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Darbenin sivili olmaz

KAFES-B
BALYOZ

Darbe planý
yapanlar
yargýlansýn

Y

eni bir darbe planý
daha açýða çýktý. Adý
Balyoz. Balyoz
harekatý. Fatih Camii'ni
bombalamak da var bu
darbe planýnda, kendi jetini
düþürüp Yunanistan'la
savaþ hali yaratma niyeti
de.
Giderek netleþiyor ki
2000'li yýllar, AKP'nin ikti-

dar olmasýyla birlikte
nerdeyse her ay bir darbe
planý yapmýþ generaller.
Sadece plan yapmakla da
yetinmemiþler, giriþimlerde
de bulunmuþlar. Bu giriþimlerin özünde ise toplumu
ýrkçýlýk ve milliyetçilik
temelinde yeniden ve
yeniden þekillendirmek
yatýyor. Basýndan kitle

örgütlerine, siyasi partilerden derneklere kadar her
türden örgütlenme darbeyi
meþrulaþtýracak kitlesel
zeminin yaratýlmasý için
zorlanmýþ durumda.
Balyoz darbe planýnda
açýða çýkan belgeler 29 generalle 133 subayýn yaptýðý
bir toplantýdaki konuþmalarda "irticai, yýkýcý ve

bölücü gruplara ait tüm listeler ile teþkil edilecek olan
özel görev listeleri güncellenecek" denilmiþ ve buna
göre hazýrlýklar yapýlmýþ.
Ýþte 2000'li yýllarda devlet
tarafýndan yaratýlan düþmanlar hep bu darbe planlarýndaki bölünmeye göre
tarif ediliyor. Þeriatçý odaklar, bölücü odaklar!

Sayfa 3 ve 8’de

12 Eylül
tipi bir
darbe
planý:
Taraf Gazetesi 2003'te planlanan, en ufak noktalarýna kadar
detaylandýrýlan Balyoz darbe
Planý'ný yayýmladý.
Balyoz Güvenlik Harekatý Planý
ve bu planlanan hizmet eden 4
ayrý darbe planýnda görev alanlarda belgelerde yer alýyor. 29'u
general, 133'ü subay olmak
üzere 162 askerin isminin yer
aldýðý darbe planlarýnda ýslak ve
orijinal imzalarla, toplantýlarýn
ses kayýtlarý da bulunuyor.
Darbenin baþýndaki isim dönemin 1. Ordu Komutaný Çetin
Doðan, ancak yalnýz deðil.
Darbe Günlükleri'nin yazarý
Özden Örnek, Ergenekon
savcýlarýna verdiði ifadede darbe
giriþimlerine katýlmadýðýný ileri
süren Hava Kuvvetleri Komutaný
Ýbrahim Fýrtýna da bu iþin içinde.
2002'de yüzde 30 oyla
hükümet olan AKP'ye karþý
gerçekleþtirilecek darbe planý
korkunç:
 Fatih ve Beyazýt Camileri
havaya uçurulacak. Çok sayýda
yaralý beklenen saldýrýnýn
arkasýndan dindarlar kýþkýrtýlýp
sokaða dökülecek. Aralarýna
sokulan ajanlar provokasyonu
büyütürken "þeriatçýlarýn"
askeri birliklere saldýrdýðý ileri
sürülecek.
 Yunan askeri uçaklarýnýn bir
Türk savaþ uçaðýný düþürmesi
saðlanacak. Eðer bu gerçekleþmezse uçak Hava Kuvvetleri
tarafýndan düþürülecek ve
Yunanistan düþürdü denilecek.
Ýki ülke arasýnda savaþ çýkarýlacak.
 Sýkýyönetim ilan edilecek.
Ankara'da meclis üzerinden,
Ýstanbul'da olasý darbe karþýtý
eylemlerin üzerinden savaþ
uçaklarý alçaktan uçurulacak.
 Hükümet devrilecek, meclis
fes edilecek. Yeni kurulacak
hükümetin üyeleri gibi tutuklanacak gazetecilerin de isimleri
planda yer alýyor.
 Darbenin ardýndan geniþ
çaplý bir terör yaratýlacaðý ve
kanlý bir tasfiye baþlatýlacaðý
yine planda açýkça yer alýyor. 12
Eylül tipi þiddetli bir darbe
hedeflenmiþ.
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Medya iþçi dostu
kesildi

Haklarý korunarak baþka kurumlarda çalýþmak isteyen Tekel iþçileri Ankara’da açlýk gervine baþladý.

Tekel iþçileri Türk-Ýþ yönetimine karþý

T

ekel iþçileriyle dayanýþmak
için direniþin 34. Gününde
Ankara'da yapýlan mitingin sonunda Tekel iþçileri TürkÝþ Baþkaný Mustafa Kumlu ve
Türk-Ýþ Yönetim Kurulu'nu
protesto ederek kürsüyü ele
geçirdi. Buradan Türk-Ýþ'e
yürüyen iþçiler binanýn birinci
katýna çýktý. Ýþgal haberlerine
karþý "burasý bizim sendikamýz,
asýl iþgal edenler gitsin" diyerek
genel grev kararý almayan TürkÝþ yönetimini protesto etti.
17 Ocak'ta Ankara'da gerçekleþen mitinge çoðu Türk-Ýþ'e
baðlý sendikalarýn üyesi 30 bin
kiþilik Tekel iþçileriyle dayanýþma mitingi gerçekleþti.
Ayný zamanda sendikalaþtýklarý
için iþten çýkartýlan Ýstanbullu
Ýtfaiyeciler ve fabrikalarý
özelleþtirilirken haklarýný kaybedecek olan þeker iþçileri de mitingde yer aldý.
Miting, Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi'nde sendikalaþtýðý için
iþten atýlan itfaiyecinin öfkeli
konuþmasýyla baþladý; 'ancak birlikte mücadelenin kazanacaðýný,
taþeronlaþtýrmanýn büyük kýyým
olduðunu, itfaiyecilerin geçici
iþçi olamayacaðýný' söylerken

öfkeli sloganlarla sýk sýk konuþmasý kesildi.
Türk-Ýþ'in bu direniþin hýzla
sona erdirilmesi isteði eyleme
damgasýný vurdu.
Adý sýk sýk Ergenekon'la anýlan
Türk Metal Ýþ üyeleri ve her hallerinden faþist olduklarý belli
olan bir grup, bizzat Türk-Ýþ

yönetimi tarafýndan Tekel iþçilerine karþý miting kürsünün önüne
yerleþtirilmiþti.
Tekel iþçileri dýþýnda Yol-Ýþ ve
Harb-Ýþ de azýmsanmayacak bir
kalabalýk ile katýldý.
Türk-Metal ve Tes-Ýþ'in katýlým
nedeni çok belirgindi. Bu iki
sendikanýn getirdiði çam yarmasý

