
Nükleer
yasa
çöplüðe
Meclis son hýzla nükleer
santral kurmayý olanaklý
kýlan yasayý kabul etti.
Kimsenin beklemediði bir
anda nükleer santrallere
karþý ses çýkartan,
mücadele eden, kampanya
yapan inisiyatiflerin anlat-
týklarýný ciddiye almadan
yangýndan mal kaçýrýr gibi
yasa çýkartmasý meclisin
nasýl bir yapýya sahip
olduðunu da gösteriyor.
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Bir  ilk
adým
Roni  Margulies

Bu sefer baðýmsýz aday(lar)
çýkarmayý becersek de, bunu
geniþ kitleleri heyecan-
landýran, umut veren, yeni bir
hava yaratan bir þekilde yap-
mak, iki ay içinde mümkün
olmayacak. Ama becersek
de, beceremesek de, bunu
bir ilk adým olarak düþünmek
gerek. Yapýlan toplantýlarý,
görüþmeleri, tartýþmalarý,
yazýlan metinleri daha uzun
vadeli bir sürecin baþlangýcý
olarak deðerlendirmek
gerek.
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YYeenniilliibbeerraalllleerree,,
ddaarrbbeecciilleerree,,
mmiilllliiyyeettççiilleerree

OY YOK
Partileri  seçim  heyecaný  sarmýþ  durumda.

Þimdi  bütün  burjuva  partileri  oy  istemeye
baþlayacak.  Utanmadan  halkýn  karþýsýna
geçip,  kendilerine  oy  isteyecekler.

Kim  bu  oy  isteyecek  partiler?  AKP.  CHP.  DYP.
ANAVATAN.  MHP.  Genç  Parti.

Bu  partilerin  bir  kesimi  çok  açýkça  ýrkçýlýk
yaptýlar.

AKP  beþ  yýldýr  uyguladýðý  IMF  politikalarýyla
yoksulluðun  bir  numaralý  sorumlusu.

CHP  ýrkçýlýk  yapýyor.  Darbeden  medet  umuy-
or.  Milliyetçilik  yarýþýnda  en  önde.  Solla,  solun
deðerleriyle  hiçbir  ilgisi  yok.

Bizden  oy  isteyecek  partilerin  yarýsý  ýrkçý  ve
darbeci.  Savaþý  destekliyor.  hepsi  liberal.
Yoksulluða  hiçbir  çözümleri  yok.

Hepsi  Bush’un  uþaðý.  Savaþa  karþý  olmak
hepsinin  aðzýnda  sýradan  bir  sakýz  gibi  çiðne-
nen  bir  deðer.

Savaþa  karþý  olan,  IMF  politikalrýna  karþý
olan,  ýrkçýlýða  ve  milliyetçiliðe  karþý  olan,  darb-
eye  karþý  olanlar  hiçbir  burjuva  partisine  oy
vermeyecek.  yeniliberallere,  milliyetçilere,  dar-
becilere  oy  yok!

Küresel  Eylem  Grubu  G8 zirvesini  protesto  ediyor

SSaavvaaþþaa,,  nnüükklleeeerr  eenneerrjjiiyyee,,
kküürreesseell  ýýssýýnnmmaayyaa,,
yyookkssuulllluuððaa  kkaarrþþýý

Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul’da, 2 Haziran’da sokaklarda
ayrýntýlý bilgi: 0532 - 542 56 40

YENÝ  SAYI
ÇIKTI
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Baðýmsýz
adaylar
forumu

Cuma akþamý
Kadýköy'de Baðýmsýz
Aday forumu yapýldý.
Gerek örgütler gerek
sendikalarýn katýlýmý
açýsýndan epey katýlýmlý
bir forum gerçekleþti.
Tartýþma ve önerinin bol
olduðu bu forum, bir
yaný ile umur verici
görünürken bir yandan
da yapýlmaya çalýþýla iþe
ne kadar uzak olduðu-
muzu gösteriyordu.
Forumda konuþmacýlar
ellerinde seçim
sürecinde uygulanmasý
gereken programlar,
oluþturulmasý gereken
komiteler ve bu komitel-
erde bulunacak isimler
hatta aday isimleri ile
konuþma kürsüsüne
çýktý. Diðer tarafta da
çýkan birkaç genç sayýla-
bilecek kiþi ise, isimlere
ve programlara takýl-
madan nasýl daha geniþ
kalabalýklarý bu fikir
etrafýna toplayabile-
ceðimizi düþünelim,
kendi dýþýmýza taþmaya
çalýþalým dedi. 

Düþündürücü olan,
baðýmsýz ortak aday
kampanyasý ile yaratýlan
kutuplaþmada arada
kalan, þimdiye kadar
yapýlan saldýrgan ve
insani çýkarlarýmýzý
gözetmekten uzak poli-
tikalardan býkmýþ insan-
lara üçüncü bir alternatif
olmaya çalýþýrken hala
kaçmaya çalýþýlan o eski
zihniyetten nasýl da ko-
pamýyor olunduðu idi. 

Toplantý sonunda
baðýmsýz ortak aday
kampanyasýna destek
olmasý ve sürece dahil
olmalarý üzere parti
,sendika ve aydýnlar
üzerinde baský yarat-
mayaçalýþacak bir
komite kuruldu. Tüm
bunlarla elimizde kalan
kýsa zamanda örgütle-
nilmeye çalýþýlan kampa-
nya þimdiye kadar bir
araya gelmeye zorlanan
örgütlenmeleri ayný fikre
yaklaþtýrmasý açýsýndan
iyi niyetli bir giriþim.
Ancak kazanýma gitm-
eye çalýþýrken sokaktan
ve bu alternatifi
bekleyen kitleye uzak iþ
yapmaya çalýþmasý ile
bu kadar kýsa zamanda
ulaþmaya çalýþtýðý kitle
yani sokak ile buluþmasý
pek mümkün görün-
müyor. 

Oysa uzun soluklu, ka-
zanýma daha yakýn ola-
bilecek ve sokak ile bir-
likte yapýlacak bir kam-
panya hem kitlelerle biz-
leri buluþturacak hem de
sokaðýn bize tekrar inan-
masýný saðlayacaktýr. 

Bu yönlerine raðmen
uzun bir zamandan
sonra bu kadar ortak
nokta da buluþabilen bir
giriþimi destekleyerek
çerçevesinin belirlen-
mesinde ortaklaþtýrýcý ve
sokaðý da içine alacak
bir oluþum olmasýna
yardýmcý olmak gerekir.

Hrant Dink'in katledilme-
sinin üzerinden yaklaþýk 4
ay geçti. Cinayetle ilgili on
ikisi tutuklu, on sekiz
sanýk hakkýnda dava açýldý.
Davalara iliþkin ilk mah-
keme 2 Temmuz'da Ýstan-
bul 14. Aðýr Ceza Mahke-
mesi'nde yapýlacak. Ama
dava basýna ve kamuoyuna
kapalý olacak. Gerekçe,
katilin 18 yaþýndan küçük
olmasý. 

4 ay boyunca davayý
aydýnlatabilecek herhangi
bir bilgi dosyaya eklen-
mediði gibi, varolan bulgu-
larýnda karartýlmaya
çalýþýldýðý Dink'in avukat-
larý tarafýndan sýk sýk dile
getiriliyor. Davanýn seyrini
belirleyecek bazý temel bul-
gular dosyalardan çýkar-
týlmýþ ya da eklenmemiþ
durumda. 

Yasin Hayal ilk sorgusun-
da cinayet silahýný geçen
yýl deniz kazasýnda ölen
bir arkadaþýndan aldýðýný
söylemiþti. Gerçekte böyle
olmadýðý kanýtlandý. Buna
raðmen cinayet silahýnýn
nereden saðlandýðý dava
dosyasýnda yok.

Mc Donalds bombala-
masýndan sonra cezaevine
giren Yasin Hayal, cezaevi
günlerinden itibaren Hrant
Dink'i öldürmeyi tasarladý.
Bu amaçla cezaevindeyken
bir dizi görüþme yaptý.
Savcýlýk cezaevinden bu

görüþmeleri istediðnde,
aldýðý yanýt, cezaevi bil-
gisayar diskinin bozuk
olduðuydu. Görüþmeler
böylece dosyaya geçmedi.

Azmettirici Yasin
Hayal'in ve abi Erhan
Tuncel'in cinayetten önce
çok sayýda uçak yolculuðu
yaptýklarý dikkati çekti. Bu
bilgi de dosyalara girmedi. 

Katilin cinayetten sonra
çok sayýda telefon
görüþmesi yaptýðý tanýklar-
ca kanýtlandý. Hatta
üzerinden iki sim kart
çýktý. Telefon görüþmeleri
de dosyaya girmedi.

Yasin Hayal'in eniþtesi
Coþkun Ýðci bir jandarma
muhbiri. Katilin bu muh-
birle 57 kez, Hayal'in ise 51
kez telefon görüþmesi yap-
týðý biliniyor. Bu görüþme-
lerin içeriði dosyada yok.

Bunlarýn dýþýnda sayýsýz
bilgi ve bulgu görmezlik-
ten gelinerek dava dosyasý-
na alýnmýyor. Bu haliyle
dava tepedeki isimlere
dokunmadýðý gibi, katilde
dahil sanýklarýn hafif
cezalarla kurtulmasýnýn da
önünü açýyor.

Gözümüzün önünde
oynanan bu oyuna izin
vermemeliyiz. Bu nedenle
2 temmuzda duruþma
günü mahkemenin önünde
unutmadýðýmýzý hesap
soracaðýmýzý söylemek bir
kez daha önem kazanýyor.

