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Telekulak bahane

Yargý
yeni darbe
peþinde

Telekulaklar
Ergenekon’a ait

Bütün hükümetler tarafýndan
istisnasýz uygulanan antidemokratik yasadýþý dinlemeler
bahane edilerek yeni bir yargý
darbesine giriþildi.
Yasadýþý dinlemeleri yayan Ýþçi
Partisi’ne hiçbir dava açýlmýyor.
“Daða çýkarýz” diyerek
anayasal suç iþleyen MHP’ye
soruþturma dahi yapýlmýyor.
Gösteriþ için daða çýkan
BBP'lilere dava açýlmýyor.
27 Nisan e-m
muhtýrasýný överek
anayasanýn demokrasi ilkesine
açýkça karþýt faaliyet yürüten
CHP’ye kapatma davasý açan
bir savcý bile yok.
DTP hakkýndaki kapatma
davasý açýlan bir çok soruþturmayla ilerliyor.
Daha önce internet tara malarýyla hazýrladýðý iddianame
ile AKP’yi “laiklik karþýtý bir
odak” olarak kapatamasa da
mahkum ettirmeyi baþaran

Yargýtay Baþsavcýsý
Abdurrahman Yalçýnkaya ikinci
kapatma davasýna hazýrlanýyor.
Gerekçe evlere þenlik. AKP bu
kez “anayasa karþýtý eylemlerin
odaðý” olarak itham ediliyor.
Adalet Bakanlýðý’na baðlý
yargýçlar, Ergenekon’la iliþkili
olduðu düþünülen 56 yargý
mensubu hakkýnda karar alarak
onlarý teknik takibe alýyor.
Hükümet partisi, kendisine
baðlý bir bakanlýðýn bir depart manýnýn bir konudaki uygula masý yüzünden kapatýlmak
isteniyor.
Yargýtay Baþkaný kamuoyunu
yanýltýyor. Tüm yargý mensu plarýnýn dinlendiðini ileri sür müþtü. Ancak Adalet Bakanlýðý
bunun doðru olmadýðýný açýkladý. Yargýtay Baþkaný
Gerçeker, þimdi bir üst kuruldan yani kendilerinden izin
alýnmasý gerektiðini aksi

takdirde yasadýþý olacaðýný
söylüyor. Yargýtay daha önceki
kararlarýyla meclisin ve seçilmiþ
hükümetin iradesini tanýmamýþ,
üst kurulunda yer alan atanmýþ
11 yargýcý egemen olarak tayin
etmiþti. Þimdi de çeteciliðe ve
darbeciliðe bulaþan mensuplarýnýn teknik takibe alýnmasý
üzerinden yeni bir yargý darbesi
yapmaya hazýrlanýyor.
Hukukun üstünlüðünü
bayrak edinenler darbe
hukukunu savunuyor.
Telekulak bahane. Barýþ sürecini
ve demokratikleþmeyi durdurmak, DTP ve AKP’yi yok
etmek, Ergenekon zanlýlarýný
serbest býrakmak ve kukla partileri hükümet yapmak.
Amaçlarý bu!

Darbe ve açýlým
sayfa 2, 3, 8 ve 11’de

Yasadýþý yollarla Ýsrail’den
alýnan lazer güdümlü 11 dinleme aracýnýn parasý Türk
Metal-Ýþ Sendikasý tarafýndan
karþýlanmýþtý. Yani metal iþçilerin maaþlarýndan kesilen
aidatlarla. Dinleme cihazlarýnýn alýmý ve kullanýmýný
þimdi Silivri’de tutuklu bulunan sendika baþkaný Mustafa
Özbek koordine etmiþti.
Darbeci subaylar Þener
Eruygur, Hurþit Tolon ve
Levent Ersöz’ün yasadýþý dinlemelerde aktif rol aldýðý
Ergenekon iddianamelerinde
birden fazla belgeyle yer aldý.
Ýki mobil dinleme cihazý,
dönemin Türk-Ýþ Genel
Baþkaný Bayram Meral ve
ulusalcý faaliyetleriyle ünlü
sendika danýþmaný Yýldýrým
Koç’u dinlemek için tahsis
edilmiþti. Diðer 9 aracýn
Kýbrýs’ta ve Türkiye’de nerelerde kullanýldýðý henüz açýklanmadý.
Aydýnlýk Dergisi tarafýndan
yayýmlanan Tayyip Erdoðan ve
Mehmet Ali Talat konuþmalarýnýn bu araçlar tarafýndan kaydedildiði tahmin ediliyor.

Türkiye,
Afganistan’da
ki asker sayýsý
iki katýna
çýkarýyor
Hükümet, NATO’nun ve
TSK’nýn baskýsýna boyun
eðdi. Afganistan’daki
Türk askeri sayýsý iki katýna çýkarýlýyor. NATO’nun
iþgal ordularýnýn bir kolu
olarak Kabil’de bulunan
Türk birliðinde 888 asker
bulunuyordu. 862 asker
daha Afganistan’a gönderiliyor.
11 Eylül saldýrýlarýný
bahane ederek 2002’den
beri süren iþgale raðmen
Afganistan’ýn büyük
bölümü direniþçilerin kontrolünde. Taliban gücünü
arttýrmýþ ve Pakistan’ýn
büyük bölümünde
örgütlenmiþ durumda.
Bir çok yorumcu, adý AfPak olan yeni bir ülkeden
bahsediyor.
ABD ise Bush döneminde olduðu gibi Obama
döneminde de müttefiklerine asker göndermeleri
yönünde baský yapýyor.
Fransa ve Almanya dýþýnda hiçbir ülke bataklýða
gömülmüþ ABD ile birlikte batmayý göze alamazken Türkiye asker
sayýsýný iki katýna çýkarýyor.
Kabil’de bulunan Türk
birliðinin amacýnýn barýþý
saðlamak olduðu ileri
sürülüyor. Kabil’in çevresi
ise bütünüyle direniþçilerin kontrolü altýnda ve
iþgalcilere yönelik abluka
her geçen gün daralýyor.
Çatýþma tam da buradan
doðuyor.
NATO’nun iþgaline
ortak olma! Türk birlikleri
Afganistan’dan derhal
çekilmelidir!
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Mecliste açýlýmý sabote eden CHP’yi samimi bir kemalist çökertti

Baykal: Onur’u yanlýþ anladýnýz
T

oplumsal muhalefetin on
yýllardýr yapamadýðýný
Onur Öymen yaptý.
"Dersim'de analar aðlamadý mý?"
diyerek 1938 katliamýný savundu
ve ayný yönetimin bugün de
Kürtlere karþý uygulanmasý
gerektiðini savundu.
Dersimliler ve Aleviler ayaða
kalktý. Yýllardýr CHP'nin istismar
ettiði kesimler destekledikleri
partinin kendilerinin katili
olduðunu gördüler. Tam da on
binlerce Alevi özgürlük isteyerek
sokaklara dökülmüþken.
Öymen haklý olarak Hitler'e
benzetildi ve istifaya çaðýrýldý.
Konuþmasý sýrasýnda kendisini
hararetle alkýþlayan Kemal
Kýlýçdaroðlu bile gelen tepkinin
büyüklüðü karþýsýnda Dersimli
olduðunu hatýrladý ve Öymen'i
istifaya çaðýrdý. Ancak amacý
Kürt sorununu çözümsüzlük
içinde býrakmak olan CHP yönetimi Dersimli Kýlýçdaroðlu'nu
harcadý. Deniz Baykal'a göre
Kýlýçdaroðlu "Öymen'in sözlerini
yanlýþ anlayan Tuncelilerin duygusallýðý"ný yansýtmýþtý! "Onur'u
yanlýþ anladýlar" diyen Baykal
açýkça arkadaþýndan yana oldu.
Bunlarda þaþýrtýcý bir þey yok.
1938'de Dersim'deki katliam
Mustafa Kemal ve arkadaþlarýnýn
tek parti diktasýnýn zorla
Türkleþtirme politikalarýnýn bir
ürünüydü. O günkü CHP'liler
gibi bugün Öymen de aslýnda
Kemalist rejimin resmi politikasýný dile getiriyor. Tepki
görünce þaþýrýyor ve 'Atatürk de
mi faþistti' diye soruyor.

Gizli rapor

Kürtlere karþý savaþta komuta
kademesinde yer alan Harp

Mecliste tarihi görüþme :

Kürt sorunu çözülüyor

buradan def edeceksin."
Dersimlilere yapýlan tam da
buydu. 40 binden fazla Kürdün
öldüðü savaþta ise bu poltikalar
harfiyen uygulandý.
Akademileri Komutaný'na ait
dinleme kaydý. 1984'ten bu yana
Kürtlere karþý yürütülen kirli
savaþýn devletin gizli bir yasasýna dayandýðýný söylüyor:
"Bakýn elimde, komutanýnýza da
okuttum, elimde 1925'in çok gizli
derecede yazýlmýþ, Ýçiþleri Bakaný
Þükrü Kaya'nýn yazdýrmýþ
olduðu özel rapor var. Diyor ki
önce tespit edeceksin. Ali, Veli,
Hasan, Hüseyin... Önce diyor
ekinini yakacaksýn. Zorbalýk
yapýyor, devam ediyor.
Hayvanýný telef edeceksin.
Uslanmadý evini baþýna yýkacaksýn. Uslanmadý öbür dünya ya
göç ettireceksin. Kalanýný da

CHP barýþýn düþmaný

Tarihte ilk kez meclis Kürt
sorununu çözmek için
toplanýrken CHP açýkça çözümsüzlüðü savundu.
Hükümeti Ýmralý'yla anlaþmakla suçladý. Ama bu suçlama
Öymen'in sözleri kadar ýrkçý ve
gerici olarak kaldý. Kürt açýlýmýna ve barýþa geniþ destek veren
kesimlerin nefretini topladý.
Baykal liderliðindeki ýrkçý parti
bugün barýþýn ve demokrasinin
en büyük düþmaný. Neyse ki
Onur Öymen gibi açýk sözlü temsilcilere sahipler.
Volkan Akyýldýrým

Meclis, 1925’ten bu yana
inkar, imha ve savaþ politikalarýnýn hedefi olan Kürt
sorunuyla ilk defa yüzleþti.
Ýlk kez bir Türkiye
Cumhuriyeti hükümeti, sorunun adýný koymaktan hala
ürkse de, Ýçiþleri Bakaný ve
Baþbakan aracýlýðýyla bölgede
olanlarý açýça tanýmladý ve
halka demokrasi ve özgürlük
vaadinde bulundu.
12 kasým günü meclisten
yüksele bir ses vardýr ki bu
ses ezilmiþliði, yok
edilmiþliði, acýyý ve buna raðmen umudu anlatýyordu. Bu
sesin sahibi DTP Eþbaþkaný
Ahmet Türk’tü.
Daha sonra DTP grup
toplantýsýnda meclisteki oturumu deðerlendiren Ahmet
Türk genel görüþmenin tarihi
nitelikte bir görüþme
olduðunu ifade etti. Kürt
sorununun yýllardýr askeri
güvenlik mantýðý içerisinde
tutulduðunu, siyasal zemine
taþýnmasýna izin verilmediðini hatýrlatan Türk, 'Ama
sonunda mýzrak çuvala sýðmadý ve Kürt sorunu gibi
esaslý bir sorun Meclis'in gündemine getirildi. Üzerinde
tartýþmalar yürütüldü' diye
konuþtu. Tartýþmalarý 'Çözüm
adýna somut bir yol haritasý
çýkmasa da, Kürt sorunuyla

ilgili bir tartýþma sürecinin
baþlamasý açýsýndan bu genel
görüþmeyi önemsiyor ve
kayda deðer bir baþlangýç
olarak görüyoruz' þeklinde
deðerlendiren Türk, 'Bizce
önemli olan, bir tartýþma
döneminin baþlamasý, Kürt
sorununun siyaset ve Meclis
zeminine oturmasýdýr. Geç
kalýnmýþ olsa da; soruna sivil
çözüm arayýþlarýnýn baþlamasý
açýsýndan umut vericidir'
dedi.
Mecliste ýrkçý CHP’ye haddini bildiren bir ses daha vardý.
Sosyalist milletvekili Ufuk
Uras darbecileri eleþtirmiþti:
“En son Avrupa Birliði Ýlerleme Raporu'na da baktýðýmýzda, askerî
mahkemelerin iþleyiþlerinin
AB standartlarýna uygun
olmamasýndan, Sayýiþtay’ýn
askerî harcamalarý denetleme
yetkisinin sýnýrlý olmasýndan,
Genelkurmay Baskaninin
Ergenekon'a iliþkin açýklamalarýnýn yargý üzerinde bir
baský olarak kabul edilmesine
deðin, matruþka siyasetinden
açýik siyasete geçilmeye ve
her türlü vesayete karþý tutum
almaya yönelik cok açýk
hükümleri var ama bu esas
itibarýyla ilerleme raporunun
deðil bizim problemimiz
olmalýydý.”

1925-1938: Dersim katliamýnýn tarihi
Dersim, Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluþuna kadar yüzlerce yýl
boyunca baðýmsýz bir eyalet olarak
varlýk gösterdi. Kendilerini tanýma
sözü veren Mustafa Kemal ve
arkadaþlarýna güvenen Dersimlilerin
vekilleri kurucu mecliste yer aldý.
1925'te zorla Türkleþtirme politikalarý hýz kazandý.
1928, 29 ve 31 yýllarýnda
Dersimliler'den birkaç kez silahlarýný
teslim etmeleri ve baþta Aliþer
olmak üzere Dersim'e sýðýnmýþ
Koçkiri savaþçýlarýný iade etmeleri
istenir. Bu ýsrarlý tehditler ve saldýrý
hazýrlýklarý karþýsýnda 1932'de
Dersim'de bir kýpýrdanma görülür.
Karakollar ve nahiye merkezleri
basýlýr.
25 Aralýk 1935'te Tunceli Kanunu
çýkarýlýr. Bu kanunla birlikte
Dersim'in adý Tunceli olarak
deðiþtirilir. Hemen sonra daha önce
Birinci Genel Müfettiþlik kapsamýnda bulunan Elazýð, Tunceli, Erzincan
ve Bingöl'ü içeren Elazýð merkezli
Dördüncü Genel Valilik kurulur (6
Ocak 1936). Bu genel valiliðin baþýna Dersim Valisi ve Kumandaný
sýfatýyla Abdullah Alpdoðan atanýr.

