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27’ler ve 12’ler
Yargý darbesi bütün hýzýyla
sürerken içinden geçtiðimiz
dönem 27 Mayýs 1960
darbesinin gerçekleþtiði
koþullara benzetiliyor. Onur
Öztürk, "ilk" darbeyi hazýr-
layan koþullarý inceliyor.
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Ýklim deðiþimini
durdurmak için
bu düzeni
yýkmak gerekir

Ýklim Deðiþimine Karþý
Küresel Kampanya’nýn kuru-
cularýndan ve aktivistlerinden
Jonathan Neale Sosyalist
Ýþçi’nin sorularýna cevap
verdi.

Sayfa: 9

Marksizmi
öðrenmek için
Can Irmak Özinanýr harekete
yeni katýlanlara Marksizmi öðren-
mek için bir dizi kitap öneriyor.

Sayfa: 10

Ýtalyan saðý
ýrkçýlaþýyor
Chris Bambery son seçimlerle bir-
likte iktidara gelen Ýtalyan saðýnýn
ýrkçýlaþmakta oýlduðunu anlatýyor

Sayfa: 5

3 yýldýr iklim deðiþimine karþý
sokakta mücadele eden eden
Küresel Eylem Grubu’nun
Kyoto Anlaþmasý’nýn imzalan-
masý talebi hükümet tarafýndan
sonunda kabul edildi. 

Dünya’da Kyoto Anlaþmasý’ný
imzalamamýþ son 3-5 ülkeden
birisi olan Türkiye, hükümetin
son açýklamasý ile anlaþmayý
imzalayacaðýný ilan etti. Þimdi
meclis anlaþmayý onaylayacak
ve hükümete imzalama yetkisi
verecek.

Hükümetin Kyoto
Anlaþmasýný imzalama kararý
aþaðýdan mücadelenin bir
zaferi. Ýklim deðiþimine ve
nükleer enerjiye karþý mücadele
eden aktivistler 3 yýldýr sokak-
larda, okullarda, sendikalarda,
iþyerlerinde küresel ýsýnmanýn
nedenlerini anlatýyor ve Türk
hükümetinden de Kyoto
Anlaþmasýný imzalamasýný
istiyordu. Bu kampanyanýn
örgütü Küresel Eylem Grubu
þimdi Kyoto Anlaþmasý’nýn ne
ölçüde hayata geçirildiðini
kontrol ederek kampanyasýna
devam edecek.

Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý

Hükümet
Kyoto’yu
imzalýyor

Kyoto Anlaþmasý mecliste imzalandýðý gün

Ýstanbul’da, Ankara’da, Ýzmir’de sokaktayýz
Ayrýntýlý bilgi için: (0555) 863 16 36 - (0535) 497 53 12

28 Nisan 2007-KKadýköy, 10 bin kiþi Kyoto’yu Ýmzala diye yürümüþtü
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Acerer
Döküm grevi
159. gününde

Gebze'de bulunan
Acerer Döküm
Fabrikasý'nda 159
gündür devam eden
grevin ardýndan DÝSK'e
baðlý Birleþik Metal-Ýþ
Sendikasý ve ona üye
iþçiler yürüyüþ gerçek-
leþtirdiler. Yürüyüþe
direniþteki Yýldýray
Arçelik iþçileri ve bir çok
iþ yerinden iþçi de
katýlarak destek verdi.
Fabrika önüne kadar
devam eden yürüyüþ
sonrasý, basýn açýklamasý
yapýldý. Gebze Þube tem-
silcisi Erdoðan Özer þun-
larý söyledi: 

"Gelinen bu noktada
hala bir mutabakatýn ve
anlaþma þartlarýnýn
yaratýcýlýðýna olan
inancýmýzý kaybetmem-
eye çalýþýyoruz. Buradan
iþverene çaðrýmýz yaptýðý
bu etik olmayan çalýþ-
malarýný terk etmesi,
yaklaþýmlarýmýza olumlu
cevap vermesi ve bu
sürecin noktalanmasý
için adým atmasýdýr. Bu
konuda atýlacak adýmlara
olumlu yaklaþýmlarýmýz
her zaman olduðu gibi
yine devam edecektir."

Praktiker
iþçileri
mücadeleye
devam

Avrupa'da sekiz
ülkede 340 maðazasý ve
21 bin çalýþaný olan
Praktiker'de iþçilerin
sendikalaþma çabalarý-
na karþýn iþverenin
baskýlarý giderek
yoðunlaþýyor. Sekiz
maðaza ve 900 iþçiyle
faaliyet yürüten
Praktiker'de sendikalý
iþçiler sürgüne yol-
lanýyor, istifa baskýsý
yaþýyor ve iþten atýlýy-
orlar. Türk-iþ'e baðlý
Koop-Ýþ sendikasý
baskýlara raðmen
sendikal faaliyetin
devam edeceðini
söylüyorlar.
Praktiker'in Avrupa'da
çalýþan 21 bin iþçisi
mücadele sonucu
sendika hakkýný elde
etmiþ durumda. Þimdi
sýrada Türkiye'de ki
iþçilerin sendikalaþma
mücadelesini kazan-
masý var.

Profilo iþçisi
hakkýný
istiyor

Türk Metal'e baðlý
Çerkezköy Profilo
Fabrikasý'ndan iþten
atýlan 700 iþçi, firmanýn
Ýstanbul merkezi önünde
tekrar protesto gösterisi
yaptý. Ýþten atýlan iþçi-
lerin 250'sinin haklarýnýn
ödenmediðini söyleyen
sendika yetkilileri 150
iþçinin daha iþten atýla-
caklarýný öðrendiklerini
söyleyerek "Sadaka verir
gibi, canlarý istedikleri
zaman yaptýklarý yüzde
5'lik, yüzde 7'lik, yüzde
8'lik ödemelerle iþçinin
alacaklarý çarçur
edilmektedir" diyerek
protestolarýný sürdüre-
ceklerini ifade ettiler.

4000 lastik
iþçisi grevde

Lastik iþ kolunda
sendikayla, lastik iþv-
erenlerinin toplu
sözleþme
görüþmelerinde anlaþa-
mamasý sonucu
Goodyear, Pirelli ve
Brisa fabrikalarýnda 4
bin iþçi greve gitme
kararý aldý. Ýþverenin
enflasyon oranýnda zam
dayatmasý üzerine iþçil-
er daha insanca ücret
talebiyle greve gittiler.
Patronlarýn iþçilik
maliyetinin yüksek
olduðu gerekçesiyle
sürekli iþçi haklarýna
dönük saldýrýlar gerçek-
leþtirmesi de grevi
tetikleyen nedenlerden
biri.

Greve çýkan Lastik-Ýþ'e
baðlý iþçiler üzerinde
þimdiden patronlar
yoðun baský uygulayýp
bildik tehditlerini
savurmaya baþladýlar.
Ama 1990 ve 2000 yýl-
larýndaki greve katýlmýþ
deneyimli iþçilerin de
aralarýnda olduðu iþçil-
er kendilerine yeterince
güvenliler.

Birlik duygusunun hiç
olmadýðý kadar yüksek
olduðu grev sürecinde
iþçiler mutlaka
kazanacaklarýný ifade
ediyorlar. Ýþçilerin tale-
pleri var olan haklara
iþverenin dokunma-
masý ve 1 Ocak
2008'den geçerli olmak
üzere ilk 6 ay yüzde 12,
ikinci 6 ay enflasyon
oranýnda ve ikinci yýl
ise 6 aylýk dilimler
halinde enflasyon artý 1
puan ücret artýþý.
Birinci haftasýna giren
grevde iþçiler çok kýsa
sürede taleplerini kabul
ettireceklerinden
eminler.

Toplu konut inþaatlarýnda kötü kokular
Baþbakanlýða baðlý Toplu

Konut Ýdaresi (TOKÝ),
hemen her yerde inþaat
yapýyor. Bu inþaatlarýn
açýlýþýný devlet büyük gös-
teriþlerle açýyor. Söylenen
dar gelirli olan milyonlar-
ca insanýn konuta kavuþ-
turulacaðý. Bu konutlar
kurayla daðýtýlýyor. Þanslý
olan küçük bir azýnlýk
kura sonucu konut edin-
me hakký elde ediyor.
Yoksullar biriktirdikleri
birkaç kuruþu borçla
tamamlayýp konut edini-
yor. Süreç asýl bundan
sonra baþlýyor. 

Gerçekte evin sahibi
bankalar. Büyük bir kredi
borcuna batýrýlan yok-

sullardan ara büyük
ödemeler de dahil bor-
cunu zamanýnda vermesi
isteniyor. Þu an kokusu
tam olarak ortaya çýkmasa
da yakýnda konut kredisi
borcundan batan binlerce
on binlerce yoksul ortaya
çýkacak. TOKÝ bu süreçte
birilerini konut sahibi
yapacak ama yoksullarý
deðil. Binlerce konutun
sahibi bankalar ve onun
patronlarý olacak.

200 iþçi iþ býraktý
Þimdiden böyle

geliþmeler yaþanmaya
baþladý. Bu evlerin
yapýmýnda baþka bir dram
daha yatýyor. Bu evleri

her türlü sosyal güvence-
den yoksun binlerce
inþaat iþçisi üretiyor. Bu
iþçilere sendika hakký ver-
mek bir yana tehlikeli ve
aðýr koþullarda çalýþma
zorunluluðu getiriliyor.
TOKÝ konutlar taþeron fir-
malar aracýlýðýyla yapýyor.
Taþeron firmalar hiçbir
iþçiyi saðlýk ve sosyal
güvenlik þemsiyesi altýna
almýyor. Hiçbir þekilde
iþçilere sigorta yapmýyor.
Örneðin Ýzmir'de
TOKÝ'nin yaptýrdýðý
inþaatlarda çalýþan iþçiler
tam 6 aydýr ücretlerini
alamýyorlar. Bu nedenle
200 iþçi geçtiðimiz gün-
lerde iþ býraktýlar. Ve

mücadeleyi sürdürecek-
lerini söylediler. Ýþ býrak-
ma eylemine katýlan iþçi
Hasan Yiðit'in söyledikleri
durumu gayet iyi anlatýy-
or. "Herkesi ev sahibi
yapacaklarýný söylüyorlar
ancak, biz iþçilerin evini
barkýný düþünmüyorlar.
Yakýnda çocuklarýmýz
açlýktan sokaklara düþe-
cek. Oðlum geçen ay
inþaattan düþtü þimdi has-
tanede yatýyor. Halen
yoðun bakýmdadýr.
Olmayan parayla saðlýk
giderlerimizi nasýl
karþýlayacaðýz. Eðer
paramýzý vermezlerse bu
inþaatlarý yaptýðýmýz gibi
yýkmasýný da biliriz."

CHP Genel Sekreteri
Önder Sav'ýn makamýnda
bir valiyle yaptýðý görüþ-
menin içeriðinin bir gazete
tarafýndan yayýnlanmasý
geçtiðimiz haftaya
damgasýný vuran olaylar-
dan biri oldu. Gizli bir
görüþmenin gazetelere
geçmesi sonrasý CHP
Genel Baþkaný Deniz
Baykal grup toplantýsýnda
yaptýðý konuþmada ana
muhalefet partisinin
hükümetçe dinlendiðini
öne sürerek, büyük bir
taarruz baþlattý.

Taarruz baþlýyor
Ertesi gün neredeyse tüm

gazetelerde, "AKP'nin
derin devleti izliyor, din-
leme depremi, Nixson'ý
baþkanlýktan düþüren
watergate skandalýnýn ben-
zeri" gibi ifadelerle dinlem-
eye iliþkin bir kampanya
baþlatýldý. Öyle ki CHP
bulunmaz bir fýrsat
yakalamýþ gibi hükümetin
bu sorumluluðu taþýya-
mayacaðýný iddia ederek
istifasýný istedi.

Dað fare doðurdu
Konu özgürlükler,

demokrasi gibi konular
olunca derin devletçi profi-
line sýðýnan CHP kendine
dokunulduðunu
düþündüðü bir alanda
baþlangýçta iyi yaygara
kopardý. Ama dinlemenin

nasýl gerçekleþtiðinin
ortaya çýkmasý durumu
tam bir fiyaskoya
dönüþtürdü. Þimdilik
ortaya çýkan gerçek, genel
sekreterin bir gazetecinin
aramasý sonucu cep telefo-
nunu açýk býraktýðý ve söz
konusu gazetecinin de
görüþmeyi rahatlýkla kayýt
altýna aldýðý. 

Her bulduðu fýrsatta yük-
sek gerilim politikasý
izleyen CHP bu geliþmeyle

bir kez daha toplum
nezdindeki inandýrýcýlýðýna
darbe indirdi. AKP'nin
neo-liberal saldýrýlarýna
karþýn emekçinin talepleri-
ni deðil de, derin devletin
ayrýcalýklarýnýn savunucu-
luðunu yapan CHP zaten
uzun zamandýr toplumla
baðlarýný koparmýþ durum-
da.

Vekil ya da sýradan bir
insan kim olursa olsun,
dinlenememeli ve takip

edilmemeli. Ama bu
ülkede aydýnlar, yazarlar,
sýradan insanlar yýllardýr
dinleniyor ve bu tür din-
lemelerin hukuksal deðeri
bulunmamasýna raðmen
mahkemelerde
süründürülüp yargýlanýy-
or.

Devlet kendi tetikçilerini
de dinliyor. Örneðin Hrant
Dink'in katillerini sürekli
dinleyen ve cinayetin
iþleneceðini öðrene
emniyet kýlýný bile kýpýr-
datmýyor. Bu ülkede
özgürlük isteyenlere
sadece devlet ceza veriyor.
Devlet bütün örgütlenme,
takip altýna alma ve din-
leme prosedürünü bu
anlayýþ üzerine kurmuþ
vaziyette.

Mutlaka yeni bir sol
Sayýsýz yargýsýz infazda

devletin bu anlayýþý
sayesinde gerçekleþtirildi.
CHP normal sosyal
demokrat bir partinin yap-
masý gereken gibi bunlarla
uðraþacaðýna özgürlüklerle
uðraþýyor.

CHP'nin yüksek gerilim
politikasýndan artýk tra-
jikomik sonuçlar ortaya
çýkmaya baþladý. Geniþ
yýðýnlara dönük ekonomik
ve siyasi saldýrýlarý
karþýlayacak yeni bir solun
inþasý bu nedenle giderek
önemli hale geliyor. 

Bir CHP fiyaskosu daha

Önder Sav, telefonun
yanlýþ tuþuna basýp gafil
avlansa da telekulak tartýþ-
masý bir baþka korkunç
gerçeði ortaya çýkardý.
Polis ve jandarma,
mahkeme kararýyla
Türkiye’de tüm telefon
görüþmelerini, sms ve e-
mail trafiðini 16 boyunca
izlemiþ. Gerekçe “yasadýþý
örgütlerin provokasyon-
larýný önlemek.” 

Bu kararla Türkiye’deki
tüm telefon ve e-mail kul-
lancýlarýnýn potansiyel
terörist olarak deðer-
lendirildiði açýða çýktý.

Yýllardýr telefon hatlarýn-
dan gelen her sesi dinlen-

me belirtisi saymaya
alýþmýþ toplum için bu
sýradan bir olay. Kiþinin
bireysel haberleþme ve özel
hayat hakký sürekli çið-
neniyor.

Ancak durumdan vazife
çýkartanlar da var.
Demokratik hak ve özgür-
lüklerde hiç de samimi
olmayanlar þimdi
demokrasi adýna
hükümete saldýrýyor.
Toplum dinlendiðini
tartýþa dursun, onlar din-
lenmeyi ortadan kaldýrmak
yerine darbe koþullarý
yaratarak hak ve özgürlük-
lerin kalýcý olarak ezilmesi-
ni hazýrlýyor.

KKKA
yayýlýyor

Kongo Kýrým Kanamalý
Ateþi'nden ölümler
devam ediyor. Yaz
baþlangýcýnda
Türkiye'nin bir çok böl-
gesinde kene ýsýrmasý
sonucu binlerce insan
hastaneye baþvurdu.
Saðlýk Bakanlýðý çok
sayýda virüs bulaþan
ýsýrma vakasý haberleri
sonucu açýklama yaptý.
Bugüne kadar 168 kiþiye
KKKA teþhisi konul-
duðunu, 13'ünün hay-
atýný kaybettiðini söyle-
di. Küresel ýsýnma
nedeniyle bir tehlike
haline gelen KKKA ve
özelleþtirilen saðlýk siste-
mi çifte bela demek.

Herkesi dinlediler
Milli Takým Teknik

Direktörü sýfatýyla ayda
120 milyar YTL haksýz
maaþýyla tartýþýlan Fatih
Terim, futbolu býraktý
Orhan Pamuk’a saldýrdý.

