
28 Nisan

Tabandan
örgütlenen
miting
Demokrasinin çifte standardý
yok. Ya seçilenlerin yanýn-
dasýnýz ya da darbecilerin,
derin devletin yanýndasýnýz.
Ya özgürlükleri savunur-
sunuz ya da darbeleri ve dik-
tatörlüðü.
Ya ýrkçýlardan ve milliyetçil-
erden  yanasýnýz ya da özgür-
lüklerden yanasýnýz. Ortasý
yok!

Sayfa: 6/7

Seçimlerde
hareketin
adaylarý
Gözümüzü sadece parlamen-
toya dikmemiz gerekmez.
Ama hem hareketin gücünü
kanýtlamak hem de temsilci-
lerimiz aracýlýðýyla sesimizi
meclisten de geniþ halk
yýðýnlarýna duyurmak için
anti kapitalist hareketin
ortak, baðýmsýz adaylarýna
ihtiyacýmýz var.
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YYeennii  ssaayyýý  ççýýkkttýý

Darbecilere,  ýrkçýlara,  savaþ  yanlýlarýna,  
milliyetçilere,  saðlýðý,  eðitimi
özelleþtirenlere,  nükleer  lobilerine,  Kyoto’yu
imzalamayanlara, Kürt  halkýnýn
düþmanlarýna,  medikolara  el  uzatanlara,
azýnlýk  düþmanlarýna,  yoksulluðu
büyütenlere,  ayýlarý  uyutmayanlara  oy  yok!

Ücretime  dokunma,  GSS’ye  hayýr,  Ýran’a  dokunma,
G8’e  hayýr!,  Ýncirlik  kapatýlsýn,  Irkçýlýða  ve  milliyetçil-
iðe  DurDe,  Kyoto’yu  imzala,  Baþka  bir  enerji  mümkün,
Hepimiz  Ermeniyiz,  Medikomu  vermiyorum,  Darbeye
geçit  yok!

FFoottooððrraaff  ::AAllii  ÖÖzz

ÇÖZÜM  SOKAKTA
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29 Nisan Çaðlayan
mitingine katýlýmýn yoðun
olduðu açýk. Sendikalar ve
solun bir kýsmý katýlýma
bakarak mitingi ya eleþtir-
miyor ya da açýktan
destekliyor. Ulusalcý cephe
uzun süredir siyasi gergin-
liði yükseltiyor. Son birkaç
aydýr malûm eller tarafýn-
dan gerçekleþtirilen
saldýrýlarda bu gerginliðe
bahane olarak kullanýlýyor.

Katýlýmcýlar tek bir amaç-
ta birleþiyor. "Vatan elden
gidiyor, gün onu savunma
günüdür". Ne uygulanan
ekonomi politikalarýyla
ilgileniyorlar, ne
demokrasi talepleriyle.

Hem 14 Nisan hem 29
Nisan mitingleri bu yapay
gündemin etrafýnda topla-
narak, aslýnda darbecilerin,
milliyetçilerin ekmeðine
yað sürdü.

Bu mitingleri
düzenleyenlerin ve bazý
katýlýmcýlarýn sözlerine
bakarak gerici niteliðini

tespit etmek mümkün.
ADD Genel Baþkan
Yardýmcýsý Prof. Nur
Serter: "Genelkurmay
Baþkanýmýza 'memur'
diyen bir zihniyete karþý,
þanlý Türk ordumuzun
önünde eðiliyoruz"
derken, bazý katýlýmcýlarýn
þu sözleri medyaya yan-
sýdý:

"Darbe olmasý iyi deðil,
en az 5-6 yýl geriye gideriz,
ama hükümetten kurtul-
muþ oluruz. Yalnýzca
hükümetten deðil, þeriat-
tan kurtuluruz, her þey
daha iyi olur", "Biz tepede
üç tane türbanlý kadýn
istemiyoruz. Demokrasiyi
araç olarak kullanmak
istiyorlar. Hükümet
ordunun açýklamasýný hak
etti. Darbe olacak",
"Ordunun açýklamasý geç
bile kaldý. Darbeye
razýyým, kuru ekmeðe bile
razýyým, yeter ki bu
hükümet gitsin", "Türk
oðlu Türküm, milliyetçiy-

im. Bindirilmiþ kýta varsa o
da AKP'dir".

Atýlan bazý soganlar ve
açýlan pankartlar ise þöy-
leydi: "Çankaya yollarý
irticaya, þeriata kapalý",
"Atatürk'ün evinde senin
iþin ne?", "Hepimiz
Kemalistiz, hepimiz
Türküz", "Türkiye'nin
gururu TSK".

Bu sözler ve sloganlar
mitingin profilini gösteriy-
or. Bu, þiddetten yana mil-
liyetçi bir profildir. Bu mit-
ing korku üzerine inþa
edilmiþtir ve darbeye
sýðýnmaktadýr. Katýlanlarýn
tümünün niyeti bu olmasa
da, sonuç olarak miting bu
iþlevi üstlenmiþtir.

29 Nisan darbe çaðrýsýdýr

Geçen nisanda Ankara-
Eryaman'da bir çok traves-
ti ve transseksüelin evleri
basýldý, travesti ve
transseksüeller dövüldü,
býçaklandý, evleri yað-
malanýp, araçlarý gasp edil-
di. Olaylarý tezgahlayan-
larýn amacýnýn bölgedeki
emlaðýn deðerini arttýrmak
olduðu söyleniyor. Sonuç
olarak, bu insanlarýn yer-
lerinden taþýnmak zorunda
kaldýðý bu olaylar, ayrým-
cýlýk kaynaklý bir sürgüne
yol açtý. Polisin yapýlan
baþvurularý ciddiye alma-
masý üzerine, travesti ve
transseksüellerin örgütü
Pembe Hayat oturma
eylemleri yaptý ve bu
eylemlere Küresel Eylem
Grubu da destek verdi. 

Nihayet, olaylara
karýþtýðý ileri sürülen iki
kiþi tutuklandý. Davacýlar-
dan Dilek Ýnce ve Arzu
San, kendilerine demir

sopalarla ve silahla
saldýrýldýðýný, araçlarýnýn
gasp edildiðini söylediler.
Tahmaz suçlamalarý kabul
etmedi. 

Pembe Hayat Derneði
Baþkaný Buse Kýlýçkaya ise,
"Bizler her an her yerde
saldýrýya maruz kalabiliy-
oruz, dövülüyoruz, býçak-
lanýyoruz, gasp ediliy-
oruz..." dedi. “...Bizler
evlerimizi hiç pahasýna
satarak Eryaman'dan
sürüldük. Can güven-
liðimiz ortadan kalktý. Bize
þiddet uygulayanlarýn önü
kesilmediði için ayný þeyler
Baðlar Caddesi ve
Marmara Sokak'ta da
devam etti. Ama biz sus-
madýk, sinmedik, yok
olmadýk... Hrant Dink
katledildikten sonra yan
yanaydýk. Malatya'da
boðazlarý kesilen
Hýristiyan'lar için ilk
sokaklara dökülen

bizlerdik. Bugün de omuz
omuzayýz. Bir kez daha
yüksek sesle transfobiye,
homofobiye, ýrkçýlýða ve
ayrýmcýlýðýn her türüne
dur diyoruz." 

Irkçýlýða Dur De Grubu,
Küresel Eylem Grubu,
Kaos GL, Lambda Ýstanbul,
Morel Eskiþehir LGBTT ve
Gacý Ýstanbul üyeleriyle,
Prof. Dr. Baskýn Oran ve
vicdani redçi Mehmet
Tarhan da davacýlarý

desteklemek üzere Sincan
Adliyesi'ne geldiler. 

Destekçilerden yapýlan
ortak açýklamada,
"Malatya'da Zirve
Yayýnlarý'ný basýp, üç kiþiyi
öldürenlerle, transseksüel-
leri býçaklayan, evlerini
yaðmalayanlar arasýnda
fark görmüyoruz.
Transfobi, ýrkçýlýk, homofo-
bi ve yabancý düþmanlýðý
birbirinin kardeþidir"
denildi.

Hangi sol 
ittifak?

Solda ittifak yoðun
olarak tartýþýlmaya baþ-
landý. Solun hem büyük
güçleri hem de küçük
güçleri ittifaký ayrý ayrý
tartýþmaya baþladý.
Büyük güçler arasýnda
görülen CHP ve DSP
arasýndaki ittifak
görüþmeleri pazarlýklar
etrafýnda devam ediyor. 

Milletvekili pazarlýðýna
dönüþen görüþmeler,
AKP karþýsýnda ulusalcý-
milliyetçi bir çizgiyi
temsil ediyor. Her iki
parti de, demokrasi
karþýsýnda tutuculuðu,
seçmen karþýsýnda
kemalist devlet
anlayýþýný savunuyorlar.
Bu da her türlü neo-lib-
eral saldýrýyý görmezden
gelen, özgürlüðü savun-
mayan, sað bir ideolo-
jiye denk düþüyor.
CHP-DSP ittifaký sol
deðil ama saldýrgan mil-
liyetçi yeni bir ittifak.

Daha küçük sol güç-
lerin ise kafasý karýþýk.
Kimi seçimlere tek baþý-
na gireceðini, gerisinin
önemli olmadýðýný
savunuyor (yurtsever
cephe-TKP gibi), kimi
seçim programýna
gerçek laisizmi alýyor
(EMEP), kimi ise baðým-
sýz adaylarýn örgütlü
solun ortak adaylarý
olmasýný savunuyor. Bu
ortak adaylar, belli ki sol
liderliklerin masa baþýn-
da belirleyecekleri isim-
lerden oluþacak.

Milliyetçilikten arýn-
mýþ, hareketi temsil
yeteneðine sahip baðým-
sýz aday çizgisi ise asýl
kazanacak olan çizgidir. 

Somut
talep,
gerçek
eylem

Eðitim-Sen ek ders ücret-
lerinin gaspedilmesine
karþý sevk eylemi ve ardýn-
dan da yürüyüþ yaptý.
Eðitim-Sen'liler iki hafta
boyunca iþyerlerinde sevk
eylemi örgütledi. Türk
Eðitim Sen'in de katýldýðý
sevk eylemine özellikle
Eðitim-Sen'in örgütlü
olduðu okullarda katýlým
çok iyiydi. Birçok okulda
eðitim öðretim tamamen
durdu. Caðaloðlu'nda
Ýstanbul Ýl milli eðitim
müdürlüðüne yapýlan
eylem de çok baþarýlýydý.