þeklindeki faþistler kürsüyü, yani
Mustafa Kumlu'yu koruyorlardý.
Türk-Ýþ Baþkaný Mustafa Kumlu
konuþmasýnda grev sözünü aðzýna almadý.
Faþist korumalarý sayesinde
kürsüden ayrýldý. Tertip komitesi
konserin iptal edildiðini ve
mitingin bittiðini duyurdu.
Bunun üzerine Tekel iþçileri
kürsüye yüklendi ve ele geçirdi.
Ýþçilere sadece Harb-Ýþ Baþkaný
destek verdi.
Alanda da yalnýzca Tekel iþçileri, Harb-Ýþ ve sol gruplar kaldý.
Ancak hem Harb-Ýþ baþkaný hem
de kürsüye çýkan Tek Gýda-Ýþ
þube baþkanlarý iþçileri Türk-Ýþ
binasýna yönlendiren konuþmalar yaptýlar.
Miting sona erdi ve Türk-Ýþ
önüne gelindi. Burada kýsa süreli
bir iþgal gerçekleþtirildi.
Ve iþçiler iþgalin polisin yolunu
açýp açmayacaðý konusunda
tartýþmalar yaþadýlar.
Öncü iþçiler tarafýndan bundan
sonraki eylem takvimi için "ölüm
orucu" dâhil kararlý ve ses
getiren eylemler benimseniyor.
Serkan Akyýldýrým

Ýþsiz sayýsý bir yýlda 569 bin arttý
Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun
(TÜÝK) yaptýðý araþtýrmanýn
sonuçlarýna göre 1 yýlda 596 bin
kiþi daha iþsiz kaldý. Ýþsizlerin
oraný iþ gücünün yüzde 13'ünün
altýna düþmezken resmi iþsizlik
rakamý 3 milyon 299 bin kiþiye
yükseldi.
TÜÝK Eylül-Ekim-Kasým 2009
aylarýný kapsayan hane halký
araþtýrmasýnýn sonuçlarýný açýkladý. Araþtýrma, 2008'in ayný
aylarýyla 2009'u karþýlaþtýrarak
çalýþanlarýn istihdam ve çalýþma
koþullarýný ortaya koyuyor.
2009'da iþsizlik önceki yýla
göre 1.8 puan artmýþ, yüzde 13'e
yükselmiþ. Bu 569 bin kiþinin

daha iþini kaybettiði anlamýna
geliyor. Ýþsizlik artýþý en fazla
þehirlerde yaþanmýþ. Kentlerde
iþsizlik artýþý oraný 2.5 iken kýrsal yerlerde bu oran 0.6'lýk bir
artýþ göstermiþ.
Kadýnlarda iþsizlik erkeklere
göre daha fazla. Erkeklerde iþsizlik oraný geçen yýla göre 2.2
puan artarken, kadýnlarda 2.3
puanlýk bir artýþ olmuþ. Ýþsizlerin yüzde 69,6'sýný erkek nüfus
oluþturuyor.
Ýþsizlerin yüzde 27.3'ü bir yýl
ve daha uzun süredir iþ bulamazken, yüzde 31.3'ü 'eþ-dosttanýdýk' aracýlýðýyla iþ aradý.
Ýþsizlerin yüzde 26.5'ini geçici

iþlerde çalýþanlar, yüzde 22.1'ini
iþten çýkarýlanlar, yüzde
16.2'sini kendi isteðiyle iþten
ayrýlanlar, yüzde 8.1'ini iþyerini
kapatan ve iflas edenler, yüzde
7'sini ev iþleriyle meþgul olanlar, yüzde 10.6'sýný öðrenimine
devam eden veya yeni mezun
olanlar, yüzde 9.5'ini diðer
nedenler oluþturdu.
Ýþsizlikteki en büyük artýþ
sanayide yaþanmýþ.
Araþtýrma her 100 çalýþandan
44'ünün kayýt dýþý olduðunu
gösteriyor. Resmi iþsizlik
rakamý 3 milyon 299 bin iken
kayýt dýþý çalýþanlar da kapsandýðýnda iþsizlerin çok daha

fazla olduðu ortaya çýkýyor.
2009 Ekimi'nde istihdam
edilenlerin sayýsý 22 milyon 19
bin kiþiye yükseldi. Ýstihdam
edilenlerin yüzde 72'sini erkek
nüfus, yüzde 59.2'sini lise altý
eðitimliler, yüzde 60.5'ini
ücretli, maaþlý ve yevmiyeli,
yüzde 25.8'ini kendi hesabýna ve
iþveren, yüzde 13.7'sini ücretsiz
aile iþçisi oluþturdu.
Durum böyleyken tüm
ekonomik politikalar yüzde
25.8'lik iþveren azýnlýðýnýn
içinde daha da azýnlýk olan
büyük sermaye lehine belirleniyor. Fatura ise iþsizlik olarak
çalýþanlara kesiliyor.

Hürriyet'in internet sitesi
manþet atýyor: "Son yýllarýn
en büyük iþçi eylemi." Doðan
grubuna baðlý kanallar ve
NTV ayný yorumlarý yapýyor
ve eylemden uzun uzun
kesitler veriyor.
Hayret! On yýllardýr iþçilerin
ve fakirlerin hak arama
mücadelelerine yer vermeyen
büyük medya iþçi dostu kesildi.
Yeni deðil, her þey gazlý
coplu 1 Mayýs'la baþladý. O
güne dek 1 Mayýs'ý bir terör
eylemi olarak gösteren,
günün yüzde 1'lik çatýþmalý
kesitini bütünmüþ gibi ard
arda gösteren medya iþçi
sýnýfýnýn uluslararasý birlik ve
mücadele gününü destekliyordu.
Ayný destek Tekel iþçilerine
de veriliyor. Son yýllarda iþçi
sýnýfýnýn hiçbir kesimi medya
tarafýndan böylesine desteklenmemiþti.
Neden? Çünkü darbeciler
darmaduman. Ergenekon'un
kafesi parçalandý. Meclisteki
uzantýlarýný ise kimse ciddiye
almýyor. AKP karþýtlýðý, bu
muhafazakâr sermaye partisinin maðdur ettiði iþçilerde
bulunuyor. Hâkim medya,
Tekel iþçilerinin haklarýný
koruyarak yeni iþlerde çalýþmasýyla ilgilenmiyor. Onlarý
ilgilendiren hükümeti
devirmek, yeni anayasa ve
demokratik açýlým gibi politikalarý dizginlemek.

