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HÜKÜMETE
SESLENÝYORUZ!

1. Adil, eþitlikçi, yükümlülükleri
olan ve atmosferdeki karbondioksit
oranýný 350 ppm’e indirmeyi hede-
fleyen uluslararasý sözleþmenin
oluþturulmasýnda aktif rol alýn.

2. Enerji deðiþikliði, enerji ver-
imliliði ve enerji tasarrufu saðlayýcý
radikal bir program oluþturulmasý
için politik irade gösterin, gerekli
yasal ve idari düzenlemeleri yapýn,
tüm bunlarý piyasa koþullarý içinde
deðil, sosyal devletin yapmasý
gerekenler olarak, kamu yararý
gözeterek yapýn.

3. Derhal lisans almýþ olan veya
lisans bekleyen bütün (47) kömürlü
termik santrallerin yapýmýndan
vazgeçin.

4. Hala iþletilmekte olan kömürlü
termik santrallerini, çalýþanlarýna
yeni iþ  garantisi saðlayarak kap-
atýn.

5. Fosil yakýtlara dayalý  enerji
politikanýzý deðiþtirin. Rüzgar,
güneþ, dalga ve jeotermal enerji
kaynaklarýndan enerji elde edilmesi
için seferberlik ilan edin. Þirketlerin
kârlý yatýrýmlar yapmasýný bekleme-
den, kamu kaynaklarý ile
yenilenebilir enerjilere yatýrýmlar
yapýn.

6. Ulaþým politikalarýnda radikal
deðiþiklikler yapýn. Otomobillerin
kullanýmýna herkese eþit olarak
uygulanacak sýnýrlamalar getirin.
Herkesin daha fazla kullanabile-
ceði, yaygýn, ucuz, konforlu, dakik
raylý toplu taþýmacýlýðýný yaygýn-
laþtýrýn.

7. Yalýtýmý yapýlabilecek tüm

binalarda enerji tasarrufunu arttýra-
cak izolasyonlarýn yapýlmasý için
mali kaynak ayýrýn.

8. Sizlerin medeniyet, zenginlik
diye gördüðünüz ama her biri enerji
canavarý olan çok katlý  iþ merkez-
leri, büyük alýþveriþ merkezleri ve
konutlar yerine enerji tasarruflu,
iklim koþullarýna uygun az katlý
mimari özelliklere sahip binalar
inþa edin.

9. Ýstanbul Boðazý’na 3.köprü
yapma giriþiminden vazgeçin.

10. Þehirlerarasý  taþýmacýlýk ve
ulaþým için demiryolunu baþlýca
araç olarak belirleyin, gerekli
altyapýyý kurun.

11. Tüm bina, reklam panolarý
ýþýklandýrmalarýný yasaklayýn.
Bütün bina içi aydýnlatmalarýnýn
enerji tasarruflu ampullerle yapýla-
bilmesi için ücretsiz daðýtým yapýn,
herkesin kullanmasýný saðlayýn,
bunun için kaynak ayýrýn.

12.  Türkiye'nin, 2020’ye kadar
kiþi baþýna düþen emisyon seviyesi-
ni 6,5 tonda sabit tutma hedefini
gerçekleþtirmesini saðlayýn.

TTookkaatt’’ttaa  ööllddüürrüülleenn  aasskkeerrlleerriinn  aaiilleelleerrii  bbaarrýýþþ  iisstteeddii

‘Bu anlamsýz
savaþ bitmeli’

Beklenen oldu,
Anayasa
Mahkemesi
Raportörü DTP
hakkýnda kapatma
kararý yönünde
görüþ sundu. 

Daha önceki
kararlarýyla
demokrasiyi yok
eden 11 yargýç

þimdi daha fazla
kan akýp akmaya-
caðýna karar vere-
cek. DTP’yi kapat-
mak Kürtlere
siyaset hakký taný-
mamaktýr.

DTP’yi kapat-
mayýn, vekillere
dokunmayýn.

SSaayyffaa  22-1111

Barýþ  11  yargýcýn elinde

DTP’yi kapatmayýn
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Tokat'ýn Reþadiye ilçesinde
devriye görevi sýrasýnda gerçek-
leþen provokatif saldýrda
yaþamýný yitiren 7 askerin yakýn-
larý, 20 yýlý aþkýn bir süredir
devam eden çatýþmalarýn artýk
sona erdirilmesini istedi.

CCHHPP  vvee  MMHHPP’’yyee  pprrootteessttoo
CHP lideri Deniz Baykal ve

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye
seslenen þehit Cengiz Sarýbaþ'ýn
amcasý Salim Sarýbaþ barýþ çaðrýsý
yaptý: 

"Savaþý yapanlar da, ölenler de
kurþunu sýkanlar da bu ülkenin
çocuklarý. Mutlak suretiyle
Bahçeli ve Baykal'a çok görev
düþüyor. Tarih bunlarý yazacak
piþman olacaklar sonunda" dedi. 

Sarýbaþ, þöyle devam etti: "Bu
savaþ, çok anlamsýz bir savaþ.
Bunun mutlaka bitirilmesi lazým.
25 senedir bu savaþ nasýl bitmez?
Demek ki silahla halledilmiyor,
silahla bu iþ çözülmüyor." 

Terhisine 83 gün ölen  Er Yakup
Mutlu'nun babasý Kazým Mutlu,
baþka çocuklarýn ölmemesi için

demokratik açýlým sürecinin
baþarýya ulaþmasý gerektiðini
söyledi. Muþ'un Bulanýk ilçesine
baðlý Örenkent'te oturan baba
Mutlu, açýlýma karþý çýktýklarý
için Baykal ve Bahçeli'ye tepki
gösterdi. Mutlu, "Onlarýn tuzu
kuru. Nasýl olsa çocuklarý askere
gitmiyor. Bunun için açýlýma
destek vermiyorlar. Bugün bir
Yakup öldü, yarýn baþkasý
ölmesin" dedi. 

TTSSKK’’ddaann  bbiillggii  iissttiiyyoorruumm,,
ggeerrççeekktteenn  ooppeerraassyyoonn
oolldduu  mmuu??

Adana'nýn Yumurtalýk ilçesine
baðlý Sugözü köyünde oturan
Uzman Çavuþ Harun
Arslanbay'ýn (32) babasý Hamdi
Arslanbay, oðluyla hemen
hemen her gün görüþtüðünü
belirterek: "Operasyon var mýydý,
yok muydu? Bunu öðrenmek
istiyorum. Vatan sað olsun.
Evladým þehitlik mertebesine
ulaþmýþtýr. Olayýn siyasi yönüne
girmek istemiyorum. Devlet de

bizim düþündüðümüz gibi
düþünüyor. Kaný durdurmak için
iyilikle yaklaþýyor. Ama böyle
olmaz. Mersin'de 40-50 kiþi yaktý,
yýktý. Ver bunlarý polise jandar-
maya. Ancak bu þekilde
düzelebilir. Daðda teröristi
kovalamakla bu iþ bitmez. Bu acý
bitmez. Yapacak bir þey yok,
onlarý Allah'a havale ediyorum." 

Jandarma Er Fatih Yonca'nýn
Hatay'ýn Ýskenderun ilçesine
baðlý Bekbele beldesi Orhangazi
köyünde oturan acýlý annesi,
"Oðlum dünyada bir taneydi.
Yavrum benim ciðerimi yaktýn,
ablama ne söyleyeceðim. Yanmýþ
ciðerim. Ben oðlum 24 yýl
kucaðýmda yatýrdým. Tatile
gidiyorum dedi. Beni buradan
aþaðýya indirmedi. Annem sýkýl-
ma buradan seni kurtaracaðým
dedi. Annem seni buralarda
yaþatmam, dedi. Kuzum yaktýn
beni gittin" diyerek aðýtlar yaktý. 

Bu seslere kulak verin, barýþý
engellemeyenleri yenelim.

SSaayyffaa88

Yeni ve kitlesel sol bir parti
Kapitalizmin krizine, iklim deðiþikliðine, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe, cinsiyetçiliðe, homofobiye, 
türcülüðe, nükleer santrallara, tüm darbe ve darbe giriþimlerine karþý,  savaþa ve iþgale karþý
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DTP'yi kapatmayýn, 
vekillere dokunmayýn!
Barýþ sürecinde hükümetin

yeterli iradeyi göster-
mediði bu dönemde, Kürt

halkýnýn iradesi olan DTP
hakkýnda açýlan kapatýlma
davasýnýn 8 Aralýk'ta Anayasa
Mahkemesi'nde görüþülmeye
baþlanacaðý açýklandý. 2007
yýlýnýn Kasým ayýnda açýlan
davada DTP'nin "Bölücü faaliyet-
lerin odaðý" olduðu gerekçesiyle
kapatýlmasý istenmiþti. 

Kapatma davalarý aslýnda Kürt
siyasal hareketi için çok da alýþýl-
madýk bir durum deðil. Bugüne
kadar ne zaman Kürt hareketi
kendini ifade etmek için bir
mecra bulsa, resmi ideoloji bu
yolu týkamak için elinden gelen
her þeyi yaptý.

KKüürrttsseenn  ppaarrttiinn  kkaappaattýýllýýrr
1990 yýlýnda kurulan Halkýn

Emek Partisi (HEP), SHP lis-
telerinden girdiði 1991 seçim-
lerinde ilk kez mecliste temsil fýr-
satýný elde etti. Ancak HEP 1993
yýlýnda "devletin ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bütünlüðünün
bozulmasý amacýný taþýmak ve bu
yolda faaliyette bulunmak"
nedeni ile kapatýldý. 1991 yýlýnda
HEP hakkýnda kapatýlma
davasýnýn açýlmasýnýn ardýndan,
Leyla Zana, Mahmut Alýnak,
Hatip Dicle, Orhan Doðan,
Ahmet Türk, Sýrrý Sakýk, Selim
Sadak ve Sedat Yurttaþ gibi mil-
letvekillerinin katýlýmý ile kuru-
lan Demokrasi Partisi (DEP) de
toplumsal linç sonunda 1994
yýlýnda kapatýldý.

Demokratik Toplum Hareketi
sürecinde kurulan bir diðer parti
ise Halkýn Demokrasi Partisi
oldu. HADEP kýsaltmasý ile 1994
yýlýnda kurulan parti 1995 ve
1999 seçimlerinde yaklaþýk 1,5
milyon seçmenin oyunu aldý.
Ancak HADEP de  "Bölücü
faaliyetlerin odaðý" olduðu iddi-
asý ile kapatýldý.

Demokrasi ortamýnda sesini
duyurmasý her seferinde engel-
lenen Kürt halkýnýn bir sonraki
partisi Demokratik Halk Partisi
oldu. 2002 yýlýndaki seçimlerde
% 6.14 oy oraný ile 2 milyon oy
alan DEHAP'ýn sonu da diðer
partiler ile ayný oldu. Hakkýnda
kapatýlma davasý açýlan parti,
DTP'nin kurulma sürecinde ken-
disini fesh ederek DTP'ye katýldý.

DDTTPP’’yyee  aarrttaann  ddeesstteekk
2005 yýlýnda kurulan DTP de

2007 seçimlerine "Bin Umut
Adaylarý" adý altýnda girerek, yýl-
lar sonra mecliste temsil fýrsatýný
yakaladý. 21 milletvekili çýkaran
DTP hakkýnda kapatma davasý
ise 2007 yýlýnda açýldý.

Günümüze gelince dava süreci-
ni deðerlendiren DTP baþkaný
Ahmet Türk, "Arkadaþlarýmýz
yasaðýn olduðu bir parlamentoda
bulunmanýn bir anlamý

olmadýðýný düþünüyor" açýkla-
masýný yaparken sine-i millete
döneceklerini söyledi. DTP mil-
letvekili Emine Ayna ise "Þimdi
demokratik siyaset kanallarýný,
devlet, dokunulmazlýklarla ya da
parti kapatarak, demokratik
siyaset kanallarýný kapatýyorsa
biz neyde ýsrar edeceðiz" açýkla-
masýný yaptý.

MMuuhhaattttaapp  nnee  ddiiyyoorr??
Kapatma davasý hakkýnda

görüþlerini açýklayan Abdullah
Öcalan ise, "DTP'ye de kapatma
davasý açýldý. Sorun DTP'nin
kapatýlýp-kapatýlmamasý deðil.
Sorun Kürtlerin legal zeminde
siyaset yapabilmesi. Devlet eðer
Türkiye'de Kürtlerin siyaset yap-
masýnýn önünü kapatýrsa
siyasetin merkezi dað olur" açýk-
lamasýný yaptý.

Kürt halkýnýn partisinin, halk-
larýn kardeþliðinin en önemli
siyasal platformunun kaderi yine
11 Anayasa Mahkemesi üyesinin

dudaðýnýn ucunda. 
Biz sosyalistler DTP'nin kapatýl-

masýna karþý çýkmaya, Kürt soru-
nunda çözümsüzlüðü derin-
leþtirdiði, iþçi  sýnýfýnýn ve ezilen-
lerin tüm haklarýna saldýrdýðý her
alanda mücadele etmeyi
sürdüreceðiz. "DTP kapatýlamaz"
diye var gücümüzle baðýracaðýz.

Arkamýzý orduya yaslayarak,
Anayasa Mahkemesi'ne,
baþsavcýlara yaslayarak deðil,
sokakta, her politik sorun etrafýn-
da kitlesel kampanyalar yaparak,

emek ve özgürlük talebini yük-
sek sesle haykýrarak mücadele
edeceðiz.

Siyasal demokrasinin sýnýr-
larýnýn kýsýtlanmasý deðil
geniþlemesi için, adalet duygusu-
nun güçlenmesi ve yaygýnlaþ-
masý için, Kürt sorununda
demokratik barýþçýl çözüm umut-
larýnýn körelmemesi için
Demokratik Toplum Partisi kap-
atýlmamalýdýr.

ÝÝllkkeerr  KKaarraayyýýllaann

Önce Ýzmir’de DTP konvoyu
taþlandý.

Ardýndan Çanakkale’de bir
grup faþist “kýz meselesi”
bahanesiyle Kürtlere saldýrdý.

DTP’nin Küçükçekmece’deki
binasý silahlý faþistler tarafýndan
basýldý.

Ardýndan DTP’nin bir çok
binasý daha basýldý, aralarýnda
genel merkez de vardý.

Ýzmir’de birileri yine bayraklar
asarak provokasyona baþladý.

Diyarbakýr’da demokratik
hakkýný kullanarak yürüyüþ
yapan göstericilere polis
saldýrdý, 23 yaþýndaki üniversite
öðrencisi Aydýn Erdem öldü.

Ve en acýsý Tokat’ýn Reþadiye
ilçesinde kontrgerilanýn eylem
tarzý olan çapraz ateþle delik
deþilmiþ olan erzak taþýyan bir

araçta 7 asker yaþamýný yitrdi, 3
hayatta kalmaya çalýþýyor.

