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Ne kömür, ne petrol ne nükleer
rüzgar, güneþ bize yeter

Küresel ýsýnmayý
durdurabiliriz
Isýnma bütün dünyayý
hýzla etkiliyor. Bilimciler
kýsa süre önce bu süreci
daha yavaþ olarak saptýyorlardý ama artýk sürecin
çok hýzla geliþtiðini hemen herkes kabul ediyor.
Birleþmiþ Milletler
organlarý dahi bir yandan
küresel ýsýnmanýn insan
yapýsý olduðunu kabul
ediyor ve dolayýsýyla
gene insan aktivitesi ile
ýsýnmanýn durdurulabileceðini kabul ediyor.
Birleþmiþ Milletler’in
yayýnladýðý son rapor
yüzyýlýn sonuna kadar
dünyanýn ýsýsýnýn 1.8 ila 4
derece arasýnda artacaðýný belirtti.
Bilimciler dünyanýn
ýsýsýnýn 4 derece artmasýnýn çok büyük
felaketlere yol açacaðýný
söylüyorlar. Yani çok kýsa
zamanda çok büyük
sorunlarla karþý karþýya
geleceðiz.
Gene BM raporuna göre
içinde yaþadýðýmýz
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yüzyýlýn ilk yarýsý içinde
Artik Denizi’ndeki tüm
buzlar erimiþ olabilir. Bu
gerçekleþtiði takdirde
dünya çok çeþitli yeni
büyük felaketlerle karþý
karþýya gelecek.

Ýnsan yapýsý ve
durdurulabilir

Küresel ýsýnma bütünüyle insan aktivitelerinin sonucu ve bu nedenle
durdurulabilir.
Küresel ýsýnma asýl
olarak atmosfere karýþan
karbondioksit salýnýmý
sonucunda ortaya çýkýyor.
Karbon dioksit
salýnýmýndaki en önemli
faktör kömür ve petrole
dayalý enerji politikasý.
Kömür, petrol ve doðal
gaza dayalý enerji santralleri küresel ýsýnmanýn en
önemli nedeni. Onlarý
otomobillerin ve diðer
karayolu araçlarýnýn
atmosfere saldýðý karbondioksit izliyor.
Oysa rüzgar ve güneþ

hem çok daha ucuz hem
de yenilenebilir enerji
kaynaklarý.
Ne var ki dev petrol þirketleri ve otomotiv sanayi
petrole dayalý enerji politikalarýnýn yerine
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasýný
engelliyorlar.

Küresel ýsýnma önce
yoksullarý vuruyor

Küresel ýsýnmanýn öncelikel yoksullarý ve yoksul
ülkeleri vuracaðý açýk.
Isýnmanýn sonucu olan
seller, büyük kasýrgalar,
kuraklýk daha þimdiden
yoksullarý vuruyor ama
süreç ilerledikçe yoksullar küresel ýsýnmadan
daha fazla etkilenecekler.
Küresel ýsýnmayý önce
yavaþlatmak sonra da
durdurmak mümkün.
Bunun için ilk adým
sokaklara çýkmak ve sesimizi duyurmaktýr. 28
Nisan’da bunu yapacaðýz
ve bu bir baþlangýç.

12 Mayýs, Cumartesi, saat: 12.00
Ankara, Toros Sokak
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Yoksul
Deniz Baykal
çocuklar
"Buyurun, Osmanlý Ýmparator Türkiye'de 20 milyon
kiþi yoksulluk sýnýrýnýn
altýnda yaþarken, bunun
yaklaþýk 7 milyonunu
çocuklar oluþturuyor.
Çocuk yoksulluðunda
baþý yüzde 26'lýk oranla
Güneydoðu Anadolu
çekiyor. Kentlerde 3.8
kýrsal kesimde de 2.8
milyon çocuk yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda yaþýyor.
Türkiye Ýstatistik Kurumu 2006 verilerine göre,
Türkiye'de 16 mil-yon
çocuktan 7 milyonunun
çalýþtýðý bir o kadarýnýn
da yoksulluk sýnýrý altýnda yaþadýðý belirtildi.
Ýstanbul yoksul çocuklarýn yüzde 9.2'sini
barýndýrýyor.
Dünya'da da durum
farklý deðil UNICEF'in
raporuna göre, son 10
yýlda incelenen 24 ülkeden 17'sinde oranlarýn
arttýðý ortaya çýktý. Araþtýrma, çocuk yoksuluðunun sistematik olarak
azaldýðý tek ülkenin
Norveç olduðunu, 24
ülkenin 17'sinde artýþ
yaþandýðý belirtildi. Yoksulluðu dilimize sokan
ve hergeçen gün daha
da hissettiren sistem
þimdi de yoksul çocuk
kavramýný dilinmize
sokuyor. Dünya giderek yoksullaþýrken artan
uçurumlardan en çok
zarar görenler çocuklar
oluyor.

Batýk
bankalar
planlý
senaryo
1998-2003 arasýnda 21
bankanýn battýðýný açýklayan TMSF Baþkaný
Ahmet Ertürk, bu tarihler arasýnda banka sahibi
olanlar arasýnda bankalarýn kredi kartý bile vermediði insanlar olduðunu belirtti.
Ertürk olaylarý sadece
bankacýlýktan deðil geçmiþ yýllarda yaþanan
ahlaki, sosyopolitik ve
ekonomik sorunlardan
da kaynaklandýðý yorumunu yaptý. Bütün bu
krizlerin politikacýlarýn
eli deðmeden ve onlardan habersizce de yapýlamayacaðý vurgusunu
yapan Ertürk, olaylarý
planlý bir senaryonun
hayata geçirilmesi olarak
deðerlendirdi.
Ayrýca "Politikacýbankacý, politikacýiþadamý" gibi karanlýk
iliþkilerin bankacýlýðýn
çökmesine sebep
olduðunu belirtti.
Bu tarihler arasýnda
batan 21 bankaný
maadur ettiði binlerce
insanýn yýllarca emek
vererek saðladýklarý
birikimlerini uyandýklarý
bir sabah ellerinden alan
" Politikacý-bankacý,
politikacý-iþadamý" iliþkiler zinciri oldu.

luðu'nun çöküþüne yol açan
misyoner okullarý, hoþ geldiniz.
23 yýllýk AB üyesi Yunanistan'da,
deðil yabancý okullar, özel üniversiteler dahi yasak."
(Eylül 2006, Meclis Grup konuþmasý)

Ali Topuz

Ecevit:

"Siz, kanuna aykýrý olarak kurulmuþ Kuran kurslarý veya tarikat
okullarýnýn öðretmenlerine ve onu
kuranlara verilen cezalarý paraya
çevirmek isterken, teröristlere,
bölücülere ve misyonerlere de
imkan saðlamaya çalýþýyorsunuz.!"
( 26 Mayýs 2005)

"Ülkemizde kiliseler yer yer
apartman katlarýna kadar yayýldý.
Kimi vatandaþlarýmýz kah ikna
yoluyla, kah çýkar saðlanarak
Hýristiyan yapýlýyor. Takkenin
üzerine haç geliyor. Ben ülkemi
geri istiyorum"
(Ocak 2005)

Malatya

Milliyetçi katliam

Uzun süredir, tetiklenen
milliyetçi saldýrganlýk son
olarak Malatya'da ortaya
döküldü. Ýncil daðýtýmý
yapan bir yayýnevinin
Malatya þubesine yapýlan
saldýrýda üç kiþi öldürüldü.
Olay yerinde yakalanan
katiller ilk ola-rak "vatan
için yaptýk" dediler.
Polisin mecburen yakaladýðý saldýrganlar, yakalanmasalardý faaliyetlerine
devam edeceklerini de
söylediler. Bir süredir laikþeriatçý, cumhurbaþkanlýðý
gibi yapay gündemler
eþliðinde, sýrtý sývazlanan
milliyetçiliðin belli ki bu
son vahþeti olmayacak.
Kýbrýs, Kürt ve Ermeni
sorununda hakim olan ideoloji, düþman çeperini
giderek geniþletiyor. Türk
ve Müslüman olmayan
herkes düþman haline
getiriliyor. Bütün farklýlýklar ayrýmlar yok edilmesi
gereken unsurlar haline
getiriliyor. Kýsa dönem
olaylara bir bakalým.
2006 Þubat'ýnda Rahip
Santora Trabzon'da, 2007
Ocak'ýnda Agos Gazetesi
Genel Yayýn Yönetmeni

Hrant Dink Ýstanbul'da
uðradýklarý saldýrýlarla

cinayetler ortada dururken
birçok siyasi parti, ordu,

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe kampanyasýnýn Ankara’da
yaptýðý basýn açýklamasý
hayatlarýný kaybettiler. Ýki
olayda da yer alan tetikçiler 18 yaþýndan küçük ve
ayný zamanda Trabzonluydular. Bu iki cinayet
arasýnda yer alan sürede
ve sonraki süreçte milliyetçilik tartýþmasý gündeme oturdu. Milliyetçi
saldýrganlýkla iþlenmiþ bu

yargý, bürokrasi, medya
v.b. kurumlar utanmazca
neredeyse katledilenleri
suçladýlar. Olaylar gençlerin milli hassasiyetleri
olarak geçiþtirilmeye ve
milliyetçi motifler iþlenmeye devam edildi. Hrant
Dink'in katili bazý çevreler
tarafýndan, buna polis ve

askerler de dahil milli
kahraman ilan edildi.
14 Nisan Mitingi'nde
atýlan "vatan elden gidiyor,
yeni bir kurtuluþ savaþý
lazým, misyonerler azdý,
burada hepimiz Ermeniyiz
diyenler yok Türkler var"
gibi sloganlar yaratýlmaya
çalýþýlan milliyetçi iklimin
en açýk ifadeleriydi.
Mitingle ayný gün darbeyi
teþhir eden yayýnlar yaptýðý için Nokta Dergisi
basýlmýþtý. Mitingi düzenleyenlerin demokrasi anlayýþlarý buydu.
Farklý olanlarýn açýkça
hedef gösterildiði, darbecilerin korunduðu, katillerin
kahraman ilan edildiði ortamýn son kurbanlarý
Malatya'daki hristiyanlar
oldu. Klasik faþist bir tuzakla katledildiler. Var olan
ideoloji gücünü korudukça
bu cinayetler aydýnlatýlmayacak.
Milliyetçi bu saldýrganlýðýn karþýsýnda sinmemek
ve Hrant Dink cenazesindeki gücümüzü hatýrlayarak katliamlarýn hesabýný
sormak en önemli iþlerimizden biri.

