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KADINLAR EN ÖNDE MÜCADELE EDÝYOR

Ekonomik
kriz ve sað
politikalar

CHRÝS BAMBERY yazdý
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Ýran’da halk
ayaklandý

Ý

ran’da halk 10 gündür sokakta. Bütün baskýlara ve
tehditlere raðmen geri çekilmiyor.
Seçim sandýklarýnýn kapanmasýndan bir kaç saat sonra Ahmedinejad’ýn yüzde 63 oy alarak birinci turda seçimi kazandýðý ilan
edildi. Dokuz gün sonra bir kýsým þehirde oylarýn yeniden sayýlmasýnda ise 3 milyon fazla oy
çýktý. Ne var ki mollalar rejimi
“bu sonuç Ahmedinejad’ýn zafe-

T

araf Gazetesi’nin yayýnladýðý
‘AKP’yi ve Gülen cemaatini
bitirme planý’nýn yarattýðý
sarsýntý artýyor. CHP lideri ve darbe
yanlýsý gazeteciler tarafýndan ileri
sürülen andýcýn sahte olduðu iddiasý
çöktü.
Albay Dursun Çiçek’in darbe planýna
attýðý imzanýn gerçek olup olmadýðý
önce Jandarma laboratuarlarýnda incelendi. Jandarma kriminologlarý imzanýn
Çiçek’e ait olduðunu tespit etti. Polis
tarafýndan yapýlan inceleme de ayný
sonuca ulaþtý. Darbe planýnýn altýndaki
imza kesinlikle Genelkumay’ýn seçkin
subaylarýndan biri olan Çiçek’e ait.
Çiçek, geçen hafta Ergenekon davasý

rini deðiþtirmez” diyor.
Mollalar rejiminin bu tutumu
Ýran’da giderek büyüyen bir
kesimin sokaða çýkmasýna, gösterilere katýlmasýna ve hesap sormasýna neden oluyor.
Sokaða çýkanlar giderek rejimi
bir bütün olarak sorguluyor.
Ýran tarihi çok sayýda yýðýn
hareketine, devrime tanýklýk etti.
Bu kez de yeni bir devrimci
mücadele baþlamýþ durumda.
Ayetullah Hamaney, son Cuma

konuþmasýnda halký tehdit etti.
Sokaða çýkmayýn dedi. Hareketin
önderliðini de tehdit etti.
Sonuçlarýný omuzlarsýnýz dedi.
Buna raðmen gösteriler dinmiyor. Baþta Ýran nüfusunun çoðunluðunu oluþturan gençler olmak üzere halk sokaða çýkmaya
devam ediyor.
Þimdi durum göstericiler deðil,
rejim için daha zor. Bir yandan
gösterilerin önünü alamýyorlar,
öte yandan oylarýn bazý illerde

yeniden sayýmýný kabul ettiler ve
3 milyon fazla oy çýktý.
Rejim eninde sonunda daha da
geri adým atmak zorunda.
1979 Devrimi’nde gösteriler 3
yýl sürdü. Sonunda Þah devrildi.
1951-53 arasýnda Ýran petrolünü
devletleþtiren Mussadýk hareketi
2 yýl boyunca sokaklara hakim
oldu.
Bu defa hareketin daha kýsa
zamanda kazanmasý mümkün.
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Darbe planý gerçek, paþa paþa yargýlanacaklar
savcýlarýna ifade vermeye gelmemiþti.
TSK sözcüsü belgenin varlýðýný yalanlamýþtý. Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuð ise belgenin doðru çýkmasý
halinde ‘gerekeni yapacaðýný’ açýklamýþtý. Baþbuð’un ne yapacaðý merakla beklenirken, Taraf’a konuþan ve
isminin açýklanmasýný istemeyen bir
orgenerale göre, bu belge Baþbuð’un
bilgisi olmadan hazýrlanamazdý. Bu
görüþü baþka emekli subaylar da
destekledi. Daha önce darbelere ve
Ergenekon’a karþý çýkanlarý parmak

sallayarak tehdit eden Baþbuð’u DSÝP
istifaya çaðýrmýþtý.
Ýstifa etmeye hiç niyetleri yok.
Hükümet yetkisini kullanmalý ve
Baþbuð’u görevinden alarak emekli
etmelidir. Albay Dursun Çiçek ise
Ergenekon savcýlarýna ifade vermekten
ve yargýlanmaktan bu kez kaçamayacak.
Nisan 2009 tarihli darbe planýnýn
gerçek olduðunun kanýtlanmasý,
Ergenekon soruþturmasý üzerinde
kuþku yaratanlarýn temel tezini de

çöpe gönderdi. Onlar “emekliler mi
darbe yapacak” demiþlerdi. Darbe
planýný ne bir emekli general, ne de bir
sözde gazeteci yaptý. Karanlýk plan
TSK’nýn komuta kademesinden çýktý.
Silahlar TSK’ya ait
Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuð’un “Bu silahlar TSK’ya ait”
deðil dediði Ergenekon cephaneliklerinin TSK’ya ait olduðu bir bir kanýtlanýyor.
Ýstanbul Poyrazköy’deki askeri alanda yapýlan kazýlar sonucu açýða

O gün...
RAGIP ZARAKOLU,
1915’te idam edilen Ermeni
sosyalistlerini anlatýyor.
sayfa 3

6 TEMMUZ’DA
SAAT 10.00’DA
BEÞÝKTAÞ
MEYDANI’NDAYIZ!
çýkarýlan cephanelikteki law
silahlarýnýn TSK için üretildiðini Makine
Kimya Endüstrisi (MKE) yöneticisi açýklamýþtý.
Ergenekon soruþturmasý için uzun
süre aranan Yarbay Mustafa
Dönmez’in yaptýðý krokinin gerçek
olduðu ve onun elinden çýktýðý
Jandarma ile polis kriminologlarý
tarafýndan rapor edildi.
Dönmez’in Sapanca’daki evinde ele
geçen krokiden hareketle Ankara Zir
Vadisi’ndeki kazýlarda bulunan el bombalarý ve mermilerin Kara Kuvvetleri
komutanlýðýna ait olduðu geçen hafta
açýklandý.
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E-K
KART grevi 1.
yýlýný doldurdu
E-KART iþçileri grevlerinin 1.
yýlýnda Eczacýbaþý’nýn en büyük
iþ merkezlerinden biri olan
Kanyon Alýþveriþ Merkezi’nde
eylem yaptý. Toplu iþ sözleþmesi imzalanana kadar
mücadelelerine ara vermeyeceklerini açýklayan iþçiler,
Eczacýbaþý’ný masabaþýna
çaðýrdý. Valiliðe bir yazý gönderen Eczacýbaþý Yönetimi özel
mülkiyet olduðunu ve eylem
yapýlmamasýný istedi.
Ýþçiler adýna açýklama yapan
Basýn-Ýþ Genel Baþkaný Yakup
Akkaya, “E-Kart sektörün lider
kuruluþlarýndan birisidir, krize
raðmen kârlarýna kâr katmýþtýr.
E-KART’ta yaþananlardan bizzat Eczacýbaþýný sorumlu tutuyoruz” dedi.
Eczacýbaþý’nýn sanata ve spora
gösterdiði duyarlýlýðý iþçilere de
göstermesini istediklerini
söyleyen Akkaya, anayasal
haklarýnýn kullanýlmasýna izin
verilmediðini ifade etti.

Tez-K
Koop-ÝÝþ’li iki
iþçi greve baþladý
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý’na baðlý Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Merkezi
Müdürlüðünde 2 iþçi için
yürütülen toplu iþ sözleþmesi
görüþmelerinde anlaþma
saðlanamayýnca iþ yerine grev
kararý asýldý. Ýki iþçinin emekli
olmasýnýn ardýndan 2 kiþi kalan
iþ yerinde, Tez-Koop-Ýþ’in iþçi
haklarýný geliþtirmek amacýyla
gündeme getirdiði öneriler
kamu iþveren sendikasý tarafýndan kabul edilmeyince grev
kararý asýldý.

Lastik
iþçilerinden
ortak mücadele
Lastik-Ýþ Sendikasý’na muhalif
olduklarý için iþten atýlan, ancak
bahane olarak kriz gösterilen
Goodyear, Pirelli ve Brisa lastik
fabrikalarý iþçileri ortak basýn
açýklamasý yaptý.
Ýþten atýlan 20 yýllýk iþçi
Tuncay Günder, iþçiler adýna
okuduðu açýklamada lastik
iþkolunda son aylarda yaþanan
geliþmelere demokratik ve
sendikal kamuoyunun
geliþmelere sessiz kalmamasý
gerektiðini belirterek, “Bu
süreçte sendikanýn mevcut
yönetimine muhalif ve iþçi
nezdinde taraf bulan ve
muhtemelen mevcut sendika
yönetimini devirebilecek
Pirelli’den 36, Brisa’dan 64, son
olarak da Adapazarý
Goodyear’den 28 iþçi yani
bizler iþimizden atýldýk, sendika ve iþveren elbirliði ile
ekmeðimizden edildik” dedi.

oplu iþ sözleþmesi
görüþmelerinde
hükümete yüzde 20 zam
öneren Türk-Ýþ, hükümetin bu
yýl için yüzde 3+3, 2010'da ise
yüzde 2,5+2,5 zam teklifine
“Sokaklar ýsýnacak gibi
gözüküyor!” diyerek karþýlýk
verdi. Hükümetin “bütçe kaldýrmaz” yanýtý vermesinin ardýndan, Türk-Ýþ Baþkaný Mustafa
Kumlu yaptýðý açýklamada
“Niyetimiz baðcýyý kovmak
deðil, üzüm yemek” dedi.

Kumlu ayrýca þunlarý söyledi:
“"Ocak 2009 ayýnda aldýðýmýz
maaþta Temmuz'dan sonra
yüzde 5,5-6 civarýnda vergiden
aleyhimize farklýlýk doðuyor.
100 lira alan yýl sonunda yüzde
5,5 eksik maaþ alýyor. Bize önerilen yüzde 6 hiçbir kaybýmýzý
karþýlamýyor. Bir önceki yýlýn
sonu itibariyle enflasyona
bakýlarak zam önerisinde
bulunuldu. Oysa þimdi 2008
Mayýs'ý ve 2009 Mayýsý'ný alarak
yüzde 5, diyorlar. Enflasyon

2008 sonu itibarýyle yüzde 9-10
düzeyinde. Pazarlýk devam edecek."
Krizin faturasýnýn emekçilere
çýkarýlamayacaðýný belirten
Kumlu, “Sokaklar ýsýnacak gibi
gözüküyor” dedi.
Geçen hafta Ankara’da ve
Ýstanbul’da sokaða çýkan
sendikalarýn tepkisi ile Türk-Ýþ
yönetimi mücadeleden yana bir
açýklama yaptý. 1500 iþçi Ýstanbul’daki Türk-Ýþ Bölge
Temsilciliðine yürümüþ, temsil-

ciliðin bulunduðu binayý
yumurta ve domates yaðdýrmýþtý.
Benzer bir olay 1995 grevleri
öncesi Ankara’da yaþanmýþtý.
Harb-Ýþ’li üyesi iþçiler dönemin
Türk-Ýþ Baþkaný Bayram Meral’i
kovalamýþ, Meral Necatibey
Caddesi üzerindeki bir aðaca
týrmanarak kendini kurtarmýþtý.
Bu olayýn ardýndan Türk-Ýþ
yönetimi tabanýn öfkesine
duyarsýz kalmayarak grev
kararý almýþtý.

2 bin KESK üyesi jandarma operasyonuna karþý sendikalarýný savundu

‘Sokakta kurduk, sokakta savunacaðýz’
J
andarma tarafýndan KESK'e
yönelik saldýrýya karþý kamu
emekçilerinin tepkisi sürüyor. Tutuklanan KESK yöneticileri ile dayanýþmak ve KESK'i
savunmak için 20 Haziran'da
Ankara'da gerçekleþen eyleme
çeþitli illerden 2 binden fazla
KESK üyesi katýldý.
28 Nisan'da sendika binalarýna,
KESK üyelerinin evlerine ve iþyerlerine yapýlan baskýnlarýn
ardýndan gözaltýna alýnan KESK
üye ve yöneticileri savcýlýðýn itirazý sonucu tekrar tutuklandý.
KESK Kadýn Sekreteri Songül
Morsümbül, Eðitim-Sen Kadýn
Sekreteri Gülçin Ýspert, Mine
Çetinkaya, Meryem Çað, Yüksel
Özmen, Þeyda Demir ve adý açýklanmayan 2 KESK yöneticisi
daha demir parmaklýklar arkasýna yollandý.
20 Haziran sabahý çeþitli illerden kalkan ve yüzlerce KESK
üyesini taþýyan otobüsler
Ankara'ya girdi. Maltepe'de
biriken eylemciler burada bir
kortej oluþturarak Baþbakanlýk
binasýnýn hemen yakýnýndaki
Güven Park'a doðru yürüyüþe
geçti.
'KESK'e dokunma' ve 'TÝS
yoksa grev var' (TÝS, toplu iþ
sözlemesi) lolipoplarý taþýyan
KESK'liler sýk sýk "KESK'i deðil
silahlarý susturun', 'Savaþa deðil,
emekçiye bütçe', 'Baskýlar bizi
yýldýramaz', 'Toplu sözleþme
hakkýmýz grev silahýmýz' sloganlarýný attý. Atýlan sloganlar

arasýnda en anlamlý olaný 'KESK'i
sokakta kurduk, sokakta yaþatacaðýz' sloganýydý.
Ayrý ayrý sendikalarýn pankart
açmadýðý yürüyüþte Eðitim-Sen,
SES, BES, Enerji-Sen ve BTS
üyeleri hep birlikte yürüdü.
Yürüyüþe Ankara, Ýstanbul ve
Ýzmir'den katýlan DSÝP üyeleri de
ayrý pankart açmayarak
KESK'lilerle birlikte yürüdü.
DSÝP üyeleri yürüyüþ boyunca
halklarýn kardeþliðini ve KESK'i

destekleyen sloganlar attý, yol
üstündeki BBP, MHP ve ÝP
binalarýnýn önünden geçerken
faþist saldýrýlarý ve Ergenekon'u
teþhir etti
Güvenpark'a varýldýðýnda önce
polisler yoðun olarak protesto
edildi. Ankara'da polis daha
önce KESK'e yönelik baskýlarý
protesto eden eylemcilere biber
gazý ve coplarla saldýrmýþtý.
Güvenpark’ta toplanan
KESK’lilere seslenen KESK

ATV-S
Sabah grevcileri inatla direniyor
TÜRKUAZ Medya grubuna
baðlý SABAH-ATV çalýþanlarý
grevlerinde 18 haftayý geride
býraktý. Her Cumartesi olduðu
gibi yine Taksim tramvay
duraðýnda toplanan basýn
emekçilerine E-Kart’ta grevde
olan ve iþten atýlan Basýn-Ýþ
üyeleri, direniþte olan Sinter
Metal, IBM, Entes ve Kurtiþ
Matbaasý iþçileri ve kitle örgütü
temsilcileri de destek verdi.

Polis de engel

Ýstiklal Caddesi giriþine barikat
kuran çevik kuvvet, son haftalarda olduðu gibi emekçilerin
örgütlenme mücadelesine yine
engel olarak, “DÝSK ve KESK’i
yürütmüyoruz, Türk-Ýþ’e izin
verirsek olmaz!” bahanesini öne
sürdü. Polisin tavrýný protesto
eden emekçiler bunun üzerine
oturma eylemi yaptý ve
TÜRKUAZ Grubu’nun yayýnlarý-

na boykot çaðrýsýný yineledi.

DTP’den soru önergesi

Grevdeki basýn emekçilerinden
bir grup hafta içinde Meclis’i
ziyaret etti. Grup adýna konuþan
gazeteciler sendikasý TGS Genel
Sekreteri Sergül Keskin partilerle
görüþtüklerini, ancak hükümetin
randevu taleplerine yanýt ver-

mediðini söyledi. Keskin ayrýca,
DTP Grup Baþkan Vekili
Selahattin Demirtaþ’ýn soru önergesi verdiðini, DTP Diyarbakýr
Milletvekili Gülten Kýþanak’ýn da
TBMM Genel Kurulu’nda söz
alarak konuyu gündeme
getirdiðini kaydetti ve kendilerine destek veren DTP’ye teþekkür
etti.

