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KKyyoottoo  
eemmppeerryyaalliizzmmiinn
ooyyuunnuu  mmuudduurr??

Kyoto Protokolü'nün
sömürgeci geleneðe sahip
geliþmiþ ülkelerin, geliþmekte
olan ülkelerin önünü kesmek
için hazýrladýklarý bir oyun
olduðunu düþünmek için ya
üstünkörü bilgiye sahip olmak
ya da art niyetli olmak gerekir. 
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Bursa 7 Nisan

Akhisar 8 Nisan
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00333366  -  333355  1100  1199

Cumhurbaþkanlýðý tartýþmalarýyla bizi bölmeye çalýþýyorlar

Irkçýlar, milliyetçiler, paþalar demokrasiye saldýrýyor

Geliþmiþ
demokrasilerde
cumhurbaþkanlýðý
makamý sembolik
önemdedir ve asýl
siyaset parlamento
seçimlerinde yaþanýr.
Türkiye'de ise askeri
darbelerin en kalýcý
mirasý cumhurbaþkan-
lýðý olmuþtur. Bu
makam parlamenter
demokrasiyi
dizginleyen bir
makamdýr. 1980 son-
rasýnda cumhurbaþkan-
lýðý, asýl olarak asker-
lerin tercihlerini
siyasetin ana merkezi
yapmanýn aracý olmuþ-
tur.

Cumhurbaþkaný
hemen tüm üst
kurullara ve üst yargý
organlarýna, üniver-
sitelerin rektörlük
kurumlarýna atamalar
yapabilmektedir. Hem
çok geniþ yetkilere
sahip, hem de hiçbir
sorumluluðu olmayan
bu makam sahibi, ayný
zamanda, ülkenin üst
düzey bürokrasisini
kendi bildiði doðrultu-
da etkiler.

Bu durumda AKP'den
bir adayýn cumhur-
baþkanlýðýna yapýlan
tüm itirazlar resmi
görüþün dýþýna çýkýl-
masýndan duyulan

korkuyu yansýtýyor. 
AKP bütün anketlerde

en yüksek oyu alacak
olan, yani bu halkýn en
çok istediði parti konu-
munda. 
Suni bölünme:
Laiklik-þeriatçýlýk

28 Þubat 1997'de yap-
týklarý 'postmodern'
askeri darbeden bu
yana, ordu, üst düzey
bürokrasi ve CHP (yaný-
na Ýþçi Partisi, Kýzýlelma
Koalisyonu, vb ekleye-
lim) Türkiye'de yapay
bir bölünme yaratýyor:
laik-þeriatçý bölünmesi. 

Oysa yapýlan tüm
anketler gösteriyor ki
bu ülkede yaþayanlarýn
birinci derdi yoksulluk.
Þeriat korkusuyla
yaþayanlarýn nüfusa
oraný ise sadece % 1.5.
Ve yine araþtýrmalar
gösteriyor ki 400 YTL
civarýnda asgari ücret
verilen 'cinnet
vatanýmýzda' açlýk sýnýrý
609 YTL.

Yani Türkiye’de
yaþayan yoksul emekçi-
lerin, hükümetin neo
liberal politkalarýna
karþý mücadelesinde
kafa karýþýklýðý yaratýlý-
yor. 

Bizim mücadele
gücümüzü yýpratan bu
yapay bölünmelere
prim vermeyeceðiz. 

asker 
seçemez!

Sýradan insan-
larýn iktidarý

21. yüzyýl, toplumun
üzerinde asýlý duran
devletlere, seçmenleri yerine
özel þirketlere hizmet eden
parlamentolara, yeni-liberal
saldýrýnýn basit birer aracý
haline dönüþmüþ egemen
sýnýf partilerine karþý çalýþan
sýnýflarýn öfkesiyle baþladý.

Sf  6

"On yýllardýr görmediðimiz
aþýrýlýkçý, kadýn karþýtý uygula-
malarýn geri döndüðünü
görmek yüreðimi burkuyor.
Benim Irak'ta büyüdüðüm
zamanlarda kadýnlar okula
giderdi; eðitimli, profesyonel,
çalýþan kadýnlar toplumun bir
parçasýydý. Bugün bakkala
gitmeye kalkan bir kadýn hay-
atýný tehlikeye atmýþ oluyor.
Hayatlarýmýz bizden çalýndý.

Irak'ta bakkala
gitmek

Cumhurbaþkaný’ný
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MERAKlitus
Milliyet'in anketine
göre kendisini Türk
deðil, Türkiyeli olarak
tanýmlayanlarýn oraný
kaçtýr?

IIrrkkççýýllaarr
ve ýýrrkkççýýllýýkk

IIrrkkççýý  aattaassöözzlleerrii

Çingeden çoban
olmaz, Yahudi’den
pehlivan.

Abone olabilirsiniz
0536-3335  10  19

DurDe
Irkçýlýða karþý kampanya

0535-885 76 15

0555 - 816 78 33

DurDe@googlegroups.com

Kýbrýs'ta Rum nüfusu
çoðunlukta Türk
nüfusu azýnlýktadýr.
Türk ordusu Ecevit'in
emri ile bu adanýn
yarýsýný iþgal edinceye
kadar da birleþik ve
baðýmsýz bir ülkeydi.
Bu adada çýkan her
etnik sorun esas olarak
Türk ve Yunan ege-
men sýnýflarýnýn
kýþkýrtmasýyla ile
çýkýyordu. 

Kýbrýs'ýn Türk
ordusu tarafýndan
iþgal edilmesiyle kuru-
lan Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti'ni adanýn
yarýsýný iþgal altýnda
tutan Türkiye'den
baþka hiçbir ülke
tanýmýyor.

Kýbrýs'ta çözümün
bir tek adýmý var:
Türkiye'nin Kýbrýs
Cumhuriyeti'ni taný-
masý. Ýkincisi ise
adadaki Kýbrýslý
olmayan askerlerin
çekilmesidir. Bu iki
adým tamamlandýðýn-
da Kýbrýs Türkiye'nin
gündeminden düþe-
cektir ve Türkiye
Kýbrýs'a kendi sömür-
gesi olan bir ülke gibi
davranmaktan
vazgeçecektir.

Milliyetçilere bir
darbe daha!

Türkiye'nin bir çok
yerinde yapýlan newroz
kutlamalarýna binlerce
kiþi katýldý. Ýstanbul’da
40 bin, Diyarbakýr'da
300 bin kiþi katýldý.
Gösterilerde bir araya
gelen binlerce kiþi,
"yaþasýn halklarýn
kardeþliði", "barýþa bir
ses çift taraflý ateþkes"
sloganlarý attý.
Mitinglerde "ýrkçýlýða ve
þovenizme karþý halk-
larýn kardeþliði", "Ya
gerçek demokrasi ya
hiç", "Newroz piroz be,
Newroz kutlu olsun"
dövizleri taþýndý.
Diyarbakýr Belediye
Baþkaný Osman
Baydemir konuþmasýnda
"Türkiye korkularý ile
yüzleþecektir. Artýk
geçmiþte ýsrar etmenin
anlamý yoktur. Deðiþim
kaçýnýlmazdýr" dedi.

Bu yýl düzenlenen
Newroz gösterilerine
katýlýmýn yüksek olmasý
bu ülkede milliyetçiliðe
prim vermeyen bir
damarýn olduðunu bir
kez daha gösterdi.
Katýlým devletin tüm
tehditlerine raðmen
oldukça yüksekti. Bunun
ilk iþaretini Hrant
Dink'in öldürülmesinin
ardýndan düzenlenen
cenaze töreninde gör-
müþtük. Yüz binler
'Hepimiz Hrant'ýz
Hepimiz Ermeniyiz' di-
yerek yürümüþler, yýl-
larca beslenen Ermeni
düþmanlýðýný benim-
semediklerini göster-
miþlerdi.  Þimdi de
Newroz’da yüzbinler
'Yaþasýn Halklarýn
Kardeþliði' sloganýyla
sokaklara çýktý. Böylece
halk, özellikle seçimlerin
yaklaþmasýyla milliyetçi-
lik dozu artanlara, her
fýrsatta milliyetçiliði,
halklar arasýndaki düþ-
manlýðý körüklemeye
çalýþanlara, milliyetçilik-
ten yana olmadýðýný gös-
terdi. Son dönemde
yaþadýðýmýz bu iki umut
verici olay bize mil-
liyetçiliðe karþý
mücadele etmenin de ne
kadar kolay olduðunu
gösteriyor.

Kýbrýs'ta CTP Genel
Baþkaný ve Baþbakan
Ferdi Sabit Soyer ile Barýþ
(?) Kuvvetleri Komutaný
Korgeneral Hayri
Kývrýkoðlu arasýnda bir
gerilim yaþandý. Gerilimi,
seçimle iþbaþýna gelen
hükümetin baþý deðil, ata-
mayla iþbaþýna gelen
asker çýkardý.

Askerin dediðine göre
CTP kurultayýnda Ýstiklal
Marþý okunmamýþ ve
sadece demokrasi þehit-
lerinin anýsýna saygý
duruþunda bulunulmuþtu.
Bu nedenle asker, bir
törende, Baþbakan'ýn elini
sýkmadý ve gerekçelerini
de mikrofondan herkese
duyurdu. 

Kývrýkoðlu'na göre
Baþbakan ve partisi
(Cumhuriyetçi Türk
Partisi) Türk deðildi.

