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301. Madde, Kürt sorununda demokratik
çözüm, düþünce, ifade ve örgütlenme özgürlüðü, sendikal haklar, azýnlýk haklarý, vakýflar
yasasý, iþ güvencesi, Ergenekon ve diðer çetelerden hesap sorulmasý, okullarda ve kamu
kuruluþlarýnda giyim özgürlüðü, eþcinsel haklarý, zorunlu askerlik ve vicdani red hakký,
zorunlu din dersini reddetme hakký, bütün dinlere eþitlik, eðitim ve saðlýk hakký

ÖZGÜRLÜK
ÝSTÝYORUZ
AKP Hükümeti, bir
dizi reforma imza atmak
için kollarý sývamýþ
görünüyor.
Susurluk kazasýndan
beri yargýlanamayan
Mehmet Aðar’ýn
yargýlanma kararý,

Ergenekon terör
örgütünün bazý
üyelerinin yakalanmasý
ve yargýlanmaya baþlamasý, baþörtülü öðrencilere üniversiteye giriþ
hakkýna yönelik adýmlar
bunlardan bir kýsmý.

Bunlar olumlu
geliþmeler. Ancak sorunlar buzdaðýnýn ucu
dýþýnda pek bir adým
yok ortada. Asýl büyük
sorunlarýmýz çözülmeden ve dolayýsýyla derinlerde bekliyor.

Büyük sermayenin has
partisi AKP yeni liberal
politikalardan asla taviz
vermiyor. Örnek mi?
SSGSS yasasý. Saðlýðýmýz
ve emeklilik haklarýmýz
elimizden alýnýyor.
Gerçek demokrasi yol-

unda gerçek adýmlar
hâlâ atýlmýyor. Örnek
mi? Irkçý 301. madde.
Hâlâ düþünce ve ifade
özgürlüðümüz yok.
Sýrada daha çok iþ var.
Biz hak ettiðimiz bütün
özgürlükleri istiyoruz.

Bu
solla ne
yapmalý
Can Irmak Özinanýr
Sayfa: 8

Çatý
partisi mi,
yeni sol
parti mi?
Doðan Tarkan
Sayfa: 3
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Panzer
çocuðu
öldürdü
15 Þubat 1999'da
Abdullah Öcalan'ýn
Kenya'da yakalanmasýnýn yýl dönümünde
bir çok Kürt ilinde
kepenk kapatmak da
dahil eylemler gerçekleþtirildi. Büyük
medyaya göre bu eylemler bir grup PKK'linin
dayatmasýyla gerçekleþtirilmiþ ve halkýn
büyük çoðunluðu bu
eylemlere katýlmamýþ.
Oysa eczane ve fýrýnlar
dýþýnda bu eylemlere
halkýn büyük çoðunluðu
kepenk kapatarak destek
verdi. Kimi yerlerde
çatýþmalar çýktý ve çok
sayýda insan yaralandý.
Cizre'de ise 12 yaþýndaki
bir Kürt çocuðu panzerin
altýnda kalarak hayatýný
kaybetti. Olaylara,
güvenlik güçlerinin
olaðanüstü önlemleri ve
baskýlarý neden oldu.

Ulusalcýlar
darbeciliðe
devam ediyor
Atatürkçü Düþünce
Derneði'nin (ADD)
organize ettiði ve açýk
açýk darbe planlarýnýn
tartýþýlýp, hukuk dýþýna
çýkma zamanýnýn
geldiðinin ifade edildiði
toplantýda konuþulanlar
ulusalcýlarýn darbeci
yüzlerini açýkça ortaya
koyuyor.
ADD Kadýköy Þubesi
04-13 Þubat 2008 tarihleri arasýnda Marmara
Üniversitesi Haydarpaþa
Yerleþkesi'nde bir
'Hukuk ve Siyaset
Okulu' yaptý. Bu ‘hukuk
okulu’nda en çok
konuþulan ise hukuk
dýþýna çýkmak gerektiði
oldu.
Örneðin, ADD Genel
Baþkaný emekli
Orgeneral Þener
Eruygur'un yönettiði
panelde yanýnda oturan
Ulusal Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði
(USÝAD) Genel Sekreteri
Birol Baþaran, "Hukuk
dýþýna çýkýlacak günler
geliyor diye düþünüyorum." dedi. Baþaran, þok
edici konuþmasýnda,
"Bazý durumlarda
hukukun askýya alýnmasýnda bir zarar yoktur
diye düþünüyorum.”
diye de ekledi. Her türlü
demokratik talebin
önünde ilk engel haline
gelen ulusalcý güçlerin
darbe çaðrýlarýný aþaðýdaki linkten görüntülü
olarak da izleyebilirsiniz.
www.haber7.com/haber
.php?haber_id=300626

Danýþtay itirafçýsýný susturdular
Danýþtay saldýrýsýyla ilgili
gerçekler de ortaya
çýkarýlmýyor. Sanki
arkasýnda herhangi bir
yapýlanma yokmuþ gibi
hareket edilen davada katil
Alparslan Aslan adi bir suç
iþlemiþ gibi izlenim ortaya
çýkýyor. Ya da katil Ýslamcý
görüþlerinin etkisi altýnda
bu saldýrýyý gerçekleþtirdi
gibi. Oysa katil bir þeriatçý
deðil. Açýkça bir faþist.
Hatta BBP'de örgütlü bir
faþist. Ve arkasýnda baþka

güçlerin olduðu da ortada.
Davada yargýlananlardan
Osman Yýldýrým'ýn
söyledikleri ise bir ölçüde
durumu ortaya koyuyor.
Yýldýrým 26 Nisan 2006'da
Ýstanbul Ataþehir'de
yapýlan bir toplantýyla
Cumhuriyet Gazetesi'ne
bomba atýlmasý ve
Danýþtay saldýrýlarýnýn
kararýnýn alýndýðýný
söylüyor. Ayný toplantýda
Veli Küçük'ünde olduðunu
belirtiyor. Fakat Osman

Yýldýrým susturuldu ve
mahkemede söyleyeceklerinden vazgeçirildi.
Danýþtay saldýrýsýnýn
üzerine az bir çabayla
gidilseydi, iþin boyutlarý
ortaya çýkacak ve
Ergenekon'a gidilecekti.
Ama bundan ulusalcýlar
pek memnun kalmayacaktý. Buna kendi tepesine
bomba atýlmasýna raðmen
memnun kalmayacak
cumhuriyet Gazetesi de
dahil.

Göksu
yangýný:
Doðal
hayatýn
sonu mu?

Tersane cinayetleri
devam ediyor
Tuzla tersanelerinde son
7 ayda 14 iþçi hayatýný
kaybetti. Son 10 yýlda
ölenlerin sayýsý ise resmi
rakamlara göre 50.
Toplam 20 bin iþçinin
çalýþtýðý Tuzla tersanelerinde iþçiler kapitalizmin ilk dönemlerindeki vahþi koþullarda
çalýþýyorlar. Günlük 8 saat
olmasý gereken çalýþma
süreleri 10 saate ve çok
daha fazlasýna çýkýyor.
Ýþçilerin ezici çoðunluðu
günlük 20 ile 50 YTL
arasýnda ücretlere
çalýþtýrýlýyorlar.
Tuzla'daki 20 bin iþçiden
sadece yüzde 10'unun iþ
ve sosyal güvencesi var.
Geri kalan çoðunluk her
türlü haktan mahrum bir
þekilde hayatlarýný
sürdürmeye zorundalar.
Ölümlerin çoðu, basit
önlemler alýnmadýðý için
gerçekleþiyor. Bunlar
kask, eldiven, demir uçlu
postal gibi basit
malzemeler. Ama bu
malzemeler dahi iþçilere
verilmiyor. Bunun en
önemli nedenlerinden biri
iþçilerin taþeron firmalara
baðlý çalýþýyor olmalarý.
Taþeron firmalar da kar
marjýný artýrabilmek için
iþçilerin tüm gereksinimlerinde kýsýntýya gidiyor.

Vakýflar Yasasý mecliste
görüþülmeye baþlandý.
Azýnlýk vakýflarýna ait
taþýnmazlarýn iadesini ve
tescilini içermesi beklenen
yasa çeþitli tepkileri de
beraberinde getiriyor. Ýlk
olarak 1936 yýlýnda yürürlüðe giren Vakýflar kanunu
var olan vakýflarýn denetimini amaçlýyordu. Öncelikli hedef de Ýslami
cemaatlerin vakýflarýna
dönük kuþatmaydý. Fakat
yasa 35 yýllýk bir uyku
döneminden sonra
yeniden canlandýrýldý.

Gasp edilen azýnlýk
vakýflarý
Bu kez amaç azýnlýklarýn
ellerindeki vakýflarýn dene-

Kayýt dýþý ölümler
Ýþçiler çalýþanlarýn yüzde
doksanýnýn kayýt dýþý
olduðundan bazý ölümlerden dahi haber alýnamadýðýný söylüyorlar.
Buna örnek olarak da
denize düþüp ölen bir
iþçinin cesedini çýkartmak
için dalan dalgýçlarýn 6 ay
önce denize düþüp ölen
bir baþka iþçinin cesedini
çýkartmasýný gösteriyorlar. Ayrýca kaza sonucu

ölümlerden çok daha
fazla, sakatlanma vakalarý
var. Yüzlerce iþçi bu
durumda iþ hayatýna
devam edemez hale
geliyor. Taþeron firmalar
genellikle yasal sorumluluklarla uðraþmamak için
ölenlerin ailelerine kan
parasý vererek sorumluluktan sýyrýlýyorlar.
Limter-iþ (Liman,
Tersane, Gemi Yapým Ve
Onarým Ýþçileri Sendikasý)
bir yýlda ortalama 18.500

Vakýflar yasasý
timiydi. Devlet 1972 yýlýnda azýnlýk vakýflarýnýn
özellikle 1936'dan sonra
elde ettiði taþýnmazlara el
koymaya baþladý. Var olan
açýk adaletsizliði bir nebze
olsun gidermeye dönük
yeni yasa taslaðý özellikle
ýrkçý milletvekillerinden
yoðun bir tepki görüyor.
BBP bütün muhalefetini bu
noktada topluyor. MHP
mecliste gizli oturum
isteyecek kadar gözü dönmüþ durumda. CHP vatan
elden gidiyor diye baðýrýyor.

Türkiye'de toplam 95 bin
gayri Müslim yaþýyor. Ve
bütün politikalar 95 bin
kiþinin vataný ele geçirmek
üzere olduðu paranoyasýna dayandýrýlýyor. Gayri
Müslimlere sen bizden
deðilsin diyen ve onu 2.
sýnýf vatandaþlara
dönüþtüren devletin resmi
görüþü ise ayak diretiyor.

Tümünü iade edin
Azýnlýk vakýflarýnýn taþýnmazlarýna el koyanlar,
onun sayesinde sermayesine sermaye katanlar, bu

kazayla Türk tersanelerinin dünya
þampiyonu olduðunu
söylüyor.
Ayný anda tersane sahibi
MHP ve AKP milletvekilleri ve Gemi Ýnþa
Sanayicileri Birliði
(GÝSBÝR) ölümlerin az ve
normal olduðunu söylüyorlar. Piyasa kapitalizminin çarklarýna terk edilen
iþçiler patronlarýn kurbaný olmaya devam
ediyorlar.

talana katýlanlar elbette
mallarýn iadesi sorununu
vatan millet sorunu
yapacaktýr. Gerçek durum
ise þu. Azýnlýk vakýflarýnýn
mallarýnýn tescili için
2007'de yaptýklarý baþvuru
sayýsý 2.332, reddedilen
baþvuru 1.968, kabul
edilen baþvuru ise sadece
364. Taþýnmazlar öylesine
talan edilmiþ ki, hükümet
dahil bu durumun nasýl
düzeltileceðini kimse
bilmiyor. Çünkü siyasi
irade yok. Yapýlmasý
gereken bütün baþvurularý
kabul edip, bütün taþýnmazlarý iade etmektir. Ve
yeni taþýnmaz edinilmesine
dönük her türlü engeli
ortadan kaldýrmaktýr.

1971 yýlýnda Ýran'ýn
Ramsar kentinde imzalanan sözleþme sulak
alanlarý koruma altýna
alan uluslararasý tek
sözleþme. 1994'te
Türkiye'de sözleþmeye
taraf oldu ve Göksu
Deltasý, Seyfe Gölü,
Burdur Gölü, Sultan
Sazlýðý, Manyas Gölü,
Kýzýlýrmak Deltasý,
Uluabat Gölü, Gediz
Deltasý, Akyatan Gölü
Ramsar alaný ilan edildi.
Oysa bugün bu alanlarýn
tümü yok olma tehlikesiyle karþý karþýya.
Bunlardan Göksu
Deltasý'nda da bilinmeyen bir yangýn çýktý.
Deniz kaplumbaðalarýnýn önemli bir konaklama alaný olan, 332 kuþ
türünün yanýnda 6'sý
endemik, 38'i de kýrmýzý
listede olan önemli bitki
türlerini barýndýran
deltadaki yangýnýn ne
tür zararlara yol açtýðý
tam olarak bilinmiyor.
Bilinen gerçek ise binlerce hayvanýn ve eko
sistemin onarýlmaz bir
þekilde zarar görmüþ
olmasý.
Sulak alanlar eko sistemin vazgeçilmezi
Sulak alanlar bulunduklarý bölgenin en alt
kýsmýnda bulunduklarý
için her türlü atýk
buralarda toplanýyor.
Sulak alanlar sadece
içinde barýndýrdýklarý
bitki ve hayvan çeþitliliðiyle geniþ bir eko sistemi içinde barýndýrmýyorlar.
Sulak alanlar ayný
zamanda, yeraltý sularýný
besleyerek veya boþaltarak, taban suyunu
engelleyerek, sel sularýný
depolayarak, taþkýnlarý
kontrol ederek, kýyýlarda
deniz suyunun giriþini
önleyerek bulunduklarý
bölgenin su rejimini
düzenliyorlar. Yine ayný
zamanda sulak alanlar
dünyadaki karbon
oranýnýn yüzde 40'ýný
içinde barýndýrýyorlar.
Sulak alanlarýn zarar
görmesi ya da kurumasý
bu karbon oranýnýn
açýða çýkmasýna neden
oluyor.
Böylesine önemli bir
eko sistemin göz göre
göre yok edilmesi
doðanýn yýkýmýna davetiye çýkarýyor. Ve
Türkiye bu yýkýmý 40
yýldýr yaþýyor. Türkiye
bütün sulak alanlarýný
yitiriyor.
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“Biz henüz özgür
olmadýk”
Çoðu türbanlý bir grup kadýn “Söz konusu
özgürlükse hiçbir þey teferruat deðildir” diye
baþlayan bir bildiri yayýnladýlar.
Bildiriyi yayýnlayan kadýnlar 301
deðiþmedikçe, azýnlýk sorunlarý ortada durdukça, vakýflar yasasý var oldukça, Kürt
sorunu bugünkü halini korudukça, örgütlenme özgürlüðünün önündeki engeller kalkmadýkça “özgür deðiliz” diyorlar. Devrimci
sosyalistler terddütsüz bir biçimde bu tutumu destekliyorlar.
Türban bir özgürlüðün kazanýlmasýdýr ama
yetersizdir. Onunla birlikte kazanýlmasý
gereken daha bir dizi özgürlük var.
Ne var ki diðer konularda özgürlükler
kazanýlmadý diye türban konusunda karþý
tutum almak bütünüyle yanlýþ.
Ya hep, ya hiç diyen bu mantýk aslýnda türbana özgürlük tanýnmasýna karþý. Türbanýn
arkasýndan baþka adýmla gelecek ve aslýnda
özgürlüklerimiz geniþleyeceðine sýnýrlanacak
diye düþünüyorlar.
Oysa türbana özgürlük verilmesi bir sýnýrlamanýn kalkmasýdýr. Bunu baþka adýmlarýn
izlemesi için de mücadele etmek gerekir, türbanýn arkasýndan özgürlüklerimizin sýnýrlanmasý doðrultusunda baþka adýmlarýn
gelmesinin engellenmesi de mücadele
konusudur. Mücadele etmeden özgürlükler
geniþleyemez.
301’in kalkmasý için türbana özgürlük. Tüm
ýrkçý yasalarýn kalkmasý için 301’e hayýr, türbana özgürlük.
Kürt sorununda barýþçý çözüm için vakýflar
yasasý deðiþmelidir. 3o01 kalkmalýdýr, ýrkçý
yasalar temizlenmelidir, kýlýk kýyafet özgürlüðü olmalýdýr. Türbana özgürlük gelmelidir.
Bütün bunlarýn kazanýlmasý için mücadele
gerekir.

