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DARBEYE
KARÞI
SOKAÐA

Darbeciler  için
dökecek
gözyaþýmýz  yok!
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Ergenekon’da
nereye  kadar?
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2009 yerel seçimlerinde

Mahalleden
meclise

Sayfa: 10-111

Bütün darbeciler ve darbe kýþkýrtanlar yargýlansýn!
Türkiye’de þimdiye kadar 3

baþarýlý darbe oldu. Bir çok darbe
giriþimi oldu ve son zamanlarýn
moda deyimiyle sanal darbeler
oluyor, generaller muhtýralar
veriyor.

Her darbeden sonra, her
muhtýradan sonra asýl darbeyi
iþçi ve emekçiler ve onlardan
yana olan sosyalistler yiyor. Kürt
sorununa barýþçý bir çözüm
bulma olasýlýðý biraz daha zor-
laþýyor.

Her yeni darbe bir öncekinin
üzerine yükseliyor. Bir önceki
darbeyi yapanlar yargýlanmýyor.
Muhtýra veren, elindeki silahla
saðý, solu tehdit eden general

yargýlanmýyor.
Bugün darbe kýþkýrtanlarýn bir

kýsmý yargýlanýyor. Bu yeter mi?
Bunlarýn arkasýnda kim var?
Kimler darbeyi planlýyor ve ikti-
dara bu yolla el koymak istiyor?
Bunlar açýða çýkmadýkça yeni
darbelerin önü kesilemez. Sýk sýk
tehditler savuran generaller or-
dudan atýlýp yargýlanmadýkça
darbelerin önü kesilemez. Eski
darbecilerin artýklarý toplanýp
yaptýklarýnýn hesabý sorul-
madýkça yeni darbeler gerçek-
leþir.

Bütün bunlar iþçi ve emekçi-
lerin mücadelesi mümkün olur.
Baþka çözüm yolu yok!

Darbe tehdidi önümüzde
duruyor. Yanýlmamak lazým.
Darbe öncelikle iþçi ve
emekçilere vurur. Bütün darbe-
lerde böyle oldu. Daima darbeci-
lerin iki no’lu bildirisi grevleri
yasaklayýp, iþçi örgütlerini kapat-
mak oldu. Bir darbe gerçekleþirse
gene böyle olacak.

Darbe isteyenler ayný zamanda
kan aksýn istiyorlar. Kelle istiyor-

lar. Cumhurbaþkanlýðý seçim-
lerinde “idam ederiz sizi” diyor-
lardý. Þimdi ise gösterilerde
“Menderesi unutma” diyorlar.
Aralarýnda yaptýklarý telefon
görüþmelerinde “bu iþler kansýz
olmaz” diyorlar.

Son gözaltýna alýnan
Ergenekoncular ceplerinde
suikast planlarý ile birlikte yaka-
landýlar.

Bir kýsmý seçimlerde CHP-MHP
ittifakýný savundu. Diðerleri olan
herþeyi “ordunun yýpratýlmasý”
diye adlandýrýyor. Bir diðerini ise
Ýstanbul Üniversitesi’nin binlerce
öðrencisi iyi biliyor. Okuldan
atýlan, eðitimi bitirilen, ceza alan
öðrenciler onu uzun süredir
tanýyorlardý, þimdi bir de darbeci
yanýný gördüler.

Darbeye karþý tek çözüm özgür-

lükleri savunmaktýr. Hangi
gerekçe ile olursa olsun özgür-
lüklere savunmayý býrakýrsanýz
bu tutum döner dolaþýr iþçi ve
emekçileri vurur. Seçmenin
iradesine saygýlý olmak gerekir.
Seçmen sokakta, gerçekler teþhir
edilerek kazanýlýr. Darbe ile
deðil.

Ayrýca bakýnýz sayfa: 3-6-7-8
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2200  MMaarrtt::  
"  Þýrnak'ýn Cizre Ýlçe-

si'nde korucular Newroz
kutlamasý yapan halkýn
üzerine kaleþnikofla ateþ
açtý. Olayda Nedim Ertan
(25) ayak ve çenesinden,
Reþit Kolanç (35) kolun-
dan, Nurettin Kolanç (50)
yüzünden, Feyruz Kolanç
(25) bacak ve kalçasýndan,
Þerif Turan da (17) ayak-
larýndan yaralandý. Silopi
Ýlçesi'nde ise polis, gaz
bombalarý ve panzerlerle
müdahale etti. Olayda
Recep Aþan (15) adlý kiþi
kalçasýna isabet eden gaz
bombasýndan, onlarca kiþi
de arbede sýrasýnda yara-
landý.

"  Ýzmir'in Narlýdere Ýlçe-
si'nde düzenlenen Newroz

kutlamalarýna polisin
müdahalesinde 4 kiþi yara-
landý.

2211  MMaarrtt
"  Urfa'nýn Viranþehir

Ýlçesi'nde Newroz kutla-
masý sonrasý meydana
gelen olaylarda 11 kiþi
yaralandý.

"  Mardin'in Nusaybin
Ýlçesi'nde yapýlan Newroz
kutlamalarý sonrasý
yürüyüþ yapan yüzlerce
kiþiye polis panzer, gaz
bombalarý ve silahla
müdahale etti. Olaylarda
23 yaþýndaki Kadri Bilen
karnýna isabet eden
kurþunla aðýr yaralandý.
Vesile Kaçmaz adlý kadýnýn
kolu kýrýlýrken, gaz bom-
basýndan etkilenen Netice
Elçioðlu, Rumeya Arýk,

Sebahat Bilgiç, Halime
Konak, Bahar Karlan,
Kadriye Ekine ve Türkan
Alaca da Nusaybin Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýldý.

2222  MMaarrtt
"  Van'daki gösterilere

yönelik müdahalede 14'ü
polis 65 kiþi yaralandý.
Durumu aðýr olan Gülþah
Aslan, Ayhan Kurt, Yüksel
Sönmez ve Ayhan Mayan
adlý vatandaþlar Van
Araþtýrma ve Devlet
Hastanesi'nde yoðun baký-
ma alýndý. 35 yaþýndaki
Zeki Erinç hayatýný kaybet-
ti.

"  Hakkari'de DTP Ýl
binasý önünde yapýlan
basýn açýklamasýna polisin
müdahale etmesi sonucu
aralarýnda Hakkari eski

Belediye Baþkaný Metin
Tekçe'nin de aralarýnda
bulunduðu 23 kiþi yara-
landý.

"  Siirt'te çýkan olaylarda
Ahmet Bartýk ve Sosýn
Özalp adlý kiþiler, aldýklarý
kurþun yarasý sonucu Dicle
Üniversitesi Týp
Fakültesi'ne sevk edildi.

2233  MMaarrtt
"  Hakkâri'nin Yüksekova

Ýlçesi'ndeki gösterilerde
vücutlarýna kurþun isabet
eden Selim Akbaþ, Raif
Ýren ve Savaþ Babalýtaþ adlý
kiþiler, Van'daki has-
tanelere kaldýrýldý.
Göðsüne kurþun isabet
eden 20 yaþýndaki Ýkbal
Yaþar yaþamýný yitirdi. ((AANNFF))

Tamamý barýþçýl
yürüyüþlerdi.

Kurþun, gaz bombasý, kalaslar

Savaþ yanlýlarý kan döktü
Newroz  2008: Yüzbinler barýþ için yürüdü

Yüzbinlerce Kürt DTP’nin
çaðrýsýyla Newroz’da
sokaða çýktý. Katýlým geçen
yýla göre oldukça yüksekti.
Ýçiþleri Bakaný’nýn sözüne
raðmen Van, Yüksekova,
Siirt, Þýrnak ve Mardin’de
polisin müdahalesi sonucu
çýkan çatýþmalarda 300’den
fazla gösterici yaralandý.
Ýki gösterici yaþamýný yitir-
di. Biri göðsünden kurþun-
la vurularak öldürüldü.

DTP’nin Kürt sorununda
barýþçýl ve siyasal çözümü
öne çýkardýðý bu yýl ki
Newroz kutlamalarý 13
Mart’ta Diyarbakýr’da
baþladý. 

Kutlamalarýn gerginlik,
çatýþma ve provokasyon-
dan uzak tutulmasý için
DTP Grup Baþkaný ve
Mardin Milletvekili Ahmet
Türk ile DTP Grup
Baþkanvekili ve Diyarbakýr
Milletvekili Selahattin
Demirtaþ, geçen hafta Ýçiþ-
leri Bakaný Beþir Atalay'ý
ziyaret etti.

BBaakkaann  ssöözz  vveerrddii  aammaa
DTP temsilcileri kutla-

malarýn belirtilen yer ve
tarihlerde yapýlmasý
halinde herhangi bir sorun
çýkmayacaðýný bakana ilet-
ti. Ýçiþleri Bakaný Beþir
Atalay 'Partinizin kutla-
malarýn sorunsuz geçmesi
için yapacaðý planlama
önemli. Bundan mem-
nuniyet duyarýz. Olaysýz
geçmesi için gerekli yerlere
bildireceðim’ diyerek
DTP’nin ziyaretine olumlu
yaklaþtý. Ancak Bakan
sözünde durmadý. Ya da
bölge valilerine ve kolluk
güçlerine söz geçiremedi. 

Van’da valilik DTP’nin
Newroz’u hafta içi deðil
cumartesi günü kutlama
isteðine son ana kadar

cevap vermedi. Sonra
yasakladý. 22 Mart’ta
sokaða çýkan binlerce
insana panzerlerle, coplar-
la, kalaslarla ve kurþunla
müdahale edildi. Baþýndan
kurþunla vurulan 35 yaþýn-
daki ayakkabý tamircisi
Zeki Erinç yaþamýný yitirdi.
Oysa Antep’te ve baþka
yerlerde ayný þekilde
gerçekleþen eylemlere polis
müdahalesi olmamýþ ve
kimsenin burnu kana-
mamýþtý. Van’ý Siirt, Þýrnak
ve Mardin’deki polis
müdahaleleri izledi. Bakan
susmakla yetindi.

23 Mart günü bu kez
Hakkari Yüksekova’da kan
döküldü. Halk DTP’nin
çaðrýsýyla barýþçýl bir
yürüyüþ yaptý. Yanýt yine
kurþunlar oldu. 20 yaþýn-
daki Ýkbal Yaþar göðsün-
den vurularak öldürüldü.

Her fýrsatta DTP’ye “terör
örgütünün uzantýsý” yaf-
tasýný vuranlarýn yarattýðý
terör Kürt sorununda
barýþçýl çözüm yanlýlarýna
verilmiþ bir gözdaðýydý.
Ancak Newroz kutla-
malarýna katýlan yüzbin-
lerce Kürt istendiði gibi
provokasyona gelmedi.

Saldýrýlar ve provokasyon
giriþimi bu yýl ki Newroz’a
kitlesel katýlýmý engelle-
yemedi.

En büyük gösteri yüzbin-
lerin katýlýmýyla
Diyarbakýr’da gerçekleþti.
Güvenliði bizzat DTPliler
tarafýndan saðlanan
eylemde bir tek kiþinin
burnu kanamadý.

Ýkinci büyük gösterinin
adresi Ýstanbul’du.
Kazlýçeþme’de Newrozu
kutlamaya gelen 200
binden fazla Kürt tüm pro-
vokasyon giriþimlerine
raðmen güçlü bir sesle

barýþý haykýrdý. Polis
geride durdu, burada da
tek bir çatýþma yaþanmadý.

DTP gerçekleþen çatýþma
ve olaylardan AKP’yi
sorumlu tuttu. DTP’ye
göre saldýrýlar AKP tarafýn-
dan merkezi olarak
yürütüldü.

DTP’liler böyle düþün-
mekte haklý mý, yoksa
olaðanüstü yetkilerle
donatýlan bölge valileri
AKP’yi dinlemeyerek
ortalýðý savaþ alanýna mý
çevirdiler?

DTP’lilere güvence veren
Ýçiþleri Bakaný barýþçýl gös-
terilere neden saldýrýldýðýný
açýklamak ve bu sorulara
yanýt vermek zorunda.

Newroz 2008 bir kaç þeyi
birden gösterdi.

Barýþçýl çözümün muha-
tabý DTP’dir. Kürt halkýnýn

önemli bir kesimi DTP
tarafýndan temsil edilmek-
tedir. Yüzbinlerce Kürt bu
gerçeði eylemleri ile bir
kere daha gösterdi. Meclise
girdiði günden itibaren
aðýr baský ve saldýrýlarýn
hedefi haline getirilen
DTP’nin siyaset yapamasý-
na izin verilirse gerçek
barýþçýl adýmlar atýlabilir.

Newroz gösterileri soru-
nun dýþarda deðil içerde
olduðunu bir kez daha
ortaya koymuþtur.

Newroz’u kana bulamak
ve siyasal çözümü tartýþma
dýþý býrakmak isteyenler
baþarýlý olamadýlar.

Kürtler ne istediklerini
açýkça ortaya koydular.
Þimdi sýra Türkler içinde
savaþ politikalarýnýn sorgu-
lanmasýnda ve barýþçý
adýmlarýn atýlmasýnda.

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ssýýnnýýrröötteessii  mmüüddaahhaalleessiinniinn  aarrddýýnnddaann  ssoonn  yyýýllllaarrýýnn  eenn  yyüükksseekk  kkaattýýllýýmmllýý  NNeewwrroozz’’uu  yyaaþþaannddýý..  ÝÝkkii  ööllüüyyee,,  yyüüzzlleerrccee  yyaarraallýýyyaa
rraaððmmeenn  DDTTPP  bbuu  zzoorrlluu  ssüürreeççtteenn  ggüüçç  kkaazzaannaarraakk  ççýýkkttýý..

1994’te meclisten
gözaltýna alýnýp hapse
atýlan DEP’lilerden sonra
ilk kez meclise giren ve
grup kuran DTP hakkýn-
da açýlan kapatýlma
davasý sürüyor. 

Yöneticileri yargýlanýy-
or, milletvekili dokunul-
mazlýklarý kaldýrýldýðý
taktirde DTP milletvekil-
lerinin bir çoðunun
hapse girmesi kaçýnýl-
maz.

Türkiye’de parti kapat-
malarda Kürt sorunu ya
da resmi adýyla
bölücülük, “laiklik”
kadar belirleyici bir
baþlýk oldu. HEP, DEP,

HADEP gibi yasal Kürt
partileri aldýklarý oya
bakýlmaksýzýn bu
gerekçeyle kapatýldýlar. 

Her seferinde yenisini
kurarak devam ettiler.
Ancak kapatýlan her par-
tiyle birlikte barýþtan
uzaklaþýldý. Bugün DTP
kapatýlýrsa sorunun
çözüm adresi yine belir-
sizleþecektir. AKP gibi
DTP’nin de kapatýlmasý-
na karþý çýkmak, DTP
üzerindeki tüm baskýlara
karþý çýkmak gerek.
DSÝP, DTP’yle dayanýþ-
maya, barýçýl çözüm için
atýlan her adýmýn içinde
olmaya devam edecektir.

DTP’yi  kapatmayýn!



ABD emperyalizminin krizi
Pakistan: Ýslam ve kadýn
Çernobil sosyalizmi
Irkçýlýðý ve milliyetçiliðe nasýl durdura-

caðýz?
Kürt sorununda çözümün neresindeyiz?
Rus devrimi neden yenildi?
1968: Son büyük yangýn
1968: Türkiye’de solun atýlým yýllarý
Kapitalizm sonrasý yaþam
Devrimci partiye neden ihtiyacýmýz var?
Modern emperyalizmin ekonomi politiði

Yeni liberalizmin sonuna mý gelindi?
Venezüela: Sokaklar seçkinlere karþý
Kapitalizm ve cinsel ayrýmcýlýk
Küresel ýsýnmayý durdur dünyayý deðiþtir!
Yeni sol ve yerel seçimler
Ýslami hareket düzene tehdit mi?
Müzikle isyan
Erken cumhuriyet döneminde ýrkçýlýk
Kapitalizm sonrasý yaþam
Yeni sinema
Cumhuriyetin öksüz çocuklarý
Medyanýn mücadelede rolü
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MARKSÝZM 08
DSÝP tarafýndan örgütlenen 4 günlük tartýþma toplantýlarý dizisi

marksizm2008@gmail.com  0536-335 10 19  www.dsip.org.tr
16-119  mayýs  istanbul

Bugüne  kadar  Marksizm
toplantýlarýna  katýlmýþ
konuþmacýlardan  bazýlarý

Orhan  Pamuk,  Ahmet  Oktay,  Ufuk
Uras,  Nuray  Mert,  Akýn  Birdal,
Murat  Çelikkan,  Sevgi  Göðçe,  Ragýp
Duran,  Sevil  Erol,  Ercan  Karakaþ,
Ertuðrul  Kürkçü,  Algan  Hacaloðlu,
Hilal  Atýcý,  Filiz  Koçali,  Bülent
Somay,  Melda  Keskin,  Roni
Margulies,  Hayri  Kozanoðlu,  Tayfun
Mater,  Levent  Þensever,  Sami
Evren,  Melih  Pekdemir,  Rýdvan
Akar,  Alex  Callinicos,  Þenol
Karakaþ,  Sevgi  Uçan,  Mete
Çubukçu,  Sinan  Özbek,  Abdullah
Aysu,  Barýþ  Pirhasan,  Doðan
Tarkan,  Yýldýz  Önen,  Fethiye  Çetin,
Selim  Deringil,  Ahmet  Tonak,  Harun
Tekin,  Yýldýz  Ramazanoðlu,  Bülent
Somay,  MemetAli  Alabora,  Metin
Yeðin,  Avi  Haligua

Chris  Harman  Ýstanbul’da

Ýþçi sýnýfý kökenli olan Chris Harman London School of
Economics’de eðitim gördü ve burada Uluslararasý
Sosyalizm Akýmý ile tanýþtý. 1968’de LSE Sosyalist
Topluluðu’nun dergisi The Agitator’ýn yazarlarýndandý ve
halen Uluslararasý Sosyalistler’in önde gelenlerindendir.
Vietnam Dayanýþma Kampanyasý’na katýldý ve bir toplantýda
Ho Chi Minh’i Vietnam’daki troçkist hareketin liderlerini
öldürtmekle suçladý. 

