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42 bin sendikalý
iþçi iþsiz kaldý
Krizle birlikte yaþanan iþten
çýkarma dalgasý ve ücretsiz
izin uygulamalarý, sendikal
örgütlenmeye darbe vurdu.
Türk-Ýþ, Hak-Ýþ ve DÝSK üyesi
42 bin sendikalý iþçi iþini kaybetti.
Türk-Ýþ'in oluþturduðu
"Krize Karþý Emek Masasý"na
fabrikalardan gelen bilgiler
otomotiv-metal, çimentoseramik, tekstil ve gemi
yapýmý sektörlerinde iþten
çýkarmalarýn yoðunlaþtýðýný
gösterdi.
Geçen ay, otomotiv-metal
sektöründe örgütlü olan Türk
Metal'in 4 bin 208 üyesi iþten
çýkarýldý, bin 150 üyesine
ücretsiz izin verildi. Çimentoseramik sektöründe de
Çimse-Ýþ üyesi bin 233 iþçinin
iþ akdi feshedildi, 2 bin 217
iþçi ücretsiz izne çýkarýldý.
Þubat ayýnda Genel MadenÝþ'e üye 207, Aðaç-Ýþ'e üye 59,
TEKSÝF'e üye 29, Tekgýda-Ýþ'e
üye 23, TÜMTÝS'e üye 6 ve
Türk Harb-Ýþ'e üye 1 kiþi iþini
kaybetti.
Mart ayýnda toplamda 5 bin
766 Türk-Ýþ üyesi iþten
çýkarýldý, 4 bin 139 kiþi de
ücretsiz izne ayrýldý. Son 5
aylýk döneme bakýldýðýnda
Türk-Ýþ'in çeþitli sektörlerden
yaklaþýk 35 bin üyesi iþten
çýkarýldý. Ayný Türk-Ýþ üyesi
12 bin iþçiye ücretsiz, 19 bin
iþçiye de yarým ücretli izin
verildi. Bu dönemde en çok
üyesi iþten çýkarýlan sendika
Türk Metal oldu. Sendikanýn
son 5 ayda iþten çýkarýlan üye
sayýsý 19 bin 693'ü buldu.
Türk Metal'in darbe giriþimine katýlan yönetimi ise buna
karþý hiçbir tepki göstermedi.
Tekstil, metal ve petrokimya sektörlerinde DÝSK'e
baðlý sendikalarýn üyesi 3 bin
800 iþçi iþten çýkarýldý. 1700
iþçiye, 10 günlük ücretsiz izin
verildi. Çeþitli iþ yerlerinde
greve çýkan DÝSK üyesi iþçilerin sayýsý 3 bini buldu.
Eylül 2008'den bu yana
metal, gýda ve tekstil fabrikalarýnda çalýþan Hak-Ýþ
üyesi 3 bin 602 kiþi iþini kaybetti.
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OBAMA BOÞUNA GELME

Afganistan’a
asker yok!
‘Deðiþim’ diyerek seçimleri kazanan ABD Devlet
Baþkaný Barack Obama
Türkiye’ye geliyor.
Obama’nýn tek bir talebi var
Afganistan’a, NATO kuvvetlerine asker verilmesi.
ABD ve Ýngiltere diðer
NATO ülkelerinin de
desteði ile yýllardýr
Afganistan’ý iþgal altýnda
tutuyor, ama askeri olarak
Afgan direniþçileri karþýsýnda maðlup durumdalar.
Afgan direniþçiler ülkenin
Güney’ini kontrol ediyor ve
þimdi baþkenti kuþatmýþ
durumdalar.
ABD, NATO ve onlarýn
iþbirlikçisi Karzai yönetimi
artýk Taliban ile görüþmeye
hazýr, ama Taliban þimdiye

kadar görüþmeleri reddetti.
Öte yandan
Afganistan’daki direniþ
Pakistan’a da yayýldý.
Pakistan’ýn sýnýr bölgelerinde isyancýlar hakim.
Pakistan hükümeti ile bu
bölgelerdeki direniþçiler
arasýnda da yoðun bir
savaþ var.
Obama bu savaþa asker
istiyor. ABD ve NATO’nun
dünya egemenliði için
asker istiyor.
Obama bir de Irak’tan
çekeceðini vaad ettiði
askerleri Türkiye üzerinden
Afganistan’a yollamak
istiyor. Bizde Obama’ya
boþuna gelme, Afganistan’a
asker yok demek için 4
Nisan’da Kadýköy’deyiz.

29 Mart

Seçimlerin tek galibi DTP
29 Mart seçimlerinde iktidar
partisi AKP yüzde 7 oy kaybederken muhalefet partileri de
büyük bir baþarý elde edemedi.
CHP, MHP ve Saadet Partisi
oylarýný ancak yüzde 2 civarýnda
arttýrabildi. Çok sayýda il ve ilçe
belediyesi AKP’den diðer partilere geçti.
DTP ise Kürt bölgelerinde
büyük bir baþarý elde etti. Hem

oylarýný hem de yönetimine
geldiði belediye sayýsýný artýrdý.
Bu sonuçla 29 Mart seçimlerinin
tek galibi olarak öne çýktý.
Ýstanbul’da da DTP adayý Akýn
Birdal basýnýn bütün sansürüne
raðmen 2007 yýlýnda DTP’nin ve
Türk sosyalistlerin çýkardýðý 4
adayýn toplam oyunu aþtý.

Sayfa 2 ve 3’te

Doðan Tarkan
seçim sonuçlarýný
deðerlendirdi ve
önümüzdeki dönem
sosyalistlerin nasýl
bir yol izlemesi
gerektiðini anlattý.

Toplumun
karþýsýna
yeni bir solun
çýkmasý
gerekiyor
“2011’de genel seçimler
var. En kýsa zamanda 2011
seçimlerine hazýrlanabiliriz. Bir yalýn program,
temel ilkeler hattýnda
anlaþanlar her yerde adaylarýný seçer ve bir yandan
sokakta kampanyalar inþa
ederken diðer yandan
bütün bu kampanyalarý
2011 adaylarýnýn çalýþmalarýna baðlar.
2011 adaylarýmýz iþçi ve
emekçilerin karþýsýna
adaylar olarak 2009-2010
yýlýnda çýkarsa bu bize 1-2
yýllýk bir seçim kampanyasý yapma olanaðý verir.
Güçlü bir hareket inþa
edildiði takdirde Kürt
hareketi ile bir araya
gelmek ve seçimlere ortak
katýlmak da mümkün olur.
Böyle bir birlik Kürt
hareketinden çok büyük
destek alacaðý gibi, ona da
büyük katkýda bulunur.
Kýsaca ifade edersek,
Ýstanbul’dan 2 deðil 5-6
milletvekili seçtirmek
mümkün olur.
Ýki grubun birliði yüzde
10 barajýný aþabilecek
boyutlara da ulaþabilir.
Bu adýmlarý hýzla atmak
mutlaka gerekli. Biz
DSÝP’te örgütlü olan
sosyalistler hazýrýz.
Elimizden geldiðince bu
süreci hýzlandýrmakta
kararlýyýz. Ve bu süreci tek
baþýmýza baþlatamayacaðýmýzý biliyoruz.”

Sayfa 6 ve 7’de
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CHP aradýðýný bulamadý Faþist partinin oylarý neden arttý?
CHP 29 Mart'ta Kemal
Kýlýçdaroðlu sayesinde oylarýný
az da olsa artýrdý. Ýstanbul'da
oylarýný yüzde 10 oranýnda
artýrmayý, elindekileri tutup
yeni belediyeler kazanmayý
baþardý. Bütün bunlar Deniz
Baykal'a raðmen oldu. Ancak
yine de Ergenekon'un
avukatýnýn korku siyaseti
büyük bir çýkýþ yapamadý. Bir
çok yorumcu ana muhalefetin
CHP deðil MHP olduðunu
söyledi.
CHP'nin sýnýrlý oy artýþý, kendisinin valýk nedeni olaný laik
anti-laik çatýþmasýna dayanýyor.
CHP, yaþam tarzlarýnýn tehdit
altýnda olduðunu düþünenlerden destek buluyor. Ancak asýl

etken Baykal'ýn yýpranmýþ ve
istenmeyen yüzüne karþý yeni
bir yüzün ortaya çýkmýþ olmasý.
Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP'ye oy
verenler için yeni bir yüz ve
sadece yeni olanýn görüntüsü
bile can çekiþen kemalist partiye soluk verebiliyor.
CHP þimdi yeniden biçimlenme ve bunun yaratcaðý çalkantýlarla karþý karþýya.
Darbecilerin istediði gibi,
Baykal'a karþý muhalefet
büyüyebilir. Ondan kurtulabililer.
Sosyalistlere düþense CHP'nin
solla bir ilgisi olmadýðýný
göstermek, laik anti-laik bölünmesine karþý emekçi sýnýflarý
birleþtirebilmek.

Seçimlerde oylarýný artýran partilerden biri de MHP. Faþist parti
oylarýný , bu seçimlerde il genel
meclislerinde yüzde 16.13 oy
alarak 2007 yerel seçimlerine
oranla oylarýný iki puan artýrdý.
MHP 2004’te ise yüzde
10.45’teydi.
MHP oylarýný neden artýrdý? Ýki
önemli etken ortaya çýkýyor: Kriz
ve Kürt politikasý. Baþbakan kriz
teðet geçti demiþti, ancak geçmedi. Krizden doðrudan etkilenen
orta sýnýflarýn en alt kesimleri bu
yüzden MHP'ye oy verdi. Her
faþist parti gibi MHP'de seçim
kampanyasý boyunca krizi öne
çýkardý.
Ýkinci ve asýl büyük etkense
Kürt sorunu karþýsýnda AKP'nin
politikalarý. Cumhurbaþkaný’nýn

Kürt sorununun çözümü yönündeki açýklamasý, hükümetin Irak
Kürdistan'ý yönetimini tanýmasý,
yine Cumhurbaþkaný'nýn
Kürdistan sözünü aðzýndan
kaçýrýp geri almasý 2002'den bu
yana AKP'ye oy vermiþ Türk
milliyetçisi seçmenlerin yüzünü
MHP'ye dönmesini saðladý.
Türkiye'de Kürt sorununun
çözümü, bir Kürt konferansý,
PKK'nin tanýnmasý gibi tartýþmalar yapýlýrken faþist partinin
oy artýrmasý kaçýnýlmazdý.
1999'da Öcalan'ýn yakalanmasýnýn ardýndan faþist partinin
yüzde 20'ye yakýn oy alarak ikinci parti çýktýðýný hatýrlarsak
þimdiki oy artýþýnýn beklenenin
altýnda kaldýðýný görebiliriz.
29 Mart seçimlerinin MHP

açýsýndan asýl önemli sonucu,
faþist hareketin yaþadýðý
dönüþümdür. MHP, 1970'lerden
bu yana esas olarak Ýç
Anadolu'dan besleniyordu.
Þimdi ise kýyý bölgelerinde
baþarýlý oldu. Balýkesir, Manisa,
Uþak, Isparta ve Adana'da
büyükþehir belediyelerinin
faþistler tarafýndan kazanýlmasýnýn ardýnda yine Kürt
sorunu yatýyor. Buralar Kürt
illerinden göç alan þehirler ve
uzun zamandýr MHP Türkler ile
Kürtler arasýnda çatýþma çýkarmak istiyordu.
Kürt sorunu çözülürse
MHP'nin beslendiði milliyetçilik
bataklýðý kurutulacaktýr. Yüzde
2'lik artýþ ne azýmsanmalý ne de
abartýlmalý.

Ankara’da seçim: “Saða çek, inecek var”
Ankara'da da seçimler esas
olarak iki adayýn etrafýnda
döndü: Yýllardýr Ankara'ya
yapýþmýþ bir kene gibi baþkan
kalan ve hakkýnda yüzlerce
þaibenin bulunduðu Melih
Gökçek ve Ergenekon'un avukatý
Baykal'ýn CHP'sinden adaylýðýný
açýklayan Murat Karayalçýn.
Melih Gökçek'in bir kente
yapýlabilecek bütün eziyetlerin
mimarý ve uygulayýcýsý olmasý,
Ankara'da kendisini solda
hisseden herkesi öfkelendiren bir
gerçek. Geçtiðimiz yýl yaþanan ve
günlerce süren su kesintisi ve
kesintiden sonra þebekeye verilen Kýzýlýrmak suyu nedeniyle
musluklardan su içilememesi;
ulaþýmýn ve doðalgazýn pahalýlýðý
gibi pek çok konu dahi baþlý
baþýna Gökçek'in emekçi düþmaný politikalarýna karþý çýkmak
için yeterli. Üstelik, bunlar 15 yýllýk görev süresinde Melih
Gökçek'in icraatlarýnýn ancak
zerresini oluþturabilir.
Murat Karayalçýn'ýn CHP'den
adaylýðýný açýklamasýyla beraber,
solun hemen bütün kesimlerinde
bir kýpýrdanma yaþandý. Genel
kaný, “solda tek aday” ile seçimlerde “Gökçek'ten kurtulmak”
hedefi ile bir kampanyanýn
baþarýlý olabileceðiydi.
Murat Karayalçýn;
Ergenekon'un, genelkurmayýn,
darbecilerin avukatlýðýný ilan

etmiþ; açýktan ýrkçý propagandalar yapan CHP'nin adayý oldu.
Bu adaylýk süreci “sol” ile ilgisini
yitirerek baþladý. DSP ve
Ergenekon örgütünün baþ rol
oyuncularýndan ÝP de
Karayalçýn'ý destekledi. ÝP,
“bölücülere karþý Karayalçýn”
dedi.
Bir de “Karayalçýn tek sol
aday” diyerek, CHP ve
Karayalçýn'dan baðýmsýz “Sol”
kampanyalar yürütmeye çalýþanlar oldu. Baþýndan itibaren neden
sol aday olduðu belirsiz
Karayalçýn'ý, sola çekmeye
çalýþanlar ne yazýk ki sað politikalara zemin saðladý.

Saða çekilen politika
CHP adayý Karayalçýn'ý
destekleyerek yapýlan,
Ergenekon ve darbelere karþý
mücadele gibi son dönemin en
kilit tartýþmasýnýn önünün týkanmasý olmadý. Üstelik, CHP'nin
son yýllarda tamamen devlet partisi haline gelerek milliyetçi
söylemlerinin dozunu arttýrmasý
nedeniyle; CHP illüzyonu milliyetçiliðin aslýna yaradý:
MHP'ye.
Pek çok yerde “Gökçek
seçilmesin de Mansur Yavaþ
(MHP) gelsin” derecesine varan
tartýþmalarý, bizzat CHP broþürleri daðýtanlar tarafýndan yapýldý.
Bir önceki seçimde CHP=MHP

ilanlarý veren, koyu kemalist,
açýktan orducu ve kendini
Ergenekon'un avukatý olarak ilan
eden bir parti için þaþýrtýcý deðil.
Fakat pratikte bütün bu süreç
esas olarak faþist oylarda artýþa
ve faþist partinin daha fazla
meþrulaþmasýna yol açtý.
Yenimahalle ilçesindeki
Batýkent'te 2007 seçimlerinde

gündüz açýktan faaliyetlerinde
zorlanan faþist parti, bu seçim
döneminde CHP'lilerle güle
oynaya adeta gövde gösterileri
yaptý. Bütün bu sürecin sonunda
da MHP Ankara'da, Melih
Gökçek'e raðmen %27'lik bir oyu
belediye seçimlerinde almakla
kalmadý, il genel meclisi seçimlerinde de oyunu yaklaþýk %10

Saadet’in yükseliþinin nedenleri Ergenekon'un istediði oldu mu?
29 Mart'ta oylarýný artýran bir
diðer güç Saadet Partisi oldu.
Etkili bir seçim kampanyasý
yürüten SP'nin 2004 yerel
seçimlerinde aldýðý oylarýn
oraný yüzde 4.2 idi. 22 Temmuz
2007 seçimlerinde yarý yarýya
düþtü, yüzde 2.34 oy aldý. 29
Mart'ta ise her iki seçimde
aldýðý sonuçlarý geride
býrakarak yüzde 5,2 oranýna
ulaþtý. SP, AKP'den geleneksel
oylarýnýn bir bölümünü geri
kazandý.
SP'nin laik basýn tarafýndan
AKP'yi gerilettiði için sevinçle
karþýlanan çýkýþý kampanya
boyunca ileri sürdüðü sýnýfsal
ve büyük oranda sol söylemden kaynaklanýyor. SP, seçim

kampanyasýnda "yeni bir
dünya kuralým" diyen tek partiydi. SP Ýstanbul adayý
Mehmet Bekaroðlu, DESA
direniþçici Emine Aslan'ý
ziyaret etmiþ, jeep kulllanan ve
Tuzla'da iþçileri 16 saat kölece
çalýþtýranlarýn Müslüman olamayacaðýný söylemiþti.
Ancak SP'yi asýl büyüten
etken Filistin'le dayanýþma
eylemleri oldu.
Ýsrail'in Lübnan saldýrýsý
sýrasýnda olduðu gibi Gazze
saldýrýsýnda da ilk tepki Saadet
Partisi verdi ve onbinlerce
insaný sokaða çýkardý. Bu
süreçte solun geniþ kesimleri
Hamas yüzünden Filistin
halkýndan uzak durmuþtu.