Elazýð'da Ýstiklal Mahkemesi adý
verilen bir askeri mahkeme kurulur.
Bu mahkeme özel olarak Dersim için
teþkil edilir. Tunceli Kanunu'nun
geçerlik alaný sadece Dördüncü
Genel Valilik kapsamýna giren illerle
sýnýrlý kalmaz. Sivas, Malatya,
Erzurum ve Gümüþhane illeri de bu
kanunun geçerlik alanýna dahil
edilirler. Böylece Tunceli Kanunu
merkezi Dersim olmak üzere
Kýzýlbaþlarla yerleþik tüm sahayý
kapsamýna alýr. Dersim, bu kanunla
"Yasak Bölge" ilan edilir. Ülkeye
giriþ çýkýþlar özel izne tabi tutulur.
Alpdoðan, 1936'da Dersim'in
Amutka, Pulur, Karaoðlan, Sin,
Haydaran, Danzig ve Burnak gibi
stratejik merkezlerinde askeri
kýþlalar ve karakollar inþaa ettirmeye baþlar. Bu merkezlerden biri de
eskiden Mazgirt'e baðlý olan
Mamikan (Mameki) köyüdür. Bu köy
adý Tunceli olarak deðiþtirilen
Dersim'in yönetim merkezi olarak
seçilir.
Demenan aþireti ile bazý Nazýmiye
aþiretleri kendi bölgelerinde yapýmý
baþlatýlan karakollara baskýnlar
düzenlemeye baþlarlar. Çatýþma

böyle baþlar (1936).
Seyit Rýza, askeri vali
Alpdoðan'dan tekrar tekrar Tunceli
Kanunu'nun iptalini (olaðanüstü
rejimin laðvýný) ve Dersim'in ulusal
haklarýnýn tanýnmasýný talep eder.
Alpdoðan'ýn buna yanýtý iþgalci
ordularý Dersim'e sürmek olur.
Diyarbakýr'dan kalkan uçaklar
Dersim'e bomba yaðdýrýr. Çatýþmalar
her tarafa yayýlýr. Kýþýn gelmesiyle
zorunlu olarak kesilen çatýþmalar
1937'de tekrar baþlar.
Kemalist devletin Dersim'e dönük
bir stratejisi ve programý vardý.
Amacý Dersim'i kesin þekilde ilhak
etmek ve insansýzlaþtýrmaktý.
Hazýrlýklar çok yönlüydü ve Musul
ve Hatay gibi sorunlar nedeniyle biriki kez ertelenmek zorunda kalýnan
Dersim harekatý ancak 1937 yýlýnda
baþlayabildi.
Kemalist rejimin direniþe öngelen
ve bir plana göre yürütülen bu hazýrlýk süreci gözardý edilirse Dersim
direniþinin gerçek nedenleri
anlaþýlamaz.
Ýki yýla yayýlan bu direniþi iþgale
öngelen hazýrlýk evresi dýþta tutulursa Türk askeri harekatýnýn evrimine
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Ergenekoncular köþeye sýkýþtý

Cuntacýlar
yargýlansýn!
K

imliði belirsiz bir subayýn
"Ýrtica Ýle Mücadele
Eylem Planý"nýn orijinalini savcýlara gönderdiðinden beri,
Ergenekon davasýnda çok hýzlý
bir sürece girildi. Ayný subay,
gönderdiði ikinci ihbar mektubunda, Nisan 2009 tarihinde
Yüzbaþý Murat Uslukýlýç tarafýndan hazýrlanan ve Dursun Çiçek
imzalý üst yazýyla daðýtýlan, altýnda darbeci orgeneral Hasan Iðsýz
dahil Karargâh'ta görevli pekçok
ismin parafýnýn olduðu ‘gizli’ bir
andýcý gözler önüne seriyor.
Genelkurmay, içinde Sesonline,
Bianet ve Ýnsan Haklarý
Derneði’nin internet sitesinin de
bulunduðu 430’a yakýn adres
içeren andýcýn doðru olduðunu
kabul etti.
Meçhul subayýn, Zekeriye
Öz’ün yaný sýra Cumhurbaþkaný,
Baþbakan, Adalet Bakaný,
muhalefet partileri ve bazý
gazetelere gönderdiði üçüncü
ihbar mektubunda ise, “Türk
Silahlý Kuvvetleri karþýtý Sivil
Toplum Örgütleri”nin karalanmasýna dair çok sayýda plandan
bahsediliyor. Ayný mektupta yer
alan “Bilgi Destek Planý”nda,
psikolojik savaþ için irtica karþýtý
filmlere ekonomik kaynak
saðlanmasý, “Genelkurmay en
güvenilir kurum” mesajýný veren
sonucu önceden belli anketler
yaptýrýlmasý ve yandaþ basýnda
irticayla ilgili uydurma haberler
çýkmasýný saðlayarak kamuoyunun yönlendirilmesi isteniyor.

Çiçek serbest,
hukuk tutuklu

Geçtiðimiz haftanýn baþýnda,
Ýrtica ile Mücadele Eylem
Planý’nýn altýndaki ýslak imzanýn
sahibi Dursun Çiçek, Ýstanbul
Aðýr Ceza Mahkemesi’ne gelerek
ifade verdi. Darbeye Karþý 70
Milyon Adým Koalisyonu, “Çiçek
kalsýn, Baþbuð gelsin” demek
için mahkemin önünde yerini
aldý. Ancak “Hükümeti cebir ve
þiddet kullanarak ortadan kaldýrmaya teþebbüs etmek” suçu sebebiyle tutuklanan darbeci albay,
45 saat sonra “delilleri karartma

riski ve kaçma þüphesi” bulunmadýðý için salýndý.

YARSAV’ýn darbeci
baþkaný tekrar
seçilemedi
Bütün bunlar olurken, Yargýçlar
ve Savcýlar Birliði'nin (YARSAV)
2. Olaðan Genel Kurulu'nda, darbeci kimliðiyle tanýnan Genel
Baþkan Ömer Faruk
Eminaðaoðlu yönetim kuruluna
seçilemedi. Ergenekon davasýnda
görev yapan hâkim ve savcýlarý
hukuka aykýrý olarak etkilemeye
teþebbüs etmek, resmi sýfatýný
kullanarak bir kýsým þüpheli ve
sanýklar lehine soruþturmanýn
usulü ve seyri ile ilgili açýklama
ve eleþtirilerde bulunarak
kamuoyu oluþturmakla suçlanan
Eminaðaoðlu hakkýnda açýlan ve
"meslekten ihraç"içerikli dava
kapsamýnda hazýrlanan iddianame kabul edildi.

Darbeciler yargýlanacak

Bütün bu geliþmeler sonucunda, Ergenekon çetesi iyice köþeye
sýkýþmýþ durumda.

Tutuklanmayan darbecilerin
cunta planlarý yapmaya devam
ettikleri çok açýk. Ýhbar mektuplarýyla birlikte, TSK içinde
hükümeti devirmeye yönelik
faaliyetler bir bir açýða çýkýyor.
Darbeciler; hukuku, yandaþ
medyayý, akademisyenleri,
devlet adamlarýný ve kamuoyu
yaratma gücü bulunan herkesi
kullanarak direnmeye devam
ediyorlar.
Bütün bu planlara karþý,
seçilmiþ hükümetin eli silahlý
adamlar tarafýndan devrilmesine
karþý olan herkesin bir an evvel
harekete geçmesi gerekiyor.
Darbecilerin direniþi, ancak
toplumsal muhalefetin yükselmesiyle ve aþaðýdan mücadeleyle kýrýlabilir.
Askerin siyasete müdahale giriþimlerinin meþruiyetini kaybetmesine hiç bu kadar yakýn
olmamýþtýk. DSÝP üyeleri, siyasal
demokrasiyi, seçmenlerin
oylarýyla belirlenen parlamentoyu ordunun darbe giriþimlerine karþý korumak için mücadele
etmeye devam edecek.
Ozan Tekin
Yeni darbe belgelerinin açýða çýkmasýnýn ardýndan bir
eylemde Ýzmir’den
geldi. Konak’ta bir
basýn açýkalamasý
yapan darbe karþýtlarý
tüm cunta üyelerinin
yargýlanmasýný talep
etti.
Ýzmir’de arka arkaya
yapýlan darbe yanlýsý
yürüyüþlerden sonra
darbe karþýtlarý da
eylemlerine devam
edecek.

“Güzin abla bana zorla
türban takdýrdýlar
Albay Çiçek'in ofisinde imha
iþlemine katýlan ihbarcý subayýn gönderdiði üçüncü mektubun ekindeki CD’den 28
Þubat dönemini aratmayacak
belgeler çýktý.
Bilgi Destek Planý’nda,
“Genelkurmay en güvenilir
kurum” sonuçlu anketler yaptýrýlmasý, medyaya “Þeyh,
müritlerinin parasýyla zengin
oldu, þeyh kadýnla basýldý”
haberleri servis edilmesi, seminer ve çalýþtaylara “kamuoyu
yaratma gücü bulunan” devlet
adamlarý, akademisyenler ve
araþtýrmacýlar (Dr.Ercan
Çitlioðlu, Prof.Emre Kongar,
A.Necdet Sezer, Süleyman
Demirel, Prof. Ümit Özdað,
Doç.Emin Gürses, Gazeteciyazar M.Ali Kýþlalý, Gündüz
Aktan, Güler Kömürcü gibi)
çaðrýlarak, verilecek mesajlarýn
kamuoyuna daha etkili sunulmasý isteniyor. Belgede,
“Terörle ilgili filme destek
olarak 550.000 YTL verilmesi”,
“Ýrtica ile ilgili filme 550.000
YTL destek verilmesi”,
“TSK'nýn din karþýtý olmadýðý,
dinin ticaret, siyaset ve kiþisel
çýkar için kullanýlmasýna karþý
olduðu temalarýný yansýtan bir
film yaptýrýlmasý”, “Çeþitli
konularda anketler yaptýrýl-

masý 80-150.000 YTL” ve
“Çizgi film yapýlmasý” gibi bir
dizi proje yer alýyor.
Kamuoyu yaratma gücüne
sahip bulunan bir araþtýrma
þirketine yaptýrýlacaðý söylenen
ankette ise, Türk toplumunun
en çok güvendiði kurumun
%93'le TSK çýkmasý; Türkiye'de
yaþayan yabancýlara göre,
Türkiye’nin hýzla dinci bir
toplum hâline geldiðinin belirtilmesi ve baþörtüsü takan
kadýnlarýn büyük çoðunluðunun, bunu çevre, aile ve eþ
baskýsý nedeniyle yaptýðýnýn
açýða çýkmasý hedefleniyor.
Planda, kamuoyunun yönlendirilmesi için, irticai sermayenin vatandaþlarý
dolandýrdýðýna, irticai ailenin
çok küçük yaþtaki kýzýný yaþlý
biriyle para karþýlýðýnda
evlendirmeye çalýþtýðýna,
cemaatin baþýndaki kiþinin
söylemlerine ters bir þekilde
ünlü tatil yörelerine ve
kumarhanelere, geneleve gittiðine, bir þeyhin yabancý
fahiþelerle sarmaþ-dolaþ resimlerinin çekildiðine ve baþörtüsü
takmak istemeyen bir genç
yaþadýðý çevrede nasýl bir baský
altýnda tutulduðuna yönelik
uydurma haberler yapýlmasý
öngörülüyor.

Muhalifleri karalayýn,
örgütleri bölün
Üçüncü mektupta ayrýca,
Lahika’nýn uygulanmasýna
iliþkin Genelkurmay emirleri
arasýnda, “Türk Silahlý
Kuvvetleri karþýtý Sivil Toplum
Örgütleri”nin karalanmasýnýn
da olduðu belirtiliyor. Belgede,
bu örgütlerin iç yapýsý ve yöneticileri hakkýndaki faaliyet bilgilerinin toplanmasý; örgütlerin
kamuoyundaki saygýnlýðýný
ortadan kaldýran ürünlerin gri
ve kara yöntemlerle üretilerek
kamuoyuna dolaylý olarak yansýtýlmasýnýn hedeflendiði belirtiliyor.
Ayrýca, belgeyle birlikte, darbeye karþý mücadele eden sosyalistlerin sýkça maruz kaldýklarý
"Sorosçu", "Liboþ", "Fetullahçý",
"Fetocu", "AKPci" yakýþtýrmalarýnýnýn kaynaðý da açýða
çýktý. Raporda, STÖ’lerin karalanmasýyla ilgili þu ifadeler yer
alýyor:
“Bu ürünlerde [y.n.: STÖ’lerin
saygýnlýðýný ortadan kaldýrmayý
amaçlayan ürünler]; anýlan
STÖ’lerin yabancý güç merkezlerinin hizmetinde olduklarý,
millici olmadýklarý, TSK’ya

saldýrmasý için Türkiye düþmanlarýndan para aldýklarý, STÖ’nün
baðlý olduðu merkezi kuruluþun
Türkiye gibi ülkeleri yýkmak
için çalýþtýðý, yaptýklarý çalýþmalarýn yalan ve iftiralarla dolu
olduðu, hiçbir bilimsel
deðerinin bulunmadýðý, anýlan
STÖ yöneticilerinin; yabancý
ülke vatandaþý olduðu, çocuklarýný bu ülkede okuttuklarý, bu
nedenle yabancý güç merkezlerine baðýmlý olduklarý, bu ülkelerde özel olarak eðitildikleri,
ahlaksýz olduklarý, aile, yurt,
vatan kavramlarýnýn olmadýðý,
yalnýzca maddi çýkar elde etmeye çalýþtýklarý, parayý kim
verirse ona hizmet ettikleri, çok
fazla mal varlýðýna sahip olduklarý, bu serveti nasýl yaptýðýnýn
bilinmediði, kiþisel geçmiþlerinin karanlýk ve yolsuzluklarla dolu olduðu gibi hususlar
iþlenecektir. Ürünlerin hazýrlanmasýnda anýlan örgütlerden
ayrýlmýþ veya anýlan örgüt
yöneticilerini tanýyan kiþilerin
görüþlerinden de alýntýlar
yapýlacaktýr.”
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GÖRÜÞ
Kemalist damgasý
yapýþtýrýlmayacakmýþ!
Yalova milletvekili (kaymakam deðil, milletvekili)
Muharrem Ýnce þöyle baðýrmýþ Ufuk Uras'a:
"AKP'nin alkýþlamasýndan çok memnunsun galiba!
Yazýklar olsun sana! ÖDP'yi kapattýn, AKP'ye geçeceksin sen, kesin. Sen kesin AKP'ye geçiyorsun.
(Gürültüler)".
Niye Ufuk'un AKP'ye geçeceðinden kaygýlanmýþ
Ýnce? Ufuk mecliste Kürt Açýlýmýný savunduðu için!
Ufuk ve arkadaþlarý ve daha pek çoklarýyla birlikte
yeni bir sol parti kurmaya niyetli olduðumuz için,
ben de kaygýlandým doðrusu. Ama merak edecek bir
þey yok. Kendisine sordum, AKP'li olmak gibi bir
niyeti yokmuþ.
Yokmuþ ama, bu suçlama yýllardýr gündemden
düþmüyor: "Sen AKP'lisin", "Sen AKP'ye geçmek
üzeresin", "Sen AKP yalakasýsýn".
Kimlere karþý yöneltiliyor bu suçlama?
AKP'nin Genelkurmay'a karþý diklenmesini olumlu
mu buldun? "Sen AKP yalakasýsýn".
AKP'nin darbecileri hapse týkmasýndan memnun
mu oldun? "Sen AKP'lisin".
AKP'nin askerlerin sivil mahkemelerde yargýlanmasýný saðlamýþ olmasý iyi bir þey mi sence? "Sen
AKP'ye katýlmak üzeresin".
AKP'nin Alevi veya Ermeni açýlýmlarýný onaylýyor
musun? "Seni gidi AKP'li seni".
Devletin el koymuþ olduðu azýnlýk vakýflarýnýn
mülklerini AKP geri verdirdiðinde iyi olduðunu mu
düþündün? "AKP üyeliðinin yolu açýldý sana".
Ve en korkuncu: AKP'nin Kürt açýlýmýný, savaþýn
sona ermesini, Kürtçe televizyonu, Öcalan'ýn tecrit
iþkencesinden çýkarýlmasýný destekliyor musun?
"Çoktan AKP'li olmuþsun sen".
Kýsacasý, bu memleketi askerin yönetmesine
karþýysan, demokrasinin çok da kötü bir þey
olmadýðýný düþünüyorsan, Kürtlerin taleplerini
destekliyorsan, "Türkiye Türklerindir" demiyor ve
azýnlýk haklarýný savunuyorsan, "sen AKP
yalakasýsýn".
Nedir bunun mantýðý?
Þudur: AKP yalakasý olmayanlar, yani hakiki
devrimciler askere karþý ses çýkarmaz,
Genelkurmay'ýn ülkeyi yönetmesini onaylar, Kürt
sorununun çözümü doðrultusunda adým atýlmasýna
karþý çýkar, "Ne mutlu Türk'üm diyene" der ve azýnlýk haklarýný savunmaz!
Kimdir bu en hakiki devrimciler? Tabii ki TKP.
Ama sadece TKP deðil. Çünkü daha 2-3 hafta öncesine kadar, TKP, ÖDP ve EMEP birlikte davranýyor,
birlikte eylem örgütlüyor ve eylemlerde ortak
pankart arkasýnda yürüyordu. Sonra anlaþamamýþlar. Ama anlaþmayý ve belki de birleþmeyi
umuyorlardý. Demek ki bunu umabilecek kadar
ortak bir zeminleri var.
EMEP'in ne dediðini, ne düþündüðünü genellikle
pek anlayamýyorum.
Ama ÖDP'nin siyasetleri çok açýk, çok belli.
Bakýn Melih Pekdemir ne yazýyor:
"Anti-Kemalizm günümüzde moda oldu. Çünkü
anti-Kemalizm þimdi muktedirdir, saldýrgan güçtür.
'Kemalizm' ise artýk savunma pozisyonunda… Esas
olarak Kemalizm'in müzmin muhalifleri 'yeni muktedirlerin' genel söyleminde, Kemalist nitelemesi,
hükümete karþýt bütün kesimleri kapsayan bir
muhteva kazanýyor. Ergenekonculuk ile birlikte,
Kemalistlik suçlamasý, bir zamanlar her muhalife
yöneltilen 'komünist' suçlamasýnýn yerini aldý bile!
'Kim türban konusunda, AB konusunda, emperyalizm ve baðýmsýzlýk konusunda veya AKP karþýtý
olumsuz bir þeyler söylüyor, devrimcilikten söz
ediyorsa 'Kemalist' damgasý yapýþtýrýlýyor" diye
boþuna yazmamýþtý Oðuzhan Müftüoðlu…"
Çok acýdým vallahi! 'Kemalist' damgasý yemekten
rahatsýz olmuþlar! Vah vah!
Hem Kemalist devletin resmi ideolojisine karþý çýkmayacaksýn, karþý çýkmayý "moda" olarak küçümseyeceksin, karþý çýkanlarý "muktedir ve saldýrgan"
olarak, "müzmin muhalif" olarak tanýmlayacaksýn,
hem de sana 'Kemalist' damgasý yapýþtýrýlmayacak!
Ömürsünüz vallahi!