1978’den itibaren Sosyalist Ýþçi Partisi olarak anýlan
Uluslararasý Sosyalistler arasýnda teorisyen olarak yer aldý. 

Halen International Socialism dergisinin editörü ve
Sosyalist Ýþçi Partisi’nin Merkez Komite üyesidir. Bazýlarý
Türkçe’ye de çevrilmiþ olan 20’den fazla kitabý ve 10 kadar
kitapçýðý bulunmaktadýr. 

Arka arkaya önemli
geliþmeler yaþýyoruz. Kürt
sorununa barýþçý çözüm mü
yoksa savaþa devam mý
sorusunu tartýþýrken birden
genel grevi de içeren bir iþçi
hareketliliðine geldik.

Tam AKP hükümetini en
zayýf yerinden vurmaya
baþlamýþtýk ki AKP kapatma
davasý karþýmýza çýktý.
Gündem tamamen deðiþti.

Kürtlerin Newroz kutla-
malarý yaptýðý ve onlarca
insanýn yaralanýp iki kiþinin
öldüðü gösteriler yaþanýrken
bu kez Ýlhan Selçuk, Kemal
Alemdaroðlu, Doðu Perinçek
ve arkadaþlarý Ergenekon
Çetesi soruþturmasýnýn bir
parçasý olarak gözaltýna
alýndýlar.

Birden bire soldan bir tepki
yükseldi. Kimileri iþte “karþý
devrim” derken kimileri de
“bu kadar da olmaz ki”
demeye baþladýlar. Özellikle
Ýlhan Selçuk’un gözaltýna
alýnma saatine karþý tepkiler
yüksek oldu. Bir çoklarý
“yeter, kapatýlsýn bu AKP”
diyen koroya kolaylýkla
katýldýlar.

Yeri yurdu belli bir eski
gazetecinin sabaha karþý
tutuklanmasý doðrusu rahat-
sýz edici,  ama ya Newroz
gösterilerinde ölenler?Yaþlý
gazeteciyi savunanlar dönüp
Newroz gösterilerine bak-
madýlar bile. Belki de bazýlarý
“az bile ölmüþ” demiþlerdir.
Burada bir çifte standart yok
mu?

Ýlhan Selçuk’un göz altýna
alýnýþ saatini çok önemseyen-
ler ayný yazarýn yaptýklarýný
ve söylediklerini hiç önem-
semiyorlar. Ýlhan Selçuk açýk
açýk darbe çaðýrýyor. Kimileri
gibi üstü kapalý bir biçimde
deðil, bunu çok açýk bir
biçimde yapýyor. Darbe
çaðýrmak suç deðil mi?
Nitekim kendisi ile birlikte
gözaltýna alýnan diðerleri,
Alemdaroðlu hariç, tutuk-
landýlar ve hapishaneye yol-
landýlar. Alemdaroðlu ve
Ýlhan Selçuk ise “ileri yaþlarý
nedeniyle” serbest býrakýldý

ama haklarýnda “yurtdýþýna
çýkma yasaðý” kondu.

Ergenekon Çetesi’nin ilk
tutuklananlarý bilindiði gibi
darbe hazýrlýðý yapýyordu.
Cumhuriyet gazetesine
bomba koymuþlardý.
Danýþtay’a baskýn düzen-
lemiþlerdi. Bütün bunlar ve
ileride yapacaklarý ile de dar-
beye uygun koþul oluþtura-
caklardý. Zaten Doðu
Perinçek ve arkadaþlarýnýn
evinde bulunan belgelerden
biri bu kez AKP için kapatýl-
ma davasý açan Yargýtay
savcýsýnýn makamýnýn ktroki-
lerini ve açýklayýcý bilgilerini
içeriyordu. Anlaþýlan o ki bu
kez bu savcý hedefti. Hedefi
seçen ve uygulamaya koyan-
lar ise “yurtsever-vatan-
sever” güçler. Yani tek amaç
karþý devrim olduðu izleni-
mini güçlendirmek ve dar-
beye zemin hazýrlamak.

Doðu Perinçek, Ýlhan
Selçuk ve Kemal
Alemdaroðlu’nun tutuklan-
masýna tepki gösterenler
“Tayyip þaþýrma, Menderes’i
unutma” diye baðýrýyorlardý.
Deniz Baykal, Devlet Bahçeli,

Ýlhan Selçuk, Doðu Perinçek,
bütün bu yurtsever-vatan-
severler daha çok kýsa süre
önce AKP önderliðini idama
yollamakla tehdit ediyor-
lardý.

Oysa AKP’den kurtulmak
bu “laik” politikalardan
geçmiyor. AKP þeriatçý bir
parti deðil. Bu açýk. AKP
büyük burjuvazinin pro-
gramýný uygulayan yeniliber-
al bir parti.

AKP’yi yýkacak, geriletecek
ve oy gücünü oluþturan
emekçileri kazanacak olan
mücadele yeniliberal uygula-
malara karþý olan
mücadeledir.  Böyle bir
mücadele baþlamýþtý ama
þimdi SSGSS’ye karþý
baþlamýþ olan direniþ AKP
kapatma davasýnýn göl-
gesinde kaldý.

Bugün yerine getirilmesi
gereken en önemli görev dar-
beye karþý tutum almaktýr.
Bugün ortada kalmak,
hakem olmaya çalýþmak
mümkün deðil. Ortada kala-
caðýný söyleyen herkes asýl
olarak darbeye izin vermiþ
olur.

Darbe acil ve ciddi bir
tehdittir. Bugüne kadar
yaþanmýþ bütün darbeler
darbelerin ilk hedefinin
emek örgütleri ve emek güç-
leri olduðunu göstermiþtir.
Bugün Türkiye’de 12 Mart ya
da 12 Eylül dönemlerinde
olduðu kadar güçlü bir iþçi
mücadelesi yok. Sol çok cýlýz.
Ama gene de herkes emin
olmalý ki ilk tokat Tayyip
Erdoðan’ýn yaný sýra sola
inecektir.

Doðu Perinçek’in yanýna
düþmeyen ama darbeye karþý
sýrtýný saðlama almak için
Kemalizmi övmeye baþlamýþ
bütün sol güçler bilmeli ki
Kemalizmden yana görünm-
eye çalýþmak boþuna.
Mutlaka tokat size de gelecek
. Vakit, çok kýsýtlý da olsa,
varken darbeye karþý çýkýn.
Solun darbeye karþý
olduðunu darbecilere gös-
terin. Yurtsever ve vatansev-
er darbe kýþkýrtýcýlarýnýn çok
küçük, çok etkisiz olduðunu
gösterelim. Aksi takdirde çok
geç olacak ve tartýþmaya
çeþitli cezaevlerinde yapmak
zorunda kalacaðýz.

Darbeye  hayýrTeslimiyet deðil
direniþ

Bugün yaþadýklarýmýz açýk ki devleti
yönetenlerin ve yönetmeye talip olanlarýn iç
çatýþmasýdýr. Egemen iki kanadý neredeyse
cephaneliklerindeki bütün silahlarý çýkarýp
birbirlerinin üzerine çevirmiþlerdir. Ortalýk
toz duman.

Bir tarafta AKP kapatma davasý var.
Toplumun yarýsýnýn oyunu alan bir parti
kapatýlmak ve liderliði siyasetten uzaklaþtýrýl-
mak isteniyor.

Diðer tarafta ise Ergenekon soruþturmasý
var. Þok geliþmelerle sürüyor.

Cumhuriyeti bombalayanlarýn, Danýþtay
üyelerini öldürenlerin bu yurtsever-vatan-
severler olduðu ortaya çýktý. Yargýtay
Baþsavcýsý’na da suikast hazýrlýðý içinde
olduklarý söyleniyor.

Daha büyük sürprizlere hazýr olun deniyor.
Bekleyip göreceðiz.

Ama egemen sýnýf, yani en büyük zenginlik-
lerin sahipleri, TÜSÝAD’cýlar bu çatýþmada
taraf deðiller. Onlar ortada durup itidal
tavsiye ediyorlar. Devleti yönetmek isteyen-
ler arasýnda çatýþma, bu denli sert bir çatýþma
istemiyorlar. Bu nedenle TÜSÝAD bir gün
AKP’den, diðer gün darbeden yana tutum
alýyor. Kim kazanýrsa ondan yana olacaklar
yeterki kazananlar kendilerine iyi hizmet
etsinler.

Çatýþmanýn bir tarafý AB ve ABD’ci bu açýk.
Ama diðer tarafta da “NATO!ya ve
SENTO’ya baðlýyýz” geleneðinin devamcýsý.
Onlar da lafta anti-emperyalist.

Kimi solcularýn iddialarýnýn tersine ABD ve
AB bu çatýþmada taraf deðil. Onlar istikrar-
dan yana. Hepsi bu. Çünkü Türkiye’ye
Afganistan’da, Ýran’da roller biçiyorlar ve bu
roller ancak istikrarlý bir ülke tarafýndan yer-
ine getirilebilir.

Türk soluna gelince, içinden bir kýsmý dar-
becilerden yana tutum aldý. Buna kýlýf bulun-
maya çalýþýlýyor. Kemalizme övgüler yaðýyor
ve tabii Kürt sorununda en þahin devletçi
tutumla ayný çizgi savunuluyor. Gerekçe ise
çok ahlaksýz bir iddia: Kürtler Amerikancý
olmakla suçlanýyor.

Bu toz duman ortam içinde acil olan tehlike
darbedir. Görev ise doðal olarak hakemliði
býrakýp darbeye karþý açýk, net bir tutum
almaktýr.

Vakit çok geç olmadan solun, gerçek solun
darbeye karþý olduðunu, sýnýrsýz özürlükler-
den yana olduðunu göstermektir. Darbecilere
bu defa direniþle karþýlaþýrsýnýz demek için
sokaklara dökülmektir.

Onlardan önce davranýp sokaða çýkmalý ve
sesimizi ve gücümüzü göstermeliyiz.
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Elbette taraf tutuyoruz

Göz gözü görmez oldu. Çizgi filmlerdeki kavga
sahneleri gibi: Büyük bir toz bulutunun içinden yer
yer yumruk ve bacaklar çýkýyor, içinde ne olduðu
görünmüyor.

Böyle durumlarda komplo teoricilerine gün doðar.
Basit bir dýþ düþman arayanlarýn sevinci sonsuz
olur. Taraf tutmak istemeyenlerin hayatý kolaylaþýr.

Türk solunda komplo teoricileri, dýþ düþman
arayanlar ve taraf tutmaktan hoþlanmayanlar çok
olduðuna göre, hayat hepsi için kolaylaþtý. Ama
hepsi için memlekette neler olduðunu anlamak
iyice zorlaþtý.

Komplo teoricileri, kimin kimi kullanýp kimi
güçlendirerek kimi zayýflatmaya çalýþtýðýný
araþtýrýyor; dýþ düþman arayanlar için her taþýn
altýndan Amerika çýkýyor; taraf tutmaktan hoþlan-
mayanlar gericilerle darbeciler arasýnda tarafsýz
kalmanýn zevkini çýkartýyor.

Oysa, yaþanmakta olan süreci anlamak için son
birkaç haftanýn olaylarýna bakmak yeterli deðil.
Sýnýrdýþý operasyon, türban yasasý, Ergenekon
operasyonu, AKP'yi kapatma giriþimi, Erdoðan'ýn
Kürt paketi açýklayacaðý söylentileri, Ergenekon'un
devamý... Sadece bunlara bakarsak, gerçekten de
her yer toz bulutu, yumruk ve bacaklar.

Yaþanan sürecin ayrýntýlarýný deðil, bütününü
anlamaya çalýþmak gerek. Gizli güçlerle hayali düþ-
manlara deðil, sýnýfsal çýkarlara bakmak gerek.

Türkiye egemen sýnýfýnýn temsilcisi ve sözcüsü
TÜSÝAD'dýr. TÜSÝAD, yýllardýr ayný þeyleri anlatýy-
or. Birincisi, ekonomik ve siyasi istikrar saðlayabile-
cek bir hükümet istiyor. Ýkincisi, neoliberal ekono-
minin gereklerini uygulayacak bir hükümet istiyor.
Üçüncüsü, hem Avrupa Birliði'ne girmesini
engelleyen hem de ülkede gereksiz gerginlikler
yaratýp istikrarý bozan çeþitli sorunlarýn (Kürt
sorunu, laik-þeriatçý ikilemi, Kýbrýs sorunu, anlam-
sýz anti demokratik uygulamalar) çözülmesini istiy-
or.

Türkiye'de 1980 darbesinden 2002 seçimlerine
kadar, tam 22 yýl boyunca, Turgut Özal'ýn baþbakan
olduðu beþ yýl (1984-89) hariç, meclis çoðunluðuna
sahip, istikrarlý, her istediði yasayý geçirebilen,
doðru dürüst bir hükümet partisi olmadý. Bir gün-
den bir güne ne yapacaðý belli olmayan, istikrarsýz,
sallantýlý koalisyon hükümetlerinin egemen sýnýfa
yaþattýðý kâbus nihayet AKP'nin seçilmesiyle sona
erdi. Ýþte, nihayet TÜSÝAD'ýn tüm taleplerini yerine
getirebilecek güce sahip bir hükümet; iþte
TÜSÝAD'ýn tüm taleplerini altý yýldýr týkýr yerine
getiren bir hükümet.

Bu, Amerika'nýn deðil, Türk egemen sýnýfýnýn,
TÜSÝAD'ýn hükümeti. Gerici veya þeriatçý deðil,
neoliberal ve muhafazakâr bir hükümet. Temel
siyasetleri açýsýndan, Almanya'da Merkel veya
Ýngiltere'de Brown hükümetinden hiçbir farký yok.
Bu nedenledir ki, TÜSÝAD'ýn yýllardýr yayýnladýðý
her rapordaki her talebi tek tek hayata geçiriyor; bu
nedenledir ki, her dönemeçte TÜSÝAD'ýn desteðini
arkasýnda buluyor.

Ne var ki, hükümet partisinin hem Ýslamcý bir
gelenekten geliyor olmasý, hem TÜSÝAD'ýn talepleri
doðrultusunda bir dizi reform adýmý atýyor olmasý,
kemalistleri, derin devletçileri, reformlar sonucun-
da çýkarlarý zarar görecek olanlarý çileden çýkartýy-
or. Ve dolayýsýyla direniyorlar. Cumhuriyet miting-
leriyle, darbe çaðrýlarý ve planlarýyla, cinayetlerle
direniyorlar.

Büyük sermayenin taleplerini uygulayanlar ile
darbe yapmaya çalýþanlar arasýnda taraf tutmak
zorunda mýyýz? Evet. Þu anlamda: Demokrasiye
sahip çýktýðýmýz sürece, AKP'nin neoliberal uygula-
malarýný genel grev yaparak veya seçimlerde
hükümeti devirerek engelleyebiliriz. Demokrasiden
vazgeçersek ve darbeciler baþarýlý olursa, hem tüm
özgürlüklerimizi kaybedeceðiz, hem de neoliberal
siyasetler uygulanmaya devam edecek. Elbette taraf
tutmalýyýz. Demokrasiden yana.