ATV’de canlý yayýnda
konuþan Terim, eleþtiri
oklarýndan kurtulmak için
futbolu bi kenara býrakýp
milliyetçiliðe yattý. Terim
þöyle konuþtu: “Orhan
Pamuk yaklaþýk 2,5 saatlik
bir röportaj yaptý ve bu
röportajýn belki bir cüm-
lesinde þöyle bir laf etti;
"Fatih Terim'in milliyetçil-
iði beni rahatsýz ediyor.
Buradan ben de kendisi
için þunu söylemek istiyo-

rum: Orhan Pamuk, yeter-
siz milliyetçi bana göre." 

Orhan Pamuk milliyetçil-
iði reddeden ve buna karþý
mücadele eden evrensel bir
yazar. Öte yandan
Terim’in milliyetçiliðinin
Susurluk renginde olduðu
biliniyor. Þimdi hakkýnda
yeniden soruþturma
baþlatýlan Susurluk sanýðý
Mehmet Aðar’ýn yakýn
arkadaþý olan Terim,
Türkiye’de milliyetçiliðin
yükseltilmesine doðrudan
katkýda bulunanlarýn
baþýnda geliyor. Millet fer-
yatlarý ortalýðý kapladýkça
Terim’in iþindeki baþarýsý-
zlýðý kolayca gizleniyor

Fatih Terim’den þoven nutuklar
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Kyoto Anlaþmasý

Sonunda imzalýyorlar
Türkiye’de küresel iklim deðiþimine karþý

mücadele sokakta sürdü. Küresel Eylem
Grubu’nun DSÝP, Türkiye Yeþilleri ve
Greenpeace’in desteði ile sürdürdüðü kam-
panya Ýstanbul’da 4, Ýzmir’de iki ve
Ankara’da 1 gösteri ve okullarda, sendikalar-
da, mahallelerde yüzlerce toplantý düzenledi.
Bütün bu gösteri ve toplantýlarda Türkiye’nin
Kyoto’yu imzalamasý temel talepti.

Sonunda hükümet Kyoto’yu imzalamaya
karar verdiðini açýkladý. Hükümet sözcüsüne
göre Kyoto Anlaþmasý’na imza atma sorunu
yakýnda meclise gelecek. 

Bazý milliyetçiler ve aklý evveller Kyoto’nun
imzalanmasýna karþý çýktý. Kyoto’yu
emperyalist bir oyun olarak sunmaya
çalýþtýlar.

Oysa birçok ülkede Kyoto mücadele ile
kabul ettirildi. Avustralya bunlardan biri ve
þimdi bu ülkelere Türkiye’de eklendi.

Kyoto Anlaþmasý’nýn imzalanmasýnýn en
önemli yaný bu anlaþmayý imzalamakla küre-
sel iklim deðiþiminin insan yapýsý olduðu
kabul edilmekte ve dolayýsýyla önlem alma
sorumluluðu da kabul edilmekte.

KEG þimdi Kyoto’nun uygulanmasýný de-
netleyecek ve iklim deðiþimine karþý yeni ta-
leplerle mücadeleyi gene sokakta sürdürecek.

DSÝP üyeleri, Küresel Eylem Grubu aktivist-
leri somut bir kazanýma imza attýlar. Bu mü-
cadele bundan sonra sürdürülecek mücade-
lelere örnek olacak. Sosyalist Ýþçi KEG’in
kampanyalarýna katýlmýþ herkesi kutlar.

Lambda

Eþcinseller
örgütlenecek!

Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve
transseksüellerin Ýstanbul’daki örgütü
Lambdaistanbul mahkeme tarafýndan kap-
atýldý. Bu olaðanüstü ayrýmcý mahkeme
kararý bozulmadýðý takdirde Türkiye imzala-
dýðý bütün uluslararasý anlaþmalara ters
düþmüþ olacak.

Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve
transseksüellerin örgütlenme süreçlerinde
bugüne kadar sayýsýz engel çýktý. Saldýrýya
uðradýlar, mahkemelerle uðraþtýlar. Daima
sokakta mücadele edildi.

Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve
transseksüellerin örgütlenmesi sadece onlarý
deðil cinsel eðilimleri farklý olanlarý da
ilgilendirmektedir çünkü genel olarak
örgütlenme hakkýna saldýrýdýr.

Bu nedenle 7 Haziran, Cumartesi
Saat: 13.00’de Taksim Tramvay Duraðý’nda
yapýlacak Lambda basýn açýklamasýna katýl-
mak çok önemli.

Ayrýca bu sene ki Onur Haftasý’da büyük
önem kazanýyor. Sosyalist Ýþçi Lezbiyen, gey,
biseksüel, travesti ve transseksüellerin
örgütlenme haklarýný bütünüyle destekliyor.

Ýncirlik kapatýlsýn

Amerikan üssü
istemiyoruz

Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu 14
Haziran günü Adana’ya, Ýncirlik Üssü kap-
atýlsýn demeye gidiyor. Sosyalist Ýþçi’de
bütün taraftarlarý ile orada olacak.

301 kere hayýr
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe’nin baþlat-

týðý 301’e Hayýr kampanyasý sürüyor. 301 ve
benzeri tüm ýrkçý ve milliyetçi maddeler
yasalardan temizlenene kadar sürecek olan
bu kampanyanýn son adýmý 7 Haziran günü
Tütün Deposu’ndaki eylem forumu.

Doðan TARKAN

Barýþ Meclisi’nin düzenlediði
“Artýk Yeter, Kürt Sorununda
Demokratik Çözüm Ýstiyoruz”
yürüyüþü yapýldý

Polisin kayýtlarýna göre 60 bin kiþinin
katýldýðý gösterinin çok büyük çoðun-
luðunu Kürtler oluþturuyordu. Analar,
çocuklar, gençler akýn akýn Kadýköy’e
geldi.

Düzenleyenlerin bütün çabalarýna rað-
men bu kalabalýðý bir “nizami” korteje
çevirmek mümkün olmadý. Türk solun-
dan onlarca insan bu görevi üslenmiþti!

Bir kaç küçük istisna dýþýnda onbinler
Barýþ Meclisi’nin ilan ettiði sloganlarýn
dýþýna çýkmadý.

Barýþ Meclisi gösterinin tek pankart
arkasýnda, tek tip dövizle olmasýný iste-
di. Gösteri öncesi toplantýlarda herkes
buna olur dedi. Gösteride bir-iki küçük
sekter grup pankart açmadý, ama farklý
olmak için elinden geleni yaptý.
Baþlarýna “kýzýl” þapkalar giydiler vs.
Ne yazýk ki gösteriye katýlan çok az
sayýdaki Türk solcusu dýþýnda kimsenin
dikkatini çekmediler.

Kürtler bu yürüyüþte asýl olarak yal-
nýzdý. Barýþ Meclisi’nin çaðrýsý sadece
Kürtleri harekete geçirdi. Daha fazlasýna
gücü yetmedi.

Ýstanbul’da Baskýn Oran’a oy veren 31
bin kiþi var. Ufakk Uras’a verilen 80 bin
oyun en 40 ila 55 bini gene Türk oylarý.
Ýstanbul 3. bölgede de benzer bir kitle
var. Yani Ýstanbul’da 100 bin civarýnda
böyle bir gösteriye gelebilecek bir kitle
vardý. Ne var ki gelmediler.

Oturup bunun nedenlerini düþünmek
gerekir.

Önce Kürt hareketi bunu düþünmeli.
Neden o 100 bin kiþiyi gösterilere ortak
edemiyor. Bu yüz bin insan Türk mil-
liyetçisi mi? Yoksa, Kürt düþmaný mý?
Ya da çok orta sýnýf olduðu için böyle
bir gösteriye katýlmaktan korkuyor mu?

Bunlarýn hiç biri doðru olamaz. Gerek
Baskýn, gerekse Ufuk kampanyalarý bu
100 bin insanýn milliyetçi fikirlerden et-
kilenmek bir yana milliyetçiliðe karþý
tutum alýp harekete geçerek Baskýn ve
Ufuk kampanyalarýna katýldýlar.

Orta sýnýf olduklarý belki tartýþýlabilir
ama korktuklarý söylenemez. Sayýsýz
kereler bunu kanýtladýlar.

Öyleyse baþka bir politik  neden
olmasý gerekiyor.

Söz konusu kitle içinde bu gösteri için
bir kampanya yapýlmadý. Bu birinci
neden. Barýþ Meclisi’nin genel propa-
gandasý bu kitleye doðrudan  hitap
etmiyor, etkilemiyor.

Baðýmsýz bir kampanya bu noktada
bölücü olur muydu? Hayýr. Bu kitlenin
yakýndan tanýdýðý kiþi ve kurumlarýn “1
Haziran’da Kürt sorununda demokratik
çözüm için Barýþ Meclisii’nin yanýn-
dayýz” baþlýklý yaygýn ve güçlü bir kam-
panya sürdürseydi açýk ki bu kesimin
katýlýmý çok daha güçlü olurdu.

Önümüzdeki dönemde Barýþ Meclisi
benzer gösterilerin örgütlenmesine
devam etmelidir. Ancak bu kez çaðrý
Barýþ Meclisi’nin yaný sýra baþka kurum-
larý da kapsayabilir.

Eðer yukarýda bahsedilen 100 bin kiþi
harekete geçirilemez ise Kürt soru-
nunun çözümünde Kürt hareketi büyük
bir müttefikin aktif katýlýmýndan
mahrum kalacaktýr.

1 Haziran bir kere daha Kürt hareke-
tine var olan solla ittifakýn ne denli etki-
siz olduðunu gösterdi.

1 Haziran gösterisinden dersler

F. ALOÐLU

Türk egemen sýnýfý bir dizi soruna
çözüm istiyor. Örneðin Kýbrýs soru-
nunun, Kürt sorununun halledilmesini
istiyor. Sürmekte olan savaþ halinden
çýkýlmasýný istiyor. Neden?

Bu sorunun tek bir yanýtý var. Türk
sermaye sýnýfý Avrupa Birliði’ne girmek,
onun bir parçasý olmak istiyor.

Bu sorunlar çözülmeden AB’ye girmek
mümkün deðil. Öyleyse AB neden bu
sorunlarýn çözülmesini istiyor?

Kýbrýs sorununda AB tutumunun
nedeni açýk. Kýbrýs Cumhuriyeti ve
Yunanistan halen AB üyesi ve onlara
raðmen Türkiye’nin AB’ye girmesi
mümkün deðil.

Kýbrýs halklarýnýn istekleri, Kýbrýs’taki
büyük askeri birlikler filan AB’nin umu-
runda deðil. AB’nin kendi askerleri
sayýsýz ülkede iþgalci durumunda.

AB ciddi boyutlu bir savaþ sürdüren
bir ülkeyi kabul etmez. Bu bir savaþýn
bütün yüküne ortak olmaktýr.
Bunedenle “savaþýnýzý bitirin, öyle
gelin” demektedir. Açýk ki savaþýn

bitmesi sadece demokratik bir tutum ile
mümkün olur. Demokratik bir barýþtan
baþka çare yoktur.

Öte yandan bu “çözümler” egemen
sýnýf için kabul edilemez deðildir.
Sermayenin milliyetçilik, ulusalcýlýk gibi
ideolojik takýntýlarý yoktur. Onlar için
önemli olan pazar, bu pazardan elde
edilecek kâr ve birikimdir.

Sermaye sýnýfý arkaik kemalist
bürokrasiden de kurtulmak istemekte-
dir. Bu bürokrasi sýk sýk egemen sýnýf
programlarýný aksatmaktadýr. Eskiden
daha iþe yarar olan kemalist bürokrasi
artýk aðýr ve hantal yapýsý ile sermaye
sýnýfý için bir sorun haline gelmiþtir.

Kemalist bürokrasi AB için de bir
sorundur. AB’ye katýlýndýðý takdirde
bütün yetkilerini, olanaklarýný kaybede-
cek olan kemalist bürokrasi bu nedenle
Avrupa Birliðine katýlmaya açýkça karþý
çýkamasa bile olabildiðince bu süreci
tökezletmeye çalýþmaktadýr.

Türk ve AB sermayesi bu bürokrasiden
kurtulmak zorundadýr. Yerine kendisine
daha uyumlu ve itaatkâr olacak bir
bürokrasi istemektedir.

Sermaye ve çözüm!
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Tevekkül ve mücadele
Abdullah Gül, 5759 sayýlý "Türk Ceza Kanununda

Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun"u geçen ay
onayladý ve 301. madde deðiþti.

Artýk, "Türklüðü" deðil, "Türk Milletini",
"Cumhuriyeti" deðil, "Türkiye Cumhuriyetini"
aþaðýlamak suç. Cezasý da artýk 6 aydan 3 yýla
kadar deðil, 2 yýla kadar. Bir de, dava açýlabilmesi
için Adalet Bakanlýðý'nýn izni gerekiyor.

Kýsacasý, hiçbir þey deðiþmedi. 301 madde olduðu
gibi duruyor, ayný þekilde kullanýlmaya devam
edilecek.

Ama bütün 301 tartýþmalarýnda benim ilgimi
çeken "Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun"un
deðiþiklik yapmamasý deðil, Gül'ün ettiði bir laf
oldu.

Hem Dýþiþleri Bakaný, hem cumhurbaþkaný olarak,
Gül 301'den memnun olmadýðýný defalarca ifade
etti. Ve geçen Ocak ayýnda þöyle dedi: "Þu açýk ki,
bu maddenin Türkiye´ye bir yararý yok. Ancak bu
madde deðiþince her þey düzelecek gibi bir hava
yaratýlmasý fevkalade yanlýþ. Daha önce benzer
baþka maddeler vardý. Tek bir maddenin deðiþmesi
her þeyi çözmez. 301 kalkar, baþka bir maddeyi
bulup getirirler. Bu yüzden ben diyorum ki, asýl
önemli olan, zihniyetin deðiþmesi."

"Baþka bir maddeyi bulup getirirler"! Allah, allah!
Kimler getirir? Kim bu "bulup getirecek" olanlar?

Tevekkül, Allah'a güvenmek, O'nun hükmünün
mutlaka meydana geleceðine kesin olarak inanmak
ve bunu kabullenmek demektir. Ýnançlý bir
Müslüman olarak, Gül tevekkül sahibidir elbet.
Ama bu sözlerinde gösterdiði tevekkül, Allah'ýn
deðil, baþka birilerinin hükmünün mutlaka mey-
dana geleceðini kabullenmek þeklini alýyor.

Diyor ki Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti
bir yasayý deðiþtirir, Cumhurbaþkaný da bu deðiþik-
liði onaylar, ama hiçbir þey farketmez. Baþka biri-
leri, bir baþka güç, baþka bir yasa bulup getirir,
hükümetle cumhurbaþkanýnýn yaptýðýný boþa
çýkarýr.

Türkiye'de 2002 seçimlerinden beri olup bitenleri
bundan daha özlü bir þekilde ifade etmek zor olsa
gerek.

AKP hükümeti ve AKP'li cumhurbaþkaný 301'i
deðiþtirmek istiyor. Niye? Demokrat olduklarý veya
insan haklarýna önem verdikleri için deðil. "Bu
maddenin Türkiye´ye bir yararý" olmadýðý için,
Avrupa Birliði'ne giriþi zora soktuðu için.
Deðiþtirmek istiyorlar, ama deðiþtiremeyeceklerini
veya deðiþtirlerse de birilerinin baþka bir madde
bulup getireceðini biliyorlar. Bu "birileri"nin kim
olduðunu da kuþkusuz Gül ile Erdoðan iyi biliyor.
Biz de biliyoruz: Devlet mekanizmasý. Yani silahlý
kuvvetler, bürokrasi ve yargý.

Ayný þey, 301'in yaný sýra, daha pek çok konuda
geçerli: Kürt sorununda, Kýbrýs sorununda,
demokrasi ve insan haklarý sorunlarýnda.

Bu sorunlar konusunda bizler tarafsýz deðiliz;
çözülmelerini istiyoruz.

Ama AKP'nin bu sorunlarý çözebileceði çok
kuþkulu. Kuþkulu, çünkü hükümet devlet mekaniz-
masýyla itiþebilir (ve itiþiyor), ama bu itiþmede elleri
baðlýdýr, devleti fazla zayýflatmak, etkisizleþtirmek
istemez. Hükümetin (ve onun patronu olan büyük
sermayenin) askere, polise, bürokrasi ve yargýya
ihtiyacý vardýr. Daha itaatkâr, daha esnek, daha az
mankafalý olmalarýný ister, bunu saðlamak için
itiþir, ama bir yere kadar.

Bunlarýn bizim için anlamý þudur. Birincisi,
itiþmede tarafýz; AKP ile ilgili yana herhangi bir
hayal beslediðimiz için deðil, demokrasiden yana
olduðumuz için. Ýkincisi, taraf olduðumuz tüm
konularý gündeme getiren kitlesel bir sol hareket
yaratamadýðýmýz sürece, AKP'nin yarý gönüllü,
yarým yamalak deðiþikliklerine mahkûm kalacaðýz.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Lambdaistanbul aktivisti
Aykan Safoðlu, kapatma
kararýný Sosyalist Ýþçi için
deðerlendirdi.

