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“

“Hamas'ý iktidara getiren
seçim sonuçlarýný beðenmiyorsunuz. Biz daima
seçimlerin tehlikelerine
dikkat çektik. Bazen istenmeyen sonuçlar getiriyorlar.
Bu nedenle seçim sistemini
Suudi Arabistan'da uygulamýyoruz."
Suudi Arabistan Dýþiþleri
Bakaný Prens Suud elFaysal'ýn Washington Post
gazetsine verdiði
demeçten.
“Askerler bize yýkýmdan
baþka hiçbir þey getirmediler. Yabancýlarýn
ayakkabýlarýný boyayan üç
beþ kiþiden baþka herkes
hala yoksul ve iþsiz.”
Þah Mahmud, Afganistan’ýn
baþkenti Kabil’de yeðeni
Amerikalý askerlerce vurularak öldürüldü.

"Ýçinde kurþun olduðunu
biliyordum. Ama patlayacaðýný hiç hesap edemiyordum. Ve bam diye patladý.
59 gün cezaevinde yattým."
Erkan Mumcu, ANAP Genel
Baþkaný
“Azý diþinizi sökerim”
Erkan Mumcu, ANAP Genel
Baþkaný

"Türkiye’yi bölmenin bir
yolu da vatandaþlarýn dinlerini deðiþtirmelerini teþvik
etmekten geçer"
Rahþan Ecevit

”

sosyalist iþçi
ile yazýþmak için
sosyalistisci@gmail.com

DSP, CHP, MHP, ANAP, DYP cepheleþmeye çalýþýyor

Yeni liberalizme geniþ
cephe desteði geliyor
Bir süredir garip çýkýþlar
yaþanýyor. Önce CHP genel
Baþkaný Deniz Baykal çýktý ve
CHP'yi saðla birleþtirme politikalarýný anlattý. Biraz tepki geldi
ama esas olarak fazla bir gürültü
çýkmadý. Sanki Baykal'ýn önerisi
çok normalmiþ gibi davranýldý.
Baykal, solun, ortanýn solunun
öldüðünü söylüyor ve "en büyük
tehlike" olarak gördüðü AKP'ye
karþý CHP'de birliði savunuyordu.
Þimdilerde, ölüm döþeðinde,
makineye baðlý yaþayan Bülent
Ecevit'in önerisini hayata
geçirmek için Rahþan Ecevit kollarý sývamýþ durumda.
Ecevitlere çok yakýn bir gazeteci
olan Fikret Bila ile yaptýðý sohbette Rahþan haným çok
görüþmelere baþlayacaðýný
söylüyor.
Bila'nýn aktardýðýný göre Rahþan
Ecevit "Cumhuriyete muhalif
olmayan, onunla sorunu bulunmayan bütün kesimlerin bir
araya gelmesi gerekiyor" diyor.
Ecevit'e göre iþçiyi, köylüyü ve
TÜSÝAD'ý yan yana getirmek
gerekir. Kime karþý? AKP'ye
karþý...
Bugünlerde hemen herkes bir
telaþ içinde. Herkes birilerini bir
araya getirmeye çalýþýyor. Saðý ve
solu, iþçiyi ve patronu yan yana
getirme çabalarý var. Ortak tespit
en büyük tehlikenin AKP olmasý.
AKP elbette bir sermaye partisi.
Bu nedenle sosyalistler için
AKP'nin benimsenebilecek bir
yaný yok. Türkiye tarihinde yeni
liberal politikalarý en hayasýzca
uygulayan parti. Bunun son
örneði Genel Saðlýk Sigortasý
Yasasý. Bir defada bütün saðlýk
sistemi "düzeltiyoruz" palavrasý
ile özelleþtiriliyor. Saðlýk Ocaklarý
kapanýyor, hastaneler elden
gidiyor, emekli olmak büyük
çoðunluk için artýk mümkün
deðil.
Ne var ki AKP'nin bu politikalarýna karþý çýkmak yerine
yapýlmaya çalýþýlan iþçilerle
patronlarý bir araya getirerek

Ýyi çocuklara
39 yýl hapis
Þemdinli’de kitapçýya
bomba attýktan sonra halk
tarafýndan yakalanan
JÝTEM görevlileri 39 yýl
hapse mahkum oldular.
Karara itiraz eden bir
yargýç ise cezayý az buldu
ve ömür boyu hapis cezasý
istedi.
Mahkum olan iki assubaydan birisini Karakuvvetleri Komutaný
Büyükanýt “iyi çocuktur”
diye korumaya çalýþmýþtý.

toplumu cumhuriyetle sorunu
olanlar, olmayanlar, laikler, dinciler diye bölmeye çalýþmak
aslýnda AKP'nin yeni liberal politikalarýna dolaylý destek vermektir.
Ortada bir karmaþa var.
Cumhuriyet gazetesi "tehlikeden"
bahsediyor, ardýndan bombalanýyor ve sonra bombalayanlarýn
vatansever-ülkücü olduðu ortaya
çýkýyor.
Baþbakan Kürt sorunu barýþçý
bir biçimde çözülmelidir diyor ve
ardýndan Þemdinli olayý patlýyor.
Kitapçýyý bombalayan askerler
halk tarafýndan yakalanýyor.
Danýþtay üyelerine suikast
yapýlýyor ve anlaþýlýyor ki bu iþi
yapanlar da emekli polisler ve
askerler. Ama Cumhuriyet
tehlikede denerek suç iþleyenlerin üstüne deðil de AKP'nin
üstüne gidiliyor.
Ve bütün bunlardan sonra
AKP'nin oylarý düþmüyor.
CHP, DYP, MHP ve diðerleri
erken seçim istiyorlar, hep bir
aðýzdan AKP Cumhurbaþkanýný
seçemez diyorlar ama hepsi bird-

Adliye
çalýþanlareý
mücadelede
Büro Emekçileri
Sendikasý, BES’e üye
adliye çalýþanlarý Ankara
Adliyesi önünde oturma
eylemi yaparak ücretlerinin arttýrýlmasý gerektiðini söylediler.
AKP, yargýç ve savcýlarýn
maaþlarýný artýran yeni bir
yasa çýkarýyor ve adliye
çalýþanlarý bu yasadan
yararlanamýyorlar.

en biliyor ki yarýn seçim olsa
AKP kazanacak. Öyleyse büyük
bir ittifak kurmak gerekir.
Oysa açýk ki bütün bu pislik
yan yana gelse AKP gene seçimleri kazanýr. 3 Aralýk seçimlerinde geleneksel partiler aslýnda boylarýnýn ölçüsünü aldýlar ve
bu durumda asýl olarak deðiþen
bir þey yok.
Yükselen milliyetçilik teranesi
ise gerçekten çok uzak. sadece ve
sadece puslu bir panik havasý
yaratýyor.
Rahþan Haným, Deniz Baykal'ý,
Mehmet Aðar'ý, Devlet Bahçeli'yi,
Erkan Mumcu'yu ve parlamento
dýþýnda, "Cumhuriyet'le sorunu
olmayan" diye tanýmladýðý parti
liderlerini ziyaret edecekmiþ.
Sendikalarý, odalarý, TÜSÝAD'ý
yan yana getirecekmiþ.
Bu mümkün mü. Þimdilik deðil.
Ama bütün bu güçlerin yan yana
gelmek istediði de açýk. Ve zaten
eylemde yan yanalar.
Mehmet Aðar'ýn yakýn iliþki
içinde olduðu eski polisler ve
askerler ile CHP , DSP ve
Cumhuriyet gazetesinin yakýn

Botaþ iþçisi
iþ býraktý
Türk-Ýþ’e baðlý Petrol Ýþ
sendikasýna üye 2 bin
BOTAÞ iþçisi geçen hafta
Türkiye çapýnda iki saat iþ
býrakmýþtý.
Ýþiçiler BOTAÞ yönetiminin bu uyarý eyleminden sonra da sorunlarýna karþý duyarsýz
kaldýðýný söyleyerek
Türkiye çapýnda bir kere
daha 2 saat iþ býrakarak
BOTAÞ yönetimine sorunlarýný hatýrlattýlar.

iliþki içinde olduðu "vatanseverler", ülkücüler birlikte iþ yapmýyorlar mý? Birlikte kurþun sýkýp,
bomba atmýyorlar mý?

Yeni bir sol gerekli

Bütün bu pisliðe karþý, fakat en
önemlisi yeni liberal politikalarý
karþý gerçekten bir birlik oluþturmak gerekiyor. Ama bu pis bir
kýzýl elma koalisyonu deðil, yeni
bir sol oluþturmak biçiminde
hayata geçebilir.
Yaratýlmak istenen panik
havasýna karþý yýðýnsal mobilizasyonlarla karþý çýkan, yeni liberal
politikalara karþý kitlesel doðrudan eylemler inþa eden, sokakta,
iþçi ve emekçilerin yanýnda kampanya yapan bir sol örgütlenme
bugünün acil ihtiyacýdýr.
Var olan hareket güçlü bir yeni
sol partinin oluþmasý için yeterlidir. Sosyalistlerin önderlik ettiði
çeþitli kampanyalarýn toplumdan
gördüðü destek güçlü bir yeni sol
potansiyel olduðunu gösteriyor.
Ancak bunu yapmak sadece ve
sadece yeni güçleri bir araya
getirmekle mümkün.

TRT çalýþanlarý
Ahmet Hakan’ý
protesto etti
Geçen haftalarda
TRT’deki sansür uygulamalarýný protesto eden
TRT çalýþanlarýný Hürriyet
gazetesindeki köþesinde
“TRT çalýþanlarý isyan etti
çünkü boþ oturduklarý için
yapacak baþka iþleri yok”
diye niteleyen Ahmet
Hakan’ý Haber Sen yazýlý
bire açýklama ile protesto
etti.
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Saðlýk hizmetlerinin
bütünüyle özelleþtirilmesini, emekliliðin tam anlamý
ile mezarda ulaþýlabilir
olmasýný ve sosyal sigortalara daha çok pirim ödeyip
daha az hizmet alýnmasýný
saðlayacak yasa 2007 yýlý
baþlarýnda uygulanmaya
baþlayacak.

Krizin ucu göründü
Bazýlarýnýn çok sevdiði deyimle
“piyasalar” sallanýp duruyor. Döviz fiyatlarý
rokey gibi týrmandý. Borsa önlenemez bir
biçimde düþüyor. Hükümet “yok birþey”
demeye çalýþýyor ama sallantý durulmuyor.
Yaþananlar dünya çapýnda bir geliþmenini
ürünü. Küresel sermayenin patronlarý yeni
bir küresel durgunlupa karþý tedbirler
almak için adýmlar atmaya baþladýlar ve
bunun sonucu derhal geliþmekte olan
ülkelerde derin sarsýntýlar olarak ortaya
çýktý.
Önümüzdeki dönemde bu sarsýntýlar
devam edecek ve büyük olasýlýkla daha da
þiddetlenecek.
Kýsacasý kriz kapýda...

Saðlýðýmýzý korumak için bu
yasaya karþý direnmek
zorundayýz.
Öncelikle hükümetin bu
konudaki yalanlarýný teþhir
etmek gerekiyor. Bunun için
yaygýn bir teþhir kampanyasý gerekli.
Ardýndan yasanýn uygulanmaya baþlamasýndan önce
saðlýk ocaklarýmýza, hastanelerimize, tüm saðlýk sistemimize sahip çýkacaðýz.
Özelleþtirilmelerine izin vermeyeceðiz.
Herkese eþit, ücretsiz saðlýk
hizmeti...

Demirel sahnede

9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel
yeniden kamuoyunun önüne çýktý. Açýk açýk
söylemiyor ama bir kere daha
Cumhurbaþkaný olmak istediði açýk.
Demirel bu kez AKP’ye karþý hem saðýn,
hem de solun adayý olmak istiyor. AKP’nin
önünü kesmek için ise “cumhurbaþkanýný
halk seçsin” diyor.
Cumhurbaþkanýný halkýn seçmesi aslýnda
doðru bir öneri. Ne var ki halk oylamasý
yapýlsa Demirel’in ya da kemalist-laiksaðcý-solcu-vatansever-ülkücü cephenin bu
seçimleri kazanamayacaðý da çok açýk.

Kýbrýs sorunu ve AB

Kýbrýs Cumhuriyeti’nin veto tehdidini bir
kere daha kullanmasý ile hem AB üyeliði
hem de Kýbrýs bir kere daha gündeme
geldi.
Basýn ve muhalefet iki yanlý bir biçimde
AKP’yi sýkýþtýrmaya çalýþýyorlar. Bir taraftan
Kýbrýs’ý veremezsin diyerek milliyetçiliði bir
kere daha kaþýyorlar, diðer yandan da
AB’ye giriþimizin önünü kesemezsin diyorlar. Utanmadan bu iki tutumu ayný anda
ileri sürebiliyorlar.
Kýbrýs Cumhuriyeti’ni tanýmak, bu
Cumhuriyete karþý her türlü yükümlülüðü
yerine getirmek ve kukla KKTC’ye son vermek sosyalistlerin savunduðu çizgidir.
Kýbrýs bütün yabancý askerlerden arýndýrýlmalýdýr. Tüm Kýbrýs halký sosyalistlerin bu
talepleri ile ayný doðr4ultuda düþünmektedir. Annan planýnýn oylandýðý referandumda bölünmüþ adanýn her iki yanýnda
yaþayanlarýn farklý oylar vermesi aslýnda
bu taleplerin her iki tarafta da desteklendiðini göstermektedir.

Kürt kimliði tanýnmalýdýr

Bir süredir KMürt sorunu gene ikinci
plana itildi ama çatýþmalar sürüyor. Ýnsanlar ölüyor. Kürt sorununun çözümü için
önce Kürt kimliði tanýnmalýdýr. Ýkincisi
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne olursa
olsun barýþçý çözümden yana olduðunu
kararlýlýkla açýklamalýdýr. Sorunun baþka
çözüm yolu yoktur.
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Çeteler, vatansever
ulusalcýlar ve ülkücüler
Doðan TARKAN
Önce Þemdinli bombacýlarý halk
tarafýndan yakalandý. Görüldü ki halký
bombalayanlar asker. Artýk bunun
üstünü örtmek mümkün deðil.
Gene görüldü ki Kara Kuvvetleri
Komutaný Þemdinli bombacýlarýný
seviyor ve korumak istiyor. Bunun
üstünü örtmek de mümkün deðil. Bu
durumu iddianameye yansýtan Van
savcýsý meslekten atýldý. Yani Türkiye
de adalet baðýmsýz deðil ve adalete
güvenmek zor iþ. Bu gerçeðin üstünü
de örtmek mümkün deðil.
Sonra biri çýktý ve türban konusunda
bir karar alan Danýþtay üyelerinin
toplantýsýný bastý ve çok profesyonel
bir biçimde katliama giriþti. Bir
Danýþtay üyesi öldü.
Kemalist laikler cenazede gövde gösterisi yaptýlar. Hükümet üyelerine
saldýrdýlar. Genel Kurmay Baþkaný ve
Cumhurbaþkaný bu gösteriyi ve
dolayýsýyla hükümet üyelerine
saldýrýyý onaylayan ve devam edin,
yenilerini yapýn diyen açýklamalar
yaptýlar. Yani suça teþvik ettiler.
Haklarýnda hiçbir iþlem yapýlmadý. Bu
gerçeðin de üstünü kapatmak
mümkün deðil.
Sonra anlaþýldý ki Danýþtay üyelerine
ateþ eden kiþi ülkücü. Onu
destekleyenler, hiç deðilse yoðun
iliþkide olduðu kiþiler ise kendilerine
"ulusalcý" diyen, kemalist subaylar.
Bunlar her karýþýk iþin içinde olan
kiþiler. Susurluk katilleri ile elele,
KKTC Cumhurbaþkaný ile yan
yanalar.
Danýþtay katliam giriþiminin ardýndan kemalist subaylar çýkýnca histeri
bitti. Laik cephe sustu.
Tutuklanan eski subaylardan biri
tam tutuksuz yargýlanmak için serbest
býrakýldýðýnda yeniden gürültü koparmaya hazýrlanýyorlardý ki bu kez

"Atabey" operasyonu oldu.