Ölen 7 askerden 2’si Muþ’lu
biri Antep’liydi. Aileleri her iki
dilde de barýþ çaðrýsý yaptý. 

DTP kapatma kararýný bütün
ilçelerde yaptýðý basýn açýkla-
malarýyla protesto etti.

DSÝP Ankara ve Ýstanbul’da
DTP merkezlerini ziyaret ederek
11 yargýca “DTP’yi kapatmayýn”
çaðrýsýný yineledi.

Þimdi sýra barýþ yanlýlarýnda.
Ýlk eylem 10 Aralýk Perþembe
sanatçýlar saat 17.00’de
Taksim’den Galatasaray’a
yürüyor.

13 Aralýk’ta ise Kadýköy’de
ýrkçýlara, faþistlere, Dersim
katliamýný övenlere karþý
Dersimlilerin çaðrýsýyla yürüye-
ceðiz.

13  Aralýk’ta  Kadýköy’de  ýrkçýlýða  karþý  yürüyoruz
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Ergenekon'un sivil kanadý
üyesi olan eski Ýstanbul
Üniversitesi öðretim üyesi
Ümit Sayýn, gizli tanýk
olduðunu açýkladý ve cunta
faaliyetlerini itiraf etti:

"Eruygur ve Hüseyin
Kývrýkoðlu askeriyedeki
yapýlanmanýn sivil baðlantýsýn-
dan söz ettiler. 2 ya da 3 komu-
tan sivil toplum örgütleriyle
baðlantýsýndan söz etti. Bu sivil
toplum örgütleri arasýnda Çað-
daþ Eðitim Vakfý, Atatürkçü
Düþünce Derneði, Çaðdaþ
Yaþamý Destekleme Derneði ile
TESAV var."

"Konuþtuðum komutanlar,
Türkiye'deki durumun iyiye
gitmediðini, bu örgütlenmenin
bu gidiþe bir "dur" diyeceðini
söylediler. Komutanlar muhtýra
verilmesini savunuyorlardý.

Tolon da dahil..."
Eruygur'un ADD'nin baþýna

geçmesi cunta planýnýn parçasý 
"Bana bu yapýlanmadan söz

etti. Sivil toplum örgütleriyle
baðlantýsý olduðunu söyledi.
'Görev alýr mýsýn?' dedi.
Katýlamayacaðýmý söyledim.
Emekli Orgeneral Hüseyin
Kývrýkoðlu ile de 2005 yýlýnda
Fenerbahçe Orduevi'nde
görüþtük. Bana en ayrýntýlýsýný
da Hüseyin Kývrýkoðlu anlattý.
Örgütlenmenin 'Encümen-i
Daniþ' olduðunu, toplandýk-
larýný söyledi. Encümen-i Daniþ
içerisinde büyükelçiler, komu-
tanlar ve devletin üst
kademesindeki insanlarýn
bulunduðunu, görevi sýrasýnda
da böyle toplantýlar yapýldýðýný
belirtti.'' 

2003-2004'te
ne olmuþtu?

SSAARRIIKKIIZZ:: Basýnýn ele geçirilme-
si, üniversite öðrencilerinin
sokaða dökülmesi, sendikalarla
birlikte hareket edilmesi gibi bir
dizi eylemi içeren 'Sarýkýz darbe
planý'nýn, Þener Eruygur, Aytaç
Yalman, Özden Örnek ve Ýbrahim
Fýrtýna tarafýndan hazýrlanmýþ
olabileceði tahmin ediliyor.

AAYYIIÞÞIIÐÐII:: Bu planýn ayýrt edici
özelliði, ordu içinde darbeye
sýcak bakmayan komutanlarý tas-
fiye etmek istemesi. Bunlarýn
baþýnda dönemin Genelkurmay
Baþkaný Hilmi Özkök geliyor.
Darbeye soðuk baktýðý iddia
edilen dönemin 1.Ordu Komutaný
Yaþar Büyükanýt ve 2. Ordu
Komutaný Fevzi Türker'in oldu-
bitti ile hareketsiz ve yetkisiz
býrakýlmasý da planlanmýþtý.

YYAAKKAAMMOOZZ:: Bu planda, cun-
tacýlar, Ayýþýðý planý gerçekleþtik-
ten sonra TSK'nýn sivil idare ve
dýþ dünyayla iliþkilerinin yeniden
düzenlenmesiyle ilgili hedeflerini
anlatýyorlardý. Buna göre, Yaþar
Büyükanýt ve Fevzi Türkeri'nin
etkisiz býrakýlmasý sonrasýnda
yerine geçecek korgeneralerin
de belirlendiði belirtiliyordu.

EELLDDÝÝVVEENN:: Dönemin Jandarma
Genel Komutaný Þener Eruygur
tarafýndan hazýrlandýðý iddia
edilen Eldiven planý genel
olarak, Ayýþýðý ve Yakamoz darbe
planlarýnýn baþarýlý bir þekilde
gerçekleþtirilmesinden sonra
yapýlmasý gerekenleri plan-
lamýþtý. Eldiven'e göre, dahili
mutabakatýn saðlanmasý,
Cumhurbaþkanlýðý mutabakatýnýn
saðlanmasý, yýpratma, hazýrlýk ve
geçiþ ile TSK Türk halký projesi
sýrayla devreye sokulacaktý.

AAyyttaaçç  YYaallmmaann:: "Söylenecekler
söylendi. Kendimi suçlu
hissediyorum (Genelkurmay
Baþkaný bu söz üzerine "neden
kendini yalnýz sorumlu hissediy-
orsun" diye sordu) Yalnýz
kendim deðil, siz de benim kadar
sorumlusunuz. Buradaki diðer
arkadaþlarýn sorumluluðu bizden
sonra gelir. Zamaný boþuna
geçirdik. Benim önerim hemen
ve gecikmesiz eylem planýna
baþlamak. Seçimden önce
muhtýra vermeliyiz." 3 Aralýk
2004, YAÞ hazýrlýk toplantýsýnda-
ki konuþmasý

ÝÝbbrraahhiimm  FFýýrrttýýnnaa:: "Eylem
planýnýn amacý anayasayý koru-
maktýr. Takdimde TSK'nýn eylem
planýný tek baþýna yapamaya-
caðýný belirtmek bir zafiyetir. Bu
cümleler kayýtlardan çýkarýl-
malýdýr. Cumhurbaþkaný ile
müþterek hareket þart.
Parlamento Cumhurbaþkaný
tarafýndan feshedilmelidir.
Yeniden anayasa yapýlmalý ve bu
anayasa kendini koruyacak her
türlü imkân konulmalýdýr. Bu
hükümetle olmaz. Hukuki þartlar
müsaittir. Gereken yapýlmalýdýr.
Cumhurbaþkaný'nýn yetkileri
vardýr." 3 Aralýk 2003,
Genelkurmay Baþkanlýðý
Karargahý'ndaki YAÞ (Yüksek
Askerî Þûra) Hazýrlýk
Toplantýsý'nda yaptýðý konuþma

YYaaþþaarr  BBüüyyüükkaannýýtt::  "Önümüzde
iki seçenek var. Ya bu iktidara
hiç sesimizi çýkarmayacaðýz. Ya
da sopa zoru ile istediðimizi yap-
týracaðýz. Vahim bir tablo.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
ABD'ye gittiðinde Fetullah Gülen
ile buluþtular. AK ismi bilinerek
ve kasýtlý olarak Bediüzzaman'ýn
yazýlarýndan alýnmýþtýr. Acaba
zaman mý geçti? Bence geçti.
Dead line seçimlerdir. Eylem
planýnda tedbirleri sýralamak
kolay ama uygulanabilir
olmalýdýrlar. Kamuoyu desteði
için en önemli kaldýraç basýn
yayýndýr. Bunu kullanmalýyýz." 3
Aralýk 2004 tarihli YAÞ toplantýsý
öncesi yapýlan zirveden

ÝÝllkkeerr  BBaaþþbbuuðð:: "Biz de bir grup
kurduk. Komutan sizinkileri
okudu. Grup bizim ve sizin öner-
ilerinizi birleþtirerek bir öneri
hazýrlayacak ve bunu sizlere
göndereceðiz. Sonra bu konuyu
Askeri Þura'ya getirerek tartýþýp
herkesin fikrini alacaðýz. Bilahare
de sonucu Cumhurbaþkaný'na
götüreceðiz, sonra da Baþbakan'ý
buraya davet ederek kendisi ile
bu konuyu görüþeceðiz. Bizim
planýmýz bu þekilde. Yani sonuç-
ta bir nevi 'muhtýra' olacak."
(alternatif darbe planý)

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
ilk kez, görev yaptýklarý
dönemde darbe planladýklarý
iddia edilen eski kuvvet komu-
tanlarý sivil savcýlara ifade verdi.
Eski Kara Kuvvetleri Komutaný
Aytaç Yalman, eski Hava
Kuvvetleri Komutaný Ýbrahim
Fýrtýna ve eski Deniz Kuvvetleri
Komutaný Özden Örnek, 'darbe
giriþimi þüphelisi' olarak 10 saat
boyunca Ergenekon savcýlarý
tarafýndan sorgulandýlar.

Adliyeye hiyerarþik sýraya göre
geldikleri gözlemlenen komutan-
lardan, 'Darbe Günlükleri'nin
sahibi Özden Örnek, Cumhuriyet
Savcýlarý Zekeriya Öz ve Fikret
Seçen tarafýndan; Aytaç Yalman,
Savcý Ercan Þafak tarafýndan;
Ýbrahim Fýrtýna ise Savcý Murat
Yönder tarafýndan sorgulandý.

Emekli kuvvet komutanlarýna,
"Ayýþýðý", "Sarýkýz", "Yakamoz"
ve "Eldiven" adlý darbe plan-
larýndan haberleri olup olmadýðý,
bu planlarýn içinde yer alýp
almadýklarý, "Cumhuriyetçi
Çalýþma Grubu" içerisinde çalýþýp
çalýþmadýklarý gibi sorular sorul-
du. Tüm emekli komutanlar,
iddianamelerde ve günlüklerde
geçen haklarýndaki tüm iddialarý
reddederlerken; Özden Örnek,
günlüklerin kendisine ait olduðu
yönündeki iddialarýn da gerçeði
yansýtmadýðýný savundu. 10 saat-
lik sorgulamanýn ardýndan, 3

eski kuvvet komutaný saat
21:00'de adliyeden ayrýldý. 

Adalet Bakanlýðý'nýn 2006 yýlýn-
da yayýmladýðý genelge uyarýnca,
sorgulara Ýstanbul Cumhuriyet
Baþsavcývekili Turan Çolakkadý
da katýldý. Baþsavcý vekili
Çolakkadý "Komutanlar darbe
günlükleri ve elde edilen bazý
delillerle ilgili sorgulandý.
Soruþturma sürüyor" dedi.

Cumhuriyet  tarihinde  bir  ilk

Generaller darbe giriþimlerinin
hesabýný veriyor

Özden Örnek'in darbe günlüklerinden:Ergenekon çözülüyor

SARIKIZ - AYIÞIÐI - YAKAMOZ - ELDÝVEN
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Ýklim mi, devrim mi?
Ýklim deðiþikliðine karþý uluslararasý düzeyde sis-

tematik ve tutarlý bir plan çerçevesinde etkili önlem-
ler alýnmasý mümkün mü? Kapitalizmin sýnýrlarý
içinde, bizzat sistemi yönetenler tarafýndan bu sorun
çözülebilir mi?

Hâlâ böyle bir sorun olup olmadýðý tartýþýlýyor.
Hâlâ büyük þirketlerin paralý adamý olan bilim
insanlarý meselenin abartýldýðýný, aslýnda ciddi bir
sorun olmadýðýný anlatýyor, yazýp çiziyor. Hâlâ bir
þey yapmamanýn, hükümetleri bir þey yapmamaya
ikna etmenin yollarýný arýyorlar.

Tam baþarýlý olamýyorlar. Tabandan gelen baský
nedeniyle, hükümetler önlem almak gerektiðine ikna
olmuþ gibi davranmak, önlem alýyormuþ gibi yap-
mak zorunda kalýyor en azýndan.

Ama aslýnda ayak sürüdükleri, alýnan önlemlerin
hem çok az, hem çok geç olduðu gün gibi aþikâr.

Niye böyle? Gezegeni ve üzerindeki tüm canlýlarý
tehlikeye atanlar kendileri de insan deðil mi? Bu
gezegende yaþamýyorlar mý? Kendilerini ve kendi
çocuklarýný da tehlikeye atmýyorlar mý?

Niye böyle davranýyorlar o zaman?
Böyle davranýyorlar çünkü kapitalizm baþka türlü

davranmalarýna izin vermiyor. Herhangi bir çoku-
luslu petrol, enerji veya otomotiv devinin baþýndaki
kiþi, þirketin kârýný düþürmek pahasýna baþka türlü
üretim yapmayý kabul etse, iþini kaybeder. Ýþini kay-
betmese, þirketin kârýnýn düþmesine yol açan
deðiþimler gerçekleþtirse, þirket zayýflar ve rakipler-
ine yem olur, üretim yine çevreyi hesaba katmayan
kârlý yöntemlere döner.

Kapitalist üretim birimlerinin tek mantýðý rekabet
edebilmek ve bunun için daha çok kâr etmektir. Tek
tek kapitalistlerin bu mantýðý deðiþtirme yeteneði
benden fazla deðildir. Yani yoktur.

Bu durumda tek çare tüm kapitalistlerin ulus-
lararasý ölçekte birlikte ayný önlemleri almasý olabilir
ancak. Ama bu da mümkün deðildir. Kapitalist üre-
tim, plansýz, programsýz, anarþik bir üretimdir, mily-
onlarca birimin birbiriyle rekabet halinde yaptýðý bir
üretimdir. Hepsinin bir araya gelip ortak kararlar
vermesi rekabetin ve bizzat kapitalizmin mantýðýna
aykýrýdýr.

Kýsacasý, kapitalizmin sýnýrlarý içinde iklim deðiþik-
liðinin çözümü yoktur.

Peki, ne yapacaðýz o zaman?
Bu soru, sadece iklim deðiþikliðiyle ilgili deðil.

Hemen hemen her konuda sosyalistlerin karþýsýna
çýkan soru.

Kadýnlarýn kurtuluþu kapitalist düzende mümkün
deðil. Ne yapacaðýz?

Irkçýlýðýn ortadan kalkmasý kapitalizm yaþadýkça
mümkün deðil. Ne yapacaðýz?

Kapitalizm var oldukça savaþlar da olacak. Bugün
ne yapacaðýz o zaman?

Sosyalizm propagandasý yapacaðýz. Güzel. Ama
milyonlarca insan, bazen az bazen çok sayýda insan,
bugün bir þeyler yapmak istiyor. Sosyalizme filan
inanmýyor, ama bugün iklim deðiþikliði hakkýnda
veya ýrkçýlýk hakkýnda veya savaþa karþý bir þey yap-
mak istiyor.

