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UFUK URAS
BASKIN ORAN
ekonomik ve siyasal iliþkilerin
devamýndan yanalar. Bunlar
karanlýk adamlar.
Bombalar patlýyor. Suikast
planlarý ifþa ediliyor. Emekli
ordu mensuplarýnýn
evlerinden suikat silahlarý ve
çeþit çeþit bombalar çýkýyor.
Ekmeðimizi çaldýklarý gibi
hayatlarýmýz da onlar için
deðersiz. Ceplerini doldurmaya devam etmekten baþka
bir þey düþünmüyorlar.
Birileri gerçekleri söylemeli.
Birileri yalanlarý açýða çýkarmalarý. Bizden birileri, bizim
çabamýzla meclise gitmeli,
gerçekleri oradan 70 milyona
anlatmalý. Onlara oy veren
herkes 23 Temmuz günü
oyuna sahip çýkmalý, bu
oyunu bozmalý.
Ýstanbul’da fakirlerin, dýþlanmýþlarýn, ezilenlerin sesi olan
iki kiþi var: Baskýn Oran ve
Mehmet Ufuk Uras.
Onlarý meclise yollayalým.
Sokaðýn, iþyerlerinin, sosyal
hareketlerin sözcüsü olsunlar.

Havalar
neden çok sýcak

Hamas Bush’un
planlarýný bozdu

Sendika uyarýyor
kuraklýk kýtlýkdýr

Son günlerde artan sýcaklar
küresel ýsýnma sorununu gündemin daha da önüne çýkarýyor.
Su sýkýntýsý ve kimi belediyelerin
su sýkýntýsýna karþý tasarruf önermeleri de gene küresel ýsýnmaya
baðlanýyor.
Ancak küresel ýsýnma önce yoksullarý vuruyor ve bütünüyle
kapitalizmin ürünüdür.

ABD, Ýsrail ve Mýsýr’ýn kýþkýrtmasý ile bir darbeye hazýrlanan
El Fetih Hamas’ýn Gazze’deki
hýzlý hareketi karþýsýnda þaþkýna
döndü.
El Fetih militanlarý Gazze’de
Hamas’a karþý direnmedi. Þimdi
Filistin fiilen ikiye bölündü ama
ibre hýzla iþbirliðini arttýran El
Fetih’in aleyhine dönüyor.

Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu sözcüsü Abdullah Aysu
“tarýmda sulama politikalarýnýn
olmamasý kuraklýða yol açacak”
diyor.
Abdullah Aysu Türkiye’nin
orta bölgelerinde yüzde 70-80
oranýnda verimlilik kaybý
olduðunu ve kuraklýðýn kýtlýk
getireceðini de söylüyor.
Aysu, çiftçiye destek istedi.
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Ulusalcý
çýlgýnlar

MECLÝSE

22 Temmuz yaklaþýyor.
Darbecilerin müdahaleleri
toplumsal karþýlýk bulmuyor.
Ama toplumu germeye
devam ediyorlar. Generaller
sanki CHP ve MHP için kampanya yürütüyor. Her iki parti
de açýkça ýrkçý bir çizgi izliyor.
Baykal’da Bahçeli’de Irak
Kürdistan’ýna müdahaleden
yana. Bu adamlar bizi savaþa
sürüklüyor.
AKP’yi cumhuriyetin
kazanýmlarýný yok etmekle
suçluyorlar. Ya þimdiye kadar
kendileri ne yaptý? Yoksulluk,
gelir adaletsizliði, vergi soygunu, þiddet, cezalar, iþkence
CHP’nin ve MHP’nin her
döneminde hakimdi. Ýnsanlar
mutsuzdu. Yüz binlerce insan
bu kazanýmlarý korumak
adýna katledildi. Kazanansa
hep zenginler oldu.
CHP ve MHP, AKP’yle bir
konuda ortaklar. Hepsi de
özelleþtirme ve vahþi sömürü
politikalarýný savunuyor.
IMF’ciler. ABD’yle kurulan
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Türkiye tarihine “Susurluk
kazasý” diye geçen kontgerilla skandalýnýn üzerinden
10 yýla yakýn bir zaman
geçti.
Kamyonun ezdiði
arabadan 1989-1995 yýllarý
3000 faili meçhul ve bin
kayýbýn sorumlularý çýktý.
Polisler, milletvekilleri,
emniyet müdürleri ve
ülkücü faþistler birbirlerine
dolanmýþlardý. Birlikte iþ
yapýyorlardý.
Aslýnda bütün bu iþlerin
arkasýnda derin devlet var.
Kazadan sað kurtulan
Sedat Bucak, Tam da DP
milletvekili olarak meclise
gitmeye hazýrlanýrken çetesiyle iþ üstünde yakalandý.
Çetenin baþý olmakla
suçlanan Aðar, merkez
saðýn ölü doðumu DP’nin
baþýnda.
Tetikçiler deðiþse de çeteler bitmiyor. Atabeyler,
Sauna, Ergenekon adlý çeteler, silah depolarý.
Çoðu eski subay. Bazýlarý
general. Kendilerine
“ulusalcý” diyorlar. Bu
adamlar çýlgýn, “gerekirse
daða çýkarýz” diyorlar.
Konuþan gene “derin
devlet”.
Derin devlet deyince MHP
lideri Devlet Bahçeli çok
kýzýyor. Ona göre “derin
devlet” yok devlet var! Pek
de yalan söylemiyor!
Baþka “ulusalcýlar” da var.
MHP, CHP ve Atatürkçü
Düþünce Derneði’nde
örgütlüler. Bunlar ýrkçý,
bunlar savaþ yanlýsý.
Bütün bu çýlgýnlarý durdurmak zorundayýz.

8 Aralýk

Küresel ýsýnmaya
ve Nükleer
santrallere
karþý

Ankara’ya
KEG
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Harb-ÝÝþ üyesi
iþçiler kýzgýn
Türk Harb-Ýþ'in Milli
Savunma Bakanlýðý ve
Ýçiþleri Bakanlýðý'na
(Jandarma Genel
Komutanlýðý ve Sahil
Güvenlik Komutanlýðý)
baðlý iþyerlerinde çalýþan
iþçiler için 21. dönem
toplu iþ sözleþmeleri
görüþmelerinde sonuç
alýnmamasý üzerine
Ankara'da bir basýn
açýklamasý düzenlendi,
Ýstanbul'daysa bir eylem
düzenlediler.
Tuzla
Ýstanbul Tuzla'daki
askeri tersaneden çýkan
1000 iþçi, sloganlarla
yürüdü ve E-5 yolunu
bir saatliðine kesti. Öfkeli iþçiler hükümete ve
Türk-Ýþ yönetimine tepkilerini sloganlarla gösterdiler. Polisi dinlemeyen iþçiler kendi
istekleriyle buradan
ayrýldýlar.

Yalan söyleyen kim?
ABD'de Hudson
Enstitüsü'nde CIA ajanlarý,
genelkurmay temsilcisi 2
general ve Barzani'nin
oðlunun katýlýmýyla
yapýlan toplantýda konuþulan kargaþa senaryosu
tepki topladý.
Gözden çýkarýlan
Anayasa Mahkemesi
Baþkaný Tuðcu, genelkurmaydan açýklama beklediðini söyledi. Genelkurmayýn e-açýklamasý
gecikmedi: Haberi yapan
gazeteci Yasemin Çongar

yalan söylüyordu, evet
generaller oradaydý ama
tesadüfen, Irak Kürdistaný
Baþkaný'nýn temsilcisi ve
oðlu da tesadüfen orada
bulunuyordu. Ancak Çongar'a yönelik sindirme
çabasý geri tepti, kimin
yalancý olduðu ortaya çýktý.
Toplantýya katýlan
Amerikalý bir akademisyen
haberi doðrularken, baþka
katýlýmcýlarýn da haberi
doðruladýðý açýklandý.
Ortada o kadar çok yalan
var ki.

Generaller Irak Kürdistaný'na girelim diyor,
ancak AKP'nin iþine yarayacaðý gerekçesiyle PKK liderliðinin Türkiye'ye ABD
tarafýndan verilmesine
karþý çýkýyor. Hani tüm
kötülüklerin kaynaðý
Kandil Daðý'ndakilerdi?
Ankara'da Anafartalar
Çarþýsý'nda patlayan bombanýn sorumlularý 2 saat
sonra bir parmaktan saptanýyor. Ancak generallerin
savaþ gerekçesi olarak
tartýþtýðý Beyoðlu'nda pat-

layacak bomba senaryosu
için ne patlamaya, ne bir
parmaða, ne de iki saate
ihtiyaç var.
Generaller AKP'yi Kürt
liderlerle görüþtüðü için
yerden yere vuruyor, ama
Barzani'nin oðluyla toplantý yapýyor. Hani Kürtlerle
el sýkýþmak bile ihanetti?
Kargaþa senaryolarýyla
nefreti ve düþmanlýðý
yaygýnlaþtýran derhal açýklama yapmalýdýr. Orada
iþiniz ne? Daha kaç bomba
patlayacak, kaç kiþi ölecek?

Becerikli bombacý beceriksizleri suçlar

Özel harpçinin iþi halký kýþkýrtmaktýr

"Muazzaffer komutanken hizaya gelsinler diye savcý
ve yargýçlarýn evine bomba attýrdým"
"Yapýlan þey yasadýþý deðildi, alným ak. Zaman
aþýmý var, 15 yýllýk süre, soruþturma olmaz."
"Þemdinli bombacýlarý beceriksizdi."
Emekli Korgeneral Altay Tokat, MHP MYK Üyesi,
Özel Harpçý

"6-77 Eylül de bir Özel Harp iþidir. Muhteþem bir
örgütlenmeydi. Amacýna da ulaþtý."
"Savaþta, düþmanýn iþgal ettiði bölgelerde bazý olaylar yaratýlýr ve düþman yaratmýþ gibi gösterilir. (...)
Halký düþmana karþý galeyana getirmektir amaç..."
Sabri Yirmibeþoðlu, Emekli Orgeneral, Alpaslan
Türkeþ'in sevgili öðrencisi, Özel Harpçý

Ankara

Saat: 19.00'da Çeþitli
kollardan, sloganlar
eþliðinde Harb-iþ Genel
Merkezi binasý önüne
gelen yaklaþýk 1500 iþçi
burada da çoþkuyu
sürdürdü. Atýlan temel
sloganlar: "Yaþasýn iþçilerin birliði", "Ekmek
yoksa, barýþta yok", "Ýþçilerin birliði sermayeyi
yenecek", "Asker deðil
iþçiyiz, alanlarda
güçlüyüz", "Direne
direne kazanacaðýz" biçimindeydi".
Harb-iþ adýna açýklamayý yapan Ankara
Þube Baþkaný Bayram
Bozal, "Kamu iþçilerinin
geçmiþ dönemlerden
gelen hak kayýplarýný
gidermeyecek hiçbir
sözleþmenin altýna imza
atmayacaklarýný, haklarýný koruma konusunda kararlý olduklarýný"
belirtti.

