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DTP kapatýldý BDP mecliste

DTP'nin kapatýlmasý kararý
ve ardýndan bir dizi geliþme
bu ülkede yaþayan herkesin
yine yüreðini aðzýna getirdi.
Çünkü eðer diyalog ve barýþ
ortamý geliþtirilemezse, kaos
ve þiddetin girdabýna sürük-
lenme tehlikesi var. Kürt
sorununun çözümü ve barýþ
talebinden vazgeçilemez.
Barýþýn sesi susturulamaz.

Tam aksine, þimdi savaþýn
sesini susturmanýn, barýþýn
sesini yükseltmenin
zamanýdýr. Kürt sorununun
barýþçý çözümü için somut
adým atma zamanýdýr.
Sokaktan, Meclis'e barýþ ve
demokratik çözüm ortamýný
geliþtirmeden bir adým daha
atmak imkansýz.

Barýþý savunmalý, barýþýn
sesini yükseltmeliyiz, çünkü
telafisi mümkün olmayan
yeni acýlarla kaybedecek bir
yýlýmýz daha yok.

Baris inisiyatiflerinden,
emek örgütlerinden dost-
larýmýzýn, aydýn ve sanatçý
arkadaslarýmýzýn ve savaþ
karþýtlarýnýn katýlýmýyla 24
Aralýk Perþembe akþamý saat
19.00'da Tünel Meydaný'nda
toplanýp ellerimizde 'Önce
Barýþ' kartonlarýyla
Galatasaray Meydaný'na bir
BARIÞ YÜRÜYÜÞÜ yapacaðýz.
Ardýndan bir basýn açýklamasý
gerçekleþtireceðiz. Ne kadar
çok olsak, o kadar iyi.

Bize katýlýr mýsýnýz?

KKüürreesseell  BBAAKK
YYüürrüüyyüüþþ  vvee  BBaassýýnn
AAççýýkkllaammaassýý  -  ÝÝssttaannbbuull
2244  AArraallýýkk  PPeerrþþeemmbbee,,
SSaaaatt::  1199..0000  
TTüünneell  MMeeyyddaannýý

2.5 milyon seçmenin oy
verdiði Kürt halkýnýn par-
tisi DTP'yi kapattýlar.
Ancak þimdi Barýþ ve
Demokrasi Partisi mecliste.
Siyasetin dýþýna itilmek
istenen vekiller, halkýn
isteði üzerine yine meclis-
teler ve inatla barýþý savu-
nacaklarýný açýkladýlar. Bir
partiyi kapatabilirsiniz,
ama bir halký
kapatamazsýnýz!

Kimileri þiddetin fat-
urasýný Kürtlere kesmek
istiyor. Þiddetin sorumlusu
90 yýldýr iþgal, inkar ve
imha siyasetini yürüten
devlettir. PKK var olmadan
önce 28 kez Kürtler isyan
etti. Kirli savaþ boyunca 40
binden fazla Kürdü
öldüren, bazýlarýnýn ceset-
lerini asit kuyularýnda
yakan yine devlettir.

Þiddete karþý olanlar, akan
kanýn durmasýný isteyenler
Kürtlere deðil devlete
seslenmelidir. Devlet tutum
deðiþtirmedikçe Ceylanlar,
Seraplar, Aydýnlar ölmeye
devam edecektir. 

Kimileriyse Kürtleri
bölmek istiyor. Nafile bir
çaba. Kürtler kendi
mücadeleleriyle
demokratik açýlýmý gün-
deme soktular. Kürtler bir-
leþmiþ bir halklar, barýþý ve
özgürlüðü mutlaka
kazanacaklarýný biliyorlar.
Türkler ve bu topraklarda
yaþayan herkes için barýþ
gerekli. Barýþý engellemek
isteyenleri durdurmalýyýz.
Kürtlerin uzattýðý barýþ elini
sýkýn!

ssaayyffaa  66  vvee  77’’ddee

TTeehhddiitt  eettmmeeyyii  bbýýrraakk,,  bbiirr  aann  öönnccee  iissttiiffaa  eett
Ýlker Baþbuð, Kafes darbe planýna

imza atanlarý açýkça savunurken
demokrasi, barýþ ve özgürlük isteyen-
leri yine tehdit etti.

Maaþýný vergilerimizle ödediðimiz ve
görevi güvenlik olarak tarif edilen bir
genelkurmay baþkaný kendi yönetimi
altýndaki suikast, katliam, provokasy-
on planlarý yapanlarý, saða sola
cephanelik gömenleri savunuyor.

Dursun Çiçek imzalý darbe belgesine
"paçavra" demiþti.

Poyrazköy'de azýnlýklarý öldürmek

için gömülen lav silahlarýný "boru"
olarak nitelemiþti.

Demokrasiden ve hukuktan yana
olduðunu söylemeyi ihmal etmeyen
Baþbuð, darbe giriþimleri örgütleyen
Ergenekon üyeleriyle açýkça dayanýþ-
ma sergilemiþti.

Ve hâlâ koltuðunda oturuyor. Birkaç
kilometre ötede Bülent Arýnç'a suikast
hazýrlýðýndaki iki subayý yakalan-
mýþken hâlâ görevden alýnmýyor.

ssaayyffaa  22  vvee  88’’ddee

Grevci
demiryolu
çalýþanlarý
kazandý

ssaayyffaa  44’’ttee

Faþizm
nedir?
Nasýl
yeneceðiz?

ssaayyffaa  99’’ddaa

Yunanistan
krizi
dünyayý
uyarýyor

ssaayyffaa  88’’ddee

SSaavvaaþþýý  dduurrdduurr,,
bbaarrýýþþýý  yyüükksseelltt!!

Ýzmirli darbe karþýtlarý Oruç
Reis gemisinden yapýlan
tehdide, Temel Reis’in
gemisinden bir açýklama
yaparak yanýt verecek.



2 sosyalist iþçi sayý: 384

Genelkurmay Baþkaný
Ýlker Baþbuð, geçtiðimiz
hafta içinde, Trabzon

Limaný'nda demirli olan TCG
Oruç Reis Fýrkateyni'nde düzen-
lediði basýn toplantýsýnda, bir kez
daha toplumun çok çeþitli kesim-
lerini biçimlendirmeye çalýþtý.
Her zaman olduðu gibi TSK'ya
karþý yürütülen asimetrik bir
harekattan bahseden Baþbuð,
ordunun 'gerçeklere ve doðru-
lara dayanmayan önyargýlý ve
özel amaç taþýyan' eleþtirilere
maruz kaldýðýný anlatýyordu. 

YYiinnee  aakkýýll  vveerrddii  
TSK'nýn bu süreçten rahatsýz

olduðunu açýkça dile getiren
Genelkurmay Baþkaný,
'demokrasi savunucularý'na
seslenerek "Bulunduðunuz yer
yanlýþtýr" dedi. Siyasilere,
akademisyenlere ve medya men-
suplarýna da deðinen Baþbuð, bu
meslek gruplarýndan insanlarýn
TSK'yý yýpratmaya çalýþamaya-
caðýný ifade etti.  

Adli makamlara ve yargýya da
çaðrý yapan Ýlker Baþbuð, bu
kurumlarýn orduyla iþbirliði
içerisinde çalýþmasý gerektiðini,
aksi takdirde kurumlar arasý
çatýþmalarýn çýkabileceðini söyle-
di. 

TTrraabbzzoonn''uunn  nneessii  vvaarr??  
Genelkurmay Baþkaný'nýn açýk-

lamasýnýn sonunda ýsrarla
üzerinde durduðu þey, basýnla
yaptýðý bu görüþmeyi neden
Trabzon'da, Oruç Reis
Fýrkateyni'nde gerçekleþtirdiðiy-
di. Ancak net bir gerekçe ortaya
koymayan Baþbuð, "…özellikle
basýnla olan görüþmeyi -ki uzun
süreler basýnla görüþme yap-
mamýþtýk- herhalde niye
Trabzon'da yaptýðýmýn da özel
bir anlamý var. Onu da sizlerle
paylaþmak istedim. Herhalde
anladýnýz. Çünkü Trabzon önem-
li. Bu görüþmeyi, bu ifadeleri
Trabzon'da yapmanýn en uygun
olacaðýný düþündüðüm için biraz
önceki basýnla görüþmeyi

Trabzon'da yaptým" gibi muðlak
ifadeler kullandý. 

Hangileri gerçek dýþý? 
Ýlker Baþbuð, ordunun gerçek

dýþý haberlerle eleþtirildiðini
düþünüyorsa, biraz unutkan
olmalý. TSK, basýnda kendisi
aleyhinde çýkan ve ilk baþtan
reddettiði birçok haberi, sayýsýz
kanýtý, daha sonradan kabullen-
mek zorunda kaldý. Önce Nokta
Dergisi'nde, daha sonra Taraf
Gazetesi'nde basýlan Darbe
Günlükleri, birkaç sene önce
yaþanan cunta giriþimlerini
açýkça gözler önüne sermiþ,
Ergenekon Operasyonu'na doðru
giden süreci baþlatmýþtý. Daðlýca
ve Aktütün ile ilgili yapýlan
haberlere verdikleri cevaplar
kimseyi tatmin etmeyince, ayný
Ýlker Baþbuð, sinirli el kol
hareketleri eþliðinde tüm
toplumu tehdit etmiþti. 

Baþbuð'un yine tüm toplumun

karþýsýna çýkýp, heceleyerek
"Kaðýt parçasý!" dediði Ýrticayla
Mücadele Eylem Planý adlý bel-
genin ýslak imzalý orijinali ortaya
çýktý. Komutaný tarafýndan eline
pimi çekilmiþ bomba verildiði
için ölen askerlerin ailelerine "O
gazetelere inanmayýn!" denmiþ,
daha sonra o gazetelerin haber-
leriyle tutuklamalar gerçek-
leþmiþti. 

TTeehhddiitt  eettmmee,,  bbiirr  aann
öönnccee  iissttiiffaa  eett

Baþbuð'un açýklamasýný
Trabzon'da bir savaþ gemisinden
yapmasýný anlamýþ deðiliz.
Trabzon'un neden önemli
olduðunu da anlamýþ deðiliz.
Genelkurmay Baþkaný acaba neyi
kastediyor? Hrant'ý öldürenlerle
Trabzon arasýnda bir iliþki mi
kuruyor, yoksa Rahip Santoro
cinayetini mi kastediyor, 'plan

yapmayýn plan' mý demeye
çalýþýyor? 

Genelkurmay Baþkaný'nýn
toplumu bu þekilde biçim-
lendirmeye çalýþmasý,
demokrasilerde kabul edilemez.
Baþbuð'un siyasilere,
akademisyenlere, medya mensu-
plarýna ve yargýya akýl verme
hakký yoktur. "Aksi takdirde
kurumlar arasý çatýþmalar çýkar"
diyerek yargýyý tehdit etme hakký
yoktur. Bu, ordunun tepesindeki
kiþilerin bu yöndeki ilk açýkla-
malarý deðil. Cuntacýlar hâlâ
siyasete istedikleri gibi müdahale
ediyorlar. Ýstifa etmesini saðlaya-
madýðýmýz sürece, Ýlker Baþbuð,
hepimizi tehdit etmeye devam
edecek. Genelkurmay
Baþkaný'nýn görevden alýnmasýný
saðlayamadýkça, darbe tehdidi
güncelliðini koruyacak. 

OOzzaann  TTeekkiinn

Ýlker  Baþbuð    savaþ  gemisinden  tehditler  yaðdýrdý

Barýþ, demokrasi ve özgürlük istiyoruz,
paþam biz doðru yerde duruyoruz

Diðer yandan Ergenekon
Davasýnda yargýlananlarýn
þüpheli intiharlarýna bir yenisi
daha eklendi.

Emekli Albay Ali Bergütay
Varýmlý, emekli Albay
Abdülkerim Kýrcý ve Özel
Harekât Dairesi Baþkaný Behçet
Oktay da ayný sonu paylaþmýþtý.
"Ergenekon" soruþturmasýnda
Deniz Yarbay Ali Tatar'ýn
hakkýnda ikinci kez yakalama
emri verilmesinin ardýndan inti-
har etmesi, daha önceki intihar
vakalarýný yeniden gündeme
getirdi. Kilit konumdaki 5
önemli ismin intiharý oldukça
þüpheli bulunmuþtu.

E. Albay Belgütay Varýmlý:
Ýstanbul'da evinin balkonundan
düþerek öldü. Sarýkýz ve Ayýþýðý
planlarýný deþifre eden kiþi
olduðu ortaya çýktý.

Yüzbaþý Olgun Vural:
Lojmanda intihar etti. Deniz

Kuvvetleri'ndeki yapýlanmaya
ait bilgileri sýzdýrdýðý  ileri
sürüldü

E. Albay Birol Atakan: Ankara
yakýnlarýnda þaibeli bir kazada
öldü. Ergenekoncu yapýlanmay-
la ilgili bir çok bilgiye sahip
oduðu ve amiral adaylarýnýn bil-
gilerine ulaþýp terfilere etki
ettiði iddia edildi.

Hâkim Yarbay Tanju Ünal:
Karargâhtaki odasýnda intihar
etti. Ünal, Eski Deniz Kuvvetleri
Komutaný  Ýlhami Erdil'i
yargýlayarak rütbelerini sök-
türen askerî  hakimdi.

Tabip Yarbay Nursal Gedik:
Ýntihar etti dendi.
Komutanlýktaki uyuþturucu ve
kirli iliþkilerle ilgili ulaþýlma-
masý gereken bilgilere ulaþtýðý
için öldürüldüðü ileri sürüldü.

ÝÝllkkeerr  KKaarraayyýýllaann

Ýki  subay  Bülent
Arýnç’a  suikast  
giriþiminde
suç  üstü
yakalandý

Ergenekon davasý sürecinde
daha önce Baþbakan Tayyip
Erdoðan, Alevi Bektaþi
Federeasyonlarý  Baþkaný Ali
Balkýz ve Ermeni Patriði
Mutafyan baþta olmak üzere
bir çok kiþiye yönelik suikast
planlarý ortaya çýkmýþtý.

Bu kez de Bülent Arýnç'ýn
evinin etrafýnda þüpheli
araçlar görülmesi üzerine
Ankara  11. Aðýr Ceza
Mahmekesi Nöbetçi Savcýsý
Mustafa Bilgin tarafýndan ver-
ilen talimatla iki aracýn
arandýðý ve bu araçlarda
görevli bulunan iki askerin
göz altýna alýndýðý ortaya çýktý. 

Birisi albay diðeri binbaþý
rütbesinde iki subayýn
üzerinde  Arýnç'ýn evine ait
adres notu bulunurken aranan
araçlarýn birisinin de TSK'ya
ait olduðu belirlendi.
Þüphelilerin aranmasý sonu-
cunda bilgisayar ve döküman-
lara da el konulduðu belirtil-
di. Ayrýca göz altýna alýnan
subaylarýn geçmiþte,
Ergenekon davasýnýn tutuklu
sanýðý Muzaffer Tekin ile iliþki
içinde olduklarý da ortaya
çýkarýldý.

Bülent Arýnç darbelere ve
Ergenekon’a karþý açýkça
mücadele eden bir siyasetçi.
28 Þubat darbesi sýrasýnda
hedef alýnmýþ bir politikacý.
Arýnç, ayný zamanda
demokratik açýlýmýn kararlý
savunucularýndan biri. Son 6
yýlda Baþbakan Tayyip
Erdoðan’a dönük 7 suikast
giriþimi olduðundan söz
ediliyor.