Devrimciliði habire sosyalizmin muhteþemliðini
anlatýp iþçi sýnýfýndan söz etmekten ibaret zanneden-
lerin iþi kolay.

Önemli olan, geniþ kitleleri bugün ilgilendiren
sorunlar etrafýnda mücadele ederken, o mücadeleler-
le sosyalizm arasýndaki iliþkiyi kurmak, kapitalizmin
sýnýrlarý içinde kazanýlacak küçük zaferlerle kapital-
izmin kendisini ortadan kaldýrma arasýndaki baðlan-
týyý ortaya koymak. Yani hem reform hem devrim
için mücadele etmek ve birinden öbürüne giden
yolu mücadele içinde açmaya çalýþmak.

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

GÖRÜÞ

4Aralýk günü Türkiye Eczacýlar
Birliði ve Eczacý odalarýnýn
çaðrýsýyla tüm yurtta eczaneler

bir günlüðüne kepenk indirdiler.
Eczacýlarý eyleme götüren sebep, ayný
gün Ýlaç Fiyat Kararnamesi'nin
yürürlülüðe girmesiyle birlikte yak-
laþýk 7000 ilacýn fiyatýnýn düþmesi ve
stoklanan ilaçlardan dolayý ecza-
cýlarýn zarar etme endiþesiydi.

Eczacýlar kârlýlýk oranlarýnýn talep-
leri doðrultusunda artýrýlmasýný
isteyerek eylem yaptýlar fakat, Çalýþ-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer
Dinçer'in 4 Aralýk günü öncesi yap-
týðý açýklama eczacýlarýn gerekçesini
geçersiz kýlýyordu. Dinçer açýkla-
masýnda ilaç firmalarýndan alýnan
yazýlý taahhütle eczacýlarýn stok
zararlarýnýn karþýlanacaðýný belirt-
miþti.

Ýlaç fiyatlarýnýn düþürülmesi için
geçtiðimiz yýllarda bir dizi çalýþma
yapýldý ve 2007'den itibaren referans
ülke fiyat uygulamasýna geçildi.
Buna göre, Türkiye'de satýlan bir ilaç
baþka ülkelerde de satýlýyorsa ilacýn
TL olarak karþýlýðý, en ucuza satýlan
ülkedeki fiyatý baz alýnarak hesa-
planýyor. Sonuç olarak halkýn daha
ucuz fiyata ilaç temin etmesinin önü
açýlmýþ oluyor. Bu sayede ilaç fiyat-
larýnda çok büyük düþüþler saðlandý.

Sosyal Güvenlik Kurumu 4 Aralýk

günü saat 10.30'da 5402, 12.30'da
6218, 14.30'da 7133, 16.30'da 7529 ve
18.30 itibariyle ise 7857 eczanenin
eczane provizyon sistemi üzerinden
reçete giriþi yaptýðýný duyurdu. Bu
istatistiklere baktýðýmýzda eczacýlarýn
önemli bir bölümünün eyleme itibar
etmediklerini görebiliriz. 4 Aralýk

eylemi ile Eczacý odalarý ve Türkiye
Eczacýlar Birliði'nin koparttýðý yay-
gara iþçi ve emekçilerin yararýna
deðil, kendi çýkar ve kârlarý için yap-
týklarý bir eylem olmuþtur. 25
Kasým'daki KESK eylemi ile yan
yana koyduðumuzda bunu görebili-
riz.

Eczacýlar isyan etti, fakat...

SSoossyyaalliissttlleerr  mmüüllkk  ssaahhiipplleerriinniinn  vvee  iillaaçç  þþiirrkkeettlleerriinniinn  ççýýkkaarrýýllaarrýýnnýý  ssaavvuunnmmaazz..  AAnnccaakk  
bbiirr  kkýýssýýmm  ““ssooll  ““  ssaavvuunnuuyyoorr..  AAKKPP  kkaarrþþýýttllýýððýý  aaddýýnnaa  kkaarr  hhýýrrssýý  vvee  aaççggöözzllüüllüüððüü  iilleerriicciilliikk
oollaarraakk  ggöösstteerriirrkkeenn  ttoopplluummuunn  ççýýkkaarrllaarrýýnnýý  hhüüçç  ddüüþþüünnmmüüyyoorr..

Ereðli'de  tersane
iþçilerine  
jandarma  barikatý

Zonguldak`ýn Ereðli ilçesinde
Ereðli Gemi Tersanesi`nde çalýþan
yaklaþýk 400 iþçi birkaç aydýr
ücretlerini alamadýklarý için
eylemlerine devam ediyor.
Geçtiðimiz günlerde iþten atýldýk-
larýný öðrenen iþçiler yolu trafiðe
kapatarak ilçe merkezine yürüdü.
Ofis binasýnýn olduðu bölgeye
girmek isteyen iþçilere Jandarma
müdahale etti. Ýþçiler eylemlerine
tersane çevresinde devam
ederken Jandarma iþçileri
tersaneye sokmuyor.

Nakliyat-ÝÝþ’e
polis  baskýný

Geçtiðimiz günlerde
DÝSK’e baðlý Nakliyat-Ýþ
Sendikasý yöneticileri ve
bazý direniþçi iþçiler, evleri

sabaha karþý basýlarak
gözaltýna alýndýlar. Polis
ayný saatlerde Ýstanbul,
Kocaeli ve Konya’daki
sendika þubelerini de
aradý. Sendika avukat-
larýnýn tüm giriþimlerine
raðmen operasyonun
sebebi hakkýnda bir bilgi

alýnamadý. Gözaltýlarýn
iþverenin baþvurusu üzer-
ine yapýldýðý belirtiliyor.

Bu geliþme üzerine 8
Aralýk günü yüzlerce iþçi
Topkapý-Ambarlar’da
toplanarak bir basýn açýk-
lamasý yaptý ve operasy-

onu protesto etti. DÝSK
Genel Baþkaný Süleyman
Çelebi’nin okuduðu basýn
aÇýklamasýnda gözAltý ve
aramalarýn hukuksuz
olduðu vurgulandý.
Nakliyat-Ýþ üyeleri iþ
býrakma eylemi yapacak.

Tekel özelleþtiriliyor. Hükümet,
ülke genelindeki TEKEL Yaprak
Tütün Ýþleme Müdürlüklerini kap-
atarak, buralarda çalýþan iþçileri 4/C
statüsüne geçirme kararý aldý. Ülke
genelinde 48 dolayýndaki müdürlük-
te 11 bin 400 iþçi çalýþýyor. 

Ýþçilere, 31 Ocak 2010 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere iþ akit-
lerinin askýya alýnacaðý duyuruldu. 

2010'da iþlerini kaybedeceklerini
öðrenen Tekel iþçileri, Haliç'te bir ter-
sane açýlýþýnda konuþan baþbakana
seslendi. "Tekel sizden müjde bekliy-
or" sloganlarý üzerine Erdoðan, "Ben
ayaküstü müjdelere pek alýþýk lider-
lerden deðilim" diyerek iþçileri tersle-
di. Baþbakan yýllardýr Tekel'de
çalýþan iþçilerin iþlerine devam ede-
meyeceðini söyledi: "Kusura bak-
mayýn. Biz sizleri þu andaki

iþlerinizde istihdam edemeyiz. Bu
konuda da gerekli çalýþma zaten
yapýlýyor. Gerekli olanlarý sendika
temsilcilerine sorarsanýz, onlar size
gereðini anlatýr. Lütfen burayý da
provoke etmeyin" Bu sözler Tekel
iþçilerinin yoðun protestosunu neden
olurken, polis iþini kaybetmek iste-
meyenleri alandan uzaklaþtýrdý.

Ýþten çýkarýlan iþçilere tazminat-
larýnýn verileceði ve 4/c uygulamasý
dahilinde þimdikinden düþük ücretli
baþka iþyerlerine daðýtýlacaklarý
söyleniyor. Baþbakan "biz bu konu-
larda sendikayla uzlaþtýk" derken
sendika merkezinden bunu yalan-
layan bir açýklama geldi.
Özelleþtirme gerçekleþirse bu Tek
Gýda-Ýþ Sendikasý'nýn üyelerinin
önemli kýsmýný yitirmesine neden
olacak.

‘Kusura bakmayýn sizi
istihdam edemeyiz’
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Afganistan Obama'nýn Vietnam'ý olacak

Savaþa ve iþgale
ortak olmayýn!

Dünyadaki huzursuzluðun,
adaletsizliðin, þiddetin nedeni
Filistin halký, Irak halký
olmadýðý gibi, Afgan halký da
deðil elbette. Dünyadaki
huzursuzluðun nedeni, petrol
gibi küresel sistemin can
damarý olan kaynaklarý, enerji
yollarýný denetlemek için
Irak'ta, Afganistan'da ve
Filistin'de milyonlarca insaný
öldüren savaþlarý ve iþgali
sürdüren ABD ve onunla iþbir-
liði yapanlardýr.

Dünyanýn da Afganistan ve
Irak'ýn da, Filistin'in de daha
güvenlikli hale gelmesinin tek
yolu iþgalcilerin derhal ve
koþulsuz bir þekilde tüm bu
ülkelerden geri çekilmesidir.
Dünyada barýþ için öncelikle
suç örgütü NATO daðýtýl-
malýdýr.

Savaþ karþýtlarý olarak, bu

koalisyona Türkiye'nin de adýný
yazdýranlarý protesto ediyor ve
tarihsel sorumluluklarýný
Baþbakan'a ve Hükümet'e bir
kez daha hatýrlatýyoruz.
Türkiye ABD'nin de
NATO'nun da talebini derhal
reddetmelidir.

Üstelik bunu tüm dünyanýn
ve dolayýsýyla Afganistan'da
NATO iþgaline direnenlerin de
duyabileceði kadar yüksek bir
sesle yapmalýdýr.

Türkiye Hükümeti,
Afganistan'a önceki yýllarda
gönderdiði ve þu birkaç gün
içinde "gözle kaþ arasýnda"
sayýsýný bir misli artýrdýðý
askerlerini derhal geri çekme-
lidir.

ABD ve NATO'nun,
Afganistan'ý iþgal politikalarýy-
la daha fazla iþbirliði yapýlma-
malýdýr.

ABD, NATO þemsiyesinde
sürdürdüðü Afganistan
iþgalini daha þid-

detlendirmeye karar verdi. Seçim
kampanyasý boyunca "Deðiþim
ve Barýþ" konuþmalarý yapan,
Guantanamo'yu kapatacaðýný,
Irak'tan ABD askerlerinin çekile-
ceðini söyleyen Barack Obama,
Afganistan'la ilgili yeni stratejisi-
ni geçtiðimiz hafta açýkladý. Bu
stratejide yeni hiçbir þey yok!
Özetle, savaþa ve iþgale devam,
daha fazla asker ve silah, daha
fazla ölüm ve yýkým. 

Afganistan'a 30 bin ek asker
yollayacaðýný açýklayan
Obama'nýn Türkiye dahil, NATO
üyesi ülkelerden talebi ise
Afganistan'da savaþacak daha
fazla asker oldu.

Obama ile görüþmek üzere
ABD'ye giderken dün
havaalanýnda açýklama yapan
Baþbakan Tayyip Erdoðan ise
"700 civarýnda olan asker sayýsýný
1750'ye çýkararak üzerimize
düþeni yaptýk" dedi. Çünkü
ABD'deki temaslarda ABD'nin
Ýran ve Irak politikalarýna destek
yanýnda görüþülecek en önemli
pazarlýk bu.

Biz savaþ karþýtlarý olarak,
savaþýn ve iþgalin, insan hay-
atýnýn asla pazarlýk konusu
yapýlamayacaðýný bir kez daha
vurgulamak istiyoruz. 

BBaaþþbbaakkaann''aa  vvee  hhüükküümmeettee
Dünyanýn en zengin

ülkelerinin, dünyanýn en fakir
ülkelerinden birinde sürdürdüðü
bu adaletsiz savaþýn ve iþgalin
pazarlýðý yapýlýr mý? Afganistan 9
yýldýr bombalanýyor, yakýlýp
yýkýlýyor. Yoksul Afgan halkýnýn
ve bu ülkenin yoksul gençlerinin
hayatlarý üzerinden bir pazarlýk
kabul edilebilir mi? Siz emperyal
güdülerle baþlatýlan ve
sürdürülen bu haksýz savaþýn ve
iþgalin bir parçasý olmayý kabul
ettikten sonra, oraya yolladýðýnýz
askerlerin görev mahalli sizi suç
ortaklýðýndan kurtaracak mý

sanýyorsunuz?
2001 yýlýndan beri ABD ve

NATO Afganistan'da binlerce
yoksul Afgan'ý öldürdü. Ne için?
Her geçen yýl sivil ölümleri arttý.
Ortalama ömür düþtü, yerleþim
yerlerinde tüm altyapý tahrip
oldu. Zaten yoksul olan ülkede
milyonlar þu anda açlýkla yüz
yüze. Býrakýn elektriði, temiz
suya ulaþabilenler þanslý sayýlýy-
or. Bu yýkýmýn sorumlusu kim-
ler?

Önceki ABD Baþkaný Bush'un
tezlerini hatýrlayýn. Usame Bin
Ladin'i yakalamak bahanesiyle
Afganistan iþgal edilmiþti. Bugün
Bin Ladin'i hatýrlayan var mý? Bu
yalanlara bakarsanýz, Afganistan,
Afgan halkýný özgürleþtirmek
için iþgal edilmiþti. Þimdi bütün
ülke bir hapishane ve mezarlýk...

Asker göndererek ortaðý
olduðunuz ve açýklanan "yeni
strateji" uyarýnca asli unsurlarýn-
dan biri olmaya çaðrýldýðýnýz
iþgal kesinlikle meþru deðil.
Afganistan'daki iþgalinin tek bir
nedeni var. 21. yüzyýlýn da
ABD'nin hegemonyasýný
sürdürmeye devam ettiði bir
dönem olmasýný garanti altýna
almak!

DDüünn  VViieettnnaamm  bbuuggüünn
AAffggaanniissttaann

Obama'nýn açýkladýðý
Afganistan stratejisinde yeni olan
tek vurgu, iþgal güçlerinin 2011
yýlýnýn Temmuz ayýnda geri çek-
ileceðini söylemesidir.

Yýllardýr süren iþgal bir buçuk
yýlda nasýl bitirilecek acaba?
Afganistan'da taþ üstünde taþ,
baþ üstünde baþ býrakýlmayana
kadar mý? Yok böyle deðilse,
neden binlerce asker daha yol-
layýp binlerce Afganý daha
katletmeden defolup gitmiyor-
lar?

Obama'nýn sözü, Irak'ýn kuyruk
acýsýný bastýrmaya çalýþan ABD
ve savaþ örgütü NATO'nun
Afganistan'da büyük bir katliama

hazýrlandýðýný düþündürüyor
bize.

