kanýtlamýþtýr ki, derin bir siyasi
bunalýmýn nesnel þartlarýnýn mevcut olduðu bir ortamda devrimin
asýl doðum yerinden görünüþte
uzak, en ufak bir çarpýþma, halkýn
duygularýndaki kabarmayý
alevlendirecek bir kývýlcým olabilir".
Tony Cliff
“Geçmiþ bütün tarihi hareketler,
...azýnlýk çýkarlarýna dönük
hareketlerdir. Ýþçi sýnýfý hareketi ise
geniþ çoðunluðun kendi bilincine
ulaþmýþ baðýmsýz hareketidir.
Marks

Öðrenmenin önemi

Kendiliðinden hareketler,
sosyalistler için en iyi okuldur.
Bu okul zaaflarýyla, yetenekleriyle, giriþkenlikleriyle bu
hareketi var eden iþçilerin, yoksullarýn, gençlerin, kadýnlarýn
siyasal uyanýþlarýnýn patlamalý
ilk adýmýdýr. On binlerce insan
bu adýmla, bu adýmý atarken
uyanýr, bu adýmý atarken gücünü
görür. Bu hareket, eksikliðin
nerede olduðunu, kimin iki
yüzlü kimin dürüst, kimin kendisinden yana kimin sýnýf düþmaný olduðunu gösterir.
Sosyalistler ise kendiliðinden
hareketin içine kuþkusuzca atlamak zorundalar. Bu hareket derslerle doludur. 23 Ocak, en
önemli dersini, milliyetçiliðin
karþýsýnda çaresiz olmadýðýmýzý
göstererek verdi. Milliyetçiliðe
bu kadar sert bir yanýt veren on
binlerce insanla ne kadar kopuk
olduðumuzun dersini aldýk.
Ýnsanlarýn koyun gibi güdülmeden burunlarýný bile kanatmayacak kadar "örgütlü bir eylemi"
gerçekleþtirebileceðini gördük.
Bu kadar büyük bir gücün Hrant
yoldaþ öldürülmeden de
harekete geçmesinin olanaklý
olduðunu gördük. Bu toplumda
büyük bir çoðunluðun, derin
devletin ne olduðunu
kavradýðýný, katillerin kim
olduðunu çoktandýr bildiðini
gördük. Ermeni Konferansý'ný
basanlara, "Hepimiz Ermeni'yiz,
Hepimiz" sloganýyla anýnda
yanýt vermenin aslýnda ne kadar
olanaklý olduðunu gördük.
Devletin temel tezine cepheden
karþý çýkan siyasal bir slogan
altýnda birleþen insanlarýn ne
kadar cesaretli olduðunu
gördük.
Bütün bir cenaze törenini
"Avrupa Birlikçi" olarak suçlayan
milliyetçi solun sol duyudan ne
kadar þiddetle kopmakta
olduðunu gördük.

"Baþlangýçta eylem
vardý"

Devrimler gerçekten, parti liderliðinin dýþýnda kendiliðinden
bir hareket olarak baþlar. Fransýz
Devrimi kendiliðinden Bastille
baskýnýyla baþlamýþtý. 1905 devrimi ise Çar ordusu ve polisi ile
papaz Gapon adlý bir ajanýn
önderlik ettiði iþçi kitleleri,
erkekler, kadýnlar ve çocuklar
arasýndaki kanlý bir çatýþmayla
baþlamýþtý. O iþçiler, bir sosyalist
siyaset tarafýndan örgütlenmemiþlerdi. Þubat 1917'de ise
iþçiler tekrar kendiliðinden bir
biçimde ayaða kalktýlar. Hiçbir
tarihçi, Þubat devrimine önderlik
eden bir partiden söz edemez.
(Tony Cliff, Rosa Luksemburg, Z
Yayýnlarý, sf 55)
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Aylýk dergi
yapsanýz
Sosyalist Ýþçi’nin eki
Antikapitalist’i ilgi ile izliyorum.
Bence Sosyalist Ýþçi’den
çok daha zengin bir içeriðe
sahip ve daha renkli.
Antikapitalist’i aylýk bir
dergi yapsanýz bence daha
iyi olur.
Celal Altan