Ergenekoncular
iþçilerin
düþmanýdýr
Týpký Türk-Ýþ Baþkaný
Mustafa Kumlu'yu korumak
için kürsünün önüne yýðýlan
Ergenekon'un adamlarý gibi
alanda daha pek çok
Ergenekonsever vardý.
Ýþçilerin aidatlarýyla dinleme
cihazlarý alan, sendika
binalarýnda JÝTEM toplantýlarý düzenleyen, onlarca
sendikacýnýn katili olanlar da
bir anda iþçi dostu kesildi.
ÝP, HKP, TKP ve ÖDP gibi
Ergenekon soruþturmasýna
karþý olan partiler Türkiye
çapýnda katýlým sergiledi.
CHP ve MHP ise Tekel
direniþini baþýndan beri kullanmak istiyor.
Sendikalar Ergenekoncudarbeci unsurlardan temizlenmedikçe iþçilerin haklarý
savunulamayacak.
Dün Ergenekoncu Türk
Metal Baþkaný Mustafa
Özbek'i savunanlar, bugün
tüm çalýþanlar hazýr olduðu
halde genel grev yapmýyor,
Tekel iþçisinin iþine geri dönmesi için gerçekten çaba
göstermiyor.
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'Ergenekon fasa-ffiso' diyenlerin yeni oyuncaðý

Sivil faþizm yalaný
E

rgenekon soruþturmasýný
fasa-fiso olarak nitelendiren ve emekçi
sýnýflarýn gündemi olamayacaðýný söyleyenler bugünlerde
yeni bir oyuncakla oynuyor.
Hepsi darbe karþýtý kesildi,
çünkü AKP hükümeti bir sivil
darbe yapýyor, sivil faþizm
geliyor!
Sivil faþizm tezi, Ergenekon'un
üzerini örtmek isteyenlerin
arpalýðý haline gelmiþ Kemalist
soldan alýnan bir argüman. Bu
teze göre bir resmi faþistler var,
devletin tüm kurumlarý,
Türkiye'de zaten sürekli faþizm
var. Bir de sivil faþistler var,
devletin kolluk ve istihbarat güçleri dýþýnda örgütlü sivil gruplar.

Sivil faþizm = MHP

1970'ler boyunca popüler olan
bu açýklamada kast edilen MHP
ve Ülkü Ocaklarý üyesi faþistlerdi. Onlarý kollayan güçse bizzat
27 Mayýs darbesinin sözcüsü ve
MHP kurucusu Alpaslan
Türkeþ'in yine kurucusu olduðu
kontrgerillaydý. 1970'lerin
sonuna gelindiðinde faþistlerin
Özel Harp Dairesi'yle içli dýþlý
iliþkileri, polis örgütü içerisindeki uzantýlarý herkes tarafýndan
bilinir hale gelmiþti.
Ancak 2000'lerin "sivil faþizmi"
MHP deðil! Birçok yerde TürkKürt, Alevi-Sünni çatýþmasý
çýkarmaya çalýþsa da, demokratik
açýlýmý dinamitlemek için elinden
geleni yapsa da "sivil faþizm"
kaygýsý taþýyanlar MHP'yi eleþtirmiyor. Ya da açýkça Dersim
katliamýný savunan ve bugün de
Kürtlere karþý ayný politikanýn
uygulanabileceðini söyleyen
Onur Öymen ve Ergenekon'un
avukatý CHP'den rahatsýz olunmuyor. Hedef demokratik açýlým
politikasýný savunan, darbecilerin
sivil mahkemelerde yargýlanmasýný saðlayan ve Avrupa
Birliði standardýnda demokratik-

Sivil faþizm iddiasýný ileri sürenlerin ortak noktasý darbeyi savunuyor olmalarý.
leþme vaadinde bulunan AKP,
diðerleri gibi Kemalist kökenden
gelmeyen hükümet partisi.
"Sivil faþizm" tanýmý kavramsal
olarak yanlýþtýr, týpký bir parçasý
olduðu sürekli faþizm teorisi
gibi. Faþizm, kapitalist devletin
polis ve asker gibi organlarýyla
doðal bir iþbirliði taþýsa da,
aþaðýdan yükselen bir kitle
hareketidir. Burjuva toplumunun
devamýný savunan her parti
faþist olmadýðý gibi faþizm, krizin
derinleþtiði anlarda olaðanüstü
bir rejim olarak kurulur. Her þeyi
faþizm, herkesi faþist olarak
gören, "zam zulüm iþkence =
faþizm" saçmalýðýný savunanlar
Nazilerin ve MHP'nin diðerlerinden ne denli farklý ve

tehlikeli olduðunu görmez.

Sivil faþizm = AKP

AKP'nin Nazilerle bir ortak
yaný olmadýðýný söylemek için
çok kanýt sýralamaya gerek yok.
Biri anayasal temelde örgütlenmiþ, seçim temelli faaliyet
gösteren muhafazakâr bir sermaye partisi, kitlesel bir desteðe
sahip ve tabanýnda yoksullar
bulunuyor. Diðeri ise askeri bir
örgüt, paramiliter yapýlara sahip
ve yukarýdan aþaðý örgütlenen
askeri hiyerarþinin baþýnda tek
bir þef, örneðin Bahçeli gibi bir
führer bulunuyor. Tabanýnda ise
týpký MHP'de olduðu gibi her
þeyden ve herkesten nefret eden
ýrkçý taþra orta sýnýflarý ve þehirli

“Sivil faþizm” iddialarýyla darbeciler aklanmak istenirken Darbelere Karþý 70 Milyon Adým Koalisyonu, Kafes
Balyoz gibi eylem planlarýný yapanlarýn cezalandýrýlmasý için sokaða çýkýyor.

