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Türkiye’ye Kyoto Protokolü’nü imzalatmak için

KÜRESEL  EYLEM  GRUBU -  KEG

Mahkumlarý
diri  diri  yaktýlar

19 Aðustos 2000'de 20 ceza-
evinde 10 bin asker ve polisin
yürüttüðü eþ zamanlý
operasyon sonucu 2 asker ve
30 tutuklu ölmüþtü. 

O tarihte yüzbaþý rütbesiyle
Bayrampaþa Hapishanesi'nde
operasyonu koordine eden
emekli binbaþý Zeki Bingöl
gerçekleri açýkladý:

- Ýlk ateþi tutsaklar deðil,
jandarma baþlattý.

- Biri plastik, diðeri kauçuk
iki bomba kullanýldý. Ýlki
biber gazý içeriyordu, ancak
ikincisi ordu envanterlerinde
yoktu. 2. bomba kara kuvvet-
lerinden getirildi. Bilinmeyen
bu bombadan açýða çýkan
yangýn sonucu bir çok tutsak
diri diri yakýldý.

Ýki askerin tutsaklar tarafýn-
dan öldürüldüðü iddia
edilmiþti. Ancak geçen yýl iki
askerin diðer askerler tarafýn-
dan açýlan ateþ sonucu
katledildiði açýða çýkmýþtý.

Dönemin Ýçiþleri ve Adalet
Bakaný, Ýstanbul Valisi,
Emniyet Müdürü ve kuvvet
komutanlarý yargýlanmadan,
F tipi hapishaneler ve tecrit
kaldýrýlmadan adalet yerini
bulmayacak.

Polis  terörü
can  alýyor

Nijerya'da yoksulluktan
kaçýp Ýstanbul'a gelen Fetus
Okey, Beyoðlu Asayiþ
Müdürülüðü'nde polis
tarafýndan vurularak
yaþamýný yitirdi.

Ölüm aylar önce geliyorum
demiþti. Polisin yetkilerinin
artýrýlmasý ile birlikte Ýstanbul
Beyoðlu'nda dayak ve iþken-
ce baþladý.

Terör her yerde. Sokak
ortasýnda durduruluyor,
suçlu muamelesi görüyor,
her tarafýmýz aranýyor,
aþaðýlanýyoruz.

Kendini demokrasi þampi-
yonu ilan eden AKP, polisin
yetkilerini azaltmadýkça yeni
ölümler kapýda.

Susturma, dinle

DTP BARIÞ
ÝSTÝYOR
Yeni cumhurbaþkanýna karþý en

saygýsýz tutumlarý alan Genelkurmay bu
kez de DTP’li milletvekillerini 30
Aðustos resepsiyonuna davet etmeyerek
milletvekileri arasýnda ayrýmcýlýk yaptý.

Genelkurmay bu tutumuyla sadece 20
milletvekiline deðil, onlara oy veren
yüzbinlerce seçmene karþý da ayrýmcýlýk
yapmaktadýr.

Oysa, DTP’li milletvekilleri barýþýn
kazanýlmasý için çok önemli bir olanak-
týr. Onlarýn sesini kýsmak yerine dinle-
mek doðru olan tutumdur.

Genelkurmay’ýn tavrý Baþbakan Tayyip

Erdoðan’ý da harekete geçirdi. Yeni
hükümet programýnda Kürt sorununun
çözümü için somut hiçbir açýlýma yer
vermeyen Baþbakan, Ahmet Türk’ü
tehdit etti.

Baþbakan, Ahmet Türk’ü tehdit
ederken Genelkurmayla birlikte barýþ
için uzanan eli reddetmektedir.

Hükümetin ve Genelkurmay’ýn barýþý
reddeden adýmlarý endiþe vericidir. Barýþ
güçleri bugün her zamankinden daha
atak bir biçimde barýþý savunmak ve
DTP milletvekilerinin yanýnda durmak
zorunda. DTP eþ baþkanlarý Aysel Tuðluk ve Ahmet Türk
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GGöökkkkuuþþaaððýý’’nnaa
ooppeerraassyyoonn

Dünya Barýþ gününde
Türkiye'de ilginç bir
operasyon daha yapýldý.
Türkiye'de ilk kez
emniyet travestilere
karþý organize bir
operasyon gerçekleþtir-
di.

Bursa'da, aralarýnda
Gökkuþaðý Dernek
Baþkaný Öykü Evren'in
de olduðu 40 travesti,
"örgüt kurmak ve
örgüte üye olmak" iddi-
asýyla gözaltýna alýndý.
40 travesti, örgüt suçla-
masýyla çalýþtýklarý bar
ve evlerinden sabah
erken saatlerde çevik
kuvvet ekiplerinin de
aralarýnda olduðu bir
operasyon ile gözaltýna
alýndýlar.

Gözaltýna alýnanlar
saðlýk raporu için adli
týp kurumuna getirildi.
Gözaltýndaki þüpheliler-
den bazýlarýnýn ifadeleri
alýndýktan sonra serbest
býrakýlacaðý belirtilirken,
diðer zanlýlarýn ise
savcýlýðýn talimatýyla
birkaç gün gözaltýnda
tutulacaðý bildirildi.

AKDER'in (Ayrýmcýlýða
Karþý Kadýn Haklarý
Derneði) Feshane'de
düzenlediði "Kamusal
alanda buluþuyoruz"
baþlýklý buluþmada bugüne
kadar kamusal alan
kavramý üzerinden ele alý-
nan baþörtüsü yasaðý
tartýþýldý. Sosyolog Alev
Erkilet, gazeteci yazar Sibel
Eraslan, gazeteci Çigdem
Mater, Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu sözcüsü
Yýldýz Önen ve gazeteci
yazar Yýldýz
Ramanzanoðullarý yaptýk-
larý konuþmalarla
baþörtüsü yasaðýný ve
kadýnlarýn uðradýðý ayrým-
cýlýðý protesto ettiler. 

Alev Erkilet, müslüman
kadýnlarýn baþörtüleriyle
eðitim ve çalýþma haklarýný

yukarýdan deðil, aþaðýdan
baþlayan bir mücadeleyle
kazanýlabileceðini savu-
narak, bu mücadele için
ABD' siyah hareketinin
önderlerinden Martin
Luther King ve
Hindistan'ýn özgürlük
hareketinin önderi
Gandi'nin  örnek olmasý
gerektiðini söyledi.

Sibel Eraslan 1968
hareketiyle beraber
Müslüman kadýnlarýn
eðitim hakký taleplerinin
baþladýðýný, 1968 Yýlýnda
Hatice  Baþaral'ýn
baþörtüsüyle Ýlahiyat
Fakültesi'ne alýnmamasý
üzerine fakültede boykot
yapýldýðýný anlattý.
1972'den itibaren Müslü-
man kadýnlarýn Ýlahiyat
Fakültelerini okuma

imkaný saðladýðý için tercih
ettiklerini belirtti. 

Çiðdem Mater ise kadýn-
larý "baþörtülü ve
baþörtüsüz" diye ayýrarak
bölmek istediklerini iddia
etti.  Fakülte yýllarýnda bu
konuyla ilgili tanýklýðýný
aktaran Mater, baþörtüsü
yasaðý nedeniyle bir
arkadaþýnýn babasýnýn
zoruyla baþýný açtýðýný
anlattý ve kadýnlara karþý
babalar ve devletin iþbirliði
yaptýðýný ileri sürdü.

Yýldýz Önen ise,
Ýngiltere'de Stop the War
koalisyonu aktivisti Selma
Yakup'un üç çocuk annesi,
bir ev kadýnýyken, ABD'nin
Irak iþgaline karþý yapýlan
eylem ve toplantýlarýna
katýldýðýný mücadele içinde
zamanla hareketin önde

gelen aktivistlerinden
olduðunu, Ýngilere'de
geçen yýl yapýlan genel
seçimlerde "Respect" adlý
müslümanlar, sendikalar,
çevreciler, sosyalistler ve
çeþitli birey ve gruplardan
oluþan koalisyonun
Birmigham'dan milletvekili
adayý olarak 40.000 oy
aldýðýný anlattý. 1 Mart
2003'teki gibi Ýslamcý,
manken, solcu koalis-
yonunu kurmalýyýz" diyen
Önen,  "Birlikte mücadele
ettiðimizde bu dünyada da
söz sahibi olabiliriz" söz-
leriyle konuþmasýný bitirdi.

Yýldýz Ramazanoðullarý
ise dünyada kamu alaný
diye tanýmlanan kavramýn
farklýlýklarýn kendini ifade
etme alaný olarak tarif
edildiðini söyledi.

Kadýnlar baþörtüsü yasaðýna hayýr dedi:

Kamusal alan ortak akýldýr

1 Eylül Dünya Barýþ
Günü'nde Küresel BAK ve
Barýþ Giriþimi'nin çaðrýsýy-
la Galatasaray
Meydaný'nda toplanan 500
savaþ karþýt barýþ için insan
zinciri oluþturdu.

Galatasaray Lisesi
önünde gerçekleþtirilen
eyleme Ufuk Uras da
destek verdi.  Uras,
Hükümet'in silahlanma
politikalarýna devam
ettiðine dikkat çekti.
NATO'nun  barýþ
örgütüymüþ gibi göster-
ildiðini söyleyen Uras,
"NATO barýþ örgütüyse,
Irak iþgaline karþý çýksýn”
dedi. 

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu adýna bir basýn
açýklamasý yapan Nuri
Ödemiþ de Afganistan,
Irak ve Filistin iþgalleriyle
somutlaþan emperyalist
saldýrganlýðýn insani
deðerleri her gün ayaklar
altýna alarak sürdüðünü

söyledi. Savaþ suçlusu
Bush'un yalanlarýný teþhir
etmek,  Afganistan'dan
Irak'a, Filistin'den
Türkiye'ye dökülen kanýn
hesabýný sormak, Irak
halkýyla dayanýþmak için
toplandýklarýný söyleyen
Ödemiþ, "1 Eylül Dünya
Barýþ Günü'nde, barýþ
savunucularý, savaþ ve
iþgal karþýtlarý olarak;
dünyamýz ve ülkemiz için
barýþ talebini yükselti-
yoruz" dedi. 

Konuþmalarýn ardýndan
"George Bush teröristtir",
"Katil ABD Ortadoðu'dan
defol", "Ýncirlik üstü kap-
atýlsýn" sloganlarýyla
Odakule Ýþ Merkezi'ne
kadar yüründü.

ÝÝzzmmiirr
Ýzmir Kuresel BAK  1

Eylül'de sokaktaydý.  Barýþ
için insan zincirine 150
savaþ karþýtý katýldý.

Fuar Lozan Kapýsý gir-

iþinde basýn açýklamasýný
TMMOB ÝKK Ýl Sekreteri
Ferdan ÇÝFTÇÝ sundu. 