Yaklaþýk 5 bin kiþinin
olduðu kitle "ekdersime
dokunma" dövizleri ve
"öðretmen düþmaný bakan
istifa" sloganlarýyla yürüdü.
Sloganlarý hiç susmadýðý
coþkulu bir eylem olarak
devam eden gösterinin
baþarýlý olmasý, tek ve
somut bir talep  etrafýnda
birleþilmesi ve iki
sendikanýn ortak eylem
yapmasýyla da ilgiliydi. 14
Nisan'dan sonra esen mil-
liyetçi havanýn hiç bir belir-
tisinin olmadýðý gösteriye
Sol parti ve örgütler de ilgi
göstermedi.

Otoyollar
yeni
ölümler

Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakaný Faruk Özak köprü
ve otoyollarý özelleþtire-
ceðiz dedikten sonra,
Özelleþtirme Yüksek
Kurulu (ÖYK) altý otoyol ve
iki boðaz köprüsünü
özelleþtirme programýna
aldý.

Kamu hizmeti olmasý
gereken bütün hizmetler,
serbest piyasaya ve kar
hýrsýna terkedilerek olasý
problemleri de beraberinde
getiriyor. 

Otoyollarýn özelleþmesi
halinde, buralarý alan þirket
saðlýklý ve konforlu bir
ulaþýma deðil, kar etmeye
öncelik verecektir. 

DDTTCCFF''ddee  aannttii  ffaaþþiisstt  bbaaþþaarrýý
DTCF'de faþistlerin saldýrýsý olarak gelen haberin

aslýnda anti-faþist bir baþarý.  Aralarýnda 4 DurDE
aktivistinin de olduðu 60 DTCF'li öðrenci 3 Mayýs
Türkçülük gününü engelleyip, okulun her tarafýna
bayraklar asýp etkinlik yapmak isteyen, çoðu Ülkü
Ocaklarý'ndan gelen 50 kiþilik ýrkçý grubu bloke
ettiler. 

Blokaj gün boyunca sürdü, faþistler bayraklarý
toplayýp okuldan çýkarken, polis barikatýnýn önünde
taþ atmaya baþladý ve devreye polis girdi. 

Polis yanlý bir tutum alarak okulu gaza boðdu.
Ancak öðrenciler direndiler ve kazandýlar.

Polis saldýrýsýna maruz kalan öðrenciler için dün
DurDe aktivistleri  A. Ü. DTCF önünde toplandý.
Saat 18.00'de dayanýþma için gelenlerle birlikte 200
kiþilik bir grup olarak Sakarya Meydaný'na yürüyüþ
yapan anti-faþistler, faþistlerin ve onlarýn destekçisi
çevik kuvvetin saldýrýlarýný boþa çýkardýlar.

VVoollkkaann  TTaammuussttaa
DDTTCCFF  ÖÖððrreenncciissii

Ankara DurDe: Malatya'nýn
takipçisiyiz

Malatya'da katliama maruz kalan Protestan cemaa-
tine Ankara DurDe adýna baþsaðlýðý ve dayanýþma
dilekleri iletildi. DurDe, Kurtuluþ Kiliseleri Birliði
Baþpastörü Ýhsan Özbek'le görüþerek,  yürütülen
kampanya hakkýnda görüþ aktardý.  Malatya
katliamýna nasýl tepkinin örgütlendiði ve DurDe'nin
Malatya davasýnýn takipçisi olduðu da aktarýlan bil-
gilerden oldu. Ayný zamanda Ýhsan özbek 14-15
Mayýs'ta gerçekleþecek olan  Ankara milliyetçiliðe
ýrkçýlýða DurDe Sempozyumu'na davet edildi. 

Eþcinsel
Onur 
Haftasý

29 Haziran 1969'da
Stonewall ayaklanmasý-
nýn ardýndan dünyanýn
birçok yerinde  her yýl
kutlanmaya baþlanan
Eþçinsel Onur Haftasý 9
yýldýr Türkiye'de de kut-
lanýyor.

27 Haziran - 1 Temmuz
tarihlerinde Lambda
istanbul tarafýndan
düzenlenecek haftaya
pek çok ünlü isim de
katýlacak.

Lezbiyen, gay, bisek-
süel, transseksüel, trav-
estilerin biraraya geldiði
haftada, homofobik açýk-
lamalarda bulunan kiþi
ve kuruluþlara verilen
Hormonlu Domates
Ödülleri'de daðýtýlacak.

Türkiye'de 1993 yýlýn-
dan beri kutlanan Onur
Haftasý yasaklarla
karþýlaþtý. 2001 yýlýnda
yapýlan Onur
Yürüyüþü'nden beri
sokakta kutlanabiliyor.

Transfobiye DurDe!
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Almanya’da toplanacak
olan G8’e karþý küresel

hareketle birlikte
sokaklarda olacaðýz

KKEEGG::
00553377  -  772233  5544  9944

Mücadelede yeni bir
adres doðuyor

Küresel Eylem Grubu bugün dünyanýn baþýn-
daki belki de en büyük belaya dikkat çekmek
için 28 Nisan'da Kadýköy'de bir eylem yaptý.
Eyleme katýlým öyle çok büyük deðildi. 8-10
bin kiþilik bir eylemdi.

Ama bu eylem, 14 ve 29 Nisan 'sivil' mil-
liyetçi mitinglerin, darbe çaðrýlarýnýn, iki gün
sonra yapýlan sekter 1 Mayýs gösterilerinin
arasýnda bize nefes aldýran parlak bir
baþarýya imza attý.

Gösterinin dikkate alýnmasý gereken en
önemli yaný katýlýmcýlarýn portresiydi.
Göstericilerin ezici büyük çoðunluðunun eski
geleneksel solla uzaktan yakýndan alakasý
yoktu. Yürüyüþte yumruklarý havada, asýk
suratlý, tek tip giyimli, beþerli sýralar halinde
yürüyen, “kararlý devrimciler” yoktu. Çoðu
çok genç ve kadýn, rengarenk giyimli,
hareketli, koþarak slogan atan, bu dünyayý
deðiþtirmeye kararlý insanlar vardý. Birinci
grupla aralarýndaki tek benzerlik kararlýlýk
konusundaydý.

Son yýllarda yetiþen bu yeni kuþak bize artýk
nasýl bir mücadele anlayýþýnýn benimsenmesi
gerektiðini çok iyi anlatýyor. Dünyamýzýn
gerçek sorunlarý var. Yeni aktivist kuþak da
bu gerçek sorunlara gerçek cevaplar üretiyor. 

Örgütlenme konusunda eskisi kadar pasif
olmayan yepyeni bir kuþak var artýk. Her
sorunu tartýþarak, kendi fikrinin de alýnmasýný
saðlayarak ve çözüme doðrudan katký saðla-
yarak örgütleniyor. Üstelik bu yeni kuþaðý
örgütlemek için peþinden koþmaya bile gerek
kalmýyor: kendi inisiyatifiyle aþaðýdan
örgütlenmelerini kendisi yaratýyor. 

Anti kapitalist devrimci bir partinin gözünü
dikmesi gereken yer burasý. Bu yeni kuþak
anti kapitalist devrimciler mücadelenin yolu-
nu da gösteriyor adresini de.

1 Mayýs’ýn adresi
Bu sene önce DÝSK ardýndan da bir dizi stal-

inist sol örgütlenme Ýstanbul’da 1 Mayýs’ta
Taksim hedefini gösterdi. DÝSK ve bu gruplar
ülke çapýnda bir mobilizasyonla Ýstanbul’a
geldiler.

Taksim’e çýkma çabasýnýn neyle
karþýlaþtýðýný biliyoruz. Devlet terörü. Bunu
onaylamak mümkün deðil.

Ama acaba 1 Mayýs’da Taksim diyenler
doðru iþi mi yaptýlar. Darbecilerin mitinglerine
karþý yapýlmasý gereken yýðýnsal bir 1 Mayýs
eylemiydi. Tüm emek örgütlerini kapsayan ve
darbecilere cevap verecek bir miting en büyük
ihtiyaçtý.

Bütün ülkeden toplanýp gelen bir kaç bin
kiþinin “kahramanca” mücadelesi ne yazýk ki
ne iddia edildiði gibi Taksim’i 1 Mayýs’a açtý
ne de yýðýnsal oldu.

Ancak 1 Mayýs’ta Taksim diyerek israr eden
örgütler diðer yandan da Cumhuriyet
Mitinglerini savunanlar. Bu bir tesadüf deðil.

12 Mayýs
Cumartesi

MMiittiinngg  vvee  KKoonnsseerr
Ankara

Toros Sokak, saat: 12.00

ssoossyyaalliisstt  iissccii  

sürekli okumak için
arayýn

0536 - 335 10 19’u 

Seçimlerde
hareketin adaylarý
CCeennggiizz  AALLÐÐAANN

Küresel kapitalizmin
felaketlere sürüklediði bir
dünyada yaþýyoruz. Baþta
dünyanýn jandarmalýðýna
soyunan ABD olmak üzere
küresel kapitalizmin en
saldýrgan aktörleri dünyanýn
her yanýnda savaþ poli-
tikalarý izlemekten kaçýnmýy-
or. Ýþte yanýbaþýmýzdaki Irak
savaþý dört yýlýný doldurdu.
Her gün yeni 'düþman' ülkel-
er ilan ediliyor.

Küresel kapitalizm enerji
politikalarýný deðiþtirmeye
yanaþmadýðý için dünya
giderek ýsýnýyor. Milyonlarca
yýldýr yerinde duran buzullar
kapitalizmin dizginlenemez
kâr hýrsý yüzünden son
birkaç yüzyýldýr hýzla eriyor.
Su tükeniyor, hava kirleniy-
or, canlý türleri toptan yok
oluþa doðru gidiyor. 

Küresel kapitalizm
ekonomik baský araçlarýyla
da insanlýðý bütünüyle ken-
disine borç ödemeye yüküm-
lü yaþamaya mahkum ediy-
or. IMF, Dünya Bankasý gibi
kurumlar borç verme yoluyla
ülkeleri kendisine baðýmlý
hale getiriyor. Borçlanan her
ülkenin yöneticileri, aldýðý
borcu ödemek için, kendi
halkýna saldýrýyor. Sosyal
haklarda kýsýtlamaya gidiyor.
Her þeyi satýp savýyor,
doðrudan kamu harcamalarý-
na gitmesi gereken gelirleri
ya askeri yatýrýmlara ya da
borç ödemelerine ayýrýyor. 

