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Irak’ta nezhep
çatýþmalarý artýyor

Sorumlu
ABD iþgali
Mezhep çatýþmalarý doðrudan
ABD ve Ýngiltere’nin ürünüdür
ve bu güçler Irak’ta ne kadar
uzun kalýrlarsa mezhep çatýþ-
malarý o denli derinleþecektir.
Ýþgalcilerin Irak’tan çekip git-
meleri ise mezhep çatýþmalarý-
na karþý olan direniþ güç-
lerinin güç kazanmasýna yol
açacaktýr.

Sayfa:  4

Gay  ve
lezbiyenler
için  gerçek
eþitlik  
Cinselliðimiz yoluyla sadece
türümüzü yeniden üretme
arayýþý içinde deðiliz, ayný
zamanda aþk ve mutluluk ve
bir güzellik anlayýþý arayýþýn-
dayýz. Ve bunlarla kastet-
tiðimiz þeyler sürekli
deðiþmekte.

Sayfa:  6

ÝSTANBUL  BAÐDAT  OLSAYDI...

AKP hükümeti emekçi-
lere en aðýr saldýrýsýný
gerçekleþtirmeye çalýþýy-
or. “Saðlýkta Dönüþüm
Yasasý” adý verilen bu
saldýrý ile saðlýk ocaklarý
kapatýlýyor. Sigortalýlar
daha çok pirim ödemeye
zorlanýyor.

Emeklilik daha da zor-
laþýyor. Emeklilerin
saðlýk hizmetleri kötü-
leþiyor, öðrencilere
saðlýk hizmeti veren
medikolar kapatlýyor.

Saðlýk emekçilerinin

örgütleri, Tabibpler
Birliði, Diþçiler ve
Eczacýlar Odalarý, baþta
SES olmak üzere saðlýk-
ta çalýþanlarýn sendi-
kalarý “saðlýkta yýkýma”
karþý mücadele ediyor-
lar.

1 Mart’ta bütün Türki-
ye’de saðlýk ocaklarýnýn
önünde basýn açýkla-
malarý ve yürüyüþler
yapýldý. Þimdi 11 Mart’ta
Ankara’dayýz. 14 Mart’ta
grev var. Bu yasayý dur-
duracaðýz.

TAHRAN
BAÐDAT
OLMASIN

Yukarýda Ýstanbul’un
Haydarpaþa tren istasyonu var.
Bombalanmýþ. Yanýyor. Çok
korkunç bir görüntü.

Bugün Irak’ta binlerce ve bin-
lerce bina Haydarpaþa tren is-
tasyonunda daha aðýr bir
biçimde tahrip oldu. Lübnan ve
Afganistan halklarý da ayný
deneyi yaþadý.

ABD ve Ýngiliz güçleri hala
Irak ve Afganistan’da NATO
birlikleri Lübnan’da. Saldýrý,
yýkým devam ediyor.

Þimdi ABD Ýran’a saldýrmak
istiyor. Baþta Tahran olmak
üzere Ýran kentleri de Irak,
Afganistan ve Lübnan ile ayný
akibeti paylaþacaklar. Yýkýlýp
yok olacaklar.

Bu saldýrganlýðý durdurmak
mümkün. Ýþgalleri sona erdir-
mek mümkün. Afganistan, Irak
ve Lübnan’daki yabancý asker-

lerin çekilmesini saðlayabiliriz.
Savaþ karþýtý hareket güç kaza-

narak geliþiyor. Daha geçen-
lerde yüzbin kiþi Londra’da
yürüdü.

17 Mart’ta baþta Amerika
olmak üzere yüzlerce ülkede
savaþ karþýtlarý iþgalin yýl
dönümünde sokaða çýkýyor.
ABD’de yüzlerce kentten oto-
büsler karkýyor. Ýþgal
baþladýðýndan bu yana ki en
büyük gösteriye hazýrlanýlýyor.

Türkiye’de de Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu, BAK 17
Mart’ta istanbul’da sokaða
çýkýyor. Onlarca kentten Ýstan-
bul’a geliniyor. 17 Mart’a kadar
onlarca toplantý var.

DSÝP, 17 Mart mitingini bütün
gücü ile destekliyor ve bütün
savaþ karþýtlarýný Küresel BAK
pankartýnýn arkasýnda yürü-
meye çaðýrýyor.

SSaaððllýýkkttaa  yyýýkkýýmmýý  dduurrdduurraabbiilliirriizz ANTÝKAPÝTALÝST
FORUMLAR

Ankara 31 Mart
Ýzmir 7 Nisan
Bursa 31 Mart

Akhisar 8 Nisan

Ayrýntýlý bilgi için:
00333366  -  333355  1100  1199
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MERAKlitus
6.5 milyar insanýn silah
zoruyla yönetildiðini
düþündüðümüz
dünyamýzda toplam kaç
asker vardýr?

IIrrkkççýýllaarr
ve ýýrrkkççýýllýýkk

ýrkçý atasözleri
Acemi nalbant ken-
dini gavur eþeðinde
dener

Abone olabilirsiniz
0536-3335  10  19

Kadýköy'de
Beyaz  Eylem

Tabipler Birliði'nin
Kadýköy iskele meydanýna
sabah saatlerinde temsili
saðlýk ocaðý kurmasýyla
baþadý Beyaz Eylem. 12
saat boyunca saðlýk ocak-
larýmýzýn kapatýlacaðý,
hükümet tarafýndan öner-
ilen GSS yasasýnýn bizden
neler alýp götüreceði
anlatýldý. Öðlen saat-
lerinde Kadýköy Saðlýk
Ocaðýndan iskele mey-
danýna canlý bir yürüyüþ
yaptýk. Bütün gün kurulan
çadýrda balonlarla, pan-
kartlarla, stikýrlarla, bildi-
rilerle yasa teþhir edildi.
Akþam 6'dan dokuza
kadar Edip Akbayram-
'dan, üniversite öðretim
üyelerine, Medikomu
Vermiyorum Kampan-
yasýndan, mahalle temsil-
cilerine kadar 5'er daki-
kalýk destek konuþmalarý
yapýldý. Dört bir yanda
yapýlan bu eylemler 11
Mart yürüyüþünü, 14 Mart
grevini örgütlemek,
hükümetin yalanklarýný ve
yasayý teþhir etmek için iyi
bir baþlangýç oldu.

Ýzmir’de saðlýkta
dönüþüme karþý çalýþmalar
devam ediyor. TTB’nin
çaðrýsýyla oluþturulan
eylem takvimi SES’in de
desteðiyle güç kazandý. 1
Mart günü Ýzmir’de 5
saðlýk ocaðýnýn önünde
ortalama her birine 350-400
kiþilik katýlýmla basýn açýk-
lamalarý yapýldý. 

KEG olarak 17 Þubat
sempozyumunda duyu-
rusunu yaparak baþlat-
týðýmýz kampanyada bir ev
toplantýsý yaptýk. Çiðli’de
çok sayýda insanla
görüþerek 1 Mart’ta yapýla-
cak basýn açýklamasýnýn

çalýþmalarýna katýlmalarý
gerektiðini anlattýk.

Evka-2’deki Kadýn
Derneði’yle de görüþerek
bu çalýþmalara katýlmasýný
saðladýk.

Evka-2 ve Evka-6’da çok
sayýda esnafý dolaþtýk ve
çok sayýda dükkana
““SSaaððllýýkk  OOccaaððýýmmaa  SSaahhiipp
ÇÇýýkkýýyyoorruumm””  afiþleri asýldý
ve el ilanlarý bu dükkanlar-
dan da daðýtýldý.

Bölgedeki dört mahalle
muhtarýndan destek isten-
di. KKEEGG aktivistleri ev ev
dolaþarak el ilanlarýný
daðýttý.

Bu sayede Çiðli ve

Menemen’deki saðlýk
çalýþanlarýnýn da desteðiyle
yaklaþýk 400 kiþilik bir
basýn açýklamasý Aydýnlýk-
evler Saðlýk Ocaðý’nýn
önünde gerçekleþtirilebildi. 

Eylemden sonraki gün
Kadýn Derneði’nde 30 kiþi-
lik bir ““SSaaððllýýkkttaa  ddöönnüüþþüümm
nneeddiirr??””  toplantýsý yapýldý. 

Þimdi bu deneyimle 14
Mart’taki iþ býrakmaya
daha çok saðlýk ocaðýnýn
katýlmasýný, iþ býrakan
saðlýk ocaklarýnýn önünde
halkýn toplanmasýný ve
saðlýk ocaðýna sahip çýk-
týðýný göstermeye çalýþa-
caðýz.

ÝÝzzmmiirr  ggeeççiitt  vveerrmmeeyyeecceekk

TTB, SES, ATO ve Dev-
Saðlýk-Ýþ'in "Beyaz Eylem-
leri" 1 Mart'ta saðlýk ocak-
larý önünde yapýlan basýn
açýklamalarýyla baþladý.

Eylemin Ankara'daki
duraðý Dikmen'de bulunan
Mürsel Uluç Saðlýk Ocaðý
önüydü. 150 kiþilik eyleme
en yoðun katýlým Dik-
men'de evlerinin yýkýmýna
karþý direnen Dikmen
Vadisi halkýna aitti.

Eyleme saðlýk çalýþanla-
rýnýn yanýsýra KEG aktivist-
leri de destek verdi. "Saðlýk
Ocaðý Kapatýlamaz", "AKP
yasaný al baþýna çal" slo-

ganlarýnýn sýkça tekrar-
landýðý eylemde çok sayýda
"Mediko'mu Vermiyorum"
rozeti de satýldý.

Kurum temsilcileri saðlýk
ocaklarýný kapattýrmaya-
caklarý yönünde konuþ-
malar yaptýlar ve 11
Mart'ta Sýhhiye'de yapýla-
cak olan "Saðlýk Haktýr"
temalý beyaz mitinge çaðrý
yaptýlar. Eylemin ardýn-
dan, Dikmen Vadisi
halkýnýn daveti üzerine
hep beraber vadideki yý-
kým bölgesine gidildi, ge-
cekondu halký eylemcilere
çay ve yemek ikram etti.

AAnnkkaarraa’’ddaa  BBeeyyaazz  EEyylleemm

Son günlerde Demok-
ratik Toplum Partisi'ne
(DTP) yönelik ciddi bas-
kýlar var. Bu süre içinde
çok sayýda DTP il ve ilçe
binalarý basýldý, 55 kiþi
gözaltýna alýndý, 7 kiþi ise
tutuklandý. DTP Genel
baþkaný Ahmet Türk ve
Genel Baþkan yardýmcýsý
Aysel Tuðluk geçen yýl
yaptýklarý bir konuþ-
madan dolayý 18 ay ceza
aldýlar. 28 Þubat'ta DTP 1.
Olaðanüstü Kongresi
nedeniyle parti yönetimi
hakkýnda soruþturma
açýldý. Son olarak Aysel
Tuðluk bir davada ifade
vermeye gitmediði
gerekçesiyle DTP Genel
Merkezi'nde gözaltýna
alýndý. Bu baský ve
saldýrýlarýn hýz kesmeye-
ceði operasyonlarýn
devam etmesinden
anlaþýlýyor.

