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Ýþsizlikte tüm zamanlarýn rekoru

Her 4 kiþiden biri iþsiz
Krizde kazananlar da var

Bankalar
kârlarýna
kâr kattý
Ocak ve Mart 2003 Bankalarýn faiz gelirleri ve kârlarý (bin lira)
Ocak-M
Mart dönemi
Ýþ Bankasý
Garanti Bankasý
Akbank
Yapý Kredi
Halk Bankas
Vakýflar Bankasý

Faiz gelirleri
2008
2.436.744
2.050.565
2.339.400
1.555.784
1.510.794
1.487.100

2009
2.747.496
2.766.710
2.628.983
1.898.368
1.829.862
1.710.080

Kârlarý
2008
1.047.932
453.264
640.190
498.100
300.669
196.397

2009
1.340 876
650.763
618.167
493.146
364.855
294.214,

ÇKP liderinin
Tiannanmen
itiraflarý
VOLKAN AKYILDIRIM yazdý
sayfa 9

Ýnsan evrimi
ve Afrikalý
Havva
NEÝL FAULKNER yazdý
sayfa 5

Ýþsizlik oraný Þubat’ta yüzde 16.1
ile tüm zamanlarýn rekorunu kýrdý.
Geçen yýl bu oran yüzde 11.9, ocak
ayýnda ise yüzde 15.5'ti. Ýþsiz
sayýsý 3 milyon 802 bine ulaþtý
Türk Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði (TÜSÝAD), ekonominin
yýlýn ilk çeyreðinde yüzde 13
küçüleceðini tahmin etti. Ama
krizde büyüyenler de var. Bankalar
faiz gelirlerini ve kârlarýný artýrdý.

Pakistan
kaosun içine
sürükleniyor
MUHÝP TEZCAN yazdý
sayfa 5
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Cumhuriyet mitinginde Ergenekon'a bin selam

“Zaten bir cepheleþme var. Biz o cepheleþmede yenik düþmemeye çalýþýyoruz. Biz o
cephede yenik düþmemeye çalýþýyoruz. Öyle umuyorum ki herkes bize katýlacak,
cepheleþme bitecek." (ADD Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Sina Akþin)

Halký unutmuþ!
TKP eski genel baþkaný
Aydemir Güler, Sosyalist Ýþçi'nin
üç hafta önce yayýmlanan 361.
sayýsýnda yayýmlanan "Bir darbe
iki sol" yazýsýna yanýt vermiþ.
Güler, Sosyalist Ýþçi'nin tasnifini
kabul etmiþ. Ergenekon soruþturmasýnda sonuna kadar gidilsin
diyenler, bu soruþturmaya
eleþtirel bakanlar ve Ergenekon
soruþturmasýnýn muhalifleri.
Kendisi ve partisi üçüncü grupta
konumlandýðý bu tasnifi kabuýl
ediyor Güler ve þunu demeye
getiriyor. Evet, TKP, ÖDP ve
Halkevleri Ergenekon soruþturmasýna karþý. Ve siz, DSÝP'in
baþýný çektiði 'sonuna kadar
gidilsinci' cephe ise küçük bir
azýnlýksýnýz. Partisi son seçimlerde "AKP'den büyük halk var"
sloganýný kullansa da Güler yine
halký unutmuþ. A&G þirketi
tarafýndan yayýmlanan araþtýrma
Türkiye halkýnýn yüzde 67'sinin
Ergenekon soruþturmasýný bir
darbe soruþturmasý olarak görüp
desteklediðini ortaya koymuþtu.
Sadece AKP'ye oy verenler deðil,
DTP seçmeni Kürtler deðil,
CHP'nin tabanýnýn yarýsý da
Ergenekon soruþturmasýnda
sonuna kadar gidilmesini istiyor.
Güler ve TKP ise saðcý azýnlýðýn
bir parçasý. Onlar bu soruþturma
bitsin istiyor.

Ergenekon’un
parti meraký
Ergenekon, hafta sonu kongre
yapan iki partiden birini ele
geçirdi. DP-AP-DYP geleneðinin
devamcýsý olan Demokrat
Parti'de Hüsamettin Cindoruk
seçildi. Cindoruk için seçim kampanyasý eski cumhurbaþkaný
Süleyman Demirel yapmýþtý. Bu
ikili 28 Þubat darbesini ve 27
Nisan e-muhtýrasýný desteklemiþ,
AKP hükümetini devirme
çabalarýna aktif olarak katýlmýþtý.
Rakipleri Süleyman Soylu partiyi
Ergenekon'un ele geçirmek istediðini söyledi, ancak kaybetti.
Diðer çekiþme Demokratik Sol
Parti kongresinde yaþandý.
Rahþan Ecevit'in aday gösterdiði
Alemdar Yalçýn, eski bir ülkücü
ve Ergenekon zanlýsý Tuncay
Özkan'ýn Biz Kaç Kiþiyiz
Hareketi'ndeki yardýmcýlarýndan
birisiydi. Yalçýn, büyük farkla
kaybetti. DSP'nin yeni genel
baþkaný sosyal demokrat
gelenekten gelen Masum Türker'i
oldu. Türker'i de yaptýðý konuþmada ulusalcý mesajlar verdi.
Ergenekon'a kendini avukat
ilan eden CHP yetmiyor.
Doðrudan kendilerinin yönettiði
bir merkez sað parti yaratarak
bunu seçenek haline getirmek
istiyorlar.

Ýki yýl sonra, 17 Mayýs’ta
Ankara'da, Tandoðan
Meydaný'nda Cumhuriyet
Mitingi yapýldý. Gösterici sayýsý
50 binin üzerindeydi. Oysa 2 yýl
önce ayný meydanda 100 binden
gösterici miting yapmýþtý.
Alanda çok sayýda Atatürk
Gençliði imzalý "ordu göreve"
dövizleri taþýndý. ADD imzalý "1
numarayý selamlýyoruz" dövizlerinin yer aldýðý mitinge
ADD’nin yanýsýra CHP, Ýþçi
Partisi, Cumhuriyetçi Birlik
Partisi, Halk Kurtuluþ Partisi
pankartlarla katýldý. CHP Ýstanbul Milletvekili Nur Serter ile
CHP Grup Baþkanvekili Hakký

Süha Okay, Genel Saymaný
Mustafa Özyürek, milletvekilleri
Ýsa Göktürk, Muharrem Ýnce,
Rasim Çakýr, Fevzi Topuz, Nur
Serter, Tekin Bingöl ve Ejder
Özdemir, baðýmsýz milletvekili
Kamer Genç ve Ýþçi Partisi Genel
Baþkan Yardýmcýsý Bedri
Gültekin miting alanýndaydý.
Eski Danýþtay Baþsavcýsý Tansel
Çölaþan'la emekli Orgeneral
Hurþit Tolon ile emekli
Orgeneral Þener Eruygur’un
eþleri de alandaydý. 27 Mayýs
Milli Devrim Derneði, 68’liler
Birliði Vakfý, Atatürkçü Düþünce
Vakfý, Baþkent Üniversitesi
Öðrenci Konseyi, CUMOK, Biz

Kaç Kiþiyiz Hareketi’nin yaný
sýra, 'Birleþik Büro Ýþ', 'ODTÜ
Öðretim Elemanlarý', 'Gazi
Üniversitesi Öðretim Elemanlarý',
'ADD', 'Milli Kurtuluþ
Platformu', 'Türkiye Gençlik
Birliði' pankartlar açýldý.
Darbeci generaller Þener
Eruygur ve Hurþit tolon kürsüden selamlandý. ÝP Baþkaný Doðu
Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi
Ankara Temsilcisi Mustafa
Balbay ve Baþkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Haberal ile diðer öðretim üyelerine selam gönderildi. Mitingte en
fazla atýlan slogan "Türkiye laiktir, laik kalacak" oldu.

Laiklik tehlikede mi?
Ý

ki yýl ara verilen Cumhuriyet
mitingleri bu kez Ergenekon
soruþturmasýný önlemek için
tekrar baþladý. Ýstanbul'da tiyatrocular yürüdü, Ergenekon
operasyonuna karþý itirazlarýný
dile getirdi. Ancak her iki
eylemin de gerekçesi aynýydý:
Türkiye'de laiklik tehdit altýnda!
Baþkanlýðýný darbeci general
Þener Eruygur'un yaptýðý
Atatürkçü Düþünce Derneði'nin
Genel Sekreteri Suay Karaman
mitingde yaptýðý konuþmada
"Hukuk adýna hukuk
katledilmektedir. Türkiye’nin
aydýnlarýna karþý yapýlan
hukuksuzluklar vatandaþlarda
derin yaralar býrakmaktadýr.
Atatürk’ün aydýnlýk
Cumhuriyeti Ortaçað karanlýðýna çevrilmek istenmektedir.
Laiklik ve Cumhuriyet tehdit
altýndadýr" dedi.
Ergenekon soruþturmasýna itiraz eden sanatçýlardan biri olan
tiyatrocu Gülriz Sururi de ayný
þeyi tekrarladý: "Bugün laik
cumhuriyetimizin tehlikede
olduðunu görüyoruz. Seyirci
kalamayýz.''
Ýki önce Cumhuriyet Mitingleri
baþladýðýnda da Sosyalist Ýþçi
yazmýþtý. Cumhuriyet
Mitingi'ne katýlan herkes darbeci deðildir. Aksine iki yýl önceki
kalabalýklarýn büyük bölümü
gerçekten þeriatýn geldiðini
zanneden ve korkanlardý. Ýki yýl
sonra büyük bölümü "laik
olmak adam olmaktýr" yazýlý
pankartlarýn açýldýðý
Tandoðan'da yoktu. Ancak yine
de orada toplananlarýn bir
kýsmý, Ýstanbul'da yürüyen tiyatrocularýn büyük kýsmý "laiklik
elden gidiyor" korkusuna sahip
olanlardý.

Laiklik tehlikede mi?

Laiklik tehlikede olduðu fikri
yýllar boyunca TSK tarafýndan
iþlendi. 1993'te Sivas'ta
Madýmak Oteli'nin yakýlmasý
milyonlarca insaný buna kolayca
ikna etti. Ayný yýl Ýstanbul ve
Ankara baþta olmak üzere bir
çok belediye yönetimi Ýslamcý
Refah Partisi tarafýndan alýnmýþtý. 1996'da hükümet kuracak
güce ulaþtýlar. Demokrasiyi kullanarak geliyorlardý ve çoðunluðu elde ettikleri zaman Batýlý
yaþam tarzýna son vereceklerdi.
Tüm kadýnlar örtünmeye zorlanacak, tüm öðrenciler dini

Mustafa Kemal ve Ergenekon hükümlüsü Þener Eruygur ‘u ayný pankartta birleþtiren endiþe:
Laiklik elden gidiyor!
eðitimden geçirilecekti.
28 Þubat darbesi bu korkularý
kullanarak toplumu bölmeyi ve
hükümeti devirmeyi baþardý.
Baþörtülü öðrencilere okul
kapýlarý kapatýlarak çaðdaþ
eðitim korunmuþtu.
Ancak laiklik karþýsýnda tehdit
bitmek tükenmek bilmiyordu.
2001'de seçmenlerin çoðunluk
oyuyla iþbaþýna gelen AKP
hükümeti RP'nin devamýydý.
Liderleri "biz deðiþtik" dese de
bu düpedüz yalandý. Onlar
takkiye yapýyordu. Ancak
hükümette bulunduklarý 8 yýl
göstermiþti ki AKP'nin derdi
þeriat falan deðildi. AKP'yi laiklik karþýtý eylemlerin odaðý
olarak suçlayan kapatma
davasýnýn internet haberlerinden toplanmýþ gerekçeleri
inandýrýcý deðildi. AKP toplumu
dini kurallar etrafýnda örgütlemeye dönük yasalar çýkarmaya
çalýþmadýðý gibi, kimseyi kapanmaya zorlamadý. 8 yýllýk
dönemde hakim medyanýn öne
çýkarttýðý irtica kanýtlarý bu
topraklarda uzun süredir
yaþanýyordu.
Laikliðin tehdit altýna
olduðunu düþünenler sadece bir
iddiaya inanýyor. Bir takým gizli
amaçlarýn varlýðýna. Ama
Türkiye halkýnýn bu fikri savunan CHP ve MHP gibi partilerin
dýþýnda kalan kesimi bunu
palavra olarak görüyor.
Laiklik, dinin siyaset dýþý

býrakýlmasýdýr. Dinsel kurumlarýn siyasal alandaki belirleyiciliklerinin ortadan kaldýrýlmasýdýr. 19 .yüzyýlda burjuvazi,
iktidarýný ilahi güçlerden alan
büyük toprak sahibi kilisenin
gücünü sýnýrlandýrmak için bu
prensibi üretti. Daha sonra
demokrasi yanlýsý güçlerce
devletin dini kullanmasýnýn, bir
inancýn baþka inançlar üzerinde
hakimiyet kurmasýnýn engellenmesi olarak tarif edildi.
1923'te kurulan cumhuriyetin
ilk iþlerinden biri Diyanet Ýþleri'ni kurmak oldu. 3 Mart 1924'te
kurulan ve Baþbakanlýða baðlý
bir kuruluþ olan Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý hakkýnda anayasa,
"Ýslam Dininin inançlarý, ibadet
ve ahlâk esaslarý ile ilgili iþleri
yürütmek, Din konusunda
toplumu aydýnlatmak ve ibadet
yerlerini yönetmekle görevlidir."
diyordu.
Din eðitimi, camilerin yapýmý
ve kullanýmý, imamlarýn yetiþtirilmesi ve atanmasý hepsini
kemalist devlet belirliyordu.
Diyanet Ýþleri dinin devlet
katýndaki yorumunu empoze
etmekle görevliydi. Laik, Hanefi
ve Sünni bir Ýslam yorumu
üretildi. Bugün sayýlarý 10 milyonu bulan Alevilerin inancý reddedildi. Cumhuriyet tarihi
boyunca, bu topraklarda
yüzlerce yýl sürmüþ bir çok
inanç grubu hep baský altýnda
oldu. Süryaniler, Ermeniler,

Hýristiyanlar gibi. Atesitler de
her zaman bir tehdit olarak
görüldü. Cumhuriyet dine
mesafeli falan deðildi. Kendi
dinini üretti ve bunu kabul
etmeyen Alevi, Sünni,
Hýristiyanlarý baský altýnda
tuttu.
Türkiye'de en çok Ýmam Hatip
Okulu'nun açýldýðý dönemler
darbe dönemlerinin ertesi oldu.
En çok Ýmam Hatip'i açma
onuru, okullarda din dersini
zorunlu hale getiren 12 Eylül
darbecisi Kenan Evren'di.
12 Eylül sonrasý okullarda
devletin resmi dini yorumuyla
ýrkçýlýðýn karýþýmý olarak TürkÝslam Sentesi okutuldu. Bir çok
öðrenci zorla sýranýn üstüne
çýkartýlýp namaz kýldýrýldý.
Dar ve geniþ anlamlarýnýn her
ikisiyle de incelendiðinde
Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç bir
zaman laik olmadý.
Peki ya tehlike altýnda olduðu
söylenen çaðdaþ eðitim?
Kürt çocuklarýn ana dillerinde
yazýp okuyamadýðý, öðrencilerinin bir kýsmýnýn sýrf
baþörtüsü taktýklarý için okullara
alýnmadýklarý, parasý olmayanýn
okumayamadýðý, özel okul ve
dersanelerin borusunun öttüðü
bir sistem çaðdaþ olabilir mi?
Laikliðin ve “çaðdaþ” eðitimin
tehdit altýnda olduðu bir
yalandýr. Korkan insanlarý darbecilerin yanýnda saf tutmaya
iten kötü bir yalan.
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Tiyatrocular Ergenekon soruþturmasýna karþý yürüdü
“Türkiye’de bugün laik Atatürk
Cumhuriyeti’ne inanan güçlerin
tahmin edildiðinden daha büyük
olduðunu biliyorum. Sýrasý
geldiði zaman o güçler üstlerine
düþeni yapacaklar.” Cumhuriyet
gazetesi baþyazarý ve Ergenekon
zanlý Ýlhan Selçuk'un kast ettiði
"güçler" iþbaþýnda.
17 Mayýs'ta Ankara'da
Ergenekon'a destek mesajlarýnýn
okunduðu mitingin ardýndan 18
Mayýs'ta Ýstanbul'da tiyatrocular
yürüdü.
"Laik cumhuriyeti korumak ve
çaðdaþ eðitimi savunmak" adýna
yapýlan yürüyüþte taþýnan dövizlerde ergenekon soruþturmasýna

karþý ifadeler yer aldý.
Galatasaray Meydaný'ndan
baþlayan yürüyüþ Taksim'deki
Atatürk anýtý önündeki saygý
duruþuyla son buldu. Burada tiyatrocu grup adýna konuþan
Gülriz Sururi, demokraiden çok
zayýf demokrasiyi kanlý bir darbeyle yok etmek amacýnda olanlarýn yargýlanmasýna itiraza
ayýrdý. Sururi, Ergenekon soruþturmasýný, "bilim ýþýðýnýn karartýlmak istenmesi" ve "yargýnýn
siyasallaþmasý" olarak niteledi.
Sururi, açýklamada, "sanatsýz ve
çaðdaþ eðitimi desteklemeyen bir
yönetimin demokrasiden söz
etmesine inanmýyoruz" dedi.

