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DEÐÝÞECEK
ÇOK ÞEY VAR
1 Eylül’de
barýþ için
elele!

1 Ekim’de
Hrant için
sokaða!

Küresel BAK, 1 Eylül Dünya
Barýþ Günü’nde Irak iþgalini
protesto etmek ve Adana Ýncirliklik’teki Amerikan Üssü’nün
kapatýlmasý için sokaða çýkýyor.
Ýstanbul’da 1 Eylül günü saat
18.00’de Galatasaray’dan
Tünel’e insan zinciri oluþturulacak.
Dünyadaki en önemli ABD
üslerinden biri olan Ýncirlik’te
90 nükleer baþlýklý bomba var.
Irak halký kardeþimizdir.
Ýncirlik kapansýn çocuk parký
yapýlsýn!

Dostumuz Hrant’ý bu yýlýn
baþýnda aramýzdan aldýlar.
Cinayetin üzeri örtüldü.
Dink ailesi ve avukatlarý
adalet talep ettikleri mahkeme
salonunda ýrkçý hakaretlere
maruz kaldý. Kimse ýrkçýlarý
yargýlamadý.
Katiller 1 Ekim’de tekrar
mahkemeye çýkacak. Adalet
istemezsek, cinayet karanlýkta
kalacak.
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
Durde Giriþimi 1 Ekim’de
eyleme çaðýrýyor.

Baskýn Oran
kampanyasý ve
emekçilerin talepleri
Roni Margulies
Biz afaki bir "sosyalizm"
anlayýþýna sarýlýp birbirimizle
uðraþmasaydýk, emekçilerin
gerçek talepleri etrafýnda (yani
Baskýn ve Ufuk kampanyalarý
gibi) örgütlenebilseydik,
emekçilere bir alternatif sunabilecek, moral, cesaret ve güç
bulmalarýný saðlayabilecektir.
Sayfa: 3

Farklý bir dünya
nasýl olurdu

Sayfa: 4-5

8 Aralýk’ta Ankara’da
Nükleer santral yasasýný durdurmak ve
Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nü imzalatmak için
KÜRESEL EYLEM GRUBU - KEG

Troçki:
Özgürlüðün
susturulamayan
sesi

Sayfa: 6
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KESK Toplu
sözleþme hakký
için eylemde
Hükümetle toplu sözleþme görüþmelerinden
çekilen KESK eylemlere
baþladý. 21 Aðustos'ta
Ankara'da bir basýn açýklamasý yapan KESK, çekilme gerekçelerini açýkladý ve eylem programýný ilan etti. KESK, toplu
sözleþme ve sendika
hakký olmadan gerçekleþen görüþmelerde kamu emekçilerinin herhangi bir yaptýrým gücüne sahip olmadýklarýný
söylüyor. Hükümetin
2002'den bu yana kamu
emekçileri maaþlarýnýn
enflasyon dolayýsýyla
uðradýðý reel kayýplarýn
giderilmediðini bu duruma örnek gösteriyor.
T. Kamu-Sen, hükümetle görüþmeleri
sürdürürken KESK, 27 29 Aðustos tarihlerinde
Ankara'ya yürüyecek.
Ayrýca 'Toplu sözleþme
için Ankara'ya yürüyoruz' baþlýklý bir örgütlenme kampanyasý baþlatan KESK'in yayýmladýðý baþlangýç bildirisi
daðýtýlýyor.
24 Aðustos günü 17
ilde gerçekleþecek basýn
açýklamalarýyla Ankara
yüryüþüne çaðrý yapýlacak. KESK yöneticilerinin katýlýmýyla, 27
Aðustos'ta Ýstanbul'dan
yürüyüþ baþlýyor. Yol
boyunca geçilen illerdeki
KESKlilerin katýlýmýyla 6
basýn açýklamasý gerçekleþecek. 29 Aðustos günü
Ankara'ya varýlacak ve
YKM önünde basýn açýklamasý yapýlacak.

Darbecilerin son yenilgisi

Gül cumhurbaþkaný oluyor
Sosyalist Ýþçi baskýya yollandýðýnda TBMM
Cumhurbaþkanlkýðý seçiminin ilk turunu yeni
tamamlamýþtý.Bu ilk tur
sonçlarýna göre meclis oturumuna Anayasa
Mahkemesi’nin seçimler
öncesinde zorunlu tuttuðu
367 sayýsýna ulaþýldý.
Abdullah Gül bu ilk
turda 341 oy aldý. Yani
bütün AKP ve BBP’li
Muhsin Yazýcýoðlu Gül’e
oy verdi.
Artýk Abdullah Gül’ün
cumhurbaþkaný seçilmesi
garanti. 2. ve 3. turlarda da
büyük olasýlýkla ayný sonuç
alýnacak ve 341 oy 3. turda
Abdullah Gül’ün seçilmesine yetecek.
Adaylýðýný ilan ettikten
sonra siyasi partileri ve
çeþitli örgütleri gezen Gül,
bu gezilerinde egemen
sýnýfa kendisinin kriz çýkarmayacaðý yönünde garantiler vermeye çalýþtý.
Gül bu mesajlarýnda
baþarýlý oldu ve TOBB,
TÜSÝAD ve çeþitli büyük
sermayedarlar oldukça
açýk bir biçimde Gül’e
destek verdi.
Basýnda da artýk bir farklýlýk var. Basýnýn dün Gül’e
saldýran yazarlarý, demokrasi adýna artýk Gül’den
yanalar.
Cumhurbaþkanlýðý seçim-

lerinin bu aþamasýnda
açýkça teþhir olan güç CHP
oldu.
Gül’le görüþmeyi dahi
reddeten CHP önderliði
seçimin ilk turunda salona
girmedi. Çeþitli CHP yetkilileri ise ileride de
Abdullah Gül ile iliþkilerini
minimum düzeyde tutacaklarýný ifade ettiler.
CHP ile birlikte cumhurbaþkanlýðýný halâ terk etmeyen Sezer’de var. Kendisine oy veren partilerin

geçen dönemde gücü kabaca yüzde 14’dü. Bu seçimlerde ise Sezer’e oy veren
ve seçilmesini saðlayan
partilerden ANAP ve DSP
seçimlere dahi katýlamazken MHP de ancak yüzde
14 oranýnda oy alabildi.
Ancak Sezer hala kendisinin çokça ifade ettiði
gibi tarafsýz davranmýyor.
AKP’nin yeni hükümetini
onaylamadý. “Gidin yeni
cumhurbaþkanýna onaylatýn” dedi.

Hükümeti onaylamayan
Sezer ertesi gün YÖK yöneticilerini hýzla onayladý.
Tam bir çifte standart hali.
CHP’nin yanýnda saf
tutan üçüncü güç generaller.
Emeklileri ayrý, þu anda
görevde olanlarý ayrý bir
biçimde Gül’ün veya eþi
türbanlý bir baþkasýnýn
seçilmemesi için seferber
olmuþ durumda.
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ilk turundan kýsa
süre önce katýldýðý bir
resepsiyonda konuþan
genelkurmay baþkaný
olmadýk gaflar yaptý.
Daha önce bomba
koyarken yakalanan astsubaylar için “tanýrým, iyi
çocuktur” diyen Genelkurmay Baþkaný Yaþar
Büyükanýt bu kez “ne yani
amuda mý kalkalým”,
“dükkaný mý kapatalým”
gibi þeyler söylerken
açýkçasý ne söylediðini
bilmeyen bir haldeydi.
Söylediklerine aldýrýlmadýðýný, sadece konuþtuðu için eleþtirildiðini
söyleyen Yaþar Büyükanýt
bu sözleri ile eleþtirildiðini
çok netçe açýkladý.
Büyükanýt herhalde
Türkiye’nin en ne dediðini
bilmez genelkurmay baþkaný olarak tarihe geçecektir.

Ankara

Su sorununa öfke sürüyor
Yusuf Halaçoðlu’nun
zýrvalarý

Bu adam gitmeli

Türk Tarih Kurumu
Baþkaný Yusuf Halaçoðlu
katýldýðý bir toplantýda
Kürtlerin Türkmen
olduðunu söyledi. Bu
ýrkçý baþkan Alevi
Kürtleri ise Ermeni
olarak tanýmladý.
Yusuf Halaçoðlu daha
sonra yaptýðý açýklamada
ise bütün bölücüleri
Ermeni olarak tanýmladý.
Yani bu adama göre
Ermeni olmak bölücü
olmaktýr.
Halaçoðlu’na karþý
büyük tepki oluþmaya
baþladý. Ancak adam
sadece kendi tepkisini
özgürce ifade etmedi,
resmi düþünceyi aktardý.
Halaçoðlu’nun bu açýklamasýndan bir süre
önce, 27 Nisan geceyarýsý
yayýnladýðý muhtýra da
Genelkurmay Baþkanlýðý
“ne mutlu Türküm”
demeyen herkesi düþman ilan ediyordu.

