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EZBERLERÝ
BOZARAK
GELÝYORUZ!
Bush'un  zor  günleri

ABD'de de Irak savaþýna karþý
muhalefet yükseliyor.
USAToday/Gallup araþtýrmasýna
göre Haziran ayýnda Bush'a ver-
ilen destek yüzde 33'ten, yüzde
29'a geriledi. Her 5
Amerikalý'dan biri Irak'ta asker
sayýsýnýn artýrýlmasýnýn durumu
iyileþtirmediðini düþünüyor, her
10 Amerikalý'dan 7'si de Nisan
ayýna kadar tüm ABD asker-
lerinin geri çekilmesinden yana.
Irak'a asker gönderme kararýný
yanlýþ bulanlarýn oraný yüzde 60'ý
aþtý, yüzde 62'ye ulaþtý. Bush'a ilk
günlerde cumhuriyetlerin
verdiði yüzde 92'lik destek de
yüzde 68'e gerilemiþ durumda.

CHP=MHP
CHP'li adaylar bile gazete ilan-

larýnda açýk açýk CHP'ye oy ver-
meyenler MHP'ye oy versin
çaðrýsýnda bulunuyor. 

Bu ilginç ilan Cumhuriyet
gazetesinde yer aldý.

CHP Ýstanbul 3. Bölge mil-
letvekili aday adayý Yavuz
Akgün, Cumhuriyet Gazetesi'ne
bir ilan vererek CHP'ye ve
MHP'ye oy istedi.  

CHP’li Yavuz Akgün,
"Kendisini CHP'ye yakýn
hissedenler CHP'de, CHP'ye
uzak görenler ise MHP'de buluþ-
sun" yazýlý bir ilan verdi. Ýlanda
CHP eþittir MHP yazýsý dikkat
çekti.

Cumhuriyet gazetesi okuduk-
larý  ya da CHP’li olduklarý için
öldürülen binlerce solcunun
katili ülkücü faþistler bugün
Ýlhan Selçuk ve Deniz Baykal’ýn
gözdesi

YENÝ  LÝBERALÝZME,  IRKÇILIÐA,  MÝLLÝYETÇÝLÝÐE,
CÝNSÝYETÇÝLÝÐE,  SAVAÞA,    KÜRESEL    ISINMAYA  KARÞI

Emekçilerin somut ihtiyaçlarýn-
dan yola çýkarak yeni liberaliz-
me, savaþa, ýrkçýlýða, milliyetçi-
liðe, cinsiyetçiliðe, küresel ýsýn-
maya karþý çýkan Ýstanbul’un iki
milletvekili adayý ezberleri
bozarak geliyorlar.

Ýstanbul 1. Bölge’den Ufuk
Uras’ýn, 2. Bölge’den ise Baskýn
Oran’ýn seçim kampanyalarý hem
egemen sýnýflarýn hem de solda

yer aldýklarýný söyleyenlerin
ezberlerini bozarak geliþiyor.

Baskýn Oran ve Ufuk Uras kam-
panyalarý Türkiye’de tüm
siyasete ve bu arada sol siyasete
de yeni bir ses, yeni bir soluk
getirdi. Bu nedenle her iki kam-
panyaya da çok sayýda aktivist
katýlýyor.

Baskýn Oran ve Ufuk Uras kam-
panyalarý sadece bu iki adayýn

parlamentoya girmelerini hedef-
lemiyor, ayný zamanda yeni bir
hareket yaratýyor.

Çok sayýda emekçi, kadýn, genç
Ufuk ve Baskýn kampanyalarýna
katýlýyorlar.

Sol milliyetçiler Baskýn Oran ve
Ufuk Uras’a aralýksýz saldýrýyor-
lar. Çamur atýyorlar. Ufuk ve
Baskýn’ýn kampanyalarýnýn
geliþiminden çok rahatsýzlar.

Çünkü herkes biliyor ki Ufuk ve
Baskýn bir ilk. Bir daha ki sefere
karþýlarýnda iki baðýmsýz aday
olmayacak, çok daha iyi örgüt-
lenmiþ siyasi bir yapý olacak.

Ufuk Uras ve Baskýn Oran
seçim kampanyalarý hayatýn her
alanýna müdahale ediyor. Tüm
ezilenlerin yanýnda yer alýyorlar.
Kampanyalarýn aktivistleri
Eþcinsel Onur Yürüyüþü’nde

varlar. Hrant’ýn katillerinin
yargýladýðý mahkemenin önünde
ýrkçýlýða DurDe diyorlar. Kitle
örgütlerinin toplantýlarýna
katýlýyorlar. Sadece seçim kam-
panyasý sürdürmüyorlar. Ýþten
atýlan gazetecilere koþuyorlar.
Küresel ýsýnmaya karþý eylem
örgütlüyorlar. KESK’in, DÝSK’in
yanýnda yer alýyorlar.

Gerçek bir sol inþa ediliyor!
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Av. Neriman Gül EREN
Yeþiller Bursa Adayý

Kâr  merkezli
politikalardan
vaz  geçmek
gerekir
SSeeççiimm  kkaammppaannyyaassýýnnýýnn  öönnüünn-
ddeekkii  eennggeelllleerrddeenn  bbiirrii  aaþþýýrrýý
ssýýccaakkllaarr  ggiibbii  ggöörrüünnüüyyoorr..
KKuurraakkllýýkk,,  ççöölllleeþþmmee  vvee  ttaarrýýmmssaall
üürrüünnlleerrddee  ggeerriilleemmee  22000077''yyii
bbeelliirrlleeyyeecceekk,,  kküürreesseell  ýýssýýnn-
mmaayyaa  kkaarrþþýý  mmüüccaaddeellee  öönneerrii-
lleerriinniizz  nneelleerrddiirr??

Küresel ýsýnma, kuraklýk,
çölleþme ve tarýmsal ürün-
lerdeki azalma küresel iklim
deðiþikliðinin öngörü olmak-
tan çýkýp , yaþanmaya baþla-
yan gerçekliklerdir.

Ýkim deðiþikliðinin insan
eliyle yaratýlan en ciddi ekolo-
jik felaketlerden biri olduðu,
nedeninin de  endüstriyel sis-
temin ve petrol uygarlýðýnýn
bir yan ürünü olan karbon-
dioksitin atmosfere salýnma
düzeyinin artmasý olduðun-
dan artýk kimse kuþku duy-
muyor…

Yeþiller hareketi 2004 yýlýn-
da yayýnlanan 3 Ekoloji Der-
gisinin 3. sayýsýnda Küresel
Isýnma Dosyasýný açmýþ, 2005
de Wolfgang Sachs'ýn konuþ-
macý olarak katýldýðý Ýklim
Deðiþikliði Konferansýný
düzenlemiþ, AvrupaYeþilleri

Ýklim Deðiþikliði
Kampanyasýný eþ zamanlý
olarak Türkiye'ye taþýmýþ, 3
Aralýk 2005 de Küresel Eylem
Günü etkinliklerine katýlarak
destek vermiþ, 

Þubat-Nisan 2007 de
Türkiye Kyoto'yu Ýmzala kam-
panyasý çerçevesinde 180 bin
imza toplayarak gereðinin
yapýlmasý talebiyle TBMM ye
teslim etmiþtir.

Yapýlmasý gereken þeylerin
baþýnda, Türkiye'nin atmos-
fere saldýðý CO2 oranýný azalt-
masý gerektiðinin kabulü ile
azaltmak için çalýþacaðý taah-
hüdünü içeren Kyoto Protoko-
lünü imzalamasý, ardýndan bu
protokole baðlý kalarak sera
gazý emisyonlarýný azaltmasý,
enerjinin verimli kullanýlmasý
ve tasarrufu, elektrik ener-
jisinin rüzgar güneþ gibi temiz
enerji kaynaklarýndan saðlan-
masý, temiz enerji  teknoloji-
leri teþvik edilmeli, ulaþýmda
motorlu taþýtlara dayan-
mayan ve toplu taþýmacýlýðýn
desteklenmesi, 

Daha az otomobil , daha az
uçak  kullanýmý ile alternatif
ulaþým aðlarýnýn saðlanmasý,
Orman alanlarýnýn korunmasý
ve geniþletilmesi yönünde
genel politikalara etki edilme-
si gerekmektedir…

Bu politikalarýn yansýtýlmasý
için de yeþil düþüncenin mil-
letvekilleri aracýlýðýyla
mecliste ifade edilmesine
gerek vardýr…

BBiilliinnddiiððii  ggiibbii  iikklliimm  ddeeððiiþþiikk-
lliiððiinniinn  ssoorruummlluussuu  kküürreesseell  þþiirr-
kkeettlleerr..  ÞÞiirrkkeett

eeggeemmeennlliiððiinnee,,öözzeelllleeþþttiirrmmeelleerr
ee  vvee  yyeennii-lliibbeerraall  eekkoonnoommiikk
ppoolliittiikkaallaarraa  bbaakkýýþþýýnnýýzz  nneeddiirr??

Ekolojik dengenin korun-
masý gereði ortada iken, ya-
þadýðýmýz gezegende hiçbir
þeyin sýnýrsýz olmadýðý ve hal-
kalardan birin kýrýlmasý halin-
de sistemin domino taþlarý
gibi birbirini takip ederek bo-
zulacaðý gerçeði, küresel þir-
ketlerle büyük kapitalist dev-
letlerin ve kardan baþka bir
güdüsü olmayan sistemin bu-
nun sorumlusu olduðu gerçe-
ði gün gibi ortada iken yeþil-
ler bu sistemin karþýsýndadýr.
Kâr merkezli, doðal kaynak-
larýn aþýrý tüketilmesi ve tahri-
bine dayalý politikalardan
vazgeçmek, küçük ama doða-
ya zarar vermeyecek, bulun-
duðu yerde tüketilecek kadar
üretilecek yerel ve küçük sis-
temlerin desteklenmesini,
yatýrýmlarda devasa ölçekleri
terk etmeyi savunur…

SSeeççiimm  ddaarrbbee  kkooþþuullllaarrýýnnddaa
ggeerrççeekklleeþþeecceekk,,  ee-mmuuhhttýýrraallaarrllaa
ssiiyyaassaall  oorrttaamm  ggeerriilliiyyoorr,,ddaarrbbee
tteehhddiittlleerriinnii  vvee  ee-mmuuhhttýýrraallaarrýý
nnaassýýll  ddeeððeerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Türkiye'de özgür yaþamýn
kurulmasýný engelleyen
müdahaleler gerginlikler,
baský ve yýldýra politikalarý
sorunlarýmýzý üzerini örtüyor…
Adil bir gelecek için gerçek
demokrasi, sivil toplum ve
özgürlüðü savunuyoruz…
Sosyal haklarýn yok edildiði
toplumun yoksullaþtýrýlarak
etkisiz hale getirildiði bu

düzenden sýyrýlarak
Türkiye'nin gerçek gündemi-
ni, gerçek sesleri ve gerçek
sorunlarý meclise taþýmak
gerekiyor…

DDüünnyyaaddaa  ssaavvaaþþaa,,  yyeennii-lliibbeerraall-
iizzmmee,,  kküürreesseell  ýýssýýnnmmaayyaa,,  cciinnsseell
aayyrrýýmmccýýllýýððaa,,  nnüükklleeeerree  kkaarrþþýý
yyeennii  bbiirr  hhaarreekkeett  ddooððuuyyoorr,,  bbuu
hhaarreekkeett  aannttiikkaappiittaalliisstt  kkaamm-
ppaannyyaallaarrllaa  kkeennddiinnii  iiffaaddee  eeddii-
yyoorr..  YYeennii  hhaarreekkeettii  nnaassýýll  ddeeððeerr-
lleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Tüm bu söylediklerinizle
yeþiller yan yana duruyor…
Bu bahsettiðiniz tüm
duyarlýlýklarýn tek tek ya da
bir bütün olarak hayata geçir-
ilmesi yeþillerin politik talep-
lerinden yalnýzca bir kaçýdýr
ve yeþiller bu mücadeleyi
politik olarak yapmaktadýr.
Yeþillerin amacý Türkiye'nin
genel politikalarýný bu yönde
etkilemektir.

Yeþillerin iki baðýmsýz kadýn
adaylarý gittikler her yere, her
türlü ayrýmcýlýða, yok sayýl-
maya, dýþlanmaya, doðanýn
tüketilmesi ve yok edilme-
sine, yoksulaþtýrmaya, savaþa
ve þiddetin her türüne, küre-
sel ýsýnmaya, kuraklýk ve
susuzluða, kadýnlarýn ezildiði
ve þiddete maruz kaldýðý ve
sömürüldüðü ve yok sayýldýðý
mevcut düzene karþý, karþý
olan herkesin sözlerini, ses-
lerini ve haklarýný gittikleri her
yere taþýyacaklardýr...

