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CHP darbe tezganýnýn içinde

ERGENEKON’UN  AVUKATI

Türkiye'de gericiliðin bir numaralý adresi
olan CHP'nin darbe giriþimlerinde yeraldýðý bir
cunta üyesi tarafýndan itiraf edildi. Albay
Dursun Çiçek imzalý belge ve baþka belgeleri
Ergenekon Savcýlarý'na teslim eden subay, ana
muhalefet partisinin, cuntanýn meclisi ve
seçilmiþ hükümeti ortadan kaldýrma giriþim-
lerine destek verdiðini ortaya koydu.

Devlet partisi CHP'nin lideri Baykal,
"Ergenekon'un avukatýyým" derken cuntaya
açýkça destek vermiþti. CHP ve Baykal'ýn
siyaseti, darbe planlarýna uygun ilerledi:
Toplumu bölmek, suni düþmanlýklar ve kaos
yaratmak, darbeye zemin hazýrlamak.

Baykal, Dursun Çiçek imzalý darbe planýný
"paçavra" ilan edenlerden biriydi

Sahte solcu Baykal'dan, halklarýn düþmaný
CHP’den ve darbe belgesini sahte ilan edenler-
den hesap sorma günüdür. 

Taraf Gazetesi
tarafýndan yayým-
lanan "irticayla

mücadele planý"nýn oriji-
nalinin baþka darbe
belgeleriyle birlikte
Ergenekon Savcýlarý'na
teslim edilmesi, belgeleri
saklayan subayýn itiraflarý
Türkiye'deki askeri
vesayet rejimini darbe ve
kaosla sürdürmeye çalýþan
cuntayý deþifre etti.

Genelkurmay Baþkaný
"paçavra" olarak nitelediði
belgeyi sahte ilan etmiþti.
Þimdi herkes Baþbuð'un
halka yalan söylediðini,
Nisan 2009'da hazýrlanan
darbe planýndan haberdar
olduðunu ve bu planýnýn
ört bas edilme giriþimini
bizzat yönettiðini biliyor. 

Türkiye'de devlet halký
her zaman düþman olarak
gördü. Albay Dursun

Çiçek imzalý darbe planý
ve 2007'de hazýrlanan
toplumu biçimlendirme
belgesi ordunun halka
karþý bir komplo içinde
olduðunu gösteriyor.

Seçilmiþ hükümeti,
psikolojik savaþ ile
devirmek. 

Türkiye'de Ýslami bir
tehdit olduðu iddiasýný
türlü yollarla pompala-
mak.

Alevi'yi Sünni'ye,
Türk'ü Kürt'e karþý kýþkýrt-
mak.

Ergenekon soruþtur-
masýný engellemek,
sulandýrmak, kuþku yarat-
mak.  

Avrupa Birliði üyeliði-
ni sabote etmek.

Hesaplar tutmadý. Halka
karþý komplo kuranlar
halka hesap verecek. 
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“Kaðýt parçasý” deðil provokasyon

Gereðini yap, is

TT araf Gazetesi, Mayýs ayýnda
"Ak Parti ve Gülen'i bitirme
planýný" yayýnladý. Plan, 2009

Nisan'ýn da Genekurmay karar-
gahýnda hazýrlanmýþtý. 

Düþman  unsurlar
4 sayfalýk darbe planý düþman

tanýmlamasýyla baþlýyor.
Cumhuriyet Mitingleri'ne katýl-
mayan, Ergenekon soruþturmasýný
destekleyen, darbelere karþý çýkan
ve demokrasi yanlýsý görüþler açýk-
layan herkes düþman ilan ediliyor.

Dost  unsurlar
Planda "dostlar"dan bahsediliyor.

Darbecilerin "dostlarý" medyada
psikolojik hareket yürütüyor. TSK
personeli ve ailelerini bilgilendiriy-
or. Ayný zamanda "düþman
unsurlarýn" sýzmasýný engelliyor.
Plana göre "dostlar" ayný zamanda
belgelerin güvenliðini saðlýyor.

Vazife
Darbe planýný hazýrlayanlara göre

Türkiye þeriat tehdidine inandýrýl-
malý ve harekete geçirimeli.
Ergenekon soruþturmasý bitirilmeli.
"irticai oluþumlarýn iç yüzünü
göstererek bu konudaki tered-
dütlere son vermek ve söz konusu
örgütlere olan kamuoyu desteðini
ortadan kaldýrmak. Ergenekon kap-
samýnda yapýlan yýpratýcý kampa-

nyalarýn etkisini azaltmak, TSK'ya
yönelik olarak yapýlan olumsuz
propagandalara son vermektir"

Ýcra
Plana göre TSK bir siyasi parti gibi

çalýþmalý, ayný zamanda gücünü
AKP ve Gülen cemaatini yýkmak
için kullanmalý: "Laik ve
demokratik düzeni yýkarak, þeriata
dayalý bir Ýslam devleti kurma hay-
alinde bulunan AKP Hükümeti ve
ona destek veren çeþitli gruplar ile
Fethullah Gülen grubu baþta olmak
üzere radikal dinî oluþumlar
hakkýndaki gerçekleri gün yüzüne
çýkarmak, kamuoyunun desteðini
kýrmak ve faaliyetlerine son vermek
üzere bilgi destek faaliyetleri icra
edilecektir."

Fetullahçýlýk  hayaleti
"Fethullah Gülen (FG)'ciler gemi

azýya aldýlar, doðrudan TSK'ya
saldýrýyorlar" temasý iþlenecek, bu
kapsamda muhafazakâr vatan-
daþlarýn bile "Pes doðrusu biz de
Elhamdülillah Müslüman'ýz, ama
FG'ciler resmen TSK'ya saldýrmak
için provokasyon yapýyorlar"
dedirtecek çalýþmalar yapýlacaktýr.

Askerî suç kapsamýnda yapýla-
cak Iþýk Evleri baskýnlarýnda, silahlý
terör örgütü oluþturmak doðrul-
tusunda; silah, mühimmat, plan vb.

materyal bulunmasý saðlanarak, FG
grubu "Silahlý Terör Örgütü"
"Fethullahçý Silahlý Terör Örgütü",
(FSTÖ) kapsamýna aldýrýlacak ve
soruþturmalar askerî yargý kap-
samýnda yürütülecektir.

Ilýmlý islam konusu özellikle
vurgulanacak, FG'cilerin ABD
güdümünde hareket ettikleri ve
Ýslam'ýn orjinalini bozmak istedik-
leri hususu yoðun olarak dile getir-
ilecektir.

Kara  propaganda
Son dönemde geniþ yanký bulan

ses kayýtlarý bilgi kirliliði yaratmak
üzere irticacýlar tarafýndan yayýnlan-
mýþ gibi gösterilecek, ama dinleyen-
lerin bizi haklý bulacaðý tarzda ses
kayýtlarý düzenlenecektir.

Çeþitli bilgi ve belgelerle ilgili
ortaya yem atýlarak yakalanan per-
sonel hangi gruba ait olursa olsun
FG'ci olduklarý þeklinde ifade ver-
meleri saðlanacak ve bahse konu
personelin adý basýnda duyulduktan
sonra ahlaki açýdan olumsuzluklarý
ile ilgili haberler yaptýrýlacaktýr.

Ýhbara dayalý ev baskýnlarý yap-
týrýlarak, buralarda silah ve mühim-
matýn yaný sýra, FG'ciler ile irtibat
kurulmasý istenen oluþumlara
(Yahudilik, CIA, MOSSAD, Moon
Tarikatý, Humeyni vb.) ait objelerin

ayný ortamda bulunmasý
saðlanacaktýr.

Ev baskýnlarý kapsamýnda Alevi
düþmanlýðýný körükleyici bilgi ve
belgelerin bu evlerde bulunmasý
saðlanacaktýr.

Ýzleyici veya dinleyici kitlesi
fazla olan radyo, televizyon pro-
gramlarýna farklý bir kimlikle, canlý
yayýn esnasýnda, telefonla
baðlanýlarak; FG'ci maskesi altýnda
konuþmalar yapýlarak tahrik olmuþ
bir FG'ci gibi, "Evet kardeþim, biz-
imle uðraþan herkes
Ergenekoncudur. Onlarla uðraþmak
bizim boynumuzun borcudur.
Bizimle uðraþmaya kimsenin gücü
yetmez" þeklinde açýklamalar yap-
masý saðlanacaktýr.

AKP mensubu kilit haberleþme-
cilere kamuoyuna çeliþkili açýkla-
malar yaptýrýlarak, AKP içerisinde
ciddi anlamda anlaþmazlýk ve
bölünmeler yaþanýyormuþ þeklinde
algýlanmasý saðlanacaktýr.

Ergenekon kapsamýnda tutuk-
lanan TSK personelinin masum
olduðu, irticayla etkin þekilde
mücadele ettikleri için üzerlerine
iftira atýldýðý þeklinde haberler yap-
týrýlacaktýr.

Dursun Çiçek Sivil
Mahkemede Yargýlanmalýdýr

Askeri Mahkeme, Taraf
gazetesinin yayýnladýðý darbe
planýnýn TSK tarafýndan
hazýrlanmadýðýný ve belgenin
aslý olmadýðýný ileri sürerek
andýçta imzasý bulunan
Albay Dursun Çiçek hakkýn-
daki soruþturmayý kapattý.

Jandarma “yüzde 90” onun
imzasý demiþti. Polis de ayný
sonucu açýklamýþtý. Varlýðýna
kimsenin þaþýrmadýðý belge
kýrtasiye terimleriyle geçersiz
ilan edildi.

kimse þaþýrmadý.
Ergenekon’a karþý çýkan
herkes Fettullahçý ilan
edilirken, irtica haberleri
rejim yanlýsý medya tarafýn-
dan tek tek bulunup ver-
ilirken, Ergenekon sanýklarý
askeri hastanelerden tahliye
edilirken, Aleviler Sünnilere
Türkler Kürtlere türlü gir-
iþimlerle kýþkýrtýlýrken kimse
bu planýn sahte olabileceðini
düþünmedi. Genelkurmay
Baþkaný bile daha baþtan bel-
genin sahte olacaðýný iddia
edemedi.

Askeri Mahkeme kapatmýþ
olabilir. Ama darbe belgesini
soruþturmak zaten sivil
mahkemelerin iþidir.

Ergenekon’un avukatýyým
diyen CHP, darbe planýný
protesto edenlerin
Genelkurmay’dan özür
dilemesini istemektedir. Özür
dilemesi gerekenler bu
ülkede yaþayanlarý sahte
korkulara boðanlar, birbirler-
ine karþý kýþkýrtanlar, 4 dar-
beyi yapanlar, onlarca
baþarýsýz darbe giriþimine ve
toplu biçimlendirme planlarý-
na imza atanlardýr. CHP’nin
bu tutumunun nedeni
Türkiye’de ilk kez darbeci-
lerin yargýlanmasýný engelle-
mek istemesidir. Baykal ve
benzerleri bu yüzden 12
Eylül’e bakýn diyor. 12
Eylül’e bakýn, ama bu bugün
darbe yapmak isteyenlere,
bunu planlayanlara dokun-
mayýn diyor.

Türkiye’nin darbelerle
hesaplaþmasýnýn zamaný
gelmiþtir. Darbe planlarýnýn
sahipleri bunu geciktirebilir,
ama engelleyemez. Türkiye
halkýnýn çoðunluðu bugün
öfkelidir ve artýk demokrasi
istemektedir.

Darbeciler yargýlanmalýdýr.
Darbe planý hakkýnda sivil

mahkemede soruþturma
sürmeli ve Albay Çiçek
mahkemeye gelip ifade ver-
melidir.

Darbenin hedefi olan
çoðunluðu demokrasiyi
savunmak için harekete
geçmeye çaðýrýyoruz.

18 Temmuz’da Ýstiklal
Caddesi’ne, darbelere dur
demeye… (Haziran 2009)

DDooððaann  TTaarrkkaann
DDeevvrriimmccii  SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii

PPaarrttiissii-  DDSSÝÝPP  GGeenneell  BBaaþþkkaannýý

NE  DEMÝÞTÝK?

Amaçlarý Alevi Sünni çatýþmasý yaratmaktý

Taraf Gazetesi tarafýndan
yayýmlanan "irticayla
mücadele planý"nýn oriji-

nalinin baþka darbe belgeleriyle
birlikte Ergenekon Savcýlarý'na
teslim edilmesi, belgeleri sak-
layan subayýn itiraflarý
Türkiye'deki askeri vesayet reji-
mini darbe ve kaosla sürdürm-
eye çalýþan cuntayý deþifre etti.

Genelkurmay Baþkaný
"paçavra" olarak nitelediði bel-
geyi sahte ilan etmiþti. Þimdi
herkes Baþbuð'un halka yalan
söylediðini, Nisan 2009'da hazýr-
lanan darbe planýndan haberdar
olduðunu ve bu planýnýn ört bas
edilme giriþimini bizzat yönet-
tiðini biliyor. 

Türkiye'de devlet halký her
zaman düþman olarak gördü.
Albay Dursun Çiçek imzalý
darbe planý ve 2007'de hazýr-
lanan toplumu biçimlendirme
belgesi ordunun halka karþý bir
komplo içinde olduðunu gös-
teriyor.

2009'da, yani bu yýl bir darbe
gerçekleþtirmek isteyen cunta þu
hesaplarý yapmýþtý:

Seçilmiþ hükümeti, psikolojik
savaþ ile devirmek. 

Türkiye'de Ýslami bir tehdit
olduðu iddiasýný türlü yollarla
pompalamak.

Alevi'yi Sünni'ye, Türk'ü
Kürt'e karþý kýþkýrtmak.

Ergenekon soruþturmasýný
engellemek, sulandýrmak, kuþku
yaratmak. Ergenekon sanýðý

ordu mensuplarýnýn serbest
kalmasýný ve soruþturmanýn
bitirilmesini saðlamak. 

Avrupa Birliði üyeliðini
sabote etmek.

Hesaplar tutmadý. Halka karþý
komplo kuranlar halka hesap
verecek. 

Sosyalist Ýþçi, DDaarrbbee
GGüünnllüükklleerrii'nin yayýmlandýðý
günden itibaren sürekli yazdý:
Türkiye'de gerçek tehlike
Ergenekon'dur. Ergenekon
soruþturmasýnýn ilerlemesinin
demokrasi ve özgürlüðe açýlan
bir kapý olduðunu yazmýþtýk.
Ergenekon davasýný sulandýr-
mak, darbe planlarý sahte ilan
ederek halký kandýrmaya çalýþan
Kemalist odaklarý teþhir
etmiþtik.

Þimdi demokrasi ve özgürlüðü
kazanmaya daha yakýnýz.
Hükümet ya Ýlker Baþbuð'u
görevden alacak ya da kendisi
istifa edecek. Dursun Çiçek ve
subay arkadaþý mahkeme de
hesap verecek. Toplumu biçim-
lendirme planý yapma emri
veren eski Genelkurmay Baþkaný
Yaþar Büyükanýt'ta yargýlanacak.

Ergenekon soruþturmasý derin-
leþtirilmelidir. TSK içindeki
cunta daðýtýlmalýdýr. Tüm cunta
üyeleri, Ergenekon'a ve darbeye
destek vermiþ tüm devlet kadro-
larý ve iþbirlikçileri yargýlan-
malýdýr. 
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"Þu anda elimizde olan hukuki
anlamda bir kaðýt parçasýdýr." 

Genelkurmay  Baþkaný
Ýlker  Baþbuð  

“Biz ne belgeler gördük! Her
þey olabilir. Belge sahte çýkarsa
Türkiye üzerinde oynanan oyun
çok net ortaya çýkacaktýr ve onun
hesabý sorulabilecektir” 

CHP  Genel  Baþkaný  ve  ana
muhalefet  lideri  Deniz  Baykal

"Ciddi bir insan, sadece bu sivri
zekâlý planý gördüðü an, o kaðýt
parçasýna güler geçer." 

Silivri'de  bulunan  Ýþçi  Partisi
Genel  Baþkaný  Doðu  Perinçek  

“…Sözün kýsasý, bana göre
sonuncusu dahil, asker tarafýn-
dan hazýrlandýðý ileri sürülen bel-
gelerin gerçek olup olmadýðýnýn
fazla önemi yok” 

TKP  Siyasi  Büro  üyesi
Kemal  Okuyan

“Peki, belge fos çýkarsa ne ola-
cak?... Halký ülkenin gerçek
sorunlarýndan soyutlamak için
bir baþka numara bulurlar...” 

Ergenekon  sanýðý  ve
Cumhuriyet  Gazetesi  baþyazarý
Ýlhan  Selçuk

"Askeri Savcýlýk, “Bu belge
sahte” dedi ve “Bu sahte belgeyi
hazýrlayan karanlýk ellerin bulun-
masý için” dosyayý sivil savcýlýða
gönderdi. Üstünü örtmedi yani...
Aksine, polis sende, MÝT sende,
savcý sende, Adli Týp sende...
“Bul” dedi. (...) Bulun arkadaþ..." 

Yýlmaz  Özdil  (Hürriyet)

"Ergenekon davasý, emekli
paþalara ve sýradan insanlara
gerekeni yaptý. Ama TSK içindeki
rütbelilere uzanamadý... Bunun
ön hazýrlýðý mýdýr bu?.." 

Bekir  Coþkun  (Hürriyet):  

"Komik bir manzara... Bir o
kadar da içler acýsý... Biri havaya
bir fotokopi attý, bütün Türkiye,
rüzgârda uçuþan kâðýt parçasýnýn
peþinde koþuyor. Koskoca
Türkiye’nin hali son günlerde
bu..." 

Hikmet  Bila  (Vatan)

"Olup olmadýðý belli olmayan
ve bir türlü belirlenemeyen bir
belge. ...Bana göre Türkiye’de
küçük bir azýnlýk dýþýnda kimse
bu meselenin detayýna ilgi falan
duymuyor. Oluþturulmuþ bir suni
gündem içinde debelenip duruy-
oruz." 

