Ýstanbul baðýmsýz adaylarý

Ufuk Uras , Baskýn Oran ve ÖDP’yi destekliyoruz
Ýstanbul’dan özgürlükçü solun iki
baðýmsýz adayý var: ÖDP genel
Baþkaný Ufuk Uras ve Ankara Ü.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim
Üyesi ve DurDe aktivisti Baskýn Oran.
Baskýn Oran ve Ufuk Uras, DSÝP ve
Sosyalist Ýþçi’nin savunduðu, kampanya yaptýðý politik konularda tek
duyarlý adaylar. Her ikisi de savaþa

karþý ve BAK aktivisti. Her ikisi de
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý saðlam,
doðru bir çizgide duruyorlar.
Ufuk Uras BarýþaRockçý. Gösterilerde
Barýþarock T-sshirt’ü giyiyor.
Yeni liberalizme karþýlar.
Kadýnlarýn ezilmiþliði sorununda
duyarlýlar. Eþcinsellerin ve travesti lerin ezilmesi konusunda duyarlýlar.

Bu nedenle oylarýmýz onlara.
Bütün bu konularda seçimlere katýlan
partiler içinde ÖDP’nin farklý bir yeri
var. Bu nedenle Ýstanbul dýþýnda
oylarýmýz ÖDP’ye.

Oylar ÖDP’ye
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Silahlarýn gölgesinde seçim

SÖZDE DEÐÝL
ÖZDE DEMOKRASÝ
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde
baþlayan süreç devam ediyor. Bir
tarafta hükümeti þeriatçý olarak
suçlayan ve darbe kýþkýrtan bir
cephe var, diðer tarafta ise þeriatçý olmayan, ama yeni liberal politikalarý uygulayan hükümet var.
Ulusalcý laik cephe, hükümetin
yeni-liberalliðini göz ardý ediyor,
çünkü kendisi de yeni liberal
politikalardan yana.
CHP Genel Baþkaný Deniz
Baykal, hükümet kurarsa bugün
AKP’nin uyguladýðý Kemal
Derviþ politikalarýna devam edeceklerini söylüyor.
27 Nisan günü verilen genel-

kurmay muhtýrasý aslýnda bir
sürecin parçasý.
Süreç, Genelkurmay Baþkaný ve
Cumhurbaþkaný’nýn konuþmalarý
ile baþladý. Ankara, Ýzmir ve
Ýstanbul’daki ýrkçý-milliyetçi
cumhuriyet mitingleri ile devam
etti. Süreç bugünlerde biraz
yavaþlamýþ görünse de bu doðru
deðil.
Evet bugünlerde yeni mitingler
yapýlmýyor, ama vahþi kurt av
peþinde. Profesyonel askerler
tetikte bekliyor. Her yerde AKP
yüzde 40’ýn üzerine çýkarsa
darbe yapýlacaðý söylentileri
dolaþýyor.

Merkez sað çöktü

Susurluk MHP’de

Dünya çevre günü

AKP’nin karþýsýna çýkarýlma
istenen çözümlerden birisi de
DYP-ANAP ittifakýydý. Basýn
tarafýndan parlatýlan bu ittifak
son dakikada çöktü.
Merkez saðda ittifakýn çökmesinin nedeni listelerde kimin nerede olacaðý sorununda anlaþýlamamasý. Yani koltuk kavgasý bu
ittifakýn gerçekleþmesini engelledi. DYP-ANAP ittifakýnýn
çökmesi ile birlikte her iki partinin de yüzde 10 barajýný aþarak
meclise girmesi olanaksýzlaþtý.

MHP listeleri bir yýðýn eli kanlý
kiþiyi barýndýrýyor.
Bunlarýn içinde Susurluk Çetesi’ne bulaþmýþ birçok kiþi var.
Abdullah Öcalan’ý yargýlayan
ve idam cezasý veren hakim
Turgut Okyay MHP’den aday.
Þarkýcý Ferdi Tayfur, Tuðrul
Türkeþ, Eski Ýçiþleri Bakaný
Meral Akþener, KESK gösterilerine saldýrmasýyla tanýnan eski
emniyet müdürü ve vali Hasan
Özdemir, özel kuvvetler komutan yardýmcýsý da aday.

Artýk Birleþmiþ Milletler Genel
Sekreteri dahi dünyanýn hýzla
ýsýndýðýný kabul ediyor ve sera
gazlarýnýn düþürülmesi gerektiðini söylüyor.
Türkiye’de ise politikacýlar,
iktidarý ve muhalefeti ile küresel
ýsýnma karþýsýnda bütünüyle
duyarsýzlar.
Küresel ýsýnmaya karþý mücade
edenler Kyoto’yu imzalamayý
reddeden partilere, küresel
ýsnma sorununa duyarsýz olan
partilere oy yok diyor.

Nefret yaygýnlaþtýrýlýrken,
ýrkçýlýk meþrulaþtýrýlýrken, kim
demokrasinin geçerli olduðundan söz edebilir?
Þimdi demokrasiyi savunma ve
geniþletme zamaný. Silahlar
indirilmedikçe, ordu kýþlaya geri
döndürülmedikçe, darbeciler
yargýlanmadýkça gerçek
demokrasiye ulaþýlamayacak.
Yeni-liberalizme, darbecilere,
milliyetçilýðe, ýrkçlýða ve ayrýmcýlýða toptan karþý çýkmak zorundayýz.
Kötülük odaklarýný mahkum
etmek, bugün dýþlanan, horlanan,
hiçe sayýlan milyonlarýn iþidir.

8 Aralýk
Küresel ýsýnmaya
ve Nükleer
santrallere
karþý

Ankara’ya
KEG
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Kürtler ve
DTP’nin
baðýmsýz
adaylarý

Kadýnlar,
demokrasi
ve baðýmsýz
adaylar

Ardý ardýna kapatýlan
Kürt partileri katýldýklarý
çeþitli seçimlerde yüzde
6-7 arasýnda oy almaktaydýlar. Ne var ki
yüzde 10 barajý
nedeniyle bu oylar parlamentoya yansýyamamaktaydý. Kimi illerde
çoðunluða sahip olan
DTP ve öncülleri bu
soruna karþý çeþitli taktikler denedi.
SHP ile ittifak kuruldu.
10 DEP’li parlamentoya
girdi. Ne var ki barýþçý,
siyasi çözüm karþýtý
politikalar bu milletvekillerini parlamentodan tekme tokat
çýkararak bu taktiði
kýrdý.
Kürt partileri daha
sonra çeþitli sol partilerle
ittifaklar kurdu. Ne var
ki bu ittifaklar Kürt partilerine bir þey kazandýrmadý, tam tersine bu
biçimde girilen son yerel
seçimlerde oylar düþtü.
2007 seçimleri için
tartýþmalar çok önceden
baþladý ve aylar önceden
aslýnda DTP politikasý
belirlenmiþti. Bu kez
seçimlere baðýmsýz
adaylarla giriliyor.
Devletin bu politikaya
ne kadar izin vereceðini
göreceðiz. Çünkü açýk ki
çoðunluk olunan yerlerde DTP’nin desteklediði baðýmsýz adaylar
mutlaka kazanacak ve
hatta bazý illerde birden
çok baðýmsýz adayýn
parlamentoya yollanmasý mümkün.
DTP ile birlikte hareket
eden ve Türkiye çapýnda
güçleri ancak binde 1
veya 2 olan bir kýsým sol
parti ise bu seçimlerde
milletvekili seçtirme
hayaline kapýldý. Önce
Tunceli adayý olmak
isteyen EMEP genel
baþkaný sonunda Ýzmir’den aday oldu.
SDP’den ise Akýn
Birdal Diyarbakýr adayý.
Kürt sorununda daima
tutarlý birçizgiye sahip
olan SDP ve Akýn Birdal
haklý bir yere sahip.
Bir de çeþitli illerde
ortaya çýkan “ortak sol
baðýmsýz adaylar” var.
Kimin tarafýndan
seçildikleri, kimi temsil
ettikleri belirsiz olan bu
baðýmsýz adaylar çok
zaman küçük, çok küçük
çevrelerin çýkarcýlýðýnýn
örnekleri.
DSÝP, Kürtlerin
yaþadýðý bölgelerde
DTP’nin adaylarýný
desteklemektedir.

Hemen hemen
bütün baðýmsýz adaylar son derece anti
demokratik biçim lerde saptandý.
Küçük çevreler
kendilerine uygun
gelen adaylarý öne
çýkardýlar. Zaman
zaman toplam üye
sayýsý 10-115 olan
örgütler bir araya
gelerek adaylar saptadýlar.
Bütün bu karmaþa
içinde genç ve kadýn
adaylar fikri yer
almadý. Her yerden
yaþlý, orta yaþlý erkek
adaylar fýþkýrdý.
Önümüzdeki seçimlerde Sosyalist
Ýþçi’nin daima vurguladýðý, öne çýkardýðý
gibi kadýnlarýn ve
gençlerin aday
olduðu bir kampanyayý inþa etmek için
bugün BAK, KEG,
DurDe, BarýþaRock,
RockA ve benzeri
kampanyalarý
güçlendirmeliyiz.

DSÝP’in
yeni bir internet
sitesi var

dsip.org.tr

Yeni liberalizme, darbeye ve ýrkçýlýða karþý

Baskýn Oran ve Ufuk Uras

Cumhurbaþkaný seçim
sürecinin anti demokratik
biçimde engellenmesinden
sonra, hükümet erken
genel seçim kararý aldý.
Seçimin 22 Temmuz'da
yapýlacaðýnýn anlaþýlmasýndan sonra saðda ve ulusalcýlarda ittifak görüþmeleri
ve pazarlýklar ortaya
döküldü.
Çeþitli þehirlerden
Ankara'ya akýn eden
lacivert takým elbiseli
adamlar, milletvekilliðinin
kendilerine vereceði
olanaklarla ellerini ovuþturarak parti genel merkezlerini aþýndýrmaya baþladý.
Bu adaylardan önemlice
miktarý, istisnasýz para
babalarýndan ve yolsuzluða bulaþanlardan
oluþuyor. Bunlar halka
deðil, kendilerine ve yakýn
çevrelerine hizmet için
yanýp tutuþuyor.