Röportajý gazetemiz adýna
Gülay Yaþar ve Meltem Oral

gerçekleþtirdi.

Barýþ  Akarsu
yaþamýný
yitirdi!

Çok üzgünüz.
Arkadaþýmýz,
kardeþimiz, sanatçý
aktivist Barýþ Akarsu
geçirdiði aðýr trafik
kazasýnýn ardýndan beþ
gündür verdiði yaþam
mücadelesini kaybetti.

Tüm barýþ severlerin,
tüm savaþ karþýtlarýnýn
baþý saðolsun.

Anýsý hep bizimle
yaþayacak.

Irkçý  rektör
Ýnönü Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Fatih
Hilmioðlu yaptýðý bir
konuþmada “Ne mutlu
Türküm demekten
onur duyanlarla”
kendilerine
“Türkiyeliyim” diyen-
lerin savaþmasý gerek-
tiðini anlattý. Hilmioðlu
“Türkiyeliyim” diyen-
leri ya da “Ne mutlu
Türküm” demeyenleri
düþman ilan ediyor.
Aynen Genel Kurmay
Baþkanlýðý gibi.

Rektör Hilmioðlu bu
ifadeleri ile bir yandan
düþmanlýðý körük-
lerken diðer yandan da
þiddete çaðýrmakta,
ýrkçýlarý kýþkýrtmak-
tadýr.

Ýnönü Üniversitesi’nin
ýrkçý rektörü Ankara’da
cumhuriyet mitingine
katýlým için sýnavlarý
ertelemiþ ve öðrenciler
için parasýz yolcu taþý-
yacak 20 otobüs kirala-
mýþtý.

Yeþiller  Bursa  adayý  gazetemizin  sorularýný  yanýtladý

Petkim  için
mücadele
ve  ýrkçýlýk

Petkim’in özelleþtiril-
mesinin ardýndan baþta
MHP ve CHP olmak
üzere ýrkçýlar ve mil-
liyetçiler, Petkim’i alan
ortaklýk içindeki
Ermenilerden yola
çýkarak saldýrýya geçti.
Petkim’i alan ortaklýk
içinde Ermeniler
olmasýný eleþtirmek
tam anlamý ile Ermeni
düþmanlýðýdýr ve bu
nedenle de ýrkçýlýktýr.

MHP’ye yakýn
gazetelerin, bazý CHP
yöneticilerinin
Cumhuriyet gazetesi ile
birlikte Ermeni düþ-
manlýðý, bilindik bir
þey. 

Ancak onlarla birlikte
Petrol-Ýþ yönetimi de
Danýþtay’a yaptýðý
yürütmeyi durdurma
baþvurusunda Petkim’i
alan þirketin patronlarý
arasýnda bir Ermeni’nin
olmasýný özel olarak
belirtmektedir.

Bugüne kadar
özelleþtirmelere karþý
önemli bir mücadele
geleneðini temsil eden
Petrol-Ýþ yöneticileri bu
baþvurularýyla birlikte
ne yazýk ki ýrkçýlarýn
yanýna düþmüþlerdir.

DurDe
DurDe@googlegroups.com

Sigortasýz
iþçiler

ATO (Ankara Ticaret
Odasý)" Kayýt Dýþý 2007
Raporu"nu açýkladý:
Türkiye'de 10,9 milyon
kiþi sigortasýz.

Rakamý doðru okudu-
nuz. Yaklaþýk 11 milyon
iþçimiz sigortasýz çalýþýy-
ormuþ. 

ATO, iþin kendini rahat-
sýz eden bölümüyle
ilgilenmiþ, demiþ ki, "sýrf
bu nedenle vergi ve
primler birlikte hesaplan-
dýðýnda 2007 yýlýnda 51
milyar YTL kayboluyor"

Bir sürü hesap kitap
bilen adamlarý ellerinin
altýnda bulunduðuna gö-
re, eminim hesaplamala-
rýný doðru yapmýþlardýr. 

Sakýn yanlýþ anlamayýn,
iþin bu yaný elbet beni de
ilgilendiriyor. Yani bu
kadar büyük para, yol,
su, hastane, okul vb
olarak hepimizin hizme-
tine sunulsa elbette çok
iyi olur.

Ama ayný haberde,
birçok ülke nüfusundan
daha fazla olan ülkem-
izin sigortasýz iþçilerinin
doðrudan maðduriyetleri
üzerine tek satýr yok…

Düþünsenize, bu kadar
insanýn doðrudan sosyal
güvenliði yok. Bu kadar
insanýn emeklilik prim-
leri ödenmiyor. Çalýþtýk-
larý iþyerlerinde yok
kabul edildiklerinden,
sendika gibi haklarý zaten
bahis konusu deðil.

Eminim bunlarýn çoðu,
genç ve çocuk iþçilerdir.
Cinsiyetleri muhteliftir,
ama kadýnlarýn bayaðý
bir yekün tuttuðunu sa-
nýyorum. Bir de toprak-
larýndan koparýlmýs
Kürtlerin

Tüm bunlarýn ne AKP
ne de CHP nin seçim
propagandasýnýn kap-
sama alanýna girmeye-
ceði açýk.

Ama baðýmsýz sol aday-
larýmýz bu konuya özel-
likle duyarlý olmalýdýr.

Saðlýk hizmetlerini özel
hastanelerden satýn almaya
zorlayan uygulamalar
insan hayatýný tehdit edi-
yor.  Doktorlar ve saðlýk
çalýþanlarý uygulamalara
tepkili. Ýsimlerini açýkla-
mak istemeyen doktorlarýn
anlatýklarý dehþet verici:

SSK, Bað-Kur ve Emekli
Sandýðý'na baðlý hastalar,
özel hastanelerde en kalite-
siz malzemelerle ameliyat
ediliyor. Tek kullanýmlýk
malzemeleri, ayný kan
grubundaki birkaç hastada

tekrar tekrar kullanýyor.
Böylece az ve ucuz malze-
meyle çok sayýda hasta
ameliyat edilerek 'sürüm-
den' kazanýlýyor.

Kalitesiz malzeme ve
tekrar tekrar kullaným
sonucu daha fazla kâr elde
ediliyor.

Ameliyathanelerdeki
durum ise vahim. Ýstan-
bul'daki yaklaþýk 26 kalp-
damar cerrahisi
merkezinin en az 20'sinin
ruhsatýnýn uluslararasý
standartlara uymadýklarý

için iptal edilmesi gerektiði
söyleniyor. Özel hastanel-
erde her þeye göz yumu-
luyor, ne cihazlara ne
odalara ne de tuvaletlere
bakýlýyori denetim yok.

Saðlýða ayrýlan yüzde
5'lik bütçenin yüzde 80'i
ilaçlara gidiyor. Ýlaç þirket-
leri, satýþ baþýna doktorlara
prim veriyor. Ayný içerikte
ve düþük fiyatta olan
ilaçlar yerine en pahalýsý
yazýlýyor. Dev þirketlerin
yasadýþý kazancýnýn önü
açýlýyor.

Saðlýkta dehþet veren uygulamalar

Hayatlarýmýz tehlikede

Ücretsiz
muayene  yalaný  

Ankara Tabip Odasý
(ATO) Baþkaný Önder
Okay, saðlýk ocaklarýndaki
muayeneler için ücret
ödendiðini belirterek,
"Saðlýk ocaklarýnda
muayene ücreti alýnmýyor
demek halký kandýrmak-
týr" dedi. 

Saðlýk Bakanlýðý, "1
Temmuz'dan itibaren
saðlýk ocaklarýnda
muayeneler ücretsiz"
demiþti.

Saðlýk ocaklarýnda
muayene için para alýn-
mýyor, ancak muayene
ücreti reçeteye yazýlýyor ve
tahsilatý eczacýlar yapýyor.

Çocuklarý
baðýmlý  yapýyor

AFRÝKA ülkesi
Nijerya'da 4 ayrý eyalet,
Ýngiliz tütün devi British
American Tobacco ve
Philip Morris'e, ülkedeki
çocuklara bedava sigara
daðýtarak baðýmlý yaptýðý
gerekçesiyle 38.6 milyar
dolarlýk dava açtý. 

Davacýlar, 'Batý'da sigara
satýþlarý giderek düþtüðü
için BAT ve Philip Morris
International, çeþitli pop
konserleri ve sportif orga-
nizasyonlar düzenleyip,
burada bedava sigara
daðýttýðý ve çocuklarý ve
gençleri sigaraya
alýþtýrdýklarýný' söylüyor. 

Ayrýmcýlýk  her
yerde

Çingeneysen restorana
giremezsin! 

Ýzmir Çaðdaþ Romanlar
Derneði üyesi bir grup,
gittiklere restorana sokul-
madý. Sadece kendi-
lerinden üyelik kartý isten-
di, tabi böyle bir kart ve
uygulama yoktu.
Maðdurlar ayrýmcýlýða
uðradýklarý gerekçesiyle
savcýlýða suç duyurusunda
bulundu. Restoran sahip-
leri ise "kýlýk kýyafetleri de
görgü kurallarýna uymuy-
ordu, Herkese hizmet ver-
mek zorunda da deðiliz"
diyerek yaptýklarý ayrým-
cýlýðý savundu.
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KESK artýk üçüncü
Çalýþma Bakanlýðý’nýn yayýnlladýðý sayýlara göre

KESK, artýk 3. kamu iþçileri konfederasyonu
durumunda. Toplu iþ görüþmeleri baþladýðýndan
bu yana üye sayýsý açýsýndan sürekli gerileyen
KESK geçtiðimiz dönemde 2 bin 349 azalmýþ.

KESK üye sayýsý azalýrken Memur Sen 45 bin
874, Türk Kamu Sen ise 23 bin 398 üye kazan-
mýþ. Yani diðer iki konfederasyon kamu emekçi-
lerinin örgütlenme oranýný arttýrýrken, KESK üye
kaybetmiþ.

KESK’in bu gerilemesi eðer ciddi önlemler alýn-
mazsa önümüzdeki dönemde açýk ki daha da
hýzlanacak.

Bu durumun hesabýný görmek lazým. Bugüne
kadar KESK yönetiminde bulunmuþ olanlar,
siyasetleri ve çoðu zaman en keskin sol retorik-
lerle KESK içinde muhalefet eden çeþitli sol
örgütler bu gerilemenin ve muhtemel bir
çöküþün hesabýný vermek zorundadýr.

Sendikalarý sendika olmaktan çýkarýp siyasal
örgütlenmeye çevirmeye çalýþan, sendikalarý hak
kazanmak için mücadele eden örgütler olmaktan
çýkarýp protestocu örgütlere çeviren politik eði-
limler KESK’de yenilgiye uðratýlmadýkça,
KESK’de yöneticilerin sultasý yýkýlmadýkça, KESK
demokratik bir yapýya sahip olmadýkça, yöneti-
ciler bütün üyelerin oylarýyla seçilmedikçe
KESK’in gerilemesi durdurulamaz.

Bu arada hemen belirtmek gerekir: Kamu
emekçileri sendikalarý kamuda çalýþan emekçi-
lerin sadece yaklaþýk yarýsýný örgütlemiþ durum-
da. Yani doðru bir örgütlenme ve mücadele
anlayýþý ile KESK daha 800 bin emekçiyi daha
örgütleyebilir. Bu mümkün!

Basýn

Gazetecilerin
örgütlenmesinin
önemi

Bir süredir basýnda büyük bir iþten çýkarma
dalgasý yaþanýyor. Sabah’ta baþlayan süreç
þimdi Doðan grubu gazetelerinde devam ediyor.

Bu kez basýn emekçileri direnmeye çalýþýyor.
Ama ne yazýk kiörgütsüzler. Sendikalarý yok. Bu
nedenle güçlü bir biçimde direnemiyorlar v e bu
nedenle kolayca kapýnýn önüne konuyorlar.

Basýn toplumun yaþamýnda önemli bir yere
sahip. Bütün haberleri ondan  öðreniyoruz ya da
o anlatmadýðý için çðrenemiyoruz. O nasýl
anlatýrsa öyle öðreniyoruz.

Cumhuriyet mitingine 2 milyon kiþi derlerse
öyle biliyoruz. AKP mitingine 25 bin kiþiderlerse
gene öyle biliyoruz.

