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Yeni bir hareket
inþa ediyoruz!

Rakel Dink’in
açýklamasýndan:
"Karanlýk dediðim
belirsiz birileri deðil.
Bu karanlýðýn
parçalarýný Valilik'te,
Jandarma'da, Silahlý
Kuvvetler'de, MÝT'te,
Emniyet'te,
Hükümet'te,
Muhalefet'te,
Meclis'de olmayan
partilerde, hatta
basýnda ve sivil
toplum kuruluþlarýnda bulabilirsiniz.
Bunlar adý saný belli
insanlar, görevleri
belli insanlar.
Durmadan düþman
yaratýp bebekleri
katil yetiþtiriyorlar ve
bunu Türkiye'ye
hizmet diye yapýyorlar."

8 Aralýk
Oramiral hapiste

Üstten emir

Emekli oramiral Ýlhami Erdil,
dün akþam üzeri avukatýyla birlikte Saray Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na teslim oldu.
'Haksýz mal edindiði' gerekçesiyle aldýðý 2 yýl 6 ay hapis cezasýnýn indirimi sonucu 1 yýl hapis
yatacak. Mahkeme üstü örtülemez bir yolsuzluðu cezalandýrdý,
peki ya diðerleri ne olacak?

Vatansever Kuvvetler Güç
Birliði Hareketi adlý ýrkçý
paramiliter örgütün 12 üyesi
nihayet tutuklandý.
Dolandýrýcýlýk, tarihi eser kaçaklýðý, provokasyon tutuklanma
gerekçeleri. Peki ya terörist
eylemleri? Üst rütbeli subaylardan emir aldýklarýnýn tespit
edildiði açýklandý.

savaþa,
küresel ýsýnmaya,
ýrkçýlýða karþý

Küresel ýsýnmaya
ve Nükleer
santrallere
karþý

BarýþaRock Ankara’ya
24-25-26
KEG
Aðustos
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Polisin þiddeti

Ýþkence ve
baský artýyor
Gerginlik ve kargaþa
senaryolarý sonucu yetkileri artan polis terör
estiriyor. Ýstanbul ve
Ankara baþta olmak
üzere bir çok þehirde
insanlar yolda durduruluyor, üzerleri aranýyor,
kimlik kontrolü için bekletiliyor. Suç oranýnda
azalma görülmezken
karakollardan iþkence
haberleri geliyor.
ÝHD, son 6 ay içerinde
bir çok iþkence ve kötü
muamele baþvurusu
aldý. Ýstanbul'un merkezi
noktalarýnda polis terörü
gündelik bir olay haline
geldi.
Yetkileri artýrýlan polis
en çok travesti ve
transeksüelleri hedef
seçiyor. 26 Nisan'dan bu
yana 6 travesti ve
transeksüel, Beyoðlu
ilçesinde sokakta saldýrý,
iþkence, taciz ve aþaðýlamaya maruz kaldý.
Polisin þiddeti homofobik olduðu kadar da
ýrkçý. Teni birazcýk
esmer sayýlan herkes
polis tarafýndan çevriliyor, kimliðindeki
doðum yeri Kürt
olduðunu iþaret ediyorsa bir çok soruyla karþý
karþý kalýyor.
Yýllarca sürdürülen
iþkence karþýtý mücadele
sonucu, son beþ yýlda
iþkence olaylarý
azalmýþken, þimdi
yeniden ayný mücadeleyi yükseltmek zorundayýz.

Ýdam
tartýþmasý
Tayyip Erdoðan'la
faþist Devlet Bahçeli
arasýndaki 'ip' tartýþmasý
idam cezasýnýn yeniden
uygulanmasýný isteyenlere cesaret verdi.
Tayyip, MHP'ye
hükümetteyken idam
cezasýnýn kaldýrmasýna
yüklenirken, Bahçeli
idam yanlýsý tutumunu
sürdürdü. Bir siyasal
cinayet olarak idam
cezasý, sanki meþru bir
durummuþ gibi yeniden
konuþulur hale geldi.
Ýki parti seçim kampanyalarýnda idam cezasýnýn yeniden konulmasýný savunuyor: BBP
ve HYP. Her ikisi de iktidara gelince idam cezasýnýn uygulanacaðýný
vaat ediyor. Ölümü
savunarak oy istiyorlar.
Ýdam cezasýný meþrulaþtýrma giriþimleri,
lincin sýradan bir olay
haline getirilmek istediði
Türkiye'de bir seçim
vaadi olarak öne çýkarken sormamak elde deðil: Bu nasýl demokrasi?

Sosyal güvenlik ve
saðlýkta özelleþtirme:

1 TEMMUZ, EÞCÝNSEL ONUR YÜRÜYÜÞÜ

Bu yýlki etkinlikte katýlýmcý sayýsýnýn çok
olmasý sevindiriciydi. LGBTT bireylerin
artýk özgürlüklerinin ne kadar önemli
olduðunun farkýna varmalarý çok sevindiriciydi.
Türkiyeli eþcinseller için görünürlük çok
önemli bir sorundur. Bu sene LGBTT onur
haftasýna eþcinsellerin yaný sýra heteroseksüller de katýldýlar.

Ýnsanlarýn bir aðýzdan yaþadýðý sorunlarý
tek dil, tek yürekle anlatmalarý diðer insan
haklarý savunucularýnýn sahiplediði
sorunlardan hiç bir farký yoktu.
Baskýn Oran'a LGBTT bireylerin
sahiplenmesi de sevindiriciydi.Yürüyüþe
LGBTT olmayanlarýn da katýlmýþ olmasý
çok önemliydi.
Buse Kýlýçkay (Pembe Hayat)

Bu sene Eþcinsel
Onur Yürüyüþü her
senekinden daha
büyük oldu.
Eþcinseller ve onlarýýn
mücadelelerini
destekleyenler Ýstanbul’da, Ýstiklâl
Caddesi’nde yürüdü.
1500’ün üzerindee
insan yürüyüþe
katýldý.
Eþcinsel Onur
Yürüyüþü’nün bu
kitleselliði eþcinsel
örgütlenmelerin
ninuzun süredir verdikleri var oluþ ve açýða
çýkma
mücadelelerinin etkili
n bir gösterolduðunun
gesi.
Bu sene yürüyüþe
Baskýn Oran’ýn da
politik destek vermesi
ayrýca çok önemliydi.

Kayýtlý iþçiler yavaþ da olsa sendikalýlaþýyor

Özel sektörde sendikasýzlýða son!
Çalýþma Bakanlýðý'nýn,
iþkollarýndaki iþçi ve
sendikalarýn üye sayýlarýný
gösteren 2007 Ocak ayý
istatistiklerine göre, geçen
yýl temmuz ayýnda 5 milyon 154 bin 948 olan kayýtlý
iþçi sayýsý, 55 bin 98 kiþilik
artýþla 5 milyon 210 bin
46'ya çýktý.
Temmuz’da 3 milyon 27

bin olan sendikalý iþçi
sayýsý da 3 milyon 43 bin
732'ye yükseldi.
Söz konusu dönemde
sendikalý iþçi sayýsý ise
sadece 0.21 puanlýk artýþla
yüzde 58.21'den yüzde
58.42'ye yükseldi.
16 bin iþçinin sendikalaþmasý sevindirici, ama çok
az.

Net bir istatistik olmasa
da Türkiye'de iþçi sayýsýnýn
(iþçi, memur, sözleþmeli)
20 milyona yaklaþtýðý ön
görülüyor.
Ýþçilerin sadece dörtte biri
kayýtlý, daha da azý ise
sendikalý.
Kamuda sendikalar
ayakta kalmaya çalýþýrken,,
özel sektörde kayýtsýz çalýþ-

ma, düþük ücretler, uzun
çalýþma saatleriyle vahþi
bir sömürü devam ediyor.
Tüm çalýþanlar
sendikalýlaþmadýkça bu
korkunç sömürü
deðiþmeyecek.
Sosyalistler için iþçilerin
sendikalaþma mücadelesine destek önde gelen bir
görevdir.

Yeþiller Ýzmir ve Bursa adaylarý gazetemizin sorularýný yanýtladýlar
Bilge Contepe
Yeþiller Ýzmir adayý

“Antikapitalist
hareketin bir
parçasýyýz”
Küresel ýsýnmaya karþý
nasýl bir mücadele öneriyorsunuz?
Ekoloji, politikamýzýn ana
merkezini oluþturuyor ve
küresel ýsýnma bu konuyla
doðrudan ilgili. Biz bu hattýmýzý mecliste de sürdüreceðiz. Küresel iklim
deðiþikliðinden Ege ve
Akdeniz yoðun etkilenecek.
Buna karþý mecliste önemli
yaptýrýmlarýmýz olacak.
Küresel iklim deðiþikliði bir
senaryo deðil. Önümüzdeki
yýllarda yoksulluk, açlýk,
ölüm karþý karþýya kalacaðýmýz sorunlarýn baþýnda
geliyor.

Yeni-lliberal saldýrganlýðý
nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Küresel ýsýnma küresel
kapitalizmin sonucudur.
Tamamen kâra dayalý olan
bu sistem dünyamýzý yok
ediyor. Sadece enerji politikalarý deðil, çimento fabrikalarýndan çöplerin yakýlmasýna kadar bütün sorunlar atmosferi kirletmede
bizi birinci sýraya yükseltti.
Küresel sermaye imparatorluðuna karþý çaba gösterilmeli. Alternatif enerji
imalatýnýn bu ülkeye taþýnmasý gerekiyor.
Askerler durmadan
siyasete müdahale ediyor,
darbe karþýsýnda ne yapmalý?
Þiddet olaylarýna karþýyýz.
Yaratýlmaya çalýþýlan kutuplaþmalar halký din-postal
arasýna sýkýþtýrýyor. Daha
özgür ve demokratik bir
gelecek için baðýmsýz adaylarýn desteklenmesi gerektiðini düþünüyoruz.

Barýþ için...
Ýstediðimiz dünyanýn
ismini taþýyan, eylemlerimizde, barýþ panayýrlarýmýzda bize destek
veren Barýþ Akarsu’nun
yaþam mücadelesini
kazanmasýný ve aramýza
dönmesini istiyoruz.

Parlamento ve halk
arasýndaki köprü koptu.
Temsili demokrasilerdeki
týkanýklýk aþýlmalý. Askeri
düþüncelerin politikaya
yansýmamasý gerekir.

da duyulmalý. Dünyadaki
antikapitalist hareketin bir
parçasýyýz. Bizler gibi kapitalizme ve yarattýklarýna
karþý olanlarý temsil etmeye
gideceðiz.

Dünyada yeni bir muhalefet öne çýkýyor.
Antikapitalist harekete
akýþýnýz?
ba
Küreselleþmeye, kapitalizme, ayrýmcýlýða karþý her
hareketi destekliyoruz.
Herkesin sesi parlamento-

Röportajý gazetemiz adýna
Gülay Yaþar ve Meltem Oral
gerçekleþtirdi.
Gelecek sayýmýzda Yeþiller Bursa adayý Neriman
Gül Eren ile yaptýðýmýz
röportajý yayýnlayacaðýz.