lumpenler bulunuyor.
Türkiye'de bir baský rejiminin
kurulduðunu ileri sürmek, belki
de kurtulmak üzere olduðumuz
90 yýllýk baský rejimini savunmakla eþ anlamlý. AKP'yi "sivil
faþizm" olarak niteleyenler
seçilmiþ hükümetleri deviren
dört darbe ve sayýsýz müdahaleyi
belli ki meþru görüyor.
Türkiye'de sivil faþizmin kurulduðunu iddia edenler, örtülü
askeri diktatörlüðün devamýndan yana olanlardýr.
Demokrasiyi açýkça aþaðýlayanlar, halký bir sürü olarak görenlerdir. Darbeci generallerden
CHP, MHP ve TKP'ye kadar
siyasetin aþýrý saðýný oluþturan
tüm kanatlar Kürt sorununun
çözülmesini, tarihi anlaþmazlýk
ve haksýzlýklarýn son bulmasýný
ve yeni bir anayasayý istemiyor.
Biz devrimci sosyalistlerin bu
kesimle hiçbir ortak yaný yoktur.
Türkiye'deki anti-demokratik ve
baskýcý çürümüþ rejimi savunanlara karþýyýz. Seçilmiþ hükümetleri atanmýþlarýn darbelerine
karþý savunuruz. AKP hükümetinin demokratikleþme yönündeki her adýmýný destekleriz ve
daha fazlasýný isteriz.
Sermayeden yana her ekonomik
politikasýna ayný ölçüde direniriz.
Bugün asýl mesele Türkiye'de
Kemalist rejimin tasfiyesidir.
Yerine ne kurulacak? Bunu þimdi
mücadele eden, taraf olan güçler
belirleyecek. Derdimiz çürümüþ
rejime artýk bir son vermektir,
buna geniþ kitlelerle katýlabildiðimiz oranda yerine kurulacak bir baþka baský rejimine karþý
gereken önlemi almýþ oluruz.
Sivil faþizm teranelerine kulak
asmayýn, hep birlikte darbecileri
yenelim, özgürlüðü kazanalým!
Volkan Akyýldýrým

Darbelere Karþý
70 Milyon Adým
Koalisyonu

Türkiye tarihinde ilk kez,
gerçekleþmekte olan bir darbeye karþý o güne dek hiç yan
yana gelmemiþlerin, birlikte,
sokakta baþlattýklarý bir
hareket. 2008 yazýnda yargý
darbesine karþý sokaða çýkmalarýnýn ardýndan 70
Milyon Adým Koalisyonu
kuruldu. Darbe karþýtý bu
platformu baþýndan itibaren
ayakta tutan üç örgüt var:
DSÝP, Genç Siviller ve
Mazlum-Der.
70 Milyon Adým
Koalisyonu, bu iki yýlda
birçok eylem ve etkinliðe
imza attý. 21 Haziran 2008'de
Ýstanbul'da 10 bin kiþinin
katýldýðý "darbeye karþý ses
çýkar" yürüyüþünü, 23
Temmuz 2008'de Ankara'da
beþ bin kiþinin katýlýmýyla
gerçekleþen mitingi,
Ergenekon'a karþý birçok
yürüyüþ ve basýn açýklamasýný ve 12 Mart, 12 Eylül,
27 Mayýs, 28 Þubat Vicdan
Mahkemeleri'ni düzenledi.
Bugün kamuoyu ne zaman
darbecilerin bir giriþimi olursa biliyor ki Darbelere Karþý
70 Milyon Adým Koalisyonu
sokaða çýkacak ve tepki
gösterecek, çoðunluðun
demokrasiden ve özgürlükten yana isteklerini seslendirecek. Sen de aktivist olmak
ister misin?

www. 70milyonadim.
wordpress.com

Devrimci
Sosyalist Ýþçi
Partisi

Devrimci sosyalistlerin 1997
yýlýnda partileþen örgütleri,
ayný yýl gerçekleþen 28 Þubat
darbesine karþý tutum alan
tek örgüttü. Yayýn organýmýz
Sosyalist Ýþçi, diðer sol yayýnlarýn aksine 27 Mayýs
darbesinin ve ordunun ilerici
olmadýðýný birçok yazý ve
makalede dile getirdi. 1996
yazýnda baþlayan, Susurluk
çetesi olarak toplumun
karþýsýna çýkan kontrgerillaya
karþý kitlesel eylem dalgasýnýn en önünde yer
almýþtýk.
10 yýl sonra bu kez
Ergenekon vardý. 301'le
yargýlanan ve hedef gösterilenlerin mahkemelerine gittik. Hrant vurulduktan kýsa
bir süre sonra sokaða çýktýk.
Malatya'da Hýristiyanlar
katledildiðinde yine sokaktaydýk. Ergenekon soruþturmasýnýn önemini baþýndan
itibaren gören tek örgüt yine
DSÝP'ti. 70 Milyon Adým
Koalisyonu'nun kuruluþunda
birçok farklý kesimle yan
yana gelerek soldaki büyük
yarýlmayý baþlattýk.
Türkiye'de gerçek sosyalistler vardýr. Ergenekon'la ve
darbeci generallerle uzlaþmayan, Kürtlerin,
Ermenilerin, baþörtülü kadýnlarýn, düþman ilan edilen
çoðunluðun yanýndayýz. Bize
katýlýn, statükoyu birlikte
yerle bir edelim.