Halk TV 4 iþçi çýkardý
CHP’ye yakýnlýðýyla bilinen Halk TV’de TGS üyesi 4 basýn
emekçisi iþten atýldý. Sigortasýz çalýþan 15 kiþinin de iþyerinden
uzaklaþtýrýldýðý belirtilen Halk TV`de, gazeteciler sabaha kadar
bekledi. TGS yöneticileriyle görüþen Halk TV Yayýn Yönetmeni
Ýsmet Bayhan, iþten çýkarmalarýn kiþisel tasarrufu olduðunu ve
gazetecileri “verimsiz” olduklarý için iþten çýkardýðýný söyledi.
Toplu sözleþme sürecinde iþten atýlan emekçiler Halk TV’nin
sendikal örgütlülüðe düþmanca tavrýný kýnadý ve haklarý için
mücadele edeceklerini açýkladý.

Baþkaný Sami Evren, sendika
üzerindeki baskýlarý kýnadý ve
emekçileri mücadeleye çaðýrdý.
Eylem coþkuluydu. Ancak
eyleme katýlan bir çok KESK’li
katýlýmýn düþük olmasýndan
yakýndý. Eylemin iþyerlerinde
hemen hemen hiç duyurulmadýðýný söylediler.
Eylem dönüþü ise KESK’liler
bundan sonra ne yapýlacaðýný
tartýþýyorlardý.

Asistanlar
1 Temmuz’da
çalýþmayacak
Ýþ güvenceleri ortadan
kaldýrýlan ve haklarý için
mücadele yürüten üniversite
asistan ve araþtýrma
görevlileri iþ býrakýyor.
YÖK’ün uygulamasýna
Danýþtay yürütmeyi durdurma kararý vermiþti. Ancak
yetki sahibi olan YÖK ve
Ýstanbul Üniversitesi, buna
raðmen hiçbir somut adým
atmadý. YÖK ve ÝÜ,
Danýþtay’ýn kararýna
uymadýðý gibi 13 araþtýrma
görevlisini de açýða aldý, haklarýný arayan asistanlar
hakkýnda çeþitli soruþturmalar açtý. Asistanlar final ve
bütünleme sýnavlarýnýn
olduðu 1 Temmuz’da sevk
alarak iþ býrakacak.
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Darbeler cumhuriyeti
S

on andýçýn gösterdiði en
önemli ve basit gerçek
ordunun darbecilikten
vazgeçmemiþ olduðudur. Ýttihat
ve Terakki'nin askeri kanadýnýn
iktidara el koymasýndan beri
ordu kendisini bu ülkenin
yegâne sahibi, kalan herkesi de
cahil, geri kalmýþ ve güdülmesi
gereken yýðýnlar olarak görüyor. Bu yüzden 1913'teki Bab-ýý
Alî baskýnýndan beri bu ülke
askeri darbelerle, muhtýralarla
yönetiliyor.
Türkiye'de derin devlet
denilen þey devletin içine sýzmýþ
bir takým çetelerden ibaret
deðildir. Bizzat kendisi
çeteleþmiþ bir devletin yeraltýndaki kolunun adýdýr derin
devlet. Bu kol sürekli fýrsat kollar. Uygun þartlar oluþtuðunda
yeterli görürse muhtýra verir,
bunun yetmeyeceðini
düþünürse de tanklarý sokaða
çýkarýr. Meclisi kuþatýr, TRT'yi
basar. Ve "derin devlet (bizzat
Demirel'in sözleriyle) ordudur".

soruþturma açan bir asker-savcý
ne kadar baðýmsýz olabilir? Sivil
savcýya soruþturma açmasý için
emir verilebilir mi? Tayyip
böyle bir emir verse ortalýk
yýkýlmaz mý?
AKP yetkinin sivillerde
olduðunu göstermek için
savcýlýða suç duyurusunda
bulundu. Aslýnda bu bile askerden korkunun ne kadar büyük
olduðunu sergiliyor.
Hükümetin görevi bu andýç
ortaya çýkar çýkmaz ilgilileri
görevden almak, hiç deðilse
müfettiþlerin incelemesi bitene
kadar açýða almak olmalýdýr.
Ýkinci iþ konuyu derhal meclise
(savcýlýða deðil) taþýmak ve
orada çözüm üretmektir.
Yetkinin ve gücün sivillerde
olduðu böyle gösterilir.

Baykal'ýn sevinci

"Yetki kimde"
tartýþmasý

Andýçýn hedefi ne? AKP ve
Gülen Hareketi'ni "bitirmek".
Bunun için köylerdeki imamlara
kadar izleme ve fiþleme yapýlmasý ve bunlarýn AKP iktidarýyla baðýnýn kurulmasý öneriliyor.
Yani hukukun korumasý altýndaki bir siyasi partiyi ve onun
içinden çýkan hükümeti ortadan
kaldýrmak, görevini kýsmen
veya tamamen yapamaz hale
getirmek için yasadýþý planlar
ve çalýþmalar yapýlýyor.
Bu askerî bir suç mudur?
Kesinlikle hayýr! Öyle olsaydý
Askerî Ceza Kanunu'nda açýkça
tanýmlanmýþ olmasý gerekirdi
ama tanýmlanmamýþ. Oysa
TCK'da bu suçun tanýmý ve
cezasý belli. Demek ki bu konu-
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da yargýlama yetkisi askerî
savcýlýkta deðil sivil savcýlýktadýr.
Ama Ergenekon savcýlarý
andýçta imzasý bulunan subayý

O gün...
Yazýya oturduðumda takvime bakýyorum: 15 Haziran.
Özgür Üniversite'den Araþtýrmacý Ali
Sait Çetinoðlu’nun 15 haziran’da Beyazýt
Meydaný'nda asýlan Paramaz ve diðer 19
Ermeni sosyalistini anýmsatan kýsa bir
iletisi ulaþmýþ adresime. Ve elbette içinde
yaþadýðým 15-16 Haziran olayý.
Ýki tarihin üst üste gelmesi ilginç…
1915 yýlýnda Ermeni sosyalistleri idam
ediliyor.
Ondan tam 55 yýl sonra Ýstanbul proletaryasý ayaklanýyor.
Kent 2 gün fiilen iþçilerin eline geçiyor.
Kendiliðinden, gerçek bir iþçi
baþkaldýrýsý… Potansiyel bir Istanbul
Komünü, biraz daha devam etme olanaðý
olsa…
15-16 Haziran’ý bir baþka yazýya
býrakýp, bizim Paramaz’a dönelim.
Kod adý Paramaz olan Matteos
Sarkisyan, bir Ermeni fedaisi, özgürlük
savaþçýsý ve siyasal aktivist. 1863 yýlýnda
Meðri kentinde doðdu. Eçmiadzin’de
eðitim gördü. Nahçevan’da öðretmenlik
yaparken, Stefan Sabah-Gülyan ile tanýþtý

ifade vermeye çaðýrdýðýnda
askerî bir savcý üþenmeden sivil
savcýlara gidip üç saat görüþüyor ve subayýn ifadesi alýnmaktan vazgeçiliyor. Sonra bizden

[1915 yýlýnda o da Divan-ý Harp tarafýndan gýyabýnda idama mahkum edilecekti] ve Ermeni Sosyal Demokrat Partisine
[Hýnçak]girdi. 1903 yýlýnda Rus Çarlýðýnýn Kafkasya Genel Valisi Golitsin’e
karþý bir suikast örgütledi. 1905-06 yýllarý
arasýnda Azeri-Ermeni kýyýmlarý sýrasýnda iki halkýn bir arada yaþamasý için çaba
harcadý.
1908 Devriminden sonra, yeni doðmakta olan Türk Sosyalist hareketi gibi
Hýnçaklar da, Ermeni Devrimci
Federasyonunun tersine, Ýttihat Terakki
diktasýna karþý tavýr aldýlar ve muhalefet
ile ortak davrandýlar.
1913 Babýali Baskýný denen hükümet
darbesinden sonra, Osmanlý muhalefeti
Ýttihat Terakki Partisi diktatörlüðüne
karþý direniþ kararý aldý. Bu muhalefetin
öncülerinden biri de Paris’e sürgüne
giden Kürt Þerif Paþa idi. Ordu içinde de,
Halaskar Zabitan grubu daha 1912’de
verilen sözlerin tutulmamasý üzerine parlak veren Arnavut isyanýndan sonra daða
çýkmýþtý.
Liberal ve otonomcu muhalefetin
öncüsü Prens Sebahattin de Paris’e
sürgüne giderken, Ýttihatçý cunta,
muhalif aydýnlara yönelik bir tevkifat
baþlattý. Bunlar arasýnda daha sonra
TKP’yi kuracak olan Mustafa Suphi de
vardý. Mustafa Suphi Sinop Cezaevinden
Rusya’ya kaçmayý baþaracaktý. Diðer

askerî yargýnýn baðýmsýzlýðýna
güvenmemiz isteniyor. Sanýk
asker, savcý asker, savcýnýn sicil
amiri asker, soruþturma için
"emir veren" de asker. Emirle

Osmanlý muhalefeti ile baðlantýlý olan
Hýnçaklarýn Romanya’da 1913 yýlýnda
toplanan Kongresinde, Ýttihat Terakki
Cuntasýna ve 1909 Adana kýyýmý faillerinin “cezalandýrýlmasý” doðrultusunda
karar alýndý.
Bir muhbir bu planý cuntaya duyurdu.
Kürt Þerif Paþa’nýn Paris’ten yaptýðý açýklamalar da ÝTF yöneticilerini telaþa
sevketti. Daha savaþ patlamadan
Paramaz ve arkadaþlarý gözaltýna
alýndýlar. Ýlk baþta hiç kimse idam beklemiyordu. Çünkü eylem zaten önceden
öðrenildiði için, tasarým evresinde
kalmýþtý.24 Nisan’da aydýnlara yönelik
toplu tutuklamadan bir süre sonra idama
mahkum Paramaz ve arkadaþlarý hakkýndaki hüküm 15 Haziran’da infaz edildi.
Zaten soykýrýma dönüþen zorunlu göç de
o sýralarda baþlatýlmýþtý. Eðer eylem
baþarýlý olsaydý, belki de cunta Osmanlý
devletini milyonlarca sivil ve askerin
öldüðü 1. Dünya Savaþý macerasýna
sürüklemeye fýrsat bulamayacaklardý.
Ýstanbul’un göbeðinde kurulan idam
sehpalarý, herkesi dehþete düþürdüðü
gibi, uzun süre en küçük muhalefet
potansiyeline olanak tanýmadý.
Ýdam edilenler Ýstanbul surlarý dýþýnda
bir yere gömüldüler.
Bir anlatýya göre, daha sonra topluca
gömüldükleri yerden alýnýp, 1908 Devrim
Þehitleri Anýtý'nýn oraya sessiz ve gizlice

Belgenin ortaya çýkmasýyla
önce sessiz kalan Baykal aklýna
gelen bir cinlikle buradan kendisine bir mutluluk kaynaðý
çýkardý. Þöyle diyor hazret:
"Belge sahte ise Ergenekon
çöker. O durumda
emniyetinden bakanlýklara
kadar Gülen örgütlenmesinin
ne iþlere karýþtýðý ortaya çýkar.
Ergenekon belgelerinin ne
amaçla üretildiði anlaþýlýr".
Diyelim ki belge sahte çýktý.
Peki, gerçek olduðu mahkemece
kanýtlanmýþ Özden Örnek günlükleri, Sarýkýz, Ayýþýðý,
Yakamoz, Eldiven planlarý,
Cumhuriyet Çalýþma Grubu belgeleri, yeraltýndan saçýlan silah
(ve mühimmat), bunlarýn yerini
gösteren krokiler, Hilmi
Özkök'ün beyanlarý, Büyükanýt
hakkýnda tutulan gizli belgeler… Bunlarý nereye koyacaðýz?
Ama Baykal'ýn derdi baþka
tabii. O, son andýçta da hedeflendiði gibi, Ergenekon sanýðý
subaylarý savunmak, suçsuz
göstermek istiyor. Sonunda
yanlarýna gidene kadar da bundan vazgeçmeyecek gibi
görünüyor. Ne diyelim: Allah
sevdiklerine kavuþtursun!
Cengiz Alðan

defnedildiler.
Ýdam edilenlerin listesi þöyle:
» Paramaz (Matteos Sarkisyan)
» Dr. Benne (Bedros Torosyan,
Harputlu)
» Aram Açýkbaþyan (Krikor
Garabedyan, Arapkirli)
» Keðam Vanikyan (Vanlý), gençlik dergisi "Gaidz" in editörlerinden
» Murat Zakaryan, (Muþlu)
» Yervant Topuzyan
» Hagop Basmacýyan
» Smpat Kelekyan
» Rupen Garabedyan
» Armenag Hampartsumyan
» Abraham Muradyan
» Hrand Yegavyan
» Karnig Boyacýyan
» Hovhannes D. Ðazaryan
» Mgrdiç Yeretsyan
» Yeremya Manukyan
» Tovmas Tovmasyan
» Karekin Boðosyan
» Minas Keþiþyan
» Boðos Boðosyan
Ýsimler yayýncý Teotig’in (Teotoros
Lapçinciyan): Ermeni Din adamlarýnýn
Golgotha’sý adlý kitabýndan alýnmýþtýr, H.
Mateossian, Ýstanbul 1921. s.15.
Anýlarý önünde saygýyla eðiliyoruz...