Orhan Doðan
öldü
Onu diðer arkadaþlarý ile
birlikte parlamentodan
attýlar. Arkadaþlarý ile birlikte hapiste yattý. Özgürlüðünü kazanýnca kaldýðý
yerden devam

Yaþamlarýmýz
tehdit altýnda
KESK yaptýðý basýn açýklamasýyla Sosyal Güvenlik
ve Genel Saðlýk Sigortasý
(SGGSS) yasasýnýn uygulamasýnýn 2008'e ertelenmesine karþýn, hükümetin 25
Mayýs'ta yayýmladýðý
genelgeyle Genel Saðlýk
Sigortasý adý verilen sistemin adým adým uygulamaya sokulduðuna dikkat
çekti.
'Saðlýkta devrim' olarak
sunulan bu yasanýn
'herkes istediði hastaneye
gidebilecek' diye sunulduðunu, ancak saðlýk
alanýndaki uygulamalarla
sadece parasý olanýn istediði hastaneye gidebileceðini vurgulayan KESK
Genel Baþkaný Ý. Hakký
Tombul gerçek durumu
özetledi:
- Dünyadaki bütün saðlýk
sistemlerinde bulunan
sevk zinciri ortadan
kaldýrýlýyor. Üniversite
hastanelerinde uzun
kuyruklar oluþuyor.
Hastalar, özel hastanelere
yönlendiriliyor.
- Bütünlüklü tedavi
ortadan kaldýrýlýyor.
Tedavinin her adýmý için
ayrý ek ödeme yaptýrýlýyor.
- Tedavi baþýna devlet
hastanelerine 30, üniversite hastanelerine 45, özel
hastaneler 33 lira sosyal
güvenlik katkýsý zorunlu
kýlýnýyor.
- Uzun süreli hastalar,
heyet kararý ile doktor
kontrolünden geçmeksizin
2 yýl boyunca tek bir
reçeteyle ilaç alabiliyor.
Ýlça þirketlerinin kazancý
kollanýrken doktor kontrolü devre dýþý býrakýlarak
hastalarýn yaþamýyla
oynanýyor.
Genel Saðlýk Sigortasý
adým adým uygulanýrken,
sosyal güvenlik kurumlarýnýn mal varlýðý talan
ediliyor. SSK, Emekli
Sandýðý ve Baðkur'un
üyelerinin verdiði primlerle alýnmýþ 410 gayrimenkul Maliye Bakanlýðý
tarafýndan satýþa çýkarýlýyor. Her biri kiralandýðý
taktirde düzenli gelir
getirebilecek binalar, ucuz
fiyatlarla elden çýkarýlýyor.
KESK, Sosyal Güvenlik
Kurulu-'nun þeffaf ve
katýlýmcý bir kuruma
dönüþtürülmesini talep
ediyor.
Ýlk adýmlarý milyonlarýn
saðlýðýyla oynayan saðlýkta özelleþtirme politikalarýna karþý mücadele
önümüzdeki dönemin ana
gündemlerinden biri olacak.
etti.DTP’nin desteklediði
baðýmsýz adaylardan biriydi, ama yüksek seçim
kurulu adaylýðý reddetti. O
çalýþmaya devam etti. Bir
seçim mitinginde halkýna
hitap ederken kalp krizi
geçirdi ve öldü
Orhan Doðan mücadelenin sembolüydü ve öyle
kalacak.
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Ordu
profesyonelleþiyor!
Ordudan yapýlan bir açýklamaya göre Türk
Silahlý Kuvvetleri’nin PKK ile savaþan 6
tümeni varmýþ ve önümüzdeki 3 yýl içinde bu
6 tümen profesyonelleþecekmiþ. Bu kararýn
nedeni “terörle mücadelede sürekliliði saðlamak”mýþ.
Ordunun bu açýklamasý “çocuklarýmýz
savaþa yeterince eðitilmeden gönderiliyor”
eleþtirisinin üzerine geldi. Basýn ordunun profesyonelleþme kararýný ayakta alkýþladý.
Devrim diyenler bile oldu. Ordunun bir kýsmýnýn profesyonelleþmesi neden devrim oluyor, onu ise kimse anlamadý.
Ordunun önümüzdeki 3 yýl içinde profesyonelleþme kararý bir diz içýplak gerçeði
ortaya çýkarýyor.
Öncelikle madem ki PKK ile savaþta çözüm
profesyonel birliklere sahip olmaktý öyleyse
bu karar neden 2007 Temmuz ayýna
kadar,”çocuklarýmýz yeterince eðitilmeden
savaþa yollanýyor” eleþtirileri artmaya
baþlayýncaya kadar uygulanmadý?
TSK herþeyi hesaplar, Hesaplar yapabilmek
için elinde sonsuz kaynaklar vardýr. Öyleyse
neden ordunun bir kýsmý daha önceden profesyonelleþtirilmedi. Bu gecikme kimin
hatasý?
TSK senelerdir yanlýþ bir taktikle mi savaþýyordu? Bunun hesabýný kim verecek? Binlerce
‘þehit’ acaba bu yanlýþ taktiðin bir ürünü mü?
Diðer taraftan ordu profesyonelleþmenin
kademeli olacaðýný ve sürecin 2010’da
tamamlanacaðýný söylüyor
Madem ki doðru taktik bu ve madem ki profesyonelleþme, ancak 2010’da tamamlanacak,
öyleyse savaþ en azýndan 2010’a kadar sürecek ve 2010’dan sonra doðru taktik uygulanacak ve belki savaþ bitecek. Ama ya bu
doðru sanýlan taktik de yanlýþsa? Onun doðru
olup olmadýðýný da 10’larca yýl bekleyecek
miyiz?
6 tümenin profesyonelleþmesi acaba bize,
yurttaþlara kaça patlayacak? Eðitimden,
saðlýktan, ulaþýmdan daha ne kadar kesinti
yapýlarak denetlenemeyen, þeffaf olmayan
ordu bütçesine aktarýlacak. Profesyonel birliklerin subaylarý kaç öðretmenin, doktorun
ücretini alacak?
TSK’nýn devrimi, yani, 6 tümenin profesyonelleþecek olmasý aslýnda iflasýn
süslenerek gizlenmeye çalýþýlmasýndan baþka
birþey deðil. Çözüm profesyonel bir ordu
deðil. Çözüm, politik. Askeri yöntemlerin bir
iþe yaramadýðý ortada. TSK yetkilileri iki de
bir de “durum eskisinden daha kötü” diyor.
Yani onlarca yýldýr sürdürülen askeri
harekatýn iþe yaramadýðýný söylüyorlar.
Defalarca Kuzey Irak’a girildi. PKK orada durmaya devam ediyor. Peki þimdi nasýl onu yok
edecekler? Cevap yok!
Öyleyse çözüm barýþtan geçiyor. Savaþmayý
bir kenara býrakýp barýþ sürecine girmek
gerekir.

Peþlerini
býrakmayacaðýz
2 Temmuz’da Hrant’ýn öldürülmesi ile ilgili
davadaydýk. “Adalet istiyoruz” dedik.
“Hepimiz hâlâ Ermeniyiz” dedik.
Mahkemede Hrant’ýn ailesi ve avukatlarý
gene hakaretlere uðradýlar.
Duruþma 1 Ekim’e ertelendi. 1 Ekim’de gene
Beþiktaþ’ta olacaðýz.Þimdiden hazýrlýða
baþlýyoruz. Daha çok, daha etkili olacaðýz.
Meydaný faþistlere, vatanseverler, milliyetçilere býrakmayacaðýz. Meydaný eli silahlý,
bombalý katillere býrakmayacaðýz.
1 Ekim’de mahkemenin kapýsýnda olacaðýz
ve gene ilan edeceðiz: Hepimiz hâlâ
Ermeniyiz!

Geçtiðimiz günlerde, DSÝP'in düzenlediði
seçim toplantýsýnda, iþçi sýnýfý ve kimlik
politikalarýyla ilgili tartýþmalar yaþandý.
DSÝP'in, seçimlerde Ýstanbul 2. bölgede
Baskýn Oran'ý desteklemesi ile ilgili salondan söz alan bir akademisyen, "ezilenlerin
ve dýþlanmýþlarýn sesi olmak" sloganý
konusunda; sosyalistlerin kimlik politikalarýna prim vermemesi gerektiðini, demokrasi
üzerinden sosyalist politika yapýlamayacaðýný, sosyalistlerin sadece ve sadece sýnýf
üzerine politika yapmasý gerektiðini söyledi.
Bu konuya bir açýklýk getirilmesi gerekiyor.
Sosyalistler, tabii ki kimlik politikasý yapmazlar, kapitalizmi yerle bir edebilecek tek
gücün iþçi sýnýfý olduðunu bilir ve buna göre
politika yaparlar. Fakat bunu yaparken iþçi
sýnýfýný suni bir biçimde bölen cinsiyetçilik,
milliyetçilik, yurtseverlik, ulusalcýlýk, ýrkçýlýk,
homofobi, transfobi gibi her tür ideolojiye
karþý da kararlý bir mücadele yürütürler. Bu
bakýmdan dýþlananlarýn ve ezilenlerin, en
tutarlý dostu sosyalistlerdir. Bu yüzden
sosyalistleri hem bir KESK eyleminde hem
travestilere yönelik þiddete karþý yapýlan bir
eylemde hem de baþörtüsüne özgürlük için

yapýlan bir eylemde görebilirsiniz. Lenin, Ne
Yapmalý'da(1902) bu konuda þöyle demektedir:
"Ýþçiler, hangi sýnýfý etkilediðini gözetmeksizin zorbalýðýn, baskýnýn, þiddetin ve kötü
muamelenin her türlüsüne cevap vermek
üzere eðitilmedikçe -üstelik herhangi bir
bakýþ açýsýyla deðil, sosyal demokratik
bakýþ açýsýyla cevap vermek üzere eðitilmedikçe- iþçi sýnýfý bilinci gerçek siyasi bilinç olamaz."
Bu noktada sosyalistlerin görevi, ezilenlerin ve iþçi sýnýfýnýn her tür mücadelesi
içinde yer alýp birleþtirici bir rol oynamaya
çalýþýrken, bir yandan da hepimizi ezenin
ayný sistem olduðunu anlatmak ve kapitalizme karþý ezilenlerin tarihsel bloðunu oluþturmak için çabalamaktýr.
Demokrasi talebi de bunun dýþýnda
deðildir. Sosyalistler, burjuva demokrasisi
içindeki özgürlüklerin, bizlere verilmiþ bir
lütuf deðil, iþçi sýnýfýnýn kendi kazanýmý
olduðunu bilirler ve bu özgürlükleri herhangi bir kýsýtlamaya karþý savunurlar, savunmakla da kalmayýp daha fazla özgürlük
talebini dillendirirler. Marks, bunun için

genel oy hakkýný destekliyordu, bolþevikler
bunun için Kornilov'un geçici hükümete
karþý planladýðý darbeye karþý çýktý ve
demokrasiyi savundu. Bugün de sosyalistler
her türlü darbe çýðýrtkanlýðýna karþý, özgürlükleri en tutarlý biçimde savunmalýdýr.
Bugün ezilenlerin tarihsel bloðunun oluþmasý, ezilenlerin, dýþlanmýþlarýn; sendikalý
iþçilerin, iþsizlerin, savaþ karþýtlarýnýn,
medikomu vermiyorum diyen öðrencilerin,
ýrkçýlýða dur de diyen aktivistlerin, küresel
ýsýnmaya ve nükleer santrallere karþý
mücadele edenlerin, kadýnlarýn, eþcinsellerin, travestilerin, transeksüellerin, müslümanlarýn, darbe karþýtlarýnýn, daha fazla
demokrasi isteyenlerin sesini birleþtiren,
küresel antikapitalist hareketle paralel, yeni
bir solun sokakta þekillenmesi ve buradan
bir siyasal alternatif oluþabilmesi ilgilidir.
Bunun dýþýnda kalan, hareketi ve ezilmiþleri
küçümseyen, bürokratik, parlamenter, stalinist, eski ve sekter sol adaylýklar, 3 Kasým
seçimlerinde olduðu gibi, solu küçültmek,
iþçi sýnýfýnýn daðýlmýþlýðýný arttýrmak dýþýnda
hiçbir iþe yaramayacaktýr.
Can Irmak ÖZÝNANIR

