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DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

Ezilenler sesini yükseltiyor,
darbe tehditlerinin ortasýnda
gerçek bir muhalefet doðuyor

BAÞKA BÝR
MECLÝS
MÜMKÜN
Baþka bir meclis gerçekten de
mümkün. Ezberlerin bozulmasý, karþýmýza bugüne kadar
karþý karþýya olduðumuz
meclislerden farklý bir meclis
çýkaracak.
Meclise girecek Ufuk Uras ve
Baskýn Oran bir ilk adým.
Gelecek seçimlerde büyük
olasýlýkla baðýmsýz adaylarla
deðil, bu iki adayýmýzýn
çevresinde ördüðümüz
hareketin örgütlü yapýsý ile
seçimlere katýlacaðýz.

SAYI: 291
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8 Aralýk
Küresel ýsýnmaya
ve Nükleer
santrallere
karþý

Ankara’ya
KEG

Neden Ufuk
Uras, Baskýn
Oran ve ÖDP
Bu seçimlerde Ýstanbul’da
Ufuk Uras ve Baskýn Oran’a,
Kürt bölgelerinde DTP’nin
desteklediði Bin Umut
adaylarýna ve geri kalan
bölgelerde ÖDP’ye oy veriyoruz.
Ufuk Uras ve Baskýn Oran
kampanyalarý yeni bir
hareketin inþasýnýn
baþlangýç adýmlarý.
Yeni hareketin aktivistleri
bu nedenle Ufuk ve
Baskýn’a oy verecekler.
Kürt illerinde halkýn büyük
çoðunluðunun temsilcisi
DTP, Bin Umut adaylarýna
oy veriyor. Onlarý halkýn
tercihi olarak destekliyoruz.
ÖDP ise geri kalan bölgelerde tercihimiz. Bir çok
kampanyada ÖDP üyeleri
ile yan yanayýz, birlikte
çalýþýyoruz. Bu birlikteliði
seçimlerden sonra çeþitli
kampanyalarda, BAK’ta,
KEG’de, DurDe’de,
BarýþaRock’da devam
ettirmek istiyoruz.
23 Temmuz’da yeni bir
hareketin inþasý için görev
baþýna!
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Hangi
ortak aday?
Ýstanbul 2. Bölge'de
Baskýn Oran'ýn karþýsýna
DTP'li Doðan Erbaþ ve
üç küçük sol grubun
adaylarý çýkýyor. Küçük
sol gruplarýn temsilcileri
esas olarak Baskýn
Oran'a iftira temelinde
kampanya yürütüyorlar.
DTP ise Oran'ýn
kazandýðý destek
karþýsýnda eleþtiri kampanyasýndan vaz geçti,
çok sayýda DTP üyesi
Oran'ý destekliyor.
Ýstanbul 1. Bölge'de
Mehmet Ufuk Uras'a
karþý küçük bir sol çevre
aday çýkardý. Ancak her
iki yakada da bir çok
küçük sekter oluþum
boykot çaðrýsý yapýyor.
Türkiye'nin batýsýnda da
durum benzer.
Ortaklýk yok. Uras ve
Oran, solun bazý kesimlerinin desteðini kazanmýþ olsa da esas olarak
baðýmsýz seçmenlerin
adaylarý, solun ortak
adaylarý olduklarýndan
bahsedilemez.

EMEP oylarý
DTP'den
DTP kendi aday
göstermediði yerlerde
EMEP'i destekleyeceðini
açýkladý. Ankara'da
Þükrü Erbaþ, Ýzmir'de
Levent Tüzel ve baþka
EMEP adaylarýnýn alacaðý oylarý DTP oyu
olarak saymak gerek.

Saða karþý sað
politikalar
Kendisi dýþýndakileri
bir sürünün parçasý ilan
eden TKP, seçim kampanyasýnda Cumhuriyet
mitingleri, ÝP ve CHP'nin çizgisini izliyor.
Bir koyun olarak ilan
edilen seçmen, en hakiki
milliyetçi olmak için
yarýþan onlarca siyasi
oluþum içinde hangisini
tercih edecek?

Ermeni Oylarý
Baskýn'a ve
AKP'ye…
Agos Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni Etyen
Mahçupyan'ýn açýklamasýna göre, Ýstanbul 2.
Bölge dýþýnda,
Türkiye'de yaþayan
Ermenilerin yüzde 60'ý
AKP'ye oy verecek.
Mahçupyan'ýn açýklamasýna göre Ýstanbul 2.
Bölgede yoðun olarak
baðýmsýz sol aday
Baskýn Oran'ý
destekleyen Ermeniler,
CHP ve MHP'nin karþý
duruþuna raðmen vakýf
mallarý konusunda mallarýn iadesi ve yeniden
düzenlenmesi konusunu
masaya yatýran AKP'yi
destekleyecekler.

CHP, MHP'yi parlamentoya taþýyor
Genelkurmay’ýn açýk
destek verdiði CHP ve
MHP, büyük medya
tarafýndan yeni koalisyon
ortaklarý olarak sunuluyor. Darbe yanlýsý
cumhuriyet mitinglerinin
ardýndan CHP ve Baykal
öne çýkýyor gibi gözükse
de kazanan faþist

MHP'dir.
Darbeci kampanyanýn
baþlýca organizatörlerinden Tuncay Özkan
(Kanaltürk), generallerin
gönlünde yatan aslaný
birkaç ay önce açýklamýþtý:
AKP'nin önünü kesmek
için solcuysan CHP'ye
saðcýysan MHP'ye oy ver.

Cumhuriyet gazetesi
tarafýndan yaygýnlaþtýrýlan bu çaðrý sadece
faþist Bahçeli'ye yarýyor.
CHP'nin ýrkçý kampanyasýna bakanlar, Baykal'ý
tercih etmektense
gerçeðine yöneliyor.
2002 seçimlerinde barajýn altýnda kalan ve moral

bozukluðuyla daðýlan
ülkücü faþistler geniþ
basýn desteði ve gece
yarýsý muhtýralarý ile
toparlandý. Baykal'ýn
CHP'si ise laik ve milliyetçi orta sýnýflarýn partisi olarak hýzla MHP
istikametine doðru ilerliyor.

22 Temmuz: Sözde demokrasinin seçimi

Darbeciler
AKP'yi güçlendiriyor
Türkiye silahlarýn gölgesinde seçim sandýðýna
gidiyor. Generaller ve CHP
tarafýndan, AKP'li bir
cumhurbaþkanýnýn önünü
kesmek ve AKP'nin
yeniden tek baþýna
hükümet kurmasýný
engellemek için baþlatýlan
gerilim bu seçimleri
belirledi. Düzen partileri
için görülmemiþ bir sönüklükte geçen seçim kampanyasý CHP'yi MHP'yle yan
yana getirirken, AKP'nin
güçlenmesine katkýda
bulunuyor.
Demokrasinin kanýtý
olarak sunulan 22 Temmuz
seçimleri tarihe darbe
sözcüðüyle geçecek.
Genelkurmay'ýn geceyarýsý
muhtýralarý seçmenlerin
önemli bir bölümünü düþman ilan etti. Generallerin
açýk desteðine sahip iki
parti, CHP ve MHP milliyetçilik temelinde kampanya yürüttü.

Gerçekten
milliyetçiler mi?

Ancak CHP ve
MHP'ninki Türk milliyetçiliðinden çok
Amerikan milliyetçiliði.
Her iki parti de Ýncirlik
Amerikan Üssü'nün kapatýlmasýný savunmuyor.
CHP ve MHP, seçim
bildirgelerinde varolan
ekonomik politikanýn
sürdürüleceðini açýkça ilan
etti. IMF'yle devam diyorlar. Milliyetçilikleri de
sahte anti-emperyalistlikleri de. Bunlarýn ceplerini
doldurmaktan baþka bir
dertleri yok.

Tek dertleri AKP'nin
cumhurbaþkanýný seçmesini engellemek. Bu yüzden
Anayasa Mahkemesi'nin
“367'yi bulun” dayatmasýna sýrtlarýný yaslayarak
gerilimi týrmandýrdýlar.
Hesap, gerginliði artýrmak,
AKP'yi sýkýþtýrmak, Irak
Kürdistan'ýna bir operasyon baþlatmak, sonuçta
AKP'yi iktidardan uzaklaþtýrmaktý. Bunun ne
kadar kanlý bir oyun
olduðunu görüyoruz. Her
köþeden cephanelikler
çýktý, emekli subaylar ve
faþist tetikçiler kol kola
çalýþmaktalar.
Generaller ve siyasal
uzantýlarý aslýnda AKP için
seçim kampanyasý yürüt-

tüler. Onlarýn nefret ve
gerilim politikalarý,
demokrasi yanlýsý geniþ
kesimleri AKP'de topladý.
2002'den bu yana IMF politikalarýyla milyonlarý yoksullaþtýrýlan AKP, nefret
cephesi yüzünden
neredeyse sol bir parti
olarak algýlandý. Irkçý
çetelere ve kontrgerillaya
karþý halkýn tepkisi
sayesinde, fakirler, zenginlerin partisi AKP'nin
arkasýnda saf tutmakta.
Darbe tehditleri sürdükçe
çok daha geniþ kesimlerin
AKP etrafýnda toplanmasý
kaçýnýlmaz.

AKP nasýl yenilir?

Seçimlerin bu özelliðini

kavramadan yeni kurulacak meclise ve hükümete
karþý mücadele politikalarý
geliþtirilemez. Sermaye
sýnýfýnýn iki kanadý arasýndaki ölümcül mücadelede
taraf olmaktan söz etmiyoruz. Bu saflaþmada
AKP'den yana olmaktan
bahsetmiyoruz. Bu saflaþma gerçek sorunlarý örtüyor. Ýþçi sýnýfýný ve ezilenleri
bölüyor. Biz bölündükçe
gerçek mücadeleler deðil,
sahte saflaþmalar hakim
oluyor.
Türkiye'nin son yýlý bu
durumu özetler.
Milliyetçilik borazaný
öterken yeni-liberal politikalar acýmasýzca uygulandý. Darbe-þeriat
ikilemiyle sýkýþtýrýlýrken
milyonlarca emekçi yoksullaþtýrýldý. Türkiye iþçi
sýnýfý hareketinin 30 yýlda
kazandýðý her þey, baþta
sendikalar olmak üzere
geri alýndý.
Milliyetçi politikalar
yenilmedikçe bu durum
devam edecektir. Gerçek
sorunlar, iþsizlik, yoksulluk, susuzluk, kuraklýk,
saðlýk, eðitim, insan haklarý gündemin alt sýralarýnda kalmaktan kurtulamayacaktýr. Ýþte bu yüzden
'ne darbe ne darbe' demek
gerek. Darbecilerin yargýlandýðý, milliyetçi sahtekarlarýn maskesinin düþtüðü
bir Türkiye'de gerçek bir
mücadele imkaný bulacaðýz. Yoksullarýn, küresel
sermayenin partisi
AKP'nin gerçek yüzünü
görmeleri böyle mümkün
olacak.