DTP'ye  baský
boþa  çýkacak

Demokratik Toplum
Partisi (DTP)
Diyarbakýr'da gerçek-
leþtirdiði iki günlük
toplantýný sonucunda
seçim stratejisini açýk-
ladý. Strateji, parlemon-
tada temsil adaletsi-
zliðine neden olan
yüzde on barajýna karþý,
seçimlere baðýmsýz
adaylarla girmek olarak
açýklandý.

Hedeflerinin baðýmsýz
adaylarla parlemontaya
girip, grup oluþturmak
ve Kürt sorununun
barýþçýl çözümü için
siyasi mücadele vermek
olduðunu söyleyen
DTP'lilere devletten
yanýt gecikmedi.

Meclisteki her türlü
oturumda kavga eden,
birbirlerinin gözünü
oyan partiler, DTP'nin
seçimlerde önünü kese-
ceðini düþündükleri bir
yasada güç birliði yap-
týlar. Neredeyse mecliste
bulunan bütün mil-
letvekilerinin (430)
oyuyla baðýmsýz aday-
larýn isimlerinin birleþik
oy pusulasýna yazýl-
masýný þart koyan yasayý
çýkarttýlar. Amaç, Türkçe
okuma-yazma bilmeyen
Kürt seçmenlerin iþini
zorlaþtýrmak.

Devlet, Kürtleri yok
sayan politikalarýnda
ýsrarlý bir tutum içinde.
Bu düþmanca tutuma
karþý Kürt halkýyla
dayanýþmak çok önemli.
Devlet tarafýndan
yürütülen baský ve
sindirme politikalarýna
böylesine direnmiþ bir
halkýn böyle bir gözdaðý
ile sineceðini düþünmek
aptalca. Kürtler kýsa
sürede Türkçe okuma
yazamayý da öðrenirler
ve parlemontaya da
girip gruplarýný oluþtu-
rurlar.

Emekçiler  kamplaþtýrýlýyor
Ýzmir mitingiyle doruðuna çýktýðý iddia edilen

"cumhuriyet mitingleri"'ne iliþkin bazý
sendikacýlarýn görüþleri:

Eðitim Sen 1 No'lu Þube Baþkaný Mahir Uslu: "Bu
mitinglerde en çok, "Türkiye laiktir, laik kalacak"
sloganý atýlýyor, bizce Türkiye'de laiklik yok.
Laikliðin olabilmesi için Diyanet kaldýrýlmalý,
Anayasa deðiþmeli. Siyasi partiler din üzerinden
politika yapmamalý."

Belediye Ýþ 2 No'lu Þube Baþkaný Süleyman
Karakaya: "Halkýn saðlýk hakký, sosyal güvenlik
hakký elinden alýnýrken, eðitim özelleþtirilirken
'cumhuriyete sahip çýkma' adý altýnda düzenlenen
mitinglerin iþçi ve emekçiler açýsýndan bir yararý
yok." 

DÝSK Ege Bölge Temsilcisi Azad Fazla: "Biz
cumhuriyetin sosyal deðerlerine sahip çýkmak istiy-
oruz,  þoven yaklaþýmlardan yana deðiliz."

Petrol-Ýþ Aliaða Þube Baþkaný Ýbrahim Doðangül:
"Sadece laiklik üzerinden vurgularýn yapýlmasýný
doðru bulmuyoruz. Asýl konuþulmasý gerekenler
konuþulmuyor."

Eðitim Sen 6 No'lu Þube Baþkaný Adil Serim: "Bu
miting emekçilerin istemlerine ne bir çözüm ürete-
bilir ne de üretmeye yönelik bir yardýmý olabilir.
Cumhuriyete sahip çýkma ve laiklik adý altýnda
ülkenin emekçileri kamplara bölünmektedir. Bu kiþi
ve kurumlarýn, cumhuriyete sahip çýkma adýna
gerçekçi olmadýklarýný görüyoruz."

Sabah gazetesi ve atv'de
çalýþan üç gazeteci
sendikalaþma faaliyet-
lerinden ötürü iþten
çýkarýldýlar. Ýþten çýkarýlan
Sabah Gazetesi editör-
lerinden Cengiz Erdinç
bianet'e þöyle konuþtu:
"Hedefimiz sadece özlük
haklarý, maaþlarýmýzýn
yükselmesi deðil, baðým-
sýz gazetecilik yapmak,
iþleyiþte söz hakkýna
sahip olmak, bu da ancak

sendikal örgütlenmeyle
mümkündü."

Merkez ve Medya
çalýþanlarý son bir haftadýr
sendikalaþmaya dönük
müthiþ bir baskýnýn
olduðundan sözediyor-
lardý. Çalýþanlar, bulun-
duklarý her yerde
sendikadan çýkmadýklarý

taktirde iþten atýlma
tehdidiyle karþý karþýya
kaldýlar.

Yöneticiler bu iþin baþýný
çektiðini düþündüklerinin
peþindeydiler ve üç
gazeteciyi sudan bahanele
rle iþten attýlar.

Baðýmsýz gazeteci kim-
liklerini koruduklarý için

iþten atýlan Sabah'tan
Cengiz Erdinç, atv'den
Ozan Pezek ve Burak
Ersemiz'in haklarýný alana
kadar verecekleri müca-
delenin yanýnda olmak
gerekir.

Basýnda örgütlenme
gerçekleþmeden Türki-
ye’de ne doðru dürüst
sendikal haklardan ne de
özgürlüklerden bahsedile-
mez. Basýnda sendikalaþ-
ma basýnda özgürlükdür.

2  Temmuz'da  mahkemedeyiz

SSeennddiikkaall  mmüüccaaddeelleeyyee  kkýýyyýýmm

Baðýmsýz  adaylar  kampanyasý
14 Mayýs Cuma akþamý

Kadýköy'de Baðýmsýz Aday
forumu yapýldý. Gerek
örgütler gerek sendikalarýn
katýlýmý açýsýndan epey
katýlýmlý bir forum gerçek-
leþti. Tartýþma ve önerinin
bol olduðu bu forum, bir
yaný ile umur verici
görünürken bir yandan da
yapýlmaya çalýþýlan iþe ne
kadar uzak olduðumuzu
gösteriyordu. 

KKoommiitteelleerr
Forumda konuþmacýlar

ellerinde seçim sürecinde
uygulanmasý gereken pro-
gramlar, oluþturulmasý
gereken komiteler ve bu
komitelerde bulunacak
isimler hatta aday isimleri
ile konuþma kürsüsüne
çýktý. Diðer tarafta da çýkan
birkaç genç sayýlabilecek
kiþi ise, isimlere ve pro-
gramlara takýlmadan nasýl
daha geniþ kalabalýklarý bu
fikir etrafýna toplayabile-
ceðimizi düþünelim, kendi
dýþýmýza taþmaya çalýþalým

dedi. 
Düþündürücü olan,

baðýmsýz ortak aday kam-
panyasý ile yaratýlan kutu-
plaþmada arada kalan,
þimdiye kadar yapýlan
saldýrgan ve insani çýkar-
larýmýzý gözetmekten uzak
politikalardan býkmýþ
insanlara üçüncü bir alter-
natif olmaya çalýþýrken
hala kaçmaya çalýþýlan o
eski zihniyetten nasýl da
kopamýyor olunduðuydu. 

SSookkkkaattaa  kkaammppaannyyaa
Toplantý sonunda baðým-

sýz ortak aday kampa-
nyasýna destek olmasý ve
sürece dahil olmalarý üzere
parti, sendika ve aydýnlar
üzerinde baský yaratmaya
çalýþacak bir komite kurul-
du.

Tüm bunlarla elimizde
kalan kýsa zamanda
örgütlenmeye çalýþýlan
kampanya þimdiye kadar
bir araya gelmeye zorlanan
örgütlenmeleri ayný fikre
yaklaþtýrmasý açýsýndan iyi

niyetli bir giriþim. Ancak
kazanýma gitmeye
çalýþýrken sokaktan ve bu
alternatifi bekleyen kitlede
uzak iþ yapmaya çalýþmasý
olumsuz. Bu kadar kýsa
zamanda ulaþmaya
çalýþtýðý kitleyle yani sokak
ile buluþmasý pek mümkün
görünmüyor. 

UUzzuunn  ssoolluukklluu
kkaammppaannyyaa

Oysa daha uzun soluklu,
kazanýma daha yakýn ola-
bilecek ve sokakta yapýla-
cak bir kampanya hem
kitlelerle bizleri buluþtura-
cak hem de sokaðýn bize
tekrar inanmasýný saðlaya-
caktýr. 

Bu yönlerine raðmen
uzun bir zamandan sonra
bu kadar ortak nokta da
buluþabilen bir giriþimi
desteklemek önemli.
Çerçevesinin belirlen-
mesinde ortaklaþtýrýcý ve
sokaðý da içine alacak bir
oluþumun þekillenmesine
yardýmcý olmak gerekir.
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Almanya’da toplanacak
olan G8’e karþý küresel

hareketle birlikte
sokaklarda olacaðýz

KKEEGG::
00553377  -  772233  5544  9944

Kitleçizgisi
Küresel Eylem Grubu, KEG ilk kez 4 Kasým

küresel ýsýnma mitinginde ortaya çýktý.
Kimileri 4 Kasým eylemini küçümsemeye
çalýþtýlar. “Ama küçüktü” dendi.

Gerçekten de 4 Kasým eylemi küçüktü.
Ayný kadrolarýn 3 Aralýk 2005’de Ýstanbul,
Ýzmir, Ankara, Bursa ve Eskiþehir’de
gerçekleþtirdiði küresel ýsýnma eylemleri de
küçüktü. Ama bütün bunlar daha büyük bir
kampanyanýn ilk adýmlarýydý.