Hürriyet ve
Radikal’in
sosyalistlere
sempatisi

Çoðu özel tiyatro sahibi olan
eylemciler, Þehir Tiyatrolarý'nýn
bilet fiyatýnýn 1 liraya indirilmesine karþý çýkmýþlardý. Kültür
Bakanlýðý'nýn kendilerine desteklemediðinden þikayetçi olan özel
tiyatrolar ayný eylemde hem
kazanç, hem Ergenekon soruþturulmasýnýn durulmasýný talep
etmeyi baþardý. Demokrasi adýna
yapýlan eylemde düþünce özgürlüðü bir tek ulusalcýlar için
savunuldu. Eyleme Ferhan
Þensoy ve Tarýk Akan baþta
olmak üzere halký alenen
aþaðýlayan açýkça darbe
savunuculuðu yapan bir çok isim
katýldý.

Ergenekon direniþe geçti
Danýþtay Baþkaný ýsrarlý, Kürt açýlýmýnýn
gerekçe ille de türban
arkasýndan gelen karar

D

anýþtay baskýný üçüncü
yýldönümünde yapýlan
anma töreninde
konuþan Danýþtay 5. Daire
Baþkaný Salih Er'e göre saldýrý
'türban sebebiyle' gerçekleþtirilmiþti. Er, saldýrýnýn 'laik
cumhuriyet rejimine' yönelik
olduðunu iddia etti. Baþbakan
ve bazý medya organlarýný
'azmettirici' olmakla itham etti.
Er, daha önce Ergenekon sanýklarýný 'devlete hizmet etmiþ
kiþiler' diyerek savunmuþtu.
17 Mayýs 2006'da Danýþtay
binasýna gelen Aslan Alpaslan,
Danýþtay Ýkinci Daire üyesi
Mustafa Yücel Özbilgin öldürmüþ, aralarýnda daire baþkaný
Mustafa Birden'in de yer aldýðý
dört üyeyi yaralamýþtý. Alpslan
silahla kolayca girdiði Danýþtay
binasýnda elini kolunu sallayarak çýkarken orada tesadüfen
bulunan bir polis memuru
tarafýndan yakalanmýþtý.
Alpaslan baðýrmaya baþlamýþtý,
bunu mahkemenin türban
kararý nedeniyle yaptýðýný
söylemiþti.

Erdoðan'ýn üzerinden Ýþçi
Partisi'ne baðlý Ulusal Kanal'ýn
muhabir kartý ve Ergenekon'a
baðlý Vatansever Kuvvetler
Birliði adlý örgütün üyelik kartý
çýktý. Ardýndan bir Kürt haber
sitesi tarafýndan Azerbeycan'da
bir toplantýda Veli Küçük yanýndaki görüntüsü yayýmlandý.
BBP'liydi, çek senet tahsilatýyla
uðraþýyordu, ülkücü mafyanýn
avukatlýðýný yapýyordu.
Küçük'ten baþka bir çok
Ergenekon sanýðýyla iliþkiliydi.
Türban bir saptýrmaydý.
Danýþtay saldýrýsý þeriatçý iþi
olarak gösterilecek, laikliðin
elden gittiðine iyi bir kanýt
yaratýlacak ve darbenin önü
açýlacaktý.
Danýþtay saldýrýsý hakkýndaki
dava Ankara 11. Aðýr Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme ilginç bir karara imza
atarak saldýrýnýn Ergenekon ile
baðlantýsý olmadýðýna karar
verdi. Þimdi iki dava birleþti.
Kararý duyan Aslan Alpaslan
çýðlýklar attý.

Sincan 1. Aðýr Ceza
Mahkemesi 1998'de kapatýlan
Refah Partisi döneminde açýlan
'kayýp trilyon' davasýnda
'þüpheli' olarak yargýlanmasýna
karar verdi. RP'nin genel
baþkaný Erbakan'la birlikte
aralarýnda Abdullah Gül'ün de
bulunduðu 83 parti yöneticisi
hakkýnda hazine yardýmýný harcanmadýðý halde harcanmýþ gibi
gösterdiði gerekçesiyle açýlmýþtý.
Milletvekili dokunulmazlýðý
bulunan Abdullah Gül bu davada mahkeme önüne çýkan bazý
RP yöneticileri beraat etmiþti.
2009 yýlýnda Sincan 1.
Mahkemesi'nin Gül'ü yargýlamak istemesinin gerekçesi
ilginç. Mahkeme milletvekilerine tanýnan dokunulmazlýðýn
aksine cumhurbaþkanlarý için
anayada herhangi bir dokunulmazlýk tarif edilmediðini ileri
sürüyor.
2007 yýlýnda bir e-muhtýra ve
onlarca cumhuriyet mitingleriyle gerilim Gül'ün adaylýðý
üzerine olmuþtu. Gül'ün
adaylýðý 357 oyla meclis çoðun-

T

ürkan Saylan cenazesi
darbe yanlýlarýnýn gösterisine dönüþtürüldü.
TSK'nin Saylan için gönderdiði
çelenk tören salonunda en çok
alkýþý aldý.
CHP lideri Deniz Baykal,
DÝSK Genel Baþkaný Süleyman
Çelebi, Yargýtay Onursal
Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabih
Kanadoðlu, Emekli Orgeneral
Tuncer Kýlýnç, CHP Ýstanbul
Milletvekili kemal Kýlýçdaroðlu,
Onur Öymen, Algan Hacaloðlu,
Birgen Keleþ, DSP Genel
Baþkaný Masum Türker, ÖDP
Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras,
TTB, ÖDP ve TKP üyeleri
törene katýldý.
Törende konuþanlar
Ergenekon soruþturmasýný topa
tuttu, kimi 'hepimiz Türkan
Saylan'ýz' kimiyse 'hepimiz darbeciyiz' dedi. Dýþarýda sýk sýk
"Türkiye laiktir, laik kalacak",
"ne þeriat ne darbe", "Mustafa
kemal'in askerleriyiz" sloganlarýný attý
Törende konuþma yapan isim-

Darbe yanlýlarýnýn gövde gösterisi
lerin çoðu ulusalcýydý ve
hükümeti özür dilemeye
çaðýrdýlar.

Neler Söylendi?
“Söyleyebileceðim tek þey bu
utançta payý olanlar daha fazla
üzülsünler”
Emekli baþsavcý Sabih
Kanadoðlu
'Benim için Atatürk anýtýna
çelenk koymaný istiyorum'

demiþti. Bunu yaptýk.”
DÝSK Baþkaný Süleyman
Çelebi
"Türkan Saylan neler yapmak
istedi, neler yaptý, ne ile suçlandý. Laiklik ve cumhuriyetin
kazanýmlarýnýn ortak paydamýz
olduðunu savunmasý bu mu
darbecilik?
Kýz çocuklarýnýn gençlerin
çaðdaþ eðitime kavuþturulmasý
bu mu darbecilik?
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luðunun kabul oyunu almýþtý.
CHP Anayasa Mahkemesi'ne
baþvurarak 367 millketvekilinin
mecliste hazýr bulunmasý þartý
istedi. Mahkeme bu itirazý
kabul etti. Gül ancak 3. turda
Cumhurbaþkaný seçilebildi.
Tüm bu süreç boyunca Gül'ün
Cumhurbaþkanlýðý itirazýn
nedeni eþinin baþörtülü
olmasýydý.
Ýki yýl sonra Cumhurbaþkaný
Abdullah Gül, Kürt sorununu
Türkiye'nin 1. sorunu olarak
tespit eden ve çözüm çaðrýsý
yaptý. Yanýt gecikmedi.
Ülkemizin bölünmez bütünlüðünün savunulmasý bu mu
darbecilik?
Demokrasi ve insan haklarýnýn
savunulmasý soruyorum bu mu
darbecilik?
Hukukun üstünlüðünün ve
yargý baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasý bu mu darbecilik?
Düþünce özgürlüðü ve basýn
özgürlü isteði bu mu darbecilik?
Eðer bütün bunlar darbecilikse hepimiz darbeciyiz."
Ýsstanbul Üniversitesi Hukuk
Bölümü eski Dekaný, ÇYDD
Genel Baþkan Yardýmcýsý Aysel
Çelikel.
“'Devlet, belki bir gün Sayýn
Saylan'dan özür dileyecektir.”
Eski MGK Genel Sekreteri
emekli Orgeneral Tuncer Kýlýnç
"Türkan Saylan'ýn yaptýðý
hizmetler unutulmayacaktýr.
Saylan'ý anmak TSK olarak borcumuz"
Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuð

Oya Baydar'ýn Taraf'ta yazmayý
býrakmasý Doðan Holding
gazetelerinin ilgisini çekti.
Sosyalizm ve sosyalistlere sayfalarýný ayýrmasý hiç beklenmeyen Hürriyet'in Baydar'ýn
ayrýlýþýný manþetine taþýdý.
Radikal ise Baydar'la ayrýca bir
röportaj yayýmladý. Taraf kimle
anlaþmazlýða düþerse o bizim
"dostumuz" ve bir haber deðeri
var! Doðan Holding gazeteleri
ve bir çok medya kuruluþunun
düþmanlýk beslediði Taraf, darbe
giriþimleri ve Ergenekon hakkýnda bir çok bilgi ve belgenin
kamuoyuna ulaþmasýný saðladý.
Daðlýca ve Aktütün baskýnlarý
hakkýnda gerçek bilgiyi aktardý.
Bugün Taraf'ý Baydar ve sosyalistlerle vurmak isteyen Doðan
Holding gazeteleri önlerine
gelen bu bilgileri yayýmlamamýþtý. Hürriyet ve Radikal'in
istismarcýlýðý bozan yine Oya
Baydar oldu:
"Ergenekon davasý baþladýktan
sonra sol çok eleþtirildi, neden
Susurluk sürecindeki gibi yekten
tavýr alýnmadýðý soruldu. Bu aþamada liberal kalemler de,
muhafazakâr sað cenaha
neredeyse hiç yöneltmedikleri
eleþtiri oklarýný sola niþanladýlar;
Türkiye’de solun darbeci ve
Kemalist bir gelenek üzerine
bina edildiðini söylediler...
Baydar: Muhafazakâr sað
cenah dediðiniz kimler? AKP
mi? Zaman gazetesi çizgisi mi?
Oklarýn onlara
yöneltilmemesinin nedeni, belki
de Ergenekon davasý adýyla
anýlan süreçte, bu kesimlerin,
hangi nedenle olursa olsun zaten
bu davanýn arkasýnda durmalarýdýr. Sola gelince, tabii ki
tümü deðil, ama kendisini sol
sayan kimi parti, hareket ve
çevrelerin son geliþmelerde iyi
bir sýnav verdiðini ben de
söyleyemem. CHP Genel
Baþkaný, “Ben Ergenekon’un
avukatýyým” demekten bile çekinmedi. O sýrada daha iþ, darbeci
zihniyetin yargýlanmasýna falan
bile gelmemiþti. Gömülü
silahlarýn, saklý bombalarýn
bulunduðu, Susurluk’un o
zaman yargýlanamamýþ olan elebaþýlarýnýn yargýlanmaya baþlandýðý günlerdeydik henüz.
Yani þu dört bir yandan fýþkýran
silahlarý, bombalarý, mühimmatý,
‘o gün’ geldiðinde bizlere karþý
kullanacak çeteci güçlerin
avukatlýðýna soyunduðunu yüzü
kýzarmadan söyleyebiliyordu ve
hâlâ da söylüyor. Sosyalist solda
konumlananlarýn bir bölümünden de ‘Yesinler birbirlerini’ sesleri yükseldi. Kim kimi yiyecek?
Kanlý bir darbe hazýrlýðýndan söz
ediliyor ve düþünün ki sosyalistler ‘Bize ne!’ diyebiliyorlar.
Yani demokrasiyi, sivilleþmeyi
koruma-kollama gibi bir dertleri
yok. Tabii ki bütün sol için ayný
þeyi söyleyemeyiz, haksýzlýk
olur. Ama Türkiye solunun
geniþ kesimlerinin Kemalistdevletçi bir gelenekten evrildiði,
1920’lerin kavramlarý ve modelleriyle düþündüðü de bir
gerçek." (16-5-2009/Radikal
gazetesi)
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GÖRÜÞ
Ýhtimal bazý kafalar kesilecektir!
Bu hafta dört kez uçak yolculuðu yaptým;
Ankara’da Mazlum-Der’in, Nevþehir’de Konyalý
Müslüman Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn düzenlediði
toplantýlara katýldým.
Müslüman cenahta neler düþünüldüðünü dinlemenin (ve benim dediklerime gösterilen tepkiyi görmenin) yaný sýra, bir yararý daha oldu bu yolculuklarýn.
Ümit Zileli’nin Cumhurun Trajedisi –
Karþýdevrimin Kýsa Tarihi kitabýný okudum uçaklarda (Cumhuriyet Kitaplarý, Nisan 2009). Þu karþýdevrimi anlatan bir þeyler okumak istiyordum kaç
zamandýr. Nihayet okudum. Neymiþ, size de
anlatayým.
Türkiye tarihi üç döneme ayrýlýr.
- 1923-1938 Atatürk ve devrimler dönemi;
- 1938-1950 Duraklama ve gerileme dönemi;
- 1950-... Karþýdevrim süreci.
Bu süreç sonucunda, Türkiye bugün “emperyalist
efendilerin boyunduruðunda giderek
sömürgeleþmesiyle ve ... tam olarak bir ‘dincifaþizm’ karanlýðýna teslim olmak tehlikesiyle” karþý
karþýya.
Nasýl gelindi peki bu “dehþet tablosu” durumuna?
Halkýn salaklýðý yüzünden: “Türk halký ne yazýk ki
kendisine sunulan gerçek zenginliðin, yani özgürleþmenin, ortaçað karanlýðýndan kurtulmanýn, baðýmsýzlýk denilen hazinenin ve tabii yurttaþ olma erdeminin anlamýný ve önemini kavrayamadý... Bunun yerine, yukarýdan verilen haklarý kullanmak ve giderek
eksilmesini, yok olmasýný izlemekle yetindiler.”
Buradaki “özgürlük” kavramý ilginç. Yukarýdan
verilen haklarý kullanma özgürlüðü! Halk bunlarý
kullanmamayý seçerse, verenler zorla kullandýrtýr.
“Özgür olacaksýn lan!” þeklinde ifade edilebilecek
bir özgürlük!
Örneðin, karþýdevrim 1950 yýlýnda Demokrat
Parti’nin %52,7 oy almasýyla baþlýyor. Yani halk istediði partiyi seçme özgürlüðünü kullanýyor, ama aksi
gibi karþýdevrimci bir partiyi seçiyor! Üstelik, dört
yýl sonra ayný partiye bu sefer de %57,5 oy veriyor.
Karþýdevrim dört nala ilerlerken, üç yýl sonra halk
yine DP’ye %47,9 oy veriyor. Bu kadar karþýdevrimci
bir halk dünyanýn hiçbir yerinde yoktur herhalde!
“Acaba halkýmýz ne yapýyordu? Çoðunluk, her
zamanki gibi susuyor ve seyrediyordu!.. Halkýmýzýn
çok önemli bölümü, saðcý siyasetin merkezdeki,
uçtaki ya da dinci renklerine sarýlmýþ, mýþýl mýþýl
uyumayý sürdürüyordu!..”
“Peki ya halkýmýz, o ne yaptý?.. Önemli bölümü 10
yýl boyunca ne yaptýysa onu yaptý, seyretti!.. Sanki
bu ülkede, bu topraklarda yaþamýyormuþçasýna,
uzaktan baktý, evet yalnýzca baktý!..”
Garip bir toplum þemasý var burada. Halk uyuyor,
zaman zaman uyandýðýnda da uzaktan seyrediyor.
Birileri karþýdevrim yapýyor, birileri (“sol”) buna
karþý kahramanca direniyor. Her þey halkýn dýþýnda,
üstünde olup bitiyor. Halkýn haberi bile yok,
tümüyle edilgen bir koyun sürüsü. Sadece arada bir
uyanýp karþýdevrimcilere oy veriyor!
Kemalistlerin sunduðu özgürlüðün önemini
kavrayamayan bir halk karþýsýnda ne yapmalý?
Mustafa Kemal’in yaptýðýný yapmalý. Saltanatýn
kaldýrýlmasý mecliste tartýþýlýr ve itirazlar yükselirken, “Mustafa Kemal, baktý ki iþ iyice çýkmaza
giriyor, söz istedi ve önündeki sýranýn üzerine
çýkarak, açýk, kesin ve yüksek bir sesle þu konuþmayý
yaptý: ... Bu, ne olursa olsun yapýlacaktýr... Burada
toplananlar... sorunu doðal bulursa, sanýrým ki
uygun olur. Yoksa yine gerçek, yöntemine göre saptanacaktýr; ama ihtimal bazý kafalar kesilecektir!..”
Ýþte demokrasi, iþte karþýdevrimi engellemenin
yolu: Ya özgür olacaksýn ya kafaný keseriz!
Þener Eruygur da böyle düþünüyor olabilir mi
acaba?