Çatý partisi mi,
yeni sol parti mi?
Doðan TARKAN
DTP, EMEP ve SDP aralarýnda bir
“çatý partisi” kurma konusunda
anlaþmýþlar. Bu anlaþmalarýnýn sonucu
olarak diðer sol gruplarla da görüþüyorlar.
DTP-EMEP ve SDP’nin önerdikleri
parti yapýsýnýn bizim açýmýzdan 2 özelliði var:
1. Hem bir birleþik parti olacak (çatý
partisi) hem de her parti-örgüt baðýmsýz
olacak.
Bu durumda var olan hiçbir partiye
üye olmayanlar nasýl davranacaklar?
Onlar bu çatý partisine nasýl katýlacaklar? Çatý partisinin demokrasisi içinde
nasýl yer alacaklar. Belli ki çatý partisini
önerenler için böyleleri önemli deðil.
2. Çatý partisi asýl olarak bir sol birlik.
Yani daha önce defalarca kurulan birliklerden aslýnda bir farka sahip deðil.
Bu nedenle bugün bir siyasi örgüte
sahip olmayanlarý neden atladýðý daha
kolay anlaþýlýyor.
Oysa, solun son 15-20 yýllýk bütün
deneyleri gösteriyor ki çeþitli adlarla ve
iddialarla kurulan bütün sol birlikler
aslýnda iflas etmiþtir.
Solun birliði ile kurulan bütün seçim
ittifaklarý her katýlýnýlan seçimden biraz
daha oy kaybederek çýkmýþtýr.
Kaldý ki son genel seçimler de sol ittifakýn yetersizliðinin iyi bir kanýtýdýr.
22 Temmuz seçimlerine 1000 Umut
Adaylarý ile girildi. Solun önemli bir
kýsmý, en azýndan çatý partisi fikri
etrafýnda toplanacak olan kesimleri 1000
Umut Adaylarý’ný desteklediler.
Sonuç yenilgidir. Evet 20 aday seçilerek parlamentoya gitti. Bu bir baþarý
hem de büyük bir baþarýdýr, ama oylar

azaldý.
Üstelik Kürt bölgeleri dýþýnda oylar
çok daha dramatik bir biçimde düþtü.
Bunun en iyi örneði EMEP Genel
Baþkaný’nýn aday olduðu Ýzmir’dir.
Öte yandan Ýstanbul’da kýsmen 1000
Umut Adayý olan kýsmen onun dýþýndaki güçlerin desteðini alan Ufuk Uras, 1.
Bölge’de, ve 1000 Umut kampanyasýnýn
desteðini almadan seç,me katýlan Baskýn
Oran, 2. Bölge’de büyük bir baþarý elde
etti.
22 Temmuz seçimleri bir kere daha
gösterdi ki Türk solu baðýmsýz yeni bir
sol örgütlenmeye sahip olmadan, bu
örgütlenme Türk iþçi ve emekçilerinin
sorunlarýný dile getirmeden sadece Kürt

gerçeði etrafýnda ki bir propaganda ve
seçim çalýþmasý ile kazanamaz tam tersine kaybeder. Kürtlerin de kaybetmesine yol açar.
DSÝP solda birlikten önce yeni
hareketin kadrolarýnýn birleþtirilmesinden yanadýr. Bütün çabasý bu yöndedir.
Yeni hareketin kadrolarý çeþitli kampanyalarý ayakta tutuyor. Son 3-4 yýlda
bir dizi kampanyanýn mitinglerini, gösterileri örgütleyenlerdir.
Ayný kadrolar gerek Ufuk Uras
gerekse de Baskýn Oran kampanyalarýnda aktif olarak yer almýþ ve bu kampanyalarýn büyük yükünü omuzlamýþlardýr. Bu kadrolarý dýþlayan bir sol giriþim
baþtan baþarýsýzlýða mahkumdur.
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Bugüne kadar Marksizm
toplantýlarýna katýlmýþ
konuþmacýlardan bazýlarý

DSÝP tarafýndan örgütlenen 4 günlük tartýþma toplantýlarý dizisi
marksizm2008@gmail.com z0536-335 10 19 zwww.dsip.org.tr

 AKP, din ve büyük sermaye
 Medeniyetler çatýþmasý
 Irkçýlýðý ve milliyetçiliðe nasýl
durduracaðýz?
 Kürt sorununda çözümün
neresindeyiz?
 Sosyalistler ve milliyetçilik
 Modern emperyalizmin ekonomi
ve politiði
 Savaþ, emperyalizm ve direniþ
 Dünya krizi ve direniþ
 Marksýn kapitalinden 21. yüzyýlda
kapitalizme
 Gelecek süpergüç Çin mi?
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 Yeni liberalizmin sonuna mý
gelindi?
 Venezüela: Sokaklar seçkinlere
karþý
 Saðlýk hakkýmýzý koruyalým
 Kadýnlar nasýl özgürleþecek?
 Kapitalizm ve cinsel ayrýmcýlýk
 Küresel ýsýnmayý durdurun
dünyayý deðiþtirin
 Marks ve ekoloji
 Nükleer santrallar neden yapýlmamalý?
 Rus Devrimi nasýl ve neden
yenildi?

 Stalinizm ve sosyalizm
 Kapitalizm sonrasý yaþam
 Devrim nasýl bir þey olacak?
 Solda yeni bir alternatif
 Rosa Lüksemburg ve kitle grevleri
 Lenin ve devrimci parti
 Rock müziði ve direniþ
 1968: Son büyük yangýn
 1968: Türkiye'de yeni bir solun
oluþumu
 1968: Doðu Avrupa'da özgürlük
rüzgarý

Orhan Pamuk, Ahmet Oktay,
Ufuk Uras, Nuray Mert, Akýn
Birdal, Murat Çelikkan,
Sevgi Göðçe, Ragýp Duran,
Sevil Erol, Ercan Karakaþ,
Ertuðrul Kürkçü, Algan
Hacaloðlu, Hilal Atýcý, Filiz
Koçali, Bülent Somay,
Melda Keskin, Roni
Margulies, Hayri Kozanoðlu,
Tayfun Mater, Levent
Þensever, Sami Evren, Melih
Pekdemir, Rýdvan Akar, Alex
Callinicos, Þenol Karakaþ,
Sevgi Uçan, Mete Çubukçu,
Sinan Özbek, Abdullah
Aysu, Barýþ Pirhasan, Doðan
Tarkan, Yýldýz Önen, Fethiye
Çetin, Selim Deringil, Ahmet
Tonak, Harun Tekin, Yýldýz
Ramazanoðlu, Bülent
Somay, MemetAli Alabora,
Metin Yeðin, Avi Haligua
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Kim bu
nükleerciler?
Meltem Oral
2007’nin Kasým ayýnda
meclisten geçen ve
Cumhurbaþkaný A. Gül
tarafýndan onaylanan
Nükleer Yasasý’nýn yürürlüðe giriþinin ardýndan
nükleer konusundaki
tartýþmalar yeniden
alevlendi. TÜSÝAD Baþkaný
Arzuhan Yalçýndað,
yasanýn ne kadar iyi bir
geliþme olduðu, çalýþmalarýn bir an önce baþlamasý gerektiði þeklinde
açýklamalar yapýnca da
nükleer tartýþmalarý hýz
kazandý.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakaný Hilmi Güler önce
nükleer ihalesinin 21
Þubat’ta açýlacaðýný açýkladý. Hemen ardýndan
santralin inþasýna yýl
sonunda baþlanabileceðini
duyurdu.
Toplamda 5 bin megavatlýk nükleer santralý
kimin kuracaðýna dair
yarýþma 21 Þubat Perþembe
günü baþlýyor. Hükümet
yarýþý kimin kazandýðýna
karar vermekle kalmayýp,
kazanana santral kurulmasý için bedelsiz arsa da
verecek.

Þirketler
Görünen kýsmý 200 milyon ytl olan teminat
tutarýný ödeyen her þirketin
girebileceði yarýþýn en çok
konuþulan adaylarý Koç,
Sabancý, Ciner, Zorlu,
Çalýk, Tekfen, Akkök gibi
þirketler.
Adaylar yabancý þirketler-

le ortaklaþýp ihaleye
girmeyi planlýyor. Söz
konusu yabancý þirketleri
tahmin etmek zor deðil.
Ocak ayýnda ‘nükleer enerji arenasý’ konferansýnda
Enerji Bakaný Hilmi Güler
ve þirketler bir araya geldi.
Programda Kanada’dan
Candu, Fransa’dan Areva
ve ABD’den
Westinghouse
gibi nükleer
konusunda
epeyce nam
salmýþ þirketlerin temsilcileri sunumu
bulunanlar
arasýnda idi.
Areva’nýn
Fransa’daki
kompleksinde
70-80 tonluk
nükleer silah
yapmaya uygun
plütonyum var. Gabon ve
Nijer’deki uranyum
madenciliðini elinde
bulunduran Areva’nýn
Nijer’de sebep olduðu
kirlilik konusunda sýkça
raporlar yayýnlanýyor.
Maden iþçilerine uyguladýðý insanlýk dýþý
muamele ise hasýraltý
ediliyor. Ancak Areva en
çok Finlandiya’daki bitmek
bilmez nükleer santraliyle
ünlü. Yapýmý sürekli uzayan ve maliyeti 4 milyar
Euro’yu geçen santralin
akýbeti 2010’a ertelendi.
Easaen elektrikli beyaz
eþya firmasý ve ABD’deki
CBS televizyon kanalýnýn
sahibi olan Westinghouse;
askeri denizaltýlar, kýtalar

arasý balistik füzeler, cruise
füzeleri için fýrlatma sistemi gibi alanlarda da
teknoloji geliþtirmekten
geri kalmayan bir þirket.
Westinghouse’un sadece
Hanford’da meydana
getirdiði radyoaktif kirliliðin temizlenmesi için 30
yýl ve 30 milyar dolar
gerekiyor.
Gelen her
hükümetin ve
þirketlerin iþ
birliði ile 30
yýldýr
Türkiye’de nükleer santral
kurma hayalleri
için giriþimlerde
bulunuluyor.
Defalarca
yabancý þirketlerle
pazarlýklar
yapan hükümetler
teþhir oldular. 2001 yýlý
baþýnda önceki hükümetin
nükleer ihalesi için rüþvet
aldýðý ortaya çýkmýþtý.
Nükleer planlarý bozulunca Mesut Yýlmaz rüþvetlerin geri iade edilmesi
gerektiðini düþünerek
TBMM’de üç yabancý
yatýrýmcý firmaya 30’ar
milyon dolar ödenmesini
önermiþti.
Enerji bakaný ve þirketlerin pazarlýk konferansý
olan ‘nükleer enerji arenasý’ toplantýlarýnda Zorlu
Holding Enerji Grup
Baþkaný Murat Sungur
Bursa’da konuþtu.
Türkiye’de Çernobil’in
ardýndan insanlarýn nükleere güvensiz olduðunu

Tepkisiz kalmayacaðýz
“Nükleer lobiler ülkemizde 40 yýldýr nükleer santral
macerasý peþinde koþarak, karanlýkta kalacaðýz
tehdidiyle, ülkemize en pahalý ve kirli enerji tercihlerini dayatmakta kalmamýþ, ayrýca yenilenebilir ve
yerli enerji kaynaklarýnýn önünü týkamýþtýr. Yerli
enerji kaynaklarýna yönelmeyi engellemiþlerdir. Tek
gerekçeleri dünyada artýk vazgeçilen ve iþsiz kalan
nükleer sektöre yeni iþ imkanlarý yeni iþ alanlarýný
açmaktýr. Ülkemizin bütün duyarlý kesimlerini, nükleer lobilerinin ve ülkemizdeki iþbirlikçileriyle birlikte
bize zorla dayattýklarý nükleer santrallere karþý gelmeye çaðýrýyoruz ve ülkemiz üzerinde oynanan bu
oyunlara tepkisiz kalmayarak mücadeleye davet
ediyoruz.” Mersin Nükleer Karþýtý Platform’un 12
Þubat’ta yaptýðý basýn açýklamasýndan.

21 Þubat:
Kampanya açýlýþý
(Basýn açýklamasý)
22 Þubat:
Nükleer karþý olan
herkesle birlikte 26
Nisan’ý tartýþýyoruz
(Kurumlar toplantýsý)
22 Þubat (akþam)
Nükleere karþý büyük
meydan okuma
22 Mart:
Nükleer santrallarý nasýl

söyledi. 25 bin kiþinin
öldüðü, 70 binden fazla
insanýn sakatlandýðý, 400
bin küsur insanýn evini terketmesine yol açan Çernobil felaketinin ardýndan
bir güvensizlik olduðunu
anlamak için fazla akýl
yürütmeye gerek yok.
Siemens eski müdürü
þimdi Sabancý Holding
Enerji Grup Baþkaný
Selahattin Hakman ise
Türkiye’de kamuoyu
tarafýndan kabul
görülmedikçe santral kurulamayacaðýný söyledi.
Yedi defa geri
püskürtülen nükleer hayallerinin ardýndan þirketler
nükleer karþýtlarýnýn önemli bir unsur olduðunun
farkýnda. Nükleer
mevzusu açýldýðýnda
hemen sesini yükselten
nükleer karþýtlarý bu hayallerin geri çekilmesindeki
en büyük etken.
13 Þubat’ta nükleer
santralin lisansý hazýr olan
Mersin-Akkuyu’ya yapýlacaðý ardýndan da Sinop’ta
kurulmasý planlandýðý
açýklandý. Nükleer karþýtlarý tarafýndan tepki
gecikmedi. Mersinli yaptýklarý basýn açýklamasýnda
herkesi nükleere karþý
sokaða çýkmaya çaðýrdý. 21
Þubat’ta nükleer ihalesi
açýlýyor. Mersin’li nükleer
karþýtlarý Ankara’da
hükümete seslenirken
Ýstanbul’da da aktivistler
sokakta olacak. Yorulmadan haykýracaðýz “nükleer
santral is-te-mi-yo-ruz!”
durduracaðýz? (Kampanya stratejisi toplantýsý)
Durdurabiliriz haftasý:
Aralarýnda Boðaziçi,
ÝTÜ, Yeditepe ve
Galatasaray’ýn da bulunduðu 8 üniversitede, 15’e
yakýn kampüste toplantýlar, açýk dersler, konferanslar organize edilecek.
Radyo ve TV’lerde programlar düzenlenecek ve
sokakta büyük standlar
açýlacak. Kafelerde sinema, belgesel film gösterimleri, sergiler ve yaratýcý
etkinlikler yapýlacak.
www.kureseleylem.org