Kaza deðil
cinayet
Son yedi yýlda
Türkiye'de 3 milyon 540
bin 750 trafik kazasý
oldu. 22 bin insan
kazalarda yaþamýný yitirdi. Sorumlu trafik
canavarý deðil, benzin ve
otomobil satmak için
toplu taþýmacýlýðý rafa
kaldýrtan Koç gibi kapitalistler, onlarýn emirlerini yerine getiren
hükümetler.
Türkiye'de 2006 yýlýnda
da 12 milyon 227 bin 393
adet olmuþtu. Her yýl
birkaç milyon yeni
aracýn trafiði çýktýðý
Türkiye'de kaçýnýlmaz
olarak trafik kazalarý,
yaralanmalar, sakat
kalmalar, ölümler oluyor. Kazalar hemen
öldürürken, havaya
saçýlan zehirli gazlar
küresel ýsýnmaya Türkiye'nin yüzde 1'lik katkýsýný yükselterek toplu
ölümleri hazýrlýyor.

Emekli subaylarýn bomba tutkusu

Ulusalcý katiller
birer birer dökülüyor
Hrant Dink, Orhan
Pamuk ve 301'den
yargýlananlarýn
mahkemelerinde gösteri
yapan kuvvacýlarýn hepsi
bomba tutkunuymuþ.
Gösterilerde Kerinçsiz'le
ön saflarda yer alan emekli
astsubay Oktay Yýldýrým'ýn
Ümraniye'deki evinde 27 el
bombasý TNT ve fünyeler
bulundu. Yýldýrým konuþtu, ünlü Binbaþý Muzaffer
Tekin'i yakalattý. Ýkisi de
tutuklanýrken, Bursa'da
Tekin sevgilisinin evinden
bu kez dinamit lokumlarý
çýktý. Tekin, biri sevglisi
diðeri baþka bir emekli
subay olmak üzere iki kiþiþiy daha yakalattý. Tutuklu
sayýsý 8’e ulaþtý. Hepsi bir
komutana baðlý: Emekli
Tuðgeneral Veli Küçük’e.
Türkiye'de yaþayanlar
genellikle kendi hayatlarý
hakkýnda alýnan karalardan haberdar edilmez.
Ancak saða sola saldýran,
Danýþtay'da cinayet iþleten,
Hrant'ýn katleden,
kuvvacý/ulusalcý/ýrkçýlarýn
vazgeçilmez elemaný
Muzaffer Tekin her þeyi
bilir. MGK toplantýlarýnýn
tutanaklarý bilgisayarýndan, kontrgerilla savaþýnýn

Velii Küçük ve Muzaffer Tekin. Ýkisi de eski subay
talimatlarýný içeren Kýrmýzý
Kitap evinden çýktý.
Geçen yýl Tayyip Erdoðan
ve Cüneyt Zapsu'ya
suikast hazýrlýðý
içerisindeyken yakalanan
ve sonra serbest býrakýlan

Atabeyler Çetesi'nin evinden Kýrmýzý Kitap ve C-4
patlayýcýlar çýkmýþtý.
Tamamý Özel Harp Dairesi
mensubu subaylardan
oluþan çetede ayrýntýlý
eylem hazýrlýðý planlarý

Refleks gösteremediler
Genelkurmayýn milli refleks çaðrýsý yanýtsýz kaldý.
Ýstanbul'da Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði'nin
sesli yürüyüþüne 2 bin, ertesi gün Þehit Aileleri
Derneði'nin mitingine ise sade 100 kiþi katýldý. En
kalabalýk miting emekli subaylar ve þehit aileleri
tarafýndan Bursa'da yapýldý, 3 bin kiþi katýldý.
Türkiye'nin çeþitli yerlerinde eþ zamanlý olarak ayný
nefret odaklarý tarafýndan yapýlan eylemlere katýlan
sayýsý 10 ila 50 kiþi arasýndaydý.
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bulunmuþtu.
Hrant'ý ve bir çok kiþiyi
doðrudan tehdit eden Veli
Küçük'e dokunan yok.
1991-1996 yýllarý arasýnda
Kürt halkýna karþý
sürdürülen kirli savaþýn
komutaný, ayný dönemdeki
3 bin faili meçhul cinayet
ve bin kayýpta adý geçen,
Susurluk'tan bu yana
nerede bir cinayet, suikast
ya da provokasyon varsa
orada hep karþýmýza çýkan
Küçük suç iþlemeye devam
edecek mi? Bütün emekli
subaylar bomba, silah ve
talimatlarla kargaþa yaratmayý mý planlýyor? Bucak
çetesine verdiði jandarma
istihbarat kimliklerinden
kaç tane daðýttý acaba?
Geçmiþe dönük bir çok
karanlýk olay aslýnda bu yýl
aydýnlanmaya baþladý.
Ýþledikleri suçlarý
baþkalarýnýn üzerine yýkan,
hayali senaryolarla halký
yýllarca yanýltan Küçük
gibiler tutuklanmadan,
Türkiye'deki kontrgerilla
faaliyetleri engellenmeden
cinayetler bitmeyecek.
Bu görevi aciz hükümetleri zorlayan kitlesel bir
mücadele yerine getirebilir.

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

Dünya
yanýyor
Menderes Nehri
kurudu
Ege'nin en büyük
nehirlerinden
Menderes'te kurudu.
DSÝ'nin yanlýþ sulama
ve baraj politiklarý,
artan sýcaklýklar ve
buharlaþmayla birleþince, mýsýr, pamuk ve
soya üreten köylüler
periþan oldular.

GAP'ta düþük
ürün
Yanlýþ sulama ve küresel ýsýnma GAP'ý da
vurdu. Türkiye'nin buðday üretiminin yüzde
üçünü, pamuk üretimin
üçte birini karþýlayan
GAP'ta bu yýl tüm ürünlerde düþük hasat bekleniyor.

Gýda fiyatlarý
týrmanacak
Küresel ýsýnmanýn
doðrudan sonucu
kuraklýk, gýda fiyatlarýný
yükseltecek. Düþük
ürün alýmý, yüksek
maliyetler ve IMF talimatlarý doðrultusunda
tarýmdan devlet
desteðinin çekilmesinin
faturasýný çalýþanlar
ödeyecek.

En sýcak yaz,
bunaltýyor
2007 sýcaklýkta rekor
yýl ilan edilmiþti.
Nitekim haziran sonunda mevsim noramallrinin 10 derece üstündeki sýcaklar yaþamý tehdit
ediyor.

Eþcinsel Onur
Yürüyüþü'ne katýl!
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

DSÝP’in
yeni bir internet
sitesi var

dsip.org.tr
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Generaller neyin
peþinde?
2 ayda belki 2, belki 3 muhtýra verildi. Kim ve
hangi hakla bu muhtýralarý veriyor? Neden haklarýnda soruþturma açýlmýyor. Generaller iç politikaya müdahale hakkýna sahipler mi? Bu generaller hangi partiyi/partileri destekliyorlar?
Neden ordudan istifa edip, destekledikleri partilere katýlmýyorlar?
Önce Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine müdahale
ettiler, ardýndan halký yürüyüþler yapmaya
çaðýrdýlar, sonra bu kez Irak’a müdahale için
sokaklara daet ettiler ve bu kez tam anlamý ile
çuvalladýlar.
Tüm darbe yanlýlarýnýn ve ýrkçýlarýn çabalarýna
raðmen gösterilere 40-50 kiþilik kalabalýklar
katýldý. En büyük gösteriye 5 bin kiþi katýldý.
Generallerin isteði ile “refleks gösterenler”
faþistlerce katledilen Hrant Dink’in cenazesinde
olduðu gibi “sessiz” yürüyüþ yapmaya çalýþtýlar,
ama olmadý.
Bu sonuçla kitle hareketi isteyen generaller
komik duruma düþtüler. Bunun ardýndan generaller bu sefer sýnýrötesi harekata izin vermeyen
AKP’ye saldýrmaya baþladýlar. Son yayýnladýklarý
bildiri ile artýk bir askeri harekatýn da iþe yaramaz duruma düþeceðini ilan ettiler. Böylece,
akýllarýnca muhtemel bir sýnýr ötesi operasyonda
karþýlaþacaklarý sorunlardan kurtulmaya çalýþýyorlar.

Seçimlerden sonra
çok iþ var
22 Temmuz seçimlerinden sonra iþ bitmiyor.
Sol bu seçimlerden moralli çýkacak. Bunun iki
nedeni var. Birincisi Ýstanbul’da Ufuk Uras
büyük olasýlýkla seçilecek, Baskýn Oran ise ya
seçilecek ya da çok az farkla kaybedecek.
Ýkinci olarak ise mecliste bir Kürt milletvekili
grubu kurulacak. DTP meclise girecek.
Ancak asýl mücadele 22 Temmuz’dan sonra.
Açýk ki mecliste bir Kürt grubunun kurulmasý
egemen sýnýf tarafýndan hoþ karþýlanmayacak ve
saldýrý baþlayacak. Bunu göðüslemek zorundayýz.
Öte yandan egemen sýnýf açýsýndan tamamen
suni ve gereksiz bir çatýþma olan bugünkü
sorunlar bittiði an yeni liberalizmin yeni
“reformlarý” ile yüzyüze geleceðiz. Emekçi
sýnýflar yeniden, yeniden saldýrýya uðrayacak.
Polis yasasý bir ilk. Onu yenileri izleyecek.
Bütün bu saldýrýlara da direnmek gerekir.
Direnmenin ilk adýmý sokakta olmaktýr.
Sosyalist Ýþçi geçtiðimiz yýllarý sürekli olarak
sokakta kampanyalar inþa edenlerin örügüt olan
DSÝP’i destekler. Gerekli olan böyle bir tutum
almaktýr.
Yeni liberalizmin yaný sýra küresel ýsýnmaya,
nükleer santraller yapýlmasýna, cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþý da kampanya yapacaðýz.
Irkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý mücadele ise
son dönemlerde olduðu gibi baþat bir sorundur.
DurDe mutlaka güçlenmek ve sokakta daha
fazla hissedilir hale gelmek zorunda.
Kýsacasý 23 Temmuz günü bizi içinde olduðumuz seçim kampanyasýndan çok daha zorlu bir
çalýþma dönemi bekliyor.