Arýnç’a dönük pervasýzca
giriþim Ergenekon terör
örgütü’nün aktif bir savunma
içine girdiðini gösteriyor.

LLeevveenntt  EErrssöözz''ee  ssuuiikkaasstt
ggiirriiþþiimmii

Ankara'da  bu geliþmeler
olurken Ýstanbul'da
Ergenekon'un kara kutusu
olarak gösterilen Levent
Ersöz'e suikast giriþiminde
bulunulduðu iddia ediliyor.
Geçtiðimiz günlerde Ersöz'ün
tedavi gördüðü Çapa Týp
Fakültesine gelen ve isminin
Erhan Keskin olduðu öðre-
nilen sahýþ, güvenlik
görevlileri tarafýndan farkedil-
ince havaya ateþ edip kaç-
maya çalýþmýþ ancak yakalan-
mýþtý.

Keskin'in ifadesinde önemli
itiraflarda bulunduðu öðre-
nilirken, bir binbaþýnýn da
ismini verdiði  öðrenildi.

HHeerr  aallaannddaa  ttaaaarruuzz
Yargý saldýrýyor. Baþbuð

tehditler savuruyor. YARSAV
darbe çýðýtkanlýðý yapýyor.
CHP ve MHP demokratik-
leþme ve barýþ sürecini dina-
mitleyerek Ergenekon çalýþýy-
or. Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým Koalisyonu, darbecileri
durdurmak için kitlesel bir
gösteriye hazýlanýyor.

Kafes  planýný  yapan  karagahta  þüpheli  ölümler  devam  ediyor
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Ergenekon ve darbe soruþtur-
malarý toplumu ortadan ikiye
böldü. 

Bir tarafta 90 yýllýk askeri
vesayet ve baský rejimini savu-
nan azýnlýk var. Öte yanda ise 27
Nisan e-muhtýrasý ile TSK
tarafýndan "düþman" ilan edilen,
demokrasi ve özgürlük isteyen
halkýn çoðunluðu duruyor.  

Kemalizm ve stalinizmle
özdeþleþen sahte solcularýn
aksine yeni sol ilkeleri, poli-
tikalarý ve mücadelesiyle elbette
ikinci taraftadýr. 

Tüm darbe ve darbe giriþim-
lerine 'ama'sýz karþýyýz.

Tüm darbecilerin yargýlan-
masýný ve cezalandýrýlmasýný
istiyoruz.

Türkiye'deki NATO ve
kontrgerilla faaliyetleri hakkýn-
da tüm belgeler kamuoyuna
açýklanmalýdýr.

12 Eylül darbesinin ürünü
olan 1982 Anayasa'sý derhal
yürürlükten kaldýrýlmalýdýr.

Demokratik ve özgürlükçü
bir anayasa istiyoruz.

TSK yönetimi Milli Savunma
Bakanlýðý'na baðlanmalýdýr.
Askeri bütçeler üzerinde sivil
denetim yasalaþmalýdýr. TSK'ya
dokunulmazlýk veren tüm yasa
maddeleri kaldýrýlmalýdýr. Ordu
tamamen seçilmiþlerin denetimi
altýna girmelidir.

Ergenekon soruþturmasý
sonuna kadar ilerlemelidir.
Davayý yürüten savcýlara ve

hükümete sonuna kadar gitmesi
için toplumsal destek sunulmalý,
çaðrý yapýlmalýdýr.

Seçilmiþ hükümetleri ve
meclisi atanmýþlarýn darbesine
karþý savunuruz.

Parti kapatmalara, her tür-
den anti-demokratik uygula-
maya karþýyýz. 

Herkes için demokrasi ve
adalet istiyoruz.

Türkiye'de darbe defterinin
kapanmasý 12 Eylül hayaletiyle
savaþmaktan deðil, bugün halký
kafese sokmak isteyenlerle
hesaplaþmaktan geçer.

Yeni sol darbelere karþý olan
bütün kesimlerle birlikte
mücadele etmelidir.

Düzene teslim olmayan, militarizmle uzlaþmayan yeni bir sol 

Kitlesel bir parti 
nasýl örgütlenmeli?

Dindar  insanlar
ve  yeni  sol

Eski sol "AKP karþýtý" bir
çizgi izliyor. Muhafazakar
sermaye partisini þeriatçý
olarak gösterirken bu partiye
oy vermiþ 16 buçuk milyon
insan 'dinci', 'gerici' ve 'yobaz'
ilan ediliyor. Muhafazakar
yaþam tarzýný sürdürmek
isteyen kitleler faþizmle
özdeþleþtiriliyor. Bush'un
savaþ ve iþgalle baþlattýðý
Ýslam düþmanlýðý kimi "solcu-
lar" tarafýndan kolayca
sahipleniliyor. 

Yeni sol Ýslam fobisine
karþý net bir tutum almalýdýr.
Ýslam fobisi emperyalizm ve
Türkiye'deki darbeci odaklar
tarafýndan pompalanmak-
tadýr. 

Halkýn Müslüman çoðun-
luðunu kapsamaya ve kazan-
maya çalýþmadan kitlesel bir
parti olmak mümkün
deðildir.

Yeni sol Türkiye'deki
inanç ve ibadet üzerindeki
her türlü baskýya karþý çýk-
malýdýr. Tüm inançlara özgür-
lüðü savunmalýdýr. Sadece
Alevileri deðil baský altýnda
tutulan Sünnilerin de hak-
larýný savunmalýdýr.

Yeni sol insanlarý
düþünceleri ve giysileri ile
ayýran zihniyete karþý dur-
malýdýr. Baþörtüsü üzerindeki
yasak kalkmalýdýr. Baþörtülü
kadýnlar okullarda özgürce
eðitim alabileceði gibi kamu
kurumlarýnda da çalýþabilme-
lidir.

Yeni sol, devletin din
üzerindeki her türlü baskýsýna
ve sahte laikliðe karþý çýk-
malýdýr. Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý kapatýlmalý, her
inanç grubu kendi ibadet-
hanesini açmalý ve kendisi
finans etmelidir.

Zorunlu din dersi kaldýrýl-
malýdýr. Ýmam Hatip liselerine
yönelik ayrýmcý uygulamalara
son verilmelidir.

Yeni sol, laik-þeriatçý
olarak toplumu bölenlere
karþý mücadele etmelidir.
Kendini ister laik ister dindar
olarak tanýmlasýn, tüm
emekçilerin birliði ve çýkarlarý
için mücadele etmelidir. 

Yeni ve kitlesel bir parti yarat-
mak istiyorsak sadece 'biz yeni-
yiz' demekle olmaz. Eski siyaset
tarzýnýn tümüyle reddedilmesine,
yüz binlerce insanýn onayý,
katýlýmý ve desteðiyle yola çýka-
cak gerçekten yeni bir siyasete ve
örgütlenmeye ihtiyacýmýz var.

Dünyada siyasetin saðýnda ve
solunda duran geleneksel güçler
kitlelerin desteðini yitiriyor.
Gerçekten tabanda örgütlenen,
fakirlerin sesi ve umudu olabilen
yeni türde siyasi hareketler ise
güçleniyor. Burjuva siyaseti
tarafýndan "bilinçsiz" bir "sürü"
olarak görülen, manipüle edilen
ve bir oy deposu olarak kul-
lanýlan sýradan insanlarýn
siyasete müdahale etmesinin
önünü açmalýyýz.

Bu bir niyet sorunu deðil
mücadele ve örgütlenmeyle ilgili
pratik bir sorundur. Bize
herkesin katýlabileceði bir siyasi

hareket gerekiyor, bunun için:
- Yeni solun tüm toplantýlarý

tüm katýlýmcýlara açýk yapýl-
malýdýr.

- Her toplantý büyük ya da
küçük olsun, yapýldýðý ölçekte
herkese duyurulmalýdýr.

- Her türlü kurul ve organ
demokratik yollarla seçilmelidir.

- Yeni sol partide baþkanlýk ve
delegelik sistemi olmalýdýr. Lider
sultasýna karþý her yaþtan ve kes-
imden onlarca parti sözcüsü
çýkarýlmalýdýr. Partinin tüm poli-
tikalarýna partinin tüm üyeleri
açýk toplantýlarla karar verme-
lidir. Parti kongreleri delegelerin
deðil, tüm üyelerin katýlýmý, söz
ve oy hakký ile gerçekleþtirilme-
lidir.

- Yeni sol parti, iþçi örgütlerine,
demokratik mücadelelere,
antikapitalist kampanyalara ve
sosyal hareketlere yardýmcý
olmalý, bütün üyelerinin desteði

ve katýlýmýný toplumsal muhale-
fetin inþa edilmesi için seferber
etmelidir.

- Her türden dayatmacý, tepe-
den inmeci, kapalý kapýlar ardýn-
da siyaset yapma tarzý red-
dedilmelidir. Ýnsanlarýn önüne
hazýr reçeteler konmamalýdýr.
"Kervan yolda düzülür" türün-
den bir anlayýþla kitle partisi inþa
edilemez. Parti on binlerce insan
tarafýndan hep birlikte inþa
edilmelidir.

- Yeni sol, muhalefetin farklý
kulvarlarýnda yer alan hareket-
leri bir "renk" olarak deðil asli
özneler olarak görmelidir.

- Kadýnlar kadýn kollarýna,
gençler gençlik kollarýna ya da
çalýþmasýna sýkýþtýrýlamaz. Çevre,
sendika, iþçi, memur, aydýn gibi
alan tanýmlamalarý son 40 yýlda
görüldüðü gibi yanlýþtýr.

- Yeni sol örgütlenme
bürokratik deðil, bir ölçüde
kaotik olacaktýr. Kolay olan
bürokratik yollarla idare etmek,
zor olan ise gerçekten
demokratik olmaktýr. Tarih bize
bugün doðru ve zor olaný yap-
mamýzý emrediyor.

Yeni sol, ancak yeni insanlarla
mümkündür. Solun 40 yýllýk
baþarýsýzlýklarýna ortak olmamýþ,
1989'da Berlin Duvarý'nýn
yýkýlýþýyla yenilmemiþ, stalinizm
ve sosyal demokrasiyi reddeden
yeni mücadeleci kuþak yeni solu
da yaratacaktýr.

Bu kuþak parti salonlarýndaki
býktýrýcý tartýþmalardan hoþlan-
mýyor. 68-78 kuþaklarýnýn
reçetelerinden de hoþlanmýyor.
Hrant'ýn cenazesinde, küresel
ýsýnmaya karþý eylemde, savaþa
karþý protestolarda kendini gös-
teriyor. 

Yeni sol kapsayýcý, geleneksel
solun zihniyet dünyasýndan
gelmeyen mücadeleci kesimlerle
buluþmalýdýr. Bu yüzden
kapýlarýný sonuna kadar açmalý,
demokratik bir örgütlenme ve
katýlýmý ortaya koymalýdýr.
Tersini yapan örgütlenmeler
birer azýnlýk örgütlenmesi olmak-
tan öteye gidemeyecektir. Sekter
ve küçük örgütlenmelere
ihtiyacýmýz yok.

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm

YYeennii  ssooll  ppaarrttii  ttaarrttýýþþmmaassýý  bbiirr  ççookk  iinnssaannýýnn  ggüünnddeemmiinnddee..
BBiirr  ççookk  iillddee  ttooppllaannttýýllaarr  oolluuyyoorr,,  öörrggüüttlleennmmeelleerr  kkuurruu-
lluuyyoorr..  AAnnccaakk  bbuu  öörrggüüttlleennmmeelleerriinn  kkiittlleesseell  bbiirr  ppaarrttii
yyaarraattmmaayyaa  uuyygguunn  oolldduuððuu  hheennüüzz  ssööyylleenneemmeezz..
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Yutulamayan delil
Türk askeri hakkýnda ciddi kaygýlarým var.
Hayýr, hayýr, darbe planlýyorlar filan diye deðil.
Adamlara bir þeyler oluyor.
Ciddi bir yaprak dökümü yaþanýyor. Ölüp duruy-

orlar. Askeri operasyonlardan filan da söz etmiyo-
rum üstelik. Evde yatarken veya makamlarýnda otu-
rurken ölüveriyor bunlar.

Daha dün, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Ýlçe Jandarma
Komutaný Üsteðmen Önder Galip, makamýnda inti-
har etmiþ.

Gazetelere göre, "Sabah Ýlçe Jandarma
Komutanlýðýna gelen Galip, makamýna geçerek
kapýsýný kapattý. Henüz belirlenemeyen bir nedenle
beylik tabancasýyla baþýna ateþ eden Galip, olay
yerinde öldü. Silah sesini duyan ve odaya giren
diðer askerî personel, Galip'in cesediyle karþýlaþtý."

Galip Üsteðmen Cumartesi günü hayata veda etti.
Pazartesi günü ise sýra Deniz Yarbay Ali Tatar'daydý.

Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda,
Poyrazköy'de ele geçirilen belgelere iliþkin gözaltýna
alýnýp tutuklanan ve itiraz üzerine serbest býrakýlan
Yarbay Tatar, hakkýnda yeniden yakalama emri
çýkarýlmasýna iliþkin tebligatý aldýktan sonra intihar
etti. 

"Alýnan bilgiye göre, Beþiktaþ'taki Ýstanbul
Adliyesi'nde Ergenekon kapsamýnda tutuklanan
Deniz Yarbay Tatar, avukatlarýnýn itirazý üzerine üç
gün önce serbest býrakýldý. Savcýlýðýn talebi üzerine
hakkýnda yeniden yakalama emri çýkarýlan Tatar'a,
mahkemenin kararý, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki
Astsubay Hazýrlama Okulu tesislerindeki lojmanýn-
da teblið edildi. Tebligatýn ardýndan Yarbay Tatar
evinde silahýyla baþýna bir el ateþ ederek intihar etti."

Fazla vaktinizi almamak için hepsinin ayrýntýlarýný
vermeyeyim isterseniz, ama geçtiðimiz aylarda
Deniz Albay Birol Atakan, Deniz Albay Belgütay
Varýmlý, Yüzbaþý Olgun Vural, Hakim Yarbay Tanju
Ünal ve Tabib Yarbay Nursal Gedik de talihsiz inti-
harlara kurban gitti.

Türk Silahlý Kuvvetleri'nde ve özellikle de Deniz
Kuvvetleri'nde bir piþmanlýk dalgasý ortalýðý kasýp
kavuruyor galiba. Çok kötü þeyler yapmýþ olsalar
gerek ki, piþmanlýktan kývrandýkça silahý kafasýna
her dayayan Hakk'ýn rahmetine kavuþuyor.

Ya da baþka bir þeyler mi oluyor acaba?
Geçtiðimiz Cumartesi günü, neredeyse Baþbakan

Yardýmcýsý Bülent Arýnç da istemeden intihar ede-
cekti.

Arýnç'ýn evinin bulunduðu sokakta bir ihbar üzer-
ine durdurulan biri Türk Silahlý Kuvvetleri'ne ait,
diðeri kiralýk iki araçta Genelkurmay Karargâhý'nda
görevli iki subay gözaltýna alýnmýþ. Nöbetçi
Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Bilgin olaya el koymuþ,
Ýstihkâm Binbaþý Ý.G. ile Topçu Albay E.Y.B., Merkez
Komutanlýðý yetkilileri gelinceye kadar gözetim
altýnda tutulmuþ.