Nitekim 28 Nisan’da bu kampanyanýn
ürünelrini gördük. 28 Nisan KEG eylemine
10-15 bin kiþi katýldý. Bunlarýn büyük çoðun-
luðu KEG pankartý arkasýnda yürüdü. Ama
yürüyüþe bir çok kýrsal alandan da katýlým-
lar oldu. Üstelik herþey katýlanlarýn kendi
emekleri ile kendi olanaklarý ile gerçekleþti.
Bu, zaten KEG’in farkýný oluþturuyor.

26 Kasým 2006’da Ýzmir’de saðlýk hakký
için yürüyüþ vardý. Bu yürüyüþün örgütlen-
mesinde KEGli saðlýk çalýþanlarýnýn rolü
vardý. Ýzmir gösterisinin en canlý ve
büyükkortejlerinden birisi KEG kortejiydi.

Sonra Ankara’da Medikomu Vermiyorum
gösterisi gerçekleþti. Bir kampanyanýn ilk
yürüyüþüydü. Küçüktü ama baþlangýçtý.

Küresel Eylem Grubu þimdi ikiþ önemli
kampanyanýn hazýrlýðýný yapýyor. Bir yan-
dan Ekim ayýnda çok daha güçlü bir
Medikomu Vermiyorum yürüyüþü planlanýy-
or, diðer taraftan da 8 Aralýk uluslararasý
küresel ýsýnma eylem gününde Ankara’da
büyük, gerçekten büyük bir eylem plan-
lanýyor.

Binlerce toplantý yapacaðýz. Milyonlarca
bildiri daðýtacaðýz. Yüzlerce stant açacaðýz.
Farklý eylemler yaparak 8 Aralýða hazýr-
lanacaðýz. Bütün KEG aktivistleri Nükleer
Santral yasasýný geri çektirmek için bütün
yaratýcýlýklarý ile hazýrlanmalýdýr.

Nükleer santral yapýlmasý yasasýnýn geri
çekilmesi bu gösterinin hedefi olacak ve
yasa geri çekilene kadar eylemler sürecek.
KEG hem medikolarý koruyacak hem de
Nükleer Santral yasasýný geri çektirecek.

KEG, gençlerin, çok gençlerin örgütü.
Baþka bir dünya isteyenlerin örgütü. Bu
nedenle farklý ve bu nedenle hýzla büyüyor.
Farklý çünkü KEG aktivistlerinin çoðunluðu
kadýn.

KEG’in önünde iki hedef daha var. Birincisi
2-7 Haziran aylarý arasýnda Almanya’nýn
Rostock kentinde toplanacak olan G8’i
protesto edecek. Ankara, Ýzmir, Bursa ve
istanbul’da eylemler yapýlacak.

Ýkincisi ise 7 Temmuz eylemi. 7
Temmuz’da küresel ýsýnmaya karþý bütün
dünyada eylemler olacak. KEG bu küresel
eylem gününde de yerini alacak.

Ýþimiz çok. Ama baþarabiliriz.

ssoossyyaalliisstt  iissccii  

sürekli okumak için  arayýn
0536 - 335 10 19’u 

Meclis son hýzla nükleer santral kur-
mayý olanaklý kýlan yasayý kabul etti.
Kimsenin beklemediði bir anda nükleer
santrallere karþý ses çýkartan, mücadele
eden, kampanya yapan inisiyatiflerin
anlattýklarýný ciddiye almadan yangýn-
dan mal kaçýrýr gibi yasa çýkartmasý
meclisin nasýl bir yapýya sahip
olduðunu da gösteriyor.

LLoobbiilleerriinn  ttaassaarrýýssýý
Mecliste kabul edilen nükleer güç

santralleri kurulmasýna iliþkin kanun
tasarýsýna göre nükleer santral kuracak
ve iþletecek þirketler rekabet edecekler.
Birinci olan þirket kurma hakkýný
kazanacak.

Tasarýya göre kamu þirketleri de nük-
leer santral yapmak üzere özel sektör ile
ortak olabilecek. 

Tasarý 2014'e kadar iþletmeye girecek
yerli kömür kullanan elektrik santraller-
ine ise 15 yýl alým garantisi getiriyor.

ÇÇeerrnnoobbiill''ee
kkaaffaayyýý  ttaakkaannllaarr

Meclisteki görüþmeler sýrasýnda AK
Parti Ýstanbul Milletvekili Muharrem
Karslý tam bir nükleer lobisi sözcüsü
gibi konuþtu. "Arkadaþlarýmýz, Çernobil
kazasýna kafayý takmýþ" diyen Karslý, bir
de yalan söyleyerek bunun dýþýnda tek
bir kazanýn bile gerçekleþmediðini
söyledi. 

Gerçekte 1950'lerden günümüze kadar
çok sayýda nükleer santral kazasý
gerçekleþti ve çok sayýda insan öldü.
Çevreye ve canlý ya-þamýna korkunç
zararlar verildi.

NNüükklleeeerriinn  rriisskklleerrii
AKP hükümetinin alelacele meclisten

çýkarttýðý tasarý nükleerin risklerini
görmezden gelen bir kurnazlýðýn ürünü.
Nükleer faaliyetlerin çok temel zararlarý
var. Nükleer santraller güvenlik riski
taþýr, nükleer atýklar ise yüz binlerce yýl
yok edilemez ve nükleer santraller nük-
leer silahlanma anlamýný taþýr.

Bu gerçeklere gözünü kapatanlar,
halkýn ve dünyanýn saðlýðýyla oynuyor-

lar.

SSiinnoopp  ÇÇeerrnnoobbiill
oollmmaayyaaccaakk!!

Nükleer lobiler Sinop'u gözüne kestir-
miþ durumda. Yasa tasarýsý þimdi
cumhurbaþkanýnda. Þimdi, nükleer
yalanlarýna, nükleer yalancýlarýna karþý
yaygýn bir kampanya örgütlemek
zorundayýz.

Sinop'un Çernobil olmasýna izin ver-
memeliyiz.

Sesimizi sokakta, alanlarda
örgütlemeliyiz.

Cumhurbaþkanýna yasayý veto etmesi
için baský yapmalýyýz.

Nükleerci partilere oy yok çaðrýsý yap-
malýyýz.

Ama en önemlisi, sokakta, imza stand-
larý açmalý ve kitlesel gösteriler
örgütlemeliyiz.

2 Temmuz
Hrant’ýn ardýndan
2 Temmuz günü Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde

Hrant Dink’in öldürülmesi ile suçlananlarýn mahkemsi var. 
DurDe, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý olan herkesi mahke-

meye çaðýrýyor.
istanbul dýþýnda ise oturma eylemine çaðýrýyor

AAyyrrýýnnttýýllýý  bbiillggii  iiççiinn::  00553355  -  888855  7766  1155

Nükleer yasa çöplüðe!

Nükleerin
zararlarý
-14 Mart 2001 tarihinde

Münih Çevre Enstitüsü tarafýn-
dan yapýlan araþtýrmanýn
sonuçlarý yayýnlandý. Bu
araþtýrma sonuçlarýna göre
Almanya'da Bayer Eyaletinde
bulunan nükleer santrallerin
çevresindeki yerleþim alan-
larýnda yaþayan çocuklarda
%40 oranýnda daha fazla
kanser gözlendi.

Nükleer  santral
kazalarý

AKP'li bakanlardan bazýlarý gözümüzün
içine baka baka yalan söylüyor.

1952 Chalk River deneme reaktörü
çekirdek erimesi gerçekleþti.

1957 Windscale/Ýngiltere Askeri amaçlý
reaktörde yangýn ve radyasyon kaçaðý
yaþandý.

1958 Vinca/Yugoslavya deneme reak-
törü çekirdeðinin aþýrý ýsýnmasý sonucun-
da 6 bilim insaný radyasyona maruz
kaldý, 1'i öldü.

1961 SL 1, ÝDAHO FALLS/ABD Askeri
deneme reaktörü infilak etti, 3 iþçi öldü 

1966 Enrico Fermi/ABD deneme reak-
törü kýsmi çekirdek erimesi 

1969 Lucens/Ýsviçre deneme reaktörü
kýsmi çekirdek erimesi gerçekleþti.

1972 Fürgassen/Almanya 640 MW kay-
nar sulu reaktörde bir yüksek basýnç
sübabýnýn çalýþmamasý, radyoaktif buhar
kaçaðý gerçekleþti.

1975 Tsuruga-1/Japonya 340 MW kay-
nar su reaktörü bir boru hattýnda kýrýk
yüzünden 37 iþçi radyasyona maruz
kaldý.

1975 Leningrad-1/Sovyetler Birliði 380
basýnçlý-su soðutmalý reaktörde kýsmi
çekirdek erimesi yaþandý.

1977 Bohunice A-1/Slocakya 100 MW
gaz soðutmalý reaktörde çekirdeðin aþýrý
ýsýnmasý, radyasyon sýzýntýsý gerçekleþti.

1978 Brunsbüttel/Almanya 770 MW
kaynar su reaktöründe bir buhar hattýnýn 

Kopmasý sonucunda radyasyon sýzýntýsý

gerçekleþti.
1979 Three Miles Ýsland/USA 880MW

basýnçlý su reaktörü çekirdek erimesi. 
1986 Çernobil 4/Ukrayna 1000 MW

basýnçlý su soðutmalý grafit reaktörü güç
infilaký, yangýn-yakýtýnýn yüzde 70'i
dünyaya yayýldý 

1987 Trawsfynydd/Ýngiltere 200 MW
gaz soðutmalý reaktör yangýný 

1991 Mihama-2 Japonya 500 MW
basýnçlý su reaktörü bir boru hattýnýn
kopmasý ile radyoaktif buhar kaçaðý.

1992 Sosnovy Bor/Rusya 1000 MW
basýnçlý su soðutmalý reaktörün bir yakýt
elemaný kanalýnýn kopmasý.

Bunlar kazalardan sadece bir kýsmý.
Nükleer santrallerin tarihi nükleer
santral kazalarýnýn tarihidir.