Tam beþ yýl önce bugün, Londra’da bir sokakta
can vermeme ramak kaldý.
Günlerden 15 Þubat. George Bush tam bir buçuk
yýldýr Irak’a saldýracaðýný söyleyip duruyor. Hem
dünya kamuoyunun büyük tepkisi, hem de bir
türlü müttefiklerini hizaya sokamamasý nedeniyle
henüz saldýrmamýþ. Ama her an saldýrabileceðini
herkes hissediyor. Birkaç ay önce, Floransa’da
Birinci Avrupa Sosyal Forumu için bir araya gelmiþ
olan on binlerce kiþi, 15 Þubat’ta dünyanýn her
yanýnda savaþa karþý gösteri yapma kararý almýþ.
Londra’daki Stop the War Coalition’ýn gösterisini
inþa etmek için önceden yapýlan yüzlerce, hatta
belki de binlerce toplantýda ortaya çýkan gönüllülerden biriyim. Gösterinin güvenliði, yönlendirilmesi,
düzeninin saðlanmasý bizim sorumluluðumuzda.
Polis hiç karýþmýyor.
Sabahýn köründe bir sendikanýn salonunda toplandýk, görev bölüþümü yapýldý, kanarya sarýsý fosforlu ceketlerimizi aldýk, görev yerlerimize daðýldýk.
Ben bir dörtyol aðzýndayým. Londra dýþýndan
gelen otobüslerin park edip boþalttýklarý kalabalýklarýn geçeceði yolun üzerindeyim, gelenleri gösterinin baþlama noktasýna yönlendireceðim. Ýlk bir
iki saat, “Ne keyifli iþ!” diye düþündüm. Sonra kalabalýk yoðunlaþmaya baþladý, yoðunlaþtýkça yoðunlaþtý. Gösteriye iki saat kala hiçbir þey yapamaz
oldum. Koca cadde, iðne atýlsa yere düþmeyecek
þekilde insan doldu. Anlamsýz bir görev bilinciyle
yerimden ayrýlmamaya çalýþtým. Israr edersem
ezileceðimi farkettim. Ýtilip kakýlmaktan mosmor
olmuþ bir halde kendimi kalabalýðýn akýþýna býraktým ve toplanma noktasýna kadar ayaklarýmý
hareket bile ettirmeden sürüklendim.
Hyde Park’ta iki milyon kiþiydik. Dünya çapýnda
35 milyon kadar olduðumuz tahmin ediliyor.
Ertesi gün bir BBC belgeseli izledim. Güney
kýyýsýnda, Londra’ya üç dört saatlik mesafedeki
Southampton þehrinde, hayatlarýnda o güne dek
hiçbir siyasi etkinliðe katýlmamýþ bir aile bulmuþlar;
bu ailenin tüm üyeleri gösteriye katýlacakmýþ; televizyoncular ailenin gösteriye gidiþini belgelemiþ.
Anne, baba, iki küçük çocuk, bir büyükanne, evde
yaptýklarý küçük pankartlarla güle oynaya
Londra’ya geldi, gösteride yer aldý. Akþam da, seslerini duyurmuþ olmanýn mutuluðuyla
Southampton’a döndüler.
Gösteride ne polis vardý, ne de dövüþmek için
polis arayan. Ne kortej düzeni vardý, ne de kortej
sýrasý hakkýnda görüþme ve tartýþmalar. Herkes
kendi bayrak veya pankartýný taþýyordu, kimse kimsenin önüne geçmeye çalýþmýyor, kimse kimseye
þov yapmýyordu.
Gerçek insanlarýn, gerçek kitlelerin gerçek gösterileri böyle olur. Tek bir ortak amaçlarý vardý: Savaþý
durdurmak. Zaten %99,5’i örgüt üyesi olmadýðý
için, hiçbir örgütsel amaçlarý yoktu. Sadece
hükümeti etkilemek, savaþ çýkmasýný engellemek
istiyorlardý.
Geçen ay, Agos gazetesinin önünde Hrant’ýn
katlediliþinin yýldönümünde yapýlan gösterideydim.
Gazetenin önü dolmuþken, Þiþli tarafýndan büyükçe
bir kortej geldi. Askeri nizamla, adeta uygun adým
yürüyorlardý. Her birinin elinde ya bir pankart ya
bir kýzýl bayrak vardý. Polisle itiþmek için can attýklarý her hallerinden belliydi. En görünür yerde
durabilmek için çaba harcadýlar.
Ve karþý kaldýrýmda duran, gerçekten Hrant’ý
anmak için gelmiþ olan, ama kalabalýðýn içine
girmeye çekinen orta yaþlý iki Ermeni kadýnýn o korteji görünce sessizce oradan ayrýlýþýna tanýk oldum.
Gerçek kitlelerin gösterisi baþka þeydir, örgütlerin
gösterisi baþka. Birincisi toplumu sarsar, ikincisi
hiçbir halta yaramaz.

Roni Margulies
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Lübnan’da
muhalefet
bölünüyor mu?
Hizbullah kurucularýndan ve askeri sorumlu
Ýmad Mugniye, Þam'da
uðradýðý bombalý saldýrý
sonucu yaþamýný yitirdi.
Hizbullah, suikastten
Ýsrail'i sorumlu tuttu.
Mugniye yýllardýr Ýsrail
ve ABD'nin ölüm listesinin
ilk sýralarýnda yer alýyordu. FBI baþýna 5 milyon
dolar ödül koymuþtu.
Ýsrail devleti suikastle bir
ilgisi olmadýðýný söylese de
Ýsrail gizli servisi
Mossad'ýn eski baþkaný
Dany Yulom "Mugniye'yi
kim temizledi bilinmiyor,
ama bu hiç þüphesiz istihbarat camiasý için bir
baþarýdýr" diyordu.
Mugniye'nin ölümü Bush
hükümeti tarafýndan
sevinçle karþýlandý. ABD
Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü
Sean Mccormick
"Mugniye'nin yaþamadýðý
bir dünyanýn iyi bir yer
olacaðýný" söyledi.

Lübnan sokaklarý
Fuat Sinyora hükümeti 15
Geçen ay, Ýran'da öðrenciler ve güvenlik güçleri
arasýnda büyük çatýþmalar
yaþandý.. Ýran'da çýkan
Marksist bir dergi olan
Saamaan No (Yeni
Düzen)'den Behzad, Ýran
ün
niversitelerinde ortaya
çýkan yeni sol hareketi
anlattý.:
Ýran'daki öðrenciler için
7 Aralýk önemli bir tarihtir. 7 Aralýk 1953'de, ABD
Baþkan Yardýmcýsý
Richard Nixon'un ziyareti
üzerine, öðrenciler Tahran
Üniversirtesi'nde büyük
bir gösteri yaptýlar.
Nixon'ýn ziyaretinin
nedeni, Muhammed
Mussaddýk'ýn ulusalcý
hükümetini bir darbe ile
deviren Þah'ý (Ýran kralýný)
kutlamaktý.
Bu, ABD ve Ýngiltere
tarafýndan desteklenen bir
darbeydi ve bu darbeyle
Mussaddýk'tan kurtuldular, fakat Mussaddýk'ý iktidara getiren hareketi yok
etmeyi baþaramadýlar.
Þah'ýn güvenlik güçleri,
bu gösteride, öðrencilerin
üzerine ateþ açtý ve üç
öðrenciyi öldürdü. O günden beri, bu tarihte, diktatörlüðe karþý mücadele
ve özgürlük mücadelesi
için kutlamalar yapýlýr.
1953'de gerçekleþen
protestolarýn ardýndan,
Ýranlý öðrenciler, Þah'a
karþý muhalefeti örgütle-

aydýr Hizbullah'ýn baþýný
çektiði direniþle karþý
karþýya. Geçen sonbahar
Hizbullah temsilcileri
hükümetten çekilmiþ ve
Sinyora hükümetini yýkma
çaðrýsý yapmýþtý. Ýsrail
saldýrýsýný püskürten
Hizbullah, Þillerin yansýra
Hýristiyanlar ve Sünniler
arasýnda da destek bulmuþtu. Nitekim üç hafta
önce elektrik kesintilerine
karþý baþlayan ayaklanmada Beyrut sokaklarýnda
birlik vardý.
Mugniye'yi öldüren
bomba Lübnanlýlarýn birliðine de atýldý. Hükümette
çoðunlukta olan Said
Hariri liderliðindeki Sünni
Gelecek hareketi taraftarlarýyla Hizbullah ve Emel
örgütü militanlarý geçen
hafta sokakta çatýþtý. 14
kiþinin yaralandýðý çatýþmada halka kolluk kuvvetleri tarafýndan ateþ açýldý.
Mugniye, yine bir bombalý suikaste uðrayan
Lübnan Baþbakaný Refik
Hairiri'nin ölümün 3.

yýldönümünde topraða
veriliyor.
Ýsrail gazetesi Ha'retz 50
bin Hizbullah militanýnýn
Ýsrail sýnýrýna yerleþtiði ve
Lübnan'da alarm durumuna geçildiðini yazýyor.
Lübnanlýlarýn birliði bir
kez daha böl ve yönet politikalarýna karþý sýnanýyor.

Haniye’ye suikast
Suikast tehdidi Ýsrail
tarafýndan devrilmeye
çalýþýlan Hamas hükümetinin baþbakaný Ýsmail
Haniye’ye de çevrildi.
Ramallah’ta suikast girþiminde bulunacak 10 kiþi
yakalandý.
Ýsrail Baþbakaný Ehud
Olmert, HAMAS ve
Hizbullah’ý tehdit etmekte
gecikmedi: “Ýsraillilere
karþý teröre karýþan
herkese ulaþacaðýz, onlarý
durdurmak için saldýrmaktan kaçýnmayacaðýz”
Ýsrail tarafýndan kuþatma
altýndaki Gazze þeridinde
yaþam koþullarý hýzla yok
oluyor.

Hizbullah kurucusu Ýmda Mugniye’nin suikast sonucu öldürülmesi Lübnan’daki Þii,
Hýriistiyan ve Sunni güçler arasýndaki birliði bozmaya yönelik bir giriþim. Nitekim Ýsrail
saldýrganlýk mesajlarý veriyor. Geçen yaz Lübnan’a dönük Ýsrail saldýrýsýna benzer koþullar
hýzla oluþuyor.

ÝRAN

Yeni sol üniversitelerde doðuyor
mek için, Ýran Öðrencileri
Konfederasyonu'nu kurdular. Konfederasyon
içinde çok sayýda 1979'da
Þah'ý deviren devrime
katýlmýþ olan ve sosyalist
aktivist vardý.
Ayrýca aralarýnda, Ulusal
Cephe'nin Mussaddýk'tan esinlenen
ve Ýran petrolünün
millileþtirilmesine odaklanan hareket - parçasý
olan Ýslamcý öðrenciler de
vardý.

Devrim
Bu hareket, Islam
Cumhuriyeti'nin kurulmasýnýn ve Ayetullah
Humeyni'nin iktidara
gelmesinin ardýndan
üniversitelerin iki yýl
süreyle kapalý kalmasýyla
sona erdi.
Bu yýllar, Ýran-Irak savaþý
yýllarýydý ve ülkede
korkunç bir baský vardý.
Çok sayýda insan
öldürüldü ya da hapse
atýldý. Sol yenilmiþti.
1990'larýn baþýnda, Ýran'da bir reform hareketi
ortaya çýktý. Sovyetler
Birliði'nin çöküþüyle ayný

anda ortaya çýkan bu
hareket, "reformcu"
cumhurbaþkaný
Muhammed Hatemi'yi
iktidara getirdi. Sol
daðýlmýþtý ve devrimci bir
deðiþimin asla olamayacaðý, reformlarla yetinmek
gerektiði fikrine ikna
olmuþtu. Bu hareket tüm
kaderini hatemi'ye
baðlamýþtý.
Fakat, reformcu cumhurbaþkanýnýn, kendisinden
beklenenleri yapamayacaðý giderek açýklýk
kazanmaya baþladýkça,
yeni bir solun ortaya çýkmasýnýn koþullarý da
yaratýlmýþ oldu.
Bu hareketin merkezlerinden bir tanesi, üniversitekerdeki reform yanlýsý
Ýslamcý öðrenci topluluklarýydý. O zamanlar bunlar, demokrasi çaðrýsý
yapan küçük gruplardý.
Kendilerini solcu ya da
sosyalist olarak tanýmlamýyorlardý.
Kaderlerini, daha fazla
özgürlük, demokratik
hak, basýn özgürlüðü vs.
getirme olasýlýðý olan
küçük deðiþikliklere

inanýyorlardý. Bu öðrenciler, reform hareketinin
baþarýsýzlýða uðramasý ve
reform yanlýsý bir gazete
olan Salam'ýn kapatýlmasýyla radikalleþtiler.
Gösterilere polis saldýrdý.
Bazý öðrenciler köktenci
ideolojiden vazgeçtiler.
Reformizmi ve devleti
sorgulamaya baþladýlar.
Bu öðrenciler, Ýran ve
uluslararasý iþçi hareketi
tarihi üzerine araþtýrmalar
yaparak, marksist fikirler
geliþtirmeye, örgütlenmeye ve gazeteler çýkarmaya, bloglar hazýrlamaya, sanattan politikaya
kadar her þeyi tartýþmaya
baþladýlar.

Talepler
Bu öðrencileri talepleri,
üniversitelerdeki
koþullarýn iyileþtirilmesinden, demokrasinin sorunlarýna kadar çeþitlilik gösteriyordu. Ve hükümetin
yeniliberal politikalarýna
muhalefet, ülke çapýndaki
memnuniyetsizliði
harekete geçirdi.
Ýran'da ayný zamanda,
öðrenci hareketinin yaný

sýra iþçi hareketi de yükseliyordu. Bu hareketin
merkezinde, baðýmsýz bir
sendika kuran ve devlete
karþý muhalefet eden otobüs þoförleri vardý.
Ýran'ýn 70 milyonluk
nüfusunun çoðu 35 yaþýn
altýndadýr. Ülkede 4
milyondan fazla öðrenci
var.
Ýki yýl önce, solcu,
reformist ve Ýslamcý
öðrenciler, 7 Aralýk 1953
günü kutlamalarý için
büyük bir etkinlik örgütlemek üzere bir araya
geldiler.
Bir yýl sonra bu öðrenciler, sosyalizm çaðrýsý
yapan sloganlar atmaya
baþladýlar.
Sokaklarda yürüyüþler
yapmamýþ olabilirler,
fakat kampüslerde
oldukça iyi etkinlikler
düzenlediler. Bunun
üzerinde devlet, çok sayýda öðrenciyi tutukladý.
Ýlk mücadele dalgasýnda
30 solcu öðrenci tutuklandý. Ýkincisinde 11
öðrenci tutuklandý ve
bunlardan bir tanesi
öldürüldü. Bu tutukla-

malar, diðer öðrencileri
de, öðrenci eylem
komitelerinin arkasýnda
protesto gösterileri yapmaya yöneltti.
Ýran'da, sosyalist öðrenci
topluluklarý o zamandan
beri büyümeye devam
ediyor. Þu anda Ýran'da 15
solcu gazete ve dergi var
Bunlarýn çoðu gizli çýkýyor.
Bu öðrenciler, iki büyük
politik soruyu tartýþýyorlar. Birincisi, emperyalizme, özellikle, ABD'nin,
Afganistan ve Irak'tan
sonra Ýran'a yönelik iþgal
tehdidine karþý mücadele.
Ýkincisi ise, Ýran'da
gerçek bir deðiþimin nasýl
gerçekleþebileceði. Öðrenciler, deðiþim hareketi
içinde bu iki soru karþýsýnda alýnacak tuýtumun
önemli olduðunu
düþünüyorlar.
Ýran'da sað, emperyalizm
tehdidini, ülke içindeki
bütün muhalefeti yoketmek için kullanýyor.
Geçen ay, öðrencilerin ve
güvenlik güçlerinin karþý
karþýya geldiði iki büyük
gösteri oldu. Ayný zamanda, grevler ve baþka
protesto eylemleri gerçekleþti.
Kampüslerde, öðrenci
hareketinin ve solcu fikirlerin yeniden doðuþu,
Ýran'da geliþen güven ve
deðiþimin bir iþaretidir.