"Bulunduðunuz yerde AKP'ye
karþý en güçlü aday kimse ona
oy verin." Seçim boyunca
ulusalcý çevreler bu propagandayý yürüttü. 22 Temmuz
seçimlerinde kampanya bizzat
ordu tarafýndan yürütülmüþ,
AKP'ye karþý adres olarak CHPMHP koalisyonu gösterilmiþti.
29 Mart'ta ordu, müdahalesinin
AKP'yi güçlendirdiðini gördü
ve geri çekildi. Propaganda
Cumhuriyet baþta olmak üzere
darbe yanlýsý medya tarafýndan
yürütüldü. Bu taktiðin AKP'nin
kaybettiði bir çok ilde tuttuðu
gözüküyor. AKP oylarý 8 puan
düþürüldü. Ancak bu buruk bir
baþarýydý. Muhalefet istenen

çýkýþý yapamadý. Ýki genel, bir
de yerel seçim atlatmýþ olan
AKP yine birinci oldu ve yüzde
38.83 gibi azýmsanmasý imkansýz bir oy aldý. Ancak darbeciler
için gedik açýlmýþtý bile.
Þimdi gerileyen AKP'yi yýkmak ve bölmek için ellerinden
geleni yapacaklar. Ergenekon
soruþturmasýný durdurmak için
kýrk takla atacaklar. Baykal'ý
devirmek ve CHP yeniden
biçimlendirmek istedikleri ise
biliniyor. Ergenekon soruþturmasýnýn sonuna kadar gitmesini
ve darbecilerin yargýlanmasýný
saðlamak her zamanlinde çok
demokrasi ve özgürlük yanlýsý
çoðunluða düþüyor.

artýrmayý baþardý.
CHP solun sahip olmasý
gereken deðerlerden herhangi
birini temsil edebilecek bir parti
olmaktan çoktan uzaklaþtý.
Toplumda CHP'nin yeri artýk
bellidir. Bir bütün olarak siyaseti
sola çekmek için ise bugün
herþeyden önce; darbelere karþý
olan, barýþý savunan,
özelleþtirmelere karþý, baþörtüsü
özgürlüðünden yana, “hepimiz
Ermeniyiz” diyebilen, küresel
ýsýnmaya karþý önlemleri öneren,
cinsiyetçiliðe ve türevlerine
pirim vermeyen anlayýþa sahip
bir kitlesel sola ihtiyacýmýz var.

Solu inþa etmek
Ne yazýk ki bu seçimler sol
açýsýndan “sonun sonu” oldu. Bir
tek kazanýmdan bile söz etmek
mümkün deðil. Genel seçimlere
ise yaklaþýk 2 yýl zamanýmýz var.
Bu süreç içinde sadece seçimi
deðil, sokaðý örgütlemeyi hedefleyen, saðcýlarý sola çekmeyi
deðil, “sol”un kendisi olduðunu
ilan edebilecek politikalara sahip
bir kitlesel partiyi inþa edebiliriz.
Birkaç milletvekilliði ve önemli
bir kitle desteði saðlamýþ bir
kitlesel sol; krizin tam da içinde
radikal bir mücadele birliði
saðlayabilir.
Ersin Tek
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Seçimin tek galibi: DTP
29 Mart seçimlerinin bir galibi
varsa o da Demokratik Toplum
Partisi’dir. DTP kapatýlma
tehlikesi olan bir parti. Sürekli
baský altýnda olan bir parti. Buna
raðmen, seçimlerde 2.237.860 oy
aldý, oylarýn %5.62’sini aldý.
DTP seçimlerden 4 il ve 19
ilçede daha belediye baþkanlýklarýný kazanarak çýktý. Van ve
Siir’te AKP, Iðdýr’da MHP’nin
elinde olan belediyeleri DTP 29
Mart yerel seçimlerinde geri
kazandý.

Çözümün
muhatabý
bellidir

Sevmezseniz terk edin!
Seçim sonuçlarý, Kürt sorununda muhatap alýnmasý gereken
gücün kim olduðunu bir kez
daha gösterdi. DTP Eþbaþkaný
Ahmet Türk, 22 Temmuz seçimlerinde verdiðimiz “emanet
oylarý” geri aldýk açýklamasýný
yaparak, AKP’nin Kürt sorununda izlediði politikalardan 29
Mart’ta hesap sorulduðunu
baþka bir dille ifade etmiþ oldu.
2005 yýlýnda Diyarbakýr konuþmasýnda, Tayyip Erdoðan Kürt
sorununun adýný koymuþ, bu
sorunun kendi sorunu olduðunu
ve devletlerin yaptýðý hatadan
dolayý özür dilemesini bilmesi
gerektiðini söylemiþti. Kürt
halký, sorunun adýný koyan
baþbakanlara alýþkýn olmasýna
raðmen, çözüm umuduyla
AKP’ye bir ölçüde yeþil ýþýk yakmýþtý.
Ayný Tayyip Erdoðan 2008
yýlýnda Kürtlere yönelik olarak,
“Ya sev ya terk et!” diye çýkýþýnca, Kürt halký da AKP’ye notunu
verdi.

AKP’nin sýnýr ötesi
harekatlarý
Mesele sadece “Ya sev ya terk
et!” çýkýþýyla da sýnýrlý deðildi.
2007 yýlýnda gerçekleþen Daðlýca

baskýnýndan sonra Türkiye’nin
hava ve kara harekatlarýna
baþlamasý, savaþtan yorgun Kürt
halkýna bir kez daha savaþla
yanýt verilmesi, demokratik
açýlýmlar yerine savaþçý bir dilin
kullanýlmaya baþlanmasý Kürt
halkýnýn AKP’ye verdiði krediyi
bitirdi.

Terörist kim?
22 Temmuz genel seçimlerinde
Bin Umut Adaylarý meclise
girdi. DTP milletvekilleri
meclise adým attýklarýndan beri
ayný soruyla karþýlaþýyor:

“PKK’ye terörist diyor
musunuz?”
Bu Türkiye’deki bütün sorular
arasýnda en saçma olan soru.
Kürt sorununu çözümsüzlüðe
itecek bir soru varsa o da DTP
milletvekillerine, Ankara’nýn
göbeðinde mecliste çözüm aramak ve Kürt sorununun barýþçýl
yöntemlerle adým atýlmasýna
yardýmcý olmak için milletvekili
olmayý tercih etmiþ olan insanlara sorulan bu sorudur.
Diðer partilerin temsilcilerinin
DTP milletvekilleriyle el sýkýþmalarý medyanýn en önemli

haberleri arasýna girdi. Salgýn
hastalýk sahibi insanlarmýþ, uzaylýlarmýþ gibi DTP milletvekillerinin elini sýkmak ne zaman
haber haline gelse Kürt halký o
zaman onuruyla oynandýðýný
hissetti.
Bir de meclis içinde DTP’lilerin
elini sýkmayan, DTP’lilerle
selamlaþmayan milletvekilleri
vardý ki bunlarýn baþýnda Recep
Tayyip Erdoðan geliyordu.
Kürt halkýnýn temsilcilerinin
elini sýkmayan, Kürt halký
tarafýndan seçimlerde cezalandýrýldý.

Barýþ bir adým daha yakýn
Seçimlerde DTP’nin zafer
kazanmasý, barýþ olanaklarýnýn
güçlenmesi anlamýna geliyor.
Önümüzdeki dönemde bir yandan Kürt sorunu çok daha
yoðun tartýþýlacak. Sadece sorun
deðil çözüm olasýlýklarý da daha
yoðun tartýþýlacak. Ama diðer
yandan CHP ve MHP’nin
oylarýný artýrmasý çözüm önündeki milliyetçi engellerin de baþ
aðrýtmaya devam edeceðini gösteriyor.
Barýþ için mücadele sadece
Kürt halkýnýn omuzlarýna,
sadece DTP’ye yüklenemez.
Solun, ayaklarý üstünde durmasý, Kürt halkýnýn kendi
kaderini belirlemesi için
mücadele etmesi gerekir. Barýþýn
ne kadar güçlü bir alternatif olacaðýný belirleyecek olan batýda
iþçi sýnýfýnýn, solun Kürt halkýna
yardýmcý olacaðýna baðlý.
Sol bu açýdan iyi bir sýnav
veremedi. “Ortak aday” kampa-

nyalarý birisi dýþýnda, Akýn
Birdal dýþýnda baþarý kazanamadý. DTP’nin Ýstanbul’daki
adayý, Akýn Birdal’ýn oylarý arttýrmasý da çok önemli. 2007

seçimlerinde 2’si seçilen, 2’si
seçilemeyen 4 baðýmsýz milletvekili adayýnýn aldýðý 265 bin
oy aþýlmýþtýr. Ama basýnýn
olaðanüstü sansürü sayesinde

çok az farkla Saadet ve MHP
adaylarýnýn gerisinde kalýnmýþtýr. Yoksa Akýn Birdal
üçüncülük sýrasýna oturabilirdi.
Akýn Birdal’ýn baþarýsý da
Ýstanbul’da DTP örgütünün
yoðun çalýþmasýdýr, yoksa Türk
solu Akýn Birdal’a ne yazýk ki
fazla bir katkýda bulunmamýþtýr.
Öte yandan sol Akýn Birdal’ýn
yaný sýra sayýsýz baþka aday
daha çýkararak ve bu adaylar
etrafýnda da seçim kampanyasý
yapmaya çalýþarak zaten çok
sýnýrlý olan gücünü bölmüþ ve
Akýn Birdal’ý yalnýz býrakmýþtýr.
Þimdi, Newroz’da yüz binlerce
insanla mitingler düzenleyen
Kürt halkýna yardýmcý olmanýn
yolu, kitleleri harekete geçirebilecek bir solu, yeni bir solu
yaratmak gerekiyor. Çünkü
barýþýn yolu, egemen sýnýf milliyetçiliðinin geriletilmesinden
geçiyor.

29 Mart seçimleri Kürt sorununda çözüm için adým
atmak isteyenlere çözümün
nerede olduðunu gösterdi.
Çözüm saðda solda Kürt
konferanslarý düzenlemek
deðildir.
Çözüm, DTP’yi atlayarak
Barzani ve Talabani’yle
görüþmek deðildir.
Çözüm, Kürtçe televizyon
açmak deðildir.
Çözüm, meydanlarda “Kürt
sorunu vardýr” demek de
deðildir.
Çözüm, baþbakanýn televizyonda tek bir Kürtçe
cümle kurmasý da deðildir.
Kürt sorununda çözüm,
siyasidir.
Sosyalist Ýþçi sayfalarýnda
sýk sýk anlatýldýðý gibi, barýþ,
savaþan taraflar arasýnda bir
el sýkýþmadýr. AKP, savaþan
taraflardan birisinin siyasi
temsilcisi olduðunu her
seferinde unutmuþ göründü.
AKP unutmuþ görünse de
Kürt halký sýnýr ötesi harekat
için gerekli olan tezkerenin
meclisten çýkartýldýðýný unutmadý.
Çocuklarýn Diyarbakýr’da
gösterilere katýldýðý ya da
sadece elleriyle zafer iþaretleri yaptýklarý için hapis yattýðý koþullarda çözümden
bahsetmek ve televizyondan
Kürtçe konuþmak doðal
olarak Kürt halkýnda þüpheler yarattý.
AKP bir yandan daha önceki hükümetlerden farklý
olduðunu gösteren adýmlar
attý. Adýmlar attý ama yýllardýr özgürlüðü için
mücadele eden bir halk, bu
adýmlarla yetinemez. Bir yandan Kürtçe televizyon
seyreder bir yandan da seçim
günü gider ve sandýkta
oyunu DTP’ye verir. Verir,
çünkü Kürtçe televizyonun
sadece AKP’nin icadý
olmadýðýný, yýllardýr
sürdürülen bir mücadelenin
ürünü olduðunu bilir. Sadece
televizyondan Kürtçe filmler
ve belgeseller ya da tartýþma
programlarý izlemek için
mücadele etmediðinden,
siyasi taleplerini geri çekmez.
Kürt halký, siyasal çözüm
istiyor. Demokratik bir
çözüm istiyor. Kendi
çözümünü belirleyebileceði
siyasi koþullarýn yaratýlmasýný istiyor.
29 Mart seçimlerinin en
önemli sinyali bu yüzden
DTP’nin seçim baþarýsýdýr.
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GÖRÜÞ
Sar baþtan!
Yönetmen elini kaldýrýp “Kes” diye baðýrsa, sinirli
sinirli “Olmadý, son sahneyi baþtan çekiyoruz” diye
homurdansa. Ve 23 Temmuz 2007 gününe geri
dönsek. Kameralar yeniden çalýþmaya baþlasa. Ufuk
Uras’la Baskýn Oran bir basýn açýklamasýnda elele
tutuþup ellerini kaldýrýp “Biz kampanyalarýmýz
sýrasýnda çizdiðimiz hat üzerinde yürümeye devam
edeceðiz, 2009 belediye seçimlerine ve 2011’e þimdiden hazýrlanmaya baþlayacak ve yepyeni, kitlesel bir
sol inþa edeceðiz” dese.
Bugün nerede olurduk? Müneccimlik etmeyelim,
sinema baþka, hayat baþka, ama herhalde þu anda
bulunduðumuz yerde olmazdýk. Koskoca memlekette ne muhafazakâr ne de milliyetçi olanlarýn oy
verecek parti bulamadýðý bir durumda olmazdýk.
Ufuk’la Baskýn’ýn senaryonun son sahnesini
oynayamadýðý 22 Temmuz 2007 seçimlerinden iki ay
önce (Haziran 2007’de) bu köþede aþaðýdakileri
yazmýþtým. Bugün daha da geçerli:
“Ýçimde bir his var; bu baðýmsýz aday iþi bu sefer
olacak galiba. Kürt bölgelerinde gösterilmesi
tartýþýlan adaylardan deðil, batý illerinde ‘baþka bir
dünya’ isteyen herkesi temsilen seçimlere katýlacak
az sayýda adaydan söz ediyorum.
... Sol partilerin seçime tek tek girdikleri taktirde
yine moral bozucu bir hezimete uðrayacaklarý açýk
olduðu gibi, bu partilerin bir araya gelip oluþturacaklarý geçici bir seçim ittifakýnýn kimseyi heyecanlandýrmadýðý da açýk.
Amaç, ... örgütsüz, partisiz olan ve hiçbir mevcut
partiyi kendine yakýn bulmayan ama uzun zamandýr
çok çeþitli kampanyalarda, etkinliklerde, eylemlerde
kendini gösteren geniþ kalabalýklarý, yeni nesli, gençleri bir araya getirmek olmalý. Giriþim sadece
sosyalistlerle sendikalý iþçileri deðil, iklim deðiþikliðine karþý eylemlere katýlan gençleri, Rock and
Coke’a gitmektense Barýþarock’a gitmeyi tercih eden
on binleri, Küresel BAK’ýn çok çeþitli eylemlerine
katýlmýþ yüz binleri, türbansýz ve türbanlý kadýnlarý
da þevke getirmeli, seferber etmeli. Bunu mevcut
partilerden hiçbirinin çatýsý altýnda yapmak
mümkün deðil. Baðýmsýz adaylar yoluyla ise bunu
gerçekleþtirmek, en azýndan kaðýt üzerinde,
mümkün.
Adaylar, seçilme olasýlýðýnýn olduðu yerlerde, yani
belli bir gücümüzün olduðu yerlerde gösterilmeli...
geleneksel sola deðil, yeni ve genç kitlelere cazip
gelen kiþiler olmalý. Kabaca söylersem, 60 yaþýnda
erkek bir sendika baþkaný deðil, 30 yaþýnda, Saðlýk
Emekçileri Sendikasý üyesi bir kadýn hemþire olmalý.
Giriþim, halkýn önüne belki 10, belki 15 maddelik
bir talepler/ilkeler listesiyle çýkmalý. Ýsteyen bu
maddelerin içini doldurmak için 2 ciltlik bir manifesto yazabilir, ama kampanya 10-15 maddeyle
yürütülmeli.
Ve bu maddeler, baþka bir dünya isteyen herkesin
hemen ve kolayca anlayacaðý, anlaþacaðý, onaylayacaðý ilkeler içermeli. Devrim talebinin çok gerisinde
kalan bu ilkeler, örneðin, parasýz eðitim hakký,
parasýz saðlýk hizmetleri, sýnýrsýz ifade ve örgütlenme özgürlüðü, Kürt sorununa barýþçýl çözüm, savaþa
hayýr, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe hayýr, insan haklarý,
azýnlýk haklarý ve bu gibi maddelerden ibaret olmalý.
Nihayet, böylesi bir giriþimin kalýcý bir oluþuma
dönüþebileceði en azýndan umut edilebilmeli. Basit
bir seçim taktiði kimseye þevk ve heyecan vermez,
kimseyi harekete geçirmez.”
Ýçimde yine bir his var; bugün senaryo daha da
uygun, oyuncular daha da niyetli. Sar baþtan.

