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Ankara susuzluktan kýrýlýyor

BU ADAMI
DURDURALIM

Zehirli suyu
içiremezler
Küresel ýsýnma sonucu
dünyadaki temiz su
kaynaklarý hýzla azalýyor. Dünyanýn bazý yerlerinde yaðýþ görülmüyor, bazý bölgelerinde
seller var.
Kuraklýk yaygýnlaþýyor.
1880’den bu yana
dünyanýn en sýcak
yazýnda Türkiye’de de
su buharlaþýyor.
Ancak Ankara’da olan-

larýn sorumlusu Melih
Gökçek’tir. Hem özel
taþýmacýlýðý ve kirli enerji politikalarýný savunarak küresel ýsýnmayý
körüklediði için hem de
geliyorum diyen susuzluða karþý hiçbir önlem
almadýðýndan.
Ankara halký günlerdir
susuz. 25 yýl boyunca
elden geçirilmemiþ ana
su borularý patladý ve

tonlarca temiz su sokaða
döküldü. Bu susuzlukta
kimi bölgeleri seller
bastý.
Görüldü ki artan
belediye gelirlerine raðmen þehrin alt yapýsýna
hiçbir yatýrým yapýlmamýþ.
Melih Gökçek, belediye
hizmetlerini özelleþtirdi,
þehri büyük þirketlerin
çýkarlarý doðrultusunda

yönetti.
Ankara’da barajlardaki
su hýzla bitiyor.
Gökçek’in çözümü ise
sorun kadar ölümcül:
Kýzýlýrmak suyu.
Laðým ve sanayi atýklarýyla karýþmýþ, insan
saðlýðýna uygun
olmayan zehirli
Kýzýlýrmak suyu 250
milyon dolara getirilecek.

Sarýlýk ve tifo baþta
olmak üzere salgýn
hastalýk tehlikesi þimdiden kapýdayken bu
zehirli su Ankaralýlarýn
hayatýný tehdit edecek.
Ankara’yý susuz
býrakan Gökçek, bu
suyu Ankaralýlara içiremez.
Derhal istifa etmeli ve
Ankaralýlarýn yakasýndan düþmelidir.

24-25-26
Aðustos
Sarýyer
Mehmet Akif
Piknik Alaný

KEG, DurDe ve BAK
BARIÞAROCK’DA

Cumhurbaþkanýný
kim belirleyecek?

1. Azýnlýk
2. Çoðunluk
3. Ordu
Seçimler bitti, azýnlýðýn
çoðunluk üzerindeki tehditleri
bitmedi.
Generaller, MHP’liler ve
DSP’liler tehdit yaðdýrmaya
devam ediyorlar. Bu ülkede
yaþayanlarýn çoðunluðunun
iradesine bu azýnlýk aldýrmýyor.
Giderek küçülen güçleri ile
çoðunluðu baský altýna almaya
çalýþýyorlar.
Bütün bu tehditlere raðmen
AKP’nin adayý Abdullah Gül’ün
seçilmesi büyük olasýlýk. Eþi
türbanlý bir cumhurbaþkaný iþe
baþlayacak. Azýnlýðýn nasýl
tepki vereceðini göreceðiz.
Oysa asýl sorun Abdullah
Gül’ün eþinin türbaný deðil.
Gül’ün þeriatçý olmadýðý açýk.
Onun asýl özelliði partisi gibi
yeni liberalizmi savunuyor
olmasý.
Bundan sonra parlamento ve
cumhurbaþkaný uyum içinde
yeni liberal politikalarý hayata
geçirecekler. Süreç hýzlanacak.
Asýl karþý çýkýlmasý gereken
nokta burasý. Oysa muhalefetin kendisi de yeni liberal
politikalarý savunduðu için
AKP’nin ve Abdullah Gül’ün
yeni liberalliði söz konusu
edilmiyor.
AKP’ye gerçek muhalefet
yeni liberal politikalara direniþ
çevresinde örgütlenmek zorunda. Ancak o takdirde AKP’nin
yüzde 47’lik desteði bozulabilir, AKP’ye oy veren emekçiler yeniden sol politikalara
kazanýlabilir.
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Kamu
emekçileri
toplu
görüþme
masasýnda
Kamu emekçileri
sendikalarýyla hükümet
arasýndaki toplu
görüþmeler 15
Aðustos'ta baþladý.
Yetki sahibi T. KamuSen görüþmeleri yürütecek, Memur-Sen ve
KESK temsilcileri de
görüþmelere katýlacak.
KESK, toplu
görüþmelerin iflas
ettiðini belirterek
hükümeti toplu
sözleþme yapmaya
çaðýrdý. Kamu emekçileri sendikalarý
hükümete sadece görüþ
bildirebiliyor, ücret,
çalýþma koþullarýnýn
iyileþtirilmesi ve sosyal
haklar konusunda yasal
olarak yaptýrým gücüne
sahip deðiller.
Toplu görüþmelerin ilk
gününden itibaren
sokaða çýkacak KESK'in
Danýþma Meclisi üyeleri
27-29 Aðustos tarihlerinde Ýstanbul'dan
Ankara'ya yürüyecek.
"Ýnsanca yaþam için
toplu sözleþmeye
yürüyoruz" baþlýklý
yürüyüþ toplu
görüþmelerin son oturumuna denk düþüyor.

DurDe herkesi
Hrant’ýn
katillerinin
mahkemesine
çaðýrýyor
Hrant Dink cinayeti
davasýnýn ikinci duruþmasý 1 Ekim'de
görüþülecek.
Kuvay-ý Milliye
Derneði'ne dönük
operasyonun arkasý,
gelmedi. BBP ve
paramiliter uzantýsý
Nizam-ý Alem
Ocaklarýna dönük hiçbir
þey yapýlmadý. Dink
cinayetinin karartýlan
delilleri bir türlü açýða
çýkarýlmadý.
Irkçýlýða ve milliyetçiliðe DurDe Giriþimi,
herkesi 1 Ekim’deki
duruþmada Dink
ailesinin yanýnda
olmaya, adalet istemeye
çaðýrýyor.

THY iþçileri greve evet dedi
Türk Hava Yollarý yönetimi ile Hava-Ýþ sendikasý
arasýndaki toplu sözleþme
görüþmelerindeki uzlaþmazlýk sonucu 4 gün süren
grev oylamasýna 12.345
çalýþan katýldý. Yüzde 99'lýk
katýlýmla gerçekleþen oylamada 6778 iþçi greve evet
oyu kullanýrken 5567 iþçi
hayýr oyu kullandý.
THY'nin karþý propagandasýna raðmen grev
kararýnýn çýkmasýný 60 gün
içinde iþçiler greve çýkabilecek.
THY yönetimi lokavt,
yani iþçilerin topluca iþten
uzaklaþtýrýlmasý tehdidini
sürdüyor. 2006 yýlýnýn ilk
dokuz ayýnda 132 milyon
YTL net kar elde eden THY
çalýþanlarýn ücret artýþý
talebini düþmanlýkla
karþýlýyor.
THY iþçilerini karþýsýndaki diðer bir tehdit
hükümetin yasaklama
kararý almasý. Son 20 yýlda
yeni liberal hükümetler
onlarca grevi kamu güvenliði ve çýkarlarýný gerekçe
göstererek yasakladý.

Tayyip Erdoðan baþta THY
yönetimini suçlasa da AKP
sözcüleri grevin Türkiye
için bir yýkým olacaðýný
anlatmaya baþladý.
Hava-Ýþ sendikasý lokavt
ve yasaklama tehditlerine
karþý kararlý bir duruþ
sergiliyor. Hava-Ýþ
Sendikasý Baþkaný Atilay
Ayçin “grevi engellerseniz,

iþ yavaþlatýrýz, tümuçuþlar
gecikir” açýklamasýný yaptý.
Uçuþ güvenliðini tehdit
eden uzun çalýþma saatlerine ve düþük ücrete
mahkum edilmek istenen
THY iþçilerinin mücadelesi
baþta kamu sektörü olmak
üzere tüm iþçileri yakýndan
ilgilendiriyor. THY iþçileri
kazanýrsa vahþi sömürüye

maruz býrakýlan iþçilere
örnek olacak.
Grev yasaðý ve lokavtý
engellemenin yolu THY
iþçilerinin kararlýlýðý kadar
dayanýþmadan geçiyor.
THY iþçileriyle dayanýþma
sefalete ve mezarda
emekliliðe mahkum edilen
iþçi sýnýfýnýn mücadelesinin
de önünü açacaktýr.

Ankara'da susuzluða karþý sokak gösterileri:

Gökçek için sonun baþlangýcý
Ankara'yý susuz býrakan
Melih Gökçek'e karþý
isyan büyüyor.
8 Aðustos'ta 2 günlük su
kesintisi politikasý sonucu
temiz su saðlayan iki ana
borudan biri patlamýþ,
Ankaralýlarýn bir bölüm 6
gün, bir bölümü 10 gün
susuz kalmýþtý. Bu satýrlarýn yazýldýðý saatlerde
hala birçok semtte su yok,
halk periþan.
8 Aðustos akþamý evleri,
iþyerleri su ve çamur
altýnda kalan Demetevler
semtinde yaþayan 1500
Ankaralý, "Gökçek istifa"
sloganlarýyla tepkisini
göstermiþti.
12 Aðustos'ta 10 gündür
su alamayan Mamak'ýn
Ege, General Zeki Doðan
ve Tuzluçayýr mahallelerinde yüzlerce
Ankaralý sokaða çýktý.
Natoyolu Caddesi göstericiler tarafýndan kapatýldý.
Ankara halkýnýn öfkesi
aslýnda þehrin tüm sokaklarýnda. Bidonlarla uzayýp
giden kuyruklarýn bulunduðu her yer birer açýk
hava toplantýsý.

Kendiliðinden
hareket büyüyecek

Öfke, Melih Gökçek'in
açýklamalarý ve þehirdeki
uygulamalarla artarak
büyüyor. Gökçek, kendisine karþý olanlarý 'ateist'
ve 'solcu' olmakla itham
ediyor.
Zehirli Kýzýlýrmak
suyunu tek çözüm olarak
sunuyor. Ýstifasýný

isteyenleri TV ekranlarýnda 'þerefsiz' ilan ediyor.
Melih Gökçek, hakaret
ettikçe, küresel ýsýnmanýn
ve su sorununun boyutlarý açýkça görüldükçe,
kendilerinin hiçe sayýldýðý
para babalarýnýn borusunun öttüðü açýða çýktýkça
tepkinin büyümesi
kaçýnýlmaz.
13 yýldýr yeni-liberal
politikalarýyla Ankara'yý
yaþanmaz bir yere

dönüþtüren Gökçek'in
sonu kendiliðinden
eylemlerle baþlatýldý.