Katýlýmcýlar barýþ için
insan zinciri oluþturarak,

fuar içinde sloganlar ve
düdük sesleri içinde
yürüdü. Fuar ziyaretçileri
eyleme destek ve ilgi gös-
terdi.

SSaavvaaþþssýýzz  bbiirr  ddüünnyyaa  iissttiiyyoorruuzz!!

"Küresel
ýsýnma
Türkiye'yi
tehdit
etmiyor"

Çevre ve Orman
Bakaný Veysel Eroðlu
Afyonkarahisar'da yap-
týðý konuþmasýnda
Türkiye'nin ihtiyacýn-
dan 10 kat fazla suyu
bulunduðunu, tedbirler
alýýrsa Türkiye'de 2010
yýlýna kadar suyu
olmayan þehir veya
beldenin de kalmaya-
caðýný söyledi ve "Bana
göre, küresel ýsýnma
Türkiye'yi tehdit
etmiyor. Tedbirlerini
aldýktan sonra her
þeyin çözümü var"
dedi.

60. hükümet ekonomi pro-
gramýný açýkladý. AKP,
IMF'yle yola devam derken,
kendisine oy veren yüzde
47'nin taleplerini deðil, çok
uluslu þirketlerin çýkarlarýný
temel almaya devam edi-
yor. 

Tayyip Erdoðan'ýn açýk-
ladýðý 60. hükümetin
ekonomik programý
oldukça tanýdýk. 

Program IMF'ye ekono-
minin yönetimin verilmesi,
özelleþtirme, patronlara
vergi indirimi, küresel ser-
mayenin önündeki her
türlü engelin kaldýrýlmasý,
ekonominin piyasanýn dal-
galanmalarýna teslim edil-
erek kuralsýzlaþtýrýlmasý ve
ekonomik büyümenin yurt-

dýþýndan gelen sýcak paraya
endekslenmesinden ibaret.
AKP iktidarýnýn ilk döne-
minde bu programý hýzla
uyguladý.

AAKKPP''yyee  vveerriilleenn
ddeesstteeððiinn  aannllaammýý

1999 ve 2001 ekonomik
krizlerinin ardýndan iþbaþý-
na gelen AKP, sermayenin
çeþitli kesimlerini bu pro-
gram etrafýnda birleþtirdi. 

Kendisine verilen desteðe
dayanarak Türk kapitalist
sýnýfýnýn 20 yýlda gerçek-
leþtiremediðini 4 yýlda
gerçekleþtirdi. Önceki
hükümetlerin yarattýðý
istikrarsýzlýða tepki duyan,
ekonomik krizlerle yoksul-
laþan ve iþini kaybetme

tehlikesini yaþayan milyon-
larca çalýþan, AKP'den bek-
lentilerini sürdürdü.
Nitekim 22 Temmuz seçim-
lerinde yüzde 47'lik bir
kesim AKP'ye oy vererek
kendileri lehine yapýlacak
bir deðiþiklik beklentisiyle
AKP'ye yeniden þans tanýdý. 

Ancak 60. hükümetin açýk-
ladýðý ekonomik program
emekçi sýnýflarýn talep ve
beklentilerine yanýt vermi-
yor. Erdoðan, 2013 yýlýnda
kiþi baþýna düþen milli
gelirin 10 bin dolara
ulaþtýrýlmasýný amaçladýk-
larýný söylese de önerilen
ekonomik programda
çoðunluðun gelir düzeyinin
yükseltilmesi yönünde
hiçbir somut adým yok.

AKP, kendisine verilen
kitlesel desteði küresel ser-
mayenin programýnýn
iþlemesi için kullanmak
istese de kendi yaþam
koþullarýnda bir ilerleme-
den çok bir gerileme gören
emekçi sýnýflarýn açtýðý kre-
dinin bir sýnýrý var. 

Bu sýnýrý her an geçebile-
cek olan AKP bu durumda
karþýsýnda büyük bir
muhalefet bulabilir. 

AKP'yi oy veren yýðýnlar,
yeni-liberalizm tarafýndan
maðdur edildikçe bu destek
yerini mücadeleye býraka-
cak. 

O yüzden AKP’ye “dinci”
diye saldýrmayý býrakmak,
ekonomik politikalara
direnmek gerek.

Bugüne  kadar
iþler  nasýl
yürüdü?

2003 yýlýnda 8.8 mil-
yarlýk sýcak para hacmi,
2007 Temmuz ayý itibarýyla
95.9 milyar dolara yükseldi.
Ekonomideki büyümenin
sýrrý iþte burada. 

AKP yabancý sermayeyi
yüksek faizlerle çekti.
Türkiye'ye para yatýranlar,
baþka bir ülkede 10 yýlda
kazanacaklarýný 1 yýlda elde
ettiler. 

AKP hükümetinin ilk
döneminde cari açýk, yani
güncel ekonomik iþlem-
lerde toplam borcun ala-
caklardan daha fazla
olmasý sorunu büyüdü, bir
önceki döneme göre ikiye
katlandý. 

2002'den bu yana
iþbaþýnda olan AKP,
cumhuriyet tarihinin en
fazla iç borç alan hükümeti
oldu. Ýç borç stoku 2002'de
94.1 milyar dolardý. Bu
rakam 2007 Temmuz'unda
196,9 milyar dolara ulaþtý.

2002'ye kadar gerçek-
leþtirilen özelleþtirmelerden
elde edilen gelir 8 milyar
dolarken, AKP hükümeti
döneminde 21.3 milyar
dolarlýk özelleþtirme iþlemi
yapýldý. Mevcut kuru-
luþlarýn hisseleri þirketler
tarafýndan düþük fiyatla
satýn alýndý. 

Bütçe göstergelerindeki
iyileþme AKP tarafýndan
baþarý olarak ilan edildi.
Ancak bu iyileþme dolaylý
vergilerin yüzde 70 oranýna
çýkarýlmasý ve özelleþtirme
gelirlerine dayandý.

2002'de paylaþýlan gelir-
den faiz, rant ve kâr elde
edenlerin payý 53.5 iken bu
oran 2006'da 56.1'e çýktý.
Ücretlilerin payý yüzde
34,5'ten yüzde 34.4'e, tarým-
da çalýþanlarýn payý yüzde
12.1'den yüzde 9.5'e gerile-
di.

Ýþ bulma umudu
kalmayanlarýn sayýsý 5
milyonu aþtý.

AKP,  yüzde  47ye  þimdiden  ihanet  etti

IMF'yle yola devam!
Yalan habercilik

Sabah
Ermeni
düþmanlýðýný
körüklüyor

Sabah gazetesinin 3
Eylül günü çýkan baþ
haberi Ermenistan’da
yapýlan bir spor karþýlaþ-
masýnda Amerikadan
gelen takýmýn seyircileri
Türkiye’den giden takým
aleyhine kýþkýrttýðý ve
sonuç olarak da seyirci-
lerin Türkiye’den giden
Ermeni takýmýna
saldýrdýðýný yazýyordu.

Salý günü yayýnlanan
Radikal gazetesi ise
Sabah’ýn haberinin yan-
lýþ olduðunu,
Türkiye’den giden
Ermeni takýmýnýn
Ermenistan’da çok iyi
kabul gördüðünü
anlatýyor.

Radikal, Sabah’ýn
“saldýrdýlar” dediði
Amerikan Ermenileri ile
Türkiye’den giden
Ermenilerin kavga bir
yana birlikte yemek
yediklerini de anlatýyor.

Sabah bu yalan haberi
ile bir kez daha ýrkçýlýk
yapýyor ve halký
Ermenilere karþý
kýþkýrtýyor.

DSÝP’in
internet  sitesi

dsip.org.tr



sayý: 296 sosyalist iþçi 3

sosyalist  isci  

Devlet
adým atmak zorunda

Kürt halký barýþ istiyor. Savaþmak
istemiyor. Devlet ise bulduðu her fýrsatta
Kürtleri aþaðýlýyor, barýþ sürecini kesin-
tiye uðratýyor. 

Son olarak Genelkurmay DTP mil-
letvekillerine 30 Aðustos protokolünde
yer vermedi. Sorun burada 30
Aðustos'un ne anlama geldiði deðil, Kürt
milletvekillerine uygulanan ayrýmcýlýktýr.
Bunun bir ilk adým olduðu ve devletin
bulduðu her fýrsatta savaþý týrmandýrmak
isteyen uygulamalara devam edeceði çok
açýk. 

Kürt milletvekillerine, "Söyleyin
bakalým, PKK'ye terörist diyor musunuz
demiyor musunuz?" sorusu ise baþlý
baþlýna provoke edici bir sorudur. Bu
soruyu soranlar ve DTP milletvekil-
lerinden bu soruya yanýt bekleyenler,
boþuna beklerler. Çünkü DTP mil-
letvekillerinin cezai soruþturmaya maruz
kalmayý göze almadan bu soruya yanýt
vermeleri imkansýz.

Bugün savaþ kýþkýrtýcýlýðý deðil de barýþ
sürecine katký yapýlmak isteniyorsa soru-
lacak soru çok açýk: Devlet nerede hata
yapýyor? PKK'nin 1999 yýlýndan beri
önerdiði barýþ çaðrýsý neden görmezden
geliniyor?

Her iki sorunun yanýtý da çok açýk.
Genelkurmay, devletin geleneksel ve
köhnemiþ bürokrasisi ve tüm milliyetçi-
ler, Kürt sorununu bir terör sorununa
indirgiyorlar. Geliþmeleri, "Bir avuç
silahlý adamýn" yarattýðý etki olarak
görüyorlar. 

Kürt sorunu her þekilde tarif edilebilir,
ama kesinlikle bir terör sorunu olarak
tarif edilemez. Kürt sorunu, son seçim-
lerde yirmi milletvekilini meclise sokan
Kürt halkýnýn tercihinde net bir biçimde
açýða çýktýðý gibi, her þeyden önce siyasi
bir sorundur. Kürt halkýnýn barýþ
çaðrýlarýna verilmesi gereken ilk yanýt
siyasi olmak zorundadýr. 

Þimdi önümüzde çok önemli bir fýrsat
var. Meclisteki yirmi milletvekili, Kürt
sorununun siyasal çözümü için çok
önemli adýmdýr. Kürt halkýnýn sokaklar-
dan yükselen barýþ talebi ve siyasal öner-
ileri, artýk mecliste de yankýlanacak.

Burada Kürt sorununun çözümü için en
önemli hamle ise soldan gelmek zorun-
da. Bir yandan anayasa tartýþmalarýnda
bir yandan da her günkü eyleminde,
devleti, Kürt sorununun siyasal çözümü
için adým atmaya zorlamalý. Uzatýlan
barýþ elinin görmezden gelinmesine izin
vermemeli. 