Yeni çete

Bir gurup subayýn oluþturduðu bir
çete açýða çýkarýldý. Evlerinde ordu
malý patlayýcýlar, silahlar ve Baþbakan
ve danýþmanýnýn evlerinin krokileri
çýktý.
Tutuklandýlar. Ýçlerinden asker olanlarý askeri mahkeme tutukladý. Çete
kurmaktan deðil de evlerinde ordu
malý bulundurmaktan tutukladý.
Askeri mahkeme "neden evinde
bomba, silah ve baþbakanýn evinin
krokisi var" diye sormadý. Artýk bu
gerçeðin de üstünü örtmek mümkün
deðil.
Susurluk çetesi ortaya çýktýðýnda da
artýk üstü örtülemeyecek gerçekler
ortaya çýkmýþtý. Nitekim, araþtýrmalar
derinleþtirilmedi, olayýn üstüne
gidilmedi ve birçok katil elini kolunu
sallayarak gezinmeye devam ediyor
ama ortaya çýkan gerçeklerin üstü
kapatýlamadý. Pislik artýk ortada
duruyor. Bu defa da büyük olasýlýkla
ortaya çýkan pisliðin temizlenmesi için
fazla birþey yapýlmayacak. Ama pislik
daha da açýða çýkmýþ durumda.
Þimdi artýk biliyoruz ki birçok bombalamanýn ardýnda "ulusalcý" kimliði
altýnda ordu malý patlayýcýlar kullanan
birileri var.
Þimdi artýk biliyoruz ki birileri
toplumu laik-þeriatçý diye kamplaþtýrmaya, bölmeye çalýþýyor. Birileri
Türkleri Kürtlere karþý kýþkýrtmaya
çalýþýyor.

Çete kurtarýlmak isteniyor

Þimdi birileri Atabeyler çetesini aklamaya çalýþýyor. Ellerindeki silahlarý
PKK'den ele geçirmiþler ve ona karþý
kullanacaklarmýþ. Ve PKK'ye karþý
savaþmak çete olmak ise evet onlar
çeteymiþ.
Vay canýna! Demek ki PKK ordu

malý bombalar ve silahlar kullanýyor!
Baþbakan ve danýþmanýnýn krokisi
ise eðitim amaçlý bir çalýþmanýn
ürünüymüþ, çeteciler bunlarý geri vermeyi unutmuþlar.
Yani ordu birlikleri günün birinde
baþbakan ya da danýþmanýna suikast
düzenleriz diye seçme askerlerine
eðitim mi yaptýrýyor? Eðer durum
böyle ise Van savcýsýnýn iddianamesini epeyce geliþtirmek ve onu mesleðe
geri alýrken epeyce sayýda askeri
meslekten çýkarmak gerekir.

Þimdi ne olacak?

Susurluktan bu yana çok malzeme
birikti. Artýk ortada bir derin devlet
olduðuna kimse itiraz edemez. Sorun
bu derin devletin sýnýrlarýný, merkezini saptamakta. Ama asýl sorun bu
derin devletçileri toplayýp iþlerine son
vermekte.
Bu mümkün mü? Evet mümkün.
Denilebilir ki devletin daima bir gizli
servisi, karanlýk iþler yapan kesimi
olacaktýr. Evet bu doðru. Devlet kapitalist sýnýfa hizmet ettiði sürece,
emekçi halký denetleme görevini
sürdürdüðü sürece daima bir gizli,
karanlýk iþler yapan kesimi olacaktýr.
Ama bütün bunlara raðmen bugün
karþýmýzda olan, sayýsýz yargýsýz
infazýn, sayýsýz iþkencenin, katliamýn,
kýsacasý sayýsýz pisliðin sorumlusu
olan oluþumu temizlemek mümkün.
Her þeyden önce politik olarak net
olmak gerekir. Bu pisliðin saldýrdýðý
alanlarý görmek ve tutum almak
gerekir. En geniþ kesimleri derin
devlete karþý yan yana getirmek
gerekir. Milliyetçiliðe karþý açýk ve net
bir tutum geliþtirmek gerekir. Özgürlükleri sonuna kadar, ikirciksiz, çifte
standarda sahip olmadan savunmak
gerekir.
Bütün bunlarý yapabilir miyiz? Evet
yapabiliriz ve yapacaðýz.
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ABD Ýran!dan daha büyük bir tehlike olarak algýlanýyor

Kadýköy’de BAK toplantýsý

Dünya Bush'a güvenmiyor "Orta
Doðu'nun
yeniden iþgali"

Irak iþgali etrafýnda söyledikleri yalanlar, ABD yönetiminin iþine yaramýyor. 15
ülkeden 17 bin kiþiyle yapýlan kamuoyu
yoklamasý, ABD'nin Ýran'dan daha büyük
bir tehdit olarak algýlandýðýný gösteriyor.
Washington merkezli Pew Araþtýrma
Merkezi'nin yaptýðý araþtýrma, ABD'nin
"terörle savaþ" politikalarýnýn baþarýsýz
olduðunu da gösteriyor. ABD, Çin,
Rusya, Mýsýr, Fransa, Almanya, Ýngiltere,
Hindistan, Endonezya, Japonya, Nijerya,
Pakistan, Ürdün, Ýspanya ve Türkiye'de
toplam 17 bin kiþiyle yapýlan araþtýrmanýn
sonuçlarý tam da Irak'ta güvenlik politikasýnýn olaðanüstü artýrýldýðý günlerde
yayýnlandý.
Müslüman ülkelerin nüfusu, ayný
araþtýrmaya göre Ýran'ýn nükleer programýný tehdit olarak görmüyor. Avrupa
ülkeleri nüfusu ise Ýran'ýn nükleer programýndan kaygýlanýyor. Fakat araþtýrmaya katýlan insanlar ABD'nin Irak iþgalini Ýran'ýn nükleer programýndan daha
istikrar bozucu olduðunu düþünüyor.
Türkiye'de ise geçen yýl yüzde 23 olan

ABD'ye güvenilirliðin bu yýl yüzde 12'ye
düþmesi önemli.
Avrupa ülkelerinde de Bush'a güven çok
hýzlý bir biçimde düþüyor.

17 Haziran'da Kadýköy ve Beyoðlu'ndan
Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu aktivistlerinin ortak etkinliðiyle Mete Çubukçu'nun yeni
çýkan kitabý "Orta Doðu'nun Yeniden Ýþgali"yle
ilgili bir imza ve söyleþi günü düzenlendi.
Kadýköy Mephisto Kitabevi’nde yapýlan imza
gününde Mete Çubukçu Irak iþgali ve direniþ,
Filistin'deki geliþmeler ve ABD'nin Ýran'a yönelik
tehditleriyle ilgili görüþlerini açýkladý.
Ýþgalin ürünü olan ekonomik ve maddi yýkýmýn
Irak halký açýsýndan katlanýlmasý imkansýz bir
durum yaratmasý, direniþin mutlaka devam edeceði gibi politik vurgular, iþgale karþý küresel bir
kampanya yapmanýn ne kadar önemli olduðunu
bir kez daha gösterdi.

Dikkat güvenlik!
Ankara’da Cebeci
Kampüsü’nde iki öðrencinin
dövülmesine karþý baþlayan
ve 80 kiþilik basýn açýklamasý
ile süren "Dikkat Güvenlik"
kampanyasý sürüyor. Þiddete
uðrayan öðrenciler ile
beraber; basýn açýklamasýný
okuyan ve kampanya aktivisti
olan öðrenciler de dahil;
toplam yedi öðrenci hakkýnda
soruþturma baþlatýldý.
Biz de, kampanya taleplerimizi anlatan bir imza metni
hazýrlayýp; imza masalarý açmaya baþladýk. Ýlk gün güvenlik masamýzý kapatmaya,malzemelere el koymaya
ve aktivistlerimizi tartaklamaya çalýþtý. Ancak, onlarý
engelledik ve masadan uzaklaþtýrdýk. Bir hafta boyunca
da imza masamýzý, oldukça
kalabalýk bir þekilde açtýk.
Sýnav haftasý olduðu halde
bir hafta içinde 400'ün
üzerinde imza topladýk ve 30
Mayýs salý günü imzalarý kampus sorumlusu dekana ilettik.
Aslýnda amacýmýz, evrak

kayýt bürosuna teslim etmekti
ancak; dekanlýða
geldiðimizde; okulun güvenliklerinin yarýsýnýn kapýda
olduðunu gördük.
Güvenlikler, bize dekanýn bizi
beklediðini ve aramýzdan
temsilcilerle görüþmek istediðini söyledi.
Yapýlan tartýþmada dekan,
öðrencilerin suçsuz
olmadýðýný düþündüðünü ve
yaþanan þiddetin bir iddia
olduðunu söyledi.
Arkadaþlarýmýz hakkýnda
açýlan soruþturmadan da
habersiz olduðunu söyledi.
Bizim tarafsýz bakmadýðýmýzý
ve yaptýðýmýz kampanyayý
yasal yollara tercih ettiðimizi
söyledi.
Biz tarafsýz olmadýðýmýzý;
öðrencilerin, öðretim
görevlileri ve kampüs çalýþanlarý ile beraber üniversitenin
sahibi olduðunu
düþündüðümüzü ve onlarýn
tarafýnda olduðumuzu
söyledik. Güvenlik mensuplarýnýn ise telsizler, coplar ve

Komplo teorileri

Filler
tepiþirken
Mustafa Metin
Evet! Filler yeniden tepiþ tepiþ
tepiþiyor. Uzun bir süredir gizli
kafeslerde saklý tutulduðu düþünülen
cinayet organizasyonu tüm
haþmetiyle diþini gösterdi.
Önce Þemdinli bombacýsý Þemdinli
halký tarafýndan yakalandý. Ordu malý
tüfekleriyle ordu mensuplarý yakayý

þiddet kullanma yetkisi ile
diðerlerinden ayrýldýðýný
söyledik. Samimiyetsiz
davrandýklarýný; demokratik
hakkýný kullanan öðrencilere
soruþturma açarken güvenlik
mensuplarý hakkýnda herhangi bir iþlem baþlatmadýklarýný
söyledik. Öðrencilerin
yaþanan olayý bilme haklarýnýn olduðunu onlarýn ise
bilgiyi sakladýklarýný anlattýk.
Bunun ardýndan topladýðýmýz dörtyüzün üzerindeki
imzayý dekana teslim edip
arkadaþlarýmýzýn yanýna
indik.
Kýsaca aramýzda durumu
deðerlendirip; daðýldýk. Hem
öðrencilerin kampanya
boyunca süren ilgilerinden
hem de dekanlýðýn bu gücün
farkýna vararak talebimiz
olmadýðý halde bize "randevu" vermesinden; taleplerimizi kazanacaðýmýzý düþünüyoruz. Biz de, güvenlik de,
dekanlýk da; taleplerimiz
kabul edilmediði taktirde çok
daha fazla insanýn kampa-

ele verdi. "Anýtý dikilesi büyük" bir
asker suikast timinin þefini tanýdýðýný,
kendisinin iyi çocuk olduðunu söyledi.
Sonra Danýþtay cinayetiyle bir
baþka asker eskisi ortaya çýktý.
En sonunda Ankara'da "Atabey"
çetesi, yine ordu malý silahlar ve
halen orduda görev yapan, haklarýnda iyi mi kötü mü olduklarý yönünde
mühim bir beyanat alamadýðýmýz
karanlýk bakýþlý adamlar yakayý ele
verdi.
Bu arada uzun bir süredir Kemal
adýndaki bir adam, Hýrant Dink, Aydýn
Engin, Baskýn Oran, Orhan Pamuk ve
Perihan Maðden gibi aydýn ve
yazarlarýn duruþmalarýnda milliyetçi
çirkeflikler yapýyor.
Bu geliþmelere, 2006 yýlý boyunca
çok enteresan baþka geliþmeler de
eþlik etti. Doksanlý yaþlarýna gelmek
üzere olan Ýlhan Selçuk, doksanlý
yaþlarýna gelmek üzere olan
Süleyman Demirel'i övmeye baþladý.

nyaya dahil olacaðýný biliyoruz.
Okullar kapandý ancak taleplerimizin takipçisi olacaðýz.
Ayrýca okulda kimlik sormalarýna ve devam eden
güvenlik tacizlerine karþý
mücadelemizi önümüzdeki
dönem de sürdürmekte
kararlýyýz.
Bir kaç hafta önce
Hacettepe Üniversitesinde
öðrencilere ateþ açan
Jandarma da, geçen hafta

Demirel'in "dinci" deðil "dindar"
olduðunu söyledi. "Dindar" Demirel
türbanlý öðrencilerin okumak için
Arabistan'a gitmeleri gerektiðini ilan
etti.
Ýlhan Selçuk Cumhurbaþkaný
Sezer'le özel bir görüþme yaptý.
Danýþtay cinayetinin ardýndan
yapýlan cenaze ve Anýtkabir
töreninde halk "þeriatçý darbeye"
karþý teyakkuza geçmeye çaðrýldý.
Deniz Baykal, CHP'yi saða açarak
geliþtireceðini açýkladý.
Bugünlerde çeþitli seçim ittifaký ya
da cephe kurma çalýþmalarý yapýyorlar. Rahþan Ecevit'in adý da derin
kulislerde anýlmaya baþlandý.
Milliyetçi çeteler insan avlýyor.
Milliyetçi kifayetsizler düþünce
özgürlüðüne yumurta atýyor. Soldan
en saða kadar milliyetçi siyasetin
gediklileri bu bulanýk zemini kullanarak cepheleþmeye çalýþýyor.
Milliyetçiliðin bekçisi kurumlar hala
utanmadan halk içine çýkabiliyorlar.

öðrencilere saldýran ve öðrencilere okulun kapýsýný kilitlemeye cüret eden Ýstanbul
Üniversitesi güvenliði de,
bizim okulumuzda kimlik sormaya baþlayan güvenlik de
ayný þey. Kampanyamýzý
yaygýnlaþtýrmak, daha fazla
þehre, okula yaymak ve birlikte kazanacaðýmýzý anlatmak zorundayýz.
Kampanyamýzýn bir de web
sitesi var:
dikkatguvenlik.org

Bir erken seçim ve Tayip Erdoðan'ýn
Cumhurbaþkaný olmamasý için yanýp
tutuþuyorlar. Þeriatçý bir darbeye
karþý sanki Türkiye askeri iþgal altýndaymýþ gibi acil bir cephe kurmaya
çabalýyorlar.
Bu arada iþsizlik yüzde 10'dan
fazla. Saðlýk hakký gasp ediliyor.
Neredeyse özelleþtirilmeyen kurum
kalmadý. Terörle Mücadele Yasasý,
yeni polis yasasý gündemde. Kürt
sorunu savaþ politikalarýyla
çözülmek isteniyor. AKP TÜSÝAD ve
IMF'nin programýný harfiyen uyguluyor, daha hýzlý bir biçimde ABD'ye
yanaþýyor, ABD'nin Ýran'a yönelik
muhtemel saldýrýsýnýn iþbirliðine
hazýrlanýyor. Ýncirlik Üssü'nün kullanýmý için yeni kararname gündeme
geliyor.
Fillerin tepiþmesi, milliyetçilerin
politik havayý bulandýrmasý, AKP'nin
de ABD'nin de iþine geliyor.
Mustafa Metin

"Teþhirci deðil,
travestiyiz"