6z sosyalist iþçiz sayý: 313
“Aile hekimliðini
seçmediðim için bir
toplum saðlýðý merkezinin
acil ölümünde geçici
olarak görevliyim. Kendi
yerime döndüðümde ise
sanki amele pazarýna giriyorum. Yani nerede boþluk
varsa oraya gönderiliyorum. Mesela bir ay 150 km.
uzaktaki toplum saðlýðý
merkezine gidiyorum.
Sonraki ay da baþka bir
yere. Saðlýk ocaklarý yok
artýk. Eskiden hemþiresiyle, ebesiyle, doktoruyla
bir ekip çalýþmasý vardý.
Artýk yok. Ýlaç firmalarýyla
iliþkiler geliþtirilmiþ

vaziyette. Hekimlerin
öncelikli amacý da para
kazanmak oluyor.
Sözleþmelilik dayatýlýyor, iþ
güvencemi kaybediyorum.
Aile hekimlerinin 7/24'lük
çalýþma saatleri yalan. 4
bin kiþilik nüfusa bakmak
zorundalar, akþam 5'ten
sonra çýkýyorlar, yerlerine
biz devam ediyoruz. Halk
hala saðlýk ocaðýna gittiðini sanýyor. Saðlýk ocaklarý
mirasý yeniyor. Sistem
oturmaya baþladýðýnda
kaos yaþanacak.”
Ersin Damarsardý
(Doktor)

“Hasta sayýsý devamlý
artýyor, ama hemþire
sayýsý asla artmýyor.
Çalýþma saatlerimiz 35
saat olmasý gerekirken
devlet hastanelerinde 45,
özel sektörde 50 saat.
Devlet hastaneleri artýk
sözleþmeli hemþire alýyor. Taþeron firmalar has-

tanelere girdi.
Ameliyathanelerin
özelleþtirilmesinden
bahsediliyor. Özelde
istediði gibi maaþ
verdikleri gibi istedikleri
zaman da priminizi
kesebiliyorlar ve hiçbir
hak öne süremiyorsunuz. Durum hepimiz
için geçerli. Çünkü artýk
devlet deðil, bireyler
kendi saðlýðýndan
sorumlu. Bunun anlamý
hastane koridorlarýnda
deðil, evde eziyet çekeceksiniz demektir.“
Aynur Karaþ (Hemþire)

Küresel Eylem Grubu, 16 Þubat’ta
“Maðdurlar Konuþuyor Forumu” gerçekleþtirdi

Kâr deðil insan!
Küresel Eylem Grubu, 16
Þubat’ta Maðdurlar
Konuþuyor forumu
gerçekleþtirdi. Sosyal
güven
nliðin ve saðlýðýn
özelleþtirilmesine karþý
olan bir çok kesimden
n’da
konuþmacý 1 Haziran
yasalaþacak SSGSS’nin
sonuçlarýný anlattý.
Konuþmalarýn bir
bölümünü sayfalarýmýzda
bula
acaksýnýz. Forumdan
çýkan ortak vurgu KEG’in
Sigortamý Attýrma kampanyasýnýn önemli bir rol
üstleneceði, yeni-lliberalizme karþý tüm maðdurlarý
kapsayan antikapitalist bir
mücadele yürütülmesinin
gerekliliðiydi. KEG
sendikalarýn mücadelesini
destekleme ve yasa
aya
karþý sokakta bir kampanya inþa etme kararý aldý.

Gencay Gürsoy
(TTB Merkez Konsey Baþkaný)

Yeni-lliberalizmden
radikal kopuþ
“Bugün týp bütün
dünyamýzý kuþatmýþ
durumdadýr. Yakýndan
baktýðýnýzda görüyorsunuz
ki ilaç artýk efsane olmuþ
durumda. Dünyadaki
mevcut 6 bin civarýndaki
ilacýn %60'ýnýn hiçbir iþe
yaramadýðýný hekimler
söylüyor. Teknolojik harcamalarýn büyük kýsmýnýn
gereksiz, anlamsýz
olduðunu biliyoruz. Bu
harcamalarý ancak çok
ciddi, eleþtirel bir yaklaþýmla ve neoliberal sistemden radikal bir kopuþla
sýnýrlayabiliriz, önleyebiliriz. Bu baðýmlýlýðý kaldýrmadan harcamalarý makul
düzeye getirmek, insanlarýn ihtiyaçlarý doðrultusunda deðerlendirmek
mümkün deðil. Bir radikal
kopuþtur Türkiye'nin
çözümü. Týpký küresel ýsýnma gibi, savaþ gibi saðlýðýn
da bu kategoride ele alýnmasýdýr. KEG'in konuyu
bu þekilde gündeme almasý
çok isabetli bir tutumdur.
Nükleer tehlikeyle nasýl
mücadele ediyorsak, saðlýk
alanýnýn radikal bir þekilde
çözümü de gezegenimizin
geleceði gibi önemli bir
sorundur. Çözümü de bahsettiðim radikal kopuþla
mümkündür.
Dün DÝSK'in kongresinde
Saðlýk ve Sosyal Güvenlik
Bakaný ile yanyanaydým.
Yasanýn durumunu sorduðumda alt komisyonda

deðiþiklikler olduðunu,
ama parasal anlamda adým
atamadýklarýný söyledi.
Öðrendim ki, yapa yapa
asgari ücretin 3'te 1'i kadar
geliri olan aileden kesilecek %12'lik primi (65 Lira)
20-29 Lira'ya indirmiþler.
Bu hiçbir þey deðil
arkadaþlar. 165 Liralýk
gelirden prim alan sistem
isterse 5 Lira'ya indirsin,
bunun ötesi yok. Michael
Moore'un Sicco filmini
belki izlemiþsinizdir.
Filmde saðlýða kiþi baþýna
6 bin dolar ayýran ülkede
bile kimsenin saðlýk
güvencesi olmadýðý
anlatýlýyor. Türkiye'nin gittiði yön bu sistemdir. Yani
sistem paralý hale
gelmiþtir. Bunu ancak bir
süre sonra görücez.
Harcamalar artmýþtýr. Kara
delik dedileri þeyin bu
koþullarda kapanmasý
mümkün deðil. Bu gidiþle
de kapayamayacaklar.
Neler yapabiliriz?
Bu iþi geleceðimizin en
temel sorunlarýndan birisi
olduðunu mümkün
olduðunca geniþ kitlelerin
kavramasýný saðlamamýz
lazým. Yakýn gelecekte ise,
saðlýk ocaklarýnýn bir halk
kurumu olduðunu daha
geniþ açýlýmlarla kavratmamýz gerekiyor.
Mahallede, köyde geliþtirilebilecek bir harekete
ihtiyacýmýz var.”

Abdullah Aysu
(Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu)
“Konuþma sürem 5 dakika ama, bizim bu kanundaki yerimiz bir cümle: Biz
bu kanunda yokuz, dýþýna
çýkarýlýyoruz. Hiçbir þeyden yararlanamayacak
durumdayýz. Yeni kanun
bize asgari ücretin altýnda
bir kazancýnýz varsa
baþvurun ve dahil olmayýn
diyor. Yani Türkiye'deki
çiftçilerin %94,8'ine bunu
söylüyor. Primimizin
tamamýný biz ödüyoruz.
Bu da yeterli deðil, aylýk
ödememiz gerekiyor.
Halbuki çiftçi yatýrýmýný
yaklaþýk bir yýlda paraya
dönüþtürebiliyor. Bu da
bizi tefecilere mahkum
ediyor. Bizi sistemden
çýkartýrken üzerimizden
finans saðlýyor. Bunu
çiftçileri çiftçilikten çýkartma sistemi olarak görü-

yoruz. Bu da tarýmýn yok
olmasý demektir.”

“Emekli-S
Sen olarak
KEG, DÝSK, KESK, TTB
ve bu iþe gönül vermiþ
tüm kuruluþlarla temas
halindeyiz. Bir imza kampanyamýz var. Eylemlilikler devam ediyor ve
edecek. Emeklilerin durumu acýnacak vaziyette.
Ýlaçlarýmýz pahalý,
maaþýmýzdan para
oruz.
ayýramýyo

Maaþlarýmýz yetersiz ve
adaletsiz, kiralarýmýz
yüksek. Emeklilerin
sorunu örgütsüz olmak.
Mahallelere giderek
sendika ve örgütlenmenin önemini anlatýyoruz. Bu þekildee mücadele
ediyoruz.”
Ali Bektaþ
(Emekli, Emekli-S
Sen)

Arzu Hicran (Sosyal güvenlik uzmaný)
“Saðlýk sektöründeki
finansman sorunu bu
yasanýn temel gerekçesi.
Sorun devam ettikçe
kurumlarýn borçlarý artacaðý, insanlar niteliksiz
saðlýk hizmeti almaya
devam edeceðini söylüyorlar. Bu sorunu aþmak
adýna SSGSS ile ne getiriliyor dediðinizde, emekçi
insanlarýn ceplerine el
atýlacaðýný düþünüyorum.
Saðlýk boyutunda ise

söylenildiði gibi herkese
ücretsiz saðlýk hizmeti verilmeyecek. Prim borcunuz
varsa hizmet alamayacaksýnýz. Ayrýca muayene,
tetkik ve tedavinin her
evresinde sizden ücret
talep edilecek. Yani tamamen çalýþanlarýn üzerinden
finanse edilecek bir sistem.
Devlet katký yapmýyor. Bu
sadece hastalarý müþteri
olarak gören saðlýk iþletmelerine yarýyor.”

sayý: 313 z sosyalist iþçi z

Devrimlerin öðrettiði
Darbecinin baþýna ne gelir?
AKP 27 Nisan’da verilen e-muhtýraya karþý tavýr aldýðýnda biz
de ayný tavrý almýþtýk. Bu durumda AKP’yi savunmuþ mu oluyorduk? Ayný AKP bazý reformlar yapmaya kalkýþýp milliyetçi
güçler ve ordu onun karþýsýna dikildiðinde, bizler reformlardan
yana tutum aldýk. AKP destekçisi mi olduk? Benzer bir sorun
konusunda 1917 Ekim Devrimi’nde yaþanan bir olayý inceleyerek tutumumuzun ne anlama geldiðine bir bakalým.

Kornilov Darbesi

“AKP döneminde saðlýk
hizmetinin boyutu ilaç tedariki
olarak algýlandýðý için eczacýlar
zorunlu partner konumuna
düþtü.
Toplum sistemin sadece ilaç
boyutunu gördü. Birkaç adým
“Öðrenciler olarak
bizim en temel
sorunumuz medikolarýn
kapatýlmasý ve aile
hekimliðinin oraya da
taþýnmasý. Medikolarda
öðrenciler ücretsiz saðlýk
hizmeti alabiliyorlar.
Yasayla
a birlikte erkekler
25 yaþýna kadar, kadýnlarsa evlenene kadar kullanabilecek. Koruyucu
saðlýk hizmetleri ayný

ötesini algýlamadýðýnýzda da
diðer boyutu göremiyorsunuz.
Ama biliyoruz ki bu ilacýyla,
saðlýðýyla bütünlüklü bir sistem. Saðlýk öncelikli olmasý
gerekirken asgari duruma
düþürülüyor.

Ümit Þahin (Doktor, Halk Saðlýðý Uz.)

saðlýk ocaklarýyla kalktýðý
gibi, medikolarla da
kalkýyorr ve aile hekimliðine geçiliyor. Her
dönem saðlýk hizmetimizi
de kapsayan harcýmýýzý
ödüyoruz. Öðrencilerin
bir kýsmý medikodan bile
habersizken bu düzeni
iyileþtirmek yerine öðrencilerin ellerinden almak
çok çok basit oluyor.”
Duygu Doðan (Üniversiteli)

Nejat Ünlü (Pozitif Yaþam Derneði)
“HIV ile yaþayan
arkadaþlarýmýzýn tedavilerini ve yaþam kalitelerini
yükseltmeye çalýþan yeni
bir derneðiz. Saðlýk haklarýyla ilgili çalýþýyoruz.
Yasanýn bizi en çok etkileyen yaný katký paylarý.
AIDS ilaçlarý çok pahalý.
Gerekli tetkiklerle birlikte
masraflar çok artýyor.
Dolayýsýyla katký payý
“Bizde diþ protezleri
pahalýdýr. Bunlarýn
giderinin karþýlanmasýna
kýsýtlama getiriliyor.
18-445 yaþ arasý diþ protezi hakký kaldýrýlýyor. 18
yaþ altý ya da 45'inden
ün almýþ kiþiler içinse
gü
sadece %7'sini devlet
karþýlýyor. Bununla birlikte saðlýk
k hizmetlerinin
türü, miktarý ve kullaným

ödeme þansý çoðu kez
olmayacak. Arkadaþlarýmýzýn çoðu yeþil kart kullanýyor.
Bugün tedaviye ve doktora eriþim tamamen ücretsiz, saðlýk bakanlýðý
karþýlýyor. Ama yeni
yasayla birlikte katký paylarý oluþacak. Masraflarý da
göz önüne alýrsak bunlarýn
karþýlanmasý imkansýz.”
sürelerine de kýsýtlama
getiriliyor. Türkiye''de 14
bin diþ hekimi var, 5 bini
AKP döneminde
sözleþmeli olarak kamuya
alýndý.Eðeer yýlsonunda
sözleþmeniz yenilenmezse herhangi bir þey
öne süremiyorsunuz.
Kazanýlmýþ bir hak yok.”
Hüseyin Güngör
(Diþ hekimi)

Bunlarýn ardýnda IMF, Dünya
Bankasý var. Saðlýk bir evrensel
haksa bu sosyal devletle
mümkündür. Ýþin sosyal boyutunu sahiplenmeli ve öne çýkarmalýyýz.”
Rafet Þahin (Eczacý)

“Saðlýðý kamusal
alandan çýkartýp,
satýlan ve satýn alýnan ticari bir iþe
çevirmek. Bulunduðum çevre saðlýða
para harcamak
isteyen insanlardan
oluþuyor. Sektör
büyüyor, uzmanlaþma artýyor. Ne kadar
çok tetkik yaparsanýz, ne kadar çok ilaç
yazarsanýz o kadar
iyi hekimsiniz. Böyle
bir sistem oluþturduðunuzda birilerinin bunlarý kullanmasý lazým. Bu
sistemi kuranlar bundan para kazansýn.
Sistemin getirdiði
þey sizi hasta
olduðunuza inandýrmaktan baþka bir þey
deðil. Kendinizi
saðlýklý hissederseniz
“Beni en çok
düþündüren 9000'e
çýkarýlan prim gün
sayýsý ve 65 yaþ
emekliliði.
Ortalama insan
ömrü 70 ve ben
ölene kadar çalýþmak için mi doðuyorum?
Ben gençler adýna
buradayým ve gele-

bu sistem yürümez.
Yapmak istedikleri
açýkçasý þu: Bu kadar
çok para giren sektörün bu kadar
saðlýklý bir toplumda
yaþamasý mümkün
deðil. Bu yüzden
herkesin hasta
olduðuna, uzmanlýða
ve teknoloji kullanmasýna inandýrýlmasý
gerekiyor. Benim en
çok sorun yaþadýðým
hastalarým MR,
tetkik isteme- diklerimdir. Çünkü bu tür
bir saðlýk hizmetinin
ideal olduðuna, bir
tür satýn al-ver iliþkisi olduðuna inandýrýlmýþlar. Bu yüzden çok sert bir
direniþ örgütlemeliyiz. Bu yüzden bu
tutkulu karþý çýkýþý
býrakmamalýyýz.”
ceðimizin tehlikede
olduðunu
düþünüyorum.
Gençler her þeyin
farkýnda.
Anlatmaya ve bu
sistemin önüne
geçmek adýna
mücadele etmeye
devam edeceðiz.”
Helin Çimen
(Liseli)

Berna Tezcan (Öðretmen)
“Kadýnlar birçok
alanda olduðu gibi bu
yasayla birlikte çalýþma
hayatlarýndan
kopartýlýyorlar.
Güvencesiz,
korunaksýz kalýyorlar.
Emzirme ödeneði
düþürülüyor, emzirme
süresi 6 aydan 1 aya
düþürülüyor. Emeklilik
yaþý da yýllar sonra
erkeklerle ayný yaþa
getiriliyor. Saðlýk ocaklarý kadýnlarýn hamile-

lik, aþý sürecini takip
ederken, aile hekimliðiyle bu yükümlülük
kadýna kalýyor. Ýþten
çýkan sigortalýnýn kendisi ve eþi 6 ay boyunca sigortalý kalýyorken,
yeni yasayla her
ikisinin de bu haklarý
alýnýyor. Çalýþmayan,
ama sigorta ödeyen
kadýn eþinin sigortasýndan faydalanabilirken
düzenlemelerle bu hak
da alýnýyor, sigorta

ödemek zorunda kalýyor. Yani neredeyse
prim ödemeyen kimse
kalmýyor.Yetim kýz
çocuklarýna ödenen 24
aylýk ödenek yarýya,
çocuðu bulunmayan
dul eþe verilen aylýk
%75'ten %50'ye düþüyor. Çalýþan kadýnlara
eve dönmekten baþka
bir seçenek býrakýlmýyor. Çalýþmayan kadýnlar ise doðrudan etkileniyor.”