Fatih  Altaylý  (Habertürk)

“Belge” denen yazý bir fotokopi
olduðu için (...) ...Jandarma’nýn,
Emniyet’in, Adli Týp Kurumu’nun
laboratuvarlarýna baþvurmuþ.
Hepsi ana hüküm olarak
“fotokopiye bakarak imzanýn
gerçek olup olmadýðýnýn anlaþýla-
mayacaðýný” söylemiþler.
Nitekim askeri savcýlýk da,
“Belge yok, fail yok, suç yok”
sonucuna vararak dosyayý
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na gön-
dermiþ. “Var diyen varsa buyur-
sun” diyerek." 

Oktay  Ekþi  (Hürriyet)

n ve darbe belgesi

stifa et

SSEESS’’tteenn  bbaassýýnn  aaççýýkkllaammaassýý
SES Þiþli Þubesi’ne baðlý

saðlýk emekçileri SSGSS’ye
karþý bir günlüðüne iþ býrak-
týlar ve Taksim Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi önünde
basýn açýklamasý yaptýlar. 

BBeelleeddiiyyee  iiþþççiilleerrii  ddiirreenniiyyoorr
Ýþten atýlan Belediye-Ýþ üyesi

BÝMTAÞ AÞ ve Esenyurt
Belediyesi iþçileri Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi önüne
yürüyerek eylem yaptýlar. Bir
kýsmý sendikalý olduðu için, bir
kýsmý da neden gösterilmek-
sizin kovulan iþçilerin direniþi
10 haftadýr sürüyor.

HHuunnddaaii  iiþþççiilleerriinnddeenn  uuyyaarrýý
Ýzmit’te bulunan Hundai fab-

rikasýnda çalýþan iþçiler iki
yýldýr ücretlerine zam yapýl-
madýðý için eylem yaparak iþv-
ereni uyardýlar.  

TTeemmiizzlliikk  iiþþççiilleerrii  hhaakkllaarrýýnnýý
eeyylleemmllee  ggeerrii  aallddý

Ýstanbul Üniversitesi Çapa
Týp Fakültesi’nde çalýþan temiz-
lik iþçileri ödemesi sürekli
aksayan ve 20 gün gecikmiþ
olan alacaklarý için eylem yap-
týlar. ÇAÐ TEMÝZLÝK Ltd. Þti.
adýna çalýþan iþçiler önce
dekanlýk binasý önünde topla-

narak maðduriyetlerinin gider-
ilmesini istediler, daha sonra
haklarýný gaspeden taþeron fir-
maya karþý suç duyurusunda
bulundular.

Ýþçilerin eylemi kazanýma
dönüþtü ve akþam saatlerinde
ücretlerini aldýlar. 

HHaavvaa-ÝÝþþ  eeyylleemmddee
Sabiha Gökçen

Havalimaný'ndan çalýþan ve
sendikalý olduklarý için iþten
atýlan Hava Ýþ Sendikasý  iþçi-
leri, geçtiðimiz Cumartesi günü
Taksim'de eylem yaptý.
“Sendikal hakkýmýz engellene-
mez” pankartý ve “Ýþimizle,
ekmeðimizle oynamayýn” dövi-
zleri taþýyan yaklaþýk 50 iþçi bir
de basýn açýklamasý yaptý. 

KKaattýý  aattýýkk  iiþþççiilleerrii  iiþþ  bbýýrraakkttýý
Ýzmit belediyesi’nde çalýþan

katý atýk temizlik iþçileri çalýþ-
ma koþullarýnýn çok aðýr olmasý
ve haklarýný alamadýklarýndan
dolayý geçtiðimiz Cuma günü
iþ býraktýlar. 25 çöp kamy-
onunun kontak kapattýðý
eyleme 100 kadar iþçi katýldý.
Eylemin basýn tarafýndan da
ilgi görmesi üzerine iþletme
yetkilisi iþçilerle görüþmeyi
kabul etti. Eylemler devam
edecek.

TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

Kriz,  direniþ,  grev,  mücadele
Fabrikalardan ve iþyerlerinden 

Ýzmir’de CHP’li Karþýkaya
Belediyesinin Nisan ayýnda iþten
çýkardýðý DÝSK Genel-Ýþ
sendikasýna baðlý 300 KENT A.Þ
iþçisi, direniþlerini tüm baskýlara
raðmen Ankara’da sürdürüyor.

Genel-Ýþ’e baðlý  iþçiler bir yan-
dan haklarýný ararken diðer yan-
dan faþist saldýrýya uðradýlar.

25 Ekim tarihinde Kýzýlay’da
toplanan 400 kadar Alperen
Ocaklarý üyesi faþist, Barýþ
Gruplarý’nýn gelmesini protesto
edip ýrkçý sloganlar attý. Grup
Kürt halkýna olan nefretini dire-
nen iþçilere yönlendirdi.

Barýþ ortamýnýn oluþmasýndan
rahatsýz olan faþist grup, Abdi
Ýpekçi Parký’ndan geçerken dire-
nen iþçilere saldýrdýlar ve bir
iþçinin yaralanmasýna yol açtýlar.

Polislerin ise saldýran faþist gruba
müdahale etmediði görüldü.

Genel Ýþ Sendikasý  5 No’lu
Þube Baþkaný Mehmet Çýnar ise
olaylarýn planlý olduðunu
söylerken saldýrýyý linç giriþimi
olarak tanýmladý.

Toplumun genelinin barýþ iste-
diði, barýþ için olumlu adýmlarýn
atýldýðý bu günlerde emekçilerin
maruz kaldýklarý, savaþ yan-
lýlarýnýn bu saldýrýlarý elbette ki
ilk deðil.

Saldýrýnýn ardýndan Kent A.Þ
içlerinin yanýnda olduðunu ve
Kürt halkýnýn barýþ talebinin
yanýnda olduðunu açýklayan
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi, bir
basýn açýklamasý yaparak faþist
saldýrýyý protesto etti.

NE  DEMÝÞLERDÝ?

Genelkurmay  Baþkaný  Emriyle  
Bilgi Destek Planý'nýn en dikkat

çeken yanlarýndan bir tanesi döne-
min Genelkurmay Baþkaný Yaþar
Büyükanýt'ýn emri ile Korgeneral
Nusret Taþdeler'e hazýrlatýlmýþ
olmasý idi. Bu ayrýntý, sadece bir
grup "rahatsýz" subayýn deðil,
Genelkurmay Baþkaný'na kadar
TSK'nýn büyük bir çoðunluðunun
darbe giriþimlerinden medet
umduðunu gösterir nitelikte. 

AKP  ve  DTP  hedefte  
"Genel durum" deðerlendirilmesi

islami geliþmeler, DTP ile ilgili
hususlar, TSK'ya destek ve yeni
dönemde TSK baþlýklarý altýnda
deðerlendirilmiþ. Ýlk iki maddeden
açýkça ortaya çýktýðý gibi raporun
hedefindeki ilk iki parti AKP ve
DTP. 

Sivil  anayasa,  din  kýskacý  
Belgenin ilk baþlýðý altýnda mil-

liyetçi politikalarýn zarar gördüðü
ve ýlýmlý Ýslam'ýn zafer kazandýðý
anlatýlýyor. 22 Temmuz'da
kazandýðý zafer ile AKP'nin daha
pervasýz davranabileceði ifade
edilen belgenin 7. Madesinde
seçimlerden hemen sonraki 'sivil
anayasa' ve 'Atatürkçülüðe
anayasada yer olup olmadýðý'
tartýþmalarý, baþörtüsü özgürlüðü
ve Yüksek Askeri Þura (YAÞ)
kararlarýnýn yargý denetimine açýl-
masý gibi konular Türkiye'nin
giderek daha fazla din kýskacýna
sýkýþmasýnýn kanýtlarý olarak gös-
teriliyor. 

Baþörtülüler  düþman
Belgede Abdullah Gül'ün

cumhurbaþkaný seçilmesi de "ýlýmlý
Ýslam" ile ilintilendiriliyor: 

"Cumhurbaþkaný, türban ve diðer
hassas konularda baþlangýçta
dikkatli davranmýþ ise de yavaþ
yavaþ türbanýn davetler, karþýlama,
uðurlama törenleri vs. ile resmi
mahaller ile günlük yaþama girm-
eye baþladýðý görülmektedir." 

DTP'nin  meclise  girmemeliydi
Belgede DTP'nin meclise girmesi

Türkiye demokrasisi açýsýndan bir
talihsizlik olarak adlandýrýlýyor:  

DTP'nin meclise girmesi ile Kürt

Sorunu'nun çözüleceði yolundaki
inancýn kamuoyunda yaygýnlaþ-
masý ise olumsuzluklar arasýnda
sayýlarak, AB'den DTP'lilere
yapýlan baskýlara dönük  gelen
eleþtiriler, AB'nin Türkiye
üzerindeki baskýlarýný arttýrmasý
olarak niteleniyor.

TSK  siyasi  parti  
TSK'nýn gücünün zayýflamasýna

dönük "yeni politikalar" belirlen-
mesi de belgenin temel noktalarýn-
dan bir tanesi. Buna göre TSK,
Abdullah Gül ve AKP'ye karþý
harekete geçmek için yeterli
toplumsal desteðe sahip olmadýðý
için "devletin iþleme mekanizmasý-
na mani olmamalý" ancak hükümet
ve cumhurbaþkanýndan kaynaklý
bir kriz olup olmadýðýný takip
etmeli. TSK'nýn türbana karþý tavrý
ise uzun vadeli ve alt kademelere
emsal teþkil edecek nitelikte olmalý.
Türban politikasý, TSK'nýn devletin
ilkelerine baðlýlýðýn altýný çizmesi
için en net durduðu konu olmalý. 

Belgenin asýl derdi ise þu cümlede
açýða çýkýyor: "TSK'nin hâlihazýrda
siyasi geliþmeleri etkileme veya
yönlendirme imkânýnýn ne olduðu,
daha doðrusu, bu imkânýn kalýp
kalmadýðýnýn belirlenmesi de önem
taþýmaktadýr." 

Halkla  iliþkiler
"TSK'nýn 'imaj tazelemesine'

büyük kitlelerin ortak meselelerini
kullanarak baþlamak gerekmekte-
dir. Bu nedenle de, öncelikle PKK
ve DTP üzerine alenen ve
kamuoyu oluþturacak þekilde ve
yukarýda maruz temalar
çerçevesinde gidilmelidir. Ayný
kapsamda ele alýnmasý gereken bir
diðer konu da din ve türbandýr." 

Gücünü kaybettiðini fark eden
TSK'nýn "devletin temel nitelikler-
ine baðlýlýk gösteren birey ve
STK'larýn desteðinden yararlan-
mayý amaçladýðý hatta birlikte
çalýþmanýn yollarýný aradýðý da
belge ile birlikte ortaya çýkýyor.

AB  üyeliðini  engelle
AKP'nin AB ile arasýnda oluþacak

anlaþmazlýklarýn manipüle edilme-
si gerektiði de belirtiliyor. 

Hükümeti devir 
DTP’yi imha et

Yeni darbe belgesi ordunun halka karþý komplo
içinde olduðunu gösteriyor

Ergenekon savcýlarýna, 'Ýrticayla Mücadele Eylem' planý ile
beraber gönderilen belgeler arasýnda yeni bir  “paçavra” var:
Korgeneral Nusret Taþdeler imzalý "Bilgi Destek Planý". 
27 Nisan 2007'de verilen muhtýranýn ardýndandarbenin
hedefindeki AKP'nin %47 aldýðý, DTP'li vekillerin parlamentoya
girdiði yani darbecilerin her açýdan tokat yediði 22 Temmuz
seçimlerini "ýlýmlý Ýslam için bir milat" olarak adlandýrýyor. 

BBP’li faþistler
KENT A.Þ  
iþçilerine saldýrdý

Kürt sorunu konusunda esen
barýþ rüzgârý, savaþ yanlýlarýný
rahatsýz etmeye devam ediyor.
Bazý illerde baþýný faþist gru-
plarýn  çektiði küçük gösteriler
yapýlýyor ve savaþý sona erdirme
çabalarýndan duyulan rahatsý-
zlýk dile getiriliyor.

Ýþte bu saldýrýlarýn sonuncusu
dün gerçekleþti. Ankara’da
DÝSK Genel-Ýþ sendikasýna baðlý
KENT A.Þ. iþçilerine bir grup
Alperen Ocaðý üyesi faþist, Kürt
sorununda çözüme karþý ýrkçý
sloganlar atarak saldýrdý, bir iþçi
hafif yaralandý.

Bu saldýrý açýk bir göstergedir.
Kürt halkýna dönük saldýrganlýk
ayný zamanda iþçi sýnýfýna
dönük saldýrganlýktýr. Faþist

saldýrýlara karþý batýdaki barýþ
sesinin yüksek çýkmasýný saðla-
mak bütün iþçilerin, ezilenlerin,
sosyalistlerin, demokratlarýn
baþlýca görevidir.

Yapýlan gösteriler karþýsýnda
paniðe kapýlmaya gerek yok,
Kürt sorununda barýþçýl bir
çözüm yoluna girilmiþtir. Bunu
durduramayacaklar, barýþý dur-
duramayacaklar. Çünkü barýþýn
sesi, bir avuç faþistin sesinden
çok daha kuvvetli.

KENT A.Þ. iþçilerinin yanýn-
dayýz, Kürt halkýnýn barýþ
talebinin yanýndayýz! Faþist
saldýrganlýða geçit vermeye-
ceðiz 

DDSSÝÝPP  AAnnkkaarraa  ÝÝll  BBaaþþkkaannýý
DDaammllaa  ÇÇiimmeenn

KENT  A.Þ.    Ýþçilerinin  Yanýndayýz,
Faþistlere  geçit  yok!
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Açýlým artýk kapanamaz
Ve karþý saldýrý baþladý.
Bahçeli, "Daða çýkarým" dedi.
BBP'nin Alperenleri daða çýkýp iki günlük kamp

kurdu.
Atatürkçü Düþünce Derneði üyeleri otomobil kon-

voyu oluþturdu.
Þehit aileleri esip gürledi.
Baykal, müthiþ bir keyifle "Tabii bu uzun süreden

beri büyük bir iddiayla büyütülmekte olan bir poli-
tikanýn týkandýðýnýn ortaya çýkmasýdýr. Hiç þüphe
yok geldiðimiz noktada artýk iktidar, açýlým poli-
tikasýný daha ileri taþýma imkânýný bulamamýþtýr. Bu
önemli bir noktadýr" dedi.

Daha da keyiflendi, "Daha ilk adýmýnda ortaya
çýkan toplum tepkisi, halk tepkisi, millet tepkisi,
sokak tepkisi bu programýn uygulamaya konula-
mayacaðýný ortaya koymuþtur" dedi.

Türkiye basýnýný yurtdýþýndan izleyen biri,
Açýlým'ýn son adýmý karþýsýnda kitlesel bir ayaklan-
ma çýktýðýný, memleketin altýnýn üstüne geldiðini
zanneder.

Ne oluyor oysa?
Bahçeli'nin tehdidi boþ laf. Daðda kamp kuran

Alperenler sekiz kiþi. Bir zamanlar Cumhuriyet mit-
inglerine yüz binleri toplayan Atatürkçü Düþünce
Derneði'nin konvoyu 100 otomobil. Esip gürleyen
þehit aileleri MHP iliþkili birkaç aile.

Baykal'ý o kadar sevindiren "Toplum tepkisi, halk
tepkisi, millet tepkisi, sokak tepkisi" bunlardan
ibaret.

O zaman hükümet niye "mola" verdi?
Birincisi, hükümet CHP ve MHP'nin eline hiçbir

koz vermemeye çalýþýyor. Deniz kenarlarýnda
CHP'ye, Yozgat ve Çorum'da MHP'ye oy kaptýrma
ihtimalini göz ardý etmiyor.

Ýkincisi, hükümet Kürt hareketinin fazla muzaffer
bir havaya girmesine göz yummak istemiyor. Bu
zafer havasýnýn, yapýlan gizli ve açýk görüþmelerde
Kürt tarafýnýn elini güçlendireceðinden kaygýlanýyor.

Ama molanýn gerçekten de mola olduðundan,
ortalýk biraz yatýþtýktan sonra hükümetin tekrar
adým atmaya baþlayacaðýndan hiç kuþkum yok.

Zaten mola ilanýnýn hemen ardýndan Abdullah Gül
"Daha önce defalarca söylediðim gibi, bugünkü
dünya ve bölge konjonktürü çok büyük fýrsat veriy-
or. Her zaman böyle olmayabilir. Ýki sene önce böyle
deðildi. Ýki sene önce böyle konuþamazdým. Üç sene
önce bu fýrsat böyle deðildi" dedi.

Hem kuþkum yok, hem de hükümetin niyetinden
sürekli kuþku duyanlarý anlayamýyorum.

Bu hükümet üyeleri deli mi yahu! Aslýnda hiçbir
þey yapmaya niyetleri yoksa, samimi olmayýp aslýn-
da sýrf oyun oynuyorlarsa, niye durup dururken
ortalýðý birbirine katsýnlar? Ne gerek var bütün bun-
lara? Sorunu çözmeye aslýnda niyetleri yoksa, niye
varmýþ gibi yapýp bir sürü sorun yaratsýnlar?
Manyak mý bunlar!

Niyetleri olmasaydý, hiç aðýzlarýný açmazlardý,
açýlým maçýlým yapmazlardý, meseleyi
Genelkurmay'ýn elinde býrakýp kendi iþlerine bakar-
lardý. CHP ve MHP gibi savaþ çýðýrtkanlýðý yapar,
vataný bölmek ve vatan haini olmak gibi suçlamalara
hiç maruz kalmadan yaþayýp giderlerdi.

Yorgun düþüp kenara çekilmiþ bir yoldaþýmýzla
konuþuyordum, "Ben bunlara güvenmiyorum, sami-
mi deðiller, her an vazgeçebilirler, ne yapacaklarý
belli olmaz" dedi.