Yený liberaller,
darbeciler

AKP yený liberal politikalarýnýn üzerini örterek
ve gider ayak polise geniþ
yetkiler vererek seçimlere
hazýrlanýyor. CHP ise
Seçimlerde solun durumuna baktýðýmýzda olumsuz bir tabloyla
karþýlaþýyoruz.
Kendini sol olarak
pazarlayan CHP ve DSP
bugün tutucu kadrolarýnýn öncülüðünde darbecilik de dahil olmak
üzere sað politika izliyorlar. Ve sadece politikalarý
deðil, adaylarý da
saðcýlardan oluþuyor.
Bu iki parti de, temel
hak ve özgürlüklere karþý
ne kadar gerici yasa varsa
hepsini savunuyor, hatta
daha da gericileþmesi için
çabalýyor. Bu nedenlerle
CHP ve DSP sol saflarda
deðerlendirilemez.

Sol olmayan
milliyetçiler

Bir baþka sahte solcu ise
Ýþçi Partisi. ÝP azgýn milliyetçiliðiyle neo faþist bir

Partisi (DTP), seçimlere
baðýmsýz adaylarýyla giri
yor. Bu, haklý bir taktik.
DTP'nin baðýmsýz adaylarý
dýþýnda da parlamentoda
ezilenlerin sesi olacaðýný
düþündüðümüz adaylarýmýz var. Ýstanbul 1.
bölgeden Ufuk Uras, 2.
bölgeden Baskýn Oran bu
nitelikte adaylar.

Kampanyada birlik

korku tellallýðý ve darbe
þakþakçýlýðý yaparak gerilim stratejisi izliyor. MHP,
BBP gibi ýrkçý partiler ise
düþmanlýk temelinde politikalar üretiyor.
Seçmenler ise bütün bu
politikalarýn kýskacýna alýnarak, bu partilere oy vermeye zorlanýyor.
Yoksulluk, iþsizlik, açlýk
gibi can alýcý sorunlar bu
partilerin bir taktik olarak
sahte vaatlerinden öte,
anlam taþýmýyor. Ýþsizler
ordusuna her gün yeni kalabalýklar katýlýrken, eðitim
ve saðlýkta tam bir yýkým
yaþanýrken, sendikalarýn içi
boþaltýlýrken, demokratik

haklar týrpanlanýrken
sözünü ettiðimiz popüler
partilerin hiç birinin bu
sorunlarla uzaktan yakýndan ilgileri yok.

Oran ve Uras

Yüzde on barajýnýn
olduðu seçim sistemi, en
anti demokratik seçim
sýstemlerýnden biri. Böyle
bir barajla, düzenin dayatmalarýna karþý çýkan,
halkýn çýkarlarýnýn yanýnda
yer alan örgütlerin, meclise
girmesi imkansýz. Bu
nedenle, Kürt sorununda
barýþçýl çözümden yana
olan Demokratik Türkiye

Irkçýlýða, savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý, nükleer lobicilerine karþý, özelleþtirmecilere karþý, çevre
katliamýný yapanlara karþý,
cinsiyetçilere ve eþcinsel
düþmanlarýna karþý, yeni
liberallere karþý, darbecilere karþý ezilenlerin
yanýnda yer alacak, farklý
olanlarýn sesi olacak
Baskýn Oran ve Ufuk
Uras için aþaðýdan kampanyayý örgütleyelim. Bu
kampanyada saðlanacak
birlik çok önemli.
Sözünü ettiðimiz
temellerde þeffaf ve
anlaþýlýr bir politik kampanya, ayný zamanda kitlesel sol bir oluþumun da
önünü açacaktýr.
larý oluþturuyor.

Oylar ÖDP'ye
profil çiziyor. Emekçi ve
demokrasi düþmaný
yüzünü göstereli çok
oldu.
TKP ise hýzla milliyetçi
saflara kayýyor. Temel
politikasý olarak yurtseverliði öne çýkarýyor. Bu
iki parti de iþçi sýnýfý
saflarýnda daðýnýklýða ve
bölünmüþlüðe, güçleri
oranýnda hizmet ediyorlar.
Bugün kitleleri laik-dindar ikilemine hapsetmeye
çalýþan sözde sol, sol

fikirlere en fazla zararý
veren kesimi oluþturuyor.
Geniþ yýðýnlarýn güven
duyduðu, umut beslediði
kitlesel sol bir partinin
olmayýþý iþçi sýnýfýnýn,
öncüleri de dahil olmak
üzere bölünmesine ve
moral bozukluðuna yol
açýyor. Bu nedenle AKP
görünürdeki reformcu
yüzüyle iþçi sýnýfýnýn
saflarýndan önemli oranda destek ve oy topluyor.
Bu kesimler solun tekrar
kazanmasý gereken yýðýn-

Ne yapmalý?

Bu bölünmüþlük tablosunda, seçime giren partiler arasýnda ezilenlerin
taleplerine en yakýn
duruþu sergileyen parti,
Özgürlük ve Dayanýþma
Partisi.
Irkçýlýða ve milliyetçiliðe, özelleþtirmelere,
demokrasi düþmanlarýna,
darbecilere, savaþ politikalarýna karþý çýktýðý
oranda ÖDP ile seçimlerde ortak tutum almak
gerekir.
Zaten ÖDP'nin seçim
programý bu talepleri
büyük ölçüde kapsýyor.
Bu nedenle, Ýstanbul'daki
baðýmsýz adaylarýn dýþýnda bulunan yerlerde
seçim taktiði, Özgürlük
ve Dayanýþma Partisi'ne
(ÖDP) oy çaðrýsýdýr.

Ýnternete
sansür deðil,
sürat gerek!
Bildiðiniz gibi
Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn
hazýrladýð Biliþim
Suçlarýný Önleme
Yasasýný Cumhurbaþkaný
onayladý.
Bu yasa bir "sansür
yasasýdýr". Turkiye'yi
bireysel özgürlükler
açýsýndan Tunus, Suudi
Arabistan, Ýran, Çin,
Vietnam kategorisine
koymaktadýr.
Biraz geç olmakla birlikte, Biliþim STK'larý
olarak kampanya.org.tr
altýnda "internete sansür
deðil, sürat gerek" kampanyasýný baþlatýyoruz.
STK'lardan, toplum
önderlerinden, özel sektörden ve yurttaþlardan,
bu konularda görüþlerini
foruma yazmalarýný,
kampanyaya destek
olmasýný bekliyoruz.
Forum baþlýklarý:
- Sansür yasasý hakkýnda ne düþünüyorsunuz ?
- Türkiye interneti nasýl
algýlýyor ?
- Türkiye interneti için
ne yapýlmalý?
- Ýnternet ve demokrasi
Türkiye'nin bu ayýptan
dönmesi için elimizden
geleni yapmaya çalýþmalýyýz.

DurDe

DurDe@googlegroupsçcom

sayý: 285 sosyalist iþçi

Cinayet çetesi
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Medikomu Vermiyorum
yürüyüþüne katýlan öðrenciler
faþist gençlik örgütü Ankara
Alperen Ocaklarý’nýn da önünden
geçtiler ve yandaki pankartý
gördüler.
Hrant’a saldýranlar ve daha bir
dizi cinayetin arkasýnda bu
örgütü görmek mümkün.
Cinayetler iþleyenler ve çeþitli
biçimlerde katýlanlar hakkýnda
açýlan davalarda Alperen
Ocaklarý’ndan veya bu faþist
çetenin baðlý olduðu BBP’den
bahsedilmiyor. Savcýlar acaba
Ankara Adliyesi’nden sadece bir
kaç yüz metre uzaktaki bu
pankartý da mý görmüyorlar?

Bizim tercihimiz

Baskýn Oran,
Ufuk Uras ve ÖDP
Büyük belirsizliklerin ardýndan aday listeleri belirlendi. Bu seçimler için bir araya
getirilmeye çalýþýlan DYP-ANAP ittifaký son
anda parçalandý. Son günlerde bu ikilinin
yerine Genç Parti’nin barajý aþma olasýlýðýndan bahsedilmeye baþlandý.
12 DSP’li CHP listesinden “seçilebilir” yerlerden aday olarak gösterildi. Ne var ki
CHP’nin bir oy patlamasý yapamayacaðý
artýk açýkça ortada.
Sosyalist solda ise durum gene karýþýk.
DTP bir süre önce desteklediði baðýmsýz
adaylarý açýklamýþtý. Ýstanbul’da 1. bölgeden Ufuk Uras ve 2. bölgeden de Baskýn
Oran desteklenen adaylar arasýndaydý. Ne
var ki son anda DTP Ýstanbul Ýl Baþkaný,
Baskýn Oran’ýn karþýsýna aday olarak çýktý.
Böylece solda toplanabilecek oylar bölünmüþ oldu. Þimdi diðer solun bu iki adaydan
hangisini destekleyeceðini göreceðiz.
Sosyalist Ýþçi ve DSÝP, Ýstanbul’da Baskýn
Oran ve Ufuk Uras’ý destekliyor. Diðer
bütün illerde ise ÖDP listelerini destekliyor.
DSÝP’in desteði, pasif bir destek deðil. Var
olunan her yerde aktif kampanya yapýlacak.
ÖDP’lilerle birlikte kampanya sürdürülecek.
DSÝP diðer illerdeki baðýmsýz adaylarý
(Kürt Bölgelerinde DTP’nin desteklediði
adaylar dýþýnda) desteklemiyor.
Ufuk Uras, Baskýn Oran ve ÖDP, DSÝP’in
içinde yer aldýðý bir dizi kampanyanýn konularýnda anlaþtýðýmýz güçler.
Ufuk Uras BarýþaRock t-shirt’ü ile BAK’ýn
savaþ karþýtý gösterilerine katýldý. Sayýsýz
yerde BAK toplantýlarýna katýldý. Küresel
ýsýnma mitinglerine geldi.
Baskýn Oran, DurDe aktivisti. Ankara’da
DurDe sempozyumunun konuþmacýlarýndan
birisiydi. Gene DurDe aktivistleri ile birlikte
travestiler için açýlan davada yer aldý.
ÖDP’lilerle birlikte ise sayýsýz eylemde
yanyanayýz.
Þimdi bütün bu iþbirliðini geliþtirme
zamaný. DSÝP’liler bütün olanaklarý ile
ÖDP, Oran ve Uras kampanyasýnda yer alacaklar. Kampanyaya katýldýðýmýz her yerde
ÖDP’nin oylarýný arttýrmak için çalýþacaðýz.
Baskýn Oran ve Ufuk Uras’ýn kazanmasý için
kampanya yapacaðýz.