Ankara'nýn Eryaman
semtinde baþlayan ve
ardýndan AnkaraÝskitler, Bursa ve Ýstanbul'a yayýlan, travesti ve
transeksüllere yönelik
þiddete karþý 18 Haziran
2006 Pazar günü
Ankara'da toplandýk.
Sistematik olarak
devam eden ve
toplumun her alanýna
sirayet eden þiddet ve
linç kültürünün en
büyük maðdurlarý olan
travesti ve transeksüllerin yaþadýklarý þiddete,
ayrýmcýlýða ve her türlü
hak ihlaline karþý, çeþitli
kentlerden gelen dernek,
sivil toplum kuruluþlarý
yaþanan bu þiddetin
Ülker Sokak, Susurluk,
28 Þubat, Þemdinli ve
Diyarbakýr'da yaþananlarýn bir devamý olduðuna dikkat çekti.
Kurtuluþ Parký'nda
toplanan kalabalýk,
Mithatpaþa'ya kadar sessiz yürüdü. Ardýndan
sloganlar eþliðinde, yüksel caddesine gelen
grup, Lambdaistanbul
LGBTT Derneði gönüllüsü Ýpek Kýrancý'nýn
okuduðu basýn açýklamasýnýn ardýndan
daðýldý.
Atýlan sloganlar arasýnda; "Travesti kimliðimiz
engellenemez", "Teþhirci
deðil, travestiyiz",
"Kurtuluþ yok tek baþýna, Ya hep beraber, ya
hiç birimiz", "Yaþam
hakký, herkes için" ve
"Yaþama hakkýmýz
engellenemez" öne
çýkanlardý.
Yürüyüþ ve basýn açýklamasý ile ilgili ayrýntýlý
bilgiyi www.lambdaistanbul.org sitesinden
alabilirsiniz.
Lambdaistanbul lgbtt
dayanýþma derneði
gönüllüsü Bawer Kara

"Orta Doðu'nun
yeniden iþgali"
17 Haziran'da Kadýköy
ve Beyoðlu'ndan BAK
aktivistlerinin ortak
etkinliðiyle Mete
Çubukçu'nun yeni çýkan
kitabý "Orta Doðu'nun
Yeniden Ýþgali"yle ilgili
bir imza ve söyleþi günü
düzenlendi. Kadýköy
Mephisto Kitabevi’nde
yapýlan imza gününde
Mete Çubukçu Irak
iþgali ve direniþ,
Filistin'deki geliþmeler
ve ABD'nin Ýran'a yönelik tehditleriyle ilgili
görüþlerini açýkladý.
Ýþgalin ürünü olan
ekonomik ve maddi
yýkýmýn Irak halký
açýsýndan katlanýlmasý
imkansýz bir durum
yaratmasý, direniþin
mutlaka devam edeceði
gibi politik vurgular,
iþgale karþý küresel bir
kampanya yapmanýn ne
kadar önemli olduðunu
bir kez daha gösterdi.
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Üniversiteleri iþgal eden öðrenciler hükümetin yüksek öðrenime saldýrýsýný durdurdu

Dünya ekonomisi
defterleri düzeltiyor

Yunanistan’da öðrenciler kazandý
ama daha fazlasýný istiyorlar

Alex Callinicos

Niki ARGÝRÝ

"Pazarýn kýrýlganlýðý".
Son haftalarda finansal
pazarlardaki yaþananlar
karþýsýnda böyle deniyor.
Bütün büyük borsalarda
hisse senetleri deðer kaybetti ancak sonunda
kaybedilenler geri alýndý.
Ama "geliþmekte olan
pazarlar" denen Küresel
Güney'de hýzla geliþen
ekonomilerde çok daha
ciddi geliþmeler yaþandý.
Brezilya, Rusya,
Hindistan ve Çin üzerine
sonu gelmez spekülasyonlar yapýldý.
Bunun sonucu olar muazzam paralar bu yeni
geliþen pazarlara aktý. Bu,
1990'larda Meksika'yý ve
daha sonra Doðu Asya'yý
hatýrlayanlar için bilinen
bir yol. Þimdi öyle görülüyor ki bu "yeni geliþmekte
olan pazarlar" balonu
daha öncekiler gibi patlamýþ durumda.
Financial Times'a göre 9
Mayýs'tan bu yana dolar
üzerinden bu borsalar
%14.8 deðer kaybetti,
Türkiye'de düþüþ %30 ve
Brezilya, Pakistan ve
Hindistan'da düþüþ %20
civarýnda.
Geliþmekte olan pazarlar
söylemine kananlar þimdi
bunlarýn nasýl batmakta
olduðunu görüyorlar.
Ne olduðu konusunda
muazzam bir kafa karýþýklýðý var. Bütün büyük
ekonomiler göreceli olarak
hýzlý bir biçimde büyüyorlar. ABD'de ve Avrupa'da
þirketler kârlarý patlýyor.
Peki finans pazarlarý
neden gergin ve kuþkulu?
En akla uygun cevap ABD
merkez bankasý, Federal
Reserve Board'un ABD ve
dünya ekonomisinin geleceði için uygulamakta
olduðu politikalar olabilir.
Yeni liberalizmin bir özelliði giderek daha fazla
küreselleþen mali
piyasalarýn ulusal
ekonomileri hýzlandýrmasý
fikridir. Bu, yakýn zamana
kadar Federal Reserve'in
baþýnda olan Alan
Greenspan'ýn ekonomik
büyümeyi garantilemek
için mali piyasalarý desteklemesi demekti.

Durgunluk

1990'larda tüketici harcamalarýný sürdürebilmek
için borsada patlama
yarattý.
2000 yýlýnda balon patladýðýnda ABD ekonomisi
durgunluða girdi ve
Federal Reserve faiz oranlarýný ciddi bir biçimde
düþürdü ve George Bush
hükümeti zenginler için
vergileri azalttý.
Bu tedbirler üzerine ABD
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ekonomisi tüketicilerin
borçlanmaya baþlamasý ve
harcamalarýný arttýrmasýna
dayalý olarak yeniden
yüzmeye baþladý.
Bu Çin ekonomisinin hýzlý
büyümesi ve ABD ve
Avrupa pazarlarýna
tüketicinin kolayca alabileceði ucuz mal sürmesi
küresel bir durgunluðu
engellemek için yeterli
oldu.
Yatýrýmcýlar bu politikalarýn yarattýðý sorunlar
nedeniyle tedirgindi. Bu
sorunlardan birisi dünya
ekonomisinin defterlerindeki açýktý. ABD ihraç
ettiðinden çok daha fazla
ithal ediyordu.
ABD bu nedenle ödemeler açýðýný kapatabilmek
için ABD pazarlarýný dolduran Çin ve diðer Doðu Asya
merkez bankalarýndan
yoðun bir biçimde borç
alýyordu.
Uluslararasý Para Fonu,
IMF, kýsa bir süre önce bu
açýklar üzerine bir soruþturma/araþtýrma yapma
kararý aldý. Ama baþka
sorunlar da var.
Ham madde fiyatlarý son
20 yýlda ilk kez büyük
ekonomilerin talepleri
nedeniyle bu kadar keskin
bir biçimde yükseliyor.
Artýk Çin'de bu büyük
ekonomilerin arasýnda.
Bu geliþmenin çok açýk
bir görüntüsü petrol fiyatýnýn varil baþýna 70
dolarý aþmasýdýr. Bu,
enflasyonun ciddi bir
tehlike haline gelmesi
demektir. Mali piyasalar
ABD merkez bankasýnýn ya
enflasyonun kontrol dýþýna
çýkmasýna izin vereceðinden ya da her þeyi çok
sýkýþtýracaðýndan korkuyorlar ve bu büyük bir durgunluk demektir.
Þimdilerde enflasyonun
ve iþsizliðin birlikte artmasý tehlikesinden
bahsedilmeye baþlandý.
1970'lerin ekonomik
hastalýðý geri geliyor.
Bu çeliþkili korkular mevcut kýrýlganlýðý oluþturuyor.
Mali piyasalara güven
vermek için Goerge Bush
Hank Paulson'u Maliye
Bakaný olarak atadý.
Bush'un önceki maliye
bakanlarý hep sanayiciydi,
Hank Paulson ise Wall
Street'in en güçlü yatýrým
bankalarýndan Goldman
Sachs'ýn patronu.
Ne var ki dünya
ekonomisinin yeniden
yüzmesini saðlamak böylesi gösterilerden çok daha
ciddi tedbirler gerektiriyor.
Küresel kapitalizmin
yöneticilerinin ekonomiyi
ilerletmek için kullanageldikleri tedbirler þimdi
onlara karþý iþlemeye
baþlamýþ durumda.

Geçen hafta binlerce
öðrenci Yunanistan’da
yeni liberal saldýrýlara
karþý ilk zaferlerini kutlamak için sokaklarý doldurdu.
Üniversitelerin iþgali ve
dev gösteriler üzerine
Yunanistan Eðitim Bakaný
Marietta Giannakou hükümetin yüksek öðrenim
yasa tasarýsýný parlamentodan çekeceðini ilan etti.
Hükümet yasayý yaz
aylarýnda çýkarmayý planlýyor. Yeni yasa eðitimi
özelleþtiriyor ve yoksullarýn okumasýný
olanaksýzlaþtýrýyor.
Hükümet ayný zamanda
Anayasa’nýn özel eðitimi
yasaklayan 16. maddesini
de deðiþtirmek istiyor.
Öðrenciler Mayýs ayýndan beri yüzlerce fakülteyi
iþgal ettiler. Öðrencilerin
yaný sýra öðretim üyeleri
de yeni yasa tasarýsýna
karþý ayaktaydý.
Hükümet bir dizi taviz
vermesine raðmen 400
fakülte ve yüksek okul da
iþgaller süreüyor.
Bu, son 15 yýlýn en büyük
öðrenci hareketi. Her hafta
binlerce öðrenci genel toýplantýlara katýldý. Bu öðrenci toplantýlarý iþgallerin
devam etmesi kararý aldý.
Bir ay önce Atina’da
500’den çok öðrenci iþgalin
devam etmesi kararýný
alan toplantýya katýldý.
O zamandan b u yana

toplantýnýn katýlýmý bine
ulaþtý. Her hafta büyük bir
miting yapýlýyor
1 ve 15 Haziran’da binlerce öðrenci gösteri için
Atina’ya geldi.
Her gösteriden sonra
genel iþgal koordinasyon
komitesinin açýk toplantýsý
yapýlyor.
Öðrenci hareketi savaþ
karþýtý hareketten etkileniyor.

Sokaklar

Bugün hükümetin yeni
yasasýna karþý iþgalleri
sürdüren öðrenciler 3 yýl
önce Irak’a saldýrýya karþý
liselerde harekete geçen
öðrenciler. Öðrenci gösterilerinin sloganlarý, dövizleri ve pankartlarý savaþ
karþýtý hareketinkilere çok
benziyor.
Öðrencileri etkileyen bir
baþka hareket ise
Fransa’daki yeni liberalizme karþý zafere ulaþan
hareket. Yunan öðrenciler
“Fransýzlar gibi yapacaðýz,
iþçi-öðrenci elele” diyorlar.
Hükümet hareketin zayýf
olduðuynu sanýyor.
Ýki ay önce saðcý öðrenci
örgütü DAP seçimlerde
baþarý elde etti ama dev
gösterilerden sonra DAP
üniversitelerden silindi.
Hükümet öðrenci gösterileri kýrmak için þiddet te
kullandý. Polis özel
kuvvetleri geçen hafta
Atina’da yapýlan gösteriye
þiddetlke saldýrdý.
Çok sayýda öðrenci

dayak yedi. Ama bus
aldýrý geri tepti. Þimdi
daha çok öðrenci harekete
katýlýyor.
Mücadele sürüyor.

Gelecek hafta iþgalci
öðrencilerin yeni bir ulusal
ölçekli gösterisi var.
Yunan sendikalarý öðrencilerle dayanýþa içinde.

Hamas ve El Fetih neden çatýþýyor?
Hammas ver El Fetih arasýndaki çatýþmanýn temelinde barýþ görüþmeleri var.
Kendilerini “Dörtlü” olarfak adlandýran ABD, AB,
Rusya ve Bireþmiþ Milletler
Hamas hükümetini atlayarak Devlet Baþkaný
Abbas’a 65 milyon dolarlýk
bir yardým verdiler.
Temmuz ayýnda
Filistin’de bir referandum
var. Referandum Ýsrail hapishanelerindeki direniþin
18 lideri tarafýndan yazýlmýþ bir belgenin oylanmasý
olacak. Bu 18 kiþi arasýnda
Hamas taraftarlarý da var.
Belge göçmenlerin
Filistin’e dönme hakký da
dahil bütün temel Filistin
taleplerini içeriyor ama ayný
zamanda da 1967 öncesi
sýnýrlarý ile Ýsrail devletini
tanýyor.
El Fetihci olan Abbas bu
belgeyi Hammas’ý marjinalleþtirmek için kullanmaya çalýþýyor. Hamas ise
belgeye karþý.

Ayný þekilde Ýsrail’de
Mahkumlarýn Belgesini
kabul etmiyor. Baþbakan
Ehud Olmert belgeyi
“hiçbir þeyin temelini oluþturamaz” diye tanýmlýyor.
Ýsrail 1967 sýnýrlarýný artýk
gerçeðe dayalý deðil diye
reddediyor. Son yýllarda
Ýsrail Batý Yakasý’nda büyük
topraklara el koydu ve
þimdi bu topraklarýn çevresine bir duvar örüyor.
Duvar fiili olareak Filistin
yerleþimlerini gettolara
dönüþtürüyor.
Olmert Filsitinliler Ýsrail
dayatmasýný reddettikleri
takdirde tek taraflý olarak
Ýsrail’in sýnýrlarýný ilan edeceðini söylüyor. Böylece
Filistinliler gettolara
hapsedilmiþ olacak.
Olmert’in eðer planý kabul
edilirse bazý Ýsrail yerleþim
merkezlerini kaldýracaðýný
söylüyor ama yerleþimlerin
büyük çoðunluðu kalacak.
2005 Eylül ayýnda Ýsrail bir
barýþ adýmý olarak bazý yer-

leþimleri kaldýrdý. Ne var ki
Gazze Þeridi’nin terk
edilmesi Filistinliler için bir
rahatlama olmadý. Gazze
þimdi Ýsraillileri aç býrakma
stratejisi içinde çok zor
durumda. Gazze’ye her ay
yaklaþýk 2000 roket atýlýyor.
Eðer referandumu Abbas
kazanýrsa Filistinliler kendi
topraklarýný iþgal etmeye
devam eden ve milyonlarca
göçmenin geri gelmesini
reddeden Ýsraili tanýmýþ olacaklar.
Hamas Ýsraili tanýmayý
reddediyor ve Ýsrail ile
Filistin topraklarýný iþgal
ettiði sürece görüþmeyeceðini de söylüyor.
Hamas’ýn seçimlerde
kazandýðý oylar
Filistinlilerin yönetime
güvensizliðinin ve Oslo
barýþ anlaimasýna inanmadýklarýnýn göstergesiydi.
Aarafat’tan sonra devlet
baþkaný olan Abbas ise
durumunu ABD’nin
desteðine borçlu. ABD’nin

Abbas’a sunduðu barýþ
planý gelecekte bir zaman
Filistinlilere bir devlet
veriyor.
Abbas þimdi Ýsrail ile
görüþmeler esýkýþmýþ
durumda ve Mahkumlarýn
Belgesi’ni Hamas’ý devre
dýþýna çýkarmak için kullanmak istiyor.
Diðer taraftan gerici Arap
rejimleri hamas’a mücadeleyi býrakmasý için baský
yapýyorlar. Arap rejimleri
de para yardýmýný kestikleri
takdirde Hamas çalýþanlarýn ücretlerini ödemekte
çok zorlanacak.
Ýsrail tam bir kapan kurmuþ durumda. Abbas
Mahkumlarýn Belgesi’ni
Hamas’a karþý kullanýyor
kazanýrsa Ýsrail’i tanýmýþ
olacak ama Ýsrail bu belgeyi
tanýmýyor.
Referandumda her
halukarda kaybedecek olan
Filistin halký. zaten Ýsrail
saldýrganlýðýna karþý 60
yýldýr kaybediyor.
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Saðlýk ocaklarý
kapatýlacak
Saðlýk ocaklarý emekçiler için çok önemli kurumlar.
Milyonlarca insan için tek ulaþýlabilen saðlýk kurumu.
Yeni yasayla birlikte saðlýk ocaklarýkapatýlacak ve yerine
Aile Hekimliði kurulacak.
Aile Hekimliði kurumu ilk bakýþta kulaða hoþ geliyor ama
iþin aslý öyle deðil. Aile hekimliði ile birlikte alýnan saðlýk
hizmetinin kalitesi düþecek, öte yandan ise saðlýk çalýþanlarý insanlarýn saðlýðýný korumak için çalýþmakyerine birbirleriyle rekabet etmek için uðraþmaya zorlanacak. Yapýlan
anketler doktorlarýn aile hekimliðine karþý olduðunu gösteriyor.

