Baskýn Oran gazetemizin sorularýný yanýtladý

“Ezilmiþ-d
dýþlanmýþlarýn
sesi olmak”
22 Temmuz seçimlerinde Ýstanbul 2. Bölgeden “Baðýmsýz sol
ses” sloganý ile aday olan Baskýn Oran kampanyasý büyük bir
hýzla devam ediyor.
16 Haziran günü Beyoðlu Yeni Melek’te yapýlan kampanyanýn

açýlýþ toplantýsýnda seçilme umudu veren Baskýn Oran, Sosyalist
Ýþçi Yazý Ýþleri Müdürü Volkan Akyýldýrým’ýn sorularýna cevap
verdi.
Sorularý ve yanýtlarýný 3. sayfa da okuyabilirsiniz.
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Açýklayýn, karýþýklýk yaratma senaryosu toplantýlarýna neden katýldýnýz?

SÝFONU ÇEK
KURTULALIM
yýkayýp Sezer’in hala
Çankaya’da kalmasýný saðlayan
Anayasa Mahkemesi
baþkanýnýn canýna. Ve þimdi o
da “yetkililerden açýklama”
bekliyor. Daha çok bekler.
Anafartalar bombasýnýn faili
þimdi daha iyi anlaþýlýyor.
Hemen sorumlularý bulmuþlardý. Hemen olay yerine
intikal ederek daha fazlasýnýn
patlayacaðýný söylemiþlerdi.
Bizi fakirliðe, yoksulluða,
ezilmeye mahkum edenlere
karþý bir araya gelmek zorun-

dayýz. Hrant Dink’in ardýndan
yürüdüðümüz gibi.
Bunlara aman vermemek
gerek. Onlarýn silahý var, bizim
gücümüz ise milyonlar
olmamýzdan geliyor. Yeter ki
bölünmeyelim, yeter ki birlik
olalým.
Eli silahlýlarý, karanlýk
senaryosu yazanlarý durdurmak mümkün.
Ulusalcý gezinenlere hadlerini
bildirmek mümkün.
Kazanmak mümkün. Çünkü
biz çokuz.

Filistin bölünüyor

Die LÝnke kuruldu

Patrona az vergi

Seçimleri kazanmasýndan bu yana
sürekli olarak emperyalistlerin
saldýrýsýna uðrayan Hamas ile
Filistin halkýnýn eski geleneksel
örgütü El Fetih arasýndaki çatýþmalar sonunda Filistin fiilen
bölünmesine yol açýyor. El Fetih’in Hamas ile anlaþmayý bozmasý ve yeni bir hükümet kurmasý üzerine Filistin Özerk Bölgesi’nde Gazze Hamas’ýn kontrolüne geçerken, Batý Yakasý’da El
Fetih’in kontrolünde.

Son genel seçimlere birlikte girerek büyük bir baþarý elde eden
Batý Almanya’daki WASG ile
Doðu Almanya’daki eski
komünist partisinin devamý olan
PDS sonunda birleþti.
Ýki partinin birleþmesi ile ortaya
Die Linke (Sol Parti) çýktý.
Die Linke’nin þu anda yüzde 10
bir güce sahip olduðu söyleniyor. Son yapýlan Bremen seçimlerinde Die Linke yüzde 8.4
oranýnda oy aldý.

Yeterli vergi toplayamamaktan
þikayet eden Maliye Bakanlýðý
vergi oranlarýný düþürmeyi
amaçlýyor. Böylece patronlardan
biraz daha az vergi almanýn
bahanesi yaratýlýyor.
Yozlaþma var, vergi kaçýrýlýyor
diyen Maliye Bakanlýðý’nýn daha
az vergi alarak yozlaþmayý nasýl
engelleyeceði ise tam bir merak
konusu.
Türkiye’de vergi yükü esas
olarak çalýþanlarýn sýrtýnda.

Diyarbakýr, Ümraniye,
Bakýrköy, Ýzmir, Anafartalar
Çarþýsý, her yerde bombalar
patlýyor. Ýnsanlar ölüyor.
Kürtler düþman ilan edilirken,
eðer Irak Kürdistaný’na girilirse
sorunlar bitecek diye gösterilirken ABD’de yapýlan bir
toplantý basýna sýzdýrýlýyor.
Bir enstitüde Amerikalý strateji uzmanlarý, yani her türden
CIA ajaný, Türk askeri yetkilileri ve Irak Kürdistaný’nýn
Baþkaný Barzani’nin oðlunun
bulunduðu toplantýda karýþýk-

lýk yaratma senaryosu tartýþýlýyor: Anayasa Mahkemesi
baþkanýna suikast, Ýstanbul
Beyoðlu’nda patlayan bomba
sonucu 50 kiþinin ölmesi, Irak
Kürdistaný’na giriþ ve savaþ.
Ama bu çýlgýnlýk. Çýlgýn
olduklarý kadar da acýmasýzlar.
Onlar ceplerini doldurmaktan
baþka bir þey düþünmüyorlar.
Hiçe sayýlýyoruz. Acaba “çýlgýn
Türk” olmak bu mu?
Ne kolay harcýyorlar onlara
sadakatle hizmet etmiþ olan,
cumhurbaþkanlýðý seçimlerini

Sokakta
ezilenlerin
sesi olalým
Ýstanbul 1. ve 2. seçim bölgelerinde kampanya yürüten
aktivistler sert politik tartýþmalar yaþýyor.
Orta sýnýf üyesi CHPliler Oran
ve Uras'ý meclise göndermek
isteyenleri solu bölmekle
suçluyor.
Milliyetçiler Ufuk Uras'ýn
kazanmasý için mücadele
edenlere soruyor, ne iþiniz var
DTP'yle?
Ýstabul'da Baskýn Oran ve
Ufuk Uras'ýn, Konya'da Ayhan
Bilgen'in, Batý'da ÖDP'nin,
Doðu'da DTP'nin kazanmasý
için birleþelim.
Nefrete karþý kardeþliði,
bölünmeye karþý birleþmeyi,
savaþa karþý barýþý, IMF'ye
karþý direniþi savunarak
gerçek solun ve muhalefetin
ne olduðunu gösterelim.

8 Aralýk

Küresel ýsýnmaya
ve Nükleer
santrallere
karþý

Ankara’ya
KEG
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Ankara'nýn
suyu bitiyor
Devlet Su Ýþleri yetkilileri Ankara'da barajlarýn doluluk oranýnýn
yüzde 7.7'ye düþtüðünü
açýkladý. Sorumlu buharlaþmaya neden olan aþýrý
sýcak kadar, þehrin baþýna musallat olan Melih
Gökçek.
Ankara'ya su saðlayan
yedi barajdan beþi kullanýlýyor. Toplam su
kapasitesinin yüzde
81'ini oluþturan, en
temiz ve kaliteli su kaynaðý Çamlýdere Barajý
sadece yüzde 5,3 oranýnda dolu.
Küresel ýsýnma kuraklýðý artýrýyor, ancak
Ankara'da Aðustos'ta
kesintilerle kendini hissetirecek susuzluðun
baþlýca sorumlusu
Büyükþehir Belediye
Baþkaný Melih Gökçek.
Ankara'nýn çevresindeki
akarsularý kurutan, tarlalara 24 saat su veren,
þehrin suyunu israf eden
bu azgýn yeni-liberal
adamdý. Yanlýþ ve kâr
amacý güden sulama
politikalarý sonucunda
Ankara þimdi susuzluða
mahkum. Küresel Eylem
Grubu, þehri susuz
býrakan Gökçek'e karþý
kampanyaya hazýrlanýyor.

Küresel
ýsýnma Konya
Ovasý'ný
bitiriyor
KURAKLIK ve yeraltý
sularýnýn bilinçsiz kullanýlmasý nedeniyle
göller ve nehirlerin birer
birer kuruduðu Konya
Kapalý Havzasý'nda
hububat çiftçisi, yüzde
80'e veren rekolte kaybý
yaþýyor. Ekili durumdaki 2 milyon ton hububatýn yüzde 80'inin tarlalarda yandý, bundan
sonra yaðacak yaðmur
da hububat için bir
anlam ifade etmiyor.
15 binin üzerinde
kaçak su kuyusu bulunduðu tahmin edilen
Konya Kapalý
Havzasý'nda Akþehir,
Beyþehir, Meke, Eber ve
Akgöl baþta olmak üzere
bir çok göl ve akarsular
birer birer kurumaya
baþladý. Yaðýþ yetersizliði nedeniyle barajlardaki su seviyesi de
önemli ölçüde azalýnca,
buðday ambarý olarak
bilenen Konya
Ovasý'ndaki hububat
rekoltesi bu yýl, son yýllarýn en en düþük
düzeyinde gerçekleþecek.
Türkiye genelinde 3-4
milyon ton buðday
kaybý yaþanmasý bekleniyor, bu 2.5 milyon
ton un kaybý anlamýna
geliyor.

Karýþýklýk senaryolarý, bombalar, e-muhtýralar:

Darbeciler yenilmeden ne
ekmek var ne demokrasi
Büyük sermaye, cumhurbaþkaný, hükümet, ordu,
polis örgütü ve bürokrasi:
Her biri ayrý telden çalýyor.
Generaller gece yarýlarý emuhtýralar yayýmlýyor.
Cumhurbaþkaný ve CHP
iþbirliði halinde cumhurbaþkanýný halkýn seçmesini
engelliyor. Meclis iradesi
anayasa tarafýndan
bastýrýlýyor. Anayasa
Mahkemesi, Yargýtay ve
Danýþtay, hukuku elinde
bulunduran atanmýþlar
1982 Anayasa'sýndan bulduklarý yeni maddelerle
AKP'nin önünü kesmeye
çalýþýyor. Emniyet ve TSK
karþý karþýya.
Generallerin bölücü milli
refleks çaðrýsý toplumsal
karþýlýk bulmazken,
ABD'de bir enstitüde generaller, CIA ajanlarýyla
karýþýklýk yaratma senaryolarýný tartýþýyor.
Enstitünün açýklamasýna
göre daha önce de benzer
toplantýlar yapýlmýþ ve her
biri baþarýyla sonuçlanmýþ!
Ümraniye'de,
Bakýrköy'de, Diyarbakýr'da,
Ýzmir'de patlayan bombalarýn anlamýný nihayet
öðrendik. Gerçi Yaþar

Karýþýklýktan çýkarý olanlar, kitleleri adeta AKP'nin
kucaðýna itiyor.
Seçim büyük bir saflaþma
temelinde gerçekleþirken,
muhtýraya karþý mücadele
eden AKP tüm seçim
anketlerinde açýk arayla
birinci çýkýyor.

Darbe geriyor, IMF
yoksullaþtýrýyor

Sadakatle hizmet etmesine raðmen komplocular tarafýn dan öldürülmesi planlanan Anayasa Mahkemesi Baþkaný
Büyükanýt, bomba patladýktan 45 dakika sonra
Anafartalar Çarþýsý'nýn
önünde büyük þehirlerde
bombalarýn patlayacaðýný
ilan etmiþti.
Ýnsanlar ölüyor.

Cepheden genç asker
tabutlarý geri dönüyor.
Savaþ çýkarýlmak isteniyor.
Gerekçe, þeriat tehlikesi,
kanýtsa kutlu doðum haftasýnda birkaç okulda
yapýlan dini toplantýlar.