ABD, Kalifornia, Daggett’de bir güneþ çiftliðinde ýsýl güneþ enerjisi sistemi.
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22 Temmuz’da kime oy
vereceðiz? Seçimlere 20’nin
üzerinde parti katýlýyor.
DTP seçimlere baðýmsýz
adaylarla katýlacaðýný ilan
etti. DYP ile ANAP bir-
leþme kararýný açýkladý,
CHP ile DSP ise yanyana
gelmeye çalýþýyor.
Þimdiden belli olduðu
kadarýyla SDP ve EMEP
DTP’nin çýkaracaðý baðým-
sýz adaylarý destekleyecek-
ler. Her iki Türk partiside
kendilerinden de aday
çýkarýlmasýný umud ediyor-
lar.

Seçimlere katýlan partiler
arasýnda bir seçim yapa-
bilmek için bazý kriterler
oluþturmak gerekiyor.

Öncelikle savaþtan ve
yeni liberalizmden yana
tutum alan partilere oy
vermek mümkün deðil.
Her iki politika da emekçi-
lerin çýkarlarýna bütünüyle
ters.

AKP savaþtan yana, yeni
liberal politikalarýn ise
þimdiye kadar ki en iyi
uygulayýcýsý.

Muhalefet partilerinin ise
AKP’den hiçbir farklarý
yok.

HHeeppssii  yyeennii  lliibbeerraall
Geçen hafta CHP Genel

Baþkaný Deniz Baykal ikti-
dara gelmeleri halinde
þimdiki ekeonomik poli-
tikalarýn deðiþmeyeceðini
ilan etti. Yani aslýnda
Deniz Baykal kendisinin ve
partisinin de yeni liberal-
izmden yana olduðunu
açýklamýþ oldu.

AKP öncesinin iktidar
partileri olan DSP, MHP ve
ANAP’ýn da zaten
bugünkü politikalarý
izlediklerini biliyoruz.

IMF’ye uþaklýk konusun-
da bütün bu partilerin bir-
birinden en ufak bir fark-
larý yoktur. Bu nedenle
Cumhuriyet mitinglerinde
Ne AB, ne ABD sloganý
atýlabilir ama IMF’ye hayýr
denemez. “Borçlarý
ödemiyoruz” denemez.

SSaavvaaþþttaann  yyaannaallaarr
Savaþa karþý politikalar

açýsýndan da bu partiler
arasýnda fark yok. Hepsi
savaþ söz konusu olunca
AKP ile ayný yerde duruy-
orlar. Hepsi Afganistan’a
ve Lübnan’a asker gönder-
mekten yana.

Sözde savaþa karþý çýkan-
lar ise ABD iþgali altýndaki

ülkelerdeki direniþ
hareketleri söz konusu
olduðunda derhal ABD
yanlýsý bir tutumu ben-
imsemekteler.

Filistin’de hamas,
Lübnan’da Hizbullah
Türkiye’deki siyasi güçler
açýsýndan düþmandýr. Bu
MHP, DYP ve ANAP için
olduðu kadar CHP ve DSP
için dce geçerlidir ve daha
da öteye TKP için de geçer-
lidir.

UUlluussaallccýý  ýýrrkkççýýllaarr
Irkçýlýk ve milliyetçilik ise

zaman zaman saðýn dýþýn-
da solu da etkilemekte.

Cumhuriyet mitingleri
ýrkçýlýðýn, Hýristiyan düþ-
manlýðýnýn, ulusalcýlýðýn ve

milliyetçiliðin doruða
ulaþtýðý noktalar oldu. Bu
mitinglerin arkasýna geçen
CHP ve DSP artýk açýktan
ýrkçý politikalar savunmak-
tadýr. Mitinglere topladýk-
larý insanlar “Türküz,
Türkçüyüz, Atatürkçüyüz”
diye slogan atabilmekte-
dirler.

CHP-DSP çizgisinin hýzla
daha derinden milliyetçi
ve ýrkçý politikalara kay-
masý kendilerinden daha
solda olan güçleri de etk-
ilemekte ve kendi ulusalcý-
ýrkçý çizgilerine çekmekte.

Örneðin geçen hafta
SBF’ye dýþarýdan gelerek
basan (aynen ülkücüler
gibi) Ýþçi Partililer “Atatürk
gençliði silah baþýna” diye

baðýrýrken kendisini artýk
daha çok Yurtsever Cephe
olarak tanýmlayan TKP de
Hrant Dink’in cenazesine
katýlarak “Hepimiz
Ermeniyiz” diyememiþ,
tam tersine cenazeyi kara-
lamaya çalýþmýþtýr.

BBuunnllaarr  iinnssaannllýýððýýnn
ggeelleecceeððiinnii
ddüüþþüünnmmeezzlleerr

Küresel ýsýnmanýn yarat-
týðý tehlikeler insanlýðýn
önündeki en büyük sorunu
oluþturmaktadýr. Dünya
her gün biraz daha ýsýn-
makta ve bu sayýsýz büyük
tehlikeyi getirmekte.

Ýnsanlýðýn karþýkarþýya
olduðubu tehlike karþýsýn-
da hükümet partisi AKP
kadar muhalefetteki bütün
partiler duyarsýzdýr.

2005 yýlýndan beri küresel
ýsýnma konusunda birçok
eylem yapýldý. 4 Kasým
2006’da ve 28 Nisan
2007’de Ýstanbul’da
merkezi eylemler gerçek-
leþti. Ne var ki, Küresel
Eylem Grubu’nun düzen-
lediði bu eylemlere DSÝP
ve Yeþiller dýþýnda hiçbir
siyasi örgütlenme katýl-
mamýþ ve destek ver-
memiþtir.

Ayný þekilde nükleer
santrallarýn yapýlmasý
konusunda da büyük bir
duyarsýzlýk hakim. Hatta
kimileri sahtekar bir
tutumla küresel ýsýnmaya
karþý nükleer enerjiyi
çözüm olarak savunmak-
tadýr.

Türk saðý ve Türk solu,
DSÝP ve Yeþiller dýþýnda bu
konuda da sessizdir. Bir
mücadelede sessiz olan
aslýnda taraftýr.

HHeeppssii  cciinnssiiyyeettççii
Seçimlere katýlan partil-

erde bir de cinsiyetçilik
sorunu var. Ýktidar par-
tisinden muhalefete bütün
bu partiler cinsiyetçidir.

Gerek kadýn sorununda
gerekse eþcinseller ve
transseksüeller konusunda
bütünüyle duyarsýzdýrlar.

Son zamanlarda eþcin-
sellere dönük sayýsýz
saldýrý oldu. Bu saldýrýlara
karþý yoðun bir mücadele
var. Sað partilerin, ulusal-
cýlarýn bu soruna yakýnlýk
göstermesi beklenemez
ama sol da ayný umur-
samaz tutum içindedir.
Ýstisna gene sadece
DSÝP’dir.

BBUUNNLLAARRAA
OOYY  YYOOKK

Bu seçimlerde
DSÝP ve Sosyalist
Ýþçi yeni liberaliz-
mi savunanlara,
savaþtan yana

olanlara, ýrkçý ve
milliyetçilere, dar-
becilere, nükleer
santrallere karþý
çýkmayanlara,

Kyotoyu imzala-
maya karþý çýkan-
lara, cinsiyetçilere

oy yok diyor.Ya  yurtseverlik?
Bir de kendilerine “yurtsever” diye solcular var. Bunlar

solun bütün deðerleri ile yurtseverliðin baðdaþmadýðýný, iþçi
sýnýfýnýn bütün ülkelerde ayný çýkarlara sahip olduðunu bu

nedenle yurtsever olamayacaðýný inkar eden 2.
Enternasyonal dönekleri ile ayný saflardadýrlar. 



Bir ilk adým
Baðýmsýz aday fikri çekiciliðini sürdürüyor. Zamanýn

ve dolayýsýyla kazanma þansýnýn giderek azalmasýna

raðmen fikrin neden hâlâ çekici olduðu çok açýk:

Neoliberal bir partiyle azgýn milliyetçi bir parti arasýn-

da sýkýþtýk kaldýk, sol diye bir þey kalmadý, mevcut sol

partilerden hiçbirinin seçimlerde varlýk gösterme

þansý yok, bari böyle bir þey yapalým, boþ durmay-

alým, seçimlerde sol bir ses de duyulsun. 

Ahmet Ýnsel ile Seyfettin Gürsel'in Radikal'de

baðýmsýz adaylarýn kazanabileceðini gösteren yazýsýn-

dan bu yana, ülkenin dört bir yanýnda dar ve geniþ

çevrelerde bu konunun enine boyuna tartýþýldýðýndan

kuþkum yok.

Bildiðim ilk somut giriþim Kadýköy'de gerçekleþti. 11

Mayýs'ta  geniþ katýlýmlý bir toplantýda baðýmsýz sol

aday çýkarma konusu tartýþýldý, bir bildirge kaleme

alýndý, bildirgeyi partilere, emek örgütlerine götürmek

ve konuyu tartýþmalarýný saðlamak üzere bir kurul

oluþturuldu, ziyaretlere baþlandý.

Bu süreçten bir aday çýkýp çýkmayacaðý; çýkarsa,

çevresinde bir kampanya yaratýlýp yaratýlamayacaðý

henüz belli deðil. Herkesin çok azimli, çok kararlý ve

çok iyiniyetli olduðundan kuþku yok. Ama bunlar

yeterli olacak mý, bilmek zor. Partiler ne yapacak? En

baþta DTP ne yapacak? Bilinmeyenler çok.