Roni Margulies

“Ne suç ne günah yaþasýn eþcinsel aþk!
SÝ Ankara - 4.’sü düzenlenen
Uluslararasý Homofobi Karþýtý
Buluþma bu sene 6 Þehir, 6 Renk
sloganýyla gerçekleþti. Ýstanbul,
Eskiþehir, Van, Diyabakýr, Ýzmir ve
Ankara’da pek çok toplantý, atölye,
film gösterimi yapýldý.
1 Mayýs Yürüyüþüyle Ankara’da
baþlayan buluþma 17 Mayýs’taki
Homofobi ve Transfobi Karþýtý
Yürüyüþle yine Ankara’da tamamlandý.
Toplantýlarda Ufuk Uras’tan

Sabahat Tuncel’e, Oral Çalýþlar’dan
Kürþat Kahramanoðlu’na pek çok
konuþmacý ile nefret þuçlarýnda,
eðitimde cinsel yönelim ayrýmcýlýðýna, homofobi ve transfobinin kimin
meselesi olduðundan, hangi hukuk?
Kimin ahlaký? gibi çok deðiþik
konularda tartýþmalar gerçekleþti.
Ankara'daki 2. homofobi karþýtý
yürüyüþ 150 kadar katýlýmcýyla
coþkulu bir biçimde gerçekleþti.
DSÝP üyelerinin de katýldýðý
yürüyüþte “ne suç, ne günah,

yaþasýn eþcinsel aþk", "eþcinseller
susmayacak", "hepimiz travestiyiz,
alýþýn, gitmiyoruz" gibi sloganlar
atýldý. kimliðini açýklayan eþcinsel
hakeme destek verildi. nefret
cinayetlerinin sorumlularýnýn cezalandýrýlmasý istendi. Abdi Ýpekçi
Parký’nda baþlayan yürüyüþ Yüksel
Caddesin’de son buldu
Buluþma ise Esmeray’ýn yeni
oyunu Tecavüz’ün galasýyla noktalandý.
Neslihan Uras-A
Ali Baydaþ

Eþcinsel hakem artýk gizlenmiyor
Eþcinsel olduðu için artýk
görev verilmeyen hakem
Halil Ýbrahim Dinçdað
cesur bir kararla kimliðini
açýkladý. Televizyonda bir
futbol tartýþma programýna
katýlan Dinçdað önce
rumuz olarak verilen
isminin düzeltilmesini,
ardýndan da yüzündeki
mozaik görüntünün
kaldýrýlmasýný istedi.
Dinçdað, canlý yayýna
çýkarak ailesini karþýsýna
aldýðýný söylerken “Artýk
Trabzon’a dönemem.
Ailemde koptum.
Programa çýkarken bunlarýn olacaðýný biliyordum.
Ben hakemlik yapmak
istiyorum” diye konuþtu.
Amatör kümede 12 yýldýr
maç yönettiðini beliren
Dinçdað ‘Bana maç verilmediði zaman hakkýmý
AÝHM’de arayacaðýmý
belirten bir dilekçe yazdým.
Ýzin çýktý’ dedi. Federasyon
da Saðlýk Kurulu’nun
raporuyla Dinçdað’ýn maç
yönetmesinde sakýnca
olmadýðý kararýný verdi.
Dinçdað’ý programa katýlmaya ikna eden eski
hakem Ahmet Çakar "Eskiden gaylerin yapamayacaðý meslekler
olduðunu, hakemliðin de bunlardan
olduðunu düþünürdüm ama fikrim
deðiþti. Dinçdað'a sonuna kadar
destek veriyorum" dedi.
Eþcinsel olduðu için askerliðini
yapmayan ve bu durum öðrenilince
futbol hakemliði engellenen
Dinçdað’ýn Türkiye Futbol
Federasyonu’na baþvurup hakkýný
aramasýyla baþlayan tartýþmalar
Meclis’e taþýndý: TBMM Ýnsan
Haklarý Komisyonu’ndan Ahmet
Ersin (CHP), "Düdüðü baþka bir
organýyla deðil, aðzýyla çalýyor"
derken, Akýn Birdal (DTP), “Ýnsan-

Yeþil sahalarda
durum

larýn cinsel eðilimlerinden ötürü
ayrýmcýlýða uðramasýný insan haklarýna uygun bulmayýz, insan haklarý
herkes için. Diline, dinine, eðilimlerine bakýlmaksýzýn, haklardan herkes
eþit ve özgür yararlanmalý” dedi.
DTP konuyu bir soru önergesiyle
Meclis gündemine taþýdý. Çok sayýda
milletvekili gay hakemin çalýþmasýna
engel görülen yönetmeliðin deðiþmesi gerektiðini savundu.
Ayrýca yerel bir radyoda dini
içerikli program yapan Dinçdað,
“radyomuzda çalýþmasý mümkün
deðildir” denilerek buradan da dýþlandý.
Tuna Öztürk

z Dünyanýn en önemli futbol
liglerinden birisi olan Ýtalya’da
milli futbolcularla birlikte
olduðunu açýklayan 3. lig futbolcusu Victoria rumuzlu bir gey,
ülkenin birinci liginde 20’ye yakýn
yýldýzýn eþcinsel olduðunu
söylemiþti. (2008)
z Hollanda'da Müslüman ve
eþcinsel takýmlar turnuvada
karþýlaþtý. (2006)
z Rýdvan Dilmen (yorumcu):
Benim tanýdýðým bir eþcinsel futbolcu var. Birkaç tanesini de duydum. Eþcinsel futbolcu yok diyenler yalan söylüyor. (2004)
z Ýngiltere 1. Ligi’nde Newcastle
United’ta forma giyen Xisco eþcinsel olduðunu açýkladý. (2009)
z Almanya 2. lig klüplerinden St.
Pauli’nin baþýna bir eþcinsel geçti.
Baþkan Corny Littmann: “Benim
çok yakýndan tanýdýðým eþcinsel
futbolcular var. Hatta bunlar
arasýnda Alman Milli Takýmý'nda
oynayanlar bile bulunuyor.”
(2006)
z Bild gazetesi, Almanya'da birinci ve ikinci ligde top koþturan
800 profesyonel futbolcunun
40'ýnýn eþcinsel olabileceðini iddia
etti. (2006)
z Almanya’da eþcinsel olduðu
bilinen tek Alman futbolcu 1973'e
kadar Hamburg'da oynayan Heinz
Bonn’du.
z Justin Fashanu isimli futbolcu
1990 yýlýnda eþcinselliðini ilân
ettikten sonra hayranlarýndan,
ailesinden ve takým arkadaþlarýndan hakaret ve düþmanlýða maruz
kaldý. Kardeþi onu alenen kardeþlikten reddetti. Justin Fashanu 3
Mayýs 1998'de intihar etti.
z Uluslararasý Gay ve Lezbiyen
Futbol Federasyonu (IGLFA) kuruldu. (1992)
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Pakistan kaosun içine sürükleniyor
Pakistan’ýn Svat vadisindeki
isyancýlara yönelik baþlatmýþ
olduðu sert askeri müdahele ile
ABD’nin Afganistan iþgali daha
geniþ bir bölgeye yayýlmýþ oldu.
Askeri operasyon Pakistan
Talibaný olarak bilinen ve Ýslamabad’ýn kuzey bölgelerine
konuþlanmýþ isyancýlara yönelik
yapýlýyor.
Pakistan’ýn bu müdahalesi
ABD’nin talebi üzerine gerçekleþti. Ýki hafta önce Beyaz Saray,
Afganistan lideri Karzai ve
Pakistan baþkaný Asif Ali
Zardari’yi Washington’a çaðýrdý.
ABD baþkaný Barrack Obama her
iki baþkana da direniþçilere karþý
önlemler alýnmasýnýn kendi menfaatleri doðrultusunda olacaðýný
söyledi. Bu görüþmeden bir gün
sonra Pakistan’ýn müdahalesi
gerçekleþti.
Obama, George Bush tarafýndan yaratýlan ikilemin içine hapsoldu. Ne Afganistan’dan çekilerek ABD emperyalizmini küçük
düþürmeyi ne de daha saldýrgan
davranýp savaþý komþu ülkelere
yaymayý göze alabiliyor. Ancak
Bush tarafýndan seçilmiþ Dýþ
Ýþleri Sekreteri Robert Gates’i
görevinde tutuyor. Böylece,
Afganistan-Pakistan (Af-Pak)
Stratejisi olarak bilinen plan da
devreye sokuluyor.
Bu planýn ilk aþamasý Afgan
direniþinin geri üssü olan Svat
Vadisi’ni hedef aldý. Artýk
Afganistan ile Pakistan’ý ayýran
sýnýr bölgesi savaþýn verildiði
cephe olacak. Bu ABD’nin
Pakistan’da da savaþacaðýnýn
iþareti. Sonuç ne olursa olsun,
Svat vadisinde yaþananlar sadece
bir baþlangýç.

Felaket

Svat vadisinde 15 bin Pakistan
askerine karþý 5000 Taliban militaný direniyor. Pakistan ordusundan gelen rakamlara göre bölgeye yapýlan operasyonda 1000
Taliban militaný öldürüldü.
Ancak bu rakamlarýn doðruluðunu kanýtlamak mümkün
deðil. Hava bombardýmanýnda
ve yapay zeka sahibi araçlarca
yapýlan yaylým ateþlerinde ölen

kalma koþullarýný kendileri
yaratmak zorundalar.
Kamplarý ziyaret eden Birleþmiþ
Milletler Mülteciler Sorumlusu
Antonio Guterres yaptýðý açýklamada bölgedeki hareketliliðin
zamanýmýzýn en büyük göçlerinden biri olduðu ve eðer acil
önlemler alýnmazsa bu durumun
büyük bir felakete dönüþebileceðini belirtti.

Korku

ABD geçen hafta Batý Afganistan’da gerçekleþtirilen
operasyonda bir kasabayý bombalayarak 130 sivilin
ölümüne sebep olmakla suçlanýyor. Savaþ uçaklarý
iþgalciler ile direniþçiler arasýnda süren savaþýn
içinde kalmýþ insanlarýn evlerini hedef aldý. Yerel
yöneticilerin söylediðine göre öldürülen kiþilerin 95i
18 yaþýnýn altýndaydý.
2001’de iþgal baþladýðýndan beri ülkenin batýsýndaki
Farah eyaleti en kanlý saldýrýlarýn gerçekleþtiði yer
halini aldý. Bu ölümler Afgan halký arasýnda büyük
sivil sayýsý ise saklý tutuluyor.
Operasyonun yarattýðý en
büyük sorunsa mülteci sorunu.
Svat Vadisinde yaþamýný
sürdürmekte olanlarýn %70’i,
evini terk etmek zorunda kaldý.
BM rakamlarýna göre mülteci
sayýsý 2 milyona yaklaþtý. Siviller
savaþ bölgesinden ayrýlmak için
yüksek miktarda para harcamak

bir öfkenin doðmasýna sebep oluyor. Pakistan’da ise
daha þimdiden 390 sivilin uçaklardan atýlan bombalar sonucu öldüðü söyleniyor.
Bazý Afganistan milletvekilleri ülkedeki yabancý birliklerin sýnýrlý sayýya düþürülmesini ve sivilleri
öldüren yabancý askerlerin ülkenin kanunlarýna
uygun olarak yargýlanmasýný talep etti. Geçen haftaki katliamýn üzerine mecliste “yabancý güçlere karþý
biriken öfke” en çok tartýþýlan konulardan biri haline
geldi.

zorunda. Bölgeden ayrýlmak için
yeterli parasý olmayanlarýnsa tek
çaresi askeri saldýrý olacaðý
zaman çalan alarm zillerini duyduklarýnda evlerine gizlenmek
oluyor.
Savaþ bölgesini terk edebilenlerin durumu da daha iyi deðil,
onlar da aþýrý kalabalýk mülteci
kamplarýnda kalýyorlar.