Devrime yaklaþan günlerde Rusya’da bir Geçici Hükümet ve
baþýnda da Sosyalist Devrimci Parti lideri Kerensky bulunuyordu. Partisinin ismine kanmayýn; Baþbakan Kerensky bolþeviklerden kurtulmak ve bir burjuva diktatörlüðü ilân etmek için askerlerle anlaþýp bir darbe yapmayý planlýyordu.
Genelkurmay Baþkaný Kornilov’a mektup yazarak baþkent
Petrograd’a bir süvari kolordusu yollamasýný istedi. General
Kornilov da ona bir telgraf çekerek Petrograd’da sýkýyönetim
ilân etmesini ve bölgeyi kendisine baðlamasýný talep etti. Ancak
bu iki adam da, final aný gelip çattýðýnda, patron olmak istiyordu. Baþbakan, askeri darbe sonucu kendi kellesinin de gideceðini
ve iktidarý bütünüyle Kornilov’a kaptýracaðýný anlayýnca (çünkü
Kornilov borsanýn, büyük sermayenin, rantiyelerin ve büyük
toprak aðalarýnýn doðrudan temsilcisiydi. Üstelik yüksek rütbeli
subaylarýn ve Ýngiliz ve Fransýz elçiliklerinin de tam desteðini
almýþtý.) son dakikada darbeden vazgeçti. Ama artýk çok geçti;
düðmeye basýlmýþtý çoktan.

Bolþeviklerin tavrý
Kýsa süre sonra dünyanýn tek muzaffer devrimine imza atacak
olan bolþeviklerin (ve tabii Lenin’in) yaklaþan darbe karþýsýnda
aldýklarý politik tutum gerçekten öðretici.
Kornilov darbesine kimsenin direnmeyeceði, Kerensky’nin ‘yalnýz kalacaðý’ askerler arasýnda yaygýn bir kanýydý. Hükümetin
baskýsý altýnda, yarý-legal durumda bulunan ve hükümet tarafýndan Alman ajaný olmakla (unutmayalým: 1. Dünya Savaþý yýllarý)
suçlanan bolþevikler, darbeye karþý, kendilerine iftira atanlarla
ittifak kurmak için tereddütsüz adým attý.
Lenin darbe karþýsýnda taktik bir deðiþikliðe gitmek gerektiðini
düþünüyordu. Ama ayný zamanda ilkesizliðe de düþmemek
gerektiðini vurguluyordu. Ýlkesel ayrýlýklar, geçici müttefiklere
yönelik eleþtiriler saklanmamalýydý. Þöyle diyordu Lenin:
“Kerensky’ye duyduðumuz düþmanlýða bir an bile ara vermeden, bugüne dek söylediðimiz sözlerden bir tekini bile geri
almadan, iktidardan devirme görevimizden vazgeçmeden,
bugün karþýlaþtýðýmýz durumu dikkate almak zorundayýz.”
“Þu an Kerensky’ye karþý doðrudan cephe almamamýz gerek.
Ona karþý dolaylý, yani Kornilov’a karþý giderek daha aktif,
gerçekten devrimci bir savaþ yürütülmesi talebini öne çýkarmalýyýz. Bu savaþýn geliþimi tek baþýna bizi iktidara taþýyabilir,
ancak propagandamýz sýrasýnda bundan olabildiðince az söz
etmeliyiz.”

Darbe ve iþçiler
Bolþevikler darbeye karþý iþçilerin silahlanmasýný önerdi.
Aðustos sonlarýnda Kornilov’un askerleri Petrograd’a ilerlerken
Devrimci Askeri Komite kuruldu ve harekâta karþý mücadelenin
tüm yükünü üstlendi. Þehrin her yanýndan fabrika komiteleri 40
bin kiþilik Kýzýl Muhafýz müfrezeleri kurdu. Barut fabrikasý iþçileri bütün cephaneyi bu müfrezelere yolluyor, demiryolu iþçileri
arý gibi çalýþarak ordunun geçiþini engelleyecek barikatlar
kuruyordu. Ayrýca ordu birliklerinin ve lojistik mühimmatýn
yollarýný þaþýrtýyor, telgraf iþçileri sayesinde ordunun ilerleyiþi
hakkýndaki her adým iþçi ve asker sovyetlerine iletiliyordu.
Makinistler, makasçýlar, yaðcýlar birer ajitatöre dönüþmüþ ve
ordu aleyhindeki her geliþmeyi halka duyurur hale gelmiþlerdi.
Darbeye karþý direniþ öyle yükselmiþti ki daha tek bir kurþun,
tek bir top mermisi atýlmadan, darbe giriþimi dört gün içinde
resmen çökmüþtü.

Sonrasý
Darbenin baþlamadan yenilmesinin hemen ardýndan yapýlan
seçim sonuçlarý bolþeviklerin tutumundaki netliðin neler
kazandýrdýðýný apaçýk gösteriyor. Bolþevikler Petrograd
Sovyeti’nde çoðunluðu aldý. Moskova Sovyeti’nde de hükümete
güvensizlik bildiren bir karar tasarýsý kabul edildi.
Darbe öncesi Saratov asker sovyetinde 260 sosyalist devrimci,
90 menþevik, 50 bolþevik delege vardý. Darbe sonrasý denge
þöyle deðiþti: 60 sosyalist devrimci, 4 menþevik, 156 bolþevik.
Moskova garnizonunda yapýlan seçimlerde sosyalist devrimciler
oylarýn %70’ini almýþken darbe sonrasý seçimde bolþevikler %90
oy aldý. Milyonlar bolþeviklere akýyordu.
e-muhtýradan önce %34 olan oylarýný, sonrasýnda %47’ye
çýkaran AKP’yi düþünmeden edemiyor insan.
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15-116 Haziran 1970’te sendikalarý
DÝSK’in kapatýlmasýna karþý fabrikalar
boþalmýþ, iþççiler sokaklara dökülmüþ ve
Ýstanbul Valiliði’ne yürümüþtü.
15-116 Haziran direniþi 19
960’larýn baþýndan itibaren geliþen sýnýf mücadelesiyle
açýða çýkmýþ kendiliðinden bir hareketti.
Ayný dönemlerde geliþen sol, Ne
Yapmalý’yý referans göstererek iþçi sýnýfýna dýþarýdan bilinç taþýmak için kollarýný
sývadý. Bunu yaptýkça hem sýnýf mücadelesinin dýþýna düþtü, hem de iþçilerle
sosyalizm arasýnda kurulabilecek baðlar
baþtan
n yok edildi. Ayný hata 2000’lerde
de hüküm sürüyor.

Bu solla “Ne yapmalý?”
Can Irmak Özinanýr
Lenin'in "Ne Yapmalý?"
isimli eseri, Türkiye solunun baþ ucu kitabýdýr, stalinist gelenekten gelen bir
çok örgüt, grup, parti bu
kitabý, yukarýdan aþaðý
örgütlenme tarzlarýnýn,
katý kurallarýnýn gerekliliði
olarak gösterir.
Türkiye'deki sol geleneklerin büyük bir çoðunluðu
bu kitabýn döneme iliþkin
önerdiði örgütlenme
tarzýný donuk bir biçimde
kabul ederken, kitabýn asýl
devrimci özünü unutuyor.
Oysa leninizm donuk bir
þey deðildir, dönemin
bütün uluslararasý iþçi
mücadelesi içindeki pratik
içinde þekillenmiþtir.
Lenin, "Ne Yapmalý?"
kitabýný 1902 yýlýnda Rusya
Sosyal Demokrat Partisi
içindeki ekonomist eðilimlerle tartýþmak için
yazmýþtýr. Mekanik bir
marksizm anlayýþýyla,
marksizmi ekonomik
indirgemeci olarak gören
ekonomist kanat olan
Raboçeye Dyelo grubu, o
zamanlar Iskra dergisini
çýkartmakta olan, iþçi
sýnýfýnýn vereceði mücadelenin sadece ekonomik
mücadele olmamasýný, ayný
zamanda çarlýðýn bütün
baský aygýtlarýný ve baþta
otokrasi rejimini hedef
almasý gerektiðini savunan
Lenin ve arkadaþlarýný,
marksizmden uzaklaþmakla suçlamýþtýr. Lenin, kendi
grubunun ve gelecekte
bolþevizmin temellerini
atacak görüþlerini bu
kitapta toplayarak, ekonomizme dinamik bir cevap
vermiþtir.

Profesyonel
devrimciler örgütü
"Ne Yapmalý?" ekonomizme karþý tartýþýrken, bir
yandan da Çarlýk Rusya'sý
koþullarýnda nasýl bir örgüt
inþa edilmesi gerektiðini
anlatmýþtýr. Lenin'in önerisi çarlýk polisinin çok etk-

ili olduðu ve sosyalistlerin
örgütlenmesinin çok zor
olduðu bir ortamda, tüm
Rusya'yý kapsayacak bir
gazete etrafýnda, ikili bir
örgütlenme tarzýydý. Buna
göre, parti örgütlenmesi;
eðitimli, gizlenme
yeteneðine sahip ve her tür
fedakârlýðý yapabilecek,
mümkün olduðu kadar az
sayýda profesyonel devrimciden oluþmalýydý, sendikal
örgütlenme ise bütün iþçileri kapsamaya çalýþacak
kadar geniþ tutulmalý, parti
gazete aracýlýðýyla bu
iþçilere etkide bulunabilmeliydi. Bu örgütlenme
tarzý, Türkiye'deki sol
örgütlerin bir çoðu tarafýndan leninist parti modelinin kendisi olarak görülür
ve sorgulanmadan kabul
edilir. Lenin için ise bu
örgütlenme tarzý, kitapta
inatla belirttiði gibi, sadece
Rusya'nýn o günkü
koþullarýnda çarlýk
polisinin denetiminden
kurtulmak için önerilmiþ
bir taktikti. Fakat hâlâ
solun zihninin çok derinliklerine nüfuz etmiþ
sorun, Lenin'in bu parti
modelini temellendirmek
için yaptýðý bilinç tartýþmasýndan geçiyordu.
Bu tartýþmaya bakmadan
önce; Lenin'in 1902'de
daha sonraki yýllarda,
savaþ kredilerini onaylayarak Alman devrimine
ihanet eden ve Lenin'in
dönek olarak niteleyeceði
Alman Sosyal Demokrat
Partisi (SPD) lideri Karl

Kautsky'yi marksizmin en
büyük düþünürü olarak
gördüðünü ve onun marksizm yorumundan ciddi
þekilde etkilendiðini unutmamak gerekir. Kautsky,
son derece mekanik bir
marksizm yorumunu benimsiyordu, ona göre üretici
güçlerin geliþimi aþama
aþama ilerleyecek ve
kendiliðinden sosyalizme
yol açacaktý. Bu sebeple
sosyalistlerin yapmasý
gereken tek þey, o gün
gelene kadar iþçi sýnýfý haklarýný parti aracýlýðýyla
savunmaktý, her hangi bir
devrimci eyleme gerek
yoktu. Tabii ki Rusya
koþullarýndaki Lenin'in bu
düþünceyi olduðu gibi
benimsediðini söylemek
yanlýþ olacaksa da bu
mekanizmin Lenin'i
derinden etkilediði de bir
gerçektir.

Bilinç taþýnýr mý?
Lenin'in "Ne
Yapmalý?"daki bilinç tartýþmasý da böyle bir
mekanizm taþýr. Lenin'e
göre iþçi sýnýfýnýn kendiliðinden eylemi ancak
"sendikacý"(trade-unionist)
bir bilinç aþamasýna ulaþabilir, bu sebeple ancak burjuvazinin iþine yarar. Bu
sebeple, profesyonel
devrimcilerden oluþan bir
örgüt iþçi sýnýfýna "dýþarýdan bilinç" götürmek
zorundadýr. Ýþte bizim solcularýmýzýn bir çoðunun
kafasýndaki mekanizma
hâlâ bu þemaya göre iþle-

mektedir: Ýþçi sýnýfý kendi
çýkarýnýn farkýna varamaz,
o yüzden cesur ve akýllý
devrimcilerimiz doðru
yolun ne olduðunu onlara
göstereceklerdir. Bu sebeple az sayýda insan son
derece devrimci eylemlere
giriþerek, halkýn öncüleri
olarak, "kararlý" eylemlere
imza atarlar, kendilerini
bir yerlere zincirlerler,
bankamatikleri bombalarlar ya da 10-15 kiþilik bir
kadro ile Taksim
Meydaný'ný
"zorlarlar".(Lenin'in bu
kitabý yazdýðý yýllarda bile
eyleminin öznesi devrimci
kadrolar deðil iþçi
sýnýfýdýr.)
Lenin, iþçi sýnýfýnýn
kendiliðinden eylemiyle
geliþen 1905 devriminin
hemen arkasýndan "dýþarýdan bilinç" tezini terk
etmiþ, "bütün iþçiler
kendiliðinden sosyal
demokrattýr" demiþtir.
Parti teorisini de bu yönde
deðiþtirmiþtir. Artýk Lenin
için parti, sýnýfa "dýþarýdan"
bilinç götüren, sýnýftan ayrý
bir örgüt deðil, mücadele
içinde sýnýftan öðrenen ve
ayný zamanda sýnýf bilinçli
iþçileri kazanarak, sýnýfýn
mücadelelerinin hafýzasýný
tutan, kendiliðinden
hareketin, devrimci bir
kanala akmasýný saðlayacak araçtýr. Parti,
demokratik merkeziyetçilikle, aþaðýdan yukarýya
inþa edilir. Tartýþmada
özgürlük, eylemde birlik
temelinde iþlemelidir.

"Bizim ihtiyacýmýz olan þey tüzük deðil,
tabiri caizse, parti içi bilgi aktarýmýýný
örgütlemektir. Yerel örgütlenmelerimizin
hepsi þimdilerde en azýndan birkaç
akþamýný tüzük üzerinde tartýþarak geçiriyor. Onun yerine, bu zamaný her üye partiniin tümüne kendi görevinin detaylý ve iyi
hazýrlanmýþ bir raporunu yazmak için harcarsa, faaliyetimiz yüz misli daha kazançlý
çýkar."
"Tüzüðün boþuna olmasý, sadecce, devrimci
faaliyetin her zaman belirli örgütsel biçimlere uymamasýndan deðil. Hayýr, belirli bir

Lenin bir çok kereler bu
fikirlere partiyi kazanabilmek için kendi eski tezleriyle mücadele etmek
durumunda kalmýþtýr.