Gençlik
deðiþim istiyor
Kerem Kabadayý
30 Haziran, Cumartesi
saat: 19.00
Kültür 2 temmuzBahane
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Havalar neden
çok sýcak?
Yusuf BULUT
Türkiye’nin önemli bir kýsmý çok sýcak
bir kýþ geçirdi. Ardýndan çok sýcak bir
yaz yaþamaya baþladýk. Meteroloji verilerine göre, kayýtlar tutulduðundan bu
yana yaþanan en sýcak yaz.
Þimdi herkes “Haziran’da böyle olursa
Temmuz ve Aðustos’ta ne olur”
sorusunu soruyor. Gerçekten de
Temmuz ve Aðustos iyice korkutucu
sonuçlar yaratabilir.
Bir de saðda solda asýlan “çevreci”
belediye pankartlarý var. Küresel ýsýnmaya dikkat çekildikten sonra, su sýkýntýsý vurgulanýyor ve “idareli su kullanýn” deniyor.
Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesi ise
dikkatli davranýlýrsa tonlarca su tasarrufu yapýlabileceðini anlatan dev afiþler
asýyor. Ýstanbul ve Ankara’da bahçe
sulamak yasak. Yasak, ama belediye
arazözleri “belli bir para karþýlýðý” bahçenizi gelip suluyorlar.
Ýþtebu arazöz meselesi küresel ýsýnmanýn nereyi vurduðunu çok iyi gösteriyor. Paran varsa küresel ýsýnma seni
ilgilendirmez, yasaða raðmen sen
bahçeni sulayabilirsin. Yoksullar ise en
temel ihtiyaçlarý için su bulamazlar.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi sýk sýk
sularý keserken tasarruf yapýyor ve
sularý hep daha yoksul bölgelerde kesiyor. Oysa zaten suyu daha az kullanan
bölgeler onlar. Yani gene, paran varsa
su sorunun yok, yoksulsan su sorunun
var.
Ancak küresel ýsýnmayý belediyelerin
yaptýðý gibi sadece su sorununa
indirmek de yanlýþ. Hele hele bireysel
tasarruflarla, ne su sorunu çözülür ne
de küresel ýsýnma. Bireysel önlemler
elbette ki gereklidir. Gereksiz su veya
elektrik harcamamak lazým!
Ama yoksulsanýz zaten dikkatlisiniz.
Ay sonu gelen fatura ne kadar küçükse
o kadar iyi. Dolayýsýyla bireysel önlem
de bir ölçüde sýnýfsal bir sorun ve temelli bir önlem deðil.
Öte yandan bir yandan su sýkýntýsý
giderek büyüyor, diðer yandan ise
birçok yerde seller yaþanýyor. Seller
hemen hemen daima yoksullarý vuruyor. Zengin bölgelerde sel olduðu
hemen hemen hiç görülmemiþ birþey.
Ufak çaplý birþeyler olsa da hemen
önlem alýnýyor.
Hem su sýkýntýsý, hem de seller esas
olarak gene yoksullarý vuruyor.
Küresel ýsýnmayý sadece su sýkýntýsýna

Hrant için

2 Temmuz’da
sokaktayýz!

Kadife Sokak (barlar sokaðý)

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

Meclise Ufuk Gerek Ýnisiyatifi

Ayrýntýlý bilgi için: 0535 - 885 76 15

indirgemek asýl sorunlarý göz ardý etmeye yarýyor.
Belediyelerin küresel ýsýnmaya dayanarak su tasarrufu isteyen pankartlarýnda bu nedenle bir sorun var.
Küresel ýsýnmaya karþý öncelikle
kömür ve petrole dayalý enerji politikasýnýd eðiþtirmek gerekir. Ýkinci
olarak ise tüm ulaþým politikalarýný
deðiþtirmek gerekir.
Kömür ve petrole dayalý enerji üretme,
küresel ýsýnmayý saðlayan sera etkisini
yaratan karbondioksit salýnýmýnýn artmasýnýn en önemli nedeni. Bu nedenle
çok acilen enerji politikalarýný
deðiþtirmek gerekir.
Örneðin belediyeler bu konularda
adýmlar atabilirler. Belediyeler yeni
enerji santrallerinin kurulmasýna izin
vermeyip, yerine rüzgar ve güneþ gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarýný teþvik
edebilirler.
Belediyeler konutlarýn ve iþyerlerinin
izolasyonu için yardýmcý olabilirler.
Böylece çok büyük enerji tasarrufu elde
edilebilir. Ayrýca, belediyeler merkezi
hükümetleri bu konuda zorlayabilirler.
Kömür ve petrole dayalý enerji politikasý deðiþmedikçe, küresel ýsýnmanýn
önünün kesilmesi mümkün deðil.
Ne var ki enerji politikalarýný dev
küresel þirketler belirliyor. Küresel ýsýnmaya karþý mücadele, asýl olarak bu dev
þirketlere karþý verilen bir mücadeledir.
Bu nedenle çok sýnýfsaldýr. Bu nedenle
bütünüyle antikapitalisttir. Yoksullar bu
mücadelede taraftýr, antikapitalist
taraftadýr.

Ýkinci mücadele alaný ulaþým politikalarýdýr. Bugün bütün dünyada ve
Türkiye’de daha fazla ulaþým karayolu
taþýmacýlýðýna dayanmaktadýr. Petrol
kullanan otomobiller, kamyon ve otobüsler küresel ýsýnmanýn bir diðer
nedenidir.
Bu politikanýn hýzla deðiþmesi gerekir.
Karayoluna deðil, raylý sistemlere, bisiklete yatýrým yapmak gerekir. Belediyeler
su afiþlerinin yaný sýra en azýndan kentlerindeki ulaþým politikalarýný çok hýzla
deðiþtirmelidirler.
Raylý sistem kullananlar için de sayýsýz
yararlara sahiptir. Daha güvenilirdir,
daha saðlýklýdýr, daha az kaza olur,
daha ucuzdur ve daha hýzlýdýr!
Þehirler arasýnda da uçak ve karayolu
taþýmacýlýðý yerine hýzla raylý sistemleri
geçirmek gerekir.
Otomobil zenginlere ait bir taþýma
aracýdýr. Yoksullarýn otobüslerinin ne
denli kötü olduðunu ise anlatmak
gereksiz. Öyleyse ulaþým politikalarýný
deðiþtirmek de gene bir sýnýf politikasýdýr ve yoksullarýn yeri bu
mücadelede bellidir.
Bugün sosyalistler için küresel ýsýnma
için mücadele hayati bir öneme sahip.
Bir yandan dünyamýz giderek piþiyor,
yanýp kavruluyor. Çok yakýnda çok
daha büyük felaketlerle karþý karþýya
gelebiliriz. Zaman az. Bu mücadeleyi
kazanmak gerekir ve sosyalistlere bu
müacdelede çok iþ düþüyor.
Diðer yandan ise küresel ýsýnma önce
yoksullarý, emekçileri vuruyor.
Sosyalistler, emekçiden yanadýr.

Küresel ýsýnma, Yapacak birþey kaldý mý?
6 Temmuz, Cuma
saat. 19.00

KEG
toplantýsý

12 Temmuz, Perþembe
saat. 19.00

KEG
toplantýsý

Makina Mühendisleri Odasý,
Beyoðlu

Barýþ Manço Kültür Merkezi
Kadýköy

Ayrýntýlý bilgi için: 0532 - 396 25 07

Ayrýntýlý bilgi için: 0539 - 978 44 94
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sosyalist iþçi sayý: 288

Yeni sol parti
Bir yeni antikapitalist festival daha RockA

Baþka bir dünya mümkün
22-23-24 Haziran 2007 tarihleri arasýnda Ýzmir
Selçuk'ta yapýlan RockA alternatif festivale binlerce
kiþi katýldý. Katýlýmcýlarýn Ýzmir dýþýndaki þehirlerden
de geldiði festival savaþa, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe, nükleer enerjiye karþý büyük bir buluþma haline geldi.
Festivalde 40'a yakýn müzik grubu sahneye çýktý.
Alakasýzlar, Küresel BAK, Küresel Eylem Grubu
(KEG), Irkçýlða-Milliyetçiliðe DurDe, Geleceðimizi
Ýstiyoruz ve Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoðraf
Topluluðu (DEFOT) standlarýnýn olduðu bölgede
çeþitli atölye çalýþmalarý ve söyleþiler yapýldý. Küresel
Eylem Grubu'nun Özgün Ergin'in konuþmacý olduðu
"Küresel Isýnma ve Nükleer Enerji" söyleþisi ile Samet
Baskak ve Nalan Damarsardý'nýn konuþmacý olduðu
"Genel Saðlýk Sigortasý - Medikomu Vermiyorum"
söyleþileri; Küresel BAK'ýn ise Erkan Kara'nýn konuþmacý olduðu "Ýncirlik Kapatýlsýn" söyleþileri yapýldý.
Ýstanbul'dan gelen Barþarock ekibi de festivale katkýda
bulundu.
Yiyecek iþleri ve çok sýnýrlý sayýda profesyonel
güvenlik dýþýnda her þey gönüllü yapýldý. Yüzün
üzerinde gönüllü vardý.
Ýlk kez olmasýna raðmen, Barýþarock'ýn ilkelerini benimsemiþ olan festival, katýlanlara büyük moral verdi.
Festivalde "barýþ" talebi ve "baþka bir dünya mümkün"
sloganý üç gün boyunca sýk sýk çalýnan RockA tanýtým
müziðinde þu sözlerle yer aldý:
"Durduramaz savaþlarý / Elimizdeki gitarlar / Barýþ
þarkýsý birlikte söylenene kadar. / …/ Baþka bir dünya
mümkün"

2 Temmuz’da Hrant’ýn katil zanlýlarý yargýlanýyor

Adalet Ýstiyoruz
2 Temmuz’daki Hrant Dink mahkemesindeki gösteri
için yapýlan son ortak toplantýda bir dizi karar alýndý
Toplantýya Orhan ve Arat Dink ile ailenin avukatlarýnýn konuþmalarýyla baþlandý. Orhan Dink kýsaca:
"Yalnýzlaþmak istemiyoruz. Ýçeride, mahkemedeyken dýþarýda da kamuoyu desteðine ihtiyacýmýz var.
"Sadece örgütler deðil, vicdaný olan herkes gelmeli.
Bu bizim en büyük kozumuz.
"Provokasyonlara karþý dikkatli olmalýyýz. Aksi halde
mahkemenin Ýstanbul dýþýna alýnmasý ihtimali doðar.
Ayrýca bir gerginlik olursa gelenler de bir daha
gelmez" dedi.
Sonra söz alan Arat da:
"Ailenin çaðrýcý olmasý etik olmaz. 30 kiþi de gelseniz
bizim için deðerlisiniz. Ama kitlesel olmazsak yaptýrým gücümüz olmaz.
"Sessiz olmalýyýz eylemde. Sessizlik karþýmýzdakini
daha fazla korkutuyor. Ýçinde ne olduðunu bilmedikleri derin bir kuyu gibi sessiz olmalýyýz. Sessizliðin
büyük gücünü cenazede gördük" dedi.
Üzerinde uzlaþýlan konular þöyle:
1. Eylem mutlaka slogansýz ve sessiz olacak.
2. Herkes siyahlar giyerek gelmeli. Böylece orada ne
için toplandýðýmýz anlaþýlmalý.
3. 'Adalet istiyoruz' yazýlý tek bir pankart olacak.
4. Eylem sabah 9:30'da Beþiktaþ eski DGM yakýnlarýnda bir alanda baþlayacak. 11:00'e kadar sessiz kalýnacak. 11:00'de basýn açýklamasý yapýlarak daðýlacaðýz.
5. Tek bir çeþit döviz olacak.
Bir tertip komitesi seçildi. Komitede partilerden,
sendika ve odalardan ve DurDe’den temsilciler var.
DurDe aktivistleri hem DurDe çaðrý metnini hem de
ortak çaðrý metnini daðýtabiliriz.
2 Temmuz mahkemesi bir ilk olabilir. Bu kez iktidarlara adalet talebine sahip çýktýðýmýzý yüksek sesle
duyurabiliriz.
Son olarak, toplantýda Ankara ve Ýzmir DurDe'nin 2
Temmuz hazýrlýklarý da anlatýldý.