Avrupa’da iþçiler sokaklardaydý

A

vrupa Birliði üyesi
ülkelerde geçen hafta
yapýlan devasa protesto
yürüyüþleri, iþçilerin küresel
ekonomik krizin faturasýný ödememe konusundaki kararlýlýðýný
bir kez daha gösterdi.
15 Mayýs’ta Brüksel’de 100 bin,
Madrid’de 50 bin; 16 Mayýs’ta
Prag’da 20 bin, Berlin’de 100 bin
iþçi “Þirketleri Kurtarma, Önce
Ýnsan” sloganlarýyla kent meydanlarýna yürüdü. Ayrýca
Ýngiltere’de Birmingham’da,
Romanya’da Bükreþ’te ve
Lüksemburg’da da iþçiler
sokaða çýktýlar. Toplamda 350
bin iþçi yürüyüþlere katýldý.
Sendikalar hükümetlerden
küresel ekonomik krizin etkilerine karþý daha etkili mücadele
yöntemleri geliþtirmelerini ve
iþçilerin iþ güvenliklerinin
saðlanmasýný talep ettiler.

Ýþçilerin taþýmakta olduklarý
dövizlerde "Bu kriz bizim deðil,
faturasýný da biz ödemek
istemiyoruz", "Krizin faturasýný
patronlar ödesin", "Sosyal bir
Avrupa!", "Kapitalizm baský ve
kriz demektir!" gibi mesajlar
vardý. Alman Sendikalarý
Konfederasyonu (DGB) tarafýndan düzenlenen Almanya’daki
eylemde “Kapitalizm, vaktin
tükendi” yazan bir pankart her
yerden görülüyordu.
Avrupa Birliði rakamlarýna
göre Euro kullanan 16 ülkede
iþsizlik oraný bu yýl %9.9, gelecek yýl %11.5 artarak 2. Dünya
Savaþýndan beri en yüksek rakama ulaþacak.
“Durum bugün gerçekten çok
kötü…” diyor Brüksel’deki
eyleme katýlan Avrupa Ýþçi
Sendikalarý Konfederasyonu
(ETUC) yöneticisi John Read

“…ve yarýn daha kötü olacak ve
ertesi kýþ daha da kötüleþecek”
Avrupa’da önümüzdeki yýlýn
sonuna kadar 8,5 milyon kiþinin
iþsiz kalacaðý tahmin ediliyor.
Ýþçiler kapitalizmin eksiklerinin
kendi iþlerini tehdit ettiðinin
farkýna varýyorlar ve bu duruna
öfkeliler.
“Küresel krizin asýl sorumlusu
olan bankalarý, spekülatörleri,
karaborsacýlarý kurtarýyorlar ve
bunun hiçbir faydasý yok” diyor
Ýngiltere’deki eyleme katýlan bir
sendika lideri “Bizim istediðimizse iþçileri ve iþlerimizi
korumak, çocuklarýmýzýn da
meslek sahibi olabileceði bir
geleceði kurmak.”
Eylemlerin Haziran ayýnda
yapýlacak Avrupa Parlamentosu
seçimlerine doðru yoðunlaþarak
devam etmesi bekleniyor.

Kamplarda çok ciddi bir gýda ve
saðlýk malzemesi sýkýntýsý var.
Bölgeden gelen raporlara göre
kamplarda temiz suya ve elektiriðe ulaþmak imkânsýz hale geldi.
Ayrýca telefon hatlarý kesildiðinden dýþ dünyayla baðlantýlarý
yok. Dahasý, mültecilerden yalnýzca %18’i resmi kamplarda
kalýyor. Diðerleri ise hayatta

Pakistanlý yetkililere göre
yapýlan operasyon baþarýlý ve
Taliban tamamen yok edilene
kadar sürdürülecek. Ancak
2007’de gerçekleþen benzer bir
operasyonda tamamen yok
edildiði söylenen direniþçiler çok
kýsa bir süre sonra yanlarýna kattýklarý öfkeli gençlerle beraber
çok daha kalabalýk olarak
yeniden ortaya çýkmýþlardý.
Taliban sözcüleri ise yaptýklarý
açýklamada Pakistan ve
Afganistan hükümetlerini uyardý
ve ABD yanlýsý politikalardan
vazgeçmezlerse yöneticilere ve
ailelerine yönelik bazý saldýrýlar
olabileceðini duyurdular. Çok
geçmeden Karzai’nin kardeþinin
konvoyuna roketli bir saldýrý
gerçekleþti. Saldýrýda bir koruma
yaþamýný yitirdi.
Þimdi gözler Afganistan’ýn
Pakistan’a sýnýr eyaleti olan
Halmand’ýn komþusu
Belucistan’a çevrildi.
Afganistan’a gönderilecek 17 bin
ABD askerinden çok büyük bir
kýsmýnýn gideceði yer Helmand
olacak. Bu askerlerin iki önemli
görevi var; bunlardan ilki
bölgedeki çiftçilere olduðu kadar
direniþçilere de önemli bir gelir
kaynaðý haline gelen verimli
Afyon tarlalarýný yok etmek,
diðeri ise Afgan direniþçileri
Beluçistan içlerine sürmek.
Yapýlan operasyonun kýsa vadede ABD’ye faydalarý olacaktýr
elbette, ancak uzun vadede ABD
ve Pakistanlý müttefikleri bölgenin daha da istikrarsýz hale
gelmesi riskini göze almak
zorundalar.
Berk Efe Altýnal
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Bizim farkýmýz
aþaðýdan sosyalizm
D

SÝP’i Türkiye solunun geri kalanýndan ayýran 4 temel
nokta var. Birincisi
dayandýðý gelenek.
Bir baþka deyiþle sahip olduðu
teorik bakýþ.
Ýkincisi bu teorik arka plana
dayalý olarak günlük politik
geliþmelere getirdiði yorumlar ve
tutum alýþ.
Üçüncüsü örgütsel yaþam ve
enternasyonalizm.
Dördüncüsü hareketin inþaasý
için yaptýklarý.
Bunlarý teker teker ele alalým.

Aþaðýdan sosyalizm

DSÝP’in teorik arka planýný en
kýsaca aþaðýdan sosyalizmi savunmak olarak özetleyebiliriz.
Bize göre sosyalizm iþçi
sýnýfýnýn kendisini devlet olarak
örgütlemesidir. Ayrýca sosyalizm
iþçi sýnýfýnýn kendi eseridir. Yani
iþçi sýnýfýnýn büyük yýðýnlarý yer
almadan bir sosyal devrimden
bahsedilemeyeceði gibi iþçi
sýnýfýnýn büyük yýðýnlarýnýn
örgütlenmesi, iþçi konseyleri,
sovyetler vs biçiminde devlet
olarak örgütlenmeden sosyalizmden bahsedemeyiz.
Bu iki anlayýþ bizi pratik olarak
solun geri kalanýndan ayýrmakta
ve yýkýlan SSCB ve Doðu
Bloku’nu, þimdi ise Çin, Küba ve
Kuzey Kore’yi deðerlendirmemizi farklýlaþtýrýyor.
Bize göre SSCB hariç bu ülkelerin hiçbirinde iþçi sýnýfý iktidarýndan herhangi bir zaman için
bahsetmek mümkün deðildir,
SSCB’de de iþçi sýnýfýnýn iktidarý
iç savaþýn ardýndan, 1920’lerin
ortasýnda yok olmuþtur.
1920’lerden sonra bu ülkede
Stalin’in liderliðinde bir karþý
devrim yaþanmýþ ve Rusya’da
bir devlet kapitalizmi kurulmuþtur.
Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra
ise bu sýnýflý ve sömürüye dayalý
sistem kendisini iþgal ettiði Doðu
Avrupa’ya yaymýþtýr.
Bu nedenle devrimci sosyalistler 1989-91 arasýnda yýkýlan
Doðu Bloku’nu sosyalizmin
yýkýlýþý olarak deðil, devlet kapitalisti bir sistemin kapitalizmin
geri kalaný gibi piyasaya dayalý
bir kapitalizme dönüþmesi
olarak deðerlendirir.
Zaten eski SSCB ve Doðu Bloku
ülkelerindeki deðiþime karþý iþçilerib ve emekçilerin karþý koymamasý, tam tersine ayaklanmalarý
bizzat iþçi ve emekçilerin gerçekleþtirmesi, rejimlerin çok büyük
bir hýzla piyasa kapitalizmine
ayak uyduabilmiþ olmasý da
bunun göstergesidir.
DSÝP’in geleneðinde iþçi sýnýfý
ve onun hareketi merkezi bir
yere sahiptir. Biz geleneðimizi
bazý büyük devrimcilerin
düþünceleri üzerinde deðil, iþçi

sýnýfý hareketinin mücadeleleri
üzerinde þekillendiriyoruz.
Marx, Engels, Lenin, Troçki,
Rosa Luxemburg iþçi sýnýfý
hareketinin belirli tarihi dönemeçlerdeki mücadelesini yönlendiren ve bu mücadeleleri teorileþtiren devrimcilerdir.

Krize karþý DSÝP

B

ugün dünya kapitalizminin girdiði krizin
nedeni kapitalistlerin
kâr oranlarýnýn
1970’lerin ortasýndan
beri düþüyor olmasýdýr.
Kapitalist sýnýf daha önce yeni
liberalizmi bir çözüm olarak
ortaya çýkarmýþtý. Ne var ki
bugün iþçi ve emekçilere 30
yýldýr anlatýlan neoliberalizm
çöpe gitmektedir. Dünyanýn her
tarafýnda devletler son derece
büyük kamulaþtýrmalar gerçekleþtirmektedir. 8-9 ayda 3-4 trilyon dolarlýk kamulaþtýrma
gerçekleþmiþ durumda ve bunun
daha da devam edeceði açýk.
Kriz dönemleri iþçi sýnýfý için iki
olgunun öne çýkmasý anlamýna
geliyor.
Birincisi iþsizlik artýyor. Ve tabii
kapitalist sýnýf ve onun devleti
iþçi sýnýfý örgütlerini zayýflatmak
için saldýrýyor.
Bu durumda iþçi sýnýfý ikili bir

tutum, ikili bir ruh hali içinde
oluyor. Bir yandan iþini kaybetme tehlikesi iþçi yýðýnlarýn
tutumunu belirliyor, diðer yandan ise sisteme karþý duyulan
öfke giderek kabarýyor ve bir þey
yapma duygusu güçleniyor.
Ýþte bu koþullarda iþçi sýnýfýnýn
baðýmsýz devrimci partisinin varlýðýnýn ve gücünün büyük bir
önemi var.
Krize karþý, krizin sonuçlarýna
karþý bir iþçi hareketi toplumsal
bir devrimle de sonuçlanabilir.
Tam tersine gericilik, savaþ vs de
hakim olabilir. Devrimci parti bu
iki seçenekten birincisi için elinden geleni yaparken ikinci
olasýlýðýn ortaya çýkmasýna karþý
da bütün olanaklarý ile mücadele
eder iþçi sýnýfýný uyarýr.
DSÝP, her þeyden önce iþçi
sýnýfýnýn en geniþ birliði için
çalýþýr. Her konuda iþçi sýnýfýnýn
birliðini saðlamaya çalýþýr ve
tersi bütün eðilimlerle mücadele
eder.
Sendikal hareket açýsýndan da
iþçi sýnýfýnýn birliði DSÝP’in çok
temel bir ilkesidir. Hareketin
bölünmüþlüðüne karþý
sendikalarýn birleþmesi için
mücadele etmek son derece
önemlidir.
Sendikalarýn güçlenmesi iþçi
hareketinin kendisine güvenini

arttýrýr. Ve iþçilerin birliklerinden
baþka silahlarý yoktur.

Darbeler ve
Ergenekon davasý

Bugün Türkiye’de krizin
sonuçlarý dýþýnda çok ciddi bir
özgürlük ve demokrasi süreci,
mücadelesi var.
Artýk bütünüyle açýða çýktý ki
son yýllarda birçok darbe giriþimi
ile karþý karþýya gelmiþiz. Ordu
içinde kimi kuvvet komutanlarý
ve generaller sayýsýz kereler darbeye kalkýþmýþlar.
Oluþturulan örgütlenme bir
yandan darbeyi gerçekleþtirmeye
çalýþýrken bir yanda da Kürt
hareketine ve toplumsal muhalefete saldýrmýþ.
Ergenekon örgütlenmesi planladýklarý darbeyi þeriat tehdidine
karþý hazýrladýklarýný söylüyorlar. Yani AKP hükümeti þeriata
doðru yürümekte ve önü seçimlerde kesilemediðine göre darbe
ile kesilmeli. Çünkü ‘Türkiye
laiktir ve laik kalacak’týr.
Darbe giriþimlerini meþrulaþtýrmak için de bir dizi terör eylemi
gerçekleþtirmiþler. Cumhuriyet
gazetesine atýlan bombalar,
Danýþtay saldýrýsý gibi olaylarla
þeriatçýlarýn eylemler yaptýðý
anlatýlmaya çalýþýlýyor ve bunlara
karþý büyük devlet gösterileri

düzenleniyordu.
Danýþtay saldýrýsýndan sonra
ordu mensuplarýnýn da yoðun
katýlýmý ile gerçekleþen ve
hükümet üyelerine saldýrýlan
cenazeyi bu nedenle hatýrlamak
gerekir.
DSÝP koþulsuz bir biçimde darbelere karþýdýr. DTP’nin yaný sýra
AKP’nin de kapatýlmak istenmesine karþý çýkar.
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerindeki ordu destekli Anayasa
mahkemesi kararýna, ayný
mahkemenin türbana iliþkin
Anayasa deðiþikliðini esasa
iliþkin olarak bozmasýna karþýdýr.
Ergenekon Davasý’ný ise gidebildiði son noktaya kadar gidebilmesi için destekler.
Bu davanýn Türkiye devletinin
gizli örgütlenmelerini bütünüyle
ortadan kaldýrmayacaðýný elbette
biliyoruz. Bu gizli örgütlenmenin
yerine bir yenisi geçer. Gizli
örgütlenmelerin ortadan kalkmasý ancak kapitalist sýnýfýn
hizmetindeki devletin ortadan
kalkmasý ile mümkündür.
Ancak Ergenekon davasý çok
açýk ki kemalist devlet aygýtýna
darbeler vurmaktadýr ve sosyalistlerin görevi bu süreci sonuna
kadar desteklemektir.
DSÝP darbe ve Ergenekon
konusunda Türkiye solunun
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önemli bir kýsmýndan çok farklý
bir yere oturmaktadýr.

Kürt sorunu

A

rtýk devletin en
yetkili aðýzlarý da
Kürt sorununun
Türkiye’nin en
önemli sorunu
olduðunu kabul ediyor.
Genel Kurmay Baþkaný’nýn
konuþmasýndan sonra
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül
çok daha açýk ve net bir biçimde
bunu söyledi.
Ýçiþleri Bakaný ise Hasan
Cemal’in Kandil Daðý’nda
konuþtuðu Murat Karayýlan’ýn
barýþ istediklerini ifade eden
görüþlerini dikkatle izlediklerini
ifade etti. Yani, devlet ilk kez birden çok aðzý ile Kürt sorununda
çözümün gerekliliðini anlatýyor.
Öte yandan bir önceki Genel
Kurmay Baþkaný “bütün TSK
seferber edilse Kandil daðý ele
geçirilemez” diyerek savaþýn
anlamsýzlýðýný anlattý.
Devrimci sosyalistler ulusal
soruna iki temel ilkeden yola
çýkarak bakýyorlar. Birincisi uluslarýn kendi kaderini tayin hakký,
ikincisi ise ulusal hareketi koþulsuz desteklemeleri.
Bu iki temel ilke nedeni ile
DSÝP daima Kürt hareketini Türk
iþçi sýnýfý hareketinin en önemli
müttefiki olarak görmüþ ve
koþulsuz olarak desteklemiþtir.
Öcalan yakalandýðýnda bir yandan onun barýþ giriþimini desteklemiþ diðer yandan da açýk bir
biçimde idama karþý çýkmýþtýr.
Bugün, barýþ konusunda
karþýlýklý ciddi adýmlarýn atýldýðý
ortamda devrimci marksistler
gene Kürt hareketini desteklemekte ve barýþý savunmaktadýr
ama bu noktada da Kürt
hareketinden taleplerimiz yok.
Barýþa ulaþabilmek için önce
devletin adým atmasý gerekir.
Önce devletin bu ülkede yaþayan
Kürtlerin kimliklerini tanýmak
doðrutusunda ciddi adýmlar
atmasý gerekir.