Roni Margulies

A

Okul iþgalleri Avusturya’dan Almanya’ya sýçradý
Avusturya’da baþlayan
öðrenci grevleri
Almanya’da devam ediyor. Öðrenciler üniversite
harçlarýný ve eðitim sistemini protesto ediyor. Ýlk
önce 50’ye yakýn üniversite iþgal edildi ve birçok
eyalette sokaða çýkýldý.
Takip eden gün ortaokul
ve liselerde de öðrenciler
sokaktaydý. Öðrencilerin
talepleri ise net: Yüksek
öðrenim harçlarýnýn
kaldýrýlmasý, Avrupa
Birliði'nin öngördüðü
Lisans-Yüksek Lisans-

Doktora þeklindeki yüksek
öðrenim sisteminin iptal
edilmesi, liselerin eðitim
süresinin tekrar bir yýl uzatýlmasý, eðitim politikalarýnda daha fazla söz
hakký, eðitime daha fazla
maddi kaynak ayrýlmasý.
Eðitim Bakaný düzenlemeler yapýlacaðýný
duyurdu. Yeþiller Partisi
konuyu meclise taþýyacaklarýný ve öðrenim ücretlerini kaldýrmak için bir yasa
taslaðý hazýrladýklarýný
bildirdi.
Almanya'nýn en büyük

kamu sendikasý Ver.di ve
Eðitim ve Bilim Sendikasý
(GEW) da öðrenci
protestolarýna destek
veriyor. Eylemler Haziran
ayýndaki iþgallerin ikinci
dalgasý durumunda.
Ayrýca 30 Kasým ve 6
Aralýk tarihleri arasýnda
çeþitli eylemler düzenlenecek. 10 Aralýk'ta Bonn
þehrinde yapýlmasý planlanan Eyalet Kültür
Bakanlarý Konferansý'nýn
engellenmesi için öðrenciler yollarý kapatacak.
Tuna Öztürk

Direnen Sinter iþçilerine saldýrý
Ümraniye’deki Sinter Metal
Fabrikasý’nda sendikaya üye olduklarý
gerekçesiyle iþten atýlan 37 iþçinin ardýndan kriz bahanesiyle 400 iþçinin daha
iþine son verilmesi sonucu fabrikayý
iþgal edip, fabrika önünde yaklaþýk 11
aydýr direniþlerini sürdüren metal iþçileri, fabrika müdürü Ýlker Öztürk ve
yanýndaki 10 kiþi tarafýndan saldýrýya
uðradý. 16 Kasým Sabahý fabrikanýn
önünde toplanan iþçiler, müdüre karþý
tepkilerini dile getirdiklerinde,
müdürün yanýndaki kiþilerin sopalý
saldýrýsýna maruz kaldýlar. Müdür iþçi-

Þeker iþçileri
özelleþtirmeye karþý

Þeker iþçileri özelleþtirmelere karþý mücadeleye devam ediyor. Geçtiðimiz ay, fabrikalarýnýn
özelleþtirilmesine karþý imza kampanyasý
baþlatan Kýrþehir Þeker Fabrikasý iþçileri, 15
Kasým Pazar günü 2 bin kiþinin katýldýðý bir
miting düzenledi. Eylemde “Üreten biziz,
yöneten biz olacaðýz” , “Kýrþehir uyuma, fabrikana sahip çýk” gibi sloganlar atan iþçiler,
özelleþtirme sürecinin durdurulmasýný talep
ettiler.
Türkiye Þeker Fabrikalarý AÞ'ye ait Tokat
Turhal, Kastamonu, Kýrþehir, Yozgat, Çorum ve
Samsun Çarþamba þeker fabrikalarýný içeren
özelleþtirme sürecine karþý iþçiler bir süredir
mücadele etmekte. Geçen ay, Çorum’da þeker-

leri belindeki silahýný göstererek tehdit
etti. Ýþçilerden biri olayý “Adaletten
aldýðýmýz darbe yetmiyormuþ gibi þimdi
de faþistler saldýrdý!” sözleri ile yorumladý.
Ýþçilerin, iþyerlerine yeniden sendikalý
olarak dönebilmek için açtýklarý dava
mahkeme tarafýndan sürekli erteleniyor.
10 aydýr devam eden davanýn, son
olarak Mart ayýna ertelenmiþ olmasý.
Sinter Metal Ýþçileri tarafýndan, Üsküdar
3. Ýþ Mahkemesi önünde protesto edildi.
Ziþan Tokaç
iþ’e baðlý iþçiler, þeker fabrikalarýný
özelleþtirme süreci kapsamýnda, fabrikalarýný
incelemeye gelen Savola firmasý yetkililerini
tesisin önüne barikat kurarak engellemiþlerdi.
Yozgat Þeker fabrikasý çalýþanlarý da, Savola
yöneticileri fabrikayla ilgili bilgi almak için
müdürle toplantý yaptýðý esnada, odanýn
önünde toplanýp “Þekere uzanan eller kýrýlsýn”
sloganý atarak tepkilerini dile getirmiþlerdi.
Erzincan Þeker Fabrikasý’nda çalýþan iþçiler ise,
açtýklarý “özelleþtirmelere karþý imza kampanyasý” standýyla, 4 gün içinde 10 bin imza
toplamayý baþarmýþlardý.
Geçtiðimiz iki hafta içinde Çorum, Turhal ve
Kýrþehir’de yapýlan özelleþtirme karþýtý mitingleri, 18 Kasým’da Kastamonu mitingi izleyecek.
Türk-Þeker’e baðlý Þeker-iþ sendikasý,
gerekirse greve gideceklerini belirtiyor.

vusturya
Federal
Demiryolu
Ýþletmesi (ÖBB)
çalýþanlarý saðlýk bilgilerini iþverenle paylaþmak zorunda býrakýlýyor. News Dergisi'nin
haberine göre, saðlýk
tetkiklerinin ayrýntýlý
bilgilerini iþletmeye
vermek istemeyen iþçiler iþten atýlmakla
tehdit edildiler.
Bir süre önce çalýþanlarýn sadece gelmedikleri günlere dair raporlarý deðil, hangi
hastalýk nedeniyle
gelmedikleri bigisini
de talep ettiði ortaya
çýkan ÖBB ise, çalýþanlarýn saðlýk bilgilerinin
yasa dýþý olarak bütün
kurumla paylaþýlmasý
konusunun mahkemeye yapýlan bir baþvuruyla ortaya çýkmasýndan hemen sonra bir
basýn açýklamasý yaptý.
Açýklamada þunlarý
söyledi: "Bunlar çok
aðýr þuçlamalar ve bu
konuda gereken
araþtýrmalarý
yapacaðýz. Bütün ÖBB
içinde saðlýkla ilgili
bilgi ve belge koruma
konusunda istisnasýz
geçerli olan yönetmelikler vardýr ve bunlar harfiyen uygulanýr.
Ancak ithamlarýn
konusu olan bilgilerin
talep edilmesi ve
çalýþanlarýmýzýn bu
konuda baský altýna
alýnmasý gerçekleri
yansýtmamaktadýr."
Avusturya'daki
Çalýþma ve Toplum
mahkemesinde ÖBB
Ýþçi Temsilciliði'nin iþveren kurum aleyhinde
açtýðý davalarýn
dosyasý bir hayli
kabarýk. Bu davalardaki en öne çýkan konu
ise kurumun bilgi
edinme yöntemlerindeki usülsüzlük ve
aykýrýlýk.

FNV’den
eylem çaðrýsý
Bir süredir mecliste
görüþülen ve Hollanda
Koalisyon partileri
tarafýndan kabul
edildiði Ekim ayýnda
kamuoyuna duyurulan
emeklilik yaþýnýn yükseltilmesine dair karara
karþý FNV sendikasý
eylem çaðrýsýnda
bulundu.
21 Kasým saat
10.00'da Rotterdam'da
yapýlacak gösterilere
sadece emeklilik yaþýndakilerin deðil, özellikle gençlerin gelmesi
vurgusu yapýlýyor.
Ali Baydaþ
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1989 Doðu Avrupa Devrimleri:

Berlin Duvarý’nýn altýnda
kalan neydi?
B

erlin Duvarý, kimileri
açýsýndan soðuk savaþ
olarak adlandýrýlan dönemin simgesiydi Batý burjuvazisi
için "komünizmin" bütün
kötülüklerini temsil ediyordu..
Sosyalistlerin bir bölümü açýsýndan da Duvarýn ardýnda bir
sosyalist cennet vardý. Ancak
duvar 9 Kasým 1989'da öfkeli
kalabalýklar tarafýndan yýkýlýp,
Doðu Alman vatandaþlarýnýn birbirlerini ezercesine kitleler
halinde Batýya geçmek için
yarýþtýklarý görüntüleri hala
hafýzalardayken, insanýn aklýna
þu soru geliyor, insanlarýn kaçmak için birbirini ezdiði rejimler
acaba sosyalizm olabilir miydi?
Berlin Sorununun Kökenleri ve
Doðu Avrupa Rejimleri.
Ýkinci Dünya Savaþý'nýn ortalarýna doðru 22 Haziran 1942'de
Almanya'nýn Sovyetler Birliði'ne
saldýrmasý üzerine Sovyetler
Birliði Müttefiklerin tarafýna
geçer. Savaþ sonunda Nazi
Almanya'sýnýn yenildiði sýralarda
Doðu Avrupa büyük ölçüde
Sovyetler Birliði'nin denetimi
altýna girmiþti. Müttefiklerle
Sovyetler Birliði arasýndaki asýl
anlaþmazlýk Almanya ve Berlin
meselesi etrafýnda yoðunlaþmaktaydý. Çünkü, Almanya,
Nazilerin tesliminden sonra
yönetimi devralan ve ABD,
Fransa, Britanya ve SSCB
tarafýndan oluþturulan dörtlü
komisyon, ülkenin tekrar birleþtirilmesi konusunda antlaþmazlýða düþtü ve 1949'da batýda
Federal Almanya Cumhuriyeti,
doðuda ise Almanya Demokratik
Cumhuriyeti olmak üzere iki

Almanya kuruldu. Berlin kenti
de týpký Almanya'nýn genelinde
olduðu gibi 1948 ablukasýndan
sonra 1949'dan itibaren, her ne
kadar coðrafi olarak Doðu
Almanya'nýn sýnýrlarý içersinde
kalsa da Batý ve Doðu olmak
üzere ikiye ayrýldý. Ayný tarihlerde Sovyetler Birliði, Doðu
Avrupa'da, Kýzýl Ordu aracýlýðýyla iþgal altýnda tuttuðu bölgelerde kendisine yakýn rejimler
kurmaktaydý.

Doðu Avrupa rejimleri
sosyalist miydi?