NNaassýýll  bbiirr  TTüürrkkiiyyee??
Türkiye dünyadaki küresel

kapitalizmden ayrý bir geze-
gende deðil. Savaþlarda yer
alýyor. ABD'nin Afganistan
savaþýna asker yolluyor.
Ülkedeki ABD üslerini Irak'a
gidecek Amerikan asker-
lerinin kullanýmýna açmak
istiyor. Bütçesinin yarýya
yakýnýný askeri harcamalara
ayýrýyor. Özel olarak da
Kürtlere karþý bir savaþ
yürütüyor.

Týpký ABD gibi Kyoto'yu
imzalamýyor, enerji poli-

tikasýný çevreye deðil, kâra
göre planlýyor. Tüm gelþmiþ
ülkeler nükleer santraller
kurmaktan yýllardýr
vazgeçmiþken Türkiye yeni
nükleer santraller inþa etm-
eye çalýþýyor. Oysa, örneðin,
rüzgar enerjisinden faydalan-
maya dünyanýn en müsait
ülkelerinden biri. 

Türkiye IMF'ye en çok
borcu olan ülkelerden biri
ayný zamanda. Kazandýðýmýz
her kuruþun yarýsý önce
devlete, onun eliyle de IMF,
Dünya Bankasý gibi kuru-
luþlara aktarýlýyor. 

IIrrkkççýýllýýkk,,  mmiilllliiyyeettççiilliikk,,
ddaarrbbeecciilliikk

Bir yandan da ýrkçýlýk ve
miliyetçiliðin körüklendiði
bir ülkede yaþýyoruz.
Milyonlarca Kürt 'sözde
vatandaþ' ilan ediliyor.
Ermeniler, Rumlar,
Süryaniler sözde bile vatan-
daþ sayýlmýyor. Hrant Dink,
Rahip Santoro, Malatya'daki
Hristiyanlar güpegündüz
katlediliyor. Irkçý 301.
Madde'den davalar açýlýyor.
Aydýnlar, sanatçýlar hedef
tahtasýna yerleþtiriliyor.

14 ve 29 Nisan 'sivil' mitin-
gleriyle biz dahi hedef gös-
teriliyoruz. Laik kemalistler
'sözde' þeriata karþý orduyu
göreve çaðýrýyor. Emekçiler
sermaye sýnýfý karþýsýnda
yüzlerce küçük gruba bölün-
meye çalýþýlýrken bir de laik-
þeriatçý, türbanlý-baþý açýk
diye bölünüyor. 

HHaarreekkeettee  ggüüvveenneelliimm
Bu umutsuz dünyada ne

yapacaðýz? Bu karanlýk
tabloya ikna olmayan ve
artýk dünyayý deðiþtirmenin
gereðine inanmýþ koskoca bir
anti kapitalist hareketimiz
var. Ona güveneceðiz. Bütün
dünyada savaþa, küresel ýsýn-
maya, nükleer santrallere,
yoksulluða, ýrkçýlýða karþý
çýkan büyük kitleler var. Ve
bu kitleler birbirleriyle
iletiþim ve dayanýþma için-
deler. 

Ayný kitleler bu ülkede de
var. Ve dünyadaki anti kapi-
talist hareketle iletiþim ve
dayanýþma içindeler. 

BBaaððýýmmssýýzz  aaddaayyllaarr
iissttiiyyoorruuzz!!

Yazýnýn baþýnda çizilen

tabloya karþý, tam da bu
tablonun niteliklerine doðru-
dan karþý çýkabilecek temsil-
cilere ihtiyacýmýz var.
Varolan siyasi partilerin
hiçbiri bu özelliðe sahip
deðil. Parlamenter partilerin
hiçbiri, kapitalist sisteme
kökünden karþý olmadýklarý
için, neo liberal politikalara
ve dolayýsýyla yoksulluða,
savaþa, ýrkçýlýða, milliyetçil-
iðe de karþý olamaz. 

Ancak bu tablonun gerçek
maðdurlarý tüm sorunlara
gerçek yanýtlar üretebilir.
Dünyadaki eþitsizliði
kavramýþ ve karþýsýndaki
alternatifi net olarak ifade
edebilen aktivist kuþaklarýn
temsilcileri parlamentoya
girmeli bugün. 

KKaazzaannmmaakk  iiççiinn
Gözümüzü sadece parla-

mentoya dikmemiz gerek-
mez. Ama hem hareketin
gücünü kanýtlamak hem de
temsilcilerimiz aracýlýðýyla
sesimizi meclisten de geniþ
halk yýðýnlarýna duyurmak
için anti kapitalist hareketin
ortak, baðýmsýz adaylarýna
ihtiyacýmýz var.
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Generaller “yeterli halk
desteðimiz yok” diyorlardý
ve 14 Nisan’da Ankara’da,
29 Nisan’da Ýstanbul’da
“halk” jeeplerine, BMW ve
Mercedeslerine binerek
halk desteðini oluþturdu.

27 Nisan’da ordu bir kez
daha darbe tehdidi yaptý.
Yayýnlanan bildiri, þeriatçý
bir tehlike olduðunu
anlatýyor. Þeriatçý tehlike
için verilen örnekler ise 3-4
kýz çocuðunun baþörtüyle
ilahiler okumasý.

14 Nisan’da, 29 Nisan’da
gösteri yapanlar açýkça
darbe çaðrýsý yaptýlar. Dar-
be bildirisini desteklediler.

KKiimm  bbuunnllaarr??
Türkiye’de saflar

keskince netleþiyor. Bir
tarafta ABD’nin hizme-
tinde olan, NATO içinde
her denileni yerine getiren-
ler var. Keskin demeçler
verip ardýndan Afganis-
tan’a asker yollayan, iþgale
ortak olanlar var.

Ýsrail ile anlaþmalar
yapan, Irak savaþýna katýl-
mak isteyen, Ýran ile savaþa
tutuþmak isteyenler var.

1 Mart’ta savaþ için yetki
isteyenler var. Bütün yeni
liberal tedbirleri onay-
layan, krizlerden büyük
paralar kazanýp servet edi-
nenler var. Kirli savaþtan
rant yiyenler var.

Bir tarafta kendilerini
Türkiye’nin sahibi olarak
gören, bu ülkede yaþayan
insanlarýn çoðunluðunu
hiçe sayanlar var. Çýkar-
larýna dokunulduðu için
yýrtýcýlaþýyorlar.

Ama bu kez duvara tosla-
mak üzereler. Kýrýk dökük
iki mitingle halk desteði

saðlanmýyor. TV’nin bu
mitingleri aðýzlarýndan
köpükler saçarak milyon-
lar olarak göstermesi ile,
Cumhurbaþkanlýðý
bütçesinden verilen yar-
dýmlarla halk desteði
saðlanmýyor. 

Destek dedikleri, bu
toplumun en fazla yüzde
10’u veya yüzde 20’si.
Toplumun ezici çoðunluðu
darbeye, darbecilere karþý.
Onlar için iþte tehlike bu.

Onlar sorunu laik-þeriatçý
ikilemine sýkýþtýrdýkça
aslýnda yeni liberalizme
destek veriyorlar. Yeni lib-
eral uygulamalarýn göz
ardý edilmesini saðlýyorlar.
Saðlýðýn, eðitimin
özelleþtirilmesini, kamu
mallarýnýn yok pahasýna
elden çýkarýlmasýný göz
ardý ediyolar. Çünkü aslýn-
da onlar da IMF poli-
tikalarýnda anlaþýyorlar.
Çünkü hep birlikte
IMF’nin, Dünya
Bankasý’nýn, küresel ser-
mayenin hizmetindeler.

OOnnllaarrýýnn  ddüüþþmmaannýý
aannttiikkaappiittaalliissttlleerr

Hrant Dink’in cenazesi
bir milattýr. O gün yüz bin-
lerce insan sel oldu sokak-
lara aktý. “Hepimiz
Ermeniyiz” diye gürledi ve
milliyetçiliðe, ulusalcýlýða,
ýrkçýlýða karþý ayaða kalktý.

Hrant Dink’in cenazesi
darbe isteyen herkese
korku saldý. Bu nedenle
þeriata karþý darbe tehdidi
içine ustalýkla “Ne Mutlu
Türküm” demeyen herkesi
düþman ilan eden bir ifade
kondu.

14 ve 29 Nisan’da
tepindiler. “Hepimiz

Mustafa Kemal’iz,
Hepimiz Türk’üz” diye.
Ermeni Hrant Dink’in
öldürülmesini bir kere
daha kutsadýlar.

14 Nisan’da Hýristiyan
azýnlýðý hedef gösterdiler.
“Misyonerlik faaliyeti”
dediler. Bundan cesaret
alan 3-5 ýrkçý milliyetçi
Malatya’da insanlara
iþkence yaparak katletti.

Hrant’ýn cenazesiden 100
gün sonra Agos’un önün-
den 10. Yýl marþlarý oku-
yarak geçtiler. Rövanþý
alýyorlardý. Onlar aslýnda
AKP’ye deðil, Hrant’ýn
cenazesine katýlanlara öfke
duyuyor. Asýl sorunlarý
onlarla.

Hrant’ýn cenazesine
katýlanlar ise 1 Mart’ý ya-
panlar. Irkçýlýða ve mil-
liyetçiliðe olduðu kadar
küresel sermayeye karþý
çýkanlar. Küresel ýsýnmayý
insanlýk için tehlike olarak
gören ve sorumlusunun
kapitalizm olduðunu bilen-
ler. ABD emperyalizmine,
onun hegemonya savaþýna
yýllardýr cesaretle karþý
çýkanlardýr.

Kürtlere karþý savaþýn
bitmesini, Kürtlerin kim-
liðinin tanýnmasýný,
demokratik ve barýþçý
çözüm isteyenlerdir.

Hrant’ýn cenazesine
katýlanlar darbelere karþý
demokrasiyi savunan-
lardýr.

Ýþte bu nedenlerle “Ne
Mutlu Türküm” demeyen
herkes düþman ilan edildi.