Gökçek'e karþý
alternatifi
yaratmak

8 Aralýk'ta Ankara'da
gerçekleþtirilecek 'Küresel
Isýnmaya karþý Küresel
Eylem' mitingi maðdur
çoðunluðun hep birlikte
sesini yükselteceði ilk
buluþma olacak.

Ya geri kalan?
Küresel ýsýnmanýn kaçýnýlmaz sonucu olan susuzluk Ankara'da Gökçek
tarafýndan bir rezalet boyutuna çekilse de hem dünya hem Türkiye için
güncel bir tehdit.
Ýstanbul, Ýzmir ve Bursa, Ankara'yý
takip ediyor. Barajlardaki su buharlaþýrken yaðýþýn ne zaman geleceði
belli deðil. Önümüzdeki yazýn daha

Ankara'nýn su sorunu
her þeyin piyasa tarafýndan belirlenmesini savunan Gökçek gibi yeni-liberaller tarafýndan çözülemez.
2009'da gerçekleþecek
yerel seçimlerinde hem
Melih Gökçek'e hem de
Çankaya Belediye
Baþkaný Muzaffer
Özdemir gibi dostlarýna
karþý alternatifin yaratýlmasý günün görevi.

sýcak olacaðý þimdiden öngörülebiliyor.
Öte yandan su kaynaklarý hýzla özel
þirketlerin eline geçiyor. AKP'nin
'akarsularý özelleþtireceðiz' açýklamasý
bu tabloya eklenince suyun parasýzlaþtýrýlmasý ve adil paylaþýmý için
geniþ kesimleri buluþturacak bir kampanya tüm Türkiye'de inþa edilmek
zorunda. KEG, Ankara'da sürdüðü
kampanyayý her yere yaymaya hazýrlanýyor.

Tekstil
iþçileri
10 Eylül'de
grevde
10 bin tekstil iþçisini
kapsayan, Türk-Ýþ'e
baðlý Teksif
sendikasýnýn Nisan'dan
bu yana sürdürdüðü
toplu iþ sözleþmesi
görüþmeleri anlaþmazlýkla sonuçlandý. 1
ayda uzlaþma saðlanamazsa iþçiler 10 Eylül'de
greve çýkýyor.
Aralarýnda Kordsa,
Yünsa, Altýnyýldýz ve
Vakko'nun da olduðu
11 iþyerine grev kararlarý teblið ediliyor.
100 günü aþkýn bir
zamandýr süren, Milli
Savunma Bakanlýðý ve
ANT'de çalýþan 27 bin
iþçiyi kapsayan toplu iþ
sözleþmelerinde uyuþmazlýk sürüyor.
Telekom'da çalýþan 26
bin iþçi de ayný durumda.
Sendikalar birlikte
davranmayý tartýþýyor.

Baþka bir enerji
mümkün!

Baþka
Munzur yok!
Yüzlerce Dersimli
üzerine 8 baraj yapýlmak istenen Munzur
Çayýna yürüdü. "Baþka
bir enerji mümkün,
Baþka bir Munzur yok!"
baþlýklý yürüyüþün
ardýndan Tunceli
Dernekleri Federasyonu
tarafýndan bir basýn
açýklamasý yapýldý. 8
baraj projesinin doðal
bir koruma alaný olan
Munzur Vadisi'ndeki
bitki ve canlý türlerini
yok oluþa sürükleyeceðini vurgulayan
Dersimliler buna izin
vermeyeceklerini
söylediler.
Þimdilik 1 baraj elektrik üretiyor, ikincisi
tamamlanmak üzere. 6
barajda faaliyete geçirildiði taktirde Munzur
Vadisi talan edilmiþ olacak.

Irkçýlýða
günde 400 týk
DurDe'nin web
sitesine bugüne
kadar 37.000'den
fazla ziyaret gerçekleþti.
Temmuz ayýnda
günde ortalama 81
kiþi giriþ yaptý.
Ortalama 400'ün
üzerinde sayfa týklanýyor.
DurDe'nin Google
haberleþme listesine
kayýtlý olanlarýn
sayýsý da 1058'e
ulaþtý.
www.durde.org
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Cumhurbaþkanlýðý

Uzlaþma nedir?
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri Genelkurmay
Baþkanlýðý, hala cumhurbaþkanlýðýna devam
eden ve yerini hiç bir biçimde bir baþkasýna
devretmeye niyeti olmayan Ahmet Necdet
Sezer, YÖK ve YÖK’ün seçtirdiði rektörler,
Atatürkçü Düþünce Derneði, Cumhuriyet gazetesi, CHP ve MHP tarafýndan bir krize
dönüþtürülmüþtü. Ard arda tehdit konuþmalarý
yapýldý. Genelkurmay 27 Nisan geceyarýsý bir
muhtýra yayýnladý.
Temel argüman AKP’nin parlamentoda haksýz
bir biçimde büyük bir çoðunluða sahip olmasýydý ve bu nedenle diðer güçlerle uzlaþmak zorunda olduðuydu.
Bu sürecin sonunda seçimlere gidildi ve AKP
oylarýn yaklaþýk yarýsýný aldý. Yani Türkiye’de
yaþayan her iki kiþiden birisi AKP’ye destek
verdi. Yani kriz yaratmaya çalýþanlarýn temel
argümaný çöktü. AKP bu kez parlamentoya
yeterli temsil yeteneði ile gelmiþti.
Ne var ki yurtsever, milliyetçi, vatansever
cephe gene “uzlaþma” istiyor. AKP’nin çoðunluðunu tanýmamaya çalýþýyor. Gene tehditler
baþladý.
Yurtsever, milliyetçi, vatansever cephe aslýnda
uzlaþma deðil itaat istiyor. Kendisine yani
devletin gerçek sahiplerine itaat istiyor. Çoðunluðun azýnlýða, yani kendilerine itaat etmesini,
çizmeyi aþmamasýný istiyor. AKP hükümet kurabilir, AKPliler baþbakan ve dýþiþleri bakaný olabilirler, ama o kadar. Bunlarla sadece kendilerini devletin gerçek sahibi olarak görenlere
hizmet ederler ve devletin gerçek sahipleri istedikleri vakit darbe yapar ve onlarý devirir. Halkýn
oyu kendilerini devletin gerçek sahibi olarak
görenler için önemsiz ve anlamsýzdýr.
Bugün de AKP’nin adayýna geçit vermeyeceklerini ilan ediyorlar. Oylarýn yarýsýný hiç düþünmüyorlar. AKP saflarýnda bulduklarý eski bir
faþisti sadece ‘bu bakanýn eþi türban takmýyor’
diye destekleyeceklerini ilan ediyorlar.
AKP 27 Nisan’da verdiði cevabý bugün yeniledi.
Abdullah Gül gene AKP’nin cumhurbaþkaný
adayý. Bakalým AKP’den baþka aday çýkacak mý?
Göreceðiz.
AKP Türk sermaye sýnýfýnýn partisi. Yeni liberal
politikalarýn uygulayýcýsý. Önemi burada. Bu
nitelikleri ile aslýnda uzlaþmaya, krizleri yatýþtýrmaya aday bir örgüt. Ama buna raðmen Gül’ün
gene de aday olmasý bu partinin doðal refleksinden çok Türkiye nüfusunun çoðunluðunun Gül’ü
istemesinden kaynaklanýyor.
Þimdi AKP kartýný oynadý. Sýrada CHP ve MHP
deðil, Genelkurmay var.

Su sorunu

Türkiye Kyoto’yu
imzalamalý
Ankara susuzluktan kýrýlýyor. Küresel ýsýnmaya
karþý çýkanlar bu tehlikeye yýllardýr iþaret edenler susuzluðun gelmekte olduðunu sürekli
olarak vurguladýlar.
Þimdi Ankara Belediye Baþkaný Melih Gökçek
sorunu küresel ýsýnma gibi göstermeye çalýþýyor.
Sorun elbette küresel ýsýnma. Ama belediye bu
sorunu görerek zamanýnda gerekli tedbirleri
almalýydý. Oysa tam tersi oldu. Melih Gökçek
nasýl daha fazla talan ederim diye düþünmekten
tedbir almayý düþünemedi.
Þimdi Ankara’nýn kimi semtleri 10 gündür
susuz. Sorun yarýn öbür gün çözülmeyecek.
Sýkýntý daha uzun süre derinleþerek devam edecek. Belediye gerekli tedbirleri almalý. Melih
Gökçek Ankara’yý bir an önce terk etmeli.
Ancak asýl sorunu çözmek için de adým atýlmalý. Türkiye Kyoto anlaþmasýný imzalamalý ve
karbondioksit salýnýmýný sýnýrlamalý.
Bu talebi güçlü bir biçimde dile getirmek için 8
Aralýk’ta Ankara’dayýz.