Roni Margulies

Ýlk duruþmalarý 20 Temmuz’da

Darbeciler ilk kez yargýlanýyor
Ergenekon Terör Örgütü davasýnýn
ikinci iddianamesi Türkiye'de ilk kez
bir darbe giriþimini ayrýntýlarýyla
ortaya koyuyor. 28 Þubat'a da 12
Eylül'e de benzemeyen bir darbe
yapmak ve '10-15 yýl iktidarda'
kalmak istiyorlardý. Ancak suçüstü
yakalandýlar.
Türkiye bir darbeler ülkesi. 27
Mayýs, 12 Mart 12 Eylül, 28 Þubat
darbeleri baþarýlý oldu. Darbeciler
kendi hukuklarýna yarattýlar, ancak
hiçbiri iþledikleri suçtan dolayý
yargýlanmadýlar. Darbeciler ilk kez
yargýlanýyor.
Ergenekon 2. iddianamesi birçok
tartýþmaya son verecek nitelikte. Ýlk
iddianame oldukça geniþ bir
cephenin muhalefetiyle karþýlaþmýþ,
küçümsenmiþ, alaya alýnmýþtý.
Ergenekon Terör Örgütü'nün ve
darbe giriþimlerinin aslýnda olmadýðý
iddia edenler soruþturmayý engellemek için ellerinden geleni yapmýþtý.
Bu kez iþleri zor. Karþýlarýnda birçok
delil, belge ve kanýtla dolu bir iddianame var.

Büyük tehlike
Türkiye'de darbeciler tarafýndan
düþman ilan edilen çoðunluk büyük
bir tehlike atlatmýþ. Kürtlerin, azýnlýklarýn, darbe karþýtlarýnýn "temizlenmesi"ni, tüm devlet kadrolarýnýn
tek tek belirlenmesini, bir türlü hizaya gelmeyen toplumun baþtan
aþaðýya biçimlendirilmesini hedeflemiþler. Yaygýnlaþtýrýlan milliyetçilik ve þeriat korkusu, darbeye zemin
hazýrlamak için yayýlmýþ. Sendikalar
ve üniversiteler ise bu doðrultuda
kullanýlmýþ. Ergenekon davasý 2.
iddianamesi darbe suçunu tüm
boyutlarýyla sergiliyor.
Ergenekon ve darbe yanlýlarý soruþturmayý engellemek için ellerinden
geleni yapýyor. Ancak 2. iddianame
ile seslerinin epeyce kýsýldýðý ortada.
Yine de iddianamenin tali yanlarýna
gönderme yaparak iþi sulandýrmaya
çalýþýyorlar. Evet, iddianame devletin

21 Haziran 2007, gerçekleþmekte olan bir darbeye karþý ilk yürüyüþ
savcýlarý tarafýndan üretilmiþ, onlarýn
ideolojik yaklaþýmlarýnýn izlerini
taþýyor. Mesela 1960'larýn sonunda
kurulan Türkiye Ýþçi Partisi'nden
"terör örgütü" diye söz ediliyor. PKK
lideri Öcalan'la MÝT arasýndaki bir
iliþkinin izini sürüyor. Ancak bunlar
ve benzerleri talidir. Önemli olan
darbe suçunun tanýmlanmasý ve darbecilerin hak ettikleri cezayý
almalarýnýn istenmesidir.

Arkasýnda kim var?
Darbe yanlýlarý iftira ve yalan kampanyasýna aralýksýz devam ediyor.
Onara göre Ergenekon soruþturmasýnýn arkasýnda Fetullahçýlar, AKP
hatta Amerika var!
DSÝP 2 iddianamenin açýklanmasýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada
bu davanýn arkasýnda kimler
olduðunu sýraladý:
"Bu davanýn arkasýnda binlerce ölü
var. Asitle yakýlýp öldürülerek ölüm
kuyularýna atýlanlar var. Eþlerini,
çocuklarýný, arkadaþlarýný kaybeden
binlerce insan var. Kürt, Ermeni,
Sünni, Alevi, eþcinsel, sosyalist,
emekçi olduklarý için baský altýnda
tutulan ve darbeciler tarafýndan düþ-

man edilenler var."
Ergenekon soruþturmasý en büyük
desteði, halkýn büyük çoðunluðunun
demokrasi yanlýsý tutumundan alýyor. AKP hükümeti soruþturmanýn
arkasýnda siyasi olarak dursa da ilerlemesi için gerçek gücünü kullanmýyor. Geriye kalan düzen partileri
ve meclis ise darbecilerin karþýsýnda
durmuyor.

Darbe tehdidi sürüyor
Ergenekon soruþturmasý þu ana dek
cinayet þebekesinin küçük bir
bölümünü kapsýyor. Asýl güçler
dýþarýda ve onlarýn aktif olduðu
yönünde birçok iþaret var.
Generaller kurtulmanýn yollarýný
ararken, Ýlhan Selçuk gibiler cüretkar
konuþmalara devam ediyor. Sokakta
kaç infaz timi var? Nerede ne kadar
cephane gömülü? Bunlarý henüz
bilemiyoruz. Ancak eðer darbeciler
cezalandýrýlmazsa, Ergenekon Terör
Örgütü bütün iliþkileriyle deþifre
edilmezse yine deneyecekler.
Bu yüzden davanýn arkasýnda durmalýyýz. Hiç bir zaman tanýnmayan
demokratik haklarýmýzý kullanarak
darbeye karþý ses çýkartmalýyýz.

Bir faþistin ardýndan aðlayan zihniyet
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel
Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu’nun bir
helikopter kazasýnda ölmesiyle,
medya arkasýndan günlerdir aðýt
yakýyor. Türkiye büyük liderini kaybetti, ülke büyük evladýna aðlýyor
v.b. ifadeler neredeyse bütün
gazetelerin manþetine taþýndý. Öyle
ki siyasi partiler seçim programlarýný
iptal edip, BBP Genel Merkezi’nde
sýraya girdiler. Demeç veren her
siyasi, onun ne kadar büyük bir
deðer ve lider olduðunu anlattý.
Hürriyet Gazetesi daha ileri gidip,
Abdullah Çatlý ile dostluðunu, ayný
davanýn ve kaderin insanlarý olduklarýný anlatan duygu dolu haberler
kaleme aldýlar. Türkiye’de faþist
hareketin önde gelen isimlerinden
olan Muhsin Yazýcýoðlu’nun
katliamlarla, cinayetlerle dolu olan
yaþamýndan hiç bahseden olmadý.
Muhsin Yazýcýoðlu 1980 öncesi
Ülkü Ocaklarý Genel Baþkanlýðý ve
Ülkücü Gençlik Derneði kurucu
baþkanlýðý yapmýþ bir ülkücü.
Yöneticilik yaptýðý dönemde bir çok
katliamýn talimatýný veren biri
olduðu açýkça bilinmesine raðmen
derin devle tarafýndan korunup kollanan bir isim ayný zamanda. 1980

öncesi, Maraþ katliamýnýn düzenleyicilerinden biri olduðu kayýtlara
geçmiþ vaziyette. Katliam sicili
sadece bununla sýnýrlý deðil.
Bahçelievler, Balgat, Seyranbaðlarý,
Piyangotepe ve Malatya- Çorum gibi
sayýsýz katliamýn da baþ aktörlerinden. Darbede cezalandýrýlan
nadir faþistlerden biri olan Mustafa
Pehlivanoðlu asýlmadan önce verdiði
ifadesinde þöyle diyor: “Þevkat Çetin
ve Muhsin Yazýcýoðlu, Ülkücü
Gençlik Derneði’nin öldürme, yaralama, kurþunlama, bombalama gibi
eylemlerini yönlendiren kiþilerdir”.
12 Eylül darbesiyle sekteye uðrayan
katliam sicili, siyasete yeniden atýl-

Maraþ 1978,
Yazýcýoðlu ve
arkadaþlarý kadýn
çocuk demeden
katlettiler

masýyla Sivas katliamý ile devam etti.
Rahip Santoro, Hrant Dink cinayetleri de medyanýn güzide insan diye
çýkardýðý bu kiþinin Alperen
Ocaklarý’nýn iþi. Mc Donalds’a
bomba atarak 6 çocuðun yaralanmasýna, ölümden dönmesine neden
olan Yasin Hayal’i cezaevinde hem
maddi hem manevi olarak
destekleyen gönlü bol bir insan.
Bir faþist daha, iþlediði insanlýk
suçlarýndan hesap veremeden gitti.
Ama o medyanýn inandýrmaya
çalýþtýðý þirin yüzüyle deðil, kayýtlara
geçmiþ kanlý yüzüyle vicdanlarda
hep yargýlanacaktýr.
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Londra'da kitlesel
G20 protestosu
Milyonlarca insan iþini
kaybederken bankalarýn kurtarýlmasý, iklim deðiþikliði
konusunda hiçbir þey yapýlmamasý, insan ihtiyaçlarýný hiçe
saydýðý artýk açýkça ortaya çýkmýþ olan kâr odaklý sistemin
yarattýðý öfkenin odaklandýðý
önemli yerlerden biri G20
zirvesi. Bu yüzden 2 Nisan'da
Londra'da toplanacak olan G20
zirvesine karþý protesto hazýrlýklarý bir süredir devam ediyordu. G20'ye karþý eylem haftasýnýn ilk büyük olayý 28
Mart'ta Londra'da yaþandý.
150'yi aþkýn sendikanýn, çeþitli
alanlarda faaliyet gösteren ve
aralarýnda hayýr kurumlarýnýn,
çevre örgütlerinin de bulunduðu sivil toplum örgütlerinin
ve aktivist gruplarýnýn bir araya
gelerek oluþturduðu "Önce
Ýnsan" koalisyonunun
yürüyüþüne yaklaþýk 40 bin kiþi
katýldý. Böylece polisin ve
medyanýn yýldýrma çabalarýna
raðmen gösteri tahmin edilenden büyük oldu. Bu ayný
zamanda kriz baþladýðýndan
beri krize karþý Londra'da
yapýlan en büyük yürüyüþ.
Katýlýmcýlarýn ana talepleri iþ,
sosyal hizmetlerin iyileþtirilmesi ve dünyayý felakete
sürükleyen iklim deðiþikliðine
karþý önlem alýnmasý oldu.
Taleplerini G20 zirvesinde
toplanacak olan liderlere
yönelttiler. Ama elbette esas
vurgulardan biri de ekonomik
kriz ve onun sonuçlarýydý. Ýþçiler, krizden etkilenenler iþ
imkaný yaratamayan, adaleti
saðlayamayan ve ekolojik
dengeyi mahveden sistemin
baþlýca aktörlerine, yani patronlara, bankerlere, zenginlere
karþý yürüdüler.
Katýlýmcýlardan komedyen ve
aktivist Mark Thomas Gordon
Brown hükümetine yüklendi ve
"Biz buraya neoliberal kapitalizmi yok etmeye geldik. Bize
alternatif ne diye soruyorlar.
Alternatif biziz! Omuz omuza
vererek bir alternatifi yaratacak
olan bizleriz. Mücadelemiz
kapitalizme karþý demokrasinin
mücadelesidir. Bunu kazanmak
zorundayýz." dedi.

Yürüyüþe katýlanlarýn önemli
bir kýsmýný sendikalý iþçiler
oluþturuyordu. Ýþlerini kaybetmenin veya daha az paraya
daha çok çalýþmak zorunda
kalmanýn öfkesi Ýngiltere'nin
büyük sendikalarýný kitlesel bir
biçimde sokaða taþýdý. Yapýlan
konuþmalarda iþçilerin birleþik
mücadelesinin önemine vurgu
yapýldý. Zaten çok farklý
sendikalardan, farklý sektörlerden ve hatta ülkelerden iþçilerin alanda oluþu bunun bir
göstergesiydi. Katýlým yalnýzca
Ýngiltere'deki sendikalarla sýnýrlý deðildi. Fransa, Ýtalya ve
Hollanda'daki pek çok
sendikadan gelen iþçiler de
mevcuttu ve krizin uluslararasý
boyutlarý gözler önüne serildi.
Mitingte konuþma yapanlarýn
arasýnda ABD'li ve
Avustralya'lý sendika liderleri
de vardý.
Bir baþka kalabalýk kesim de
gençlerden, lise ve üniversite
öðrencilerinden oluþuyordu.
Öðrenciler iklim deðiþikliðinin
ve savaþlarýn durdurulmasý
baþta olmak üzere pek çok farklý konuda taleplerini alana
taþýdýlar.
Hyde Park'ta konuþma yapan
antikapitalist hareketin önemli
isimlerinden Susan George,
G20'nin IMF gibi gözden
düþmüþ kurumlara para aktarma planlarýna karþý çýktý ve
þunlarý ekledi: "Bankalar bizimdir. Bankalar halka ait
olmalýdýr, insanlarýn ihtiyaçlarý
için kullanýlacak birer araç
olmalýdýr. Krediler iþ imkaný
saðlamak için ve fosil yakýtlarýn
kullanýlmadýðý bir enerji politikasýna geçiþ için kullanýlmalýdýr."
Ýngiltere'de G20 eylemleri
devam edecek. 1 Nisan'da
Savaþý Durdurun Koalisyonu
savaþlara karþý bir yürüyüþ
düzenleyecek. Savaþlarýn baþlýca sorumlularýnýn, küresel gelirlerin %90'ýný ve ticaretin %80'ini
kontrol eden G20 üyesi
emperyalist ülkeler olduðu
teþhir edilecek. Zirvenin yapýlacaðý 2 Nisan'da da büyük bir
G20 protestosu yapýlmasý planlanýyor.

Bir Latin Amerika ülkesi olan El
Salvador'da 16 Mart'ta yapýlan
seçimlerde 20 yýllýk muhafazakar
saðcý iktidar yýkýldý. %50'nin
üzerinde bir oyla seçimlerin galibi,
eski bir gerilla örgütü olan
Farabundo Marti Ulusal Kurtuluþ
Cephesi (FMLN) oldu.
El Salvador'da 1980 yýlýnda, 12 yýl
boyunca 75 bin insanýn ölümüne yol
açan bir iç savaþ patlamýþtý. Katliam
büyük ölçüde ordu ve paramiliter
örgütler tarafýndan gerçekleþtirilmiþti. FMLN ise, bu iç savaþta ABD
destekli askeri yönetime karþý
savaþan örgütlerin bir koalisyonu
olarak ortaya çýkmýþtý. Savaþýn bitiminden bu yana ise ülkeyi hep egemen sýnýfýn desteklediði sað koalisyon ARENA partisi yönetmiþti. ARENA
dönemi ülkede muazzam bir yoksulluða ve gelir dengesinde inanýlmaz
bir eþitsizliðe neden oldu. Ülkenin
zenginliðinin yüzde 44'ünü, nüfusun
binde 3'lük bir azýnlýðý kontrol ediyor.