AKP, seçimlerin engellenmemesi ve cumhurbaþkanýný halkýn seçmesi
talepleriyle kitlelerin
demokrasi istemine yanýt
veriyor.
Ancak laik-dinci kapýþmasý toplumu bölerken,
fakirlik, þiddet, açlýk artýyor. IMF politikalarý AKP
tarafýndan acýmasýzca
uygulanýyor. Kimse
AKP'ye buradan yüklenmiyor.
Darbeye karþý çýkmak
zorundayýz.
Ellerine yüzlerine
bulaþtýrdýklarý e-darbeler
yenilmedikçe Türkiye
emekçi sýnýflarýnýn gerçek
sorunlarý üzerindeki örtü
kaldýrýlamaz.
Bu kadar aciz bir egemen
sýnýf, gerçek bir yenilgiyi
hak ediyor.

Keneler deðil kapitalizm öldürüyor
Kýrým Kongo Kanalý Ateþi
(KKKA) hastalýðý yayýlýyor.
Bu yýl kene ýsýrmasý sonucu 172 kiþi KKKA'ya
yakalanýrken, 10 kiþi
yaþamýný yitirdi.
Hava sýcaklýklarýndaki
artýþ sonucu virüs taþýyýcýsý
keneler hýzla çoðalýyor.
Hayvan ve insan yaþam
alanlarýnýn iç içe girmesi,
hayvan vücudunda konaklayarak yaþayan
kenelerin insanlara da

Seçim
bürosu açýlýþý
Meclise UFUK Gerek
Ýnisiyatifi’nin Kadýköy
bürosu açýlýþý

'konaklamasý'na yol açýyor.
Ancak hastalýðýn yayýlmasý ve ölümlerin asýl
nedeni KKKA taþýyýcýsý
keneler deðil, kapitalist
asalaklar.

Gerçek asalak
IMFciler

Koruyucu saðlýk hizmetlerini ortadan kaldýran,
saðlýk hizmetlerini
özelleþtiren AKP hükümeti
zenginlerin kasasýný doldururken insanlar ölüyor.

22-23-24 Haziran 2007

Pamucak Sahili,
Selçuk - ÝZMÝR
(Kuþadasý yakýný)

22 Haziran, Cuma
saat. 18.30

"Deniz, kum, güneþ;

Kýrtasiyeci Sokak, 14
Kadýköy

Ayrýntýlý bilgiler sitede:

0216 - 347 28 27

bu festival beleþ!"

www.rock-a.org
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Genel Saðlýk Sigortasý
(GSS) yasasýyla saðlýk
hizmetlerinde kalite ve
eþitlik getireceðini iddia
eden hükümet saðlýða
yatýrým yapmýyor.
Kyoto Protokülü'nü
imzalamayan hükümet
iklim deðiþikliði ile ortaya
çýkan salgýn hastalýklardan
da sorumlu.
IMF'ye verilen sözler
doðrultusunda seçimlerden sonra GSS'yi yeniden

dayatacak, binlerce fakir
insana tek bir doktorun
bakmasýný ön gören Aile
Hekimliði uygulamasýný
yaygýnlaþtýracak olan yeni
hükümete karþý mücadele
etmeliyiz. Saðlýðýmýzý
korumak için direnmezsek,
KKKA, Kuþ Gribi, Verem
gibi salgýn hastalýklar daha
çok can alacak.
Saðlýðýný korumak için
mücadeleye katýl:
www.kureseleylem.org

Dünyada askeri harcamalar son
10 yýlda yüzde 37 arttý
Uluslararasý Barýþ Araþtýrmalarý Enstitüsü (SIPRI)
tarafýndan açýklanan yýllýk raporda, son 10 yýldýr yüzde
37 oranýnda artan askeri harcamalarýn 2006 yýlýnda 1 trilyon 204 milyar dolara ulaþtýðý ve bu harcamalarý yapanlarýn baþýnda ABD'nin yer aldýðý belirtildi. Askeri harcamalar konusunda, liste baþý ABD'yi Ýngiltere, Fransa, Çin
ve Japonya izliyor. Dünyanýn önde gelen silah üreticilerinin silah satýþlarý da yüzde 3 oranýnda arttý. SIPRI
raporunda, geniþ ölçüde Amerikan ve Batý Avrupalý þirketlerin tekelindeki piyasanýn, 2005'te 290 milyar dolara
ulaþtýðý belirtildi.

abone olup sürekli okumak için
0536 - 335 10 19’u
yazý, haber, yorumlarýnýz için
sosyalistisci@gmail.com

Kýzýlýrmak
kuruyor
Kýzýlýrmak da küresel
ýsýnma sonucu kuruyor.
Bin 150 kilometre uzunluðu ile Türkiye'nin en
uzun nehirlerinden birisi
olan, Sivas'taki
Kýzýldað'ýn güney
yamaçlarýndan doðan ve
sýrasýyla Sivas, Kayseri,
Nevþehir, Kýrþehir,
Kýrýkkale, Ankara,
Çankýrý, Çorum ve
Samsun'dan geçerek
Bafra Ýlçesi'nden
Karadeniz'e dökülen
Kýzýlýrmak üzerinde dev
adacýklar oluþtu.
Nehir yataðýndan
suyun az akmasý, yeterli
yaðýþlarýn olmamasý,
hava sýcaklýðýnýn artmasý
sonucu kuraklýk kapýda.
Kýzýlýrmak deltasýnda
yaþayan 140 kuþ türü de
tehdit altýnda.

Karaçi'de
halk elektrik
kesintilerine
karþý
ayaklandý
Günlerdir öldürücü bir
sýcak dalgasýnýn etkisi
altýndaki Pakistan'da,
onlarca insan ya kalp
krizi ya da yeterince su
tüketmedikleri için öldü.
Ancak durumu asýl zorlaþtýran elektriklerin
bazen on saate kadar
kesiliyor olmasý.
Pakistan'da eskiyen sistem hýzla artan talepleri
karþýlayamazken, yolsuzluklar had safhada ve
enerjide iyi yönetilmiyor. 50 santigrat dereceye varan sýcaklýklar ve
elektrik kesintileri, halký
çileden çýkarýyor. Ýnsanlar ne serinleyebiliyorne uyuyabiliyorlar.
Liman þehri Karaçi'de
kesintilere öfkelenen
halk ayaklandý.

Hindistan:
Sýcaklar can
alýyor
Ülkenin kuzey ve orta
kesimlerinde son bir haftada sýcaklardan ölenlerin sayýsýnýn 100'ü
aþtýðýný belirtti.
Ölenlerin çoðunun
yaþlýlar, evsizler ve açýk
havada çalýþanlar. Bu
kiþileri güneþ çarpmasý
ya da sývý kaybýndan
yaþamýný yitirdi.

DSÝP’in
yeni bir internet
sitesi var

dsip.org.tr
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Tehlike þeriat mý,
yoksa darbe mi?
Artýk hiçbir yoruma gerek býrakmayacak kadar
açýk seçik bir süreç yaþýyoruz.
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden bir süre önce
baþlayan seçilmiþlere müdahale en net
biçimiyle devam ediyor. Ýki de bir de bir yeni emuhtýra yaþýyoruz.
Genelkurmay yýðýnsal eylemler çaðýrýyor, ertesi
gün CHP, MHP, ADD ve benzeri ýrkçý, milliyetçi
ve kemalist örgütlenmeler yýðýnsal mitingler
düzenlemek için kollarý sývýyorlar.
Bütün sorun AKP’yi geriletmek. Neden?
Gerçekten AKP bütün bu güçlerin iddia ettiði
gibi þeriat düzeni mi getirmek istiyor?
Bu sorunun cevabýný bulmak için son 4.5 yýllýk
AKP iktidarýnýn icraatýna bakmak yeterli. AKP
þeriatçý bir parti deðil. Hatta onun için kimilerinin çok yoðun olarak kullandýðý ýlýmlý islamcý
demek dahi doðru deðil.
1960’larýn ve 70’lerin Adalet Partisi, 1950’lerin
Demokrat Partisi ya da 1980’lerin ANAP’ý eðer
ýlýmlý islamcý veya þeriatçý ise o takdirde AKP’de
þeriat getirmek istiyor. Ama herkes biliyor ki DP,
AP veya ANAP þeriatçý veya ýlýmlý islamcý partiler
deðildi. Onlar egemen sýnýfýn, sermayenin partileriydi.
AKP baþlýca özelliði ise yeni liberalizmin en iyi
uygulayýcýsý olmasýdýr. Bu nedenle TÜSÝAD,
Rahmi Koç, AKP’yi, AKP’nin uygulamalarýný
övmektedirler.
AKP Türkiye pazarýný küresel sermayeye ardýna
kadar açmaktadýr. Kamuya ait herþeyi haraç
mezat satmaktadýr. Bunlarýn sonucu olarak da
büyük bir yabancý sermayenin gelmesini saðlamaktadýr. Yerli sermaye, yabancý sermaye ile
ortaklýklar kurduðu, kurabildiði ölçüde de
yabancý sermayenin Türkiye’ye akýþýndan memnun.
AKP’ye þeriatçý demek sorunu bütünüyle saptýrmak ve dar çýkarlarý için darbe peþinde koþanlara yardýmcý olmaktýr.
Solda kimi çevreler 28 Þubat deneyine raðmen
hala “ne darbe, ne þeriat” sloganýnýn arkasýna
dizilmekteler.
AKP’ye þeriatçý demek iki sorun birden yaratýyor. Birinci olarak yeni liberal politikalarý gözardý ediyor, iþçi ve emekçi yýðýnlarýn bölünmesine ve hedef þaþýrmasýna yol açýyor.
Ýkinci olarak ise darbecilerin ekmeðine yað
sürüyor.
Her ikiside çok tehlikeli adýmlar.
Bugün açýk açýk bir darbe süreci yaþýyoruz.
Silahlarýn gölgesinde seçimlere giriyoruz. Bunu
unuttuðumuz an büyük bir hatanýn içine
düþeriz.
Bu arada unutmamak gerekir ki þeriat tehlikesine dikkat çeken 27 Nisan muhtýrasý satýr
arasýnda aslýnda kimi hedeflediðini “Ne Mutlu
Türküm demeyenler düþmandýr” diyerek gösterdi. Asýl düþman Hrant Dink’in cenazesinde
sokaða çýkan ve “Hepimiz Ermeniyiz” diye
haykýranlardýr.
Kimi solcular içinde olduklarýmilliyetçiliðin
derinliklerinde Hrant’ýn cenazesine katýlmama
kararý aldýlar. Darbecilerle uzlaþmak için teslim
oldular. Kimileri ise ne darbe ne þeriat derken
çok tehlikeli bir yere düþmenin eþiðindeler.

