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Önce barýþ, önce demokrasi, önce insan

Özgürlük
istiyoruz
E

gemenlerin Kürt sorununu çözmek için formülleri þu: Bir yandan
PKK'yi tasfiye etmek, bir yandan da TRT Þeþ'i açarak,
üniversitelerde Kürt enstitüleri açarak, Kürt köylerine
esas isimleriyle hitap ederek
Kürtlerin gönlünü almak ve
bölgede huzuru saðlamak.
Bu çözüm formülü egemen
sýnýf için en ideal formül olabilir. Ama bu, uygulanabilir
olduðu anlamýna gelmiyor.
Ki, Kürt illerinden herhangi
birine bir günlüðüne bile olsa
gittiðinizde görüyorsunuz ki
bu þekilde sorunu çözmeye
çalýþmak bir gram bile mantýk
içermiyor.
AKP'nin nedense bir türlü
göremediði ama aslýnda
gayet açýk olan bir gerçek var.
Kürt halkýnýn, gerçek temsilcileri olarak gördükleri Ýmralý

ve Kandil doðrudan muhatap
alýnmadan, Kürt halkýnýn
ulusal haklarý tam anlamýyla
tanýnmadan bölgede huzuru
saðlamak imkansýz. Kürtler
taleplerini saðlamak için
sürdürdükleri mücadelede
kararlý. Belediye baþkanlarýnýn tutuklanmasýyla ya da
Belçika'da Roj TV'ye yapýlan
operasyonlarla sinecek
deðiller ve bunu hemen yaptýklarý ve on binlerce insanýn
katýldýðý protestolarla gösterdi. Kürtler her fýrsatta barýþ
taleplerini dile getiriyorlar.
Barýþ sürecini ilerletmek için
ateþkes ilan etmek gibi pek
çok adým atýyorlar ve süreç
ilerledikçe baþka adýmlar da
atacaklarýný gösteriyorlar.
Kürtlerin barýþ ve özgürlük
isteðinin yanýndayýz!
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Yeni Sol
üzerine
“Sokakta binlerce, onbinlerce insaný harekete
geçiren kampanyalarý
kadýnlar, gençler örgütlüyor. Ýhtiyacýmýz olan kadýnlarýn vitrin olmadýðý, partinin yöneticisi olduðu,
genç bir parti. Politik olarak
açýk ifadeler kullanan bir
parti ve en önemlisi talepleri için sokakta mücadele
eden bir partidir.
Temmuz ayýnda Ýstanbul
Milletvekili ve Özgürlükçü
Sol Hareket üyesi Ufuk
Uras yeni bir sol parti
çaðrýsý yaptý. Biz o güne
kadar çeþitli biçimlerde
sürdürdüðümüz süreçleri
dondurarak bu çaðrýya
umutla katýldýk. Ne var ki
uyarýlara raðmen aradan
geçen uzun sürenin sonunda geriye bir gruplar ittifaký
kaldý. Açýk bir politik tartýþma ve bu tartýþma sonucunda geliþtirilen politik öneriler/eylemler yerine daha
çok eski alýþkanlýklarýn
devamý niteliðinde kapalý
kapýlar ardýnda gruplarýn
önderlikleri arasýnda
yaþanan tartýþmalar süreci
belirledi. Kýsacasý parti,
kuruluþ sürecinde
demokratik ve katýlýmcý
olmayan bir çizgide geliþti.
Üzerinde çok zor ortaklaþýldýðý notu ile tartýþmaya
açýlan parti tüzüðünde, bir
sol partinin diline bulaþmasý bile son derece vahim
olan ifadeler yer alabildi.
Bir kampanyada yer almak
için parti merkezinin
onayýnýn alýnmasý gerektiði,
üyelerine dönük, korku,
þüphe ve endiþelerin çeþitli
tedbirlerle bertaraf edilmeye çalýþýldýðý, öte yandan
merkezi her türlü organýn
yetkilerle donatýldýðý bir
tüzük ile demokratik bir
deðiþimi nasýl yaratabiliriz?”

DSÝP Genel Baþkaný
Doðan Tarkan’ýn yazdý
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Kürtlere savaþ dayatýlýyor
D

Elazýð depremini
önceden biliyorlardý

Yoksul köylüleri
ölüme terk ettiler
Elazýð, 8 Mart günü sabah 04:30
sularýnda 6 büyüklüðünde
depremle sallandý. Uzmanlar ilk
depremin ardýndan ilk 12 saatte
84 tane artçý sarsýntýnýn gerçekleþtiðini bildirdi. Merkez üssü
Karakoçan olan þiddetli sarsýntýdan dolayý ilk belirlemelere göre,
10 köyde hasar meydana geldi.
Ölü sayýsý 51, yaralý sayýsý 74
olarak tespit edildi.
Elazýð'ýn Karakoçan ilçesindeki
evler ve diðer binalarýn çoðu kullanýlamaz hale geldi. Okullar,
saðlýk ocaklarý ve camilerin
minareleri de þiddetli deprem
sonucu yýkýldý. Bölgede yýkýlan
evlerin çoðunluðunun kerpiçten
ve taþ yýðma þeklinde yapýlmýþ
olmasý, bu yoksul bölgeye neden
saðlam konutlar yapýlmasý için
daha önceden yatýrým yapýlmadýðý sorusunu akýllara getirdi.

Uyarmadýlar

ODTÜ Ýnþaat Mühendisliði
Bölümü Deprem Araþtýrma
Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Polat
Gürkan'ýn 2 hafta önce Elazýð'da
olabilecek bir depremi haber
verdiði ortaya çýktý.
Prof. Dr. Atilla Uluð da
depremin sürpriz olmadýðýný
söyledi. Deprem olasýlýðýnýn bilinmesine raðmen gerekli
uyarýnýn yapýlmamýþ olmasý
tepki çekti.

Deprem yardýmlarý
nereye gitti?

1999 Gölcük depreminden
sonra depremzedeler için bir fon
oluþturmuþ, gelen bir çok yardým
burada biriktirilmiþti.
Toplanan paranýn 50 milyar
olduðu ancak bunun 4 milyarýnýn
depreme dayanýklý TOKi konutlarý için kullanýldýðý söyleniyor.
Geriye kalan para nerede?
Neden yýllar geçmesine raðmen
kullanýlmadý? Hükümetin bu
sorulara bir an önce cevap vermesi gerekiyor.
Uzmanlar Türkiye çapýnda
depreme dayanýksýz binalarý yýkmak ve yenilerini yýkmak için
sadece 25 milyar liraya ihtiyaç
olduðunu söylüyor. Ancak devlet
konutlarý güçlendirmeyi özel þirketlere ve ev sahiplerinin insafýna terk etmiþ durumda.
Ne Gölcük ne de Elazýð depremindeki ölümler kaçýnýlmaz bir
afetin sonucu deðil. Bunlar
cinayet, insanlar ölmeyebilirdi.
Ziþan Tokaç

TP'nin kapatýlmasý ile
baþlayýp Kürt siyasetçilerin "kelepçeli" tutuklanmalarýyla devam eden süreç
Avrupa'ya da sýçradý. Belçika'da
4 Mart günü Kürdistan Ulusal
Kongresi (KNK), Roj TV, BDP
Brüksel temsilciliði ile çok sayýda eve baskýn yapýldý. Kongra
Gel Baþkaný Remzi Kartal ve
yardýmcýsý Zübeyir Aydar'ýn
aralarýnda olduðu 8 kiþi tutuklandý. Ayný operasyon kapsamýnda Almanya'da PJAK
Baþkaný Haci Ehmedi
Belçika'nýn talebi üzerine
gözaltýna alýnarak tutuklandý.
KCK, Kürtleri bu operasyonlara karþý protesto eylemleri
düzenlemeye çaðýrdý ve hemen
ardýndan Ýstanbul'da,
Brüksel'de ve pek çok Kürt
ilinde binlerce insanýn katýldýðý
protestolar düzenlendi.
Operasyonlar üzerine BDP'li
yetkililer de PKK'li yetkililer de,
bu operasyonlarýn barýþ sürecini
baltaladýðýný, fakat bu tip
operasyonlarla Kürt halkýnýn
özgürlük mücadelesinden
vazgeçmeyeceðini belirten açýklamalarda bulundular. Murat
Karayýlan "Bize savaþý dayatýyorlar" dedi.

Açýlým ve operasyonlar

Açýlým ile baþlayan süreç gösterdi ki Türkiye egemen sýnýfý
artýk Kürt sorunundan kurtulmak istiyor. Demokrat olduklarýndan filan deðil tabii ki. Son
yýllardaki geliþmelerle birlikte
koþullar öyle bir hâle geldi ki;
artýk, Kürt illerinde istikrarý
getirecek bir barýþ ortamý,
sürdürülecek bir savaþtan daha
kârlý onlar için. Bu sebeple, egemen sýnýfýn hizmetkârý olan
devlet ve sýrtýný egemen sýnýfa
dayayan AKP sorunu çözmek
için açýlýmý baþlattý. Bu konuda
dünya egemen sýnýfýyla da
uzlaþtýklarý çok açýk.
Peki ne demek oluyor bu
operasyonlar?
Operasyonlar da gösteriyor ki
egemenlerin sorunu çözmek
için formülleri þu: Bir yandan
PKK'yi tasfiye etmek, bir yandan da TRT Þeþ'i açarak,
üniversitelerde Kürt enstitüleri
açarak, Kürt köylerine esas
isimleriyle hitap ederek
Kürtlerin gönlünü almak ve
bölgede huzuru saðlamak.
Bu çözüm formülü egemen
sýnýf için en ideal formül olabilir. Ama bu, uygulanabilir
olduðu anlamýna gelmiyor. Ki,
Kürt illerinden herhangi birine
bir günlüðüne bile olsa gittiðinizde görüyorsunuz ki bu
þekilde sorunu çözmeye çalýþmak bir gram bile mantýk içermiyor.
Egemen sýnýfýn ve temsilcisi
AKP'nin nedense bir türlü
göremediði ama aslýnda gayet
açýk olan bir gerçek var. Kürt
halkýnýn, gerçek temsilcileri
olarak gördükleri Ýmralý ve
Kandil doðrudan muhatap alýnmadan, Kürt halkýnýn ulusal
haklarý tam anlamýyla tanýnmadan bölgede huzuru saðlamak imkansýz. Kürtler taleplerini saðlamak için sürdürdükleri
mücadelede kararlý. Belediye
baþkanlarýnýn tutuklanmasýyla

“Operasyonlar da gösteriyor ki egemenlerin sorunu çözmek için formülleri þu: Bir yandan PKK'yi tasfiye
etmek, bir yandan da TRT Þeþ'i açarak, üniversitelerde Kürt enstitüleri açarak, Kürt köylerine esas isim leriyle hitap ederek Kürtlerin gönlünü almak ve bölgede huzuru saðlamak.”
ya da Belçika'da Roj TV'ye
yapýlan operasyonlarla sinecek
deðiller ve bunu hemen yaptýklarý ve on binlerce insanýn
katýldýðý protestolarla gösterdiler.
Kürtler her fýrsatta barýþ taleplerini dile getiriyorlar. Barýþ
sürecini ilerletmek için ateþkes
ilan etmek gibi pek çok adým
atýyorlar ve süreç ilerledikçe
baþka adýmlar da atacaklarýný
gösteriyorlar. Ama tüm barýþ
sürecine raðmen operasyonlarý
durdurmayan TSK (bu operasy-

onlarý sadece soðuk hava durdurabiliyor), Kürt siyasetçileri
tutuklayan devlet ve bu devletle iþbirliði yaparak
Avrupa'daki Kürtleri tutuklayan Avrupalýlar Kürtlere tek
bir seçenek býrakýyor:
Savaþmak!
Bu gidiþatýn Türkiye egemen
sýnýfý için sonu yok. 25 yýldýr bu
savaþ nasýl bir sonuç vermediyse bundan sonra da vereceði yok. Kürtler özgürlüklerini
kazanana kadar savaþmaya, her
fýrsat buldukça barýþ için

Barýþ için Newroz’a
21 Mart yaklaþýyor. Newroz
bayramýnda binlerce Kürt,
kendi temsilcilerine dönük
tutuklama ve oprasyonlarýn
durulmasý, ulusal liderleri
Abdullah Öcalan’ýn muhattap
alýnmasý için sokaða çýkmaya
hazýrlanýyor.
Öcalan, avukatlarý aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada
hükümetin tasfiyeci tutumu
sonucu aradan çekildiðini
açýklamýþtý.
Kürtler Öcalan’ý dinliyor.
Yakalandýðý 1999 yýlýndan bu
yana barýþçýl demokratik
çözüm politikalarýyla çatýþmalarýn önüne geçen ve uzun
süreli ateþkesleri mümkün
kýlan Öcalan, bir yandan
hükümetin öte yandan
Ergenekoncularýn hedefi olan,
barýþa ve özgürlüðe susamýþ

Kürt halkýnýn ne denli öfkeli
olduðunu görüyor.
Gerçekten devreden çýktýðý
takdirde PKK ve devlet arasýndaki çatýþma kaçýnýlmaz
gözüküyor.
Daha fazla ölüme, daha fazla
savaþa tahamülümüz yok!
Kürt halkýnýn temsilcileriyle
masaya oturmadan, onlarý tasfiye etmeye çalýþmayý býrakýp
muhattap kabul etmeden barýþ
ve demokratik açýlým imkansýz.
21 Mart’ta barýþýn sesi gür
çýkmalý. savaþ cephesi susturulmalý.
DSÝP, barýþ isteyen Türkleri
Newroz bayramýnda Kürtlerin
yanýnda olmaya çaðýrýyor.
DSÝP, Ýstanbul’da gerçekleþecek dev þölenin tertip
komitesinde yer alýyor.

mücadele etmeye devam edecekler.
AKP ve devlet; ya Kürt
hareketinin liderliðini muhatap
alacak ve gerçekten demokratik
adýmlarý atacak, ya da bu kanlý
savaþý sürdürmeye devam edecek.
Biz sosyalistlerin göreviyse
çok açýk; her fýrsatta savaþý susturup barýþýn sesini yükseltmek
ve ezilen ulusun, Kürt halkýnýn,
her koþulda yanýnda olmak.
Burak Demir
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Ergenekon'da dönüm noktasý:

Askeri Mahkeme ýslak imzayý doðruladý
Taraf Gazetesi'nin 12 Haziran
2009 tarihli haberiyle açýða çýkan
Ýrtica ile Mücadele Eylem Planý,
AKP ve Fettullah Gülen cemaatini bitirme adý altýnda, toplumu
askeri vesayetin ihtiyaçlarýna
göre yeniden þekillendirme
amacýný taþýyan eylemleri içeriyordu.
Albay Dursun Çiçek imzalý
andýcýn gerçek olmadýðý
yönünde, baþta Ergenekoncu
medya, darbeci CHP ve
Genelkurmay olmak üzere, pek
çok kesim kamuoyu oluþturmaya
çalýþtý.
Ýlker Baþbuð, o dönemde belge
için "kâðýt parçasý" derken; Bekir
Coþkun "Belge sahte, irtica
gerçek", Can Ataklý "Hedef
Türkiye Cumhuriyeti", Oktay
Ekþi "Ortada bir belge yok" ve
Yýlmaz Özdil "Belge dediler kaðýt
parçasý çýktý, kaðýt mendil gibi
buruþturun" baþlýklý yazýlar
yazmýþlardý. Ayný dönemde bu
belgenin gerçek olma ihtimaline
savaþ açan CHP Baþkaný Deniz
Baykal, "En somut iddia ýslak
imza belgesiydi, fos çýktý" dedi.