Ragýp Zarakolu
(makale sesonline.net’ten alýnmýþtýr)
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GÖRÜÞ
Hüseyin Ergün, devlet ve piyasa
SHP genel baþkaný seçilmesinin ardýndan, Hüseyin
Ergün’ün Taraf gazetesinde Neþe Düzel’le yaptýðý
söyleþi (15 ve 16 Haziran) soldan tepki çekti.
En çok, Ergün’ün þu sözleri olumsuz karþýlandý:
“Türkiye solu genel olarak, ‘bir punduna getirsek de
þu askerlerle birlikte iktidara gelsek’ düþüncesi
içindedir. Türkiye’de sol daima askerlerle iþbirliði
yaparak iktidara gelmeyi düþünür. Çünkü halk
oyuyla iktidara gelemeyeceðine inanýr.”
Dahasý, Ergün dokunulmaza dokunmasý ve Mahir
Çayan’dan da söz ederek, “Türkiye’de silahlý gençlik
hareketini 1970 ve 1980 öncesinde askerler kullandýlar. Askerler tarafýndan kullanýldýklarýný gençlik hareketlerinde þef pozisyonunda olanlar kesinlikle biliyorlardý. Orduyla ittifaký, iktidara gelmenin bir
yolu olarak görüyorlardý” dedi.
“Kahramanlarýma dokunamazsýn” delikanlýlýðýný
bir kenara býrakýrsak, Ergün’ün bu söylediklerinde
bir sorun yok. Ana hatlarýyla haklý olduðu
kuþkusuz.
Ama ya þu sözlerine ne demeli:
“... sol, iktisadýn temel kuramlarýný yok sayýyor.
Yani piyasayý yok sayýyor. Piyasayý reddettiðiniz
zaman, doðal ortamda iþleyen bir mekanizmayý
ortadan kaldýrýp yerine her þeyin merkezden planlamayla yapýldýðý, üretimde kalitenin ve çeþitliliðin hiç
hesaba katýlmadýðý uydurma, yapýntý bir mekanizma
koyuyorsunuz ki... Adýna sosyalizm denilen bu sistem de sonunda dünyada iflas etti zaten.”
Ergün’ün genel bakýþý, en kýsa ve kaba þekliyle
söylersem, þöyle: Küreselleþme bütün dünyayý birleþtiriyor, ulus-devleti ortadan kaldýrýyor, Avrupa
Birliði bunun en güzel örneði, bütün dünya liberal
bir piyasa ekonomisinde gül gibi yaþamaya doðru
adým adým gidiyor. Emperyalizm diye bir þey artýk
yok; iyi küreselleþen, iyi liberalleþen, iyi üretim ve
ticaret yapan ülke kazanýr, zengin olur.
Bunlar, Avrupa’da sosyal demokrasinin en sað
kanadýnýn görüþleri. Nitekim, Ergün de “Avrupa
solu içinde en erken Ýngiliz Ýþçi Partisi toparlandý ve
küreselleþmeye en erken o cevap verdi” diyor, onaylayarak. Evet, Tony Blair’den söz ediyor olmalý!
Bu görüþlerin niye sorunlu olduðunu anlatmaya
nereden baþlamak gerektiðini kestirmek zor!
Dünya ekonomik krizin etkileriyle çalkalanýyor.
Krizin baþlýca nedeni, finans piyasalarýnýn tümüyle
liberalleþtirilmiþ ve her türlü denetimden özgür
býrakýlmýþ olmasý. Piyasa mekanizmasýnýn krizi çözemeyeceði açýk olduðu için, devletler þirketlere yüz
milyarlarca dolar para aktardý, bir dizi bankayý ve
þirketi de kamulaþtýrdý.
Hal böyleyken, piyasanýn tek çözüm olduðu,
merkezî devlet denetiminin kötü olduðu, ulus
devletin artýk yok olmaya yüz tuttuðu nasýl iddia
edilebilir yahu?
Piyasalarý dizginlemek, iþsiz kalanlara yardým
etmek, yüksek gelirlilerin vergilerini artýrýp krizden
etkilenenlere kaynak aktarmak için devlet müdahalesi gerektiði gün gibi aþikârken (ve bunu yapmayan hükümetler, baþta Ýngiliz Ýþçi Partisi olmak
üzere, tekrar seçilme þansýný tümüyle kaybederken),
bir sosyal demokrat nasýl hâlâ piyasayý savunabilir?
Amerika’nýn (Ýngiliz Ýþçi Partisi’nin yardýmýyla)
önce Irak, sonra Afganistan, þimdi de Pakistan’da
yaptýklarý tabak gibi ortadayken, emperyalizm nasýl
hafife alýnabilir?
Ne önemi mi var bunlarýn? Ufuk Uras ve Özgürlükçü Sol Hareket, bir dizi baþka çevrenin yaný sýra
Ergün ve SHP ile görüþüyor. Yeni ve kitlesel bir sol
yaratmak amacýyla. Bu tartýþmalara, DSÝP olarak biz
de dahiliz; bu iþin gerekliliði hakkýnda en kararlý
olanlar arasýndayýz.
Ama belli ki, daha çok yoðun, çok yoldaþça ama
çok keskin tartýþmalar yaþamamýz gerek.

Roni Margulies

Kolluk kuvvetlerine göre kadýn konuþkan ve hakaretçi
Açýköðretim Fakültesi
Jandarma ve Polis
Önlisans Meslek Eðitimi
programýnda çýkan final
sorularý, kadýnlara yönelik
cinsiyetçi söylemlerin jandarma ve polis eðitimlerine girmiþ olduðunu
ortaya koydu. Sýnavda
öðrencilere
“Aþaðýdakilerden hangisi

CHP’nin ikiyüzlülüðü

Oy isterken
iyiydi
CHP’li Kýlýçdaroðlu
Konya’nýn Akþehir Ýlçesi’nde türban sorununu
tartýþtý. Türbanlý öðrenci
Þeymanur Örs, “Burada
üniversiteye, liselere ve fen
lisesine giden
arkadaþlarýmýz var. Acaba,
CHP bizim baþörtü
sorunumuzla alakalý ne
yapacak?” diye sordu.
Kýlýçdaroðlu da “Bizim
iktidarýmýzda göreceksiniz
ki böyle bir sorun kalmayacak. Biz inançlarýn ve ýrklarýn siyasete alet edilmesini istemiyoruz” yanýtýný
verdi.
Tekrar söz alan Örs “Yani
iþ konuþmaya gelince ne
güzel konuþuluyor. Ama iþ
icraata gelince, nedense
benim baþörtüm bir çok
þeye engel oluyor gibi
davranýlýyor. Bu da bana
çok ilginç geliyor açýkcasý.
Benim Allah’la arama da
ibadetime de kimse giremez. Ama oluyorlar, oluyorsunuz" diyerek seçimden
önce türbana evet diyen,
ama seçimden sonra hiçbir
þey yapmayan CHP’yi
eleþtirdi.

Týpta korkunç
gerçeði anlattý
Akdeniz Üniversitesi Týp
Fakültesi'nin mezuniyet
töreni, saðlýktaki korkunç
gerçeðin dile getirilmesine
sahne oldu. Fakülteden
birincilikle mezun olan Dr.
Tuðba Akýn, Týp öðrencileri arasýnda yapýlan bir
anketi anlattý
"Anket sorularýndan biri
de þuydu: 'Kendi döneminizden bir hekim
arkadaþýnýza anne babanýzý
emanet eder misiniz?'
Çýkan sonuç aslýnda çok
vahim. Sadece yüzde birimiz ailemizi tam
güvenerek, ayný dönemde
mezun olduðumuz hekim
arkadaþýna emanet ediyor."

Bedava iþ gücü

"Bu fakültenin öncelikli
amacý hekim yetiþtirmek
deðil midir? O zaman
neden bazý polikliniklerde
hiç hoca görmeden, sabahtan akþama kadar sadece
asistan hekimlerle hasta
bakýyoruz? Neden bazý
bölümlerde öðrenci pratiklerini öðretim üyeleri yerine asistanlar yaptýrýyor?
Bizler burada hastanenin iþ
yükünü azaltmak için mi
varýz? Bedava iþ gücü
olarak mý görülüyoruz?

kadýna özgü bir davranýþ
olarak kabul edilir?” þeklinde bir soru yöneltildi.
“Çokbilmiþlik”,
“baskýcýlýk”, “konuþkanlýk”, “mantýksal düþünme” ve “kendine güvenme” þýklarý arasýnda
doðru cevap olarak gösterilen þýk “konuþkanlýk”!
Ayný sýnavýn Ceza

Hukuku bölümünde
bulunan bir soru da þöyle:
“Evli erkeðe boynuzlu
denmesi durumunda
eþine karþý ne tür bir suç
iþlenmiþ olur?” Doðru
gösterilen cevap
“dolayýsýyla hakaret”
iken, diðer þýklar “gýyapta
hakaret”, “sövme”,
“huzurda hakaret” ve

“geçitli hakaret” idi.
Ýlköðretim ve lise ders
kitaplarýnda bu konuda
çeþitli düzeltmeler
yapýlmýþ olsa da, kadýna
yönelik öfke, þiddet ve
baský üzerinden kolluk
kuvvetlerine tersi bir
eðitim veriliyor. Sokakta
yaptýklarýysa hiç de
þaþýrtýcý deðil.

Yargýtay’a göre Uður'u
öldürenler suçsuz
K

ýzýltepe'de 12
yaþýndaki Uður
Kaymaz ve babasý
evlerinin önünde infaz
edilmiþti. Uður sýrtýndan
9 kurþunla vurularak
aramýzdan alýnmýþtý.
Polis ‘aldýðý bir ihbar
üzerine PKK'li teröristleri
yakalamak için' oraya
geldiðini ve kendisine
ateþ açýldýðýný iddia etti.
Mahkeme polisleri haklý
buldu, onlar kendilerini
savunmuþtu, 12 yaþýnda
bir çocuða karþý!
Kaymaz ailesi polisleri
beraat ettiren mahkeme
kararýný temyiz ettirdi.
Dosya Yargýtay 1. Ceza
Dairesi'ne geldi. Yargýtay
bir skandala imza attý.
Kararýnda, "'Sanýk polis
memurlarýnýn eyleminin
meþru müdafaa sýnýrlarý
içinde kaldýðý, delillerin
deðerlendirilmesinde bir
isabetsizlik bulunmadýðý,

bu nedenle yerel mahkemenin verdiði beraat
kararýnýn yasaya uygun
olduðu"nu belirtti. 12
yaþýnda bir çocuðu vurmak yasalara uygunmuþ!
Acýlý Kaymaz ailesinin
hakkýný aramasý için iç
hukuk yollarý böylece

tükendi. Davayý Avrupa
Ýnsan Haklarý
Mahkemesi'ne taþýmak
istiyorlar, bir parça adalet
için. Uður Kaymaz'ý ise
kimse geri getirmez.
Uðurlarýn öldürülmemesi
için barýþý kazanmak
zorundayýz.

Eski JÝTEM'cinin itirflarý doðrultusunda mezarlar açýlýyor

14 yýl sonra babalarýnýn
kemiklerini buldular
E

ski JÝTEM üyesi ve
PKK itirafçýsý
Abdülkadir
Aygan'ýn itiraflarý sonucu
kazýlan topraktan 14 yýl
once faili meçhul cinayete
kurban gitmiþ Hasan
Ergül'ün kemikleri çýktý.
Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde oturan ve 1995
yýlýnda çocuðu ile
Cizre'den Silopi'ye dönerken kaçýrýlarak kendisinden bir daha haber
alýnamayan Hasan
Ergül'ün ailesi yýllarca
inatla hukuk mücadelesi
verdi.
Çocuklarý babalarýnýn
hiç deðilse kemiklerini
bulabilmek için her yolu
denedi.
Ergül ailesi Abdülkadir
Aygan itiraflarýna dayanarak Hasan Ergül'ün
öldürülüp atýldýðý
Elazýð'daki Hazar Gölü
çevresine gitti. Köylülerle
konuþtular. Tanýklar
babalarýnýn Kimsesizler
Mezarlýðý'na

gömüldüðünü söyledi.
Elazýð Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na baþvuran
aile, eski JÝTEM'ci
Aygan'ýn tarif ettiði yerin
kazýlmasýný saðladý.
Aygan doðru söylemiþti.
Hasan Ergül'ün kemikleri
burada bulundu.
Ergenekon soruþturmasýnýn Fýrat'ýn
Doðu'suna sýçramasý 14

yýl sonra gerçeði getirdi.
17 binden fazla Kürdün
Hasan Ergül gibi
öldürüldüðü söyleniyor.
Her birinin kemikleri bir
yerde gömülü.
Cinayetlerin çoðunu
JÝTEM iþledi.
Mezarlar açýlmalý.
JÝTEM bir bütün olarak
soruþturulmalý ve
mensuplarý yargýlanmalý.
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21 Haziran Darbeye Karþý Ses Çýkar yürüyüþünün 1 yýldönümünde

Darbe planlarý açýða çýktý,
darbeciler yargýlanacak
2

1 Haziran 2008’de Ýstanbul’da gerçekleþen ‘Darbeye
karþý ses çýkar’ yürüyüþü
tarihe bir ilk olarak geçti. On
binden fazla darbe karþýtý ilk kez
gerçekleþmekte olan bir darbeyi
durdurmak için için sokaða çýkmýþtý.
21 Haziran yürüyüþü,
Türkiye’deki darbeler zincirinin
kýrýlmasý, halkýn geniþ kesimlerinin demokrasiden yana olan
isteklerinin açýða çýkmasý kadar
askeri vesayet rejiminin aþaðýdan
sarsýlmaya baþlandýðýnýn da ilk
iþareti oldu.
O gün Ýstiklal Caddesi’ni
dolduran, baþý örtülü ve baþý açýk
kadýnlar, Kürtler, Ermeniler,
eþcinseller, demokratlar, dindarlar, insan haklarý savunucularý ve
sosyalistler aðýr çekim darbeye
dur demiþti.
27 Nisan 2007’de ‘e-muhtýra’
verilmiþti. Dönemin
Genelkurmay Baþkaný Yaþar
Büyükanýt’ýn imzasýyla TSK sitesine gece 11.30’da asýlan muhtýra
açýkça bir darbe tehdidiydi.
Türkiye’deki “laiklik karþýtý”
uygulamalara ve “din bezirganlýðý”na karþý TSK’nýn, 12 Eylül
anayasasýnýn verdiði görevleri
yerine getirmekten ‘çekinmeyeceði’nin vurgulandýðý muhtýra,
“Cumhuriyetimizin kurucusu
Ulu Önder Atatürk’ün, ‘Ne
mutlu Türküm diyene!’ anlayýþýna karþý çýkan herkes Türkiye
Cumhuriyeti’nin düþmanýdýr ve
öyle kalacaktýr" sözleriyle bitiyordu. “Laiklik karþýtý” uygulamadan kasýt seçimle iþbaþýna
gelmiþ ve meclis çoðunluðunu
kazanmýþ olan AKP’nin cumhurbaþkanýný belirlemesiydi. Tayyip
Erdoðan sakýncalýydý, darbeciler
onun cumhurbaþkaný olamayacaðýný, çünkü eþi Emine
Erdoðan’ýn baþörtüsü taktýðýný
ileri sürüyordu. E-muhtýra, 27
Nisan’da mecliste
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin
ilk turunun akþamýnda geldi.
Düðmeye çoktan basýlmýþtý. 14
Nisan’da Ankara’da þeriatla
korkutularak harekete geçirilmiþ
binlerce insan, CHP ve MHP
örgütleri ile sivil giyimli ordu
mensuplarýnýn katýldýðý ilk
Cumhuriyet Mitingi kürsüsünden Türkiye halkýnýn çoðunluðu
zaten düþman ilan edilmiþti.
Tandoðan’daki mitingden
sadece dört gün sonra
Malatya’da Zirve Yayýnevi
basýlmýþ, yayýnevinin çalýþaný 3
Hýristiyan vahþice katledilmiþti.
“Tehlikenin farkýnda mýsýnýz”
diyerek laik orta sýnýflar, Aleviler
kýþkýrtýlýyor, darbeye bir toplumsal zemin yaratýlmak isteniyordu.
Kürt halkýnýn yasal temsilcisi
DTP hakkýnda kapatýlma davasý
açýlmýþtý. Bunu AKP’ye karþý
açýlan kapatma davasý takip etti.
5 Haziran’da ise Anayasa

Foto: Emre Tüngü
Mahkemesi, hükümetin
baþörtüsü yasaðýna karþý sýnýrlý
anayasal deðiþiklik giriþimini
iptal etti.
11 yargýçtan 9’u kendi iradelerini seçilmiþ hükümetin ve
meclisin iradesinin yerine koymaktan hiç çekinmemiþti.
Düþman ilan edilenler öfke
doluydu.
DSÝP bir an önce sokaða çýkmak
ve darbecilere yanýt vermek
gerektiðini düþünüyordu.