Ýki sorun var bu ifadede.
Birincisi, artýk bu aþamada açýlýmdan vazgeçmenin

faturasý, AKP açýsýndan, vazgeçmemekten çok daha
büyük olur. Vazgeçerlerse, yetmiþ milyonun tümü
birden "Madem vazgeçecektin, bir halt etmeyecektin,
niye ortalýðý karýþtýrdýn, bir sürü sorun, gerginlik ve
olay yarattýn?" diye sorar.

Ýkincisi, hükümete güvenmek gerekmiyor.
Hükümeti bu açýlýmý yapmaya zorlayan güçlere ve
koþullara güvenmek gerekiyor.

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

GÖRÜÞ

Eðer Rip Van Winkle'ýn
günümüzdeki bir versiyonu,
geçen hafta üç yýllýk

uykusundan uyanýp Wall Street'te
bir yürüyüþe çýkmýþ olsaydý, belki
de hiçbir þeyin deðiþmemiþ
olduðunu zannedecekti.

ABD'nin en nefret edilen yatýrým
bankasý Goldman Sachs, 2009'un
üçüncü çeyreðinde yaklaþýk 3.2 mil-
yar dolarlýk kâr elde ettiðini duyur-
du.

Birkaç gün önce, JP Morgan Chase
3.6 milyar dolarlýk bir kâr rapor etti.
Bu kârlar 2007'deki -hýzlý büyüme
döneminin çuvallamasýndan az
önceki- kârlar ile neredeyse ayný
seviyede. Keza ikramiyeler de geri
döndü. Goldman Sachs  "tazminat-
lar ve personel sosyal yardýmlarý"
için 16.7 milyar dolar kenara ayýrdý
-iþçi baþý yaklaþýk 700 bin dolar.

Ve küresel borsalar bir kez daha
týrmanýþa geçti, pek çok yorumcu-
nun düþündüðü gibi, yeni bir balon
yaratarak.

Peki mali çöküþ sadece bir rüya
mýydý? Kesinlikle hayýr.  Kapitalizm
acýmasýz bir rekabet sistemidir. En
muazzam çöküþte bile, kaybedenler
gibi kazananlar da vardýr.

Goldman Sachs ve JP Morgan,
2008'deki çöküþün büyük galipleri
arasýndaydýlar. Kaybedenlerin
bazýlarý -Lehman Brothers, Bear
Stearns, Washington Mutual- artýk
yoklar. Diðerleri, týpký Britanya'daki
Lloyds ve RBS gibi, geçen haftayý
kayýpla kapattýklarýný duyuran
Citigroup ve Bank of America gibi
bazý þirketler, devlet destekleri
sayesinde hantal hantal yürüyorlar.

Geçen Cumartesi Financial
Times'ýn belirttiði gibi, "Þirketler,
eðer daha az rakipleri varsa, daha
fazla para kazanýyorlar.

"Soðuk bir rasyonellikle deðer-
lendirirsek, geçen yýlýn krizinden
sað kurtulanlar öyle görünüyor ki,
uðruna faturasýný ödedikleri þeyi
gerçekleþtiriyorlar: yeni kurulmuþ
tekelci güçlerini kullanmak."

New York Times, resmin bir baþka
köþesine iþaret etti: devletin rolü.
"Kriz vurduktan bir yýl sonra,
sanayi devlerinin birçoðu -bat-
malarýna izin verilemeyecek kadar
büyük olan kurumlar- küçülmüyor-
lar, aslýnda gittikçe büyüyorlar.

"Artýk, sanayinin kullanýmýnda
yeni araçlar var,  devletin tevec-
cühü.

"Çok düþük faiz oranlarýyla,
bankalar ucuz borç para alabiliyor
ve ister þirketlere yüksek faiz oran-
larýyla borç vererek, ister piyasada
spekülasyon yaparak bu paralarý
yüksek  kazançlý alanlarda çalýþtýra-
biliyorlar.

"Goldman Sachs ve onun kadim
rakibi Morgan Stanley'e, kendilerini
'eski moda' holding þirketlerine
dönüþtürmeleri izni verilmiþti. Bu
deðiþiklik onlara, Merkez
Bankasý'nýn ucuz fonlarýna ulaþma
imkâný saðladý."

Yani devlet, kaybedenleri destek-
lediði gibi kazananlarý da destekliy-
or. Bu duruma tepki olarak, sað
kanat tarihçilerden Niall Ferguson
"Yaþayamayacak kadar büyük:

Tekelci devlet kapitalizmini neden
yok etmeliyiz" baþlýklý kaydadeðer
bir broþür yazdý.

Ferguson, Avusturyalý marksist
Rudolf Hilferding'in "gecikmiþ
aklanmasý"ný gördüðümüzü iddia
ediyor: "1910'daki Finans Kapital
kitabýnda öngörmüþtü ki, mali ser-
mayenin artan yoðunlaþmasý,  en
sonunda krize yol açacaktýr ve
ardýndan banka sistemi devletleþtir-
ilecektir".

Hilferding'in bu analizi, bu sürecin
"tekelci devlet kapitalizmi" diye
adlandýrýlan statüyle
sonuçlanacaðýný belirten Rus
Bolþevik liderler Lenin ve Buharin
tarafýndan geliþtirilmiþti.

Ferguson bu cümleyi benimsey-
erek durumu açýklýyor ve ekliyor,
"Yaþanan son -ve bana göre hâlâ
devam eden- mali krizden benim
aldýðým derslerden birisi de þu:
Marksistlerin söylediklerinin tümü
yanlýþ deðilmiþ."

Ferguson serbest pazar kapital-

izmine dönülmesini savunuyor. Bu
yöndeki adýmlardan biri olarak;
devletlerler tarafýndan, 'bazý þirket-
lerin (bilhassa bankalarýn) bat-
malarýna izin verilemeyecek kadar
büyük olduklarý' fikrinin
terkedilmesini istiyor. 

Fakat George Bush'un yönetimi,
Eylül 2008'de Lehman Brothers'ýn
iflas etmesine izin vererek onun
önerdiði politikayý denemiþti. Ve
sonuç 1930'dan beri yaþanan en
büyük ekonomik çöküþ olmuþtu.

Önde gelen kapitalist devletler
tuzaða düþtü. Eðer desteklerini çek-
erlerse ekonomik bunalýmýn geri
döneceðinden korkmuþlardý.

Ama devletlerin mali sistemi kur-
tarma giriþimleri, baþka herkes
yerinde sayarken, bankalarýn
zenginleþeceði yapay bir oyun alaný
yarattý. 

Belki de, marksistler bu konuda
çok haklýydýlar.

Alex  Callinicos
(Çeviri: Burak Demir)

Kapitalizmin olaðan
krizi devam ediyor

11993300’’llaarr..  CChhiiccaaggoo’’ddaa  yyüürrüüyyeenn  iiþþssiizzlleerr  ““ggeelliipp  ggeeççeenn  mmiissaaffiirr  ddeeððiill  yyuurrttttaaþþýýzz””  sslloo-
ggaannýýyyllaa  yyüürrüüyyoorrdduu..  BBuuggüünn  ddee  kküürreesseell  iiþþssiizzlliikk  aarrttýýyyoorr..
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NATO Savunma Bakanlarý
toplantýsý 22-23 Ekim'de
Slovakya'nýn baþkenti

Bratislava'da gerçekleþti.
Toplantýdan önce, zamanýn
NATO lehine iþlemediðini açýk-
layan NATO Genel Sekreteri
Anders Fogh Rasmussen
NATO'ya üye ülkelerin
Afganistan iþgalinde daha fazla
desteðini talep ediyordu.

ÝÝþþggaall  ddee  ddiirreenniiþþ  ddee
ssüürrüüyyoorr

2001 yýlýnýn Ekim ayýnda
baþlayan Afganistan iþgali tüm
þiddetiyle devam ediyor. Afgan
halký da bu þiddetli iþgale karþý
ayný þiddette yanýt veriyor.
NATO'nun Afganistan'da iþi zor.
Ýttifak ülkelerinin verdiði kayý-
plar her geçen gün artýyor. 

Savunma Bakanlarý toplan-
týsýnýn temel gündemi de
Afganistan oldu. Rasmussen,
toplantý sonrasý yaptýðý basýn
açýklamasýnda "Afganistan'da
baþarýya ulaþabilmek için eðit-
men personel ve paraya ihtiyaç
duyulduðunu" söyledi. Söz
konusu olanýn eðitim olmadýðýný,
iþgal güçlerinin Afganistan'da
köþeye sýkýþtýðýný ve bu yüzden
ek asker gücü talep edildiðini
biliyoruz.

NNAATTOO  yyeenniilliiyyoorr
Washington Post gazetesinin

sýzdýrdýðý haber ABD ordusunun
ve NATO'nun Afganistan'daki
içler acýsý halini ortaya seriyor.
Habere göre, ABD'li General
Stanley McChrystal "bir yýla
kadar bu ülkedeki askerlerinin
sayýsý artýrýlmazsa çabalarýn
büyük olasýlýkla baþarýsýzlýkla
sonuçlanacaðýný" gizli bir rapor-
da dile getirdi. Raporda,
Afganistan'daki operasyonlarýn
kötüye gittiði ifade edildikten
sonra þu vurgulara yer veriliyor:

"Yetersizlikler yüzünden ayrýca
savaþ uzayabilir, kayýplarýn
sayýsý artabilir, toplam maliyet
yükselebilir ve sonuçta ABD ve
NATO ciddi bir siyasi destek
kaybýna uðrayabilir."

ABD Baþkaný Barack
Obama'nýn göreve gelmesinden
sonra altý ayda Afganistan'a 30
bin ek asker daha gönderildi. Ek
asker desteði de ABD'yi kurtar-
maya yetmedi. Ýþgale direnen
Taliban liderliðindeki güçler
NATO'nun elinden köyleri kasa-
balarý ve þehirleri birer birer
söküp alýyor. Ýþgalin uzamasý ve
maliyeti ise ABD'de kamuoyunu
iþgal politikalarýna mesafeli bak-
maya itiyor. Kamuoyu yokla-
malarý ABD'de halkýn Afganistan
iþgalini desteklemediðini gös-
teriyor. Ayný þekilde Afgan halký
da iþgalin hayatlarýný çekilmez
kýldýðý için her geçen gün NATO
güçlerine daha fazla tepki
duyuyor.

TTüürrkkiiyyee  AAffggaanniissttaann''ddaann
ççeekkiillmmeelliiddiirr!!

ABD ise bir yandan iþgali
sürdürmek, savaþý kazanmak
zorunda. Irak'taki büyük
baþarýsýzlýðýn ardýndan
Afganistan'da da alýnacak bir
maðlubiyet, küresel güçler
arasýndaki hegemonya savaþýnda
ABD'nin rakiplerinin gözünde
gerilemesi anlamýna gelir. Bu
yüzden ABD kazanamayacaðý
bir savaþý daha sürdürmek
zorunda. Bu yüzden Obama tüm
barýþ nutuklarýna raðmen
Afganistan'da iþgalin baþarýya
ulaþmasý için asker üstüne asker
gönderiyor. NATO bu yüzden
toplantýlar yapýyor. Ýþgalin
maliyetini Ýttifak ülkeleriyle pay-
laþmak istiyor. Maðlubiyetten
kurtulmak için ek asker istiyor
NATO üyesi ülkelerden.

Ýngiliz hükümeti, her zaman

olduðu gibi ABD'nin çaðrýsýna
yanýt verdi ve 500 askeri daha
Afganistan'a yollama kararý aldý.

Türk hükümeti de NATO'nun
çaðrýsýna olumlu yanýt verdi. Son
MGK toplantýsýnda "Türk Silahlý
Kuvvetleri'nin, Kabil Bölge
Komutanlýðý görevini Kasým
2009 baþýnda ikinci defa alacaðý"
konuþuluyor. Türkiye'nin
Afganistan'a 1000 asker daha
göndermesi gündemde.

AAffggaanniissttaann  nneeddeenn  iiþþggaall
eeddiillddii??

2001 yýlýnda Afganistan'ýn
neden iþgal edildiðini hatýrla-
makta bugün ayrý bir önem var.
Afganistan, sözde, El Kaide lid-
erliðini çökertmek ve Usame Bin
ladin'in yakalanmasý için iþgal
edilmiþti. Bugün El Kaide ya da
Usame Bin ladin ismini hatýr-
layan hiç kimse kalmadý.
ABD'nin Bin ladin'i yakalamak
için oluþturduðu özel birim yýllar
önce laðvedildi.

2001 yýlýnda iþgalin bir
nedeninin de uygar batýnýn
Afgan kadýnlarýný özgür-
leþtirmek ve "Burka"dan kurtar-
mak için baþladýðý söyleniyordu.
Bugün Afgan kadýnlarýnýn maruz
kaldýðý þiddet ve yoksulluk iþgal
öncesi dönemi aratýr durumda.

Küresel savaþ karþýtý hareket
Afganistan'ýn neden iþgal
edildiðini daha iþgal baþlamadan
önce açýklamýþ ve savaþa karþý
çýkmýþtý: NATO'nun, "Bir NATO
üyesine yapýlan saldýrý tüm üye
ülkelere yapýlmýþtýr" diye
baþlayan maddesiyle harekete
geçirilmesi, o dönemde 11
Eylül'ün korkutucu etkisiyle tüm
devletlerin neo conlar tarafýndan
baský altýna alýnmasýyla
Afganistan iþgaline destek ver-
mesinin saðlanmasý ilk adýmlar
oldu. O günlerde çok sýk vurgu-
landýðý gibi, ABD iþgale, hem
hegemonya sorunlarýný çözmek
için Afganistan'dan daha zayýf
bir halka bulamayacaðý için, hem
de 11 Eylül saldýrýlarýndan sonra
ayakta olduðunu tüm dünyaya
korku saðlayacak süper askeri
þovla kanýtlamak için, bir
intikam savaþý olarak da
baþlamýþtý. Afganistan aslýnda
Irak'ýn da iþgal edilmesinin
hazýrlýðý olmuþtu.

Þimdi NATO'nun Afganistan
bataklýðýnda kaybolmasý için
yüksek sesle konuþmanýn
zamanýdýr. Ýþlevi sona ermiþ olan
cinayet örgütü NATO mutlaka
daðýtýlmalýdýr.

Türkiye dahil tüm iþgalci güçler
Afganistan'dan derhal çekilme-
lidir.

Afgan halký kendi kaderini ken-
disi belirlemelidir.

Ýþgalin ürünü olarak kurulan
hükümetin ne kadar büyük bir
yolsuzluða battýðýný 20
Aðustos'ta yapýlan
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin
hile nedeniyle iptal edilmesi
kanýtlýyor.

16 Ekim'de Berlin'de Uluslar
arasý Afganistan Ýþgaline Hayýr
Komitesinin ilk toplantýsý
yapýldý. Hannover'de yapýlan
Afganistan konferansýndan
sonra kurulan komite ilk kez
toplandý. Avrupa'dan, Amerika
ve Uzak doðu'dan (Almanya,
Fransa, Ýspanya, Ýtalya,
Ýngiltere, Ýrlanda, Norveç,
Danimarka, Hollanda,
Finlandiya, Gürcistan,
Meksika, Amerika Birleþik
Devletleri, Venezüella,
Malezya); 50'den fazla savaþ
karþýtý, nükleer karþýtý, askeri
üsler karþýtý platform, kurum,
örgütlenmenin temsilcileri bir
araya geldi. Toplantýda
Amerika'nýn NATO yardýmýyla
sürdürdüðü Afganistan iþga-
line karþý nasýl mücadele ede-
ceðimizi tartýþtýk. 

Toplantýda "Afganistan,
Obama'nýn Vietnam'ý olacak"
vurgusu defalarca tekrarlandý.
Üstelik bu fikrin ABD'de çok
yaygýn olduðu dile getirildi.
Amerika'da yapýlan anketlere
göre halkýn %57'si tüm asker-
lerin eve dönmesini istiyor.
Maalesef bu büyük kalabalýðýn
sesi henüz sokakta duyulmuy-
or. Bunun en önemli nedeni
Obama'nýn baþkan olmasý.
Bush döneminde savaþ karþýtý
hareketin liderliðini yapan
Demokratlar henüz Obama'ya
sýrtlarýný dönmediler. Çoðu
Obama'ya bir þans verilmesi
gerektiðini düþünüyorlar.

Toplantýda ABD'den gelen
temsilciler Ekim ayýnýn baþýnda
sokaklarda iþgale karþý ses
çýkartmaya baþladýklarýný
anlattýlar. Savaþ karþýtlarý asker
aileleriyle birlikte 900 asker
botunu savaþta ölen askerlerin
isimlerini üzerlerine yazarak
Beyaz Saray'ýn önüne dizdi. 

Toplantýda alýnan bir dizi
karardan bazýlarý þöyle:

1. Ýçinde aþaðýdaki politik
vurgularýn olduðu bir
deklarasyon hazýrlanacak.
Afganistan'da askeri olan tüm
ülkelerde askerlerin bir an önce
çekilmesi için mücadele
edilmelidir. Kanada, Hollanda

ve Japonya'nýn baþlattýðý asker
çekme politikasý yaygýnlaþtýrýl-
malýdýr. Asker çekmede hiçbir
önkoþul konulmamalýdýr. Ýþgal
bittiðinde ne olacak sorusuna
"iþgalciler silah deðil maddi
destek yollamalý" cevabý ver-
ilmeli. Silahlanmaya harcanan
bütçenin yüzde biri bile bu
ülkelerin ekonomik olarak
yeniden toparlanmalarýna
yeter. Afganistan ve Pakistan'ýn
ordularýnýn güçlendirilmesi
bölgeye istikrar deðil daha
büyük çatýþmalar getirir.
Bölgede bir an önce silahlanma
durdurulmalýdýr. Jude Law
tarzý insancýl yardýmlar Afgan
halkýna yarar deðil zarar
getirmektedir. Bu yardýmlar,
popüler ziyaretler iþgalin
meþrulaþtýrýlmasýna yardýmcý
olmaktadýr. Pek çok sivil
yardým organizasyonu
Karzi'nin eliyle çalýþmaktadýr.
Sonucun ne olduðu ortadadýr.
En büyük insani yardým iþgalin
bitirilmesidir.  