Aslýnda tüm antikapital-
istler düþman ilan edildi.
Onlar savaþa karþý gösteri
yapanlarý düþman olarak
gördüklerini ilan ettiler.

G8’e, küresel sermayeye
karþý gösteri yapanlarý düþ-
man olarak görüyorlar.

Onlar küresel ýsýnmanýn
kapitalizmin ürünü
olduðunu söyleyenleri
düþman olarak görüyorlar.

DDaarrbbeeyyee  hhaayyýýrr!!
Darbecilerin þansý yok.

Sýkýþtýlar. Biliyorlar ki
çözüm ellerinde deðil.
Sadece tehdit ediyorlar.
Göz korkutmaya çalýþýyor-
lar. Ama boþuna.

Bu ülkede yeni liberal-
izme karþý, küresel sermay-
eye karþý güçlü bir hareket
var. Milliyetçiliðe, ýrkçýlýða
karþý güçlü bir hareket var.
Darbeye geçit yok diyen
büyük, çok büyük bir
kesim var. Bunlara güven-
mek ve cesaretle, yalpala-
madan darbeye karþý çýk-
mak gerek.

Bugün görev, ortada
kalmak deðil, tavýr almak-
týr. Ortada kalanlar hayali
þeriat tehlikesinin ardýna
gizleniyor. Darbecilerle
þeriatý eþit tehlikeler olarak
görüyor. Oysa ortada ciddi
bir þeriat tehlikesi yoktur.
Darbe ise kapýda. Kim
kapýdaki tehlikeyi küçüm-
serse, darbeye hizmet eder.
Darbecilerin halk desteði
arayýþlarýna destek verir.

Bugün tek bir görev var:
Darbeye karþý çýkmak!

12 Mart’a, 12 Eylül’e
dönüþ yok. Ýþkence-
hanelere, idam sehpalarýna
dönüþ yok.

28 Þubat’a dönüþ yok.
Herkes tavrýný belirlesin.

Demokrasinin çifte stan-
dardý yok. Ya seçilenlerin
yanýndasýnýz ya da darbe-
cilerin, derin devletin

yanýndasýnýz.
Ya özgürlükleri savunur-

sunuz ya da darbeleri ve
diktatörlüðü.

Ya ýrkçýlardan ve mil-
liyetçilerden  yanasýnýz ya
da özgürlüklerden
yanasýnýz. Ortasý yok!

Sözde deðil, özde demokrasi istiyoruz

DDAARRBBEEYYEE  GGEEÇÇÝÝTT  YYOOKK
Hrant’ýn cenazesine katýlanlar 1 Mart’ý yapanlar. Irkçýlýða, milliyetçiliðe, küre-

sel sermayeye karþý çýkanlar. Küresel ýsýnmayý insanlýk için tehlike olarak
gören ve sorumlusunun  kapitalizm olduðunu bilenler. ABD emperyalizmine,

onun hegemonya savaþýna yýllardýr cesaretle karþý çýkanlardýr.

ÝÞTE  TEHLÝKE

ÝÞTE  CEVAP

27 Nisan 2007 gecesi
yayýnlanan Genelkurmay
Baþkanlýðý muhtýrasý, zaten
kýsýtlý olan demokrasimizi
çok aðýr yaraladý.

Askeri bürokrasinin
siyasi alana müdahale
etmesi, siyasetin silahlarýn
gölgesinde yürümesinin
doðal karþýlanmasý, rejimin
asker vesayeti altýnda
olmasý kabul edilemez.
Genelkurmay
Baþkanlýðýnýn muhtýrasý
demokratik rejime yönelik
açýk bir tehdittir ve
yasalara göre suçtur.   

Biz aþaðýda imzasý bulu-
nan yurttaþlar bu
muhtýrayý açýkça reddediy-
oruz!..

Bugün siyasal, ekonomik,
sosyal alanda yaþadýðýmýz
kriz, cumhurbaþkanýnýn
halk tarafýndan seçilme-
siyle de aþýlamayacak
derinliktedir.
Cumhurbaþkaný seçiminde
oy veren seçmenlerin
yarýya yakýnýnýn siyasi ter-
cihlerinin mevcut seçim
seçim yasalarý ile parla-
mentoya yansýmayacaðý
bir sistemde kriz devam

edecek; yeni bir genel
seçim de krizi çözmeyecek
ve sadece kýsa bir süre için
erteleyecektir. 

12 eylül rejimi bütünüyle
týkanmýþtýr

Bugün yaþanan sorun-
larýn temelinde, 12 Eylül
darbesinin ürünü olan
1982 Anayasasý ve bu
Anayasanýn kurguladýðý
rejim vardýr. Türkiye,
içinde bulunduðu
bunalýmdan kalýcý biçimde
çýkmak istiyorsa, bir an
önce bu Anayasa'dan kur-
tulmalýdýr.

Ülkemiz; özgürlükçü,
çoðulcu, barýþçý,
demokratik, laik anlayýþ
ortak paydasýnda,
hukukun uluslararasý
ilkeleri ve deðerleri ile
örülmüþ yeni bir
anayasaya kavuþmadýkça,
keza seçim barajlarý
kaldýrýlarak toplumun
bütün kesimlerinin siyasal
temsiline olanak tanýyan
bir Seçim Yasasý benimsen-
medikçe sürekli kriz
üreten bu yapýyý ve kriz-
den beslenen odaklarý etki-
siz kýlmak mümkün

deðildir.  
Oysa son günlerde

yaþananlar, olmasý
gerekenin tam aksine,
"vesayet demokrasisi"nin
açýk darbeye
dönüþtürülmesi için
bahaneler arandýðýný gös-
teriyor. Bizler, laik
cumhuriyetin muhtýralara
yaslanarak deðil ancak
daha fazla demokrasi
içinde yaþatýlacaðýna
inanýyoruz.

"Ne mutlu Türküm
demeyenler düþmandýr"
diyebilenlere yanýtýmýz

açýktýr: Düþman deðil, ter-
sine bu ülkenin en sorum-
lu ve duyarlý yurttaþlarýyýz
ve yaratýlan bu ortamda
asla mutlu deðiliz.

Özgür, demokratik, laik
Türkiye'yi korumaya
kararlý yurttaþlar olarak
demokrasiyi yoketmeye
yönelen her türlü müda-
haleye karþý direnme
hakkýna sahip olduðu-
muzu açýkça belirtiyoruz.

BBiillddiirriiyyii  iimmzzaallaammaakk
iisstteeyyeennlleerr,,
ssoossyyaalliissttiissccii@@ggmmaaiill..ccoomm
aaddrreessiinnee  mmaaiill  ggöönnddeerreebbiilliirr..

YURTTAÞ  BÝLDÝRÝSÝ:  Muhtýrayý  açýkça  reddediyoruz!



TKP'nin FB-BJK ekseni

Bu iþ muhtýrayla bitmiyor. Seçimleri AKP kazanacak

ve kazandýðý zaman darbe yine gündeme gelecek.

Askerin bu iþin peþini býrakmayacaðý açýk. Çünkü

amaçlarý sadece Cumhurbaþkanlýðýyla,

Cumhurbaþkanýnýn eþiyle filan ilgili deðil. Laikliði koru-

mak da deðil. AKP'nin þeriatçý bir parti olmadýðýný ben

biliyorsam, istihbarat aðý benimkinden biraz daha iyi

olan Genelkurmay haydi haydi biliyordur. Amaç 80

yýldýr hep ayný. "Bu memleketi nasýl yönetmek gerek-

tiðini biz biliriz; halk için neyin en iyi olduðunu halk

deðil biz biliriz; partiler gelip geçebilir, ama her þey

son tahlilde bizden sorulur" diyenlerin iktidarýný

sürdürmek. Bunlar, bugün Genelkurmay, CHP ve

ADD'de örgütlü. Ve iktidarlarýnýn tehlike altýnda

olduðunu hissediyor, direniyorlar.

AKP'ye itirazlarý din ile ilgili deðil. AKP Türkiye'de

devletin ve Genelkurmay'ýn bekasýný her þeyin önüne

koymayan, her konuda Genelkurmay'a danýþmayan,

dolayýsýyla askerin siyasetteki rolünü kýsýtlamayý

düþünebilen, Kürt sorununa çözüm getirmeyi hayal

edebilen, "halka raðmen halkçýlýk" deðil gerçekten

halkçýlýk yapabilen ilk hükümet. Kemalistlerin

gözünde, AKP daðdan gelmiþ, baðdakileri kovmaya

çalýþýyor. Darbecilerin, Cumhuriyet mitingcilerinin,

CHP ve ADD'nin itirazý bu. Dolayýsýyla bu itiraz,

cumhurbaþkanlýðýndan baðýmsýz olarak, AKP iktidar-

da olduðu sürece devam edecek.

Tandoðan ve Çaðlayan mitinglerinde (ve sürmekte

olan diðer mitinglerde), "Bunlar benim örtünmemi

isteyecek" kaygýsýný dile getiren kadýnlarý anlýyorum.

Ama yanýlýyorlar. "Ramazan'da herkese oruç tuttura-

caklar" diye korkanlarý anlýyorum. Ama yanýlýyorlar.

Beþ yýldýr rahat bir parlamenter çoðunlukla iktidar

olan bu parti, kadýnlarýn baþörtüsüyle üniversiteye

girebilmeleri gibi basit bir konuda bile, ve kendi

tabanýný yabancýlaþtýrmak pahasýna, hiçbir þey yap-

madý.

Denebilir ki, "Evet ama, ilerde yapacak". Önce, kapý

gibi çoðunluk sahibiyken niye erteliyorlar, belirsiz bir

geleceðe niye býrakýyorlar, anlamakta zorlanýyorum.

Ama haydi kabul edelim; AKP 10 yýl sonra þeriatçýlýk

yapacak. Bunun böyle olmasý durumunda bile, demek

ki konu bugünün konusu deðil. Bugünün konusu, ikir-

ciksiz, tereddütsüz, ama'sýz bir þekilde askerin

siyasete müdahalesini püskürtmek.

Türkiye "Komünist" Partisi'nin þu açýklamasýna

kahkahalarla güldüm: "Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn

[açýklamasýný] ... asker-sivil ya da seçilmiþler-atan-

mýþlar ikilemi içerisine hapsetmek yanlýþtýr ... konu,

TSK'nýn seçimle iþbaþýna gelmiþ bir hükümete ve par-

lamentoya müdahalesi ekseninde ele alýnma-

malýdýr..." Vay canýna! Ya hangi eksende ele alýn-

malýdýr? Fenerbahçe-Beþiktaþ ekseninde mi?