Hrant’ýn ardýndan

2 Temmuz’da
sokaktayýz!
2 Temmuz günü Ýstanbul 14. Aðýr Ceza
Mahkemesi’nde Hrant Dink’in öldürülmesi ile
suçlananlarýn mahkemesi var.
DurDe, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý olan herkesi
mahkemeye çaðýrýyor.
Ýstanbul dýþýnda ise oturma eylemine çaðýrýyor

Ayrýntýlý bilgi için: 0535 - 885 76 15
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Çözüm nerede?
Doðan TARKAN
Ayný filmi defalardýr seyrediyoruz.
Beþ yýl sonra bir kere daha seçimlere
gidiliyor ve sol beþ yýl önceki umutsuz durumundan çýkmýþ deðil. Eski
kötü film, bu kez biraz daha eskimiþ
bir biçimde oynatýlmaya çalýþýlýyor.
2002 yýlýnda toplumun arayýþ içinde
olduðu bir dönemde sol geniþ ve etkili bir birlik saðlayarak seçmenin
karþýsýna çýkabilir ve seçimlerden
sonra etkin bir güç konumuna ulaþabilirdi. Ne yazýk ki bu fýrsat kaçýrýldý.
Ortaya sýnýrlý bir ittifak çýktý ve bu ittifakýn tek mücadele konusu Kürt
sorunu oldu.
Biz Sosyalist Ýþçi/DSÝP etrafýnda
toplanmýþ olan sosyalistler bu ittifakýn
oluþmasý için çalýþtýk, ama ittifakýn
ÖDP’yi ve sosyal demokrasiyi dýþarda
býrakmýþ olmasý umudumuzu kýrdý.
Çünkü çok daha büyük çevrelerin de
umudu kýrýlmýþtý.
Nitekim 2002 seçimlerinde sol,
sosyalist bir propaganda ile yeni liberalizme, savaþa, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý çýkamadý.
Ardýndan gelen yerel seçimlerde ise
artýk iþ iþten geçmiþti ve daha geniþ
bir ittifak oluþmasýna raðmen solun
oylarý düþtü. Hem en geniþ anlamda,
hem de daha dar anlamda yaþandý bu
düþüþ.
Þimdi de bazý aklý evveller seçimlere
iki ay varken 70 aday çýkarmaktan ve
kazanmaktan bahsediyor, sahte umutlar yayýyor. Fýrsatçý bir biçimde
baðýmsýz adaylar fikrini kullanýyorlar
ve ne yazýk ki yozlaþtýrýyorlar.
Sosyalist Ýþçi uzun süredir, seçimlerde hareketin adaylarýnýn öne çýkmasýný, bunun yeni bir politik
örgütlenme yaratýlmasýnda önemli bir
basamak olabileceðini ifade etmekteydi.
Eðer seçimlere katýlacak olan ittifak
seçimler için deðil seçimlerden sonra
kurulursa, sokakta yeni liberalizme,
savaþa, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe,
küresel ýsýnmaya, nükleer santrallere,
cinsiyetçiliðe ve darbeye karþý kampanya yaparsa ve bu kampanyalar
içinde birleþtirici bir rol üstlenecek bir
politik örgütlenme fikri tartýþýlýrsa,
böyle bir sürecin sonunda seçimlere
katýlabilecek bir politik çýkýþ elde
edilebilir.
Bizim önerdiðimiz yol seçimler için
oluþan bir süreç deðil. Biz sokakta
kampanya yapmaktan, sokakta

örgütlenmekten ve sokaktaki
mücadele içinde güçlenmekten
bahsediyoruz. Bunun örnekleri var.
Önce sadece Küresel BAK vardý. Biz
önceki yýllarda BAK’ýn yeni hareketin
oluþumunda, yeni bir sol partinin
oluþumunda çok önemli bir yere
sahip olduðunu söylediðimizde kimileri bunu küçümsüyordu.
Ama, þimdi kampanyalar çoðalýyor.
Küresel Eylem Grubu 2 yýlda 5 miting
gerçekleþtirdi. 4 büyük kampanya
sürdürüyor. Yepyeni güçleri harekete
geçiriyor.
Hrant’ýn cenazesinden hemen sonra
kurulan Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe kampanyasý var. Büyük bir
hýzla geliþiyor. Ýnternet sitesine binlerce insan katýlýrken toplantýlar
büyük ve canlý. 2 Temmuz’da Hrant’ý
katledenlerin duruþmasýnda sokaða
çýkýyor.
BarýþaRock var. Geçen sene 80-100
bin kiþi katýldý. “Keskin” sol küçümseyen yorumlarýna raðmen tam takým
orada masa açmýþtý. BarýþaRock bu
sene daha da büyük olacak. Bu açýk.
Temel çaðrýsý ise ýrkçýlýk, milliyetçilik,
küresel ýsýnma ve savaþa karþý
mücadele!
Þimdi Ýzmir’de RockA var.
BarýþaRock’ýn yolundan ilerliyor. O
da aktivistlerin yeni bir kampanyasý.
Bütün bu kampanyalar bir partinin,
dar, küçük bir çevrenin cephe
örgütlenmeleri deðil. O küçük örgütü
3-5 kiþi daha büyütmenin araçlarý
deðil.
Bu nedenle 28 Nisan’da KEG ile birlikte 10 binin üzerinde insan yürüdü.
Bu nedenle BAK binlerce insaný
harekete geçirebiliyor. Bu nedenle
DurDe toplantýlarýnda oturacak yer
yok. Bu nedenle BarýþaRock’a 100
bine yakýn insan katýlýyor.
Bu kampanyalar yepyeni bir aktivist
kuþaðýný harekete geçiriyor, örgütlenmelerini saðlamaya çalýþýyor.
Bugün seçimlerde “baðýmsýz aday”,
“ortak aday” diye dolaþan örgütler ise
kendi örgütlerinin 2-3 kiþi daha büyümesi için ortadalar. Bu nedenle bu
kampanyalarýn etkili olmasý mümkün
deðil.
Biz ise tamamen farklý süreçler
savunuyoruz.
Seçimlere katýlacak hareketin adaylarý hareket tarafýndan belirlenmeli.
Binlerce ve binlerce insan kendi adaylarý için ön seçim yapmalý. Bu ön
seçimde oy verenler ayný zamanda