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

GÖRÜÞ
TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

Dünya en sýcak yýllarýný
yaþarken Irak’taki petrol-
lerin geleceði için yapýlan
savaþta 1,5 milyondan
fazla insan hayatýný kay-
betti. Petrol, kömür, doðal-
gaz tüketmeye devam
eden kapitalist endüstri
yeni bir felakete hazýr-
lanýyor: Susuzluk. 

TTüürrkkiiyyee  ssuu  ffaakkiirrii
Genel kanýnýn aksine,

Türkiye su zengini bir ülke
deðil. Kiþi baþýna düþen
yýllýk su miktarý 8-10 bin
metreküp olan ülkeler “su
zengini”, 2 bin
metreküpten az olan ülkel-
er de “su fakiri” sayýlýyor.
Türkiye kiþi baþýna düþen
su miktarýný son 20 yýlda 4
bin metreküpten 1430
metreküpe düþürerek son
sýralardaki yerini saðlam-
laþtýrdý. 2030’a
gelindiðinde ise bu mik-
tarýn 1000 metreküpün altý-
na düþmesi bekleniyor.
Baþarýsýz su yönetimi,
plansýzlýklar ve yanlýþ poli-
tikalar bu ciddi krizin
boyutunu belirliyor.

Ankara’nýn içme suyu
barajlarýndaki su seviyesi
sýfýrýnda altýna indiðinde
bültenlerden çýkarýlmýþtý.
Ýstanbul’unki %12’lik
seviyeye kadar düþmüþtü.
Mevcut su buharlaþýrken
yaðýþlarýn azalmasý kadar
alt yapý hizmetlerine yýl-
lardýr yatýrým yapýlama-
masý sonucu yaðýþlarýn

depolanamamasý ve temiz
suyun kirli suyla karýþmasý
mevzuyu daha da kar-
maþýk bir hale sokuyor.
Bugün dünyamýzda her 5
kiþiden biri temiz suya
ulaþamýyor. 2,4 milyar
insan saðlýksýz koþullarda
yaþýyor.    

SSuu  ssaavvaaþþllaarrýý  kkaappýýddaa
Bilim insanlarý suyun

gelecekte petrolden daha
deðerli olacaðýný öngörüy-
orlar. 

Sýkýntý ve kýzgýnlýk þimdi-
den kendisini belli ediyor:
Dünyanýn en kurak kýtasý
Avustraya’nýn en önemli
su kaynaðý olan Murray-
Darling Nehri’nde tuz
seviyesi tehlikeli boyutlara
yükseldi. Çin’deki Sarý
Nehir sanayi ve tarým sek-
töründeki aþýrý tüketim
nedeniye yok oluyor.
ABD’deki tarým arazi-
lerinin 1/5’ini sulayan
Ogalla Aquifere Nehri aþýrý
pompalama nedeniyle
giderek kuruyor. Türkiye
Fýrat ve Dicle üzerine inþa
ettiði barajlar nedeniyle
Iýrak ve Suriye tarafýndan
su kaynaklarýný kurutmak-
la suçlanýyor.

Irak petrollerinin üretimi-
ni ele geçirmek için nasýl
savaþlar oluyorsa, gelecek-
te de yeryüzündeki sular
için savaþlar çýkacak. 

PPaattrroonnuunn  
uummrruunnddaa  mmýý  ddüünnyyaa??

Geçen yýl en sýcak ay ve
gün rekorlarý ardý ardýna
kýrýlmýþtý. Ayný yýl
toplanan Davos Dünya
Ekonomi Forumu’nda 300
oturumdan sadece 17’si
iklim deðiþikliði
mevzusuna ayrýlmýþtý.
Küresel sermayeyi
yönetenler gezegenin gele-
ceðiyle bu oranda
ilgiliyken Ýngiltere’de
yayýnlanan bir rapor iklim
deðiþikliðini ciddiye
almanýn ve bu konuda
acilen hareket etmenin
maliyetinin, hiçbir þey yap-
mamanýn maliyetinden
daha düþük olduðunu
çarpýcý verilerle ortaya
koyuyordu. Fakat, küresel
sermayeyi yönetenlerin
öncelikleri konusunda ise
hala öne çýkabilmiþ deðil. 

Dünyadaki suyun sadece

%2,5’i tatlý su kaynaklarýn-
dan oluþuyor. Baraj, göl ve
akarsular ise %0,3’lük dili-
mi oluþturuyor. Yani içe-
cek suyumuz bitti bitecek.
Ancak bu miktar bile
adaletsizce paylaþýlýyor.
Su, küresel sermayenin ter-
cihlerine göre daðýlýrken,
yanlýþ sulama politikalarý
yüzünden kuraklýk týr-
manýyor, verimli araziler
yok oluyor. Ýçme sularýnýn
kullaným hakký özel þirket-
lerin eline geçimiþ durum-
da. Kaynak azaldýkça fiyat
artacak, þirketler
kazanacak.  Su yaþamýn
yapýtaþýdýr. Tüm canlýlarýn
ortak kullanýmýna aittir.
Ticareti yapýlamaz.
Kaynaklarý pervasýzca
tüketilen dünyamýzda
suyun ortak ve adil pay-
laþýmý için su kaynaklarýný
özel þirketlerden ve ulus
devletlerin denetiminden
kurtarmak gerekiyor. 

Pricewaterhouse
Coopers tarafýndan 1084
küresel þirketin baþkan-
larýyla görüþülerek
yapýlan bir araþtýmada
“sizi en çok kaygý-
landýran sorunlar hangi-
leri?” sorusu sorulmuþ.
Cevaplarda küresel ýsýn-
ma öne çýkmamýþ.
Baþkanlarýn en çok
kaygýlandýklarý konularýn
baþýnda “devlet müda-
halesi” sorunu geliyor,
bunu “aranan nitelikte
iþçi bulamama” sorunu
izliyor. Çin ve Hindistan
gibi ülkelerin rekabeti de
onlarý kaygýlandýrýyor,
ama küresel ýsýnma son-
dan ikinci sýrada kalýyor.

Amerika’dan Geographical Research Letters (Coðrafi
Araþtýrma Mektuplarý) dergisi uydulardan gelen verilere
dayanarak bir makale yayýnlandý. Araþtýrma, 2004 ve
2005 yýllarý arasýnda Kuzey Buz Denizi’ndeki buz
tabakalarýnda çarpýcý deðiþiklikler olduðunu ortaya
çýkardý. 2004-2005 yýllarý arasýnda daimi buz kütlesinden
%14’lük (730 bin kilometrekare) alan yok oldu.
Kyoto’nun miladý dolarken ABD yeni anlaþma giriþimleri-
ni baltalýyor. Türkiye adým atma konusunda ayak sürüme
politikasý izliyor. Kyoto’ya dahi taraf olmayan bu iki ülke
gezegene sýrtlarýný dönüyor.

Su yoksa hayat da yok!

TMMOB’un düzenlediði
iklim deðiþimi sempozyu-
mu Türkiye’nin Kyoto’yu
imzalamamasýný
destekleyen ve küresel
ýsýnmaya karþý mücadel-
eye gerek olmadýðýný
söylenen konuþmalara
sahne oldu.

TMMOB Baþkaný
Mehmet Soðancý’ya göre
eldeki tek iklim anlaþmasý
Kyoto emperyalistlerin
oyunu ve Türkiye imzala-
masa da olur. Soðancý
görüþleriniaçýkça ifade
etti: "Bu anlamda
emperyalist güçlerin

tamamen kendi çýkar
politikalarýna göre þekil-
lendirdikleri, amacýndan
sapmýþ ve iþi "karbon
ticareti"ne dönüþtürmüþ
bu protokolü destekle-
mek veya onay vermek
mümkün deðildir. Ancak
iklim deðiþiminin önlen-
mesine yönelik alýnacak
her türlü önlem, ülkelerin
insanlýða karþý birinci
görevidir. Ve bu,
Kyoto'ya baðlý kalýn-
madan da yapýlabilir.

Yeter ki ekonomik
kaygýlarý bir kenara
býrakalým."

Ýklim deðiþikliði
karþýsýnda bilgili ve
duyarlý olmasý gereken
Meteoroloji Mühendisleri
Odasý Baþkaný diðer
baþkanla hem fikirdi:
"Dahasý sermaye, iklim
deðiþimi sürecini nasýl
kara dönüþtürebilirim
hesaplarý peþinde. Kyoto
ve Dünya Su forumu
toplantýlarý da bu kap-

samda deðerlendirilebilir.
Önleyemiyorsak eðer,
küresel ýsýnmanýn doðu-
racaðý sorunlarla bir
arada nasýl yaþayabile-
ceðimizi bir an önce
öðrenmemiz gerekecek." 

Bunlar vahim sözler.
Hem iklim deðiþik-

liðinin sonuçlarýný
küçümsüyorlar, hem de
Kyoto Porotokolü’nü
imzalamadýðý gibi daha
radikal önlemler almak-
tan uzak duran George
Bush ve Recep Tayyip
Erdoðan’la yan yana
düþüyorlar.

TTMMMMOOBB  yyöönneettiicciilleerriinnddeenn  vvaahhiimm  ssöözzlleerr
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AAlleexx  CCaalllliinniiccooss

Her savaþ karþýtý aktivist þu anda, ABD’nin Ýran’a
saldýrma olasýlýðýnýn her geçen gün biraz daha arttýðýný
görebiliyor olmalý. Üstelik bu olasýlýk geçen hafta birden
ciddi ölçüde arttý. 

ABD Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutaný Amiral
William Fallon istifa etti. Eðer birisi size ABD’nin
imparatorluk olmadýðýný söylerse, ona ABD’nin birleþik
savaþçý komutanlarýný anlatýn. 

Pentagon’da bunlardan altý tane var ve bu altý komutan
Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Pasifik, Afrika ve
Batý Asya’yý kontrol altýnda tutuyor. Centcom’un son
malikanesi, Ortadoðu’dan Afganistan ve Pakistan’a
kadar uzanýyor. 

Bu komutanlýklarýn baþlarýnda bulunan kiþiler, sadece
askeri komutan deðiller. Ayný zamanda politik elçilik
görevini de yerine getiriyorlar, üstelik sýradan bir
büyükelçiden daha fazla politik güçleri var. Fallon,
Pervez Müþerref geçen Kasým’da Pakistan’da olaðanüstü
hal ilan etmeden bir gün önce kendisiyle buluþmuþ ve
ona, bunu yapma iznini vermiþti. 

Fallon, 2007’nin Ocak ayýnda Centcom’daki görevine
baþlamadan önce, Pasifik Komutanlýðý’nýn baþýnda
bulunuyordu. Kendisi bu görevini yürütürken, Çin’in
askeri liderliði ile doðrudan iliþki kurmuþ ve Esquire’da
yayýnlanan ve Fallon’u görevinden eden makaleye göre,
onlara, “eðer gücünüzün tanýnmasýný istiyorsanýz, böyle
bir gücün getireceði sorumluluðu kabul etmek zorun-
dasýnýz” demiþti. 

Fallon, Esquire’a, Ýran’a yönelik olarak da ayný poli-
tikayý izlemek istediðini anlattý. Bu tutum, onun, ABD’de
neocon’larýn, George Bush ve Dick Cheney görevden
ayrýlmadan önce Ýran’a saldýrmaya hazýrlanan çekirdek
grubu ve diðer saðcýlarla çatýþmasýna neden oluyor. 

SSaavvaaþþ  ttaammttaammllaarrýý
Fallon, ABD ordusu içinde, böyle bir saldýrýnýn geçen

yýlýn sonunda gerçekleþmesini engelleyen ayaklanmanýn
önde gelen isimlerinden bir tanesiydi. El Cezire’de yap-
týðý konuþmada ABD’deki savaþ partisine saldýrdý:
“Sürekli savaþ tamtamlarý çalmak iyi ve iþe yarar bir þey
deðil. Umarým savaþ olmaz ve bizler savaþýn olmamasý
için uðraþmalýyýz.”

Askeri eleþtirmenler, hava saldýrýsýnýn etkili olmaya-
caðýný ve üstelik Ýran’ý misilleme yapmasý için kýþkýrta-
caðýný ve bunun da çok yýkýcý sonuçlar doðurabileceðini
söylüyorlar. Ýranlý bir uzman Financial Times’a þunlarý
söyledi: “ABD sýnýrlý bir saldýrý düþünüyor olabilir, fakat
askeri görevliler, düþmanýn boþ durmayacaðýný söylüy-
orlar”

Dönüm noktasý, ABD istihbarat servislerinin, yayýn-
ladýklarý Ulusal Ýstihbarat Tahmini belgesinde, Ýran reji-
minin nükleer silah programýný 2003 yýlýnda býraktýðýný
ilan ettikleri 2007 Aralýk ayý oldu. 

Fallon ayrýca, ABD’nin Irak’taki komutaný ve buradaki
ABD askerlerinin sayýsýný artýrma projesinin mimarý olan
General David Petraeus ile de uyuþmazlýk içinde. Fallon,
Irak’ta bataklýða saplanmanýn, ABD’nin manevra yapma
yeteneðini azalttýðýný iddia ediyor. Kendisi Esquire’a,
“çok ciddi beþ ya da altý sorunun yaþandýðý bir bölgede,
ulusumuz sadece bir problemle hipnotize edilmenin
bedelini ödeyemez”, dedi. 

Ýki hafta önce Esquire’da yayýnlanan bir yazýda kendisi
hakkýndaki þu betimleme onun kariyerini bitirdi; “strate-
jik olarak yanlýþ bir savaþ tasarladýðýný düþündüðü
baþkomutanlýða karþý ayaða kalkan adam.”

Bush, Fallon’u görevden aldýðýný yalanladý, fakat
Savunma Bakaný Robert Gates “istifa etmesinin yapýla-
cak en doðru þey olduðunu” söyledi. 

Gates ayrýca, Esquire’ýn Fallon’un görev bölgesini daha
önce terk ettiði iddiasýný “çok saçma” diyerek yalanladý
ve þöyle dedi, “o zaman bu, baþkan ve baþkan yardým-
cýsýnýn bu yýlýn sonundan önce Ýran’a bir askeri harekat
düzenlemeyi amaçladýðý ve bir komutanýn yollarý
üzerinde durmasýný istemedikleri anlamýna gelir.”

Fakat acaba bu gerçekten saçma bir fikir mi? Bradford
Üniversitesi barýþ çalýþmalarý profesörü Paul Rogers,
Fallon’un istifasý hakkýnda yaptýðý yorumda, eðer
Amerika bu sonbaharda Ýran ile savaþýrsa,
Cumhuriyetçilerin aþýrý savaþ taraftarý baþkan adayý John
McCain diðerine karþý bir avantaj elde etmiþ olacak.

Rogers ayrýca, Ýsrail’in Gazze ve Lübnan’daki direniþi
kýrma konusunda bir açmaz ile karþý karþýya olduðunu
ve Ýran’ýn giderek büyüyen uluslar arasý etkisinden
rahatsýz olduðunu, ve bölgesel bir savaþ çýkarmanýn
kendi çýkarýna olacaðýna karar verebileceðini söylüyor. 

Irak’ýn iþgalinden beþ yýl sonra, bugün ABD’nin Ýran’a
saldýrma olasýlýðý giderek artýyor. Savaþ karþýtý hareketin,
Orta Doðu’da çýkacak bir baþka savaþý engellemek için
temposunu iki katýna çýkarmasý gerekiyor.

ABD’nin  Ýran’a  saldýrý  
iþaretleri  artýyor

ABD Baþkan yardýmcýsý
Dick Cheney 9 günlük
turunu Ankara ziyaretiyle
bitirdi. Ankara’da
Cumhurbaþkaný, Baþbakan
ve Genelkurmay Baþkaný
ile görüþen Cheney tüm
Ortadoðu turu boyunca
ayný vurguyu yaptý.

Petrol, Ýran, Irak’ýn istik-
rarý, Afganistan ve füze
kalkaný gibi konular
Cheney’in Ortadoðu turu-
nun önemli baþlýklarýydý.

Cheney Türkiye’den ne
istedi? Bu sorunun yanýtý
tur sýrasýnda Cheney’in
yaptýðý konuþmalarda
yatýyor. Cheney özellikle
Ýsrail ziyaretinde Ýran
konusuna deðindi. Ýran’ýn
tehdit olduðunu açýkladý.

Ýran’a yönelik bir saldýrý-
da ABD Türkiye’deki
askeri üsleri ve özellikle
Ýncirlik üssü’nü kesinlikle
kullanmak isteyecek.

Afganistan ABD’nin
iyice köþeye sýkýþtýðý ülke.
Taliban Afganistan’ýn
önemli bir bölümünün
kontrolünü yeniden ele
geçirdi. NATO asker-
lerinin komutaný
Amerikalý general Dan
McNeill Afganistan’da

Peþtun direniþçilerini alt
etmek için 400 bin asker
gerektiðini açýkladý.