Çiçek'e dokunulmazlýk

Albay Dursun Çiçek, "örgüt
üyeliði" suçlamasý ile tutuklandý
ve Hasdal Askeri Cezaevi'ne
konuldu. Ancak tutuklanmasýnýn
ardýndan 24 saat geçmeden,
avukatlarýnýn yaptýðý itiraz üzerine tahliye edildi.
Belgenin ýslak imzalý hâli, 2009
Kasým ayý baþýnda kimliði
meçhul bir ihbarcý tarafýndan
Ergenekon soruþturmasýný
yürüten Ýstanbul Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý’na gönderilmiþti.
Belgedeki orijinal imzanýn Albay
Çiçek'e ait olduðu Adli Týp
raporuyla kesinlik kazandýktan
sonra, Dursun Çiçek Cumhuriyet
Savcýlýðý'na giderek ifade vermiþti. Ergenekon operasyonundaki tüm geliþmelerden sonra
darbecilerin yargýlanmasý talebini yineleyen Darbeye Karþý 70
Milyon Adým Koalisyonu, bu
dönemde Ýstanbul'da bir basýn
açýklamasý yaparak 'Ýlker Baþbuð
görevden alýnsýn, cuntacýlar
yargýlansýn' demiþti.
Bu yýlýn þubat ayýnýn ortalarýnda, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan
Cihaner, Ýrtica ile Mücadele
Eylem Planý'nýn ilk uygulamasýný

21 Haziran 2008, darbeye karþý ilk ses, Ýstiklal Caddesi’nde 10 bin kiþi yürürken.
yaptýðý iddiasýyla makamýnda
gözaltýna alýndý. Ýlhan Cihaner'in
dosyasýnda, planýn Erzincan MÝT
Bölge Müdürlüðü'nde görevli 3
personelin, cemaat evleri olduðu
iddia edilen yerlere ruhsatsýz
silah, uyuþturucu madde, içeriði
suç unsuru taþýyan belge koyarak
cemaat mensuplarýnýn yakalatýlmak istendiklerinin anlaþýldýðý
belirtildi.

Darbenin orijinali

Ergenekoncularý yýkan son
geliþme ise, Mart ayýnýn baþýnda
ýslak imzanýn Askeri Mahkeme
tarafýndan da kabul edilmesi
oldu. Davanýn en baþýndan beri
Ergenekon'un avukatlýðýný yapan
Deniz Baykal, bu geliþmeye de
þüpheyle yaklaþarak
"Önümüzdeki günlerde parmak
izi incelemesi yapýlacak. Albay

Çiçek'in parmak izi var mý, yok
mu? (…) Parmak izi incelemesin
sonucu önemli. Sonuçlarý
bekleyelim" dedi. Ancak
Ergenekon'un avukatlýðýný yapan
köþe yazarlarý ayný esnekliði
göstermediler. Fikret Bila "Bu
iddialarý kesin dille reddedenlerin sözlerine bundan sonra
tereddütle yaklaþýlacaktýr"
derken, Ertuðrul Özkök
"Hazýrlayan ve hazýrlatan cezasýný bulacak" diye yazdý. Fatih
Altaylý ise, Baþbuð'u zor durumda býrakanlara kýzýyordu:
"Kâðýt parçasý aslýnda 'kâðýt
parçasý' deðilmiþ. Þimdi
Genelkurmay Baþkaný Orgeneral
Ýlker Baþbuð, dönüp de kendisini
yanýltanlara, kamuoyu ve siyaset
önünde zor duruma düþürenlere,
'Hesap verin. Beni niye
kandýrdýnýz?' demeyecek mi?

Demeli."
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi,
benzerleri daha önce de uygulamaya konulan Ýrtica ile Mücadele
Eylem Planý gibi belgeleri hazýrlayanlarýn, Kafes, Balyoz gibi
daha korkunç planlarla camilere
saldýrmak, gayrimüslimleri
öldürmek ve müzelere bomba
koymak isteyenlerin yakalanmalarý ve yargýlanmalarý için
olanca gücüyle mücadele etmeye
devam edecek. Ýçinde
yaþadýðýmýz toplum deðiþiyor,
cuntacý zihniyet geriletiliyor. 28
Þubat'ta Ýstiklal Caddesi'ni 20 bin
kiþiyle baþtanbaþa geçen 70
Milyon Adým Koalisyonu,
Ergenekon çetesi daðýtýlana
kadar darbecilerin peþini býrakmayacak.

Darbeler dönemini halk kapatýyor. 28 Þubat darbesinin 13 yýldönümde “erken final” diyen 20 bin darbe karþýtý “bir daha asla”dedi

Ozan Tekin
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CHP-M
MHP
koalisyonunu
durdurun!
Tuhaf bir durum yaþýyoruz.
Askeri vesayet rejimi
çöküyor.
Kemalist ideoloji tarihe
karýþýyor.
Ýlk kez darbeci generallere
dokunuluyor.
Ergenekon soruþturmasý
derinleþerek sürüyor.
Toplumun çoðunluðu yeni
ve demokratik bir anayasa
istiyor.
Çoðunluk Kürt sorununun
demokratik yollarla
çözülmesini istiyor.
Tuhaf olan bunlar deðil
elbette.
Tüm bunlar olurken,
deðiþim isteði ve umut
ihtiþamla ayapa kalkarken,
birileri halký aptal yerine koymaya devam ediyor.
Dursun Çiçek imzalý darbe
planýný uygulayan ve 2011'in
ilk aylarýnda darbe yapmaya
hazýrlanan 3. Ordu Komutaný
Saldýray Berk bir kýþ tatbikatý
yönetiyor.
Ergenekon soruþturmasýnda
1. numaralý þüpheli olarak
gözüken general, Çiçek imzalý
darbe planýna "kaðýt parçasý"
diyen Genelkurmay Baþkaný
Ýlker Baþbuð'u aðýrlýyor.
Baþbuð sivil mahkemeye
ifade vermeyi reddeden
komutanýný fiili olarak
desteklerken, akla Dursun
Çiçek'in þu sözleri geliyor:
"Plandan Kara Kuvvetleri
Komutaný ve Genelkurmay 2.
Baþkaný Hasan Iðsýz'ýn, bizzat
Ýlker Baþbuð'un haberi vardý."
Askeri vesayet çöküyor, ama
rejimin ayrýcalýklý “yurttaþlarý” direniyor. Kalkanda
kýlýçda hukuk!
Kemalist rejimin sadýk
bekçileri askerler kadar
yargýçlar.
CHP tüm sivil girþimlerin
önünü kesiyor, hemen
yargýçlara koþuyor
Yargýtay, Danýþtay, Anayasa
Mahkemesi, Yarsav kol kola
girmiþ 12 Eylül darbesinin
ürünü 1982 anayasasýný
savunuyor.
Kendisini Ergenekon soruþturmasýndan ayrý tutmayý
baþaran MHP darbecilerin
imdadýna yetiþiyor.
Hepsinin ortak amacý 2011
seçimleri öncesi yaratacaklarý
kaos ve krizlerle AKP’yi
yýpratmak.
Ýkinci büyük amaçlarý ise
Kürtlerin meclise girmesini
engellemek.
2007 yazýnda, e-muhtýra ve
yargý darbesine raðmen
baþarýlý olmayan ergenekon
senaryosu yine toplumun
önüne sürülüyor.
Hedefleri CHP-MHP koalisyonunu iþbaþýna getirmek.
Darbecilerin son direniþi
kýrýlmadan, CHP-MHP koalisyonunun kurulmasý engellenmeden askeri vesayetten
kurtulmak olanaksýz.
28 Þubat’ýn yýldönümünde
Türkiye’nin 42 ilinde “darbeye hayýr” diyerek sokaða
çýkan, Ýstanbul’da erken finali
yapan binlerce darbe karþýtý
þimdi güçlerini birleþtirmeli.
Çok daha kitlesel bir karþý
koyuþa hazýrlanmalý.
Volkan Akyýldýrým
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GÖRÜÞ
Siyasetten kaçanlar
Tarhan Erdem, memleketin saygýn kamuoyu
araþtýrmacýlarýndan biri. Baskýn Oran kampanyasýna
da destek verdiðini hatýrlýyorum.
Radikal'deki köþesinde, Baþbakan'ýn Urfa'daki sözlerinden yola çýkarak þöyle yazmýþ:
"Bu sözler Erdoðan'ýn, yeni Anayasa ve yargý reformu için kaybetmeyi bile göze aldýðýný, ama seçimi
kazanmanýn yolunu bulduðunu göstermektedir.
Baþbakan'ýn tercihinde, CHP'nin, anayasa ve yargý
reformuna karþý çýkacaðý varsayýmý etkilidir".
Erdem, "seçimlerde, hiç þüpheniz olmasýn, yeni
Anayasa isteyenler çoðunluðu kazanýr" diyor. Ve
dolayýsýyla, "Baykal, bu politikayý, 'Ben de yeni
Anayasa istiyorum' diyerek geri çevirmeli, tartýþmayý iþsizliðe ve parasal konulara çekmelidir"
tavsiyesinde bulunuyor.
Bir ay kadar önce, 9 Þubat'ta Ertuðrul Kürkçü
Bianet'te "Sýnýftan kaçýþ bitti" baþlýklý bir yazý yayýnladý.
Þöyle diyordu Kürkçü: "TEKEL direniþiyle, sýnýftan
kaçýþ yolunun kapandýðý, siyasal mücadelelerin
sýnýfsal bir baðlam edinmeksizin meþrulaþtýrýlamayacaðý bir yeni dönem açýlýyor".
Farklý noktalardan yola çýkarak, Erdem'le Kürkçü
temelde ayný özlemi dile getirmiþ: Ýþsizlikten,
parasal konulardan, ekonomiden, krizden söz edebilsek, bunlarý gündeme getirebilsek, AKP'ye doðru
dürüst muhalefet edebileceðiz, o zaman foyasý
ortaya çýkacak.
Bir açýdan, doðru. Doðru ama, öyle olmuyor iþte bu
iþler!
Ýki nedenle olmuyor.
Birincisi þu. "Sýnýf, sýnýf" diye baðýrarak, "Ýþsizlik,
iþsizlik" diye çýrpýnarak, sýnýf mücadelesi gündeme
gelmiþ olmuyor. Gündeme gelmesi için, iþçi sýnýfýnýn
sahneye çýkmasý, iþsizlik ve ekonomi konularýný gündemin orta yerine dayatmasý gerek. Yunanistan'da
yaptýðý gibi.
Türkiye iþçi sýnýfý bunu yapmýyor. Biz sosyalistler
biraz daha yüksek sesle baðýrsak yapacak mý? Hayýr,
çünkü yapmýyor olmasýnýn nedenleri var.
Yunanistan iþçi sýnýfýyla karþýlaþtýrýnca, bu nedenler
kolayca anlaþýlýyor. Yunan iþçilerinin örgütlülük
düzeyi yüksek, 20 yýldýr neoliberalizme karþý sýcak
bir mücadele veriyorlar, bu mücadelede bir dizi
zafer kazanmýþlar, bir dizi özelleþtirme giriþimini
engellemiþler, hükümetlerin bir dizi politikasýný
püskürtmüþler, moralleri yüksek, mücadele deneyimleri zengin.
Bu durumu Türkiye iþçi sýnýfýyla karþýlaþtýrýnca,
sorun belli.
Ýþte TEKEL direniþi. TEKEL iþçileri yapabileceklerinin en fazlasýný, hatta daha da fazlasýný yaptý.
Altmýþ gün dayandý, müthiþ bir kamuoyu yaratmayý
becerdi, birkaç konfederasyonu eylem çaðrýsý yapmak zorunda býraktý, kendi sendikasýný zorladý,
Türk-Ýþ'i zorladý, açlýk grevi bile yaptý. Herhangi bir
iþçi grubunun bundan fazlasýný yapabilmesi
mümkün deðil. Ve ne oldu? Kýsýtlý bir hukuksal
baþarý elde edildi.
Demek ki, "Heheeyt, sýnýf mücadelesi baþladý!" diye
heyecanlanmak, "Sýnýftan kaçýþ bitti" diye tafra satmak yeterli deðil. Sýnýfýn bölünmüþ, büyük ölçüde
örgütsüz, moralsiz ve özgüvensiz olduðunu saptamak, sorunlarýný anlamaya çalýþmak, bunlarý çözmek
için yöntemler bulmak ve uygulamaya baþlamak
gerek.
Ýþsizliðin, parasal konularýn, ekonominin biz istiyoruz diye gündeme gelmiyor olmasýnýn ikinci
nedeni de þu.
Ekonomik konularla siyasi konularý ayýrmak, sanki
baþka baþka alanlarmýþ gibi düþünmek, klasik sosyal
demokrat yaklaþýmdýr. Sendikalar ekonomik konularla ilgilenir, parti siyasetle uðraþýr, birbirlerinin
alanlarýna müdahale etmezler.
Gerçekte ise böyle bir ayýrým yoktur. Siyasi konularý (askeri vesayeti, darbeleri, Ergenekon'u,
baþörtüsünü) ön plana çýkaranlara "sýnýftan kaçmak"
suçlamasýný yöneltenler, sýnýfýn siyasetle ilgilenmediðini sanýyor ve yanýlýyor.
Ve siyasetten kaçýp sadece ekonomik konulara
odaklananlarla, haklý olarak, sýnýf ilgilenmiyor.

Roni Margulies

Tekel direniþinin dersleri
5 Aralýk'taki IDO töreninde taleplerini aktaran Cevizli Tekel iþçileri
baþbakanýn talimatýyla harekete
geçen AKP'lilerin linç giriþiminden
son anda kurtulduðunda, hiç kimse
ilerleyen günlerde Türkiye gündemine damgasýný vuran bir direniþ beklemiyordu. Erdoðan'ýn "yatarak para
kazanma dönemi artýk sona erdi"
diyerek hedef gösterdiði öncü iþçiler,
ilerleyen günlerde iþkollarýndaki iþçilerin önemli bir bölümünü harekete
geçirmeyi baþardý.
Fabrikalarý fiilen kapalý olduðu için
üretimden gelen gücünü kullanma
þansý olmayan Tekel iþçilerinin
"özlük haklarý korunarak bir baþka
kamu iþine geçme" talebinin gerçekleþmesi, iþçi sýnýfýnýn bütününün
desteðine baðlýydý. Açýk ki bu
destek bir genel grev olmalýydý. 78
gün boyunca fedakârca direnen
Tekel iþçilerinin "sendikalar göreve
genel greve" talebi ne yazýk ki
gerçekleþmedi. Yunanistan'ýn genel
grevle sarsýldýðý günlerde komþusunda ciddi bir iþ býrakma eyleminin
örgütlenememesinin nedenlerini
sorguladýðýmýzda her þeyden önce
grevi örgütleyecek kurumlarýn iç
karartýcý durumlarýný görüyoruz.
Tekel iþçilerinin örgütlü olduðu Tek
Gýda Ýþ ve Türk-Ýþ, baþýndan beri
eylemi sona erdirmek üzere müdahalelerde bulundu. Ýþçilerin kararlý
mücadelesi, sendika yönetimini son
ana kadar zorladý, ancak nihai
olarak, içi boþ genel grevler ve gaz
almaya yönelik mitingler ile iþçilerin
moralini bozarak direncini kýrmaya
çalýþan sendika bürokrasisi istediðini
elde etti. Somut bir kazaným elde
edilmeden direniþ sona erdi.
Hayatýnda iþçiler için olumlu bir tek
rüya bile görmemiþ özgürlük düþmaný kiþilerden oluþan ve daha önceki özelleþtirme davalarýnda iþçiler
aleyhine verdiði kararlar ile hangi
safta durduðunu çok açýk bir þeklide
gösteren Danýþtay'dan çýkan son
karar, bu kurumun yargý darbesi
sürecinde kapýþtýðý AKP'den çok
kokuþmuþ sendika bürokrasisine
Uzun zamandýr tartýþýlan “tam gün
yasasý” önümüzdeki yýl týp doktorlarý
için de uygulanmaya baþlanacak. Peki,
bu yasanýn bizden götürdükleri neler
olacak? Topluma yansýtýldýðý gibi bu
yasa "hastanede bakamam muayenehaneme gel" uygulamasýna son verip
hekimlerin saðladýðý haksýz kazanca son
mu verecek yoksa mevcut saðlýk sistemini yeni-liberal politikalara göre düzenlemenin ötesine gidemeyecek mi?
Bunun için yasa ile getirilecek olan
düzenlemeleri gözden geçirmek ve "tam
gün" kavramýnýn altýnda gizli kalan
gerçekleri görmek gerekiyor.
Saðlýk gibi ciddi bir sektörde hekimler
8 saat üzerine baktýklarý hasta sayýsýna
göre bir ücretlendirilmeye gidiliyor ve
kaliteli hasta bakýmýndan çok, sayý
önemli tutularak hekimlerin robotlaþacaðý bir sistem getiriliyor. Hastaya yeterince zaman ayrýlmasý ile ortadan kalkacak hatalarýn önü açýlýyor. Buna çözüm
olarak hatalar için meslek sigortasý
yapýlmasý zorunlu tutuluyor ve bu sigortayý yaptýrmayan hekimler 5.000 TL para
cezasý ödemek zorunda býrakýlýyor.
Zaten sözleþmeli olan aile hekimliðinin
yanýna kamu hastaneler birliði yasasýyla
hastane çalýþanlarýnýn da sözleþmeli
olmasýný öngören, iþ güvencesinin olmamasýný getiren bir yasadýr bu. Eskiden
olmayan muayene katký paylarý þimdi
ise saðlýk ocaðýnda 2 TL, devlet hastanelerinde 8TL,özeller saðlýk hizmeti
veren kurumlarda 15 TL'dir ve bu sadece
þimdilik böyledir. Saðlýk Bakanlýðý katký
paylarýnýn “halkýn ödeyebileceði kadar”

soluk aldýrdý.
AKP yönetimine yakýn kiþilerin
aðýrlýkta olduðu Türk-Ýþ yönetimi
kadar, darbe ve Ergenekon davasý
sürecindeki sýkýþmýþlýklarýný can
havliyle sarýldýklarý Tekel direniþi ile
kýrmaya çalýþan AKP karþýtý kesimler
de zarar verdi mücadeleye. Türk-Ýþ
yönetimini harekete geçirebilecek
yegane güç olan KESK üzerinde etkisi olan bu kesim, gücünü darbeci
cepheye lojistik destek saðlayarak
harcadý. Bu konuda o kadar ileri
gidildi ki, daha önce herhangi bir sol
gösteriye dahil olmasý mümkün
olmayan Ýþçi Partililerin, darbeci generalleri savunan paçavralarý ile birlikte ortalýkta dolaþmasýna ses
çýkarýlmadý.
Her þeye raðmen, mücadelenin
kendisinin iþçileri nasýl
deðiþtirdiðinin güzel örneklerini de
gördük. Gerçek bir kazanýmdan söz
edilecekse en baþlara, Diyarbakýr