seçilecek adayýn/adaylarýn kampanyasýný sürdürecek olanlardýr.
Eðer baðýmsýz adaylar toplumsal
etkinlikleri artýk tamamen yok olmuþ
olan 3-5 sol örgütün/çevrenin adaylarý olurlarsa ve adaylarýn kampanyasýný bu güçler sürdürecekse o vakit
ortaya çýkacak sonuç baþtan bellidir:
Hezimet. Mahallenin delisi haline
gelmek ve 3-5 yüz oyda kalmak.
Oysa seçimlere katýlmak, kazanmak
için olur. Kazanmak için ise her
adayýn 50 binin üzerinde oya ihtiyacý
var. Bunu ancak binlerce insanýn oluþturacaðý bir kampanya baþarabilir.
Ancak bu binlerce insan zaten
sokakta kampanya yapanlar, toplantýlarý, gösterileri örgütleyenler, sokakta afiþ asýp bildiri daðýtanlar
olmalýdýr.
Bu seçimlerde böyle bir çýkýþ
mümkün deðil. Bu nedenle biz bu
perspektifle devam edeceðiz. Yeni liberalizme karþý daha yaygýn kampanyalar örgütleyeceðiz. GSS’ye
Hayýr ve Medikomu Vermiyorum
kampanyalarýna devam edeceðiz.
Nükleer santrallere ve küresel ýsýnmaya karþý daha güçlü bir kampanya
inþa edeceðiz. 8 Aralýk’ta
Ankara’dayýz. Nükleer santrallere
geçit vermeyeceðiz!
Savaþa karþý kampanyaya devam
edeceðiz. Ocak sonunda uluslararasý
eylem gününde sokaktayýz. Bu arada
Ýncirlik Üssü’nün kapatýlmasý için
çalýþmaya devam edeceðiz. BAK’ý,
KEG’i, DurDe’yi inþa etmeye devam
edeceðiz.
Ýnanýyoruz ki bütün bu hareketler
sonunda kendi ortak politik örgütlenmelerine ve bir baþka seçimde kendi
adaylarýna sahip olacaklardýr.
Bugün ise bütün bu konularda en
yakýn olduklarýmýzla birlikte olacaðýz.
Ýstanbul’da Baskýn Oran ve ÖDP
Genel Baþkaný Ufuk Uras’ý
destekleyeceðiz.
Var olduðumuz diðer yerlerde ise
ÖDP’lilerle birlikte kampanya
yapacaðýz. Laf olsun diye deðil,
gerçekten birlikte kampanya
yapacaðýz.
Ufuk Uras ve Baskýn Oran’ýn
seçilmesi için kampanyaya giriyoruz.
Birlikte kampanya yaptýðýmýz
herkesle kampanyanýn sonunda daha
yakýnlaþmayý umuyoruz. Ýleride birlikte kampanyalar yapmayý arzuluyoruz.
Kazanmak zor deðil.
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Yeniden sendikal aktivizm
Volkan Akyýldýrým
Çok deðil, 10 yýl önceki sendikal hareket ile
bugünkü sendikal hareketin hiçbir benzerliði yok.
1997-98'de KESK büyük güçlerle mücadele ediyordu
ve henüz hiçbir sendikal hak yoktu.
Ýlk ve belirleyici darbe, bazý sekter sol gruplarýn
baþýný çektiði ve Emek Platformu'nu daðýtan giriþim
oldu. Sekter sol, Emek Platformu içinde yer alan
KESK, DÝSK, Tabipler Birliði ve TMMOB'u diðerlerinden adým adým kopardýlar. Bölünen iþçi
sýnýfýnýn gücü her bu tür baský ile biraz daha
küçüldü, daraldý. 24 Temmuz 1999'da Ankara'da 400
bin iþçinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen "mezarda
emekliliðe hayýr" mitingi, son büyük ve birleþik
eylem olarak tarihe geçti.
Ancak sendikal harekete hakim olan en önemli
sorun kazanmak için mücadele etmek yerine
protesto etmek için mücadele edilmesidir. Sekter
Türk solu bulduðu her fýrsatta hakim olduðu
sendikalar aracýlýðý ile "basýn açýklamalarýna", yani,
küçük, dar, göstermelik eylemlere çaðrýldý. Sayýsýz
kere amaçsýz, sadece protesto amaçlý bir biçimde
Ankara'ya gidildi.
Sonunda KESK üyesi iþçiler yoruldu, býktý. Geriye
çeþitli sol gruplarýn küçük, ama çok küçük
bindirilmiþ kýtalarý kaldý. Bindirilmiþ kýtalarýn
eylemlerinde ise somut iþçi talepleri yerine slogan ve
bayrak yarýþý yapýldý.
Eylemler küçülür ve sözde radikalleþirken,
sendikal yapý ile KESK tabaný arasýndaki baðlar
zayýfladý. Ýþyerlerinde faþist yöneticiler tarafýndan
örgütlenen T. Kamu-Sen bu süreçte büyüyüp toplu
görüþme yetkisini kazanýrken, KESK bir zamanlar
tamamýna hakim olduðu iþ kollarýnda zayýf bir
sendikaya dönüþtü. Ýþçi sýnýfýnýn en dinamik ve
mücadeleci gücü zayýfladýkça diðer sendikalarda
zayýflayacak, örgütsüz iþçi sýnýfýnýn mücadeleye
katýlýmý ise imkansýzlaþacaktý.
10 yýl içerisinde gerçekleþen bu çarpýcý deðiþimin
nedenlerini doðru tespit etmek zorundayýz. Sendika,
politik görüþlerine bakmasýzýn tüm iþçilerin
ekonomik ve sosyal savunan bir mücadele örgütü
olmadýkça sendika olmaktan çýkar. Ýþyerlerine dayalý
bir mücadele yürütmeyen, iþçilerin üretimden gelen
gücünü tek pazarlýk gücü olarak görmeyen bir
sendika ayakta kalamaz. Kendisini ve üyelerini iþçi
deðil, küçük burjuva ya da memur olarak gören solcularýn yönettiði bir KESK hiç bir hak kazanamaz.
Bugün güçlü bir KESK’e, birleþik bir sendikal
harekete her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýz
var. Yeniden güçlü sendikalarý inþa etmenin yolu
sendikal aktivizmden geçiyor. KESK'i yaratan da
ayný dinamikti. 1987-1995 yýllarý arasýnda yüzlerce
iþyerinde binlerce aktivistin ýsrarlý mücadelesi sonucu KESK kurulmuþtu. Ýþyerlerindeki sayýsýz tartýþma,
herkesin katýlýmýna açýk toplantýlar, demokratik ve
þeffaf karar alma süreçleri gerçek bir sendikal
hareketi kýsa sürede yaratmýþtý. KESK’i inþa eden
dönemin aktivistleri tabanla aralarýnda bir fark görmüyorlardý. Sonuç 10 yýl boyunca birden fazla IMFci
hükümetin yýkýlmasýna neden olan militan bir
sendikal mücadelenin doðuþu oldu.
Bize yeniden sendikal aktivizm gerek. KESK sekter
gruplarýn hakimiyetinden çýkmalý ve yüzünü iþyerlerine dönmelidir. Yorgun düþenler çekilmeli,
mücadele etmek isteyenler öne çýkmalýdýr.

Ne laik-dindar ayrýmý ne

Yeni-lliberalizme k
Yeni-liberal saldýrý 30 yýldýr sürüyor.
Dünyada yeni-liberalizme karþý direniþ
yükseliyor. IMF ve Dünya Bankasý mahkum
ediliyor. IMF’ye en fazla borcu olan
Türkiye’de de durum hýzla deðiþebilir.
Gerçek saflaþma yeni liberal saldýganlýkla
emekçi yýðýnlar arasýnda yaþanmalý. Yeni
sol bu saflaþmadan doðacak.
Seçim süreci büyük bir
karmaþaya sahip oluyor.
Kim solcu, kim saðcý?
Kimler ilerici, kimler gerici? Hangisi gerçek gündem? Ýrtica geliyor balonuna mý inanmalý, Türkiye
bölünüyor paranoyasýna
mý kapýlmalý?
Birbirlerine düþman gibi
gözükseler de AKP ve
CHP, anlaþamayýp küsseler de Aðar ve Mumcu, en
ýrkçýsýndan en koyu milliyetçisine tüm saðcýlar
hepsi bir noktada anlaþýyor: Yeni-liberal politikalarý uy-gu-la-na-cak!
AKP zaten açýk konuþtu
hep. IMF ve Dünya
Bankasý ile yola devam
edeceðini, küresel sermayenin isteklerinden sapmayacaðýný, istikrarý
koruyacaklarýný yüksek
sesle söyledi.
Darbeci mitinglerde küresel sermaye ve IMF karþýtý
söylemler dile getirilse de
Baykal'da gerçek yüzünü
göstermekte gecikmedi.
CHP'nin ekonomik programýnýn AKP'ninkinden

hiçbir farký yok. Küresel
sermayeyle birleþmeye
devam, tabii ki istikrar
saðlanacak!
Ýki kamp arasýnda duran
güçler de istikrarýn korunmasýnda hemfikir. Peki
ama istikrar sözcüðünü bu
kadar vazgeçilmez kýlan
nedir? Ýstikrar, küresel sermayenin ekonomik programý yeni liberal politikalarýn uygulanmasýna
devam etmektir.
Ekonominin komutasýný
IMF ve Dünya Bankasý'na
teslim etmek, çalýþanlarýn
ekmeðini her geçen gün
biraz daha küçültmek,
sendika düþmanlýðý,
köylüyü periþan etmektir.
Ýstikrar, tüm kaynaklarýn
kapitalistlere aktarýlmasýnýn kesintisizce
devam etmesidir.

Bizler bölündükçe,
patronlar kazanýyor

Suni gündemler keskin
kamplaþmalar yaratsa da
gerçek saflaþma burada
belirmektedir. Yeni-liberal
politikalarý uygulamakta

Yeni-liberalizm nedir?
Yeni-liberal ekonomik politikalar 30 yýldýr tüm
dünyada uygulanýyor. IMF ve Dünya Bankasý
aracýlýðýyla tüm hükümetler küresel sermayenin
önündeki engelleri kaldýrmak için çalýþýyor.
Amaçlarý:
- Kamu sektörünü, yani eðitim, saðlýk, sosyal
güvenlik, alt yapý yatýrýmlarý gibi vergilerimiz
aracýlýðýyla finans edilmesi ve topluma ücretsiz
olarak geri döndürülmesi gereken alanlarý
piyasalaþtýrmak, özel þirketlere açmak,
- Devleti küçültmek adý altýnda kamu sektöründe çalýþanlarýn sayýsýný azaltmak,
- Kapitalistleri vergilendirmeden kaçýþ,
- Sosyal harcamalarý kýsmak,
- Sanayi ve hizmet üretimini tamamen
özelleþtirmek,
- Ekonomiyi kuralsýzlaþtýrmak, her þeyin piyasa
tarafýndan belirlendiði vahþi rekabetin önünü
açmak,
- Sendikalarý etkisiz kýlarak çalýþanlarý bölmek
ve pazarlýk gücünü baltalamak.
- Tarýmsal nüfusu büyük oranda tasfiye etmek,
bu alanda büyük þirketlerin egemenliðini saðlamak,
- Ücretleri aþaðý çekmek, þirket kârlarýný artýrmak.

kararlý siyasal güçlerle
maðdur olan milyonlar
arasýndaki büyük çeliþki
açýða çýkarýlmadýkça kaybetmeye devam edeceðiz.
Bugün anlamlarýndan
uzaklaþmýþ gözüken sað ve
sol, ancak bu çeliþki
üzerinden yeniden gerçek
bir siyasal taraflaþmaya
dönüþebilir. AKP'ye destek
veren yoksullar yeni-liberalizme karþý mücadele
alternatifini görmedikçe
Tayyip'in eli güçlenecektir.
Yeni-liberal politikalara
karþý gerçek bir mücadele
sergilenmedikçe Baykal ve
darbecilerin emekçileri
laik-dindar olarak bölme
planý bozulamayacaktýr.

Yeni-lliberal
saldýrýya karþý
direniþi
örgütleyelim!