Türk solunda "Ne o, ne o" yaklaþýmý öylesine

içgüdüsel bir tepki haline geldi ki, kronikleþti artýk.

Dünyadaki hemen hemen her önemli geliþmede Türk

solunun taraf tutmaktan kaçýnacaðý, güncel ve acil

olanla genelgeçer olaný ayýrd edemeyeceði, somut

siyasetle soyut doðrularý birbirine karýþtýracaðý garan-

ti artýk.

Evet, þeriat da istemeyiz, darbe de. Durup dururken

sorulsa, ikisine de karþýyýz deriz. Ama bugün "durup

dururken" deðil. Bugün somut durum, acil tehlike ve

tüm kamuoyunun gündemi, þeriat deðil, darbe.

TKP 1930 yýlýnda Almanya'da bulunsaydý, "Ne Hitler,

ne burjuva demokrasisi" diyecekti kuþkusuz. En

genel ve soyut anlamda doðru bir slogan. Doðru, iki-

sine de karþýyýz, biz ne onu ne onu isteriz, komünizm

isteriz. Gel gör ki, günün konusu bu deðil. Günün

konusu darbe.

Roni Margulies

GÖRÜÞ
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Önce Genelkurmay
Baþkaný konuþtu. Sonra
Tandoðan mitingi
yapýldý. Abdullah Gül
aday oldu. Genelkurmay
bunun üzerine e-darbe
yaptý ve bir muhtýra
yayýnladý. 2 gün sonra bu
kez Ýstanbul’da gösteri
yapýldý.

Ordu bir kez daha darbe
yaptý ve daha önce Nokta
dergisinde yayýnlanan
eski Deniz Kuvvetleri
Komutaný’nýn gün-
lüðünde istendiði gibi
“kitle desteði” bulundu.

Muhtýra bir yandan,
“cumhuriyeti savunarak”
darbe isteyen “kitle
desteði” diðer yandan
basýnç yapýnca Anayasa
Mahkemesi de CHP’nin
itirazýný kabul etti ve
Cumhurbaþkanlýðý oyla-
malarý için üçte iki çoðun-
luðun var olmasýný istedi.

Bu arada “sosyal
demokrat” CHP Genel
Baþkaný Deniz Baykal
Anayasa Mahkemesi bu
kararý almazsa darbe ola-
caðýný ilan etti.

Bütün bunlara AKP’nin
cevabý seçim. Þimdi
büyük olasýlýkla 22
Temmuz’da seçime
gidilecek. Düne kadar
erken seçim diye tepinen
CHP ise þimdi seçimleri
ertelemeye çalýþýyor.
kendi seçmeninin o tarih-
lerde tatilde olacaðýný
hesaplýyor.

Ne zaman olacaðý tam
belli olmasa da artýk
erken bir seçim yapýlacaðý
kesin.

BBuurrjjuuvvaazziinniinn  aahhýýrrýý
Yaþanan bütün bu

geliþmeler parlamenter
demokrasinin ne denli iþe
yaramaz olduðunu,

kararlarýn parlamentoda
deðil arka odalarda
alýndýðýný bir kez daha
çarpýcý bir biçimde göster-
di. Cumhurbaþkanýný seç-
men parlamentoya ver-
ilmiþ bir görev.
Seçimlerde parlamento-
nun çoðunluðunu AKP
kazandý. Ama þimdi
Genelkurmay, Anayasa
Mahkemesi, Üniversite
Rektörleri,
Cumhurbaþkaný’nýn ata-
masýyla  göreve baþlayan
hertürlü bürokrat, CHP,
MHP ve bütün milliyetçi
ve ulusalcýlar birden bire
parlamenter demokrasi-
nin sonuçlarýna itiraz
etmeye baþladýlar.

AKP’nin aslýnda azýnlýk
olduðunu iddia etmeye
baþladýlar. Oysa, bugüne
kadar bütün iktidar parti-
leri aslýnda azýnlýk parti-
leridir.

Abdullah Gül adaylýðýný
açýkladýðýnda kutlayan
TÜSÝAD ve Sabancý’da
Genelkurmay bildirisi ile
birlikte tutum deðiþtirdi-
ler ve seçim istediler.

BBuurrjjuuvvaa
ppaarrttiilleerriinnddee
hheeyyeeccaann

AKP’nin 22 Temmuz’da
seçim istemesi üzerine
bütün partileri bir heye-
can kapladý.

Önce saðda ANAP ve
DYP DP olarak birleþme
kararý aldý.

Ardýndan “Cumhuriyet
Mitinglerinin çaðrýsý”
üzerine solda da benzer
bir adým atýlmaya
çalýþýlýyor. CHP ve DSP
bir süre naz yaptýktan
sonra þimdi bir tür seçim
ittifaký oluþturmaya karar
verdi.

Bu arada baþka giriþim-
lerden de bahsediliyor.

Sosyalist solda ise
þimdilik durum sakin.
DTP ile EMEP ve SDP
anlaþmýþ durumda.
Onlara mutlaka baþka
gruplar da katýlacak ve
DTP bu kez parti olarak
deðil, baðomsýz adaylarla
seçimlere katýlacak. DTP
baðýmsýz adaylarýnýn
seçilme þansý bazý bölgel-
erde var.

Bir de solun baðýmsýz
adaylar çýkarmasý istemi
var.

Bunlara karþý Sosyalist
Ýþçi antikapitalist
hareketin baðýmsýz aday-
larýný destekliyor.

SSeeççiimmlleerr  ççöözzüümm
ddeeððiill

Anayasa Mahkemesi
kararý ve ardýndan seçim-
lerin ilan edilmiþ olmasý
derinleþen krizi bir süre
için durdurdu. Ne var ki
çözüm deðil.

Yeni parlamentonun
Cumhurbaþkaný’ný seçme-
si pek olasý deðil. Bu
nedenle AKP
Cumhurbaþkaný’nýn halk
oylamasý ile seçilmesini
öneriyor ama bu öneri
CHP tarafýndan balta-
lanýyor. Böyle giderse
seçimlerden sonra
bugünkü kriz olduðu gibi
yenidnen yaþanacak.

Cumhurbaþkaný’nýn
halk tarafýndan seçilmesi
sosyalistleriþn destekleye-
ceði bir öneri ama bu biçi-
mi ile deðil. Ayrýntýlar bir
yana, AKP halkýn seçe-
ceði adayýn belirli bir
miktar parlamenter
tarafýndan önerilmesini
istiyor. Yani parlamento-
da olmayan bir aday
ortaya çýkamaz. Bu,
Cumhurbaþkaný’nýn halk
tarafýndan seçimlesi
deðil, halkýn parlamento
içinden birisini
Cumhurbaþkaný seçmesi
oyunudur ve sonunda
gene Abdullah Gül
Cumhurbaþkaný seçilir.

CHP bu nedenle bu
öneriye karþý. Sosyalistler
ise bu nedenle deðil ama
böyle bir seçimin halk
oylamasý olmayacaðý için
bu öneriye karþýdýr.

SSeeççiimmlleerr  kkrriizzee  ççöözzüümm  mmüü??

BAÐIMSIZ ADAYLAR ÝSTÝYORUZ!

Irkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý,
Parasýz saðlýk ve eðitim için,
Sýnýrsýz ifade ve örgütlenme özgürlüðü için,
Savaþa ve iþgale karþý,
Özelleþtirmeye, iþsizliðe, gelir adaletsizliðine karþý,
Cinsiyetçiliðe, ayýrýmcýlýða karþý,
Kürt sorununa barýþçýl çözüm için,
Azýnlýk haklarý için,

BAÐIMSIZ ADAYLAR ÝSTÝYORUZ!

AKP'nin saðlýkta dönüþüm, özelleþtirme, 
paralý eðitim politikalarýyla,
CHP'nin azgýn milliyetçiliði arasýnda sýkýþmamak için,

Kendi taleplerimizi dile getirmek için,

Kadýn erkek, azýnlýk çoðunluk, Türk Kürt demeden,
türbanlý türbansýz, laik þeriatçý demeden,
baþka bir dünya isteyen herkesi temsil edecek

BAÐIMSIZ ADAYLAR ÝSTÝYORUZ!

www.bagimsizadaylaristiyoruz.org



6 sosyalist iþçi sayý: 282

GGöökkþþeenn  ÞÞaahhiinn
AAvvii  HHaalliigguuaa  
Küresel Eylem Grubu
(KEG), Kadýköy mitin-
ginde 5 bin kiþiyle ken-
disini kanýtladý.

Her gün artan aktivist
sayýsý ve KEG'in
geniþleyen etki alaný
kampanyanýn baþarýsýnýn
somut kanýtlarý. KEG
aktivistleri, 3 Aralýk 2005
ve 4 Kasým 2006 iklim
deðiþikliði mitingleri,
zaman içinde medya ve
örgütlerle kurulan
baðlantýlar ve uzun
toplantýlar sonucu son
derece planlý ve tamamen
tabandan örgütlenen bir
mitingyapmayý baþardý.
Yaklaþýk 10 bin kiþinin
katýldýðý mitingden önce
ve alanda açýlan standlar-
da aktivist föyleri büyük
ilgi gördü. Miting alanýný
dolduranlarýn büyük

çoðunluðunun kadýn ve
gençlerden oluþmasý
kampanyanýn doðru
yolda olduðuna dair bir
kanýttý. Pazarcýk, Ocavýk,
Munzur, Fýndýklý köylü-
lerinin katýlýmý da
çeþitlilik hissini kuvvet-
lendirdi. Mitinge gelen-
lerin ulaþým masraflarý-
nýn dahi kürsüden
yapýlan çaðrýyla alandan
toplandýðý, hiyerarþis iz
bir hareket örneði olarak
gurur vericiydi.

KEG sokaklarda,
okullarda, kendisini ifade
edebileceði her alanda
çalýþa-rak büyük bir
eylem gerçekleþtirdi.
Yüze yakýn sivil toplum
kuruluþu, oluþum ve
örgüt, baþka enerji kay-
naklarýna dayanan bir
hayatýn mümkün olduðu
fikrine katýldý. Fakat
katýlanlarýn büyük

çoðunluðu, örgütlü gru-
plarýn ardýndan giden
kitleler deðil, broþürü-
müzü okumuþ, sunumu-
muzu dinlemiþ, hakkýmý-
zda çýkan haberleri takip
etmiþ insanlardý. 