2. Uluslararasý Afganistan
Konferansýna karþý bir konfer-
ans ve yürüyüþ düzenlenecek.
Konferansý ya Almanya ya
Fransa devleti örgütleyecek.

3. 8-9 Ekim 2010'da
Afganistan iþgaline hayýr gös-
terileri düzenlenecek.

Bu kararlar, özellikle
Afganistan'da askeri bulunan
Türkiye'de savaþ karþýtý
harekete ilham verebilir. Bir
yandan NATO'yu teþhir eden,
NATO'nun daðýtýlmasýný hede-
fleyen diðer yandan da ABD ve
Türkiye askerlerinin derhal
Afganistan'dan çekilmesini
talep eden bir kampanyayý
küresel ve yerel düzeyde inþa
etmek çok önemli.

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu kapsamlý bir
Afganistan kampanyasý baþlat-
mak için kollarý þimdiden
sývadý. ABD'nin ve Türkiye
dahil tüm Ýttifak üyelerinin
Afganistan'da yenilmesi tüm
dünya ezilenleri için çok önem-
li bir sýçrama yaratacaktýr.

YYýýllddýýzz  ÖÖnneenn

Afganistan Obama'nýn
Vietnam'ý olacak!

Afganistan'dan 
defolun!



6 sosyalist iþçi sayý: 379

CHP, MHP, BBP, Cumhuriyet Gazetesi,
TKP, Türk Solu gibi bir çok kemalist grup
hükümetin Kürt açýlýmýný  ve barýþ için
diyalog sürecini ABD’nin planý olarak
görüyor. Kemalist cepheye göre baþ düþman
Amerika ve Kürtler de Amerikan plan-
larýnýn basit piyonlarý.

Kemalistler ABD’nin Kürt sorununu
çözmek istediðini ileri sürüyor. Bu gerçek-
ten böyle mi?

BBaarrýýþþaa  ssaabboottaajj
Geçtiðimiz hafta ABD Hazine Bakanlýðý

bünyesindeki Yabancý Varlýklarýn Kontrolü
Ofisi bir açýklama yaptý. Barýþ gruplarýnýn
Türkiye’ye girmesinden kýsa bir süre önce-
sine denk gelen açýklamada Kürdistan Ýþçi
Partisi (PKK) liderleri Murat Karayýlan, Ali
Rýza Altun ve Zübeyr Aydar "Özel Olarak
Belirlenmiþ Uyuþturucu Kaçakçýsý" olarak
ilan edildi.

PKK zaten ABD’nin terör listesinde
bulunuyor. Ýyi de tam da ilk kez bir Türkiye
hükümeti ile Kürtlerin masaya oturma þansý
doðmuþken, her iki taraf da Iraklý Kürtlerle
anlaþabilecekken, Nobel ödüllü Obama’nýn
hükümeti neden barýþ sürecini sabote etmek
istedi? Madem emperyalizm türlü türlü
planlar yapacak kadar Kürt sorununun
çözümüyle ilgili, neden çözümsüzlük

isteyen kemalist cephenin yanýnda yer alýy-
or?

PKK’nin uyuþturucu ticareti yaptýðý,
ekonomik gelirini buradan elde ettiði 30
yýldýr devlet, hükümetler ve medya tarafýn-
dan ileri sürülüyor. Ancak hiçbir zaman
somut bir kanýt ileri sürülemedi. Ýddia o
kadar eskimiþti ki ABD’nin kararý önemsiz
ve tartýþýlmayan bir haber olarak geçti.

ABD kuþkusuz PKK’nin daðdan inmesi ve
demokratik siyaset hakký elde etmesini
engellemek istiyor. Emperyalizm her zaman
olduðu gibi yoksul insanlarýn baþlattýðý
aþaðýdan bir isyaný istemez. Böylesi aþaðý-
dan bir hareketin Türkiye’nin yaný sýra Irak,
Ýran ve Suriye’ye uzanmasý Irak’ta yenilen
ve Afganistan’da yenilmek üzere olan ABD
emperyalizminin hem baþ edemediði hem
de benimsemediði bir durum.

HHaallkk  hhaarreekkeettii
Baþ edemiyor, çünkü  PKK örgütlenmesi

kurulduðu ve kitleselleþtiði günden beri bir
halk hareketi. Hamas'ý, Hizbullah’ý ya da
Chavez’i destekleyen milyonlarca yoksul
gibi Kürtlerin çoðunluðu da Öcalan ve
arkadaþlarýný  destekliyor. Bu destek
sayesinde bizlere “bir avuç terörist” olarak
yutturulmaya çalýþýlan PKK, Türkiye’nin

yaný sýra ABD’ye raðmen bölgede bulun-
makta, Türkiye’nin yansýra Ýran’la askeri
olarak mücadele etmekte, Irak’ta üçüncü
Kürt partisi olurken Suriye’yle çatýþmayý
sürdürmekte.

Her ulusal hareket gibi PKK de ABD
emperyalizmini bir aktör olarak karþýsýnda
buluyor. Dünyanýn en büyük askeri gücüyle
karþý karþýya. Elbette çatýþmaya girmek yer-
ine bir taraf olarak  Türk devletiyle
görüþtüðü  gibi ABD ile de görüþüyor.

Kürtler ne yapsýn? ABD’ye karþý da savaþ
mý açsýn? Kürtleri ABD kuklasý ilan eden
vatanseverler neden kendileri emperyal-
izme karþý savaþmý- yor? 

SSaahhttee  aannttii-eemmppeerryyaalliissttlleerr
Milliyetçi cephe Irak direniþ hareketini

“Ýslamcý” ve “terörist” olduðu gerekçesiyle
zaten desteklemiyor. Filistin direniþ hareke-
tini de “Ýslamcý” olduðu için desteklemiyor.
Onlar bölgede emperyalizm ve NATO’nun
sadýk müttefiki ordunun yanýnda yer alýyor.

Bu nasýl bir anti-emperyalizmdir ki
emperyalizme destek verirken ezilen halk-
lara düþmanlýk besliyor. 

Ýlk kez Kürt sorununu çözmek istediðini
söyleyen bir hükümet çýkmýþken bu
hükümetin NATO’nun ordusu tarafýndan
devrilmesini özlemle bekliyor. 

Kürt  sorunu
yukarýdan  mý
çözülüyor?

Bazý solcular demokratik
çözüm sürecine karþý çýkma
gerekçelerini çoktan buldu.
‘Evet, insanlar ölmesin, akan
kan dursun, buna varýz; ancak
Kürt sorunu yukarýdan
çözülüyor, buna karþýyýz.’

Kürt sorununun yukarýdan,
ima edildiði üzere ABD,
Avrupa Birliði, Türkiye, Ýsrail
tarafýndan çözüldüðü,
AKP’nin dýþ güçlerin maþasý
olduðu, halklarý  içermeyen
açýlýmýn aslýnda hiçbir þeyi
deðiþtirmeyeceðini söylüyor-
lar.

Halk için halka raðmen
þiarýný  bayrak edinmiþ mil-
liyetçi sol, barýþ isteyen halk-
larý  görmezlikten geliyor.

Kürtler tarihte 29 kez bunun
için isyan etti. Son isyanýn
beraberinde getirdiði savaþ 30
yýldýr sürüyor. Çoðunluðu
Kürt 40 binden fazla insan bu
savaþta öldü. Binlerce köyün
boþaltýlmasýna, ormanlarýn
yakýlmasýna, tarým ve hay-
vancýlýðýn engellenmesine,
çocuklarýnýn öldürülmesine
raðmen Kürtler özgürlük iste-
mekten hiç vazgeçmedi. Yasal
ve yasa dýþý, ülke içinde ve
dýþýnda her yolu deneyerek
direndiler. 

Barýþ elçilerini karþýlamak
için bir milyon Kürt sokaða
çýktý. 29 Mart seçimlerinde
toplam 2 milyon 200 binden
fazla oy almýþtý DTP. 

Çocuklarýyla birlikte yüzde
99’u yoksul 10 milyon kiþiyi
kimse inkar edemez.

Türkler de Kürtler gibi barýþ
istiyor. Ezici çoðunluk Kürt
sorununun çözülmesini
desteklediði için bugün
sokaklarda milliyetçi kitleler
yok. 

29 Mart’ta oylarýn  çoðun-
luðu çözüm isteyen AKP ve
DTP’ye gitti. Kamuoyu
araþtýrmalarý  CHP ve MHP
seçmenlerinin önemli
bölümünün partisiyle ters
düþerek açýlýma destek
verdiðini gösteriyor.
Sendikalarýn tümü barýþ
sürecini destekliyor.  

Bu açýk bir toplumsal
destektir ve kimse yukarýdan,
üstelik dýþ güçler tarafýndan
hükümete dikte ettirildiðini
söyleyemez. Anneler, ‘evlat-
larýmýz ölmesin’ diyerek,
barýþa sarýlarak çözümü en
aþaðýdan dile getirdiler. 

Yukarýdan çözüm diye tut-
turanlar milyonlarca insanýn
taleplerini hiçe sayýyor. 

Açýlým emperyalizmin oyunu mu?

Barýþý ve özgürlüðü kazanacaðýz
Kürtler haklýdýr, devlet muhatabýyla konuþmalýdýr

19 Ekim 2009, misak-ý milli
sýnýrlarý içerisinde yaþayan
herkesin kaderinin deðiþtiði

bir gün olarak tarihe geçti. 30 yýl-
lýk savaþýn ardýndan, Mahmur ve
Kandil'den gelen gerillalar Habur
sýnýrýndan Türkiye'ye girdi. Kürt
sorununu askeri yöntemlerle
çözmek isteyen þahinler
yenilirken, 1 milyondan fazla
Kürt “özgürlük savaþçýsý” olarak
gördükleri PKK'lileri karþýladý.
Bir kereliðine demokrasi
iþletildiðinde, kimsenin bur-
nunun kanamadýðý görüldü.

Ancak yüz binlerce yoksul
Kürdün vereceði yalýn mesajýn
yaratacaðý sarsýntý bir devlet poli-
tikasý olarak demokratik açýlýmý
gerçekleþtirenlerin beklemediði
bir þeydi. 

Habur'dan yayýlan dalga
Filistin'i, Lübnan'ý, Venezuela'yý
hatýrlattý. Adý, dili, kültürü inkar
edilmiþ bir halk devlete ve
topluma basit bir mesaj verdi:
Abdullah Öcalan liderimizdir,
onunla konuþun.

20 Ekim günü ise savaþ yanlýsý
odaklar ataða geçti. Hükümeti ve
DTP'yi topa tuttular. Irkçý ve
kýþkýrtýcý sözler edildi.
Hükümetse bunu fýrsat bilerek
inisiyatifi Kürtlerden geri almaya
çalýþtý. 

Milyonlarca Kürdün sevinci ve
umudunu kýrmak pahasýna
açýlým devlet tarafýndan durdu-
ruldu. Savaþ nedeniyle
Avrupa'ya göç etmek zorunda
kalan yüz binlerce Kürdü temsil
eden Avrupa Barýþ Grubu'nun
geliþi devlet tarafýndan engellen-
di. 

On yýllardýr barýþa ve özgürlüðe
susamýþ Kürt halký barýþ sürecine

sahip çýkýyor. Bu süreci
geliþtirmek istiyor. 'Þov yap-
mayýn' diyenlere pabuç býrakacak
deðil, siyasi tercihlerini açýkça
ortaya koymaya devam
edecekler. 

Bu gerçek zaten devletin tüm
kesimleri tarafýndan uzun
zamandýr biliniyor. Bilmeyenler
ise Türkler, Batý'da yaþayanlardý.
Onlara hep "bir avuç terörist"le
savaþýldýðýný, "topyekun imha"
edilecekleri anlatýlmýþtý. 

Daðlýca ve Aktütün baskýnlarýn-
da evlatlarýnýn bir hiç uðruna
ölüme gönderildiðini anlayan
Türk halký kendilerine düþman
edilenlerin kendileri gibi yoksul
insanlar olduðunu görüyor.

Bu yüzden tüm kýþkýrtmalara
raðmen sokaklarda milliyetçi
kitleler yok. 

Etkisiz ve örgütlü faþist odaklar
hamle yapmaya çalýþsa da onlarý
kimse takip etmiyor. Hükümet,
toplumun barýþ isteðinin
basýncýyla açýlýmý mutlaka devam
ettirecektir. 

Kürtlerinse bir milim geri adým
atmaya niyetleri yok.

Þimdi barýþ zamanýdýr. Savaþý
körükleyen tüm güçlerin yenmek
ve tasfiye edilmesini saðlamak
zorundayýz. 

Türkler'de Kürtler gibi barýþ için
sevinmeli, sokaða çýkmalý.

Biz DSÝP üyesi sosyalistler Kürt
halkýna koþulsuz destek vermeye
ve barýþtan yana olan tüm güçleri
bir araya getirmek için mücadele
etmeye devam edeceðiz.

Bize katýlýn, barýþý ve özgürlüðü
birlikte kazanalým.

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm
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AAKKPP''nniinn  KKüürrtt  ssoorruunnuunnuu  bbuu  þþeekk-
iillddee  ggüünnddeemmee  ggeettiirrmmeessii  nneerreeddeenn
kkaayynnaakkllaannýýyyoorr??  AAKKPP  ssoorruunnuu  ççöözzmm-
eeyyee  ggeerrççeekktteenn  nniiyyeettllii  mmii??

Kürt sorunun çözüm tartýþ-
malarýnýn baþlamasý, Kürt
halkýnýn ve örgütlü yapýlarýnýn
verdiði demokrasi ve özgürlük
mücadelesinin bir kazanýmý
olarak açýða çýkmýþtýr. Bugün
hem uluslararasý koþullar hem de
iç dinamikler Kürt sorununun
çözümünü zorunlu kýlmaktadýr.
Ancak AKP hükümeti bu zorunlu-
luklar karþýsýnda bazý giriþimlerde
bulunsa da bugüne kadar açýða
çýkan durum ve AKP'nin açýkla-
malarýnda gerçek anlamda bir
çözüm niyeti açýða çýkmamak-
tadýr. Ancak AKP hükümeti ve
devlet, toplumda açýða çýkan
çözüm beklentilerine de cevap
olmak durumundadýr. Aksi tak-
tirde AKP için iyi bir sonuç açýða
çýkmayacaktýr. Yani bu durum
AKP'nin niyetinin ötesinde bir
durumdur. Devletin 80 yýldýr
sürdürdüðü inkar, imha ve asimi-
lasyon politikalarý iflas etmiþtir.
Kürt sorununun çözüm tartýþ-
malarýný yeni bir zihniyetle ele
almak ve çözüm geliþtirmek
gerekmektedir. Kürt halký otuz
yýldýr yürüttüðü demokrasi ve
özgürlük mücadelesi sonucu
önemli kazanýmlar elde etmiþtir.
29 Mart yerel seçimlerinde Kürt
halký DTP'den yana tavýr alarak
taleplerini çok net olarak ortaya
koymuþ ve bir irade beyanýnda
bulunmuþtur, bu iradeyi görme-
den ve dikkate almadan herhangi
bir çözüm geliþemez.

BBuuggüünn  KKüürrtt  ssoorruunnuunnuunn
ççöözzüümmüünnee  nnee  kkaaddaarr  yyaakkýýnnýýzz??

Bugün Kürt sorununun çözülme-
si konusunda aydýnlardan
yazarlara, iþ çevrelerinden kadýn-
lara, sivil toplum örgütlerine çok
geniþ bir çevre Kürt sorununun
çözümü konusunda irade beyan
etmektedir. O nedenle çözüm her
zamankinden daha yakýndýr.
Ancak þu unutulmamalýdýr,
çözümü getirecek olan asýl güç
Kürt halkýnýn ve onun dostlarýnýn
örgütlü mücadelesi olacaktýr. O
nedenle bizler sorunun çözümün-

den yana olanlar sorunun
çözümünden yana tavrýmýzý daha
güçlü ortaya koymak durumun-
dayýz. Çözümü yakýn kýlacak olan
da bu iradi duruþ olacaktýr.

KKüürrtt  hhaarreekkeettii  aaççýýssýýnnddaann
ççöözzüümmüünn  ''oollmmaazzssaa  oollmmaazz''
uunnssuurrllaarrýý  nneelleerrddiirr??  TTüürrkkiiyyee  ddeevvllee-
ttiinniinn  bbuunnllaarrýý  kkaabbuull  eettmmee  oollaassýýllýýððýý
vvaarr  mmýýddýýrr??

Kürtler açýsýndan sorunun
çözümü için öncelikle Kürtlerin
halk olmaktan kaynaklý haklarýnýn
tanýnmasý ve bunlarýn yasal ve
anayasal güvenceye kavuþturul-
masý olmazsa olmaz taleplerdir.
Yani Kürtler; Kürt kimliðinin,
kültürünün kabul edilmesi,
anadilde eðitimin en temel insan
hakký olarak görülmesi ve bu
konuda gerekli düzenlemelerin
yapýlmasýný talep etmektedirler.
Eþit ve özgür yurttaþlýk temelinde
yeni bir yurttaþlýk tanýmý gerek-
mektedir. Türklük üzerinden
geliþtirilen teklik olgusunun
deðiþtirilerek Türkiye'nin çok
kimlikli ve kültürlü yapýsýna göre
demokratik ve sivil bir anayasa
oluþturulmalýdýr.

Türkiye devletinin Kürtlerin bu
taleplerini görmezden gelmesi
çözümsüzlükte ýsrar anlamýna
gelecektir. gerçek anlamda bir
çözümden bahsetmek ve kalýcý
bir barýþ ve demokrasiyi inþa
etmek ancak böyle mümkün ola-
caktýr. Bir halký yok sayarak ve
Kürt halkýnýn haklarýný görmez-
den gelerek ve Kürt halkýna
Türklük dayatýlarak sorunu
çözme yaklaþýmý savaþýn derin-
leþtirilmesinden baþka bir anlam
ifade etmez. 