Geleceðin
Ýstanbul'da büyük bir
mücadele yürütülüyor.
Mehmet Ufuk Uras ve
Baskýn Oran'ýn seçim kampanyalarý her iki yakada
güçleniyor ve destek
buluyor.
Baðýmsýz aday fikri aslýnda ikinci heyecan dalgasýný
yarattý. Mart ayýnda Ahmet
Ýnsel ve Seyfettin Gürsel
tarafýndan yayýmlanan
baðýmsýz sol aday önerisi
heyecanla karþýlanmýþtý,
ancak tartýþma geleneksel
sol güçlerin birlik tartýþmasýna çevrilerek sokakta
karþýlýk bulmasý gecikti.
Ancak ayný güçlerin kampanya yapma sýrasý gelince
atýl kalmasý, kimilerinin
düþmanca tutum almasý,
ortaya baþka bir seçim
kampanyasý çýkardý. Bir
parti örgütünün mekanizmalarýyla yürütülen tipik
bir seçim kampanyasý deðil
bu; resmiyet taþýmayan,
bireysel inisiyatiflerin yön
verebildiði, örgütlü bireylerin de siyasal bir aktivist
olabileceðinin gösteren çok
bileþenli bir deney.
Ýstanbul 2. Bölge'de
mücadele yürüten Baskýn
Oran, milliyetçi solun
baþlattýðý iftira kampanyasý, DTP'nin tutumunu
anlaþýlmaz bir þekilde
deðiþtirerek Doðan Erbaþ'ý
aday göstermesi, kimilerininse travestilerin,
baþörtülü kadýnlarýn, azýnlýklarýn haklarýný savunmayý göðüsleyemeyerek
bir kenarda oturmasý gibi
engellerle boðuþmuyor.
Küresel BAK, Küresel
Eylem Grubu, BarýþaRock,
Irkçýlýða DurDe kampanyalarýnda mücadele eden
aktivistler, gazeteciler,
yazarlar, sanatçýlar, azýnlýklar, eþcinseller, gençler
ve kadýnlar yan yana gelerek aþaðýdan bir hareket
inþa etmeyi deniyor. Bu

Almanya

Sol Parti
Almanya’da eski Doðu
Almanya’nýn komünist
partisinin yenilenmiþ hali
olan PDS ile Batý
Almanya’nýn çok çeþitli
sol güçlerini ve aktivist leri bir araya getiren
WASG’ýn birleþmesinden
ortaya çýkan Sol Parti
bilindiði gibi son genel
seçimlerde büyük bir

kazanmak için verilen bir
mücadele, hedef 65 bin
kiþinin aralarýndan birini
meclise göndermesi ve bu
kötü oyunun bozulmasý.
Kampanya sürekli kampanya yürüten aktivistlere
sahip olduðu için Ýstanbul'daki ilk seçim bürosunu
açtý ve kýsa sürede sokaða
çýkmayý baþardý.
Kampanyaya destek veren
herkesin o gün Hrant'ýn
ardýndan yürüyenlerden
biri olduðunu görüyoruz.
1. Bölgede ise ortak kaný
Mehmet Ufuk Uras'ýn þimdiden kazandýðý. DTP ve
ÖDP oylarý 65 bin sýnýrýný
kolayca geçebilir. Bu erken
zafer havasýný bir siyasal
harekete dönüþtürmek
gerekiyor. Neden 200 bin
oy almayalým ki? Neden
bir deðil birkaç ýrkçý ya da
IMFci milletvekilinin
önünü kesmeyelim ki?
Neden saðcý ve saldýrgan
bir parlamentonun karþýsýna moralli bir hareket
olarak çýkmayalým ki?
Bu seçimin darbe
koþullarýnda gerçekleþtiðini unutmamak gerek. Açýk
ki seçim sorunlarý
çözmeyecek. Generaller
kargaþa senaryolarýyla
ilgilenmeyi sürdürecek,
AKP demokrasi zýrhýyla
direnmeye devam ederken
özelleþtirme programýný
acýmasýzca uygulayacak.
Genel Saðlýk Sigortasý
yasasý, nükleer santral
ihaleleri, sosyal güvenlik
yasasý, kamu harcamalarýnýn kýsalmasý ve
hizmetlerin özelleþtirilmesi
kapýda. Ýþkence ve polis
baskýsý týrmanýyor. Ve
küresel iklim deðiþikliðinin
sonuçlarý var.
Kürt ve Türkiye solu
oylarýndan daha fazlasýný
istemek zorundayýz.
Fakirlerle, dýþlananlarla,
evsiz, aç býrakýlanlarla
baþarý elde ederek egemen sýnýfýn bütün
hesaplarýný bozdu ve
ülkenin üçüncü partisi
haline geldi.
Sol Parti esas olarak Batý
Almanya’da aktivistlerin
partisi halinde ve bu yapý
Doðu Almanya’da da
etkisini gösteriyor.
Oradaki eski PDS kadro larýný deðiþtiriyor ya da
yeni aktivistlerin Doðu
Almanya’da da harekete
katýlmasýný saðlýyor.
Alman solu içinde Sol

buluþmak zorundayýz. Bu
ise 45 günlük bir seçim
kampanyasý ile deðil,
sürekli kampanya yürütmekle mümkün.
Oran ve Uras'ý vekillerimiz olarak meclise göndermek bir ilk adým olacak.
Her ikisi de kampanyalar
ve geliþen sosyal hareketlerin tam desteðine sahip.
Mecliste sesimiz olacaklar.
Vekillerimizin sesinin
oradakilerden daha çok
duyulmasýný ve siyasal bir
karþýlýk bulmasýný istiyorsak yoksulluða, savaþa,
ýrkçýlýða, küresel ýsýnmaya
ve cinsel ayrýmcýlýða karþý
kampanyalarý
güçlendirmeliyiz.
15 - 20 kiþilik toplantýlardan 1 Mart'a ve
Türkiye'nin tek savaþ
karþýtý sürekli kampanyasý
Küresel BAK'a aktivizmle
Parti’ye uzak duran veya
kaçýnýlmaz olarak içine
giren, fakat bütün
faaliyetten uzak duran
önemli bir kesim var. Sol
Parti onlara raðmen hýzla
geliþiyor. Sekterizm ile
mücadele sadece parti
kongrelerinde, toplantýlarýnda deðil, sokakta,
kampanyalarda veriliyor
ve aktivistler bu tartýþmalarda çok etkileyici
oluyorlar.
Alman Sol Partisi bizim
için de önemli bir örnek.

ulaþýldý. Küresel BAK
savaþ karþýtlarýnýn sesi
olmayý baþardý.
2005 sonunda küresel
ýsýnmaya karþý küresel
eylem için yan yana gelenlerin kurduðu Küresel
Eylem Grubu, 27 Nisan emuhtýrasýnýn ertesi günü
10 bin kiþilik bir miting
yapmayý baþardý. Kadýnlar,
gençler, yaþlýlar, çocuklar,
aktivistler, köylüler burada
yan yana geldiler. Artýk bir
hareketiz.
Küresel Eylem Grubu,
bireysel katýlýma dayalý,
þeffaf ve demokratik bir
temelde cinsiyetçiliðe,
homofobiye, G8'e, asýl
olarak da her þeyi satýlýk
kýlan özelleþtirmeye karþý
kampanyalar yürütüyor.
Irkçýlýk ve milliyetçiði
ayný þekilde reddeden tek
kampanya DurDe hýzla

Oscar Lafontaine:
Sol Parti’nin lideri

sayý: 288

n umudu
Nasýl bir örgüt?

geliþiyor.
Aðustos sonunda 5.
yaþýný kutlayacak olan
BarýþaRock kampanyasý ise
3-4 binle baþladý, geçen yýl
80 bin savaþ ve kapitalizm
karþýtý genci buluþturmayý
baþardý.
Ýþte bu güçlerin enerjisi,
yeni fikirleri, yaratýcýlýðý
gerçek bir siyasal hareket
oluþturabilir.
Oran ve Uras kampanyalarýna katýlan herkesi
antikapitalist ve savaþ
karþýtý kampanyalara katýlmaya çaðýrýyoruz. Bir
tanesinde mücadele edenler diðerlerinde de
mücadele vermeli. Hareket
geniþlemeli, yayýlmalý ve
kitleselleþmeli. Birleþmeli.
22 Temmuz'da Baskýn
Oran'ýn ve Mehmet Ufuk
Uras'ýn kazanmasý için
canla baþla çalýþmak gerek.