Küresel ýsýnmanýn etkilerinin üstüne
belediyenin rant yanlýsý
politakalarý eklenince
önce sular kesildi, ardýndan þebeke borularý patladý. Halk sokaklara
dökülünce belediye geri
adým atarak "yeterli su
olduðunu, halký paniðe
sürükleyerek tasarrufu
teþvik etmeyi amaçladýklarýný" açýkladý ve kesintiler durduruldu.
Öte yandan Ankara'nýn
içme suyu ranta kurban
gitmeye devam ediyor.
Sorunun çözümü için
önerilen hem zehirli hem
de pahalý Kýzýlýrmak suyu
Ankara'yý tehdit ediyor.
Yýllardýr musluklarýndan
içme suyu akan
Ankaralýlar için, içme
suyu ve kullaným suyu
ayrýmýna gitmek ve yoksullar için zehirli suyu
içmek zorunda kalmak
anlamýna gelen bu proje;
kesintiler durdurulduðu
halde mücadelenin
sürmesi gerektiðini gösteriyor.
Küresel Eylem Grubu,
su sorunu üzerine baþlat-

týðý "bu adamý durdurun"
kampanyasýna ise devam
ediyor. Ankaram
Platformu ile beraber
yerellerde su sorununa
iliþkin basýn açýklamalarýna baþlayan KEG, ilk
olarak Batýkent'te bir
basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Basýn açýklamasýndan önce yaklaþýk
bir saat kadar su bidonlarý eþliðinde sloganlar
atýlarak, su sorunu üzerine KEG bildirileri daðýtýldý. Basýn açýklamasý
sýrasýnda Batýkentlilerin
tepkileri oldukça iyiydi
ve katýlým gittikçe arttý.
KEG, su sorununun
küresel ýsýnma ve liberal
politikalar göz önüne
alýnmadan çözülemeyeceðini savunuyor. Bu
konularda adým atmak
için ise, kitlesel ama
gerçekten kitlesel bir
mücadeleye ihtiyacýmýz
var. Bunun için de kapsayýcý olmaktan uzak,
küçük grup çýkarlarýný
savunan her oluþumdan
uzaklaþmak ve birleþtirici
bir kampanya yürütmek
gerekiyor. Bu nedenle

Çalýþma hakký
istiyordu, sokakta
öldürüldü

Travesti cinayetleri bir
can daha aldý. Bursa'da
arkadaþýný korumak
isteyen Ece öldürüldü.
Arkaþý Didem'de yaralandý.
Ece ve Didem, saldýrýya
uðramadan 3 gün önce
Gökkuþaðý LGBTT
Derneði'nin Ýþ kurumu
önündeki eylemine
katýlarak çalýþma hakký
talep etmiþti.
Travestilerin iþ bulma
þanslarý yok. Sistem seks
iþçiliðinden baþka bir yol
býrakmýyor. Sokaklarda
çalýþan travestilerin
tümü tehlikede. Polis
onlarý korumuyor,
aksine baský uyguluyor.

Kamu ihalelerinde talan:

Yüzde 38'i
usulsüz!

2007 yýlýnýn ilk altý
ayýnda gerçekleþen 2 bin
131 kamu ihalesini
inceleyen Kamu Ýhale
Kurulu, 819 ihaleyi
düzenlemelere aykýrý
bulurken, 488 ihaleyi de
iptal etti. Ýhalelerinin
yüzde 38.4'ünde ihaleyi
üstlenen þirketler lehine
maddeler bulunurken,
toplum çýkarý hiçe
sayýldý. Ýptal edilen
ihalelerin çoðu hizmet
sektöründe gerçekleþti.
En baþta saðlýk ve temizlik geliyor.
Özelleþtirilen kamu
hizmetlerinin daha
kaliteli olacaðýný iddia
edilse de kalite düþüyor.
Her þeyi piyasa
ekonomisi belirleyecek
dense de ihale maddelerine müdahale eden
þirketler hepimizin hayatýný kabusa çeviriyor.

MGK bildirisinde,
DTP hedef
gösterildi

Aðustos ayý Milli
Güvenlik Kurulu
bildirisinde "Bölücü
terör örgütü ve yandaþlarýna karþý
yürütülen mücadelenin
etkinlikle sürdürülmesi
yönündeki kararlýlýk
yinelendi" ifadeleri yer
aldý. Ýlk kez mecliste
grup kurma hakký elde
eden ve Kürt sorununun
barýþçýl çözümü için
elinden geleni
yapacaðýný ilan eden
DTP hem ordunun hem
de milliyetçilerin
hedefinde. DTP'nin
'yanlýþ' yapmasýný ve
meclisten dýþarý atýlmasýný bekleyen milliyetçilere destek veren
generaller askeri
çözümü dayatamaya
devam ediyor.

KEG, Barýþarock'ta ve
Barýþarock'tan sonra
Ankara'da büyük su
forumlarý örgütlemeyi
hedefliyor.
Su sorununu çözmek

için öncelikli hedeflerden
biri olan küresel ýsýnmayý
durdurmak için de, bu
kampanyayý 8AA kampanyasý ile birleþtirmek
gerekli.

DSÝP’in
internet sitesi

dsip.org.tr
ziyaret ediniz
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Seçimlerden sonra

Çeþitli mücadeleleri
birleþtirmek
Seçimler bitti. Artýk mecliste bir sosyalist
milletvekilimiz var. Þimdi önümüzdeki görev
sürmekte olan çeþitli kampanyalarýmýzý birleþtirmek ve Ufuk Uras’ýn bu kampanyalarýn
meclisteki sözcüsü olmasýný saðlamaktýr.
Yoðun bir programýmýz var. Barýþarock’ýn
hemen arkasýndan Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, BAK’ýn çeþitli þehirlerdeki 1
Eylül gösterileri var. 1 Eylül gösterileri Ýncirlik Kapatýlsýn kampanyasýnýn bir parçasý
olarak gerçekleþecek.
1 Eylül’ün ardýndan Küresel Eylem Grubu,
KEG’in 8 Aralýk Ankara (8AA) gösterisi var.
8AA çok önemli. Öncelikle 28 Nisan iklim
gösterisinden çok daha büyük olacak.
Böylelikle hükümet üzerinde büyük bir baský
kurulacak.
8 Aralýk Ankara gösterisinin iki amacý var:
Nükleer santral yasasýnýn iptali ve
Türkiye’nin küresel iklim deðiþiminde kendi
rolünü ve payýný kabul ederek Kyoto
Protokolü’nü imzalamasý.
KEG bu talepleri hükümetten istiyor. 8AA
taleplerimizin kabul edilmesinde önemli bir
adým olacak. Kabul edildikleri takdirde
önemli bir kazaným elde etmiþ olacaðýz.
8AA merkezi bir yapý tarafýndan örgütlenmiyor. KEG bir kolaylaþtýrýcý. Herkes, her
isteyen 8AA’ya kendi çevresinde, kendi
olanaklarý ve üreteceði araçlar ile ya da
Küresel Eylem Grubu’ndan isteyeceði
materyallerle hazýrlanabilir.
KEG bilinen hiyerarþik örgütler gibi iþlemiyor. Ýsteyen herkes KEG’in parçasý olabilir.
KEG kampanyalarýnýn biçimlenmesine katýlabilir. Kendi malzemesini, kendi araçlarýný
oluþturabilir. Kendi tartýþma ya da propaganda toplantýlarýný düzenleyebilir. KEG herkese
yardýmcý olacaktýr.
Küresel Eylem Grubu sadece iklim deðiþimi
ve nükleer enerji konularýnda deðil, saðlýkta
yýkým yasasýna karþý, medikolar için, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý, Ankara’da su
sorunu için de kampanya yapýyor. Bu kampanyalara yenileri de eklenebilir.

Meclis

Bir milletvekili neyi
deðiþtirebilir ki?
Seçim kampanyasýnda baðýmsýz adaylar söz
konusu olduðunda br-iki milletvekilinin çok
anlamlý olmayacaðý iddia edildi.
Seçimler bitti. Þimdi parlamentoda 20 kiþilik
bir DTP grubu ve yeniden ÖDP’ye katýlan
Ufuk Uras var.
DTP grubu ve Ufuk Uras þimdiden bir olgu
olarak öne çýkmaya baþladýlar bile.
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ilk gösterge.
DTP cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ilk
turuna katýlacaðýný söyleyince MHP’de katýlmak zorunda kaldý. Böylece
Cumhurbaþkanlýðý seçimi mümkün hale
geldi.
DTP þimdi Abdullah Gül’ü Kürt konusunda
olumlu açýklamalar yapmaya zorluyor.

BAK toplantýsý
5 Eylül, Çarþamba
19.00

Vietnam, Irak, Rock
Barýþ Manço Kültür Merkezi
Caferaða Spor Salonu yaný

Baskýn Oran kampanyasý ve

Emekçilerin talepleri
Roni Margulies
"... kapitalizme karþý duran
bir halk oluþturma çabasý
olmadan, emek mücadelesini
listenin en baþýna yazmadan
sol bir kampanya mümkün
olamaz. Bu nedenle ben
Baskýn Oran kampanyasýnýn
tamamen zayýf olduðu
kanýsýndayým. Ve kendisi
sola bu kuvvetle katýlamaz.
Çünkü eþcinsellerin haklarý
ile emeðin haklarý meselesinin ayný düzleme yerleþtirildiði bir yerde, sol bir
politikadan söz etmek
imkansýzlaþýr".
Ertuðrul Kürkçü'nün
BirGün gazetesi ile yaptýðý
söyleþiden aldýðým bu sözler,
mevcut sol partilerin ve çoðu
üyelerinin Baskýn Oran kampanyasýyla ilgili hakkýndaki
görüþlerinin özlü bir ifadesi.
Kürkçü, Kürkçü olduðu için,
"Sorosçuluk" gibi aslen milliyetçilikten kaynaklanan
edepsizliklere tenezzül
etmeden, ciddi bir siyasi
eleþtiri ifade etmiþ, tartýþmayý
mümkün kýlmýþ.
Hem yukarýdaki alýntýda
hem söyleþisinin tümünde,
Kürkçü'nün temel bir
eleþtirisi var. Bu eleþtiri kampanya süreci boyunca solun
pek çok unsuru tarafýndan
sýk sýk öne sürüldü. Özetle,
þöyle: Oran kampanyasý
emeðin taleplerini dile
getirmedi, emekçilerden
kopuk ve uzaktý. Buna baðlý
olarak, eþcinsellerin,
Ermenilerin, diðer azýnlýklarýn taleplerini öne çýkaran
bir kampanya sol veya
sosyalist bir kampanya
deðildir.
Bu iddialarda iki sorun var.