Ülkü
Ocaklarý'na
polis baskýný
Konya'da Ülkü
Ocaklarý bürosu polis
tarafýndanbasýldý. Ülkü
Ocaklarý dergisi Konye
temsilcisi ve eski temsilcisinin bombacý
Vatansever Kuvvetler
Güç Birliði'yle iliþkileri
olduðu saptanmýþtý.
Onalrýnda aralarýnda
olduðu 35 kiþi gözlatýna
alýndý. 500 polisin
katýldýðý operasyonda
35 ev de basýldý.
Ülkü Ocaklarý binasýnda kanlý sopalar ve silah
ele geçirildi. Sopalarýn
haraç vermeyenlerin
binanýn bodrum kapýnda falakaya yatýrýlmasýnda kullanýldýðý
belirlendi. Basýlan
evlerde de çok sayýda
ruhsatsýz silah geçirildi.
Geçen yýl gözaltýna alýnan Ülkü Ocaklarý
baþkanýnýn evinde de
falaka, Filistin askýsý ve
12 ruhsatsýz tabanca
bulunmuþtu.
Konya'da 1 yýldýr
hazýrlýðý yapýldýðý
söylenen operasyondan
sonra her il ve ilçede
bulunan Ülkü
Ocaklarý'na ne yapýlacaðýný merakla bekliyoruz.

Agos 301'den
yargýlanýyor
Hrant Dink'e Ermeni
soykýrýmýna inandýðýný
söylemesinden dolayý,
301. maddeden açýlan
dava devam ediyor.
Dink'in öldürülmesinden sonra, Agos
gazetesi sorumlu
yazýiþleri müdürü Arat
Dink ve imtiyaz sahibi
Sarkis Seropyan'ýn
yargýlanmasýna devam
ediliyor.
Dur de aktivistleri 18
Temmuz günü görülecek davaya giderek
Agos çalýþanlarýna
destek verecekler.
Hrant'ýn davasýnda
Dink ailesine ve
avukatlarýna yönelik
ýrkçý saldýrýlarda bulunan sanýk avukatlarý
hakkýnda hiçbir cezai
iþlem uygulanmadýðýný
belirten Dur De
aktivistleri herkesi
adalet istemek için
Agos çalýþanlarýyla
dayanýþmaya çaðýrdý.
Tarih: 18 Temmuz 2007
Yer: Þiþli Adliyesi
Saat: 09.30

KEG “seçimden sonra” diyor
Pelin Batu, Yýldýz Önen, Turgut Tarhanlý, Harun Tekin, Saruhan Oluç, Baskýn Oran ve Ufuk Uras
KEG, BAK, DurDe, BarýþaRock kampanyalarýndan sözcüler ve aktivistler

DurDe

24 Temmuz, saat: 19.00

DurDe@googlegroups.com

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Bahariye Caddesi, Kýrtasiyeci Sokak, Kadýköy

0535 - 885 76 15

sayý: 291
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Yeni bir sürece giriyoruz

23 Temmuz

Doðan TARKAN

Seçimden
uzlaþma çýkacaktýr
Yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerindeki týkanma ile baþlayan süreç
Türkiye’yi bu seçimlere sürükledi.
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri Genelkurmay
sitesinden çýkan muhtýra ile þekillenmiþ ve
Anayasa Mahkemesi’nin kararý ile noktalanmýþtý.
Seçimler büyük olasýlýkla yeni bir cumhurbaþkanýnýn seçilmesine olanak vermeyecek.
Cumhurbaþkaný’nýn seçilmesi için üçte iki
çoðunluk gerekli ve þimdiden belli ki bu
çoðunluðu hiçbir siyasi parti kazanamayacak.
Zaten AKP’nin seçimlere itilmesinin amacý da
buydu.
Bu durumda yeni parlamento krizle iþe
baþlayacak. Erdoðan seçimlerde 3 parti
meclise girmeyi baþarýrsa 330 milletvekilimiz
olur diyordu. Yani cumhurbaþkanýný seçmeye
yetmeyen ama hükümet kurmaya yeterli bir
çoðunluk.
AKP bu noktada karar verecek. Uzlaþýp 5 yýl
daha iktidarda olmak mý, yoksa uzlaþmayýp,
ayak direyip yeni bilinmezlere doðru ilerlemek
mi? Bildiðimiz AKP uzlaþýr. Milletvekili aday
listeleri bu uzlaþma hazýrlýðýnýn sayýsýz iþareti
ile dolu. Eski Milli Görüþçüler azýnlýkta, yeni
isimler çoðunlukta ve bazý eski sosyal
demokratlar listlelerde. Bütün bunlarý uzlaþma sinyalleri olarak almak gerekir.
Peki CHP uzlaþýr mý? Yapabileceði çok þey
yok. Darbenin gelmesini beklemek dýþýnda
onun önündeki tek seçenek te uzlaþmak.
Eðer uzlaþma olmazsa yeni seçim kapýda.
Ekim’de referandumla birlikte seçimlerle
karþýlaþabiliriz.
Bütün uzlaþma eðilimlerine raðmen Ekim’de
yeniden seçim olmasý olasýlýðýný dýþlamamak
gerekir...

Filistin

Uzlaþmanýn son
noktasý
Filistin Kurtuluþ Örgütü Ýsrail ile uzlaþmanýn
son noktasýna geldi.
Hamas’ýn Gazze’de askeri ve siyasi üstünlüðü bütünüyle ele geçirmesi üzerine önce
Ýsrail bugüne kadar dondurduðu mali kaynaklarý serbest býrakarak FKÖ’ye vereceðini
açýkladý.
Ardýndan görüþmeler baþladý. Sonunda
Filistin Kurtuluþ Örgütü militanlarýnýn
silahlarýný Ýsrail’e teslim etmesi noktasýnda
anlaþýldý. Bunun karþýlýðýnda Ýsrail de bugüne
kadar Filistin topraklarýna girmesine izin vermediði eski militanlarýn Filistin’e gelmesine ve
hapishanelerdeki bir kýsým FKÖ’lünün serbest
býrakýlmasýna razý oldu.
Ýsrail bugüne kadar kendisine karþý silahlý
mücadele verenlerin silahlarýný teslim
etmelerine karþý bu Filistinlilerin kendi
ülkelerine girmesine izin veriyor. Sanki lütufta
bulunuyor.
Oslo Anlaþmasý ile baþlayan uzlaþma süreci
böylece yeni bir aþamaya ulaþtý.
Bu arada Filistin devlet baþkaný parlamentoyu fesh edeceðini ilan etti. Abbas böylece
Hamas’ý meþruiyet sýnýrlarýnýn dýþýna iteceðini
düþünüyor.
Ne var ki Filistin halkýnýn gözünde meþruiyet
kazanmýþ olanlar Filistin için savaþanlar.
Bugün bu güç Hamas.

2007 seçimlerinin açýk ki
hatýrlarda kalacak en önemli
yaný baðýmsýz adaylar olacak.
Hiç bu kadar çok baðýmsýz
aday olmamýþtý ve baðýmsýz
adaylar hiç bu kadar çok etkili olmamýþlardý.
Kimileri (bunlar daha çok
solda yer aldýklarýný iddia
edenler) baðýmsýz aday kampanyasýnýn aldýðý desteðin
arkasýnda bilinmez, þüpheli
unsurlar aramaktalar. Oysa
desteðin bu denli büyük ve
çarpýcý olmasýnýn tek bir
belirgin nedeni var: Ýstanbul’da Baskýn Oran ve Ufuk
Uras’ýn etrafýnda çok etkin
bir kampanya yapýlýyor
olmasý ve her iki adayýn da
seçilme þansýnýn çok yüksek
olmasý. Bu nedenlerle her iki
aday basýndan da büyük
destek almakta.
Baskýn Oran kampanyasý
özellikle önemli. Ayýrt edici
özelliklere sahip.
Herþeyden önce Baskýn
Oran kampanyasýnýn dili
farklý. Vurgularý farklý.
Usulen “emekten yanayým”
ve gene usulen “halklarýn
kardeþliði” demiyor. Baskýn
Oran çok farklý bir biçimde
toplumun þu andaki temel
sorunlarýný dile getiriyor.
Ortada yoðun bir iþçi,
emekçi mücadelesi yokken
herkes kolayca “emekten
yanayýz” diyebilirler.
Milliyetçiler, yurtseverler de
ayný tutumu alabilir. Böyle
demekte onlar için sorun
yoktur.
Ancak milliyetçiliðe,
ýrkçýlýða karþý tutum almaya
gelince iþin rengi deðiþiyor.
Sayýsýz sol örgüt “Hepimiz
Ermeniyiz” diyemediði için
onun yerine daha soyut olan
“kahrolsun faþizm” demeyi
tercih etmektedir. Bazý sol
milliyetçi gruplar “Hepimiz
Ermeniyiz” diyemedikleri
için Hrant’ýn cenazesine
katýlmadýlar ve saða sola
çamur attýlar.
Bu koþullarda Baskýn
Oran’ýn tutumu çok önemlidir. O seçim kampanyasýnda eline “Hepimiz
Ermeniyiz” dövizini alýp
sokaða çýkmaktadýr.
Baskýn Oran önce DTP
tarafýndan da desteklendi.
Açýk ki Ýstanbul’da DTP’nin

desteði seçilmek için önemlibir olgudur. Ama DTP daha
sonra Baskýn Oran’dan
desteðini çekip, ayný bölgeden Doðan Erbaþ’ý aday
olarak gösterdi.
DTP bu tutumuyla aslýnda
Kürt hareketine zarar verdi.
Kürt hareketi için kimin iyi,
kimin kötü olduðuna öncelikle onlar karar verirler. Bu
açýk. Ama Baskýn Oran kampanyasý Türkler arasýnda
yarattýðý hava ile Kürt
hareketi için ne kadar önemli
bir destek olduðunu ve
sadece Baskýn Oran’ýn deðil,
onunla birlikte kampanya
yapanlarýn da ne denli önemli olduðunu gösterdi.
DTP, Doðan Erbaþ’ý öne
sürerken, Baskýn’ýn seçilme
þansýný sýnýrladý ve Doðan
Erbaþ’ý da en baþtan seçilememeye mahkum etti.
Baskýn Oran’ýn karþýsýna bir
dizi sol aday daha çýktý.
Seçim sonuçlarý 23
Temmuz’da ortaya çýktýðýnda
bunlarýn anlamýný hep birlikte göreceðiz. Örgütlü solun
hemen hemen hiçbir parçasý
Baskýn Oran Kampanyasý’na
örgütlü bir biçimde katýlmamaktadýr. Sol örgütlerin bazý
bireyleri, baþka bireylerle birlikte Baskýn Oran
Kampanyasý’nda yer almaktadýr. Kampanyanýn en
önemli dinamiði de zaten