Nokta’ya sahip çýk
Geçen sayýmýzda "Nokta
Dergisi'ne baský demokrasiye saldýrýdýr" demiþtik.
Son geliþmeler gösteriyor
ki demokrasiye sýradan bir
saldýrý ile deðil, meydan
okuma ile karþý karþýyayýz.
Derginin son sayýsý polislerin iþgali eþliðinde
gerçekleþtirildi. Derginin
kapaðý "sözde deðil, özde
demokrasiye kadar aynen
devam" olarak çýktý. Son
sayýdan birkaç gün sonra
ise Nokta dergisi yayýn
hayatýna son verdi.
Derginin sahibi Ayhan
Durgun "baskýlardan ve
iftiralardan bunaldýðý" için
bu kararý verdiðini açýkladý. Derginin sahibini bu
karara götüren nedenleri
kolayca görmek mümkün.
Nokta'nýn; genel kurmayýn basýnla ilgili andýcý,
teðet geçilen iki darbenin

günlükleri ve son olarak
genel kurmayýn dost sivil
toplum kuruluþlarý ile ilgili
bilgileri, haber yapmasý
kapatýlmasýna kadar giden
sürece yol açtý.
Nokta dergisi basit bir
kurumun görmezlikten
gelinecek haberlerini yapmamýþtý. Türkiye'de
dokunulmazlýðý olduðu
düþünülen "ordunu"
haberlerini yaptý. Ordu bu
ülkede hakim ideolojinin
baþat kurumlarýndan biri.
Dört kez darbe yapmýþ ve
demokrasiyi kesintiye
uðratmýþ bu kurum,
günümüzde cumhurbaþkanlýðý seçimlerine
iliþkin toplumda gerginliði
en çok artýran kurum ayný
zamanda.
Ordu bir dizi konuda
gerçekleþtirilmeye çalýþýlan
demokratik adýmlarýn

sürekli karþýsýna çýkarak
gerçek tavrýný ortaya
koyuyor. Ordu bu gücünü
ilan edildiði gibi halktan
almýyor. Silahlý bir güce ve
geniþ ekonomik olanaklara
sahip olmasý gücünün
gerçek nedeni. Elbette
CHP gibi Kemalist partilerin de bu güce pervasýzlýk verdiðini görmek
lazým.
Askeri savcýlýðýn talimatýyla basýlan ve kapatýlmasýna kadar giden
süreçte Nokta Dergisi
küçük bir kesimin dýþýnda
yalnýz býrakýldý. Bütün
medya sus pus olmasýnýn
dýþýnda, yaptýklarý yayýnla
dergiyi karalayýp, genel
kurmaya yaltaklandýlar.
14 Nisan mitingi, Malatya
katliamýnýn arasýnda kaybolup giden Nokta'nýn
kapatýlmasýna ne diye-

Kýzýltepe'de
katillere
beraat
12 yaþýndaki Uður
Kaymaz ve babasýnýn
öldürlüldüðü Kýzýltepe
davasýnda Eskiþehir
Aðýr Ceza Mahkemesi'
yargýlanan polisler
hakkýnda "kendilerin,
savunduklarý" gerekçesi
ile beraat kararý verdi. 3
yýldýr süren davanýn
sonucu bir hukuk faciasý
olarak nitelendirildi.
Davanýn sonucu bir
kez daha yargýnýn kolluk
güçleri ile elele hareket
et-tiðini gösterdi. Dava
süresince adli týp raporlarý dahil binlerce delil
kararýn tersine yönelikken duruþma cevap
hakký bile tanýnmadan
sonuçlandýrýldý.
Kaymaz ailesinin
avukatý karar ile ilgili
olarak hakimin tutumunun suç niteliði
taþýdýðýný ve buna iliþkin
suç duyurusunda bulunacakalarýný belirtti.
DTP'de dava sonucunu "fütursuzca iþlenen
cinayetin yargý tarafýndan ödülendirilmesi"
olarak nitelendirirken,
bugüne kadar faili
meçhul cinayetlerin
aydýnlatýlmadýðýný ve
failleri ortada olan bu
cinayette mahkemelede
beraat kararýnýn çýkmasýnýn kabul edilemez
olduðunu belirterek
olaya karþý tüm
demokrasi güçlerini
tepki vermeye çaðýrdý.

Grönland, her 40
saatte bir, 40
kilometreküp buz
kaybediyor.
Bu, geliþmiþ bir
ülkedeki 3-4
4 milyon
nüfuslu bir kentin,
örneðin Los
Angeles'ýn bir yýllýk
su kullanýmýna eþit

MERAKlitus
... milletvekillerinin,
siyasetten ayrýldýktan
sonra, ömür boyu
almaya devam edecekleri emekli maaþlarýný
hak etmek için en fazla
kaç yýl çalýþmalarý
gerekmektedir?

ceðiz. Tabiî ki ayný zamanda bu iki olayýn derginin
kapatýlmasýnda bir faktör
olduðunu söyleyeceðiz. Ve
susmayacaðýz, Nokta
üzerindeki baskýlarý teþhir
edeceðiz, Nokta ve çalýþanlarýný yalnýz býrakmayacaðýz ta ki Nokta yeniden
yayýnlanana kadar.

Abone olabilirsiniz

0536-3
335 10 19
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Demokrasilerde
cumhurbaþkanýný
halk seçer
Amerika'da baþkanlýk seçimlerine yaklaþýk
1.5 yýl var. Bütün Amerikan kamuoyu kimlerin baþkan adayý olacaðýný, bu adaylarýn
geçmiþini, hatta yaklaþýk olarak geleceðini,
programýný, neleri yapýp nelere engel olacaðýný, dine bakýþýný, saða bakýþýný, sola
bakýþýný, her þeyini didik didik edebilecek
kadar tanýyor. Bütün toplantýlarýný dinliyor,
geleceði hakkýnda verilen ayrýntýlarý izliyor
ve zamaný gelince buna göre bir karar verip
gönlündeki baþkana oy verecek.
Fransa'da cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden
aylar önce adaylar belliydi. Bütün Fransýz
kamuoyu yine bütün adaylarý tanýyor,
gelmiþini geçmiþini biliyor ve programlarýný
deðerlendiriyor.
Türkiye'de de üç-beþ gün sonra cumhurbaþkanlýðý seçimleri var. Bütün Türkiye
kamuoyu merakla kimlerin aday olacaðýný
bekliyor. Aday kim olursa olsun kalan birkaç
gün içinde adayýn niteliklerini, ne yapýp ne
yapmayacaðýný anlama þansýmýz yok. Çünkü
AKP anti demokratik seçim sisteminin kendisine saðladýðý avantajý kullanarak adayýný bir
türlü açýklamýyor.

Halka raðmen halk baþkaný
Demokratik bir rejimde cumhurbaþkanýný,
yani halkýn tamamýný temsil etmesi beklenen
en üst makamý halk seçer. Eðer Türkiye
geliþmiþ demokrasiler arasýnda yer almak
istiyorsa seçim yasasýný deðiþtirip bundan
sonra cumhurbaþkanlarýný halkýn seçmesini
hiç ikirciksiz saðlamalýdýr. Aksi takdirde
hakkýnda hiçbir bilgi sahibi olmadýðýmýz
insanlarý, üstelik biz deðil siyasi parti
üyelerinin seçmesiyle demokrasinin kýyýsýnda
bile dolaþmýþ olmayýz. Cumhurbaþkaný
cumhurdan mal kaçýrýrcasýna seçilmiþ olur.

Parlamento seçecek
Bugünkü koþullarda cumhurbaþkanýný halk
deðil meclis seçecek. Kamplaþma laik cephe
ile hükümet arasýnda yaþanýyor. Laik cephe
hükümete karþý orduyu 'göreve' çaðýrýyor.
Cumhurbaþkaný adayýný askerin belirlemesini
tercih ediyor. En kötü demokrasi bile askeri
diktatörlüklerden daha evla olduðuna göre
bugün parlamentonun seçmesini tercih etmek
zorundayýz. Askerlerin darbe dayatmalarýna
teslim olamayýz.
Demokrat olan ne AKP ne ordu. Her askeri
darbe tehdidinde tereddütsüz, ikirciksiz,
üçüncü bir baþka taraf göstermeden önce
"Darbeye hayýr!" diyeceðiz. Ama bu AKP'nin
yarým yamalak demokrasi anlayýþýný savunacaðýmýz anlamýna gelmez. Önce üstümüze
gelen ilk tehdit savuþturulur. Gelecekte tehdit
oluþturabileceði düþünülen hayali bir tehdit
deðil.

