
Katliamlar, suikastlar, darbeler

KKoonnttrrggeerriillllaa
ddaaððýýttýýllssýýnn

ssaayyffaa  66,,  77  vvee  1111’’ddee

Filler, 
iþçiler ve
Yeni Sol

ssaayyffaa  88’’ddee

YYeemmeenn::
Savaþýn
yeni 
cephesi

ssaayyffaa  55’’ttee

HRANT’IN
KATÝLÝ
ERGENEKON
ÇETESÝ

Hrant Dink'in ölümünün
üzerinden üç yýl geçti. 19 Ocak
2007'de Agos gazetesi önünde
katledilen Hrant Dink, bir
Ermeni olduðu için, haklarýný
arayan, eþitlik ve özgürlüðü
savunan bir Ermeni olduðu için
öldürüldü.

Hrant'ýn katilleri birkaç gün
içinde yakalandý, fakat cinayetin
sorumlularý sadece tetiði çekenler
deðil. 

Hrant'ý bir mekanizma, adýna
bugünlerde Ergenekon denilen
ve yargýdan bürokrasiye, asker-
den polis, medya ve siyasetçiye
kadar uzanan bir derin devlet
örgütlenmesi öldürdü. Bu yüz-
den, "Hrant'ýn katili Ergenekon
çetesi!" sloganý çok önemli bir

gerçeðe iþaret ediyor. Ogün
Samast gibi tetikçilerin yargýlan-
masý ve ceza almalarý, ýrkçý, mil-
liyetçi bir iklimi oluþturan,
yaygýnlaþtýran tüm güçlerin ve
cinayeti planlayan, destek olan
tüm uzantýlarýnýn yargýlanmasý
ve cezalandýrýlmasýyla tamam-
lanmadan büyük bir anlam taþý-
mayacaktýr.

19 Ocak Salý günü Ýstanbul'da
Agos'un önünde, Hrant Dink'in
vurulduðu yerde saat 13.00-16.00
arasýnda anma etkinliði gerçek-
leþecek. Oradayýz! Biz hâlâ
Hrant’ýz, hâlâ Ermeniyiz!

ssaayyffaa  88  vvee  1111’’ddee

Ankara’da kontrgerilla

merkezinin basýlmasý Türkiye tar-

ihinde bir dönüm noktasýdýr. 

On yýllardýr sayýsýz suikasti ve

provokasyonu gerçekleþtiren, bir

çok katliama ve darbelere imza

atan, Kürtlere karþý özel bir savaþ

yürüten kontgerilla örgütü bir an

önce daðýtýlmalýdýr.

Tüm darbe belgelerinde olduðu

gibi Bülent Arýnç’a yönelik

suikast hazýrlýðýný da yalanlayan

Genelkurmay Baþkaný Ýlker

Baþbuð ve TSK yönetimi bir an

önce görevden alýnmalýdýr.

Toplumun çoðunluðunun isteði

ve beklentisi bu yöndedir.

Kontrgerilla merkezinde bulu-

nan tüm bilgi ve belgeler halka

açýklanmalýdýr. 

Her biri delil olarak kabul

edilmeli ve bir soruþturma nedeni

olarak görülmelidir. 

Seferberlik Tetkik Kurulu adlý

yapýlanmanýn Türkiye’de daha 11

merkezi vardýr, hepsinin ve

Genelkurmay’ýn arþivleri incelen-

melidir. 

Darbe suçuna karþý cezasýzlýk

durumu ortadan kaldýrýlmalýdýr.

Kontrgerilla örgütlenmesinin

tüm üye ve uzantýlarý kamuoyuna

açýklanmalýdýr.

Doðan  Tarkan

Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi

DSÝP Genel Baþkaný
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TEKEL iþçilerinin 4/C'ye
karþý olan mücadelesi
devam ediyor. 

TEKEL iþçilerinin mücadelesi
sonucu hükümet geri adým
atmýþ, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer
4/C statüsünde bir dizi
iyileþtirme yaptýklarýný  açýk-
lamýþtý. Buna göre çalýþma süresi
10 aydan 11 aya çýkarýlýp
ücretlere yüzde 14,3 ile yüzde
17,4 arasýnda artýþ yapýlmýþtý.
Ancak bu düzenlemenin açýkça
iþçilere 4/C'yi dayatmak. Yeni
düzenleme TEKEL iþçilerinin hak
kayýplarýný deðiþtirmiyor.
Hükümet, bu düzenlemenin
ardýndan iþçilerden mücadeleye
son verip evlerine dönmelerini
istedi. Ancak TEKEL iþçileri
4/C'ye razý olmamakta kararlý.
Bakanýn açýklamasýndan sonra
iþçilere seslenen Tek Gýda Ýþ
genel baþkaný Mustafa Türkel
4/C'de yapýlan deðiþiklikleri
deðerlendirmiþ, "Galiba birileri
bizim derdimizi anlamamýþ.
Sayýn Bakan bizim günlerdir
söylediðimizi anlamamýþ. Alýnan
bu kararlar 4/C'li çalýþan
arkadaþlarýmýza hayýrlý olsun,
bizi ilgilendirmiyor" demiþti.  

TEKEL direniþinin nasýl devam
edeceðine iþçiler karar verecek.
TEKEL iþçileri 6 Ocak 2009
Çarþamba günü tüm Türkiye'de
iþ yerlerinde kurulan sandýklarda
eyleme devam edilip edilmemesi
konusunda oy kullanacak. Tek
Gýda Ýþ' den yapýlan açýklamada;
"Eylemlerin devam etmesi ya da
son bulmasý kararý iþçilerin özgür
iradesiyle alýnacaktýr. Ýþ yerlerine
kurulacak sandýklarda yapýlacak
oylama, basýna ve kamuoyuna
açýk olarak gerçekleþtirilecektir.
Türk-Ýþ Genel Merkezi önünde
eylemde bulunan iþçiler için de
sandýklar kurulacaktýr" denildi.
Sendika yöneticileri bu oylamay-
la iþçilerin sendikaya duyduklarý
güvenin ortaya çýkacaðýný belir-
tirken oylamadan sonra
toplanacak olan TÜRK-ÝÞ
baþkanlar kurulunun iþçilerin
verdiði karar yönünde bir irade
göstereceðini söyledi. TÜRK-ÝÞ
baþkanlar kurulu 30 Aralýk 2009
tarihinde yaptýðý toplantýda; 9 ve

16 Ocak'ta iþ býrakmaya ve diðer
emek örgütlerinin de katýldýðý bir
dizi miting yapmaya karar ver-
miþti. Ancak bu karar genel grev
bekleyen iþçileri tatmin
etmemiþti. TÜRK-ÝÞ yönetimini
ve TÜRK-ÝÞ genel baþkaný
Kumlu'yu protesto etmiþ, "Bizi
sataný, biz de satarýz" sloganlarý
atmýþlardý. 

TEKEL direniþini tüm emek
örgütleri destekliyor ve direniþin
birleþik bir mücadele haline
gelmesi konusunda destek vere-
ceklerini belirtiyorlar. 25
Aralýk'ta yapýlan iþ býrakma
eylemine de katýlarak destek
veren DÝSK genel grev dâhil her
türlü desteðe hazýr olduðunu
daha önce belirtmiþti. DÝSK
baþkaný Süleyman Çelebi
"Emekçilere yapýlan saldýrýlar,
tek tek sendikal örgütlere deðil,
bütün iþçi sýnýfýna topyekûn
olarak yapýlmaktadýr. Buradan
ülkemizin bütün demokrasi güç-

lerini, emekçilerini, emek dost-
larýný, aydýnlarýný, gençlerini,
kadýnlarýný, iþçilerini ve iþsizleri-
ni, halka hayatý dar eden siyasi
iktidara karþý tek vücut, tek
yürek, tek yumruk olmaya
çaðýrýyoruz." Demiþti. KESK ise
yayýnladýðý yeni yýl mesajýnda ise
"Siyasi iktidar 25 Kasým grevinin
öcünü grevci demiryolu emekçi-
lerinden, itfaiye emekçilerinden
ve Tekel iþçilerinden almak iste-
mektedir. 

2010'da emekçilerin, ezilenlerin,
dýþlananlarýn talepleri karþýsýnda
siyasi iktidarýn sergilediði vur-
dumduymazlýða karþý uyarýmýzý
geliþtirmek, fiili ve meþru
mücadele çizgimizi derin-
leþtirmek zorundayýz. Çünkü
özlediðimiz bir ülkeyi ancak
örgütlü mücadelemiz ile kura-
bilir, çocuklarýmýza insanca
yaþayacaklarý onurlu bir gelecek
sunabiliriz."denildi. 

OOnnuurr  DDeevvrriimm  ÜÜççbbaaþþ

ÝÝttffaaiiyyee  iiþþççiilleerrii
yyeennii  yyýýllaa  iiþþssiizz
ggiirrddii  

Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesine baðlý BÝMTAÞ
þirketinin Ýtfaiye ihalesini
kaybetmesiyle baþlayan
Ýtfaiye iþçilerinin direniþi
devam ediyor.

4 Ocak 2010 günü itfaiye
iþçileri Ýstiklal Caddesinde
yaptýklarý yürüyüþte taþeron-
laþtýrmaya karþý çýktýlar.
Ýstanbul Belediye Baþkaný
Kadir Topbaþ'a seslenen
Türk-Ýþ Ýstanbul Bölge
Temsilcisi Faruk
Büyükkucak "Sayýn Topbaþ
neden sesin çýkmýyor?
Çünkü suçlusun, çünkü hak-
sýzsýn" dedi. 

Ýtfaiye iþçilerinin
direniþinin sebebi iþlerini ve
haklarýný korumak.
Belediyeye ait BÝMTAÞ þir-
ketinde çalýþan iþçiler 750 lira
maaþla iþe baþladýlar. Daha
sonra sendikaya üye olan
iþçiler þimdi 1350 lira alýyor-
lar. 2005'den beri her yýl
belediye Ýtfaiye ihale açýyor
fakat ihalesi her seferinde
BÝMTAÞ kazanýyordu. Bu yýl
ihaleyi kazan Lapis Makro
þirketi iþçilere BÝMTAÞ'dan
istifa etmeleri ve sözleþme
imzalamalarý çaðrýsýnda
bulundu. Ancak yeni
sözleþme zarar gören itfaiye
araçlarýnýn masrafýný iþçilerin
ödemesi gibi bazý hak kayý-
plarý içeriyordu.
BÝMTAÞ'dan istifa etmeyi
reddeden iþçiler ikna odalarý-
na alýnarak teker teker ikna
edilmeye çalýþýldý. Bu dayat-
malar direnen iþçiler 14
Aralýk'tan beri direniyorlar.
Ýtfaiyecilik gibi tehlikeli bir
meslekte tecrübesiz iþçi
çalýþtýrmak çok ciddi can ve
mal kayýplarýna yol açabilir.
Bu yüzden iþçiler; "Biz yal-
nýzca kendimiz için deðil,
daha az maaþla bu iþi
yapacak arkadaþlarýn yaþam-
larý ve ailelerimiz için de
mücadele ediyoruz" diyorlar.

Türk-ÝÝþ  Baþkanlar  Kurulu  genel  grev  yapmaya  yanaþmadý  

Tekel iþçileri 4/C’ye
direnmekte kararlý

TEKEL iþçilerinin kazan-
masýnýn tek yolu birleþik
mücadeledir. TEKEL iþçilerinin
fabrikalarý  kapatýldýðý için þu an
üretimden gelen bir güçleri
bulunmuyor. 31 Aralýk itibarýyla
4/C'ye geçmek için baþvur-
mamýþ iþçiler artýk iþsiz
statüsünde. Ancak bu mücade-
lenin mutlaka yenileceði
anlamýna gelmiyor. TEKEL iþçi-

leri dayanýþma greviyle kazan-
abilir. 

25 Kasým'da tüm Türkiye'de
kamu emekçileri fiili olarak bir
genel grev yaptý. Bu grevin
ardýndan 16 demiryolu emekçisi
iþten el çektirildi Demiryolu
emekçileri 16 arkadaþlarý için bir
günlük dayanýþma grevi yap-
týlar ve kazandýlar. Arkadaþlarý
iþe iade edildi. Bunu dayanýþma

grevinin daha geniþ ölçeklisi
TEKEL iþçileri için yapýlabilir ve
yapýlmalýdýr. TEKEL iþçileri
kendi mücadelelerini baþarýya
ulaþtýracak olan tek þeyin genel
grev olduðunun farkýndalar ve
ýsrarla bunu talep ediyorlar.
Zamana yayýlmýþ bir günlük iþ
býrakmalar sadece sürecin uza-
masýna ve direniþin zayýflamasý-
na yol açar. 

Sendika bürokrasisinin genel
grevden kaçmasýný ve direniþini
zayýflatmasýný engellemenin tek
yolu iþçilerin aþaðýdan

baskýsýdýr. Ýþçiler genel grev ve
bununla birlikte büyük bir
Ankara mitingi için sendikalarý-
na ve TÜRK-ÝÞ'e baský yap-
malýdýr. 

Birden fazla ilde yapýlan
küçük mitinglerin ya da AKP
binalarýna yürümenin mücade-
leyi kazandýrmasýna imkân yok-
tur. 

TÜRK-ÝÞ zaten mücadeleye
destek vermeye hazýr olan diðer
sendikalarý da yanýna alarak
genel greve gitmelidir.

Tek yol birleþik mücadele

ÝÝþþççiilleerr  AAKKPP  bbiinnaassýý  öönnüünnddee
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Güvercin kim,
þahin kim?

Uzun zamandýr zaman
zaman dile getirilen bir
söylem son zamanlarda sýkça
kullanýlmaya baþlandý: Bazý
Kürt siyasetçiler þahin,
bazýlarýysa güvercin.
Güvercinler iyi, þahinler kötü.
Çözüm için Kürtler de þahin-
lerden kurtulmaya çalýþ-
malýlar.

Öncelikle, özgürlük
mücadelesinde Kürtlerin ne
yapmalarý gerektiðini söyle-
mek istediði kadar
"demokrat" olsun, istediði
kadar "sosyalist" olsun hiçbir
Türk'e düþmez. Gerçek bir
sosyalistin (ki bu durumda
gerçek bir demokratýn da)
yapabileceði þey ve yapmasý
da gereken þey kararlarý ne
olursa olsun Kürt halkýnýn
yanýnda olmak, güvercin ya
da þahin Kürtlerin önderlerini
muhatap almak.

Kaldý ki, Kürt siyasetçilerin
güvercin ve þahin olmak
üzere ikiye ayrýlabilecekleri
bir durum da yok ortada.
Kim güvercin, kim þahin? 