"Türklüðünü ispat et
diye!" baðýrýyordu asker. 

Ýnsan milliyetini nasýl
ispat eder? Ne yapmasý
gerekir kanýt getirmek

için? Ya bir de ederse ne
olur ona "sen Türk
deðilsin" diyenin hali?
Ýyisi mi Türklüðü ölçen
bir alet icat etsinler, 'abuk

sabuk' konuþan birileri
çýkýnca dayasýnlar aleti, ak
koyun kara koyun çýksýn
ortaya. Tartýþmaya mahal
kalmasýn. 

2 bin
50

YTL 
Türk-Ýþ'in Mart

ayýnda dört kiþilik 
bir aile için
açýkladýðý 

yoksulluk sýnýrý.

Komutandan icat: Türkmetre
Kýbrýs’tan  
elinizi  çekin!

Yaklaþýk bir yýldýr sokaklarda yürüttüðümüz GSS
kampanyasý yine gerçekliðini gösterdi. Ýnsanlýk dýþý
uygulamalar içeren ve saðlýk hakkýmýzý tamamen
elimizden alan Sosyal Güvenlik Reformu'nu hükümet
bir kez daha üzerinde köklü deðiþiklikler yapmak
üzere ertelemek zorunda kaldý. Baþýndan beri tüm
kesimlerce tepki toplayan yasa defalarca bizim dil-
lendirdiðimiz nedenlerle geri çevrilmiþ ve ertelen-
miþti. Þimdi ise bir sonraki görüþülme tarihi 2008
olarak açýklandý. Konu ile ilgili açýklama yapan Çalýþ-
ma Bakaný Baþesgioðlu, Anayasa Mahkemesi'nin iptal
kararý sonrasýnda reform üzerinde köklü deðiþiklikler
yapýlmasý gerekliliðinin ortaya çýktýðýný söyledi. Þimdi
önümüzde daha uzun bir zaman var, 2008'e kadar
daha güçlü bir kampanya ile sokaklarda olmak üzere
KEG'in Saðlýkta Yýkýma Son ve Mediko kampan-
yalarýný güçlendirmek üzere sokaklarda olmaya
devam etmek gerekiyor. 

Geçtiðimiz hafta içinde nükleer enerijyle ilgili üç
önemli geliþme yaþandý. Önce, nükleer enerji
yasasýnýn komisyonlardan geçerek meclis gündemi-
ne geldiði haberi duyuldu. Ardýndan, Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu, Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu'na (TAEK) 'yerli nükleer teknolojiyle elek-
trik üretimi geliþtirmesi' için 3 milyar YTL kaynak
ayrýlmasýna karar verdi. Ödeneðin bir bölümünün
ise nükleer atýk yönetimi konusundaki araþtýrmalar-
da kullanýlacaðý açýklandý. 

Kamuya ait bu paranýn pek çok uzman tarafýndan
ölü kabul edilen nükleer enerji araþtýrmalarý için kul-
lanýlmasýna karar verildi. Bu haberi ise Turgay
Ciner'e ait bir þirket olan Park Holding'in, Mersin
Akkuyu'da nükleer santral kurmak üzere Enerji
Piyasasý Düzenleme Kurumu'na (EPDK) baþvurduðu
haberi izledi. 

Park Holding, 1600 MW kurulu gücünde olacak
santral için talep ettiði üretim lisansýnda, alým garan-
tisi istemediðini açýkladý.  Holding, baþvurusunda,
santralý 2015 yýlýnda bitirmeyi de taahhüt etti. Çok
daha ucuz, temiz ve tehlikesiz alternatiflerine rað-
men Türkiye için ciddi bir tehlike halini almaya
baþlayan nükleer enerji macerasý, nükleer santral-
lerin yarattýðý tehlikelerin tekrar gözden geçirilmesi
ve güneþ, rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarýna
yönelinmesi için gerekli kamuoyu baskýsýný her
geçen gün daha gerekli kýlýyor. 26 Nisan'da, onbin-
lerce insanýn hayatýna mâl olan Çernobil nükleer
santral felaketinin hatýrlatmak üzere, "Baþka bir ener-
ji mümkün!" sloganýyla 28 Nisan'da Kadýköy'de
gerçekleþecek Türkiye Kyoto'yu imzala mitingi bu
haberlerle birlikte büyük bir önem kazanýyor.

NNüükklleeeerr  lloobbiissii  kkýýppýýrrddaannýýyyoorr

Saðlýk'ta yýkým yine geçemedi !
"27 AB ülkesinin liderle-
rine, birkaç kilometre
güneyimizdeki bir kýtada
en savunmasýz, zayýf ve
mahrum insanlar Sudan'da
katledilirken biz
Avrupalýlar bu kutlamaya
nasýl cesaret ediyoruz?
Vahþetten daha fazla
vahþeti önlemek için kuru-
lan AB'nin Darfur'daki
katliamlarý önlemek için
söyleyecek bir sözü, uygu-
layacaðý bir prensibi,
yapacak bir þeyi yok mu?
Srebrenitza'daki ödleklik
tekrar mý edilecek? Eðer
öyleyse, biz neyi kutlu-
yoruz?
Politik katýlýmlarýmýzýn
zayýflýðýný mý? 
Siyasi sýnýflarýmýzýn gerek-
siz tefekkürlerini mi? 
Bürokrasilerimizin ikti-
darsýz hiçliklerini mi? 
Auschwitz'e izin veren ve
Bosna'da baþarýsýz olan
Avrupa Darfur'daki katlia-
ma tahammül etmeme-
lidir. Avrupa siyasi sýnýf
aðlarýndan, birinci dünya
ülkelerinin ekonomi
kulübü olmaktan, ve
bürokratik þiþkinliklerden
daha öte bir þeydir.
Avrupa insanýn deðerine

ve onuruna önem veren ve
yaþatan bir kültürdür. Bu
ortak kültürün adýna 27
AB baþkanýný Sudan
rejimine karþý tedbir
almaya çaðýrýyoruz. 
Onlarý kýyýlarýmýzý, saðlýk
sistemlerimizi, ve mal-
larýmýzý kullanmaktan men
edin. Bankalarýmýzdaki
mal varlýklarýný dondurun
ve diðer duyarlý ülkeleri
harekete geçirin. 
Afrika'da bir medeniyet
yok olurken biz bir kere
daha seyirci kalmayalým,
Avrupa medeniyetini
aldatacak þekilde davran-
mayalým. 
Bu çaðrý bize bir hediye ve
kanýt olsun. Her þey
düzeldiðinde hep birlikte
onurluca kutlayalým."

ÝMZA...
Umberto Eco 
Dario Fo 
Günter Grass 
Jürgen Habermas 
Václav Havel 
Seamus Heaney 
Bernard Henri-Levy 
Harold Pinter 
Franca Rame 
Tom Stoppard

50. Yýlýnda AB’ye eleþtiri
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DDSSÝÝPP, Kapitalizm küresel ýsýnmayý durdurabilir mi?,
Emperyalizm, direniþ ve anti kapitalizm, Yeni solun yükseliþi,
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AAnnttiikkaappiittaalliisstt  FFoorruumm’’lar düzenliyor.

Ankara: 31 Mart, Ýzmir 7 Nisan,
Bursa: 31 Mart ve Akhisar: 8 Mart

Ayrýntýlý bilgi için:
553366  -  333355  1100  1199

Almanya’da toplanacak
olan G8’e karþý küresel

hareketle birlikte
sokaklarda olacaðýz
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00553377  -  772233  5544  9944

1 MAYIS’DA
ALANLARDA

ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Deniz Baykal gemi azýya aldý. Açýk
açýk darbe çýðýrtkanlýðý yapýyor. Recep
Tayyip Erdoðan'ýn kulaðýna, cumhur-
baþkanlýðý adaylarýnýn açýklanmasýna
yakýn bir tarihte birilerinin bir þeyler
fýsýldayacaðýný söylüyor. Baykal'ýn ima
ettiði bu suflecilerin kim olduðu
malum. Bunlar giysileri haki renkli
insanlar, yakalarýnda yýldýz var.
Baykal'ýn demesi o ki, asker vakti
geldiðinde Erdoðan'a "aday olma"
diyecek.

LLaaiikk  cceepphhee  ddeemmookkrraassii  
ddüüþþmmaannýý

CHP'nin genel baþkaný sýrtýný orduya
yaslamýþ vaziyette korku saçýyor,
toplumu terörize ediyor. Erdoðan'ýn
cumhurbaþkaný olmasýnýn engellenme-
sine o kadar kafayý takmýþ durumda ki
demokrasi ve özgürlükler aleyhine atýp
tutmakta hiçbir sakýnca görmüyor.

301. madde konusunda sicili bozuk
olan sadece Cemil Çiçek ve hükümet
deðil, CHP de 301. maddeyi savundu.
Onur Öymen gibi CHP'li milletvekilleri
"Türklüðe hakaret" gibi muðlak ve sonu
Hrant Dink cinayetine kadar giden bir
yasa maddesini savundu.

CHP Kürt halký lehine her demokratik
giriþime, Abdullah Öcalan'ý da kapsar
korkusuyla karþý çýktý. Kýbrýs sorunun-
dan Ermeni sorununa, Kürt sorunundan
temel haklarýn geliþtirilmesine kadar
her adým laik cephenin itirazýyla
karþýlaþtý.