Bu nedenle, savaþ karþýtlarý
olarak, Baþbakan Erdoðan'a ve
AKP Hükümeti'ne bir kez daha
seslenmek istiyoruz: Afgan
halkýnýn yanýndaymýþ gibi
görünmek, acýlarýný paylaþýyor-
muþ gibi açýklamalar yapmak
ama ayný zamanda iþgalci ABD
ile her düzeyde iþbirliði yapmak
inandýrýcý deðil. NATO'cularla,
Obama ile görüþmelerden vakit
kalýrsa çýkýn sokaða da halkýmýza
bir sorun bakalým sizi samimi
bulan, dediklerinize inanan var
mý?

ÝÝþþggaallee  kkaarrþþýý  mmüüccaaddeellee
Bir yandan uluslararasý adalet-

ten, barýþtan söz edip bir yandan
Afganistan'da asker bulundur-
mak, iþgalcilerden talimat gelince
daha fazlasýný yollamak, hiç de
Türkiye'nin yüzünü ak eden bir
durum deðil. Bu halkýn tercih-
lerini de yansýtmýyor. Bu halk
Irak iþgali öncesi, onun da bir
parçasý olmaya kalkýþtýðýnýzda
tepkisini gösterdi. 1 Mart'2003'te
savaþa ve iþgale hayýr diyenler
bugün de ayný fikirdeler.

Biz, Türkiyeli savaþ karþýtlarý
olarak dünyanýn diðer
ülkelerindeki savaþ karþýtlarý ile
birlikte Afganistan'daki iþgale
karþý büyük bir kampanya
sürdüreceðiz. Oraya yolladýðýnýz
askerleri geri getirene kadar
yakanýzý býrakmayacaðýz.
Afganistan gerçeklerini, iþgalci-
lerin orada iþledikleri suçlarý
anlatýp savaþa ve iþgale karþý
sokaklara çýkacaðýz. Bu ülkede
hiç kimse ABD'nin savaþýna ve
iþgaline asker olmak istemez.
Tarihimizde kara bir leke olan
Kore Savaþý'nýn yarasý hâlâ
kanýyor.

ABD'nin kan dökücülüðünü
artýracaðýný açýkladýðý
Afganistan'daki askerleri derhal
geri çekin. 

ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

CCiinnaayyeett  öörrggüüttüü
NNAATTOO  ddaaððýýttýýllmmaallýý

AAffggaanniissttaann’’aa  aasskkeerr  ggöönnddeerr-
iillmmeessiinn,,  oorraaddaakkii  aasskkeerrlleerr  ggeerrii
ççeekkiillssiinn

ÝÝnncciirrlliikk  ÜÜssssüü  kkaappaattýýllssýýnn

SSaavvuunnmmaa  KKaallkkaannýý  ssaavvaaþþ
kkaallkkaannýýddýýrr,,  ppaarrççaassýý  oollmmaa

BBaarrýýþþ  iissttiiyyoorrssaann  kkaappiittaalliizzmmee
kkaarrþþýý  mmüüccaaddeellee  eett
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Küresel ýsýnmayý durdur 
dünyayý deðiþtir!
18. Yüzyýlýn ortalarýndan

itibaren, özellikle Sanayi
Devrimi'nden sonra kapital-

izm sadece emeði sömürmekle
kalmayýp ayný zamanda yarattýðý
tahribatla insan emeðinin, insan
hayatýnýn haricinde kalan diðer
tüm canlý yaþamýný ve çevreyi de
tehdit etmeye devam etmektedir.
Bu tahribatlardan en büyüðü ise
her geçen gün etkisini daha fazla
hissettiðimiz iklim deðiþikliðidir.

Gezegenimiz oluþtuðu zaman-
dan itibaren birçok kere doðal
iklim olaylarýyla karþýlaþmýþ ve
son durumunu almýþtýr. Doðal
olarak gerçekleþen soðumalar,
ýsýnmalara, seller bugünkü
dünyamýzýn oluþmasýnda etkili
olmuþtur. Ancak yaþanýlabilir
dünyamýzý, cebini doldurmak
için daha fazla para isteyen
sömürgeci devletler ve
hükümetlerle birlikte kapital-
izmin her bir kolu, gezegenin ve
canlý yaþamýnýn yok olmasý için
her gün daha fazla çaba sarf
ediyor.

GGeerrii  ddöönnüülleemmeezz  nnookkttaa
IMF, Dünya Bankasý ve büyük

kuruluþlarýn destekleriyle küre-
sel ýsýnma ve iklim deðiþikliði
konusunda her gün daha fazla
geri dönülemez bir noktaya
giriyoruz. 2010 Dünya
Geliþmiþlik Raporu'nu Ýklim
Deðiþikliði ve Kalkýnma
konusunda hazýrlayan Dünya
Bankasý bir yandan "Ýklim bu hýz
ve büyüklükte deðiþirse mevcut
türlerin yarýdan fazlasý yok ola-
bilir. Deniz seviyeleri bu yüzyýl
içinde bir metre yükselerek 60
milyon insaný tehdit altýnda

býrakabilir. Tarýmsal üretim tüm
dünyada azalabilir, bu da her 3
milyon insanýn daha yetersiz
beslenmeden ölmesi anlamýna
gelir" þeklinde önemli verileri
bildirirken diðer yandan da
kömür santrallerine çok büyük
bütçeler ayýrýyor. 

Sera gazlarý ve karbondioksit
salýmýný yapanlar büyük
bankalar ve büyük þirketler, sera
gazlarýndan ve karbondioksit
salýmýndan etkilenense dünyanýn
dört bir yanýnda yaþayan yoksul
insanlar. Örnek olarak bu salým-
larýn %75'ini dünya nüfusunun
%20'sinden daha az olan kapital-
istler meydana getirirken etkile-
nenler ise yoksulluk çeken ve
zaten her koþulda kapitalizmin
sömürdüðü insanlar oluyor.

HHüükküümmeett  tteerrmmiikk  ssaannttrraall
ppeeþþiinnddee

Dünya'da bunlar olurken yeni-
liberal politikalarýn uygulayýcýsý
hükümet ise boþ durmuyor.
AKP, hala daha fazla kömürlü
termik santral kurmak için
uðraþýyor, fosil yakýt kullanýmý
her geçen gün artýyor. Bunlarýn
haricinde çok büyük tehlikeler

barýndýran nükleer santral kur-
mak için kararlý olduklarýný
söylüyorlar. Ayrýca bugüne
kadar uygulanan; demiryolu
ulaþýmýný neredeyse öldüren,
bireysel araç kullanýmýna insan-
larý daha fazla teþvik eden
ulaþým politikalarý da küresel
ýsýnmanýn ve iklim deðiþikliðinin
tetikleyicisi olmuþ durumda. 

Kopenhag'da hükümet yetk-
ililerinin katýlacaðý iklim zirvesi
7 Aralýk'ta baþlamýþ bulunuyor.
Bu konuda, uzmanlar sonucunda
gerçekten etkili kararlarýn alýna-
mayacaðý görüþünü bildirse de
bizim için sevindirici olan yaný
gerek Kopenhag'da gerekse 350
ppm eyleminde olduðu gibi
dünyanýn her yerinde milyonlar-
ca insanýn sokaklara çýkacaðý,
Kopenhag'da eðer gezegen
lehine kararlar alýnmazsa toplan-
týlarýn blokaj edileceði, parla-
mentolarýn iþgal edileceði bir çok
gösteri yapýlacak olmasý.

Bizde 2005 yýlýndan itibaren
iklim deðiþikliðine, küresel ýsýn-
maya, militarizme ve nükleer
santrallere karþý mücadele
yürüten Küresel Eylem Grubu
olarak sokaklarda olacaðýz. 12
Aralýk'ta Kopenhag'a giden

hükümet temsilcilerinden talep-
lerimizi haykýracaðýmýz kitlesel
eylemler yapacaðýz.

FFeellaakkeett  öönnlleenneebbiilliirr
Hükümetten iklim deðiþikliðine

karþý gezegen ve tüm canlý
yaþamý için öncelikle, 24 Ekim'de
de dünyanýn binlerce noktasýnda
eylemlerini yaparak tüm
hükümetlere seslendiðimiz,
atmosferdeki karbondioksit mik-
tarýný 350 ppm'e indirilmesini
hedefleyen uluslararasý bir
sözleþmede aktif rol almasýný
isteyeceðiz. Ayrýca 2020 yýlýna
kadar kiþi baþý emisyon seviyesi-
ni en fazla 6,5 tonda tutmasý
konusunda hedef belirlemesi
gerektiðini bildireceðiz.

Bununla birlikte þu anda aktif
olan kömürlü termik santralleri-
ni, çalýþanlarýna iþ güvencesi
saðlayarak, kapatýlmasý, lisans
alan ve lisans bekleyen bütün
kömürlü termik santrallerinin
yapýmýndan vazgeçilmesi, bara-
jlarýn ve büyük tehlikeler
barýndýran nükleer santrallerin
kurulmasý konusunun bir daha
açýlmamak üzere kapatýlmasý,
bunun yerine fosil yakýtlara deðil

temiz ve yenilenebilir olan
güneþ, rüzgâr ve jeotermal ener-
jiye yönelik çalýþmalarýn yapýl-
masý konusunda uyarýlar gön-
dereceðiz.

Ulaþým politikalarýnda köklü
deðiþiklikler yapýlarak, otomobil-
lerin kullanýmýný eþit olarak
sýnýrlayýp, hýzlý, güvenilir ve
rahat demir yolu ulaþýmýna
önem vermelerini ve Ýstanbul
için hiçbir çözüm getirmeyecek
3. köprünün yapýmýndan
vazgeçmelerini isteyeceðiz.
Ayrýca tüm binalarda ýsý yalýtýmý
yapýlmasý için mali kaynaklarýn
ayrýlmasýný, tüm bina ve reklam
panolarý ýþýklandýrmalarýnýn
yasaklanmasýný, çok katlý iþ
merkezleri ve büyük alýþveriþ
merkezlerinin yapýmýnýn sýnýr-
landýrýlýp, enerji tasarruflu, az
katlý binalarýn teþvik edilmesini
talep edeceðiz.

Televizyonlarda, gazetelerde ve
internet sayfalarýnda her gün bir-
birinden farklý iklim deðiþik-
liðinin sonuçlarýnýn olduðu
felaket haberleriyle karþýlaþýy-
oruz. Ýnsanlarýn bir bölümü hâlâ
bu konuda sessiz kalýrken,
gidiþattan korkan ve bir þeyler
yapmak lazým diyen insanlar da
var. Çok geç kalmýþ sayýlmayýz,
hala gezegenimizi ve canlý
yaþamýný kurtarabiliriz. Bunun
için ise aktif bir mücadele þart.
Ýklim deðiþikliðin ve küresel ýsýn-
mayý durdurmak için, kapital-
izme karþý mücadele etmek için,
mümkün olan baþka bir dünyayý
kendi ellerimizle oluþturabilmek
için 12 Aralýk Cumartesi Saat
17.00'de Tünel'de buluþuyoruz.

HHüüsseeyyiinn  AAllýýþþkkaann

Kopenhag’da  iklim  zirvesi  toplanýrken  devletler  þirket  çýkarlarýný  savunuyor



sayý: 383 sosyalist iþçi 7

Savaþ karþýtý  kampanyalarýmýz yoðun bir biçimde sür-
erken, iklim deðiþimine karþý mücadele de sosyal hareket-
lerin gündemine girmeye baþlamýþtý. 2005 yýlýnýn Eylül
ayýnda, Ýngiltere'den Jonathan Neale'ýn katýlýmýyla
Karakedi'de bir toplantý düzenledik. Zaten ayný tarihlerde
Ýstanbul'da düzenlenen sosyal forum toplantýsýna aktivist
olarak katýlan Neale'ýn konuþmasýna yaklaþýk 100 kiþi
katýldý

Toplantýda, çok sayýda kurumdan temsilciler de vardý. 3
Aralýk'ta küresel ýsýnmaya karþý küresel eylem günü ilan
edilmiþti ve biz de o toplantýda bu eylemi ve iklim
deðiþimine karþý kampanyayý örgütleme konusunda adým
attýk. Platformumuzun adý, "3 Aralýk Küresel Isýnmaya
Karþý Çalýþma Grubu" oldu.

Ýlk kez 3 Aralýk "Küresel ýsýnmaya karþý" mücadele
gününde eylem yapmak için baþlayan kampanya ayný anda
Ýzmir, Ankara, Eskiþehir ve Bordum gibi bir dizi þehirde de
baþladý. 3 Aralýk mitingine 3 bin kiþi katýldý. Küresel Eylem
Grubu (KEG) bu mitingin baþarýsý üzerine kuruldu. 

KEG 26 Nisan 2006'da  Ýstanbul'da "Sinop Çernobil
olmayacak!" insan zinciri gerçekleþtirdi. Ýnsan zincirine
yaklaþýk 1000 kiþi katýldý.

4 Kasým 2006'da Ýstanbul'da  Küresel ýsýnmaya karþý
yürüyüþ gerçekleþti. Küresel eylem gününde mitinge yak-
laþýk 750 kiþi katýldý. 

28 Nisan 2007'de Ýstanbul'da " Küresel ýsýnmayý durdu-
run!", " Türkiye Kyoto'yu imzala!" mitingi düzenlendi.
Mitinge yaklaþýk 10 bin kiþi katýldý. Miting öncesi çok sayý-
da toplantý yapýldý, liselerde, okullarda yapýlan toplantýlara
yaklaþýk 750 kiþi katýldý.

2007 yýlýnýn Mayýs ayýnda KEG Ankara'da "Medikomu ver-
miyorum"  yürüyüþü yaptý. 

2007 yýlýnýn Haziran ayýnda G8 protestosu için eylem,
basýn açýklamasý ve forum örgütledi.

1 Aralýk 2007'de küresel eylem gününün, küresel ýsýn-
maya karþý eylem haftasýnýn parçasý  olarak Ankara'da
düzenlenen yürüyüþ düzenlendi. 

2 Aralýk'ta Ýzmir'de gerçekleþen mitinge 1000 kiþi katýldý.
8 Aralýk "Ýklim deðiþimini durdurun/Türkiye Kyoto'yu

imzala! Mitingine ise en az 5 bin kiþi katýldý.
8 Aralýk mitinginden sonra KEG yeni kampanyasýný ilan

etti. "Baþka bir enerji mümkün/gezegeni kurtar" kampa-
nyasýnda çok sayýda toplantý örgütlendi.

6 Nisan'da SSGSS yasasýna karþý emek örgütlerinin
düzenlediði mitinge KEG "AKP-DTP kapatýlmasýn/SSGSS
yasasý geri çekilsin" pankartýyla katýldý. 

26 Nisan mitingi ise 2 bin kiþiyle tamamlandý.
KEG 26 Nisan'ýn ardýndan 6 Aralýk'ta küresel eylem

gününe, "Ýklimi kurtar, dünyayý  deðiþtir" sloganýyla hazýr-
landý.