çadýrýnda kemençe eþliðinde birlikte
oynayan Kürt ve Türk iþçilerin kaynaþmasý ve LBGTT bireylerin
dayanýþmasýnýn olumlu karþýlýk bulmasý yazýlabilir.
Diðer taraftan Danýþtay kararý ile
de gelse kýsmi bir kazaným söz
konusu ki bu sayede 1 Nisan tarihinde iþçiler Ankara'ya daha moralli
gelecek. Yine de, birbirinden nefret
eden ancak sýnýf düþmanlýðý
konusunda mutabýk kalan iki kampýn etkisi altýnda hareket eden
sendikal önderlikler ile kalýcý bir
kazaným elde etmek mümkün deðil.
Ýþçi sýnýfýnýn bu önderliklerden kurtulmasýnýn yolu günümüzde darbe
karþýtý mücadelenin kazanmasýndan
geçiyor. Yunanistan örneði, darbecilerle hesaplaþan bir iþçi sýnýfýnýn neler
yapabileceðini gösteriyor.

Saðlýkta tam
gün yasasý
ne getirecek?

hasta bakmaktan geçtiði ve baþka yerlerde çalýþma hakkýnýn yasak fakat
çeliþkili biçimde devlete ait ikinci bir
hastanede çalýþmanýn serbest olduðu
bir sistem getiriliyor.
1200-1400TL maaþ alan emekli hekimlere dair hiçbir iyileþtirici hüküm de içermiyor bu yasa.
Aslýnda tam gün yasasýndaki maddelere tek tek bakýldýðýnda yapýlmak
isteneni çok açýk bir þekilde görebilirsiniz. Bu yasayla hastanelerin
tümüyle iþletmeleþtirilmesi ve
piyasalaþtýrýlmasý hedefleniyor.
Hastaneler kendi bütçelerinin kendileri
yaratmak zorunda býrakýlýyor. Hekimlere
rekabet ortamý yaratýlýyor. Daha fazla
hastaya nasýl olduðu önemsiz bir þekilde bakýp daha fazla para kazanmanýn
yollarý gösteriliyor. Saðlýk çalýþanlarýný
mümkünse 24 saat düþük ücretle
güvencesiz çalýþtýrmayý amaçlýyor.
Saðlýk alanýnýn piyasalaþmasý ve ticarileþmesinde çýkarý olan özel saðlýk sermayedarlarý bu yasayý destekliyor. Ucuz
ve kalitesiz iþ gücünü ortaya çýkarýyor.
Hekimleri özel hastanelerde çalýþmaya
sevk ediyor ve bunla birlikte devlet hastanelerinde hekim sayýsýnýn azalmasý
sonucu bir süre sonra devletin pes edip
saðlýk sektörünün tümüyle
özelleþmesinin yolu da bu yasayla
açýlýyor. Bu daha baþlangýç
diyorlar..amaçlanan sonu tahmin etmek
zor olmasa gerek.Tahmin edemeyenlere
Michael Moore'un SÝCKO adlý filmini
tavsiye edebilirim.
Rengin Güvenç

artýrýlacaðýnýn sinyallerini þimdiden vermiþtir. Oysa 'saðlýk herkesin hakkýdýr'
ve günümüzde saðlýk güvencesi
olmadýðý için maðdur olan insanlara bir
iyileþtirme düzenlemesi getirileceðine
'herkese parasý kadar saðlýk' anlayýþýnýn
hâkim olduðu bir politika uygulanmaya
baþlayacaktýr
Ayrýca yasa kapsamýnda üniversite
hastanelerinin temel kuruluþ amacý olan
eðitim ikinci plana atýlýyor. Öðretim
görevlilerinin öðrenci eðitimi, asistan
eðitimi, araþtýrma yapmak gibi görevleri
'performansa göre ücretlendirme' ilkesi
ile geri planda kalýyor ve bu da kaliteli
hekim yetiþmesinin önünde büyük bir
engel teþkil ediyor. Üniversitelere
araþtýrma için döner sermayeden sadece
%5'lik pay yeterli görülüyor ve bilimsel
geliþmelerin önüne bütçe engelini
getiriyor.
Ýyonlaþtýrýcý radyasyona haftada 25
saat maruz kalan saðlýk çalýþanlarýnýn
haftalýk çalýþma saatleri 35 saate
çýkarýlarak saðlýk haklarý yok sayýlýyor.
Tam gün yasasý ile ek iþ yapmanýn
yasak olduðu fakat doðru düzgün maaþ
almak için tek yolun ek saatlerde fazla

Kemal Baþak
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TARÝÞ iþçileri direniyor, dayanýþmaya!
TEKEL iþçilerinden sonra iþten
çýkarýlan TARÝÞ Ýplik ve Dokuma
Fabrikasý'na baðlý iþçiler de
direniþe baþladý.
Avrupa’nýn en büyük iplik fabrikasý olan TARÝÞ Ýplik geçen yýl
Þubat ayýnda 6 aylýðýna üretime
ara vermiþti. O günden sonra
iþçiler kýsa çalýþma ödeneðinden
para almaya baþlamýþlardý.
Aðustos ayýnda tekrar faaliyete
geçmesi beklenen fabrika,
Aðustos ayýna geldiðinde de açýlmadý. Yönetim Kurulu kýsa çalýþma ödeneðinin 6 ay daha uzatýlmasýna karar verdiler.

Fabrika tasfiye edildi

Nihayet 1 Mart 2010 sabahý fabrikanýn açýlacaðýný ve iþlerine
geri döneceklerini düþünen yaklaþýk 600 iþçi fabrika kapýsýna
asýlan listelerden fabrikanýn tasfiye edilmesi sebebiyle iþten
çýkarýldýklarýný öðrendiler.
Fabrika kapýsýnda iþçileri polis
karþýladý ve fabrikaya almadý. Bu
sýrada fabrikaya girmek isteyen
iþçilerle polis arasýnda kýsa bir
arbede de yaþandý. Bunun üzerine Türkiye Tekstil Örme ve
Giyim Ýþçileri Sendikasý
(TEKSÝF)'na üye olan iþçiler bir
konferans salonunda toplanarak
direniþ kararý aldýlar. Ýþçiler her
gün fabrika önünde toplanýyorlar.

TARÝÞ Ýplik Fabrikasý hakkýnda
“tedbiren tasfiye” kararý alan
yönetim, kâr edememelerini
sebep göstererek iþten çýkarýlan
iþçilerin yaklaþýk 20-25 bin TL’yi
bulan kýdem ve ihbar tazminatlarý da ödenmiyor. Fabrika yönetimi önceki yönetimleri suçlamanýn yaný sýra eylemi bölmek
için iþçilerin eylemlerinin fabrikaya zarar verdiðini,
bankalarýn kendilerine kredi vermediðini öne sürerek, eylemin
çiftçilere de zarar vereceðini
söylüyor. Ýþçiler bu karalama
kampanyasýna karþý haklarýný
TARÝÞ yönetiminden istediklerinin altýný çiziyorlar.

Tekel’den ders çýkarmalý

Özelleþtirmeler her alanda
krizin faturasýný iþçilerin sýrtýna
yüklemeyi beraberinde getiriyor.
TEKEL’den sonra TARÝÞ’te de
tüm fatura iþçilere kesiliyor,
saldýrýlarýn hedefinde her zaman
özlük haklarý oluyor. Ýþçi
mücadelesi her baþladýðýnda iþçi
sýnýfýný bölmek için milliyetçilik,
darbecilik kullanýlýyor. Bunun
yaný sýra egemenler iþsizler ile
özlük haklarýný kaybeden iþçileri
sürekli olarak karþý karþýya
getirmeye çalýþýyor.
TEKSÝF yönetimi bir yandan
eylem kararý alýrken, bir yandan
CHP ve MHP’li vekillerle

görüþeceðini söylüyor. TARÝÞ
iþçileri, CHP’li belediye tarafýndan iþten çýkarýlan KENT A.Þ.
iþçilerini unutmamalý, sendika
bürokrasisine boyun eðmemeli.
TEKEL direniþi sendika bürokrasisinin mücadeleyi satmak için
neler yapabileceðini açýk biçimde
gösterdi.

Dayanýþmaya!

Ýþçi sýnýfý her fýrsatta darbecilere, milliyetçilere yedeklenmeye çalýþan sendika bürokrasisinin, hükümetin ve patronlarýn baskýsýna boyun eðmemek
için üretimden gelen gücünü
kullanmalý. TEKEL ve TARÝÞ
iþçilerinin üretimden gelen güçleri yok ancak sýnýfýn diðer
unsurlarý yarýn ayný þeyin kendi
baþlarýna da geleceðini
düþünerek harekete geçmeliler.
Yunanistan’daki genel grevden
öðrenmek gerekiyor.
Sosyalistler, antikapitalistler ve
emekten yana olanlar bir yandan
TARÝÞ iþçisiyle dayanýþýrken, bir
yandan mücadeleyi her alanda
geniþletmek zorundalar,
direniþten faydalanmaya çalýþan
darbecileri, milliyetçileri teþhir
etmek de ancak TARÝÞ direniþi
ile dayanýþma ile mümkün.
Can Irmak Özinanýr

“TEKEL ve TARÝÞ iþçilerinin üretimden gelen güçleri
yok ancak sýnýfýn diðer unsurlarý yarýn ayný þeyin
kendi baþlarýna da geleceðini düþünerek harekete
geçmeliler. Yunanistan’daki genel grevden öðren mek gerekiyor.”

Almanya'da Sol Parti Afganistan'ýn iþgaline karþý
2001 sonlarýna doðru baþýný
ABD'nin çektiði bir ittifak,
Afganistan'a savaþ açtý. Baþta
Taliban rejimi hýzla bertaraf
edildi ve Kâbil'de Amerikan
yanlýsý bir hükümet kuruldu.
Ülkede savaþ aðalarýyla ittifaklar kuruldu. Federal Almanya
ordusu "Bundeswehr",
Afganlara güya özgürlük,
demokrasi, daha fazla eðitim ve
saðlýk götürmek, kadýn haklarýný yerleþtirmek, ayrýca
Alman halkýný terör saldýrýlarýna
karþý korumak için, en baþýndan
itibaren Afganistan'da
yürütülen savaþa ve iþgale
katýldý.

9 yýldýr iþgal

Afganistan'daki neredeyse
dokuz yýlþlýk savaþýn bilançosu
ise korkunç: Sivil kurbanlarýn
sayýsý giderek artýyor, yoksulluk
derinleþiyor, Afgan halkýnýn
geniþ kesimleri açlýk tehlikesiyle
karþý karþýya kalmýþ durumda.
Savaþýn dehþetini en fazla
hissedenlerse kadýnlar ve çocuklar. Bu arada savaþ giderek
yoðunlaþýyor, ancak tüm belirtiler NATO stratejilerinin
çöküþüne iþaret ediyor.
Afganistan'daki Alman askeri
varlýðý 2010 yýlýnda en az 784
milyon Avro'ya mal olacak. Bu
meblaðýn sadece beþte birlik bir
kýsmý ülkenin yeniden inþasýna
harcanacak. Bundeswehr,
NATO'nun "Uluslararasý
Güvenlik Yardým Gücü"'ne
(ISAF) 4.500 askerle katýlýyor.
Afganistan'da halen 80.000
civarýnda ISAF askeri bulunuyor. ABD yönetimindeki
"Antiterör Misyonu" OEF'nin

30.000 askeri, bu sayýya
eklenecek. OEF, Birleþmiþ
Milletler'in iznine sahip deðil ve
böylelikle uluslararasý hukuku
ihlal ediyor. Almanya, Kasým
2008'den bu yana Afganistan'da
OEF içinde bulunmuyor, ancak
bu iki kuvvet zaten iç içe geçmiþ
durumda. Zaten Almanya
OEF'ye seçkin askerlerden
oluþan özel bir komando birliðiyle katýlmýþtý. Bu birlik artýk
ISAF'ta kullanýlýyor.
Afganistan'da yürütülen askeri
operasyonlar ülkeye barýþ deðil,
þiddet ve terör getirdi. ISAF,
uluslararasý hukuka aykýrý
olarak kurulmuþ olan OEF'nin
görevlerini neredeyse tümüyle
üstlenmiþ durumda. Bunlarýn

arasýnda insan avý ve planlý
cinayetler de bulunuyor. 2009
Eylül'ünde kaçýrýlan iki yakýt
tankerine Alman komutanýn
emriyle düzenlenen saldýrýda
140 kiþinin ölmesi, bu dehþetin
ne büyük boyutlara ulaþabildiðini gösteriyor. Sivil Afgan
halkýnýn verdiði kayýplar da her
geçen gün artýyor. Yoðun askeri
operasyonlar nedeniyle
Afganistan'ýn yeniden inþasý,
demokrasi, kadýn haklarý ve
güvenlik gibi hedeflerden artýk
tümüyle uzaklaþýlmýþ durumda.
NATO'nýn sivil ve askeri etkinlikleri birbiriyle birleþtirme
stratejisi, ülkenin yeniden
inþasýna, özellikle de sivil kuruluþlarýn çabalarýna aðýr bir

darbe indirmiþ bulunuyor.
Afgan halkýna güvenli bir
yaþam saðlayacaðý söylenen
askeri birlikler, ülkenin en
büyük güvensizlik faktörü.
Alman hükümeti, Tornado
savaþ uçaklarýný göndermek ve
"Hýzlý Müdahale Güçleri"nin
komutasýný üstlenmekle, savaþýn
boyutlarýnýn daha da büyümesine ciddi bir katký saðlamýþ
bulunuyor. 2010 baþýndaki
Uluslararasý Afganistan
Kongresi'nden sonra da
Afganistan'daki Alman askerlerinin sayýsýnýn artacaðýný ilan
etmiþti.