DTP'nin her hareketini

bir suç unsuru olarak
lanse eden medya
devletin güvenlik güç-
leriyle bu operasyonlarý
ortak sürdürüyor.

DTP'nin kongresine
dönük soruþturma açýl-
masýnda medyanýn ihbar-
cýlýðý etken oldu. Basýn,
aðýz birliði etmiþçesine
kongrede istiklal marþý
okunmadýðý, Atatürk pos-
teri ve bayrak asýlmadýðý
gerekçesiyle linç etmeye
çalýþtýðý DTP'yi, savcýlar
masaya yatýrmakta
gecikmedi. Siyasi partiler
yasasýna göre bir parti,
kongresinde bunlarýn hiç
birini yapmak zorunda
deðil. Ama Kürtlerin
siyasi temsilcisi bir parti
söz konusu olunca bun-
larýn bir önemi kalmýyor
ve milliyetçiler ayný koro-
da buluþuyor.

Milliyetçi ideoloji uzun
süre Kürtleri inkar etti.

Ýþler öyle bir noktaya
geldi ki inkar politikalarý
iflas etti.

Bu nedenle inkar poli-
tikalarý çok açýkça bütün
Kürtleri ortadan kaldýr-
mayý hedefleyen imha
politikalarýna dönüþtü.
Buna Kürtlerin uzun
soluklu mücadelesi sonu-
cu, Türk egemen sýnýfýnýn
bölünmesi eþlik etti.

Bugün bu mücadeleyi
görmeyenler, Kürtlerin
haklý taleplerini
emperyalist odaklarýn
oyunu olarak görmekten
çekinmiyorlar. Bunun
içinde sadece saðdan
deðil soldan da geniþ bir
yelpaze var. 

Bugün milliyetçiler sayfa
sayfa ölüm listeleri yayýn-
larken, cinayetler iþlerken,
silah üzerine ýrkçý
yeminler ederken, gener-
aller Kürtler'den yaratýk
diye söz ederken, ýrkçýlar

ortada cirit atarken her-
hangi bir kiþi ve kurum
hakkýnda soruþturma
açýlmýyor. Bütün bu mil-
liyetçi cephe arkalarýna
orduyu da alarak cesaret
toplamaya çalýþýyor. Evet
sadece cesaret toplamaya
çalýþýyorlar. Çünkü, Hrant
Dink gösterisine katýlan
yüz binler milliyetçilerin
yerlerde sürünmesini
saðlayacak kadar güçlü
bir tokat attýlar.

KKüürrttlleerrii  iinnkkaarr  ppoolliittiikkaassýýnnddaann,,  iimmhhaa  ppoolliittiikkaassýýnnaa
Bir  araba
için  bir  ömür

DÝSK Birleþik Metal-Ýþ
Sendikasý yaptýðý bir
araþtýrmada imalat
sanayinde çalýþan iþçi-
lerin çalýþma sürelerini
ve alým güçlerini
karþýlaþtýrdý. Buna göre
deðerlendirmeye alýnan
54 ülke içinde Türkiye
alým gücü açýsýndan 40.
sýrada bulunuyor.
Araþtýrmadan bazý
çarpýcý sonuçlar þöyle:

Buzdolabý almak için
Türkiye'deki bir iþçi 273
saat çalýþýrken, Ýsviçreli
bir iþçinin 12 saat çalýþ-
masý yeterli.

1 kilogram et için bir
iþçinin Türkiye'de 2 saat
48 dakika, Almanya'da
27 dakika, Finlandiya'da
28 dakika çalýþmasý
gerekiyor.

Süt almak için Türki-
ye'de bir iþçinin çalýþ-
masý gereken süre 22
dakikayý bulurken, Al-
manya, Belçika ve Fin-
landiya'da 2 dakika
yeterli.

Kira için Ýngiltere'de 12
saat, Türkiye'de 62 saat,
Hindistan'da 340 saat
çalýþmak gerekiyor.

Bir otomobil için Ýsviç-
re'de 3 ay, Türkiye'de 30
ay, Tanzanya'da ise 640
ay (53 yýl) çalýþmak
gerekiyor.

Bütün bu ülkelerde
patronlarýn artý deðer
elde ettiðini, iþçilerin
sömürüye tabi tutulduk-
larýný düþünürsek
Türkiye gibi geri kalmýþ
ülkelerde sömürünün
boyutunu daha iyi göre-
biliriz.

Cennet
cehenneme
dönüþtü

Bodrum'a baðlý
Göltürkbükü beldesi
sýnýrlarý içinde yer alan
asýrlýk aðaçlarla kaplý
koyda 14 yýl önce balýk
çiftlikleri kuruldu. Çevre
halkýnýn uzun yýllar
verdiði mücadele sonu-
cu  balýk çiftlikleri dört
yýl önce mahkeme
kararýyla birinci derece
doðal sit alaný sayýlan
koydan adalara taþýndý.
Ama bu kararda koyu
kurtarmaya yetmedi. 10
yýl boyunca koyun
ekolojik dengesini bozan
balýk çiftlikleri
taþýnýrken de arkalarýn-
da büyük bir yýkým
býraktýlar. Mezbelelik
barakalarýný, bidonlarýný,
kayýklarýný v.b.
çöplüðünü koyda
býrakan çiftlik sahipleri
geçmiþte Bodrum'un en
güzel koylarýndan biri
olan Cennet Koyu'nu
cehenneme çevirmeler-
ine raðmen yeni ruhsat
olarak faaliyetlerine
devam ediyorlar.

Irkçý
zýrvalýklar

Hrant Dink cinayetinin
üzerinden bir buçuk ay
geçti. Tetikçi ve arkadaþ
çevresinin tutuklan-
masýndan baþka bir
adým atýlmadý.
Yaratýlmaya çalýþýlan
ýrkçý atmosferin siyasi
bir sonucuydu bu
cinayet. Bu atmosfer
hala varlýðýný korumaya
çalýþýyor.

Düþman iþgalinden
kurtuluþ günleri gibi
hamaset dolu bir etkin-
likte geçtiðimiz günlerde
Erzurum'un Aþkale Ýlçe-
si'nde yapýldý. Temsili
olarak Ermenilerin bir
Türk aileyi katletmeleri
sahnelendi. Oyunda
ýrkçý aþaðýlýk repliklerde
geçti. Oyunu devlet
Bakaný Kürþat Tüzmen,
bir milletvekili, vali ve
kaymakamda izledi.

Türklerin ýrkçý olmaya-
caðý gibi zýrvalýklar orta-
da dolaþadursun.
Devletin üst bürokra-
sisinin önünde sergile-
nen ve alkýþ alan ýrkçý-
inkarcý tutumlar gerçeði
sergilemeye devam
ediyor.

DurDe
Irkçýlýða karþý kampanya

0212 - 249 17 76

Almanya’da toplanacak
olan G8’e karþý küresel

hareketle birlikte
sokaklarda olacaðýz

KKEEGG::
00553377  -  772233  5544  9944
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Yeni bir sol var mý?
Bir tarafta yýlgýnlar var. Her fýrsatta yenilgi

havasýný anlatýyorlar. Kazanmayý mümkün gör-
müyorlar. Her kazanýmý küçük görüyorlar. Çok
zaman “iktidar perspektifi” lafý onlar için
herþeyi örtüyor. Çok zaman “demokrasi
mücadelesi” retoriði herþeye hakim oluyor.

Bu yýlgýnlara bakýlýrsa milliyetçilik yükseliyor.
Gerçekten öyle mi? Eðer milliyetçilik yükseli-
yorsa neden MHP’nin veya DYP’nin oylarý pat-
lama yapmýyor. Senelerdir ayný yerdeler.
Yüzde 10 barajýnýn biraz altý, biraz üstündeler.

Milliyetçilik yükseliyor olsa CHP küçülmez.
Bugün CHP MHP’den daha milliyetçi ve özgür-
lük düþmaný bir yerde duruyor ama oy kaybe-
diyor. Peki bu yükselen milliyetçiliðin tabaný
nereye gidiyor? Demek ki yükselen milliyetçi-
lik iddiasý büyük bir palavra.

Oysa Hrant’ýn cenazesi gösterdi ki milliyetçi-
liðe karþý olanlar büyük, çok büyük bir güç.
Hürriyet’in anketine göre yüzde 47. Yani en
büyük güç. Bu güç ayný zamanda yeni solun
temeli.

Herkes farkýnda. Hrant’ýn cenazesine katýlan
büyük kalabalýk var olan solu tercih etmiyor.
Onun dýþýnda birþey arýyor. Belki aradýðý þeyi
“sol” olarak da nitelendirmiyor. Ama herkes
þundan da emin olmalý: Hrant’ýn cenazesine
katýlanlar, o gün “hepimiz Ermeniyiz” diyenler
ayný zamanda emperyalist saldýrganlýða da
karþýlar. Yeni liberalizme de karþýlar. Ýþte bu
nedenle onlarýn aradýðý yeni bir sol.

Hrant’ýn cenazesi dýþýnda bir dizi baþka
geliþme de yeni bir sol arayýþý gösteriyor.

BAK’ýn 4. Uluslararasý Savaþ Karþýtý
Sempozyum ve o günlerde yapýlan toplantýlara
duyulan ilgi, hafta sonu Ýstanbul’da, Baðcýlar
Belediyesi’nin desteði ile (AKP’lidir) yapýlan
Mor ve Ötesi konserine katýlým. Bu konsere
katýlanlar çok net bir biçimde emperyalist
savaþa karþýydý. Sloganlarý ile, coþkularý ile
gençlikleri ile çok büyük bir gücün var
olduðunu gösterdiler. Konserde yüzlerce ve
yüzlerce genç BAK aktivisti olmakistediðini
söyledi. Emin olabiliriz ki 17 Mart’a
Baðcýlar’dan büyük bir kalabalýk gelecek.

BAK’ýn baþka toplantýlarý da oldu. Onun yaný
sýra KEG toplantýlarý vardý. Homofobi’den
saðlýða, iklim deðiþiminden medikomu vermi-
yorum kampanyasýna kadar sayýsýz konuda
toplantýlar yaptý. Bütün toplantýlara katýlanlar
yepyeni bir mücadeleci kuþak. Tartýþan,
mücadele etmeye hazýr bir kuþak. Ýþte bunlar-
da yeni bir sol arýyorlar.