Savaþa, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý
yaygýn kampanyalar yapmalý. Kürt mil-
letvekillerine yönelik her saldýrýyý sokak-
ta göðüslemeli.

DDooððaann  TTAARRKKAANN

1989 Bahar eylemlerinden bu yana
Türkiye’de iþçi sýnýfý hareketi esas
olarak kamu emekçilerinin mücadelesi
olarak sürdü.

Kamu emekçilerinin grevli, toplu
sözleþmeli sendika hakký için verdiði
mücadele büyük emekçi yýðýnlarý
harekete geçirdi. Ne var ki kamu
emekçileri hareketinin çeþitli
düzeylerdeki önderlikleri bu mücade-
leyi ilerletmeyi baþaramadý. Kamu
emekçilerinin muazzam mücadele
potansiyeli giderek eridi ve bitme nok-
tasýna geldi.

Hareketin önderliði kazanmak için tak-
tikler geliþtirmek yerine protesto etmeyi
tercih etti. Bir sendika gibi davranmak-
tan çok bir dernek gibi davranýldý.

Mücadele biçimleri sýnýrlandý.
Ankara’ya giderek ne istendiði pek de
belli olmayan gösteri yürüyüþleri yap-
maktan baþka bir mücadele biçimi kul-
lanýlmadý. Özellikle de iþyerlerinde
mücadeleler geliþtirilmedi.

Önce grevli toplu sözleþmeli sendika
hakký kazanýlmak istendi. Oysa hareket
o günlerde iþyerlerinde grev yaparak
toplu sözleþmeler yapmayý baþarabilir-
di. Zaten grev ve toplu sözleþlme
yapma hakký ancak böyle kazanýlabilir-
di. Önderlik ise iþyerlerindeki mücadele
potansiyelini genel grevler yapmaya
çalýþarak boþalttý. Bu genel grevlerin
Ankara yürüyüþleri gibi somut bir ta-
lepleri, hedefleri yoktu.

1997 Türkiye iþçi hareketinin son
büyük gösterisinin yaþandýðý yýl oldu.
Büyük Ýzmit depreminden hemen önce
Türk-Ýþ, DÝSK ve KESK meslek odalarýy-
la birlikte “mezarda emeklilik” yasasýna
karþý harekete geçmiþti. Ne var ki
deprem bu mücadeleyi kesintiye uðrattý.

Ancak sol sekterlik birleþik bir iþçi
mücadelesinin geliþememesinin önün-
deki asýl nedendi.

Sol sekterlik DÝSK, KESK, TMMOB ve
TTB’yi diðer emek örgütlerinden kopar-
mak için var gücüyle çalýþtý ve sonunda
zaten birleþik bir mücadeleden kaçýnan
Türk-Ýþ bu “dörtlü”den koparýldý.
Sekterler  iþçi hareketini bölmeyi
baþardýlar.

Ardýndan kamu çalýþanlarýna toplu
sözleþme ve grev hakkýný içermeyen bir
sendika hakký dayatýldý ve o güne kadar
mücadele yeteneklerini büyük ölçüde
harcamýþ olan KESK hemen hemen
hiçbir mücadele veremeden bu yeni
yasaya boyun eðdi.

Süreç bundan sonra kamu emekçileri
arasýnda KESK’in gerilemesi, Türk
Kamu Sen ve Memur Sen’in geliþmesi
biçiminde devam etti.

Ne yazýk ki KESK önderliði geçmiþten
doðru dersler çýkaramadýðý için de
önümüzdeki dönemde bu süreç güçle-
nerek devam edecek gibi görünüyor.
Sekterizm þimdilik iþçi hareketinin en
önemli kesiminde baþarýlý görünüyor.

Bütün bunlar Türkiye’de son yýllarda
bir iþçi-emekçi mücadelesinin olmadýðý-
nýn göstergeleri. Her iki-üç yýlda bir
bazý iþ kollarýnda grev kararlarý alýn-
makta, fakat son anda bu grevler

gerçekleþememekte ve uzlaþma saðlan-
maktadýr. Bunun temel nedeni iþçi
hareketinin kendi güvenmemesidir.
Grevin kapýya dayandýðý her iþkolunda
emekçiler ve sendikalarý kapýda
bekleyen iþsizler ordusundan ve
mücadelede yalnýz kalmaktan korkmak-
tadýr.

Bu süreç deðiþmedikçe de iþçi hareke-
tinin yeniden büyük bir sýçrama yap-
masý beklenemez.

1980 sonrasýnda da grevler serbest
býrakýldýðýnda greve çýkan her iþçi kesi-
minin yeniliþi iþçi sýnýfýnýn diðer kesim-
lerini mücadeleden uzak tutuyordu.
Ama bir yandan da tek tek iþyerlerinin
mücadelesi yerine genel bir mücadele
isteðini öne çýkarýyordu. Nitekim 1989
Bahar eylemleri iþte bu þekillenme üzer-
ine baþladý. 

O vakit de sermaye sýnýfýnýn imdadýna
Körfez savaþý yetiþmiþti.

Þimdi emek hareketinin öncelikle
yeniden kendisine güvenmeye baþla-
masý gerekiyor. Yeniden kazanabileceði-
ni ve yalnýz olmadýðýný görmesi gereki-
yor. Yeniden güç biriktirmesi ve sekter
anlayýþlara raðmen birleþik mücadeleye
baþlayabilecek hale gelmesi gerekiyor.

Bu koþullarýn oluþmasýna toplumsal
mücadelelerin katkýsý olabilir, olmak-
tadýr.

Örneðin, 1 Mart’ta Irak savaþýna
müdahale için önerilen tezkerenin red

edilmesi, savaþa karþý büyük bir
mücadele dalgasýnýn baþlamýþ olmasý,
son zamanlarda Ufuk Uras’ýn parlamen-
toya girmesi, Baskýn Oran kampan-
yasýnýn ülke çapýnda yarattýðý etki,
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý Hrant
Dink’in cenazesinin yýðýnsallýðý emekçi
saflarý olumlu etkileyen geliþmelerdir.
Ne var ki hareketin ileri fýrlamasý için
bunlar henüz yeterli kazanýmlar deðil.
Belli ki emekçilerin daha fazla kazanýma
ihtiyacý var.

Ýþte bu noktada emekçi yýðýnlar gün-
lük küçük kazanýmlara deðil genel
siyasete bakýyorlar. AKP’nin büyük
emekçi yýðýnlarýn desteðini alabil-
mesinin nedeni de bu.

Sol ise tam da bu noktada hata yapý-
yor. Baskýn Oran kampanyasý solun çok
çeþitli kanatlarý tarafýndan emek poli-
tikalarý savunmamakla eleþtiriliyor.
Öncelikle bu doðru deðil. Baskýn Oran
kampanyasý emeðin haklarýný en iyi
biçimde savundu, ancak kampanyanýn
ana vurgusu emek haklarý olmaktan çok
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý çýkýþ
oldu. Kampanya ayrýca bu çýkýþý emeðin
konumlanýþý ile de birleþtirdi.

Tam da bu nedenlerle Baskýn Oran
kampanyasý ülke çapýnda bir etki yarat-
tý. Bütün gözler herþeyden çok Baskýn
Oran kampanyasýna döndü. Sol sekter-
ler kampanyayý yalan yanlýþ iddialarla
eleþtirirken emekçiler kampanyaya
umutla baktýlar.

Binlerce gönüllü kampanyanýn etrafýn-
da örgütlendi. Bu gönüllüler bundan
sonra da mücadeleye devam etmekte
kararlý. Ve ülke çapýnda bakýlan hareket
gene Baskýn Oran kampanyasý.

Baskýn Oran kampanyasý baþýndan
itibaren Ufuk Uras kampanyasý ile bir-
likte anýldý. Ýki kampanya emekçiler
tarafýndan bir tek hareket olarak
görüldü. Ufuk Uras’ýn parlamentoya
girmesi ise bu iki kampanyanýn ortak
baþarýsý olarak görülmekte. Bütün
emekçiler, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe,
darbeye karþý olan herkes Ufuk Uras’ýn
parlamentoda, Baskýn Oran’a ait sloganý
hayata geçirerek ezberi bozmasýný bek-
lemekte.

Emek eksenli politika

Baskýn Oran kampanyasý
ülke çapýnda bir etki yarattý.
Bütün gözler herþeyden çok
Baskýn Oran kampanyasýna

döndü. Sol sekterler
kampanyayý yalan yanlýþ

iddialarla eleþtirirken
emekçiler kampanyaya

umutla baktýlar.
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Bush'a dikkat!

Ýran'a  saldýrmak
istiyor!

Bush Neocon ekibiyle birlikte sürpriz bir ziyaret
yaparak Irak'a gitti. Son haftalarda arka arkaya
yaptýðý açýklamalar Bush'un iyice köþeye sýkýþtýðýný
gösteriyor. 

Neoconlar yalvaryakar bir durumdalar. Bush, Sky
News televizyonuna yaptýðý açýklamada, Irak'ta
baþarýsýzlýða uðramanýn Orta Doðu'da kargaþaya
yol açacaðýný söyledi ve ardýndan ekledi:
''Koalisyondaki tüm ortaklarýmýza ihtiyacýmýz var.
Herkesin iç politika kaygýlarý olduðunu anlýyorum.
Ama Irak ve Afganistan'da yapacak daha çok iþimiz
var.''
(http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2007
/08/070831_iraq_bush.shtml)

Özellikle Ýngiltere'nin Irak iþgalinin baþýnda 18 bin
askerle yer alýrken, dört buçuk yýlda asker sayýsýný
5500'e indirmesi, ABD'yi Ortadoðu'da büyük bir
yalnýzlýða itiyor. Ýngiltere son olarak askerlerini
Basra'da sokaklardan çekti ve havaalanýndaki
üslerde tutmaya baþladý.

Ýngiltere'nin çekilen 5500 askerinin çok büyük bir
askeri önemi yok. Önemli olan Irak'ta 160 bin askeri
bulunan ABD'nin politik olarak yalnýzlaþmasý ve
Irak iþgalinin baþýndan beri ilan ettiði "Teröre karþý
koalisyon" iddiasýnýn tümüyle çökmeye baþlamasý.

Kuþkusuz savaþ karþýtý hareket, Tony Blair'in peþi-
ni býrakmadýðý ve sistematik bir biçimde Irak iþgali-
ni teþhir ettiði için Ýngiltere Blair baþbakanken
Irak'tan aþamalý çekilme planýný açýklamýþtý. Ne
ABD'de ne de Ýngiltere'de Irak iþgali meþru. Tersine
kamuoyunun büyük çoðunluðu savaþa karþý ve
Irak iþgalinin hedeflediðinin tam tersi sonuçlar
doðurduðunu düþünüyor.