El Salvador'da eski gerillalarýn zaferi
El Salvadorlular'ýn gelirlerinin
önemli bir kýsmý, ABD'de yaþayan
akrabalarýnýn gönderdikleri paralardan oluþuyor. Ayrýca ABD de ARENA
yönetimiyle iþbirliði içindeydi ve
yardým gönderiyordu. Bush yönetimi,
önceki seçimlerde FMLN'nin seçilmesi halinde yardýmý ve ülkeyle olan
bütün baðlarýný keseceði tehdidini
savurmuþtu. Obama ise hangi lider
gelirse gelsin El Salvador'la iliþkilerinin devam edeceðini açýkladý.
Ancak ülkedeki iþverenler
"komünist" FMLN seçilirse bütün
yatýrýmlarý durduracaklarýný söyleyerek tehdide devam ettiler. El
Salvador'daki yoksul ve ezilen kesim
bu tehdide raðmen oyunu FMLN'den
yana kullandý. Bu, El Salvador'un
yoksul halkýnýn tepkisini göstermesi
açýsýndan önemli bir adým oldu.
FMLN'nin ve artýk El Salvador'un

Dünyanýn efendilerine karþý mücadele
G20 zirvesi bu hafta Londra'da
toplanýyor. Dünyanýn toplam
üretiminin yüzde 85'ini yapan,
dünya ticaretinin yüzde 80'ini
denetleyen 20 ülkenin lideri,
krize kapitalistlerin çözümünü
bulmak için buluþacak.
Finans sektöründe sanayi üretimine sýçrayan kriz için
hükümetler bugüne kadar 200
trilyon dolar harcadý. Bu sýradan
bir insanýn hayal edemeyeceði
büyüklükte para þirketleri kurtarmak için harcandý. Ancak iþe
yaramadý. Kriz devam ediyor.
G20 zirvesi ise kapitalistlerin
bölünmüþlüðü ve çözümsüzlüðüyle baþlýyor.
G20 küresel kapitalizm için
giderek daha fazla merkezi bir
örgütlenme özelliði taþýyor.
Buradan çýkan kararlar tüm
dünyada hükümetler tarafýndan
uygulanacak. Ortaya çýkan eðilimler kriz içerisindeki yeni-liberal partilere yön verecek. Onlar 6
milyar insanýn hayatý hakkýnda
karar verecek.
Eskiden bu iþi G8 yani en
geliþmiþ sekiz ülke yapardý.
Ancak Çin ve Hindistan gibi iki
büyüyen dev ekonomi öne çýktý.
Küreselleþme ile ABD ve Avrupa
ekonomileriyle dünyanýn geri
kalaný arasýndaki ekonomik entegrasyon doruða çýktý. Dünya
ekonomisi bugüne dek
görülmedik bir düzeyde bütün

baþkaný Maurico Funes, iç savaþ
sýrasýnda muhabirlik yapmýþ bir eski
gerilla. Ýç savaþta bizzat savaþmýþ bir
isim deðil. FMLN de bir süredir gerilla
örgütlenmesini býrakarak tamamen
siyasi alana kaymýþ durumda. Eski
iktidar partisi ARENA, seçimler
sýrasýnda FMLN'ye karþý "Chavez"
kozunu kullanmaya çalýþmýþ,
Funes'in "Chavez'in bir kopyasý"
olduðu, FMLN seçildiði takdirde El
Salvador'un Venezuela'nýn uydusu
olacaðý söylentisini yayarak karþýt
propaganda yapmýþtý. Bu propagandanýn etkisi FMLN açýsýndan olumsuz
mu oldu yoksa olumlu mu oldu, onu
bilemiyoruz. Ancak tüm geçmiþine
raðmen FMLN'nin Chavez'inki kadar
radikal bir yönetim olacaðýný söylemek zor. Funes seçimden sonra yaptýðý konuþmada krizin etkilerini önlemek için bankalarý, toprak sahiplerini

bir hale geldi. G20, asýl olarak
Çin ve Hindistan'ýn karar süreçlerine katýlýmý için örgütlendi.
Bunlarýn yanýsýra dört kýtada
merkezi rol oynayan, bölgelerinde bugüne kadar yeni-liberalizmi kararlýlýkla uygulayan
Arjantin, Brezilya, Endonezya,
Güney Afrika, Meksika, Suudi
Arabistan ve Türkiye gibi ülkelerde G20 üyesi. Ancak onlarýn
karar süreçlerinde herhangi bir
belirleyicilikleri yok, en büyüklerin dediklerini dinlemek ve
dönüp ülkelerinde uygulamak
için oradalar.

Ýklim sorununda
anlaþmazlýk
Dünya iki krizi birden yaþýyor.
Bir yandan kâr oranlarýnýn
düþme eðilimi hýzlanýyor, diðer
yandan gezegen iklim deðiþikliðini yaþýyor. G20’nin en önemli
tartýþma konularýndan biri küresel ýsýnmaya karþý tedbirler ve
sera gazý salýmlarýnýn indirim
oranlarý olacak.
ABD’nin yeni baþkaný Obama,
küresel ýsýnma konusunda daha
kapsamlý politikalardan yana.
Avrupa Birliði üyesi ülklerin
önemli bir bölümü Aralýk ayýnda
Kopenhag’da temelleri atýlacak
yeni iklim anlaþmasýnda sera
gazý salýmlarýnda yüzde 40’a
varan indirimleri öngörüyor.

ve uluslararasý yatýrýmcýlarý koruma
sözü verdi. ABD ile iliþkilerin de
eskisinden daha iyi olacaðý taahhüdünde bulundu. Bu FMLN içinde
huzursuzluða neden olsa da þimdilik
seçimin zafer havasý daha baskýn
görünüyor.
Funes, kendisini iktidara taþýyan
yoksullarýn yanýnda mý yoksa ülkeyi
yoksulluða sürükleyen patronlarýn
yanýnda mý yer alacak, bunu zaman
gösterecek. Ancak nüfusun büyük
çoðunluðu için FMLN'nin seçilmesi iç
savaþtan beri ilk kez askeri yönetime
ve onu destekleyen muhafazakar
yönetime vurulmuþ bir darbe ve
umutlarý yeþerten büyük bir zafer
anlamýna geliyor. Aþaðýdan basýnç
sürdüðü takdirde patronlarýn ve
silahlý destekçilerinin meydanlarda
eskisi kadar rahat at koþturamayacaklarýný söyleyebiliriz.

Ancak Çin gibi bir çok ülke sera
gazý indirimlerine sýcak bakmýyor. Daha fazla sanayileþmek,
daha fazla kömür ve petrol
tüketmek istiyor.
Milyonlarca insanýn iþini, evini,
ekmeðini kaybetmesine yol açacak politikalarý gündemine alan
G20 6 milyar insanýn ve tüm canlýlarýn hayatýný belirleyecek
kararlarda da kendisini söz
sahibi olarak görüyor. Onlar ne
de olsa paranýn sahipleri. Tek
dertleri çýkarlarý için varolduklarý
küresel þirketlerin kazançlarýnýn
nasýl korunup artýrýlacaðý.
G20 gittikçe önem kazanan bir
kapitalist örgütlenmeye
dönüþüyor ve onlarýn karþýsýna
çýkmak zorundayýz. Londra’da
geçen hafta baþlayan antikapitalist gösteriler tüm dünyada kapitalizmin krizine ve küresel ýsýnmaya karþý direniþi, 6 milyra
insanýn çýkarýlarýný dile getirecek.
Sonraki G20 zirvesi 3 ay sonra
toplanacak. Mekan olarak
Türkiye’nin seçileceði söyleniyor.
Þimdiden onlarý karþýlamaya
hazýrlanmalýyýz. Türkiye’de bir
G20 zirvesi olursa büyük bir
antikapitalist eylem dalgasýný
baþlatmalýyýz. Nerede toplanýrlarsa toplansýnlar onlarýn
karþýsýnda olmalýyýz. Ve ilk baþta
G20 adlý suç örgütünün üyesi
olan Türkiye’de krizin faturasýný
öedemeyi reddederek.
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Toplumun karþýsýna
yeni bir solun
çýkmasý gerekiyor
Y
erel seçimler tam
bir genel seçim
havasý içinde
geçti. Yerel
adaylar seçim
sonuçlarý
üzerinde etki
yarattý ama partiler esas olarak
yerel konulara deðil, belediyeciliðe iliþkin sorunlara deðil genel
politik sorunlara eðildi.
Baþbakan kendinden çok emin
bir tavýrla seçimleri bir referandum olarak gördüklerini söyledi.
Sonuçta referandumu kaybetti.
Bu seçimlerin tek maðlup partisi,
aldýðý yüzde 40’a yakýn oyla,
kendisinden sonra gelen iki partinin toplamý kadar oy almýþ
olmasýna ve ülkedeki
belediyelerin yarýsýný kontrol
etmesine raðmen, bütün bu
baþarýlarýna raðmen, AKP oldu.
Çünkü 2007 seçimlerine göre oy
kaybetti.
Bir kaç baþka parti daha 29
Mart seçimlerinde oy kaybetti.
Ýþçi Partisi, TKP, ÖDP ve EMEP,
bir de hangi partinini devamý
olduðunu bulmakta zorlandýðýmýz DP.
AKP’nin oy kaybetmesinin bir
deðil bir çok nedeni var. Kürt
sorunu en önemli neden.
Kürt sorununda önce barýþçý
bir çözüme doðru ilerler
göründü, ardýndan Kandil
daðlarýna sefer düzenledi ve
sonra Kuzey Irak’ta Talabani ve
Barzani ile birlikte Türkiye
Kürtleri için çözüm yollarýna
düþtü. Bir yandan “ya sev ya
terk et” dedi, diðer yandan
Kürtçe televizyon yayýnlarýna
baþladý.
Bütün bunlarýn karþýlýðýnda
hem bölgede ve Ýstanbul’da Kürt
oylarýný kaybetti, DTP ilerlerken
AKP oylarý geriledi, hem de batýda MHP, BBP, CHP ve hatta
Saadet Partisi’ne bu nedenle oy
kaybetti. Ýstikrarsýz bir politika
AKP’ye pahalýya patladý.
Küresel ekonomik kriz de AKP
oylarýný etkiledi. Bir çok sanayi
bölgesinde AKP oylarý geriledi.
Çökmedi, ama geriledi.
Baþbakan’ýn “kriz Türkiye’yi
teðet geçecek” açýklamasý AKP
oylarýnýn düþüþünde çok etkili
oldu. Çünkü kriz dünyada hiç

bir ülkeyi teðet geçmiyor,
Türkiye’yi de dolayýsýyla teðet
geçmedi.
AKP çökmedi, çünkü karþýsýnda krize karþý politikalar öneren,
emekçilerin çýkarlarýný savunan
bir alternatif yoktu. Ne CHP ve
MHP ne de TKP, ÖDP ve EMEP
krize karþý bir mücadele platformu ile seçimlere girdi.

2011’de genel seçimler var.
En kýsa zamanda 2011
seçimlerine hazýrlanabiliriz. Bir yalýn program,
temel ilkeler hattýnda
anlaþanlar her yerde
adaylarýný seçer ve bir
yandan sokakta kampanyalar inþa ederken diðer
yandan da bütün bu
kampanyalarý 2011
adaylarýnýn çalýþmalarýna
baðlarlar.

B

ütün bu partiler
AKP’ye karþý yanlýþ ve eksik bir
propaganda
sürdürdü. AKP’ye
karþý çýkarken
darbe giriþimlerini, Ergenekon Terör Örgütü’nü
eleþtirmediler. Tam tersine darbelere karþý sessiz kalýrken
Ergenekon Terör Örgütü’nü
adeta aklayan bir tutum aldýlar.
Zaten CHP Genel Baþkaný Deniz
Baykal ETÖ’nün avukatý
olduðunu ilan etti. TKP
“Türkiye’de darbe tehlikesi yoktur” dedi, ÖDP’nin bugünkü
yönetimine yakýn Birgün gazetesi “yesinler birbirlerini” manþeti
attý.
MHP ve CHP milliyetçilik
silahýný iyi kullandý, “sol” partil-

er kullanmaya çalýþtý ama
olmadý.
AKP suistimal, yolsuzluk
dosyalarý ile yýprandý. Adana,
Urfa, Ankara gibi yerler baþta
olmak üzere birçok yerde yanlýþ
adaylar çýkardý. Bu adaylar
AKP’nin oy kaybýna katkýda
bulundu. Buna karþýlýk MHP ve
özellikle CHP birçok yerde iyi
adaylarla seçime girdiler ve oy
artýrdý.
AKP’nin hýrçýn, kendini beðenmiþ tutumu da oylarýný etkiledi.
Demokrasi ise AKP oylarýnýn
düþüþündeki en etkin nedenlerden birisi oldu.
Polis yasasýný güçlendiren,
301’i çýkaran, Kürtlere karþý
sürekli olarak þiddet politikalarýna yol veren, 1 Mayýs’larda
Ýstanbul’u cehenneme çeviren
AKP bütün bu anti-demokratik
hallerinin cezasýný çekti.
29 Ekim seçimlerinin bir
maðlubu AKP ise, diðer
maðlubu tüm Türk soludur.
TKP, ÖDP ve EMEP zaten son
derece sýnýrlý olan oylarýnda
kayba uðradý.
“Birlikte kazanabiliriz” ve benzeri isimlerle kurulan platformlar hemen her yerde olumsuz

sonuçlar aldý. Ýçlerinden bazýlarý,
örneðin Ýzmir’de Arif Ali Cangý,
Bursa’da Ýkbal Polat çok az güçle
çok canlý kampanyalar yapmýþ
olmasýna raðmen sonuç fazla
deðiþmedi.
Tek baþarýlý sonuç DTP Ýstanbul adayý Akýn Birdal’ýn aldýðý
sonuçtur. Akýn Birdal 2007’de 4
baðýmsýz aday kampanyasýnýn
aldýðý toplam oyu aþtý.
29 Mart seçimleri gösterdi ki
sol için gerekli olan onlarca sol
örgütün yan yana getirilmesi
deðildir. Zaten böyle bir geliþme
ilk defa olmuyor. Hemen her
seçimden önce deðiþik isimlerle
DTP etrafýnda oluþturulan platformlar her defasýnda DTP
oylarýnýn düþmesinden baþka bir
iþe yaramýyor.
2007 seçimlerinde Kürt bölgelerinin yaný sýra Ýstanbul’da
Sabahat Tuncel ve Ufuk Uras’ýn
milletvekili seçilebilmesi, Baskýn
Oran’ýn 33 bin oy alabilmesi solu
baðýmsýz adaylar politikalarýna
itti. Bu seçimlerde baðýmsýz
adaylar her yerde denendi ve
her yerde baþarýsýz oldu.
Çünkü önemli olan biçim deðil,
bu biçim altýnda ileri sürülen
politikalardý.

U

fuk Uras kampanyasý ve
özellikle de
Baskýn Oran
kampanyasý
sadece kendi
bölgelerinde
deðil bütün Türkiye’de izlendiler. Bu iki adayýn kampanyasý
bütün politik sorunlara en
radikal biçimde deðindi.
Ermeni sorununa, Kürt sorununa, yeni liberal politikalara
deðinildi. Irkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý açýk ve net tutum
alýndý. Cinsiyetçiliðe karþý kampanya yapýldý. Eþcinselleri onur
yürüyüþüne katýlýndý.
Mahkemelerine gidildi.
Baskýn Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarý ayrýca yeni bir
tarz getirdi. Þenlikli yürüyüþler
yapýldý. Her bir seçim bürosunun açýlýþý bir küçük gösteri
oldu. Baskýn Oran kampanyasýnýn 3000 aktivisti
Mecidiyeköy’den Taksim’e
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yürürken ayný sayýda Ufuk
Urak aktivisti de Kadýköy’den
Moda’ya yürüdü.

B

u iki kampanyada esas olarak
yeni bir sol
aktivist kuþaðý
harekete geçti.
Yeni liberal politikalara karþý
çýkarken homofobiye karþý
mücadeleyi unutmayan,
ýrkçýlýða karþý slogan atarken
bunu “hepimiz hala Ermeniyiz”
diye somutlaþtýran, Kürtlere akýl
vermeyen, destekleyen bir
aktivist kuþaðýydý bu. Çoðu
kadýn, genç aktivistler iþçi,
emekçi mahellelerinde de
sosyalizmi anlattý.
Ufuk Uras kampanyasýnda ise
DTP örgütünün katkýsý çok açýktý. O katký olmadan Ufuk
Uras’ýn 80 bin oy almasý olasý
deðildi. Ama Ufuk Uras’ý sadece
DTP örgütü deðil, yukarda
özetlenen aktivist kampanyasý
da seçtirdi. Biri olmadan diðeri
yeterli olmazdý.
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9 Mart seçimlerinin
ardýndan yeni bir
dönem baþlýyor.
Geçtiðimiz dönemden önemli farklýlýklarý olan bir süreç
olacak bu. Her þeyden önce kriz bütün dünyayý
olduðu kadar Türkiye’yi de þiddetle etkileyecek. Ekonomi
küçülmeye devam edecek ve
bunun sonucu olarak iþsizlik
artacak. Ýþsiz sayýsýnýn 4 milyona ulaþmasý mümkün.
Bu süreçte sosyalistlere düþen
en önemli görev iþçi, emekçi
hareketini birleþtirmek her türlü
bölünmeye karþý uyarmaktýr.
Laik, þeriatçý ayrýmý en suni olan
bölünme konusudur ve ne yazýk
ki çok iþ yapmaktadýr.
Irkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý
mücadele çok daha fazla önem
kazanacaktýr. Bir yandan CHP,
DSP ve daha solda yer aldýklarýný iddia eden bir dizi sol
örgüt saflarýnda yurtseverlik,
milliyetçilik geliþip güçlenmektedir, diðer taraftan ise MHP
oylarý az da olsa kritik bir ilerleme içindedir. Bu nedenlerle
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý
kampanya her zamankinden
daha önemlidir.
Kürt sorununun toplum içindeki belirleyiciliði açýktýr. Kürt
kimliði özgür olmadan
Türkiye’de özgürlükten bahsetmek mümkün deðildir.
Ve bütün bu konularda devletten baðýmsýz bir sosyalist

2007 seçimlerinde Kürt
bölgelerinin yaný sýra
Ýstanbul’da Sebahat Tuncel
ve Ufuk Uras’ýn
milletvekili seçilebilmesi,
Baskýn Oran’ýn 33 bin oy
alabilmesi solu baðýmsýz
adaylar politikalarýna itti.
Bu seçimlerde baðýmsýz
adaylar heryerde denendi
ve her yerde baþarýsýz oldu.
çizginin savunulmasý hayati bir
öneme sahiptir.
Ýçinde bulunduðumuz
dönemde solun en dibe vurduðunu söylemek mümkündür.
Bundan daha aþaðýsý yok. Daha
fazla gerilemek mümkün
deðildir.
Sol bu duruma zorla
itilmemiþtir. Dýþ faktörler
deðildir solun bu geri durumunu belirleyen. Tam tersine
solun kendi politikalarý sorumludur içinde bulunulan durumdan.
Öyleyse açýk ki yeni bir sol
hareket, sol örgütlenme gerekli.
Bizi hareketlendirecek, bizi
toplumun karþýsýna gerçek bir
alternatif olarak çýkarmakta,
kazanmakta kararlý bir sol
örgütlenme gerekli.
Bu solun farklý eðilimleri içereceðini bilerek kuracaðýz. Bu,
ideolojik birliði olan bir sosyalist
parti deðil, kalýn bir ideolojik
çizgide anlaþan, güncel politikalarda birliði daha fazla
önemseyen bir örgütlenme
olmalýdýr.
Buradan yola çýkarsak sürekli
devrim ve sosyalizm diye bir
nakarat tutturmuþ, sol sekter bir
örgütlenme deðil, güncel konularda anlaþmýþ ve güncel politikalar üreten bir sol örgütlenme
gerekir.