Irkçýlýða, milliyetçiliðe, savaþa,
yoksulluða karþý 1 Mayýs
Geçmiþ yýllara oranla
katýlýmcý sayýsý giderek azalan 1 Mayýs gösterilerinin bu
yýl özel bir önemi var.
Cumhurbaþkanlýðý seçimi
çerçevesinde koparýlan laikmilliyetçi yaygara, Trabzon,
Malatya, Mersin gibi illerde
iþlenen cinayetler ve linç
atmosferi, Hrant Dink'in katli
ve ardýndan yürütülen tartýþmalar, son Malatya katliamý,
milliyetçi cephe-nin örgütlediði 14 Nisan gövde gösterisi ve ardýndan esen milliyetçilerin kendine güven
tazeleme rüzgârý bu 1
Mayýs'ta öne çýkmasý gereken
konular için belirleyici olacak.
14 Nisan mitingini uzun
süreli hazýrlýklardan sonra ve
açýk devlet ve medya
desteðiyle gerçekleþtiren milliyetçi-laik cephe Hrant'ýn
cenazesinin rövanþýný almýþ
gibi görüyor kendini bugün.
14 Nisan'da kürsüden
yapýlan tüm konuþmalar,
sonrasýnda TV tartýþma programlarýnda dile getirilen
tüm sözler, bir yandan
hükümete ve 'þeriata karþý'
darbe çaðrýsý yaparken öte
yandan bizleri, yani savaþ,
ýrkçýlýk, milliyetçilik karþýtlarýný suçluyor, hedef gösteriyor.
Örneðin, azýlý katillerden
MHP'li Mehmet Gül Yeniçað
gazetesindeki köþe yazýsýnda
bizi açýktan hedef gösteriyor
ve tehdit ediyor. Malatya
katliamýnda misyonerlik
faaliyeti yürütenleri suçladýktan ve hakaretler ettikten
sonra þöyle bitiriyor yazýsýný:
" Din deðiþtirmenin, ayný
zamanda, kültür deðiþtirme,
baþkalaþma, milletinden
kopma ve hatta kendi insanýna düþman olma anlamýna
geldiðini bilirsek, kendi
ailesini bile hasým olarak

gören genç insanýmýzýn, nasýl
kandýrýldýðýný dehþetle fark
ederiz. O zaman, olay akþamý
Taksim meydanýna gidip
protesto eden bir grubun,
HEPÝMÝZ HIRÝSTÝYANIZ,
diye baðýrmasýnýn, sadece
Müslüman mahallesinde
salyangoz satmak
olmadýðýný, camileri domuz
eti marketi yapmak istiyenlerin, hepimiz Ermeniyiz'den
sonra, hepimiz Hýristiyanýz
diyerek, yüzde 99'a meydan
okuduðunu görürüz. Birileri
de çýkar, HEPÝMÝZ TÜRKÜZ,
HEPÝMÝZ MÜSLÜMANIZ
der ve azýnlýk muamelesine
maruz kalýr. Ardýndan da
beyaz bere giyenler her yaný
doldurur, bu sefer de korku

30 yýl sonra
1 Mayýs 1977 katliamýnýn üzerinden 30
yýl geçti. Sonu büyük bir katliamþa biten
1977 1 Mayýs’ýna yarým milyona yakýn
insan katýlmýþtý.
70’li yýllarda sol bu denli büyük kalabalýklaýr harekete geçirirken bugün
neden çok daha küçük bir güce sahip?
Bugün bütün soyalistlerin üzerinde
düþünmesi gereken en önemþi sorun
budur. Yoksa son derece küçük güçlerle

basar, ne oluyoruz diye."
Onun gibi düþünen çok. ve
bunlar devlet destekli,
cumhurbaþkanlýðýndan
ödenekli 14 Nisan mitinginde
bizi hedef gösteriyorlar. Bu 1
Mayýs bu nedenle de önemli.
Ülkede yalnýzca milliyetçilerin deðil enternasyonalistlerin de yaþadýðýný, sadece
ýrkçýlarýn deðil ýrkçýlýk karþýtlarýnýn da var olduðunu,
sadece darbecilerin deðil darbeye hayýr diyenlerin de
bulunduðu-nu, Kürt sorununda yalnýzca inkârcý ve
asimilasyoncularýn deðil
halklarýn kardeþliðinin
savunucularýnýn da var ve
çoðunlukta olduðunu göstermek açýsýndan önemli.

yapýlan sayýsýz gösteri ile böbürlenen
bugünkü sol sadece dünü bilmeyen militanlarýný gözünü boyamaktan öteye
gidemez.
Herþeyden önce sol 60’larda ve
70’lerde harekete cevap veren örgütlenmelere sahipti. Bugün ise sol asýl olarak
harekete cevap verememektedir.
Ýkinci olarak ise sol bugün 1989’da
Doðu Bloku’nun çöküþüne cevap verememektedir. Asýl olarak ise çökene
sahip çýkmaktadýr. Oysa çökenin altýndan öylesine bir pislik çýktý ki bugün

Bütün sol geçmekte olduðumuz dönemecin arkasýndan
gelecek saldýrýlarý göðüsleyebilmek için verili duruma
göðüs gerebildiðini göstermek zorunda. Bu 1 Mayýs'ta
"savaþa hayýr" demek için,
"Irkçýlýða DurDe"mek için,
"yoksulluða son vermek",
"küresel ýsýnmayý durdurmak" için alanlarda kalabalýk
olmalýyýz.
Giderek saldýrganlaþan milliyetçiliðe, ýrkçýlýða en iyi
cevabý iþçi sýnýfýnýn uluslararasý dayanýþma gününde
verebiliriz. Bu 1 Mayýs uzun
bir mücadele dalgasýnýn son
noktasý deðil, önümüzdeki
dönem mücadelenin ilk
adýmý olabilir.

hiçkimseyi o pisliði savunan politikalarýn
etrafýnda örgütlemek mümkün deðil.
Üçüncüolarak ise 1970’lerde sol
bugünkü kadar egemen sýnýfýn milliyetçi
politikalarýnýn etkisi altýna girmemiþti.
Bugün solun önemli bir kýsmý çeþitli
biçimlerde ve çeþitli adlarla milliyetçi
politikalarý savunmaktadýr.
14 Nisan’a katýlanlarda “ruh”
arayan bir çizgi, onlarýn yanýnda olmak
gerektiðini savunan bir çizgi eski kýzýl
bayraðýnýn üzerine ay yýldýz yerleþtirmiþtir. Bu sol küçülmeye mahkumdur.
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14 Nisan

Cumhuriyet ve d
14 Nisan kitle örgütlerinde dalgalanma yarattý.
KESK, Tabibler Odasý,
TMMOB gibi örgütlerin
tabanlarýndan "neden
mitinge katýlmadýk" baskýsý
yükselirken bir dizi sol
örgüt ise 14 Nisan'ý doðrudan onaylamasalar dahi
"dikkat edilmesi gereken
bir tepki" olarak yorumladýlar ve aslýnda neden
katýlmadýklarýný sorgulamaya baþladýlar. Çünkü
onlarýn tabanýndan da benzer bir tepki yükseliyor.
Bu tepkilere neden olan
olgulardan birisi gösterinin
bir kýsým basýnýn yansýttýðý
gibi devasa olduðu kanýsý.
Haber Türk ve benzeri
TV kanallarý, bazý gazeteler
ve Deniz Baykal gibiler
gösterinin milyonlar
olduðunu söylüyor. Oysa
mitingde bir-kaç yüz bin
kiþilik bir katýlým vardý.
Ancak buradan bu gösterinin küçük olduðu
sonucu çýkmamalý. 14
Nisan Tandoðan Mitingi
yeterince büyüktü.
Peki, 14 Nisan bir halk
hareketi miydi? Kimileri
bu mitinge halkýn kendiliðinden bir katýlýmla
destek verdiðini düþünüyor. Kuþkusuz 14 Nisan'a
kendi olanaklarýyla
katýlanlar oldu. Otobüsler
tutarak katýlanlar oldu.
Ama bu mitingin ayladýr
örgütlendiðini, örgütlerin
çaðrý yaptýðýný, rektörlerin
çaðrý yaptýðýný, el altýndan
CHP ve diðer partilerle
ordunun çaðrý yaptýðýný,
cumhurbaþkanýnýn çaðrý
yaptýðýný görmemiz
gerekiyor. Tek bir parinin
çaðrýdýðý bir kostümlü
prova deðildi ama tek bir
parti gibi davranan çok
çeþitli kurumun çaðýrdýðý
bir mitingdi. Üstelik
mitinge Ankara dýþýndan
60 bin kiþi katýldý. Türkiye
Ankara'ya "akmadý." Eðer
bu þehir dýþý katýlým
Türkiye'nin Ankara'ya
akmasý olarak bakýlýrsa
Türkiye çok sýk Ankara'ya
akmaktadýr.
14 Nisan'a katýlanlar
halktý ama bu halkýn talebi
neydi?
14 Nisan'a katýlanlar veya
onu "görülmesi gereken
halk hareketi" olarak tesbit
edenler herþeyden önce 14
Nisan'da toplananlarýn
Türkiye'deki çoðunluðu
deðil azýnlýðý temsil ettiðini
unutuyorlar.
Bugün hemen herkes bir
seçim olsa AKP'nin açýk
ara ile bu seçimleri
kazanacaðýný kabul ediyor.