70 Milyon Adým

Aðýr çekim darbeye karþý
eylem önerisi 7 Haziran 2008’de
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe
Giriþimi'nin düzenlediði "301'e,
e-m
mutýralara, y-m
muhtýralara
hayýr" forumuna katýlan 210
kiþinin onayýný aldý.
8 Haziran'da Ankara'da DSÝP
ve Genç Siviller'in ortaklaþa
düzenlediði ‘Demokratik Alanda
Darbe Yasaktýr’ toplantýsýnda 230
katýlýmcý imza atarak eylemin ilk
çaðrýcýlarý oldu.
9 Haziran'da 100'den fazla
muhalif kuruma yapýlan çaðrýyla
gerçekleþen toplantýda Darbeye
Karþý 70 Milyon Adým Giriþimi
kuruldu.
Küresel Eylem Grubu, Genç
Siviller, Mazlum-Der, DTP,
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe Dur De,
DSÝP, Türkiye Gönüllü
Teþekküller Vakfý, SDP, Sosyalist

Parti Giriþimi, EHP, Barýþ Meclisi
Aktivistleri, Lambda Ýstanbul
LGBTT Derneði, Siyasal Ufuk
Hareketi, Amargi, Yüzleþme
Derneði, Ayrýmcýlýða Karþý
Kadýn Derneði’nin imza attýðý
çaðrýda þöyle deniyordu:
“21 Haziran 2008 Cumartesi
Günü, yýlýn en uzun, en aydýnlýk
en beyaz günü. Ýþte o gün 50
yýldýr cesaret edemediðimiz, hep
geç kaldýðýmýz bir þeyi yapmak
için toplanacaðýz. Demokrasiden,
adaletten, özgürlükten yana ve
darbeye karþý bir ses çýkartmak
için.”
O gün yürüyüþün baþlayacaðý
Tünel Meydaný’na binlerce insan
akýn etti. Çoðu fakirdi, bazýlarý
hayatlarýnda ilk kez Beyoðlu’na
gelmiþti. Darbe karþýtý on binlerin uðultusu Ýstiklal Caddesi’ni
sardý.
Çok farklý yerlerden gelmelerine, farklý düþünmelerine raðmen
insanlar tek bir vücut gibi
davranýyordu.
Üç slogan atýldý: Darbelere Dur
De, Darbelere karþý omuz omuza
öz-ö
özgürlük!
ve öz-ö
Binalarýn camlarýna çýkan
yüzlerce insan alkýþlarla eyleme
destek verdi.
Öfkeli kalabalýðýn önü
Galatasaray Meydaný’nda kesildi. Burada Zeynep Tanbay
tarafýndan 70 Milyon Adým’ýn
açýklamasý okundu, bu uzun

soluklu bir mücadele için
çaðrýydý:
“Ayný cümlelerle aþaðýlandýk.
Ayný kiþiler tarafýndan küçümsendik. Ayný darbelerde hayatlarýmýzý, geleceðimizi kaybettik.
Ve iþte ilk kez darbelere karþý
birleþebileceðimizi gösteriyoruz.
70 Milyon Adým’ýn ilkini bugün
atýyoruz.”
O gün darbelere karþý yürüyenler yanýndakini kardeþi olarak
gördü. Ýnsanlar eylem bitmesine
raðmen oradan uzun süre ayrýlmak istemedi.

Yarýlma

Ertesi gün Hürriyet, Radikal,
Ortadoðu ve Yeniçað dýþýndaki
tüm gazeteler yürüyüþü manþetlerine taþýdý.
Bütün TV kanallarý yürüyüþü
gösterdi. Mesajýmýz doðru okunmuþtu, darbecilerin iþi hiç mi hiç
kolay deðildi.
Karþý saldýrý hemen geldi.
Kendini Ergenekon’un avukatý
ilan eden CHP lideri Deniz
Baykal "önce durup dururken
darbe karþýtý gösteriler yaptýlar,
sonra Ergenekon operasyonu
baþladý" diyordu meclis
kürsüsünden.
Dönemin TKP Genel Sekreteri
Kemal Okuyan yürüyüþten iki
gün sonra yazdýðý makalede
“Darbelere karþý deðilim!” diyerek 21 Haziran yürüyüþüne

saldýrýyordu.
Bugün ÖDP’ye hakim olan
Yeniden Devrim’in yazarý
Oðuzhan Müftüoðlu: “Biri ahý
gitmiþ vahý kalmýþ eski rejimi
korumaya çalýþýyor, diðeri küresel sermayenin yeni düzenini
hakim kýlmaya. Kimse bu kavganýn bir demokrasi kavgasý
olduðu yalanýný bize yutturmaya
kalkmasýn. Bu bir filler çatýþmasýdýr” tespitini yapýyordu.
Sosyalist Emek Hareketi adlý
çevrenin lideri Ertuðrul Kürkçü
ise “Tüm bu olanlar emek
alanýnýn dýþýnda geliþiyor ve
basit tabirle Ayþe Teyze'nin bir
kazancý yok. Biz yoksullukla
mücadele için bir yoldayýz ve bu
geliþmeler o yoldan geçmiyor”
demiþti.
Halkevleri’ninin yayýn organý
sendika.org ise 21 Haziran
yürüyüþünü karalamak için,
yürüyüþe katýlan Abdurrahman
Dilipak ve Nazlý Ilýcak’ý öne
çýkararak alay etmeyi tercih
etmiþti.
Darbelere ilk baþta karþý çýkmasý ve en önde yürümesi beklenenler, darbeyi durdurmak için
sokaða çýkanlara karþý düþmanca
tutum aldý.
21 Haziran yürüyüþü solda ve
toplumda büyük bir yarýlmayý
baþlattý.
Hangi taraftasýn?
Demokrasi ve halktan yana mý
yoksa darbecilerden yana mý?
Kimileri üçüncü bir yol
olduðunu iddia etse de sadece
iki yol vardý. Ortada durmak
isteyenler zalimlerin tarafýna
kolayca yuvarlandý.
Bu yarýlmayý DSÝP baþlattý.
Bizler kemalizm ve sosyalizmin
birbirine düþman olduðunu
biliyorduk. Bu yüzden 28 Þubat
darbesine karþý çýkan tek sosyalist örgüt DSÝP’ti.
O gün 28 Þubat darbesine karþý
çýktýðýmýz, bütün darbelere ve
darbe giriþimlerine ‘ama’sýz karþý
olduðumuz, marksist geleneðin
bir devamcýsý olarak darbelere
karþý seçilmiþ hükümetleri
savunduðumuz için net tutum
aldýk. Darbelere karþý omuza
omuza mücadele ettiðimiz dostlarýmýzla birlikte katillerin
karþýsýna çýktýk.
Bir yýl sonra 21 Haziran
yürüyüþünün neleri deðiþtirdiði
artýk belirgin.
O gün Beyoðlu’nu kaplayan
büyük uðultu þehrin ve ülkenin
bütün sokaklarýnda yankýlandý.
Yüz binler bu sesi duydu ve ses
verdi. Darbeciler köþeye sýkýþtý
ve kapatýlmak istenen Ergenekon
soruþturmasý ilerledi. Generaller
ilk kez tutuklandý .
21 Haziran’da en çok Hrant için
baðýrmýþtýk. Hrant Dink haklý
çýkmýþtý. Su çatlaðýný buldu.
Volkan Akyýldýrým
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eçim sonuçlarýnýn çok kýsa
zamanda açýklamasý ve
Ahmedinejad’ýn yüzde 63
oyla kazandýðýnýn ilan edilmesi
ile birlikte Ýran’da toplumsal
muhalefet patladý.
Gösteriler bir hafta boyunca
sürdü. Arada bir kere de
Ahmedinejad taraftarlarý gösteri
yaptý.
Göstericilere Basij denen doðrudan Hamaney’e baðlý sivil
kýyafetli milisler tarafýndan ateþ
açýldý. 8 kiþi öldü.
Sonra, Cuma günü, Ýran’ýn en
büyük yöneticisi Ayetullah
Hamaney “gösteriler bitsin” dedi
ve ekledi “aksi takdirde
sonuçlarýný omuzlarsýnýz.”
Hamaney aslýnda göstericileri
deðil muhalefeti, Musavi ve
Karabi’yi tehdit ediyordu.
Hamaney’in tehdidine raðmen
gösteri oldu. Yabancý basýnýn
üzerine sansür konduðu için tam
haber alýnamýyor, ama
Cumartesi günü gerçekleþen gösteri çok büyüktü.
Polis saldýrdý. Basij saldýrdý.
Çok sayýda ölü ve yaralý var.
Tam sayý bilinemiyor.
Bir haftadýr süren gösteriler ve
seçim kampanyasýnýn gösterileri
1979 Devrimi’nden bu yana
yaþanan en büyük gösteriler.
Hem çok kalabalýk, hem çok
coþkulu, hem de talepleri beklenmedik ölçüde sert.
Göstericiler öncelikle seçimin
yenilenmesini istiyor. Seçime hile
karýþtýðýný iddia ediyorlar.
Sonra ‘diktatörlüðe ölüm’ diye
baðýrýyorlar.
Son gösteride ise “Basij, kardeþlerine öldürme” diye baðýrýlýyordu.
Ýran’daki bu politik patlama
birçoklarý için biraz þaþýrtýcý oldu.
Halkýn bu denli kararlý bir
biçimde ve bu denli kitlesel gösteriler yapmasý beklenmiyordu.
Açýk ki Ahmedinejad ve
Hamaney de bu denli etkin gösteriler beklemiyordu.
Ýlk tepki ‘yaptýrmayýz’ oldu,
ama göstericiler o kadar çoktu ki
müdahale edilemedi. Sonraki
günlerde istim almak için gösterilere izin verildi ama sonunda
Hamaney tehdit etmek zorunda
kaldý.
Cumartesi günü yine çok
büyük bir gösterinin gerçekleþmesi halk hareketinin devam
edeceðinin bir göstergesi olabilir.

ÝRAN:

Halk
ayaklandý

Onun muhafazakarlýðý Ýslam
Cumhuriyeti’nin tüm mekanizmalarý ile korunmasý. Ama
ekonomide liberalleþmeden
yana.
Musavi’de aslýnda
Rafsancani’ye benzer bir tutuma
sahip. Muhafazakar. 1979’da
Humeyni’nin baþbakaný. Irak
savaþý günlerinde ülkeyi
ekonomik olarak ayakta tutarken
diðer yandan da en muhafazakar
politikalarý uyguluyordu.
Musavi, Baþbakanlýk yýllarýnda
devletçiydi. Bu nedenle yeni liberal Rafsancani cumhurbaþkaný
seçilince iþini kaybetti. Uzun
süre politikanýn dýþýnda kaldý.
Seçimler öncesi Muhammed
Hatemi, Ahmedinejad’dan önceki reformist cumhurbaþkaný, son
anda aday olmaktan vazgeçti ve
Musavi’yi aday olmaya ikna etti.
Aday olmasýyla birlikte Musavi
adým adým reformist politikalara
yaklaþtý. Bu arada eski devletçi
politikalarýný býrakýp
özelleþtirmeleri savunmaya
baþladý.
Devletçilikten liberalizme
kaydý. Ancak 2005 seçimlerinden
çýkardýðý derslerle bir yandan da
popülist bir söylem tutturmaya
çalýþtý.
Bu seçimlerin gerçek reformist
adayý ise Karrubi.
2005 seçimlerinde oylarýn
yüzde 17’sini alan Karrubi hem
Ýran nüfusunun yüzde 49’unu
oluþturan Azeri, Belluci, Lur,
Kürt, Türkmen azýnlýklara özgürlük vaad ediyor, hem de kadýnlara çok radikal vaadlere sahip.
Karrubi egemen sýnýfýn
Ahmedinejad’ý destekleyen kesiminin de yolsuzluklara battýðýný
ve devletin zenginliðini talan
ettiðini iddia ediyor.
Ne var ki Karrubi’nin sadece
yüzde 1 oy aldýðý iddia edildi.

Musavi’nin desteði

Ne var ki Ahmedinejad biri
açýk, biri gizli iki soruna sahip.
Popülist politikalarý pek bir iþe
yaramýyor. Petrol fiyatlarýnýn
geçtiðimiz dönemdeki aþýrý yüksekliðinden elde edilen geliri
(600 milyar dolar olduðu tahmin
ediliyor) bir ölçüde kamu sektöründe çalýþanlara ve yoksullara
daðýttý, ancak enflasyon onun
döneminde artmaya devam etti.
Ahmedinejad enflasyonun yüzde
14 olduðunu savunuyor, oysa
Karrubi enflasyonun yüzde 23
olduðunu iddia ediyor. Ýþsizlik
ise çok hýzla artýyor.
Ýþçiler petrol gelirleri sayesinde
ücret artýþý alýyor, ama enflasyon
aldýklarý zamlarý yiyip bitiriyor.
2005 seçimlerinde Ahmedinejad’ýn ekonomi üzerine pro-

gramý kazanmasýný saðlamýþtý.
Ama sosyal politikalarý, özellikle
kadýnlar üzerindeki baskýcý tutumu, toplumsal bir muhalefetin
oluþmasýna neden oldu.
Ahmedinejad ve onunla birlikte
olan Ýran egemen sýnýfýnýn diðer
sorunu ise emperyalist merkez
ile iliþkiler.
2009 yýlýnýn ilk aylarýnda ABD
ile ticaret, bir önceki yýla göre 51
milyon dolardan 96 milyon
dolara çýkarak 2 katý artmýþ
durumda.
Aslýnda Ahmedinejad bütün
sertlik yanlýsý söylemine raðmen
ABD ve diðer Batýlý güçlerle
iþbirliðine açýk.
Rafsancani ise yeni-liberal bir
muhafazakar. Özelleþtirmelerden
yana.

Orta sýnýflar Musavi’yi destekliyor. Tahran’ýn kuzeyinde orta
sýnýflar yaþar. Daha zengindir.
Musavi burada güçlü.
Güney’de ise yoksullar,
emekçiler yaþar. Bu Þah döneminde de böyleydi, bugünde.
Güney Tahran Ahmedinejad’ý
destekliyor. Emekçiler ve yoksullar Ahmedinejad’ýn milliyetçiliðinin arkasýnda duruyor.
Popülist politikalarýna destek
veriyor ve popülist politikalarýn
daha fazla iþlerine yaramamasýnýn nedenini Amerika olarak
görüyor ki tamamen yanlýþ deðil.
Musavi ise orta sýnýflarýn
desteðine sahip. Ahmedinejad’ýn
tutucu ve baskýcý yönetimi orta
sýnýflarý bunaltmýþ durumda.
Daha fazla özgürlük istiyorlar,
özellikle kadýnlar. Bu nedenle
Musavi taraftarlarý arasýnda çok
sayýda kadýn var. Gösterilere
katýlýyorlar, slogan atýyorlar,
sokaklarda dans ediyorlar.
Seçim kamanyasýnda, özellikle
Tahran ve diðer büyük kentlerde

Ayetullah Hamaney

Ahmedinejad

Rafsancani

Muhammed Hatemi

Ýran’daki Ýslami rejimin en üst
düzey yetkilisi. Yetkileri tartýþýlmaz. Hemen her konuda son söz
onundur.
Hamaney Ýran egemen sýnýfýnýn
muhafazakar denen kanadýndan.
En önemli rakibi Rafsancani.
Ayetullah Hamaney, geçen
Cuma günü yaptýðý konuþmada
son sözlerini söyledi ve muhalefetin gösterileri bitirmesini aksi
takdirde sonuçlarý kabul etmesi
gerektiðini söyledi.

Cumhurbaþkaný. Geçen seçimlerde Rafsancani’yi ikinci turda
yendi. Yolsuzluklarý hedef aldý.
Petrol gelirlerinden yoksullara
pay verdi, ama enflasyonu ve
iþsizliði engelleyemedi.
Ýran egemen sýnýfýnýn en
muhafazakar kanadýnýn temsilcisi. Dini elitin bir parçasý deðil.
1979 yýlýnda ABD konsolosluðunun öðrenciler tarafýndan
iþgal edilmesi eylemine katýldý.

Ýki kere Cumhurbaþkanlýðý
yapan Rafsancani egemen sýnýfýn
muhafazakar kanadýndan.
Ýran’ýn en zengin adamý olarak
biliniyor. Ailesi Ýran’ýn en büyük
ihracatcýsý.
Geçen seçimlerde Ahmedinejad’a karþý kaybetti, bu sefer Mir
Hüseyin Musavi’yi destekliyor.
Entrikacý. Musavi’nin yaný sýra
seçimlerden çekilen ikinci muhafazakar adayý da gizlice destekledi.

Ahmedinejad’dan önceki
Cumhurbaþkaný. 2 defa üst üste
seçildi. O da dini elitten.
Hatemi Ýran egemen sýnýfýnýn
reformist kanadýndan.
Özelleþtirmeleri savunuyor.
Ne var ki Cumhurbaþkanlýðý
sýrasýnda muhafazakar kanadýn
baskýlarý karþýsýnda sessiz kaldý.
Musavi’yi destekliyor.
Humeyni’nin damadý olan
kardeþi gözaltýnda.