S

ayýsýz sol örgütün
sanki birleþmiþ, yan
yana gelmiþ gibi
yapýp aslýnda
tümüyle farklý eðilimlerle farklý iþler
yaptýklarý bir
örgütlenme deðil, farklýlýklarýný
koruyarak anlaþýlan güncel politik konularda sürekli sokakta
birlikte kampanya yapan bir
örgütlenme gerekiyor bize.
Kadýnlarýn, gençlerin çok
olduðu, bir kotaya gerek
olmadan kadýnlarýn örgütün her
biriminde önde gelen rolleri eþit
ölçüde üslendikleri bir sosyalist
örgüt.

Böyle bir örgüte nasýl ulaþacaðýz?
Açýk ki, 29 Mart’ýn hemen
ardýndan yeni bir sol parti kurmaya çalýþmak yanlýþ olacaktýr.
Durgunluðun moral bozukluðunun üzerine ileriye doðru yeni
bir hamle yapýlamaz. Bu
koþullarda ortaya çýkacak olan
bugüne kadar oluþturulanlarýn
gerisinde kalýr.
Ama hýzla sokaða çýkacak ve
sokakta krize, krizin sonuçlarýna, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe, darbelere, Ergenekon Terör
Örgütü’ne, homofobiye ve cinsiyetçiliðe, emperyalist saldýrganlýða karþý mücadele edecek
bir hareket inþa etmeye baþlayabiliriz. Elimizin altýnda bu
görevler için bir dizi kampanya
örgütlenmesi var. Bunlarý kullanabileceðimiz gibi, yenilerini
de oluþturabilir, bu örgütleri
güçlendirip zenginleþtirebiliriz.
Önemli olan hýzla harekete
geçmektir.
Tek baþýna kampanyalar yeterli deðildir. Bu kampanyalarýn
sonuçlarýný siyasal olarak deðerlendirecek bir yapýya da ihtiyacýmýz var. Bu ihtiyacýn yanýtý
derhal yeni bir parti deðildir.
2011’de genel seçimler var. En
kýsa zamanda 2011 seçimlerine
hazýrlanabiliriz. Bir yalýn program, temel ilkeler hattýnda
anlaþanlar her yerde adaylarýný
seçer ve bir yandan sokakta
kampanyalar inþa ederken diðer
yandan bütün bu kampanyalarý
2011 adaylarýnýn çalýþmalarýna
baðlar.
2011 adaylarýmýz iþçi ve
emekçilerin karþýsýna adaylar
olarak 2009-2010 yýlýnda çýkarsa
bu bize 1-2 yýllýk bir seçim kampanyasý yapma olanaðý verir.
Güçlü bir hareket inþa edildiði
takdirde Kürt hareketi ile bir
araya gelmek ve seçimlere ortak
katýlmak da mümkün olur.
Böyle bir birlik Kürt
hareketinden çok büyük destek
alacaðý gibi, ona da büyük
katkýda bulunur. Kýsaca ifade
edersek, Ýstanbul’dan 2 deðil 5-6
milletvekili seçtirmek mümkün
olur.
Ýki grubun birliði yüzde 10
barajýný aþabilecek boyutlara da
ulaþabilir.
Bu adýmlarý hýzla atmak mutlaka gerekli. Biz DSÝP’te örgütlü
olan sosyalistler hazýrýz.
Elimizden geldiðince bu süreci
hýzlandýrmakta kararlýyýz. Ve bu
süreci tek baþýmýza baþlatamayacaðýmýzý biliyoruz.
Doðan TARKAN
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Ergenekon soruþturmasý Fýrat’ýn doðusuna uzandý.
Ölüm kuyularý açýlýyor. Ýçinden kemikler, kanlý bez
parçalarý çýkýyor. Türkiye Barýþ Meclisi aktivisti
Hakan Tahmaz, tam da bu sýcak geliþmelerin
ortasýnda Silopi’ye Botaþ kuyularýný görmeye gitti
ve izlenimlerini Sosyalist Ýþçi’ye yazdý. Geçen
hafta teknik bir sorunn nedeniyle yayýmlayamadýðýmýz yazý için yazardan ve okurlardan özür
diliyoruz

Bir Gezinin Ardýndan
Türkiye Barýþ Meclisi olarak, Kürt illerinde iþlenen cinayetlerin,
köy yakmalarýn açýða çýkarýlmasý ve Ergenekon davasýyla baðýnýn
kurulmasý amacýyla, acýlan BOTAÞ kuyularýný görmek için 15 Mart
2009 tarihinde Silopi’ye gittik. Diyarbakýr ve Þirnak Barolarý
avukatlarýyla üç gün incelemede bulunduk. Yaptýðýmýz niceleme
ve gözlemleri, heyet olarak Diyarbakýr’da yaptýðýmýz basýn
toplantýsýnda açýkladýk.
Kuyularýn baþýnda insan 'kim bilir daha nerelerde kaç insanýn
kemiði var acaba?' diye düþünmeden edemiyor. Ýnsan Ergenekon
soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan bazý özel harekâtçý ve JÝTEM
sanýklarýnýn çocuklarýnýn halini düþünenlerin, kemikleri bulunan
ve JÝTEM’in infaz ettiði insanlarýn çocuklarýný bir kez bile olsa
neden aklýlarýna getirmemelerine isyan ediyor.
Bir kez daha gördük ki, bölgedeki JÝTEM faaliyetleri olarak iþlenen cinayetlerin katilleri ve mezarlarý bulunmadan bu topraklarda
barýþýn kalýcý bir biçimde gerçekleþmesi imkân dâhilinde deðil.
BOTAÞ kuyularýndan çýkanlar “Kuyularýmýzda bir þey yok”
diyen BOTAÞ genel müdürünü yalanladý. Bölge insandaki yaygýn
kaný kuyulardan çýkanlarý 1996 yýlýndan yapýlan kazýlardan arda
kalanlar olduðu çok yaygýn. Bildiðiniz gibi, eski Sinan lokantasýndaki bu kuyulardan birinde, 1996 yýlýnda korucu baþý ve aða
Osman Demir’in yakýnlarýnýn aramasý sýrasýnda 5 insan cesedi
bulunmasý üzerine kuyular kapatýlmýþtý.
Bölge insanýnýn talebi olan, Silopi Kimsesizler Mezarlýðý’nýn ve
Doruklu köyündeki bir mezarýn açýlmasýnýn 10 gündür açýlmamýþ
olmasý çalýþmalarýn nasýl gittiðini göstermektedir.
25 yýl bölgede yaþanmýþ, JÝTEM faaliyetlerinin ve faili meçhul
cinayetlerin aydýnlatmak kolay bir þey deðil, Türkiye’nin asli
sorunu ve görevi. Ayný zamanda siyasi iktidarýn sorumluluðudur.
Siyasi iktidar geçmiþle yüzleþmenin ve katillerin bulunmasý için
gereðini hýzla yapmalýdýr.
Geziden çýkardýðýmýz sonuçlardan biri de barýþtan yana bütün
sivil toplum örgütlerinin, yurttaþ inisiyatiflerinin, sendikalarýn,
meslek ve kitle örgütlerinin, insan haklarý kuruluþlarýnýn, siyasi
partilerin, barolarýn ortaklaþa ve koordine olarak çalýþmasý zorunluluðu oldu.
BOTAÞ kuyularý bize ýsrarlý davranmakla sonuç alýnabileceðini
bir kez daha gösterdi. Kayseri’de Cemal Temizöz’ün ve Cizre eski
belediye baþkaný korucu baþý Kamil Atak ve arkadaþlarýnýn tutuklanmasý, Ergenekon soruþturmasýnýn Fýrat’ýn öte yakasýnda taþýnmasýdýr. Eðer bu soruþturma da Þemdinli, Yüksekova soruþturmalarý gibi sonuçlanýrsa Kürtlerde ciddi bir büyük kýrýlmaya yol
açacaðý kesindir.
Bölge yerel seçimlerle birlikte ikiye bölünmüþ durumda. Ýnsanlar
DTP ve AKP arasýnda tercih yapmýþ durumda. Görülen o ki, DTP
22 Temmuz seçimlerinde aldýðý oyun küçümsenemeyecek kadar
fazla oy alacak. Hem seçimler, hem de bulunan kemikler Kürt
insanýnda büyük bir kýrýlmaya yol açmýþ. Bu kýrýlmayý telafi
etmeyen hiçbir adým Kürt sorunun çözümüne zerrece hizmet
etmeyecektir.
Geziden bana kalan batýdakiler vicdanlarýnýn sesine kulak vermediði sürece barýþ zor.
Hakan Tahmaz

Hakan Tahmaz , Kürt sorununu uzun süredir izliyor ve yazýyor.
Yazarýn Kürt Sorununda Çözüm Önerileri ve Þemdinli'den Ankara'ya
Kürt Sorunu adlý iki kitabý bulunuyor.
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sosyalist isci Afganistan’da yeni sömürü planý
Bir dizi “sol” örgüt için bir süredir tek konu
AKP karþýtlýðý. Bunlar baþka hiç bir ilgi alanýna
sahip deðiller. Bu nedenle çok sýk Ergenekon
Terör Örgütü ile ayný yere düþüyorlar.
29 Mart seçimlerinde gördük ki AKP’nin oylarý
yüzde 7 kadar düþerken MHP, CHP ve Saadet
Partisi’nin oylarý yüzde 2’þer artmýþ durumda.
AKP’nin oylarýnýn düþmesi olumludur. Daha
da gerilemesi için çalýþmak gerekir, ama AKP
oylarýnýn gittiði yer önemlidir. MHP ve CHP’ye
giden AKP oylarý olumlu bir sonuç mudur.
Hiç bir aklý baþýnda solcunun MHP’nin yükseliþinden memnun olmayacaðý açýk (Açýktan
Ergenekoncular hariç). Peki CHP’nin oylarýný
artýrmýþ olmasý olumlu mudur? Ýstanbul’da
Akýn Birdal’ýn oylarýnýn artmasý deðil de
CHP’nin oylarýnýn artmasý mý daha olumludur?
Bütün Türkiye’de Ergenekon’un avukatýnýn
liderlik yaptýðý partinin oylarýndaki artýþa
sevinecek miyiz?
Kimi “solcular” zaten açýk veya kapalý bir
biçimde CHP’yi destekledi, CHP için çalýþtý
veya sadece oy verdi.
Sosyalistlerin Ergenekon destekleyen, 301’in
çýkmasý için öneri ve oy vermiþ, Kürt düþmaný
bir CHP’nin oy kazanmasýndan memnun olmasý
mümkün deðil. Öyleyse solda gerçekten bir
ayrýþma var!
MHP’nin oylarýnýn daha da artýðýný düþünelim. AKP’nin yüzde 47 oyunu MHP’nin aldýðýný
düþünün. Neler olur?
Herhangi bir ses çýkarmak, ‘MHP’yi durdurun’
diyerek seçim kampanyasý yapmak, halkýn haklarý vardýr kampanyasý yapmak, NATO’ya
hayor mitingi düzenlemek veya G20 gösterisi
düzenlemek mümkün olur mu?
Elbette hayýr. Faþistlerin iktidarýnýn nasýl
birþey olacaðýný herkes bilir ve bunun için solcu
olmak bile gerekmez.
Sosyalistler bütün egemen sýnýf partilerinin
oylarýnýn düþmesi için çalýþýrlar. Fark gözetmeksizin bütün egemen sýnýf partilerine karþý
mücadele ederler. Sadece iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunun oylarýný alan sosyal demokrat bir parti
karþýsýnda politikaalrý kýsmen farklýdýr.
Türki,ye’de ise bir süredir böyle bir parti yok
ama bazý “solcular” hükümet partisinin yerine
baþka egemen sýnýf partilerinin kazanmasýna
seviniyorlar.
Öyleyse solda gerçekten bir ayrýþma var!
Sadece bir ayrýþma deðil derin bir kopuþ var.
Devlet ve egemen sýnýf yandaþý “solcular” ve
özgürlüklerden yana sosyalistler.

Tarihte bu hafta
1 Nisan
1939 : Ýspanya'da faþistler iç savaþý kazandýklarýný
resmen bildirdiler. Böylece Ýspanya’da Franko
dönemi faþizmi daha yeni bir boyut kazandý.

1 Nisan
1947 : Irkçýlýk ve Turancýlýk ideolojilerini yaymak
ve gizli örgüt kurmaktan yargýlanan ve çeþitli
cezalara çarptýrýlan 11 kiþinin cezasý Askeri
Yargýtay tarafýndan bozularak sanýklarýn beraatýna
karar verildi.

2 Nisan
1963 : Askeri darbenin
yapýldýðý gün olan 27
Mayýs, "Hürriyet ve
Anayasa Bayramý" ilan
edildi.

3 Nisan
1994 : Dokunulmazlýklarý
kaldýrýlan DEP milletvekilleri, meclis çýkýþý
gözaltýna alýndý

3 Nisan
1997 : Ýçiþleri Bakaný Meral Akþener gece yarýsý
Emniyet Genel Müdürlüðü'nü basarak Hakkari
Valisi Kemal Çelik'i genel müdürlük koltuðuna
oturttu.

Barrack Obama’nýn yeni Afganistan
ve Pakistan stratejisi ürkütücü.
Afganistan’ý iþgal altýnda tutan ABD,
Afganistan’a sömürge tarzý bir “idareci” atayacak ve bu baþkan Afganistan
lideri Hamid Karzai’nin “yanýnda”
ülkeyi yönetecek! Yeni “idareci”nin
iþlevi ise Afgan baþkanýnýnýn iktidarýný
zayýflatmak olacak.
Sovyet iþgali esnasýnda ülkenin içiþleri
bakaný ve istihbarat görevlisi olan
Muhammed Hanif Atmar bu görev için
düþünülüyor.
2001’de, iþgalin ardýndan ülkenin baþýna geçirilen Karzai planý tepkiyle
karþýladý. Karzai “Afganistan asla kukla
bir ülke olmayacak” diyor. ABD ise
eski dostuna artýk güvenmiyor. Karzai
yolsuzluk ve uyuþturucu kaçakçýlýðý ile
suçlanýyor ki bu suçlarý iþlediði tüm
taraflarca biliniyor.

Obama, Bush’un izinde
“Aradýðýmýz þey kapsamlý bir strateji,
mutlaka bir çýkýþ planý kurmalýyýz”
diyor Obama, “Bunun kalýcý bir durum
olmayacaðýný görmelisiniz.”
Pek çok Afgan’a göre bu hareket
Karzai’nin Taliban’ýn da içinde olduðu
direniþ güçleriyle bir araya gelme
planýný engellemek amacýný taþýyor.
ABD’nin planýna göre Ekonomik kaynaklar merkezi hükümet yerine
eyaletlere aktarýlacak. Bu da bölgesel
savaþ baronlarý ve etnik gruplarýn liderlerini güçlendirerek ülkenin parçalanmasýna sebep olacak. Kaynaklar ABD’li
ve Avrupalý “siviller”in kontrolüne
býrakýlacak.
Bush’da bunu yapmýþtý. Batýlý þirketlerin bölgede yayýlmasý ve tüm ihaleleri
almasý için adýmlar atmýþtý. Ýhale edilen
projeler, ya hiçbir zaman inþa edilmedi
ya da öyle kalitesizce inþa edildiler ki
asla kullanýlamadýlar. Þirketler milyarlarca dolar kâr etti.

Obama’nýn “Çýkýþ planý” dediði planý
ise sorun çýkaran Afganistan’ýn güney
bölgesine 10 bin ek ABD askeri göndermeyi, Afgan ordusunu ise 65 binden
230 bine çýkarmayý ve savaþý
Pakistan’ýn içlerine doðru geniþletmeyi
amaçlýyor.
Obama, “Yýrtýcý” ismi verilen, ölümcül
füzeler taþýyan insansýz zýrhlý araçlarýn
operasyon sahasýna Pakistan’ýn
Belucistan bölgesini de dahil ederek

iþgali geniþletmeyi kabul etti.
ABD, bu yeni dalganýn Afganistan’da
istikrarý saðlayacak koþullarý yaratabileceðini umut ediyor. Ancak tüm veriler
savaþýn devam etmesinin bölgede
sürekli bir dengesizlik yarattýðýný gösteriyor.
ABD’nin yeni stratejisi Strazburg’da
yapýlacak olan NATO toplantýsýnda
savaþ karþýtlarýnýn güçlü protestolarý
sýrasýnda görüþülecek.