Hangi emekçi
talepleri?

Birincisi þu soruyla ilgili:

Emekçilerin talepleri nelerdir
ve bunlarýn ne olduðuna kim
karar verir? Türk solunun bu
soruya cevabý (kýsmen
kemalizmden, kýsmen stalinizmden kaynaklanan bir
cevap), "Biz veririz". Bu
doðrultuda, Baskýn Oran ile
ayný bölgede aday olan ve
biri 146, diðeri 147 oy alan iki
sosyalistin emekçilerin taleplerini savunduðunu varsayarsak, iki sonuç çýkarabiliriz: ya bu iki aday emekçilerin taleplerini yanlýþ biliyormuþ ya da emekçiler (293
emekçi hariç) kendi talepleriyle ilgilenmiyormuþ!
Soruya verilecek doðru
cevap ise, emekçilerin taleplerinin bizzat emekçiler
tarafýndan kendi
mücadeleleri içinde belirlendiði. Doðru dürüst bir
sosyalist, sýnýf mücadelesinin
içinde olduðu (içinde olamýyorsa dýþardan izlediði) için,
bu mücadelenin taleplerini
anlamaya, en iyi þekilde ifade
etmeye ve öne çýkarmaya
çalýþýr.
Kürkçü, "Toplumsal
muhalefet seçim öncesinde
adeta bir dibe vurma süreci
yaþadý. Siz bu ataleti neye
baðlýyorsunuz?" sorusuna þu
cevabý veriyor:
"Asýl sebepler olarak
Türkiye'de 1960'tan baþlayarak iþçi örgütlerinin
daðýtýlmasýný gösterebiliriz.
Bir baþka önemli nokta ise,
Türkiye'de Özal'la baþlayan
yeni ekonomik politikalar...
Bugün baktýðýnýz zaman
sendikalara resmen üye olan
iþçi sayýsý bir milyonun altýnda ama Türkiye'de toplam 20
milyon sanayi iþçisi var".
Kürkçü dememiþ, ben
ekleyeyim. Bir tahmine göre,
son 20 yýlda sendikalý iþçi
sayýsý yarýya düþtü. Son beþ
yýlda yaþanan çok az sayýda

grevin hepsi yenilgiyle
sonuçlandý. Ýþyeri
mücadelelerinin daha düþük
bir düzeyde olduðu bir
durum düþünmek zor. Yani
iþçi sýnýfýnýn örgütlenmesi
geri düzeyde, morali bozuk,
kendine güveni sýfýra yakýn.
Ýþyerindeki temel sorunlar
(ücret, çalýþma koþullarý) için
bile mücadele etmekten
çekiniyor, iþsizlikte korkuyor,
ideolojik olarak büyük
ölçüde muhafazakârlýða
(AKP'ye) savrulmuþ.
Bu durumda, sosyalistlerin
iþi, ayaðý yere basmayan,
emekçiler arasýnda yanký bulmayan, afaki bir "sosyalizm"
ve "emekçi talepleri" propagandasý yapmak mýdýr?
Yoksa iþçi sýnýfýnýn "ideal"
durumunu deðil, gerçek
durumunu anlamaya çalýþýp
buna uygun bir propaganda
yapmak, moral bozukluðunu
ve çaresizlik havasýný
aþmasýný saðlayabilecek yöntemler bulmaya çalýþmak
mýdýr?
Toplumu deðiþtirebilecek
tek gücün proleterya
olduðunu, iþçi sýnýfýnýn kendi
kitlesel eylemi olmadan
hiçbir kalýcý deðiþim olamayacaðýný biz de biliyoruz. Orta
yaþlý emekli profesörlerin
devrim yapamayacaðýný biz
de kestirebiliyoruz. Ama
genel talepler etrafýnda bir
araya gelen ve baþarýlar elde
eden kitlesel bir gücün iþçi
sýnýfýnýn haldeki durumunu
deðiþtirebileceðine, iþyerlerindeki mücadeleleri
tetikleyebileceðine,
emekçilere moral ve özgüven
kazandýrabileceðine inanýyoruz.
Haydi, Kürkçü bu dediklerime katýlmýyor olsun. Peki,
hepsi birlikte %1 oy bile alamayan mevcut partilerin
veya 146 oy alan sosyalist

adaylarýn iþçi sýnýfýna herhangi bir katkýsý olduðunu
düþünüyor olabilir mi?

Gelelim eþcinsellere!

Kürkçü'nün ve diðerlerinin
ikinci sorunu da þu: Baskýn
Oran kampanyasýnýn öne
sürdüðü taleplerin emekçilerle iliþkisiz olduðunu niye
düþündüklerini anlamak zor.
Oran'ýn ifadesiyle dünyanýn
en büyük Kürt kenti olan
Ýstanbul'da ve bu Kürtlerin
hemen hemen hepsi emekçi
iken, milliyetçiliðe karþý kampanya yapmak, mahalle
aralarýnda "Bütün halklar
kardeþtir" ve "Hepimiz
Ermeniyiz" diye baðýrarak
defalarca yürüyüþ yapmak
hangi anlamda emekçilerden
uzaktýr, hangi anlamda "sol
bir kampanya olamaz"?
Ýstanbul 2. bölge emekçileri
Kürt deðil mi, Ermeni deðil
mi, savaþtan, milliyetçilikten,
ýrkçýlýktan bezmiþ ve musdarip olmuþ deðil mi?
Aralarýnda eþcinsel yok mu?
Kadýn yok mu?
Darbe olursa iþçi sýnýfý on
kat daha moralsiz ve örgütlerinin beli daha da kýrýk hale
gelmeyecek mi? O zaman,
darbeye ve askere karþý bir
kampanya yapmak niye iþçileri ilgilendirmiyor? Uzaylý
mý bu iþçiler? Memlekette
olup bitenlerden habersiz
mi?
Bence deðiller.
Olmadýklarýný da, maalesef,
AKP'ye oy vererek gösterdiler. Biz afaki bir "sosyalizm"
anlayýþýna sarýlýp birbirimizle
uðraþmasaydýk, emekçilerin
gerçek talepleri etrafýnda
(yani Baskýn ve Ufuk kampanyalarý gibi) örgütlenebilseydik, emekçilere bir
alternatif sunabilecek, moral,
cesaret ve güç bulmalarýný
saðlayabilecektir.
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Peki ya bunlar
ne olacak?
Baþka bir dünya eski toplumun kurumlarýna
dayanamaz. Eski toplumun kurumlarý ezilenlerin
özgürleþmesinin aracý olamaz. Bize baþtan aþaðý bir
deðiþim gerek.

Ordu

Baþka bir dünyada orduya
ihtiyacýmýz yok. Ordularýn
varlýk gerekçesi, ‘vataný
savunma’ olarak sunulur.
Oysa yüzbinlerce asker
bazen baþka askerlerle
savaþmak zorunda kalsa
da esas olarak ‘iç düþman’a
yani ezilenlere karþý
örgütlenir. Ordular her zaman
kapitalist azýnlýðýn çýkarlarýný kollar, sömürü ve ezme iliþkilerinin devamýný saðlar.
Baþka bir dünyada ezenler olmayacaðýna göre
askerlere de ihtiyaç yok.

Polis

Polis neden var, ‘Suçla
mücadele’ için mi?
Kapitalizmde suçlarýn
büyük çoðunluðunu özel
mülkiyete yönelik giriþimler oluþturur. Suçun kaynaðý özel mülkiyet, birilerinin fakir birilerininse
zengin olmasý. Polis, zenginleri koruyup, fakirlere baský
uygulayarak sistemin iþleyiþini
sürdürür.
Baþka bir dünyada özel mülkiyet olmayacaðý için
onu koruyan polislere de gerek yok.

Aile

Egemen fikirler, aile ile yeni
kuþaklara aktarýlýr.
Kapitalizmin yücelttiði aile
ise sevgiden çok erkeðin
kadýný, ikisinin birden
çocuðu ezmesi üzerine
kuruludur. Kadýn ve
erkek, iþ gücünün yaratýlmasý ve daha küçükken
hizaya sokulmasý için aile
denen cehenneme sýkýþtýrýlýr.
Baþka bir dünya kadýnlarýn ezilmiþliðine son verilmesiyle yaratýlacak. Aile deðil, özgür bireylerin,
ekonomik çýkar iliþkilerinden sýyrýlmýþ gönüllü birliktelikleri varolacak.

Ulaþým

Her yýl milyonlarca otomobil ve motorlu taþýt üretiliyor. Otomotiv þirketlerinin
kasasý dolsun diye. Petrol
için savaþlar yapýlýyor,
iklim deðiþtiriliyor. Petrol
þirketleri karlarýna kâr katsýn diye.
Baþka bir dünyada bireysel
ulaþým yerini toplu taþýmaya
býrakacak. Atmosfere daha az sera gazý yollanýrken,
hava kirliliðinden, kazalardan, gürültü ve stresten
kurtulunacak.