Gerek Stalinistler, gerekse
Ortodoks Troçkistler Kýzýl Ordu
aracýlýðýyla kurulan Doðu
Avrupa rejimlerini analiz etme
konusunda büyük yanýlgýlara
düþmüþlerdir. Stalinistler Doðu
Avrupa rejimlerini sosyalizm
olarak selamlarken, Ortodoks
troçkistler ise, 1930'larda
Troçki'nin Sovyetler Birliði için
önerdiði "yozlaþmýþ iþçi devleti"
tezini bu ülkelere yakýþtýrmaya
kalkýþtýlar. Fakat gerçek, bütün
bu teorilerin ötesindeydi. Bir
kere, Sovyetler Birliði'nin Doðu
Avrupa'da kendine yakýn rejimler kurmasýnýn nedeni "sosyalizmi dünyaya yayma" kaygýsý
deðildi. Zaten Stalinist
bürokrasinin 1920'lerin ortasýndan itibaren bütün ipleri eline
geçirip, "tek ülkede sosyalizm
tezini" kendi resmi görüþü haline
getirmesi ile birlikte böyle bir
kaygýya sahip olmak bir yana ,
bütün iþçi devrimlerini ezme yoluna gitmiþti. Ýkinci Dünya
Savaþý sonrasý Avrupa'nýn
doðusunda kurulan rejimler ise

Stalinist bürokrasinin güvenlik
kaygýsýný gidermeye yönelikti.
Çünkü son iki yüzyýllýk tarihte
Rusya batýdan sürekli saldýrý
almýþtý. Bu nedenle "sosyalist
Anavataný" koruyabilmek için bir
tampon bölgenin oluþmasý
gerekiyordu. Özellikle
Almanya'nýn güçsüz olmasý
Sovyetler Birliði açýsýndan hayati öneme sahipti(Doðu
Almanya'nýn kuruluþunu bu
doðrultuda anlamak gerekir.)
Týpký Sovyetler Birliði gibi
Doðu Avrupa'da da iþçi sýnýfý
iktidarda deðildi. Yönetimde
bürokrasi egemendi, üretim
araçlarý bu sýnýfýn kontrolündeydi. üretim insanlarýn ihtiyaçlarý
için deðil bürokrasinin ihtiyaçlarý
doðrultusunda yapýlýyordu. Ýþçiler ve emekçiler üzerinde yoðun
bir sömürü vardý. Yalnýz,
Sovyetler Birliði'nden farklý
olarak bu ülkelerin bazýlarýnda
özel üretim araçlarý üzerinde
özel mülkiyet tamamen kaldýrýlmamýþ, 10 iþçi çalýþtýran iþletmelerde özel kapitalist giriþimler
korunmuþtu.
Yoðun sömürü karþýsýnda,
geçmiþten miras kalan güçlü bir
sýnýf hareketine sahip bu ülkelerde iþçilerin tepkisi gecikmeyecekti. Ýlk ayaklanma Doðu
Almanya'da 1953'te patlak verdi.
Ayaklanmanýn bastýrýlmasý sonucu. 50 kiþi hayatýný kaybetti.
Ardýndan Macaristan2da
1957'de, Çekoslovakya'da da
1968'de iþçi sýnýfýnýn yoðun
katýlýmýyla ayaklanmalar çýktý ve
ayaklanmalarýn hepsi Kýzýl Ordu
tarafýndan bastýrýldý. Bu arada
1950'lerin sonunda Doðu

Berlin'den Batýya kaçýþlar hýzlanmaktaydý. 1960 yýlýna
gelindiðinde Batýya geçenlerin
sayýsý binlerle ifade edilir olmuþtu. Bunun üzerine Doðu Alman
yönetimi 13 Aðustos 19612den
itibaren ünlü duvarý inþa etmeye
baþlayacaktý ve 1989 yýlýna kadar
o duvarý aþmaya çalýþan yüzlerce
kiþi bunun bedelini canýyla
ödeyecekti.

Duvarýn Yýkýntýlarý

Doðu Avrupa'da devlet kapitalisti rejimlerin yýkýlýþý sürecinde
iþçi hareketlerinin de belirleyici
olduðunu söyleyebiliriz. 1980
yýlýnda Polonya'da Lech Walesa
liderliðinde Dayanýþma
sendikasý tersanelerde yaygýn
grevler baþlatmýþ, bunun üzerine
Jaruzevski yönetimi bir yýl sonra
sýkýyönetim ilan etmiþ ve iþçileri
tutuklamayý baþlamýþtý (Ayný tarihlerde Türkiye'de de Kenan
Evren yönetiminde askeri rejim
DÝSK baþta olmak üzere iþçilerin
örgütlerini kapatmýþ ve öncü
iþçileri gözaltýna almýþtý.) 1989 ise
Polonya'da Çavuþesku'nun
devrilmesinde maden iþçilerinin
katkýsý büyük olmuþtu.
Doðu Avrupa rejimlerinin

çöküþü sonrasý piyasa kapitalizmine geçiþ büyük bir yýkým
yarattý. Yoksulluk, iþsizlik,
mafyalaþma, ve ýrkçýlýk bu
sonuçlardan birkaçýydý. Eski
resmi komünist sosyalist partiler
ise reformist sosyal demokrat
partilere dönüþtü. Doðu
Almanya'da ise Eski Sosyalist
Birlik Partisi , Demokratik
Sosyalizm Partisi adýný aldý ve
Birleþik Almanya'da 2000'lere
kadar girdiði seçimlerde % 4 ve 5
oranýnda oy aldý. 2004 yýlýnda ise
Sosyal Demokrat Parti'nin soluyla birleþerek Sol Parti'yi oluþturdu ve son seçimlerde Sol Parti %
12.5 oranýnda oy aldý.
Bugün çok daha net ortaya
çýkýyor ki, halklar ve iþçiler
arasýna kalýn duvarlar, çitler ve
mayýnlý araziler koyan rejimlerin
sosyalizm olarak nitelendirilmesi
mümkün deðildir. Tersine
devrimci sosyalistlerin amacý,
sýnýfsýz, sömürüsüz ve
sýnýrsýz/çitlerin olmadýðý bir
dünya kurmaktýr. O nedenle
bürokratik devlet kapitalizmi
rejimler tarihin çöplüðünde yerlerini almýþtýr.
Onur Öztürk
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Polonya 1989:
Tutulmayan sözler
1

Devrim
Kronolojisi
1980
 Polonya'da haziran ayýnda gýda fiyatlarýndaki artýþtan sonra
bir grev hareketi hýzla yayýlýr. Dayanýþma sendikasý kurulur.
Kitlesel bir destek kazanýr ve rejime meydan okur. 1980'lerde
bastýrýlmasýna raðmen Dayanýþma'nýn onarýlmaz þekilde tahrip
ettiði rejime karþý tek direniþ haline gelir.

1989
 4 Haziran - Kriz ve direniþ yýllarý Polonya rejimini genel
seçime zorlar. Serbest piyasayý destekleyen Dayanýþma kazanýr.
 Aðustos - onbinlerce Doðu Almanyalý, Doðu Berlin, Çekoslovakya ve Macaristan'da sýðýnma amacýyla Batý Alman diplomatik
temsilciliklerine gider.

989'da Doðu Bloku çökerken Polonya halkýna verilen iki büyük söz vardý.
Bunlardan birincisi, Polonya'nýn
demokratik bir toplum olacaðýydý. Ýkincisi ise, halkýn çoðunluðu
için batýdaki kadar yüksek
yaþam standartlarýydý.
Ýnsanlar her iki konuda da
büyük bir hayal kýrýklýðýna
uðratýldýlar.
Evet, demokratik haklar
kazanýldý ve bu oldukça önemli.
Ama aslýnda çok daha geliþmiþ
bir demokrasi sözü verilmiþti.
Yerel konseylerin yerel halký
temsilen yönetmesinden
bahsediliyordu. Parlamentonun,
temsil yeteneði olmayan, hesap
sorulamayan hükümetler dönemine son vermesi gerekiyordu.
Fakat bugün politikacýlar hoþ
karþýlanmýyor, bu da pek çok
insanýn seçimlerde oy kullanmaktan uzak durmasýna neden
oluyor.
2007'deki son seçimlerde seçmenlerin %54'ünden daha azý
sandýða gitti. Üstelik bu,
katýlýmýn %41 olduðu 2005
seçimlerine göre yüksek bir
oran.

Kötüye gidiþ

Yaþam standartlarý da kötüye
gidiyor. Ýþsizlik oraný %11'e
kadar çýktý ve yükselmeye
devam ediyor. Bu yýlýn baþýndaki verilere göre her gün 5200 kiþi

iþini kaybediyor. Saðlýkta kýsýntýlarýn ardý arkasý kesilmiyor ve
ücretler giderek enflasyonun
gerisine düþüyor.
Geçenlerde yapýlan bir ankette
insanlara 1989 öncesi
Polonyasýyla sonrasýný
karþýlaþtýrmalarý istendiðinde,
katýlýmcýlarýn %44'ü 89 öncesindeki sistemi daha iyi bulduðunu
söyledi. Tersini söyleyenlerin
oraný ise %43 civarýnda.
Batý tipi kapitalizmin gerçekleri, 1989'da verilen sözlere hiç
de benzemiyor.
Polonya'da demokrasinin
doruða ulaþtýðý dönem, 1980-81
yýllarýnda 10 milyon iþçiyi
örgütlemiþ bulunan Dayanýþma
hareketinin verdiði kitlesel iþçi
mücadelesinin dönemiydi.
O dönem insanlar sevilmeyen
patronlarý kovuyorlardý. Ve
mücadelenin en yüksek olduðu
anlarda iþçiler, farklý sanayi kollarý arasýndaki koordinasyonu
saðlamaya, gýda daðýtýmýný ve
toplu ulaþýmý kontrol etmeye
baþlamýþlardý.
1989'da tüm dünya çapýnda
solun zayýflamasý birçok eski
sosyalistin ve Marksistin neoliberal politikalarý desteklemeye
baþlamasýna neden oldu.
Bu, demokrasiyle batý tipi kapitalizmi özdeþleþtiren yaygýn
hissiyatýn bir parçasýydý.
Ancak þimdi insanlar batýnýn
büyüsünün bir aldatmaca
olduðunu görüyor.

Pek çok kiþi yurtdýþýnda çalýþmak için iþ aramaya gittiðinde
iþsizliðin uluslararasý boyutunu
görüp ülkesine döndü ve kendi
ülkesinde de iþsizlikle karþýlaþtý.
"Ýyi süper güç" olarak görülen
ABD'nin popülaritesi de giderek
düþüyor.
Halkýn %81'i Polonya'nýn
Afganistan'a gönderdiði 2000
askerin geri çekilmesini istiyor.
1989'un 20. yýlý kutlamalarýnda
baþbakan Donald Tusk eski
rejimin yýkýlmasýnýn "çocuklarýmýzý barýþ ve güven içinde
büyütebileceðimiz bir sisteme
giden yolu gösterdiði" iddia etti.
Bu güvenin maddi güveni de
içerdiðini söyledi.
Sanki yoksulluk, iþsizlik ve kriz
yokmuþ gibi.
Eðer bu sözleri 20 yýl önce
söylemiþ olsa binlerce kiþilik bir
kalabalýðýn kendisini
alkýþladýðýný görebilirdik.
Fakat Tusk bu konuþmayý
Krakov'da yüzlerce polisle
çevrili bir kalede, küçük bir politikacý grubuna yaptý. Ayný anda
Katowice'de binlerce sendikacý
hükümeti protesto ediyordu.
Artýk bugün gerçek demokrasi
için mücadelenin kapitalizme
karþý mücadeleden geçtiðini
anlatmak giderek kolaylaþýyor.
Þimdi küçük küçük gruplar
yeni bir solu inþa etmeye baþlýyorlar. Ve ilk kitlesel mücadele
bizim de gerçek bir baþlangýç
yapmamýzý saðlayacaktýr.

 24 Aðustos - Polonya'da Tadeusz Mazowiecki, Sovyet
Bloku'nun ilk Komünist olmayan baþbakaný olur.
 11 Eylül - Macaristan, Batý ile sýnýrlarýný açar. Doðu Almanyalý
mültecilerin çýkýþý baþlar.
 7 Ekim - Doðu Berlin'i gezerken, Rus Lider Mihail Gorbaçov
dolaylý olarak reformu teþvik eder. Doðu Almanya rejimine karþý
ilk gösteriler baþlar.
 4 Kasým - Bir Milyon Doðu Almanyalý, Doðu Berlin'in ana
meydanýnda demokrasi için eylemler yapar.
 7-8 Kasým - Doðu Almanya Hükümeti istifa eder.
 9 Kasým - Binlerce Doðu Almanyalý eylemci sýnýr kapýsýna
gider ve sýnýrýn diðer tarafýna geçmek ister. Duvar yarýlýr ve
insanlar törenle duvarý yýkar.
 10 Kasým - Bulgar rejimi, uzun süredir yöndetimde olan diktatör Todor Zhivkov'u görevden indirir.
 17 Kasým - Bir Çekoslovakyalý öðrenci protestosu, polisle çatýþmaya dönüþür ve "Kadife Devrim" baþlar. 20 Kasým'da Prag'da
yarým milyon kiþi eylem yapar.
 27 Kasým - Çekoslovakya'da iki saatlik genel grev gerçekleþir.
 16 Aralýk - Romanya'da protestolar patlak verir ve tüm ülkeye
yayýlýr. Diktatör Nikolay Çavuþesku, protestocularýn üzerine
ordu ve polisi gönderir. Ýþçi grevleri ve büyük protestolar
Çavuþesku'nun düþüþüne neden olur.
 25 Aralýk - Çavuþesku ve karýsý idam edilir.
 29 Aralýk - 41 yýl sonra Çekoslovakya'da komünist yönetim
sona erer.

1990
 3 Ekim - Doðu ve Batý Almanya birleþir.
 9 Aralýk - Eski tersane iþçisi ve Dayanýþma'nýn lideri Lech
Walesa, Polonya'nýn ilk baþkanlýk seçimini kazanýr.

1989'dan sonra Çekoslovakya:

Sol için büyük görevler
7 Kasým 1989'da onbinlerce
öðrenci, Prag sokaklarýnda
yürüdü. Nazilerin Çekoslovakya'yý iþgaline karþý öðrenci
direniþinin bastýrýlmasýnýn 50.
yýlýný iþaret ediyorlardý. Hava,
deðiþim rüzgarlarýyla doluydu.
Protestolar bastýrýldý, ama
dayanýþma eylemleri dalgasý
tüm ülkeyi sallamaya baþladý.
Ýþçiler ve öðrenciler, üniversitelerin çoðunda grevdeydi ve
yüzbinlerce kiþi polis þiddetine
karþý eylemdeydi.
On gün sonra bir genel grev
tüm ülkeyi durdurdu. Ýnsanlar
birbiriyle eþitçe konuþarak bir
sonraki adýmýn ne olacaðýný
tartýþýyordu.
Farklý siyasî eðilimlerin
karýþýmý önder durumdaydý.
Sol temsilcilerin çoðu
1968'den beri komünist devletlerin reforme edilip "insancýl
yüzlü sosyalizm"in yeniden
kurulacaðýna inanýyordu.
Ancak çoðunluk liberal
demokrasi ve kapitalizme
inanýyordu.
Devrim hükümeti istifaya zorladý. 1990'lar boyunca katý
özelleþtirmeler uygulandý.

Devlet þirketlerindeki eski
komünist iþletmeciler, iyi
baðlantýlarý sayesinde yeni özel
iþyerlerinin sahipleri oldular.
Günümüzde solun en güçlüleri, sosyal piyasa sistemi projeleriyle Sosyal Demokratlar ve
stalinizm ve daha pragmatik
bir yaklaþým arasýnda derince
yarýlmýþ komünistler.
Hepsi sisteme entegre olmuþ
ve alternatif önermiyorlar.