Bu geliþmelere raðmen, yine de Bush'un Irak'tan
çekileceðini düþünmek için çok erken. Irak'taki
ABD fiyaskosunun neoconlarý daha az saldýrgan
yapacaðýný düþünmek de tümüyle yanlýþ olur.
Neoconlar ABD emperyalizminin yönetici grubu
olarak birkaç hedefe birden sahipti ve bu hedeflere
ulaþmadan Irak'tan çekilmeyi düþünmelerini bekle-
mek savaþ karþýtý hareketin en büyük hatasý olur.

Bu hedeflerden birincisi tüm enerjinin kontrolünü
ele geçirmek, ikincisi Ýsrail'in konumunu garanti
altýna almak ve üçüncüsü Ýran sorununu çözmekti.
Bu üç hedef ise tek bir ana hedefi saðlama alma
stratejisinin üzerinde yükseliyor. Bu, ABD'nin
21.yüzyýlý "Yeni bir Amerikan yüzyýlý" olarak garan-
ti altýna alma, küresel hegemonik güç konumunu
sarsýlmaz bir duruma getirme stratejisi. Bu strateji
varlýðýný sürdürüyor. 

Bu ABD'nin Irak'ta iþinin bitmediðini ve Ýran'a
yönelik saldýrý planlarýndan da asla vazgeçmediðini
gösteriyor. ABD askerleri geçtiðimiz hafta, Irak'ta
bir oteli basarak bir grup Ýranlýyý gözaltýna aldý.
Ýranlýlarýn Irak hükümetiyle resmi bir görüþme
yapan heyet olduklarý açýða çýkmasýna raðmen
Bush yaptýðý açýklamayla gözünün ne kadar dön-
müþ olduðunu gösterdi. Irak yetkililerine ''Irak'ta
canice eylemlere karýþan Ýranlýlarýn'' baský altýna
alýnmasý gerektiðini söyleyen Bush daha büyük bir
tehditte bulundu. Ýran'ýn çok büyük bir tehdit
olduðunu ve ABD'nin bu tehditle çok yakýn bir
zamanda yüzleþeceðini söyledi.

Savaþ karþýtý hareket Irak iþgaline aralýksýz bir
þekilde karþý çýkmayý sürdürmeli. Ayný zamanda
Ýran'a saldýrý olaslýðýna karþý da uyanýk olmalý.

Sivil Anayasa’d
AKP yeni bir anayasa

hazýrlýyor. Kimi iddialara
göre hazýrlanan taslak çok
yakýnda kamuoyuna
sunulacak. AKP kendi
taslaðýný “Sivil Anayasa”
olarak adlandýrýyor.

Solun önemli bir kesimi
henüz içeriðini bilmeden
AKP Anayasa taslaðýna
karþý tutum alýyor. Solun
baþlýca argümaný yeni
Anayasa önerisinin
Anayasa’dan Atatürkçü
ideolojiyi tasfiye etme
adýna aslýnda
cumhuriyetin temel
ilkelerini tasfiye edeceði
þeklinde. Ne yazýk ki bu
eleþtiri çok büyük ölçüde
CHP-MHP ve TSK iddi-
alarý ile çakýþýyor.

AKP’nin “Sivil Anayasa”

taslaðýný görmeden bu
konuda konuþmak yersiz.
Ama madem ki Anayasa
deðiþiyor, bizim, sosyalist-
lerin de Anayasa deðiþik-
liðinden ne beklediðimizi
anlatmamýz gerekiyor.

Her þeyden önce yeni
Anayasa aceleye getirilme-
meli. Yeterince tartýþýlmalý.

Ýkinci olarak sosyalistler
mümkün olduðunca basit,
kýsa bir dizi ilkede
anlaþarak bu tartýþma süre-
ci boyunca tartýþmalara
ortak bir biçimde müda-
hale etmeli.

Türkiye’de ilk kez
silahlarýn gölgesi olmadan
bir Anayasa hazýrlanacak
ve sosyalistler bu sürece
çok aktif olarak katýl-
malýdýr.

Bir yandan Anayasa’nýn
içeriðini belirlemek için
çalýþmalar yapýlmalý, diðer
yandan da topluma,
emekçilere en temel konu-
larda sol politikalar anlatýl-
malýdýr.

Bütün bunlar için geniþ
bir koalisyon kurulabilir.
Siyasi partilerden,
sendikalardan ve odalar-
dan, kitle örgütlerinden,
Baskýn Oran ve Ufuk Uras
seçim kampanyalarýndan
insanlarýn katýlacaðý, solu
temsil etme yeteneðine
sahip bir geniþ koalisyon
oluþturmak mümkün. Bu
koalisyon mutlaka parla-
mentodaki DTP grubunu
ve ÖDP milletvekili Ufuk
Uras’ý da kapsamalýdýr.
Koalisyonun önerilerini
parlamentoda dile getire-
cek olanlar bu milletvekil-
leri olacaktýr. Ancak, koa-
lisyon kendisini sadece bir
hukuk tartýþmasý, Anayasa
hazýrlýðý ve parlamenter
mücadele ile sýnýrlama-
malý, tam tersine sokakta,
emekçi yýðýnlar arasýnda
çalýþmalýdýr.

Sokak stantlarý, afiþler,
yaygýn bildiri daðýtýmý,
toplantýlar, yürüyüþ ve
mitinglerle bu kampanya
sürdürülmelidir.

Anayasa Kampanyasý
emekçilerin ve bu ülkenin
kimlikleri tanýnmayan,
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe
maruz kalan azýnlýklarýnýn
taleplerini dile getirmeli,
savunmalýdýr.

BBiirrggüünn gazetesinde
Mithat Sancar "güçleri bir-
leþtirmekten baþka çare
kalmýyor. 22 Temmuz
seçimleri öncesinde dene-
nen "ortak hareket" projesi,
çeþitli nedenlerle yeterince
baþarýlý olmuþ sayýlamasa
da, deðerli bir tecrübe ve
küçümsenmeyecek bir
dinamizm yarattý. Anayasa
tartýþmalarý, kaldýðýmýz
yerden, ama o zaman
geldiðimiz yere sýkýþ-

madan devam etmek için
önemli bir imkân ve fýrsat
sunuyor. Bunu en iyi þe-
kilde deðerlendirmek için,
özgürlükçü ve/veya
sosyalist, hangi sýfatla
tanýmlanýrsa tanýmlansýn,
sol güçlerin vakit kay-
betmeden bir araya
gelmeleri ve geniþ katýlýmlý
bir "anayasa koalisyonu"
oluþturmanýn yollarýný ara-
malarý gerekiyor.

“Siyasî partilerden
sendikalara; meslek örgüt-
leri, dernek ve vakýflardan
çeþitli inisiyatiflere ve
bireylere "ortak akýl"
üretme ve "özgün eylem
biçimleri" yaratma imkâný
sunacak böyle bir koalis-
yonun hareket noktasý ve
ortak paydasý, "özgürlükçü
ve eþitlikçi anayasa" talebi
olarak belirlenebilir.
Böylece, bir yandan,
yasakçý, baskýcý ve inkarcý
yönelimlere karþý
demokrasiye ve çoðun-
luða; diðer yandan, neoli-
beral yapýlandýrma prog-
ramlarýna karþý, emekçi-
lerin haklarýna yönelik
duyarlýlýðýn güvencesi
olarak algýlanacak bir
adres yaratýlabilir. Bu
çerçevede yürütülecek
kampanyalar için de,
mesela "toplumsal
anayasa" gibi bir parola
seçilebilir.

“Eðer oluþturulabilirse,
bu koalisyonun ilk hedefi,
"yeni anayasa"yý aceleye
getirecek her türlü giriþime
karþý çýkmak; dolayýsýyla
acil talebi de, toplumun
tüm kesimlerinin öneri ve
itirazlarýný dile getirebile-
cekleri kapsamlý ve özgür
bir tartýþma ortamýnýn
yaratýlmasý olmalýdýr.”
diyor.

Mithat Sancar’ýn önerisi
dikkate alýnmalý ve hýzla
hayata geçirilmelidir.

http://www.birgun.net/
bolum-73-yazar-151.html

“Özgürlükçü ve eþitlikçi bir

AAnnaayyaassaall
vvaattaannddaaþþllýýkk

Yeni bir Anayasa’da en öncelikli talep
“anayasal vatandaþlýk”týr. Yani, etnik
kimliðe dayanmayan, Anayasayý be-
nimseyenlerin vatandaþ olduðu bir
taným gerekir.

Bugüne kadarki Anayasalar vatan-
daþlýk tanýmýný Türklük üzerinden yap-
maktadýrlar. Türk olmayý üst kimlik
olarak savunmaktadýrlar ve baþka hiç
bir halkýn kimliðini tanýmamakta ve
hatta tanýnmasýný isteyenleri suçlamak-
tadýr.

Oysa Türkiye ‘de bir çok kimlik
yanyana yaþamaktadýr. Kendi dilleri,
kendi gelenekleri ve kültürleri ile
yanyana yaþayan bu halklarýn eþit ve
özgür ortaklýðý için vatandaþlýk tanýmý
etnik temelli olmamalýdýr.

“Anayasal Vatandaþlýk” ilkesi en çok
bu ülke nüfusunun çoðunluðunu oluþ-
turan Türkler arasýnda anlatýlmalýdýr.

Açýk ki böylesi bir talebe MHP ve
CHP’den çok aðýr bir saldýrý gelecektir.
Bölücülük bu saldýrýnýn en hafif suçla-
masý olacaktýr. Onlara karþý Anayasa’ya
ýrkçýlýðý suç sayan maddelerin konmasý
doðrultusunda bir kampanya ile cevap
verilmelidir.

IIrrkkççýýllýýkk
yyaassaakk  oollmmaallýý

YYeennii  AAnnaayyaassaa’’ddaa
AAnnaayyaassaall  VVaattaannddaaþþllýýkk
iillkkeessiinniinn  yyaannýý  ssýýrraa
ýýrrkkççýýllýýððýýnn  iinnssaannllýýkk  ddüüþþ-
mmaannllýýððýý  oolldduuððuu  vvee  bbuu
nneeddeennllee  yyaassaakk  oolldduuððuu
vvuurrgguullaannmmaallýýddýýrr..  

AAnnaayyaassaa  ttoopplluummaa
ssýýnnýýrrssýýzz  öözzggüürrllüükk
ttaannýýrrkkeenn  ýýrrkkççýýllýýððýý
yyaassaakkllaayyaarraakk  bbuu
““ssýýnnýýrrssýýzzllýýððýýnn””  ssýýnnýýrr-
llaarrýýnnýý  ççiizzmmeelliiddiirr..

MMiilliittaarriisstt  oollmmaayyaann  bbiirr  aannaayyaassaa

12 Eylül askeri darbesinin silahlarýnýn gölgesinde
hazýrlanan ve kabul ettirilen mevcut anayasa tepe-
den týrnaða militaristtir.