SÝ: AKP ve DTP hakkýn-
da kapatýlma davalarýnýn
sürdüðü, 301. madde
tehditlerinin devam ettiði
cinsiyetçi ve homofobik
saldýrýlarýn yoðunlaþtýýðý
bu dönemde
Lambdaistanbul hakkýn-
da kapatýlma kararý çýktý.
Bu kararý nasýl deðer-
lendiriyorsun?

Aykan Safoðlu: Türkiye
Cumhuriyeti'nde bugüne
kadar üç tane eþcinsel
dayanýþma derneði kuru-
labildi. Bu bence hukuka
göre örgütlenme hakkýna
bir müdahale.
Tüzüðümüzü yenileme-
miz istendi. Yaptýðýmýz
revizyonlar var.
Savunmamýzla beraber

tüzüðü yenileyerek
verdik ancak deðiþiklik
yapmadýðýmýz söylendi.
Ben hakimin kararýnýn
münferit bir olay
olduðunu düþünmüyo-
rum. Transfobi, homofobi
dediðimiz þey tam bu.

SÝ:Lambda'nýn kapatýla-
caðý öðrenilince kimi köþe
yazarlarýndan, kurumlar-
dan vs. sonuca tepki
geldi. Ancak bundan
sonra biri sokakta vurul-
madan, bir yayýn yasak-
lanmadan ya da bir
dernek kapatýlmadan da
bu tepkiyi yaratabilmek
için nasýl bir mücadele
izlemek gerekiyor,
Lambda nasýl bir yol
izleyecek?

Aykan Safoðlu: Altý
duruþmadýr kampanya
örgütlemeye çalýþtýðýmýz-
da duruþmalara 3-4 kiþi
gitti. Bu sadece eþcinsel-
lerin sorunu deðil bu bir
örgütlenme özgürlüðü
sorunu. Biz ancak travma
olunca bir olayý anlýy-
oruz, tepki veriyoruz.
Lambda olarak uzunca
bir süredir tüm ezilen-
lerin bir araya gelebildiði

bir platform olmaya
çalýþýyoruz. Sadece eþcin-
sellerin kurtulduðu bir
mücadele, sadece kendi
mücadelemizin kazandýðý
bir dünya istemiyoruz.
Önemli olan tüm ezilen-
lerin kazanmasý. Kapatma
davasý sonuçlanýnca
insanlar bir arada
yürümek gerektiðini far-
kettiler. Þimdi kýsa süreli
bir kampanyaya baþlýy-
oruz "derneðime dokun-
ma". Eylemliliklerimiz
devam edecek. 3 haziran'-
daki basýn açýklamasýnýn
yaný sýra 7 haziran'da
Galatasaray Meydaný'nda
basýn açýklamasý ve
yürüyüþ yapmak istiy-
oruz. Eylemliliðimizin
uzun vadede "hepimiz
ahlaksýzýz" gibi imza
kampanyasýna evrilmesi-
ni istiyoruz.

Ankara'da yasal faaliyet
yürüten Pembe Hayat ve
KAOS GL derneklerinden
aktivistleri SÝ'ye konuþtu:

Pembe Hayat
LGBTT Derneði:

"Ýstanbul'da dernek
ahlaka aykýrý diye kap-

atýlýyor. Ýnsanlar her þey
için dernek kurabiliyorlar
ama söz konusu biz olun-
ca dernek açamazsýn
deniliyor. Bu olay tekrar
gösterdi ki adalet,
demokrasi ve özgürlük
Türkiye'de eþcinsellere,
travesti ve transeksüellere
karþý ayrýmcý. Son gün-
lerde özgürlük ve
demokrasi lafýný aðzýndan
düþürmeyen politikacýlar
anlaþýlan kendilerine
özgürlükçü ve demok-
ratik. Devlet bizi yok
sayarak derneði kapat-
maya çalýþýyor ama vergi-
lerini alýrken ya da ceza
keserken bizi unutmuyor.
Mücadelemiz devam ede-
cek."

Kaos GL:
" Ayný tüzükle Ankara-

da da LGBTT derneði var,
sýra buna da gelebilir.
Davayý LGBTT birey-
lerinin örgütlenme özgür-
lüklerine, haklarýna karþý
yapýlmýþ bir ayrýmcýlýk
olarak görüyoruz. Hemen
bir þeyler yapmak gereki-
yor. Olayýn peþini býrak-
mayacaðýz."

Meltem Oral

1993 yýlýndan beri varolan
Lambdaistanbul LGBTT
topluluðu2006'dan beri de
varlýðýný dernek olarak
sürdürüyor.
Lambdaistanbul lezbiyen,
gey, biseksüel, travesti ve
transseksüel haklarý için
çalýþan bir dernek. Üyeleri-
ni HIV baþta olmak üzere
saðlýktan güncel hayata
dair bir konuda düzenli
olarak bilgilendiriyor.
Eþcinselleri örgütlenmeye
ve haklarý için mücadele
etmeye çaðýrýyor. Ýçiþleri
bakanlýðý verilerine göre
Türkiye genelinde angora
tavþanlarýný seven þöforler
derneðinden kemalist
atýlým birliði derneðine
kadar 80 binden fazla
dernek bulunuyor. Ama
Ýstanbul'da sayýlarý yüzbin-
leri bulan eþcinsellerin
derneði kapatýlýyor.

Yaþamlarý boyunca sürek-
li tacizle karþý karþýya
kalan LGBTT'ler devlet
tarafýndan da baskýya
uðruyor.Yasal haklardan
eþit olarak yararlanmak ve
tanýnmak için mücadele
veriyor.

Lambdaistanbul, 2007
yýlýnda "dernek tüzüðünün
hukuka ve ahlaka aykýrý"
olmasý iddiasýyla Valilik
tarafýndan mahkemeye

verildi.
Tüzüðün hukuka aykýrý

olduðu iddiasýyla açýlan
mahkeme bir ilk deðil.
2005 yýlýnda Ankara'da
faaliyet yürüten KAOS-GL
de ayný suçlama ile mahke-
meye verilmiþti. Savcý
KAOS-GL' nin tüzüðünü
5253 Sayýlý Dernekler
Yasasý, AB siyasi kriterleri,
AB Katýlým Ortaklýðý
Belgesi, Avrupa Ýnsan
Haklarý Sözleþmesi ve taraf
olunan diðer uluslararasý
insan haklarý sözleþmeler-
ine göre uygun buldu ve
eþcinsel olmanýn ahlaksý-
zlýk anlamýna gelmediði
kararý ile KAOS GL'nin
kapatýlmasý reddedildi.
Tüzük Bursa'da ki LGBTT
örgütlenmesi tarafýndan da
valilik onayýyla kullanýlýy-
or.

Ayný tüzüðü kullanan
LambdaÝstanbul hakkýnda
açýlan dava ise kapatýlma
kararý ile sonuçlandý. Dava
süreci boyunca Lambda
"fuhuþ" gerekçesiyle polis
baskýnýna uðradý. Karar
defterlerine, üye listelerine
ve daha bir çok belgelerine
el konuldu. Avrupa Ýnsan
Haklarý Sözleþmesi
gereðince herkesin
örgütlenme özgürlüðü
Türkiye Cumhuriyeti
tarafýndan garanti altýna
alýnmak zorunda ancak

geçen hafta sonuçlanan
davaya göre LGBTT
bireylere örgütlenme
özgürlüðü yok. 

Lambdaistanbul,
mahkeme kararýnýn
Yargýtay'da görüþülüp bir

üst karara varýlmasýna dek
faaliyetini sürdüreceðini
açýkladý. AKP ve DTP'nin
kapatýlmasýný isteyen
yargýçlar LambdaÝstanbul'a
da ayný yasakçýlýkla yak-
laþýyor.

“Önemli olan tüm ezilenlerin kazanmasý”

Herkes dernek kurabilir,
ancak onlara yasak

Yargýçlar Lambdaistanbul’u da kapattý
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Chris Bambery

Napoli'deki bir Çingene kampý,
insanlarýn alkýþlarý arasýnda yakýldý.
Bu arada polis yüzlerce göçmeni
yakalayarak çoðunu hemen sýnýr dýþý
etti.

Bu iki olay Silvio Berlusconi'nin
geçen ay Ýtalya'da yeniden baþbakan
seçildiði günlerde oldu. Ve her iki
olay da Berlusco'nin yeni saðcý
hükümeti tarafýndan onaylandý.

Berlusconi'nin koalisyonu "yeni-
faþist" Ulusal Ýttifak Partisi ve
Umberto Bossi'nin liderliðindeki
Kuzey Ligi'nden oluþuyor.

Göçmenlere yönelik yeni saldýrý
dalgasýnýn sorumlusu bu koalisyon.

Önceki Berlusconi hükümetinde,
hem KKuzey Ligi hem de Ulusal Ýtti-
fak göçmenleri daha fazla kontrol
altýna almaya çalýþmýþtý. Þimdi daha
da ileri giderek, Müslüman ülkeler-
den gelen göçmenlerin Ýtalya'ya gir-
iþini yasaklamak istiyorlar.

Bossi, göçmen iþçileri þiddet uygu-
lamakla tehdit etti. Kýsa süre önce
yaptýðý açýklamada, "Sokaklara çýk-
maktan korkmuyoruz. Daðlardan
inmeye hazýr 300,000 þehidimiz var.
Silahlarýmýzýn dumaný her zaman
tütüyor" dedi.

Kuzey Ligi ilk kez güneyli Ýtalyan-
larý hedef aldý ve kuzeyin daha fazla
geliþmesi için baðýmsýz olmasý gerek-
tiðini savundu.

Fakat partinin oklarý bugün Ýtalya'-
da yaþayan beþ milyon göçmene
yönelmiþ durumda. Ve bu partinin
þiddet kampanyasý sað bir partinin
ýrkçý politikalara nasýl kayabileceðini
gösteriyor.

Son genel seçimlerde Kuzey Ligi
Venedik'in merkezindeki Veneto böl-
gesinde oylarýn yüzde 27'sini ve
Lombardi'de yüzde 22'sini aldý.

Zorba
Berlusconi hükümetinin yeni içiþleri

bakaný Roberto Maroni Kuzey
Ligi'nin üyesi.

Maroni, yasadýþý göçmenlerin
ülkeyi derhal terk etmesini ve Kuzey
Afrikalý göçmenlerin ülkeye giriþinin
engellenmesini istiyor.

Bu hafife alýnacak bir durum deðil.
Kuzey Ligi 120 þehir meclisine
hakim. Hükümette dört bakanlýðý var
ve göçmenlere yönelik saldýrýnýn
baþýný çekiyor.

Veneto bölgesindeki Treviso'da bir

Kuzey Ligi Belediye Meclisi üyesi
toplantýda þunlarý söyledi;
"Göçmenlere, SS'lerin uyguladýðý sis-
temin aynýsýný uygulamalýyýz - her
bir vatandaþýmýza karþýlýk olarak on
tanesini cezalandýrmalýyýz".

Kuzey Ligi'nin Padua'daki lideri
Leandro Comacchio, sokakta illegal
göçmenleri izlemek üzere yurttaþ
karakollarý kurmakla övündü.

Comacchio, Padua'da cami inþa
etmek üzere arazi verilmesi yönün-
deki belediye meclisi kararýna karþý
kampanya baþlattý. 

Kuzey Ligi'nin yönettiði belediye-
lerde, parklardaki banklar, göçmen-
lerin toplanmasýný önlemek amacýyla
kaldýrýldý. Daha da endiþe verici olan
ise, partinin, göçmen bölgelerinde
yaþayan insanlarý yýldýrmak amacýyla
bu bölgelere yürüyüþler düzenliyor
olmasý.

Berlusconi'nin yenilgiye uðrattýðý
merkez sol hükümet bu ýrkçýlýk dal-
gasýnýn yaratýlmasýna yardým etti.

Walter Veltroni, Ýtalya'nýn yeni
merkez sað oluþumu olan
Demokratik Parti'nin baþýna geçmek
için Roma belediye baþkanlýðý
adaylýðýndan çekildi.

Fakat Veltroni görev süresinin son
ayýnda polise baþkentteki Çingene
kamplarýnýn temizlenmesi emrini
vermiþti.

Kendisi seçimler sýrasýnda, geçen
sene 6,000 kiþiyi kamplardan çýkar-
makla övündü.

Geçen hafta Veltroni parlamentoda
göçmenlerin sýnýrdýþý edilme

sürecinin hýzlandýrýlmasýný destekle-
di.

Ýtalya'da göçmenlerin þu anki duru-
mu, Ýngiltere'nin 30 yýl önceki haline
benziyor.

Afrikalý, Arap ve Doðu Avrupalý
göçmenler þu anda iyi bir durum-
dalar, ve ikinci kuþaðýn kuzeyin
ekonomisinde ayrýlmaz bir yeri var.

Fakat düþen ücretler, iþ güven-
liðinin olmamasý ve iþçilerden ve orta
sýnýflardan yüksek vergiler alýnmasý
nedeniyle toplumda hoþnutsuzluk
giderek artýyor.

Halk, iktidarda bulunduklarý
dönemdeki performanslarýndan
dolayý hem merkez sola hem de
radikal sola güvenmiyor.

Solun geleneksel olarak güçlü
olduðu Veneto'nun kuzey batý böl-
gesindeki sanayi þehirlerinde Kuzey
Ligi radikal Gökkuþaðý solunu aðýr
bir yenilgiye uðrattý. Böyle bir baþarý
Bossi'nin Kuzey Ligi'nin iþçi sýnýfýnýn
yeni partisi olduðunu iddia etmesine
yol açtý.

Fakat, Ýtalyan sendikalarý, özellikle
FIOM, içinde göçmen iþçilerin de yer
aldýðý grevler örgütlüyor. "No
Global" adlý anti-kapitalist grup göç-
men haklarýný savunuyor ve göçmen-
lerin tutulduðu merkezlere
yürüyüþler düzenliyor.

Bu radikal güçlerin, göçmenleri
savunmak, Kuzey Ligi'nin
saldýrýlarýný durdurmak ve gelenek-
sel solun içinde yeniden canlanabile-
ceði iþçi sýnýfý topluluklarý oluþtur-
mak için harekete geçmesi gerekiyor.

Ýtalyan saðý ýrkçýlaþýyor Pakistan’da Danimarka elçiliðine saldýrý

Afganistan’ýn iþgalinden
karikatür krizine

Pakistan'ýn baþkenti Ýslamabad'daki Danimarka
büyükelçiliði önünde meydana gelen patlamada en
az 6 kiþi öldü, onlarca kiþi yaralandý. Ölenlerin
hiçbiri Danimarka vatandaþý deðil. Büyükelçilik ve
ayný binada bulunan Norveç büyükelçiliði boþaltýldý.

2005 yýlýnda Danimarka’da yayýmlanan
Muhammed karikatürleri büyük bir gerginlik yarat-
mýþtý. Müslümanlara göre resmedilmesi yasak olan
Ýslam peygamberinin karikatürlerinin ifade özgür-
lüðü gerekçesiyle savunulmasý Pakistanlý
Müslümanlarýn tepkisini görmüþtü.

Pakistan, Afganistan’ýn komþusu. Danimarka,
Afganistan’ý iþgal eden çok uluslu güce ortak ve 700
asker bulunduruyor. Bu durum Danimarka’yý iyice
hedef haline getiriyor.

“Terörle savaþ” adý altýnda iþgalci politikalarý
uygulayan ve Ýslamfobisini yaygýnlaþtýran güçler
hedef haline geliyor. Danimarka toplumunda bu
geçek bir sorgulamaya yol açacak mý? Bunu zaman
gösterecekse de bombalý saldýrýlarýn iþgalci güçlere
yaramadýðýný hem Afganistan hem de Irak iþgali 
tarihi gösteriyor.

Nepal Kralý artýk sýradan bir
vatandaþ

Geçen hafta Nepal’i 239 yýldýr yöneten monarþiye
son verildi. Nepal parlamentosu cumhuriyete geçme
kararýný tanýyan kral haftaya tahtýný terk ediyor.

Nisan’da yapýlan seçimlerde Maoist hareket
mecliste 217 sandalye kazanmýþ, rakipleri ise 107
sandalyede kalkmýþtý. Anayasayý deðiþtirmek oluþtu-
rulan 601 üyeli kurucu meclisin seçilen 240 mil-
letvekilinden 120’si maoist.

Nepal’deki maoist hareketin lideri Prachanda kuru-
cu meclisin ilk oturumunda monarþiye son verile-
ceðini söylemiþti. Maoistler kurulan hükümetin
büyük ortaðý olacak.

Nepal toplumu büyük bir deðiþim içinde.
Fakirlerin desteðini kazanan maoist hareket silah
býrakýp seçimlere katýlmýþtý. Bundan hemen önce
Nepal’in baþkenti Katmandu’yu günlerce abluka
altýnda tutan gerillalar karþýsýnda geleneksel güçler
geri adým attý.

200 yýldýr Ýngiliz ve Hint ordularýna paralý asker
yetiþtiren 200 yýllýk Gurkalýk kurumu sonraki hedef.
Maoistler Nepal vatandaþlarýnýn yabancý ordularda
paralý askerlik yapmalarýný yasaklamak istiyor.