Haberlere göre, "Merkez Komutanlýðý yetkilileri
beklenirken Savcý Bilgin'in talimatýyla araçlarda ve
iki subayýn üzerinde arama yapýlmaya baþlandý. Bu
sýrada Binbaþý Ý.G.'nin bir not kaðýdýný aðzýna götür-
erek yemeye çalýþtýðý fark edildi. Kaðýt Binbaþý'nýn
elinden alýndý. Savcý not kâðýdýna el koyarken, notta
"1424 Cadde..." þeklinde Arýnç'ýn adresinin bulun-
duðu tespit edildi."

Haberi veren gazetenin spotunda "Ý.G'nin önemli
bir delili yutarak yok etmesi son anda önlendi"
diyor. Allah'tan, diye düþündüm, delil bir kaðýt
parçasýymýþ. Alimallah, ya metal bir þey olsaydý!

Albay E.Y.B. ile Binbaþý Ý.G., Özel Kuvvetler
Komutanlýðý'nda görevliymiþ. "Özel Harpçý binbaþý,
metal yutarak öldü" þeklinde bir haber
Genelkurmay'ýn saygýnlýðý açýsýndan hiç hoþ
olmazdý.

Deðerli subaylarýmýzýn ölümüne sevinmek gibi
olmasýn ama, Ergenekon toplumun geri kalanýný
býrakýp askerlerle uðraþmaya baþladýysa, ben kendi
hesabýma þikâyetçi olmayý düþünmüyorum.

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

GÖRÜÞ

Çayeli Bakýr grevde
Türkiye'nin en büyük bakýr

madeni olan Çayeli Bakýr Ýþletme-
si'nde, Türk Maden Ýþ Sendikasý ile
iþletme arasýnda süren toplu iþ
sözleþmesi görüþmelerinde uzlaþ-
maya varýlamadý. 

Kanada merkezli uluslararasý
Inmet Mining Corporation firmasý

tarafýndan iþletilen madende 320
iþçinin grevi ile faliyet duracak.

TTA'da özelleþtirme
karþýtý eylem

Adýyaman'ýn Besni ilçesinde
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol
Ýþletmelerinde (TTA) çalýþan Tek

Gýda-Ýþ Sendikasý üyesi iþçiler, AKP
ilçe binasý önüne gelerek
özelleþtirmeyi protesto ettiler. Ýþçil-
er adýna konuþan Atilla Demir , 12
bin iþçinin bundan etkileneceðini
belirtti. 

Eylem yapan TTA iþçilerine Besni
Belediyesi iþçileri de destek verdi.

TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

SÝ Ýstanbul- 25 Kasým'da KESK ve
KAMU-SEN'in birlikte örgütlediði genel
grevin ardýndan, TCDD yönetimi 16 kamu
emekçisine görevden geçici olarak el çek-
tirdi. Bunun üzerine her iki sendika bir
günlük dayanýþma grevi örgütlediler. 16
Aralýk 2009 Çarþamba günü yapýlan grev
yüksek bir katýlým ile gerçekleþti. Grev
günü saat 14.00'de Haydarpaþa Garý'nda
Sami Evren bir basýn açýklamasý yaptý.
Ancak tüm bu direniþe raðmen TCDD
yönetiminin iþçi düþmaný tavrý devam
ediyor. Yapýlan dayanýþma grevinin ardýn-
dan 30 BTS üyesi daha görevden geçici
olarak uzaklaþtýrýldý. Bu üyelerden biri
olan ve BTS hukuk ve insan haklarý
sekreteri Ersin Albuz'la grev günü
Haydarpaþa Garý'nda konuþtuk.
Gazetemiz yayýn hazýrlandýðý sýrada 16
iþçinin iþine geri döndüðü ve dayanýþma
grevinin kazandýðý haberini aldýk!

2255  KKaassýýmm  ggeenneell  ggrreevviinniinn  aarrddýýnnddaann
ggeelleenn  ggöörreevvddeenn  eell  ççeekkttiirrmmeelleerr  nnaassýýll
yyaaþþaannddýý  vvee  TTCCDDDD  yyöönneettiimmiinniinn  ttaavvrrýý
nneeddiirr??  

EErrssiinn  AAllbbuuzz:: Tüm Türkiye'den 10'u
BTS'den, 6'sý ise Türk Ulaþým-
Sen'den 16 arkadaþýmýza görevden el
çektirildi. Buradaki amaç 25
Kasým'daki gibi bir grevin bir daha
yapýlmasýný engellemek ve kamu
emekçilerine gözdaðý vermek. Bunun
üzerine hem biz hem de Türk Ulaþým
Sen TCDD yönetimiyle görüþmeye
çalýþtýk. Ancak TCDD genel müdürü
Süleyman Karaman sendikalarla
görüþmüyor, verdiði randevularý
iptal ediyor, bir diyalog sürecinin
önünü týkýyor. Biz, bunun üzerine
cuma, cumartesi ve pazartesi günü
basýn açýklamalarý yaptýk. Daha
sonra dayanýþma grevi kararý alýndý. 

GGrreevv  kkaarraarrýý    nnaassýýll  aallýýnnddýý  vvee  ssoonn-
rraassýýnnddaa  nneelleerr  yyaaþþaannddýý??  

EErrssiinn  AAllbbuuzz::  15 Aralýk Salý akþamý
saat 22.00'de grev kararý alýndý. Gece
yarýsýndan itibaren trenler çalýþtýrýl-
madý. Ancak TCDD yönetiminin
büyük bir baskýsý vardý. TCDD bölge
müdürü yetkilileri kalabalýk bir þek-
ilde gara geldiler ve çalýþanlara
müdahale edip onlarýn grevi kýr-
masýný saðlamaya çalýþtýlar. Ancak
iþçiler çalýþmamaya devam ettiler.
Bunun üzerine gara çevik kuvvet
çaðrýldý. Polis, arkadaþlarýmýza sert
bir þekilde müdahale ederek onlarý
gardan dýþarý attý. Saat 22.00'den
01.30'a kadar gardaki polis varlýðý
sürdü. Bütün bunlar TCDD yöneti-
minin bilgisi ve isteði dâhilinde oldu.
TCDD yetkilileri polise kendi per-
sonelini dövdürdü. Bu olay sýrasýnda
5 arkadaþýmýz gözaltýna alýndý.
Gözaltýna alýnanlar bu sabah saat
07.00'de serbest býrakýldýlar. 

GGrreevvee  kkaattýýllýýmm  nnee  ddüüzzeeyyddeeyyddii,,  ggrreevv
ssýýrraassýýnnddaa  TTCCDDDD  yyöönneettiimmiinniinn  eennggeell-
lleerriiyyllee  kkaarrþþýýllaaþþttýýnnýýzz  mmýý??  

EErrssiinn  AAllbbuuzz::  Greve Türkiye'nin
birçok yerinden katýlým oldu. Ýstan-
bul Anadolu yakasýndan greve tam

katýlým var, banliyö ve ana hat tren-
leri çalýþmýyor. Bunun yanýnda Ýzmir,
Eskiþehir, Adana ve Ankara'da da
trenler çalýþmadý. TCDD yönetimi
grevi kýrmaya çalýþtý. Dün akþam iki
ana hat treni yolcusuz olarak zorla
hareket ettirildi. Bugün'de sabah
saatlerinde bir banliyö treni hareket
ettirildi. Bu trenler yolcularýn bin-
meyeceðinin bilinmesine raðmen
yetkin olmayan kiþiler tarafýndan
kaldýrýlýyor. Burada amaçlanan kamu
emekçilerinin moralini bozmak
Memur-Sen yönetimi greve gitmedi
ama Memur-Sen içinden greve
destek veren arkadaþlarýmýz da var. 

KKEESSKK  uuzzuunn  zzaammaannddýýrr,,  ggrreevv  vvee
ttoopplluu  ssöözzlleeþþmmee  hhaakkkkýý  iiççiinn  mmüüccaaddeellee
eeddiiyyoorr..  SSiizzccee  mmüüccaaddeellee  nnaassýýll  ddeevvaamm
eeddeecceekk??  

EErrssiinn  AAllbbuuzz::  Biz grev hakký için
mücadele etmeye devam edeceðiz.
Kamu emekçileri daha KESK kurul-
madan önce fiili olarak iþ býrakýyor-
du. Bu yüzden "eylem yasal deðil"
sözleri kamu emekçilerini yolundan
döndüremez. KESK'in mücadelesi
haklarýn verilmeyeceðini, ama söke
söke alýnacaðýný gösterdi. Grevimiz
ve eylemlerimiz meþrudur.

HHaabbeerr//RRööppoorrttaajj::  
OOnnuurr  DDeevvrriimm  ÜÜççbbaaþþ

Demiryollarýnda 
grevciler kazandý

BTS ve Türk-Ulaþým Sen
Haydarpaþa Garý'nda 16 Aralýk
2009 Çarþamba günü saat 14.00'de
ortak bir basýn açýklamasý yaptýlar.
Basýn açýklamasýný  KESK genel
baþkaný Sami Evren okudu. 25
Kasým grevinde emekçilerin yasal
haklarýný kullandýðýný belirtirken,
görevden el çektirilen 16 kiþiye
sahip çýkacaklarýný belirtti.
Demiryolu emekçilerine yönelik
polis þiddetini eleþtiren Evren
"Haklý ve meþru olan, yasal
olduðundan þüphe etmediðimiz,
kamuoyunun büyük desteðini alýp
toplum vicdanýnda saygý
uyandýran 25 Kasým grevini dün

Haydarpaþa Garý'nda olduðu gibi
yarýn bütün iþyerlerinde onurlu ve
kararlý bir þekilde savunmaya
devam edeceðiz" dedi. Basýn açýkla-
masýna Eðitim-Sen, Emekli-Sen,
DÝSK Genel-Ýþ üyeleri destek verdi.
EMEP ve DSÝP üyelerinin de
katýldýðý basýn açýklamasýnda
"Direne, direne kazanacaðýz",
"Zafer direnen emekçinin olacak"
ve "Kurtuluþ yok, tek baþýna ya hep
beraber ya hiçbirimiz" sloganlarý
atýldý. 

Demiryolu çalýþanlarýnýn karar-
lýlýðý sonucunda açýða alýnan 16
çalýþan iþlerine geri döndü
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Tekel iþçisi direniyor

SÝ Ankara - Türk-iþ'in Tek-gýda
Ýþ Sendikasý'na baðlý Tekel iþçileri
15 Aralýk’tan bu yana
Ankara'dalar. Ýstanbul, Ýzmir,
Muþ, Adýyaman, Diyarbakýr,
Tokat ve daha birçok ilden gelen
binlerce yaprak tütün iþçisi özlük
haklarý için mücadele ediyor.
Tekel iþçileri 657 sayýlý Devlet
memurlarý yasasýnýn,
özelleþtirme maðdurlarý için
hazýrlanan 4/c maddesine karþý
sokaktalar.  Bu madde devlete
baðlý yaprak tütün fabrikalarý
özelleþtirildikten sonra iþçilerin
baþka devlet kuruluþlarýnda geçi-
ci iþçi statüsünde çalýþmasýna, iþ
güvencesini kaybetmesine, ücret
düþüklüðüne, sözleþmelerin
yenilenmemesine yol açý- yor. 

Özelleþtirmelere ve 4/c madde-
sine karþý örgütlü mücadele
sürdüren tekel iþçileri Ankara'ya
geldiklerinden beri AKP
binalarýnýn önünde eylemler
yaptý ve Abdi Ýpekçi parkýnda
konaklamaya baþladý. Geldikleri
günden beri talepleri görmezden
gelinen ve polis saldýrýsýna
maruz kalan iþçiler direniþlerinin
3. gününde polisin tazyikli su ve
biber gazlý saldýrýsý sonucunda
Abdi Ýpekçi parkýný terk etmek
zorunda kaldýlar ve bugün hala
Sakarya caddesindeki Türk-iþ
Genel Merkezinde mücadeleleri-
ni sürdürmeye devam ediyorlar.
Özlük haklarýna kavuþmadan
Ankara'yý terk etmeyecek olan
Tekel iþçilerinin direniþi gerek

polisin pervasýz saldýrýlarýyla
herkese de sendika yönetiminin
'evinize dönün biz bir anlaþmaya
varacaðýz' telkinleriyle kýrýlmaya
çalýþýlsa da büyüyerek devam
ediyor.  

Ayrýca kimi sendika bürokrat-
larý, direniþi Kürt iþçiler
üzerinden milliyetçilik yaparak
da kýrmaya çalýþýyor, Anýtkabir'e
yürüyüþler düzenliyor ve 'tekel
vatandýr, satýlamaz' ulusalcýðý
üzerinden sýnýf hareketini bölm-
eye çalýþýyor. Tüm bunlara rað-
men günlerdir yürütülen ortak
mücadele bu ayrýþmalara prim
vermeyecek gibi görünüyor.
Bunun en iyi göstergesi bir çok
düzen partisi ve siyasetçi tarafýn-
dan ziyaret edilen tekel iþçi-
lerinin DTP'li vekilleri coþkuyla
'yaþasýn halklarýn kardeþliði' ve
'iþte açýlým burada' sloganlarýyla
karþýlamasýydý. Fakat yine de
milliyetçi, þoven bir ayrýþma
yaþanmasý hâlâ tehdit olarak
önümüzde duruyor.

Günlerdir süren direniþe DÝSK,
KESK, TMMOB, TTB de eylem-
leriyle destek verdiler. Pazartesi
Harb-iþ üyeleri de eylemlere
destek verecekler. Yaprak tütün
iþçilerinin tek baþlarýna
sürdürdükleri bu kararlý
mücadele bile hükümeti zor
durumda býrakmaya yetmiþken,
farklý iþ kollarýndan eylemlerle, iþ
býrakmalarla, grevlerle destek-
lendiði sürece kazanýma yaklaþa-
caktýr.

Tüm Dünya'da ve
Türkiye'de daha önce
defalarca meydana gelen

bir olay tekrar yaþandý.
Bursa'daki bir kömür
madeninde, 220 metre (iki fut-
bol sahasý uzunluðu kadar)
derinlikte grizu patlamasý oldu
ve 19 iþçi hayatýný  kaybetti. 

Pek çok yerde ölümlerin sebe-
bi grizu patlamasý olarak verilse
de bu çok saçma; birisi uçurum-
dan atýlarak öldürüldüðünde o
kiþinin yerçekiminden dolayý
öldüðünü söylemek ne kadar
saçmaysa bu da o kadar saçma.
Çünkü iþçilerin grizu patla-
malarýndan ölmeleri riskini
sýfýra indirmek pekâlâ mümkün.
Sadece biraz maaliyet gerek-
tiriyor. Ama maaliyetteki
"birazcýk" artýþ patronlarýn kâr-
larýný "biraz" da olsa düþürdüðü
için maden þirketleri bu harca-
malardan kaçýnýyorlar. 

Grizu, özellikle kara kömürü
madenlerinde bulunma ihtimali
yüksek olan metan ve benzeri
bazý yanýcý gazlara verilen isim.

Havadaki oraný %4 ile %16
arasýnda olduðunda grizu, pat-
layýcýlýk özelliði kazanýyor.
Havadaki grizu oraný %16'nýn
üzerindeyse, patlama meydana
gelmese bile ortamdaki insanlar
boðularak hayatlarýný kaybediy-
orlar. 