Biz bu sürecin içindeyiz, içinde olmaya devam ede-

ceðiz, elimizden geleni yapacaðýz.

Ama ayný zamanda hayalci olmamak, olabilecekleri

gerçekçi bir þekilde düþünmek gerek. DTP'nin kararýný

son ana kadar beklemek zorunda kalýrsak, partiler

kendi adaylarýný çýkarýr veya bazýlarý ayrýca DTP ile

davranmaya karar verir ve adaylarý kendi içlerinden

saptarsa, ayrý bir baðýmsýz aday kampanyasýnýn

baþarý þansý kalmayacak, gülünç olmayan düzeyde oy

alma þansý olmayacaktýr.

Kanýmca, öylesi bir durumda, edebimizle, moral

bozmadan ve þimdilik kaydýyla, bu iþten vazgeçmek

gerekir.

"Þimdilik" diyorum, çünkü konu basitçe ve sadece

Temmuz 2007 seçimleriyle ilgili deðil. Sadece solcu-

larýn sesini duyurabilmekle de ilgili deðil. Çok daha

geniþ, çok daha kalýcý bir sorun. Ülkenin her yanýnda,

deðiþim isteyen, CHP'ye de AKP'ye de oy vermeyi

hiçbir koþulda istemeyen, ama mevcut sol partilerden

hiçbirine ne yakýnlýk ne de güven duyan yüz binlerce,

belki de milyonlarca insan var. Sorun, bu insanlar

için, güvenerek, kazanma þansý olduðuna inanarak oy

verebilecekleri bir alternatif yaratmak. Bu sorun, sen-

eye belediye seçimlerinde de, 2011 genel seçim-

lerinde de önümüzde duruyor olacak.

Bu sorun iki ayda çözülecek bir þey deðil. Ýki ayda

yapýlabileceðin çok ötesinde bir kampanya yapmak;

çok geniþ, çok çeþitli çevrelerin desteðini ve aktif

katýlýmýný saðlamak; örgütlü solun sýnýrlarýný kat kat

aþmak; CHP'yi artýk midesi kaldýrmayan sosyal

demokratlarý da, bugüne kadar aktif siyasete bulaþ-

mamýþ gençleri, kampanyacýlarý, aktivistleri de kap-

samak gerek.

Bu sefer baðýmsýz aday(lar) çýkarmayý becersek de,

bunu geniþ kitleleri heyecanlandýran, umut veren,

yeni bir hava yaratan bir þekilde yapmak, iki ay içinde

mümkün olmayacak. Ama becersek de, beceremesek

de, bunu bir ilk adým olarak düþünmek gerek. Yapýlan

toplantýlarý, görüþmeleri, tartýþmalarý, yazýlan

metinleri daha uzun vadeli bir sürecin baþlangýcý

olarak deðerlendirmek gerek.

Roni Margulies

GÖRÜÞ
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1923’den beri kendilerini
bu ülkenin sahib i olarak
görenler 1960’dan bu yana
beþinci kez darbe giriþi-
minde bulundular. Aslýnda
baþbakanlýða baðlý bir
daire olan Genelkurmay
Cumhurbaþkanlýðý seçim-
leri nedeniyle darbe
tehdidinde bulundu.
Türkiye’nin çoðunluðuna
karþý silahlarýný çevirdi.

Genelkurmay’ýn bildiri-
sine karþý hiçbir parti açýk
tutum almadý. Saðdan, sol-
dan sayýsýz gazete yazarý
darbe muhtýrasýný ya açýk-
tan destekledi ya da üstü
kapalý bir biçimde destek-
ledi.

Ayný günlerde gerçek-
leþen “Cumhuriyet
Mitingleri” ise saðýn  dýþýn-
da solun da desteðini
kazandý. Kitle örgütlerinin
ve sendikalarýn yöneticileri
yalpalarken çeþitli sol
örgütlenmeler Cumhuriyet
Mitinglerinde olumluluk
arama yarýþýna girdiler.
Kimileri gösterilerin anti
emperyalizmini övdü, kim-
ileri ise yýðýnsallýðýný öne
çýkardý.

Saðda ya da solda yer
alan siyasi partilerin büyük
çoðunluðu bu gösterilerin
asýl olarak darbeye zemin
hazýrladýðýna hiç deðin-
mediler.

Soldan gelen bir baþka
tepki ise “ne darbe ne þeri-
at” oldu. Cumhuriye
Mitinglerini düzenleyen
ýrkçýlar da sonunda açýkça
darbecilik yaptýklarýný fark
ederek son mitinglerinde
ne darbe ne þeriat tutu-
munu öne çýkardýlar.

Ne darbe ne þeriat tutu-
mu daha önce de 28 Þubat
darbesi sýrasýnda öne
çýkarýlmýþtý. Bu tutum
öncelikle egemen sýnýfýn ve
darbecilerin söylemine
sahip çýkmakta ve sanki
þeriat tehlikesi kapýya
dayanmýþ gibi göstermek-
tedir. Oysa bugün
Türkiye’de þeriat tehlikesi

yoktur. Oysa darbe çok
açýk bir tehlike olarak
önümüzde durmaktadýr.

AKP’nin þeriatý getirecek
parti olarak tanýmlanmasý
tam bir abartmadýr. Bu
partinin yöneticilerinin
dün Milli Görüþ geleneðin-
den geliyor olmalarý, erkek
yöneticilerinin çoðunun
eþlerinin türbanlý olmasý ve
gen bu partinin türban
sorunu karþýsýnda hassas
olduðunu ifade etmesi
AKP’yi þeriatçý yapmaz.

Kimileri ise AKP’nin
kadrolaþtýðýný söylemekte-
dir. Doðrudur. AKP
mümkün olduðunca kendi
kadrolarýný bürokrasinin

baþýna geçirmeye çalýþmak-
tadýr ve
Cumhurbaþkanlýðýný
kazanýrsa bu süreç daha da
hýzlanacaktýr. Ancak acaba
iktidara gelen hangi parti
tersini yapar?
Bürokrasiden istifa ederek
milletvekilliði için yapýlan
baþvurular içinde çok sayý-
da CHP ve MHP’linin
bulunmasý bunun kanýtý
deðil midir?

Savcýlardan, hakimlerden
ve eski generallerden
birçoðu ülkücü katiller
çetesini tercih etmeleri
nasýl açýklanabilir. Birçok
bakanlýkta kemalistlerin ve
ülkücülerin kadrolaþmasý-

na karþý, “Türküm,
Türkçüyüm,
Atatürkçüyüm” diyenlerin
bürokrasi içinde hýzla
yayýlmalarýna karþý alarma
geçilmemektedir ama AKP
atamalarý bir anda kemal-
istleri ve ülkücüleri ayaða
kaldýrmýþtýr.

Cumhuriyet elden gidiy-
or çýðlýklarý atýlmaktadýr.
Dün Nazilerin iþbirlikçisi
olan Cumhuriyet gazetesi
bar bar baðýrmaktadýr:
“Cumhuriyeti koru” diye.
Sanki yeniden saltanatý
kurmak isteyenler, yeniden
hilafeti getirmek isteyenler
var. Ve buna
Cumhurbaþkaný ve
Genelkurmay’da katýlmak-
tadýr.

Genelkurmay’ýn
memurlardan oluþmasýnýn
yaný sýra bugün hala
Cumhurbaþkanlýðýný
sürdürmekte olan Ahmet
Necdet Sezer aslýnda çok
küçük bir azýnlýðýn temsil-
cisidir.

Sezer’in seçilmesini
saðlayan siyasi partiler son
seçimlerde toplam yüzde
15.5 oranýnda oy
almýþlardýr. Oysa yeni
cumhurbaþkanýný seçmesi
darbe tahdidiyle engel-
lenen AKP bunun iki
katýndan fazla oy almýþtýr.

1 Mayýs, Cumhuriyet
Mitinglerine ve darbe
tehditlerine karþý büyük,
yýðýnsal bir tepkinin çýkýþý
olabilirdi.

Oysa 1 Mayýs 2007 iki-üç
sekter sol örgütün oyun
alaný haline geldi. Zaten
emek hareketini bölmek
için uzun süredir tutum
alan bu sol gruplar bu 1
Mayýs’ta da her zaman
olduðu gibi emek hareketi-
ni bölmüþ ve 1 Mayýs’ý
hem küçültmüþ hem de
günün politik
geliþmelerinden kopararak
anlamsýzlaþtýrmýþ ya da
daha doðrusu 1 Mayýs’ý
darbenin yedeðine sok-
muþtur.

BBUUNNLLAARRAA
GGEEÇÇÝÝTT YYOOKK

t
-

-

-
e BBuu  ddaa  TTKKPP::

"Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn
dün gece yapmýþ olduðu
açýklamayý "meþruiyet"
açýsýndan deðerlendirmek,
konuyu asker-sivil ya da
seçilmiþler-atanmýþlar ikilemi
içerisine hapsetmek yanlýþtýr

"Bu nedenle konu, TSK'nýn
seçimle iþbaþýna gelmiþ bir
hükümete ve parlamentoya
müdahalesi ekseninde ele alýn-
mamalýdýr. Bugünkü hükümetin
ve parlamentonun, demokratik
bir anlayýþý temsil yeteneði de,
niyeti de bulunmamaktadýr.”