Yeni Guantanamolar
Guantanamo Üssü’nde yapýlan iþkencelerin yarat-

týðý tepkiyle ABD ordusuna ait iþkence üsleri mobi-
lize hale getirildi. ABD 17 adet “iþkence gemisi”ne
sahip, 2006 yýlýndan bu yana 200 yeni “iþkence seya-
hatinin” daha yapýlmýþ. USS Ashland adlý gemi
2007’nin ilk aylarýnda Somali civarýnda operasyonlar
yapmýþ. Ayný tarihlerde Somali, Kenya ve Etiyopya
güçleri tarafýndan düzenlenen sistematik operasyon-
larda pek çok kiþinin yakalanýp FBI ve CIA ajaný
olduklarý tahmin edilen kiþilerce sorgulanmýþ, bun-
lardan 100’e yakýný daha sonra “yok olmuþ”tu.
ABD’nin 26 bin esiri gizli hapishanelerde tuttuðu,
2001’den bu yana 80 bin kiþinin hapishanelerden
geçtiði söyleniyor.

Roberto MaroniSilvio Berlusconi

Geçen Kasým’da
muhafazakarlarý yenerek
iktidara gelen Kevin
Rudd liderliðinde Ýþçi
Partisi 5 yýldýr Irak’ta
bulunan muharip birlik-
lerini geri çekiyor.

Avustralya Irak'a 500'ü
aþkýn asker yollamýþ ve 33
bin civarýnda Irak
askerinin eðitiminde rol
almýþtý. Muharip (savaþçý)
birliklerin tamamen çekil-
mesine raðmen, 300
kadar Avustralya askeri
lojistik destek ve keþif
uçuþlarý için Irak'da
kalmaya devam edecek.

Bu karar 5 yýldýr iþgal
ettiði Irak’ta ABD’nin
daha da yalnýzlaþmasý
anlamýna geliyor.

Avustralya’da halkýn

yüzde 30’unun desteðini
kazanan Ýþçi Partisi bir
süre önce de Kyoto
Protokolü’nü imzalamýþtý.
Dünyada ABD’den sonra
en fazla sera gazý üreten
Avustralya burada da
eski partnerini yalnýz
býraktý.

Avustralya’daki deðiþim
yeni-liberal hükümete
karþý çalýþanlarýn aþaðý-
dan gelen muhalefetiyle
belirleniyor. Rudd lider-
liði kendisi iktidara
taþýyanlarýn
taleplerini uyguluyor.
Bunu yaptýðý sürece
kazandýðý desteði koruya-
bilir, aksi takdirde
Rudd’da Avustralyalý seç-
menler tarafýndan ceza-
landýrýcaktýr.

Avustralya muharip askerlerini çekiyor

Avustralyalý çiftçilerin feryadý sonucu
Kyoto Protokolü imzalandý.
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Tuzla'daki Torlak
Tersanesi'nin eski sahibi
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Ýstanbul
Milletvekili Durmuþali
Torlak, 12 Þubat'ta, Meclis
kürsüsünde, Tuzla ter-
sanelerindeki ölümlerle
ilgili konuþuyordu. 

Torlak, gündem dýþý
konuþmasýnda, Tuzla ter-
sanelerinde ölümcül kaza
oranýnýn dünya ortala-
masýnýn altýnda olduðunu
savunmuþ, buna dayanak
olarak ILO verilerini
göstermiþti.

Bu yüzdeler kimin?
Torlak þöyle diyordu:

"Tuzla'da, yaklaþýk 40 ter-
sane bulunmaktadýr. Bu
tersanelerimizde, 2000
yýlýndan bugüne kadar
toplam 51 ölümlü iþ kazasý
meydana gelmiþtir. Bu
dönemde, sektörde 172 bin
kiþi istihdam edilmiþ olup,
iþ kazalarý ölüm oraný 10
binde 3'tür. ILO verilerine
göre ayný dönemde bu
oran Amerika'da 10 binde
2, Japonya'da 10 binde 3,
Çin ve Tayvan'da 10 binde
10, Malezya'da 10 binde 12
seviyesindedir."

Torlak'ýn açýklamasý,
Tuzla'ya iliþkin Aralýk
2007'de 'Tuzla Tersaneler
Bölgesi'ndeki Çalýþma
Koþullarý ve Önlenebilir
Seri Ýþ Kazalarý Hakkýnda
Rapor'u hazýrlayan Bilgi
Üniversitesi'nden araþtýr-
ma görevlisi Aslý
Odman'ýn dikkatini çekti.
Araþtýrma görevlisi Aslý
Odman, hem ILO
Ankara'ya hem
Cenevre'deki ILO
merkezine danýþarak söz
konusu yüzdelerin kendi-
lerine ait olup olmadýðýný
sordu. ILO Ankara ve
Cenevre'den Odman'a
gönderilen yanýtta, bu ver-
ileri ILO'nun hazýrla-

madýðý kaydedildi. 
ILO: Veriler bizim deðil 
ILO Türkiye Temsilcisi,

ILO'nun gemi inþasýyla
ilgili hazýrladýðý böyle bir
verinin bulunmadýðýný
belirterek, þunlarý söyledi:
"Böyle bir karþýlaþtýrmayý
yapacak veri yok elimizde.
Cenevre'yle yaptýðýmýz
yazýþmada gemi inþasýna
iliþkin bir veri olmadýðýný
söylediler. ILO kaynaklý
deðil."

"Sigorta
yapamayýz"

Aviva Sigorta Genel
Müdürü Ertan Fýrat da ter-
sanelerin ve çalýþanlarýnýn
sigortalanmasý konusunda
þöyle diyor: 

"Bildiðiniz gibi þu anda
Tuzla tersaneler bölgesi
tarihinin en yoðun dönem-
ini yaþýyor. Bu sebeple
bize yoðun bir þekilde
birkaç yýl önce sigorta tale-
pleri geldi. Ancak en temel
nokta, bölgedeki iþ güven-
liði konusuydu.
Tersanelerde çalýþan iþçi-
lerin çok büyük kýsmý ter-
sanelerin çalýþanlarý deðil,
tersanelere taþeron olarak
iþ yapan kurumlarýn per-
soneliydi. Kurumsal kim-
liði olmayan, usta-iþçi
mantýðý ile ucuz yolla ter-
sanelere iþ yapmaya
çalýþan kiþilerden oluþan
bu gruplar, iþ güvenliðin-
den tamamen uzaktýrlar.
Bugün o bölgede çalýþan
iþçilerin sayýsýný herhangi
bir resmi kurumdan tespit
ettirmeye kalksanýz emi-
nim her kurumdan baþka
baþka rakamlar elde eder-
siniz. Bu da görüntüde
büyük yatýrýmlarýn olduðu
tersanelerin arkasýnda
kurumsal kimlikten uzak
gruplarýn olduðunun bir
kanýtýdýr. Bu sebeple biz
bölgede iþveren mali

mesuliyet veya ferdi kaza
sigortasý teminatlarýný
verebilmek için karþýmýz-
da iþ güvenliðine inanan,
bu konuda risklerini
yönetmek adýna aksiyon
alan bir kurum görmek
isteriz."

"Kazalar dýþ
mihraklarýn iþi"

Tuzla tersanelerinde
meydana gelen iþ cinayet-
leri için gerekli tedbirleri
almayan ve iþçileri örtülü
bir þekilde lokavt ile tehdit
eden hükümet bir de kom-
plo teorileri üretmeye
baþladý.

Sanayi ve Ticaret Bakaný
Zafer Çaðlayan kazalara
þöyle bakýyor: "Dünyanýn
8. büyük gemi inþa sanay-
isi sýralamasýna gelmiþiz.
Mega yat üretiminde
Dünya 3'üncüsü olduk.
Acaba bu kadar
büyümemizin altýnda bir
baþkalarýnýn provokasy-
onu var mý? Acaba Türk
gemi inþa sanayi ve mega
yat sanayi bir noktada
Türkiye dýþýndaki bir
takým mihraklarýn sanay-
imizin bu hale gelmesin-
den dolayý duyduðu bir
sýkýntý ve mutsuzluk mu
var? Bir provokasyon var
mý? Bunun özellikle altýnýn
iyi araþtýrýlmasý lazým ve

iyi kontrol edilmesi
gerekiyor."

Bakanlýktan önce uzun
yýllar patronluk yapan
Çaðlayan böylece ölüm-
lere "patron duyarlýlýðý" ile
yaklaþtýðýný gösterdi.
Yaþanan her iþ kazasýnda
iþçilerin ölümüne yol açan
iþ güvenliði eksikliði tespit
edilirken Çaðlayan ölüm-
leri "dýþ mihraklarýn iþi"
olarak açýklayarak kolay
yolu buldu.
Ölüm daha ucuz

Tersanelerde iþ güven-
liðinin saðlanmasýna yöne-
lik önlemler almak tersane
sahiplerine pahalý geliyor.
Sigorta þirketleri de iþçileri
ve iþyerlerini sigortala-
maya yanaþmadýðý için
tazminatlarý patronlarýn
ödemesi gerekiyor. Ama
bundan kaçmanýn yolunu
da bulmuþlar: kaçak iþçi
çalýþtýrmak.

Tersanelerde çalýþan iþçi-
lerin büyük kýsmý Ýstan-
bul'a göçle gelen, kayýt dýþý
çalýþtýrýlan insanlar.
Karýnlarýný doyurabilecek-
leri herhangi bir iþe razý
olan yoksul göçmen iþçi-
lerin patronlardan bir þey
talep etmeleri çok zor.
Ýstekte bulunanlar derhal
iþten atýlýyor. Büyük
çoðunluðu örgütsüz ve
sendikalaþmak isteyenler

de hemen iþten atýlýyor.
Dolayýsýyla, bir iþçinin
ölümü ona iþ güvenliði
saðlamaktan daha ucuza
mâloluyor.

Önlem yok,
yalan çok

Tuzla tersanesinde iþ
hacmi son yýllarda üç kat
artmýþ. Ancak 40 civarýn-
daki tersane sahibi artan iþ
hacmini "iþ saatlerini
artýrarak, iþ ritmini hýz-
landýrarak, iþi yoðun-
laþtýrarak" karþýlýyor. Tabii
asgari çalýþma güvenliði
tedbirlerini dahi almýyor-
lar. Örneðin, iþ çabuk
bitsin diye, oksijen hor-
tumlarý ve elektrik kablo-
larý birbirinden ayrýlmýyor,
iþçinin kaynak yapacaðý
gemi dehlizleri fanlarla
gazlardan arýndýrýlmýyor
ve iþçi patlamada ölüyor. 

Tersane sahipleri kadrolu
olarak en fazla 100 küsur
iþçi gösteriyor. Hâlbuki
aldýklarý iþ yükünün
gereði, gemi inþasýnda
bine yakýn iþçi çalýþýyor.
Yani gemi inþa sektöründe
çalýþan yaklaþýk 200 bin
iþçinin sadece %10'u sigor-
ta kapsamýnda. Saðlýk ve
güvenlik hizmetleri de 100
küsur iþçiye göre sað-
landýðýndan diðerleri
taþeronlarýn insafýna

kalmýþ durumda. 
Tersane iþçiliði nitelikli

iþgücü kapsamýna giriyor.
Ancak hýzla büyüyen bu
sektörün nitelikli iþgücü
ihtiyacýna yönelik olarak
Bakanlýðýn örgütü
ÝÞKUR'un bir eðitim ham-
lesi görülmemiþ.

16 Haziran'da Tuzla'dayýz
Tersanelerde ve bütün iþyerlerinde çalýþanlarý güvenliði saðlanmalý

“Çözüm grev” dediler

DÝSK'e baðlý Limter-ÝÝþ (Liman, Tersane, Gemi Yapým ve
Onarým Ýþçileri Sendikasý) 116 Haziran'da greve gitmeye
hazýrlanýyor.

Sendika üyeleri bölgede her sabah saat 007:00'den

baþlayarak grev çaðrýlarýný daðýtýyor. Tersane iþçilerinin

aileleri de sýk ssýk protesto gösterileri düzenliyor.

Çaðrýnýn baþlýðý "Bu devran böyle sürmez. 166 Haziran'da

grevdeyiz."

Bakanlýk
tespiti

Tersanelerde ana iþv-
eren olan tersane
sahipleri tarafýndan
yasaca öngörülen iþ
güvenliði tedbirlerinin
tam olarak alýnmadýðý
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý'nýn
teftiþ raporlarýnca
tespit edilmiþ.
Bakanlýk, seri ölümler
bu seviyeye gelmeden
önce Nisan 2007'de
yayýnladýðý raporda, 44
adet tersaneden yalnýz-
ca ikisinin tüm tedbir-
leri almýþ olduðunu ve
"iþverenlerin iþ güven-
liði hakkýndaki eksik-
liklerinin çözümünü
uzun vadeye yayma
eðiliminde olduðunu"
ifade etmiþti.

Sorumlu “eðitimsiz” ve
“üþengeç” iþçiler mi?

Ölenler "baret takmaya üþenen eðitimsiz iþçiler"
deðil. Gemi inþa sektöründe aðýrlýklar tonla deðil,
grosston ile verilir. Ýþçilerin üzerine düþen saç
parçalarý 3, 5 tonluk parçalardýr. Bu parçalar, "koþtu-
ra koþtura" büyüyen bu "baþarýlý" sektörde, olmasý
gerektiði gibi vinç yerine, forkliftlerle, daracýk ter-
sane mekânýnda, acele acele bir yerden bir yere
taþýnýrsa, forkliftten iþçinin üstüne düþüp iþçiyi,
teknikeri, mühendisi ikiye bölebilir. 

Ýþçilerin yüksekte çalýþacaðý iskeleler, geminin dýþ
yüzeyi bozulmasýn, ikinci kere taþlama gerek-
tirmesin, iþ "çabuk çabuk" yetiþsin diye kaynakla
uygun bir þekilde sabitlenmezse, düþen iþçi baretli,
gözlüklü de olsa ölme ihtimali büyüktür. 

Ýþ, sipariþ sözü verilen tarihte yetiþsin, tersane
sahibi gecikme tazminatý ödemesin diye, bir yardým-
cý eþliðinde yapýlmasý gereken iþler tek kaynakçý, tek
montajcýyla yapýlýrsa, iþçi ambara veya denize
düþse, düþtüðünden haberdar olunmasý saatler,
bazen bir gün bile sürebiliriz.
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Taþeronluk sistemi þu
þekilde iþliyor: Orta boylu
bir tersanenin sipariþ
aldýðý ve altý ay içerisinde
yetiþtirmek zorunda
olduðu 10bin ton'luk
(dwt'lik) bir kimyasal
tankerin inþasýnda ayný
anda, ayný tersane alanýn-
da 30 ila 50 adet farklý
irili ufaklý taþeron iþletme,
30 ila 50 farklý tüzel kiþi-
lik yan yana çalýþýyor. 

Yani ana iþ olan gemi
yapýmý bölünerek, onlarca
alt iþveren sözleþmesi
yapýlýyor. Bu Ýþ Yasasý'nýn
2. maddesine açýkça
aykýrý olduðu gibi, git-
tikçe artan iþ kazalarýna
davetiye çýkarýyor. 

Neden bir "esnek
çalýþtýrma ve rekabet ede-
bilirlik sistemi" olarak
taþeronluk sistemi iþ
kazalarýna davetiye
çýkarýyor? Çünkü 30 ila 50
iþverenin el ele, ana iþv-
erenlerinden önce iþ
alanýna girip, yasaca
öngörülen ve iþ kazasýnýn
olmamasý için elzem olan
tedbirleri almalarýna

imkân yoktur. 
Kablolarý birbirinden

ayýrmak, iskelelerin
saðlamlýðýný kontrol
etmek, gaz ölçümü yap-
mak tersane sahibi ana
iþverenin, yani tersane
sahibinin sorumluluðun-
dadýr.

Taþeronluk sistemi, iþ

güvenliði maliyetlerinin,
diðer emek maliyetleri ve
risklerle beraber, bu risk-
leri taþýmasýnýn mümkün
olmadýðý, bu yükü taþýya-
bilip taþýyamadýðýna
bakýlmayan küçük ve orta
ölçekte iþletmelere
aktarýmýdýr.

Sebep taþeronluk sistemi mi?

16 Haziran’da greve
çaðrýsý yapan Limter-Ýþ
Sendikasý’yla dayanýþma
için bir giriþim baþladý.
Bunlardan biri de
“Tuzla’da ölümlere Son”
sloganýyla imza kampa-
nyasý baþlatan kampanya.

Kampanyanýn yaptýðý
çaðrý þöyle baþlýyor:

“Bir süredir, Tuzla ter-
sanelerinde insanlar
adlarýyla, yaþlarýyla,
yaþamlarýyla… Hayalleri,

umutlarý ve özlemleriyle
deðil, sayýlarla anýlýyor.

En son 96’ncý ölüm için
karalar baðladýðýnda,
ölenin ailesi, sevdikleri,
dostlarý, 97’nin kim, 98’in
ne zaman, 99’un nasýl ola-
caðýnýn endiþesi sardý bir
kez daha hepimizi.

