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ERGENEKON
KOROSUNA
GÜÇLÜ BÝR YANIT

“Mutluyuz,
itaat
etmiyoruz”

Eðitim-S
Sen’in ne istiyor?
z Bilimsel, laik, demokratik,
kamusal eðitim,
z Çocuklar için kreþ, beslenme,
temiz su ve yýlda en az iki defa
saðlýk taramasýndan geçirilmesini,
z Eðitim iþkolundaki tüm çalýþanlarýn iþ güvenceli ve kadrolu çalýþmasýný,
z Eðitimde demokratik bir yönetim,
z Vergide adalet istiyor.
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Harb-ÝÝþ’li iþçiler yine sokaktaydý
SÝ Ankara - Milli Savunma
Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý
(Jandarma Genel Komutanlýðý ve
Sahil Güvenlik Komutanlýðý) iþyerlerinde çalýþan yaklaþýk 24 bin
Türk Harb-Ýþ üyesini ilgilendiren
22. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi
görüþmelerinde anlaþma
saðlanamamasý üzerine Türk
Harb-Ýþ Sendikasý Ankara Þubesi
ile Ankara 1 Nolu Þubesi
üyelerinin katýlýmýyla 26 Mayýs
2009 Salý günü iþ çýkýþý kitlesel
bir yürüyüþ yapýldý. Eyleme Yol-

Türk-ÝÝþ kýdem
tazminatýndan
taviz vermedi
Kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasý tartýþmalarý iþçinin “Grev
yaparýz” sözü ile ertelendi.
Türk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa
Kumlu yaptýðý açýklamada “Bu
bir genel grev gerekçesidir”
diyerek rest çekmiþti.
Patronlarýn ýsrarýna raðmen
konu kurul gündeminden
çýkarýldý. Türkiye’de 22 milyon
çalýþaný ve ailelerini yakýndan
ilgilendiren kýdem tazminatý
tartýþmasýnda hükümet, kýdem
tazminatýný kaldýrýp yerine fon
kurulmasýný planlýyordu.
Getirilmek istenen sisteme
göre iþten çýkan iþçinin tazminatýný artýk iþveren ödemeyecek. Para fondan karþýlanacak.
Ýþveren fona yüzde 1-2 pay
aktaracak. Ayrýca, kýdem
tazminatýnýn her yýl için bir
maaþ deðil de, yarým maaþa
indirilmesi öngörülüyor.

MKEK barut
fabrikasý iþçileri
eylem yaptý
Kýrýkkale Makine Kimya
Endüstrisi Kurumu (MKEK)
Barut Fabrikasý'nda çalýþan
iþçiler, toplu iþ sözleþmesinin
uzamasý üzerine eylem yaptý.
Fabrika önünde toplanan
100'e yakýn iþçi, 1 saatlik çalýþmama eyleminden sonra sloganlar eþliðinde yürüyüþ yaptý.
Eylem sonunda iþçiler, giriþ
kartlarýný basarak iþbaþý yaptý.
2009 yýlý Kamu Toplu Sözleþme
görüþmelerinin Ocak ayýnda
baþladýðýný açýklayan Petrol-Ýþ
Sendikasý Kýrýkkale Þube
Baþkaný Recep Sefer,
"Arabulucu görüþmelerinin
ardýndan süre doldu. MKEK
Barut Fabrikasý grev aþamasýna
geldi. Kamu çalýþanýnýn
hükümet karþýsýnda bir deðeri
yok. Hükümet sanki sözleþme
yapmayacak gibi hareket ediyor. Biz de Petrol-Ýþ
Sendikasý'na baðlý kurumlarda
1 saatlik iþi býrakma eylemi
baþlattýk. Bu eylemle hükümeti
protesto ettiðimizi gösterdik"
þeklinde konuþtu.
Barut fabrikasýnýn yanýcý ve
patlayýcý özelliði bulunuyor ve
iþçiler çeþitli kazalara maruz
kalýyorlar. Geçen sene yaþan
bir patlamada 3 kiþi hayatýný
kaybetmiþ.

Ýþ, Petrol-Ýþ, Tez Koop-Ýþ gibi
Türk-Ýþ’e baðlý sendikalar da
destek verdi. DSÝP’liler olarak
eyleme katýlarak destek verdi,
eylemde satýlan tek gazete
Sosyalist Ýþçi’ydi.
Türk Harb-Ýþ Genel Baþkaný
Ahmet Kalfa okuduðu açýklamada küresel ekonomik krizin etkilerinin iþçileri vurduðundan
bahsederek, anlaþma saðlanamayan maddeler arasýnda çalýþma süreleri, fazla çalýþmalar,
vardiyalar, 7,5 saat ve daha az

çalýþan iþçilerin çalýþma koþullarý,
gece çalýþmalarý, çalýþma süresinden sayýlan haller, fazla sürelerle
çalýþma koþullarý, iþe giriþ ücretleri, iþçilerin iþ ve meslek
deðiþtirme koþullarý, farklý ücret
ödemeleri, yemek yardýmlarý,
servis araçlarý, parçabaþý ücret
sistemi ile çalýþan iþçilerin son
dönemlerde yaþadýðý aðýr sorunlarý ortadan kaldýrmaya dönük
çözüm önerileri ve ceza cetvellerinde aðýrlaþtýrýcý hükümlerin
getirilmesi bulunduðunu söyledi.
Kalfa: “Yýllarýn emeði olan haklarýmýzýn geriye götürülmesine
izin vermemiz olanaksýzdýr”
dedi.

Petrol-ÝÝþ üyeleri 1 saat iþbýraktý
6 aydýr sürdürülen toplu iþ
sözleþme görüþmelerinde her
hangi bir sonuç alýnamamasý
kamu iþçilerinin sabrýný taþýrmaya baþladý.
Petrol-Ýþ Sendikasý üyeleri
geçtiðimiz günlerde sokaða çýktýlar. Kýrýkkale MKE Fabrikasý
ve Balýkesir Eti Maden Bor ve
Asit Fabrikasý iþçileri 1 saatlik
iþ býrakma eylemi yaptýlar.
Ýþçiler hükümeyin tavrýný ve
Türk-Ýþ’in her hangi bir öneride
bulunmamasýný eleþtiridi.

Ýþçi hareketi ayaða kalkýyor
T

ürkiye'nin bir dört bir
yanýndan haksýzlýða,
sömürüye, sendikasýzlaþtýrmaya, iþten çýkarmalara
karþý direniþ haberleri geliyor.
Türk-Ýþ üyesi iþçiler ayakta.
Eðitim-Sen Ankara'ya yürüyor.
Sendikasýz iþçiler ise iþyeri iþgali,
oturma eylemleri ve iþ býrakmalarla hakkýný istiyor. Geçen
yýlýn Eylül'ünde küresel kapitalizmin krizi patlak verdiðinden
bu yana iþçi hareketinde mücadeleci bir eðilimin öne çýktýðý
söylenebilir.
Dünyayla karþýlaþtýrýldýðýnda
Türkiye'de krize karþý henüz
kitlesel bir tepkinin açýða çýkmadýðý söylenebilir. Henüz kitlesel bir tepki yok. Emekçiler politik olarak bölünmüþ durumda.
Sendikalar rekabet halinde.
Sendikalý iþçi sayýsý 3 milyonu
buluyor, ancak 20 milyon üyesi
olan Türkiye iþçi sýnýfýnýn çoðunluðu hâlâ sendikasýz. Bu etkenler
yüzünden henüz bir karþý koyuþ
yok. Ancak iþçi-memursözleþmeli adý ne olursa olsun
iþçi sýnýfýnýn bütün sektörlerinde
hoþnutsuzluk, öfke ve mücadele
eðilimi var.

Ne yapmalý?

Sosyalistler iþçi hareketindeki
mücadeleci eðilimi desteklemeli,
yaygýnlaþtýrmalý. Ýþçi sýnýfý
içerindeki her türden politik ve
örgütsel bölünmeye karþý
mücadele etmeli. Krize karþý
kitlesel bir iþçi hareketinin
geliþmesine yardýmcý olmalýyýz.
1. Bütün iþçi mücadeleleriyle,
grev, direniþ, iþyeri iþgalleriyle
dayanýþma acil bir görevdir. Ýþçi

Gölcük’teki TOKÝ
inþaatýnda iþçiler
eylem yaptý
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde
2 yýl önce inþasýna baþlanan
TOKÝ konutlarýnýn yapýmýnda
çalýþan iþçiler taþeron firmanýn
maaþlarýný ödemediði gerekçesiyle eylem yaptýlar. Çatýya
çýkan iþçilere bir grup iþçi de
aþaðýda ateþ yakarak destek
verdi.
Ýþçiler adýna açýklama yapan
Mehmet Miroðlu ücretlerinin 6
aydýr ödenmediðini belirterek
þunlarý söyledi: “Bizler
hakkýmýz olaný almak istiyoruz. Burada aylardýr maðdur
býrakýldýk, evimize ekmek
götürmek için yüzüklerimizi
sattýk. Kimin kapýsýný
çaldýysak yüzümüze kapattý.
Sadaka deðil, hakkýmýzý istiyoruz. Alýn terimiz, emeðimiz
buradaki konutlarda.
Davamýzýn sonuna kadar
arkasýnda duracaðýz, paralarýmýz ödenene kadar bu
eylemler devam edecek.”

sýnýfý birleþirse güçlüdür. Bir fabrikadaki direniþi iþçi sýnýfýnýn
geri kalanýna haber vermek,
onlarýn desteði ve dayanýþmasýný
saðlamak o mücadelenin kazanmasýný ve yeni mücadelelere
örnek olmasýný saðlar. Þimdi iþçi
dayanýþmasýnýn zamanýdýr.
2. Sendikalar mücadelede birleþmelidir. Türk-Ýþ, Hak-Ýþ ve
KESK yan yana gelmelidir.
Sendikalarýn tabaný uzun süredir
birleþik mücadele istiyor.
Tabandan yükselen birleþik bir

sendikal mücadele talebini
yaygýnlaþtýrmalýyýz.
3. Türkiye toplumunun çoðunluðu darbelere ve Ergenekon
çetesine karþýdýr. Bu toplumun
en dinamik ve kalabalýk kesimi
olan iþçiler de darbeye ve çetelere
karþýdýr. Ancak toplumu suni
olarak ikiye bölen laik-þeriatçý
saflaþmasý hareketi bölmektedir.
Bu bölünme sadece patronlara
yarýyor. Sosyalistler iþçileri birleþtirmeli, bu sahte bölünmeye
karþý koymalýdýr.

Denizli’de tekstil iþçileri oturma eylemi yaptý
Denizli'nin en eski tekstil firmalarýndan olan Denizli Basma
ve Boya Sanayi AÞ'de iþçiler 9
aydýr maaþlarýný düzenli alamadýklarý için oturma eylemi
baþlattý.
Türkiye Tekstil Örme ve Giyim
Sanayi Ýþçileri Sendikasý (TEKSÝF)
Denizli Þubesi Baþkaný Recep
Oktay yaptýðý açýklamada,
maaþlarýný düzenli olarak alamayan 300'e yakýn iþçinin fabrikadaki çalýþmasýný aksatmadýðýný, vardiyalý olarak oturma eylemi yaptýðýný söyledi.
Oktay ayrýca, ''Ekonomik kriz
var. Ancak biz de çocuklarýmýza
ekmek götüremez olduk. Onlarý
okula gönderemez olduk. Ev
sahiplerimiz kapýmýza dayanmaya baþladý. Aldýðýmýz paralar
bizi tatmin etmiyor. 45 günlük

Petrol-Ýþ’ten yapýlan açýklamada, “Kamu sözleþmeleri için bu
ilgisizlik, kayýtsýzlýk sürdüðü
takdirde Petrol-Ýþ üyesi kamu
iþçileri önümüzdeki günlerde
de protesto eylemlerini daha
kararlý bir þekilde sürdüreceklerdir” dendi.
Petrol-Ýþ Sendikasý üyeleri, 21
Mayýs'ta da TPAO, BOTAÞ,
ETÝBOR, MKEK ve TMO Afyon
Alkoloid Fabrikasý iþyerlerinde
ülke genelinde protesto eylemleri yapmýþtý.

sürede 300-400 TL gibi paralar
verildi. Her iþçinin en az 6 bin
Lira alacaðý var. Düzenli maaþ
istiyoruz'' dedi.
Taleplerini iþverene ilettiklerini
belirten Oktay, bir geliþme
olmadýðý takdirde eylemlerine
devam edeceklerini, ileride üre-

timden gelen güçlerini kullanarak daha deðiþik eylemler
yapacaklarýný sözlerine ekledi.
Þirkete baðlý iki fabrikada
çalýþan toplam 900 iþçinin
tamamý sendikalý ve uzun
süredir çalýþýyor. Ýþçiler eylemlerin süreciðini söylüyor.

Hakkýmýzý isteriz!

ve ikramiye alacaklarýnýn ödenmediðini söyleyen iþçiler, daha
büyük bir eylem yapacaklarýný
dile getirdiler. DÝSK Genel-Ýþ 1
Nolu þube Baþkaný Þaban Ýlsever, “Biz sadaka deðil,
hakkýmýzýn ödenmesini istiyoruz. Bunun içinde 5 Mayýs
Cuma günü Kadýköy Ýskele
Meydaný'nda daha geniþ
katýlýmlý bir eylem yapacaðýz”
dedi.

Kadýköy Belediyesi’nde
çalýþan yaklaþýk 300 sözleþmeli
personel, alacaklarý ödenmemesi sebebi ile eylem yaptý. Öðlen
yemek arasýnda bir araya gelen
iþçiler belediye etrafýnda uzun
bir yürüyüþ kolu oluþturduktan
sonra pankart ve sloganlar
eþliðinde yürüdü. Sözleþmeden
doðan farklarý, giyecek yardýmý

Erzurum'daki
belediye iþçileri
maaþ alamýyor
Erzurum'da kapatýlan
Dumlu, Ilýca, Kazým
Karabekir, Dadaþkent ve
Dadaþköy belediyelerinde
çalýþan iþçiler maaþlarýný alamadýklarý gerekçesiyle Çifte
Minareli Medrese önünden
AK Parti Erzurum Ýl
Baþkanlýðý önüne kadar
yürüdü ve basýn açýklamasý
yaptý.
Ýþçiler adýna basýn açýklamasýný okuyan Hizmet Ýþ
Sendikasý Erzurum Þube
Baþkaný Cevdet Tamgaç, yasa
nedeniyle kapatýlan belediyelerdeki kadrolu iþçilerin
görevlendirilmediðini ve
ailelerinin maðdur olduðunu
söyledi. Tamgaç, "900
arkadaþýmýz maðdur. Geçen
ay maaþ alamadýlar, bu ay da
maaþ alamayacaklar.
Arkadaþlarýmýz evlerine ne
götürecek?" diye konuþtu.
Basýn açýklamanýn ardýndan
iþçiler olaysýz þekilde daðýldý.
Erzurum Valiliði'nce
sürdürülen çalýþmalar kapsamýnda 62 memur birçok
kamu kuruluþuna tayin edildi.
Toplam 293 iþçinin kamuya
daðtýlmasý yönündeki taleple
ilgili sürdürülen çalýþmanýn ise
sürdürüldüðü açýklandý.
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KESK’LE DAYANIÞMAYA!