23 Temmuz günü baþlayacaðýmýz büyük mücadele
için.
23 Temmuz’dan sonra
kampanyalarýmýzýn bir acil
gereksinimi daha da öne
çýkacak: Politik örgütlenme.
Seçim kampanyalarýmýz
ise bu gereksinimi kapatmakta ne kadar çok
olanaðýmýz olduðunu gösteriyor. Baskýn ve Ufuk
kampanyasý katýlýmcýlarý
ne kadar çok insanýn daha
ileri bir örgütlenmeye
hazýr olduðunu kanýtlýyor.
Þimdi bir yandan sokaktaki kampanyalarýmýzý
çoðaltarak devam edeceðiz
diðer yandan da politik bir
örgütlenmenin, yeni,bir sol
partinin inþasý için kollarý
sývayacaðýz.
Yeni bir sol parti deyince
kimileri bunu solun birliði

Ýngiltere

Respect

George Galloway:
Respect Milletvekili

Ýngiltere’de savaþ karþýtý
hareketin güçlerinin siyasal örgüt biçimi olarak
Respect ortaya çýktý.
Respect henüz bu
hareketin bütün katýlýmcýlarýnýn örgütü haline
gelmedi, ama hareketi
örgütleyen aktivistlerin
örgütü durumunda.
Respect içinde birçok

olarak algýlýyorlar. Oysa
solun birliði doðrultusunda
bugüne kadar çok adým atýldý
ama bunlar hep baþarýsýz
oldu.
Bugün de seçim kampanyasýnda sanki bir sol birlik
varmýþ, sol çeþitli adaylar
etrafýnda birlikte kampanya
yapýyormuþ gibi görünüyor.
Ama durum böyle deðil.
Eðer dikkatli bakýlýrsa
seçimlere soldan, ayný bölgelerde çok sayýda baðýmsýz
adayýn katýldýðý görülür. Bu
birinci sorundur. Ýkinci sorun
ise ayný adaylarý desteklediklerini söyleyenler dahi birlikte kampanya yapamamakta,
yapmamaktadýr.
Biz ayný deneyi bundan
önceki seçimlerde de
yaþadýk ve solun birliðinin
yetersizliðini gördük.
Solun birliðinin öne
çýkardýðý bir diðer sorun da
bütün kararlarýn kapalý
kapýlar ardýnda alýnmasýdýr.
Adaylar kapalý kapýlar ardýnda bir ya da birkaç partinin
yöneticileri tarafýndan saptanmaktadýr.
Kampanyaya katýlacak binlerce insanýn adaylarý
seçmek için dahi fikirleri
sorulmamaktaýdr.
Bütün bunlar sonuçta
sadece anti-demokratik
yapýlar deðil, zayýf kampan
yalar çýkarmaktadýr.
Kampanyalarýmýz ne kadar
açýk, katýlýmcý olursa o kadar
güçlü olur, tersi halinde de o
kadar zayýf olur.
Yeni bir sol parti bu nedenle gruplarýn birliði olmamalýdýr. Grup hiyerarþilerinin
devam ettiði, kararlarýn gruplararasý görüþmelerle
çözüleceði bir yapý hareketi
ileri götürmez, geliþtirmez.
sol örgüt var. Bu örgütler
yapýlarýný Respect dýþýn da koruyorlar, ama
Respect kararlarýný sol örgütlerin yapýlarýnýn aralarýnda tartýþarak aldýðý bir
örgütlenme deðil.
Respect bölge örgütlen melerine isteyen herkes
üye olabiliyor. Üyelik her
sene yenileniyor. Üyeler
toplanarak kararlarýný
alýyorlar, seçimler varsa
adaylarýný seçiyorlar.
Yerel yapýlar merkezi
kongreye delegelerini

Yeni bir sol parti acil bir
gerekliliktir, ama yukarýdan
aþaðý iki günde de kurulmamalýdýr.
Tam tersine sokaktaki
sayýsýz kampanyanýn bir
araya getirilmesi ve birleþtirilmesi ile oluþturulmalýdýr.
Eðer yeni sol parti sokaktaki hareketin, kampanyalarýn
aktivistlerinin partisi olacaksa o takdirde sokakta bu
kampanyalarý her günkü
çalýþmalarla inþa edenlerin
partisi olmalýdýr.
Hergün bildiri daðýtan,
stant açan, afiþ asan, toplantýlarý düzenleyen aktivistlerin
örgütüne ihtiyacýmýz var.
Herhangi bir aktivist gösterisine bakarsak, hemen
yeni bir sol partinin bazý
özelliklerini daha görürüz.
Böyle bir parti genç kadrolarýn örgütü olmalýdýr.
Sokaktaki hareket gençtir.
Yeni sol parti kadýnlarýn
partisi olmalýdýr. Orta yaþýn
üzerinde, eski solculardan
oluþan erkek bir parti deðil,
kadýnlarýn çoðunluk olduðu,
kadýnlarýn yönetici olduðu
bir parti olmalýdýr. Çünkü
sokaktaki harekete kadýnlar
daha çoktur ve hareketi yönlendirmektedir.
Yeni bir sol parti yeniliberalizme, savaþa, ýrkçýlýða
ve milliyetçiliðe, militarizme
ve darbelere, cinsiyetçiliðe,
homofobiye, küresel ýsýnmaya, nükleer santrallere
karþý tutum almalýdýr.
Zaten bu temel baþlýklarda
kampanya yapanlarýn partisi
olmalýdýr.
Ufuk Uras ve Baskýn Oran
kampanyalarý yeni bir sol
parti için bize sayýsýz
malzeme vermektedir. Daha
çok öðreneceðiz...
gönderiyor. Merkezi
örgütlenme örgütün
genel politikalarýný belirliyor.
Respect’in seçim
baþarýsý Alman Sol Parti
kadar büyük deðil.
Bunun nedeni
Ýngiltere’de dar seçim
bölgelerinin olmasý.
Buna raðmen Respect
hem milletvekili seçimlerinde (1 milletvekili
var) hem de yerel seçimlerde önemli kazanýmlar
elde ediyor.
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GÖRÜÞ
Ýþçileri
küçük görenler kim?
Baskýn Oran'ýn karþýsýnda Ýstanbul 2. Bölge'deki
adaylardan biri de "baðýmsýz iþçi adayý". Dün iki afiþini gördüm bu adayýn. Biri "Ýþçilerin birliði patronlarý
yenecek" diyor, biri de "Sorosçu aydýnlar"dan söz
ediyor.
"Baðýmsýz iþçi adayý"na iyi þanslar dilerim. Elli bin
oy alýp seçilirse, hatta 10 bin oy alýp seçilemez ama
önemli bir varlýk gösterirse, çok sevineceðim. Ýþçi
sýnýfý hareketinin haldeki durumu hakkýnda tümüyle
yanýlýyor olduðum ortaya çýkmýþ olacak, ama yine de
çok sevineceðim. Her þeyi baþtan düþünecek, partimin taktik yaklaþýmlarýnýn ve çalýþma tarzýnýn
deðiþmesi için elimden geleni yapacaðým.
Ne var ki, maalesef, yanýldýðýmý sanmýyorum. Ve
eðer yanýlmýyorsam, "Ýþçilerin birliði patronlarý
yenecek" sloganýnýn iki önemli sorunu var.
Birincisi, gerçek durumu yansýtmýyor. Evet, iþçilerin
birliði bir gün muhakkak patronlarý yenecek. Kuþkum
yok. Ama bugün, açýk ki, iþçilerin hiçbir kesimi hiçbir
patronu yenemiyor; yenmek için pek bir mücadele
havasý içinde olduklarý da kuþkulu. Dahasý, zaten
iþçiler "birlik" deðil; Türk-Kürt, milliyetçi-Müslüman,
Sünni-Alevi, türbanlý-türbansýz, azýnlýk-çoðunluk
bölünmeleri ön plana çýkmýþ durumda. Bu bölünmeler
ülke gündemini belirlediði gibi, iþçi sýnýfýný da belirler
hale gelmiþ durumda. Gerçek durumu deðil, olmasý
gerekeni (özlemlerimizi) ifade eden sloganlara itirazým yok elbet. Ama sorun, slogana kendimiz de
inanýp sanki gerçekliði yansýtýyormuþ gibi
davrandýðýmýzda, siyasetimizi ona göre saptadýðýmýzda ortaya çýkýyor.
Ýkinci sorun da bu zaten. Ýþçilerin birliði patronlarý
çatýr çatýr yenerken, yükselen bir sýnýf mücadelesi
ortamýnda, muzaffer iþyeri mücadelerine ve
radikalleþen iþçi kitlelerine hitap etmek,
radikalleþmeyi daha da ileri çekmek, daha da
siyasileþtirmek için devrimci "baðýmsýz iþçi adaylar"
(örneðin, büyük grevlere önderlik etmiþ, sivrilmiþ
iþçiler) çýkarmak anlamlýdýr. Ama ortada fol yok,
yumurta yokken, "iþçi önderliði" kendinden menkul
arkadaþlarýn aday olup en iyi olasýlýkla birkaç yüz oy
almasýnýn moral bozmak dýþýnda ne anlamý olabilir?
Gelelim "Sorosçu aydýnlar" afiþine. Gereksiz yere
nem kapmýþ olmayayým, ama "Sorosçular" Baskýn
Oran kampanyasý (ve bu arada elinizdeki gazete)
anlamýna geliyor herhalde. Nitekim yine ayný bölgede
aday olan Troçkist uzak arkadaþýmýz da "Liberal
Baskýn Oran bu bölgedeki emekçilerin oylarýna talip
deðildir" demiþ.
Niye deðil? Ve niye "Sorosçu"? Belli ki, "Ýþçilerin
birliði patronlarý yenecek" gibi sloganlar kullanmadýðý için. Sürekli emekçilerin sorunlarýndan,
sendikal sorunlardan, iþyerlerinden söz etmediði için.
Peki, nelerden söz ediyor Baskýn Oran kampanyasý?
Ezilmiþlikten ve dýþlanmýþlýktan, Diyarbakýr Sur
Belediye baþkanýna ve meclisine iþten el çektirilmesinden, Kuzey Irak'a askeri harekât yapýlmasýnýn
yanlýþlýðýndan, Genelkurmay Baþkaný'nýn "Ne mutlu
Türküm diyene" demeyenleri düþman ilan etmesinden, üniversiteye giremeyen türbanlý kadýnlardan,
"laik, Müslüman, Sünni, Türk" olmayanlarýn dýþlanmasýndan…
Anlaþýlan, "baðýmsýz iþçi adayý" ile Troçkist uzak
arkadaþýmýz bu konularla sadece liberallerin ve/veya
orta sýnýfýn ve/veya George Soros'un ilgilendiðini
düþünüyor. Ýþçiler ise fabrikalarýna kapanmýþ, iþyeri
sorunlarý dýþýnda hiçbir þeyle ilgilenmiyor herhalde!
Ýþçiler ezilmiþ deðil, Kürt deðil, türbanlý veya türbansýz kadýn deðil, darbe tehlikesinin farkýnda deðil, Irak
savaþýndan habersiz! Ýþçi sýnýfý ya uzaylý ya da aptal
olsa gerek!
Acaba iþçileri "Sorosçular" mý küçük görüyor, kendilerini çok devrimci zannedenler mi?

Roni Margulies
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sayý: 288

Bursa’da
ÖDP ile
birlikte

Hamas’ýn Gazze zaferi
Bush’a inen bir darbedir
Filistin’in Gazze bölgesinde Hamas’ýn El Fetih
örgütüne karþý kazandýðý
askeri zafer, aslýnda Orta
Doðu’da emperyalizmin
planlarýna indirilmiþ bir
darbedir.
ABD ve müttefikleri
Hamas’ýn zaferini “askeri
darbe” olarak adlandýrýyorlar ve Hamas’ýn Gazze’de
bir “mini Taliban devleti”
kurmayý amaçladýðýný
iddia ediyorlar.
Gerçekler böyle deðil.
Hamas, Filistin’in
demokratik olarak seçilmiþ
hükümetidir. Tam tersine
Gazze’yi kontrol altýna
almalarý ABD, Ýsrail ve
Mýsýr’ýn desteklediði bir
askeri darbeyi
engellemiþtir.
Bush sürekli olarak El
Fetih’i “aþýrýlara” karþý
savaþa kýþkýrtýyor.
Oysa El Fetih’in Filistin
halký içindeki tüm kredisini ayaklar altýna alan
Bush’un El Fetih’e dayattýðý politikalardýr. El
Fetih’in Ýsrail’den en ufak
bir taviz almasýný bile Bush
politikalarý engellemiþtir.
Son geliþmeler Hamas‘lý
Baþbakan Ýsmail Haniya’ya
yapýlan baþarýsýz suikastle
baþladý.
Kýzgýn Hamas militanlarý
Mýsýr destekli bir darbeye
karþý harekete geçtiler.
Tüm desteðini kaybeden El
Fetih çöktü. Yüzlerce
savaþçýsý ya teslim oldu ya
da çatýþmadan çekildi. Bir
kýsmý ise Mýsýr’a geçti.

