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Türban tamam

hani 301?
Okuma haklarý elinden alýnan
baþörtülü öðrenciler artýk
okullarýna gidebilecek. Utanç
verici bir yasak nihayet son
buldu.
MHP buradan güç kazanarak
AKP karþýsýnda inisiyatif kazanmak istedi. Ancak MHP’nin
baþýný çektiði bir önceki
hükümetin yaptýklarýný kimse
unutmadý. O dönem baþörtülü
öðrenciler ‘ikna odalarý’na sokulmuþ, ikna edilemeyenler okuldan
kovulmuþtu. Daha altý ay önce
Cumhuriyet Mitingleri’nin tertipçiliðini yapanlarý kimse unutmadý.
AKP her fýrsatta demokrasiden,

hak ve özgürlüklükleri geniþletmekten söz ediyor. Öyleyse daha
fazlasýný isteyelim.
Orada yasalarýn arasýnda bir
kanlý madde duruyor. “Türklüðe
hakaretten” onlarca dava sürüyor. Bu maddeye sýrtýný yaslayýp
mahkemeleri basan, suikast
yapan, bomba atanlarýn bir kýsmý
içerde. Ancak en tepedekileri ve
bir çoðu hala sokakta. Hrant
Dink cinayeti duruþmasýnda ne
kadar cüretkar olduklarýný
gördük.
Cüretkarlar. Sýrtlarýný kendilerini bu memleketin sahibi olarak
görenlere dayamýþlar.
Sahiplerimiz 17 yaþýnda gençleri

asar, sendikalarý kapatýr,
baþörtüsünü yasaklatýr. Hrant’ý
arkadan vuranlar bugüne kadar
ki bu iþleyiþe güveniyordu. Öyle
bir güven ki bu baþbakana
suikast yapmayý bile planlamýþlar. Onlarý durdurmanýn
yolu daha fazla demokrasidir.
Herkese, tüm inanç ve
görüþlere haklarý tanýnmalýdýr.
301. madde kaldýrmak bu yolda
iyi bir adým olacaktýr.
Kimse özgürlüklerden çekinmesin. Ezilenler kendi gücüne
þimdi her zamankinden daha
fazla güvenmeli.Bugün mücadeleci kesimlerin haklarýný alabilmesinin önü daha açýk.

Doðu
Avrupa
için
yeni sol
Andy Zebrowski
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15 MART
IRAK’TA 5 YILLIK ÝÞGALE SON!
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BARIÞ PANAYIRI, KADIKÖY

ULUSLAARASI BULUÞMA

1 MART savaþsýz bir dünya için
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Bin 152 saat
fazla çalýþ
Hak-Ýþ'in yaptýðý bir
araþtýrmaya göre
Türkiye'deki iþçilerin
çalýþma saatleri, ayný iþi
yapan Avrupalý sýnýf
kardeþlerinden yüzde
50 daha fazla.
Yasalara göre
Türkiye'de çalýþma saatleri haftada en fazla 45
saat. Oysa bazý sektörlerde bu 72 saate kadar
çýkýyor.
Hizmet ve ticaret sektöründe üç iþçinin yapmasý gereken iþler, iki
iþçi tarafýndan yapýlýyor.
Türkiye'de imalat
sanayinde çalýþan iþçilerin haftalýk çalýþma
süresi 52.1 saat. Ayný
süre Yunanistan'da 42.7,
Slovenya'da 40.3, Ýrlanda'da 39.1, Avrupa
Birliði ortalamasýnda ise
38.5 saatle sýnýrlý.
AB'de fazla mesailerde
dahil yýllýk yasal çalýþma süresi 2 bin 304 saatle sýnýrlýyken,
Türkiye'de bazý sektörlerde bu 3 bin 456 saate
ulaþýyor. Yani
Türkiye'de bir iþçi bin
152 saat fazla çalýþýyor.
Bu fazladan çalýþmanýn
karþýlýðý Türkiye'deki
iþçiye ücret olarak yansýmýyor.
Patronlar fazla çalýþma
karþýsýnda iþsizliði bir
silah olarak kullanýyorlar.
Türkiye'deki iþçilerin
çalýþma saatlerinin
Avrupa'daki sýnýf
kardeþlerine uyumlu
hale getirilmesiyle,
Türkiye'deki iþsizliðin
yüzde 25 azalacaðýný da
belirtiyor Hak-Ýþ
raporu.

PTT'de aðýr
iþ yükü
Haber-Sen üyesi iþçiler çalýþma þartlarýndaki
zorluklarý dile getirmek
için PTT Genel
Müdürlüðü önünde
eylem yaptý. Yapýlan
basýn açýklamasýnda
Haber-Sen Genel
Baþkaný Baki Çýnar
"çalýþanlarýn iþ
yükünün arttýðýný, her
geçen gün çalýþan sayýsý
azaldýðý içinse iþlere
yetiþilemediðini, bundan dolayý birçok iþ
yerinde halkýn çalýþanlarla karþý karþýya
geldiðini" söyledi.
Çýnar ayrýca çalýþan
sayýsýnýn yaklaþýk 50
bin olmasý gerekirken,
30 bin olduðunu 20 bin
eksiðin çok büyük
sorunlara yol açtýðýný
söyledi. Aðýr iþ yüküyle
karþý karþýya olduklarýný ifade eden HaberSen üyeleri çalýþma
þartlarýnýn ve ücretlerinin düzeltilmesi
talebini dile getirerek
basýn açýklamasýna son
verdiler.

DTP’ye kapatma davasý

Susturursan barýþ olmaz

Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý,
Demokratik Toplum Partisi (DTP)
hakkýnda "devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüðü aleyhine

eylemlerin odaðý" haline geldiði
gerekçesiyle temelli kapatýlmasý
istemiyle dava açmýþtý.
DTP'de açýlan kapatma davasýna
karþý ön savunma verdi. Partinin
avukatlarý ayný zamanda milletvekili
olan Hasip Kaplan ve Hamit Geylani
Anayasa Mahkemesi'ne ön savunmalarýný sundular. Kaplan, çýkýþta
yaptýðý açýklamada, 3 aþamalý savunma stratejilerinin ilki olan ön savunmayý sunduklarýný belirtip "Türkiye
artýk 21. yüzyýlda partiler mezarlýðýna dönüþen bir ülke olmaktan ve bu
ayýptan kurtulmak zorundadýr 12
Eylül darbesiyle bugüne kadar 28
siyasi parti hakkýnda kapatma kararý
verildiðini söyledi. Devamýnda

"Türkiye'de düþünce ve örgütlenme
özgürlüðünün önünün açýlmasý
gerektiðini, Türk Ceza Kanunu'nun
(TCK) 301. maddesi baþta olmak
üzere bütün engellerin kaldýrýlmasý
gerektiðini" ifade eden Kaplan, siyasi
partilerin kapatýlmasýna seçmenin
sandýkta öz iradesiyle karar vermesi
gerektiðini belirtti.
Barýþý imha etmek isteyenler bugün
DTP'yi kapatmayý ve onu tecrit
etmeyi akýllarýna koymuþ durumdalar. Milyonlarýn desteklediði bir
partiyi kapatarak oy verenleri ve
barýþ politikalarýný tehdit ediyorlar.
Barýþ yanlýlarý olarak bu tehditlere
prim vermemeli DTP'nin yanýnda
olduðumuzu açýkça göstermeliyiz.

11 Þubat’ta Ýstanbul’da Hrant’ýn
arkadaþlarýnýn
çaðrýsýyla buluþan
500 kiþi Beþiktaþ’ta
mahkrmrnin biraz
ilerisinde eylem yaptý.
Ankara ve izmir’de
Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe
Durde’nin yaptýðý
basýn açýklamalarýna
100’er kiþi katýldý.
Hrant Dink'in katledilmesine iliþkin davanýn 3.
duruþmasý, Ýstanbul 14.
Aðýr Ceza mahkemesi'nde
yapýldý. Davada 8'i tutuklu
toplam 19 kiþi yargýlanýyor.
Duruþma salonunda,
herkesin bu davada sonuca
ulaþýlmayacak kaygýsýný
güçlendiren geliþmeler
yaþandý. Adli týp raporuyla
yaþýnýn 19 olduðu ortaya
çýkan tetikçinin yaþý
mahkeme kayýtlarýna yine
17 olarak girdi. Büyük abi
Erhan Tuncel "baþýmýza
azize kesildi" diyerek
Rakel Dink'i hedef gösterdi. Yasin Hayal, Dink'in
ailesine el kol hareketleri

yaptý ve hakimin sevecen
uyarýsýyla karþýlaþtý. Yasin
Hayal'in avukatý
Ergenekoncu Fuat Turgut,
"Ermeniler piyasada kýna
býrakmamýþ" ve Dink
destekçilerine "etnikçi pislikler" diyerek Türk adaletine güven duygularýný
pekiþtirdi.
Bütün bu katiller
toplamýnýn, pervasýzlýklarýný ve cesaretlerini nereden aldýklarýný görmek için
alim olmaya gerek yok.
Bugün Türkiye'de 301.
maddeyi hala savunanlar,
muhtýra verenler,
muhtýrayý destekleyenler,
cumhuriyet mitingleri

düzenleyenler, medyanýn
yargýsýz infazcýlarý, yargýyý
düþünce özgürlüðüne karþý
set olarak ören yargý mensuplarý ve akademik darbeciler. Say say bitmez.
Muazzam bir kalabalýða
sahip olduklarýndan deðil.
Devletin baþýna çöreklendiklerinden ve güç ve
konumlarýný kullanarak
yaygýn bir örgütlenmeye
sahip olduklarýndan say
say bitmez. Ýþte bu tetikçiler çetesi pervasýzlýklarýný
bu çevrelerden alýyorlar.
Oysa Hrant'ýn arkadaþlarý
güçlerini emeðiyle
dürüstçe geçinenlerden,
sýnýrsýz özgürlük isteyen-

lerden, adalet isteyenlerden, bir güvercine asla
zarar vermeyecek milyonlardan, çoðunluktan güç
alýyorlar.
Sabahýn erken saatlerinde
bu nedenle tanýyan tanýmayan yüzlerce Hrant
dostu bu davanýn takipçisi
olduðunu göstermek için
Beþiktaþ'ta adliye önündeydi. Ýçerde bir avuç tetikçi,
dýþarýda yüzlerce adalet
yanlýsý Hrant dostu. Yargý
ne karar verirse versin,
milyonlarýn bu davayý
unutmayacaklarý ve adalet
saðlanan kadar iþin
peþinde olacaklarýný
gösteren bir tablo var hala.

Denizleri çöplük yapan sistem

Ýzmit körfezindeki kirlenmenin ulaþtýðý vahim boyut su
yüzeyini kaplayan beyaz maddeyle kendini gösterdi.

z Dünyada her yýl 450
milyar metreküp arýtýlmamýþ ya da kýsmen
arýtýlmýþ çöp ile
endüstriyel ve tarýmsal
atýk denize býrakýlýyor.
z Denizlere yüzde 50'si
plastik olmak üzere saatte
675 bin kilogram çöp
atýlýyor. Denize atýlan bir
cam þiþe 1 milyon yýlda, 1
plastik þiþe ise 450 yýlda
ancak çevrime karýþýyor.
z Denizlerdeki çöpler,
her yýl 1 milyondan fazla
deniz kuþunu öldürüyor.
z Türkiye'de, sanayi
tesislerinin yüzde 98'inde,
belediyelerin yüzde
95'inde, turizm tesis-

lerinin ise yüzde 81'inde
atýk arýtma tesisi bulunmuyor.
z Dünya nüfusunun
neredeyse yarýsý
sahillerde yaþýyor.
z Her 20 kiþiden 1'i,
ömründe bir kere, kirli bir
denize girmekten hastalanýyor.
z Her yýl yaklaþýk 250
milyon kiþi, kirli denizlere
girdiði için mide ve baðýrsak enfeksiyonu ile üst
solunum yollarý hastalýklarýna yakalanýyor.
z Akdeniz havzasý,
dünyadaki 34 sorunlu
bölge içinde üçüncü sýrada yer alýyor.

Kürtçe
dilekçe
yazdý
cezayý aldý
Diyarbakýr'dan, Ýstanbul Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na bir
dilekçe yazarak baþvuru
yapan Mehdi Tanrýkulu
bundan dolayý baþýnýn
belaya gireceðini duysa
kulaklarýna inanmazdý.
Sorun Tanrýkulu'nun
dilekçeyi anadili Kürtçe
yazmasý.
Türk adaleti bu isyana
yanýt vermekte gecikmedi. Ve Ýstanbul 1. Sulh
Ceza Mahkemesi
Hakimi "Sanýðýn suç
iþleme konusundaki
ýsrarlý ve pervasýz tutumu ve böylece belirlenen kastýn yoðunluðu,
geçmiþ mahkumiyet
durumu da dikkate alýnarak bireyselleþtirilen
cezanýn, yasada
öngörülen en üst sýnýrdan uygulanmasý sonucuna varýlmýþtýr" dedi ve
Tanrýkulu'nu 6 ay hapis
cezasýna çarptýrdý.
Tanrýkulu ise "Çok
ilginçtir ki ben kendi
dilimi konuþmak için
þikayette bulundum
ancak yargýlandým. Bana
yapýlan haksýzlýðýn
giderilmesini istiyorum.
Ben Türkiye için
demokrasi ve hukuk
istiyorum" dedi.
Bu haber Kürtler her
türlü haktan yararlanýyorlar diyenlere iyi bir
cevap olsa gerek. Ayný
zamanda Kürt varlýðýna
tahammülsüzlüðün de
geldiði boyutu göstermesi açýsýndan ilgi çekici.