Paniðe kapýlmaya,
korkmaya, tabandan
gelen çeþitli
baskýlara taviz
vermeye
gerek yok

Bu durumda 14 Nisan
halký temsil ediyorsa
mitinge katýlmayanlar ne
oluyor?
Miting demokratik bir
haktýr ve bu hakký kazanmak için ödenen bedel
inanýlmazdýr. 14 Nisan
demokratik bir hakkýn
demokrasi dýþý bir çaðrý
için kullanýlmasýdýr. 14
Nisan Cumhuriyeti savunmak için örgütlendi,
demokrasiyi deðil. 14
Nisancýlar
"Cumhurbaþkanýný halk
seçsin" demediler,
cumhuriyet kazanýmlarýna
dokunmayýn dediler.
Cumhuriyet kazanýmlarý
için gerekirse demokrasiden vaz geçeriz dediler.
Bazýlarý ise kürsü ile
katýlanlar arasýnda bir fark
olduðunu söylüyor. Bu
doðru. Kürsü açýktan
darbe çaðrýsý yaptý. Açýk
açýk ýrkçýlýk yaptý. Açýk
açýk misyonerlik ihbarý
yaptý. Darbe çaðrýsý dillendirildi.
Kürsü açýkçasý tam
anlamý ile gericiydi.
Mitinge katýlanlarýn hepsinin bu gerici tutumu paylaþtýðý söylenemez. Katýlan
büyük kalabalýðýn hepsinin
darbeci ya da ýrkçý ya da
misyonerlik düþmaný
olduðu iddia edilemez
ama diðer taraftan da bu
kalabalýk kürsüden atýlan
bu tür sloganlara, kürsüden yapýlan bu tür konuþmalara karþý tutumsuzdu.
Orada bulunmakla da bu
çaðrýlarý desteklemekteydi.
Alandaki on binlerce
insan yoksulluða öfkeli
miydi? Kuþkusuz evet!
Neo liberal politikalara
karþý mýydý! Elbette.
Ama bütün bu karýþýk
udygularla alana gidenler,
kemalizmde, milliyetçilikte, vataný böldürmeme
duygusunda, þeriata geçit
vermeme konusunda birleþtiler. Laikliði savundular. Üstelik laikliðin elitist,
gerekirse darbeci yorumunda birleþtiler.
Bu birleþme nasýl engellenebilirdi? Bu önemli bir
soru? Mitinge katýlan tek
tek bireyler, katýldýklarý

hadisenin çok büyük
olduðunu hissetmeye
baþladýlar. Bu arada
mitinge katýlmayan ama
basýndan mitingi izleyenler
mitingin çok büyü
olduðunu söylemeye
baþladýlar. Her mitingde
olduðu gibi hýzlý bir haber
trafiði, sonunda mitingfe
katýlýmýn milyonlarý bulduðu havasýný yaydý.
Coþku hýzla pervasýz bir
kendine güven getirdi.
Hayali bir rakam, kürsü
konuþmalarýnda ve miting
içindeki "militan" gruplarda demokrasi düþmanlýðýný netleþtirdi.
Bu yüzden sosyalistler bu
mitinge katýlmayarak bir
þey kaybetmediler. Hatta
katýlmayarak provakasyona neden olunmasýný
engellediler.
O alanda özgürlükçü her
sloganýn, demokrasiyi
savunan her bildirinin,
Emenileri, Kürtleri savunan her konuþmanýn, milliyetçi olmayan her anti
emperyalist yaklaþýmýn
baskýya nuðrayacaðý çok
netti.
Çünkü mitinde büyük bir
sahtekarlýk söz konusuydu. Sahte bir þeriat
kokrusu, yapay bir laik
þeriatçý bölünmesinin karþý
cephesi, uzun süreli bir
örgütlenmeyle bir araya
geldi.
Hrant Dink'in cenazesinden darbe alan milliyetçiler
toparlanma mücadelesi
verdiler. Çok çeþitli taleplerle alana gidenler sonuç
olarak bu odaðýn güçlenmesine hizmet ettiler.
Paniðe kapýlmaya, korkmaya, tabandan gelen
çeþitli baskýlara taviz vermeye gerek yok. 14 Nisan'a
katýlanlarýn büyük çoðunluðu IMF'ye karþý da, küresel ýsýnmaya karþý da,
savaþa karþý da
yürüyüþlere katýlabilecek
belki de defalarca katýlmýþ
insanlardan oluþuyor.
Mesele, 14 Nisan'da sosyalistlerin yer almasý deðil.
Mesele, bu toplumda
ýrkçýlýða, milliyetçiliðe,
IMF ve savaþ politikalarýna
karþý olan büyük bir
çoðunluðun olduðunun
görlmesinde.
Mesele, AKP'nin þeriatçý
deðil, neo liberal bir parti
olduðunun ve milliyetçilerin her seefrinde bu
gerçeðin üstünü örttüðünün görülmesinde.
Kitlesel mücadelelerin
kazanmasý ve milliyetçi
havayý bir kez daha daðýtmasý çok kolay olacak.

Daha önceki Ankara mitinginde ADD korteji, “ordu göreve” çaðrýsýný yapm

Türkiye'de Cumhuriyeti soykýrým
ayýbýyla lekelemeye uðraþanlar tarihte aradýklarýný bulamayýnca,
katledilen aydýnlarýmýzý kullanarak
turuncu darbe provalarýna soyundular. Turuncu demokrasi, ülkemizde,
baþýna Amerikan sefirinin geçip
yürüdüðü cenazelerimizde, yeni
moda küçük-yuvarlak dövizlerin
ardýndan sýrýttý! Sýrýtmasý yüzünde
dondu kaldý!
Amerikan mamülü turuncu
demokrasi, karþýmýza çýkarýlan son
mumdan gemidir.
Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER (14
Nisan mitinginde kürsüden yaptýðý
konuþmadan)

Birgül Ayman bu konuþmasý ile
doðrudan doðruya savaþ karþýtý
hareketi, Savaþa Hayýr
Platformu’nu, Irakta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu’nu, Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu’nu hedef alýyor.
Üstelik Birgül Ayman’ýn deðindiði
yuvarlak turuncu pankartlar þimdilerde feministlerden, Halkevi’ne,
Eðitim Sen’den DÝSK’e kadar her
örgütün elinde.
Daha ilginci Atatürkçü Düþünce
Derneði, ADD’lilerin de Hrant
Dink’in cenazesinden sonra Ýstiklal
Caddesi’nde yapmaya çalýþtýklarý
gösteride de kullanýldý.
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san gösterisinde konuþan bir
asý da Prof Dr. Alpaslan Iþýklý.
þöyle diyor: “Bunlarýn
nýnda Hýristiyan misyonerliði
ý alýp gitmektedir. Ýstanbul'u
da Ortodoks patriðinin bulunbir dukalýða dönüþtürmek
enlerin iþtahlarý iyiden iyiye
mýþtýr.”

Cumhurbaþkanlýðý
adayý Abdullah Gül
Baþbakan Erdoðan
sonunda Cumhurbaþkanlýðý adayýný açýkladý:
Dýþiþleri Bakaný Abdullah
Gül.
Parlamentoda
Cumhurbaþkanlýðý oylamasýnýn yapýlmasýndan
sadece saatler önce yapýlan
bu açýklama ile bilmece
çözüldü ama antidemokratik geliþme
çözülmedi. Dünyanýn her
yerinde bir seçimin adaylarý günler, aylar önce
belirlenirken Türkiye’de
herkes adayý sadece saatler
önce öðrenebildi.
Abdullah Gül’ün
adaylýðýna laik-milliyetçiýrkçý cephe daha sakin bir
tepki gösterdi. Baykal
Tayyip Erdoðan’da olduðu
gibi zýp zýplamadý tam tersine Abdullah Gül’ü tebrik
etti. CHP þimdi cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ilk
turunda üçte iki çoðunluk
olmasý gerektiðini söylüyor
ve bu olmazsa Anayasa
Mahkemesine itiraz edeceðini ifade ediyor.
Þimdi bu konu ertafýnda
yoðun bir tartýþma var:
Üçte iki gerekli mi deðil
mi?
Bütün bu süreç içinde hiç
kimse AKP’nin yeni liberal
çizgisini, emekçi düþmaný
tutumlarýný tartýþmýyor.
Kimse eðitimin paralý hale
gelmesini, saðlýk ocaklarýnýn kapatýlmasýný, ilaç
fiyatlarýnýn týrmanýþýný,
özelleþtirmeleri tartýþmýyor. Tartýþma kýsýr bir “ýlýmlý islam þeriatçý mýdýr, deðil

%62.1
Milliyet gazetesinin
Gül adaylýðýnýn açýklanmasýndan sonra
baþlattýðý ankete
Sosyalist iþçi baskýya
girerken 400 bin kiþi
yanýt vermiþti ve bunlarýn % 61.5’i Gül’ün
cumhurbaþkaný
olmasýný onaylýyordu.
midir” ekseni etrafýnda
sürüyor.
Gerçekte sözde “muhalefet” edenler de IMF politikalarýna sahip çýktýklarý
için yeni liberalizm bir
türlü tartýþma konusu
haline gelmiyor.
Abdullah Gül açýk ki
gerek küresel sermayenin
gerekse de Türkiye sermayesinin favori isimlerinden birisi. Adaylýðýnýn
açýklanmasýndan sonra
sayýsýz sanayi ve ticaret
odasý baþkanýnýn yayýnladýklarý olumlu mesajlar
bunu gösteriyor.
Bu mesajlardan bir tanesi
de Güler Sabancý’dan
geldi. Güler Sabancý þöyle
diyor: “Baþbakan
Erdoðan’ý Türkiye’nin
istikrarý için gösterdiði
olgun ve örnek ve ayný
zamanda demokratik tavrý

nedeniyle kutluyorum.”
TÜSÝAD’da yayýnladýðý
bildiride Gül’ü “uzlaþmacý
karakteri” nedeniyle olumlu buluyor.
Bundan sonra yeniliberal
politikalarda eli çok daha
güçlenmiþ bir iktidar partisine sahibiz. Sonuç olarak
emekçi sýnýflar için
önümüzdeki dönem çok
daha zorlu geçecek. Ama
sorun sol milliyetçilerin ya
da laik-ýrkçý cephenin iddia
etiði gibi Gül’ün müslümanlýðý ya da eþinin
baþýnýn örtülü olmasý deðil,
savaþ yanlýsý ve yeni liberal
olmalarýdýr.
Gül’ün eþinin türbanlý
olmasý ve türbanlý bir
kadýnýn Cumhurbaþkanlýðý
köþküne çýkacak olmasý ise
kiþisel özgürlükler açýsýndan olsa olsa olumluluk
olarak ele alýnmalýdýr.