Lenin marksizmi
Türkiye solunun, örgüt
teorisinin bu donuk
tarafýný kabul etmekte
tereddüt etmezken unuttuðu bir þey var. Kitapta,
Lenin'in fikirlerinin
devrimci özü vardýr.
Kitabýn en önemli tarafý
budur. Lenin'e göre sosyalistler nüfusun bütün
sýnýflarýna gitmelidirler,
bütün ezilenlerin mücadelesinde yer almalýdýr.
Lenin þöyle demektedir;
"Ýþçi sýnýfý, hangi sýnýftan
olduðuna bakmaksýzýn zulmün ve baskýnýn her türlüsüne karþý çýkmak üzere
eðitilmedikçe sosyalist bilince ulaþamaz." Ýþte
Lenin'in parti teorisinin
özü buradadýr. Her tür
baskýya ve ezilme iliþkisine
karþý çýkmak. Bu iki
sebepten önemlidir, birincisi iþçi sýnýfý, egemen fikirler tarafýndan bölünmektedir: Kürt, Türk, kadýn,
erkek, eþcinsel vs. Bu sebeple ezilenlerin mücadelesinin bir parçasý olmadan
bu bölünmüþlükleri aþabilmek gerçek bir iþçi sýnýfý
mücadelesi yaratabilmek
mümkün deðildir. Ýkincisi
iþçi sýnýfý iktidarý ele
geçirecekse egemen sýnýflar
tarafýndan baskýya
uðrayan her kesimi, her
sýnýfý kendi etrafýnda

örgütsel biçim gereklidir, tüm faaliyetimize
mümkün olduðu kadar böyle bir biçim vermeye çalýþmalýyýz. Buna, sanýldýðýndan
daha geniþ bir ölçüde izin verilebilir ve
ulaþýlabilir, fakat tüzükle deðil, ancak ve
ancak (bunu tek
krarlamaya devam etmeliyiz) gerçek sorumluluk ve parti içi açýklýk ile
baðlanmýþ iletici örgüt biçimiyle."
"Aslýnda tüzük yerine her çevre ve çalýþmanýn bütün yönleri hakkýnda raporlarý
ikame ederek, kurallar olmadan da ilerlenebileceðini, umarým okuyucu görecektir." Ne yapmalý? Lenin

kenetlemek zorundadýr,
ezilenlerin liderliðini
üstlenmelidir.
Bu açýdan antikapitalist
hareketin bir parçasý olmak
ve bütün mücadeleleri birbirine baðlamak marksistler açýsýndan çok önemli.
Antikapitalist hareket bir
çok konuda birden
mücadele ediyor: Savaþ,
ýrkçýlýk, yoksulluk, cinsiyetçilik, homofobi,
doðanýn tahribatý... Bu
mücadelelerin hepsi içinde
yer almak, kapitalizmi
teþhir etmek gerekir. Bu
hareketleri, iþçi sýnýfýnýn
hareketleri deðil diye
küçümseyerek gerçek bir
sýnýf hareketi yaratýlamaz.
Türkiye'deki solun büyük
bir bölümü böyle yapýyor,
antikapitalist hareketi
görmezden geliyor ya da
küçümsüyor. Hareketin
dýþýnda kalanlar marksist
olamaz, bütün ezilenlerin
taleplerini sahiplenip, bu
talepleri kapitalizme karþý
bir mücadele etrafýnda birleþtirmeye çalýþmayanlar
Lenin'in düþüncesini anlamayanlardýr. Lenin'in
düþüncesi basit bir dogmalar yýðýný olmanýn çok
ötesindedir, bizzat pratiðin
içinde, pratik doðrultusunda, hareketten öðrenerek
þekillenmiþtir.
"Ne Yapmalý?", Rusya'da
o dönem yaþanan mücadeleyi öðrenmek isteyen ve
ezilenlerin mücadelesini
örgütlemek isteyen
aktivistler için hâlâ önemli.

sayý: 313 z sosyalist iþçi z
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isyancýlar için rehber:

Rosa Luksemburg

Reformdan iþçi devrimine

Bir öcü, bir tehdit:

Siyasal Ýslam
Þenol Karakaþ
Türkiye'de Milli Güvenlik
Konseyi dünyada da George Bush
siyasal Ýslam'ý öncelikli tehdit
olarak algýlýyor. Türkiye'de
Cumhuriyet gazetesi gibi Kemalist
çevreler "dinci teörör"den, Bush'a
baðlý kuruluþlar ise "Ýslami terörden" söz ediyorlar.
Her ne kadar Ýngiltere geçtiðimiz
ay, "Ýslami terörizm" kavramýný
artýk kullanmayacaðýný açýklasa da
Bush'un 11 Eylül'den sonra týrmandýrdýðý "medeniyetler çatýþmasý" tezi, bugün Danimarka'da
da bir kez daha karikatür krizine
yol açabilecek kadar etkiye sahip.
Avrupa'nýn göbeðinde karikatür
krizi sürerken, Türkiye on yýllýk
bir türban krizi yaþýyor. Siyasal
Ýslam'ý "modernleþmenin" ya da
cumhuriyetin önündeki en büyük
tehdit olarak görenler, türbaný da
bir çýrpýda bu tehdidin en önemli
simgesi olarak yasaklayýnca,
Türkiye'de son yýldýr defalarca
türban gerginliði yaþandý.

Siyasal Ýslam ve ekmek
ayaklanmalarý
1980'lerin baþýnda Fas, Sudan ve
Tunus gibi ülkelerde "ekmek
ayaklanmasý" olarak bilinen isyanlarda Ýslamcý hareketler önemli bir
oynadý. Bu isyanlarýn baþlamasýnda deðil ama büyümesinde ve
kitlesel öfkenin patlamasý anlarýnda Ýslamcý hareketler önemli roller
oynadý. Bunda Ýran'da yaþanan
devrimin etkisi büyük oldu.
Ýran devriminde hareketin motor
gücü olan iþçi örgütleri daðýtýldý
ve Humeyni hareketin liderliðini
ele geçirdi. Ýran devrimi, diðer
ülkelere yayýlmayý hedeflemesi ve
ABD'nin tüm üç kâðýtlarýna raðmen ayakta kalmayý baþarmasýyla
tüm ezilenler dünyasýnda büyük
bir sempati yarattý.
Ayný dönemde IMF politikalarýnýn yarattýðý kitlesel yoksulluða tepki olarak geliþen
radikalleþme sol açýsýndan büyük
fýrsatlar yaratsa da bu fýrsatý sol
deðil Ýslami hareketler kullandý.
SSCB ve Doðu Bloku'nun 1980'li
yýllarýn sonunda yýkýlmasý, kapitalizmin krizinin sosyalist
hareketin ve sosyal demokrasinin
krizine dönüþmesine neden oldu.

Kapitalizm krizden çýkmak için
çabalarken sol, merkez burjuva
partileri ve sosyal demokrasi hep
birlikte krize yuvarlandý ve
çözümsüz, kapitalizmin krizine
yanýt veremeyen bir duruma
ulaþtý.
Siyasal Ýslamcý hareketler bu
boþluðu keskin bir biçimde
baþarýyla deðerlendirdiler.

AKP'ye giden yol
Sadece Ortadoðu, Asya ve Afrika
ülkelerinde deðil, Avrupa'nýn
göbeðinde bile siyasal Ýslam'ýn
geliþmesi, bu hareketin bir yobazlýk projesi deðil, modern taleplere sahip ve bu yüzden kitleleri
etkileme gücüne sahip bir akým
olduðunu kanýtlýyor.
Ya milyonlarca ama milyonlarca
insan bir yobazlýk projesinin
peþinden gidiyor; ki bu durumda
Genelkurmay ve George Bush
haklý, ya da siyasal Ýslam modern
bir hareket ve kitlelere kriz içindeki solun elinden kaçýrdýðý taleplerle sesleniyor.
1990'larda Türkiye'de Ýslami
hareketlerin yükseliþi, ikincisinin
doðru olduðunu kanýtlýyor. 1994
yerel seçimlerinde bir çok büyük
þehir belediyesinin yönetimlerini
kazanan siyasal Ýslam, bir sene
sonra yapýlan genel seçimlerden
en büyük parti olarak çýktý. Solda
bugün ifrata varmýþ olan Kemalist,
yurtsever, aydýnlanmacý, laik ve
elitist yaklaþým o günlerde
neredeyse komik denecek bir
panikle birlikte avaz avaz baðýrýyordu. Aslýnda yaþanan Arap milliyetçiliðinin 1970'lerde baþlayan
çöküþünün gecikmiþ bir tekrarýndan ibaretti. Türkiye'de IMF politikalarýnýn yarattýðý korkunç yoksullaþma, bir gecede imzalanan
ekonomi programlarýyla yüz binlerce insanýn iþsiz kalmasý ve yoksulluðunun derinleþmesi krizin
her düzeyde son hýzla yaþanmasý
anlamýna geliyordu. Üstelik
Türkiye'de liberaller ve sosyal
demokratlar krizi elele yaþýyorlardý. Murat Karayalçýn ve Tansu
Çiller, kapitalizmin krizine çözüm
olamayan iki merkez siyasal
akýmýn, liberal sað ve sosyal
demokrasinin temsilcisi olarak,
IMF programlarýna imza atarken,
siyasal Ýslam'ýn yükseliþi ve kendi-

lerinin çöküþüne de imza atýyorlardý.
Ne yazýk ki kitleler öfkelenirken,
sosyalist sol ise bu öfkeyle buluþmanýn yollarýný arayacaðýna, stalinist rejimlerin, Doðu Bloku
ülkelerinin çöküþünü sosyalizmin
çöküþü olarak algýladýðýndan,
sosyalizmin en olduðunu keþfetmekle, yani kendi ideolojik krizine
yanýt aramakla meþguldü.
Ýslami hareket ise, bu sorunlarla
boðuþmuyor ve Adil Düzen programýyla yoksul emekçi kitlelerle
buluþuyordu.
Neredeyse Ütopik bir sosyalizm
savunusu olarak görülebilecek
olan Adil Düzen programý,
IMF'ye, iþsizliðe, yoksulluða net
bir biçimde karþý çýkýyor ve bu
dünyanýn, bu düzenin adaletsiz
olduðunu ve deðiþtirilmesi gerektiðini vurguluyordu. Sol o gün
bugündür, siyasal Ýslamý,
Kemalistlerin modernliðe ve
yaþam tarzýna yönelik bir darbe
giriþimi, bir yobazlýk projesi
olarak gören yaklaþýmýndan bir
türlü kurtulamadý. Böylece sol
modern ve özgür bir yaþam tarzýna kýskançça sahip çýktýðý alana
hapsolurken, siyasal Ýslam yoksul
kitleler üzerindeki hegemonyasýný
daha da artýrdý.
Özgürlüðü, emek haklarýný,
deðiþimi ve demokrasinin alanýnýn
geniþlemesini savunuyor görünen
Ýslami hareketler karþýsýnda darbeyi, milliyetçiliði, statükoyu,
insan haklarýnýn baský altýna alýnmasýný savunan sol AKP iktidarý
karþýsýnda özellikle geçtiðimiz yýl
cumhuriyet mitingleri döneminde
tam bir savrulma yaþadý.
Türbanla ilgili son geliþmelerde
solun genel olarak aldýðý ikircikli
ya da özgürlük karþýtý tutum
siyasal Ýslamý "tabanýnýn yobazlýðýna" indirgeyen yaklaþýmýnýn
ne kadar vahim sonuçlara yol açacaðýný da gösterdi.
Sol, sorunu, yaþam tarzý ve modernleþmenin nurlu aydýnlanma
meselesine indirgemeden önce, bu
kitleyi nasýl kazanabileceðini
düþünmeli ve Sosyalist Ýþçi'nin
ýsrarla vurguladýðý gibi zaten
siyasal Ýslam yükselirken çöken
Kemalist, aydýnlanmacý ve
devletçi politik çizgiden tümüyle,
radikal bir biçimde kopmalýdýr.