Milli Güvenlik Kurulu'nu anayasal bir kurum
olarak tanýyan yasalar deðiþtirilmelidir. MGK
laðvedilmelidir.

Genelkurmay, Savunma Bakanlýðý'na baðlan-
malýdýr. Orduyu meclis ve seçilmiþ tüm siyasal
kurumlar üzerinde tutan tüm maddeler anayasadan
çýkarýlmalýdýr.

Darbecilik anayasal bir suç olarak ilan edilmeli,
darbecilerin yargýlanmasýný engelleyen maddeler
anayasadan çýkarýlmalýdýr. 

Zorunlu askerlik kaldýrýlmalýdýr. Vicdani red
anayasal bir hak olarak tanýnmalýdýr.
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Anayasa ve yerel
seçimlerle iþe devam!

Þimdi ne yapacaðýz? Baskýn Oran seçim kampa-
nyasýnda yer alan herkes, bu soruyu tartýþmak için
22-23 Eylül haftasonu bir araya gelecek.

Kendi hesabýma, toplantýnýn seçim deðer-
lendirme kýsmýnýn kýsa olacaðýný umuyorum. Ýki
hafta gibi bir sürede aday belirleyip 51 gün gibi bir
süre boyunca sürdürülen kampanya, elbette, iste-
diðimiz kampanya olmayacaktý, özellikle
demokratik iþleyiþ açýsýndan zayýf kalacaktý. Çare
yoktu.

Önemli olan, aday çýkarmayý, bütün Türkiye'nin
umut dolu gözlerini üzerimize çekmeyi ve sýfýrdan
baþlayýp 30.000'den fazla oy almayý becermiþ
olmamýz. (Haftasonu Ankara'da Barýþ Meclisi'nde
konuþtuðum Diyarbakýr Baro Baþkaný Sezgin
Tanrýkulu, "Baskýn ve Ufuk kampanyalarýný ne
kadar büyük bir heyecanla izlediðimizi anlata-
mam" dedi).

Bir daha ne kampanyasý yaparsak yapalým, bir
dahaki seçimlere nasýl girersek girelim, en zor, en
beklenmedik, en acele koþullarda olmayacaktýr
herhalde. Dolayýsýyla, yapýlan hatalarý saatlerce
tartýþmak yerine, þimdi ne yapacaðýmýzý, nasýl
yapacaðýmýzý tartýþmak daha önemli bence.

Bu tartýþmayý önceden kýsýtlamamak gerek;
toplantýda çok yaratýcý somut öneriler çýkacaðýný
umuyorum. Ama þu ana kadar kulaðýma gelen iki
önerinin genel kabul görme olasýlýðý yüksek
gibime geliyor (baþka önerileri dýþlamamak kay-
dýyla elbet). Biri, yeni anayasa tartýþmalarýna
müdahale etmek, diðeri yerel seçimler için þimdi-
den kampanyaya baþlamak.

Anayasa meselesine bulaþmamak, Mithat
Sancar'ýn sözleriyle, "anayasa tartýþmalarýnýn
kaderini AKP'nin temsil ettiði liberal-muhafazakâr
çevre ile ekseninde CHP ve MHP'nin açýkça,
ordunun da doðrudan veya dolaylý bir þekilde yer
aldýðý milliyetçi-otoriter cephe arasýndaki çekiþm-
eye terk etmek sonucunu doðuracaktýr".

Dahasý, AKP'nin isteyeceði anayasanýn 1982
anayasasýndan daha kabul edilebilir olacaðýndan
kuþkum yok, ama CHP'den bu tarafa doðru solun
bazý kesimlerinin, sýrf öneri AKP'den geldiði için,
"Laiklik elden gidiyor" yaygaralarýna yeniden
baþlayacaðýna, azýnlýklara verilen her hak karþýsýn-
da "Vatan satýlýyor" çýðlýklarý atacaðýna emin ola-
biliriz. Bu tartýþmalara müdahil olmamak
düþünülemez. Bizim yapacaðýmýz, alternatif bir
anayasa üretmek deðil, önemli bulduðumuz alan
ve konulara müdahale etmek ve bu konularýn
tabanda, mahallelerde, sokaklarda, kahvelerde
tartýþýlmasýný saðlamak olacaktýr.

Yerel seçimler ise, Haziran ve Temmuz aylarýnda
yaptýðýmýz kampanyayý devam ettirmek, üstelik
bu kez tam istediðimiz gibi yapmak fýrsatýný veriy-
or bize. Seçimlere yaklaþýk 18 ay var. Bu süre
içinde, Baskýn Oran kampanyasýnýn seferber ettiði
kitleyi yansýtacak ve temsil edecek adaylarý belir-
lemek, tabandan ve demokratik bir þekilde seçmek
mümkün olacak; nerelerde aday olmanýn önemli
olduðunu, nerelerde kazanmanýn mümkün
olduðunu saptamak için vakit olacak; seçtiðimiz
yerlerde yerel sorunlarýn neler olduðunu sapta-
mak ve gündeme getirmek gerekecek ve, en önem-
lisi, bunlarý yaptýktan sonra aylar süren bir kampa-
nyaya atýlabileceðiz. Ýstanbul'da deðilse de, daha
küçük yerlerde belediye baþkanlarý, Ýstanbul ve
diðer büyük kentlerde de encümen üyeleri seçtirt-
mek, belki toplam bir milyon oy almak, Oran ve
Uras kampanyalarý kadar ses getirecek, bu yaz
ülke çapýnda yarattýðýmýz havayý geniþleterek
sürdürmemize olanak verecektir.

Ayrýca anayasa ve yerel seçim kampanyalarý,
somut hedefler için birlikte çalýþmaya devam
etmemizi, "Yeni bir sol nasýl olmalýdýr, biz ne ola-
caðýz?" tartýþmasýný yanyana, omuz omuza iþ
yaparken sürdürmemizi saðlayacaktýr.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

da ne istiyoruz
Türkiye de tüm yasal

yapý baský dönemlerinin
izlerini taþýr ve bu
nedenle özgürlüklere
bütünüyle kapalýdýr.

Düþünce özgür
deðildir. Düþünceyi
yasaklayan sayýsýz
anayasal madde ve
yasalar var.

Örgütlenme özgürlüðü
ise sadece lafta var.
Sendika kurmak ve toplu
sözleþme yapabilmek
sayýsýz kurala baðlýdýr.
Dernek kurmak için 40
takla atmak gerekir.

Siyasi parti kurulabilir
ama partinin tüm yapýsý
yasa tarafýndan tarif
edilmiþtir. Partiler,
dernekler çeþitli devlet
kurumlarýna düzenli
rapor ve hesap vermek
zorundadýr.

Siyasi partiler belli bir
örgütlenme düzeyine
ulaþmadan seçimlere
katýlamaz. Siyasi partiler
mutlaka bir genelbaþkan
veya belirli sayýda insan-
dan oluþan bir merkez
yönetimi seçmek zorun-
dadýr. Ýl ve ilçe örgütün-
den baþka örgüt yapýsý

olamaz.
Bütün bunlar örgütlen-

me özgürlüðü önündeki
sýnýrlardýr. Oysa isteyen
istediði örgütü kimseye

haber vermeden, hiçbir
devlet kurumuna baþvu-
ruda bulunmadan kura-
bilmeli ve istediði gibi
faaliyet yapabilmelidir.

Her düþünce kendisini
özgürce örgütleyebilme-
lidir.

Düþünce ve örgütlenme
özgürlüðünü tamam-
lþayan üçüncü bir özgür-
lük ise eylem özgür-
lüðüdür. Ýsteyen istediði
yerde eylem yapamazsa
düþünce özgürlüðünün
ve örgütlenmenin anlamý
kalmaz.

Türkiye’de eylem yapa-
bilmek için sayýsýz
bürokratik engeli aþmak
gerekir. Açýk havada
müzik de çalýnan bir
etkinlik yapmak ise
eylem yapmaktan bile
daha zordur!

Yeni anayasa tüm
topluma sýnýrsýz
düþünce, örgütlenme ve
eylem özgürlüðü taný-
madýr. Bu sýnýrsýz özgür-
lüklerin istisnasý bir ýrký
diðer ýrklardan üstün
tutan ýrkçý fikirler ve bu
ýrkçý fikirlerin örgütlen-
mesi ve eylemi olmalýdýr.

ir anayasa için koalisyon”

Sözde  deðil  gerçek
laiklik  istiyoruz!

Kemalistlerin kýskançlýkla savun-
duðu mevcut laiklik anlayýþý aslýn-
da laik deðil. Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý gibi bir kuruma sahip
olan, din görevlilerini bu kurum
aracýlýðýyla merkezi olarak atayan,
devlet ve din iþlerini birbirinden
ayýrýyoruz  derken Türk-Ýslam sen-
tezi soslu resmi din yorumunu
dayatan bu anlayýþ iflas etmiþtir.

Din dersleri zorunlu deðil,
seçmeli olmalýdýr. 

Diyanet kapatýlmalýdýr.
Ne sünnilik ne de Alevilik,

Türkiye vatandaþlarýný tanýmlayan
resmi bir din ve kimlik olma-
malýdýr.

Yeni anayasa devleti din ve birey
arasýndan çekilmelidir. Her dini
cemaat kendi ibadethanesini kur-
mak, yaþatmak, kendi din
görevlilerini seçmekte özgür
olmalýdýr. Ýnançlar üzerindeki
baskýlar son bulmalý, baþta örtünme
hakký olmak üzere inanç özgür-
lüðünün önü açýlmalýdýr.

EEmmeeððiinn  hhaakkllaarrýýnnýý
ssaavvuunnaann  bbiirr
aannaayyaassaa

TToopplluummuunn  ççooððuunn-
lluuððuunnuu  eemmeekkççiilleerr  oolluuþþ-
ttuurruuyyoorr..  EEmmeekkççiilleerriinn
tteemmeell  hhaakkkkýý  öörrggüüttlleennmmee
öözzggüürrllüüððüüddüürr..  ÖÖrrggüüttllüü
iiþþççii  ssýýnnýýffýý  ggeerriissiinnii
mmüüccaaddeellee  eeddeerreekk
kkaazzaannaaccaakkttýýrr..

BBuu  nneeddeennllee  eemmeekkççiilleerr
iiççiinn  yyeennii  bbiirr  aannaayyaassaaddaa
öörrggüüttlleennmmee  öözzggüürrllüü-
ððüünnüünn  ssýýnnýýrrssýýzz  oollmmaassýý  vvee
eemmeeððiinn  öörrggüüttlleennmmeessiinniinn
aannaayyaassaall  ggüüvveennccee  aallttýýnn-
ddaa  oollmmaassýý  eenn  öönneemmllii
ttaalleepplleerrddeenn  bbiirriissiiddiirr..