Yargýtay'ýn
yeni baþkaný
ulusalcýymýþ
Yargýtay'da 95. turda
131 oyla baþkanlýða
seçilen Hasan
Gerçeker'in bir önceki
görevi, terör suçlarýna
bakan 9. ceza dairesi
baþkanlýðýydý.
9. ceza dairesi baþkanlýðý yaparken kamuyu
yakýndan ilgilendiren
bazý davalarda vermiþ
olduðu kararlarla sicil
yapmýþ bir yargýç.
Gerçeker, Þemdinli
davasýnda sanýk astsubaylara verilen hapis
kararýný bozma, Hrant
Dink'e Türk Ceza
Kanunu'nun 301. maddesinden verilen
mahkumiyeti onama
gibi sicillere sahip.
Koyu bir ulusalcý
olarak bilinen yeni
Yargýtay baþkaný
þimdiye kadar yaptýklarýnýn bundan sonrasý
için de yapacaklarýnýn
garantisi olacaðý izlenimini þimdiden veriyor.
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AKP, MHP, peki sol
nerede?
Baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasýnda
MHP’nin yaptýðý hamleyi gözden kaçýrmamak gerek. 22 Temmuz’da parlamentoya
giren, onu meclise taþýyan CHP’yi aþýp ana
muhalefet partisi konumuna yerleþen MHP
beklediði patlamayý yapamadýðý için moralsizdi. AKP’yi baþörtüsü yasaðýný kaldýrmasý
için sýkýþtýrarak kurduðu ittifak, TÜSÝAD’ýn
sert tokadýný yiyen MHP için yeni bir toparlanma þansý olarak kullanýldý.
Türban yasaðýnýn kaldýrýlmasý ve MHP
aslýnda pek de yan yana koyulacak gibi deðil.
1999-2001 yýllarý arasýnda MHP’nin baþýný
çektiði hükümet yasaðý kararlýlýkla uygulamýþtý. Yüzlerce kadýn öðrencinin eðitim
hakkný ellerinden almýþlardý. MHP’nin
faþistliðini gizlemek için her zaman kullandýðý Ýslamcýlýðýn bir takiye olduðu açýkça
görülmüþtü.
MHP belli ki AKP tabanýna seslenmek, onu
kazanmak istiyor. Bu zor. Hem yaptýklarý
unutulmadýðý için, hem de darbe sürecinde
oynadýklarý rolden.
Türban yasaðýna karþý çýkmak kimseyi
MHP’yle yan yana düþürmez. Toplumun
büyük çoðunluðu için yasaðý kaldýrtan iki
yüzlü MHP deðil AKP’dir.
Asýl endiþelenilmesi gereken yeni-liberal
AKP iktidarý ile faþist MHP muhalafeti
arasýnda kalmak. MHP, her fýrsatta AKP’yi
sýkýþtýrmaya, tabanýyla karþý karþýya
getirmeyi deneyecektir. Emekçi sýnýflar ve
ezilenler için bu hiç de iyi bir tablo deðil.
Çünkü tabloda bir þey eksik: Sol.
Toplumsal saflaþmalarda net tutum alan,
koþulsuz bir þekilde tüm ezilenlerin haklarýný
savunan, iþçi sýnýfý saflarýndaki bölünmelere
karþý mücadele eden bir sol alternatif varolmadýkça soygun ve satýr arasýnda gidip geleceðiz.
Türban tartýþmasýndan çýkan en önemli ders
özgürlükçü, demokratikleþmede kararlý yeni
bir solun vakit geçmeden inþasýna giriþmektir.
AKP, Ergenekon çetesi operasyonundan
sonra baþörtüsü yasaðýný kaldýrarak daha da
güçlendi. Önümüzdeki yerel seçimlerde
gücünü pekiþtirmek isteyecek. Bunu baþarýrsa dönüp emekçi sýnýflara daha þiddetli bir
ekonomik saldýrý yürütecek.
Yerel seçimlerde, baþý örtülü baþý açýk
kadýnlarý, iþçileri, gençleri, iþsizleri, eþcinselleri, yaþlýlarý, sakatlarý, hiçe sayýlanlarý temsil
edebilen adaylar çýkarmak. Yeni-liberal
saldýrganlýða karþý 1 milyon oy toplamak. Ýþte
bu yeni bir sol alternatif için gerçek bir adým,
gerçek bir mücadele konusudur.

NATO’nun sonu mu geldi?

ABD ortak arýyor
Volkan Akyýldýrým
"Savaþmak isteyen ve istemeyenlerden
oluþan ikiye bölünmüþ bir ittifak olamayýz, olmamalýyýz." Münih 44.
Güvenlik Konferansý’nda konuþan ABD
Savunma Bakaný NATO üyelerini
Afganistan’a daha fazla asker göndermeye böyle çaðýrýyordu. Gates, diðer
üye ülkelerin Afganistan’ýn iþgaline
ortak olmamasýnýn NATO’nun sonu
demek olduðunu açýkça söyledi.

Anti-k
komünizm
NATO, 1949 yýlýnda, ABD’nin SSCB
tehdidine karþý Avrupa’nýn güvenliðini
saðlama saðlamak gerekçesiyle kuruldu.
NATO üyesi ülkeler, ortak savunma
için yeteneklerini geliþtirmeye, herhangi
bir üyenin toprak bütünlüðü, siyasi
baðýmsýzlýk ve güvenliði tehlikede
olduðunda bir araya gelmeyi ve herhangi birine saldýrýldýðýnda bu saldýrýya
hepsine karþý yapýlmýþ bir saldýrý olarak
kabul etmeyi taahhüt etmiþti.
Soðuk savaþ bitti, SSCB yýkýldý. Çok
kutuplu dünyada ABD tarafýndan
seçilen tehdit bu kez “uluslarasý
terörizm”di. Kast edilen Ýslamcý
hareketti.

Ýslami terörizm
11 Eylül’de ikiz kulelere yapýlan
saldýrýnýn sorumlusu hemen ilan edildi.
Ardýndan Afganistan’a bomba
yaðdýrýldý ve iþgal edildi.
Bush “ya benden yanasýn ya terörist”
diyerek geniþ bir savaþ cephesi oluþturmak istedi. Ancak baþaramadý. Aktif
çatýþmalara ABD’nin yanýsýra Ýngiltere,
Kanada ve Hollanda güçleri giriyor.
Sýnýrlý sayýda askerle. NATO,
Afganistan’a girse de asýl askeri güç
olarak ABD giderek yalnýzlaþtý.
Bush durmadý. Irak’a saldýrý için geniþ
bir koalisyon kurmak istedi. Müttefiki
Ýngiltere uzun süre yanýnda kalsa da
baþta Almanya ve Fransa olmak üzere
bir çok geliþmiþ ülke Irak’a asker göndermeye ya da iþgale daha aktif katýlmaya yanaþmadý. Rusya ve Çin ise

Afganistan’da bombalamalar, intihar saldýrýlarý ve çatýþmalar bütün þiddetiyle devam
ediyor
Afganistan ve Irak konularýnda
ABD’nin karþýsýnda durdu.
Þimdi ABD hem Afganistan’da hem
Irak’ta tam anlamýyla bataklýða saplandý. Afganistan’daki iþgal baþarýsýz.
Taliban bir çok bölgenin kontrolünü
elinde tutuyor.
Gates, Münih’ten Irak’a hareket
ederken ABD genelkurmayý yeni strateji
sayesinde direniþin bastýrýldýðýný
söylüyordu.
Gates, Irak’a indiðinde Baðdat’ta bombalý saldýrý sonucu 33 kiþi öldü.
ABD’nin Irak’ta da yalnýz kaldýðý açýk.

Yalnýzlaþan ABD
Gates’in NATO’ya çektiði rest, hem
artýk iþlevsizleþen bu örgütün iþinin bittiðinin ilaný hem de iþlerin kötüye gittiðinin itirafý. ABD, Avrupa ülkelerini
ve diðer müttefiklerini bu yüzden aktif
savaþa çekmek istiyor.

istanbul

Almanya Merkel, Fransa’da Sarkozy
hükümeti buna oldukça hevesli
gözüküyor.
Münih’teki toplanýda konuþan
Almanya Savunma Bakaný Franz Josef
Jung da NATO ülkelerinin kriz bölgelerine müdahale edebilmeleri için
ortak bir tasarý hazýrlanmasý çaðrýsýnda
bulundu.
Almanya 200 kiþilik bir müdahale
gücünü Afganistan’a göndermeye planlýyor.
Fransa’nýn Ýran’a askeri müdahaleye
sýcak baktýðý biliniyor.
Tüm bu geliþmeler Afganistan’ýn
iþgalinin yedinci, Irak’ýn iþgalinin beþinci yýlýnda küresel savaþ karþýtý hareketin
önemini artýrýyor.
Anti-emperyalist mücadele dünya
çapýnda milyonlarý harekete geçirebilirse emperyalistleri toparlanmaktan
alýkoyabiliriz.

Bugüne kadar Marksizm
toplantýlarýna katýlmýþ
konuþmacýlardan bazýlarý
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Barajlarýn doluluk oraný düþük, elektrik faturalarý yüksek

Rüzgara ve güneþe
bakmýyorlar
Türkiye'nin önemli
bölümü aþýrý soðuklarýn
etkisindeyken artan enerji
ihtiyacý giderek bir krize
dönüþüyor. Artan elektrik
ve doðalgaz faturalarý
halký usandýrýrken her þey
deredeyse bir pamuk
ipliðine baðlý.
Ýran, aþýrý soðuklar
gerekçesiyle tüketimi
artýrdýðý gerekçesiyle
doðalgazý kesti. Rus enerji
devi Gasprom 1,5 milyar
dolarlýk alacaðýný hemen
ödemesi için Ukrayna'nýn
gazýný kesme kararý Enerji
Bakanlýðý'nda kriz beklentisini artýrdý. Gasprom gaz
vermeye devam edeceðini
söylese de enerjide yüzde
70 dýþa baðýmlý olan
Türkiye endiþeden kurtulamýyor.

Enerji tüketimi
artýyor
Türkiye'de tüketilen birincil enerji sýrasýyla yüzde
39 petrol, yüzde 27 kömür,
yüzde 21 doðalgaz, yüzde
13 yenilenebilir enerji
(hidroelektrik santralleri
vb.) kaynaklarýndan geliyor. Türkiye dünya enerji
üretiminin binde 9'unu
gerçekleþtiriyor.
Türkiye'nin enerji tüketiminde doðalgaz belirleyici
bir rol oynuyor. Ýþte bu rol
enerji planlarýný alt üst
ediyor.
2007'de elektrik tüketimi
bir önceki yýla göre yüzde
8,5 arttý. Soðuklarýn arttýðý
Ocak ayýnda artýþ yüzde
14,1'e ulaþtý. Ocak 2007'de
15,9 milyar kwh elektirk

üretilirken, 15,7 milyar
kwh tüketildi. Ýran bu yýl
olduðu gibi geçen Ocak'ta
da doðalgazý kesti. Elektrik
tüketimi karþýlamak için
hidroelektrik santrallerine
yüklenildi. 1,7 milyar kwh
yerine barajlardaki üretim
3,3 milyar kwh'a çýkarýldý.
Doðalgazla çalýþan mobil
santralar devreye sokuldu.
Ancak hidroelektrik
santrallarý da çözüm
olmaktan uzak.
Küresel ýsýnma sonucu
yaþanan kuraklýk
nedeniyle baraj- lardaki
doluluk oraný hýzla düþüyor. Uzun yýllar ortalama

4,6 m3'lük baraj doluluk
oranlarý 2,4 milyar m3
seviyesine indi. Çevre
Bakaný "yeterince suyumuz
var" dese de Aralýk ayýnda
gerçekleþen yaðýþlarýn
durumu pek de
düzeltmediði görülüyor.
Elektriðe olan ihtiyaç
artarken yüksek fiyatlardaki petrolün tüketimi yüzde
4,7 düþtü. Buna karþýlýk
hidroelektrik yüzde 10,6,
doðalgaz yüzde 13,5,
kömür yüzde yüzde 10,1
oranýnda artýþ gösterdi.

Rüzgar bekletiliyor
Türkiye enerji tüketimi

Ýstanbul’da barajlarýn doluluk oranlarý hala çok düþük düzeyde

Hükümet yýlbaþýnda
elektriðe yaptýðý zamla
epeyce tepki çekmiþti.
Yüzde on dört oranýndaki
zam vergilerle birlikte
yüzde yirmiye çýkmýþ ve
bütçeleri zorlamýþtý.
Ýki ay önce yapýlan bu
zam yetmiyormuþ gibi,
hükümet yeni bir uygulamaya imza atmaya
çalýþýyor.
Normalde elektrik faturalarýnda Belediye

Elektriðe yine zam
Tüketim Vergisi (BTV)
adýyla bir vergi alýnýyor.
Bu vergi konutlarda
yüzde beþ, sanayide ise
yüzde bir oranýnda.
buradan elde edilen gelirle sokak aydýnlatmalarýnýn gideri karþýlanmaya çalýþýlýyor.

Belediyelerin TEDAÞ'a
olan 2 milyar YTL'lik
borcu hükümeti yeni bir
formül arayýþýna soktu.
Bu formül elbetteki
vatandaþýn cebine göz
dikti.
Hükümet bundan sonra
elektrik faturalarýnda

her an büyük bir krizle
karþýlaþma tehlikesini
yaþarken özelleþtirme
planlarýnýn uygulanmasý
durumu toplumun büyük
çoðunluðu için daha
vahim hale getirecek.
Artan enerji ihtiyacý
gerekçe gösterilerek nükleer santrallar dayatýlýrken,
bir çok ilde çevre ve insan
felaketine yol açacak termik santral kurma giriþimleri hýz kazanýyor.
Çözüm rüzgar ve güneþ
baþta olmak üzere
yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmek.
Ancak bu siyasi bir tercih.
78 bin megavatlýk rüzgar
santralý kurmak için 1
Kasým 2007'den bu yana
yapýlan 780 milyon YTL'lik
baþvuru hakkýnda hiçbir
iþlem yapýlmadý. Gerekçe
yasal deðiþikliðin beklenmesi. Ancak kaybedecek
zaman yok.
Artan faturalardan, küresel ýsýnmadan, çevre kirliliðinden rahatsýz olan
çoðunluðun baskýsý
olmadan gerçek çözüm
için adým atýlmayacak.

BTV'ye devam ederken
ayný zamanda sabit ücret
adý altýnda vatandaþlardan katký payý alacak.
Bütün bunlarýn ardýndaki mesele, elektiriði
piyasaya sunup
özelleþtirmede cazip hale
getirmek. Yeni-liberal
politikalarýyla sermayeye
hizmet eden bu hükümet
yine milyonlarý yoksullarý
soyarak bu konudaki
istikrarýný sergiledi.