Rosa Luxemburg eþsiz bir düþünür ve devrimciydi. 1871'de,
Rusya'nýn iþgali altýndaki Polonya'da doðdu. 16 yaþýndayken
devrimci bir partiye katýldý ve bir kaç yýl içinde bu partinin
liderlerinden biri haline geldi.
Rosa, öðrenciyken, Polonya'da konuþma özgürlüðünü savunan gösterilere katýlarak politik faaliyetin içinde yer aldý.
Okulu bitirdiðinde kendisine, okul yetkililerine yönelik
isyankar tutumundan dolayý kazandýðý madalyayý alamayacaðý söylendi.
Kendisi hem özel bir insandý, hem de bir aktivist olarak
karþýlaþtýðý sorunlar nedeniyle yazdýklarý, zamanýn diðer
devrimcilerinin yazdýklarýndan farklýydý.
Rusya'da sosyalist olmak yasaktý. Sendikalar ve parlamenter
demokrasi yoktu. Dolayýsýyla, sorunlarý ne olursa olsun,
Rusya'daki Bolþevik Parti, iþçi sýnýfý içerisinde, sistemin yavaþ
yavaþ reforme edilmesinden yana olan kesime karþý tartýþmak
zorunda deðildi. Þu açok açýktý; ya sistem olduðu gibi kabul
edilecekti, ya da devrilecekti.
Fakat, Luxemburg 1898'de, sosyalizm karþýtý yasalarýn
kaldýrýldýðý, SPD (Alman Sosyal Demokrat Partisi) hýzla
büyüdüðü, sendika hareketinin ve solcu milletvekillerinin
olduðu Almanya'ya taþýndý.
Avrupa'da 20 yýldan beri savaþ ya da ekonomik kriz
olmamýþtý, ve kapitalizm istikrarýný koruyor gibi görünüyordu.
Rosa Almanya'ya geldiðinde, SPD içinde bir tartýþma vardý.
Partinin liderlerinden bir tanesi olan Eduard Bernstein, kapitalizmin krizlerinin devrime yol açacaðý görüþüne karþý çýkan
bir kitap yayýnlamýþtý.
Bernstein, "son amaç hiç bir þeydir. Hareket her þeydir"
diyerek aktivistlerin, devrime deðil, þimdi ve burada kazanýlabilecek olan reformlara odaklanmalarý gerektiðini iddia
ediyordu.
Bernstein'ýn teorileri o zamandan beri defalarca tekrarlandý.
Bir kaç yýl öncesine kadar, artýk dünyaya barýþ ve refahýn
hakim olacaðý ve kapitalizmin devrilmesi gerektiðini savunan
görüþlerin demode olduðu ilan edilmiþti.
Bernstein ayrýca, giderek artan zenginliðin, iþçi sýnýfýný orta
sýnýf yapacaðýný, ve bunun da devrimi imkansýz hale getirdiðini düþünüyordu.
Yine, Bernstein'dan bu yana çok sayýda insan bize bunu
anlattý, "Artýk hepimiz orta sýnýfýz."
Fakat Frederick Engels ile birlikte çalýþmýþ olan, Karl Marx'ýn
ve Engels'in geleneðinden geldiðini söyleyen saygýn bir
sosyalist vardý.
Parti bölündü. Luxemburg, devrimci tarafta kalan en ateþli
ev en genç kiþilerden bir tanesiydi.
Teorik bilginin, parti içindeki "bir avuç akademisyenin ayrýcalýðý olmamasý gerek"tiðini söyleyerek bu tartýþmayý daha
geniþ bir kesime yaymak için 1900'de Reform mu Devrim mi?
broþürünü yazdý ve Avrupa'nýn uzun süre barýþ içinde yaþayamayacaðýný, ekonomik krizlerin kapitalizmin olmasý gerektiði
gibi iþlemesinden kaynaklanmadýðýný, zaten sistemin bir
parçasý olduðunu idda etti.
Fakat, uygunsuz krizler bireysel kapitalistler içindir -iþçilerden sözetmeye gerek bile yoktur - sistem, iþçilere, giderek
artan üretim, fakat sýnýrlý pazar sorununu çözmek için ihtiyaç
duyar.
Diðer ülkeleri sömürgeleþtirerek yeni pazarlar bulmak
sorunu erteledi, fakat bu çözüm sonsuza kadar iþe yaramaz.
Ayrýca, Avrupalý güçlerin sömürgelerin kontrolü konusunda
verdikleri mücadele, savaþ tehdidini ortaya çýkarmýþtý.
Luxemburg, er ya da Avrupa'da bir savaþ çýkacaðýný öngördü.
Kendisi, reformlara ya da seçimlerde aday olmaya karþý
deðildi. Bu tartýþma devam ederken, ayný zamanda SPD'nin
seçim kampanyasý için toplantý turlarý düzenledi.
Fakat Luxemburg, sendikalar ya da parlamentadoki partiler
ne kadar reform elde ederlerse etsinler, eðer devlet egemen
sýnýf tarafýndan kontrol ediliyorsa, sosyalizme yaklaþamayacaðýmýzý söyledi.
Reformlarýn sadece sömürüye sýnýrlamalar getirebileceðini
iddia etti. Þöyle yazdý, "Fakat bu reformlar, sömürünün kendisini yavaþ yavaþ bile ortadan kaldýracak güç deðildir."
Luxemburg, toplumu deðiþtirmek için, tek tek patronlarý ya
da politikacýlarý sorun olarak görmek yerine bütün sistemi
yýkmak gerektiðini yazdý.
Fakat, bu süreci anlamanýn tek yolu, bu patrona ya da politikacýya karþý mücadele etmeye baþlamaktýr. Reform kampanyalarý önemlidir, çünkü hem anlýk kazanýmlar saðlarlar hem
de devrimci bilinci öðretirler.
En iyi devrimciler bile, daha köklü bir deðiþiklik için
mücadele etmek yerine, sadece reformlar yapmaya odaklanýrlarsa, eninde sonunda sistemle uzlaþmak zorunda kalýrlar.
Luxemburg'un, reformlar için mücadelenin, sistemi bir bütün
olarak deðiþtirme mücadelesi içinde geliþebileceði yönündeki
teorisi, bir kaç yýl sonra 1905 Rus Devrimi'nde kanýtlanmýþtýr.
Gelecek sayý: Ekonomik grevlerden politik grevlere
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Upton Sinclair romaný beyazperdede
There Will Be Blood
Yönetmen: Paul Thomas
Anderson
Oyuncular: Daniel Day-L
Lewis,
Paul Dano
ABD’de yayýnlanan Socialist
Worker gazetesi yazarý Alan
Maass gösterime yeni girren There
Will Be Blood filmiyle filme esin
kaynaðý olan Oil kitabýný
karþýlaþtýrýy
yor.
Sosyalist yazar Upton Sinclair’in
Oil’i muhteþem bir kitaptýr. Paul
Thomas Anderson’ýn bu kitaptan
uyarladýðý There Will Be Blood da
muhteþem bir film. Ancak
temalarda, karakterlerin görünümlerinde ve hatta hikayenin temel
unsurlarý arasýnda bazý farklar var.
Film ödüllere aday olunca
kitabýn yeni baskýsý yapýldý. Bu,
günümüzün savaþ ve yoksulluk
dünyasýnda iyi bir þey. Çünkü
hem kitap hem de film (aralarýnda
farklar olsa da) kapitalist sistemin
insaný nasýl insanlýktan çýkardýðýný
anlatýyor.
Sinclair’in Þikago’daki et
paketleme sanayini anlattýðý The
Jungle adlý en ünlü romanýný
okuyan herkes bu konuyu tanýdýk
bulacaktýr. Sinclair kitabý yazabilmek için Þikago’nun kesimlik
hayvan toplama merkezlerinde
yaþamýþ ve buralardaki göçmen
iþçilerin iþ ve aile yaþamlarýný
incelemiþtir. Kitabýn çok büyük bir
etkisi olmuþtur. Gýda ve Ýlaç Ýdaresi diye bir kurumun doðmasý bu
etkinin doðrudan sonuçlarýndan
biridir.
Sinclair’in doðaya dair verdiði
detaylar, gerçek hayattan alýnma
olaylarý ve insanlarý anlatmadaki
ustalýðý onu John Dos Passos ve
John Steinbeck gibi çaðýnýn büyük
yazarlarýn arasýna sokar. O dönemin büyük bölümünde Sosyalist
Parti üyesi olan Sinclair’in politik
yaklaþýmý 1927’de yayýnlanan Oil
kitabýnda da belirgindir.
Kitap, kendi çabasýyla petrolcü
olmuþ J. Arnold Ross’un hikâyesini oðlu Bunny’nin gözünden
anlatýr. Güney Kaliforniya’nýn
küçük bir petrol kasabasýnda
baþlayan hikâye tüm küreyi objektifine alýr. Kitapta, Bunny, yoksul
ailesinin çiftliðinden kaçan 16
yaþýndaki Paul ile karþýlaþýr.
Kitabýn kalanýnýn büyük bölümü
bu iki karakterin deðiþik bakýþ
açýlarýndan hayatý deneyimlemelerini ele alýr: Bunny’nin
zenginlik dünyasý ile Paul’ün
çalýþma dünyasý.
Sinclair emek sermaye çeliþkisini
göstermek için 1910’larda yaþanan

Petrol
Kan
dökülecek

çok sayýda petrolcü grevinden
birini ele alýr. Burada Paul bir
sendikacýdýr. Ross ise iþçileriyle
ilgilenen ama rekabetin
güdülediði baðýmsýz bir iþletmecidir. Bunny onun mutluluðu
için yaþayan babasýna sadýktýr ama
Paul’e ve emek mücadelesine de

sempati beslemektedir.
ABD 1. Dünya Savaþý’na girince
iki genç adam da askere gider.
Ancak bunny subay olur ve ülke
içinden hiç ayrýlmaz, Paul ise
Rusya’ya yollanýr. Amerikan
ordusu Rusya’da 1917 devrimiyle
kurulan iþçi devletini tehdit eden

karþý devrimci beyaz ordulara
gizlice destek olmaktadýr.
Paul savaþtan sosyalist olarak
döner. Bunny ise onun ideallerine
yönelmiþtir. Ama savaþ sonrasý
“Kýzýl Korku” yýllarýnda ikisi farklý iþlemlere tabi tutulur. Ross
ailesinin avukatlarý Bunny’yi
korur ama Paul hapiste uzun yýllar geçirir.
Sinclair, büyük resmi göstermeye
düþkün olduðu için hikâyenin
doruk noktasýnda genellikle insanlýk dramýnýn bir adým ötesine
geçer. Bunu bazen de (Bunny’nin
bir petrol grevi sýrasýnda yüksek
sosyeteyle Manhattan’da tatile
gidiþinde olduðu gibi) edebi açýdan yapar.
Bu noktada There Will Be Blood
ile olan zýtlýk çok çarpýcý. Film,
mikro düzeyde, büyük resmi oluþturan küçük ayrýntýlara odaklanýyor ve bunu kitapta bulunmayan
bir duygusal güçle yapýyor. Bazý
ana karakterler ve Güney
Kalifornia’daki mekân ayný. J.
Arnold Ross ise Daniel Plainview
olmuþ ve ne oðluna ne de baþkasýna bir zaafý var. Filmde sembolizm
oldukça belirgin. Plainview'un
zenginliðe olan düþkünlüðü
insaniyetine engel oluyor ve vaktinin çoðunu gölgelerde, yeraltýnda geçirmeye yöneltiyor. Filmde
ayrýca kalabalýk sahneler de yok.
En kalabalýk sahnelerde en fazla
30 kiþi oluyor. Bu da hem topraðýn
hem insanýn haraplýðýnýn altýný
çiziyor
Plainview'un diðer insanlarýn
dünyasýyla olan tek baðý Bunny
gibi görünüyor. Ama yaþanan
elim bir kaza araya set çekiyor ve
son bað da kopuyor. Plainview’un
son sosyal iliþkisini de terk ederek
yürüyüp gittiði sahne filmin en
duygusal sahnesi. Oil’de dile
getirilenden daha az bir kapitalizm eleþtirisi yok. Ama daha çok,
hýrs ve rekabet üzerine kurulmuþ
bir sistemin bir insaný nasýl bir
canavara dönüþtürdüðünü
sergiliyor.
Zaman içinde Bunny karakteri
geri plana çekiliyor, arkadaþý Paul
ise tümüyle kayboluyor. Yani
grevler, politik tartýþmalar ve Rus
devrimi ortada yok. Ýlginç
biçimde, bir karakter filmde daha
baskýn: Paul’ün vaiz olan kardeþi
Eli. Kitapta Ross Eli ile uzlaþýyor
ve onu petrol operasyonunda
sosyal bir destek olarak kullanýyor. Filmde ise Plainview ile Eli
düþmanlar, karþýlýklý birbirlerine
baðýmlýlar ama sürekli de çeliþki
içindeler.
Film yapýmcýlýðý gözünden
bakýldýðýnda There Will Be Blood
muhteþem. Plainview ve Eli rollerindeki Daniel Day-Lewis ve
Paul Dano yýllarca konuþulacak
bir performans sergiliyorlar. Ve
2.5 saat süren filmin sonunda bile
Anderson’ýn inanýlmaz görsel imajlarýndan yorgun düþmüyorsunuz.
Sonuç olarak There Will Be
Blood mutlaka izlenmesi gereken
bir film. Ve eðer Upton Sincla’r'in
diðer kitaplarýna ilgiyi arttýrabilirse daha da iyi olur.

Aþýklar
The Lovers
Philip Jose Farmer,
Ýthaki Yayýnlarý
264 sayfa
Teknoloji ilerlemiþtir. Hayatýn
kolaylaþtýðý
düþünülse bile daha
da karmaþýklaþmýþ,
doðal olan her þey
doðasýndan uzaklaþmýþtýr. Yönetim
biçimi ve din kaynaklý katý bir disiplin
hüküm sürmektedir.
Bir bilimadamý olan
Hal dinine sadýk tutucu birisidir ve iþi hiyerarþiye hizmet
etmektir. Bir araþtýrma için vücut
fonksiyonlarý durdurulur ve 40 yýl süren
bir yolculukla baþka
bir gezegene gönderilir. Orada nesli
tükenmiþ bir insansý
olan Jeannette ile
karþýlaþýr. Bundan
sonra Hal’ýn
Jeannette’e olan
tutkusu bildiði tüm
duvarlarý yýkacaktýr.
Roman katý bir disiplin içinde ve hiyerarþiye mutlak itaat
etme üzerine kurulu
bir sistemde yetiþen
Hal'in Jeannette ile
karþýlaþtýktan sonraki
deðiþimini anlatýyor.
Kitap soðuk savaþ yýllarýyla süregelen
yoðun baský ve paranoyanýn yaþandýðý
dönemde “fazlaca
aykýrý” bulunduðu
için editörlerce reddedilmiþ. Günümüz
için oldukça masum
kalsa da yayýmlandýðý
dönemde yarattýðý
etki afallatýcý olmuþ.
Farmer’ýn 1952’de
yazdýðý öyküyü
yabancý biyolojisi,
asalak yaþam ve
seksin din kazanýnda
harmanlanmýþ
tehlikeli bir karýþýmý
olarak tanýmlayabiliriz.
Tuna Öztürk

dsip.org.tr
yeni biçim
ve içeriðiyle
yayýnda
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ne savunuyor?

DurDe! Her yerde
Almanya’nýn
Ludwigshafen kentinde,
nedeni henüz kesin olarak
belirlenemeyen bir yangýnda beþi çocuk dokuz insan
öldü. Acýmýz büyük.
Nedeni henüz belli
olmasa da, basýnda çýkan
haberlere göre, maalesef,
yangýnýn ýrkçý bir kundaklama olabileceðine dair
iþaretler bulundu. Bunun
üzerine pek çok duyarlý
Almanya yurttaþý olay yerine giderek hissettikleri
tedirginliði belirtti ve ölenlerin anýsýna çiçekler býraktý. Almanya içinde küçük
bir azýnlýk olduklarý bilinen

neo nazi gruplarýn daha
önce çok sayýda ýrkçý
saldýrýya imza atmýþ olmasý
bu yangýnda da hemen
ayný ihtimali akla getirdi.
Ancak Türkiye medyasýnda olayý bütün Alman
halkýna mal etmeye çalýþan
bir kesim de oldu.
Söylemlerini “9 Türk 1
Hrant Dink etmedi” ayrýmcýlýðýna kadar vardýran bu
tutumu kýnýyoruz.
Umuyoruz ki bu
yangýnýn altýndan ýrkçý bir
nefret saldýrýsý çýkmaz.
Yine de en ufak bir kuþku
durumunda dahi ýrkçýlýða
karþý duyarlýlýðý hatýrlat-

mak ihtiyacý içindeyiz.
Çünkü geçmiþte My Lai,
Ruanda, Somali, Bosna,
Hocali, Solingen
katliamlarý... dün Hrant
Dink'in katli... bugün
Darfur, Irak ve Kenya’da
ýrkçý-milliyetçi temelli
büyük acýlar yaþandý,
yaþanýyor. Yarýnlarda benzer acýlarýn yaþanmamasý
için diyoruz ki:
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe… Her Yerde!
Çünkü ýrkçýlýk her yerde…
(15 Þubat 2008 tarihli
basýn açýklamasý)

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.

LGBTT aktivistlerden
kart atma eylemi
KAOS GL ve Pembe
Hayat LGBTT baþta olmak
üzere Ankara'daki eþcinsel
örgütleri ve destekçileri,

Ýzmir’de
nükleere karþý
aktivist eðitimi
KEG Ýzmir’de nükleere
karþýtý aktivist okulunun
ilkini gerçekleþtirdi.
Özgür Gürbüz’ün konuþmacý olarak katýldýðý
eðitimde nükleer enerji,
nükleer santrallar ve nükleere karþý mücadele ele
alýndý.
Muðla ve Kütahya’dan
aktivistlerin de katýldýðý
eðitim sonucunda hem bu
illerde hem de Ýzmir’de 26
Nisan toplantýlarý düzenlenmesi kararlaþtýrýldý.
Ýzmir KEG, Ege ve 9
Eylül Üniversiteleri’nde
kampanyaya start verecek
Yeditepe Üniversitesi
Kültür ve Fikir Klubü,
21 Þubat’ta Bu Hepimizi
Ýlgilendiriyor baþlýklý
saðlýk ve sosyal güvenlikteki özelleþtirmeyi
anlatan bir söyleþi
düzenliyor. Konuþmacý
TTB Merkez Konsey
Üyesi ve aktivist Erkan
Kapaklý.

Ankara’da baþörtüsüne
özgürlük eylemi

Okur
mektuplarý
Saflaþma
Üniversitelerde baþörtüsü
yasaðýnýn kalkmasýnýn
önünün açýlmasý saflaþmayý
da beraberinde getirdi.
1. Hayýr diyenler: CHP,
DSP, TKP, Halkevleri, ÝP,
ulusalcýlar. 2. Havetçiler,
hem yasaðýn kalkmasýný
isteyen hem de bu þekliyle
yapýlacak bir deðiþikliði ve
tutum almayý reddedenler:
Ufuk Uras, ÖDP,
Yurttaþlýk Bildirgesi imzacýlarý. 3. Evet diyenler:
DTP, DSÝP, Üniversitede
Özgürlük imzacýlarý,
Orhan Pamuk ve yattýðý
yerden Aziz Nesin.