Irkçýlýk ve milliyetçilik

S

osyalistler için ýrkçýlýða
ve milliyetçiliðe karþý
mücadele daima önde
gelir. DSÝP için bu
mücadele daha da
önemlidir. Bir yandan Kürt
sorunu diðer yandan diðer azýnlýklar ve Ermeni sorunu bu
konuyu öne çýkarmaktadýr.
Milliyetçilik sol saflara da
sýzmýþtýr. Ermeni sorunundaki
duyarsýzlýk ya da devletin resmi
çizgisine çok benzer yaklaþýmlar,
Kürt sorununda benzer bir
tutum solda güçlü eðilimlerdir.
Bunun temel nedeni
Kemalizmin sol içinde baþýndan
beri etkin olmasýdýr. Türk solu
daima kemalizmden ciddi bir
biçimde etkilenmiþtir.
DSÝP baþka bir çok inisiyatifin
yaný sýra Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe Durde Giriþimi
içinde aktiftir. Her fýrsatta
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý
mücadele etmektedir.
Bütün gücüyle Ermenilerden
özür dileme kampanyasýnýn
arkasýndadýr.

Savaþa karþý
antiemperyalist
mücadele

D

SÝP Amerikan
emperyalizminin
hegemonya
savaþlarýna karþý da
bütün olanaklarýný
seferber etti. Afganistan ve Irak

savaþlarý öncesinde bu konuda
harekete geçen tek siyasal
örgütlenmeydi ve bu nedenle
Türkiye’de savaþ karþýtý
hareketin inþasýnda önemli bir
yere sahip oldu. Irak’ta Savaþa
Hayýr Koordinasyonu’nun kurulmasýna önayak oldu.
Daha sonra bu Koordinasyonun sekterleþmeye baþlamasý
üzerine sendikalarla birlikte
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu’nun kurulmasýna
katýldý ve onun baþlýca sürükleyicisi haline geldi.
Savaþ karþý hareket bugün de
önemini koruyor. Savaþ bütün
hýzýyla Afganistan’da sürüyor.
Obama rejimi NATO ülkelerindan ve bu arada Türkiye’den de
Afganistan’a yeni asker istiyor.
Afganistan savaþý þimdi
Pakistan’a da yayýlmýþ durumda.
Irak’ta ise iþgal sürüyor ve Orta
Doðu’nun Lübnan, Filistin gibi
diðer sýcak bölgeleriyle birlikte
sürekli kaynýyor.
DSÝP bütün bu savaþlara karþý
sürekli kampanya halindedir.

Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþý tutum

DSÝP’i diðer soldan ayýran bir
baþka konu ise cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþý tutumudur.
DSÝP cinsiyetçiliðe karþý
mücadeleyi hiçbir biçimde
devrim sonuna ertelemez.
Bugünden cinsiyetçiliðe karþý
mücadele edilmedikçe devrim
sonrasýnda kadýnlarýn özgürlüðü
sadece güzel bir slogan olarak

kalacaktýr.
Öte yandan cinsiyetçiliðe karþý
mücadele mutlaka homofobiye
karþý mücadele ile tamamlanmalýdýr.
Kadýnlara dönük þiddete karþý
çýkarken eþcinsellere karþý þiddete de ayný biçimde karþý çýkmak gerekir.
Bu nedenle DSÝP, LGBT örgütlerinin mücadelelerini daima
destekler, eylemlerinde yer alýr,
yayýnlarýnda bu mücadeleleri
duyurur.
DSÝP örgütlenmesinde kadýn
kotasý yoktur. Kadýn kotasýnýn
bir çok örgütlenmede yararlý
olduðuna inanmamýza raðmen
kadýn kotasý yoktur.
Çünkü kadýnlarýn DSÝP
örgütlenmesinde önde gelen bir
yeri vardýr. Bütün sorumlu yerlerde kadýnlar çok zaman çoðunluktur.

Küresel iklim deðiþimine
karþý mücadele

S

olun geri kalanýndan
DSÝP’in farklý bir
mücadele alaný da küresel iklim deðiþimine,
küresel ýsýnmaya karþý
aktif mücadelesidir.
Bu mücadelenin baþlýca aracý
olan Küresel Eylem Grubu, KEG
DSÝP’lilerin inisiyatifi ile kurulmuþ ve birçok aktivisti içeren bir
örgütlenmedir.
KEG bugüne kadar 10’u aþkýn
gösteri ile küresel ýsýnmaya karþý
harekete geçmiþtir. Türkiye’nin
Kyoto anlaþmasýný imzalamasýn-

Türkan Saylan’ýn ardýndan
Ergenekon soruþturmasý nedeniyle evi basýlan
Türkan Saylan Ergenekon çetesinin savunma
mekanizmasý tarafýndan derhal korunmaya baþlandý. Ancak solda yer alan, darbelere karþý olan
ve Ergenekon Davasý’nýn sonuna kadar gitmesini
isteyen bazýlarý da bu savunmaya omuz verdi.
Saylan’ýn cenazesi Hrant’ýn cenazesine benzer
hale sokulmaya çalýþýldý. Ýþin ilginci Hrant’ýn
cenazesine katýlmayan “sol” gruplar Türkan
Saylan’ýn cenazesine katýldýlar.
Cenaze açýk açýk darbecilerin gövde gösterisi
oldu.
Türkan Saylan ile birlikte güç kazanan bir iddia
var. Darbe yapmak baþka þey onlarla ayný fikirleri

da önemli bir rol oynamýþtýr.
DSÝP küresel ýsýnmanýn büyükbir kriz olduðunu saptar.
Gezegen üstündeki bütün canlýlar bu geliþmeden etkilenmektedirler.
Bu krize karþý çözüm bireysel
önlemler veya geriye dönüþ olamaz. Ýnsanlarýn fedakarlýðý iklim
krizini çözemez.
DSÝP küresel ýsýnmaya karþý
mücadelenin kapitalizme, þirketlere karþý bir mücadele olarak
sürdürülmesi gerektiðine inanýr
ve bu nedenle iklim mücadelesini kapitalizme baðlar.
Ýki kriz bir çözüm. Yani þirketlerin kurtarýlmasý için harcanan
ve daha da harcanacak olan trilyonlarca dolar eðer iklim sorunu
için, yenilenebilir enerji kaynaklarý için, yeni bir ulaþým politikasý için harcanacak olursa hem
iklim krizi çözülür hem de
ekonomik kriz.

Enternasyonalizm,
örgütsel demokrasi ve
hareketin inþasý

DSÝP enternasyonalisttir.
Enternasyonalizm devrimci
marksistler için ideolojik bir
kavram deðil fiili bir olgudur.
DSÝP daima Uluslararasý
Sosyalizm Akýmý’nýn bir
parçasýdýr.
Uluslararasý Sosyalizm Akýmý
ile ayný geleneði paylaþmanýn
yaný sýra ayný sosyal pratik
içindedir.
DSÝP ayný zamanda demokratik
bir örgüttür. Bütün politik eði-

paylaþmak ayrý biþrþey. Bir de hukuk tartýþmasý
var. Hukuða uygunluk.
Kenan Evren’in durumu hukuða çok uygundur.
Yasalarý o çýkardý ve bugünkü özgür durumu yaptýrdýðý yasalara çok uygundur. Bunu böyle kabul
edip sesimizi kesip oturacak mýyýz?
29 yýldýr böyle yapýldý. Evren’in durumu yasalara
uygun görüldü. Þimdi ayný anlayýþ Silivri’deki
paþalarý savunmaktadýr.
Türkan Saylan darbeden yanadýr. Bunu sayýsýz
konuþmasý ile ifade etmiþtir. O ve onun gibiler “Ne
þeriat ne darbe” diyorlar, þeriata karþý çýkýyorlar
ama darbeye karþý çýkmýyorlar. Sanki bir darbe
tehdidi yokmuþ gibi davranýyorlar.
Cenazesine gidenlerin büyük çoðunluðu ayný
tutumu paylaþmaktadýr. TSK’nýn tutumu bile çok
þey açýklamýyor mu?

limleri örgütün bütününün
tartýþmasý ile alýnýr.
DSÝP baðlý olduðu Uluslararasý
Sosyalizm Akýmý’nýn diðer
örgütlenmeleri ile birlikte
1999’un sonunda gerçekleþen
Seattle eylemi ile birlikte
antikapitalist hareketin inþasý
için mücadele etmektedir. Savaþa
karþý, küresel ýsýnmaya karþý,
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý ve
benzeri kampanyalarda bir araya
gelen aktivistler yeni bir mücadeleci kuþaðý oluþturuyorlar ve
DSÝP bu yeni aktivistlerle bir çok
alanda yan yana geldi.

Yeni bir sol parti

B

ugün siyasi iktidara
karþý iþçi sýnýfýnýn birliði gerekiyor. Bunun
gerçekleþmesi ise
ancak yeni aktivist
kuþaklarýnýn harekete geçirilmesi
ile mümkündür. Bizim öncelikle
yapmaya çalýþtýðýmýz budur.
Yeni aktivistleri harekete
geçirmek ve bir dizi kampanyada birleþtirmek.
Ne var ki ihtiyaç bundan daha
ötededir. Bir siyasal oluþum
bütün bu kampanyalarýn
aktivistlerini bir araya getirmelidir.
2007 seçimlerinde Baskýn Oran
ve Ufuk Uras kampanyalarý
bunu saðladý. Bugün de ihtiyaç
benzer bir adýmýn örülmesidir.
Bu doðrultuda bir dizi adým
atýlmaktadýr. Ama bu adýmlarýn
hemen hepsi yeni aktivistleri
deðil var olan solu veya daha
doðrusu bir kýsmýný birleþtirmeye çalýþmaktadýr.
Var olan solun birliðinin anlamsýzlýðý çeþitli seçimlerde defalarca
kanýtlandý. Defalarca Türk solu
Kürt hareketine eklemlenerek
“birleþti” ve her defasýnda çok
kötü sonuçlar aldý ve hatta her
defasýnda bir öncekinden geriye
düþtü. Öyleyse bu tutumun bir
anlamý yok.
Bizim ihitiyacýmýz sokakta,
mücadele içinde inþa olan bir
yeni harekettir. Sadece örgütün
kendisi deðil, bütün unsurlarý,
hareketin içinden gelen yeni
aktivistler olmalýdýr.
DSÝP böylesi yeni bir sol partinin kurulmasý için inisiyatif
üstlenmiþtir ve yol almaktadýr.
Doðan TARKAN
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Ya kapitalizm ve barbarlýk
Ya da sosyalizm!

M

arksizm 2009 sadece üç günlük toplantýlar
dizisi deðil. Marksizm iþçi sýnýfýnýn dünya tarihsel mücadelelerinin deneylerinin toplanmasý
ve teorik hale getirilmesi demek. Bu deneylere, her
günkü mücadelelerde ihtiyacýmýz var. Bu yüzden
Marksizm’i her gün canlý kýlmak, her gün sürdürülen
mücadelelerin kýlavuzu haline getirmek zorundayýz.
Marksizm iþ mücadelesinin, iklim mücadelesinin,
adalet mücadelesinin kýlavuzu.
Ýþsizlik oraný küresel düzeyde her geçen gün artýyor.
G20’ler, evrenin efendileri, þirketleri kurtarýyor ama
yoksullar kimsenin umurunda deðil. Trilyonlarca dolar
þirketlere akýtýldý. Kriz egemen sýnýflarý paniðe sürükledi.
Egemen sýnýflarýn yeni liberal politikalarýnýn bedeli
iþçilere ve yoksullara ödetiliyor.
Krizle birlikte dünya yeni bir döneme girdi. Þimdi
milyonlarca insan, direniþ içinde olsa da olmasa da,
kapitalizmi dolaysýz bir þekilde sorguluyor.
Hükümetlerin, kapitalistlerin, ekonomistlerin vaatleri
çöktü. Sistemin ne kadar kýrýlgan olduðunu ve serbest
piyasanýn her sorunu çözmeye kadir mekanzimalara
sahip olduðu iddiasýnýn bir balon olduðunu günlük
deneyimler, iþsizlik, adaletsizlik ve yoksulluk daha
fazla, daha fazla emekçinin görmesini saðlýyor.
Marksizmin açýklayýcý gücü her þeyden önce bu yüzden her zamankinden çok daha fazla öneme sahip.
Milyarlarca insan, iklim deðiþiminin yansýmalarý olan
felaketlerin kapitalist sistemin kâr hýrsýndan kaynaklandýðý biliyor. Ekonomik kriz kapitalizmin yapýsal
parçasý, iklim krizi ise kapitalizmin gezegeni ölüm
döþeðine iten kâr çýlgýnlýðýnýn ürünü. Güneþi, rüzgarý
göremeyecek, fosil yakýt kullanýmýna devam etmekten
geri duramayacak kadar çýlgýn bir sistem.
Þimdi iki kriz üstü üste bindi. Bu iki krizi birden
açýklayan tek teori, Marksizm. Bu yüzden Marksizm
bugün her zamankinden daha güncel.
Kapitalizm, iþçilerin aþaðýdan mücadelesiyle elde
ettiði her kazanýmý gasp etmeye meraklý. Bütün
özgürlük deðerlerini her gün kýskanç bir biçimde
korumak ve iþçi sýnýfýnýn bir ülkedeki kazanýmlarýný
tüm dünya ezilenlerinin kazanýmý haline getirmek için
mücadele etmek zorundayýz.
Kapitalist sýnýf kendi haline býrakýlamayacak kadar
tehlikeli bir sýnýf. Savaþýyor.
Irkçýlýðý ve milliyetçiliði sürekli güçlendirmeye
çalýþýyor.
Ýlaç þirketlerinin kârlarý için kocaman bir kýta ölüme
terk ediliyor. Kuzey, güneyin yoksulluðu pahasýna
zenginleþiyor. Kuzeyin kendi içinde de zenginlerle
yoksullar arasýnda uçurum derinleþiyor.
Onuruyla açlýðý arasýnda her gün hesap yapmak
zorunda olan milyonlarca yoksul aþ evlerinden yemek
yemek için kuyruða girerken, zenginlerin parýltýlý
yaþamý tüm iki yüzlülüðüyle yükselmeye devam ediyor.
Kadýnlarý ezen, cinsel özgürlükleri sapkýnlýkla
suçlayanlar, nükleer silahlar, bombalar, gaz bombalarý, iþkence teknolojileriyle yükselmeye devam
ediyor.
Ruanda’da, Darfur’da, Irak’ta, Gazze’de,
Afganistan’da dolar ve petrol hýrsý milyonlarca insanýn
ölümüne neden oldu.
Milyonlarca çocuk da ayný hýrsýn kurbaný oldu.
Çocuk emeðinin sömürüsü kapitastlerin vaz
geçemediði bir baþka çýlgýnlýk.
Gezegen ve insanlýk bu çýlgýnlýða mahkûm deðil.
Kapitalist sýnýf ömrünü tarihsel olarak doldurdu.
Kapitalist sýnýf, öldürmeden yönetemiyor. Yok
etmeden üretemiyor.
Bu yüzden þimdi bir kez daha Marksizm’in zamaný.
Þimdi iþçi sýnýfýnýn zamaný.
Yýllardýr “Baþka bir dünya mümkün” diyen harekete
þimdi iþçi sýnýfý hareketinin sözcülük etmesi gerekiyor.
Barbarlýða yanýt iþçi sýnýfý olacak, onun eyleme
geçtiðinde tüm hareketlere kazanma gücü veren birleþtirici yeteneði olacak, onun enternasyonalist birliði
olacak, onun devrimci partileri, kitlesel partileri olacak.
Bu yüzden, sizi, Marksizm 2009 toplantýlarýndan
sonra Marksizm’i her gün canlý tutmaya çaðýrýyoruz.