SAÐLIK OCAKLARINI VERMEYECEÐÝZ!

Saðlýðýmýzý k
CHP ve diðer partiler
laiklik sorunu ile uðraþýrken AKP hükümeti en
büyük yeni-lliberal saldýrýyý hayata geçiriyor.
Genel saðlýk Sigortasý
Yasasý bir yandan saðlýðý paralý hale getiriyor,
diðer yandan sigorta
sistemini pahalýlaþtýrýyor ve karþýlýðýnda daha
az hizmet vermeyi
öngörüyor, emekliliði
sadece mezarda ulaþýla bilecek bir hale sokuyor.
Saðlý çalýþanlarý ise
bütünüyle patronlarýn
eline teslim ediliyor.

G

enel Saðlýk Sigortasý
Yasasý parlamentodan ikinci kez çýkýyor. Yeni yasa saðlýk
hizmetlerini ce sigorta
kurumlarýný bütünüyle
deðiþtiriyor.
Yeni yasayla birlikte
saðlýk hizmetleri
bütünüyle paralý hale
gelirken Emekli Sandýðý,
SSK ve Bað Kur Genel
Saðlýk Sigortasý olarak birleþtiriliyor. Genel Saðlýk
Sigortasýna daha fazla
pirim vereceðiz ve daha
sýnýrlý hizmet alacaðýz, bazý
saðlýk sorunlarýmýz için de
hiç hizmet alamayacaðýz.
1. Sosyal Güvenlik
Sistemimizde reform ne

için yapýlýyor?
a) Hükümetin halka olan
aþkýndan
b) Halk daha güvenli bir
hayat yaþasýn diye
c) Çalýþanlarýn haklarýný
arttýrmak için
d) ÝMF ve Dünya Bankasý
öyle istediði için
Ýpucu: ÝMF ve Dünya
Bankasý Türkiye Raporlarý
2. Yapýlmak istenen
"reform", çalýþanlarýn
emeklilik sürelerine nasýl
yansýyacak?
a) Artýk çalýþanlar dilediði zaman emekli olacak
b) 5000 günde emekli olacak
c) 7000 günde emekli olacak

d) 9000 günde, 68 yaþýnda
emekli olacak
Not:Türkiye'de beklenen yaþam süresi 70 yýl,
sigortalýlar için 67 yýl.
3. "reform" ile emekli
maaþlarý nasýl olacak?
a) Emekli maaþlarý
çalýþýrken alýnan maaþlarýn
56 katý olacak
b) Ayný kalacak
c) Emekli olunamayacaðý
için emekli maaþý da
olmayacak
d) Emekli maaþlarýnýn
katsayýlarý tedricen
azaltýlacak, emekliler daha
da yoksullaþacak
Not: bireysel emeklilik
yasasýna ve bireysel
emeklilikte yaþanan reklam

Kapitalizm saðlýða zararlýdýr

Hasta yok, müþteri var!
Saðlýk, kapitalist sisteme göre
cebindeki paran nispetinde
karþýlayabildiðin bir ihtiyaçtýr.
Hasta yoktur, müþteri vardýr!
Saðlýk hizmetinin alýnýp satýlan bir
meta olduðu yerde hastalar müþteri
iken, saðlýk emekçileri de doðal
olarak hekim, hemþire deðil, kasiyer olmak zorundadýr.
Kâr elde etmenin temel amaç
olduðu kapitalist saðlýk anlayýþýnda, toplumda oluþabilecek salgýn
hastalýklar ya da radyasyon
nedeniyle kanser vakalarýndaki
artýþ, endiþe edilmesi gereken
durumlar deðil, müþteri sayýsýnýn
artacaðýný gösteren iþtah kabartýcý
istatistik verilerdir.
Bu baðlamda koruyucu saðlýk
hizmeti baþlýðý altýnda deðer-

lendirilen aþýlama çalýþmalarý, kapitalist saðlýk çarkýnýn müþteri
sayýsýný azaltmaktan öte bir iþe
yaramayan lüzumsuz bir çabadýr.
Ancak yasak savmak adýna arada
bir, gerekli doz ve sayýda olmasa
da, aþý kampanyalarý düzenlemek
gerekir. Müþterileri fazla ürkütmemek lazýmdýr! Saðlýk hizmetlerinden sýnýrsýzca yararlanan
cebinde bol parasý olan müþteriler,
elbette aþýlama kampanyalarý ile
uðraþmayacaktýr. Onlar çocuklarýný
zaten özel hastanelerde, doðumdan
itibaren getirdikleri rutin muayenelerde, tüm aþýlarý hem de gerekli
doz ve sayýda elbette yapýlacaktýr,
endiþeye mahal yoktur.
Ýlaç üretimi bu pazarýn en önemli
materyalidir. Dünyada kilogram

fiyatý 1 dolar olan parasetamol'ü
(Parol, Vermidon gibi sýk kullanýlan aðrý kesicilerin etken maddesi) blister ambalajlara doldurduktan sonra bir kutusu bir dolara
satýlýrken, bir kilogram parasetamol'den 2000 kutu üreterek insan
saðlýðýndan 1 koyup 2000 kazanan
kapitalistler elbette bu pazarý býrakmak istemeyecektir.
Sonuç olarak saðlýðýn en temel
insan hakký olan yaþam hakkýnýn
en temel taþý olduðu gerçeðinden
yola çýkarak, eþit parasýz, kaliteli
saðlýk hizmeti almanýn yolu kapitalizme ve onun genel saðlýk sigortasý gibi uygulamalarýna dur
demekten geçtiði ortadadýr.
Dr. Evren ARSLAN

furyasýna dikkat!
4. Emekli Sandýðý'na baðlý
çalýþanlara (kamuda
çalýþan hekimlere de) GSS
ne getiriyor?
a) Bedava saðlýk hizmeti
getiriyor
b) O zaten var
c) E, peki ne getiriyor?
d) Reformla memurlarýn
kesintileri arasýna maaþýn
%6.5 oranýnda saðlýk vergisi ekleniyor.
Not: Mevcut durumda
memurlar saðlýk hizmeti
için prim vermiyor.
5. GSS ile ödenecek
saðlýk primlerinin miktarý
ne kadar olacak?
a) Ayda 2 bilemedin 3
YTL
b) Vatandaþý
igilendirmez, saðlýk primini hükümet ödeyecek
c) Hükümet saðlýk
hizmetinin bir hak
olduðunu düþünüyor,
dolayýsý ile prim ödenmeyecek
d) Her bir GSS'li 61 ile
396.5 YTL arasýnda prim
ödeyecek
Not: 116 milyonun altýnda aylýk geliri olanýn primini devlet ödeyecek.
6. GSS ile saðlýk
hizmetinden yararlanmak
için "katýlým payý" koþulu
geliyor mu?
a) Gelir daðýlýmý çok
bozuk olduðu için öyle bir
þey olmaz
b) Daha sýk hasta olanlarý
cezalandýrmak anlamýna
gelir. çaðdaþlýða uymaz
c) Sosyal güvenliðin
dayanýþma mantýðýna
aykýrý. Olamaz
d) GSS ile muayene, ilaç,
iyileþtirme araç ve gereçleri

ve ayaktan ya da yatarak
saðlanan saðlýk hizmetlerinde katýlým payý alýnacak.
Not: Sosyal Güvenlik
Kurumu gelir gider dengesine göre katýlým paylarýný
her yýl ayarlayacak
7. GSS ile "kamu hastaneleri" nasýl olacak?
a) Aman ne güzel olacak
b) Hekimler mesleki
baðýmsýzlýk içinde,
güvenceli çalýþacak
c) Kamu hastanesine ne
gerek var
d) GSS kurumu hastanelerle sözleþme yapacak,
kamu ve özel hastaneler
GSS fonu için birbiri ile
rekabet edecek.
Not: Kamu Yönetimi
Temel Ýlkeleri Kanunu ile
Saðlýk Bakanlýðý'nýn tasfiyesinin ve elindeki
kurumlarýn il özel idareleri
ile belediyelere devrinin ve
yeni Saðlýk Kanunu Taslaðý
ile kamu hastanelerinin 49
yýllýðýna özel sektöre
kiraya verilmesinin planlandýðýný hatýrlayalým.
8. Piyasa koþullarýnda
rekabet eden hastanelerde,
hekimlerin durumu nasýl
olacak?
a) Hekimler ayrýcalýklý bir
gruptur, onlara bir þey
olmaz.
b) GSS hekimlerin durumunu daha da
güzelleþtirir.
c) Hükümet hekimleri
seviyor
d) Hekimler hastane iþletmelerinde bir maliyet
unsuru olacak, hastaneye
kazandýrdýðý para oranýnda deðeri olacak.
Ýpucu: bkz. Klasik
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GÖRÜÞ
Saðcýlaþanlar mýyýz?

oruyalým

Çapulcular sürüsü

iþletme kitaplarý
9. "Temel teminat paketi"
ne demek?
a) Vatandaþýn güvenliðini
artýracak bir düzenleme
b) Temel bir paket
c) Bir tür hediye paketi
d) GSS kapsamýnda olacaklarýn ödedikleri prim
karþýlýðýnda alacaklarý
saðlýk "yardýmlarýnýn"
kapsamýný belirleyen paket

NOT: "Temel teminat
paketi" her yýl GSS
Kurumu tarafýndan gelir
gider dengesine göre
yeniden belirlenecek.
10. Çaðdaþ bir ülkede
beraber, dayanýþma içinde
insanca yaþamanýn asgari
koþulu nedir?
a) Beraber pikniðe gitmek
b) Halay çekmek
c) Tüm kamu kuruluþlarýný özelleþtirmek
d) Eðitim, saðlýk ve
sosyal güvenliðin yurttaþlarýn doðal hakký
olmasý.
Ýpucu: uygarlýk, çaðdaþlýk ve insan haklarý
üzerine bildiklerimiz.
11. Genel Saðlýk Sigortasý
Yasa Tasarýsý kimin /kim lerin bugününü ve yarýnýný
karartýr?
a) ÝMF ve Dünya
Bankasýnýn
b) Özel sigorta þirketlerinin
c) Ulus ötesi sermayenin
d) Çalýþanlarýn,
emeklilerin, iþsizlerin,
yoksullarýn
Ýpucu: Yazýlan oyun
bizlerin hayatý üzerinedir

"Meydan Kerinçeklerle Perinçsizlere kaldý" demiþ
Murat Belge. Görünüþe bakýlýrsa, haklý. Gerçekten
de, aylardýr aðzýný açan, yazý yazan, konferans
düzenleyen hemen herkes, mahkemeye veriliyor,
mahkemeler bu "suç duyurularýný" ciddiye alýyor,
ardýndan da adliye ve mahkeme salonlarýnýn önü
faþistlerle milliyetçilerin gövde gösterisine
dönüþüyor. Basýn ve TV, doðal olarak, bu fotojenik
olaylarý hiç kaçýrmýyor. Orhan Pamuk'un arabasýný
yumruklayan faþisti, oðlunun cepheye gidip ölme
hakkýný savunmak için Perihan Maðden'e avaz avaz
baðýran þehit annesini tekrar tekrar izliyoruz.
Bunlara, bir de, asker ve polis emeklileriyle
faþistlerden oluþan, gizemli bir iliþkiler aðýyla
devlet mekanizmasýna baðlý olan çete haberleri,
çete üyelerinin boy boy fotoðraflarý, gizli planlarýnýn ayrýntýlarý ve hangi kitaplarý okuduklarý sýk
sýk karþýmýza çýkýyor.
Asker cenazeleri, Þemdinli, Danýþtay, Anýt Kabir
törenleri gibi haberler de bunlara eklendiðinde,
korkunç bir tablo çiziliyor: Derin devlet, darbe
hazýrlýðý yapan gizli güçler, ve dalga dalga yükselen
milliyetçilik.
Bunlar yetmezmiþ gibi, üniversitelerin yaptýklarý
araþtýrmalarýn sonuçlarý, "Saðcýlaþýyoruz, milliyetçileþiyoruz!" gibi baþlýklarla yayýnlanýyor; TV
ekranlarýnda gördüklerimiz bir de bilimsel onay
kazanmýþ oluyor.

Genel Saðlýk
Sigortasý ne
vaat ediyor?
GSS halka yoksulluk ve saðlýksý zlýk, saðlýk emekçilerine piyasa
koþullarýna itilmiþ hastanelerde, iþ
güvencesiz bir çalýþma vaat ediyor
zGenel Saðlýk Sigortasý düzenlemesi
ile tüm yurttaþlar sigorta kapsamýna
alýnmayacaktýr. Bugün 4.5 milyon insan
kayýt dýþý olarak çalýþmaktadýr. Var olan
sosyal güvenlik kuruluþlarý tarafýndan
13.5 milyon civarý olarak kabul edilen
bu kitle sosyal güvenlik kapsamýnýn
dýþýnda kalacaktýr.
zPrimini ödemeyen sigortalýlarýn
saðlýk hizmeti alamayacaðýný öngören
Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý ile sigorta
kapsamýnda olan, fakat prim ödemeleri
düzensiz olan çok ciddi bir nüfus saðlýk
hizmetlerinden yararlanamayacaktýr.
zYurttaþlarýn saðlýk hizmeti alabilmesi için prim borçlarýnýn olmamasý yetmiyor. Her baþvuruda ek paralar ödemek zorunda kalacaklar. Tedavi edici
saðlýk hizmetlerinde, muayene, ilaç ve
tetkikler için "asgari ücret miktarýna
kadar çýkabilecek" oranlarda katýlým
payý verilecek.
zYurttaþlar primlerini ödese bile alabilecekleri saðlýk hizmetlerinin kapsamý
(temel teminat paketi) her yýl kurum
tarafýndan belirlenecek.
zGSS ile sosyal güvenlik kurumu özel
ya da kamu hastanesi ayrýmý yapmayacak, sözleþme yaptýðý hastanelerden ve
aile hekimlerinden hizmet satýn alacak.
GSS ile saðlýk hizmetinin özelden satýn
alýnmasý planlanmaktadýr. Bugün
GSS'ye umut baðlayanlar ilaç tekelleri,
özel hastane sermayedarlarý ve özel
saðlýk sigortasý þirketleridir.

zGSS ile ülkemizdeki 6000 saðlýk
ocaðý yok edilecek, 1. basamak saðlýk
hizmetleri piyasaya devredilecek.
Pratisyen hekimler "aile hekimi" adý
altýnda piyasa koþullarýnda, daha uzun
ve daha güç koþullarda görev yapan iþ
güvencesiz personele dönüþtürülecek.
zGSS, sözleþmeli çalýþma, aile hekimliði, hastanelerin iþletmeleþtirilmesi
"saðlýkta dönüþüm" denen programýn
temel bileþenleridir.
"Saðlýkta dönüþüm", saðlýk emekçilerinin özlük haklarýna ve mesleki
baðýmsýzlýklarýna, halkýn saðlýk hakkýna
açýk bir saldýrýdýr.
Genel Saðlýk Sigortasý yasasý esas
olarak saðlýk ocaklarýnýn kapatýlmasý ile
birlikte hayata geçmeye baþlayacak.
Uygulama büyük olasýlýkla 2007’nin ilk
aylarýnda baþlayacak. Yani önümüzde
6-8 aylýk bir süre var. Bu süre içinde
yeni yasa bütün yönleriyle teþhir
edilmeli ve çok sayýda aktivistin katýlacaðý bir kampanyaya inþa edilmelidir.
Ýþ, saðlýk ocaklarýnýn kapatýlmasýna
geldiðinde direniþe geçmek ve saðlýk
ocaklarýný vermemek önümüzdeki
hedef.