Bu bir doðal afet
olmadýðýna göre, demek
ki, artýk Tuzla’da bir
katliamla karþý karþýyayýz.

Bu katliamýn engellen-

mesi için çok küçük ted-
birler almak yeterliyken;
canlarýn, bedenlerin, hay-
allerin, umutlarýn birer,
üçer, beþer ölümüne
kayýtsýz kalmak için
insanlýktan çýkmýþ olmak
gerek.

Ölenlerin geride býrak-
týðý bebelerin, analarýn,
babalarýn, kadýnlarýn fery-
atlarýný duyun!

Limter-Ýþ’in ve iþçilerin
çýðlýðýný duyun!”

Tersane iþçileriyle dayanýþma büyüyor

Ýþ cinayetlerinin sorumlularý yargýlansýn,
Tuzla tersanelerinin denetimini sendikamýz Limter-Ýþ,

TMMOB, TTB, Baro, Çalýþma Bakanlýðý ve GÝSBÝR’den oluþan
baðýmsýz bir komisyon yapsýn,

Aðýr ve Tehlikeli Ýþ Kolu Yönetmeliði uygulansýn, 
Taþeronluk sistemi kaldýrýlsýn, 
7,5 saatlik iþ günü uygulansýn, 
Sigortalarýmýz ana firma tarafýndan ve aldýðýmýz ücret

üzerinden yatýrýlsýn 
Gurbetçi iþçilere saðlýklý barýnma evleri saðlansýn, 
Sendikamýza tersanelerde temsilcilik açma hakký tanýnsýn!

Ýþçiler ne istiyor?

Çaðrýyý þu ana dek imzalayan isimlerden bazýlarý: Ahmet Abakay (ÇGD Genel
Baþkaný), Akýn Birdal (Milletvekili), Alin Taþciyan (Sinema Yazarý), Arif Sað
(Müzisyen), Ataol Behramoðlu (Þair), Atilla Ayçin (Hava-ÝÝþ Genel Baþkanýý), Atilla
Özsever (Akademisyen-Gazeteci), Behiç Ak (Karikatürist – Tiyatro Yazarý), Bilgesu
Erenus (Yazar-Þair), Cahit Berkay (Müzisyen), Doðan Tarkan (DSÝP), Ertuðrul
Mavioðlu (Gazeteci), Eþber Yaðmurdereli, Feza Kürkçüoðlu (Gazeteci), Görkem
Yeltan (Sanatçý), Gülten Kaya, Kerem Kabadayý (Sanatçý - Mor ve Ötesi), Leman Sam
(Sanatçý), Mazlum Çimen (Sanatçý, Metin Ucca (Yazar), Muammer Ketencoðlu
(Sanatçý), Murat Ceylan (Doða ve Macera grubu), Oral Çalýþlar (Gazeteci), Orhan
Alkaya (Þair-YYönetmen), Osman Köse (Gazeteci - KESK Haber-Sen MYK Üyesi),
Pelin Batu (Sanatçý-KKEG Aktivisti), Reis Çelik (Yönetmen), Roni Margulies (Þair-
aktivist), Rüstem Batum (TV Programcýsý - Yönetmen), Suavi (Müzisyen), Þükrü
Erbaþ (Þair), Taner ÖÖngür (Müzisyen), Ümit Kývanç (Gazeteci – Yazar), Vedat
Sökmen (Müzisyen), Yasemin Göksu (Sanatçý), Yavuz Bingöl (Sanatçý), Zeynep
Tanbay (Dansçý).

http://tuzladaolumlereson.blogspot.com

Milliyetçilik ve
sosyalizm

Sosyalistler her türlü milliyetçiliðe karþý
deðil midir?

Sosyalistler ile milliyetçiler arasýndaki-
iliþkiyi tanýmlayabilmek için öncelikle iki
farklý düzeydeki milliyetçiliði görmek
gerekiyor.

Bir tür ve daha yaygýn, hakim olan mil-
liyetçilik egemen uluslarýn milliyetçil-
iðidir. Zaten kendi devletine sahip olan
bu milliyetçilik esas olarak egemen sýnýf
tarafýndan kullanýlýr ve amacý ulusu ege-
men sýnýfýn talepleri, amaçlarý etrafýnda
birleþtirmek ve gerekli olduðu her
zaman pasifize etmek için kullanýlýr.

Egemen sýnýfýn çýkarlarý bir baþka ülke
ile savaþmayý gerektiriyorsa o vakit mil-
liyetçilik iyice þaha kaldýrýlýr ve ulus
çeþitli biçimlerde bu savaþa gönüllü
olarak katýlmaya çalýþýlýr. Eðer mil-
liyetçiliðe direnen güçlü bir sol parti
yoksa genellikle de egemen sýnýflar
ulusu ve onun en büyük parçasý olan
emekçileri savaþa ikna edebilir.

Egemen ulusun  yaþadýðý topraklarda
eðer bir baþka ulus, halk daha yaþýyorsa
o vakit egemen ulusun milliyetçiliði bu
halka, ulusa karþý da þekillendirilir ve
kullanýlýr.

Ýþte bu noktada ikinci tür milliyetçilik
ortaya çýkar, ezilen ulusun milliyetçiliði.

Ezilen ulusun milliyetçiliði ezen ulus
milliyetçiliðinin gasp ettiði haklarý almak
için ortaya çýkar. Öncelikle kimliðini
kazanmaya çalýþýr.

Çok zaman ezilen halkýn kimliði ezen
ulus tarafýndan reddedilir, yok sayýlýr.

Türkiye’de Kürtlerin kimlikleri çok
yakýn zamana kadar reddedilmekteydi.
Kürtler “daðda yaþayan Türkler” olarak
tanýmlanýrdý. Kürtçe konuþmak, yazmak
yasaktý ve Kürtçe konuþanlara aðýr
cezalar verilirdi.

Bu durumda Kürt halkýnýn kendi kim-
liðinin tanýnmasýný isteyen, bunu yaný
sýra yok edilmiþ diðer haklarýný da talep
eden milliyetçiliði haklý, desteklenmesi
gereken bir haktýr.

Sosyalistler ezilenden yanadýr ve her
ezilenin yanýnda yer alýr.

Sosyalistler her ulusal hareketi destek-
ler mi?

Bu soruya esas olarak evet demek
gerekir, ama gene de bazý kendisine
ulusal kurtuluþ hareketi diyen hareketler
asýl olarak ezilen ulusun deðil emperyal-
izmin çýkarlarý için mücadele eder.
Sosyalistler bu tür hareketleri destekle-
mez. Örneðin Ortadoðu’da Ýsrail’in,
Hindistan’da Þýhlarýn hareketi emperyal-
imle içiçe, öncelikle onun çýkarlarýna
uygun ulusal hareketlerdir.

Emperyalizme karþý olan ulusal
hareketleri ise sosyalistler koþulsuz fakat
eleþtirel olarak desteklerler.

Sosyalistlerin desteðinin koþulsuz
olmasý sosyalistler ile o ulusal kurtuluþ
hareketi arasýnda ideolojik ve politik bir
yakýnlýk olmasýndan deðil, o ulusal
hareketin emperyalizme ve ezen ulusun
egemen sýnýfýna karþý olmasýndan kay-
naklanýr.

Sosyalistler ulusal hareketleri koþulsuz
destekleyerek onlarý eleþtirme hakký
kazanmaktadýr.

Kürtlerden sonra diðer halklar da ta-
leplerde bulunacaktýr.

Elbette. Türkiye’de Türklerin ve
Kürtlerin yaný sýra bir çok baþka halk da
yaþamaktadýr. Bunlarýn bir kýsmýnýn
coðrafi birliði vardýr, bir kýsmýnýn yok-
tur. Bütün bu halklarýn kimliklerinin
tanýnmasý, hepsinin kendi dillerini kul-
lanabilmeleri ve geliþtirebilmeleri,
kültürel ve diðer haklarý tanýnmalýdýr.

Sosyalizm altýnda isterse her köy kendi
kaderini kendisi tayin eder.

Kendi kaderini tayin hakký nedir?
Bugün Türkiye’de egemen sýnýf ve

onun politikalarýný benimsemiþ birçok
sosyalist “uluslarýn kendi kaderini tayin
hakký”na karþý çýkmakta. Ezilen ulus
kendi kaderini tayin hakkýna sahip
olmalýdýr. Ezen ulusun sosyalistleri için
desteklenecek tek talep budur. Ezilen
ulus daha önce birlikte yaþadýðý ezen
ulusla birlikte yaþamayý da tercih ede-
bilir, ayrýlmayý da. Ezen ulusun sosyal-
istleri ise her iki karara da emperyal-
izmin çýkarlarý ile uyuþmadýðý sürece
saygýlýdýr.

Türkiye’de Kürt hareketi bugüne kadar
birlikte yaþama doðrutusunda iradesini
biçimlendirmiþtir. Buna raðmen baský ve
saldýrý altýndadýr. 

Kürt sorunu nasýl çözülür?
Bu sorunun aslýnda tek bir cevabý var.

Demokratik ve adil bir barýþla. Bugünkü
Kürt hareketi ilk deðildir. Kürtler
Osmanlý’dan bu yana ayaklanmaktadýr.
Bu ayaklanmalarýn hepsi bastýrýlmýþtýr
ama Kürtler bir süre sonra gene ayaklan-
mýþtýr.

Öyleyse tek bir çözüm yolu vardýr:
Barýþ. Ancak barýþ her iki taraf için de
adil olmalý yani demokratik olmalýdýr.
Oysa savaþýn devamýný isteyenler bir
tarafýn yenilip teslim olmasýný istemekte-
dirler. Teslim olan için adil bir barýþ ola-
maz. Ama teslim olan ezilen ise bir süre
sonra, koþullar elverdiðinde ayaklanma
yeninden baþlar.

Ulusal hareket Türkiye’de egemen
ulusun milliyetçileri tarafýndan iddia
edildiði gibi sadece Kürtlerin yoksul-
luðundan kaynaklanmamaktadýr.
Yoksulluk sadece bir göstergedir.

Dünyanýn bir çok yerinde ayaklanan
halklar ille de yoksul halklar deðildir.
Ýspanya’da Basklar, Katalonlar bunun iyi
örnekleridir.

Þiddet ve þiddetin kýnanmasý
Sosyalistler her zaman þiddetin önce

egemen sýnýftan, ezenden geldiðini
söylerler. Bütün tarihsel geliþmeler bunu
gösterir.

Ezen, egemen olan bu üstünlüðünü
esas olarak baský ile sürdürür. Ýtiraz
edene karþý þiddet kullanýr. Ezilenleri
kendilerini korumak ve seslerini çýkara-
bilmek için þiddet kullanmaya zorlar. O
vakit de daha fazla, misli görülmemiþ bir
þiddet uygular ve dolayýsýyla diðer
tarafýn da daha fazla þiddete baþvur-
masýný zorunlu kýlar.

Türkiye’de Kürtlere karþý uygulanan
þiddet tarih boyunca daima aþýrý olmuþ-
tur. En küçük istekler bile hep þiddetle
reddedilmiþtir.

Savaþ ise bugün herkesi vurmaktadýr.
Her iki halkta savaþtan yorgundur ama
bunun sorunlusu Türk egemen sýnýfý,
Türk milliyetçiliðidir.

Milliyetçiliðe karþý olmak neden gerek-
lidir?

Türk milliyetçiliði bize sunulduðu gibi
Türklere yaramaz tam tersine Türk
emekçileri milliyetçilikten zarar görür.

Savaþ herþeyden önce emekçilere har-
canabilecek kaynaklarý emer. Okul, has-
tane, fabrika yerine tank, top silah olur.

Savaþta emekçilerin çocuklarý ölür,
yaralanýp sakat kalýr.

Türk emekçileri Kürt ulusal hareketinin
yanýnda yer almadan kendisi özgür ola-
maz. Çünkü baþkasýný ezen özgür ola-
maz.

Kendi egemen sýnýfýný yenmek isteyen
emekçiler için ezilen halkýn hareketi en
önemli müttefiktir. Bu iki hareket yan
yana gelmeden emekçiler de kazanamaz,
ezilen ulusun hareketi de kazanamaz.

Türk emekçileri Kürt ulusal
hareketinin yanýnda yer
almadan kendisi özgür 

olamaz. Çünkü baþkasýný
ezen özgür olamaz
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Türkiye'de Ordunun bur-
juva siyasete doðrudan
müdahale ettiði tarihlerin
ayný  sayýlara sahip olmasý,
tesadüf müdür? (12 Mart-
12 Eylül, 27 Mayýs-27
Nisan yada 27'nin bir
fazlasý 28 Þubat) Bunu bile-
meyiz, fakat bir gerçek
vardýr ki, Türkiye'de Ordu
onlarca yýldýr kendini ayrý-
calýklý bir konumda
görmektedir.

DP iktidarý ve 1950'li
yýllar

Türkiye'de, Ýkinci Dünya
Savaþý sonrasý egemen
sýnýflar arasýnda görüþ
ayrýlýðý daha da netleþm-
eye baþladý.  Kemalist
bürokrasinin kimi uygula-
malarýndan rahatsýz olan
ve toprak sahipleri ile
ticaret burjuvazisini temsil
eden  siyasetçiler, ayrý bir
örgütlenme yoluna gittiler.
Bu süreç içersinde  dünya
kapitalizmi de 1929 krizini
atlatmýþ ve yeniden
büyüme ve geniþleme
sürecine girmeye
baþlamýþtý. Savaþ sonrasýn-
da  ABD kapitalist sistemin
hegemonik gücü haline
gelmiþti.  Savaþtan stalinist
SSCB de kazançlý çýkmýþtý
ve  ABD ile SSCB arasýnda
"soðuk savaþ" olarak
adlandýrýlan dönem
baþlamýþtý.  Türkiye, Batý
kapitalizmi içersinde yer
alarak konumunu netleþtir-
di..  Bu nedenle 1930'lu yýl-
larda uygulanan sermaye
birikim modeli olan koru-
macý,  devlet kapitalizmine
dayalý ekonomi politikasý
terk edilerek, önce 1946
devalüasyonu ile birlikte
dýþ ticarette sýnýrlý
serbestleþme yoluna gidil-
di. 1947'de IMF ve Dünya
Bankasý'na üye olundu,
Truman doktrininin ilan
edilmesinde sonra ise
Türkiye, Marshall Planý'na
dahil edildi,  ABD ile
1947'de ikili bir anlaþma
imzalandý ve 1950 seçim-
lerinden hemen önce
NATO'ya üyelik için
baþvuruldu.  Görüldüðü
gibi bazý kemalistlerin
veya ulusalcýlarýn  iddia
ettiðiNÝN AKSÝNE
Türkiye'de egemenlerin
ABD emperyalizminin
þemsiyesi altýna girmesi
1950'de deðil, daha
önecesinde yani henüz
CHP iktidardayken
baþladý..  Büyük halk
çoðunluðunun desteðini
alarak iktidara gelen DP
ise sadece bu politikalarý
hýzlandýrmýþtý.

DP döneminde, dýþ
ticareti daha da liber-
alleþtirilmiþ, ABD baþta
olmak üzere dýþarýdan alý-
nan krediler, iletiþim,
karayolu, enerji gibi sanayi

ve tarýmsal alt yapý
yatýrýmlarýna ayrýlmýþtý.
Ancak DP'nin uyguladýðý
bu politika 1950'lerin orta-
larýndan itibaren týkanma
noktasýna  gelmiþti.
Ödemeler dengesi büyük
açýk vermekte ve dýþ
borçlar giderek büyümek-
teydi.  Uluslararasý finans
kuruluþlarý  yeni yardýmlar
için  devalüasyon ve bir
dizi ekonomik tedbir alýn-
masýný istiyordu.  DP
yönetimi ise tedbirleri
geciktiriyordu.  Tedbir
olarak sadece ithalatý
tekrar kýsýtlama yoluna
gidiyordu.  Ýthalatýn kýsýt-
lanmasý,  içerde yabancý
ortaklýða dayalý ithal
ikameci sanayileþmeyi
uyarýcý bir etki yapmýþtý.
DP de geçmiþte gündeme
getirdiði "özelleþtirme"
politikasýnýn aksine,
yabancý sermayeyi teþvik
ve petrol kanunlarý yeter-
siz kalýnca, çok sayýda yeni
KÝT kurdu. Varlýðýný his-
settirmeye baþlayan sanayi
burjuvazisi,  daha tutarlý
politikalar izlenmesini ve
kaynaklarýn sanayileþme
politikalarý doðrultusunda
kullanýlmasýný talep ediy-
ordu. Ancak 1958 yýlýnda
krizin derinleþmesi ile bir-
likte  Hükümet büyük bir
devalüasyon yapmak
zorunda kaldý. DP'nin
eklektik politikalarý, burju-
vazinin bu partiye olan
güveninin kaybolmasýna
neden oldu.