Grizu patlamasýný  önlemekse,
az önce de belirtildiði gibi, çok
kolay. Ýþçilerin çalýþmakta
olduklarý madenler sürekli
olarak gerektiði  ölçüde hava-
landýrýlsa havadaki grizu oraný
hiçbir zaman tehlike eþiðini
aþmaz. Ayrýca grizunun
havadaki oranýný ölçebilen
dedektörler de vardýr ve grizu
oraný tehlike sýnýrýný aþtýðýnda
yanýp sönen ýþýklarla iþçileri
uyarabilir. Bunlarýn yanýnda
madenlerde ortamýn dinamit
kullanýmýna uygun olup
olmadýðýna karar verilmesi için
sürekli ilgili mühendislerin
bulunmasý gerekir. Tüm bu
önlemler alýnsa yerin yüzlerce
metre altýnda bile olsa iþçilerin
ölme olasýlýðý neredeyse sýfýra

düþürülür. Fakat, iþçilerin hay-
atlarýný korumak için alýnmasý
gereken bu önlemler þirketlerce
"boþa harcanmýþ para" olarak
görüldüðünden, kanunlara göre
zorunlu olsa dahi alýnmaz. 19
iþçinin öldürüldüðü Bursa'daki
madende de bu önlemler alýn-
mamýþtý. 

Kanunlara göre ilgili bakanlýk
bu çalýþma koþullarýný sýk sýk
denetlemeli ve gerekli önlemler
almayan þirketlere ceza vermeli.
Fakat Türkiye'de bir iþyerinin
ortalama denetlenme sýklýðý on
iki yýlda bir. Durum böyle olun-
ca iþverenler çok rahat sorum-
suzca davranabiliyorlar. Bunun
sonucunda zaman zaman grizu
patlamalarý, maden göçükleri
oluyor ve iþçiler hayatlarýný
kaybediyor ya da sakat kalý-
yor. Ama olsun; maden þirket-
lerinin ortalama kâr oranlarý
hayli yüksek nasýlsa! 

BBuurraakk  DDeemmiirr

DSÝP'liler  mücadelenin  baþlangýcýndan  bu  yana,  TEKEL
iþçilerinin  yanýnda  yer  alýyor,  sadece  sloganlarla  ve
bayraklarla  deðil  iþçilerin  gerçek  ihtiyaçlarý  ile  ilgileniyor-
lar.  Ýþçilerin  çoðunun  beklentisi  genel  grev  yönünde,  DSÝP
üyeleri  bu  talebin  destekçisidir.  Direniþ  baþladýðýndan  beri
Ankara'da  konaklayan  iþçilere  kültür  merkezimizi  açtýk,
onlar  için  uyku  tulumu,  mat,  battaniye  gibi  uyku  gereçleri
topluyoruz.

19 maden iþçisi öldürüldü 

TEKEL iþçilerinin talepler-
ine bugün polis þiddeti ile
yanýt geldi.

Günlerdir direnen TEKEL
iþçilerine, dayanýþma içinde-
ki aktivistlere polis gaz bom-
balarý ve soðuk havaya rað-
men kullanýlan tazyikli
sularla saldýrdý. Pek çok iþçi
hastaneye kaldýrýldý.

TEKEL iþçileri haklarý için,
özelleþtirme politikalarýnýn
etkilerine karþý mücadele
ediyor. TEKEL iþçilerine
yapýlan saldýrý, tüm iþçi
sýnýfýna yapýlmýþ bir
saldýrýdýr. Çöküþ içindeki bir
sistemin faturasýný ne TEKEL
iþçileri ne de baþka iþçiler
ödemek zorundadýr. Bu sis-
temin içindeki en kirli poli-
tikalarýn temsilcisi ýrkçýlar ve
milliyetçiler ise bu taleplerin
asla temsilcisi ve savunucusu
olamazlar.

TEKEL iþçilerinin mücade-
lesi bugün sergilenen þiddet
gösterisi ile susturulamaz.

Hükümet derhal iþçilerin
taleplerini yerine getirmeli
ve þiddetin sorumlularý ceza-
landýrýlmalýdýr.

TEKEL iþçilerinin talepleri
gerçekleþene dek sokakta ve
iþçilerin yanýnda olmaya
devam edeceðiz.

Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi adýna

DDaammllaa  ÇÇiimmeenn

DSÝP açýklamasý:
Tekel  iþçisinin
yanýndayýz
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Demokratik Toplum
Partisi, Anayasa
Mahkemesi tarafýndan

oybirliðiyle kapatýldý. Kürt
halkýnýn demokratik açýlýmdan
beklentileri bir kez daha sekteye
uðratýlmýþ oldu. Demokratik par-
lamenter mücadeleden kürt halký
bir kez daha dýþlanmak istendi. 

Abdullah Öcalan'ýn yaþam
koþullarýnýn kötüleþtirilmesi de
Kürt halkýnýn Öcalan için kitlesel
olarak sokaklara dökülmesini
ateþlemiþti. Ardýndan PKK,
Tokat'ta 7 askerin öldüðü
saldýrýyý üstlendi. Bu süreç
DTP'nin kapatma davasýndan
hemen önce, Kürt halkýnýn
mücadelesine pek çok eleþtiri
yöneltilmesine neden oldu. Taraf
Gazetesi'ne dahi "PKK iki halka
da düþman" manþetini attýracak
bir ortam oluþtu. Tek tük köþe
yazarý dýþýnda bu çizgiden farklý
bir ses çýkmadý. Tüm bu olaylar
açýlýmýn artýk bittiðine iþaret etti.
"Açýlým bitti þimdi savaþ zamaný"
sloganý popülerleþmeye baþladý.

Halbuki açýlým bitmedi.
Açýlýmýn baþlamasýnda
hükümetin adým atmasýný
saðlayan þeyin yerel seçim
sonuçlarý olduðunu bir dakika
düþünüp hatýrlayalým. Kürt
halkýnýn yaklaþýk 25 yýldýr
verdiði yýðýnsal mücadele, eski
Genelkurmay Baþkaný
Büyükanýt'tan Cumhurbaþkaný
Gül'e kadar çözüm savaþla
gelmeyecek dedirtmiþ, açýlýmýn
bir kazaným olarak gündeme
girmesini saðlamýþtýr. Artýk
açýlým bitemez, hükümet geri
adým atamaz. Kürt halký siyasi
partilerinin ismi deðiþmiþ olsa da
en büyük kazanýmla çýkmak için
mücadeleye devam etmektedir,
edecektir. Gelinen noktayý tek
taraflý okuyarak Kürt halkýnýn

içinde bulunduðu durumu anla-
mak zordur.  

GGüüvveerrcciinnlleerr  -  þþaahhiinnlleerr
Bu ortamda sýklýkla yapýlan bir

eleþtiri, DTP'nin içinde iki kanat
olduðu biçiminde. Biri savaþý
isteyen "þahin" diðeri barýþ
isteyen "güvercin" iki kanat
olduðu iddia ediliyor. Bu iddiaya
göre þahin kanat, PKK'nin siyasal
uzantýsý, güvercin kanat ise
PKK'ye muhalif. Bu iddialar, pek
çok gerçeðin üstünü örtüyor.
Kürt halkýnýn mücadelesi 25
yýldýr pek çok biçimde devam
eden bir hareket. PKK ise, artýk
devletin ve hatta ordunun bir

kýsmýnýn bile kabul ettiði bir
siyasal gerçeklik. Kürt halký,
milyonlar olarak "Abdullah
Öcalan siyasi irademdir" derken,
bu gerçek ortaya konmuþ oluyor-
du. DTP ve öncesi siyasi partiler
ise bu bütünlüklü mücadele
içinde, kürt halkýnýn sesini
meclisten duyurmasýnýn bir
biçimiydi. Bu gerçekliðin anlaþýl-
masý için leninist olmaya gerek
yok, tartýþanlar beðensin beðen-
mesin DTP'nin tabaný PKK'nin
tabanýdýr. Kürt halkýnýn mücade-
lesi içinde, böylesi ayrýmlar
yaparak bir kanadý veto ettiðini
ilan etmek, aslýnda bütün olarak
Kürt halkýnýn siyaset hakkýna
karþý çýkmak anlamýna geliyor.

Öcalan'ýn muhatap alýnmasýný
isteyen milyonlarýn iradesini hiçe
saymak anlamýna geliyor. Üstelik
tüm bu tartýþmalar kapatma
davasýna gerekçe olarak göster-
ilen DTP ve terör örgütü yan-
daþlýðý suçlamasýný kabul etmek,
devletin doðru bulduðu tutumun
yanýnda olmak anlamýna da
gelmektedir. 

MMeecclliissee  ddöönnüünn  ççaaððrrýýssýý
DTP'nin kapatýlmasýnýn ardýn-

dan bir diðer çaðrý da ýsrarla,
sine-i millet kararý üzerine oldu.
DTP'li milletvekillerine Türk sol-
cularý "meclise dönün" çaðrýlarý
yaptý. Neticede, eski DTP'li mil-

letvekilleri, BDP'ye katýlarak
meclise dönme kararý aldýlar. Bu
karar alýnsa da, alýnmasa da,
Türk solcularýnýn iþi, Kürt
halkýnýn temsilcisi olarak meclise
girmiþ vekillere akýl vermek
olmamalýydý. Vekillerin siyasi
kararlarýnýn ne olursa arkasýnda
olacaðýný ilan edeceðine sol, bir
kez daha akýl veren büyük
aðabey rolünü üstlendi. Halbuki
Kürtlere geri dönün çaðrýsý yap-
mak yerine Kürtlerin kararlarýna
destek olup, kapatma kararýný
verenlere hesap sormak için
mücadele etmeli. 

ÝÝrreemm  NNuurr  AAkkssuu  

Tokat baskýný yaþandýðýnda,
barýþtan yana tutum alanlarda
çatlak sesler duyulmaya baþ-
landý. 

Birden bire "þiddet" eleþtirilm-
eye, "terör" lanetlenmeye
baþladý. 

Hafýzayý tazelersek;
demokratik açýlým sürecinde
80'e yakýn Kürt hayatýný kaybet-
ti. 

Ceylan Önkol öldürüldürüldü. 
Annesinin kucaðýnda uyuyan

bir bebek kafasýna çarpan gaz
bombasýyla öldü.

Þiddeti, terörü lanetlemek için
7 Türk askerinin mi ölmesi
gerekiyordu? Diðerleri zaten
ölümle yaþamaya alýþmýþ
Kürtler miydi? 

Bir gerçeði hepimizin hatýrla-
masýnda fayda var. Barýþ için

pek çok adým atýlýyor. Çünkü
henüz barýþ saðlanmadý.
PKK'nin yýllardýr aralýklarla ilan
ettiði þey, tek taraflý ateþkes.
Savaþ hala devam ediyor.
Savaþýn olduðu koþullarda,
ölümler devam edecek. Bu
nedenle barýþ çaðrýlarýný yük-
seltmemiz gerekiyor. 

Savaþýn sorumlusunu yýllardýr
binbir türlü eziyete isyan eden
ve bu isyan sayesinde haklar
kazanmaya baþlamýþ Kürt halký
olarak görmüyorsak, savaþýn
sorumlularýnýn adým atmasýný
talep etmek zorundayýz. 

Savaþýn sorumlularý, savaþtan
çýkarý olanlar geri adým
atmadýkça, barýþý saðlamak
mümkün deðil. 

Barýþýn sesini 
susturamadýlar

Operasyonlar  devam  ediyor,  savaþ  sürüyor

DTP  
kapatýldý
BDP
mecliste
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Ulusal  sorunda  marksist  politika
Ulusal sorun konusunda nasýl bir tutum alýnacaðý marksistler

arasýnda büyük tartýþmalara konu oldu. Bunlarýn en bilinen-
lerinden biri 20. yüzyýlýn baþýnda üç büyük imparatorluðun egele-
menliði (Rusya, Almanya ve Avusturya) altýnda bulunan Polonya
konusundaki tartýþmadýr.

Polonya Sosyalist Partisi'nin (PPS) milliyetçi kesimi
Avusturya'daki Polonyalýlarýn sahip olduðu görece iyi yaþam
koþullarý nedeniyle Rusya'dan ayrýlmayý savunuyordu. Rosa
Lüksemburg ise ulusal baðýmsýzlýk görüþüne tamamen karþý
çýkarak Rus ve Polonyalý iþçilerin birliðini savunuyordu. Lenin
ise, PPS'ye karþý muhalefetinde Lüksemburg'u desteklemesine
karþýn, ezen ulus sosyalistlerinin, ezen uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakkýný sonuna kadar desteklemeleri gerektiðini savunuyor-
du. Çünkü alýnacak diðer tavýrlar egemen ulus þovenizmini
desteklemek anlamýna gelirdi.

Lenin'e göre, ezen ulus iþçilerini diðer uluslarýn kendi kaderleri-
ni tayin etme talebine kazanmak, þovenist baskýnýn yok edilmesi
için bir önkoþuldu. Lenin'in fikirleri, Marks'ýn Ýrlanda konusunda
söylediklerinin genelleþtirilmiþ haliydi. Karl Marks, "Ýrlanda iþçi-
leri özgürleþmeden Ýngiliz iþçileri özgürleþemez" sözü ile, Ýngiliz
ve Ýrlandalý iþçilerin birliði için, Ýrlanda'nýn baðýmsýzlýðýný kazan-
masý gerektiðini vurgulamýþtý. Ýrlandalýlarýn özgürleþmesi Ýngiliz
gericiliðine vurulacak öldürücü bir darbeydi.

Ancak, Lenin bir noktada geçmiþten kesin bir çizgiyle ayrýlýyor-
du. Ýkinci Enternasyonal'deki tartýþmalarda ulusal sorun
Avrupa'ya özgü bir sorun olarak görülüyordu.  Sömürgeler,
Enternasyonal tarafýndan ayrý bir konu olarak ele alýnýyordu. Ýkin-
ci Enternasyonal içinde üçüncü dünya ülkelerinde yaþayan 'bar-
bar'larýn 'uygarlýk' düzeyine ulaþmasý için kapitalist ülkelerin bu
bölgelerdeki egemenliklerinin sürmesi gerektiðini savunanlar bile
vardý. Lenin ise, sömürge ülkelerdeki iþçilerin kapitalizme karþý
mücadelede kazanýlmasý gereken bir güç olduðunu savundu.

Lenin, ulusal kurtuluþ mücadelelerinin, sýnýf mücadelesinden bir
sapma olduðu tezini reddetti. Ona göre emperyalizm çaðýndaki
toplumsal hareketler çok zaman ulusçu þekiller alacaktý, ama bu
mücadeleler antikapitalist bir yönde geliþecekti.

Bolþevikler'in sayesinde ezilen uluslarýn siyasetin nesnesi deðil
öznesi olduðu gerçeði kanýtlandý. Ekim Devrimi ile Avrupa'nýn
geliþmiþ ülkelerinde kapitalizme karþý bir zafer kazanmadan önce
de geri kalmýþ ülkelerde bir iþçi devriminin kazanýlabileceðini
gösteren Lenin, Troçki ve yoldaþlarý Ýkinci Enternasyonal
teorisyenlerinin devrim þemalarýný alaþaðý etti.

Lenin'in görüþleri hiçbir þekilde ulusçu ideoloji ile uzlaþma
anlamýna gelmiyor. Uluslarýn kendi kaderlerini tayin etme talebi-
ni desteklemek sosyalistler için, iþçi sýnýfýnýn uluslararasý birliðini
gerçekleþtirmek için tarihsel bir görevdir.