Su uyur, darbeci uyumaz
Bu hafta on milyonlarcamýz oy kullandýk. Çok doðal, deðil mi? “Ne var ki
bunda?” denebilir.
Kürt illerinin hemen hepsinde DTP
kazandý, oy oranýný artýrarak birinci
parti oldu. Diyarbakýr, Dersim, Batman,
Hakkari ve Þýrnak’ta koltuklarýný
korudu, Iðdýr’ý MHP’den, Siirt ve Van’ý
AKP’den aldý. Devletin defalarca hedef
gösterdiði, ikide bir dava açtýðý Osman
Baydemir yüzde 65 alarak yine
Diyarbakýr belediye baþkaný seçildi.
Çok doðal; ne var ki bunda? Deðil mi?
Bütün bunlar doðal belki, ama kaçýnýlmaz deðildi. Hiçbiri olmayabilirdi.
Seçimler yapýlmayabilirdi. DTP çoktan
kapatýlmýþ ve tüm DTP’li belediye
baþkanlarý cezaevlerinde iþkence görüyor olabilirdi. Yüzde 40 oy almýþ olan

 Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Küresel krize karþý
mücadele etmek istiyorsan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

AKP de kapatýlmýþ olabilirdi. Tayyip
Erdoðan ve Abdullah Gül Yassýada’da
veya baþka bir adada askeri bir
mahkemede yargýlanýyorken, Bülent
Arýnç mahkemeye bile gerek görülmeden çoktan asýlmýþ olabilirdi. Orgeneral
Þener Eruygur astýðý astýk, kestiði
kestik “Milli Þef”, Mustafa Balbay ise
kapatýlmamýþ tek parti olan kukla
CHP’nin kukla baþbakaný “Küçük Þef”
olabilirdi. Bu yazý yazýlamýyor, bu
gazete yayýnlanamýyor olabilirdi.
Ülkedeki tek gazete zaten Cumhuriyet
olabilirdi.
Pazar günü yaþadýklarýmýzýn hiçbiri
kaçýnýlmaz deðildi. Beþ yýl önce hep
beraber direkten döndük. Verilmiþ
sadakamýz varmýþ.
Sarýkýz, Ayýþýðý, Eldiven, Yakamoz

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

veya adýný henüz öðrenememiþ olduðumuz daha da þiirsel kod adlý darbe
planlarýndan herhangi biri gerçekleþmiþ
olsaydý, ne seçim olacaktý, ne
demokrasi, ne de baþka bir þey.
Darbecilerin ve kurmuþ olduklarý
geniþ sivil çete örgütlenmesinin ortadan
kalkmadýðý açýk. “Ne yapalým, yenildik,
vazgeçelim bari” demeyecekleri de
açýk. Yaralý bir vahþi hayvan gibi
tehlikeli olduklarý, her türlü vahþeti
uygulayabilecekleri belli.
Böyle bir tehlike hiç olmamýþ ve
bugün de yokmuþ gibi yazýp çizenler
kime ve neye hizmet ediyor acaba?
Roni Margulies

internet
www.dsip.org

Bazý politik tercihler

ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmecliise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org
dtpkapatilamaz.blogsspot.com
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Yeni parti Fransýz solunu
biraraya getirdi
Jim Wolfreys
Fransa'daki Yeni Anti-kapitalist Parti'ye þimdiden 9 bin kiþi
katýldý. Yeni parti neoliberalizme karþý mücadeleyi
güçlendiriyor.
Nouveau Parti Anticapitaliste
(Yeni Antikapitalist Parti), daha
yeni kurulmasýna raðmen
Sarkozy'nin sosyal haklarý ve iþ
koþullarýný hedef alan neoliberal
politikalarýna karþý mücadeleyi
mümkün kýlýyor. 29 Ocak'taki
genel greve 2,5 milyon kiþi
katýldý ve nüfusun yarýsýnýn
gelecekte harekete geçebileceðini gösteren anket sonuçlarý
mevcut.

Radikalleþme
Sosyal demokrasi, kapitalizmin yaratmýþ olduðu adaletsizliklere karþý mücadele etmek
isteyenler için bir odak olmaktan çýktý. Radikal sol içerisinden
örgütlenen Almanya'daki Die
Linke ve Portekiz'deki Left Bloc
örnekleri çeþitli baþarýlar gösterdiler. Ýtalya'da Rifondazione
Comunista anti-kapitalist
harekete öncülük ediyor.
Britanya'da ise, Ýskoç Sosyalist
Partisi ve RESPECT koalisyonu
daðýldý.
NPA tüm bu deneyimlerden
farklý gözüküyor çünkü yeni
parti Fransa'da, kapitalist
kurumlarýn devrimci bir
biçimde yýkýlmadan gerçek bir
deðiþim olamayacaðýný tereddütsüzce kabul eden çeþitli gruplarýn platformu þeklinde
örgütlendi.
2005 yýlýnda neoliberal AB
anayasasý referandumuna
"Hayýr" oyu vermek için on binlerce aktivist bir araya
gelmiþlerdi. Pek çok kiþi bu
aktivistlerin 2007 baþkanlýk
seçimlerinde ortak bir aday
etrafýnda bir araya geleceklerini
umuyordu. Birden fazla aday
çýktý, ancak bunlardan en
baþarýlýsý %4 oy oraný ile
Devrimci Komünist Birlik(LCR)
adayý Olivier Besancenot oldu.
Bu; yeni bir parti kurulabileceðini gösteren bir iþaret olarak algýlandý ve LCR, Yeni
Antikapitalist Parti'yi kurmak
üzere kendisini laðvetti.
LCR'nin kurucu üyelerinden
Krivine, yeni bir anti-kapitalist
parti kurmak için üç sebep gösteriyor. Bunlardan ilki kapitalizmin içinde bulunduðu kriz ve
bunun korkunç sonuçlarý, ikincisi son beþ yýldýr yeni kuþaðýn
içinde bulunduðu güçlü direniþ,
üçüncüsü ise sosyal demokratlarýn liberalleþmesi ve reformistlerin kapitalizm karþýtlarýnýn
gözünde tüm deðerlerini yitirmiþ olmalarý.
NPA; 2005 AB referandumunun tek sonucu deðil.
Kampanyadaki önde gelen
sosyalist bileþen, Jean Luc
Mélenchon Almanya'daki Die
Linke'yi örnek alan Sol Parti’yi

kurmak için partisinden ayrýldý.
NPA konferansýndaki önemli
noktalardan biri de bu yaz
yapýlacak Avrupa Seçimlerinde
Mélenchon ve Komünist Parti
ile ortak liste çýkartýlýp çýkartýlmayacaðý idi. Konferans diðer
bileþenlerle birliðe kapýyý açýk
býrakýyor ancak sosyal liberalizm ile ittifaký reddediyordu.
Yeni Parti üzerine iki temel
mesele hakkýnda tartýþmalar
sürüyor; ilki Ýtalya'da
Rifondazione partisinin altýný
oyan tavizleri vermeden
reformizmle baðlarýný kopartanlar için bir siyasi yapýnýn nasýl
oluþturulacaðý, ikincisi ise
baðýmsýz Marksist perspektif
kaybedilmeden yeni güçlerin
devrimci geleneðe nasýl taþýnacaðý:
Delegelerin yarýsý daha önce
LCR üyesi olmayan kiþilerden
oluþuyor. Yoksul banliyö
mahallelerinden pek çok genç
partiye katýlýyor.Kuzey Afrika
kökenli, mahallesinde söyleyecek sözü olan ancak LCR ile hiç
tanýþmamýþ pek çok genç
NPA'ya katýldý ve bu onlarýn ilk
siyasi parti deneyimleri.
Geçmiþten beri Fransa'daki
devrimci solun banliyölerdeki
gücü sýnýrlýdýr. Bu bölgelerin
politik izolasyonu, solun ýrk ve
sýnýf üzerine kafa karýþýklýðý ve
soyut sekülerizme baðlýlýðý
sebebiyle daha da arttý. Örneðin
müslüman kadýnlarý korumak
konusundaki ýrkçýlýk karþýtý
refleks, onlarýn baþörtüsü
giymesi sebebiyle kötü olarak
damgalandý. Bu tarz tavýrlarýn
parti içinde olmamasý, küçük
rakkamlarda olsalar bile müslümanlarýn NPA'ya katýlabileceklerini hissetmelerini saðlayacak;

böylece yoksul varoþlarda partinin etkisi artacak.
Buradaki karmaþýk dinamik;
basit bir "reforma karþý devrim"
bakýþ açýsýyla deðerlendirilemez. Krivine'e göre partinin
üzerine kurulduðu ilkelerde
fikir birliðine varýlmasý büyük
önem taþýyor.
"Anti-reformizm: Kapitalizmi
düzeltemeyiz. Biz toplumu kökten deðiþtirmek istiyoruz; enternasyonalizm, göçmenler, kadýnlar, ekoloji. Troçkist geleneðe
göre, pek çok insan aradaki
ayrýmý bilmez, bunlardan birini
ne destekler ne de karþýdýr. Bu
sorun deðil. Biz yaklaþýk 3000
troçkist Dördüncü
Enternasyonal'de kalacaðýz
ancak parti kendisi
Enternasyonal'e katýlmayacak.
Bu kararlaþtýrýldý"

Heyecan verici geliþme
Tartýþýlan konulardan biri de
partinin ismi oldu. Partinin
ismine "devrimci" kelimesinin
konulmamasý çünkü konulduðunda partinin hitap ettiði
kitleyi daraltacaðý yönünde oy
verildi. NPA devrimci temeller
üzerine inþa edilen bir parti,
ancak Leninist devrimci parti
modelinden ziyade bir anti-kapitalist parti niteliðine sahip.
Tartýþýlan bir diðer mesele ise
bu kadar farklý yapýlar ve
düþüncelerden gelen insanlarý
barýndýran bir partide, parti içi
eðitimin nasýl olacaðý. Parti
içerisindeki genç üyelerden
eðitim için çok ciddi bir talep
var. "Nasýl bir eðitim? Bana gore
20-30 yýl önceki gibi eðitim programlarýna ihtiyacýmýz yok.
Yeni gelen gençlere Rus devri-

mi, Alman devrimi vs. üzerine
kurslar açamayýz, bu herkesin
canýný sýkacaktýr. Bence þu anda
öncelik partiye katýlan genç ve
çok genç olmayan yeni üyelerin
kaygýlarýný gidermek olmalý"
diyor Krivine."Eðitimi bir
kenara atamayýz -bu absürd
olur. Siyasete atýlan yeni
kuþaðýn ihtiyaçlarýna cevap
verebilecek bir eðitim programýný kurabiliriz. Bu
vazgeçilmez birþey, aksi
takdirde ilk politik dönemeçte
savrulup daðýlacak bir yapý oluruz."
NPA'nýn kurulmasý enternasyonal sol için heyecan verici bir
geliþme. Konferansta ilk göze
çarpan partinin sadece seçimlere odaklanan ya da büyük
reformist sosyal-demokrat partilerden boþalan yeri doldurmak
üzere kurulan bir parti olmayacaðýnýn hemen belli olmasýydý.
Proje; geçtiðimiz yýllardaki
direniþlerin üzerine kuruldu ve
neoliberalizme karþý yeni
mücadele yöntemlerine sahip
aktivistleri barýndýrýyor.
NPA'nýn harekete geçirdiði
radikal politik görüþlere sahip
kitle yeni mücadeleler üzerinde
önemli etki sahibi olacak. Yeni
örgüt hakkýnda tartýþýlacak hâlâ
daha pek çok konu var. LCR,
zorlu taleplerini politik bir
gerçekliðe dönüþtürme ve
Marksizmi yeni nesil için güncel
ve etkili bir araç haline getirme
fýrsatýný yakaladý. Bu fýrsat
Marksizmin özgünlüðü, mirasý
ve kapsayýcý devrimci bir
kültürün yaratýmý için kullanýlacaksa bunun için yetenek ve
yaratýcýlýða ihtiyaç var.
Berk Efe Altýnal, Socialist
Worker'dan çevirdi
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Avrupa
seçimlerinde
ortak tutum
Avrupa anti-kapitalist solu
geçtiðimiz Aralýk'ta Paris'te NPA ve
LCR'ýn davetiyle bir araya gelip bir
toplantý yapmýþtý.Bu toplantýyý
destekleyen örgütler aþaðýdaki
ortak açýklamayý yaptýlar:
Ýlk olarak; Yunan gençliðinin,
Andreas Grigoroupoulos'un
ölümüne karþý isyaný ile dayanýþmamýzý ifade etmek istiyoruz. Bu
önemli süreçte; biz anti-kapitalist
solun baský, kapitalist planlar ve
Karamanlis hükümetinin yozluðuna karþý savaþýný tamamýyla
destekliyoruz.
Bu sosyal patlama; Avrupa'da
kapitalistlerin planlarýna ve Avrupa
Birliði hükümetine karþý biriken
gerilimi açýða çýkartýyor.
Bu durum; Patronlarýn ve AB'nin
politikalarý kapitalist krizi çözmeye
çalýþýrken milyonlarca iþçinin
yaþam koþullarýný kötüleþtireceðinden daha da keskinleþecek.
Biz AB hükümetlerinin halký deðil
bankalarý kurtaran politikalarýný
reddediyoruz.Avrupa Birliði
Anayasasý referandumlarýnda
Fransa, Hollanda ve Ýrlanda'da
çýkan HAYIR ile açýkça ortaya çýktýðý üzere bu Avrupa bizim deðil.
Biz anti-kapitalist bir acil durum
planý öneriyoruz-patronlarýn binlerce çalýþaný "fazlalýk" olarak
görecekleri planlarýndansa-öncelik
iþlere verilmeli,bankacýlýk ve kredi
sistemleri iþçi ve halk kontrolü
altýnda tamamen devletleþtirilmeli
ve sosyal ihtiyaçlar tatmin
edilmeli.
Sorun "finansalizasyon'un"
sözde aþýrýlýklarý ve idare sisteminin geliþtirilmesi deðil kapitalizmden ve onun mantýðýndan kopmaktýr.
Bu þartlar altýnda ve her ülkenin
özelliklerini de göz önünde bulundurarak, biz patronlarýn saldýrýlarýna karþý birleþik ve koordine bir
direniþ oluþturma görevini
üstleniyoruz. Bunu yaparken
kendimizi anti-kapitalist bir çekim
noktasýnýn oluþmasý için gerekli
koþullarý hazýrlamaya adýyoruz.Bu
çekim noktasý halk seferberlikleriyle, Avrupa'daki iþçilerin ve
halkýn çýkarlarýný koruma temeline
dayanacaktýr ve sosyal-liberal
sosyalist partilerle ve merkez sol
ile her türlü iþbirliðini ve ortaklýðý
reddeder.
Bu ilkeler temelinde,örgütlerimizin somut olanaklarý ve seçimlerine raðmen, önümüzdeki Avrupa
Parlementosu seçimlerinde bu
siyasi tutumu savunmayý amaçlýyoruz.
Ama önce 60.yýldönümü vesilesiyle Strasbourg ve Baden
Baden'de toplanan askeri
emperyalizmin dünya çapýndaki
simgesine -NATO'ya- karþý büyük
birleþik gösterilere katýlacaðýz.
Bu tutumu destekleyen örgütler:
Belçika: Devrimci Komünist BirlikSosyalist Ýþçi Partisi (LCR-SAP),
Devrimci Komünist Birlik- Sosyalist Ýþçi
Partisi
Ýngiltere: Sosyalist Parti(SP), Sosyalist
Direniþ(SR), Sosyalist Ýþçi Partisi (SWP)
Fransa: Devrimci Komünist Birlik (LCR)
Yunanistan: Birleþik Anti-Kapitalist Sol
(ENANTIA), Sosyalist Ýþçi Partisi (SEK),
OKDE-Spartakist
Ýtalya: Kritik Sol (SC)
Ýrlanda: Kar deðil Ýnsan(PbP)
Polonya: Polonya Ýþçi Partisi(PPP)
Ýspanya: Anti-Kapitalist Sol (IA)
Ýsveç: Sosyalist Parti(SP)