Ancak ABD'nin yakýn zamandaki füze kalkanýna karþý
hareket gösterdi ki, radikal bir
sol potansiyel oldukça büyük.
Devrimden yirmi yýl sonra,
böyle bir solu kurmak büyük
bir iþ.
Ama bu ayný zamanda ilham
verici. Ve bu sürecin parçasý
olmaktan gurur duyuyorum.
Jan Májícek
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Aþaðýdan mücadele diktatörlükleri yýktý
1989'da Doðu Avrupa çapýnda
gerçekleþen halk devrimleri
"Komünist" diktatörlükleri yýktý.
Bu ülkelerin sosyalizm ile uzaktan yakýndan ilgileri yoktu.
Devlet ve parti bürokrasisi
toplumu yönetti ve kollektif kapitalist olarak hareket ederek iþçi
sýnýfýný sömürdü.
1989'a kadar bu sistemler ebedi
gibi görünüyordu.
George Orwell, romanlarýndaki
hakim kötümserliði 1984'te þöyle
özetlemiþti: "Eðer geleceðin bir

resmini istiyorsan, bir postalýn,
bir adamýn suratýnda sonsuza
dek tepindiðini tahayyül et."
Tek-parti devletlerinin liberal
rakiplerinde de benzer bir
kötümserlik egemendi Komünist Parti'nin sömürüyü ve
eþitsizliði kaldýrdýðý iddialarýnýn
katýksýz yalanlar olduðu gerçeðini herkes bildiði halde.
Oyun yazarý Vaclav Havel,
1989'dan sonraki Çek
Cumhuriyeti baþkaný, direnmenin tek yolunun "hakikat

içinde yaþamak" ya da sistemle
iþbirliði yapmayý reddetmek
olduðunu savunmuþtu.
Baþkalarý, rejimin rakiplerinin
kendilerini devletten ayýrýp
toplum içinde yeni demokratik
birlikler kurmalarý gerektiðini
savunuyorlardý.
Bu strateji ne diktatörlerle
mücadele edebildi ne de onlarýn
sistemiyle.
Bazýlarý, devletin yavaþ yavaþ
deðiþebileceðine inanýyordu.
Komünist Parti'nin daha

1956, Macaristan

demokratik olabileceði
umudunu hâlâ koruyorlardý.
Ancak, 1956'da Macaristan'daki
reform hareketleri Rus tanklarý
tarafýndan ezildiðinde ve
1968'deki Prag Baharý'nda hayalleri suya düþmüþtü.

Büyüme

Stalinist devletler monolitik
deðillerdi. Batýnýn askeri rekabetinin yükü altýnda þekillenmiþlerdi. Ve stalinist yönetimler iþçilerin hayat standartlarý pahasýna
acýmasýzca üretimde geniþlemeyi
saðlamýþlardý.
Fakat bu durum sürekli, sistemi
köklerine kadar sarsan ayaklanmalarý kýþkýrttý. Liberal muhaliflerin iddialarýnýn tersine iþçi
sýnýfý zayýf deðildi.
1980'de Polonya iþçi sýnýfý isyan
etti ve 10 milyonluk güçlü bir
sendikal hareket yarattý.
Dayanýþma, fabrika
komitelerinin ve iþyeri delegeleri
meclislerinin doðrudan
demokrasisi üzerinde yükseldi.
Bu hareket polis devletinin
yapýlarýný paramparça etmiþti.
Ýþçiler fabrikalarýn yöneticileriydiler, fakat onlarýn liderleri
devrimin geniþlemesini
engellediler.
Karþýlýk olarak ordu, direniþi
ezmek ve Komünist Parti yönetimini restore etmek için devreye
girdi.
1989 devrimleri totaliter rejimleri yýktý ve liberal demokrat
toplumlar kurdu.
Ancak, küçük bir azýnlýðýn
zenginliðin büyük bir kýsmýna
sahip olmalarýna karþý
mücadelede baþarýsýz oldular.
Bu, devlet yöneticilerinin ve þirket yöneticilerinin parti kartlarýný
atmalarýný ve topluma hükmetmeye devam etmelerine izin verdi.
10 yýl sonra Seattle'da antikapi-

talist hareketin patlamasý,
1989'un "tarihin sonu" olduðu
yalanlarýný ifþa etti.
Fakat, hareketin bazý önder
figürleri Doðu Avrupalý muhaliflerin en göze çarpan stratejilerini yankýlamaya baþladýlar.
John Holloway gibi bazý
antikapitalist düþünürler, "iktidarý almadan dünyayý
deðiþtir"memiz gerektiðini
savundular.
Böylesi stratejiler, zenginliði ve
iktidarý kontrol eden küçük bir
azýnlýðý savunmak için þiddet
kullanmaya hazýrlanmýþ kapitalist devletlerle mücadele edemez.
Halk baskýsý altýnda, mevcut
devletin olumlu yönde bölük
pörçük deðiþiklikler yapmasý için
verilen mücadeleler de nihayi bir
çözüm saðlamaz.
1989'daki devrimler sýrasýnda
iþçiler, mücadelelerini yönetebilmek için kitlesel devrimci birlikler kurmuþlardý: iþçi kurullarý,
fabrika komiteleri ve iþçi meclisleri.
Bu organlar, yeni bir tür
toplumun, kendi kendini
yöneten ve sýnýfsýz bir toplumun
çekirdeðinin nasýl olabileceðini
gösterdi. 1989'daki olaylar, böyle
bir toplumun nasýl meydana
gelebileceðinin bir anlýk görüntüsüydü.
Bir dahaki sefere, devrimi
devletin hudutlarýnýn ötesine
taþýyabilmek için ve hepberaber
mükemmel bir demokrasiyi inþa
edebilmek için daha iyi örgütlenmeliyiz. Kazanacak bir
dünyamýz hâlâ var.
Andreja Zivkoviç Vladimir Unkovski-K
Korica
1989 sayfalarýndaki tercümeleri
Burak Demir, Basri Güler ve
Sami Yoldaþ yaptý.
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Kürt sorununda bir adým daha
1999 yýlýndan beri Ýmralý adasýndaki yüksek
güvenlikli hapishanede tek baþýna kalan
Abdullah Öcalan'ýn yanýna beþ yeni mahkum
daha getirildi. Abdullah Öcalan diðer mahkûmlarla haftada 10 saat görüþebilecek.
Kürt açýlýmý adý verilen süreçte en önemli
adýmlardan birisi aðrýlaþtýrýlmýþ hapis cezasý
çeken ve tam anlamýyla tecrit koþullarýnda
yaþayan, devletin keyfi kararýyla düzenli
olmayan bir þekilde sadece avukatlarýyla
görüþebilen Abdullah Öcalan'ýn yalnýzlýðýna
kýsýtlý da olsa bir önlem alýnmýþ olmasýdýr.
Bu, "muhatap" meselesinde devletin yavaþ
yavaþ da olsa adým atmaya baþladýðýnýn en
güçlü kanýtlarýndan birisidir.
Kuþkusuz Kürt sorununda siyasal çözüm ne
sadece Abdullah Öcalan'ýn koþullarýnýn iyileþtirilmesi, ne Kürtçe tv, ne de köy isimlerinin orijinallerinin kullanýlmaya baþlanmasýdýr. Kürt
sorununda çözüm için atýlacak en önemli adým,
Kürt halkýnýn kendi kaderini özgürce belirleyebileceði siyasal koþullarýn yaratýlmasýdýr. Kýsaca,
Kürt halkýnýn ulusal varlýðýnýn siyasi, ekonomik,
kültürel ve ideolojik düzeylerde kabul edilmesi
ve bu haklarýn anayasal zeminde tarif edilmesi
gerekiyor. Görülmesi gereken ise Ýmralý'daki
son geliþmeler de dahil olmak üzere bir süredir
atýlan adýmlar kendi baþlarýna çok önemli
olmasa da bir sürecin parçalarý olarak toptan bir
deðiþimin habercisidir.
Bu yüzden bu adýmlarý küçümsemek deðil,
güçlendirmek gerekiyor. Her adýmda daha ileri
bir adýmý talep etmek için üzerinde sýçrayabileceðimiz bir zemin olduðunu görmek, halklarýn
kardeþliði sloganýný soyut bir slogan olmaktan
çýkartacak ve acý çeken bir halkýn özgürlük
mücadelesinin tarihsel adýmlarý haline gelmesine yardýmcý olacak.
Kürt açýlýmý sürecine þüpheyle bakanlar var
hâlâ. Açýlýmý tek baþýna AKP'nin batýlý güç
odaklarýnca planlanan bir programýn ürünü
olarak görmek, MHP ve CHP'nin sýk sýk telaffuz
ettiði "ihanet" suçlamasýyla deðerlendirmek,
paranoyak milliyetçilik hastalýðýný bir kenara
býraksak bile, tek kelimeyle Kürt halkýnýn
gücünü küçümsemektir.
Kürt açýlýmý konusunda söz söylemek isteyenler öncelikle 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden
iþe baþlamak zorundalar. Seçimlerden önce
DTP'yi bitirme planlarý yapanlar, "Diyarbakýr'ý
da alýrým, tüm Kürt illerini de" diyenler, 29 Mart
akþamý Kürt illerinde maðlup oldular. Seçimin
Kürt illerinde AKP ile DTP arasýnda bir referandum olarak görüldüðü bizzat AKP ileri gelenlerince söyleniyordu. Sonuç, referandumu
DTP'nin kazanmasý oldu.
Zaten egemen sýnýfýn bir kesimi bizzat bir
önceki Genelkurmay Baþkaný Yaþar
Büyükanýt'ýn dediði gibi düþünmeye baþlamýþtý:
"Bu sorun savaþarak çözülemez!"
Kürt açýlýmý adý verilen süreç, bu yüzden Kürt
halkýnýn geri adým atmamasýnýn, kitlesel
mücadele yeteneðinin, direnç gösterme kararlýlýðýnýn ürünüdür.
Savaþmak isteyenlere savaþarak bu sorunda
adým atamayacaklarýný gösteren bir halk olduklarýný ve barýþ istediklerini mücadele ederek
kanýtlayan Kürt hareketidir.
Bu yüzden, batýda, çok ama çok güçlü,
kitlelerin katýldýðý bir barýþ sesine ihtiyaç var.
Kürt halkýnýn sesine, batýda iþçi sýnýfýnýn sesi
eklendiðinde elde edilecek kazanýmlarýn büyüklüðü hayallerin ötesinde olacaktýr.

Aþaðýdan mücadele,
aþaðýdan kurulan
bir sol parti
2007 yýlýnda Meclise Ufuk
Gerek kampanyasý binlerce
aktivisti, emekçiyi bir çýrpýda
içine çekti. Sokakta defalarca
en radikal sloganlarla
yürüyüþler örgütlendi.
Benzer bir politik ruh hali
çok daha keskin bir biçimde
Baskýn Oran kampanyasýnda
da yaþandý.
Her iki kampanyada da
insanlarý heyecanlandýran,
sihirli bir atmosfer vardý. Bu
heyecan medyayý da sardý,
abartýlý olmazsa, neredeyse
tüm Türkiye’nin gözünü
dikip bu iki baðýmsýz aday
kampanyasýný izlediðini
iddia edebiliriz.

Gerçekten yeni olan
ne?

Aktivistleri heyecanlandýran, kampanyada bir
dizi yenilik olmasýydý.
Sloganlar yeniydi, örgütlenme biçimi yeniydi, geleneksel seçim kampanyalarý
dýþýnda yýllardýr süren
gerçek politik kampanyalar
gibi biçimleniyordu
yürüyüþler de sloganlar da.
Daha önemli bir baþka
yenilik ise kampanyanýn
politik eksenini benimseyen
herkes, kendisini hareketin

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

aktif, iþe yarayan, yetenekleriyle genel politik havaya
katký yapan özne olarak
görmesini saðlayan bir
örgütlenme aðý þeklinde
adým atýlýyordu.
Bir yandan darbelere karþý
çýkar, tüm ezilenlerin sesi
olan sloganlar benimsenir,
birleþik bir eylem, propaganda ve sokak etkinliðiyle halklarýn kardeþliði duygusu
güçlendirilirken, bir yandan
da kanallarý harekete
geçmek isteyen her insana
açýk olan aþaðýdan bir kampanya havasý hakimdi.

Sokaðýn sesi

Her iki kampanya da ayný
þekilde sokaðýn sesini temsil
ediyordu. Sabahlardan gece
yarýlarýna kadar sendikalarda, iþyerlerinde, merkezi
alanlarda yürüyüþler, bildiri
daðýtýmlarý, toplantýlar,
afiþlemeler yapýlýyordu.
Söz konusu olan, gerçek bir
aktivizm patlamasýydý.
27 Nisan muhtýrasý ve
Hrant Dink cinayetinin
kamuoyunda yarattýðý
keskin politikleþme seçim
kampanyasýna da yansýdý.
Ama önemli olan bu politikleþmede harekete geçmek

isteyenlerin istediði gibi içine
girebileceði kanallarýn
yaratýlmasýydý.
Bugünler de Sosyalist
Ýþçi’nin de kurulmasý için
çabaladýðý “kitlesel ve yeni
bir sol parti” giriþimi, 2007
seçim kampanyalarýnýn
deneyleri üzerinden çok
güçlü bir biçimde ilerleyebilir.

Gruplarýn deðil
hareketin partisi

Bu deneylerin en
önemlilerinden birisi, heyecan yaratacak yeni bir sol
partinin, grup ittifaklarý biçiminde görünmemesidir.
Böyle bir algý, bütün gruplarýn aktivist sayýsýnýn
toplamýndan çok daha
büyük bir kitleyi oluþturan,
herhangi siyasi bir partide
örgütlenmemiþ, herhangi
siyasi bir grubun taraftarý
olmayan bir kitleyi dýþarýda
býrakýr.
Mevcut parti giriþiminde
adý geçen bazý Alevi dernekleri, ÖSH, DSÝP, 10 Aralýk,
SHP gibi örgütlerin yan yana
gelmesi ve “biz yeni bir parti
kuruyoruz” beyanatýnda
bulunmasý, farklý bir çatý partisi olarak algýlanacaðý için
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gerekli olan ilk ivme için bir
heyecan yaratamaz. Üstelik
soldaki en büyük çatý olan
DTP’nin baþka bir çatý partisi
giriþiminde yer alýyor
olmasý, heyecanýn yerini
kurumsal tartýþmalarýn
almasý anlamýna gelir.

Aþaðýdan hareketin
sözcüsü

Kitlesel sol parti, kuruluþ
aþamasý, ilk tartýþmalarý da
dahil olmak üzere her
adýmýný aktivistlerle, bu giriþimin içinde yer almak
isteyenlerle, kamuoyuyla
tartýþarak atmalýdýr. Elbette
“yukarda” yürütülmesi
gereken adýmlar vardýr ve bu
adýmlar da önemlidir ama
her adým böyle bir partinin
aktivisti olmak isteyenlerle
paylaþýlmalýdýr.
Bu paylaþým sadece
demokrasinin gereði olduðu
için deðil, sorunlarýn
çözümünde aktivistlerin
katkýlarýný almak çok önemli
olduðu için de faydalý olacaktýr.