GÖRÜÞ
Midas'ýn kulaklarý, eþþek kulaklarý!
"Kürtler, Türklerin Ön Asya'da yaþayan bir
boyudur". Haftasonu Ankara'da Barýþ Meclisi'nin
konferansýnda Murat Belge anlattý; Meydan
Larousse ansiklopedisinin "Kürt" maddesinde böyle
yazýyormuþ! Grand Larousse Encylopedique
dünyanýn önemli 2-3 ansiklopedisinden biridir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin eline düþene kadar! Bunu
da Yunan mitolojisine dayanarak açýkladý Belge.
Dokunduðu her þey altýna dönüþen Kral Midas
gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dokunduðu her þey
ahmaklýða dönüþüyor.
Konuþmacýlardan Doðu Ergil de "Kürt"
kelimesinin karlar üzerinde yürürken çýkan "kart
kurt" sesinden kaynaklandýðý tezinden yola çýkarak,
ilginç bir etimolojik soruna parmak bastý: "Peki,
insana sormazlar mý", dedi, "niye 'kurt' sesinden
türemiþ de, 'kart' sesinden türememiþ?"
Daha da eðlenmek isteyenler, Türkçü, faþist,
kuvayý milliyeci, ulusalcý web sitelerine girerek
Kürtlerin Türklüðü, Kürtçe'nin Türkçeliði konularýný kahkahalarla izleyebilir.
Faþistlerle ulusalcýlarýn ahmaklýðýnda þaþacak bir
þey yok. Daha önemlisi ve daha az bilineni, bütün
bu ahmaklýklarýn Cumhuriyet'in erken dönemlerinde geliþtirilen, üstelik çoðu Mustafa Kemal'in
doðrudan talimatlarý doðrultusunda geliþtirilen
resmî teorilerden kaynaklanýyor olmasý.
Örneðin, Bizzat Atatürk'ün emriyle kurulan Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin (yani günümüzün Türk
Tarih Kurumu) geliþtirdiði 'Türk Tarih Tezi', Murat
Belge'nin Kral Midas önermesine pek uygundur.
Bu tez uyarýnca, Türkler, brakisefal ve beyaz ýrktandýr (yani Moðol, sarý filan deðil). Beyaz ýrkýn
anayurdu Orta Asya'dýr. Medeniyetin beþiði de
Türklerin anayurdu olan Orta Asya'dýr. Göçler
sonucu Türkler dünyanýn her tarafýna yayýlmýþ ve
herkesi uygarlaþtýrmýþtýr. ("Uygar" kelimesini de,
yine Atatürk'ün kurdurttuðu Türk Dili Tetkik
Cemiyeti, yani günümüzün Türk Dil Kurumu,
"Uygur" kelimesinden türetmiþtir; yani tüm uygarlýk Uygur Türklerinden gelir!). Sümer uygarlýðýný
Türkler kurmuþtur; Mýsýr medeniyetinin ilk kurucularý Türklerdir; Latin Amerika'nýn Maya, Aztek
ve Ýnka uygarlýklarýný Türkler kurmuþtur. Kýsacasý,
Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan bölgede yaþayan
halklarýn hepsi (sarý, siyah ve kötü olanlar hariç)
aslen Türktür.
Ben ilkokuldayken, Türklerin Orta Asya'dan
daðýlýmýný gösteren rengârenk ve pek güzel haritalar olurdu. Atatürk, Türk Tarih Tezi'nde dile getirilen göç hareketleri ve 'Kayýp Kýta Mu' efsanesi
arasýnda bir baðlantý kurulabileceðini düþünmüþ ve
bu konuda araþtýrma yapmak için giriþimlerde
bulunmuþtur. Efsaneye göre, Asya ve Amerika kýtalarý arasýnda bulunan Mu kýtasý 70 bin yýl önce batmýþtýr. Atatürk, Türklerin Mu kýtasýndan dünyaya
yayýlmýþ olabileceðini düþünerek bir araþtýrma
baþlatmýþ, Meksika elçisi Tahsin Mayatapek'i
Türkçe ile Maya dili arasýndaki benzerliklerin
araþtýrýlmasýyla görevlendirmiþtir.
Türk Dili Tetkik Cemiyeti ise, Hermann Kvergi?
adlý bir Avusturyalýnýn ileri sürdüðü tüm dünya
dillerinin Türkçe'den kaynaklandýðý tezini
Atatürk'ün yoðun desteðiyle geliþtirmiþ, Güneþ Dil
Teorisi'ni yaratmýþtýr. Türk Devrim Tarihi adlý
kitabýn yazarýna göre, "Ama 1935'te baþlayan ve
Türk Dil Kurumu'nun 1936'daki üçüncü kurultayýnda kabul edilen Güneþ Dil Kuramý'nýn uygulamasýnda kimi kez aþýrýlýða kaçýldýðý ve bir çýkmaz
yarattýðý görülünce bundan vazgeçilmiþti"!
Dokunduðu her þeyin altýna dönmesinin yaný sýra,
Midas'ýn bir özelliði de eþþek kulaklý olmasýdýr.
Ahmaklýk da, eþþek kulaklýlýk da yeni baþlamadý.
Ýkisi de Cumhuriyet kurulduðundan beri aramýzda.

Roni Margulies
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Sýradan insanlar,
AB’ye katýlmanýn ,
kendilerini Batýlý
yaþam standartlarýna
ulaþtýracaðýný
umdular. Fakat bu
iþçiler gittikleri
ülkelerde bir yandan
çok düþük ücretle
çalýþýrken, bir yandan
da kaldýklarý yerlere
çok yüksek paralar
ödemek zorunda
kaldýlar. Doðu Avrupa
Devrimleri’nden sonra
iþçiler þimdi
yeni-lliberalizme karþý
mücadeleyle karþý
karþýya

Andy Zebrowski
1989’da, Doðu
Avrupa’nýn altý ülkesinde
tek partili rejimler çöktü.
Birkaç hafta içinde,
Bulgaristan, Çekoslavakya,
Doðu Almanya,
Macaristan, Polonya ve
Romanya’da büyük politik
deðiþiklikler oldu.
1989 devrimleri, hiç
deðiþmeyecekmiþ gibi
görünen politik rejimlerin
hýzla deðiþebileceðini,
devrimlerin bir ülkeden
diðerine hýzla yayýlabileceðini ve parlamenter
demokrasinin kurulmasýyla sýnýrlý bir politik devrimin, toplumu kökten
deðiþtirmek için yeterli
olmadýðýný gösterdi.
Bu rejimlerin politik
olarak çökmesi, Batý tarzý
yeni pazar ekonomisinin,
bu ülkelerde büyük bir
heyecanla karþýlandýðý
anlamýna gelmez. Ýlk baþta
iþçilerin kafasý karýþtý, fakat
korkup geri çekilmediler.
Polonya Dayanýþma
Sendikasý – eski rejime
karþý mücadelenin bütün
ülkeye yayýlmasýný
saðlayan sendika – iþçilerin
piyasa reformlarýný kabul
etmesi gerektiðini savundu. Fakat, iþçiler ücret
kesintilerinin ve
özelleþtirmelerin
sonuçlarýný gördükçe, bu
savunma giderek etkisini
kaybetti.
1989’da, neredeyse bütün
Komünizm sonrasý ülkelerde ekonomiler küçüldü.
Sadece Polonya bu konuda
bir istisna oluþturdu, fakat
orada da iþçiler büyük bir
iþsizlik dalgasý ile karþý
karþýya kaldýlar. Yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda yaþayanlarýn oraný yüzde 60’a, aþýrý
yoksulluk sýnýrý altýnda
yaþayanlarýn oraný ise
yüzde 13’e ulaþtý.

Aþaðýlama
Bugün bölgedeki partiler,
seçimleri kazanmak için,
gerçek amaçlarýný daha çok
saklama gereði duyuyorlar. Seçim kampanyalarýn-

Doðu Avrupa
için yeni sol
da ‘liberal’ ve ‘neoliberal’
kelimeleri aþaðýlamak için
kullanýlýyor.
Doðu Avrupa ekonomileri, dünya ekonomisiyle,
1989’dan önce olduðundan
daha çok iç içe geçiyor.
Fakat bu, olmasý
düþünüldüðü gibi olumlu
bir geliþme deðil. Avrupa
Yeniden Yapýlanma ve
Kalkýnma Bankasý Birinci
Baþkan Yardýmcýsý Varel
Freeman’a göre, Doðu ve
Orta Avrupa ülkeleri,
bugünlerde dünya
ekonomisinde yaþanan
kargaþadan kaçamayacaklar.
Bu arada Batý, jeopolitik
gücünün artýrmaya çalýþtý.
Polonya, Macaristan ve
Çek Cumhuriyeti, 1999
yýlýnýn Mart ayýnda, tam
da örgütün Sýrbistan’ý 11
hafta boyunca bombaladýðý
zaman NATO’ya katýldýlar.
Avrupa Birliði, küresel
sistemde rekabet gücünü
artýrabilmek için kendisini
geniþletti. 2004’de,
Litvanya, Letonya Estonya,
Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Polonya,
Slovakya ve Slovenya,
Avrupa Birliði’ne
katýldýlar. Bulgaristan ve
Romanya ise 2007’de
katýldý.
Sýradan insanlar, AB’ye
katýlmanýn , kendilerini

Batýlý yaþam standartlarýna
ulaþtýracaðýný umdular.
Fakat bu iþçiler gittikleri
ülkelerde bir yandan çok
düþük ücretle çalýþýrken,
bir yandan da kaldýklarý
yerlere çok yüksek paralar
ödemek zorunda kaldýlar.
AB içinde devletler birbirleriyle eþit deðiller.
Bulgaristan ve
Romanya’dan gelen iþçiler,
diðer iþçilere göre, daha az
sayýda ülkeye girme hakkýna sahipler. Bu ülkerden
hiçbirisinin, Avrupa
ülkeleri arasýndaki sýnýrlarýn kaldýrýldýðý Schengen
bölgesine girmelerine izin
verilmedi.
Gümrük çalýþanlarý
üzerindeki iþ yükünün
giderek artmasý,
Polonya’da bugünlerde
yaþanan gösterileri yarattý.
Madencilerin zaferi,
grevler ve hemþirelerin
protestolarý ve öðretmenlerin Varþova’da düzenlediði büyük gösteriler,
diðer içileri de
cesaretlendiriyor ve ücret
artýþý talebiyle sokaða çýkmalarý için teþvik ediyor.
Ayrýca, Polonya’daki Tesco
çalþanlarý da, ücret artýþý
talebiyle grev yapacaklarý
tehdidinde bulunuyorlar.
Hükümet, geçen seneki
reformlardan sonra
yaþanan grevlerden dolayý

endiþeli. Aralýk ayýnda
Macaristan’da kamu sektörü greve çýktý.
Sendikalar, baþka eylemler
yapacaklarýný söylüyorlar
ve demiryolu iþçileri
gereve gitmeyi planlýyor.
Polonya, 2003 yýlýnýn
Mart ayýnda, ABD’nin
önderliðinde Irak’ý iþgal
eden dört devletten bir
tanesiydi. Bütün
“Komünizm sonrasý”
ülkeler, NATO’nun
Afganistan’ý iþgaline
katýldý. Fakat aslýnda bu
ülkelerin halklarý bu
emperyalist savaþlara dahil
olmak istemiyorlardý.
Bölgede, Irak iþgaline
karþý en büyük gösteri,
2003 yýlýnda Macaristan’da
gerçekleþti ve hükümetin
Budapeþte’de yapýlacak
gösteriyi yasaklamaya
çalýþmasý üzerine 30,000
kiþi yürüdü. Polonya’da,
2003 yýlýnda, her biri onar
bin kiþilik iki gösteri oldu.
Yine Polonya’da, 2004
yýlýnda 10,000 kiþinin
katýldýðý anti-kapitalist bir
gösteri oldu.
ABD, kýsa süre önce, füze
kalkanlarýný Çek
Cumhuriyeti ve
Polonya’ya yerleþtirerek
Soðuk Savaþ’ý yeniden canlandýrma giriþiminde
bulunmasý muhalefete
neden oldu. ABD’nin bu

girþimine karþý en etkileyici gösteri, Çek
Cumhuriyeti’nde yapýlan
ve on binlerce kiþinin
katýldýðý gösteri oldu.
Fakat bu hareketlerin politik bir odaða ihtiyaçlarý
var, yoksa bu aþaðýdan
direniþin meyvelerini
düzen partileri toplayacaklar.
Eski komünist rejimler
konusunda yanýlsama
içinde olanlar ve eski
Komünist partilerin üyeleri
böyle bir alternatifin inþa
edilmesine katkýda bulunabilirler. Almanya’da, eski
Komünist PDS’nin üyeleri
böyle yapýyorlar.
Sorulmasý gereken sorular þunlardýr: Ýnsanlar ücret
kesintilerine karþý mý?
Grevleri destekliyorlar mý?
ABD’nin iþgallerine ve
füze kalkanlarýna karþýlar
mý? Kadýnlara ve azýnlýklara yönelik ayrýmcýlýða
karþýlar mý? Eðer bu sorulara cevaplarý evet ise, o
zaman onlarla bir birlik
kurulabilir. Eski rejimlere
karþý alýnacak tutum ikinci
plandadýr.
2006 yýlýnýn Eylül ayýnda
Macaristan’da yaþanan
olaylar, böyle bir alternatifi
inþa etmenin ne kadar acil
bir görev olduðunu gösterdi. Sosyalist Partili
baþbakan Ferenc

Gyurcsány’ýn yalan
söylediðini itiraf ettiði ve
iþçilere saldýrma amacýný
açýkladýðý ses kayýtlarýnýn
ortaya çýkmasý yoksullarý
öfkelendirdi ve protesto
gösterilerine neden oldu.
Ancak, radikal sol çok
zayýf olduðu için, bu gösterilere Naziler hakim
oldular.
Ve bir yandan yeni birsolu inþa ederken, bir yandan da devrimci sol güçleri
büyütmeliyiz.