Hangi güçler karþý
karþýya

Bir önceki seçimlerde
Ahmedinejad, Rafsancani’ye
karþý seçime girmiþti ve ikinci
turda kazandý.
Ahmedinejad, dini elitin dýþýndan bir aday, ama katý bir
muhafazakar.
Bunun anlamý bir yandan esas
olarak þeriat yasalarýnýn en sert
biçimde uygulanmasý diðer yandan da Ýran’ýn ABD ile iliþkilerinde sert bir tutuma sahip

olmak.
Ahmedinejad’ýn önceki seçimlerdeki rakibi Rafsancani’de
muhafazakar. O da ABD ile iliþkilerde sertlikten yana ve Ýslam
devletini koruyor. Yani þeriatçý.
Þimdiki reformist aday
Musavi’de bu konularda
Ahmedinejad ve Rafsancani ile
anlaþýyor.
Aradaki fark ne?
Ahmedinejad popülist.
Rafsancani ve önceki reformist
cumhurbaþkaný Hatemi’nin
özelleþtirmelerden yana politikalarýna karþý.
Hem önceki seçimlerde hem de
bu seçimlerde devletçi politikalar
savundu.
Dýþ politikada ki sertlik yanlýsý
tutumu öne sürdü.
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kadýnlar sokaða çýkýnca bu
durum muhafazakarlarý ürküttü.
Musavi’nin seçim kampanyasý
çok canlý ve güçlüydü.
Seçimlerin ikinci tura kalmasý
halinde hareketin daha da
büyümesi ve kartopu gibi
büyüyerek kazanmasý olasýlýðý
çoktu.
Eðer Musavi kazanýrsa sadece
muhafazakarlýkla reformizm
arasýnda gidip gelen bir aday
kazanmayacaktý. Sokaktaki
hareket kazanacaktý ve korkutucu olan buydu.
Bu nedenle alelacele
Ahmedinejad’ýn kazandýðý ilan
edildi, Muhafýzlar Konseyi
hemen bunu onayladý ve sonunda Hamaney ‘Allahýn takdiridir’
diyerek sonuçlarý ilan etti.
Muhafazakarlar paniklemiþti.
Ne var ki korkunun ecele faydasý yok. Korku ile atýlan adým
karþý tarafýn daha da ileri bir
adým atmasýna neden oldu.
Gösteriler baþladý. Tehditlere,
polis baskýsýna raðmen halk
sokaklara çýktý.
Ahmedinejad karþý gösteri
yaptý, ama sonra fark etti ki
sokaktaki hareket kendi taraftarlarýný da sokaða çýktýklarý
takdirde etkileyebilirdi.
Halk bir kere sokaða çýkýnca,
gücünü bir kere görünce kolay
kolay geri itilemiyor. Ýþte, þimdi
durum tastamam bu.
Musavi taraftarlarý sokaða çýktý.
Yeni seçim istiyor ve evlerine
dönmüyorlar.

Bundan sonra
ne olabilir?

Bu sorunun kolay bir yanýtý
elbette yok.
Öyle görünüyor ki artýk sokaktaki hareket bütünüyle Musavi
ve partisinin kontrolünde deðil.
Sokakta artýk çok daha militan ve
giderek talepleri deðiþen bir
hareket var.
Önce seçimin yenilenmesi
istenirken, þimdi tüm rejime
karþý bir hava var ve bu nedenle
Ýran’da bir ayaklanma baþladý
diyebiliyoruz.
Öðrenciler bu hareket içinde
çok önemli bir yere sahip.
Göstericiler arasýnda çoðunlukta olmasalar da solcu öðrencilerin olduðu açýk. Bunlar giderek
zeminlerini geniþletecekler.
Ýran’da bugün en önemli, eksiklik iþçi hareketinin olmamasý.
Baþta otobüs iþçileri olmak
üzere kýsmi iþçi mücadeleleri var,
ancak bunlarýn henüz rejimi
sarsacak bir düzeye ulaþmaktan
çok uzak olduklarý da açýk.
Önümüzdeki günler çok önemli. Göstericiler geri çekilirse bir
süre için her þey yeniden
Ahmedinejad/Hamaney’in eline
geçer, ama bunun çok uzun
sürmeyeceði belli.
Ýran’da bir hareket baþladý ve
mutlaka ileri ki günlerde daha da
ilerleyecektir.

Kadife devrim!
Ýran egemen sýnýfýnýn muhafazakar kanadý bir “kadife
devrim”den korktuðunu açýk açýk ilan etti. M usavi taraftarlarýnýn
yeþil rengi kullanmalarý karþýsýnda Ýran Devrim Muhafýzlarý adlý
silahlý örgüt
“renkli bir devrime izin vermeyiz” dedi.
“Kadife devrim”, “renkli devrim” gibi kavramlar son zamanlarda
gerçekleþen bir dizi devrim için kullanýlmakta. Daha küçümsemek
için. Bir de bu devrimlerin arkasýnda emperyalist güçlerin ve milyoner Soros’un olduðu iddia edilmekte.
Türkiye’de ve dünyada bir çok “solcu” Doðu Avrupa devrimlerinin arkasýnda da Soros’u, ABD’yi gösteriyor.
Eðer ABD emperyalizmi milyonlarca emekçiyi harekete geçirecek
kadar güçlüyse, bir dizi ülkede ard arda rejimlerin yýkýlmasýný
saðlayacak çok büyük kitle hareketleri örgütleyebiliyorsa, doðrusu
sosyalistlerin iþi emperyalizm karþýsýnda çok zor.
Oysa emperyalizmin böyle bir gücü yok. Herhangi bir milyoner
Amerikalý’nýn ise hiç bir gücü yok. Toplantýlar, konferanslar, 3-5
kiþiyi etkilemek mümkün ama devrim! Bunu iddia etmek biraz
komik.
Nasýl ki Polonya’da milyonlarca emekçi rejime duyduklarý
öfkenin sonucu bütün baskýlara raðmen Dayanýþma Sendikasý’nda
örgütlendiler ve sonunda rejimi devirdiler, Ýran’da da baþka bir
düzeyde ayný þey yaþanýyor.
Ýran’da da Hamaney, Ahmedinejad, Pastaran, Basij halkýn hareketinin arkasýnda yabancý parmaðý arýyor. Ne ilginç. Gericiler, sol ya
da Ýslamcý maskeli olsun hep ayný...

Mir Hüseyin Musavi

Mehdi Karrubi

Devrimden sonra Baþbakan
olan Musavi’nin bu görevi
Rafsancani tarafýndan sona
erdirildi.
Uzun süre politikadan uzak
kalan Mir Hüseyin Musavi aslýnda bir muhafazakar, fakat
reformist taleplerle seçime
katýldý ve kampanya boyunca
daha fazla reformist talebe sahip
çýktý.
Amerikaya karþý, nükleer
silahlardan yana.

Ýran dini elitinin bir parçasý
olan Karrubi seçimlerin en
radikal reformist adayý.
Ýran nüfusunun yüzde 49’unu
oluþturan azýnlýklara özgürlük
vaad ediyor.
Ayrýca kadýnlara kýyafet özgürlüðünün yaný sýra eþitlik vaad
ediyor.
Yüzde 1 oy aldýðý iddia ediliyor
oysa geçen seçimlerde yüzde 17
oranýnda oy almýþtý. Þimdi
Musavi’nin yanýnda yer alýyor.
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Devrimler ülkesi
Geçtiðimiz günlerde bir kere daha devrimci bir patlama yaþayan
Ýran’ýn 100 yýlý aþkýn bir devrim mücadeleleri tarihi var.
Ýlk devrimci sýçrama 1905’de yaþandý. Ardýndan 1923’de Ýran’ý
140 yýldýr yönetmekte olan Kaçar hanedaný devrildi. Cumhuriyet
kurulmasý tartýþýlýrken, darbenin lideri Rýza Han 1925’de kendisini Þah ilan etti.
Rýza Han’ýn Þahlýðý’na daha ilk günden itibaren karþý çýkýlmaya
baþlandý.
1951’de Ýran Baþbakaný Muhammed Mussadýk, petrolün kamulaþtýrýlmasýný savunmaya baþladý ve ardýndan da kamulaþtýrmaya
giriþti. Dünyanýn ikinci büyük petrol rezervlerine sahip olan Ýran
emperyalist güçler için çok önemliydi.
Mussadýk’ý baþta iþçiler olmak üzere büyük halk yýðýnlarý
destekledi. Ancak 1953’de CIA tarafýndan gerçekleþtirilen bir
askeri darbe ile devrildi.
Pehlevi ailesi durumu bir kere daha kontrol etmeye baþladý.
Ancak, Ýran halký kendi oylarýyla iþbaþýna getirdiði Mussadýk’ýn
ABD tarafýndan darbe ile devrilmesini unutmadý.
1976’da Ýran da muhalefet yükselmeye baþladý.
Þah’ýn aðýr baskýlarýna karþý toplumun her kesiminden sesler
yükseldi. Þah baskýyý artýrdý.
1976-1979 arasýnda Ýran’da büyük bir iþçi hareketi de vardý.
Bugün Ýran üzerine saðdan ve soldan konuþanlar bu iþçi hareketini daima atlarlar.
Ýlk büyük hareket, 1976’da yoksullarýn yaþadýðý Güney
Tahran’da gecekondu yýkýma karþý direniþti. Gecekondularda
yaþayan binlerce insan direndi ve sonunda 50 bin kiþilik bir gösteri gerçekleþti. Gecekondu yýkýmý durduruldu.
Ardýndan grevler baþladý. Ýran 3 yýl boyunca yüzlerce grev ve
fabrika iþgali ile karþýlaþtý.
1978 yýlýnda Haziran ayýndaki iþçi mücadelelerinin ardýndan
baðýmsýz iþçi örgütleri yeniden gündeme geldi.
Aðustos’ta iþçi hareketi Þah rejimini olduðu kadar ABD’yi de
telaþlandýrmaya baþladý. 8 Eylül’de sýkýyönetim ilan edildi. 9
Eylül’de petrol iþçileri greve baþladý. Ardýndan basýn grevi geldi.
10 binden fazla petrol iþçisi ve 4 bin basýn iþçisi grevdeydi.
1979’da Humeyni Ýran’a geldiðinde iþyerlerinde Þuralar (iþçi
konseyleri) kurulmuþtu ve Þuralar giderek erki ellerinde toplamaktaydý. Humeyni Þuralar’dan kurtulmak istiyordu.
O dönemde Ýran’da 3 önemli sol örgüt vardý, TUDEH (Komünist
Partisi), Halkýn Fedayileri ve Halkýn Mücahitleri. Bu örgütlerin
üçü de iþçi sýnýfýndan ve Þuralar’dan uzak durdu. Üçü de ‘önce
demokratik devrimin gerçekleþmesi gerekir’ diyordu.
Humeyni bütün ipleri ele geçirmek için Þuralar’ýn yetkilerini
kýsýtlamaya kalkýþtýðýnda 3 sol örgüt bu konuda sessiz kaldý ve
böylece Ýran Devrimi boðulmuþ oldu. Humeyni ve Mollalar iktidarý bütünüyle ele geçirdi.
Daha sonra Irak-Ýran savaþý baþladýðýnda Humeyni eþsiz fýrsat
yakaladý. Milliyetçilik kartýný çýkardý ve ulusu birleþtirmek sloganý etrafýnda tüm sol muhalefeti aðýr bir biçimde ezdi.
Bugün göstericilere saldýran Basij örgütlenmesi o günlerde
kuruldu ve rejimin eli, kulaðý ve dili oldu.
O günlerde rejimin baþbakaný bugünkü reformist aday Mir
Hüseyin Musavi’ydi.

Ýran’da devrim ve karþý devrim
Phill Marshall
Ýran Devrimi’ni iþçi sýnýfýnýn perspektifinden anlatan bu kitap
bugün mutlaka okunmasý gereken bir eser.
sosyalist iþçi satýcýlarýndan isteyebilirsiniz
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sosyalist isci Barýþ için asýl tehlike siyonist Ýsrail

Ýþçi hareketi küçük de olsa bir kýpýrdanma içinde.
Belediyelerden küçük iþyerlerine, toplu sözleþme için
harekete geçen konfederasyonlardan sendikalar
üzerindeki baskýlara gösterilen tepkilere kadar irili
ufaklý eylemler devam ediyor.
Krizin etkilerine karþý iþçi sýnýfýnýn genel ruh halini
yansýtýyor. Bu kýzgýnlýk daha yýðýnsal, daha kapsamlý
ve kazanana kadar sürecek birleþik bir iþçi hareketine
dönüþebilir. Tersine, eylemler kendi yalnýzlýðýnda, tek
bir iþyeri direniþi halinde devam edebilir ve en son
Ýzmir'deki belediye iþçilerinin direniþinde olduðu gibi,
polis baskýsýna boyun eðebilir.
Tüm dünya krizle birlikte yeni bir durum içinde ve
bu yeni duruma hazýrlanmak gerekiyor.
Üstelik sadece krize ve iþçi sýnýfýnýn mücadele
potansiyelleri açýsýndan yeni bir durum yaþanmýyor.
Cumhurbaþkaný Gül, Kürt sorununun Türkiye'deki en
önemli sorun olduðunu açýklamasýyla birlikte, kirli
savaþýn sona ermesi ve barýþ sürecinin geliþmesi
yönünde umutlar yeþerdi. Savaþan taraflar barýþ süreciyle ilgili görüþlerini alttan alta ya da açýkça dile
getirmeye baþlamýþken, sosyalistlerin, eski ezberlerle
barýþ sürecine müdahil olmasý ve hem Kürt halkýnýn
hem de emekçilerin bu dönemden en büyük kazanýmla çýkmasý için mücadele etmesi gerekiyor. Barýþ
sürecine karþý olan güçler, savaþtan çýkarý, ekonomik
ve politik çýkarý olan güçler henüz geri çekilmesi ve
kýsa sürede geri çekilmeye de niyetleri yok. Irkçýlýða,
milliyetçiliðe karþý, ezilen halkýn yanýnda olmak,
bugün her zamankinden daha önemli. Tabular tartýþýlmaya ve çökmeye baþlamýþken, Kürt sorununda yeni
bir dönemin kapýsýnýn aralanmasý yeni mücadele taktiklerine ihtiyacýmýz olduðunu gösteriyor.
Bütün özgürlükler alanýný gasp etmek isteyen
Ergenekon çetesi ise, 20 Temmuz'da ikinci iddianameyle daha da köþeye sýkýþacak ve Türkiye'de ilk
kez darbe giriþimi planlayan askerler yargýlanmaya
baþlayacak. Toplumun büyük çoðunluðu, darbe ve
çetelere karþý. Darbecilerin ve çetelerin yargýlanmasýný, daðýtýlmasýný istiyor.
Ama soldan ve saðdan, darbe sürecini sulandýrmaya
ve darbecileri aklamaya yönelik tartýþmalar, zihinleri
bulandýrýyor. Darbeye ve "derin" örgütlenmelere
karþý mücadele, tüm özgürlükleri sahiplenen taleplerle, yýðýnsal bir hale ulaþabilir. Son andýç, darbecilerin
uyumadýðýný ve önümüzdeki dönemde ya siyasal
demokrasinin geniþlemesini isteyenlerin ya da ulusalcý ve darbeci güçlerin kazanacaðý bir dönem olacak.
Bu döneme hazýrlanmak zorundayýz.
Bu dönem, kitlesel ve yeni bir solun, ne kadar
önemli bir ihtiyaç olduðunu da defalarca gösterdi,
göstermeye de devam edecek.
Her iþçi eylemi, her direniþin birliðe, mücadelenin
birleþik bir form kazanmasýna ihtiyacý var.
Ergenekon davasýnýn, aþaðýdan bir mücadeleyle
desteklenmesine, davanýn sonuna kadar gidilmesi
için, ulusalcýlarýn koparttýðý yaygaraya yanýt verilmesi
gerekiyor. Bu yanýtýn kitlesel sokak gücüyle verilmesi
gerekiyor.
Kürt halkýnýn, barýþ sözünün sýk sýk edildiði bu
dönemde, kitlesel bir biçimde desteklenmesi gerekiyor. Barýþ sürecinin baþlatýlmasýný, devletin barýþ
yönünde adým atmasýný zorlayacak ve aþaðýdan, iþyerlerinde, okullarda ve her alanda milliyetçiliðe karþý
ses çýkartacak yaygýn kampanyalarýn örgütlenmesi
gerekiyor.
Bu yüzden bir kitlesel ve yeni bir sola ihtiyacýmýz
var. Somut taleplerimizi kazanmak için, özgürlükler
için yýðýnsal kampanyalar yapmayý baþarmak için,
aþaðýdan örgütlenen, kampanyalar halinde örgütlenen, gençleri, kadýnlarý kazanan, çeþitliliðe sahip olan
ama masa baþýnda deðil demokratik alanýn sonuna
kadar açýlmasýyla örgütlenen ve hareketin aktivistlerinin bir örgütü gibi örgütlenen yeni bir sola ihtiyacýmýz var.
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi, 27-28 haziranda
yapacaðý konferansta, yeni mücadele döneminin
ihtiyaçlarýný daha kapsamlý tarif etmek ve yeni
döneme uygun politik ve örgütsel adýmlarý atmak
tartýþacak.
Gelin birlikte tartýþalým, yeni döneme birlikte hazýrlanalým.