25 Nisan 2009'da gerçekleþen "Küresel ýsýnmayý dur-
dur/Dünyayý deðiþtir" mitinginde yüzelrec insan yürüdü.

24 Ekim 2009'da KEG'in "350! Hemen þimdi!"
yürüyüþünde de yüzlerce aktivist bir araya geldi.

KEG'in kampanya toplantýlarýna 6250 aktivist katýldý. 
KEG, kampanyalarýnýn mitinglerinde toplam 26.250 kiþi

yer aldý. Bu kitlenin 14.100 kiþisi, KEG korteji altýnda
yürüdü, iklim deðiþimine karþý mücadeleyle, anti kapitalist
mücadeleyi birbirine baðlayan sloganlar atarak yürüyen
aktivistler  iklim deðiþimine karþý tepkinin sokakta
örgütlenmesi için çok önemli bir görev üstlenmiþ oldular.

Gezegenimiz ve tüm canlý
yaþam büyük bir krizle karþý
karþýya. 200 yýldýr fosil yakýtlar-
dan (petrol, kömür ve doðalgaz)
enerji saðlayan kapitalist sistem
hepimizin geleceðini tehdit
ediyor. Petrol, kömür, doðalgaz,
otomotiv, silah þirketleri ve
onlarýn sözcülüðünü yapan
hükümetler, liderler tüm
uyarýlarý duymazdan geliyorlar.
Bilim insanlarý uyarýyor, geze-
genimiz alarm veriyor; tayfun-
lar, seller, orman yangýnlarý
artýyor, buzullar hýzla eriyor,
kuraklýk, salgýn hastalýklar
yaygýnlaþýyor. Bunlarýn hiçbiri
doðal deðil.

ÝÝþþ,,  iikklliimm,,  aaddaalleett!!
Bu felaketleri durdurmak için

hâlâ vaktimiz var. Ama
zamanýmýz gittikçe azalýyor.
Hýzla gezegenimizin sýcaklýðýný
arttýran, iklim deðiþikliðine
neden olan gazlarýn salým
düzeylerinin düþürülmesi
gerekiyor. Binlerce bilim insaný
atmosferdeki karbondioksit
oranýnýn 350 ppm'e indirilmesi
gerektiðini söylüyor.

Atmosferdeki karbondioksitin
insanlýðýn ve milyonlarca yýldýr
var olan birçok canlý türünün
hayatta kalmasýný saðlayacak
güvenli seviyesi budur.

Aralýk ayýnda Kopenhag'da
hükümet yetkililerinin katýlacaðý
iklim zirvesi yapýlacak. Yani
tüm canlý yaþamýn ve gezegeni-
mizin geleceði konuþulacak,
sonuçta da yeni bir iklim
sözleþmesi belirlenecek. Bu
sözleþmenin þirketlerin çýkar-
larýný deðil, insanlýðýn ve geze-
genin çýkarlarýný savunmasý
gerektiðini söylüyoruz ve
Kopenhag'a katýlacak tüm lider-
lere sesleniyoruz, iklim deðiþik-
liðini durdurmak için
Kopenhag'da, atmosferdeki kar-
bondioksit oranýný 350 ppm'e
indirmeyi hedefleyen (kabul
eden) uluslararasý bir
sözleþmeyi imzalayýn. 

Karbon ticaretine izin ver-
meyin. Küresel ýsýnmanýn dur-
durulmasý için teknolojiyi, mali
kaynaklarý ve temiz enerji kay-
naklarýný pazarlýk konusu yap-
madan ülkelerarasý kullanýma
açýn.

Savaþlara,  militarizme  ve  çok  uluslu  þirketlere  karþý  Küresel  Eylem  Grubu  

BÝZ ANTÝKAPÝTALÝSTÝZ

FFoottooððrraaffllaarr::  ÞÞeennggüüll  ÇÇiiffccii
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ssoossyyaalliisstt  iissccii  
Kürt halkýnýn yanýnda olmak

Açýlým süreci bu satýrlar yazýlýrken en önemli
günlerinden geçiyor. DTP'yi kapatma davasý
görüþülüyor. Çeþitli yerlerde DTP binalarýna
yönelik ýrkçý linç giriþimleri ve saldýrýlar yapýlýy-
or. Tayip Erdoðan Obama'yla görüþüyor. Bu
arada Tokat'ta yedi asker öldürülüyor,
Diyarbakýr'da göstericilerin üzerine ateþ açýlýp bir
genç katlediliyor.

Bu gerginliðin içinde þovenizm ve sosyal þov-
enizm yeniden hortlatýlýyor. 

Kürtler yeniden bir bela olarak anýlmaya ve
tüm sorunlarýn kaynaðý olarak gösterilmeye
çalýþýlýyor. 

Son geliþmelerde en çarpýcý yan, "sokaklarýn
hareketlenmesi olmasaydý açýlým ne kadar
güzelmiþ" fikrinin çok yaygýn bir hale gelmiþ
olmasý. Herkes yirmi gün öncenin özlemini çek-
meye baþladý. Tartýþma, diyalog ve fikirlerin açýk
açýk söylendiði, Kürt sorunun nasýl çözülebile-
ceðinin tartýþýldýðý günlerin özlemle anýlmasý,
demek ki sürecin ABD oyunu olmaktan bambaþ-
ka bir boyutu olduðuna toplumun geniþ kesim-
lerini ikna etmiþ.

Tokat'ta öldürülen askerlerden birisinin babasý,
"Bitsin bu anlamsýz savaþ" diye haykýrýyordu.
Yakýn bir akrabasý ise, "Þehitler ölmez gibi laflar
bir süre sonra unutuluyor" diyerek savaþýn saç-
malýðýna vurgu yapýyordu.

Ýnsanlarýn en acýlý anlarýnda bile savaþýn bitmesi
gerektiðini söyleyecek kadar Kürt sorununda
çözüm için hazýr hale geldiðini görmek
mümkün.

Bu yüzden, þiddetin dozajýnýn arttýðý bugün-
lerde, sosyalistler ayný anda birkaç adýmý birden
atmak zorunda. Birincisi, Kürt sorununda çözüm
için baþlayan sürecin bittiðini düþünmemek
gerekiyor. Açýlým süreci bazen geri bazen ileri
adýmlar atarak ilerleyecek. On yýllara dayalý bir
sorun, "haydi açýlýyoruz" denildiði için bir günde
bitemez. 

Bu köþede 17 Temmuz'da þunlar yazýlmýþtý:
"Barýþ sürecinin önündeki engeller, batýda
emekçilerin hareketinin önündeki engellerle bir
ve ayný: Milliyetçiler, solda milliyetçiler,
Ergenekoncular, darbeciler, savaþtan medet
umanlar, statükoyu savunanlar, darbe çaðrýsý
yapanlar, askeri vesayeti destekleyenler, faþistler,
tüm özgürlüklere düþman olanlar, cumhuriyet
deðerleri adý altýnda Kemalizmi savunanlar.
Kuþkusuz listenin en baþýnda kirli savaþtan
beslenenler geliyor."

Özellikle 19 Ekim'de Habur'dan giren geril-
lalarýn yüz binlerce insan tarafýndan karþýlan-
masýndan sonra, Kürt sorununda çözüme karþý
olanlar harekete geçti. Bugün yaþadýklarýmýz bu
hareketlenmenin bir sonucu. Hem merkez
medyanýn hem de çözüme karþý olanlarýn her
zaman olduðu gibi yakaladýðý en zayýf halka,
"Kürtler eylem yapmasa bir sorun çýkmayacaktý"
tezi oluyor. 

Kürtler sevinmesin, Kürtler haklarýný aramasýn,
Kürtler siyasi temsilcileri için mücadele etmesin,
Kürtler sadece köy isimlerinin deðiþtirilmesiyle
yetinsin, ama çözüm sürecinden en büyük
kazanýmla çýkmak için uðraþmasýnlar.

DTP konvoy oluþturmasýn, milletvekilleri
konuþmasýn, partileri kapatýlýrken seslerini
çýkartmasýn, konvoylarýna linççi kafatasçýlar
saldýrýnca hemen geri çekilsinler!

Aman açýlým zarar görmesin!
Gerilimin nedeni Kürt hareketi deðildir.
Gerilimin nedeni çözüm deðil savaþ isteyen

CHP ve MHP'dir!
Gerilimin nedeni açýlýmý Kürt halkýnýn özgürlük

taleplerini karþýlamak için deðil, Türk egemen
sýnýfýnýn çýkarlarýný korumak için yavaþlatan,
sýnýrlandýran AKP'dir.

Son günlerde yaþanan gürültünün içinde DTP
milletvekillerinin, sürekli olarak DTP'nin muhat-
ap alýnmasý ve barýþ yönündeki çaðrýlarý görmez-
den geliniyor.

Kürt hareketiyle ýrkçýlar ve faþistleri ayný kefeye
koyan, Türkiye'nin bölünmesi paranoyasýndan
baþka hiçbir ihtimale þans tanýmayan soldan ve
saðdan sesler, Kürtlerin barýþýn sesini yükseltmek
istediklerini görmeyi engelleyen koronun yanýn-
da yer alýyor.

Bugün yapýlmasý gereken ise bir kez daha ve
yüksek sesle, "Muhatapsýz çözüm olamayacaðýný"
haykýrmak, DTP'nin kapatýlmasýna karþý çýkmak
ve koþulsuz bir biçimde Kürt hareketinin barýþ
talebinin yanýnda olmaktýr.

Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,

Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,

Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan

Küresel krize karþý
mücadele etmek isti-
yorsan

Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan w

w
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DTP’ye  
alternatif
olmaya  
çalýþmayan  
bir  parti

Barýþ süreci, "batý"dan
bir destek bulamadýðý
için tökezliyor.
AKP’nin solunda Kürt
açýlýmýnýn geniþletilme-
si için mücadele eden
gerçek bir muhalefetin
yoksunluðu çocuklarýn
ve gençlerin hâlâ ölme-
sine neden oluyor.

Türklerin çoðunluðu
da Kürtler gibi artýk bu
sorun çözülsün, savaþ
ve þiddet bitsin istiyor.
Barýþ sürecini
destekleyen, barýþý
dinamitlemek isteyen
CHP-MHP-TSK bloðu-
na karþý mücadele
eden, Kürtlerin dostu
olan yeni ve kitlesel sol
parti bu topraklarda
yaþayanlarýn hayatýný
deðiþtirebilir.

Yeni sol parti adýna
konuþan Ufuk Uras ve
Ali Balkýz, Kürt soru-
nunun barýþçýl
çözümünde net olan
isimler. Ancak Kürt
sorunu konusunda yeni
partiye önerdikleri hat
yanlýþ.

Milliyet’e konuþan
Alevi Bektaþi
Federasyonu Baþkaný
Ali Balkýz’a göre yeni
parti  DTP’nin alternati-
fi olmalý: “Ne AKP'ye,
ne CHP'ye, ne MHP'ye,
ne de DTP'ye; hepsine.
Çünkü biz düzene
alternatif olacaðýz.”

Ufuk Uras, Taraf’a
verdiði röportajda yeni
partinin 81 ilde
örgütlendiðini bir
baþarý olarak sundu.

Fýrat’ýn batýsý ile
doðusunun iki ayrý yer
olduðunu, Kürtlerin
sadece Türkiye sýnýrlarý
içerisinde deðil 3
komþu ülkede yaþadýk-
larýný, dünyanýn büyük
devletsiz ulusu olduk-
larýný görmeyen bir sol
siyaset barýþ sürecini
kararlýlýkla savunamaz.

Yeni sol parti DTP’nin
ve Kürt özgürlük
hareketinin alternatifi
olmaya çalýþmamalýdýr.
Bölgede bir tabela par-
tisi olmaktan öteye
gidemez, Batý’da ise
Kürtlerin kendi öz
örgütlerine karþý kurul-
muþ bir alternatif
Kürtlerden asla sempati
toplamaz.

Bizler yeni partinin
Kürt bölgesinde
örgütlenmesine
karþýyýz. Buna gerek
yoktur, orada DTP
vardýr. Türkler Kürtler
adýna karar vermeme-
lidir. Kürt hareketine
koþulsuz destek ver-
mek sosyalistlerin tarih-
sel görevidir.

Aktivistlerin partisi

Kapitalizmin krizine, iklim deðiþikliðine, ýrkçýlýða, milliyetçil-
iðe, cinsiyetçiliðe, homofobiye, türcülüðe, nükleer santrallara,
tüm darbe ve darbe giriþimlerine karþý

Sosyalist Ýþçi 2005'ten bu
yana yeni ve kitlesel bir
sol partinin gerekliliðini

savunuyor. Küresel BAK,
Barýþarock, Küresel Eylem
Grubu, Irkçýlýða Dur De,
Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým gibi bir çok kampanya
ve mücadeleyi inþa eden
bizler, partimiz DSÝP'e üye
olmayan, herhangi bir örgüte
üye olmayan yüzlerce insanla
birlikte mücadele ediyorduk.
Bu mücadele siyasi bir
mücadele ve birliðe taþýn-
madýkça Türkiye'deki gerçek
muhalefetin önünün açýlmay-
acaðýný gördük

2007 yazýnda Ufuk Uras ve
Baskýn Oran'ý meclise yolla-
mak için kampanyalarda en
önde yer aldýk. Orada aslýnda
ne kadar kalabalýk olduðu-
muzu ve neler yapabile-
ceðimizi gördük. 40 günde
Ýstanbul'un iki yakasýnda
toplam 6 bin olabilmiþtik.
Her iki kampanyada
Türkiye'yi sarstý. Çünkü bin-
lerce insan ýrkçýlýða, darbecil-
iðe, milliyetçiliðe, savaþa
karþý birleþti. Aktivist oldu ve
bu fikirleri her yerde gece
gündüz demeden yaydý.
Sonuçta Ufuk Uras
yoldaþýmýzý meclise yolladýk,
Baskýn Oran için 31 bin
radikal oy kazandýk. Ne
yazýk ki biz DSÝP'lilerin ýsrarlý
önerilerine raðmen bu
hareket devam ettirilmedi.

2007 yýlý solda ve toplumda
büyük bir yarýlmaya sahne
oldu. Bir yanda darbelerden
ve Ergenekon'dan yana olan-
lar durdu, öte yanda DSÝP
üyelerinin baþýný çektiði
darbe karþýtý demokrasi ve
özgürlükten yana doðdu. Bu
yarýlma çok hayýrlý oldu. Sol
etkiketli Kemalistlerin, stalin-
istlerin, sosyal þovenlerin
maskesi düþtü. Darbelere
karþý olan, katillerle uzlaþ-
mayan, enternasyonalist,
inatla barýþý, demokrasiyi ve
özgürlüðü savunan bir taraf
doðdu.