Þaþkýnlýk

Hamas’ýn zaferinin hýzý
ABD, Ýsrail ve Mahmud
Abbas’ý destekleyen Arap
devletlerini þaþýrttý.
Ertesi günü Abbas’ýn gizli
servisi Gazze bölgesinden
çýkarýldý. Bunun üzerine
1948’de kurulan Ýsrail
yüzbinlerce Filistinliyi
topraklarýndan sürüdü. El
Fetih bu göçmenler arasýnda bir direniþ örgütü
olarak kuruldu.
El Fetih, Ýsrail’in “Filistin
diye birþey yoktur” dediði
günlerde kurulan Filistin
Kurtuluþ Örgütü’nün
(FKÖ) en önemli bileþeni
idi.
1960 ve 70’lerin acýlarla
dolu gerilla mücadelesi,
1987’de, Ýsrail’in 1967’den
itibaren iþgal etmeye
baþladýðý topraklarda
baþlayan ayaklanmaya
dönüþtü.
Ýntifada, FKÖ’nün
1982’de Ýsrail tarafýndan
Lübnan’daki yenilgi
havasýný tamamen deðiþtirdi. Mücadelenin devam
edebileceðini kanýtladý.
Ancak 1988’de FKÖ daha
önceki Araplarýn ve
Yahudilerin laik tek bir

landýrýrken bunu Hamas’ýn
aleyhine kullanmaya
çalýþtýlar.

Darbe

Bush, Ýsrail’in Batý
Yakasý’ndaki ablukayý
“yaþamýn El Fetih yönetiminde Hamas yönetiminden daha iyi olduðunu”
kanýtlamak için hafifleteceði sözünü verdi.
Bunun hemen ardýndan
Ýsrail el koyduklarý
Flistinlilere ait yüzlerce
milyon dolarlýk vergiyi El
Fetih yönetimine vereceklerini söylediler.
Abbas ve hükümeti için
bu çok geç ve çok az bir
miktar.
Abbas þimdi yeni bir
hükümet ilan etti.
Baþbakan Salam Fayyad
ABD’de eðitim almýþ ve
2001 yýlýna kadar IMF’nin
Filistin temsilcisi olarak
çalýþmýþ bir teknokrat.
Fayyad’ýn baþbakan olarak
atanmasý herhalde yýllardýr
savaþan El Fetih savaþçýlarý
için son aþaðýlayýcý darbe
oldu.
Siyonizme ve emperyalizme karþý savaþmak için
kurulan El Fetih þimdi
emperyalistlerin ve siyonistlerin hizmetinde kendi

halkýna karþý polislik görevi yapýyor.

Kontrol

Önce Yaser Arafat ardýndan Mahmud Abbas yönetiminde El Fetih, Batý
Yakasý ve Gazze’deki
hiçbir yetkisi olmayan
Filistin Yönetimi’ni elde
edebilmek için Filistinlileri
dizginleme görevini
üslendiler.
El Fetih, verdiði bütün
tavizlere raðmen gene de
ABD ve Ýsrail tarafýndan
aþaðýlandý. ABD “barýþ için
yol haritasýný” çýkarmadan
önce Mahmut Abbas’dan
bütün Filistin direniþini
kýrmasýný istedi.
Ardýndan, 2005’de Ýsrail
Batý Yakasý’nda yeni yerleþim bölgeleri inþa etmeye
baþladý. Daha sonra iþgal
altýndaki bölgeleri çeviren
Ayrým Duvarý inþa edilmeye baþlandý.
Ýnþasý bittiðinde Duvar
Batý Yakasý’nýn yüzde
47’sini Ýsrail’e ilhak
ederken Filistin toplumunu

gettolara ve kapalý askeri
bölgelere hapsedecek.
Filistin halkýnýn yaklaþýk
yüzde 12’si bu duvarýn
içine hapis oluyor.
Kudüs’de ise yaklaþýk 200
bin kiþi duvar tarafýndan
hapishaneye týkýlmýþ gibi
olacak.
Bütün bu toprak iþgalleri
Filistinlilere tarihi topraklarýnýn sadece yüzde
12’sini býrakýyor.
Topraklarýn yüzde 78’i
Ýsrail iþgaline terk ediliyor.
Batý yakasýnda yeni yerleþim bölgeleri, kurulup
yeni Filistin topraklarý
Ýsrail’e eklendikçe, Ýsrailliler de Gazze’deki topraklarý
terk ediyorlar.
Ýþte tam bu sýrada 2006
seçimlerinde Hamas büyük
bir zafer kazandý.
ABD ve müttefikleri derhal uluslararasý bir boykot
örgütlediler. Ýsrail
Gazze’ye girdi ve seçilmiþ
milletvekillerini tutukladý.
ABD, Ýsrail ve Mýsýr baþta
olmak üzere Arap müttefikleri boykot, asýl olarak
Filistin halkýný ceza-

El Fetih

Direniþten iþbirlikçiliðe
devlet altýnda birleþmelerini savunan hattýný terk
ederek Ýsrail’i tanýdý.
FKÖ lideri Yaser Arafat
“iki devletli” çözümü
savundu ve 1994’de Oslo
Anlaþmasýný imzaladý.
Ne var ki Ýsrail’in toprak
kapma yarýþý devam etti.
Batý Yakasý’nda köyler
Ýsrail tarafýndan ele
geçirirldi, Hebron ve
Kudüs’de Filistinliler göçe
zorlandý.
FKÖ “iki devletli”
çözümü kabul ederken
Mýsýr’daki Müslüman

Kardeþler Örgütü’nün
Filistin kolu Ýntifada
sayesinde radikalleþmeye
baþladý.
1988’de Müslüman
Kardeþler Örgütü Hamas’ý
(Ýslami Direniþ Örgütü)
kurdu.
Artýk Filistin hareketi iki
kanaldan yürüyordu. El
Fetih hýzla Filistin devleti
haline geldi ve Ýsrail ile
pazarlýklara baþladý.
Hamas ve diðer Filistin
örgütleri direniþe devam
ettiler.
ABD ve Ýsrail bastýrmaya

devam etti ve sonunda
Oslo süreci El Fetih ve
Arafat için bir aþaðýlanmaya dönüþtü.
Son darbe Ýsrail’in savaþ
suçlusu önderlerinden
Arial Þaron’dan geldi.
2000 yýlýnda Þaron
Kudüs’te Müslümanlarýn
kutsal yerlerine silahlý zorbalarýyla birlikte girdi.
Bunun üzerine Filistinliler
arasýnda biriken bütün
öfke bir anda patladý ve
ikinci Ýntifada baþladý.
2001’de Þaron Ýsrail
Baþbakaný olarak seçildi.

Boykot, Hamas’ý zayýflatacaðýna El Fetih’i daha da
zayýflattý. Bunun üzerine
ABD ve Mýsýr, Abbas’ýn
darbe yapmasýný ve Hamas
hükümetini devirmesini
istediler.
Nisan ayýnda Ýsrail El
Fetih’e bir milyon mermi
verceðini açýkladý ve ayný
günlerde çok iyi eðitilmiþ
50 El Fetih militaný
Gazze’ye girdi. Artýk El
Fetih’in darbe yapmasý an
meselesi haline gelmiþti.
Hamas’ýn zaferine raðmen Gazze yalýtýlmýþ ve
düþman güçlerle çevrilmiþ
bir durumda. Hamas
Ýsrail’i askeri olarak yenemez. Güney’deki Mýsýr
boykotunu kýramaz.
Gazze enerji ve su için
Ýsrail’e, gýda ve ilaç için
Mýsýr’a baðlý. Tek çözüm
Arap rejimlerinin
yardýmýdýr.
El Fetih’in daha önce pahalý bir biçimde öðrendiði
gibi Arap ülkelerinin
yardýmý devrimci politikalarýn terk edilmesidir.
Lübnan’da Hizbullah tarafýndan yenilgiye uðratýlan Ýsrail þimdiler de Gazze
Þeridi’nde yeni bir savaþa,
iþgale hazýrlanmaktadýr.
Filistinliler þimdi Mýsýr
diktatörlüðü ile Ýsrail
arasýnda sýkýþýp kalmýþ
durumda. Mýsýr’da Hüsnü
Mübarek’e karþý büyüyen
güçlü bir hareket var ve bu
hareketin yapacaklarý çok
önemli.
mübarek devrilirse bu
bütün Ortadoðu için ve
özellikle de Filistin halký
için çok büyük bir kazaným
olacaktýr.
Ýsrail tanklarý yeniden Batý
Yakasý’na girdi.
Herþeyi ince pazarlýklara
dayandýran Arafat,
Ramallah’da çevresi Ýsrail
birlikleri ile çevrili
merkezinde öldü.
2003’de Bush’un ilan
ettiði “yol haritasýna”
güvenen El fetih liderliði
iþbirliðine uygun yeni bir
liderlik oluþturdu.
Ýsrail, El Fetih’in Filistin
ayaklanmasýný bastýrmasýný
istedi. Bu arada sayýsýz
Filistin önderini ve militanýný hedefleyerek
öldürdü.
Bu arada Hamas’ýn tekerlikli sandalyede yaþayan
ruhani lideri Þeyh Ahmed
Yasin’i de öldürdü.
Hamas liderliði defalarca
ateþkes çaðýrýsý yapmasýna
raðmen, Ýsrail’in Filistin’in
seçilmiþ liderliðine karþý
terörist saldýrýlarý aralýksýz
devam etti.

Perþembe günü ÖDP'nin
seçim koordinasyon
toplantýsýna katýldýk.
Her akþam farklý yerlerde bildiri daðýtýmýna
çýkýlacak.
1 Temmuz'da 1000-1500
kiþilik bir piknik ve 15
Temmuz'da Bursa Fomara
meydanýnda bir miting
örgütlendi.
Haftaya Perþembe ÖDP
Yýldýrým ilçe binasýnda bir
eðitim toplantýsý yapýlacak.
Toplantýda seçim propagandalarý ve politik hat
tartýþýlýp, Bursa merkezdeki çalýþmalarýn ve ev
toplantýlarýnýn zamanlarý
belirlenecek.
Biz de Temmuz’un ilk
haftasýnda daha çok gençlerin katýlacaðý bir forum
düzenlenmesini önerdik
ve bu hafta baþý bunun
çalýþmalarýna baþlýyoruz.
Forumun içeriðinin
'dünyada ve Türkiye'de
öðrenci hareketleri,
savaþa, küresel ýsýnmaya,
neoliberalizme karþý
mücadele' tarzýnda geniþ
tutulup daha tartýþmalý bir
zeminde olmasýný
düþünüyoruz.
Rocka'ya ve memleketlerine giden arkadaþlar da
geri döndükleri zaman
tekrardan bir seçim
toplantýsý yapýp nerelerde
hangi kampanyalarýmýza
aðýrlýk vereceðimizi ve
seçim kampanyasýnda
nasýl daha aktif ve yararlý
olabileceðimizi tartýþacaðýz.