Devlet kapitalizminden neoliberalizme
Doðu Avrupa rejimlerinin 1989’da çökmesi
kaçýnýlmaz deðildi. Bu
rejimler, insanlar artýk
onlarý istemediði için çöktüler. Grevler ve kitle gösterileri bu rejimlerin
sonunu getirdi.
Bunlarýn sonucunda,
seçimler yapýlabildi,
sendikalar yasal olarak
iþlemeye baþladý, ve
toplantý ve gösteri yapma
hakký kazanýldý.
Ýnsanlar bu deðiþimlerin
yaþam standartlarýný yükseltmesini beklediler.
Fakat, egemen sýnýf insanlara demokratik haklarýný
verirken, ekonomide “þok
tedavisi” uyguladý.
Bu rejimler kendilerini
‘Komünist’ olarak tanýmlýyorlardý. Ve ne yazýk ki,
solun büyük bir kesimi de
bu rejimleri ‘sosyalist’
rejimler olarak görüyordu.
1917’de gerçekleþen Rus
Devrimi ile birlikte, iþçiler
tarihte ilk kez bütün bir
ülkeyi yönetmeye
baþladýlar. Bir çok insan,
Doðu Avrupa ülkelerinin
köklerinin bu devrimde
olduðunu düþündü.
Aslýnda, bu rejimler
Joseph Stalin’in kanlý karþý
devriminin çocuklarýydýlar.
Stalin, Doðu Avrupa’yý
Hitler’in Nazilerinden kurtardýktan sonra Rusya’daki
devlet kapitalisti rejimin
benzerlerini bu ülkelerde
yarattý.
Andy Zebrowski, Polonya'daki
Ýþçi Demokrasisi' örgütünün
üyesidir.
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301. maddenin
kaldýrýlmasý için
ne yaptýnýz?
AKP’ye en çok fazla
eleþtirilerden biri bunca
hak ve özgürlük kullanýlamaz haldeyken türbanla
ilgilenmesi.
Türban yasaðýný savunanlar, AKP’yi tutarlý
olmamakla eleþtiriyor:
Türban yasaðýný
kaldýrdýn, ama 301.
madde olduðu yerde
duruyor!
Bu eleþtiri döner, gelir,
sahibini vurur: Sen türban
yasaðýný kaldýrmaya
yanaþmadýn, 301.
maddeyi nasýl kaldýrtacaksýn?
Türban yasaðýnýn kalkmasýna “evet” oyu veren
DTP’liler hükümetten
tutarlý davranmasýný, Kürt
halký üzerindeki
baskýlarýn kaldýrýlmasýný
talep edebilirler.
Orhan Pamuk, türban
yasaðýna karþý. Tepeden
dayatmayla bu iþ
çözülmez diyor.
Pamuk, türban yasaðýnýn
varlýðýnýn gerçek sorunlarýn tartýþýlmasýný
engellediðini de ekliyor.
Türban yasaðýna karþý

çýkan Orhan Pamuk, 301.
maddeye ve her türden
anti-demokratik uygulamaya kolayca itiraz edebilir. Çünkü hem hak ve
özgürlükler, hem de AKP
karþý tutarlý bir hattadýr.
Türban yasaðýnýn
devamýndan yana olanlar
301. maddenin kaldýrýlmasýný da savunamaz,
isteyemezler. Zaten ne
yaptýlar ki 301. madde
için?
Pamuk ve diðerleri
mahkeme önlerinde
hakarete uðradý, yalnýz
býrakýldý.
Orhan Pamuk sözlerinin
arkasýndan çekilmedi,
bedel olarak yurtdýþýnda
yaþamak zorunda kaldý.
Bugün AKP’yi 301.
madde konusunda tutarlý
olmamakla suçlayanlar
AGOS davalarý sýrasýnda
neredeydi? Hrant Dink’in
katillerinin
mahkemelerinde neden
yoklardý? Tüm ezilenlerin
hak ve özgürlüklerini
savunmayan ne ilericidir,
ne de AKP karþýsýnda
ayakta kalabilir.

Kemalistler
Bush’la ayný
zeminde
George W. Bush ve
yanýndakiler, Ortadoðu’yu kana bulayan hegemonya savaþýný ABD
toplumuna kabul ettirmek
için birkaç gerekçe öne
sürüyorlardý. Bunlardan
biri “önleyici savaþ doktrini” idi. Bu doktrine göre
Irak, Afganistan, Ýran gibi
“þer ekseni” içinde tanýmlanan ülkelere askeri
müdahaleler yapýlmalýydý
çünkü bu ülkeler teröre
destek veriyordu ve her
an ABD’ye saldýrma ihtimalleri vardý. Olasý bir
saldýrýyý engellemenin
yolu onlar ABD’ye saldýrmadan önce ABD’nin
onlara saldýrmasýndan
geçiyordu. Ýkinci bir
gerekçe ise Ortadoðu’daki
kadýnlarýn özgür olmamasý, ABD’nin askeri
müdahale yoluyla onlara
özgürlük götürecek
olmasýydý. Bu argümanlarla birlikte ABD,
Afganistan’daki ve
Irak’taki “kadýnlarý özgürleþtirmek” üzere savaþa
baþladý ve bütün dünyada
islamofobi aracýlýðýyla
müslümanlara yönelik bir
ayrýmcýlýðý körükledi. 5
yýldýr süren iþgalin sonucunda Ortadoðu’da hayatta kalmayý baþarabilen

kadýnlarýn durumlarý 5 yýl
öncesinden çok daha
kötü. Iraklý aktivist ve
yazar Haifa Zangana’nýn
söylediði gibi bugün
Irak’ta kadýnlar onurlarýyla gömülebilmek için
mücadele verir hale
geldiler. Irak’a ve
Afganistan’a saldýrmak
için kullanýlan bu iki
gerekçe kulaða tanýdýk
geliyor. Bush’un “önleyici
savaþ doktrini”, kemalistlerin elinde “önleyici
yasak doktrini”ne
dönüþüyor, ikisinde de
“kadýnlarý özgürleþtirmek” elitlerin ya da
silahlý bir gücün iþi haline
geliyor.

Özgürlükten
korkma!
Üniversitelerde baþörtüsü yasaðý
kaldýrýldý. 12 Eylül askeri cuntasý
tarafýndan uygulanan yasak sonucu
bir çok öðrenci öðrenim hakkýndan
mahrum kalmýþtý. Yasak kalksa da
tartýþmalar devam ediyor.
Kemalistler miting ve yürüyüþlerle
karþýlýk veriyor. Deniz Baykal,
baþbakana idam olasýlýðýný hatýrlatýyor.
AKP’ye demokratikleþme konusunda destek veren kimi aydýnlar bile
terddütlü. Solun bir bölümü, yasaða
karþý evet ve hayýr arasýnda üçüncü
bir yol yaratýp temiz kalmaya
çalýþýyor. Solun geri kalaný ise
yasaðýn sürmesinden yana.
Ancak toplumun yasaða karþý tepkisi tam tersi.
Türban yasaðýndan yana iki yayýn
kuruluþunun anketlerine bakalým.
Habertürk’ün anketine katýlan 335
bin kiþinin yüzde 53’ü yasaðýn kalkmasýna evet demiþ. Hürriyet’in anketini 17.500 kiþiyle sýnýrlamýþ. Burada
yasaðýn kalkmasýna evet diyenler
yüzde 92.
Aslýnda 22 Temmuz seçimlerinde
açýða çýkan saflaþma türban
konusunda da devam ediyor.
Milliyetçi-laik-kemalist azýnlýk
toplumun büyük çoðunluðuna karþý.
Yeni anayasa isteðine karþý 1982
anayasasýný savunalar, darbecilerin
koyduðu bu yasaðýn sürmesinde
tutarlýlar. Ya 12 Eylül’e, darbecilere
karþý olup da yasaktan yana olanlar?

Þimdi ne olacak?
Yasak kalktý, þimdi herkes tartýþýyor: Bundan sonra ne olacak?
Felaket tellalarýna göre üniversitelerde bütün kadýn öðrenciler baþýný

örtmeye zorlanacak, okullar
baþörtülü öðrencilerle dolacakmýþ!
Baþörtülü kadýnlarýn alt sýnýf üyesi,
baþý açýklarýn üstlerde olduðu sayýsýz
araþtýrmayla ortaya kondu.
ÖSS’nin varolduðu bir sistemde,
eðitimin paralý olduðu düzende alt
sýnýflarýn üyesi baþörtülü kadýn
öðrencilerin okullarý doldurmasý tabi
ki bir hayal.
Mahalle baskýsý yüzünden daha
fazla kadýn örtünecekmiþ. Sanki
Þimdi baský yok. Sokaklar kadýnlar
için þiddet, tecavüz, tacizle dolu.
Mahalleler sanki çok mutlu. Aile içi
þiddet, yoksullukla kol kola.
Býrakalým Ýstanbul sokaklarýný, taþrada kadýn olmanýn anlamý ortada.
Kadýnlarýn bir bölümü ayrýmcýlýða
karþý sosyal alanda varolmak için de
örtünüyor. Yasaðýn sürmesini istemek sadece kadýnlarýn giyim kuþam
özgürlüðüne karýþmak deðil, onlarý
mevcut baský sistemine hapsetmek
anlamýna geliyor.
Bundan sonra neler olacaðýný hep

birlikte göreceðiz.

Kapý bir kez açýlýnca
Baþörütüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý
bir kapýnýn açýlmasýna benziyor. Kapý
bir kez açýlýnca herkes geçmek isteyecek. Haklarý tanýnmayan herkes haklarýný isteyecek. Bu durum iki kesimi
korkutuyor: Yasakçýlarý ve kendine
güvenmeyenleri.
Kendine güvenmeyenler yasaðýn
AKP-MHP eliyle kaldýrýlmasýndan
üzüntü duyuyor. Ancak ortada bir
haksýzlýk varsa bunu kimin
kaldýrdýðý ikinci derecede önemlidir.
Türkiye toplumu þimdi daha
muhafazakar bir noktaya mý sürükleniyor? Bu sorunun yanýtýný açýk ki
mücadele verecek.
301. kaldýrýlmasý, cinsel azýnlýklarýn
tanýnmasý, Alevilere, Rumlara,
Ermenilere, Kürtlere hklarýnýn verilmesi ve 84 yýldýr biriken onlarca
sorun. Þimdi herkes için daha
fazlasýný isteme zamaný.
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Sorun çözülmedi, sürüyor
DTP Ýstanbul Milletvekili
Sebahat Tuncel, Sosyalist Ýþçi’ye
neden ‘evet’ dediklerini anlattý:
“Baþörtüsü sorununun
olmadýðýný bunun belirli kesimler tarafýndan yaratýldýðýný
söyledik. Kadýnýn özgürlük sorununu baþörtüsü üzerinden tartýþmanýn aslýnda ne kadar ilkel bir
yaklaþým olduðunu söyledik. Bu
konuyu, kadýný, insan haklarý
sorunu olarak ele aldýk.
Sonuçta özgürlüðü savunuyorsanýz insanlarýn kendilerini istedikleri gibi ifade etmelerinin
olanaklarý yaratýlmalýdýr. Biz
eskiden beri farklý kimlik ve
kültürlerin kendilerini özgürce
ifade etmesini savunduk. Biz
özgürlüklerin kýsýtlanmasýnýn ne

demek olduðunu belki de en iyi
bilen partiyiz, bu nedenle türban
yasaðýnýn kaldýrýlmasýna evet
oyu verdik.
Aslýnda bunun çok iyi bir
düzenleme olmadýðýnýn farkýndayýz. Mesela bu kadýnlar simdi
baþörtüsüyle okula girebilecekler
diyelim. Peki okulu bitirdikten
sonra ne olacak? Tekrar evlerine
mi dönecekler? Oysa bu düzenleme söyle yapýlabilirdi. Bu
sorun tartýþmaya açýlabilirdi.
Kadýnlar bu konuyu tartýþabilirdi. Bugün bir yandan baþörtülü
kadýnlar kamusal alanda da türban takmayý talep ediyorlar, bir
yandan baþka gruplar türban
yasaðýnýn kalkmamasý için
yürüyor, dolayýsýyla sorun

Ýtalya:

Ýki kýzýl yýl

çözülmedi ve gerginlik hala
devam ediyor.

Tepeden dayatmak yanlýþ
“Türkiye’de 1 milyon Ermeni,
35 bin Kürt öldürüldü” sözleriyle Ergenekon çetesinin hedefi haline gelen, 301. maddeden
yargýlanan ve yurtdýþýnda yaþamak zorunda kalan nobel ödüllü
romancý Orhan Pamuk
baþörtüsü yasaðýna karþý çýktý.
Ýtalyan Republicca gazetesinin
sorularýna Pamuk þu yanýtlarý
verdi:
"Türbanýn Ýslam kökten dinciliðiyle alakasý yok. Bu, bir
gelenektir. Tepeden çözümler
dayatmak yanlýþtýr. Türkiye'nin
asýl sorunlarý baþka meselelerdir"
“Türban sorunu, her þeyden
önce, kendi baþýna bir kökten
dinci nitelik taþýmamaktadýr.
Zira bizde kadýnlar, bir zamanlar
Ýtalya'da da olduðu gibi,
geleneksel olarak eþarp takmaktadýrlar. Türkiye'de baþlarýný örtmeye alýþmýþ kadýnlarýn oraný da
halen yüksektir. Ýkincisiyse
baþörtüsünü, sadece AK Parti
yanlýlarý deðil, sosyal demokratlara yakýn kadýnlar da kullanýy-

or."
Kendisine yöneltilen
"Türkiye'de insanlar, türbanýn
daha ziyade siyasi simge olduðu
düþüncesiyle türban karþýtý gösteriler için meydanlara iniyorlar.
Bu bir özgürlük hakký mý yoksa
bir dinsel dayatma mýdýr?"
sorusuna yanýtý ise þu oldu:
"Kim bunu cevaplama iddiasýna bulunursa müteakiben hatalý
bir çözüm dayattýðýnda aptal
konumuna düþer. Ýdeal olan
davranýþlarý saygýyla karþýlamak;
meseleye þefkat ve ýlýmlý biçimde
yaklaþmak; sorunlara ve insanlara otoriter bir tavýrlara yaklaþmayýp bunlarý anlamaya çalýþmaktýr. Ben, edebiyatta hep
böyle bir tavýr içerisinde olmaya
gayret gösterdim."
"Bu hassas bir meseledir.
Profesör edasýyla tepeden bir
çözüm dayatmak, hata olacaktýr"
"Türkiye'de paradoks þudur:
Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn türban takan kýzlarý, kendilerini
özgür hissedebilmek için kökten

gerçekten din dersi yapsýnlar.
Mesela baþka birþey: Ýmam-hatip
mezunlarýnýn harbokullarýna
girmesi mevzuu! Ben
girmelerinden yanayým. Ýmamhatip mezunlarý eðer istedikleri
fakültelere girebiliyorlarsa Harb
Okullarý'na da girmeli.”
Kimi TV yorumcularý bu sözleri Aziz Nesin’in yaþlýlýðýna
yordular. Bu saygýsýzlýðý yapanlar, bir ateist olarak Nesin’in
ayný röportajdaki açýklamasýný
da es geçiyorlar:
“Peki dine karþý veya dinlere
karþý tavýr alýþýnýz ne zaman
baþladý? Hangi yaþlarda?
Ben hiçbir zaman dine karþý
tavýr almadým. Ne Ýslamiyet'e ne
de bir baþka dine. Bazý kesimler
ýsrarla beni öyle göstermeye
çalýþýyorlar. Kaldý ki tavýr almayý
da doðru bulmuyorlar. Bir kere
sosyolojik olarak bu doðru
deðiL. Insanlarýn inanmaya
ihtiyaçlarý var. Mesela, Sovyetler
Birliði daðýldýktan sonra, hatta
diðer sosyalist, komünist ülkeler
daðýldýktan sonra oralardaki
insanlar tekrar eski dinlerine
geri döndüler. Dinlerini yaþamaya baþladýlar. Ýskoçya'da

Ýtalya'da 1919-1920 yýllarýna "iki kýzýl yýl" adý verilir.
1917 Þubat'ýnda iþçiler Rusya'da Çarlýðý kendiliðinden bir
devrimle alaþaðý etti.
Haber Ýtalya'ya 18 Mart'ta ulaþtý. Torino kentini ziyaret eden ve
aslýnda Rusya'da devrimi geliþtirmekten çok bastýrmak
niyetindeki Geçici hükümetin iki üyesi "Yaþasýn Lenin" sloganlarýyla karþýlaþýnca þaþýrmýþtý.
23 Mart'ta Torino sokaklarýnda barikatlar kuruldu. Ýtalyan iþçileri Rus kardeþlerini izlemekte pek hevesliydi. Bu harekette
kendiliðinden geliþti. Ýtalyan Sosyalist Partisi (PSI dönemin tipik
sosyal demokrat partilerinden biri) harekete müdahale edemedi.
Ayaklanmacýlara askerler saldýrdý. 50 iþçi öldürüldü. Bu ilk çatýþma büyük bir hareketin habercisiydi.