burada oluþmakta.
Kimileri bu durumun
örgütsüzlüðü teþvik, örgütleri küçümseme tutumu
olduðunu düþünüyor. Oysa
durum böyle deðil. Ortada
küçümsenebilecek çapta dahi
örgütler olmadýðý ortada.
DTP’nin yaný sýra Bin Umut
kampanyasýna destek verdiklerini söyleyen gruplarýn bu
sözlerini tutmadýklarýný ya da
tutamadýklarýný da görüyoruz. Ýstanbul 2. Bölgede
çekici olan, etkileyici olan tek
kampanya Baskýn Oran kampanyasý.
Ýstanbul’da DTP’nin
desteðini de alan ve Bin
Umut adaylarý arasýnda gösterilen Ufuk Uras seçimlere
kazanma þansý çok yüksek
olarak giriyor. Baskýn Oran
kampanyasýnýn yaný sýra
Ufuk Uras Kampanyasý da
bir çekim merkezi. Çok sayýda birey Ufuk Uras
Kampanyasý’nda yer alýyor.
Ama sol örgütler gene yok.
Etkileri hissedilmeyecek
kadar az ya da hiç yok.
Ýstanbul dýþýnda ise baðýmsýz adaylar etrafýnda süren
kampanyalar, DTP’nin çok
güçlü olduðu Kürt bölgeleri
dýþýnda son derece sönük
geçmekte. Ankara’da,
Ýzmir’de Bin Umut bayraðý
ile seçimlere katýlan baðýmsýz
adaylar DTP desteðine rað-
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men aslýnda ne yazýk ki
umutsuz bir kampanya
sürdürüyorlar. Çünkü
buralarda sadece DTP’nin
desteði ile kampanya yapýlmakta, adaylarýn baðlý olduklarý Türk sol örgütleri veya
diðer sol örgütler bir çekim
merkezi oluþturamýyorlar.
Yani durum 3 Aralýk 2002
seçimlerinden farklý deðil.
Türk solu, Kürt hareketine
somut hiç bir þey katamýyor.
Seçimlerden sonra yeni bir
dizi geliþme yaþayacaðýmýz
açýk. Baskýn ve Ufuk kampanyalarýnda yer alan bütün
aktivistler bunu hissediyorlar. Bekliyorlar. Bir þeyler
yapmak istiyorlar. Baskýn
Oran kampanyasýnda bu
daha güçlü bir tutum. Ýstanbul dýþýnda ise böyle bir hava
çok sýnýrlý bir biçimde var.
Sadece son yýllarýn ortaya
çýkardýðý aktivistler benzer
bir beklenti içinde.
23 Temmuz’da yeni bir
sürece gireceðiz. Bu kaçýnýlmaz. Bu süreci etkilemek için
çeþitli güçler harekete geçecek. Yeni sürece, eski, donuk,
bayat örgütlerin damgalarýný
vurmak isteyenler olacak.
karþýlarýnda ise yeni bir
aktivist kuþaðýný bulacaklar.
DSÝP ve Sosyalist Ýþçi, bu
süreçte hareketin öne
çýkardýðý aktivistlerin içinde
yer alacak.

Sürüden ayrýlanlar nereye gider?
Yurtsever TKP’nin internet
sitesi Sol’da yayýnlanan bir
haber bu çevrenin umutsuzca
bir bataklýk içinde debelendiðini çok güzel gösteriyor.
Bu sitede 5 Temmuz günü
yayýnlanan “Oran emekçilere
destek vermeyi reddetti iddiasý” baþlýklý yazý sitede
“iddia” kýsmý görünmeden
yayýnlandý. “Ýddia” ifadesini
sadece yazýnýn bütününe
giderseniz görüyorsunuz.
Haber, Baskýn Oran’ýn iþten
atýlan gazetecilere destek ver-

mediðini ballandýra ballandýra anlatýyor.
Sol’un haberine göre Baskýn
Oran kendisinden imza
isteyen iþten atýlan gazetecilere “Ben seçim çalýþmasý
yürütüyorum. Kampanyaya
katýlýp imza atamam. Seçim
çalýþmamý da riske edemem”
demiþ.
Haberin sonunda ise þöyle
deniyor: “Sabah gazetesindeki sendikal örgütlenmeyi
bastýrma tavrýný ve iþten atýlmalarý protesto etmek için bir
imza kampanyasý yürüten

basýn emekçileri yaptýklarý
açýklamada TGS'nin imza
kampanyasý ile bir ilgisinin
bulunmadýðý, kendilerinin de
Baskýn Oran ile böyle bir
görüþme yapmadýklarýný
söylediler” diye bitiyor.
Yani Yurtsever TKP göz
göre göre Baskýn Oran’ý
emekçi düþmaný olarak
göstermeye çalýþýyor ve
haberlerinin en altýna Sabah
gazetesinin iþten atýlan iþçilerinin haberini koyarak da
“tarafsýz” olduðunu göstermeye çalýþýyor.

Bu çok iðrenç bir tutum.
1999’da seçimlerin ertesi
günü katýldýðýmýz cenaze bir
SÝP üyesinin cenazesiydi.
Aradan geçen 7 yýlda SÝP
önce TKP ardýndan da
Yurtsever Cephe oldu.
Bütün milliyetçiler gibi
yalan, iftira ve çamur atma
baþlýca politik silahlarý haline
geldi.
Sol’da yayýnlanan haberi
okumak için internette
www.sol.org.tr/index.php?y
azino=12307 adresine bakabilirsiniz.
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Adamý hasta ederler
Sicko deyimi Amerikan agrosuna 1970'lerde girmiþ.
Kabul edilemez bulunan, çoðunlukla da fena halde can
yakan hareketleri gerçekleþtiren insanlar için kullanýlýyor. Bizdeki "hasta herif"in bir nevi tezahürü ama
"psikopat" tarafýndan... ABD popüler kültürü üzerine
kitap ve belgeselleriyle tanýnan Michael Moore'un yeni
filminin ismi bu..
Moore belgeseline, 300 milyon Amerikalý'nýn 50 milyonunun saðlýk sigortasý olmadýðý bilgisini vererek giriyor. Çeþitli saðlýk sorunlarý yaþayan orta sýnýf ailelerin
hikayeleri üzerine kurulu belgeselin konusu baþtan
belli: Saðlýk sigortasýna sahip þanslý çoðunluk ve aldýklarý hizmet. Göreceklerimizi üç aþaðý beþ yukarý biliyoruz. Saðlýk hizmetine ulaþamayan, kimsenin umursamadýðý fakir kitleler ve bazý yanlýþ uygulamalarýn dramatik sonuçlarýný hayatlarý boyunca taþýmak zorunda
olan, orta karar iþlere sahip insanlar. Sicko'nun bundan
fazlasýný sunduðu kesin. Gazeteci bir kadýnýn sendikalý
makina operatörü kocasýnýn kalp krizi geçirmesi, ardýndan kendisinin kanser olmasýyla daðýlan "sigortalý"
hayatlarý ilk gördüklerimiz. "katký paylarýný" ödeyecek
paralarý kalmadýðý için kýzlarýnýn yanýna taþýnýrken izliyoruz onlarý. Evdeki karmaþa bundan ibaret deðil.
Kýzlarýnýn kocasý, tesisatçý olarak Irak'ta iþ bulmuþ, o
gün yola çýkacak. Ardýndan 83 yaþýnda bir süpermarket
paspasçýsýyla tanýþýyoruz. Kalp hastasý, ancak sigortalý
olduðu için tedavi masraflarý ödeniyor. Ancak ilaçlar
sigortasýna dahil deðil. Ölmemek için almak zorunda
olduðu, pahallý ilaçlarý ödemek için ömür boyu çalýþmak
zorunda. Yani emekliliði doðrudan ýskalamýþ... Kâr üzerine kurulu bir "sektör" olan ABD saðlýk sisteminin,
doðal güdüsü gereði karýný artýrmak için sistemler
geliþtirdiði bir araba kazasýyla anlatýlýyor. Kazanýn
ardýndan kurtarýlan kadýn, hastane ve ambulans masraflarýný sigorta þirketine bildirmediði için faturanýn
kendisine ait olduðunu öðreniyor.
Özel saðlýk sigortasý anlaþmasý yapan þirketler
"saðlam" olmayaný sigortalamýyorlar. Zayýflar, þiþmanlar, binlerce hastalýktan birine sahip insanlar sigortalanmýyorlar. Herþey piyasa kurallarýna göre týkýr týkýr
iþliyor. Bunlar birer münferit vaka olmadýðýný, Michael
Moore'un internet sitesine bir hafta içinde buna benzer
25 bin hikaye ulaþtýðýný öðrenince anlýyoruz. Tam paket
saðlýk sigortasýnýn fiyatýný karþýlayabilen onlaca hastanýn yataða düþene kadar "gerek görülmediði için"
tedavi hizmeti alamadýðýný görünce, fakir ve sigortasýz
olanlarý nelerin beklediðini düþünmeye gerek kalmýyor.
Sistem yapýlmayan her tetkik, uygulanmayan her tedavi
için doktorlarý primle ödüllendiriyor. Hastalar kopan iki
parmaðýndan ucuza dikilebilecek olaný diktirip, ötekini
feda etmek zorunda. ABD geliþmiþ ülkeler içinde en
yüksek bebek ölüm oranlarýna sahip ülke. El salvador'da doðan bir çocuðun yaþama þansý, büyük bir endüstri
kenti olan Detroit'ten daha yüksek. Özel saðlýk sigortasý sisteminin ABD'de ortaya çýkýþý 1960'larýn sonuna
rastlýyor. Dönemin baþkaný Richard Nixon'la iç
iþlerinden sorumlu danýþmanýyla yaptýklarý kýsa konuþma sonucu ortaya çýkýyor. Nixon özetle ben saðlýk sistemi için falan para ödemem diyor. Danýþmanýysa meraklanmayýn iþi þirketlere verelim diyor ve böylece milyonlarca Amerikalý'nýn kaderi belirlenmiþ oluyor. Konuþma
bantlarý hala dinlenebilir kalitede. Hiç fena deðil diyor
Nixon konuþmanýn sonunda. Moore Kanada'yý,
Fransa'yý, Ýngiltere'yi ve Küba'yý ziyaret ederek orada
bir ABD vatandaþýnýn alacaðý tedaviyle kendi ülkesinde
alacaðý tedaviyi karþýlaþtýrarak izleyicilere herkese
saðlýk hizmeti saðlamýnýn ne imkansýz ne de çok pahallý
olduðunu gösteriyor. Herkesden ve herþeyden korkan,
korkutulan insanlarýn en kolay yönetilir insan grubu
olduðu hatýrlatýlýyor. "Böylece emirlere uyup, en iyisini
umut etmek dýþýnda seçenekleri kalmaz." Türkiye'de
getirilmek istenen sistem tam da Moore'un anlattýðý
ABD'deki sistem. Üniversitelerde medikolarý, mahallelerde saðlýk ocaklarýný kapatacaklar. Saðlýk paralý hale
getirilip özel sigorta özendirilmeye çalýþýlýyor. Özetle
adama SSK'yý bile aratýrlar...Eðer engelleyemezsek
nasýl bir saðlýk sisteminin bizi beklediðini görebilmek
için Moore'un belgeselini mutlaka izleyin.
Avi Haligua