Darbeye karþý olmanýn anlamý
Son aylarda ard arda gelen e-muhtra ve ebildirgelerle birlikte Türkiye'de siyasi saflar
da netleþmeye baþlýyor. Egemenler arasýnda bu bölünme 2005 yýlýndan itibaren kendisini iyiden iyiye hissettirmeye baþlamýþtý.
Newroz sonrasý yaþanan bayrak provokasyonu, linç giriþimleri, Þemdinli olayý izleyen
süreçte yaþanan geliþmelerdi. 2006 yýlýnda
ise geliþmeler daha da hýzlanmýþ, Danýþtay
saldýrýsý ile var olan çatlak daha da derinleþme aþamasýna gelmiþti. Nihayet 27
Nisan "e-muhtrasý" ile birlikte artýk iþ darbe
tehdidine kadar ulaþtý.
Darbe gündemi ile birlikte yaþanan sorunu
sadece egemenler arasý bir mücadele olarak
görmek bizi yanýlgýya götürür. Darbe tehdidinin, muhtýralarla açýktan ortaya çýkmasý ile
birlikte solun önemlice bir bölümü, bazý
istisnalar dýþýnda, geliþmelere kayýtsýz kaldý.
Kimileri yukarýda bahsettiðimiz gibi sorunu
sadece egemen klikler arasý bir iktidar kavgasýna indirgedi. Kimisi ise TKP örneðinde
olduðu gibi "Muhtýrada belirtilen
endiþelerin bir kýsmýnýn doðru olduðu, orduda pek çok yurtsever subayýn bulunduðu…"
türünden tespitler yaparak darbeyi dolaylý
olarak desteklemiþlerdi.
Bu tutumlardan þu tespiti yapmak
mümkün: Türkiye solu demokratik kazanýmlarýn korunmasý konusunda kayýtsýz kalmaktadýr. Kuþkusuz burjuva demokrasisi sýnýrlý
ve þarta baðlý bir demokrasidir. Fakat þunu
unutmamak gerekir ki, burjuva
demokrasinin sýnýrlarýnýn geliþmesi iþçi sýnýfý
baþta olmak üzere bütün ezilenlerin ve
muhaliflerin yoðun, uzun soluklu ve zorlu
mücadeleleri sonucu olmuþtur. Lenin bu
konuda, "Demokrasi mücadelesi, proletaryanýn kendi iktidar mücadelesinde bütün
demokratik kurum ve kurallarý seferber
etmesidir" ifadesini kullanýr. Gerçekten de
iþçiler ve sosyalistler taleplerini dile
getirmek için toplantý, örgütlenme ve ifade
özgürlüðü haklarýný dile getirir, burjuva
hukukunun çeliþkilerinden yararlanarak,
burjuva hükümetler ve idareciler kendi
kurallarýný çiðnedikleri anda mahkemelere
baþvurma baþta olmak üzere çeþitli yollarý
kullanýrlar.
Ýþçi sýnýfý patronlara karþý mücadelesinde
yeri geldiði zaman üretimden gelen kolektif
gücünü kullanýr ve greve çýkar. Bazen de
taktik amaçlý olarak, ezilenlerin sesi
olmalarý ve düzeni teþhir etmeleri için parlamentoya temsilci gönderir. Oysa parlamenter sistem ile askeri diktatörlük arasýnda bu en temel haklarýn kullanýlabilmesi
açýsýndan çok önemli farklar vardýr. Askeri
yönetimler sýrasýnda hiçbir özgürlük kullanýlamadýðý gibi bütün öncü iþçiler, sosyalistler ve muhalefet tamamen susturulur,

ilerici unsurlarý iþkencelerden geçer,
hapislere atýlýr. Kýsacasý emekçilerin ve
toplumun geniþ kesimlerinin nefes almasýný
saðlayan soluk borularý olan demokratik
haklar kesilmiþ olur. Bazen bunun da ötesine geçilerek, 12 Eylül örneðinde olduðu
gibi bütün düzen partilerinin ve burjuva parlamentonun kapýsýna da kilit vurulur. Bu
arada egemenlerin hak ihlallerine karþý
hukuk yolu da kapalý olur.

28 Þubat'tan dersler
Bir darbenin yaratacaðý sonuçlar açýsýndan
daha yakýn tarihten örnekler de verilebilir.
28 Þubat sürecinde de darbeye karþý tavýr
alýnamamýþtý. Kafa karýþýklýklarý pek çok
çevrede hakimdi. Ne de olsa Ordu "irticayý"
en büyük tehdit olarak algýlamýþtý ve
yeniden "ilerici" bir Ordu olmuþtu. Oysaki
ayný süreçte Susurluk skandalý patlak vermiþ, çete-siyaset, devlet kurumlarý ve faþist
hareket arasýndaki iliþkiler açýða çýkmýþtý.
Kitleler sokaklara çýkarak çetelerden hesap
sorulmasý taleplerini dile getirmeye
baþlamýþlardý.
Hareket karþýsýnda MHP-BBP gibi faþist
partiler fazlaca teþhir olduklarý için pek çok
bölgede bürolarýný kapatma noktasýna
geldiler. Ýþte darbe süreci ile birlikte
kitlelerin bu tepkisi laik-þeriatçý eksenine
çekildi ve Susurluk olayý hasýr altý edildi.
Darbe sonrasý her ne kadar Ýslamcý hareket
bir miktar geriledi buna karþýlýk faþist
hareket seçimlerde en büyük oy patlamasýný
yaptý. Oysaki ayný hareket Susurluk
sürecinde erime aþamasýndaydý.

Solda ise ulusalcý eðilimler yeniden güç
kazandý. Vatan adýyla dergiler çýkarýlmasýndan, Yurtsever Cephelere farklý örnekler
görmek mümkündür. Bazýlarý ise "Kýzýl
Elma" koalisyonlarý adý altýnda faþistlerle ve
linççi, eli bombalý çetelerle kol kola girdi.
Milliyetçi çizgiye giren sol akýmlar beklentilerinin aksine daha da küçülüp tasfiye aþamasýna geldi. Devlet içersinde çeteleþme de
yeni boyutlar kazandý Batý Çalýþma Grubu,
EMASYA gibi yeni gayri hukuki oluþumlar
baþ gösterdi.

Bugünün görevleri
Elimizde 28 Þubat sürecinin getirdiði veriler varken, bugün darbeye karþý çýkmak çok
daha fazla önem kazanýyor. Bir taraftan
ABD'de muhafazakar enstitülerde Türk generallerin de katýldýðý senaryolar tartýþýlmakta, ayný senaryolarýn benzerleri Türkiye'de
yaþanmakta.
Diðer yandan Irak Kürdistaný'na müdahale
tartýþmalarý ve Kürt düþmanlýðý temelinde
þovenist dalga yükseltilmeye çalýþýlýyor.
Milliyetçi statükocu çevrelerin seçimler sonrasý yeni formülü: CHP- MHP koalisyonu.
22 Temmuz seçimlerinin yaklaþtýðý bugünlerde, kampanya yapan sosyalistlerin temel
görevi, savaþ karþýtý, anti-militarist, darbe
karþýtý, ýrkçýlýða ve þovenizme karþý halklarýn
kardeþliðini savunan politik bir hat izlemek
ve bu politik hattý neo-liberalizme, küresel
iklim deðiþikliðine, transfobiye ve cinsiyetçiliðe karþý verilen mücadele ile de birleþtirebilmektir.
Onur ÖZTÜRK
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Hrant'ýn katilleri mahkemede

Irkçý saldýrganlýk devam ediyor
Hrant Dink'in katilleri ilk kez mahkemeye çýkarýldý. 2 Temmuz'daki duruþmada
ýrkçý saldýrganlýk Dink ailesini ve avukatlarýný sözle hedef seçerken, mahkemenin 200
metre ötesinde toplanan 2 bin kiþi 'Hepimiz hâlâ Ermeniyiz' diyerek adalet istedi.
Ýlk duruþmada tutuklu olan 12 sanýktan dördü serbest býrakýlýrken Türkiye'de
ýrkçýlýðýn kollandýðý bir kez daha açýða çýktý. Bombacý ve azmettirici Yasin Hayal'in
avukatý Fuat Turgut, Dink ailesi ve avukatlarýna hakaretler yaðdýrdý: "Ne çok Ermeni
var, it sürüsü toplandý. Hepiniz Ermenistan'a gidin." Sanýk eski BBP Trabzon Ýl
Baþkaný Yaþar Cihan, "Ermeni diasporasý Türkiye'deki Ermenileri kýþkýrtýyor" diyecek
kadar kendini meþru görüyor.

Yasin'in esin kaynaðý bombacý subaylar
Yasin hayal açýkça hedef saptýrýyor. Kendilerinin 'milliyetçi hisleri'nin emniyet içindeki bir çete tarafýndan yönlendirildiðini iddia ediyor. Emniyet ve jandarma kapýþmasý biliniyor. Ýlki AKP kontrolünde ikincisi darbecilerin. Hayal, suçu sadece
emniyete yýkarak askerleri aklamak istiyor. Ama avukatý katillerin arkasýndaki asýl
güçleri açýkça sayabiliyor: "Eðer hepimiz evlerimizde rahat uyuyorsak bunu Özel
Harekât'ýn kurucusu Hüseyin Kocadað'a, Kýbrýs gazisi kahramanýmýz Muzaffer
Tekin'e, Güneydoðu daðlarýnýn, Kuzey Irak daðlarýnýn büyük kahramaný Korkut
Eken'e ve Fikret Emek'e borçluyuz." Yine bombacý subaylar, ulusalcýlar.
Hrant Dink’in avukatlarý, davanýn tetikçilere odaklandýðýný ama azmettiricilerin,
cinayetin arkasýndaki “örgüt”ün üzerine gidilmediðini, bu durumun ise azmettiricilere güç kattýðýný savunuyor.
Samsun’da yakalandýktan sonra katil Ogün Samast’la Türk bayraðý eþliðinde resim
çektiren polis ve jandarmalar, olayý araþtýran müfettiþlerce, Ogün Samast’ýn cinayeti
itiraf etmesini saðlayan görevliler olarak deðerlendirildi. Sadece, polislerin Samast’la
polislerin görüntüsünü basýna sýzdýran polis cezalandýrýldý. Bu durum davanýn önündeki zorluklarýn büyüklüðünün bir kanýtý.