Ahmet Türk güvercin de
Emine Ayna þahin mi?
Neden? Bu insanlarýn Kürt
halký için siyasi talepleri farklý
mý? Ya da Kürt halkýnýn tale-
plerinin karþýlanmasý için ver-
ilen mücadelenin þekline dair
aralarýnda bir ihtilaf mý var?
Emine Ayna gibi "þahinler"
PKK'nin yýllardýr verdiði
mücadelenin haklý bir
mücadele olduðunu,
Abdullah Öcalan'ýn Kürt
halkýnýn gerçek önderi
olduðunu, açýlýmýn saðlýklý
bir þekilde ilerlemesi için
Abdullah Öcalan'ýn ve
PKK'nin muhatap alýnmasý
gerektiðini vs. söylerlerken
Ahmet Türk gibi "güvercin-
ler" baþka bir þey mi söylüy-
orlar?

Kürt siyasetçileri güvercin-
ler ve þahinler diye iki ayrý
grupmuþ gibi deðerlendirmek
yanlýþ olduðu kadar zararlý
da bir tutumdur; "Kürtlerin
büyük çoðunluðu PKK'yi
desteklemiyor. Kürt sorunu
yok, PKK sorunu var." diyen-
lerle ayný tarafta durmaktýr;
barýþ isteyenlerin deðil, savaþ
isteyenlerin ekmeðine yað
sürmektir. 

11 Aralýk'ta DTP'nin kapatýl-
masý, Aysel Tuðluk'un ve
Ahmet Türk'ün milletvekillik-
lerinin düþürülmesi ve 37 Kürt
siyasetçiye 5'er yýllýk siyaset
yasaðý getirilmesi.

"Aydýn"larýn, partisi kapa-
týlan milletvekillerinin sine-i
millet kararýna karþý çýkýp
"meclise dönün" diyerek Kürt
siyasi hareketine akýl vermeye
çalýþmasý.

Milletvekillerinin BDP'ye
katýlarak meclise dönmeye
karar vermeleri, ama bazý Türk
aydýnlarýn çaðrýsýyla deðil
Kürt halkýnýn önderi Abdullah
Öcalan'ýn çaðrýsýyla döndük-
lerini belirtmeleri.

Baðýmsýz milletvekili Ufuk
Uras'ýn, BDP'nin mecliste grup
kurabilmesi için BDP'ye katýl-
masý.

24 Aralýk'ta KCK operasy-
onuyla belediye baþkanlarý
dahil onlarca Kürt siyasetçinin
tutuklanmasý, yüzlercesinin
gözaltýna alýnmasý. Tutuklanan
siyasetçilerin sýraya dizilmiþ
elleri kelepçeli fotoðraflarýnýn
polis tarafýndan basýna ve-
rilmesi.

Kürtlerin maruz kaldýðý bu
saldýrýlarýnýn AKP ve
Cumhurbaþkaný tarafýndan
"hukukun uygulanmasý" þek-
linde yorumlanmasý.

KCK operasyonlarý ve
TSK'nýn sürdürdüðü operasy-
onlar derhal durdurulmalýdýr.

Gözaltýna alýnmýþ ya da
tutuklanmýþ tüm Kürt
siyasetçiler serbest býrakýl-
malýdýr.

Gerekli yasal deðiþiklikler
yapýlmalý ve siyaset yasaðý
almýþ olan tüm Kürtlerin
yasaklarýnýn kalkmasý saðlan-
malýdýr.

Ve esas önemlisi Kürt
halkýnýn önderinin Abdullah
Öcalan olduðu gerçeði kavran-
malýdýr. Gerçi TSK da AKP de
dahil bunu kavrayamayan
kalmamýþtýr artýk muhtemelen.
Ama kavramak yetmez, buna
göre hareket etmek gerekir.
Abdullah Öcalan'la masaya
oturmalý, Kürtlerin gerçek
önderi muhatap alýnarak barýþ
müzakereleri baþlatýlmalýdýr.

"Eþit koþullarda masaya otur-
mak gerekir" dedik, bunun için
tabii ki Abdullah Öcalan'ýn
özgürlüðünün yolu açýlmalýdýr.
Bu adýmýn kýsa süre içerisinde
atýlacaðýný beklemek, evet,
hayalcilik olur. Ama AKP,
Abdullah Öcalan tarafýndan
hazýrlanmýþ olan yol haritasýný
açýklayarak ve o yol haritasýný
muhatap aldýðýný göstererek
baþlayabilir iþe.

Açýlýmda gelinen son
nokta gösterdi ki
AKP'nin hedefindeki

çözüm Kürtlerin kimliklerinin
tanýnmasý, bazý haklarýnýn ver-
ilmesi ama bu sýrada esas olarak
PKK'nin tasfiye edilmesi.

Taraf yazarlarý gibi süreci
destekleyen bazý "demokratlar"
da PKK'nin Reþadiye saldýrýsýný
kýnayarak ve PKK'nin Kürtler
için de zararlý olduðunu iddia
ederek ayný mantýkla hareket
ediyorlar ve Kürtlerin PKK'yle
aralarýna çizgi koyarak hareket
etmeleri gerektiðini söylüyorlar.
Hedefledikleri "çözüm belli:
Kürtler tanýnsýn, bazý etnik hak-
larýna kavuþsunlar, bu sýrada da
PKK tasfiye edilsin.

Bir kere; PKK'nin aylardýr
sürdürdüðü ateþkese raðmen
TSK operasyonlara devam
ederken, 80'den fazla gerilla bu
süreçte öldürülmüþken,
Ceylanlar ordu tarafýndan parça
parça edilirken, annesinin
kucaðýndaki bebekler (Mehmet
Uytun) polis tarafýndan gaz bom-
balarýyla öldürülürken,
Diyarbakýr'da sokak ortasýnda
polis Kürt gençlerine ateþ
açarken ve Aydýn Erdem'i
öldürürken, yani savaþ devlet
tarafýndan aralýksýz
sürdürülürken, PKK'nin ateþkesi
bozup yedi askeri öldürmesini
kýnamak, bunu "þiddete karþý
olmak" sýfatý arkasýna sýðýnarak
yapmak ya budalaca bir davranýþ
ya da açýkça kötü niyetli bir
davranýþ.

Tokat'ta askerlerin öldürülmesi
ya da Küçükçekmece'de Serap'ýn
molotof kokteyliyle öldürülmesi
elbette ki çok vahim ve üzücü
olaylar. Ancak bu ölümlerin
sorumlusunun devlet olduðunu
görmek bu kadar zor mu?
Dönüp TSK'yý durdurmaya çalýþ-
mak, ýrkçýlarý, faþistleri sustur-
maya çalýþmak ve AKP'ye  "adým
atsana" demek gerekirken,
Kürtlere akýl vermeye kalkmak
sadece saflýkla açýklanamaz.

Diðer yandan, Kürtlere akýl ver-
meye çalýþmanýn yanlýþ bir tutum
olmasýnýn yanýnda son derece de
anlamsýz bir tavýr olduðunu bazý
insanlarýn göremiyor olmasý da
þaþýlacak þey! Kürt halký bunca
yýllýk mücadelesinde dýþarýdan
verilen böylesi akýllara bir kere

bile kulak asmamýþ, her
hareketinde Abdullah Öcalan'ý
ve PKK'yi önderlik olarak
gördüðünü ispatlamýþ ve bazý
Türk aydýnlar bin kere ayný þeyi
tekrarlasa da onlarý dinlemeyip
Abdullah Öcalan ne derse onu
yapacaklarýný göstermiþ bir halk.
Hangi akla hizmet Kürtlere
"þöyle deðil, böyle yapýn" deniy-
or ki?

AAççýýllýýmm  dduurrmmuuþþ  ddeeððiill!!
Sürecin aðýr aksak ilerleyeceði,

bunun sebebinin de AKP'nin
sürece yaklaþým biçiminin
sakatlýðý ve süreci engelleyen
güçlerin (CHP, MHP, TSK, yargý)
etkisi olduðu daha önce Sosyalist
Ýþçi'de defalarca yazýldý. Bu yüz-

den tekrar etmeye gerek yok.
Ama daha önce de belirtilen
"açýlýmýn bitemeyeceði" gerçeðini
tekrar etmekte fayda var.

Öncelikle þunu görmek gerekiy-
or ki açýlým AKP'nin, devletin ve
Türkiye egemen sýnýfýnýn kendi
kendine aldýðý ve uygulamaya
soktuðu bir karar deðil. Açýlým,
Kürt halkýnýn yýllardýr süren
mücadelesinin dayatmasý sonucu
baþlayan bir süreç. Ve Kürt
halkýnýn bu mücadelesi dur-
madýkça da durmasý mümkün
olmayan bir süreç.

AKP istediði kadar küçük çaplý
bir çözümün peþinde olsun,
ýrkçýlar ve faþistler istedikleri
kadar süreci baltalamaya çalýþsýn,
kemalist rejim istediði kadar

direnmeye çalýþsýn, Kürtler
özgürlüklerine kavuþana kadar
mücadele edecekler.

Bu sýrada Türk solcularýnýn
yapmasý gerekenlerin de altýný
tekrar çizmek gerekiyor. Bize
düþen Kürtlere abilik yapmaya
kalkmak, onlara yol göstermeye
çalýþmak deðil; Kürtler nasýl
mücadele ederlerse etsinler yan-
larýnda olduðumuzu göstermek
ve diðer yandan da savaþýn esas
sorumlusunun baþta TSK olmak
üzere devlet olduðunu teþhir
etmek, CHP gibi ýrkçýlarý ve
MHP gibi faþistleri susturmaya
çalýþmak ve AKP'nin doðru
adýmlarý atmasý için gerekli
baskýyý oluþturmak.

BBuurraakk  DDeemmiirr

Tasfiye deðil çözüm!

Açýlýmda son durum Hükümetin  atmasý  gereken  adýmlar
Sürecin  olabildiðince  kýsa  sürede  ve  yaþanabilecek  en  az  acýyla
atlatýlmasý  ve  barýþýn  saðlanmasý  için  hükümetin  atmasý  gereken
öncelikli  adýmlar  çok  açýk.
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Yeni Sol ve devlet
Hem bizler (doðal olarak) hem de AKP hükümeti

(pek de doðal olmayarak) epey zamandýr devletle
itiþiyoruz.

AKP'ye kýyasla bizim bir avantajýmýz var. Engels'in
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni ve
Lenin'in Devlet ve Devrim kitaplarýný okuduðumuz
için, itiþtiðimiz þeyin ne olduðunu biliyoruz.

Devlet ve Devrim'in ilk bölümünün üç ara
baþlýðýya Lenin meseleyi özetler.

Önce "Uzlaþmaz sýnýf çeliþkilerinin ürünü olarak
devlet" baþlýðýyla, devletin toplum-üstü, baðýmsýz,
tarafsýz bir aygýt olmadýðýný anlatýr. Engels'den þu
alýntýyý yapar:

"Devlet topluma dýþardan dayatýlmýþ bir güç
deðildir... toplumun, geliþmesinin belirli bir aþa-
masýndaki bir ürünüdür; bu toplumun,
önleyemediði uzlaþmaz karþýtlýklar biçiminde
bölündüðünden, kendi kendisiyle çözülmez bir
çeliþki içine girdiðinin itirafýdýr. Ama, karþýtlýklarýn,
yani karþýt ekonomik çýkarlara sahip sýnýflarýn,
kendilerini ve toplumu, kýsýr bir savaþým içinde eri-
tip bitirmemeleri için, çatýþmayý hafifletmesi,
"düzen" sýnýrlarý içinde tutmasý gereken ve
görünüþte toplumun üstünde yer alan bir güç ihtiy-
acý kendini kabul ettirir; iþte toplumdan doðan, ama
onun üstünde yer alan ve ona gitgide yabancýlaþan
bu güç, devlettir".

Ve þöyle ekler Lenin:
"Devlet, sýnýf karþýtlýklarýnýn uzlaþmazlýðýnýn bir

ürünü ve tezahürüdür. Sýnýflar arasýndaki karþýtlýk-
lar nesnel olarak uzlaþtýrýlamadýðý ölçüde, her yerde
ve her zaman devlet ortaya çýkar. Tersinden
söylersek, devletin varlýðý, sýnýf karþýtlýklarýnýn
uzlaþmaz olduðunun bir kanýtýdýr."

Ýkinci alt baþlýkla Lenin devletin en kýsa ve özlü (ve
kaçýnýlmaz olarak kaba) tanýmýný verir: "Özel silahlý
adam müfrezeleri, hapishaneler vb".

Ve üçüncüsü, "Ezilen sýnýfýn sömürülmesinin bir
aleti olarak devlet" alt baþlýðýyla, yine Engels'den
alýntýlayarak devletin ne iþe yaradýðýný, ne yaptýðýný
anlatýr:

"Devlet, sýnýf karþýtlýklarýný frenleme gereksinimin-
den doðduðuna, ama ayný zamanda, bu sýnýflarýn
çatýþmasýnýn ortasýnda doðduðuna göre, kural olarak
en güçlü sýnýfýn, ekonomik bakýmdan egemen olan
ve bunun sayesinde siyasal bakýmdan da egemen
sýnýf durumuna gelen ve böylece ezilen sýnýfý boyun-
duruk altýnda tutmak ve sömürmek için yeni araçlar
kazanan sýnýfýn devletidir... modern temsilî devlet,
ücretli emeðin sermaye tarafýndan sömürülmesinin
aletidir."

Yukarýda yazýlanlarý Marksizmin temel taþlarý
olarak gören bizler, bu yazýlanlarýn hepsini "taþ
kafalý Leninizm" olarak gören pek çok kiþiyle,
umuyoruz ki, Yeni Sol'da bir araya geleceðiz.

Niye?
Onlar devleti islah etmenin, emekten ve ezilenler-

den yana bir aygýt haline getirmenin mümkün
olduðuna inanýyor; biz ezilen sýnýfýn
sömürülmesinin aleti olduðuna ve baþka bir þey ola-
mayacaðýna inanýyoruz. Bir kenarda durup hep
bunu anlatmamýz, devleti islah etmeye çalýþanlardan
uzak durmamýz gerekmez mi? Sosyalizmden vaz mý
geçiyoruz?

Hayýr. Uzak durup çamur atanlar iki þeyi gözden
kaçýrýyor.

Birincisi, darbe yapmayan, cinayet iþlemeyen,
savaþmayan bir devlet mümkündür ve iþimize gelir.
Sýnýf niteliði deðiþmiþ olmaz, ama yine de iþimize
gelir.

Ýkincisi, darbe yapmayan, cinayet iþlemeyen, savaþ-
mayan bir devlet için yapýlan mücadele geniþ halk
kitlelerini ilgilendirmektedir, politize etmektedir,
bizzat devleti sorgulamalarýna yol açmakta ve
devleti zayýflatmaktadýr.

Bu mücadelede kim "Varým" diyorsa, onunla
beraberiz.