Baþka bir d
cinsiyetçilið
K

üresel BAK, Küresel Eylem
Grubu, Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe kampanyalarýnda en önde yürüyen,
Medikomu Vermiyorum eyleminde,
28 Nisan KEG eyleminde kürsülerin
sahibi olan bizler þimdi Üsküdar'da,
Kadýköy'de, Taksim'de, Þiþli'de,
Kýzýlay'da cinsiyetçiliðe ve kadýnlarýn
ezilmesine karþý politikalarý öne
çýkararak bildiriler daðýtýyoruz ve
ayrýmcýlýðýn her türünü teþhir etmek
için muazzam bir enerji harcýyoruz.
Darbecilere dur derken baþörtülülerin
haklarýný savunuyoruz, ýrkçýlýðý teþhir
ederken Kürt kadýnlarla dayanýþýyoruz, savaþa hayýr derken sokaklara
çýkmakta zorlanan, sýnýr kapýlarýnda
kendine yer arayan Iraklý kadýnlar için
baðýrýyoruz.
Hýzý hiç kesilmeyen bir
mücadele dalgasýnýn
içindeyiz. Hem de ABD'deki
savaþ karþýtý eylem
fotoðraflarýndan Mýsýr'daki
tekstil iþçileri grevine kadar
tüm karelerinde kadýnlarýn
avaz avaz baðýrdýðý bir dalganýn. Anti-kapitalist
hareketin dünyada yayýlmaya baþladýðý 1999 Seattle
gösterilerinden beri kapitalizmin ölümcül sonuçlarýyla
sadece kitaplarla, broþürlerle, gazetelerle deðil sokakta
kitleselleþerek mücadele
ediyoruz. Þimdi yürütmekte
olduðumuz 22 Temmuz
seçim kampanyalarýna
rengini veren yine bu kampanya sürecinin getirdiði ve
yeni sola ait ezber bozan
tüm yeniliklerin militan
savunucularý haline gelmiþ
olan kadýnlar. Tutucu ve
ayrýmcý tüm eski sol
anlayýþlara karþý özgürlükçü
fikirleri savunan kadýnlar.
Ýstatistiklere göz atan herkes cinsel eþitsizliðin, ayrýmcýlýðýn, þiddetin ve savaþýn
sonuçlarýnýn kadýnlara yansýyan boyutlarý karþýsýnda
þaþkýnlýða uðrayacaktýr.
Türkiye'de kadýnlara yönelik
þiddetin son bir yýlda yüzde

76 arttýðýný, aile içi þiddete
maruz kalan kadýn sayýsýnýn
2006'da 14 bin 989
olduðunu, Türkiye'nin 115
ülke içinde cinsiyet temelli
eþitsizlikler açýsýndan 105.
olduðunu, çalýþan kadýnlarýn
yüzde 70'inin evlenip çocuk
sahibi olduktan sonra eve
hapsolmak zorunda
kaldýðýný, baþörtüsü takan

Kota ve pozitif ayrýmcýlýk
Bugün parlamentoda kadýnlar sadece yüzde 4.4 oranýnda temsil ediliyorlar. AKP ve CHP'nin kadýn adaylarý
seçilse bile sadece yüzde 20'lik bir yüzdeye sahip olabilecekler. ÖDP adaylarýnýn yarýsý kadýn olan tek partiyken,
kota ve eþbaþkanlýk uygulamalarýyla cinsiyetçiliðe karþý
mücadele eden diðer bir parti DTP. Fakat en iyi ihtimalle oluþacak meclis aritmetiði ise kadýnlarýn yüzde 7
oranýnda meclise girebileceðini gösteriyor. Bu cinsiyetçi
sistemin parlamenter yüzü. Toplumun yarýsýný oluþturan
kadýnlar ceylan derisi koltularýn ancak bu kadarýný iþgal
edebiliyorlar.
KADER (Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme
Derneði) baþta olmak üzere bir dizi kadýn örgütü Ýskandinav ülkeleri hariç tüm Avrupa ülkelerinde yasal
zorunluluk olan kotayý tüm partilere kabul ettirmeye
çalýþýyorlar. Belirledikleri yzüde 30'luk oran kadýn erkek
arasý eþitsizliðin olduðu bu sistemde kadýnlarýn pozitif
ayrýmcýlýkla öne çýkarýlmasýný hedefliyor.
Bir reform talebi olarak destelenmesi gerekir, fakat
kadýn sorununun çözümünde kotaya atfedilen büyük
önem gerçek taleplerin gölgede kalmasýný saðlýyor. Nasýl
1970'lerde hareket özgürlük yerine eþitlik sloganýný benimsedi ve orta sýnýfýn kariyer hedefleri uðruna geri çekildi, bugün de kadýn sorununun gerçek çözümünü
görmezden gelen olan orta sýnýf bir eðilim mevcut.
yüzde 60'lýk kesimin tüm
kamu alanýndan dýþlandýðýný
gösteren sonuçlara, Irak'ta 2
milyonu bulan ve büyük
çoðunluðunu kadýn ve
çocuklarýn oluþturduðu mültecileri, Afganistan'da hýzla
artan intihar oranlarýný,
Filistin'de ve Lübnan mülteci kamplarýnda susuz ve
elektriksiz yaþayan kadýnlarý
da ekleyelim.
Neo-conlarýn özgürlük
vaadiyle baþlattýðý savaþlar-

da, çok uluslu þirketlerin
yýlda 360 dolara kadýn iþçi
çalýþtýrdýðý (Nike) serbest
çalýþma bölgelerinde yaþam
savaþý veren kadýnlarý yansýtan tek þey bu rakamlar
deðil elbette. 1960'larýn ve
70'lerin mücadele dalgasýndan sonra yukarýda resmetmeye çalýþtýðým tüm eþitsizliklere "Baþka bir dünya
mümkün" sloganýyla meydan okuyan yeni bir hareket
var ve Kenya'da yapýlan
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dünyada
ðe yer yok
KADER'in kurucularýn Yeþim Arat þöyle diyor: "Nitekim
milletvekilleri, üniversite eðitimi almýþ, ekonomik
baðýmsýzlýðý olan, kendilerine güvenen, siyaseti takip
edebilecek zamaný olan kiþilerden oluþur. Böyle bir
kadýn kotasý yok deðildir ama erkeklerinkine oranla
küçüktür." (08,04,2007 Radikal) Yeþim Arat'ýn yukarýda
niteliklerini saydýðý kadýnlar eðitim almamýþ, asgari
ücretle sendikasýz çalýþan, çocuðunu kreþe yollayamadýðý
için iþten çýkan, ücretsiz mesaiye kalan kadýnlarý kurtarabilir mi? Haklarýný savunmaktan imtina ettikleri
baþörtülü kadýnlarý kurtarabilir mi?
Hem sendikalarda hem de partilerde kadýn kotasý politikasý sorunu çözmeye yetmez. Tüzüklerinde kurulduðundan beri bu maddeleri barýndýran KESK'teki kadýn
yönetici sayýsýna baktýðýmýzda kaðýt üzerinde yazýlan
oranýn ne kadar gerisinde olduðunu görmek mümkün.
Çünkü pozitif ayrýmcýlýk sadece seçimlerde hatýrlanacak
bir politika deðil. Her toplantýda, her eylem örgütlenmesinde, her grevde zaten önde olan insiyatiflerinin
kadýnlarý hareketin liderliðine taþýmasý için kadýnlarý
kadýn sorunlarý dýþýnda da politikleþtirmeye çabalayan
bir hareketin oluþmasý gerekiyor. Kreþ hakký, eþit iþe eþit
ücret taleplerini sadece Nimet Çubukçu'ya mektup
yazarak deðil bu talepleri iþçi sýnýfýnýn genel talepleri
haline getirip bunun için grev yapacak bir hareketin
inþasý gerekiyor. Yani militan kadýn ve erkek iþçilerin
öfkesini örgütleyecek yeni bir sol gerekiyor!
Dünya Sosyal Forumu'nda
mikrofonu tutanlar onlar.
Güney Afrika'da nerdeyse
bir aya yakýn süren kamu
çalýþanlarý grevinde ellerinde
pankartlarla direnenler,
Latin Amerika'dan dünyaya
umut yayanlar ve Hepimiz
Ermeniyiz diye yürüyen
yüzbinlerin büyük çoðunluðunu oluþturanlar bu
mücadeleci kadýnlar.