Ekonomi iyi gidiyor derlerse b,zde öyle
düþünüyoruz. Onlarýn söylediði sýk sýk bizim
yaþadýðýmýz gerçekliðeuymuyor ama gerçeði de
tam öðrenemiyoruz.

Basýn emekçilerinin örgütlü olmasý dolayýsýyla
iþgüvenliðine sahip olmalarý toplumun bütününü
çok yakýndan ilgilendiriyor

Örgütlü gazeteciler iþ güvenliðine sahiptir ve
bu nedenle mesleklerini patgronlarýnýn ve genel
yayýn müdürlerinin baskýsý olmadan yapabilirler.

Bu nedenle basýn emekçilerinin örgütlenme
çabalarýna bütün gücümüzle destek veriyoruz.

DDooððaann  TTAARRKKAANN

DSÝP bu seçimlerde Ýstan-
bul’da Baskýn Oran ve Ufuk
Uras’ý destekliyor. Geri kalan
bölgelerde ise ÖDP’yi destek-
liyor. DSÝP, Kürt böl-
gelerinde ise DTP’yi destek-
liyor, ama Türk bölgelerinde
DTP’nin “Bin Umut
Adaylarý”ný ya da ortaya
çýkan baþka “sol adaylarý”
desteklemiyor.

DSÝP’in bu tutumu herþey-
den önce geleceðe dönük bir
tutum. Baskýn Oran ve Ufuk
Uras kampanyalarýnýn
etrafýnda yeni bir hareket
þekilleniyor. Yeni aktivistler
bu iki adayýn ve özellikle de
Baskýn Oran’ýn kampanyasý-
na katýlýyor. Bu aktivistler
içinde olduðumuz sürecin 22
Temmuz’da bitmeyeceðini ve
hatta belki de tam 23
Temmuz’da baþlayacaðýný
düþünüyor. DSÝP’de ayný
þekilde düþünüyor.

Baskýn Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarý dýþýnda ki
“baðýmsýz aday” kampan-
yalarý bu iki adayýn kampan-
yalarýndan farklý. Diðer aday-
larýn etrafýndaki destekçiler
yeni bir hareketin aktivistleri
deðil eski, bildiðimiz sol
örgütlenmelerin çok sýnýrlý
bir kesiminin üyeleri ya da
destekçileri.

Ufuk Uras ve Baskýn Oran
dýþýndaki baðýmsýz adaylar
içinde en bilineni EMEP’in
eski Genel Baþkaný Levent
Tüzel.

Levent Tüzel’in kampanyasý
sadece EMEPliler ve kýsmen
DTPliler tarafýndan
sürdürülmektedir. Bizim yýl-
lardýr yan yana kampanya
yaptýðýmýz aktivistlerin Ufuk
Uras ve Baskýn Oran dýþýnda

yan yana yürüyebilecekleri,
politik olarak anlaþtýklarý
baðýmsýz adaylar yok!

Siyasi partiler içinde ise
ÖDP bizim 2000 yýlýndan beri
kampanyalar yaptýðýmýz
konularda bir dizi eksikliðine
raðmen bize en yakýn olan
siyasi partidir.

Biz, Küresel BAK’ta,
BarýþaRock’da ÖDP üyeleri
ile birlikte yýllardýr yanyana
çalýþýyoruz. Sayýsýz savaþ
karþýtý gösteride yan yana
olduk. Levent Tüzel ve diðer
Bin Umut Adaylarý ile böyle
birsüreç yaþamadýðýmýz gibi
çok sýk karþý karþýya geldik.

Ýþte bu nedenle Ýstanbul ve
Kürt illeri dýþýnda ÖDP’ye oy
çaðrýsý yapýyoruz.

Seçimler için bütün
olanaklarýmýzla çalýþýyoruz.
Baskýn ve Ufuk’un seçilmesi
ya da hatýrý sayýlýr oylar
almalarý son derece önemli.
Bunu þimdiden saðladýk.
Baskýn Oran’ýn internet site-
sine 1.5 milyon kiþi ziyaret
etmiþ. Bundan sonra seçilip
seçilmemesi önemli mi? Açýk
ki bu 1.5 milyon kiþinin
önemli bir kýsmý ile seçimler-
den sonra birlikte yürüye-
ceðiz.

Baskýn Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarýnýn etkisi
sadece aday olduklarý Ýstan-
bul’un 1 ve 2 nolu bölgeleri
ile sýnýrlý deðil. Onlar bütün
Türkiye’yi etkiliyorlar. Ýþte
bu nedenle onlarý destekli-
yoruz, ama Bin Umut aday-
larýný desteklemiyoruz.

Kimi þaþkýnlar ise Baskýn
Oran’ýn yaný sýra Bin Umut
Kampanyasý’nýn Baskýn
Oran’ý desteklediðini açýkla-
masýndan sonra ilan ettiði
Doðan Erbaþ’ý da destek-
lediklerini ifade ediyorlar.

Böyle bir tutum ciddiye alý-
namaz. Bir insanýn bir oyu
var ve bu oyu Ýstanbul 2.
Bölgede ya Baskýn Oran’a ya
da Doðan Erbaþ’a verecek.
Ýkisine birden oy vermek
mümkün deðil.

Baskýn Oran ve Doðan
Erbaþ’ý ayný anda
destekleyenler bir yandan
Baskýn Oran kampanyasýnýn
ortaya çýkardýðý muazzam
potansiyeli görüyorlar ve
çýkarcý bir biçimde bundan
kopmamak gerektiðini

düþünüyorlar, diðer yandan
da DTP’nin ülke çapýndaki
yüzde 6 oyundan kopamý-
yorlar.

Oysa bugün gerekli olan
yeni bir solun inþasýdýr. Bu
seçimlerde Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarý bize
bu olanaðý vermektedir. Yeni
bir sol gelecek seçimlerde
farklý temellerde Kürt
hareketi ile yanyana gelebilir.
O vakit taktiðin baraj
nedeniyle baðýmsýz adaylar
olmasý gerekmeyebilir.

Oylar neden
Baskýn, Ufuk ve ÖDP’ye?

YYuussuuff  BBUULLUUTT

TKP ve Yurtsever Cep-he’nin
internet üzerindeki yayýn
organý Sol’da çýkan “Beþinci
Kol” baþlýklý ve Orhan Aydýn
imzalý bir yazý bu milliyetçi
çevrenin Baskýn Oran kampa-
nyasýna öfkesini bir kere daha
dile getirdi.

Orhan Aydýn adlý yazar
Baskýn Oran kamanyasýnýn
nereden para bulduðunu
soruyor ve cevabý yapýþtýrýyor:
Soros.

Bu milliyetçi yazara göre
Baskýn Oran kampanyasýnýn
sayýsýz seçim bürosu varmýþ,
hepsinin içinde bilgisayar var-
mýþ ve sokaktabildiridaðýtan
gençler para alýyorlarmýþ.

Sosyalist Ýþçi gazetesi ve
DSÝP olarak Baskýn Oran’ý
desteklediðimizi hiç
gizlemedik; biz  bildiri
daðýtýyoruz. Afiþ asýyoruz.
Toplantýlar düzenliyoruz.

Rozet mozet satýyoruz. Þimdi
öðrendik ki aslýnda bu iþleri
yapmak için Baskýn Oran para
veriyormuþ. Milliyetçi Sol’u
okuyunca doðrusu içerledik.
Biz troçkistler her yerde kazýk
yiyiyoruz! Bize niye para ver-
ilmiyor? Þimdi bunu öðren-
mek istiyoruz.

Bir de Baskýn hoca kampan-
yanýn açýlýþ toplantýsýnda “bir-
ileri bize bedavaya yer verdi”
demiþti, meðerse o bedavaya
yer verenler de Sorosçularmýþ!
Þu Sorosçular bir de bize yer
verseler! Ger-çekten çok ihtiy-
acýmýz var.

Arkadaþlar aralarýnda para
toplayarak bir-iki büro açtýlar.
Meðerse aslýnda bizim
arkadaþlar da büyük bir oyu-
nun parçasýymýþ. Meðerse o
bürolarýn paralarýný da hep
Sorosçular ödemiþ. Peki biz
kime para verdik?

Bütün bunlarý bize anlattýðý
için þu Orhan Aydýn’a teþek-

kür borçluyuz. Adam milli-
yetçi filan ama gerçekleri de
söylüyor. Ýþte biz troçkistler
bile gerçekleri bu milliyetçi-
den öðrenmek zorunda
kaldýk.

Ama þimdi bizi bir telaþ
daha kapladý. Öyle ya biz
Ufuk Uras’ý da destekliyoruz.
Onun seçim bürosu sayýsý
daha çok. Seçim malzemesi de
daha çok. Acaba?

Ufuk Uras da milliyetçiliðe
ve ýrkçýlýða karþý. Üstelik
Baskýn Hoca ile birlikte
Hrant’ý öldürenlerin
mahkemesine geldi. Sakýn?

Evet, þimdi çok telaþlýyýz. Þu
Orhan Aydýn bir zahmet Ufuk
Uras’ýn arkasýndaki güçleri de
açýklasa da öðrensek.

Baskýn Oran bizi nasýl
kandýrdýysa belki Ufuk
Uras’da bizi kandýrýyordur.
Artýk çok kuþkucuyuz.
Herkesten kuþkulanmak
gerekir. Baksanýza biz parasýz

bildiri daðýtýrken, stand
açarken, yürüyüþ yaparken
birileri ortalarda ellerinde
para demetleri ile dolaþýyorlar
ve para daðýtýyorlar.

Bir de öðrendik ki bu mil-
liyetçi yazar ayný zamanda
Yurtsever Cephe’nin Ýstanbul
2. Bölge milletvekili adayýy-
mýþ. Yani Baskýn Oran’ýn
karþýsýnda rakip.

Acaba onun kampanyasý
nasýl gidiyor diye merak ettik.
Orada Yurtsever adlý gazeteyi
satanlara para verilmiyor mu?
Üstelik onlarýn üzerinde üni-
forma gibi önlükler var. Acaba
o önlüklerin parasýný kim
veriyor? Afiþlerin parasý nere-
den? Bunlar orduyu da seviy-
or! Herhalde çeþitli milliyetçi
kiþilerin ve kurumlarýn
desteði ile oluyordur bütün
bu iþler. Ama biz gene de
merak ediyoruz. Kim bu kiþil-
er ve kurumlar! Orhan Aydýn
bunlarý da açýklasýn!

Ýçimize kurt düþtü Yurtsever yazar
gerçeði açýkladý
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Irak,  Afganistan,
Ýran  ve
emperyalizm
F.  ALOÐLU

Afganistan ve Irak’da iþgal sürüyor. Her
iki ülkede de iþgalciler çok zor durum-
dalar. Ne çekildikleri takdirde yerlerine
kendilerinden yana tutum alabilecek

alternatifler yaratabildiler ne de baþtan iddia ettik-
leri hedeflere bir milim yaklaþabildiler.

Afganistan’da ABD ve Ýngiltere’nin imdadýna
NATO yetiþti. Ýçinde Türk askerlerin de bulunduðu
NATO ordusu ABD ordusunun yaný sýra Afgan
halkýna karþý savaþýyor. Kabil’deki iktidarýn ise ülke
çapýnda hiçbir gücü yok. Emperyalistler çekildiði
an yýkýlýp gidecek.

Irak’da da durum ayný. Ýþbirlikçi bir rejimkurula-
madý. Bütün Irak iþgalcilerin çekilipgitmesiniistiyor
ama buna raðmen 150 bin iþgalci asker Iark’da.
Yakýn zamanda çekilecekleri de yok.

Irak ve Afganistan savaþlarý sadece bu ülkelerdeki
hedefler için yapýlmadý. Afganistan’daki ve
Irak’taki hedeflerin imhasýnýn yaný sýra ABD bu
ülkeleri iþgal ederek emperyalist sistem içindeki
hegemonyasýný güçlendirmek istiyordu.

Baþtan bunu becerdi. Birinci Körfez Savaþý’nda
ABD çok geniþ bir ittifak kurmuþken bu kez buna
gerek duymadý. Yanýna sadece Ýngilizleri alarak
savaþa giriþti. Çünkü asýl amaç Irak’ýn yaný sýra
d,ðer emperyalistlere göz daðý vermekti.

Diðer yandan da petrole hakim olmak bu iki
savaþýn baþlýca amaçlarýndandý. Bu gerçekleþti.
ABD ve Ýngiltere þimdi Irak petrolüne hakim.
Dolayýsýyla Ortadoðu petrolüne baðýmlý diðer
büyük güçler üzerinde gücü arttý.