Jandarmanýn þehir merkezinde ne iþi var?
28 Mayýs günü, sabah 04.00’ten
itibaren Ýzmir, Ankara, Van ve
Manisa illerinde Kamu
Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu’nun 35 yönetici
ve üyesi gözaltýna alýndý. KESK
Genel Merkezi jandarma ve
polis tarafýndan basýldý. Yapýlan
aramalarda KESK’in kadýn çalýþmalarýna iliþkin belgelere, sendika içi yazýþmalara, Baþbakanlýk
ve Çalýþma Bakanlýðýyla yapýlan
yazýþmalara, takvimlere,
dergilere ve kiþisel fotoðraflara
el konuldu.
Gözaltýna alýnanlar arasýnda
KESK Kadýn sekreteri Songül
Morsümbül, Eðitim-Sen Kadýn
Sekreteri Gülçin Ýsbert, KESK
eski Genel Sekreteri
Abdurrahman Daþdemir,
Eðitim-Sen eski Kadýn Sekreteri
Elif Akgül Ateþ ve birçok þube
yöneticisi vardý. KESK’e yönelik
operasyon Ýzmir’de yoðunlaþtý.
Ýzmir Eðitim-Sen 1 ve 2 No’lu
Þubelerinin yönetici ve üyesi 28
kiþiden 14’ü tutuklandý. Yüksel
Mutlu, Lami Özgen, Hasan
Soysal, Hasan Umar,
Abdurrahman Daþdemir, Aydýn
Güngörmez, Mehmet Hanifi
Kuriþ, Sakine Esenyýlmaz, Nihat
Keni, Haydar Demir, Mustafa
Beyazbal, Harun Gündeþ,
Þermin Güneþ ve Elif Akgül
Ateþ þimdi hapiste.

Saldýrýnýn amacý

KESK’e dönük devlet
terörünün kaynaðý Ýzmir merkezli bir operasyon. PKK üyesi
olduklarý iddiasýyla son bir ayda
500’e yakýn Kürt politikacý
gözaltýna alýndý, 300’e yakýný

KESK’i deðil
silahlarý
susturun!
ANKARA
28 Mayýs günü öðle saatlerinde Yüksel Caddesi’nde
300 kiþi tarafýndan gözaltýlar
protesto edildi.
29 Mayýs günü 18.30 da
Ziya Gökalp Caddesi
KESK’liler tarafýndan dolduruldu, trafik kesildi.
Baþbakanlýk önünde basýn
açýklamasý gerçekleþtirmek
üzere yürüyüþe geçildi. 1500
kiþilik kortejin önü polis
barikatý tarafýndan kesildi. 2
saat süren oturma eylemi
sonrasý Kýzýlay GÝMA
önünde basýn açýklamasý
yapýldý.
ÝSTANBUL
28 Mayýs akþamý iþ çýkýþýnda Taksim Gezi Parký’nda
buluþan 1000 KESK üyesi
eylem yaptý
29 Mayýs’ta Galatasaray
Meydaný’nda toplanan 500
kiþi KESK’e destek için
Taksim Meydaný’na
yürümek istedi ancak
Polis’in izin vermemesi
üzerine kalabalýk yaklaþýk 3
saat boyunca sloganlar
eþliðinde yürümeyi bekledi.

tutuklandý. Bu operasyon seçimlerde 2 milyon 200 binden fazla
oy alan DTP’nin devlet tarafýndan cezalandýrýlmasý olarak
yorumlanmýþtý. Tam da Kürt
sorununun siyasi çözümü gündeme gelirken çözümsüzlük
isteyenler harekete geçmiþti.
250 bin üyesi olan KESK kurulduðu günden itibaren Türk ve
Kürt emekçilerin ortak sendikal
örgütlenmesi oldu. KESK her
zaman barýþý savundu ve eylemlerinde Kürt sorununun siyasi
çözümüne dönük sloganlara
sahip oldu. Kamu emekçileri
mücadelesi, Türkiye’deki
sendikal hareket içinde milliyetçiliðe karþý net tutum
almasýyla öne çýktý. Kamu
emekçileri içinde en fazla üyeye
ve toplu görüþme yetkisine
sahip olan MHP’nin uzantýsý T.
Kamu-Sen yýllardýr iþyerlerinde
KESK’in ‘bölücü’ ve ‘terörist’
olduðu propagandasýný yaptý.
KESK’e dönük saldýrý birkaç
amaca sahip:
1. KESK’i yýpratmak ve
zayýflatmak,
2. Sendikal mücadele içinde
Türk ve Kürt kardeþliðini,
KESK’teki birleþik örgütlenmeyi
yok etmek,
3. Kürt sorununun çözümünü
engellemek.

Hukuksuzluk

KESK’e yönelik devlet saldýrýsý
hukuka güven ve yargý baðýmsýzlýðý tartýþmalarýnýn ortasýnda
tam bir hukuksuzluk örneði
olarak gerçekleþti.
KESK Genel Baþkaný Sami
Evren gözaltý ve aramalarýn
ertesinde yaptýðý açýklamada
Anayasa’nýn 14. ve 90. maddelerinin ihlal edildiðine dikkat
çekti. 14. madde temel hak ve
özgürlüklerin anayasal olarak
korunmaya alýndýðýný söylüyor.
Sendikal örgütlenme temel bir
hak. 90. madde ise uluslararasý
sözleþmelerin baðlayýcýlýðýna
iþaret ediyor. Türkiye sendikal
hak ve özgürlüklere dair birçok
uluslararasý anlaþmaya imza

atmýþ durumda. Ama söz
konusu olan Kürt sorununda
barýþ ve KESK olunca, ilahi ilan
edilen hukuk kolayca çiðneniyor. Çiðneyen ise postallar.
KESK Genel Merkezi polis
destekli Jandarma güçleri
tarafýndan basýldý. KESK üyeleri
Jandarma tarafýndan gözaltýna
alýndý. Polis þehir merkezlerinde
kolluk kuvveti olarak görev
yapma yetkisine sahipken,
Jandarma’nýn görev alaný kýrsal
bölgeler olarak tarif edilmiþtir.
KESK Genel Merkezi, TBMM’ne
ve Çankaya Köþkü’ne yaklaþýk 1
kilometre uzaklýkta. Þehrin
göbeðinde. Buna raðmen
Jandarma iþbaþýndaydý.
2006 yýlýnda 40 ilde
Jandarma’ya þehir içinde arama,
kontrol, baskýn ve operasyon
yapabilmesi için yetki belgesi
çýkartýldý. Yetki belgesinin
ardýndan Jandarma birçok ilde
þehir merkezinde operasyonlara
baþladý. Bu illerin baþýnda Ýzmir
geliyordu. Bu karar o gün
birçok yorumcu tarafýndan
“skandal” olarak nitelenmiþ,
dönemin Ýçiþleri Bakaný
Abdülkadir Aksu ise gelen tep-

kilere “sabýrlý olun, yakýnda bir
þeyler yapacaðýz” diye yanýt
vermiþti.
Jandarma Teþkilat, Görev ve
Yetkileri Kanunu’nun 10 maddesinin c fýkrasý polisin yetersiz
kalmasý durumunda mülki idari
amirin destek isteyebileceðini,
ancak bu yetkinin uzun süreli
olmayacaðýný söylüyor.
KESK’lileri gözaltýna almak
konusunda polisin “yetersiz”
kaldýðýný kimse iddia edemez.
KESK karþý 28 Þubat darbesinin
yarattýðý olaðanüstü “hukuk”
devrede: EMASYA (Emniyetasayiþ-yardýmlaþma) Protokolü
ile sivil emniyet alanýnýn askerileþtirilmesi.

EMASYA Protokolü

28 Þubat darbesinden iki yýl
sonra 1999’da EMASYA
Protokolü çýkarýldý. Türk Silahlý
Kuvvetleri “iç güvenlik doktrini”ni bu protokol üzerinden
geliþtirdi. “Ýç tehdit” olarak
Ýslamcý hareket ve Kürt hareketi
gösterildi. Protokol ile polis
devre dýþý býrakýlýyor,
Jandarmanýn yetki alaný
geniþletiliyordu.

EMASYA Protokolü ile
TSK’nýn iç siyasete müdahalesinin önü açýldý. Asker her
ildeki garnizonlarda “Asayiþ
Güvenlik Merkezleri” oluþturdu. Sivil emniyet, istihbarat ve
valilikler orduya baðýmlý kýlýndý.
Kurulan “merkezler” aracýlýðýyla yurttaþlar fiþlendi. Protokol
gerektiðinde bir ilde en yetkili
yönetici olan Valililik ve diðer
makamlarýn izni olmaksýzýn
askere müdahale imkaný tanýdý.
Protokol ile bir operasyon
sýrasýnda polisi, polisin özel
harekât timlerini, geçici köy
korucularýný Jandarma’nýn
emrine verdi. Böylece ülkedeki
her güvenlik alaný askerileþtirildi. Güvenlik politikalarý tamamen atanmýþlarýn eline
geçerken, seçilmiþ hükümetlerin
yetkileri rafa kaldýrýldý.
EMASYA Protokolü’nün
yayýmlanmasýnýn ardýndan
hukuksuz müdahale zinciri de
baþladý:
- 2006: Konya Valisi
Jandarma’ya baþvurdu. “Çeþitli
suçlardan arananlara” müdahale etmek için Jandarma elemanlarý sivil kýyafetle þehir
merkezinde görevlendirildi.
Denizli Valisi’nin giriþimi ile
Jandarma Çal ilçesinde erkek ve
kýz öðrenci yurtlarýnda arama
yaptý.
- 2007: Samsun Ýl Jandarma
Komutanlýðý’nýn baþlattýðý bir
geceyarýsý operasyonu ile
aralarýnda AKP’li Samsun
Büyükþehir Belediye
Baþkaný’nýn da olduðu 40 kiþi
gözaltýna alýndý.
- 2009: Ankara’nýn Keçiören
ilçesinde bir ev Jandarma
tarafýndan basýldý. Çankaya
ilçesinde Ezilenlerin Sosyalist
Platformu üyesi öðrenciler
evlerine düzenlenen Jandarma
baskýnlarýyla gözaltýna alýndý.
Ýzmir’de yerel mülki idare ve
Jandarma’nýn iþbirliði sonucu
KESK operasyonu baþladý ve 5
ilin þehir merkezinde Jandarma
gözaltýlarý ve aramalarý baþladý.
KESK’in yanýndayýz.
Tutuklanan kamu emekçileri bir
an önce serbest býrakýlmalýdýr.
Darbe “hukuku”na karþý tüm
barýþ ve demokrasi yanlýlarý
KESK’in yanýnda yer almalýdýr.

“Faþist AKP” sloganý neyi örtüyor?
KESK, Kürt üye ve yöneticileri olduðu için basýldý. KESK
üyeleri Kürt sorununun
barýþçýl çözümünden yana
olduklarý, yýllardýr “savaþa
deðil eðitime bütçe” diye
haykýrdýklarý için gözaltýna
alýndý, tutuklandý. KESK Genel
Baþkaný Sami Evren bunu “bir
cunta dönemi uygulamasý”
olarak deðerlendirirken haklýydý. Durmadan siyasete müdahale eden Türk Silahlý
Kuvvetleri, 28 Þubat darbesi’nin ürünlerinden yararlanarak Jandarmayý þehre
indirmiþti.
Bu çýplak gerçeðe raðmen
bazý KESK yöneticileri ve

Kemalist sol gruplar, atanmýþlarý deðil, seçilmiþ
hükümeti hedef aldý. KESK’in
protesto eylemlerinde bu
kesim “Faþist AKP” sloganýný
herkese attýrmaya çalýþtý. Onlar
þehre inen Jandarma’ya, 28
Þubat yasalarýna, Kürt sorununda çözümsüzlük isteyenlere karþý deðildi. Onlar sadece
“AKP karþýtý”ydý. Jandarmanýn
hukuksuzluðu gözler
önündeyken darbecileri deðil
darbecilerin devirmek istediði
hükümeti hedef alarak durumu çarpýttýlar. KESK’le
dayanýþan DSÝP üyeleri bu
çarpýtmaya itiraz etti; eylemlerde “hepimiz Kürdüz, hep-

imiz DTP’liyiz” sloganýný yükseltti. Kimi KESK yöneticileri
ulusalcý gruplarý deðil,
DSÝP’lileri susturmayý denedi.
KESK’in zayýflatýlmasýndan
elbette iþveren hükümetin
çýkarý vardýr. AKP hükümeti
KESK’in tüm taleplerine kulak
týkamaktadýr. Ama son
operasyonu yönlendiren
hükümet deðil, Jandarmadýr.
Eðer KESK’liler sendikalarýna
sahip çýkmak istiyorlarsa darbecilere ve Ergenekon’a karþý
çýkmalýdýr. "Faþist AKP" sloganý darbecilerin ve darbe giriþimlerinin üzerini örtmekten
baþka bir iþe yaramaz.
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MARKSÝZM 2009’da en çok yeni sol konuþuldu

Annem terörist olur mu?
Bir babanýn, çocuklarý için neyi, nasýl, niye, neler
hissettiðini ancak zihinsel bir düzeyde tahmin edebiliyorum. Babam benim gibiydi çünkü, çocuk sahibi
olmamalýydý. Ben ona benzemeye baþladýðým yaþa
gelince, raký masasýnda dost olduk. Ama baba
olmayý beceremedi hiç. Bir babanýn hisleri nelerdir,
gözlemleyemedim dolayýsýyla. Tahmin edebildim
ancak. Tahmin baþka, his baþka.
Bir annenin oðlu için neler hissedebildiðini ise, çok
doðrudan, çok yoðun, çok boðucu bir þekilde deneyimledim, iyi biliyorum.
Türkiye’de deðil ama, dünya literatüründe
“Yahudi anne” tiplemesi vardýr. Bazen trajik, ama
çok zaman komik edebiyata konu olmuþur, sayýsýz
fýkranýn kahramanýdýr. Oðluna düþkünlüðü, oðlunun ulvi önemine duyduðu inancýn sarsýlmazlýðý,
oðluyla ilgili evhamlýlýðý akýl durdurucu düzeylere
ulaþýr.
Benim anneme kýyasla, literatürdeki bu Yahudi
anne tipi solda sýfýr kalýr!
Ýngiltere’de okuduðum yýllarda bir gün annemin
yaþlý gözlerini geride býrakarak Yeþilköy’den uçaða
binip Londra’ya uçtum. Benim havada olduðum
saatlerde, benden ve annemden habersiz, Bombay
semalarýndan bir uçak düþmüþ. Annem Yeþilköy’den
eve dönüp her zamanki gibi hemen televizyonu
açtýðýnda bir haber bülteninin sonunu yakalayýp
uçaðýn düþtüðünü görmüþ. Ama hangi uçak?
Tarifsiz bir panik içinde Türk Hava Yollarý’ný
aramýþ. “Uçak düþmüþ. Hangi uçak? Sizinki mi?”
diye nefes nefese, kekeleyerek, baygýnlýk geçirmeyi
ucu ucuna engelleyerek sormuþ. “Hayýr efendim,”
demiþler, “Hindistan Hava Yollarý’nýn uçaðý düþtü”.
Hiç duraklamadan, “Harika, harika,” diye baðýrmýþ,
“Çok güzel, teþekkür ederim”. Ve sevinçle kapatmýþ
telefonu.
Yanlýþ anlamayýn. Kötü bir insan deðildir annem.
Televizyon haberlerinde genç bir göstericinin coplandýðýný gördüðünde gözleri yaþarýr. Kim coplanýyor, niye coplanýyor, hiç anlamaz, yorum yapmaz,
ama eminim, coplananýn annesi gelir aklýna, ve sessizce aðlar.
Ve beni arar hemen. Hangi gösteride benim bulunabileceðimi, hangisinde bulunamayacaðýmý
kestiremediði için, hemen beni arar. O gösteride
olsam da, olmasam da, “Sinemadayým, çýkýnca
ararým seni” derim.
Bana bir þey olacaðýndan hiç korkmadým bugüne
kadar. Ama olursa, 77 yaþýnda, protez omuzlu,
görme özürlü annem devlete meydan okur, silaha
sarýlýr, terörist olur diye her gün korkuyorum.
Türkiye’de tam rakamý bilinmeyen, zaman zaman
17 binden fazla olduðu söylenen faili meçhul cinayet
iþlendi. Bu rakama kimler dahildir, kimler deðildir,
bilemiyorum. Botaþ kuyularýndan çýkan kemikler
kimlerindir, bilemiyorum. Baþka kimler nerelere
gömülmüþtür, kimler gömmüþtür, bilemiyorum.
Ve bu kayýp kadýnlarýn ve erkeklerin anneleri de
bilemiyor.
Öyle bir dönemden geçtik ve geçiyoruz ki, devlet
hangimizi, nasýl isterse, ne zaman isterse öldürdü.
“Vatan söz konusu olduðunda gerisi teferruattýr”
diye övünerek, haklýlýðýndan kuþku bile duymadan
öldürdü.
Hepimizi teferruat olarak gören bu devletin bazý
görevlileri bugün hapiste. Ve bazý maðara adamlarý
hapistekileri savunmakla, kurtarmaya çalýþmakla
meþgul.
Ama kayýp kadýnlarýn ve erkeklerin anneleri çocuklarýna ne olduðunu hâlâ bilmiyor. Her Cumartesi,
Ýstanbul’da Galatasaray’da toplanýyorlar. Her biri bir
teferruat.
Devletten yana mýyýz, teferruattan yana mý? Çok
basit bir soru!