Commisioni Ýnterne
Ýtalyan devrimci Gramsci bu ilk adýmýn ardýndan hareketin
yönünü tartýþtý. Gramsci'nin vardýðý sonuç, Rusya'da olduðu gibi
Ýtalya'da da iþçilerin kendi iktidar organý konseyleri yaratacaðýydý Kendi kontrolü dýþýndaki örgütlenmelere kuþkuyla bakan
PSI'yla taban taban zýt bir yorumdu bu.
Gramsci, dönüp Ýtalyan iþçi sýnýfý hareketinde konseylerin izini
sürdü ve aradýðýný kolayca buldu: "Ýtalya'da Torino'da iþçi
hareketinin embriyonik bir biçimi var, Commisioni Ýnterne, yani
iç komiteler." Fabrikalarda kurulan bu taban örgütleri
Gramsci'ye göre iþçi demokrasisinin ilk biçimleriydi.
Nitekim 1919 Eylül'ünde Bravvetti Fiat Fabrikasý'nda ilk konsey
kuruldu. 2 bin iþçi kendi delegelerini seçerek yönetime talip
oldu, diðer Fiat fabrikalarý bu adýmý izledi. 1919 sonbaharý
boyunca konsey hareketi yayýlmaya devam etti. Nihayet tüm
Fiat fabrikalarýnda 30 bin iþçi tarafýndan konseyler kuruldu.
Konseyler çalýþma saatleri, iþ koþullarý, ücretler gibi bir çok
konuda kararlar almaya baþladý.

Genel grev
dinci Bush'un Amerika'sýna gitmek zorunda kalmýþlardýr.
Erdoðan, güçlü birisi olduðu için
kýzlarýný yurt dýþýna okumaya
gönderebilmiþtir. Ama diðer
kýzlarsa savunmasýz durumdadýrlar."

Dindarlar tehlikeli deðil
Matematikçi Ali Nesin’in
baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasýndan yana olan metne imza
atmasý medyada hayli ilgi gördü.
Babasý Aziz Nezin, Sivas
katliamýndan sað kurtulmayý
baþarmýþ, Ýslam hakkýndaki sözleriyle ölene dek hedefte gösterilmiþti. Aziz Nesin’i ateizm
ikonu haline getirip Ali Nesin’i
kýnayanlar, kardeþi Ahmet Nesin
bile dönüpte Aziz Nesin’in ne
söylediðine bakmamýþlardý oysa.
25 Þubat 1995’te Aksiyon dergisi tarafýndan yapýlan röportajda Aziz Nesin baþörtüsü yasaðýna karþý tutumunu açýkça ortaya
koymuþtu:
"Baþörtüsünü yasaklamaya
çalýþmak aptallýktýr. Baþörtülü
kýzlarýn okullara alýnmamasýna
karþýyým. Baþlarýný örtmesinler
demek demokrasi veya laiklik
demek deðildir. Neden? Çünkü,
ilkokuldan beri aldýðý eðitim
sonucu o ister istemez birgün
baþýný örtecektir. Örtme demek,
'Oraný buraný, aç' demek kadar
saçma. Ben baþlarýný örtmelerinden yanayým. Ama,
okullardaki din derslerinin
kaldýrýlmasý lazým. Veya o dersi

Devrimlerin öðrettiði

ateizm müzesi vardý. Þimdi
kaldýrdýlar.”
Aziz Nesin’de Lenin gibi dine
karþý ateist bir savaþ yürütme
fikrine þiddetle karþýydý.
Demokrasi ve özgürlüklerin
tutarlý bir savunucusu olarak
baþörtüsü yasaðýna hayýr dedi.
Arkasýndan atýp tutanlara yattýðý
yerden bir nanik yapmayý ihmal
etmedi.

Ýtalyan kapitalizmi karþý saldýrýya ancak 1920 Mart'ýnda geçebildi. Çalýþma saatlerini uzatma ve gece yarýsýndan baþlatma
kararý aldý. Bu giriþime ilk tepki Fiat iþletmelerinden biri olan
Ýndüstrie Meccaniche'deki iþçi komisyonundan geldi. Üretimi
durduran iþçilerin tamamý iþten atýldý. Torino'daki tüm fabrikalar protesto grevine çýktý. Grev fabrika iþgallerine dönüþtü.
Ýþverenin yanýtý lokavt, yani tüm iþçilerin iþten çýkarýlmasý oldu.
Askeri birlikler fabrikalara gönderildi.
13 Nisan 1919'da konseyler tarafýndan genel grev ilan edildi.
Grev hareketi, iþçilerin iþe geri alýnmasý talebinden konseylerin
üretimi kontrol etmesi talebine vardý. Ancak hareket doruk noktasýnda boðuldu.

Liderlikler konseylere karþý
Ýtalyan Sendikalar Konfederasyonu'nun bürokratik liderliði
konsey hareketinin bastýrýlmasýnda önemli bir rol oynadý.
PSI harekete önderlik etmedi. Üç eðilime bölünmüþtü. 1919
yýlýnda yapýlan kongrede hem parti liderliði hem de aþýrý sol
kanat, konsey hareketini küçümsedi, önemsiz gördü.
PSI liderliði, II. Enternasyonal'in diðer partileri gibi sosyalizmden kendinin iktidara gelmesini anlýyordu. Bordiga liderliðindeki aþýrý sol kanatsa konsey hareketini sadece sendikal bir hareket
olarak görüyor ve siyasi sonuçlarýnýn olmayacaðýný düþünüyordu.
PSI içinde konsey hareketinin ve devrimci koþullarýn farkýna
varabilenler Gramsci liderliðindeki bir azýnlýktý.
PSI ve Sendikalar Konfederasyonu, mücadele içinde güçlendiler. 1914 yýlýnda 50 bin üyesi olan PSI, 1920'de 300 binden fazla
üye sayýsýna ulaþmýþtý. Parlamentodaki koltuk sayýsýný 50'den
150'ye çýkarmýþtý. Ýtalyan sendikalarýnýn üye sayýsý 1914'te yarým
milyonken 1920'de 3 milyona varmýþtý. Ancak PSI büyüdükçe
kararsýz bir tutuma yuvarlandý. Gramsci bu durumu þöyle
yorumlar:
"Sosyalist Parti olaylarýn karþýsýnda seyirci gibi, olanlarý deðerlendirmeye bile kalkmýyor, yýðýnlarýn anlayýp kabul edebilecekleri öneriler geliþtirmiyor. Devrimci marksizmin ve III.
Enternasyonal'in düþüncelerinden yararlanmýyor. Devrimci eylemi birleþtiren genel bir çizgi ortaya koymuyor. Ýþçi sýnýfýnýn
siyasal öncüsü olarak devrimi amaçlayan ve kazanabilecek olan
iþçilerin eylemini geliþtirmek onun görevidir oysa…"
Ancak PSI bunu baþaramadý. Yeni komünist parti kurulduðunda ise devrim treni çoktan kaçmýþtý.
Ýtalya'da özgürlük rüzgarý estiren iki kýzýl yýlýn ardýndan bu
kez Mussolini iktidara gelecekti. Yenilen devrimin cezasý faþizm
oldu.
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Ergenekon çetesi, AKP ve demokrasi

Tarihten ders çýkarmak
Kemal Baþak
Ýlkokulumun adýydý
Ergenekon. Duvarlarýnda
onlarca "sarkýk býyýklý
hükümdar" resmi ve saçma
sapan haritalar bulunan;
günün yarýsýnda Mete Han
/ Hunlar / Göktürkler /
Selçuklular / Osmanlýlar,
kalan yarýsýnda Atatürk
anlatýlan; her Allah'ýn
günü "çatla patla Makarios,
Kýbrýs bizim olacak" marþý
çalan enteresan bir okuldu.
Yýllar sonra Susurluk’u
araþtýran Can Dündar'dan
Türk Gladio'sunun adýnýn
Ergenekon olduðunu
öðrendiðimde aklýma
gelmiþti bütün bu saçmalýklar. Kamyonun altýnda kalan araçtan polis
tarafýndan aranan bir
ülkücü katil, bir polis þefi
ve bir milletvekilinin birlikte çýkmýþ olmasýnýn
yarattýðý toplumsal öfke o
ünlü "ÇETELER HALKA
HESAP VERECEK" sloganýný yaratmýþ; mücadele
düzeyi, bazý çete mensuplarýnýn içeri týkýlmasýný
saðlamýþtý. Tam ipin ucunda Türk Ordusu'nun hikmeti sorgulanamaz generallerinin olduðu açýða çýkmaya baþlamýþtý ki, 28
Þubat darbesi gerçekleþti.

28 Þubat: Sincan’da
tanklar yürüyünce
Þüphesiz 28 Þubat
darbesinin, o dönemde
iktidarda bulunan Refah
Partisi’ni hedef alan yanlarý vardý. “Þeriatçý kadrolaþma”nýn yargý ve askeri
bürokraside yarattýðý sýkýntýlara bir de “Anadolu sermayesinin TÜSÝAD aleyhine geliþmesi” eklenmiþti.
Ancak bunlarýn hiç biri,
"ÇETELER HALKA
HESAP VERECEK" sloganý
kadar korkutmamýþtý generalleri. Öyle ki, son derece
radikal bir kitle hareketinin
yarattýðý atmosferde
Susurluk sanýklarý bir bir
tutuklanýyor, sýra kendilerine geliyordu. Sarsýlan
konumlarýný düzeltmeleri
gerekiyordu.
Önce Sincan’da “bir iþaret
fiþeði” gönderdiler, tanklarý yürüterek
demokrasinin þeriatçý
sýzma ile bozulan balansýný
düzelttiklerini söylediler.
Çetelere karþý mücadele
eden kitleler ve onun
öncülüðünü yapan sol bu
zokayý yuttu. Çetelere
karþý mücadele, birden
hem darbeye hem de þeriata karþý mücadeleye
dönüþtü. Hedef þaþýrtma
taktiði iþe yaramýþtý. Ayný
anda hem darbeye hem de
þeriata karþý mücadele etmeye çalýþmak aslýnda dar-

onunda görev aldýðý kanýtlanan subaylarýn en tepeden nasýl korunduðunu da
biliyoruz. Darbecilerin
ezici çoðunluðunun elini
kolunu sallayarak
dolaþtýðýný, yeni katliam
planlarý yaptýðýný biliyoruz. Çetenin arta
kalanýnýn da içeri týkýlmasý
için “AKP demokrasisini”
sahiplenmeliyiz.

AKP
demokrasisi mi?

becilerin ekmeðine yað
sürmek anlamýna geliyordu. Durumu doðru tespit
eden generaller, ardýndan
28 Þubat’ta düðmeye
bastýlar.
“Ne darbe ne þeriat” sloganý ile devasa gösterilerin
içi boþaltýldý, sendikalarda
örgütlü kitleler fiilen darbeci kemalist güçlerin
yedeði haline geldiler.
Sonrasýný uzun uzun anlatmaya gerek yok. Türkiye
solu, bir kez daha ulusalcýlýðý keþfetti. Anlý þanlý
devrimci örgütler “vatan”
isimli gazeteler çýkardýlar,
faþistlerle “biz daha fazla
yurdumuzu seviyoruz”
yarýþýna giriþtiler. 28 Þubat
sürecinin sonunda
Ergenekon ve darbeciler
konumlarýný saðlamlaþtýrdýlar. Günün þeriatçý
partisi içinden çýkan ve
artýk þeriatý reddeden
kadrolarýn oluþturduðu
AKP iktidar partisi oldu.
Sol örgütler ise iyice
zayýfladý ve berbat bir milliyetçilik sarmalýna bulaþtý.
Yýllar sonra yine
Ergenekon’u tartýþýyoruz.
Bu sefer, yakýn tarihimizin
en önemli olayý ile gündeme geldi bu çete. Hrant
Dink yoldaþýn
katledilmesinden sorumlu
olduðu ortaya çýktý, tekrar
tutuklamalar baþladý.
Susurluk'tan sonra ilk kez
bu kadar üzerine gidiliyor
bu katliam þebekesinin. Ve
Þimdi de “cumhuriyetin
kazanýmlarýný ortadan
kaldýrmaya kararlý olan
AKP kadrolarýnýn gündem
saptýrmasý” olarak
tartýþýlýyor bu geliþmeler.

Anlaþýlan o ki Türkiye Solu
28 Þubat’tan hiç ders çýkarmamýþ.