ABD savaþ öncesinde baþlattýðý atakla özellikle
Çin’in çevresinde geniþ bir askeri üsler zinciri
kurdu. Ne var ki Irak’taki baþarýsýzlýk petrol üstün-
lüðünü sarsmanýn yaný sýra  bu ülkelerin bir kýs-
mýnda bu üslere karþý bir tutumun da geliþmesine
yol açtý.

Dünya egemenliði için adým atan ABD evde de
zor durumda. Bush’un desteði bütün zamanlarýn
en düþük düzeyinde. Geçen aylarda yapýlan seçim-
lerde Bush’un partisi Cumhuriyetçilerin ülke çapýn-
da çok kötü duruma düþmeleri, uzun bir süreden
sonra ilk kez parlamenter üstünlüðü yitirmeleri de
Irak yenilgisinin sonuçlarýndan birisi.

Ne  var ki Bush’un Cumhuriyetçileri yenilse ve
yerlerine daha “ilerici” görünen Demokratlar gelse
de savaþ politikalarýnda bir deðiþiklik olmayacak.
Cumhuriyetçiler gibi Demokratlar da hegemnonya
ataklarýna devam edecekler. Fark müttefiklerlebir-
likte mi yoksa müttefiklere raðmen mi hegemonya
savaþý sürdürülecek.

Soruna bu þekilde bakýldýðýnda ABD’nin Ýran’a
dönük tehditlerinin bitmediðini tesbit etmek
gerekir. Bir süredir ABD-Ýran sürtüþmesidurulmuþ
gibi görünmekte ama durum hiç de öyle deðil, tam
tersine ipler daha da gerilmekte.

Irak’ta yenilen ABD için Irak’tan öekilebilmek için
bir kazaným gerekli. Aksi takidþrde Irak’ý baþý önde,
yenilmiþ bir askeri güç olarak terk etmek zorunda
ve böyle bir sonuç ABD’nin en son istediði þeydir.

Ýran ABD’ye yeni bir saldýrý, yeni bir savaþ olanaðý
sunmaktadýr. Ýran’a havadan yapýlacak ve Ýran’ý
çok büyük ölçüde tahrip edecek bir savaþ Irak
yenilgisini bir ölçüde azaltabilir. ABD yönetimi
ayrýca bir aðýr hava saldýrýsýndan sonra Ýran’da
muhalefetin ayaklanacaðýný da beklemekte.

Ne var ki bunlar yanlýþ beklentiler. Bir Ýran
saldýrýsý ABD için yenibir yenilgi jaline gelebilir.
Ýran’a saldýrý hem ABD’de hem de bütün dünyada
büyük, çok büyük bir muhalefetle karþýlaþacaktýr.
savaþ karþýtý hareket ayaða kalkacaktýr. ABD ve
müttefikleri için böylesi bir hareket karþý konulmasý
zor olan bir güçtür.

Ýþte bu nedenle savaþ karþýtý hareketi yaþatmak,
güçlendirmek gerekiyor. Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu’nun büyük önemi b urada yatýyor. BAK
aralýksýz olarak savaþa, iþgale  karþý duruyor ve
direniyor.

Apolitik
olan kim?
IIrrmmaakk  ÖÖzziinnaannýýrr

Daha yaþlý solcularýmýz
kadar genç solcularýmýzýn
da büyük bir bölümü, solu-
duðu yenilgi psikolojisini
temellendirmek için ayný laf
öbeðine baþvururlar: "80
sonrasý apolitik gençlik".  

Þöyle kýsaca 'apolitik'
gençlerin neler yaptýðýný ha-
týrlayalým: Seattle, Prag, Ce-
nova'da neo-liberalizme
karþý devasa kampanyalar
örgütleyip sokaða çýktýlar,

bunu yaparken zenginleri,
toplantýlarýný dað baþýna
taþýmaya zorlayacak kadar
korkuttular. 

15 Þubat 2003'te ABD'nin
Irak'a saldýrmasýný engelle-
mek üzere dünya tarihinin
en büyük eylemini örgüt-
lediler, 1 Mart 2003'te
Türkiye'nin, ABD'nin Irak
saldýrýsý için kuzey cephesi-
ni açmasýný engelleyerek,
Irak'ta direniþin baþlamasýný
saðladýlar. Fransa,
Yunanistan ve Þili'de neo-
liberal yasalara karþý
direniþe geçtiler ve
yasalarýn geri çekilmesini
ya da ertelenmesini saðla-
dýlar. Þili'de lise ve üniver-
site öðrencileri hükümetle
görüþmeler yapacabilecek,

kararlara müdahele edebile-
cek duruma geldi. 

Kapitalizmin yarattýðý en
büyük tahribat olan küresel
ýsýnmayý dünya çapýnda
gündeme getirdiler ve küre-
sel eylemler örgütlediler.
Latin Amerika'da ard arda
solu iktidara getirdiler ve
darbelere karþý savundular,
bir çok Avrupa ülkesinde
hareketin içinden doðan
yeni sol alternatifler yarattý-
lar. Hrant Dink'in
cenazesinde ezici bir çoðun-
luk gençti. Savaþ karþýtý
eylemlerde de öyle.
Kapitalizmin sayýsýz tahri-
batýna, neoliberalizme,
homofobiye, ýrkçýlýða karþý
kampanyalar örgütlediler
ve örgütlemeye devam

ediyorlar. 
Belli ki, yenilgi havasý için-

deki solcu arkadaþlarýmýz
dünyayý deðiþtirmek üzere
harekete geçmiþ bu kuþaðý
yeterince politik, yeterince
solcu, yeterince devrimci
bulmuyorlar.

Bu, kendilerini kitlelerin
yanýnda deðil de önünde
gören bir elitizmden kay-
naklanýyor. Onun için yenil-
gi soluyorlar. Çünkü
gerçekten eskimiþ, çürümüþ
ve kendi örgütü dýþýnda
anlatacak hiç bir þeyi
olmayan sol yeniliyor; genç-
lerin, kadýnlarýn, ezilenlerin
ve yoksullarýn sesi olan yeni
sol ise sokakta büyümeye
devam ediyor. Peki apolitik
olan kim?

TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

27 Nisan gecesi yayýn-
lanan e-muhtýra henüz geri
çekilmedi. Yani darbe süre-
cinde seçimlere giriyoruz.
E-muhtýranýn son bölümü-
ne eklenmiþ bir cümle
vardý: "Ne mutlu Türk'üm
diyene! anlayýþýna karþý
çýkan herkes TC'nin düþ-
manýdýr ve öyle kalacak-
týr." Bu ýrkçý söylem
Hrant'ýn cenazesindeki
muazzam kalabalýða ve
onlarýn tek bir aðýzdan
haykýrdýðý "Hepimiz
Ermeniyiz" sloganýna gön-
derme yapýyor. O yürüyüþ
bir milattýr, devletin resmi
ideolojisinde geniþlemiþ bir
çatlaktýr.

Genelkurmayý endiþe-
lendiren bir þey de cena-
zeye katýlan insan profili
oldu. Çünkü orada yürü-
yen insanlar ýrkçýlýk, mil-
liyetçilik, darbe ve milita-
rizm karþýtý; neoliberal po-
litikalara, cinsiyetçilere yan
gözle bakan; baþka bir
enerjiyi savunan düþünce-
lere sahip.

BBuu  kkiittllee  ""YYeennii  ssooll""uu
ttaannýýmmllýýyyoorr

Yaklaþan seçimlerde oyu-
nu kullanacak genç seçmen
bu düþünce çerçevesinde
oyunu atacak. Bu seçmen
kitlesi ilçesinde saðlýk oca-
ðýný kapattýrmamak için,

üniversitesindeki mediko-
suna sahip çýkmak için,
G8'lere dur demek için,
eþcinsellerin onur yürüyü-
þünde onlara destek olmak
için ve Filistin'in, Irak'ýn
iþgal edilmesine karþý
sokaða çýkan; "Baþka bir
enerji mümkün, Türkiye
Kyoto'yu imzala!" diyen
bir kitle. Aileden gelen
CHP'li de deðil. Düzen
partilerinin hiç birisi bu
kitleyi heyecanlandýrmýy-
or. Çünkü bu insanlar
deðiþimi istiyor.

Yaþ ortalamasý düþük ve
çoðunluðu kadýnlardan
oluþan bu kitle sokakta,
aktivizmin içinde kam-
panya yapýyor. Onlarý
küresel ýsýnma eylem-
lerinde, savaþ karþýtý mitin-
glerde, Baskýn Oran ya da
Ufuk Uras için kampanya
yaparken veya Barýþa-
rock'ta görmek mümkün.

BBaarrýýþþaarroocckk  ggiibbii
22-24 Haziran tarihleri

arasýnda Ýzmir'de bir rock
festivali vardý: Rock-A.

Antikapitalist bir festival,
Barýþarock gibi. Bu iki fes-
tivale baktýýðýmýzda, iki-
sinin de baþka bir dünyayý
savunduðu sonucuna
ulaþýyoruz.

Bu iki kardeþ festivali
antikapitalist hareketin
birer parçasý olarak gör-
meli ve büyütmek için
çalýþmalýyýz.

SSeenn  ddee  kkaattýýll!!
Açýlacak her stant, daðý-

týlacak her bildiri, düzen-
lenecek her forum 100 bin-

Antikapi
genç bir 



Titrerim mücrim gibi...
"... baktýkça istikbalime". Bu þarkýyý geçen hafta

radyoda duyduðum gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir
mahkemesinde Türkiye Barolarýna kayýtlý bir avukat,
kocasý sokakta katledilmiþ bir Türkiye vatandaþýna ve
ailesine ve onlarý destekleyen vatandaþlara "Hepiniz
Ermenisiniz, Ermeni pasaportunuz var, Ermenistan'a
gidin" diye baðýrdý.

Ve bu avukatýn baþýna hiçbir þey gelmedi. Bazý
çevrelerde kahraman ilan edilmiþtir kuþkusuz.

Ayný mahkemede cinayet suçuyla yargýlanan kiþinin
bir karakolda, polislerle beraber ve kahraman edasýy-
la, bir Atatürk resminin önünde resmi çekilmiþti. Pozu
hazýrlayan ve resmi çeken polisler bir baþka
mahkemede yargýlandý ve suçsuz bulundu. Suçsuz ne
kelime, görevlerini baþarýyla yerine getirdikleri için
özellikle övgüye deðer bulundular.

Ve söz konusu cinayet ile daha bir dizi benzer
karanlýk iþin içinde, bazen arka bazen ön planýnda adý
geçen, parmaðý görülen, ismi bazen V.K. bazen de
Veli Küçük olarak verilen emekli general elini kolunu
sallaya sallaya "derin" planlarýný yapmaya devam
ediyor.

Ve bugün internet'te gördüðüme göre, Erzurum'da
CHP "Devleti böldürmeyeceðiz!.. Erzurum'un
Ermenistan'a verileceðini biliyor musunuz?.." yazýlý
afiþler asmýþ. Hakiki mi, photoshop numarasý mý,
bilmem. Ama önemli olan, inandýrýcý olmasý. CHP'nin
böyle afiþler asmýþ olabileceðine inanýyorum.

Avukatýn sözleri, Küçük Veli Efendi'nin planlarý ve
Erzurum CHP afiþi karþýsýnda, Ýstanbul'un Pangaltý
mahallesinde oturan ve çocuklarý iþe gittiðinde torun-
larýna bakan Ermeni bir nine veya bütün gece dolma
sardýktan sonra küçük camlý bir tablada bu dolmalarý
satarak yaþamýný sürdürmeye çalýþan Ermeni bir amca
ne düþünür, ne hisseder? Yeni doðmuþ bir bebek
kadar masum da olsa, mücrim gibi titremez mi? Ýstik-
baline baktýðýnda, bu memlekette herhangi bir vatan-
daþ gibi güven içinde, saldýrýya uðramadan, hakaret
duymadan yaþayýp gideceðine ikna olabilir mi?

CHP yönetimi tüm seçim stratejisini "saldýrýya karþý
direnmek" temasý üzerine kurdu: Vataný bölmek istiy-
orlar, böldürmeyeceðiz; Erzurum'u Ermenilere vere-
cekler, verdirmeyeceðiz; hepimize türban taktýrmak
istiyorlar, taktýrtmayacaðýz; misyoner faaliyetleri var,
yaptýrtmayacaðýz; vataný parsellediler satýyorlar, sat-
týrtmayacaðýz.