KKeennddii  kkuurraallllaarrýýnnaa  uuyymmuuyyoorrllaarr
Sosyalistler cumhurbaþkanlýðýný

önemsemezler. Eþitsizliðin, adalet-
sizliðin ve sömürünün parlamento
yoluyla düzeltilebileceðini düþün-

mezler. Ama iþin içine darbe, darbe
çaðrýlarý, derin devlet, suikastçý çeteler
girdiðinde, egemen sýnýfýn kendi koy-
duðu kurallara sahip çýkýlmasý gerek-
tiðini hatýrlatýrlar.

Bizim açýmýzdan cumhurbaþkanlýðýnýn
pek bir önemi yok. Yine de baþarýla-
bilse, cumhurbaþkanýnýn halk tarafýn-
dan seçilmesini, kitlesel bir politik
tartýþma yaratacaðý için savunuyoruz.
Kurallarýn demokrasi yönünde
deðiþmesini istiyoruz. Ama bugünkü
yasal çerçevede, cumhurbaþkanýný
meclis seçiyor. Bu duruma itiraz edenler
ve en sonunda "asker"in ne diyeceðini
bir merak konusu haline getirenler
þýmarýk, oyun bozan çocuklara benzi-
yor. Mecliste AKP ezici bir üstünlüðe
sahip olduðu için, AKP'nin istediði bir
adayýn, hatta Tayyip Erdoðan'ýn
seçilmesi olasýlýðýna karþý, meclis dýþý
yöntemleri hatýrlatýyorlar.

Durumlarý o kadar vahim ki yapýlan
anketlerde ortaya çýkan bir üçüncü par-
tinin daha meclise girmesi ihtimaline
yaslanarak, meclisin cumhurbaþkanýný
seçmesine karþý çýkýyorlar.

Cumhurbaþkanýný ya halk seçmeli ya
da meclis. Atanmýþlarýn silahlý gücüne
güvenenlere karþý demokrasiyi savun-
manýn yolu bu tutuma baðlýdýr.

LLaaiikk  cceepphhee  AAKKPP''yyii  mmaasskkeelliiyyoorr
Bu durumda Tayyip Erdoðan da

cumhurbaþkaný olabilir bir baþka AKP'li
de. Bunun bir önemi yok! IMF'ci,
özelleþtirmeci olmayan, sermayenin
çýkarlarýný kollamayan bir cumhur-
baþkaný seçilmeyecek nasýl olsa.
Cumhurbaþkanlýðý için asker tehdidini
öne sürenler, 1980 sonrasý ilk cumhur-
baþkaný Kenan Evren'in kökenini unut-
tuðumuzu sanýyorlar. Türkiye'de IMF
politikalarýnýn en yaygýn uygulandýðý
dönem 1980 darbesi ve sonrasýdýr.

Laik cepheyle Tayyip Erdoðan arasýn-
da IMF'cilik açýsýndan hiçbir fark yok.
Tek fark, laik cephenin, "þeriat geliyor"
korkusu yaratarak, AKP'nin neo liberal
yüzünü gizlemesinde. Bu cephe ayný
zamanda demokrasi düþmaný olduðu
için AKP demokrat, bu cephe statükocu
olduðu için AKP deðiþimden yana, bu
cephe baskýcý olduðu için AKP özgür-
lükçü görülüyor.

Laik cephe köhnemiþ ve çözülmüþ
olduðu için Tayyip Erdoðan mazlum,
demokrat, yenilikçi görülüyor.

Oysa ne baþbakan mazlum, demokrat
ve yenilikçi ne de AKP. 

Bush'un bir dediðini iki etmeyen,
Ýncirlik Üssü'nü ABD'ye gönül
rahatlýðýyla kullandýran, zaman zaman
en milliyetçi çýkýþlarý yapan, zenginlerin
ekonomik programýný uygulayan,
IMF'ci olan, bugün milyonlarca insaný
yoksullaþtýran politik ve ekonomik 
programý hayata geçiren, açlýðýn ve yok-
sulluðun en önemli sorumlusu olan
parti AKP'dir.

Laik cephe, milliyetçiler ve yurtsever-
ler yoksullukla AKP arasýndaki baðlan-
týyý gizlediði ve gündemi yapay þeriat
tartýþmalarýna boðduðu için de tehlike-
lidir. Sadece demokrasi düþmaný
olduðu için deðil. 

Cumhurbaþkanlýðý: Yapay bir tartýþma

Cumhurbaþkanýný ya halk
seçmeli ya da meclis.

Atanmýþlarýn silahlý gücüne
güvenenlere karþý

demokrasiyi savunmanýn
yolu bu tutuma baðlýdýr.

Türkiye
Kyoto'yu imzala

Küresel Eylem Grubu, KEG 28 Nisan'da büyük
mitinge hazýrlanýyor. Ýklim deðiþimine ve AKP
hükümetinin nükleer santral kurma çabalarýna
karþý 28 Nisan'da Kadýköy sokaklarýnda gösteri
düzenleniyor.

28 Nisan gösterisinden önce Ýzmir'de, Ankara,
Bursa ve Ýstanbul'da Çernobil felaketini unut-
madýðýmýzý ve nükleer santral kurma çabalarýna
sessiz kalmayacaðýmýzý göstermek için insan zin-
ciri kuracaðýz.

AKP hükümeti Türkiye'nin küresel ýsýnmada pay
sahibi olduðunu görmezden geliyor. Bilcümle mil-
liyetçiler ve ekonomik kalkýnma meraklýlarý ise
Türkiye'nin kalkýnma hakký için küresel ýsýnmaya
katký yapmaya devam etmesini savunuyor.

Küresel Eylem Grubu ise "Baþka bir enerji
mümkün-Türkiye Kyoto'yu imzala" sloganýyla
sokaklarda eylem yapacak. 
Þimdi görev bu eylemin en yaygýn duyurusu için
hýzla sokakta örgütlenmektir.

Baþka bir enerji mümkün

Hrant Dink cinayetinde sadece 11 kiþinin tutuk-
lanmasý, Ýstanbul Emniyet Müdürü Cerrah'ýn
"milliyetçi hislerle iþlenmiþ bir cinayet" tespi-
tinin doðal bir sonucuydu.

Belki Cerrah ve Cemil Çiçek için azmettiriciler
gizli ve ulaþýlmaz olabilir, ama herkes biliyor ki
azmettirici koltuðunda oturuyor.

Yazýcýoðlu kimseyi tanýmaz, ne partisinin mili-
taný Yasin Hayal'i, ne de arkasýnda poz veren
Erhan Tuncel adlý seçkin BBP üyesini.

Yasin Hayal McDonals'ý bombalayýp beþ
çocuðun yaralanmasýna neden olduktan sonra
BBP Trabzon Ýl Baþkaný tarafýndan parayla ödül-
lendirilmiþti. Yaþar Cihan "ne olacak hemþerim,
yardým ettim sadece, BBP'yle bir iliþkisi yok ki"
demiþti. Ancak bu hafta gözaltýna alýndý 10
faþistle birlikte. Muhbir-faþist-katil-emniyetçi-
jitemci Erhan Tuncel konuþmuþ da!

Bunlar yetmez. Hrant Dink cinayeti hakkýnda
tüm bilgi ve belgeleri halka açýklayýn. Yerel
simalarla yetinmeyin þu derin katil Yazýcýoð-
lu'nu gözaltýna alýn ve sorgulayýn. Susma
hakkýný kullanýrsa komutaný Yaþar'ý çaðýrýn, o
anlatsýn.

Burada durmayýn, BBP, MHP, bilumum ýrkçý-
faþist parti ve örgütü kapatýn. Kapatmazsanýz,
iþlenecek yeni cinayet ve katliamlara siz de
ortaksýnýz. Bu talepleri kazanmadan karanlýklar
yerini aydýnlýða býrakmayacak. AKP hükümetini
buradan zorlayalým.

Birkaçýný tutuklamak yetmez,

BBP'yi kapatýn! 
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Kyoto emperyalizmi
KKyyoottoo  PPrroottookkoollüü''nnüünn

ssöömmüürrggeeccii  ggeelleenneeððee  ssaahhiipp
ggeelliiþþmmiiþþ  üüllkkeelleerriinn,,
ggeelliiþþmmeekkttee  oollaann  üüllkkeelleerriinn
öönnüünnüü  kkeessmmeekk  iiççiinn hhaazzýýrr-
llaaddýýkkllaarrýý  bbiirr  ooyyuunn
oolldduuððuunnuu  ddüüþþüünnmmeekk  iiççiinn
yyaa  üüssttüünnkköörrüü  bbiillggiiyyee  ssaahhiipp
oollmmaakk  yyaa  ddaa  aarrtt  nniiyyeettllii
oollmmaakk  ggeerreekkiirr..
Halihazýrda, Birleþmiþ
Milletler tarafýndan ülke
olarak kabul edilmiþ 192
birimin 166'sý Kyoto
Protokolü'ne taraftýrlar.
ABD, Avusturalya ve
Türkiye dýþýnda Protokolü
onaylamayý reddeden ülke
yoktur. ABD ve Avus-
turalya; Hindistan ve Çin
gibi yakýn gelecekte
ekonomik rakip konumuna
gelebilecek ülkelerin de
geliþmiþ ülkeler kadar aðýr
yükümlülüklere sahip
olmasýný -böylece
ekonomik egemenliklerinin
devamýný- istemekte, aksi
takdirde kendilerinin de
yükümlülük altýna
girmeyeceklerini söyle-
mektedirler. Günümüzde
ekonomik sistemi þekil-
lendirme gücünü elinde
tutan tüm ülkeler Kyoto'yu
imzalayarak karbon emis-
yonlarýný azaltmanýn yol-
larýný aramaya baþladýlar.
Durumun vahametinin
farkýnda olan Ýngiltere,
Almanya gibi ileri kapita-
list ülkeler Kyoto Proto-
kolü'nün öngördüðü, 1990
yýlýna göre karbon emis-
yonlarýný %5 azaltma
zorunluluðunu, bu yýl AB
sýnýrlarý içinde %20'ye
çýkarmýþlar, diðer ülkelerin
de benzer politikalar üret-
meleri durumunda %30
emisyon kýsýtlamasýna
gideceklerini açýklamýþ-
lardýr. 