30 yýl yeter! Yeni-liberal
politikalara son vermenin

Küresel Eylem
Grubu'nun aralýksýz
yürüttüðü kampanyalar, yeni liberal
saldýrýya karþý maðdurlarýn birleþik
mücadelesi için
sayýsýz imkan yaratý
yor. Kampanyalara
katýlmak ve yaygýnlaþtýrmak, iþte bu
adým kazandýrýr.

zamaný geldi. Seçimler
IMFci partilerin yalanlarýna deðil, gerçek sorunlarýn
dile getirilmesine ve
gerçek bir direniþin
baþlatýlmasýna sahne
olmalý. Ýnsanca yaþayacak
ücretler ve sosyal haklar
kadar saðcýlýða, darbeciliðe, milliyetçiliðe son vermekte merkezine yeniliberal politikalarý yenmeyi
koyan bir mücadeleden
geçiyor.
Sol gerçekten sol olacaksa
kendini bu zemine
dayandýrmak zorunda.
Bütün büyük güçlerin
yeni-liberalizm bayraðýný
saðladýðý bugün eðer
emekten yana bir siyasal
alternatif oluþturulacaksa
mücadeleye buradan
baþlamak zorunda.
23 Temmuz sabahý nasýl
bir parlamento olursa
olsun karþýmýzda azgýn bir
yeni liberal hükümet bulacaðýmýz kesin. Özelleþtirmeye, saðlýk ve eðitim haklarýnýn gaspýna, emeklilik
yaþýnýn yüksetilmesine
karþý direniþi bugünden
yükseltmek zorundayýz.
Küresel Eylem
Grubu'nun aralýksýz yürüttüðü kampanyalar, yeni
liberal saldýrýya karþý maðdurlarýn birleþik mücadelesi için sayýsýz imkan
yaratýyor. Kampanyalara
katýlmak ve yaygýnlaþtýrmak, iþte bu adým
kazandýrýr. Yeni bir sol
buradan doðacaktýr.
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e bölünme paranoyasý

karþý mücadeleye

IMF ve Dünya Bankasý ne iþe yarar?
IMF 1944 yýlýnda, kardeþ
kuruluþu Dünya Bankasý
ise 1945'te kuruldu. Birlikte
çalýþan iki kurumun amacý,
Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý kapitalizmin küresel
düzeyde istikrarýný saðlamak, þirketlerin tam
hakimiyetinin önünü
açmak saðlamak, az
geliþmiþ ülkeleri
kredilendirme ve yapýsal
uyum programlarý

aracýlýðýyla borçlu kýlarak
G-8'in düzenini saðlamaktý.
Türkiye IMF'ye 1947
yýlýnda üye oldu. Dönemin
CHP tek parti hükümeti
Dünya Bankasý'yla birlikte
IMF'ye ekonominin direksiyonunu teslim etti.
Türkiye ekonomisinin
öncelikleri uluslar arasý þirketlerin çýkarlarýna uygun
hale getirilirken, iç ve dýþ

borçlanma yönünde ilk
adýmlar atýldý.
27 Mayýs 1960 darbesi ile
ekonomide IMF rolü daha
da güçlendi. 1961 yýlýnda
ilk yapýsal uyum programý
devreye sokuldu.
Programýn özelliði, biriken
borçlarýn ana parasýna
dokunmadan sadece faizlerin ödenmesi, Türkiye
ekonomisinin borçlanmaya
devam etmesi ve IMF
tarafýndan koyulan hedeflere uyum için tüm engellerin kaldýrýlmasýydý.
Ancak Türkiye'de yeniliberalizmin esas saldýrýsý
24 Ocak 1980'de alýnan
ekonomik kararlarla
baþladý. Ýþçilerin, köylülerin, fakirlerin elindeki
son kýrýntýlarý da çalmak
kolay deðildi. 12 Eylül
darbesi yeni-liberal programýn uygulanmasýnýn
baþlýca yöntemi oldu.
IMF ve DB yýllarca tüm
hükümetlerin prestijli
ortaklarý olarak gösterilse
de maskeleri 1999-2001
ekonomik krizlerinde
düþtü. Yapýsal uyum programlarý duvara tosladý.
Çalýþanlarýn ücretleri
yüzde 40 oranýnda gerilerken, yüz binlerce kiþi, iþini
kaybetti. Ancak IMF talepleri doðrultusunda kurtarýlan bankalarýn yükü
bizim sýrtýmýza atýlýrken,
Türk kapitalistleri zenginleþti. En yoksul ile en fakir
arasýndaki gelir farký 25
kata fýrladý.
IMF'ye elini veren kolunu
kaptýrýr. 36 yýl boyunca

toplam 19 yapýsal uyum
programý yürürlüðe sokuldu. Programlarýn çoðu
öngörülen hedeflere ulaþamadý. Ancak sonuçlarý
büyük çoðunluðun aleyhine oldu. Tarýmsal nüfus
azalýrken, kýrdan kentlere
göç arttý, yedek iþ gücü
ordusu iþsizlerin sayýsý katlanýrken, çalýþan nüfusun
ücretleri sürekli aþaðý çekildi. IMF ve DB'ye borç
faizlerini ödemek için tüm
kaynaklar seferber
edilirken, gelen krediler
Türk kapitalistlerinin
hizmetine sunuldu. Zaten
yoksul olan Türkiye
toplumu her IMF programýnda biraz daha yoksullaþtý.
Yýl 2007. Türkiye'yle birlikte IMF programlarýný
yýllarca uygulayan
ülkelerin ezici çoðunluðu
borçlarýný kapattý, yapýsal
uyum programlarýna imza
atmaktan vazgeçti. Ancak
AKP hükümeti geçen ay
bir kez daha yeni niyet
mektubuyla yapýsal uyum
programýna devam dedi.
Sonuç 10 milyondan fazla
iþsiz, günde 1 dolardan
daha az gelirle yaþayan
milyonlar, ürün yetiþtirmesine izin verilmeyen
yüzbinlerce köylü, ücretleri
sürekli gerileyen çalýþanlar
ve dünyanýn en borçlu
ülkesi konumuna gelmek
oldu. IMF'nin bugün 74
ülkeden toplam 34 milyar
dolar alacaðý bulunuyor,
Türkiye'nin borcu ise 13.1
milyar dolar.

sosyalist iþçi

GÖRÜÞ
Baskýn'ýn
kýymet-i harbiyesi
Baðýmsýz aday çýkarmanýn iki ayrý ve çeliþkili
nedeni ve amacý var. Ve dün resmileþen adaylar
arasýnda bunlarýn ikisini de görmek mümkün.
Birinci amaç, sosyalistleri, sosyalist örgütleri kurtarmak. Nedeni belli: Türkiye'de sosyalist sol, en
büyük partisinden en küçük 'dergi çevresi'ne
kadar, çok uzun zamandýr kan kaybediyor,
küçülüyor, toplumsal radarda ve etkilemeyi
umduðu kitlelerin gözünde görünmez hale geliyor.
Bunu, genel seçimlere katýlan partiler kesin ve
aritmetik bir þekilde biliyor: Her seçimde oylarý
azalýyor. "Seçimler sosyalistler için önemli deðildir,
önemli olan propaganda yapabilmek, taraftar
kazanabilmektir" diyerek durumu geçiþtirmek
artýk mümkün deðil, çünkü toplumun yüzde 1'ini
bile en azýndan oy verecek kadar bile heyecana
getiremeyen bir sosyalist parti açýk ki propaganda
filan yapamamaktadýr.
Ama seçimlere girmeyenler, en küçük partiler ve
dergi çevreleri de, herkesin gördüðü aritmetik
kanýtlar olmasa bile, ayný durumda olduklarýný iyi
biliyor. Kadrolarýnýn erimesi, yeni ve genç kadrolar kazanmanýn giderek zorlaþmasý, çevrelerinin
daralmasý, dýþarýdan bakanlara da, kendilerine de
malûm.
Bu sosyalist sol, 30-40 yýl önce geliþtirilmiþ ve
geçmiþte bile geçerliði çok kuþkulu olan "teorik"
yaklaþýmlarla bugün dünyayý açýklamaya çalýþýyor;
geçmiþin kahramanlýklarýný anlatarak bugün
taraftar kazanmaya çalýþýyor; geçmiþte yanlýþlýðý
kanýtlanmýþ stratejileri bugün zaten kendilerinin
bile uygulama olanaklarý kalmamýþken (hangi
örgütün silahlý mücadele yapacak gücü var?) hâlâ
anlatmaya devam ediyor. Dolayýsýyla, yeni kuþak
militanlarýn ilgi alanlarýna ilgi duymuyor; yeni
kuþakla iliþki kuramýyor; anlamsýzlaþarak küçülmeye devam ediyor.
Dahasý, bu sosyalist solun geniþ kesimleri ne
Kemalizmle ne de Stalinizmle hesap kesebilmiþ,
geçmiþin sistematik bir eleþtirisini yapamamýþ
(yapmak ihtiyacý da duymamýþ) olduðu için, yakýn
gelecekte toparlanma þansýna da sahip deðil.
Baðýmsýz aday çýkarmanýn bir nedeni, bu solun
"ortak aday", "sosyalist blok", "halk cephesi" gibi
yöntemlerle kendini toparlamasýný saðlamaya
çalýþmak. Bu, baþarý þansý olmayan bir giriþim
olduðu gibi, baðýmsýz aday çýkarmanýn ikinci ve
geçerli nedenini de zedeleyen, zararlý bir giriþim.
Ýkinci ve geçerli neden þu. Baðýmsýz adaylar,
miyadýný doldurmuþ sosyalist parti ve çevrelerin
ilgilenmediði ve ilgilense bile ilginç gelmediði
geniþ kitleleri, yeni kuþaðý, genç kampanyacýlarý,
yani Baskýn Oran'ýn ifadesiyle "dýþlananlarý, ezilenleri, yýpratýlmýþlarý" heyecanlandýrabilir,
hareketlendirebilir, bir araya getirebilir. Birlikte
çalýþarak, seçim kampanyasý ve baþka kampanyalar yaparak birbirlerini tanýmalarýný, karþýlýklý
güven iliþkileri kurmalarýný, yeni bir ses yaratmalarýný ve çok daha geniþ çevreleri de heyecana
getirmelerini saðlayabilir. Yeni bir oluþumun,
siyasete gerçekten müdahale edebilecek kitlesellikte yeni bir solun ortaya çýkmasýna yol açabilir.
Yeni bir umut olur.
Ama bunun baþarýlabilmesi için, baðýmsýz adayýn
geçmiþte yaþayan örgütleri deðil, Baskýn Oran ve
Ufuk Uras gibi geniþ kitleleri temsil edebilme
yeteneðine sahip olmasý ve bunun geniþ kitlelerce
böyle algýlanmasý gerek. Tek özelliði sosyalist
örgüt üyesi olmak olan bir baðýmsýz aday, sadece
sosyalistleri heyecanlandýrýr, onlarýn dýþýnda
hemen herkesin "Ha, sosyalistler yine bir numara
çekiyor!" diye düþünmesine yol açar. Baskýn ile
Ufuk'un kampanyalarýna da zarar verir.
Sadece Ýstanbul'da yaþadýðým için deðil, bu
nedenlerle de Baskýn ve Ufuk için heyecanlanýyorum ve çalýþacaðým. Diðer baðýmsýz adaylar için
deðil.