Çeviren: Onur Devrim Üçbaþ
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KitaplýK
Ýklim devrimi, devrim iklimi
Ýklim deðiþimi bütün sorunlardan daha büyük bir
sorun olmayý sürdürüyor. Sorunun kökeni çok açýk.
G. W. Bush, iki sene önce nihayet, küresel ýsýnmanýn
insan etkisiyle gerçekleþtiðini itiraf etmek zorunda
kalmýþtý.
Ama insan etkisi de çok açýklayýcý deðil. Bildiðimiz
gibi, insan var, insan var. Ýnsaný küresel ýsýnmanýn
sorumlusu olarak göstermek, iklim deðiþimini reddetmekten ya da iklim deðiþiminin doðal tarihin
normal bir sonucu olduðunu iddia etmekten daha
ileri bir adým olsa da sistem sorununu gizlemeye
yarýyor. Ýklim deðiþiminin sorumlusu insan deðil,
üretim iliþkileriyle insanlarý çeþitli tercihlere zorlayan kapitalist sistem. 1999 Gölcük depreminde,
birkaç saniyeliðine de olsa zenginlerle fakirlerin
eþitlendiði söyleniyordu. Büyük futbol takýmlarýnýn
tribünlerinde zenginlerle fakirlerin ayný ruh haline
sahip olduðunun söylenmesi gibi.
Ýklim deðiþikliðini etkileri farklý toplumsal sýnýflardan insaný farklý bir þekilde etkiliyor. Sera gazý
emisyonlarýný týrmandýran þirketlerin sahipleri ve
kar ortaklarýnýn ýsýnmayla ilgili bir problemleri yok
ve ýsýnmaktan, kürenin ýsýnmasýndan þikayetçi de
deðiller. Onlarýn parýltýlý yaþamlarý, iklim deðiþimine
neden olan sanayinin sürekli kar yaratmasýna baðlý.
Milyonlarca yoksul insan içinse durum tümüyle
farklý.
Ýklim deðiþikliði durdurulamazsa 46 ülkede, 2.7
milyar kiþi, silahlý çatýþmalar ve savaþlarla alt üst
olma riski yaþayacak! Bunun 46 ülkede 2.7 milyar
kiþinin tercihi olamayacaðý çok açýk. Bir baþka veri
ise küresel ýsýnmanýn Afrika kýtasýný bütünüyle çöle
dönüþtüreceðini kanýtlýyor. Asya'da ise 200 milyon
kiþi evsiz kalacak!
Felaket durdurulamazsa deniz seviyesi 6 metre
yükselecek. Birçok ülke yeryüzünden silinecek, 200
milyon insan iklim mültecisi olacak!
Ýnsanlarýn evsiz kalmayý, ekolojik dengenin darmadaðýn hale gelmesini, çölleþmeyi tercih etmeyecekleri, mülteciliði ve evsiz kalmayý istemedikleri de
çok açýk.
Küresel ýsýnma, gýdaya ve temiz su kaynaklarýna
ulaþamayan 4 milyar insaný açlýða ve salgýn hastalýklara maruz býrakacak. Kapitalizmin bir ürünü olan
gýda krizini derinleþtirecek. Canlý türlerinin yüzde
50’sinin yok olmasýna neden olacak.
Ve bunlarýn hepsi, insanlara raðmen, kapitalist sermaye birikiminin iþleyiþ mantýðýndan kaynaklanýyor,
kaynaklanacak.
Ýklim deðiþiminin nedeninin, insanlar olduðunu
iddia etmek, sistemi aklýyor. Isýnmaktan vaz
geçmeyen patronlarýn ise görünmez olmasýna neden
oluyor. 2005 yýlýnda New Orleans’ta yaþanan Katrina
kasýrgasý orta þiddetli bir kasýrga olmasýna raðmen 2
bin kiþinin ölümüne neden oldu. Ölen insanlara
kasýrganýn sorumluluðunu yüklememek gerekiyor.
Kapitalist mantýk ölüme neden oldu, þehri kasýrgadan koruyacak betlerin bakýmýný özelleþtirildiði,
insanlarý tahliye edecek otobüs þirketleri özel sermayeye ait olduðu için.
Bu iklim deðiþimine karþý, bugün, hemen þimdi bir
þey yapýlamayacaðý, kapitalist sistem yýkýlmadan da
atýlabilecek adýmlar olmadýðý anlamýna gelmiyor.
Ama hedefi þimdiden net bir biçimde belirlemeliyiz.
Çözümün, fedakarlýkta olduðunu iddia edenler,
milyonlarca yoksulun zaten feda edeceði pek bir
þeyin kalmadýðýný görmezden geliyor. Dünyada 2
milyarý aþkýn insan elektrik ve temiz sudan
mahrumken, Türkiye’de 14 milyon insan açlýk
sýnýrýnda yaþarken, bireysel fedakarlýklardan söz
etmek, yüksek ve orta sýnýflara seslenmek anlamýna
geliyor.
Seslenmemiz gerek gerçek güçler ise hükümetler.
Hükümetler, toplam gelirlerinin her yýl sadece
yüzde biriyle küresel iklim deðiþikliði önleyebilirler!
Ama bunu yapmayacaklar. “Küresel mali krizi”
atlatmak için þirketlere trilyonlarca dolarý aktarmalarýnýn nedeni neyse, iklim deðiþimini durdurmak
için geerkli olan yatýrým mantýðýnda deðiþime gitme
adýmýný atamayacak olmalarýnýn nedeni o: Þirketlerin
sözcüsü olmalarý.
Þirketlere ve sözcülerine karþý, artýk tüm insanlýðýn
ve tüm gezegenin sözcülüðünü iþçi sýnýfý yapmak
zorunda. Ýklim deðiþimini durdurmanýn baþka bir
yolu yok!

Þenol Karakaþ

Sosyalizm bir ütopya deðildir
 Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm,

Friedrich Engels,
104 sayfa,
Sol Yayýnlarý
Günümüzde çoðu sosyalist kendi
fikirlerini ütopya kavramýyla açýklýyor. "Bizim ütopyamýz" kelimeleriyle
baþlayarak kapitalizmi eleþtiriyor.
Marks'ýn yoldaþý Engels'e göreyse
kendi sosyalizm anlayýþlarýnýn
ütopyayla yakýndan uzaktan bir ilgisi
yoktu. Engels, ütopyacý sosyalizm
anlayýþlarýyla marksizmin karþýlaþtýrmasýný Anti-Dühring adlý kitapta yer
alan üç bölümde yaptý. Bu bölümler
yazar tarafýndan yeniden düzenlenerek Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel
Sosyalizm baþlýðýyla ayrýca bir
kitapçýk olarak yayýnlandý.
Ütopya, tasarlanmýþ olan ideal
toplum ve devlet biçimi anlamýna
gelir. Köken olarak Yunanca
"yok/olmayan" anlamýndaki ou,
"mükemmel olan" anlamýndaki eu ve
"yer/toprak/ülke" anlamýndaki
topos sözcüklerinden türemiþtir.
Thomas More'un 1516'da yazdýðý
Ütopya adlý kitap ile bu kavram
yaygýnlaþtý ve günümüzdeki popüler
kullanýmýna ulaþtý. 18. Yüzyýla
gelindiðindeyse Saint-Simon, Fourier
ve Robert Owen gibi düþünürlerin
yazdýðý ütopyalar sosyalist edebiyatýn bir parçasý olarak kabul ediliyordu.
1848 yýlýnda Marks ve Engels
tarafýndan kaleme alýnan Komünist
Manifesto'nun Sosyalist ve Komünist
Edebiyat baþlýklý 3. bölümünde
ütopik sosyalizm anlayýþlarý da
eleþtirilmiþti.
Manifesto, ütopik sosyalist fikirlerin
henüz kapityalist toplumda sýnýfsal
karþýtlýk belirginleþmediði, iþçi
sýnýfýnýn henüz geliþmediði bir dönemin ürünleri olarak görür. Dönemin
ütopik sosyalistleri bu yüzden kendilerini hem iþçi sýnýfýnýn hem de

Thomas More’un Ütopya Adasý
toplumun üzerinde ayrý bir yere koydular. Ütopyalarý, emekçi sýnýflarýn
uðradýðý adaletsizliði, insan doðasýna
aykýrý olan sosyal yapýya ve özellikle
kadýnlarýn ezilmiþliðine dönük
eleþtirilerle doludur. Ancak
Manifesto'ya göre ütopyacý fikirlerin
geliþimi tarihsel geliþimle ters orantýlýdýr. Marks ve Engels iþçi sýnýfý
devrimci eylemine dayanmayan
ütopyacý fikirleri, taþýdýklarý eleþtiri
ve özgürlük çýðlýðý ne olursa olsun
yanlýþ buluyordu. Bu yüzden kendi
dönemlerindeki ütopyacý firkileri
kýyasýya eleþtirdiler. Engels, Ütopik
Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm’de
bu eleþtiriyi kapsamlý bir hale getirdi.
Engels'e göre ütopik sosyalizm,
sýnýflý topluma dair derin bir eleþtiri
taþýsa da sosyal temellere dayanmaz.
Örneðin ünlü ütopyacý Robet Owen
bir fabrikatördü. Eþitsizliðe ve
adaletsizliðe karþýydý. Owen'a göre
toplumsal zenginliðe el koyan varlýklý sýnýflarýn bireyleri yaptýklarý
hatanýn farkýna varmalarý, daha adil

bir gelir daðýlýmýna dayanan ideal bir
toplumsal yapýyý kurmalýydýlar.
Owen, toplumsal deðiþimin öznesi
varlýklý sýnýflarýn, okumuþ, aydýnlanmýþ bireylerinde görür.
Ütopyacý fikirlerin neredeyse tümü
aslýnda böyledir. Ancak bu devrimci
bir deðiþim yaratmaz. Yeni bir
toplumun kuruluþu, kapitalist
toplumda ezilen ve sömürülen yýðýnlarýn kendi eyleminden geçer. Bu
eylemi yapanlar dünyayý
deðiþtirirken kendilerini de
deðiþtirirler.
Engels'e göre kurulacak yeni
toplumun yapýsý ancak o toplumu
kuran deðiþmiþ ve özgürleþmiþ
emekçi sýnýflar tarafýndan belirlenebilir. Bunu küçümseyen ya da
üstünden atlayan her fikir, akýllý bir
insanýn tasarýmý olarak iþçi sýnýfýna
ve zilenlere dýþarýdan dayatýlýr ki
Marks iþçi sýnýfýnýn önce kurtacýlardan kurtulmasý gerektiðini söyleyerek bu dayatmaya karþý net bir
tutum almýþtý.
Engels'in kitapçýðýnda idealist
felsefe ile materyalizmi, Ýngiliz ve
Fransýz ütopyacýlarýnýn toplumsal ve
iktisadi eleþtirileriyle marksizmi
karþýlaþtýrýyor. Farklý sosyalizmlerin
ortaya çýkýþlarý kapitalist toplumun
iktisadi iliþkileri arasýndaki baðý
kurarak açýklýyor.
100 sayfalýk Ütopik Sosyalizm ve
Bilimsel Sosyalizm, hem kolay
okunur ve anlaþýlýr hem de okuru bir
çok bilgi ve tartýþmayla tanýþtýracak
derinlikte bir çalýþma. "Bizim ütopyamýz" diye konuþmalarýna baþlayan
ve sosyalizmi bugün de bir ütopya
olarak gösterenlerin marksizmle
yakýndan uzaktan bir alakalarýnýn
olmadýðýný Engels yýllar önce göstermiþ.
Volkan Akyýldýrým

SÝNEMA - DVD

Neden Savaþýyoruz?
Amerika’da yaþayan 7 yaþýnda bir
çocuða “Neden savaþýyoruz?” diye
sorulduðunda ne cevap alýnýr?
Ýnternet üzerinden ücretsiz
izlenebilen 2005 yapýmý belgesel
film “Neden Savaþýyoruz?” bu
sorunun cevabýný mümkün olan
pek çok açýdan ele alarak ABD’nin
Irak’ta ne iþi olduðunu anlamaya
çalýþýyor.
Ýsmini 2. Dünya Savaþý sýrasýnda
ordunun askerlere göstermek üzere
hazýrlattýðý propoganda filmlerinden alan belgesel meselenin
kökünü 50’li yýllar Amerika’sýndan
alýyor. Amerika zaten savaþý
bitirmek üzere olan Japonya’ya bir
güç gösterisi olarak iki atom bombasý atar ve hepimizin bildiði soðuk
savaþ dönemi nükleer yarýþý baþlar.
Yarýþýn baþlamasýnýn faturasý
ülkelerin savunma harcamalarýnýn
üçe katlanmasý olarak karþýmýza
çýkar. Eski general Eisenhower
50’lerde henüz baþkanken yaptýðý

bir açýklamada “benim kadar askerlikten anlamayan ve bu koltukta
oturan birinin tanrý yardýmcýsý
olsun” der. Pentagon’la kongre
arasýndaki askeri harcamalar bütçesi tartýþmasý iyice kýzýþmýþ ve
Eisenhower bu durumun artýk silah
endüstrisinin bir sonucu olduðunu
açýklama ihtiyacý duymuþtur.
2000’li yýllara gelindiðinde ise
üçgen deðiþmemiþ Pentagon, silah
endüstrisi ve kongre kusursuzca
birlikte iþlemeye baþlamýþtý.
ABD’nin savunma bütçesi Nato
üyesi 18 ülkenin, Çin’in ve
Rusya’nýn toplam bütçesinden daha
büyüktü. Sektörde çalýþan 500 bin
iþçi vardý. Silah þirketleri de öteki
sektörlerden farksýz bir biçimde
rekabete dayalý serbest piyasa
kurallarýyla kârlarýný artýrma
peþindeydi.
Hikayenin kilit noktasý 11 Eylül
saldýrýsý oldu. ABD özellikle Irak’ta
bulunan kitle imha silahlarýný sebep

göstererek savaþa baþladý. Film tüm
bu süreci bize sýralarken kiþisel bir
hikayenin de peþine düþüyor.
Oðlunu yýkýlan ikiz kulelerde
kaybeden polis emeklisi oðlunun
adýný yaþatmak hatýrasýný canlý kýlmak için bir yol arýyor. Irak’a atýlan
ilk bombalardan birinin üzerine
oðlunun adý yazýlarak gönderiliyor.
Kendisine de bombanýn bir
fotoðrafý ve yüzde yüz hedefe
ulaþtýðý verisini taþýyan bir mail
atýlýyor. Hikayenin can alýcý noktasý
bir kaç ay sonra Bush’un 11 Eylül
saldýrýsý ile Irak arasýnda kesin bir
iliþki bulunamadýðýný açýklamasýyla
oluyor. Hepimize bunca tanýdýk
gelen ayrýntýlar yan yana geldiðinde
Amerika neden savaþýyor sorusunun cevabýný anlamakta oldukça yol
katediyoruz. Peki þimdi yeni soru:
Türkiye neden Afganistan’a asker
göndersin?
Orhan Göztepe

sayý: 357 z sosyalist iþçi z

ATV/Sabah'a boykota devam:

Sendika hakký için direnen basýn
emekçileriyle dayanýþma büyüyor
Turkuvaz Medya'da "tarihi
grev" sürüyor. Ana akým
medyanýn görmezlikten gelmesine raðmen, basýn emekçilerinin
sendikalaþma mücadelesi ile
dayanýþma da büyüyor. 26 Mart
Perþembe günü saat:14.00'de
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi
(DSÝP) üyeleri ve Genel Baþkan
Doðan Tarkan grevcileri ziyaret
etti. DSÝP'in ziyaretinin ardýndan
akþam üstü de Sesonline.net
Yayýn Yönetmeni gazeteci-yazar
Yalçýn Ergündoðan grevcilere
dayanýþmalarýný iletmek üzere,
Ýstanbul, Balmumcu'da
ATV/Sabah önündeki "grev
gözcüleri"ni ziyaret etti.
DSÝP Genel baþkaný Doðan
Tarkan, "sendikalaþmanýn tüm
çalýþanlarýn hakký olduðunu,
ATV-Sabah grevcilerinin, sendika sokulmayan medya sektöründe tarihi bir mücadele
verdiklerini" söyledi.
Doðan Tarkan emekten yana
olan herkesi ATV-Sabah grevcileriyle dayanýþmaya, basýn
emekçisi gazetecileri "iþten atan"
yayýn kuruluþlarýný boykot etmeye çaðýrdý.
Grev ziyaretine DSÝP üyesi ve
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (Küresel BAK)
sözcülerinden Þenol Karakaþ,
Sosyalist Ýþçi gazetesi yazarý Roni

Margulies, DSÝP üyesi ve Küresel
Eylem Grubu sözcüsü Nuran
Yüce de katýldý. DSÝP üyeleri, 28
Mart Cumartesi akþamý saat:
19.00'da Taksim Tramvay
duraðýnda ATV-Sabah grevcileriyle buluþma ve 'sendikalý
olma hakkýna saygý için' her
hafta olduðu gibi Galatasaray
Meydaný'na dek yürüme çaðrýsý
yaptý.

ODTÜ’de baskýya karþý özgürlük günleri
SÝ Ankara - Son zamanlarda
ODTÜ'de ardý ardýnda yaþanan
güvenlik kameralarý, soruþturmalar, gözaltýlar, topluluk etkinliklerinin sansürlenmesi ve
etkinliðe jandarma gönderilmesi, jandarmanýn öðrencilere
saldýrmasý ve geçen hafta
yaþanan çatýþma sebebiyle
öðrenci topluluklarý birararaya
gelerek bir etkinlik planý hazýrladý.
30 Mart Pazartesi günü
Mimarlýk bölüm ve amfisine
takýlmaya çalýþýlan kameralarý
protesto etmek için mimarlýk
bölümünde buluþulacak.