Ý

srail Baþbakaný Binyamin
Netanyahu bir Filistin devletinin
varlýðýnýn kabul edilebileceðini,
ancak bunun Filistin’in silahsýzlandýrýlmasý ön koþulu ile olabileceðini açýkladý. Açýklama barýþ yolunda bir adým
olarak deðerlendirilmekten çok uzakta.
Yýllardýr devam eden “barýþ
süreci”nde Ýsrail yeni koþullar öne sürerken, Filistin’den sürekli tavizler vererek masaya oturmasý bekleniliyor.
Ýsrail iþgalci olarak yer aldýðý Filistin
topraklarýnda, Filistin’i devlet olarak
kabul etmek için koþul koymaya çalýþýyor. Filistinlileri yok edip, Filistinlilerin
yaþadýðý topraklarý sahipleniyor.
Ýsrail’in herhangi bir meþruiyetinin
olmamasý bir yana, Filistin’den silahsýzlanmasýný istemek “barýþ süreci”ni çýkmaz sokaða sokmak demek.
Filistinlileri açýk hava hapishanesinde
iþsiz, aþsýz yaþamaya mahkum eden, on
binlercesini kaçmaya zorlayan, on yýllardýr çocuklar da dahil olmak üzere
sivilleri katleden, Sabra ve Þatila
katliamlarýný yapan, Ýsrail’in baþbakaný
ayný zamanda “biz ne kadar barýþa yaklaþtýysak onlar uzaklaþtý, Filistin barýþ
isteðini kanýtlayamadý” masalýna alýcý
bulacaðýný sanýyor.
Açýklamadaki ikiyüzlülüðü iki tarafýn

Yüzlerce çocuðun ölümüne neden olan Ýsrail’in misket bombalarý
askeri gücüne bakarak anlamak
mümkün. 15 bin kiþilik Hamas'a "silahsýzlanýn" diyen Ýsrail'in toplam asker
sayýsý 621 bin 500. Hamas'ýn sýfýr tankýna karþýlýk Ýsrail 3 bin 400 tanký ve 454
kiloluk füzeleriyle Filistinli sivilleri
katletmeye devam ediyor. Her yýl
ABD'den milyarlarca dolarlýk yardým
alan Ýsrail ordusunun beyaz fosforlu
silah kullandýðý çoktan resmi makam-

larca doðrulandý.
Ýsrail, askeri gücünü geri çekip, iþgali
sona erdirene kadar barýþ için bir adým
atmýþ olmayacak. Direniþin asla durmayacaðýný bilen Ýsrail “silahsýz
Filistin” diyerek barýþa yaklaþmýyor,
çözüm istemediðini, daha fazla savaþ
istediðini açýklýyor.
Meltem Oral

Konya: Afgan halkýnýn mezarlýðý mý olacak?

A

BD yaklaþýk dokuz
yýldýr Afganistan’da
savaþýyor. On binlerce Afgan bu savaþta
öldürdü. ABD’nin
Afganistan savaþý, ayný
zamanda NATO’nun da
savaþý. NATO üyesi ülkeler,
çeþitli sayýlarda askeri
Afganistan’a ABD’ye destek
olmak için, ABD iþgalinin
parçasý olmak üzere yolladý.
Türkiye de bu ülkeler
arasýnda. 1400 asker, NATO
kapsamýnda Afgan iþgalinde
rol oynuyor.
Þimdi ABD ve NATO’nun
Türkiye’den yeni istekleri
var.
ABD Baþkaný Obama
Mýsýr’da yaptýðý konuþmada
bir yandan barýþtan,
Müslüman dünyayla Batý
uygarlýðýnýn bir arada yaþamasýnýn öneminden söz
ederken, bir yandan da
Afganistan ve Pakistan’da
kanlý bir savaþ sürdürüyor.
Afganistan’da bizzat savaþýyor, Pakistan’ý ise arada sýrada
bombalýyor ve Pakistan
ordusuna þiddetli bir destek
veriyor.
Türkiye ise bu savaþ alanlarýnda ABD ile tam uyum
içinde. Genelkurmay’dan
hükümete kadar tüm devlet
mekanizmasý savaþ poli-

 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

1000’den fazla Türk askeri NATO komutasýnda Afganistan’da iþgalci bir güç olarak bulunuyor.
tikalarýnda ABD’yi destekliyor.
Savaþ karþýtlarý
Afganistan’da NATO gücü
olarak yer alan Türk askerlerinin geri çekilmesini
savunurken, bu talep
görmezden gelindi ve Konya
da Afganistan savaþýnýn
parçasý haline getirildi.
Ýncirlik Üssü’nün ABD’nin
Irak iþgalinin en önemli
merkez üslerinden olmasý
gibi, Konya’da bulunan hava
üssü de NATO’ya açýlýyor.

NATO’nun talebi, havadan
erken uyarý ve kontrol sistemi uçaklarýnýn (AWACS) ana
üssünün Konya olmasý
yönündeydi. Türkiye, NATO
Savunma Bakanlarý toplantýsýnda NATO’nun bu
talebine olumlu karþýlýk
verdi.
Bu, Türkiye’nin ABD ve
NATO güçleriyle birlikte
Afganistan iþgalinde daha
kanlý bir rol oynamasý
anlamýna geliyor.
Bu, Konya’nýn Afgan
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Yeni bir dönem için…

halkýnýn direniþi bastýran üs
olmasý anlamýna geliyor.
Bu, Afgan halkýnýn, iþgal
karþýsýnda Türkiye’nin
desteðiyle daha da yalnýzlaþtýrýlmasý anlamýna geliyor.
Konya’yý iþgalin üssü
haline getirmeyin!
Türkiye askerlerini
Afganistan’dan derhal geri
çeksin!
Þenol Karakaþ

Kitle Grevi ve
Sendikalar
Rosa Lüksemburg
Sosyalist Ýþçi satýcýlarýndan
isteyebilirsiniz
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Kapitalizmin krizi ve sað politikalar
imkansýz olduðunu, iþsizliðin
ve mahvolmuþ yaþamlarýn
kaçýnýlmaz olduðunu düþünüyorsanýz, dünyanýn içine sürüklendiði felaketin sorumlusunun
bankacýlar ve þirketler
olduðunu pek düþünmezsiniz.
Bu güçsüzlük hissi, çoðu zaman
iþçi sýnýfýnýn büyük çoðunluðunun egemen sýnýfýn fikirlerini
kabul etmesinin nedenidir.
Ancak insanlar tepki vermeye
baþladýðýnda iþler deðiþir. Kendi
güçlerinin farkýna varýrlar.
Direnme ve sýnýf dayanýþmasý
fikri güçlenir.

vrupa
Parlamentosu,
seçimlerinden en
kârlý çýkan sað partiler
oldu. Ancak Chris
Bambery'e göre
ekonomik krizle siyasi
kutuplaþma arasýnda
karmaþýk bir iliþki var.

A

Medya Avrupa seçimlerinden
saðýn galip çýkmasýný biraz
þaþkýnlýk biraz da sevinçle
duyurdu. Fransa'da Nicolas
Sarkozy, Almanya'da Angela
Merkel, Ýtalya'da Silvio
Berlusconi ve Ýngiltere'de David
Cameron oylarýn önemli bir kýsmýný toplayan sað partilerin liderlerinden.
Büyüyen iþsizliðin ve
ekonomik sýkýntýlarýn insanlarý
otomatik olarak sola çekeceðine
inananlar bu duruma bir anlam
veremediler. Hatta bazýlarý
saðýn baþarýsýnýn nedenini
radikal solun bölünmüþlüðünde
aradý.
Ancak bu durumun basit bir
açýklamasý var: Avrupa'da iþçi
sýnýfý Britanya Ýþçi Partisi gibi,
hevesle yeni-liberal politikalarý
hayata geçiren merkez-sol partileri terk etti.
Gerçekte büyük ekonomik ve
sosyal krizler insanlarýn tek
yöne kaymalarýna deðil, kutuplaþmaya neden olurlar. Sað da
sol da ayný anda büyüyebilir.
Kolektif direniþ veya sola kayýþ
otomatik olarak gerçekleþmez.
Eðer iþçilerin özgüvenleri
düþükse, mücadele etmiyorlarsa
krize karþý verecekleri ilk tepki
bireysel çözümler bulmaya
çalýþmak olabilir.
1930'lardaki depresyonun ilk
kazananý sað olmuþtu. Bu özellikle krizin baþladýðý dönemde
sosyal demokrat partilerin iktidarda olduðu Almanya ve
Britanya gibi ülkeler için geçerliydi. Almanya'da daha önce
liberal veya muhafazakar partilere oy veren orta sýnýfla iþsiz
kitleler, bu partiler krize çözüm
üretmekte baþarýsýz olunca saða
kaymaya baþladýlar. Bundan en
büyük faydayý Adolf Hitler
saðladý.

Radikalleþme

Ancak 1930'larýn ortasýnda iþçi
sýnýfý yeniden direnmeye ve
radikalleþmeye baþladý. Bu bir
yandan faþizmin yükselmesine
karþý geliþen bir tepkiydi.
Ancak diðer yandan çöküþün
yarattýðý ilk þokun atlatýldýðýný
gösteriyordu. Ve artýk birçok
insan için yapýlabilecek tek þey
direnmekti.
1970'lerde, Ýkinci Dünya
Savaþý'ndan beri yani yaklaþýk
20 yýldýr yükseliþte olan kapitalizm yeniden ekonomik krize
girdi. Bu kez iþçi hareketi
1968'den beri yükseliþteydi.
Sýnýf çeliþkileri ortaya çýkmaya
baþladý.
En büyük grev dalgasý
1970'lerde Ýtalya'da gerçekleþti.
En büyük sol da bu ülkedeydi,
ancak 1970'ler ayný zamanda
devlet kurumlarýnca ve patronlarca teþvik edilen faþizmin

Çatýþma

Avrupa’da ýrkçýlýk güçlenirken, iþçi hareketi de grevlerle aðýrlýðýný koymaya baþlayabilir.
hortlamasýna da sahne oldu.
1970'lerin baþýnda Britanya'da
sýnýf mücadelesi oldukça yükselmiþti. Ama ayný zamanda
Nazi partisi Ulusal Cephe de,
özellikle memnuniyetsiz
muhafazakar seçmenler arasýnda büyümeye baþlamýþtý.
1970'lerin ortasýnda pek çok
statükocu güç, Ýþçi Partili
baþbakan Harold Wilson'u bir
darbeyle devirmekten bahsedip
duruyordu. Öte yandan Þili'de
durum çok daha ciddiydi.
1973'te ABD hükümeti, CIA ve
ülkedeki patronlar, Salvador
Allende'nin solcu Halkýn Birliði
hükümetinin kanlý bir askeri
darbeyle devrilmesini alkýþlýyordu. Bu olay, dünyadaki sola
fazla ileri gitmemesi için
yapýlmýþ bir uyarý olarak her
yerde duyuruldu.
Kitlesel iþsizlik de, geleneksel
mücadele yöntemlerini iþlevsiz
kýlarak direniþi etkileyebilir.
Eðer çalýþtýðýnýz firma hiç
sipariþ almýyorsa veya kapanmanýn eþiðindeyse, greve çýkýp
þirket batana kadar kapýnýn
önünde beklemenin pek bir
anlamý olmaz. Bu yüzden
1930'larda iþçiler açlýk grevleri
ve gösteriler gibi baþka yöntemler buldular. Birkaç yýl sonra ise
fabrika iþgalleri, makinalarý
rehin almak ve þehir çapýnda
grevler ortaya çýkmaya baþladý.
1970'lere gelindiðinde fabrikalarýn kapatýlmasýna karþý bir
tepki olarak iþgaller yeniden
gündeme geldi. Britanya'da bu
iþgaller Margaret Thatcher
hükümeti döneminde de bazen
baþarý bazen de yenilgiyle
sonuçlanarak devam etti.
Bugünkü krizde iþçiler bu gibi
doðrudan eylemlere, 1930'larda

olduðundan çok daha çabuk
giriþtiler. Ýrlanda'daki Visteon,
Prisme ve Waterford Crystal
iþgalleri kazanýmlar elde ederek
diðer iþçilere ilham verdi.
Ancak iþinizi ve evinizi kaybetmek ve aniden yoksullaþmak
her zaman direnmeyi teþvik
etmez. Ýnsanlar bu tür aðýr
koþullarýn altýnda ezilebilirler.
Ailelerini, eski iþ arkadaþlarýný
veya "yabancýlar" ve mülteciler
gibi daha geleneksel günah
keçilerini suçlayabilirler.
Britanya'da resesyonun yol
açtýðý öfke patlamasýna þahit
oluyoruz, ancak bazý grevler
yanlýþ hedefe, mülteci iþçilere
yöneldi.
Seçim sonuçlarýna bakarak
insanlarýn tepkilerindeki karmaþýk nedenleri tam olarak
anlayamayýz. Çoðu insan
özelleþtirmelere ve savaþa
karþýdýr, ama bu seçim
sonuçlarýna yansýmýyor, çünkü
bu görüþleri savunan çok az
parti var.
Saðýn bazý konularda ideolojik
bir zemin elde ettiði doðru.
Özellikle mülteciler konusunda
bu böyle, ama ayný zamanda
suçlar ve refah için de geçerli.
Daðýlma
Bu resesyondan neden saðýn
kazançlý çýktýðýna dair yapýlan
tartýþmada sýk sýk medyadaki
"uzman"larýn ve saðcý politikacýlarýn alaycý yorumlarýný
duyuyoruz. Solun kendisini
toparlayýp harekete geçemediðini ve daðýldýðýný söyleyip
duruyorlar. Elbette bölünmeler
ve öfke dolu tartýþmalar sadece
solun gündeminde deðil.
Muhafazakar Parti 1990'da
Thatcher'ýn gidiþiyle birlikte
neredeyse daðýlýyordu. Ancak

yine de birçok insana göre
bölünmüþük solu daha fazla
etkiliyor. Bunun sebebi nedir?
Sað siyaset zaten güçlü olanlarýn, ellerinde ekonomik, ideolojik ve politik bir güç bulunanlarýn çýkarlarýný temsil eder.
Saðcýlar sürekli olarak egemen
fikirleri tekrar edip dururlar. Bu
egemen fikirler milliyetçilik,
rekabet, ýrkçýlýk ve açgözlülük
gibi, bugünkü toplumu oluþturan yapýtaþlarý olarak, çoðunluk
tarafýndan kabul görmüþ fikirlerdir. Faþistler bu yelpazenin
en ucunda yer alýrlar ve merkez
sað partilerden farklý olarak,
güçlü paramiliter örgütlenmeler
kurup soykýrým yapmak
hevesindedirler. Ama onlarýn
da dayandýklarý temel egemen
fikirlerdir.
Öte yandan soldaki partiler
kendilerini iþçi sýnýfýna
dayandýrýrlar. Bu sýnýf kapitalizm altýnda pek güçlü deðilmiþ
gibi görünür. Esas gücü direnme ve emeðini geri çekme
yeteneðinde yatar.
Egemen sýnýf, zaman zaman
hâlâ sosyalist söylemler kullanabilen sosyal demokrat partilerdense, doðrudan kendi temsilcilerinin yönetimde olmasýný
ister. Ýþçi Partisi'nin yönetimde
olmasýna ses etmedikleri
zamanlar olmuþtur, 1990'larýn
ortasýnda Muhafazakar Parti
çöktüðünde böyle bir durum
yaþanmýþtý, ancak yine de çoðu
zaman kendileri adýna kendi
yandaþlarýnýn iþleri idare
etmesini tercih ederler.
"Güç yozlaþtýrýr. Mutlak güç
mutlaka yozlaþtýrýr." þeklinde
bir söz vardýr. Gerçekte
yozlaþtýran þey güçsüzlüktür.
Eðer bir þeylerin deðiþmesinin