Bugünün görevi bu yepyeni mücadeleci
kuþaðýn önünü açmaktýr. Býrakalým sekter sol-
cular kendi “kýzýl” dünyalarýnda günlerini
saysýnlar. Býrakalým yeni haraketi küçümsesin-
ler. Biz iþimize bakalým. Çünkü çok iþimiz var.
Milliyetçiliðe karþý, cinsiyetçiliðe karþý,
emperyalizme karþý, yeni liberalizme karþý
mücadeleyi örgütlemek gerekiyor.

sosyalist  isci  Darbeci Kenan Evren de vatan haini ilan edildi

Derin  devlet  ne  yapýyor?
CCeennggiizz  AALLÐÐAANN

DYP lideri kontrgerillacý
MMeehhmmeett  AAððaarr’dan sonra 12
Eylül askeri darbesinin þefi
KKeennaann  EEvvrreenn de demokratik
açýlýmlardan söz etmeye
baþladý. Hatýrlanacaðý gibi AAððaarr
PKK militanlarýna yönelik
olarak “Daðda elde silah
dolaþacaklarýna düz ovaya inip
siyaset yapsýnlar” demiþti.
Þimdi de EEvvrreenn Türkiye’ye
eyalet sistemi öneriyor. 

DDeemmookkrraatt  mmýý  oolldduullaarr??
Bu adamlara ne oldu da bird-

enbire demokrasi havarili-ðine
soyundular? ““BBuu  vvaattaann  iiççiinn  bbiinn
ooppeerraassyyoonn”” yapmakla övünen,
üç bin Kürt köyünü boþaltma
operasyo-nunda baþrol
oynayan MMeehhmmeett  AAððaarr Kürt
dostu mu oldu gerçekten? 

Darbe yapýp 650 bin kiþiyi
gözaltýna aldýran, 50 insaný ipe
yollayan ve üstelik ““ppiiþþmmaann
ddeeððiilliimm,,  ggeennee  oollssaa  ggeennee
yyaappaarrýýmm””  diye beyanat veren
darbeci generalin kafasýna
saksý düþtü de gerçekten
demokrasi mi istiyor?

Elbette her ikisi de deðil.
Ancak karþýmýzdaki düþma-nýn
bu iki önemli temsilcisi-nin bu
sözlerinin arkasýnda dikkat
etmemiz gereken nedenler
yatýyor.

BBaarrýýþþ  kkiimmllee  yyaappýýllýýrr??
Türkiye’nin büyük sermayesi

uzun bir süredir barýþ istiyor.
Bunun çok anlaþýlýr bir nedeni
var. Sermaye daha fazla pazar
istiyor. Kürt illerinde kirli bir
savaþ sürdüðü sürece o pazara
girmek imkânsýz. Oysa doðu ve
güneydoðuya yapýlacak
yatýrýmlarla sermaye kendi
birikimlerini artýrabilir. 

Bu yüzden TTÜÜSSÝÝAADD istiþare
toplantýlarýnda durmadan
demokrasi ve barýþ isteklerini
dile getiriyorlar. Onlarýn
arkasýndan da siyasiler çýkýp
ayný istekleri söze döküyor. 

Sol ise bu demokrasi
çaðrýlarýna, dile getirenlerin
kimliklerine bakarak, kulak
týkýyor, önemsemiyor. Bunda
bir haklýlýk payý yok deðil. Ýki
katilin demokrasi sözcülüðü
yapmasý öyle kolay hazmedile-
cek bir þey deðil. 

Ama unutmayalým ki barýþ
düþmanla yapýlýr. Ýki dost taraf
arasýnda savaþ olmadýðý için
barýþ da söz konusu olamaz.
Ancak savaþan iki taraf arasýn-
da ateþkes ilân edilir ve barýþ
anlaþmalarý imzalanýr. O yüz-
den bu tür çaðrýlarda zarfa
deðil mazrufa bakmak gerekir.

Ne EEvvrreenn’e darbe yaptýran
sermaye demokrat, ne de o
darbeyi yapan EEvvrreenn ve Kürt
köylerini yangýn yerine çeviren
AAððaarr. Ama sýkýþan sermayenin
isteklerini özellikle de bu
ikisinin dile getirmesi
önümüzdeki fýrsata da iþaret
ediyor. 

BBaarrýýþþýý  kkaazzaannaabbiilliirriizz
Karþýmýzdaki düþman saflar

artýk eskisi kadar homojen ve
tek ses halinde davranamý-yor.

Hemen her konuda hükümetin
sarfettiði sözlere devletin
derinlerinden itiraz-lar geliyor.
Sermaye sýnýfýnýn sözcüleriyle
devlet bürokrasisi ve ordunun
sözcüleri ara-sýnda sürekli bir
polemik ya-þanýyor. Bir bölün-
müþlük ve sýkýþmýþlýk
yaþandýðý ortada.

Bu durumda EEvvrreenn ve AAððaarr
gibilerinin sözlerinin altýnda
Amerika’dan tezgahlanan kom-
plolar aramak yerine hükümete
basýnç uygulayýp sözlerini yer-
ine getirmesini saðlamak
gerek.

EErrddooððaann 301’i deðiþtirmek,
Kürt sorununda barýþçýl
çözüme ulaþmak, Kýbrýs mese-
lesini kökünden halletmek
istiyor. Ama kendisinin de çok
açýk dile getirdiði gibi ““ddeerriinn
ddeevvlleett  yyüüzzüünnddeenn  bbiirr  yyeerree
kkaaddaarr““ ilerleyebiliyor.

RRaakkeell  DDiinnkk’in evine gidip ““BBiizz
bbiirrþþeeyylleerr  yyaappmmaakk  iissttii-yyoorruuzz..
BBiizzee  bbaassýýnnçç  uuyygguullaaddýý-ððýýnnýýzzýý
ggöösstteerriinn””  diyor. Müca-delenin
yolunu onun göstermesine izin
vermeyelim. 

Yýllardýr savunduðumuz
reform taleplerimizi bugün
kazanmak daha kolay. HHrraanntt’ýn
katillerinin yakalanmasý yet-
mez. Arkasýndaki devasa aygýtý
açýða çýkarmak gerek.

Tek yolu var: zaten
sürdürdüðümüz gündelik
sokak mücadelesini büyütmek.
Kazanabiliriz. Avantaj bugün
bizde.

Ýtalya Baþbakaný RRoommaannoo
PPrrooddii geçen hafta istifasýný
sundu. Geçen sene iktidara
gelince baþýnda bulunduðu
merkez sol hükümet
Afganistan'a asker yollamýþ,
kuzeydeki  VViicceennzzaa kentinde
bulunan ABD askeri üssünü
desteklemiþ ve neo liberal
bütçeyi meclisten geçirmiþti.  

Ama Prodi hükümeti dýþ poli-
tika oylamasý sýrasýnda
Senato'daki çoðunluðunu kay-
betti.

Ýtalyan birliklerinin Irak ve
Afganistan'dan çekilmesi
konusunda yapýlan yaygýn
kampanya ve oylamadan bir
gün önce Vicenza'da yapýlan
dev gösteriler hükümetin dýþ
politikasýna muhalefetin

yaygýnlýðýný sergiledi. MMeettaall
ÝÝþþççiilleerrii  SSeennddiikkaassýý  FFIIOOMM  lideri
GGiiaannnnii  RRiinnaallddiinnii ise belirleyici
bir noktaya daha iþaret ediyor.
Prodi'ye oy vereceðini
söyleyen iki "ömür boyu sena-
tör"ün karþý oy kullanmasýnýn
etkisinden söz ediyor.

Bu iki senatörden biri mafya
karþýtý bir gazetecinin
öldürülmesinden suçlu bulun-
muþ, diðeri ise patronlarýn bir
federasyonunun eski baþkaný.
Senatörler Prodi'nin anti kapi-
talist solu dýþarýda býrakan
yeni bir koalisyon kurmasýný
umuyorlardý. Ne yazýk ki
Rifondazione liderliði bu tuza-
ða düþtü. RRiiffoonnddaazziioonnee
Vicenza'daki gösteriye 120 bin
kiþiyle katýldý. Ama sadece dört

gün sonra buradaki ABD askeri
sayýsýnýn ikiye katlanmasý ve
askerlerin Afganistan'da
kalmasý yönünde oy kullandý.
Senato grubunda "hükümetin
dýþ politikasýný bütünüyle
destekliyoruz" açýklamasý yap-
týlar. Bu açýklamalara parti
tabanýnda daha fazla çatlak
yaratacak. 

Sað her cepheden saldýrmaya
baþlarken, Prodi geçen dönem
sað hükümette yer alan birini
hükümetine davet etti.
RRiiffoonnddaazziioonnee'nin bir milletvek-
ili ise radikal milletvekillerine
katýldý ve radikal sol grup
SSiinniissttrraa  CCrriittiiccaa'nýn parlamento
grubunu kurma çaðrýsý yaptý.
Bu çaðrý bir web sitesinden
imzaya açýldý ve ilk gün bin

imza toplandý. 
Muhalefet yine de bölünmüþ

durumda. Geçen hafta ulusal
çapta yapýlan savaþ karþýtý
toplantýda var olan havada
ülke çapýnda bir miting yapýla-
mayacaðý, onun yerine yerel
kampanyalar yapýlmasý kararý
alýndý. 

Solun ve savaþ karþýtý
hareketin netleþmesi gereki-
yor. RRiiffoonnddaazziioonnee'nin son
birkaç yýldýr temsil ettiði sol
alternatifin sonunun geldiðinin
iþaretleri belirdi. Ama bu ayný
zamanda alternatif bir solun
temelinin atýlabileceðinin
kanýtý. Bu temel hareketin
yanýnda durmayý önemseyen
SSiinniissttrraa  CCrriittiiccaa ve yanýna kata-
caðý sendikalar.

Ýtalyan solu kritik eþikte

ANTÝKAPÝTALÝST
FORUM

DDSSÝÝPP, Kapitalizm küresel ýsýnmayý durdurabilir mi?,
Emperyalizm, direniþ ve anti kapitalizm, Yeni solun yük-
seliþi, Kemalizm, yurtseverlik, milliyetçilik ve sosyalizm,

Chavez'den Morales'e: Latin Amerika'da sol dalga
baþlýklý konular etrafýnda

AAnnttiikkaappiittaalliisstt  FFoorruumm’’lar düzenliyor.
Ankara: 31 Mart, Ýzmir 7 Nisan,

Bursa: 31 Mart ve Akhisar: 8 Mart
Ayrýntýlý bilgi için:
553366  -  333355  1100  1199
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SORUMLU  ABD  
IRAK’TA  MEZHEP  ÇATIÞMALARI

Pazar yerlerinde patlayan
bombalar, camilere
saldýrýlar. Irak’ýn her
tarafýnda mezhepler arasý
çatýþmalar var. Ölü sayýsý
hergün artýyor.