Þehirler

Kapitalizm çalýþmalarý için
milyonlarca insaný topraklarýndan kopardý, þehirlere
doldurdu. Þehirlere
yaþayanlar deðil, kapitalist
ekonomik iliþkiler hakim
oldu. Saðlýksýz, doðasýz,
kutu kutu evlere sýkýþtýrýldýk.
Baþka bir dünyayý sermayenin
merkezileþmesi deðil, insan ihtiyaçlarý yön verdiði
için kapitalist metropollere de ihtiyaç olmayacak.

baþka bir dünyaya açýlan kapý:

www.dsip.org.tr

Farklý bi
nasýl olu
Üretim araçlarýna sahip olan sýnýf, fikirleri
de belirler, her bir insan 24 saate sistem yanlýsý fikirlerin bombardýmaný altýnda kalýr.
Bilinçli bir çoðunluðun parçasý olup, kendi
eylemleriyle dünyayý deðiþtirene dek.
Dünya köklü bir
deðiþime gebe. Küresel
kapitalizm büyük çoðunluk için yeryüzünü cehenneme çevirdi. Bir çok insan
farklý gerekçelerle sisteme
itiraz ediyor. Yeni-liberalizmin egemenliðindeki bu
dünyanýn deðiþmesinin
gerekliliðini herkes içinde
hissediyor.
Yeni bir dünyada iþlerin
nasýl yürüyeceðini bugünden bilemeyiz. Buna yeni
dünyayý kuranlar karar
verecek. Farklý bir toplumsal düzen yaratmayý
baþaranlar, kapitalizmin
sýnýrlý dünyasýnýn dýþýnda,
kendi yollarýný çizecek.

Bugünün insanlarý
yeniyi nasýl kurar?

Cahil, geri fikirlere, dinsel
ön yargýlara sahip olan
'halk'ýn yeni bir toplumu
kuramayacaðý iddiasý sýk
sýk ileri sürülür. 'Önce
eðitim þart' sözleriyle
devam eden iddia, emekçi
sýnýflarýn geliþimini tek tek
bireylerin eðitimine ve
aydýnlanmasýna baðlar.
Ancak ne milyarlarca
insaný tek tek eðitmek
mümkündür, ne de geri
fikirlerden bu yöntemle
kurtulmak.
Üretim araçlarýna sahip
olan sýnýf fikirleri de belirler, her bir insan 24 saat
sistem yanlýsý fikirlerin
bombardýmaný altýnda
kalýr. Bilinçli bir çoðunluðun parçasý olup, kendi
eylemleriyle dünyayý
deðiþtirene dek.
Dünyayý deðiþtirenler
kendilerini de deðiþtirirler.
Kitlelerin eðitimi bireysel
aydýnlanmadan çok kendi
eylemleriyle olur. Binlerce
kitabýn ve konuþmanýn
deðiþtiremeyeceðini
mücadele deðiþtirir.
Mücadeleye katýlan,
yaþadýðý sorunlarýn sadece
kendisine ait olmadýðýný,
bu toplumun baþtan aþaðý

ezilenlere karþý kurulduðunu kavrayabilir.
Kendi hayatýna yön vermek için eyleme giriþen
kitleler, kendilerinden saklananlarý öðrendikçe,
fikirsel engellerden de kurtulur.

Sistem içinde özgür
olmak mümkün mü?

Kapitalist toplumda
yaþayan herkes bu sistemin
deðerleriyle yetiþmiþtir.
Hayata ve diðer insanlara
bakýþýna hakim deðerler
sistemi yön verir. Ýnsan
düþüncesi kapitalizmin
çýkarlarýyla sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu toplumun
sýnýrlarý içerisinde baþka
bir dünyayý kuramayýz.
Birileri eziliyorken diðerleri özgür olamaz. Toptan
bir kurtuluþa ihtiyacýmýz
var.
Her türden ezme ve
ezilme iliþkisini mahkum
eden, kapitalizmin yarattýðý güncel sorunlara yanýt
veren kolektif mücadele
baþka bir dünya için izlenmesi gereken tek yol.

Ýnsan doðasý
sosyalizme engel mi?

'Ýnsanýn özünde rekabetçilik vardýr.' Bu kolektif
mücadeleleri geçersiz ilan
eden popüler bir iddia.
Ýnsan, ancak baþka insanlarla birlikte varolabilir.
Ýnsan kültürü rekabetten
deðil, karþýlýklý yardýmlaþmadan, birlikte yürütülen
çabalardan doðmuþtur.
Ýnsan bir toplumsal varlýktýr, onu bugün rekabetçi,
bencil, bazen de zalim
kýlan kapitalist üretim
iliþkileridir.
Ýnsan doðasý sabit deðil,
deðiþkendir. Günümüzde
yaþayan insanlarýn 'bencil'
doðasýndan bahsedilebilse
bile para ve meta iliþkilerinin belirlemediði bir
toplumda insanýn doðasý
baþka olacaktýr.

Doðrudan demokrasi
Dünyada 6,5 milyar
insan yaþýyor, ancak
karar veren birkaç on
milyon kiþilik kapitalist
azýnlýk.
Yöneten - yönetilen
ayrýmý bu sistemin
temeli. Bu ayrým yok
edilmeden, hiçe sayýlan
milyarlarýn kendi geleceklerini belirlemesi
saðlanamaz.
Modern toplumlar 5
dakikalýk demokrasilere
dayanýyor.
Aday olacak kadar
ekonomik güç sahibi
birisi aday oluyor, beþ
dakikalýðýna hangisi
olacaðýna karar versen
de seçtiðin kiþi 4 yýl
orada kalýyor.
Onu denetleme þansýn
yok, ne de geri çaðýrýp

baþka bir temsilci yollama imkaný.
Baþka bir dünyaya
doðrudan demokrasi
yön verecek.
Egemenlik, kendi temsilcilerini seçip, kendini
yöneten herkese
daðýtýlacak. emsilcilerin
diðer insanlardan
ekonomik ve sosyal bir
ayrýcalýðý olmayacak,
seçenler tarafýndan her
zaman geri çaðýrýlabilecekler. Yönetenyönetilen ayrýmý böylece
son bulacak.
Her þeyi yaratan milyonlar kendileri de
yönetmesini bilir. Her
türlü iktidar iliþkisini
yok etmenin tek yolu
herkesin ‘iktidar’
olmasýdýr.

ir dünya
urdu?
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SOSYALÝSTLER
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.

Eðitim ve sanat

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gerek-

Daha çocuk yaþta sisteme itaat etmemimizi
öðreten ve sistemin geri
fikirlerini yeni kuþaklara
enjekte eden eðitim baþtan aþaðý deðiþmeli.
Baþka bir dünyada
eðitim, gençleri ezen,
disiplin, okul, sýnav
deðil; dünyayý kavramak için hayat boyu
süren bir eðlenceli bir
deneyim olacak.
Ýnsanlarýn özgür

olmadýðý bir toplumda
yaratýcýlýkta
bastýrýlmýþtýr.
Toplumsal iþ bölümü,
piyasa iliþkileri, þirketler
insanlýðýn yaratýcýlýðýný
sergilediði biricik alan
olan sanata da hakim.
Piyasa iliþkilerinin
belirlemediði bir
toplumda sanat, önünde
hiç bir engel bulmayacak, sýnýrlarý yýkarak
geliþecektir.

lidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele 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.

Yabancýlaþmanýn son bulmasý

Ulus-d
devletlerden kurtulmak
Kapitalizm, yüzlerce
koluyla dünyayý saran
dev bir ahtapot gibi.
Sermayenin küresel egemenliðinde rekabete
dayalý olarak örgütlenen
bu sistem insanlýðý sýnýrlarla bölüyor.
Farklý bir dünya da 400
yýldýr kapitalistlerin ikti darýný saðlayan ulusdevletler olmayacak.
Bugün dünyanýn farklý
köþelerinde yaþasalar da
insanlarýn gündeminde
ayný küresel sorunlar
var.
Küresel ýsýnma bir
ülkenin ya da bir kýtanýn
kendi baþýna davranýþýyla durdurulamaz.
Ekonomik rekabet,
sýnýrlarý zorunlu
kýlarken askeri rekabeti

de kýþkýrtýr. Bu yüzden
küresel kapitalizm savaþ
demek.
Günümüz kapitalizmi
silah endüstrisine
dayanýyor, diþinden týr naðýna militarist. Savaþ
da militarizm de yine
ulus devlete ihtiyaç
duyar.
Farklý bir dünyada hiç
kimse etnik ya da
kültürel kimliðinden
dolayý baskýya uðramay acak.
Ýnsanlarý bölen ulusdevletlerin tarihin
çöplüðüne gönderilecek.
Milyonlarca insanýn
yaþamýný alan milliyetçi lik varlýk nedenini yitire cek. Ancak birleþmiþ bir
insanlýk 21. yüzyýlýn
sorularýný çözebilir.