Dýþ düþmanlarý bir kenara býrakalým; CHP yöneti-
minin iþaret ettiði asýl düþmanlar içerde. Vataný
bölmek isteyen, Kürtler. Düþman ülke Ermenistan'ýn
içerdeki beþinci kolu, Ermeniler. Türban taktýrtmak
isteyen, türbanlý kadýnlar. Cumhuriyet'e tehlike oluþ-
turanlar, "Ne mutlu Türküm diyene" demeyenler.

Memlekette saldýrý, tehdit, korku ve þanlý direniþ
havasýný yaratan baþlýca kurum CHP. Küçük'ler,
Ermeni ve Protestan katilleri, silahlý ve bombalý
Kuvayý Milliyeciler, darbe planlayan emekli ve emek-
siz subaylar hep CHP'nin yarattýðý bu havadan
besleniyor, dal budak salýyor.

Peki, bu havada bir Ermeni ne yapar? Ne yapabilir?

Kimseye etmem þikayet aðlarým ben halime
Titrerim mücrim gibi, baktýkça istikbalime
Perde-i zulmet çekilmiþ korkarým ikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktýkça istikbalime

Þarkýnýn beste ve güftesi, Üsküdarlý Kemençeci
Onnik Efendi'nin oðlu Kemanî Sarkis Efendi'ye ait.
Sarkis Efendi yaþamýnýn sonlarýna doðru ailesi ile bir-
likte Paris'e göç ettikten sonra 1944'te vefat etmiþ.
Hrant gitmeyi reddetmiþti; Sarkis Efendi iyi ki gitmiþ.

Roni Margulies

GÖRÜÞ
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Bu soruya yanýt vermek
için ilk önce "öðrenciler
bir sýnýf mýdýr?" sorusuna
yanýt vermek gerekir.
Öðrencilerin ellerinde her-
hangi bir üretim aracý
yoktur,  üretim sürecinde
ögrenci olarak yer almaz-
lar.

Bu nedenle öðrenciler
bir sýnýf deðildir. Bunun
yanýnda bugün devlet
üniversitelerindeki
öðrencilerin büyük bir
bölümü iþçi sýnýfýndan ve
yoksullardan gelmektedir
ve bir çoðu eðitiminin
yanýnda çalýþmak zorun-
dadýr. Orta ve üst sýnýf
ailelerden gelen öðrenciler
de mevcut olsa da bunlar
bir çoðunluk oluþtur-
mazlar. Neo-liberal poli-
tikalarýn öðrenciler
üzerinde yarattýðý etki ise
yýkýcý olmaktadýr. 

Neo-liberal politikalarýn
temel hedefi, her alaný
piyasanýn hakimiyetine
býrakmak, özelleþtirmek-
tir. Piyasanýn hakimiyeti
altýna alýnmasý hedeflenen
temel alanlar ise eðitim ve
saðlýktýr.

Bu zaten zor koþullarda
okula giden bir çok öðren-
ci için tam bir yýkým
anlamýna gelmektedir.
Ýþçileri sendikasýzlaþmaya
zorlayan, sömürüyü artýr-
mak için elinden geleni
ardýna koymayan kapital-
izm, öðrencilerin de en
kýsýtlý haklarýný dahi
ellerinden almak için
çabalamaktadýr. Öðrenci-
lerin medikolarýný
ellerinden alacak olan
genel saðlýk sigortasý
yasasýnýn iþçilerin de
saðlýk haklarýný ellerinden
almayý öngörmesi gibi.

Bunun yanýndan
eðitimdeki piyasalaþma
da okullarýn kapýlarýný
yoksullara kapatacaktýr.
Bu açýdan, öðrencilerin
büyük bir çoðunluðu ile
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý
ortaklaþmaktadýr.

Öðrenciler, genç ve
dinamik bir kesimdir.
Haklarý için mücadele
etmeye baþladýklarýnda
balatýcý bir güç iþlevi ola-
bilirler. Tarihte bir çok kez
öðrenci hareketleri ile
baþlayan süreçler, kitlesel
iþçi sýnýfý hareketleriyle
birleþmeyi baþarabilmiþtir.
Bunun son örneðini
geçtiðimiz yýl Fransa'da,
öðrencilerin ve iþçilerin,
yeni iþ yasasýný püskürt-
melerinde gördük. Öðren-
ci hareketleri  büyük
kitleleri sokaða çýkartabilir
ve kazanabilir.

Gencim ve üzerinde
yaþadýðým dünyaya karþý
kayýtsýz deðilim. Milli-
yetçiliði, ýrkçýlýðý, her
türlü ayrýmcýlýðý meydana
getirenin bu sistem
olduðunu düþünüyorum.
Her geçen saniye yok-
sullardan, çocuklardan
dökülen kanýn G8'lerin
kâr haznesine yazýlmasýna
karþýyým. Kyoto'yu imza-
lamayýp bir de üzerine
nükleer santral  kurmak
isteyenlerden hiç haz
etmiyorum. Nerede yaþý-
yorsa yaþasýn, hangi
konuda olursa olsun
ezilenlerden yanayým.
Kendimi tüm dünyadan
milyonlarca gençle ayný
mücadelenin parçasý
olarak görüyorum.

Kafamý 'sol'a çevir-
diðimde karþýma çýkan
yayýnlara bir göz attýðým-

da birçoðu ÖSS, okul gibi
konulara deðinerek 'genç-
lerin sorunlarý'na duyarlý
hale geldiðini sanýyor.
Gençleri, fikirlerinin
sorulmadýðý, özgün
olmalarýna fýrsat veril-
mediði saflara davet edi-
yor. Sonra otuz yýl
evvelden kalan moloz-
larýn arasýnda sayfalar
süren devrimci anmalarý,
saygý duruþlarý, umutsu-
zluk, eskimiþlik gezinti-
sine çýkartýyor.

'Sol' böyle yaparak
arkasýna büyük bir genç-
lik kitlesi mi katýyor?
Bürokratik, stalinist
yapýsýndan sýyrýlamayan
'sol' gençliði mi temsil
ediyor? Dörtlü kortej, kýzýl
bayraklý 'sol' gençlerin
önderliðinde mi? -Hayýr!
Fikirleri ve temsil ettikleri
ne kadar eski ise temsil

edenleri de o kadar 'eski'.
Zamanla, baþka bir 'ülke'
için mücadele vermeye
baþlamalarýna ve milli-
yetçiliðe kadar savrul-
malarýna þaþýrmamak
gerekir.

Yanlýþ bir politik hat
izlediðini kabullenemeyen
solun kulaklarý dünyaya
kapalý.

Hiçbiri dünyada
varolan, canlý; gençlerin,
kadýnlarýn ön saflarý tut-
tuðu, yeni bir hareketi
görmek istemiyor.
Halbuki gençler sorunlarý-
na karþý sokakta.
Düdükleriyle, yüzleri bo-
yalý halde medikolarýný
vermemek için, küresel
ýsýnmaya karþý mücadele
veriyor. Kimileri ise hâlâ
yýkýntýlarýn arasýnda
dolaþýyor.

MMeelltteemm  OOrraall

italist,
hareket

leri sokaða çýkarmak için
birer tetikleyici olacaktýr.
Bu fikirleri diðer gençlerle
paylaþtýðýmýzda onlar da
iþin bir ucundan tutuyor.

Bu insanlar örgütsüz.
Onlarý da hareketin aktif
bir parçasý yapabilmek
için, kendilerini daha iyi
ifade edebilmeleri için
BAK, KEG, DurDe ve
Barýþarock'ý büyütmeli, bu
tür kampanyalar inþa
etmeliyiz.

wwwwww..kkuurreesseelleeyylleemm..oorrgg

Her þeyiyle yeni bir sol lazým

Öðrenciler küçük burjuva mý?

Fransa’da öðrenciler eylemde
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Genel seçim sürecinin
son düzlüðüne girildi.
Bazý tartýþmalarý seçim
çalýþmalarýnýn hýzý içinde
erteliyoruz. Ama bazý
tartýþmalarý ertelemeden
yapmakta, hem seçim
çalýþmalarýnýn baþarýyla
yürütülebilmesi için hem
de seçimlerden sonra
daha saðlýklý adýmlar
atýlabilmesi için ertelen-
memesi zorunlu.

DDaarrbbee  tteehhddiiddii
aallttýýnnddaa

Seçim sonuçlarý hakkýn-
daki tahmin yarýþlarý 27
Nisan muhtýrasýnýn mili-
tarist aðýrlýðýný bir ölçüde
hafifletti. Bu hafifleme bir
ilüzyonun ürünü. Çünkü
gerçekte darbe tehdidi
tüm aðýrlýðýyla tepem-
izde saðlanan bir kaya
gibi. Genelkurmayýn bu
kadar müdahil olduðu ve
böylesine büyük bir
toplumsal kutuplaþmayla
girdiðimiz özel bir seçim
süreci yaþýyoruz.

Seçim sürecinde solun
izlediði bütün bir propa-
ganda hattý ve çalýþma
temposu, seçimlerden
sonra uyanacaðýmýz
Türkiye manzarasýna da
müdahele etme gücü
taþýyýp taþýmadýðýmýzý
belirleyecek.

MMeecclliissee  BBaasskkýýnn
ggeerreekk!!

Ýstanbul 2. bölgede
baðýmsýz aday Baskýn
Oran etrafýnda süren
kampanya, kýsa bir süre
içinde "Bin Umut" kam-
panyasýna takýldý. Baskýn
Oran kampanyasýnýn
aktivistleri tökezlemeden
yolarýna devam etme
yeteneði gösterdiler.
Güçlü bir tanýtým kampa-
nyasý, standlarda
daðýtýlan binlerce bildiri,
Baskýn Oran'ýn televiz-
yonlardaki konuþ-
malarýnýn yarattýð
etkiyle, çeþitli seçim
bürosu açýlýþlarýnýn ve
þenliklerin yarattýðý
katkýyla binlerce insanýn
Baskýn Oran'a oy vere-
ceði kesinleþiyor.

"Sesimiz Baskýn olsun"
kampanyasý etrafýnda
yeni bir sol alternatifin
ipuçlarý doðuyor. Üstelik,
politik tezleri hayli iddi-
alý olan, Kürt sorunun-
dan Ermeni sorununa
milliyetçi cumhuriyet
tezlerini alt üst eden,
ayrýmcýlýða karþý
mücadelen darbeye ve
ýrkçýlýða karþý insanlarý
dik durmaya çaðýran,
önümüzdeki on günlük
seçim çalýþmalarý sýrasýn-

da baþarýlabilirse tüm
ezilenlerin kürsüsü
haline gelme potansiyeli
taþýyan radikal bir kam-
panya yaþýyoruz.

Esaki sola, geleneksel
hiyerarþik yönetim sap-
lantýlarýna, CHP'nin solcu
parti olarak tanýtýlmasýna
öfke duyan, bu solla
mesafelenen, AKP-CHP
kutuplaþmasýna, "yeni
liberal-milliyetçi liberal"
kutuplaþmasý olduðunu
görerek karþý çýkan, bin-
lerce insan, sokaklardaki
özgürlük arayýþýnýn sim-
gesi olarak Baskýn Oran
kampanyasý etrafýnda bir
araya geliyor.

Az sayýda örgütlü
gücün desteklediði 2.
bölge seçim kampan-
yasýnda yeni bir sol alter-
natifin ilk adýmlarý inþa
ediliyor. Sadece
savaþlara, ýrkçýlýða, yok-
sulluða, küresel ýsýnmaya
ve darbelere karþý olduðu
için heyecanlanmýyor
aktivistler, ayný zaman-
da, aþaðýdan bir hareket
olarak örgütlenme potan-
siyellerini, birleþik bir sol
olarak örgütlenme ihti-
mallerini ve en önemlisi
aktivistleri emir komite
mekanizmasýnýn bir nes-
nesi deðil fikirleri ve
enerjisiyle tüm kampa-
nyaya müdahale etme
yeteneði taþýyan özneler
olarak algýldýðýný hiset-
tirdiði için büyük bir
heyecan yaratýyor Baskýn
Oran kampanyasý.

Bu kampanyanýn
karþýsýnda aday çýkartan
solcular ise eskiyi temsil
ediyor. Eskiyi yani örgüt
çýkarlarýný her þeyin
üstünde tutmayý, eskiyi
yani parlamenterizmi,
eskiyi yani keskin
görünümlü uzlaþmacýlýðý,
eskiyi yani kariyerizmi.