Roni Margulies
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OKURLARDAN

Barselona Mayýs 1937

Ýspanya’da karþý devrim
Andy Durgan
3 Mayýs 1937 günü 3
kamyon dolusu
Cumhuriyetçi polis ve o
günlerde Cumhuriyetçi
Saldýrý Birliði olarak
anýlan gücün askerleri
Barselona merkez telefon
santralýný bastýlar. Bu
olay tarihe “Mayýs
Olaylarý” olarak geçti.
Mayýs Olaylarý Ýç Savaþ
içinde Ýçsavaþ olarak
tanýmlanýr ve 10 ay önce
faþistlerin ayaklanmasýna
karþý baþlayan devrimci
sürecin bitimidir.
Barselona þehrinin
merkezindeki telefon
santralý iþçi iktidarýnýn
sembolüdür. Anarþist
CNT sendikasý tarafýndan
kontrol edilen telefon
santralý ile iþçiler Barselona ile Valencia’daki
Merkezi Hükümet arasýndaki tüm iletiþimi kontrol
edebiliyorlardý.
Bu Ýçsavaþda burjuva
düzenini yeniþdne kurmak ve tüm olayý faþist
güçlerle demokrasi güçleri arasýndaki bir
mücadeleye indirmek
isteyen merkezi hükümet
için kabul edilemez bir
durumdur.
telefon santralýna
salýdýrý Katalan Polis Þefi
ve Ýspanya Komünist
Partisi üyesi Rodriguez
Salas tarafýndan alýndý.
Ancak Barselona’da
baþlayan geliþmeler aslýnda Ýspanyol stalinistlerinin ilerki aylarda çok
daha kapsamlý bir gerilim
yaratma stratejilerinin
parçasý olarak görülmeli.
Stalinsitler ileriki aylarda
devrimi bastýrmak için
çok daha kapsamlý adýmlar attýlar.
Polis binaya geldiðinde
telefon santralýnýn iþçileri
derhal bir makinalý tüfeði
sokaða çevirdiler.
Sokaklarda ise telefon
santralýna saldýrýldýðý
derhal duyuldu ve bir
genel grev baþladý.
Binlerce silahlý iþçi þehrin
heryerinde barikatlar kurmaya baþladýlar.
Aylardýr devrime dönük
saldýrýlar bu hýzla karþý
koyuþu ortaya çýkardý.

1937 Ýspanya

Mayýs Olaylarý sadece bir provokasyon deðil
fakat 1936 Temmuz’unda ortaya çýkan devrimci
çözüm olanaðýnýn bir karþý devrimle çözümüydü.
Artýk solun en militan kesimlerine karþý yok
etmek üzere vahþi bir saldýrý baþlamýþtý.

Sonraki günlerde þehrin
her tarafýnda silah sesleri
yükseldi. Çatýþmalarda
300 kiþi öldü.
Katalonya’nýn baþka yerlerinde de benzer
geliþmeler yaþandý.
Çatýþmalarýn merkezinde CNT vardý. Barikatlarda devrimci sosyalist
Poum’da CNT’ye katýldý.
Halk Cephesi’nin iki
paritisi Komünistler ve
Katalan Milliyetçileri
hüküðmet binalarýný ve
parti merkezlerini savundular.
Grevci iþçiler Halk cephesi hükümetine baðlý
güçlerden çok daha
güçlüyüdler ve Poum
hükümet binalarýnýn ele
geçirilmesi gerektiðini
savunuyordu ama CNT
yöneticileri böyle bir
adýma, iktidarý almaya

Stalinist Ýspanya Komünist Partisi
Sovyetler Birliði’nde yaþananlarý
Ýspanya’da tekrarladý. Faþisme
karþý ayaklanan iþçi harektini
bastýrdý. Amaç Rusya ile Batýlý
ülkeler arasýndaki iliþkiyi zorlamamaktý.
Ýspanya’da Devrim batýlý
emperyalist ülkelerin Rusya’ya
olan güvenini sarsacaktýr ve bu
nedenle Rusya’da Stalin ve onunbaþýnda olduðu rejim Ýspanya
devrimini kanla boðdu.

hazýr deðildi.
CNT Halk Cephesi
hükümeti ile iþbirliði
yapma politikasýna sahipti. Farklý bir adýmýn antifaþist mücadeleyi
zayýflatacaðýna inanýyordu.
CNT yöneticileri radyodan yaprýklarý konuþmalarda iþçilerden silahlarýný
býrakmalarýný istedi. Bu
çaðrýlar Barselona iþçileri
arasýnda büyük bir kafa
karýþýklýðý ve demoralizasyon yarattý.
Sonunda barikatlar terk
edildi. Poum yapayalnýz
kalmamak için anarþist
iþçilerin tutumunu izledi
ve onlarla birlikte silah
býraktý.
Hatta Poum ve CNT liderlikleri stalinist provokasyona karþý büyük
bir zafer kazanýldýðýný

iddia ettiler.

Tutuklamalar

Yapýlan görüþmelerde
geri çekileceklerini
söyleyen hükümet güçleri
anarþistlerin ve devrimci
sosyalistlerin silahbýrakmasý ile durumunu
güçlendirdi ve yüzlerce
iþçi merkezine saldýrarak
yüzlerce iþçiyi tutukladý.
8 Mayýs günü
Valencia’dan 5 bin iyi
silahlý hükümet taraftarý
asker Barselona’ya girdi.
Sonuç baþka türlü olabilir miydi? O sýralarda
Meksika’da sürgünde
olan Rus devrimcisi Leon
Troçki, Durutti’nin
Dostlarý adlý anarþist
örgütlenme ve bazý Poum
üyeleri durumun farklý
olabileceðini düþünüyorlardý.
Ýktidarýn barselona’da
iþçiler tarafýndan ele geçirilmesini ve halk Cephesi’nin karþý devriminin
daha en baþtan durdurulmasýný mümkün görüyorlardý.
Troçki iþçi yýðýnlarýn
bütün Cumhuriyetçi
bölgede iktidarý kazanabileceðini söylüyordu.
Ancak hükümetin elindeki büyük güçler göz
önüne alýnýrsa bu o kadar
da kolay deðildi.
Ne var ki, sonuçta iþçi
sýnýfý hareketinin en militan kesiminin geri çekilmesi çok önemli bir fýrsatýn kaçýrýlmasýna ve
Cumhuriyetçi Ýspanya’da
bir süredir baþlamýþolan
karþý devrimin ilerleme
fýrsatý yakalamasýna
neden oldu.
Daha sonra bir Poum
liderinin söylediði gibi
Mayýs Olaylarý sadece bir
provokasyon deðil fakat
1936 Temmuz’unda ortaya çýkan devrimci çözüm
olanaðýnýn bir karþý
devrimle çözümüydü.
Artýk solun en militan
kesimlerine karþý yok
etmek üzere vahþi bir
saldýrý baþlamýþtý.
Andy Durgan, Ken
Loach’ýn Ülke ve Özgürlük
filminin baþ danýþmanýdýr.

1937 Rusya

Rusya’da 1920’li yýllarýn sonunda
baþlayan karþý devrim 1936-37 yýllarýnda doruða çýktý ve 1917
Devrimi’ni gerçekleþtiren Bolþevik
Partisi’ni imha etmeye baþladý.
1917’nin tüm Bolþevik önderliði
katledildi. Ýþçi sýnýfýnýn bütün
önderleri ya öldürüldü ya da
daha uzun süreli bir ölüm süreci
için toplama kamplarýna gönderildi. O yýllarda Rusya’ya kaçmak
zorunda kalan tüm diðer partilerin liderlikleri de yok edildi.

Ýzmir

DurDe toplantýsý
22 Mayýs tarihinde Ege
Üniversitesi Edebiyat
Fakül-tesi'nde hocalarý tek
tek dolaþarak açýk gazete
satýþýna çýktýk. Ayný zamanda daha önceden hazýrladýðýmýz "Dur De!" kampanyasýyla ilgili dosyalarý
sunduk.Destek vereceklerini söylediler.15 gazete sattýk. Her hafta okulda açýk
gazete satýþýna çýkma ve
gazete masasý açma
kararýný aldýk.
DurDe kampanyasýnýn
Ýzmir'de ki ilk toplantýsýný
26 Mayýs Cuma günü
Konak Kültür Merkezi'nde
(salona Atatürk
fotoðraflarýndan oluþan
sergiden geçerek ulaþtýk!)
Cengiz Algan'ýn sunumuyla gerçekleþtirdik. 80 kiþilik
bir toplantýydý. Hýzla
yaygýnlaþan ýrkçýlýða ve
milliyetçileðe karþý herkesin
dur demek için önerisi,
paylaþýmý vardý. Önerileri/planlarý/tartýþýlanlarý
þu þekilde sýralayabiliriz;
-her hafta Cuma günü
Yakýn kitabevinde toplan-

ma
-çeþitli yerlerde (okullarda...)toplantýlar düzenlemeli
-milliyetçiliðin tüm
öðelerine karþý çýkýlmalý
-politik gündem tartýþýlmalý ve anýnda tepki verilmeli
-çözüme kadar sýký bir
takipçi olmalý
-söylemleri sulandýrmalý,mizaha baþvurulmalý
-suç duyurusunda bulunmak için bir hukuk komisyonu oluþturulmalý
-sokakta da iþ yapmalý
-Hrant Dink'in katillerinin
yargýlandýðý gün eylem
yapýlmalý
-kiliselerle görüþülmeli ve
iþbirliði saðlanmalý(dinler
arasý hoþgörü)
-Dikili'de yerleþke verilmeyen halka destek
olmalý,o köyde misafir
olmalý,sorumluluk ateþini
orda baþlatmalý
-sivas katliamýný protesto
etmeli
-hepimiz dünyalýyýz pasaportu..