www.dsip.org.tr
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GÖRÜÞ
Türk ýtlak olunmak
Hrant'ý öldüren devlet ne zaman ortaya çýktý?
Kýsa cevap: 1923'te.
Kanýtlayalým.
TBMM'de 1924 Anayasasý müzakere edilirken
Türkiye sakinlerini tanýmlayan 88. madde ateþli
tartýþmalara yol açar. Birkaç milletvekili bu topraklarda yaþayan herkesin milliyet bakýmýndan Türk
olarak kabul edilmesini savunur. Büyük çoðunluk,
gayrimüslim azýnlýklarýn Türk olarak tanýmlanmalarýnýn mümkün olmadýðýnda ýsrar eder. Bu
çoðunluk, Ermeni ve Yahudilerin, hem
Ermeniliklerini ve Yahudiliklerini hem de dillerini
terk etmedikleri sürece Türk olamayacaklarýný
anlatýr.
Sonunda, 88. madde þöyle kabul edilir: "Türkiye
ahalisine din ve ýrk farký olmaksýzýn vatandaþlýk
itibariyle Türk ýtlak olunur".
Yani bazýlarý sadece "vatandaþlýk itibariyle"
Türktür. Ama aslýnda olmadýklarýný biz biliriz!
Zaten Adalet Bakaný Mahmut Esat Bozkurt, aslýnda
Türk olmayan bu vatandaþlara daha sonra "kanun
Türkü" der! Hakiki Türk deðil, kanun Türkü!
Önemi var mý? Var. Ýçiþleri Bakaný Þükrü Kaya
1934'te yabancý soyadlarýný yasaklayan Soyadý
Kanunu tartýþýlýrken aðzýndan kaçýrýr. Þöyle der:
"Yabancý isimlere gelince, bir memleketin en büyük
vazifesi, sýnýrlarý içinde oturanlarýn hepsini kendi
camiasýna ilhak etmek, temsil etmektir... Niçin hâlâ
Kürt Memet, Çerkes Hasan, Laz Ali diyelim. Bir defa
bu, hâkim unsurun kendi zaafýný gösteren bir þeydir".
"Hâkim unsur" hangisi sizce?
Ha, bu arada "yan, of, ef, viç, is, dis, pulos, aki,
zade, mahdumu, veled ve bin" heceleriyle biten soyadlarýnýn kaydettirilmesi yasaklanýr! Yani, sýrasýyla,
Ermeni, Bulgar, Makedon, Boþnak, Sýrp, Hýrvat,
Rum, Giritli, Fars, Gürcü ve Arap soyadlarý!
CHP genel sekreteri ve rejimin "üçüncü adam"ý
Recep Peker 1931'de pek açýk konuþur:
"Hýristiyan ve Musevi arkadaþlar için de ayný açýklýkla fikirlerimizi söylemek lazýmdýr. Fýrkamýz bu
vatandaþlarý da izah ettiðimiz dil ve emel birliðinde
iþtirak kaydý altýnda tamamen Türk olarak kabul
eder".
Birincisi, Türk olarak kabul edilmek istemiyorsam
ne olacak? Ýkincisi, senin dilini deðil, kendi dilimi
konuþmak istiyorsam ne olacak?
Ne olacaðýný bugün biliyoruz: "Hýristiyan ve
Musevi arkadaþ" hemen hemen kalmadý memlekette!
Peki, Türk olmayan ama en azýndan Müslüman
olan "arkadaþlar" hakkýnda ne düþünür Peker?
Þöyle:
"Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiasý
içinde kendilerine Kürtlük, Çerkeslik ve hatta Lazlýk
ve Pomaklýk gibi fikirler telkin edilmiþ olan vatandaþlarýmýzý kendimizden sayarýz. Mazinin karanlýk
istibdat devirlerinden kalma bir miras olan ve uzun
tarihi tegallübatýn mahsulü bulunan bu yanlýþ
telakkileri hulusla ve samimiyetle düzeltmek vazifedir."
Yani Kürtler kendilerini yanlýþlýkla Kürt zannediyor ve Türklerin vazifesi bu yanlýþlýðý düzeltmek!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konularda düþüncesi neymiþ acep?
Þöyleymiþ: Devletin Hýristiyan ve Yahudilere karþý
tedbirli davranma ihtiyacý ancak bunlar "mukadderat ve talihlerini Türk milletine arzularýyla rapt ettikten sonra" ortadan kalkacakmýþ.
Rapt edip etmediklerini Emniyet-i Umumiye
Umum Müdüriyeti 1930'lu yýllar boyunca heyecanla
izlemiþ. Nerede ne kadar azýnlýk "vatandaþ"
olduðunu saptamak için canla baþla çalýþmýþ.
Arþivler, 3 Mayýs 1933'te Emniyet-i Umumiye'nin
Aðrý Valisi'nden il sýnýrlarý içindeki Ermeni, Süryani,
Yakubi ve Keldanilerin sayýsý hakkýnda rapor
istemesi türünden belgelerle dolu.
1933'te Aðrý'da kaç tane Keldani olduðunu bilen
devlet, Þiþli'de bir tane Hrant'ý mý gözden
kaçýracaktý!

Roni Margulies

Araþtýrmadan
ayrýmcýlýk ve
hoþgörüsüzlük çýktý
Ipsos KMG tarafýndan yapýlan ve
Milliyet Gazetesinde yayýnlanan
araþtýrmanýn sonuçlarý oldukça
düþündürücü. Araþtýrma ülkenin
yalnýzca %30'unun demokratik açýlýma destek verdiði, %73'ünün ise
orduyu en güvenilir kurum olarak
gördüðünü açýklýyor (yüksek bir
oran olsa da önceki yýllara göre
oldukça düþük). Kürtçe eðitime
destek ise yalnýzca %21 oranýnda.
Orduya olan güven bu kadar yüksekken, siyasilere olan güven %29,
siyasal gidiþatýn iyi olduðunu düþünenler %33, ekonomik gidiþatýn iyi
olduðunu düþünenler ise %23
oranýnda.
Araþtýrmanýn ilgi çekici bir yaný
toplumu çeþitli özelliklerine göre
kategorilere bölmüþ olmasý. Bu kategoriler, AKP'nin tabaný olduðu
düþünülen Kentli Gelenekçiler ve
Kýrsal Statükocular, CHP'nin tabaný
olduðu düþünülen Kentli Modernler,
siyasetten uzak bir kesim olan Kýrsal
Kayýtsýzlar ve ülkeyi terk etmeyi
düþünen Tutunamayan Yurttaþlar.
Sonuçlara göre hem Kentli
Modernler hem de Kentli
Gelenekçiler demokratik açýlýma
destek vermekte oldukça çekingenler
(%18 ve %26). Kentli modernler
demokratik açýlýma karþý çýktýklarý
gibi, kamuda ve üniversitede
baþörtüsüne, Kürtçe eðitime, siyasal
reformlara karþý çýkýyorlar. Orduya
fazlasýyla güvenirken siyasilere hiç
güvenmiyorlar. Bu kesim CHP'nin