Kyoto  yeterli  midir?  
Deðilse neden bunun için

kampanyalar yapýlmak-
tadýr?

Kyoto kapitalist sistemin
kazananlarýna hizmet eden
bir anlaþma mýdýr?

Kyoto Protokolü
günümüz devletlerinin
1992 Rio Dünya Zirvesi
sonrasý baþlattýklarý sürecin
ilk iþlevli sonucudur.
Devletlerin hayatý varolan
dengelerin korunmasý
üzerinden kurgulanýr. BM
çatýsýnda hazýrlanan bu
protokol de sistemi deðiþ-
tirmek üzere tasarlanma-
mýþtýr. Kyoto özünde ser-
best piyasa sistemi üzeri-
ne kurulu, hatta karbon
ticareti gibi kimi sahte
önerilerle felaketten yeni
kârlar yaratmanýn yollarýný
da açan bir anlaþmadýr.     

Öte yandan, NASA
Goddard Enstitüsü
Müdürü James Hansen
gibi saygýn bilim insan-
larýnýn önlem almadýðýmýz

takdirde 10 yýl içinde
dünyamýzýn tanýnmaz bir
hale geleceðini duyuruyor.
Tüm devletleri karbon
salýmlarýný düþürmek
üzere uzlaþtýran, üstelik en
geç, 2012 yýlýndan sonra
daha ciddi önlemlerin de
alýnabilmesi için gereken
altyapýyý saðlayan Kyoto
Protokolü hayatî öneme
sahiptir.

Atmosferin tüm dünyayý,
sýnýrlarý tanýmadan kapla-
masý, iklim deðiþikliðini
ülkelerin tek baþlarýna
çözemeyecekleri bir sorun-
lar dizisi haline getirmek-
tedir. Üzerinde uzlaþýlan
yegane uluslararasý hukuk
belgesi olan Kyoto Proto-
kolü, sistemi güçlendiren
yönleri ve diðer tüm olum-
suzluklarýna raðmen gele-
cek yýllarda da yaþamaya
devam edebilmemiz için
elimizdeki tek aygýttýr. 

Kyoto  anlaþmasý
ekonomik  geliþmeyi
engellemez  mi?

Bu Türkiye ekonomisinin
kalkýnmasýna zarar ver-
meyecek midir? Kyoto
Anlaþmasýnýn öngördüðü
yaptýrýmlar pek çok kiþinin
iþsiz kalmasýna yol açacak
mýdýr?

Kyoto Protokolü'nün
ekonomik geliþmeyi
engelleyeceði, insanlarýn
iþsiz kalmasýna yol açacaðý
düz bir mantýðýn sonucu-
dur. Ýklim deðiþikliðinin
etkilerini sýnýrlamanýn
yolu, fosil yakýtlardan
enerji üretmek yerine sýfýr
emisyon üreten alternatif
enerji kaynaklarýna
yönelmektir. Bu noktada,
ne fabrikada çalýþan iþçi, ne
müdürü ne de fabrikanýn
sahibi tükettiði enerjinin
termik santralde yanan
kömürden mi, rüzgar
türbininden mi geldiðiyle
ilgilenmez. Burada önemli
olan, hükümeterin enerji
politikalarýný hangi mantýk
çerçevesinde hazýrladýk-
larýdýr. Güneþ ve rüzgar-
dan elde edilen enerjiyle,
modern hayatýn getirdiði
pek çok teknolojinin kul-
lanýldýðý gerçektir. Alman-
ya gibi ülkelerde rüzgar
türbinlerine baðlý enerji
santrallerinin kurulmasýnýn
ardýndan yeni enerji yön-
temlerinin daha fazla istih-
dam yarattýðý görülmüþtür.
Nükleer enerji santralleri
gibi az sayýda uzmana is-
tihdam saðlayan yöntem-
lerle karþýlaþtýrýldýðýnda ise
sorunun politik tercihlerde
olduðu daha net anlaþýla-
bilir. Türkiye'nin güneþ ve
rüzgar açýsýndan verimli
olmasýna raðmen alternatif
enerjilerin neden teþvik
edilmediðine cevap bul-
mak daha da zorlaþýr. 

Üstelik, doðayý kirleten

ya da ekolojik sisteme
zarar veren üretim süreç-
leri sonucu ortaya çýkan
mallarýn uluslararasý
piyasada yer alamamasý
için çeþitli anlaþmalarýn
yürürlüðe girmeye
baþladýðý bir dünyada, kirli
üretim sonucu üretilen
mallarýn ne kadar zaman
daha ekonomik deðere
sahip olacaklarý tartýþ-
malýdýr.        

ABD  en  büyük  kirletici
olduðu  halde  anlaþmayý
imzalamýyorsa  Türkiye
neden  imzalasýn?

ABD'de Cumhuriyetçi
Parti'nin sað kanadýný tem-
sil eden Bush'un baþkan
seçilmesiyle birlikte, silah
ve petrol lobileri iktidarla
daha yakýn oldular. En
büyük kazanan ABD, neo-
liberallerin elinde sistemin
deðiþmesine direniyor.
Ancak, ABD eyaletleri,
merkezi hükümetin
Kyoto'ya imza koymamasý-
na aldýrmadan karbon
salýmlarýný kýsýtlamak
üzere radikal önlemler
alýyor. 50 eyaletten 30'u
Los Angeles'ý haritadan
silen Katrina gibi felaket-
lerin de durumun cid-
diyetini hissettirmesinin
ardýndan, Kyoto'nun
öngördüðünden daha

ciddi kurallarý uygulamaya
zaten baþlamýþlardýr. 

Türkiye'nin  karbon
salýmý  zaten  çok  azdýr,
bunun  dünyaya  ciddi  bir
etkisi  yoktur?

Tüm dünya için hýzla
yaklaþan felakete dair aci-
len önlem alýnmasý gerek-
tiði ve Türkiye'nin de so-
rumluluk sahibi olduðu
gerçeði yine karþýmýza
çýkacaktýr.

Kyoto'ya hiçbir þekilde
taraf olmayan, 25 ülkenin

toplam nüfusu 250 milyon
civarýndadýr. Bu 250 mil-
yon insanýn %28'i Türki-
ye'de yaþamaktadýr. Geriye
kalan nüfusun %24'ü ise
ABD iþgali altýnda bulunan
Irak ve Afganistan'da yaþa-
maktadýr. Diðer 120 mily-
on, BM'ye üye olmayan ve
çoðu ülke tarafýndan tanýn-
mayan Tayvan ve nüfuslarý
birkaç yüzbinle birkaç
milyon arasýnda deðiþen 21
ülke arasýnda daðýtabilir.
250 milyon insanýn
yaþadýðý bu 25 ülkenin

toplam emisyonu yýlda 500
milyon tona yakýndýr ve bu
miktarýn %60 kadarýný tek
baþýna Türkiye salmak-
tadýr. Veriler, Türkiye'nin
payýnýn, nüfusu ve
ekonomisinin büyüklüðü
ile doðru orantýlý olduðunu
ve ekonomik faaliyetleri
için daha çok fosil yakýtlarý
kullandýðýný ortaya koy-
maktadýr. Ayný verilere
göre Türkiye, tüm dünya
ülkeleri arasýnda sera gazý
emisyonu en yüksek 22.
ülkedir. 



Parlamento ve sol
Ýçimde bir his var; bu baðýmsýz aday iþi bu sefer ola-

cak galiba. Kürt bölgelerinde gösterilmesi tartýþýlan
adaylardan deðil, batý illerinde 'baþka bir dünya'
isteyen herkesi temsilen seçimlere katýlacak az sayý-
da adaydan söz ediyorum.

Seçimlerde solun ne yapabileceði çok uzun
zamandýr tartýþýlýyor. Geçen seçimlerdeki güdük ve
baþarýsýz sol birlik, 10 Aralýk hareketi, Günay-
Bekaroðlu giriþimi ve sonuçsuz kaldýðý için kamu bil-
incine çýkmamýþ olan daha pek çok tartýþma, birlik
ihtiyacýnýn ne kadar acil olduðunu ve ne kadar yaygýn-
ca hissedildiðini gösteriyor.

Dahasý, sol partilerin seçime tek tek girdikleri tak-
tirde yine moral bozucu bir hezimete uðrayacaklarý
açýk olduðu gibi, bu partilerin bir araya gelip oluþtu-
racaklarý geçici bir seçim ittifakýnýn kimseyi heyecan-
landýrmadýðý da açýk.