Kampanyacý bir sol

Olaðan koþullarda 2011’de
genel seçimler yaþanacak.
Genel seçimlere kadar, hatta
belki de bütün bir 2010 yýlý
boyunca bir yandan Kürt
açýlýmý için bir yandan da
darbe giriþimlerine karþý ve
Ergenekon davasýnýn sonuna
kadar gidilmesi için kýran
kýrana bir mücadele sürecek.
Yeni bir sol parti, iklim
deðiþimine karþý mücadeleden inançlar üzerindeki
baskýya kadar, emekçilerin
talepleri için verdikleri
mücadeleden demokrasi için
sýnýrlarý zorlayan adýmlara
kadar bir dizi baþlýkta,
bugünden mücadele
etmelidir.
Ama özellikle özgürlüklerin üzerinde aðýr bir kaya
gibi duran darbe giriþimlerine karþý mücadele ve Kürt
halkýnýn tarihsel bir kazaným
elde etmesinin mümkün
olduðu açýlým sürecinde
Kürt halkýyla beraber
mücadele çok önemli.
Kitlesel bir sol parti, 2011
yýlýnda baðýmsýz aday kampanyalarýyla meclise çok
sayýda milletvekili sokabilir.
Bunun biricik yolu ise
bugünden sokakta kampanya yapmak, Baskýn Oran ve
Ufuk Uras seçim kampanyalarýnda olduðu gibi
gerçekten yeni olduðunu sloganlarýnýn radikalliðiyle,
keskinliðiyle göstermektir.
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Keynes’in iki yüzü
H

em saðcý, hem de solcu
ekonomi bilimcileri,
krize verilen bir cevap
olarak Keynes'i öve öve
bitiremiyorlar. Oysa Keynes'in
teorilerinden radikal sonuçlar
çýkaranlar da var: Chris
Harman, ekonominin kapitalizmden kurtarýlmasý gerektiðini
söylüyor.
"Bu büyük ekonomiste herkes
minnet borçlu" diye yazýyordu
kýsa bir süre önce Financial
Times'da John Maynard
Keynes'e dair yazýlan bir
makalede. Görünüþe göre bu
gerçekten de böyle.
Muhafazakâr Wolfgang
Schäuble, Handelsblatt'da þöyle
diyor: "Kriz ortamýnda CDU
Keynesçi düþünceye sahip
olmalý". ABD Maliye Bakaný
Hank Paulson ve ABD Merkez
Bankasý Baþkaný Ben Bernanke
de benzer þeyler söylüyorlar. Bu,
politik yelpazenin bir ucu.
Yelpazenin diðer ucunda ise
önde gelen solcular bulunuyor.
Bu solcular, krizlerin nasýl aþýlacaðýný Keynes'in daha 30'lu yýllarda gösterdiðini ve yöntemlerinin bugün de geçerli
olduðunu söylüyorlar. Oysa
dikkatle incelendiði zaman bu
iddianýn doðru olmadýðý ortaya
çýkýyor: Çünkü Keynes 30'lu yýllarda krizin nasýl aþýlacaðýný
göstermiþ deðildi.

Piyasa kendi kendisini
düzenlemiyor

Keynes, bunun yerine krizlerin
ancak iþçi sýnýfýnýn yaþam standartlarýna saldýrmak suretiyle
çözülebileceðini öne sürenlere
karþý acýmasýz polemiklere giriþiyordu. Piyasanýn kendi sorunlarýný kendisinin çözeceði önermesine karþý Keynes'in
geliþtirdiði argümanlar bugün
bile büyük öneme sahip.
Döneminin önde gelen ekonomistlerinin neredeyse bütünü
"Say Yasasý"nýn doðruluðuna
inanýyorlardý. Bu yasaya göre
kapitalizmde genel olarak fazla
üretim krizlerinin yaþanmasý
mümkün deðildi: Piyasalar
bütüncül bir ekonomik dengeye
yerleþme eðilimindeydiler - her
ek arz, kendi talebini yaratýyordu. Keynes bu teoriye itiraz etti
ve Karl Marks'ýn ondan 60 yýl
önce yapmýþ olduðu tespitlerin
benzerlerini geliþtirdi. Bir piyasa
sistemindeki bütün mallar ancak
iþçiler gelirlerinin ve kapitalistler
kârlarýnýn tümünü harcadýklarý
takdirde satýlabilirler. Normal
þartlar altýnda iþçilerin gelirlerinin tümünü harcamalarý
kaçýnýlmazdýr. Ancak kapitalistler kârlarýnýn bir kýsmýný yeni
yatýrýmlar yapmak ya da kendi
kiþisel ihtiyaçlarý için harcamak
yerine bir banka hesabýna yatýrmayý ya da yastýk altýna koymayý tercih edebilirler. Bu
durumda üretilen toplam mal ile
satýlan mal arasýnda bir boþluk
oluþur.
Keynes, iþçilerin aldýklarý
ücretlerin düþürülmesi durumunda daha fazla eþyanýn satýlacaðý ve iþsizliðin azalacaðý argü-
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1883-11946 yýllarý arasýnda yaþamýþ iktisatçý.John Maynard Keynes, 2. Dünya Savaþý sonrasý büyüyen dünya
ekonomisine model olan kuramcýdýr. Sosyal-d
demokrasinin ekonomik politikalarýný belirleyerek 1950-11970 yýl larý arasýnda tüm dünyada uygulandý. Keynes, müdahaleci ekonomik politikalarýn gerekliliðini savunuyordu.
manýna, bu durumun sadece
iþçilerin daha da az mal satýn
alabilmesine yol açacaðýný
söyleyerek karþý çýkýyordu.
Bunun sonucu olarak iþçilerin
ücretleri daha da düþürülecek ve
alýþveriþ daha da azalacaktý.
Dolayýsýyla Keynes ekonomik
büyümenin ancak iþçi ücretlerinin düþürülmesiyle saðlanabileceðini öne süren "klasik"
ekonomistlerin teorilerine karþý
çýkýyordu. Fakat bunu yaparken
öne sürdüðü gerekçeleri kesinlikle antikapitalist olarak deðerlendirmiyordu: Onun tek derdi,
kapitalistleri deðiþmeye ikna
edebilmekti: Sistem tekrar iþlemeye baþlamak zorundaydý.

Keynes'in politikasý

Keynes, teorisinin "sonuçlarý
itibarýyla nispeten muhafazakâr"
olduðunu yazýyordu. Onun
biyografisini yazan Lord
Skidelsky, Keynes'in önerilerinin özellikle iþ dünyasýnýn
psikolojisine uygun olduðu
görüþündeydi. Uygulamada ise
Keynes "son derece dikkatliydi".
Krizin nasýl aþýlacaðýna dair
ortaya koyduðu düþüncelerinin
merkez noktasýný, yatýrým ve
tüketim harcamalarýnýn artmasý
için devletin müdahale etmesi
gerekliliði oluþturuyordu.
Keynes'e göre somut olarak iki
tür önlem almak gerekiyordu.
Ýlk olarak hükümetin faizleri
düþürmesi gerekiyordu. Bu,
zenginleri gelirlerini biriktirmek
yerine harcamaya teþvik edecekti. Dolayýsýyla baþkalarý için yeni
pazarlar açýlacak ve yatýrýmlar
canlanacaktý. Ancak Keynes
"sadece paraya dayanan bir politika" konusunda tereddütlü
olduðunu da itiraf ediyordu.
Ýkinci olarak da doðrudan
hükümetlerin kendileri kredilerle finanse edilecek olan harcamalarda bulunabilirlerdi.

Borçlanmaya dayalý bu tür konjonktür programlarý ("deficit
spending"), büyüyen
ekonomiyle birlikte vergi gelirleri de artacaðý için kendisini
finanse edecekti. Ancak bu
stratejileri uygulamaya koymak
söz konusu olduðunda Keynes
kapitalistlerin canýný sýkmaktan
çok korkuyordu, çünkü yatýrým
yapýp yapmayacaklarýnda belirleyici etken sonuçta onlarýn
psikolojik durumuydu. Bu yüzden ortaya koyduklarý aslýnda
dünya ekonomi krizini sona
erdirmekten çok uzak, fazlasýyla
yumuþak önerilerdi.
Keynes, 30'lý yýllarýn baþýnda
iþsizliðin %100 oranýnda artmasýyla birlikte, liberal milletvekili ve eski baþbakan Lloyd
George'un, iþsizliði %89 oranýna
çeken bir kamu istihdamý programýný destekledi. Baþkan
Roosevelt'e "ekonomik ve sosyal
reformlar yapmamasýný" önerdi,
çünkü bu reformlarýn "iþ
dünyasýnýn güvenini zedelemek"
suretiyle ekonomideki canlanmaya engel olacaðýný düþünüyordu. Yapýlan tahminlere göre,
krizin zirvesindeyken tam istihdamý saðlayabilmek için gereken
3 milyon iþi saðlayabilmek için
Britanya hükümetinin harcamalarýný %56 oranýnda artýrmasý
gerekiyordu. Ancak Keynes'in
adým adým iþleyen yöntemleriyle
harcamalarýn bu þekilde artýrýlmasý mümkün deðildi, çünkü bu
yöntemler beraberlerinde sermayenin yurtdýþýna kaçmasýný,
ithalatýn artmasýný, ödemeler
dengesinin açýk vermesini ve
faiz oranlarýnýn ciddi þekilde
yükselmesini getirirdi.

Ýkinci yüz

"Ýstihdamýn, Paranýn ve Faizin
Genel Teorisi" adlý en önemli
eserinin bazý yerlerinde, Keynes
bu tür bir çekingenliðin yeterli

gelmeyeceðini anlamýþ gibiydi.
Sistemin özündeki bir sorunun
yatýrýmlarda çöküþe yol açtýðýna
iþaret ediyor, "yatýrýmlardan en
üst seviyede faydalanmanýn"
iflas ettiðini söylüyordu. Bu
tasavvur, Marks'ýn kâr oranlarýnýn düþme eðilimi düþüncesine yaklaþýyor, hatta içinde kapitalizmin özünde yolunda gitmeyen bir þeyler olduðunu,
bunun faiz oranlarýyla oynamakla veya devletin harcamalarýný
artýrmakla giderilmeyeceðini
bile barýndýrýyordu. Bu durum
karþýsýnda Keynes en radikal
açýklamalarýndan birini yapmýþtý: "Tam istihdamý yaklaþýk
da olsa saðlayabilmek için tek
geçerli yöntem, yatýrýmlarýn
oldukça geniþ kapsamlý bir
toplumsallaþtýrýlmasý gibi
görünüyor."
Keynes'in kendisi bu görüþlerine sadýk kalmadýðý gibi, onun
yolunda yürüyenlerin büyük
kýsmý da bunu yapmadý. Bunun
yerine týpký Keynes gibi, taleplerini kapitalistler tarafýndan
kabul edilebileceðine inandýklarý
düþüncelere uyumlulaþtýrmayý
yeðlediler. Günümüzde ABD ve
diðer sanayi devletlerinin
hükümetlerindeki Keynesçiler,
kendilerinden önce Keynes'in
yaptýðý gibi, kapitalizmi kendisinden kurtarmaya çalýþýyorlar. Yani, kapitalistleri memnun
edebilmek için, bizim ellerimizi
cebimize atmamýzý istiyorlar. Sol
Keynesçiler ise bir tercihle karþý
karþýyalar: Bu görüþe katýlabilir
ve kapitalizmi hayatta tutmak
için ellerinden geleni yapabilirler. Ya da Keynes'in daha
radikal görüþlerine katýlabilir ve
Marks'ýn ulaþtýðý sonuca ulaþabilirler: Ekonominin kapitalizmden kurtarýlmasý gerekmektedir.
Çeviren: Atilla Dirim

Homofobi; eþcinselliði, yani
sistem içinde "normal" kabul
edilen heteroseksüel erkek ve
kadýn dýþýndaki üçüncü cinsi
yok sayan, aþaðýlayan ya da
kabullenemeyiþe verilen
isimdir. Sözcük, Latincede "eþ,
ayný, ayný bütün içinde" anlamlarýna gelen homo sözcüðü ile
Fransýzcadan gelen "belirli
durumlar karþýsýnda gösterilen
tepki ve korkular"ý anlatan fobi
sözcüklerinin birleþiminden
oluþmuþtur. Artýk bilim insanlarýnýn ve pek çok psikoloðun
da kabul ettiði gibi homofobi
bir hastalýktýr. Ancak bu
hastalýk, kendiliðinden oluþan
ya da virüsler, mikroplar gibi
biyolojik sebeplerle oluþan bir
hastalýk deðildir. Eþcinsellere
dönük nefret ve korkuyu teþvik
eden mikrop kapitalizmin ta
kendisidir.
Homofobi, bu köþede daha
önce ele alýnan cinsiyetçilik ile
doðrudan baðlantýlý bir
konudur. Friedrich Engels'in,
'Ailenin, Devletin ve Özel
Mülkiyetin Kökeni' kitabýnda
gösterdiði gibi bugün “normal”
olarak sunulan tek eþli ve heteroseksüel cinsel iliþki tarihin
her döneminde birincil kabul
edilen cinsel iliþki biçimi deðildi. Kapitalizmin ortaya çýkýþý ve
kendisine uygun bir toplumsal
normlar dizisi oluþturma ihtiyacý, 19. Yüzyýl ortalarýnda kapitalist ailenin yaratýlmasýný ve
bunun dýþýndaki tüm cinsel iliþki ve kimliðin dýþlanmasýný
ortaya çýkarttý. Ýngiltere,
Almanya gibi ülkelerde erkekler arasý iliþkiler yasadýþý ilan
edildi. Ünlü yazar Oscar Wilde,
eþcinsel olduðu için bu
yasalardan yargýlandý. Yeni iþçi
kuþaklarýnýn üretimi için eski
orta sýnýfýn; kadýnlarý, eþcinselleri baský altýnda tutan ahlak
anlayýþý egemen hâle getirildi.
Kapitalizmin üstyapýsý tabii ki
zaman içinde çeþitli deðiþikliklere uðradý. Eþcinsellerin vermiþ olduðu mücadele bunda
ciddi biçimde etkili oldu. Pek
çok ülkede eþcinsellik ve kadýn
haklarý konusunda pek çok
özgürlük kazanýldý. Ancak kapitalizm, homofobiyi ve eþcinsellere dönük þiddetin temelini
ortadan kaldýrmazken, “sisteme dahil” edilen zararsýz bir
figür olarak eþcinselliði kullanmaya çalýþtý, eþcinsellere
dönük ayrýmcýlýk ortadan kalkmadý. Eþcinselliðin, toplum
tarafýndan kabul görebilmesi
bütünüyle Stonewall’dan bu
yana gelen mücadelenin
ürünüdür. Eþcinsellerin tüm
haklarýnýn kazanýlmasý için
mücadele etmek gerekir ancak
homofobiyi yeryüzünden
bütünüyle silmek için kaynaðýný kurutmak, yani kapitalizmi yýkmak gerekir.
Can Irmak Özinanýr
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André Gide'in 'SSCB'den Dönüþ'ü
Ýdamlar cumhuriyeti
CHP'den Onur Öymen'in meclis konuþmasý kemalizmin çürüyen varlýðýnýn son kanýtý oldu. Meclis
kürsüsünden katliam çaðrýsý yapýlmasý, kemalizmin
merceðinden tarihe bakanlar tarafýndan görülemeyen
bir vahþetin tüm toplumda tartýþýlmasýna neden oldu.
Bu tartýþma, "cumhuriyet kazanýmlarýnýn" ne menem
bir þey olduðunu da bir kez daha gündeme getirdi.
Öve öve bitirilemeyen cumhuriyetin bir soykýrým ve
defalarca kitlesel imhalarla þekillendiði artýk yüz binlerce insan tarafýndan tartýþýlýyor.
Ermeniler ve Kürtlerin mezarlýðý olan bir
cumhuriyet.
Askeri darbeler cumhuriyeti.
Ýdamlar cumhuriyeti.
Kapatýlan sendikalar cumhuriyeti.
Laiklik maskesi altýna gizlenen dini inançlar
üzerinde þiddet uygulayan bir cumhuriyet.
Askerler cumhuriyeti.
Diktatörler cumhuriyeti. Baþbakan asanlar
cumhuriyeti.
Deniz Gezmiþleri asanlarýn, Hrant Dink'i öldürenlerin, Varlýk Vergisi çýkartanlarýn, 6-7 Eylül vahþetini
planlayanlarýn cumhuriyeti.
Bu cumhuriyetten kazanýmý olan tek toplumsal
kesim, Türk burjuvazisi. Burjuvazi açýsýndan
kazanýmlarla dolu bir cumhuriyet bu. Burjuvazisinin
bekçiliðini yapan sivil-asker bürokrasi açýsýndan da
kazanýmlarla dolu bir cumhuriyet.
Peki bu "kazanýmlar" nasýl oluyor da solun bazý kesimleri tarafýndan da kazaným olarak, savunulabilecek
bir ilerleme olarak görülebiliyor? Nasýl oluyor da
"baþkumandan"a ölüm yýldönümlerinde gazetelerinin
manþetlerinde anma mesajlarý yayýnlayabiliyor "solcular"?
O baþkumandan ki, "Sorumluluðu üzerime alýyorum. Vuracaðýz Dersim'i" demiþliðiyle de ünlüdür!
Ayný Mustafa Kemal, Ýzmir Ýktisat Kongresi'nde
yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn önemi hakkýnda
nutuk çektiði için, kemalizmin baðýmsýzlýk ruhunu
öne çýkartarak cumhuriyeti savunan sol, muhtemelen
sayý saymasýný bilmiyor. Yanýlgýnýn temelinde, Karl
Marks'ýn çaðlarý, yani üretim tarzlarýný birbirinden
ayýrmak ve kapitalist üretim tarzýnýn feodal üretim
tarzýndan daha ileri olduðunu vurgulamak için koyduðu ayrýmýn donuklaþtýrýlarak güncel politikaya tercüme edilmesi yatýyor. Kan baðýna dayalý bir hiyerarþi temelinde serfleri, köylüleri topraðýn parçasý gibi
gören toplumsal örgütlenmeye göre, emekçinin
"özgür emekçi" haline geldiði kapitalist üretim ve bu
üretime baðlý siyasal iliþkiler Marks'ýn altýný çizdiði
gibi tarihsel olarak ileri toplumlardýr. Ama Marks'ýn
altýný hemen, ayný anda çizdiði bir baþka gerçek daha
var: Kapitalizmde "özgür emekçi", iþ bulamazsa açlýktan ölme özgürlüðüne sahip olan emekçi demektir. Bu
yüzden ister aþaðýdan ister tepeden gerçekleþsin, burjuva devrimleri, devrimin gerçekleþtiði ve burjuva
sýnýfý iktidara geçtiði gün hýzla gerici bir karakter
kazanýr.
Bu gerici karakter, uluslaþma adý verilen süreçle tüm
toplumu þiddetle biçimlendirir.
Geçtiðimiz hafta yaþamýný kaybeden Ýngiliz devrimci
Marksist Chris Harman uluslaþmanýn, diðer etnik sermaye gruplarýný tasfiye ya da imha eden bir ya da
birkaç etnik sermaye grubunun, kapitalist devlet
aygýtýnýn tüm þiddet mekanizmasýný kullanarak kendisine bir ulusal pazar, bir emek pazarý ve küresel sermayeyle pazarlýk gücünün garantisi olacak bir askeri
güç yaratma süreci olduðunun altýný çiziyordu.
Cumhuriyetine tutkuyla baðlý olanlar ve baþkumandanlarýný 10 Kasým'da ananlar, iþte bu süreci savunmaya devam ediyorlar. Yine de Sezar'ýn hakký Sezar'a!
Kemalizmi neden savunduklarýný güzel güzel
gerekçelendiriyorlar! Eðer bir inanan bulmalarýna
yardýmcý olacaksa burada da bir kez daha hatýrlatmakta fayda var: Eðer AKP durdurulamazsa saltanat
rejiminin hortlamasý ya da ABD'nin planlarýnýn
cumhuriyetten geriye kalan tüm baðýmsýzlýk birikiminin tasfiye dilmesi gündemdeymiþ!
Efendiler! Siz siz olunuz, kemalizmden kopunuz!