Akhisar
20 Haziran'da DSÝP
üyeleri ÖDP yöneticileriyle görüþerek seçim
kampanyasý adýmlarýný
tartýþtý. Akhisar'da biten
zeytinin tüm köyleri etkileyeceðinden köy
toplantýlarý yapmak ve
Akhisar merkezde stand
açmak kararlaþtýrýldý.
2 Temmuz'da ýrkçýlýða,
milliyetçiliðe, darbelere
karþý bir toplantý düzenlenmesi planlanýyor. Soma
ve Salihli'de standlar açýlacak.

Ýzmir’de liseli gençler yerel
bir inisiyatif ile Liseli KEG
bülteni çýkardýlar. Liseli KEG
RockA’da yaygýn bir biçimde
daðýtýldý.

OKURLARDAN

Seçimlerde Ankara
"Seçimler, Sol ve
Antikapitalizm"

Ankara'da, seçimlerde
alýnmasý gereken tutum ve
neden bazý baðýmsýz adaylar ve ÖDP'nin desteklenmesi gerektiði konusu
üzerine bir tartýþma forumu
düzenlendi.
Önce DSÝP’den Ersin Tek
milliyetçilikten darbe tehdidine kadar son süreçte
yaþanan politik gündemin
genel bir deðerlendirmesini
yaptý. Ersin konuþma-sýnda
"Ayhan Bilgen, Bas-kýn
Oran ve Ufuk Uras'ýn
adaylýklarýný destelediklerini, söz konusu kiþilerin
DurDe, Küresel BAK, transfobiye karþý mücadele gibi
pek çok aktiviteye katýldýklarýný ve bütün ezilenlerin
ortak sözcüleri olabileceklerine için bu desteði veriyoruz, diðer illerde ise
ÖDP'yi destekliyoruz" dedi.
Sonra salondan söz alýndý.
Konuþmalar sýrasýnda,
"Baskýn Oran'ýn bir sosyalist
deðil liberal olduðu, sosyalist partilerin gösterdiði
adaylarýn desteklenmesi
gerektiði yönünde" eleþtiriler de geldi.
Eleþtirilere cevap veren
diðer konuþmacýlar, bugün
bütün ezilenlerden yana
tavýr alan adaylarýn desteklenmesi gerektiðini ve
Baskýn Oran'a yönelik
eleþtiriler için ise Sosyalist
Ýþçi’deki son röportajdan
örnekler verildi.
"Neden ÖDP'nin desteklendiði" yönündeki sorulara
ise, "bugün KESK'li öncü
kamu emekçileri baþta
olmak üzere sýnýfýn birçok
öncü unsurunun ÖDP'de
olduðu veya bu partiye oy

Batýkent'te "Oylar
ÖDP'ye" demek için
çalýþýyoruz

Forumu DSÝP Genel Sekreteri
Damla Çimen yönetti
verdiði için böyle bir tutumun uygun olacaðý" cevabý
verildi.
Ayrýca yapýlan konuþmalarda, seçimlerin
yapýldýðý dönemlerin
kitlelerin daha fazla politize
hale geldiði süreçler
olduðu hatýrlatýldý ve
günümüz dünyasýna cevap
verebilecek yeni sol partinin
hareket ve kampanyalar
içersinden inþa edileceðinin
altý çizildi ve Ýngiltere'de
Respect, Almanya'da ise Sol
Parti deneyimleri anlatýldý.

Küresel Eylem Grubu
yerellere taþýnýyor

Küresel Eylem Grubu
Ankara'da seçim döneminde kampanyalarýný
yerellere taþýyor. Batýkent'te
"Nükleercilere, IMFcilere,
Kyoto'yu imzalamayanlara,
Homofobiklere Oy Yok"
kampanyasý için stand açýlmasý planlanýyor.
Temmuz ayý içinde "küresel ýsýnma ve su" konulu bir
toplantý yapýlmasý da
Ankara KEG’in güdeminde
gündemde.

Yaklaþýk bir haftadýr
Batýkent'teki DSÝP'liler
olarak bir araya geliyoruz.
Çeþitli politik konularda
tartýþmalar yapýyoruz. Bir
araya gelme amacýmýz ise
seçimlerde ÖDP'ye oy
çaðrýsý için çalýþmak. Ancak
ÖDP hýzla geliþen seçim
sürecinde biraz yavaþ
davranýyor. Bildiriler
seçime bir ay kala henüz
hazýrlandý. Bu hafta seçim
sürecini ÖDP Batýkent'te
yapacaðýmýz toplantý ile
belirleyeceðiz. Batýkent
metro çýkýþýnda bir stand,
ev toplantýlarý ve þenlik gibi
planlar yapýlýyor. Diðer
kampanyalardan biriktirdiðimiz aktivizm deneyimlerimizi ve özellikle stand
deneyimlerimizi bu alana
taþýmak için çalý-þýyoruz.
Fazla sayýda genç kampanyada yer alýyor.

Dikmen ÖDP Seçim
Bürosu

Dikmen ÖDP Seçim bürosu açýldýðýndan beri
Dikmen'de pratik faaliyete
dahil oluyoruz. Büro henüz
çok iþlevsel deðil.

Batýkent'te Sosyalist
Ýþçi satýþý

Pazartesi günü ilk kez
Batýkent Metro duraðýnda
Sosyalist Ýþçi satýþý yaptýk.
Beþ kiþinin katýldýðý satýþta
yaklaþýk yarým saat içinde
16 gazete satýldý. Batýkent'te
açýk satýþlara devam edeceðiz. Sosyalist Ýþçi'yi
yerellere taþýmanýn ne
kadar kolay ve mümkün
olduðunu gördük.

Sesimiz Baskýn Olsun!
Beyoðlu

Hergün seçim bürosunun
önünde masa açýyoruz,
bildiri daðýtýyoruz.
Cumartesi günü Tünel'de
masa açtýk, iki saatte üç bin
bildiri daðýttýk, 50'ye yakýn
yeni aktivist ile tanýþtýk.
Daha sonra Mis sokakta
21.00'e kadar masa açtýk.
Ýlgi çok yoðun olduðu için
masayý bir türlü kapatamadýk.
Pazar günü hiç boþ oturmadýk. Önce Divriði
Derneði'nin pikniðine gittik, masa açtýk, bildiri
daðýttýk, sohbet ettik.
Öðleden sonra Firuzaða'da bildiri daðýttýk.
Akþam da Harbiye açýk
havada Þiþliden
arkadaþlarla birlikte
"Kardeþ Türküler" konserinin öncesinde bildiri
daðýttýk
Pazartesi günü 30
aktivistin katýldýðý bir
Beyoðlu toplantýsý yaptýk.

Þiþli

Cumartesi günü büromuzu açtýk. Adresimiz:
Harzemþah Sok. Eskitürk
Apt. No:25 Kat: 5 D: 9 -

Þiþli. Büroda her Salý saat
19.00'da toplanýyoruz.
Cumartesi günü Beyoðlu
ekibinin çalýþmalarýna
katýldýk. Pazar günü
saat:19.00'da Maçka
parkýnda bildiri daðýttýk.
Her gün SHP’nin önünde
masa açýyoruz.
27 Haziran'da
Okmeydaný irtibat bürosunun açýlýþýna gideceðiz.
Saat:19.00'da Anadolu
Kahvesinin önünde
buluþuyoruz. Ýletiþim için

Hüseyin Karakuþ 0532 773
20 23
28 Haziran 18.30'da
Taksim metro istasyonunda buluþup barýþ bandosuyla Tünel'e yürüyüp
bildiri daðýtacaðýz.
29 Haziran 16.00'da
büroda buluþup,
Kasýmpaþa pazarýnda
bildiri daðýtmaya gideceðiz.
30 Haziran 16.30'da
Akyol caddesinde Akyol
Taksinin önünde buluþacaðýz. Barýþ bandosuyla
duyurumuzu yapýp
17.00'de Firuzaða'da þenliðe baþlayacaðýz.
Þenliðe Hale Soygazi'den
Memet Ali Alabora'ya,
Jülide Kural'dan
Muammer Ketencioðluna
onlarca sanatçý katýlacak.
1 Temmuz saat:15.00'de
Taksim'de baþlayacak
Lambdanýn dördüncü onur
yürüyüþüne katýlacaðýz.
2 Temmuz Pazartesi
9.30'da Hrant Dink davasý
için Beþiktaþ'ta olacaðýz.
7 Temmuz Okmeydaný
Fatma Girik Parkýnda þenlik örgütlenmesi için giriþimlere baþladýk.

sayý: 288

Meclise Ufuk Gerek!
Meclise Ufuk Gerek kampanyasý seçim bürolarýnýn
sayýsý 17'ye ulaþtý.
18 - 22 Haziran tarihleri arasýnda Altýyol seçim
bürosu aktivistleri 35
bin seçim bildirisi
daðýttý.
19 Haziran'da Salý
Pazarý'nda bildiri
daðýtýmý yapýldý.
Her sabah 07.00 09.00 saatleri arasýnda
Kadýköy Ýskele
Meydaný'nda bildiri
daðýtýlmaya baþlandý.
14.00 - 18.00 saatleri
arasýnda Moda, Bahariye, Rýhtým'da sokak sokak
dolaþýlarak evlere bildiri daðýtýlýyor, arabalara
býrakýlýyor.
18.00 - 20.00 saatleri arasýnda Altýyol'da toplu
bildiri daðýtýmýna çkýlýyor.
22 Haziran'da Altýyol bürosunun açýlýþ toplantýsý
eylem dönüþtü. 400 kiþinin katýldýðý açýlýþta "Baþka
Bir Meclis Mümkün," "Yaþasýn Halklarýn kardeþliði"
sloganlarý atýldý. Kerem Kabadayý'nýn sunuþundan
sonra (Küresel BAK) söz Mehmet Ufuk Uras'ýn da.
Uras'ýn konuþmasýnýn ardýndan Altýyol bürosu çalýþmalarý hakkýnda duyurular yapýldý. Toplantý öncesi
Kadýköy 25 oda, sendika, dernek ziyaret edildi. 100
afiþle duyuru yapýldý, 2 bin açlýþ çaðrýsý daðýtýldý.
23 Haziran'da Karacaahmet Cem Evi ziyaret edildi. Buradaki yemeðe katýlan 100 kiþiye bildiri
daðýtýldý, oylarý istendi. Ardýndan Uras'ýn mezunu
olduðu Maarif Koleji'ndeki etkinliðe gidildi. Okula
giden yol lolipoplar, bildirlerle donatýldý. Maarif
Koleji mezunu aktivistlerle beraber okul giriþinde
sloganlý müzikli karþýlama yapýldý. 16.00'da Uras
buraya geldi.
24 Haziran'da Divriði Kültür Dayanýþma
derneði'nin Geleneksel Pikniði'ne gidildi. Mehmet
Akif Ersoy alanýnda düzenlenen etkinliðe katýlan 5
bin kiþiye bildiri daðýtýldý, rozet satýldý. Ayný gün
saat 17.00'de Kadýköy-Tuzla hattýnda araç konvoyu
yapýldý.
Kadýköy’de 3 noktada standlar açýlýyor. Eminönü
Ýskelesi, Bahariye Caddesi Ýlçe Milli Eðitim önü,
Moda Çay bahçesi önü. 5 tanede yolda.
8 Temmuz'da Selamiçeþme Özgürlük Parký'nda
konser düzenleniyoruz.