Ýklim deðiþikliði kampa-
nyasýnýn, anlatýlabildiði
her ortamda pek çok
insaný ikna ettiði, hýzlý
hareket edilmesi gereken
bir dönem baþlýyor. KEG,
baþka bir hayatý inþaa
etmek için çalýþan yaratýcý
bir kampanya olarak ken-
dini kanýtlamýþ olsa da,
henüz yolun baþýnda.

Bir de son dakika
haberi: Mitingin gerçek-
leþmesi için emek vermiþ
herkesin omuzlarýndaki
yük artmýþ olsa da, emek-
lerin karþýlýðýný almýþ
olmanýn gururuyla yeni
bir eylem planlamaya
baþladýlar bile... 

28  Nisan:  ‘Baþka  bir  enerji  mümkün’

Tabandan örgütlenen miting

400 kiþi KEG aktivisti
olmak için iletiþim bilgisi
verdi. Ayrýca 200 kiþiden
'Medikomu Vermiyorum'
kampanyasý için iletiþim
bilgisi toplandý. Ýletiþim
bilgisi verenler uygulanan
enerji politikalarýndan
memnun olmadýklarýný,
baþka bir enerjinin
mümkün olduðunu dile
getirdiler. Bu KEG'e duyu-
lan güvenin ve hareketin
meþruluðunun bir göster-
gesi.

Önümüzde GSS, Mediko-
mu Vermiyorum ve G8
kampanyalarýnýn olduðu
düþünülürse ve 'Ýklim
Deðiþimine Hayýr' kam-
panyasý da bu kadar
kuvvetlenmiþken, bir
dahaki kampanyanýn,
"anti-capitalista" pankartýy-
la yürüyen, "biz anti kapi-
talistiz" sloganý atan
antikapilist hareketin bun-
dan çok daha kalabalýk bir
aktivist grubuyla örüle-
ceðini þimdiden görmek
mümkün.

EEllii  HHaalliigguuaa

BarýþaRock'ýn bu sene ana
vurgularýndan biri küresel
ýsýnma. Barýþarock aktivist-
leri olarak mitingine
katýldýk. 5 bin bildiri daðýt-
týk, açtýðýmýz standda
iletiþim adresi aldýk.
Miting, ayný BarýþaRock
gibi, aktivistlerin örgüt-
lediði bir mitingdi.
BarýþaRock aktivisti Funda
kürsüden Barýþarock'ý
duyurdu. 

Bu sene Ýzmir'de bir
kardeþ festivalimiz daha

var: Rock-A. Rock-A
aktivistleri de 10 kiþi
gelmiþlerdi. Eylem, Ýstan-
bul dýþýndan gelen
BarýþaRock aktivistleriyle
tekrar iletiþim kurmamýz,
sohbet edebilmemiz açýsýn-
dan çok verimliydi. Bunun
dýþýnda Fýndýklý'dan gelen-
lerle, Munzurlularla, alan-
da olan çevre örgütleriyle
de iletiþim kurduk.

GGüüll  DDöönnmmeezz

Bursa'da KEG aktivistleri
olarak 28 Nisan'a kadar
yoðun bir kampanya döne-
mi geçirdik. Uludað
Üniversitesi'nde açtýðýmýz
standlar, Zeynep Casalini
ve Gökþen'in konuþmacý
olduðu panel, çevre ilçeler
dahil, liselerde yaptýðýmýz
toplantýlar, 20-22 Nisan'da
Nilüfer'de yaptýðýmýz
'Baþka Bir Enerji Mümkün'
panayýrý sonucu iki otobüs
dolusu aktivist olarak bu
müthiþ mitingin parçasý
olduk.

Mitingin görkemiyle
dönüþte yaptýðýmýz toplan-
týda bu mitingle omuz-
larýmýza büyük bir yük
aldýðýmýzý, iþimizin asýl

þimdi baþladýðýný, daha
büyük kampanyalarýn
parçasý olmak için neler
yapabileceðimizi konuþ-
tuk. Daha yapacak çok
iþimiz var. Herkese kolay
gelsin…

RReeþþiitt  EEllççiinn-BBuurrssaa

Eylemi inþa edenler
arasýnda birçok liseli
aktivist de vardý.
'Büyük'lerin apolitik kuþak
olduðunu iddia ettiði genç
aktivistler, küresel ýsýn-
manýn canlýlarý sürüklediði
felaketlerin de, bu sorunun
çözümüne yanaþmayan
hükümetlerin poli-
tikalarýnýn da farkýndaydý.

Okullarýnda düzenledik-
leri toplantýlar sayesinde
küresel ýsýnmanýn nasýl
sorunlara yol açtýðýný,
alternatif enerji kay-
naklarýnýn neler olduðunu
liseli öðrencilere anlatma
fýrsatý bulduk. Birçok lise
okulca eyleme katýlacaðýný
söyledi. Okullarda afiþler
asýldý, el ilanlarý daðýtýldý,
rozetler satýldý.

Eylemde taþýnan beþ
pankart genç aktivistlerin
yaptýðý atölyede hazýr-

landý. Dövizler çakýldý,
marakaslar yapýldý, slogan-
lar düþünüldü. 28 Nisan
günü ailesi, arkadaþlarýyla
gelen akti-vistler eylemin
en renkli görüntüsünü
oluþturuyordu.

MMeelltteemm  OOrraall

Hazýrlýk sürecinde
Eðitim-Sen 2 No'lu
þubenin ve okullardaki
üyelerin katkýsý ve desteði
çok önemliydi. Mitingde
liselilerin katýlýmýnýn yük-
sek olduðunu gördük.

Okullarda toplantýlar
yapýldý, panolar hazýrlandý,
rozetler daðýtýldý, bildiriler
elden ele daðýtýldý ve
okullarda mitinge çaðrýlar
yapýldý.

Mitinge öðretmenler
öðrencileriyle katýldý.
Toplantýlarda özellikle
ABD'nin ve Türkiye'nin
Kyoto'yu neden imzala-
madýðýndan, karbondioksit
gazýnýn salýnýmýnýn nasýl
azaltýlacaðýna kadar birçok
konu konuþuldu, tartýþýldý.
Mitingden sonra okullarda
toplantý talepleri daha da
arttý. Hepimiz için önemli
bir deneyim oldu.

BBeerrnnaa  TTeezzccaann,,  
EEððiittiimm-SSeenn  22  NNoo''lluu  þþuubbee

Pankart hazýrlamak
üzere, her zamanki gibi bir
hafta kala, pankart atölyesi
yaptýk.

Pankartlarý tavana
asmakla yükümlü iki
adamý saymazsak, dokuz
aktivist kadýn, Karakedi
Kültür Merkezi'nin üst
katýný atölyeye çevirdik.
Üzerinde petrol
istemediðini haykýran slo-
ganlarýn yazýlý olduðu

plastik pankartlarý
istemediðimize karar ver-
miþ olduðumuzdan, kollarý
sývadýk ve ellerimizle yap-
maya karar verdik. Beþ
büyük pankartlýk
rengârenk kumaþ ve su
bazlý boya aldýk. "Baþka bir
enerji mümkün" yazdýk;
"Kyoto'yu imzala", "Baþka
bir dünya mümkün",
"Nükleer istemiyoz",
"Küresel ýsýnma evimi eri-
tiyor - kaplumbaða"
yazdýk. Ortaklaþa çalýþýp
çay sigara molalarýný kýsa
tutarak bir buçuk günde 5
pankart çýkardýk, piþman
deðiliz...

RRookkssaann  KKoohheenn

Toplantýlar, broþürler,
sokak ve kampüs aktiviz-
mi, binlerce insanla iklim
deðiþikliði ve nükleer day-
atmasý hakkýnda pay-
laþtýðýmýz kaygýlar ve ortak
hisler... Baþarýlý bir kam-
panyanýn sonunda 110
KEG aktivisti olarak
mitinge katýldýk. 

Gece gelen muhtýra
haberi otobüslerimizde
tartýþýldý, öfkelendik.

Ankara'dan katýlýmcýlarýn
BBaarrýýþþaaRRoocckk  2288
NNiissaann’’ddaayyddýý......

DDaahhaa  ççookk  iiþþ  vvaarr!!

OOnnllaarr  ggeennçç...... OOkkuullllaarr  ddaa  kkaarrþþýý....

PPaannkkaarrtt  aattööllyyeessii
EEnneerrjjiimmiizzii  ggöösstteerrddiikk

DDiiððeerr  mmiittiinngg
öörrüüllmmeeyyee  bbaaþþllaannddýý

Fotoðraflar Ali Öz
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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 geçirilip
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-rek-
lidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin 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 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.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  1  Mayýs  

Ýstanbul  Valisi
derhal  görevden  alýnmalýdýr!

Ýstanbul Valisi Muammer Güler Ýstanbul halký
üzerinde polis terörü estiriyor. Günler öncesinden gös-
teri yapma özgürlüðümüzü engelleyeceðini ilan eden
Vali 1 Mayýs günü bütün Ýstanbul halkýný saatlerdir
gözaltýnda tutuyor. Taksim'e giden bütün yollar kap-
atýldý, vapur seferleri, tramvay, metro, tünel seferleri
iptal edildi. Ýstanbullularýn seyahat özgürlüðüne darbe
vuruldu. 

Bununla yetinmeyen Ýstanbul polisi, 30 yýl önce
katledilen iþçi kardeþlerini anmak isteyen binlerce
insan üzerinde terör estiriyor.   Gaz bombalarýyla,
biber gazlarý ve coplarla göstericilere vahþice saldýran
polis saatlerdir saldýrýlarýný sürdürüyor. Taksim ve
çevresinde ayrýmsýz herkese saldýrýyor, her sokaða gaz
bombalarý atýyorlar. 

Polis Haftasý'nda kendi polislerinin Taksim
Meydaný'nda gövde gösterisi  yapmasýna sesi çýk-
mayan Vali, demokratik bir hak olan gösteri yapma
haklarýný kullanan insanlara emrindeki polisleri
vahþice saldýrtýyor. 