Örgüt, solcular,
dinazorlar ve hareket
Doðan TARKAN
2002 yýlýnda 1 Aralýk gösterisinin hazýrlýklarý sürüyordu. Bütün sol o süreçte
seçimlere kitlenmiþti. Büyük
beklentiler vardý. DSÝP ise
ayný süreçte savaþa karþý
kampanya örgütlüyordu.
DSÝP üyelerinin kurduðu
Savaþa Hayýr Platformu, 167
örgütü biraraya getirerek, 1
Aralýk’ta ki ilk savaþ karþýtý
gösterinin çaðrýsýný yapmýþtý.
O günlerde televizyonda
yapýlan bir açýkoturuma
katýlan DSÝP üyeleri 1 Aralýk
gösterisinin çok meþru
olduðunu isteyen herkesin
gösteriye katýlabileceðini
anlatýyordu. Ayný açýk oturuma gelen Türkiye’nin maðrur
sol örgütlerinden birisinin en
önde gelen yöneticilerinden
birisi ise savaþ karþýtý gösteriye örgütlü olanlarýn
gelmesi gerektiðini savunuyordu ve DSÝP’lileri örgütsüzlüðü savunmakla suçluyordu.
Ayný örgütün gençleri 1
Aralýk’tan 6-7 gün önce Ýstiklal Caddesi’nde “örgütlü” bir
yürüyüþ düzenlemiþ,
Taksim’e çýkmak istemiþ ve
polis tarafýndan daðýtýlmýþtý.
Yürüyüþe 40 kiþi katýlmýþtý.
40 kiþi ama “örgütlü” 40 kiþi.
Televizyonlar ise bu 40
kiþinin nasýl daðýtýldýðýný
uzun uzun göstermiþler ve
adeta ‘1 Aralýk’a katýlmayýn’
demiþlerdi.
Savaþ karþýtý hareket daha
sonra kendisine yeni formlar
buldu. Savaþa Hayýr
Platformu, 1 Aralýk gösterisini düzenleyen 167 örgütle
birlikte Irak’ta Savaþa Hayýr
Platformu oldu. Ancak bu
Platform’da da sürekli ayný
sorunlar yaþandý.
Solcular için önemli olan
savaþý durdurmak deðil,
kendi örgütlerinin bu vesile
ile propagandasýný yapmaktý.
Örgütlerinin bayraklarýný

göstermekti. Küçük, ama
gerçekten çok küçük güçleri
ile hepsi bunu yaptý. Öne çýkabilmek için birbirleriyle
kavga ettiler.
Savaþa Hayýr Platformu
yukarýda bahsettiðim
örgütün kortejlerinin defalarca “faþizme karþý omuz
omuza” sloganýyla saldýrýsýna
maruz kaldý.
Sonunda savaþ karþýtý
hareket için çok keskin bir
biçimde bölündü. Küresel
Barýþ ve Adalet Koalisyonu
kuruldu.
DSÝP üyeleri bu koalisyonda yer aldý ve solcularýn
kýzgýn bakýþlarý altýnda BAK
kortejleri yeni bir anlayýþý,
yeni bir hareketi inþa etmeye
baþladý.
Bireyler BAK kortejlerine
katýlmaktan çekinmiyorlardý.
Çekinmiyorlardý, çünkü bir
yandan BAK kortejleri bütün
yapýlarý ile buna açýktý, diðer
yandan da bireylere güven
veriyordu.
Eski sol tarafýndan BAK
sürekli olarak eleþtirildi.
Bütün bu eleþtirileri kýsaca
“light” olmakla özetleyebiliriz.
Light olmak, sýraya girmeden yürümekten, baþta
onbaþýlar olmadan yürümekten, renkli ve yeni sloganlar
atmaktan, genç, çok genç ve
aðýrlýklý olarak kadýn olmaktan kaynaklanýyordu.
BAK kortejleri bir
yürüyüþün baþýnda kaç
kiþiyse bittiðinde bunun iki
katýna çýkmaktaydý. Çünkü
yol boyu gösteriye gelen
yüzlerce, binlerce savaþ
karþýtý için yürünebilecek tek
kortej oluyordu.
BAK’ýn ardýndan Küresel
Eylem Grubu da ayný tarzý
tutturdu. Saðlýk yasasýna
karþý, üniversite öðrencilerinin medikolarý için, eþcinsel ve transseksüellerin haklarý için, öðrencilerin ulaþým
hakký için, nükleer santral-

larýn durdurdurulmasý için,
küresel ýsýnmaya karþý kampanyalar düzenleyen KEG
bütün bu kampanyalarýn gösterilerine büyük katýlýmlar
saðladý.
Ýlk küresel ýsýnma gösterisine bin kiþi katýldý. 3. gösteriye 15 bin kiþi katýldý.
Bunun 10 bini KEG dövizleri
taþýyarak yürüdü. Þimdi KEG
daha büyük bir gösteri
düzenlemeye çalýþýyor.
KEG, BAK gibi sadece
protesto için deðil, sadece
kendisini göstermek için
deðil, kazanmak, deðiþtirmek
için sokaða çýkýyor. Bir
eylemini diðerine baðlýyor,
farklý mücadeleleri birleþtiriyor.
KEG þimdi de Ankara’da su
için kampanya yapýyor.
BAK ve KEG aktivistleri, 22
Temmuz seçimlerinde Baskýn
Oran ve kýsmen de Ufuk
Uras kampanyasýna her
zamanki tutumlarý ile
katýldýlar.
Baskýn Oran kampanyasýnda BAK ve KEG aktivistlerinin ne denli merkezi bir
rol oynadýðýný söylemek
gerekmez.
Ufuk Uras kampanyasýnda
ise kampanyanýn bütününde
olmasa da BAK ve KEG
aktivistleri kýsmen önemli bir
rol oynadýlar. 1,5 ayda 300
bin bildiri daðýttýlar.
Ama þimdi Ufuk Uras ve
daha çok da Baskýn Oran
kampanyasý solun eleþtiri
yaðmuru altýnda. Eskimiþ sol
bu seçim kampanyalarýný
örgütsüz solcularýn yaptýðýný
asýl önemli olanýn örgütlü
olmak olduðunu anlatýp

Biz, DSÝP’de örgütlü
olan sosyalistler yeni
hareketten yanayýz.
Onunla birlikte
yürümekte kararlýyýz

duruyor.
Oysa, bu örgütlü denen
solun seçimlerde varlýðý
hemen hemen yoktu. Sadece
bir küçük kitle partisi olan
ÖDP’nin Ufuk Uras kampanyasýnda varlýðýný silik olarak
görmek mümkündü.
Baskýn Oran kampanyasýnda ise örgütlü sol ortada hiç
yoktu.
Örgütlü solun kimi adaylarýnýn aldýðý oy ise bu örgütlerin gücünü açýkça gösteriyor.
Fakat burada asýl önemli
olan solun var olup olmamasý deðil. Önemli olan
solun örgüt kavramýný nasýl
sadece kendisi ile fetiþleþtirmiþ olmasý.
Sol, BAK ya da KEG’i örgüt
olarak görmüyor.
BarýþaRock’ý düzenleyen bir
örgütlenmenin farkýna
varamýyor.
Baskýn Oran kampanyasýnda ilçe ilçe kurulan örgütlenmeyi örgütlenme olarak
kabul etmiyor. Bu örgütlenmelerin devam etme kararýný
anlayamýyor.
Eskimiþ sol sadece parti
bayraklarýný yukarý, daha
daha yukarý kaldýran,
1960’lardan veya 70’lerden
kalan sloganlarý huþu ile
atan, 3 ya da 5’erli sýralar
halinde yürümeyi erdem
olarak gören, mutlaka bir
merkez komitesine ve yasal
bir örgütlenme ise parti
meclisine sahip örgütlenmeleri örgüt olarak görür.
Oysa, eskimiþ sol ne derse
desin, yeni bir hareket inadýna yükseliyor, geliþiyor.
Giderek hakim hale geliyor.
Sol ne derse desin bu yeni
hareket kendi yolundan
yürüyor ve kendisine yeni bir
politik oluþum kuruyor.
Biz, DSÝP’de örgütlü olan
sosyalistler yeni hareketten
yanayýz. Onunla birlikte
yürümekte kararlýyýz.
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Yeni sol ve emek-sermaye çeliþkisi

Sýnýftan kaçýþ mý?
Ufuk Uras ve Baskýn Oran kampanyalarý
geleneksel sol muhalifleri tarafýndan sýnýftan kaçmakla itham ediliyor. Her iki kampanyada iþçi
sýnýfýnýn sorunlarýna kendini dayandýrmamýþ.
Emekçilerin taleplerine yer verilmemiþ. Emeksermaye çeliþkisi reddedilmiþ.
Eþcinsellerin, azýnlýklarýn, baþörtülü kadýnlarýn,
seks iþçilerinin haklarýný savunmak emek-sermaye çeliþkisini reddetmek midir? Ýþçi sýnýfýnýn
talepleri ücretlerin ve çalýþma koþullarýnýn
iyileþtirilmesi, sendika hakký, iþyeri sorunlarýyla
mý sýnýrlýdýr? Burjuva demokrasisinin sýnýrlarýnýn
geniþletilmesini savunmak sistemle uzlaþmak
mýdýr?
Ýþçiler ve siyasal bilinç
Kapitalist toplum, sermayenin ücretli emek
üzerindeki sömürüsüne dayanýr. Kapitalist
sýnýfýnýn varlýk koþulu iþçi sýnýfý üzerindeki egemenliðinin devamýný saðlamaktýr. Devlet, kapitalist sýnýfýn iktidarýný ayakta tutan temel araç
olsa da asýl araç ideolojik egemenliktir.
Kapitalizm ýrkçýlýk, anti-semitizm, cinsiyetçilik
ve homofobiyle iþçi sýnýfýný böler. Yahudi düþmanlýðý, homofobi, kadýnlarýn ezilmiþliði binlerce
yýllýk bir tarihe dayansa da kapitalizm tarafýndan
devralýnýp kullanýlýr.
Bir iþçi çoðu zaman kendisini sömürülen sýnýfýn
parçasý olarak deðil, bir ulusun , bir cinsin ya da
bir ýrkýn üyesi olarak görür. Ýþçilerin kendilerini
kapitalizmi yýkma gücüne sahip bir sýnýfýn üyesi
olarak görmeleri ve bu sayede devrimci bir
eyleme yönelmeleri, kendileri dýþýndaki ezilenlerin talep- lerine sahiplenmelerinden geçer.
"Ýþçiler, hangi sýnýfý etkilediðini gözetmeksizin
zorbalýðýn, baskýnýn, þiddetin ve kötü muamelenin her türlüsüne cevap vermek üzerine eðitilmedikçe - üstelik, herhangi bir bakýþ açýsýyla
deðil, sosyalist bakýþ açýsýyla cevap vermek üzere
eðitilmedikçe - iþçi sýnýfý bilinci gerçek bir siyasi
bilinç olamaz." (Ne Yapmalý? Lenin, 1902)
Demokrasi mücadelesi
Ezilenlerin mücadelesi demokratik bir karakter
taþýr, demokrasi mücadelesiyse, sosyalizm
mücadelesinin bir parçasýdýr.
Burjuva demokrasisinin sýnýrlarýný geniþletmek,
devlet baskýsýný geriletmek, yasalarda yazýlý olan
haklarý gerçek yaþamda iþler kýlmak iþçi sýnýfý
mücadelesinin önünü açar. Burjuva demokrasisini toptan reddetmek, örneðin darbe koþullarýyla
parlamenter demokrasiyi ayný kaba koymak
büyük bir körlüktür.
Gerçek bir demokrasi, mevcut demokratik
kazanýmlarýn savunulmasýndan ve geliþtirilmesinden doðar.
Ýþçilerin gündemi
Ýþçi sýnýfý, bizleri liberallikle suçlayanlarýn
sandýðý gibi sadece kendi sorunlarýyla mý ilgilenmektedir? 22 Temmuz seçimleri bunun hiç de
böyle olmadýðýný gösterdi. Ýþçilerin gündemi
darbedir, baþörtüsü sorunudur, küresel ýsýnmadýr, savaþtýr. Kendi haklarýnýn çoðu küresel
olan sorunlarda düðümlendiðini gören emekçiler, dünyadaki tüm kardeþleri gibi tavýr almaktalar. Sosyalistler, bu yüzden 'sýnýfa' soyut bir
baðlýlýk yerine daima onun örgütlenmesinin ve
mücadelesinin önünü açmaya çalýþýyorlar.
Volkan Akyýldýrým