Ortaya çýkan tablo öylesine berbat ki, tüm bu
geliþmelere karþý çýkmasý gerekenler gözlerine
inanamayýp sinmiþ durumda adeta. Memlekette ne
solcu, ne sosyal demokrat, ne liberal kaldý sanki.
Hiçbirimizin sesi çýkmýyor. Ermeni Konferansý'ný,
konferansý düzenleyen öðretim görevlileri korumak
zorunda kalýyor; Pamuk'u, Maðden'i ve diðerlerini
hiç kimse korumuyor; Kerinçekler sokaklarda ellerini kollarýný sallaya sallaya dolaþýyor.
Kemalistler, milliyetçiler ve faþistlerle göbekten
baðlý olan çevreler Danýþtay'da cinayet iþliyor,
inanýlmaz bir yüzsüzlükle yine kemalistler, milliyetçiler ve faþistler gösteri yapýyor! Çeteciler,
katiller, soykýrým gerçekleþtirmek için can atanlar
"kahraman" olarak göklere çýkartýlýyor! Demokratik
bir seçimle baþa gelmiþ bir hükümete karþý, bu
çapulcular sürüsü "çare" olarak gösteriliyor!
Bütün bunlara karþý, sol tarafýndan, sosyal
demokratlar tarafýndan, hiç solcu olmayan ama
demokrasiye inananlar tarafýndan örgütlenen
"Yettiniz artýk!" gösterileri yok, konferanslarý,
mahkemeye verilenleri korumak için kitlesel seferberlikler yok. Sanki gerçekten darbe olacaðýna
inanýp yeraltýna inmiþiz gibi! Gerçekten sinmiþiz
gibi.

Kerinçekler kim?
Oysa, faþistlerle milliyetçilerin gövde gösterilerinde pek de "gövde" yok! Taþ çatlasa 50 kiþi,
genellikle o kadar da deðil. Birkaç BBP'li, birkaç
Ýþçi Parti'li, bir avuç Cumhuriyet okuru. Ama
karþýlarýna kimse çýkmadýðý için, haberlere onlar
egemen, kamuoyunun bilincinde onlar ön planda.
Bir kere seferber olup karþýlarýna birkaç yüz kiþi
olarak çýkýlsa (olsa iyi olur elbet, ama birkaç bine
bile gerek yok), ekranlarda tek bir faþist bile
görünemeyecek. Bir dahaki mahkemeye gelme
cesareti bulamayacaklar. "Yettiler artýk" diye düþünen herkes yüreklenecek, "yalnýz deðilmiþim" diye
düþünecek. Milliyetçiliðin "dayanýlmaz" yükseliþinin bal gibi dayanýlýr olduðu aþikar olacak.
Bir dahaki mahkeme 4 Temmuz'da.

Roni Margulies
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Ýktidarý almadan
dünyayý deðiþtirebilir miyiz?
Chris NINEHAM
Chris Nineham devlete karþý
mücadele etmek için politik
örgütlere gereksinimimiz var mý
sorusu etrafýnda "hayýr gerek
yok" diyen otonomcu yazarlarla
tartýþýyor.
John Holloway ve diðer
otonomcu olarak bilinen
yazarlarýn antikapitalist hareket
üzerinde güçlü bir etkileri var.
Holloway'in "içinde iktidar
iliþkileri olmayan bir toplumu
iktidarý ele geçirerek kuramazsýnýz" þeklindeki, hareketi
etkileyen tartýþmasýný Ýktidarý
Almadan Dünyayý Deðiþtirmek
baþlýklý kitabýnda bulabiliriz.
Kitabýnda hareketin iktidarý göz
ardý etmesi gerektiði çünkü devlet iktidarýna karþý her karþý
çýkýþýn hareketin onun yerine
yenisini geçirmek biçiminde bir
sonuca ulaþacaðý ve bunun da
yeni bir elit yaratacaðýný anlatýyor.
Holloway'e göre deðiþim
sadece kendiliðinden ve tabandan gelebilir. "Ýktidarý almayý
hedeflemeyen bir çok mücadele
alaný var... bunlar bazen sadece
'hayýr' demeyi gerektiriyor"diye
yazýyor.
Hollaway mücadelelere politik
partilerden, sendika
hareketinden veya herhangi bir
örgütlü güçten baðýmsýz bakýyor. Politik liderlik için her giriþime þüphe ile bakýyor. Onun
için önemli olan direniþ eylemi.
Bu fikirlerin ne kadar etkileyici olduðu açýk. Antikapitalist
hareket sahneye 1990'larýn
sonunda her yerde reformist
partiler ruhlarýný pazar ekonomisine satmaya baþladýðýnda
çýktý.
Solun geri kalan kesiminin
büyük çoðunluðu ise bu sýrada
Stalinist Rusya'ya daha önce
verdikleri desteði açýklamak
için çýrpýnmaya ve bu rejimin
yýkýlýþý karþýsýndaki kafa
karýþýklýðýný gidermek için
çabalamaya harcýyordu.
Dünyanýn dört bir yanýndaki
direniþten etkilenen bir kýsým
aktivistler mücadele adýna her
türlü politikayý reddetmeye
baþladýlar.
Sorunlarý görmek de oldukça
kolaydý. Devleti reddetme
görüþü ABD bütün dünyada
askeri gücünü harekete
geçirdiðinde kolaylaþtý.
"Terörizme karþý savaþ" devletin
yurttaþ haklarýna saldýrýsýna
dönüþünce ABD'nin askeri
gücünün ne denli çürümüþ
olduðu daha da ortaya çýktý.

Barikat

Otonomcularýn tartýþmalarý
kafa karýþýklýðý içerir. Her þeyden önce solun deðiþik kanatlarýnýn devlete ve devlet iktidarýna karþý tutumlarýnýn farklýlýðýný görmemezlikten gelirler.
Ýngiliz Ýþçi Partisi bile çok
radikal olduðu günlerde seçim-

leri kazanarak devleti çalýþan
sýnýflarýn yaþam koþullarýný
iyileþtirmek için kullanmaktan
bahsedebiliyordu.
Marksistler ise devletin
toplumu dönüþtürmek için kullanýlamayacaðýný çünkü asýl
amacýnýn zenginleri korumak
olduðunu savunurlar.
Egemen sýnýfýn önde gelen
unsurlarý ordu, polis, devlet gibi
devlet kurumlarýný yönetirler.
Egemen sýnýflar için devlet
deðiþime karþý en önemli
barikattýr.
Hollaway solun devletin
gücünü abarttýklarýný iddia
ediyor. "Devlet göründüðü gibi
gücün kaynaðý deðil" diye
yazýyor ve "iktidar bazý insanlar
ya da kurumlar tarafýndan
yaratýlmaz, iktidar toplumsal
iliþkilerin parçalanmýþlýðýnda
yatar" diye devam ediyor.
Tabii ki þirketlerin iktidarý,
gücü yaþamýmýzýn her alanýný
etkiliyor. Özelleþtirilmiþ sosyal
yaþam kendimizi yalýtlanmýþ ve
güçsüz hissetmemizi saðlýyor.
Patronlar ve müdürler iþyerinde
kendimizi bölünmüþ ve disipline edilmiþ hissetmemiz için
her þeyi yapýyorlar.
Ama kapitalistlerin gene de
kendi sýnýflarýnýn bölünmüþlüðünden doðan sorunlarý
çözmek ve bir güç merkezi
olarak davranabilmek için tarafsýz görünen bir devlete
ihtiyaçlarý var.
Ordular sýnýrlarýn dýþýnda iþ
çevrelerinin çýkarlarý için
savaþýrlar ve içerde de kriz
anlarýnda düzeni saðlarlar. Polis
güçleri daha kapsamlý bir düzen
koruma rolü oynarlar ama asýl
görevleri statükoyu korumaktýr.
Büyük bir gösteri olduðunda
onbinlerce polis seferber edilir.
Göstericilere hunharca saldýrýrlar.
Mýsýr'dan Ekvator'a demokrasi
hareketleri, göstericiler devletlerinin saldýrýlarý ile karþý
karþýya gelirler.
Eðitim, devlet kontrolündeki
medya gibi daha yumuþak

devlet kurumlarý da egemen
sýnýfýn görüþlerinin yayýlmasý
için üzerlerine düþen görevi
yerine getirirler.

Aþaðýlanma

Devlet aslýnda çok güçlü
deðildir. ABD'nin dev gücü
Irak'ta aþaðýlandý.Latin
Amerika'da birçok ülkede
yýðýnsal hareketler polis güçlerini yenerek hükümetleri
devirdiler.
Ayaklanma günlerinde
ordunun ve hatta polisin bazý
kesimlerinin halka katýlmasýnýn
güçlü bir tarihi vardýr.
Haziran ayýnda Bolivya'daki
ayaklanmada baþkent La Paz'da
en azýndan bir polis birliði
sokaða çýkarak iþçilere ve
köylülere saldýrmayý reddetti.
Ama eðer devleti ciddiye
almadan toplumsal bir
dönüþüm düþünüyorsak hayal
içindeyiz demektir.
Sorun aslýnda kapitalist
toplumu nasýl analiz ettiðimiz
sorunudur. Bu noktada otonomcu yazarlarýn pek bir katkýsý
yok. Hooloway analizin kendisinin baskýcý olduðunu
söylüyor.
"Sýnýflandýrma ile hiyerarþi
doðar" diye yazýyor.
Holloway'e göre iktidara karþý
mücadele kiþisel bir düzeyde
olur böyle düþündüðü için de
toplumun nasýl iþlediðine iliþkin
pek bir görüþü yoktur.
"Ýktidar karþýtlýðý insanlarýn
yaþadýðý her yerde, her alanda
vardýr" diye yazýyor.
Otonomcu yazarlar arasýnda
düþünce farklýlýklarý var. Ýtalyan
yazarý ve aktivisti Antonio
Negri'nin daha topluma dayalý
analizleri var.
Michael Hardt ile birlikte
yazdýðý Ýmparatorluk ve diðer
kitaplarýnda kapitalizmin kendisini zayýflattýðýný yazýyor.
Yeni üretim biçimleri etrafýnda
yeni aðlar oluþurken eski hiyerarþiler ortadan kalkýyor. Bu
düz, hiyerarþik olmayan aðlar
yeni bir demokratik toplumsal

hareketin tohumlarýný taþýyor.

Sömürü

"Politik ve üretim iliþkilerimizin büyük bir kýsmý daima
demokratik iliþkilere dayanýr"
diye yazýyor Negri. "Sermaye
tarafýndan sömürüldüðünde
bile emek kendi otonomisine
koruyor" diye ekliyor.
Kapitalist küreselleþmenin iþçi
sýnýfýný bütün dünyaya yaydýðý
ve enternasyonal dayanýþmayý
daha kolay hale getirdiði doðru.
Bu geliþme devasa acýlar oluþturuyor ve buradan da yeni ittifaklar ve mücadeleler doðabilir.
Ama kapitalist küreselleþme
zenginliðin ve iktidarýn daha az
elde toplanmasýný da
beraberinde getiriyor. Pazarýn
yayýlmasý iþyerlerinde baskýnýn,
zorbalýðýn ve sokakta ki þiddetin de yayýlmasýna yol açýyor.
Yoksullarý ve iþçiler þimdi
daha iyi bir yaþam ve daha iyi
bir dünya için mücadele etmeleri daha da güçlü bir zorunluluk. Ama Negri için "sýnýf
mücadelesi ve devrimci örgüt
artýk modasý geçmiþ" þeyler.
Aralarýndaki farklara raðmen
Holloway ve Negri gibi
otonomcu yazarlar her türlü
politik liderliðin gereksiz
olduðu konusunda anlaþýyorlar.
Onlara göre aktivistlerin yapmasý gereken yýðýnlarýn kendiliðinden eylemi için alan açmaktýr. Bu elitist ve tehlikeli bir
fikirdir. Her mücadele nasýl
kazanýlacaðýna dair bir tartýþma
içerir. Bazý aktivistler yetkilileri
ikna etmeye inanýrlar, diðerleri
iþyerindeki güç ve iktidar iliþkilerini anlayacaklardýr.
Her kampanyada yer alan
tartýþmalar stratejinin ne denli
önemli olduðunu gösteriyor.
Ýtalyan marksist Antonio
Gramsci'nin sözleriyle "kendiliðinden mücadele bir þey yoktur."

Felaket

Otonomculuðun tarihi bu
düþünceyi doðruluyor. Otonom

düþünceler ilk kez Ýtalya'da Komünist Partisi'nin reformist politikalarýna karþý koyuþ olarak
geliþti. Ama otonom fikirler hareketi tam bir felakete sürüklediler.
1969'da Ýtalyan fabrikalarýnda
taban militanlýðý patlamasý
vardý. Negri gibi otonomcular
bu hareketi destekliyorlardý.
Sendikalarýn reformist liderliði
bu hareketi bastýrmaya kalkýþtýðýnda otonomcular hareketin liderliði için mücadele etmediler.
Onun yerine fabrikalarýn
dýþýnda deðiþim için yeni güçler
aramaya baþladýlar. Negri iþçileri "isyan eden herhangi biri"
diye tanýmlamaya baþladý.
Otonomcular iþsizleri, öðrencileri ve kadýnlarý devrimin yeni
önder gücü olarak tanýmlamaya
baþladýlar.
Bazýlarý Kýzýl Tugaylar gibi
bombalamalarý, rehin almalarý
ile sonunda iþçi sýnýfýnýn soldan
kopmasýna ve uzaklaþmasýna
neden olan terörist gruplarýn
eylemlerini desteklemeye
baþladýlar.
1970'lerin sonunda Avrupa'nýn
en büyük sol hareketi enerjisini
kaybetmeye baþladý.
Kendiliðindencilik anlayýþýnýn
büyüsü ile sol hareketin nasýl
ilerleyeceðine dair bir yol
çizemedi.
O dönemde hareket içinde yer
alan bir aktivistin dediði gibi
"fabrikalardaki iþçiler ile diðer
sosyal gruplar arasýnda iþçi
yýðýnlarý fabrika dýþýndaki ama
fabrikalarý da etkileyen politik
konular konusunda seferber
edecek baðlar kurulamadý.
Devrimci hareketin saðlam bir
stratejisi yoktu."

Eksik hafýza

Ýþçi sýnýfýndan kopuk sol þiddetli bir saldýrýya bütünüyle
açýktý. Ýtalyan devleti aralarýnda
Negri'nin de bulunduðu
yüzlerce aktivisti toparladý ve
hapse attý.
Buna raðmen Negri kendiliðindencilik anlayýþýný savunmaya devam etti ve analizlerin
ve stratejilerin gereðini reddetti.
"Gdansklý (Polonya'da
Dayanýþma sendikasýnýn doðdu
tersane kenti) iþçilerin hafýzaya
ihtiyacý yok. Komünist gelenek
hafýza kaybýdýr" diye yazdý.
Otonomcularýn iktidara dönük
politikayý reddediþleri sisteme
karþý çýkýþý engelleyebilmekte.
Örneðin yakýn geçmiþte Negri
yeni liberal Avrupa Birliði
Anayasasý'ný destekledi çünkü
ona göre Avrupa Birliði ABD'ye
göre daha az korkunçtu.
Bugün birçok ülkede hareketimiz devletin güçleri ile karþý
karþýya geliyor. Dünya çapýnda
radikaller ve devrimciler sosyal
liberallerin ihaneti nedeni ile
yeni bir sol kurmaya çalýþýyorlar. Holloway'in ve diðer
otonomcularýn görüþleri bu
çabada çok yardýmcý deðiller.
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Halk ulusalcýlar gibi hayal dünyasýnda yaþamýyor

Bence baþka
bir dünyada…

Solun ulusalý olur mu?

Bence baþka bir
dünyada…

mýdýr, yoksa ülkenin
herhangi bir köþesinde
bir karýþ topraðý, bir dikili aðacý bulunmayanlarýn mý? Yaþamak için
emeðini satmaktan baþka
þansý olmayan, onu da
satamaz hale gelince hastane kuyruklarýnda
eskiyenlerin ülkesi midir
burasý? Yoksa Forbes'in
dünyanýn en zenginleri
listesindeki yerlerini
saðlamlaþtýrmak için
milyonlarýn hayatýný hiçe
sayan Koçlarýn,
Sabancýlarýn, Uzanlarýn,
Doðanlarýn mý? Kimin
olmasý gerektiði ortada.
Ama bugün kimin
olduðu da ortada. Onlar
parasýný verip satýn
aldýklarý bu ülkenin
fiilen sahipleridir.
Onlarýn ülkesinin çýkarlarýný savunmak onlarýn
çýkarlarýný savunmak
demektir.