Düþmaným
Türkiye'de bir þeriat
tehlikesi var mý?
Darbecilere, onlarýn partisi
CHP'ye göre büyük bir
tehlikeyle karþý karþýyayýz.
Birileri Türkiye'yi 1000 yýl
öncesine döndürmek istiyormuþ. 'Ýrticai odaklar'
her yerde örgütlenip iktidarý ele geçirmeyi amaçlýyormuþ. Bu tehlike
karþýsýnda, generallerin
arkasýnda saf tutmalýymýþýz. Þehirli orta
sýnýflar, Alevilerin bir
bölümü ve bazý solcular
buna inanýyor. Ýlhan
Selçuk gibileri ise AKP'yi
engellemek adýna MHP'ye
açýk destek veriyor.
Orta Doðu ve Kuzey
Afrika'da Ýslamcý siyasal
hareketler güçleniyor.
Önce bu hareketleri anlamak, sonra AKP'nin nasýl
bir parti olduðunu görmek
gerek.
Filistin'de Hamas, Mýsýr'da Müslüman Kardeþler,
Lübnan'da Mehdi Ordusu
yüzbinlerce yoksulun
desteðini kazanmýþ büyük
siyasal hareketler. Sadece
Ýslam coðrafyasýnda deðil,
Batý'daki azýnlýklarda da
siyasal Ýslam'a kayýþ gözleniyor. 1960'larýn sonunda
Arap milliyetçiliðinin ürettiði çözümsüzlük, kalkýnmacý politikalarýn iflasý ve
milyonlarýn yoksullaþmasý,
sol muhalefetin stalinizm
yüzünden yenilmesi
siyasal Ýslamcý hareketlerin
önünü açtý. Kokuþmuþ diktatörlükler, emperyalist
ambargo ve müdahaleler,
yoksulluk karþýsýnda geniþ
kitleler muhalefet
bayraðýný yükselten siyasal

Ýslam'ýn arkasýnda saf
tuttu.

Siyasal Ýslam 'dinci'
bir hareket midir?
Siyasal Ýslamcýlar
günümüz toplumlarýný
dini kuralara göre düzenlemeyi mi amaçlamaktadýrlar? Binlerce yýl öncesine
ait fikirlerle bugünkü
yaþamý katý kurallara sokmak mý hedefleri?
Laikçi iddialarýn aksine
siyasal Ýslamcý muhalefetin
kalkýþ ve güçleniþ noktasý,
öbür dünyaya hazýrlýk
deðil, bu dünyadaki
adaletsizliklere yöneltilmiþ
eleþtirilerdir. Ýslamcý
muhalefet modern bir
harekettir. Programý, ileri
sürdüðü talepler ve
örgütlenmesi günümüz
dünyasýnýn gerçek sorunlarýndan kaynaklanýyor.
Din ise farklý sýnýflar ve
toplumsal gruplardan
gelen Ýslamcý tabanýnýn
aralarýndaki uzlaþmazlýklarý örtmek, kaynaþtýrmak
amacýyla arka planda birleþtirici bir ideolojik motif
olarak durur.
Türkiye'de Refah
Partisi'nde cisimleþen
harekete bakmak yeterli.
Erbakan'a güç veren dinsel
önermeler deðil, adil
düzen talebi olmuþtu.
Hamas, Hizbullah,
Müslüman Kardeþler gibi
örgütler yoðun dinsel
referans ve simgelerle
kendilerini ifade etseler de
kazandýklarý halk desteðinin sýrrý izledikleri sosyal
politikalarda yatýyor.
Öte yandan Ýslam
coðrafyasýnda yaþayanlar

kadar Batý'da da yaþayan
çoðunluk 'dinci'dir, yani
dindardýr. Din, insanlýðýn
en eski bilgisidir.
Kapitalizmin korku dolu
dünyasý insanlarý dinsel
fikirlere sýðýnmaya itti.
Eðer birileri 'dinci'likle
mücadele etmek istiyorsa 6
milyar insanýn ezici çoðunluðuna karþýdýrlar ve baþtan kaybedilmiþ bir savaþý
sürdürmekteler.

Ýlericilik ve gericilik
Kim gerici? Irak'ý ortaçað
öncesine döndüren ABD
mi, Ýsrail'i ilk kez yenen
Hizbullah mý? Afganistan'ý
ilkel yaþam koþullarýna
mahkum eden NATO mu,
Taliban mý?
Ýlericilik ve gericiliði
belirleyen din karþýsýndaki
tutum deðil, toplumsal
sorunlar karþýsýnda alýnan
tutumlardýr. Arap diktatörlüklerine, IMF politikalarýna ve emperyalist müdahalelere karþý çýkan
hareketleri ‘gerici’ olarak
deðerlendirenler, George
W. Bush'u 1 numaralý ilerici ilan edebilirler.
Siyasal hareketlerin
karakteri liderliklerinde
yer alanlarýn söylediklerinden çok destekleyen
kitlelerin sýnýfsal karakterleriyle belirlenir. Ýslamcý
muhalefetin en temel özelliði yoksullarýn desteðini
kazanarak kitleselleþmiþ
olmasýdýr. Kýrda ve kentte
yaþayan yoksullar, küçük
iþletmelerde çalýþan iþçiler,
iþsizler siyasal Ýslam'ýn
toplumsal tabanýnda yer
alýyor. Þehirli orta sýnýflar
ve büyük sermayenin

AKP þeriat dev
Hepimiz Hâlâ Ermeniyiz
Mahkeme salonunda ýrkçý saldýrganlýk kin kusarken, Hrant'ýn dostlarýnýn sessiz gösterisi ýrkçýlýðý mahkum etti. Sabahýn erken saatlerinden itibaren Beþiktaþ'a gelen Hrant
Dink'ler saat 9.00'da Barbaros Meydaný'nda toplanmaya baþladýlar. 9.30'da 11.00 arasý
sayý 2 bine ulaþtý. Göstericiler adalet talep ederken, 14 Temmuz'da aralarýnda Hrant'ýn
da bulunduðu Agos yazarlarýnýn duruþmasý için eylem hazýrlýklarý sürüyor.

Ankara'da ve Ýzmir'de de eylem
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe Giriþimi Ankara ve Ýzmir'de de 2 Temmuz'da
sokaktaydý. Ankara'da eylem öncesi sokak standý açýldý, yaygýn bildiri daðýtýldý. Basýn
açýklamasýna 200 kiþi katýldý. Ýzmir'deki eyleme 100 kiþi katýldý

301'i kaldýrýn!
Hrant Dink cinayetinin hukuksal dayanaðý olan 301. madde hâlâ yerinde duruyor.
Hrant yaþamýný yitirse de hala Türklüðe hakaret davalarýndan yargýlanýyor, onlarca
kiþi için de durum ayný.
301. madde ýrkçýlýða yasal dayanak saðlýyor. Bu utanç maddesi tüm tepkilere raðmen hükümet tarafýndan korunuyor. 301. maddeyi kaldýrtmak için geniþ ve kitlesel
bir kampanya sürdülmedikçe durum deðiþmeyecek.
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe Giriþimi, 301 kaldýrýn talebiyle geniþ bir kampanya
önerisini tartýþmaya çok önceden açmýþtý. Sürmekte olan 301 davalarý ve en son
Hrant'ýn mahkemesinde yaþananlar bu önerinin haklýlýðýný kanýtlýyor. Irkçýlar güçlerini devletten, yasalardan ve mahkemelerden alýyor. 301. maddenin kaldýrýlmasý
ýrkçýlýðýn bir insanlýk suçu olduðunu kanýtlamak, hedef gösterilen maðdurlarýn haklarýný savunmak açýsýndan önemli bir adým olacak. 2 Temmuz'dan sonra görev 301'i
kaldýrmak için ýrkçýlýktan ve milliyetçilikten býkan herkesi birleþtiremek.

AKP hakkýnda solda
neredeyse tam bir
anlaþmýþlýk var. AKP'nin
'dinci gericiliðin', 'sermaye
imam'larýnýn, 'þeriat'ýn,
'karanlýðýn,' kýsacasý esas
olarak laik bir bakýþla
baþdüþman ilan edildiðini
görüyoruz. Bu büyük bir
hata.
AKP, bugün Saadet
Partisi'de temsil edilen
Milli Görüþ geleneðinden
geliyor. 1969 - 2001 partileri defalarca devlet
tarafýndan kapatýlan bu
geleneðin lideri Necmettin
Erbakan'dý. Milli Görüþ
geleneði ulusal kalkýnmayý, yerli sermayenin
geliþtirilmesi gibi taleplerle
birlikte esas siyasal Ýslamcý
bir hareketti. Erbakan, etkili dini cemaatlerin
desteðini alan merkez saða
karþý, sokak örgütlenme-

sine yöneldi. Tayyip
Erdoðan 1970'lerde bu
hareketin öne çýkardýðý
gençlik liderlerinden biriydi. Varoþlarda kapý kapý
dolaþýp, adil düzen programýný savunan hareket
28 Þubat darbesinden kýsa
bir süre sonra bölündü.
RP, bir darbeyle iktidardan
indirilmiþ ve kapatýlmýþtý.
Ardýndan kurulan Fazilet
Partisi de kapatýldý.
Erdoðan ve Gül partinin
dörtte üçünü alarak Milli
Görüþ'ten koptu. 2002
seçimlerinde de tek baþýna
iktidar olmayý baþardý.
Þimdi ikinci galibiyetine
hazýrlanýyor. Baykal ve
darbeciler biraz daha
AKP'yi öcü olarak ilan
etmeyi sürdürürlerse
Tayyip Erdoðan en fazla
oy alan partinin lideri olacak.

AKP'nin doðuþu tam bir
kopuþtu. Erdoðan ve Gül,
merkez saðýn ve solun can
çekiþtiði bir dönemde
geniþ bir kitlenin desteðini
kazanmayý baþardý. Bu
kitle, düzensiz iþlerde
düþük ücretle çalýþmak
zorunda býrakýlan yoksullar, iþsizler, iþçiler,
Anadolu sermayesi, küçük
esnaflardan ve kadýnlardan
oluþuyordu. Bu destek,
büyük sermayeyi,
Erdoðan'a þans tanýmasý
gerektiðine ikna etti. Oyun
sahasýnda generallerle baþ
baþa býrakýlan AKP herhangi bir gerginlik yaratmadan hýzla bir önceki
hükümetin IMF'yle olan
programýný devraldý.
Kitlelerin kredisi hýzlý bir
özelleþtirme programýnýn
uygulanmasýný saðladý.
AKP için din, herhangi bir
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mýz Ýslam mý?

hemen altýnda yer alan sermaye gruplarý da bu
hareketlerin bir baþka
bileþeni. Çoðu zaman da
liderlikler varlýklý kesimden oluþuyor. Bu siyasal
Ýslam'ýn baþlýca çeliþkisi.
Bir yandan liderlikte yer
alan zengin sýnýflar partadan daha fazla pay ve
hakimiyet talep ederken,
bu dünyada bir cennet
isteyen yoksullarýn talepleri de öne çýkýyor.
Siyasal Ýslamcý muhalefeti
gerici olarak nitelemek
büyük bir körlük. Sonuçta
Cumhuriyet mitinglerinde

açýða çýktýðý gibi fakirlere,
dýþlanmýþlara karþý nefrete
dönüþür.