Ýstanbul halkýný topyekün teslim almaya çalýþan polis
müdürleri hakkýnda derhal soruþturma açýlmalý, Vali
Muammer Güler görevden alýnmalý, Ýçiþleri Bakaný bu
büyük rezaletten dolayý halktan özür dileyerek istifa
etmelidir. 

Tüm dünyada yasal bir hak olarak kutlanan 1 Mayýs
Türkiye'de de yasallaþmalý ve iþçi bayramý olarak
resmi tatil ilan edilmelidir.   

Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi
Genel Baþkaný
Doðan TARKAN
(1 Mayýs günü basýna yollanan metindir)

28 Nisan, 28 Nisan..

yaþ ortalamasý 20'ydi,
kadýnlar yine kalabalýktý.
Standlarda liseli, dersaneli
ve üniversiteli aktivistler
öne çýkmýþtý. 

KEG bu kampanyada
meslek ve kitle örgüt-
lerinden çok sýnýrlý destek
aldý. Kitle örgütleri
hareketsizdi, çünkü onlar
Kyoto'yu imzala talebinin
yanlýþ olduðunu düþünüy-
or. Ancak bu ruh haliyle
toplumun ruh hali taban
tabana zýt.

Kadýköy sokaklarýnda
"Baþka bir enerji mümkün"
diye haykýrmak ve bizzat
bu enerjiyi sergilemek hep-
imize yola devam karar-
lýlýðý verdi.

Ankara KEG aktivistleri

Küresel BAK olarak 
mitingdeydik. Irak
iþgalinde kullanýlan ve
Ortadoðu için ciddi bir
tehlike olan Ýncirlik
Üssü'nün kapatýlmasý için
sürdürdüðümüz kampa-
nyamýzýn anlatýldýðý bül-
tenimizi daðýttýk. Bizimle
ilk tanýþanlar için ne
olduðumuzu anlatan ve
iletiþim bilgilerini veren el
ilanlarýmýzý daðýtýp,
aktivist föyü doldurttuk.
Sahneden Küresel BAK
adýna konuþan sanatçý
Zeynep Tanbay kampa-
nyayý anlattýktan sonra
tüm savaþ ve iþgal karþýt-
larýný hep beraber sokaða
çýkmaya davet etti. 

AAyyþþee  DDeemmiirrbbiilleekk

KEG toplantýlarýnda haf-
talardýr konuþtuðumuz
þeyleri Mart'ýn ortasýndan
itibaren hayata geçirmeye
baþladýk. Küresel ýsýn-
madan rahatsýz olan çok
sayýda insaný yanýmýza
katmaya çalýþtýk. 6-7 hafta
sürekli masa açtýk, yeni
arkadaþlarla tanýþtýk. Bir
kýsmý mail grubumuza üye
olmakla yetinirken, bir
kýsmý her hafta düzenli
yaptýðýmýz toplantýlara
katýldý. Mail grubumuzun
üye sayýsý 400'lerin üzerine
çýkarken, onlarca katýlýmcý
da masalarda faaliyet gös-
terdi. Otobüs tutabilmek
için rozet bastýrdýk. Ýki oto-
büsün parasýný satýlan

rozetlerin parasýyla
karþýladýk. 200'e yakýn
aktivist Ýstanbul eylemine
geldi.

Otobüslerde çok sayýda
arkadaþýmýz bizimle
beraber 12 Mayýs'ta da
Ankara'da 'Medikomu
Vermiyorum' mitinginde
olmak istediðini belirtti.
Þimdi önümüzde 12 Mayýs
var.

ÝÝzzmmiirr  KKEEGG  aakkttiivviissttlleerrii

28 Nisan eylemine hazýr-
lanmak ve küresel ýsýnma
hakkýnda bir þeyler yap-
mak için aktivizm Ýzmit'te
de sokaktaydý. Ýzmitli
aktivistler eylemden önce
Sanat Sokaðý'nda stand
açtý, bildiriler daðýttý,
toplantýlar yaptý, iletiþim
adresleri topladý. Bundan
sonra, iþleri daha kalabalýk
örgütlemek için Ýzmit'te ve
Gölcük'te toplantýlar yapýl-
maya baþlanacak. Bu
toplantýlarla küresel ýsýn-
maya, medikolarýn kapatýl-
masýna, savaþa, ýrkçýlýða,
yani karþýsýnda durduðu-
muz her þeye karþý
yanyana kampanya
örgütlemek için yeni
aktivistlere ulaþýlmaya
çalýþýlacak.

HHaassaann  TTaahhssiinn  YYýýllmmaazz

Ýnternet kullanýcýlarýnýn
bilgi paylaþým platformu
sözlüklerde 28 Nisan'da
mitinge katýlým için zirvel-
er düzenlendi. Zirve,
sözlük yazarlarýnýn
biraraya geldikleri etkin-
liklere verdikleri isim. 

Ayrýca, birçok internet
forumunda da katýlým için
baþlýklar mevcuttu. Ýnter-
netin google'da "hayatýn
anlamý"ný aratacak
düzeyde olduðu
günümüzde, geri dönüþler
sevindiriciydi. 

Katýlacaðýný belirten
birçok insanýn yanýnda
mitingi destekleyen fakat
iþ, okul, sýnav gibi neden-
lerden katýlamadýðý için
üzgün olduðunu belirten
insanlar mevcut. 

Miting sonrasýnda ise
"karnaval" gibi olduðuna
dair yorumlar yazýldý.

DDiiddeemm  GGeennççttüürrkk

ÝÝnncciirrlliikk  kkaappaannssýýnn!!

ÝÝzzmmiirr’’ddeenn  ÝÝssttaannbbuull’’aa

SSöözzllüükk  zziirrvveessii

ÝÝzzmmiitt  KKEEGG  ssookkaakkttaa

YYýýllddýýzz  ÖÖnneenn
Baþlýktaki sloganýn içinin

ne kadar boþ olduðunu
kurum temsilcilerinin
gözaltýna alýndýðý
haberiyle saat 08.00'de
Dolmabahçe'de,  anladýk.
Stadýn önünde bin polis,
yüz gazeteci ve on gösteri-
ci vardý! Orada
geçirdiðimiz iki saat
boyunca toplanan her on
kiþilik grup tazyikli su,
gaz bombasý ve plastik
mermi ile daðýtýldý. Bu
arada telefondan Beþiktaþ
ve Fýndýklý tarafýndan
gelenlerin ayný þekilde
daðýtýldýklarýný ve çok
sayýda gözaltý olduðunu
öðrendik.

Saat 10.30 sularýnda
"KESK, DÝSK, TMMOB ve
TTB baþkanlarý gelecek ve
yürüyeceðiz" dendi, ama
polis de bunu duymuþ
olduðu için
Dolmabahçe'yi gaz bom-
balarý ve coplarla boþalttý.
Sonra yürüyü-þün
baþladýðý haberi geldi. Ara
yollardan çýkarak
yetiþtiðimiz yürüyüþte 300
kiþi vardý. Kazancý
yokuþunun baþýnda basýn
açýklamasý okunurken bu
sayý 500'e (bazýlarýna göre
1000) ulaþtý. Ama hem
yürüyüþte hem basýn açýk-
lamasý sýrasýnda etrafýmýz-
da polis barikatlarý vardý.
Göstericilerin yanýmýza
gelmeleri sertçe engel-
leniyordu. Böyle bir
ortamda "Ýþte 1 Mayýs, iþte
Taksim" sloganý atýldýðýn-
da yanýmdaki kadýnýn
öfkesini paylaþýyordum.
Binlerce göstericiye
saldýrýlmýþ, yüzlercesi
gözaltýnda, onlarcasý polis
kordonunun dýþýnda
býrakýlmýþ ve birileri zafer
kazandýðýný sanýyor.
"Kitlelerden kopuk, yanýn-
daki ile dayanýþma duy-
gusundan yoksun, az ama
benim olsun" mantýðý...
On binlerce insanla
Cumhuriyet mitinglerine
cevap verilebilecekken,
500 kiþiyi bir araya getir-
miþ olmanýn “zaferi” ile
yetinilmiþ, bir þans daha
kaçýrýlmýþtý.

Ankara: Hepimiz hâlâ Ermeniyiz!
Öðrencilerin yaygýn katýldýðý 7 bin kiþilik bir miting

oldu. Sol çevrelerin ve kürsünün kafasý son dönemdeki
geliþmeler konusunda karýþýktý. Örneðin "Ne þeriat, ne
darbe" sloganý yaygýndý.

Biz KEG kortejinde 1 Mayýs'a katýldýk. Mitingdeki en
çoþkulu kortejdik. KEG'li liseli gençlerin aðýrlýðý göze
çarpýyordu. Hem dünyadaki antikapitalist harekete
hem Türkiye'deki gündeme karþýlýk gelen sloganlar
attýk: "Nükleer santral istemiyoruz. Güneþ, rüzgâr bize
yeter", "Bush teröristtir", "Darbeye dur de", "Milyonlar
aç, milyonlar iþsiz, iþgal altýnda, yaþasýn küresel intifa-
da", "Hepimiz travestiyiz", "Ülkü ocaklarý kapatýlsýn,
ýrkçýlýða dur de", "Medikomu isterim". "Sözde deðil,
özde demokrasi istiyoruz" yazýlý pankart taþýndý. Ýþçi
Partisi korteji geçerken þoven, darbe yanlýsý tutumunu
teþhir etmek için "Hepimiz hâlâ Ermeniyiz", "Hepimiz
Kürdüz, hepimiz Ermeniyiz", "Darbeciler dýþarý" türün-
den sloganlar atýldý. Karþýlaþtýðýmýz her öðrenciye 12
Mayýs'taki Mediko eylemi çaðrýsý yaptýk. 

Ýzmir: Demokrasi düþmaný Baykal
Alanýn en coþkulu en net politik tavra sahip olan

grubuyduk. Attýðýmýz "Darbeye dur de" sloganý ve
taþýdýðýmýz dövizler alandaki en net tutumdu.