O taraf bugün yeni bir parti
kurmayý tartýþýyor. Medyaya
ÖDP'den kopan Ufuk Uras ve
arkadaþlarý, SHP ve 10 Aralýk
üyesi gerçek sosyal
demokratlar, katliamý öven
CHP'ye karþý Alevileri sola
çaðýran sosyal demokrat
Aleviler kendi giriþimlerini

ortaya koydu. Oysa yeni sol
parti, DSÝP üyesi aktivistler
gibi hiçbir örgüte baðlý
olmayan ve dünyayý
deðiþtirmek isteyen binlerce
aktivistin de fikridir. Biz
ÖSH, SHP, 10 Aralýk gibi
örgütlerle elbette yan yana
durmak isteriz, ancak önemli
olan aktivist bireylerin partisi
olmaktýr.

DSÝP yýllardýr büyük buluþ-
mayý bekliyor. Bize birkaç
grubun kurduðu küçük bir
parti deðil, binlerce insanýn
katýlýmýyla kurulacak gerçek-
ten kitlesel bir parti gerekli.

5'erli kortej mantýðýnýn,
bürokratik eski tarz-ý
siyasetin sonu gelmiþtir. Bize
baþörtülü ve baþý açýk kadýn-
larýn, gençlerin, fakirlerin,
dýþlanmýþlarýn öznesi olduðu
demokratik bir örgütlenme
gerekli.

Tepeden inmeci, kapalý
kapýlar ardýndan belirlenen
bir örgütlenmeye sonuna
kadar karþýyýz. Yeni sol par-
tinin aþaðýdan yukarýya

örgütlenmesini savunuyoruz.
Ýktidar partisi tarafýndan

fazlasýyla gerçekleþtirilen vic-
dan ve adalet kavramlarýn-
dan fazlasýný savunan,
AKP'nin solunda konum-
lanan bir partiye ihtiyacýmýz
var. Herkes için demokrasi,
tüm ezilenlere özgürlük ve
sermayeye karþý sosyal
adaletin hareketi olmalýyýz.

Yeni parti askeri vesayet
rejimine son vermeli, tüm
darbecileri yargýlatmayý ve
Ergenekon adlý cinayet
þebekesini daðýtmayý baþar-
malýdýr. Bu Hrant Dink'e olan
sözümüdür.

Biz DSÝP'liler böyle bir parti
için heyecan duyuyoruz. Kim
böyle düþünüyorsa o bizim
yoldaþýmýzýdýr. 

Gelin hep birlikte yeni ve
kitlesel bir sol partiyi inþa
edelim. Þimdi radikal poli-
tikalarýn kitleselleþmesinin,
radikal mücadelelerin
büyümesinin tam zamanýdýr.

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm
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Komünizm, tüm dünyada üretim
araçlarýnýn üzerindeki özel mülkiyetin
kalktýðý, toplum yapýsýnýn bütünüyle
buna göre þekillendiði, sýnýflar
bütünüyle ortadan kalkmýþ olduðu için
devletlere de gerek kalmadýðý özgür ve
eþit topluma verilen isimdir. Sosyalizm
ve komünizm kavramlarý sýk sýk birbiri
yerine kullanýlýr ve yanlýþ anlaþýlýr. Bu
kavramlara yüklenen anlamlarýn tarih-
sel süreçler içinde geçirdiði deðiþiklik-
ler de bu yanlýþ anlamalarýn sebepleri
arasýndadýr. 

19. yüzyýlda Karl Marks ve Friedrich
Engels, iþçi hareketinin komünizm
amacý etrafýnda birleþmesi gerektiðini
söylediler. Ünlü metinleri Manifesto'da
kendilerini komünist olarak taným-
ladýlar. Ancak daha sonra tercih ettik-
leri kavram sosyalizm oldu. 19. yüzyýl
sonlarýnda ise artýk dünyadaki iþçi par-
tilerine sosyal demokrat deniyordu.

Sosyal demokrasinin I. Dünya
Savaþý'nda savaþtan yana tavýr almasý
sonucunda, Rusya'daki Bolþevik Partisi
baþta olmak üzere savaþa karþý çýkan
marksistler, tekrar komünist ismini
benimsediler, böylece kendilerini
sosyal demokrasiden ayýrdýlar.Ancak
stalinizmin, tüm dünyadaki komünist
hareketi etkisi altýna almasý ve
komünist ismini kirletmesinden sonra
marksist geleneði sürdürenler genellik-
le sosyalist ismini tercih ettiler. 

Ýsimlerin, dönüþümü bütünüyle tarih-
sel süreçler ve iþçi hareketi içindeki
bölünmeler ile ilgiliydi ancak arkasýnda
yatan büyük bir anlayýþ farklýlýðý idi.
Buradaki tartýþma, sosyalizmin ya da
daha sonrasýnda komünizmin iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemi olup olmayacaðý-
na, yani aþaðýdan olup olmayacaðýna
iliþkin bir tartýþmaydý. Ve aslýnda
sosyalizmden komünizme geçiþin
mümkün olmasý da tam da bu tartýþma
ile ilgili. 

Sosyalizm, toplumdaki deðeri üreten
ve kendisi ile birlikte tüm toplumu
sýnýfsýz bir topluma dönüþtürme
yeteneðine sahip tek sýnýfýn kendisini
egemen sýnýf olarak örgütlediði bir aþa-
madýr. Toplum, demokratik planlamaya
dayanýr ve iþçi sýnýfýnýn kendi ikti-
darýdýr. Komünizm ise sosyalizmin tüm
dünya sýnýrlarýna geniþlemesini ve
yepyeni bir toplumun ortaya çýkýþýný
gerektirir. Bu süreç diyalektik bir
süreçtir. Engels'in dediði gibi prole-
tarya iktidarý ele geçirir geçirmez ken-
disini bir sýnýf olarak yok eder yani
sosyalist toplumda iþçi sýnýfý bir yarý-
sýnýf dolayýsýyla devleti de bir yarý-
devlettir. Bu aþama geçici olmak zorun-
dadýr, refahtan ve üretimden herkesin
pay alabilmesi ve gerçekten bir özgür-
leþim için komünizmin geliþimi
mecburidir ve bu sosyalizmin iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemi olmasýnýn doðal
bir sonucudur. Dolayýsýyla komünizmde
devlet ortadan kaldýrýlmaz, kendiliðin-
den sönümlenir. 

Ýþçi sýnýfýnýn dünyayý deðiþtirmesi, bu
süreçte kendini de dönüþtürmesi, kapi-
talist toplumun pisliklerinden kurtul-
masý anlamýna gelir. Tüm dünyada,
insanlarýn kendilerini gerçekleþtirebile-
ceði, tüm insanlarýn özgürleþeceði bir
toplumu kurmanýn; yani devletlerin,
sýnýflarýn, özgür ya da zorunlu köleliðin
ortadan kalktýðý komünist topluma
geçiþin yegane yolu kitlelerin aþaðýdan
eylemidir. Geçmiþ dönemin
"komünist"lerinin bahsettiði güçlü
devletlerin ise komünizmle hiçbir baðý
olmadýðý açýktýr. Komünist toplum en
iyi þekliyle Marks'ýn þu sözlerinde
anlatýlmaktadýr: "Herkesten yeteneðine
göre, herkese ihtiyacýna göre".

Can  Irmak  Özinanýr  

PPOOLLÝÝTTÝÝKKAANNIINN  AABBEECCEESSÝÝ......
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Sürekli devrim nedir?
Marksizm toplantýlarý sýrasýnda bir

konuþmacýnýn kürsüden Troçkizm
ve Sürekli Devrim hakkýnda abuk

þeyler söylemesi, sürekli devrimi ve onu
neden savunduðumuzu açýklama ihtiyacý
hissettirdi.

Adýný açýklamak istemediðim konuþmacý,
Trokçkizm'in hiçbir zaman iktidar
olmadýðýný söyleyerek saldýrmýþtý sürekli
devrim teorisine. Bu doðrudur, ama gözden
kaçýrdýðý nokta, Troçkistler'in iktidarý hede-
flemedikleridir. Stalinistler'den ayrýldýðýmýz
noktalardan biri de bu, biz kendi ikti-
darýmýzý düþünmeyiz, tüm iktidarýn iþçi
sýnýfýnda toplanmasý için mücadele ederiz.

Sürekli devrimin dünyanýn hiçbir yerinde
baþarýya ulaþamayacaðý tezi ise zaten
1917'de tarihin çöplüðüne gitmiþti.

PPeekkii  nneeddiirr  ssüürreekkllii  ddeevvrriimm??
Ekim Devrimi öncesi Rusya'sýnda devrim-

in yöntemi hakkýnda farklý görüþler vardý.
Menþevikler, Rusya'da geliþmiþ bir sanayi
olmadýðýný, feodal iliþkilerin çok yaygýn
olduðunu ve zayýf olan iþçi sýnýfýnýn bir
devrim yapamayacaðýný düþünüyorlardý.
Onlara göre bir burjuva demokratik devrim
olmalý, sanayi geliþmeli, iþçi sýnýfý güçlen-
meli, sendika ve örgütlenme haklarý alýn-
malýydý ve iþçi devrimi uzak bir gelecekte
mümkün olacaktý.

Bolþevikler ise demokratik devrimin
gerekliliði konusunda Menþevikler ile
anlaþýyordu, ama devrimi korkak olan bur-
juva sýnýfýnýn yapamayacaðýný, iþçi ve
köylülerin beraber ayaklanmarý sonrasýnda
iþçi ve köylü partilerinin oluþturacaðý
hükûmetin temel haklarý vereceðini ve
toprak sorununu çözeceðini söylüyorlardý.
Böylece toprak sahibi olan köylüler zaman-

la küçük burjuva kimliklerini benimsiyecek,
daha sonra ise iþçiler, bu sefer köylüleri
karþýsýna alarak sosyalist devrimi gerçek-
leþtireceklerdi.

1905'e kadar Menþevikler'in safýnda olan
Troçki ise, diðer Marksistlerden farklý
olarak geri kalmýþ ülkelerde de iþçi devrim-
inin mümkün olduðunu düþünüyordu.
Devrimin motor gücü iþçi sýnýfý olacaktý ve
baðýmsýz bir rol oynama yeteneðinden yok-
sun olan köylü sýnýfý ancak iþçileri
destekleyebilirdi. Burjuvazinin toprak soru-
nunu çözemeyeceði açýktý.

Bir burjuva demokratik devrim gerekli
deðildi, devrim burjuva demokratik tale-
plerle baþlasa da, kýsa süre içinde sosyalist
nitelik kazanarak sürekli hale gelecekti.
Tüm iktidar sovyetlerde toplanmalýydý.

1917'ye kadar Troçki'nin görüþleri pek
kabul görmedi. Ama Troçki'nin fikir-
lerinden etkilenen ve Þubat Devrimi'nin
ardýndan Rusya'ya gelen Lenin'in "Bütün
iktidar sovyetlere" söylemi her þeyi deðiþtir-
di. Lenin'in tezleri baþlarda tepki toplasa da
kabul edildi. Sürekli devrim, Ekim Devrimi
sýrasýnda devrimin öncü partisi Bolþevik
Partisi'nin resmi görüþüydü.

Ekim Devrimi, Troçki'nin tüm varsayým-
larýný doðruladý. Sanayi proletaryasýnýn
devrimci, burjuvazinin karþý-devrimci
olduðu kanýtlandý. Köylüler iþçi sýnýfýnýn
peþine takýldý ve demokratik taleplerle
baþlayan devrim iþçi devrimine dönüþtü.

BBaassrrii  GGüülleerr

Mao ve Kastro'nun, Çin ve Küba'da
iktidara geliþlerinin Troçki'nin
varsayýmlarýný sorgular gibi

görünmesi üzerine Tony Cliff, Sürekli
Devrim teorisini yeniden gözden geçirdi.

Çin Komünist Partisi'nin iþçi sýnýfý partisi
özelliklerini kaybettiði sýralarda parti
içinde yükselen Mao'nun iktidara
geliþinde iþçi sýnýfý hiçbir rol oyna-
mamýþtýr.

1926'da yüzde 66'sý iþçilerden oluþan
ÇKP'nin 1930'un sonlarýnda hemen hemen
hiç iþçi üyesi kalmadý. Eyaletlerdeki ihtilal-
ci köylü hareketinden ibaret olan parti,
buralarda Çin Sovyet Cumhuriyeti'ni
kurdu.

MMaaoo''nnuunn  iikkttiiddaarrýý
1937'de Komintang hükümetinin greve

çýkan iþçiler için idam kararý almasýndan
oldukça memnun olan Komünist
Partisi'nin ülkenin tüm sanayi merkezler-
ine sahip olan Komintang bölgesinde
hiçbir örgütlenmesi olmamýþtýr.

Mao'nun þehirleri ele geçirmesi sýrasýnda
Komünist Partisi olasý iþçi ayaklanmalarýný
önlemek için her þeyi yaptý. Ýþçi sýnýfý,
Mao'nun þehir iþgalleri sýrasýnda hiçbir
heyecan belirtisi göstermedi ve hareketsiz
bekledi.

KKüübbaa  vvee  KKaassttrroo
Küba Devrimi ise köylülük ya da iþçi

sýnýfý yerine orta sýnýf aydýnlarýn aktif rol
oynadýðý bir olaydýr. Ýþçi sýnýfý Kastro'nun
iktidara geliþi sýrasýnda pasif kaldý.

1956'da Küba'yý iþgal eden orta sýnýf

hareketinin önderlerinden olan Che
Guevara ise, köylü gerillalarýn Marksizmi
kabul etmeleri gerektiðini söylemesine
raðmen, iþçi sýnýfýnýn tarihin nesnesi deðil,
öznesi olmasý gerektiði gerçeðini görmez-
den geldi.

1958-1959'da özel yatýrýmlara karþý
olmadýðýný belirten Kastro, devrimlerinin
sosyalist bir devrim olduðunu ancak
1961'de ilan etti.

CClliiffff’’iinn  kkaattkkýýssýý
Burjuvazinin, geç geliþen bir ülkede karþý

devrimci ve korkak niteliði mutlak bir
olgu olsa da, iþçi sýnýfýnýn devrimciliði
kaçýnýlmaz deðildir. 

Sosyalist devrime önderlik edebilecek tek
güç olan proletaryanýn pasif kaldýðý bir
durumda, devrim devlet kapitalisti bir sis-
temin oluþmasýna sebep olabilir. 

Troçki'nin gözlemlerinin bir kýsmýnýn
mutlak doðru, bir kýsmýnýn ise koþullu
olarak doðru olduðu sonucuna varan
Tony Cliff, bu teoriye "Aksayan Sürekli
Devrim" adýný verdi.

Çin ve Küba'da iþçi sýnýfýnýn pasif
kalmasýnýn en büyük nedeni Stalinist par-
tilerin karþý devrimci karakterleridir.
Troçki'nin fikirleri hâlâ güncel, sosyalist
devrimi gerçekleþtirebilecek tek sýnýf hâlâ
iþçi sýnýfý.