Sosyalistler ve
siyasal Ýslam
Türk solunun laikçi ve
milliyetçi kanadý 'dincilikle' mücadeleyi ana görev
olarak görse de, bazýlarý
utangaçca "ne darbe ne
þeriat" diyerek meseleyi
çözdüðünü sansa da
dünyaya Ýslam düþmanlýðýný yaymakta olan
Bush'un, onun ABD'nin
uþaðý gerici Arap rejimlerinin, Türkiye'de ise dar-

becilerin ekmeðine yan
sürmekteler.
Sosyalistler, yoksullara
karþý olamaz. Sosyalistler
dini inançlara baskýyý
savunamaz. Sosyalistler
hiçbir koþulda ezenlerle
ayný safta olamaz.
Amacýmýz bu dünyada bir
cennet yaratmak. Bizleri
bölmek isteyenlere karþý
Ýslamcý hareketin tabanýnda yer alan yoksullarla birleþmeye mecburuz. Ki o
yoksullar geleneksel solun
çöküþü yüzünden þimdi
oradalar.
Bugün ABD emperyal-

izmine karþý direnen iki
hareket var: Antikapitalist
savaþ karþýtlarý ve Ýslamcýlar. Tüm teorik gerekçelerden öte bu gerçek bizi
Ýslamcýlarla birlikte
mücadele etmeye zorluyor.
Evet, birleþeceðiz, ancak
bayraklarý karýþtýrmadan.
Savaþa, yeni liberal saldýrganlýða ve kapitalizmin
baþka pisliklerine karþý
mücadelelerde yan yana
gelerek. Siyasal Ýslamcý
hareketin arkasýnda saf tutmuþ kitleleri sosyalizme
kazanmak için baþka yol
yok.

vleti mi hedefliyor?
sað partiden daha önemli
olmadý. AKP'nin gücü köktendinci sinsi bir örgütlenme olmasý deðil, egemen
sýnýfýn bir çok kesimin
ortaklaþtýrmasýndan geliyor. Ayný zaman da bu
baþarýyý darbecilere de
borçluyuz.
Generaller siyasete ne
zaman müdahale etse
ardýndan siyasal Ýslam
güçlendi. Bugün AKP liderliði açýkça Yaþar
Büyükanýt'la çatýþýyor.
Herkes ona 'sen dincisin'
diye saldýrýrken
demokrasiyi savunarak
kitleleri arkasýnda toplayan
AKP, dünyada IMF ile
yapýsal uyum programý
uygulayan tek hükümet.
Ancak ne Baykal'ýn buna
itirazý var, ne de askerlerin.
Solda ayný hatayý yaparak
hareketi bölüyor. AKP'nin

tabanýný kazanmadýkça
deðiþim saðlanamaz.
Laikçi-dinci saflaþmasý
ortadan kaldýrýlmadýkça
Türkiye iþçi sýnýfý ve
ezilenleri birleþemez.
AKP'ye karþý mücadeleye
evet! Küresel BAK'ýn Ýncirlik Kapatýlsýn kampanyasýndaki gibi, KEG'in 27
Nisan darbesi sonrasýnda
öðrencilerin ücretsiz saðlýk
merkezlerinin
(medikososyal) kapatýlmasýna karþý miting yapmasý gibi. Ancak önce darbeye hayýr gerek.
Dinci diye saldýrmak,
yanlýþ bir deðerlendirme
sonucu olarak sahibini
düþman güçlerle yan yana
düþürür. AKP bugün yoksullarýn desteðini
demokrasiyi savunduðu
için kazanan, ancak küresel
kapitalizmin çýkarlarýna

hizmet eden bir partidir.
Ýþte burada antikapitalist
olmak gerekir.

Ya El-k
kaide?
1988 yýlýnda Usame Bin
Ladin liderliðinde kurulan
El Kaide, Afganistan baþta
olmak üzere Sovyet birliklerine karþý silahlý mücadeleyi amaç edinmiþti. Suudi
egemen sýnýfýnýn zengin bir
üyesi olan Ladin'in
ABD'yle olan iliþkileri
baþta iyiydi. Silahlý
gücüyle Afganistan'da
savaþýrken ayný zamanda
Ortadoðu'da ABD statükosunun devamýna hizmet
ediyordu. 1990'da Irak lideri Saddam Hüseyin'in
emriyle Kuveyt'in Irak
ordusu tarafýndan iþgal
edilmesi sýrasýnda, Suudi
Arabistan'a ABD askeri
yerleþtirilmesine bayrak

açtý. 4 kýtada ABD
1992'den bu yana bombalý
ve silahlý saldýrýlarý, sivil
halký hedef alan, Irak'ta
Sunni-Þii bölünmesini
körükleyen eylemleri El
Kaide üstleniyor.El Kaide,
dün olduðu gibi bugünde
ABD'nin çýkarlarýna hizmet
ediyor. Öldürülen Irak El
Kaide lideri Zerkavi,
Hizbullah lideri Nasrallah'ý
da "sunnilerin düþmaný"
ilan etmiþti. El Kaide, Irak
direniþ hareketi demek
deðil. Küçük bir parçasý.
Saddam'ýn partisi Baas'ýn
militanlarý asýl büyük güç.
Ýþgal koþullarýnda Ýslami
motifli bir çok direniþçi
grup ortaya çýkýyor. Mehdi
Ordusu ise Þiilerin temsilcisi ve ABD'ye karþý birleþmeyi savunuyor. Her iki
büyük güç de El Kaide'nin
düþmaný!

GÖRÜÞ
Siyasetin dýþýna düþmek
Birkaç yýl önce bir hayalim vardý. Küresel BAK'ýn
kurulmasýyla sonuçlanan önerimizi yaptýðýmýz zaman,
hayalim þuydu: Savaþ karþýtý bir örgüt bir yandan
merkezî, büyük etkinlikler düzenlerken, bir yandan da
81 ilde örgütlenecek, ülkenin her yanýnda aktivistleri
yerel düzeyde bir araya getirecek, siyasete bulaþmamýþ yeni bir kuþaðý harekete geçirecek, örgütlü
siyasete kuþkuyla bakan gençleri siyasetin içine çekecekti. Temel amaç, devasa ve etkili bir savaþ karþýtý
hareket yaratmaktý elbet. Ama ister gizli gündem
diyelim, ister ikincil gündem, bu hareketin içinden
yeni bir siyasi oluþumun doðacaðýný, en azýndan doðmasý doðrultusunda adýmlar atýlacaðýný da hayal ediyordum.
Ediyordum, çünkü solun mevcut örgütlerinden,
takýlmýþ bir plak gibi 1980'lerin siyasi yaklaþýmlarýný,
derin bir yenilgi döneminin siyaset ve alýþkanlýklarýný
tekrarlayýp duran, dönemin deðiþtiðinin farkýnda bile
olmayan ve farkýna varmaya niyeti olmayan örgütlerden ne köy, ne kasaba olacaðýna inanýyordum.
Dönemi anlayamadýklarý, dünyayý açýklayamadýklarý
için zaten tabanlarýný kaybetmekte, kurumuþ kabuklara dönüþmekte olan bu örgütleri sollayýp geçen,
günün sorunlarýyla ilgilenen ve geniþ kitlelerle kucaklaþan yeni bir sol yaratabileceðimizi hayal ediyordum.
Hayýr, hayallerim boþ çýkmadý. Gerçekten de devasa
bir savaþ karþýtý hareket inþa ettik; Türkiye'nin
bugüne kadar gördüðü en geniþ katýlýmlý, renkli,
çeþitlilikli, meþru kampanyasýný yarattýk; 1 Mart
zaferini kazandýk.
Ama 81 ilde kalýcýlýk kazanan; çeþitlilikten rahatsýz
olmayan; birlikte çalýþmayý, tartýþmayý, birbirine
güvenmeyi öðrenmeye baþlayan gruplar yaratma hayalim eksik kaldý. Boþ çýkmadý; baþta Ýstanbul olmak
üzere birçok yerde o güne kadar hiç tanýmadýðýmýz
eski ve yeni, genç ve yaþlý sosyalistle, sosyal
demokratla, Müslümanla ve hiçbir þeyciyle tanýþtýk,
birlikte eylemler planladýk, ortak konuþmacý olduðumuz toplantýlar ve eylemler örgütledik, birbirimize
güvenmeyi öðrendik. Evet, eksik kaldý, ama önemli
adýmlar attýk.
Ve hâlâ 1981'de yaþayan sol örgütlerin bu adýmlarý
bizimle atmamasý, atmamak ne kelime, çelme takmak
için elinden geleni yapmasý, tesadüf deðil.
Hrant Dink'in cenazesini örgütleyenlerin, cenazede
slogan atýlmamasýný ve örgüt pankartlarý taþýnmayýp
sadece "Hepimiz Ermeniyiz" lolipoplarýnýn yükseltilmesini önerenlerin Küresel BAK'ta birlikte çalýþmayý öðrenenler olmasý tesadüf deðil. Türkiye tarihinde en çok ses getiren kitlesel yürüyüþ hakkýnda
"Slogan attýrmayarak halkýn sesini engellediniz"
diyenlerin ise hiçbir ortak çalýþmaya katýlmayanlar
olmasý da tesadüf deðil.
Bütün bunlarý söyledikten sonra, Baskýn Oran ve
Ufuk Uras seçim kampanyalarý hakkýnda beslediðim
hayalleri ayrýca belirtmeye gerek yok herhalde.
Ayný "tesadüf deðil"lerin devam ediyor olmasýnda
da þaþacak bir þey yok. Küçücük örgütleriyle küçücük
çevrelere hitap etmeye alýþmýþ olup artýk koca
kitlelere hitap etmenin mümkün olduðuna uyanamayanlarýn, küçücük örgütleriyle iþçi sýnýfýný
uyandýracaklarýný hayal edenlerin bu kampanyalarla
ilgilenmemesi, kendi adaylarýný çýkarmasý tesadüf
deðil.
Peki, kampanyalar hakkýnda benim hayallerim, beklentilerim gerçekçi mi? Buradan belki daha kalýcý,
seçimler sonrasýnda adým atmaya devam eden, yeni
bir yönde evrimleþmeye baþlayan bir þey çýkabilecek
mi?
Kýsa cevap, bilmiyorum. Ama daha þimdiden ve
sadece bir aylýk bir süreç sonucunda bu beklentinin
giderek yaygýnlaþtýðýný biliyorum. Giderek
gerçekçileþtiðini de biliyorum. Bu beklentiyi gerçeðe
dönüþtürmekten kaçýnmanýn, çekingen ve korkak
davranmanýn siyasetin dýþýna düþmek anlamýna geleceðini de biliyorum.