Çözüm dedi, mahkemelik oldu
Kürt sorununda çözüm isteðini dile
getiren Cumhurbaþkaný Abdullah
Gül'ün yakasýna hemen mahkemeler
yapýþtý.
Bu doðal, birçok baþka geliþme gibi.
Kürt sorununun çözüm olasýlýðýnýn
konuþulmasý bile Kemalist rejimi sarsýyor. Resmi ideoloji sarsýlýyor, çözümsüzlükten, savaþtan beslenen güçler
düzenlerini sürdürmek için hamle
yapýyor.
5 DTP'li milletvekili dokunulmazlýk
haklarýna aldýrmadan mahkemeye ifade
vermeye çaðrýldý. Meclis Baþkaný
Köksal Toptan önce ifade vermeye
"polis zoruyla gidersiniz" dedi. Ne de
olsa meclis buna alýþýktý. Mecliste
Kürtçe yemin ettikleri için 2 Mart 1993
günü DEP'li milletvekilleri yaka paça
gözaltýna alýnmýþtý.
Ancak Toptan iki gün sonra aðýz
deðiþtirdi, o milletvekilleriyle Ýçiþleri
Bakanlýðý'nýn arasýný bulmaya çalýþtý.
Gül hakkýnda verilen yargýlama
kararýnýn nasýl iþletileceði belirsiz. Bu
satýrlarýn yazýldýðý saatlerde DTP'li milletvekillerin meclisten gözaltýna alýnýp
alýnmayacaklarý da belirsizdi.
Ama belli olan bir þey var. Birileri
Kürtlere 29 Mart yerel seçimlerinde
DTP'ye oy verdikleri için bedel ödetmek istiyor. KCK operasyonu adý altýn-

da 500’e yakýn Kürt siyasetçinin gözaltýna alýnmasý ile üstlerine gidiliyor.
Kürtler savaþa kýþkýrtýlmak isteniyor.
Ama tüm bunlar Kürt sorununun
siyasi temelde çözümünü engelleyemez.

Ergenekon soruþturmasý, Daðlýca ve
Aktütün karakollarýnda yaþananlar
Türk kamuoyunu derinden etkiledi.
Yýllarca atýlan bombalarýn sahibini PKK
sanmýþlardý. Masum sivilleri kurþuna
dizenlerin “bölücüler” olduðunu
düþünmüþlerdi. Türk kamuoyu bugün
birçok gerçeði biliyor. JÝTEM'in ve savaþ
politikalarýnýn kime hizmet ettiðini de.
Kürtler barýþa uzun zamandýr hazýr.
PKK “Hazýrým” diyor. DTP üzerine
düþen her þeyi yapmaya hazýr
olduðunu söylüyor.
Barýþý dinamitlemek isteyenlerin iþi bu
kez zor. Çünkü Kürt sorunu hakkýndaki
tüm yalanlar, askeri hatalar, ‘terörle
mücade’ adý altýnda Türkiye halkýndan
esirgenen ekonomik kaynaklar ortaya
dökülmüþ durumda.
Sosyalistlerin görevi Kürt sorununun
siyasi çözümünü hýzlandýrmak ve adil
bir barýþýn saðlanmasý için Kürtlerin
haklarýný savunmaktýr. DTP'nin yanýndayýz. Devlet savaþtýðý güç PKK ile
masaya oturmadan, diyalog koþullarýný
saðlamlaþtýracak genel af ve kültürel
özgürlükler gibi adýmlar atmadan ilerlemek mümkün deðildir. Türk
emekçilere bu gerçeði daha yüksek bir
sesle anlatmalýyýz.
Selim Iþýk

Avusturya: Ýslamofobi ve sol tutum
A
vusturya’nýn baþkenti
Viyana’da düzenlenen “cami ve
minareye hayýr” mitingine 700
kadar faþist katýldý. Miting, faþist
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ)
tarafýndan düzenlendi. Parti Baþkaný
Heinz Christian Strache, “'Biz ülkemizde Ýslamcýlarýn cami ve minare yapmalarýna izin vermeyeceðiz” dedi.
FPÖ’nün eylemine karþý, iktidardaki
sosyal demokratlarýn gençlik örgütü ve
Yeþiller Partisi de, ''Irkçýlar ve Naziler
dýþarý, Ýslam düþmanlarýna hayýr'' sloganýyla karþý bir miting düzenledi.
Karþý mitinge katýlan yaklaþýk 800
kadar gösterici, ''Ýslam düþmanlýðýna
hayýr'', ''Naziler dýþarý'', ''Irkçýlýða ve
Ýslam düþmanlýðýna karþý birleþelim''
pankartlarý taþýyarak sloganlar attý.
Ýslamofobi, 11 Eylül saldýrýlarýnýn
ardýndan Bush yönetiminin ve daha
sonra da batý hükümetlerinin
ýrkçýlýðýnýn üzerine örten, “teröre karþý
savaþ” ideolojisini besleyen bir silah
haline geldi. Bush yönetimi, Ýslamofobiyi emperyalist savaþlarýn ve iþgallerin
üzerini örtmek üzere kullandý. Bu ideoloji sayesinde ABD’ye ve Ýsrail’e karþý
direnen Ýslamcý direniþçiler, “terörist”
olarak damgalandý. Böylece iþgallerin
arkasýnda yatan emperyalist çýkar iliþkilerinin üstü örtülebildi.
Küresel krizle birlikte artan toplumsal
ve siyasi çatlaklar, batýdaki siyasetçileri

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

günah keçileri arayýþýna itiyor.
Avrupa’da yaklaþýk 30 milyon kadar
Müslüman nüfus yaþýyor.
Müslümanlarýn Avusturya nüfusuna
oraný ise yüzde 4,1 düzeyinde.
Müslümanlar çoðu kez toplumun en alt
tabakalarýný oluþturuyor.
Ýslamofobiyle ilgili önemli sorunlardan biri, bu ýrkçý ayrýmcýlýðýn sol kesimlere de sýzmýþ olmasý. Solda birçok
örgüt ve parti, týpký egemen kesimler

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

www.dsip.org

sosyalist isci

gibi Ýslam’ý bir tehdit olarak görüyor ve
Müslümanlara karþý mesafeli duruyor.
Oysa Ýslamofobi, diðer tüm ýrkçý yaklaþýmlarda olduðu gibi, iþçi sýnýfýný
bölen önemli unsurlardan biri.
Dolayýsýyla, iþçi sýnýfýnýn birliðini saðlamak üzere Ýslamofobi de dahil, her
türlü ayrýmcýlýða karþý mücadelede
devrimci solun ezilenlerden yana taraf
olmasý gerekiyor.
F. Levent Þensever

Kitle Grevi ve
Sendikalar
Rosa Lüksemburg
sosyalist iþçi satýcýlarýndan isteyebilirsiniz
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Çin, 1989
‘Bildiri
Tiananmen
Meydaný'ndan
geliyordu’
Cumartesi gecesi þehrin
tüm giriþlerine barikatlar
kurulurken:
"Ýlk kazanýlan deneyim
tanklarýn geldiði kavþaklarýn dikkate alýnmasý ve
ordunun, daha çok uzaklardayken durdurulmasýydý. Bu eylemlerde bir tek
öðrencinin bile olmadýðý
söylenebilir. Yine böyle,
ordununun durdurulduðu
'anahtar' yerlerden birine
geldiðimizde bu iþin nasýl
gerçekleþtirilebildiðine
þaþýrýp kaldýk. Çünkü tüm
halka ek olarak, iþçiler de
etten bir duvar oluþturmuþlardý."
Bir baþka görgü tanýðý ise
þunlarý aktarýyordu:
"Cumartesi gecesi,
insanýn çok ender þahit olabileceði ilginç olaylar
yaþandý. Sokaklara doluþan
insan sayýsý inanýlmaz
boyutttaydý. Herkes oradaydý; Saldýrýnýn o gece
geleceðini umduklarýndan
tam hazýrlýklýydýlar. Yaþlý
birisi, sokaklarda - 1949'da
bile - böylesine kalabalýk
insan topluluðunu hiç bir
arada görmediðini anlatýyordu. Kitlelerin, 'eðer
askerlere ne yaptýklarýný
anlatýrsak, duracak ve
dinleyeceklerdir bizi...
Çünkü onlar 'halkýn
ordusu ve biz halkýz!'
gerçekliðinden doðan
tavýrlarý nedeniyle çelikleþmiþ bir kararlýlýklarý
vardý."
Pazar gecesi bir görgü
tanýðý þunlarý kaydediyordu:
"Pekin þehri 48 satttir
tümüyle halkýn elinde.
Hava elektrikli olsa da soygun yok, ayyaþlýk yok, suç
iþleme yok! Þehrin
doðusundaki ana yol
üzerindeyiz. Bulvar
oldukça geniþ. Uçuca getirilmiþ üç otobüs kapatýyor
yolu. Bunun yaklaþýk bir
kilometre gerisinde geçiþi
engellemek için labirent
þeklinde düzenlenmiþ 100
kadar otobüs var.
Aralarýnda yalnýzca küçük
bir aracýn geçebileceði
kadar bir mesafe
býrakýlmýþ. Bir çok otobüs
de gerektiðinde bu aralarý
kapatmak için yedekte
bekletiliyor. Otobüsler, birbirleriyle çene çalan insan-

larla dolu. En son daki
barikatta gözcülük yapan
bazý insanlar var.
Barikatlar tanklarý durdurmak için deðil. Yalnýzca
onlarý yavaþlatmak ve bu
arada - son günlerde sýk
görüldüðü gibi - halkýn
askerle konuþmasýný ve
onlarý geri dönmeleri
konusunda ikna etmeye
çalýþamalarýný saðlamak
için ve insanlar barikatlar
arkasýnda deðil önünde
dikiliyordu bu kez. Bir
genç yüksek sesle bir
bildiri okudu. Bildiri
Tiananmen Meydaný'ndan
geliyordu ve 21 mayýs
akþamý saat 05.30'da
yazýlmýþtý. Baþbakan Li
Peng'in hapishaneleri
doldurma isteðinden, gelecek için kavganýn gerekliliðinden bahsediyor ve
insanlarý kendileri ile birleþmeye çaðýrýyorlardý.
Yerel bölgelerden gelen
iþçiler 'hurra!’larla desteklerini bildirdi ve gerekirse
canlarýný verebileceklerini
belirtti. 50'sinde bir kadýn
bunu, boðazý kesilmiþ gibi
bir vücut hareketiyle ifade
ediyordu. Yüreklilik inanýlmaz düzeydeydi.
Tüm þehir merkezi 10
kilometre boyunda ve 10
kilometre eninde (belki de
daha fazla) olan bir alan
þimdi iþçi - öðrenci, kontrolündeydi. Cumartesi
günü nüfusun yarýsýndan
fazlasýnýn, yaklaþýk 5 milyon insanýn sokaklarda
olduðu söyleniyordu. ve
bunlarýn çoðu iþçiydi. Her
yerde, içi aðzýna kadar
öðrenci ve iþçilerle dolu,
üzeri açýk kamyonlarýn
geçiþini görmek olanaklýydý. Ve hepsinin, durumu
kontrol ve nerede yardým
gerektiðini saptamak için
barikattan barikata koþtuklarýnda dalganan kýzýl
bayraklarý ya da flamalarý
vardý. Ve herkes hep bir
aðýzdan tekrar tekrar
Enternasyonal'i söylüyordu."
(Aktaran Charlie Hore,
Mao'dan Tiannanmen
Meydaný'na, 1990)

ÇKP Genel Sekreteri 20 yýl son itiraf etti

T

iananmen Ayaklanmasý'na
katýlan orta yaþ üstü eylemcilerin bir çoðu ayný saptamayý yapmýþtý. Bu sefer ki ayaklanma ancak 1949'la kýyaslanabilirdi. 1949'da burjuva milliyetçisi Çan Kay Þek'in iktidarýna karþý öfke duyan milyonlarca
iþçi ve köylü ayaklanmýþ, Mao
Zedung iktidara el koymuþtu.
Pekin ve Þangay gibi büyük
þehirlerde sokaklara çýkan
yüzbinlerce kiþi Çin Komünist
Partisi gerillarýný sevinçle
karþýlamýþtý.
1927'de Çin iþçi sýnýfý bir kez
devrime teþebbüs etmiþti.
Ayaklanmaya önderlik eden Çin
Komünist Partisi'nin o günkü liderliði troçkistti ve Ekim
Devrimi'nin yolunda yürümekten
yanaydý. Ancak Stalin onlarý iþçi
devrimi yapmamaya çaðýrdý. Çin
geri bir köylü ülkesiydi. Önce
burjuvazi iktidara gelmeli ve
sanayi geliþmeliydi. Ýþçi sýnýfý
beklemeliydi. ÇKP'den burjuva
milliyetçisi parti Kuomintang'la
birleþmesi istendi. SCCB'nin
baskýsýyla ÇKP'nin üye listeleri
Kuomintang'a verildi. Büyük
þehirlerdeki grev hareketi ve
ayaklanma durduruldu.
Kuomintang'ýn tetikçileri
ellerindeki üye listelerindeki
isimleri teker teker öldürdü.
Öncü iþçiler ve devrimciler
katledilmiþ, bir iþçi sýnýfý partisi
olan ÇKP yok edilmiþti.
Mao Zedung'un aralarýnda
bulunduðu bir grup aydýnsa bir
kaç yýl sonra Çin Komünist
Partisi'ni yeniden örgütlemeye
giriþti. Onlarýn hedefi sosyalist
devrim deðildi. Çin'in geri
kalmýþlýðýný çözmek asýl sorundu.
ÇKP denetiminde ulusal
sanayinin geliþtirilmesi ve Çin'in
diðer devletlerle rekabet edebilecek bir güce ulaþmasýný istiyorlardý. Zayýf ve iþçi sýnýfýndan
kopuk olan yeni ÇKP'nin imdadýna kitle hareketi yetiþti. II. Dünya
savaþý, Çin ile Japonya arasýnda
süren savaþ büyük bir yoksulluk
ve yýkým yaratmýþtý. Mao Zedung
ve arkadaþlarýndan baþka iktidara el koyacak hiç bir güç
yoktu.
1949 yýlýnýn sonbaharýnda
Pekin'e giren, 1 Ekim günü
savaþýn son bulduðunu ve Çin
Halk Cumhuriyeti'nin kurul-