Ýþgale karþý tepki

Almanya Federal Meclisi'nde

temsil edilen partiler içinde
sadece Sol Parti Alman ordusunun Afganistan'daki savaþa
katýlmasýna en baþýndan bu
yana karþý çýkýyor. Sorunlarýn
askeri yöntemlerle çözülmeyeceðini, Almanya ordusunun
mevcut sorunlara çözüm
getirmeyeceðini, tam aksine,
kendisinin sorunun bir parçasýna dönüþmüþ olduðunu
düþünüyor.
Sol Parti, Almanya ordusunun
Afganistan'dan derhal çekilmesini, ülkede sivil yeniden
inþanýn derhal baþlamasýný talep
ediyor. Aralarýnda Afganlarýn
da bulunduðu çok sayýda
aktivistle, Afganistan'daki
demokrasi güçlerinin, özellikle
de kadýnlarýn konumunun
kuvvetlendirilmesi için
mücadele ediyor. Almanya
ordusunun Afganistan'daki varlýðý, bu güne dek vergi mükelleflerinin 4 milyar Euro'suna mal
oldu. Sol Parti, bu paranýn
Afganistan'ýn sivil yeniden
inþasýna yatýrýlmasýný istiyor.
Alman Federal Meclisi birkaç
gün önce Afganistan'a daha
fazla asker gönderilmesini
tartýþtý. Misyona oybirliðiyle
onay çýktý, ancak Sol Parti milletvekilleri Afganistan'daki
Kunduz operasyonunda ölen
sivillerin tek tek isimlerini
yazdýklarý pankartlarla
hükümeti protesto ettiler ve bir
kez daha Alman ordusunun
derhal Afganistan'ý terk etmesini talep ettiler.
Atilla Dirim

6z sosyalist iþçiz sayý: 389
"Geliþme süreci içinde sýnýf ayrýmlarý ortadan kaybolunca ve üretimin tümü örgütlü bireylerin
ellerinde yoðunlaþýnca, kamusal zor kullanýmýnýn
politik niteliði kalmaz. Politik zor kullanýmý, asýl
anlamýyla bir sýnýfýn ötekilere baský uygulamak
üzere örgütlediði zor kullanýmýdýr. Proletarya, burjuvaziyle mücadelesi gereði sýnýf olarak birleþip,
devrim yoluyla egemen sýnýf olduðunda ve egemen sýnýf olarak zorla eski üretim iliþkilerini
ortadan kaldýrdýðýnda, böylece o üretim iliþkileriyle birlikte sýnýf karþýtlýðýnýn varlýk koþullarýný
da, bütünüyle sýnýflarý da ve dolayýsýyla sýnýf
olarak kendi egemenliðini de ortadan kaldýrmýþ
olur.
Sýnýflarýyla ve sýnýf çeliþkileriyle birlikte eski burjuva toplumunun yerine, her bireyin özgür geliþiminin herkes için topluca özgür geliþim koþulu
olduðu bir birlik gelir."
"Tek kelimeyle komünistler, mevcut toplumsal ve
siyasal durumlara karþý her yerde ve her çeþit
devrimci hareketi destekliyorlar.
Tüm bu hareketler içinde, hangi geliþkinlik aþamasýnda olursa olsun mülkiyet sorununu
hareketin temel sorunu olarak öne çýkarýyorlar.
Nihayet ancak komünistler her ülkenin demokratik
partilerinin her yerde birleþip anlaþmasý için
çalýþýyorlar.
Komünistler, görüþ ve niyetlerini gizlemeyi reddederler. Amaçlarýna ancak bugüne kadarki tüm
toplumsal düzenin zorla yýkýlmasýyla ulaþabileceklerini açýkça bildirirler. Varsýn egemen sýnýflar bir
komünist devrim ürküntüsüyle tir tir titresinler.
Proleterlerin, zincirlerinden baþka kaybedecek
þeyleri yok. Bir dünya var kazanacaklarý.
Bütün ülkelerin proleterleri, birleþin!"
(Komünist Manifesto'dan)

Marks'ýn fikirleri devrimcidir
K

arl Marks 5 Mayýs 1818'de
doðdu. Babasý, Marks
üniversite öðrenimine gittiðinde arkasýndan yazdýðý mektuplardan birisinde þunlarý
söylemiþti: "Eðer tanrý isterse
daha önünde kendin ve ailen, ve
eðer yanýlmýyorsam, bütün
insanlýk için yaþayacaðýn uzun
bir hayat var."
Mektubun "kendin ve ailen"
için bölümü dýþýndaki bölümü
tümüyle doðrulandý. Marks,
insanlýk için mücadele dolu bir
yaþam sürdü ve toplumsal çeliþkilerin keskinleþtiði her önemli
dönemeçte ismi ve fikirleri
etrafýnda milyonlarca insan
harekete geçti.

Ýlk mücadele

Üniversite yýllarýnda dönemin
hakim tartýþmasý Hegel'in felsefi
fikirlerini merkeze almýþtý. Marks
bu tartýþmalara hýzla katýldý.
Hegel felsefesinde düþüncenin
belirleyici rolünü eleþtirdi.
Hegel'i eleþtiren Feuerbach'ýn ise
"doða ve insan dýþýnda hiçbir
þeyin var olmadýðýný ve insanýn
dinsel hayal gücünün yarattýðý
üstün varlýklarýn insanýn kendi
özünün fantastik yansýmalarýndan baþka bir þey olmadýðý"
yönündeki görüþlerini destekledi.
Marks'ýn felsefi görüþlerinde
sýçrama yaþamasýna da neden
olacak geliþme, ilk siyasal eylemi

oldu. Genç Hegelci arkadaþlarýyla birlikte 1841 yýlýnda Prusya'da
sansüre karþý mücadele etmeye
baþladý. Bu mücadelesi, kýsa
zamanda radikal sonuçlara varmasýna neden oldu. Basýn özgürlüðü maskesi altýndaki mekanizmayý þöyle eleþtirdi: "Bir þeyden
pay vermek gerektiði zaman,
kiþileri, araçlarý feda etmek, ama
söz konusu olan þeyi, kurumun
kendisini olduðu gibi korumak
sahte liberalizmin huyudur.
Kamuoyunun yüzeyde kalan
ilgisi böylelikle saptýrýlýr."
1842 yýlýnda düþüncelerini
yaygýnlaþtýrabileceði bir kürsü
aramaya baþlar ve kýsa zamanda
editörlüðüne yükseleceði
Rheinische Zeitung adlý gazetede
yazmaya baþlar. Engels'in de
zaman zaman yazýlar yazdýðý
gazetedeki çalýþmalarýnda özellikle eyalet meclisinin orman
sahiplerini koruyan ama rüzgarda düþen dallarý bile toplamalarý
yasaklanan yoksullarý gaddarca
cezalandýran yasaya karþý giriþtiði polemikler hem gazetenin
hem de Marks'ýn kaderini belirledi. Gazete kýsa sürede sansürün
hýþmýna uðradý. Marks ise
"Orman Suçlarý Kanunu"
eleþtiren yazýlarýnda, net bir
biçimde, yoksullarýn, "siyasal ve
toplumsal ayrýcalýklardan yoksun kitlelerin" çýkarlarýný savundu.
Marks'ýn yoldaþý Engels ileride,

Marks'ýn kendisine, Orman
Suçlarý Kanunu ile ilgili çalýþmalarýnýn, saf siyasetten
ekonomik iliþkilerin ve bunun
sonucu olarak sosyalizmin incelenmesine yönelttiðini söylediðini anlatacaktý.

Marks'ýn felsefi
görüþlerinde sýçrama
yaþamasýna da neden
olacak geliþme, ilk
siyasal eylemi oldu.
Genç Hegelci
arkadaþlarýyla birlikte
1841 yýlýnda Prusya'da
sansüre karþý mücadele
etmeye baþladý. Bu
mücadelesi, kýsa
zamanda radikal
sonuçlara varmasýna
neden oldu.
Genç bir editör

Marks dönemin demokratlarýnýn birlikte yayýnlayacaðý bir
gazete çýkartmak için Paris'e yerleþti. Ýlk sayýsý 1844 yýlýnýn Þubat
ayýnda çýkan gazete Marks'ýn
yaný sýra Engels'in "Ekonomi
Politiðin Eleþtirisinin Anahtarý"
baþlýklý makalesini de içeriyordu.
Marks bu gazete için yazdýðý

yazýlarda ilk kez, keskin bir
biçimde, proletaryadan söz etti.
Çaðdaþ toplumun bütünüyle
çeliþki içinde olan ve bu yüzden
toplumun bütününü kurtarmadan kendisini kurtaramayacak bir sýnýf olan iþçi sýnýfý, artýk
Marks'ýn teorisinde merkezi bir
rol oynamaya baþladý.
Lenin, "Marks'ýn bu gazetedeki
yazýlarý artýk onun 'var olanýn
amansýzca eleþtirilmesi'ni, özellikle 'silahla eleþtirilmesi'ni savunan bir devrimci olduðunu ve
kendini kitlelere ve proletaryaya
adadýðýný gösteriyordu" diyerek,
Paris'te geçirdiði aylarýn
Marks'ýn fikirlerindeki geliþimine
yaptýðý etkiyi özetlemiþti. Marks
Paris günlerinde çeþitli sosyalist
akým temsilcileriyle, iþçi birlikleriyle, aydýnlarla, felsefecilerle,
þairlerle sýk sýk görüþmeye, iþçi
toplantýlarýnda konuþmalar yapmaya ve ekonomi politik ve
devrimler tarihi üzerine çalýþmaya baþladý. 1844 yýlýnda
Ekonomik ve Felsefi Elyazmalarý
adlý çalýþmasýný tamamladý.

Özel mülkiyetin eleþtirisi

Bu eserinde, "Özel mülkiyet
düþüncesini ortadan kaldýrmak
için komünizm bütünüyle
düþüncesi yeterlidir; ama gerçek
özel mülkiyeti ortadan kaldýrmak için gerçek komünist eylem
gereklidir" diyen Marks, emeðin
yabacýlaþmasý üzerinde de dur-

dur ve daha sonra her yönüyle
geliþtireceði bir dizi analiz yaptý.
Marks Paris'te Vorwarst adlý bir
gazetede yazmaya baþladý. 1844
yýlýnda tüm Almanya'da iþçi gösterileri gerçekleþti. Silezya ayaklanmasýný Marks iþçi sýnýfýnýn
toplumu dönüþtürücü gücünün
bir kanýtý olarak algýladý ve çok
önemsedi. Gazetede, bugün hala
güncelliðini koruyan þu vurguyu
yaptý: "Her devrim eski toplumu
yýkar. Bu anlamda bir toplumsal
devrimdir. Her devrim eski iktidarý devirir. Bu anlamda da, bir
siyasal devrimdir."
Engels'le birlikte ayný dönemde
Kutsal Aile kitabýný yazan Marks,
iþçi sýnýfýnýn gücünü ve yeteneklerini daha da derinlemesine
açýklamaya baþladý. Kitapta,
"proletarya özel mülkiyetin proletaryayý yaratmakla kendi kendini mahkum ettiði cezayý infaz
eder" diyerek yine iþçi sýnýfýnýn
gücüne vurgu yapmaya devam
etti. Kitap ayný zamanda
Marks'ýn Hegel ve Feuerbach
gibi felsefecilerden tam anlamýyla kopuþunun da iþaretiydi.
Marks'ýn çalýþtýðý gazete yine
sansür ve polis baskýsýna uðradý.
Prusya'nýn yaptýðý basýn Fransa
devleti tarafýndan destek gördü
ve Marks Paris'ten sürüldü.
Aslolan dünyayý deðiþtirmektir!
Belçika'da sürgün yaþamýnýn ilk
aylarýnda Feuerbach Üzerine

sayý: 389 z sosyalist iþçi z
Tezler ve Alman Ýdeolojisi eserlerini yazan Marks kendi adýyla
anýlmaya baþlayacak olan tarihsel materyalist görüþlerini
keskinleþtirdi. Fakat bu iki kitaptan önce Engels, Ýngiltere'de Ýþçi
Sýnýfýnýn Durumu baþlýklý kitabý
kaleme aldý. "Kapitalizme ve
burjuvaziye yönelik þiddetli bir
suçlama" olan kitap, Marks'ýn
kapitalist sistemin temel özelliklerini eleþtirmesinde kilit bir
öneme sahip oldu.
Marks Tezler'de, kendisinden
önceki tüm felsefi geleneklerle
ayrýþtýðýný ifade eden ve teorinin
devrimci olmasý ve ayný zamanda devrimci eylemle birleþmesi
gerektiðini vurgulayan 11. Tez'i
yazarak hem kendi döneminin
aðýr felsefi geleneklerine kesin
bir darbe indirdi hem de eylemden kopuk, devrimci mücadeleden ve iþçi sýnýfý hareketinden
uzak teorilerin anlamsýzlýðýný
açýkladý: "Düþünürler bugüne
deðin dünyayý çeþitli biçimlerde
yalnýzca açýklamaya çalýþtýlar;
ama aslolan dünyayý
deðiþtirmektir."
Engels'le birlikte kaleme aldýðý
Alman Ýdeolojisi isimli kitapta
geliþtirdiði yepyeni bir dünya
görüþünü ise Lenin þöyle özetliyor: "Marks'ýn tarihsel materyalizmi, bilimsel düþünüþte eriþilmiþ
büyük bir baþarýydý. Tarih ve
siyaset düþüncesinde daha önce
hüküm süren kaos ve keyfilik
yerini, üretici güçlerin
geliþmesinin sonucu olarak bir
toplumsal hayat sisteminden bir
baþka ve daha yüksek hayat sisteminin nasýl doðduðunu
gösteren çarpýcý bir bütünlük ve
uyumluluða sahip bilimsel bir
teoriye býrakmýþtýr."

Enternasyonal
örgütlenme

Marks ve Engels Brüksel'de
sadece kitaplar ve yazýlar yazmakla yetinmediler. Dönemin
mücadeleci aydýnlarý ve iþçileriyle iliþkiler kurmaya
baþladýlar. Örgütlenmeye
baþladýlar. Ýngiltere'ye kýsa bir
seyahat yapýp hem ekonomik
araþtýrmalarý için yeni kaynaklara ulaþtýlar hem de Chatrist
hareket olarak bilinen ve o günlerde 50 bin üyesi olan akýmýn
öncüleriyle iliþkiler kurdular.
Chartistler arasýnda tüm kýtada
devrimci eylemin gerekli
olduðunu söyleyenler vardý.
Hareketin önde gelenleri, yapýlan
bir toplantýda enternasyonal bir
devrimci örgütün kurulmasý
gerektiðini söylemiþlerdi ve
Engels daha þimdiden böyle bir
örgütün kurulmasý için konuþmalar yapmaya baþlamýþtý.
Bu toplantýlarýn sonucunda
Kardeþ Demokratlar adlý bir
örgüt kuruldu. Engels bu
örgütün kurulmasýnýn verdiði
heyecanla "Londra'da Uluslar
Þenliði" baþlýklý bir yazý yazdý:
"Bütün ülkelerin çýkarlarý ayný ve
düþmanlarý ortaktýr: Proletarya
kitlesi doðal olarak ulusal
önyargýdan kurtulmuþtur ve bir
bütün olarak proleterlerin
geliþmesi ve bütün eylemleri
özünde insancýl ve anti milliyetçidir. Yalnýzca proleterler
milliyeti yok edebilirler, yalnýzca
uyanan proletarya çeþitli uluslar
arasýnda kardeþliði saðlayabilir."