Roni Margulies

Üç gün boyunca canlý ve devrimci bir tartýþma

D

evrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi tarafýndan düzenlenen Marksizm 2009 tartýþma toplantýlarý dizisi 22-23-24
Mayýs günlerinde Ýstanbul Bilgi
Üniversitesi'nde gerçekleþti. 3
günde 17 ayrý toplantýda dünyanýn
ve Türkiye'nin sorunlarý ile sosyalizm konuþuldu. En yüksek katýlýmlý toplantý 'Kitlesel ve yeni bir sol'
forumu oldu. Forumda DSÝP Genel
Baþkaný Doðan Tarkan, Mor ve
Ötesi'nden Kerem Kabadayý, ÖDP
içindeki Özgürlükçü Sol
Platform'dan Saruhan Oluç ve
Seluloz-Ýþ Sendikasý avukatý Murat
Özveri konuþtu. Konuþmacýlarýn
ortak vurgusu geleneksel soldan
ayrýlan ve geniþ kesimleri birleþtiren bir siyasal odaðýn inþa
edilmesinin gerekliliðiydi.
Marksizm 2009'dan bazý satýr
baþlarý.
- 'Susurluk'tan Hrant Dink'e:
Darbe giriþimlerini nasýl durduracaðýz?' forumunda Radikal gazetesi
yazarý Oral Çalýþlar, Lale Mansur,
Agos gazetesi yazarý Hayko
Baðdat, Taraf gazetesi yazarý Leyla
Ýpekçi ve DSÝP üyesi Yýldýz Önen
konuþtu.
- 'Krize karþý öðrenciler direniyor'
toplantýsý uluslar arasý bir foruma
dönüþtü. Christakis Georgiou
(SWP/Sosyalist Ýþçi Partisi Ýngiltere), Benjamin Sainty
(NPA/Yeni Antikapitalist PartiFransa), Manolis Spathis

(SEK/Sosyalist ÝþçiPartisiYunanistan), Ersin Tek
(DSÝP)
ve Levent Özyýldýrým
(Antikapitalist Öðrenciler) okullardaki atmosferi ve mücadele eðilimlerini anlattý.
- Kürt sorununda çözümün
neresindeyiz?" baþlýklý toplantýnýn
konuþmacýlarý DTP Þýrnak
Milletvekili Hasip Kaplan ve DSÝP
üyesi Roni Margulies'ti. Ýki konuþmacý barýþa ve çözüme yakýn
olduðumuzu söyledi.
- 'Bir darbe iki sol' baþlýðýnda
konuþan Kerem Kabadayý,Taraf
yazarý Ümit Kývanç ve Doðan
Tarkan, darbelere 'ama'sýz karþý
çýkmanýn gerekçelerini anlattý.
- Marksizm 2009'un en kalabalýk
toplantýlarýndan biri "Edebiyat ve
Devrim"di. Bülent Somay, Behçet
Çelik, Turgay Fiþekçi konuþtu.
- Ýngiltere'deki Sosyalist Ýþçi
Partisi'nin (SWP) önde gelen
üyelerinden Chris Harman bu yýl
da Marksizm'deydi. Harman '21.
yüzyýlda emperyalizm ve hegemonya mücadelesi' baþlýðýnda nasýl
bir dünyada yaþadýðýmýzý anlattý.
Harman, Taraf gazetesi yazarý
Cemil Ertem'le birlikte katýldýðý 'Bu
kriz kapitalizmin son krizi mi?'
toplantýsýnda önümüzdeki 10 yýlýn
devrimci bir alternatifin yaratýlmasý dönemi olduðunu söyledi.
- Küresel ýsýnma Marksizm
2099'un gündemindeydi.

Chris Harman, krizi anlattý

Marksizm 2009’da bir çok kampanya standlarýyla yer aldý.

'Kapitalizmin krizi ve iklim krizi:
Ýki kriz bir çözüm' toplantýsýnda
Açýk radyo'dan Ömer Madra,
Yeþiller Partisi Genel Baþkaný Bilge
Contepe ve Küresel Eylem Grubu
aktivisti Nuran Yüce konuþtu.
- Marksizm 2009 krize karþý
direniþin büyütülmesi,
Ergenekon'un üzerine sonuna
kadar gidilmesi ve yeni bir solun
yaratýlmasý çaðrýlarýyla son buldu.

Radikal Gazetesi’nin sosyalist yazarý
Oral Çalýþlar, Türkiye solunun darbeci
gelenekle hesaplaþmasý gerektiðinin
naltýný çizdi.
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"Ýþin yüzde 5 ila 10'u kaldý"
Pakistanlý bakan böyle diyordu. SWAT Vadisi’ni ele geçiren
Pakistan Talibaný gerillalarýnýn
iþi bir kaç günde bitecekti.
Geçen hafta Pakistan ordusu
SVAT Vadisi’ne girdi. Büyük bir
direniþle karþýlaþtý. Çatýþmalarda
yüzlerce kiþi öldü. Burada
yaþayan 2 milyon kiþi evlerini
terk etmek zorunda kaldý.
Pakistan Kýzýlay’ý “çözülmesi
imkansýz zorluklar” olduðunu
açýklarken, sýðýnmacýlarýn
sadece bir kýsmýnýn baþlarýný
sokabilecek bir sýðýnak bulduðunu açýklýyor.
Savaþ bölgesinden tahliye

edilmek için gereken yüksek
ücretleri ödeyemeyenlerin durumuyla ilgili endiþeler de artýyor.
Bölgede su ve elektrik yok.
Svat Vadisi’nin belli baþlý,
büyük hastanesi terk edildi.
Bir sýðýnmacý Uluslararasý Kýzýl
Haç Örgütü’ne; “Ordu köyümde
sokaða çýkma yasaðý uyguladý.
Çatýþýrken her þeyi yýktýlar. Çok
korkuyorduk. Bir hafta kadar
sonra yiyecek hiçbir þeyimiz
kalmadý.” dedi.
Saldýrýlar, ABD ve müttefiklerinin Afganistan’da geniþ alanlara yayýlan savaþýnýn parçasý.
Pakistan’dan sýnýr bölgesindeki

isyancýlara ait tesislere saldýrmalarýný talep ediyorlar.
Çatýþmalar ayaklanmalara ve
yerel isyanýn kuvvetlenmesine
yol açtý.
Amerikan iþgalinden bu yana 8
yýl geçti ve þimdi yeni bir ülkeden bahsediliyor: Af-Pak. iþgalin
gerekçesi 11 Eylül saldýrýsýný
kimse hatýrlamýyor. Usame Bin
Ladin’in ise iþgalden kýsa bir
süre sonra ortadan kayboldu.
Pakistanlý bakanýn sözleri bu
tablo içerisinde oldukça naif bir
yalan olarak kalýyor. Pakistan’da
ki iktidarýn düþmesi sadece bir
zaman sorunu.

Stalinist Kuzey Kore’den nükleer tehdit
K

uzey Kore, ABD'nin
Japonya'da kullandýðý
atom bombalarýyla eþit
güce sahip nükleer baþlýklarý ve
Japonya'yý vurabilecek menzilde
roketleri deneyerek bir kez daha
dünyayý ayaða kaldýrdý.
Nükleer silahlarýn dünya için
çok büyük bir tehdit olduðu ve
nükleer silahlanmanýn son bulmasý gerektiði þüphesiz doðru,
ancak büyük güçlerin bu olaya
verdikleri tepkilerdeki ikiyüzlülük de dikkat çekici. Zira nükleer silahsýzlanma söz konusu
olduðunda ilk adým atmasý
gereken ülkeler ABD ve Rusya.
Ancak bu yönde hiçbir adým
atmadýklarý gibi, Kuzey Kore'ye
ilk tepkileri verenler ve "sert
önlemler almakla" tehdit edenler

de bu ülkeler oluyor. Onlar
açýsýndan sorunun nükleer silah
sorunu deðil, bir çýkar çatýþmasý
olduðu açýk. Zira ayný ABD,
Ýsrail'in uluslararasý anlaþmalara
aykýrý olduðu halde bulundurduðu nükleer silahlara ses etmiyor. Kendisi de dünyanýn en
büyük nükleer gücü ve her geçen
gün kapasitesini arttýrýyor.
Ayrýca ABD, 2007'de Kuzey
Kore'nin silahlanmasýný durdurmasý karþýlýðý ülkeye yardým
yapacaðýný açýklamýþ, bunun
üzerine Kuzey Kore nükleer programýný durdurma sözü vermiþti. Ancak ABD yardým programýný iptal edince ve diplomatik iliþkilere baþlamayýnca her
þey baþa döndü.
Kuzey Kore hakkýnda

konuþurken bir iddiaya daha
cevap vermek gerekiyor, o da bu
ülkenin "komünist" yahut
"sosyalist" olduðu iddiasý.
Kendilerini ulusalcý veya yurtsever olarak tanýmlayan, ancak
esasýnda düpedüz milliyetçi olan
bir grup "sol", Kuzey Kore'ye
"tam baðýmsýzlýk" iddiasý ve
ABD'ye zaman zaman kafa
tutuyor gözükmesi nedeniyle
sempatiyle bakar. Ayný tavýr
sýradan milliyetçilerde de vardýr
ve "helal olsun Kuzey Kore'ye,
keþke bizim de nükleer
silahlarýmýz olsa" derler. Nükleer
merakýnýn ne kadar saçma ve
tehlikeli olduðu açýk. Ancak
Kuzey Kore'nin sosyalist veya
"tam baðýmsýz" olduðu iddiasý da
bir o kadar saçma. Bunu tarihine

Solda Stalinist rejimin kurucusu Kim Ýl Sung, Üstte ise Pyonyang þehrinde 19
Mayýs gibi bir gösteri, elbette çok daha organize .

bakarak rahatlýkla anlayabiliriz.

Kuzey Kore'nin Tarihi

Kore, 2. Dünya Savaþý'na kadar
Japonya'nýn sömürgesiydi. 2.
Dünya Savaþýnýn bitmesinin
ardýndan Kore yarýmadasý, dönemin iki büyük emperyalist gücü
olan ABD ve SSCB arasýnda paylaþýldý. ABD ordusu güneyi,
SSCB ordusu da kuzeyi iþgal
ederek buralarda kendilerininkine benzeyen rejimler kurdular
ve bu esnada ülkedeki tüm
direniþi ezip geçtiler.
1950'de Kuzey Kore'nin lideri
Kim Il Sung, Stalin'den aldýðý
izinle "Birleþik Kore" için
Güney'e savaþ açtýðýný ilan etti.
Bunun üzerine ABD ve Çin olaya
müdahil oldu ve Kore, emperyalist bloklarýn karþýlýklý güçlerini
sýnadýklarý bir savaþ bölgesine
dönüþtü. 3 yýl süren bu savaþ
yüzünden 3 milyon Koreli hayatýný kaybetti. Bu savaþ sýrasýnda
ABD defalarca nükleer silah kullanma tehdidi savurdu. Ancak
savaþ, dengelerin deðiþmediði
bir biçimde ateþkesle sonuçlandý.
Savaþtan sonra Kuzey Kore
SSCB'yi taklit etmeye devam etti.
Rejimin halka dayalý "komünist"
bir devrimle kurulduðu ve devrimi korumak için çok çalýþmak
gerektiði þeklindeki yalanlarla
iþçiler üzerindeki baskýlar arttýrýldý. Bu müthiþ sömürü
sayesinde Kuzey Kore hýzla
sanayileþti, ancak halkýn
ihtiyaçlarýna önem vermeden ve
silahlanmayý ön plana alarak.
Halkýn savaþ nedeniyle ABD'ye
duyduðu müthiþ öfke de bu
devlet kapitalisti rejimin
devamýný saðlayan etkenlerden
biri oldu. Her türlü muhalefet
ABD ajanlýðýyla suçlanarak susturuldu, toplu idamlar gerçekleþtirildi. Özgür basýn, siyasi partiler, sendikalar ve diðer
örgütlenmeler daðýtýldý.
Eþcinsellik yasadýþý ilan edildi.
Sakatlar baþkent Pyongyang'dan
sürüldü. Tüm bunlar "sosyalizm"
iddiasýyla yapýldý, ancak elbette
rejimin sosyalizmle bir alakasý
yoktu. Ýþçilerin egemen sýnýf
olarak örgütlenmediði, hatta en
basit haklarýnýn bile verilmediði
böyle bir rejim sosyalist olamaz.
Kuzey Kore'de de egemen sýnýf
iþçi sýnýfý deðil, bürokrasiydi.
Týpký SSCB gibi.