Zeynep ÇALIÞKAN
SONAR adlý kamuoyu
araþtýrma þirketinin yaptýrdýðý son ankette
katýlýmcýlara bugün
Türkiye'nin önündeki en
önemli problemin ne
olduðu soruluyor.
Katýlýmcýlar ezici bir
çoðunlukla (sýrasýyla)
iþsizlik, IMF ve DB dayatmalarý ve parasýzlýk
yanýtlarýný vermiþler.
Laikliðin elden gidiyor
olduðu yolundaki
baðýrýþ çaðýrýþa
halkýmýzýn pek itibar
etmediði bu anketten
anlaþýlýyor. Çünkü birinci tehlikenin bu
olduðunu düþünenlerin
oraný %2,5.
Türban sorununu en
elzem sorun olarak
görenlerin oraný daha da
vahim: %1,5. Yani
halkýmýz, adýný aydýnlar
gibi koyamasa da, asýl
tehdidin neo liberal
uygulamalar olduðunu
kavramýþ durumda.
Peki bizim ulusalcý sol
nelerle uðraþýyor? Bir
þeriat devleti tehdidi
hemen kapýmýzýn
önündeymiþ gibi feryat
figan türbana ve "þeriatçý" hükümete saldýrýyor. Her fýrsatta laiklik
gösterileri düzenliyor.
Daha geçen gün "Barýþa
Semah" adýyla düzenlenen geleneksel Alevi
etkinliðini laik cephe
gösterisine çevirdiler.
Danýþtay saldýrýsýndan
hemen sonra, ordu
destekli yapýlan, laikliðin
gövde gösterisini hatýrlayalým (ki katillerin
ulusalcýlardan olduðu
anlaþýlýnca ses seda
kesilmiþti).

Baykal özüne
döndü

Avrupa'daki muadili
Ýngiliz Ýþçi Partisi lideri
savaþ köpeði Tony Blair
olan CHP lideri Baykal
iþi ifrata vardýrýp sað
partilere birlik çaðrýsýnda bulundu.
"Cumhuriyet
demokrasiyi kurdu,
þimdi demokrasinin
cumhuriyeti savunma
zamanýdýr" söylemiyle
laik cephenin en ön
saflarýnda bayrak sallýyor, davul çalýyor.
Bu ulusalcý sol faþistlerle iþbirliði yapýyor. Bu
sol geçmiþte "Bana
saðcýlar adam öldürüyor
dedirtemezsiniz" deyip
beþ bin insan
katledilirken bunu
meþrulaþtýran Demirel'in
sözlerini alkýþlýyor.
Çünkü Demirel de laik
cepheyi destekleyen

Sermayeden sola
teþekkürler!

"Baþýný örtmek isteyen
Suudi Arabistan'a gitsin"
emrini buyuruyor.
Eskiden de
"komünistler
Moskova'ya" diye buyururlardý kendileri.

Bu ülke kimin?

Türk solu ezelden beri
milliyetçidir. "Kurtuluþ
Savaþý"ný göklere çýkarýr
ama Osmanlý boyunduruðundan kurtulmak
için ayaklanan halklarýn
baðýmsýzlýk
mücadelelerini görmezden gelir. Eskiden o
gazeteyi okuduklarý için
insanlarý kurþunlayan
faþistlere gazetedeki
köþesinden 'kardeþlerim'
diye seslenen Ýlhan
Selçuk yeni milliyetçi
olmamýþtýr. Kafasý daima
Misak-ý Milli sýnýrlarý
çerçevesinde çalýþmýþtýr.
Ýkinci Dünya Savaþý
sýrasýnda Nazi propa-

gandasý yapan en önemli
gazete Cumhuriyet
olmuþtur.
Ýþçi Partisi doðuþundan
beri milliyetçi ve ihbarcýdýr. 1980 öncesi de sonrasý da gazetelerinde ve
dergilerinde solcularý ve
"Apocu katilleri" devlete
ihbar etmiþtir. Çünkü
onlar büyük ve güçlü bir
Türkiye isterler. Bu
büyük ve güçlü
Türkiye'nin ne pahasýna
kurulacaðý önemli
deðildir. Ýþçi sýnýfý ezim
ezim ezilebilir; olsun,
Türkiye büyüyecektir.
Halk açlýktan kýrýlacaktýr; olsun, Türkiye geliþecektir.
Kýbrýs halkýnýn hilafýna
"Ya taksim, ya ölüm"
diye göðsünü siper eder.
Kýbrýs halký yýllardýr
altýnda ezildiði ambargodan býkmýþtýr. Ne gam;
onlar Türk'ün gücünü
dünyaya kanýtlayacak-

lardýr.
Türk solu ordu
destekçisidir. Ýlerici hamleleri ordudan bekler.
Ordu 10 yýlda bir darbe
yapar. Önce solcularý
tutuklar, sonra her
muhalifi. Yýllarca hapis
yatýrýr, iþkence eder,
asar, keser. Üstüne bir de
darbe þefleri çýkýp "piþman deðilim, gene olsa
gene yaparým" diye
demeç verir. Ulusalcý sol
yine de "þeriatçý"
hükümet karþýsýnda
sýrtýný orduya yaslar.
Sincan'dan tanklar
geçerken göðsü kabarýr,
alkýþlar. Alkýþlamayaný
da, hem nalýna hem
mýhýna kabilinden, "ne
þeriat, ne darbe" diyerek
orduya karþý açýk tavýr
sergileyemez.
Bu ülke Boðaz'daki beþ
milyon dolarlýk yalýlarýna üç milyon dolarlýk
yatlarýyla yanaþanlarýn

Bizim ulusalcý solumuz
bazý kadýnlarýn
kafalarýndaki bazý
baþörtüleriyle
uðraþadursun, sermayenin icraatlarýný
takdirle karþýladýðý AKP
hükümeti IMF ve DB'nýn
bir dediðini iki etmiyor.
Bu kayýkçý kavgasý kargaþasýnda Genel Saðlýk
Sigortasý adý altýnda
saðlýðýmýz satýþa
çýkarýldý.
Son devalüasyonla reel
ücretler %20 geriledi.
Yani cebimizdeki yüz
liranýn yirmisi vurguncularýn cebine bir gecede
akýverdi.
Ýhracatçý sermaye halinden memnun, çünkü
dolarla satýþ yapýyor,
dolarda artýþ var. Tüm
sermaye halinden memnun çünkü faizler yükseldi. Devlet tahvilleri
alýp devlete borç vermiþ
olan sermaye gruplarý
paralarýný daha yüksek
faizlerle geri alacak artýk.
Peki devlet bu faiz
yükünü nasýl karþýlayacak? Bizden aldýðý vergileri arttýrarak,
saðlýðýmýzý, eðitimimizi
satarak.
Türkiye büyük sermayesi Deniz Baykal ve
onun gibilere teþekkür
etmesin de ne yapsýn?
Onlar suyu bulandýrýyor,
bütün büyük balýklarý
sermaye yakalýyor.
Neyse ki (en azýndan
SONAR anketine göre)
halkýmýzýn %97,5'i
ulusalcýlar gibi hayal
dünyasýnda yaþamýyor.
Halkýmýz da onlar gibi
2,5 akýllý olsaydý, halimiz
nice olurdu?

Kaldýrýmlarda çok daha rahat ve
güvenli yürüyebileceðiz. Bugün
üzerinde yürümeye çalýþtýðýmýz
kaldýrýmlarý gözünüzün önüne bir
getirin. Neler var? Bir kere kaldýrýmlar çok dar. Her tarafta sýkýþ týkýþ
evler, apartmanlar rasgele kondurulduðu için yaya kaldýrýmlarýna
ayrýlan alanlar çok az. Ýki kiþi bir
kaldýrýma zor sýðýyor çoðu yerde.
Sonra kaldýrýmlar sürprizlerle
dolu. Dalgýn yürürken aniden bir
trafik levhasýnýn direðine toslayabilirsiniz. Kaldýrýmlara yaðmur suyu
arklarý açýlmýþtýr. Ayaðýnýz sýk sýk
bunlara takýlýr. Kaldýrým taþlarý iyi
döþenmediði için yerinden oynar ve
içlerine dolmuþ olan sular siz basýnca sýçrar, pantolon paçanýzý berbat
eder.
Ýkide bir ilgili ekipler gelip baþtan
iyi planlanmamýþ doðalgaz, elektrik, su, telefon hatlarýndaki
arýzalarý gidermek için yollarý ve
kaldýrýmlarý kazar. Ýþleri bitince de
kazdýklarý yerleri özensizce kapatýr.
Bu yüzden kaldýrýmlar küçük çaplý
daðlýk arazilere döner.
Yürürken birden önünüze dar
kaldýrýmý boydan boya kesen bir
telefon santrali çýkar. Etrafýndan
dolaþmak, bazen de kaldýrýmdan
inmek zorunda kalýrsýnýz. Otomobil
sahipleri iki tekerleklerini kaldýrýma
çýkarýp park ederler. Yetmezmiþ gibi
esnaf da üç metrekarelik dükkâný
için yaptýrdýðý beþ metrekarelik reklâm tabelalarýný kaldýrýmýn ortasýna
yerleþtirir. Bir de üstüne belediye
kaldýrýma aðaç dikip etrafýný sivri
demirler, dikenli tellerle çevirir.
Böylesi kaldýrýmlarda yürümek
için iyi eðitim almýþ komandolarýn
bile dalgýn yürümemeleri gerekir.
Diyelim ki bir bacaðýmýz sakat ya da
gözlerimiz görmüyor. Yahut çocuk
arabamýzý iterek kaldýrýmda yürüyoruz. Veya çocuðuz, annemiz ekmek almaya göndermiþ. Bu kaldýrýmlarý aþmak için kan ter içinde
kalýp binbir tehlike atlatmaz mýyýz?
Oysa sosyalist toplum her þeyden
önce insanýn saðlýðý ve güvenliði
temelinde örgütlenir. Örneðin bir
mahalleye yaya kaldýrýmý veya bir
üst geçit yapýlacaðý zaman oradan
geçme ihtimali olan herkesin
ihtiyaçlarý mahalle komitelerince
belirlenir. Körlerin takýlýp düþebileceði her türlü engel ortadan
kaldýrýlýr. Çocuklarýn koþup oynayabileceði düþünülerek dikenli tel
konulmaz. Doðalgaz, telefon vb.
hatlar yer altýndan geçirilebilir ve
böylece görüntü kirliliði de yaþanmaz, kimse de onlara çarpmaz;
böylesi, üstelik o hatlar için de
daha güvenlidir.
Yollara o kadar çok araba park
edilmeyecektir. Çünkü toplu taþýmanýn yaný sýra þehir planlamacýlarý
daha baþtan, þehri kurarken insanýn
ihtiyaçlarýný gözetecektir. Esnaflýða
ve dolayýsýyla dükkân reklâmýna
ihtiyaç olmayacaðý için adýmbaþý bir
tabelaya toslamayacaðýz. Bence
sosyalist toplumda bir arkadaþýmýzla karþýlaþýnca, baþkalarýnýn geçiþini engellemeden durup sohbet edebileceðimiz kadar geniþ, ferah
kaldýrýmlar olacak.

Cengiz ALÐAN
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SÝNEMA Altýn Palmiye kazanan Ken Loach konuþuyor

Ýrlanda baðýmsýzlýk savaþýnýn hikayesi

K

en Loach'ýn yeni filmi The
Wind That Shakes The
Barley henüz sinemalarda
gösterime girmemiþ olmasýna
raðmen büyük bir ödül kazandý
(Cannes Film Festivali'nde Altýn
Palmiye ödülü) ve ciddi tartýþmalara yol açtý. Ýngiliz
medyasýnýn bazý unsurlarý bunun
sadece bir tesadüf olduðunu ya
da Loach'un aslýnda o kadar da
önemli bir ödül kazanmadýðýný
iddia ettiler. Kimi yazarlar ise
Türkiye’deki birçok meslektaþlarýna benzer bir biçimde bu
ödülün Avrupa!daki Ýngiliz düþmanlýðýnýn ürünü olduðunu
yazdýlar.
Bunun üzerine Ken Loach þunlarý anlattý; "Saðcýlar, histerik bir
tepki verdiler. Daily Mail, ‘Bu
adam kendi ülkesinden neden bu
kadar çok nefret ediyor?’ diye
yazdý.
“The Times beni, bir Nazi propagandacýsý olan Leni Riefenstahl
ile karþýlaþtýrdý. Böyle bir tepki
çok kaba, çirkin ve üstelik doðru
deðil. Bu saldýrýlarýn tüm sebebi,
bu gazetelerin Ýngiliz Ýmparatorluðu'nun sorgulanmasý fikrine
dayanamýyor olmalarý.”
The Wind That Shakes The
Barley, Ýrlanda'nýn baðýmsýzlýðýný
konu alan bir film.
Film 1920'lerde, yani Ýrlanda
ulusalcýsý Sinn Fein'in, yeni Ýrlanda Parlamentosu'nda çoðunluðu
kazanmasýndan iki yýl sonra
baþlýyor. Fakat bu parlamentoda
Ýngiliz hükümetinin hiçbir temsilcisi yoktu ve bunun üzerine
Ýngiltere Ýrlanda'ya daha fazla
asker gönderdi.
The Wind That Shakes The
Barley, savaþýn insafsýzlýðýný her
iki taraf açýsýndan da gösteriyor insanlarýn, yabancý bir iþgal
ordusuyla nasýl savaþmak zorunda kaldýklarýný ve böyle bir
mücadelenin, köklü deðiþiklikler
yapýlmadýðý sürece neden yetmeyeceðini anlatýyor.
Film, Ýngiliz "Siyah ve
Kahverengi ceketlilerinin" (üniformalarýnýn renginden dolayý
onlara bu ad verilmiþtir) bir
çiftliði yaðmalamasý ile baþlýyor.

Ulusal Özgürlük

Tabii ki "revizyonistler", ve
Ýrlanda mücadelesinin ulusal
kurtuluþ hareketi olmadýðýný
iddia eden tarihçiler bu filme
saldýracaklardýr.
Loach'ýn söylediði gibi, "Bu
insanlar, Baðýmsýzlýk Savaþý
olarak adlandýrdýðýmýz savaþta
yapýlanlarýn, Ýrlandalýlarýn yaptýklarýnýn karþýlýðý olduðunu,
dolayýsýyla bu þiddetin asýl
nedeninin Ýrlandalýlar olduklarýný
söylüyorlar.
“Bunun üzerine biz de, Cork
Üniversitesi'nden Donal
O'Driscoll adlý bir tarihçi ve bir
çok baþka uzman ile birlikte
çalýþtýk. Senaryonun yazarý Paul
Laverty ile birlikte eski kaynaklarý, görgü tanýklarýnýn
anlatýmlarýný okuduk, çünkü
bunlarýn hepsi 80 yýl önce
yaþandý.
“Günün sonunda, ben þuna
inanýyorum, 'adalet yoksa, barýþ
da yok' -dolayýsýyla, Ýrlanda

oluþturan kuzeydeki eyaletlerin
hiçbiri baðýmsýz olmayacaktýr.
IRA'nýn büyük çoðunluðu
anlaþmanýn kabul edilmesini
ister, çünkü bunun elde edebileceklerinin en iyisi olduðunu
düþünürler, ve Ýngiltere, eðer bu
anlaþmayý kabul etmezlerse daha
çok þiddet uygulayacaklarýný
söyleyerek tehdit eder.
Fakat, IRA'nýn anlaþmayý kabul
etmek iste-mesinin baþka bir
nedeni daha vardýr -yerel liderlik, kullanýlan silahlarýn bir kýsmýnýn parasýný ödeyen yerel
toprak sahipleri ile iþ anlaþmalarý
yapmaya baþlar.