Cesaret
veriyorsunuz
Sosyalist Ýþçi en baþtan
beri eþcinsellerin ve
transseksüellerin yanýnda
yer alýyor. Doðrusu baþka
bir sosyalist yayýnda böyle
bir tutumu bugüne kadar
görmedik.
Oysa sosyalistler aslýnda
ezilenlerin yanýnd ayer
alýrlar. Yoksa eþcinseller,
transseksüeller ezilmiyor
mu?
Siz ayný zamanda bu
sorunu tartýþýyorsunuz.
Geçenlerde bir toplantýnýza
katýlmýþtým. Bursa’da da
Gökkuþaðýnýn yanýnda yer
aldýðýnýzý o toplantýda
öðrendim. Bütün bunlarla
bize cesaret veriyorsunuz.
F.U.

Ben hala
Ermeniyim
Hrant Dink’in
öldürülmesinden bu yana
3 hafta geçti. Faþistler
kuduruyor. Kafalarýna
beyaz bere geçirmiþ az
sayýda faþist sözüm ona
korku salmaya çalýþýyor.
Basýn ise gene eski
havasýnda. Sanki Hrant’ýn
cenazesinde o muazzam
güç ortaya çýkmamýþ gibi
“milliyetçilik gene týrmanýyor” anlatýyorlar.

Ama asýl önemlisi bazý
solcular, solda olduklarýný
söyleyen gazeteciler de bu
havaya katýlýyorlar.
Onlar da “milliyetçilik
yükseliyor” teranesine
kapýldýlar.
Oysa biz Hrant’ýn
cenazesinde ne denli
güçlüolduðumuzu gösterdik. Hürriyet’in anketinde
“hepimiz Ermeniyiz” sloganýný doðru bulanlar
yüzde 47 çýktý. Þimdi bu
yüzde 47 buhar mý oldu.
Uçtu gitti mi? Hayýr.
yerinde duruyor.
Sokaklardaaan baiýna
beyaz bere giymiþ ülkücü
katil adaylarý yok olun
caya kadar “ben
Ermeniyim.”
Ceyhun Can

Vatansever
katiller
Bir grup vatanseverin
silah üzerine yaðtýðýu
yemin gazetelerde yayýnlandý. Ýðrenç.
Bu adamlar toplanmýþ
silah üzerine öldürme
yemini ediyorlar.
Kendilerine de “vatansever” diyorlarmýþ.
Bir baþka “vatansever”de
Danýþtay cinayetini iþledi.
Bir baþka “vatansever”
grubun üzerinden de
baþbakana suikast planlarý
çýktý.
Kuvay-ý Milliyecilik
bugünlerde vatansever
katillik haline geldi.
Deniz Baykal ise utanmadan “kafatasçýlýðý býrak”
diyor. Hangi hakla?
Bu CHP’liler nasýl hala bu
adama tahammül edebiliyor. nasýl hala bu adamý ve
CHP’nin baþýna çöreklenmiþ hizibini tasfiye
edemediler?
Deniz Baykal CHP’nin
baþýnda durdukça, CHP’ye
verilecek her oy MHP’ye
gidecvektir.
Sadýk Doðan

Praksis’e özür!
Sosyalist Ýþçi gazetesinin 269. sayýsýnda Tuna Öztürk
imzasýyla “Dikkat virüs var!” baþlýklý bir yazý yayýnlandý.
Bu yazý Ýzmir’de bir grup genç arkadaþýn kolektif çalýþmasý sonucu çýkardýklarý Praksis adlý dergiden
kýsaltýlarak alýnmýþtýr.
Ancak gazetemize henüz yeni yazý yazmaya baþlayan
arkadaþýmýz yazýnýn kaynaðýný belirtme ihtiyacý duymamýþtýr. Biz Praksis dergisini ve emekçilerini kardeþ
olarak görmekteyiz. Bu yanlýþlýktan dolayý genç Praksisçi
arkadaþlarýmýzdan Sosyalist Ýþçi yayýn kurulu adýna özür
dileriz