Okmeyadaný’nda
küresel iklim bildirisi
Seçim tartýþmalarý sýrasýnda bir sol örgütün
temsilcisi “ne yani Okmeydaný’nda küresel iklim
bildiri mi daðýtacaðýz” dedi. Bu anlayýþ
Okmeydaný’nda yaþayanlarýn küresel ýsýnmadan
etkilenmediklerini varsayýyor ve insanlýðýn
karþýsýndaki en korkunç tehlikeyi hiç bir biçimde
anlamadýðýný gösteriyor.
Bu sýralarda “küresel ýsýnma” tehlikesinin
aslýnda emperyalistlerin oyunu olduðu iddiasýný
ileri süren solcular da var.
Ýþte bu solun geliþme þansý yok. Devrimci
marksistler bu nedenle yeni bir sol partinin acil
bir gereklilik olduðunu vurguluyorlar.
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Baskýn Oran sorularýmýzý yanýtladý

Ezilmiþ-dýþlanmýþlarýn
sesi olmak
Herkes AKP'yi eleþtiriyor, ancak kimse
onun asýl yüzü olan yeni-liberalizme
dokunmuyor. Genel saðlýk sigortasý
yasasý, özelleþtirmeler, IMF'ye verilen
sözler… AKP'nin yeni-liberal saldýrganlýðýna iliþkin deðerlendirmeniz nedir?
Nasýl bir mücadele öneriyorsunuz?

lik budur.
Evet, böyle düþünmeyen Kemalistler de
var. O zaman seslerini yükseltsinler bunlara karþý. Yükseltmedikleri zaman hep bir
aðýzdan baðýrmakta mazuruz: "M.Kemal
bu Kemalistleri sopayla kovalardý!". Özellikle, Baykal'ýn CHP'sini.

Bunun sebebi þu: Bütün düzen partileri
ayný durumda. Daha ileri gidelim: 240 milyar dolar dýþ borç, mevcut cari açýk, bu
açýðýn dýþarýdan faiz almaya gelen
spekülatif sermayeden baþka bir þeyle
kapatýlamýyor oluþu vs. durumlar karþýsýnda kim iktidara gelse ayný yoldan gitmek
zorunda.
Bu durumda hiçbir þey yapýlamaz mý?
Kuzu kuzu gitmeye mahkum muyuz?
Hayýr. Elimizde olan þeyler de var: hortumlanmalarýn önlenmesi, bankalarýn boþaltýlmasýnýn önlenmesi gibi düzen-içi ama çok
yararlý þeyler yapýlabilir. Bunlar bize yüzde
40 rahatlama saðlar. Zaman içinde de
kendi kaderimizi kendi elimize daha iyi
alýrýz. Bunun yaný sýra, seçici davranarak,
"eðitim ve saðlýk devletin lütfu deðildir;
halkýn olmazsa olmazýdýr" sloganýna
uygun fikir ve eylemler hayata geçirilir.
Ama, söyleyeyim, hiç kimse kendini
aldatmasýn, ekonominin bu durumunda
bundan öteye geçmek için nutuk atmak,
ucuz kahramanlýk olur. Ben ucuz kahraman deðilim. Yapamayacaðým þeyi söylemem. Bu kýsa vadede benim aleyhime
çalýþýr, orta vadede arkamda çok adam
toplar. En çok da, ezilmiþleri-dýþlanmýþlarý.

Seçim listelerinin ilk üç sýrasýný yüzde
93,35 gibi yüksek oranla erkekler kaplýyor. Adaylarýn yaþ ortalamasýnýn 45
olduðu söyleniyor. Bu durumu nasýl
deðerlendiriyorsunuz? Kadýnlar ve gençlerin siyasete katýlýmýna dair önerileriniz
nelerdir?

CHP, 301. maddeyi savunmasý, milliyetçiliði ve ýrkçýlýðý bayrak edinmesi,
Malatya katliamýna giden yolda
Hýristiyan misyonerleri hedef göstermesi
ve son olarak polisin okul yönetiminin
iznini almadan üniversitelere giriþini
mümkün kýlan çabasýyla öne çýkýyor. CHP
hakkýndaki deðerlendirmeniz nedir?
Benim babam 1890 doðumlu, çok yaþlý,
çok dürüst, çok sert bir adamdý. Küfretmek
gerektiði zaman "Allah selamet versin!"
çekerdi.
Türkiye'de gerginlik politikalarý siyasal
ortamý belirliyor. Temel gerekçe büyük bir
tehlikeyle karþý karþýya bulunduðumuz.
Türkiye'de bir þeriat tehlikesi olduðunu
düþünüyor musunuz? Darbeci mitingler ve
e-muhtýralarý nasýl deðerlendirmektesiniz?
Hayýr efendim, düþünmüyorum. Bu bizim
üzerimize yukarýdan fýþkýrtýlan Sevr Paranoyasýnýn önemli bir parçasýndan ibaret.
Bu memlekette þeriat tehlikesinden çok
laikçilik tehlikesi var. Bu memlekette mil-

Hrant için

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

liyetçilik seçkinlerin, laikçilik de halkýn üzerinde tahakküm kurmak için kullanýlýyor.
Tabii, þeriat tehlikesi'nin insanlarý
korkutmasýna en çok AKP gibileri yardýmcý
oluyor. Okullarda 23 Nisan'da çocuklarý
fýstýk yeþili giydirip ilahi söyletmek,
ortaöðretim bodrumlarýný mescit yapmak,
içkili lokantalarý Kýrmýzý Bölge olarak þehir
dýþýna sürmek, mayo reklamlarýný kaldýrtmak, onun bunun giyimine karýþmak, vs.
vs. Bunlar düpedüz aptallýk. Kendi ayaðýna, üstelik, bizim ayaðýmýza kurþun sýkmak. Ama, bu ülke bütünüyle kendi ayaðýna kurþun sýkan bir acayip yer. Iðdýr vali
yardýmcýsýnýn yayla festivalinde Kürtçe
türkü söyleyen Çoban Ali'yi bizzat sahneden indirmesi nedir?
Darbeci mitingler ve e-muhtýralar
konusundaki fikirlerim için lütfen Radikal
Ýki'deki arþivime bakýnýz; orada her þey,
ama her þey var.
Kemalizm tarihinin en büyük bunalýmýný
yaþýyor. Kemalizm ilerici midir? Solla herhangi bir iliþkisi olabilir mi?
Kemalizm, 1920'lerde ilericiydi. Bu açýdan da sol olarak adlandýrýlabilirdi. Çünkü
yarý-feodal bir imparatorluðu ulus-devlete,
tebaayý vatandaþa, ümmeti ulusa
dönüþtürmüþtü. Tamam, bütün bunlar
monistti. Tekçiydi. Birlik'i deðil Teklik'i
amaçlýyordu. Ama unutmamak gerekir ki o
dönem býrakýnýz Tekçi olmayý, faþist bir
devirdi. "Ne mutlu Türk olana" dememesi
ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" demesi iþte
bu farktýr.
Ama aradan seksen yýl geçtikten sonra
bugünkü "Kemalist"lerin bu noktada
demir atmak istemeleri ve bu ilk yukarýdan
devrimi 2000'lerde yine yukarýdan bir
devrimle tamamlamayý amaçlayanlarý
mesela 301'i müdafaa ederek durdurmaya
çalýþmasý Kemalizm'i gerici bir ideoloji
haline soktu. Bugün devir, "Ne mutlu
Türkiyeliyim diyene" deme devridir. Ýlerici-

Türkiye'nin genel düzeninin seçimlere
yansýmasýndan ibaret. Kadýnlar öyle bir
kategori ki, ezilmiþ-dýþlanmýþlar kendi
içlerindeki kadýnlarý da eziyor-dýþlýyor.
Anlayýn artýk. Bu, Türkiye'nin en büyük
azýnlýðýnýn durumu: yüzde 50!
Kontenjan þimdilik bir önlem olabilir.
Muhtýralar bir kez daha Türkiye'yi içe
kapatýyor. Ancak dünyada savaþa ve kapitalist küreselleþmeye karþý direniþ
hareketi, kampanyalar ve küresel eylemlerle sesini duyuruyor. Yeni hareketi nasýl
deðerlendirmeli?
Yeni hareket de Sol'un kollarý arasýna
alýnmalý. 1960'larda biz Sol'u iþçi sýnýfýndan ibaret gördük. 70'lerde Kürtleri buna
kattýk. Ondan sonra 12 Eylül geldi,
daðýldýk. Aradan geçen 35 yýl içinde bütün
bu Yeni Toplumsal Hareketler çýktý. Onlarý
da kollarýmýzýn arasýna alýrsak adýmýz Çaðdaþ Sol olur, kitleler arkamýza takýlýr ve
kendimizi gettoya kapatmaktan kurtuluruz. Türkiye'nin ve dünyanýn kurtuluþu
buradan geçiyor. Onun içindir ki bütün
ezilmiþ-dýþlanmýþlarýn sesi olmaktan
bahsediyorum. Dikkatle düþünülmüþ bir
slogandýr.
Seçim kampanyasý sýcak geçiyor, küresel ýsýnmanýn dolaysýz sonuçlarýný
yaþarken, Türkiye sera gazlarýnda düþük
miktarda azaltýmý öngören Kyoto
Protokolü'nü imzalamýyor. Küresel iklim
deðiþikliðine karþý nasýl bir mücadele
öneriyorsunuz?
Yukarýda söylediðim gibi, bu solcularýn
ele alýp bayraktarlýðýný yapmasý gereken
þeylerden biridir. Hatta, birincisidir çünkü
çok yakýnda biz ne etnik eþitlik, ne cinsel
eþitlik, ne dinsel eþitlik kavgasý yapabileceðiz. Çünkü dünya baþýmýza çökecek
böyle gidersek.
Baskýn Oran’a sorularý
Volkan AKYILDIRIM sordu

Antikapitalist hareketi büyütmek için

Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi

Yoksulluða, gelir adaletsizliðine, IMF’ye ve küresel sermayeye, savaþa,
ýrkçýlýða ve her türlü milliyetçiliðe, küresel ýsýnmaya,
cinsiyetçiliðe, homofobiye, darbeye karþýysan,

DÜNYAYI DEÐÝÞTÝRMEK ÝSTÝYORSAN
SENDE KATIL
0536 - 335 10 19 - dsip.org.tr
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Emeðiyle geçinen insanlarý sisteme baðlamanýn iki en önemli ögesi ýrkçýlýk
ve milliyetçiliktir. Her iki ideoloji ülke içinde bir ulusun diðer etnik unsurlara
üstünlüðünü iddia ederken, bir yandan da ülke sýnýrlarý dýþýnda yapacaðý
savaþlara gerekçeler yaratýr.