ABD ile anlaþma çabalarý

60'larda SSCB ile Çin'in arasýnýn

açýlmasýyla, Kuzey Kore nispeten
"baðýmsýz" bir görünüm arz etmeye baþladý. Aslýnda bu baðýmsýzlýk, çýkarlarýna göre zaman
zaman Çin'le, zaman zaman da
SSCB ile ittifak kurmaktan
ibaretti. 89'da Doðu Bloku'nun,
91'de de SSCB'nin çöküþüyle
Kuzey Kore ekonomisi büyük bir
yara aldý. Fabrikalarýn yarýdan
fazlasý kapandý. Yoksulluk ve
açlýk, sel felaketleri ve kýtlýkla
iyice arttý. 90'larýn ortasýnda yaklaþýk 2 milyon kiþi açlýktan
ölürken, on binlerce insan da
ülkeyi terk etti. Bugün de bu
yoksulluk sürüyor. Üstelik
þimdiki lider Kim Jong Il'in devreye soktuðu ve kamu hizmetlerinin kýsýlmasýný, eskiden ücretsiz olan hizmetlerin paralý hale
getirilmesini öngören
"reform"lar, sýradan insanlarýn
hayatýný daha da kötü hale getirdi.
SSCB'nin çöküþünün ardýndan
bir çýkýþ arayan Kuzey Kore,
yüzünü sýk sýk ABD, Japonya ve
Güney Kore'ye döndü. Ancak bu
ülkelerle iliþkilerini düzeltme
çabasý her seferinde bizzat ABD
tarafýndan engellendi. Çünkü
Kuzey Kore'nin dýþa açýlmasý,
ABD'nin çýkarlarýna aykýrý olarak
görülüyordu. Güney Koreli kapitalistler için Kuzey Kore hem
bulunmaz bir pazar, hem de Çin,
Rusya ve Avrupa'ya açýlacak bir
köprü. ABD ise, son zamanlarda
AB ile yakýnlaþsa da hâlâ
ekonomik olarak kendisine son
derece baðýmlý olan Güney
Kore'nin Çin, Rusya ve AB ile
iliþkilerini geliþtirmesini istemiyor ve bunun için Kuzey Kore'yi
büyük bir tehdit olarak göstermeye devam ediyor. Dýþa açýlmaya
mecbur olan Kuzey Kore de,
anlaþma çabalarý sonuç vermediðinde nükleer kozunu kullanarak ve Japonya'yý tehdit
ederek ABD'yi anlaþmaya zorlamaya çalýþýyor.
Obama dönemiyle birlikte
söylemler biraz yumuþamaya,
1950'deki savaþtan beri halen bir
barýþ anlaþmasýnýn imzalanmadýðý Kore'de barýþ ihtimali dillendirilmeye baþlandý. Ancak
þimdilik pek bir somut geliþme
yok. ABD'nin Asya üzerindeki
kontrolünü arttýrmaya çalýþtýðý
bu günlerde daha barýþçýl bir
Kore gerçek olabilecek mi, bunu
göreceðiz.
Muhip Tezcan
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Kürt sorunu: Çözüm kapýda
Cumhurbaþkaný Abdullah
Gül’ün açýklamalarý bir yandan,
PKK yöneticisi Murat
Karayýlan’ýn açýklamalarý diðer
yandan, Kürt sorununda savaþ
politikasý dýþýnda bir yaklaþýmýn
güç kazandýðýný kanýtlýyor.
Süreç, kimsenin beklemediði
kadar hýzla ilerliyor. Abdullah
Gül, Suriye ziyareti sýrasýnda,
“Bu meselelere ne derseniz
deyin, Güneydoðu meselesi
deyin, Kürt meselesi deyin, terör
deyin, ne derseniz deyin, çözüme
gitmek durumundayýz. Bir noktada sadece hükümetin sorumluluðu deðil, siyasi partilerin
sorumluluðu deðil, entelektüellerin de sorumluluðu var. Ama
bütün bu þeylerde ben çok
ümitliyim. 10 yýldýr devlet sisteminin içindeyim. Hiçbir
dönemde olmadýðý kadar, sivil,
asker, tüm kesimler, ortak
anlayýþ, iþbirliði ve koordinasyon
içinde” demiþti.
Barýþ süreci baþladý
Bu açýklamalarla, PKK lideri
Murat Karayýlan’ýn gazeteci
Hasan Cemal’e yaptýðý açýklamalar örtüþüyordu. Ama açýklamalarýn üzerine bir geliþme daha
yaþandý. 1 Haziran’da, PKK, 13
Nisan’dan beri sürdürdüðü
eylemsizlik kararýný, 15
Temmuz’a kadar uzattýðýný açýkladý.
Sorunun çözüm süreci yönünde
iþaretler olarak algýlanmasý
gereken açýklamalara Recep
Tayyip Erdoðan da katýldý.
Erdoðan, “Yýllarca bu ülkede bir
þeyler yapýldý. Farklý etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu. Acaba kazandýk mý?
Aklýselimle bunlar düþünülemedi. Bu, aslýnda faþizan bir yaklaþýmýn neticesiydi. Ama aklýselimle düþününce, ‘þuralarda ne
gibi yanlýþlar' yaptýk diye þöyle
bir baþýmýzý iki elimizin arasýna
aldýðýmýzda ‘hakikaten ne yanlýþlar' yapmýþýz' diyorsunuz” sözleriyle, tartýþmaya katýldý.
Biliyoruz ki Tayyip Erdoðan
gazeteci Ýsmet Berkan’la
görüþtüðünde de savaþçý bir dil
kullanmamýþtý.

Barýþý kimler istemiyor?

Kürt sorununda bir yandan
çözümü yükses sesle dile getiren
yaklaþýmlar devletin çeþitli
merkezlerinden yankýlanýrken,
bir yandan da savaþ isteyenlerin
sesi duyuluyor. Kürt sorununda
çözüm sürecinin basit bir el sýkýþmayla gerçekleþmeyeceði çok
açýk. Bu, çok sert bir süreç olacak. Sert bir süreç olacak çünkü,
savaþýn devamýndan çýkarý olanlar var. Bunun en baþýnda
Türkiye’de savaþan ve savaþtýðý
için, þehitlik onuru gibi,
“Askerlerimiz dað bayýr demeden ülkeyi teröre karþý koruyor”
gibi vurgularla politikada söz
sahibi olmaya devam edenler
geliyor.
Savaþý isteyen bir baþka güç ise
Ergenekon adý verilen derin
mekanizma. Kürt illerinde süren
“düþük yoðunluklu savaþ” bu
çeteye kendini meþrulaþtýrmak
için zemin yaratýyor. Sadece
zemin deðil, ayrýca silah,
cephane, olanak ve en önemlisi

Kürt hareketinin asýl
gücü Kürt kadýnlarýndan
geldi. Onlarca yýllarca
inatla yýmadan barýþý
istedi ve mutlaka
kazanacaklar.
para yaratýyor. Zamanýn
baþbakaný Çiller’in “Vatan için
kurþun atan da, yiyen de þereflidir” sözü, kirli savaþýn derin
devleti nasýl meþrulaþtýrdýðýný da
gösteriyor.
Barýþý istemeyen bir baþka güç
ise faþistler ve ýrkçýlar. Irkçý ve
faþist parti açýsýndan koyulaþtýrýlmýþ bir propaganda için,
milliyetçi ve linççi histerinin
örgütlenmesi için, savaþýn
sürmesi gerekiyor. MHP 2007
genel seçimlerinde seçim meydanlarýnda idam vurgusu
yaparak kampanya yaptý.
Barýþý istemeyen güçler arasýnda korucular, özel timciler,
suikastçiler, sermaye sýnýfýnýn
Kemalist kanadý da sayýlabilir.
Kürt hareketinden yýllardýr
“Ayrý bir Kürt devleti” talebi
yükselmemesine raðmen, bölünme paranoyasýna kökten baðlý bir
biçimde politika yapan tüm
güçler barýþ sürecine karþý. Bu
paranoya, iþçi sýnýfýný Kürt-Türk,
bölücü-bölücü olmayan biçiminde böldüðü için her zaman
devletin de iþine geliyor.
Bu yüzden hem milliyetçi paranoyayý okþayan hem de kazýk
gibi statüko savunucusu olan sol
milliyetçiler de Kürt sorununda
barýþçýl çözümün karþýsýnda.
Özetle, demokrasinin geliþmesini, sýnýrlarýnýn daha da açýlmasýný
kendi çýkarlarýna aykýrý gören
güçler Kürt sorununda þu ya da
bu derecede çözümsüzlükten
yana.

Engeller

Kürt hareketi, barýþ isteðini ilk
kez dile getirmiyor. Uzun süredir
Kürtler barýþ istiyor, haklý talep-

lerini dile getiriyor ve ayrý bir
devletten deðil, kardeþçe ama
gerçekten kardeþçe bir arada
yaþamaktan söz ediyor.
Barýþa alerjisi olan güçler ise her
seferinde olduðu gibi bu sefer de
engeller çýkartýyor, çýkartmaya
da devam edecek.
PKK’nin eylemsizlik kararýný
açýkladýðý gün DTP’ye yönelik
operasyonlarýn baþlamasý,
çözümden söz ettiði günlerde
Abdullah Gül’ün “kayýp trilyon”
davasýndan yargýlanmasý giriþimleri, PKK’nin eylemsizlik
kararýnýn uzatýlacaðý günden
önce KESK’e yönelik jandarma
operasyonlarý barýþ sürecinin
hangi engellerle karþýlaþabileceðinin ipuçlarýný da gösteriyor.

Sorun siyasi, çözüm de

Ýmralý’dan Abdullah Öcalan da,
Kürt aydýnlar da, bir ‘akil
adamlar” heyeti oluþturulmasý
önerisine sahipler. Hatta giderek
görüþmelerin kapalý kapýlar
ardýndan yapýlmasý önerisi de
dillendiriliyor.
Her türlü önerinin dile getirilebileceði ve tartýþýlacaðý bir
dönemden geçiyoruz.
Sosyalistler bu dönemde Kürt
sorununun esas olarak siyasi bir
sorun olduðunu anlatmak ve
siyasi çözüm için, Kürt halkýnýn
siyasal haklarýnýn ve temsilcilerinin sorunun çözümünde
temel muhatap alýnmasý için
mücadele etmek zorundadýr.
Ýki temel hedefimiz olmak
zorunda: Birincisi, çözümün
garanti altýna alýnmasý ve Kürt
halký lehine geliþen bir süreç
olarak iþlemesi. Çözüm istemeyenlerin de, çözümden yana

görünen çeþitli devlet merkezlerinin de DTP milletvekillerini
muhatap olarak görmemek gibi
bir saplantýlarý var. DTP ile
görüþmek için DTP’ye bir dizi
þart koþanlar, çözüm sürecini
týkamaktan baþka hiçbir iþ yapmýþ olmayacaklar.
Özellikle, DTP milletvekillerine
PKK’nin terörist olduðunu
söyletmeye çalýþmak, yüksek
sesle “Biz çözümden yana
deðiliz” demenin farklý bir
biçimidir.
Sosyalistlerin atmasý gereken
ikinci adým ise, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe ve savaþ isteyenlere
karþý en geniþ mücadele cephesini oluþturmaktýr.
DTP’ye operasyon yapýldýðýnda
bu operasyonun demokrasiye
karþý olduðunu, KESK’e Kürt
sorunu bahanesiyle operasyon
yapýldýðýnda bu saldýrýnýn tüm
emek güçlerini bölmek üzere
yapýldýðýný anlatmak ve baskýya
maruz kalanlarýn yanýnda olmak
zorundayýz.
Kürt sorununun çözümünün en
baþta iþçilerin birliðini geliþtirecek, iþçilerin bölünmüþlüðüne
karþý en önemli adýmlarýn baþýnda geldiðini anlatmak zorundayýz.
Kürt halký onyýllardýr haklarý
için mücadele ediyor.
Þimdi, Kürt halkýnýn koþulsuz
bir biçimde yanýnda olmanýn,
kitlesel bir biçimde “Hepimiz
Kürdüz, hepimiz DTP’liyiz!”,
“KESK’i deðil, silahlarý susturun” sloganlarýný haykrýmanýn
tam zamanýdýr.

z Kirli savaþa bugüne
dek 500 milyar dolar harcandý. Bu paranýn beþte
ikisi ile Türkiye’nin dýþ
borçlarý ödenebilir, IMF
ve Dünya Bankasý’ndan
tamamen kurtulanabilirdi.
Paranýn geri kalaný ile
Kürt bölgesinde 8 tane
GAP projesi bitirilebilirdi.
Onca para daðý, taþý bombalamaya harcandý.
Vergilerimiz tanka, uçaða,
tüfeðe harcandý.
z 25 yýllýk savaþ boyunca
40 binden fazla insan
yaþamýný yitirdi. Ölenlerin
yüzde 80’i Kürt’tü.
z 17 bin Kürt faili meçhul
cinayetler sonucu
yaþamýný yitirdi.,
z Cepheye sürülen Türk
gençlerinin baþýna kötü
þeyler geldi. Daðlýca’da
ve Aktütün’de olanlar
gibi. Savaþtan sað dönmeyi baþaranlar ciddi
psikolojik sorunlar ve
toplumsal uyumsuzlukla
baþ baþa býrakýldý
z Faþist hareket ve
ýrkçýlýk Kürtlere karþý
yürütülen savaþtan
beslendi. demokratik
haklar sürekli askýya
alýndý. Bir çok grev
“terör” ve “güvenlik”
gerekçeleriyle yasaklandý.
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Mutluyuz, itaat etmiyoruz!

2005, Þemdinli. Umut
Kitabevi iki astsubay ve
bir itirafçý tarafýndan
bombalandýktan sonra.

Ergenekon ve Fýrat’ýn Doðusu
Kürt sorununda çözüm
yönünde atýlacak adým,
Ergenekon davasýnýn sonuçlanmasýyla da sýký sýkýya baðlý.
Darbeci bir iç savaþ örgütlenmesi olan Ergenekon, uzun yýllar
kirli savaþtan beslendi. Bazý PKK
itirafçýlarý bu savaþ sýrasýnda
izlenen, savaþ yasalarýna göre
bile yasadýþý olan yöntemleri
anlattý. Kürt gençlerinin nasýl
evlerden kaçýrýlýp
öldürüldüðünü, kuyulara nasýl
atýldýðýný, binlerce faili meçhul
cinayetin aslýnda JÝTEM denilen
özel örgütlenme tarafýndan
iþlendiðini anlattýlar.
Ýtirafçýlarýn tarif ettiði yerlerden
gerçekten de cesetler çýktý.
BOTAÞ kuyularý kazýldýðýnda
insan kemikleri ve giysi parçalarý

çýktý topraðýn altýndan.
Þimdi, Ergenekon çetesi
paçasýný kaptýrmýþken, Kürt
sorununda en kirli yönetmlerle
suç iþleyenlerin yargýlanmasý için
mücadele etmek gerekiyor.
Ergenekon, sadece darbe yapmaya çalýþanlardan oluþan bir
çete deðil. Darbe yapmak için
güce, silaha ve en önemlisi politik ve ideolojik bir tabana ihtiyaç
duyan bir örgütlenme. Darbe
için, milliyetçi bir histerinin
yaygýnlaþmasý ve bu histeri
etrafýnda bir kitle tabaný yaratýlmasý da gerekiyor. Kürt sorunu,
bu milliyetçi linç havasýnýn
yaratýlmasý için Ergenekon’a
bulunmaz bir fýrsat sundu.
Katiller, çoðu kez, “tanýnan iyi
çocuklar” olarak savunuldu.

Kürtlerle savaþta gösterdikleri
kahramanlýklar anlatýldý.
Bu kahramanlýk destanýnýn en
önemli bölümleri, asit kuyularý,
iþkence, kitapçýlarýn bombalanmasý, Kürt aydýnlara yönelik
suikastler, iþ adamlarýnýn
öldürülmesi, hep gizlendi.
Bugün ise artýk bu gerçek
gizlenemez halde. Ergenekon
davasý, demokrasinin genel
seyrinin geniþlemesi davasý
olduðu kadar, ayný zamanda
Kürt halkýnýn özgürlük
davasýdýr.
Ergenekon davasýnýn sonuna
kadar gidilmesi ve katillerin ve
darbe giriþimcilerinin en aðýr
cezalara çarptýrýlmasý, Kürt sorununda çözüm için atýlacak bir
adým olacaktýr.

DTP Genel Baþkaný
Ahmet Türk’ün çözüm
çaðrýsý Türk ve Kürt
kamuoyunu birleþtirdi.