Dünyada her gün çok
büyük bir zenginlik
üretiliyor.
Her gün sayýsýz yeni
keþif ve teknolojik ilerleme saðlanýyor.
Ancak bütün bunlar
insan için deðil, sermaye biriktirmek için.
Yaþamak için çalýþmak,
emeðini ücret
karþýlýðýnda satmak, her
günün 8 ya da 16 saatini çalýþarak geçirmek
milyonlarý yaþarken
öldürüyor.
Ürettiði þeyin bilgisine
sahip olmayan ve ona
ulaþamayan, ancak her
þeyi yaratan çalýþan
sýnýflar emeðine ve
türüne yabancýlaþmýþ

durumda.
Piyasa iliþkilerinin
insan iliþkilerini
belirlediði bu dünyaya
mutsuzluk hakim.
Kendi hayatýna kendileri yön verebilen insanlar yabancýlaþmaktan
kurtulup, tüm
yaratýcýlýklarýný
sergileyebilir.
Bugün dünya kapitalizmine yön veren verimsizlik yerini verimliliðe býrakacaktýr.
Verimlilik refahý
saðlayacak, çalýþma
saatlerin saatleri boþ
zaman artacaktýr.
Baþka bir dünya, boþ
zamanla özgür bir
dünya olabilir.

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 örgütlenmelidir. Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn

Milliyetçi Ezberi Bozmak

yýðýnsal örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa

Cengiz Alðan - Avi Haligua - DurDe aktivistleri

-Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere reformizmin
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edilebilir.
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi devrimci bir
sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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Troçki

Özgürlüðün
susturulamayan sesi
özgürlükçüdür, stalinizm baskýcý,
marksizm kadýnlarýn özgürlüðünü savunur, stalinizm cinsiyetçidir. Marksizm iþçi sýnýfýna
dayanýr, stalinizm ise bürokrasi,
burjuvazi ve dünya kapitalizmine. Troçki, Rusya'da iþçi
sýnýfý stalinizme karþý yenilirken,
tüm gücüyle mücadele etti ama
iþçi sýnýfý yenilirken bir iþçi
devrimcisinin kazanmasý
mümkün deðildi. Troçi de yenildi ve Stalin tarafýndan Ýstanbul'a
sürgüne gönderildi.

1917 yýlýnda Rusya'da gerçekleþen iþçi devriminin liderlerinden Troçki'nin en önemli
özelliði tüm yaþamýný iþçi
sýnýfýnýn dünya çapýnda kapitalist
sistemi yýkma mücadelesine
adamýþ olmasý. Daha lise yýllarýndan baþlayarak içinde aktif bir
biçimde yer aldýðý iþçi devrimi
mücadelesine hem bir örgütçü,
hem bir hatip, hem bir iþçi lideri,
hem bir yazar ve teorisyen olarak
eþsiz bir katký sundu.

Mücadeleyle dolu bir
yaþam

Faþizmin en keskin
tahlili

Rusya'da çarlýk rejimine karþý
çýkan binlerce iþçinin baþýna
gelenler Troçki'nin de baþýna
geldi. Hapis, sürgün, zorunlu
göçmenlik Troçki'nin yaþamýnýn
ayrýlmaz parçasý oldu. Ama bu
zorlu koþullarda Troçki sosyalizm mücadelesine katký yapmaktan bir an bile vaz geçmedi.

Devrimin lideri

1905 yýlýnda Rusya-Japonya
savaþýnýn da etkisiyle birdenbire
patlak veren iþçi devriminin
haberini alýr almaz Rusya'ya geri
döndü. Çarlýða karþý ayaklanan
iþçiler, Sovyet adýný alan bir
örgütlenme biçimi geliþtirmiþlerdi. Sovyet, iþçilerin farbrikalarda
baþlattýðý grevleri örgütlemek için
kurulmuþ ama hýzla grevleri
genel bir greve, genel grevi çarlýða karþý genel siyasi ayaklanmaya dönüþtüren mücadelenin
doðrudan demokrasiye dayanan
örgütlenme aracý olmuþtu.

Sürekli devrim

Devrimin en patlamalý döneminde Rusya'ya dönen Troçki,
sovyet içinde en etkili isim oldu.
Yüzbinblerce iþçinin hem kapitalistlere hem de çarlýk zorbalýðýna
karþý ayaklanmasýnýn örgütü olan
sovyetin liderliðini üstlenen
Troçki bir yandan da Rus devriminin karakteri hakkýnda yazdýðý
yazýlarda, "sürekli devrim"
teorisini geliþtirdi. Ýþçi sýnýfý
sadece çarlýk zorbalýðýna karþý
deðil, kapitazlistlere karþý da
devrimi sürekli kýlmalýydý. Ýþçi
sýnýfý bir kez devrimci giriþkenliðini sergilemeye baþladýðýnda,
bu mücadelenin kapitazimi topyekun devirmeden durmasý
mümkün deðildi. Ama Troçki
sürekli devrim hakkýndaki
yazýlarýnda çok önemli bir vurgu
daha yapýyordu: Bir ülkede iþçi
sýnýfýnýn devrimci mücadelesinin
kazanmasýnýn tek yolu, devrimin
bir dünya devrimine dönüþmesi,
tüm ülkelerin iþçi sýnýflarýnca
desteklenmesi ve ayaklanmanýn
dünya çapýnda örgütlenmesidir.

Sürgünde bir dünya
devrimcisi

1905 devriminin yenilmesi, iþçi
sýnýfýnýn çarlýðýn artan baskýsýyla
karþýlaþmasý Troçki'nin bir kez
daha tutuklanmasý, hapisten kaçmasý ve bundan sonra bir sonraki
devrime kadar Avrupa'nýn çeþitli
ülkelerinden ABD'ye kadar çok
sayýda ülkede devrimci mücadeleye katýlmasý, onun enternasyonalizminin kuru bir teori
olmadýðýnýn da kanýtýdýr.

Meksika'da stalinist bir ajan tarafýndan
öldürülen Troçki, 1800'lerin iþçilerinin mücadelesini 20. yüzyýlýn iþçi mücadelelerine baðlamayý, tüm zorluklara raðmen baþardý.
Troçki, anti kapitalist mücadelenin, sosyalizmin
ve özgürlüðün sesi olmaya devam ediyor.
Troçki edebiyattan bilime, resimden þiire çok çeþitli ilgi alanlarý
ve yetenekleri olan bir devrimciydi. "Edebiyat ve Devrim"
kitabýnda, "sadece politikayla
yaþanmaz" derken, ayný zamanda hangi ülkede yaþýyorsa o
ülkenin iþçi hareketleriyle iliþkilenmeye çalýþmýþ, mücadelelerine katýlmýþtýr.

Sovyetin sözcüsü

Yaklaþýk on yýl süren ikinci
sürgün dönemi, 1917 Rus iþçi
devrimiyle birlikte bir kez daha
sona erdi. 1917 yýlýnda da iþçiler
sovyetler halinde örgütlenmiþ ve
Çarlýðý devirmiþ, sovyet bir iþçi
iktidarý olarak Rusya'da en etkili
güç olmuþtu.
Üstelik bu kez iþçi devriminin
içinde Bolþevik Partisi çok etkili
bir güçtü. Troçki Bolþevik
Partisi'ne katýldý. Bir yandan da
sovyet içinde yeniden en etkili
isim oldu. 1917 yýlýnýn TemmuzEkim aylarý tam bir sokak
mücadelesi dönemiydi. Ekim
ayýnda iþçiler Bolþevik Partisi ve
Lenin ve Troçki liderliðinde yeni
bir devrimci atýlým gösterdi.
Devrim sürekli kýlýnmalýydý.
Ekim ayýnda çarlýktan sonra iþçi

devriminin ürünü o-lan ikitdara
yerleþmeye çalýþan, darbe yapmaya, devrimle kazanýlmýþ haklarý gasp etmeye çalýþan burjuvalar da yenildi. Ýþçi devrimi
zafer kazandý.

Stalinizme karþý
mücadele

Ama Troçki'nin sürekli devrim
teorisinde iþaret ettiði bir tehlike
yavaþ yavaþ gerçekleþmeye
baþlamýþtý. Rus iþçi sýnýfýnýn
devrimci patlamasý, uluslararasý
iþçi sýnýfýnýn ayný giriþkenliðiyle
karþýlanmadý. Rus devrimi yalnýz
kaldý. Kapitalist bir dünyada
ayakta kalmaya çalýþan tek bir
ülkenin iþçi iktidarýnýn þansý olamazdý ve Rusya'da, daha sonra
stalinizm adýný alacak olan karþý
devrimci-bürokratik bir geliþme
yaþandý. 1917 Ekim devriminin
tüm kazanýmlarýna, tüm özgürlüklerine karþý baþlayan karþý
devrimci hareket, en baþta
Troçki'yi hedef tahtasýna oturttu.
Stalinizm iþçi sýnýfýnýn devrimci
geleneðinin tüm önemli köþe
taþlarýna karþý geliþti. Ýþçi sýýfýnýn
devrimci geleneði, yani marksizm, enternasyonalisttir, stalinizm ise milliyetçi. Marksizm

Troçki bundan sonra Rusya'ya
bir kez daha dönemeyecekti.
Ýstanbul'daki sürgün yýllarýnda
iþçi sýnýfýnýn devrimci geleneðine
çok önemli iki katký yaptý: Birinci
katkýsý, Almanya'da geliþen
Hitler dalgasýný dakik bir
biçimde analiz etmek oldu.
Faþizmin tahlilini yaptý,
olaðanüstü bir rejim olduðunu ve
iþçi sýnýfýnýn sendikal haklarýný,
basýn özgürlüðünü daðýtmayý
hedefleyen, toplumun orta
sýnýflarý üzerinde yükselen, kitlesel bir hareket olduðunu anlattý.
Faþizme karþý birleþik mücadeleyi önerdi. Stalinizm ise
Troçki'nin görüþlerinin yayýlmasýna karþý tüm dünyada
amansýzca mücadele etti.
Geleneksel uzlaþmacýlýðýyla
faþistlerle uzlaþtý. Almanya'da
faþizm egemen oldu. Troçki
faþizmin Almanya'daki egemenliðinin sorumlusu olarak stalinizmi, onun etkisindeki komünist
partileri suçladý ve bir dünya
savaþýnýn kapýyý çaldýðýný anlattý.