Darbe olsun diye
çalýþtýlar
Devlet için faaliyet
sürdüren gizli bir askeri
örgütün varlýðý sýr deðil.
“Derin devlet”,
“Ergenekon”, her ne isimle
anýlýrsa anýlsýn bu gizli
askeri yapýnýn 1970-80
arasý dönemde devrimci
örgütlere, 80’li yýllardan
itibaren Kürt ulusal kurtuluþ hareketine karþý
faaliyet sürdürdüðü
biliniyor. Öte yandan bu
örgüt tam bir darbe üretim
merkezi gibi çalýþýyor.
Bütün baþarýlý darbelerde
“derin devletin” izi
görülüyor. Baþarýlamamýþ
ama ayyuka çýkmýþ darbe
giriþimleri de bu derin
yapýyý iþaret ediyor.
En temel haklara dahi
tahammülü olmayan bu
demokrasi düþmaný

çetenin tutuklamalar
nedeniyle güç kaybetmesinden neredeyse
gocunan solcularýn var
olmasý insaný hayrete
düþürüyor. Neymiþ
efendim “türbaný
yasalaþtýrmak için gündem
saptýrmaya ihtiyacý olan (?)
hükümet bilinçli olarak bu
iþi yapmýþ”, “pisliði iyice
ayyuka çýkmýþ kesimleri
harcayýp kendi elemanlarýndan derin bir yapý
oluþturmaya çabalýyormuþ”, “ABD’nin kuklasý
hükümet bu operasyonla
gerçek yurtseverleri hedef
alýyormuþ”, ... Böyle düþünen AKP’li var mýdýr
bilmiyorum, olabilir de.
Ama AKP’nin bu þekilde
düþündüðünü varsayýp,
darbeciler yerine AKP’ye
yüklenmek tam bir aymazlýktýr. Bu argümanlar darbecilerin soluk almasýný
saðlar, geçmiþte “ne darbe
ne þeriat” sloganýnýn yarattýðý tahribatý yapar. Soldan

gelen “Ne yani darbecilere
/ derin devlete karþý AKP
demokrasisini mi savunacaðýz?” küçümsemesine
karþý bir an olsun bile
tereddüt etmeden evet
diyebilmeliyiz.
Hrant’ýn öldürülmesi darbeciler için baþarýlý bir
eylemdi, ancak hiç
ummadýklarý bir tepkiyle
karþýlaþtýlar. Yüzbinlerce
insan “Hepimiz
Ermeniyiz” diyerek açýkça
Türkiye Cumhuriyeti
devletinin varlýðýna bir
hançer soktu. Ýþte o anda
darbeciler “ecelini” gördü.
“ÇETELER HALKA
HESAP VERECEK” sloganýný duyarken yaþadýklarý korkuyu yaþadýlar. Ne
mutlu türküm demiyenleri
hedef alan yeni bir darbe
süreci baþlattýlar. Bu süreç
22 Temmuz seçimleri ile
kýsmen püskürtüldü. Ama
Þemdinli provokasyonunda suç üstü yakalanan,
Diyarbakýr provokasy-

Çünkü AKP demokrasisi
diye küçümsenen þey
aslýnda bizim mücadelemizin bir ürünüdür, bize
AKP tarafýndan bahþedilen
bir þey deðildir.
Darbecilere karþý net bir
tutum alýnabilirse,
AKP’nin gerçekleþtirme
çabasý içine girdiði her geri
adýmý, örneðin polis
terörünü ve Kürt illerinde
askeri güçlerin hiç bir
kanuni takibata uðramadan dilediðini yapabilmesini meþrulaþtýran
yasalarý, püskürtmek çok
daha kolay olacak.
Sadece darbeciler deðildi
Hrant’ýn cenazesinde ecelini gören. Bu büyük
kitlenin adalet talebi yerine
getirilmezse, baþýna gelecek olanlarý çok iyi bilen
bir hükümet var. Hrant’ýn
öldürülmesinin yýl
dönümünde onbinlerin
yeniden ADALET talebiyle
sokaða çýkmasý hükümete
gereken mesajý verdi.
Hükümet mesajý “aldý” ve
tutuklamalar baþladý.
Tutuklamalarýn “bizim
saflarýmýzýn gücü
sayesinde gerçekleþtiðini”
hatýrlatmak ve küçümsenmesine izin vermemek
gerekiyor. Þu anda
“maðara adamlarý”
saflarýnda bir gedik açýldý.
Enerjimizi bu gediði
büyütmek için harcamalýyýz. Gediðin bizim
güçlerimiz tarafýndan
büyütülmesi, ayný zamanda diðer düþmaný, AKP’yi
alt etmeyi mümkün hale
getirecek.

Susurluk’ta bir trafik kazasýnda açýða çýkan çete, büyük bir öfkeye yol açtý. Ardýndan tanklar Sincan’da yürütüldü.
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Son yýllarda, antikapitalist bir
eyleme katýlmýþ herkes hayatýnda
en az bir kere Sosyalist Ýþçi (SÝ)
gazetesi ile karþýlaþmýþtýr.
Kampanya aktivistleri ise mutlaka beraber iþ yaptýklarý bir
DSÝP'li aktivist aracýlýðýyla bu
gazeteyi okumuþtur. Peki, bu
DSÝP'liler kim ve neden her
yerde karþýmýza çýkýyorlar?

Devrimci Marksist
Gelenek

1 Mart 2003, Ankara’da toplanan 100 bin savaþ karþýtý tezkereyi durdururken...

kitlesel bir
hareket için

Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi,
on yýlý aþkýn bir süredir bu partide, daha öncesinde ise Sosyalist
Ýþçi gazetesi etrafýnda örgütlü
aktivistlerin oluþturduðu, troçkist bir örgüt. Bu kadrolar,
SSCB'nin çöktüðü, egemen
sýnýfýn küresel bir þekilde zaferini
haykýrdýðý, hareketin bugüne
göre oldukça düþük olduðu
zamanlarda -yani biraz daha zor
zamanlarda- marksizmin hala
dünyayý açýklamadýðý teziyle
mücadele eden bir gelenekten
geliyorlar.
Hem dünyada hem Türkiye'de,
"sosyalist" devletlerin bizzat iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemiyle yýkýlmasý, sol üzerinde ciddi bir
moral bozukluðu yarattý, bir çok
sol örgüt bu karamsar havanýn
etkisiyle sekterleþti ve kendi içine
kapandý, bir kýsým solcular ise
iþçi sýnýfýnýn devrimci rolünü
sorgulamaya baþlayarak, deðiþim
için baþka özneler aramaya
baþladýlar. Sosyalist Ýþçi ise
SSCB'de ve Doðu Bloðu'nda
çöken rejimlerin enkazý altýnda
kalmadý çünkü bu rejimlerin,
bürokrasinin iþçileri sömürerek
yaþamýný sürdürdüðü devlet
kapitalisti rejimler olduðunu
söyleyen, Marx, Engels, Lenin,
Troçki ve Gramsci'den beslenen
aþaðýdan sosyalizm fikrini benimseyen Uluslararasý Sosyalizm
Akýmý'nýn geleneðinden geliyordu. Ayný zamanda solun büyük
bir kýsmý, hizmet sektörünün
geniþlemesi karþýsýnda artýk proletaryanýn devrimci bir özne olamayacaðýný söylüyordu fakat
ayný dönemde Türkiye'de KESK
en militan eylemlerini yapýyordu. SÝ, inatla, beyaz yakalý iþçilerin de proletaryanýn bir parçasý
olduðunu anlatmaya devam etti.
Bu sebeple, iþçi sýnýfýný
merkezine alan bir siyaset izleyerek uzun yýllar boyu devrimci
marksist bir örgütün inþasý için
uðraþtý. Kolay bir þey deðildi bu,
troçkizm kelimesinin bir küfür
olarak algýlandýðý Türkiye solu
içinde, stalinizmin bozgununa
uðramýþ sosyalist kadrolarý
kazanmaya çalýþmak ciddi bir
çaba gerektiriyordu. Bu sebeple,
yýllar boyunca istenmediði yerlere bile giderek, sendika ziyaretleri, eylemler ve uzun tartýþmalar
aracýlýðýyla DSÝP'liler troçkizm
üzerindeki "öcü" imajýný temizlediler. Türkiye'deki hareketin
en düþük düzeyde olduðu
zamanlarda da en yüksek
düzeyde olduðu zamanlarda da
hareketin inþacýlarý olarak, içinde
yer aldýlar ve bütün ezilenlerin
mücadelelerini sahiplendiler.
28 Þubat'ta sol, "postmodern
darbe"ye karþý "ne þeriat, ne
darbe" tavrý alýrken, DSÝP darbeye karþý net bir tavýr alýnmasý
gerektiðini söyledi ve genelkurmayýn son muhtýrasýnda olduðu
gibi yine "Ne darbe, ne darbe"
tavrýný aldý.
1999'da, uzun süren yenilgi
havasýný kýran bir olay yaþandý.
Seattle'da kaplumbaða severlerden, liman iþçilerine, Hýristiyan
örgütlerine kadar binlerce kiþi

Dünya Ticaret Örgütü toplantýsýný bloke ederek, küresel bir
hareketin baþlangýcýný haber
verdi. Hareket Cenova'da,
Prag'da büyük eylemlerle önce
Avrupa'ya sonra bütün dünyaya
yayýldý.Solun büyük bir kýsmý bu
hareketin "küçük burjuva" nitelikli olduðunu, zaten
"Cenova'dan kalkan trenin" de
Türkiye'den geçmeyeceðini
anlatmaya baþladý. Bütün Uluslar
arasý Sosyalizm Akýmý ile birlikte
DSÝP de yeni hareketin varlýðýný
fark ederek, uluslar arasý
hareketin inþasýna giriþti.

Hareketin içinde
ABD'nin Irak'a müdahalesi sonrasýnda, DSÝP savaþa karþý en
geniþ cepheyi örgütlemek üzere
seferber oldu. Irak'ta Savaþa
Hayýr Koordinasyonu'nun kuruluþunda aktif rol oynadý ve
hareket içindeki bölünmeleri
aþmak için çaba sarf etti. 1
Mart'ta Ankara'da büyük bir
eylem yapýlmasýný önerdi. Bu
eylem sonucu Türkiye'nin savaþa
girmesine yol açacak olan
tezkere reddedildi.
Savaþ karþýtý harekete soldan
kendi gündemlerini dayatmaya
çalýþanlara karþý DSÝP,
Türkiye'nin biricik savaþ karþýtý
odaðý olan Küresel BAK'ýn kuruluþunda da aktif bir þekilde yer
aldý. Bir çok yerde, baðýmsýz
aktivistlerle birlikte BAK yerelleri inþa edildi ve edilmeye

Neden
DSÝP?
devam ediliyor. Bunun yanýnda
savaþ karþýtý hareket içinde müslümanlarý dýþarýda býrakmaya ve
Irak direniþini desteklememeye
dönük bütün argümanlara karþý,
DSÝP savaþ karþýtý hareketin birliðini ve ezilenlerin koþulsuz
desteklenmesini savundu.
Türkiye'nin en büyük savaþ
karþýtý festivali Barýþarock'ta,
DSÝP baþýndan beri yer aldý.
Festivale dönük "apolitik" suçlamalarýna yanýt verdi ve on binlerce savaþ karþýtý gencin buluþtuðu bu festivali, inþa etti. Bu
kampanya boyunca sayýsýz
aktivistle tanýþtý, fikirlerini tartýþma olanaðý buldu. Festivaldeki,
kampanya stantlarýnda aktif
olarak çalýþtý.
Çevre felaketi karþýsýnda, solun
büyük bir bölümü sessiz
kalýrken. DSÝP, Küresel Eylem
Grubu'nun inþasýna da omuz
verdi, küresel ýsýnma ve nükleer
enerji konusunda kampanyalar
yaptý.
KEG'le birlikte büyük mitingler
ve sayýsýz toplantý inþa etti. KEG,
ayný zamanda kapitalizmin
yarattýðý doða tahribatý dýþýndaki
konularda da kampanyalar yaptý.
Saðlýðý bir meta haline getiren
Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý
karþýsýnda da KEG, eylemlerin
inþasýnda yer aldý ve katýlým
saðladý. Ayný yasa çerçevesinde
öðrencilerin medikolarýnýn kapatýlmasýna karþý, KEG
"Medikomu Vermiyorum" kam-

panyasý yaptý. Bunun yanýnda
kadýn hareketi ve eþcinsel
hareketi içinde de KEG aktif bir
bileþen olarak yer aldý, bu
mücadelelere destek verdi.
DSÝP'li aktivistler bu kampanyalarýn en aktif unsurlarýndan
oldular.
Hrant Dink katledildiðinde
DSÝP'liler bir çok aktivistle birlikte anýnda seferber olarak olay
yerine gittiler. "Hepimiz
Ermeniyiz" sloganýný yükselterek, cenazenin, ýrkçýlýða karþý
Türkiye'nin en büyük gösterisinin örgütlenmesinde yer
aldýlar.
DSÝP, soldaki moral bozukluðuna karþý uzun zamandýr milliyetçiliðin yükselmediðini
anlatýyordu. Hrant'ýn öldürülmesi toplumda büyük bir öfke ve
üzüntü yarattý. Yüz binlerce
insan "Hepimiz Ermeniyiz" sloganýný sahiplendi. Bu milliyetçiliðin yükselmediðinin, karþýt
cephenin de güçlü olduðunu
gösterdi. Bu cephenin örgütlenmesi ve ýrkçýlýða karþý mücadelenin sokaða çýkmasý için
"Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe! Giriþimi" kuruldu, bu
giriþim hýzla yaygýnlaþtý.
Hrant'ýn mahkemelerinde ve
ölüm yýldönümünde gösteriler
düzenledi, DTP'ye yönelik milliyetçi politikalara karþý DTP'yle
dayanýþma sergiledi ve AGOS
gazetesine dönük ýrkçý yargýlamalarýn karþýsýnda yer aldý.

Malatya'da Hýristiyanlar
öldürüldüðünde basýn açýklamalarý yapýldý. 301. Maddeye
karþý bir kampanya baþlatýldý.
DSÝP'liler hem giriþimin kuruluþunda yer aldýlar hem de
Sosyalist Ýþçi aracýlýðýyla bütün
etkinliklerini duyurdular.
Kürt sorununda da DSÝP, ikircikli bir tavýr takýnmadý.
Ezilenlerin mücadelesine koþulsuz destek verilmesi gerektiðini
savundu. DTP'ye yönelik
baskýlara ve Irak Kürdistan'ýna
düzenlenen operasyonlara karþý
çýktý. Operasyon baþladýðýnda,
ilk sokaða çýkan Küresel BAK
oldu.

Yeni bir sol için
Bütün bu kampanyalar içinde
DSÝP, yukarýdaki gündemlerin
hepsini birbirine baðlayan yeni
bir sol partinin kurulmasýnýn
gerekli olduðunu savundu ve
savunuyor.
Baskýn Oran ve Ufuk Uras kampanyalarýnda bunun için somut
bir adým atýlmýþ oldu, iki kampanya da Türkiye kampanyasý gibi
görüldü, bir çok insana umut
verdi. DSÝP, Baskýn Oran kampanyasýna katýlan tek örgüt oldu.
Bugün, DSÝP halen yeni bir sol
partinin kurulmasý için çaba sarf
ediyor ve böyle bir partinin
kurulmasý için DSÝP'in sönümlenmesine hazýr olduðunu ifade
ediyor.
Bütün bu anlatýlanlardan
görülebileceði gibi, DSÝP baþýndan bu yana, bütün aktivistlerle
birlikte sokakta, hareketin yanýnda yer aldý.
Hareket içindeki devrimci bir
parti olarak, bütün mücadeleleri
birbirine ve kapitalizme baðladý.
Hareketin birliði ve çeþitliliði
için mücadele etti.
Sosyalist Ýþçi, antikapitalist
hareketin kürsüsü oldu;
hareketin tartýþtýðý bütün gündemler, Sosyalist Ýþçi sayfalarýnda anýnda yer buldu. Bugün
hareketi büyütmek ve yaygýnlaþtýrmak, yeni bir sol alternatif
yaratabilmek için; mücadeleleri
birbirine baðlayabilmek, devrimci fikirlerin hareket içinde
yaygýnlaþtýrmak için daha büyük
bir DSÝP gerekiyor.
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DVD
Vincent Paronnaud ve
Marjane Satrapi tarafýndan yazýlan ve
yönetilen Persepolis’in
DVD’si çýktý. Ýran’da
Þah’a karþý devrim,
mollalarýn iktidarý bir
çocuðun gözüyle anlatan bu güzel animasyonu sinemada izleyemenler için iyi bir fýrsat.
Türkiye’nin Ýran olup
olmayacaðý
tartýþýlýrken, bir laik
önceki rejimin neden
devrildiði unutluyor.
Persepolis, Ýran’ýn
yakýn tarihine bütünlüklü olarak bakmayý
baþarmýþ.