"Sosyalizm" adýna bu mücadelenin dýþýnda kalanlar
ise bizi ilgilendirmez.

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

GÖRÜÞ

2009 yýlýnda 387 kiþi düþünce ve
ifade özgürlüðü kapsamýnda
mahkum edildi, 66 kitap toplatýldý,
31 gazete ve derginin yayýný durdu-
ruldu, 4662 internet sitesine eriþim
yasaðý getirildi. Ayrýca, binlerce
gazeteci hakkýnda soruþturma açýldý
ve bunlardan 36'sý tutuklu yargýlan-
maya devam ediyor.

Tercüman yazarý Servet
Kabaklý'nýn, Baskýn Oran ve Ýbrahim
Kaboðlu'na yönelik 'Kaniþ', 'Uyanýk
geçinen þapþallar', 'Salak' ve 'Tescilli
hain' gibi hakaretler içeren yazýsý ile
ile Bolu Express yazarý Iþýn Erþen'in
"Türk, iþte karþýnda düþmanýn"
baþlýklý yazýsýnda, her þehit için beþ
DTP'li öldürülmesi gerektiðini savu-
nan yazýsý, Yargýtay tarafýndan
düþünce özgürlüðü olarak deðer-

lendirildi. TRT 6'e teröre bulaþmamýþ
"iyi" Kürt personel bulma krizi ve
Þubat ayýndaki DTP grup toplan-
týsýnda, anadil yasaðýnýn bir insan
haklarý ihlali olduðunu anlatan
Ahmet Türk Kürtçe konuþtuðu için
Meclis TV'nin canlý yayýnýnýn
kesilmesi de hükümetin demokrasi
dersinden sýnýfta kaldýðýnýn göster-
gesi oldu.

ÝHD "Mevcut hukuk mevzuatý bir
bütün olarak düþünce ve ifade
özgürlüðünü kýsýtlayýcý bir niteliðe
sahiptir. Sadece Türk Ceza
Kanunu'nda (TCK) düþünce ve ifade
özgürlüðünü kýsýtlayan, birbiri yer-
ine kullanýlabilecek en az 15 (on beþ)
madde bulunmaktadýr" tespitini
yaptý. 

Ýnsan Haklarý  Derneði  2009  raporunu  yayýmladý

Hükümet sýnýfta kaldý
2009 yýlý, Türkiye için demokratikleþme yolunda Ergenekon davasý
ile darbe giriþimlerinin yargýlanmasý, demokratik açýlým süreci ile
Kürt sorununda çözüme yaklaþýlmasý gibi tarihi adýmlarýn atýldýðý;
ancak hak ihlallerinin de yüksek oranlarda yaþanmaya devam ettiði
bir yýl olarak kayýtlara geçti. Ýnsan Haklarý Derneði'nin 2009 Yýlý
Ýnsan Haklarý Deðerlendirmesi raporu bilançoyu açýkça ortaya
koyuyor. Ziþan Tokaç derledi.

2009, küresel ekonomik krizin etk-
isinin Türkiye'de en fazla
hissedildiði yýl olarak tarih say-
falarýna geçti. "Teðet geçecek"
denen kriz, ülkede iþsizlik rakam-
larýnýn zirve yapmasýna sebep oldu.
Toplu taþýma araçlarýna getirilen
zamlarla krizin faturasý halkýn sýrtý-
na yüklenmek istendi

Görüþmeleri 29 Aralýk günü biten
Asgari Ücret Belirleme
Komisyonu'nun 2010 için belirlediði
ücret artýþý ise; 31 lira. 546 liradan
577 liraya çýkan asgari ücret, açlýk
sýnýrý olarak belirlenen 749 liranýn
ve yoksulluk sýnýrý olan 2.588
TL'nin çok altýnda.

Diðer yandan özelleþtirme sürecini
hýzla tamamlamak isteyen

hükümete karþý direniþler baþladý.
Halkýn da desteðiyle
özelleþtirmelere karþý duran þeker
iþçileri, birçok þehirde fabrikalarýný
satýn almak için incelemeye gelen
yetkilileri fabrikalara almadý.
Taþeron firmaya geçmeye direnen
itfaiye iþçileri ikna odalarýna alýn-
malarýna ve iþsiz kalacaklarý tehti-
dine raðmen direnmeye devam
ediyor. Tekel'in özelleþtirilmesine
karþý Ankara'ya yürüyen ve gün-
lerdir Türk-iþ önünde mücadelesini
sürdürüyor. Çalýþma Bakaný Ömer
Dinçer'in iþçilere teklifi ise eve dön-
meleri yönünde; çünkü bakanýn
uyarýsýna göre "Bu þartlarda çalýþa-
cak çok insan var".

2009 Kasým ayý sonu raporlarýna
göre 117,061 kiþi cezaevlerinde
tutulmaktadýr. Tutuklu yargýlama
oraný ilk kez bu kadar yüksek
sayýlara ulaþmýþtýr. Bunlardan 45'i
tedavi edilmeleri için tahliyeleri
gereken aðýr hastalardýr. 45 kiþiden
sadece kanser hastasý Güler Zere,
uzun bir mücadele süreci sonucu,
hastalýðýn son aþamasýna geldiði
sebebiyle tahliye edilmiþtir.

TÝHV'e iþkence ve kötü muamele
gördüðü gerekçesi ile 436 kiþi
baþvuru yaptý. Gözaltýnda ve ceza-
evlerindeki þüpheli ölümlerin sayýsý
39u buldu. "Ýþkenceye sýfýr tolerans"
söylemindeki hükümetin, attýðý en
olumlu adým ise, gözaltýnda
iþkenceden öldürülen Engin Çeber
davasý sonucunda 8 infaz koruma
memurunun ''devlet memurluðun-
dan çýkarýlmasý'', 4 yönetici ile 41
infaz koruma memuru hakkýnda ise
''kýnama cezasý'' verilmesi oldu.

Gösterilerde aþýrý güç kullanýmý

sonucu, 5 gösterici öldürülmüþ,
269'u yaralanmýþ, 1414 kiþi gözaltý-
na alýnmýþ, bunlardan 369'u tutuk-
landý. Güvenlik güçlerinin açtýðý
ateþ sonucu yaþamýný yitiren kiþi
sayýsý 46'dýr. 2009 yýlýnda polis gaz
bombasý kullanýmýnda rekor bir
düzeye ulaþtý ve hatta polisin elin-
deki gaz bombasý stoðu tükenmeye
baþladý. Evlerin içlerine, marketlere,
hatta hastanelerin acil servislerine
bile gaz bombasý atýlmýþ; Cizre'de 18
aylýk bir bebek kafasýna isabet eden
gaz bombasý yüzünden öldü,
Diyarbakýr'da hamile bir kadýn
zehirlendi.

Tekel,, Ýtfaiye ve Demiryolu iþçileri
yaptýklarý eylemlerde polisin oran-
týsýz güç kullanýmý ve gaz bombalarý
ile karþýlandýlar. 1 Mayýs'ý tatil
ederek demokrasi hanesine artý bir
puan iþleyen hükümetin polisi ise
ayný 1 Mayýs'ta elindekileri tükete-
cek kadar çok gaz bombasý kul-
landý.

Gözaltýlar,  iþkenceler  ve  polis  terörü  :

Düþünce  ve  basýn  özgürlüðü

Sosyal  ve  ekonomik  haklar

EEnnggiinn  ÇÇeebbeerr  iiþþkkeenncceeyyllee  ööllddüürrüüllddüü

AAhhmmeett  TTüürrkk’’üünn  
KKüürrttççee  kkoonnuuþþmmaassýý  
ssaannssüürree  uuððrraaddýý..
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ABD'nin Irak, Afganistan
ve Pakistan'daki savaþlarý
devam ederken Obama

yönetimi yeni yýlda bir cephe
daha açmak için kollarý sývamýþ
gözüküyor. Bahane yine ayný:
teröre karþý savaþ. Bu kez savaþýn
adresi, Arap yarýmadasýnýn
güneyindeki Yemen. 

Yemen derin bir ekonomik kriz
içerisinde ve petrol kaynaklarý
giderek tükeniyor. Ülkenin
güneyinde ayrýlýkçý hareketler
zemin kazanýyor. Kuzeybatýdaki,
el-Huti olarak isimlendirilen Þii
gerillalar ise sýk sýk Yemen
ordusu ve zaman zaman Suudi
Arabistan'la çatýþmalara giriyor.
Yemen ve Suudi Arabistan
devletleri el-Huti örgütüne karþý
operasyonlarýný hýzlandýrýrken
örgütün Iraklý Þii direniþçi
Mukteda El-Sadr ve Ýran tarafýn-
dan desteklendiðini iddia ediyor-
lar. Bu yüzden Yemen ordusuyla
el-Huti örgütü arasýndaki savaþ,
Suudi Arabistan'la Ýran arasýnda-
ki bir soðuk savaþýn yansýmasý
olarak görülüyor. Ancak Ýran'ýn
Huti gerillalarýný fiilen destek-
lediðine dair herhangi bir somut
kanýt yok.

Yemen, Suudi Arabistan ve
ABD El-Huti örgütüne karþý bir-
leþmiþ durumda. Yemen
hükümeti, krizle birlikte kay-
bolan otoritesini tekrar elde ede-
bilmek için örgüte karþý zafer
kazanmak istiyor. Suudi
Arabistan ise Ýran üzerindeki
baskýlarý arttýrmak için örgütün
Ýran tarafýndan desteklendiði
iddiasýný ortaya atýyor. Ancak bu
iki devlet dýþ destek olmadan
örgütü bitirmekte yetersiz kalýy-
orlar. ABD ise burada devreye
giriyor: Müttefikleri olan Yemen
ve Suudi Arabistan'ýn otoriteleri-
ni arttýrmalarý ve Ýran'a yeni bir
gözdaðý verilmesi ABD'nin iþine
geliyor. Ayrýca Afganistan ve
Pakistan'da hýzla yenilgiye
sürüklenirken, daha kolay lokma
olarak görülen Yemen'de yeni bir

savaþýn baþlatýlmasý da ABD'ye
bölgedeki hegemonyasýný
yeniden kurma yolunda bir þans
veriyor. Ancak bunlar, ABD'nin
kendi halkýný yeni bir savaþa
ikna etmesi için yeterli deðil. Bu
yüzden yine El-Kaide kartý
oynanýyor.

Yemen'de yýllardýr süren iç
savaþ þimdiye dek ABD medyasý
tarafýndan dikkate deðer
görülmemiþken, 2009'un sonlarý-
na doðru Yemen ismi El-
Kaide'nin yeni üssü olarak ABD
kamuoyunda sýkça konuþulur
hale geldi. Ve El-Kaide'nin
Noel'de ABD'nin Detroit þehrine
yönelik bir terör saldýrýsý gerçek-
leþtirmeye çalýþtýðý iddiasý, sönm-

eye yüz tutmuþ olan El-Kaide
korkusunu yeniden körükledi.
Böylece ABD Yemen'e saldýrmak
için bir bahane yaratmýþ oldu.

New York Times gazetesinin bir
CIA yetkilisinin açýklamalarýna
dayandýrdýðý habere göre ise
ABD zaten bir yýldýr ülkedeki
faaliyetlerini arttýrmýþ ve adeta
gizli bir savaþý baþlatmýþ
vaziyetteydi.  "Teröre karþý
savaþ" konusunda eðitilmiþ
askerler Yemen'e gönderilirken
Yemen ordusu da  gerillalara
karþý savaþmak üzere eðitiliyor-
du. Yaz aylarýnýn sonunda
ABD'nin bölge komutaný General
David Petraeus ve Obama'nýn
teröre karþý savaþtan sorumlu

danýþmaný John O. Brennan
Yemen'e gizli bir ziyaret gerçek-
leþtirmiþlerdi. Þimdi bu iþ için
hükümet tarafýndan 18 aylýðýna
70 milyon dolarlýk bir bütçe
ayrýlmýþ durumda ve operasyon-
larýn hýzlanacaðýndan bahsediliy-
or.

Özetle ABD; Irak, Afganistan ve
Pakistan savaþlarýnda baþara-
madýðýný þimdi Yemen'de dene-
meye hazýrlanýyor. Orta
Doðu'daki aðýrlýðýný arttýra-
bilmek ve askeri gücünü ispat
edebilmek amacýyla Yemen
savaþýn içine sürüklenerek
Afganistan'ýn kaderine ortak
edilmeye çalýþýlýyor.

MMuuhhiipp  TTeezzccaann

Yeni yýlda savaþa yeni bir cephe
YEMEN

Ýran'da yýlýn son günlerinde
muhalefet yine sokaða çýktý.
Hamaney - Ahmedinejad yöne-
timi protesto gösterilerine yine
ateþ açma emri verdi. Ülkede
muhalefete yönelik baský ve
tutuklamalar devam ediyor,
ancak Ýran'da iþlerin eskisi gibi
yürümediði açýk.

Geçen yýl Temmuz ayýnda
Ýran'da muhalefet sokaða
dökülmüþ, 1979 Devriminden
bu yana en büyük kitle eylem-
leri gerçekleþmiþti.
Ahmedinejad yönetiminin ken-
dini genel seçimlerin yüzde 63
oyla tek galibi ilan etmesi kitle-
sel protestolarýn önünü açmýþtý.
Musavi liderliðindeki muhale-
fete gösterileri baþlatsa da
hareket onlarý aþmýþ, adil ve
demokratik bir seçim talebi
yerini 'diktatörlüðe ölüm' slo-
ganýna býrakmýþtý. O günden
beri Ýran kaynýyor.

Hamaney - Ahmedinejad
yönetimi gösterilere karþý baþýn-

dan itibaren devlet terörü uygu-
ladý. Ancak bu politikanýn
direniþi bastýramadýðý, aksine
yaygýnlaþtýrdýðý yýlýn son gün-
lerinde patlak veren protesto
dalgasýyla görüldü. 

Aþure Günü’nde bir çok ilde
protesto eylemleri gerçek-
leþirken, bunlarýn en büyüðü
Tahran'da oldu ve Ýran polisi
eylemcilerin üzerine ateþ açtý.
Ýktidar Aþura Günü’nde gösteri
yapmanýn "kutsal deðerlere
saygýsýzlýk olduðunu" söyledi.

Aralarýnda muhalefet lideri
Musavi'nin yeðeninin de bulun-
duðu sekiz kiþi öldürüldü,
yüzlercesi yaralandý. Buna rað-
men eylemler devam etti. Baský
politikalarý geniþ kitleler
gözünde sistemin zayýflýðýný
gösterdi. 

Ýran yönetimi olan bitenleri
"emperyalizmin komplosu"
olarak açýklarken,gözaltý dalgasý
sürüyor. Ajanlýkla suçlanan
yabancýlar tutuklanýyor.