Devrimci bir çaðrý:
Manifesto

1847 yýlýnda Avrupa ve ABD
bir büyük ekonomik krizle
sarsýldý. Avrupa'da toplumsal
huzursuzluk þiddetlenmeye
baþladý. Tüm Avrupa kýtasýnda

"açlar ayaklanmasý" denilen
isyanlar, Fransa'da iþçilerin grev
hareketi, Ýtalya'da emekçilerin
öfkeli gösterileri, Polonya'nýn
ulusal ezilmiþliðe karþý devrimci
hareketlerle kaynamaya baþlamasý, Ýngiltere'de binlerce
emekçinin mitinglerde Halk
Fermaný talep etmeleri, Ýrlanda'da ulusal kurtuluþ hareketinin
devrimciler tarafýndan yönlendirilmeye baþlamasý, Rusya'da
çarlýk zorbalýðýna karþý ilk
devrimci örgütlerin seslerinin
duyulmaya baþlanmasý, Marks
ve Engels'te, "milliyet sýnýrlarýný
parçalayan" ve eylemler arasýnda
koordinasyon saðlayacak olan
Komünist Haberleþme
Komitelerinin kurulmasý için
harekete geçme arzusu doðurdu.
Bu gruplar arasýnda Marks ve
Engels ayný zamanda ideolojik
tartýþmalarý da sürdürmek
zorundaydý. Marks'ýn Fransýz
ütopik sosyalisti Proudhon'a
karþý bir polemik olarak kaleme
aldýðý Felsefenin Sefaleti isimli
kitap, yine Marks'ýn 33 yýl sonra
söylediði gibi, "Bu kitap yirmi
yýllýk emekten sonra kapital'de

Karl Marks, Tezler'de,
kendisinden önceki tüm
felsefi geleneklerle
ayrýþtýðýný ifade eden ve
teorinin devrimci olmasý
ve ayný zamanda devrimci eylemle birleþmesi
gerektiðini vurgulayan
11. Tez'i yazarak hem
kendi döneminin aðýr
felsefi geleneklerine
kesin bir darbe indirdi
hem de eylemden kopuk,
devrimci mücadeleden
ve iþçi sýnýfý
hareketinden uzak teorilerin anlamsýzlýðýný açýkladý: "Düþünürler
bugüne deðin dünyayý
çeþitli biçimlerde yalnýzca açýklamaya çalýþtýlar;
ama aslolan dünyayý
deðiþtirmektir."
ortaya konulan teoriye dönüþen
þeyin tohumunu taþýr."
Felsefenin Sefaleti'nde Marks,
emeði, "satýlmasý ve kullanýlmasý
kapitalistin zenginleþmesi ve
iþçinin durumunun kötüleþmesiyle sonuçlanan özgül bir meta
olarak" tarif eder.
Engels, Felsefenin Sefaleti'ni
"Bizim programýmýz" olarak
adlandýrýyor ve yaklaþmakta
olan devrimci dalgaya hazýrlanan komünist örgütlenmelerin
tartýþmalarda duyduklarý ihtiyacý
gideren politik bir manifesto
olarak görüyordu.
Gerçek Manifesto'nun doðumunaysa çok az bir süre kalmýþtý.
Marks ve Engels tarafýndan
kaleme alýnan Komünist Parti
Manifesto'su, devrimci güçleri
birleþtirme çabasýnýn bir ürünü
olarak yazýlmýþtý. 1848 yýlýnda
Avrupa'da beklenen devrimler
patladý. "Ýþçilerin vataný yoktur.
Biz onlardan kendilerinde bulunmayan bir þeyi alamayýz" diyen
ve "Bütün ülkelerin iþçileri birleþin!" çaðrýsýyla biten Manifesto,
sosyalistlerin elinde kapitalizmi
eleþtiren güçlü bir silah olma
gücünü bugün hala taþýyor.
Rýfat Solmaz
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Marks’ýn kitaplarý
Marks hem tek baþýna hem de Engels'le birlikte ciltlerce yazý,
makale ve kitap yazdý. Türkiye'de Sol Yayýnlarý bu eserlerin büyük
bölümünü çevirdi ve yayýna hazýrladý. Aþaðda Marks'ýn Türkçe'ye
Sol Yayýnlarý tarafýndan kazandýrýlmýþ eserleri yer alýyor. Her biri bir
devrimcinin baþucu kitabý olarak görülmesi gereken eserler.
Kapital 1
Kapital 2
Kapital 3
Artý-deðer Teorileri Birinci Cilt
Artý-deðer Teorileri Ýkinci Cilt
Grundrise Birinci Cilt
Grundrisse Ýkinci Cilt
Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleþtirisi
1844 Elyazmalarý
Felsefenin Sefaleti
Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký
Ücretli Emek ve Sermaye- Ücret, Fiyat ve Kar
Fransa'da Sýnýf Savaýmlarý 1848-1850)
Louis Bonaparte'ýn 18 Brumaire'I
Fransa'da Ýç Savaþ
Yabancýlaþma
Demokritos'la Epikuros'un Doða Felsefeleri
Formen
Yahudi Sorunu
Jenyy'e Adanmýþ Þiir Albümlerinden
Marks'ýn Engels'le birlikte yazdýðý kitaplar ve

makalele seçkileri
Kutsal Aile
Alman Ýdeolojisi (Feuerbach)
Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri
Felsefe Metinleri
Komünist Manifesto ve Komünizmin Ýlkeleri
Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi
Sömürgecilik Üzerine
Anarþizm Üzerine
Doðu Sorunu (Türkiye)
Din Üzerine
Seçme Yazýþmalar 1
Seçme Yazýþmalar 2
Yazýn ve Sanat Üzerine 1
Yazýn ve Sanat Üzerine 2
Sürgündeki Büyük Adamlar
Nüfus Sorunu ve Malthus
Seçme Yapýtlar Üç Cilt
Komünist Parti Manifestosu
Basýn Söyleþileri
Kadýn ve Aile

özgürlük için

marksizm
22-2
23-2
24 Nisan - Ýstanbul Bilgi Üniversitesi

 21. yüzyýlda emperyalizm ve küresel politikalar
 Yunanistan: Kriz ve direniþ
 Dünyada Yeni Sol: Almanya ve Yunanistan
 Darbeler, demokrasi ve özgürlük mücadelesi
 Sosyalizm ve demokrasi mücadelesi
 Günümüzde iþçi mücadeleleri ve toplumsal devrim
 Kürt sorunu çözülüyor mu?
 1915: Ermenilere ne oldu?
 Karl Marks’ýn devrimci fikirleri
 Troçki’den sonra troçkizm
 Sosyalizm ve din
 Cinsiyetçilik ve kadýnlarýn kurtuluþu
 Marksizm ve ekoloji
 Stalinizm ve Türkiye solu
 Özgür bir toplumda yaþam
 Kemalizm ve sol
 Baþka dünyalar: Bilimkurgu ve gelecek eleþtirisi
 Nasýl bir mücadele öneriyoruz?
kayýt ve iletiþim için:

www.marksizmfestivali.org

iletisim@marksizmfestivali.org - 0536 335 10 19
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sosyalist isci
Yeni bir sol parti için…
Sosyalist Ýþçi çok uzun yýllardýr kitlesel ve yeni
bir sol partinin kurulmasý gerektiðini anlatýyor.
Emekçi sýnýflarýn, anti kapitalist hareketin
aktivistlerinin kitlesel bir sol partide, ama yeni,
radikal fikirlerle mücadele eden bir partide
örgütlenmesi, bir araya gelmesi gerekiyor.
Sosyalist Ýþçi bu ihtiyacýn masa baþýnda uydurulan bir ihtyaç olmadýðýný, yaký zaman önce,
deneylerinin, Baskýn Oran ve Ufuk Urak seçim
kampanyalarýnýn sonuçlarý üzerinden çýkarttýðý
derslerin ürünü olarak vurguluyor.
Her iki seçim kampanyasý da çok sayýda
deneyimle dolu. Bir yandan örgütlü güçleri bir
araya getiren ama ayný zamanda da aktivistleri
birleþtiren seçim kampanyalarý eðer kampanyalar radikal, toplumda temel çatýþma konusu
olan politikalar etrafýnda, net politikalar atrafýnda sürdürülürse binlerce insaný harekete geçirebileceðini gösterdi. Bu, ayný zamanda, kazanma
umuduyla harekete geçen, sürekli sokakta
örgütlenen, canlý, dinamik, demokratik kanallarý
açan aktivistlerin sahip olduðu siyasal potansiyelleri de kanýtlayan bir süreç oldu.
Ýþte kitlesel ve yeni bir sol parti için en güçlü
zemini yaratan bu dönem, bu dönemin dersleri
oldu.
Biliyoruz ki tarih tekerrür etmez ama zaten
tarihin aynen tekrarlanmasýný isteyen de yok!
Koþullarýn bþr ölçüde deðiþmiþ olduðu açýk.
Ama bir baþka geliþme ise yeniden, baðýmsýz
adaylarla 2011 seçimlerine hazýlanmanýn zorunluluk olduðunu gösteriyor. Aynýsýný deðil, benzer dinamikleri harekete geçirerek çok daha
büyük bir kampanya inþa edilmek zorunda.
Irkçý ve milliyetçi bir koalisyon bugünden diþini
gösteriyor. MHP-CHP koalisyonu ihtimali
büyük bir tehdit! Bir yandan da seçim anketleri
AKP'nin yüzde 36'larda oy alabileceðini gösteriyor. Bu da baþka bir tehdit! 2011 seçimleri,
giderek bir referanduma dönüþüyor. Bu ise en
sonuncu tehdit! Çünkü referandum bir yanda
yeni liberal politikalarý þiddetle savunan ama
demokrasi bayraðýný taþýyormuþ görüntüsü
veren AKP ile diðer yanda ise ýrkçý ve milliyetçi
bir koalisyon arasýnda "evet-hayýr" tartýþmasýna
bütün bir seçim sürecinin indirgenmesi anlamýna gelebilir. Bu oyunu bozacak bir adýmý hep
birlikte planlamamýz gerekiyor. Kürt halkýnýn
temsilcilerinin mecliste bugünkünden çok daha
büyük bir güçle yer almasý bir zorunluluk. Kürt
halkýyla dayanýþma içinde olacak, ayný anda
hem yeni liberal hükümet politikalarýna hem de
ýrkçý, milliyetçi ve Ergenekoncu zihniyete karþý
gür bir ses çýkartabilecek olan bir meclis
gücüne, bu meclis gücünü uzun soluklu bir
kampanya ile þekillendirecek, meclise taþýyacak,
sýokakta örgütlenecek bir harekete ihtiyacýmýz
var.
Soluk almanýn tek yolu bu!
Kitlesel bir sol partiyi, yeni bir sol partiyi
örgütlemenin de tek yolu bu. Kestirme yollarla
örgütlenmeye çalýþýlan sol parti süreci kaçýnýlmaz bir biçimde gruplar koalisyonu mantýðýyle
ve anti demokratik yöntemlerle örgütlenmek
durumunda kalýyor. Son altý ayda yaþadýðýmýz
deneyim ne yapmalý sorusuna daha güçlü bir
yanýt vermemizi de saðlamýþ oldu!

Yeni Sol parti giriþimindeki kemalistler Darbelere Karþý 70 Milyon Adým koalisyonuna düþmanca yaklaþtý.

Yeni Sol üzerine
Yeni bir sol parti ihtiyacý ABD’nin
Afganistan’ý ve ardýndan Irak’ý iþgale
hazýrlandýðý günlerde ortaya çýktý.
Savaþ karþýtý hareket binlerce insaný ilk
kez mücadeleye çekiyordu. Ardýndan
küresel iklim deðiþimine ve nükleer
enerjiye kaþý kampanya yapan Küresel
Eylem Grubu, Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
Dur De, Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým, Tuzla’da Ölümlere Son, Genel
Saðlýk Sigortasý’na Hayýr gibi kampanyalara katýlan çok sayýda aktivist yeni
bir sol parti ihtiyacýný daha da
güçlendirdi. Avrupa’nýn bir çok
ülkesinde de ayný dönemde benzer
hareketler yükseliyor ve bu hareketlere
dayalý yeni sol partiler kuruluyordu.
Baskýn Oran’ýn seçim kampanyasý bu
aktivistleri çok yönlü siyasi bir kampanyada bir araya getirdi. Kampanyaya
binlerce aktivist katýlýrken yeni bir sol
parti ihtiyacý çok daha güçlü bir
biçimde kendini hissettirdi.
Önemli olan harekete katýlan onbinlerce aktivisti mücadele içinde ve
mücadele için, deðiþim için birleþtirmektir. Hareketin ihtiyacýnýn gruplar birliði olmadýðý açýk. Yukardan
aþaðý kurulmuþ, sayýsýz hiyerarþik
mekanizmalarý olan bir örgütlenme hiç
deðil. Aktivistlerin aradýðý daha çok
içinde yer aldýklarý kampanyalara benzeyen, belki de parti gibi olmayan diye
tanýmlanabilecek bir parti.
Sokakta binlerce, onbinlerce insaný
harekete geçiren kampanyalarý kadýnlar, gençler örgütlüyor. Ýhtiyacýmýz olan
kadýnlarýn vitrin olmadýðý, partinin
yöneticisi olduðu, genç bir parti. Politik
olarak açýk ifadeler kullanan bir parti
ve en önemlisi talepleri için sokakta
mücadele eden bir partidir.
Temmuz ayýnda Ýstanbul Milletvekili
ve Özgürlükçü Sol Hareket üyesi Ufuk
Uras yeni bir sol parti çaðrýsý yaptý. Biz
o güne kadar çeþitli biçimlerde
sürdürdüðümüz süreçleri dondurarak
bu çaðrýya umutla katýldýk. Ne var ki
uyarýlara raðmen aradan geçen uzun

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

sürenin sonunda geriye bir gruplar ittifaký kaldý. Açýk bir politik tartýþma ve
bu tartýþma sonucunda geliþtirilen politik öneriler/eylemler yerine daha çok
eski alýþkanlýklarýn devamý niteliðinde
kapalý kapýlar ardýnda gruplarýn önderlikleri arasýnda yaþanan tartýþmalar
süreci belirledi. Kýsacasý parti, kuruluþ
sürecinde demokratik ve katýlýmcý
olmayan bir çizgide geliþti.
Üzerinde çok zor ortaklaþýldýðý notu
ile tartýþmaya açýlan parti tüzüðünde,
bir sol partinin diline bulaþmasý bile
son derece vahim olan ifadeler yer alabildi. Bir kampanyada yer almak için
parti merkezinin onayýnýn alýnmasý
gerektiði, üyelerine dönük, korku,
þüphe ve endiþelerin çeþitli tedbirlerle
bertaraf edilmeye çalýþýldýðý, öte yandan
merkezi her türlü organýn yetkilerle
donatýldýðý bir tüzük ile demokratik bir
deðiþimi nasýl yaratabiliriz?
Sadece “kadýnlar da olmalýdýr” söylemi ile az sayýda kadýn erkekler tarafýndan öne çýkarýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Oysa kadýnlar pek çok mücadelede
zaten hareketin örgütleyicisi durumunda. Öne çýkarýlmaya ihtiyaçlarý yok!
Uzun bir süredir sayýsýz kampanyanýn
yüzlerce kadýn örgütçüsü var ve ne
yazýk ki onlar bu sürecin içinde
deðiller.
Öne sürülen program ise, günün acil
politik sorunlarýna yanýt vermekten
uzak, yeni bir sol partinin politik belgesi olamayacak bir hantallýk içinde.
Merkezi anlayýþýn dýþýnda darbelere
karþý tutum ve Kemalizm konusunda
yarýlmanýn diðer yanýnda yer almasý
gereken unsurlar “kitlesel parti”
anlayýþý denerek örgütlenmenin içinde
yer bulabilmektedir.
Darbelere karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu’nun eylem çaðrýsý yeni
solda aðýr bir biçimde eleþtirilere neden
olurken, kemalizm ile yan yana olmayacaðýz dediðimiz için hareketin önder
kadrolarý tarafýndan eleþtirildik.
Bütün bunlardan sonra, bir partide

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalizme
güç ver
baþka bir dünya
mümkün

dünyayý deðiþtirmek için birleþilir.
Temmuz ayýnda baþlayan süreç 9 ayýný
tamamladý. Bu geçen dokuz ayda
Türkiye’de önemli siyasi geliþmeler
yaþandý. Kürt sorununda “demokratik
açýlým” baþladý ve bitti! Gerillalar
Türkiye’ye geldi, DTP kapatýldý.
Darbeler büyük ölçüde teþhir oldu.
Kafes, balyoz gibi darbe planlarý ortaya
çýktý Genelkurmay baþkaný defalarca
toplumu tehdit etti. Görevde olan ve
emekli generaller, kuvvet komutanlarý,
ordu komutanlarý ve diðer subaylar
yargý önüne çýktý ve bazýlarý tutuklandý.
Yargý darbeleri yaþadýk ve yaþýyoruz.
Yeni bir anayasa tartýþmasý baþlýyor.
Krizin ürünü olan bir iþçi hareketi var.
Tekel iþçisi 2 aydýr ayakta. Ve bütün bu
geliþmeler karþýsýnda parti giriþimi sessiz kalmayý tercih etti. Oysa bir partide
birleþmenin amacý bütün bu geliþmelere
müdahale etmektir. Partinin kuruluþu
ve kendisi mücadele edilen hedeflerin
önüne geçemez. Örgüt amaç deðil,
araçtýr.
Özetle, kuruluþ çalýþmalarý dokuz
aydýr süren bu süreç kapalý kapýlar
ardýnda, demokratik ve katýlýmcý
olmayan bir biçimde ve üç grubun birleþmesi olarak kurulmakta. Bu nedenle
hareketin ortaya çýkardýðý on binlerce
aktivisti kapsamaktan uzak.
Yeni bir parti bu biçimde kurulacak
olursa bütünüyle baþka bir pratikten
gelen, bu pratiði geçtiðimiz dokuz ayda
da sürdüren ve bundan sonra da
sürdürmekte kararlý olan DSÝP üyeleri
bu partinin içinde kendilerini yabancý
bulacaklardýr.
DSÝP yeni bir sol partiye olan ihtiyacý
tespit etmekte fakat kurulan yeni partinin bu ihtiyacý karþýlamaktan çok
uzak olduðunu da görmektedir. Biz bu
sürecin deðiþmesi ve yeni bir sol partinin kurulmasý için çaba harcamaya
devam edeceðiz.