Amaç, mevcut sol ile örgütsüz, partisiz olan ve hiçbir
partiyi kendine yakýn bulmayan ama uzun zamandýr
çok çeþitli kampanyalarda, etkinliklerde, eylemlerde
kendini gösteren geniþ kalabalýklarý, yeni nesli, genç-
leri bir araya getirmek olmalý. Giriþim sadece sosyal-
istlerle sendikalý iþçileri deðil, iklim deðiþikliðine
karþý eylemlere katýlan gençleri, Rock and Coke'a git-
mektense Barýþarock'a gitmeyi tercih eden on binleri,
Küresel BAK'ýn çok çeþitli eylemlerine katýlmýþ yüz
binleri, türbansýz ve türbanlý kadýnlarý da þevke
getirmeli, seferber etmeli. Bunu mevcut partilerden
hiçbirinin çatýsý altýnda yapmak mümkün deðil.
Baðýmsýz adaylar yoluyla ise bunu gerçekleþtirmek,
en azýndan kaðýt üzerinde, mümkün.

Böylesi bir giriþimin baþarýlý olmasýnýn bir dizi
önkoþulu var.

Adaylar, seçilme olasýlýðýnýn olduðu yerlerde, yani
belli bir gücümüzün olduðu yerlerde gösterilmeli.
Giriþime katýlan herkes ve her örgüt veya parti propa-
ganda yapmak için veya kendini göstermek için deðil,
adayýn seçilmesi için olaðanüstü bir tempoyla çalýþ-
malý. Seçimlerde baþarýnýn tek ölçütü seçilmektir.
Sosyalistler için seçimler propaganda platformlarý
olarak anlam ifade edebilir, ama halk için bu fasa
fisodur. Önemli olan kimin kazandýðýdýr.

Aday gösterilen bölgede baþka bir sol aday olma-
malý, tam bir birlik sergilenmeli. "Sol yine birbiriyle
uðraþýyor" izlenimine mahal verilmemeli.

Adaylar, geleneksel sola deðil, yeni ve genç kitlelere
cazip gelen kiþiler olmalý. Kabaca söylersem, 60
yaþýnda erkek bir sendika baþkaný deðil, 30 yaþýnda,
SES üyesi bir kadýn hemþire olmalý.

Giriþim, halkýn önüne belki 10, belki 15 maddelik bir
talepler/ilkeler listesiyle çýkmalý. Ýsteyen bu mad-
delerin içini doldurmak için 2 ciltlik bir manifesto yaz-
abilir, ama kampanya 10-15 maddeyle yürütülmeli.

Ve bu maddeler, baþka bir dünya isteyen herkesin
hemen ve kolayca anlayacaðý, anlaþacaðý, onaylaya-
caðý ilkeler içermeli. Devrim talebinin çok gerisinde
kalan bu ilkeler, örneðin, parasýz eðitim hakký,
parasýz saðlýk hizmetleri, sýnýrsýz ifade ve örgütlenme
özgürlüðü, Kürt sorununa barýþçýl çözüm, savaþa
hayýr, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe hayýr, insan haklarý,
azýnlýk haklarý ve bu gibi maddelerden ibaret
olmalýdýr.

Nihayet, böylesi bir giriþimin kalýcý bir oluþuma
dönüþebileceði en azýndan umut edilebilmeli. Basit
bir seçim taktiði kimseye þevk ve heyecan vermez,
kimseyi harekete geçirmez.

Seçilecek tek bir adayýn bile parlamentoda ne kadar
ses çýkaracaðýný, tüm muhalefet hareketlerini ne
kadar olumlu etkileyeceðini azýmsamamak gerek.

Kýsacasý, biz bu iþte varýz. Tüm gücümüzle.

Roni Margulies

GÖRÜÞ
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in oyunu mu?

Kâr hýrsý su krizini çözemez!
Küresel ýsýnmanýn
sonuçlarýndan biri de su
krizini derinleþtirmesi.
Dünyada bir milyar insan
temiz suya eriþimden, 2,6
milyar insan ise saðlýk
hizmetlerinden yoksun.
Her gün beþ bin çocuk kirli
su içmenin yarattýðý
sonuçlar yüzünden ölüyor.
Küresel su krizini aþmamýz
gerektiði ortada.
Geçtiðimiz on beþ yýlda,
uluslararasý yardým kuru-
luþlarý - Dünya Bankasý,
Uluslararasý Para Fonu
(IMF) ve zengin
hükümetler de dahil -
özelleþtirmenin küresel su
krizine bir çözüm getire-
ceðini öne sürdüler.
Yoksul ülkelere, özel þir-
ketlerin, su sistemlerinin
iyileþmesi için finansal
kazanç ve verimlilik getire-
ceði söylendi. Ancak
zaman geçtikçe bu
özelleþtirme tablosu

baþarýsýz oldu. Ýþte bunun
nedenleri:
"Gine, Senegal, Bolivya,
Filipinler ve daha pek çok
ülkede þirketler, su sistem-
lerinin kontrolünü ellerine
geçirdikten sonra sürekli
olarak su faturalarýný
artýrdýlar, bu da genellikle
suyu yoksullar için satýn
alýnmaz hale getirdi.
"Eðer yoksul aileler su fa-
turalarýný ödeyemezlerse
sistemle baðlantýlarýnýn
kopmasý riskiyle
karþýlaþýyorlar. Güney
Afrika'da fatura ödeyeme-
yenlerin baðlantýlarýný kay-
betmesi, 2000 yýlýndaki
kolera salgýný sýrasýnda bile
devam etti.
"Þirketler parayla su sis-
temleri için yeniden
yatýrým yapmak yerine
kârlarýný toplumdan alýp
uzaktaki pay sahiplerinin
ve þirket yöneticilerinin
ceplerine aktarmakta

özgürler.
"Özelleþtirme sözleþmeleri
þeffaflýkta yetersiz ve
izlenebilirlikten yoksun. 
"Özel þirketler, su borularý
sisteminin zaten mevcut
olduðu ve karlarýný garanti
edebilecekleri orta sýnýf
nüfusa hizmet vermeyi ter-
cih ediyor. 
"Sahra Altý Afrika'sý küre-
sel olarak suyla baðlantýya
gereksinim duyan insan-
larýn yüzde 25'ini oluþtu-
ruyor; ancak þu ana kadar
özel þirketlerin yatýrým
vaatlerinin yüzde birini
bile alamadýlar. 
"Kamu finansmanýnýn
aksine, þirketlerin kredi-
lerinin daha yüksek faiz
oranlarý var. Bu yüksek fa-
izler, tamir, yenileme ve
diðer bakým hizmetleri için
daha fazla para ödemek
zorunda kalan kullanýcýnýn
sýrtýna yükleniyor.
" Su özelleþtirmeleri, iþten

çýkarmalarla ya da çalýþan-
larýn kazançlarýndaki
kesintilerle yakýndan ilgi-
lidir. 
Az sayýda personel çalýþtýr-
ma, müþteri hizmetini ve
su kalitesini azaltýyor.
Gana'da yüzlerce iþçi, bir
özel iþletmenin su
sözleþmesi devam süresi
içinde iþten çýkarýldý. 
"Az geliþmiþ ve geliþmekte
olan ülkelerde su
özelleþtirmesi, eðer yoksul
ülke Dünya Bankasý'ndan
ve IMF'den borç yardýmý
ya da yardým almak isti-
yorsa bir ön koþuldur.
Gana'da da su
özelleþtirmesi, borç
yardýmý için dayatýlan bir
koþuldu.

Su Adaleti bildirisinden
alýnmýþtýr. Küresel su
sorunlarý ile ilgili daha
fazla bilgi için: 
wwwwww..wwaatteerrjjuussttiiccee..oorrgg
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21. yüzyýl, toplumun
üzerinde asýlý duran
devletlere, seçmenleri
yerine özel þirketlere
hizmet eden parlamento-
lara, yeni-liberal
saldýrýnýn basit birer aracý
haline dönüþmüþ egemen
sýnýf partilerine karþý
çalýþan sýnýflarýn öfkesiyle
baþladý.

Son yirmi yýlda
dünyanýn deðiþik yer-
lerindeki birçok ülkede
genel grevler, kitlesel
yürüyüþler sonucu bir
çok hükümet devrildi.
Bugün baþta Bush çetesi
olmak üzere bir çok yeni-
liberal hükümetin ayakta
kalýp kalmamasý pamuk
ipliðine baðlý.

Onlarý indirdik, yerine
ne koyacaðýz?

136 yýl önce Parisli iþçil-
er ve ezilenler gerçek-
leþtirdikleri Komün
Devrimi'yle gerçek bir
yanýt üretmekte
gecikmediler.

SSaavvaaþþ  vvee  ddeevvrriimm
1870'ler ve 1840'lar, kök-

leri 16. yüzyýla dayanan
kapitalizmin yaygýnlaþtýðý
ve egemen üretim tarzý
haline geldiði dönemdi.
Günde 16-18 saat boðaz
tokluðuna çalýþma, kadýn
ve çocuk emeðinin
sömürüsü, þehirlerde
insanlýk dýþý koþullarda
yaþam demek olan kapi-
talizm uluslararasý
devrim dalgasýyla
karþýlaþýlandý. 