Cinsiyetçilik böler

Altý yýldýr yaptýðýmýz kampanyalarla hareketin birliðini saðlamaya çalýþýyoruz.
Bunu ancak "ezilenleri ve
dýþlananlarý" bölen ideolojilerle savaþarak yapabiliriz.
Çünkü kapitalizm eþitsizliði
insanlarý cinsiyet, ýrk ve ulus
temelinde bölerek besler ve
teþvik eder. Bu bölücü ideolojilerin en eskisi cinsiyetçiliktir. Hareketi bölen cinsiyetçi fikirlerle savaþmadan,
kadýnlarýn taleplerini
mücadelenin genel talepleri
haline getirmeden bu sistemin yýkýlmasý mümkün
deðildir. Çünkü cinsiyetçilik
sadece kadýnýn hayatýný zorlaþtýrmakla kalmaz erkekler,
kadýnlar ve hatta çocuklar
arasýnda eþitliðe dayalý
özgür iliþkilerin
geliþmesinde engeldir.
Bugün iþgücünün kayda
deðer bir parçasýný oluþturan
kadýn iþçilerin, kampüslerinde mücadele eden
üniversiteli kadýnlarýn birer
aktivist olarak her kampanyada öne çýkmalarý hayatlarýný sarmalamýþ olan
sorunlarý birbirine baðlamada gösterdikleri politik
yeteneðin sonucudur. Bu ise
tüm dünyada yeni solu oluþturan aktivist neslin ortak
özelliðidir. Sosyalistlerin
savunduðu þey tam da

budur. Daha iyi bir dünya
ancak biz dizi temelde
yürüyen mücadelelerin birliðinden geçer. Küresel ýsýnma, yoksulluk, ýrkçýlýk,
savaþlar kar deðil paylaþým
üzerine kurulu bir sistem
için savaþmamýzý gerektiriyor. Fakat kadýnlar üzerindeki sistematik baskýya karþý
mücadeleyi bu sürecin asli
parçasý haline getirerek.
Medeni Kanun ve Türk
Ceza Kanunu'nda bulunan
ayrýmcý tüm yasalara karþý,
bekaret kontrolünde hala
savcýlara yetki veren
anlayýþa karþý, cinsel yönelim ayrýmcýlýðýný suç olarak
tariflemeyen sisteme karþý,

töre cinayetlerini nitelikli
adam öldürme olarak
görmeyen düzenlemelere
karþý savaþmak zorundayýz.
Kadýn hareketin doðduðu
her dönem toplumun bir
bütün olarak radikalleþtiði
dönemlerdir. Kadýn hareketinin kazandýðý tüm haklar
ise ezilenlerin mücadelesiyle
kadýn sorunlarý baðlanabildiði oranda gerçekleþmiþtir.
Politik bir sýçrama ile kendini ifade eden tüm
aktivistler bu baðý kurmadan yeni bir solu inþa
edemezler. Kadýnlar kurtulmadan baþka bir dünya
mümkün deðildir!

sosyalist iþçi

GÖRÜÞ
Herkül Masis'e karþý!
Geçenlerde BirGün gazetesinde harika bir söyleþi
yayýnlandý. Söyleþiyi yapan anarþist, söyleþiyi cevaplayan da memleketin en eski Troçkistlerinden biri, iki
sevgili arkadaþýmýz. Gazetecilik açýsýndan güzel bir
söyleþiydi, ama "harika" dememin nedeni bu deðil.
Söyleþinin harikalýðý, söyleþenlerin amaçlarýndan
baðýmsýz olarak, Türkiye solunun haldeki acýklý durumuna ýþýk tutmasýnda yatýyordu.
Sorulardan iki örnek vereyim:
"Bu yaklaþým... parlamento fetiþizmine denk
düþmüyor mu? Özellikle Baskýn Oran'ýn katýldýðý
çeþitli televizyon programlarýnda verdiði "ben sistem
karþýtý deðilim; sistemi iþletmeyi ve düzenlemeyi
amaçlýyorum" þeklindeki demeçler sosyalist solun
arkasýnda durabileceði, umut vaadeden bir duruþu
mu simgeliyor?
"...kampanya boyunca atýlan adýmlar ve þiarlar bir
çeþit orta sýnýf muhalefetine denk düþüyor diyebilir
miyiz? Süreç, ezilenlerin doðrudan mücadeleleriyle
baðlantý kurmaktan ziyade bazý aydýnlarýn, siyasi
aidiyetsiz köþe yazarlarýnýn önerileriyle þekillenmedi
mi?"
Bir de cevaplardan:
"Alelacele mevcudu derlemeye, orta sýnýfta kendilerini demokrat ve liberal olarak gören insanlarý etkilemeye çalýþýlýyor". [Türkçe hatasý metnin kendisinde, kusura bakmayýn.]
"Belli kesimlerde partili bir mücadelenin anlamlý
olmayacaðý, seçimden seçime birtakým amorf ittifaklarla siyaseten yetinme anlayýþý belirmiþtir. Bu
aldatýcý bir doyumdur".
"Bu projenin DTP açýsýndan büyük bir anlamý var,
ama sosyalist hareketin inþasýný kendine dert edinmiþ
kesimler için bu projenin anlaþýlýr bir yaný yoktur".
Geçtiðimiz altý haftada, yukardakilere benzer pek
çok eleþtiri duydum. Hepsi birbirinden harika! Ve
hepsinin ortak yönü solcu ve sosyalistlerden duyuluyor olmalarý. Sokaklarda, mahalle aralarýnda ise "Sizi
gidi orta sýnýf liberaller!" eleþtirisini ve benzerlerini
hiç duymadým. Oralarda MHP ve CHP üyeleri tarafýndan tehdit ediliyoruz, o kadar.
O kadar sýkýldým ki soldan gelen afaki, kýlý kýrk
yaran, ille hata arayýp muhakkak bulan, apolitik
eleþtirilerden! Ama þunun þurasýnda 4-5 gün kaldý.
Troçkist arkadaþýmýz "anlaþýlýr bir yaný yoktur" demiþ
ya, benden daha yaþlý ve daha deneyimli bir Troçkist
olmasýna raðmen, son bir kez anlatmaya çalýþayým.
Zaten kendisi de, deneyimli olduðunu söyledim ya,
cevabýn baþlagýcýný, temel noktasýný biliyor belli ki.
Þöyle demiþ: "Bütün bunlar iþçi hareketinin, sosyalist
hareketin çok zayýf olduðunu ve öncelikle bunun inþa
edilmesi gerektiðini gösteriyor. Toplumsal hareketleri, sýnýf hareketlerini inþa etmediðiniz takdirde istediðiniz kadar taktik uydurun!"
Birincisi, evet, iþçi hareketi çok zayýf, mücadelesi ve
mücadeleciliði yýllardýr dibe vurmuþ bir düzeyde.
Demek ki, "iþçi sýnýfýnýn þanlý adaylarý" diye ortalýða
çýkmak hiçbir anlam ifade etmeyecek, hiçbir gerçekliðe denk düþmeyecek.
Ýkincisi, evet, toplumsal hareketleri, sýnýf hareketlerini inþa etmek gerek, ama bunlar þu anda iþyerlerinde, fabrikalarda deðil, daha genel siyaset (milliyetçilik, ýrkçýlýk, çevre, kadýn sorunu) düzleminde
oluþuyor, inþa oluyor. Demek ki, bu inþa sürecine
genel siyaset alanýnda katkýda bulunmak gerek.
Üçüncüsü, "istediðiniz kadar taktik uydurun!" lafý
bir sosyalist için tuhaf bir laftýr; seçimlerde ne yapýlacaðý tümüyle taktik bir meseledir! Baskýn ve/veya
Ufuk'un kazanmasý, zayýf olan iþçi sýnýfýna moral verecek, toplumsal hareketlerdeki büyük kalabalýklarý
heyecanlandýracak, inþa sürecine katkýda bulunacaktýr. Devrim yapmýþ olmayacaðýz elbet, taktik bir adým
atmýþ olacaðýz.

Roni Margulies
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Milliyetçilik ezberdir

Ezberi bozmak gerek
Þenol KARAKAÞ

Ýstanbul 1. Bölge baðýmsýz milletvekili adayý
Mehmet Ufuk Uras,
NTV'deki programda
Okan Bayülgen'in "milliyetçi misiniz?"
sorusuna, "Ben enternasyonalistim" yanýtýný
verdi. Okan Bayülgen
durumu tam anlamadý ve
tartýþmayý artýk bir klasik
haline gelen þekline, yedi
ceddimize ve Ýstiklal
Savaþý'na dayandýrmaya
çalýþtý.
Bayülgen boþuna uðraþýyordu, olan olmuþtu.
Meclise Ufuk Gerek
Kampanyasý’nýn her
kitlesel adýmýnda, her
seçim bürosu açýlýþýnda,
meydanlardaki standlarda, "Yaþasýn halklarýn
kardeþliði", "Hepimiz
Ermeniyiz", ve "Irkçýlýða,
milliyetçiliðe hayýr" sloganlarý atýlýyor.
Baskýn Oran Kampanyasý’nda da enternasyonalizm vurgusu çok
güçlü iþleniyor. Her iki
kampanya birden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli temel tezlerine
karþý çok güçlü bir politik
vurguyu içeriyor.

Kýrmýzý çizgiler

Hrant Dink'in göstere
göstere öldürülmesine
öfkelenen yüzbinlerce
insan "Hepimiz
Ermeniyiz" diyerek kilometrelerce yürürken iki
süreci tetikledi: Bu
toplumda milliyetçi
olmayan bir solun
yeniden þekillenmesinin
ihtimallerini göstererek,
sol içinde milliyetçi/enternasyonalist kutuplaþmasýný ya da bölünmesini netleþtirdi.
Tetiklenen ikinci süreç
ise muhtýralar, cumhuriyet mitingleriyle toparlanmaya çalýþan ve
doðrusu MHP'nin barajý
aþma ihtimalinin yükselmesinin de kanýtladýðý
gibi büyük ölçüde toparlanan egemen sýnýf, medya ve devlet bürokrasisi
saflarýnda panik yarattý.
Bayraðýn kutsallýðý
etrafýnda dönen anaokulu seviyesindeki tartýþmalarýn yoðunluðu, uzun
bayrak oyunlarý Kürtlerle
birlikte Ermenilerin de,
baþka halklarýn da bu
topraklarda yaþadýðýný
kanýtlayan Hrant Dink'in
cenazesinin yarattýðý
þaþkýnlýðýn ürünü.
Hrant'ýn katiliyle birlikte
Türk bayraðý altýnda

resim çektirenlerin
sadece bir katili meþrulaþtýran devlet görevlileri
olmadýðýný, devletin
þaþkýnlýðýnýn ve
paniðinin de zirvesi
olduðunu teslim etmek
gerekiyor.
Soldaki saflaþma da bu
dönemde netleþti. Ýrfan
Aktan'ýn derlediði Zehir
ve Panzehir kitabýnda
Tanýl Bora miliyetçi dalgayla ilgili olarak þunlarý
söylüyordu: "Burada en
büyük talihsizlik,
CHP'nin bu akýntýya
karþý bir sal bile yüzdürmüyor olmasýdýr;
CHP'nin bu dalganýn
imkânlarýndan istifade
etmek dýþýnda hiçbir perspektifi yok. Sol açýsýndan en büyük problem,
bu dalganýn dýþýnda kalýnamayacaðý ve popülerleþmek ve meþrulaþmak
açýsýndan bu milliyetçi
tepki potansiyeline bir
þekilde eklemlenmek
gerektiði düþüncesi. Bu,
tam intihari bir
düþüncedir". (Aktaran
Roni Margulies, Sosyalist
Ýþçi sayýs 276)
Ne yazýk ki CHP'nin
peþi sýra bu dalgaya
kapýlan sol örgüt sayýsý
azýmsanamayacak kadar
çok. Adlarýnýn baþýna
"Yurtsever" koyanlar, 16
Temmuz'da Ýþçi Partisi
mitinginde "ülkeyi
böldürmeyeceðini" iddia
eden Doðu Perinçekler,
"masumane" milliyetçi
akýntýyla popülerleþme
eðiliminden solun nasýl

bu kadar milliyetçi olabileceði þaþkýnlýðýný
yaratarak popülerleþen
garip bir hale büründü.
Hele Hrant Dink'in
cenazesine katýlmayan,
binbir bahaneyle aslýnda
arayýp da bir türlü bulamadýðý cesaretsizliðini
kanýtlayan sol örgütler,
bu intihari düþünceye
uygun bir hareketsizlikle
en azýndan sol adýna
artýk yoklar.
Enternasyonalizm ise,
net bir kýrmýzý çizgi
olarak Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarýnýn etrafýnda þekillendiði yeni bir soluk,
solun yeniden þekillenmesinin elementer prensibi olarak farklýlýðýný
göstermeye baþladý.