Kuþkusuz Cheney ve
Türkiyte devlet erkanýnýn
görüþmesinin ayrýntýlarýný
öðrenemeyeceðiz ama
Afgansitan’da savaþacak
asker ihtiyacý konuþ-
malarýn merkezi gündem-
lerinden birisiydi.
Genelkurmay Baþkaný’nýn
Afganistan’a asker gön-
derilip gönderilmeye-
ceðine devletin karar vere-

ceðini boþuna açýklamadý.
Dýþiþleri Bakaný Ali

Babacan Afganistan’a
asker gönderme sürecini,
“Düþünüyoruz” sözleriyle
yorumlamýþtý.

Türkiye’nin ABD’nin
füze kalkaný projesinin
içinde yer almasý talebi de
çok açýk ki gündeme otu-
ran önemli baþlýklarna
birisiydi.

Afganistan’a asker isteði,
Ýran’a saldýrý için talep,
Ortadoðu’da Ýsrail’in elini

güçlendiren adýmlar,
Lüban’ýn Hizbullah
nezdinde tehdit edilmesi.

Cheney’in Ortadoðu
turunun önemli baþlýklarý
bunlar. Gittiði her ülkede
neo conlarýn savaþ plan-
larýný dayatarak husumet
yaratan Cheney’in
Ortadoðu turu,
önümüzdeki günlerde
savaþ karþýtý hareketin
dikkatle izlemesi gerek bir
sürecin tetikçisi olarak
görülmelidir.

Cheney’in kanlý adýmlarý 

Yunanistan'da sosyal
güvenlik yasasýna karþý
tüm kamu ve özel þirket
çalýþanlarý 24 saat genel
grevi hayatý felç etti.
Büyük kentlerde hayat
durma noktasýna geldi.
Greve çýkan birçok yerde
yürüdü. Ancak yeni-liber-
al hükümetin yasasý parla-
mento tarafýndan onay-
landý. Sendikalar
mücadeleye devam ede-
ceklerini açýkladýlar.

Yunanistan Ýþçi

Sendikalarý
Konfederasyonu (GSEE)
ile Yunanistan Kamu
Çalýþanlarý
Konfederasyonu'nun
(ADEDY) 19 Mart'ta
çaðrýsýyla gerçekleþen
greve þehir içi ve þehirler-
arasý otobüs, tren, metro,
tramvay þoförlerinin katýl-
masý nedeniyle büyük
þehirlerde ulaþým durma
noktasýna geldi.

Liman iþçileri greve çýk-
týðý için anakara ve adalar

arasýndaki baðlantý koptu.
Sivil hava yolu taþý-

macýlýðý çalýþanlarýnýn
grevi nedeniyle uçaklar
her yöne tek sefer uçtu.

Kamu bankalarý,
belediyeler, vergi
daireleri, posta çalýþanlarý,
avukatlar, öðretmenler ve
öðretim görevlileri
grevdeydi.

Acil servis dýþýnda devlet
hastanelerinde hizmet ver-
ilmedi.

Gazetecilerin grevi

nedeniyle kamu ve özel
televizyonlar ile radyolar
yayýnlarýný durdurdu.

Ancak yeni-liberal
Karamanlis hükümetinin
yasasý parlamento tarafýn-
dan kabul edildi.

Yasa 113 ayrý emeklilik
fonunun tek bir çatý altýn-
da birleþtirilmesini ve
sosyal yardýmlarýn azaltýl-
masýný içeriyor.

Sendikalar yasa geçse de
mücadeleye devam ede-
ceklerini açýkladý.

Yunanistan genel
grevle sarsýldý
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Tuncay Güney adlý bir gazeteci.
2001'de Ýstanbul Emniyeti'ne ifade veren
Güney'in, 'Ergenekon' ve 'Lobi' yapýlan-
malarýndan söz etti. Emekli tuðgeneral
Veli Küçük baþta olmak üzere, operasyon
kapsamýnda tutuklanan bir çok kiþinin
ismini verdi.

DDaannýýþþttaayy  ssaallddýýrrýýssýý: 17 Mayýs 2006
günü Alparslan Aslan adlý avukat
Danýþtay 2. Daire'ye yönelik silahlý
saldýrýyý gerçekleþtirdi. Daire üyesi
Mustafa Yücel Özbilgin'i öldüren avukat
Alparslan Arslan Danýþtay'dan elini kol-
unu sallayarak kaçarken bir polis memu-
ru tarafýndan tesadüfen yakalandý.
Aslan'ýn cebinden Vatansever Kuvvetler
Güç Birliði Hareketi (VKGB) ve Ulusal
Kanal'a ait kimlikler çýktý.

CCuummhhuurriiyyeett''ee  bboommbbaallýý  ssaallddýýrrýý:: Veli
Küçük'ün yanýnda fotoðraflanan Aslan ve
arkadaþlarýnýn farklý tarihlerde 3 kez

Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombasý attýk-
larý ortaya çýktý. Azmettirici olduðu söyle-
nen emekli Yüzbaþý Muzaffer Tekin sak-
landýðý villada baþarýsýz intihar giriþimi
nedeniyle yaralý olarak ele geçirildi.
Tekin, JÝTEM kurucusu Binbaþý Cem
Ersever'in sýnýf arkadaþýydý. Onun da Veli
Küçük ve Kemal Kerinçsiz'le birlikte çek-
tiði fotoðraflar bulundu. Ancak Tekin
serbest býrakýldý. 

ÜÜmmrraanniiyyee''ddeekkii    bboommbbaallaarr:: 12 haziran
2007'de Ümraniye'deki bir gecekonduda
ihbar sonucu MKE yapýmý 27 el bombasý
bulundu. Bombalar Cumhuriye'e atýlan-
larla ayný seridendi. Gecekonduyu kul-
lanan VKGB üyeleri Mehmet Demirtaþ ve
Ali Yiðit bombalarý emekli astsubay
Oktay Yýldýrým'a ait olduklarýný söyledi.
Bombalarýn bizzat Muzaffer tekin tarafýn-
dan kontrol edildiðini de eklediler.
Ergenekon soruþturmasý bu geliþme

karþýsýnda özel yetkili Savcý Zekeriya
Öz'e devredildi. Savcý Öz, bombalar için
"hurda" diyen Muzaffer Tekin ile
Danýþtay soruþturmasýnda adý geçen
emekli Astsubay Mahmut Öztürk'ü
gözaltýna aldý. Kuvva-i Milliye Derneði
Genel Baþkaný Bekir Öztürk,
Eskiþehir'deki evinde 11 kilogram pat-
layýcý ve suikast silahý bulunan emekli
Binbaþý Fikret Emek, emekli Yüzbaþý Gazi
Güder, Siyasi Ekonomik Sosyal
Araþtýrmalar ve Strateji Geliþtirme
Merkezi (SESAR) Baþkaný Ýsmail Yýldýz,
Fuat Ermiþ tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. Tutuklananlarýn evlerinde yapýlan
aramalarda, 'Ergenekon' ve 'Lobi' isim-
lerinin geçtiði belgeler bulundu.
Bursa'daki bir eve yapýlan baskýnda da
çok sayýda patlayýcý ve silah bulundu.
Bunun üzerine Tekin'in arkadaþý da olan
Muzaffer Þenocak ile Aydýn Yüksek

tutuklandý.
VVKKGGBB  ssoorruuþþttuurrmmaassýý:: Ýstanbul'daki

geliþmeleri, Ankara'da Vatansever
Kuvvetler Güç Birliði Hareketi'ne (VKGB)
yönelik baþlatýlan soruþturma izledi.
Alparslan Arslan'ýn üzerinde bulunan bir
kimlik kartý ile gündeme gelen derneðin
baþkaný Taner Ünal ve dernek üyeleri
tutuklandý. 

YYaazzaarr  PPooyyrraazz''aa  ttuuttuukkllaammaa:: Ergenekon
operasyonunda ikinci dalga Temmuz
2007'de geldi. Ulusalcý yazar Ergun
Poyraz, Akýn Birdal'a yönelik suikast gir-
iþiminde gündeme gelen ve 'Yeþil' kod
adlý Mahmut Yýldýrým'ýn adamý Mete
Yalazangil tutuklanarak cezaevine konul-
du. Genelkurmay Askeri Savcýlýðý bulu-
nan askeri mühimmat için soruþturma
baþlattý.

VVeellii  KKüüççüükk: Aralýk 2007'de, 2006'daki
Necip Hablemitoðlu suikastine karýþan

Darbeciler  için  dökecek
gözyaþýmýz  yok!
Ergenekon terör örgütüne

yönelik operasyonda 39
olan tutuklu sayýsý, Doðu
Perinçek ve arkadaþlarýnýn
da tutuklanmasýyla 40'ýn
biraz üzerine çýktý.
Ergenekon operasyonunun
düðmesine, Ümraniye'de
bir cephaneliðin ortaya
çýkarýlmasýyla basýlmýþtý.
Cephanelikte bulunan
bombalar orduya zimmetli
çýkmýþtý. Ayný bombalarýn,
Cumhuriyet Gazetesi'nin
üç kez bombalanmasýnda
da kullanýldýðý anlaþýlmýþtý.

Bazý olaylar çorap söküðü
gibi arka arkaya geldi.
Cumhuriyeti bombalayan
kiþi, ayný zamanda
Danýþtay saldýrýsýný gerçek-
leþtiren kiþiydi. Medyanýn
þeriatçý olarak gösterme
çabasýna raðmen, kendisi
Kýzýlelma koalisyonunun,
yani ulusalcý kanadýn bir
tetikçisiydi.

Son bir yýldýr Türkiye'de
politik geliþmeler þaþýrtýcý
bir hýzla seyrediyor. 27
Nisan 2007 muhtýrasý,
darbe çaðrýsý yapan
Cumhuriyet mitingleri,
erken genel seçim ve
AKP'nin ezici zaferi, iki
darbe planýný ortaya

çýkaran Nokta Dergisi'nin
derdest edilmesi,
Ergenekon operasyonu,
AKP'ye kapatma davasý ve
bir dizi provokasyon (Ulus
Anafartalar Çarþýsýnda pat-
lama gibi) bu geliþmelerin
sadece öne çýkanlarý. 

Bugün salt darbe plan-
layan bir oluþum gibi gös-
terilen Ergenekon, aslýnda
son 50 yýlda Türkiye'ye
damgasýný vurmuþ bir
çeteleþme. Hem de
hükümete kim gelirse
gelsin, paralel bir hükümet
gibi çalýþan ve devletin
gerçek sahibi olarak kendi-
ni gören bir yapýlaþma.
Bunun adý artýk herkes
tarafýndan biliniyor;
"Gladyo". Türkiye'nin
demokratik geliþiminin
önünü kesen her türlü
faaliyeti planlayan bu
oluþum, basit bir çete
olarak gösterilemez.
Toplumda özellikle her
katmana sýzmaya çalýþan,
üniversitelerde, yargýda,
orduda, güvenlik güçleri
arasýnda, bürokraside v.s.
yer alan bu yapý bütün tor-
tusu ve pislikleriyle hala
duruyor. Bu nedenle bu
gizil ordu 50 kiþiyle sýnýrlý

olamaz. Ýlhan Selçuk gibi
prestijli olduðu düþünülen
isimlerin dahi bu yapýnýn
içinde yer aldýðý
düþünülürse köklerinin
hiçte basit olmadýðý görüle-
cektir. Yaþý, kariyeri,
mesleði ne olursa olsun
Ergenekona dokunul-
duðunda ortaya dökülen
pisliklerin tamamýyla temi-
zlenebilmesi kararlý bir
kitle mücadelesiyle
olanaklý hale gelecektir.

Kemal Alemdaroðlu,
1998-2004 yýllarý arasýnda
Ýstanbul Üniversitesi
Rektörlüðü yaptý. 1960
darbesine giden süreçte,
darbe çaðrýcýsý eylemlerde
de aktif olarak yer alan
Alemdaroðlu, rektörlük
yýllarýnda da bu özelliðini
yitirmeden korudu.
Baþörtüsü eylemlerine,
rektörlük döneminde

oldukça sert önlemler
almasý, hatta baþörtülü
öðrenciler için ikna odalarý
kurmasýyla ününü
pekiþtirdi. Rektörlüðü
döneminde þu ýrkçý lafýyla
da hafýzalara kazýndý:
"Güneydoðu'da 25 bin
þehit verdik. Bir 45 bin
daha, 100 bin daha þehit
verir, Kýbrýs'ý da alýrýz,
Yunanistan'ý da". 

1998 yýlýnda geçirdiði bir
soruþturma sonucu 268
milyar lira deðerindeki
üniversite gelirini nereye
kullandýðýný yanýtlaya-
mamýþtý. 

Kendisine ait olduðunu
öne sürdüðü bir
makalenin çalýntý çýkmasý
sonucu Türk Tabibler
Birliði Onur Kurulu
tarafýndan 2 ay meslekten
men cezasýna çarp-
týrýlmýþtý.

Dünyayý ABD emperyal-
izmi ve ezilen uluslar
temelinde açýklayan
Perinçek dostlarý hep düþ-
manýnýn düþmaný oldu. 

70’ler boyunca maoizmi
savunan Perinçek’e göre
kemalizm ve ordu ilerici
güçlerdi. 

80’lerde PKK Kampý’nda
Abdullah Öcalan’ý ziyaret
eden Perinçek sosyalizm

olarak gördüðü stalinist
rejimlerin yýkýlýþýndan
sonra tutumunu köklü
olarak deðiþtirdi. 

Küreselleþme karþýsýnda
ulus-devletin savunul-
masýnýn temel mücadele
olarak seçti.

27 Mayýs darbesi gibi 28
Þubat darbesini de destek-
ledi.

AKP iktidarýna karþý

fraþistler ve ulusalcýlarla
birlikte Kýzýlelma diye
adlandýrýlan ittifakýn fikir
babalarýndan biriydi.

Dün solda milliyetçi bir-
partiolan ÝP hýzla daha
saða kaydý.

Emperyalizme karþý çýk-
mak adýna Kürtlere,
301.madde karþýtlarýna,
Ýslamcýlara, rejim muhalifi
kim varsa onlara karþý
savaþta öne çýktý.
Tutuklamadan kaçamazdý.

Maoizmden  Kýzýlelma’yaHýzýný  alamayan  ulusalcý

EErrggeenneekkoonn  ooppeerraassyyoonnuu  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  ddeevvaamm  eettmmeellii
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Ýbrahim Çiftçi'nin öldürülmesinde kul-
lanýlan el bombasýnýn, Ümraniye'de bulu-
nanlarla ayný seriden olduðu ortaya çýktý.
Emekli Tuðgeneral Veli Küçük gözaltýna
alýndý. 26 Ocak 2008'de Küçük'le birlikte,
Kuvayý Milliye Derneði Baþkaný emekli
Albay Fikri Karadað, avukat Kemal
Kerinçsiz, gazeteci Gülay Kömürcü,
Susurluk hükümlüsü Sami Hoþtan, 'Drej
Ali' olarak tanýnan Ali Yasak ve Türk
Ortodoks Patrikhanesi Basýn Sözcüsü
Sevgi Erenerol'un da aralarýnda bulun-
duðu 31 kiþi gözaltýna alýndý. Veli
Küçük'ün evinde Milli Güvenlik Siyaset
Belgesi, Ergenekon yapýlanmasý, Lobi
örgütlenmesi ve bir çok baþlýk altýnda çok
sayýda gizli döküman ele geçirildi. Küçük,
dökümanlarý, 'kiþisel merakýndan dolayý'
sakladýðýný öne sürdü.

MMssnn  iillee  ddaarrbbee  tteerrttiibbii: 2008 Þubat'ýnda
msn görüþmelerinde darbe tertipçiliði

yapan Ýstanbul Üniversitesi'nden Doç.
Ümit Sayýn ile Sakarya üniversitesi'nden
Doç. Emin Gürses, Semra Özal'ýn kuyum-
cusu olarak bilinen Hayrettin Ertekin,
gazeteci Vedat Yenerer ve kapatýlan Noel
Baba Vakfý'nun kurucusu Muammer
Karabulut tutuklandý. Ertekin'in evinden
Glock marka silah bulundu.

  EErrggeenneekkoonn''uunn  ""ssooll""  aayyaaððýý:: Ýþçi Partisi
Genel Baþkaný Doðu Perinçek, eski Ýstan-
bul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal
Alemdaroðlu ve yazar Ýlhan Selçuk'un da
aralarýnda bulunduðu 13 kiþinin gözaltýna
alýndý. 