ÇÇöözzüümm  iiççiinn  mmiinniimmuumm  hhaannggii
kkoonnuullaarrddaa  aannllaaþþmmaakk  ggeerreekkiirr??

Çözüm için öncelikle sorunun
doðru tanýmlanmasý gerekmekte-
dir. Kürt sorunu siyasal bir sorun-
dur ve çözümü de siyasidir. Kürt
sorununu bir güvenlik sorunu
olarak gören anlayýþ iflas
etmiþtir. O nedenle siyaseten bir
iradenin açýða çýkmasý önemlidir.
Bu iradeyle birlikte çözüm veya
açýlým tartýþmalarýnýn baþarýya
ulaþmasý için öncelikle operasy-

onlarýn durmasý ve bir güven
ortamýnýn yaratýlmasý zorunludur.
Savaþýn devam ettiði bir ortamda
barýþý konuþmak mümkün
deðildir. O nedenle hem askeri
hem de DTP'ye dönük geliþtirilen
siyasi operasyonlara son verilme-
lidir. Bununla birlikte yeni
anayasa için çalýþmalar baþlatýl-
malýdýr. 

EErrggeenneekkoonn  ddaavvaassýýnnaa  vvee  oorrttaayyaa
ççýýkkaann  ddaarrbbee  ggiirriiþþiimmlleerriinnee  nnaassýýll
bbaakkýýyyoorrssuunnuuzz??

Ergenekon davasý, devletin Kürt
halkýna karþý iþlediði suçlarýn iti-
rafýdýr aslýnda. Özellikle 90'lý yýl-
larda Kürt coðrafyasýnda
yaþananlarýn açýða çýkmasý ve
Türkiye toplumunun en azýndan
gerçeklerin bir kýsmýyla yüz yüze
gelmesi Türkiye'nin demokratik-
leþmesi ve Kürt sorununun çözüm
tartýþmalarýnýn baþlatýlmasý
açýsýndan önemli olmuþtur. Ancak
bu davadan gerçek anlamda
sonuç alýnmak isteniyor ve
Türkiye kendi geçmiþi ile
yüzleþerek yeni bir baþlangýç
yapmak istiyorsa bu davaya konu
olan zihniyetin deðiþtirilmesi
gerekiyor. Çünkü bu zihniyet
yaþamýn tüm alanlarýna sirayet
etmiþ tek kimlik, tek kültür, tek
düþünce anlayýþýna dayalý ve ken-
disi gibi düþünmeyen herkesi
düþman gören bir anlayýþýn
ürünüdür. 

KKüürrtt  hhaarreekkeettii  eesskkiiddeenn  bbeerrii  TTüürrkk
ssoolluu  ttaarraaffýýnnddaann  yyaallnnýýzz
bbýýrraakkýýllddýýððýýnnddaann  yyaakkýýnnýýrr,,  bbuuggüünn
dduurruumm  nneeddiirr??

Kürt hareketinin en temel ittifak
gücü tabii ki Türkiye sol hareke-
tidir. Solun bugün parçalý duruþu
ve Türk halkýyla baðýnýn zayýf
olmasý Kürt özgürlük hareketini
de etkilemektedir. O nedenle
sorun Kürt özgürlük hareketinin
yalnýz býrakýlmasýndan ziyade
Türkiye sol hareketinin Türkiye
halkýyla güçlü bað kurarak
Kürtlerin yürüttüðü demokrasi ve
özgürlük mücadelesine daha
etkin destek sunmasý Türkiye
demokrasisinin geliþmesinde de
oldukça etkili olacaktýr. 

DTP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel Kürt sorununda gelinen noktayý Sosyalist Ýþçi'ye
anlattý. Röportajý Yýldýz Önen gerçekleþtirdi.

‘Sosyalistler Kürtlerin özgürlük
mücadelesine destek vermelidir’

Küresel kapitalizme karþý,
dünya halklarýnýn küre-
sel mücadelesi sürüyor.

Sýradan insanlarýn talepleri her
yerde ayný. “Krizin faturasýný
ödemeyeceðiz”  diyerek sosyal
adalet isteyen, Afganistan’dan
askerler çekilsin diyen
aktivistler geçen haftasonu
dünyanýn beþ bin farklý nok-
tasýnda iklim deðiþikliðine
karþý eylemdeydi. 

On yýllardýr devam eden
savaþta rüzgar artýk farklý yön-
den esiyor, kitleler barýþ talebi
için sokakta. Barýþ sürecinden
Kürt halkýnýn en fazla kazaným-
la çýkmasý için mücadeleye
katýlmak, omuz vermek
gerekiyor. Ýþçi sýnýfýnýn
kazanýmý, Kürt halkýnýn yanýn-
da, ýrkçýlýða karþý mücadelenin
örülmesinde yatýyor.

Ordunun “kaðýt parçalarý” bir
kez daha darbe tehlikesine
dikkat çekenleri haklý çýkardý.
Darbe karþýtlarý, demokrasi için
Ergenekon ve darbelere karþý
sesini yükseltiyor.

Dünya ekonomisi kriz içinde.
Sosyalistler, egemen sýnýfýn
krizini derinleþtirmek, bedelini

patronlara ödetmek için adým
atýyor. 

Marksizm toplantýlarý
antikapitalist hareketin
mücadele baþlýklarýný tartýþ-
maya açýyor. 1992’den bu yana
gerçekleþtirilen etkinlikte
gerçek marksist gelenekten,
güncel politikaya kadar birçok
konu yer alýyor. Marksizm
toplantýlarý, aktivistlerin tartýþa-
bileceði, beraber nasýl bir
mücadele örüleceði konusunda
fikir paylaþabilecekleri bir
zemin oluþturuyor.

Üç gün boyunca yapýlacak on
dokuz toplantýda, Ceylan’ýn
hesabýný nasýl soracaðýz, kriz ile
beraber gözler niye Marks’a
çevrildi, Rusya’da yýkýlan þey
sosyalizm miydi, kapitalizmin
tüm araçlarý parçalanmadan
ayrýmcýlýk önlenebilir mi,
hareketi inþa edenler hangi
geleneðe sýrtýný yaslýyor gibi
sorulara beraber yanýt üretmek
önemli. Yanýtlarýmýz
mücadelemizin rotasýný belir-
liyor.

Ýyi tartýþmalar...

MMeelltteemm  OOrraall

Kapitalizmi
tarihe
gömelim!

MARKSÝZM 20
09 2288  EEkkiimm  -  11  KKaassýýmm

33  ggüünnddee  1166  ttooppllaannttýý
BBiillggii  ÜÜnniivveerrssiitteessii-DDoollaappddeerree
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devrimci 
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ssoossyyaalliisstt  iissccii  
Silivri sizi bekliyor! 

Sahte mi deðil mi tartýþmalarýndan sonra "AKP ve
Fetullah Gülen cemaatini bitirme planý" baþlýklý bel-
genin gerçek olduðu açýða çýktý. Aylar önce baþlayan
tartýþmada çok küçük bir odak, DSÝP, Taraf
gazetesinin bazý yazarlarý ve az sayýda sol kurum
dýþýnda hiç kimse bu belgenin gerçek olduðunu iddia
edemedi. Taraf gazetesi bu tartýþmada yalnýz
býrakýldý.

Bugün gerçekler açýða çýktý. Belge gerçek, altýndaki
ýslak imza gerçek! Sadece bir darbe planý deðil, bu
türden planlarý yapan bir cuntanýn varlýðý açýk bir
gerçek!

Söz konusu olan tek bir belge deðil. Söz konusu
olan bir darbe programý, bu programý hayata geçirm-
eye çalýþanlarýn kaleme aldýðý toplumu yeni baþtan
biçimlendirme planlarý.

Bu planlar da gerçek. Gerçekleri artýk hiç kimse
gizleyemez.

Darbe ve toplumu yeniden biçimlendirme planlarý
çok açýk ki solu da derinden etkiledi. Darbe planlarý
tüm toplumu deðilse bile toplumun en diri, en politik
olmasý gereken bazý sol kesimlerini etkisi altýna aldý.
Demokrasiden çok az miktar da olsa nasibini alan her
hangi bir muhalefet örgütü, darbe belgesinin sahte
mi gerçek mi olduðunu sormaz, gerçek olmasý ihtima-
linin üzerine giderdi. Ama darbecilerin en önemli tez-
lerinden AKP'nin karþý devrimci olduðu propagan-
dasýný yutan bir sol, AKP'nin þeriat getirmek üzere
örgütlendiðini ve þeriata karþý cumhuriyetin kazaným-
larýný korumak gerektiði yalanýný yutan bir sol, cun-
tacýlarýn toplumu biçimlendirme planlarýna göre çok-
tan biçimlenmiþler demektir.

Böyle bir solun, solla hiçbir ilgisi kalmamýþ demek-
tir.

Böyle bir solun demokrasiyle hiçbir ilgisi kalmamýþ
demektir.

Böyle bir solun, demokrasi olmadan sosyalizm
olmayacaðýný, sosyalizmin demokrasinin kalbi
olduðunu kavramasý mümkün deðildir. Bu türden
sola, artýk sol demenin bir gereði yoktur. Bu siyasi
tutum sahiplerine olsa olsa CHP'nin bir kanadý demek
daha doðru olacaktýr.

Bu yüzden önemli olan gerçek solun, devrimci solun
tutumudur.

Gerçek olduðu kanýtlanan belgenin gerçek olduðunu
aylar öncesinden açýklayan devrimci sol, þimdi daha
aðýr bir görevle karþý karþýyadýr. 21 Haziran 2008'de
darbelere karþý ilk kez kitlesel bir miting düzenledik.
26 Temmuz 2008'de ikinci miting Ankara'da düzen-
lendi. Arka arkaya yürüyüþler yaptýk. Ergenekon
örgütünün daðýtýlmasý gerektiðini savunduk. 18
Temmuz 2009'da, "Ýlker baþbuð'un susmasýný" talep
eden büyük bir gösteri daha örgütledik. Bu yürüyüþ-
lerimiz darbecilerin etkisi altýndaki "sol" tarafýndan
þüpheyle karþýlandý, karalanmaya çalýþýldý. Soros'un,
Fettullah Gülen'in ve AKP'nin ekmeðine yað
sürdüðümüz iddia edildi. Kendileri de inanmýyorlardý
ama bu iddialar kendi konumlarýný saðlama almalarý-
na yarýyordu. Arkalarýný her geçen gün daha fazla
orduya yaslamanýn güveniyle hareket ettiler.

Ama artýk yolun sonuna geldiler.
Ýlker Baþbuð'u savunmalarýna imkan yok! 
Belge, Ýlker baþbuð'un çalýþtýðý binada hazýrlandý.

Ýlker Baþbuð tüm toplumun gözünün içine baka baka
belgenin sahte olduðunu söyledi. 26 komutanla bir-
likte basýnýn karþýsýnda darbe karþýtlarýna meydan
okuyan Ýlker baþbuð þimdi ne yapacak?

Atabileceði tek bir adým var: Ýstifa kurumunu
çalýþtýrmak. Yine de bu onuru Baþbuð'a bahþetmemek
gerekiyor. Ýstifa deðil, görevinden el çektirilmeli.
Derhal görevden alýnmalý. Basýn toplantýsýna katýlan
tüm komutanlar görevden alýnmalý. Gerçeði halktan
gizledikleri için, darbe planlarýnýn üstünü örttükleri
için, daha da önemlisi darbe planlarý yaptýklarý için.

Darbe sürecinin aktif bir parçasý olan tüm komutan-
lar görevlerinden alýnmalý ve Silivri'de istirahata çek-
ilmelidir. Yargýlanmalý ve en aðýr cezaya çarptýrýl-
malýdýr.

Ýsteyenler, sol adýna Silivri kapýlarýnda Ergenekon
saygýnlarý arasýna eklenecek yeni rütbelileri savun-
mak için gidebilirler. Ýsteyenler, sol adýna milliyetçi
cumhuriyet kazanýmlarýný korumak için toplumu
biçimlendirme planlarýnýn uzantýsý olmaya devam
edebilirler.

Gerçek sol, darbelere karþý, Ergenekon'a karþý,
özgürlülükleri savunmaya devam edecek! 

Þimdi yeniden sokaða çýkmanýn zamanýdýr.
Kimsenin kuþkusu kalmasýn, statüko parçalanýyor,
parçalanacak. Ergenekon daðýlýyor, daðýtýlacak!

Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,

Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,

Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan

Küresel krize karþý
mücadele etmek isti-
yorsan

Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan w
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Ýstatistiklere baktýðýmýzda
her yýl milyonlarca insanýn
çeþitli hastalýklar sebebiyle
öldüklerini görüyoruz. Peki
bu ölümlerin sebebi gerçek-
ten  hastalýklar mý?

Ýstatistiklere göre her yýl
yüz binlerce insaný öldüren
hastalýklardan birisi zatürre.
Ancak, zatürreye yakalanan
ve ölen insanlarýn hemen
hepsinin yoksul insanlar
olduðu gerçeði gösteriyor ki
bu ölümlerin esas sebebi
zatürre deðil. Zaten doktorlar
da zatürre gibi bir hastalýðýn
önlenmesinin ve tedavisinin
çok zor olmadýðýný belirtiyor-
lar. 

Ýstatistiklerin lanetlediði
hastalýklardan birisi de grip.
Ancak; her yýl, hiçbir fab-
rikatörün gripten ölmediði
ama yaklaþýk 1 milyon yok-
sulun gripten (bildiðimiz
sýradan gripten) öldüðü bir
dünyada gribin ölümcül bir

hastalýk olduðunu söyleye-
bilir miyiz? Grip virüsü
sýnýflara göre insan seçen bir
virüs müdür?

Tüm bireylere ücretsiz
saðlýk hizmeti vermek devlet-
lerin en baþta gelen görev-
lerinden birisidir. Bu saðlýk
hizmetleri sadece hastalanan-
larý ya da yaralananlarý
tedavi etmek de deðildir.
Ýnsanlarýn yaþam alanlarýný
hastalýklarýn yayýlmasýný
önleyecek þekilde düzenle-
mek, su, gýda gibi temel tüke-
tim maddelerinin tüm insan-
lara saðlýklý bir þekilde ulaþ-
masýný saðlamak, tüm
bireylere saðlýk konusunda
gerekli eðitimi vermek, salgýn
hastalýk riski doðduðunda
derhal toplumdaki risk gru-
plarýný ücretsiz olarak aþýla-
mak gibi önlemler de
devletin saðlýk konusundaki
baþlýca görevlerindendir. 

Ancak devletlerin saðlýk

konusundaki görevlerini yer-
ine getirmesi burjuvazinin
iþine gelmemektedir.
Devletin bu uðurda hem para
harcayacak olmasý, hem de
bu þekilde "saðlýk pazarýný"
kapitalistlerin elinden alacak
olmasý sermaye sýnýfýnýn
kabul edebileceði bir þey
deðildir. Onlarýn devlet
tarafýndan topluma sunul-
masýný isteyecekleri ve izin
verecekleri saðlýk hizmetleri
ancak, ihtiyaç duyduklarý
iþçilerin her gün yeniden
çalýþabilmelerini saðlayacak
kadardýr. Bunun ötesindeki
saðlýk hizmetlerini bizzat
kapitalistler üstlenmeyi tercih
ediyorlar, yüksek kâr oran-
larýyla!

Bu durumda rahatlýkla
söyleyebiliriz ki, istatistik-
lerde çeþitli hastalýk sebep-
leriyle öldükleri belirtilen
milyonlarý hastalýklar deðil,
kapitalizm öldürüyor.

BBuurraakk  DDeemmiirr

Domuz  gribi
nedir?

Koruyucu hekimliðin
kaldýrýlmasýnýn sebep
olduðu salgýnlardan
birisi de domuz gribi.

Grip virüsü kuþlarda
ve memelilerde üreyerek
yayýlýr. Süratle ve çok
sayýda üreyen grip
virüsü bu özelliði
sayesinde sürekli muta-
syonlara maðruz kalýr ve
hýzla evrim geçirir. Bu
sebeple neredeyse her
yýl daha önceki yýllarda
görülmemiþ yeni grip
virüsü türleri ortaya
çýkar. Bunlardan birisi
de halk dilindeki adýyla,
domuz gribidir.

Domuz gribi; Kuzey
Amerika'da, gýda sek-
törünü elinde tutan dev
kapitalistlerin milyonlar-
ca domuzu "týktýðý" az
sayýdaki ve her türlü
saðlýk koþullarýndan
yoksun barakalarda
ortaya çýkan bir hastalýk-
týr. Domuzlarda etkili
olan grip virüslerinin
neredeyse hiçbiri insan-
lara bulaþmazken bu
virüs türü, öncelikle
domuzlardan insanlara
bulaþma özelliðini ve
ardýndan da insanlardan
insanlara bulaþma özel-
liðini kazandý.

Ýlk ortaya çýktýðýnda
henüz çok az sayýda
insanda tespit edilmiþti
ve istenseydi ufak birkaç
önlemle yayýlmasý engel-
lenebilirdi. Devletler
tarafýndan, derhal bu
hastalýðýn aþýsýnýn
geliþtirilebilmesi için
fonlar ayrýlsaydý,
geliþtirilen aþýlar ücretsiz
olarak insanlara uygu-
lansaydý, hastalýðýn
tespit edildiði bölgelerde
dezenfeksiyon ürünleri
insanlara ücretsiz olarak
daðýtýlsaydý, bu virüs
türünün soyu çoktan
tükenirdi. Ancak bunun
yerine hükümetler,
havaalanlarýna termik
kameralar yerleþtirmek
gibi faydasýz, gösterme-
lik birkaç önlem almayý
tercih ettiler. Ve domuz
gribi tüm dünyaya
yayýldý.