1950'li yýllara dair
bahsedilmesi gereken ve
konumuzla ilgili olan bir
husus ise bu yýllarda ege-
menler arasýnda iliþkilerde
görülen yeni þekillenmel-
erdir. DP iktidarý ile birlik-
te geleneksel Kemalist
bürokrasinin aðýrlýðý
azaldý. Genelkurmay
Baþkanlýðý, Milli Savunma
Bakanlýðý'na baðlandý ve
DP yönetimi Orduda geniþ
bir tasfiye yaptý. Bütün
bunlar askeri bürokraside
ciddi rahatsýzlýklara neden

olmaya baþladý.  Daha 1954
gibi erken bir tarihte bazý
subaylar arasýnda DP'yi
devirmeye yönelik cunta
giriþimleri þekillenmeye
baþladý.  1950'lerin sonun-
da  DP'nin baskýcý poli-
tikalarý(Tahkikat
Komisyonu, Hükümet
karþýtý öðrenci gösterilerine
yönelik sert tutum ve basý-
na yönelik sansür.) darbe-
ciler için bulunmaz fýrsat
oldu.

Döneme iliþkin hatýrlatýl-
masýna gereken bir not da
DP'nin dýþ politikasýdýr.
Menderes yönetimi iktidarý
boyunca dýþ politika önce-
liklerini ABD çýkarlarý ile
özdeþ saymýþ ve bu
doðrultuda adýmlar
atmýþtý. Kore Savaþý'na
katýlma, NATO'ya üyelik,

SSCB'yi çevreleme poli-
tikasý çerçevesinde Baðdat
Paktý üyeliði (Pakt 1959'da
Irak'ýn çekilmesi ile
CENTO'ya dönüþecektir.).
Bu politikanýn sonuçlarý
idi. Ancak ayný süreç
içersinde Ortadoðu'da
SSCB ve ABD arasýnda
rekabet kýzýþacak, önce
Suriye'de 1957'de onu
izleyen 1958 yýlýnda ise
Irak'ta ABD karþýtý ve
SSCB yanlýsý darbeler
yaþanacaktý.
Ortadoðu'daki geliþmeler
üzerine ABD Baþkaný
Eisenhoover, kendi adýyla
anýlan doktrinini yayým-
layacak ve SSCB'nin
dolaylý tehdidi (Bu tür
darbe veya ayaklanma
durumunda.) söz konusu
ülkeye yardým yapýlacaðý

sözünü verecekti.
Ortadoðu'daki darbeler
Menderes yönetimini  de
ciddi kaygýlara itti. Fakat
DP'yi devirecek olan SSCB
yanlýsý deðil, bizzat kendisi
de özünde Amerikancý
olan bir cunta idi. 27
Mayýsçýlar kendi dar-
belerinin farklý olduðunu
ve ABD karþýtý olmadýðýný
özellikle vurguladýlar ve o
yüzden ilk açýklamalarý,
"NATO, CENTO ve bütün
ittifaklara baðlýyýz" biçi-
minde oldu. 

Öte yandan Irak darbesi
bölgede Kürt dinamiðini
de harekete geçirdi ve
yeni yönetimden özerklik
sözü olan Mustafa Barzani
sürgünde olduðu
SSCB'den Irak'a geri
döndü ve adeta bir devlet

baþkaný gibi karþýlandý. Bu
geliþmenin Türkiye
Kürtlerini de etkilememesi
mümkün deðildi. 

Nitekim  Türkiye'de de
Musa Anter liderliðinde
kimi Kürt aydýnlarý  Ýleri
Yurt adlý bir dergi çýkar-
maya baþladýlar.

27 Mayýs ve Sonrasý
27 Mayýs 1960 günü emir-

komuta zinciri dýþýnda
yaklaþýk 50 kiþilik bir
subay grubu yönetimi ele
geçirdi ve DP iktidardan
uzaklaþtýrýldý.

Cunta 38 kiþilik bir Milli
Birlik Komitesi oluþtu-
rarak, idareyi üstlendi. 

27 Mayýs'la birlikte
DP'liler Yassýada'da yargý-
landý ve Partinin üç önde
gelen ismi (Adnan
Menderes, Fatin Rüþtü
Zorlu ve Hasan Polatkan)
idam edildi.

Cunta sadece DP'yi tas-
fiye etmekle kalmadý.
Önemli kurumsal düzen-
lemeler yaptý. MGK kurul-
du ve Anayasal kurum
haline getirildi. Ýlerde ulus-
lar arasý tekellerle ortaklýk-
larla birlikte büyük bir
grup haline gelecek olan
OYAK kuruldu.  

Genelkurmay Baþkanlýðý
tekrar Baþbakanlýk'a bað-
landý.  Hepsinden de
önemlisi  sonraki darbelere
de yasal zemin saðlayan
211 sayýlý TSK Ýç Hizmet
Kanunu çýkartýldý. Asker-
sivil yargý ayrýmý bu
dönemde baþladý. Bütün
bu düzenlemelerle ordu,
1950'lerde kaybettiði
mevzileri tekrar elde etti
ve askeri bürokrasi görece
siyasi özerklik kazandý.
Sonradan "kulise  çekilme"
konusunda MBK içinde
görüþ ayrýlýðý çýktý ve 14'ler
olarak bilinen grup
MBK'dan tasfiye edildi. 

Burjuva siyasetin denetim
altýnda tutulmasý ve
yasamanýn "aþýrýlýklarýný"
önlenmesi için de Anayasa
Mahkemesi ve Tabi
Senatörlük (MBK
üyelerinden oluþan)
kurumlarý oluþturuldu. 

27 Mayýs sonrasý Sanayi
burjuvazisi ve asker-sivil
bürokrasi arasýnda  ittifak
kurulduðunu söyleyebili-
riz. Askeri yönetim, sanayi
burjuvazisinin talebi olan
"kaynaklarý sanayileþme
yolunda etkin kullanýl-
masý" politikasý izledi ve
bu amaçla DPT'yi kurdur-
du.

Türkiye'deki ekonomi
politikalarýný desteklemek
için OECD, "Türkiye'ye
Yardým Komisyonu"
kurarken, IMF ile Türkiye
arasýnda ilk Stan-by antlaþ-
masý 1 Ocak 1961'de yürür-
lüðe girdi.

27'ler ve 12'ler
Yargý darbesi bütün hýzýyla sürerken içinden geçtiðimiz dönem 27 Mayýs 1960 darbesinin gerçek-
leþtiði koþullara benzetiliyor. Onur Öztürk, "ilk" darbeyi hazýrlayan koþullarý inceliyor.

27 Mayýs'la gelen 1961
Anayasasý Türkiye'nin "en
özgürlükçü Anayasasý"
olarak algýlanmýþtýr. Bu
bir yönüyle doðru gibi
görünmektedir. Örneðin
iþçilere grev, toplu
sözleþme hakký ve yeni
örgütlenme haklarý
tanýndý.

Fakat bu haklarýn  tanýn-
masýnýn arkasýnda döne-
min geçerli olan ithal
ikameci sanayileþme poli-
tikasýnýn etkisi vardý.
Üretimin iç piyasaya
dönük olmasý, iç talebin
yükselmesi  ihtiyacýný
doðurdu.  Buna baðlý

olarak kentsel ve kýrsal
gelirlerin artmasý zorun-
luydu.  Bu nedenle dünya
proletaryasýnýn uzun
mücadeleler sonucu elde
ettiði haklar, belirli sýnýr-
lar ölçüsünde tanýnabilir-
di.  Ancak bu haklarýn fiili
olarak yürürlüðe girmesi
ise yine Türkiye iþçi
sýnýfýnýn mücadelesi ile
oldu. (Saraçhane mitingi,
Kavel direniþi gib) 

Fakat 60'lar boyunca
yaþanan toplumsal
hareketlilik, egemenlerin

beklentisinin çok ötesine
geçti. Önce 12 Mart'ta bu
haklar törpülendi ve 12
Eylül'de de "topluma bol
gelen Anayasa" tamamen,
yani yine bir askeri darbe
ile yürürlükten kaldýrýldý.
Egemenlerin düþtüðü
durumu 12 Mart'ýn
Generali Memduh
Taðmaç çok güzel özetle-
mektedir: "Sosyal
geliþmeler, ekonik
geliþmelerin önüne geçti."

27 Mayýs sonrasý
geçmiþte de tabu olan

bazý konular da varlýðýný
sürdürdü  örneðin sol
düþünce ve örgütlenme
üzerinde Demokles'in
kýlýcý gibi sallanan TCK
141-142 ve 159. maddeler
olduðu gibi korundu. 

Cunta, filizlenmekte
olan Kürt hareketine de
çok sert yanýt verdi. 

49'lar olayý olarak bili-
nen çok sayýda Kürt
aydýnýnýn "bölücülük yap-
týklarý" gerekçesi ile aðýr
cezalara çarptýrýlmalarý ve
800'ün üzerinde Kürdün
Sivas'ta kampa gönder-
ilmesi 27 Mayýs sürecinde
gerçekleþti.

1961 Anayasasý ilerici miydi?

27 Mayýs’ta ordunun yöne-
time el koyduðunu açýk-
layan bildiriyi MBK üyesi
Albay Alpaslan Türkeþ
okumuþtu. Cunta bir süre
sonra Türkeþ’i tasfiye etti.
ABD ile iliiþkileri bilinen
ýrkçý faþist parti MHP’yi
kurmaya yöneldi. MHP
ileride 12 Eylül’ü hhazýr-
layan koþullarý yaratmakta
önemli bir rol üslendi.
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Hava taþýmacýlýðý
Hava taþýmacýlýðý iklim deðiþi-
minde ne kadar etkili?
Hükümet yani Ýþçi Partisi
haavayollarýný geniþletmeye
neden bu kadar hevesli?

Hava taþýmacýlýðý en önemli
þey deðil - havayollarý taþý-
macýlýktan kaynaklanan küresel
karbondioksit emisyonunun þu
anda %12'sini üretiyor. Arabalar
daha büyük bir sorun - onlarýn
payý %45. 

Ama hava taþýmacýlýðý da
önemli çünkü uçaklar karbon-
dioksiti doðrudan atmosferin
daha üst tabakasýna salýyor, bu
da daha etkili oluyor. Ayrýca
hava taþýmacýlýðý en hýzlý
büyüyen emisyon kaynaðý. 

Basýn sorunu sýradan insan-
larýn tatile gitmesi ve havayol-
larýnýn ucuz bilet satmalarý
sorunu olarak ele alýyor. 

Ama baþbakan Gordon
Brown'ýn Heathrow
havaalanýnýn geniþletilmesinde-
ki kararlýðý Londra'yý küresel
finans merkezi olarak öne çýkar-
mak istemesinden kaynaklaný-
yor. Ýþadamlarý ve kadýnlarýnýn
Heathrow'a uçmaya devam
etmelerini saðlamak niyetinde. 

Ýþçi Partisi insanlarýn tatile
gitme hakkýný savunuyormuþ
da o yüzden havaalanýnýn
geniþletilmesini istiyormuþ gibi
numara yapabiliyor ki tehlikeli
olan bu. 

Havayolu ulaþýmýnýn azaltýl-
masý lazým ama bu sadece
zenginlerin uçabileceði fiyatlar
aracýlýðýyla adaletsizliði art-
týrarak yapýlmamalý. Kýsa
mesafe uçuþlar demiryollarýna
yatýrým yapýlarak azaltýlýrken
uzun mesafe uçuþlar herkes için
eþit þekilde azaltýlmalý.

Kasýrgalar
Kitabýnýzda 2005'de New
Orleans'ý yerle bir eden Katrina
kasýrgasýndan bahsetmiþsiniz.

Katrina bir sorunu ortaya
koydu- hükümetlerin iklim
deðiþiminin sonuçlarýyla baþ
etmekteki isteksizlikleri ve
yetersizliklerini gösterdi.

Katrina kasýrgasý zengin ülkel-
erde iklim deðiþiminin ne anla-
ma gelebileceðini gösterdi.
Katrina iklim deðiþimi olmadan
da meydana gelebilirdi ama
küresel ýsýnma gelecekte daha
çok Katrina'larýn olmasý demek.

Katrina sürpriz deðildi.
Herkes topraðýn çökmesi ve
deniz seviyesinin yükselmesi
yüzünden bir sorun olduðunun
farkýndaydý.

Louisiana Devlet Üniver-
sitesindeki bilim insanlarý, sel
bariyerleri için ve topraðýn
kuruyup, çökmesine neden
olan, sulak alanlardaki kum ve
çamur birikintilerinin yeniden
doldurulmasý için önlemler
planlamýþlardý.

Bu önlemlerin tahmini
maliyeti 14 milyar dolardý - Irak

savaþýnýn altý haftalýk maliyeti.
Hükümet bu parayý vermedi. 

Katrina vurduðunda Vali halký
tahliye etmedi çünkü otel sek-
törü baský yapýyordu - tahliye
yapýlsa bu oteller milyonlarca
dolar kaybedeceklerdi. 

Neoliberal politikalar insanlarý
fýrtýnadan korumak için alýnmýþ
olmasý gereken temel önlem-
lerin alýnmamasýna neden oldu. 

George Bush'un Katrina son-
rasýnda en büyük sorunu
hükümetin bir þeyin gelmekte
olduðunu bildiði halde hiçbir
þey yapmadýðý gerçeðini sak-
layabilmekti. ABD basýnýndaki
ýrkçýlýk dalgasý suçu kasýrganýn
kurbanlarýna atmaya çalýþtý. 

Burma ve Bangladeþ'teki son
kasýrgalar gelmekte olan
hakkýnda yeni ipuçlarý verdi.
Burma'da olanlardan sonra
insanlarýn sel ve fýrtýnaya karþý
daha iyi koruyucu önlemler
istiyoruz demesi lazým. Ama
uzun vadeli soruna bakmak
yerine herkes kýsa vadeli göç-
menler sorununa bakýyor. 

Uluslararasý þirketler
Ýþ dünyasýnýn etkisi, iklim
deðiþimine karþý mücadelede
bir engel. Eðer þirketler yeni-
enebilir enerjiden kâr edebilsel-

er bu durum deðiþemez mi?
Dünya zenginlere ait neden

onu yok etsinler diye
düþünebilirsiniz? Ani iklim
deðiþimi sistem dönüþtürülme-
den de mümkün ama bu pek
olasý deðil. 

Dünyanýn en büyük on þirke-
tinin altýsý petrol, üçü de araba
þirketi. Ýklim deðiþimine karþý
ciddi önlemler bunlar için ölüm
demek.

Petrol þirketlerinin gücü
sadece paralarý olduðundan
deðil. Bir dizi sosyal ve politik
iliþki içinde kilitli durumdalar,
örneðin ticaret yollarýnýn kon-
trolü, politikacýlarla baðlantýlar
ve daðýtým aðlarý. Araba sanayi
de ayný. 

Ýþ dünyasýnda bir bölünme
var. Bazý þirketler iklim
deðiþimiyle mücadeleden para
kazanýlabileceðini görüyor.
Ancak iklim deðiþimine karþý
adýmlar en güçlü þirketlerin kâr-
larýný tehdit ediyor.

Yenilenebilir enerji önemli bir
büyüme alaný olma potansiye-
line sahip. Ancak kýsa vadede
daha pahalý - tesislerin yapýl-
masý, yatýrým gerekiyor. 

Petrol ve araba sanayilerinin
fabrikalarý hâlihazýrda kurulu.
Dönüþüm yapmak bunlarý

ýskartaya çýkarýp yenilerini için
sýfýrdan baþlamak demek.
Sorunu çözmek için kar
güdüsüne güvenemeyiz. 

Aþaðýdan bir hareket
Kitabýnýz hükümetin yatýrýmlar
yapmasýný ve iþ dünyasýný
düzenlemesi ve denetlemesini
savunuyor. Bunun önündeki
engeller neler?

Ýklim deðiþiminin yarattýðý
tehdit o kadar büyük ki büyük
çaplý bir program ve devlet
yatýrýmlarý gerekiyor. Ama bu
neoliberal ideolojiye ters bir
fikir - çünkü neoliberalizme
göre özel olan iyidir kamuya ait
olan kötüdür. 

Ýklim deðiþimine karþý devlet
yatýrýmlarý ve düzenlemeleri, bu
ideolojiye meydan okumak
demek. Sonuç bunun yerine
çoðu hükümetin piyasa
araçlarýný kullanarak önlem
almaya çalýþmasý, mesela kar-
bon ticareti. 

Halk hükümetin gezegeni kur-
tarmak için müdahale ettiðini
görürse baþka sorular sormaya
baþlar. Neden saðlýk sistemini
kurtarmak için de müdahale
etmiyor? Ýþ dünyasý insanlarýn
böyle sorular sormasýný istemez. 

Ýklim deðiþimi küresel bir

sorun ve küresel bir çözüme
ihtiyaç var. Ama hükümetler ve
þirketler iþbirliði temelinde
deðil rekabet temelinde çalýþý-
yorlar. Ýklim deðiþimiyle baþ
etmek, bununla baþ etmek
demek.

Ýklim deðiþimine karþý
mücadele
Ýklim deðiþimini durdurmak
için ne yapmalýyýz?

Ani iklim deðiþimini durdura-
cak teknolojiye þu an sahibiz.
Gezegenimizi rüzgar çiftlikleri
ve güneþ panelleriyle kaplamalý,
büyük çaplý kamu yatýrýmlarý
baþlatmalýyýz.