Roni Margulies
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Niçin bir partiye
ihtiyacýmýz var?
Doðan TARKAN
Ufuk Uras ve Baskýn
Oran kampanyalarý için
çalýþýyoruz. Günlerdir
aralýksýz sokaklardayýz.
Sabah 7’den akþam 12’ye
kadar bildiri daðýtýyoruz,
kapý kapý dolaþýyoruz,
toplantýlar örgütlüyoruz.
Ýstanbul’un her iki
adayýnýn kazanmasý için
elimizden geleni yapýyoruz.
Kimi zaman politik
sorunlarýmýz oluþuyor.
Önümüze, içeriðine çok
katýlmadýðýmýz bildiriler
geliyor. Aldýrmýyoruz,
daðýtýyoruz. Çok zaman
kampanyalarýn iþleyiþinden hoþlanmýyoruz.
Antikapitalist hareketin
alýþkanlýklarýna, þeffaflýðýna, demokratikliðine uymayan tutumlar
oluyor. Önemsemiyoruz,
çalýþmaya devam ediyoruz ve devam edeceðiz. Baskýn ve Ufuk’u
meclise göndermek için
aralýksýz çalýþacaðýz.
Bütün bunlarý kimse
için deðil, politik
düþüncelerimizin güçlenmesi için yapýyoruz.
Ufuk ve Baskýn’ýn parlamentoya girmeleri
antikapitalist hareket için
yeni ve çok önemli bir
adým olacak.
Ufuk Uras ve Baskýn
Oran kampanyalarý var
olan solu çok fazla
harekete geçiremedi.
Ýkisinin bölgelerinde de
onlarýn yaný sýra birçok
baðýmsýz sosyalist aday
var.
Çeþitli gruplar kendi
politik çalýþmalarýný bu
adaylar etrafýnda yapýyorlar, bir iki grup ise
nedeni belirsiz bir
biçimde seçimleri boykot
ediyor!
DTP Baskýn’a karþý aday
çýkardý ve çýkardýðý
adayýn seçilme þansýný
düþürdü. DTP 1. Bölgede
Ufuk Uras’ý destekliyor
ve kampanyayý “1000
umut” çerçevesi içine
almaya çalýþýyor.
Biz Ufuk Uras’ý 1000
Umut Adayý olduðu için
desteklemedik ve bundan
sonra da desteklemeyiz.
Bizim için Ufuk Uras ve
Baskýn Oran yeni bir
büyük adýmýn ilk küçük
adýmlarý.
Biz çok uzun bir süredir
kampanyalar yapan,
çeþitli konularda sürekli
sokakta olan bir tutumun
parçasýyýz.

Kampanyalarýmýzý
sürdüren örgütlenmelerin çevresinde çok
sayýda aktivist toplanýyor. Biz DSÝP üyeleri
elimizden geldiðince bu
aktivistleri birbirine
baðlamaya, çeþitli kampanya konularý arasýnda
iliþki kurmaya çalýþýyoruz.
Bu sayede Baskýn Oran
ve Ufuk Uras kampanyalarýna yepyeni bir
aktivist kuþaðýný katmayý
baþarabildik.
Genel saðlýk sigortasýna
karþý kampanya ile küresel ýsýnmaya karþý kampanyayý, savaþ karþýtlýðý
ile Medikomu
Vermiyorum kampanyasýný bir araya getiriyoruz. DurDe’nin
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe
karþý kampanyalarýný,

Canlý, mücadeleci,
þeffaf ve aþaðýdan
yükselen bir örgütü
kurmak için
seçimlerden sonra
iþimiz herhalde
daha kolay olacak.
Kuþkumuz yok!

cinsiyetçiliðe karþý
çýkýþlarý birleþtiriyoruz.
Seçim kampanyalarýnda
bir yandan sokakta
bildiri daðýtýp stant
açarken, diðer yandan da
eþcinsellerin onur
yürüyüþüne katýlýyoruz.
Sabah Hrant’ýn
mahkemesine gidiyoruz,
akþam 2 Temmuz Sivas
anmasýna gidiyoruz.
Bütün bu etkinliklerde
seçim malzemelerinin
yaný sýra 8 Aralýk bildirisi
daðýtýyoruz, küresel ýsýnmaya karþý toplantý
düzenliyoruz.
Bütün bu çalýþmalarýmýz içinde bir büyük
örgüte ihtiyacýmýz var.
DSÝP devrimci markisist
bir parti olarak kampanyalarý ve kampanyalarýný aktivistlerini
birleþtiriyor, birlikte
hareket ettiriyor,
tartýþtýrýyor.
DSÝP’in rolü çok önemli
ve biz tam da bu nedenle
DSÝP’i büyütmeye,
geliþtirmeye çalýþýyoruz.
Ama sadece bir örgüt
kurmuyoruz, her an
sokakta olan, her an kampanya yapan bir örgüt
kuruyoruz.
Ancak DSÝP yaný sýra
bir baþka örgütlenmeye
daha ihtiyacýmýz var.
Daha geniþ, tüm aktivistleri kapsayan bir örgüte
ihtiyacýmýz var.

Her mücadelede yer alan,
bütün mücadeleleri birleþtiren bir örgüte ihtiyacýmýz var. Biz DSÝP’te
örgütlü olanlar bir yandan da böyle bir partinin
gerekliliðini vurguluyor,
attýðýmýz her adýmda bir
yandan da onu inþa ediyoruz.
Ufuk Uras ve Baskýn
Oran kampanyalarý iþte
böyle bir partinin kuruluþunda çok önemli
araçlar. Bu kampanyalarda sayýsýz aktivist yan
yana geliyor, birlikte
tartýþýyor ve birlikte iþ
yapýyor. Daha farklý bir
örgüte olan ihtiyaç bütün
bu aktivistler tarafýndan
dile getiriliyor.
Seçimlerden sonra oturup konuþacaðýz, tartýþacaðýz. Yeni olanaklarý
deðerlendireceðiz ve bir
yandan hýzla yerel seçimlere hazýrlanmaya baþlayacaðýz, diðer yandan da
yeni bir partinin adýmlarýný atmaya çalýþacaðýz.
Baþarabilirsek seçim
bürolarýný koruyacaðýz.
Bunlarý yeni partinin ve
yeni milletvekillerimizin
bürolarý haline getireceðiz.
Canlý, mücadeleci, þeffaf
ve aþaðýdan yükselen bir
örgütü kurmak için
seçimlerden sonra iþimiz
herhalde daha kolay olacak. Kuþkumuz yok!

Ufuk meclise!
Meclise Ufuk Gerek
Ýnisiyatifi seçim bürolarýnýn sayýsý 47'ye ulaþtý.
Seçim bürolarý bulunduklarý bölgede yaygýn bildiri
daðýtýmý yapýyor. Ýlk üç
haftada 400 bin bildiri
daðýtýldý, sýrada yeni
basýlan 400 bin bildiriyi
tüketmek var.
Ýstanbul 1. Bölge'de bir
çok yerel inisiyatif Uras'ý
meclise yollamak için
çalýþýyor. Ýrili ufaklý sayýsýz
kahve ve ev toplantýlarý
yapýlýyor.
26 Haziran'da Eðitim-Sen
þubesinde toplantý yaptýk.
1 Temmuz'da
Barýþapedalcýlar bu kez
küresel ýsýnmaya karþý
Meclise Ufuk Gerek dediler. Kadýköy-Bostancý hattýnda ilerleyen bisiklet konvoyu ilgi ve destek gördü.
Hafta boyunca sabah
7.00-09.00 arasý bildiri
daðýtýmý devam etti.
Kalabalýk bir CHP'li grupla ayný anda daðýtýlýyor,
fark ortaya konuyor.
Hafta boyunca sokak
sokak bildiri daðýtýmýna da

devam ettik.
Salý Pazarý'nda bildiri
daðýtýldý.
Çarþamba günü Çarþý
seçim bürosu Kadýköy içindeki uzun bir yürüyüþten
sonra açýldý.
Ýskele'de çadýr kurduk,
kalabalýk bir þekilde bildiri
daðýttýk. Polisin engellenmesine karþýn 2 saat boyunca çadýr, AKP çadýrýnýn
tam karþýsýnda yer aldý.
31 Haziran'da gün
boyunca Ýskele Meydaný'nda bildiri daðýttýk,
Baskýn Oran'la dayanýþmak için Beþiktaþ'a geçtik,
1 saat süren yürüyüþe
katýldýk.
1 Temmuz Eþcinsel Onur
Yürüyüþü'ne katýldýk.
Yürüyüþ sonrasý Baskýn
Oran kampanyasýyla
dayanýþma için
Tarlabaþý'nda yürüdük
2 Temmuz’da Hrant için
Beþiktaþ'daydýk.
Akþamüstü Sivas
katliamýný protesto
mitinginde yaygýn bildiri
daðýtýmý yaptýk, Sosyalist
Ýþçi sattýk.

Perþembe günü Kadýköy Ýskele Meydaný'nda açtýðýmýz
stant bir ara kýrk kiþinin Mehmet Ufuk Uras bildirileri
daðýtýmýyla gövde gösterisine dönüþtü. Barýþ bayraklarý,
savaþlarý teþhir eden fotoðraf sergisiyle, kampanya
bayraklarýyla çok etkili oldu.

Gençlik deðiþim istiyor
Meclise Ufuk Gerek
Ýnisiyatifi olarak 30
Haziran Cumartesi günü
Bahane Kültür'de 'Gençlik
Deðiþim Ýstiyor' konulu bir
söyleþi yaptýk. Kerem
Kabadayý'nýn kýsa
sunumunun ardýndan sohbet havasýnda geçen
söyleþide yaklaþýk 65 kiþi
vardý.
Gençliðin; savaþ ve iþgalcilerden, çokuluslu þirketlerden, postallardan, iki
yüzlü politikacýlardan
yana deðil; barýþtan, sosyal

eþitlik ve adaletten, baþka
bir dünyadan yana olduðu
vurgulandý.
Katýlýmcýlar sorularýyla,
yorumlarýyla katkýda
bulýndular. 'Genelkurmay
neden sürekli savaþ istediðini belirten açýklamalar
yapýyor?, Kuzey Irak'a
müdahale haklý mýdýr?
deðiþimin yaþanmasý için
baðýmsýz adaylar yeterli
midir, bir parti gerekli mi?'
gibi sorular soruldu.
Elinde silahý olanýn savaþmak isteyeceðini söyleyen
Kerem 'Mecliste ezilenlerden, emekçilerden, barýþtan yana olanlarýn sesini
duyurabilecek birileri
olmalý.
Ýstanbul 2. Bölge'den
Baskýn Oran 1. Bölge'den
Ufuk Uras küresel ýsýnmaya, G8lere, nükleer
santrallere karþý gençlerin
sesi olabilecek adaylar.'
dedi. 22 Temmuz'dan
sonra kampanyalara
devam edileceði hatta hýzla
5. Barýþarock'ýn hazýrlýklarýna baþlanacaðý konuþuldu. Söyleþi, katýlan
herkesin aktivist föyü
doldurup rozet almasýyla
sona erdi.
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Ankara’da
seçim çalýþmalarý
Batýkent: "Ýnandýðýn
partiye oy ver!"
Batýkent'de seçim çalýþmalarý hýz kazanýyor. Çoðu
sabah saat 7’'de metro
duraðýnda bildiri daðýtýmý
ile baþlayan faaliyet akþam
saatlerinde yine metro
çýkýþýnda bildiri daðýtýmý ve
stand faaliyeti ile devam
ediyor.
Gençlerin yoðun olduðu
iki parkta küçük þenlikler
düzenleme kararý aldýk.
Ayný zamanda, "Kyoto'yu
imzalamayanlarýn seçim
konvoylarýna inat bisiklet
konvoyu" oluþturmak için
de adým atýyoruz. Ev
toplantýlarýna ise yakýn
zamanda baþlanacak.
Batýkent þenlikleri
14 Temmuz "Hüseyin Tek
Parký", 16 Temmuz saat
18.00’de Abdi Ýpekçi
Parký’nda miting var

"Sivas’ý Unutmadýk"
Batýkent ve Dikmen'de Pir
Sultan Abdal Kültür
Derneði'nin öncülüðünde
düzenlenen Sivas Katliamý
anmalarýna ÖDP'li yoldaþlarýmýzla katýldýk. Bir yandan ÖDP bildirilerini bir
yandan da 2 Temmuz'da
Hrant Dink'in davasý için
yapýlacak basýn açýklamasýna çaðrý metinlerini daðýttýk.
Etkinliklere iki bine yakýn
kiþi katýldý. Etkinliklerde
ulusalcý söylemin belirleyen
olmasa da hissedilir olmasý
dikkati çekti.