EEmmeekkççiilleerr  hheerr  ttüürrllüü
hhaakk  ttaalleepplleerriinnddee  eessaass
oollaarraakk  ssýýnnýýrrllýý  öörrggüüttlleenn-
mmee  vvee  aarrddýýnnddaann  ddaa
ssaayyýýssýýzz  yyaassaa  iillee  ssýýnnýýrr-
llaannddýýrrýýllmmýýþþ  eeyylleemm
hhaakkkkýýnnddaann  ddoollaayyýý  yyeenniikk
dduurruummddaaddýýrr..  GGrreevvee  ççýý-
kkaabbiillmmeekk  iiþþççiilleerr  iiççiinn
aaddeettaa  iimmkkaannssýýzzddýýrr..
BBüüttüünn  yyaassaall  iiþþlleemmlleerr
ttaammaammllaannssaa  bbiillee  ggrreevv
BBaakkaannllaarr  KKuurruulluu  kkaarraarrýý
iillee  eerrtteelleenneebbiillmmeekktteeddiirr..

BBuu  nneeddeennllee  bbüüttüünn
ççaallýýþþaannllaarr  iiççiinn  ggrreevv
hhaakkkkýý  aannaayyaassaall  bbiirr  hhaakk
hhaalliinnee  ggeellmmeelliiddiirr  vvee
hhýýzzllaa  yyaassaallaarrddaa  öörrggüütt-
lleennmmeenniinn  vvee  ggrreevv  hhaakk-
kkýýnnýýnn  öönnüünnddeekkii  eennggeell
oollaann  yyaassaallaarr  tteemmiizzlleenn-
mmeelliiddiirr..

Sýnýrsýz  örgütlenme,
düþünce  ve  eylem  özgürlüðü
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Köþe oligarþisi
Türk tipi köþe yazarlýðý

dünyanýn baþka hangi ülkesinde
var bilmiyorum, ama en azýndan
Batý ülkelerinde olmadýðýný
söyleyebilirim. Belki kimi Afrika
ve Asya ülkelerinin medyalarýnda
da bizdeki gibi köþe yazarlarý
mevcuttur ama, oralar pek de
örnek alýnacak yerler deðil. 

Türkiye'de gazeteler henüz kapi-
talist iþletmelere dönüþmeden
önce, yani patron-gazetecilerin
sahipliðinde çýkýp farklý alanlar-
dan baþka þirketlerle ayný holdin-
glerin bünyesinde yer almadýklarý
devirlerde, bugünkü köþe
yazarlarýna hiç de denk
düþmeyen fýkra yazarlarý mevcut-
tu. Fýkra yazmak ciddi bir iþti,
edebi düzyazý (nesir) türlerinden
biriydi. Türk basýnýnýn efsanevi
fýkra yazarlarý deyince akýllara
mesela Hüseyin Cahit Yalçýn,
Falih Rýfký Atay, Ahmet Emin
Yalman gibi üstadlar gelir.
Günümüzde o geleneði sürdüren
kim var diye düþününce aklýma
bir tek Çetin Altan geliyor.
Aslýnda Ýlhan Selçuk da var, ama
onun yazdýklarý pek berbat þeyler
maalesef. 

Zaman deðiþiyor tabii, "aah,
nerde o eski domatesler" muhab-
beti yapmanýn yeri burasý olmasa
gerek. Öte yandan, bugünün köþe
yazarý milletine kafayý takmamak-
ta da çok zorlanýyorum. Neden
mi? 

Her þeyden önce Türkiye'de
aslýnda çok fazla köþe yazarý
olduðunu söylemek isterim, ama
bu nicelik bolluðunun bir nitelik
patlamasýný beraberinde
getirmediði de aþikâr. Üstelik
sürekli ayný insanlar "köþe yazýy-
or" yýllardýr ve yýllardýr. Aklým
almýyor, her yýl yalnýzca iletiþim
fakültelerinden mezun olan kaç
bin genç var… Yazmaya eðilimi
olanlar elbette iletiþimcilerden de
ibaret deðil. Ama istifa etmiyorlar
diye baþarýsýz politikacýlara
Avrupaî Avrupaî kýzan köþe
yazarlarý da emeklilik nedir
bilmiyor. Bu ne görev aþký!
Aralarýnda haftada 6 gün yazan
var, yürüyen ansiklopedi olsan
can dayanmaz. 

Bu köþe yazarlarýmýzýn büyük
çoðunluðu Müesses Nizam'ýn ide-
olojik hegemonyasý altýndadýr
ayrýca (ulusalcýlýk, milliyetçilik,
vs.). Aralarýndaki az sayýda liber-
al/demokrat da aslýnda düzen
yanlýsýdýr ama yine de çoðunluk
tarafýndan "satýlmýþ, liboþ, vs."
olarak görülmekten kurtulamaz.
Düzen karþýtý, sosyalist köþe yaza-
rýysa ara ki bulasýn… Sorarým
size, bir Robert Fisk'in muadili var
mýdýr Türk medyasýnda? Michael
Moore'un muadili televizyoncu
da yoktur mesela. 

Ýyi yazmak Türkiye'de köþe
yazarý olmak için yetmez, ama
kötü yazýp da saltanat kayýðýna
binmek olasýdýr. Kimi zaman
"birinin birþeyi" olurlar, kimi
zaman da aþk-meþk, börtü-böcek
yazarlar. Hiçbir kalifikasyonu
olmayanlar her konunun
uzmanýdýr. Öngöremedikleri
seçim sonuçlarýný beðenmeyince
halka "bidon kafalý" derler.
Özeleþtiri mi, o da ne? 

Yerim tükendiði için burada
kesiyorum, sonra belki devam
ederiz…

MedyaManyak
BBuurraakk  CCOOPP

VVoollkkaann  AAKKYYIILLDDIIRRIIMM

Yeni sol, birilerini fena kýzdýrý-
yor. Türk solunun birbiriyle zýt
ve düþman kesimleri ayný koro-
da buluþuyor: Liberalsiniz, siz
örgütsüzlüðü savunuyorsunuz!
Antikapitalist kampanyalarda
mücadele eden aktivistler
"zibidilik" ve "sululuk"la itham
ediliyor.

Bu itirazlar yeni sayýlmaz. 1968
diye anýlan dönemde, dünya
devrimi için ayaða kalkan yeni
mücadeleci kuþakta benzer tep-
kiler almýþtý

MMaayyýýss  6688,,  FFrraannssaa
Dünya kapitalizmi 1960'larýn

sonunda derin bir siyasal ve
toplumsal krize girdi. Vietnam
Savaþý'nýn uluslararasý etkileri
ve savaþ karþýtý hareketin
doðuþu, tüm dünyada yeni
muhalefet akýmlarýnýn önünü
açtý. Gençler dünyayý
deðiþtirmek için öne çýktý.
Hareketin en güçlü olduðu yer
Fransa'ydý. 

10 Mayýs'ý 11'e baðlayan gece
Paris sokaklarýnda öðrenciler ve
çevik kuvvet arasýnda kanlý
çatýþmalar yaþandý. Binlerce
öðrencinin harekete katýlmasýný,
Fransa'daki bütün okullarda
boykot ve iþgal dalgasý izledi. 13
Mayýs'ta ülkenin en büyük iþçi
sendikasý CGT, 1 günlük grev ve
yürüyüþ çaðrýsý yaptý. Greve 10
milyon iþçi katýldý, bu mevcut
sendikalarýn üye sayýsýnýn üç
katý kadar iþçinin harekete
geçmesi demekti.  CGT, Fransýz
Komünist Partisi'nin (PCF) kon-
trolündeydi ve tüm
yönetici/temsilcileri PCF üyesi-
ydi. PCF ve CGT, 1 günlük grevle
iþçilerin tepkisini boþaltýp onlarý
yeniden iþe döndüreceðini
umuyordu. Ancak bir çok fab-
rikada iþçiler CGT'yi dinlemedi-
ler ve 'greve devam' dediler. 

Süresiz grev kararý fabrikalar-
da birer birer alýnýrken PCF'nin
yayýn organý Humanite, grev
hareketini yedinci sayfadan
küçük bir haberle aktararak
önemsizleþtirmeye çalýþýyordu.
Ancak takvim 20 Mayýs'ý göster-
diðinde Fransa çapýnda 10
milyondan fazla iþçi grevdeydi,
bu gerçek bir genel grevdi.

PPCCFF  hhaarreekkeettii  bbaassttýýrrýýrr,,
ggrreevvii  bböölleerr

Öðrenci hareketi ve grevci
iþçiler birleþmeye çalýþýyordu.
Ancak PCF buna karþýydý. Öðren-
cileri 'goþist' yani aþýrý sol fikir-
lere sahip olup harekete zarar
vermekle, 'provakatör' olmakla
suçluyordu. 

Öðrencilerle iþçilerin birleþme-
si Fransa'da bir devrim demekti.
Nitekim Fransa cumhurbaþkaný
ve sistemin simgesi olan Charles
de Gaule, 29 Mayýs'ta

Almanya'daki Fransýz
Garnizonu'na sýðýndý. Top orta-
daydý artýk: Bir yanda eski
düzenin devamýndan yana olan-
lar, diðer yanda grev komiteleri
kurup yeni bir dünya yaratmak
isteyenler. 

PCF düzen cephesinde yer aldý
ve CGT aracýlýðýyla grev hareke-
tini adým adým bastýrdý. 

PCF, stalinist bir parti olarak
kendi kontrolü dýþýnda geliþen
her harekete kuþkuyla baktý ve
hegemonya alanýnýn dýþýnda
harekete geçen yeni mücadeleci
kuþaðý bir sorun olarak gördü.
1968, dönemin yeni solunun sis-
teme karþý verdiði mücadeleyle
anýlýrken, PCF bu dönem boyun-
ca hareketi bastýrmak ve her
türlü yeni sol fikri boðmak  için
uðraþtý. 

Geliþmekte olan yeni hareketi,
yeni fikirleri, yeni sloganlarý ve
yeni eylem tarz- larýný varlýðý için

bir tehdit olarak gördü.
PCF sayesinde sadece Fransa

deðil Avrupa bir devrimin eþiðin-
den dönerken yeni-liberalizm
saldýrýsýný baþlatacaktý.

TTüürrkk  ssoolluu  ddaa
PPCCFF''yyii  iizzlliiyyoorr

Bugün yeni harekete ve yeni
sola saldýranlar PCF'nin yolunu
izliyor. Bizden, eylemlerimizden,
sloganlarýmýzdan, birleþtiricili-
ðimizden nefret ediyorlar.