Yeni bir soluk:
enternasyonalizm

Enternasyonalizmin
soyut bir mücadele sloganý ya da bir seçim
kampanyasý motifi
olmadýðýný biliyoruz.
Enternasyonalizm kapitalizmin devrimci
eleþtirisinden doðar.
Küresel kapitalizm, küresel ölçekte ama eþitsiz bir
biçimde ürettiði kendi
mezar kazýcýsýnýn, iþçi
sýnýfýnýn yine küresel
ölçekte birleþik eylemiyle
yýkýlabilir.
Alman devrimci Karl
Marks, vatan denilen birliðin, bir mülkler toplamý
olduðunu ve vatan içinde
mülkü olmayanlarýn,
aslýnda bir vataný

olmadýðýný bugün hiçbir
yurtsever, vatansever
odaðýn çürütemeyeceði
bir netlikte, kapitalizmin
marksist eleþtirisinden
kopartýlamayacak bir
politik tespit olarak öne
sürdü.
Rus devrimci Lenin ise,
enternasyonalizm teorisini, "her ulus içinde iki
ulus vardýr, burjuvalar ve
iþçi sýnýfý" tespitiyle daha
da geliþtirdi.
Eðer enternasyonalizm,
iþçi sýnýfýnýn uluslararasý
dayanýþmasýna dair bir
temenni olarak kalmayacaksa, sadece dayanýþmanýn deðil, ezilenlerin
küresel kapitalizme karþý
birlikte örgütlenmesinin
devrimci teorisi olacaksa,
her ülkenin iþçi sýnýfýnýn,
her ülkenin sosyal
hareketlerinin ve her
ülkenin radikal sol
örgütlenmesinin, önce
kendi egemen sýnýfýnýn
fikirlerine karþý, kendini
kanýtlamasý gerekir. Her
ülkede egemen sýnýfýn
geniþ yoksul kitleleri felç
eden, hareketsiz kýlan,
emekçilerin mücadelesini
sönümlendiren ana fikri,
milliyetçiliktir.
Þemdinli'de bombacý,
iyi çocuktur, vataný
savunmuþtur. Hrant'ýn
katili aslýnda Türk milliyetçiliðini korumuþtur.
Kürtler aslýnda ya yoktur
ya da Türklerin
öngördüðü düzeyi kabul
ederlerse vardýr. Grev
Türk ekonomisine,
kadýnlarýn özgürlüðü
Türk ananelerine, eþcinsellerin varlýðý Türk
ahlakýna karþý zehir saçmaktadýr.
Enternasyonalizm, bir
ülkedeki ezilenler
miliyetçilikten kopmadan, kendi egemen
sýnýfýndan, kendi arasýndaki milliyetçilik adý verilen illüzyonlardan kopmadan kendi özürlüðünü
de saðlayamacaðýný
savunduðu için yeni bir
solun etrafýnda þekilleneceði en önemli teorik
ve politik eksendir.
Baskýn Oran Kampanyasý, bu açýdan çok
önemli bir deney
birikimidir. Bu deneyin
geliþtirilmesi, insanlarýn,
Küba'yla dayanýþýrken
Hrant Dink'in cenazsine
katýlamayanlarýn, yurt
sevgisiyle enternasyonalizmin hiçbir iliþkisinin
olmadýðýný daha net
görmesini saðlayacak.

MedyaManyak
Burak Cop

Egosu þiþik komedyen
ve Berhan abisi
11 Temmuz gecesi NTV'de bir rezalet yaþandý. Okan
Bayülgen, konuðu AKP adayý Özlem Türköne'ye yönelik
"Özlem siyasette yeni" diye bir cümle sarfetti. Türköne
kendisine soyadýyla hitap edilmesini isteyince çýlgýna
dönen Bayülgen, yarým saat konuðunu saðlý sollu hamlelerle ezmeye çalýþtý, "ben 12 yýldýr üslubuma dair
eleþtiri almadým, benim üslubumu eleþtiremezsiniz" gibi
beyne ziyan þeyler söyledi.
Eleþtirilemezmiþ! Belagat Tanrýsý mübarek! Üslubuna
dair hiç eleþtiri almamýþ olabilir Bayülgen, neticede
þamata programlarýnda mankenleri, popçularý ezmekle
meþguldü. Konuklarý da bilerek ezilmek için giderdi
onun programlarýna, reytingi yüksekti, reklamlarý
yapýlmýþ oluyordu. Diyelim ki Bayülgen de bir an
karþýsýndakini Tuðba Özay falan zannetti, yýllarýn
alýþkanlýðýyla… Yahu böylesine haklý bir isteði (bana
adýmla hitap etmeyin) tartýþma konusu etmek nasýl bir
egodur?
Komedyen, bir ara konuðunun kullandýðý bir ifadeyle
alay etti. Türköne buna cevaben "ben atasözlerini kullanmayý sevmem" deyince de "Siz özel bir insan mýsýnýz
ki atasözlerini kullanmýyorsunuz?" karþýlýðýný aldý. Ve
tam da bu noktada, CHP milletvekili Berhan Þimþek
acayip sýkýþtýrýverdi (!) rakibini: "Ama hanýmefendi,
Türkçe'de tam 14648 tane atasözü ve deyim var".
Bayülgen Þimþek'e "Berhan abi" diye hitap ediyordu,
muhtemelen her ikisi de tiyatro kökenli olduðu için. Þimþek'i ilkin yýllar önce bir televizyon programýnda görmüþtüm, köy enstitülerine 10 defa "köy endüstrileri" demiþti
program boyunca. CHP milletvekili olana kadar "solcu
kimliðiyle" tanýnýrdý. Programdaki haliniyse en iyi þu
Ekþi Sözlük 'entry'si anlatýyor: "Solcu, baþkasýna atýlan
tokadý kendi yüzünde hissedendir. Bu adam rakip partiden de olsa haksýzlýða uðrayan birine yardým etmiyorsa, tokatlayaný destekliyorsa, solcu diye dolaþmasýn".
Bir ara da "sayýn" ifadesinin öneminden bahseden Türköne'ye "Evet, zaten sizin genel baþkanýnýz Öcalan'a da
sayýn demiþti" dedi Þimþek… Ýþin acýklý yaný, "ne güzel
þeyler söylüyorum" gururunu taþýyordu yüz ifadesi.
Aslýnda tüm bu saçmalýklar sosyalizmin neden cinsiyetçiliðe karþý olmasý gerektiðini sergiliyordu…
Türköne bir genç kadýndý, "ama ayný zamanda" akýllý ve
entellektüeldi, yani erkek egemen kültürün "güzel
kadýn"a çizdiði sýnýrýn cüretle dýþýna çýkmýþtý. Bu, iki
erkeðe de dokundu… Fizikî güzelliðini programýn egemeniyle flörtleþmek zorunluluðuna tahvil etme ihtiyacý
hissetmeyecek kadar özgür ve özgüvenliydi. Bu
Bayülgen'e dokundu… Erkeklerin ve erkekleþmiþ kadýnlarýn dünyasýnda mücadeleye atýlmýþtý, üstelik bir de
(Türkiye þartlarýna göre radikal) demokrat görüþlere
sahipti. Bu da Þimþek'e duble dokundu!

"ÖDP Bisiklet
Konvoyu"
Geçtiðimiz hafta Pazar
günü Batýkent'te ÖDP
Bisiklet Konvoyu düzenlendi. Konvoy, seçim
öncesinde düzen partilerinin vaat yarýþýna girdikleri halde halkýn gerçek
sorunlarýna deðinmemesini
eleþtirdi. Dünyamýzý
bekleyen en büyük tehlike
olan küresel ýsýnmaya karþý
bir adým atmak bir yana,
fosil yakýta dayalý bir enerji
ve ulaþým sisteminin
savunulduðu ifade edildi.

Nükleer santrallerin de
çözüm olmadýðý anlatýlýrken; yenilenebilir enerjiye
geçiþ ve enerji ihtiyacýný
yenilenebilir kaynaklardan
saðlayan bir ulaþým sisteminin mümkün olduðu ifade
edildi. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan yaklaþýk 15 bisikletli alkýþlarla
Batýkent metro duraðýndan
ayrýldý. Yaklaþýk bir saat
Batýkent'te tur atan konvoy
sýk sýk "Baþka bir dünya
mümkün" sloganý attý.
Çevredekiler yoðun alkýþ
ve destek gören etkinlik,
konvoyun Batýkent metro
istasyonuna dönüþüyle
sona erdi.

OKURLARDAN
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Ufuk Uras kampanyasý sürüyor

KEG forumlarý sürüyor...
Küresel Eylem
Grubu'nun düzenlediði '
Havalar neden çok sýcak?
Yapacak bir þey kaldý mý?'
baþlýklý forum 12 Temmuz
akþamý Kadýköy Barýþ
Manço Kültür Merkezi'nde
gerçekleþti.
Forumun açýlýþ konuþmasýný 1. Bölge Baðýmsýz
Sol Adayýmýz Mehmet
Ufuk Uras yaptý. Uras,
küresel ýsýnmanýn kapitalizmin eseri olduðunu,
küresel ýsýnmaya karþý

mücadeleyi ekolojik, antikapitalist, anti-militarist
temelli politikalarla birlikte
savunmak gerektiðini vurguladý. Uras, 8 Aralýk'ta
Ankara'da gerçekleþecek
Küresel Isýnmaya Küresel
Eylem mitinginin önemli
bir adým olduðunu,
mecliste hareketin sesi olacaðýný söyledi.
Mehmet Ufuk Uras'ýn
ardýndan KEG'den Meltem
Oral, Ýzmir 2. Bölge
Baðýmsýz Yeþil Adayý Bilge

Contepe, DSÝP'ten Volkan
Akyýldýrým, aktivist
Nilüfer Uður Dalay,
Barýþarock'tan Ragýp Ýncesaðýr, aktivist Kerem
Kabadayý, aktivist Tuna
Öztürk konuþtu.
Konuþmacýlar küresel
tehlikeye dikkat çektiler,
Mehmet Ufuk Uras'a ve
Baskýn Oran'a desteklerini
açýkladýlar.
Helin Çimen'in kolaylaþtýrýcýlýðýný yaptýðý
toplantýya 144 kiþi katýldý.