Son iki yýlda Irak’taki iç
çatýþmalar ikiye katlandý.
2003 yýlýnda sadece iki
intahar bombasý patladý.
Bu sayý 2006’da 6’ya çýktý.
Bu sene sadece Ocak ayýn-
da patyalayn dört bomba
368 kiþiyi öldürdü.

Bütün  bu eylemler kim
olduðu bilinmeyen kiþiler
tarafýndan yapýlmasýna
raðmen bize sürekli
Sünnilerle Þiiler arasýndaki
çatýþma anlatýlýyor.

Ýþgali destekleyenler iþgal
güçlerinin bu mezhep
çatýþmalarýný durdurmak
için çok az þey yapabile-
ceklerini söylüyorlar.
Onlara göre sorun iþgal
deðil Irak halký içindeki
katil ruh ve mezhep bölün-
meleridir. Böylece iþgal
güçlerinin cinayetlerini
aklamaya ve ayný zamanda
da mezhep çatýþmalarýna
karþý tek çare olarak sun-
maktalar.

Oysa iþgal güçleri bilerek
Irak’ýn politik yaþamýný
zehirliyor ve bugünkü
mezhep çatýþmalarýný
kýþkýrtýyor.

ABD yetkilileri çok uzun
bir süredir Irak’ýn mezhep-
ler arasýnda kesin çizgilerle
bölündüðünü anlatýyorlar.

2003’de iþgalin baþlamasý
ile birlikte ABD ordu-
larýnýn arkasýndan Irak’a
gelen mülteci poli-
tikacýlarýn Irak’taki mezhe-
pleri ve etnik gruplarý
gerçekten temsil ettiklerine
inanýlýyordu.

Bu inancýn iki hatasý var.
Birincisi  Iraklýlarý öncelik-
le Þii ve Sunni olarak
bölüyor ve sadece kendi
mezheplerinden insanlar
tarafýndan temsil edilebile-

ceklerine inanýyor.
Ýkinci olarak ise iþgali

destekleyen Iraklý politik
örgütlerin (Kürtler dýþýnda)
çok az kitle desteði vardý.

Sonuç olarak bu partiler
devlet kaynaklarýný yað-
malamak için muazzam bir
yarýþa giriþtiler. Önlerinde-
ki pastaABD’nin kontrol
ettiði 12 milyar dolardý.

2003 ve 2004 yýllarý
boyunca gerçek iktidar
Koalisyon geçici
Otoritesi’nin baþýndaki
ABD yetkililerinin
elindeyken iþgali
destekleyen Iraklý partiler
içiþleri bakanýnýn Þii’mi
Sunni’mi olmasý gerektiði
ðzerine mücadele ediy-
olardý.

Ýþgalden yana partiler
hükümete hakim ola-
masalarda bakanlýklarý
kendilerine baðlý milisler
için çöplük haline
getirmeyi baþardýlar.

Irak Ordusu’nun daðýtýl-
masý ile birlikte Mehdi
Ordusu, el-Sadr milisleri
ve Sunni guruplar gibi
örgütlenmeler hýzla büyük
güç kazandýlar.

Bu arada iþgal giderek
özelleþti. Bugünlerde
Irak’ta 48 bin özel paralý
asker ve ABD’nin kontrolü
altýnda 10’a yakýn milis
gücü var.

Bugün Irak’taki mezhep
çatýþmalarýnýn arkasýnda
iþgalin emperyal mantýðý
var. Bu, ABD ve Ýngiliz
hükümetlerinin çoðun-
luðun kendilerine karþý
olduðu bir ülkede uygu-
ladýklarý iþgal politikasýdýr.

Bu politika klasik
sömürge politikasýdýr.
Ýþgale karþý direniþi kýrmak
için yerel bir elit güç iþgal-
cilerle iþbirliði yapmak
üzere tercih edilir ve askeri
olarak desteklenir. Çatýþ-
malar baþlayýnca bu güç
suçlanýr ve iþgalci-
sömürgeci güç böylece
kendisini aklamaya çalýþýr.

Irak’taki muazzam ölü
sayýsý ya iþgalcilerin
doðrudan eseri ya da iþgal-
cilerin desteklediði sekter
bölünmenin ürünü.

Mezhep çatýþmalarý
doðrudan ABD ve
Ýngiltere’nin ürünüdür ve
bu güçler Irak’ta ne kadar
uzun kalýrlarsa mezhep
çatýþmalarý o denli derin-
leþecektir.

Ýþgalcilerin Irak’tan çekip
gitmeleri ise mezhep çatýþ-
malarýna karþý olan direniþ
güçlerinin güç kazanmasý-
na yol açacaktýr.

Anne Alexandra
(Socialist Worker)

Mezhep çatýþ-
malarý doðrudan

ABD ve
Ýngiltere’nin

ürünüdür ve bu
güçler Irak’ta ne
kadar uzun kalýr-

larsa mezhep
çatýþmalarý

o denli
derinleþecektir.

IIRRAAKK’’TTAANN  DDEERRHHAALL  ÇÇEEKKÝÝLL,,  iiRRAA  
Artýk tartýþýlan ABD’nin

Irak’a saldýrýp saldýrmaya-
caðý deðil. Nasýl saldýra-
caðý da tartýþýlm ýyor.
Saldýrý kesin. Saldýrnýn
havadan olacaðý kesin.
“Taktik” nükleer silahlar
kullanýlacaðý da kesin. Þu
anda kesin olmayan ama
giderek netleþen tek þey
saldýrýnýn ne zaman ola-
caðý. Ve bu sorunun ceva-
bý ne yazýk ki, yakýnda.

ABD ve Ýngiltere önce
Afganistan’a ve ardýndan
Irak’a saldýrýrken bir dizi
yalanýn arkasýna saklan-
mýþlardý. Bu yalanlarýný
gösteriþli bir biçimde
Birleþmiþ Milletler toplan-
týlarýnda uzun uzun anlat-
mýþlardý.

Salrýdýnýn ve her iki
ülkenin de iþgalinin
hemen arkasýndan yalan-
lar çýplak bir biçimde

ortaya çýktý. Ama iþgalciler
hiç oralý olmadýlar. Ýþgal
her iki ülkede de kanlý bir
biçimde sürüyr.

Afganistan’da direniþ
giderek güç kazanýyor,
buna karþýlýk NATO
komutanlarý ise
Afganistan’a daha fazla
asker istiyor. Ýtalya bunu
yaptý ve sonucunda Prodi
hükümeti düþtü

Ýngiltere ise Irak’tan
asker çekeceðini ilan etti
ama hemen ardýndan da
Afganistan’dan geken
NATO çaðýrýsýna uyarak
bu ülkeye yeni birlikler
gönderme kararý aldý.

Türkiye’de
Afganistan’da tehlikeli bir
oyun içinde.
Afganistan’daki Türk
ordusu kýsa süre sonra
baþkent Kabil’de komutayý
üslenecek.

Kabil direniþçilerin
eylemlerini arttýrdýklarý
bir bölge ve komutanlýðý
üslenmesinden itibaren
Türk askerleri direniþçiler-
le yüzyüze gelecekler.

Irak’ta ise Türkiye daha
da tehlikeli hesaplar
içinde. ABD Türkiye’yi
Ýran’a saldýrýsýna ortak
etmeye çalýþýyor ve AK
Parti hükümeti bu baskýya
direnmiyor tam  tersine
bu talep etrafýnda
pazarlýklar yapmaya
çalýþýyor.

AABBDD  nneeddeenn
ssaallddýýrraaccaakk??

ABD’nin “haydut
devlet” diye nitelediði
ülkelere saldýrmasýnýn iki
önemli nedeni var.
Bunlardan birincisi bu
ülkelere saldýrýken gerçek
rakiplerine, yani Çin,

Rusya, Japonya ve Avrupa
Birliði’ne karþý hegemonya
savaþýnda üstünlük elde
etmektedir. Diðer taraftan
ise saldýrýp iþgal ettiði bu
devletleri yeni liberal poli-
tikalara bütünüyle açmak-
tadýr.

Ýþte tam da bu iki neden-
le ABD’nin Ýran’a saldýr-
masý kaçýnýlmazdýr. Tek
sorun rakipleri ile gerekli
pazarlýklarýn tamamlan-
masýdýr ve bu konuda çok
hýzlý adýmlar atýlýyor.

Kimileri Irak’ta bataða
girmiþ bir Bush’un Ýran’a
da saldýramayacaðýný
düþünüyorlar ama onlar
yanýlýyor. Tam tersine
Irak’ta ki bataklýk ve bu
bataklýðýn derinleþmesi
Bush için yeni bir
saldýrýnýn maddi zemin-
lerinden birisini oluþtu-
ruyor.



Hayali bir kazanç hýrsý
Rivayete göre, Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda

Almanya ve Ýngiltere Türkiye'nin kendi taraflarýnda
savaþa girmesini saðlamaya çalýþýrken, Winston
Churchill bu amaçla Türkiye'ye gelmiþ ve
Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü, Dýþiþleri Bakaný Numan
Menemencioðlu ve bakanlýðýn bir görevlisiyle
görüþmüþ. Ýnönü'nün saðýrlýðýný biliyordum,
fotoðraflarýnda kulaðýndaki iþitme cihazý görünür.
Menemencioðlu ile üçüncü görevli de saðýrmýþ, ayný
cihazý kullanýrlarmýþ. Churchill sözü Türkiye'nin
savaþa katýlmasýna her getirirdiðinde, üçü birden
kulaklarýndaki aleti çýkarýp masanýn üzerine koymuþ.

Sonrasý malum. Ýnönü hükümetinin en büyük
baþarýsý olarak Türkiye'yi savaþýn dýþýnda tutmuþ
olmasýný göstermeyen tarihçi yoktur. Zaten yoksul ve
ekonomisi geri olan ülkenin savaþa girmesi durumun-
da yýkýma uðrayacaðý konusunda tüm tarihçi ve ikti-
satçýlar aðýz birliði eder.

Bu gazetenin son okuyucusu da tarihe karýþtýktan
sonra, Tayyip Erdoðan ve birinci AKP hükümeti
hakkýnda tarihin benzer bir yargýya varacaðýndan
kuþkum yok.

Türkiye Irak savaþýna katýlsaydý, hem insan hayatý
açýsýndan hem ekonomik yýkým açýsýndan hayal bile
edilmesi güç kayýplar verecekti. Ve hiçbir kazanç elde
etmeyecekti. Bunlar belki dört yýl önce tartýþmaya
açýk, sorgulanabilir iddialardý, ama doðru olduklarý
artýk gün gibi aþikâr. Amerika'nýn baþýna gelenlere
bakmak, Türkiye'nin baþýna neler gelebilecek
olduðunu görmek için yeterli.