Ýran’da  isyan  devam  ediyor

8888  pprrooffeessöörrüünn  iimmzzaassýýnnýý  ttaaþþýýyyaann  vvee  üüllkkeenniinn  ddiinnii  lliiddeerrii  AAyyeettuullllaahh  AAllii
HHaammaanneeyy''ee  hhiittaabbeenn  kkaalleemmee  aallýýnnaann  mmeekkttuuppttaabbaasskkýý  ppoolliittiikkaallaarrýýnnaa  iittiirraazz
eeddiillddii::  ""GGeecceeyyaarrýýllaarrýý  ssaavvuunnmmaassýýzz  ööððrreennccii  yyaattaakkhhaanneelleerriinnee  vvee  ggüünnddüüzzlleerrii
eeððiittiimm  vvee  ööððrreenniimm  mmeekkaannýý  oollaann  üünniivveerrssiittee  kkaammppüüsslleerriinnee  yyaappýýllaann
ssaallddýýrrýýllaarr,,  ggüüççllüüllüükk  ddeeððiillddiirr..  ÖÖððrreenncciilleerriinn  ddöövvüüllmmeessii  vvee  ggöözzaallttýýnnaa  aallýýnn-
mmaallaarrýý  ggüüççllüüllüükk  ddeeððiillddiirr""..

70  bin  insanýn
katili
Fujimori'ye  
25  yýl  hapis

Eski Peru Devlet Baþkaný

Alberto Fujimori'nin insan

haklarýný ihlal etmekten aldýðý

25 yýl hapis cezasý kesinleþti.

Yüksek Mahkeme, eski

devlet baþkanýnýn 1990-

2000’deki yönetimi sýrasýnda

insan haklarýný ihlal ettiðine

ve 25 yýl hapis cezasýna oy bir-

liðiyle karar verdi.

1990-2000 yýllarý arasýnda

iktidarda bulunan Japon asýllý

Fujimori, hükümetinin bir yol-

suzluk skandalý sonucu

düþmesinin ardýndan

Japonya’ya kaçmýþ, 2005’de

Þili’ye dönmüþtü. Þili ise

2007’de Fujimori’yi yargýlan-

mak üzere Peru’ya iade

etmiþti.

1990-1995 arasýnda yaklaþýk

300.000 yoksul ve yerli

kadýnýn zorunlu kýsýrlaþtýrýl-

masýna yol açmýþ bir etnik

temizlik programýný uyguladý.

Ýnsan haklarý örgütlerine

göre, Fujimori iktidarýnda

rejim karþýtý örgütlerin men-

suplarýyla mücadele sýrasýnda

70 bin kiþi öldü veya kay-

boldu.

2000'de Fujimori Peru'dan

Japonya'ya kitle harketlerinin

zorlamasý ile kaçarken,

Türkiye'de IMF politikalarýn-

dan kaynaklý büyük bir kriz

yaþanýyordu. Kamu

Emekçileri Sendikalarý

Konfederasyonu (KESK)

yürüyüþlerinde dönemin

ANAP-DSP-MHP yönetimine

karþý "hepinizin sonu

Fujimori" sloganý atýlmýþtý. 71

yaþýndaki katil nihayet 25 yýl

hapis cezasýna çarptýrýldý,

darýsý diðer katillerin ve dik-

tatörlerin baþýna.
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Seferberlik Tetkik Kurulu
Baþkanlýðý, 27 Eylül 1952'de
kuruldu. Çok geçmeden Özel
Harp Dairesi (ÖHD) adýný aldý.
"Seferberlik Tetkik Kurulu
Baþkanlýðý" ise çatý isim olarak
kullanýlmaya devam edildi.  Özel
Harp Dairesi'nin ilk icraatý
Kýbrýs'ýn bölünmesini saðlayan
Türk Milli Mukavemet Birliði'ni
kurmak ve orada özel savaþa
baþlamak oldu.

Özel Harp Dairesi, NATO
ülkelerinde kurulan Gladyo adlý
örgütlenmelerin Türkiye'deki
uzantýsýdýr. 2. Dünya Savaþý'ndan
sonra benzeri örgütlenmeler tüm
NATO üyesi ülkelerde kuruldu;
amaç bir komünist iþgal sýrasýnda
direniþi örgütleyecek, hiçbir yasa
ya da sivil otoriteye baðlý
olmayan gölge bir ordu oluþtur-
maktý. Bu ordu baþtan aþaðý
yasadýþý bir örgütlenme yürüte-
cek, gayrinizami harp denilen
özel savaþ taktiklerini uygulaya-
caktý.

1991'de SSCB tarihe karýþtý,
ancak Türk kontrgerillasý daðýtýl-
madý. Askeri vesayet rejimini
sürdürmek, sivil ve demokratik
geliþmeleri engellemek ve özgür-
lük isteyen Kürt halkýný yýldýr-
mak için bu cinayet örgütü kul-
lanýldý. 1990'lar boyunca Doðu'da
cinayetler iþlenirken Batý'da tüm
demokratik haklar askýya
alýnýrken kontrgerilla mensuplarý
daha da pervasýzlaþtý. Siyasi
müdahaleler dýþýnda eroin
ticareti, çek-senet tahsilatý,

iþadamlarýna þantaj ve tehdit,
akaryakýt ve insan kaçakçýlýðý
gibi "adi" iþlerle de onlar uðraþtý.

1970'ler boyunca toplumun
gündeminde olan, dönemin
baþbakaný Bülent Ecevit tarafýn-
dan soruþturulan kontrgerillayla
ikinci büyük yüzleþme 1996'da
Susurluk'ta gerçekleþen bir trafik
kazasýndan sonra yaþandý. Araçta
bulunan MHP'li kontrgerilla
üyesi Abdullah Çatlý, Emniyet
Müdürü ve Demirel-Çiller'in par-
tisinden Urfa Milletvekili olan
korucubaþý Sedat Bucak'ýn iliþki-
leri bir bir ortaya saçýldý. Ancak
kendini kitlesel eylemlerle ifade
edilen temiz toplum isteði 28
Þubat darbesi ile rafa kaldýrýldý.

Ergenekon soruþturmasý kon-
trgerillayla üçüncü büyük
yüzleþmeyi getirdi. 2006'da
Cumhuriyet Gazetesi'nin bom-
balanmasý ve Danýþtay baskýnýna
dönük soruþturma üç yýl sonra
ilk kez bir kontrgerilla
merkezinin sivil yargý tarafýndan
aranmasýna uzanacaktý.

Askerler tarafýndan yönetilen
ama mensuplarý  arasýnda iþ
adamlarý, gazeteciler,
akademisyenler gibi toplumun
bir kesiminden "sivil"lerin bulun-
duðu kontrgerilla Türkiye'deki
kemalist rejimin bekçisidir. Rejim
sarsýlýrken kontrgerilla ilk kez
bütün boyutlarýyla mercek altýn-
da. Bunu Ergenekon soruþtur-
masýna borçluyuz.

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm

27 Mayýs 1960, 12 Mart 1971,
12 Eylül 1980, 28 Þubat 1997 - 4
darbe, sayýsýz muhtýra ve
sýkýyönetim gibi anti-
demokratik geliþmelerin
arkasýnda kontrgerillanýn
olduðu 1960'lardan bu yana
biliniyor. Katliamlarý, pro-
vokasyonlarý ve suikastleri her
seferinde darbeler izledi. Özel
Harp Dairesi tarafýndan
yaratýlan kaos ortamý ile
yaratýlmak istenen; seçilmiþ
hükümet ve parlamentonun iþe
yaramadýðý, sivil otoritenin
ülkeyi bunalýma sürüklediði,
demokratik haklarýn siyasetçi-

lerin yanlýþ politikalarýna yol
açtýðý gibi askerlerin yönetime
el koymasýna meþruiyet
kazandýracak fikirlere toplum-
sal destekti.

Seferberlik Tetkik Kurullarý ile
darbeler arasýndaki iliþki dikkat
çekici. Seferberlik Tetkik
Kurulu'na baðlý bölge baþkan-
lýklarýnýn sayýsý her darbeden
önce artýrýlmýþ, darbe gerçek-
leþtirildikten sonra ise
azaltýlmýþtýr. 

1954 yýlýnda 14 Seferberlik
Tetkik Kurulu bölge baþkanlýðý
mevcutken, 1960 darbesi öncesi
dönemde bu sayý 35'e çýktý. 

12 Mart 1971 darbesinin
ardýndan sayýsý düþürülen
bölge temsilciliklerinin sayýsý,
12 Eylül 1980 darbesi öncesinde
yeniden artýrýlarak 27'ye
çýkarýldý.

1988'de Turgut Özal
suikastýnýn ardýndan Özel Harp
Dairesi bürolarýnýn sayýsý 13'e
indirildi.

2007 yýlýnda ise TSK yeniden
Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge
Temsilcilikleri'nin sayýsýný artýr-
ma karar aldý. Bugün sayýsý 12
olan bölge baþkanlýklarýnýn
2010'da iki katýna çýkarýlmasý
planlanýyor.

Kontrgerilla daðýtýlsýn!

Darbelere zemin hazýrladýlar
Kirli  savaþta  40  bin  Kürdü  öldürdüler 
Kürtlere karþý savaþta kontrgerilla özel bir rol oynadý. 
Bölge uzun yýllar sýkýyönetim ve Olaðanüstü Hal uygulamalarýy-

la yönetildi.
Geçen hafta varlýðý TSK tarafýndan yalanlanan, ancak bir çok

tanýklýk, bilgi ve belgeyle gerçek olduðu bilinen kontrgerilla uzan-
týsý JÝTEM adlý örgüt yüzlerce yargýsýz infaz ve kaybetme gerçek-
leþtirdi. 

Tüm Kürtlere dönük terör olarak özetlenecek kirli savaþ poli-
tikalarý sonucu 3 binden fazla köy boþaltýldý. Ormanlar ateþe veril-
di. 40 binden fazla Kürt bu savaþta yaþamýný yitirdi. Ölenlerin
dörtte birinin JÝTEM tarafýndan hedef alýndýðý tahmin ediliyor.
JÝTEM'in bir uzantýsý olan Türk Hizbullah'ý (hizbulkontra) PKK'ye
karþý ayrýca kullanýldý.

DDaarrbbeelleerree  KKaarrþþýý  7700  MMiillyyoonn  AAddýýmm  KKooaalliissyyoonnuu  aakkttiivviissttlleerrii,,  kkoonnttggeerriillllaa  mmeerrkkeezziinniinn  yyaakkýýnnýýnnddaa  eeyylleemm  yyaappttýý..
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6-77  Eylül  1955:  
Ýstanbul

Ýstanbul'da azýnlýklara dönük
"sivil" provokasyon, terör ve
katliam. 15 Rum öldürüldü. 300
kiþi yaralandý. 400 azýnlýk üyesi
kadýna tecavüz edildi. Ýstanbul-
lu Rumlara, Ermenilere,
Yahudilere ait 4.214 ev, 1.004
iþyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki
manastýr, 26 okul ile aralarýnda
fabrika, otel, bar gibi yerlerin
bulunduðu 5.317 mekân
saldýrýya uðradý. Olayýn
ertesinde ýrkçý saldýrýya maruz
kalan Rumlar kitlesel olarak
Türkiye'den ayrýldý. Mallarý ve
mülkleri ise gasp edildi. Irkçý
kalkýþmanýn baþtan sona kontrg-
erilla tarafýndan hazýrlandýðý yýl-
lar sonra itiraf edildi: "6-7 Eylül
de bir Özel Harp iþidir.
Muhteþem bir örgütlenmeydi.
Amacýna da ulaþtý."

(MGK eski genel sekreteri ve
olaylar sýrasýnda Seferberlik
Tetkik Kurulu'nda görevli olan
Albay Sabri Yirmibeþoðlu)

30  Mart  1972:  
Tokat  Kýzýldere  

12 Mart cuntasýnýn Deniz
Gezmiþ, Hüseyin Ýnan ve Yusuf
Aslan'ýn idam etme giriþimini
engellemek için NATO
görevlilerini kaçýran THKP-C
üyeleri Tokat'ýn Kýzýldere
köyünde Özel Harpçiler tarafýn-
dan katledildi. Mahir Çayan ve
rehinelerin de aralarýnda olduðu
13 kiþi bulunduklarý ev aðýr
silahlarla taranarak öldürüldü.

1  Mayýs  1977:  
Ýstanbul  Taksim

Taksim Meydaný'nda 1 Mayýs
Ýþçi Bayramý'ný kutlamak için
toplanan on binlerce insanýn
üzerine The Marmara Oteli'nin
üst katlarýndan ateþ açýldý. 28
kiþi ezilerek ya da boðularak, 5
kiþi vurularak, 1 kiþi de panzer
altýnda kalarak yaþamýný
yitirirken 136 kiþi de yaralandý.
Sorumlular hakkýnda herhangi
bir ipucuna rastlanmadý.

16  Mart  1978:  
Ýstanbul  Beyazýt 

Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk
Fakültesi önünde 7 öðrencinin
ölümü, 41 öðrencinin de
yaralanmasýyla sonuçlanan
bombalý ve silahlý saldýrýyý,
aralarýnda bir Özel Harpçi'nin
de olduðu Ülkü Ocaklarý
üyeleri düzenledi. Faþist parti
MHP, Özel Harp Dairesi'nin iki
kurucusundan biri olan Albay
Alparslan Türkeþ tarafýndan
kurulmuþtu ve Türkeþ 70'li yýl-
lar gibi uzun bir dönem MHP'ye
baþkanlýk yapmýþtý. 

8  Ekim  1978:
Ankara
Bahçelievler

Abdullah Çatlý ve Haluk Kýrcý
liderliðindeki 7 Ülkü Ocaklarý
üyesi, Ankara Bahçelievler'deki
MHP Genel Merkezi'nin
yakýnýndaki bir öðrenci evini
bastý. Evde bulunan Türkiye Ýþçi
Partisi üyesi 7 gençten biri
boðularak, dördü kafa hizasýn-
dan kurþuna dizilerek
öldürüldü. 2 öðrencinin cesetleri
ise Eskiþehir Yolu'nda bulundu.
Katliam emrinin Alpaslan
Türkeþ ve dönemin Ülkü
Ocaklarý Baþkaný Muhsin
Yazýcýoðlu'nun emriyle gerçek-
leþtiði söylendi. Katliamý plan-
layanlar, liderlik ve bizzat kendi
elleriyle cinayet iþleyen
Abdullah Çatlý ve Haluk Kýrcý
kontrgerilla üyesiydi.