Üsküdar seçim çalýþmalarý

Üsküdar'da Ufuk Uras seçim kampanyasý hýzla
sürüyor. Çalýþmalarý kolaylaþtýrmak için beþ bölgeye
ayrýlan Üsküdar'da bugüne kadar üç bölge toplantýsý
yapýldý. Kuruçeþme'de açýlan seçim bürosuna
Güzeltepe ve Yavuz türk Mahallelerinde seçim bürosu ilave edildi. Güzeltepe Mahallesi'nde 7
Temmuz'da, saat:12.14.00 arasýnda Ufuk Uras'ýn
katýlacaðý bir toplantý yapýlacak. Ayrýca 7 ve 13
Temmuz tarihlerinde Altunizade Kültür Mekezi'nde
iki etkinlik düzenleyeceðiz. Bunun dýþýnda açýk alanda bir þenlik yapacaðýz. Þenlik için düþündüðümüz
yer Kuzguncuk.

Kapýlarý oy istemek için çalacaðýz

Hafta baþýndan itibaren kapý kapý dolaþýp el ilaný
daðýtýp, Ufuk Uras için oy isteyeceðiz. Bunun için bir
arkadaþýmýz takvim yapma görevini üstlendi. Bu
mahalle gezilerinden birini: Selamsýz'da gürültülü,
sloganlý, marakaslý bir yürüyüþ düzenleyeceðiz.
Üsküdar Ýskelesi'nde her akþam bildiri daðýtýyoruz.
Oldukça sýcak tepkiler alýyoruz. Geçen hafta Çiçekçi
ve Ahmediye pazarlarýnda bildiri daðýttýk.

Ufuk Uras Altýyol seçim bürosunda konuþuyor

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.
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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SAYILARLA IRAK
Ýþgalden bu yana 2.2 milyon Iraklý ülkelerinden kaçmak zorunda kaldý. 1.9 milyon Iraklý ise ülke içinde
evlerini terk ederek bir
baþka bölgeye göç etti.
Her ay 50 bin Iraklý evini
terk etmeye zorlanýyor.
Bu sene Þubat - Mayýs
aylarý arasýnda her gün 100
sivil ölüyor.
Amerikan ve Irak ordusuna
karþý haftada 1000 saldýrý
gerçekleþiyor.

Ürdün’de 200 bin Iraklý
çocuk var, ama ancak 20 bin
Iraklý çocuk Ürdün’de okula
gidebiliyor.
Ürdün’deki Iraklý göçmen
çocuklarýn yüzde 43’ü
Irak’tayken þiddete maruz
kalmýþ. Yüzde 39’u ise
Irak’ta bir yakýnlarýný kaybet tiklerini söylüyorlar.
Irak nüfusunun yüzde 54’ü
günde 65 kuruþla yaþamaya
çalýþýyor.
Yüzde 15’i ise daha da kötü

Oyak Bank’ýn
satýlýþý
ve ulusalcýlýk!
9-10 sene önce 11 þubesi olan
küçük bir banka iken, Sümerbank'ý
bünyesine alarak Türkiye'de önde
gelen bankalardan biri haline gelen
Oyakbank, 2.7 milyar dolara
Hollandalý ÝNG firmasýna satýldý.
Bu satýþ iþlemi ilk bakýþta kapitalist
sistem içersinde gerçekleþen bir alýþ
veriþ gibi görünse de, aslýnda ulusalcýlarýn yarattýðý þiþirme efsanelerden
birinin daha patlamasý açýsýndan
oldukça önemli.
Bilindiði gibi son yýllarda Ordu
üzerinde yaratýlmaya çalýþýlan sözde
anti-emperyalizmin ayaklarýnýn ne

koþullarda yaþýyor.
Halkýn sadece yüzde
32’sinin temiz içilebilir suyu
var. 2003 ila 2005 arasýnda
kirli su kullanmaktan oluþan
hastalýklarda çok büyük bir
artýþ yaþandý.
8 bin Iraklý bir yýldan daha
fazla hapiste kaldý. 1.300’ü
ise 2 yýldan daha fazla
hapiste kaldý.
Uluslararasý Af Örgütü’nün
yayýnladýðý bilgilere göre
onbinlerce Iraklý mahkemeye

kadar yere bastýðý son dönemde
daha da netleþiyor.
Erdemir'i OYAK satýn almýþtý. Satýþ
sonrasý yönetimde faþistlerin bulunduðu Türk Metal Sen baþta olmak
üzere neredeyse bütün ulusalcý-milliyetçi çevreler "yabancýlara gitme-

çýkmadan göz altýnda tutulmakta.
20 bin Iraklý aþýrý kalabalýk
hapishanelerde ve gözaltý
merkezlerinde.
Iraklý müfettiþler, 2007
Nisan ayýnda 300 mahkum
için inþa edilmiþ olan
Mahmudiye hapishanesinde
827 mahkum buldular. Ayný
müfettiþler Muthana Hava
Üssü’nde 75 kiþilik bir
koðuþta 272 mahkum
olduðunu saptadýlar.

di", "ulusal sermayenin elinde
kaldý" argümanlarýyla sevinçten dör
köþe olmuþlardý. Ancak daha sonra
ulusalcýlarý hayal kýrýklýðýna uðratan
OYAK,, hisselerin bir bölümünü
Fransa kökenli bir þirket olan
Arcelor'a satmak istemiþti.
Son dönemde yaþanan benzer
gülünç bir örnek, ulusalcýlarýn
duayenlerinden Ýlhan Selçuk'un
tutumudur. Selçuk 28 Þubat
sürecinde Ülker grubunu "yeþil sermaye" olarak nitelemekte ve ekonomik alandan dýþlanmasýný savunmaktaydý. Ayný Selçuk, 9 yýl sonra
Cumhuriyet gazetesinde Ülker
grubunun ürettiði Cola Turka'nýn
"ulusal sermaye" açýsýndan "ne
kadar önemli olduðunu" dem vurmaya baþladý.
Bu durum bize Ýlhan Selçuk'un

Mart 2007’de bir hafta
içinde Amerikan güçleri
tarafýndan 327 hava saldýrýsý
gerçekleþtirildi.
2.000 ýraklý doktor
öldürüldü, yaklaþýk 12 bin
doktor 2003 Mart ayý ila
2007 Mart aylarý arasýnda
Irak’tan kaçtýlar.

Bu sayýlar Birleþmiþ
Milletler Göçmenler Yüksek
Komiserliði yayýnlarýndan
derlenmiþtir.

"yeþil-beyaz sermaye" ayrýmýndan
vazgeçtiðini mi gösteriyordu?
Aslýnda bu sorunun cevabý çok açýk..
Cumhuriyet'i yöneten vakýftan Alev
Çoþkun Ülker’in istiþare üyesi.
Bütün bu tezatlar gösteriyor ki,
kapitalizm uluslar arasý bir sistemdir. "Ulusal sanay", "ulusal kapitalizm", "yerli sermaye-komprador
sermaye" gibi bütün bu beklentiler
olsa olsa bir küçük burjuva hayalidir
ve 1960'larda kaldýðýný zannettiðimiz
fakat bugün hala canlý olan solun
"milliyetçi-yurtsever" çocukluk
hastalýðýnýn tipik bir göstergesidir.
Son kertede anti-kapitalist temele
dayanmayan bir anti-emperyalizm,
yabancý düþmanlýðý ve küçük burjuva milliyetçiliðinden öteye gidemeyen ham bir hayal olur.
Onur Öztürk

Gökkuþaðý Projesi,
engellilerin hayata
kazandýrýlmasýna yönelik
bir proje. Baþbakanlýk
Özürlüler Ýdaresi
Baþkanlýðý tarafýndan
koordine edilmesi planlanmýþ. 10 ilde bu amaçla
merkezler kurulmasý
amaçlanmýþ.
Gel gör ki, kazýn ayaðý
planlamadan bambaþka
þekilde yürümüþ. Proje
henüz bir kaynaða dahi
sahip deðilken bir organizasyon firmasý ile 400
bin dolarlýk anlaþma
imzalanmýþ. Hala kaynak
yokken 180 bin dolarlýk
bir yemek organize
edilmiþ Çýraðan
Sarayý'nda. Yemekte
zenginlerden baðýþ
toplanacakken, borç alýnmýþ ve 1.9 milyon YTL
devlete borç
kaydedilmiþ. Projenin
banka hesabýnda bulunan para ise 20 bin YTL.
Kýsaca, Radikal
gazetesinden
öðrendiðimize göre ortada bir yolsuzluk var. Ýyi
de bu yolsuzluk neden
var? Proje koordinatörü
mü sorumlu?
Devlet her yerden her
hizmetten vergi topluyor.
Kamusal hizmetlerden
bile. Türkiye'de saðlýk
bakanlýðýna göre 8.5
milyon engelli yaþýyor.
Bu nüfusun yaklaþýk
%12'sini oluþturuyor. Ve
"laik üniter yapýsý,
devleti ve milleti ile
bölünmez bütünlüðü" ile
Türkiye Cumhuriyeti
engellilerini önemsemiyor. Basit, kaynaksýz,
plansýz projeler ile
göstermelik iþler
peþinde. Projeler ise,
engellilere yani bu
ülkenin %12'sine yönelik
býrakalým ayrýcalýklý
uygulamalarý, basit
hizmetleri bile götürmekte beceriksiz davranýyor.
Çýraðan Sarayý'nda 180
bin YTL'ye zenginlere
yemek veriyor.
Muhtemelen vergiden de
düþecekleri bir parayý,
özürlülerin de toplumun
çoðunluðunun da hiç
göremeyecekleri bir
yemekte zenginlerden
rica ediyor.
Kapitalizm, engellileri
yok saydýðý için de tarihin çöp sepetine göndermemiz gereken bir sistem.