izlediði siyaset ile oldukça yakýn bir
kesim. Farklýlýklara en kapalý grup.
Kentli gelenekçileri bu gruptan
ayýran faktörse baþörtüsünü hem
kamuda hem de üniversitede destekliyor oluþlarý.
Demokratik açýlýma en fazla desteði
veren (%53) ve siyasal gidiþatý iyi
bulan (%59) grup ise yine AKP'nin
tabaný olan Kýrsal Statükocular.
Ancak bu grup ayný zamanda gerektiðinde kadýna tokat atýlabileceðini
düþünüyor (%24) ve orduya da en
fazla güvenen grup (%85).
Belli ki araþtýrma sonuçlarýnda yer
alan bu kategoriler sýnýfsal farklar
göz ardý edilerek hazýrlanmýþ, dahasý
araþtýrma sonuçlarýna ulaþabildiðimiz tek yer olan Milliyet
Gazetesi bu kategorilerin hangi
kriterlere göre hazýrlandýðýný açýklamamýþ. Temelde kategoriler yaþam
tarzý farklýlýklarýný iþaret ediyor -ki
yaþam tarzýnýn muhafazasý
üzerinden siyaset yapan gruplarýn
en ayrýmcý ve hoþgörüsüz gruplar
olduðu bilinen bir gerçek.
Durum böyle olduðunda araþtýrmanýn sonuçlarý ya da bu araþtýrmanýn toplum hakkýnda gerçekten
bir þeyler söyleyip söylemediði
sorusu ortaya çýkýyor. Bu tür araþtýrmalarýn manipülasyon ve toplum
kontrolü için çok iyi birer araç
olduðunu da göz önünde bulundurarak, çýkan sonuçlara temkinli
yaklaþmakta yarar var.
Berk Efe Altýnal

'Barýþa yakýnýz'
Türkiye Barýþ Meclisi toplantýsýnda
barýþ çaðrýlarý bir kez daha dile getirildi. Aysel Tuðluk ve Gülbahar
Çiçek'in konuþmalarý toplantýya
damgasýný vurdu.
Kapatýlan DTP'nin siyasi yasaklý
milletvekili Aysel Tuðluk'a göre
barýþa yakýnýz:
"Sadece ve sadece hislerime dayanarak bunu söylüyorum. Barýþa çok
az kaldý ve ha gayret diyorum. Bu
yüzden en son söyleyeceðimi an
baþta söylemek istiyorum. Lütfen
umudunuzu yitirmeyin. Yorgunluk,
býkkýnlýk hissetmeyelim. Çaba
gösterelim ve bu topluma barýþla
itibar kazandýralým, onore edelim.
Türkiye'nin açýlým denilen, aslýnda
birçoðumuzun da ne olduðunu
anlayamadýðý ama geri dönüþü
olmayan bir yola girdiðini düþünüyorum. Ýnanarak söylüyorum ki Kürt
hareketi artýk kendi çözümünü
Türkiye devletine de, siyasi anlayýþa
da dayatmaktadýr. Bundan kaçmamýz, bunu ertelememiz artýk
mümkün deðildir. Bu sorunun
çözümünü engellemeye hiç kimsenin
gücü yetmeyecektir. Açýkça söylüyorum, çözümsüzlük siyasetini izleyenler ya da bunda ýsrar edenler, çatýþma ve karþýtlýklar üzerinden siyaset
yapanlar emin olun ki kaybedeceklerdir. Sandýklarda da kaybedecekler,
vicdanlarda da kaybedecekler.
Barýþýn yakýnlaþtýðýna inanalým ve
bunu hissedelim."
19 Ekim'de Mahmur ve Kandil'den
gelen 34 kiþilik PKK'li barýþ

Öcalan ve
PKK'liler eylemde
Kürdistan Ýþçi Partisi (PKK) lideri Abdullah Öcalan'ýn Ýmralý'da
kalan dört tutsakla baþlattýðý
ortak görüþe çýkmama eylemi
diðer hapishanelere de yayýlýyor.
Türkiye çapýnda PKK davasýnda
tutuklu olanlar gibi Ýran PJAK
örgütü üyeleri de Öcalan'la
dayanýþmak için ortak görüþe çýkmýyor.

F tipi hapishaneler

F tipi hapishanelerde kalanlar
küçük hücrelerde tecrit altýnda
tutulurken haftada birkaç ortak
alanlarda diðer mahkûmlarla yan
yana geliyor.
10 yýldýr Ýmralý adasýndaki
askeri hapishanede tek baþýna bir
hücrede tutulan Öcalan için yeni
bir hapishane yapýlmýþ ve üçü
PKK'li dört siyasi mahkûm
buraya sevk edilmiþti.
Öcalan kaldýðý hücrenin eskisine
göre daha küçük olduðunu geçen
ay söylemiþ ve ardýndan birçok
protesto gösterisi Kürtler tarafýndan gerçekleþtirilmiþti.
Geçtiðimiz hafta avukatlarý
aracýlýðýyla açýklama yapan PKK
lideri 5 milyon dolar harcandýðý
söylenen yeni hapishanede, bir
jenaratörün 24 saat yakýnlarýnda
çalýþtýrýldýðýný, yerin 15 metre
altýnda nefes dahi alamadýðýný
söyledi.
Hakkýnda 20 günlük hücre cezasý kesinleþmiþ olan Öcalan,
nakledilen dört mahkûmun eski
yerlerine göre çok daha kötü
koþullarda yaþamak zorunda
olduklarýný söyleyerek beraber
eylem kararý aldýklarýný açýkladý.
Þubat ve Mart aylarýnda aradan
çekileceðini bir kez daha belirten
Öcalan, hükümeti tasfiye planýndan vazgeçmeye çaðýrdý.

Tasfiyenin sonuçlarý

grubunun üyesi Gülbahar Çiçek'e
göre sorun özgürlük sorunu:
"Bugün yaþadýðýmýz Kürt sorunundan da öte, özgür ve demokratik bir
ülkede yaþama sorunudur. Bu
insanýn anlam arayýþýna, özgürlük
hayallerine saygý duyma sorunudur.
Sürü olmaktan kurtulma, özgür
bireylerden oluþan özgür bir toplum
yaratma sorunudur. Sorun bireysel
haklardan çok toplumsal haklarla
baðlantýlýdýr. Halklarýmýzýn bir arada
barýþ içinde yaþama düþünü gerçekleþtirmek için bu sorunu artýk
çözmeliyiz. Silahlarýn býrakýlmasý ve
geri dönüþlerin kanýtý olduðu bir
barýþýn saðlanmasý için Sayýn
Öcalan'ýn Ýmralý'da hazýrladýðý yol
haritasýnýn açýklanmasý ve muhataplarýna verilmesi baþat önem arz
ediyor."