lan Iþýklý bu sözleri ile geçen
Malatya’da iþlenen cinayeti
tmýþtýr. Iþýklý’nýn yaný sýra
bir dizi “laik” ve sözüm ona
l demokrat, faþistlerle elele
onerleri hedef olarak gösteredir.
Gül, Erdoaðan, Baykal ve Büyükanýt. Büyük olasýlýkla Abdullah Gül’ün Cumhurbaþkaný
seçilmesini konuþuyorlar

GÖRÜÞ
"Yaa, düþman bize
saldýrýyor"
Fatih'in Ýstanbul kuþatmasý sýrasýnda, Bizanslýlar
þehri koruduðuna inandýklarý Meryem Ana heykelini
bir sabah büyük bir merasimle sokaklarda dolaþtýrmaya baþlarlar. Önce bir dolu fýrtýnasý çýkar; hayra
alamet deðil diye düþünürler. Sonra omuzlarda taþýnan heykel kimsenin anlamadýðý bir nedenle yere
düþer, çamura saplanýr. "Meryem Ana bizi terketti,
þehir düþecek" çýðlýðýyla bütün þehri moral bozukluðu sarar.
Bizanslýlar Ortaçað Hýristiyanlarý deðil de, 21. yüzyýl
sosyalistleri olsaydý, "Ne olacak yahu, dolu yaðabilir;
taþýyan heriflerden birinin ayaðý kaymýþtýr, heykel de
düþebilir" diye düþünürlerdi tahminen. "Tahminen"
diyorum, çünkü kendi halimize baktýðýmda emin
olamýyorum.
Savaþta, düþman önemli bir zafer kazandýðýnda veya
yeni bir silah icat edip meydana getirdiðinde askerin
morali bozulabilir. Ama heykel düþtü diye ya da "Yaa,
düþman bize saldýrýyor" diye moral bozulmaz. Veya
bozulmamasý gerekir.
Bizim 14 Nisan mitingi oldu diye niye morallerimiz
bozuluyor? Karþý taraf saldýrýyor diye mi? Miting kalabalýktý diye mi? Ne sanýyorduk peki? Hrant Dink'in
cenazesinden sonra kuzu kuzu oturup bizi seyredeceklerini mi bekliyorduk? Üç beþ kiþiden ibaret olduklarýný mý sanýyorduk? Koca Türkiye devletinin birkaç
yüz bin kiþiyi bir meydana toplayamayacaðýna mý
inanýyorduk?
Genç yoldaþlar için söyleyeyim, bu devlet bize daha
neler yapmaya çalýþacak. Üstelik daha büyük ve güçlü
olduðumuzda, toplumsal muhalefet daha da yükseldiðinde, karþýmýzda iyice azgýn, iyice eli sopalý bir
devlet bulacaðýz. Bizim kazanacak bir dünyamýz
varsa, onlarýn da kaybedecek bir dünyasý var. "Ayy,
kaybettik. Neyse, önemli deðil" demeyeceklerinden
emin olabiliriz.
Bizanslý olmadýðýmýza göre, moral, iç sýkýntýsý gibi
þeyleri bir kenara býrakýp olan bitenleri anlamaya,
yorumlamaya ve savaþa devam etmeye çalýþalým.
Ankara mitingi üç ana bileþenden oluþuyordu.
Birincisi, devlet (askeri okul ve polis okulu talebeleri,
emekli kolluk güçleri vs). Ýkincisi, has milliyetçiler ve
darbeciler (CHP, MHP, ÝP, ADD, Çaðdaþ Bilmemne
Dernekleri, Cumhuriyet okurlarý). Üçüncüsü, Kemalist
devletin "Þeriat geliyor" propagandasýndan etkilenerek yaþam tarzlarýnýn tehlike altýnda olduðuna
inanan, kentli, iyi halli orta sýnýf.
Bunlardan üçüncüsü çok önemli deðil. Bu üçüncüyü
etkileyip yönlendiren ilk ikisi ise "örgütlü Kemalizm"
diyebileceðimiz, "cumhuriyeti" korumak kisvesi altýnda mevcut devleti koruyan ve temsil eden insan kalabalýðý.
Bu kalabalýk ve temsil ettiði devlet yapýsý beþ yýldýr
kendini saldýrý altýnda hissediyor. Ýslamcý gelenekten
gelen bir hükümet; Kürt ve Kýbrýs sorunlarýnda atýlan
adýmlar; Ermeni soykýrýmýnýn ve azýnlýk haklarý sorununun gündeme gelmesi; AB üyeliði doðrultusunda
atýlan adýmlar ve deðiþtirilen yasalar; ordunun
siyasetteki yerinin sorgulanmasý - bütün bunlar
Kemalizmin kutsal ineklerinin tehlike altýnda olduðuna iþaret ediyor.
Dolayýsýyla, kutsal ineklerinin mezbahaya
götürülmekte olduðunu hisseden kemalist devlet
kendini koruyor, saldýrganlaþýyor, karþý saldýrýya
geçiyor.
Kýsacasý, ne þaþacak bir durum var, ne de moral
bozukluðu için bir sebep.
Ýlle moralimizin bozulmasýný istiyorsak, ilkeli bir
tavýrla mitinge katýlmayý reddeden kurumlarýn daha
sonra yeterince saðlam duramamýþ olmalarý,
Kemalizm ile aralarýna yeterince kalýn bir çizgi çekememiþ olmalarý belki biraz sýkýntý verici diye
düþünülebilir. Yani düþmanýn saldýrýsý deðil, kendi
zaafýmýz daha kaygýlandýrýcý. Ama burada da þaþacak
bir þey yok. Sadece daha fazla tartýþmamýz, daha çok
örgütlenmemiz, basýnç altýnda kalýp morali bozulanlara daha fazla destek olmamýz gerek.

Roni Margulies
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okurlardan
Baþka bir dünya için
damarlardaki asil kan deðil
sokaklar için çarpan
kan aranýyor

Aile ne demek ?
Michael Rosen
Aile, çok sayýda karmaþýk biçim ve iliþkiden
meydana gelmiþ olmasýna raðmen neden onu
sadece tek bir kelime ile
ifade ediyoruz?
Eðer Ýþçi Partisi ya da
Muhafazakar Parti'nin
liderliðine aday olursam
lütfen bana aile hakkýnda
anlamsýz da olsa bir
þeyler söylemem gerektiðini hatýrlatýn.
Bana, ailenin neden ve
nasýl her þeyi çözdüðü
konusunda yazýlar gönderin.
Böylece ben de bunlarý
sürekli tekrarlayarak
marjinal seçim bölgelerindeki insanlarýn
benim oy vermeye deðer
birisi olduðumu düþünmelerini saðlayabilir ve
kazanabilirim.
Siyasi partilerin etrafýnda sürü gibi toplanmýþ
PR dalkavuklarý ve
danýþmanlarý, onlara aile
hakkýnda konuþmalar
yapmanýn oy kazandýracaðýný söyleyen anketler
ve kamuoyu araþtýrmalarý yapmýþ gibi
görünüyorlar.
Aslýnda bu bir yalan ve
yalan olmasýnýn nedeni
dil. Dil, dünyayý kategorilere bölmenin asýl
yoludur. Kelimeleri
yaratýklarý, binalarý, ya da
duygularý birbirinden
ayýrmak için kullanýrýz.
Bu sunuflandýrmalarýnýn büyük bir
bölümünün geldiðiniz
kültüre baðlý olduðunu
görmeniz için sadece birden fazla dil konuþuyor
olmanýz yeterli.

'Aile' kelimesini ele
alalým. Bu kelimeyi her
tür aile biçimini tanýmlamak için kullanýyoruz:
Ýngiltere'de kraliyet 'ailesi', Türkiye'de Sabancý
ailesi ya da korkunç bir
yoksulluk içinde yaþayan
milyonlarca aile.
Dolayýsýyla bu kelime
insanlarýn birlikte yaþama biçimindeki önemli
farklýlýklarý ortadan
kaldýrýyor.
Krallar ve film yýldýzlarýnýn yaþadýðý evler
hizmetçilerle dolu.
Dünyadaki insanlarýn
büyük bir bölümünün
kendilerinin yaptýðý iþleri
-temizlik, yemek, çamaþýr
yýkama, çocuklarýn bezini
deðiþtirme, onlarý okula
götürme vs- baþkalarý
onlar için yapýyor.
Zengin ailelerin yaþamlarýný yoksul ailelerin,
zengin çocuklarýnkini
yoksul çocuklarýn yaþamlarý ile karþýlaþtýrýrsanýz
tamamen farklý yaþam
biçimlerine, farklý iliþkilere ve farklý iþlere sahip
olduklarýný göreceksiniz.
Bu iki kesim için gerçekten tek bir yaþam biçiminden söz etmek mümkün deðildir. Fakat her
ikisi için de ayný kelimeyi kullanýyoruz - "aile".
Bunun çeþitli sonuçlarý
var. David Cameron ve
onun gibiler aile
yaþamýndan söz etmeye
baþladýklarýnda, bunu
aristokrat olmayý teþvik
etmek ve süper zenginlerin her þeyi birlikte yapmasýný savunmak için
yapmýyorlar.
Onlar kesinlikle yoksullarýn yaþamlarýnýn