MMeecclliissee  UUffuukk
ggeerreekk!!

Ýstanbul'da 1. bölgede
ise Ufuk Uras kampa-
nyasý çok büyük bir
heyecan yarattý. Ufuk
Uras'ý týpký Baskýn Oran
gibi, yeni bir hareketin
sesi olarak gören çok
sayýda aktivist var.
"Meclise Ufuk Gerek!"
kampanyasýný da yeni bir
sol temelde þekillen-
mesinin baþlangýcý olarak
görmek için çok sayýda
iþaret var. 

Ama kampanya daha
baþýndan itibaren iki ayrý
kanalda yürümek zorun-
da kaldý. Burada, bir
baðýmsýz aday etrafýnda
süren bir kampanyanýn
baþarý kazanmasý için

gerekli olan sayýsýz
inisiyatifin açtýðý ayrý
kanallardan deðil, kam-
panyayý kendi slogan ve
motifleriyle belirlemeye
çalýþan merkezlerden söz
ediyorum. Bin Umut
kampanyasý, Ufuk
Uras'ýn kendi adaylarý
olduðunu hemen her
seçim bürosunda anlatýy-
or. Bin Umut kampan-
yasýnýn Ufuk Uras'ý
desteklemesi bir þeydir,
Ufuk Uras'ýn her seçim
etkinliðinde Bin Umut
adayý olarak tanýtýlmasý
baþka bir þeydir. Bu
müdahale o kadar garip
bir boyut kazanmýþ
durumdadýr ki, Kadýköy
Salý Pazarý'nda Ufuk
Uras'ýn yaptýðý
pazarcýlarla ve halkla
görüþme etkinliði sýrasýn-
da, "Kürt halkýnýn özgür-
lüðü için, Kürt soru-
nunun siyasi çözümü
için, halklarýn kardeþliði
için oyla Ufuk Uras'a”
sloganlarýný atan
arkadaþýmýz, Bin Umut
kampanyasý sürdürcüleri
tarafýndan "Bin Umut
adayý olduðunu söylese-
nize" uyarýlarýna maruz
kalmýþtýr. 

Ufuk Uras etrafýnda
ayný zamanda, Kürt soru-
nunun belirleyici önemi-
ni gören ve içeren bir
kampanya yapmaktan
çok ideolojik bir propa-
ganda biçimini öne çýkar-
tanlarýn kendilerine þu
soruyu sormasý gerekiy-
or: Pazarda alýþ veriþ
yapan bir ev kadýnýna
"Kürt halkýnýn özgürlüðü
için, barýþçýl çözüm için,
halklarýn kardeþliði için"
çaðrýsý mý, yoksa "Bin
Umut adayý" çaðrýsý mý
daha somut bir etki
yaratýr?

Kürt halkýnýn yýllardýr
maruz kaldýðý baskýlara
karþý duyarlý olmanýn
yolu, Kürt halkýnýn kendi
kaderini kendisini belir-
lemesi için mücadele
etmekten ve Kürt hareke-
tinin yýllardýr uzattýðý
barýþ çaðrýsýna olumlu
biþr cevap vermesi için
devlet üzerinde baský
yapmaktan geçer. Kürt
illerinde baðýmsýz Kürt

milletvekili adaylarýnýn
seçilmesi için tüm
gücümüzle destek
olmamýz gerekir. Ama
Bin Umut adý altýndaki
bir kampanyanýn "batý"da
gösterdiði milletvekili
adaylarýný desteklemek
bir zorunluluk deðil.
Batýda desteklenecek
adaylarýn Kürt sorunun-
da siyasi çözümü savun-
masý, ýrkçý ve milliyetçi
yaklaþýmlarý teþhir etmesi
ama Kürt sorunun yaný
sýra ve belirgin bir
biçimde sosyal sorunlara,
küresel ýsýnmaya, nükleer
santrallere, darbeye,
ABD'nin Irak iþgaline,
yoksulluða, eðitim ve
saðlýk sisteminin çöker-
tilmesine karþý da yüksek
volümden deðinmesi
gerekir.

YYeennii  bbiirr  ssooll  ppaarrttii
ggeerreekk

Baskýn Oran ve Ufuk
Uras bu özelliklere sahip-
tir. Bu iki isim etrafýnda
süren seçim kampa-
nyasýnda meclise girmek
en önemli adýmdýr ama
önemli olan tek adým
deðildir.

Kazanacaðýmýz her oy,
23 Temmuz'dan itibaren
can yakýcýlýðýndan hiçbir
þey kaybetmeyecek
sorunlara karþý
örgütleyeceðimiz
mücadeleye verilen oy
demektir. Ufuk Uras
kampanyasýna hiçbir
örgütle ilgisi olmayan
binlerce insan güç katýy-
or. Bunun nedeni sadece
Ufuk Uras'ýn meclise
girme ihtimalinin yüksek
olmasý deðil. Birlikte
yepyeni adýmlarý atabile-
ceðimiz yeni bir
hareketin þekillenme ihti-
mali hepimizi heyecan-
landýrýyor. Kürt soru-
nunun çözümüne
"batý"dan yapýlabilecek
en büyük katký yeni,
radikal, kitlesel, sosyal
demokrasinin sol
kanadýndan on binlerce
baðýmsýz aktiviste kadar
özgürlükçü bir örgütlen-
me aðý içinde mücadele
etmek isteyen tüm kesim
ve bireyleri kapsayan bir
solun þekillenmesidir.
Hrant Dink'in
öldürülmesi ve arkasýn-
dan gelen Cumhuriyet
mitinglerinden sonra sol
saflar milliyetçiler ve
enternasyonalistler
olarak net bir biçimde
bölünmüþtür. Oran ve
Uras'ýn hangi tarafta
olduðu ise çok açýktýr.

ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Liseli  SaKa'da
Biz antikapitalist, savaþ karþýtý liselileriz.

Dünyadaki liselilerin ne kadar önemli olduðunun
bilincindeki liselileriz. Bizler geleceðiz. Geleceðimizi
bir avuç çýkarcý yaratýðýn ceplerini doldurmakla har-
cayamayýz. Bu bilinçler doðrultusunda savaþ karþýtý
Liselisaka dergisini çýkartýyoruz. Bu dergi bizimdir
ve geleceðimizi kimsenin eline býrakmayacaðýz.

Biz nerede miyiz? Her yerde Ankara'da, Ýstanbul'-
da, Ýzmir'de, Manisa'da, sokakta...

1 Mayýs'ta ,12 Mayýs'ta 'medikomu vermiyorum'
mitinginde, 2 Haziran G8 karþýtý gösteride, Ýncirlik
üssü kapatýlsýn forumunda, 2 Temmuz kardeþimiz
Hrant Dink için basýn açýklamasýnda ve oturma eyle-
minde...

Biz okullardayýz. Aþýlanmaya çalýþan sistemi çökert-
mek için uðraþýyoruz. Anne babalarýmýzdan kaçarak
eylemlere toplantýlara geliyoruz ve biliyoruz ki
çabalarýmýzýn, kaçmalarýmýzýn sonucunu alacaðýz.

Bize yazýn, katýlýn: lliisseelliissaakkaa@@ggoooogglleeggrroouuppss..ccoomm
LiseliSaKa'dan Murat

Arka arkaya saçmala,
yazý olsun

Müesses nizam yanlýsý köþe yazarlarýnýn Baskýn Oran ve
Ufuk Uras'ý "eleþtiren" (týrnak içine aldým çünkü eleþtir-
menin de bir raconu vardýr) yazýlarýný okudukça keyfim yer-
ine geliyor. Ýki sebepten ötürü. Birincisi, bu köþe
yazarlarýnýn baðýmsýz sol adaylarla uðraþma ihtiyacý his-
setmesi Ýstanbul'un her iki yakasýndaki kampanyalarýn
yarattýðý yankýnýn boyutlarýný gösteriyor. Ýkincisi de,
yazýlarýnýn içeriði ve üslubu itibariyle yandaþlarý dýþýndaki-
leri etkileme þansý olmayan söz konusu yazarlar "reklâmýn
kötüsü olmaz" kabilinden hocalarýmýzýn tanýtýmýný yapýyor
(mazot fiyatýný tartýþan tüm siyasetçilerin farkýnda olmadan
Cem Uzan'ýn reklâmýný yapmasý gibi). 

Son olarak Cumhuriyet'ten Hikmet Çetinkaya maazallah
seçimin kaderini etkileyecek (!) bir yazý kaleme almýþ.
Cumhuriyet okumayý 5 yýl önce býraktýðým için haberim
olmayacaktý ama, Ufuk Uras mail grubuna düþmüþ "Bu da
ne böyle?" gibi yorumlar eþliðinde. 

Çetinkaya'ya göre, bir yanda Ertuðrul Günay ve Zafer
Üskül, diðer yanda Baskýn Oran ve "din bezirgânlarý"
(Bunlar da kim? Ve bezirgân ne demek, bilen var mý?)
CHP'yi ýrkçýlýkla suçluyorlarmýþ… Yok öyle bir þey sayýn
köþe yazarý. CHP ne ýrkçý ne de faþist, ama çok partili
Türkiye tarihinde hiç olmadýðý kadar milliyetçi ve tutucu bir
parti oldu çýktý. Bu bile CHP'ye sýrt dönmek için fazlasýyla
yeterli. Yok ama neymiþ, ýrkçýlýkla suçlanýyormuþ…
Beðenmediðin görüþleri çarpýtma raddesinde abart, favori
partini eleþtirilerden koru… Bu arada, ben Günay ve
Üskül'ü CHP'nin solunda görüyorum. Çünkü CHP öylesine
saðcý ki, bu partinin solunda kalmak için özel bir çabaya
gerek yok. Ama Çetinkaya'ya bunu söylerseniz muhteme-
len sizi Ýstiklâl Mahkemesi'nde yargýlama hayalleri kurar. 

Çetinkaya önce CHP'nin Sosyalist Enternasyonal'den atýl-
masýný savunan Avrupalý bir politikacýya kýzýyor. Sonra
AKP'nin ABD ve AB güdümünde olduðu tespitini yapýyor
(sanki CHP kardeþ partisi MHP'yle beraber iktidara gelse
ezilen dünya halklarýyla dayanýþmaya girecek). Ardýndan
"AKP'yi destekleyip dincilerle iþbirliði yaparsanýz, askere
küfredip Barzani'ye selam gönderirseniz televizyon kanal-
larýnda iþ kapar, Avrupa'da konferans baþýna 1000 Euro
kazanýrsýnýz" gibi ifadeler kullanýyor. Soyut, komplocu ve
dayanaksýz "iddia"larla ortalýða çamur atmak ne kolay!
Hedef de belirtilmemiþ, artýk okur kime mâl ederse.

Çetinkaya yazýnýn sonunda baðýmsýz adaylara el atmýþ.
Bu bölümde yazýlan her þey uydurmasyon kategorisinden.
Güya Oran'a büyük destek varmýþ ama Uras'a yokmuþ.
Kimilerine göre Oran "solcu", Uras "kötü solcu"ymuþ.
ÖDP Oran'a destek, Uras'a köstek oluyormuþ. Aydýnlar
Oran'a destek verip Uras'tan kaçýyormuþ… Yazýlanlar o
kadar gerçekdýþý ki, neresini düzelteceðini þaþýrýyor insan.
Ama ben eminim birileri Çetinkaya'yý yanýltmýþ olmalý,
yoksa kendisinin Uras ve Oran kampanyalarýnda çalýþanlarý
birbirlerine düþürmek gibi bir amacý katiyen olamaz!

MedyaManyak
BBuurraakk  CCooppSeçimler ve

yeni sol alternatif

Az sayýda örgütlü
gücün desteklediði 2.
bölge seçim kampan-
yasýnda yeni bir sol

alternatifin ilk adýmlarý
inþa ediliyor.
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ziyaret ediniz

Sesimiz
þimdiden
baskýn  oldu

Her gün öðleden sonra
istiklal caddesi'nde açýlan
standda binlerce bildiri
daðýtýlýyor, rozet satýlýyor,
sesimizin neden Baskýn
Oran olmasý gerektiði
yüzlerce insana anlatýlýyor.
Kasýmpaþa'da,
Sulukule'de, Tarlabaþýnda
Baskýn Oran kampanyasý
toplantýlarý yapýyoruz. Her
etkinliði ses aracýyla,
bildirilerle, sokak sokak
dolaþarak, stant açarak
yürüyüþ yaparak ses
çýkararak duyuruyoruz. 