Türk solu da PCF gibi kendi
denetimi dýþýnda bir hareket
istemiyor. Kendiliðinden geliþen
tüm hareketlere kuþkuyla baký-
yor. Alýþageldik bürokratik
merkeziyetçilik karþýsýnda taban
inisiyatifinin açýða çýkmasýndan
hiç hoþlanmýyor. PCF'nin Fransýz
devrimci öðrenci hareketine
olan nefreti, bu hareketin
bürokrasiye, hiyerarþiye, emir
komuta zincirine hayýr deme-

siyle körükleniyordu. Bugün de
savaþ karþýtý ve antikapitalist
hareketimiz bürokrasiye, hiyer-
arþiye açýkça karþý ve kendi
örgütlenmelerini geleneksel
örgütlenmelerden farklý kýlmaya
çalýþýyor. Bu onu büyütüyor,
geleneksel olansa eriyip gidiyor.
Ýþte bu yüzden kýzgýnlar.

Türk solu da PCF gibi mil-
liyetçi. "Baðýmsýzlýk", "yurtsev-
erlik" solda hakim deðerler.
PCF'de 1968 Mayýs'ýn da Fransýz
bayraðýnýn fabrikalara asýlmasý
çaðrýsý yapmýþtý. PCF toplantýlarý
Fransýz milli marþýyla açýlýyordu.
Ancak Fransa'daki yeni hareket
milliyetçi deðil, enternasyona-
listti. Paris bulvarlarýný iþgal
eden öðrenciler "Paris, Roma,
Berlin, Varþova, Budapeþte, Hep
Ayný Kavga!" sloganýný yük-
seltiyorlardý. Hem stalinizme
hem de piyasa kapitalizmine
karþý çýkan öðrenciler PCF'nin
hýþmýna uðradý. Günümüzün
antikapitalist hareketi de mil-
liyetçiliði reddediyor, 'evimiz
dünya' diyor. Ýþte bu yüzden
milliyetçi Türk solu bize saldýrý-
yor.

Türk solu da PCF gibi Stalin'in
geleneðini izlemeye devam
ediyor. Bu gelenek kitle
mücadelesi yerine azýnlýðýn
eylemini, kitlelerin yaratýcý
inisiyatifi yerine parti liderliðinin
komutlarýný, kitlelerin kendi ikti-
darý yerine partinin iktidarýný
savunuyor. Yeni sol özünde
reformist, yani düzenin
devamýndan yana olan bu fikir-
lere kulak asmýyor ve doðrudan
demokrasiyi savunuyor. Parti ya
da diðer örgütleri birer araç
olarak görüyor. Þefleri, yanýlmaz
merkez komiteleri, her türlü
ayrýcalýðý reddediyor. Ýþte bu
yüzden gerçek direniþ örgütleri
kuran bizler örgütsüzlüðü
savunmakla suçlanýyoruz.

Dün olduðu gibi bugün de iki
gelenek karþý karþýya: Yukarýdan
deðiþimi isteyenlerle aþaðýdan
deðiþimi savunanlar. 

PCF, 1968 yýlýnda Fransa'da
hakim sol güçtü. O dönem sta-s
linizm SSCB ve Doðu
Bloku'ndaki iktidarýnýn yansýra
KP'ler aracýlýðýyla hegemonik
sol akýmdý. Ancak artýk deðil.
Bizlere küfür ve iftirayla
saldýranlar bugün küçük ve etki-
siz bir azýnlýk. 

Ancak soru hala ortada. Bir
daha ki büyük toplumsal ve
siyasal krize 'ölü kuþaklarýn'
eski fikirleri mi yön verecek,
yeni ve devrimci fikirler mi? Biz
ikincisinden yanayýz. Bu yüzden
savaþa ve yeni-liberalizme karþý
direnen kampanyalar inþa
ederken, bir yandan da devrimci
partinin inþasýný savunuyoruz.
Stalinist PCF'nin yolunu deðil,
1968'de ayaklananlarýn
geleneðini takip ediyoruz.

1968,  Fransýz  Komünist  Partisi,  Türk  solu:

Ölü  kuþaklarýn  geleneði
yeniye  karþý

""AAccaayyiippttii..  MMaayyýýss  bbööyylleeyyddii,,  ssüürreekkllii
hhaavvaallaarrddaa  yyaaþþaammaakk  ggiibbii..  YYaaþþaamm  ggüüzzeellddii,,
hhaavvaallaarr  ttaattllýýyyddýý,,  eerrkkeekklleerr  yyaakkýýþþýýkkllýý,,  kkýýzzllaarr

hhaarriikkaayyddýý..  YYaappttýýððýýmmýýzz  hheerr  þþeeyy  hheemmeenn
ttaarriihhee  mmaalloolluuyyoorrdduu..  BBüüttüünn  hhiiyyeerraarrþþiilleerr
aanniiddeenn  yyookk  oollmmuuþþttuu..  ÖÖððrreennccii  hhaarreekkeettii
ddooððrruuddaann  ddee  GGaauullee''uu  tteehhddiitt  eeddiiyyoorrdduu..

SSoorrbboonnnnee''uu  eellee  ggeeççiirriirr,,  ggeeççiirrmmeezz,,
hhaarreekkeettiinn  bbuunnuunn  öötteessiinnee  yyaayyýýllmmaassýýnnddaa,,
iiþþççiilleerr  bbaaððllaannttýýllaarr  kkuurruullmmaassýýnnddaa  ýýssrraarr

eettmmiiþþttiikk..  HHeeddeeff  ddee  GGaauullee''üü  tteeppee  ttaakkllaakk
eettmmeekkttii..""  

Henri  Weber,  dönemin  öðrenci  temsilcisi
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AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
-Kapitalist toplumda tüm

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

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

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

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

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

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm
-Sosyalistler, bir ülkenin

iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketleri-
ni desteklerler.

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

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþe-

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

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

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

DSÝP’in
iinntteerrnneett  ssiitteessii

ddssiipp..oorrgg..ttrr
ziyaret ediniz

TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

Karþý festival Barýþarock
5. yýlýnda da onbinlerce
insaný, onlarca politik kam-
panyayý, müzisyeni,
sanatçýyý biraraya getirdi.
Bu sene en çok ilgi gören
alan konserler kadar atöl-
yeler ve söyleþiler oldu.
Atölyelerdeki baþarýnýn
temeli Barýþarock gönüllü-
lerinin özverisine ve yýl
boyunca düzenli örgütlen-
melerine dayanýyor.
Söyleþilerin içeriði ise
toplumun her kesiminden
insaný kapsayan, kampan-
yalarýn gündemini ve
çaðrýlarýný yansýtabilen bir
düzeydeydi.

GGeennççlleerr  iiççiinn  bbiirr
ççeekkiimm  mmeerrkkeezzii

Yýllardýr gösterdiði
büyümeyle Barýþarock
gençler için adeta bir
çekim merkezi. 

Politik bir eyleme ilk kez
Barýþarock'ta katýlan, ilk
deneyimlerini Barýþarock'ta
yaþayan binlerce genç
Barýþarock sayesinde
antikapitalist hareket
içinde kendisine yer bulu-
yor. 

Bu insanlar örgütlenme
konusunda çekinceleri
olan insanlar. 

Bir örgüt bünyesinde
bulunmaktan ziyade
"serbest" olarak hareketin
içinde yer alan insanlar.
Örgütsüzler; ama her savaþ
karþýtý, küresel ýsýnma
karþýtý eyleme katýlýyorlar. 

Ayrýca Hrant'ýn
cenazesinde birlikte
yürüdüðümüz, birlikte
Baskýn Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarýný ör-

gütlediðimiz genç insanlar
bunlar. 

Barýþarock'ý örgütleyen-
lerin yarýsý da bu gençler-
den oluþuyor. Örgüt üyesi
olmamayý apolitik olmakla
eþ tutan "solcu"lar
Barýþarock alanlarýna
giremedikleri gibi üstüne
üstlük Barýþarock'a çamur

atmaya çalýþýyorlar. 
Halbuki asýl mesele o

insanlarý kazanmak, onlarý
da hareketin içine kata-
bilmek.

Ýþte o zaman gerçek bir
sol, gerçek bir hareket inþa
edilebilir. Bunlarý düþüne-
meyen bir sol, bitmiþ bir
soldur.

BBaarrýýþþaarroocckk  kkeennddii
iiççiinnddee  ddee  ttaarrttýýþþýýyyoorr

Baskýlarýn olmadýðý,
özgür bir dünyayý talep
edenlerin buluþtuðu
Barýþarock alaný kendi
içinde de bir demokrasiye
sahip. 

Barýþarock binlerce

insanýn katýldýðý bir festi-
val. Bir sene boyunca her
hafta toplanarak örgütler-
nen Barýþarock toplumda
egemen olan fikirlerle bir
sene boyunca tartýþýyor,
öðreniyor, öðretiyor. Bir
sene boyunca bize doð-
duðumuz andan itibaren
öðretilen milliyetçilikle,
cinsiyetçilikle, militarizmle
hesaplaþýyoruz. Beraber
savaþ karþýtý eylemlere,
küresel ýsýnma eylemle-
rine, eþcinsel onur
yürüyüþlerine gidiyoruz,
ýrkçý cinayetleri protesto
ediyoruz. Beraber sadece
bir müzik festivali
örgütlemiyoruz, ayný
zamanda hareket içinde
beraber davranýyoruz,
hareketi birlikte inþa edi-
yoruz. 

Savaþa, ýrkçýlýða, mil-
liyetçiliðe, küresel ýsýn-
maya, cinsiyetçiliðekarþý
olan Barýþarock kendi
içinde de bunlarýn tartýþ-
masýný yaparak var oluyor.
Çünkü asýl beslendiði yer
de burasý.

AAnnttiikkaappiittaalliisstt
hhaarreekkeettiinn  ppaarrççaassýý

Geçtiðimiz sene Lübnan'a
asker gönderme tezkeresi-
ni savaþ karþýtlýðýyla gayet
iyi baðlayabilmiþti
Barýþarock. 

Bu sene susuzluk, Hrant
Dink cinayeti gibi somut
örnekleri festivalin
"derdi"ni oluþturan küresel
ýsýnma ve ýrkçýlýða baðla-
makta çok baþarýlý olamasa
da Barýþarock antikapitalist
hareketin büyük bir halka-
sýdýr ve hareket varlýðýný
sürdürdükçe Barýþarock da
var olacaktýr.

Barýþarock'ýn ardýndan

Uras  ve  Oran  da
Barýþarock'taydý

Küresel BAK'ýn tarafýndan
düzenlenen, aralarýnda
Ufuk Uras ile Baskýn Oran-
'ýn da olduðukonuþmacýla-
rýn "Küresel Barýþ Küresel
Adalet" söyleþisi yaklaþýk
bin kadar katýlýmcýyla
gerçekleþti. 