Susturulamayan
anti kapitalist

Bir yandan da satlinizmin uluslararasý diplomasi örgütüne
dönüþen ve özellikle Avrupa
ülkelerindeki iþçi sýnýfýnýn o
ülkelerin burjuvazileriyle ualaþmaya zorlayan Komünist
Enternasyonal'in yerine yeni bir
enternasyonalin kurulmasý için
mücadele etti.
Troçki bir yandan sonraki
kuþaklara, tüm marksist eserler
içinde güncelliðiyle, içeriðindeki
zenginliðiyle ve öngörülerindeki
keskinlikle en etkili çalýþma olan
faþizm tahlillerini býrakýrken bir
yandan da Türkiye'den
Meksika'ya uyazanan sürgün yýllarýnda marksist geleneði, sosyalizmin özgürlükler demek
olduðunu anlatan mücadele
geleneðini yaþatmaya çalýþtý.
Troçki'nin ailesi, yakýn çevresi ve
tüm dünyadaki yoldaþlarý bir
yandan kapitalist ülkelerin polsilerince, bir yandan faþistlerce ve
ayný zamanda stalinist polis aðý
tarafýndan sürekli baský altýnda
tutuldu ve imha edildi.
Meksika'da stalinist bir ajan
tarafýndan öldürülen Troçki,
1800'lerin iþçilerinin mücadelesini
20. yüzyýlýn iþçi mücadelelerine
baðlamayý, tüm zorluklara raðmen baþardý.
Troçki, anti kapitalist mücadelenin, sosyalizmin ve özgürlüðün
sesi olmaya devam ediyor.
Þenol KARAKAÞ

MedyaManyak
Burak COP

Oral seks
bebeði
Baþlýkta gördüðünüz aþkýn hatta
taþkýn ifade 16 Aðustos tarihli
Hürriyet gazetesindeki bir haberin
baþlýðýydý. Haberde eski ünlü
tenisçilerden Boris Becker'in DNA
testi onaylý çocuðunun kendisine
ne kadar benzediði konu ediliyordu. Hürriyet'in bu pornografik
tanýmý kullanmasýnýn sebebiyse,
iddiaya göre mevzubahis çocuðun
annesi olan manken hanýmýn
Becker'le bir lokantanýn merdiven
altýnda bir þeyler yaparken sporcunun spermlerini çalmasý ve böylece
kendini hamile etmesi.
Valla geleneksel örf ve ananelerimizle baðlarým pek zayýftýr, ama
ben bile bu baþlýðý görünce "çoluk
çocuk okuyor bu gazeteyi" demekten kendimi alamadým. Ayrýca kýzcaðýzýn annesi çikolata renkli Rus,
babasý da Alman diye ortadaki
ciddi kiþilik hakký ihlalini, yani
insan hakký ihlalini göz ardý mý
edeceðiz? Böyle bir "tanýmlama"
kabul edilebilir mi? Bir de 'çocuk
istismarýnýn engellenmesi' diye bir
duyarlýlýk vardýr ki, bu olayda
anlaþýlan yýllýk izninin bir
bölümünü kullanmýþ. Çocuk
istismarýndan yalnýzca pedofiliyi
anlayanlar içinse ortada bir sorun
olmayabilir tabii. "Tanýmlama"nýn
ne kadar erkek-egemen olduðuna
da dikkat çekmek isterim ayrýca,
kendimi erotik dergide "forum sayfasý" okuyormuþ gibi hissettim. Bir
kadýn editor o baþlýðý atar mýydý?
Hürriyet'in internet sayfasýna bir
süredir hakim olan "erotikleþme"
eðilimi bizatihi gazeteye de mi
sýçrýyor acaba? Pek sanmýyorum.
Ertuðrul Özkök'ün de böyle bir þey
isteyeceðini tahmin etmiyorum.
Zaten Emin Çölaþan'ý kovmasýnýn
yarattýðý tartýþmalara harcýyordur
þu aralar enerjisini, böyle ayrýntýlarý gözden kaçýrmasý doðaldýr.
Eleþtirdiðimiz haberle ayný gün
yayýnlanan yazýsýnda Özkök,
Çölaþan'ýn gönderilmesinin "siyasi
bir mesele" olmadýðýný savunmuþ
ve "öyle olsaydý kadromuza Yýlmaz
Özdil gibi muhalif bir yazarý katmazdýk, öyle olsaydý Oktay Ekþi,
Bekir Coþkun vs gibi muhalif
yazarlar burada yazmazdý" demiþ.
Bu ülkede sanýrým muhalifliðin
tanýmýnýn yeniden yapýlmasý
gerekiyor. Yani memleketin iki
görünür siyasi güç odaðýndan
birine (hükümet) þiddetle muhalefet ederken bir diðerine (hükümetdýþý devlet) gönül vermek sahiden
de muhaliflik midir? Baskýn Oran'ýn
deyiþiyle "80 yýllýk ezberler"i kimi
zaman sofistike biçimde, kimi
zamansa en kaba haliyle savunmak muhaliflik midir, tutuculuk
mu? Bunu bir de sýðlýklarýný örtmek
için çok agresif bir dille yapanlar
var ki, AKP %47 oy alýnca nihayet
kovulabiliyorlar. Hiç þüpheniz
olmasýn, o oyu CHP alsa bileti
kesilecek kiþi Ahmet Hakan olurdu.
Ayrýca Çölaþan'ýn saldýrgan
üslubunu özleyenlerin içi Yýlmaz
Özdil'in sövgüleriyle þimdiden ferahlamaya baþlamýþtýr.

sayý: 295 z sosyalist iþçi z

barýþarock program barýþarock program barýþarock program

BARIÞAROCK
5 YAÞINDA!
2003'te müziðimizi küreselleþmenin halkla iliþkiler
etkinliði haline getirmeye çalýþan bir çokuluslu þirkete
karþý baþlattýðýmýz karþý festivalimiz, 5. senesine kendi
gündemini ve kendi geleneðini yaratmýþ, Türkiye'nin en
büyük müzik festivali ve en önemli barýþ eylemlerinden
biri olarak giriyor. Barýþarock, dünyanýn haline bakýp
yükselttiðimiz "acil barýþ" çýðlýðý ile müziðin umudunu
buluþturuyor.

DÜNYA SAVAÞLARLA KAN AÐLIYOR.

2007'de de temel meselemiz barýþ! Ýnsanlýk, 20.
yüzyýlýn kanlý mirasýný 21. yüzyýla taþýdý. Dünyanýn dört
bir yanýnda yanan savaþ ateþleri milyonlarca insanýn
yokolmasýna yol açarken, dünya yoksulluk, tecavüz,
kan ve acý denizinin içinde büyük acýlarla kývranýyor.
Savaþ, insanlýðýn en büyük felaketi. Ve savaþmak bir
kadermiþ gibi yutturulmaya çalýþýlýyor. Savaþ çýðýrtkanlarý susmak, doymak nedir, bilmiyorlar. Oysa savaþ çýlgýnlýktýr. dünyanýn evimiz, insanlýðýn ailemiz olduðunu
görememektir. Savaþ insanlýðýn intiharýdýr.
Barýþarock olarak, savaþsýz bir dünyanýn mümkün
olduðuna inanýyoruz. Bu yüzden uluslar arasý savaþ
karþýtý hareketin bir parçasýyýz.

HEPÝMÝZ FARKLI, HEPÝMÝZ EÞÝTÝZ!

Irkçýlýk dünyanýn her yerinde kullanýlan bir hipnoz yöntemi. hem uyutuyor hem güdülüyor, böylelikle kýþkýrtýyor, saldýrtýyor. "Benim kaným seninkinden üstün"
demek nasýl bir saçmalýktýr, anlamakta zorlanýyoruz.
"Bir bebekten bir katil yaratan" sistemin ýrkçýlýktan
beslendiðini biliyoruz. Irkçýlarýn "biz kahraman, asil,
büyük ve güçlüyüz; diðerleri korkak, zayýf, hain, kalleþ
ve aþaðýlýktýr." diyerek kana boyadýklarý dünyamýzýn
yaþanýlýr bir yer olmasý için, ýrkçýlýðýn yer yüzünden silinmesi gerektiðini düþünüyoruz.
Barýþarock olarak, ýrkçýlýða karþý, bütün dünyanýn
kardeþliðinden yanayýz.

BAÞKA BÝR ATMOSFER MÜMKÜN!

Kesinlikle farkýndayýz! Giderek tükenen bir enerji kaynaðý olmasýna raðmen petrol, milyonlarca insanýn
kanýný döken pis bir savaþýn gerekçesi; diðer yandan da
dünyayý yaþanmaz hale getiren küresel ýsýnmanýn temel
nedenidir. Baþta petrol olmak üzere bütün fosil yakýtlarýn denetlen(e)meyen tüketimi, insan neslini tehdit
ediyor. Azalan petrol kaynaklarý hem savaþlarýn sebebi
olurken, petrol tüketimiyle salýnan karbondioksit,
yarattýðý "sera etkisiyle" atmosferimizi bir tür fýrýn
haline getiriyor. Eðer bir an önce petrole dayalý enerji
kullanýmýný azaltmaz ve yeni çevre dostu enerji kaynaklarýna yönelmezsek gezegenimizi yeni bir felaketin
beklediðini biliyoruz.
Barýþarock olarak, Türkiye'nin ve Amerika'nýn Kyoto
sözleþmesini bir an önce imzalamasýný savunuyoruz.