Kürt sorununda çözüm için
29 Mart yerel seçimleri Kürt
illerinde Kürt halkýnýn temsilcisinin hangi siyasi güç
olduðunu keskin bir biçimde
kanýtladý. AKP 29 Mart seçimlerini Kürt illerinde referandum
olarak ilan etti ve referandumu
kaybetti.
Kürt halký iradesini ortaya
koydu. 29 Mart, Kürt sorununda çözüm için de önemli bir
milat olarak görülmeli.
Biz, koþulsuz bir þekilde Kürt
halkýnýn yanýndayýz. Kürt
halkýnýn kendi kaderini belirlemesi için de mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde ortak-

laþtýðýmýz bir dizi talep var:
1. Çözüm için Kürt hareketi ve
öncelikle meclisteki DTP milletvekilleri muhatap alýnmalýdýr. DTP milletvekilleri, en
baþta Kürt sorununun çözümü
için meclise girdiler.
Baþbakanýn Barzani’yle,
Talabani’yle görüþüp DTP milletvekilleriyle ve DTP Genel
Baþkaný Ahmet Türk’le
görüþmemesi kabul edilemez.
DTP’li belediye baþkanlarýna
silahlý örgüt yöneticisi muamelesi yapýlamaz.
2. Ölüm deðil çözüm! PKK
eylemsizlik kararýný uzattý.

Þimdi devletin de her türlü
operasyona son vermesi ve
siyasi çözüm için gereken
iklimin yaratýlmasýnda rol
almasý gerekiyor.
3. Anadilde eðitimden,
örgütlenme ve kendini ifade
etme özgürlüðüne kadar yeni
Anayasa tartýþmalarýnda Kürt
halkýnýn talepleri mutlaka kapsanmalýdýr.
4. Her türlü ýrkçý, milliyetçi
yasa kaldýrýlmalýdýr. Irkçý
yayýnlar yasaklanmalý, hâlâ
Kürt halkýnýn varlýðýný tartýþan
propagandaya izin verilmemelidir.

Türkiye’de resmi ideoloji ya da bilinen ismiyle Kemalizm iflas
etmiþtir. Kemalizm’in toplumsal sorunlara yönelik “çözümsüzlük
politikalarý” yenilgiye uðramýþtýr. Bu nedenle de Kemalizm’in yeni
“ilah” ve “ilahelere” ihtiyacý vardýr. Ýþte Türkan Saylan’ýn
cenazesinde yaþananlar, O’na yaþamýnýn büyük bir bölümünde
gösterilmeyen ilginin birden bir patlama noktasýna gelmesi bana
bunu düþündürdü. Evet, Türkan Saylan artýk Kemalizm’in yeni
“ilahe”sidir.
Saylan’ýn dünya görüþü ile dünya görüþlerimiz çok farklý. Ancak,
kendisinin inandýðý düþünceler doðrultusunda ilkeli ve kararlý bir
insan olduðuna inanýyorum. O ve kurmuþ olduðu Çaðdaþ Yaþamý
Destekleme Derneði (ÇYDD)’nin Ýttihattý Terakki den bu yana
kalan “Türkleþtirme” politikasýnýn kararlý savunucularýydýlar.
2005 yýlýnda Vatan gazetesinde yaptýðým bir söyleþide “Baba beni
okula gönder” gibi kampanyalarýn, aslýnda “sömürgeci” kampanyalar olduklarýný belirtmiþtim. Hala ayný düþüncedeyim.
Cumhuriyet öncesinden bu yana bir Türkleþtirme politikasý
çerçevesinde Kürt çocuklarý ve gençleri, resmi ideoloji ve buna
baðlý olarak resmi tarihin yalanlarý ile adeta fikirsel bir bombardýmana tabi tutulmaktadýrlar.
Yatýlý bölge okullarý veya Kürt kýzlarýnýn alýnýp birebir bir
“cumhuriyet vatandaþý” olarak yetiþtirilmelerini amaçlayan
sözkonusu kampanyalar, hep ayný amaca hizmet etmektedir.
Oysa gerçek demokrat ve entelektüel tavýr, okuma bilmeyen
herkesin okuma öðrenmesi için bir çalýþma yapmalarýnýn yanýnda,
her etnik kimlikten gelen bireyin kendi anadilinde ve kültüründe
eðitim hakkýný savunmaktýr.
Kürt çocuklarý, kendi anadilleriyle ve kendi kültürlerini
öðrenerek eðitim almadýkça özgürleþemezler.
Türkan Saylan’ýn ölümünün ardýndan pek çok insan konuþtu.
Bunlardan biri de Prof Necla Arat’tý. Bir televizyon kanalýnda
düþünce özgürlüðünden sözediyordu. Bir an düþündüm. Benim
için Necla Arat ve düþünce özgürlüðü kavramý çok zýt iki anlam
ifade ediyor.
2002 yýlýydý. Almanya’da “kadýn hakký insan hakký mýdýr?”
baþlýklý bir konferansa katýlmýþtým. Konuþmacýlardan biri de Necla
Arat’tý. O konuþmasýný yaptý, bir süre sonra ben konuþtum.
Konuþmamda “Devlet güçlerinin Kürdistan’da kadýnlara yönelik
cinsel iþkence yöntemleri kullandýklarýný, fail polis ise þikâyetin
daha kolay olduðunu ancak fail asker ise kadýnlarýn þikâyetten
korktuklarýný örnekleriyle anlattým. Ve militarist politikalarý
eleþtirdim”.
Konuþmama devam ederken, birdenbire Necla Arat ayaða kalktý
“ben orduma laf söylettirmem” diyerek baðýrmaya baþladý.
Ortalýk karýþtý. Toplantý sona erdi. Ertesi gün Türkiye’ye
döndüðümde bir basýn ordusuyla karþýlaþtým.
Özelikle, Hürriyet gazetesinde manþet yapýlmýþtý. Kürdistan
kavramýný kullanmýþ olmam ve orduyu eleþtirmem, bana tehdit ve
hakaret oluþturan söylemlerle manþet yapýlmýþtý. Ve bütün haberler Necla Arat’ ýn benim aleyhime açýklamalarý vardý. Sözkonusu
haberler nedeniyle Genelkurmay baþkalýðý hakkýmda suç duyurusunda bulundu. Necla Arat ise Genelkurmay’ýn tanýðý olarak
hakkýmda açýlan davada ifade verdi. Ýfadesi sýrasýnda
Genelkurmay baþkanýnýn kendisini bizzat arayarak teþekkür ettiðini söyledi.
Bu nasýl bir ironi… Necla Arat ve düþünce özgürlüðü?
Ben þahsen Kemalistlerin ve herkesin düþünce özgürlüðünü
sonuna kadar savunuyorum. Ancak onlar sadece kendi
düþüncelerinin özgürlüðünü savunuyorlar.
Türkiye, totaliter bir devlet yapýsýna sahip..Herkes uygulanan
politika sonucu adeta küçük bir “devletçik” olmuþ durumda.
Simon Tormey þöyle diyor; “totaliter rejimlerde toplumlarýn
dokusuna iþlemiþ olan terör, yalnýzca itaati saðlamakla kalmaz,
bireyi egemen ideolojinin dünya görüþünü benimsemeye de zorlar”.
Onlar itaat ediyorlar. Biz belki azýnlýðýz, ama mutluyuz… Ýtaat
etmiyoruz...
Av. Eren Keskin

Ýnsan haklarý aktivisti ve bir darbe karþýtý olan Eren Keskin
bu makaleyi sesonline.net için yazdý
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sosyalist isci 6 Temmuz’da Hrant için Beþiktaþ’tayýz
Þimdi yola çýkma
zamanýdýr
Eðitim-Sen 3-6 Haziran’da Ankara’ya yürüyor.
“Toplu Sözleþme Ýçin Alanlardayýz, Ankara’dayýz” sloganýyla düzenlenecek yürüyüþün bir dizi talebi var.
Eðitim iþkolundaki tüm çalýþanlarýn iþ güvenceli ve
kadrolu çalýþmasýndan, bilimsel ve kamusal eðitim
hakkýnýn garanti altýna alýnmasýna, ek ders yönetmeliðinin yeniden düzenlenmesinden vergide adalete
kadar bir dizi talep, toplu sözleþme için gerçekleþecek yürüyüþün sloganlarý arasýnda.
Geçtiðimiz haftalarda ilan edilen Eðitim-Sen
yürüyüþünün önemi sadece bu talepleri savunmasýna
deðil. Yürüyüþ, KESK’e yönelik operasyonlarla da
çakýþtý.
Operasyonlar sonucunda gözaltýna alýnan on sekiz
kamu çalýþaný tutuklandý. Eðitim-Sen yürüyüþü dört
koldan düzenleniyor ve bu kollar arasýnda Kürt
emekçilerin yoðun olarak yaþadýðý iller de var doðal
olarak. Bu, 6 Haziran Ankara mitinginin ve öncesindeki yürüyüþlerin ayný zamanda barýþ yürüyüþü de olacaðýný gösteriyor.
Halklarýn kardeþliði vurgusu, KESK’in tüm
mücadelerinde en temel duygu olarak belirginleþti
þimdiye kadar. Bugün, KESK’e yönelik baskýlar artmýþken, toplu sözleþmeler dönemi ayný zamanda
çetelere de karþý, kirli savaþýn devamýný isteyenlere
de karþý, silahlarýn susmasýný istemeyenlere de karþý
bir eylem olacak.
Sosyalistler bu eylemde en ön safta olmalý.
“KESK’i deðil, silahlarý susturun”, “Hepimiz Kürdüz,
hepimiz DTP’liyiz!” sloganlarý, bugün Kürt sorununda
çözüm arayýþlarýnýn hiç olmadýðý kadar yoðun
tartýþýldýðýný düþünürsek, çok daha önemli, çok daha
acil.
Eðitim-Sen’in talepleri:
- Bilimsel, laik, demokratik, kamusal eðitim istiyoruz.
- Çocuklar için kreþ, beslenme, temiz su ve yýlda en
az iki defa saðlýk taramasýndan geçirilmesini istiyoruz.
- Eðitim iþkolundaki tüm çalýþanlarýn iþ güvenceli ve
kadrolu çalýþmasýný istiyoruz.
- Eðitimde demokratik yönetim istiyoruz.
- Vergide adalet istiyoruz.
Ek ders yönetmeliðinin yeniden düzenlenmesini
istiyoruz.
DSÝP, Eðitim-Sen yürüyüþünde hem sendikanýn taleplerine sahip çýkacak hem de krizin yükünü patronlarýn ödemesi, iþsizliðe karþý mücadele, zenginlerin
vergilendirilmesi gibi taleplerin yaný sýra, darbecilerden hesap sorulmasý, Ergenekon davasýnýn sonuna
kadar gidilmesi gibi siyasi talepleriyle de yürüyüþte
yerini alacak. Sadece yürüyþte yerimizi almayacaðýz,
Eðitim-Sen mitinginin inþacýlarýndan da olacaðýz.

Margulies'in kýzdýrdýðý darbeciler
Kocaeli Kitap Fuarý'nda 'Ergenekon neyin simgesi'
baþlýklý toplantýda konuþan yazarýmýz Roni
Margulies'in sözleri Ýþçi Partili provokatörler tarafýndan kesildi. ÝP'e baðlý Kaynak Yayýnlarý çalýþaný olduklarýný söyleyen iki darbe yanlýsý duyduklarý karþýsýnda
toplantýyý sabote etmek istedi, kendilerini salondan
çýkartmak isteyen güvenlik görevlilerine saldýrdý. Roni
Margulies, genel baþkanlarý Ergenekon Terör Örgütü
yöneticiliði suçlamasýyla Silivri'de yatan ÝP'lileri
neden kýzdýrmýþtý? Ýþte Margulies’in sözleri:
"Bu örgütlenmenin adýnýn Ergenekon olduðunu
biliyoruz. Ýlhan Selçuk, Mustafa Balbay, Türkan
Saylan gibi isimler yakalandýðýnda 'Bunlar mý darbe
yapacak?' diye yaygara koparýldý."
"Tabi ki darbe yapamazlar. 187 fail yakalandý.
Bunlar darbe yapmayacaklardý. Bunlar sivil kýsýmlarý.
Mustafa Balbay'ý Cumhurbaþkaný olarak düþünmüþler. Bu örgütlenme bugüne kadar ortaya çýkandan
ibaret deðil. Yaygara koparýldýktan sonra arkasýndan
gömülü silahlar çýkýyor. Bu Ergenekon korosu, 'özür
dileriz varmýþ' demiyor. Bu silahlar kendi kendilerine
mi gömülüyorlar. Birileri bu silahlarý bir amaçla
gömüyor. Darbe olacaðý zaman sadece o silahlarla
yapýlmayacaktý. O silahlar yaþadýðýmýz ortamý daha da
karmaþýk hale getirmek için oraya gömüldü. Hrant
Dink'i vurmak, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atmak
gibi þeyler için konuldu o silahlar. Genelkurmay'ýn
söylediði açýk. Þeriata karþý örgütleniyorlar.
Türkiye'de þeriat tehlikesini gösterir hiçbir kanýt
yok."

18 Temmuz’da darbecilere karþý yürüyoruz

D

arbeci örgütlenme Atatürkçü
Düþünce Derneði miting yapmýþ, tiyatrocular yürümüþ, 19
Mayýs'a denk gelen Türkan Saylan'ýn
cenazesi Ergenekon yanlýsý bir gösteriye
dönüþmüþtü. Ergenekon korosu, soruþturmanýn durdurulmasýný ve darbecilerin özgür kalmasýný istiyordu.
Ergenekon operasyonunun 12. dalgasýnýn yarattýðý velvele bir anda çöktü
ve gerçekler birer birer ortaya döküldü.
Sosyalist Ýþçi baþýndan beri durumu
doðru olarak tespit etti: Bu büyük bir
yarýlmaydý ve herkes bir tarafta duruyordu. Ya darbecilerden yanasýnýz ya
halktan ve demokrasiden yana. Saylan
sever Kemalist solun "ne þeriat ne
darbe" sözlerinin bir yalan olduðu
açýkça görüldü. Onlar "þeriata" karþýydý,
darbeyi açýkça destekleyenler gibi, ama
arkadaþýmýz Hrant'ý arkasýndan vuran
Ergenekoncu katillere karþý deðillerdi.
Katillere karþý suskun kalmayý tercih
ettiler.
Velvele þimdilik durdu. Bir sonraki
geliþmede tekrar baðýrmaya baþlayacaklar. Normal, 20 Temmuz'da darbeci
generaller ilk kez mahkeme karþýsýna
çýkýyor. 4 darbe ve sayýsýz muhtýranýn

gerçekleþtiði bu ülkede ilk kez darbeciler hesap verecek. Ergenekon korosunun kopardýðý yaygaradan bir an bile
çekinmemek gerek. Ok yaydan çýktý.
Mutlaka hesap verecekler ve darbeler
defteri kapatýlacak.
Önümüzde iki önemli tarih var.
Hrant Dink'in katilleri 6 Temmuz'da
yine mahkemeye çýkarýlýyor. DSÝP'liler o
gün yine Beþiktaþ'ta olacak. "Hrant'ýn
katili Ergenekon çetesi" diye haykýracaðýz. Bu gösteri güçlü olmalý.
Demokrasiden ve özgürlükten yana
olan herkesi 6 Temmuz sabahý 10’da
Beþiktaþ'ta olmaya çaðýrýyoruz.
Generallerin mahkemesinden 2 gün
önce Ýstanbul'da Beyoðlu'nda bir kez
daha darbelere karþý ses çýkartacaðýz. 70
Milyon Adým Koalisyonu 4.
yürüyüþünü gerçekleþtirecek. Adalet
isteyecek. Bu gösterinin kitlesel olmasý
Ergenekon soruþturmasýna toplumsal
destek anlamýna gelecek. 18 Temmuz'da
ne kadar kalabalýk olursak darbecilerin
özgürlük umudu o kadar kýrýlacak.
DSÝP bütün güçleriyle bu gösteriye
katýlacak. Tüm dostlarýmýzý birlikte
yürümeye çaðýrýyoruz.
Volkan Akyýldýrým