26  Aralýk  1978:
Maraþ

19 Aralýk günü ülkücü Ökkeþ
Þendiller Maraþ'ta bir sinemaya
bomba attý, bu saldýrýnýn solcu-
lar ve Alevilerce yapýldýðý yine
ülkücüler tarafýndan yayýldý.
Ertesi gün Alevilerin kahve-
hanesi tarandý. 21 Aralýk'ta iki
solcu öðretmen öldürüldü, erte-
si günkü cenaze törenini basan
MHP ve Ülkü Ocaklarý üyeleri,
Alevilere ve solculara saldýrdý. 3
kiþi daha öldürüldü. 22 Aralýk
günü MHP'liler þehirde 'aleviler
ve solcular silahlanýyor' söylen-
tisini yaydý, çatýþmalar büyüdü.
24 Aralýk günü hükümet, olay-
lar karþýsýnda yetersiz kaldýðý ve
hedef olduðu gerekçesiyle
polisin Maraþ'taki faaliyetlerini

askýya alýrken, Alevilere dönük
saldýrýlar arttý.

26 Aralýk 1978 saat 07.00 den
itibaren Ýstanbul, Ankara,
Kahramanmaraþ, Adana, Elazýð,
Bingöl, Erzurum, Erzincan,
Gaziantep, Kars, Malatya, Sivas
ve Þanlýurfa olmak üzere,
toplam 13 ilde sýkýyönetim ilan
edildi. Daha sonra bu illerin
sayýsý artýrýldý.

Saldýrýlar sonucunda resmi
verilere göre 105 kiþi öldü, 176
kiþi yaralandý, 210 ev, 70 iþyeri
tahrip edildi. Resmi olmayan
açýklamalara göre ise ölü sayýsý
500'e yakýndý.

Maraþ Katliamý, kontrgeril-
lanýn Alevi-Sünni çatýþmasý
planlarýnýn en somut ve
korkunç uygulamasýydý.

Temmuz  1980:  
Çorum

Alevi nüfusun yoðun olarak
yaþadýðý Çorum'da türlü pro-
vokasyonlar ve çatýþmalarla
Sünni-Alevi çatýþmasý çýkarýl-
mak istendi. Ýki ay boyunca
süren çatýþmalarda toplam 57
Alevi ve solcu öldürüldü.
Yüzlercesi yaralandý. MHP'liler
yine baþroldeydi. 

2  Temmuz  1993:  
Sivas

Sivas'a geleneksel Pir Sultan
Abdal Kültür derneði þenlikler-
ine katýlmak için gelen sanatçý
ve yazarlarýn kaldýðý Madýmak
Oteli'nin etrafý "sivil"ler tarafýn-
dan kuþatýldý. Birkaç gün önce
þehre "þeytan" Aziz Nesin ve
komünistlerin geleceði BBP
üyeleri tarafýndan yayýldý. 2
Temmuz günü Aziz Nesin ve

arkadaþlarýnýn kaldýðý otel ateþe
verildi. 33'ü hedef seçilenler,
toplam 37 kiþi yaþamýný yitirdi.
Polis ve asker ise yetersiz kaldý!
Bu katliam ile Aleviler ve
Sünniler arasýndaki gerilim had
safhaya çýktý; laik-þeriatçý sunni
bölünmesi kendini bu katliamla
temellendirdi. 

5  Temmuz  1993:
Erzincan
Baþbaðlar  

Sivas Katliamý'ndan 3 gün
sonra Erzincan'ýn Kemaliye ilçe-
sine baðlý Baþbaðlar Köyü'nde
33 kiþi öldürüldü. Köy ateþe ver-
ildi. Olayýn PKK tarafýndan
gerçekleþtirildiði ve bir Sünni
köyü olan Baþbaðlar üzerinden
Sivas'ýn hesabýnýn sorulduðu
iddia edilse de katliamý PKK
üstlenmedi ve arkasýnda JÝTEM
örgütlenmesinin olduðu kanýsý
güç kazandý.

12  Mart  1995:  
Ýstanbul  Gazi

Ýstanbul'da Alevilerin yoðun
olarak yaþadýðý Gazi
Mahallesi'nde 12 Mart 1995
akþamý bir taksi ile gelen saldýr-
ganlar 3 iþyeri ve bir kahveye
ateþ açtý. 1 kiþi öldü, 25 kiþi
yaralandý. Saldýrýnýn ertesinde
mahalle halký polis karakoluna
doðru yürüdü. Kalabalýðýn üzer-
ine ateþ açýldý, bir kiþi daha
öldürüldü. Ertesi gün bir çok
semtten katýlýmla binlerce kiþi
yine Gazi Mahallesi'nde top-
landý. Karakola doðru yürüyüþe
geçen kitleye polis, çevik kuvvet
ve özel harekatçýlar tarafýndan
ateþ açýldý. 15 protestocu daha
öldürüldü. Gazi Mahallesi'nde
sokaða çýkma yasaðý ilan
edilirken 14 Mart günü bu kez
Ümraniye'de katliamý protesto
edenlerin üzerine ateþ açýldý.
Burada 5 kiþi öldürüldü.
Saldýrýyý gerçekleþtiren özel
timci polisler iki yýl sonra
gerçekleþecek Susurluk kazasýy-
la birlikte kontrgerilla üyesi
olarak deþifre olacaklardý.

18  Nisan  2007:
Malatya  

Malatya'da Zirve Kitabevi
bürosu 5 kiþi tarafýndan basýldý.
Biri Alman üç Hýristiyan misy-
oner boðazlarý kesilerek
öldürüldü. Katliamý gerçek-
leþtiren grubun baþýndaki kiþi
Ergenekon'la baðlantýlý bir
"sivil"di, Malatya Üniversitesi
personeli, emniyet ve jandarma
mensuplarýnýn katillerle yaptýk-
larý telefon görüþmeleri sap-
tandý. Katliamýn Kafes Eylem
Planý doðrultusunda gerçek-
leþtiði ortaya çýktý. Hepsinin
ortak noktasý Veli Küçük'le
baðlantýlý olmalarýydý.

Kontrgerilla
demek,  suikast
demektir

Kontrgerillanýn tarihi siyasi
suikastlarýn da tarihidir. 

12 Eylül darbesinden önce
aralarýnda kontrgerillayý soruþ-
turan savcý Doðan Öz ve DÝSK
Baþkaný Kemal Türkler'in de
bulunduðu toplumca tanýnmýþ 9
isim kontrgerilla tarafýndan
gerçekleþtirilen suikastlar sonu-
cu yaþamýný yitirdi.

1988 yýlýnda partisinin kon-
gresinde kürsüye çýkan
Baþbakan Turgut Özal bir
ülkücü olan Kartal Demirað
tarafýndan öldürülmek istendi.
70'ler boyunca dönemin
popüler sol ismi Bülent Ecevit
birden fazla kez öldürülmek
istenmiþti. 

Ýkinci büyük suikast dalgasý
1990'da geldi. Muammer Aksoy,
Çetin Emeç, Turan Dursun,
Bahriye Üçok gibi akademisyen
ve gazeteciler öldürülürken
adres olarak Ýslamcý terörizm
gösterildi. Oysa Üçok'a bu
saldýrý TSK tarafýndan önceden
bildirilmiþ, bomba karþýsýnda ne
yapacaðý bile anlatýlmýþtý.

Sivas ve Baþbaðlar
katliamlarýnýn gerçekleþtiði yýl
olan 1993'te ise tanýnmýþ
gazeteci Uður Mumcu evinin
önünde bir bombalý saldýrý
sonucu öldü. Cenazesinde yüz
binlerce insan devleti ve kontrg-
erillayý sorumlu tutarken açýlan
soruþturma ile yine "dinci
terörizm" hedef gösterilse de
bir kontrgerilla üyesi olan
Semih Tufan Günaltay ve
adamlarýnýn bu suikasti gerçek-
leþtirdiði anlaþýldý. Ancak
Mumcu soruþturmasý gibi diðer
suikastlerin arkasýndaki güçler
bir türlü aydýnlatýlamadý.

Ayný yýl iki önemli asker, Eþref
Bitlis ve Bahtiyar Aydýn kuþkulu
þekilde yaþamýný yitirdi. 

1999'da Cumhuriyet Gazetesi
yazarý Ahmet Taner Kýþlalý,
2001'de Diyarbakýr Emniyet
Müdürü Gaffar Okan, 2002'de
özel harpçilerle baðlantýlý
akademisyen Necip
Hablemitoðlu öldürüldü.
2006'da Ergenekon üyesi Aslan
Alpaslan'ýn Danýþtay binasýnda
gerçekleþtirdiði saldýrýda yargýç
Mustafa Yücel Özbilgin yaþamýný
yitirdi.

Son önemli suikastin kurbaný
ise Ermeni gazeteci Hrant Dink
oldu. Kontrgerillanýn tetikçileri
tarafýndan gazetesi AGOS'un
önünde arkadan üç kurþunla
vurulan Dink, Veli Küçük ve
arkadaþlarý tarafýndan doðrudan
hedef gösterilmiþti. Ancak öldür
emrini verenler hiç de bek-
lemedikleri bir sonuçla
karþýlaþtý. Hrant'ýn cenazesinin
ardýndan 200 binden fazla insan
"Hepimiz Ermeniyiz" sloganýyla
yürüdü.

Baþbakan Tayyip Erdoðan'a
yönelik 7 suikast giriþimin
engellendiði açýklanýrken
suikastçilerin listesindeki son
hedef Baþbakan Yardýmcýsý
Bülent Arýnç oldu.

Saydýklarýmýz dýþýnda da bir
çok suikast gerçekleþti, hiçbiri
aydýnlatýlamadý...

Katliam onlarýn iþidir

MMaarraaþþ  kkaattlliiaammýýnnddaann  bbiirr  kkaarree..
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ssoossyyaalliisstt  iissccii  
TSK'ya haksýzlýk
olmaz!

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, arka arkaya iki

kez, darbe giriþimleriyle ilgili soru soran gazete-

cilere, TSK'nýn bu türden giriþimlerde bulu-

nacaðýný iddia etmek "TSK'ya saygýsýzlýk olur"

yanýtýný verdi.

Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'ýn sorusuna

"TSK'ya haksýz ve lüzumsuz yaklaþýmlar beni

rahatsýz ediyor" yanýtýný veren Gül'ün açýkla-

malarý ise bizi rahatsýz etti.

Son birkaç ay içinde yaþanan geliþmelere

Cumhurbaþkanýnýn kayýtsýzlýðý çok ilginç. Kafes

darbe planý, Genelkurmay Baþkaný'nýn

Trabzon'da göz daðý vererek yaptýðý basýn açýk-

lamasý, Bülent Arýnç'ýn askerlerce evinin önünde

izlenmesi, Kozmik Odayý soruþturan hakimin

askerlerce gizlice takip edilmesi gibi bir dizi

geliþmenin deðil de ordunun darbe planlayýp

planlamadýðý sorusunun Gül'ü rahatsýz etmesi

12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren'in dik-

tatörlüðünü hýzla benimseyen devlet kurum-

larýnýn tutumunu andýrýyor.

Söz konusu TSK olduðunda ve darbe giriþim-

leri hakkýnda söylentiler çýktýðýnda, TSK'nýn

rahatsýz olup olmamasýnýn hiçbir önemi yok.

Sanki, siyasal alana hiç müdahale etmeyen,

1960, 1971, 1980 tarihlerinde darbeler gerçek-

leþtirmemiþ, 28 Þubat'ta muhtýra vermemiþ, 27

Nisan'da internet darbesi gerçekleþtirmemiþ bir

TSK'dan söz ediyoruz.

Sanki, memur olduðunu farkýnda olan, elinde

lav silahýyla basýn brifingleri düzenlemeyen,

toplumu biçimlendirme planlarý yapmayan,

lahikalar, andýçlar hazýrlamayan, JÝTEM diye bir

yasadýþý örgüt kurup "Böyle bir örgüt bizde

yoktur" demeyen, kimin cumhurbaþkaný kimin

baþbakan olacaðýna karýþmayan, vakti geldiðini

düþünde baþbakan asmayan "normal" bir

TSK'dan söz ediyoruz.

Sözünü ettiðimiz 2004 yýlýnda dört ayrý darbe

planlayan, bu darbe planlarýna sevimli isimler

takan bir güç.

Sözünü ettiðimiz Kafes planýyla çocuklarý

öldürmeyi planlayan belgeleri karargahýnda

planlanmasýna müsaade eden bir güç.

Bu yüzden ister cumhurbaþkaný isterse

baþbakan isterse de Genelkurmay Baþkaný

rahatsýz olsun, bu toplum, artýk, darbe giriþim-

lerine karþý sürekli uyanýk olacaktýr. Özgür-

lüðünün devlet memurlarýnýn apoletlerle

belirlediði askeri müdahalelerle kýsýtlanmasýna

izin vermeyecektir.

Sahiden Abdullah Gül ayný partiden arkadaþý

olan Bülent Arýnç'ýn evini gözetleyen askerler-

den deðil de bu askerlerin derin örgütlen-

mesinin sorulmasýndan rahatsýz oluyorsa, nasýl

cumhurbaþkaný olduðunu unutmuþ olabilir mi?

Gül'ün tutumu, darbe karþýtý, Ergenekon'un

daðýtýlmasý için sürdürülen mücadelenin neden

ertelenemez ve toplumun tüm ezilenlerinin

omuzlarýnda yükselmesi gerektiðini de kanýtlýy-

or.

Bu yüzden 19 Ocak'ta Hrant Dink'in ölüm

yýldönümünde yapýlacak eylem de 23 Ocak'ta

Darbelere Karþý 70 Milyon Adým Koalisyonu

tarafýndan düzenlenecek "Darbelere karþý sivil

savunma eylemi" de çok önemli.

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

w
w
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"Yeni Sol, çerçeve metninde yer alan
takdimiyle bana, ne "yeni", ne de sosyal
demokrat anlamda bile, "sol" gibi
geldi".

Mustafa Sönmez önce Cumhuriyet
gazetesinde, sonra da bianet'te yer alan
"Yeni sol'un nesi yeni, nesi sol?" baþlýklý
yazýsýnda böyle demiþ. Ve devam etmiþ:

"Yeni Sol'un çerçeve metninde hiç
olmayan sözcükler: Sosyalizm, iþçi
sýnýfý, sýnýf mücadelesi, devrim, emek
iktidarý, kamulaþtýrma… Bu siyasi
oluþuma öncülük edenlerin sosyalist bir
parti kurma niyetinde olmadýðý açýk...
Merkez solda, mesela CHP sözlüðünde
yer alan þu tür kavramlara da yer ver-
medikleri görülüyor: Devletçilik,
halkçýlýk, kamu müdahalesi, KÝT, plan-
lama, özelleþtirme karþýtlýðý... Hatta
devletçi sözcüðü 2 yerde, negatif, itici
anlamda kullanýlmýþ. Demek ki, Yeni
Sol, CHP türü bir merkez sol parti de
olmak istemiyor".