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR
DÜNYADA
...”Dünyanýn nüfusu
kaç?”, sorusunun tek cevabý “6.5 milyar!” olmayacak. Çünkü bu soru yalnýzca antroposentrik
(insan merkezli) bir bakýþ
açýsýna sahip.
Oysa dünya üzerinde

pek çok canlý türü yaþýyor.
Örneðin koalalar, birbirlerine ayný soruyu sorsalardý, yine “6.5 milyar”
cevabýný mý vereceklerdi?
Pandalar kendi aralarýnda
“Yahu birader,
yeryüzünde kala kala bin
600 kiþi kaldýk. Ne olacak
bu iþin sonu?” diye mi
tartýþýyor?
Ýnsan faaliyeti son 300400 yýlda, yani kapitalist
sistemin yerleþmesinden
bu yana, kendisi dýþýndaki
canlý türlerine hiç özen
göstermiyor.
Örneðin, mobilya ya da
kaðýt yapýmý için bir
orman kesildiðinde neler

Yaþama hakkýmý istiyorum
Travesti, transeksüel,
gay ve lezbiyenlerin
örgütü Pembe Hayat’ýn
kurucularýndan Ganimet
ile konuþtuk.
SÝ: Dövizlerinizde
“Travesti Cinayetleri
Politiktir” yazýyor.
Neden?
Ganimet: Hakim olan
“Benim ülkemde transeksüel, travesti yoktur”
fikri. Varlýðý reddedilen
insanlara uygulanan þiddet de buna paralel
olarak ciddiye alýnmýyor.
Satýr ve býçaklarla bize
saldýran çeteler bilinmesine raðmen hala özgürlerse saldýran sadece
çeteler deðildir. Polisten
savcýlýða kadar ayný
tutumlarý gören bizler
için bu cinayetler politiktir.
Aile kurumunun bu
baskýdaki etkisi ne?
Ben doðunca annemler
gurur duymuþ. Ama ben
kendimi bildiðimden beri
kadýným. Bunu kabul
edemediler. Yok sayýlmaya baþlandýðým yer
ailemdi. Yapýlan ilk þey
tedavi ettirmek olur bu
durumlarda. Ýðnelerse
vücudu daha çok
tüylendirmekten baþka
iþe yaramaz.
Eryaman saldýrýlarýný
anlatýr mýsýn?
Eryaman’da baþlamadý.
Dikmen ve Ülker’de
yaþananlarýn tekrarýydý.
Hep göçe zorlandýk. Çifte
bir zorlamayla karþý
karþýyayýz. Seks iþçiliði
travestiler için bir zorunluluktur ve mücadelemizin ana konularýndan
biridir.
Çalýþtýðýmýz ve
yaþadýðýmýz yerlerden
hep bir þiddet görerek
sürüldük. Son dönemde,
devlet ilk defa bizi ciddiye almaya baþladý.
BARO, medya, hatta
kadýn örgütleri tarafýndan ilk defa görünür
olduk. AB süreci körleri
görmeye zorluyor. Daha
önce sadece elimde
býçaðým varken gördü
beni medya. Þiddet seven
insanlarmýþýz gibi lanse
edildik. Oysa yaþanan
þudur: Travestiler çok
þiddet gördüklerinden ve
kendilerini korumak için
oluyor? Bir kez o ormanda
yaþayan çok sayýda hayvan yuvasýný, doðal yaþam
alanýný kaybediyor.
Aðaçlarda yaþayan
kurtçuklar yok olduðu için
onlarla beslenen kuþlar aç
kalýyor ve orman bölgesini
terk etmek zorunda kalýyor.
Kuþlarla karnýný doyuran
baþka yýrtýcýlar da kaçýyor.
Böylece hiç hesaba katmadýðýmýz böceklerle
baþlayan beslenme zinciri
kopuyor. Yüzlerce hayvan
türü yerinden yurdundan
oluyor.
Tabii sorun bununla
sýnýrlý deðil. Aðaç

Transfobi ile
mücadele etmeyen
herhangi bir grupla yan yana
gelmek ve bir
þeyler yapmak zor.