Kim gömdüyse o çýkarsýn
T
ürkiye ile Suriye ve Irak sýnýrýndaki mayýnlarýn temizlenmesi
geçen haftanýn en hararetli tartýþmasýydý. Dört tarafý düþmanlarla çevrili
Türkiye'nin sýnýrlarý 984 bin 313 mayýnla doldurulmuþtu. Bunlarýn yarýsýndan
fazlasý 1956-1959 yýllarý arasýnda Suriye
sýnýrýna gömülmüþtü. Bölgede yaþayan
yüzlerce insan mayýnlara bastý, kolunu,
bacaðýný ya da hayatýný kaybetti.
Þimdi Türkiye'nin önümüzdeki 5 yýlda
mayýnlarý temizlemesi gerekiyor. 'Kim
onlarý gömdüyse þimdi çýkarýr' diye
düþünmek doðaldýr.
Dünyanýn 4. büyük ordusuna sahip
olan bir devletin nasýl gömdüyse öyle
çýkarmasý ve bu utanca son vermesi
beklenir. Ancak mayýnlarý gömenler
þimdi 'biz çýkartamýyoruz' diyor.
1992'de iþbaþýndaki hükümet TSK'ya
"mayýnlarý temizleme" görevini vermiþti.
1999'da Türk Silahlý Kuvvetleri "biz bu
mayýnlarý sökeriz' demiþti.
Ordu 2001'e kadar kýlýný kýpýrdatmadý.
Türkiye toplumu acý gerçekle yüzleþti,
meðer bu devasa bütçeye ve insan kaynaklarýna sahip olan Türk ordusu
gömdüðü mayýnlarýn yerlerini bile
bilmiyor. Yaðmur almýþ, götürmüþ…
TSK 1999'da kendi gömdüðü mayýnlarý çýkartabileceðini söylemiþti.
10 yýlda ne deðiþti?
TSK'nýn elindeki askeri teknoloji mi
geri kaldý?
Yoksa yeterli sayýda mayýn uzmaný mý

 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

yok? 10 yýl sonra "biz temizleyemeyiz"
diyen TSK'nýn gerekçesi ise gereken
"teçhizat ve tecrübeden" yoksun oluþu.
Peki o zaman neden bu kadar büyük
bir ordu var? Bu ordu hep erlerden mi
oluþuyor? O kadar para sadece silaha
mý yatýrýlýyor?
2001'de AKP hükümeti
Genelkurmay'a mayýnlarý temizlemesi
için istediði 44.7 milyon dolarlýk
bütçenin 17 milyon dolarlýk kýsmýný
tahsis etti. Bu parayla pahalý makinalar
alýndý.
2004'e gelindiðinde anlaþýldý ki TSK

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

www.dsip.org

Eðitim-Sen Ankara’ya yürüyor

bu iþi yapamayacak. Bir üç yýl da
buradan kaybedildi.
Þimdi herkes Ýsrail'in mayýnlý arazileri
temizlemesi karþýlýðýnda devasa verimli
araziyi 49 yýl boyunca kullanmasýna itiraz ediyor. Bu itiraz haklýdýr. Bu
topraklar kolu, bacaðý kopan, bölgenin
fakir halkýna daðýtýlmalý. Ancak asýl
skandal Ýsrail deðil, mayýnlarý gömenlerin vurdum duymazlýðý.
Mayýnlarý kim gömdüyse o çýkarmalýdýr. TSK'nýn elinde yeteri kadar
para vardýr.
Selim Iþýk

Kitle Grevi ve
Sendikalar
Rosa Lüksemburg
sosyalist iþçi satýcýlarýndan
isteyebilirsiniz
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27 Mayýs darbesi ve 1974 Karanfil Devrimi

Ýlerici darbe olur mu?
Doðan TARKAN

Portekiz Devrimi’nin
kronolojisi

Darbeyi destekleyen “sol” kanat 27
Mayýs darbesini aklamak için yeni bir
“açýlým” buldu: 1974 Portekiz Devrimi.
Ýki darbeci yazar, CHP’den Bedri
Baykam ve TKP’den Kemal Okuyan
27 Mayýs üzerine yazdýklarý yazýlarda
darbenin devirdiði DP iktidarýný “Hiçbir
meþruiyeti kalmayan, halk düþmaný,
gerici bir iktidar” (Kemal Okuyan) ve
“27 Mayýs meþruiyetini tamamen kaybetmiþ bir iktidara karþý yapýlmýþtý” (Bedri
Baykam) diye tanýmlayarak 27 Mayýs
darbesini aklýyor. Kemal Okuyan
“...devrimci dönüþümlerin bir yerinde
mutlaka ‘27 Mayýscý’ bir damar olacak”
diyerek daha da ileri gidiyor.
Her iki “solcu” yazar 27 Mayýs’ýn
meþruluðunun kanýtý olarak 1974 yýlý
Portekiz’ini gösteriyorlar.
DP iktidarýný tanýmlarken hemen
hemen ayný ifadeleri kullanan Bedri
Baykan ve Kemal Okuyan 1974’de
Portekiz’de yaþananlarla da darbelere
meþruiyet kazandýrmaya çalýþýyoR.

z 25 Nisan 1974

Subaylar faþist Caetano rejimini
devirdiler ve Vaetano’nun yerine
Spinola baþkan oldu.

z 1 Mayýs 1974

Darbeden 5 gün sonra 500 bin iþçi
Lizbon’da yürüdü.

z 27-2
28 Eylül 1974

Spinola “sessiz çoðunluðu” gösteriye
çaðýrdý ve darbe yapmaya çalýþtý.
Ýþçiler yollara barikatlar kurdular.
Saðcý darbeciler tutuklandý, Spinola
Brezilya’ya kaçtý.

z 11 Mart 1975

Gene Spinola önderliðinde saðcýlar
Lizbon’da iþçilere saldýrdýlar. Ýþçiler
polis karakollarýný ve cuntanýn askeri
kanadýnýn binalarýný çevirdiler. darbeciler yenildiler ve Spinola bir kere
daha ülke dýþýna kaçtý.

1974’de Portekiz’de ne oldu?

1974 yýlýnda Portekiz’de 50 yýldýr iktidarda olan bir faþist parti vardý. 28
Mayýs 1926’da Portekiz’de bir darbe
oldu. Ýki yýl sonra Antonio de Oliveira
Salazar iktidara geldi ve Estada Novo
adlý faþist devleti kurdu.
Yaklaþýk 50 yýl sonra bir darbe
Salazar’ýn kurduðu bu rejimi deviriyor.
Ne var ki 1974’de Portekiz’de yaþananlar
ile 1960’da veya 71’de veya 80’de veya
günümüzde Türkiye’de yaþananlar
arasýnda hiçbir benzerlik yok.
O yýllarda ve hâlâ Avrupa’nýn en yoksul ülkesi olan Portekiz ayný zamanda 5
sömürgeye sahipti: Angola, Mozambik,
Gine Bissau, Sao Tome ve Doðu Timor.
Bu beþ sömürgeden Afrika kýtasýnda
olan ilk üçünde 1960’larda baþlayan
ulusal kurtuluþ hareketleri vardý ve her
üç hareket de oldukça baþarýlýydý.
Portekiz bütçesinin yarýsý sömürge
savaþlarýný sürdüren orduya gitmekteydi
ve sadece 9 milyon nüfusu olan Portekiz
sömürge savaþlarýný sürdürebilmek için
gençleri 4 seneliðine askere almaktaydý.
Bu yoksul ülkede 150 þirket tüm
ekonomiyi kontrol etmekteydi.
Ýçlerinden birisi Companhia Uniao Fabril
(CUF) Gine Bissau’nun büyük bir kýsmýna ve Portekiz’in gayrý safi milli
hasýlasýnýn yüzde 10’una sahipti.
25 Nisan 1974’de ordu içinde faþist diktatörlüðe karþý olan ve sömürge savaþýndan býkmýþ yüzbaþýlarýn oluþturduðu
Movimento das Forças Armadas, MFA
(Silahlý Kuvvetler Hareketi) darbe yaptý.
MFA bir yandan da Genelkurmay 2.
Baþkaný Antonio de Spinola ile ittifak
içindeydi.
Spinola sömürge savaþlarýnda bulunmuþ bir komutandý ve daha önce
Salazar’ýn yerine geçmiþ olan Marcello
Caetano tarafýndan görevinden alýnmýþ
olmasýna raðmen yüzbaþýlar darbesi
öncesinde gene ayný Caetano tarafýndan
desteklenmekteydi.
25 Nisan günü yanyana gelen bu güçler
Ulusal Selamet Komitesi’ni kurarak darbeyi gerçekleþtirdi.
Faþist Caetano’nýn kendisini devirecek
güçlerle ittifak kurmasýnýn tek nedeni
beklenen güçlü iþçi hareketiydi.
Nitekim darbecilerin kontrolündeki
radyo halktan evlerinde kalmasýný ýsrarla

z Yaz 1975

Büyük iþçi gösterileri. Fabrika iþgalleri ve grevler. Orduda asker ayaklanmasý.

z 25 Kasým 1975

Saðcýlar bir kere daha harekete geçti.
B u defa ordu içindeki sol kanata
saldýrdýlar.
Darbeciler bu defa baþarýlý oldular
ve ordu içindeki solu yendiler.
Portekiz Devrimi yenildi.
istemesine raðmen iþçiler sokaklara
döküldü. Darbeyi gerçekleþtiren askerlerin silahlarýnýn namlularýna kýrmýzý
karanfiller takýldý.
Darbeden kýsa süre sonra baþta
Portekiz Komünist Partisi ve Sosyalist
Parti olmak üzere bir dizi sol örgüt
ortaya çýktý.
Gene darbeden 5 gün sonra, 1 Mayýs’ta
500 bin emekçi gösteri yaptý. (Portekiz
nüfusunun 9 milyon olduðu
düþünülürse her 18 Portekizliden birinin
1 Mayýs gösterisine katýldýðýný çýkarabiliriz.)
Sonraki günler özgürlük günleri oldu.
Her tarafta iþçiler sokaklara çýktý. Bir çok
fabrika iþgal edildi.
Kýr yoksullarý topraklarý iþgal etti.
Memurlar iþyerlerindeki eski faþist
yöneticileri ayýklamaya baþladýlar.
Okullarda ve üniversitelerde de ayný þey
yaþandý.
Eski faþistlerle iþbirliði içindeki sað
kanat 3 kez darbe yapmaya kalkýþtý.
27-228 Eylül 1974 darbesi iþçilerin
barikatlarý önünde yenildi. Darbenin lideri Spinola Brezilya’ya kaçtý.
Ertesi yýl Spinola tekrar darbe giriþiminde bulundu ve gene yenildi, tekrar
Brezilya’ya kaçmak zorunda kaldý.
Ama sonunda 25 Kasým 1975’de saðcý
darbe baþarýlý oldu ve ordu içindeki sol
kanadý temizledi. Asker komitelerini
daðýttý. Grevlere son verdi.
Portekiz Devrimi artýk yenilmiþti.

27 Mayýs ve Portekiz Devrimi

35 yýl önce Portekiz’de yaþananlarý 27
Mayýs 1960 darbesi ile benzetmek tek
kelime ile cahillik veya bilinçli bir çarpýtma.
27 Mayýs’ta darbeciler iktidarý ele geçir-

di ve ordunun durumunu güçlendirdi.
Yýktýklarý Demokrat Parti hükümeti
Kemal Okuyan ve Bedri Baykam’a göre
meþru deðil. Neden?
DP büyük bir halk desteðine sahip. Üst
üste bütün seçimleri kazanýyor. Buna
raðmen meþru deðil ve “halk düþmaný.”
Neden? Çünkü zinde güçlerin
desteðine sahip deðil. Çünkü Portekiz’de
üniversitelerden temizlenen profesörler
Türkiye’de 27 Mayýs öncesinde darbeyi
çaðýrýyorlar. Ayný þekilde Portekiz’de
temizlenen bürokrasi 27 Mayýs’ta darbeyi destekliyor. Yani TKP’li Kemal
Okuyan ve Bedri Baykam, kendileri de
zinde güçler olarak DP iktidarýný halk
düþmaný ilan ediyor. Bu iki zat zaten
bugün de AKP hükümetini meþru görmüyor. AKP’den büyük halk olduðunu
söyledikleri günlerde AKP oy oranýný
yüzde 47’ye çýkardý.
Zinde güçlerin bütün saldýrýlarýna raðmen AKP hala kendisinden sonra gelen
iki partinin toplamý kadar oy alýyor ve
TKP oy kaybetmiþ durumda.
Portekiz’de ise darbe ile birlikte büyük
bir devrimci iþçi hareketi baþlýyor.
Sadece Portekiz’de deði,l bütün
Avrupa’da egemen sýnýflar korku içinde.
Devrim, sosyal devrim bekleniyor ve bu
nedenle 1-2 yýl içinde 3 darbe giriþimi
daha oluyor. Ta ki devrim nihai olarak
yenilene kadar.
Türkiye’de 27 Mayýs sokaða çýkma
yasaðý ilan ederken, Portekiz’de yüzbinlerce iþçi sokaklarda gösteri yapýyor.
Özgürlük istiyor.
Portekiz iþçileri sadece özgürlük
istemiyor, özgürlükleri ele geçiriyor.
Mücadele ediyor. Ya Türkiye? 27 Mayýs
sonrasýnda? Zinde güçler dýþýnda kime
özgürlük var? Ýþçi hareketi nerede?