Aksayan sürekli devrim

Leon  Troçki’nin  marksizme  katkýsý
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Tek ülkede sosyalizm teorisi,
iþçi sýnýfýnýn eylemi sadece ve
sadece dünya tarihsel bir
düzlemde kazanma olanaðýna
sahip olduðu için de gericidir.
Ýþçi sýnýfýnýn toplumsal devrim-
inin milli bir karakterle zafere
ulaþmasý olanaklý deðil. 

Devrimin hýzla diðer ülkelere
yayýlmasý anlamýnda sürekliliði
saðlanamazsa tek bir ülkede
sýkýþmýþ bir iþçi devrimi uzun
süre yaþayamaz.

Rusya'da gerçekleþen Ekim
Devrimi, bu klasik marksist
görüþü doðrulayan bir deney
olarak da tarihi bir öneme sahip. 

Ekim devrimi hakkýnda ileri
geri konuþanlar bir dizi hayali
iddiaya sahip. Bu iddialarýn en
baþýnda, devrimin, aslýnda çelik
disiplinle örgütlenmiþ Bolþevik
Partisi'nin bir darbesi olduðu
yaklaþýmý geliyor. Troçki'nin
vurgularý bu iddianýn tümüyle
temelsiz olduðunu gösteriyor:
Ekim devriminden önceki on
beþ gün içinde "yüz binlerce iþçi
ve asker, þekil bakýmýndan
savunucu ama öz olarak
saldýrýcý nitelikte, doðrudan
doðruya harekete geçmiþtir.

Devrimden sonra, milyonlarca
iþçinin kendi eyleminin ürünü
olan iþçi demokrasisinin yerine
artýk adý Rus Komünist Partisi
olan yapýnýn tek parti ikdti-
darýnýn ikame olmasý, ilk bakýþ-
ta, devrimin bir parti darbesi
olduðu fikrini güçlendiriyor
gibi. Ekim devriminin tarihine
yakýndan bakýnca, Ekim dervi-
minin iþçi yýðýnlarýnýn yaratacý
eyleminin ulaþtýðý en önemli
zirve noktasý olduðu da,
devrimden sonra yaþanan
sýnýflar mücadelesinde iþçi
demokrasisinin iþçi sýnýfýnýn
elinden önce yavaþ yavaþ, bir
süre sonra ise hýzla ve þiddetle
kopartýlýp alýndýðý da kesin bir
þekilde görülebiliyor. Bu yüz-
den, devrimin parti eseri olduðu
yönündeki iddiaya sahip olan-
lara birinci tavsiyemiz, devrime
uzaktan deðil, yakýndan bak-
malarý olmalýdýr.

Ýkinci tavsiyemiz ise, tek
ülkede sosyalizmin kurulacaðý-
na duyduklarý stalinist inançtan
vaz geçmeleridir.

Vaz geçmeliler zira Ekim
Devrimiyle, 1920'lerin ortasýnda-
ki Rusya'nýn hiçbir ilgisi yoktur.
Devrim, her þeyden önce iþçi ve
asker sovyetlerinin aþaðýdan
basýncýnýn ürünü olarak zafer
kazandý. Bolþevikler dýþýnda
Rusya'daki tüm partiler bu
aþaðýdan basýncý görmezden
geldi. Bolþevikler ise 1917 yýlýnýn
Þubat ayýyla Ekim ayý arasýnda
sovyetlerde çoðunluk olmayý
baþardýlar. Bunun basit bir

nedeni var: Bolþevikler milyon-
larca yoksulun ve iþçinin talebi
olan, "Ekmek, barýþ, toprak /
Tüm iktdar sovyetlere" sloganýný
sahiplendiler. Diðer partiler bu
slogana sýrtýný döndü.

Devrim de, devrimin siyasal ve
toplumsal zemini olan sovyetler
de iþçi sýnýfý eyleminin ürünüy-
dü. Bolþevikler, devrimci poli-
tikalarý savunduklarý, kitlelerin
aþaðýdan eyleminin devrimci
hýzýný yakalama þansýna sahip
olduklarý için sovyetlerde
çoðunluðu saðladýlar.

Þubat 1917'de 40.000 iþçinin
çalýþtýðý Putilov fabrikalarýnda
sadece 150 bolþevik vardý. Ayný
tarihlerde Petrograd Sovyeti'nde
1600 delegenin sadece 40'ý bolþe-
vikti. 1917 yýlýnýn Ekim ayýna
geldindiðinde ise Ýkinci Tüm
Rusya Sovyet Kongresi'nde 650
delegeden 390'ý Bolþevik partisi
üyesiydi. Bu sovyet kongresinde
"Tüm iktidar sovyetlere!" slo-
ganý hayat buldu. Bolþevikler,
aylar süren bir mücadelede
yüzbinlerce öncü iþçinin desteði-
ni alan parti konumuna yüksel-
di. Bu yüzden söz konusu olan
bir darbe deðil, kitlesel bir ayak-
lanmadýr. 

Ekim devriminin ardýndan iþçi
iktidarý her yönden kuþatýldý. Bir
yandan emperyalist ülkelerin
kuþatmasý, bir yandan iç savaþ,
bir yandan da ekonomik kaos ve
çöküþ, devrimi yapan yüz bin-
lerce iþçiyi yýpratmaya baþladý.
Emperyalist iþgale ve iç savaþta-
ki karþý devrimci güçlere karþý
on binlerce iþçi Kýzýl Ordu'ya
katýldý. Kýzýl Ordu Rusya'da tüm
öncü iþçilerin ve tüm ekono-
minin yarýsýný emerken, bu
sürece, salgýn hastalýklar, sefalet
ve açlýk eklendi. Dünya devrimi
Rus iþçilerinin yardýmýna gelme-
den geçen her gün, iþçi
demokrasisi zayýfladý. Giderek,
devrimi yapan iþçiler sýnýf þekil-
lenmesini yitirdi. Devrimin
kalbinin attýðý Petersburg
þehrinin nüfusu 1917 yýlýnda 2.5
milyondan 574 bine,
Moskova'da ise 1.7 milyon-
dan1.1 milyona düþtü. 1913
yýlýnda 3.5 milyonluk bir kitle
olan iþçilerin sayýsý, iç savaþýn
ardýndan 1.118.000'e geriledi. 

1921 yýlýnda Lenin, "Sanayi
proleteryasý savaþ, sefalet ve
yýkým sonucu deklase bir hale
gelmiþ, baþka bir deyiþle, prole-
tarya olarak varlýðý sona

ermiþtir" demek zorunda
kalmýþtý. 

Bir tür yeni kapitalist egemen
sýnýf olan stalinist bürokrasi,
devrimi yapan iþçilerin sýnýf
olarak yok olmasýnýn, þekillen-
mesini yitirmesinin üzerinde
yükseldi. Rus iþçilerinin yaþam-
larýný, sýnýf birliklerini, giderek
iþçi demokrasisinin tüm
kazanýmlarýný yitirmesi süreci;
baþka bir toplumsal gücün,
orduda, devlet aygýtýnda, fabri-
ka ve iþyerlerinde ve partideki
yöneticiler grubunun üretim
araçlarý üzerinde egemenlikleri-
ni kurma sürecidir.

Daha 1918 yýlýnda, "Rusya'nýn
öncü ve politik bilinçli iþçi kesi-
minin ne kadar ince olduðunu
biliyoruz" diyen Lenin'in
haykýrýþý, hem tek ülkede
sosyalizm olabileceðini savunan
milliyetçi gericilerin hem de iþçi
sýnýfýnýn incelmesi ve giderek
yok olmasý üzerinde yükselen
stalinist bürokrasinin iktidarýný
sosyalizm olarak gördüðü için
leninizme saldýranlarýn kulaðýna
küpe olmalýdýr.

ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

Lenin ve incelen iþçi sýnýfý

LLeenniinn  ssoossyyaalliissttlleerriinn  ggöörreevviinnii  iiþþççii  ssýýnnýýffýýnnaa  ““yyaarrddýýmmccýý  oollmmaakk  oollaarraakk””  ttaannýýmmllaarr;;  aayyrrýý  yyüürrüüyyeenn  mmüüccaaddeelleelleerrii  vvee  iiþþççii  ssýýnnýýffýýnnýýnn  öönnccüülleerriinnii  bbiirrlleeþþttiirrmmeekk,,  iiþþççii
öörrggüüttlleerriinnii  ggüüççlleennddiirrmmeekk  vvee  ddaayyaannýýþþmmaayyýý  öörrggüüttlleemmeekk,,  iiþþççii  ssýýnnýýffýýnnýýnn  uulluussllaarraarraassýý  mmüüccaaddeellee  ddeenneeyyiimmiinnii  ttaarriihhsseell  bbiirr  bbiirr  hhaaffýýzzaa  oollaarraakk  ttaaþþýýmmaakk
LLeenniinn’’iinn  bbaahhsseettttiiððii  þþeeyyddiirr..

“Bu  koþullarda,  “sürekli”
devrim  sloganý  nereden  kay-
naklanmaktadýr?  Lenin  bu
soruyu  þöyle  cevaplar:
Avrupa’daki  devrimci  kuþak-
larýn  omuzlarý  üzerinde  yükse-
len  Rus  devrimcilerin,  “tüm
demokratik  dönüþümü,  asgari
programýmýzýn  tamamýný  daha
önce  görülmemiþ  bir  bütünlük-
le”  baþaracaklarýný  “hayal
etme”ye  haklarý  vardýr,  “...  ve
bu  baþarýlýrsa  ...  o  zaman
devrimci  yangýn  Avrupa’yý  sara-
caktýr....  Sýrasý  gelen  Avrupa
iþçi  sýnýfý  ayaklanacak  ve  bize
«nasýl  yapýlacaðýný»  göstere-
cektir;  o  zaman  Avrupa’daki
devrimci  yükseliþ  dönüp
Rusya’yý  etkileyecek  ve  birkaç
yýllýk  devrimci  dönem  birkaç  on
yýla  yayýlacaktýr.”  Rus  devrim-
inin  baðýmsýz  özü,  geliþiminin
en  yüksek  aþamasýnda  dahi,
burjuva-ddemokratik  bir  devrim-
in  sýnýrlarýný  aþamaz.  Rusya
proletaryasý  için  iktidar
mücadelesi  çaðýný  açacak  olan
þey,  Batýdaki  muzaffer  bir
devrimdir.  Bu  kavrayýþ  1917
Nisanýna  dek  partiye  tamamen
egemendi.”

Leon  Troçki,  1930



2004 yýlýnda görev yapan
ve “Ayýþýðý”, “Sarýkýz”,
“Yakamoz” ve “Eldiven”
darbe planlarýyla ilgili
olarak bugün sabah saat-
lerinde Ergenekon savcýlarý-
na ifade vermeye giden
Deniz Kuvvetleri Komutaný
emekli Oramiral Özden
Örnek, Kara Kuvvetleri
Komutaný emekli Orgeneral
Aytaç Yalman, Hava
Kuvvetleri Komutaný emek-
li Orgeneral Halil Ýbrahim
Fýrtýna Darbelere Karþý
Yetmiþ Milyon Adým
Koalisyonu bileþenlerince
Beþiktaþ Adliyesi önünde
karþýlandý. Eylemciler, dar-
beler ve darbecileri protesto
ederek, darbecilerin derhal
tutuklanmalarýný istedi.
Adliye giriþ kapýsý önünde
gösteri yapan protestocu-
larýn üzerine kullandýðý
aracý süren, sivil giyimli
asker traþlý bir kiþinin bazý

göstericilere çarparak adliy-
eye girmesi gerginliðe yol
açtý ve protestolara neden
oldu. "Darbelere Dur De",
"Darbeciler Yargýlansýn",
"Ýlker Baþbuð görevden
alýnsýn" sloganlarý ve
"'Darbeciyi altýn kafese koy-
muþlar, ah darbe demiþ"
yazýlý pankartlar eþliðinde
Darbelere Karþý Yetmiþ
Milyon Adým
Koalisyonu'nun açýkla-
masýný okuyan Meltem
Oral; "Sevgili Günlük, bir
gün seni okuduk ve hay-
atýmýz deðiþti. Bir günlüðün
bu kadar iþe yarayacaðýný
nereden bilebilirdik. Sen
farkýndamýsýn, deðilmisin
bilmiyoruz ama sen ortaya
çýktýktan sonra hiç bir þey
eskisi gibi olmadý. Senin
gibi bir günlük 50 sene önce
ortaya çýksaydý Menderes
asýlmazdý. Yassýada’da
hukuk katledilmezdi. Senin

gibi bir günlük 40 sene önce
ortaya çýksaydý Deniz
Gezmiþ asýlmazdý.
Ziverbey’de Mamak’ta
iþkenceler kol boyu gezmez-
di. Senin gibi bir günlük 30
sene önce ortaya çýksaydý.
17 yaþýnda Erdal Eren asýl-
mazdý. Diyarbakýr zindan-
larýnda yüzyýlýn en büyük
insanlýk ayýbý yaþanmazdý.
Senin gibi bir günlük 20
sene önce 15 sene önce
ortaya çýksaydý, Susurluk
olmazdý. Fadime Þahinler,
Aczimendiler olmazdý"
dedi.

TTaarriihhii  aaççýýkkllaammaannýýnn
ttaamm  mmeettnnii

"Sevgili Günlük
Bir gün seni okuduk ve hay-

atýmýz deðiþti.
Bir günlüðün bu kadar iþe

yarayacaðýný nereden

bilebilirdik.
Sen farkýndamýsýn,

deðilmisin bilmiyoruz ama sen
ortaya çýktýktan sonra hiç bir
þey eskisi gibi olmadý.

Senin gibi bir günlük 50 sene
önce ortaya çýksaydý
Menderes asýlmazdý.
Yassýada’da hukuk
katledilmezdi.

Senin gibi bir günlük 40
sene önce ortaya çýksaydý
Deniz Gezmiþ asýlmazdý.
Ziverbey’de Mamak’ta
iþkenceler kol boyu gezmezdi.

Senin gibi bir günlük 30 sene
önce ortaya çýksaydý. 17 yaþýn-
da Erdal Eren asýlmazdý.
Diyarbakýr zindanlarýnda
yüzyýlýn en büyük insanlýk
ayýbý yaþanmazdý.

Senin gibi bir günlük 20
sene önce 15 sene önce ortaya
çýksaydý, Susurluk olmazdý.
Fadime Þahinler, Aczimendiler
olmazdý.

Sen Nokta dergisinden bize
yüzünü gösterdiðin günden
buyana hiç bir þey eskisi gibi
deðil.

Artýk gizli saklý hiç bir þey
kalmadý, kalamýyor. Sen bize
ipin ucunu verdin. Söktükçe
arkasý geldi.

Ýnsanlarýn çekmecelerinden
suikast planlarý çýktý. Yer altýn-
dan cephanelikler fýþkýrdý.