Alanda ve yürüyüþte diðer gruplarýn attýðý ayaðý yere
basmayan sloganlar yerine  "Irkçýlýða dur de, milliyetçil-
iðe dur de, darbeye dur de", "Filistin'den hemen, Irak'tan
þimdi, Ýncirlik'ten defol, defol, hemen þimdi", "Kyoto'yu
imzala", "Demokrasi düþmaný Baykal'a, IMF uþaðý
Tayyip'e, darbeci generallere karþý ses çýkar", "Akkuyu-
Sinop Çernobil olmayacak", "Parasýzlýktan ölmiycem,
medikomu vermiycem", "Onlar milliyetçi, onlar yurtsev-
er, onlar darbeci, onlar iþgalci, onlar çevre düþmaný, biz
antikapitalistiz" gibi net sloganlarla yürüdük.

“Ýþte 1 Mayýs,
Ýþte Taksim”
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TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk
AKP hükümetinin önerisi

olan Sosyal Sigortalar ve
Genel Saðlýk Sigortasý
Yasasý (SSGSS), Anayasa
Mahkemesi tarafýndan 6
aylýðýna ertelenmeseydi 1
Ocak'tan itibaren hay-
atýmýza girecekti ve temel
hakkýmýz olan saðlýk artýk
ücretli olacaktý. Erteleme
kararýnýn ardýndan AKP'li
bir milletvekili özetle þöyle
diyordu: "IMF'li yetkililer
hiç endiþelenmesin, panik
yapmalarýna gerek yok. Biz
ne yapar eder, bu yasayý
meclisten geçiririz."

Süreç devam ederken
Mart ayýnda bir erteleme
kararý daha geldi. Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Murat Baþesgioðlu "saðlýk-
ta reform" yasasý ile ilgili
olarak, "Takvim, haliyle bir
ertelemeyi beraberinde
getiriyor. 2008 baþýna bu
yürürlük tarihi erte-
lenecek" demiþti.

MMüüþþtteerriiyymmiiþþiizz  ggiibbii!!
Uzun ismi sizi aldat-

masýn, yasanýn altýnda
saðlýðýn ticarileþtirilmesi
yatýyor. Dünya genelindeki
neoliberal uygulamalardan
sadece birisi.
Yunanistan'da üniver-
siteleri özelleþtiren yasa
hazýrlandýðýnda öðrenci-
lerin yanýtý net oldu: Ýþgal.
Þu an Yunanistan'da
aylardýr eðitim verilmiyor.
Fransa'da yeni mezun
öðrencilerin iþ güvenceleri-
ni ellerinden alan CPE
yasasý önerildiðinde Fransa
tarihinin en büyük öðrenci
hareketi yaþandý ve
hükümet mecburen yasayý
geri çekti. Bu hareket iþçi
sýnýfýna da umut veriyor.

Türkiye'deki üniversitel-
erde servis, yemekhane,
yurt zamlarýna karþý
protestolar, boykotlar
yapýldý ve bunlar baðýmsýz,
aþaðýdan örgütlenmelerle
yapýldý.

Öðrenciler þimdi de
ücretsiz saðlýk hizmeti
aldýklarý tek yer olan
medikolarýn kapatýlmasýna
karþý bir araya gelecek.
Hem de birçok þehirden.
12 Mayýs'ta Küresel Eylem
Grubu'nun (KEG)
Ankara'da düzenleneceði
eylemde bu ticari uygula-
maya karþý ses çýkartacak-
lar.

Eðer yasaya karþý
gelmezsek hasta-
landýðýmýzda bize müþ-
teriymiþiz gibi bakýlacak.
Ýnsanlar cebindeki paraya
oranla hizmet alacak.
Parasý olmayana "acil
þifalar" denecek. Saðlýk
ocaklarý da kapatýlacak.
Yerine aile hekimliði
ticarethaneleri gelecek. Biz
müþteri olacaðýz, hekimler
de kasiyer. Ucuz iþgücü
olarak görülecek, örgütsüz
kalacak ve iþ güvenceleri
olmayacak hekimlerin.
Takým çalýþmasý yerini rek-
abete ve yapaylýða býraka-
cak.

YYaassaa  dduurrdduurruullaabbiilliirr
AKP'nin bu kâr-yatýrým

giriþimine karþý halk tep-
kisini sokakta gösterdi.
Saðlýkta özelleþtirmenin
nasýl durdurulacaðý has-
tanelerde, saðlýk ocaklarýn-
da, okullarda, sokaklarda
tartýþýldý, bildiriler
daðýtýldý. Yasayý durdur-
manýn yolu sokak aktiviz-
minden geçiyor. 7
Temmuz 2006'da
Eskiþehir'de, 26 Kasým
2006'da Ýzmir'de, 11 Mart
2007'de Ankara'da toplam-
da 20 bini aþan yürüyüþler
gerçekleþti. Sýrada 12
Mayýs ‚Medikomu
Vermiyorum' mitingi var.
Ama bu eylemler bir tür
aþama. Çünkü bu ve

bunun gibi neoliberal
saldýrýlarý durdurmak,
ancak iþçi sýnýfýnýn kollektif
uyum içinde hareket
etmesiyle mümkündür.

Saðlýk, temel hakkýmýz
olan yaþama hakkýnýn yapý
taþýdýr. Eþit, ücretsiz,
kaliteli saðlýk hizmeti
almanýn yolu kapitalizmi
ve uygulamalarýný durdur-
maktan geçiyor. Sokakta
olalým ve sesimizi yüksel-

telim.
Medikodan faydalan-

abilenler:
"Aileniz bir sosyal güven-

lik kuruluþuna (SGK) baðlý
ise; erkeklerde 25 yaþýna
kadar, kýzlarda ise
evlenene kadar.

"Sizin SGK'nizin oku-
lunuz ile saðlýk anlaþmasý
varsa (örneðin, YTÜ'nün
SSK ile anlaþmasý yok. Siz
SSK'liyseniz tedavi olamýy-

orsunuz).
"Muayene için saðlýk kar-

nesi gerekiyor. Anlaþmalý
SGK için ilaç yazýlabilir,
tedavi olunabilir.

"Eðer aileniz, baðlý
olduðunuz SGK'na
borçluysa hem medikodan
yararlanamazsýnýz, hem de
sevk alamazsýnýz. Ayný
GSS yasasýndaki gibi.

Ayrýca vizite ücreti alýnýy-
or. Bazý üniversitelerde ek

olarak tahlil parasý adý
altýnda para isteniyor. Ve
önemli bir istatistik: Dicle
Üniersitesi'nde geçen yýl
saðlýk hizmeti için baþvu-
ran 13.821 öðrenciden yal-
nýz 6.592'si tedavi ola-
bilmiþ.

Bu, mevcut durum.
Medikolarýn kaldýrýlmasýy-
la, zaten berbat olan bu sis-
temden bile yoksun kala-
caðýz.

Öðrenciler direniyor: Medikolar bizim!

Saðlýkta dönüþüm:
Neoliberal saldýrý!

"1. basamak
saðlýk hizmet-

lerinin özelleþti-
rilmesi anlamýna

gelen 'aile hekim-
liði' Türkiye'de
ivedilikle kabul

edilmelidir." 
Dünya  Bankasý
raporu,  2004

GGSSSS  nneeddiirr??
a. GGenel SSaðlýk
SSigortasý
b. GGelip SSaðlýk
SSatacaðýz

Toplumsal iradenin
yönetimi ne zaman

belirli kitlelere geçti bilin-
mez, lakin iktidar odak-
larýnýn gözü bu sefer de
bizlerin saðlýk durumun-
da. Uysal kapitalizm diye
bir þey varolamayacaðý
için, beklenmeyen bir
süreç deðildi bu. Sosyal
devlet denen palyaçonun
maskesinin arkasýnda
insan ruhu ile birlikte
saðlýðýný da pazarlayan
bir irade var.

HHaalluukk  KKeesskkiinn

Medikolar, ülkemizde
ailesinden sosyal

güvencesi olmayan
üniversite öðrencilerinin
sýðýnabileceði tek çatýydý.
Herhangi bir saðlýk
sorunu için dýþarýda

muayene onlarca lira para
demek. Parasý olmayanýn
ölmeye mahkûm olduðu
bu ülkede, öðrencilerin
yararlanabileceði tek
kurumdur. O yüzden
kapatýlmamalýdýr; aksine,
imkânlarý artýrýlmalýdýr.

BBoorraa  PPeekkiiççtteenn

Ýnþaat iþçisi bir babanýn
kýzýyým. Babamýn sigor-

tasý sürekli ödenmiyor.
Oysa, medikodan fay-
dalanmak üzere saðlýk
karnesi alabilmem için
babamým en az 6 ay önce-
sine kadar sigortasýnýn
ödenmiþ olmasý gerek.
SSK'ya baðlý herhangi bir
saðlýk kuruluþunda
tedavi görmem için ise
babamýn en az 90 günlük
primin ödenmiþ olmasý

gerek. Arada kaldýðým 3
ay boyunca tamamen
savunmasýz durum-
dayým. Alerjik astým has-
tasý olduðum için sürekli
ilaç kullanmam gerekiyor;
kullandýðým ilacý ancak
bir göðüs hastalýklarý
uzmaný yazabiliyor saðlýk
karneme. YTÜ mediko-
suna yeni uygulamalar
getirilmeden önce, okul-
dan saðlýk karnem
varken, tedavim
aksamaksýzýn devam
ediyordu. Medikoda hem
muayene olabiliyor, hem
gerekli testleri yaptýra-
biliyor, hem de fiyatýn
%10'unu ödeyerek
ilaçlarýmý alabiliyordum.
Son uygulamanýn ardýn-
dan bu yýl saðlýk karnemi
onaylamadýlar. Okulun

medikosunda SSK karne-
sine ilaç yazýlamadýðý için
ilaçlarýmý yazdýramadým.
Bu ne garip sistemdir ki,
muayene edebilir ama
ilaç yazamaz, ilaç yazar
ama sadece bað-kur kar-
nesine yazar, emekli
sandýðý karnesine ilaç
yazar ama muayene ede-
mez! Bu kadar kurala ben
akýl erdiremiyorum! Ben
eðer 92 YTL var ise nefes
alabileceðim.

Bunlar þu an için
medikolarýn içerisinde
bulunduðu durum. Bir de
tamamen özelleþmesi söz
konusu. Hiçbir saðlýk
güvencesi olmayan
öðrenci arkadaþlarým bu
durumda ne yapacaklar,
biz ne yapacaðýz?  

BBuurrccuu  MMeerrccaann

Yýldýz Teknik Üniversiteli 3 öðrenciye sorduk...

KEG