TTuuttuukkllaannaannllaarr  kkiimmlleerr?? Emekli yüzbaþý
Muzaffer Tekin, emekli Astsubay Oktay
Yýldýrým, emekli Astsubay Mahmut
Öztürk, emekli Binbaþý Fikret Emek,
emekli Yüzbaþý Gazi Güder, ele geçirilen
27 el bombasýnýn bulunduðu gecekon-
dunun sahibi Mehmet Demirtaþ, eski

polis memuru Muzaffer Þenocak, eski
polis memuru Aydýn Yüksek, iþadamý
Kuddusi Okkýr, Kuvva-i Milliye Derneði
Genel Baþkaný Bekir Öztürk, Kuvay-i
Milliye Derneði üyesi Fuat Ermiþ, SESAR
araþtýrma kuruluþu Baþkaný Ýsmail Yýldýz,
yazar Ergun Poyraz, ADD eski yöneticisi
Asuman Özdemir, DYP Kadýköy Ýlçe
Sekreteri Mete Yalazangil, emekli Binbaþý
Zekeriya Öztürk, eski Uzman Çavuþ
Muhammet Yüce, Kuvay-i Milliye
Derneði Teþkilet Baþkan Yardýmcýsý
Kahraman Þahin, Kuvay-i Milliye çaycýsý
Erol Ölmez, özel büro sorumlusu Erkut
Ersoy, emekli Tuðgeneral Veli Küçük,
emekli Kurmay Albay Mehmet Fikri
Karadað, avukat Kemal Kerinçsiz,
Susurluk sanýðý Sami Hoþtan, Kuvay-i
Milliye Derneði Teþkilat Baþkaný Hüseyin
Görüm, Kuvay-i Milliye Derneði Yöneti-
cisi Oðuz Alpaslan Abdülkadir, Kuvay-i

Milliye 1919 Derneði Pendik Þube
Baþkaný Hüseyin Gazi Oðuz, Türk
Ortodoks Patrikhanesi basýn danýþmaný
Sevgi Erenerol, Kuvay-i Milliye Derneði
üyesi Abdullah Arapoðlu, iþadamý Levent
Kara, yazar Ümit Oðuztan, Türk Ýntikam
Tugayý (TÝT) üyesi olduðu öne sürülen
Vatan Bölükbaþý, Doç. Dr. Ümit Sayýn,
Doç. Dr. Emin Gürses, Doç. Dr. Orhan
Tunç, Semra Özal'ýn kuyumcusu
Hayrettin Ertekin, gazeteci Vedat Yenerer,
Noel Baba Vakfý Baþkaný Muammer
Karabulut, Abdulmuttalip Tongar, Selim
Akkurt, ÝP lideri Doðu Perinçek, Ulusal
Kanal sorumlusu ve ÝP yöneticisi Ferit
Ýlsever, gazeteci Adnan Akfýrat, Aydýnlýk
Yayýn Yönetmeni Serhan Bolluk.
Organize suç örgütü baþý Sedat Peker,
Susurluk davasý hükümlüsü Yaþar Öz ile
Akýn Birdal suikasti sanýðý Semih Tufan
Gülaltay'ýn ifadesi alýndý.

Ergenekon operasyonu
nedeniyle Ýlhan Selçuk'un
gözaltýna alýnmasý
Türkiye'deki güncel
geliþme ve saflaþmalarý
70'lerin kafasýyla açýkla-
maya çalýþanlarý þaþýrttý.
Nasýl olurda Türkiye'de
darbelere kafa tutmuþ
cumhuriyet baþ yazarý
faþist tetikçiler ve darbeci
askerle birlikte anýlabilir-
di ki? Gözaltýna alýnmasý
anti-demokratik bir gir-
iþim deðil miydi?

12 Mart 1970 darbesi
sonucu gözaltýna alýnan
ve iþkence gören Ýlhan
Selçuk, 70'ler boyunca
Türk solunun tartýþmasýz
ikonlarýndan birisiydi.
Döneme damgasýna
vuran anti-faþist
mücadele ve sol yükseliþ,
Selçuk'un baþyazarý
olduðu Cumhuriyet
Gazetesi tarafýndan
destekleniyordu. Ancak
Ýlhan Selçuk o günde
ordunun kemalizmin
Türkiye'de ilerici bir rol
oynayacak asýl güç
olduðunu düþünüyordu.
12 Mart darbesinde
iþkence gören Selçuk, 27
Mayýs darbesini "ilerici"
bir darbe olarak övüyor-
du. Selçuk'ta, Doðu
Perinçek gibi Milli
Demokratik Devrim
(MDD) yanlýydý.
MDDcilere göre
Türkiye'de ordu ve
Kemalist bürokrasi
emekçi sýnýflar kadar
devrimci bir güçtü.

Sonra 12 Eylül geldi.
Darbeye karþý tek
muhalif gazete
Cumhuriyet'ti. Darbe
sonrasý Cumhuriyet
gazetesi okumak ve taþý-
mak bir solculuk simge-
siydi. Selçuk 12 Eylül'ün
muhalifiydi. Darbeci gen-
erallerin gerçek
Atatürkçüler olmadýðýný
kanýtlamak için yazdý
sürekli.

1989'da Doðu
Bloku'nun, 1991'de
SSCB'nin çöküþü ile
Selçuk'un pusulasý þaþtý.
Stalin gibi býyýk býrakan,
konuþmasýný taklit ettiði
söylenen Ýlhan Selçuk bir
soðuk savaþ solcusuydu.
Ýki kutuplu dünya yerini
çok kutuplu dünyaya
býrakýrken Ýlhan Selçuk,

bir çok solcu gibi hýzla
saða kaydý. Ulus devletin
korunmasý ve yaþatýl-
masýna kendini adadý.
Küreselleþme, Kürtler,
Ýslamcýlar, liberaller, mil-
liyetçilik karþýtlarýný düþ-
man ilan eden yazýlar
yazdý. Yazdýkça
gazetesinin tirajý 10 binin
altýna düþtü. 70'ler ve
80'ler boyunca en
popüler yazarlardan biri
olan Selçuk, 1991-2005
yýllarý arasýnda yazýlarýn-
dan bahseden pek de
olmadý.

AKP iktidarýna karþý
ordunun sürekli müda-
halesi ve baþarýsýz darbe
giriþimlerinin belirlediði
gerginlik iklimiyle Selçuk
ve gazetesi tekrar öne
çýktý. Bu kez iþkence
olasýlýðýna bazen de ölüm
tehdidine raðmen
Cumhuriyet'i okuyan
sola seslenmiyordu.
"Tehlikenin farkýnda
mýsýnýz" kampanyasý
AKP hükümetini
devirmek isteyenleri bir-
leþtirdi. AKP'ye oy veren-
lerden ölesiye nefret eden
milliyetçi orta sýnýf
üyeleri þimdi
Cumhuriyet'in okur
kitlesini oluþturuyordu.

Selçuk'un tezleri, AKP
hakkýndaki kapatma
iddianamesinin ve
ulusalcýlarýn argüman-
larýnýn aynýsýydý. Önemli
olan vatandý, gerisi tefer-
ruat. Cumhuriyet devri-
minin  kazanýmlarý tehdit
altýndaydý. AKP karþý-
devrimci bir partiydi.
Takkiye yaparak gerçek
yüzünü gizliyordu.

Selçuk, AKP ve Nazilerin
iktidara geliþini ben-
zeþtirdi. Efsane solcu
Selçuk'un yazýnsal
mücadelesi devletin
üniter yapýsý, laiklik ve
milliyetçilik savunucu-
luðuna inmiþti. Selçuk'un
düþüncesine göre karþý-
devrimi ancak milli bir
direniþle durdurmak
mümkündü. Dolayýsýyla
hukuk dýþý biçimler ve
darbeler meþruydu.
Nitekim iþkencecileri ile
barýþtýðýný açýkça yazdý.

Geçen yýl cumhur-
baþkanlýðý seçimi ile pat-
lak veren 367 krizinin
baþlýca isimlerindendi.
Silahlarýn gölgesinde
geçene seçim süreci
boyunca CHP-MHP
hükümetinin iþbaþýna
gelmesini savundu. 

Hayalleri suya düþme-
sine raðmen darbe sev-
dasýndan vazgeçmedi.
Nitekim Ergenekon
operasyonu telefon din-
lemelerine o da takýldý.
AKP'den önce kapatma
giriþimini biliyor ve tele-
fonda AKP'nin
düþürülmesi için kulis
yapýyordu.

Biz hiç kimsenin
sabahýn köründe gözaltý-
na alýnmasýný istemiy-
oruz. 83 yaþýnda darbe
nutuklarý atan Selçuk'un
ulusal bir kahraman
haline dönüþmesinden,
düþmanlýk dolu fikirleri
yayan gazetesinin tiraj
patlamasý yapmasýndan
hiç hoþnut deðiliz. Ancak
bu iþin son derece tali bir
yaný ve kimse buraya
takýlmamalý.

Geçmiþi ne olur olursa
olsun darbeciler, darbe
yanlýlarý, darbe
koþullarýnýn yaratýlmasý-
na katkýda bulunanlar
gözaltýna alýnmalý, sorgu-
lanmalý, ifadeleri açýklan-
malýdýr. Darbeciler
yargýlanýp cezalandýrýl-
madýkça demokrasi
üzerindeki gerçek tehdit
sürecektir. Ergenekon
soruþturmasýnda alýnan
tüm ifadeler, ulaþýlan
tüm bilgi, belgeler halka
açýklanmalýdýr. Selçuk'un
içinse bunlarý beklemeye
gerek yok. Merak eden-
lerin yazdýklarýna ve
arkadaþlarýna baksýn.

ÝÝllhhaann  SSeellççuukk  vvee  CCuummhhuurriiyyeett  GGaazzeetteessii

Doðu Perinçek'e göre Ergenekon
operasyonu bir ABD tertibi.
Darbecilerin üzerine cesurca giden
Taraf Gazetesi'ne göreyse ABD düne
kadar desteklediði darbecileri bu kez
yalnýz býraktý.

Sosyalistler komplo teorilerine kulak
asmaz. Komplo teorilerinde sýnýf
mücadelesi, toplumun büyük çoðun-
luðu oluþturan emekçi sýnýflara yer
yoktur. O yüzden hem tarihe hem de
sýnýfsal konumlanýþlara bakmalýyýz.

NATO tarafýndan komünizme karþý
kurulmuþ kontrgerillanýn Türkiye'de
Özel Harp Dairesi adý altýnda faaliyet-
lerini yürüttüðü 60'lardan beri yazýlýy-
or.

27 Mayýs 1960, 12 Mart 1970, 12 Eylül
1980'de ordu üç defa açýkça darbe
yaptý. 27 Mayýs 1960 darbesi dönemin
baþbakaný Adnan Menderes'i idam
etmiþ ve partisini kapatmýþtý. 12 Mart
ve 12 Eylül'de ise tüm partiler,
sendikalar, muhalif gazete ve örgütlen-
meler kapatýldý. Her iki darbede de
toplum baþtan aþaðý baský altýna alýndý.
3 darbede ABD tarafýndan açýkça
desteklendi. 

28 Þubat 1997'de Refah Partisi'ni ikti-
dardan deviren post-modern darbeyle
yeni bir dönem açýldý. Askerler bütün
olarak iktidara el koymadýlar. Ancak
yayýnladýklarý muhtýra ile yüzde 20'den
fazla oy alan bir partinin devrilmesini
savundular. Sendikalar, üniversiteler,
solun büyük çoðunluðu bu giriþimi
"þeriata karþý" olduðu gerekçesiyle
destekledi. Ya da en iyisinden 'onlar
birbirini yer, meyanda bize kalýr' diy-

erek ýslýk çaldýlar. Ancak 28 Þubat
darbesi Ýslamcýlarý temel tehdit olarak
gören ABD politikasýyla yine uyumluy-
du. 

11 Eylül saldýrýsýndan sonra küresel
bir 28 Þubat yaþatmak isteyen ABD,
Türkiye'de de laik darbecilere destekle-
di.

Bush Afganistan'ý kadýnlarý Burka'dan
kurtarmak için bombalarken, 1 milyon-
dan fazla Iraklýyý öldürerek þeriat tehdi-
dini engellerken Türkiye'de "þeriat
geliyor" paranoyasýyla kitleler darbe
yanlýlarý tarafýndan seferber ediliyordu.

1 Mart 2003'te ABD'nin Irak'ý Türkiye
üzerinden iþgal etmesine yol açan tezk-
erenin mecliste reddedilmesi AKP ve
ABD arasýndaki iliþkileri kopma nok-
tasýna getirmiþti.

28 Þubat'ý, 27 Nisan 2007 muhtýrasý ve
gece yarýsý açýklamalarý izledi. Son
darbe yüzde 47 oy almýþ AKP'nin kap-
atýlmasý giriþimiyle geldi. 

Bush ve 21. yüzyýlý bir Amerikan
yüzyýlý olarak þekillendirmek isteyen
küresel sermayenin savaþ gücü, her
yerde darbeleri, suikastlarý, bombalý
saldýrýlarý kýþkýrtýyor. 

Ýster öncekiler gibi doðrudan
ABD'den emir almýþ, isterse kontratlarý
iptal edilmiþ olsun Ergenekon çetesi
bugün Bush'la ayný safta. 

Türkiye'de atanmýþlarýn darbelerine
karþý çýkan ve giderek büyüyen çoðun-
luk gibi Ortadoðu'daki anti-emperyalist
hareketler bu karanlýk odaðýn karþýsýn-
dalar. 

Komplo teorilerinin ait olduðu tek bir
yer var, çöp kutusu.

Ergenekon  operasyonu
ABD’nin  oyunu  mu?



8 sosyalist iþçi sayý: 318

Sosyalist Ýþçi 2002 yýlýn-
dana seçim zaferinden
beri AKP’nin þeriatçý bir
parti olmadýðýný anlatýyor.

Bunu AKP’yi övmek ya
da politikalarýný onayla-
mak için yapmýyoruz.
Sadece gerçeði açýklamak
için yapýyoruz. Gerçek þu:
AKP þeriatçý bir parti
deðil! AKP karþý devrimci
bir parti deðil! 

BBuurrjjuuvvaa  ppaarrttiissiiddiirr
AKP bir burjuva partisi.

AKP burjuvazinin yeni
liberal politikalarýný haya-
ta geçirmeye çalýþan,
özelleþtirmeci, sendikalara
öfke duyan, emekçilerin
en temel haklarýný gasp
ederek, týpký SSGSS
yasasýnda oduðu gibi tüm
kamusal hizmetleri paralý
hale getirmeye çalýþan bir
parti.

Ayný zamanda AKP,
ABD ile iþbirliði içinde,
Ýsrail’le askeri anlaþmalar
imzalayan bir parti.

AKP’nin porgramýnda
gerçekten de korkutucu
hedefler var. Ama bu
hedeflerin arasýnda þeriatý
kurmak yok.”Þeriat
getiriyor” diyerek AKP’ye
karþý çýkanlar, isteseler de
istemeseler de derin
devletin darbe çaðrýsýnýn
þakþakçýlýðýný yapýyorlar.

Ýlhan Selçuk, Kemal
Alemdaroðlu ve Doðu
Perinçek gibi kemalist bir
darbe hayalinin peþinden
koþanlara bakýlýrsa, AKP
karþý devrimci.

Karþý devrimci, evet!
Cumhuriyetin bir dizi
kazanýlmýþ, kurumsal-
laþmýþ haklar toplamý
olmalý ve bu haklar iþçi
sýnýfý ve ezilenlerin kon-
trolünde olmalý ki
AKP’nin gerçekleþtirdiði
bir karþý devrimden söz
edebilelim. 

EEzziilleennlleerr  aaççýýssýýnnddaann
ccuummhhuurriiyyeett

Bir yandan Türkiye

Cumhuriyetinden söz
ederken ayný zamanda
kazanýlmýþ haklardan söz
edebilmek için bu devlet
yapýsýnýn 80 yýldýr bir
özgürlükler toplamýný
ifade ettiðini düþünebiliy-
or olmak gerek.

Hangi kazanýmlar? Bu
cumhuriyetin Kürtler
açýsýndan hangi kazaným-
larý var? Öldürülme
özgürlüðü dýþýnda hangi
özgürlüðe sahip Kürtler?
Son Newroz sadece bir
AKP süprizi miydi? 

Müslümanlarýn,
Alevilerin, azýnlýklarýn
hangi kazanýmlarýndan
söz ediliyor. Garaj Ýstan-
bul’da sahnelenen Aþura
isimli oyun, cumhuiyetin
kuruluþundan bu yana
“Türk olmayanlarýn” nasýl
tasfiye edildiðini, farklý

dillerin ve kültürel
zenginliklerin nasýl yok
edildiðini anlatýyor.