Die Linke ne yapabilir?
Anny Heike ve Thomas Handel
Die Linke (Sol parti) ilk kez bir Batý Alman eyalet
parlamentosuna temsilci yolladý.
Bremen eyalet seçimlerinde yüzde 8.4 oranýnda oy
alarak parlamentoya girdik ve sosyal adalet bir kere
daha Bremen parlamentosunda sesini yükseltti. Eski
partiler seçimlerde aðýr kayýplara uðradý.
WASG olarak 2005 seçim baþarýsýnýn arkasýndan
bu seçimler yeni-liberalizme ve yeni-muhafazakarlýða karþý çýkýþýmýzýn güçlü bir göstergesi oldu.
Mevcut politikalara karþý alternatifin politik güce
dönüþebileceðini gösterdik. Die Linke’nin desteði
büyüyor. Son kamuoyu yoklamalarýna göre yüzde
10’un üzerinde bir destek var.
Almanlarýn üçte ikisi hükümetin Afganistan’daki
askeri varlýðýna ve emeklilik yaþýnýn 67’ye çýkarýlmasýna karþý.
Nüfusun yaklaþýk yarýsý Heiligendamm’daki G8
toplantýsýna karþýydý. Alman hükümetinin halka
karþý politikalar yürüttüðü bugünlerde en yaygýn
görüþ.
Resmen baðýmsýz olmalarýna raðmen gerçekte
Sosyal Demokrat Partiyi destekleyen Alman
sendikalarýnda Die Linke’ye destek büyüyor. Politik
tartýþmalarda sendikalarýn etkisinin nasýl arttýrýlacaðý yoðun bir biçimde tartýþýlýyor.
Alman sendikalarýnda iþyeri sorunlarý çok önemli
olmasýna raðmen daha geniþ bir politik bilinç
geliþiyor ve bu sadece IG Metall, Verdi ve GEW gibi
solcu sendikalarda deðil, daha geniþ bir hareket
içinde böyle. Sendika hareketi içinde sendikalarý
sadece iþyeri sorunlarý ile sýnýrlý tutmanýn yanlýþlýðý
artýk daha geniþ kabul görüyor. Sendikalarýn iþçilere
saldýrýlar, iþ ve yaþam koþullarýnýn düzeltilmesi ile
de uðraþmasý gerektiði vurgulanýyor. Ýþsizlerin
sorunlarýna eðilinmesi isteniyor.
Artýk baþarý da politik tartýþmalara baðlý olarak
görülüyor. Þimdiye kadar Sosyal Demokrat Parti
(SPD) sendika hareketinin politik kanadý olarak
görülüyordu. Ne var ki artýk SPD’nin politik
amaçlarý sendikalarýn amaçlarý ile çatýþýyor.
Alman sendikalarý taleplerini geri çekmiyorlar ve
hükümet üzerinde baský yapýyorlar. Ve þimdi
sendikalar baþka hareketlerle de ittifaklar kuruyor.
Önde gelen bir sendika lideri “Die Linke bir alternatif olarak yükselmeye baþladýðýndan beri artýk
SPD ile daha kolay tartýþabiliyoruz” diyor.
Ne var ki Die Linke çalýþmalarýný parlamenter
çalýþma ile sýnýrlayamaz. Parlamenter çalýþma ile
yeni liberal politikalarýn kurbaný olan halk arasýnda
iliþki kurmak zorundayýz.
Diðer toplumsal hareketler ve sendikalarla ittifak
içinde yeni liberal saldýrýlara karþý mücadele edeceðiz. Bizim sosyal alternatiflerimiz daha þimdiden
çok popüler. Uzun çalýþma saatlerine,
özelleþtirmelere, ücret kesintilerine ve sosyal
devletin yýkýlmasýna karþý savaþýyoruz.
Die Linke’nin bir baþka görevi daha var. hükümet
seçim öncesi vaadlerde bulunup sonra bu vaadlerini
tutmayýnca demokratik sistemi aðýr bir biçimde
yaralýyorlar. Ýnsanlarýn politik mücadeleye
inançlarýný korumalarýna yardýmcý olmalý ve yaratýcý
potansiyallerini öne çýkarmalýyýz.
Refahýn yeniden örgütlenmesi politikalarýmýzýn
temelini oluþturuyor. Kapitalizm insanlara aðýr
sorunlar yaratýyor.
Die Linke ulusal ve uluslararasý ölçekte yoksulla
zengin arasýndaki büyüyen uçuruma karþý
mücadele etmelidir. 1945’den bu yana ilk kez
Almanya’da solun önünde önemli bir þans var.
Anny Heike ve Thomas Handel, Die Linke adý ile
birleþen iki partiden biri olan WASG’ýn üyesidir.
WASG eski Batý Almanya’da güçlüydü, Die
Linke’nin diðer birleþeni olan PDS ise eski Doðu
Almanya’da güçlüydü.

IRKÇILIÐA D
Cengiz ALÐAN
Genellikle insanlarýn eþit
olmadýðýna, bazýlarýnýn
diðerlerinden daha 'iyi',
daha 'üstün' özelliklere
sahip olduðuna inanýlýr.
Biyolojik üstünlükler bir
türlü kanýtlanamadýðý için
bugün artýk ýrkçý ve milliyetçiler genellikle
kültürel üstünlük kanýtlama gayretindeler.
Oysa halklarýn belli bir
genin etkisiyle oluþan özelliklerinden dolayý birbirlerinden ayrýlmasýnýn ve
buradan bir ýrklar hiyerarþisi üretmenin bilimsel
olarak bir dayanaðý yoktur.
Bu anlamda biyolojik ve
genetik olarak ýrklar da
yoktur. Antropolojinin
bugünkü verileriyle insaný
ýrklara ayýrmak mümkün
deðildir.

Irkçýlýk
ve kapitalizm

Alex Callinicos ýrkçýlýðýn
kapitalizmin dünya
ölçeðinde üretim tarzý
olmasýyla ortaya çýktýðýný
vurgular. 17. ve 18. yüzyýllarda köle emeðinin kullanýlmasý sürecine baðlý
olarak ele alýnabilir bir
kavramdýr ýrkçýlýk. Özellikle bu dönemde sömürgelerde kurulan plantajlarda
önemli bir iþçi yoðunlaþmasý yaþanýr. Irkçýlýk da
plantaj aristokrasisi
denebilecek bir sýnýfýn ideolojisi olarak þekillenmeye
baþlar. Yeni dünya'daki
(Amerika kýtasý) sistemli
kölecilikle ýrkçýlýk ideolojisi
atbaþý gider.
Sömürünün özgür ücretli
emeðe dayalý olduðu kapitalizm, ortaya çýkýþýnda,
kardeþlik, eþitlik, özgürlük
söylemlerini kullandý.
Ancak, burjuva devriminin
temel ilkeleri olan bu
kavramlar gerçek durumla
tamamen çeliþir. Çünkü
kapitalizmde sýnýflar
vardýr ve bu sýnýflar

6-7 Eylül: Ýstanbul’da azýnlýklara saldýrý
toplumun zenginliðinden
ayný derecede faydalanamaz. Söyleminde eþitlikçi
olan kapitalizm gerçeklikte
yarattýðý eþitsizliði açýklamak zorundadýr.

Ayrýmcýlýða neden
ihtiyaç var?

Eðitimi farklý iki iþçiye,
vasýflý-vasýfsýz ayrýmý
yaparak farklý ücret
ödeyen kapitalist ayný
bölme yöntemini iki farklý
ulustan iþçi için de kullandýðýnda ýrkçýlýk ortaya
çýkar.
Örneðin Türkiye'ye

Hepsinin sýfatý
milliyetçi
Millet, milliyet, milliyetçilik
kavramlarý sözlüklerde bile ulus,
ulusçuluk kavramlarýyla aynýdýr.
Ama bugün çeþitli çevreler bu
kavramlardan birini ya da diðerini
kullanmayý tercih ediyor.
En milliyetçi parti olan MHP ve
BBP, kendi tekellerinde gördükleri

1990'larda Bulgaristan'dan
göçmek zorunda kalan
'soydaþlarýmýza' Türkiye'de
yaþamakta olan 'has'
Türklerden daha az ücret
ödenmiþtir. Söylemde 'soydaþlara Bulgar mezalimi'
ezberini elden býrakmayan
kapitalist sistem, iþ para
vermeye gelince, birden
ýrkçý ayrýmcýlýða baþvurur
ve göçmen iþçinin eþit
emeðine daha az para
verir. Dünyanýn her
yerinde göçmen iþçilere
uygulanan ýrkçý ayrýmcýlýk
örnekleri sayýsýzdýr.
Ayný ülke sýnýrlarý içine

için, elbette hiç çekinmeden milliyetçilik kavramýný tercih ediyor.
Sað partiler de genellikle milliyetçilik kavramýný kullanýyor.
Kemalizme vurguyu daha yoðun
yapan CHP, DSP gibi partiler ve
ordu ise ulus ve ulusçuluðu tercih
ediyor. O da yetmediðinde "biz
Atatürk milliyetçisiyiz" söylemi
devreye giriyor. Bunun nedeni milliyetçilik kavramýnýn yýpranmýþ,
sorgulamaya açýlmýþ olmasý. Asýl
olarak da faþist partilerle özdeþ

hapsolmuþ çeþitli halklardan insan gruplarý arasýnda da ayrýmcýlýk yapýlýr,
biri diðerlerine üstün tutulur. Egemen ulusun üyesi
olan iþçiler de ýrkçý ideolojinin etkisine açýktýr.
Irkçýlýk egemen ulusa mensup iþçinin, kendisini,
kendi ulusundan patronla
özdeþ görmesini saðlar.
Sermaye sahipleri açýsýndan ýrkçýlýk, iþçiler arasýndaki bölünmüþlüðü
saðlamlaþtýrmaya en elveriþli ideolojidir. Kendini
patronuyla ayný kimlikle
(ýrk, milliyet, ulus, ulusal

görünmekten kaçýnma kaygýsý.
Utangaç solcular da ayný nedenlerle ulus kavramýný kullanýyor.
Bayrak-silah üzerine yemin törenleri düzenleyen kafatasçý 'Kuvayý
milliyeciler' vatan ve vatanseverlik
terimlerini kullanýrken, onlarla ayný
yerde anýlmaktan çekinen utangaç
solcular kendilerine yurtsever
diyor.
Yurt ile vatan arasýnda bir ayrým
yokken yurtsever ile vatansever
arasýnda neden fark olsun?
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Sermaye sahipleri açýsýndan ýrkçýlýk, iþçiler arasýndaki bölünmüþlüðü saðlamlaþtýrmaya en elveriþli ideolojidir. Kendini patronuyla ayný kimlikle (ýrk,
milliyet, ulus, ulusal ortak çýkar, vatan sevgisi vb) tanýmlayan egemen ulus
üyesi iþçi ýrkçýlýðýn kapitalist sýnýfýn hizmetinde olduðunun da göstergesidir.

DUR DE
ortak çýkar, vatan sevgisi
vb) tanýmlayan egemen
ulus üyesi iþçi ýrkçýlýðýn
kapitalist sýnýfýn hizmetinde olduðunun da göstergesidir. Bu sayede ýrkçýlýk çalýþan sýnýflarý böler
ve ortak düþman olan kapitalizme karþý mücadelede
güçsüz býrakýr.