Kýzýlay Postahanesi
önünde bir basýn açýklamasý yaparak, yeni yapýlacak anayasaya cinsel yönelim maddesinin de
eklenerek LGBTT bireylerin de tanýnmasýný talep
ettiler.
Açýklamanýn ardýndan
postahaneye girilerek
Anayasa Komisyonu
Baþkaný AKP'li Burhan
Kuzu'ya kart atýldý. Eyleme
KEG aktivistleri ve
DSÝP'liler de katýldýlar.

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu
Kadýköy her Çarþamba
19.00’da toplanýyor
Ada Cafe
Sanat Sokak
Altýyol - Kadýköy

Ankara Ýnanç Özgürlüðü Platformu tarafýndan düzenlenen basýn
açýklamasýna, DSÝP'li
aktivistler de destek
verdi.
Yaklaþýk iki yüz kiþinin
katýldýðý eylemde, basýn
açýklamasý DSÝP'ten
Canan Þahin tarafýndan

Aslýnda bu saflaþma hep
oluþuyor, ortadakilerin
bazen alttakilere katýlmasýyla bazen iki taraf
olarak sürüyor. Ancak kilit
noktalarda net tutum alanlar yukarýda görüldüðü
gibi küçük bir küme.
Orta yolun olmadýðýný
söylediðimizde çoðu
zaman yalnýz kalýyoruz,
dediklerimiz anlaþýlamýyor. Geleneksel siyasetlerin
düþünme biçimleri sürüyor. Ayrýntýlý tartýþmak,
Hürriyet gazetesinden
dýþarýya yayýlan argümanlarýn her birine net yanýtlar
üretmek durumundayýz.
Volkan A.

okundu. Canan Þahin,
konuþmasýnda "isteyen
istediði gibi giyinsin"
diyerek, sadece
baþörtüsü yasaðýna deðil,
tüm ayrýmcýlýklara karþý
çýkýlmasý gerektiðini;
müslümanlara da,
Kürtlere de, Ermenilere
de özgürlük istediðini

Sigortamý
attýrma
KEG’in Sigortamý Attýrma
kampanyasý 16 Þubat’ta iyi
bir baþlangýç yaptý.
Ýstanbul’da hayat kar ve
soðuk nedeniyle durmaz
hale gelmiþken 60’tan fazla
insan foruma katýldý ve 3,5
saat boyunca söyleneleri
dikkatle dinledi.
Yeni sosyal güvenlik ve
saðlýk yasasýnýn maðdurlarýnýn konuþmalarý
etkileyiciydi.
Farklý kesimlerden gelen
maðdurlarýn bir kaç vurgusu þaýrtýcý derecede
ortaktý.
Yeni-liberalizme karþý sistem karþýtý ya da antikapitalist mücadele ve kampanyanýn bu temelde inþa
edilmesi. En geniþ birliðin
saðlanmasý. Sokakta saðlýk
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KÜRESEL
EYLEM
GRUBU

belirtti.
Konuþmasýnda 301.
Maddenin de derhal
kaldýrýlmasý gerektiðini
söyleyen Þahin, AKP'nin
neo-liberal politikalarýna
karþý beraber mücadele
etmek gerektiðinin altýný
çizerek konuþmasýna son
verdi.
ocaðý, mediko ve hastanelerin önünde , mahallelerde mücadelenin
tabana yayýlmasý.
Forumdan ayrýlan herkes
bu kadar karamsar bir
konuda konuþulmasýna,
korkunç gerçeklerden
bahsedilmesine raðmen
mutlu ve umutluydu.
Þimdi yasaya karþý
direniþi örgütlemek gerek.
Onur Payöz

Üniversitelere
dikkat
Morison Süleyman olarak
bilinen 9. cumhurbaþkaný
Demirel geçenlerde yine
konuþtu. Baþörtüsü
yasaðýnýn kendisine
ýzdýrap verdiðini söyleyen
Demirel sonunda bizleri
uyarmayý da ihamel etti:

Her Cuma saat 19.00’da
26 Nisan Nükleer Santral
Ýs-te-mi-yo-ruz
kampanyasý, 20.00’de
Sigortamý Attýrma
kampanyasý
gündemleriyle toplanýyor
KARAKEDÝ KÜLTÜR
MERKEZÝ
Bekar Sokak, 16/2,
Ýstiklal
Üniversitelerde 1970’lere
yani çatýþma ortamýna
dönülebilir. Bunu bir
tespitten çok bi siyaset
olarak okudum. Üniversitelerde þimdiden türban
yasaðýný savunan ve
okullara türbanlýlarýn giriþini engellemeye dönük
eylemler Yurtsever cephe
tarafýndan baþlatýldý.
Onlara Cunhuriyet
Mitingleri’ne paralel olarak
örgütlenen yeni Atatürkçü
topluluklar eklenecek ve
tabi Ýþçi Partisi’de. Bu çok
tehkeli bir oyun. Baþörtüsü
yasaðý üzerinden bir çatýþma üniversitede meþru
mücadele olanaklarýný yok
edeceði gibi Ýslamcý öðrencileri faþistlerle yaklaþtýracaktýr. Hak ve özgürlüklerin tutarlý savunucusu
sosyalistler çatýþmaya karþý
tüm öðrencilerin birliðini
savunmalýyýz.
Umut Karay

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
Çetelerin Aðar’ý
nihayet yargýda
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“Derin devlet derin millet
sevgisidir.” Mehmet Aðar
(Derin devlet iddialarýný
yanýtlarken)
Danýþtay 1. Dairesi,
Mehmet Aðar’ýn Susurluk
davasý kapsamýnda
yargýlanmasýna oybirliðiyle karar verdi. Aðar,
suç iþlemek amacýyla örgüt
kurmak ve görevini kötüye
kullanma suçlarýndan
yargýlanacak.
Susurluk davasýnda Aðar
dokunulmazlýðý sayesinde
kurtulmuþtu. Aðar’ýn 19931996 yýllarý arasýnda,
cürüm iþlemek amacýyla
silahlý teþekkül meydana
getirmek, Abdullah
Çatlý’nýn gizlendiði yeri
bildiði halde yetkililere
haber vermemek ve gizlenmesine yardým etmek,
Abdullah Çatlý ve Yaþar
Öz’e yasalara aykýrý olarak
silah taþýma izin belgesi
vererek, yeþil pasaport verilmesini saðlayarak görevi
kötüye kullanmak suçlamalarýyla yargýlanmasý
istemini yerinde gördü.

Uyuþturucu
Çiller’in yakýn çalýþma
arkadaþý olan Aðar
hakkýnda Eylül 1997’de
yayýnlanan bir MÝT
raporunda, Hollanda,
Almanya, Belçika ve
Azerbaycan’da uyuþturucu kaçakçýlýðý, gasp ve
adam kaçýrma iþlerine
bulaþan ülkücü faþist
mafya örgütlerinin baþý
olduðu yazýldý.

Ýþçi düþmanlýðý
Uyuþturucu
kaçakçýlýðýnýn HAVAÞ
üzerinden yapýlmasý
planlanýrken, açýlan ihaleye Aðar’ýn müdahalesi
oldu. Ayný dönemde
HAVAÞ’ta grev vardý.
Ýþlerin aksamamasý için
grevin 82. gününde
Hava-Ýþ Baþkaný Atilay
Ayçin tutuklandý. Terörle
Mücadele Yasasý’nýn ünlü
8. maddesi ilk kez iþçilere
ve grev hakkýna karþý bu
olayda kullanýldý.
Emniyet Genel Müdürü

Mehmet aðar, Susurluk’taki trafik kazasýnda ayný araçtan çýkan faþist katil Abdu
ullah Çatlý ve
Sedat Bucak’la çalýþma arkadaþýydý. Susurluk’ta açýða çýkan çeteye karþý milyonlarca insan
‘Aydýnlýk için 1 dakika karanlýk eylemi’ne katýldý. Ancak 28 þubat darbesiyle Aðar ve Bucak
yargýlanmaktan kurtuldu.

Bunlar yeter mi?
Yukarýda sözü edilen
suçlar bile çok ciddi. Ama
Aðar’ýn iþlediði suçlar bunlarla sýnýrlý deðil. Aðar bu
ülkenin gördüðü en
baþarýlý kontrgerilla

Dosyasý
kabarýk
Aðar’dý ve HAVAÞ’ý
Çiller Özel Örgütü satýn
aldý.

‘Baþbuð Aðar’
Susurluk kazasýndan
sonra Adalet
Bakanlýðý’ndan istifa
etmek zorunda kalan
Aðar önce MHP’ye
geçmek istedi. Ancak
hakkýnda o kadar çok
iddia vardý ve Susurluk’a
karþý tepki öylesine
büyüktü ki ‘ülküdaþlarý’
bile onu partiye kabul
etmedi.
Gene de Türkeþ’in
cenazesine katýlarak
þovunu yaptý ve Kocatepe
Camii’nden ayrýlýrken
faþistler onu ‘Baþbuð
Aðar’ sloganlarýyla
uðurladý.
TBMM Susurluk

uzmanlarýndan biridir.
“Devlet adýna 1.000
operasyon” yapan, 3.000
Kürt köyünü boþaltýp
yakan, yýkan Aðar’dýr.
Uyuþturucu kaçakçýlýðýndan adam vurdurmaya,
devrimcilere yargýsýz infa-

komisyonu’nda görevli
bir hâkim olan Akman
Akyürek 12 Aralýk 1997
günü ‘normal’ bir trafik
kazasýnda öldü. Ancak
daha 16 gün önce Aðar
hakkýnda açýklamalarda
bulunmuþtu. Kocaeli’nde
yakalanan bir sol örgüt
militanýnýn ifadesinin
Susurluk Raporu’na
eklenmemesini, eklenmesi halinde Aðar’ýn
baþýnýn belaya gireceðini
söylemiþti.
Yakalanan militanýn bir
MÝT ajaný olduðu ve
1994’te Gebze’de bir otomobilde yakalandýðý sýrada Ankara’dan gelen bir
emirle ( “O bizim
adamýmýz. Araba
Genelkurmay’a ait
yakaladýysanýz salýn!”)
araþtýrmanýn durdurulduðu anlaþýldý.
Yanýnda Emekli
Tuðgeneral Habil Küçük
de vardý. Ayný arabayý bir
yýl boyunca Aðar’ýn eþi
kullanmýþtý.

zlardan cezaevlerinde
operasyonlara, iþçi hareketine saldýrmaktan ülkücü
faþist örgütlenmelerin
kurulmasýna kadar pek
çok kirli iþte adý geçer.
Ergenekon Terör
Örgütü’nün bazý

üyelerinin yakalanmasýndan sonra Aðar’ýn da
yargýlanacak olmasý elbette
olumlu bir geliþme ama
yeterli deðil. Bütün
suçlarýndan yargýlanmasý
saðlanabilirse Türkiye’de
üzeri örtülen çok sayýda
olay aydýnlýða kavuþacak.
Ama Aðar’ý yargýlamak o
kadar kolay deðil. (Ýlk tepkisi de bunu gösteriyor:
“Kargadan korkan darý
ekmez”). Çünkü konuþursa devlet içinde yýllardýr
benzer iþler yürüten çok
sayýda ismin de baþý
belaya girer. Bu yüzden
yargýlamasý geniþletilmemeye, Susurluk’un üzerinin
kapalý kalmasýna çalýþýlacak.
Ýþ bize düþüyor. Çetelerin
üzerine gitmeye baþlayan
hükümetin bu adýmlarýný
desteklemeli fakat mutlaka
devamýný getirmeleri için
sokak gücümüzle taban
basýncý oluþturmalýyýz.
Çünkü bu ülke çetelerden
bütünüyle temizlenmedikçe hiçbirimize rahat
uyku yüzü yok.

Kanlý bir kariyer
Ýstanbul Emniyet
Müdürü iken yakalanan
Bahçelievler Katliamý
sanýklarýndan Haluk
Kýrcý‘yý serbest býrakmalarý
için baský yaptý. Özel
Harekat Dairesi’nin kurulmasýný ve PKK‘ye karþý
polisin de jandarma ile birlikte operasyonlara katýlmasýný saðladý. 1995 seçimlerinde DYP’den Elazýð
milletvekili oldu.
ANAP-DYP koalisyonunun Adalet Bakaný
oldu. Bu dönemde cezaevlerinde yeni düzenlemeleri
protesto etmek için
baþlatýlan Ölüm
Orucu’nda 12 siyasi tutuklunun yaþamýný yitirdi.
1997’de mülkiye müfettiþlerine verdiði ifadesinde
kayýp silahlar olarak
adlandýrýlan silahlarýn
nerede ve hangi amaçla
kullanýlacaðýný bildiðini
söyledi, ama devlet sýrrý

diyerek açýklamadý.
Abdullah Çatlý ve Yaþar
Öz’ün üzerinde bulunan
sahte isimli Emniyet
Uzmaný belgelerinde imzasý bulundu.
Ýstanbul DGM
Baþsavcýlýðý Aðar hakkýnda, Sedat Edip Bucak ile
birlikte 6 yýldan 12 yýla
kadar aðýr hapis cezasýyla
dava açtý.
1997’de dokunulmazlýðý
kaldýrýlan Mehmet Aðar,
10 Ocak 1998’de DGM’de
üç saat süreyle sanýk
sýfatýyla ifade verdi. DGM
önce ‘görevsizlik’ sonra da
‘yargýlanmanýn durdurulmasý’ kararlarýný aldý.
Aðar, 2000’de Meclis
Soruþturma Komisyonu
tarafýndan 8’e karþý 6 oyla
Yüce Divan’a sevkine
gerek olmadýðýna karar
verilerek aklandý.
Merkez saðý birleþtirmeye
çalýþtý, baþaramadý.

Çöp Sepeti
Ersin TEK
Meram Týp fakültesinden bir profesör,
Türkiye'de saðlýklý
insan oranýnýn
nüfusun yalnýzca
%10'u olduðunu
söylemiþ. Diðer bir
deyiþle, Türkiye'de
nüfusun %90'ýnýn herhangi bir þekilde
saðlýk sorunu
yaþadýðýný ifade ediyor.
Sebep olarak da
koruyucu hekimliðin
geliþmemiþ olduðunu
ifade ediyor. Ýnsanlar
hastalýklarýný görmezden geliyor kimi
zaman da fark etmiyor bile. Üstelik, küçük
olarak görünen
hastalýklar için doktora gitmek “o eziyete
deðmez” denilerek
geçiþtiriliyor çoðu
zaman. Kuyruk, ilgisizlik gibi þikayetler son
zamanlarda azalsa da,
doðruluðunu hala
koruyor.
Üstelik, haberi
okuduðum internet
sitesinde haberin
hemen yanýnda duran
özel saðlýk kuruluþu
reklamý da tam bir trajediye iþaret ediyor.
Býrakalým koruyucu
hekimliði, önemli
hastalýklarýn bile
tedavilerinin paralý
hale gelmek üzere
olduðu bir saðlýk
dönüþümünün
eþiðindeyiz. Üstelik
mevcut sistem de bile
%90'ýmýz hasta.
Profesör Süleyman
Türk'ün saðlýk
konusunda önerileri
de var. Bunlardan bir
kaçý ilginç, özellikle
de þu: “Çocuklara
üniversiteyi bitirinceye kadar saðlýklý
beslenme desteði verilmeli.”
“Saðlýklý yaþamak”
dediðimiz þeyin yalnýzca saðlýk hizmetleri
ile sýnýrlý olmadýðýný
gösteren önemli bir
örnek. Saðlýklý beslenmek, huzurlu bir
barýnma hakký, ulaþým
hakký da, týpký küresel
iklim deðiþiminin
engellendiði “saðlýklý
bir dünya”da yaþama
hakký gibi saðlýklý
yaþamanýn olmazsa
olmazlarý.
Kâr elde edebileceði
her þeyden kâr elde
etmek de kapitalizmin
olmazsa olmazý.
Saðlýklý bir dünya için
alýnacak ilk tedbir de,
kâr yerine insaný
merkezine koyan bir
dünya istemek.