Þenol Karakaþ
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erlin Duvarý'nýn yýkýlýþýnýn
20. yýldönümünü yaþýyoruz
þu günlerde. Kapitalistler
coþkulu kutlamalar düzenlerken,
baþta stalinistler olmak üzere pek
çok solcu da ezik bir tavýrla hem bu
kutlamalarý yapanlara kýzýyorlar
hem de duvarýn yýkýlmasýnda rol
oynayan dönemin liderlerine, özellikle de Gorbaçov'a küfrediyorlar.
"Gorbaçov stalinizme ihanet etti ve
Doðu Bloðu'nun yýkýlmasýna sebep
oldu" diyorlar.
Ýyi de, Stalin döneminde nasýldý ki
"Doðu"nun hali? Ýþte bu sorunun
cevabýný André Gide 1936'da, stalinizmin gümbür gümbür olduðu
dönemde veriyor 'SSCB'den Dönüþ'
adlý kitabýnda.
Fransýz edebiyatçý André Gide
1930'larda, Sovyetler Birliði'ne
hayranlýk duyan bir komünisttir.
1936 yýlýnda, bir grup sosyalist
yazar ile birlikte Sovyetler Birliði'ni
gezmek için davet edilir ve birkaç
ay süren bir Rusya turuna katýlýr.
Sovyetler Birliði'nde gördükleri
sebebiyle gezinin baþlarýnda azalmaya baþlayan hayranlýðý gezinin
sonlarýna doðru bir düþmanlýða
dönüþür. Kendisi de bir eþcinsel
olan Gide, uzun süre hayraný
olduðu ülkede öyle þeyler görür ki,
Ekim Devrimi ile özgürlüðe
kavuþan eþcinsellerin Stalin'in
çýkardýðý yeni bir yasa ile sadece
eþcinsel olmalarý gerekçesiyle hapis
cezasýna çarptýrýldýklarýný
öðrendiðinde çok da þaþýrmaz.
André Gide, hayraný olarak gittiði
Rusya'dan, Sovyetler Birliði karþýtý
ve þiddetli bir anti-stalinist olarak
döner.
Gide, Sovyetler Birliði'nde
gördükleri karþýsýnda edinmeye
baþladýðý fikirlerini gezisi boyunca
dikkatle gizler. Çünkü, "özgürlükler ülkesinde", o ülke hakkýndaki
olumsuz fikirleri beyan etmenin ne
kadar tehlikeli olduðunu kýsa
sürede anlar. Ancak Fransa'ya
döndükten sonra, Rusya'da
gördüklerini anlatan SSCB'den
Dönüþ adlý kitabýný yazar.
SSCB'den Dönüþ'te Gide; Sovyet
Rusya'nýn sokaklarýnda aç gezen
kimsesiz çocuklarýn toplama kamplarýna gönderilmemek için
polislerden nasýl kaçtýklarýný, fabrikalarda ölesiye çalýþtýrýlan iþçilerin birkaç metrekarelik barakalarda nasýl yoksulluk içinde yaþadýklarýný, stalinistlerin öve öve
bitiremedikleri stahanovculuðun
kölelerin sýrtýna vurulan eski
çaðlardaki kýrbaçtan aslýnda hiçbir
farkýnýn olmadýðýný, Lenin'in "en
fazla ortalama iþçinin ücreti kadar
ücret almalýdýrlar" dediði yöneticilerin sofralarýnda sadece kuþ
sütünün eksik olduðunu, bütün bir
halkýn Pravda tarafýndan
aldatýlarak dünyanýn en müreffev
ülkesinde yaþadýklarýna nasýl
inandýrýldýklarýný... kýsacasý stalinist
karþýdevrim tarafýndan, Ekim
Devrimi'nden kalan ne varsa nasýl
yokedildiðini ve Sovyetler Birliði
halklarýnýn nasýl ezildiðini anlatýyor.
Gittikçe burjuvalaþan bürokrasi
sýnýfýnýn nasýl karþýdevrimci
olduðunu anlatýyor André Gide
gördükleri karþýsýnda ve ekliyor:
"Bugün Rusya'da karþýderimci
olarak tanýmlanan þeyse tam tersi.
Bugün Rusya'da karþýdevrimci
olarak kabul edilen þey, Çarlýk
Rusya'sýný deviren devrimci ruhun
ta kendisi."
André Gide bu kitabýný yayýn-

Üretken bir edebiyatçý olan Gide hayatý
boyunca çok sayýda roman, öykü, þiir, deneme,
gezi yazýsý, inceleme ve tiyatro oyunu
yazmýþtýr. Kalpazanlar, Dar Kapý, Corydon,
Kadýnlar Okulu, Dünya Nimetleri ve Pastoral
Senfoni baþlýca eserlerindendir. 1947 yýlýnda
Nobel Edebiyat Ödülü almýþtýr. 1951 yýlýnda
ölen Gide'in tüm kitaplarý 1952 yýlýnda Katolik
Kilisesi tarafýndan Yasak Kitaplar Listesi'ne
dahil edilmiþtir.
ladýktan sonra pek çok arkadaþý
dahil çok sayýda sosyalistin
saldýrýsýna maðruz kalýyor.
Döneklikle ve sosyalizme ihanet
etmekle suçlanýyor. Gide ise
Sovyetler Birliði'nde olan biteni
gösterip onu eleþtirerek sosyalizme
ihanet etmediðini çünkü Sovyetler
Birliði'nde gördüðü þeyin sosyalizm olmadýðýný söylüyor ve dünya
sosyalistlerinin örnek alarak yüzlerini döndükleri Rusya'nýn gerçek
yüzünü gösterip stalinizmin
eleþtirisini yaparak sosyalizme
hizmet ettiðini belirtiyor.
Bu kitabýnda André Gide,

André Gide'in ölümünden
iki gün sonra arkadaþý
François Mauriac, André
Gide imzalý bir telgraf alýr.
Telgrafta þu yazýlýdýr:
"Cehennem yok, rahat ol.
Claudel'e de haber ver."
Sovyetler Birliði'nin teorik bir analizini yapmýyor, yapamýyor. Kitabýn
önemli bir kýsmýnda sadece
gördüklerini anlatýyor ve kitabýn
küçük bir kýsmýnda da gördükleri
hakkýnda yorum yapýyor. Bu
yorumlarda da, SSCB'den Dönüþ'ü
yayýnladýktan bir yýl sonra yazdýðý
SSCB'den Dönüþ Üzerine
Düzeltmeler'de de, Sovyetler
Birliði'nin o dönemki mevcut
yapýsýnýn sosyalist olmadýðýný kesin
bir dille söylerken, bu yapýnýn tam

olarak ne olduðunu açýklayamýyor.
Sovyet halkýnýn Stalin'den kurtulup
sosyalizme doðru ilerleyeceði þeklindeki umudunu korumaya devam
ediyor.
Gide, Stalin Rusya'sýný eleþtirdiði
için tepkiyle karþýlaþacaðýný
umduðunu ama bu kadar da çok
saldýrýya maruz kalacaðýný tahmin
etmediðini belirtiyor. Dedim ya,
stalinizmin güçlü bir analizini
yapamýyor Gide. Yapabilseydi, bu
kitabýnýn ardýndan gördüðü tepkilere þaþýrmaz, hatta bir Sovyet
ajaný tarafýndan buz baltasýyla
öldürülmemiþ olmasýna þükrederdi.
Sonuç olarak, SSCB'den Dönüþ
saðlam analizler içermese de, 1936
yýlýnda Sovyetler Birliði'nde yaþamanýn nasýl bir þey olduðunu,
sadece istatistiklerle deðil; sokaklarda, fabrikalarda, kolhozlarda,
okullarda vs. hayatýn nasýl
olduðunu göstererek anlatmasý
sebebiyle okumaya deðer bir kitap.
Türkiye'de Anahtar Kitaplar
Yayýnevi tarafýndan basýlan bu
kitap 5 TL'ye satýlmaktadýr.
Burak Demir
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Ankara’da Kürt
sorunu paneli:
Sesimizi
yükseltelim!
SÝ Ankara - 14 Kasým
Cumartesi günü Ankara'da
"Kürt sorununda çözümün
neresindeyiz?" baþlýklý bir
açýk toplantý yaptýk. Katýlýmýn
yüksek olduðu ve tartýþmalar
açýsýndan baþarýlý geçen
tolantýya SBF<D>Der'den
Canberk Gürer, Sosyal
Antropoli Araþtýrma
Topluluðu (SAAT)'den
Abdullah Önal ve DSÝP'ten
Buse Kýlýçkaya konuþmacý
olarak katýldý. Salonda hemen
hemen herkes söz aldý, tartýþmaya katýldý.
Barýþ elçilerinin sýnýrdan
Öcalan'ýn çaðrýsýyla giriþleri
ve çoþkulu bir þeklide
karþýlanmalarý, Kürt halkýnýn
barýþ sürecini desteklediðini
ve sahiplendiðini gösteriyor.
Açýlýmýn hâlâ tartýþýldýðý bu
süreçte sosyalistlere ve barýþ
isteyenlere büyük görevler
düþüyor vurgusu yapýldý.