"Sýnýf" kelimesi az kullanýlmýþ, "planla-
ma" hiç kullanýlmamýþ. "Yurttaþ" çok
kullanýlmýþ. Demek ki, "emek-sermaye
karþýtlýðý yerine sivil toplum-devlet
karþýtlýðý" önemsenmiþ. Filan, fýstýk.

Sönmez haklý. Amaç, sosyalist bir
parti kurmak deðil. Sosyal demokrat bir
parti kurmak da deðil. "CHP türü" bir
parti kurmak hiç deðil.

Dolayýsýyla, ne kurmayý
amaçladýðýmýzý anlayamamýþ. Anlatan
olmamýþ herhalde, sormayý da gerekli
bulmamýþ.

Gerçi anlatýlsa anlar mýydý, emin
deðilim. Deðilim, çünkü Sönmez'in
genel siyasi duruþu anlamaya elverecek
gibi deðil.

Sönmez'e göre, Temmuz 2008'de
Turnusol adlý internet sitesinde yayýn-
lanan ayrýntýlý yazýsýnda ifade ettiði
gibi:

"Türkiye, bir yarýlma, bir kutuplaþma
yaþýyor ve bu filler savaþý, çimenleri

ezerek yapýlýyor. Çimenler, eðer
ezilmekten yýldýlarsa, býktýlarsa üstte
tepiþen filleri de doðru tanýyýp, doðru
yerlerde saf tutup, olmadýk deðirmen-
lere su taþýmamalýdýrlar".

"Filer savaþý" ifadesini Sönmez mi
Oðuzhan Müftüoðlu'ndan duydu,
Müftüoðlu mu Sönmez'den, bilmem.
Ama sonuç ayný:

"Bu tepedeki filler savaþýnda, taraf
olmaya zorlanan çimenlere gelince... Bu

bloklaþmanýn hiçbirinin tarafý olmamasý
gereken, gerçekte kurbaný olan
kitlelerin, kendi baðýmsýz bloklarý ile
siyaset üretmeleri ve özgürleþtirici yol
almalarý ne yazýk ki, bir temenniden
öteye gidemiyor. Toplumsal muhalefeti
sürükleme pozisyonundaki
sendikalarýn, konfederasyonlarýn ve
diðer kitle örgütlerinin, bu filler blok-
laþmasýnýn dýþýnda bir blok olma hede-
fleri, politikalarý ne yazýk ki oluþmuy-
or".

Kim bu filler? Bir yanda "sivil ve
askeri bürokrasinin ya da Ordu ve
yargýnýn yer aldýðý blok ve bunu temsile
talip olan CHP", öbür yanda
merkezinde "cemaat ve tarikat iliþkileri"
olan Ýslamcý AKP bloku.

Sönmez, Müftüoðlu (ve Ertuðrul
Kürkçü - yazýnýn bianet'te yayýnlanmasý

tesadüf deðil) bu filler bloklaþmasýndan
ayný sonucu çýkarýyor: Fillerin ne yap-
týðý bizi ilgilendirmez, biz bu konuda
tarafsýzýz, mühim olan üçüncü bloku,
sosyalist bloku, iþçi sýnýfý blokunu
yaratmaktýr.

Çok güzel. Ne iyi olurdu! Ne var ki,
Sönmez'in de dediði gibi, bu "bir
temenniden öteye gidemiyor", "ne yazýk
ki oluþmuyor".

Niye oluþmuyor peki? Ve niye oluþ-
madýðýný Sönmez niye düþünmüyor?
Ben ona anlatayým.

Birincisi, AKP "cemaat ve tarikatleri"
deðil, deðiþim isteyen %47'yi de temsil
ediyor. Bu %47'ye iþçi sýnýfýnýn da
önemli bir kesimi dahil.

Ýkincisi, Sönmez'in "sivil ve askeri
bürokrasi ya da Ordu ve yargý" deyip
geçtiði þey, bu halkýn 85 yýldýr
ümüðüne çökmüþ olan, elleri kanlý bir
baský ve zulüm aygýtý. Bu halk, iþçi
sýnýfý da dahil, bu aygýttan bezmiþ ve
kurtulmak istiyor.

Yani Sönmez, Müftüoðlu ve
Kürkçü'nin iki fili, halkýn gözünde fil
filan deðil. Biri kendisini ezen aygýt,
diðeri kendi oy verdiði ve zulüm
aygýtýyla itiþen hükümet.

Bu ikisinin arasýnda tarafsýz kalanlarý
halkýn ciddiye bile almamasý; bunlarýn
üçüncü blok filan yaratamamalarý, "ne
yazýk ki oluþmuyor" diye hayýflanýp
durmalarý çok doðal.

Garantisi yok, ama Yeni Sol parti,
"sivil ve askeri bürokrasi ya da Ordu ve
yargýya" karþý mücadele etmek isteyen
herkesi, sosyalistleri de, sosyal
demokratlarý da, kendini tanýmla-
mayanlarý da bir araya getirmeyi
baþarýrsa, Sönmez'in hiç anlamadýðý bir
þeyi baþarmýþ olacak. Geniþ kitlelerin
dikkate aldýðý bir sol yaratmýþ olacak.

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

Filler, iþçiler ve Yeni Sol

“Tarafsýz  kalanlarý  halkýn  
ciddiye  bile  almamasý;  
bunlarýn  üçüncü  blok  filan
yaratamamalarý,  "ne
yazýk  ki  oluþmuyor"  diye
hayýflanýp  durmalarý  çok
doðal.”

DSiP’e  üye  ol!
devrimci sosyalizme güç ver

baþka bir dünya mümkün
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Makyavelizm ismi Ýtalyan
siyaset bilimci Niccolo
Machiavelli'nin (Türkçe'de
Makyavel veya Makyavelli olarak
geçiyor) fikirlerine yaslanmak-
tadýr. Machiavelli'nin temel eseri
Ýtalya'nýn ulusal birliðini saðla-
masý için neler yapýlmasý gerek-
tiðini anlattýðý bir politik mani-
festo olan Prens'tir. 

Machiavelli, Prens'te bir ülkenin
güç sahibi olabilmesi için mutlak
güce sahip bir hükümdarýn var-
lýðýný savunur. Kitabýnda da birliði
saðlayabilecek olan hükümdara
öðütler verir. Machiavelli'nin
bütün düþüncesi toplumun
yukarýdan aþaðý biçimlendirilme-
sine dayanmaktadýr. Ýtalyan
Marksist Antonio Gramsci,
Machiavelli için "Erken gelmiþ bir
Jakoben" demektedir.

Machiavelli'nin düþüncesi ken-
disinden sonraki pek çok
düþünce akýmýný da etkilemiþtir.
Makyavelizm sýklýkla "amaca
giden her yol mübahtýr" önermesi
ile ifade edilir. Makyavelizmin bu
düþünceyi savunduðu kuþkusuz-
dur ancak Makyavelizm bundan
ibaret deðildir, politikanýn önemli
kavramlarýndan birisi olan rýza
üretimi -veya daha sonra
Marksist terminolojideki adýyla
hegemonya- Prens'te ele alýnan
konulardan birisidir. Prens,
sürekli zulüm ile ayakta kalamaz,
halka zulüm ve iyi davranma
arasýnda bir denge kurmalýdýr.
Baský ve rýzanýn temel mekaniz-
masý ile gücünü sürekli sürdür-
mek zorunda olan devlettir. 

Bazý egemen tezler, 1917 Ekim
Devrimi'ni makyavelist bir
hareket, Lenin ve Troçki'yi,
toplumu tepeden deðiþtiren
Makyavelistler olarak suçlamak-
tadýrlar. Oysa bu tez bütünüyle
saçmadýr. Machiavelli insan
doðasýnýn ancak bir hükümdarýn
yönetimi altýnda doðru bir yaþa-
ma yöneleceðini söyleyen bir
felsefe ortaya koyarken, Lenin ve
Troçki iþçi sýnýfýnýn kendi eylemini
ve kendi iktidarýný savunuyordu,
yani sýradan insanlarýn eyleminin
tüm insanlýðý kurtaracaðýný… 

Machiavelli'yi hem içeren hem
de aþan bir bakýþ ise Gramsci
tarafýndan geliþtirilmiþtir.
Machiavelli'nin rýza ve zor arasýn-
daki kurduðu iliþkiyi diyalektik
bir temele oturtan Gramsci hem
burjuva toplumunun bu temelde
çözümlemesini yapmýþ hem de bu
toplumun deðiþimi için temel bir
araç olan devrimci partiyi Modern
Prens olarak adlandýrmýþtýr.
Ancak Gramsci'nin Modern Prensi
bir elit yönetici deðildir.
Gramcsi'ye göre: "Modern Prens,
gerçek bir kiþi, somut bir birey
olamaz… Parti içinde evrenselliðe
ve bütünleþmeye yönelik
kamusal irade tohumlarýnýn birik-
tiði ilk hücredir." 

Marksizm ve onun birikimini
savunan devrimci parti  hareket
hâlindeki kitleler ile ezilenlerin
tarihsel bloðunu kurabilecek olan
aygýttýr. Marksizmi, makyavelizm
ile eþitleyenlerinse çoðu tepeden
bir iradeyi savunurlar, yani
makyavelizme yakýndýrlar.
Makyavelizmin tek gerçek karþýtý
aþaðýdan sosyalizmdir.

Can  Irmak  Özinanýr  

PPOOLLÝÝTTÝÝKKAANNIINN  AABBEECCEESSÝÝ......

M
Kitlesel bir sol partinin

kuruluþ çalýþmalarý hýz
kazandý. Farklý gelenek-

lerden gelenlerin "Nasýl bir
parti?" sorusuna verdikleri
yanýtlar da farklýlýklar taþýyor.
Çeþitli toplantýlarda kullanýlan
"aktivist" kavramýna atfedilen
deðer de bu farklýlýklarýn bir
ifadesi oluyor.

PPoolliittiikk  kkaammppaannyyaallaarr
Aktivizm antikapitalist

hareketin yaygýnlaþmasýyla ve
etkili politik kampanyalarla
kapitalizme meydan okuyan on
binlerce insanýn doðrudan
eyleme geçmesini ifade etmek
için kullanýlmaya baþladý. 

Þirketlere, küresel kapitalizmin
en büyük kurumlarýna,
bankalara, DTÖ, Dünya
Bankasý, IMF ve NATO gibi en
tehlikeli örgütlere karþý
1990'larýn ikinci yarýsýndan
itibaren baþlayan, Seattle'da
1999 yýlýnýn Kasým ayýnda DTÖ
toplantýsýna karþý on binlerce
insaný harekete geçiren, tüm
kýtalarda arka arkaya eylemlerle
kapitalizme aralýksýz biçimde
meydan okuyan, G8 zirvelerini
kapitalistlere zehir eden bir
hareketin etrafýnda toparladýðý,
harekete geçirdiði insanlardan
söz ediyoruz aktivist derken.

Bu hareket, 11 Eylül
saldýrýlarýndan sonra savaþ
karþýtý bir harekete dönüþtü ve
tarihin tanýk olduðu en büyük
savaþ karþýtý gösterilerin
örgütlenmesinde aktivistlerin
rolü tartýþmasýz belirleyici oldu.

YYeennii  bbiirr  kkuuþþaakk
Aktivist nitelemesinden rahat-

sýzlýk duymak için hiçbir neden
yok. Rahatsýzlýk duyanlar kitle-
sel sol parti giriþimini aktivist-
lerin aktivist olmayanlara kapat-
týðý bir giriþim olarak lanse
etmeyi tercih ediyor. Bu insan-
larýn aklýna aktivist dendiðinde
"profesyonel devrimci"
dendiðinde üþüþen bütün
yaratýklar üþüþüyor.

Aktivist, profesyonel devrimci
demek deðildir. Aktivistin
gününün kaç saatini politik
faaliyete ayýrdýðýnýn ölçütü yok-
tur. Bu zaman ölçütü deðildir,
yeni dönemde kullanýlan
aktivizm nitelemesinin nedeni.

Aktivistten, Sivil Toplum
Kuruluþ'larýn kampanyalarýný
düzenleyen profesyonel kampa-
nya yöneticilerini ve bu yöneti-
cilerin etrafýnda bir proje
etrafýnda bir araya gelen genç-
leri de anlamamak gerekiyor. 

Aktivist, politik sorunlara
karþý net politik fikirleri olan ve
deðiþimin hemen, þimdi gerçek-
leþmesini talep eden, bu
deðiþim mücadelesinin
örgütlenmesine de elinden
geldiðince katýlan, örgütlü ya da
örgütsüz birey demektir.

Kitlesel bir sol partinin
örgütlenmesinde aktivistlere
yönelik adým atmadan, aktivist-
lerin bu partinin örgütleyicileri

olmasý amaçlanmadan, hiçbir
baþarý þansý yoktur. Aktivizm
vurgusu, partinin sadece
aktvistlere açýk olmasý ve "pasi-
fistlere" kapalý olmasý anlamýna
gelmediði gibi, tam tersine, par-
tinin seçmen tabaný olmasý
düþünülen kesimlere de ulaþ-
masýnýn yolu elden geldiðince
kitlesel sol partinin harekete,
aktivistlere dayanmasý, çok
çeþitli politik deneylerden gelen
aktivistlerin birleþik politik
mücadele alaný olmasýna
baðlýdýr.

Aktivist bazen tam bir
gününü, bazen haftada bir
gününü bir kampanyanýn
örgütlenmesine veren insandýr.
Bazen bir toplantýda fikrini açýk-
layarak hareketin fikri zengin-
liðini artýran, bazen sadece imza
standýnda duran ya da bu stan-
da gelip imza veren, ama mutla-
ka hareketin zirve noktalarýnda,
yürüyüþlerde yer alan,
bireylerdir. Bu bireylerin enerjisi
olmadan, sadece kurulu örgüt-
lerin yan yana gelmesiyle, kitle-
sel bir parti kurulacaðýný düþü-
nenler, bu kitleselliði sadece seç-
men tabanýnýn geniþlemesi
açýsýndan düþünsüler bile,
aktivistleri önemsizleþtiren bir
partinin seçim alanýnda her
hangi bir baþarý elde etmesi
mümkün deðildir.

NNeerreeddee  bbuu  aakkttiivviissttlleerr??
Bir de aktivistleri merak eden-

ler var, bir avuç olduðunu
düþünenler, küçümseyenler.
Türkiye'de toplumsal muhale-
fetin kýsa tarihine bakmasýný
bilenler açýsýndan zaman zaman
bir aktivizm patlamasýnýn
yaþandýðý çok açýktýr. 

Örneðin, sadece savaþ karþýtý
hareketin, 2001 yýlýndan bugüne
kadar, kampanya toplantýlarýna
katýlan aktivist sayýsý 29 binden
fazladýr.