Nasýl deva
edeceðiz?
22 Temmuz seçimlerinin
sol açýsýndan tek parlak
sonucu Ýstanbul’un iki
baðýmsýz adaý, Ufuk Uras
ve Baskýn Oran kampanyalarýydý. Bu iki adayýn
kampanyalarý toplam 110
bin oy alýrken bütün ülke
çapýnda bir etki yarattý.
Baskýn Oran’a ait olan
“ezberi bozmak” sloganý
bütün baðýmsýzlara mal
edildi.
Ufuk ve Baskýn’ýn tartýþmalarý seçimlerde ki en
önemli sesler oldu. Çünkü

her iki adayda gerçekten
“ezberi bozan” tartýþmalar
yürüttüler. Bu nitelikleri ile
de çok sayýda aktivistin
harekete geçmesine yol
açtýlar. Binlerce be binlerce
aktivist Baskýn ve Ufuk
kampanyalarýna katýldýlar.
Ufuk Uras ÖDPliydi.
Nitekim seçimlerden sonra
doðal olarak partisine
döndü. Bu nedenle Ufuk
Uras kampanyasý Baskýn
Oran kampanyasýndan
daha az sayýda bireyi
aktivist olarak kendisine

çekti.
Baskýn Oran kampanyasýna ise 3-4 bin arasý aktivistin katýldýðý biliniyor.
Þimdi kampanyanýn
aktivistleri Ufuk Uras’tan
her ay gelip seçmenlere ve
aktivistlere “parlamento
raporu” vermesini istiyorlar. Kampanya boyunca
“baþka bir meclis
mümkün” dedik. Bu talep
tam da bu sloganýn somutlaþmýþ halidir. Baþka bir
meclis için ilk adým temsilcilerimizin gelip rapor ver-

Doðan Erbaþ - Baskýn Oran sorunu
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Temmuz seçimlerinde DTP
önce Ýstanbul 2. Bölgede
Baskýn Oran’ý aday gösterme sine raðmen daha sonra DTP Parti
Meclisi’nin ifadesi ile “Ýstanbul teþkilatýnýn ýsrarýyla” Doðan Erbaþ ayný
bölgeden aday olarak gösterilmiþtir.
DTP Parti Meclisi bu kararýn yan lýþlýðýný vurgulayarak çok olumlu bir
tutum almýþtýr.
Ne var ki solun kimi kesimleri DTP’nin

olumluluðundan çok uzak bir noktadadýr. Sanki Baskýn Oran bir Kürt bölgesinde, örneðin Diyarbakýr’da aday
olmuþtur da DTP destek vermemiþ gibi
bir tutum geliþmiþtir.
DTP’nin kendi adaylarýný çýkarma hakký
elbette vardýr. DTP adaylarýný desteklemek asýl olarak Türk solunun iþidir.
Baskýn Oran’da durumu tamamen
böyle kavradýðýný DTP yönetimine her
fýrsatta iletmiþtir.

mesidir.
Ufuk Uras’dan ikinci
beklenen ise sokaktaki
hareketin içinde yer
almasý, onun parlamentodaki sözcüsü olmasýdýr.
Önümüzde ki 5 ay içinde
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe
karþý DurDe Ekim ayýnda
Hrant Dink’in katillerinin
mahkemesine çaðýrýyor.
Küresel BAK 1 Eylül’de ve
26 Ocak’da savaþa karþý
gösteriler yapýyor. KEG ise
8 Ocak’ta nükleer enerji
yasasýný durdurmak,
Türkiye’nin Kyoto’yu
imzalamasý için Ankara’ya
gidiyor.
Baskýn Oran ve Ufuk
Uras kampanyalarýnýn
aktivistleri bu eylemlere
katýlacaktýr. Ama biz Ufuk
Uras’ý milletvekilimiz
olarak, Baskýn Oran’ý ý ise
hareketimizin adayý olarak
bu eylemlerde görmekistiyoruz.
Her iki adayýmýzý
BarýþaRock’da da görmek
istiyoruz.
Önümüzdeki dönemde
seçim kampanyasýndaki
örgütlenmelerimizi koru-

DTP oylarý neden düþtü?
22 Temmuz seçimlerinde diðer bir
çok siyasal gücün yaný sýra DTP
oylarý da düþtü. DTP Parti Meclisi
kaybedilen oylarýn AKP’ye gittiðini
belirtiyor.
DTP Parti Meclisi “AKP Kürt
sorununda d,üer partiler gibi kesin
retçi konuþmadý. Zaman zaman
sorunu kabul eden ve çözüm için
adým atacakmýþ gibi söylemleri
kullandý. Diðer partilerin bu
konudaki katý tutumu karþýsýnda
AKP bir seçenek olarak görüldü.
Sýnýr ötesi operasyona hemen evet
dememeleri ve halkýn olasýbir
CHP-MHP koalisyonunun Kürt
halkýný imhaya götürecek süreci
baþlatacaðý endiþesi taþýmasýný da
buna eklersek, AKP’nin Kürt
halkýnýn önemli bir kesiminden oy
almasýnýn sebepleri ortaya çýkacaktýr” demektedir.
Yani, DTP’ye göre AKP’nin Kürt
politikasý ve CHP-MHP koalisyonu
korkusu oylarýn AKP’ye gitmesine

neden olmuþtur.
DTP Parti Meclisi bölgedeki
DTP’li yerel yönetimlerin eksikliklerinin de oy kaybýna neden
olduðunu vurgulamaktadýr.
DTP’nin ilk gerekçesi doðrudur.
AKP Kürt sorununda farklý
olduðunu anlatabildiði ölçüde Kürt
oylarýný aldý. Diðer partileri
bölgede silerken DTP’yi de epey
geriletti.
Ne var ki asýl neden DTP’nin
halkýn sosyal sorunlarýile ilgilenmemesidir. Sadece ulusal sorunun
partisi olmakla, sadece kimlik politikalarý ile ilerlemek mümkün
deðil.
zaten bu nedenle Türk solu ile
kurulan ittifaklar Kürt partilerinin
iþine yaramamaktadýr. Çünkü
DTP’nin yanýna katýlan Türk solu
asýl olarak DTP politikalarýna
eklemlenmektedir ve bu da bir iþe
yaramamaktadýr.
Þimdiye kadar sadece Ufuk Uras

kampanyasýnda süreç farklý iþlemiþ
ve bu nedenle Ufuk Uras
seçilmiþtir. Ayný nedenle Ýzmir’de
Levent Tüzel seçilememiþtir.
DTP’nin kendiþ yanýna takýlacak
bir Türk soluna ihtiyacý yoktur.
Tam tersine Türkiye’de
metropollerde Türk emekçi yýðýnlar arasýnda onlarýn sorunlarýný dillendirecek bir sola ihtiyaç vardýr.
Ancak bu gerçekleþtiði takdirde
Kürt hareketi gerçek bir müttefiðe
sahip olacaktýr.
DSÝP sayýsýz kereler bunu Kürt
dostlarýmýza anlatmýþtýr. Bundan
sonra da anlatacaktýr.
Öte yandan DTP’nin bölge
belediyelerinin yetersizliði üzerine
söyledikleri aslýnda yeterli sosyal
politikalara sahip olunmamasý
olarak anlaþýlmalýdýr.
Yeni bir sol önümüzdeki
dönemde mutlaka geliþecektir.
Ufuk Uras ve Baskýn Oran kampanyalarý bunun göstergesidir.
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Þerefinizle ölemediniz mi?

malý, BAK, KEG ve DurDe
ile seçim kampanyalarýmýzýn örgütlenmeleri arasýnda daha güçlü iliþkiler
kurmalýyýz.
Buradan yürünecek yer
kampanyalarý devam
ettirmek ama bu arada
yerel seçimlere hazýrlanmaktýr. Her bölgede yerel
örgütlenmeler kurmak,
milyon oy hedefi ile
yepyeni bir kampanya
baþlatmaktýr. Amaç ülke
çapýnda yayýlmak, küçü,k
de olsa bir kýsým belediyelerde kazanmak ve bu
seçimlerden örgütlenme
düzeyini yükselterek çýkmaktýr.
Þimdi 22 Temmuz
öncesinden çok daha
örgütlüyüz, çok daha
güçlüyüz. Bir yandan
kampanyalarýmýzý inþa
edeceðiz, aktivistlerimizi
çoðaltacaðýz, diðer yandan
da yerel örgütlenmelerimizi güçlendireceðiz.
Yeni bir hareket, yeni bir
çýkýþ, yeni bir ufuk
önümüzde duruyor.

Sol neden bu denli küçük?
Sol partiler, TKP, ÖDP, EMEP ve
Ýþçi Partisi 22 Temmuz seçimlerinde az ya da çok oy kaybetti.
Bu 4 sol partinin yaný sýra çeþitli
sol gruplar bir dizi baðýmsýz adayla
da seçimlere katýldý. Bu baðýmsýz
adaylarýn aldýklarý oylar ancak
onbinde bir-iki ile ifade edilebilecek düzeydeydi. Ancak bu seçimlere katýlan “partilerin” parti olamdan baðýmsýz aday taktiði ile
seçimlere katýlanlardan daha
“büyük”, “güçlü” olduklarýný
göstermiyor. Seçim sistemi baðýmsýz adaylarý bir dizi haksýzlýk
yaparken, “partilere” olanaklar
saðlýyor. Ýyi kötü radyo ve televizyon kullanýlýyor, birleþikoy pusulasýnda daha görülür bir yer
ediniyorlar. Bütün bunlar da
sonuçta sol “partilere” binde 23’lük bir “oy gücü” saðlýyor!
4 sol partiden 2’si, TKP ve Ýþçi
Partisi milliyetçi-yurtsever bir
çizgiyle seçimlere katýldýlar.