15 Þubat 1999'da Abdullah
Öcalan Kenya'dan Gladio güçleri
tarafýndan kaçýrýlýp Türkiye'ye
teslim edilmiþti. Kürtler her yýl o
gün protesto gösterileri yapýyor.
21 Mart ise Kürtlerin ve tüm
Ortadoðu halklarýnýn newroz
bayramý.
Kürtler için Öcalan týpký
Mustafa Kemal gibi bir lider ve
ona yönelik her baský þiddetli bir
tepkiye neden oluyor. 5 milyon
dolar harcanarak yapýlan bir
hapishane daha uygun ve insani
koþullara sahip olamaz mýydý?
Kürtleri rencide etmek kime ne
kazandýrýr?
Yoksa siz çözüm falan istemiyor
musunuz?
Devletin Öcalan üzerindeki
baskýsý sürdükçe gerilimin çatýþmaya dönüþme olasýlýðý artýyor.
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Arjantin:

Duruþmalar saðýn
piþmanlýk duymadýðýný
gösteriyor
70'li yýllarda ülkeyi yöneten Cunta nihayet yargý karþýsýna çýkarken,
ülkenin saðcýlarý hükümeti tehdit etmekten geri durmuyor.

A

rjantin baþkaný Cristina
Fernández de Kirchner
helikopteri ile Buenos
Aires üzerinde uçmaktayken
bir radyo sinyali araya girdi:
"Öldür onu, kýsraðý öldür" diyordu ve ardýndan ülkede 30 bin
iþçinin, entelektüelin,
öðrencinin ve politik aktivistin
'kaybolduðu' 1976-1983 arasý
süren cunta döneminin askerî
marþý çalmaya baþladý.
Baþkan bu þekilde tehdit
edildiði sýralarda þehrin öteki
ucunda 17 adam yargýlanmak
üzere bir mahkeme salonuna
giriyorlardý. Donanma Teknik
Okulu'nda (ESMA) devasa bir
dava baþlamak üzereydi.
"Medya davanýn fotoðraflarýný
çekmekle meþgulken baþkanýn
tehdit edilmiþ olmasý bir
tesadüfün eseri olamaz" diyor
gazeteci ve Ýnsan Haklarý
aktivisti Diego Martinez.
2009 Arjantin için askeri diktatörlük döneminde iþlenen
suçlarýn ve insan haklarý ihlallerinin sorgulanmasý için önemli adýmlarýn atýldýðý bir yýl oldu.
11 farklý davada 32 kiþinin
suçlu bulunmasýný yeni açýlan 6
dava izledi. Bu sene 5 davanýn
daha açýlacaðý biliniyor.
Ancak tüm bu davalarýn
içerisinde ESMA davasý hem
yerli hem de uluslararasý
medya tarafýndan en yakýndan
takip edilen dava oldu. ESMA
binasý askeri baský döneminin
bir sembolü gibidir. Bu bina
5000 kiþinin uyuþturularak
denize atýldýðý ölüm uçuþlarýna
çýkmadan önce, o zamanlarýn
deyiþiyle 'kaybolmadan' önce
görüldükleri son yer olmuþtur.
Bu bina ayrýca dönemin en
bilinen isimlerinden Alfredo
Astiz'in çalýþma yeriydi. Astiz,
o günlerde her perþembe saat
3'te baþkanlýk sarayý önünde
toplanan ve 'kaybolan'lar için
adalet isteyen sürekli bir gösteriye liderlik eden Plaza de
Mayo grubunun kurucularýndan Ýsveçli öðrenci Dagmar
Haglin'in kaçýrýlmasýndan ve
kaybedilmesinden sorumlu
tutuluyor.
ESMA davasýnýn ilk günü
sona ererken Astiz ayaða kalktý
ve elindeki "Yeniden
Öldürmek" baþlýklý kitabý
havaya kaldýrdý. Bu yalnýzca
kurbanlarýn ailelerine yönelik
bir provokasyon deðildi, ayný
zamanda yaptýðý eylemlerin
ardýnda yatan ideolojiyi hala
savunuyor oluþunun bir
kanýtýydý.
Astiz tek baþýna deðil. ESMA
davasýnýn baþladýðý gün eski
general Luciano Benjamin
Menendez, Cordoba'da açýkla-

Ýtalya’da ýrkçý
saldýrýlarýn ardýndan
gösteriler baþladý
Ýtalya'nýn güneyindeki Rosarno kasabasýnda
yaþayan 1300 göçmen iþçiyi ülkeden kaçýrmak
için Ýtalyan devleti, saðcý hükümet ve organize
suç çeteleri iþbirliði içerisinde hareket ediyor.

1976-11983 arasý süren cunta döneminde kaybedilenlerin gömüldüðü
isimsiz bir mezar açýlýrken...
malar yapmaktaydý. "Marksist
teroristlerce baþlatýlan bu
saldýrýlara cevap vermek zorundayýz" diyordu, "Hiçbir ülke
kendi ordusunu, devletin emirlerine uyduðu için yargýlamamýþtýr" ve bu þekilde kendisini savunarak mahkemeleri
protesto ediyordu. Sözleri o
gün muhafazakar gazete La
Nacion'daki bir makaleden
alýntýydý.
Makalenin yazarý Abel Posse,
þehrin yöneticisi Mauricio
Macri tarafýndan eðitimden
sorumlu bakan olarak atanmýþtý. Posse, diktatörlük döneminde Ýspanya büyük elçisi idi
ve ülkede iþlenen suçlarýn uluslar arasý alanda üstlerinin
örtülmesi için çalýþmýþtý.
Yeniden eðitimden sorumlu
olarak atanmasý büyük
protestolarla karþýlansa da,
hemen sað kanattan da tayini
destekleyen sesler çýktý.
Saðcý PRO partisinin uluslararasý iliþkiler sekreteri Diego
Guelar ise tüm ordu mensuplarý için af talep etti ve
yargýlanmalarýn ancak bir
referandumla meþru olabileceðini öne sürdü.
Sað kanadýn toplumu diktatörlük döneminde iþlenen
suçlarýn yargýlanmasý için
açýlan davalarýn meþru olup
olmadýðý konusunda bölmek