Bütün yeni yapýlan evler
çatýsýnda güneþ paneliyle
yapýlabilir ve devlet bunun
parasýný karþýlayabilir. 

Ýklim deðiþimini durdurmak
basit bir iþ deðil. Ama sýradan
insanlarýn eylemleri geçmiþte
büyük deðiþimler yarattý -
sömürgeciliðe son verilmesin-
den Ýngiltere'de sosyal devletin
tesisine kadar. 

Bize iklim deðiþimini durdur-
mak için sýradan insanlarýn
fedakarlýk yapmasý gerekeceði
söyleniyor. Ama asýl mesele
daha az kaynak kullanmak
deðil kullanýlan kaynaklarýn
deðiþtirilmesi. Þu anda iþlerin
yürüyüþ þeklini deðiþtiremeye-
ceðimizi kabul edersek o zaman
fedakarlýk yapmamýz gerektiði
sonucuna ulaþýrýz.

Asýl sorun insanlarýn iþlerin
yapýlýþ þeklini deðiþtiremeye-
ceklerini düþünmesi. Bence
buna en iyi cevap Ýkinci Dünya
Savaþý. Bütün önemli ülkeler
ekonomilerini savaþa göre
deðiþtirdiler.

Þimdi biz de ekonomiyi ayný
þekilde deðiþtirmeliyiz - ama bu
sefer mümkün olduðunca çok
insan öldürmek için deðil ter-
sine mümkün olduðunca çok
insaný kurtarmak için yap-
malýyýz bunu. 

O deneyim politik irade mev-
cut olduðunda neler yapýla-
bildiðini gösteriyor. Þimdi eksik
olan bu politik irade.

Biz hükümetleri buna mecbur
býrakacak kitlesel bir hareket
inþa etmezsek hükümetler iklim
deðiþimini durdurmak için
gerekli önlemleri almayacaklar.
Bu sadece çevre hareketi için
söz konusu deðil. 

Daha iyi bir dünya için savaþ
karþýtý hareket ve küreselleþme
karþýtý hareket de dahil olmak
üzere bütün hareketleri inþa
etmeliyiz.

Önümüzde iki seçenek var.
Zenginlerin ve iktidar sahip-
lerinin sorunu tepeden çözmesi-
ni bekleyebiliriz. Ya da deðiþimi
zorlamasý ve toplumu baþka
türlü idare etmesi için gezegen
çapýnda sýradan insanlara
yönelebiliriz.

Sýradan insanlar dünyayý daha
önce deðiþtirdiler - gene yapa-
bilirler.

Ýklim deðiþimini
durdurmak için

bu düzeni
yýkmak gerekir

Gezegeni kurtarma mücadelesi; ani iklim deðiþimi-
ni durdurmak için hangi önlemleri almak gerektiði,
karbon salýnýmý yapan yakýtlarýn alternatiflerinin ne
olduðu ve toplumu nasýl yeniden düzenleyebile-
ceðimiz sorularýný ortaya çýkardý.
Ýklim Deðiþimine Karþý Küresel Kampanya’nýn

kurucularýndan ve aktivistlerinden Jonathan Neale
yakýnda çýkacak olan kitabý "Ýklim Deðiþimini
Durdur-Dünyayý Deðiþtir" kitabý üzerine Sosyalist
Ýþçi’nin Ýngiltere’deki kardeþ gazetesi Socialist
Worker’ýn sorularýna cevap verdi.
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Can Irmak Özinanýr

Dünyayý deðiþtirmek
isteyen bir çok aktivist bu
konuda kaygýlýdýr, mark-
sizmi nasýl öðreneceðim?
Kapital'in tek bir cildini
görmek bile insanýn
gözünü korkutabilir.
Marksizmin anlaþýlmasý
çok zor bir uzmanlýk alaný,
baþlý baþýna kendi uzman-
larýný yaratan bir bilim
olduðu yönünde yaygýn
bir görüþ vardýr. Bir
kitapçýya girdiðinizde
marksizm üzerine tartýþ-
malar yürüten yüzlerce
kitap görebilir ve hepsini
hatmetmeden marksist
olamayacaðýnýzý
düþünebilirsiniz.

Oysa marksizm bir
akademik çaba ya da
anlaþýlmaz bir bilim
deðildir. Tüm öncüllerini
yaþadýðýmýz hayatýn tam
da kendisinden alan bir
teori, bir eylem
kýlavuzudur. Ne Marx, ne
Engels, ne de Lenin ve
Troçki, sadece çok zeki
insanlar olduklarý için
dünyayý doðru kavra-
mamýþlardýr, hepsinin
zaman zaman yaptýklarý
hatalar olduðu gibi, çok
zeki olup da dünyayý
doðru yorumlayamayan
bir sürü düþünür, yazar
vs. de vardýr. Marksizmin
gücü temelinde praksisin,
yani eylemle teorinin bir-
liðinin yer almasýndadýr.
Yukarýda saydýðýmýz
bütün isimler ilk önce
topluma, içinde
yaþadýðýmýz gerçekliðe,
üretim iliþkilerine,
yaþadýklarý dönemin iþçi
sýnýfý hareketlerine bak-
mýþlar ve bundan sonuçlar
çýkartmýþlardýr.

Bu sebeple, "neden iþçi
sýnýfý?", "artýk-deðer
nedir?, "sosyalistler neden
milliyetçi olamazlar?",
"neden ezilenlerin yanýnda
olmalýyýz?", "niçin devrim-
ci bir partiye ihtiyacýmýz
var?" gibi sorularýn cevap-
larýný anlamak zor
deðildir. Bunun için

ezilenlerin mücadelesinin
tarihine ve bizzat kendi
hayatýmýza bakmak yeter-
lidir.

Uluslararasý Sosyalizm
Akýmý'nýn kurucusu Tony
Cliff "marksizm üzerine
ciddi þekilde çalýþmak
gerekir" diyor. Cliff bu
konuda tamamen haklý.
Okumak ve bu birikime
yaslanarak dünyayý anla-
maya çalýþmak gerekir.
Marksizmin temel kavram-
larýný öðrendiðimizde ve
bunu mücadele içinde
sýnadýðýmýzdaysa, bunu
yapmak çok kolaydýr. 

Dünyayý anlamak
için bir rehber
olarak marksizm

Chris Harman'ýn yazdýðý
Marksizme Giriþ kitabý
bize bu konuda önemli bir
pencere açýyor. Bu kitapta
marksizmin temel kavram-
larý kolay okunur bir þek-
ilde önümüze seriliyor.
Marx'ýn ekonomik anal-
izinin temeli, iþçi sýnýfýný
neden özne olarak
gördüðü, kapitalizmin
neden krizlere girdiði,
savaþlarýn neden çýktýðýný
bu kitabý okuyarak anla-
mak mümkün hale geliyor.
Bu sayede her tartýþmada
kullanabileceðiniz argü-
manlar daha da önemlisi
argüman üretebilecek,
karþýlaþtýðýnýz sorunlarý
doðru bir perspektiften
çözümleyebilecek bir
düþünce sistematiði kazan-
abilirsiniz. Marksizm
aslýnda kimseye uzmanlar
tarafýndan öðretilmez, bu
kitapta bunu net bir þek-
ilde görebilirsiniz.
Dünyayý deðiþtirmek
isteyen herkesin mutlaka
okumasý gereken bir kitap. 

Bu kitapla birlikte mark-
sizmin dünyaya bakýþýný
anlamayý kolaylaþtýracak
baþka kitaplar da mevcut.
Aþaðýda bu kitaplarý kýsaca
tanýtacaðýz. Marksizmi
öðrenmenin galiba tek bir
yolu var: Okumak ve
mücadeleye devam etmek! 

Troçki'nin, marksist gelenek
içindeki yeri nedir? Hallas'ýn bu
kitabýnda, Troçki'nin sürekli
devrim teorisi, stalinizme karþý
marksizmi ve bolþevizmi savu-
narak verdiði mücadele
anlatýlýyor. Stalinizmin dayat-
malarý ve ihanetleri sonucu
yenilgiye uðrayan Ýspanya, Çin
devrimleri konusunda
Troçki'nin yaptýðý saptamalar ve
Almanya'da faþizmin yük-

seliþine karþý öne sürdüðü bir-
leþik cephe tezi ayrýntýlý bir þek-
ilde anlatýldýðý gibi, Troçki'nin
yaptýðý yanlýþ deðerlendirmeler
ve hatalara da kitapta yer ver-
iliyor. Troçkist hareketin temel
bölünmelerinin ne anlam
taþýdýðýný ortaya koyuyor.
Hallas, Troçki’nin eserlerinden
bir çok alýntý yaparak Troçki ve
troçkizmi öðrenmek isteyenlere
iyi bir kaynak yaratmýþ.

Marksizmi öðrenmek
gerçekten zor mu?

Komünist
Manifesto,
Marx ve Engels

Marx ve Engels tarafýn-
dan Komünist Birlik'in
kuruluþu sýrasýnda
kaleme alýnan bu kýsa
program, marksizmi
anlamak için en temel
metinlerden birisidir.
1848'de yazýlan
Manifesto'yu okurken
içindeki saptamalarýn
güncelliði karþýsýnda
þaþýrýp kalacaksýnýz. Ýþçi
sýnýfýnýn devrimci rolü,
enternasyonalim ve ser-
mayenin yayýlma güdüsü
kitapta çok net bir þekilde
ortaya konuluyor. 

Marksizm ve
Ulusal Sorun
Alex Callinicos 
Sosyalist Ýþçi Yayýnlarý 

Kendilerini enternasy-
onalizm üzerinden
tanýmlayan marksistler,
uluslarýn ezilmesi üzerine
nasýl bir tavýr alýrlar?
Ezilen ulus milliyetçiliði
ile ezen ulus milliyetçiliði
ayný mýdýr? Callinicos, bu
broþürde sosyalistlerin
neden ezilen uluslarýn
mücadelesini destekleme-
si gerektiðini, bu
mücadeleyi vermeyen-
lerin neden enternasyon-
alist olamayacaðýný
anlatýyor. Broþürde ayrý-
ca Komintern'in
II.Kongresi'nde kabul
edilen "Ulusal Sorun ve
Sömürgeler Üzerine
Tezler" de yer alýyor. 

Troçki
Doðan Tarkan
Z Yayýnlarý 

Gazetemiz yazarý
Doðan Tarkan, bu kýsa
broþürde büyük devrim-
cinin yaþamýný özetliyor
ve Troçki'nin politik
çizgisini tarihsel bir süreç
içine yerleþtirerek
anlatýyor. Troçki'nin
düþüncesine bir giriþ yap-
mak için okunmasý
gereken bir broþür. 

Parti ve Sýnýf
Chris Harman, 
Z Yayýnlarý 

Harman, parti ve iþçi
sýnýfý üzerine marksizm
içinde yapýlan tartýþ-
malarý özetliyor ve neden
bir devrimci partiye
ihtiyacýmýz olduðunu
anlatýyor. Lenin ve
Gramsci'nin parti
anlayýþlarý ile Luxemburg
ve Troçki'nin görüþlerini
aktararak devrimci par-
tinin nasýl olmasý gerek-
tiðini tartýþýyor. 

Molyneux, marksizmin bugüne
kadar çeþitli biçimlerde bozulmuþ
bütün hallerine karþý çýkarak, Marx,
Engels, Lenin, Troçki ve
Luxemburg'a yaslanan gerçek mark-
sist geleneði öne çýkarýyor.
Rusya'daki devrimden sonra bir
karþý-devrimle iktidarý ele geçiren,
baskýcý ve milliyetçi bir anlayýþý
sosyalizm olarak yutturmaya çalýþan
stalinizme, iþçi sýnýfý yerine
köylülüðü devrimci bir özne olarak

kurgulayan ve stalinizmin baþka bir
versiyonunu yürürlüðe koyan
maoizme, sosyalizmin bir avuç ger-
illanýn eylemiyle kurulabileceðini
savunan, üçüncü dünya milliyetçisi
castroculuða ve parlamento yoluyla
iktidarýn ele geçirilmesini savunan
reformizme meydan okuyor ve iþçi
sýnýfýnýn iktidarda olmadýðý "sosyal-
izm" adý verilen rejimlerin sosyalist
deðil devlet kapitalisti rejimler
olduðunu ortaya koyuyor. 

Gerçek Marksist Gelenek Nedir?
John Molyneux, Z Yayýnlarý

Troçki'nin Marksizmi
Duncan Hallas, Z Yayýnlarý 

Marksizm ve marksist gelenek hakkýnda kolay okunur, anlaþýlýr
vedünyayý deðiþtirmek için bir silah olan kitaplar...

Ýran'da Devrim ve Karþý-ddevrim Phill Marshall Varþova Gettosu Direniyor Marek
Edelman Küba, Castro, sosyalizm Mike Gonzalez DNA Doktrini R.D. Lewontin

Ýnsan Doðasý Sosyalizme Engel mi? John Molyneux Lenin 1 Partinin Ýnþasý Tony
Cliff Lenin 2 Bütün Ýktiddar Sovyetlere T. Cliff Lenin 3 Kuþatýlmýþ Devrim T.
Cliff Lenin 4 Bolþevikler ve Dünya Devrimi T. Cliff Rosa Luksemburrg T. Cliff -
Boykot Üzerine V.I. Lenin Endonezya Devrimi Þ. Iþýldak, C. Bambery, T. Cliff 

Küreselleþme ve Direniþ C. Harman, P. Morgan, R. Margulies

ZYAYINLARI

Satýþ noktalarý:
Ýstanbul Avrupa Yakasý, Ýstiklal Cad. Bekar Sk. 16-2, Beyoðlu
Ýstanbul Anadolu Yakasý, Nailbey Sk, 9-15, Kadýköy
E-iletiþim: sosyalistisci@gmail.com

Mülksüzleþtirenlerin
mülksüzleþtirilmesi gerek

Bir yanda büyük zenginlik diðer yanda dizboyu yok-
sulluk. Silahlanma, savaþlar, ulus-devletlerin vahþi
dünyasý. Ýnsan hayatýný belirleyen küresel mali dal-
galanmalar. Irkçýlýk. Yabancýlaþma ve mutsuz. Bütün
bunlarýn bir açýklamasý olmalý demiþti Marks bundan
170 yýl önce. Ve dünyayý anlamak, deðiþtirmek için iyi
bir yöntemi yarattý. Marks’ýn penceresinden bakýldýðýn-
da her þey yerli yerine oturuyor. 



7 Haziran’da
301’e hayýr
forumu

Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe
Giriþimi Haziran
2007'den beri "301
Kaldýrýlsýn, Irkçýlar
Yargýlansýn!" baþlýðýyla
bir kampanya yürütü-
yor. Þimdi kampa-
nyanýn son ayaðýnda
büyük bir etkinlik
düzenleni- yor. 

Geniþ katýlýmlý bir
tartýþma forumu (301,
milliyetçilik, darbe ve
özgürlükler)

Kýsa belgesel film
gösterimi

Kardeþ
Türküler'den Vedat
Yýldýrým ve
arkadaþlarýndan din-
leti. Keops dinletisi
yapýlacak.

DurDe çaðrýsýnda
"Foruma, bugüne dek
DurDe'ye destek veren,
anýlan çerçevede fikrini
söylemek isteyen,
301'den, ýrkçý iklimden,
darbe tehditlerinden
bunalan herkesi bekliy-
oruz. Sizi de aramýzda
görmekten mutluluk
duyarýz" deniliyor. 

Kampanyaya destek
veren ve bir kýsmý
etkinliðe katýlacak olan
kiþiler þunlar: 

Ahmet Ýnsel, Ahmet
Türk, Ali Bayramoðlu,
Ayhan Bilgen, Ayþe
Buðra, Ayþe Hür, Ayþe
Kadýoðlu, Baskýn Oran,
Bülent Somay, Cengiz
Alðan, Deniz Türkali,
Doðan Tarkan, Elif
Þafak, Eren Keskin,
Ergin Cinmen, Etyen
Mahçupyan, Ferhat
Kentel, Fethiye Çetin,
Funda Ata, Hakan
Tahmaz, Harun Tekin,
Hilal Kaplan, Kerem
Kabadayý, Mahir
Günþýray, Mehmet
Güleryüz, Mehmet Ali
Alabora, Metin Boran,
Murat Belge, Musa
Çam, Mustafa Alabora,
Orhan Alkaya, Osman
Kavala, Ömer Madra,
Ömer Laçiner, Pelin
Batu, Ragýp Ýncesaðýr,
Roni Margulies,
Sebahat Tuncel, Selim
Deringil, Sinan Özbek,
Þevval Sam, Tayfun
Mater, Turgay Oður,
Turgut Tarhanlý, Ufuk
Uras, Ümit Þahin,
Yýldýz Ramazanoðlu,
Yýldýray Oður, Yýldýz
Önen, Zeynep Tanbay. 

301'e, darbeye,
çetelere, y-mmuhtýralara,
e-mmuhtýralara Dur De!