güvence altýna alýnmasý
gerektiðini söylüyorlar.
Fakat böyle söylemelerine raðmen, yoksullarýn
karþý karþýya olduklarý
büyük zorluklarý, bir aile
olarak yaþamak için
gerekli olan koþullarý
kabul etmiyorlar.
Dolayýsýyla, süper zengin bir ailenin bir aile
olarak yaþayabilmesini
saðlamak için aldýðý
yardým görmezden
gelinirken, yoksul bir
ailenin hiçbir yardým
almadan yaptýðý iþler
görülmüyor ya da ona
destek olunmuyor.
Þu anda politikacýlar
ailelerin bir arada yaþamasý gerektiðinden söz
ediyorlar. Milyonlarca
anne baba evlerinden
kilometrelerce uzakta
bulunan iþ yerlerinde
uzun saatler çalýþýyorlar.
Ayrýca, eðer güvenli,
mutlu, temiz, iyi beslenmiþ çocuklar istiyorsanýz
bu da her hafta saatler
süren alýþ veriþ, yýkama,
temizlik vs. anlamýna
gelir.
Eðer hiç yardým almýyorsanýz ya da çok az
yardým alýyorsanýz o
zaman büyük bir stres
altýna girersiniz.
Herkes þunu bilir ki, bu
sürekli tekrar eden ve
genellikle çok sýkýcý olan
iþlerin arasýnda çiftlerin
birbiriyle ilgilenmesi, birbirine sevgi göstermesi
çok zordur. Bunun için
zaman bile bulmazlar.
Ve insanlar kendilerini
izole edilmiþ ve rahatsýz
hissetmeye, uzun saatler
çalýþýyor olmalarýna raðmen bunun görülmediði-

ni ve takdir edilmediðini
düþünmeye baþladýklarýnda, bazen kendilerini
içinde bulduklarý bu
düzene daha fazla devam
etmenin anlamsýz
olduðunu düþünmeye
baþlarlar.
Bazý insanlar, onlarý bu
duruma getirenin sistemin kendisi olduðu gerçeði ile birlikte yaþamak
yerine, kaçýnýlmaz olarak
birbirlerini suçlarlar.
Ve tüm bunlarýn üzerine birileri çýkar televizyonlarda size aile olarak
bir arada yaþamanýz
gerektiðinden söz eder.
Þöyle demezler, "Ben
iktidara geldiðimde
çocuðunuz okula baþlayýncaya kadar onun
bakýmýný sürdürmeniz
için ücretsiz profesyonel
yardým almanýzý saðlayacaðým." Ya da þöyle
demezler, "Her okulda
okul sonrasý etkinlikler
için ücretsiz klüpler açacaðým."
Demezler, çünkü bunlarýn bir maliyeti vardýr
ve bunlarý yapmak sistemin bütün önceliklerini
deðiþtirmek anlamýna
gelir.
Bu, baþka insanlarýn
ülkesini iþgal etmekten,
yeni ve iþe yaramaz nükleer silahlar yapmaktan
ve dünyayý istedikleri
gibi þekillendirmeleri için
milyarderleri desteklemekten vazgeçmek
anlamýna gelir.
Hep beraber nasýl daha
iyi yaþayabileceðimizi,
hangi yaþam biçiminin
bizim için daha uygun
olduðunu düþünmeye
baþlamak zorundayýz.

Darbeciler, 301.ler, kimliðiyle övünenler, kendisinden baþka kimseye tahammülü olmayanlar eminiz
yüreðinize serin sular serpilmiþ, tatmin olmuþsunuzdur.
Hrant Dink' ten sonra üç kiþiyi daha vahþice katlettiniz. Yüz binlerce kiþinin yüreðini yeniden acýtmayý
baþardýnýz. Ama bir þeyi unuttunuz caný acýyan bizler
sizin dilinizden konuþmayacaðýz. Hiçbir zaman yapamadýðýnýz ve asla yapamayacaðýnýz bir þeyle karþýnýza
dikildik ve hep ayakta kalacaðýz; korkmadan sokaða
çýkarak! Sizler ýrkçýlýðýn ekmeðine yað süren milliyetçiliðin devletlerin yapý taþý olduðunu söyleyedurun, yaptýðýnýzla gurur duyun ama ne yazýk ki bir
avuçsunuz. Baþka bir dünyanýn hayalini kuran
bizlerse sokaklarýz, herkesiz, biz dünyayýz ve sadece
kendi çýkarlarýmýzý düþünmüyoruz.
Biz küresel ýsýnmanýn insanlýða ve bütün canlýlara
getireceði felaketleri düþünüyoruz, biz herkesin temel
hakký olan saðlýk hakkýmýzý kazanmaya çalýþýyoruz,
biz hiç kimsenin baþkasýna düþman olmadýðý bir
dünya istiyoruz!
Ýsteklerimiz sadece tek bir kapýdan geçiyor ve o kapý
nefretten, kandan deðil, her þeyin farkýnda olan ve
neye hayýr dediðini netçe bilen, sesini korkmadan
yükseltebilen sokaklardan geçiyor!
Yýllarca her millete anlatýlan damarlardaki asil kan
amaçsýzca akarken, biz de bu sýrada dünyayý yeniden
inþa etmekle meþgul olacaðýz. Ama bu dünyada ne
sizin kokuþmuþ antidemokratik zihniyetiniz, ne kan
emici politikalarýnýz, ne de katillere yer yok. Sadece
cinsel, etnik, dinsel kimlikleri farklý olduðu için insanlarýn ellerinden yaþam hakkýný cüret edip alan sizler
ister kulak verin, ister yok olmaya mahkum insanlýk
dýþý politikalarýnýza devam edin, iþiniz zor olacak.
Çünkü her zaman karþýnýzda dur demek için var olacaðýz!
Küresel ýsýnmaya, saðlýkta özelleþtirmeye, homofobiye ve transfobiye, savaþ çýðrtkanlýðý yapanlara,
sizlere karþý sesimizi yükseltiyoruz çünkü baþka bir
dünyanýn mümkün olduðunu biliyoruz!
Ýremnur AKSU

Gay kahvesine yasak
Türkiye'de resmi olarak 900 bine yakýn kahve
bulunuyor ve bunlarýn çoðu ruhsatsýz ve tüm gerekli
koþullardan yoksun biçimde faaliyet gösteriyor.
Bursa'da geçtiðimiz hafta Gökkuþaðý Derneði'nin
açtýðý ve açýlan ilk 'eþcinsel kahvesi' olan kahve
belediye tarafýndan '' yangýn önlemlerinin gereksizliði'' mazeret gösterilerek kapatýldý. Bu hassasiyetin
acaba mahalle aralarýndaki o harabe insani koþullardan yoksun olan diðer kahvelere de gösteriliyor mu?
Tepedekiler cinsel özgürlüðe iki gün tahammül edebildiler. Konu ile ilgili dernek baþkaný Öykü
Evren,"Silikonlarýmýzýn patlayýp yangýn tüplerinin
yetersiz olmasýndan mý korkuyorlar. Konuyu
AÝHM'ye götüreceðim." Açýklamasý yaptý.

Eðitim-S
Sen’in
1 Nisan basýn açýklamasý
Eðitim-Sen 25 nisanda yapacaðý ekders genelgesiyle
ilgili sevk eyleminden önce þubelerinin bulunduðu
yerlerde basýn açýklamasý ve oturma eylemi yaptý.
kadýköy iskele meydanýna gelen 30 kadar eðitmsenli
daha önce buraya gelp meydaný iþgal eden kanaltürk
ün yaptýðý eylem dolayýsýyla biraz daha ilerideki diðer
iskele meydanýna doðru yöneldi. Basýn açýklamasýndan sonra oturmak için tekrar geriye dönülüp ilk
eylem alanýna gelen eðitimsenliler burada sadece 5
dakika oturabildikten sonra daðýldý.
Bu eylem, Eðitim-Sen’in bu tarz eylemlerinin ne
kadar can sýkýcý ve yorucu olduðunu bir kez daha
göstermiþtir. 25 nisanda yapýlacak olan sevk eyleminin öncesinde böyle gereksiz bir eylem yaparak iþyerlerinde sevk eylemini örgütlemeye çalýþan öðretmenler açýsýndan moral bozucu bir etki yaratmýþtýr..
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Cengiz Alðan

Fransa cumhurbaþkanlýðý seçimleri

Solda kaçan fýrsat
Fransa’da cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin
ilk turu tamamlandý. Irkçý
politikalara sahip çýkan Ýç
Ýþleri Bakaný Sarkozy beklendiði gibi birinci turdan
galip ayrýldý. Oylarýn
yüzde 31’ini alan Sarkozy
karþýsýnda Sosyalist Parti
adayý Royal yüzde 25.8
aldý.
Sosyalist Parti adayý
Sarkozy ve faþist Le
pen’in ýrkçý-milliyetçi
basýncý karþýsýnda sýk sýk
saða kaydý. Göçmen iþçiler konusunda milliyetçi
açýklamalar yaptý. Fakat
Sosyalist Parti’nin solunun bölünmüþlüðü
nedeni ile gene de seçmenlere tek seçenek
olarak göründü.
Faþist Le Pen geçen
Baþkanlýk seçimlerine
göre oy kaybýna uðrardý
ve yüzde 10.5 oranýnda
oy aldý.
Sosyalist Parti’nin solunda ise 5 aday çýktý.
Yeþil Parti adayý ile birlikte Sosyalist Parti’nin solunda 6 aday vardý. Bu 6
adayýn toplam oylarý 10.5
ediyor.
Yani, Sosyalist Parti’nin
solunda ki adaylar faþist
Le Pen kadar oy aldýlar
ve üstelik bunu daðýnýk
olarak gerçekleþtirdiler.
Birleþik bir sol aday
Sosyalist Parti’ye oy
verenlerin de epey bir