duðunu ilan ÇKP'nin yayýmladýðý
ilk emir iþçilerin fabrikalara,
köylülerin tarlalara dönmeleri
oldu. Ýþler eskisinden çok daha
fazla çalýþarak düzenli olarak
yürütülmeliydi. Çin'de sermaye
birikimi hýzlandýrýlmalýydý. ÇKP
dýþýnda hiç bir partinin,
sendikalarýn hatta partiden
baðýmsýz sanat dergilerinin bile
yayýmlanmasý yasaklandý. Ýþçilerin ve köylülerin baþlattýðý
sürekli devrim yolundan saptýrýlmýþ ve SSCB'dekine benzer
bürokratik devlet kapitalisti bir
rejim kurulmuþtu.
Çin'de üretimi, tüketimi ve
toplumsal yaþamý sadece parti
belirliyordu. ÇKP'nin milyonlarca
üyesi vardý, ama partinin politikalarýný ÇKP baþkaný Mao
Zedung saptýyordu. Ondan sonra
ise genel sektereler ve yanýlmaz
merkez komiteler kararý verdi.
1960'larýn sonunda dünya
ekonomisi krize girdi. Kriz SSCB,
Doðu Avrupa ve Çin'deki stalinist rejimleri de etkiledi. Batý'da
yeni-liberalizmin iþçi sýnýfýna
saldýrýsý baþlamýþken ÇKP
1978'de bu eðilime paralel olarak
‘piyasa sosyalizmi’ni ilan etti.
Ekonomi, ÇKP denetiminde olacaktý. Ancak ticari giriþimler, þir-

ketleþme, mülk edinme gibi haklar Çin'li kapitalistlere tanýnanacaktý. Çin, SSCB'den erken
davranarak krize yanýt vermiþ ve
yoðun bir emek sömürüsüne giriþ miþti. Ekonomik politikalarýn
sonucu sosyal yýkýmdý. Ýþsizlerin
sayýsý arttý. Özel giriþimcilerin
elinde emek piyasasý kuralsýzlaþtýrýldý. Rüþvet yaygýnlaþýrken,
ücretler düþtü. Doðu Avrupa ve
SSCB'de yþayan milyonlarca
insan gibi Çin halký da sefaleti
yaþýyordu.
4 Nisan'da 3 bin öðrenci
Tiananmen Meydaný'nýnda gösteri yaptý. Yýllardýr biriken öfke
patlamýþtý. ÇKP göstericilere
karþý nasýl tutum alacaðý
konusunda ikiye bölündü. Bir
taraf göstericilerle konuþulmasýný
isterken, diðer taraf zorla daðýtma yanlýsýydý. Bölünme ve
kararsýzlýk, 3 bin öðrencinin
eylemini bir an da büyüttü.
Korku yok olmuþtu. 29 Nisan'da
50 bin öðrenci Pekin sokaklarýnda
yürüdü ve ÇKP'nin taleplerini bir
an önce yerine getirmesini istedi.
Öðrencilerin çoðu sosyalistti.
ÇKP'deki bürokrasiden ve yozlaþmadan nefret ediyorlardý. 4
Mayýs'ta Pekin'de bu kez yüzbin
öðrenci ve iþçi yürüdü. Ýþçiler
kitlesel olarak harekete
katýlmýþtý. 13 Mayýs'ta kendilerini
'iç kargaþa çýkarmak'la suçlayan
ÇKP'yi protesto eden öðrenciler
ve iþçiler Tiananmen Meydaný'ný
iþgal etti, açlýk grevine baþladý.
Açlýk grevi 200'den fazla þehirde
grevlere ve protesto gösterilerine
ulaþan bir dalgayý baþlattý.
20 Mayýs günü sýkýyönetim ilan
edildi. Çin ordusunun yüzde
10'unu oluþturan 300 bin asker
Pekin'e yerleþtirildi. 3 Haziran
günü Çin Halk Ordusu'na baðlý
tanklar alana giriþ yaptý. Öðrenciler tanklarýn önüne çýktýlar.
Tanklar üzerilerine sürüldü.
Binlerce öðrenci ve iþçi yaþamýný
yitirdi. Binlercesi tutuklandý. 15
Haziran’a kadar çatýþmalar bir
çok yerde sürdü. Ancak ayaklanma bu kez kanla bastýrýlmýþtý.
Ayaklanma sýrasýnda eylemcileri
diyalogla ikna etmeyi savunduðu
için ÇKP genel sekreterliðinden
alýnan Zhao Ziyang anýlarý büyük
bir direniþin tarihine ýþýk tutacak.
Volkan Akyýldým

10z sosyalist iþçiz sayý: 363

Ýnsan Evrimi ve Afrikalý Havva
"Yeni bir dizi film, dünyadaki tüm insanlarýn 200.000 yýl önce yeryüzünde yaþamýþ olan Afrikalý atalarýn soyundan geldiðini gös teriyor" diye yazýyor Neil Faulkner. Ýnsanoðlunun kökeni hâlâ hararetli siyasi tartýþmalara konu oluyor.

M

odern insanýn birlikte
mi evrimleþtiði yoksa
gerçekte ayrý ayrý ýrklardan mý oluþtuðu sorusu
sosyal olarak olduðu kadar tarihi olarak da önem taþýyor.
Frederick Engels ve Karl Marks,
Charles Darwin'in kitabý
Türlerin Kökeni ilk çýktýðýnda
onu merakla okumuþlardý.
Onlar bu çalýþmayý, dünyayý
insanýn yarattýðý kuramý olan
dinsel yaratýlýþçýlýðýn önemli bir
reddi olarak görüp övdüler. Bu,
ayný zamanda onlarýn insanýn
geliþimi ve doðayla olan iliþkisi
konusundaki çalýþmalarýný da
etkiledi. Ýnsanlar, sahip olduklarý zekâ ve birlikte çalýþma
yeteneði sayesinde kýtlýklardan
ve felaketlerden sað çýkabildi.
Ýnsanlarýn milyonlarca yýl önce
nasýl evrimleþtiði ve Afrika'dan
nasýl ayrýldýðý sorularý, arkeologlar arasýnda hâlâ canlý bir
tartýþma konusu. Tüm kanýtlar,
insanýn 3 milyon yýl kadar önce
bir maymun türünden evrimleþtiði teorisini destekliyor. 3,2
milyon yaþýnda olduðu saptanan "Lucy" adlý maymun fosili
insanýn bilinen en eski atasý
olarak kabul ediliyor. Buna raðmen, bu ilkel maymunun modern insana nasýl evrimleþtiði ve
hangi zaman aralýðýnda bu
insanlarýn dünyanýn dört bir
yanýna yayýldýðý hâlâ tartýþmalý.
Bazý arkeologlar, insanýn birkaç
milyon yýl içinde Asya ve
Afrika'da farklý zihinsel ve fiziksel yetenekler geliþtirerek ayrý
ayrý evrimleþtiðini ve daha
sonra bu türlerin melezleþtiðini
öne sürüyor.

Yolculuk

BBC 2'de geçen pazar yayýnlanmaya baþlanan "Ýnsanýn
inanýlmaz yolculuðu" adlý beþ
bölümlük önemli belgesel 'Pekin
Adamý'nýn keþfi üzerine varýlan
sonuçlarý inceliyor. Diziyi sunan
doktor Alice Roberts, Bristol
Üniversitesi'nde anatomi
uzmaný ve antropolog. Bilimin
ýrkçýlýk karþýtý anlamý konunda

mükemmel alet yapýcýlarý haline
getirdi, soyut düþünme yetisine
sahip geniþ beyinleri ayrýntýlý
planlamayý, dili ve toplumsal
örgütlenmeyi ortaya çýkardý.
Küçük, sýký baðlarla birbirine
baðlanan, iþbirliði yapan gruplar oluþturdular.

Medeniyet

hiç þüphesi yok. "Ýþin içyüzü çok
sýradýþý ve önemli, çünkü
geldiðimiz nokta þu ki, hepimiz
çok genç bir türün üyeleriyiz ve
birbirimizle yakýn akrabayýz. Bu
yüzden ýrkçýlýk büyük bir saçmalýk" diyor.
"Irk" kavramý biyolojide bir
anlam ifade etmiyor. Fiziksel
özelliklerin, kültürün, dinin birlikte meydana getirdiði ve
doðum yeri ile baðlantýlý bir
kavram. Yeni kanýtlar, modern
insanýn 200.000 yýl önce
yaþamýþ, çoðunlukla "Afrikalý
Havva" diye adlandýrýlan tek bir
kadýnýn soyundan geldiðini gösteriyor. DNA analizlerinden
elde edilen bu tarih daha önceden bulunan homo sapiens'in
bilinen ilk fosillerinin tarihi ile
mükemmel olarak uyuþuyor.
Etiyopya'da Omo'da 1967'de
bulunan iki kafatasý ve kýsmi bir
iskelet yakýn zamanda yeniden
tarihlenerek yaklaþýk 195.000
yýllýk olduklarý saptandý. Bu
onlarý türümüzün bilinen en
eski üyeleri yapýyor. Buna benzer kanýtlar "çoklubölgesel
evrim" olarak bilinen insan
geliþimi teorisinin altýný oyuyor.
Bu teori epey popüler hale
gelmiþti. Homo erectus, yani ilk

Charles Darwin

insanlar, Afrika'yý terkedip daha
sonra Çin olacak topraklara yerleþtiler. 1921-1937 arasýnda
yapýlan kazýlarda Pekin yakýnlarýnda erectus'un fosil kalýntýlarý açýða çýkarýldý.
Muhtemelen 400.000 ila 800.000
yaþýnda olan bu kalýntýlara
"Pekin Adamý" adý verildi. Pekin
Adamý'nýn doðrudan modern
Çinlilerin atasý olduðu iddia
edildi. Eski kafataslarýnýn ayýrt
edici Doðu Asya özellikleri
taþýdýðý bile öne sürüldü. Bu
iddiayý savunanlar, Afrikalý
erken insaný daha uzun ve daha
güçlü olarak tasvir ediyordu.
Kalýn bir kemik yapýsý ve geniþ
bir aðzý vardý. Pekin'li
kuzeninin ise aksine daha küçük
ama daha becerikli ve zeki
olduðu söyleniyordu.
"Afrika'dan çýkýþ 2" olarak
adlandýrýlan bu teori, Çin'deki
pek çok okulda, ulusal kimliði
desteklemek ve üstünlük duygusu saðlamak adýna okutuluyor. Bu tanýmlamalar Afrikalý ve
Asyalýlar hakkýnda yapýlan ýrkçý
karikatürlerle ilgili araþtýrma
yapmýþ herhangi birine tanýdýk
gelecektir. Talihin oyununa
bakýn ki þimdi ayný tanýmlamalarý onlar kullanýyor.
Bu teori farklý yerlerde evrimin
paralel olarak geliþtiðini ve
sonra melezlemenin tek bir
karma türü -modern insanortaya çýkardýðýný varsayýyor.
Biyolojik kanýtlar gösteriyor ki
"türleþme" -yeni türlerin oluþumu- ikiye ayrýlma ve ayrý evrim
yoluyla meydana geliyor.
Dahasý, bir "kayýp halka" -bu
þekildeki bir geliþmeyi ispatlayan orta seviye fosiller- yok.
Son DNA kanýtlarý gösteriyor ki
bu teori mutlak olarak yanlýþ.
Modern insan genetiðinin izini
sürmek için en son DNA
teknolojisini kullanan Çinli profesör Jin Li yeni bulgular elde
etti. Profesör Li, Pekin
Adamý'nýn soyundan gelip
gelmediklerini öðrenmek için
12.000 Çinliden örnekler aldý.
Sonuçlar kesindi: Profesör Li'ye
göre, hepimiz 200.000 yýl önce
Afrika'da geliþmiþ tek bir erken
insan türünün soyundan geliyoruz. Bugün Pekin Adamý'nýn

varisi olmadýðý ve insanlarýn
homo sapiens'ten evrildiði genel
kabul görüyor. Erken insan türleri 'Australopithecus'lar olarak
bilinen bir grup eski maymundan evrildi. Bu gruba iki ayak
üstünde yürüdüðünü fosilinden
bildiðimiz Lucy de giriyor.

Ýþçilik

Ýki ayak üstünde yürümesi,
kollarýný ve ellerini iþçilik için
serbest býraktý ve karþýlýðýnda
doðal seçilimin beyin kapasitesini artýrmasýný destekledi. El ve
beyin, emek ve zekâ, yetenek ve
fikir etkileþime girdi; zirvesi
modern insan olan bir evrim
sürecini baþlattý.
Bir milyon yýl kadar önce
homo erectus Afrika'dan göç
ederek Güney ve Doðu Asya'nýn
büyük bir kýsmýnda koloniler
kurdu. Erectus'un standart aleti
taþtan yapýlmýþ el baltasýydý.
Sonralarý daha geliþmiþ bir
erken insan -homo heidelbergensis- Batý Asya'da ve
Avrupa'da birçok yere yerleþti.
Neandertaller heidelbergensis'ten evrimleþti. Onlarýn aletleri ise çoðunlukla keskin
kenarlý taþ tabakalarýndan
oluþuyordu.
100.000 yýl boyunca Homo
Sapiens -Ortadoðu'ya yapýlan
kýsa bir akýn dýþýnda- Afrika'yý
terk etmedi. Sonunda 85.000 yýl
önce Büyük Göç baþladý ve
hýzlýca gerçekleþti. Güney
Asya'da ve Avustralya'da 50.000
yýl önce, Kuzey Asya'da ve
Avrupa'da 40.000 yýl önce ve
Amerika kýtasýnda 15.000 yýl
önce koloniler kuruldu. Büyük
olasýlýkla Güney Asya kýyýlarý
boyunca yayýldýlar, iç kesimlere
nüfuz etmeleri daha sonra
gerçekleþti.
Bunun gerçekleþmesinin sebepleri, kaynaklarýn azalmasý,
artan nüfus ve iklim deðiþimiydi. Avcýlýk-toplayýcýlýk yoluyla
hayatlarýný devam ettirdiklerinden yeni besin kaynaklarý
arayýþýyla iç kesimlere doðru
seyahat ettiler. Bu uzun dönemli
seyahatin etkileri onlarý deðiþtirdi. Uzun mesafelerde yürümek
ve koþmak dayanýklýlýklarýný
artýrdý, el becerileri onlarý