Kastamonu’ya gidip
yüzlerce yýldýr fes giyen
insanlarýn kafasýndan fes-
lerini zorla çýkartýp þapka
takmak mýdýr devrim?
Kazaným bu mudur?

Ya iþçiler açýsýndan bir
kazanýmdan söz edebilir
miyiz? Ýþçiler açýsýndan
tek kazaným, tüm darlýðý-
na raðmen, demokratik
alanýn yaratýlmýþ
olmasýdýr. Bunun ise
cumhuriyetle ve
cumhuriyetçilerle hiçbir
ilgisi yoktur. Demokrasi,
haklarý için mücadele
eden iþçilerin elde ettiði
örgütlenme kazaným-
larýnýn toplamý olarak
þekillendi.

Darbeler tarihinin, sendi-

ka kapatma tarihinin, iþçi-
lerin kurþunlanmasý tari-
hinin, siyasi partiler
mezarlýðýnýn,
sendikacýlarýn öldürülme-
si tarihinin neresinde
kazaným görülüyor?

AKP’nin bu alanlarda
yaptýðý karþý devrim ise
karþý devrimci olmayan
hükümet, cumhuriyet tari-
hinde yoktur! 

DDeerriinn  ddeevvlleettiinn  ddeerriinn
AAKKPP  aannaalliizzii!!

AKP’nin karþý devrimci
olduðunu derin devlet
savunmaktadýr. Derin
devlet açýsýndan bu
savunuda bir haklýlýk payý
vardýr. AKP, Kýbrýs’ta,
bürokraside, Avrupa
Birliði konularýnda, derin
devleti rahatsýz eden
adýmlar attý.

Ekonomik iktidarýný
kaybeden derin devlet
mensuplarý þimdi siyasal
ayrýcalýklarýný da kay-
betme tehlikesi ile karþý

karþýya.
Ama bu solu rahatsýz

etmemeli. Derin devlete
karþý her hangi bir adým,
onun kazanýmlarýnýn elin-
den alýnmasý önemli bir
süreçtir.

Bu sürecin AKP’nin
kendi derin devletini
kurarak tamamlanmasýný
istemeyenler ve AKP’nin
burjuva ufkunun zaten
siyasal demokrasinin
sýnýrsýz geniþlemesini kap-
samayacaðýný görenler
açýsýndan aþaðýdan baský
uygulamak, demokrasi
için büyük bir mücadele
örgütlemek ve emek güç-
lerinin demokrasi
mücadelesine katýlmasý
için en geniþ cepheyi
örmekten baþka yol yok.

Milliyetçiliðin bayraðýný
göndere çekerek darbeden
kaçýnabileceðini düþünen
sol, “it dalaþýna” sessiz
kalarak çaprýþmanýn þid-
detinden kurtulacaðýný
düþünen sol yanýlýyor.

AKP ve karþý devrim 

Ergenekon kapsamýnda
Ýlhan Selçuk, Doðu
Perinçek ve Kemal
Alemdaroðlu’nun gözaltý-
na alýnmalarý epey bir
gürültü kopardý.
Geçmiþten bugüne solun
efsane isimlerinden olan
Ýlhan Selçuk nasýl olur da
gözaltýna alýnýr hezeyaný
koparýlan gürültünün ana
nedenlerinden birisiydi.
Ýlhan Selçuk’un baþ yazarý
olduðu Cumhuriyet
Gazetesi’ne arka arkaya üç
bomba atýlmasý ve
Danýþtay saldýrýsý sonrasý
Cumhuriyet de dahil
olmak üzere medyanýn
önemli bir kesimi suçu
hemen þeriatçýlara yýk-
mýþtý. Bu bildik bir
yapýlanmanýn bildik pro-
vokasyonuydu.

SSooððuukk  ssaavvaaþþ  vvee
ggiizzllii  oorrdduullaarr

2. Dünya Savaþý’nýn
ardýndan ABD yeni dünya
stratejisini soðuk savaþ
stratejisine uyarladý. Bu
baðlamda yeni bir istih-
barat örgütü (CIA) þekil-
lendirildi. CIA’nin fikir
babasý Hitler’in danýþman-
lýðýna kadar yükselmiþ ve
birçok katliamda parmaðý
olan Reinhard Gehlen’di.
Bu Nazi, ABD’nin tam
korumasýnda deneyimleri-
ni CIA ile hayata geçirdi.
ABD, CIA aracýlýðýyla
dünyanýn birçok yerinde
istasyonlar kurdu.
Avrupa’da özellikle
Alman, Ýtalyan ve Ýspanyol
faþistlerle iþbirliðine giden
ABD yerel ajanlar aðý ve
gölge ordular kurdu.
Stratejinin ana amacý ABD
hakimiyetini uluslararasý
çapta garanti altýna almak-
tý. 1947’de “Truman
Doktrini” ve 1948’de

“Marshall Yardým
Planýyla” bu gölge ordu-
larýn kuruluþuna muazzam
kaynaklar aktarýldý. Latin
Amerika ve Avrupa’nýn
neredeyse tümünde
“gladyo” olarak bilinen
gizli ordular kuruldu. Bu
ordularýn yerel kurucu-
larýnýn hemen hepsi
ABD’de kontr-gerilla eðiti-
mi aldý. 

TTüürrkk  GGllaaddyyoossuu
1947’de Türk Genel

Kurmay Baþkaný’nýn
ABD’yi ziyaretiyle
Türkiye’de de bu gizli
ordusunun kuruluþu için

adýmlar attý. Kontr-terör
eðitimi için ABD’ye
eðitime giden subaylar
arasýnda Alparslan Türkeþ
ve 12 Eylülcü Turgut
Sunalp’de vardý. Nihayet
1952 yýlýnda eðitimden
dönenlerin öncülüðünü
üstlendiði “özel harp teþki-
latý” ve onun da içinde de
“gayri nizami harp”
bölümü kuruldu. Türk
Gladyosu’nun ilk etkinlik-
lerinden biri 6-7 Eylül
1955’te gayrimüslimlere
dönük büyük bir terör
saldýrýsý ve yaratýlan mil-
liyetçi dalgaydý.

ABD’nin faþist artýklarla

ve katliamcýlarla inþa ettiði
“Gladyo” yapýlanmalarý
Avrupa’da 90’lý yýllarýn
baþýna kadar büyük bir
terör dalgasý yarattýlar.
Olasý Sovyet iþgaline karþý
kurulduðu iddia edilen bu
yapýlar bütünüyle iç
muhalefete karþý kul-
lanýldý. Sol aktivistler, iþçi
önderleri, sendika liderleri,
insan haklarý savunucularý
bu dönemde CIA istasyon-
larýnda iþkenceden geçir-
ilip katledildiler. 

SSooððuukk  ssaavvaaþþýýnn
ssoonnaa  eerriiþþii

90’lý yýllarýn baþýnda

Sovyetlerin çökmesi ve
soðuk savaþýn sona erme-
siyle Avrupa’da kamuoyu
baskýsýyla da birleþince
birçok “gladyo” yapýlan-
masý açýða çýkartýldý ve
meclis soruþturma komisy-
onlarýnýn kurulmasýna
neden oldu. 

Örneðin Ýtalya’da,
1990’da kendisi de bir
gladyocu olan Ýtalya
baþbakaný tarafýndan “gizli
ordu” ifþa edildi. 

Arkasýndan Ýtalya’da
“temiz eller operasyonu”
gerçekleþtirildi. Birçok
Avrupa ülkesinde de
“gladyo” açýða çýkarýldý ve

etkinlikleri ya sona erdiril-
di ya da kýsýtlandý.

EErrggeenneekkoonn’’uu  kkiittllee
mmüüccaaddeelleessii  bbiittiirriirr

Türkiye’de ise böyle bir
geliþme yaþanmadý. Çünkü
Kemalizm kendine çok
uygun olan bu yapýyla et
ve týrnak gibi iç içe geçti. 

ABD kontrolünde, üst
düzey subaylar tarfýndan
organize edilen Türk
gladyosu elli yýlý aþkýn
süredir Türkiye’de her
türlü katliamýn, darbenin
ve faili meçhullerin sorum-
lusu olarak varlýðýný
sürdürdü. 

Baþlangýçta ABD’nin her
yýl verdiði 1 milyon dolar-
la finanse edilen bu yapý
daha sonra hem ABD hem
Türkiye tarafýndan büyük
kaynaklar aktarýlarak bir
çýkarlar örgütüne dönüþtü. 

Bugün yüz milyonlarca
dolarý kontrol altýnda tutan
bir terör örgütü olarak. 

Bu yapý asýl tetikçilerini
kontrgerilla Alparslan
Türkeþ’in kurduðu has
faþist parti MHP’den
devþirdi. Bugün
“Ergenekon” operasyonu-
nda MHP’nin üzerine
gidilmemesi siyasi
hesaplardan kaynaklaný-
yor. Ayný þekilde üst
düzey bürokratlara ve
askerlere de dokunulma-
masý gibi. 

Egemen sýnýflar arasý bir
çatýþma görünümüne
bürünen Ergenekon’un tas-
fiyesinin düzen partileri
tarafýndan sonuçlandýrýl-
masý zor. 

Olsa olsa Avrupa’da
olduðu gibi bir yeniden
yapýlanmaya gidilir. Tam
tasfiyeleri  güçlü bir kitle-
sel baskýyla gerçekleþebilir.

Ergenekon’da nereye kadar?
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SSoossyyaall  DDeemmookkrraassiinniinn
DDooððuuþþuu  vvee  RReeffoorrmmiizzmm

CCaann  IIrrmmaakk  ÖÖzziinnaannýýrr  
Marx ve Engels, Enternasyonal’in daðýlmasýndan

sonra hiçbir örgüte üye olmadýlar fakat dünyanýn
dört bir yanýndaki sosyalistlere önerilerde bulu-
narak hareketin bir parçasý olmayý sürdürdüler.
Özellikle, Marx’ýn ölümünden sonra Engels’in evi
uluslar arasý iþçi hareketinin liderlerinin buluþma
noktasý haline gelmiþti. 

Bu dönemde Almanya baþta olmak üzere bir dizi
ülkede kitlesel iþçi partileri kurulmaya baþlandý. Bu
partiler kendilerin sosyal demokrat olarak tanýmlýy-
ordu ve içlerindeki en büyük parti Alman Sosyal
Demokrat Partisi(SPD) idi. 

Ne Marx ne de Engels bu partinin üyesiydi, en sert
eleþtirilerini bu örgüte yöneltiyorlardý fakat bunun
sebebi her ikisinin de bütün yanlýþlarýna raðmen
SPD’yi kendi partileri olarak görmelerinden ve
hatalarý düzeltmek isteyiþlerinden kaynaklanýyordu.

Ýþçilerin baðýmsýz örgütleri olmayan ülkelerde,
Marx ve Engels ortak bir program gütmeyen iþçi
partilerinin ortaya çýkmasý gerektiðini savunmaya
devam ettiler. Fakat sýnýf hareketinin daha geliþkin
olduðu ülkelerde, partileri marksizme kazanmaya
çalýþtýlar hatta bazý bölünmelere olumlu yaklaþtýlar.
Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki partilere yoðun
bir teorik ilgi göstererek yol göstermeye çalýþtýlar.

SPD’nin sýnýf temelinden yoksun bir program
etrafýnda Lasalle’cýlarla birleþmesine Marx sert tepki
gösterdi.  Gotha Programýnýn Eleþtirisi’nde “özgür
halk devleti”gibi sýnýfsal temeli muðlak ifadeleri
eleþtirdi ve programý enternasyonalist olmamakla
mahkum etti. 

Engels dev eseri Anti-Dühring’i SPD içinde mark-
sist fikirlerin hegemonyasýný korumasý için kaleme
aldý. 

Marx ve Engels, bir yandan parti içindeki her tür-
den elitist fikre karþý iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun
kendi eseri olacaðý fikrini savunurken, bir yandan
bütünüyle parlamentarizme batmakta olan SPD’yi
eleþtirdiler. Fakat buna raðmen iyimser bir biçimde
SPD’nin kendi kafalarýndaki proleter örgütü olabile-
ceðini düþünüyorlar ve “dayanýþma baðlarý” ile par-
tiye baðlý kalýyorlardý.

Marx ve Engels, partinin yaptýklarýnýn, söyledik-
lerinden daha önemli olduðunu göremediler. Ýþçi
hareketi henüz öðrenme, deneme ve yanýlma döne-
mindeydi. Bu sebeple örgüt açýsýndan Marx’ýn
anlayýþý ütopik sosyalistlere, anarþizme ve küçük
burjuva fikirlere karþý sosyalizmin teorik zaferini
saðladýysa da hep muðlak kaldý. 

Bu SPD’nin önderliðindeki II. Enternasyonal’de
açýða çýktý. Karl Kautsky önderliðinde, sosyal
demokrasinin temeli partinin sýnýfý temsil ettiði
anlayýþý haline geldi. Bu açýdan bakýnca sýnýfýn
baðýmsýz eylemi küçümsenecek hatta korkulacak bir
þey haline geliyordu.  Ýtiraf edilmeyen gerçek
þuydu: Ýþçi sýnýfýnýn reformist fikirlere yatkýn
olduðu bir ortamda sýnýfýn temsilcisi aslolarak
reformist olacaktý. 

Kautsky’ye göre parti “burjuva düþünürlerin
baðýmsýz bilimsel araþtýrmalarýna dayanarak iþçileri
toplumsal yasalarý anladýklarý bir düzeye yükselt-
meliydi”. Bu durumda iktidarý iþçi sýnýfý adýna ele
geçiren parti olmalýydý, sýnýfýn kendisi deðil. 

Bu durumda devrimin nesnel gerekliliði ortadan
kalkýyor ve her hareket iþçi sýnýfý partisinin parla-
mentoda çoðunluðu ele geçirmesine dönük bir adým
haline geliyordu. Kautsky hala bir devrimin
gerekliliðinden bahsetmesine raðmen “evrimci
sosyalizm” anlayýþý onu açýkça baþka bir SPD lideri
Bernstein tarafýndan ifade edilen reformizme
götürüyordu. 

Kautsky’nin anlayýþý tüm dünyada sosyalistleri
etkiledi, ta ki reformizm 1914’te yurtsever bir tutum
takýnarak savaþ kredilerini onaylayýncaya kadar. Bu
tarihsel ihanet, zaten uzun bir süredir bu konuda
tartýþmalar yürüten devrimci marksistleri baþka
çözümler aramaya itti. 

HHaaffttaayyaa::  LLeenniinn  vvee  LLuuxxeemmbbuurrgg  ttaarrttýýþþmmaassýý    

MARKSÝZM,  PARTÝ  VE  SINIF

MMeelltteemmOOrraall

Geçen haftasonu Enerji
Bakanlýðý tarafýndan
yapýlan bir açýklamaya
göre içinde bulunduðumuz
günler içerisinde açýk-
lanacak olan ihale/yarýþma
24 Eylül 2008’e kadar þir-
ketlerin  baþvurularý için
bekliyor olacak. 

Týpký bir güzellik yarýþ-
masýndaki gibi bütün þir-
ketler meziyetlerini,
yatýrýmlarýný ortaya döke-
cek ve en büyük temen-
ninin “dünyada barýþçýl
nükleer” olduðu bir müza-
kere sürecinin ardýndan en
güzel þirkete santral kurul-
masý için izin verilecek.

NNüükklleeeerree  ddaaiirr  
ssaaffssaattaallaarr

Meclis Ýklim Deðiþikliði

ve Küresel Isýnma
Komisyonu, konu hakkýn-
da çalýþmalarýný, araþtýr-
malarýný bitirmiþ ve bir
rapor yayýnlamýþ. Ýklim
deðiþikliði nedeniyle
bulaþýcý hastalýlarýn arta-
caðý, ani hava olaylarýnýn
görüleceði, tüm canlýlarýn
yaþamýnýn tehlikede
olduðu gibi yýllardýr
haykýrdýðýmýz bilgiler bir
kez daha Meclis rapor-
larýnda da tekrarlanmýþ
oldu. 

Raporda önümüzdeki yýl-
larda rüzgar enerjisine olan
talebin artacaðýna dair
cümleler tam heyecan
uyandýrýrken hemen son-
rasýnda Türkiye’de nükleer
santral kurulmasýnýn
zorunlu olduðundan
bahsediliyor. 

Enerji açýðýnýn artacaðý,
varolan teknolojinin yet-

meyeceði gibi cümlelerin
ardýndan zaten uranyum
ve toryum bakýmýndan
zengin olan Türkiye’nin
nükleer santrala sahip
olmasýnýn þart olduðu
yazýyor. Yani küresel ýsýn-
manýn çaresi olarak nük-
leer bize yutturulmaya
çalýþýlýyor. Bu tam bir
palavra. Türkiye’de bol bol
olduðu iddia edilen
toryum ile nasýl nükleer
enerji elde edileceði tam
bir muamma çünkü
bugüne kadar toryum ile
çalýþan herhangi bir nük-
leer santral kurulmadý. 