Milliyetçilikleri bir iþe yaramadý.
CHP-DSP’de olduðu gibi ülkedeki
milliyetçi havanýn geliþmesine ne
kadar katkýda bulundularsa
MHP’nin büyümesine o denli
katkýda bulunmuþ oldular.
Diðer iki partiden biri, EMEP
seçimlere DTP’nin müttefiki olarak
girdi. DTP baðýmsýz aday çýkarmadýðý yerlerde EMEP’i destekledi.
Bu parti 26 bin oy aldý.Bir önceki
seçimlerde DTP’nin öncülü
DEHAP sadece Aydýn’da 25 bine
yakýn oy almýþtý. Yani EMEP DTP
oylarýnýnda yýkýmýna neden oldu.
Çünkü aslýnda DTP’nin müttefiki
olmasýna raðmen EMEP’de milliyetçilik kartýna oynadý.
Levent Tüzel BirGün ile yaptýðý
bir röportajda Ermeni sorunu üzerine “sosyalistlerin, tarihteki yaþanmýþlýklara halkýn duygularýný rencide etmeden ve geleceðe düþmanlýklarý taþýmadan, halklar arasý düþmanlýðý arttýrmadan yaklaþmalarý

gerekir. Yaþananlarý bir
soykýrýmdýr diye ilan edip,
buradan mahkûm etmenin bugün
için Türkiye halklarýna, Türkiye'nin
Ermenistan baþta olmak üzere
komþu ülkeleriyle iliþkilerine de
fayda getirmeyeceðini görmek
gerekiyor” diyor.
Böyle bir politika savunan bir
partinin DTP’den aday gösterilmesinin yanlýþý ortada. Ýzmir
seçim sonuçlarý ise daha açýk bir
gösterge. EMEP ülke çaðýnda DTP
oylarýný yýkýma uðratýrken Levent
Tüzel’de Ýzmir2de ayný iþi gerçekleþtirmiþtir.
Sol, öncelikle milliyetçidir.
Milliyetçilik solun oylarýný arttýrmamýþ, azaltmýþtýr. Ýkinci olarak ise
hareketin hiçbir parçasýyla iliþkisi
yoktur. Eskiden kalma iliþkileri ile
kimi etkin olduðu alanlar onu bir
güç gibi göstermekte ama
hareketin yeni adýmlarýnda bu eski
sol tam anlamý ile yoktur.

Tahmin edersiniz ki, faþist veya kuvva-yý milliyeci mail gruplarýna üye deðilim. Ama geçenlerde
"Yýl 2029, kýzým 18, ben 41 yaþýndayým" baþlýklý
bir ileti geldi. Bazý bölümleri þöyle:
"Baba bizim bayraðýmýzda sizin zamanýnýzda ayyýldýz varmýþ, neden þimdi haç iþareti var?
Eskiden her mahallede 1-2 cami varken, þimdi
neden her ilde bir cami var, daha önce ezan denen
bir þey varmýþ, þimdi bu çan sesleri ne baba?
Bizim evin önünden tanklarla geçen Amerikan
askerleri kim baba?
Baba hani sizlere Kürtlerle Türkler kardeþtir
demiþler, kardeþlerim neden bizi öldürüp ülkemizde ayrý devlet kurdular.
Atatürk size bir hitabe yazmýþ, "Muhtaç olduðun
kudret damarlarýndaki asil kanda mevcuttur"
demiþ. Baba kanýnýz o kadar bozuk mu ki ülkemizi
bu hale getirenlerin yakasýna yapýþmadýnýz?
Baba Türkiyeli ne demek, biz Türk çocuðu deðil
miyiz, soyumuz belli deðil mi bizim, o kitapta
okumuþtum "Ne mutlu Türküm diyene" yazýyordu. Türküm demek suçsa ve kötü bir þeyse siz
eskiden neden söylerdiniz?
Bu günleri göreceðime hiç doðmasaydým.
Türklüðünüzden utanmadýnýz, hiç olmazsa insanlýðýnýzdan utansaydýnýz baba. Bu vatan göz göre
göre altýnýzdan kayarken hiç olmazsa
ÞEREFÝNÝZLE ÖLEMEDÝNÝZ MÝ?"
Fransa'da siyasetin ana fay hattýný neoliberal
ekonomik siyasetler oluþturuyor. Ta 1995 Aralýk
ayýnda hükümetin finans paketini yenen büyük
grevden beri, sonra neoliberal AB anayasasýnýn
devasa bir kampanya sonucu reddedilmesiyle,
ardýndan iþe yeni giren iþçilerin tüm haklarýný
ellerinden alan yasayý öðrencilerin ve genç iþçilerin
püskürtmesiyle, bütün büyük mücadeleler neoliberal uygulamalara karþý oldu.
Ýngiltere'de ise, fay hattýný Irak savaþý oluþturuyor. Ülke tarihinin en büyük protesto yürüyüþleri
Irak savaþýna ve iþgaline karþý oldu. Savaþ
baþladýðýnda dokunulmaz ölçüde popüler olan
Tony Blair bu yýl istifa etmek zorunda kaldý, yerine geçen Brown'un önündeki temel sorun hâlâ
Irak.
Türkiye'de ise ana fay hattý ne neoliberalizm, ne
de savaþ. Bunlarýn ikisi de çok temel ve önemli
mücadele alanlarý, ama deprem bunlardan kaynaklanmýyor. Ana fay hattý, yukarýda alýntýladýðým
iletinin tam ortasýndan geçiyor: Milliyetçilik,
ýrkçýlýk, muhtýra, darbe, "Ne mutlu Türküm
diyene", "Vatan elden gidiyor", "Vatan bölünüyor".
Bu fay hattýnýn Türklükle, "Türk'üm" demenin
suç olmasýyla, vatanýn herhangi bir þekilde tehdit
altýnda olmasýyla hiçbir iliþkisi yok elbet.
Korunmaya çalýþýlan, ne Türklük, ne de vatan.
Merkezinde asker olan, baskýcý, anti-demokratik
bir devlet yapýsý korunmaya çalýþýlýyor. AB, ABD,
haç iþareti, Soros, Barzani gibi rengârenk unsurlardan oluþan canavar gibi bir dýþ düþman ve Kürtler,
Ermeniler, azýnlýklar, yerli Sorosçular, "asker düþmanlarý", Sabetaycýlar, misyonerler ittifakýndan
oluþan daha da korkunç bir iç düþman var!
Bütün bunlara gülüp geçilebilirdi, ama bu düþmanlara karþý duran güçlerin merkezinde birkaç
yüz bin kiþilik bir ordu ve çeperinde "derin"
unsurlar olduðu için ciddiye almak zorundayýz.
(Çeperde TKP, Ýþçi Partisi filan da var, onlara
gülebiliriz iþte). Bu fay hattýný aþmadan, ne neoliberal uygulamalar gündeme gelebiliyor, ne de
baþka bir þey. Ne demokrasi mümkün olabiliyor,
ne de emekçi haklarý mücadelesi.

Roni Margulies
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Sosyalizm mümkün mü?
Stalinist bürokrasinin karþý devrimine en önce Troçki direndi. Bu nedenle Stalinistler için Troçki
ve troçkizm en büyük düþman oldu. Uzun yýllar boyu, Troçki ile ayný fikirleri paylaþsýn,
paylaþmasýn rejime muhalefet eden herkes troçkist olmakla suçlandý
Yusuf BULUT
70 yýl önce Rusya’da tarihin
ilk muzaffer devrimi gerçekleþti. Kimsenin, hatta devrimin en önemli liderleri olan
Lenin’in dahi, beklemediði bir
anda Rus iþçileri sokaklara
döküldü.
Þubat 1917’de sokaklara
çýkan iþçiler 3-4 gün gibi çok
kýsa bir süre içinde Rusya’yý
yöneten zalim Çarý devirdiler.
Askerler ayaklanan iþçilerin
yanýnda tutum aldýlar.
Devri.m beklenmedik bir
hýzda geliþti.
Devrilen Çarýn yerine bir
geçici hükümet kuruldu.
Ýçinde çeþitli sosyalist partilerden de insanlarýn olduðu bir
geçici hükümet kuruldu. Bu
geçici hükümet iþçilerden
eylemlerine son vererek evlerine ve iþlerin e dönmelerini
istedi. Geçici hükümet artýk
yeniden istikrar saðlanmalý
diyordu.
Oysa iþçiler böyle düþünmüyorlardý. Onlar zaten
“devrim yapmak” için deðil,
acil taleplerini kazanmak için
sokaða çýkmýþ ve Çarlýk yönetimini devirmiþlerdi. Acil taleplerini kazanmadan da iþlerine geri dönmeye niyetleri
yoktu.
Ýþte bu nedenle 1917 yýlýnýn
Þubat ile Ekim aylarý arasýnda
yaþanan bir dizi geliþmenin
sonunda iþçi sýnýfý iktidarý
kazandý.
Rusya’da iktidarý alan
sovyetlerdi. Sovyet Rusca grev
komitesi anlamýna gelmekteydi ama artýk iþçilerin, köylülerin ve askerlerin iþyeri, köy
ve askeri birim esasýna dayalý
örgütlenmesine sovyet denmekteydi.
Sovyet iktidarý basit ve ayný
zamanda çok iþlevli bir
örgütlenmeydi. Ýþyerinde
toplanan iþçiler þehir
sovyetine gidecek temsilcilerini seçiyorlardý. Ýstediklerinde
toplanýp seçtikleri temsilcileri
geri çaðýrýyorlardý. Sovyeti
parlamenter demokrasiden
daha demokratik kýlan ilk
olgu buydu.
Sovyet yöneticileri hiçbir
zaman ortalama iþçi
ücretinden daha fazla ücret
almýyordu.
Düzenli bir ordu, polis ve
gizli polis örgütlenmesi yoktu.
Gerek Þubat ayaklanmasýnda, gerekse de Ekim ayaklanmasýnda hemen hemen hiç
kan dökülmedi. Ýktidar
iþçilere kansýz bir devrimle
geçti. Ne var ki burjuvazi
daha sonra örgütlenmeye ve
sovyet rejimine karþý direnmeye baþladý.
Sonunda iç savaþ çýktý. Eski
Çarlýk subaylarý bir Þubat
Devrimi sonrasýnda kurulan
Geçici Hükümette yer alan
sosyalist partilerle birlikte