BAÞKA BÝR DÜNYANIN ÞARKILARI

Barýþarock, þarkýlarýmýzýn barýþ için yanyana gelmesi,
sesimizin güçlenmesi. notalarýmýzýn kanatlanmasý.
Barýþarock, baþka bir dünya ve baþka bir eðlencenin
kapýsýný aralayan festival. Barýþarock, endüstriyel müziðe karþý kalbimizin sesi. Yola çýkarken "rock gücünü
samimiyetinden alýr" demiþtik. 5 yýl sonra müziðin
piyasalaþtýrýlarak, içi boþaltýlarak, ehlileþtirilerek iþgal
edilmesine Barýþarock eylemcesiyle direniyoruz.
Barýþarock, piyasaya karþý müziði savunuyor!

BARIÞAROCK, KARÞI FESTÝVAL!

"Baþka bir hayat mümkün" diye yola çýkan Barýþarock;
savaþa karþý barýþý, ýrkçýlýða karþý kardeþliði, ekolojik
felakete karþý çevreyi savunuyor. 2007 Barýþarock festivali bu üç konuyu temel derdi ediniyor.

3 günde 2 sahnede 60 grup
Cuma

Mavi Duman Sahnesi

Kadife Çekiç Sahnesi

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Violet
17 Ohm
Otr
Arþmahal
Narkoz
Hipnoz
Sek.z
Kara Güneþ
Deli Selim
Ýhtiyaç Molasý

Kaptan Zaman (Taner Öngür & Serap Yaðýz)
6 hr Sundae (AVUSTRALYA)
Sabih Cangil
Gevende
Zilzurna
Nev
Bülent Ortaçgil
Aylin Aslým + Yakup (akustik)
Mazhar Egbari (Mýsýr)
Hakan Kurþun

Cumartesi
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

White Wash
Mai
Dembedem
Unleash
Annwn
Ahibba
Yeni Harman
Teneke Trampet
Efsun
Zardanadam

Doxan
Dirty Black
Projeya Bajar
Dinar Bandosu
Marsis
Demir Demirkan
Deli
Moðollar
Farzad Golpayegani (iran)
Bulutsuzluk Özlemi
God is an Astronaut (Ýrlanda)

Ayýlar
Kiralýk Orkestra
Aduuket
Yalnýþ
Moral
Melatonin
Hariçten Gazelciler
Yolgezer
Senfonya

Nitro
Anima
Sultan Tunç & Oriental Groove Orcheztra
Abraxas
Soul Sacrifice
Çar Newa
Iþýðýn Yansýmasý
Bertuð Cemil
Yash-Ar (Yaþar Kurt - Arto Tunç Boyaciyan)
Boikot (Ýspanya)

Pazar
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

BARIÞAROCK TARTIÞIYOR
Liseli SAKA
toplantýsý
KEG toplantýsý
24 Aðustos
Cuma
16.00
Yeni bir hareket,
yeni bir sol
Baskýn Oran ve
Ufuk Uras seçim
kampanyalarýndan
aktivistler

BARIÞAROCK ÝLKELERÝ

Asla "ticari" olmadý. "Kazanýlacak" paraya el sürmeyeceði ve her artýyý barýþ için deðerlendireceði sözü verdi.
Zorunlu kalemler dýþýnda her þeyi dayanýþma kültürüyle
çözdü.
Tek gündemi ve derdi "barýþ" oldu. Barýþ kültürü ve
barýþ çaðrýsýnýn yaygýnlaþmasý, uluslararasý savaþ
karþýtý hareketin bir parçasý olmak yargýlarýyla
davrandý.
Kendi dýþýndaki sosyal dertleri olanlarýnda kürsüsü
olmayý tercih etti.
Barýþarock internet sitesinden alýnmýþtýr

25 Aðustos
Cumartesi
16.00
Gençlik deðiþim
istiyor
Çeþitli kentlerden
Liseli SAKA aktivistleri

AGOS
Azýnlýklar
tartýþýyor

DurDe
toplantýsý
25 Aðustos
Cumartesi
17.00
Forum
Baskýn Oran ve
Roni Margulies

25 Aðustos
Cumartesi
14.00
Forum

Bütün toplantýlar
“Forum Alaný”nda
yapýlacak

BAK
toplantýsý
25 Aðustos
Cumartesi
18.15
Forum

KEG toplantýsý
26 Aðustos
Pazar
18.15
Küresel ýsýnma, su
sorunu ve
bildiðimiz yaþamýn
geleceði
Kerem Kabadayý,
Þenol Karakaþ, Avi
Haligua, Önder
Algedik, Didem
Gençtürk

Hareketin
stantlarý
Barýþarock
boyunca toplumsal hareketin en
önemli örgütlenmelerinin stantlarý olacak.
KEG, Küresel
BAK, DurDe
masalarýnýn yaný
yýllardýr sýra
birçok kampanyaya ev sahipliði
yapan Karakedi,
Sosyalist Ýþçi
gazetesi ve
Antikapitalist’in
de stantlarý olacak.
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Irak, Mýsýr,
Heathrow
Bugünlerde sýcaklar falan derken
beni fena bir þüphecilik esir aldý.
Herþey birbirine baðlýymýþ gibi
gözüküyor. Sabah sabah özgür
Irak'ýn tümgenerallerinden Abdül
Kerim Halaf'ý dinledim: 400'den
fazlasý öldü, bilançonun yükselmesinden endiþe duyuyoruz
dedi. Iraklý Yezidiler, iþgalden beri
gerçekleþen en büyük bombalý
saldýrýlarýn hedefi olmuþlardý.
Sadece Aðustos ayýnda iki bölge
valisini yitiren Baðdat'taki iktidarýmsý artýk sadece ölü sayýlarý
vermeye alýþmýþ, tehdit savurmaya
dahi tenezzül etmiyordu. Irak'ta
ölülerin cansýz birer istatistik notu
olarak birer birer bilançoya yansýmasý alýþýldýk bir haber olduðundan
ilgim çabuk daðýldý. Sonra ABD
Dýþiþleri Müsteþarý Nicholas
Burns'ün bir silah anlþamasý için
Ýsrail'de olduðunu duydum. Burns
bir yandan Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý
Genel Müdürü Aharon
Abramovitz'le el sýkýþarak
önümüzdeki 10 yýl içinde Ýsrail'e 30
milyar dolarlýk askeri yardým yapýlmasýný öngören bir anlaþma imzaladý. Yeni yardým paketi, askeri
yardýmýn dörtte bir oranýnda artýrýlmasýný öngörürken, anlaþmaya
göre, Ýsrail Washington'un gönderdiði paranýn yaklaþýk dörtte
üçünü Amerikan þirketlerinden
silah almak için kullanmak zorunda. Bu denkleme göre, "piyasanýn"
diðer alýcýlarý da alýþveriþ iþini ciddiye alsalar iyi olur. Yani, Suudi
Arabistan, Mýsýr ve Körfez
ülkeleriyle milyarlarca dolarlýk silah
anlaþma yapýlacaðýnýn müjdelenmesi pek de tesadüf sayýlamaz herhalde. Yahu tavþana kaç tazýya tut,
burada bir oyun mu var acaba
derken Ýsrail'in Mýsýr sýnýrýný kullanarak Ýsrail'e "sýzan" Darfur mültecilerini topraklarýnda tutmayacaðýný
açýklamasý ilgimi daðýttý. Afrikalý
siyahlarý almayý kabul etmeme
kararý politik doðrucu dünyanýn
aynasý medyayý rahatsýz etti. Ýsrail
adýna açýklama yapan sözcü David
Baker, "Ýsrail içinde yakalanan tüm
kaçaklar sýnýrdýþý edilecek. Buna
Darfur'dan gelenler de dahil" dedi.
Özetle, ortada ýrkçý bir durum
yoktu. O halde 1 milyona yakýn
insanýn öldüðü Darfur'dan kaçan ve
uluslararsý sözleþmelere göre
sýðýndýklarý ülkede mülteci olarak
misafir edilmesi gereken
Darfulular'a bir ayrýmcýlýk yapýlmamýþtý. Her gün mültecilerle týka
basa dolu olarak Kuzey Afrika'dan,
Ege'den ve daha nerelerden denize
açýlýp, onlarcasý ölen insanlar için
günümüzde politik duruþu buydu...
Haftanýn benim için tek iyi haberi
Ýngiltere'den geldi. Heathrow
Havaalaný'nda kamp kuran aktivistlerin sayýsý hafta sonuna doðru
1,500'ü aþmýþtý. Ýklim deðiþikliðinin
baþlýca sebeplerinden olan uçaklarý
durdurmak artýk bir hayal olmaktan
çýkmýþ, politik bir gündem olarak
Ýngiliz medyasýnýn gündemine oturmuþtu. Polis, bu "saldýrýlarý" sabaha karþý baskýnlarýyla önlemeye
çalýþtýysa da eylem büyüyerek
devam etti. Havaalaný kampý, kutup
buzlarýnýn tarihte hiç erimdeði
kadar hýzlý eridiði açýklanýrken gündemi yakalamakta hiç zorluk
çekmedi. Havalar sýcak, bütçelerin
nelere harcanacaðý belli, ölü
sayýlarý yükseliþteydi. Bir baðlantý
varsa da ben çýkaramadým...
Avi Haligua
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KADINLAR
HAREKETÝ
BÜYÜTÜYOR

Kadýnlar savaþ

karþýtý hareketin
en önemli

belirleyicileri

oldular. Hem tek
baþýna kadýn

hemde anne, eþ
ve çocuk olma
kimlikleri ile

alanlara indiler

Dünyanýn neresine
bakarsanýz bakýn sosyal
hareketlerin, siyasal
mücadelelerin, antikapitalist kampanyalarýn odaðýnda kadýnlar var ve katýlýmcýlar içerisinde giderek
büyüyen bir çoðunluklar.
Dünya nüfusunun
yarýsýný kadýnlarýn oluþturduðunu düþünürsek bu
normal gözükebilir. Ancak
ayrýmcýlýk, eþitsizlik, cinsiyetçilik ve aile kurumunun kuþatmasýna maruz
kalan kadýnlar, erkekler
kadar çok olmalarýna raðmen hep hiçe sayýldýlar.
Sosyal yaþamýn dýþýna
itildiler.