Portekiz’de iþçiler ve namlularýnda
karanfil olan askerler, askeri ve sivil
hapishaneleri basým mahkumlarý serbest
býrakýyorlar. Türkiye’de 27 Mayýs
DP’lilerin yaný sýra bir avuç olan solcularý da tutukluyor.
Tabii bir de iþin sömürge savaþý kýsmý
var. Portekiz ordusu Angola, Mozambik
ve Gine Bissau’da savaþýrken ve bu
savaþtan býktýðý için ayaklanýyor.
25 Nisan’ý izleyen günlerde Portekiz
Ordusu sömürge savaþlarýndan çekiliyor. Portekiz sömürgelerinde emperyalizmin çýkarlarýný savunmak ABD’nin
görevi haline geliyor.
Ya Türkiye?
Kürt sorununda, diðer azýnlýklar
konusunda her hangi bir ileri adým var
mý?
Kürtlerin kimlikleri mi tanýnýyor, yoksa
onlar da mý baský altýna alýnýyor?
27 Mayýs 3 kiþiyi idam ediyor. Neden
idam edildikleri belli deðil. Tek neden ya
da amaç gözdaðý vermek. Nitekim
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde CHP ve
MHP Tayyip Erdoðan’ý idam etmekle
tehdit ediyorlardý.
Ve bütün bu aptalca darbe þakþaklýðý
son yýllarýn en güçlü egemen sýnýf partisini daha da güçlendiriyor.
AKP iktidarý gücünü aptal darbecilerden alýyor.
Portekiz’de ise devrim yenilene kadar
iþçiler güçlerini kendi mücadelelerinden
alýyorlardý.
Son nokta, Portekiz Komünist Partisi
hep Spinola’yý destekledi. 25 Nisan’dan
sonra iki kere daha darbe yapmaya
çalýþan eski sömürge generalini desteklediler.
Kemal Okuyan ile dayanmaya çalýþtýðý
gelenek arasýnda böyle bir benzerlik var.
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KitaplýK
Rosa Lüksemburg’un cesedi
Bugünlerde Rosa Lüksemburg’un cesedinin yýllardýr bir
hastanenin morgunda olduðu ve mezardaki cesedin bir
baþkasýna ait olduðu tartýþýlýyor.
Dönemin canilerinin Rosa Lüksemburg’un cesedinden bile
kokrmuþ olmalarý muhtemel. Rosa Lüksemburg çünkü
çaðýnýn en önemli devrimcisiydi. En önemli hatibi, en parlak
ve üretken yazarýydý.
Ama hepsinden önemlisi en korkusuz devrimcisiydi.
Rosa Lüksemburg’un devrimci marksist geleneðe yaptýðý
katkýlar neredeyse sýnýrsýzdýr. Daha lise yýllarýnda genç bir
devrimciyken içine atýldýðý iþçi mücadelesinden bir kez bile
kopmadan ölümüne kadar tarihin tekerleklerinin ezilenler
lehine dönmesi için uðraþtý.
Hapis yattý, gizlenmek zorunda kaldý, ama yaþamýna
daima ayný ilke, iþçi sýnýfýnýn kaderini birebir paylaþma ilkesi yön gösterdi.
Ýþçi sýnýfýnýn kitlesel eylemlerinin yaratýcý gücü hakkýnda
1905 Rus devriminin deneylerinden yola çýkarak kaleme
aldýðý yazýlar, kitle grevlerinin, ekonomik ve siyasi taleplerle sürdürülen grevlerin iç içe geçmiþliðinin, iþçilerin
mücadele içinde egemen sýnýfýný fikirlerinden süratle kurtulma yeteneðinin vurgulandýðý benzersiz deðerlendirmelerdir.
Sosyalizmi aydýnlanmýþ kadrolarýn örgütlü eylemi ya da
parlamenter çoðunluk yoluyla tepeden kurulacak bir
toplumsal yapý olarak algýlayanlar için, Rosa
Lüksemburg’un kitle grevinin gücüyle ilgili yazýlarý, sosyalizmin iþçi sýnýfýnýn kendi eylemi olduðu vurgusu üzerinde
yükselen klasik marksist geleneðin güncel deneyler ýþýðýnda zenginleþtirilerek verildiði güçlü bir yanýttýr.
Stalinist gelenek, Rusya’da egemenliðini kurmaya
baþladýðý 1920’li yýllarýn sonundan itibaren Rosa
Lüksemburg’un kitaplarýnýn Rusya’da yayýnlanmasýný
yasakladý. Bu çok anlaþýlabilir bir sansür uygulamasýydý,
çünkü Rosa Lüksemburg’un sosyalizm anlayýþý, bir grup
Merkez Komitesi üyesi bürokratýn kararnamelerle baský
altýna aldýðý ve sýnýrlarýný belirlediði bir rejimle hiçbir
iliþkiye sahip deðildir. Stalinist Rus bürokrasisi, týpký Troçki
gibi Rosa Lüksemburg’un eserlerinde de canlý, yaratýcý,
kolektif ve aþaðýdan örgütlenen bir sosyalizm anlayýþý tüm
ateþi ve keskinliðiyle vurgulandýðý için, iþçi sýnýfýnýn aþaðýdan eylemine ve iradesine dayanmayan bir rejimi
bürokratik ahmaklýkla eþ tuttuðu için, stalinizmi sosyalizm
olarak yutan birkaç kuþak komünist, Rosa Lüksemburg’un
adýný duyduðunda, örgütsüzlüðü savunan ve Ekim
Devrimi’ni reddeden bir saðcý algýlar oldular.
Bu, tarihin en berbat þakalarýndan birisi. Rosa
Lüksemburg 1917 Ekim ayaklanmasýný þöyle karþýlamýþtý:
“Cesaretini, devrimci uzak görüþlülüðünü ve tarihi bir anda
sebatýný ortaya koyabilen bir parti, Lenin, Troçki ve öteki
yoldaþlar, iyi bir ölçüdürler. Batýlý sosyal demokratlarýn
eksikliðini hissettikleri devrimci þeref ve gücü, Bolþevikler
temsil etmiþlerdir. Onlarýn Ekim ayaklanmasý, sadece Rus
devriminin deðil, enternasyonal sosyalizmin þerefinin de
kurtuluþudur… Bunda, Lenin, Troçki ve arkadaþlarý ilktirler,
dünya proletaryasýna örnek olarak ilk ortaya çýkanlardýr;
bugüne kadar ‘ben cesaret ettim’ diyebilecek olanlardýr.”
Ama Rosa Lüksemburg, sadece parlak bir yazar deðil,
baðýmsýz düþünenen bir devrimci olduðu için, Rusya’da
Ekim devrimiyle birlikte Bolþevikleri bekleyen temel sorunu
da ortaya koydu. “Rusya’da sadece problemin ortaya konulabileceðini, ama problemin sadece Rusya’da çözülemeyeceðini” anlattý. Bu, müthiþ bir öngörüydü ve tek ülkede
sosyalizmin imkânsýzlýðýna dikkat çekiyor, eðer Rus devrimi
yalnýz kalýrsa eski pisliðin, yoksulluðun ve baskýnýn yeni
biçimlerde Rusya’da gerçekleþen iþçi devrimini boðacaðýnýn
altýný çiziyordu.
Rosa Lüksemburg’un dediði gibi oldu. Ekim devrimi tek
baþýna kaldý ve Stalinist bürokrasi tarafýndan tüm kazanýmlarý gasp edildi. Rosa’nýn tahmin edemeyeceði, kendi eserlerinin ve devrimci mirasýnýn da bu cadý avý döneminde,
saðcýlýkla, örgütsüzlüðü savunmakla suçlanacaðýydý.
Rosa hiç örgütsüz olmadý. Ne var ki, o dönemde marksistlerin örgüt deyince aklýna gelen Alman Sosyal Demokrat
Partisi’nin bürokratik aygýtýna ve bu aygýtýn, devrimi sonsuzluða erteleyen refomist fikirlerine karþý ilk ayaða kalkan,
ilk ses çýkartan, ilk teþhir býçaðýný kullanan devrimci olduðu
için, sýnýf içinde bilinç eþitsizliðinden yola çýkarak öncü iþçilerin örgütlenmesinden çok, bürokratik aygýta karþý iþçilerin
aþaðýdan eyleminin gücüne vurgu yaptý.
Bu vurgular boþuna deðildi. Birinci Dünya Savaþý’ný sona
erdiren Alman Devrimi Rosa Lüksemburg’un da devrimiydi.
Reformizmin ortak olduðu savaþý, reformizme karþý
mücadelenin ruhu olan Rosa Lüksemburg’un okulunda
yetiþen iþçilerin isyaný sona erdirdi. Nazizmin karanlýk
örgütçüleri olacak sað sosyal demokratlarýn da içinde
olduðu “derin” bir örgütlenme tarafýndan katledildi.
Tony Cliff’in dediði gibi, “Rosa Lüksemburg, insanlýk trajedisinin destanlaþtýðý yerde, göz yaþlarýnýn yeterli olmadýðýný
biliyordu. Onun temel inancý, Spinoza’nýnki gibi: ‘Aðlama,
gülme, fakat anla’ biçiminde olabilirdi. O, insnalarýn heyecanýndan çok aklýna seslendi.”

Þenol Karakaþ
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Stalin, Lenin’in devamcýsý mýydý?
Ekim’in Savunusu
John Rees,
Sosyalist Ýþçi Yayýnlarý,
2009 Mayýs
1989-1991 yýllarýnda önce Doðu
Bloku rejimleri, arkasýndan SSCB
yýkýldý. Bu çöküþ, sosyalistlerin yanýtlamasý gereken çok sayýda soru üretti. Bu sorularýn yanýtlanmasý kaçýnýlmazdý, zira SSCB daha çökmeden
saðdan þiddetli bir ideolojik saldýrý
baþladý. “SSCB yýkýldýðýna göre,
sosyalizm kapitalizm karþýsýnda tarihsel maðlubiyetini ilan etmiþ oluyordu.” SSCB’yi bir çeþit sosyalizm
olarak algýlayan bütün sol akýmlar,
çöküþle birlikte ideolojik ve politik
bir çöküþ yaþadýlar. Çünkü, eðer
gerçekten de SSCB eksiklerine raðmen sosyalist bir rejimse, iþte, bütün
Doðu Bloku ülkeleriyle birlikte
yýkýlmýþtý.
Eðer sosyalizm yenildiyse, iþçi
sýnýfýnýn gücünden söz etmeye ne
gerek vardý? Kapitalizm, mutlak
üstünlüðünü ilan etmiþ, Marks’ýn
ölümü ilan edilmiþti.
Sol saflar, SSCB’nin sosyalist olamayabileceðini bir an bile düþünmeden, sosyalizmin yenilgisinin
nedenlerini araþtýrmaya baþladýlar ve
bu arayýþ küresel bir tartýþmayla birlikte gerçekleþti. Neden arayýþý yerini
hýzla sorumlu arayýþýna býraktý.
Stalin’in berbat bir diktatör olduðu
konusunda bir görüþ birliði oluþmuþtu oluþmasýna da, Stalin rejimine
nasýl varýlmýþtý? Akla ýþýk hýzýyla
Lenin geldi. Lenin deyince de Ekim
devrimi.
Kýsa ama kesinlikle bilimsel
olmayan bir tartýþmanýn üzerinden
Lenin ve Ekim devrimi stalinizmin
sorumlusu olarak görüldü. Tesadüfî
olmayan bir þekilde ayný dönem,
küreselleþme tartýþmalarýnýn da soldan sendikalara ve merkez medyaya
kadar tüm alanlarda tartýþýlmaya
baþladý.
Ýþte bu ay basýlan John Rees’in
Ekim’in Savunusu broþürü, henüz bu

Devrimden iki yýl sonra varlýklý sýnýflar Batý kapitalizminin desteðiyle askeri
direniþe geçti. Ýþçiler devrimi savunmak için gönüllü olarak cepheye gittiler.
1921’e gelindiðinde 1917 Ekim Devrimi’ni gerçekleþtiren iþçilerin yüzde 95
ölmüþtü. Stalin’in iktidarý bunun üzerine kuruldu.
tartýþmalar yapýlýrken Lenin’i ve
Ekim devrimini savunan, stalinizmin
leninizmle hiçbir ilgisi olmadýðýný
anlatan bir broþür.
John Rees bir yandan 1917 Ekim
devrimine yönelik saldýrýlarýn temelsizliðini ortaya koyar, Ekim’in bir iþçi
devrimi olduðunu anlatýrken, bir
yandan da devrimin tek ülkede sýkýþmasýyla, iþçilerin iç savaþta imha
olmasýyla, sanayinin çöküþü ve Kýzýl
Ordu’nun yükseliþinin bir süre sonra
sýnýflar mücadelesini belirlemesiyle
bolþevizmin gerilediðini anlatýyor.
NEP, Kronstad, Ýç Savaþ, Kýzýl Terör,
1917 devrimi ve demokrasi, enternasyonalizm, çoðulculuk, iþçi sýnýfý
sovyetlerinin geçirdiði dönüþüm gibi
çok sayýda baþlýk, broþürde tartýþýlýyor.
1990’lý yýllarda Ekim devrimine

yönelik saldýrlarýn yeni olmadýðýný,
bu tür eleþtirilerin Ekim devrimi
günlerinde de sosyal demokratlardan
dünya burjuvalarýna, anarþistlerden
liberallere kadar bir dizi cepheden
üretildiðini anlatýyor.
Ekim’in Savunusu, bugün de önemini koruyor. Bugün de 1989-1991’de
ne olduðunu açýklayabilmeliyiz.
Stalinizmin Rus iþçilerinin tüm
devrimci mirasýný yaðmalayarak ve
marksizmi çarpýtarak nasýl yükseldiðini ve basbayaðý devlet kapitalisti bir toplumsal yapýnýn sosyalizm
olduðu yanýlgýsýnýn aðýrlýðý altýnda
ezilen geçmiþ kuþak devrimcilerinin
kendilerini aklamak için marksizme
saldýrdýðýný kavrayabilirsek, Ekim’i
savunmanýn önemi bir kez daha
açýða çýkar.
Rýfat Solmaz

SÝNEMA - DVD

Savaþtan kim kârlý çýkar?
Amerika’nýn Irak’taki askeri
gücünü Afganistan’a doðru kaydýrmaya hazýrlandýðý günlerde tam
olarak kazanýlamayan bir savaþtan
kimin kârlý çýktýðý sorusu insanýn
aklýna takýlýyor. Ýþgalin 6. yýlý geride
kalmýþken Irak savaþý üzerine
yapýlmýþ belgesellerden ‘Satýlýk
Irak’ý hatýrlamak belki de hangi þirketlerin, ne þekilde bu iþgalden kâr
saðladýklarýný göz önüne getirmek
için önemli görünüyor. ‘Satýlýk Irak’
internet üzerinden ücretsiz olarak
seyredilebiliyor.
Belgesel özellikle 4 þirket üzerine
kurulmuþ, kiralýk koruma hizmeti
veren Blackwater, kiralýk çevirmen
ve sorgu elemaný hizmeti veren
Titan ve Caci, son olarak da yakýt,
inþaat ve lojistik hizmetlerinde
çalýþan Halliburton. Þirketlerin

tümü seçim kampanyalarýna yaptýklarý milyon dolarlýk yardýmlar gibi
sýký lobi faaliyetleri sayesinde
Irak’taki konumlarýný öncelikle
saðlama alýyorlar. Sonra da bir þirket nasýl kâr etmeyi saðlýyorsa o
þekilde çalýþmaya devam ediyorlar.
Belgesel bu dört þirketi tek tek
mercek altýna alarak aslýnda yaptýklarý anlaþmalara uymayarak para
kazandýklarýnýn kanýtlarýný sunuyor.
Blackwater korumalarýn eksik
teþhizat ve yetersiz bilgiyle ölmelerine sebep oluyor. Titan ve Caci kalifiye olmayan çevirmenlerle bilgi
alýnmasýný imkansýz hale getiriyor
ve toparlama sorgu elemanlarýyla
Ebu Garip gibi skandallara imza
atýyor. Halliburton boþ týrlarýný
koruma olmaksýzýn Irak’ta oradan
oraya yolluyor, ucuza gelmesi için

Pakistan ve
Çin’den
getirdiði
þöförlerin
hayatýný
tehlikeye
sokuyor.
Ýþin sonunda ölen bir
kaç
Amerikalý
örtbas edilerek görev tamamlanýyor.
Þirketlerin varolmayan kitle imha
silahlarýný nasýl olsa bulamayacaklarý için zaten bilgi toplamaya ihtiyacý yok. Onlarýn ihtiyacý para
kazanmaya devam edecekleri yeni
savaþ pazarlarý bulmak. Bu konuda
çalýþmaya devam ediyorlar.
Orhan Göztepe
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Küresel BAK: Ýncirlik Üssü kapatýlsýn!
Küresel BAK “Bölge halklarýnýn düþmaný Ýncirlik Üssü
kapatýlsýn” kampanyasý
çerçevesinde 28 Mayýs günü
saat 12.00’da Galatasaray
Lisesi önünde bir basýn açýklamasý yaptý. Küresel BAK
adýna basýn açýklamasýný
yapan sanatçý aktivist
Görkem Yeltan, “Bizler
merak ediyoruz: Bakanlar
Kurulu kararý 2009 yýlý için
de 1 yýl süre ile uzatýldý mý?
Uzatýlmadýysa, 1975 yýlýnda
ABD ile yapýlan ikili anlaþmanýn çok ötesinde iþlevler
üstlenen Ýncirlik Üssü,
kamuoyu tarafýndan tam
olarak bilinmeyen yükümlülükleri de getiren faaliyetini neye dayanarak
sürdürmektedir? Bizler
merak ediyoruz: Her yýl
Ýncirlik Üssü’nü ABD’ye
açan bu gizli kararname ile
neyin pazarlýðý yapýlýyor?”
sorularýný sordu.
30 Mayýs Cumartesi günü
ise Küresel BAK Adana’da
Ýncirlik Üssü’nün önünde
eylem yaptý. Önce, saat
12.00’da Adana’da Ýnönü
Parký’nda bir araya gelen
aktivistler burada halký
Üssün önünde yapýlacak
eyleme davet eden bildirilerden daðýttý. Bildiri
daðýtýmýnýn ardýndan Ýncirlik
beldesinin giriþine kadar otobüsle yolculuk yapýldý.
Beldenin giriþinden Ýncirlik
Üssü’nün kapýsýna kadar

Cinayetlere
sessiz kalma!
Üç yýl içerisinde 29
insan transeksüel, travesti ve gey olduðu için
öldürüldü. Ankara’da
nefret cinayetlerine
karþý tepki sokaða
döküldü. Pembe Hayat
LGBTT Derneði üyesi
travesti ve transeksüel
aktivistler her
Perþembe saat 18.30’da
Yüksel Caddesi Ýnsan
Haklarý Anýtý önünde
buluþup, buradan
Baþbakanlýk Ýnsan
Haklarý Danýþam
Kurulu’na yürüyor.