Savaþýn Amerika'ya maliyeti o kadar çok sayýda açýk
ve gizli kalemden oluþuyor ki, tahmin edilmesi güç.
En genel tahmin 2 trilyon dolar civarýnda. Internette
costofwar.com (savaþýn maliyeti) sitesi, salt
Kongre'nin özel olarak savaþa tahsis ettiði fonlarý
hesaplýyor ve taksimetre gibi atýyor. Her dakika on
binlerce dolar artan rakam þu anda 405 milyar dolar-
da. Bu rakam, 7 milyondan fazla öðretmen istihdam
edilmesine veya 3,5 milyonun üzerinde konut inþaatý-
na denk düþüyor. Türkiye elbet daha az harcayacaktý.
Ama Türkiye ekonomisi Amerika'nýn harcamalarýnýn
yüzde birini bile kaldýrabilecek miydi?

Amerikan iþgaline karþý Irak'ta Kürtler savaþmýyor
(dahasý Amerikan güçlerine destek veriyorlar), Þiiler
ise iþgali onaylamamakla birlikte pasif duruyor. Bu
durumda bile, 3 binin üzerinde ABD askeri öldü.
Türkiye Kuzey Irak'a girseydi, açýk ki Barzani ve
Talabani ne Amerikan iþgalini destekleyecekti ne de
Türk kuvvetlerine göz yumacaktý. Kürtlerin silahlý
gücü 200 bin kiþi civarýnda. Akacak kaný düþünmek
bile tüyler ürpertici. Dahasý, Sünni Türk ordusunun
Irak'a girmesi kuþkusuz Þii güçlerinin de direniþe
dahil edecekti. Tüm Irak kan gölüne dönecek,
bugünkü korkunç durum bile hafif kalacaktý.

"Denklemin dýþýnda kaldýk. Keþke 1 Mart tezkeresi
geçseymiþ. Tezkerenin bu þekilde neticelenmesini
doðru bulmadým. Bunlardan ibret alýp gelecekte ayný
hataya düþmemek gerekir" demiþ Erdoðan geçen
gün. Savaþ karþýtý hareketin gücü ve etkinliði
sayesinde AKP hükümeti dört yýl önce uçurumun
kenarýndan döndü. Dönmeseydi, Erdoðan büyük
olasýlýkla bugün baþbakan olmayacaktý.

Ama belli ki, hayali bir kazanç hýrsý zaman zaman
egemen sýnýfýn bazý kesimlerinin ve hükümetin hâlâ
gözlerini döndürüyor.

Türkiye'de büyük, canlý ve sürekli bir savaþ karþýtý
hareket bulunmasýnýn önemi de burada yatýyor.
Hükümete sürekli gözdaðý vermemiz gerek. Macera
heveslerini sürekli kursaklarýnda býrakmamýz gerek.

Roni Margulies

GÖRÜÞ
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  ÝÞGALÝDÝR
  

Kerkük  Türkiye  için
neden  önemli?

ABD’nin Irak’a salsdýrýsý gündeme geldiðinden beri
Türk medyasý tarafýndan Kerkük öne çýktý. Önce bir
“Kerkük sorunu” yaratýldý, ardýndan Kerkük’ün
Türk olduðu iddia edilmeye baþlandý ve sonra da bu
bölgeye müdahale tartýþýlmaya baþlandý.

Kerkük sorunu ile birlikte Türkiye’nin Kürt sorunu
Irak’ta ki federal yapýnýn bir parçasý olan Kürtlerle
birlikte gündemde en ön sýralardan birisine yerleþti.

Türk iddiasýna göre Kerkük Türktür. Bu nedenle
buranýn Kürt bölgesine baðlanmasý Türkiye tarafýn-
dan kabul edilemez.

Bir baþka ülkenin idari yapýsý nasýl olur da bu denli
önemli olabilir? Örneðin Batý Tarkya’nýn
Yunanistan’ýn þu ya da bu ilinin bir parçasý olmasý
Türkiye’de tartýþýlabilir mi?

Türk milliyetçiliðinin iddiasýna göre Kerkük’te
nüfusun çoðunluðu Türk’tür. Bu iddianýn ne denli
doðru olduðunu yakýnda göreceðiz. Ancak doðru
olsa bile Türkiye’de yaþayanlar acaba Ermenistan
Ýstanbul’un Kurtuluþ mahallesi (eski adý ile Tatavla)
Ýstanbul’a deðil de Antalya’ya baðlansýn diyebilir
mi: Böyle bir tartýþma mantýklý olabilir mi?

Ya da Türklerin Londra’da yoðun olarak taþadýðu
Hackney bölgesi veya Berlin’in Kroyzberg böl-
gesinin idari yapýsý neden Türk milliyetçilerini
ilgilendirmiyor. Büyük olasýlýkla Berlin veya
Londra’da Kekük’te olandan daha fazla Türkiyeli
vardýr.

Demek ki sorun sadece Türkler deðil ve hatta asýl
sorun Kerkük’ün Kürt bölgesine baðlanacak olmasý.
Kerkük bir Arap bölgesine baðlý olursa sorun yok
ama Kürt bölgesi olunca bu neredeyse savaþ konusu
haline gelmekte.

Peki neden? Neden Türkiye, Türkiye’de yaþayan
Kürtleri Türk kabul ederken ve hatta Türk milliyetçi-
leri Kürtleri Türk, etnik olarak Türk olarak kabul
ederken Irak’ta yaþayan Kürtlere bu muamele yapýl-
maktadýr. Neden Irak’tayaþayan Kürtler kendi
özerkliklerini kazandýklarý vakit karþý çýkýlmaktadýr?

Oysa Türkler Gagavuz Türkleri veya Azeriler veya
Türkmenler, Kýrgýzlar, Özbekler (ki bunlarýn ne
kadar Türk olduðu belli deðil) baðýmsýzlýklarýný
kazandýklarýnda Türk milliyetçileri havalara
sýçramýþlardý. Neden Kürdistan’a düþmanlýk yapýy-
orlar?

Bu sorularýn cevabý açýk. Ama Irak Kürtlerinin lid-
erliðinin söylediði gibi, herkes eninde sonunda
Kürdistan terimine alýþmak zorunda. Kürdistan artýk
bir gerçeklik.

   NN’’AA  DDOOKKUUNNMMAA!!

HHEEPPÝÝMMÝÝZZIIRRAAKKLLIIYYIIZZ1177
MMAARRTT

saat:  12’de

KADIKÖY’DEYÝZ

Irak’taki
iþgale karþý

küresel eylem
Toplanma  yeri:

Numune hastanesi önü
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Duvarlarý  yýkýyoruz!
KEG, Pembe Hayat ve Kaos GL tarafýndan ortak-

laþa gerçekleþtirilen "Homofobi ve Transfobi Karþýtý
Buluþma" 3 Mart'ta gerçekleþti. Travesti ve
Transeksüel derneði Pembe Hayat'tan Hayat Can,
eþcinsellerin kurtuluþu için mücadele veren KAOS
GL'den Oya Burcu ve KEG adýna Cinsel Ayrýmcýlýða
Hayýr Çalýþma Grubu'nda Gülay Yaþar  birer sunuþ
yaptýlar.

Hayat Can transfobinin örgütlü ve sistematik bir
þiddet hareketi olduðunu vurguladý ve sordu: "Bu
yalnýzca eþcinsellerin mi sorunu? Heteroseksüel
dünya gizli eþcinseller tarafýndan örgütleniyor, bize
saldýranlar, arkadaþlarýmýz, dostlarýmýz ve müþteri-
lerimiz." Hayat, toplantýdan kýsa bir süre önce Ýstan-
bul'da travesti ve transeksüellerin yaþadýklarý
Bayram Sokak'ta yapýlan polis baskýsýný bizlere
aktardý ve Pembe Hayat'ýn orada da eylem
örgütleyeceðini duyurdu.

Oya Burcu, homofobik ayrýmcýlýðýn gündelik hayat
içerisindeki görünür yüzünü aktardý ve þunun çizdi:
"Þiddet sadece fiziksel deðildir, en büyük þiddet yok
sayýlmak." Ayrýmcýlýða, þiddete ve dýþlanmýþlýða
karþý Oya Burcu örgütlü mücadelenin tek yol
olduðunu vurguladý. Kaos GL'nin Mayýs'ta gerçek-
leþecek "Homofobi Karþýtý Buluþma"ya dönük kam-
panyalarýn üniversitelerde sürdürüleceðini açýkladý.

Gülay Yaþar ise sýnýflý toplumlarýn kapitalizme bir-
likte en karanlýk yüzü olan homofobinin yenilmesi
gerektiðini söyledi ve birlikte mücadelenin
dönüþtürücü gücüne güvenmek gerektiðini vurgu-
ladý. Gülay, bugün homofobinin küresel temsilcisi
Bush'un savaþýn ve iklim deðiþlikliðinin de sorum-
lusu olduðunu, ortak düþmana karþý çeþitlilik, birlik
ve ortak mücadelenin kazanacaðýný söyledi.

100 katýlýmcýyla gerçekleþen toplantýda, homofobi,
ýrkçýlýk, kapitalizm, savaþ, küresel ýsýnma, stalinizm,
gay barlar ve gay yaþam tarzýnýn eleþtirisi, kapital-
izm altýnda özgür olunmayacaðý baþlýklarýnda bir
çok konuþma yapýldý.

KEG aktivistleriyle GLBT aktivistlerin birlikte
gerçekleþtirdiði bu deney birlikte mücadelemiz için
umut verici baþlangýç oldu.

KEG  ODTÜ'deydi:

Baþka  bir  dünyada  cinsiyetçi-
lik  olmayacak!