KEG'in "Küresel ýsýnma ve
su sorunu" ve "Yeni bir
hareket, yeni bir sol" forum-
larýnda katýlýmcýlar Kerem
Kabadayý, Avi Haligua ve
Þenol Karakaþ gibi aktivist-
leri dinleme ve tartýþma fýr-
satý yakaladýlar. KEG
forumlarýna 400 kiþi katýldý.

DurDe forumunda ise
konuþmacýlar Baskýn Oran
ile Roni Margulies idi. 250
kiþi bu forumu ilgiylr izledi
ve iyi bir tartýþma yaþandý.

Liseli SaKa forumunda
konuþmacýlar Kerem
Kabadayý ve SaKa aktivist-
leriydi. 

Gerek söyleþi konularýnýn
güncelliði, gerekse konuþ-
macýlarýn çok iyi olmasý
Barýþarock söyleþilerini bu
senenin en iyi etkinliklerin-
den birisi yapmaya yetti. 

Bu yýl Barýþarock eleþtiri
oklarýný üzerine çekti.

Medya, feministlerin
Yolgezer grubunun Refika
adlý parçasýna dönük
eleþtirilerini öne çýkardý.
Baþýndan itibaren
Barýþarock’ta yer alan,
Küresel BAK ve KEG kam-
panyalarýný destekleyen
Yolgezer’in sahne alma-
masý, alýrsa da bu þarkýyý
söylememesi talep edildi.

Barýþarock’ý apolitik ve
liberal bulan bütün sol
gruplar festivalimiz- deydi!

Liberal bir festivali
kýzýlaþtýrmaya çalýþan sek-
terler Barýþarock alanýnda
barýþarock Ýinisiyatifi’ne
hakaret etti.

Bulutsuzluk Özlemi, dar-
beci mitinglere katýldýðý
için konser sýrasýnda
protesto edildi. Yine
Barýþarock Ýnisiyatifi düþ-
man ilan edildi. Oysa
demokratik bir protestoyu
hiçbir þekilde engelleme
tutumu olmadýðý halde.

Bir de günlerce internet
sitelerini meþgul eden

tacizci tiyatrocu vakasý var.
Barýþarock Tiyatro sahnesi
tiyatrocular ile eþcinsel ve
feminist aktivistler arasýn-
da çýkan gerilim sonucu
kapatýldý. “Tiyatrocular”
Barýþarock Ýnisiyatifi’ne
tehditler savururken, femi-
nist ve eþcinsel aktivistler
tarafýndan cinsiyetçilikle
suçlandý.

Onbinlerce gencin
katýldýðý karþý festival bir
kaç yüz kiþinin kendi özel
gündemlerine kurban
edilemez. Barýþarock
Ýnisiyatifi olaylara
soðukkanlýlýkla yaklaþtý ve
tüm iddialarýn aksine
demokratik bir tutum aldý.
Tüm ifitiralara, tehditlere
ve haksýz eleþtirilere karþýn
yoluna devam edecek.

Onbinlerce gençle
tartýþýp, onlarý deðiþtirmek
ve kazanmak yerine geri-
lim yaratmak çözüm
deðildir. Barýþarock’u kara-
lama kampanyasýna neden
olan bir kaç yüz kiþi bunu
yapmadý, üç gün sadece
“tartýþtý.”

BBuu  ffeessttiivvaall  yyoollaa  ddeevvaamm  eeddeecceekk!!
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Google, internet kul-
lanan milyonlarýn ilk say-
fasý olduðu için
Google'ýn saðladýðý pek
çok veri, hem güvenilir
kabul ediliyor hem de
gerçekten öyle.
Google'ýn saðladýðý
Zeitgeist hizmeti de bu
güvenilir sayýlan
hizmetlerden. Ay ay, yýl
yýl, en çok aranan
kelimeleri sýralýyor. Ülke
bazýnda da bakma þan-
sýnýz var. 

Geçen gün iþte bu zeit-
geist listelerine
bakarken, Irak'ta MyPay
aramasýnýn fazla
olduðunu gördüm.
Bundan baþka, Irak'lý
sanatçýlar falan vardý list-
ede. Bir kelime daha
vardý: Irak. Iraklýlar, Irak'ý
arýyordu internette. Belki
de çoðu için cehennem
demek olan iþgal altýnda-
ki Irak unutuluyor mu,
ona bakmak istiyorlardý.
Ama benim taktýðým bun-
dan çok MyPay oldu.
Ýngilizce MyPay. Benim
ödemem demek. Ne
alaka ki? Bir alýþveriþ
ödeme sistemi falan olsa
bilirdim herhalde.
Nedense çok fazla
ilgilenmeden geçtim. 

Bir kaç gün sonra bu
listelere yeniden
bakarken, Afganistan'da
da ayný MyPay'ýn oldu-
ðunu farkedince anladým.
MyPay'ý ben de aradým
Google'da. Evet, MyPay
Amerikan ordusunun
esas olarak denizaþýrý
seferleri için faaliyet gös-
teren ödeme sistemi idi. 

Hani internet çaðýn-
dayýz, iletiþim devrimi,
binyýlýn buluþu falan
filan. Irak'ta,
Afganistan'da binlerce
asker var ama o ülkede
yaþayan milyonlardan
onlarca kat daha fazla
teknoloji kullanabiliyor-
lar. Halký özgürleþtirm-
eye giden Amerikan
askerlerinin ateþ arasýn-
daki esas derdi de
"ödemeleri".

Amerikan ordusunun
binlerce kilometre ötede
kitle katliamlarýna imza
attýðý ülkelere teknoloji
götürmüþ, iþgale devam
etmek için gerekli olan
kadarýný!

Çöp Sepeti
Ersin TEK

Küresel Eylem Grubu,
KEG, Ýstanbul'da yapýlan
son toplantýsýnda bir dizi
çok önemli eðilim belirledi.
8 Aralýk'ta Ankara'da
yapýlacak olan ve 8AA
olarak tanýtýlmaya
baþlanan mitingin çok etki-
li ve büyük olmasý için
bugünden Türkiye çapýnda
bir giriþim baþlatýlýyor. 

Ekim ayýnda kadar süre-
cek çalýþmalar birkaç ana
baþlýk etrafýnda yürütlecek.
Birincisi basýn üzerinde
etki kurmak için bir çalýþ-
ma grubu kuruldu. Bu
çalýþma grubu sýk sýk
hükümetin açýklamalarýný
teþhir edecek. Özellikle
küresel ýsýnmaya karþý
önerilen nükleer enerji
yalanlarýný açýða çýkarta-
cak. Mevcut duyarlýlýða
basýn aracýlýðýyla 8 Aralýk
Ankara mitingine katýlýma
dönüþtürmek için yoðun
bir duyuru yapacak.

Küresel ýsýnmaya karþý
çýkmayan kimse kalmadý.
Þimdi, küresel ýsýnmaya
karþý çýkmakla yetinmeyip,
bu belayý önce yavaþlat-
mak ve durdurmak için
kazanmayý hedefleyen
büyük bir mücadele dal-
gasý baþlatmak çok önemli.

8AA bu yüzden
hükümete adým attýrmak
zorunda olan bir kampan-
ya olarak örülmeye
çalýþýlacak. Bir yandan da
nükleer santral kurmayý
hedeflediði artýk yice açýða
çýkan AKP hükümetini
uyarmak ve bu eðilimden

vaz geçmesini saðlamak
kampanyanýn en önemli
hedeflerinden birisi olacak.

Ýlkokullarda, liselerde ve
üniversitelerde çok sayýda
toplantý yapmak, paneller,
forumlar, þenlikler
örgütleyerek, tüm
þehirlerde tüm kurumlarý
kazanarak büyük bir mit-
ing yapmak da KEG'in
öncelikli hedefi.

Yüzlerce kurumla hýzla
görüþüp Türkiye'de
bugüne kadar kurulan en
geniþ platformu kurarak
iklim deðiþimine karþý
"Baþka bir enerji
mümkün!" sloganýyla on
binlerce aktivistin Ankara
meydanlarýnda buluþmasý
saðlanacak.

Ýstanbul'da, Ýzmir'de ve
Ankara'da KEG toplantýlarý
iþ bölümlerinin yapýldýðý
aktivizm toplantýlarý olarak
düzenlenmeye baþladý. 8
Aralýk gününe kadar her
gün sokakta etkinlikler
örgütlenecek. Tüm
þehirlerde, tüm yerel kam-
panyalar için 8 Aralýk bir
platform haline gelecek.

Bu yaz Ankara'da
yaþanan su sorunu ve aþýrý
sýcaklar, küresel ýsýnmanýn
ertelenebilecek bir yaný
olmadýðýný gösterdi. 8
Aralýk bu sorunu ertelem-
eye tahamülleri olmayan-
larýn, bu sorunu çözmek
için tek gücün somut ta-
leplere sahip bir kitle
hareketi olduðunu düþü-
nenlerin kazanmak için
örgütlenen eylemi olacak.

 Kyoto imzalansýn
 Nükleer santral istemiyoruz

8 Aralýk'ta
Ankara'da!

Küresel  eyleme
GGýýddaaddaa  zzaammmmaa
kkaarrþþýýyyssaann  88AAAA!!

Ýklim deðiþikliði sonucu
gerçekleþen kuraklýk tarým-
sal üretime darbe vurdu.
Buðday'da yüzde 20,
karpuzda yüzde 24, doma-
teste yüzde 25 ve
ayçiçeðinde yüzde 17'lik
kayýp olduðu belirtiliyor.
Üretici ile tüketici fiyatlarý
arasýndaki fiyat farký, yaþ
sebze ve meyvede yüzde
240, kurutulmuþ ürünlerde
ise yüzde 266'ya çýkýyor.
Kuraklýk sonucu ürün
kaybý bahane edilerek fiyat-
lar daha da artýrýlabilir.

KKiirrllii  eenneerrjjiiyyee  kkaarrþþýý
88AAAA!!

AKP hükümeti enerji poli-
tikalarýný açýkladý. 60. hü-
kümet milyonlarca insanýn
yaþamýný hiçe sayarak
çokuluslu þirketlerin kârlarý
için kirli enerjiyi seçti. 

Yeni Termik Santraller
kuracaklar. Yataðan'daki
termik santral orada
yaþayanlarý ölüme sürükle-
di. Santralden saçýlan
kükürtdioksit neredeyse
çevredeki bitki örtüsü yok
olurken, kanser ve solu-
num yollarýna baðlý
hastalýklar sonucu ölüm
oraný hýzla arttý.  

Nükleer santralleri inþa
etmeye baþlanacak. Pahalý,
verimsiz ve ölümcül nük-
leer enerji seçeneði day-
atýlýyor. 

Enerjide özelleþtirmeye
devam. 

Baþka bir enerji mümkün!
Güneþ, rüzgar bize yeter!
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