Kabahatler kanunu!
Kabahatler Kanunu'nun
37. maddesi gerekçe gösterilerek her gün travesti
ve transseksüelle 117 YTL
para cezasý kesiliyor. "Mal
ve hizmet satýþýnda
baþkalarýný rahatsýz edenler" için konulmuþ bu
kanun maddesi kaldýrýmlarda, takside, markette,
yolda nerde olurlarsa
olsunlar transseksüellere
karþý uygulanýyor. Zorunlu
seks iþçiliði yapmaktan
baþka alternatifi olmayan,
günlük kazancý 100 YTL'yi
bulmayan transseksüeller
geceleri karakolda geçirmeye mahkum ediliyor.
Aslýnda bu uygulamayla
hedeflenen transseksüelleri
evlerine hapsetmek, yani
toplumsal hayatýn her
alanýndan ihraç etmek.
Pembe Hayat LGBTT

derneðinin bu duruma
iliþkin yaptýðý basýn açýklamasýna Küresel Eylem
Grubu aktivistleri olarak
destek verdik. Fakat basýn
açýklamasýnda ne bizim ne
de diðer Pembe Hayat
üyelerinin hiç beklemediði
bazý olaylar yaþandý. Basýn
açýklamasýný okuyan
Pembe Hayat üyesi kafasýna baðladýðý Türk
bayraðýyla aydýnlýk
Türkiyeden, cumhuriyetten ve seçimlerden bahsetti. Derneðe tekrar
döndüðümüzde milliyetçiliðin transseksüellerin mücadelesinin önünü
açan bir ideoloji deðil, tam
tersine transfobik anlayýþýn
en güçlü olduðu ýrkçý ve
saldýrgan devlet kurumlarý
ve faþist örgütlenmelerin
silahý olduðunu anlattýk.

Seçimler ve
sosyalist tavýr
Seçimlerde ortak baðýmsýz adaylar
çýkarma fikri baþlangýçta oldukça
heyecan yaratsa da daha sonraki
geliþmeler bu kampanyadan sosyalistlerin geniþ bir kesiminin uzaklaþmasýyla sonuçlandý.
Bir seçim sürecinde bile iþçilerin,
emekçilerin ve sosyalistlerin ortak
çýkarlarý etrafýnda birleþmek olanaklý
olmuyorsa sosyalistler kendilerini bir
eleþtiri süzgecinden geçirmek zorundadýr. Sömürüye, milliyetçiliðe,
ýrkçýlýða karþý mücadele etmek gibi
bir niyet varsa elbette. Bunun önemli
bir nedeni, siyasal hayatta pek fazla
etkili olamasa bile bu ülkede gerçek
sol deðerleri savunan önemli bir

Bu tartýþma Küresel Eylem
Grubu'nun yanýnda bir çok
transseksüelin de katýldýðý
canlý bir foruma dönüþtü.
Eþcinsel hareket içinde
gerçek kurtuluþun önünü
açacak fikirlerin yaný sýra
hareketi pasifize edecek bir
eðilim de var. Fakat henüz
inisiyatif sekter olmayan,
tüm ezilmiþliklere duyarlý
liderliðin elinde.
Baskýn Oran'ýn seçim
kampanyasýnda söylediði
gibi birbirimizin haklarýný
savunmadan özgürleþemeyeceðiz! Ýhtiyacýmýz
olan kendimizi devlet ve
geri bilinç nezdinde
meþrulaþtýracak milliyetçi
semboller deðil onur
yürüyüþünde olduðu gibi
savaþ karþýtlarýyla, ýrkçýlýk
karþýtlarýyla, vicdani redcilerle yan yana gelmek.

potansiyelin varlýðýdýr. Þimdi seçimler yaklaþýrken, örgütlü hareket
etsin/etmesin en azýndan sol ya da
sosyalist deðerleri, enternasyonalizmi, sýnýf mücadelesini, savaþ
karþýtlýðýný, emekten yana politikalarý
benimsemiþ olan bu insanlar çok
açýk bir kararsýzlýk içindeler. Þunu
görmenin zamaný geldi gibi: Artýk
sosyalistler, kendisine sosyal
demokrat bile diyemeyen, neo-liberal
politikalara yandaþ, hem milliyetçi
hem de özelleþtirme savunucusu
partilerden kendilerini ayrýþtýrmak,
kendi safýný oluþturmak zorundadýr.
Kendi özüne dönmenin vakti
gelmiþtir, hatta geçmektedir. Bu ise,
en azýndan seçimlerde bir araya
gelebilme, birlikte kampanyalar
yürütebilme, birbirini anlama
sürecine girebilme ile olanaklý olabilir. Ortak aday tartýþmalarý bunun
için bir þanstý, ne var ki bu þans bile

Daha sonra topluca
Beþiktaþ’a geçerek Baskýn
Oran Kampanyasý’na
destek verdik.
Pazar günü Ufuk Uras'la
beraber Suadiye'deydik.
Suadiye seçim bürosunun
oluþturduðu ritm grubuyla
Caddebostan'a doðru bir
yürüyüþ yaptýk.
100 kiþiyle baþladýðýmýz
yürüyüþ ilerleyen
dakikalarda 300 kiþilik bir
etkinlik haline geldi. Yol
boyunca bildiri daðýttýk,
sticker yapýþtýrdýk.
Ufuk Uras ve Kerem
Kabadayý'nýn konuþmalarý
oldukça etkiliydi.
Baðdat Caddesi ilk defa

böyle bir propagandayla
karþýlaþmanýn þaþkýnlýðý
içindeydi. Etraftan gelen
tepkiler oldukça olumluydu. Önümüzdeki son bir
haftada da her zaman
olduðu gibi stantlarýmýzý
açýp, bildirilerimizi daðýtacaðýz.

Lale Mansur: "Oyun boþa gider diyorlar. Bu milli
piyango mu?"

Baskýn’lar kürsüdeydi...

Bu hafta Baskýn Oran
etkinlikleri yine her ilçede
son hýzýyla devam ediyor.
Þiþli'den Kurtuluþ son
duraða içlerinde Baskýn
Oran'ýn da bulunduðu
aktivistler 1,5 saat yürüyerek bildiri daðýttýk, sloganlar attýk. Kadýrga'da,
Beþiktaþ'ta, Ortaköy'de,
Hisarüstü'nde,
Okmeydaný'nda, onlarca
yerde etkinlikler yapýldý,
bildiri daðýtýldý, yürüyüþler
yapýldý.
Maçka'da Sesimiz Baskýn
Olsun þenliðinde müzikleriyle Zardanadam,
Keops, Yaþar Kurt, Erdal
Bayrakoðlu vardý. Memet
Ali Alabora'nýn açtýðý 23.
meclis kürsüsünden Halil
Ergün, Ahmet Ümit, KESK
yöneticisi Sevgi Göðçe,
Harun Tekin, kendini
Radikal gazetesinden iþsiz
diye tanýtan Turgut
Tarhanlý, iþsiz Celal
Karaduman ve diðer
aktivistler konuþtular.
Memet Ali hepsini teker
teker Baksýn Oran olarak
kürsüye çaðýrdý.
Lale Mansur kürsüden
"Oyun boþa gider diyorlar.
Bu milli piyango mu?
Gazoz kapaðýndan araba
mý çýkacak? Þu ana kadar
gazoz kapaklarýndan hep
tank çýktý!" diyerek militarizme karþý Baskýn Oran'ý

iyi deðerlendirilemedi.
Bazý örgütlerin seçimlerde ÖDP'yi
destekleme kararý ise baþlý baþýna bir
hatadýr. Zira ÖDP, önceleri ortak
aday toplantýlarýna katýlýp desteklerken daha sonra ikircikli bir tavýrla
Ýstanbul dýþýndaki illerde parti olarak
seçime girme kararý almýþtýr. Þimdi
Ýstanbul'da "baðýmsýz adayýna",
diðer illerde "partisine" oy istemektedir. Oysa Ýstanbul'da oy isterken
kendisinin de diðer illerde baðýmsýz
sosyalist adaylarý desteklemesi
gerekmez mi? ÖDP öncelikle kendi
içindeki çeliþkiyi çözmelidir. Kaldý ki
bugün ÖDP'nin sendikal politikalarýnýn KESK'te ve baðlý
sendikalarda sendikalarý ne duruma
getirdiði aþikardýr. Eitim-Sen'in 180
bin olan üye sayýsýnýn þimdilerde 120
bine düþmüþ olmasýnýn nedeni biraz
da bu sendikalarý yöneten anlayýþta
aranmalýdýr. Maalesef ÖDP'nin

Foto: Esin Pervane

Emniyetin transseksüelleri yok etmeye yönelik yeni keþfi:

Cumartesi günü afiþlerimiz ve pankartlarýmýzla
Ufuk Uras'ýn da katýlýmýyla
Kadýköy Ýskele
Meydaný'ndaydýk.
Açtýðýmýz stantda bildirilerimizi daðýttýk, insanlarla
kampanyayý konuþtuk.
BarýþaPedal ekibi bu sefer
Ufuk Uras için pedallarýný
çevirdi ve Üsküdar'a bir
tur düzenlediler.
Basýnýn yoðun ilgisi ve
yaklaþýk 150 kiþiyle bisiklet
turu Kadýköy'den baþladý.
Yol boyunca konvoya ilgi
büyüktü. Konvoy Üsküdar'daki kampanya
standýnda coþkuyla karþýlandý ve tur burada bitti.

desteklediðini ifade etti.
Konuþmacýlardan Pelin
Batu, "Sol dilediðin þarkýyý
istediðin dilde söyleyebilmek, kadýn haklarýný
savunmak, 169 ülkenin
imzaladýðý Kyoto
Protokolü'nü imzalamak
demek" dedi.
Ardýndan söz alan Halil
Ergün, siyasilerin çok
konuþtuklarýný ancak aslýnda hiçbir þey söylemediklerini belirtti ve "Bunlar ne
insaný konuþuyorlar, ne
ülkeyi, ne de her köþe
baþýnda karþýmýza çýkabilecek linç kültürünü
konuþuyorlar. Birbirlerine
adam asmak için urgan
atýyorlar. Bunlar çok
tehlikeli. Bunlara kafa tutmak lazým, Meclis'te baþka

sendikal demokrasiyi bile hayata
geçirmesi mümkün olmamýþtýr. ÖDP,
sýnýfýn öncü unsuru filan deðildir,
olmamýþtýr, olamamýþtýr.
Bu durumda nerede yaþýyorsak
orada sosyalist adaylarýn desteklenmesi önemli bir görevdir. Daha da
önemlisi, ülkede herkes kendi safýný
bulurken sosyalistlerin de kendi
safýný bulmasý, kendine güven
gelmesini saðlayacaktýr. Çünkü þu ya
da bu sosyalist olsun, seçildiðinde
emekçilerin temsilcisi olacaktýr.
Örneðin Konya'da Ayhan Birgen
desteklenirken (ki buna itirazým yok)
Ýzmir'de Levent Tüzel'in desteklenmemesi anlaþýlýr bir tutum deðildir.
Bunu hala anlamayanlara ise bir gün
tarih nasýlsa anlatacaktýr.
Mustafa Kemal Coþkun
DTCF, Araþtýrma Görevlisi