Küresel Eylem Grubu Transfobi, Homofobi karþýtý
etkinliklerinin yanýsýra Cinsiyetçilik ve Þiddet'e
karþý çalýþmalarýna da hýz veriyor. ODTÜ Sosyoloji
Topluluðu'nun bu yýl üçüncüsünü düzenlediði
"Sosyoloji Günleri"nde kadýn sorunu ve cinsel
ayrýmcýlýða dair bir çok panel örgütlendi. 27 Þubat-1
Mart arasý yapýlan toplantýlarda Küresel Eylem
Grubu olarak bildiri daðýttýk, grubumuzun ODTÜ
içinden ve dýþýndan katýlýmýný saðladýk ve aktivizm-
le buluþmak isteyen herkese açýk bir adres olduðu-
muzu yüksek sesle yineledik. Oturumlardan birinde
Uçan Süpürge'den Nihan Katipoðlu Erken Evlilikler
üzerine, KEG'den ise Canan Þahin 'Kadýna Yönelik
Þiddet' üzerine bir sunum yaptý. Farklý bölümlerden
kadýn ve erkek bir katýlýmcý grubunun olduðu pan-
elde KEG salonu akademik çalýþmalar ve istatistik-
lere boðmak yerine sorunun çözümünün ortak
mücadelede olduðunu anlattý. Cinsiyetçiliðin ve þid-
detin kaynaðýnýn bugün savaþlarý baþlatanlarla,
Irak'ta 3 kadýný idam edenlerle, her þeyden önce kar
diyenlerle ayný yerde olduðunu ve tüm dünya anti
kapitalist hareketinin yaptýðý gibi yanyana gelmem-
iz gerektiði defalarca yineledi. Salonun coþkulu
alkýþlarý Küresel Eylem Grubu'nun savunduðu fikir-
lerin ve bir platform olarak durduðu yerin bir þeyler
yapmak isteyen insanlarýn ihtiyaçlarýna ne kadar
yanýt verdiðini gösteriyor. Birleþtirici fikirlerimizle
hareketi inþa etmeye devam!

CCoolliinn  BBaarrkkeerr

19. yüzyýldan 1960'lara
kadar Ýngiltere’de geyler
ve lezbiyenler devlet
tarafýndan zulüm gördüler.
Polisler sürekli bir biçimde
gayleri takip etti ve tutuk-
ladý. Bu baskýcý iklimde,
birçok gay ve lezbiyen cin-
sel oryantasyonunu gizliy-
ordu. Son otuz yýlda ise en
aðýr kýsýtlamalar ve ayrým-
cýlýklar son buldu. Gaylere
ve lezbiyenlere karþý
toplumsal önyargýnýn
düzeyi oldukça azaldý.
Bugün her büyük televizy-
on ve radyo dizisinde sem-
patik karakterlerin
oynadýðý gay ya da
lezbiyen hikâyeleri mev-
cut.

Gay ve lezbiyen özgürlük
hareketi 1969'da New
York'da doðdu. Stonewall
barýnda lezbiyenler ve
gayler geceler boyu polis-
lerin saldýrýlarýna karþý
savaþtýlar.

Hareket çok hýzlý bir þek-
ilde büyüdü ve birçoklarý-
na "klozetin dýþýna çýkma"
ve ayrýmcýlýða karþý eþit
haklar için savaþma cesa-
reti verdi. Birçok kazaným
elde edildi. Ama gerçek
eþitlik hala kazanýlamadý.
Hala küçük þehir ve köy-
lerde gay olmak büyük
þehirlerde gay olmaktan
daha zor. Hala gaylere
karþý þiddet ve önyargý
yaygýn. Hayat hala gayler
için zor.

Çoðu genç bugün
ýrkçýlýktan nefret ediyor.
Irak savaþýna karþý oluþan
yaygýn öðrenci hareketi bu
hareketin üyelerini emper-
yalizme karþý konumlandý-
rýyor. Fakat ayný öðrenci
grubu içinde gay ve lez-
biyenlere karþý önyargý ve
homofobi oldukça yaygýn. 

Ýki tür argüman kulla-
nýlýyor. Dinden etkilenmiþ
olanlar bazen eþcinselliðin
bir suç ilan edildiði Eski
Ahitten alýntý yapýyorlar.
Fakat ayný Eski Ahit diðer
toplumlardan insanlarýn
köleleþtirildiði, kýz çocuk-
larýnýn köle olarak satýldýðý
ya da tanrýyý yok saymanýn
insanlarýn ölümüne taþlan-
masýna yol açtýðý toplum-
larda yazýldý. Günümüzün
gençleri bu olaylarý kor-
kunç bulacaktýr.

Bundan daha yaygýn olan
argüman ise eþcinselliðin
"doðal" olmadýðýdýr. Peki,
insanlar için doðal olan ne-
dir? Normal olarak düþün-
düðümüz þeyler insanlýk
tarihi boyunca deðiþir. 

Bazý Amerikalý yerli halk-
larý üç cinsiyetin olduðuna
inanýrdý. Ve üçüncü cinse
özel güçler atfederdi. Antik
Yunan savaþçýlarýnýn hem
kadýn eþleri hem de erkek
sevgilileri vardý. 10 ve 11.
yüzyýl Ýslami toplumlarý
insan aþkýnýn biçimlerinde-
ki çeþitliliði övmüþtür. 17.
yüzyýl Japonyasýnda erkek-
ler arasýndaki aþký öven bir
kitap ortaya çýkmýþtýr.

Bizim güzel, arzu edile-
bilir ve ahlaki olarak düz-
gün diye düþündüðümüz
þey sabit deðildir. Bunlar
toplum deðiþtikçe deðiþir-
ler. Geçmiþte köylü erkek-
ler eþlerini seçerken fiziksel
güce ve çok sayýda çocuk
doðurma kapasitelerine
göre seçerlerdi. Bugün
romantik aþk fikirleri daha
büyük bir rol oynamakta
ve birçok insan çocuk
sayýsýný sýnýrlandýrmak
istemektedir.

Bizler genleri tarafýndan
yönetilen hayvanlar de-
ðiliz. Hayvanlar sinemaya
gitmez, televizyon izlemez,
müzik dinlemez, modanýn
son anlayýþlarýna göre gi-
yinmezler.

Ýncil ve Kuran bunlar
hakkýnda hiçbir þey söyle-
mez çünkü bu modern
icatlarýn çok öncesinde
yazýlmýþlardýr. Eski ahit
farklý ipliklerden (liflerden)
yapýlmýþ kýyafetleri yasak-
lar ve bugün çok az insan
bu kurala uymakta. Ýnsan
cinselliði göstermektedir ki
bir hayvandan daha fazla-
sýyýz - bizler sosyal birer
varlýðýz.

Cinselliðimiz yoluyla
sadece türümüzü yeniden

üretme arayýþý içinde
deðiliz, ayný zamanda aþk
ve mutluluk ve bir güzellik
anlayýþý arayýþýndayýz. Ve
bunlarla kastettiðimiz
þeyler sürekli deðiþmekte.

Politik olarak sormamýz
gereken soru þu: Gaylerin
ezilmesinden kim çýkar
saðlamaktadýr? Asla ýrkçý
hakarette bulunmayý iste-
meyecek olan genç insan-
lar okullarýndaki ve kolej-
lerindeki insanlarý küçük
düþürmek için "ibne" de-
diklerinde bundan gerçek-
ten zevk alan kimdir?

Yalýn cevap “saðcýlar”dýr.
Kapitalizm çalýþanlarý
bölünmüþ olarak tutmaya
dayanýr. Irkçýlýk, cinsiyetçi-
lik, milliyetçilik, homofobi,
bunlarýn hepsi ayný etkiye
sahip. Amerika'da
Hristiyan sað Bushu, Irak
savaþýný, zenginlerden
vergi alýnmamasýný destek-
liyor ve gayler için eþit
haklar verilmesine karþý
çýkýyor. Bush evliliði iki
karþý cins arasýndaki
iliþkiyle sýnýrlandýrarak
tanýmladýðý yeni bir yasa
çýkarmaya çalýþýyor.

Evlilik haklarý kapital-
izmde önemlidir çünkü
çocuk yetiþtirmek, mülki-
yet mirasý, emeklilik ve
hayat sigortasý haklarý,
hatta hastane ve cezaevi
ziyaret haklarý gibi bir sürü
hakký tanýmlarlar. Þili'de
ordu seçilmiþ hükümeti
devirdiðinde binlerce
sendikacýyý, yerli halký ve
sosyalisti öldürdü ve ayný
zamanda gaylere saldýrdý.

Hitler'in Nazi örgütü
Yahudileri, Çingeneleri,

komünistleri, sosyalistleri,
sendikacýlarý ve eþcinselleri
katletti. Ýngiltere'deki ýrkçý
parti BNP ve bunun Avru-
pa'daki uzantýlarý gaylerin
ezilmesini gönülden teþvik
edeceklerdir. Ne zaman
sað kazansa, gayler ve
lezbiyenler saldýrýya maruz
kalanlar arasýna girer. Sos-
yalistler her zaman ezilen-
lerin yanýnda yer alýrlar.
Ýnsan haklarýný savunup
geniþletecek her hareketi
desteklerler.

Bizim ayný zamanda daha
geniþ bir insan çeþitliliði
anlayýþýný ve deðiþimi
teþvik etmemiz gerekiyor.
Bizim fikirlerimiz tarih
tarafýndan biçimlendirilir.
Ýnsan cinselliði çok zengin
bir karmaþýklýða sahiptir.
Her toplumda cinsel çekim
ve sevgi denk olmayan bir
biçimde toplumun birey-
lerine daðýlmýþtýr.
Bazýlarýmýz sadece karþý
cinse çekim duyarken,
bazýlarý ayný cinse ve yine
baþkalarý her iki cinse bir-
den çekim duyabilir.

Bizi farklý yapanýn ne
olduðuyla ilgili ilginç
tartýþmalar yürütülebilir.
Arzularýmýz kýsmen gen-
lerimiz tarafýndan mý
biçimlendiriliyor? Duyu-
larýmýz insan güzelliði ve
arzulanabilirliðinin özel
yönlerine karþýlýk vermek
için toplumsal olarak ne
kadar eðitildiler?

Böylesi tartýþmalar ilginç
olmanýn ötesine geçemez.
Bu tartýþmalarýn yanýtlaya-
mayacaðý soru cinselliði
kendimizinkinden farklý
olan insanlara karþý nasýl
davranmamýz gerektiðidir.

Sosyalizm insanlarýn iste-
diklerini diðer insanlarý
sömürüp, ezmedikçe yap-
makta özgür olduklarý bir
toplum için mücadele
demek. Bizden farklý olan
insanlara karþý sert ve acý-
masýz deðil, hoþgörülü
olmalýyýz. Bununla da yet-
inmeyip farklýlýklarýmýz-
dan zevk almalýyýz.

Çeviren Canan Þahin

Gay ve lezbiyenler için gerçek eþitlik
halâ kazanýlmayý bekliyor!

Sosyalizm insanlarýn istediklerini diðer
insanlarý sömürüp, ezmedikçe yapmakta
özgür olduklarý bir toplum için mücadele
demek. Bizden farklý olan insanlara karþý

sert ve acýmasýz deðil, hoþgörülü olmalýyýz.
Bununla da yetinmeyip farklýlýklarýmýzdan

zevk almalýyýz.
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AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçir-
ilip kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye
sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþ-
tur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm
-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 hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmeli-dir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  

…Tanzanyalý bir iþçi ile
Ýsviçreli bir iþçi arasýnda
215 kat ücret farký
olmayacak. Uluslararasý
Metal Ýþçileri

Federasyonu 54 ülkede
bir araþtýrma yapmýþ.
Araþtýrma çalýþýlan sür-
eye baðlý alým gücünü
ölçüyor. Buna göre
Ýsviçreli bir iþçi bir oto-
mobil alabilmek için üç
ay çalýþmak zorun-
dayken, Tanzanyalý bir
iþçi tam 640 ay, yani 53
yýl çalýþmak zorunda. 