Bu iki alýntý TKP’den.
Ama Yurtsever komünistlerin

daha da vahim olan tesbiti
Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn
hayali bir olguyla uðraþmadýðýný
söylemeleri ve AKP'nin gerçek-
ten de "dinci gericiliðin" bekçisi
olduðunu iddia etmeleri.
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Devrimden
canlý  yayýn
Generallerin elinde
kalan darbe

Filmin Adý: Chavez -
Venezüella - Devrimden
Canlý Yayýn / Bolivarcý
Devrim

Ýlk film: Devrimden Canlý
Yayýn

Digital Kültür tarafýndan
yayýnlanan DVD'de yer alan
ilk film "Devrimden Canlý
Yayýn" bir belgesel olmasýna
raðmen, neredeyse bir
Hollywood filmi gibi.

2002'de bir televizyon
ekibi Venezüella'da olup
biteni belgelemek için oraya
gittiðinde yoðun siyasi olay-
larýn tam ortasýna düþer.
Chavez iktidarý yoksullarý
kapsayan katýlýmcý
anayasasýyla, ekonomik
politikalarý yoksul halkýn
çýkarýna göre düzenlemeye
çalýþmasýyla, petrol tekel-
lerinin çýkarlarýný umur-
samamasýyla yerli ve özel-
likle ABD kaynaklý ulus-
lararasý sermayenin büyük
tepkisini çeker.

Özel TV kanallarýnýn,
ABD'nin ve CIA'in içinde
yer aldýðý, ince ince plan-
lanan bir senaryonun
parçasý olarak bir grup gen-
eral Chavez'e bir muhtýra
verir önce. Sonra da büyük
kitlelerin kýþkýrtýlarak
sokaða döküldüðü bir gös-
teride yaratýlan provokasy-
on sonrasý Chavez'e karþý
bir darbe yapýlýr.

Chavez tüm ýsrarlara rað-
men istifa etmez ama asker-
ler tarafýndan bir adaya
götürülür. Chavez'in istifa
etmediðini öðrenen
Venezüella halký ayný gün
sokaklara dökülür ve
Baþkanlýk Sarayý önünde
toplanýr. Ve üç gün içinde
darbe püskürtülerek Chavez
tekrar görevinin baþýna
getirilir.

Olup biteni bilseniz bile,
filmi adeta "ne olacak
acaba" diyerek izlemenizi
saðlayan þey televizyon
ekibinin birçok þeyin
ortasýnda yer almasý. Darbe
sýrasýnda Baþkanlýk
Sarayýnda olup bitenler,
Chavez'in kaçýrýlmasý,
halkýn Baþkanlýk Sarayý'nýn
etrafýný sarmasý büyük bir
gerilim ve heyecan içinde
izleniyor filmde. En müthiþi
ise darbeyi yaptýktan iki
gün sonra suçüstü yakala-
nan darbecilerin yüzündeki
ifadelerin yer aldýðý sahne
ve Chavez'in dönüþü.

ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

1917 yýlýnýn Þubat ayýnda
Rusya'da gerçekleþen devrim
Çarlýk rejiminin tüm zorbalýðýný
beþ günde daðýttý. Ýþçi sýnýfý,
kendiliðinden eylemlerle fab-
rikalardan baþlayýp kent merkez-
lerini iþgal etti Genel grevler
sokak gösterilerine, sokak göster-
ileri tüm büyük þehirleri
kaplayan milyonlarýn katýldýðý
kitle hareketlerine dönüþtü.

SSoovvyyeett
Hareketi örgütleyenler bile ne

olduðunu anlayamadan Çarlýk
rejimi düþtü. Ýþçilerin en büyük
mücadele silahý, fabrikalardaki
grevlerin koordine edilmesi için
kurulan, greve çýkan iþçilerin
maruz kalabileceði olasý
saldýrýlara karþý mücadele eden,
grevci iþçilerin ihtiyaçlarýný
gideren, toplumun geri kalan
kesimiyle grevci iþçiler arasýnda
baðlantý kuran, ayný zamanda da
iþçi sýnýfýnýn halkla iliþkiler
organý olarak çalýþan sovyetti. 

Sovyet, gerçekten de grev
komitelerinden doðan ve giderek
iþçi sýnýfýnýn genel ayaklanmasýný
örgütleyen bir mücadele organýy-
dý.

DDeevvrriimm  vvee  rreeffoorrmmiizzmm
Ýþçi hareketi çarlýðý devirmiþ

olmasýna raðmen bir tutuculuk
yaþýyordu. Bir yandan çarlýðýn
yüzyýllardýr kullandýðý tüm baský
aygýtlarý yerle bir olmuþtu ama
diðer yandan da eski döneme ait
fikirler yeni biçimlerle egemenlik
sürmeye devam ediyordu. Bir
yandan iþçi sýnýfýnýn kendisini bir
devlet olarak örgütlemesi
anlamýna gelen Sovyetler bir ikti-
dar organý olarak iþçiler, köylüler
ve yoksullar açýsýndan meþru ve
prestijli bir kurumdu. Diðer yan-
dan burjuvalar da kendi iktidar-
larýný örgütlemeye çalýþýyordu.

Sovyet, doðrudan
demokrasinin, seçilenlerin seçen-
ler istediði zaman görevden alýn-
abilmesinin, yoksullar üzerindeki
silahlý baský anlamýna gelen
ordunun laðvedilip yerine halkýn
kendi kendisini korumasýnýn
aracý olan aþaðýdan asker
örgütlenmesinin toplamýydý. 

Sovyet doðrudan üreticilerin
devlet iktidarý olduðu için, iþyer-
lerinde iþçilerin patronlara karþý
çýkarýný da koruyan ve tüm
toplumsal örgütlenmeyi kar
güdüsüne dayalý örgütlemenin
dýþýnda ezilenlerin ihtiyaçlarýna
göre örgütlemeye baþladýðý için
patronlarý tümüyle rahatsýz ediy-
ordu.

Rusya'da kýsa sürede ikili bir
iktidar durumu oluþmuþtu. 

YYaa  ddeevvrriimm  yyaa  ddaarrbbee
Hiçbir iktidar ayný anda hem

iþçi sýnýfýna hem patronlara
hizmet edemez. Rusya'da da ben-
zer bir geliþme yaþandý.
Patronlar, kitle hareketlerinden
her geçen gün daha fazla rahatsýz
oldular. Temmuz ayýnda on bin-
lerce iþçi ikili iktidardan kurtul-
mak için erken bir giriþimde
bulundular.

Bu giriþim patronlar sýnýfýný
iyice ürküttü ve Çarlýk
Rusyasýnýn tüm arta kalanlarýyla,
burjuvazinin tüm kesimleriyle

iþçi sýnýfýnýn Þubat devrimiyle
elde ettiði tüm kazanýmlarý ve
özgürlükleri boðmak için askeri
darbe baþlattýlar.

Soylular, patronlar, kilise, sub-
aylar Çarlýk komutanlarýndan
Kornilov'un etrafýnda toplandý.
Ýktidarda, Kerensky etrafýnda
toparlanmýþ, kafalarý karýþýk olan,
hem burjuvaziyi hem de iþçi
sýnýfýnýn temsil ettiðini
düþünerek esas olarak burju-
vazinin politikalarýný uygulayan
politik bir odak vardý.

Kornilov darbesine karþý alý-
nacak tutum hayati bir öne
kazanmýþtý. Kerensky, devrimin
özgürlükçü adýmlarýnýn tamam-
lanmasýnýn, reformistlerin burju-
vaziyle uzlaþma politikalarýnýn
ürünü olarak iktidardaydý.

Ýþçi sýnýfýna arkasýný dönmüþ
olsa da yine de iþçi sýnýfýnýn çar-
lýðý devire mücadelesinin
kazanýmlarýnýn üzerinde duruy-
ordu. Ýþçi devrimi çarlýðý
yýkarken, sýnýrsýz düþünce, gös-
teri ve örgütlenme özgürlüðünü
yeþertmiþti. Kerensky hükümeti
bu özgürlüðün üzerinde yük-
seliyordu.

LLeenniinn::  ""DDaarrbbeeyyee  hhaayyýýrr!!
Kornilov'un ordusunu topar-

layýp hükümete karþý darbe
yapma giriþimi devrimin en ön
saflarýnda mücadele eden
Bolþeviklerin saflarýnda çok
önemli bir politik tartýþmayý
baþlatmýþtý. Darbeye karþý hangi
tutum alýnacaktý? Kerensky
hükümetinin iþçi sýnýfýna ihanet
ettiði, direnen iþçileri tutukladýðý,
iþçi gazetelerini kapattýðý çok
açýkken, neden darbeye karþý çýk-
mak gereksindi ki?

Ýþçi devriminin liderlerinde
Lenin'in tutumu çok netti. Lenin
darbeye kesin olarak "hayýr"
demek gerektiðini savundu.
Çünkü askeri darbe, iþçi sýnýfýnýn
çarlýðý yýkarken kazandýðý tüm
demokratik geliþmeleri, iþçi
basýnýný, seçme özgürlüðünü,
iþyeri örgütlenmelerini ve
sendikalarý imha edecekti. Bu
darbeye hükümetin direnme
þansý yoktu. Hükümetten umut
besleyen iþçiler, silahsýz bir
biçimde darbenin geliþini bek-
lemiþ olacaktý.

Bir yandan da hükümetin hala
hükümet olarak kalabilmesi, iþçi-
lerin önemli bir kesiminin
Kerensky'den umutlu olduðunu
kanýtlýyordu. Böylece Lenin bir-
leþik iþçi cephesi taktiðini önerdi.
Önce darbeyi durdurmak zorun-
daydý iþçiler. Darbeye karþý
devrimi savunma komiteleri
kuruldu. Birkaç gün içinde
komitelere on binlerce iþçi
katýldý. Þehir merkezine yürüyün
Kornilov'un ordusu, yaygýn bir
iþçi direniþiyle karþýlaþtý ve darbe
giriþimi ezildi.