Lenin'e göre, marksistlerin ulusal sorun konusunda alacaðý
tutumda, ezen ve ezilen ulus ayrýmýný yapmak elzemdir. Ezen
ulusa mensup sosyalistler, ezilen ulusun ayrýlma hakký dahil tüm
taleplerinin gerçekleþmesi için mücadele edip, kendi devletlerine
baský yapmalýdýrlar.

BBaassrrii  GGüülleerr

Geçtiðimiz hafta Kadýköy'de
"Dersim katliamdýr" mitingi
DTP'nin kapatýlma kararýndan
iki gün sonra gerçekleþti. 

Dersim hakkýnda Onur
Öymen'in söylediklerinin üzerine
Kürt halkýnýn siyasi alanda
mücadelesini engelleyen kapat-
ma kararý da eklendi. Ama mit-
ingde Kürt halkýnýn mücadele-
sine destek veren ve kapatma
kararýna karþý güçlü ses çýkaran
kimse yoktu. Kürtler mitingdey-

di, herhalde son DTP bayraklarý
ile katýldýklarý yürüyüþ oldu.
DTP Kapatýlamaz Ýnsiyatifi
"Barýþýn sesi susturulamaz!"
pankartý ile Kürtlerle beraber
yürüdü, "Kürt hakýna özgürlük"
diyerek. Miting öncesi herkese
"yan yana yürüyoruz" diye çaðrý
yaptý bu insiyatif. "Tek ses olalým
barýþýn sesini yükseltelim" diye
çaðrý yaptý. Ama sonuç, siyasi
partilerin bayraklarýyla dolu bir
yürüyüþ ve herkesin kendine

daha önemli gelen sloganlarýný
attýðý bir miting oldu. 

Bir önceki hafta MHP uzun bir
aradan sonra sokaktaki puslu
havanýn da iþine yarayacaðýný
görerek Ankara'da miting yaptý.
Bu mitingde kürsüye çýkan
Devlet Bahçeli'nin kurduðu tüm
cümleler, savurduðu tüm
tehditler buram buram savaþ
kokuyordu. 

Neden DTP kapatýldýðýnda bu
mitingden daha büyük bir
yürüyüþ yapýp havayý
deðiþtirmek için kollarý sývamadý
sol? 

Neden MHP'nin milliyetçi, ýrkçý
kalkýþma için kendine zemin
hazýrlamasýna, sokakta savaþ slo-
ganlarýnýn atýlmasýna izin veriyor
sol? 

Ýzin vermemek lazým. Kürtlere
akýl deðil, omuz vermek için
sokaða çýkmalýyýz. Kimilerinin
korkusu yersiz. Daha kalabalýk
olmak bizim elimizde. 

Ama bunu elbette "Türk solu"
olarak kabul edilen TKP yapa-
mayacak. Çünkü "Türkiye'nin
tek sorunu Kürt sorunu deðildir"
diyerek Kürtlere destek oluna-
maz. Bunu "Bir arada yaþamý
savunalým" diyerek yürüyen
Halkevleri, ÖDP ve diðer ortak-
larý yapamadý. Daha büyük bir
ses gerekli. 20 Aralýk Perþembe
akþamý pis havayý temizlemek,
barýþýn sesini yükseltmek için
BAK'ýn çaðrýsýyla yapýlacak
yürüyüþte, sokakta olacaðýz. 

DTP'nin kapatýlmasý, Ahmet
Türk ve Aysel Tuðluk baþta
olmak üzere DTP'lilere yasaklar
getirilmesi savaþtan çýkarý olan-
larýn, Kürt sorununda çözümsü-
zlük isteyenlerin iþine geldi.
Yýllardan sonra Kürt halký
nihayet mecliste temsiliyet
hakkýný kazanmýþken; milyon-
larýn oy verdiði bir partinin
kapatýlmasý, yargýnýn siyaset
üstünde konumlanýþýnýn bir
örneði oldu. 

Cumhurbaþkanlýðý seçim-
lerinde 367 kararý ile meclisin
üstünde olduðunu bir yargý
darbesi ile kanýtlayanlar, bugün
de DTP'yi kapatýp süreci balta-
lamaya çalýþýyorlar. 

Bir yargý darbesiyle daha karþý
karþýyayýz. Ergenekon'un plan-
larýný hepimiz hatýrlýyoruz.
DTP'ye yönelik planlarýný hatýr-
lýyoruz. Toplumu "þeriata ve
bölücülüðe karþý" motive edip
harekete geçirme çabalarýný
hatýrlýyoruz. Önce AKP
üzerinden þeriat korkusu yay-
maya çalýþtýlar. Baþarýlý ola-
madýlar. Sonra DTP üzerinden
bölücülük korkusu yaymaya
çalýþtýlar. DTP'nin kapatýlmasý,
bu planlarýn iþlemesi için de bir
adým oldu.

Kapatmanýn hemen ardýndan
Ýstanbul'un göbeðinde 3 silahlý
saldýrgan DTP'lilere ateþ etti. Bu
saldýrý sonrasýnda Hürriyet
baþta olmak üzere pek çok
gazete "korkulan oldu", "iç
savaþ baþladý" gibi manþetler
attý. "Terör yanlýsý saldýrganlara
vatandaþtan silahlý tepki" haber-

leri yapýldý. Vatandaþlar,
ellerinde satýrlarla, baltalarla,
kuru sýký tabancalarla yaþayan
insanlar deðil. Zaten saldýrgan-
lar, bu iþi para karþýlýðý yaptýk-
larýný itiraf ettiler. Saldýrýdan
biraz önce mahalleye siyah bir
aracýn geldiði söyleniyor. 

Saldýrganlarýn kiralýk olduðu-
nun öðrenilmesinden sonra bu
gazeteler bir tekzip dahi yayýn-
lamadýlar. Sokak çatýþmalarýný
körüklemek istediler. 

Ardýndan Muþ'ta iki kiþi pom-
palý tüfekle öldürüldü. "Muþ'ta
esnaftan göstericilere ateþ"
baþlýðýyla gazete ve televizyon-
larda sanki masum vatan-
daþlarýn sýradan tepkisiymiþ
gibi gösterilmeye çalýþýlan olay-
larda, ateþlenen silahlarýn devlet
tarafýndan koruculara verildiði
neredeyse hiçbir yerde yayýn-
lanmadý. Medyanýn üstlendiði
"iç savaþ" propagandasý gerçek-
leri yansýtmadý. 

Bütün bu süreç boyunca sol,
akýl vermeciliði gayet baþarýlý
bir þekilde gerçekleþtirdi. 

DTP bu süreçte yalnýz
býrakýldý. 

DTP'yi ziyaret eden "DTP
Kapatýlamaz Ýnisiyatifi" dýþýn-
da neredeyse DTP'ye sahip
çýkan olmadý. 

Þimdi Kürt halký yoluna Barýþ
ve Demokrasi Partisi ile devam
edecek. 

Daha önce HEP, DEP,
HADEP, DEHAP ile benzer
süreçler yaþanmýþtý. 

Kürt halký, kararlý bir þekilde
barýþ için mücadele etmeye
devam edecek. 

Batýdan çýkan seslerin ise
þimdi her zamankinden daha
güçlü olmasýna ihtiyacýmýz

var. 
Kürt halký ile aðabey-kardeþ

olan deðil, gerçekten dayanýþ-
ma içinde olan bir solu inþa
etmek zorundayýz. 

Akýl veren deðil, destekleyen
bir solu. 

Batýdan çýkacak her ses, yal-
nýzca Kürt halkýnýn mücade-
lesini, barýþýn sesini yükselt-
mekle kalmayacak, ayný
zamanda Ergenekon terör
örgütünün ve savaþýn sesinin
de kýsýl-
masýna
yardýmcý
olacaktýr.

Batýdan güçlü bir ses çýkmalý

YYaarrggýý  ddaarrbbeessiinnee  dduurr  ddee!!

Barýþ için kitlesel mücadele



6  Aralýk  Pazar  günü  50,000
gösterici  Atina sokaklarýný
iþgal  etti.  Yunan  ekonomisi
tel  tel  dökülürken,  hükümet
sert  kesintiler  planlýyor.  Bu,
bizi  neyin  beklediðini  gös-
teriyor  olabilir  mi?  Matthew
Cookson  yazdý.

Yunanistan büyük bir
mücadeleye hazýr. Ekonomik
krizin bataðýna saplanmýþ
olan hükümet sosyal harca-
malara saldýrmayý planlýyor.

The Fitch kredilendirme
kurumu Yunanistan'ýn kredi
oranýný, ülkenin riskli duru-
mundan dolayý "A-"den
"BBB+"ya düþürdü.  

Bu durum, Yunan stok-
larýnýn elden çýkarýlmasýný
tetikledi ve borçlardaki faiz
oranlarýnýn tavan yapmasýna
sebep oldu.

Yunanistan yaklaþýk on yýl
önce Euro'nun kullanýlmaya
baþlamasýndan beri, Avrupa

Birliði ülkelerinin hiçbirinin
karþýlaþmadýðý kadar büyük
bir krizle karþý karþýya.  

Bazý yorumculara göre
Yunanistan yeni bir Ýzlanda
ya da Dubai vakasý olabilir
ve ekonomisinin çöküþünü
görebiliriz. Euro'nun
terkedilmesi gerekebile-
ceðine dair korkular var.

Bütçe %12.7 oranýnda açýk
veriyor. Ekim'de seçilen ve
Ýngiltere'deki Ýþçi Partisine
benzeyen yeni parti Pasok,
önümüzdeki yýl bütçe açýðýný
% 9.1'e düþüreceðini vaat
etti.

Bu, sosyal harcamalarýn
þiddetle kýsýlacaðý ve en çok
da sýradan insanlarýn bun-
dan etkileneceði anlamýna
geliyor. 

DDiirreenniiþþ
Bu planlar; militan eylem-

leriyle, önceki saðcý Yeni

Demokrasi hükümetini ilik-
lerine kadar sarsan  ve onun
neoliberal politikalarýný
bozan iþçilerin ve öðrenci-
lerin direniþini ateþliyor. 

Yunanistan'daki Ýþçi
Dayanýþmasý  adlý sosyalist
gazetenin editörü Panos
Garganos Sosyalist Ýþçi'ye
parlementonun Perþembe
günü bütçe önlemlerini
tartýþacaðýný bildirdi. 

"Yunanistandaki ana sendi-
ka konfederasyonu grev
çaðrýsý yapmamýþ olsa da;
Öðretmenler Sendikasý,
inþaat iþçilerinin ve bazý
yerel belediye ve hastane
iþçilerinin örgütlendikleri
sendikalar gibi diðer bazý
sendikalar bir günlük eylem
çaðrýsý yaptý. 

"Onlarýn grevi, Alexandros
Grigoropoulos'un Atina'da
polis tarafýndan
öldürülmesinin birinci
yýldönümünde ateþlenen

öðrenci hareketiyle birleþe-
cek.

"Alexandros'un öldürülme-
sine karþý düzenlenen devasa
protestolar ve grevler Yeni
Demokrasi hükümetinin
geçen yýlki krizini körük-
lemiþti.

"6 Aralýk'taki "yýldönümü
protestolarý"nda, ülke çapýn-
daki diðer protestolarýn
yanýnda 50 bin kiþi de
Atina'da yürüdü.  

"Protestoculara uygulanan
polis baskýsý halkýn öfkesini
arttýrdý ve bir dizi okul ve
üniversite öðrenciler tarafýn-
dan iþgal edildi -ve bunlar
devam ediyor.

Öðrenciler, perþembe
günkü bütçe görüþmelerine
karþý yapýlacak olan eyleme
katýlacaklar. Herkes biliyor
ki Pasok'un bütçe önlemleri
kesintilerin yalnýzca ilk ayaðý
olacak. 

Hükümet, kamu sektör-
lerinde aylýk 2 bin Euro'nun
üzerindeki ücretleri dondur-
mak istiyor. Birçok
sözleþmeli iþçi de "tasarruf
yapma" sebebiyle iþlerinden
olacak.

Fakat bankacýlar bununla
yetinmeyecekler. Avrupa
Merkez Bankasý, ücretlerin
dondurulmasýnýn yeterli
olmayacaðýný, kesintiye de
gidilmesi gerektiðini söylüy-
or. 

Önümüzdeki yýl daha çok
kesintinin ilan edileceði özel
bir bütçe yapýlacak. 

ÇÇeevviirrii::  NNiissaann  AAkk

DSiP’e  üye  ol!
devrimci 

sosyalistlere

güç ver
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ssoossyyaalliisstt  iissccii  
Çok korktuk!

Ýlker Baþbuð Trabzon'da bir fýrkateyn üzerinde
konuþma yaptý. Konuþma baþtan sona bir mey-
dan okumaydý. Özgürlük isteyenlere, Kürtlere,
demokrasinin sýnýrlarýnýn geniþlemesini isteyen-
lere, medyaya, akademisyenlere apaçýk bir
tehdit savurdu Genelkurmay Baþkaný.

Önceki basýn açýklamalarýndan daha farklý bir
üslubu benimsedi. Bu sefer, savunmacý deðil,
saldýrgan bir üslup kullandý. Korku salmaya
çalýþtý. Basýn açýklamasýný yapmayý tercih ettiði
þehirden açýklamayý yaptýðý mekana kadar tüm
düzenleme, korkutmayý hedefliyor.

Ama tüm dizaynlarý boþa çýktý, boþa çýkmaya
da devam edecek. 

Darbelerin sünepe destekçisi olanlarýn dýþýnda,
yepyeni bir kuþak var. "Darbeye hayýr!" demek-
ten çekinmeyen, "Ýlker Baþbuð çeneni kapa!"
demekten geri durmayan, sadece bir alanda
deðil, tüm alanlarda sýnýrsýz özgürlük isteyen
bir hareket var. ve bu hareket, Baþbuð'un
blöfünü görüyor. Merkez medyanýn derin sessi-
zliðinin dýþýnda, darbeden beslenen soldan ve
saðdan milliyetçiler dýþýnda önümüzdeki dün-
lerde bu "Fýrkateyn darbesi"ne karþý ses çýkart-
maya baþlayacaðýz.

Ýlk ses, Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu tarafýndan Ýzmir'den çýkartýlacak.

Yeni yýlý darbe karþýtý eylemlerle karþýlaya-
caðýz.

Ocak ayýnda, tüm darbecilerin yargýlanmasýný
hedefleyen bir eylem örgütlemeye çalýþacaðýz.

Baþbuð hakkýnda bir kez daha suç duyurusun-
da bulunacaðýz.

Sadece doðrudan darbeye karþý çýkarak deðil,
Ergenekon adlý darbeci örgütün belirlemeye
çalýþtýðý tüm eksenlere karþý, her bir ekseni
kendi içinde politik bir kampanyaya, birbirine
baðlý olan kitlesel bir harekete dönüþtürmek
zorundayýz. DTP'nin kapatýlmasýndan sonra
geliþen ve DTP'li milletvekillerinin BDP'ye katýl-
ma kararýyla yeni bir aþamaya ulaþan Kürt soru-
nunda çözüm adýmlarý, bugüne kadar sürdüðü
gibi sadece Kürt hareketinin omuzlarýna býrakýl-
mamalýdýr. Kürt hareketinin yanýnda olacaðýný
açýkça beyan eden, batýdan on binlerce
emekçinin, savaþ karþýtýnýn sesini tek bir politik
kampanyada birleþtirerek Kürt halkýnýn en
büyük kazanýmla bu süreçten çýkmasý için
mücadele eden aktivistlerin hareketini tek bir
saniye erteleme lüksümüz yok. 