Alman bir iþçi, her ne iþ
yapýyorsa onu 27 dakika
yaptýktan sonra, çýkýp
kasaptan bir kilo pirzola
alýp afiyetle yiyebilir.
Oysa bizim zavallý
Tanzanyalý, o pirzolalar

için 5.800 dk, yani yak-
laþýk 100 saat, yani orta-
lama iþgününü sekiz saat
olarak hesaplarsak, yak-
laþýk 13 gün çalýþacak. O
da eðer baþka hiçbir har-
cama yapmadan parasýný
biriktirirse.

Ýki iþçi ücreti arasýndaki
bu devasa farký nasýl
açýklayacaðýz? Örneðin,
bir konserve fabrikasýnda
Tanzanyalý da iki koluyla
çalýþýyor Ýsviçreli de.
Ýkisinin de ürettiði deðer
ayný. Ama biri 1 birim
ücret alýrken ayný iþi
yapan diðeri 215 birim

ücret alýyor. 
Dünyanýn zenginliði

eþit daðýlmýyor. Örneðin,
dünyada üretilen toplam
zenginliðin %54'ü
ABD'ne akýyor. Geri
kalaný ise 200 ülke pay-
laþýyor. Bunun içinden
de 15-20 ülke büyük payý
alýyor. 

Yanlýþ anlaþýlmasýn: bu
ülkeler büyük paylarý
alýp elbette ülke içinde
eþit olarak daðýtmýyor.
Dünyanýn en zengin
ülkesi olan ABD'de 24
milyon insan evsiz. Ya
da Türkiye'de bir kilo et

için iþçiler 3 saat
çalýþýrken, TÜSÝAD
üyeleri hiç çalýþmýyor. 

Bence sosyalist toplum-
da, Bill Gates ile benim
aramda, harcamamýz
gereken toplumsal emek
açýsýndan bir fark
kalmayacaðý için, ortala-
ma ömrü bugün 45 sene
olan Tanzanyalý
kardeþimle serveti 45
milyar dolar olan Gates
Efendi ayný fabrikada
yarým saat çalýþýp sonra
birlikte balýk tutmaya
gidecekler.

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR
DÜNYADA

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

Ankara
Küresel  BAK
sokakta!

ABD'nin Irak Ýþgali 4. yýlý-
na yaklaþýrken Atina'da
(Avrupa Sosyal Forumu)
alýnan 17 Mart Ýþgale Karþý
Küresel Eylem Günü
kararýnýn Türkiye ayaðýný
örmek ve Kadýköy eylem-
ine kalabalýk gelmek için
20 Þubat'tan bu yana
Kýzýlay'da stand açmaya
baþladýk.

Konur standýnda þu ana
kadar 20 bin Dön Evine
Bush ve 15 bin Cindy
Shehaan toplantýsý çaðrýsý
daðýttýk. Standa olan ilgi
çok fazla.

Savaþ karþýtý etkinlikler-
den haberdar olmak
isteyenler e-mail ve tele-
fonlarýný býrakýyor.
Liselerde okuyan öðrenci-
lerin standa kalabalýk
gelip, bildiri daðýtmasý ren-
kli ve coþkulu bir stand
yaratmamýzýn en büyük
etkeni. Eyleme katýlým lis-
telerimizi daha da çoðalt-
mak ve direniþe destek
vermek için 16 Mart saat:
18.00' kadar Konur
Sokak'tayýz. Herkese kolay
gele.

MMuussttaaffaa  KKýýllýýkkççýý

Bu  adamý
durdurun!

Ankara KEG aktivistleri
yeni bir kampanyaya
hazýrlanýyorlar: "Bu Adamý
Durdurun!" baþlýðý altýnda
baþlatmayý düþündüðü-
müz kampanya tabii ki
neo-liberal saldýrganlýðýn
Ankara'daki çirkin
yüzünü, Ý. Melih Gökçek'i
hedef almakta. Çünkü
Melih'in uygulamalarý her
geçen gün Ankara'yý
tahammül edilemez kýl-
makta. 

Öðrenci olup öðrenci
bileti alamamak, dünyanýn
en pahalý doðal gazýný kul-
lanmak, en saçma tasarýmlý
üst geçitleri kullanmamak,
arabalarýn önüne atlamak
suretiyle karþýdan karþýya
geçmek, toplu taþýmýn
neredeyse sona ermesi
kentsel dönüþüm adý altýn-
da insanlarýn evlerinin

yýkýlmasý vs... 
Kýsacasý Ankara'da yaþa-

mak sayýsýz kampanya
örgütlenme sebebi ve
sayýsýz öfkeli, bu uygula-
malara daha fazla taham-
mül etmek istemeyen
insanla dolu. Bize düþen
bu öfkeyi birleþtirmek. Ýþte
þimdi KEG bunu yapmaya
hazýrlanýyor ve bir 5 yýl
daha Melih'e tahammül
etmek istemiyoruz. Sýký
dur Melih, çünkü seni
yapýþtýðýn koltuktan ayýr-
maya geliyoruz!

VVoollkkaann  TTaammuussttaa

Küresel  ýsýnmaya  karþý  iki
toplantý

"Ayýlar  bu  kýþ
neden
uyumadýlar?"

DTCF Fikir Klubü'nün
düzenlediði toplantýya 100
kiþi katýldý. Volkan
Akyýldýrým (KEG) ve Ilgýn
Özkaya (Ekoloji Kolektifi)
konuþmacýlardý. 

Volkan, 10 yýl gibi kýsa
bir sürede iklim koþullarý-
nýn köklü bir þekilde deði-
þeceði, kapitalizmin insan
ve bir çok canlý türünün
yaþamayacaðý bir dünyaya
doðru bizi sürüklediðini
anlattý. 28 Nisan'da Kadý-
köy'de gerçekleþecek bü-
yük buluþmada onbinleri
küresel ýsýnmayý ve nük-
leer santral yapýmýný dur-
durmak için birleþtirmenin
yeryüzünde yaþamý savun-
manýn ilk adýmý olduðunu
vurguladý.

Ilgýn'a göre tek çözüm
kitlelerin kapitalizmi, sis-
tem iyileþtirmeleri red-
detmesiydi. Konuþmasýný
asýl olarak Kyoto'yu imzala
talebinin ne denli yanlýþ bir
talep olduðunu anlatmaya
ayýran Ilgýn, katýlýmcýlarý 1
Mayýs'ta grubunun kýzýl
bayraðý altýnda yürümeye
çaðýrdý.

Neyse ki salondaki
katýlýmcýlar onun gibi
düþünmüyordu. Asýl soru-
larý bireysel olarak ne
yapabileceðimiz ve
mücadelenin bu tehdidi
engelleyip engelleyemeye-
ceði üzerineydi. Salondan
28 Nisan'da Kadýköy'de
buluþmak üzere ayrýldýk, 3
aktivist KEG'e katýldý.

Liseden
yükselen  ses:  

Ankara Mamak Anadolu
Lisesi Bilim Kulubü
tarafýndan düzenlenen
Küresel Isýnma: Dünyamýz
Alarm Veriyor baþlýklý
toplantýya KEG’de davet
edildi.

Öðrencileri iki hafta bo-
yunca küresel ýsýnma ko-
nusuna yönelten iki akti-
vist öðretmen ve öðrenci-
leri müthiþ bir toplantý
düzenlediler.

Salonda 110 öðrenci var-
dý. 3,5 saat süren toplantýyý
dikkatle izlediler ve tartýþ-
malara katýldýlar. Konuþ-
macýlar Volkan Akyýldýrým
(KEG) ve Ýsmail Demir'di.
(Meteorloji Mühendisi,
IPCC Türkiye katýlýmcýsý)

Toplantý bir öðrencinin
hazýrladýðý iklim deðiþik-
liði sunusuyla baþladý. Çok
çarpýcý olan sunum daha

baþtan konunun özünü
anlattý.

15'ye yakýn liseli söz
aldýlar ve bu konuda ne
denli bilgili olduklarýný
gösterdiler.

Türkiye Kyoto'yu imzala-
madýðý için, korkunç ger-
çek kendilerinden saklan-
dýðý için öfkeliydiler. Top-
lumsal dönüþüm nasýl ger-
çekleþecek, kitlelerin, mü-
cadelenin gücüne güven-
meli miyiz?" diye tartýþýy-
orlardý. 44 liseli ve 2 öðret-
men toplantý sonunda
KEG'e katýldý. 

Toplantý sonrasý sohbette
liseli aktvistler seslerini
duyurmalarýna, birleþme-
lerine destek olmamýzý ve
okullarýný ziyaret etmemizi
istediler.

KEG'in toplantýlarýný
yaygýnlaþtýrmak, aktivist-
leri birleþtimek, liseli ve
dershaneli öðrencilere
destek olmak ve gerçekleri
daha yüksek sesle söyle-
mek zorundayýz.

Umut burada iþte.

sosyalistisci@gmail.com

Ýzmir  1  Mart  eylemi
1 Mart akþamý Küresel Isýnmaya karþý 5 dakikalýk

eylem yapýldý. Çeþitli yerlerde ýþýklar 5 dakika süreyle
kapatýlýrken Ýzmir'de Kent içi Ulaþýmda Bisiklet
Kullanýmý Giriþimi, Ýzmir Bisiklet Sevenler Derneði ve
KEG ortak bir basýn açýklamasý yaptýlar. 

Cumhuriyet Meydaný’nda 50 kadar bisikletli ve KEG
aktivisti katýlýmcýyla baþlayan etkinlikte; Küresel ýsýn-
manýn önlenmesinde acil olarak sanayide ve ulaþýmda
fosil yakýtlarýn kullanýmýna son verilmesi, kent içi ve
kentler arasý ulaþýmda toplu taþýmacýlýðýn yaygýnlaþtýrýl-
masý, bisiklet kullanýmýnýn özendirilmesi, kentlerde
bisikletliler için yol, park ve benzeri planlamalarýn yapýl-
masý,  özel taþýt kullanýmýnýn ise özendirilmemesi gerek-
tiði, ABD, Avustralya ve Türkiye’nin derhal Kyoto anlaþ-
masýný imzalamasý gerektiðin,n vurgulandýðý basýn açýk-
lamasý okundu. Ardýndan bisikletli grup Gündoðdu
meydanýna doðru yola çýktý.