PERSEPOLÝS

Osmanlý arþivlerinde
soykýrým belgeleri
Osmanlý Belgelerine Göre
Savaþ Yýllarýnda Ermenilere
Yönelik Politikalar Taner
Akçam 340 sf. Ýletiþim Yay.

1887, Amerika’da Büyük demiryolcular grevi,
iþçilere ateþ açýlýrken...

JACK LONDON

“Ermeni meselesi hallolunmuþtur. Fuzûlî mezâlimle millet ve
hükûmetin lekedâr edilmesine
lüzûm yoktur” Enver Paþa

Demir Ökçe:

HÝP-H
HOP

1907’den geleceði görmek
Irmak Can Özinanýr
Leon Troçki, Jack London’un
“Demir Ökçe” isimli romaný ile
ilgili yazarýn oðlu Joan London’a
yazdýðý mektupta þöyle demektedir:
“Kitap beni tarih alanýndaki
öngörülerinin gözüpekliði ve
baðýmsýzlýðýyla þaþýrttý... Jack
London hayretler içinde hiç durmadan kendimize þu soruyu sormaya zorluyor: Bu satýrlar ne
zaman yazýldý peki? Gerçekten
savaþtan önce mi?”
Gerçekten de Jack London’un
1907’de yazdýðý “Demir Ökçe” isimli romaný kapitalizmin geliþiminin
ve krizlere gebe oluþunun mükemmel bir analizi ile beraber, iþçi sýnýfý
hareketinin yenilgisi durumunda
neler olabileceðini, egemen sýnýfýn
nasýl vahþi bir hayvan gibi saldýrabileceðini de öngörmüþtür.
Troçki’yi þaþýrtan da budur.
Demir Ökçe, Jack London’un kapitalist sýnýfa ve yandaþlarýna(plütokrasiye) verdiði isimdir.
Romanda, burjuva bir aileden gelen
Avis Everhard’ýn aðzýndan, onu bir
devrimci olmaya iten süreçler ve
devrimci bir lider olan eþi Ernst
Everhard’ýn hikayesi akýcý bir þekilde satýrlara dökülüyor. Ernst,
Avis’in felsefeye meraklý bir bilim

Ýþçi sýnýfýndan
gelme bir
yazar
Jack London, 1876'da
Los Angeles'ta doðan
Ýrlanda asýllý bir yazardýr.
Yoksul bir çocukluk geçirdi. 13 yaþýnda okulu
býrakmak zorunda kaldý
ve bir konserve fabrikasýnda çalýþmaya

insaný olar babasý tarafýndan bir
sandýðýn üstünde iþçilere konuþma
yaparken, din adamlarýnýn ve kapitalistlerin yaptýðý tartýþma toplantýlarýna çaðýrýlmýþ ve bu toplantýlarda hem din adamlarýný hem de kapitalistleri bu toplantýlarda bozguna
uðratmýþtýr. Böylece, Avis ve
babasýnýn hayatýna girmiþtir.
Ernst’ýn, bu toplantýlarda kapitalist toplumu anlatýrken kullandýðý
cümleler, sistemi etkileyici bir
biçimde teþhir ederken, rakiplerinin
verdiði tepkiler de sýnýfsal ayrýmlarý
ve bu sýnýflarýn düþünsel evrenini
de gözler önüne sermiþ. Ernst’ýn
dediði gibi sadece iþçi sýnýfý deðil
kapitalistler, din adamlarý, gazeteciler gibi bir çoklarý da makinalarýn
köleleridir. Kapitalist toplumda
hukuk da, gazeteler de, din
adamlarýnýn vaazlarý da kapitalistlerin çýkarlarý için iþler. Kitapta,
ütopyacýlýðýn yeri yoktur; vicdanlarýna yenik düþerek kapitalist
sýnýfýn çýkarlarýna hizmet etmekten
vazgeçenlerin bu sýnýf tarafýndan
nasýl anýnda dýþlandýðý ya da akýl
hastasý gibi gösterildiði, kriz
sýrasýnda eriyen orta sýnýf mensuplarýnýn, eski sýnýf çýkarlarý
yönünde davranýþýnýn nasýl kendi
sonlarýný hazýrladýðý anlatýlmaktadýr.

baþladý. Daha sonra yük
gemilerinde çalýþarak,
açýk denize çýktý, Japonya
ve Sibirya'ya gitti. 20
yaþýnda altýn
arayýcýlarýnýn peþine
takýldý. Uzun çalýþma yýllarý boyunca London,
eþitliðin peþinden koþan
sosyalist bir militan
olmuþtur. City Hall
Parký'nda kapitalizme
karþý yaptýðý bir konuþma
yüzünden hapse girdi. En
aðýr çalýþma koþullarýnda

Ýþçi hareketi içinde reformist liderliklerin ortaya çýkýþý ve sürekli
tekelleþme eðilimi gösteren örgütlü
kapitalizmin geliþimi ve ortaya
çýkardýðý sonuçlar da kitapta
müthiþ bir öngörü ile ortaya konulmuþ. Kitabýn en etkileyici yanlarýndan biri ise erken kalkýþýlmýþ bir
devrimci ayaklanmanýn tasvir
edildiði sayfalar, iþçi sýnýfýnýn gücü
ile kapitalistlerin cevabý, devrimci
bir ruh ile yenilgi ve umut romanda
beraber iþlenmiþ. Troçki’nin dediði
gibi henüz 1907 yýlýnda Jack
London, faþizmi proleter devriminin bozgununun soncu olarak
öngörmüþ ve tasvir etmiþtir. Fakat
kitapta asla umutsuz bir tablo
çizilmemiþtir, Ernst’ýn Avis’e þefkatle sarýlýrken söyledikleri bunu
kanýtlýyor: “Bu defa olmadý
sevgilim; ama bu hep böyle olmaz.
Çok þey öðrendik. Gelecekte
davamýz, iyi bilgi ve disiplinle daha
güçlü olarak tekrar dirilecektir.”
Kitapta sürekli iþlenen tema þudur :
Demir ökçe bir gün mutlaka yenilecektir! Troçki, oðul London’a
yazdýðý mektubun sonunda þöyle
diyor: “Romanýn ayrýntý ‘hatalarý’
ne olursa olsun –ki var bu hatalardevrimci sanatçýnýn güçlü önsezileri
önünde saygýyla eðilmemezlik
yapamayýz”.

dahi okumaktan ve yazmaktan vazgeçmeyen
London, ancak "Overland
Monthly" ve "Black Cat"
dergileri tarafýndan öykülerinin kabul edilmesiyle
birlikte iþini býrakýp
bütün vaktini yazarlýða
ayýrdý.
50'den fazla roman ve
öykü kitabý, yüzlerce
makale ve binlerce mektup yazdý. London, 1916
yýlýnda hayata veda etti.
Ölüm sebebinin "böbrek

yetmezliði" olduðu
bildirildi, fakat masasýnýn
üzerinde bulunan morfin,
uyku ilaçlarý ve iki boþ
þiþe, en ünlü romanlarýndan birisinin kahramaný
Martin Eden gibi intihar
ettiði þüphesini
uyandýrdý.
London'un baþlýca eserleri: Vahþetin Çaðrýsý,
Demir Ökçe, Beyaz Diþ,
Deniz Kurdu, Martin
Eden, Açlar Ordusu, Kurt
Gölü.

Immortal Technique Hip-Hop müzik yapan Perulu bir
politik aktivist. Miziðini toplum ve dünya politikalarý özellikle de ABD dýþ politikalarý- hakkýndaki görüþleriyle
birlikte sunuyor dinleyicilere. Üniversitede okurken
birçok olaya karýþýyor ve hapse giriyor. Hapisteki iki
yýlýný din, tarih ve politika üzerine çalýþarak geçiriyor ve
þarkýlarýný yazýyor. Bundan sonraki albümlerinde aktivist
rolüne bürünüyor. 2003’de çýkarttýðý “This Revolution”
isimli albümünde Irak savaþý hakkýndaki görüþlerini
ifade ediyor ve Amerikan Hükümeti’ni yerden yere
vuruyor.
Þarkýlarýnda çok sayýda sosyal ve politik konuyu ele
alýyor: Black Panthers’ýn önde gelen üyelerinden Fred
Hampton’ýn FBI tarafýndan öldürülmesi, Amerikan
Hükümeti’nin dünya politikalarý, Amadou Diallo’nun
New York Polisi tarafýndan öldürülmesi, 11 Eylül,
Bush... Kendisini bir “sosyalist gerilla” olarak tanýmlýyor
ve açýk açýk “Ben Marksistim” diyor. Ama öte yandan da
bir partiye baðlý olmayý reddediyor. Sýk sýk ABD
Hükümetinin politikalarýný sorgularken sosyal eþitsizliklere ve sosyal aktivizmin ve devrimin üst düzey
geliþimine iþaret ediyor. Sözü kendisine býrakalým. The
Poverty of Philosophy’den (Felsefenin Sefaleti) küçük bir
parça:
“...
Ben, ailem ve çocuklarým için
daha iyi bir hayat istiyorum.
Ama anavatanýmda yaþayan
milyonlarca insanýn caný
pahasýna deðil. Bize, bu
kahraman insanlar olmasalar
Amerika'nýn bu saçma mallara
sahip olmamýz için yeterli
zenginliðin olmayacaðý, temel
ihtiyaçlarýmýzý bile karþýlayamayacaðýmýz fikrini aþýlýyorlar.
Hayýr, bu bir yalan. Ýþ
dünyasýnýn devleri ve
hükümet yetkilileri asýl parayý
götürüyorlar. Bize ne verirlerse onla yaþýyoruz. Benim

düþmaným orta sýnýf beyaz
adam, aþaðý mahalledeki
çocuk ya da yolda
karþýlaþtýðým tipler deðiller.
Benim düþmaným görmediðim
beyaz adam: Beyaz Saray'daki
adamlar, þirket monopollerinin sahipleri, sahte liberal
politikacýlar benim düþmanlarým. Çoðunlukla muhafazakar olan ordu generalleri;
onlar asýl bahsetmek istediðim gerçek orospu çocuklarý. Fakirler, iflas etmiþ memleket çocuklarý deðil. Ýþlerin
böyle yürüdüðünü görmek için
fazla aptallar...”
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Anti-k
kapitalist kadýnlar her yerde sokakta…
Irak'ta savaþ yüzünden evini terk
etmek zorunda kalan savaþ mültecilerinin büyük çoðunluðu kadýnlar… Irak'ta nisan 2003'ten bu
yana savaþ sýrasýnda ve sonrasýnda, en az 400 kadýnýn tecavüze
uðradý.
Filistin ve Lübnan'da mülteci
kamplarýnda insanlýk dýþý
koþullarda yaþamak zorunda
kalanlarýn çoðu kadýn…
Afganistan'da iþgalden sonra
ortaya çýkan kargaþa ortamý yüzünden artan tecavüz ve tacizlerden dolayý kadýnlar arasýnda intihar oraný her geçen gün artýyor…
Dünyada günde 1 dolarýn altýnda
gelirle geçinmek zorunda kalan 1.2
milyar yoksulun yüzde 70'i kadýn
ve çocuklardan oluþuyor.

Yeryüzünde 700 milyon kadýn,
beslenme, içme suyu, saðlýk
hizmetleri ve eðitim olanaklarýndan yoksun.
Türkiye'de her 3 kadýndan biri
þiddet maðduru. Aile içi suçlarýn
yüzde 87'si kadýnlara karþý iþleniyor.
Kadýnlar hala baský görüyorlar,
hala ikinci cins olarak görülüyorlar, iþ gücünün asli bir parçasý
olmalarýna raðmen eþit ücret
almýyorlar, þiddete maruz kalýyorlar, gecenin bir vakti Taksim
Meydaný'nda tacize uðrayýp tacizciler 57 YTL ceza ile kurtulabiliyorlar….
Ama kadýnlar, Irak'tan
Venezuela'ya, Filistin'den
Hindistan'a, Fransa'dan Kenya'ya,

Pakistan'a, Lübnan'a kadar,
dünyanýn her yerinde savaþlara,
kapitalizme, þiddete, cinsiyetçiliðe,
ýrkçýlýða ve her tür ayrýmcýlýða
karþý mücadele ediyorlar…
Kenya'da yapýlan Dünya Sosyal
Forumu'nda mikrofonu tutanlar
onlar. Güney Afrika'da nerdeyse
bir aya yakýn süren kamu çalýþanlarý grevinde ellerinde pankartlarla
direnenler, Latin Amerika'dan
dünyaya umut yayanlar ve
Hepimiz Ermeniyiz diye yürüyen
yüzbinlerin büyük çoðunluðunu
oluþturanlar bu mücadeleci kadýnlar.

Antikapitalist kadýnlar
olarak 8 Mart’ta
Savaþa, ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe,

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.

homofobiye, yoksulluða, nükleere,
küresel ýsýnmaya, genel saðlýk sigortasýna, küreselleþmeye, tacize,
þiddete karþý sokaklardayýz...

Milliyetçiliðin kültür
üzerindeki tahribatlarý

Nükleer karþýtlarý
sokakta
26 Nisan 2008’de, Çernobil felaketinin 22.
yýldönümünde bir eylem
gerçekleþtirecek olan
Küresel Eylem Grubu
aktivistleri ‘nükleer santral
istemiyoruz’ kampanyasýný
baþlattýlar. Geçen hafta
sonu Ýstanbul Beyoðlu’nda
açýlan stand sayesinde
nükleer karþýtý kampanya
sokakta da var olmaya
baþladý. Tamamý öðrencilerden oluþan aktivistlerin
açtýðý standa hava

KEG

yerleþim yerinde tarihi
binalarýn milliyetçi
gerekçeler gösterilerek
yýkýlmasýnýn kültürel
deðerlere büyük hasar
verdiðini belirtti. Roni
Margulies ise, tarihin,
müzeciliðin, sanatýn,
komünizmin milliyetçilikle
yan yana gelemeyeceðini,
milliyetçiliðin insanlara
olaylara ve olgulara nesnel
bir bakýþ açýsýyla yaklaþýlmasýnýn önündeki en
büyük engel olduðunu dile
belitti. Panele katýlýmýn
oldukça yoðun olduðu
gözlendi.