þiddete baþvurmak
zorunda kaldýklarýndan
bu hayatýn bir parçasý
haline geliyor.
Eryaman olaylarýna
dönersek, yaþanan
soykýrýmdý. Evlerimize
saldýrýldý. Tecavüz edildi.
Eþyalarýmýz daðýtýldý ve
paylaþýldý. Satýr, býçak ve
silahlarla saldýrdýlar. 30
arkadaþýmýzýn evi çok
ucuza satýldý.
Arabalarýmýz parçalandý.
Vücudunda býçak darbesi
olmayan arkadaþýmýz
yok. Bunlar üzerine tam
altý kez basýn açýklamasý
ve yürüyüþ yaptýk. Ama
medya bizden magazinel
ve sansasyonel olaylar
anlatmamýzý, görüntüler
vermemizi istedi.
Eryaman’dan sonra
nasýl bir süreç yaþandý?
Þehrin içine kaçtýk. Ama
deðiþen birþey yok.
Baðlar Caddesi’nde,
Hoþdere’de can güvenliðimiz yok. Saldýranlar
polisle iþbirliði içinde.
Trafik polislerinden bile
korkuyoruz biz.
Avukatlarýmýzla dalga
geçiliyor.
Travestilere uygulanan
þiddet en az duyarlýlýk
toplayaný. Kadýnlýðýmý
yaþatmadý bana bu
toplum. Çocukluðumda
aç kedi görsem aðlardým.
Bütün paramý arkadaþlarýmla paylaþýrdým. Þimdi,
býçaklandýkça þiddeti
uygulamayý da öðrendik.
Nasýl örgütlendiniz?
Eryaman olaylarýndan
sonra örgütlenmeye
baþladýk. Ýki kiþiydik ve
þunu dedik: Artýk göç etme-y
ye-cce-ð
ðiz! Diðerlerini
birþey yapmaya ikna
etmek kolay olmadý. Biz
gece yaþýyoruz.
Örgütlenmek için ise
fedakarlýklar yaparak
Pembe Hayat’ý açmak
kesilmesinde en büyük
sorunu doðal olarak
aðaçlar yaþýyor. Onlar
kesildiðinde bizim de
nefesimiz kesiliyor.
Bilindiði gibi aðaçlar yaðmur çeker. Aðaç yokluðunda yaðmur da yok
olur. Yani barajlar kurur,
yýkanacak su bulamayýz.
Erozyonun temel önleyicisi aðaçlardýr. Onlar
topraðý tutmazsa kimse
tutamaz. Dolayýsýyla verimli topraklarý kaybederiz. Bu toprak ve su kaybý
tarýmý etkiler.
Yiyeceklerimiz kýsýtlanýr.
Domates pahalanýr. Biber
kalmaz.