www.dsip.org.tr

2007 genel seçimlerinde yaþanan Ýstanbul
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1917: Rusya'da cinsellik devrimi
1917 Rus Devrimi gey erkeklerin ve lezbiyenlerin hayatýný
deðiþtirdi. Rusya, toplumun
herkesin yararýna nasýl
yönetilebileceðini gören ezilenler, fakirler ve iþçiler için bir yol
gösterici oldu.
Mevcut toplumsal düzeni temizleyen devrim süreci, cinsel
özgürlük ve gerçek eþitliði
mümkün kýldý.
Devrimin etkisini anlamak için
1917'den önceki Rusya'ya bakmak gerekir.
Halkýn büyük kesimi, yüzlerce
yýl boyunca küçük köylerde
topraktan geçimini saðlayan
çiftçiler olarak yaþamýný
sürdürdü. 1861'e kadar, köylülerin çoðu aristokratlar tarafýndan yönetilen serflerdi.
Rusya Çarlýðý, muhaliflerini
Sibirya soðuðuna sürgüne gönderen bir diktatörlüktü.
Ruslarýn küçük bir azýnlýðý
zenginlik ve bolluk içinde yaþýyordu. Mesela, Þeremetev'ler
200.000 serf ve 340 hizmetçiye
sahipti.
Seks, þiddet ve baský ile karakterize olmuþtu ve cinsel
davranýþlar, kilise ve devletin
etkisi altýndaydý.
Eþcinsellik yasadýþýydý. Eþcinsel
iliþki görülüyordu, fakat üst sýnýf
toprak sahipleri ile onlarýn erkek
hizmetçileri ve çiftçileri arasýnda
görülen eþitlikten uzak iliþkilerdi.
Aristokrat kadýnlar, kocalarýnýn
izni olmadan seyahat edemez,
çalýþamaz ve okula gidemezlerdi.
Çiftçiler için evlilik zorunluydu.
Bir kadýnýn görevi kocasýna
toprak iþlerinde yardým etmek ve
iþlerin devamý için çocuklar
doðurmaktý.
Aile içi þiddet yaygýndý. "Balta
sapýyla karýna vur, eðil ve nefes
alýyor mu diye bak. Nefes alýyorsa, daha fazlasýný istiyordur."
sözü genelgeçer haline gelmiþti.

Deðiþim

19. yüzyýlýn ortalarýndan
itibaren, Rus toplumu deðiþmeye
baþladý. Çar, serfliði kaldýrdý.
Gerçek bir demokrasi hâlâ yoktu
ve aþýrý eþitsizlik devam etti.
Endüstrileþme, Moskova ve St.
Petersburg gibi þehirlerde hýzlý
bir kentleþmeye yol açtý.
1870'lerde radikal hareketler
kadýn ve seks hakkýnda yeni
fikirler getirdi. "Ne Yapmalý?"
isimli roman yeni hareketin
baþucu kitabý oldu. Bu kitap, burjuva anne-babasýndan kaçmak
için sahte evlilik yapan Vera
Pavlovna'nýn hikayesini anlatýyordu.
Roman, Vera'nýn hayallerini
anlatýyordu. Son kýsýmda fakirliðin olmadýðý, kadýn ve erkeðin
eþit olduðu, insanlarýn kendi
mesleðini ve iliþkilerini seçebildiði bir ütopyayý betimliyordu. Bu fikirler, binlerce genç
erkek ve kadýný etkiledi.
Kentleþme, cinsel iliþkilerde de
deðiþime yol açtý. Þehirlerde
çiftçi evliliði ve aile düzeni artýk
yoktu.
Küçük bir eþcinsel altkültürü "küçük homoseksüel dünya"ortaya çýktý. Erkekler parklarda
ve umumî tuvaletlerde seks için
buluþuyordu. Zenginler;
hizmetçilerle, askerlerle ve erkek
fahiþelerle hamamlarda gizli
iliþkide bulunuyordu.
Lezbiyenler için hayat daha
zordu. Zengin kadýnlar okuma

mücadele eden halkýn büyük
çoðunluðu sayesinde mümkün
oldu. Ancak ekonomik geliþme
eksikliði, sosyalizmi sürdürmeyi
zorlaþtýrarak ülkenin fakir
kalmasýna yol açtý.
Bolþevikler devrimin daha
geliþmiþ ülkelere yayýlmasýný
umut ediyordu. Bu makul bir
varsayýmdý. 1919'da Britanya
Baþbakaný Lloyd George, "Tüm
Avrupa devrim ruhuyla dolu"
demiþti. Ne yazýk ki,
radikalleþmeler ilerlemeyi durdurdu.
Muzaffer Rus Devrimi, Çarlýk
yandaþlarý ve sosyalist toplumu
yýkmak isteyen dýþ güçlere karþý
yýllarca savaþtý. Savaþýn faturasý
aðýr oldu. Milyonlarca çocuk
evsiz kaldý, iþçi sýnýfý tahrip edildi.

Yenilgi

1917 Devrimi, 8 Mart’ta kadýn iþçilerin grevi ile baþlamýþtý. devrimden
sonra cinsel özgürlük politikalarý hayata geçirildi.
salonlarýnda, son moda mekanlarda vakit geçirerek zengin
lezbiyenlerle buluþuyordu.
Ancak iþçi kadýnlar için hayat
çok daha zordu. "Koshki"ler veya
diþi kediler (iþçi lezbiyenlere verilen isim) için buluþma yeri
genelevlerdi.
Büyümekte olan iþçi sýnýfý,
devrimci hareketin merkeziydi
ve kadýnlar giderek daha etkin
rol oynuyordu.
1905 devrimi patlak verdi, fakat
yenildi. 1917 devrimi baþarýlý
oldu ve Ekim'de Bolþevik Parti
gücü eline aldý.
Erkek ve kadýn, yasalar önünde
eþit hale geldi, boþanma hakký
tanýndý, kilisenin cinsel
davranýþlar üzerindeki baskýsý
kaldýrýldý ve kürtaj yasal hale
geldi.
Devrim, eþcinsellerin yaþamýný
kökten deðiþtirdi. 1922'de cinsel
iliþki üzerindeki yasaklar Ceza
Yasasý'ndan kaldýrýldý.
Cinsel suç, bir bireyin "yaþam,
saðlýk, özgürlük ve itibar"ýný ihlal
eden davranýþlar olarak tanýmlandý.
Tamamen özgürlük ve eþitlik
temelinde cinsel iliþkiler tanýmlandý.
Bu yasal reformlar, toplumda
deðiþime yol açtý. Çiftçi kadýnlar,
kocalarý döverse onlarý boþayacaklarýna dair þarkýlar söylüyordu. Bir mahkeme, iki kadýnýn
evliliðini onaylamýþtý.
Kuþkusuz bazý muhafazakâr
görüþler hâlâ mevcuttu. Uzun
süredir yerleþmiþ düþüncelerin
üstesinden gelmek zordu.
Bolþevikler; kadýnlar, eþcinseller
ve iþçilerin özgürce kazanýmlarýný uygulamada gerçekleþtirmek için çaba sarf etti.

Örneðin, hem insanlarý beslemek hem de kadýnlarý ev
iþlerinden kurtarýp özgürleþtirmek için komünal yemek
salonlarý kuruldu. Sivil savaþ
süresince, baþkentteki tüm
çocuklar ve pek çok yetiþkin
buralarda besleniyordu.
Seks iþçiliði yasal hale geldi.
Hükümet, seks iþçileri için kooperatifler oluþturdu, saðlýk hizmeti
ve baþka iþ alanlarýnda eðitim
saðladý.
Moskova Cinsel Hijyen
Enstitüsü Baþkaný Grigory Batkis,
1923'te Berlin'de düzenlenen
Dünya Cinsel Özgürlük
Birliði'nde Sovyet Heyeti'ne
baþkanlýk yaptý.
Batkis, yeni toplumun yaklaþýmýný netleþtirdi: "Sovyet
Yasalarý, cinsel konularda bireyin
hakkýna tecavüz edilmediði
sürece devlet ve toplumun karýþmayacaðýný ilan eder."
Avrupa yasalarýnda genel ahlaka aykýrý olarak görülen eþcinsellik ve diðer cinsel tatmin þekilleri
konusunu Sovyet Yasalarý tamamen "doðal iliþki" olarak
görmekteydi.
Devrimin bir çok kazanýmý,
günümüzde bazý ülkelerde hâlâ
mevcut deðildir.
Britanya'da, kürtaj ve boþanma
hakký mevcut deðildi. Eþcinsellik
1967'ye kadar yasadýþýydý ve
1993'te akýl saðlýðý kayýtlarýndan
kaldýrýldý. Britanya'da, homoseksüellere yönelik bir çok ayrýmcý
yasa bu yüzyýlýn baþlarýna kadar
mevzuat kitaplarýnda kalmaya
devam etti.
Rusya'daki ilerleme,
Bolþeviklerin talimatlarý ile deðil,
toplumu deðiþtirmek ve kendi
yönetimini eline almak için