kýsýmýný kendisine çekebilir ve faþist adayý
geçtiði gibi belki de birinci tur seçimlerin
Sarkozy’den sonra ikinci
galibi olarak ikinci tura
kalabilirdi.
Seçimlere katýlan biri
yeþil 6 sol aday içinde
troçkist Devrimci
Komünistler Birliði (LCR)
adayý Besencenot yüzde
4.1 ile en çok oyu aldý.
LCR-Besencenot antikapitalist bir temelde
sürdürdükleir kampanya
ile genç seçmenler arasýn-

da çok yüksek bir oy
oranýna ulaþtýlar. Ayný
þekilde geçen sene ayaklanan göçmen gençler
arasýnda da Besencenot
çok yüksek oy aldý.
Eskiden Fransanýn en
büyük siyasi partisi olan
Fransýz Komünist
Partisi’nin ayný zamanda
Genel Sekreteri olan
Buffet ise sadece yüzde
1.9 oranýnda oy aldý. Bu
sonuçla stalinizmin yenilgisi bir kere daha onaylanmýþ oldu. Geçen
seçimlerde oldukça yük-

sek oy almýþ olan diðer
troçkist aday Laguiller’de
bu kez oldukça
baþarýsýzdý. Yüzde 1.3
oranýnda oy alabilen
Laguiller Ýþçi Mücadelesi
adlý örgütünün antikapitalist hareket ve göçmenlerin mücadelesi karþýsýnda gösterdiði tutukluðun
sonucunu yaþadý.
Antikapitalist hareketi
küçümseyen LO (Ýþçi
Mücadelesi) geçen seçimlerde aldýðý oyun yarýsýndan fazlasýný kaybetti.
Seçimlere antikapitalist
hareketin dinamiklerini
kullanarak giren ve
hareketin önde gelen
isimlerinden çiftçi Jose
Boýve’de beklediði sonuca
ulaþamadý. Yüzde 1.3
oranýnda oy aldý.
Yeþil Parti adayý ise çok
büyük oranda oy kaybetti
ve amcak yüzde 1.6
oranýnda oy aldý.
Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerine birleþik bir
adayla girememiþ olan sol
çok önemli bir fýrsatý
kaçýrdý. Ancak, cumhurbaþkanlýðý seçimleri
Fransa’da yüzde 10’un
üzerinde bir sol
olduðunu bir kere daha
kanýtladý.
Türkiye’de ve diðer
ülkelerde sol bu seçim
sonuçlarýný iyi deðerlendirmek zorunda.
Ýkinci tur 6 Mayýs’da.

Mýsýr’da baský ve direniþ
Hossam el-Hamalawy
Mýsýr polisinin uyguladýðý iþkence metodlarýný
gösteren video kayýtlarý
ortaya çýktý.
Mýsýr’da giderek büyüyen
muhalefet hareketi
Müslüman kardeþleri,
sosyalistleri, sendikacýlarý
birleþtiriyor. Buna karþý ise
ABD’nin bölgedeki en iyi
müttefiklerinden Hüsnü
Mübarek daha da saldýrganlaþýyor.
Yüzlerce Müslüman
karedþeler örgütü üyesi ve
demokrasi aktivistine
sokaklarda saldýrýlýyor,
tutuklanýyor ve toplama
kamplarýna dolduruluyor.
Ancak geçenlerde bir
grup demokrasi aktivisti
polis karakollarýndaki
iþkenceyi açýða çýkardýlar.
Yayýnlanan videoda
polisler bir trafik suçundan
gözaltýona aldýklarýbir
adama cinsel olarak
tecavüz ediyorlar. Çekimi
polilerin kendileri yapmýþlar ve tecavüz ettikleri
minibüs þöförünün
arkadaþlarýna göndermiþler. B u olay üzerine
þimdi yüzlerce kiþi benzer

iddialarla ve kanýtlarla
ortaya çýkýyor.
Geçen hafta savcý
Müslüman Kardeþler
örgütünden ünlü gazeteci
Abdel Moneim
Mahmoud’u kendisine
yapýlan iþkenceyi açýklayarak Mýsýr devletini zor
durumda býrakmaktan göz
altýna aldý. Mahmoud bu
açýklamayý ay baþýnda
toplanan Kahire
Konferansý’nda gerçekleþtirmiþti.
Mýsýr’da iþkence iddiasý
ile ortaya çýkanlarý
Uluslararasý Af Örgütü’nün raporlarý da doðruluyor. Uluslararasý Af
Örgütü’ne göre Mýsýr hapihanelerinde 18 bin kiþi
mahkemeye çýkamadan
tutuklu olarak bulunuyor
ve bunlara ðýr iþkence
altýnda.
Uluslararasý Af Örgütü
iþkencenin Mýsýr’da çok
yaygýn olduðunu söylüyor.
Bu tür açýklamalar kendisini demokratikleþmekte
olarak göstermeye çalýþan
Hüsnü Mübarek’i zor
durumda býrakýyor. ABD
Baþkaný Bush mübarek rejimini “Ortadoðu’nun

demokrasisi” olarak tanýmlamýþtý.
Bu arada, geçen hafta
polis Kuzey Mýsýr’daki
Nag Hammadi sendika
haklarý için mücadele eden
bir sivil toplum örgütünü
bastý. Bir hafta önce ise
ayný örgütün Mahalla
kentindeki bürolarý da
basýlmýþtý.
Bu baskýnlar rejimin iþçi
sýnýfý karþýsýndaki tutumunu deðiþtirdiðini gösteriyor.
Daha önce rejim greve
çýkan iþçilerle, grevin yayýlmasýndan korkarak uzlaþmayý tercih etmekteydi.
Mýsýr’da baðýmsýz
sendikalar yok. Sendikalar
federasyonu (GTFTU)
yöneticileri polise ve gizli
servislere baðlý olarak
faaliyet sürdürüyor. Çok
az sayýdaki baðýmsýz
yönetici ise kýsa zamanda
yenilenen hileli seçimlerle
devriliyor.
Mýsýr’da grev yapmak
2003’de çýkan bir yasayla
yasak. Yasa “daha fazla
yabancý yatýrým çekmek”
amacýyla çýkarýldý.
Bürolarýn basýldýðý
kentlerdeki iþçiler GFTU
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yöneticilerinin deðiþmesini
istiyorlar.
Yaklaþýk 9 bin iþçi
GFTU’dan istifa etti ve
þimdi yeni bir sendika
planlarý yapýyorlar. Bu,
1957’de kurulan GFTU’ya
karþý ilk baðýmsýz sendika
kurma denemesi olabilir.
Baðýmsýz sendika kurma
çabasý içinde olan
aktivistler çok aðýr baský
altýnda.
500 iþçinin çalýþtýðý
Fayounm þeker fabrikasý
baskýya uðrayan
iþyelerinden birisi. Geçen
sene haziran ayýnda bu iþyerinde 2 günlük baþarýlý bir
grev yapýlmýþtý.
Ancak, bu iþyerinde grevi
yönlendiren ve daha sonra
sendika temsilciliklerine
seçilen iþçiler geçen hafta
iþten atýldýlar.
Patronlar giderek daha
saldýrganlaþýyorlar. Çünkü
hükümetin her koþulda
kendilerini destekleyeceðini biliyorlar.
Mübarek rejimi iþçileri
artýk seslerini yüksetmeye
hazýrlandýðýnýn farkýnda ve
bu nedenle iþçi hareketine
karþý daha acýmasýz bir
saldýrý içinde.

BENCE
BAÞKA BÝR DÜNYADA
... çocuk bayramlarýyla ulusallýk ve egemenlik arasýnda
zoraki bir baðlantý kurulmaya çalýþýlmayacak. Bir çocuk için
bayram nedir? Yeni pabuçlar, bayramlýk giysiler, bayram
harçlýklarý, þekerler, armaðanlar, lunaparklar, gezmeler,
balonlar... Hele bir de bir bayram özellikle çocuklara adanmýþsa bunlarýn kat kat fazla olmasýný bekler herhalde bir
çocuk.
Bizdeki çocuk bayramýnýn adý ise, bir çocuk için bayram
günü hiç bir þey ifade etmeyecek olan 'ulusal' ve 'egemenlik' kelimeleriyle 'süslenmiþ'. "Çocuklar Atatürk bu bayramý
size armaðan etti. Hadi þimdi hep birlikte kutlayacaðýz",
diyerek sabahýn köründe okul bahçelerine ve stadyumlara
doldurulan binlerce çocuða, sabahtan akþama kadar
güneþin alnýnda, ne olduðunu anlamadýklarý, Ýstiklal Savaþý
gazisi, þehit, asker, polis vb üniformalar içinde, askeri bir
disiplin altýnda, tuhaf danslar yaptýrýlarak, 'kendi' bayramlarý kutlattýrýlýyor.
Ellerinde balonlar, pamuk helvalar, kaðýt helvalarla,
yepyeni giysilerini kuþanýp akranlarýyla oynamaya gitmek
isteyen çocuklara bu eziyet neden yapýlýyor? Neden on binlerce çocuk, aylar öncesinden baþlayarak hiç bilmedikleri
tuhaf halk danslarýný öðrenmeye zorlanýyor? Bayramla-rýndan bir gün önce okuldaki öðretmenleri törenlere katýlýmýn
zorunlu olduðunu, yoklama yapýlacaðýný, gelmeyenlerin
ceza alacaðýný söyleyip neden çocuklarý tehdit ediyor?
Çünkü resmi ideolojinin 'ulusal egemenlik' söylemi daha
baþtan çocuklarýn kafasýna kakýlmaya çalýþýlýyor.
Her yýl yapýlan 23 Nisan törenlerinde onlarca çocuk
stadyumlarda açlýktan, yorgunluktan, sýcaktan baygýnlýk
geçiriyor. Aylarca süren tören hazýrlýk çalýþmalarýnýn sonucunda küçücük çocuklar kürsüye çýkarýlýp, içinde vatan, millet, asil kan, savaþ, zafer, Türk'ün gücü, vb kelimelerle dolu
propaganda 'þiirleri' okutuluyor.
En sonunda da küçük bir çocuk, medyanýn yoðun ilgisi,
spot ýþýklarý, kameralar, mikrofonlarýn saldýrýsý altýnda, bir
günlüðüne baþbakanlýk koltuðuna oturtuluyor ve ülkenin
geleceði hakkýnda sözler etmesi bekleniyor. Çocuk bayramýnda olacak iþler mi bunlar?
Bence baþka bir dünyada çocuklar toplumun bütününün
korumasý altýnda olacaðý için bu tür törenlerde devlet zoruyla iþkence yapýlmasýna izin vermeyeceðiz.