ÖÖllüümmccüüll  bbiirr  vviirrüüss::  kkaappiittaalliizzmm

Dünyadaki birkaç istisna
hariç tüm devletler, insan-
larý, füzelere yatýrdýklarý
paralardan çok daha azýyla
saðlayabilecekleri saðlýk
hizmetlerinden mahrum
býrakýyorlar. Bu hizmetler-
den birisi de koruyucu
hekimlik.

Koruyucu hekimlik; su
kaynaklarýnýn hijyenini
saðlamak, toplumu hastalýk-
lara karþý bilinçlendirmek,
salgýn hastalýklara karþý
hýzla insanlarý aþýlamak  vb.
gibi, hastalarý tedavi etmek-

ten ziyade, toplumu
hastalýklardan korumak için
alýnan önlemlerin tümüne
deniyor. Koruyucu hekim-
lik, toplumlarý ölümcül sal-
gýnlardan korumak amacýy-
la, pek çok devlet tarafýndan
1920'lerden itibaren uygu-
lanmakta olan bir yöntemdi,
ta ki 1980'lere kadar.
1980'lerde hýzla devreye
giren neoliberalizmin vahþi
politikalarý, pek çok sosyal
hizmet gibi koruyucu
hekimlik hizmetini de
ortadan kaldýrdý. 

Koruyucu  hekimlik



En son küresel ýsýnmayý
engellemek için atmosferdeki
karbon dioksit oranýný milyonda
350 parçacýðýn atlýna
indirilmesini talep eden gös-
teriye düzenledik. Daha önce
üyelerimiz Habur sýnýr kapýsýn-
da, Lice'de Ceylan ailesinin
yanýndaydý.

Habur sýnýr kapýsýnda
toplanýlýrken Ýstanbul'da düzen-
lenen gösterinin en önündeydik.
Bundan bir hafta önce Ceylan
için gösteri yaptýk.

DTP milletvekillerini polis
zoruyla mahkemeye götürme
kararý üzerine DTP grup toplan-
týsýna koþtuk. O günlerde IMF
ve Dünya Bankasý'nýn Ýstanbul'-
da düzenledikleri toplantýyý
protesto ediyorduk. Bir ay
boyunca sayýsýz gösteri yaptýk.

Tuzla iþçilerinin yanýna gittik.
Asil çelik iþçilerine destek
verdik. IBM iþçilerine, ATV-
Sabah iþçilerinin gösterilerine
katýldýk. Saldýrýya uðrayan
eþcinsellerle dayanýþtýk. Daha
önce darbe giriþimlerine karþý
gösterileri düzenledik.

Kýsacasý DSÝP üyeleri çok
çeþitli mücadele alanlarýnda çok
zaman ellerinde Sosyalist Ýþçi
gazetesi ile yer aldý. Çok zaman
gösterilerin düzenlenmesi için
bütün güçleri ile çalýþtý.

Bazýlarý DSÝP'i leninist bir parti
olarak tanýmlýyorlar. Bu nedenle
uzak duruyorlar. Bazýlarý ise
DSÝP'i özgürlükleri sýnýrsýz
savunduðu için, 12 Eylül'e de,
27 Mayýs'a da, AKP'ye karþý
düzenlenen darbe giriþimlerine
de karþý çýktýðý için, türban
yasaðýna karþý durduðu için,
Dursun Çiçek'in yargýlanmasýný
istediði için eleþtiriyorlar.
DSÝP'in leninist çizgisine karþý
çýkýyorlar.

Öncelikle þunu belirtmek
gerekir. Leninist parti diye bir
kavram yok. Lenin deðiþik
dönemlerde deðiþik örgütlenme
taktikleri önerir. Baskýnýn çok
olduðu, polisin aðýr baskýsý ile
yaþanan dönemlerde Lenin
merkezi, profesyonelce
örgütlenmiþ, militan bir örgüt
önerir.

Kitle hareketinin yükseldiði
dönemlerde ise açýn partinin
kapýlarýný der ve geniþ, kitlesel
bir parti önerir.

Leninist parti kavramý sol liter-
atüre Stalin tarafýndan sokul-
muþtur,  Stalin ve Rus bürokra-
sisinin örgüt anlayýþýný anlatýr.

Lenin'in partisi, Bolþevikler,
Ekim Devrimi'nde çok önemli
bir rol oynarlar.

Þubat Devrimi öncesi kadýn
iþçiler gösteri yapalým mý diye
Bolþevik Parti yöneticilerine sor-
duklarýnda Parti yönetimi hayýr
demiþtir. Kadýn iþçiler buna rað-
men gösteri yapmýþlar, 1917
Þubat Devrimi'nin tetiðini çek-
miþlerdir. Bolþevik Partisi yöne-
timi greve çýksak mý, çýkmasak
mý diye tartýþýrken genel grev
patlamýþ, sovyetler kurulmuþ ve
Çar devrilmiþtir.

Bütün bunlara raðmen
Bolþevik Partisi ileriki aylarda
Rus iþçilerinin tüm taleplerini
destekleyen ve "bütün iktidar
sovyetlere" sloganýný öne
çýkaran tek parti olarak sýnýfýn
büyük desteðini kazanmýþtýr.

Lenin için bir parti modeli
yoktur ama bir örgütlenme
anlayýþý vardýr. Daima mücad-
eleci, sokakta olan, sýnýfýn tüm
öncü unsurlarýný birleþtirmiþ
disiplinli ve militan bir örgüt-
tür.

Ne var ki Stalin ve Rus

bürokrasisi Lenin'in örgüt
anlayýþýnýn disiplinini
bütünüyle bozmuþ ve baþka bir
hale sokmuþlardýr.

Lenin'in disiplini eylemde disi-
plin, tartýþmada alabildiðine
demokratiktir. Bolþevik Partisi
daima yoðun tartýþmalar
yaþamýþtýr. Lenin bir çok defa
parti yönetici organlarýnda azýn-
lýða düþmüþ ve tartýþmayý bütün
örgüte yayarak, bütün örgütün
tartýþmalara katýlýmýný saðla-
yarak savunduðu görüþleri parti
içinde hakim kýlmýþtýr.

Lenin'in partisi Marks gibi "iþçi
sýnýfýnýn kurtuluþunu kendi
eseri olarak" tanýmlar. Bu
nedenle Bolþevikler Þubat
Devrimi ile Ekim Devrimi
arasýnda geçen dönemde eller-
ine birçok fýrsat geçmiþ olmasý-
na raðmen iþçi sýnýfýnýn çoðun-
luðunun desteðini kazanmadan
iktidarý almak için adým
atmadýlar.

Lenin partiyi iþçi sýnýfýnýn yer-
ine geçirmeyi bütünüyle red-
dediyordu.

Sonunda Ekim Devrimi'nden 2
ay önce, Aðustos 1917'de Çar
yandaþý Beyaz Ordu
Petersburg'a yaklaþtý. Devrim
tehdit altýndaydý. Hükümette
Bolþevik Partisi dýþýndaki sol
partiler ve liberaller vardý. Bu
durumda Bolþevikler derhal

bütün iþçileri seferber ederek
Petersburg'u savunmaya
çaðýrdýlar. Beyaz ordu yenilerek
geri çekildi ve Devrim kurtuldu.
Bu olaydan sonra Bolþevikler
iþçiler ve askerler arasýnda çok
güçlü hale geldiler ve sonunda
Ekim Devrimi gerçekleþti.

Ekim Devrimi'nin yaklaþýk ilk
10 yýlý dünyanýn karþýlaþtýðý en
büyük demokrasi dönemi oldu.
Bütün yöneticiler ortalama bir
iþçi ücreti aldýlar. Bütün yöneti-
ciler ve Sovyet temsilcileri
kendilerini seçenlerin oylarý ile
geri çaðrýlabiliyor ve yerlerine
yenileri seçiliyordu.

Ancak bu arada iç savaþ çýktý.
Rus iþçi sýnýfý Devrimi savun-
mak için seferber oldu.

Ýç Savaþ'ta Rus iþçi sýnýfý aðýr
kayýplara uðradý ama sonunda
kazandý. Ýç savaþ yýllarýnda Rus
sanayisi durma noktasýna geldi.
Bütün iþçiler savaþa gitmiþlerdi.
Geriye çok azý dönebildi,
onlarýn da çoðu fabrikalarda
çalýþmaya gitmeyip devlet, parti
ve sendika bürokratý haline
geldiler veya Kýzýlordu subay-
larý haline geldiler.

Öte yandan Ýç Savaþ yýllarýnda
iþçi devleti, yýktýðý Çarlýk
bürokrasisinin bir kýsmýný tekrar
iþe çaðýrdý.

Lenin bütün bu durumlarýn
farkýndaydý. Uðradýðý suikast-

tan dolayý aðýr hasta olmasýna
ve giderek fiilen politik yaþam-
dan çekiliyor olmasýna raðmen
Bolþevik partisini uyarýyordu,
Çarlýk devletini yok edemedik-
lerini, sadece kýzýla boyadýk-
larýný, eski Çarlýk bürokrasisinin
yakalarýna kýzýl kurdeleler
takarak yeniden görevlerine
döndüðünü anlatýyordu.

Oysa, Lenin Ekim
Devrimi'nden kýsa süre önce
yazdýðý Devlet ve Devrim adlý
kýsa kitabýnda devletin bir
sýnýfýn diðer sýnýflar üzerindeki
baský aracý olduðunu ve bu
nedenle iþçi devletinin tamamen
farklý olmak zorunda olduðunu
ve giderek sönümlenmesi gerek-
tiðini anlatýyordu.

Lenin bu fikirleri savunduðu
için de tek ülkede sosyalizmin
inþa edilemeyeceðini, dünya
devriminin gerekliliðini de vur-
guluyordu.

1920'li yýllarýn ortasýnda,
Lenin'in ölümünün ve Ýç
Savaþ'ýn ardýndan Stalin ve iþçi
devletinin yeni bürokrasisi bir
karþý devrime giriþtiler.

Bu karþý devrimin teorik
altyapýsýný tek ülkede sosyal-
izmin mümkün olduðu tezi
oluþturuyordu. SSCB'de dünya
devriminin beklemeden sosyal-
izmi kurmak için geri bir ülke
olan Rusya'nýn hýzla sanay-

ileþtirilmesi gerekiyordu.
Geliþmiþ kapitalist ülkelerde
çok uzun sürelerde gerçekleþen
sanayileþme Rusya'da çok kýsa
zamanda yapýlmaya çalýþýldý ve
sonuç olarak iþçi sýnýfý çok aðýr
koþullarda çalýþmaya zorlandý.

Ýþ saatleri uzatýldý, ücretler
düþürüldü, iþ disiplini arttýrýldý,
iþe geç gelmek bile sosyalizmi
sabote etmek olarak saptandý ve
aðýr bir biçimde cezalandýrýldý,
yöneticiler ile çalýþanlar arasýn-
daki ücret farký misillerce art-
týrýldý, bürokrasi geliþmiþ kapi-
talist ülkelerin sermaye sahibi
sýnýflarýndan daha büyük gelir-
lere sahip oldu.

Ýþçiler üzerindeki bu baskýlarýn
artmasý direniþi de beraberinde
getirdi. Bu durumda Stalinist
karþý devrim iþçi sýnýfýnýn bütün
örgütlerine hunharca saldýrdý.

Sovyet örgütlenmesi zaten iç
savaþ yýllarýnda iþçi sýnýfý
ortadan kalktýðý için fiilen iþle-
mez duruma gelmiþti. Stalinist
karþýdevrimciler bir daha
sovyetleri iþletmediler. Ýþçilerin
sendikalarý devlet organlarý
haline geldi. Bütün fabrika
komiteleri daðýtýldý. Ýþçi örgüt-
leri fabrikalarýn yönetiminden
çýkarýldý. Ve Bolþevik Partisi'ne
saldýrýldý. Dalgalar halinde
gerçekleþen bu saldýrýlarýn
sonunda Þubat-Ekim
Devrimlerinin Bolþevik partisi
neredeyse bütünüyle imha edil-
di. Devrimin önderleri
emperyalizmin, karþý devrimin
ajanlarý olarak öldürüldü. Stalin
ve Lenin dýþýnda devrimin
Bolþevik Merkez Komitesi'nin
bütün üyelerinin karþý devrimci
olduðuna karar verildi. En acýsý,
devrimcileri yargýlayýp
öldürülmelerine karar veren
mahkemelerde Çarlýk hakimleri
ve Ekim Devrimi'nde
Bolþeviklerin karþýsýnda yer
almýþ sol partilerin üyeleri
görev aldý.

Sonunda Stalinin karþý devrimi
Ekim Devrimi'ni yenilgiye
uðrattý ve Rusya'yý bir iþçi
devleti olmaktan çýkararak bu
ülkede devlet kapitalizmini
hakim kýldý.

Bütün bu süreç içinde Stalin ve
karþý devrimi gerçekleþtiren
bürokrasi Lenin'in bütün fikir-
lerini ve bu arada onun örgüt
anlayýþýný da tahrip ettiler,
deðiþtirdiler ve kendi ihtiyaçlarý
doðrultusunda yeniden kurdu-
lar.

Rusya'nýn yaný sýra dünyanýn
bütün ülkelerinde ki Stalinist
partiler sosyalizmi tek parti ikti-
darý olarak tarif ettiler. Bunun
sonucu olarak örneðin
Türkiye'de kimi Stalinist partiler
"iþçiler partiye, parti iktidara"
sloganýný üretebildiler. Adý
"sosyalist iktidar" olan partiler
bile kuruldu.

Lenin'in örgütü mücadelecidir.
Militandýr. Disiplinlidir ama
ayný zamanda demokratiktir.
Tartýþmadan karar almaz ama
karar aldýktan sonra uygular.

DSÝP Lenin'in örgüt anlayýþý
doðrultusunda hareket eden bir
örgüttür. Ülkedeki gündemi
oluþturan bütün politik
geliþmelere iþçi ve emekçi
sýnýflarýn açýsýndan müdahale
eder. Hatalar da yapar.
Hatalarýndan en kýsa zamanda
öðrenmeye ve kendisini yenile-
meye çalýþýr.

Eðer sokaktaki hareketi olum-
luyorsanýz, daha güçlü olmasý
gerektiðini düþünüyorsanýz
DSÝP'e sizde katýlýn.

Doðan Tarkan

Lenin,  örgüt
ve  DSÝP

BBiirreeyyiinn  iikkii  ggöözzüü  vvaarrddýýrr,,  öörrggüüttüünn  bbiinnlleerrccee
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Sol milliyetçilik: Bir akýl hastalýðý

Sosyalizmin milliyetçilikle bir ilgisi olabilir mi?
Milliyetçiliðin adý deðiþtirilmiþ hali olan yurtseverlikle bir
ilgisi olabilir mi?

Yanýt çok kýsa: Olamaz. Sosyalizm ve milliyetçilik iki
düþman gelenektir. Birbiriyle uzlaþmaz, ayný anda
yaþayamaz, birisi yükselirken diðeri gerilemek zorunda
olan iki siyasi geleneði birbiriyle uzlaþtýrmaya çalýþmak,
sadece günümüz stalinist solcularýnýn deðil, bizzat
Stalin'in "teorik" dalaverelerinin bir sonucudur. 

Stalinizmin sosyalizm teorisinin içine milliyetçiliði yer-
leþtirmek için Marksist teorinin tüm içeriðini iðdiþ ettiðini
bir kez daha hatýrlamak gerekiyor. 1917 Ekim devrimi
zafer kazanan tek devrimdi. Ýþçi sýnýfý hem çarlýk rejimini
hem de burjuvazinin iktidarýný sekiz ayda devirdi. Özellik-
le Þubat 1917 devrimi, Rus iþçilerinin ve ezilenlerinin
savaþa, savaþýn yarattýðý yýkým ve yoksulluða karþý
öfkesinin kendiliðinden patlamasýnýn ürünü oldu. Ýþçiler
savaþmak istemiyorlardý ve ayaklanma sýrasýnda ekmek
talebiyle barýþ talebi ayný anda haykýrýlýyordu. Devrim beþ
günlük sarsýntýsýyla çarlýk rejimini yýktýðýnda Rusya'da
ikili bir iktidar oluþtu: Bir yandan iþçilerin iktidarý,
Sovyetler, bir yandan da burjuvazinin iktidarý, Geçici
Hükümet. Sosyalistlerin de desteðini alan Geçici Hükümet
devrimin ürünü olmasýna raðmen, devrimi yapan sýnýfýn
en ateþli taleplerinin baþýnda gelen barýþ konusunda
hiçbir adým atmadý. Savaþ politikalarýna devam etti. Lenin
yurtdýþýndan dönene kadar Bolþeviklerin çýkarttýðý
gazetenin baþýnda bulunan Stalin ve yanýndakiler de
savaþ konusunda çok farklý bir tutum almadýlar. Lenin
Rusya'ya döner dönmez savaþ konusunda yalpalayan ve
iþçileri savaþý savunan egemen sýnýflarýn politikalarýyla
uzlaþtýrmaya çalýþan Stalin ve gazete ekibine þiddetle
saldýrdý.

Belki de Lenin'in daha da sert saldýrmasý gerekiyordu.
Çünkü Stalin ilk fýrsat bulduðunda yeniden milliyetçilikle
sosyalizmi baðdaþtýrmak için kollarý sývadý.

1920'li yýllarýn ortalarýnda "tek ülkede sosyalizm" teori-
sine sahip çýkan, 1930'larda ise tek ülkede sosyalizmin
kurulduðunu ilan eden stalinist bürokrasi, bu teorinin
arkasýna gizlenerek Rus þovenizmini yaygýnlaþtýrdý.

Ýþçi devriminden kalan ne varsa Rus egemen sýnýfýnýn
sermaye birikim ihtiyaçlarý için sistematik bir þiddet,
baský ve karþý devrim sürecinin ürünü olarak gasp edildi.
"Milli sosyalizm" teorisi bu sürecin teorik çerçevesi
olarak kullanýldý.

Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý dayanýþma ve mücadelesini
koordine etmek için kurulan Komünist Enternasyonal,
stalinist bürokrasinin milli sosyalizm teorisinin bir aygýtý
haline dönüþtürülerek, tek tek ülkelerdeki devrimci
hareketin kendi egemen sýnýflarýyla uzlaþmasýna, devrimci
ayaklanmalarýn yenilmesine neden oldu.