Onlar kelimenin tam anlamýyla
"medeni" idiler: Yemek bulma
yöntemleri, birlikte yaþamalarý,
görevleri paylaþmalarý, alet yapmalarý, kendilerini süslemeleri,
ölülerini gömmeleri ve daha bir
çok özellik grup içinde kabul
görmüþtü. Toplumlarý Marx ve
Engels'in tanýmladýðý ilkel
komünizmin erken bir örneðiydi.
Türlerinin özellikleri, onlarýn
iklimdeki radikal deðiþikliklere
uyarlanmalarýný saðlýyordu.
Kuzey kutbunda ren geyiði,
tropikal bölgelerde domuz,
maymun ve kertenkele
avladýlar. Sorunlarýn üstesinden
geldikçe aletleri de çeþitlendi.
Basit el baltalarý ya da tabakalar
yerine bir tür "býçak" -uzunluklarý geniþliklerinden daha fazla
olan keskin kenarlý taþ aletlerürettiler. Ayrýca sanatsal üretim
-avladýklarý ve sihirli olduðuna
inandýklarý hayvanlarýn resimleri ve heykelleri- de yaptýlar.
Her þeyin ötesinde, bu yeni
tür, deneme-yanýlma ile kendini
geliþtirdi, baþarýlý olunan yöntemler paylaþýldý ve kopyalandý.
Kültür duraðan deðil deðiþkendi ve birikiyordu. Ýnsanoðlunun
deðiþen koþullar karþýsýnda
ölmesi ya da göç etmesinden
farklý olarak, homo sapiens
daha iyi sýðýnaklar, daha sýcak
tutan giyecekler ve daha keskin
aletler için çözümler buldu.
Doða ve kültür birbirini etkiledi.
Ýnsanlar çevrelerini kontrol
etme, deðiþtirme ve sömürme
konusunda artan bir baþarý
sergiledi. Bu çiftçiliðin 10.000
sene önce ortaya çýkmasýný açýklýyor. Avcýlýk hayvancýlýða
dönüþtü. Geniþ vahþi çayýrlar
topraðýn ekilip tahýl yetiþtirilmesi için yeniden düzenlendi.
Bu deðiþimin ardýnda büyük
ihtimalle ekolojik bir kriz yatýyor. Bunu mümkün kýlan homo
sapiens'in türe özgü eþsiz "ilerlemeci" karakteriydi. DNA'dan
elde edilen kanýtlar insanlarýn
tek bir tür olduðunu kanýtlýyor.
DNA'larýn toplanmasýna ve
araþtýrýlmasýna önayak olan
ünlü genetikçi Luigi Luca
Cavalli þu sonuca varýyor:
"Ýnsan nüfusunun genetiði ve
evrimi üstüne yapýlan araþtýrmalar ýrkçýlýðýn hiçbir bilimsel
dayanaðý olmadýðýnýn en güçlü
kanýtlarýný sunuyor." Tür olarak
-Afrikalý Havva'nýn soyundan
gelenler- bu zamana kadar uzun
bir yol geldik. Ancak en büyük
zorluklar hâlâ önümüzde
duruyor.
Neil Faulkner
Onur Devrim Üçbaþ, Socialist
Worker’dan çevirdi
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Demokrasi
polisliði
Ergenekon davasý, bir
demokrasi tartýþmasýný da peþi
sýra sürüklüyor. Tartýþma keskin
biçimler alýyor. Demokrasinin
sýnýrlarý tartýþmanýn taraflarýnca
yeniden ve yeniden belirlenmeye
baþlýyor.
Geçen haftalarda, “Haydi gel
bizimle ol” programýnýn
sunucusu Çiðdem Anat, bazý
insanlarýn yüksek sesle darbenin
gerekli olduðunu düþünmelerinin
demokrasi açýsýndan bir problem
olmadýðýný, bu düþüncenin de
düþünce özgürlüðü kapsamýnda
deðerlendirilmesi gerektiðini
söyledi.
Örnekler çok bu konuda. 17
Mayýs’ta Ankara’da gerçekleþen
mitingde, “Ordu göreve”
pankartý açanlar, demokratik bir
haklarýný kullanmýþlardýr.
Özden Örnek günlüklerine de
aktardýðý darbe düþüncelerini dile
getirmekte serbesttir.
Kocaman, saf bir demokrasi. Ne
güzel!
Bir ýrkçý, bir faþist, bir darbesever, bir solcu, bir Kürt bir masanýn
etrafýnda, tercihen bir TV kanalýnda, bir arkadaþ sohbeti içerisinde
görüþlerini birbirleriyle paylaþýr.
Darbe isteyen darbenin neden
gerekli olduðunu, ýrkçýlýk yapan
neden Türk ýrkýnýn üstün
doluðunu anlatýr.

Böyle masalarda Erdal
Erenlerin, Musa Anterlerin, Hrant
Dinklerin oturma þansý
olmadýðýný unutmuþ görünüyor
çoðu kimse.
Bir milyon Ermeni de oturmayacak böyle masalarda, 30 bin Kürt
de. Eritilmiþ kemikleri kuyulardan çýkan gençler de, 1 Mayýs’ta
öldürülen 37 iþçi de. Deniz
Gezmiþ de, Mahir Çayan da,
Maraþ katliamýnda öldürülenler
de, 16 Mart’ta bombayla
parçalananlar da.
Çünkü öyle kocaman ve saf bir
demokrasi yok ne yazýk ki!
Üstünlüðü tartýþmasýz bir hukuk
da yok!
Kapitalizm altýnda kalýcýlýðý
garantili olan tek bir reform
parçacýðý, evrensel insan hakký
deðeri yoktur. Olamaz.
Demokrasinin bir devlet biçimi,
devletin yönetme biçimlerinden
birisi olduðunu unutmamak
zorundayýz. Bu yüzden
demokrasi, içinde sýnýflar
mücadelesinin deðiþik biçimler
altýnda sürdüðü bir toplumsal
örgütlenmedir. Bu örgütlenmenin
geniþliðinin derecesini, sýnýflar
mücadelesinin derecesi tayin
ediyor. Evrensel ilkeler deðil.
“Yaþa en demokratik Amerika”
bu yüzden en güçlü gizli istihbarat aðlarýna, polis teþkilatýna ve
orduya sahip. En büyük ve en
berbat hapishanelere sahip. Bu
yüzden demokrasisiyle övünen
ve uygarlýk skalasýnýn en üstünde
durduðunu iddia eden ABD’nin
tarihi, hem ABD ezilenleri hem de

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

“Darbe planlamak düþünce özgürlüðüdür, darbe yapmak suçtur”. Hrant’ý
öldüren Ogün Samast mý? Danýþtay saldýrýsýný gerçekleþtirerek toplumdaki
gerginliði artýrmak isteyen darbecilerin yarattýðý nefret iklimi mi?
tüm dünya ezilenleri için kan ve
dehþetin tarihidir.
Evrensel insan haklarý deðerleri
ve üstün hukuki kriterler, ezilenlerin, canlarýna kastedenlere karþý
verdikleri yaygýn, kitlesel ve
sürekli mücadelelerin ürünüdür.
Bir ülkede, bir bölgede kazanýlan
hak, týpký kapitalizm gibi
demokrasi de eþitsiz ama birleþik
geliþtiði için, dünyanýn geri
kalanýna ilham verir.
Demokrasinin özeti olan
düþünce, ifade, örgütlenme ve
gösteri özgürlüðünün sýnýrsýz
olmasý, ezilenlerin demokrasiyi
de geliþtiren mücadelesinin bazý
temel kriterlerine kast edemez.
Ýsteyen, darbecilerin örgütlenme
ve düþünce özgürlüðünden yana
olsun. Ama bunu demokrasinin
bir gereði olarak anlatmasýn.

Ýsteyen, faþist örgütlenmeye ve
ýrkçýlýða özgürlüðü savunsun.
Ama bunu demokratik kriterlere
yedirmeye çalýþmasýn.
Darbe düþlemek bir insanlýk
suçudur.
Aklýndan habire insan
öldürmeyi geçirenin, bu sadece
bir düþünce olduðu için; insan
öldürmenin erdemlerini savunanýn, bu sadece bir düþünce
olduðu için özgürlüðünü savunmak, cellatlar demokrasisini
savunmak demektir. Ýtalya’da
Mussolini’nin büyük yürüyüþünü
durdurmak gerekirdi. Bütün
faþist örgütlenmelerin yasaklanmasý ve daðýtýlmasýný savunmak
gerekir.
Irkçýlýðý yasaklamak gerekir.
Darbecileri yargýlamak gerekir.
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Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist isci
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 Baský: Özdemir Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
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ANTÝKAPÝTALÝST ÖÐRENCÝLER DÝYOR KÝ!

Baþka bir üniversite mümkün!
S

okaklarda uzun zamandýr
duyulan yepyeni bir ses
var. Bu ses Irak’taki ve
Afganistan’daki iþgale, küresel
ýsýnmaya, tüm darbelere ve darbecilere karþý çýkan, Kürt
halkýnýn, eþcinsellerin, baþörtülülerin özgürlüðünü savunan,
demokrasiden, barýþtan, adaletten yana mücadele veren bir
hareketin sesi. Yeni bir dile ve
mücadele biçimine sahip olan bu
antikapitalist hareketin içerisinde
çok sayýda genç bulunuyor.
Yeni hareketin kampanyalarý
olan Küresel BAK’tan, KEG’ten,
Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým’dan, Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe Dur De!
Kampanyasýndan birbirlerini
tanýyan ve birlikte kampyanya
yürütme deneyimine sahip bir
çok genç bu yeni sesi okullarýna
da taþýmak üzere Antikapitalist
Öðrenciler ismiyle örgütlendiler.
Kapitalizm bizi heryerde birbirimize düþman ediyor. Okullar ve
üniversitelerde sistem kendi propagandasýný yapýyor. Bize hep
diðerlerinden daha baþarýlý
olmamýz gerektiði ve böylece
mezun olduðumuzda daha iyi
bir maaþla iþ bulup daha iyi bir
hayat süreceðimiz öðretiliyor.
Ancak dünyada þirketler ve sermaye ufak bir azýnlýðýn elinde ve
bu durumda bize vaad edilen fýrsat eþitliði yalnýzca bir yalandan
ibaret.
Kapitalizm ýrkçýlýðý, milliyetçiliði, cinsiyetçiliði, homofobiyi
körüklüyor, dünyanýn her
yerinde savaþlara sebep oluyor
ve iklimin geri dönülemez
biçimde deðiþmesine sebep oluyor. Okullarýmýzdaysa derslerde
milliyetçilik propogandalarý
yapýlýyor, baþörtülü
arkadaþlarýmýz kapýdan çevriliy-

BÝZE KATILIN
DÜNYAYI
BÝRLÝKTE
DEÐÝÞTÝRELÝM
z Ergenekon davasýnýn
arkasýnda duran ve tüm darbecilerin yargýlanmasýný savunan, tüm darbelere ve darbe
giriþimlerine karþý net tutum
alan,
z Baþörtüsüne özgürlük
diyen ve hiç çekinmeden
“hepimiz ermeniyiz” sloganýný
atabilen,
z Yeni ve kitlesel bir sola
ihtiyaç duyan,
or. Kampüslerde öðrenciler kameralar ile sürekli izleniyor, sivil
polisler ve özel güvenlikler tüm
öðrencilere potansiyel suçlu
muamelesi yapýyor. Üniversite
rektörleri demokratik seçimlerle
seçilmiþ bir hükümeti silahlý yollarla devirmeyi amaçlayan bir
terör örgütüne üye olmaktan
yargýlanýyor, üniversite konseyleri Ermeni halkýnýn acýlarýný
paylaþan bir imza kampanyasýný
kýnayarak þovenist milliyetçilikten yana tavýr takýnýyor.

Darbe

Bütün bunlar þaþýrtýcý deðil.
2547 sayýlý "Yükseköðretim"
yasasýna göre üniversitenin birinci amacý “Atatürk ilke ve
inkýlaplarýna uygun gençler

yetiþtirmek” ve onlara “milli birlik ve beraberliði kuvvetlendirici
ruh ve irade gücü” kazandýrmak.
Okuduðumuz bölüm hakkýnda
bilgi sahibi olmamýz bu amacýn
çok ardýndan akýllarýna gelmiþ
yasayý hazýrlayanlarýn. Bu yasa
12 Eylül darbesi ile çýkartýlan ve
YÖK isimli kurumun tüm
üniversiteleri tahakküm altýna
almasýna sebep olan yasa. Bu
yasa ile beraber üniversitelerin
özerkliði yok edildi, okullara
polisin girmesinin önü açýldý.
Her bir darbe ile daha da
kýþlaya benzeyen üniversitelerde
28 Þubat ile beraber askeriye
mantýðý devreye girdi ve
kapýlara siyasi afiþleri, broþürleri
toplamak ve baþörtülü öðrencileri içeri sokmamak üzere özel

ANTÝKAPÝTALÝST TOPLANTILAR
Ýstanbul Üniversitesi:

27 Mayýs Darbesi
27 Mayýs Çarþamba
ÝÜ Edebiyat Fakültesi
Ýstanbul Anadolu Yakasý:

1968’ten 2009’a:
Öðrenci Hareketi
27 Mayýs, Çarþamba, 17.00
Ada Cafe
(Bahariye Cad. Sanatçýlar Sok.)
Ýstanbul Avrupa Yakasý:

1968’ten 2009’a:
Öðrenci Hareketi
30 Mayýs Cuma, 19.00
Konuþmacýlar:
Ýlker Karayýlan, Levent Yýldýrým
Karakedi Kültür Merkezi
(Ýstiklal Caddesi, Bekar Sokak, No:16/3)

güvenlikler dikildi. Okullara
ikna odalarý kondu ve bir çok
öðrenci yok yere okuldan atýldý.
O zamandan beri okullarda baský
sürüyor.
Þimdilerde ise YÖK yeni bir
proje geliþtiriyor. Projeye göre
üniversite kampüslerinde
“Özgür Alan” denilen bölgeler
oluþturulacak ve bu alanlarda
öðrenciler izin almadan yasalar
dahilinde toplantýlar, gösteriler
ve etkinlikler gerçekleþtirebilecek. Üniversitelerin þehir dýþýna
taþýnmasý, kampüslerin
küçültülmesi ile iyiden iyiye
toplumdan soyutlanmasýna eþlik
eden bu proje, üniversitede bir
alaný “özgürleþtirerek” diðer tüm
alanlarý tutsak hale getirmeyi,
üniversitedeki tüm faaliyetleri
muhtemelen kimsenin gitmeyeceði alanlarda izole etmeyi
amaçlýyor.

Özgürlük

Oysa baþka bir üniversite
mümkün! Üniversite öðrencileri
devletin dayattýðý resmi ideolojinin temsilcisi olmak zorunda
deðiller. Okullar öðrencilerini
dünyada ve ülkede olan bitenden habersiz, tek tip giyinen ve
tek tip düþünen kiþiler olmaya
zorlayamaz. Aksine, üniversite
tüm düþüncelerin özgürce
konuþulup paylaþýldýðý, tüm renkleri barýndýran bir yer olmalý.
Okullarýmýzý özgürleþtirme
mücadelemiz, dünyayý
deðiþtirirme mücadelesinden
ayrý düþünülemez. Savaþlara,
darbelere, adaletsizliðe karþý
çýkarken, sömürüyle mücadele
eden iþçilere destek verirken,
ýrkçýlýðý, milliyetçiliði, homofobiyi sorgularken bir yandan da
okullarýmýzý özgürleþtirebiliriz.

z Savaþlara ve iþgallere dur
diyen,
z ”Krizin faturasýný patronlar ödesin” diyerek sokaða
çýkan,
z Halklarýn kardeþliðinden
yana olan, Kürt halkýnýn
mücadelesini destekleyen,
z LGBTT mücadelesinde yer
alan ve susmadan “eþcinseller
vardýr” diye haykýran,
z Patronlarýn deðil gezegenin kurtarýlmasý gerekliliðini vurgulayan ve baþka bir
enerjinin mümkün olduðunu
söyleyen, Nükleer santralleri
deðil, yenilenebilir enerjiyi
savunan,
z Irkçýlýða ve milliyetçiliðe
karþý sokaða çýkan,
z Türcülüðü reddeden, tüm
canlý yaþamýnýn uyumunu
savunan,
Tüm öðrencileri
ANTÝKAPÝTALÝST
ÖÐRENCÝLER’e katýlmaya
çaðýrýyoruz…
Bilgi Üniversitesi:
0506 892 70 10
Boðaziçi Üniversitesi:
0535 382 91 07
Ýstanbul Üniversitesi:
0554 388 02 16
Ýstanbul Teknik Üniversitesi:
0555 439 21 93
Galatasaray Üniversitesi:
0535 439 21 93
Mimar Sinan Üniversitesi:
0505 847 75 92