1810 - 1848 yýllarý arasýn-
da baþta Fransa olmak
üzere bir çok Avrupa
ülkesinde ayaklanmalar
yaþandý. Ancak vakit er-
kendi, tarih sahnesine çýk-
mýþ yeni güçler çözümü
bilmiyorlardý henüz.

23 yýllýk bir geri çekilme,
hazýrlýk, olgunlaþma ve
örgütlenme döneminin
sonunda Fransa'da hava
deðiþecekti. 19 yýldýr
hüküm süren Louis
Bonaparte iktidarý yönete-
mez hale gelmiþti. Çalýþan
sýnýflar kendi örgütlerini
kurmaya baþlamýþtý. Ýki
iktidar yan yanaydý.

Devrimi engellemek için
savaþa baþvurdular. III.
Napolyon 19 Temmuz
1870'te Bismarck lider-
liðindeki Prusya'ya
(ilerde Almanya olacak)
savaþ açtý. Bu nefretle
karþýlandý. Ancak bozgun
gecikmedi. 2 ay sonra
yenilen ve düþmana esir
düþen III. Napolyon'un
temsil ettiði kapitalistlere
karþý çalýþan sýnýflar kendi
iktidarlarýný kurmak için
harekete geçtiler. Fransýz
kapitalistlerini kurtarmak
bu kez Bismarck'a düþe-
cekti, Prusya ordusu
geliþen devrimi ezmek
için Paris'i kuþattý.
Çalýþan sýnýflar silahlandý
ve Paris'i savunmaya
baþladý.

Yiyecek stoklarýnýn

erimesi, bombardýman ve
zengin-fakir arasýndaki
uçurum kadar burjuva
hükümetleri de Parislileri
kýzdýrmýþtý. 

Fransýz hükümetinin
baþbakaný Louis-Adolphe
Thiers, alternatif hükümet
tehlikesini görmüþtü.
Hemen koþup
Prusyalýlarla ateþkes
imzaladý ve dönüp
Parislilerden ellerindeki
silahlarý istedi. Paris'i
savunan Ulusal
Muhafýzlar Örgütü (ordu)
buna þiddetle karþý çýktý.
Paris'in yirmi iki ilçesinde
yaþayanlar ayrý ayrý top-
landýlar. Uluslararasý Ýþçi
Derneði (I. Enternas-
yonal) Fransa Þubesi
sosyalist devrim çaðrýsý
yaptý. 

Thiers yurtseverlik
çýðlýklarý atarak askerlere
isyancýlarý vur emri verdi.
Paris halký askerlerin
etrafýný çiçeklerle sardý,
kardeþleþme yaþandý,
askerler ateþ açmayý red-
detti. Bir günde çoðunluk
kan dökmeden iktidarý
alacak, giyotinlerle anýlan
burjuva devrimi yerine
bambaþka bir devrim
kendiliðinden gerçekleþe-
cekti.

KKoommüünn::  DDooððrruuddaann
ddeemmookkrraassii

18 Mart'tan 18 Mayýs
1871'e kadar iki ay gibi
kýsa bir süre iktidarda
kalmayý baþaran

Komün'ün farký neydi?
Kapitalist devlet ve

kurumlarý ezilenler için
araç olamaz. Toplumun
özgürleþmesi için askeri
ve bürokratik makine
yýkýlmalýdýr. 

YYýýkkýýllaannýýnn  yyeerriinnee  nnee
ggeellmmeelliiddiirr??

Komünün ilk kararý,
düzenli ordunun kaldýrýl-
masý ve onun yerine tüm
halkýn silahlandýrýl-
masýdýr. Herkesin
'ordusu' böylece hiç kim-
seye baský uygulayama-
yacaktýr.

Komün þehrin çeþitli
ilçelerinden dolaysýz
seçimle gelen temsilciler-
den oluþur. Bu üyeler
seçildikleri gibi hemen
geri çaðýrýlabilirler.
Ezilenler doðrudan ikti-
darý denetler.

Komündeki temsilciler
ortalama bir iþçi kadar
maaþ alýr. Böylece ayrý-
calýklara son verilir ve
iktidar kendini toplumun
üzerindeki bir baský gücü
deðil, basit bir yönetim
aracýna dönüþür.

Yýkýlanýn yerine gelen
doðrudan demokrasidir.
Komün, iktidarý korumak,
pekiþtirmek yerine daðý-
tarak önemsizleþtirir ve
sönümlenmesinin de
önünü açar.

KKeennddii  kküülllleerriinnddeenn
ddooððaann  ddeevvrriimm

136 yýl önce tarihin ilk

sosyalist devriminin üret-
tiði çözümler 21. yüzyýlda
da güncel. 

Bir dakika oy verip beþ
yýl boyunca denetlene-
meyen meclislere karþý
çözüm Komündür! 

Dýþarýda askeri macera-
lara atýlan, asýl amacý
'içerdekileri' ezmek olan
bürokrasilere ve ordulara
karþý çözüm Komündür!

Savaþý durdurmanýn
yolu Komündür!

Piyasa ekonomisinin
yýkýcýlýðýna karþý çözüm
Komündür!

Ekolojik olarak
sürdürülebilir ve insanca
bir yaþam Komünle
mümkündür!

Komün dün yenildi,
Paris dýþýna çýkamadýðý
ve tüm dünyaya yayýla-
madýðý için. 30 bin kiþi
Paris barikatlarýnda
katledildi. 20 bin kiþi
idam edildi. 7 bin kiþi
sürgün edildi, on binlerce
devrimci hapse atýldý.
Komün devrimcilerinin
çoðu gençler ve kadýn-
lardý.

Komün Devrimi, 21.
yüzyýlda kendi kül-
lerinden diriliyor. Sýradan
insanlar ulus-devletler-
den, burjuva parlamento-
lardan, düzenli ordular-
dan yaka silkiyor.
Devrimciler kapitalizmin
çözümsüzlüðüne karþý
Komün'ün çözümünü her
fýrsatta hatýrlatmalý.

Volkan AKYILDIRIM

26. Uluslararasý Ýstanbul Film
Festivali Baþlýyor 

26. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali, 31 Mart-15
Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Ýstanbul Film
Festivali bu yýl, 2006 ve 2007'nin yeni yapýtlarýnýn
yaný sýra unutulmaz klasik filmler ve sinema tarihinin
usta yönetmenlerinin baþyapýtlarýndan seçmeler
içeriyor. 

Ýstanbul Film Festivali'nde; Avrupa Konseyi iþbir-
liðiyle bu yýldan itibaren "Sinemada Ýnsan Haklarý"
bölümünde bir filme Avrupa Konseyi Sinema Ödülü
(FACE / Film Award of the Council of Europe) ver-
ilmeye baþlanýyor. 

Avrupa Konseyi'nin deðerlerini, kiþisel ve siyasal
özgürlük ve hukukun üstünlüðünü önde tutan film-
leri onurlandýrmayý amaçlayan FACE Ödülü, insan
haklarý konusunda kamuoyunda ilgi ve bilinç
uyandýran, bu konunun öneminin daha iyi anlaþýl-
masýna yol açan bir filmin yönetmenine verilecek. 

Ýstanbul Film Festivali, 30 Mart Cuma akþamý Lütfü
Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý'nda gerçekleþecek
Açýlýþ Töreni'nin ardýndan Ferzan Özpetek'in son
filmi Bir Ömür Yetmez / Saturno Contro'nun
Türkiye'deki ilk gösterimi ile baþlýyor. 

Ýstanbul Film Festivali'nin 14 Nisan Cumartesi günü
yine Lütfü Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý gerçekleþe-
cek Kapanýþ ve Ödül Töreni'nin ardýndan ise; Steven
Soderbergh'in Ýyi Alman / The Good German filmi
gösterilecek. Joseph Kanon'ýn ayný adlý romanýndan
uyarlanan ve baþrollerini George Clooney, Cate
Blanchett ve Tobey McGuire'ýn paylaþtýðý Ýyi Alman
Amerikalý bir savaþ muhabirinin bir zamanlar
sevgilisi olan Alman kadýný bulmak için savaþ sonrasý
Amerikan iþgali altýndaki harap Berlin'e dönmesini
anlatýyor. 

Festival'de hafta içi gündüz seanslarý yine yalnýzca
2,50 YTL'den satýlacak.

FÝLM

Yönetmen:  Mel  Gibson

Mel Gibson Cesur Yürek ve Ýsa'nýn Çilesi filmlerinden
sonra yine tarihi bir kesiti, bu kez de Maya uygar-
lýðýnýn çöküþ dönemini anlatýyor. 
Filmin anlatým dili çok akýcý. Verdiði mesajlar ise
þüpheli. Daha komünal yaþayan bir grup vahþice
saldýrýya uðradýktan sonra, idam, vahþet, kaçma
kovalama sahneleriyle uygarlýðýn çökmeyi ne kadar
da hak ettiði vurgulanýyor. 
Sonlara doðru beyaz iþgalciler þöyle bir görünüyorlar
ama uygarlýk zaten çökmüþ gibi anlatýlýyor filmde.
Filmin baþýnda Wiliam Burke'dan yapýlan alýntý da
Mel Gibson'ýn vermek istediði mesajý anlatýyor. Kendi
içinde çürümeyen hiçbir uygarlýk dýþ güçlerce
parçalanamaz. 
Belki aþaðýdan hareketlerin çürümeyi çözme yeteneði
vardýr! Bu perspektif þimdilik Gibson'ýn ilgi alanýnda
deðil.