Savaþa
raðmen
halklar
kardeþtir

Egemenlik

hemen hemen tam baðýmsýzlýðýný
kazandýðýnda, halkýn büyük
çoðunluðu tam baðýmsýzlýk
yönünde oy kullandýðýnda bunu
kabul etmek zorundasýnýz - ve
Ýngilizler bu demok-ratik kuralý
inkar ettiler.
“Askerlerini Ýrlanda'ya gönderdiler ve halka þiddet uyguladýlar, ve bunun üzerine direniþ
baþladý. Hepimiz bu gerçeði
kabul etmek zorundayýz.”
Filmde hemen ortaya çýkan
diðer tema, yerel desteðin boyutudur. Bu yerel destek olmadan
hiçbir gerilla hareketi varolamaz.
IRA gönüllüleri çiftliklerden
yiyecek alýyor ve buralarda dinleniyorlardý. Sendikalar da,
Ýngiliz askerlerini ve araç gereçlerini taþýmayý reddederek, bu
mücadelenin içinde aktif bir þekilde yer aldýlar.
Film, yerel halkýn neden silahlý
mücadele vermek zorunda
kaldýðýný gösterir. Bir Ýngiliz
karakoluna yapýlan saldýrýdan
sonra, bir IRA komutaný askerler-

ine þöyle der, "Eðer onlar buraya
kendi vahþetleri ile gelirlerse, biz
de onlarý kendi vahþetimizle
karþýlayacaðýz."
Bu sürekli askeri direniþ, Ýngiliz
hükümetini görüþme masasýna
oturmaya zorladý - Micheal
Collins ve diðer Cumhuriyetçi
liderler Londra'ya gittiler ve bir
anlaþma imzaladýlar.
Bu sýrada Cork'da, yerel IRA
gönüllüleri sinemada dünya
haberlerini veren bir sessiz film
izlerler.
Ýzleyiciler, sahnede Ýngiltere
kralýný gördüklerinde baðýrýrlar
ve ekrandaki altyazý baðýmsýzlýðýn kazanýldýðýný bildirdiðinde
alkýþlamaya baþlarlar.
Piyanist, eski bir ulusal þarký
olan "The Rising of the Moon"u
çalmaya baþlar, fakat bir sonraki
altyazý görüldüðünde, þarký
büyük bir gürültü ile kesilir.
Ýrlanda parlamentosu, Ýngiltere
tacýna baðlýlýk yemini etmek
zorundadýr. Ve en kötüsü, Ýrlanda'nýn 32 eyaletinden altýsýný

Ken Loach iþçilere konuþtu
Altýn Palmiye ödülünü kazanan Ken Loach Ýngiltere’ye geldiðinde
ilk iþ olarak sendikalaþmaya çalýþan telekominikasyon iþçilerinin bir
toplantýsýna katýldý.
70 kiþinin katýldýðý toplantýda Loach’ýn “Ekmek ve Gül” adlý filmi
gösterildi ve Loach filmi hakkýnda konuþtu. Ekmek ve Gül
Amerika’nýn Los Angeles kentinde örgütlenmeye çalýþan göçmen
iþçiler hakkýnda. Loach’ýn kouþtuðu iþçiler ise Londra’da örgütlenmeye çalýþan göçmen iþçiler.
Loach konuþmasýnda nasýl gerçek örgütçülerin filminde yer aldýðýný
anlattýktan sonra geçen sene Londra’da düzenlenen Avrypa Sosyal
Forumu’na iliþkin bir anýsýný anlatarak sendikacýlarý eleþtirdi.
Loach Sosyal Forum’dagene Ekmek ve Gül adlý filminin gösterimi
öncesind ekonuþtuðunu ve o
günlerde Londra’nýn bir baþka
bölgesinde göçmen iþçilerin
örgütlenmeye çalýþtýðýný ve bu
amaçla iþyerlerinin olduðu
bölgede bir yürüyüþ yapmak
istediklerini ama polisin
yürüyüþe izin vermediðini
bunun üzerine sendikacýlarýn
derhal yürüyüþten vazgeçtiklerini ama kendisinin ve bir grup
sosyalistin iþçilerle birlikte gene
de yürdüklerini anlattý.
Loach “bizim kararlý ve mücadeleci bir sendika hareketine
ihtiyacýmýz var” diyerek konuþmasýný bitirdi.

Diðer bir deyiþle, Sinn Fein
çoðunluðu, Ýrlandalý toprak
sahiplerinin, direniþin belkemiðini oluþturan yoksul Ýrlandalý
köylüleri ezmesinden rahatsýz
deðildir.
Bu dönemde Ýrlanda,
Avrupa'da çocuk ölümlerinin en
yüksek olduðu yerdir. 1921'de,
Dublin'deki ailelerin üçte biri tek
bir odada yaþýyordu.
Anlaþma hakkýnda yapýlan bir
tartýþma sýrasýnda, anlaþmaya
karþý olan aktivistlerden bir tanesi þöyle der, "Tüm bunlarý,
sadece bayraðýn rengini
deðiþtirmek için yaþamadýk."
Baþta hiç konuþmayan bir diðer
gönüllü, Congo, sonunda sesini
yükseltir. Sözleri çok çarpýcýdýr.
"…Özgürlük hem çok yakýn
hem de hala ulaþamayacaðýmýz
kadar uzakta. Ve eðer þimdi
durursak, bugün burada hissettiðim gücü bir daha hiç yakalayamayacaðýz. Ve eðer þimdi ara
verirsek, hayatýmýz boyunca bir
daha asla bu enerjiyi göremeyeceðiz. Asla!"
Kilisenin anlaþmayý desteklemesiyle IRA bölünür. Fakat Ýngiliz
askerleri Ýrlanda'yý terk ederler.
Yeni askerler önlerinden
geçerken insanlar þöyle homurdanýrlar, "Siyah ve Kahverengi
ceketliler gitti, þimdi Yeþil ve
Kahverengi ceketliler geldi."
Filmin son çeyreði, Ýngilizlerin
bölmeyi baþardýklarý iki
Cumhuriyetçi kamp arasýndaki
savaþý anlatýr.
Filmin sonunda, bugün
Irak'taki Ýngiliz ordusunu hatýrlamadan edemezsiniz, ve Loach
bunu itiraf eden ilk kiþidir.
Loach þöyle diyor, "Bence Ýrlanda'da yaþanan, klasik bir baðýmsýzlýk, demokratik bir yapý kurma
ve iþgalci bir orduya direnme
mücadelesi öyküsüydü.
"Fakat ayný zamanda, yeni bir
toplumsal yapýya sahip bir ülke
kurma mücadelesiydi.
"1920-21 yýllarý arasýnda Ýrlanda'da bulunan Ýngiliz ordusu,
iþgalci bütün ordularýn dünyada
yaptýklarýný yaptý - saldýrdýklarý
ve ülkelerini iþgal ettikleri insanlara karþý ýrkçý bir tutum takýndý.
"Bu ordular, insanlarýn evlerini
yýkarlar, þiddet ve baský uygularlar - ve bugün Ýngiliz ordusu
Irak'ta tam da bunu yapýyor.
"Korkunç manzaraya raðmen,
þu bir gerçek ki, Ýngiliz ordusu
Ýrlanda'yý terk etti. Bu, umut
verici bir þey."

Christian Carion’un
yazýp yönettiði “Ateþkes”
gerçek bir hikayeyi
anlatýyor. Birinci Dünya
Savaþý’nda Almanlar ile
müttefikler arasýnda ki bir
cephede bir Alman
müzisyenin noel gecesi
þarký söylemeye baþlamasý
üzerine karþýdan Ýskoç
askerleri þarký ile cevap
veriyorlar ve kýsa sürede
kendiliðinden ateþkes ilan
ediliyor.
Bir önceki gün birbirlerini katleden askerler siperlerinden çýkarak yanyana
geliyorlar ve birlikte noeli
kutluyorlar.
Ateþkes çok çarpýcý bir
biçimde savaþan güçlerin
aslýnda kardeþ olduðunu,
savaþmak için hiçbir
nedenleri olmadýðýný
anlatýyor. Güzel tarafý ise
bunu siyasal bir mesaj
verme çabasý ile deðil, çok
doðal bir biçimde anlatmasý.
Birlikte yapýlan Noel
kutlamasýnýn ardýndan
askerler üzüntü içinde
birbirlerinden ayrýlýyorlar.
Ertesi gün bu kez de iki
siper hattý arasýndaki ölülerini toplamak için
ateþkes yapýyorlar. Gene
kardeþleþme yaþanýyor.
Askerlerin savaþmama
istekleri iyice artýyor. Ve
ertesi günü olay üst
makamlar tarafýndan
anlaþýlýyor. Her iki taraf
birden birlikleri cezalandýrýyor. Alman birliði
Doðuya, Ruslarla savaþýlan dondurucu soðuk
cepheye gönderiliyor.
Ateþkes
Senaryo ve yönetmen:
Christian Carion,
Oyuncular: Diane Kruger
(Anna Sörensen) , Benno
Fürmann (Nikolaus Sprink),
Guillaume Canet (Teðmen
Audebert) , Dany Boon
(Ponchel), Gary Lewis
(Palmer) , Daniel Brühl
(Horstmayer) , Alex Ferns
(Gordon) , Steven
Robertson (Jonathan) ,
Lucas Belvaux
(Gueusselin), 116 dakika
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Ýþgal karþýtlarý
güç topladý
BAK aktivistleri olarak 4
Haziran'da Ýstanbul'da bir
"barýþ pikniði" düzenledik.
Pikniðe katýlanlar bilgi
yarýþmasý, sessiz sinema
gibi oyunlarý oynamanýn
yanýnda, BAK'ýn yeni kampanyasý hakkýnda da
tartýþtýlar.
Pikniðin yapýldýðý yer
ormanlýktý, gölgelikti ama
sýcaklýk yine de çok
bunaltýcýydý. Bir yandan
eðlenirken bir yandan da
Irak halkýnýn maruz kaldýðý
sýcaklardan konuþtuk. Irak
halkýnýn elektriksiz, susuz
ve bombardýman ve
iþkenceler altýnda girdiði
yeni yaz Irak halkýyla
dayanýþmayý çok daha
önemli kýlýyor.
Piknikte yemeðimizi paylaþýrken, BAK'ýn
önümüzdeki eylem takvimini de konuþarak, Irak
halkýnýn iþgale karþý
mücadelesini de paylaþacaðýmýzý, ABD'nin bu
savaþý ve yeni savaþ giriþimlerini kursaðýnda
býrakacaðýmýzý birbirimize
bir kez daha anlattýk.
Ýlk kez bir BAK etkinliðine katýlan yeni
aktivistlerle tanýþmak da
ayrýca çok güzeldi.

sosyalist iþçi
ile yazýþmak için
sosyalistisci@gmail.com

Barýþa sansür uygulanamaz
Her fýrsatta "milletin hassasiyetleri"
diye karþýmýza çýkanlar, epeydir
içimizde tuttuðumuz nefesin gücüne
mahzar oldular. O nefesin rüzgârý,
birkaç gündür kimilerini üþütüyor,
kimilerinin ateþini körüklüyor.
Bizim ise içimizi serinletiyor.
"Barýþýn Sesi Kýsýlamaz" eyleminden
söz ediyorum.
Ya da basýnda en çok kullanýlan
ifadeyle, "TRT emekçilerinin sansüre
ve baskýya isyanýndan".

Irak halký için panayýr

11-17 Mart 2006 tarihleri arasýnda
Kadýköy'de düzenlenen Barýþ
Panayýrý, "baþka bir dünyanýn" ilk
provalarýndan biriydi bizim için.
Panayýrýn kendine has cývýltýsýndan,
coþkusundan ötürü deðil sadece,
panayýr denen þey barýþýn ta kendisi
olduðu için de böyleydi.
Çünkü savaþta panayýr olmazdý.
Panayýr, barýþýn huzurlu coðrafyasýna
kurulabilirdi ancak. O nedenle bu
panayýra kendince bir çivi çakan, bir
tuðla koyan herkesin içinde þu özlem
vardý: "Bir gün bu panayýrý Baðdat'ta
yapacaðýz. Ýþte o zaman istediðimiz
barýþa kavuþmuþ olacaðýz. O gün

Irak'a kapýdan gireceðiz, ayaklarýmýzý
paspasa sileceðiz. Çay, kahve içip,
muhabbet edeceðiz, güzelleþeceðiz."
Saldýrýnýn ve iþgalin baþlamasýnýn
yýldönümü nedeniyle bütün dünyanýn
barýþçýlarý sokaklarda, alanlarda olacaktý 18 Mart'ta. Tabii Küresel BAK
da. Bu barýþ eylemi öncesinde, Barýþ
Panayýrý sürerken…

"Barýþýn nesi sakýncalý?"

Bir TRT yapýmcýsý, bu duygulara
herkesi ortak etmek istedi programýnda. Barýþ, TRT radyolarýnýn mikrofonlarýnda dile gelecekti. Hepimiz sevindik.
Ancak, TRT'nin muhterem yöneticileri, barýþ konusunun (memleket ve
dünya için deðilse bile, kendileri için)
sakýncalý olduðuna karar verdiler.
Programý engellemek istediler.
Yapýmcý, "barýþýn nesi sakýncalý" diye
sordu. Makul ve mantýklý bir cevap
alamadý. Alamayacaðýný bile bile yine
sordu. Yine alamadý. Ýkna olmadýðý
için de programýný yaptý.
Yaptý ve soruþturmaya uðradý.
Cezaya çarptýrýldý. Bizim muhterem

TRT yöneticileri, barýþ programý yaptýðý için bu yapýmcýyý "kýnamaya"
karar vermiþlerdi.
Ama TRT'de çalýþanlarýn artýk, adýna
KESK/Haber-Sen derler, bir de
örgütü vardý. Ýþte bu örgüt, içinde tuttuðu nefesi, baþka örgütlerle birleþtirdi, Küresel BAK eylemcilerinin
içlerinde tuttuklarý nefese kattý ve hep
bir olup yaradana sýðýnýp þöyle bir
üfledik.
Ellerinde "barýþýn sesi kýsýlamaz"
pankartýyla, rengârenk barýþ bayraklarýyla TRT Ýstanbul Radyosu önünde
toplanan Küresel BAK eylemcileri, hiç
slogan atmadan, marakas çalmadan,
düdük öttürmeden, Türkiye'nin en
güçlü, en yüksek sesini çýkardýlar. Bu
sesi duyan herkes anladý ki, barýþýn
sesi kýsýlamaz!
Ýlk kim söylemiþti, bilmiyorum:
"Mücadele güçlendirir, eylem özgürleþtirir."
Biz bir kat daha güçlendik, bir kat
daha özgürleþtik.
Mutluyuz, gururluyuz.
Mehmet DEMÝR
Sen Genel Merkez Yöneticisi
Haber-S

"Sinop Çernobil olmasýn"

KEG, AKP’nin çýkarttýðý Genel Saðlýk Sigortasý ve Sosyal
Güvenlik Yasasý'na karþý baþlattýðý kampanyanýn ön adýmlarýndan birisi olarak Karakedi’de bir forum düzenledi.
Forumda yasaya karþý yaygýn bir kampanyanýn sürdürüldüðü Ýzmir'den gelen saðlýk çalýþanlarý konuþtular.
Konuþmacýlardan Alper, slayt gösterisiyle bu yasanýn
küresel sermayenin özelleþtirme ve saðlýk alanýnda
kazanýlmýþ haklarýn gasp etme saldýrýsý olduðunu anlattý.
Konuþmanýn, yasayla elimizden alýnacak haklarýmýzýn
anlatýldýðý bölüm tüm dinleyicilerde þok etkisi yarattý.
Samet ise bu yasanýn çok büyük bir saldýrý olduðunu ve
Ýzmir'de kampanyanýn baþarmak için neler yapmamýz
gerektiðini gösterdiðini anlattý.
Ersin ise, mücadelenin önündeki engellere ve bu engellerin aþýlmasý için atýlmasý gereken adýmlara iþaret etti.
Konuþmacýlardan sonra salonun katýlýmýyla yaklaþýk bir
saat çok canlý bir tartýþma yaþandý. Tartýþmalarda bu
yasanýn toplumun tüm kesimlerine yönelik aðýr bir saldýrý
olduðu vurgulandý. Saðlýk ocaklarýnýn tasfiye edileceði,
hastanelerin kapanacaðý, bu yüzden de toplumun bu en
geniþ kesimlerini harekete geçirmeyi hedefleyen bir kampanya yapýlmasýnýn önemi vurgulandý.