Kürt açýlýmýnýn küçük, önemsiz gibi görünen
her bir adýmýnda üzerinde yükseldiði statükocu,
savaþçý, ýrkçý geleneksel zeminin kaydýðýný gör-
erek çýðrýndan çýkýp yetki alanýnýn dýþýna taþýp,
suç iþleyerek basýn toplantýlarý düzenleyenlere
en güçlü yanýt, Kürt halkýnýn yanýnda olarak
Kürt açýlýmýnýn, diðer bir deyiþle Kürt soru-
nunun siyasal çözümünün yanýnda, aþaðýdan
kitlesel bir tutum almaktýr.

Bir baþka adým ise 19 Ocak 2010 günü atýl-
malýdýr. Ýlker Baþbuð basýn açýklamasýný
Trabzon'da yaptý. Hrant Dink cinayetinin en
azýndan görünen kýsýmlarý da Trabzon'da plan-
landý. Öyleyse 19 Ocak günü, bir kez daha
"Hepimiz Hrant'ýz" sloganýyla, Hrant'ýn katiller-
ine de bu katilleri cesaretlendirenlere de bir
yanýtýmýz olmalý.

DSÝP tüm dostlarýný, dost gördüðü tüm güç-
leri, bu mücadele baþlýklarýnda omuz omuz
olmaya çaðýrýyor. 21 Haziran 2008'de gerçek-
leþtirdiðimiz darbe karþýtý mitingde attýðýmýz
sloganý hayata geçirmek zorundayýz: "Darbelere
karþý omuz omuza!"

Korkmadýðýmýzý göstermek zorundayýz.
Paçasýndan yakalanmýþ olan kemalizm, ýrkýçýlýk,
statükoculuk, darbecilik, suikastçilik, çöp
tenekesine yollanmalýdýr. Sol, çöp tenekesine mi
gideceðine yoksa darbecileri mi süpüreceðine
karar vermelidir. 

Karar vermelidir: Ýlker Baþbuð'la birlikte
fýrkateynin üzerinde misiniz, yoksa özgürlük
isteyenlerle birlikte sokaklarda mý olacaksýnýz?

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
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Yunanistan krizi dünyayý  uyarýyor
HHüükküümmeettiinn  kkrriizziinn  ffaattuurraassýýnnýý  ççaallýýþþaannllaarraa  ööddeettmmee  kkaarraarrýýnnaa  kkaarrþþýý  YYuunnaanniissttaann’’ddaa  ggeenneell  ggrreevv  bbaaþþllaaddýý..

Yine  konuþtu
Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð

yine konuþtu. Son kez arkasýna 26 gen-
erali alarak konuþmuþtu, bu defa bir
savaþ gemisinin üzerinden konuþtu.
Toplarýn arasýndan topluma tehditler
yaðdýrdý.

Ýlker Baþbuð Trabzon'dan ve savaþ
gemisinin üzerinden konuþuyor
olmasýna anlam yüklemiþ. Ne demek
istediði tam belli deðil, ama Trabzon
ve savaþ gemisi yan yana gelince akla
bazý þeyler ister istemez geliyor.

Trabzon bir Hýristiyan papazýn
öldürüldüðü kent. Trabzon, Hrant
Dink'in katilinin ve katili özendiren-
lerin çýktýðý kent.

Savaþ gemisi Deniz Kuvvetleri
demek. Deniz Kuvvetleri komutanlarý
darbe planladýlar ve günlüklerine
yazdýlar. Deniz Kuvvetleri Kafes
Planý'ný yaptý.

Kafes Planý, Hrant'ýn öldürülmesini
operasyon olarak niteliyordu.
Hýristiyan din insanlarýna suikastlar
planlanmasýný öneriyordu.

Yani Ýlker Baþbuð Trabzon'da savaþ
gemisinin tepesinde tehditler savu-
rurken bize bütün bunlarý hatýrlayýn ve

ayaðýný denk atýn mý diyor?
Baþbakan ve hükümet bu geveze ve

halký tehdit eden generale karþý ne
yapacak? Bizi daha fazla tehdit etmesi
ve bir gün belki de tehditlerini gerçeðe
çevirmek için harekete geçmesi için
görevinde mi býrakacak? Yoksa
görevinden alacak mý?

Yoksa bu generali biz mi görevinden
almalýyýz?

DDooððaann  TTaarrkkaann
DDeevvrriimmccii  SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  PPaarrttiissii  
GGeenneell  BBaaþþkkaannýý

1199  AArraallýýkk  22000099
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Türk solunda pek çok örgüt
kendisini leninist olarak taným-
lamaktadýr. Ancak bu örgütlerin
gene pek çoðu leninizm adý
altýnda aslýnda stalinizmden
devraldýklarý örgütsel modeller
ve politik alýþkanlýklarý
sürdürmektedirler. Stalin ve
temsil ettiði bürokratik devlet
kapitalisti sýnýf bir karþý devrimle
iktidarý ele geçirirken, mirasýný
talan ettikleri Lenin'i putlaþtýr-
mýþtýr.

Leninizm, adýndan da anlaþýla-
bileceði gibi Lenin'in marksist
teoriye yaptýðý katkýlarý tanýmla-
mak için kullanýlan bir
kavramdýr. Rusya Sosyal
Demokrat Ýþçi Partisi'nin aktif
bir üyesi olan Lenin'in bu
katkýlarýnýn tamamý mücadele
süreçleri içinde þekillenmiþ ve
geliþmiþtir. 

Lenin'in baþlýca katkýsý olan
örgütlenme konusundaki katkýsý
da sosyalizm mücadelesi içinde
þekillenmiþ ve geride önemli bir
miras býrakmýþtýr. Leninist parti,
stalinistlerin anlattýðý gibi
yukarýdan aþaðý katý bir
merkeziyetçilik deðildir. Tersine,
Lenin'in katkýsý, koþullara hýzla
uyum saðlayabilen bir devrimci
parti inþasýnýn anahtarýný sun-
maktadýr. 1900'lerin baþlarýnda
çarlýðýn aðýr baský koþullarý
altýnda, profesyonel devrimciler-
den oluþan bir merkezi parti
öneren Lenin, 1905 devriminin
hemen arkasýndan partinin
kapýlarýnýn iþçi sýnýfýna açýlmasý
gerektiðini savunmuþtur.
1917'ye gelindiðindeyse
Bolþevik Partisi artýk iþçi
sýnýfýnýn en önde duran kesim-
lerine dayanan bir devrimci par-
tidir ve bu devrimin baþarýya
ulaþmasýný saðlamýþtýr.
Leninizmin býraktýðý temel miras
budur, iþçi sýnýfýnýn içinde
örgütlenen ancak kendisini sýnýf
yerine ikame etmeyen, sýnýfýn en
mücadeleci kesimlerini
bünyesinde toplayan
demokratik merkeçiyetçi bir
örgüt. Bu örgüt sýnýf mücade-
lesinin koþullarýna hýzla uyum
saðlama yeteneðini gösterme-
lidir. 

Lenin enternasyonalist bir
devrimcidir, emperyalist savaþ
koþulllarýnda kendi egemen
sýnýfýnýn yenilgisini savunmuþ ve
gene Rusya'nýn diðer uluslar
üzerindeki egemenliðine karþý
uluslarýn kendi kaderini tayin
hakkýný savunmuþtur.
Leninizmin bir baþka önemli
noktasý ise ezilenlerin çýkarlarýný
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna baðla-
masý ve tüm ezilenlerin yanýnda
yer almasýdýr. 

Stalinizmin, Lenin'in bedeni
gibi dondurduðu leninizmin,
gerçek leninizm ile hiçbir ilgisi
yoktur. Lenin'in mirasýný
sahiplenen marksistler, enter-
nasyonalizmi, ezilen uluslarýn
kendi kaderini tayin hakkýný,
ezilenlerin mücadelesini ve iþçi
sýnýfýnýn kendi kaderini tayin
hakkýný sahiplenmeye devam
etmektedirler. 

Can  Irmak  Özinanýr  

PPOOLLÝÝTTÝÝKKAANNIINN  AABBEECCEESSÝÝ......

L
LENÝNÝZM

Geçtiðimiz hafta MHP
Ankara'da bir miting
düzenledi. Kitlesel bir

miting oldu MHP mitingi.
Sadece Türkiye'nin deðil
dünyanýn en güçlü faþist parti-
lerinin baþýnda gelen MHP'nin
sokaða çýkmasý hayra alamet
deðil!

Türkiye'de geleneksel solda
stalinizmin faþizm analizleri etk-
ili olduðu için, kavramsal
düzeyde faþizm tartýþmalarý
havanda su dövmekten daha
anlamý olmuyor. Türk solunun
bin bir tü faþizm analizi var:
Açýk, kapalý, yarý açýk, sömürge
tipi, askeri biçimler altýnda
faþizmler olduðu fikri, stalin-
izmin sýnýf uzlaþmacý faþizm
teorisine yaslanýr ve tehlikeli bir
biçimde faþist partiyi önemsiz
hale getirir.

Zaten faþizmin þu ya da bu
biçiminin iktidarda olduðu iddi-
asý, gerçek faþist tehlikeye karþý
alýnmasý gereken özel tedbirleri
gereksiz kýlar. Türkiye sömürge
tipi faþist bir rejim altýndaysa,
MHP'ye, özel bir faþist parti
olarak yaklaþmaya gerek yok-
tur. 

Bu analiz, faþizme karþý
mücadele etmeye istekli olanlarý
hareketsizliðe sürükleyeceði
gibi, gerçek faþist tehdidin
hareket alanýnýn geniþlemesine
de neden olur. 

FFaaþþiizzmmiinn  kkiittllee  rruuhhuu
Faþizmin hareket alaný ise

kitlelerdir. Faþizm bir kitle
hareketidir. Her zaman kitlesel
olmaya çalýþan bir harekettir.
Kitleleri faþist bir program altýn-
da birleþtirmeye çalýþan bir
parti, bu yönde attýðý her
baþarýlý adýmla iki hedefine bir-
den ayný anda ulaþmaya çalýþýr.
Öncelikle, egemen sýnýfý, ancak
kendi iktidarýnýn gücüyle kapi-
talizmin sorunlarýnýn burjuvazi
lehine çözülebileceðine ikna
etmeye koyulur. Kitle hareketi
olarak faþist eylemler, bir yan-
dan da örgütlü iþçi sýnýfýný
yýldýrmaya, korkutmaya ve
nihai olarak daðýtmaya çalýþýr.

Krizin derinleþmesine baðlý
olarak toplumda radikalleþme
hýzla týrmanmaya baþladýðýnda,
orta sýnýflarda çözülme
baþladýðýnda, ekonomik, sosyal
ve politik krizin derinliði
"olaðan" parlamenter yöntem-
lerle aþýlamayacak boyutlara
ulaþtýðýnda, eðer böyle bir
dönemde güçlü, kitlesel, kadro
düzeyi geliþkin, paramiliter
ekiplerini örgütlemiþ, silahlan-
mýþ, faþist bir parti mevcutsa,
iþte faþizmin iktidar olmasý için
gerekli koþullar olgunlaþmýþ
demektir.

Leon Troçki, Almanya'da
faþizmin yükseliþini dakik ve
titiz bir biçimde incelediði
makalelerinde, son ana kadar,
faþist partinin iktidar hamlesi
zafer kaznadýktan sonra bile
faþizme karþý mücadelenin
kazanmasý için sesini yðükseltti.
Ama Troçki faþizm hakkýnda
yazarken, en çok, iþçi sýnýfýnýn
maruz kaldýðý her baskýcý rejimi
faþist olmakla suçlamanýn,
kafasý kesilmiþ bir insanla kolu
kesilmiþ bir insan arasýndaki
farký anlamamak olduðunun
altýný çizdi. Faþizmin nasýl bir
rejim olduðunu en iyi anlatan
ve geri kalan tüm baskýcý burju-
va rejimlerinden farkýný vurgu-
layan örnek, kolu olmamakla
kafasý olmamak arasýndaki ben-
zemezliði açýklayanýdýr.

Faþizm, ve dolayýsýyla MHP,
kafamýzý kesmek için
örgütleniyor. Faþizmin temel
hedefi, bildiðimiz, beðen-
mediðimiz, ama her þeye rað-
men içinde kapitalizme karþý
mücadelemizi örgütleme
olanaklarýnýbulduðumuz ve
zaten bir ölçüde de bizim
mücadelemizle, yani örgütlü iþçi
sýnýfýnýn mücadelesiyle sýnýrlarý
geniþleyen demokrasinin
kafasýnýn kesilmesi, laðvedilme-
sidir. Devrimci hareketin imha
edilmesi, iþçi basýnýn yok
edilmesi, sendikalarýn ve
sendikacýlarýn tadan kaldýrýl-
masý, rýçýlýðýn hakim ideoloji
haline getirilmesi, egemen sýnýf
adýna, zaman içinde egemen
sýnýfa güven veren faþist
çetelerin devlet bürokrasisinin
denetimini saðlamasý, düþünce
özgürlüðünün kýsýtlanmasý
deðil, faþist düþünceye tüm
toplumun mecbur býrakýlmasý
ve her zaman olduðu gibi
dünya çapýnda savaþçý, knalý bir
maceranýn baþlamasý faþist
hareketin tarihinden ve Ýtalya,
Almanya gibi faþizm deney-
lerinden çýkartýlan sonuçlar.

Bu yüzden ister on kiþilik bir
faþist örgütlenme isterse mily-
onluk, MHP gibi bir faþist parti
olsun, sosyalistlerin dikkatlerini
bir an için bile bu hareketten
ayýrmamalrý gerekir. Faþizm
sadece sýrasýný kollamaz, sýrasýný
yaratýr çünkü.

BBaayyrraamm  ddeeððiill,,  
sseeyyrraann  ddeeððiill

Devlet Bahçeli'nin liderliðinde
MHP'nin merkeze kaydýðý,
sokaða çýkmadýðý iddialarýyla,
MHP'nin merkeze kaydýðý ve
saðcý ve milliyetçi bir merkez

parti olduðu yönündeki tartýþ-
malar gerçeði yansýtmýyor.
Türkiye'de 2005 yýlýnda beri
mevcut partiler o kadar hýlzý bir
biçimde saða kaydýlar, mil-
liyetçilik, zaman zaman ýrkçýlýk,
o kadar geçer akçe oldu ki, söz
konusu olan MHP'nin merkeze
kaymasý deðil, merkezin
ýrkçýlaþmasýdýr. Merkez MHP'ye
yaklaþmaktdýr. Sosyal demokrat
olduðu iddiasýndaki CHP'nin
darbeci, ýrkçý bir örgütün,
Ergenekon'un avukatý olduðunu
söylediði koþullarda, solun bazý
kesimlerinin Ergenekon'un
gönüllü borazanlýðýný yaptýðý
siyasi virajlarda, linç havasýný
sadece faþistlerin deðil, "sosyal
demokratlarýn" da örgütlediði
zamanlarda MHP sokak gücünü
harekete geçirmeden siyasal
zeminin kendisine doðru kay-
masýndan gayet memnun. 

Þimdi mitinglerle yaptýðý, bu
siyasal havayý kendisine tahvil
etmek. Varolan havaya faþist bir
biçim vermek. Milliyetçiliði
mantýksal sonucuna, Kürt,
demokrasi ve özgürlük düþman-
lýðýna götürerek örgütlenmek.