Apocalypto

Sýradan insanlarýn iktidarý
1871 Paris Komünü
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AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratýcýsý iþçi

sýnýfýdýr. Yeni bir toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolek-
tif olarak el koyup  üretimi ve daðýtýmý kontrol etmesiyle
mümkündür.

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir þekilde

deðiþtirilemez, düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý tarafýndan ele geçirilip kul-

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

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin üzerinde
yükselen tamamen farklý bir devlet ge-reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mü-cadele dünya çapýnda bir mücadelenin

parçasýdýr. Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.

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

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

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 hareketlerini

desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir ülkede

izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet kapitalistidir.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en militan,

en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlen-
meli-dir. Böylesi bir parti iþçi sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere reformizmin iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikir-
lere katýlan herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi  ne  savunuyor?  

… kullandýðýmýz teknolojinin anlamý ve iþlevi hakkýnda
herkes yaklaþýk ayný þeyi düþünecek. Haberlerde izleyenler
hatýrlayacak: Batman'a büyük bir alýþveriþ merkezi yapýlmýþ.
Açýlýþ yapýlacak, kýrmýzý kurdeleler kesilecek; büyük iþlere
imza atýlacak. 

Halk da meraklý. Alýþveriþ merkezinin camlarýna dýþarýdan
dayamýþlar suratlarýný, 'baþka bir dünya'ya bakar gibi
seyrediyorlar içerideki cümbüþlü âlemi. Hýnca hýnç dolu
merkezin önü. Allahýn unuttuðu Batman'da böyle þeyler sýk
sýk olmuyor çünkü. 

Kurdele kesiliyor ve baþta çocuklar olmak üzere mahþeri
bir kalabalýk içeri akýn ediyor. Ama beklenen olmuyor. Hiç
kimse ýþýklý maðaza vitrinlerine yönelmiyor. Kalabalýðýn
arasýnda ezilmekten kurtulup içeri girmeyi baþarabilen
herkes, ama istisnasýz herkes, biri aþaðý biri yukarý doðru
hareket eden iki yürüyen merdivene 'saldýrýyor'. 

Ne yöne doðru hareket ettiðine aldýrmayan (daha
doðrusu, ilk kez gördükleri için iþlevinin ne olduðunu
anlayamayan) yüzlerce insan ayný anda merdivenlere
abanýnca elbette felaketin kapýlarý açýlýyor. Çocuklar eziliy-
or, merdivenlerde sýkýþýyor, aþaðýya yuvarlanýyor… Aradan
geçen saatlere ve güvenlik görevlilerinin tüm çabalarýna
raðmen kimse durmak bilmiyor; bulduklarý yeni oyuncakla
hayatlarýna katýlan bu yeni rengin tadýný çýkarmaya devam
ediyor. Neyse ki aþýrý yüke dayanamayan merdivenler
sonunda bozuluyor da kimse aðýr yaralanmadan 'macera'
sona eriyor.

Ýstanbul'da, Ankara'da, Ýzmir'de her gün metroyu kullanan
yüz binlerce insan için yürüyen merdivenin anlamý nedir?
Yukarý çýkmayý ya da aþaðý inmeyi kolaylaþtýran bir araç.
Batmanlý için anlamýný ise haberlerde gördük. 

Bence baþka bir dünyada, Ýstanbul'da bile sadece 5 durak-
tan ibaret olan metro sistemi (geçtim alýþveriþ merkezlerini)
Batman'a da ulaþmýþ olacaðý için, Batmanlý çocuklar böyle
absürd bir nedenle ölümden dönmeyecekler.

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR DÜNYADA

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com
Bölgenizde, okulunuz-

da, iþyerinizde veya
sendikanýzda

yaþadýðýnýz olaylarý,
Sosyalist Ýþçi’de çýkan

yazýlar üzerine
düþüncelerinizi en
fazla 200 kelime ile

yollayýn.

Kýsa bir süre önce kurulan IIrrkkççýýllýýððaa
vvee  MMiilllliiyyeettççiilliiððee  DDuurrDDee  GGiirriiþþiimmii Ýstan-
bul Taksim Hill Otel'de bir panel ve
forum düzenledi. SSOODDEEVV ile ortak
düzenlenen panelde "Irkçýlýk" kitabý
yazarý PPrrooff..  DDrr..  SSiinnaann  ÖÖzzbbeekk  ve
Helsinki Yurttaþlar Derneði üyesi NNiill
MMuuttlluueerr  konuþmacýydý. Panelde mod-
eratörlüðü SSOODDEEVV Baþkaný AAyyddýýnn
CCýýnnggýý  yaptý.

Panelin ardýndan ÞÞaannaarr
YYuurrddaattaappaann'ýn hazýrladýðý "Linç"
belgeseli gösterimi yapýldý. VVaarrttkkeess
KKeeþþiiþþ  ve arkadaþlarýnýn sunduðu
Ermeni ezgileri dinletisi ve DDaarriioo
FFoo'nun bir oyunundan da bir bölüm
sunuldu.

Tarihsel örneklerden yola çýkýlarak
hazýrlanan fotoðraf sergisi de katýlým-
cýlarýn oldukça ilgisini çekti. 

Daha önce faþistlerin bir saldýrýsýna
uðrayan Kýbrýs ""SSaavvaaþþaa  HHaayyýýrr
KKooaalliissyyoonnuu""  aktivistlerinin Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DDuurrDDee Giriþimi’ne yol-

ladýðý dayanýþma mesajýnýn okun-
masýnýn ardýndan aktivistler forum
bölümüne geçti. 

Toplantýnýn forum kýsmýnda ýrkçýlýða
ve milliyetçiliðe karþý mücadelede
ortak iþ yapýlabilecek kurumlar ve
yapýlar konuþuldu. Sokaða yönelik
somut öneriler tartýþýldý.

Toplantýlarda herkesin üzerinde
ortaklaþtýðý nokta, yapýlacak kampan-
yalarýn asýl olarak sokaða yönelik
olmasý gerektiðiydi. 

HHrraanntt  DDiinnkk  cinayetinin ardýndan
yaþanan ‘þok’ sonucu pek çok çevre ve
grup çeþitli kampanyalar yapýyor.
Ancak kampanyalarýn hemen hemen
hiçbiri asýl olarak sokakta, mahalle-
lerde, iþyerlerinde faaliyet yürütme
perspektifine sahip deðil. DDuurrDDee
GGiirriiþþiimmii  bu eksikliði giderme
gayretinde olacak.

Yaklaþýk 110 kiþinin katýlýmcý olduðu
toplantýlarda oldukça canlý tartýþmalar
yapýldý.

""Karanlýðý Sorguluyoruz" ismiyle ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý bir zemin oluþturma gayretindeki Boðaziçi
Üniversiteli gençlerin 2 aylýk programý devam ediyor. Gençler kýsa zamanda çok baþarýlý bir programa imza
attýlar. 

Geçtiðimiz Cuma günü üniversite kampüsü içinde yapmak istedikleri basýn açýklamasýna da "Türklüðü
aþaðýlayacaklar" ihbarý üzerine polis saldýrýp gençleri copladý. "Karanlýðý Sorguluyoruz" giriþimini destekliyoruz..

Karanlýðý Sorguluyoruz

24 Mart Cumartesi günü,
Ankara Tabib Odasý'nda
Mediko'mu Vermiyorum
kampanyasýyla ilgili bir
bilgilendirme toplantýsý
yapýldý.

Kampanya aktivist-
lerinden Ersin Tek'in
Genel Saðlýk
Sigortasý(GSS), aile hekim-
liði ve medikolarýn ka-

patýlmasý ile ilgili bir
sunuma salondan da
katkýlar yapýldý. 

Toplantýda bilgilendirme
dýþýnda GSS'nin nasýl dur-
durulabileceði, mediko-
larýn kapanmasýnýn nasýl
engelleneceði konuþuldu.
Fransa, Yunanistan ve
Þili'deki öðrenci
mücadeleleri örnek göste-

rilerek, GSS'yi durdur-
manýn öðrencilerin
hareketi ile iþçi sýnýfýnýn
yanyana gelmesiyle
mümkün olduðu, öðrenci-
lerin 12 Mayýs'ta yapýlacak
"Mediko'mu Vermiyorum"
mitingi büyüterek
emekçilere moral ver-
meleri gerektiði konu-
þuldu.