Ekim Devrimine, iþçi iktidarýna karþý ayaklandýlar..
Ýç savaþ kanlý oldu. Sovyet
iktidarýný korumak için Þubat
ve Ekim Devrimlerinin öncü
kadrolarý, öncü iþçiler savaþmaya gittiler. Bu parti üyesi
iþçilerin çoðu içsavaþta öldü.
Ýþçilrin yýðýnsal bir biçimde
sovyet iktidarýný korumak için
savaþa gitmesi iþyerine dayalý
sovyetlerin de giderek iþlevsiz
hale gelmesini saðladý. Ýç
savaþ bittiðinde bir yandan
sovyetler artýk iþlevsiz olmuþtu, diðer yandan da yeniden
iþlemeye baþlayan sanayiye
köylerden gelen yeni iþçiler
girmiþlerdi. Bu iþçiler Þubat ve
Ekim Devrimlerinin deneylerine sahip deðillerdi ve onlarý
gerçekleþtiren iþçilerin bilincine de sahip deðillerdi.
Bütün bunlara ek olarak Ýç
Savaþta burjuvalara karþý
savaþmaya giden iþçiler savaþ
boyunca subay, parti veya
sendika yöneticisi veya devlet
görevlisi haline gelmiþlerdi.
Ýç Savaþta önce düzenli bir
ordu kurulmuþ, ardýndan
zorunlu askerlik uygulanmýþ
ve bunlarýn yaný sýra polis ve
gizli polis örgütlenmeleri
kurulmuþtu.
Bütün b unlar sovyet rejiminin bürokratlaþmasý
anlamýna geliyordu.
Nitekim, içsavaþýn ardýndan
çok hýzlý bir bürokratlaþma
baþladý. Ekim devriminin ve
iktidardaki Bolþevik
Partisi’nin (devrimden sonra
adý Komünist Partisi olarak
deðiþtirilmiþti) önderi Lenin
bu durumu eleþtirmeye, partiyi bürokratlaþma konusunda
uyarmaya baþlamýþtý.
Lenin bir suikast sonucu

yaralandý ve bir süre sonra
öldü. Aðýr hasta olarak
yaþadýðý son günlerinde
büyük Rus milliyetçiliðine
karþýmücadele etmeye baþladý.
Büyük Rus milliyetçiliðinin
baþýnda Stalin ve arkadaþlarý
vardý. Ne var ki Lenin’in
mücadelesi yeterli olmadý.
Rus egemenliði altýnda bir
Sovyetler Birliði kuruldu. (Bu
Birlik 1991’de yýkýldý ve parçalandý.)
Lenin’in ölümünden sonra
Rus Devrimi daha da hýzlý
geriledi. Artýk üretim araçlarýna kollektif bir biçimde egemen olan bürýkrasi için engel
eski Bolþevik Parti ve onun
üyeleriydi. Nitekim ard arda
gerçekleþtirilen temizlik
hareketleri ile eski Bolþevikler
imha edildiler. Önce Bolþevik
partisi’nin bütün önder kadrolarý yok edildi, ardýndan partinin hemen hemen tümü ayný
sonuca ulaþtý. Yeni Komünist
Partisi’nin Þubat ve Ekim
Devrimleri’ni gerçekleþtiren
devrimci parti ile bir iliþkisi
yoktu.
Stalinist bürokrasinin karþý
devrimine en önce Troçki
direndi. Bu nedenle
Stalinistler için Troçki ve
troçkizm en büyük düþman
oldu. Uzun yýllar boyu, Troçki
ile ayný fikirleri paylaþsýn,
paylaþmasýn rejime muhalefet
eden herkes troçkist olmakla
suçlandý.
Troçki herþeyden önce Ekim
Devrimi’nin en önemli fikrini
savunuyordu: Tek ülkede
sosyalizm olmaz. Gerekli olan
bir dünya devrimidir.
Troçkizm bu nedenle enternasyonalistken kendi iktidarýný sosyalizm olarak

göstermek isteyen stalinizm
koyu milliyetçiydi. Stalinist
gelenekten gelen partilerin
hala “yursever” vs gibi adlarla
milliyetçi olmalarýnýn temel
nedeni bu.
Troçki iþçi iktidarýný
savunuyordu. Ýþçi ve emekçilerin kendilerini devlet olarak
örgütlemelerini sosyalizm
olarak tarif ediyordu.
Stalinizm ise burjuva
toplumunda olduðu gibi
sovyet bürokrasisinin partisinin iktidarýný sosyalizm
olarak tanýmlýyordu ve partinin dýþýndaki bütün fikirlere
karþý amansýz bir terör uyguluyordu.
Stalinizm tek ülkede sosyalizmin mümkün olduðu tezi
ile birlikte bunu kanýtlamaya
giriþti Kapitalizm karþýsýnda
sosyalizmin rekabet gücünü
arttýmata kalkýþtý. Bunu yapmak için de doðal olarak iþçi
ve emekçilerið daha kötü
koþullarda daha fazla çalýþtýrmaya baþladý. Bunun sonucu
olarak onbinlerce iþçi mesela
iþe geç kaldýklarý için rejimi
sabote etmekten suçlanarak
toplama kamplarýna gönderildi. Stalinist Rusya sosyalistler
ve iþçi sýnýfý için bir büyük
zindan haline geldi.
Stalin troçkizme karþý dünya
devriminin mümkün
olmadýðýný savunuyordu.
Oysa stalinin bu görüþü
savunduðu dönemde
dünyanýn bir dizi bölgesinde
önemli devrimci geliþmeler
yaþanmaktaydý.
Örneðin Çin’de iþçiler
Þanghay’da sovyet ilan
etmiþti. Komünist Partisi bu
ayaklanmanýn milliyetçiler
tarafýndan bastýrýlmasýna göz
yumdu. Ardýndan Stalinist
Rus Komünist Partisi bu milliyetçi pþarti ile ittifak kurdu.
Ýspanya’da Barselona’da
iþçiler gene sovyet kurdular.
Stalinist Ýspanya Komünist
Partisi Rusya’dan gelen
silahlarý ile Barsellona’ya girerek devrimi bastýrdý.
Almanya’da Stalinist Parti
milyonlarca iþçiyi örgütlemiþ
olan sosyal demokratlar yerine Nazilerle iþbirliði yaptý.
Nazi tehlikesine karþý sosyal
demokratlarla biþrleþik bir
mücadele cephesi kurmayý
reddetti.
Bütün bunlar Rusya’da “tek
ülkede sosyalizm” teorisi
etrafýnda stalinist diktatörlük
kurulurken yaþandý ve her biri
dünya devriminin mümkün
olduðunun kanýotýydý ama
birer birer stalinistler tarafýndan katledildiler.
Sosyalizm, yani sömürüsüz,
baskýsýz bir dünya mümkün.
Bu dünya çalýþan sýnýflarýn
kendi iktidar organlarýný
kurarak bütün dünyada iktidarý ele geçirmeleri mümkün
olacak.

MedyaManyak
Burak COP

Hürriyet gene
neyin peþinde?
Burak Cop
Bende bir alýþkanlýk geliþti
sevgili okurlar. Hürriyet gazetesi
neyi savunuyorsa, daha bunun
ardýndaki bit yeniðini aramaya
baþlamadan tam tersini savunmaya baþlýyorum. Bu belki çok
rasyonel bir tutum deðil ama ne
yapayým, ben de insaným. Bu
refleks bende Hürriyet'in 1 Mart
tezkeresi öncesi ve sonrasýndaki
yayýnlarý ve Irak'ýn istilasý
sýrasýnda Pentagon bültenine
dönüþmesiyle baþladý. O tarihten
beri bakýyorum, gazetenin sahibi
ayný, genel yayýn yönetmeni
ayný. Tutumum deðiþmiyor.
Türk basýnýnýn amiral gemisi þu
aralar Abdullah Gül'ün cumhurbaþkanlýðýný engellemeye soyundu. Normal þartlarda
Cumhurbaþkaný'nýn Abdullah
Gül ya da bir baþkasý olmasý beni
fazla ilgilendirmezdi, meðer ki
Baskýn Oran olsun mesela (fantezi yaptým). Ama Hürriyet'in
alâkalý-alâkasýz pek çok yazarý
bir anda Gül'ün neden
Cumhurbaþkaný olmamasý gerektiðine dair yazýlar döktürmeye
baþladýðýndan beri Gülist oldum.
Bu furyaya katýlanlar arasýnda
Ahmet Hakan gibi, örneðin
Ýslamcý kökenli olmasý itibariyle
"alâkalý" yazarlar olduðu kadar,
Ferai Týnç gibi "alâkasýz" bir dýþ
politika yazarý da bulunuyor.
Týnç'ýn dayanaðý da bir harika.
2004'te Bürgenstock'taki Kýbrýs
görüþmeleri sýrasýnda Türk
gazeteciler eðlence olsun diye
aralarýnda bir mini seçim düzenlemiþ (yerel seçimler kapýdaydý).
Gül onlara "sizin sandýktan bize
oy çýkmaz" demiþ, Ferai Haným
da bu oyunu ciddiye alan tek
kiþinin Gül olmasýna çok þaþýrmýþ, iktidar hýrsý insaný nasýl da
deðiþtiriyormuþ…
Bilmem çok mu komplo
teorisi gibi olacak ama sanýrým
Hürriyet "iyi sýhhatte olsunlar"a
göz kýrpýyor. Siz bakmayýn
CHP'yi yöneten politbüronun
"Ýkinci Cumhuriyetçiler medyada çok etkililer ve seçimlerde
AKP'yi desteklediler" diye rapor
yazmasýna. Basýnýn amiral
gemisinin aleni CHP amigosu
veya örtülü CHP destekçisi çok
sayýda yazarý seçimlerden önce
renklerini bir güzel belli ettiler.
"Nabýz tutmak" için Türkiye'nin
81 iline daðýlan Hürriyet yazar
ve muhabirlerine kalsaydý AKP
mecliste zar zor çoðunluðu
saðlayacaktý. Bir de seçim
sonuçlarýný tahmin eden Tarhan
Erdem'e çatýp durdular. 22
Temmuz'dan sonra da halka
kýzdýlar.
Ýsmet Berkan'ýn yazdýðý gibi,
Türkiye'de hâlâ seçim yapýlmamýþ ve AKP yüzde 47 oy
almamýþ gibi davrananlar var ve
bu partiye "Abdullah Gül'ü
cumhurbaþkaný yapýp gerginliklere neden olmayýn" diye
tavsiyelerde bulunuyorlar.
Uzlaþma diye diye yapýlan bu
dayatmada, genel yayýn yönetmeni ifadenin en olumsuz
anlamýyla "baþarýlý bir politikacý"
olan Hürriyet de rolünü iyi
oynuyor.
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Küresel Eylem Grubu susuluða karþý sokakta:

Melih Gökçek Ankara'yý terket!
Küresel Eylem Grubu,
küresel ýsýnma tehdidi
karþýsýnda Ankara'yý
susuz býrakan Büyükþehir
Belediye Baþkaný Melih
Gökçek'e karþý kampanyayý sürdürüyor. 'Bu
Adamý Durduralým'
baþlýklý kampanyayý anlatan KEG broþürleri sokakta, metro çýkýþlarýnda
daðýtýlýyor.

karþý birlikte davranma ve
tüm Gökçek maðdurlarýný
birleþtirme kararý çýktý. Bu
doðrultuda:
- Sokak gösterileri
düzenlenmeli. Her hafta
bir semtte olalým,
- TÜDEF'in Gökçek'e
karþý açtýðý "kusursuz
sorumluluk" davasý
desteklenmesi kararlaþtýrýldý.