Bu yüzden, sadece canýný sýkan
her rejimi faþist olarak suçlayan-
lar deðil sadece, sol adýna mil-
liyetçilik, yurtseverlik yapanlar
da eninde sonunda MHP'nin
ekmeðine yað sürüyor. CHP
zaten MHP ile 29 Mart yerel

seçimlerinde örtülü ve açýk itti-
fak yaptý. TKP açýklamalarý
MHP açýklamalarýyla, özellikle
Kürt sorununda büyük paralel-
likler taþýyor.

Solun bazý kesimleri hala
kemalizmin, dolayýsýyla Türk
milliyetçiliðinin sýnýrlamalarýn-
dan kopamamýþ durumda. 

Ergenekon ve darbe tartýþ-
malarýnda kemalist hasssiyet-
leriyle tarafsýz kalmaya çalýþan-
larý da eklediðimizde, MHP'nin
merkeze kaymasýndan deðil,
sosyal demokrasinin ve solun
bazý kesimlerinin milliyetçi
merkeze kaymasýndan bir kez
daha bahsetmekte yarar var.

Kürt açýlýmýný desteklemeyen
sol, Kürt açýlýmýna en sert yanýtý
veren partinin, Ergenekon
konusunda tarafsýz kalan sol,
Ergenekon'la ayný kulvarda
yürümekte besi görmeyen par-
tinin, her iki durumda da
MHP'nin ekmeðine yað sürüy-
or. Olaðan koþullarda 2011
yýlýnda gerçekleþecek genel
seçimler için bir start olarak da
görülebilecek MHP mitingleri
de, her türden ýrkçý, milliyetçi
açýklamalar da, Kürt sorununda
savaþ isteyenler de büyük bir
özgürlük mücadelesiyle, hemen,
bugün yanýtlanmak zorundadýr.

Faþizm ve MHP sulandýrmaya
gelmez çünkü.

RRýýffaatt  SSoollmmaazz

MHP'ye dikkat!
Faþizm ve 

anti faþist mücadele

““ZZaatteenn  ffaaþþiizzmmiinn  þþuu  yyaa  ddaa  bbuu
bbiiççiimmiinniinn  iikkttiiddaarrddaa  oolldduuððuu  iiddddiiaassýý,,
ggeerrççeekk  ffaaþþiisstt  tteehhlliikkeeyyee  kkaarrþþýý  aallýýnn-
mmaassýý  ggeerreekkeenn  öözzeell  tteeddbbiirrlleerrii
ggeerreekkssiizz  kkýýllaarr..””

19  ARALIK  1978:  MARAÞ  KATLÝAMINI  UNUTMA...
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Obama, Afganistan'a
30.000 asker daha yolla-
ma kararý aldýktan bir

hafta sonra "Diplomasi ve halk-
lar arasýnda diyaloðu
güçlendirmek için gösterdiði
olaðanüstü çabadan dolayý"
Nobel Barýþ Ödülü'nü aldý!

Ödülü alýrken "Savaþ gerekir"
diyen Obama'nýn niye bu ödülü
almaya layýk görüldüðünü ödül
konuþmasýný dinleyerek de
anlayabiliyoruz! 

Obama konuþmasýnýn bir çok
yerinde "Amerika halkýný koru-
mak için savaþmak zorun-
dayým, meþru müdafaa yapýy-
oruz." diyerek iþgal ettiði ülkel-
erdeki varlýðýný haklýlaþtýrmaya
çalýþtý. Fakat kendini koruyan
Amerika'ya karþý Afgan ve Irak
halkýný kimin koruyacaðý ile
ilgili bir þey söylemedi. "Ülke-
sine yapýlan tehditlere karþý
halkýný savunmak zorunda olan
Amerika" Afganistan'a, kendine
karþý tehdit olarak gördüðü
Usame Bin Ladin'i yakalamak
için girmiþti. Öyle görünüyor ki
Amerika, tüm Afgan halkýný
Amerika'ya tehdit olarak görm-
eye baþladý ki Usame bin Ladin
adýný artýk hiç duymazken her
gün yüzlerce sivilin öldüðü
haberlerini duyuyoruz.

"Savaþ ilk insandan beri var
olan bir olgu" diyerek savaþý
doðallaþtýran Obama'ya;
savaþýn, hegemonya savaþý
veren kapitalist devletlerce nor-
malleþtirildiðini, Dünya'da
yaþayan 6 milyar insanýn savaþ
ve ölüm deðil, barýþ ve refah
istediðini hatýrlatmak gerekir.
"Bizden önceki kuþaklarýn
cesaretinin mirasçýlarýyýz ve
benim ülkem de bu mirastan
haklý bir þekilde gurur duyuy-
or." diyen Obama'nýn "haklý bir
þekilde" gurur duyduðu miras

Vietnam Savaþý mý, yoksa
Japonya'ya attýðý nükleer bom-
balar mý, merak ediyoruz.
Amerika dünyanýn savaþ poli-
tikalarý savunuculuðunun
baþýný çekmiyormuþ gibi,
konuþmasýnda Ýran ve Güney
Koreyi de nükleer silah bulun-
durduklarý için "ileride baþlarý-
na gelecekler yüzünden aðla-
masýnlar" diyerek tehdit etti ve
belki de Amerika'nýn
önümüzdeki yýllardaki savaþ
planlarý hakkýnda bize ipucu
verirken þimdiden, yapacaðý
savaþlarý meþrulaþtýrmaya
çalýþtý. Herkes için adil bir barýþ
temennisi sunan Obama
demokrasi olmayan yerde barýþ

olmaz ve Amerika hiç bir
zaman demokratik bir ülkeye
saldýrmamýþtýr dedi. Fakat
girdiði hangi ülkeye barýþ ve
demokrasi getirdiði sorusu yine
cevapsýz kaldý.

Obama, Afganistan'da asker
sayýsýný daha da artýrarak
savaþý sürdürdüðü için mi,
Irak'tan hala çekilmediði için
mi, yoksa Ýsrail'e olan desteðini
hala çekmediði için mi Nobel
Barýþ ödülü aldý belli deðil.
Obama illa ki bir ödül alacak-
týysa, Dünya Savaþ Politikalarý
Sürdürücüsü Ödülü'nü almasý
daha uygun olurdu.

HHaazzaall  ÖÖzztteettiikklleerr

Obama, savaþ ve barýþ

Aþk filmlerinin halen en
çok rabet gören filmler-
den olduðu günümüzde

yine aþk temasýyla yola çýkan
ancak aþka çok daha muhalif bir
yönle bakan Baþka Dilde Aþk 18
Aralýk'ta gösterime girdi.  

Filmin baþrol oyuncusu Mert
Fýrat ile yönetmeni Ýlksen
Baþarýr'ýn ortak senaryosu olan
Baþka Dilde Aþk iletiþimsizliðe,
"hiç konuþmadan anlaþabilir
miyiz" sloganýyla yaklaþýyor.
Hikaye, iþitme engelli genç bir
adam ve çaðrý merkezinde
çalýþan genç bir kadýnýn tesadüf
eseri tanýþmalarýyla baþlýyor.
Sonralarý ise gerek çevreden,
gerekse ailden gelen "o senin gibi
deðil" baskýsý çokça tekrarlanýy-
or.  

Film, engellerin zorluklarýndan
bahsetse de aslýnda baþkasý
olmayý, yabancý olmayý  anlatýy-
or. Baþkasý olmak, yabancý olmak
ise bir baþka engel olarak
önümüze koyuluyor. Bu ister bir
özür olsun, ister dil, ister ýrk.
Önemli olan bu tabularý yýkarak
karþýmýzdaki kim olursa olsun

onunla iletiþime geçebilmek.  
Film, ayrýca engelli bireylerin

haklarýna da dikkat çekiyor. "Her
engel aþýlýr, yeter ki birbirimizi
ötelemeden, yalnýzlaþmadan
kutularýmýzdan çýkalým. Ve
vazgeçmeden mücadeleye
devam edelim. Her nasýlsa her
þey daha güzel bir yaþam için..."
diyor Ýlksen Baþarýr. 

Son olarak deðinmek istedðim
þey insanýn neredeyse gözüne
sokulan "sol" unsurlar.
Anlatýlmak istenen problemlerde
bir sorun yok, fakat sorun anlatýþ
biçiminde. Hap biçiminde ver-
ilen antikapitalist unsurlar zaten
sol görüþlü insanlar için fazla
karikatürize. Ancak politik bir
dünya görüþü olmayan insanlar
için ise yeterli ve açýklayýcý
olmuþ olabilir. Yine de sanatsal
açýdan ele almak gerekirse bu
unsurlar filme yedirilerek
iþlenseydi çok daha tatmin edici
olabilirdi. 

Herþeye raðmen Baþka Dilde
Aþk birçok yönüyle kaçýrýlma-
masý gereken bir film.   

NNiissaann  AAkk

SÝNEMA  

"Hiç konuþmadan anlaþabilir miyiz?"

Tek ülkede kapitalizm mi?

Karl Marks ve Frederich Engels Komünist Manifesto'yu "Bütün

ülkelerin iþçileri, birleþin!" çaðrýsýyla bir temennilerini dile

getirmek için sonlandýrmadýlar.

Bu çaðrý bir temenniden daha fazlasýný ifade ediyor. 

Ütopik sosyalistlerden temel farkýný kapitalist üretim sürecinin

analizinde ve bu analize baðlý olarak þekillendirdiði iþçi sýnýfýnýn

toplumsal devrimin öznesi olduðu fikrinde gören Karl Marks,

tüm diðer sorunlarý bu bakýþ açýsýna göre sistemleþtirdi. Hiçbir

milli meseleye, iþçi sýnýfýnýn antikapitalist eyleminin ihtiyaçlarý

dýþýnda yaklaþmadý.

Gerçek marksist geleneðin içinde, milli bir sorunu milli bir

zeminde çözebileceðini düþünen hiçbir devrimci de olmadý. 

Kendi devrimcilik günlerinden diktatörlük günlerine geçiþi "Tek

ülkede sosyalizm" teorisiyle meþru kýlmaya çalýþan Stalin'e kadar. 

Tek ülkede sosyalizmin olup olamayacaðýný Karl Marks'a daya-

narak tartýþmaya çalýþanlar, ilk adýmý, Marks açýsýndan tek bir

ülkede kapitalizmi analiz etmenin mümkün olmadýðýný kavra-

yarak yola çýkmak zorundalar. Almanya'da baþlayýp, Fransa'da,

Belçika'da ve en son sürgünde Ýngiltere'de devam eden devrimci

yaþamý boyunca kapitalizmin küresel düzeyde yaþadýðý her

sarsýntýyý, siyasi þekillenmesini, ekonomik hamlelerini ve bu

çeliþkilerin tek tek ülkelerde hangi sonuçlara yol açtýðýný araþtýr-

masýnýn nedeni, entelektüel geliþkinliði ve meraký deðildir. Marks

açýsýndan kapitalizm sermaye birikimi demektir ve sermaye doð-

duðu gün, tüm dünyayý evi haline getirmeye çalýþan bir örgütlen-

meye giriþmiþtir.

Paranýn sermayeye dönüþümü, sermayenin üretimi ve yeniden

üretimi, sermayenin dolaþýmý sürecinden kopartýlamaz. Sermaye

birikimi, þimdiye kadar fethedilmeyen ya da daha önceden

fethedilen her þeyin fethine ve yeniden fethine baðlýdýr. Bir

bakkal, bir sanayici, bir tüccar ya da bir bankacý olsun, her tekil

sermaye sahibi, dünyanýn en güçlü sermaye grubunun baþýnda

olmayý hayal eder. 

Her tekil sermaye hareketi, sermaye birikiminin küresel eðilim-

leri tarafýndan belirlenir. Bu yüzden pazar denilen sermayenin

hareket sahasý, tek tek ülke ekonomilerinin aritmetik toplamý

deðil, organik bileþimidir. Küresel olan ve ülke ekonomilerini

belirleyen dünya pazarýdýr, tersi deðil.

Dünya pazarý, ülke sýnýrlarýna bölünmüþ kapitalizmin üretim ve

yeniden üretim sürecinin toplamý olarak, eþitsiz ama birleþik bir

biçimde tüm ülke ekonomilerini belirler, hatta teslim alýr. Bu yüz-

den, tek ülkede sosyalizmin gerçekleþmesi ihtimali bir yana, tek

bir ülkede kapitalizm milliyetçi bir saçmalýktýr.

Þenol  Karakaþ



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??  

ii nn tt ee rr nn ee tt
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
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Gazze 2009 yýlýna Ýsrail bombalarý
altýnda girmiþti. Bombalamalar devam
etti, topraklarýnýn büyük çoðunluðuna
el konulmuþ Filistinliler Ýsrail'in yer-
leþim alanlarýný geniþletmesi ile
evlerinden oldu. Binlerce evsiz filstin-
liye bu yýl da binlercesi eklendi. Ýsrail
dünyanýn gözü önünde iþgal poli-
tikalarýna devam ediyor. Geçen yýl bu
zamanlarda Ýsrail, yýllardýr kuþatma ve
iþgal altýndaki Gazze'ye yine bomba
yaðdýrmaya baþlamýþ, yüzlerce sivilin
ölümüne neden olmuþtu. Geçen yýl bu
saldýrýlara karþý dünyanýn heryerinde
gösteriler ve eylemler yapýlmýþ, savaþ
karþýtý hareket "Filistin'e özgürlük"
demek üzere meydanlara çýkmýþtý. 27

Aralýk bu saldýrýlarýn yýldönümü ve bu
defa, dünya savaþ karþýtlarý Ýsaril'in
ambargosunu kaldýrmak üzere Gazze
kapýsýna gidiyor. 

6 Aralýk'ta Ýngiltere'den yola çýkan
uluslararsý konvoy Ýtalya ve
Yunanistan'dan sonra 16 Aralýk'da
Ýstanbul'daydý. Dünyadaki diðer
duraklarýnda olduðu gibi Ýstanbul'da
da organizasyonun parçasý olan
kurum, kuruluþ, kampanya ve savaþ
karþýtý aktivistler konvoyu karþladýlar.
Gelenler adýna basýn açýklamasýný
ingiliz parlamenter ve savaþ karþýtý
George Galloway yaptý. Konvoy
Türkiye'den sonra Suriye, Ürdün ve
Mýsýr'dan geçerek 27 Aralýk'ta Gazze

kapýsýnda olmak üzere yola çýktý.
Savaþ karþýtlarý bu defa ambargoyu
delmek, Filistin'e yardým malzemeleri-
ni ulaþtýrmak ve tekrar dünyanýn
ilgisini Filistin'de yaþananlara çekmek
için gidiyor.

27 Aralýk günü Gazze'de bir yürüyüþ
planlanýyor. Gazze'de yapýlacak
eylemler ile eþ zamanlý olarak dünya
savaþ karþýtlarý da sokaklarda olacak.
Savaþ karþýtý hareket yine sokaklara
çýkýyor. Bizler de tekrar "Filistin'e
özgürlük!", "Hepimiz Filistinliyiz"
demek için sokaklarda olacaðýz. 

AAyyþþee  DDeemmiirrbbiilleekk

Filistin'e özgürlük yürüyüþü

DTP
Kapatýlamaz
Ýnisiyatifi’nden 
toplantý ve
eylem

DTP hakkýnda kapatma
kararý verilmesi öncesi
DSÝP üyeleri ve bir çok
barýþ aktivisti tarafýndan
oluþturulan DTP
Kapatýlamaz Ýnisiyatifi
Ýstanbul’da bir basýn
toplantýsý düzenledi.