KESK
tutuklamalarý
protesto etti
SÝ Ýstanbul – 28 Mayýs’ta
tutuklanan KESK üye ve
yöneticilerinin serbest
býrakýlmasý için 14 Kasým
Cumartesi günü, Ýstanbul’da Ýstiklal Caddesinde
bir yürüyüþ yapýldý. Saat
14.00’te Taksim Tramvay
duraðýnda toplanan KESK
üyeleri buradan
Galatasaray Meydaný’na
yürüdüler. DSÝP
üyelerinin de katýldýðý
yürüyüþ sýrasýnda
“Yaþasýn Halklarýn
Kardeþliði”, “Yaþasýn
örgütlü mücadelemiz”,
“KESK’li tutuklular
serbest býrakýlsýn”,
“Kurtuluþ yok tek baþýna,
ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarý atýldý.
Galatasaray
Meydaný’nda yapýlan
oturma eyleminin ardýndan; basýn açýklamasýný
KESK þubeler platformu
dönem yürütmesi adýna
Eðitim-Sen 1 No’lu Þube
Baþkaný Yunus Öztürk
okudu. Yapýlan basýn açýklamasýnda, tutuklamalarýn
hukuki olmaktan çok
siyasi olduðu vurgulandý.
Sendikacýlarýn tutuklandýðý bir ülkenin özgür
ve demokratik
olmadýðýnýn altýný çizen
KESK üyeleri, 25 Kasým
grevini hem ekonomik,
sosyal ve özlük haklar
hem de Türkiye’deki hak
ve özgürlük mücadelesi
için yapacaklarýný belirtti.
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Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif
olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Ýzmir'de yeni sol politikalar ve kitlesel parti tartýþýldý
SÝ Ýzmir- 13-14-15 Kasým
tarihlerinde DSÝP Ýzmir il
örgütü tarafýndan örgütlenen Antikapitalist
Toplantýlar gerçekleþtirildi.
Toplantý hazýrlýklarýna
Ýstanbul Marksizmden
hemen sonra baþladýðýmýz
Antikapitalist Toplantýlar
için üniversite kampüslerine ve þehrin deðiþik yerlerine 250'den fazla aþif asýldý,
1600 el ilaný daðýtýldý. 3 gün
boyunca 7 toplantýnýn
gerçekleþtiði foruma 150
kiþi katýldý.
13 Kasým Cuma günü
"Antikapitalist Hareket ve
Öðrenci Mücadelesi"
toplanýtýsýyla baþlayan
forumda kazanabilecek bir
öðrenci mücadelesi inþa
edebilmek için en geniþ
cepheyi kurmak gerektiði

ve dünyadaki örneklerin
anlatýldýðý toplnatýnýn
ardýndan gerçekleþtirilen
eðlencede katýlýmcýlar
tanýþýp, deneyim paylaþma
ve yeni iliþkiler kurma þansý
elde ettiler.
14 Kasým Cumartesi günü
ilk toplantý olan "küresel
iklim deðiþimi"nde küresel
ýsýnmaya karþý verilen
mücadelenin çevreci deðil
antikapitalist bir mücadele
olduðu bir kez daha vurgulandý. Günün ikinci toplantýsý "kitlesel bir sol alternatifi inþa etmek"te bugün
emekçilerden, ezilenlerden
yana olan kitlesel bir sol
partiye her zamankinden
daha fazla ihtiyaç olduðu
ve bunun için de yürütülen
mücadele tartýþýldý. Günün
son toplantýsý olan "darbe,

13 Kasým Cuma günü Özgür
Demokratik Alevi Hareketi ve
Munzur Aydýn ve Sanatçýlar platformu çaðýrýsý ile Türkiye genelinde
CHP'ye karþý protesto gösterileri
yapýldý.
CHP Milletvekili Onur Öymen'in
mecliste Kürt açýlýmý üzerinden tarihteki katliamlarý savunan ve
destekleyen konuþmasý üzerine
birçok kurum, parti ve dernek CHP
binalarý önünde eylem çaðýrýsý yaptý.
Ýstanbul'da CHP Ýl Binasý ve
Beyoðlu Ýlçe binalarý önünde yapýlan
eylemlere katýldýk.
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý
Onur Öymen'in Meclis Genel
Kurulu'nda yaptýðý konuþma ardýndan Tunceli ve Alevi derneklerinin
çaðýrýsý ile CHP Ýl binasý önündeki
eyleme yaklaþýk 500 kiþi katýldý.
Eylemde 'Arþivler açýlsýn 37-38
Dersim katliamýnýn hesabý verilsin',
'Seyit Rýza ve arkadaþlarýnýn mezar
yeri açýklansýn', 'Açalým kýzýl sancaðý, gitsin zulmedenin çaðý, elimizde dost býçaðý, görelim bakalým
nic'olursa olsun', 'Dersim isyanýnýn
bastýrýlma yönetimini savunuyor ve
övünüyorsun. Bak Onur Öymen bak!
Biz ölmedik, buradayýz. Adolf Hitler
(Onur Öymen)' yazýlý pankartlar
taþýndý.Ýstiklal Caddesi'nden
Taksim'e 'Irkçý Öymen Irkçý CHP',
'Gün gelecek devran dönecek CHP
halka hesap verecek', 'Katil devlet
hesap verecek', 'Dersim onurdur
onuruna sahip çýk' sloganlarý ile
yürünerek CHP Beyoðlu ilçe binasý
önüne siyah çelenk býrakýldý. Polis,
ilçe binasý önünde güvenlik önlemi
aldý. Grup burada 'Onur Öymen
nalet þero to' þeklinde slogan attý.
Grup daha sonra tekrar yürüyüþe
geçerek Taksim Meydaný'na geldi.

ergenekon ve demokrasi"
toplantýsýnda sürmekte olan
ergenekon davasýnýn
önemi, güncel darbe planlarý ve darbeye karþý verilen
mücadele anlatýldý.
Antikapitalist
Toplantýlar'ýn son günü
"kapitalizmin ahlaký ve
homofobi" toplantýsý ile
baþladý forumun en verimli
tartýþmalarýnýn büyük
bölümü bu toplantýda
gerçekleþti. Son günün 2.
toplantýsý "21. yüzyýlýn
sosyalizmi" idi. Toplantýda
DSÝP adýna konuþan Volkan
Akyýldýrým 21. yüzyýlda
inþa edilecek sosyalizmin
20. yüzyýlýn yenilgi ve
zaferlerinden ders almasý
gerektiðini ve yapýlan yanlýþlarýn tekrarlanmamasý
gerektiðini ve stalinizmin

ve milliyetçiliðin her türünden kendini soyutlamýþ
olmasýný gerektiðini vurguladý.
Forumun son toplantýsý
olan "kapitalizmi tarihe
gömelim"de DSÝP'in kurulduðu günden bugüne
verdiði mücadele, politik
yarýlmalarda alabildiði çok
net tutumlar ve bunun
temeli olan DSÝP'in
yaslandýðý gelenek anlatýldý.
Bugün süren küresel krize
karþý emekçilerden yana bir
yanýt üretebilmek için
ergenekon davasýnýn
sonuna kadar gidilmesi,
bütün cuntacýlarýn yargýlanmasý için, kitlesel bir sol
alternatifi yaratmak için
DSÝP'e üye olma çaðrýsý
yapýldý.
Emin Þakir

Irkçý CHP çöplüðe!
Ortak basýn açýklamasý Avukat Ali
Rýza Aydýn tarafýndan okundu.
Aydýn 72 yýl önce Tunceli bölgesinde yaþanan olaylarýn tarihçesini
anlatarak Dersim bölgesinde 10 binlerce insanýn öldürüldüðünü ve 10
binlerce insanýn baþka bölgelere
sürgüne gönderildiðini belirti. Basýn
açýklamasýný bitirirken "O günkü
yaþanan bir katliamýn bugün faþist
CHP tarafýndan çözüm önerisi
olarak sunulmasý resmi ideolojinin
tekerrürüdür. Dersimliler bu utanç
önerisini asla unutmayacaklarýdýr."
diyen Aydýn bugün bize bunlarý
yaþatanýn resmi ideoloji olduðunu
bir kez daha göstermiþ oldu. Ayný
slogan ve vurgular ile yapýlan
Beyoðlu ilçe binasý önündeki
eylemde de yapýlan ortak açýklamada bugün kürt halkýna güç vermek
ve açýlým sürecinin arkasýnda durmak gerektiði vurgusu yapýldý.
Ayný gün CHP Seyrantepe bürosu
yumurta yaðmuruna tutulurken,
Diyarbakýr'dan Mersin'e, Adana'dan

Ýzmir'e kadar heryerde eylemler ve
gösteriler yapýldý. Dersim'de her yer
Hitler'e benzetilmiþ Öymen afiþleri
ile donatýlýrken yapýlan açýklamalarda alevilere CHP'den istifa çaðýrýlarý
yapýlýyor. Onur Öymen'den ise özür
yerine Kardak krizinde sadece eþeklerin olduðu bir adaya asker çýkarmayý doðru bir iþ gibi anlatan, baþka
bir milliyetçi açýklama ile savunma
geliyor.
13 Kasým Cuma günü CHP Ýstanbul binasý önüne kadar baþka bir
yürüyüþ daha yapýldý.
Tunceli Dernekleri federasyonu
tarafýndan düzenlenen eyleme DSÝP
de destek verdi. CHP binasýnýn
önüne yaklaþýldýðýnda CHP Ýstanbul
Ýl Baþkaný Gürsel Tekin'in göstericilere çiçek vermeye ve selamlamaya
çalýþmasý kýzgýnlýkla karþýlandý.
Alevi derneklerinin sözcüleri, 78'ler
Giriþimi, sanatçýlar ve DSÝP temsilcilerinin oluþturduðu heyet CHP Ýl
Binasý önüne siyah çelenk býraktý.
Ayþe Demirbilek

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist isci
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 Sahibi: Ayþe Demirbilek  Sorumlu Yazýiþleri
Müdürü: Volkan Tamusta  Adres: Caferaða
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Kopenhag Ýklim Zirvesine Doðru

Ýklimi kurtar
yoksulluðu
yok et!
D

ünyanýn yaþadýðý en ciddi
felaket olan küresel iklim
deðiþikliði konusunda
yapýlacak tarihin en büyük çevresel toplantýsý Kopenhag Ýklim
Zirvesine bir kaç hafta kaldý.
Bu zirveye ilk defa yýllar sonra
Kyoto Protokolünü imzalamýþ
olan Türkiye’de resmi olarak
katýlacak. 2012 yýlýnda geçerliliðini
yitirecek olan Kyoto Protokolü
sonrasýnda ülkelerin karbon
salýnýmýný azaltma hedeflerini
belirleyecekleri bu önemli buluþma þimdilik cesaret kýrýcý bir
biçimde hayalkýrýklýðýyla baþlayacak gibi görünüyor. 192 ülkenin
resmen katýlacaðý zirveden yeni
anlaþma çýkmasý çok kolay olmayacak. Ancak yine de zirve boyunca nefesler tutulup tüm gözler
Kopenhag’a dönecek.

Ýklim tazminatý

Dünya üzerindeki kaynak
daðýlýmý ve bunlarýn kullanýmýndaki eþitsizliðe benzer biçimde
salýmlarýn %75’ini dünya nüfusunun %20’sinden daha az bir kesimi gerçekleþtiriyor. Ýklim için
küresel adil bir sisteme doðru
gidilmesi içinse cýlýz da olsa dile
getirilen bir iklim tazminatý sistemi söz konusu. Ýklim tazminatý
zengin ülkelerin az geliþmiþ
ülkelere zararlarýný karþýlamak ve
geliþme þanslarýný devam ettirmek
üzere ödemesi istenen mali kaynaklardan oluþuyor. Bu mali kaynak geliþmekte olan ülkelerde
temiz enerjiye yatýrým yapýlmasý
imkanýyla birleþebilirse önemli bir
dengeleyici faktöre dönüþebilir.
Ancak konu aciliyetini korurken
tartýþmalarýn uzamasý ve saðlýk
reformuyla ülkesinin çok meþgul
olduðunu belirten ABD’nin iklim
meselesini ileri bir tarihe ertelemesi söz konusu olabilir. Kenya’daki
Massai kabilelerinin geçtiðimiz
yýllarda iklim deðiþikliði
nedeniyle 5 milyon büyük baþ
hayvanýn kaybýna uðradýðý
düþünülürse adaletsizliðin boyutu
daha iyi anlaþýlabilir. Massailerin

ne ülkelerinde dolaþmak için 4x4
cipleri var, ne de her tatillerinde
yurtdýþýna gidecek uçak yolculuklarý. Dünya Bankasý’nýn açýklamalarýna göre gelecek on yýlda
geliþmekte olan ülkelere iklim
deðiþikliðinin faturasý kuraklýk ve
sýtma benzeri hastalýklar sebebiyle
100 milyar dolarýn üzerinde olacak.

Ýki kriz tek çözüm
Gelinen kriz durumu ve karar
çýkmayan toplantý ihtimali akýllara
bir baþka efsanenin tekrar gerçekleþme imkanýný da getirmiyor
deðil. Dünya Bankasý'nýn engellenen toplantýlarý 10. yýlýnda
Seattle ismini akýllara getiriyor.
Ancak bu sefer tam ters biçimde;
toplatýlara giriþlerin bloke edilmesi deðil, karar alýnmadan toplantýlardan çýkýlmasýnýn bloke
edilmesi þeklinde. Ýklim adaleti
aktivistlerinin þimdiden belirlediði
eylem 16 Aralýk’ta yüzlerce bisikletle yapacaklarý böyle bir blokaj
olacak. Eylemlerin gerçekleþmesi
Seattle’ýn yýldönümünde bir sivil
itaatsizlik kutlamasýna dönüþebilir.

Küresel eylem
Kopenhag dýþýndaki merkezlerde
yapýlacak eylemler ise
hükümetlere karþý taleplerin belirlenmesinde önem taþýyor. Küresel
Eylem Grubu 12 Aralýk’ta Ýstanbul’da gerçekleþecek eylemini 12
talep çevresinde yapýyor. 12
Aralýk’ta çýkacak güçlü bir ses
hem iklim deðiþikliðinde rekor
salým artýþ miktarlarýyla sorumluluðu artan Türkiye’nin politik hattýnýn belirlenmesinde yararlý olacak, hem de Kopenhag’da yapýlacak eylemlere cesaret vererek
onlarýn daha güçlü olmasýný
saðlayacaktýr.
Orhan Göztepe

HÜKÜMETTEN TALEPLERÝMÝZ
1. Adil, eþitlikçi, yükümlülükleri olan ve
atmosferdeki karbondioksit oranýný 350
ppm’e indirmeyi hedefleyen uluslararasý
sözleþmenin oluþturulmasýnda aktif rol alýn.
2. Enerji deðiþikliði, enerji verimliliði ve
enerji tasarrufu saðlayýcý radikal bir program oluþturulmasý için politik irade gösterin, gerekli yasal ve idari düzenlemeleri
yapýn, tüm bunlarý piyasa koþullarý içinde
deðil, sosyal devletin yapmasý gerekenler
olarak, kamu yararý gözeterek yapýn.
3. Derhal lisans almýþ olan veya lisans
bekleyen bütün (47) kömürlü termik santrallerin yapýmýndan vazgeçin.
4. Hala iþletilmekte olan kömürlü termik
santrallerini, çalýþanlarýna yeni iþ garantisi
saðlayarak kapatýn.
5. Fosil yakýtlara dayalý enerji politikanýzý
deðiþtirin. Rüzgar, güneþ, dalga ve jeotermal
enerji kaynaklarýndan enerji elde edilmesi
için seferberlik ilan edin. Þirketlerin kârlý
yatýrýmlar yapmasýný beklemeden, kamu
kaynaklarý ile yenilenebilir enerjilere
yatýrýmlar yapýn.
6. Ulaþým politikalarýnda radikal deðiþiklikler yapýn. Otomobillerin kullanýmýna
herkese eþit olarak uygulanacak sýnýrlamalar

getirin. Herkesin daha fazla kullanabileceði,
yaygýn, ucuz, konforlu, dakik raylý toplu
taþýmacýlýðýný yaygýnlaþtýrýn.
7. Yalýtýmý yapýlabilecek tüm binalarda
enerji tasarrufunu arttýracak izolasyonlarýn
yapýlmasý için mali kaynak ayýrýn.
8. Sizlerin medeniyet, zenginlik diye
gördüðünüz ama her biri enerji canavarý
olan çok katlý iþ merkezleri, büyük alýþveriþ
merkezleri ve konutlar yerine enerji tasarruflu, iklim koþullarýna uygun az katlý mimari
özelliklere sahip binalar inþa edin.
9. Ýstanbul Boðazý’na 3.köprü yapma giriþiminden vazgeçin.
10. Þehirlerarasý taþýmacýlýk ve ulaþým için
demiryolunu baþlýca araç olarak belirleyin,
gerekli altyapýyý kurun.
11. Tüm bina, reklam panolarý ýþýklandýrmalarýný yasaklayýn. Bütün bina içi aydýnlatmalarýnýn enerji tasarruflu ampullerle
yapýlabilmesi için ücretsiz daðýtým yapýn,
herkesin kullanmasýný saðlayýn, bunun için
kaynak ayýrýn.
12. Türkiye'nin, 2020’ye kadar kiþi baþýna
düþen emisyon seviyesini 6,5 tonda sabit
tutma hedefini gerçekleþtirmesini saðlayýn.
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