þeylerin konuþulmasýný
saðlamak lazým. Bunun
için bizim Meclis'i basmamýz lazým!" dedi.
Zardanadam kendini
tanýtýrken gitarda Baskýn
Oran, Davulda Baskýn
Oran diye tanýttý….
Lambda aktivisti
Lambda'ya açýlan davanýn
duyurusunu yaptý… Ufuk
Uras'ýn da aramýzda
olduðu þenlikte tüm masraflar dayanýþmayla,
gönüllülerin baðýþlarýyla,
emeðiyle, orada rozet
satýlarak, baðýþ toplanarak
karþýlandý. Týpký savaþ
karþýtlýðýnýn tek adresi
BAK'taki, týpký
Barýþarock'taki, týpký baþka
bir enerji mümkün mitingini yapan KEG'teki gibi…

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com
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Hrant Dink, Ermeni
soykýrýmýný kabul ettiðini açýkladýðý ve 301.
maddeye karþý çýktýðý
için yargýlandý. Ceza
aldý. Hedef gösterildi.
Ermeni olduðu için
aþaðýlandý.
AGOS Gazetesi
önünde arkasýndan
vurularak öldürüldü.
Hakkýnda açýlan
davalar hala sürüyor.
AGOS için hala 3*1.
maddeden davalar
var.

Orhan Pamuk, "Bu
topraklarda 30 bin
Kürt ve 1 milyon
Ermeni öldürüldü
ama hiç kimse bunlarý
konuþmaya cesaret
edemiyor" dediði için
yargýlandý.
Hrant'ýn katillerinden Yasin Hayal tarafýndan açýkça tehdit
edildi.
Türkiye'de can güvenliði yok.
Dünyanýn en büyük
edebiyat ödülünü aldý

Elif Þafak, 'Baba ve
Piç' romanýnda
Türklüðü aþaðýladýðý
gerekçesiyle yargýlandý.
Kerinçsizler tarafýndan yargýlandýðý
mahkemeler basýldý
ve hedef gösterildi.
Elif Þafak’ýn da da
Türkiye'de can güvenliði yok. Ama o
Türkiye’de ve 301!in
kalkmasýný talep
edenlerin arasýnda yer
alýyor.

301’i kaldýrýn
301. madde nedir?

Türklük, Cumhuriyet,
devlet ve kurumlarýna
hakaret ile ilgili Türkiye
Ceza Yasalarý'nýn ýrçkçý ve
milliyetçi 301. maddesi.
2005 yýlýnda 159. maddenin yerine AKP
hükümeti tarafýndan
konuldu. Bir yasal reform,
yani iyileþtirme olarak ilan
edildi. 301. madde þunlarý
söylüyordu:
1. Türklüðü, Cumhuriyeti
veya Türkiye Büyük Millet
Meclisini alenen aþaðýlayan
kiþi, altý aydan üç yýla
kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.
2. Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmetini, Devletin
yargý organlarýný, askeri
veya emniyet teþkilatýný
alenen aþaðýlayan kiþi, altý
aydan iki yýla kadar hapis
cezasý ile cezalandýrýlýr.
3. Türklüðü aþaðýlamanýn
yabancý bir ülkede bir Türk
vatandaþý tarafýndan iþlenmesi halinde, verilecek
ceza üçte bir oranýnda
artýrýlýr.
4. Eleþtiri amacýyla
yapýlan düþünce açýklamalarý suç oluþturmaz.

Neden kaldýrýlmalý?
Bu ýrkçý yasa Türkiye

topraklarýnda yaþayan
Kürtler, Lazlar, Çerkezler,
Rumlar, Ermeniler ve tüm
diðer azýnlýklar aþaðýlamaktadýr. Dördüncü
madde eleþtirel amacýyla
ifade edilen düþünceleri
suç olarak görmez. Ama
mahkemeler tamamý
eleþtirel düþünceler dile
getirmiþ onlarca kiþiyi
yargýlýyor, bir çok kiþiyi
mahkum etti.
Irkçý yasa azýnlýk haklarý
savunucularýný, Ermeni
soykýrýmýnýn kabul
edilmesini isteyenleri, Kürt
sorunu hakkýnda gerçekleri dile getirenleri,
demokrasi yanlýlarýný
hedef gösterdi. Vatan haini

AGOS gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Arat
Dink ve imtiyaz sahibi Sarkis Seropyan

ilan edildiler. Mahkeme
önlerinde, faþistlerin ve
bombacý emekli subaylarýn
hakaretine ve saldýrýsýna
maruz kaldýlar, aþaðýlandýlar. Halen 301.
maddeden açýlan davalarda yargýlanan Hrant
Dink'in katledilmesine bu
madde yol açtý.
Irkçýlýk insanlýk suçudur.
Bu ülkede Türklerin dýþýndaki ulus ve azýnlýklarý
aþaðýladýðý, düþünce
özgürlüðünü kýsýtladýðý ve
dostumuz Hrant'ý aramýzdan alan linç ve cinayet
kültürüne yasal dayanak
oluþturduðu için 301.
madde kaldýrýlmalýdýr.

Nasýl kaldýrýlabilir?

301. maddenin
savunucusu eski Adalet
Bakaný Cemil Çiçek, 301.
maddeye dönük tepkileri
umursamadý. Israrla yasayý
savundu. 301'den
yargýlananlarý açýkça hedef
gösterdi.
2005 yýlýnda 301'den 29
kiþi yargýlanýrken, 2006'da
sayý 72'ye çýktý. 2007 yýlýnda Nokta Dergisi sorumlularýna açýlan davalar ve
baþka yargýlamalarla süreç
devam etti.
Hrant'ýn cenazesine
katýlan 200 binden fazla
insan, Türkiye'nin her
yerinden Hrant'ýn dostlarý

BARIÞAROCK’ta

301. den yargýlanýyorlar

24-25-26 Temmuz’da

18 Temmuz Perþembe günü
saat: 9.30’da
Þiþli Adliyesi’nde buluþalým!

Irkçýlýða ve milliyetçiliðe DurDe
standýnda buluþalým

www.agos.com.tr

www.durde.org

301. maddenin kaldýrýlmasýný istedi. Hükümet
deðiþikliðe gideceðini
söylese de hiçbir þey yapmadý. 301. madde olduðu
yerde duruyor.
Yargýlamalar ve mahkumiyetler devam ediyor.
301. maddeden yargýlananlar ýrkçý-paramiliter gruplardan tehdit almaya
devam ediyor.
22 Temmuz seçimleri
sonrasý kurulacak yeni parlamento ve hükümetin ne
yapacaðýný bilmiyoruz.
Ancak bizler, hepimiz,
harekete geçmedikçe 301.
madde yerinde duracak.
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe Giriþimi '301'i
kaldýrýn' baþlýklý bir kampanya baþlatmaya hazýrlanýyor. Binlerce imza
toplayalým, 301 maðdurlarýyla dayanýþalým,
Hrant Dink için adalet
isteyelim. Irkçýlýðý ve milliyetçiliði mahkum edelim.

DurDe
Hrant’ýn öldürülmesinden
sonra, Agos gazetesi sorumlu
yazýiþleri müdürü Arat Dink
ve imtiyaz sahibi Sarkis
Seropyan'ýn yargýlanmasýna
devam ediliyor.
Dur de aktivistleri 18
Temmuz günü görülecek
davaya giderek Agos çalýþanlarýna destek verecekler.
Hrant'ýn davasýnda Dink ailesine ve avukatlarýna yönelik
ýrkçý saldýrýlarda bulunan
sanýk avukatlarý hakkýnda
hiçbir cezai iþlem uygulanmadýðýný belirten Dur De
aktivistleri herkesi adalet
istemek için Agos çalýþanlarýyla dayanýþmaya çaðýrdý.

"Her doðana saðlýk
güvencesi" yazýyor
AKP'nin seçim billboardlarýndan birinde. Genel
Saðlýk Sigortasý yeni
meclisin görüþülecek ilk
yasalarýndan biri olarak
beklerken Tayyip
Erdoðan fotoðraflý afiþte,
"her doðana saðlýk
güvencesi" yazýyor.
***
Milliyetçi-darbe
þakþakçýsý Baykal da
elinde nüfus cüzdaný arzý endam ediyor afiþlerde.
"Nüfus cüzdaný yeter"
diyor sýrýtan Baykal,
saðlýk güvencesi için. Ýyi
de Baykalým, seçimden
önce GSS görüþülürken
neredeydin? Onlarca miting yapýldý, neredeydin?
Baykal, darbe çaðrýsý için
yapýlan mitinglere koþmaktan, kürt halkýna ve
barýþ talebine karþý
saldýrgan tutum almaktan vakit bulamamýþtý o
zaman saðlýk hakkýný
savunmaya zahir.
***
Hürriyet'in haberine
göre, Alman hastanesinin
sahibi yeni hastanesini
"Versace" tarzý dekore
ettirmiþ. Otel gibi hastanede, suit odalar varmýþ. Masaj, sauna gibi
hizmetler de verilecekmiþ. Odalar, yüzküsür
metre kare olacakmýþ.
Onlarca hastanýn bir
arada kaldýðý odalar var
hala devlet hastanelerinde. Doktorsuz
köyler, yetersiz saðlýk
ocaklarý, medikolar.
Masaj hizmetli hastanede bir gece "konaklama" bedeli, milyonlar için bir kaç aylýk gelir
olsa gerek.
***
Nerede kalmýþtýk?
"Medikomu
Vermiyorum" diyorduk,
"Saðlýmýzý Koruyalým"
diyorduk. Ýþte buradan
devam etmek gerek. Yeni
liberal AKP saðlýðý
özelleþtirmenin
arifesinde. Yeni milliyetçi
CHP'nin ise buna direnmesini beklemek komedi
olur.
AKP'nin her doðana
saðlýk güvencesi afiþleri
çok þeyi anlatýyor. Paralý
saðlýðý "ücretsiz" diye
kakalamaya çalýþýyorlar.
Þimdi de, doðana saðlýk
güvencesi diyorlar.
Onlarýnki doðan
görünümlü þahin. Onlar,
þahinlere saðlýk güvencesi saðlýyor: Saðlýk
piyasasýna yatýrým
güvencesi.