ÖDP adaylarý
Özgürlük ve Dayanýþma
Partisi Ankara milletvekili
adaylarý TAKSAV'da
düzenlenen kokteyl ile
tanýtýldý. Yoðun kalabalýðýn
katýldýðý kokteylin açýlýþ
konuþmasýnda "darbecilere
ve özelleþtirmecilere karþý
ÖDP'ye oy vermek" gerektiði vurgusu yapýldý.

Dikmen

Bursa’dan
haberler
Çarþamba günü Ýznik’e
gittik. Bildiri daðýtýldý,
kahvelerde konuþmalar
yapýldý.
Perþembe günü Yýldýrým
ilçesinin seçim bürosunda
bir toplantý oldu.
Toplantýda piknik detaylarý konuþuldu önümüzdeki takvim belirlendi.
Toplantý sonundaysa
gençliðin sorunlarýnýn
tartýþýlacaðý paneli nasýl
yapacaðýmýzý konuþtuk.
Toplantýdan sonra bildiri
daðýtýldý. Mahalle arasýnda
sokakta oturanlarla sohbetler oldu.
Cuma günüyse Nilüfer
ilçesine baðlý Altýnþehir
mahallesinde
Dondurmam Gaymak
filminin gösterisi vardý.
Film gösteriminden önce
çevredeki bütün evlere ve

Dikmen' de hafta içinde
pazarlara giderek bildiri
daðýttýk ve sokaktaki insanlarla yoðun politik tartýþmalar yürüttük.
Þeriat tehdidi olduðunu
söyleyen ve istemese de
AKP' nin iktidarýný engellemek için darbe destekçisi,
giderek saða kayan CHP '
ye oy vereceðini söyleyen
kiþilerle neden ÖDP' ye oy
vermek gerektiðini anlattýk.
Hafta sonu 2 Temmuz
etkinliklerinde bildiri ve
gazete daðýtýmý yaptýk.
Önümüzdeki hafta büronun
önünde stand açmayý ve
sokakta faaliyet yapmayý
planlýyoruz.
11 Temmuz' da Dikmen
vadisinde gerçekleþecek
ÖDP þenliðinde KEG
masasý açýp, gazetemizi de
satacaðýz.

"CHP'nin önünü
kesiyorsunuz"
Kampanya boyunca en
çok "iyi ama ÖDP meclise
giremeyecek, barajý geçemez. Bu nedenle CHP'nin
oylarýný bölüyorsunuz,
önünü kesiyorsunuz" biçimindeki tartýþma ile
karþýlaþýyoruz.
Evet, ÖDP'ye verilen her
oy CHP'ye verilmeyen bir
oydur. DP'ye, MHP'ye,
AKP'ye verilmeyen bir
oydur. IMFci, özelleþtirmeci, milliyetçi partilere verilmeyen bir oydur.
Genç ve kazanmaya kararlý sokakta ifadesini bulan
hareketi daha da yaygýnlaþtýrmaya verilen bir
oydur.
Hrant'ý unutmayanlarýn,
"Hepimiz Ermeniyiz" diyebilenlerin oyudur. Baskýn
Oran ve Ufuk Uras'ýn
meclise girmesinin önemini
anlayanlarýn oyudur.
Kýsa soluklu bir seçim
faaliyetine deðil, önce
sokaða sonra o sokaðýn sesi
olabilecek yeni bir alternatifin doðumu için verilen
oylardýr.
apartmanlara bildiri
daðýtýldý.
Bu film gösterimi seçim
bitene kadar 20 yerde
daha gösterilecek.
Pazar günü Orhangazi
Ýznik Gölü kýyýsý piknik
alanýnda yapýlan ÖDP
pikniðine katýldýk.
Pikniðe katýlým 300-400
kiþi katýldý. Ufuk Uras,
Sami Evren, Mehmet
Soðancý, Bursa il baþkaný
ve ÖDP Genel Baþkan
vekili konuþma yaptýlar.
Biz de Ýncirlik kapatýlsýn,
Barýþarock ve küresel ýsýnma bildirisi daðýtýp 25
adet gazete sattýk.
Çarþamba günü
yapacaðýmýz Barýþarock
toplantýsýna
Orhangazi'den de
arkadaþlar katýlacak.
Önümüzdeki günlerde de
bu arkadaþlarla birlikte
Yalova'yla iletiþime geçip
orada bir Barýþarock
toplantýsý yapmaya çalýþacaðýz.
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Üsküdar’da
Ufuk Uras
çalýþmalarý

Baskýn Oran aktivistleri Beyoðlu’nda yürüyor

Sesimiz Baskýn
28 Haziran’da Taksim
Metro çýkýþýnda biraraya
gelen Baskýn Oran gönüllüleri, Ýstiklâl’den Tünel'e
doðru yürüyüþe geçtiðinde
ortalýk birden þenlendi.
Düdükler, daflar, tefler,
marakaslar, ziller ve bilimum seslerin yarattýðý
coþkulu rtim kampanyanýn
renklerine karýþtý.
Yürüyüþ boyunca kalabalýk gitgide büyüdü.
Sloganlar giderek daha gür
yükseldi.
“Savaþa karþý
Baskýn'layýz! Irkçýlýða karþý
Baskýn'layýz! Milliyetçiliðe
karþý Baskýn'layýz! Darbeye
karþý Baskýn'layýz!
Homofobiye karþý
Baskýn'layýz!”
Yürüyüþ boyunca binlerce bildiri, meraklý ellere
ulaþtý. Ulaþýlan eller sloganlara alkýþ tuttu.
Sýk sýk þenliklerle renklenen Ýstanbul'un kalbi Ýstiklâl Caddesi, böylece yeni
bir þenliðin ilkini yaþadý ve
adýný kendiliðinden alýverdi: Baskýn seslerin
baskýný...
Haydi daha nice þenliklere! Ayný yerde ve bölgemizin her köþesinde...
Baskýn Ses'ler yükselsin!
Çünkü, Baþka bir dünya
ve baþka bir meclis
mümkün!

Sokakta, eylemdeyiz
Þiþli'de, Cihangir'de,
Beþiktaþ'ta, Okmeydaný’nda ve daha birçok yerde
seçim bürolarýmýz oluþtu.
Geçen hafta 3 günde 3
eylemle Baskýn Oran
aktivistleri sokaklardaydý.
Beyoðlu'nda, Beþiktaþ'ta
ve Cihangir'de yürüyüþle
baþlayan toplantýyla, basýn
açýklamasýyla biten 3
eylem yaptýk. Savaþ
karþýtlýðýndan, KEG'ten,
Barýþarock aktivistliðinden
Baskýn Oran kampanyalarýna da ses getirdik.
Davullarla, darbukalarla,
marakaslarla savaþa, cinsiyetçiliðe, darbeye karþý
ses çýkardýk. Harbiye Açýk
Hava'da yapýlan konserlerde bildiri daðýttýk.
Lambda'nýn onur
yürüyüþündeydik.
2 Temmuz'da adalet istiyoruz diye Hrant'ýn katillerinin mahkemesindeydik.

Sokakta stant açtýk. Evlere,
sitelere bildiri daðýttýk.
Sesimiz zaten baskýndý,
biz savaþ karþýtlarýnýn,
insan haklarýndan yana
olanlarýn, darbe karþýtlarýnýn, Hrant'ý savunanlarýn, nükleere enerji istemeyenlerin baskýn
olduðunu zaten biliyorduk. Bugünlerde ezber
bozmaya niyetli yepyeni
insanlarla tanýþýyoruz,
sokaklarda ezber bozuyoruz, ezberi bozmaya 23
Temmuz'dan sonra da
devam edeceðiz...

Firuzaða'da Þenlik
Cihangir, alýþýk olmadýðý
bir sese kulak verdi
Cumartesi günü…
Barýþ Bandosu ile birlikte
ellerinde "Baskýn Oran"
dövizleriyle Akyol
Caddesi'nden Firuzaða
Meydaný'na doðru
ilerleyen kalabalýk, meydandaki çay bahçelerinde
bekleyenler tarafýndan
alkýþlarla karþýlandý.
Firuzaða þenlik havasýna
büründü. Baskýn Oran'ý
destekleyenler arasýnda;
Mahir Günþiray, Deniz
Türkali, Murathan
Mungan, Mazlum Çimen,
Rüstem Batum, Murat
Çelikkan, Vedat Sakman,
Tuðrul Eryýlmaz ve daha
birçoklarý vardý...
Baskýn Oran'ýn, Orhan
Doðan'ýn cenazesi
nedeniyle katýlamadýðý
buluþmada, Yýldýz Önen'in
açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Prof. Dr. Ahmet Ýnsel,
Cihangirlilere "Merhaba"
dedi.
Baskýn Oran'ýn adaylýðýný,

Yeni Türkiye'nin iþaret
fiþeðine benzeten Ýnsel,
baðýmsýz adaylarýn önünde
baraj olmadýðýna vurgu
yaparak, "elleri baðlanmýþ
Türkiye'yi, 23 Temmuz
sabahý Özgür Türkiye'nin
vatandaþlarý olarak görmek için" Baskýn Oran'ýn
adaylýðýný desteklediðini
açýkladý. Ýkinci konuþmacý
Mehmet Ali Alabora ise,
"Ben, Bas-kýn Oran'a oy
veriyorum çünkü mevcut
parlamenter sistem borsaya dönmüþtür. Bir kiþi
'Ne iþe yarar?' diyor; ben
de diyorum ki: Ýstisnalar
kaideyi bozar. Baskýn Oran
meclisin ezberini bozacak."
dedi.
Daha sonra söz alan
Ömer Madra da adalet,
eþitlik ve özgürlüðü savunduðu, dahasý bunu söyleyecek ahlaki cesarete sahip
olduðu için Baskýn Oran'ý
desteklediðini soyledi.
Müzisyen Muammer
Ketencoðlu "Ben ilk seçim
konuþmamý yapýyorum
kusura bakmayýn. Umutlanmak için, korkmadan
düþündüklerimizi söyleyebilmek için Baskýn Oran'ý
destekliyorum," dedi
Son konuþmacý Zeynep
Tanbay ise konuþmasýný,
"Oyumu Baskýn Oran'a
veriyorum. Benim gibi
birçok kiþinin sesi olabileceðine inanýyorum.
Mecliste hem Ufuk görüyorum, hem de Baskýn…"
diyerek bitirdi.
Kýsa þenliðin ardýndan
yeni gönüllüler, Cihangir
Baskýn Oran Seçim
Bürosu'na doðru yola
koyuldular.