Bolþeviklerin geliþmiþ bir ülke
sosyalist olana kadar yönetimi
elde tutmasý için Yeni Ekonomi
Politikasý'ný getirmekten baþka
seçeneði yoktu. Bu politika kapitalizme kýsmen izin vermekteydi.
Çiftçilere tahýl üretimi için ücret
veriliyordu. Kýsýtlý bütçe, komünal yemek salonlarýnýn kapanmasýna neden oldu, kadýnlarýn
çalýþma koþullarýnýn aðýrlaþmasýyla çocuk kreþleri arttý. Seks
iþçiliði yeniden artmaya baþladý.
Eski yöntemler geri dönmeye
baþlamýþtý. Fakirlik ve geri
kalmýþlýk sorunu ortaya çýktý.
Çiftçilerin komünal ev sahipleri
evli çiftler olduðundan, çiftçilerin
çoðu boþanmayý hiç düþünmüyordu.
Bolþevikler, kadýn ve erkekleri
aile baskýsýndan kurtarmayý istiyordu. Ancak bir çok insan için
aile tek seçenekti, devlet kadýnlara yüksek yaþam standardý
sunacak imkâna sahip deðildi.
Joseph Stalin, bu fakirlik ve
tecrit koþullarýnda iktidara geldi.
1917'de görece küçük bir figürdü,
ama artýk Rusya'nýn geri
kalmýþlýðýnýn iþçi ve köylülerin
daha üretken olmasýyla
çözülebileceðine inanan yeni
geliþen sýnýfý temsil ediyordu.
Devlet gittikçe iþ ve yaþamý
daha çok denetimine alýyordu.
Çarlýk altýnda, bir kadýnýn ana
görevi doðurmaktý, yedi çocuklu
kadýnlar devletten ödenek alýyordu, on bir çocuklular daha
fazlasýný alýyordu.
Stalinist hükümet, kürtajý
yasakladý, boþanmayý zorlaþtýrdý
ve eþcinselliði yasakladý. Gey
erkekler sekiz yýl hapisle cezalandýrýlýyordu.
Eþcinseller yeniden yeraltýna
çekildi ve intiharlar arttý. 1934'te
Moskova ve diðer þehirlerde
toplu tutuklamalar gerçekleþti.
Eþcinsel karþýtý söylem, Stalinist
Rusya ile Nazi Almanyasý savaþ
propagandasýnda kullanýldý.
Hitler, eþcinselliði "komünist
yozlaþma" olarak damgalarken,
Stalin, "eþcinselliði yok edin,
faþizm de yol olacaktýr." diyordu.
Stalin'in sosyalizme ihaneti,
Bolþevik devrim geleneðinin en
iyi örnek olmasýný engellemedi.
Bolþevikler, cinsel özgürlük ve
daha iyi bir dünya için mücadelenin birbirinden ayrýlamayacaðýný gördüler.
Colin Wilson
Çeviri: Üsame Baþaran
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PROLETARYA
Proletarya, sözcüðü Latincede
en alt sýnýftakileri tanýmlamak
için kullanýlan proletarius
sözcüðünden gelmektedir.
Proletariusun kökeni ise gene
Latincede döl anlamýna gelen
proles sözcüðüdür. Sözcüðün
bu kökenden gelmesinin sebebi
en eski sýnýflý toplumlarda proletariusun kendi oðullarý dýþýnda herhangi bir "zenginliði"
bulunmayan sýnýfýn mensuplarý
olarak tanýmlanmasýdýr.
Proletarius, alt sýnýflardan bahsetmek için kullanýlan
aþaðýlayýcý bir sözcükken,
dünyayý deðiþtirebilecek olan
tek sýnýf olarak proletarya Karl
Marx'ýn teorisinin kalbine yerleþmiþtir.
Marksizmde proletarya, üretim araçlarýna sahip olmayan
sýnýf olarak tanýmlanmýþtýr.
Kapitalizm altýnda bu sýnýf,
kapitalist toplumdaki tüm
zenginliðin yaratýcýsý olan iþçi
sýnýfýdýr. Proletaryanýn artýk
sahip olduðu varlýk oðullarý
deðildir, elindeki tek para eden
þey satarak geçimini saðlayamaya çalýþtýðý emek gücüdür.
Marx’a göre kapitalizm altýnda sýnýf çeliþkileri netleþmiþ ve
birbirine karþý iki sýnýf doðmuþtur: Burjuvazi ve proletarya. Bunun sebebi burjuvazinin egemen sýnýf olduðu
kapitalist toplumda, bu sýnýfýn
varlýðýnýn bizzat sömürülen
sýnýf olan proletaryaya dayanmasýdýr. Proletarya, yaþam
koþullarýný yeniden üretebilmek yani karnýný doyurabilmek ve ihtiyaçlarýný
karþýlayabilmek için emeðini
satmakta ve burjuvazi üretimi
yapan bu sýnýfýn ürettiði
deðerin bir kýsmýna el koyarak
kâr edebilmekte yani sermaye
birikimini geniþletmektedir. Bu
sýnýfýn üretim içinde tuttuðu bu
hayati konum onun hem burjuvaziyi yýkabilecek olan hem de
kendisiyle beraber tüm
toplumu özgürleþtirebilecek
olan tek sýnýf olmasýný
beraberinde getirmektedir.
Proletarya kavramýnýn sýnýrlarý pek çok solcu veya burjuva
teorisyen tarafýndan daraltýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Proletarya kol iþçileri ile sýnýrlandýrýlarak ücretli iþçi olmasýna raðmen hizmet sektöründe
çalýþanlarýn pek çoðu bu
tanýmýn dýþýnda itilmeye
çalýþýlarak proletaryanýn
küçüldüðü iddia edilmektedir.
Hatta proletaryaya elveda
diyen yazarlar bile vardýr.
Oysa proletarya bugün
Marx’ýn yaþadýðý
dönemdekinden kat be kat
büyüktür. Üretim üzerinde
denetimi olmayan ve emeklerini satmak zorunda olan geniþ
yýðýnlar proletaryanýn bir
parçasýdýr ve proletarya
geniþlemeye devam etmektedir. Ýþte tam da bu yüzden
yarýnýn sýnýfsýz toplumunun
anahtarý proletaryanýn elinde
bulunmaktadýr ve Marksizm
her zamankinden daha
günceldir.
Can Irmak Özinanýr
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Ah þu kafa!
Darbe giriþimlerini meþrulaþtýrmak, askeri alanla siyasal alaný ayný kefeye koyarak darbeye karþý mücadele etmek isteyenlerin baþýný
döndürmeye çalýþan bir mekanizma var. Bunlara Ergenekon þüphecileri
denilebilir.
Þüpheciler, Ergenekon'dan devþirme bir kavramý, çok ama çok eskiden
beri kullanýyorlar. Darbelere karþý olan, amasýz, fakatsýz karþý olan sola
kara çalmak için kendilerince çok bereketli olduðunu düþündükleri bir
suçlamayý kullanýyorlar: "Eski solcu, yeni liberal!"
Nuray Mert son yazýsýnda, bu bereketli alana sýçrama yapýyor ve
kafalarla ilgili þunu söylüyor: "… bu kafa, bir büyük kapýþmadan tarihsel
bir büyük diriliþ bekliyor. Bu nedenle habire kapýþmayý körüklüyor.
Modern tarih boyunca toplumlara büyük maliyet ödetmiþ milliyetçi,
sosyalist, tüm otoriter akýmlarýn en büyük zaafý, bir büyük diriliþ adýna
gözlerini karartmýþ, 'yaþ'larý ateþe atmayý baþtan göze almýþ olmalarýydý."
Ergenekon davasý etrafýnda bir büyük kapýþma olduðu doðru da bu
kapýþma keyif olsun diye, "otoriter" sosyalistler tarafýndan bu kapýþma
daha da büyür de bir sosyal devrim patlar diye türetilmedi. Cumhuriyet
tarihi boyunca, bir kapýþmadan deðil ama saldýrgan bir gücün, derin bir
yapýnýn siyasal alana direkt müdahalesinden, kýyýmlardan söz etmek
mümkün. Birileri ayaðýna çarýk yerine kundura, kafasýna fes yerine fötr
þapka taktý diye hep birlikte bu geliþmelere ilerici devrimler demek
zorunda deðiliz. 1915'i var bunun. Ermeni soykýrýmý var. Dersim 1938'i
var. "Bazý kelleler gidecek" diyen milli þefler var. 6-7 Eylül'ü var.
Baþbakan idam eden, iþçileri kurþunlayan, önce Türk, Kürt ve Laz
cumhuriyetini ilan edip sonra Kütleri imha etmek için adý deðiþtirilen
rejim vakasý var. Emir komuta zinciri içinde, emir komuta zinciri dýþýnda
gerçekleþen askeri darbeler var. Derin ama depderin, otoriter ama þiddetle otoriter olan, büyük sermayeden finansal ve manevi destek alan,
ABD'deki derin örgütlenmelerin "bizim çocuklar" dediði, muktedirliðinden gurur duyan, örtülü ödeneði kiþisel banka hesaplarýnýn þiþmesi için
pervasýzca kullanan bir örgütlenme. Kürt gençlerini ensesinden kurþunlayýp asit kuyularýna atan, Musa Anter'e suikast düzenleyen, Erdal Eren'i
yaþýný büyüterek idam eden, Deniz Gezmiþlerin kaderini belirleyen
meclis oylamasý sýrasýnda "üç, üç" diyerek, üç parmaðýný havaya
kaldýrarak intikam çýðlýklarý atan, Hrant Dink'e suikast düzenleyen, 12
Eylül'de 650 bin kiþiyi iþkenceden geçiren bir saldýrý mekanizmasýndan
söz etmek ne zamandan beri büyük kapýþmaya hazýrlanmak oldu? 12
Eylül fiþledi ve öldürdü de 28 Þubat daha azýný mý yaptý? Akýn Birdal
hangi andýçlarýn yarattýðý iklimle 13 kez kurþunlandý? Hangi gazete hangi
andýcý gururla yayýnladý sayfalarýnda?
Sermaye, ordu, bürokrasi, yargý ve "sivil" siyasetçilerden, haber alma
teþkilatlarýndan oluþan bir yapýnýn bir saldýrýsý söz konusu cumhuriyet
tarihi boyunca. Bu söz konusu saldýrýya karþý çýkmak neden bir büyük
kapýþmayý tahrik etmek olsun ki? Balyoz darbe planý kimin kime taarruz
planý bir düþünüverin. Darbe karþýtý mücadeleden bir kurumlar çatýþmasý
çýkar da sosyal devrim olur diyenler mi böyle planlar yapýyor?
Durum böyle deðil! Öyleyse Nuray Mert baþkalarýnýn kafasýna bakmadan ve "Demokrasinin en büyük düþmaný, iþte bu kafadýr." gibi veciz
sözler buyurmadan önce kendi kafasýna bakmalýdýr. "Modern tarih
boyunca" diyerek cümleye girmek, yakýn Türkiye tarihinde yaþanan
darbe giriþimlerinin avukatlýðýna soyunmuþ olmanýzý gizleyemez.
Demokrasi diye savunduðu yapý üstelik en iyi ihtimalle darbeciler
tarafýndan icat edilmiþ kurumlar arasý mutabakat olunca, 27 Mayýs'tan
12 Eylül'e darbecilerin parmak izi olmayan bir kurumlar arasý mutabakat
söz konusu olmadýðýna göre, demokrasiyi savunuyorum diye kemalizmin bekçiliðini yapmaya baþlarsýnýz. Arada sosyalizmi de milliyetçi
otoriterizmle ayný kefeye koyup toplumlara acýlý bir maliyet ödetmiþ
olmakla suçladýnýz mý, eh artýk rahat rahat uyuyabilirsiniz.
Ne yazýk ki mesele Nuray Mert'in rahat uyumasýný ölçüt kabul edemeyecek kadar ciddi. Bazý kimselerin uykularýnýn kaçmasýnýn nedeni,
Ergenekon davasýnýn pervasýz bir hukuksuzluk örneði sergileyerek
derinleþmesi deðil. Ergenekon davasýnýn hukuksuzluk þampiyonu
olduðu "verisini" de darbelere karþý siyasal demokrasinin sýnýrlarýnýn
geliþmesi için mücadele etmek isteyenlerin zihinlerinde derin þüpheler
yaratmak için kullananlarýn, giderek þüpheciliklerine uygun bir iklimin
dahi ellerinden kaçýp gitmesine duyduklarý kýzgýnlýktýr rahat uyku eksikliðinin nedeni. Solculuklarý Çetin Doðan solculuðuna tekabül edenler, bu
yüzden, uzunca bir süredir demokrasi ve özgürlükleri savunanlara "eski
solcu yeni liberal" demektedirler.
Halbuki Jandarma Kriminal ekibi Dursun Çiçek'i imza sahibi olarak
onayladý. Askeri savcýlýk da Balyoz Planý'nýn sýradan bir tatbikat planý
olmadýðýný doðruladý. Saldýray Berk, Erzincan dava dosyasýnda birinci
þüpheli. Mahkeme dava dosyasýný kabul etti. Camileri bombalayýp yüz
binlerce insaný stadyumlara doldurmayý hedefleyenler hak ettikleri cezaya henüz çarptýrýlmadý ama bu yönde çok önemli bir hamle yapýldý. Islak
imza makineleri icat eden, apaçýk bir darbe planýný tatbikat diye yutturmaya çalýþanlarla kurumlar arasý mutabakatýn önemini savunanlar bir ve
ayný kiþiler: giderek, ayaklarýnýn altýndan þüphe yaratma zemini kayan
demokrasi düþmaný kafalar!

Þenol Karakaþ

Bu yýl yüzüncü yýlý kutlanan 8
Mart Dünya emekçi kadýnlar
gününde bizlerde ÖZGÜRLÜK
ÝSTÝYORUZ sloganý ile sokaklardaydýk.
Ýstanbul'da ve birçok yerde iki
farklý etkinlik olarak kutlanan 8
Mart Dünya Emekçi kadýnlar
gününde DSÝP'li kadýnlar
Kadýn Platformunun örgütlediði eylemde kadýnlar ile
buluþtuk.
Bu yýl 8 Mart Dünya emekçi
kadýnlar günü yürüyüþünde
son dönmede Türkiye'de
yaþanan politik geliþmelerin
izlerini somut olarak görmek
mümkündü. Yürüyüþte "SSGSS
Yasasý geri çekilsin, Eþit,
parasýz ve anadilde eðitim, Kriz
bahanesiyle iþten atmalar son
bulsun, barýþ ortamý saðlansýn,
savaþa ayrýlan bütçe kadýnlara
ayrýlsýn" gibi genel taleplerin ve
barýþ talebinin eylemin büyük
çoðunluðuna hâkim olduðu
görüldü.
Kürt kadýn hareketinin ve
Barýþ annelerinin kalabalýk
olarak katýldýðý eylemin
kürsüsünden de Kürt ve Türk
halklarý arasýnda barýþýn
saðlanmasý vurgusu yapýldý.
Ýstanbul'da 6 Mart Cumartesi
günü yapýlan eylemin kürsüsü
bu yýl KESK operasyonu adý
altýnda gözaltýna alýnan Kesk
kadýn sekreteri Songül
Morsümbül ve BDP milletvekili
Sebahat Tuncel gibi Kürt kadýnlarýnýn yaný sýra Desa ve Tekel
direniþindeki kadýnlara
ayrýlmýþtý. Kesk Kadýn sekreteri
Songül Morsümbül'ün BDP'li
belediye baþkanlarýnýn
kelepçeli gözaltýnlarýna, BDP
Ýstanbul Milletvekili Sabahat
Tuncel'in ise Belçika'da yapýlan
gözaltýlara vurgu yaptýðý
konuþmalar kadýnlarýn sloganlarý sýk sýk kesildi. Kötü hava
koþullarýna raðmen bir önceki

yýllara göre daha kalabalýk
geçen eylem Kürt ve Laz kadýn
gruplarýnýn verdiði konserlerle
sona erdi.
8 Mart 2010 Dünya Emekçi
kadýnalar gününde böylesi
olumlu manzaralarýn yaþanmasý þüphesiz ki tesadüfi
deðildir. Türkiye son 3 yýlda
ulus devletin temel taþlarýný
sarsan birçok konuda büyük
geliþmelein yaþandýðý bir
süreçten geçti, geçiyor.
Darbe karþýtý eylmelerde
biraraya gelen baþörtülü ve
örtüsüz kadýnlar bügün heryerde birlikte saf tutuyor, birbiri
için birlikte mücadele ediyor.
Kürt açýlýmý ile birlikte heryerde ama özellikle Türkiye'nin
batýsýnda barýþ sesleri yükseldi.
Gerillalar'ýn sýnýrý geçiþinde
Ýstanbul'da da binlerce kiþi
Barýþ yürüyüþü yaptý. Gerilla
ve þehit aileleri, anneleri bir
araya geldi. Tüm bunlar bugün
kadýnlarýn kendi içlerinde birleþik mücadele verebilmesinin,
Kürt halký için milliyetçiliðe
karþý mücadele etmesini
saðlayan önemli etkenlerdir.
Ancak yine de hala 8 Mart
günü birçok yerde iki farklý
yürüyüþ yapýlýyor. Birinin
çaðýrýcýlarý bizimde içinde
olduðumuz örgütlü ve örgütsüz kadýnlardan oluþan platform, diðeri ise parti, dergi
çevreleri ve sendikalardan
oluþan Devrimci 8 Mart
Örgütleme birliði/ federasyonu. Ýkinci 8 Mart etkinliðine
erkeklerde katýlýyor. Ancak tek
fark bu deðil.
Devrimci 8 Mart'ý örgütleyenler kadýnlarýn örgütlediði 8
Mart'lara erkeksiz olmasý,
sulandýrýlmýþ olmasý ve sýnýf
temelli olmamasý üzerinden
saldýrýyor ve emekçi kadýnlar
gününün içinin boþalttýklarýný
iddia ediyorlar.

8 Mart Emekçi Kadýnlar Günü nedir?

Bugün daha çok feminist bir etkinlik gibi görülen ve adý
Kadýnlar günü olarak anýlan 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar
Günü 1857'de düþük ücretleri, uzun çalýþma saatlerini ve insanlýk dýþý çalýþma koþullarýný protesto etmek için greve çýkan
kadýnlarýn 8 Mart günü çok büyük bir yürüyüþ yapmalarý
sonucu ortaya çýktý.
8 Mart 1857'de yapýlan yürüyüþ dünyadaki sosyalistleri etkilemiþ ve 1910 yýlýnda Sosyalist Enternasyonal'de "8 Mart günü
bütün ülkelerin sosyalist kadýnlarý her yýl, proletaryanýn sýnýf
bilinçli, politik sendikalarýyla birlikte baþlýca amacý kadýnlarýn
oy hakkýný kazanmasý olan bir kadýnlar günü düzenleyecektir."
kararý ile tarihe Dünya Emekçi Kadýnlar günü olarak geçmiþtir.

Feministler ile 8 Mart ve
Kadýnlarýn kurtuluþ mücadelesi
üzerine ayrýþmalarýmýz derin
olsa ve bizler kadýn - erkek birlikte mücadeleyi savunuyor
olsak bile bugün 8 Mart'larýn
ayrý örgütlenme nedeni
temelde mücadelenin nasýl verileceði ayrýmý olsa bile asýl
neden sol örgütlenme ve
sendikalar içerisindeki erkek
egemen durumdur.
Kadýnlarýn örgütlediði 8 Mart
eylemlerinde slogan atanlar,
eylem komitesi, pankart
taþýyanlar, sahnedekiler ve tüm
görevliler kadýnlardýr.
Diðerinde ise 8 Mart Dünya
Emekçi Kadýnlar gününde
kadýnlarýn sloganlarýný, kortej
düzenlerini ve görevlerini
belirleyenler "devrimci erkekler"dir. Dolayýsý ile kadýnlarýn
verdikleri mücadeleleri sonucu
kadýnlara armaðan edilen bir
günde bile talepleri belirleyenler erkeklerdir. Bu durum
sadece erkek egemenliðin sonucu deðil, farklý mücadele
anlayýþýndan, farklý kurtuluþ
anlayýþýndan ve en önemlisi
farklý devrimci geleneklerden
gelmenin sonucudur.
Bu tavýr içerisinde olanlar için
kadýn kurtuluþ mücadelesi
devrimden sonraya býrakýlacak
bir konudur ve kadýnlarýn belirleyici pozisyonlarda olma
durumlarý istisnalar dýþýnda
kendilerini kanýtlamalarý ile
mümkündür.
Bizler için kadýnlarýn kurtuluþ
mücadelesi ve sosyalizm
mücadelesi birbirinden
kopartýlarak ve birbiri önüne ya
da arkasýna konarak verilebilecek, kazanýlabilecek mücadeleler deðildir. Devrime ve sosyalizme giderken yürüdüðümüz
yolda attýðýmýz her adým bizi
sýnýfsýz, ezilmenin ortadan
kalktýðý, özgür bir topluma
götürecektir. Sýnýflarýn ortadan
kalktýðý toplum egemen sýnýfýn
yarattýðý ve beslediði birçok
ezilmiþliði ve ayrýmcýlýðý
ortadan kaldýracaktýr. Þüphesiz
bu sosyalizm ile kadýnlarýn tüm
ezimiþliklerinden kurtulacaðý
anlamýný taþýmaz. Ancak kapitalizmin iki kez ezerek kendisine iki kez düþman ettiði
kadýnlarýn ön saflarýnda,
belirleyecisi olmadýðý bir
devrim sosyalist bri devrim
olmayacaktýr.
Ayþe Demirbilek

sayý: 389 z sosyalist iþçi z

20 bin kiþi darbeye karþý yürüdü

internet

28 Þubat'ta "Özgürlük" sesleri
28 Þubat günü, "Özgürlük!" diye
haykýrdý binlerce darbe karþýtý.
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu'nun çaðrýsýyla bir araya
gelen darbe karþýtlarý, 28 Þubat
darbesinin yýldönümünde "bir daha
asla!" demek için sokaða çýktý. 28
Þubat 1997'de bir muhtýra ile bugün
"post modern" darbe olarak tanýmlanan süreci baþlatan ve dönemin
Genelkurmay 2. Baþkaný Çevik
Bir'in ifadesi ile "28 Þubat 1000 yýl
sürecek"ti.
Darbe karþýtlarý, "1000 yýl sürecek"
denilen 28 Þubat'ýn yýl dönümünde
sokakta, demokrasiyi geri
kazanacaklarýný ve darbelere bir
daha asla izin vermeyeceklerini
gösterdiler. "Binyýlýn sonu, erken
final" çaðýrýsýyla Sivil Dayanýþma
Platformu'nun da katýlmasýyla,
Tünel'de baþlayan yürüyüþ oldukça
etkili ve kitlesel bir gösteriye
dönüþtü.
"Özgürlük", "Ergenekoncular
Cezalandýrýlsýn", "27 Mayýs, 12
Mart, 12 Eylül, 28 Þubat: Bir daha
asla" yazýlý pankartlar da taþýyan
darbe karþýtlarý Ýstiklal Caddesi
boyunca sloganlarla Taksim'e
doðru yürüyüþe geçti. Yürüyüþte,
kadýnlar en önde yer aldý.
Gösterinin 28 Þubat'ýn
yýldönümünde olmasý, güncel
darbe karþýtý sloganlara engel
olmadý. Sýk sýk, "Ergenekon halka
hesap verecek", "Ýlker Baþbuð kapa
çeneni" gibi sloganlarla; güncel
darbe giriþimlerine karþý mücadele
kararlýðýný gösteren sloganlar da
atýldý. Darbecilerin asit kuyularýnda
katlettiði kürt halký da, darbecilerin
planlarýnda "operasyon" olarak bahsetmeye cüret ettiði Hrant Dink