“ E ama nükleer santral-
lar küresel ýsýnmaya karþý
bir alternatif, santralde kar-
bon salýnýmý yok zaten
toryum olmasa bile her
yerden uranyum fýþkýrýy-
or” diyenlere ise ilk yanýtý
ABD-MIT Üniversitesin-

den Neil Todreas versin: “
2050 yýlýna kadar CO2
salýnýmýný azaltmak için
1500GW gücünde yani
þimdiki nükleer santral
sayýsýnýn 5-6 katý santral
gerekiyor.” 

Buna uranyum rezerv-
lerinin yetmeyeceði gibi
hala çözülemeyen atýk
depolama alanlarýnýn ne
olacaðý koca bir soru
iþareti. 

Ýyi niyetli tahminlere göre
nükleer santrallerde 1
kw/s enerji üretmek için
32 gram sera gazý salýnýmý
yapýlýyor. 

Uranyum madeninin
çýkartýlmasý, iþlenmesi, özel
uçaklara konularak
Türkiye’ye getirilmesi gibi
bin bir türlü aþamada ne
kadar CO2 salýnýmý yapýla-
caðýný ise hiç mi hiç hesaba
katmýyorlar.

Nükleer  küresel  ýsýnmanýn  alternatifi  mi?

26 Nisan’da niye
sokaða çýkmalý?

ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

AKP hükümeti
Akkuyu’da ve ardýndan
Sinop’ta nükleer santral
kurmaya kararlý görünüy-
or. Küresel Eylem Grubu
ise 26 Nisan’da nükleer
santrallara karþý Türkiye
çapýnda miting örgütlüyor.
Miting Kadýköy’de
gerçekeþecek. 

Nükleere karþý çýkmak
zorundayýz. Çünkü nük-
leer enerji militarist
teknolojinin kopmaz bir
parçasýdýr. Nükleer bom-
balar, ABD’nin küresel
hegemonyasýný garanti altý-
na alan son çiviyi çakma
gösterisinin parçasý olarak
Japonya’da kullanýldý.

Hiroþima ve Nagazaki
kapitalizmin en iki yüzlü,
en çirkin kitle imha uygu-
lamasýna maruz kaldý.

Nükleer enerji, kapitalist
sistemin cüretinin göster-
gesidir. Kapitalist ekono-
minin askeri bir ekonomi
haline dönüþtüðü aþa-
manýn, kapitalist pazarlar
arasý rekabetin askeri reka-
bet biçimine büründüðü
aþamanýn en kanlý
simgelerinden birisidir. 

BBööllggeesseell  ggüüçç  ggöösstteerr-
iissiinnee  hhaayyýýrr!!

Nükleer enerji,
Türkiye’nin zaman zaman
depreþen bölgesel güç gös-
terisi oyunununda önemli
bir saldýrganlýk silahý
haline gelebilir.
Türkiye’nin nükleer santral
yapmasý, yani nükleer
silah yapmak için gerekli
alt yapýyý oluþturmasý,
bölgesel savaþ politikalarý-

na daha yatkýn olmasý
anlamýna gelecektir. 

ÖÖllüümm  iiççiinn  iissttiihhddaammaa
hhaayyýýrr!!

Sosyalistler, iþçi sýnýfýnýn
istihdamý ve iþsizliðin
azaltýlmasý için mücadele
ederler. Türkiye’de çalýþa-
bilir nüfusun yüzde 12’si
iþsiz. Ýþsizliðin yüksek
oraný, hem hükümetin hem
de nükleer lobinin iþini bir
ölçüde kolaylaþtýrýyor.
Çünkü nükleer yatýrýmýn
iþsizliðe çözüm olduðu
anlatýlýyor.

Bu büyük bir yalan.
TAEK Sinop’ta halký bu
tartýþmayý yaparak bölm-
eye ve nükleer santral
yapýmýna ikna etmeye
çalýþýyor. Bir santralin orta-
lama maliyeti 5 milyar
dolar. Ortalama ömrü 35
yýl olan nükleer santral
yapýmý için 5 milyar savu-
rulacaðýna, Sinop’ta bin-

lerce iþçinin çalýþabileceði
iþ yerleri açýlabilir. Sinop’ta
kapatýlmadan önce
yüzlerce iþçinin çalýþtýðý
fabrikalar yeniden açýla-
bilir. Tehlikesi olmayan
yeni iþ alanlarý açýlabilir.

Eðer mesele nükleer lobi
açýsýndan sadece istihdama
yardýmcý olmaksa, istemez
kalsýn! Yenilenebilir enerji
alanýna benzer yatýrýmlar
yapýlabilir. 

BBaarrbbaarrllýýððýýnn  þþoovvuu
Kapitalizm kendi kendi-

sine yok olmayacak. Yok
olmayacak ama yok etm-
eye devam ediyor. Parçalý
sermaye gruplarýnýn askeri
ve ekonomik rekabeti, tüm
gezegeni tahdit ediyor.
Nükleer santral, nükleer
enerji, bu tehdidin, kapital-
ist yýkým sisteminin son
büyük þovlarýndan birisi.
Nükleer santrallar askeri
amaçla yapýlan üretimin

Ýkinci Dünya Savaþý’ndan
sonra enerji alanýna aktarýl-
masýyla þekillendi. SSCB ve
Doðu Bloku ülkeleri de
gerçek nitelikleri devlet
kapitalisti rejimler olduðu
için küresel kapitalizmin
nükleer rekabetinin parçasý
oldular.

Oysa insanlýðýn nükleer
enerjiye ihtiyacý yok.
Kapitalizmin baþarýsý, bazý
ürünlere sanki ihtiyacýmýz
varmýþ duygusunu yarata-
bilmesinde.

Ne gezegenin, ne insan-
lýðýn nükleere ihtiyacý yok.

Ýþçi sýnýfý nükleercilerin
argümanlarýný elinin ter-
siyle itmelidir. Nükleer
santral kapitalizm demek-
tir. 26 Nisan Kadýköy
mitingi bu yüzden çok
önemli. Nükleere ihtiy-
acýmýz olmadýðýný
sendikalarla, onbinlerce
iþçiyle birlikte haykýrmanýn
önünde hiçbir engel yok.



Irak’ta iþgalin ve
katliamýn baþlýca sorum-
lularýndan Bush’un
yardýmcýsý Dick
Cheney’ninin"ziyaret" için
Ankara’ya gelmesine
iliþkin KESK, DÝSK,
TMMOB ve TTB’nin
çaðrýsýyla Yüksel
Caddesi’nde buluþuldu.  

TMMOB Baþkaný
Mehmet Soðancý basýn
açýklamasýný okudu.

Açýklamada "Cheney
gelme, istemiyoruz. 5 yýl-
lýdýr. Irak’ta kanlý bir
korku filminin,
Guantanamo’nun mimarý
Cheney hangi diyeti
almak için Türkiye’ye
geliyor? Petrol ve silah
þirketlerinin sözcüsü
Türkiye’den ne istiyor?"
diye soruldu. 

Ýncirlik Üssü’nde
yapýlan tadilatýn bir Ýran

saldýrýsýna mý hizmet ede-
ceðini sorgulanýrken
burada bulunan 90 adet
nükleer baþlýðýn derhal
imha edilmesinin bölge
halkýnýn en büyük isteði
ve talebi olduðunu söyle-
di.  Göstericilerin bir
bölümü savaþ karþýtý slo-
ganlar ataraken, bi kýsmý
milliyetçi sloganlarý tercih
etti Eyleme 200 kiþi
katýldý

10 sosyalist iþçi sayý: 318

Ýnsan hafýzasý tehlikeli bir biçimde unutkandýr.
Solun hafýzasý ise daha da zayýf. 1 Mart 2003 unutul-
du, geçen sene Hrant Dink'in öldürülmesinden
sonra patlayan byük hareket unutuldu. Baskýn
Oran'ýn Türkiye çapýnda büyük bir etki yaratan
kampanyasý unutuldu. Ufuk Uras'ýn sonu seçim
zaferiyle tamamlanan büyük seçim kampanyasý
unutuldu.

Bu unutkanlýk sýrasýnda asýl unutulan ise bu kam-
panyalara ve eylemlere katýlan, hareketin örgütlen-
mesinde yer alan binlerce, on binlerce aktivist.

HHaarreekkeettee  ggeeççmmeellii
Bu yüzden Küresel Eylem Grubu, KEG'in baþlat-

týðý Mahalleden Meclise kampanyasý çok önemli.
Sosyalist Ýþçi bu kampanyayý tüm gücüyle destekliy-
or. Çünkü, her þeyden önce bu kampanyayla unutu-
lanlar yeniden hatýrlanacak.

Yeniden aktivistlerle buluþulacak. Binlerce insan
yeniden kazanma umuduyla bir araya gelecek ve
gücümüzün tahmin ettiðimizin çok ötesinde olduðu
bir kez daha görülecek.

Mahalleden Meclise kampanyasý her yerelde, her
iþyerinde, her hastanede, her okulda, her mahallede,
her üniversitede yaygýn bir biçimde örgütlenebilir.

Bu yüzden þimdi harekete geçme zamaný.

KKaazzaannmmaakk  iiççiinn  kkaammppaannyyaa
Mahalleden Meclise yerel seçimlerde her düzeyde

harekete geçerek yüz binlerce oy almak için çalýþa-
cak bir kampanya. Yerel seçimlerde bazý belediye
baþkanlýklarýnýn kazanýlmasý, bir dizi yerel yönetim
alanýnda temsilcilerimizin seçilmesi ama en önemlisi
seçim sonucunda yüz binlerce oyun toparlanmasý,
hareketin boyutlarýný daha da büyütecektir.

Yüz binlerce oy almýþ bir kampanyanýn parçasý
olan tüm aktivistler açýsýndan daha ileri bir adýmý
hep birlikte atmak, yeni bir siyasal sýçrama yapmak
için tartýþmak çok daha kolay hale gelecektir.

GGeenneell  vvee  yyeerreell  kkaammppaannyyaa
KEG'in yerel seçim kampanya metninde hem yerel

yönetimlere iliþkin devrimci bir yaklaþým var. Ayný
zamanda savaþa, ýrkçýlýða, yeni liberalizme karþý
genel politik propaganda için de Mahalleden
Meclise kampanyasý güçlü bir zemin sunuyor.

Kýsacasý hem birleþtiren, hem de siyasal açýdan son
10 yýlýn hareketinin tüm kazanýmlarýný sahiplenen
ve içeren bir kampanya. Bir yandan Ýhtiyar heyer-
lerinden belediye baþkanlýklarýna kadar tüm yerel
yönetim mekanizmasýnýn demokratikleþmesini ve
yoksullarýn ve ekolojik dengenin korunduðu bir
yerel yönetim anlayýþýný savunuyor. Öte yandan
sayýsýz kampanyayý birlikte örgütleyen, bu kampa-
nyalara çeþitli düzeylerde destek veren binlerce
aktivisti bir araya getirmeye çalýþýyor.

Ufuk Uras ve Baskýn Oran kampanyasý da benzer
özelliklere sahipti. Neo liberalizme karþý, savaþ ve
iþgal politikalarýna karþý, ýrkçýlýða karþý, cinsel
ayrýmcýlýða karþý, nükleer santrallara ve küresel ýsýn-
maya karþý mücadelerin deneylerini birleþtirmiþti.

Önemli olan harekete yeni kanallar açabilmektir.
Önemli olan yeni hareketin yeni bir sol kurmak için
deneyim biriktirmesidir. Mahalleden Meclise kam-
panyasý bütün bu iþlevlere sahip olan bir kampanya
olduðu için Sosyalist Ýþçi'nin tüm desteðini almak-
tadýr.

SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii

Yerel seçimler yaklaþýyor.
Ýhtiyar heyetlerinden
muhtarlýklara, belediye
baþkanlýklarýndan belediye
meclisi üyeliklerine kadar
bir dizi yerel yönetim biri-
mini seçeceðiz.

Yýllardýr neo-liberal poli-
tikalarýn uygulama alaný
haline gelen ve yurttaþlara
hizmeti deðil, kentsel
dönüþümden
özelleþtirmelere, taþeron-
laþtýrmadan ihale yolsu-
zluklarýna kadar sermay-
eye alan açmayý görev edi-
nen belediyeler; anti-
demokratik, þeffaf
olmayan, yerel gereksinim
ve talepleri göz ardý eden
bir iþleyiþe sahip.

Bizler demokratik, halka
açýk, þeffaf ve
denetlenebilen; devlet
dairesi gibi deðil halkýn
doðrudan katýlýmýna açýk;
kârý deðil insaný ve canlý
yaþamýný önemseyen;
ekolojik dengeyi koruyan;
yoksullara, çocuklara ve
kadýnlara her an ulaþabilen
ve düzenli hizmet vermeyi
merkezine alan, yerel
gereksinim ve talepleri ön
planda tutan yerel yöne-
timlerden yanayýz.

Muhtarlýklardan belediye
baþkanlýklarýna kadar,
alýþýlagelmiþ partilerin
emir komuta zincirine
baðlý olarak çalýþan ve bu
partilerin savaþçý, ayrýmcý,
neo-liberal uygula-
malarýnýn birimleri haline
gelen yerel yönetim seçim-
lerinde seçeneksiz deðiliz.

22 Temmuz Genel
Seçimlerinde; Ufuk Uras,
Baskýn Oran ve Baðýmsýz
Kürt adaylarýn seçim kam-
panyalarý ve seçimlerde
baðýmsýz adaylar Ufuk
Uras ve 20 Kürt milletvek-
ilinin zafer kazanmýþ
olmasý, yerel seçimler için
hangi adýmý atmamýz
gerektiðini gösteriyor.

Özellikle "Meclise Ufuk
Gerek!" kampanyasýnda
görüldüðü gibi tüm
demokratik muhalif güç-
leri birleþtiren; IMF'ye,

savaþa, küresel ýsýnmaya,
her türden ayrýmcýlýða
karþý kampanyalarýn
aktivistlerini bir araya
getiren; sendikalarý, emek
ve meslek örgütlerinin ve
iki yüzlü burjuva
siyasetinden sýtký sýyrýlan
tüm emekçilerin desteðini
arkasýna alan bir seçim
kampanyasýnýn kazanma
gücü olduðunu gördük.

Bizler, yerel seçimlerde
de benzer bir adýmýn atýl-
masý durumunda, Türkiye
çapýnda belediye baþkan-
lýklarý, belediye meclis üye-
likleri, muhtarlýklarýn
kazanýlabileceðine ve
bunun yerel yönetim
anlayýþýna yeni bir soluk
getireceðine inanýyoruz. 

Türkiye çapýnda baþlatýla-
cak bir kampanya, týpký 22
Temmuz seçimlerinden

önce olduðu gibi, topluma
sunulan kýrk katýr mý, kýrk
satýr mý ikilemi yerine
doðrudan demokrasiyi,
çeþitliliði, eþitliði, sivil ve
özgürlükçü siyaseti,
emeðin hakkýný arayan-
larýn, yoksullarýn ve ezilen-
lerin birliðini savunarak
önemli bir seçenek sun-
abilir.

Adaylarýný ön seçimlerle,
gençler ve kadýnlarýn öne
çýktýðý ve doðrudan
demokrasiye uygun bir
yöntemle belirleyecek bir
kampanya, mücadeleci ve
dirençli bir kampanya ola-
caktýr.

Bizler, "Mahalleden
Meclise!" diyerek çeþitliliði-
ni zenginliði olarak gören
birleþik bir mücadeleyle,
bazý yerellerde, belediye
baþkanlýklarýnýn dahi

kazanabileceðini ve birçok
belediyede, belediye meclis
üyesi ve çok sayýda
mahallede de muhtar
adaylarýmýzýn seçilebile-
ceðini ve böylece yerel
ölçekte de yeni bir "ufuk"
açabileceðimizi düþünüy-
oruz.

Türkiye çapýnda alýnacak
yüz binlerce oy, böyle bir
seçim kampanyasý etrafýn-
da bir araya gelecek
muhalefetin de gücünü
gösterecek ve yoksulluðu,
savaþý ve ýrkçýlýk dahil her
tür ayrýmcýlýðý dayatan-
larýn karþýsýnda
gücümüzün küçümsen-
memesi gerektiðini kanýt-
layacaktýr.

SSeeççeenneekkssiizz  ddeeððiilliizz!!
YYüüzz  bbiinnlleerrccee  sseessiizz,,  yyüüzz

bbiinnlleerrllee  kkaazzaannaaccaaððýýzz!!