Üsküdar'daki seçim
çalýþmalarý beþ bölgeden oluþmakta. Bu
bölgedeki mahalleler
kendi koordinasyonlarýný oluþturmuþ
durumdalar.
Mahallelerde ev
ziyaretleri, standlar,
pazarlarda bildiri
daðýtýmlarý gibi iþler
yoðun bir þekilde
sürüyor. Akþamlarý
afiþ çalýþmasýna
çýkýlýyor.
Üsküdar Ýskele
Meydaný'nda
açtýðýmýz çadýrlý
standýmýz her günkü
faaliyetine devam
ediyor. Burada ses sistemi kurduk. Zaman
zaman da megafonla
sloganlar atýp, darbuka ve marakaslarla
daha þenlikli bir
havaya sokuyoruz.
Standýmýza gelen
insanlarla bazen sýký
tartýþmalar yapýyoruz.
Bazen de bir þeyler
yapmak istediðini ve
sandýklarda gözlemci
olmak istediðini
söyleyenler çýkýyor.
1 Temmuz'da
Uskudar Surp Hac
Kilise'sini ziyaret ettik.
Geçtiðimiz hafta,
Baský Oran'ýn
Beþiktaþ'taki büro
açýlýþýna ve
Cihangir'deki þenliðine, Eþcinsel Onur
Yürüyüþü'ne, Hrant
Dink mahkemesine ve
2 Temmuz Sivas
mitingine katýldýk.
Önümüzdeki hafta
da kahve toplantýsý,
Altunizade Kültür
Merkezi'nde konser,
Selamsýz çingene
mahallesinde onlarýn
ve bizim ortak
orkestrasýyla müzikli
bildiri daðýtýmý, iki
yerde daha büro
açýlýþý olacak.
Kampanya bütün
yoðunluðuyla devam
ediyor.

DSÝP’in
internet sitesi

dsip.org.tr
ziyaret ediniz

DurDe
DurDe@googlegroups.com

Baskýn Oran ve Ufuk Uras aktivistleri Beþiktaþ’ta yürüyüþ
yapýp bildiri daðýtýrken

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com
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8 Aralýk Ankara'ya mitinge!

Çöp Sepeti
Ersin TEK

Küresel ýsýnmayý durdur,
dünyayý deðiþtir!
Generallerin emuhtýralarý, egemen sýnýf
partileri AKP ve CHP'nin
kýsýr savaþlarý Türkiye'yi
kendi içine döndürse de
küresel ýsýnma tüm
dünyanýn ortak gündemi.
Küresel kapitalizmin bir
sonucu olan küresel ýsýnma, insan toplumunu ve
diðer canlý türlerinin
yaþamýný giderek imkansýz
hale getiriyor.
2007 yýlý sýcaklýk rekorlarýný alt üst ediyor.
Dünyanýn dört bir yanýnda kalp, tansiyon, solunum
yollarý hastalarý, yaþlýlar ve
evsizler yaþamlarýný yitiriyor.
Türkiye'ye iliþkin net bir
oran bulmak mümkün
deðil. Ancak bu aylarda
Ýzmir'de ölüm ortalamasý
27’yken, 2007'de bu sayý
99'a çýktý. Doktorlar sorumlu olarak aþýrý sýcaklarý
gösteriyor.

naklanan hastalýklara
çözüm olamýyor, her gün
birkaç kiþi hayatýný kaybediyor. Türkiye, Kyoto
Protokolü'nü imzalamayý
reddediyor.
Daha fazla kaybedecek
zamanýmýz yok. Birileri
bizleri bir ulusun, bir ýrkýn,
bir ülkenin sýnýrlarýna, kýsýr
politik çekiþmelere hapsetmek istese de evimiz
dünya ve dünyada yaþam
tehdit altýnda.

KEG'e katýl!

Yükselen sýcaklar
öldürüyor
Sýcaklýk sonucu ölümler
kadar baþka büyük bir
felaketse kuraklýk. Artan
buharlaþma sonucu su
kaynaklarý kuruyor.
Türkiye'nin verimli tarým
arazileri çorak bölgelere
dönüþüyor. Tarýmsal üretim verimsizlik sonucu
hýzla düþerken, gýda fiyatlarýndaki artýþ kaçýnýlmaz.
Tüm dünyada durum ayný.
Þubat ayýnda açýklanan
Birleþmiþ Milletler Ýklim

Raporu herkesi
endiþlendirse de, küresel
ýsýnmanýn insan eliyle
gerçekleþtirilen bir olgu
olduðu kabul edilse de
hiçbir hükümet atmosfere
yollanan sera gazlarýný kýsmaya yanaþmadý.

Küresel ýsýnma
Türkiye'yi zorluyor
Küresel ýsýnmaya yüzde
1'lik katký yapan, son yýl-

larda en fazla sera gazý
üreten ülkeler listesinde
birinci sýraya oturmayý
baþaran Türkiye'de devlet,
hükümet ve tüm sistem
partileri herhangi bir
çözüm üretmekten kaçýnýyor. Belediyeler halký, su ve
elektrik tassarufu yapmaya
çaðýrýyorlar sadece.
Ancak petrol, doðal gaz
ve kömür tüketimi hýzla
devam ediyor. Her gün

trafiðe çýkan otomobillerin
sayýsý artýyor. Reklam için
her yer aydýnlatýlýyor.
Elektrik hatlarýna yatýrým
yapýlmadýðý için enerji
kaybý büyürken, yanlýþ
sulama politikalarý sonucu
su kaynaklarý hýzla
tükeniyor.
Özelleþtirilen saðlýk
hizmetleri Kýrým Kongo
Ateþli Kanamasý gibi iklim
deðiþikliðinden kay-

Küresel Eylem Grubu
(KEG), 2005 yýlý sonundan
bu yana aralýksýz olarak
sürdürdüðü Küresel
Isýnmayý Durdurun kampanyasýný yüz binlerin
hareketine dönüþtürmek
istiyor.
28 Nisan'da Ýstanbul'daki
10 bin kiþilik mitingden
sonra bir sonraki randevu
8 Aralýk'ta Ankara mitingi.
KEG bu hafta çýkardýðý 8
Aralýk çaðrýsýyla hareketi
baþlattý. Ankara mitingine
geniþ bir köylü katýlýmý
bekleniyor, iklim deðiþikliðinin vurduðu köylüler
isyanlarýný Ankara'ya
taþýyacak.
Türkiye'nin her yerinden
gelen aktivistler ve
Ankaralýlarýn katýlýmýyla
dikkatleri bir kez daha
küresel tehlikeye çekeceðiz.Yeryüzünde yaþama
sahip çýkmak için sen de
KEG'e katýl!
www.kureseleylem..org

Havalar neden çok sýcak? Yapacak birþey kaldý mý?
6 Temmuz, Cuma

12 Temmuz, Perþembe

saat. 19.00

saat. 19.00

Roksan Kohen, Pelin Batu, Ümit Þahin, Roni Margulies,
Volkan Akyýldýrým, , Aslýhan Tim
mur, Taner Öngür, Özgür
Gürbüz, Ömer Madra, Avi Haligua (kolaylaþtýrýcý),

Makina Mühendisleri Odasý, Beyoðlu
Ayrýntýlý bilgi için: 0532 - 396 25 07

Meltem Oral, Bilge Contepe, Ufuk Uras, Volkan Akyýldýrým,
Kerem Kabadayý, Zeynep Casarini, Mehmet Ali Alabora, Tuna
Öztürk, Ragýp Ýncesaðýr, Helin Çimen (kolaylaþtýrýcý)

KEG toplantýlarý

Barýþ Manço Kültür Merkezi, Kadýköy
Ayrýntýlý bilgi için: 0539 - 978 44 94

Bundan üç yýl önce
onbeþ yýllýk "mahalle
bakkalýmýz", yakýn bir
yerde açýlan süpermarket
hakkýnda konuþuyordu.
"Bizi etkilemez" diyordu.Ýki ay bile olmadý, þu
an yakýnlarda bakkal
kalmadý. Süpermarketler
artýk kent yaþamýnda
ihtiyaçlarý karþýlamanýn
çoðu zaman tek yolu. Tek
merkezde fazlaca ürünü
bulmaktan yana sýkýntým
yok. Elbette bu sistemde
bu "tek merkezler",
"insanlar rahatça
ihtiyaçlarýna ulaþabilsinler" diye yapýlmýyor.
Yüklüce sermayeye sahip
olanlar, "daha büyük" ve
"daha fazla müþteri" için
büyük alýþveriþ merkezleri inþa ediyor.
Yüzlerce kasa, kasalarda kuyruklar onlarýn hayali. Neye ihtiyacýnýz
olduðu deðil, neyi satýn
alanlarýn çok olduðu
ürünlerinin çeþitliliðini
belirleyen. Sürekli anonslar yönlendirmek için
uðraþýyor: "Manav reyonumuzda armudun kilosu 2 YTL'den satýþa
sunulmuþtur!". "Hah,
ben de armut nerede,
kaç lira diye merak ediyordum; hemen koþup
armut yemeliyim!"
Artýk çoðu süpermarkette giriþte çantanýzý
küçük dolaplara koymanýzý ya da verdikleri
poþetlerin içinde "güvenlik" yazan bantlarla kapatýlmýþ þekilde taþýmanýzý
istiyorlar. Bu kimin
güvenliðini saðlýyor?
Plastik torba bomba
önlemi olabilir mi? Veya
dolaptaki bomba patlamaz mý? Elbette bizim
güvenliðimizi düþünen
yok. Onlar, mallarýn
güvenliðini düþünüyor.
Yoksulluktan kývranan
bir ülkede, süpermarketler de her içeri gireni
potansiyel olarak bir
þeyler çalacak biri olarak
düþünüyor.
Cebimizde kaç para
olduðunu düþünmeden,
doðal olarak kasalarýn ve
kuyruklarýn olmadýðý,
eþyalarýmýzýn içine bir
þeyler koyup çalacaðýmýzý düþünen birileri
olmadýðý için el konulmadan ihtiyaçlarýmýzý
karþýlayabilmek için de
bu sistemi tarihin çöp
tenekesine göndermek
gerek.