Ucuz emek

Konunun ucuz emek
boyutu da önemlidir.
Kapitalistler açýsýndan kârlarýný maksimize edebilmek için deðiþken sermaye giderlerini düþük
tutmak zorunludur.
Konumuz açýsýndan sýnýrlarsak, bunun bir yolu da
ucuz emek ithalidir.
Geliþmiþ kapitalist ülkeler
önce köle ticaretiyle baþlattýklarý ucuz emek kullanýmýný bugün de göçmen
iþçiler sayesinde sürdürüyorlar.
Göçmen iþçiler genellikle
bir eðitim gerektirmeyen
aðýr iþleri yaparlar ve
göçtükleri ülkenin iþçilerine ödenenden daha az
ücret alýp daha kötü
koþullarda çalýþýrlar.
Ayrýca göçmen iþçinin
eðitim masrafý da yoktur.
Böylece sermaye sahipleri
iþçi piyasasýnda yaratýlan
taleple ücretleri aþaðý çekebilir. Bu iki þeyi birden
baþarýr:
1. Herkesin ücretleri
düþük kalýr. Kapitalistin
masrafý azalýr.
2. Göçülen ülkenin egemen ulusuna ait iþçiler
göçmen iþçileri düþman
olarak görmeye baþlar.
Çünkü 'onlar yüzünden'
ücretleri düþmekte ve çalýþma koþullarý kötüleþmektedir. Örneðin ABD'de iþçi
sendikalarý Çinli ucuz
iþçilere karþý kampanyalar
yapmýþtýr. Ýþte böylece hem
ýrkçýlýk ideolojisi saðlamlaþmakta hem de
sömürünün gerçek nedeni
gizlenebilmektedir.
Özetle ýrkçýlýk modern
kapitalizme özgü bir ideolojidir. Var olmayan ýrklar
üzerinden yapýlan ýrkçýlýk
elbette egemen sýnýflarýn
hizmetinde bir fikirler
bütününün adýdýr.

Irkçýlýk-m
milliyetçilik

Irkçýlarýn bile ýrk
kavramýný kullanmaktan
kaçýnmaya çalýþtýðý
günümüzde ise onun ikiz
kardeþi olan milliyetçilik
devreye sokuluyor. Týpký
ýrkçýlýk söyleminde olduðu
gibi, milliyetçilik söyle-

minde de patronlarla iþçiler arasýnda bir ortaklýk
olduðu hissi ve inancý
yaratýlmaya çalýþýlýr.
Sermaye birikiminin belli
sýnýrlar içinde daha kolay
denetlenebilir olmasý
gerçeðinden yola çýkan
milliyetçilik de egemen
sýnýflarýn hizmetinde bir
fikirler bütünüdür. Dikkat
edilirse, kapitalizmin yýkýlmasýndan deðil
sürdürülmesinden yana
olan bütün siyasi
hareketler milliyetçiliði
çeþitli ölçülerde kullanýrlar.
Emeðiyle geçinen insanlarý sisteme baðlamanýn iki
en önemli ögesi ýrkçýlýk ve
milliyetçiliktir. Her iki ideoloji ülke içinde bir ulusun
diðer etnik unsurlara
üstünlüðünü iddia
ederken, bir yandan da
ülke sýnýrlarý dýþýnda
yapacaðý savaþlara
gerekçeler yaratýr.

1915: Ermeni çocuklar

Milliyetçilik yükseliyor mu?
Bu soruya, hiç böyle bir tehlike yokmuþ gibi, tümden hayýr demek doðru
olmaz. Milliyetçilik elbette bir ölçüde
yükseliyor. Bunun birden fazla nedeni
var.
Öncelikle seçimler yaklaþýyor. Her
seçim döneminde siyasi partiler çeþitli
söylemleri arasýna milliyetçiliði de yerleþtirirler. Çünkü ortak çýkar ve bu
ortak çýkarýn 'dýþ düþmanlar' tehdidi
karþýsýnda korunacaðý iddiasý oy toplamada kolay bir kapý açar. Yüzyýllarýn
önyargýlarýndan bir anda tüm
toplumun sýyrýlmasýný beklemek
anlamsýzdýr.
Ancak Türkiye'de yükselmekte olan
milliyetçilik kendiliðinden bir 'milli
uyanýþ' falan deðil. Belli çevreler
tarafýndan bilinçli bir þekilde þýrýnga
edilmeye çalýþýlýyor.
Son dönemin cumhuriyet mitingleri,
Kürt düþmanlýðý çaðrýlarý, Kuzey Irak'a
girme naralarý, artan asker cenazeleri
ve cenazelerde gösteri yapan faþistler
bu 'belli çevreler'in kimler olduðunu
açýkça ortaya koyuyor.
Baþta ordu, Kemalizmin yýlmaz
savunucularýnýn tamamý milliyetçiliðin
yükseliþinde önemli rol üstleniyor.
Statüko rejiminin bekçileri halka milliyetçiliði pompalamak için darbe
çaðrýsý yapmaya kadar varan bir pervasýzlýk sergiliyor.
Paniðe kapýlan, kemalizmin etkisinden bir türlü kurtulamamýþ bazý sol
gruplar da milliyetçiliðin prim yaptýðýný görüp yurtseverlik mesaisi
yürütüyor. Oysa milliyetçi söylemi
güçlendiren her türlü yeni (?) taným da
en milliyetçilere, yani MHP, BBP gibi

Hrant’ýn cenazesine katýlan yüzbinler
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþýydý
faþist partilere yarýyor. Faþist hareketin
eli güçleniyor, söylemi tabana yayýlýyor.
Tüm çabalara raðmen, yine de milliyetçilik istenildiði düzeye yükseltilemiyor. Bunu anketlerde AKP'nin
alacaðý oy oranlarýndan ve karþýsýnda
tartýþmaya açýlan CHP-MHP ittifaký
çabalarýndan da anlayabiliriz. Ýki milliyetçi parti, ordunun, cumhurbaþkanýnýn ve bürokrasinin de desteðini arkalarýna almýþ olmalarýna raðmen,
AKP karþýsýnda birleþmek zorunda
hissediyor.

sosyalist iþçi

GÖRÜÞ
Yaþasýn proletarya
diktatörlüðü?
Siyaset elini çamura sokma sanatýdýr, temiz
kalma becerisi deðil. Temiz kalmak kolay: Her
zaman ve her koþulda "Yaþasýn proletarya diktatörlüðü!" diye baðýrmak, iþçi sýnýfýnýn çoðunluðu
AKP'ye oy verirken "Kahrolsun dinci gericilik!"
diye haykýrmak, memlekette 20 küsur yýldýr
muzaffer bir grev olmamýþken "Haydi greve!
Haydi iþçi sovyetlerine!" diye slogan atmak hoþtur,
güzeldir, temizdir; ama siyasetle alakasý yoktur.
Siyaset, bugün ile özlenen yarýn arasýndaki iliþkiyi
gerçekçi bir þekilde kurma sanatýdýr; bir kenarda
durup özlenen yarýný tekrar tekrar ve en yüksek
sesle baðýrma inatçýlýðý deðil.
Örneðin, Troçkist bir uzak arkadaþýmýz bu seçimlerde baðýmsýz aday. Ayrýntýsýný bir kenara
býrakalým, büyük ölçüde katýldýðým bir sosyalist
program sunacak seçmenlere. Ve 300 oy alacak!
Kazanmak için birkaç on bin oy gerekirken!
Dediklerini ne kimse duyacak, ne kimse hatýrlayacak. Ama o, tertemiz doðruyu söylemiþ olacak, içi
rahat edecek, sosyalistliðine halel gelmemiþ olacak.
Ellerini kirletmediði için böbürlenecek, bizleri
küçümseyecek. Ama siyaset de yapmamýþ olacak!
Bizler "Yaþasýn proletarya diktatörlüðü!" deðil,
"Baskýn'a, Ufuk'a oy ver" diyoruz. Bunu diyerek
komünistliðimizden ödün vermiþ, vazgeçmiþ, parlamenterizme teslim olmuþ mu oluyoruz? Yoo;
sadece güncel durum ile proletarya diktatörlüðü
arasýnda daha pek çok adým olduðunun, iþçi
sýnýfýnýn bir günden bir güne AKP'ye oy vermekten sosyalist programa oy vermeye atlamayacaðýnýn bilincinde olarak, bugünün gerçekliðinden
yarýnýn olasýlýklarýna geçmenin yollarýný arýyor
oluyoruz.
Ne çok isterdim, fabrika fabrika gezerek, "Haydi
barikatlara!" diye baðýrýp her fabrikadan yüzlerce
iþçiyi aramýza katarak, kartopu gibi büyüye
büyüye, "Seçimlerden bize ne? Tüm iktidar
sovyetlere!" diye baðýra baðýra yürümeyi. Ve
birgün böyle yürüyeceðime inandýðým için sosyalistim. Ama sosyalizm bu inancý tekrarlamaktan
ibaret deðil, gerçekleþmesi için gerekli somut,
gerçekçi adýmlarý bulmakla ilgili bir þey.
Somut gerçeklik þu: Ýþçi sýnýfý mücadelesi bugün
belki de hiç olmadýðý kadar (belki darbe dönemlerinde olduðu kadar) düþük bir düzeyde. Ýþçi
sýnýfýnýn çok geniþ kesimleri (baþta öncü iþçiler
olmak üzere) ya AKP'ye oy veriyor ya CHP'ye; ya
Müslüman ya milliyetçi (ya daha da kötüsü). Bu
ikiliði kýrmadan, bu memlekette adým atmak
mümkün deðil.
Bu ikilikten rahatsýz olan devrimcilerin sayýsý
belli; gücümüzün yetersiz olduðu belli. Ama
rahatsýz olan fakat devrimci olmayan, bizim
dýþýmýzda daha pek çok insan var. Hep birlikte
pek çok þeyi kýrabilir, deðiþtirebiliriz.
Ýþçi sýnýfý iktidara yürüyor olsa, ne gerek var
baþkalarýyla uðraþmaya! "Tüm iktidar sovyetlere"
der, yürür gideriz. Durum böyle olmadýðýna göre,
ya böyleymiþ gibi davranacaðýz, bir hayal
dünyasýnda soyut sosyalizm propagandasý
yapacaðýz ya da ne kadar sevimsiz olursa olsun
gerçek durumla ilgileneceðiz.
Gerçek durum, en ufak bir adým atabilmek, en
ufak bir deðiþikliði gerçekleþtirebilmek için, proletarya diktatörlüðüne inanmayan, ama ilk birkaç
adýmý birlikte atmak isteyenlerle beraber çalýþmak
gerekliliði. Farklýlýklarýmýzý deðil, hemfikir
olduðumuz alanlarý ön plana çýkararak,
hoþgörüyle, anlayýþla, sabýrla birlikte çalýþma
gerekliliði. Becerebilirsek bugünü yarýna baðlama
doðrultusunda adým atmýþ oluruz. Beceremezsek
devrimciliðimizle baþ baþa ve yalnýz kalýr, dünyayla ilgili hiçbir þey yapmamýþ oluruz.

Roni Margulies
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Taksim’e ilk ne
zaman çýktýk?