Tütün Deposu
Lüleci Hendek Caddesi 
No: 12 Tophane 
Ýletiþim: 0535 885 76 15

sayý: 326 sosyalist iþçi 11

Aþaðýdan sosyalizm
-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.

Reform deðil, devrim
-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 mücadele
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.

Enternasyonalizm
-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.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
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?

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý

bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (Küresel BAK)
Bakanlar Kurulu'nun
ABD'ye Ýncirlik Üssü'nün
kullanýmýyla ilgili vereceði
bir yýllýk izni kamuoyunun
gündemine taþýmak ve
teþhir etmek için Adana'da
Ýncirlik Üssü önünde
eyleme hazýrlanýyor.

Ýncirlik Üssü ABD'nin
bölgedeki en büyük lojistik
destek üslerinin baþýnda
geliyor. Irak iþgalinde baþ
rol oynuyor. Ýncirlik'ten
kalkan uçaklar Irak'taki
katliama asker ve mühim-
mat taþýyor. Irak'ta savaþan
ABD askerleri Ýncirlik
üzerinden rotasyona tabi
tutuþuyor.

Üstelik Ýncirlik Üssü
geçtiðimiz yenilendi.

Hükümetin ABD'ye Gizli
Kararname'yle kullaným
hakký verdiði Ýncirlik
Üssü'nün bir buçuk milyon
Iraklýyý öldüren iþgalde
oynadýðý rolü ve savaþý
teþhir etmek isteyen tüm
aktivistler bu eyleme katýl-
malýdýr.

Ýncirlik Üssü önündeki
eylemden sonra Adana'da
üslerle ilgili bir uluslar
arasý forum gerçekleþecek.

1 Haziran'da Barýþ
Meclisi'nin düzenlediði ve
çok sayýda kurum, parti,
emek örgütü ve inisiyatifin
destek verdiði miting
baþarýyla tamamlandý.
Mitinge on binlerce insan,
barýþ sloganlarýyla katýldý.

Sabahýn erken saatlerinde
buluþma noktasýna
Mardin, Iðdýr, Diyarbakýr,
Ýzmir, Ankara ve Bursa
gibi çok sayýda þehirden
otobüslerle gelen savaþ
karþýtlarý mitingin baþýn-
dan sonuna kadar coþkulu
sloganlar attý.

Hiçbir kurumun kendi
bayraðýný ve flamalarýný
açmamasý mitingden önce
yapýlan toplantýlarda karar
baðlanmýþtý. Bu karar esas
olarak uyulmasý da mitin-
gin baþarýlarýndan birisi.
Birkaç küçük grup dýþýnda
tüm kurumlar ortak slo-
ganlar atarak yürüdüler,

ortak bir coþkuyu pay-
laþtýlar, kortej sýrala-
malarýyla uðraþmadýlar.

Mitingden önce hazýr-
lanan 20 bin döviz
yürüyüþ sýrasýnda
daðýtýldý. Yürüyüþ boyunca
sýk sýk "Ölüm deðil
çözüm", "Yaþasýn halklarýn
kardeþliði", "Barýþ hemen
þimdi", “Hiç kimse asker
doðmaz” ve "DTP halktýr,
kapatýlamaz" sloganlarý
atýldý.

Miting alanýnda Murat
Çelikkan Tertip Komitesi
baþkaný olarak açýlýþ
konuþmasý yaptý. Murat
Çelikkan konuþmasýnda
halklarýn kardeþliðinin
önemini vurguladý.

Barýþ Meclisi adýna ise
Ayhan Bilgen konuþma
yaptý. Ayhan Bilgen Barýþ
Meclisi'nin Kürt sorunun-
da çözüm için diyalog
çaðrýsýný bir kez daha

tekrarladý.
Ayhan Bilgen'nin ardýn-

dan iki genç Türkçe ve
Kürtçe nasýl barýþ içinde
yaþamak istediklerini açýk-
ladýklarý bir konuþma yap-
týlar. Konuþmalardan sonra
türküler ve sloganlarla mit-
ing devam etti.

1 Haziran mitingi barýþ
yönünde atýlan çok güçlü
bir adým oldu. Kadýköy
meydanlarýndan Kürtçe ve
Türkçe barýþ ve çözüm
çaðrýsý yapan sloganlarý on
binlerce savaþ karþýtý hep
bir aðýzdan haykýrdý. 

Savaþ isteyenlere çözüm
isteyenlerin gücünün azým-
sanmamasý gerektiðini gös-
terdi. Mitingdeki ezici Kürt
katýlýmý ise Kürt halkýnýn
ayakta olduðunu, dimdik
olduðunu kadýn, çocuk,
genç tüm Kürtlerin barýþ
istediðini bir kez daha
kanýtladý.

1 Haziran'da on binlerce insan haykýrdý:

"Artýk yeter! Çözüm istiyoruz"

"Askeri Üslere Karþý Uluslararasý Forum" Program:

12.00 "Ýncirlik Kapatýlsýn" Basýn Açýklamasý
(Yer: Adana Ýncirlik Üssü kapýsýnda )

13.30 Askeri Üslere Karsý Uluslararasý Forum
Konuþmacýlar:  Kyriakos Kiliaris 
(Kýbrýs Savasý Durdurun Koalisyonu)
Murat Kanatlý (Kýbrýs Savaþý Durdurun Koalisyonu)
Sotirios Kontogiannis 
(Yunanistan Savaþý Durdurun Koalisyonu)
Nilüfer Uður Dalay (Küresel BAK)

(Yer: Adana Eczacý Odasý - Reþatbey Mahallesi)
Ýrtibat : 05362196341

Küresel BAK aktivistleri Ýncirlik Üssü'ne gidiyor

"Savaþa hayýr! Ýncirlik Üssü kapatýlsýn"

Foto: Emre Tüngü

5 Haziran, Perþembe
Saat - 19.00
toplantý
Stalinizm
leninizmin
devamý mý?
DSÝP Kadýköy Büro

6 Haziran, Cuma
Saat: 17.00
toplantý
Kemalizm,
stalinizm,
Türkiye solu DSÝP
üniversite
birimi
Karakedi: Ýstiklal
Caddesi, Bekar Sokak,
16/2, Beyoðlu

6 Haziran, Cuma
Saat: 19.30
Karakedi saat: 19.30
toplantý
AKP'nin
karakteri -
bugünlerde neler
oluyor?
DSÝP lise birimi
Karakedi: Ýstiklal
Caddesi, Bekar Sokak,
16/2, Beyoðlu

7 Haziran, Cumartesi
Saat: 13.00 
eylem
Lambda
kapatýlma davasý
basýn açýklamasý
Taksim Tramvay
Duraðý

7 Haziran, Cumartesi
Saat: 17.00
toplantý
DurDe
301’e karþý
eylem forumu
Tütün Deposu: Lüleci
Hendek Caddesi
No:12, Tophane-Ýstan-
bul

7 Haziran, Cumartesi
Saat: 15.00
toplantý
Irak Vietnam’ýn
Arapçasýdýr
68’den
günümüze savaþ
karþýtý hareket
Konuþmacýlar: Bülent
Aydýn,
Arife Köse
Ahmet Piriþtine
Kültür Merkezi,
Konak, Ýzmir
BAK toplantýsý

8 Haziran, Pazar
Saat: 17.00
toplantý
Darbeye karþý
acil demokrasi
Ayhan Bilgen, Baskýn
Oran, Hasip Kaplan,
Mehmet Bekaroðlu,
Turgay Oður, Doðan
Tarkan
Mülkiyeliler Birliði:
Konur Sokak, No: 1,
AAnkara

16 Haziran, Pazartesi
Tuzla ile
dayanýþma
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yerel demokrasi,
þeffaflýk,
katýlým,
sürekli hizmet,
fýrsat eþitliði, çeþitlilik,
barýþþ, kardeþlik,
hoþgörü,
sürdürülebilir geliþme,
yerel miras ve
zenginlikleri
sahipleenme,
toplumcu
belediyecilik,
yerel ölçekte
üretim ve tüketimi
düzenleme gücü,
emmeðe saygý,
kadýnlara,
çocuklara, yaþlýlara,
engellilere,
eþcinsellere,
ezilmiþlere,
ddýþlanmýþlara,
farklý etnik
gruplara...
herkese söz hakký!

AKP'nin kapatma davasý
hýzla sürüyor. Neredeyse
tüm yorumcular, dýþ basýn,
uluslararasý kredilendirme
kuruluþlarý AKP'nin kap-
atýlacaðý konusunda hem
fikir. 70'ten fazla yönetici-
sine siyasi yasak gelmesi
nedeniyle kýsmi bir seçime
gidilebilir. Þimdi bir çok
köþe yazarý 2009 Mart'ýnda
gerçekleþecek yerel seçim-
lerle kýsmi seçimlerin
hükümet tarafýndan bir-
leþtirilebileceðini, hatta
geçen yaz olduðu gibi
baskýn bir seçimle
karþýlaþabileceðimizi
söylüyor.

Baskýn olsun ya da vak-
tinde gerçekleþsin,
Türkiye'de Kemalist azýn-
lýðýn yarattýðý rejim
bunalýmý derinleþirken
yerel seçimlerin önem
kazandýðý açýk. 

E-muhtýralar ve yargý
darbeleriyle yýkýlmak iste-
nen AKP yerel seçimleri
bir güven oylamasýna
dönüþtürmek, elindeki
yerel yönetimleri korumak
ve yenilerini eklemek isti-
yor. Karþýsýnda ise batan
bir CHP ve kenarda
sýrasýný bekleyen MHP
duruyor. Rejimin bekçileri
AKP'yi bin bir taktikle
devirmeye çalýþýrken rejim
maðduru iþçileri, azýnlýk-
larý, kadýnlarý, gençleri,
eþcinselleri, Alevileri bir-
leþtirebilecek bir parti yok.
Kýyasýya savaþan güçler iþ
ekonomiye gelince
aralarýndaki farklýlýklarý
hýzla kenara koymayý ve

yeni-liberal programda
buluþmayý kolayca beceri-
yor.

Darbe, Kürt sorunu, tür-
ban, laiklik, yoksulluk gibi
genel sorunlarda emekçi
sýnýflarýn talep, arzu ve
çýkarlarýndan söz
edilmezken þehrimizde,
mahallemizde, sokaðýmýz-
da büyük bir talan sürü-
yor.

Kaldýrýmlar, yollar ayda
bir kazýlýp yeniden yapýlý-
yor. Yeþil alanlar yok
ediliyor. Sokaklar otoparka
dönüþtürülüyor. Okullar
satýlýyor. Saðlýk ocaklarý

kapatýlýyor. Bir çok
bölgede alt yapýya on yýl-
lardýr yatýrým yapýlmadýðý
için laðým suyuyla temiz
su birbirine karýþýyor. En
son Aksaray'da olduðu
gibi salgýnlar binlerce
insaný hasta ediyor.

Devlet kurumlarý,
köprüler, statlar ýþýl ýþýl
aydýnlatýlýrken sokaklar
"tasarruf" adý altýnda
karanlýða teslim ediliyor.
Karanlýk sokaklarda kadýn-
lar tecavüze uðruyor,
eþcinseller dövülüyor.

Þehir yaþamý paranýn
hýzla dolaþmasý için

örgütlenmiþ. Toplu taþý-
macýlýða yatýrým yapýlmý-
yor. Milyonlarca arabanýn
her gün trafiðe çýktýðý
þehirler karbondioksit
yuvalarýna dönüþtü. Bir
yerden bir yere ulaþmak
saatlerce sürüyor. Üstelik
insanlýk dýþý koþullarda.
Her gün þehir içi trafiðin
artan hýzý nedeniyle
kazalar oluyor, yayalar
ölüyor.

Sakatlara, çocuk arabasý
taþýyan ailelere yaþama
hakký tanýmayan 40 cmlik
kaldýrýmlar yapmaya kim
karar veriyor? Mahallemizi

bir sabah koca bir þanti-
yeye dönüþtüren kimler?
Kamu çýkarlarýný kim
savunuyor? Yerel yönetim-
lere ödediðimiz vergiler,
hükümet  tarafýndan ver-
ilen bütçeler nereye har-
canýyor?

Birbirleriyle kýyasýya
savaþan AKP ve CHP'liler
belediye meclislerinde
uyum içinde çalýþýyor.
Zenginlerden yana karar-
larý elbirliðiyle alýyor ve
uyguluyorlar.

5 yýlda bir gerçekleþen
yerel seçimlerde iþbaþýna
gelen belediye baþkanlarý,
yönetimleri, belediye
meclisi üyelikleri, muhtar-
lýklar kamu denetimine
açýk deðil. Tüm kararlar
kapalý kapýlar ardýnda
veriliyor. Bütün bunlarý
düzeltmek gerek. Rejimin
maðdurlarýnýn, þehir
hayatýnýn dýþlanmýþlarýnýn,
fakirlerin çýkarlarýný savu-
nacak bir ses gerek.
Sokaðýmýz, mahallemiz ve
þehrimiz deðiþtirmeye
baþlamak için en uygun
yerler.

Hem Türkiye'deki rejim
krizine emekten yana
çözümler üretmek hem de
þehrimizde biriken onca
sorunu çözmek için
harekete geçmeliyiz.

Fakirlerin, kadýnlarýn, gençlerin, hiçe sayýlanlarýn sesini kim duyuracak?

Yerel seçimlerde
mahalleden meclise

22 Temmuz 2007 seçimlerinde
Ýstanbul 1. Bölgede Ufuk Uras ve 2.
Bölge'de Baskýn Oran için kampa-
nya yürütmüþ aktivistler yaklaþan
yerel seçimlere hazýrlanýyor.

Her iki kampanyada muazzam bir
gücü açýða çýkartmýþ, binlerce insan
gönüllü olarak öne çýkmýþ ve
savaþa, darbelere, küresel ýsýnmaya,
cinsiyetçiliðe, yoksulluða karþý 110
binden fazla oy kazanmýþtý. Yerel
seçimlerde ayný baþarýyý göstermek,
ayný yoldan yürümeye devam
etmek gerek.

Ýstanbul 1. Bölge seçim aktivist-
lerinin yaptýðý tartýþmalar sonucu
ortaya çýkan Mahalleden Meclise
çaðrýsýnda þöyle deniliyor:

"Türkiye çapýnda baþlatýlacak bir
kampanya, týpký 22 Temmuz seçim-
lerinden önce olduðu gibi, topluma
sunulan kýrk katýr mý, kýrk satýr mý
ikilemi yerine doðrudan
demokrasiyi, çeþitliliði, eþitliði, sivil
ve özgürlükçü siyaseti, emeðin
hakkýný arayanlarýn, yoksullarýn ve
ezilenlerin birliðini savunarak
önemli bir seçenek sunabilir. 

Adaylarýný ön seçimlerle, gençler
ve kadýnlarýn öne çýktýðý ve doðru-
dan demokrasiye uygun bir yön-

temle belirleyecek bir kampanya,
mücadeleci ve dirençli bir kampa-
nya olacaktýr. 

Bizler, "Mahalleden Meclise!" diy-
erek çeþitliliðini zenginliði olarak
gören birleþik bir mücadeleyle, bazý
yerellerde, belediye baþkanlýk-
larýnýn dahi kazanabileceðini ve
birçok belediyede, belediye meclis
üyesi ve çok sayýda mahallede de
muhtar adaylarýmýzýn seçilebileceði-
ni ve böylece yerel ölçekte de yeni
bir "ufuk" açabileceðimizi düþünüy-
oruz."

Siz de yeni bir ufuk açmaktan
yanaysanýz mahallede.meclise.org'a
uðrayýn ya da (0536) 8888367'yi
arayýn.

Nasýl bir
kampanya?

- Özel otomobillere
ve trafiðe hayýr!
Toplu taþýmacýlýða
daha fazla kaynak
ayrýlmasýný, büyükþe-
hirlere metro aðý
istiyoruz. Yaya hak-
larý tanýnsýn!

- Betonlaþtýrmaya
hayýr! Daha fazla
yeþil alan istiyoruz.
Her mahalleye çocuk
parký yapýlsýn!

- Çevre kirliliðine
hayýr! Fabrikalar
denetlensin, arýtma
tesisleri kurulsun ve
koruyucu önlemler
yerine getirilsin!

- Her mahalleye bir
saðlýk ocaðý kurulsun,
belediye yoksullara
ücretsiz saðlýk
hizmeti ve ilaç
yardýmý yapsýn!

- Belediye yöneti-
minin tüm kararlarý
ve gerekçeleri halka
açýklansýn! Mali þef-
faflýk kurallarý uygu-
lansýn!

- Ortak kullaným
alanlarýna ait karar-
lara emek ve meslek
örgütleri ortak
edilsin!

- Bir an önce konut-
lar depreme dayanýklý
hale getirilsin ve ýsý
yalýtýmlarý yapýlsýn!

- Yerel yönetimler
tüm vatandaþlara eþit
hizmet götürsün!

Ayný þehirden iki mahalle, zenginler için kolay, fakirler için
berbat bir yaþam, bunnu deðiþtirmeliyiz.