Ýzmir’de rock festivali
"Yeryüzündeki her türlü
savaþa, terörizme, militarizme, þiddete, ýrkçýlýða,
þovenizme, etnik ve cinsel
ayrýmcýlýða, açlýða, yoksulluða, paralý eðitim ve
saðlýk hizmetine, adaletsizliðe, insan haklarý ihlallerine, kültürel sosyal yozlaþmaya, gericiliðe, çevre ve
doða katlýamýna, nükleer
santrallere karþý evrensel
barýþtan yana…" alternatif
rock festivali rock-A 22-24
Haziran 2007 tarihlerinde
Selçuk Pamucak Sahili'nde
yapýlacak.

Rock-A
A için
yapabileceklerimiz:

Bu haftadan itibaren
Bornova, Alsancak,
Karþýyaka, Buca ve
Konak'ta açýlacak tanýtým
masalarýna destek verebiliriz.
Rock-A organizasyonundaki ilgili arkadaþlarla

iletiþime geçerek festivalin
bin türlü iþinde büyük
ihtiyaç duyulacak gönüllü
gruplarýna katýlabiliriz.

Kýsa bilgiler:

Festivalde sahneye çýkmak üzere 120'nin
üzerinde grup baþvurmuþ.
Tiyatro, söyleþi ve çeþitli
atölye çalýþmalarý için çok
sayýda baþvuru var.
Ulaþýmý kolay ve ucuz
hale getirmek için çalýþmalar sürüyor.
Festivaldeki her türlü iþ
gönüllüler tarafýndan
sürdürülecek. Bu yüzden
festivalin ruhuna uygun
kolektif calýþmalar için çok
sayýda gönüllüye ihtiyaç
var.
10 Haziran Pazar günü
yapýlacak toplantý Selçuk'ta
festival alanýnda yapýlacak.
Festivalin internet sitesi:
http://www.rock- a.org

Ýncirlik Üssünde 90 Nükleer Bomba var

YA PATLARSA
9 Haziran Cumartesi

Barýþ Manço Kültür Merkezii Kadýköy
12.00-16.00 arasý
"Zeynep Tanbay Dans Projesinden
kýsa bir dans gösterisi
"Nilüfer Uður Dalay, Oral Çalýþlar ve Zeynep Cassalini
söyleþisi
"Grup Nena Konseri
"Ýstanbul Baðdat olsaydý sergisi
"Kýsa filmler

Küresel BAK

sayý: 285

2 Haziran: Rostock, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir…

G-8'e karþý Küresel Eylem Günü'nde sokaktaydýk!
Almanya'nýn Rostock
kentinde düzenlenen G-8
zirvesine küresel eylem
çaðrýsý dünyanýn tüm
sokaklarýnda yanký buldu.
Almanya'da on binlerce
antikapitalist sokakalara
döküldü ve baþka bir
dünya için yürüdü.
Küresel Eylem Grubu
Ankara, Ýstanbul ve
Ýzmir'de ayný gün gerçekleþtirdiði eylem ve etkinliklerle sokaktaydý.
2 haftalýk kampanya
boyunca G-8 zirvesi,
dünyayý soyanlarýn gündemi ve Türkiye'de küresel
kapitalizme karþý direniþin

Ankara:

KEG aktivistleri saat:
18.00'de Yüksel Caddesi
Ýnsan Haklarý Anýtý
önünde toplandý. KEG
bayraklarýnýn yaný sýra "G8 hayýr", "Nükleer santral
istemiyoruz",
"Homofobiye hayýr",
"Irkçýlýða dur de" türünden dövizler taþýdýk.
Eyelem anarþistler ve
Mazlum-Der'li kadýnlar da
katýldý. Eylemde sýk sýk
"George Bush teröristtir..
ya biz…biz anti-kapitalistiz", "Milyonlar aç iþgal
altýnda, yaþasýn küresel
intifada", "Ýmzala, imzala
Kýyoto'yu imzala", "Öz öz
özgürlük hepimize özgürlük", "Savaþa karþý ses
çýkar", “Baþka bir dünya
mümkün” sloganlarýný
attýk.

Liseliler
G8’e karþý!
Dün G8 karþýtý basýn
açýklamasýndaydýk. Basýn
açýklamamýz bol sesli bol
tepkiliydi. LiseliSaKa’dan
15 aktivist basýn açýklamasýnda yer aldý.
Eðlenceliydi, mutluyduk
ve yeni insanlarla tanýþtýk.
Aramýzda ortaokullu bir
aktivistte var artýk.
Basýn açýklamasýna
katýlan 12 liseliyle bir
toplantý yaptýk. SaKa’nýn
yeni sayýsýný birlikte tasarladýk. Kara gün (ÖSS)17
Haziran’dan sonra savaþ
karþýtý liseliler forumu
düzenlemeyi planlýyoruz.
Liseli antikapitalistler hem
dünyadaki adaletsizliklere
hem de kndi uðradýklarý
haksýzlýklara mücadele
etmekte kararlý.

gerekliliðini anlatan binlerce bildiri daðýttýk. KEG
masalarýna uðrayan onlarca kiþi kampanyaya destek
verdi ve G-8'e karþý
öfkelerini dile getirdi.
G-8'in bu yýl ki ana gündemlerinden biri olan
gezegenimizi yangýn yerine çeviren küresel ýsýnma
ve en az onun kadar kötü
olan nükleer santrallerin
inþasýna karþý direniþi yükseltmek 2 Haziran'ýn en
özel çaðrýsýydý.
Küresel Eylem Grubu
sokaða çýkmaya, dünyanýn
bütün sokalarýyla birleþmeye devam edecek.

Ýstanbul:

G-8 karþýtlarý Haydarpaþa önünde buluþtu. Davullar,
trampetler, düdükler bu kez G-8'e karþý çalýndý.
Eylemciler küresel direniþ çaðrýsýnýn yapýldýðý basýn açýklamasýnýn ardýndan standlara geçildi. G-8'e karþý izleyeceðimiz mücadele hattý tanýtýldý.
Eylem sonrasý Barýþ Manço Kültür Merkezi'nde önce bir
forum yaptýk, dünyanýn nasýl soyulduðunu hep birlikte
tartýþtýk. Akþamsa Tiyatro Boyalý Kuþ'un sergilediði Çernobilden Sesler adlý güzel oyunu hep birlikte izledik.

Ýzmir:

2 Haziran’ G8'e karþý biraraya geldik.
Saat:12.00'de KEG adýna Emin Þakir'in yaptýgý basýn
açýklamasýnýn ardýndan G-8 politikalarýný tartýstýðýmýz 3
toplantý gerçekleþtirdik. 40 kiþinin katýldýðý toplantýlar
oldukça keyifli ve bol tartýsmalý geçti.
Konuþmalar umut vericiydi
Toplantýnýn bitiminde bugün yapýlacak alternatif Rock
festivali Rock-A'nin toplantýsýnda buluþmak üzere
ayrýldýk.

Darbecilere karþý kadýnlar birleþiyor

Giyimime, baþörtüme, hayatýma karýþma!
27 Nisan muhtýrasýyla
en fazla baskýya maruz
kalan ve aþaðýlanan
kadýnlardý. Emine
Erdoðan ve Hayrünisa
Gül'ün baþörtüsü yüzünden uðradýðý ayrýmcýlýk,
kadýnlara uygulanan
genel ayrýmcýlýðýn en
dolaysýz ve rezil örneklerinden biriydi. KEG ve
DurDe aktivisti kadýnlar
bu hakarete sessiz
kalmadýlar.
27 Mayýs darbesinin
yýldönümünde
baþörütülü kadýnlarla
buluþtular, nefret ve
ayrýmcýlýk tohumlarý
ekenlere inat kucaklaþtýlar. KEG, DurDe,
Mazlum Der aktivisti
kadýnlarýn birlikte oluþturduklarý "Kýyafetime
Dokunma Ýnisiyatifi"nin
gerçekleþtirdiði eylem
umut verici bir adým
oldu.
Baþörtüsüne Özgürlük
Platformu üyesi onlarca
kadýnýn haftalardýr
sürdürdüðü direniþ baþý
açýk kadýnlarýn direniþiyle
buluþtu. Eylem küçükte
olsa anlamý büyüktü. 50

kadýnýn ve onlarý
destekleyen 20 erkeðin
katýldýðý eylemde sloganlar atýldý, darbe karþýtý
pankartlar açýldý.
Eylem katýlýmýn küçüklüðüne raðmen bir ilk
adýmdý ve büyük yanký
uyndýr. Þimdi bir çok ilde
kucaklaþma eylemleri
inþa ediliyor, kadýnlar birleþiyor. Laik ve millyetçi
"solcu"larýn tepkilerine
inat bizler kardeþimize,
komuþumuza,
arkadaþýmýza karýþanlarý
durduracaðýz. Hem
baþörütüsüne özgürlük
diyeceðiz, hem de kadýnlarýn istedikleri gibi giyinmeleri ve yaþamalarý

önündeki her türlü
ayrýmcýlýðý sorgulayacaðýz.

Özgürlük isteyen
kadýnlarýn basýn
açýklamasýndan:

"Cumhuriyet mitinglerindeki kadýnlarýn zorla
kapatýlma kaygýsý olduðu;
baþý örtülü kadýnlarýn ise
zorla kapatýlmýþ, özgürlükleri ellerinden alýnmýþ,
beyni yýkanmýþ, özgür
düþünemeyen kadýnlar,
yani birer nesne olduklarý
anlatýldý. Yýllardýr insanlarý laik-þeriatçý olarak
birbirinden ayýrmaya
çalýþanlar bu kez de
kadýnlarý baþý örtülü-baþý

Onur
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açýk olarak birbirinden
ayýrmaya çalýþtý; halen de
çalýþýyor. Oysa bu
toplumun büyük bir kýsmýný oluþturan baþörtülü
kadýnlar kamusal alandan
dýþlanmaya, silinmeye,
sindirilmeye, yok edilmeye çalýþýlýyor. Sanki bir
arada yaþamýyormuþuz;
birbirimizin komþusu,
arkadaþý, dostu
deðilmiþiz gibi bizi birbirimizden ayýrmaya ve baþý
örtülü kadýnlarý iradesiz
ve birer nesne konumuna
indirgemeye çalýþýyorlar.
Ýnandýðý gibi giyim ve
hayat tarzýný benimseyenler demokrasi düþmaný
olarak gösteriliyor.
Bizim olmadýðýný
düþündüðünüz irademizle sizde olmadýðýný
düþündüðümüz vicdan,
demokrasi ve hukuk
istiyoruz; kamuoyuna
þöyle sesleniyoruz: Elinizi
kýlýðýmýzdan, kýyafetimizden, baþörtümüzden
çekin.
Sokaklar bizimdir! NE
Darbe NE Darbe! HEM
Özgürlük HEM
Demokrasi!.."
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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 gereklidir.
-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 sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðu-nu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com
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Ayrýlmaz ikili:

Nereye
Ayten?