Darbe giriþimi ezilirken, iþçiler
çok net bir biçimde bir dizi
gerçeði ayný anda gördüler.
Hükümet, darbe karþýsýnda aciz
kalmýþ ve kaderine razý olmuþtu.

Bolþevikler ve sokakta direnen
iþçiler ise devrimin tüm kazaným-
larýný direnerek korumuþtu.
Bolþevikler, bir yandan darbeye
karþý direniþin en ön safýnda yer
alýrken, bir yandan da
hükümetin burjuva karakterini
teþhir ettiler. Böylece darbe geri

püskürtülürken, Bolþevikler de
iþçilerin arasýnda mücadeleci
çizgileri, iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýný,
demokrasiyi tutarlý bir biçimde
koruma gayretleriyle çoðunluðu
kazandýlar.

Bundan sonra iþçi sýnýfý içinde
çoðunluðu kazana Bolþevikler,
1917 yýlýnýn Ekim ayýnda zafer
kazana iþçi devrimine önderlik
etti.

BBuurrjjuuvvaazziinniinn  ddeemmookkrraassiissii
Son dönemlerde Türkiye'de

yaþanan muhtýralara, askerlerin
yaptýðý açýklamalara 1917 yýlýnýn
penceresinden bakmakta fayda
var. Ne dönem 1917 yýlýnýn döne-
mi, ne AKP Kerensky
hükümetiyle benzer yapýya sahip
ne de Genelkurmay muhtýrasý
Kornilov darbesine benziyor.

Ama Lenin'in darbeye karþý
tutumu bugün de darbeye karþý
hangi tutumun alýnacaðýný açýk-
lýyor. Burjuva demokrasisini
beðenmeyebiliriz. AKP hüküme-
tini beðenmeyebiliriz. Burjuva
demokrasisi, burjuvazi için bir
demokrasi deðildir. Burjuva
demokrasisi, bu sistem içinde iþçi
sýnýfý ve ezilenlerin verdiði
mücadeleyle elde edilen haklar
toplamýdýr. Darbeye karþý çýk-
mak, "ama"sýz, "fakat"sýz ne bir
biçimde karþý çýkmak bu yüzden
çok önemlidir.

Darbeye karþý hükümeti mi
savunacaðýz diye ortada duran-
lar, darbenin en baþta iþçi
sýnýfýnýn, ezilenlerin her türlü
özgürlüðünü gasp edeceðini
görmezden geliyorlar.

Darbe ve demokrasi
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AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üre-
tim araçlarýna kolektif
olarak el koyup  üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

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

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mü-
cadele dünya çapýnda bir
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 alýnmalarý-
na karþý çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm
-Sosyalistler, bir ülkenin

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

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

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareket-
lerini desteklerler.

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

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi 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 çalýþ-
ma 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 çalýþmasý-
na omuz vermeye çaðýrýy-
oruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe Giriþimi'nin düzen-
lediði, 'Irkçýlýk ve
Milliyetçilik (ile) Nereye
Sempozyumu' 14-15
Mayýs'da Ankara SBF’de
yapýldý.

Yüzlerce kiþinin izlediði
sempozyumun açýlýþ otu-
rumunu yöneten Tanýl
Bora, milliyetçiliðin sosyal
sorunlarý etnikleþtirdiðine
dikkat çekti ve bu kodla-
mayý tersine çevirerek,
siyaset alanýnýn geniþletil-
mesi gerektiðini söyledi.

Prof.Dr. Baskýn Oran ve
Prof. Dr. Mithat Sancar da
milliyetçiliði, ülkemizdeki

politik durum baðlamýnda
analiz ettikleri konuþ-
malarýnda, demokratik
çoðulculuðu koþulsuz
desteklemenin ve ýrkçýlýða
ve milliyetçiliðe dur
demenin önemini vurgu-
ladýlar. Amargi'den Fatma
Nevin Vargün, ayrýmcýlýk
konusunda herkesin kendi-
sine ayna tutmasý gerek-
tiðini ifade etti. 

Konusu, 'Milliyetçilik
Cinsiyetler(l)e Ne Yapar?'

olan ikinci oturumun
konuþmacýlarý vicdani
redci Mehmet Tahran,
Prof. Dr Gülay Toksöz ve
Dr. Handan Çaðlayan mil-
liyetçilik ve militarizmle,
cinsiyetçilik ve homofobi
iliþkisini tartýþtýlar. Ýzleyi-
ciler arasýnda yer alan
Ýsmail Beþikçi de, DurDe
Giriþimi'nin çaðrýcýlarýna
katýldý. Sempozyum
boyunca pek çok
izleyicinin iletiþim bilgileri
alýndý. Halen devam eden
sempozyumdaki sunum ve
tartýþmalarýn geniþ bir öze-
tini bir dahaki Sosyalist
Ýþçi'de okuyabilirsiniz.

Medikolarýn tasfiyesi,
GSS ve saðlýk alanýnda
neoliberal politikalara karþý
KEG tarafýndan 12 Mayýs
tarihinde Ankara'da bir
miting düzenlendi.

Miting katýlýmcýlarý
Sýhhiye Toros Sokak'ta top-
landý. Saat: 13.00'ten
itibaren mitingin yapýla-
caðý Abdi Ýpekçi Parký'na
doðru yürüyüþe geçildi. 

Çoðunluðu genç
aktivistlerden oluþan kitle
renkli bir görüntü oluþtur-
maktaydý.  Ellerde KEG ve
barýþ bayraklarý taþýnmak-
taydý. Yol boyunca atýlan
sloganlar: "Medikolar
bizim", "Al al al, çal çal çal
AKP yasaný al baþýna çal",
"Parasýzlýktan ölmeye-
ceðim, medikomu ver-
meyeceðim", "Bush bir
teröristtir, ya biz… biz
antikapitaliþstiz", "Dur de,
dur de, ýrkçýlýða dur de",
"Kapatýlamaz, kapatýlamaz

saðlýk ocaðý kapatýlamaz,
kapatýlsýn kapatýlsýn ülkü
ocaðý kapatýlsýn", "Baþka
bir dünya mümkün",
"Darbeye dur de" biçi-
mindeydi.

Abdi Ýpekçi Parký'na
gelen kitlenin çoþkusu
iyice artmýþtý. Alanda
kurulmuþ olan platformda
önce liseliler, sonra üniver-
siteliler adýna birer temsilci
konuþma yaptý. Daha Türk
Tabipler Birliði Merkez
Konseyi üyesi Erkan Ka-
paklý söz aldý. Kapaklý "Ge-
nel Saðlýk Sigortasý çalýþ-
masýnýn 1963'ten bu yana
Türkiye'nin gündeminde

tartýþýldýðýný" belirtti ve
"Toplumsal muhalefet ne-
deniyle bugüne kadar çý-
kartýlamadýðýný" vurguladý.

Konuþmalarýn bütün
ortak noktasý medikolarýn
tasfiyesinin saðlýkta uygu-
lanan neoliberal poli-
tikalardan baðýmsýz
olmadýðý altý çizildi ve
bugün darbeye, savaþa,
özelleþtirmeye, milliyetçil-
iðe, ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe
ve homofobiye karþý
olmanýn birbirinden ayrýl-
maz bir bütün oluþtur-
duðunun üzerinde durul-
du.. Yine konuþmalardan
dikkat çekilen bir nokta da

saðlýðýn piyasa koþullarýna
býrakýlmasýnýn sadece AKP
hükümetinin bir uygula-
masý olmadýðý ve 22
Temmuz seçimleri son-
rasýnda iþ baþýna gelecek
hükümetin bu politikayý
sürdüreceði olgusuydu.

Bu nedenle genç
aktivistlerden týpký 12
Mayýs öncesi sürecin
örgütlenmesinde olduðu
gibi bundan sonraki
süreçte de kampüslerde,
fakültelerde, okullarda
kampanyalara devam
etmeleri ve sonbaharda
yapýlacak olan daha büyük
etkinlik için hazýrlýklar

yapmalarý  istendi.
Mitingten sonra nükleer
santrallere karþý yapýlacak
basýn açýklamasýna da
katýlýmcý kitle davet edildi.

Konuþmalardan sonra
Grup Þarap bir konser
verdi. Etkinlik sýrasýnda
miting alanýndan geçen
insanlarýn zaman zaman
durup mitingi ilgiyle
izlediði gözlendi.

12 Mayýs mitingi nitelik
açýsýndan oldukça baþarýlý
olduðu söylenebilir.
Öðrenci gençliðin mediko-
larýn tasfiyesine karþý
duyarlýlýðýnýn arttýrýlmasý
ve bu duyarlýlýðýn saðlýkta
uygulanan özelleþtirme
politikasýna karþý tepkiyle
birleþtirilmesi ve bu
hareketin sokakta ve her
alanda Ekim ayýnda
yapýlacak olan büyük mit-
ing baþta olmak üzere bun-
dan sonraki aþamasý açýsýn-
dan önemli bir adýmdý.

DurDe  sempozyumu  sürüyor

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe sempozyumunda Ankara Siyasal Bilgiler fakültesi
salonunda yer yoktu

Nükleer  santrallere  geçit  yok
Hükümetin son dönemde siyasi gündemde

yaþanan toz duman arasýnda alelacele Meclis'ten
geçirdiði nükleer santrallerin kurulmasýna olanak
veren Yasaya karþý KEG bir basýn açýklamasý yaptý.

Medikomu Vermiyorum mitingi ardýndan kitle
Yüksel Caddesi'ne geçti ve 16.30'da Ýnsan Haklarý
Anýtý önünde toplandý.