DSÝÝP

ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif
olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

yoldaþ da, eylemcilerin unutmadýklarý arasýndaydý. "Yaþasýn halklarýn
kardeþliði", "Hepimiz Hrant'ýz, hepimiz Ermeniyiz" ve "Hrant'ýn katili
Ergenekon çetesi" sloganlarý öfkeyle
hep bir aðýzdan duyuluyordu. 28
Þubat'ýn en önemli simgelerinden
baþörtüsü yasaðýna karþý da
"Baþörtüsüne özgürlük" sloganlarý
atýldý.
Cumhuriyet Halk Partisi, darbe
karþýtlarýný kendine yakýþýr bir þek-

Demokrasi olmadan
sosyalizm olmaz
Ömer Laçiner ve Doðan
Tarkan, DSÝP Ýstanbul Ýl
Örgütü'nün düzenlediði
"Darbe, demokrasi ve
sosyalizm" konulu toplantýda konuþtular. Toplantýda,
sosyalistlerin her türlü darbeye karþý çýkmasý gerektiði, bugün fiili darbe
tehdidine karþý sokakta
olan hareketin önünde yer
almasý gerektiði tartýþýldý.
Soldaki milliyetçi, darbeci,
statükocu anlayýþýn
deðiþmesinde DSÝP’in rolü
vurgulandý.
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ilde karþýladý. Yüzlerini kapatan
birkaç gencin CHP binasýndan
sarkýttýðý pankarta karþý darbe
karþýtlarý, "CHP kýþlaya!", "Darbeci
Baykal" ve "Özgürlük!" sloganlarý
ile karþýlýk verdi.
Yürüyüþ Taksim'e ulaþýrken, en
çok duyulan sloganlar "Asker
kýþlaya", "Darbelere karþý
direneceðiz" sloganlarý oldu.
Ellerde taþýnan binlerce "Bir daha
asla" dövizlerinin, gerçek bir

Ankara'da
cinsiyetçilik ve
ayrýmcýlýða
karþý toplantý

Ömer Laçiner

Ankara'daki toplantýda
cinsiyetçiliðin kaynaðý ve
kadýnýn ezilmesinin nedenleri tartýþýldý.
Kadýnýn ezilmesinin
erkeklerden mi, sýnýflý
toplumlardan mý kaynaklandýðýnýn konuþulduðu ve oldukça canlý
geçen toplantýda, cinsiyetçilikle mücadelenin
her alanda önemli olduðu
da tartýþýlanlar arasýnda
öne çýkan baþlýklardandý.

 Ankara: 0543 417 36
 Ýzmir: 0543 417 36 17
 Bursa: 0537 774 47 86
 Kartal: 0536 432 29 27
 Kadýköy: 0536 519 54 06
 Beyoðlu: 0531 451 62 51
 Þiþli : 0555 423 74 07
 Avcýlar: 0537 454 40 63
DSÝP Ýstanbul Ýl Örgütü:
Ýstiklal cad. Bekar sok.
San Han Kat: 3- Beyoðlu

Devrimci
Sosyalistt
www.dsip.org.tr
Ýþçi
www.sosyalistisci.org
Parttisi

Üniversiteleri
postal izlerinden
temizleyelim!

iradeyi, gerçek bir dille ifade
ettiðinin kanýtý da darbeye karþý
sokakta mücadele eden ve etmeye
kararlý binlerce insanýn kendisi
oldu.

Sosyalist Ýþçi'ye ilgi

Gazetemiz Sosyalist Ýþçi, 28 Þubat
eyleminde büyük ilgi gördü.
"Darbeciler Hesap Verecek" manþeti
ile yayýnlanan Sosyalist Ýþçi,
eylemde 340 adet satýldý.

Antikapitalist Öðrenciler
Ýstanbul'da, "üniversiteler
ve ergenekon" konusunu
tartýþtý.
AÜ SBF-D-DER'den
Canberk Gürer ve ÝÜ SBF
öðretim görevlisi Sezai
Temelli'nin sunumuyla
baþlayan toplantýda,
üniversitedeki ergenekon
zihniyeti ve fiili olarak
üniversitelerin bir kemalist
kurum olarak algýlanýp,
darbe planlarýna dahil
edilmesi tartýþýldý.

Yýldýz Teknik’te
demokrasi toplantýsý
yapýldý
Taraf yazarý Hilal Kaplan
ve DSÝP sözcüsü Yýldýz
Önen’in katýldýðý “özgürlük söyleþisini yüzden fazla
öðrenci ilgiyle izledi.
Kaplan ve Önen, darbelerden, 28 Þubat ve
baþörtüsü yasaðýndan,
askeri vesayet rejimine
karþý mücadeleden bahsettiler. DSÝP’li öðrencilerin
girþimi ile gerçekleþen
toplantýda dolaþtýrýlan
iletiþim föyünü bir çok
öðrenci ismini yazdýrdý.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist isci
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Sanayi Sitesi, B Blok, Kat 1, No: 366 Topkapý,
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Nükleer santrallara neden karþýyýz?
Yaþattýðý birçok felakete ve acýya raðmen
gündemden hiçbir zaman düþmeyen nükleer santrallar son günlerde hem dünyada
hem de Türkiye'nin gündeminde önemli
bir yer tutmakta.
Çok pahalýya mal olan bu santrallar
ürettiði atýklarla da hem çevreyi hem de
canlý yaþamýný büyük ölçüde tehdit
etmektedir. Henüz Çernobil felaketinin
izleri silinememiþken dünyanýn birçok
yerinde yeni nükleer santrallar kurulmaya
devam ediliyor. Türkiye'de ise yeni liberal
politikalarýn uygulayýcýsý AKP hükümeti
nükleer santral kurma isteðini her gün
gündeme taþýmakta ýsrarlý. Açýk ki
hükümet nükleerin yarattýðý ve yaratacaðý
tahribatý görmüyor ya da görmezden
geliyor. Onlar için sadece milli kalkýnma
ve diðer ülkelerle rekabet önemli. Bu yüzden Baþbakan, Greenpeace'in AKP grup
toplantýsýnda açtýðý nükleer karþýtý
pankarta "paçavra" diye, bunu açanlara
ise "kendini bilmezler" diye saldýrmaktan
hiç gocunmuyor.
Bilim dünyasý ve insanlarýn birçoðu nükleerin nasýl bir tehdit olduðunu bilmektedir. Plütonyum, trityum gibi birçok
madde nükleer santrallarda atýk olarak
ortaya çýkar. Ýnsan ve çevre saðlýðý için
büyük riskler taþýyan bu maddelerin
doðada yok olma süreleri 120 yýldan 34
milyon yýla kadar uzamaktadýr. Birçoðu
zehirli olan ve kansere neden olan bu
maddeler insan vücuduna girerek yaþamsal faaliyetlerinin aksamasýnda önemli rol
oynar.
Nükleer santrallarda ki en ufak bir sýzýntý týpký Çernobil'de olduðu gibi engellenemeyecek bir felakete sebep olur. Bu
felaket sonucunda geniþ bir bölgede
insanlar nesiller boyu sürecek ölümcül
hastalýklara yakalanýr ve ekosistemler yok
olur.

Ekonomik kalkýnma yalanlarýyla yapýlmak istenen nükleer santrallar tam aksine
on milyarlarca dolar harcanarak yapýlmaktadýr. Bir nükleer santralin yapýlmasý
felaketin yanýnda ekonomik olarak çöküntüye de sebep olmaktadýr.
Avrupa ülkeleri baþta olmak üzere
birçok geliþmiþ ülke güneþ ve rüzgâr enerjisine yönelik yatýrým yapmaya baþladýðý
bu zamanlarda AKP hükümeti büyük
burjuvaziden destek alarak ve enerji
bakanýnýn dediði gibi nükleer santrali
"gereklilikten çok mecburiyet" olduðunu
söyleyerek, nükleer karþýtlarýna terbiyesiz
üsluplarla saldýrarak nükleer santral
kurma sevdasýný sürdürüyor. Oysa AKP
hükümeti nükleer sevdasýna kapýlan ilk
ve tek hükümet deðildi. Daha önceki
hükümetlerde ayný politikalarý uygulayarak hiçbir somut adým atamadan hüsrana uðradýlar. AKP hükümeti de bir an
önce milli kalkýnma ve rekabet kavramlarýnýn arkasýna saklanmaktan vazgeçip
nükleer santrallar hakkýnda bilimsel ve
tarihsel gerçekleri görüp bu politikasýndan vazgeçmezse diðer hükümetlerin
baþýna gelenler kendi baþýna da gelecektir.
Hüseyin Alýþkan

25 Nisan'da sokaktayýz:
Çernobil'i unutma, gezegeni kurtar!
"Yazý da gelse tura da gelse dik de
gelse nükleer santral kuracaðýz" diye
gerçekleri görmezden gelen, içi boþ bir
tavýrla ýsrar eden AKP hükümeti, son
günlerde bu ýsrarýný daha fazla dile
getirmeye baþladý. Üstelik bunu Çernobil felaketinin yýldönümünde yapmasý bu ýsrarýn akýl almaz, mantýksýz bir
politikanýn ürünü olduðunu gösteriyor.
Dünya halklarý ve Türkiye halký çok
büyük masraflar gerektiren, hayati
tehlikeler barýndýran nükleer santralleri
istemiyor.
Ülkelerin kendi aralarýndaki rekabeti
ve milli çýkarlarý için hiç kimse yeni bir
Çernobil yaþamak istemiyor.
Biz 2005 yýlýndan beri nükleer
santrallere karþý mücadele eden Küresel
Eylem Grubu olarak Çernobil'in
yýldönümünde yine sokaklardayýz.

Dünya'nýn birçok yerinde meydanlara
çýkan, gösteriler yapan nükleer karþýtlarýyla sesimizi birleþtirmek için, 25
Nisan 2010 günü "Çernobil'i unutma,
gezegeni kurtar!" sloganýyla nükleer
ýsrarcýsý AKP hükümetine ve büyük sermayeye karþý ses çýkarmak için sokakta
olacaðýz.
Nükleer santral planlarýnýn bir daha
açýlmamak üzere tamamen ortadan
kaldýrýlmasý için, güneþ ve rüzgâr gibi
ucuz, saðlýklý ve çevreyi tehdit etmeyen
yenilenebilir enerji kaynaklarýna yatýrým
yapýlmasý için taleplerimizi dile getireceðiz.
Ýklim deðiþikliðine, küresel ýsýnmaya,
kapitalizme, militarizme karþý mücadele
ettiðimiz gibi nükleer santrallere karþý
da mücadele edeceðiz.
Nükleersiz bir dünya mümkün!

Yeni Çernobillere hayýr!
1972'de Ukrayna'da kurulan
Çernobil Nükleer Santrali'nde
1986 yýlýnda tasarým hatalarý ve
bir reaktörde yapýlan deney
yüzünden yýllardýr etkileri
devam eden felaket meydana
geldi. Yapýlan deney için ek su
pompalarý çalýþtýrýldý. Bunun
sonucunda su buharý düþtü ve
su düzeyi güvenlik sýnýrýnýn altýna indi.
Deneyle; reaktörün çalýþmasý
durduðunda buhar tribünlerinin
ne kadar süre çalýþacaðýný
öðrenmek amaçlanmýþtý. Ancak
santralin kuruluþ aþamasýnda
yapýlan hatalar sonucu ani ýsý
yükseliþi görüldü ve reaktör
tamamen denetimsiz bir duruma geldi.
Tehlikeyi fark eden teknisyenler sistemi eski haline getirmek
için uðraþtýlar ancak aþýrý derecede ýsýnan reaktörde ardý ardýna iki patlama meydana geldi.
Meydana gelen patlamalarda
aþýrý buhar basýncý santralin ve
reaktörün üst kýsmýný havaya
uçurdu. Patlamalardan sonra

ortaya çýkan hidrojen gazý tüm
santralin yanmasýna sebep oldu.
Ýlk yýl radyoaktiviteye en fazla
maruz kalan ülkeler Bulgaristan,
Avusturya, Yunanistan ve
Romanya oldu. Patlamalardan
Kýbrýs, Ýsrail, Türkiye gibi ülkelerde etkilendi.
Felaketin hemen ardýndan
ciddi bir þekilde bilimsel araþtýrmalar yapýlmamasýna raðmen
Türk Tabipler Birliði tarafýndan
2006 yýlýnda yayýnlanan "Çernobil Nükleer Kazasý Sonrasý
Türkiye'de Kanser" raporunda
radyoaktif serpintinin patlamalardan bir hafta sonra Trakya
bölgesinde, 10 gün sonra
Hopa'da, 20 gün sonra ise tüm
Türkiye'de etkili olduðu belirtilmektedir. Özellikle Karadeniz
bölgesinde bu tarihten sonra
kanser oraný ciddi bir þekilde
artmýþtýr. Rapor da Karadeniz
bölgesinde üretilen 110 bin ton
fýndýðýn imha edildiði de yer
almaktadýr.
Çernobil'de meydana gelen
patlamada ilk gün 31 kiþi hay-

atýný kaybetti. SSCB yetkilileri
olayý gizlemeye çalýþtý ancak
Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan
yapýlan açýklamaya göre bu patlama sonucu ortaya çýkan
radyasyon Hiroþima ve
Nagazaki'ye atýlan atom bombalarýndan çýkan toplam
radyasyondan 200 kat daha
fazlaydý. SSCB yetkilileri otobüs
seferlerini durdurdu, þehrin terk
edilmesini engellemek için
büyük önlemler aldý. Uçaklarda
ki yerlerse parti yöneticilerinin
ailelerine ayrýlmýþtý.
Kazadan 2 gün sonra insanlar
felaket bölgesinden uzaklaþtýrýlmaya baþlandý. Bir ay içinde 100
binden fazla insan bölgeyi terk
etti. 600 bin iþçi onarým ve temizleme çalýþmalarýna katýldý. Ýþçiler üzerinde yapýlan araþtýrma
sonucu ölümcül radyasyon
oranýnýn yaklaþýk 16 katý kadar
radyasyona maruz kaldýklarý
ortaya çýktý. Yangýn söndürme,
onarým ve temizleme çalýþmalarýna katýlan iþçilerin ve
itfaiyecilerin tamamýnýn vücud-

unda radyasyon yanýklarý meydana geldi ve büyük bir çoðunluðu iki hafta içinde hayatýný
kaybederek özel olarak hazýrlanmýþ tabutlarla kalýn beton
mezarlara gömüldü. Bu denli
büyük bir felaket yaþanmasýna
raðmen Çernobil Nükleer
Santrali uzun bir süre kapatýlmadý.
Bu süre zarfýnda santralde yeni
kazalar meydana geldi.
Santralin ve 180 tonluk yüksek
radyoaktivite içeren yakýtýn kapatýlmasý için yaklaþýk 250 bin ton
beton kullanýldý. Þu anda bu
betonlarýn bir bölümünde çatlaklar bulunmaktadýr.
Sonuç olarak nükleer
hevesinde olan hükümetler
bilmeliler ki; nükleer
santrallerde meydana gelebilecek en küçük bir hata onarýlamayacak kadar büyük tahribatlara, ölümlere yol açmaktadýr.
Ýnsanlarý, hayvanlarý ve birçok
ekosistemi yok eden nükleer
santrallerin ürettiði atýklar ise
yok edilememektedir.