Milliyetçilik, burjuvazinin temel fikridir. Burjuvaziyle
doðmuþ, ulusal pazarlarýn ulusal sýnýrlarla garanti altýna
alýnmasý için tek tek her ülkede diðer etnik gruplarý imha
ya da zorla ikna ederek egemenliðini pekiþtiren bir etnik
grubun kendisini meþrulaþtýrma ideolojisidir. Burjuva
sýnýfýnýn her hangi bir fikri deðil, burjuva sýnýfýndan
kopartýlamayacak, kapitalist sistemin yeniden üretiminin
zorunlu bir koþuludur milliyetçilik. Bu yüzden burju-
vazinin elinden alýnacak bir oyuncak deðildir. Bu yüzden
adýný deðiþtirince tadýný deðiþtirmek mümkün deðildir
milliyetçiliðin ya da yurtseverliðin. 

Karl Marks, "iþçilerin vataný yoktur, vatan bir mülkler
toplamýdýr" derken milliyetçiliðin bu mülklerin zihinlerde-
ki en büyük bekçisi olduðunu vurguluyordu. Ýþçi sýnýfý
yurtseverlikten, vatanseverlikten kopmadan, kendi ege-
men sýnýfýnýn fikri egemenliðinden kopamaz. 

Yurtseverliðin mantýksal sonucu, yurt savunmasýdýr. 
Yurt savunmasý ise milli üniformalar içindeki iþçilerin

savaþ alanlarýnda birbirini boðazlamasý demektir.
Yurt sevgisiyle her an savaþmaya, her an milli çýkar-

larýný, deðerli cumhuriyetlerini korumaya çalýþanlar
nerede, 1917 Ekim devriminden sonra, "Alman devrimi
gelmezse mahvoluruz" diyen, gerekirse Alman devrimi
için kendimizi feda ederiz diyen Lenin'in tutumu nerede.

Stalinizm sosuna Kemalizm baharatýný katarak sosyal-
izmle milliyetçiliði baðdaþtýrmaya çalýþanlar, yani ulusal
solcular, tüm haþmeti, aðýrlýðý, bürokrasisi, ordusu, baský
aygýtý ve tarihiyle bildiðimiz devleti savunuyorlar. Sadece
devleti. Yoksa aklý baþýnda hiçbir solcu, sosyalizmin
cumhuriyeti kurtaracaðýný dile getiremez. Saltanat rejimi
altýnda yaþadýðý illüzyonuna kapýlmayanlar dünya devrim-
inin bir parçasý olarak baþlayacak sosyalist bir devrimin
bu cumhuriyeti tüm kurumlarýyla yýkacaðýný savunur.
Saltanat rejimi altýnda yaþadýðýný sananlara ise doktorun
yapabileceði hiçbir þey yok!

Þenol  Karakaþ

Silahlarýn susmasý, ateþin
bitmesi için çabalarýn
yoðunlaþtýðý bugünlerde
pek çok sanatçý da adýný
barýþýn yanýna yazýyor.

Türkiye’de barýþ talebini
yaygýnlaþtýrmak,
demokratik haklarýn þart-
sýz uygulanmasýný  savun-
mak, baþta Kürt sorunu
olmak üzere ülkedeki
sorunlarýn barýþçý bir yak-
laþýmla çözülmesini saðla-
mak amacýyla bir araya
gelen sanatçýlar Barýþ Ýçin
Sanat Giriþimi’ni kurdu-
lar.

Giriþim’de yer alan þair,
yazar, müzisyen, ressam,
plastik sanatçý, dansçý,
oyuncu, tiyatrocu,
sinemacý ve kültür
çalýþanlarý konserler, gös-
teriler, performanslar ve
gösterimler düzenleyerek
akan kanýn durmasý ve
toplumsal barýþýn korun-
masý için diyalogu hede-
fliyorlar.

Þu ana kadar
“Konuþalým, bitsin bu kan
kokusu. Susmaktan, kan

ve barut koklamaktan
iðrendik. Biz barýþ istiy-
oruz” diyen sanatçýlarýn
sayýsý 800’ü aþarken Barýþ
Ýçin Sanat Giriþimi haf-
talýk toplantýlarý ve yoðun
gündemiyle örgütlü bir
hareketin temellerini oluþ-
turuyor.

“Biz, sanatý yaþamýnýn
parçasý yapanlar, tarihin
emri, sanatýn kavliyle
barýþý 'üstümüze vazife'
bildik. Sokakta, evlerde,
konserde, sergide, tiyatro-
da, sinemada, dokun-
duðumuz, selam
verdiðimiz, oyun oynayýp,
þarký söylediðimiz herkese
barýþ’tan bahsedeceðiz...
Barýþ bu coðrafyada daha
çok yer kaplasýn diye,
sanatýn diliyle ve
araçlarýyla yapacaðýz
bunu.”

Öncelikle ülkenin her
yerinde barýþ talebi olan-
larla buluþmak ve sesler-
ine sesimizi katmak istiy-
oruz… Bu yolculuðun
þeklini, biçimini ve süreci-
ni barýþ çabamýza

katýlarak elini taþýn altýna
koyan, koyacak olan
arkadaþlarýmýzla belirleye-
ceðiz diyen Barýþ Ýçin
Sanat Giriþimi, “Barýþ
siyasetin iþi midir?
Elbette, ama sadece onun
deðil... Barýþ, siyasete
býrakýlmayacak kadar
deðerli ve müjdelidir..”
diyor.

“Deðil mi ki barýþ, savaþ
ateþinin düþtüðü -
düþmediði her eve lazým...
Yýllardýr yaptýðýmýz gibi
þimdi de yüreðimizin, vic-
danýmýzýn yanýndayýz.
Desteðimizi, partilere,
hükümetlere deðil; sadece
barýþa sunuyoruz.  

Çünkü, barýþ için gerçek
adýmlarýn sokakta ve
sahnede, kitaplarda ve
ekranlarda, otobüslerde
ve pazar yerlerinde yani
hayatýn içinde, artýk
barýþýn diliyle konuþursak
atýlabileceðine inanýy-
oruz.”

AAvvii  HHaalliigguuaa

Faþizm, sýklýkla yanlýþ kullanýlan
bir kavramdýr. Genel olarak beðe-
nilmeyen her þeye “faþist”  yaftasý
yapýþtýrmak adeta bir gelenek hâlini
almýþtýr. Oysa faþizm, özel bir
örgütlenmenin, kapitalizm içindeki
kendine özgü bir biçimin adýdýr.
Faþizm, tüm demokrasiyi parçala-
mak üzerine hareket eder, burjuva
demokrasisini bile…

Faþizm, kapitalizmin bir sonucu
olmasýna raðmen burjuvazi açýsýn-
dan dahi en son tercih edilebilir bir
rejimdir. Faþist hareketler, büyük
iþçi hareketlerine karþý geliþmiþtir.

Burjuvazi, iþçi direniþlerini, ayak-
lanmalarý bastýrmak için genellikle
polis ve orduya dayanýr ancak
sýradan insanlarýn politika üzerinde
giderek daha fazla etkili olmalarý,
salt polis ve orduya dayanarak
ayaklanmalarý ezme yöntemini etki-
siz hâle getirmiþtir. Bu noktada,
büyük iþçi hareketlerini bastýra-
bilmek için sivil bir kitle hareketi
olarak faþizm, burjuvazinin tercih
edebileceði bir karþý-devrim yönte-
mi olarak ortaya çýkmýþtýr.

Faþizmin, iktidara geldiði her
yerde mutlaka egemen sýnýfýn
krizinden faydalanarak iktidarý ele
geçirdiðini de unutmamak gerekir.
1930’larda Ýtalya ve Almanya’da
faþizmin yükseliþi, her iki ülkede de
yenilen iþçi devrimleri ve ekonomik
krizin yarattýðý umutsuzluk
ortamýnda küçük burjuvazinin ve
lümpen proletaryanýn baþýný çektiði
bir kitle hareketi olarak ortaya çýk-
mýþtýr. Bu iktidarlarýn temel niteliði
ýrkçý olmalarý deðildir, ýrkçýlýk iþçi
sýnýfýnýn birliðini her alanda boz-
maya dönük bir stratejidir. Faþizmin
esas niteliði iþçi sýnýfý
örgütlülüðünü her alanda parçala-

maya dönük hareket etmesi, en ufak
demokrasi kýrýntýsýný bile yok etmek
üzere hareket etmesidir.

Faþist partiler, diðer burjuva parti-
lerinden kolaylýkla ayýrt edilebilir-
ler. Ýkili bir strateji izleyen faþist
partiler, bir yandan parlamenter
yoldan iktidarý  ele geçirmeye
çalýþýrken bir yandan da sokakta
kendisinden olmayan herkese terör
uygulayan gruplar, çeteler oluþtu-
rurlar. Aynen MHP ve BBP gibi…

Faþizmin doðru bir tahlilini yapa-
bilmek, faþizme karþý mücadele ede-
bilmenin temel koþuludur. Leon
Troçki, bu tahlili en doðru biçimde
yapmýþ ve faþizmin panzehirinin
ancak kitlesel, birleþik bir iþçi
hareketi olabileceðini anlatmýþtýr.
Sosyalistler, faþizmi “düþünce
özgürlüðü” kapsamýnda deðer-
lendirmezler, insanlýk düþmaný bu
ideolojiye karþý iþçi sýnýfýnýn tüm
örgütlerinin birleþik mücadelesini
savunurlar.

CCaann  IIrrmmaakk  ÖÖzziinnaannýýrr  

PPOOLLÝÝTTÝÝKKAANNIINN  AABBEECCEESSÝÝ......
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SSaavvaaþþ  iillee
bbaarrýýþþýýnn
aarraaffýý  oollmmaazz

Hayat dururken ölüm
savunulmaz.

Sussun silahlar, biz
barýþ istiyoruz.

Barýþ, sadece silahýn
susmasý, kanýn durmasý,
gözyaþýnýn dinmesi
deðildir.

Barýþ sevmektir.
Korkmadan konuþmak,

kýzmadan dinlemek,
nefret etmeden baka-
bilmektir.

Huzur içinde yasayýp,
ecelinle ölmektir.

Cenazeni öfke ve nefre-
tle deðil, hüzün ve yasla
gömmektir.

Ananýn çocuðuyla,
ninenin torunuyla ayni
dilde gülmesidir barýþ.

Konuþalým, bitsin bu
kan kokusu. Susmaktan,
kan ve barut koklamak-
tan iðrendik.

Biz barýþ istiyoruz.
Bizler bugünden

itibaren tüm sanatsal üre-
tim ve eylemlerimizi
barýþ için gerçekleþtire-
ceðiz. Herkesi sanatsal
eylem ve ürünleriyle bu
çabamýza ortak olmaya
çaðýrýyoruz.

BBaarrýýþþ  iiççiinn  SSaannaatt  GGiirriiþþiimmii

Barýþý kim istemez ki?
SSaannaattççýýllaarr  bbaarrýýþþ  iiççiinn  hhaarreekkeettee  ggeeççttii

Ahmet Telli (Þair-Ankara), Aynur Doðan
(Müzisyen-Ýstanbul), Ayten Uncuoðlu
(Oyuncu-Ýstanbul), Birol Topaloðlu
(Müzisyen-Ýstanbul), Derya Alabora (Oyuncu-
Ýstanbul), Emekçi ( Müzisyen), Egemen
Keskin (Oyuncu-Ýstanbul), Erdal Bayrakoðlu
(Müzisyen), Erdal Erzincan (Müzisyen-Ýstan-
bul), Esmeray (Oyuncu-Ýstanbul), Eþber
Yaðmurdereli (Oyun yazarý, Ýstanbul), Eylem(
Müzisyen), Ezel Akay (Yönetmen-Ýstanbul),
Güliz Saðlam (Belgesel yönetmeni-Ýstanbul),
Hakan Yeþilyurt (Müzisyen), Haluk Bilginer
(Oyuncu-Ýstanbul), Harun Tekin (Müzisyen-
Ýstanbul), Hasan Saðlam (Müzisyen-Ýstanbul),
Kemal Kahraman (Müzisyen), Lale Mansur
(Oyuncu-Ýstanbul), Mazlum Çimen (Müzisyen-
Ýstanbul), Nail Yurtsever ( Müzik Yönetmeni),
Nevzat Çelik (Þair-Ýstanbul), Özcan Alper
(Yönetmen-Ýstanbul), Pýnar Sað (Müzisyen-
Ýstanbul), Redd Müzik Grubu (Ýstanbul), Reis
Çelik (Yönetmen-Ýstanbul), Servet Kocakaya

(Müzisyen-Ýstanbul), Sýrrý Süreyya Önder
(Yönetmen-Ýstanbul), Tuncel Kurtiz (Oyuncu-
Edremit), Vedat Yýldýrým (Müzisyen-Ýstanbul),
Yasemin Göksu (Müzisyen-Ýstanbul), Yýldýz
Önen (Ýstanbul), Ali Asker( Müzisyen), Bayar
Þahin (Müzisyen-Ýstanbul), Boðaziçi Gösteri
Sanatlarý Topluluðu (Ýstanbul), Çaðatay Kadý
(Müzisyen-Ýstanbul), Cevdet Baðca (
Müzisyen), Cezmi Ersöz (Þair-Ýstanbul), Ferhat
Tunç (Müzisyen-Ýstanbul), Feryal Öney
(Müzisyen-Ýstanbul), Hatice Aslan (Oyuncu-
Ýstanbul), Ýclâl Aydýn (Oyuncu,yazar-Ýstanbul),
Ýlkay Akkaya (Müzisyen-Ýstanbul), Kardeþ
Türküler (Ýstanbul), Leman Sam (Müzisyen-
Ýstanbul), Metin Kahraman (Müzisyen), Mikail
Aslan ( Müzisyen), Mustafa Erdoðan (Dansçý,
yönetmen-Ýstanbul), Nurettin Rençber
(Müzisyen-Ýstanbul), Orçun Masatçý (Oyuncu-
Ýzmir), Roni Margulies (Þair-Ýstanbul),
Þebnem Sönmez (Oyuncu-Ýstanbul), Þevval
Sam (Müzisyen-Ýstanbul), Þivan Perwer
(Müzisyen), Tolga Sað (Müzisyen-Ýstanbul),
Vedat Türkali (Yazar-Ýstanbul), Zeynep
Tanbay (Dansçý-Ýstanbul),  Zülfü Livaneli...

Barýþ imza attýlar



Aþaðýdan  sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üre-
tim araçlarýna kolektif
olarak el koyup  üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform  deðil,  devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahipleri-
ni, egemen sýnýfý koru-
mak için oluþturulmuþ-
tur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men 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 alýn-
malarýna 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 hareket-
lerini desteklerler.
-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.

Devrimci  parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadele-
ci kesimi devrimci sosyal-
ist bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi için-
deki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi par-
tisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrý-
yoruz.

SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  
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sayý: 379 sosyalist iþçi 11

Ceylan’ýn katilleri yargýlansýn!
TSK ve savcý aksini

söylese de bedeni
havan mermisiyle

paramparça edilen 12
yaþýndaki kürt kýzý Ceylan
Önkol için Ýstiklal’de bin-
lerce Ceylan bir araya geldi.
O gün herkes Ceylan oldu.
15 Ekim Perþembe günü
Taksim’de hesap sormak ve
artýk yeter demek için barýþ
çýðlýklarý yükseldi. Ceylan
Önkol Ýnsiyatifi’nin
çaðrýsýyla yapýlan insan zin-
ciri ve yürüyüþ Galatasaray
Lisesi önünde hep bir aðýz-
dan söylenen “gezme cey-
lan bu daðlarda seni avlar-
lar” türküsüyle baþladý.
Ýlkay Akkay ve Yasemin
Göksu’nun söylemeye
baþladýðý þarkýya göz
yaþlarý da eþlik etti.
Ceylan’ýn gözlerini koca-
man açtýðý fotoðraflar
taþýndý. 'Ceylaný öldüren
militarizm', 'Gerçekleri söy-
leyin’ dövizleri taþýndý.
'Kaza deðil cinayet sorum-
lular yargýlansýn', 'Ceylaný
öldüren militarizm susma
militarizmi sorgula' yazýlý
pankartlar açýldý. Ceylan’ýn
ölümü davullarla, düdük-
lerle protesto edildi.

'Ceylan'ýn hesabý  sorula-
cak', 'Kürt halkýna özgür-
lük', 'Ceylen’ýn katili
Ergenekon devleti’,
Hepimiz Kürdüz hepimiz
DTP'liyiz', 'Ýlker Baþbuð
çeneni kapa', 'Kurtuluþ yok
tek baþýna ya hep beraber
ya hiç birimiz' sloganlarý
atýldý.

Yürüyüþ öncesinde insan

haklarý savunucusu Eren
Keskin bir konuþma yaptý.
Konuþmasýnda, süren
savaþta yýllar içinde çok
çocuðun yaþamýný yitirdiði-
ni belirten Keskin sözlerine
þöyle devam etti; “Ancak
çocuk ölümleri karþýsýnda
savaþtan beslenen militarist
sistemi sorgulayacak kadar
büyüyen bir kamuoyu tavrý
gösterilemedi. Ceylan'ýn
fotoðrafýndan bizlere yan-
sýyan o kocaman gözleri bu
olayý sorgulamayý bizler
için zorunlu kýlýyor. Kürt
sorununda çözümsüzlük
politikalarý üreten mili-
taristler, hep savaþla
beslendiler. Kimliði ne
olursa olsun evlere gelen
çocuk cenazeleri üzerinden
kendilerini var etmeye
çalýþtýlar. Hayatýn her alaný-

na müdahale eden, karar
verme hakkýmýzý elimizden
alan militarizmi sorgu-
layýn.'  