Ýki  günde  iki
yüz  kiþi!

BAK'ýn 17 Mart'a
giderken örgütlediði
toplantýlardan 3'ü daha
yapýldý.

Ýzmir'de Ege Üniversite-
si’nde ve Yakýn kitabevi'n-
deki toplantýlara toplam
60 kiþi katýldý.

Akhisar'daki toplantýya
130 kiþi katýldý. Roni
Margulies'in konuþmacý
olduðu, Hrant Dink
cinayetinden, savaþý dur-
durmak için neler yap-
malýyýza kadar canlý tartýþ-
malarýn yapýldýðý toplan-
týlarda 17 Mart'ta Ýstan-
bul'a gelmek için ve BAK
ile iliþki kurmak için
onlarca telefon ve mail
adresi toplandý.

Hrant
anmasýnda
binlerce  insan

28 Þubat günü Ýstanbul’-
da, Hrant’ý anma gecesi
düzenlendi. 1.600 kiþilik
salona yaklaþýk 2.500 dav-
etli girdi. Dýþarýda ise yak-
laþýk 1.500 insan bir buçuk
saat kadar sýra bekledi ve
içeriye giremedi. 

Binlerce insanýn bu anma
gecesine katýlmasý gös-
teriyor ki meseleye ilgi
hâlâ sýcak. Üstelik
Hrant’ýn yetimhanesine
destek amacýyla yapýlan
gecenin ücreti de 20 TL idi
ve içeri giremeyen kimse
parasýný geri istemeyerek
duyarlýlýklarýný gösterdi. 

"Ermeni
Soykýrýmý:
Yalanlar  ve
Gerçekler"

Atilla Dirim

10 Mart Cumartesi 
saat 15.00'te
DSÝP bürosu

Adres: Mithatpaþa
Cad.No:34/F,
Kat: 4, No: 23

Kýzýlay
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ABD
Ordusuna
yazýlýyordum 

Geçen hafta Amerikan
ordusu üzerine arama
yaparken, ABD ordusu
resmi sitesine girdim.
Askere yazýlmak için de
yan bir sitesi var
ordunun. Bir yazý dikka-
timi çekti "Asker
kaydedicilerle sohbet
edin!". Týkladým.

"Kaç yaþýnda olmamýz
gerekiyor" diye sordum,
"16 yaþýndayým". "Eðer
bu muhteþem olanaklar-
dan faydalanmak istiyor-
san, 17 yaþýna geldiðin
zaman orduya katýla-
bilirsin" dediler. 17
yaþýnda olunca orduya
girip insan öldürmek
üzere eline silahý ala-
biliyorsun ABD'de, ama
çok garip ki oy vermek
için 18, içki içmek için 21
yaþýnda olmalýsýn!

Sonra, "Eðitim
olanaklarý neler" diye
sordum, Amerikalý savaþ
karþýtý aktivist Cindy
Sheehan'ýn oðlunun da
bir çok genç asker gibi
eðitim olanaklarý için
orduya katýldýðýný
bildiðim için. "Ýnanýlmaz
eðitim olanaklarý var,
askerdeyken boþ vakit-
lerinde bile sýnavlarýný
verebilirsin, üstelik
kazanacaðýn para ile en
iyi okullarda okuma
þansý elde edebilirsin." 

"Ailemin saðlýk sorun-
larý var, ordu onlara da
saðlýk imkaný saðlýyor
mu?" diye sordum,
Genel Saðlýk Sigortasý
sisteminin babasý
ABD'de milyonlarýn
parasýzlýktan tedavi
imkaný olmadýðýný
bildiðim için. "Ordu
mensuplarýnýn ve
ailelerinin bütün saðlýk
ve diþçilik hizmetleri
hem de tamamen
bedavaya saðlanýr" diye
yanýtladý asker kaydedici
görevli.

Amerikan hegemonyasý
için sürüyor savaþ, þir-
ketlerin kârlarý için.
Yoksullarýn saðlýk ve
eðitim gibi temel hak-
larýný çalýp, onlarý paray-
la satan þirketler.
Amerika'da 17 yaþýnda
yoksul bir genç için bu
haklara ulaþmanýn
bedeli Irak'ta ölmek de
olabilir, öldürmek de. 

Yoksullar için saðlýk
hakký da, eðitim hakký
da, savaþlar da özünde
ayný, çünkü kaynaðý
ayný.

Ersin TEK

Küresel iklim deðiþimi: Dünyamýz piþiyor

ÇÇOOKK GGEEÇÇ
OOLLMMAADDAANN!!

KK
üresel Eylem Grubu,
KEG ilk eylemlerini 3
Aralýk 2005’de bütün
dünya ile birlikte

Ýstanbul, Ýzmir, Ankara,
Bursa ve Eskiþehir’de yaptý.
Ardýndan 26 Nisan 2006’da
Ýsatanbul ve Ýzmir’de
Nükleer sanrallara karþý

insan zincirleri oluþturuldu.
4 kasým’da ise gene küresel
eylemin bir parçasý olarak
Ýstanbul’da yürüyüþ yapýldý. 

Bu arada sayýsýz panel ve
toplantý yapýldý.

KEG küresel ýsýnmaya ve
nükleer santrallara karþý
sürdürdüðü kampanyanýn

yaný sýra Genel Saðlýk
Sigortasý uygulamasýna
karþý da kampanya yapmak-
ta. Ayrýca KEG’li gençler bu
kampanyanýn bir parçasý
olarak “medikomu vermiyo-
rum” kampanyasý yapýyorlar
ve 12 Mayýs’da Ankara’da
miting yapýyorlar.

Artýk her gün bir yeni bil-
imci grubu yeni veriler
yayýnlýyor. Her yeni yayýn-
lanan bulgu dünyanýn
önündeki sürenin hýzla
ama gerçekten büyük bir
hýzla kýsaldýðýný kanýtlýyor.

Atmosferdeki sera gazlarý
artmaya devam ediyor.
Son verilere göre Kyoto
anlaþmasýný imzalamamýþ
olan ABD’ nin sera gazý
emisyonu yüzde 20 arta-
cak. Ne var ki Kyoto anlaþ-
masýný imzalamýþ olan
ülkelerin sera gazý emisy-
onlarý da sýn ýrlanacaðýna
artýyor.

Þimdi bir yandan ABD,
Avustralya ve Türkiye gibi
ülkelerin Kyoto anlaþ-
masýný imzalamalarý talep
edilmek zorunda diðer
yandan da Kyoto’yu imza-
layanlarýn kabul ettikleri
sorumluluklarý yerine
getirmeleri ve hatta daha
fazlasý için çabalamalarý
istenmek zorunda.

Kyotý küresel iklim
deðiþimi için kesin bir
çözüm deðil. Bu anlaþma
sadece bir ilk adým. Ülkeler
Kyoto’yu imzalamakla
öncelikle küresel iklim
deðiþiminin insan yapýsý
olduðunu ve önlem alýn-
masý gerektiðini kabul
ediyorlar. Bu ilk adým
atýldýktan sonra ölemler
arttýrýlabilir.

Birçok bilimci dünyanýn

beklenenden çok daha hýzlý
ýsýnacaðýný önermeye
baþladýlar. Toplanan bil-
giler bu yönde. Bu fge-
laketin çok daha hýzlýbir
biçimde yaklaþmakta
olmasý demek.

Ýnsanýn normak ýsýsý 36.5
derecedir. 1, 1.5 derece
artar ve ýsý 37,5 38 olursa
insan hastadýr. Þimdi
durum bu. Dünyamýz
hasta. Ancak hemen herkes
kabul ediyor ki dünyanýn
ortalama ýsýsý en az 2
derece daha artacak.

Dünyanýn ýsýsý 2 derece
daha artarsa bu insanýn
ýsýsýnýn 39.5 * 40 dereceye
çýkmasý demektir ki mutla-
ka önlem almak gerekir
hem de çok acil ve çözüm
getirici önlemler almak
gerekir. Çünkü eðer ýsý 1-2
derece daha artarsa ölüm
kesindir. Bir kýsým bilimci
yakýn zamanda ýsý artýþýnýn
2 derecenin üstüne çýka-
caðýný tartýþmaya
baþladýlar. Bu dünyanýn
ölümü demektir.

Isý artýþý su kaynaklarýný
azaltýyor. Tarým ölüyor,
kuraklýk baþlýyor. Hububat
ve pirinç ekim alanlarý
büyül ölçüde daralýyor.

Eriyen buzlarýn altýndan
yeni sera gazlarý çýkýyor ve
ýsýnmayý daha arttýrýyor.
Buharlaþan su atmosferde
sera gazý etkisi yaratýyor ve
ýsý artýþý gene yükseliyor.

Atmosferdeki sera gazlarý
bugün ne yapýlýrsa yapýlsýn
gelecekte ýsý artýþýna neden
olacak. Bu durdurulamaz
bir süreç. Ancak sorun sera
gazlarýnýn daha da fazla
artmasýný önlemek. Ýþte
bunedenle acil, çok acil
davranmak gerekiyor.

Yapýlmasý gerekenler
aslýnda çok zor önlemler
deðil.

Fosil yakýtlarýna dayalý
enerji kullanmayý derhal
durdurmak ve güneþ ve
rüzgar enerjisine geçmek
gerekir.

Otomobil ve kamyon kul-
lanýmýný derhal azaltmak
ve bütünüyle kaldýrmak
gerekiyor.

Bunun için heryerde raylý
taþýmacýlýða geçmek
gerekiyor.

Konutlarýn izolasyonunu
arttýrmak gerekiyor.

Sýký enerji tasarrufu poli-
tikalarý uygulamak
gerekiyor.

Ama en önemlisi sesimizi
hükümetlere, bizi yöneten-
lere duyurmak gerekiyor.
Sokaða çýkmak ve
dünyamýza sahip çýkmak
gerekiyor.

Zaman az. Dünyamýz
elden gidiyor. Dün çocuk-
larýmýz için deniliyordu,
bugün artýkkendimiz için
demek durumundayýz.

28 Nisan’da Ýstanbul
Kadýköydeyiz.

Bazýlarý küresel ýsýnmaya ve fosile dayalý enerji kaynaklarýna
karþý nükleer enerjiyi öneriyorlar. Hükümet bu görüþü pay-
laþýyor ve bir dizi yeni nükleer santrel yapmaya karar verdi.
Nükleer santrallarýn sorunlarý çok fazla. Bir kaza olmasa da
nükleer santrallar çevreleri için büyük bir tehlike. Bir
kazanýn nelere neden olduðunu ise Çernobil’den biliyoruz.

KKüürreesseell  EEyylleemm  GGrruubbuu