4 Temmuz'da kentsel
dönüþüm zorbalýðýna karþý
Sulukule'de! Dünyadaki
bilinen ilk çingene yer-
leþim yeri Sulukule'de
toplantý yapýldý. Evleri ve
mahalleleri ellerinden alýn-
mak istenen halkla
buluþuldu

5 Temmuz'da Ýstiklal

Caddesi'nde yürüdük!
Baskýn Oran'ýn da katýldýðý
bir yürüyüþ ve basýn açýk-
lamasý yapýldý. Irkçýlýða,
darbeye karþý sloganlarýn
atýldýðý eyleme 1000 kiþi
katýldý. Polis sýk sýk
yürüyüþü engellemeye
çalýþtý.

7 Temmuz'da Ayþe
Tükrükçü'yle dayanýþma,
Alevi örgütleriyle sohbet
ve Okmeydaný'nda þenlik
vardý! 2. Bölge'de baðýmsýz
adaylýðý YSK tarafýndan
iptal edilen genelev kadýný
Ayþe Tükrükçü ve kendi-
sine sahip çýkan Þefkat-Der
ziyaret edildi. Baskýn Oran,
buradan, Tarabyaüstü,
Reþitpaþa, Seyrantepe ve
Gazi Mahallesi'nde Alevi
cematinin temsilcileriyle
görüþmeler yaptý, CHP'nin
ne sol ne de laik olduðunu
anlattý. Akþam Piyalepaþa
Mahallesi, Dikilitaþ
Parký'nda düzenlenen þen-
liðe 300 kiþi katýldý. Burada
konuþan Baskýn Oran mil-
liyetçiliði, fakirliði ve
ayrýmcýlýðý hedef aldý.
Þenlik öncesi Okmeydaný

sokaklarýnda yürüyüþ
yapýldý, bildiri daðýtýldý,
mahalleliyle sohbetler
yapýldý. 

8 Temmuz'da pedallar
Baskýn Oran için döndü!
Pazar günü
barýþapedacýlar, Baskýn
Oran için pedallara
asýldýlar. Tünel'den
Sarýyer'e bisikletleriyle
Baskýn Oran çaðrýsý

yaparken, küresel ýsýn-
maya dikkat çekildi. Ayný
gün "ayda bir gün sokak
bizim" etkinliði için Þiþli
Halil Rýfat Paþa Park'ýnda
toplanýldý.

Kampanya bilgi, belge,
haber, foto ve yorumlar
için www.baskinoran.net'i
ziyaret edin!

Her gün sokaklarda,
stantlardayýz... Hergün

ýrkçýlýða, militarizme, darb-
eye, cinsiyetçiliðe karþý ses-
imiz yükseltiyoruz.
Beþiktaþ, Þiþli'de esnaf gez-
erek sesimizi yükseltmeye
devam edeceðiz.

Küresel  ýsýnmanýn  sorumlusu
küresel  kapitalizm

5 Temmuz'da Ýstanbul Makine Mühendisleri Odasý
salonun düzenlenen "Havalar neden çok sýcak?
Yapacak bir þey kaldý mý?" foruma 80 kiþi katýldý. Avi
Haligua'nýn moderatörlüðünü üstlendiði toplantýda
KEG'den Roksan Kohen küresel ýsýnmanýn ne
olduðunu özlü bir þekilde anlattý. Ardýndan Ömer
Madra (Açýk Radyo) küresel ýsýnma ve tüketim
alýþkanlýklarýný, Volkan Akyýldýrým (DSÝP) büyük þir-
ketlerin rolünü, Özgür Gürbüz (gazeteci)
Türkiye'deki egemenlerin vurdum duymazlýðýný,
Taner Öngür (Moðollar) karþý festivaller ve küresel
ýsýnmaya bakýþlarýný, Ümit Þahin (Yeþiller) çevreci
örgütlerin soruna bakýþýndaki hatalar ve doðru bakýþ
önerilerini, Roni Margulies piyasa kapitalizmi ve
ýsýnma iliþkisini, Baskýn Oran kampanyasý adýna
konuþan sanatçý Pelin Batu ise 22 Temmuz seçimler-
ine katýlan partilerin politikasýzlýðýný anlatan
sunuþlar yaptýlar.

Ýkinci KEG forumu 12 Temmuz'da (Perþembe) saat
19.00'da Kadýköy barýþ Manço Kültür Merkezi'nde,
üçüncü forum ise 16 Temmuz'da Ankara'da TAK-
SAV salonunda gerçekleþecek.

KEG aktivistleri 8 Aralýk'ta Ankara'da gerçekleþtiri-
lecek mitingi forumlar aracýlýðýyla inþa etmeye
baþladýlar.

"Batýkent  hýz
kazanýyor"

Seçime iki haftadan az
zaman kala Batýkent ÖDP
seçim faaliyeti hýz kazanýy-
or. Bir yandan kapý kapý
bildiri daðýtýmlarý yapýyor,
bir yandan da her akþam
metro çýkýþýnda stand açýp
bildiri daðýtýyoruz.
Düzenlenecek iki þenlik
için çalýþýyoruz. Þenlikler,
çok sayýda gençle buluþ-
mak için iyi bir adým ola-
bilir. Ayýrca, 15 Temmuz
Pazar günü düzenlenecek
bisiklet konvoyu küresel
ýsýnma konusunda dikkat-
leri çekecek ve ÖDP'nin
küresel ýsýnma konusunda
tavrýný da anlatmak için de
iyi bir etkinlik olacak.
Ayrýca kampanyanýn çeþitli
etkinliklerini renklen-
dirmek için de ritm atölye-
si hafta içi çalýþmalarýna
baþlýyor.

14 Temmuz
saat: 18.30

Maçka Parký'ndaki
þenliðimize herkes

davetlidir

Küresel Isýnmacý
Partilerin Araba

Konvoylarýna Ýnat:

"ÖDP  Bisiklet
Konvoyu"

15 Temmuz Pazar,
Batýkent Metro Duraðý

18:00

"Gençlik  Deðiþim
Ýstiyor"

14 Temmuz, Cumartesi
18:00

Batýkent Hüseyin Tek
Parký 

18 Temmuz, Çarþamba
18:30

Ýsmail Hakký Tonguç
Parký

"Havadan,  sudan
konuþalým"

Havalar Neden Bu
kadar Sýcak?

Batýkent Kent-Koop
Kültür Merkezi 

18 Temmuz,
19:00

Küresel Eylem Grubu

"Sýcak!
Daha  da  sýcak
olacak!"

Küresel Eylem Grubu,
KEG, 8 Aralýk mitinginden
aylar önce çalýþmalara
baþlýyor.

Ankara'da bu adýmlar-
dan  ilki 16 Temmuz'da
Kýzýlay'da yapýlacak
"Küresel Isýnma ve Su"
konulu toplantý olacak.

Diðer yandan Batýkent'te
yapýlacak ayný konulu
toplantý ile küresel ýsýn-
maya karþý mücadeleyi ve
KEG'i Batýkent'e de taþý-
mayý amaçlýyoruz. KEG,
bu toplantýdan sonra
Batýkent'te bir yerel oluþ-
turarak toplantýlara devam
etmeyi hedefliyor.

Ýletiþim için: 
Kýzýlay: 0543 417 36 07
Batýkent: 0505 703 47 43

Sosyalist  Ýþçi  satýþlarý
Geçen hafta Batýkent metro duraðýnda Sosyalist Ýþçi

açýk satýþlarý yaptýk. Gün geçtikçe çok daha fazla
sayýda insana Sosyalist Ýþçi'yi ulaþtýrabiliyoruz.
Geçen sayý 60'a yakýn gazete satýldý. Batýkent'te
Sosyalist Ýþçi'ye düzenli ulaþmak isteyenler
batikentsi@gmail.com adresine yazabilirler.

Kýzýlay'da ise yaptýðýmýz açýk satýþta 22 Sosyalist
Ýþçi satýldý.

KEG forumlarý baþladý

KKaaddýýkkööyy
Kadýköy bölgesinde

Meclise Ufuk Gerek kampa-
nyasý her gün sabah 07.00
akþam 21.00 arasýnda bildiri
daðýtýmý, evlerin gezilmesi
ve stand açýlmasý gibi etkin-
likler ile sürüyor. 

4 Temmuz'da yaklaþýk 100
kiþinin katýlýmý ile Ýskele
Meydaný'nda bir kadýn
etkinliði gerçekleþtirdik.
Halaylý, coþkulu etkinlik,
Ufuk Uras'ýn katýlýmý ve
tüm katýlýmcýlar ile birlikte
bildiri daðýtmasý ile son
buldu. Kampanya
baþlangýcýndan bu yana
onlarca genç arkadaþýn
katýlýmý ile iþ yapmaya
devam ediyoruz. 100
binden fazla bildiri daðýttýk,
onlarca sokak gezdik. 

Kadýköy dýþýnda ayný
heyecan her yerde var.
Hafta sonu Üsküdar'da
stantta olan arkadaþlarýmýza
desteðe gittik. 

Meclise Ufuk Gerek
Kampanyasý etrafýnda
yepyeni bir hareket her gün
biraz daha büyüyor ve
þekillenmeye baþlýyor.
Baþka bir dünya mümkün
diyenlere baþka bir meclis
mümkün diyenler ekleniy-
or, kampanya kazanmaya
biraz daha yaklaþýyor. 

ÜÜsskküüddaarr
8 Temmuz'da Üsküdar

Selamsýz Mahallesi'nde
davullu, trompetli,
marakaslý bir yürüyüþ
gerçekleþtirdik. Yaklaþýk elli
kiþiyle gerçekleþen

yürüyüþte, Kadýköylü
arkadaþlarýn renkli katýlýmý
eylemi güzelleþtirdi.
Mahalle içinde yaptýðýmýz
bu gösteriye ilgi büyüktü.
Pencerelerine çýkan mahalle
sakinleri heyecanlý bakýþlarý
ve gülümsemeleriyle bizi
karþýladýlar. Herkese bildiri
daðýttýk. Sokakta karþýlaþtýk-
larýmýzla ritim tuttuk. 

Hergün Üsküdar Ýskele
Meydaný'nda açtýðýmýz
standýn yaný sýra Salacak'ta
da standýmýz oldu. Haftaya
da Kuzguncuk'ta açmayý
planlýyoruz. Pazar, esnaf ve
ev ziyaretleri büyük bir
hýzla devam ediyor.

Geçtiðimiz cumartesi Ufuk
Uras tüm gün Üsküdar'day-
dý. Esnafý ve pazarý gezdi.
Ýki büro açýlýþý daha
yaptý.(Esatpaþa-Güzeltepe)
Altunizade Kültür
Merkezi'nde yaklaþýk yüz
kiþinin katýldýðý bir konsere
katýldý ve bir konuþma
yaptý. 

Afiþleme, bayrak, pankart
ve çýkartma çalýþmalarýmýzý
yaygýnlaþtýrdýk. Bir taraftan
da müþahit  ve okul temsil-
cisi, sandýk baþkaný gibi
seçim günü görevli olacak-
larý arayýp kayýtlarýný yapýy-
oruz. Seçim bürosuna
uðrayanlarla, kararsýz olan-
larla, desteklemeye gelen-
lerle sohbetlerimizi yap-
maya devam ediyoruz. On
gün kala bizimle çalýþmak
isteyenler de çoðaldý. Bir
çok kiþiyle tanýþma fýr-
satýmýz oluyor. 

Aktivistler her gün her yerde
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Geçen hafta Özgürlük
ve Dayanýþma Partisi
bildirileri daðýtmak için
Çayyolu semtine gittik.
Çayyolu'na ilk kez gittim
ve burasý Ankara'nýn zen-
gin semtlerinden biri.
Aþýrý sýcakta bildirileri
villa tipi evlere daðýtýrken
beþ evden birinde inþaat
olduðu gözümüze çarptý. 

Bu inþa faaliyeti ne için
dersiniz? 

Su deposu inþa ediyor-
lar! 

Evlerine, bireysel su
depolarý taktýrýyorlar.
Çünkü, yakýnda
Ankara'da su kesintileri
baþlayacak. Ankara ciddi
bir kuraklýk sorunu ile
karþý karþýya. Elbette
sebebi muazzam sýcak-
larýn da sebebi olan
küresel ýsýnma.