sosyalist iþçi ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup üretimi ve daðýtýmý kontrol etmesiyle
mümkündür.
Reform deðil, devrim
-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 ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mü-cadele 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 emperyalizme 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 kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en militan,
en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmeli-dir. Böylesi bir parti iþçi sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere reformizmin iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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Medikomu
vermiyorum!
Medikomu vermiyorum nedir?
Küresel eylem grubunun (KEG) yürüttüðü bir kampanya. KEG birçok konuda
mhalif olan aktivistin içinde bulunduðu bir kampanya birliði. GSS, nükleer enerji, küresel ýsýnma, G8 karþýtý gibi bir çok kampanya yapan KEG henüz oluþum
aþamasýnda ama çok sayýda genç aktivistinbir araya geldiði bir oluþum.
Medikonu vermiyorum’da KEG’in IMF saldýrýlarýna karþý baþka bir dünyaya
giderken yaptýðý kampanyalarýndan biri. Ýþi öðrenci arkadþlar yürütüyor.
Toplantý ve sokak standlarý açýlýyor. Büyütmek ve kazanmak için destek olmak
lazým.

Sigortalýyým ben de
etkilenecek miyim?
Evet! Mevcut durumda bir sosyal güvenlik kurumuna
baðlý olanlar da etkilecek. Eskisi gibi sigorta saðlýk
güvencesi anlamýna gelmeyecek. Tedavinin her aþamasýnda para ödenecek. Ayrýca sigortanýz her hastalýðý,
her tedaviyi ve ilacý karþýlamýyor olacak buda primleriniz
yatýyor olsa bile para ile tedavi olacaðýnýz anlamýna
geliyor.

Neden yapsýnlar - kim ister?

Medikolar kapanýyor mu?
Bütün öðrencilere imkanlar ölçüsünde saðlýk hizmeti
veren ve ilaçlarýmýzý tedarik ettðimiz medikolar kapanýyor. Aile hekimliði uygulamaso ve genel saðlýk sigortasý
yasasý ile beraber bir paket sistem getiriliyor. Aile
hekimliði uygulamasý ile berbabe, medikolar kapanýyor
ve yerine aile saðlýðý merkezleri kuruluyor.

Yasaya bir göz atarak baþlayalým. Eðer özel saðlýk sigortasý yaptýrýrsanýz ona ödediðiniz primlerin bir kýsmýný
GSS’ye ödeyeceðiniz primlerden düþebiliyorsunuz.
Asgari ücretin 1/3’ünü bile kazanandan prim alan sistem
özel saðlýk sigortasý ödeyene kolaylýl saðlýyor. Nu yasayý
IMF ve Dünya bankasý çok istiyor. Kýsaca amaç saðlýk
alanýný özel sektöre açmak. Bu nedenle de özel sektöre
yinlendiren bu sistemi istiyorlar.

Aile hekimliði
güzel deðil mi?

Bu uygulama durdurulabilir mi?

Amerikan filmlerinde evet. Bu uygulamada yaklaþýk
4000 kiþiye bir aile hekiminin bakmasý öngörülüyor. Aile
hekimleri söylendiði gibi ne aileyi tanýyabilecek ne de
ailenin evine gidebilecek vakte sahip olacak. Üstelik
ilaçlara, sevklere ve tahlillere kotalar getirilerek saðlýk
hizmetinin kalitesi düþürülecek. Doktorlar hasta baþýna
para alacaklarý için “rekabet” içine girecekler. Bu þartlar
altýnda çalýþan doktorlarýn aileleri ziyareti bir yana, iþler
bir saðlýk hizmetleri sunmalarý bile hayal.

Medikolar yetersiz deðil mi?
Çoðu zaman evet ancak mevcut durumda binlerce öðrenci için tek saðlýk güvencesi ve ulaþýlabilir tek saðlýk
hizmetinin alýnabildiði yer. Medikolar YÖK yasasýna göre
kurulan birimler. Ödediðimiz harçlar ile hizemt almamýz
öngörülürken þu anda aksaklýklarý düzeltmek ye-rine
önce hazineden gelen yardým kesildi þimdi de medikolarý
kapatýyorlar.

Yeni sisteme ücretsiz
diyorlar?
Evet öyle diyorlar ama ne yazýk ki yasa öyle demiyor. Her
ayakta muayene ve diþ hekimi muayenesi paralý oluyor.
Ýlaçlardan, tedav, gereçlerinden para alýnacak ve buna
“katký payý” denecek. Üstelik katký paylarýný ödemeden
tedavi olmak “yasak”.

Buna inanýyor musunuz?
Herkes
sigortalý
olacak mý ?
Hayýr! Yasaya göre
herkes saðlýk sigortlý
olmak zorunda. Herkes
prim vermek sorunda
prim vermeyenlere
muayene ve tedavi yok.
Prim ödeyemeyen binlerce aile de dopal oalrka sistemin dýþýnda kalacak ve saðlýk hizmeti
alamayacak.

Elbette! Çok yakýn bir tarih 1 Mart 2003’te bu ülkedeki
herkes savaþ karþýtý olduðu için bir araya gelerek Irak’a
asker gönderilmesini engelledirler. Fransa’da öðrenciler
iþ yasasýna karþý büyük bir hareket inþa ederek,
Yunanistan’da da öðrenciler eðitimi özelleþtiren bir
yasayý durdurdular. Bize raðmen, bizim haklarýmýzý elimizden almamaýlar, alamazlar. Üstelik bu yasayý durdurmak sadece mümkün deðil bir zorunluluk.

Ne yapabiliriz ki?
Bu uygulama ve yasayý durdurabiliriz henüz geç deðil.
Aile hekimliði henzü pilot uygulamada ve buralarda bile
çökmek üzere ayrýca GSS yasasý 2008 yýlýna ertelendi.
Bu süre içerisinde olabilidðince çok öðrenci harekete
geçebilirsek sesimizi duyurma ve kazanma þansýmýz
kesinleþecektir. Üstelik yasaya karþý olan meslek örgütleri ve sendikalar ile birleþerek dünya da örnekleri
yaþanmýþ büyük bir hareket inþa edebiliriz.

Parasýzlýktan ölmeyeceðim
Medikomu vermeyeceðim

12 Mayýs’da Ankara’da
miting ve konser
Toros Sokak saat: 12.00

Tedavi
kampý ve
sosyalizm
Bir kadýn kameraya
bakarak, üyesi olduðu
partinin eþcinsellere
bakýþýný partisinin görüþü
olduðunu vurgulayarak
þunlarý söylüyor:
"Biz eþcinselliði fiziki
ve psikolojik olarak
rahatsýz ve tedaviye
ihtiyaçlarý olan insanlar
olarak görüyoruz.
Bilimsel olarak da bu
böyle. Onlarý bu durumunu bu þekilde kabul
ederek parti programýmýza almak kanserli bir hücreyi orada tutmak demektir. Önemli
olan teþhis ve tedavi
etmektir. Sonuçta tedavi
olanaðýnýn en uygun þekilde yapýldýðý yer de
bugün Küba'dýr. (...)
Bizim iþçi sýnýfý gibi çok
daha yoðun gündemlerimiz var, iþçi sýnýfý
mücadelesi. O kapitalizmin emperyalizmin
getirdiði ahlaki çöküntülerden bir tanesi. Ve
daha önemli sorunlar
varken - bu da iþçi
sýnýfýnýn kurtuluþu ile
çözülebilecek gerçek
anlamda bir sorun. O
yüzden öncelik hedefimizi oraya yönlendiriyoruz, iþçi sýnýfý mücadelesine."*
Ýþçi sýnýfýnýn içinde
eþcinseller yok! Ýþçi
dediðin kaslý erkektir
zaten, ne kadýný, eþcinseli?! Hele hele transeksüel ve travesti mi, asla!
Transeksüel, travesti,
biseksüel ve eþcinseller
varlar. Ýþçi sýnýfýnýn da,
yaþamýn her türlü alanýnda da varlar. Ezilenlerin
kopmaz bir parçasý
olarak varlar hem de. Her
gün tam da o "kapitalistemperyalist" sistem
tara-fýndan aþaðýlandýklarý, þiddete maruz
kaldýklarý, öldürüldükleri
halde vardýlar, varlar,
varolacaklar.
Baský ve zorbalýðý
sosyalizm ile ayný kefeye
koyan anlayýþlara inat,
"iþçi sýnýfýný" gündemine
aldýðýný söyleyerek iþçi
sýnýfýný bölenlere inat,
ezilenlerin yanýnda ve
iþçi sýnýfýnýn birliði için
mücadele eden sosyalistler "baþka bir dünya"
için mücadeleye devam
ediyor.
Ersin TEK
(*) "Devrim Beni
Aramadý",Karahaber
yapýmý bir belgeselden.