KADIKÖY

Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu
TOPLANTI:
Pakistan’dan
Ýncirlik Üssü’ne
ABD’NÝN DERDÝ NE?
Konuþmacýlar:
Yýldýz Önen
Kerem Kabadayý
3 Haziran Çarþamba
Saat: 19.00
Ada Kafe, Ali Suavi
Sokak, 22/ A Bahariye
caddesi.
Ýletiþim: 0536 5195406

“Bölge halkarýnýn düþmaný
Ýncirlik Üssü kapatýlsýn!”
pankartýyla yürüyüþ yapýldý.
Polis barikatýnýn önüne
kladar yapýlan yürüyüþün
ardýndan Küresel BAK adýna
Mor ve Ötesi üyesi sanatçý
Kerem Kabadayý basýn açýklamasý yaptý. Kerem
Kabadayý, açýklamada,
“Ýþgaller, savaþlar, nükleer
silah denemeleri sona ermiþ
deðil.
Ýþte Afganistan! Ýþte
Pakistan. Milyonlarca insan
savaþ ve çatýþmalarýn yarattýðý yýkýmýn içinde yaþýyor…
Eðer vicdanlarýnýz taþlaþtýysa
bir kez daha, 2003 yýlýnda
baþlayan Irak iþgalinde

öldürülen yüz binlerce
Iraklýyý düþünün!
2001 yýlýnda beri süren
Afganistan iþgalinde
öldürülen on binlerce yoksul
Afganlýyý düþünün!
Ýncirlik Üssü bölge halklarýnýn düþmanýdýr! Ýncirlik
Üssü kapatýlmalýdýr! Gizli
Kararname iptal edilmelidir!Bir yýl daha ABD’nin
iþbirlikçisi olmayýn! Bir yýl
daha cinayetlere ev sahipliði
yapmayýn! Savaþ suçlarý,
insanlýk suçlarý ve iþgaller
birbirinden ayrýlmaz.
Savaþ suçlarýna ortak
olmayýn! Üstte kullanýma
hazýr halde bekleyen nükleer
silahlarý istemiyoruz. Ýncirlik

Üssü’nün kullanýmýný
ABD’ye veren Gizli
Kararnamelerin halka açýklanmasýný istiyoruz.” dedi.

Adana’da Küresel
BAK toplantýsý

29 Mayýs Cuma günü saat
17.00’da Adana’da Eczacýlar
Odasý toplantý salonunda,
“Ýncirlik Üssü kapatýlsýn”
paneli yapýldý. Panelde
Küresel BAK yürütme kurulu üyeleri Kerem Kabadayý
ve Yýldýz Önen’in yaptýðý
konuþmalardan sonra salondan da tartýþmalar
sürdürüldü ve ABD’nin son
dönemde izlediði politikalar
ele alýndý.

Okan Üniversitesi yönetimi geri adým attý
Okan Üniversitesi’ndeki köpek katliamýna karþý öðrencilerin mücadelesi ile
birleþen toplumsal tepki üzerine okul yönetimi geri adým attý. Baþta sessiz
kalan yönetim bir açýklama yayýmlayarak okul içerisinde köpeklere yaþama
hakkýnýn tanýndýðýný, üniversitenin bir katliamla iliþkilendirilmesinden üzüntü duyduðunu açýkladý. Bu açýklamanýn üzerine sorunu gündeme getiren
öðrenciler aþaðýdaki açýklamayý yaptý.
Okan Üniversitesi Doðaya ve
Hayvanlara Saygý Topluluðu
olarak kampüste yaþayan
köpeklerin dövülerek
öldürüldükten sonra torbalara
konularak kampüs dýþýndaki
araziye atýlmalarýna sessiz kalamazdýk. Bu cinayetlerin fail ya da
faillerinin bulunmasýna katký
yapmalarý için üniversiteye tepkimizi belirttik.
Hayvan hakký savunucusu olan
topluluðumuz, ne “köpek aþýðý”
ne de “cenaze levazýmcýsý”dýr!

Öldürülen köpeklerin faillerinin
bulunmasý için üniversitenin bu
yönde adým atmasýný istemeyi,
karalama kampanyasý olarak
deðerlendirmek yanlýþtýr. Bu
ancak, gösterdiðimiz tepkilerin
asýl mesajýnýn görülmesini
engeller. Topluluðun, üniversite
yönetimine karþý bir “kan
davasý” gütmediði aþikardýr.
Zaten en baþtan beri birincil
amacýmýz, “halen” hayatta kalabilen kampüs köpeklerinin olasý
katliamlara karþý korunmasýný

saðlamaktý.
Bunun için de yaptýðýmýz bir
dizi çalýþmanýn içinde, okula yaklaþýk dört ay önce verdiðimiz
“Kampüste Köpeklerle Yaþama
Projesi” de yer alýyor. Malesef
bu projeye halen olumlu ya da
olumsuz bir yanýt alamadýk.
Üniversite Rektörlüðü'nün yaptýðý basýn açýklamasýný olumlu bir
adým olarak görüyor, vahþice
öldürülen köpek cinayetinin
üzerine gidilmesini umuyoruz.
Üniversiteye sunduðumuz projenin deðerlendirilmesi yönünde
somut adýmlar atýlacaðýna dair
inancýmýzý koruyoruz.
Okan Üniversitesi Hayvanlara
ve Doðaya Saygý Topluluðu

antikapitalist öðrenciler 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,
z Savaþlara ve iþgallere
dur diyen,
z ”Krizin faturasýný
patronlar ödesin” diyerek
sokaða çýkan,
z Halklarýn kardeþliðinden yana olan, Kürt
halkýnýn mücadelesini
destekleyen,

Toplantýlar
Etkinlikler

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…

Küresel
Eylem
Grubu
Her Cuma
19.00’da
toplanýyor.

Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

DSiP

toplantýlarý

ÝSTANBUL
AVRUPA YAKASI
4 Haziran
Perþembe, saat:19.00

Susurluk’tan
Hrant’a
darbe giriþimleri
Konuþmacý:
Hayko Baðdat
Özden Dönmez

11 Haziran
Perþembe, saat:19.00

Antikapitalist
hareket ve
yeni sol
Konuþmacý:
Yýldýz Önen

Beyoðlu

Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

ÝSTANBUL
ANADOLU
YAKASI
4 Haziran
Perþembe, saat:19.00

Ergenekon ve
Fýrat’ýn doðusu
Konuþmacý:
Volkan Akyýldýrým

11 Haziran
Perþembe, saat:19.00

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

Mao’dan
Tiananmen
Meydaný’na
Çin Devrimi
Kadýköy

Sakýz sokak No 18/2
(Þifa Hastanesi karþýsý)
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internet
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

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

 Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi, Nail
Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
 Baský: Özdemir Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, C Blok, No: 242 Topkapý, Ýstanbul Tel: 0212 577 54 92  Yerel süreli yayýn, haftada bir
yayýnlanýr. www.sosyalistisci.org

Yeni saðlýk yasasý SAÐLIKÇILAR UYARIYOR
ölümlere zemin hazýrlýyor
S

aðlýk Bakanlýðý yeni bir
yasa tasarýsýyla saðlýk
emekçilerine tam gün çalýþma zorunluluðu getirmek istiyor.
Yasa doktorlara tam gün çalýþma
zorunluluðunun yaný sýra,
üniversitelerde kýsmi çalýþma
olanaðýný da ellerinden alýyor.
Kamu hastaneleri özerkleþirken
birer iþletme mantýðýyla çalýþacak. Saðlýk çalýþanlarý iþ
güvencelerini kaybedecekler ve
düþük ücretle çalýþacaklar. Özel
hastanelerle kamu arasýnda
seçim yapmak zorunda kalacaklar. Týp fakültesi hastaneleri
araþtýrma görevleri yerine gelire
ve performansa odaklanacak.
Türk Tabipler Birliði ise
tasarýnýn bir an önce gündemden
kaldýrýlmasýný ve çalýþanlarýn
özlük haklarýnýn iyileþtirilmesini
talep ediyor. Benzer bir yasa
1978 yýlýnda uygulamaya konmuþ ve hekimlere çeþitli
kazanýmlar sunmuþtu. Ancak
yasa çýktýktan sonra çeþitli
engellerle karþýlaþýlmýþ, yasanýn
öngördüðü ekonomik ve sosyal
güvenceler uygulamaya yeterince yansýtýlamamýþ, giderek
yanlýþ uygulamalarla elde edilen
kazanýmlar ortadan kaldýrýlmýþ.
Bunun üzerine yasa iþlemediði
için 3 yýl sonra yürürlülükten
kaldýrýlmýþ.
Tasarýya karþý bir araya gelen
13 tabip odasý ve 29 uzmanlýk
derneði ile Özel Hastaneler ve
Saðlýk Kuruluþlarý Derneði
Cumhurbaþkaný’na, Baþbakan’a
ve milletvekillerine bir açýk mektup yayýnladý ve “Tam gün yasa
tasarýsý halkýmýzýn da, hekim-

lerin de yararýna deðildir” diye
seslendi.
Saðlýk emekçilerinin öngörüleri
þöyle:
z Hastalarýn hekim seçme
özgürlüðü elinden alýnacak.
z Muayenehanelerde tedavi
gören hastalar da özel, kamu ve
üniversite hastanelerine gitmek
zorunda kalacaklarýndan hastanelerdeki kuyruk eziyeti artacak.
z Üniversite hastanelerinde çok
özelleþmiþ hizmetler sunan öðretim görevlileri özel hasta bakamayacak. Bu öðretim görevlileri
ya kurumlarýndan ayrýlacak ya
da yetersiz koþullarda hizmet
veremez hale gelecekler. Halen
zarar eden üniversite hastaneleri
kýsa zamanda iflas noktasýna
gelecek.
z Muayenehanelerde çalýþan
yaklaþýk 60 bin sekreter ve personel iþsiz kalacak.
z Serbest çalýþmayý tercih edecek olan hekimlerin özel hastanelerde veya týp merkezlerinde
hasta takibi, tedavi, doðum ve
ameliyatlarý engellenecek,
böylece Anayasa ile güvence altýna alýnan çalýþma özgürlüðü ve
mesleðini icra etme haklarý
ellerinden alýnmýþ olacak.
z Devlet diþ hekimleri ile týp
doktorlarý arasýnda ayrýmcýlýk
yapacak. Sosyal Güvenlik kurumu diþ hekimlerinin muayenehanelerinden hizmet alýmýna
baþlamýþken, týp doktorlarýnýn
muayenehaneleri kapatýlacak.
Bir getirisi olmayacaðý gibi pek
çok hakký götürme potansiyeline
sahip yasa tasarýsýný Saðlýkta

Dönüþüm Programý adý altýnda
yapýlan neoliberal politikalardan
baðýmsýz olarak deðerlendirmemek gerekir. Bu yasadaki asýl hedef nitelikli saðlýk

hizmetlerinin artýrýlmasý,
dur.eðitim ve araþtýrmalarýn
seviyesinin yükseltilmesi deðil;
emek sömürüsü ve saðlýk kapsamýnda soygundur.

Tüm saðlýk sendikalarý ve meslek
örgütleri yeni yasaya itiraz ediyor.
Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk
Sigortasý Yasasý’nýn aksine bu kez
hükümetin iþi zor.

Yeni-liberal saðlýk politikalarý felaket üretiyor
T

ürkiye’de saðlýk alanýna
yapýlan yatýrýmlar giderek
azalmakta. Hastanede
yangýn, bebek ölümü, þakalaþan
çalýþanlarýn ameliyatlý bir hastanýn üzerine düþerek hastanýn
ölümüne sebep olmasý gibi
birçok ölümlü kaza bu alandaki
eksiklikleri son dönemde daha
bir görünür kýldý.
Geçen hafta Bursa Þevket
Yýlmaz Devlet Hastanesi’nde
çýkan yangýnda 3’ü kadýn 8 kiþi
hayatýný kaybederken 17’si
çocuk, 44 hasta bir þekilde bu
durumdan etkilendi ve baþka
hastanelere sevk edildi.
Yangýndan sonra TMMOB’un
yaptýðý incelemelere göre hasta-

nenin ne bir acil durum planý
var, ne de çalýþan bir alarm sistemi.
Bir baþka saðlýk skandalý da
Balýkesir’de yaþandý. Ýkiz bebeklerden birisi ölü doðduðu için
defnedilirken, diðeri yoðun
bakýma alýndý. Fakat doðumdan
36 saat sonra öldü denilerek bir
koliye konuldu, paketlendi ve
ailesine teslim edildi. Defin
iþlemlerini hazýrlayan aile
bebeðin aslýnda ölmediðini
anlayýnca hemen özel bir hastaneye götürdü, ama tedaviye
raðmen ikinci bebek de hayatýný
kaybetti. Yaþanan bu sorumsuzluklarýn ardýndan Saðlýk
Bakanlýðý soruþturma baþlattý ve

iki görevinden alýndý.
Bunlar son bir hafta içinde
gerçekleþti. Saðlýk sistemindeki
aksaklýklar devam ettiði sürece
bu tür olaylarý daha sýk yaþayacaðýz. Hükümetin neoliberal
politikalarý ve saðlýk alanýnda
yapýlan özelleþtirmeler saðlýk
sistemini bu hale getirdi. Durum
daha da kötüleþiyor. Ýnsanlarýn
göz kýrpmadan maddi imkanlarýný zorladýðý bir alan neoliberalizm için son derece çekici. Bu
sistemden radikal bir kopuþ
gerçekleþtiremediðimiz sürece,
haklarýmýz için birleþmediðimiz,
mücadele etmediðimiz sürece
daha çok üzerimize gelecekler.
Bu sistemin acýmasý yok.