Yeni-lliberal
muhafazakarlýða
karþý

1960'lara, ABD'nin
Vietnam yenilgisinin
ardýndan tüm ezilenler gibi
kadýnlarýn mücadelesi
damgasýný vurdu. Katý
ahlakçýlýk ve aile kurumu
baþtan aþaðý sorgulandý.
Kadýn haklarý siyasal
mücadelenin olmazsa
olmaz bir parçasý olarak
yer etti. Dünya devriminin
son provasý 1968 hareketi,
büyük oranda bir kadýn
hareketiydi. Ancak 68
yenildi ve yeni-liberal
saldýrý baþladý.
1980'li yýllar ailenin
yüceltilmesi ile geçti. Yeniliberal muhafazakarlýk aile
deðerlerini kutsuyor, cinselliði doðurganlýkla
eþitliyordu. Kadýnýn çocuk
doðurmak ve iyi bir eþ
olmakla yükümlü olduðu
görüþü sistematik olarak
topluma dayatýldý. Ancak
90'larýn sonunda durum
deðiþmeye baþladý.
Yeni-liberalizmin önünü

açtýðý kapitalist küreselleþme yeni sektörler
yarattý. Eðitim, saðlýk, sigorta ve bankacýlýk gibi
kurumlarýn büyümesi,
ortaya milyonlarca kiþiyi
istihdam eden bir hizmet
sektörü çýkardý. Bu sektörde çalýþanlarýn çoðunluðunu kadýnlar oluþturuyor.
"Çalýþýp kocasýna yardýmcý olan ve akþam eve
döndüðünde iyi bir eþ"
olmak zorunda býrakýlan
kadýnlarýn hayatý zorlaþsa
da sosyal hayata katýlýmlarý sosyal mücadelelerde
de öne çýkmalarýný saðladý.
90'larýn kapanýþýna
Seattle'da Dünya Ticaret
Örgütü'nün binlerce
antikapitalist tarafýndan
basýlmasý damgasýný
vurdu, orada kadýnlar
çoðunluktaydý.

Anti-e
emperyalist
mücadelede
kadýnlar

Yeni-liberalizme karþý
direniþ ve savaþ karþýtý
hareketin doðuþu, kadýnlarýn mücadeleye kitlesel
olarak katýlýmýnýn önünü
açtý.
Antikapitalist hareket,
cinsiyetçiliði baþtan sorguluyor, kadýnlar özgür
olmadan hiçbir þeyin

Kadýnlar her yerde
harekete katýlýyor, yön
veriyor ve hareketi
büyütüyor. En alta
itilmiþ, ezilmiþ ve cinsiyetçiliðe maruz
kalan kadýnlar öne
çýktýkça sistemin
temelleri de sarsýlýyor.

deðiþmeyeceðini bir önkabul olarak ele alýyordu.
Bunu lafta býrakmýyor,
geleneksel sol ve sendikal
hareketteki durumun
aksine pratikte bunu
gerçekleþtiriyordu.
Kadýnlarýn ezilmiþliðine
dair farkýndalýk, hiyerarþik
ve bürokratik olmayan
örgütleniþ, doðrudan
demokrasi gibi yeni
hareketin temel özellikleri
kadýnlara öne çýkma ve
erkeklere ise deðiþme þansý
saðladý.
Savaþ karþýtý harekete
kadýnlarýn katýlýmýysa çok
daha geniþ boyutlu.
Irak'taki ABD iþgali ve
Ortadoðu'da iþlenen suçlar
4 kýtada birden kadýnlarýn
baþýný çektiði hareketler
tarafýndan mahkum ediliyor. Baþörtülü ve
baþörtüsüz kadýnlar antiemperyalist mücadelenin
bel kemiðini oluþturuyor.

Türkiye'de de
kadýnlar önde

Türkiye'de dünyanýn yolunu izliyor. 1 Mart tezkeresini yýrtýp, Türkiye'nin
Irak savaþýna dahil
olmasýný engelleyen savaþ
karþýtý hareketin çoðunluðu kadýnlar. Küresel
BAK aktivistlerinin çoðu
kadýn, binlerce savaþ
karþýtýnýn yürüdüðü kortejlerde kadýnlar hep çoðunlukta.
Küresel Eylem
Grubu'nun 2005'ten bu
yana yürüttüðü küresel
ýsýnmaya karþý kampanyalar en çok kadýnlardan
destek görüyor, KEG'de
ezici bir kadýn çoðunluðu
var.
2000'lerde Türkiye'de
gerçek bir muhalefetin

açýða çýktýðý her olay ve
mücadelede durum ayný.
Baskýn Oran ve Ufuk Uras
seçim kampanyalarýnda da
bunu gördük.
Kadýnlar her yerde
harekete katýlýyor, yön
veriyor ve hareketi
büyütüyor. En alta itilmiþ,
ezilmiþ ve cinsiyetçiliðe
maruz kalan kadýnlar öne
çýktýkça sistemin temelleri
de sarsýlýyor.
Tüm aþaðýdan devrimler
ve büyük mücadelelere
kadýnlar yön verdi.
1917'nin 8 Mart'ýn da
Petersburg fabrikalarýnda
çalýþan kadýnlar 8 saatlik iþ

günü için greve çýkmalarýný, Rus Çar'ýnýn
yýkýlýþý ve sosyalist devrim
izledi. Rus Devrimi gibi
1871 Paris Komünü ve
1936 Ýspanya Devrimi de
büyük ölçüde kadýn
devrimiydi.
Küresel kapitalizm kadýnlar tarafýndan reddedilmeden yýkýlamaz. Kadýnlarý 2.
sýnýf gören geleneksel
siyasetlerin karþýsýnda
onlarýn önünü açan yeni
bir sol siyaset, sosyal
mücadelelerin büyümesi
ve kitleselleþmesi 21.
yüzyýl kapitalizmini de
sarsacaktýr.

Çöp Sepeti
Ersin TEK
"Þu anda Ankara'da
190 günlük su kaldý." Bu
sözler, yýllarýn
eskitemediði Ankara
Büyükþehir Belediye
Baþkaný Gökçek'e ait.
Tarih 23 Aralýk 2006.
Bundan 7 ay yani 210
gün önce.
Bu açýklamalardan
sonra Ankara'da ne
yapýldý?
Önce beklendi. Sonra
beklendi. Bunlardan
yorulan yetkililerin
çözüm için beklediði tahmin ediliyor. Sonra 22
Temmuz seçimleri geldigeçti. Geçer geçmez de
Ankara'da su kesintileri
baþladý. Borulardan
"týss" sesi halktan ise
öfke dolu homurtular
yükselirken Gökçek, sülfat oranýnýn anormalliði
ile meþhur Kýzýlýrmak'tan
su getirme projesine
baþladý. Bu arada kesintiler devam ederken
Ankara'da iki boru patladý.
Ne olduysa ondan
sonra oldu. Dikmen'de
halk tankerlere el koydu,
hýzla yerel eylemler
yapýlmaya baþlandý.
Gökçek kesintileri savundu, halkýn tepkisine ise
"kadrolu eylemci bunlar"
dedi. Fakat tepkiler gittikçe yükseldi.
Sonra Gökçek birdenbire suyu kesmemeye
karar verdi. Gökçek ile
görüþen Tayyip Erdoðan
"Ankara'nýn 4-5 ay (120150 gün) suyu var; sonrasýna Kýzýlýrmak'tan su
geliyor" açýklamasý
yaptý.
Bu yýlan hikayesinin
özeti bu.
Þimdi akýllarda birçok
soru var.
Öncelikle "lan madem
su vardý ne diye günlerce
halký periþan ettiniz?"
Sonra akla takýlan soru
ise adeta havuz problemi
gibi: "Ankara'nýn 23
Aralýkta 190 günlük suyu
varken 210 gün sonra
150 günlük suyu (yaðýþ
çok az olduðu halde)
nasýl olur?" ve "Biri bizi
kandýrýyor mu ne?"
Son olarak Gökçek,
zehirli çözümü Kýzýlýrmak
suyunda çalýþan iþçilerin
parasýný ödemiyormuþ.
"Biz hiç olmazsa kadrolu
eylemciyiz. Gökçek
taþeron iþçiye parasýný
da ödemiyor!"