Önce Ayýþýðý, Sarýkýz,
Yakamoz ve Eldiven planlarý
ortaya döküldü. Sonra

andýçlar, ýslak imzalý kaos
planlarý, Kafes operasyonlarý
kanýmýzý dondurdu.
Þemdinli’de patlayan bombayý
durduramadýk ama sayende,
350 çocuðu öldürmek
niyetiyle Koç müzesindeki
denizaltýya konulmuþ bombayý
patlamadan etkisiz hale
getirebildik. Hrant Dink’in,
Rahip Santaro’nun, Malatyalý
misyonerlerin imdadýna
yetiþemedik ama Büyükada
Vapuruna kurulan Kafes tuza-
ðýný geç olmadan bozabildik.

Bugün artýk Genelkurmay
karargahýnda bir cuntanýn
deðil, tüm karargahýn cun-
tanýn ta kendisi olduðunu
biliyoruz.

Kaos planlarýnýn, andýçlarýn
altýnda Islak imzasý bulunan
Dursun Çiçek’ten önce,
Selimiye’de keyfine diyecek
olmayan Hasan Iðsýz’ýn
veherþeyin ilk elden sorum-
lusu Ýlker Baþbuð’un görevden
alýnacaðý ve yargýlanacaðý
günü iple çekiyoruz.

Sevgili Günlük,
Bir adamýn egosundan yarar-

lanýp sana içini dökmesini
saðladýn. Bu bilgileri bizim
için sakladýn ve açýkladýn. Sen
günlüklerin Mata Hari’sisin.

Sana çok çok teþekkür ediy-
oruz..." 

DDaarrbbeelleerree  kkaarrþþýý  7700  MMiillyyoonn
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Aþaðýdan  sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üre-
tim araçlarýna kolektif
olarak el koyup  üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform  deðil,  devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahipleri-
ni, egemen sýnýfý koru-
mak için oluþturulmuþ-
tur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýn-
malarýna 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 hareket-
lerini desteklerler.
-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.

Devrimci  parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadele-
ci kesimi devrimci sosyal-
ist bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi için-
deki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi par-
tisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrý-
yoruz.

SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  
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durde.org
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DTP kapatma davasý
öncesinde MAZLUM-DER,
DSÝP, Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe Dur De
Giriþimi, Darbeye Karþý 70
Milyon Adým, Genç
Siviller,ÖSH, Barýþ Meclisi
üye ve temsilcileri DTP
Genel Merkezine destek
ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sonrasý genel
merkez önünde "DTP'yi
kapatma vekillere dokun-
ma" pankartý açan grup
adýna yapýlan kýsa açýkla-
mada, "Siyasal
demokrasinin sýnýrlarýnýn
kýsýtlanmasý deðil
geniþlemesi için, adalet
duygusunun güçlenmesi ve

yaygýnlaþmasý için, Kürt
sorununun demokratik
barýþçýl umutlarýnýn
körelmemesi için DTP kap-
atýlmamalýdýr. Biz özgür-
lük, demokrasi ve adalet
isteyenler, ýrkçýlýða-mil-
liyetçiliðe ve ayrýmcýlýða
'dur' diyenler, 'darbelere
karþý omuz omuza' diyen-
ler, bugün kapatýlma
tehlikesiyle karþý karþýya
kalan DTP'ye destek olmak,
kapatýlan partiler
hurdalýðýna birisinin daha
eklenmesine engel ola-
bilmek için buradayýz.
Adalet, barýþ ve demokrasi
için DTP kapatýlamaz"
denildi. 

DTP'YÝ  KAPATMA,  VEKÝLÝME  DOKUNMA  !
“Siyasal  demokrasinin  sýnýrlarýnýn  kýsýtlanmasý  deðil
geniþlemesi  için,  adalet  duygusunun  güçlenmesi  ve  yaygýn-
laþmasý  için,  Kürt  sorununda  demokratik  barýþçýl  umutlarýnýn
körelmemesi  için  Demokratik  Toplum  Partisi  kapatýlma-
malýdýr.  DTP’yi  kapatmayýn!  Vekillere  dokunmayýn!”  

Adalet Aðaoðlu, Atilla Keskin, Ayla Yýldýrým, Aydýn Engin,
Baskýn Oran, Bülent Aydýn, Cengiz Alðan, Deniz Türkali,
Doðan Tarkan, Eren Keskin,Hakan Öztürk, Hakan Tahmaz,
Eþber Yaðmurdereli, Ferhat Kentel, Fethiye Çetin, Filiz Koçali,
Ýpek Çalýþlar, Ertuðrul Kürkçü, Saruhan Oluç, Gencay Gürsoy,
Þenol Karakaþ, Jaklin Çelik, Mahir Sayýn, Leman Yurtsever,
Levent Tüzel, Mebuse Tekay, Memet Ali Alabora, Murat
Çelikkan, Murat Aksoy, Oral Çalýþlar, Orhan Miroðlu, Osman
Kavala, Oya Baydar, Özlem Dalkýran, Semiha Kaya, Roni
Margulies, Rojin Ülken, Tayfun Mater, Teslim Töre, Turgay
Oður, Vedat Türkali, Yalçýn Ergündoðan, Yaman Yýldýz, Yýldýz
Önen, Yýldýz Ramazanoðlu, Mahir Günþiray, Kerem Kabadayý,
Zeynep Tanbay gibi isimlerin imzasý bulunuyor.

ANKARA:
DTP hakkýnda birden bire

ortaya çýkan kapatma
yönündeki Anayasa
Mahkemesi raporuna barýþ
yanlýlarý hemen tepki gös-
terdi. Barýþ aktivistleri
tarafýndan kurulan DTP
Kapatýlamaz Ýnisiyatifi bir
basýn toplantýsý düzeledi.

8 Aralýk Salý günü Taksim
Hill Otel'de gerçekleþen
basýn açýklamasýný inisiy-
atif adýna Oya Baydar
okudu. Ardýndan Türk
Tabipler Birliði Baþkaný
Gencay Gürsoy konuþtu.
Gürsoy, Tokat'taki pro-
vokasyon sonucu asker-
lerin, Ýstanbul'da molotof
kokteyli nedeniyle
yaþamýný yitiren 16 yaþýn-

daki Serap'ý ve
Diyarbakýr'da vurulan 23
yaþýndaki Aydýn Erdem'in
ölümlerini protesto ettik-
lerini söyledi. 

DSÝP Genel Baþkaný
Doðan Tarkan ise Kürtlerin
DTP kapatýlsa bile kendi
örgütlerini yine kuracak-
larýný söyledi ve yargý
darbesinin iki yýllýk
bilançocuna dikkat çekti.

KESK Baþkaný Sami
Evren, Lale Mansur,
Zeynep Tanbay, Ayla
Yýldýrým ise DTP'nin kap-
atýlmasý ile doðacak
sonuçlarýn sorumlusu ola-
cak 11 yargýca seslendi.
DTP'yi kapatmamalarýný,
barýþý engellememelerini

söylediler.

DDTTPP''yyii  zziiyyaarreett
DTP kapatýlamaz Ýnisiyat-

ifi adýna toplantýyý yöneten
Küresel BAK sözcüsü
Yýldýz Önen konuþmalarýn
ardýndan hep birlikte DTP
Ýstanbul Ýl Örgütü'nü
ziyaret edelim çaðrýsýný
yaptý. Barýþ aktivistleri
Tarlabaþý'ndaki DTP
binasýna yaklaþtýklarýnda
"dtp kapatýlamaz" ve
"yaþasýn halklarýn
kardeþliði" sloganlarýný attý.
DTP Ýstanbul Ýl Baþkaný
Mustafa Avcý ve Ýl yöneti-
cileriyle görüþen aktivistler
DTP'nin bu süreçte yanýn-
da olduklarýný söylediler.

ÝSTANBUL:

'Artýk biliyoruz, tüm karargâh cuntanýn ta kendisi'
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Yükselen öðrenci mücade-
lesi dalgasý Sýrbistan'ýn
baþkenti Belgrad'ýn

sokaklarýnda yayýlýyor. Geçen
hafta pazartesi, çarþamba ve
cuma günü yapýlan üç ayrý
yürüyüþe toplam 1500 kiþi
katýldý. Bu, öðrenci
örgütlülüðünün yeni bir aþa-
maya ulaþtýðýný gösteriyor.

Bu protestolar on yýldýr yapýlan
en büyük ve en politik eylemler-
di. Ayrýca ilk kez þehrin iki
yarýsýný birbirine baðlayan iki
ana köprüyü bloke ettik.
Bologna sürecinin konuþulduðu
uluslararasý bir konferansýn
önünde yapýlan ana protestodan
sonra, Çarþamba ve Cuma günü
Branko's köprüsünü, Cuma
günü ise Gazela köprüsünü kap-
attýk. Bologna süreci AB tarafýn-
dan finanse ediliyor ve yüksek
eðitimi piyasaya açmayý hede-

fliyor.
Son iki eylemimize kýsaca Joe

olarak da bilinen Ljubisav
Dokic'de katýldý. Joe nefret
edilen eski baþkan Slobodan
Miloseviç'i deviren eylemlerde
kalabalýklarýn önünde sürdüðü
buldozer ile 5 Ekim 2000 devri-
minin simgesi haline gelmiþti.

Neo-liberal Bologna reformlarý-
na karþý meþru taleplerimizi dile
getirdiðimiz altý eylem düzen-
ledik. Protestolar, resmi öðrenci
temsilcileri tarafýndan
örgütleniyor. Baþý çeken öðren-
cilerden biri de ayný zamanda
iktidar partisinin bir üyesi olan
Belgrad Üniversitesi Öðrenci
Meclisi Baþkaný.

Bologna reformlarýna karþý
herkes için ücretsiz eðitimi savu-
nan hareket diðer üniversitelere
de yayýlabilir. Bizim
mücadelemizin kazanmasýný

isteyen öðrenci temsilcileriyle
çok önemli iliþkiler kurduk.
Taleplerimiz tüm dünyadan
öðrenciler arasýnda olduðu
kadar iþçiler arasýnda da kabul
görüyor.

Avusturya öðrenci hareketinin
de desteði ile yüzlerce bülten
bastýrdýk. Yaptýðýmýz iþler
Sýrbistan'ýn günlük
gazetelerinde de yer aldý.

Cuma günü hükümetle bir
toplantý daha gerçekleþtirecek-
tik, ama öðrenci meclisi baþkaný,
hükümetin altý talebimizin beþi-
ni yerine getireceðinin
"garanti"sini verdi. Fakat nasýl
ve ne zaman olacaðýný söyleme-
di.

Çoðumuzun da tahmin ettiði
gibi, öðrenci meclisi baþkaný
protestolarý bitirme kararý verdi
ve arkadaþlarýna evlerine git-
melerini söyledi. O noktada

oyuna getirildiðimizi anladýk ve
hemen bir kaç yüz öðrencinin
bir araya geldiði bir eylem örgü-
tledik. Bu geri adým atan öðrenci
temsilcilerinin baþarýsýz
olduðunu gösterdi. Ayný zaman-
da taleplerimiz ve taktiklerimiz
radikalleþti. Artýk kolektif karar
alma mekanizmalarýný ve herkes
için ücretsiz eðitim için üniver-
site iþgallerini konuþuyoruz.

Üç sendikanýn, grevler arasý
komitenin ve taksi ve kamyon
sürücüleri birliðinin desteðini
almýþ bulunmaktayýz. Perþembe
günü 200-300 taksi sürücüsünün
ve pek çok sendikadan iþçinin
de bizi destekleyeceði bir eylem

düzenleyeceðiz.
Mücadelemiz, iþçi mücade-

lesinin patlamasýný engellemek
için Rusya'dan yüklü miktarda
borç almak zorunda kalan
hükümetin baþýný çok aðrýtacak.
Bu noktada alacaðýmýz ulus-
lararasý destek çok önemli.
Mücadelemiz dünyanýn tüm
öðrenci hareketleriyle iletiþim
halinde olmalý. Önümüzdeki
hafta mücadele açýsýndan büyük
önem taþýyor.

Tek dünya - tek mücadele!
SSýýrrbbiissttaann’’ddaann  aannttii-kkaappiittaalliisstt

ööððrreenncciilleerr
Sayfa Onur Devrim Üçbaþ

tarafýndan hazýrlandý

Tek  dünya,  tek  mücadele!

AAvvuussttuurryyaa::
Ýþgaller devam ediyor.

Öðrenci mücadelesinin sem-
bolü haline gelen Viyana
Üniversitesi’nin Audimax
salonu dünyanýn her tarafýn-
dan gelen konuþmacýlara ev
sahipliði yapýyor. Öðrenciler
baþta olmak üzere birçok kiþi
iþgal altýndaki üniversitenin
serbest kürsüsünü kullanýyor.
Ýngiliz Sosyalist Ýþçi
Partisi(SWP)’nin önde gelen
üyelerinden Alex Callinicos’da,
Audimax’de öðrencilere hitap
etti. 

TTÜÜMM  DDÜÜNNYYAADDAA
ÖÖÐÐRREENNCCÝÝLLEERR
ÝÝSSYYAANNDDAA

Avusturya’dan  Almanya’ya,  Sýrbistan’dan  Yunanistan’a  tüm  dünya-
da  gençler,  öðrenciler  kapitalizme  ve  onun  yarattýðý  sorunlara  karþý
sokaklarda.  On  binlerce  öðrenci  baþka  bir  dünya  umuduyla  sokak-
larý  dolduruyor  ve  kazanmak  için  mücadele  ediyor.  Türkiye’li  
öðrenciler  olarak  Avrupa’daki  deneyimlerden  öðrenerek  kendi
mücadelemizi  geliþtirebiliriz.  Þimdi,  kapitalizme  isyan  etme  zamaný.  

AAllmmaannyyaa::  
Polis birçok üniversiteye

zorla girerek iþgalleri son-
landýrdý. Frankfurt’ta
yüzlerce polis Frankfurt
Üniversitesine girerek 176
öðrenciyi gözaltýna aldý.
Ancak öðrenciler pes etmiyor.
50’yi aþkýn üniversite iþgal
altýndayken yedi üniversite
yeniden iþgal edildi. Alman
öðrenciler 10 Aralýk günü
Bonn’da yapýlacak eyleme
hazýrlanýyor. 

YYuunnaanniissttaann::  
Alexis’in polis tarafýndan

öldürülmesinin birinci
yýldönümünde
Yunanistan’da öðrenciler
sokakta. Binlerce öðrenci
sokaklarda polisle çatýþtý,
yüzden fazla kiþi gözaltýna
alýndý. Öðrencileri halk da
destekliyor. Öðretmenler
destek için 24 saatlik greve
giderken, kamu emekçileri
de 3 saat iþ býraktýlar.
400’den fazla üniversite ve
lise iþgal edildi.

Eðitimin  paralý  bir  hale  getir-
ilmesine  karþýlar

Ýþsizliðe  ve  emek
sömürüsüne  dur  diyorlar

Savaþlara,  iþgalllere  karþýlar
Sendikalarla  omuz  omuzalar

ANTÝKAPÝTALÝST  
ÖÐRENCÝLERE KATIL!

antikapitalistogrenciler@googlegroups.com