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
Dur De! Giriþimi’nin
düzenlediði
“Milliyetçiliðin Kültür
Üzerindeki Tahribatý”
konulu panel 7 Þubat’ta
Ankara Taksav’da yapýldý.
Panele gazetemiz yazarý
Roni Margulies ile Mor ve
Ötesi Grubu’ndan
müzisyen ve aktivist
Kerem Kabadayý konuþmacý olarak katýldý. Kerem
Kabadayý, özellikle yerleþim birimlerinin
adlarýnýn deðiþtirilmesi ve
Ýstanbul’daki Tarlabaþý
baþta olmak üzere pek çok

koþullarýna raðmen ilgi
yoðundu.
26 Nisan eyleminin
çaðrýlarýnýn daðýtýldýðý,
rozetlerin satýldýðý stantta
nükleer konusunda bir çok
tartýþma yaþandý. Standý
ziyarete gelenlerle yapýlan
sohbetlerde neden nükleer
santral istemediðimizin
vurgusu sýkça yapýldý.
Küresel Eylem Grubu 26
Nisan’a kadar ‘Nükleer
santral istemiyoruz’ standlarý açmaya devam edecek.

Okur
mektuplarý

Mülteciler
Ýnsan Haklarý Evrensel
Beyannamesinde
14.madde:
''Herkes zulümden kurtulmak için baþka ülkelere
iltica etme ve bundan
yararlanma hakkýnda
sahiptir…''
Mülteci olmak ; umut
yolcusu olmak sadece
daha iyi bir yaþam
uðruna bir fedakarlýktýr
gözümüzde. Aileden ,

sevgiliden , dosttan ve
vatandan vazgeçirebilecek
bir fedakarlýk.
Peki insanlar sadece
daha iyi yaþamak uðruna
katlanýr mý? Peki insanlar
neden mülteci oluyorlar?Bunun asýl sebebi ne?
Ne için baþka ülkelere gitmek istiyorlar? Mülteci
olmak suç mu? Suçlu olan
mülteciler mi, yoksa
onlarý böyle bir þey yap-

Barýþ meclisi toplandý
“Yeni Anayasa Sürecinde
Demokratikleþme ve Kürt
Sorunu Konferansý”
Yapýldý
Türkiye Barýþ Meclisi’nin
düzenlediði “Yeni
Anayasa Sürecinde
Demokratikleþme ve Kürt
Sorunu Konferansý” 9–10
Þubat 2008’de Ankara’da
toplandý.
onferansýn sonuç bildirgesinde yeni bir
anayasanýn, tüm vatandaþlar tarafýndan benimsenebilmesi için þu nitelikleri taþýmasý gerektiði
savunuldu:
Vatandaþlýk kimsenin,

malarýna zorlayan kapitalist sistem mi?
Kapitalist sistem ilk
geldiðinde, ilk ortaya çýktýðýnda köyden þehre göç
vardý. Ama þimdi?
Köyden þehre göçler yetmiyor, artýk ülkeden ülkeye göçler oluyor. Ýnsanlar daha iyi yaþam uðruna
ardýnda bir sürü þeyi
býrakýp gidiyorlar. Yarýsý
amacýna ulaþýyor, yarýsýnda yollarsa hayatýný
kaybediyor.
20.yy 'ýn mültecileri
siyasal, ýrksal sebeplerden
dolayý düþtüler yollara.
Belirli ýrklardan ,
düþüncelerden insanlar
hayatlarýný kurtarmak için
kaçtýlar zulümden. Sadece
açlýktan iltica etmediler
insanlar, savaþtan, küresel
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etnik kökeni, dinsel
inançlarý, cinsiyeti, cinsel
yönelimi, siyasal görüþleri
vb. nedenlerle ayrýmcýlýða
uðramaksýzýn eþit hak ve
sorumluluklar ile
donatýlacaðý biçimde
yeniden tanýmlamalý,
ayrýmcýlýðýn her türü
kesin bir dille yasaklanmalýdýr.
2.Yurttaþlarýn temel hak
ve özgürlüklerini, sosyal
adaletin tesisi yönünde,
çalýþanlarýn ekonomik ve
sosyal haklarýný, doðal ve
kültürel varlýklarýnýn
korunmasýný güvence altýna alýnmalýdýr. Kültürel

ýsýnmadan dolayý iltica
ettiler. Irkçýlýktan kaçtýlar
terk ettiler ülkelerini,
vatanlarýný, sevdiklerini.
Bir de ''mülteci kamplarý'' doðuyor. Orada
olan biten her þey gizli
kapýlar ardýnda oluyor.
Ýnsanlar iþkence çekiyorlar. Bu olan biteni ise ne
medya teþhir ediyor ne de
devletler yardým eli uzatýyor.
Peki bu ölüm yolculuðunun sonunda ne oluyor?
Ýnsanlar tanýmadýðý,hiç
görmediði,dilini bilmediði
bir ülkede yaþýyorlar.
Orada neler yaþýyorlar?
Her giden istediði þeyi
gerçekleþtirebiliyor mu?
Tabi ki hayýr. Tabi ki istenilen her þey olmuyor,
tabi ki her þey güzel git-

haklar ve kimlikler
güvence altýna alýnmalýdýr.
3.Yerel ve bölgesel yönetimlerin etkin olacaðý yeni
bir yönetim biçimi
anayasada düzenlenmelidir.
Konferansta DSÝP adýna
konuþan Canan Þahin
Türkiye’yi ABD’nin Irak
Ýþgaline ortak yapan
operasyonlara dur denmesi gerektiðini, türbana
özgürlük getirilmesine
deðil, AKP’nin iþgalci ve
neoliberal politikalarýna
karþý mücadele edilmesi
gerektiðini belirtti.

miyor. Ama onlara bunu
denemekten baþka bir þey
býrakmayan kapitalistler
ve onun yalakalarý
devletler bu konuda hiç
bir þey yapmýyorlar.
Neden biz kapitalistler
gibi istediðimiz ülkeye
gidip çalýþamýyoruz?
Neden seyahat edemiyoruz? Bu dünya onlarýnda
bizim deðil mi? Yasalarda
her hakkýmýz var. Peki
vize yada pasaport alma
paramýz? Neden bunlar
bu kadar güç?
''Kamplarda ve yollarda
yaþananlarý duyamýyoruz
belki ama sesimizi zulmedenlere duyurmak elimizde.''
Ýsmail Göksel Dönmez
Kocaeli

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için 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.
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 yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý
bize yazýn
sosyalistisci@gmail.com

sosyalist isci
Televiyon ekranlarýnda
bebeðin geliþmesi için anne
sürünün taþýdýðý önem her
gün anlatýlýrken, AKP
bebekleri anne sütü içme
hakkýndan yoksun býrakýyor. Yeni yasayla doðum
yapan sigortalý kadýnlara
altý ay süreyle verilmesi
gerek emzirme ödeneði altý
aydan bir aya düþürülüyor. Emzirme ödeneði
yüzde 83 azaltýlýyor.

Emekli maaþlarý
düþüyor
Emekli maaþlarýndaki alt
sýnýr kaldýrýlýyor. Þu an bin
YTL maaþla 25 yýl çalýþanlar emekli olduklarýnda
690 YTL alýrken, emekliliðine 10 yýl kalanlar 590
YTL, 15 yýl kalanlarsa 560
YTL alacak

Protezler cepten
18-45 yaþ arasýndakiler
için diþ protezi tamamen
paralý. 18 yaþýndan küçüklerve 45 yaþýndan büyükler
protez bedelinin yarýsýný
kendileri karþýlýyor. Genel
Saðlýk Sigortasý, “temel
teminat paketi”nde olan
sýnýrlý hizmetleri veriyor,
daha fazlasý için özel sigorta yaptýrmanýz öneriliyor.

kazanan
þirketler
memnun olduðunu
söylüyor. Ancak kapalý
kapýlar ardýndan alýnan ve
süslü reform laflarýyal
sunulan yeni yasanýn
getirdiklerini duyan herkes
buna tepki gösteriyor.
Saðlýk ve sosyal güvenlik
hakkýmýzý savunmak istiyorsak ilk yapmamýz
gereken yasanýn maðduýrlarýný yan yana getirmek,
AKP’nin yeni-liberal sadýrganlýðýna karþý en geniþ
koalisyonu oluþturmak.
AKP’nin sahte mutabakatý
geniþ kesimlerin ortak taleplerde birleþmesiyle bozulabilir.
Sendikalarýn tüm emek
hareketiyle, tüm ezilenlerle
yan yana gelmesi - Son 20
yýldýr sayýsýz saðcý
hükümeti aþaðý indiren,
geleneksel burjuva partileri
çöpe atan güç birliðimizdi.
Türk-iþ, Hak-iþ, KESK
baþta olmak üzere iþçi
sendikalarý ortak

20 Þubat’ta
sokaktayýz!
TTB, TMMOB, KESK, DÝSK, TDB,
TEB, TÜRMOB, BASK ve
Türk-Ýþ 8 Þubat’ta yaptýklarý bir açýklamayla 20 Þubat günü tüm illerde
saat 11.30’da eyleme çýkýyor.
Uyarý eylemlerine katýlmak,
güçlendirmek gerek.

Nail Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
 Baský: Yön Matbaasý
 Yerel süreli yayýn, haftada bir yayýnlanýr

www.sosyalistisci.org

Ersin TEK

Herkes maðdur

Ýþçiler, çifçiler, mavi
yakalýlar, beyaz yakalýlar,
kadýnlar, engelliler, yaþýlar,
bebekler, öðrenciler, hastalar AKP’nin hedef tahtasýnda. Türkiye laikler ve dindarlar arasýndaki gerilime
hapsedilirken milyonlarca
insanýn hayatýyla oynayan,
çalýþanlarýn kazanýlmýþ
haklarýný gasp edip toplum
saðlýðýný alt üst edecek
adýmlar mecliste atýlýyor.
Yasayla toplumun en
maðdur kesimleri daha da
maðdur ediliyor.
Milyonlarca insan düzenli
prim ödeme gücüne sahip
olmadýðý için saðlýk sisteminin dýþýna itiliyor. Çalýþanlar için emeklilik hakký
ellerinden alýnýyor.
Emek ve meslek örgütleri
AKP’nin Sosyal Güvenlik
ve Genel Saðlýk Sigortasý
yasasýna karþý haftalardýr
sokakta.
AKP hükümeti toplumun
saðlýk politikalarýndan

Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi,

Çöp Sepeti

Yeni saðlýk ve
sosyal güvenlik
yasasýna hayýr!
Anne sütü hedefte

 Z Yayýncýlýk ve tanýtým hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:

davrandýðýnda karþýsýnda
kimse duramaz.
KEG, “Saðlýðýma dokunma, sigortamý attýrma”
kampanyasý taban aktivizmi ile sendikal mücadeleyi,
iþçilerle, saðlýk çalýþanlarýyla yasanýn maðdur ettiði
yüm kesimleri birleþtirmek
istiyor.
16 Þubat’ta Ýstanbul’da
gerçekleþecek “Maðdurlar
konuþuyor” forumuyla
KEG bir çok kesimin temsilcisini yan yana getiriyor.
Forum bir ilk adým. Hedef
her yerde saðlýk hakký
savunucularýnýn öne çýkmasý.
Olup bitenler senin sigortaný da attýrýyorsa bize
katýl!
Maðdurlar konuþuyor!
16 Þubat / 13.00-18.00
Taximhill Otel / Ýstanbul
sigortamiattirma@gmail.com
(0535) 382 91 07
(0539) 982 22 17 KEG

Lösemili çocuklar,
trafik kazasý
geçirenler, kalp
hastalarý
Þimdiye kadar sadece
ayakta tedavi ve týbbi cihazlarýn kullanýmý için “katký
payý” ödetiyorlardý. Artýk
her þey tamamen paralý.
Lösemili çocuklar da kalp
hastalarý da “katýlým payý”
ödemek zorunda. “Katýlým
payý” gerektiðinde 5 kat
artýrýlacak.

Saðlýk Ocaklarý
kapatýlýyor
Þu ana kadar 700 saðlýk
ocaðýnýn kapýsýna kilit
vuruldu. Gerekçe aile
hekimliði sistemine geçiþ.
Aile heklimliði uygulamasý
hiçbir yerde iþlemiyor.

Neler
yapabiliriz?
z Saðlýk ve sosyal
güvenlikteki yeni-liberal dönüþümün
getirdiklerini anlatan
forumlar düzenleyebiliriz.
z Hastane ve saðlýk
ocaklarý önünde,
okullarda, mahallelerde bildiri daðýtabiliriz.
z Michal Moore’un
Sicco adlý filmini
izleyip, tartýþabiliriz.
z Emek ve meslek
örgütlerinin eylemlerini katýlabilir, bu
eylemlerin inþacýsý
olabiliriz.
z KEG’in Sigortamý
Attýrma kampanyasýný
büyütmek için kollarý
sývayabiliriz.

Baþörtülü öðrenciler
artýk yüksek öðrenim
kurumlarýna gidebilecek. Bir yasak daha
tarihe karýþtý. Ancak
gençlerin potansiyel
tehdit olarak görüldüðü bu ülkede o kadar
çok yasak var ki.
Ýlk ve orta öðrenim
kurumlarýnda okuyan
öðrencilerin saç uzunluðu düzenli olarak
denetlenir. Birazcýk
berberden kaytarmýþsa saçlarýnýn
ortasýndan bir "tren
yolu" geçirilir. Koca
koca müdürler,
müdür yardýmcýlarý
okulun kapýsýnda bekleyip saç kontrolü
yapar.
Öðrenciler forma
giymek zorundadýr.
Bu uygulama 'zengin
ve fakir öðrenciler
arasýndaki ayrýmý
ortadan kaldýrýyoruz'
denilerek savunulur.
Ancak kimin zengin
kimin yoksul olduðu
hemen yüzünden hem
de ayakkabýlarýndan
bellidir.
Erkek öðrenciler kravat takmak zorundadýr. En üstteki
düðmeyi kapalý tutmalýdýr. Kýz öðrencilerin etek boylarý
dikkatle izlenir.
Serbestçe giyinmek,
kuþanmak yasak!
Neden? Bir sabah
vakti, sýcacýk yataklarýndan koparýlarak
okul adý verilen yerde
toplanan öðrenciler
henüz yolun baþýndadýr. Ezilmelidirler.
Otoriteyi tanýmalý,
onu dinlemelidirler.
Her sabah baþtan
aþaðý süzen, standartlara uygun olup
olmadýklarýný kontrol
edenler öðrenciler
hayatlarý boyunca sisteme uyumlu olmalarý
için aþaðýlanarak eðitilir. Yasaklar,
sömürünün, baskýnýn
güle oynaya sürmesi
için vardýr. Eðitimle,
bilimle, irfanla ve saymakla bitmeyecek
güzel sözle anýlan
okul demek yasak
demektir.
Neden bunlar
deðiþmesin ki? Neden
türbanlý ya da punk
tüm öðrenciler istedikleri gibi giyinerek
okula gitmesinler ki?
Yasaklarýn kalkmasý
iyidir. Türbanla bir
yerden baþlanmýþtýr.
Ancak bu yetmez.
Diðer yasaklarda çöpe
gitmelidir.