Açýklamayý KEG adýna Canan Þahin yaptý.
Açýklamada  "Meclis'in küresel þirketlerin isteðini
yaptýðý, halka ihanet ettiði" belirtildi.  "Sinop'ta ve
Akkuyu'da kurulacak santrallerin sadece bu iki böl-
geyi deðil, hepimizi ilgilendirdiði, nükleer enerjinin
temiz olmadýðý, nükleer kazalarda yüzlerce insanýn
kanser vakalarýna yakalandýðý, normal çalýþan bir
santralin bile radyasyon yaydýðý" vurgulandý.
"Nükleer santrallerin enerji krizine de çözüm
olmadýðý, büyük maliyetlere karþýn çok az miktarda
enerji saðlanabildiði" ileri sürüldü ve "Atýklarýn sak-
lanmasý konusunda da sorunlarýn yaþandýðýnýn ve
10 bin yýl boyunca atýklarýn etkisinin sürdüðünün"
altý çizildi. "Nükleer santrallerin insanlýk için tehdit
oluþturduðu, kâr için insan hayatýnýn hiçe sayýla-
mayacaðý" hatýrlatýldý. Ayrýca Hükümetten nükleer
enerji ve fosil yakýtlar yerine daha ucuz ve çevre
dostu olan yenilenebilir enerjilere yatýrým yapmasý
talep edilirken, tüm duyarlý insanlar nükleer
santrallere karþý mücadeleye çaðrýldý.

Medikolar bizim
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11..  SSiillaahhllaannmmaayyaa  hhaayyýýrr  ddeemmeekk
iiççiinn!!
Dünyanýn en büyük silah
fabrikalarý bu ülkeler.
G8'leri oluþturan ülkelerin
2001 yýlý savunma harca-
malarý 2001'de 664 milyar
dolar, 2004'de ise 721 milyar
dolar düzeyine çýktý.

22..  SSaavvaaþþaa  vvee  iiþþggaallee  hhaayyýýrr
ddeemmeekk  iiççiinn!!  
Birinci Dünya Savaþý ve
Ýkinci Dünya Savaþý'nda on
milyonlarca insan öldü. 20.
yüzyýl boyunca savaþýn
yaþanmadýðý tek bir gün
geçmedi.1990'lardan bugüne
kadar Afrika'da, Asya'da ve
Ortadoðu'da milyonlarca
insanýn öldüðü savaþ ve
iþgallerin sorumlusu, baþta
ABD olmak üzere G8
ülkeleridir.

33..  NNüükklleeeerr  ssiillaahh  vvee
ssaannttrraalllleerree  hhaayyýýrr  ddeemmeekk  iiççiinn!!
2005 rakamlarýna göre
Ýngiltere'de 200, Fransa'da
350, Rusya'da 8 bin 600,
ABD'de ise 10 bin 640 adet
nükleer silah var. Dünyayý
defalarca yok edecek kadar
büyük bir tahrip gücünü
barýndýran bu ülkeler arasýn-
da ABD atom bombasýný bir
savaþta kullanan tek ülke.

44..  YYookkssuulllluuððaa  kkaarrþþýý  ççýýkkmmaakk
iiççiinn!!
2005 yýlý raporlarýna göre
dünyada 500 milyon aþýrý
yoksul insan var. Tüm
dünyadaki 2.8 milyar
çalýþanýn 1.4 milyarýnýn
geliri, kendilerini ve aileleri-
ni günde 2 dolarlýk yoksul-
luk sýnýrýnýn üzerine çýkar-
malarýna yetmiyor. G8
ülkeleri bu yoksulluðun
temel sorumlusudur.

55..  AAççllýýððaa  kkaarrþþýý  ççýýkkmmaakk  iiççiinn!!
Birleþmiþ Milletler Ziraat ve
Beslenme Örgütü'nün 2006

yýlý raporuna göre, dünya
genelinde 854 milyon kiþi
mutlak açlýk sýnýrýnda ya-
þýyor.

66..  AAffrriikkaa''ddaa  sseeffaalleettee  kkaarrþþýý
ççýýkkmmaakk  iiççiinn!!
Afrika'da kötü beslenen
insan sayýsý son on yýlda 169
milyondan 206 milyona
çýktý. G8 ülkelerinin zengin-
liði bir yerde biriktirirken
yoksulluðu da ayný hýzla
biriktirme programlarý,
Afrika'daki açlýðýn ve yok-
sulluðun en önemli nedeni.

77..  ÝÝþþssiizzlliiððee  kkaarrþþýý  ççýýkkmmaakk  iiççiinn!!

Küresel iþsizlik G8
ülkelerinin insanlýða baþka
bir armaðaný. 1995 yýlýnda
yaklaþýk 150 milyon iþsiz
varken, 2005 yýlýnda dünya
genelinde iþsiz sayýsý 192
milyona çýktý.

88..  IIrrkkççýýllýýððaa  kkaarrþþýý  ççýýkkmmaakk  iiççiinn!!
Özellikle 11 Eylül'den sonra
neoconlar tarafýndan
geliþtirilen Ýslam fobisi,
ýrkçýlýðýn küresel düzeyde
yaygýnlaþmasýna neden
oldu. Göçmen düþmanlýðý,
ABD, Ýngiltere, Fransa ve
Ýtalya gibi ülkelerde 11
Eylül'den sonra hýzla devlet

politikasý olarak yaygýnlaþtý
ve bu politikalar "uygarlýðýn
son kalesi" olduklarýný iddia
eden bu ülkelerde onlarca
göçmenin öldürülmesine
neden oldu.

99..  KKüürreesseell  ýýssýýnnmmaayyaa  kkaarrþþýý
oollmmaakk  iiççiinn!!
Dünyanýn jandarmasý, G8
ülkelerinin lideri konu-
mundaki ABD küresel ýsýn-
manýn baþlýca sorumlularýn-
dan. Amacý, 2008-2012 yýl-
larý arasýnda, 1990 yýlýna ait
sera gazý emisyon oranlarýný
yüzde 5.2 seviyesinde azalt-
mak olan Kyoto

Protokolü'nü imzalamayan
ülkelerin baþýnda ABD
geliyor. Bu yetersiz pro-
tokolü bile imzalamayan
ABD ve mýrýn kýrýn ederek
imzalayan G8 ülkeleri eðer
engelleyemezsek küresel
ýsýnmanýn yaratacaðý küresel
felaketi tetikleyen ülkeler.

1100..  SSaaððllýýkk  hhaakkkkýýmmýýzzýý  ssaavvuunn-
mmaakk  iiççiinn!!
Her yýl 3.3 milyondan fazla
sayýda bebek ölü doðuyor. 4
milyondan fazla bebek ise
dünyaya geldikten sonraki
ilk 28 gün içerisinde ölüyor.
6.6 milyon küçük çocuk ise 5
yaþýndan önce ölüyor.
Bunun nedeni G8
ülkelerinin yarattýðý adalet-
sizlik.
dünyada 44.3 milyon insan
taþýyýcý ve hasta. Bunun
nedeni de G8 ülkelerinin
adaletsiz politikalarý.
2004 yýlýnda 3,5 milyon kiþi
AIDS 'den öldü.1981 yýlýn-
dan beri bu hastalýktan
yaþamýný kaybedenlerin
sayýsý 30.9 milyona ulaþtý.
Özellikle yoksul Afrika
ülkelerinde G8 ülkelerinin
korumasý altýndaki ilaç þir-
ketlerinin pahalý ilaç poli-
tikalarý milyonlarca
Afrikalýnýn ölmesine neden
oluyor.
IMF gibi, Dünya Bankasý
gibi, Dünya Ticaret Örgütü
gibi küresel kapitalist
düzenin düzenleme ve
saldýrý kurumlarýnýn baþýnda
hep G8 ülkeleri var. Bu yüz-
den özelleþtirmelere,
sendikasýzlaþtýrmaya, kadýn
emeðinin, çocuk emeðinin
sömürülmesine, iþçi ücret-
lerinin düþürülmesine,
tarýmsal yapýlarýn çöker-
tilmesine karþý çýkmak için
G8 ülkelerine karþý çýkmak,
G8 zirvesini bloke etmek
zorundayýz.
Baþka bir dünya mümkün!

G8'e  karþý  çýkmak
için  10  neden

G8'e  karþý  2  Haziran'da  sokaklara

Kapitalizm  öldürür,
kapitalizmi  öldürelim!

Almanya'da  2-66  Haziran  tarihlerinde  yapýlacak
G8  zirvesine  karþý  büyük  bir  protesto  dalgasý
hazýrlanýyor.

Küresel  Eylem  Grubu,  KEG  de  2  Haziran'da
Türkiye'de  bir  çok  þehirde  etkinlikler  planlýyor.

Ankara'da,  Ýstanbul,  Bursa,  Ýzmir  ve  birçok

þehirde  G8  zirvesi  protesto  edilecek.  Sokak
stantlarýyla,  konserlerle,  söyleþilerle,  yürüyüþler-
le  dünyaya  kan  kusturanlara  karþý  öfkemizi
göstereceðiz.  KEG'in  etkinliklerini  destekleye-
ceðiz.

G8  zirvesini  protesto  etmenin  bugün  bir  baþka
anlamý  daha  var.  Meclis  nükleer  yasa  tasarýsýný
kabul  etti.  AKP  hükümetine,  IMF  politikalarýna,
nükleer  lobilerine  karþý,  "Çernobil'i  unutma  unut-
turma"  demek  bugün  her  zamankinden  daha
önemli.

Öyleyse  G8'e  karþý  büyük  bit  inisiyatif  oluþtur-
mak  ve  sokaða  çýkmak  için  þimdi  tam  zamanýdýr!