Devrim ve þiddet
Doðan TARKAN
Devrim ve þiddet
birçoklarý tarafýndan
daima birlikte anýlan iki
kavramdýr. Egemen
sýnýflar bize daima
devrimlerin büyük bir
þiddet dalgasý olduðunu
anlatýrlar. Kullandýklarý
en önemli argümanlardan
birisi ise Rus Devrimi’nde
Stalin dönemidir.
Solda da devrim ve þiddet kavramlarý birçoklarý
tarafýndan birlikte kullanýlýr. “Devrimci þiddet”
yerli yersiz öne sürülür.
Sadece egemen sýnýfa
karþý deðil, sol gruplar
arasýnda da sýk sýk þiddet
kolayca uygulanýr. Hatta
bir yürüyüþte hangi
grubun öne geçeceði
konusunda bile kolayca
þiddet uygulanýr.
Acaba gerçekten de sol
ile þiddet arasýnda bu
denli yoðun bir iliþki var
mý?
Devrim, öncelikle iþçi
sýnýfýnýn var olan egemen
sýnýfý devirip iktidara el
koymasýdýr. Tarih bize bu
sürecin þiddet içermediðini gösterdi.
Rus Devrimi çok az can
kaybýyla gerçekleþti.
Ancak burjuvazi daha
sonra direnmeye baþladý,
devrime saldýrdý ve
oldukça kanlý bir iç savaþ
baþladý.
Ancak Rus Devrimi’nin
en kanlý dönemi Stalin’in
iktidarý oldu. Tarihin en
kanlý dönemlerinden
birisi olan Stalin iktidarý
sol içi þiddet kullanýmýný
meþru hale getirdi.
Sosyalist devrim iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemi
olmak zorundadýr. Hiçbir
güç onun adýna hareket
edemez, hiçbir siyasi
parti ya da sol grubun
eylemi iþçi sýnýfýnýn eyleminin yerine geçemez.
Sosyalist devrim iþçi

sýnýfýnýn kendisini devlet
olarak örgütlemesidir. Bu
nedenle iþçi devleti diðerlerinden bütünüyle farklý
olan ve sönümlenmeye
daha kurulduðu an
baþlayan bir devlettir.
Solda yer alan ve kendilerine ikameci denen sol
anlayýþlar her zaman
kendi eylemlerini
örgütlerler. Bunlardan
bazýlarý sosyalizmi kendi
gruplarýnýn silahlý eylemi
ile kurabileceklerini
anlatýrlar. Ýþçi sýnýfýna ve
büyük emekçi yýðýnlara
sadece kendilerini desteklemeleri çaðrýsýný
yaparlar.
Ýkameci sol anlayýþ iþçi
sýnýfýný ve emekçileri
devrimin öznesi olarak
deðil, pasif bir destekçi
yýðýn olarak görürler.
Ýkameciler arasýnda
“silahlý mücadele” fikri
yoðun olarak kullanýlýr.
Ýkameciler silahlý
mücadelenin burjuva
devletini yýkabileceðine
inanýrlar. Oysa devletin
muazzam silahlý gücü
büyük yýðýnlarýn eylemi
olmadan yenilemez. 700
bin kiþilik orduya karþý
en iyimser olasýlýkla bir
kaç yüz militanýn silahlý
mücadelesinin kazanma
þansý yoktur. Böyle olunca iktidar iþçi sýnýfý
tarafýndan nasýl alýnacak?
Burjuva sýnýfý iktidarýný
iþçi sýnýfýna terk mi edecek? Ya da iþçi sýnýfý
kendi partisini kuracak ve
sonra seçimlere girerek

kazanacak ve böylece mi
iktidarý kazanmýþ olacak?
Bütün bu sorular haklý
sorular ama cevaplarý
küçük, çok küçük bir
grubun silahlý mücadelesi
deðil.
Eðer devrim iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemi ise
o takdirde iþçi sýnýfýnýn ve
emekçilerin büyük
çoðunluðu devrim için
harekete geçmelidir. Bu
takdirde böylesi bir
hareketin doðal sonucu
egemen sýnýfýn hareketi
bastýrmak için þiddet kullanmasýdýr. Þiddet kullanýmýnda elinde olan en
önemli araç ise silahlý
kuvvetleridir.
Ancak, askerler, iþçi ve
emekçi çocuklarýdýr.
Dolayýsýyla iþçi ve
emekçilerin ayaklanmasýný bastýrmak için yollandýklarýn da, eðer üzerine yollandýklarý hareket
gerçekten iþçi ve emekçilerin büyük çoðunluðunun hareketi ise o
takdirde saf deðiþtirirler.
Subaylarýnýn emirlerini
dinlemezler. Silahlarýný
egemen sýnýflara karþý
çevirirler. Ýþte ancak bu
vakit silahsýz iþçi yýðýnlarý
burjuvazinin hizmetinde
olan orduyu yenme
olanaðýna sahip olur.
1917 Ekim Devrimi’nde
ve tüm diðer devrimlerde
gerçekleþen hep askerlerin saf deðiþtirmesi ve
silahlarýný egemen sýnýfa
çevirmeleridir.
Daima þiddet kullanan

Ýþçi sýnýfýnýn en önemli silahý tüfek,
tabanca ya da bomba deðil grevdir.
Üretimden gelen gücünü kullanan
iþçiler sermaye sahibi egemen sýnýfa
en aðýr darbeyi vururlar.

aslýnda egemen sýnýftýr.
Kendi iktidarýna karþý
tehlike olarak gördüðü,
kendi yasalarýna karþý
gördüðü her eyleme, her
harekete karþý þiddet
uygulayan onlardýr.
Çok zaman bu þiddet
aþýrýdýr. Aþýrý þiddetten
amaçlarý yýldýrmak ve
ayný eylemim tekrarýný
engellemektir.
Sosyalistler devrimin
þiddetle birlikte anýlmasýna karþý çýkarlar. Her türden ikameci anlayýþa
karþý mücadele ederler ve
býkmadan kazanacak olan
mücadelenin yýðýn eylemleri olduðunu anlatýrlar.
Ýþçi sýnýfýnýn en önemli
silahý tüfek, tabanca ya da
bomba deðil, grevdir.
Üretimden gelen gücünü
kullanan iþçiler sermaye
sahibi egemen sýnýfa en
aðýr darbeyi vururlar.
Ýþçi sýnýfý için bütün iþçilerin, emekçilerin
bütününün desteði ile
çýktýklarý bir genel grev
en önemli silahtýr.
Ulaþým iþçileri ulaþýmý
felç ederken, telekominikasyon iþçileri haberleþmeyi felç eder. Gýda,
saðlýk, eðitim hizmetleri
durur. Ýþçilerin bütünü
çalýþmadýklarý vakit sermaye sýnýfý bir hiç haline
gelir. Bütün iþçiler greve
çýktýklarýnda doðal olarak
hepsi yürüyüþlerle bir
araya gelirler ve taleplerini hep birlikte ifade etmye baþlarlar.
Milyonlarca iþçi sokaklarý, meydanlarý doldurur
ve doðal olarak iþçiler
herþeyi kontrol etmek
istemeye baþlarlar. Ýþte
bu bir devrimin
baþlangýcýdýr. Karþýlarýna
çýkan askerlere bizim
tarafýmýza geçin çaðrýsý
yaparlar. Askerler iþçilerin tarafýna geçmeye
baþlayýnca da bu devrim
gerçekleþmesidir.

Bazý sol gruplarýn Taksim meydanýna sanki 30 yýldýr ilk
defa çýkýlýyormuþ gibi davranmasý size de biraz garip
gelmiyor mu?
Ben kendi adýma, Irak ABD tarafýndan ilk bombalandýðý gün 20 Mart 2003'te Taksim’e çýkýldýðýný hatýrlýyorum. Hem de bu 1 Mayýsta olandan çok daha fazla
insan vardý.
Sonra çeþitli iþçi eylemlerinde, savaþ karþýtý eylemlerde,
daha 6 ay önce küresel ýsýnma için bir eylemde oradaydýk.
1998'da KESK polisle çatýþarak Taksim meydanýna çýktý.
Bizzat oradaydým.
Lübnan eylemini hatýrlamýyor musunuz arkadaþlar.
Taksim'de buluþmuþ Dolmabahçe'ye yürümüþtük.
Daha bir kaç ay önce Ýran-ABD atýþmalarý olurken
Küresel BAK karar aldý, ABD Ýran'ý vurursa
Taksim'deyiz diye. Biliyoruz, BAK karar alýrsa mutlaka
yapar.
Hrant Dink vurulduðu günün akþamý, Taksim'de binlerce insan buluþup, Pangaltý'ya yürümedik mi?
Hrant Dink'in cenazesinde yüzbinler Taksim’de deðil
miydi?
Arada yapýlan küçük basýn açýklamalarýný saymýyorum
bile...
Neden, þimdi, 1 mayýs'ta, birkaç yüz kiþi, Taksim’e çýkmaya çalýþtý diye, orasý "bizim" oluyor anlamýyorum.
Orasý zaten "bizim"di.
Sizler kendinizi savaþ karþýtlarýndan, Irak'ta insanlarýn
öldürülmesine karþý çýkanlardan, sahte bir paranoyayla
Ýran'a saldýrmak isteyen Bush'a karþý çýkanlardan,
"Gelme Bush" diyenlerden, küresel ýsýnmaya karþý
mücadele edenlerden, vicdani-i redcilerden, Türkiye'nin
Lübnan'a asker göndermesine karþý olanlardan, G8
karþýtlarýndan, sahte sendika yasasý istemeyen kamu
emekçilerinden, grevdeki belediye iþçilerinden, AKM
yýkýlmasýn diyen sanatçýlardan, Malatya'da öldürülen
Hýristiyanlarla dayanýþmak isteyen ýrkçýlýk ve milliyetçilik karþýtlarýndan, "Hepimiz Ermeniyiz" diyenlerden...
Daha devam etmek istemiyorum... Ayýrýyorsanýz, o
baþka...
Ben ayýrmýyorum. Ýsteyen ayýrabilir, o baþka!
Gül DÖNMEZ

Eþcinsellere karþý polis baskýsý
Geçen hafta çýkan yeni
polis yasasý ile yetkileri geniþleyen polis ilk iþ olarak
Ýstanbul Beyoðlu’nda eþcinsellerin gittiði bir barý
bastý. Ýçerdekileri terörize
eden polis barý cop ve biber gazý tehdidiyle zorla
boþalttý.
Olay anýnda barda bulunan eþcinsellerden biri olan
Deniz Kar:
“Polis kin, nefret ve
homofobi dolu bakýþlar ile
resmen linç giriþiminde

bulundu.
“Ne yapacaðýmýzý
þaþýrdýk. Polis beni itti ve
üzerime yürüdü.
Ellerindeki cop ve biber
gazýný doðrultarak bizi
uzaklaþtýrdý.
“Karþýlýk verseydim kesin
ben de fiziksel þiddete
maruz kalacaktým.
“Bu yapýlan insan haklarýna aykýrýdýr ve polis bu
gücü nereden alýyor
bilmek istiyorum!” diye
konuþtu.

Eþcinsel Onur
Yürüyüþü'ne katýl!