Küresel Eylem Grubu (KEG) AKP hükümetinin nükleer
santral kurma giriþimine karþý baþlayan kampanya
çerçevesinde bir panel düzenledi.Panelde KEG aktivistlerinden Çaðla Orpen ve Sinop Nükleer Karþýtý
Platform'dan Erhan Bilgiç konuþtular
Çaðla Orpen, KEG'in nasýl þekillendiðini ve "savaþa,
militarizme ve çok uluslu þirketlerin tahribatlarýna" karþý
bir kampanya birliði olarak neler yapmayý hedeflediðini
anlattýktan sonra, nükleer konusunda söylenen yalanlara
yanýt verdi.
Erhan Bilgiç ise 29 Nisan'da Sinop'da gerçekleþen
büyük nükleer karþýtý mitingi ve kampanyanýn karþýsýndaki güçlüklere raðmen, nükleer karþýtlarýnýn ve Sinop
halkýnýn mücadelede kararlý olduðunu anlattý.
Konuþmalarýn ardýndan gazeteciler Ýbrahim Günel ve
Özgür Gürbüz, Çernobil santralinde yaþanan felaketi
slayt gösterisiyle anlattýlar. Her iki gazetecinin Çernobil
izlenimleri Çernobil'e yaptýklarý deðerlendirme gezisinin
doðrudan sonuçlarýný aktardýðý için çok canlýydý.
Toplantýya katýlanlarda, "nükleer santral kurulmasýný
engellemeliyiz" düþüncesinin daha da pekiþmesine
neden oldu.

6 aylýk yoðun bir programýmýz var.
Savaþa karþý, Nükleer santrallar
yapýlmasýna karþý, GSS’nin geri çekilmesi için ve küresel iklim deðiþiminin sorumlularýný protesto etmek
için kampanyalar yapacaðýz ve her
kampanyanýn sonunda mitingler var.
DSÝp küçük bir parti ama bunlarýn
hepsini yapacaðýz. Kampanyalarý

Aþaðýdan
sosyalizm

Reform deðil,
devrim

"Saðlýk hakký satýlamaz"

SON SÖZ

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Ýnsanlýðýn en ýþýklý ideali

Savaþ, lüzumsuz derecede zahmetli
bir iþtir. Savaþmak için çok þeye ihtiyacýnýz vardýr. Birileri "barýþla"
mücadele etmeyi iþ edinmiþtir.
Savaþçýlar silahlarýný, kalemlerini
kuþanýrken, barýþçýlar da renklerini,
seslerini, yüreklerini, vicdanlarýný
kuþanýr, çýkar sokaða.
Ýþte Küresel BAK, bizi, hepimizi,
coðrafyamýzý ve dünyayý "insanlýðýn
en büyük, en ýþýklý, en yüce idealine,
barýþa" bir adým daha yaklaþtýrmak
için mücadele eder. Birileri de Küresel
BAK ile…
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sürdürürken elbette DSÝP’i de inþa
etmeyi unutmayacaðýz. Aralýk ayýnda
2006 yýlýnýn ikinci konferansý var. Bu
Konferans’ta DSÝP çok daha güçlü
olmalýdýr ve olacaktýr. 4 miting, bir
festival, bir panayýr, bir sosyal forum
ve bir antikapitalist forum
düzenleyen/katýlan bir örgütün
büyümemesi mümkün deðil.
Önümüzdeki dönemde hedeflediklerimizi yerine getirebilmek için açýk
ki bütün örgütün ayaða kalkmasý
gerekiyor.
Tartýþacaðýz, eylem yapacaðýz ve
hem kampanyalarýmýzý, gösterilerimizi, hem de DSÝP’i inþa edeceðiz.

DSÝP
bürolarý
z Ankara
Mithatpaþa Cd. No: 34/F,
Kat: 4, No: 23 - Kýzýlay
0535 - 514 11 73
z Kadýköy
Nail Bey Sk. Ýbrahim
Aðaoðlu Ýþhaný, No: 9-11,
Kat: 3 - Bahariye - Kadýköy
0536 - 637 81 99
z Beyoðlu
Ýstiklal Cd.
Büyükparmakkapý Sk.
Hayat Apt. Kat: 4 -Beyoðlu
0536 - 259 73 64
z Ýzmir
3. Beyler, Yaparsoy Ýþhaný,
No: 31, Kat: 4, No: 403,
Konak
0537 - 624 49 08
Akhisar: 0544 - 515 62 59
Bursa: 0535 - 422 39 65
Denizli: 0543 - 476 27 88
Ýzmit: 0537 - 940 58 95
Karabük: 0533 - 772 54 93
Kütahya: 0544 - 515 62 59

Ayrýntýlý bilgi için:
0536 - 335 10 19

-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem
reformlarla köklü bir þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip
kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye
sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþma
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
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapita-listidir.
-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki bürokratik egemen sýnýfa karþý mücadelesini destekler.

Devrimci parti

-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri
ve hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr.
-Bu fikirlere katýlan herkesi devrimci bir sosyalist iþçi
partisinin inþasý çalýþmasýna omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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sosyalist isci
savaþlara, militarizme ve çokuluslu þirketlerin yarattýðý tahribatlara karþý bir kampanya birliðiyiz

BAÞKA BÝR DÜNYA ÝÇÝN

KÜRESEL EYLEM
Küresel Eylem Grubu’nu kuran
aktivistler ilk kez 3 Aralýk
Küresel Isýnmaya Karþý Küresel
Eylem Günü için bir araya geldi.
Bu eylem vesilesiyle tanýþýldý ve
birleþik bir kampanya
sürdürüldü. Üç þehirde eylem
planlanýyordu ama 10'dan fazla
þehirde, miting, eylem ya da
basýn açýklamasý yapýldý.
3 Aralýk bütün aktivistlere
moral verdi. Sokakta eylemin
kampanyasý örgütlendi standlar
açýldý, broþür ve el ilanlarý
daðýtýldý.
Ýstanbul mitingi beklenenkatýlýmla geçti ve tüm
katýlýmcýlara moral verdi.
Ýzmir'de de yaklaþýk 1000 kiþinin
katýldýðý bir miting gerçekleþti.
Bursa, Ankara ve Ýzmir'de de
küçük çaplý olan ama önemsiz
olmayan basýn açýklamalarý
yapýldý. Ýstanbul'da
Aktivistler 3 Aralýk mitinginin
arkasýndan yeniden toparlanmaya baþladý. Bu toplantýlarda,
Küresel Isýnmaya Karþý Çalýþma
Grubu adýndan vaz geçilip, daha
kalýcý bir kampanyaya evrilmek
için uzun uzun tartýþýldý. Bu
tartýþmalarda, þu sonuçlara
ulaþýldý:

1 Bu kampanyayý birlikte

yapan bireyler olarak, bireylere
dayanan, kararlarý toplantýlarda
doðrudan demokrasiye ve konGenel Saðlýk Sigortasý ve Sosyal Güvenlik Yasasý bize iki seçenek sunuyor bize: Ya yasa uygulanmaya baþlanacak ve öleceðiz
ya da yaþamak için, saðlýk hakkýmýz için bu yasayý durduracaðýz.
Upuzun isminin yarattýðý anlaþmazlýðý ya da AKP hükümeti
tarafýndan saðlýkta reform olarak
sunulmasýný bir kenara býrakýrsak, bu yasa, tam anlamýyla bir
meydan okuma.
Küresel sermaye, IMF ve Dünya
Bankasý gibi kurumlarý aracýlýðýyla, tüm toplumun saðlýk hakkýna
meydan okuyor. Bunu gizli
mekanizmalarla deðil, büyük sermayenin uzun yýllardýr arayýp da
bulamadýðý parti olan AKP iktidarýyla birlikte yapýyor.
Yasa, gerçekten de korkunç.
Sosyalist Ýþçi'nin bu sayýsýnda ve
yasaya karþý çýkan DÝSK, KESK ve
Türk Tabipler Birliði gibi kurumlarýn çýkarttýðý yayýnlarda,

sensus saðlamaya dikkat göstererek alan, aktivizmi hedefleyen
ve büyük eylemlerden önce ilan
ettiði kampanyalar için kurumlarýn desteðini almaya çalýþan bir
kampanya birliði olunmasý
gerektiði konusunda anlaþýldý.
Özellikle kurumlarla, kurumlarýn hantal ve bürokratik
yapýlarýyla pazarlýða girmemek
için, kurumsal temsiliyet
üzerinden deðil, bireysel katýlým
üzerinden kampanya yapmanýn
önemli olduðunun altý çizildi.

2

Küresel ýsýnma kampanyasýna katýlan aktivistlerin ortak ruh
hali, sadece ýsýnmaya karþý deðil,

küresel kapitalizmin öne çýkarttýðý bir dizi soruna karþý kampanya yapmanýn gerekli olduðu
yönündeydi.
Bu yüzden, üzerinde tartýþýlan
kampanya birliðinin politik ufku
þöyle tanýmlandý: "Bizler,
savaþlara, militarizme ve çokuluslu þirketlerin yarattýðý tahribatlara karþý bir kampanya birliðiyiz".

3

Bu çerçevede de kampanya
birliðinin adý, Küresel Eylem
Grubu (KEG) olarak belirlendi.
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2006 yýlýnýn baþlarýnda
Bursa ve Ankara'dan gelen

Yaþamak ya da ölmek
yasanýn, saðlýk hakkýnýn omurgasýný kýrmak üzere düþünüldüðü ve tüm saðlýk hizmetlerinin
sermayenin kâr gü-düsüne teslim edildiði anlatýlýyor.
Üstelik, saðlýk çalýþanlarý da bu
yasayla ayrý bir darbe alýyor.
Saðlýk çalýþanlarý, kamu
çalýþanlarý, emekliler, mavi yakalý
iþçiler, ev kadýnlarý, çocuklar,
Bað-Kur, SSK ya da Emekli
Sadýðý'na prim ödeyenler, bir
gün emekli olacaðý umuduyla
çalýþanlar, öðrenciler, hayatlarýnda saðlýk ocaðýndan baþka hastane benzeri bir saðlýk hizmeti
alamayanlar… Bu liste uzatýlabilir. Açýk olan, bu yasanýn
toplumun büyük çoðunluðunu
hedef tahtasýna almýþ olmasýdýr.
AKP, halkýn saðlýðýyla oynuyor.

Bu oyunu bozmak zorundayýz.
Saðlýk hakkýna yönelik bu
saldýrý geri püskürtülebilir.
Yasanýn çýkmýþ olmasý, her þeyin
bittiði anlamýna gelmez. Yasanýn
uygulanmasýna daha aylar var.
Bu dönemin her bir günün
deðerlendirebilirsek, her gün
yasanýn uygulanmasýný engellemek için örgütlenerek geçirebilirsek baþarmamýz mümkün.
Küresel Eylem Grubu
önümüzdeki günlerde "saðlýk
hakký" kampanyasýný ilan edecek. Bu kampanya bu yasanýn
darbe vuracaðý tüm kesimleri
kazanmayý hedefliyor.
Önce, yasanýn ne anlama geldiði yapýlacak yüzlerce toplantýyla anlatýlacak. Bu toplantýlarda
yasa teþhir edilecek ve yasanýn

aktivistlerin de katýlýmýyla
yapýlan toplantýda, KEG'in 2006
yýlý takvimi belirlendi.
Buna göre, Haziran ayýna
kadar, Nükleer Santral kurma
yaklaþýmýna karþý, Çernobil faciasýnýn da 20. yýlý olmasýndan
yola çýkarak, kampanya yapma
hedefi benimsendi.
Haziran ayýnda yapýlacak bir
nükleer santral karþýtý mitingle
de (Bu Ankara'da yapýlmasý planlanan bir mitingdi) KEG'in ilk altý
aylýk kampanya dönemi sona
erecek, ikinci döneme
baþlanacaktý. Miting kýsmý dýþýnda planlarýn çoðunu gerçekleþti.
Çernobil'le ilgili basýn açýklamasý ve uzun süre önce hedeflenen insan zinciri eylemleri,
katýlanlarýn, aktivistlerin ve
destekleyen kurumlarýn memnun
kaldýðý, herkese moral veren
eylemler oldu.
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Ama birleþik bir Ankara
mitingi önerisi ise, biçim
deðiþtirmiþ olsa da hala canlýlýðýný koruyor. Önümüzdeki
günlerde Ekim-Kasým aylarýnda
bir yürüyüþ ve merkezi bir miting
için þimdiden hazýrlýklar sürüyor.
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KEG’in önüne koyduðu bir
baþka konu ise Genel Saðlýk
Sigortasýna karþý kampanya. Açýk
ki GSS'ye karþý kampanya çok
yoðun bir süreç olacak.
uygulanmasýný engellemenin
mümkün olduðu tartýþýlacak.
Standlar açýlacak, imzalar
toplanacak, iþyerlerinde, okullarda, mahallelerde, evlerde, hastanelerde ve saðlýk ocaklarýnda
toplantýlar yapýlacak. Kurum
baþkanlarý, kitle örgütü temsilcileri, yasaya karþý çýkan popüler
aktivistlerin bir araya gelmesine
yardýmcý olunacak.
Yasaya karþý yapýlan referandumda 2.5 milyon kiþinin
"Hayýr" oyu verdiðini biliyoruz.
Bu çok önemli bir güç. Bu gücü
harekete geçirmek, önce 5 milyon, ardýndan 25 milyon kiþiden
"Hayýr" oyunu almak için yoðun
bir kampanya sürdürmek çok
önemli.
Saðlýk ocaklarýný, hastaneleri,
emeklilik, çalýþma ve saðlýk
hizmeti hakkýmýzý korumak için
bu yasayý ve bu yasanýn uygulanmasýný durdurmalýyýz.
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Milliyetçilik
Türkiye'nin resmi ideolojisini oluþturan önemli bir fikirdir, milliyetçilik. Her türlü mücadeleyi ve esas
olarak iþçi sýnýfýný bölen; toplumdaki esas bölünmenin sýnýfsal
olduðunu gizlemeyi amaçlayan bir
zehirdir.
"Üniversite gençlerinin sosyoekonomik profili araþtýrmasý"
medyada kendine epey yer buldu.
Baþlýklar, "üniversite gençliði milliyetçi" gibi seçilmiþti týpký son
günlerdeki "milliyetçilik týrmanýyor" yorumlarýndaki gibi.
Oysa, ankete göre; milliyetçiliðe
çok yakýn olanlar %17.1, yakýn
olanlar ise %35.1 iken; "uzak"
veya "çok uzak" olarak tanýmlayanlar, %31.1 .
Üstelik kendini sosyaldemokrasiye yakýn veya çok yakýn
olarak tanýmlayanlarýn oraný %40,2
ve sosyalizme yakýn veya çok yakýn
olanlarýn oraný %28 .
Ortalýkta doðru düzgün bir sosyal
demokrat partinin bile olmadýðý bir
dönemdeyiz.
Sosyalistlerin bile büyük çoðunluðunun, vatan/yurt/memleket
sevdasýyla, bataklýkta yerini aldýðý
bir dönemdeyiz.
Büyük neo-liberal saldýrýlar
karþýsýnda sessiz kalan bir solun
olduðu bir dönemdeyiz.
Ýþçi sýnýfýnýn motor güçlerinin temsilcilerinin laik - anti laik bölünmesine eklemlendiði bir dönemdeyiz.
Bu listenin saymakla bitmeyeceði
bir dönemdeyiz.
Hal böyleyken bile, %40 sosyal
demokraside, %28 sosyalizmde
tanýmlýyor kendisini. Bu oranlar ise
sahip olduðumuz olasýlýklarý gösteriyor. Milliyetçilikten sýyrýlmýþ,
neo-liberal politikalara karþý militan bir mücadele yürüten, bölgede
ve dünyada barýþý savunan kitlesel
bir solun ne kadar mümkün
olduðunu gösteriyor.
Böyle bir solu inþa etmek için
pratik adýmlarý atmaya
baþladýðýmýzda, pompalanmaya
çalýþýlan milliyetçiliði gerileteceðimiz ve kurduðumuz geniþ
tabaný daha da geniþleteceðimiz
ise çok açýk.
Ersin TEK