KEG Su Forumu

Susuz Kent
Bandosu
belediyeye yürüdü

8 Aðustos'ta KEG'in
düzenlediði Su
Forumu'nda Gökçek'e
karþý kampanya ele alýndý.
Foruma KEG, Tüketici
Dernekleri Federasyonu,
Ankara Kadýn Platformu
ve sendikalardan temsilciler katýldý. Gökçek'e

10 Aðustos'ta Konur
Sokak'da buluþan KEG
aktivistleri ve Kadýn
Platformu'ndan kadýnlarýn oluþturduðu Susuz
Kent Bandosu, þarkýlý,
ritimli sloganlarýyla

("Melih Gökçek,
Ankara'yý terk et", "Gitsin
Gökçek gelsin su", "Sen
iste Gökçek, akan sular
durur", "Tatile çýk
Gökçek") ve enstrüman
olarak kullandýklarý boþ
bidonlarýyla Yüksel'de
baþladýðý yürüyüþ boyunca bir sürü insanýn
katýlýmýyla büyüyerek,
çok sayýda bildiri daðýtarak, Ankara Belediyesi
önüne ulaþtý. Burada,
KEG aktivistleri, bizi
susuz býrakanlarla, savaþ
isteyenlerin ayný
olduðunu vurguladý.
Basýn açýklamasýnda
TÜDEF Baþkaný Ali Çetin,
Büyükþehir Belediye
Yasasý'na göre þehrin su
ihtiyacýnýn karþýlanmasý

görevinin Büyükþehir
Belediyesi'ne ait olduðu
hatýrlatýlarak bu görevi
yerine getirmeyen
Belediye Baþkaný
Gökçek'in halký kandýrmaya çalýþtýðýný söyledi.
Çetin, Ankara'ya su
getirecek Gerede 1. aþamasý için 238 milyon
dolar gerekirken 350
milyon dolarýn alt ve üst
geçitlerle þehir içi oto yollara harcandýðý belirtti.
Kýzýlýrmak suyunun
kimyasal özelliklerinin
içme suyu olarak kullanýlmaya uygun olmadýðý ve
bu durumu Gökçek'in
kabul ettiðini belirten
Çetin þöyle konuþtu:
"Ýçmeye uygun olmayan
bir suyu bizim paramýzla

niye getiriyorsun Sayýn
Gökçek? Bizim paramýzla
bizi niye zehirlemeye
çalýþýyorsun?"

Su hakký için
mücadeleyi
yükselt!

13 yýldýr Ankara'yý
yöneten Gökçek'e karþý
tepki büyüyor. KEG'in 8
Aralýk'ta Ankara'da
gerçekleþtireceði küresel
ýsýnmaya karþý kitlesel
miting, hem milyonlarý
maðdur eden yeni-liberal
politikalara hem de Kyoto
Protokolü'nü imzalamayanlara karþý büyük bir
protestoya sahne olacak.
iletiþim:
(0543) 417 36 07
www.kureseleylem.org

Küresel BAK Barýþarock'ta:

Ýncirlik'in kapatýlmasý
için kampanya sürüyor

KEG aktivistleri Fethiye Ölüdeniz’de 8-12 Aðustos tarihleri arasýnda düzenlenen hava oyunlarýnda KEG standý
açtý ve ve paraþütle iniþte KEG bayraðý açýldý.

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe:

301'i kaldýrýn!
DurDe, Hrant'ýn aramýzdan alýnmasý sürecini baþlatan, onlarca kiþiyi muhalif görüþlerinden dolayý
'Türklüðe hakaret etmek'ten dolayý yargýlayan ýrkçý
yasa maddesi 301'in kaldýrýlmasý için kampanya
baþlatýyor.
Barýþarock 2007'nin üç ana gündeminden biri
ýrkçýlýk. DurDe bir stand ve "301 kaldýrýn" forumuyla
karþý festivalde yer alýyor. Festivalin 3. günü ýrkçýlýk
karþýtý yürüyüþ gerçekleþecek.
Barýþarock'ta baþlatýlacak 301 kaldýrýn imza kampanyasý 1 Ekim'de gerçekleþecek Hrant Dink duruþmasýna kadar sürdürülecek. DurDe yeni meclise çaðrý
yaparak 301 utancýný silmesini talep edecek.
www.durde.org, iletiþim: 0535 885 76 15

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, Barýþarock
2007'de Ýncirlik Amerikan
Üssü'nün kapatýlmasý
talebini yükseltecek.
Karþý festivalin ikinci
günü (25 Aðustos)
Barýþapedal aktivistleri
alana bisikletleriyle gelecek. Burada Küresel BAK
aktivistleriyle buluþup,
barýþ yürüyüþü gerçekleþtirecekler. Ayný gün saat
18.00'de Küresel BAK
imzacýlarýnýn katýlýmýyla
"Küresel Barýþ Küresel
Adalet!" baþlýklý forum
gerçekleþtirilecek. 3 gün
boyunca Küresel BAK
standýnda festival katýlýmcýlarýna kampanyaya katýlma çaðrýsý yapýlacak.
1 Eylül Dünya Barýþ
Günü'nde Ýstanbul'da
insan zinciri kuruluyor.
Saat 18.00'de Galatasaray
Meydaný'nda buluþma
çaðrýsý yapan Küresel BAK,
buradan Tünel'e uzanacak
zinciriyle Ýncirlik'in kapatýlmasýný talep edecek.
Eylül ayýnda
Stockholm'de gerçekleþecek Avrupa Sosyal Forumu
toplantýsýna Küresel Bak

da katýlýyor. ASF bu
toplantýda Irak iþgalinin 5.
yýldönümünde gerçekleþtirilecek eylemleri planlayacak.
1 Aralýk'ta Ýngiltere'de
Stop The War (Savaþý

Durdurun) Koaliyonu'nun
çaðrýsýyla toplanacak savaþ
karþýtý konferansa Küresel
BAK temsilcileri de katýlacak.
www.kuresel barisveadalet.org
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Nasýl bir
gelecek?
Sýcak havalar çok yakýnda
tüm sorunlarýmýz unutturacak. Kitlesel göç ve ölümlerin yaþandýðý, çýkar gruplarýnýn devletler üzerinden
birbirlerine savaþ açtýklarý,
zayiatýnsa her zaman olduðu gibi insanlar olacaðý bir
dünyayla ilgili bilim insanlarý nüfusun ne kadarýnýn
hayatta kalacaðýný hesaplamaya çalýþýyorlar. Dünyanýn iklim üzerine en saygýn
kuruluþlarýndan Ýngiliz
Meteoroloji Ofisi Hadley
Merkezi geçtiðimiz günlerde ilk kez, dünyanýn
küresel ýsýnma (hava) tahminlerini kamuoyuyla paylaþtý. Tahminler 2010'a
kadar hava sýcaklýklarýnýn
bu minvalde olacaðýný
ancak bu yýldan itibaren
sýcaklýðýn durdurulamaz bir
þekilde artacaðýný ortaya
koyuyor.
Sanayi devriminin baþladýðý 1900'den beri sadece
0.8 derecelik bir artýþ olduðunu düþünecek olursak,
2010-2014 yýllarý arasýnda
dünyanýn 0.3 derece daha
sýcak olacaðýný ortaya
koyan bu sonuçlar, iklim
deðiþikliðinin en kötü
senaryolardan bile daha
hýzlý olacaðýný gösteriyor.
Sadece 1906 - 1910 arasýnda kutup buzullarýnda
biriken endüstriyel kirliliðin,
sýcaklýk üzerine etkisi sekiz
kat artmýþ.
Ýklimi deðiþtirerek felaketimizi hazýrlayan endüstri
ve onun kârlarý üzerine
kurulu sistemse bu sonuçlardan baþka anlamlar
çýkarýyor. Kuzey kutbunun
erimeye baþlamasý sonucu
ortaya çýkacak olan (tahminlere göre tüm kaynaklarýn %25'i kadar) petrol ve
gazýn peþindeki ülkeler için
bu yepyeni fýrsatlar anlamýna geliyor. Danimarka,
Norveç, Kanada, Rusya ve
ABD bu 'yeni kaynaklardan'
hak alabilmek üzere þimdiden gergin sembolizmlerle
süslü bir yarýþa baþladýlar
bile. Rusya'nýn geçtiðimiz
hafta Kuzey Denizi'nin dibine diktiði bayrak, Kanada'nýn cevaben baþbakaný
Stephen Harper'ý üç günlük
bir trekking gezisi için kutba yollamasý esprili haberlerle ortaya konsa da, tüm
taraflarýn kutup þartlarýna
uygun yeni savaþ gemileri
için imalata baþlamasý, bölgede kurulacak askerî
üslerle ilgili haberler, iklim
felaketinin yanýnda paylaþým savaþlarýnýn geliyor
olduðunu gösteriyor.
Yarattýðýmýz dünyanýn
sonu gelirken, yeni dünya
için paylaþým kavgalarý
baþladý bile. Bilimciler
uyarýyorlar: 2009 yýlýna
kadar radikal önlemler
almayý baþaramazsak,
sýcaklýklar geometrik olarak
artacak. Su diye inlemeye
baþladýðýmýz bu günlerin
herþeyin baþlangýcý olduðunun bilinciyle hareket
etmezsek önümüzde, açlýk,
göç, kuraklýk ve savaþlar
dýþýnda öngörülebilir bir
gelecek yok...
Avi Haligua
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Barýþarock
aktivistlerine
sorduk…