DurDe

DurDe@googlegroups.com

Küresel Eylem Grubu
diyor ki:

IMF'ci,
cinsiyetçi,
nükleerci,
homofobik
partilere oy
yok!
kureseleylem.org

Homofobik saldýrýlara,
devlet baskýsýna, polis
terörüne karþý

1 Temmuz'da
yürüyüþe!
Saat: 15.00
Taksim'den
Galatasaray'a

Lambdaistanbul
Kapatýlamaz!
Eþcinsel Onur Haftasý
Etkinlikleri
27 Haziran - 1 Temmuz
Ýstanbul
Forumlar, atölyeler, film
gösterimleri, konser

OKURLARDAN
Akhisar
Akhisar'da uzun
süredir yaptýðýmýz
toplantýlar ve açtýðýmýz
BarýþaRock masasý
sayesinde savaþa karþý
olan, küresel ýsýnmanýn
insan eliyle gerçekleþtiðine inanýp nükleer
santrallere ve bombalara karþý çýkan, darbecilere ve milliyetçilere oy verilmemesi gerektiðini
düþünen bir çok
aktivist kazandýk.
Bir hafta boyunca
açýlan Barýþarock
masasýndan sonra ara
vermeden seçim çalýþmalarýna baþladýk.
Yeni kazandýðýmýz
iliþki- ler toplantýlara
gelirken yanlarýnda bir
kiþi daha getirdikleri
için sayýmýz artmaya
baþladý ve aktivistler
son toplantýda seçim
konusunda ÖDP'yi
desteklemeye ikna
oldular.
Geçtiðimiz perþembe
günü ÖDP’lilerle birlikte toplantý kararý
almýþtýk. Fakat gerçekleþtiremedik. Bunun
yanýnda birebir
görüþtüðümüz
ÖDP’liler ikna oldular.
Ama bununla da yetinmeyip insanlarla
Küresel BAK'ý , KEG'i,
Irkçýlýða DurDe'yi,
BarýþaRock'ý, yeni liberal saldýrýlarý, darbecileri ve milliyetçileri
konuþuyor ve tartýþýyoruz. Biliyoruz ki biz
sosyalistler bir yere
giderken yanýmýza bir
kiþi daha
götürdüðümüzde
çoðalacaðýz ve
kazanacaðýz. Bunun en
iyi göstergesi de bütün
bu yoðun temponun
arasýnda ROCK-A festivali için otuz kiþilik
liste çýkarmamýz oldu.

"Ben Meclis'e farklý kimliklerin cümbüþünü ilan etmeye gidiyorum. Ezberleri bozmaya gidiyorum. Yalnýz
karþýmýzdakilerin deðil, yanýmýzdakilerin ezberini."Baskýn Oran

sosyalist iþçi
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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.

Baskýn olsun sesimiz Meclise Ufuk gerek
Ýstanbul'da ilk seçim
bürosu Baskýn Oran kampanyasý için açýldý, yine ilk
seçim standýný kampanya
aktivistleri açtý.

seli ve Baskýn Oran'ýn
konuþmasýyla devam etti.
Mor ve Ötesi'nden Harun
Tekin'in verdiði kýsa dinletiyle bitti.

Baskýn Oran kampanyasýnýn açýlýþý toplantýsýný
duyuran 50 bin bildiri 5
günde daðýtýldý.
Ýstanbul 2. Bölgenin
çeþitli yerlerinde bildiri
daðýtýldý, masa açýldý.
Beþiktaþ'ta, Sarýyer'de,
Þiþli'de, Beyoðlu'nda, Gazi
Osmanpaþa'da toplantýlar
yapýldý.

Geceden çok sayýda kiþi
rozet alarak, baðýþ vererek,
iletiþim föyü doldurarak
ayrýldý.

Yaklaþýk 2000 kiþinin
katýldýðý Baskýn Oran
Seçim Kampanyasý'nýn
Yeni Melek'teki toplantýsýna katýlarak biz de varýz
dedi.
Baskýn Oran aktivistleri
Yeni Melek'e bildiri daðýtarak geldiler. Yeni
Melek'teki toplantýdan
önce sokakta Semaver
Kumpanya ritm gösterisi
yaptý.
Yaþar Kemal, Lale
Mansur, Halil Ergün, Pelin
Batu, Tarýk Ziya Ekinci,
Ergin Cinmen, Roni
Margulies, Jaklin Çelik,
Mustafa Alabora, Gülten
Kaya, Adalet Aðaoðlu,
KEG sözcülerinden Gökþen
Þahin ve Cihat Demirtaþ'ýn
3'er dakikalýk destek
konuþmalarýyla baþlayan
etkinlik Baskýn Oran belge-

Ankara’dan
haberler

nyasý baþbakanlýk
önünde bir basýn açýklamasý yapýldý. Aktivistler 7
Haziran’dan bu yana
BAK standý açýyorlardý.

Ankara DSÝP üyeleri
olarak 10 Haziranda
ÖDP'nin Dikmen seçim
bürosu açýlýþýna katýldýk
Hava muhalefeti
nedeniyle az bir katýlýmla
gerçekleþen açýlýþta ÖDP
Ankara il baþkaný ve
ÖDP genel baþkan vekilinin konuþmalarýndan
sonra ÖDP Ankara
1.bölge adaylarý açýklandý
ve tanýtýldý. Seçim
süresince Dikmen'de
faaliyet yapacak
ÖDPlilerle tanýþýp açýlýþtan ayrýldýk.

Basýn metnini okuyan
Küresel BAK sözcüsü
Kerem Kabadayý (Mor ve
Ötesi ) ayný gün akþam
saatlerinde düzenlenen
BAK söyleþisine de
katýldý
70 kiþinin katýldýðý söyleþide savaþ karþýtý hareketin Türkiye’deki olumlu durumunu anlatan
Kabadayý, Ýncirlik
Üssü'nün kapatýlmasýnýn
savaþ karþýtý hareketin
küresel çapta büyük bir
kazanýmý olacaðýný anlattý. Ayrýca savaþa, kapitalizme, milliyetçiliðe,
ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþý
mücadele etmeden

12 Haziran Salý günü
Küresel Bak'ýn 'Ýncirlik
Üssü Kapatýlsýn' kampa-

sayý: 287

Etkinlikte Baskýn Oran
gönüllüleri yeni bildiri ve
afiþleri daðýtmak üzere
aldý. "Baskýn Olsun
Sesimiz", "Hepimiz
Hrant'ýz, Ermeniyiz",
"Baþka Bir Dünya
Mümkün", "Darbeye Karþý
Baskýn Oran" sloganlarý ile
Baskýn Oran kampanyasý
baþlatýldý.
Baskýn Oran kampanyasý
aktivistleri her gün Baskýn
Oran Kampanyasý merkez
bürosunun alt katýndaki
Karakedi’de buluþarak
bildiri daðýtýmýna çýkýyorlar.

Baskýn Oran Kampanyasý ile iliþki kurmak için
aktivistler, Ýstiklal Caddesi,
Bekar Sokak, No: 16/3
adresindeki merkez büroya
gelebilir ya da bu telefonlarý kullanabilir
0212 - 244 85 80
0212 - 244 85 81
0212 - 244 85 66
baskinoran@baskinoran.net
emperyalizme karþý
mücadele edilemeyeceðini vurgulayan Kabadayý
Küresel BAK'la yeni
tanýþan katýlýmcýlara
BAK'ýn geçmiþini,bu
güne kadar neler yaptýðýný anlatýp onlarýn
sorularýný yanýtladý.
Söyleþide birçok kiþi söz
alýp görüþlerini ifade etti.
DSÝPliler hem basýn açýklamasý hem söyleþi
örgütlenmesinde aktif rol
aldý.

17 Haziran'da EðitimSen Genel Merkezi'nde
DurDe forumu yapýldý.
30 kiþilik bir katýlýmla
gerçekleþen forumda
Hrant Dink duruþmasýnýn
yapýlacaðý 2 Temmuz
günü Ankara'da yapýlacak basýn açýklamasý ve
devamýndaki etkinliklerin
örgütlenmesi konuþuldu.

Meclis Ufuk Gerek

Ýnisiyatifi Kadýköy Seçim
ve Ýrtibat Bürosu’nu
faaliyete geçirdi. Küresel
BAK ve KEG aktivistlerinin inisiyafiyle açýlan
büro, Kýrtasiyesi Sokak,
No: 14, Kadýköy adresinde
yer alýyor.
Büroya 0216 - 347 28 27
telefondan ulaþabilirsiniz.
Ara, katýl, birlikte
deðiþtirelim…

Ümraniye'de de 50 kiþilik bir toplantý gerçekleþti.
1 Mayýs Mahallesi'nde
seçim bürosu açýldý.
Düzenlenen ikinci toplantýya 40 kiþi katýldý. 23
Haziran Cumartesi günü 1
Mayýs Mahallesi’nde seçim
bürosu açýlýþý yapýlacak.
Erkenden açýlýþýný yapan
Üsküdar Seçim Bürosunun
faaliyetlerini haber veren
1200 adet afiþleme çalýþmasý baþladý. Sokakta
esnafa ve çevredekilere
Ufuk Uras merkezi bildirisi
daðýtýldý. Bir kiþi seçimlerde kullanmak üzere
arabasýný kullanýmýmýza
verdi. Toplantýlara þimdiye
kadar yaklaþýk 100 kiþi
katýldý. 1000 YTL baðýþ
toplandý. Çoðunluk baðýmsýz aktivistlerdi.
Suadiye ve Bostancý'da

yaþayanlar ilk Meclise
Ufuk Gerek Ýnisiyatifi

toplantýsýný gerçekleþtirdi.

Haydarpaþa Garý'na

motorla gelen Ufuk,
karþýlayan 400 kiþiyle
buluþtu
"Baþka bir meclis
mümkün!," "Savaþa,
IMF'ye, Darbeye, Ýþgale,
Yoksulluða karþý… Ufuk
Uras!," "Yaþasýn Halklarýn
kardeþliði” sloganýyla
karþýlanan Ufuk Uras burada hodri meydan diyen bir
basýn açýklamasý gerçekleþtirdi.
Kampanyanýn baþlangýç
eylemi devlet baskýsýyla
karþýlaþtý. Beþiktaþ Vapur
Ýskelesi'nden Haydarpaþa
Garý'na yürüyüþ engellendi. Gerekçe, Ufuk Uras'ý
DTP'nin desteklemesi,
kampanya yürütmeye
baþlamasýydý. Yürüyüþ
yerine toplu bildiri
daðýtýmý yapýldý.

Kadýköy’lü aktivistler

her gün Kýrtasiyeci sokaktaki büroda toplanarak
bildiri daðýtýmýna çýkyorlar. Pazartesi günü bir saat
içinde 5 bin bildiri
daðýtýldý.
Ýler, ki günlerde Meclise
UFUK Gerek Ýnisiyatifi
aktivistleri iþyerlerinde ve
sendikalarda da bildiri
daðýtmayý, afiþ asmayý
hedeflemekteler.
Ýliþki için:
Kýrtasiyeci Sokak, No14
0216 - 347 28 27

Rock-A baþlýyor
Rock-A Festivali 22-24
Haziran tarihlerinde Ýzmir
yakýnlarýnda Selçuk
Pamucak'ta yapýlacak.
Savaþa, ýrkçýlýða, nükleere... karþý festivalin
büyük bir enerjiyle süren
tanýtým çalýþmalarý kapsamýnda 17 Haziran'da
Kýbrýs Þehitleri
Caddesi'nde bir tanýtým
etkinliði yapýldý.
Büyük ilgi ile karþýlanan
Rock-A tanýtýmýna çok
sayýda aktivist katýldý.
Sadece Ýzmir’den deðil
Ege’nin birçok yerinden
aktivistler ve Rock severler
Rock-A’ya katýlýyorlar.
Ayrýntýlý bilgi için:
www.rock-a.org
“Deniz, kum, güneþ;
bu festival beleþ”

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 olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com
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IMF politikalarý milyonlarý açlýða mahkum ediyor

Adalet yok!