Militarizm ve
kapitalizm

Ordu
neden
makarna
satar?

Askerler gerdikçe geriyor.
Þeriat tehlikesi yüzünden
mi? Vatan elden gidiyor mu
yoksa? Neden bu kadar
hýrslýlar, Türkiye'yi savaþa
sokacak kadar göz dönmüþ
ve toplumun büyük çoðunluðunu düþman ilan edecek
kadar çýlgýnca davranýyorlar?
Sakýn bunun arkasýnda
dünyadaki kötülüklerin tek
kaynaðý olmasýn: Para, para,
para…
Ordumuz sadece darbe
yapmaz, makarna yapar!
Sadece muhtýra yayýmlamaz,
çocuk bezi satar! Kürtlerle
savaþmaz yalnýzca krem þantiden ambalaj kaðýdýna
sayýsýz ürünün imalatýný ve
ticaretini yapar!
Ayrýcalýklarýný yitirmekten
korkmalarý boþuna deðil,
ordunun þirketi OYAK
Türkiye'nin 3. büyük
ekonomik gücü. Sabancý,
Koç gibi büyük patronlarla
ortaktýrlar, tüm batý karþýtý
nutuklarýna raðmen Dupont,
FMC, Axa gibi çok uluslu þirketlerle yýllardýr birlikte
çalýþýrlar. Fransa, Hollanda,
Ýspanya, Bulgaristan gibi AB
ülkeleriyle uyumlu bir þekilde ticaret yaparlar.

Her þey
darbeyle baþladý

27 Mayýs 1960 darbesi ile
OYAK doðar. Darbeciler, 1
Mart 1961'de 205 sayýlý
yasayla, özel hukuk hükümlerine baðlý (yani sivil denetimden uzak) OYAK’ý kurdu.
Kuruluþ amacý TSK mensuplarýnýn yardýmlaþma ve
emeklilik fonu olarak belirtildi. Subaylarýn, astsubaylarýn, MSB ve jandarma
Genel Komutanlýðý'nda
çalýþan sivil memurlarýn
maaþlarýndan her ay yüzde
10'luk bir dilime el konuldu.
Yedek subaylar yüzde 5’le
kurtulurken, dünyanýn en
büyük 5. ordusu çok iyi para
topladý. Ancak tek gelir kaynaðý ordu mesuplarýnýn
aidatlarý deðil, OYAK’ýn kârlý
yatýrýmlarý oldu.
1968 yýlýnda Fransýz otomotiv devi Renault ile kurulan ortaklýk her darbeyle
biraz daha büyüdü. Bugün
OYAK finans, sanayi ve
hizmet baþlýklý üç ana grupta
toplanan 29 büyük þirketten
oluþuyor. Her büyük þirket
irili ufaklý onlarca baþka þirkete sahip.
Bunlardan en gözde olaný

1999 ve 2001 krizlerinden
sonra atýlým yapan
Oyakbank. Salçalarýyla
Tukaþ'ý, çikolatalarýyla Eti'yi
tanýyoruz. Gerçekten garip,
dünyanýn hangi ordusu bu
kadar ticaretle uðraþýr:
Çimento, inþaat, nakliye,
ilaç, konserve, komposto,
turþu, puding, ketçap, mayonez, yazýlým, arsa ve arazi
alým satýmý, demir çelik,
elektrik üretimi hep onlardan sorulur.

TSK, þimdi yüzünü ABD ve
Ýsrail'e çevirmiþ durumda.
Bush'un sözcülüðünü yaptýðý karanlýk þirket Lockheed
Martin, TSK'ya en büyük
silah saðlayýcýsý þirket konumuna yükseliyor. Tank ve
uçak modenizayonunu Ýsrailli þirketler, topçu sistemlerini Güney Kore ve Singapur,
roket sistemlerini Çin yapýyor.
Savunmadan baþka her iþle
uðraþan OYAK'ýn kazancý ve

TSK'nýn sivil hükümetlere
dayattýðý savunma
bütçelerinde devamlýlýk
askerlerin toplumu germesinin arkasýndaki gerçek
nedenler. Kapitalizm ve militarizm ayrýlmaz bir ikili.
Ticaret ve ekonomik rekabet
savaþlarý körüklüyor.
Kaybedense hep sömürülenler, cephede ölen halk
çocuklarý ve namlunun üzerine çevrildiði ezilen halklar
oluyor.

Silahlar ABD
ve Ýsrail'den

Ordu sadece OYAK'la para
kazanmaya çalýþmýyor.
Türkiye bütçelerinin her yýl
yüzde 15-20'lik bölümü
savunma harcamalarý adý
altýnda TSK'nýn silah alýmlarýna aktarýlýyor. Silah alýmlarý þeffaflýktan ve denetimden uzak. Kaynaksa bizlerden alýnan vergiler.
TSK, bu yýlýn baþýnda
önümüzdeki 10 yýllýk silah
alýmý planýný açýkladý. Her yýl
3,5 milyar dolarlýk silah alýnmasýný istiyorlar. Geçmiþte
aðýrlýklý olarak Alman ve
Fransýz silah devlerinden
alým yapmayý tercih eden

Bu sözler Türkiye'nin en
çok satan gazetelerin
birinde yayýnlandý. Bu
sözleri söyleyen kiþi ve o
atmosfer önemli.
Sözlerin sahibi, sözlerinin anlamýný biliyor
mu, farkýnda mý bilmiyorum. Bu sözleri "orada
bir köy var uzakta" adlý
gelmiþ geçmiþ en saçma
sapan çocuk þarkýsýndan
sonra ikinci sýrayý kimselere kaptýrmayan "Bir
Baþkadýr Benim
Memleketim" þarkýsý ile
tanýnan Ayten Alpman
söylüyor. Bahsedilen
havanýn olduðu yer
Cumhuriyet Mitingleri.
Silahla nereye gidildiði,
silahýn kime doðrultulacaðý, niye gidildiði gibi
sorularý düþünmeden
savaþa gitmeni istese
diyor aslýnda, gider
insan öldürürüm. Gider,
iþgalci olunacaksa olurum. Savaþ, en çok
sivillere zarar mý veriyor,
heyyt o iþler benden
sorulur! "Bir iki bir iki üç,
daha fazla Irak, daha
fazla Ebu Garip!"
***

Ordu Irak Kürdistaný'ný inþa ediyor
Kerkük'e girelim çýðlýklarýyla Türkiye savaþa sokulmak isteniyor. Kürtlere karþý nefret
kýþkýrtýlýyor. Ancak ne mutlu Türküm demeyenleri düþman ilan eden generaller Irak
Kürdistaný'nda ticaret ve yatýrým yapýyor.
OYAK, Irak Kürdistan'ýn da en fazla iþ yapan firmalar arasýnda. Doðrudan OYAK adýyla
davramasa da grubunun altýnda faaliyet gösteren þirketler ve baþka ortaklýklarla
bölgede faaliyet gösteriyor.
OYKA adlý firma aracýlýðýyla çimento ve inþaat malzemeleri pazarlýyor. Her yýl sadece 6
bin ton dökme çimento satýyor, bedeli ise 9 milyar dolar.
OYTAÞ ise ürettiði yapý malzemelerinin yüzde 60'ýný Irak Kürdistaný'na pazarlýyor.
OYAK firmalarýnýn yaptýðý iþler arasýnda Irak Kürdistaný parlamentosu ek binalarý, yeni
Kürt Bakanlýk binalarý yer alýyor.
OYKA Kaðýt Sanayi Irak Kürdistaný'nýn kaðýt ihtiyacýnýn yüzde 100'ünü karþýlýyor.
OYKA'nýn kaðýtlarý Kürtçe okul kitaplarýnda kullanýlýyor.
Hani düþmandýk Kürtlerle? Yoksa generaller savaþ çýkartýp, ortalýðý yýkýp, yeniden
yaparak kârlarýna kâr katmak mý istiyorlar? Dünya tarihi bir tek þeyi anlatýr: Savaþ,
ticaret içindir.

"O hava öyle bir hava ki,
eline silah verseler, 'hadi
gidiyoruz' deseler bir an
bile tereddüt etmezsin".

Eti, OYAK’ýn önemli yatýrýmlarýndan. Bisküvi ve çikolata üreticisi Eti ürünlerini doðal olarak askeri terimlerle tanýtýyor:
“Uzun menzilli karamel”, “Kamufle edici çikolata”, “parça
tesirli pirinç patlaklarý” gibi. Bu ürünlerin hedefi çocuklar!

Bu havayý kýracak olanlar þimdi çok önemli bir
adým atýyor. Yepyeni bir
solun doðuþunu
saðlayabilecek; somut
siyasal bir adým atýyorlar. Her türlü antikapitalistin seçimlerde dönüp
oy verebileceði; savaþa,
yeni liberalizme ve kapitalizmin her türlü tahribatýna karþý mücadele için
somut bir adým. Ýstanbul'da Baskýn Oran ile
baþlayan baðýmsýz aday
süreci yeni bir solun
þekillenmesinin önünü
açabilir. Diðer
þehirlerde, ÖDP'ye oy
verme çaðrýsý yapan,
esas olarak kampanyalarý inþa etmeyi
önüne hedef koymuþ bu
aktivistler, seçimlerden
sonra da dönüp tartýþmaya devam edecek. O
zaman, "Hoop, Ayten
nereye gidiyorsun? Ver
bakiyim o silahý. " diyebilecek bir alternatifin
temelleri de atýlmýþ olur.
Ersin TEK