Fakat çoðunluk devrimci fikirlere kazanýlana kadar sýnýf
uzlaþmasýný tavsiye eden eski
fikirlerle yeni, devrimci fikirler
arasýnda bir çatýþma sürüp
gider. Bu bütün devrimler için
böyle olmuþtur, buna kapitalist
sýnýfý iktidara getiren devrimler
de dahildir. Ama bu "burjuva"
devrimleriyle iþçi sýnýfýnýn
devrimleri arasýnda temel bir
fark var.
1789'da baþlayan Fransýz
Devrimi'nde, yeni kapitalist
sýnýf ekonomik güce sahipti.
Soylular ve kraliyet ise bundan
yoksundu. Ayrýca burjuvazi
yeni kurulan üniversiteler ve
basým evleriyle kiliseyi gölgede
býrakan ideolojik bir güce de
sahip olmuþtu. Sahip olmadýðý
þey, politik güçtü. Ancak bunu
elde etmek için ekonomik ve
ideolojik gücünü kullanabilirdi.
Bu yüzden Fransa'da kapitalist
sýnýf büyük bir kitle partisi
yaratýp haftada bir toplantýlar
düzenlemek için uðraþmak
zorunda kalmadý. Devrimin itici
gücü aslýnda küçük bir fikir
çevresi olan Jakobenlerdi.
Bizim ise böyle bir lüksümüz
yok. Þans bizden yana deðil.
Devrimci bir deðiþimi mümkün
kýlmak için örgütlenmek, eðitim
ve propaganda faaliyeti yürütmek zorundayýz.
Bunun temeli mücadeleye
dayanýr, mücadele de kazanýmlar kadar yenilgileri de içerir.
Yenilgiler bölünmüþlük ve
umutsuzluk getirebilir. Ýnsanlarý kýsa yollar bulmaya veya
eski düzenle uzlaþmaya yönlendirebilir. Soldaki ayrýþmalar
genellikle baþarýsýzlýktan doðmuþtur. Baþarýyý herkes
sahiplenir, ancak baþarýsýzlýk
ortada kalýr.
Alman oyun yazarý ve þair
Bertolt Brecht sosyalizmin
anlaþýlmasý kolay ancak ulaþýlmasý zor bir þey olduðunu
söylemiþti. Ýþsizliði önlemek,
ýrkçýlýðýn üstesinden gelmek ve
dünyayý deðiþtirmek için elimizde bulunan kolektif gücün
farkýna varmak, görünürdeki bu
çeliþkiyi aþmanýn önkoþuludur.
Sorun þu ki biz bu gücü çoðu
zaman çok kýsa süreliðine
gözlemleyebiliyoruz.
Ancak sonuçta zaferler
kendimize güvenmemizi saðlar,
daha fazla mücadele etmeyi ve
deðiþimi teþvik eder. Bizim esas
görevlerimizden biri daha çok
baþarý saðlamaktýr.
Muhip Tezcan
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NATO, Ergenekon ve
ateþ etmenin faydalarý
Ergenekoncular ve Ergenekon'un fasa fiso olduðunu iddia
edenler, uzun bir süredir ulusalcýlýktan geçiniyor. Bu ulusalcýlýk, kesif bir ABD karþýtlýðýyla el ele ilerliyor, ABD
karþýtlýðýndan güç alýyor.
Ýþçi Partisi, bir süredir "Ergenekon yalaný, ABD planý" kampanyasý yapýyor.
Derin devleti önemsizleþtirmek isteyenler, "ABD'nin izin
vermediði bir darbe gerçekleþemez" diyerek, ABD ve
AKP'nin iþbirliði içinde, Türkiye'yi yeni baþtan dizayn ettiðini
ve köhnemiþ kontrgerilla yerine yeni bir kontrgerilla kurmaya çalýþtýðýný, Ergenekon davasýnýn bu planýn etkin bir
parçasý olduðunu anlatýyor.
Ulusalcýlara göre, ABD karþýtlýðý denince de akla gelmesi
gereken ilk örgüt, Türk Silahlý Kuvvetleri, bu yüzden bazý
mitinglerde ve cenazelerde, "Ordu göreve!" pankartlarý açýyorlar.
Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð'un yaptýðý açýklamalar
ise, ulusalcýlarý bir kez daha hayal kýrýklýðýna uðratmýþ
olmalý. Zira, Baþbuð, NATO'yu öve öve bitiremiyor.
NATO'nun, "devam eden dönüþümünün, tam hazýrlýklý ve
muharebeye hazýr güçlerin, kendi topraklarýnda, çevresinde
ve stratejik uzaklýkta bütün askeri operasyonlarý ve misyonlarý yerine getirmesini saðlayarak, ittifakýn var olan ve 21.
yüzyýlda ortaya çýkan güvenlik tehditlerine karþý durma
yeteneðini güçlendireceðini" söylüyor.
Öncelikle NATO, ABD liderliðinde batý hegemonyasýnýn
sürdürülmesi için örgütlenen askeri aygýttýr. Marksist
emperyalizm teorisi NATO'nun ne olduðunu net bir biçimde
açýklýyor. Tek tek ülkelerdeki egemen sýnýflarýn devlete,
askere ve polise ihtiyaç duymak zorunda olmasý gibi, dünya
hegemonyasýný garanti altýna almak, sermayenin küresel
ölçekte üretim ve yeniden üretimine karþý geliþecek tepkileri
ezmek, yok etmek veya bastýrmak için emperyalistlerin de
dünya çapýnda savaþacak askeri güce gereksinimi var.
Ýkinci Dünya Savaþý'nýn kesin galibi ABD liderliðinde kurulan NATO'ya katýlmak iki koþula baðlý: 4 Nisan 1949'da imzalanan Washington Anlaþmasý'nýn ilkelerini kabul etmek ve
NATO'nun askeri amaçlarýný benimsemek.
Her iki koþul da ABD'nin "komünizm" tehdidine karþý batý
egemen sýnýflarýnýn liderliðini üstlenmesini onaylamak
anlamýna geliyor.
NATO'nun tarihi, 1950 Kore Savaþý, 1958 Lübnan müdahalesi sýrasýnda ABD'nin Ýncirlik Üssünü kullanmasý, 1990
Körfez Krizi, 1998-1999 Kosova müdahalesi, 2001'den
itibaren Afganistan'da savaþan güç olmasý gibi kanlý ve özetle sömürgeci iþgal savaþlarýný baþlatma ve sürdürmenin tarihidir. Bu silah ticaretinin, hukuk tanýmazlýðýn, nükleer
yýkýmýn ve nükleer silah tehdidinin, kaba bir sömürgeciliðin,
on binlerce yoksul sivilin katledilmesinin, barýþ içinde bir
arada yaþayan topluluklarýn kýþkýrtýlmasý ve parçalanmasý
için müdahalelerin tarihidir.
Bu, kuþkusuz ki ayný zamanda, derin devletin ve kontrgerillanýn da tarihidir.
Ulusalcýlarýn kafasýnýn karýþtýðý yer de tam burasý. Türk
Silahlý Kuvvetleri, bu tarihten ayrý bir tarihe mi sahiptir?
Hayýr!
Ýlker Baðbuð'un konuþmasý bir istisna deðil, silahlý kuvvetlerin geleneksel, Kore savaþýnýn sonrasýnda NATO üyesi olan
Türkiye'nin resmi görüþüdür.
Türkiye, NATO'nun üçüncü büyük ordusu. Bu güç, Özel
Harp Dairesi, Özel Kuvvetler, Gladio gibi örgütlerle baðlantýsýz mý? Hayýr! Baðlantýlý.
Peki, 2004'e kadar, her türden derin devlet oluþumunu
önemseyen, suçlayan, eylemlerde, kontrgerillaya karþý slogan atanlar, ne oldu da Harp Daireleri, Özel Kuvvetler,
Gladio gibi isimlerin yanýna, Ergenekon ismi eklendiðinde,
yani zaten baþlý baþýna bir NATO, silahlý kuvvetler ve ABD
katkýlý bir organizasyon suçüstü yakalanýp, açýða çýkartýlýp,
teþhir olmaya baþladýðýnda rahatsýz olmaya baþladýlar?
Rahatsýz olmaya baþladýlar çünkü tam da o tarihlerde aktif
bir þekilde darbe planlayan Ergenekoncularýn, darbeye bir
toplumsal temel yaratmak için ürettiði en temel politik iddiayý gerçek sandýlar. Zokayý yuttular. AKP hükümetinin þeriatçý bir karþý devrim peþinde olduðuna inandýlar.
Çetelerin paçasýndan yakalanmasýnýn toplumdaki deðiþim
ve demokrasi isteðinin deðil, cumhuriyet deðerlerini gasp
etmek isteyen ABD iþbirliðindeki mollalarýn komplosunun
sonucu olduðunu düþünmeye baþladýlar.
O gün bugündür savrulup duruyorlar!
En ulusalcýlarýn en ABD'ci olduðunu da, NATO'nun
geniþlemesinden yana ateþli konuþmalar yapan Baþbuð'un
Genelkurmay Baþkanlýðý'ný yaptýðý ordu kademelerinde daha
geçen hafta açýða çýkan darbe planýnýn "normal" bir ulusalcý
eylem planý olduðunu da göremiyorlar.

Þenol Karakaþ

18 Þubat 1933, Nazilere baðlý gizli polis örgütü Gestapo Alman Komünist Partisi merkezini basýp arama yaparken

Faþizmi anlamadan onu yenemezsin
Faþizme Karþý Mücadele,
Leon Troçki,
Yazýn Yazýncýlýk,
479. sayfa

A

vrupa Parlamentosu seçimlerindeki düþük katýlým
dikkatleri ýrkçý ve faþist partilere çekti. Ýþsizler ve düþük gelir
gruplarýndan Ýngilizler faþist partiye 1 milyon oy verdi.
Ýngiltere'deki sosyalistler bu
geliþmeyi hemen durdurulmasý
gereken bir tehlike olarak gördü.
Ýngiltere'deki en büyük sosyalist
örgüt SWP (Sosyalist Ýþçilerin
Partisi) Ýngiliz soluna birlik çaðrýsý
yaptý. Seçimin hemen ertesinden
anti-faþistler BNP liderinin yaptýðý
bir basýn toplantýsýný bastý ve onu
kovaladý.
Tüm bu geliþmeleri, faþist partinin
her zaman 1 milyondan fazla oy
aldýðý bir ülkede yaþayan sosyalistlerin izlemesi tuhaf. Türkiye'de
faþist hareket, MHP ve BBP her
zaman tehlikeli oldu. Bugün de
öyle. Buna raðmen Türkiye'deki
sosyalistler Ýngiltere'deki antifaþistler gibi hiç bir zaman yapmadý. Çok küçükken faþizmi
ezmeyi hiç düþünmedi. Gerçek bir
tehlike haline geldiðindeyse solun
geniþ kesimleri devleti ve CHP
hariç bütün partileri faþist olarak
görüyordu.
1970'lerde devrimciler, faþistleri
durdurmak için cefakarca mücadele
etti. 5 bin anti-faþist bu mücadelede
yaþamýný yitirdi. Ancak faþistlere
kurþun sýkan devrimciler, yanlýþ
Stalinist teoriler dýþýnda düþmaný
hakkýnda gerçek bir bilgiye sahip
deðildi.
Troçki'ye gore faþizm kapitalizmin
ürünüdür. Ancak kapitalizmin
diðer ürünlerinden farklý olarak
faþizm bir kitle hareketidir.
Tabanýnda umutsuzluk etrafýnda
örgütlenmiþ iþsizler, iþ bulmaktan
umudunu kesmiþler, her an iflas
tehlikesiyle karþý karþýya olan
küçük burjuvalar yani sýradan
insanlar vardýr. Faþist terörün kapitalizm için etkili bir silah olmasýna
yol açan da budur. Bir polis ya da
asker size saldýrabilir, vurabilir.

Onlara direnirsiniz ya da kaybedersiniz, ancak bu saldýrý durumu geçici ve belirlidir. Fakat ayný apartmanda oturduðunuz komþunuzun
bir gün elinde satýrla kapýnýzý çalmasý, milyonlarca umutsuzun ayný
þekilde davranmasý, tarihte
görülmemiþ derecede büyük bir
barbarlýk yaratýr.
Troçki bütün bu sonuçlara
Almanya'da Nazilerin iktidara
yürüyüþü ve iktidarýný an be an
takip ederek, korkunç gidiþi durdurmak için savaþýrken yazdýklarýnýn bir derlemesi olan Faþizme
Karþý Mücadele'de anlatýr. Bu
marksizme büyük bir katkýdýr.
Troçki, iki olguya dikkat çeker.
1918 ve 1923'te Alman iþçi sýnýfý
iki kez devrim yapmayý denemiþti.
Baþarýsýz oldu. Kapitalizm uluslararasý bir kriz içindeydi. Sarkaç
once sola vurdu, ardýndan saða
doðru yöneldi. Faþizm yenilen
devrimin cezasý oldu. Umuda karþý
umutsuzluk, Hitler ve arkadaþlarý
tarafýndan örgütlendi.
1929'daki Büyük Bunalým ise bir
gecede milyonlarca kiþiyi iþsiz