Kapitalist þirketler kârlarýna kâr katýp büyürken
Türkiye emekçi sýnýflarý
hýzla yoksullaþýyor. En
zengin yüzde 10'la en fakir
yüzde 10 arasýnda 13 kat
gelir farký olan Türkiye'de
adaletsizlik devlet eliyle
örgütleniyor.
Patronlar az vergi veriyor
ya da hiç vermiyor. En çok
vergiyi ödeyenler asgari
ücretliler. Ancak asgari
ücret yoksulluk sýnýrýnýn
altýnda.
Yeni-liberalizmin
topluma ödettiði fatura çok
aðýr: Yaþarken ölmek.
IMF denetiminde, yeniliberal hükümetlerin son
30 yýlda uyguladýðý
ekonomik politikalar sonucu ücretler hýzla geriliyor,
fakirlik yaygýnlaþýyor.
Bizden çalýnan kapitalistlerin kasasýna giriyor, yerli,
yabancý, çoðu zaman
ortaklaþa kanýmýzý emenlerin cebine.
AKP, 'Türkiye ekonomisi
büyüyor,' 'milli geliri
artýrýyoruz' diyor, ancak
artýrdýðý tek þey zenginlerin serveti.
Türkiye'de bir çok þey de
olduðu gibi gerçek iþsizlik
rakamlarý saklanýyor.
Baðýmsýz iktisatçýlar ve
sendika araþtýrmalarý 10

milyonun üzerinde iþsiz
olduðunu söylüyor. Ýþsizler ordusu, çalýþanlar
üzerindeki patron baskýsýný
artýrýyor. Milyonlarca
çalýþan kölelik ücretlerine
ve aþýrý çalýþmaya mecbur
býrakýlýyor.
IMF reçeteleri Türkiye
toplumunu hýzla yoksullaþtýrdý.
1999 ve 2001 krizleri
sonucunda çalýþanlarýn
ücretleri yüzde 40 oranýn-

da gerilemiþti. Mallar ve
hizmetler pahalanýrken,
ücretlerin ayný yerde
seyrettti.
IMF en aðýr darbeyi
köylüye vurdu. IMF dayatmasý yapýsal uyum programlarý sonucu bellli baþlý
tarým ürünlerinin ekimi
yasaklandý. Milyonlarca
fakir köylü, tarýmsal
desteklerin ve toplu alýmlarýn kesilmesiyle, kendini
besleyemez duruma geti-

rildi. Göçe zorlandýlar ve
þehirlerde iþsizler
ordusuna katýlarak sefaleti
yaþýyorlar.
Tarýmsal ürünler artýk,
ithal ediliyor.
AKP hükümeti azgýn
yeni-liberalliði ve iþçi düþmanlýðýyla hep zenginlere
çalýþtý.
Dünyanýn en büyük 500
þirketinin içinde yer alan
Koç Holding’in baþý Rahmi
Koç'un '20 yýlda yapýlamayaný, 4 yýlda yaptýlar'
yorumu durumu yüzsüce
özetliyor.
Patronlar iþçileri laik-dindar olarak böldükçe, Türk
milliyetçiliði patronlarla
çalýþanlarýn arasýndaki
uçurumun üzerini örttükçe, sendikalar devletin
saldýrýsý ve özelleþtirmeyle
küçüldükçe ekmeðimiz
parça parça çalýndý.
22 Temmuz seçimlerine
katýlan tüm düzen partileri
yeni-liberal saldýrganlýðý
arttýrmakta anlaþýyor.
Ancak 30 yýl yeter!
IMF'ye dur demenin vakti
geldi de geçiyor.
Yeni-liberal politikalara
karþý emekçi sýnýflar
mücadele etmeden ne
fakirlik önlenebilir ne de
Türkiye'de gerçek bir
deðiþim saðlanabilir.

Asgari ücret yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
Ýnsanca yaþamak için 4 kiþilik bir
aile için gerekli asgari harcamalar
üzerinden yapýlan hesaplamaya
göre bulunan açlýk sýnýrý, 403 YTL
olan asgari ücretten yüzde 50 daha
fazla, yoksulluk sýnýrý ise asgari
ücretin 5 katýný aþýyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
kararý doðrultusunda, yýl sonuna
kadar geçerli olacak asgari ücrette 1
Temmuzdan itibaren düzenlenmeye
gidilecek. Buna göre, halen 16 yaþýndan büyükler için brüt 562.50, net
403.03 YTL olan asgari ücret, brüt
585, net 419.15 YTL'ye yükselecek.
Yüzde 4'lük zamla ne almalý?
Birleþik Metal Ýþ Araþtýrma Dairesi
asgari ücrete yapýlacak olan yüzde
4'lük zammýn, geçim koþullarýna
katkýsýný araþtýrdý. Yapýlan hesaplamaya göre, asgari ücretli aldýðý gün lük 54 kuruþluk zamla 170 gr pirinç,
10 gr bebek mamasý, 40 gram dana
eti, 60 gram beyaz peynir, 40 gram

bal, 60 gram çay, 10 gram nescafe den birini tercih etmesi gerekiyor.
Yapýlan zamla bir yerden bir yere
gitmesi bile mümkün deðil. Çünkü
belediye otobüsü için tek bilet verilen zammýn iki katýndan fazla.
Aldýðý zamla dýþarýda bir tas çorba
içmek isteyen asgari ücretli yaklaþýk
dört günlük zammý lokantaya býrak mak zorunda.
Brüt ve net, en fazla vergiyi asgari
ücretli ödüyor
Maliye Bakanlýðý Gelir Politikalarý
Genel Müdürlüðü'nün yaptýðý
araþtýrma vergide adaletsizliðin
boyutlarýný sergiliyor. Küçük esnaf
ve sanatkarýn ayda ortalama 18 YTL
vergi ödediði ülkede, bu rakam iþçi
ve memurlar için 175 YTL, mobily acýlar için 68 YTL, lokantacýlar için
63 YTL, deterjan ürünlerinin ticare tini yapanlar için de 51,5 YTL olarak
belirlendi.
Yaklaþýk 800 bin esnaf ve sanatkar,

2004 yýlýnda ayda ortalama 7,5 YTL,
2005 yýlýnda da 13 YTL gelir vergisi
ödedi. Bu rakam, 2006 yýlýnda 18
YTL'ye yükseldi.
Bu dönemde asgari ücretlilerin
aylýk vergisi ise 68,5 YTL oldu.
Aylýk ortalama vergi, sayýlarý 7,5 ile
8 milyon arasýnda bulunan iþçi ve
memurlarýn tümü için de 175 YTL
olarak hesaplandý. Ýþçi ve
memurlarýn 2005 yýlýndaki aylýk
ortalama vergisi ise 164,5 YTL
düzeyinde gerçekleþti.
Buna karþýlýk müteahhitler ayda
ortalama 319 YTL, elektrikli ev aleti
imalatçýlarý 188 YTL, kuyumcular
132 YTL, fýrýncýlar 109 YTL, seyahat
ve turizm iþletmeleri 76 YTL,
mobilyacýlar 68 YTL, lokantacýlar da
63 YTL vergi verdi.
Hükümet, sürekli TÜSÝAD ve
TOBB'un yani patronlarýn istekleri
doðrultusunda vergi indirimine
gidiyor.
Sistem kapitalistlerin sistemi.

100 zengin
Türk 14 milyon
yoksula bedel
Forbes dergisinin Dünya
Zenginleri ile ilgili araþtýrmasý Türkiye'de gelir
adaletsizliðinin boyutlarýný
sergiliyor. Araþtýrmaya
göre Türk zenginlerinin
sayýsý 25, varlýklarýnýn
toplamý da 38,8 milyar
dolar.
Türkiye’nin en zengin
100 kiþisinin servetlerinin
toplamý 114 milyar dolara
yakýn.
En Zengin 25 kiþi ve
Servetleri (dolar olarak):
Hüsnü Özyeðin :3.5 milyar
M. Karamehmet: 2.4 milyar
Erol Sabancý: 2.1 milyar
Þevket Sabancý: 2.1 milyar
Þarýk Tara: 2 milyar
Ahmet Zorlu: 1.8 milyar
Aydýn Doðan: 1.6 milyar
Turgay Ciner: 1.5 milyar
Rahmi Koç:1.4 milyar
Semahat Arsel: 1.4 milyar
Ferit Þahenk: 1.3 milyar
Bülent Eczacýbaþý :1.2 milyar
Murat Vargý: 1.2 milyar
Olgun Zorlu: 1.2 milyar
Suna Kýraç: 1.2 milyar
Tuncay Özilhan: 1.2 milyar
Filiz Þahenk: 1.1 milyar
Kamil Yazýcý: 1.1 milyar
Yalçýn Sabancý: 1.1 milyar
Asým Kibar: 1 milyar
Faruk Yalçýn: 1 milyar
Hasan Çolakoðlu: 1 milyar
Mehmet Sinan Tara: 1 milyar
Murat Ülker: 1 milyar
Ömer Sabancý: 1 milyar

Çöp Sepeti
Ersin TEK
Küçük bir baðýrsak
problemi geçirdiðim için
SSK hastanesine gittim.
Hastanenin giriþinde
bakanlýktan gelen bir
uyarý vardý: "Ýlaç
tanýtýmýnýn mesai saatleri
dýþýnda yapýlmasý…"
Firmanýn çalýþanlarý
(reprezantlar) ilacý tanýtmak için maaþ almýyorlar. Ýlacýn çok satmasý
için maaþ alýyorlar. Bu
nedenle de bir þekilde
doktorun mümkün
olduðunca çok sefer
ilacýn ismini görecekleri
küçük promosyon
malzemeleri veriyorlar
doktorlara. Havlu, kalem,
sabun, kalemlik vb.
Günlük kullanýmda doktorun göreceði o ilacýn
adýný ona sürekli fýsýldayacak küçük reklamlar.
Ýlaç insanlarýn saðlýk
sorunlarýný giderecek
araçlar deðil. Patent altýna alýnan, üreticisinin
belirlediði fiyat aralýðýnda satýlan, parasý
olmayanýn ulaþamadýðý
ama üreticisi için kârlý bir
yatýrým. Bu nedenle, "bir
þekilde" daha çok satýlmasýný saðlamak gerek.
Ýþte bu küçük reklamcýklar da bu kirli iþi yapmanýn en masum yolu.
Sadece yaþamsal olan
ilaç "sektörü" deðil,
bütün sektörler benzer
promosyon malzemeleri
basýyorlar, daðýtýyorlar.
Çoðumuz için "beleþ"
demek olan promosyon
malzemelerine her yýl
milyonlarca dolar harcanýyor. Sonra o
malzemelere ne oluyor?
Sadece Amerika'da
%60'ý hiç kullanýlmamýþ
500 milyon
(500.000.000) adet promosyon amaçlý üretilen
çakmak çöpe atýlýyor.
Diðer ürünler de benzer
bir sonla karþýlaþýyor.
Üstelik, promosyon
malzemelerinin çoðu
kötü kalitede malzemeden üretiliyor ve kullaným ömrü muadillerinin
dörtte biri kadar.
Kapitalizm, etkisiz,
pahalý veya gereksiz ilacý
bize kakalamaya çalýþan
bir sistem. Kapitalizm,
çöpe atýlmak için
"reklamcýklar" üreten bir
sistem. Kapitalizm, tarihin çöplüðüne gönderdiðimizde daha
saðlýklý yaþabileceðimiz
bir sistem.