2002 yýlýndan beri savaþ karþýtý
mitinglere yaklaþýk 345 bin kiþi

katýldý. Bu mitinglerde, anti
kapitalist savaþ karþýtý kortejde
yürüyen aktivist sayýsý, yaklaþýk
37 bin kiþiydi.

Barýþarock adý verilen ve altý
yýl arka arkaya düzenlenen
etkinliklere, yaklaþýk 187 bin
kiþi katýldý. Yüzlerce aktivist,
her yýl bu festivalin örgütlenme-
sine gecesini gündüzünü verdi.

Baþka bir sayýyý da iklim
deðiþimine karþý mücadeleden
verebiliriz: Sadece Küresel
Eylem Grubu tarafýndan düzen-
lenen kampanyalarýn mitingler-
ine bugüne kadar 25 bin kiþi
katýldý. KEG'in sadece kampa-
nya toplantýlarýna 6500 kiþi
katýldý. 

Baskýn Oran ve Ufuk Uras'ýn
seçim kampanyalarý da zaman
zaman aktivizmin nasýl bir pat-
lama yapabildiðini kanýtlýyor.
Her iki kampanyanýn yürüyüþ-
lerine de binlerce aktivist
katýldý. Özellikle bu iki seçim
kampanyasý da kitlesel sol par-
tiyi sadece seçmen zeminli bir
parti olarak algýlamaya çalýþan-
larýn göremediði bir gerçeði
ýsrarla kanýtlýyor. Harekete
geçen ve çeþitli düzeylerde kam-
panyaa katký yapan aktivistler,
adaylarýn tanýnmasýnda,
görünür olmasýnda belirleyici
bir rol oynadýlar.

PPoolliittiikkaannýýnn  iiççeerriiððii
Aktivist nitelemesinden ödü

patlayanlar, gerçekte aktivist-
lerin politik keskinliðinden
çekiniyor. 2000'li yýllarda
savaþlara, iklim deðiþimine,
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý
harekete geçenler, Hrant Dink
için yapýlan yürüyüþlere
katýlanlar, darbelere karþý
sokaklara çýkanlar, kemalizme
karþý da seslerini yükselttiler. 

Ayný anda hem darbelere karþý
çýkmak hem de kemalist olmak
mümkün deðildir. "Bütün
kemalistler darbeci midir?"
sorusu sorulabilir ama þu yanýt

kaçamak sayýlmaz: "Bütün
kemalistler darbeci midir bilin-
mez ama bütün darbeleri
kemalistler yapmýþtýr!"

Kitlesel bir sol partiye kemal-
istler üye olabilir mi? Olabilir
elbette ama mesele kemalistlerin
üye olup olamayacaðý deðildir,
mesele kitlesel ve yeni bir sol
parti, kemalist politikalarý savu-
nacak mý savunmayacak mý?

Ufuk Uras seçim kampanyasý,
kemalist politikalar izlemeden
eþitlik, özgürlük ve adalet talep-
lerini, radikal demokrasi talep-
lerini savunarak binlerce
insanýn hem politik aktivizm
temelinde hem de seçim kampa-
nyasýnýn en genel ihtiyaçlarýný
karþýlamak üzere bir araya
gelebileceðini kanýtladý.

Sol bir partiyi yeni yapacak
temel öðe, politikalarýndaki
yenilik ve bu yeni politikalarý
nasýl savunduðu ve anlattýðýdýr. 

Türkiye'de ve dünyada son on
yýlda bir patlama yaþayan, kapi-
talizme meydan okuyan, on
milyonlarca insaný harekete
geçiren aktivizm, sadece dans
ederek yürüyüþ yapanlarýn
eylemini deðil, tüm ezme ezilme
iliþkilerinde ikirciksiz bir
biçimde ezilenin yanýnda yer
alan genç, kadýn, iþçi ve yoksul
yepyeni bir kuþaðýn devrimci
ruh halini ifade etmektedir.
Küresel düþünüp yerel örgütle-
nen, sermayenin küreselleþme-
sine karþý enternasyonalist
dayanýþmayý önemseyen bir
hareketin ruh halidir bu.

Bu ruh hali ile bütünleþmeyen
hiçbir siyasal hareketin sýçrama
yapmasý mümkün deðildir. Bu
bütünleþme için ise aktivistlerin
kendilerini gönül rahatlýðýyla
ifade edebileceði kanallarýn açýl-
masý, bu kanallarýn sürekli
olarak, evet, eski bir terimle
konuþmak gerekirse, "inþa
edilmesi" gerekir. 

ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

Aktivistlerin partisi derken
ne anlatmak istiyoruz? MAKYAVELÝZM
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SÝNEMA  

Marks ve enternasyonalizm

Marksizm, iþçi sýnýfýnýn dünya çapýnda devrimci eyleminin teori-

sidir. Bu yüzden, marksizm, devrimcidir, enternasyonalisttir ve

iþçi sýnýfýnýn sýnýf çýkarlarýndan baþka bir þey ifade etmez.

Lenin, "Marks'ýn tarihsel materyalizmi, bilimsel düþünüþte

eriþilmiþ büyük bir baþarýydý. Tarih ve siyaset düþüncesinde daha

önce hüküm süren kaos ve keyfilik yerini, üretici güçlerin

geliþmesinin sonucu olarak bir toplumsal hayat sisteminden bir

baþka ve daha yüksek sistemin nasýl doðduðunu gösteren çarpýcý

bir bütünlük ve uyumluluða sahip bilimsel bir teoriye býrakmýþtý"

dediðinde, içten içe marksizmin enternasyonalist karakterini de

vurguluyordu.

Tarihsel materyalizm, dünya ölçekli bir sistem olan kapitalist sis-

temin aþýlmasý ve komünist, sýnýfsýz bir toplumun kurulabilmesi

için, "daha yüksek bir sistemin" ancak dünya çapýnda iþçi sýnýfýnýn

kolektif eyleminin ürünü olabileceðini anlatýr özetle. 

Marks'ýn daha 1840'lý yýllarýn baþýndaki sol demokrat yazýlarýnda

bile iþçi hareketini en azýndan Avrupa çapýnda birleþik mücadele

etmek zorunda olan bir sýnýf olarak kavradýðýný gösteriyor: "Hiçbir

þeye sahip olmayan bir zümrenin orta sýnýflarýn refahýndan pay

istediði gerçeði Manchester, Paris ve Lyons'da yaþayan herkes için

aþikardýr." Mancherster Chartist hareketin merkezi, Paris ve Lyons

ise iþçi isyanlarýnýn merkeziydi ve Marks'ýn daha ilk yazýlarýnda

komünizm fikri Avrupa çapýnda kitlesel iþçi eylemlerinin bir-

liðiyle birlikte geliþiyordu.

Milliyetçilik, yurtseverlik, Marks ve Engels açýsýndan iþçi

sýnýfýnýn düþmaný fikirlerdi. 1845 yýlýnda    Engels'in Marks ve

kendisi adýna kaleme aldýðý "Londra'da Uluslar Þenliði" baþlýklý

makalede yapýlan "Bütün ülkelerin proleterlerinin çýkarlarý ayný

ve düþmanlarý ortaktýr... bir bütün olarak proleterlerin geliþmesi

ve bütün eylemleri özünde insancýl ve anti milliyetçidir" vurgusu,

marksizmin daha doðuþ günlerinde milliyetçilikten tiksindiðini

gösterir.

Marks ve Engels, günün modasý öyle diye deðil, enternasyonal-

izm devrimci fikirlerinin elementer özelliði olduðu için ilk parti

örgütlenmesini Ýngiltere, Almanya ve Fransa'daki iþçi liderleriyle

görüþerek, birlikte örgütlenmeye çalýþarak Avrupa çapýnda etkili

bir siyasi gelenek yaratma yoluna gittiler. Marks, "milliyetin sýnýr-

larýný parçalamak" için enternasyonalist bir örgütlenmenin zorun-

lu olduðunu daha 1846 yýlýnýn baþlarýnda söylüyordu.

1848-1850 yýllarýnda Fransa'da sýnýf savaþlarýný incelediði

broþüründe, Marks, "Yeni Fransýz devrimi, derhal ulusal alandan

ayrýlmak ve 19. yüzyýlýn toplumsal devriminin üstün gelebileceði

tek alaný, Avrupa alanýný ele geçirmek zorunda olacaktýr" diyordu.

Marksizme kendi milliyetçiliklerini bulaþtýrmak isteyenlere inat,

bugün, 21. yüzyýlda Marks'ýn bu cümlesine yapýlacak tek ek,

devrim hangi ülkede gerçekleþirse gerçekleþsin, toplumsal

devrimin üstün olabileceði tek alan olan, dünya ölçeðini, özellikle

üretici güçleri en geliþkin, iþçi sýnýfý en örgütlü olan ülkelerin

tümünü ele geçirmek zorunda kalacaðý vurgusu olmalýdýr.

Þenol  Karakaþ

James Cameron pahalý yapým-
larýn yönetmeni olarak biliniyor
ve son filmi Avatar gösterime
girmeden önce filmin maliyeti,
çekimi için gerekli olan teknolo-
jinin geliþmesi için yýllarca bek-
lendiði, özel teknikler geliþtir-
ildiði, filmin toplam 400 milyon
dolara mal olduðu yazýldý.

Avatar'da bu her biri bir
tanýtým kampanyasý gibi çalýþan
baþlýklarýn hiçbir önemi yok.
Avatar'da önemli olan içerik. 

Terra'yý Kurtarmak isimli ani-
masyonu izleyenler Avatar'ýn
konusunun bu filme ne kadar
benzediðini vurguluyor. Ama
Avatar daha sert bir film, içer-
iðindeki sertlik beklenmedik
düzeyde olan ve etkisini de
görsel ve teknolojik gücünden
çok bu içeriðine borçlu olan bir
film. Büyük bir hikayeyi pahalý
bir yapým maliyetiyle anlatan her
film, küresel düzeyde genel
tartýþmalarý yapmak zorundadýr.
Sadece bebeklere masallar gibi
algýlanan Star Wars serisi alttan
alta demokrasi ve diktatörlük
tartýþmasýný da yapar. Bu tartýþ-
manýn altýndan kalkamasa da
George Lucas'ýn Star Wars serisi
iyilik ve kötülüðün mücade-
lesinde demokrasi ya da
demokrasinin kendi içinde
kötülük gibi tartýþmalarý yüzey-
sel de olsa yaparken, Avatar ise
çok daha güncel politik bir tartýþ-
mayý yapmakla kalmýyor, bu
tartýþmada çok net bir tutum
alýyor.

Bu tartýþmalar, bugün de
dünyanýn en temel iki sorununu
oluþturuyor: 1. Küresel iklim
deðiþimi, 2. Savaþ, iþgal ve
ýrkçýlýk.

Avatar her iki baþlýkta da
ezilenlerin safýnda. Her iki konu-
da da sorumlunun, "teröre karþý
önleyici savaþ" doktrinini savu-

nanlar olduðunu, neredeyse
didaktik bir sertlikle vurguluyor.
Pandora adlý bir gezegende
doðayla uhrevi deðil organik bir
uyum içinde yaþayan Na'viler,
dünyada tüm yeþili kurutan bir
þirketin ve þirketin güvenlik biri-
mi gibi çalýþan ordunun tehdidi
altýndadýr. Na'vilerin yaþadýðý
alan, insanlara enerji üretecek bir
madenin tam üstündedir.

Ýnsanlar filmde tam bir iþgalci
güç olarak gösteriliyor. Ýþgalci-
lerin bir sorunu var: Pandora'nýn
atmosferi insanlar için uygun
deðil, bu yüzden mavi renkli ve
üç metrelik Na'vilere benzeyen
Avatarlar geliþtirilerek insanlar
Pandora'da dolaþabiliyor. 

Pandora'nýn tanýtýldýðý bölüm-
ler, tüm doðanýn bir bütün
olduðunu ve ekolojik uyumun
öneminin anlatýldýðý sahneler,
iþgalin hem Na'vileri hem de
gezegendeki tüm ekolojik

dengeyi imha ediþi ama ayný
zamanda iþgale karþý direniþin
önemi ve filmin sonunda "beyaz
adamýn" öteki olmayý bilinçli bir
biçimde tercih etmesi çok önem-
li. Avatar'ýn savaþ sahneleri özel-
likle Vietnam savaþýný anýmsatan
sekanslarla dolu. Ama Avatar bir
çok savaþ karþýtý filmin yapa-
mayacaðý kadar açýk bir biçimde
Vietnam'ýn ve Vietnamlýnýn
gözüyle bakýyor savaþa, iþgale ve
direniþe.

Bu yüzden kliþeleriyle, yenilik-
lerle dolu olmayan senaryosuyla
Avatar dev bütçeli hiçbir filmin
yapamayacaðý kadar açýk bir
biçimde neo-con ABD'siyle ide-
olojik bir hesaplaþmanýn filmi
olduðu için çok yenilikçi.

3D teknolojisi deðil sadece filmi
çarpýcý kýlan, G. Bush poli-
tikalarýný neredeyse bir Iraklýnýn
gözüyle yerden yere vurmasý.

RRýýffaatt  SSoollmmaazz

Avatar:"Hepimiz Pandoralýyýz!"

Þair Ýsmet Özel Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe Dur De Giriþimi
tarafýndan ayýn ýrkçýsý ödülüne
layýk görüldü. Sivas katliamýnýn
ardýndan kaleme aldýðý yazýda 37
kiþinin yakýlarak öldürülmesini
savunan Özel’.

Geçen hafta Habertürk'te
Balçiçek Pamir'in konuðu olan
Ýsmet Özel, þiirden çok güncel
tartýþmalar üzerine konuþtu. 

Irkçý olmadýðýný ileri süren Özel
'Burada sadece Müslümanýn sözü
geçer, Müslümandan baþkasýna
söz hakký tanýmýyoruz' dedi. 

Irkçý þaire göre 'Müslüman
deðilseniz Türk olamýyorsunuz.
Türk demek Müslüman demektir.
Her Müslüman Türk deðildir ama
her Türk Müslümandýr.' 

Özel, Kafes Eylem Planý'nda
imha edilmeleri öngörülen azýnlýk-
lara karþý nefret söyleminde
bulundu: "Türk olmayana gavur
denir. Gavurda akýl olsa
Müslüman olurdu." Özel'e göre
Türk olmanýn basit bir yolu var,
namaz kýlmak yeterli."

Sivas Katliam'ýný savunmuþtu
2 Temmuz 1993 günü geleneksel

Pir Sultan Abdal þenliklerine katýl-
mak için Sivas'ta bulunan aydýn,

yazar ve sanatçýlarýn kaldýðý
Madýmak Oteli bir kalabalýk
tarafýndan önce kuþatýlmýþ, ardýn-
dan ateþe verilmiþti. 