Ardýndan 3 Nisan'da yurtlardaki denetim kurallarýna karþý
eylem gerçekleþtirilecek.
Sonraki hafta ise her topluluk
özgürlük günleri kapsamýnda
etkinlikler gerçekleþtirerek, talepleri dile getirecek. Ayrýca
etkinliklerin hiçbirisi için kültür
iþleri müdürlüðünden yani rektörlükten izin alýnmamasýna
karar verildi.
Özgürlük günleri sonunda ne
yapýlacaðý henüz netleþtirilmedi, fakat toplantýya katýlan
topluluklarýn büyük çoðunluðu
boykota gidilmesini talep etti.
Ozan Aðbaþ

YAÞAM SAVUNUSU
Doðanýn da, hayvanlarýn da ne haklarýný savunacak 'avukatlarý',
ne çýkarlarýný koruyacak 'sendikalarý', ne de 'oy haklarý' var.
Görev 'yaþam savunucularý'na düþüyor... Unutmayýn! Türcülük
de, týpký "ýrkçýlýk" ve "cinsiyet ayrýmcýlýðý" gibidir.

Gerçekte seçimler neyi
ortaya çýkardý?
Türkiye bir seçimi daha geride býraktý. Her
seçim sonrasý olduðu gibi 29 Mart 2009 Yerel
Seçimleri’nin üzerinde de çok konuþulacak. Ýlk
seçim sonuçlarýnýn alýnmasý ile birlikte ekraný
kaplayan ‘yorum fýrtýnasý’ dinmeksizin sürüyor.
Seçim sonuçlarýný verileri çarpýtmadan farklý
þekillerde okumak, yorumlamak elbette herkesin
hakký. Ama bazý çevrelerin her þeye, her veriye
gözlerini kapayarak eski ‘bildik’ tekrarlarý yapmasý ve AKP’nin “hezimete uðradýðý” gibi
sonuçlar üretmesi artýk hiç þaþýrtýcý gelmiyor. Ne
de olsa, toplumca bir Ergenekon Ýddianameleri
eðitim sürecinden geçtik sayýlýr.
***
Ýçtenlikten ve bilgiden uzak yorumlarýn, hangi

“Sendikasýzlaþtýrmaya
karþý baþkaldýrý”
Ayný gün akþam üstü de,
gazeteci-yazar Yalçýn
Ergündoðan grevcileri ziyaret
ederek dayanýþmalarýný bildirdi.
Ergündoðan ziyaretinde; "Bu
grev, kartelleþen medyada
sendikasýzlaþtýrma operasyonuna
karþý 29 yýl aradan sonra gelen

çok önemli ve tarihsel bir
baþkaldýrýdýr. Medyada iliþkilerin
demokratikleþmesi, medyanýn
demokratikleþmesini getirir.
Medyanýn demokratikleþmesinin
de, toplumun ve ülkenin
demokratikleþmesinde çok
önemli bir iþlevi vardýr. Bu açýdan bu grevin 'görmeyen
gözlere raðmen' çok özel tarihsel bir önemi vardýr" dedi.

- 4 Nisan’da Kadýköy’de
NATO’ya hayýr diyoruz.
- 4 Nisan’a kadar her gün
Yüksel caddesi’nde stand
açýp, bildiri daðýtýyoruz.
- 6 Nisan’da Yüksel
Caddesi’nde “Obama hoþ
gelmedin” partisi yapýyor,
oradan Sakarya Caddesi’ne
yürüyüp mumlarla barýþ
iþareti oluþturuyoruz.
Devrimci Sosyalist
Ýþçi Partisi
Ankara Ýl Örgütü
Bayýndýr 2 Sokak 30/9
Kýzýlay- Ankara
Ýletiþim: 0 538 849 84 80

saiklerle dile getirilmiþ olabileceði toplumca
düne göre artýk daha rahat anlaþýlabiliyor. Ne
kadar çarpýtýlýrsa çarpýtýlsýn, ortada görünen bir
þey var. Atlattýðý onca badirelere ve üstüne üstlük
tüm þiddetiyle gelen ‘kapitalizmin krizinin’
Türkiye’ye yansýmalarýna raðmen AKP’nin oylarý
düþmesine düþtü ama yine de yüzde 39 civarýnda. Yani, sözüm ona muhalefet partilerinin (AKP
ve CHP’nin) oylarýnýn toplamýndan fazla. Bu veriler ortada iken saðlýklý deðerlendirme yapmak
isteyenlerin ‘AKP hezimete uðradý’ gibi deðerlendirmelere fazla itibar etmemesi AKP’yi, seçim
sandýklarýnda alt etmenin olmazsa olmazýdýr diye
düþünüyorum.
Bir kere, televizyonlarýn bildik müdavim yorumcularýnýn hiç dile getirmedikleri bir husus var ki,
ben bunun AKP’nin oylarýndaki düþmelerde hatýrý
sayýlýr bir rolü olduðunu düþünüyorum.
Siyaset dýþý müdahalelerin (göreceli olarak)
daha az yaþandýðý bu seçimlerde, 2007 genel
seçimleri öncesi 'silahlý askeri bürokrasinin'
müdahalelerine tepki olarak AKP'ye yönelen
oylarýn kesilmesi de bu düþüþte etken.
“Ulusalcýlar” kýzdýracak ama gerçek bu! Yani
“iktidar” ve “konumlarýný” sürdürmek isteyen
siyaset dýþý güçler hep onlarý kandýrmýþ ve kullanmýþlar bu durumda. ‘Silahlý askeri bürokrasi’,

Haksýzlýklarý, mücadalenizi,
yorumlarýnýzý bize yazýn
DSÝP

sosyalistisci@gmail.com

ne kadar siyasete müdahil olduysa, (sözüm ona)
hedefe koyduðu her siyasi parti güç kazandý.
Türkiye tarihi de buna tanýk. (‘PKK ile mücadele’
adý altýnda, savaþýn sürmesinden siyasi ve
ekonomik kazanç/çýkar saðlayan mekanizmada
olduðu gibi...)
Evet, sonuçta AKP'nin oylarý 2004 ve 2007
seçimlerinde aldýðý oylarýn altýna düþtü. Üstüne
ekonomik kriz de eklenince, muhalefet hiç çaba
harcamaksýzýn oylarýnda -küçük de olsa- görece
artýþ saðladý. (CHP ve MHP’ye muhalefet derken
aslýnda, içim acýyor, çünkü; -istemeden- muhalefet sözcüðünün içini boþaltmýþ olmaktan endiþeleniyorum. Türkiye’de gerçekten muhalefet olabilmek için, en baþta demokrasiye tüm kurum ve
kurallarýyla baðlý olmak ve askeri vesayete,
silahlý askeri bürokrasinin siyaset dýþý müdahalelerine karþý çýkmak gerekiyor.)
Þöyle ya da böyle, ‘muhalefetin’, -bu arada ne
acýdýr ki- Kürt muhalefet hareketi dýþýnda, ‘solun’
belirgin hiç katkýsý olmaksýzýn AKP’nin oylarý
düþtü. Düþüþ eðrisi hareketliliðini bu yönde de
sürdürebilir.
Buradan bir baþka sonuç çýkarmak gerekiyor
aslýnda. Kendine ‘ulusalcý’ diyen, yer yer de kendini ‘solcu’ olarak tanýmlayan siyasi çevreler
þunu görmüþ olmalýlar:AKP sandýkta yenilebilir.
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Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Yeni
bir toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim
araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir þekilde deðiþtirilemez, düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý
tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm kurumlarý
iþçi sýnýfýna karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve
iþçi milislerinin üzerinde yükselen
tamamen farklý bir devlet ge-reklidir.
-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.

Seçimler yapýlabiliyor, iktidar partisi yenilebiliyor/yenilebilir. ‘Sivil darbe’, ‘laiklik elden gidiyor’
falan gibi topluma korku salmaya yönelik tertip
kokan tahliller de boþa çýkmadý mý? Bir diðer deyiþle uluslararasý sermayenin güdümündeki, küresel kapitalizmin Türkiye’deki temsilcisi ve pratik
uygulayýcýsý bir partiyi “AKP, islamcý bir partidir”,
‘devirmek için ‘her yol mubahtýr’ gibi çarpýk
tahlillerin de düzmece olduðu/asýlsýzlýðý kanýtlanmadý mý böylece?
Bu ‘kýlýf’ tahlillerle, ‘askeri darbelere’ kapý
aralayarak, ‘silahlý askeri bürokrasinin’ iþtahýný
kabartacak, ellerini ovuþturtacak manevralara
kapý aralanmasý ülkeye ve tüm yurttaþlara gerçek
bir muhalefet yaratmada ne kadar çok zaman
kaybettirdi.
Bu durum; hem ülkeye hem yurttaþlara çok
pahalýya da mal oldu. Ýþte tam da bu nedenledir
ki, halkýyla, toplumuyla barýþýk, demokrasiden
ödün vermeyen, haklara ve özgürlüklere saygýlý,
gerçek bir muhalefetin, yani sol deðerlere baðlý
yeni sol partinin sahneye çýkmasýnýn tam zamaný
deðil mi? Bence, bu seçimlerin bir baþka sonucu
da iþte budur...

Yalçýn Ergündoðan
yalcin.ergundogan@sesonline.net

sosyalist isci
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Küresel ýsýnmayý durdurmanýn yolu: Rüzgar

Fedakarlýk deðil mücadele

Güneþ de sýfýr karbonlu temiz
enerji kaynaðý ve þu andaki
enerji ihtiyacýnýn kat be kat
fazlasýný saðlayacak potansiyele
sahip. Yeni yapýlan tüm
binalarýn çatýlarýna güneþ panellerinin yerleþtirilmesinin yasal
zorunluluk haline getirilmesini
talep etmeliyiz.
Türkiye’de yaklaþýk 8.5 milyon
bina var ve neredeyse tamamýnda güneþ paneli yok diyebiliriz.
Bununla ne saðlayabiliriz?
Ortalama bir evin yýllýk sýcak su

- Yenilenebilir enerji
kaynaklarýna geçilsin,
- Tüm kamu kuruluþlarý,
okullar ve hastanelere
tasarruflu ampuller
takýlsýn,
- Tüm binalara ýsý
yalýtýmý,
- Toplu taþýmacýlýða
daha fazla yatýrým,
insani ve konforlu seyaseyahat,
- Bunlara kaynak nerenereden gelecek diyorsanýz,
dünya hükümetlerinin
þirketleri kurtarmak
için son 6 ayda 200 tritrilyon dolar harcadýðýný
hatýrlatýrýz!

Bir rüzgar enerjisi santrali

Küresel ýsýnmaya yol açan,
petrol, kömür ve doðal gaz
yakýtlarýn tüketilmesi ile açýða
çýkan sera gazlarýnýn oraný hýzla
artýyor. Atmosferdeki karbondioksit oraný milyonda 392
parçacýða ulaþtý. 1970'lerde, bilimciler küresel ýsýnma sorununu
dünyaya duyurduðunda bu oran
385 ppm'di. Bilimciler bu oranýn
milyonda 350 parçacýða
indirildiðinde 2 derecelik bir ýsý
artýþýnýn üzerine çýkýlmasýnýn
durdurulabileceðini söylüyor.
Ancak 2000'lerde daha artan sera
gazlarýnýn yol açtýðý ýsýnma 4
dereceyi aþabilir.
4 derecelik bir ýsý artýþý ile gezegen insan ve bir çok canlý türü
için yaþanmaz hale gelecektir.
Kutuplar eriyecek, deniz seviyesi
artacak, kýyýya kurulmuþ bir çok
yerleþim bölgesi sular altýnda
kalacaktýr. Bugün kuraklýk,
çölleþme, fýrtýnalar, seller ile kendini gösteren iklim felaketlerinin
düzeyi bilinmez bir seviyeye
ulaþacaktýr. Felaket hakkýnda
insanlýðý uyaran tüm bilimsel
raporlarýn gösterdiði gibi eðer
þimdi bir þeyler yapmazsak yarýn
çok geç olacak.
Hükümetlerin ürettiði çözüm
sorunu tek tek bireylerin sýrtýna
yýkmak. Daha su kullanýn, daha
az elektrik yakýn diyorlar.
Küresel ýsýnmaya karþý mücadele
eden bir çok kiþi de bu görüþü
paylaþýyor ve onlar da fedakarlýk
yapmamýzý istiyor.
Fedakarlýk yapmak istemiyoruz. Zaten yeterince fedakarlýk
yapýyoruz. Doðalgaz faturalarýmýz yüzlerce lira geldiðinde
kombileri doðal olarak kýsmak
zorunda kalýyoruz. Su ve elektrik

faturalarýný fedakarlýk yaparak
ödüyoruz.
Dünyada 2 milyarý aþkýn insan
elektirik ve temiz sudan
mahrumken, Türkiye'de 14 milyon insan açlýk sýnýrýnda yaþarken
bu insanlarýn daha fazla fedakarlýk bekleyemezsiniz. Ýklim
deðiþikliði de fedakarlýkla durdurulabilecek bir þey deðil.

Dünyadaki sera gazlarýnýn
yüzde 40’ý kömür , yüzde 40’ý
petrol ve yüzde 20’si ise doðal
gaz tüketiminden açýða çýkýyor.
En büyük sera gazý üreticileri
enerji santrallarý, fabrikalar, otomobiller.
Küresel ýsýnmanýn durdurulabilmesi için sera gazý salým oranlarýnda radikal kesintiler yapmak

5 milyon eve güneþ paneli
ihtiyacýnýn yüzde 60’dan
fazlasýný sýfýr karbon salarak
elde edebiliriz. Güneþ panelinin
bir bina için ortalama maliyeti
5000 lira. Çoðu insan bu parayý
ödeyemez. Bunu hükümetten
bir kamu yatýrýmý olarak talep
edebiliriz. 5 milyon eve 5 yýlda
güneþ panelleri yerleþtirilmesi
maliyeti yaklaþýk 12 milyar

dolar. 5 milyon evin çatýsýnýn
güneþ panelleri ile kaplanmasýnýn bu iþsizlik ortamýnda
yaratacaðý istihdam müthiþ
biþey olacaktýr. Küresel ýsýnmayý
durdururken yoksulluðu da yok
etmek mümkün olacaktýr.
Güneþten sadece su ýsýtmak
için deðil, elektrik elde etmek
için faydalanýlmamasý, yani

çiftlikleri
Türkiye’de 50 milyar KWh
ekonomik olarak kullanýlabilir rüzgar enerjisi potansiyeli bulunmakta. Bu 2007
yýlý toplam enerji üretiminin
yüzde 26’sýna eþit.
Stanford Üniversitesi’nin
yaptýðý bir araþtýrmaya göre
küresel düzeyde karalarda ve
kýyýlarda kurulacak rüzgar
çiftlikleri küresel elektrik
talebinin yedi katýný
karþýlayabilecek potansiyele
sahip olduðunu söylüyor.
Teknolojisi basit. Kurulumu
kýsa sürede yapýlabiliyor.
Korunmasý kolay, maliyetleri
nükleer santral yapýmýndan
çok düþük. Yakýta ihtiyacý
yok, kendi kendilerine çalýþýyor.
Rüzgar kimi gün eser kimi
gün esmez demeyin, bir
yerde esmiyorsa baþka yerde
esiyordur.

gerekiyor.
Hükümetlerse gezegenin, canlýlarýn, insanlarýn geleceðini
deðil, þirketlerin kârlarýný
düþünüyor.
Antikapitalistler, hem küresel
ýsýnmanýn durdurulmasýný hem
de yoksulluktan kurtulmayý
istiyor. Çözüm kitlesel
mücadelelerde.

Küresel ýsýnma
ve antikapitalist
politikalar

güneþ pilleri ya da yoðunlaþtýrýlmýþ güneþ enerjisi,
dünyanýn sýcak, sürekli güneþli
yerlerinde çok etkili olabilir.
Uluslararasý Enerji Ajansý’na
göre dünyanýn belli baþlý çöllerinin yüzde 50’si güneþ panelleri ile kaplansa þu anda tüm
dünyanýn kullandýðýndan 18
kere daha fazla enerji elde
edilebilir.Jeotermal, dalgalarýn
gel-gitleri sýrasýnda açýða çýkan
enerji kaynaklarý da temizdir,
kullanabiliriz.

Ýklim aktivisti ve devrimci
sosyalist yazar Jonathan
Neale’in ‘Küresel Isýnmayý
Durduralým, Dünyayý
Deðiþtirelim’ kitabý çýktý.
Sosyalist Ýþçi yazarý Doðan
Tarkan’ýn çevirdiði kitabý
gerek kitapçýlardan, gerekse
Sosyalist Ýþçi satýcýlarýndan
edinebilirsiniz. 336 sayfalýk
kitabýn fiyatý 16 lira.
Kitapta iklim deðiþikliði
sorununun bütün boyutlarýný
ve çözüm yollarýný bulabilirsiniz.

KEG - Küresel Eylem Grubu
www.kureseleylem.org iletisim@kureseleylem.org

Aktivist ol, dünyayý birlikte deðiþtirelim
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