gerekiyor. Korkarak açýyorum burayý.
Çoðumuz ekonomik
olarak bitmiþiz. Pembe
Hayat’a ve basýn açýklamalarýna gelmek kolay
deðil. Dolmuþa binemeyiz. Taksiye binmek
zorundayýz. Kamusal
alanlardan dýþlanarak
yaþarken bulduðumuz
alternatifler maddi olarak
zorluyor. Yüksel
Caddesi’ndeki mumlu
eylemlere bile çok zor
geliyoruz. Basýn açýklamasý yazmak, internet
olanaklarýný kullanmak
kolay deðil. Ama herþeye
raðmen örgütleniyoruz.
Geçenlerde bir arkadaþýmýza saldýrdýlar. Dört kiþi
ceset torbalarý, þok aletleri, sallamalar ve satýrlarla saldýrdý. Öldü sanýp
kaçmýþlar. Biz de suç
duyurusunda bulunduk.
Suçlular yakalandý ve bu
sefer onlar arkadaþýmýzdan þikayetçi oldular.
Nerdeyse arkadaþýmýzý
içeri atacaklardý. Nasýl
bir hukuk bu? Biz
neresin-deyiz bu
hukukun?
Arkadaþlarýmýz
öldürülüyor. Emniyete
gidiyoruz ve nerdeyse
arkadaþlarýmýzý bizim
öldürdüðümüzü
düþünüyorlar. Sonra da
dosyalar kapanýyor.
Örgütlenmeyle
olanaklarýmýz geliþti.
Örgütlü diðer hareketlerle iliþki kurduk. Bu bize
güç veriyor. Toplumda
herkes homofobi ve
transfobi ile büyütülüyor.
Ben bu toplumda yaþama
hakkýmý istiyorum.
Politik gruplarda da
transfobi var. Oysa
“Benim özgürlüðüm seni
de özgürleþtirecek.”
Irkçýlýkla, homofobi ve
transfobi arasýnda çok
güçlü bir bað var. Homofobik ve transfobik cinayetlerin ýrkçý cinayetlerden aslýnda çok farký
yok. Tabii ki yan yana
gelmek gerekir. Ama
politik örgütlere karþý
sahip olunan tereddütler
güçlü ve gerçek.
Transfobi ile mücadele
etmeyen herhangi bir
grupla yan yana gelmek
ve bir þeyler yapmak zor.
Kendimiz dýþýndaki canlýlarý düþünmek aslýnda
bir yandan dünyanýn
doðal dengesini düþünmek anlamýna gelmiyor
mu? Örneðin okyanuslarda yapýlan nükleer denemeler planktonlardan
balinalara kadar pek çok
deniz canlýsýnýn yok
olmasýna yol açýyor.
Nükleer denemelere karþý
çýkarken onlarý da hesaba
katmalýyýz.
Bence baþka bir dünyada, iþte bu yüzden,
“Dünyanýn nüfusu kaç?”,
sorusuna cevap verirken,
takkeyi önümüze koyup
iki kez düþüneceðiz.
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye
sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet 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
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El Aksa'ya dokunmayýn

Filistin'e özgürlük
ABD Filistin üzerindeki
baskýsýna devam ediyor.
Ýsrail Filistin halkýný
kýþkýrtmayý sürdürüyor.
Geçtiðimiz haftalarda
Filistinli iki ana parti,
Hamas ve El fetih arasýnda
kanlý bir çatýþma yaþandý.
100 kiþi öldü. Bu çatýþmanýn temelinde ABD ve
Ýsrail'in Filistin'de demokratik yollardan seçilen
Hamas'a karþý ambargo
uygulamasý ve El Fetih'i
desteklemesi yatýyor.
Ýsrail ve "uygar batý"
Hamas'a tam bir ekonomik
ambargo uygulayarak iç
savaþý körüklediler.
Hamas'ýn gücünün azalmasýný, iktidarý El Fetih'le
paylaþmasýný istiyorlar.
"Demokrasi, demokrasi!"
çýðlýklarý atan "batý"nýn
demokrasiye ne kadar
inandýðý, Filistin halkýnýn
özgür iradesini ne kadar
çabuk gözardý etmesinden
anlaþýlýyor.

Ýkiyüzlülük

Ýsrail, Hamas'ýn Ýsrail'i
tanýmasýný, þiddetten
vazgeçmesini talep ediyor.
Bu da sahtekar bir durum.
2006 yýlýnda Ýsrail 660
Filistinliyi öldürdü. 2005
yýlýndan itibaren Filistin
tarafýndan öldürülen Ýsrailli asker sayýsý ise 17.
Hamas iç savaþýn yarattýðý toplumsal ortama