Çöp Sepeti
Ersin TEK

Hiçbir çýkar gözetmeden
yanýndayým Barýþarock'ýn.
Çünkü savaþ istemiyorum,
ýrkçýlýðýn, milliyetçiliðin
nelere yol açtýðýný; insanlarýn
dini, dili, ýrký, görünüþü, tercihleri yüzünden birbirlerini
öldürebildiklerini görüyorum.
Dünyanýn var olan dertleri
yetmezken bazý devlerinin
kapitalist çýkarlarý yüzünden
bir de küresel ýsýnma çýktý.
Çürüyen bir þeyler var, farkýndayým ve tüm bu olanlara
"dur" diyorum, baþka bir
dünya mümkün, biliyorum.
Helin ÇÝMEN
Karþý festival BarýþaRock 5
yýldýr Türkiye'deki en büyük
'eylemce'. Üç günde 62
grubun sahne alacaðý bir
müzik festivali olmasýnýn
yanýsýra bu yýl ýrkçýlýða ve
küresel ýsýnmaya bizzat
vurgu yapacak. Geçen sene
on binlerce insanýn 'savaþa
hayýr' sloganýyla Irak iþgalini
bir kez daha lanetlediði sýrada, BarýþaRock'ýn sadece bir
müzik festivali olmadýðý
kanýtlandý. Mütemadiyen
'apolitik' olarak damgalanan
gençler dört yýldýr her aðustos sonu savaþa, milliyetçiliðe, kapitalizme, cinsiyetçiliðe vb. karþý BarýþaRock'ta
buluþuyor. Yeni bir solun
ayak seslerinden sýkça
bahsedilen þu zamanda,
antikapitalist hareket yine
Mehmet Akif Ersoy Piknik
Alaný'nda buluþmaya hazýrlanýyor.
Meltem ORAL
Barýþarock festivaline ilk
olarak 2004 yýlýnda katýldým.
Sadece eðlence gözüyle baktýðým bir festivaldi. Ama biraz
araþtýrýnca gördüm ki, benim
karþý olduðum düþünceleri
savunuyordu Barýþarock. Bu
sene ilk defa Barýþarock
aktivisti olarak festivaldeki
yerimi alýcam ve savaþa,
ýrkçýlýða, nükleere, milliyetçiliðe, iþgale, Bushgillere karþý
sesimi çýkartýcam: EVÝMÝZ
DÜNYA
Cem AK
Bir insan ve bir aktivist
olarak gördüm ki, bu zamana
kadar yaþam boyunca ezilen
sýnýflar, dýþlanan toplumlar,
katledilen insanlar oldu.
Dünyamýz yaþadýðýmýz ev
gibi bakýlacaðýna, zamaný
gelince terkedilip gidilecek
bir çöplük gibi görülmeye
baþlandý. Artýk büyük bir
deðiþim þart ve sistemin
imha edilmesi gerekiyor. Bu
yüzden BarýþaRock var ve
bizler varýz. Barýþ istiyorsan
yanýnda Ol!
Orhan Esen

Foto: Þengül Çiftçi

Barýþarock

Baþka bir dünya
talep ediyoruz
Tuna Öztürk
Karþý festival 24
Aðustos'ta kapýlarýný açacak
ve üç gün sürecek. Bu seneki vurgu savaþ karþýtlýðýnýn
yanýsýra küresel ýsýnma ve
ýrkçýlýk karþýtlýðý. Küresel
ýsýnma insanlýðýn günümüzdeki en ciddi sorunu.
Hrant'ýn öldürülmesiyle de
ýrkçýlýðýn en somut halini
bir kez daha gördük. Savaþ
ise devamlýlýðýný koruyor
maalesef.
Aktivistler, sanatçýlar,
müzisyenler, sosyal kampanyalar Barýþarock'ýn 5. yýlýnda da bir araya gelerek bu
üç vurgunun yanýsýra milliyetçiliðe, ayrýmcýlýða,
homofobiye, nükleere,
özelleþtirmelere, çok uluslu
þirketle-re karþý ortak bir ses
oluþturacak.

1, 2, 3, 4, 5: Es yok
devam!

Eylemcemiz ilk senesinde
3500 kiþiyken, geçen sene
100 bini aþtý. Kapitalist sistemin markasý Coca-Cola'ya
karþýyken, artýk sistemin
kendisine karþý. 5 yýl boyunca antikapitalist hareketin
büyüyen halkasý olurken,
dünyanýn her yerinden
muhalif seslerin gelip, ortak
bir çýðlýk haline geldiði bir
eylem alaný oldu.
Barýþarock aktivistleri yýl

boyunca hareketin içinde
yer aldýlar. Savaþ, küresel
ýsýnma, özelleþtirme karþýtý
eylemlerde, Hrant'ýn
cenazesinde yürüdüler.
Barýþarock ile ayný deðerleri
savunan, ayný þeylere karþý
olan baðýmsýz milletvekili
adaylarý Baskýn Oran ve
Mehmet Ufuk Uras kampanyalarýnda aktif rol
oynadýlar.

KEG, BAK ve
DurDe'nin önemi

Dünya ve Türkiye'deki en
büyük hareket savaþ
karþýtlýðý. Bu hareket
Türkiye'de KüreselBAK
etrafýnda þekillenmiþ
durumda. Küresel ýsýnma
denince akla gelen ilk kampanya Küresel Eylem
Grubu. 28 Nisan'da ülkedeki en büyük küresel ýsýnma
karþýtý eylemi gerçekleþtiren
KEG, alanda bu sorunu da
anlatýrken insanlarý 8
Aralýk'ta Ankara'da yapýla-

cak olan küresel ýsýnma
mitingine çaðýracak. DurDe
ise Hrant'ýn öldürülmesinden sonra oluþan, kýsa
zaman içinde önemli kampanyalar inþa etmiþ, ýrkçýlýk
ve milliyetçilik karþýtlarýnýn
bir araya geldiði bir giriþim.
Savaþ, küresel ýsýnma ve
ýrkçýlýðý anlatabilme
konusunda bu üç kampanyanýn festivaldeki önemi
büyük ve bu sorunlarý
stantlarýyla, söyleþileriyle,
eylemleriyle üç gün boyunca alanda anlatacaklar.
Birlikte hükümete
"Kyoto'yu imzala" diyeceðiz, "Ýncirlik Üssü'nü
kapat" diyeceðiz.. Irkçýlýða
ve milliyetçiliðe "DUR"
diyeceðiz.

Derdimizi
anlatabilmeliyiz

Önceki senelerde festival
sonrasý yaptýðýmýz deðerlendirme toplantýlarýnda ve
katýlýmcýlarla yaptýðýmýz

sosyalist iþçi
BARIÞAROCK’da

tartýþmalarda en þikayetçi
olunan konulardan birisi
alana gelen insanlarýn o
ortamdan hiçbir þey
almadan evlerine döndükleriydi. Ben bu görüþe
katýlmýyorum. Çünkü alanda soluduðunuz hava
dýþarýdaki ortamdakinden
çok farklý. Festivale katýlacak insanlarýn yaþ ortalamasýnýn bu sene 20'nin de
altýnda olacaðýný
düþünürsek, amaç en
"keskin" mesajý vermek
deðil; politik bir eyleme ilk
kez katýlacak gençleri de
katarak savaþý, küresel ýsnmayý, ýrkçýlýðý, milliyetçiliði,
cinsiyetçiliði, homofobiyi…
teþhir etmek; onlara
antikapitalist hareketi en
uygun dille anlatmak
olmalý.

Sen de ses çýkar!

Barýþarockçýlar her ilde
kendi yerel toplantýlarýný
yapýyorlar, insanlara
antikapitalist hareketi,
Barýþarock anlatýyorlar. Bizi
büyüten, yüzümüzü
döndüðümüz hareketin
talepleri bizim için en
büyük, en belirleyici etken.
Ortamda çürüyen bir þeyler
var.
Bunlara karþý ses çýkartmak için 24-25-26
Aðustos'ta Barýþarock'ta
buluþalým.

"Melih Gökçek karþýtlarý suyu kasýtlý olarak
harcýyorlar"
"Her gün banyo yapmayýn, sadece saçýnýzý
yýkayýn"
"Bütün Müslümanlardan rica ediyorum,
Ankara için dua edin"
"Ankaralýlar ailelerinin
yanýna gitsinler, tatile
çýksýnlar"
Bu veciz sözler,
Ankara'yý susuz býrakan
belediye baþkanýna,
Melih Gökçek'e ait.
Gökçek, yalnýzca daha
önce su sorununu çözecek projeleri "su
önceliðimiz deðil" diyerek reddettiði için deðil,
ayný zamanda küresel
ýsýnmanýn yerel baþ
aktörlerinden biri olduðu
için de sorumlu.
Yukarýdaki veciz sözler
ise yalnýzca Gökçek'e
mal edilemez. Bu bir
anlayýþ. Bir tür "halýnýn
altýna süpür pislikleri
gözükmesin" türü göz
boyamaya yönelik sözler.
Basýnda çalýþan bir
arkadaþým anlatmýþtý.
Ankara'da yoðun hava
kirliliðinin olduðu yýllar;
öyle ki sokakta nefes
almak neredeyse imkansýz. Bir belediye meclisi
üyesi bomba gibi bir
proje üretiyor:
"Ankara'nýn iki ucuna
dev vantilatörler inþa
edelim, hava sirkülasyonu olsun"!
Olsun olmaya da,
halýnýn altýna
süpürdüðün pislikler çýkmaz mý gün ýþýðýna bir
gün? O pislikler bir yerlerde durdukça, sorun
büyümez mi?
Gökçek'in de ayný
hesap. Ýþte bu yeni liberal hesaplarla Ankara'nýn
su sorununun baþ
müsebbibi olduðu halde;
halka gündelik çözümler
sunuyor. Fakat bu kez bu
saçmalýklarý yutmadý
halk, ses çýkarmaya
baþladý. Gökçek yine
vecize saçtý: "örgütler
halký isyana teþvik ediyor".
Bir noktada haklý
Gökçek. Halk isyana
teþvik ediliyor. Su kesintilerine giden süreçle
Gökçek halký isyana
davet ediyor. Ve merak
etmesin Gökçek, halk bu
davete icabet edecek.