Ardýndan DTP Ýstanbul
Ýl Örgütü’nü ziyaret eden
barýþ yanlýlarý “Yaþasýn
halklarýn kardeþliði”,
“kapatýlamaz kapatýla-
maz DTP kapatýlamaz”
sloganlarýný attý.

13 Kasým’da Ýstanbul
Kadýköy’de DTP ile yan
yana yürüyen Ýnisiyatif
sýk sýk “öz öz özgürlük
Öcalan’a özgürlük”,
“DTP halktýr susturula-
maz” sloganlarýný attý.

Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe
Giriþimi üyeleri
genelkurmaya ve meclise
barýþ kitabý yollayarak
savaþ kýþkýrtýcýlýðýný
protesto etti

DTP'nin 
kapatýlmasýna
karþý kara tepki
verildi 

Kapatma kararý ile
beraber sokakta tepki
olarak çýkarýlan az sayýda
sesten biri de geçtiðimiz
hafta gerçekleþtirildi.
Galatasaray Lisesi
önünde ÝHD'nin çaðrýsýy-
la yapýlan eylemden önce
söz alan insan haklarý
savunucusu Eren Keskin
konuþmasýnda "Militarist
hukuka ve Kürtlerin
siyasetin dýþýnda býrakýl-
masýna karþý eylem
yapýyoruz. Bu karanlýk
ve yerlerde sürünen sis-
teme karþý tepkimizi kar-
alar giyerek gösteriy-
oruz."  dedi. Konuþmanýn
ardýndan yaklaþýk 50 kiþi
siyah çöp poþetini üstler-
ine giyerek yere yattý.
Aralarýnda Zeynep
Tanbay'ýn da bulunduðu
eyleme DSÝP, DÖH, EHP
üyeleri destek verdi.
Eylem kürtlere özgürlük
sloganý ile sona erdi. 

SÝ Ankara - Sosyalist Ýþçi
yazarý Roni Margulies,
Ankara Karakedi Kültür
Merkezi'nde düzenlenen
"Yeni Sol Ne Diyor?"
baþlýklý toplantýda konuþtu.
Salonda yeni kurulacak sol
partinin neler yapmasý
gerektiði üzerine verimli
tartýþmalar yapýldý. 

Margulies, öncelikle yeni
bir sol partiye neden
ihtiyaç duyulduðunu
anlattý. Ýþçi sýnýfýnýn
geleneksel örgütleri olan
sosyal demokrat ve stalin-
ist partilerin 1990'larla
beraber iþlevlerini yitirm-
eye baþladýðýný anlatan
Margulies, bu partilerin
geri çekilmesi ile beraber
iþçi sýnýfýnýn yeni örgütlere
ihtiyaç duyduðunu söyle-
di. Margulies, dünyanýn
çeþitli yerlerinde özellikle
de Avrupa'da pek çok yeni
sol partinin kurulduðunu
belirterek bu partilerin

çeþitli mücadeleler
üzerinden kurulduðunun
da altýný çizdi.  Bugün,
Türkiye'de de yeni bir sol
parti ihtiyacý ortaya çýk-

týðýný anlatan Margulies
daha sonra son dönem-
lerde sýkça tartýþýlan ve
DSÝP üyelerinin de inþasýn-
da yer aldýðý yeni sol parti

için yapýlan çalýþmalardan
bahsetti. Bugüne kadar
yapýlan çalýþmalarýn eksik
bulduðu kýsýmlarýný da
eleþtiren Margulies, yeni
sol partinin gruplarýn yan
yana geliþi ile deðil Baskýn
Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarýndaki gibi
binlerce baðýmsýz aktivistin
katýlýmýyla kurulmasý
gerektiðini belirtti.
Margulies, Ankara'da
direnen TEKEL iþçilerini
örnek gösterdi ve bu
mücadeleyi genelleþtire-
bilecek bir örgüte ihtiy-
acýmýz olduðunu anlattý. 

Salondan yapýlan konuþ-
malarda da oluþan temas
heyetlerinin sadece iç
toplantýlar örgütlememesi
gerektiði, sokakta beraber
iþ yapmak gerektiðinin altý
çizildi. DTP kapatýldýðýnda
hýzla tepki vermek gerek-
tiði de salonda yapýlan
vurgular arasýndaydý.

SÝ Ýstanbul - DTP'nin kap-
atýlmasýnýn kararý alýn-
madan önce barýþýn sesini
yükseltmek için yüzlerce
kiþi sokaða çýktý. 

"Barýþalým yeter"
pankartýnýn arkasýnda
toplanan 700 kiþi, bedeni
havan topu ile parçalanan
Ceylan, Mardin'de devletin
öldürdüðü Uður Kaymaz
ve  yine öldürülen kürt
genci aydýn Erdem'in
fotoðraflarý ve Kürtçe,
Ermenice, Türkçe dövizler
taþýdý. 

Akþam saat 19.00'da
toplanan kalabalýðýn
yürümesine polis izin ver-
medi. 

Bir süredir sokaða çýkarak
"Her Türk asker doðar" slo-
ganý atanlarýn savaþ
isteðine karþýlýk, "Hiç kimse
asker doðmaz", "Barýþý kim

istemez" sloganlarý Taksim
Meydaný'nda yankýlandý.
Giderek büyüyen kalabalýk
polis engeline takýldý ancak
coþkusundan bir þey kay-
betmedi. 

Yürüyüþ yapýlamadýðý
için basýn açýklamasýný
buluþma noktasýnda
okuyan Ýlkay Akkaya
"Ýnsan Haklarý gününde bu
ülkenin sanatçýlarý olarak
biz kaygýlýyýz. 

Yola çýkarken 'barýþý kim
istemez' demiþtik. Birlikte
yaþayacak halkýmýzýn barýþ-
tan baþka þansý var mý?
Yetkili yetkisiz herkese
sesleniyoruz, barýþa kýy-
mayýn" dedi. Açýklamanýn
ardýndan eylem sona erdi. 

ÝÝrreemm  NNuurr  AAkkssuu

Barýþ için umut eylemi polis
engeline raðmen gerçekleþti

Roni Margulies Ankara'daydý 

“Gruplarýn birliði deðil aktivistlerin birliði”
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Kopenhag zirvesi tamamlandý
ve sonuç olarak gezegenin ve
canlý yaþamýnýn lehine iste-
diðimiz kararlar çýkmadý.
Kopenhag sokaklarýnda ve
dünyanýn her yerinde milyon-
larca aktivist binlerce eylemde
"Pazarlýk yapmayýn gezegeni
kurtarýn", "Ýklimi deðil sistemi
deðiþtirin" diye haykýrdý.
Kapitalizm ise bildiðini okudu
ve hiçbir sonuç almadan
"Kopenhag tatilini" bitirdi.
Türkiye hükümeti ise
Kopenhag'da tamamen sessiz
kalarak "etkisiz eleman" rolünü
üstlendi. 

Küresel Eylem Grubu olarak
bizler Türkiye'de 24 Ekim ve 12

Aralýk'ta yaptýðýmýz eylemlerle
gezegenin kurtarýlmasý için
mücadele ettik. 24 Ekim'de
sabah Ýstanbul Boðazý'nda
basýnýn yoðun ilgi gösterdiði bir
tekne eylemi yaptýk. Ardýndan
dünyanýn 181 ülkesinde 5200
noktasýnda yapýldýðý gibi Ýstan-
bul, Ýzmir ve Ankara'da da
yoðun katýlýmlý "350, Hemen
Þimdi" eylemleri yaptýk. Ýstan-
bul'daki eyleme 500'den fazla
kiþi katýldý. Þarkýlarýmýz ve slo-
ganlarýmýzla Galatasaray
Meydaný'ndan Galata Kulesi'nin
önüne kadar yürüdük.

7 Aralýk'ta baþlayan Kopenhag
iklim zirvesi için 12 Aralýk'ta
yine Küresel Eylem Grubu

olarak Ýstanbul, Ýzmir ve
Ankara'da eylemler düzenledik.
Ýstanbul'da "Pazarlýk yapmayýn,
gezegeni kurtarýn" pankartýnýn
arkasýnda yaklaþýk bin kiþi
yürüdü. Burada gezegen için 12
talebimizi dile getirdik.
Eylemden sonra Yasemin
Göksu, Ýlker Akkaya ve Marsis
"baþka bir dünya için þarkýlar"
söylediler. Burada Kopenhag'la
canlý baðlantý kurarak son
geliþmeleri Gökþen Þahin, Ömer
Madra ve Ümit Þahin'den
öðrendik.

Kopenhag iklim zirvesi hiçbir
sonuç alýnamadan bitti. Ýçeriði
boþaltýlmýþ sadece adý kalmýþ
Kyoto Protokolü ise 2012'de

sona erecek. Bizlerse gezegeni
kendi kaderine býrakmayý red-
dederek bir an önce baþlamak
üzere yeni bir eylem takvimi
hazýrladýk. Kopenhag'da sokak-
lara çýkan aktivistler ise
Seattle'da olduðu gibi yeni bir
antikapitalist mücadelenin
baþlangýcýný yaptý. Küresel
Eylem Grubu olarak 2010 yýlýnýn
Nisan ayýnda büyük ve radikal
eylemler yaparak Türkiye'deki
antikapitalistler olarak gezegen
ve ses çýkaramayan tüm canlýlar
için sesimizi yükselteceðiz. 

350 için, iklim deðiþikliðini
durdurmak için, sistemi
deðiþtirmek için, baþka bir
dünya için!

KEG  yine  sokaktaydý:  Pazarlýk  yapmayýn  gezegeni  kurtarýn!

KKooppeennhhaagg  ÝÝkklliimm  zziirrvveessiinnddeenn  hhiiççbbiirr  þþeeyy  ççýýkkmmaaddýý    

wwwwww..kkuurreesseelleeyylleemm..oorrgg

Sonucuna çok olumlu tahmin-
lerle bakýlmayan ama tüm
dünyada iklim aktivistlerinin

üç aydan fazla süredir mücadele
ettiði ve 193 ülkenin katýldýðý
Kopenhag iklim zirvesi tamam-
landý. Kopenhag'dan kapitalizmin
cebini dolduran, geliþmiþ ülkelerin
geliþmemiþ ülkeleri daha fazla
sömüreceði, karbon salýnýmlarýyla
ilgili kesin bir kararýn alýnmadýðý,
gezegenin ve canlý yaþamýnýn yok
edileceði yasal baðlayýcýlýðý bulun-
mayan sadece "uzlaþma" olarak
niteleyebileceðimiz bir dizi sonuç
çýktý.

Birleþmiþ Milletler Raporu'na
göre iklim deðiþikliði için alýnan
önlemler 3 derecelik bir artýþa
sebep olacak. BM tarafýndan taslak
olarak yayýnlanan belgede 2020'ye
kadar 2 derecenin altýnda bir
artýþýn ele alýndýðý yazarken, gizli
olarak ele geçirilen raporla arasýn-
da 4.2 giga tonluk bir fark olduðu
ortaya çýktý.

3 derecelik bir artýþ beraberinde
önlenemeyecek kadar büyük
felaketleri de getiriyor. 3 derecelik
artýþ sonucunda yaklaþýk 200 mily-
on insan sel felaketleriyle boðuþa-
cak, 550 milyon insan açlýk
tehdidiyle karþý karþýya kalacak,
Amazon ormanlarý yok olma
seviyesine gelecek, dünyanýn
birçok yerinde temiz su kaynaklarý
tükenecek. Bunun yanýnda zaten
her geçen gün yok olma tehlikesi
yaþayan canlý türlerinin soyu
tükenecek.

Uzmanlar ve çevre aktivistleri
ortaya çýkan bu belgenin, yani
Kopenhag'da alýnan gerçek karar-
larýn, iklim deðiþikliðini kýsa bir
sürede felakete dönüþtüreceði
konusunda hemfikir. 

Baþta ABD olmak üzere birçok
geliþmiþ devlet, fakir ülkelere
maddi yardýmlarda bulunarak bu
felaketlerin önlenebileceðini

söylüyor. Ýran baþta olmak üzere
bir dizi ülke ise aslýda hiç de temiz
olmayan ve felaketlere sebep ola-
bilecek nükleer enerji kullanýmýna
önem verilmesini söylüyor. Oysa
bizler biliyoruz ki küresel ýsýn-
manýn ve iklim deðiþikliðinin tek
sebebi geliþmiþ ülkeler ve kapital-
izmdir.

Zirveye katýlan Türkiye
hükümeti temsilcileri ise bir yan-
dan yenilenebilir enerji bolluðuna
sahip olduðumuzu ve bunlarý kul-
lanmadýðýmýzý itiraf ederken, diðer
yandan Türkiye'nin geliþmekte
olan bir ülke olduðunu ve açýkçasý
salýnýmlarýn düþürülmesinden
yana olmadýðýný ifade ettiler ve
kömür baþta olmak üzere fosil
yakýtlarý kullanmaya devam ede-
ceklerini söylediler.

Kopenhag'dan çýkan sonuç
insanlýða ve canlý yaþamýna ihanet-
tir. Kopenhag'dan çýkan sonuç;
doymak bilmeyen, daha fazla
geliþmek isteyen hem insanlarý
hem de çevreyi sömüren ülkelerin
iklim sorununu deðiþtiremeye-
ceðidir. Deðil 3 derece 2 derecelik
bir artýþ bile önüne geçilemeyecek
felaketlere sebep olacaktýr. Bu yüz-
den yeniden daha radikal, daha
etkili ve Tuvalu gibi direnen ülkel-
erle birlikte yeni bir mücadele
baþlatmaktýr. Kopenhag'dan çýkan
sonuç kapitalizmdir ve iklim
deðiþikliðinin sebebi de kapitalist
sistemdir. Küresel ýsýnmaya karþý
yeni antikapitalist bir hareket oluþ-
turarak hükümetlerin yapa-
madýðýný aktivistlerin yapmasý
gerektiði kaçýnýlmaz bir gerçektir.
Antikapitalistler;  gezegen, insan-
lýk ve tüm canlý yaþamýnýn yok
olmasýný durdurmak için, iklimi
deðil sistemi deðiþtirmek için bu
dönemde daha fazla mücadele
etmelidir. 

HHüüsseeyyiinn  AAllýýþþkkaann

Ýnsan ve canlý yaþamýna ihanet

KKüürreesseell  EEyylleemm  GGrruubbuu,,  
1122  AArraallýýkk’’ttaa  ÝÝssttaannbbuull,,  

ÝÝzzmmiirr  vvee  AAnnkkaarraa  yyaappttýýððýý
eeyylleemmlleerrllee  iikklliimm  ddeeððiiþþiikk-
lliiððiinnee  kkaarrþþýý  ssoorruummssuuzzccaa

ddaavvrraannaann  hhüükküümmeettlleerrii
pprrootteessttoo  eettttii..

AArraallaarrýýnnddaa  ÖÖmmeerr  MMaaddrraa  
vvee  GGöökkþþeenn  ÞÞaahhiinn’’iinn  ddee  
bbuulluunndduuððuu  KKEEGG  aakkttiivviissttlleerrii
iissee  KKooppeennhhaagg’’ddaa  iikklliimm
zziirrvveessiinnee  kkaarrþþýý  
eeyylleemmlleerrddeeyyddii..