2009 yerel seçimlerinde
mahalleden meclise

MMaahhaalllleeddeenn  mmeecclliissee::

Yeni  bir  sol

www.mahal ledenmecl ise .org

Dick  Cheney  Ankara’da  protesto  edildi
MÝTÝNG

301  KERE  HAYIR!
7  Haziran  2008

ÝSTANBUL

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe 

DurDe Giriþimi!
w w w . d u r d e . o r g



sayý: 318 sosyalist iþçi 11

AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm
-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 hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý

bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

Seçimlerden aylar sonra 9
Mart'ta yapýlan "Ufuk Uras
seçmenleriyle buluþuyor"
toplantýsý yapýldý. Yüzlerce
kiþinin katýldýðý toplantýda
bir Koordinasyon önerisi
geldi ve adýný yazdýran 42
kiþi Koordinasyonu oluþ-
turdu.

AAsslloollaann
kkaammppaannyyaallaarrddýýrr

Ýlk Koordinasyon toplan-
týsý ne yapýlacaðý tam
bilinemeden uzun tartýþ-
malarla geçti. Toplantýda
ilk sözü alan bir DSÝP
üyesi, Koordinasyona bir
eylem takvimi önerdi. Bu
takvimde, ufuk Uras'ýn
seçim kampanyasý sýrasýn-
da gezilen esnaf ve Pazar
ziyaretlerinin Ufuk Uras'ýn
da katýlýmýyla acilen yapýl-
masý birinci öneriydi.

Ýkici öneri ise ufuk Uras
meclis içinde hangi konu-
lara odaklanmýþ bir
mücadele sürdüryorsa, bu
konular arasýnda en
merkezi olan baþlýk etrafýn-
da aylýk politik kampan-
yalar yapýlmasý önerisiydi.

Üçüncüsü, SSGSS yasasý-
na karþý baþlayan iþçi
hareketlenmesinin bir
adým daha ileri çekilmesi
için Ufuk Uras'ýn meclis
içinde harekete geçmesi,
yüzbinlerce basýlan bildiri-
lerin sokakta, seçim kam-
panyasýnýn yapýdýðý her
alanda daðýtýlmasý ve
seçim bürolarý baz alýnarak
yapýlacak toplantýlarýn çok
daha büyük bir Emek
Platformu forumu þeklide
örgütlenerek merkezileþtir-
ilmesi önerisiydi. Böylece,
yasa meclise geldiðinde,
hem meclis içinden hem de
sokaktan Emek
Platformu'na destek olan
bir harekete on binlerce
insanýn katýlmasý saðlan-
abilirdi.

NNüükklleeeerree,,  ýýrrkkççýýllýýððaa,,
ddaarrbbeeyyee  
vvee  AAKKPP''yyee  kkaarrþþýý
ssookkaakkllaarraa!!

Dördüncü öneri ise 26
Nisan'da KEG tarafýndan
düzenlenecek olan
"Nükleer Santral istemiy-
oruz" kampanyasýný 1.
Bölgede gündeme almak
ve Ufuk Uras
Koordinasyonunun da
kampanyanýn bir parçasý

olmasýný saðlamaktý.
Beþinci öneri ise yerel

seçimlerde Mahalleden
Meclise kampanyasýnýn
gündeme alýnmasý, yani
Ufuk Uras
Koordinasyonu’nun ayný
zamanda yerel seçimler
için de birleþtirici bir rol
oynamasý önerisi dile getir-
ildi.

DurDe inisiyatifinin yine
Kadýköy'de bir mitingle
sonuçlanacak "301'e
Hayýr!" kampanyasý da
Koordinasyona önerilen
bir adýmdý.

Toplantý sýrasýnda bazý
katýlýmcýlar bu önerilerle
dalga geçtiler. Ýkinci
toplantýda ise öneriler,
"kampanyalar" baþlýðýnda
ele alýndý.

UUffuukk  UUrraass  yyeenniiyyii
tteemmssiill  eettmmeelliiddiirr!!

DSÝP üyeleri,
Koordinasyonu oluþturan
insanlarla bir seçim kma-
panyasýnda bir araya geldi.
DSÝP 22 Temmuz seçim-
lerinde Kürt illerinde
DTP'nin baðýmsýz aday-
larýný, Ýstanbul 1. Bölgede
Ufuk Uras'ý, 2. Bölgede
Baskýn Oran'ý ve
Türkiye'nin geri kalan böl-
gelerinde gücü olduðu

oranda ÖDP'yi destekledi.
Özellikle Ufuk Uras kam-

panyasýnda bir araya
geliþimizn politik temelleri,
bütün yürüyüþlerde,
afiþlerde, sloganlarda çok
açýk ortadaydý. Bazýlarý için
yanýlsamalý bir biçimde
solun birliði gibi görünen
bu süreç, bizim açýmýzdan
hareketin birliði olarak
geliþti. Kürtlrin kampa-
nyasý ve oyu dýþýnda
seçimþere katýlan solun da
ötesinde daha önce çeþitli
eylem ve kampanyda bir
araya gelmiþ binlerce insan
Ufuk Uras seçim kampa-
nyasý için bir araya geldil-
er.

Þimdi Ufuk Uras, seç-
menleriyle buluþacaksa, bu
yine savaþa, neo liberal-
izme, cinsiyetçiliðe, küresel
ýsýnmaya, nükleer
santrallere, ýrkçýlýða,
SSGSS'ye karþý kampa-
nyalar yaparak saðlan-
abilir.

SSoolluunn  ddeeððiill,,  
ssookkaaððýýnn  bbiirrlliiððii

Seçilen Koordinasyonun
soun birliðini temsil ede-
bileceðini, böyle bir misy-
onla hareket edebileceðini
düþünmek, Ufuk Uras'ýn

seçmenleriyle buluþ-
masýnýn önündeki en
büyük engel olacaktýr.

Solun birliði, solun gün-
demi olabilir ama önce o
binlerce, ardýndan yüzbin-
lerce emekçinin sorunu
deðildir. 

Gerçek sorunlara karþý
sokakta kampanya yap-
maktna baþka Ufuk Uras'ýn
meclis içindeki mücade-

lesini güçlendirecek ve
Ufuk Uras'a oy vermiþ
olan insanlarý birleþtirip
ileri çekebilecek baþka
hiçbir sihirli deðnek yok-
tur. 

Bunun dayatmacýlýk
olduðunu sananlar
kestirmeden yeni bir sol
kurulacaðýný düþünürken
eskiyi bir kez daha savu-
nan dayatmacýlardýr.

UUffuukk  UUrraass  KKoooorrddiinnaassyyoonnuu  oolluuþþttuu

“...
ABD’nin bölge politikalarýna

destek istemeye gelen Cheney de
týpký Bush gibi, bütün dünyanýn
gözü önünde Irak’ta, Afganistan’da
iþlenen savaþ ve insanlýk suçlarýn-
dan sorumludur. Üstelik çantasýnda
yeni insanlýk suçlarýna hazýrlýk plan-
larý var. 

Dick Cheney, ABD desteðiyle
yapýlan Kuzey Irak operasyonlarý
karþýlýðýnda Türkiye'den Afganistan
iþgaline ve olasý Ýran harekâtýna

destek istiyor. Çünkü ABD hükümeti
Afganistan'ý seçim kozu olarak kul-
lanmak istiyor. Afganistan'a ilave
asker gönderilmesi ise hem gidecek
askerlerimiz hem de Afganistan
halký için daha fazla kan ve katliam
demek. AKP hükümeti buna mutla-
ka hayýr demelidir.

Ýncirlik Üssü geçtiðimiz günlerde 7
haftalýðýna kapatýlýp bakýma alýndý.
Bu hazýrlýðýn ABD’nin Ýran’a yönelik
planýyla bir ilgisi var. ABD’nin Ýran’a
yönelik saldýrý tehdidi sürüyor ve

Cheney Türkiye’ye Ýran saldýrýsýna
destek istemek için geliyor. AKP
hükümeti Ortadoðu’da savaþ ve
gerilim politikalarýnýn parçasý kesin-
likle olmamalýdýr.

Cheney’nin çantasýnda taþýdýðý bir
önemli proje de Ýran’a yönelik füze
kalkaný sistemidir. Çek Cumhuriyeti
ve Polonya’dan sonra þimdi de
Türkiye bu proje kapsamýna alýn-
mak isteniyor. ABD kontrolünde
füze kalkaný, komþularýmýz tarafýn-
dan bir saldýrý tehdidi olarak
algýlanýyor. AKP hükümeti Cheney
ile yeni füze kalkaný projesinin
pazarlýðýný yapmamalýdýr.

Türkiye’yi yönetenler Cheney’ye
hiçbir söz vermemelidir. Savaþ ve
iþgal suçlarý iþleyen ABD yöne-
timiyle iþbirliði yapýlmamalýdýr.
Afganistan’a asker gönderilmemeli,
Irak iþgaline, Ýran’a saldýrýya ortak
olunmamalýdýr.

Dick Cheney ile yapýlan
görüþmelerin tüm ayrýntýlarý açýk-
lanmalýdýr. Çünkü Dick Cheney, Irak
iþgalinin suçlusu ve halklarýn
kardeþliðinin düþmanýdýr.

TTaayyffuunn  MMaatteerr
Küresel Barýþ ve Adalet

Koalisyonu Sözcüsü
24 Mart 2008

Savaþ  suçlusu  Dick  Cheney  Türkiye’den  ne  istiyor?
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oolldduuððuunnuu  ggöösstteerriiyyoorr..

Bütçeden sosyal güven-
liðe yapýlan transfer 26
milyar YTL.

Bu kaynak 35,2 milyon-
luk nüfus için ayrýlmakta.
4.7 milyon emekli, 9,2
milyon sigortalý ve
onlarýn 21,2 milyon
aileleri için.

Bu nüfusun yarýsý
demek. Çalýþanlar sosyal
güvenlik için prim ödüy-
or. Ayrýca vergi gelir-
lerinin büyük bölümü

çalýþanlardan tahsil
ediliyor. 2007 bütçesinde
yapýlan toplam 203 mil-
yar YTL'lik harcamadan
yüzde 13'lük pay sosyal
güvenliðe aktarýldý. Oysa
rantiyelere ödenen faizler
yüzde 23 pay aldý.
Nüfusun yarýsýnýn yarar-
landýðý sosyal güvenlik
hizmetlerine ayrýlan pay
azaltýlmaya çalýþýrken
kimse patronlara
aktarýlan parayý
tartýþmýyor. Bugün sosyal
güvenlik sisteminin
geldiði yer yeni-liberal
tercihlerin sonucu.

Sosyal güvenlik hizmet
gelirleri yetersiz. 

Kaçak iþçiliðe göz

yumuluyor. 
Patronlar vergi harca-

malarýný düþürmek için
çalýþanlarýn ücretlerini
eksik beyan ediyor. Bu ise
prim ve vergi kayýplarýna
neden oluyor. Yeni-liberal
mali politikalar sosyal
güvenlik sistemini kökün-
den dinamitliyor.

Türkiye'de 2007 yýlý
itibarýyla toplam istihdam
21 milyon 219 bin’di.
Çalýþanlarýn yüzde 46,7'si,
yani, 9 milyondan fazla
insanýn sosyal güvencesi
yok. Kayýt dýþý istihdamýn
yüzde 51'i tarým dýþýnda
çalýþýyor. Eðer kentlerde
kayýt dýþý çalýþan iþçiler
kayýtlý olsalardý 54 milyar

YTL'lik vergi ve prim
geliri elde edilecekti.

Yine patronlarýn ücret-
leri düþük gösterip yalan
beyanda bulunmalarý
önlenseydi 62 milyar
YTL'lik kayýp önlenebilir-
di. Toplam 116 milyar
YTL'yi bulan kayýplar
böylece sisteme geri
döndürülseydi sosyal
güvenlik sistemi kolayca
sürdürülebilirdi.Kara
deliði yaratan patronlara
her türlü vergi kolaylýðýný
saðlayan ve kayýt dýþý
çalýþmaya göz yuman
yeni-liberal ekonomik
politikalar. 

Býrakalým faiz ya da
savunma giderlerinin
sosyal güvenliðe aktarýl-
masýný sadece adil bir
vergi politikasý uygulansa
bile sosyal güvenlik siste-
mi aksamadan çalýþabilir.

(Araþtýrma:  Mustafa  Sönmez)

Sosyal  güvenlik
nasýl  kurtulur?

Mücadeleye devam!
SOSYAL YIKIM YASASI TOPTAN GERÝ ÇEKÝLSÝN!

19 Mart’ta 2 saatlik grev
sonucu hükümet yeni
saðlýk ve sosyal güvenlik
yasasýný gözden geçirmek
için sendikalarla masaya
oturmak zorunda kalmýþtý.
24 Mart’ta Ankara’da bir
araya gelen hükümet, ser-
maye temsilcileri ve Emek
Platformu bileþenleri
sosyal yýkým yasasýný
görüþtü. 

Toplantýdan çýkan Türk-Ýþ
Genel Baþkaný Mustafa
Kumlu “Yüzde 80-90
oranýnda mutabakat
saðladýk” diye konuþtu.

Hükümet görüþme sonu-
cu hazýrlanan yeni metni
meclise taþýmak istiyor.
SSGSS’de eskiye göre ne
deðiþti?

Hükümetin 7 binden 9
bine çýkarmak istediði
prim gün sayýsý yapýlan
pazarlýklar sonucu 7200’e
indirildi. Ancak Emek
Platformu’nun kadýnlarda
58, erkeklerde 60 olarak
talep ettiði emeklilik yaþý
hükümetin ve patronlarýn
isteði doðrultusunda 65
olarak kaldý.

Mevcut sistemde 10 yýlý
dolduramayan SSK’lýlarýn
aylýk baðlama oraný yüzde
2’den yüzde 3’e yükseltil-
di. Mevcut çalýþanlarýn, sis-
tem yürürlüðe girdiðinde
uðrayacaklarý hak kaybýnýn
önüne geçildi. Ancak bun-
dan sonra emekli olanlarýn
maaþlarý düþecek.

Emek Platformu’nun bir
diðer talebi olan diþ-pro-
tezdeki yüzde 50’lik katký
payý ve yaþ sýnýrý da kalktý.
Buna göre, söz konusu
tedaviler için mevcut
uygulamadaki yüzde 10,
yüzde 20’lik katký payý
geçerli olacak. Ancak genel
saðlýk sigortasý sistemi
bütünüyle ayný kaldý.

Yýpranma payý ve
emeklilik yaþý güncelleme
kat sayýsý konusunda
görüþmeler sürse de

yasanýn büyük bölümünün
aynen karþýmýza getirile-
ceði açýk. Toplum saðlýðýný
köklü bir þekilde bozacak
yasanýn bütününe karþý
mücadele sürdürmeye
devam etmek zorundayýz.

2 saatlik grev ve eylem
dalgasýnda görüldüðügibi
Türk-Ýþ tutumu son derece
belirleyici. Sendika yöneti-
cilerimücadeleye zorlayan
her zaman tabandýr. Türk-
Ýþ’i harekete geçiren budur.
Türk-iþ harekete geçirilme-
si hemen Emek
Platformu’nu toparladý. Bu
birliðe her zamankinden
daha fazla ihtiyacýmýz var.
Sendikacýlarýn uzlaþ-
macýlýðýndan bahsetmek
yerine örgütlü ve örgütsüz
tüm çalýþanlarýn tepkilerini
açýða çýkaracak ve bir-
leþtirecek kanallar yarat-
mak zorundayýz. Bu kanal-
lar siyasal gruplarýn itti-
fakýndan deðil, yeni-liberal
saldýrganlýðakarþý yaygýn
bir kampanyadan geçiyor.

Sosyal güvenliðin ve
saðlýðýn sermayenin talaný-
na açýlmasý tüm yeni-liber-
al hükümetlerin baþlýca
gündemlerinden biri.
Türkiye’de saðlýk harca-
malarýnýn 10 milyar dolar-
dan 50 milyar dolara
çýkarýlmasý isteði AKP’nin
temel motivasyonunu oluþ-
turuyor. Kýsacasý bu uzun
soluklu bir mücadele. Ýki
kez benzer paketleri çöpe
gönderen Fransýz iþçi sýnýfý
hâlâ direniyor, birsonraki
saldýrýya hazýrlanýyor.
Geçtiðimiz hafta
Yunanistan’da hayatý felçe-
den grevin ardýndan,
yasanýn çýkmýþ olmasýna
raðmen sendikalar
mücadeleye devam diyor.
Sosyal yýkým yasasýna karþý
olanlar, tüm çalýþanlar bu
çaðrýya kulak vermeli.
Yasanýn toptan geri çek-
ilmesini talep eden bir
kampanyayý inþa etmeliyiz.
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