2288  MMaarrtt  ÇÇaarrþþ  1177..1155
Panel: Þanar Yurdatapan, Edhem Eldem, Erol Önderoðlu "
Ýfade Özgürlüðü- Yeniden"
2299  MMaarrtt  PPeerrþþ  1144..3300
Panel: Koray Çalýþkan, Yücel Göktürk - "Milliyetçi Þiddete Karþý Ne Yapýlabilir?" (Faþizme Karþý
[NASIL] Omuz Omuza!)
33  NNiissaann  SSaallýý  1166..0000
Açýk Ders: Biray Kýrlý, Cengiz Kýrlý - "Kötülüðün Bayaðýlýðý: Soykýrým"
44  NNiissaann  ÇÇaarrþþ1144..0000
Basýn atölyesi söylesisi: Alper Görmüs ve atölye grubu ile Medya Üzerine 
55  NNiissaann  PPeerrþþ  1155..0000
Panel: Ferda Keskin, Bülent Somay - "Ne Yapmalý?" 
66  NNiissaann  CCuummaa  1133..0000
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Ankara Mediko'mu Vermiyorum Toplantýsý 

DurDe'den "Irkçýlýk" paneli "Zonguldak'ta
Medikomu
Vermiyorum"

Zonguldak'ta Þiþedeki Balýk
adýyla fanzin çýkaran Karaelmas
Üniversitesi öðrencileri ile
buluþup "Medikomu
Vermiyorum" kampanyasý
hakkýnda görüþtük. Yaklaþýk 15
kiþinin katýldýðý toplantýda
medikolarý bekleyen gelecek,
KEG, merkezi kampanya konu-
larýnda konuþtuk. Zonguldak'ta
daha sonra yapýlacak toplantýlarla
nasýl bir kampanya yapýlacaðý
tekrar konuþulacak.

Saðlýk yasasý ertelendi,
ama mücadeleyi

ertelemiyoruz
12 Mayýs’ta Ankara’dayýz
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Iraklý kadýn haklarý
savunucusu Yanar
Muhammed Irak'ta
yaþayan kadýnlarýn duru-
munu tarif etmeye çalýþý
yor:

"On yýllardýr
görmediðimiz aþýrýlýkçý,
kadýn karþýtý uygula-
malarýn geri döndüðünü
görmek yüreðimi burkuy-
or. Benim Irak'ta
büyüdüðüm zamanlarda
kadýnlar okula giderdi;
eðitimli, profesyonel,
çalýþan kadýnlar toplumun
bir parçasýydý. Bugün
bakkala gitmeye kalkan bir
kadýn hayatýný tehlikeye
atmýþ oluyor. Hayatlarýmýz
bizden çalýndý."

Ýþte Amerikan iþgalinin
Irak halkýný içine sürük-
lediði durumun özeti.
Birleþmiþ Milletler (BM)
Irak Yardým Misyonu'nun
(UNAMI) son raporuna
göre, kadýnlarýn cesetleri

morglara býrakýlýyor; ailel-
er de namuslarýnýn lekelen-
mesinden korkarak bu
cesetleri almýyor. Rapora
göre, 2006'da yalnýzca
Necef'te aileleri tarafýndan
alýnmayan ve gömülen 140
kadýn cesedi var. Bir baþka
"namus cinayeti" vakasýn-
da, ortaokul öðrencisi bir
kýz çocuðu doðu Baðdat'ta
silahlý milisler tarafýndan
halk arasýnda asýldý; onu
kurtarmaya çalýþan erkek
kardeþi de vurularak
öldürüldü.

Kuzeyde, kadýnlarýn ya
kazara ya da intihar gir-
iþimiyle kendini yaktýðýný
aktaran rapor, 239 vakayý
"namus cinayeti" olarak
niteliyor. Ölü kadýnlarýn
vücutlarýnda korkunç
yaralar bulunuyor.

YYeennii  aasskkeerrlleerr
ABD iþgali altýnda geçen

dört yýlda, 650 binden fazla

sivil öldürüldü, 2 milyon
Iraklý ülke dýþýna kaçtý, 2
milyona yakýnýn da ülke
içinde yerinden oldu. Her
ay 50 bin kiþi (yani bizim
seçimlerde 1 baðýmsýz mil-
letvekili çýkarmamýza yete-
cek sayýda insan) yerinden
oluyor. Ederi sadece 2 YTL
olan steril iðne, oksijen
maskesi veya K vitamini
olmadýðý için ölen Iraklý
çocuklar var. 

Bush ise, çekilme
baskýlarý karþýsýnda hâlâ
"ülke güvenliðinin büyük
bir darbe alacaðýný" söy-
leyip Irak'a 43 bin yeni
asker göndermeyi planlýy-
or. Bu arada, yeni petrol
yasasý, BP, Shell ve Exxon,
Chevron gibi çokuluslu
petrol þirketlerinin 30 yýllýk
sözleþmelerle Irak'ýn petrol
gelirlerine el koymalarýný
saðlýyor. Ýþgalciler Irak
halkýnýn kanýný her mana-
da emmeye devam ediyor.

BBC sordu ABD
Dýþiþleri Bakanlýðý'nda
silah kontrolünden
sorumlu bakan yardým-
cýsýyken, tartýþmalý
biçimde, Amerika'nýn
BM büyükelçiliðine
getirilen John Bolton
yanýtladý. 

Geçen yýl Ýsrail
Lübnan'a saldýrdýðýnda
ateþkes ilanýna karþý
çýkan ABD'nin tutumuna
dair görüþünüz:

"Amerika'nýn o sýradaki
tutumundan ve yaptýk-
larýndan gurur duyuyo-
rum."

Irak'a saldýrý konusun-
da herhangi bir piþman-
lýk duyuyor musunuz?

Piþmanlýk duyduðum
bir þey yok.

Irak'tan ayrýlmanýn
zamaný geldi mi sizce?

Bence, Irak'taki
Amerikalý asker sayýsýný
artýrma kararý alýrken
Baþkan Bush, Iraklýlara
barýþ içinde bir sivil
toplumu isteyip
istemediklerine karar
verme fýrsatý vermek
istedi.

Baþkan Bush, Irak'ýn
iþgalinin Ortadoðu'da
yeni bir demokrasi döne-
mi açacaðýný vaat etmiþti
ama dört yýl sonra ortada
çok farklý bir manzara
var. Bunu nasýl deðer-
lendiriyorsunuz?

Amerika Birleþik
Devletleri demokrasiyi
özendirmeyecek de ne
yapacaktý yani? Belki
Ýngilizler monarþiyi pek
sever ama Amerika'nýn
böyle bir þey önermesi
söz konusu bile olamaz. 

Bolton’dan inciler

Irak vatandaþlarýnýn
sanayileþmiþ ülkelere
yaptýklarý iltica baþvu-
rularýnýn geçen yýlki
artýþ oraný,

Zarar
derken?
Saðlýkta dönüþüm 
programýnýn en önemli
ayaklarýnda olan Genel
Saðlýk Sigortasý, bir olasýlýk
seçim sonrasýna kaldý. Her
ne kadar IMF, bir an önce
uygulanmasýný diretse de,
büyük olasýlýkla AKP'nin
yeniden seçilmesine olan
ihtiyaç ve güven anlaþ-
malarýný saðladý. 
Bütün bu saðlýkta
dönüþüm programý boyun-
ca, ana akým basýnda ve
hükümetin aðzýnda,
"sosyal güvenlik  kurum-
larý zarar ediyor" sözleri
sakýz oldu. 
Özellikle SSK üzerinden bir
"zarar" heyulasý yaratýldý.
Yeni uygulamayla da özerk
bir kurum yaratýlacaðý ve
kendi kendini idame ettire-
ceði balonu anlatýlýyor.
Daha doðru ifadeyle: Bizi
yolacaklar. Çünkü kurum
açýk verirse, "zarar"
etmemesi gerektiði için ya
toplanan katký paylarýný
arttýracaklar ya da saðlýk
hizmetlerini daraltacaklar.
Sonuçta, bir çok saðlýk
hizmetini ve hastalýðý
kurum ödememeye ama
bizden daha çok para iste-
meye baþlayacak. 
Bunun adý da, zarar
etmemek olacak. 
Bugüne kadar zarar ediyor
denilen saðlýk ve sosyal
güvenlik kurumlarý bunu
mu yapmamýþ? Ýnsan
düþünmeden edemiyor.
Saðlýk zaten yaþayan tüm
insanlarýn hakký deðil mi?
Saðlýk kurumu nasýl zarar
eder, nasýl kâr eder? 
Kâr ve zarar kavramlarý
ticari iþletmelere dair
kavramlar. Saðlýkla ilgili
kurumlara devletin
aktardýðý paralar onun
zarar ettiðini göstermez.
Saðlýða bütçe ayrýldýðýný,
bu sayede de insanlarýn
saðlýk hizmeti aldýðýný gös-
terir. Eðer devlet, saðlýða
bütçe ayýrmayacaksa neye
ayýracak? 
Saðlýkta dönüþüme karþý
kampanya yapýyoruz.
Þimdi çok iyi bir vakte de
sahibiz. Eðer ýsrarcý olur-
sak, esas "zarar" eden
þey, bu dönüþümü uygula-
mak isteyen hükümet ola-
cak! 
Ersin Tek%77

Irak'ta bakkala
gitmek

Senato Adalet Komisyonu, Beyaz Saray
görevlilerinin sekiz federal savcýnýn görevden
alýnmasý konusunda bilgi vermesini istiyor. Bu
kararlar sonucunda yetkililere celpler gönderilme-
si Kongre ile Beyaz Saray'ý açýk bir savaþa
sürükleyebilir. 

Ýfade vermesi istenen yetkililer arasýnda Baþkan
George Bush'un siyasi danýþmaný Karl Rove ve
eski þahsi hukuk danýþmaný da var. Kongre'de
çoðunluða sahip olan Demokrat Parti, savcýlarýn
siyasi gerekçelerle görevden alýndýðýný öne sürüy-
or. Tartýþmaya konu olan sekiz savcýdan bazýlarý
siyasi yolsuzluk suçlamalarýný araþtýrýyordu. 

Bush'un baþý dertte