Açýklamanýn ardýndan,
önce Tünel Meydaný'na
doðru insan zinciri oluþtu-
ruldu, sonra da yürüyüþe
geçildi ve Taksim
Meydaný'nda  Lice'ye
giderek Ceylan Önkol'un
ailesini ziyaret eden heyette
bulunanlar tarafýndan
yapýlan konuþmalarda ise
hesap sorma kararlýlýðý
ifade edildi. Dur De giriþi-
mi sözcüsü ve DSÝP GK
üyesi Cengiz Alðan "12
yaþýndaki çocuðu koruya-
mayan devlet devlet
deðildir, çürümüþ çete
düzenidir" derken, Sanatçý
Zeynep Tanbay da yaptýðý
konuþmada; "Abdullah Gül,

Kayseri'de çocuklarý kay-
bolan aileleri ziyaret etti.
Ceylan'ýn ailesini de ziyaret
edecek mi? Baþbakan,
Gazzeli çocuklarýn dramýný
anlatýyor, timsah gözyaþlarý
döküyor. Öldürülen Kürt
çocuklarýný hiç görüyor
mu? O kurþunu geldiði
yere iade etmeye kararlýyýz"
dedi. 

DSÝP GK üyesi Yýldýz
Önen de “Hiç bir devlet
görevlisi görevini yerine
getirmemiþtir. Savcý, suçu
12 yaþýnda bedeni
paramparça olmuþ bir Kürt
kýzýna yýkmaya çalýþýyor.”
diyerek, ilerleyen günlerde
yapýlacak suç duyurusu ile
sürecin takip edileceðini
belirtti. 

ÝÝrreemm  NNuurr  AAkkssuu

Ýstanbul’dan barýþ sesleri yükseldi

LLiiccee  SSaavvccýýssýý
hhaakkkkýýnnddaa
ssuuçç  
dduuyyuurruussuu  

Lice’de bedeni
paramparça edilen
Ceylan Önkol ile ilgili
soruþturmayý yürüten
savcý hakkýnda “Ceylan
Önkol insiyatifi” suç
duyurusunda bulundu.
Suçu küçücük Ceylan’a
yýkmak isteyen savcý, Ýç
Ýþleri Bakaný ve
Genelkurmay hakkýnda
suç duyurusunda bulun-
mak için geçtiðimiz hafta
Sultanahmet Adliyesi’ne
giden insiyatif, duyuru-
nun ardýndan adliyenin
önünde basýn açýklamasý
yaptý.  

Roni Margulies, Eren
Keskin, Yýldýz Önen, Lale
Mansur, Ýlkay Akkaya,
Cengiz Algan, Yasemin
Göksu ve destek veren
bazý sanatçýlarýn ve
aktivistlerin de aralarýnda
bulunduðu grup adýna
basýn açýklamasýný
Zeynep Tanbay okudu.

Açýklamada, “'Can
güvenliðim yok' gerekçe-
siyle olay yerine git-
meyen; otopsinin bilgisiz
kiþiler tarafýndan
karakolda yapýlmasýna
izin veren; gitmediði yer-
den delil getirmeleri için
Ceylan'ýn ailesine talimat
veren; 'Ceylan'ýn kanýnýn
aktýðý yerden yeteri kadar
toprak getirmediler' diye,
'etleri asýlý kaldýðý dallar-
dan koparýp getirmediler'
diye aileyi azarlayan;
küfür, tehdit ve hakaret
eden, günlerce dava
dosyasýný avukatlardan
gizleyen, en önemli delile
el koymayan savcý
hakkýnda suç duyurusun-
da bulunuyoruz.”  denil-
di.

Abdullah Öcalan’ýn
çaðrýsýyla Kandil ve
Mahmur’dan gelen

barýþ elçilerini karþýlamak
için ve barýþa destek ver-
mek için sýnýr kapýsýnda
toplanan yüzbinlerce
insanýn yaný sýra Ýstanbul
Taksim’de de coþkulu bir
yürüyüþ gerçekleþti. 

Binlerce yoksul Kürt Ýstik-
lal’de bir araya geldi. Ýlk
olarak Taksim Tramvay
Duraðý’nda toplanan
kitlenin yürüyüþüne çevik
kuvvet izin vermedi. Yoðun
barikat önlemi ile engellen-
meye çalýþýlan yürüyüþün
baþlamasý için binlerce
kiþinin ýsrarý galip geldi.
Uzun süre engelenen
yürüyüþ DTP’li vekillerin
de görüþmeleri sonucu
barikatýn kalkmasý ile
baþladý. DTP’li Ýl yönetici-
lerinin, çeþitli parti temsilci-
lerinin ve DSÝP’in de
katýldýðý yürüyüþte “Barýþýn
önünü kesmeyin!” pankartý
açýldý. “Savaþa hayýr, barýþ
hemen þimdi”, Türkçe ve
Kürtçe olarak "Yaþasýn
halklarýn kardeþliði", "Barýþ
elçilerine bin selam” slo-
ganlarý atýldý. Galatasaray
Lisesi önünde yapýlan basýn
açýklamasýný DTP Ýstanbul
Ýl Eþbaþkaný Çiðdem
Kýlýçgün Uçar okudu. Ýstan-
bul Ýl Baþkaný Mustafa
Avcý’nýn yaptýðý konuþ-

manýn ardýndan açýklama
sona erdi. 

Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi adýna Genel Baþkaný
Doðan Tarkan ayný gün
basýn açýklamasý yaptý.
Türkiye’ye gelen barýþ
grubuyla Kürt halkýnýn
barýþ konusundaki ýsrarýný
gösterdiði, somut bir adým
attýðýný ve bu adýmýn
akamete uðramamasý
gerektiðini vurgulayan
açýklamada, Kürt hareke-
tinin uzattýðý barýþ elinin
görülmesi gerektiði dile
getirildi. DSÝP’in yaptýðý
açýklamada, Kürt halkýnýn
attýðý barýþ çýðlýðýna batýdan
saðlanan en yüksek
düzeyde dayanýþmanýn ve
desteðin bugün çok önemli
olduðu vurgulandý.

KKrriizz  vvee  aaççýýkkllaammaallaarr
Avrupa’dan Türkiye’ye

gelecek olan barýþ grubunu
karþýlama ile ilgili DTP’nin
de içinde bulunduðu Barýþ
Ýçin Demokratik Çözüm
Platformu geçtiðimiz hafta
Makine Mühendisleri
Odasý’nda bir basýn toplan-
týsý düzenledi. Platform
adýna basýn metnini okuyan
Havali Mengi, Kandil ve
Mahmur’dan gelen barýþ
grubunun ardýndan
Avrupa’dan gelecek olan
grubun da karþýlanacaðýný

belirtti. “Barýþýn elçilerini
selamlýyoruz!” pankartýnýn
önünde yapýlan açýkla-
manýn ardýndan DTP Ýstan-
bul Ýl Baþkaný Mustafa Avcý
sözü aldý ve Avrupa'dan
gelecek olanlarý Ýstanbul'da
coþkulu bir þekilde karþýlay-
acaklarýný söyledi. Avcý,
"Bunu kimse yanlýþ oku-
masýn, anlamasýn. Bunun
hiç kimseye faydasý yok.
Kürt halký barýþa karþý
özlemlerini barýþ elçileri
þahsýnda açýða çýkarmaya
çalýþýyor.” dedi.

Açýklamanýn olduðu gün-
den itibaren yaþanan
geliþmeler, karþýlamalarýn
engellenmesi ve barýþ
grubunun geliþinin ertelen-
mesi yönünde olduðu için
Barýþ Ýçin Demokratik
Çözüm Platformu
geçtiðimiz Salý günü bir
basýn toplantýsý daha
düzenledi.

““CCiinn  þþiiþþeeddeenn  ççýýkkttýý!!””
Platform adýna açýklamayý

bu kez DSÝP GK üyesi
Volkan Akyýldýrým okudu. 

“Cin artýk þiþeden çýktý.
Yeniden tutup þiþeye koy-
mak olanaksýzdýr” diyen
Akyýldýrým açýklamaya
þöyle devam etti: “Ancak
AKP hükümetinin talimatý
üzerine yasal zorunluluk
durumunda olan

‘Türkiye'ye giriþ izin belgesi
“Almanya'daki TC Büyük
elçiliði tarafýndan verilmey-
ince barýþ grubunun uçuþu
olanaklý olmadý. Belirsiz bir
tarihe ertelemek zorunda
kaldýk. Elçilikle sorunlarýný
ne zaman çözer ve ne
zaman hareket ederlerse biz
de kararlýlýk ve coþkumuz-
dan zerre kadar taviz ver-
meden geldikleri gün pro-
gramýmýzý uygulamaya
koyacaðýz” 

Valiliðe yasal izin için
baþvuru yaparak
Kazlýçeþme’de karþýlama
þenliðinin düzenleneceði
açýklamasýnýn yapýldýðý
toplantýda Ýstanbul DTP Ýl
Eþ Baþkaný Çiðdem Uçar
açýklamaya ek olarak,
“Tarih belli olmadýðý için
açýk býrakacaðýz. Trafiði
aksatmadan havaalanýnda
karþýlama yapacaðýz.
Avrupa’dan gelecek grubu-
muz için bir heyetimiz var.
Valilik izin vermese de
kararlýlýðýmýzý göstermek
için biz baþvurumuzu
yapacaðýz. Varsýn reddeden
valilik olsun. Bölgede
yapýlacak etkinliklere halk
bütün olarak katýlýyor. Barýþ
gruplarý geldiði için tüm
halk orada olacaktýr. Bizler
de güvenli olmasý için
gereken baþvurumuzu
yapacaðýz” dedi.

GGöörrüüþþlleerriinniizzii,,  
yyoorruummllaarrýýnnýýzzýý  
bbiizzee  yyaazzýýnn!!
sosyalistisci@gmail.com
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24 Ekim'de tüm dünya
iklim deðiþikliðine
karþý hareketin slo-

ganlarýyla uyandý. Tüm
dünyadan ayný çýðlýk yük-
seldi: "350! Hemen þimdi!"

Tüm kýtalarda, tüm ülkel-
erde, çöllerde, savaþýn tam
merkezindeki Kabil'de,
ABD'de, tüm Avrupa'da,
Himalayalarýn tepesinde,
denizlerin dibinde,
þelalelerin kenarýnda,
þehirlerin merkezlerinde
binlerce aktivist, kelimenin
tam anlamýyla "daða taþa"
350 yazdý.

350 bir sayý. Bir simge.
Küresel Eylem Grubu'nun
(KEG) Türkiye'de 2005
yýlýndan beri sürdürdüðü
iklim deðiþimine karþý
kampanyalarda anlatýlan
bütün içeriði özetleyen bir
simge. 350 eylemi 179
ülkede 5 bin 200 noktada
ayný anda gerçekleþti.
Küresel savaþ karþýtý
hareketin 15 Þubat 2003
yýlýnda tüm dünyada mily-
onlarca savaþ karþýtýnýn
katýldýðý eþ zamanlý eylemi
gibi, iklim deðiþimine karþý

hareket de artýk süper bir
güç durumuna yükseldi.
Þimdi bu hareketin somut
kazanýma ulaþmasý
gerekiyor. KEG'in 24 Ekim
sabahý yaptýðý basýn açýkla-
masýnda vurgulandýðý gibi,
"Gezegeni deðil þirketleri
kurtarmak için yanýp
tutuþan hükümetlere bu ilk
küresel uyarýmýzdý.
Uyarmaya devam ede-
ceðiz. Mücadele edeceðiz.
Ses çýkartmaya devam ede-
ceðiz. Daha gür, daha
kabalýk sokaklarda ola-
caðýz. Gidecek baþka hiçbir
yerimiz yok! Gelecek
kuþaklarýn doðacaðý baþka
bir dünya yok!" 

Bu yüzden aktivistler
Hindistan'da denize kayýk-
larla 350 yazdý, Ukrayna
ve Kazakistan'da elele
tutuþarak 350 yazdýlar, bu
yüzden Mýsýr'da
Piramitlerin önünde,
Meksika'da meydanlarda,
Botswana'da fillerin
önünde, Hong Kong'da
gemilerde, Sidney'de
akþam karanlýðýnda
meþalelerle, Güney

Afrika'da daðlarda, Ýstan-
bul'da Boðaz'da ve Kýz
Kulesi'nin önünde,
Avustralya'da denizin
dibinde, Peru'nun ana
meydanlarýnda, Ýspanya'-
da, Etopya'da, Yeni
Zelanda'da aktivistler 350
yazdýlar.

Þirketlere hayýr demek
için! Gezegeni kurtarmak
için! "Biz antikapitalistiz"
demek için! Fosil yakýt çýl-
gýnlýðýna bir dur demek
için! Daha fazla kâr için
canlý yaþamýný yok eden
petrol, silah ve kömür
tekellerine dur demek için!

350 eylemleri, Aralýk
ayýnýn baþýnda
Kopenhag'da gerçekleþe-
cek iklim zirvesine katýla-
cak hükümetlerin temsilci-
lerine güçlü bir uyarý oldu.

Þimdi sýra 350 eylem-
lerinden aldýðýmýz güçle 12
Aralýk mitingine hazýrlan-
makta! "Ýþ-iklim-adalet
için" 12 Aralýk'ta yine tüm
dünyayla birlikte büyük
miting için Ýstanbul'da
buluþuyoruz.

Siz de katýlýn! 

24 Ekim'de küresel eylem günü
için uzun süredir hazýrlýk yapan KEG;
Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara'da eylem-
ler gerçekleþtirdi. 

Ýstanbul'da 24 Ekim sabahý
tekneyle Boðaz'a açýlan KEG
aktivistleri "350! Hemen, þimdi!"
pankartýyla, sloganlar atarak küresel
iklim deðiþimine dikkat çekti.
Basýnýn görülmemiþ ölçüde önem
gösterdiði eylem bazý tv kanallarýn-
dan canlý yayýnlandý.

Tekne eyleminden sonra da gün-
lerdir süren hazýrlýklar son ana

kadar devam etti. Saat 16.00'da
Taksim'de Galatasaray Lisesi
önünde buluþan yüzlerce aktivist
sloganlar atarak, düdük çalarak þir-
ketlere, kapitalizme, temiz kömür
yalanýný söyleyenlere, hükümete
karþý ses çýkarttý. Yürüyüþ baþla-
madan önce Moðollar grubundan
Taner Öngür ve þarkýcý Serap Yaðýz
güneþ enerjisiyle çalýþan anfiyle
güneþ þarkýlarýný söylediler. Taner
Öngür yürüyüþ boyunca gitarýyla
sloganlara eþlik etti. Özellikle "Biz
anti, antikapitalistiz" sloganý Taner

Öngür'ün gitarýyla daha da coþkuyla
tüm kortej tarafýndan atýldý.

Yürüyüþ tarihi Galata Kulesi'ne
kadar oturarak, sloganlar atarak,
sesi olmayan, örgütlenemeyen,
konuþamayan tüm gezegen ve can-
lýlar için devletlerin, kapitalist sis-
temin eleþtirildiði bir forum halinde
devam etti. Eylemi, aralarýnda
Petrol-Ýþ, Ýstanbul Tabip Odasý,
DSÝP, DTP, ÖSH, sesonline, Açýk
Radyo gibi kurumlarýn olduðu çok
sayýda kurum, parti, inisiyatif ve
yüzlerce aktivist destekledi.

Kortej Galata Kulesi önüne
geldiðinde aktivist ve Açýk Radyo
Genel Yayýn Müdürü Ömer Madra bir
basýn açýklamasý yaptý. Madra,
"Tarihin yapýldýðý anlarda oralarda
olmak iyidir. Hele bu sözünü
ettiðimiz, tarih "sahnesi" ise,  onun
ön sýralarýnda, hem seyirci, hem de
bizzat oyuncu olarak yer almak hayli
heyecan verici! Hem oyuncu, hem de
seyirci olarak büyük birþeyin parçasý
olduðunu bilmek. Çok büyük bir
þeyin! Çevre aktivisti ve yazar Bill
Mckibben'ýn söylediði gibi, geze-

genin "baðýþýklýk sistemi"nin
nihayet harekete geçtiðinin belirti-
leri ortaya çýktý bile; iþte 24 Ekim
Eylemleri."dedi. 350 Ýstanbul eyle-
mi, 12 Aralýk'ta gerçekleþecek mitin-
gin duyurusuyla sona erdi.

Ýzmir'de ve Ankara'da da 24
Ekim'de birer yürüyüþ ve basýn açýk-
lamasý gerçekleþti. 

NNeeddiirr  bbuu  335500??
“ppm”, milyonda bir parçacýk

anlamýna gelen bir ifade.
Küresel ýsýnmaya raðmen þu
anda atmosferdeki karbon-
dioksit oraný her bir milyon
molekülün sadece 387’si.

Yüz binlerce yýl boyunca
dünya, buz çaðý ile sýcak
dönemler arasýnda gidip geldi.

Buz çaðlarý boyunca havada-
ki, milyonda 180 parça karbon-
dioksit, sýcak dönemlerde
milyonda 280 parçaya yüksel-
di.

200 yýl önce kömür, sonra
petrol, sonra da doðal gazýn
kullanýlmaya baþlamasýyla,
atmosferdeki karbondioksit
miktarýnda artýþ olmaya
baþladý. Bugün her yýl, milyon-
da 3,5 parça karbondioksit
atmosfere salýnmakta. Bunun
1,4 parçasý doðal karbon yutak-
larý (okyanuslar, ormanlar,
bitkiler) tarafýndan emilirken,
2,1 parçasý atmosferde kalmak-
ta. Küresel ýsýnmaya, iklim
deðiþikliðine neden olan mik-
tar; iþte bu atmosferde biriken
2,1 ppm’in yarattýðý sera etkisi.

24 Ekim’de yapýlan ulus-
lararasý  eylemde ise, ani iklim
deðiþikliðinin yaþanmamasý ve
küresel ýsýnmanýn kontrol
altýnda tutulabilmesi için
atmosferdeki karbondioksit
seviyesinin 350ppm seviyesine
indirilmesi talep edildi.

350 HEMEN ÞÝMDÝ
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