Büyükþehir belediye
baþkaný Melih Gökçek
ise kavþak inþa etmeye
devam ediyor. Çözüm
olarak Kýzýlýrmak suyunu
gösteriyor. Ona göre
suyu da Gökçek karþýtlarý
kasýtlý olarak fazla
tüketiyor! Bu küresel
ýsýnmaya katký sunan
kafanýn bir diðer icraati
ise bahçe sulamayý
yasaklamak. Bahçeyi
nasýl sulayacaðýz, bitkiler
ölecek mi? Belediyenin
"Alo Sulama" hizmeti ile
suyu satýyorlar. Yani
evdeki su ile bahçeyi
sulamanýz yasak. Oysa
fosil yakýt kullanan
tankerler hergün tonlarca
su taþýyarak atmosfere
sera etkisini arttýran
gazlarý sala sala
bahçelere su taþýyacak.
Böylece esasýnda su
sorununu çözmek bir
yana küresel ýsýnmaya
katký sunacak Gökçek.

Çayyolu'nda yaþayan
gelir düzeyi yüksek olan
insanlar ise, su kesinti-
leri baþlayacaðý için
depolar taktýrýyorlar.
Kesintiler arasýnda
dolduracaklar depolarýný.
Kesinti deposu olan villa
sahiplerini deðil, apart-
man dairelerinde,
gecekondularda oturan
yoksullarý vuracak.
Aslýnda su kalmadýðý için
yapýlacak kesintiler, yine
her zamanki gibi yok-
sullarý vuracak.
Kapitalizm zaten hep
yoksullarý vuruyor, yok-
sullar sisteme vurduðu
gün; küresel ýsýnmadan
da kesintilerden kurtula-
caðýmýz gün olacaktýr.

Çöp Sepeti
Ersin TEK

Dünya en sýcak yazýný
yaþarken, George W. Bush
Irak'ta petrol için savaþý-
yor. 1 milyondan fazla
Iraklý bu savaþta hayatýný
yitirirken petrol, kömür,
doðal gaz tüketmeye
devam eden kapitalist
endüstri çok daha büyük
bir felaketi hazýrlýyor:
Susuzluk. 

Küresel ýsýnma sonucu
deniz ve okyanus sularý
ýsýnýyor, artan buharlaþma
sonucu temiz su kay-
naklarý hýzla tükeniyor.
Bugün petrol için bu kadar
kan dökenlerin, yakýn gele-
cekte su kaynaklarýna el
koymak için neler yapa-
bileceklerini bir düþünün.
Üstelik dünyadaki su kay-
naklarý hýzla özel þirket-
lerin mülkiyeti ve kont-
rolüne geçerken.

Dünyadaki toplam su
miktarý 1,4 milyar km3.
Suyun yüzde 97,5'i tuzlu
su, geriye kalan yüzde 2,5'i
tatlý su kaynaklarýndan
oluþuyor. Tatlý sularýn da
ancak yüzde 0,3'ü göllerde,
akarsularda, barajlarda ve
göletlerde bulunmakta.
Yani insanlarýn kullanýmý-
na hazýr olan miktar çok
az.  Bu az miktarsa tama-
men adaletsiz bir þekilde
paylaþýlýyor. 1950'den bu
yana içme suyu kay-
naklarýnýn üçte iki oranýn-
da azaldýðý söyleniyor.

Dünya nüfusunun altýda
biri, 1.1 milyar insan, temiz
içme suyu bulamýyor. 

Her yýl 1,6 milyon insan

temiz su bulamadýðý için
hayatýný yitiriyor. 

Su yetersizliði ve kirli
sulardan bulaþan hastalýk-
lar nedeniyle her gün 3 bin
800 çocuk aramýzdan
ayrýlýyor.

2.4 milyar insanýn yeter-
siz saðlýk hizmeti ve
hijyensiz koþullarda
yaþadýðý bu dünyada su
kaynaklarýnýn tükenmesi
büyük bir felakete neden
olabilir. Felaket þimdiden
kuraklýk, çölleþme ve
tarýmsal üretimde ver-
imlilik düþüþü olarak ken-
dini gösteriyor.

Kapitalizm çölleþtirir
Dünyadaki toplam su

tüketiminin %73'ü sulama-
da kullanýlmakta. Dünyada
sulanan tarým alanlarý 1995
yýlýnda 253 milyon hektar
iken, 2010 yýlýnda 290
milyon hektara, 2025 yýlýn-
da ise 330 milyon hektara
ulaþmasý beklenmekte.
Sulama isteyen alan artsa
da su kaynaklarý azalýyor.

Su, sermaye sýnýfýnýn ter-
cihlerine göre daðýtýlýrken,
yanlýþ sulama politikalarý
kuraklýðý artýrýyor, verimli
araziler çöl haline geliyor.
Yaðýþ alan bölgelerde,
toprak içinde doðal olarak
bulunan tuzlar yaðmur
sayesinde akar sulara ve
yer altý sularýna karýþýr, bu
sayede göllere ya da deniz-
lere ulaþýr. Bu bölgelerde
toprakta tuz birikmez.
Ancak az yaðýþlý ve sýcak
bölgelerde yapýlan aþýrý
sulama mevcut tuz oranýný

týrmandýrýrken, tabandaki
tuzlarý da yukarýya taþýr.
Su buharlaþýp giderken
geriye tuz kalýr ve artýk o
arazi verimsizleþir.
Kapitalizmin plansýz ve
kargaþaya dayalý iþleyiþi
hem suyu bitiriyor, hem
topraðý.

Azalan su kaynaklarýnýn
kullaným hakký, dünyanýn
her yerinde özel þirketlerin
kontrolüne geçiyor. Su
kaynaklarý azaldýkça
suyun fiyatý artacak.

Su olmadan yaþam
olmaz. Su, tüm canlýlarýn
ortak kullanýmýna aittir,
kâr için kullanýlamaz.  Su
parayla alýnýp satýlamaz.

Küresel ýsýnmanýn
çölleþtirdiði dünyada
suyun ortak ve adil pay-
laþýmý için, su kay-

naklarýnýn özel þirketler-
den ve ulus-devletlerin
denetiminden çýkarýlmasý

için mücadeleyi yükselt-
mek gerek. Yeryüzünde
yaþamý savunmak için!

Yanlýþ sulama ve küresel ýsýnma suyu bitiriyor

Susuzluk kapýda!

Türkiye'nin yenilenebilir
su potansiyeli 234 milyar

m3. 41 milyar m3 'ü yeraltý
sularý, 193 milyar m3 'ü

yerüstü sularýndan mey-
dana geliyor. Toplam
tüketilebilecek yüzey ve
yeraltý suyu miktarý, 110
milyar metreküp.

Bir ülkenin 'su zengini'
sayýlabilmesi için yýlda
ortalama kiþi baþýna 10.000
m3 su potansiyeline sahip
olmasý gerekir. Su potan-
siyeli 1.000 m3'ten az olan
ülkeler "Su Fakiri" kabul
edilmektedir.

Kiþi baþýna düþen kul-
lanýlabilir su potansiyeli
3.690 m3 Türkiye kýsýtlý su
bulunan ülkeler arasýnda.
Kiþi baþýna düþen kul-
lanýlabilir su miktarý ise
1.735 m3'tür. 

Küresel ýsýnmanýn su kay-

naklarý üzerindeki etkisini
bugüne dek hesaplamaya
bile gerek duymayan, yan-
lýþ sulama politikalarýyla
suyu israf eden Türkiye'de
su kaynaklarý hýzla aza-
lýrken, barajlarda su
seviyesi hýzla aþaðý düþüy-
or. Ankara, Ýstanbul, Bursa
gibi þehirlerde susuzluk
kapýda.

Ankara'ya içme suyu
saðlayan 7 barajdaki aktif
doluluk oraný yüzde 7.7'ye
düþtü. Ýstanbul'da yüzde
37'ye düþerken, Bursa'da
doluluk oraný yüzde
89.2'den yüzde 58.3'e ger-
iledi.

Mevcut su buharlaþýrken
yaðýþlarýn azalmasý kadar

alt yapý hizmetlerine yýl-
lardýr yatýrým yapýlama-
masý sonucu yaðýþlarýn
depolanamamasý, temiz
suyun kirli suyla karýþmasý
sorunu daha da karmaþýk
bir hale sokuyor.

Büyük þehirlerde
yaþayanlarýn bu felaket
karþýsýnda herhangi bir söz
haklarý yok. Aksine biz
alay edercesine tassarruf
yapmamýz öneriliyor.
Bireysel tassarrufsa çözüm
deðil, çözüm yanlýþ sula-
mam politikalarýna son
vermek ve su kay-
naklarýnýn kullanýmýna
büyük çoðunluðun karar
vermesini saðlamaktan
geçiyor.

HHaavvaallaarr  nneeddeenn  ççookk  ssýýccaakk??
Yapacak birþey kaldý mý?

KEG  toplantýlarý

Barýþ Manço Kültür
Merkezi, Kadýköy
Ayrýntýlý  bilgi  için:

0539  -  978  44  94

12 Temmuz, Perþembe
saat. 19.00

Meltem  Oral,  Bilge  Contepe,  Ufuk  Uras,  Volkan  Akyýldýrým,

Kerem  Kabadayý,  Zeynep  Casarini,  Mehmet  Ali  Alabora,  Tuna

Öztürk,  Ragýp  Ýncesaðýr,  Helin  Çimen (kolaylaþtýrýcý)

Bu  adamý  durduralým!
AAnnkkaarraa  BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyee  bbaaþþkkaannýý  MMeelliihh  GGöökkççeekk  iikklliimm  ddeeððiiþþiikklliiððiinniinn  zzaarraarr-

llaarrýýnnddaann  kkuurrttaarraann  ppoolliittiikkaallaarr  yyeerriinnee  hhââllââ  hhaallkkýý  kkaazzýýkkllaammaayyaa  ççaallýýþþýýyyoorr..  AAnnkkaarraa''ddaa  ssuu
ssoorruunnuu  vvaarrkkeenn,,  ssaannkkii  ssaaddeeccee  ssuullaammaa  ssoorruunnuu  vvaarrmmýýþþ  ggiibbii  yyüüzzlleerrccee  bbeelleeddiiyyeenniinn
ttaannkkeerrlleerriiyyllee  vvee  kkuuyyuullaarrýýyyllaa  AANNFFAA''yyaa  ppaarraa  kkaazzaannddýýrrýýyyoorr..  SSuu  ssoorruunnuunnuu  iissee  kkeennddii
rraanntt  ppoolliittiikkaallaarrýýyyllaa,,  kkiirrllii  KKýýzzýýllýýrrmmaakk  ssuuyyuunnuu  ttaaþþýýmmaa  rraannttýýnnddaann  ççöözzmmeeyyee  ççaallýýþþýýyyoorr..

BBüüttüünn  ddüünnyyaaddaa  aattýýkk  ssuullaarr  aarrýýttýýllýýpp,,  tteekkrraarr  þþeehhiirr  kkuullllaannýýmmýýnnaa  ssuunnuulluurrkkeenn,,  GGöökkççeekk
hheemm  aattýýkk  ssuu  bbeeddeellii  aallýýyyoorr,,  hheemm  ddee  aarrýýttýýpp  ddeerreelleerree  ggeerrii  bbooþþaallttýýyyoorr..  ÇÇüünnkküü  AAnnkkaarraa
oonnuunn  ççiiffttlliiððii  vvee  rraanntt  kkaappýýssýý,,  bbiizzlleerr  mmüüþþtteerrii,,  ddooððaa  iissee  AANNFFAA''yyaa  ppaarraa  kkaazzaannddýýrraaccaakk
bbiirr  kkaayynnaakk  oollaarraakk  ggöörrüüyyoorr..

KKEEGG,,  þþeehhrrii  ssuussuuzz  bbýýrraakkaann  GGöökkççeekk''ee  kkaarrþþýý  ssuu  hhaakkkkýý  iiççiinn  kkaammppaannyyaa  bbaaþþllaattýýyyoorr..  
1166  TTeemmmmuuzz  ((PPaazzaarrtteessii))  ssaaaatt::  1188..3300''ddaa  KKEEGG  ffoorruummuunnddaa  hheepp  bbeerraabbeerr  ttaarrttýýþþaallýýmm,,

hhaarreekkeettee  ggeeççeelliimm..
YYeerr::  TTAAKKSSAAVV,,  AAttaattüürrkk  BBuullvvaarrýý,,  NNoo::  112277//1100,,  1100..  KKaatt..

Dünya yüzeyinin üçte biri çölleþme tehdidi altýnda. 250 milyon kiþinin hayatý doðrudan tehdit altýnda!

Türkiye:  Susuz,  verimsiz  ve  çölleþmiþ