direnemedi ve hem ambargoyu kýrmak, hem de iç
savaþa son verilmesi için El
Fetih'le görüþmeye baþladý.
Hamas ile El Fetih Suudi
Arabistan'ýn gözcülüðünde
uzlaþma sürecine girdiler.
Anlaþmaya göre, Ýsrail'le
daha önce yapýlan anlaþmalara "saygý" gösterilmesi
taahhüt edildi. Ayrýca 7
bakanlýðýn Hamas'a, 6
bakanlýðýn El Fetih'e ve 4
bakanlýðýn diðer siyasi
oluþumlara verilmesi
konusunda uzlaþýlmýþtý.
Þimdi Mahmut Abbas
önümüzdeki hafta
Haniye'yi yeniden
hükümet kurmakla
görevlendireceðini açýkladý.
Filistin'de liderlerin
görüþmeleri sýrasýnda
Ýsrail'le daha önce yapýlan
anlaþmalara "saygý" göster-

ilmesi talebi tümüyle
saçma. Anlaþmalara her
hangi bir saygý göstermeyen, Filistin halkýna
sürekli saldýran esas güç
Ýsrail.
Ýsrail son olarak

Ýsrail Müslümanlar
açýsýndan kutsal
olan Mescid-ii
Aksa'nýn hemen
yanýnda, Magrip
kapýsýndaki tarihi
tepeyi yýkmaya
baþladý. Bu, caminin
yýkýlmasýna neden
olabilir

Müslümanlar açýsýndan
kutsal olan Mescid-ii
Aksa'nýn hemen yanýnda,
Magrip kapýsýndaki tarihi
tepeyi yýkmaya baþladý.
Bu, caminin yýkýlmasýna
neden olabilir. Ýsrail'in bu

gözü dönmüþ tahrik dolu
"inþaat" iþlerini protesto
eden Filistinlilere yine
Ýsrail polislerince saldýrýldý.
Ýsrail baþbakaný ise inþaat
sürecinin camiye bir zarar
vermeyeceðini söyledikten
hemen sonra bölgeye 2 bin
Ýsrail polisi yerleþtirildi.
ABD ve Ýsrail
Ortadoðu'da gerginlik
yaratmaya devam ediyor.
Ortadoðu'da en sancýlý, en
uzun süredir iþgal edilen
ülke Filistin. El fetih liderleri ise yýllardýr verdikleri
mücadeleyi unutmuþa benziyor. Filistin devlet
Baþkaný Mahmud Abbas
ise sýrtýný ne yazýk ki
ABD'ye yaslamýþ durumda. 19 Þubat'ta ABD
Dýþiþleri Bakaný
Condoleezza Rice ve Ýsrail
Baþbakaný Ehud Olmert'le
düzenlenecek üçlü zirvenin Ortadoðu ve
Filistin'de barýþ yolunda
kesin bir çözüm üreteceðini iddia ediyor.
Ýsrail baþbakaný
Olmert'in, Filistin içinde
yaþanan anlaþmaya, "Ýsrail
anlaþmayý ne reddediyor,
ne kabul ediyor" diyerek,
Filistin'i ayný tehlikenin
beklediðini bir kez daha
gösteriyor.
Filistinliler ABD ve
Ýsrail'e asla güvenemezler.
Filistinlilerin güvenebileceði tek þey, Ýntifadadýr.

Irak halký yalnýz deðildir
Bush Senato’dan 745 milyar dolarlýk savaþ bütçesi
talep etti. Bu Bush'un
saldýrganlýða devam edeceðinin açýk kanýtý. Bütçe
istenirken, paranýn Irak ve
Afganistan gibi ülkelerde
genel güvenlik ve savunma kalemlerinde kullanýlacaðý açýklandý.
Türkiye bütçesinin üç
katýný iþgali sürdürmek
için kullanmaya kararlý
olan ABD Irak'ta tam bir
yýkým yaratýyor.
Bugünlerde bu yýkýma bir
yenisini eklemek için yeni
planlarýný uygulamaya
baþladýlar.