Leon Troçki

býraktý ya da iflas ettirdi. 1929 ve
1933 arasýnda Naziler bu yüzden
büyük bir oy patlamasý yaptý.
Sokakta askeri olarak örgütlendiler.
Yahudilere ve toplumsal azýnlýklara
saldýrmaya baþladýlar.
Troçki'ye gore kriz dönemleri
radikalizm zamanlarýdýr. Bir yandan devrimci olasýlýklar belirirken
öte yandan karþý-devrim de
varolur. Ýkisi bir arada yaþayamaz.
Biri diðerini yenmelidir. Ýnatla
anlatýr Troçki, faþizmin iktidarý
durdurulabilir!
1933'e kadar Almanya'da sosyaldemokrat ve komünist partilere
verilen oylar Nazilerden fazlaydý.
Alman iþçi sýnýfý tepeden týrnaða
örgütlüydü. Ancak bölünmüþtü.
Sosyal demokrat liderlik aktif bir
mücadeleden uzak dururken
komünist parti ise asýl faþistin
sosyal demokrat parti olduðunu
ileri sürmekteydi. Alman Komünist
Partisi'nin liderliði doðrudan
Stalin'e baðlýydý ve sadece onu dinliyordu. Troçki'nin, sosyal
demokrat ve komünist iþçilerin
krizin faturasýný ödememe
temelinde birleþik cephe kurmalarý
çaðrýsýný duyan olmadý.
Sonuç milyonlarca insanýn
katledilmesi; Yahudilerin, eþcinsellerin, sakatlarýn, akýl hastalarýnýn,
yaþlýlarýn, gaz odalarýnda, toplama
kamplarýnda, sokak ortasýnda infaz
edilmesi oldu. Alman iþçi sýnýfý
ancak 1990'da genel grev yapabilecekti. Sosyal demokratlar ve
komünistler ise 1933'te Hitler'in
koltuðunu oturmasýndan kýsa bir
sure sonra katledilmiþti.
Troçki'nin geliþtirdiði faþizmin
marksist analizi, bugün kapitalizmin derin krizini yaþayan bizler
için büyük önem taþýyor. Bizi boðmak için kapitalist sýnýfýn kendisini
görevlendirmesini bekleyen faþist
hareketi dünyada ve Türkiye'de
ezmek sorundayýz. Yanlýþ teoriler
büyük yenilgiler ve trajediler
getirir. Dünya bir kez daha faþizm
kabusunu yaþamamalý. Neyse ki
elimizde bir silah var, Troçki'nin
fikirleri.
Selim Iþýk
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Etkinlikler
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Haziran Çevre
Günü’nde dünyanýn 90
ülkesiyle ayný anda
televizyonda yayýnlanan
‘Yuva’ isimli belgeselin
DVD’si, kaçýranlar için
piyasaya çýktý. Çekimleri 54
ülkede 3 yýl süren belgesel,
dünyamýza kuþbakýþý yaklaþarak dünyanýn ve insanýn
4 milyar yýllýk hikâyesini bir
buçuk saate sýðdýrýyor.
4 milyar yýl boyunca
suyun, karbonun, oksijenin
ve tüm canlýlarýn hikâyesi,
içlerinden bir türün, insanýn
son kýrk bin yýlda ortaya
çýkmasý ve görülmemiþ bir
biçimde çevresini deðiþtirip
yeniden þekillendirmesiyle
altüst oluyor. Geçtiðimiz
son yüzyýlda sahneye çýkan
bir fosil yakýt türü, petrol
sakladýðý karbonu tekrar
ortaya çýkararak zincirleme
bir tepkiyle bu altüst oluþun
gerçekleþmesinde önemli rol
oynuyor. Ýnsanlýðýn ortak
sorumluluðu olarak tanýmlansa da bu felaket, 6000 yýl
öncekinden farklý yaþamayan dünya nüfusunun
dörtte biri ve tüm zenginliklerin %20’sine sahip olan
%80’inin çok büyük bir
katkýsý olmayan bir konu.
Oysa büyük ölçüde bu
felaketlerden etkilenecek
olan büyük kesimde onlar.
Tüm felaket senaryosunu
hýzla sebep sonuç iliþkileriyle kuran belgesel birkaç
cümleyle de olsa bütün ilgili
konulara deðinip her þeyin
birbiriyle nasýl iliþkili
olduðunu ortaya koymaya
çalýþýyor. Petrol sayesinde
artan uluslar arasý ticaret,
denizlerde aþýrý avlanma,
görülmemiþ hýzla büyüyen
ve yükselen þehirler, azalan
biyo-çeþitlilik, %30’u þimdiden kaybolmuþ mercan
adalarý, %80’i þimdiden
erimiþ Klimanjaro’nun
buzullarý, 2050 yýlýna kadar
beklenen 200 milyon iklim
mültecisi ve 2025’e kadar 2
milyar kiþiyi etkileyecek
olan susuzluk hep birbirine
baðlý konular. Ama belgesel
tüm bu karanlýk manzaraya
raðmen sürekli tekrar ettiði
cümleyle bizi kendimize
getirmeye çalýþýyor.
“Karamsar olmak için çok
geç”. Çünkü bugün biliyoruz ki çözümler var, hepimizin deðiþtirmek için
gücü var. Öyleyse ne bekliyoruz…
Orhan Göztepe

KADIKÖY

HER ÇARÞAMBA
SAATT 19.00’DA
TOPLANIYOR

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?

Ada Kafe, Ali Suavi
Sokak, 22/ A Bahariye
caddesi.
Ýletiþim: 0536 5195406

“Paþa paþa yargýlanacaksýnýz!”

D

arbelere karþý 70
Milyon Adým
Koalisyonu aktivistleri geçen hafta Taraf’ta
çýkan Genelkurmay’ýn “Ýrtica ile mücadele eylem
planý”ný protesto ederek
“Paþa paþa yargýlanacaksýnýz” konulu bir basýn açýklamasý yaptý.
Darbe karþýtlarý adýna
basýn açýklamasýný okuyan

Tuna Öztürk “Bu plan
bugüne kadar defalarca
yazýlmýþ 27 Mayýs, 12 Mart,
12 Eylül ve 28 Þubat'ta
baþarýlý olmuþ planlarýn
2009 modelidir. 70 Milyon
Adým Koalisyonu olarak biz
de bugüne kadar yapýlmýþ
darbelerin her gün bir yenisi
ortaya çýkan darbe günlüklerinin, andýçlarýn, toplumu
bilinçlendirme planlarýnýn

sorumlularý paþa paþa
yargýlanana kadar konunun
takipçisi olmaya devam edeceðiz" dedi.
Ergenekon’da ikinci iddianamenin yargýlanmaya
baþlamasý öncesi 18
Temmuz 2009 Cumartesi
günü saat 17.00’de Ýstiklal
Caddesinde geniþ katýlýmlý
bir yürüyüþ yapýlmasý planlanýyor.

Küresel
Eylem
Grubu
Her Cuma
19.00’da
toplanýyor.

KARAKEDÝ
KÜLTÜR MERKEZÝ
Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

DSÝP konferanslarý devam ediyor
27-2
28 Haziran’da
Ýstanbul’da yapýlacak
DSÝP Konferansý’na
hazýrlýklarý sürüyor.
Geçen hafta sonu
Ankara, Ýzmir ve
Ýstanbul Anadolu
Yakasý’nda yerel
konferanslar gerçek leþti.

SÝ Ankara - 21 Haziran
günü Ankara’da DSÝP konferansý yapýldý.Ýlk oturumda
kriz, Kürt sorunu için neler
yapabiliriz, Ergenekon ile
nasýl baþa çýkabiliriz, kurulmasý planlanan yeni sol parti
ve kurulursa DSÝP neler
yapabilir baþlýklarý konuþuldu. Konuþmacýlarýn ardýn-

dan üyeler söz aldý.
Ýkinci oturumda ise
Sosyalist Ýþçi, nasýl büyüyebiliriz, kampanyalar, birimlerimizin inþasý, mali çözümler konuþuldu.
Konferansda herkesin fikirlerini söylemesine,sorularýný
paylaþmasýna ve önerilerini
almaya özen göstererek
teorik tartýþmalarýn dýþýna
çýktýk.Ankara yerelinin nasýl
iþleyeceði ve nasýl daha
etkin hale gelebileceðimizi
konuþtuk.Üyelerimizin yaptýðý katkýlarla baþarýlý bir
toplantý gerçekleþtirmiþ
olduk.
Dilem Þahinler
***
SÝ Ýstanbul - DSÝP Ýstanbul
Anadolu Yakasý örgütü 21
Haziran’da konferans yaptý.

Sünyada ve Türkiye’de politik durumun ayrýntýlý olarak
tartýþýldýðý toplantýda en
fazla söz “yeni sol ve DSÝP”
gündemin alýndý.
Anadolu Yakasý’ndaki grev
ve direniþlerle dayanýþmayý
konuþan DSÝP üyeleri iþyerleri önünde Sosyalist Ýþçi
satýþýný da konuþtu.
Ayný gün DSÝP Ýzmir Ýl
Örgütü’de konferans yaptý.
Konferansta darbelere karþý
mücadele tartýþýldý. Ayný
gün Ýzmir’de gerçekleþen
Cumhuriyet Mitingi tam bir
fiyaskoydu, sadece 7 bin kiþi
katýldý.
DSÝP Ýzmir örgütü
önümüzdeki döneme dair
izlenecek politikalarý ve
örgütlenmeyi konuþtu.

antikapitalist öðrenciler

BÜYÜK YÜRÜYÜÞ

18 Temmuz’da
Ýstanbul’da!
DARBECÝLER
YARGILANSIN!
ÖZGÜRLÜK
ÝSTÝYORUZ!
70 MÝLYON ADIM
KOALÝSYONU

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 Ermeni’yiz” 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 kardeþliðin-

den 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

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

Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu

Kuþbakýþý
dünya

11

Haksýzlýklarý,
mücadelenizi,
yorumlarýnýzý
bize yazýn

sosyalistisci
@gmail.com

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

Ýklim aktivisti Bill McKibben’la söyleþi:

350 ppm için
Þimdi harekete geçin!
þekillerde ve liderlerin duyabileceði kadar yüksek sesle ne istediðimizi anlatacaðýz. Aslýna
bakarsanýz da þu ana kadar
www.350.org internet sitesine
kayýt yaptýran 1000’in üzerinde
iklim eylemi var.

Rakamlar tüm insanlýðýn
evrensel dili. 350 rakamý
24 Ekim’de dünyanýn her
yerinde gerçekleþecek
olan küresel eylem
gününün de görünen
yüzü, talebi olacak. 350
kampanyasýnýn aktivistlerinden Bill McKibben’a
350 kampanyasý ve 24
Ekim uluslararasý eylem
gününü sorduk. Röportajý
Gökþen Þahin yaptý.
350 sayýsý, sizi bir kampanya
baþlatmaya itti. Bu sayý bize neyi
açýklýyor ve neden bir kampanyanýn konusu olacak öneme
sahip?
18 ay öncesine kadar bu sayýdan hiç kimse söz etmiyordu,
ancak bu sayý þu an dünyadaki
en önemli sayý haline geldi.
Dünyanýn en önemli bilim insanlarý artýk bizlere atmosferdeki
karbon seviyelerinin milyonda
350 parçacýk olmasý gerektiðini
söylüyor. Ancak bu þekilde gezegenin üzerinde geliþen uygarlýk
veya dünya üzerinde adapte
olmuþ yaþamýn gezegenle uyumlu olarak devam etmesini
saðlayabileceðimizi belirtiyorlar.
Bu çok sert bir dil, özellikle de
atmosferdeki mevcut karbondioksit seviyesinin 387’lerde
olduðunu ve her yýl biraz daha
arttýðýný göz önünde bulundurursak. Ama bu çok açýk bir
þekilde buzullarýn neden eridiðini, dünyada iklime baðlý birçok

deðiþikliðin neden gerçekleþtiðini açýklýyor. Dolayýsýyla bizim
kampanyamýz dünya liderlerinin
dikkatini politik gerçeklerden
ziyade bilimin gerçeklerine çekmeyi amaçlýyor.
Bunun için iklim hareketi neler
yapmalý?
- Ýlk yapýlmasý gereken, dünya
liderlerine hemen harekete
geçmemiz gerektiðini söylemek
(zaman çok önemli) ve bu
hareketin bizi 350 hedefine
götürecek düzeyde anlamlý
olmasý gerektiðini defalarca
tekrarlamak. Bunun için en iyi
fýrsat, 24 Ekim’de dünyanýn her
yerinde gerçekleþecek olan
büyük küresel eylem günü. 350

kampanyasý olarak yapmaya
çalýþtýðýmýz, dünyanýn her
tarafýnda, güneþin ilk olarak doðduðu Yeni Zelanda’nýn daðlarýndan, en son battýðý Hawaii sahillerine kadar her yerde yapýlacak
olan iklim eylemlerini koordine
etmek. Dünyanýn en yüksek
tepelerine týrmanan daðcýlar da
olacak, dünya ýsýnmaya devam
ederse ölecek olan mercan kayalýklarýna dalacak olan dalgýçlar
da olacak bu eylemlerde. Büyük
þehirlerde büyük (umarýz
Türkiye’de daha önce gerçekleþenler kadar büyük) sokak gösterileri olacak ve bunlar gezegendeki insanlýk tarihinin belirleyici
unsurlarý olacak. Ýlk defa gezegen olarak, umarýz yaratýcý

Anlamlý bir hedef: Raylý toplu taþýmacýlýk

T

ürkiye’nin en büyük yerleþim birimi olan Ýstanbul’da her gün 11,5 milyon
insan þehir içinde bir yerden bir
yere seyahat ediyor. Kullanýlan
ulaþým araçlarý ve bu araçlarýn
kiþi baþýna karbon salým miktarlarý, karbon salým oranlarýnda
ciddi bir oranda düþüþ saðlamak
için neyi talep etmemiz gerektiðini açýk biçimde ortaya
çýkarýyor. Bir an önce tüm þehir
içi ulaþýmýn raylý sisteme
dönüþtürülmesi ve otomobil kullanýmýnýn yasaklanmasý.

Baþkan Obama’nýn iklim politikasý hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
- Baþkan seçildikten sonraki üç
ayda, iklim konusunda bugüne
kadarki baþkanlarýn toplamýndan
daha fazla iþ yaptýðý ortada.
Diðer taraftan, koyduðu hedefler
ise inanýlmayacak kadar küçük
hedefler. Geçtiðimiz ay Beyaz
Saray’daydým ve oradaki mesajý
çok basitti: Bize istediðimiz ve
istediðiniz hedefleri koymamýzý
saðlayacak taban hareketini ve
baskýyý yaratýn. Onlar da
statükonun güçlerinin üstesinden
gelebilmelerini saðlayacak taban
hareketinin baskýsýna ihtiyaç
duyuyorlar.
2006 yazýndan beri Amerikan
tarihindeki en büyük iklim
deðiþikliði karþýtý hareketi ve
eylemlerini örgütleyen Bill
McKibben, 1 Temmuz tarihinde
Küresel Eylem Grubu’nun daveti
üzerine Ýstanbul’a gelecek. 1
Temmuz, Çarþamba günü, saat
19:00’da Makine Mühendisleri
Odasý’nda yapýlacak açýk toplantýda konuþmacýlar 350 kampanyasýndan Bill McKibben,
KEG’den Gökþen Þahin.
Uluslararasý 24 Ekim ve 12
Aralýk eylem günlerinin konuþulacaðý toplantýya herkesi bekleriz.
Ýlk olarak Ýstanbul’un þu anki
ulaþým sistemiyle bir yýllýk karbon salým miktarýna bakalým.
11,5 milyon kiþi, günlük kiþi baþý
62 gr karbon salýmýnda bulunuyor. Bu ise yýlda 260 milyar kg
karbondioksit salýmý eder.
Otomobil kullanan bir kiþinin
yýllýk karbon salým oraný 63,5 kg
ediyor. Tek bir kiþi olduðunda
sanki az gibi duruyor, ama bunu
3milyon ile çarptýðýmýzda yýllýk
karbon salým miktarý 190 milyar
kg oluyor. Bu cidden büyük bir
miktar. Ýstanbul’un tüm
ulaþýmýnýn raylý sistemle saðlanmasý durumunda ise, ayný hesap
yaklaþýk þöyle çýkar. 11,5 milyon
kiþi, kiþi baþýna 3 gr, yýllýk 12

350 ppm nedir?
Ppm, “milyonda bir
parçacýk” anlamýna gelen bir
ifade. Küresel ýsýnmaya raðmen þu anda karbondioksit
atmosferdeki her bir milyon
molekülün sadece 387’si
oranýnda ya da milyonda 387
parça düzeyinde bulunmakta.
Yüz binlerce yýl boyunca
dünya, buz çaðý ile sýcak
dönemler arasýnda gidip
geldi.
Buz çaðlarýnda havada
milyonda 180 parça karbondioksit, sýcak dönemlerde ise
milyonda 280 parça bulunmaktaydý.
200 yýl önce kömür, sonra
petrol, sonra da doðalgazýn
kullanýlmaya baþlamasýyla,
atmosferdeki karbondioksit
miktarýnda artýþ olmaya
baþladý. Bugün her yýl
milyonda 3,5 parça karbondioksit atmosfere salýnmakta.
Bunun 1,4 parçasý doðal karbon yutaklarý (okyanuslar,
orman, bitkiler) tarafýndan
emilirken, 2,1 parçasý atmosferde kalmakta. Küresel ýsýnma, iklim deðiþikliðine neden
olan miktar da iþte bu atmosferde biriken 2,1 ppm’nin
yarattýðý sera etkisi.
milyar kg karbondioksit. Þu anki
ulaþým sisteminin yýllýk karbon
salým miktarý 260 milyar kg, otomobillerin 190 milyar kg. Raylý
taþýmacýlýk olmasý durumunda
ise 12 milyar kg olacak.
Herkesin içine sinerek kullanýlabileceði, konforlu, ucuz,
yaygýn raylý toplu taþýmacýlýk
aðýmýz olmasý durumunda
saðlayabileceðimiz kesinti miktarý ortada. Evet, ey hükümetler
þimdi, hemen harekete geçin ve
iþe yarar tedbirler alýn demenin
tam zamaný.
(Veriler, Açýk Radyo
Kitaplarý’ndan çýkan
Karbon Ayak Ýziniz
kitabýndan alýnmýþtýr.)