Çýkan yangýn sonucu 37 kiþinin
yaþamýný yitirmesiyle sonuçlanan
Sivas katliamý ile Aleviler ve
Sünniler arasýndaki zayýf iliþki
koptu. Laik-þeriatçý olarak
toplumu bölen fikirler güç
kazandý. 

Katliamda kontgerilla par-
maðýnýn bulunduðu daha ilk gün-
den düþünülse de laik-þeriatçý
saflaþmasýný büyütmek isteyenler
katliamý sýradan sünnilerin
gerçekleþtirdiði tezini ileri sürdü.
Bu teze en büyük destek, yaþayan
en büyük Müslüman þair olarak
nitelenen Ýsmet Özel'den geldi.

Kendini solcu ve komünist
olarak tanýmlayan, ancak 12 Mart
1971 darbesi öncesi Müslüman
olduðunu açýklayan Özel'in Sivas
Katliamý'ndan 6 gün sonra Milli
Gazete'de yayýmlanan köþe yazýsý
'Sivas göklerinde Sýrp tayyareleri
uçacak mý?' baþlýðýný taþýyordu.
Özel, katliamdan sað kurtulan
Aziz Nesin'i suçluyordu:

"Aklýma takýlan soru þu: Aziz
Nesin gibilerinin kendilerini

güvenlikte hissetmeleri için Sýrp
(veya Grek, Ermeni, Rus veya
Amerikan) uçaklarýný Sivas
semalarýnda görmeleri mi
gerekiyor?

Müslümanlarýn icabýna bakma
gayretkeþliði her türlü dolambaçlý
yolu deneyebileceklerini
düþündürdüðü gibi Aziz Nesin'in
Sivas olaylarý sonrasýnda aðzýn-
dan dökülen laflar "davetiye"
niyetinin ne kadar ciddi olduðunu
da gösteriyor."

Ýsmet Özel katliamýný
savunurken, yazýsýný yeni
katliamlara davetiye çýkararak
bitirmiþti:

"Millet olarak Ýslamî bir karar-
lýlýk gösterememenin cezasýný
çekiyoruz. Baþýmýzda dolanan
belayý defetmenin yolu Sivas
(veya Kayseri) semalarýna Sýrp
uçaklarýný davet etmekten
geçmez."

Irkçý Ýsmet Özel 16 yýl sonra
yeniden sahnede. Tam da
Türkiye'de Kürtlerin, Alevilerin,
Hýristiyanlarýn üzerindeki baskýnýn
sona ermesi gündemdeyken,
sünni çoðunluðu kýþkýrtmak istiy-
or.

SSeelliimm  IIþþýýkk

Ayýn  ýrkçýsý  Ödülü  Ýsmet  Özel’e  verildi



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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Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu, 23 Ocak'ta Ýstanbul
Taksim'de büyük bir yürüþe
hazýrlanýyor. 

Son dönemde arka arkaya
yaþanan geliþmeler 70 Milyon
Adým aktivistlerini harekete
geçirdi. Bülent Arýnç'a suikast
ihtimali, DTP'nin kapatýlmasý,
BDP'li belediye baþkanlarýnýn ve
Kürt siyasilerinin tutuklanmasý,
Kozmik odada arama sürecini
yöneten hakimin baþka askerlerce
takip edilmesi, ortalýkta kaos ve
kargaþa var havasýnýn hakim
kýlýnmaya çalýþýlmasý gibi
geliþmeler, darbe karþýtlarýnýn

yeniden etkin bir biçimde sokaða
çýkmasý için gecikilemeyeceðini
gösteriyor.

70 Milyon Adým kampanyasýnýn
aktivistleri, Ýlker Baþbuð'un
görevden alýnmasý için arka
arkaya eylemler yapmýþlar, en
son Özden Örnek savcýlýða ifade
vermeye gittiðinde Adliye
önünde eylem yapmýþlardý. 

4 Ocak'ta darbe karþýtlarý bu
sefer de Seferberlik tetkik Kurulu
önünde takip edilen, yýldýrýlmak
istenen hakimin arkasýnda
olduðunu göstermek için
Ankara'da bir basýn açýklamasý
düzenledi.

Ýki ay önce ortaya çýkan Kafes
Planý, darbecilerin ne kadar
kokrunç planlar yaptýðýný, üstelik
bu planlarý bu yýl Mayýs ayýnda
geliþtirdiklerini kanýtladý. Kafes
planýna göre, "operasyon" birkaç
baþlýkta devam edecek. Koç
Müzesi bombalanarak çocuklar
öldürülecek, Patrikhaneye saldýrý
düzenlenecek. Provokasyon
yaratmak, infial yaratmak isteyen
cuntacýlarýn planlarý açýða çýksa
da eylemleri her fýrsatta devam
ediyor.

Ýlker Baþbuð geçtiðimiz ay
Trabzon'da bir gemi üzerinden
tüm demokrtasi güçlerine, özgür-
lük isteyenlere meydan okudu.

23 Ocak'ta tüm darbe palnlarýný
bildiðimizi, darbelere izin ver-
meyeceðimizi, Ýlker Baþbuð'un
derhal görevden alýnmasý gerek-
tiðini, Kozmik Oda'da ele geçir-
ilen bilgilerin hýzla halka açýklan-
masý gerektiðini, darbelere, dabre
planlamasýna bulaþmýþ tüm asker
ve subaylarýn, komutanlarýn der-
hal cezaevine konmasý gerektiði-
ni, Kürtlere yönelik saldýrgan
tutumun derhal sona erdirilmesi
gerektiðini savunmak için
yürüyeceðiz.

23 Ocak'ta Taksim Tünel
Meydaný'nda buluþuyoruz’

Darbeye Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu girilemeyen kozmik
odaya 50 metre mesafeden Arýnç
süikastýyla ilgili inceleme yapan
Hakim Kadir Kayan'a destek verdi. 

70 Milyon Adým Koalisyonu
adýna açýklamayý okuyan Damla
Çimen Hakim Kayan’a dönük
ölüm tehditlerine dikkat çekti. 

Açýklamada ilke kez kontrgeri-
lanýn üzerine giden savcýnýn
öldürülmesine dikkat çekilerek
þöyle dendi:

“1978'de devlet içinde ayrý bir
yapýlanma olduðunu ve ucunun
Özel Harp Dairesine dayandýðýný
ortaya koyan Doðan Öz
öldürülmüþtü. Bugün ise Kozmik
odaya ilk giren hakim olan Kayan
günlerdir takip ediliyor, tehdit
ediliyor. Yeni cinayetlerin iþlenme-
sine olanak vermemek için, Arýnç
suikastýný planlayanlarý ve
amaçlarýný teþhir etmek için,
Ergenekon örgütünü tamamen
temizleyebilmek için Kayan gibi
hakimlere sahip çýkmalýyýz.”

Hrant Dink'in ölümünün
üzerinden üç yýl geçti. 19 Ocak
2007'de Agos gazetesi önünde
katledilen Hrant Dink, bir Ermeni
olduðu için, haklarýný arayan,
eþitlik ve özgürlüðü savunan bir
Ermeni olduðu için öldürüldü.

Hrant'ýn katilleri birkaç gün
içinde yakalandý fakat sadece
tetiði çekenler deðil cinayetin
sorumlularý. 

Hrant'ý bir mekanizma, adýna
bugünlerde Ergenekon denilen ve
yargýdan bürokrasiye, askerden
polis, medya ve siyasetçiye kadar
uzanan bir derin devlet örgütlen-
mesi öldürdü. Bu yüzden,
"Hrant'ýn katili Ergenekon çetesi!"
sloganý çok önemli bir gerçeðe
iþaret ediyor. Ogün Samast gibi
tetikçilerin yargýlanmasý ve ceza
almalarý, ýrkçý, milliyetçi bir iklimi
oluþturan, yaygýnlaþtýran tüm
güçlerin ve cinayeti planlayan,

destek olan tüm uzantýlarýnýn
yargýlanmasý ev cezalkandýrýl-
masýyla tamamlanmadan büyük
bir anlam taþýmayacaktýr.

Bu yüzden Hrant'ýn Dostlarý
adýyla üç yýldýr Hrant anmalarýný
ve eyulemlerini düzenleyen
aktivistlerin bu yýlki çaðrýsýný
hayata geçirmek için tüm
gücümüzle çalýþmalýyýz.

19 Ocak Salý günü Ýstanbul'da
Agos'un önünde, Hrant Dink'in
vurulduðu yerde saat 13.00-16.00
arasýnda anma etkinliði gerçek-
leþecek.

Sosyalistler, "Hepimiz Hrant'ýz,
hepimiz Ermeniyiz!" sloganýyla,
Agos'un önünde, Hrant'ýn dost-
larýnýn arasýnda yerlerini alacak-
lar.

Hrant Dink'i aramýzdan alan
mekanizmanýn tümü daðýtýlana
kadar mücadelemizi sürdüre-
ceðiz.

19  Ocak'ta  Hrant  için  eyleme

DDaarrbbeelleerree  kkaarrþþýý  ssiivviill  ssaavvuunnmmaa  iiççiinn
2233  OOccaakk''ttaa  eeyylleemmee

70  Milyon  Adým  Koalisyonu  kontrgerillanýn  50  metre  ötesinde  eylem  yaptý

Sessiz olun hakim çalýþýyor!
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29
Aralýk 2009 Salý günü yaptýðý 3. Toplantý
sonucu, 2010 yýlýnda uygulanacak asgari
ücret miktarý belirlendi. 

Çalýþma Genel  Müdürü Ali Kemal
Sayýn'ýn yaptýðý açýklamaya göre asgari
ücret yýlýn ilk altý ayýnda %5.2 artarak
577.01 lira, ikinci 6 ayýnda ise 4.3 artarak
net 599.58 lira olacak. Böylelikle 2009'da
546 lira olan ücretlere 31 lira zam
yapýlmýþ olacak.

Komisyon açýlýþýnda, görüþlerini basýn
önünde açýklamalarýna imkan ver-
ilmediði gerekçesiyle toplantýlara katýl-
mama kararý alan Türk-Ýþ Sendikasý
adýna açýklama yapan Türk-Ýþ Genel
Eðitim Sekreteri ve Asgari Ücret Tespit

Komisyonu Ýþçi Kesimi Baþkaný Nihat
Yurdakul, "Asgari ücreti belirleme çalýþ-
malarýna baþladýðýmýz bugün -anlamlý
bir tesadüf olarak- tüm dünyada ve
ülkemizde "Ýnsan Haklarý Günü" olarak
anýlmaktadýr. 

Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi'nde
'Çalýþan her kimsenin kendisine ve aile-
sine insanlýk onuruna uygun bir yaþayýþ
saðlayan ve gerekirse her türlü sosyal
koruma araçlarýyla da tamamlanan adil
ve elveriþli bir ücret hakký vardýr' ifadesi
yer almaktadýr" diye baþladýðý konuþ-
masýnda asgari ücretin iþverenler ile
hükümet arasýnda pazarlýk konusu
edildiðini belirtmiþti. 

IMF ve Dünya Bankasý gibi kurumlarýn

ülkemizde de etkisini sürdüren poli-
tikalarýnýn asgari ücrete bakýþ açýsýnda
hiçbir insani unsure bulunmadýðýný vur-
gulayan Yudakul, ücretlerin belir-
lenirken geçim koþullarý, aile unsuru,
refah payý dikkate alýnmayarak yetersiz
olduðunu ve her ay eksik ödendiðini
söylemiþti.

Komisyonun 2010 yýlý için belirlediði
miktar olan 599 TL, Türk-Ýþ'in 27
Aralýk'ta açýkladýðý rapordaki açlýk ve
yoksulluk sýnýrlarýnýn çok altýnda. 

Raporda,  Aralýk ayýnda 4 kiþilik ailenin
açlýk sýnýrý 795 TL, yoksulluk sýnýrý ise
2.588 TL olarak belirtiliyor. 

Asgari ücretli bu sene de aç kaldý

Çalýþanlar kaybetti
bankalar kazandý

MMeemmuurraa  11  lliirraa  zzaamm
2009'da gýda fiyatlarýndaki yüzde

2.22'lik artýþ ekonomi bürokrat-
larýnýn beklemediði bir enflasyon
artýþýna neden oldu. Memur,
sözleþmeli ve memur
emeklilerinin maaþlarýna enflasy-
on artýþý baz alýnarak 0.222 oranýn-
da zam yapýldý. Bu 1 liraya tek-
abül ediyor. Ocak ayýnda bütçede
öngörülen yüzde 2,5'luk artýþ bile
kamu emekçilerinin hayatlarýnda
hiçbir þeyi deðiþtirmeyecek.

EEmmeekklliiyyee  zzaamm  ffooss  ççýýkkttýý
Hükümetin emekliye 'müjde'

olarak sunduðu zam da fos çýktý.
7. 3 milyon emeklinin maaþýna en
az 63 lira iyileþtirme yapýldý. Bu
artýþ fakirliðe mahkum edilen
emeklileri sadece bir anlýðýna fer-
ahlatabilir, ancak iyileþtirme ile en
düþük emekli maaþý 683 liraya
çýkarak yine açlýk sýnýrýnýn altýnda
kaldý. Yýlbaþýnda akaryakýta
yapýlan zam tüketim maddelerinin
zamlanmasýna yol açacak.

ÖÖzzeell  sseekkttöörrddee  zzaamm  yyookk
Milyonlarca çalýþanýn sendikasýz

olarak istihdam edildiði özel sek-
törde patronlar maaþ artýþý yapma-
makta direniyor. Emsal olarak
sözleþmeli çalýþanlarýn ücretlerini
gösteriyor. 

Hiçbir haklarý olmayan ve
taþeron þirketlerin insafýna terk
edilen sözleþmelilerin ücretleri her
ay deðiþiyor! Örneðin sosyal
hizmetlerde çalýþan sözleþmelilerin
maaþlarý geçen ay 100 lira eksik
ödendi, gerekçe olaraksa þirket
deðiþikliði gösterildi.
Sözleþmelilerin maaþlarý ortalama
1000 lira seviyesinde.

BBaannkkaallaarr  kkâârrllaarrýýnnýý  aarrttýýrrddýý
Ýþçiler, memurlar, sözleþmeliler,

emekliler ve asgari ücretliler
kaybederken kazananlar da var.
Tüm çalýþanlarýn krediler yüzün-
den borçlu olduðu bankalar geçen
11 aylýk kârý yüzde 44 artýþla 18.8
milyar lira oldu. Bankalara en
büyük girdi 384.88 milyar lira ile
kredilerden geldi.

Çalýþanlar  için  yeni  yýl  hayal  kýrýklýðýyla
baþladý.  Asgari  ücrete,  Memur  ve  emekli
maaþlarýna  komik  zamlar  yapýlýrken,  bankalar
geçen  yýl  karlarýný  yüzde  44  artýrdý.  Sözleþmeli
çalýþanlarýn  ise  hiçbir  haklarý  yok.