ABD ordusu Baðdat'ta
büyük bir saldýrýya hazýrlanýyor. Hedef Þii direniþi.
Direniþin lideri Sadr uzun
bir süredir en büyük
terörist olarak suçlanýyor.
Condelliza Rice "Ýran'a
saldýrmayý düþünmüyoruz" açýklamasýný yapsa
da, ABD’nin Ýran'a saldýrmak için Irak'ta iç çatýþma
ve gerilimi týrmandýrmaya
çalýþtýðý çok açýk.
Biliyoruz ki Bush'un bu
saldýrýsý da püskürtülecek.
Bush bir kez daha maðlup
olacak. Ama bunun bedeli
Irak halký için aðýr olacak.
Bush'un Irak baþarýlarý

çok açýk. Ýþgalin kanlý her
adýmý, Bush'un maðlubiyetini hýzlandýrýyor.
Irak'tan gelen her bilgi
ABD açýsýndan Irak'ýn
nasýl bir bataklýða
dönüþtüðünü gösteriyor.
Son haberler, Irak'ýn
yeniden inþasý için ayrýlan
fonlarý yönetmekle görevli
3 ABD'li subayla 2 sivil,
ihaleleri belirli bir þirkete
verme karþýlýðýnda rüþvet
almakla suçlandý. Ýþte
Bush'un Irak baþarýlarý:
Rüþvet! Katliam! Savaþ
suçlarý! Ýnsanlýk suçlarý!
Hastaneleri bombalamak!
Ýnsanlara iþkence yapmak!

Kanla sula
aþkýný!
Bir pýrlanta reklamý var
televizyonlarda son günlerde. "Þu kadarcýk
þey"in aþký anlatmaya
yeteceði söyleniyor
reklamda. "Þu kadarcýk
þey" dediði pýrlanta
elbette.
Sevginin metalarla ve o
metalarýn deðeriyle
ifade ediliyor olmasýnýn
saçmalýðýna deðinmeye
bile gerek yok. Bir
dükkana gir, ufacýk
fýçýcýk içi dolu sevgicik
bir pýrlantaya ülkedeki
asgari ücretin beþ katý
parayý ver. Senden ala
sevdicek yok þu dünyada!
Dünyadaki elmaslarýn
%80'ine yakýnýn çatýþma
bölgelerinden geldiði
tahmin ediliyor. "Kanlý
Elmas" filmindeki gibi,
çocuk askerlerin kullanýldýðý, elmas ticareti
ile finanse edilen ve
tekellerin çýkarlarý
üzerinden þekillenen bu
çatýþmalar, pýrlantanýn
hiç de saf bir "sembol"
olmadýðýný anlatýyor.
Bu yazýyý yazarken,
Google'a girip "pýrlanta"
diye arama yaptým.
Sponsor linklerde
"Elmaslarýn %99'u kanlý
deðildir" yazan bir link
görülüyor. Kanlý Elmas
filminin etkisine karþý
belli ki elmas üreticileri
bir "karþý bilgi sitesi"
hazýrlamýþlar. Reklam
linki Türkçe olan ama
kendisi ingilizce olan sitede, örneðin 5 milyon
insanýn Hindistan'da
elmas parlatma sektöründe çalýþtýðý ile
övünülüyor. Ama
nedense çoðunun
güvencesiz ve ucuz
saatler boyu çalýþtýðý,
gelirlerinin günde 1
dolar seviyesinde
olduðu ve hatta çoðunun
çocuk olduðu anlatýlmýyor!
Elmaslarýn çoðu kanlarla sulanan Afrika'dan
geliyor, ucuz, güvencesiz ve çocuk iþçi emeði
ile Hindistan'da parlýyor,
en çok da Avrupa ve
Amerika pazarýnda "þu
kadarcýk þey" olarak
satýlýyor.
Kapitalizm öyle bir sistem ki, "þu kadarcýk
þey"e bile kan, ölüm ve
bu kadar sömürüyü
sýkýþtýrmakla kalmýyor;
bunu bir aþk sembolü
yapabiliyor!
Ersin TEK