üzere hareket etmesi bir gözdaðý niteliðinde.
Önce baþkana ve davalarda
çalýþmakta olan kiþilere evlerine
telefonlar açarak tehdit
mesajlarý gönderdiler. Daha
sonra 30 Aralýk günü bir adam
Buenos Aires'teki insan haklarý
sekreterliði ofisine girdi ve
henüz mahkemeye sunulmamýþ
kanýtlarý içeren dosyalarý çaldý.
"Tehdit ediyorlar çünkü öfkeliler" diyor ESMA davasýnda
çalýþan avukatlardan biri olan
Adrian Gomez, "Hiçbir zaman
mahkeme karþýsýna çýkacaklarýný düþünmemiþlerdi, þimdi
bu mahkemelerin sonucunda
hüküm yiyeceklerini çok iyi
biliyorlar."
Maðdurlara ve insan haklarý
örgütlerine göre mahkemeler
kutlanacak bir þey, ancak iþ
henüz bitmedi, mahkemeye
çýkarýlacak yüzlerce baþka
insan var. "Bugünün geleceðini
hiç hayal etmiyorduk" diyor
diktatörlük yýllarýný hapiste
geçiren Graciela Daleo, "Bugün
buradayýz çünkü mücadelemizden asla vazgeçmedik, bu
mahkemeler yolun sonu deðil.
O günlerde yaþadýklarýmýzdan
sorumlu olan her bir kiþi teker
teker cezasýný bulana kadar
çalýþmaya devam etmeliyiz."
Joel Richards

Irkçý temizlik Batý Avrupa'ya
geri döndü.
Ýtalya'nýn güneyindeki Rosarno
kasabasýnda yaþayan 1300 göçmen iþçiyi ülkeden kaçýrmak
için Ýtalyan devleti, saðcý
hükümet ve organize suç
çeteleri iþ birliði içerisinde
hareket ediyorlar. Göçmen iþçiler polis güçlerince alýkonuyor ve
baþka bölgelerdeki merkezlere
aktarýlýyorlar. Ýtalya'nýn ýrkçý
Kuzeyliler Birliði üyesi içiþleri
bakaný bunun "toplumsal düzeni
saðlamak için dahice bir çözüm
yolu" olduðunu dile getirdi.
Buna karþýn, Ýtalyan gazeteleri
durumu 1960'larda ABD'nin
güneyindeki ýrkçý Klu Klux Klan
þiddetine benzetiyor. Bölgedeki
ýrkçý gösterilerin yerel Mafya
tarafýndan çýkartýldýðý belirtiliyor. Bölgenin güçlü
Mafyalarýndan Ndrangheta tarlalardaki iþlerinden dönmekte
olan göçmen iþçilerin üzerine
arabalardan ateþ açmakta. Bir
Mafya-karþýtý yargýç, bu
saldýrýlarýn bölgeyi hala kendilerinin kontrol ettiðini hatýrlatmak amacý ile sürdürüldüðünü
söylüyor.
Saldýrýlar, göçmenlerin
Rosarno sokaklarýný terk
etmeleri için gerçekleþiyor.
Rosarno uzun yýllardýr Ýtalyan
mafyasýnýn en önemli
kalelerinden biri olagelmiþ bir
kasaba.

Daðýlma

Geçen hafta Cuma günü 2000
göçmen kasaba merkezinde bir
gösteri düzenledi. Sloganlarý
"Biz hayvan deðiliz" olan göçmenler ellerinde "Buradaki
Ýtalyanlar Irkçý" yazan dövizler
taþýyorlardý. Ýtalyan hükümeti
bunun üzerine kasabayý polislerle doldurdu, böylece göçmenler
artýk sadece mafyanýn deðil
polislerin de hedefi haline geldi.
Ýtalya'da tarým endüstrisi tamamen göçmen emeðine dayanýr,
hiçbir yasal statüsü olmayan bu
göçmen iþçiler sömürülmek için
birebirdirler. Rosarno'da, çoðu
Afrikalý olan göçmenler gün

batýmýndan þafaða portakal ve
limon hasatýnda çalýþýrlar ve
aldýklarý ücret en fazla günde
20 'dur.
Uluslar arasý Göçmenler
Örgütü Ýtalya sözcüsü Flavio Di
Giacomo, Rosarno'daki olaylarý;
Ýtalyan ekonomisinin; düþük
ücretlerle, insanlýk dýþý koþullarda, hiçbir güvencesi olmadan
çalýþan yabancý iþçilerin
sömürüsüne dayandýðýnýn bir
kanýtý olarak gördüðünü söylüyor.

Suçlamalar

Oysa devletin açýklamalarý
bambaþka. Berlusconi'nin önderlik ettiði saðcý koalisyonun
içerisinde faþist örgütlenmelerle
ve mafyayla doðrudan baðlantýlarý veya söylem birlikleri olan
politikacýlar mevcut. Ýçiþleri
bakaný Maroni'ye göre göçmenlerin gösterileri "fazla toleransýn"
bir meyvesi. Maroni ayný
zamanda Kuzeyliler Birliðinin
sunduðu, devlet okullarýndaki
göçmen öðrenci sayýsýnýn her
sýnýf için en fazla %30 olmasýný
öneren yasa tasarýsýnýn da
mimarý.
Kuzeyliler Birliði göçmen
karþýtý çeteleri örgütlüyor ve
göçmen kamplarýna saldýrýlar
düzenliyor. Birlik Güneyli
Ýtalyanlarý ülkenin Mafya problemi için ýrkçý bir þekilde suçlamak üzere kurulmuþ. Ancak
þimdilerde göçmenleri hem
polisin hem de mafyalarýn hedefi haline getirme misyonunu
üstlenmekte.
Bir zamanlar ülkenin kayda
deðer bir gücü olan sol ise artýk
hükümete ve yaratýlan ýrkçýlýða
karþý gerçek bir muhalefet
üretemiyor. Ülkede çok satan ve
Naples'taki organize suçun iç
yüzünün anlatýldýðý "Gomorrah"
isimli kitabýn yazarý Roberto
Saviano, Rosarno'daki göçmenleri övüyor, ona göre ülkede
mafyaya karþý herhangi bir karþý
çýkýþ gösteren tek toplumsal güç
göçmen iþçiler.
Chris Bambery
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YENÝ SOL PARTÝ ÝSTÝYORUZ!

Yüz binleri harekete
geçirmek için
Y

eni bir sol partinin inþa
edilmesi için çalýþmalar,
toplantýlar sürüyor. Bir
çok þehirde toplantýlar yapýlýyor.
Çalýþmalar ilerledikçe aktivistler
arasýnda nasýl bir partiye ihtiyaç
olduðu ve böyle bir partinin
nasýl kurulmasý gerektiði daha
yoðun bir biçimde tartýþýlýyor.

Yarýlma

Yeni ve kitlesel bir sol parti
ihtiyacý Sosyalist Ýþçi tarafýndan
2001 yýlýndan beri dile getiriliyor.
Bu ihtiyacýn binlerce insan
tarafýndan dile getirilmeye
baþlanmasýn soldaki büyük
bölünmeyle yakýndan ilgisi var.
2007 yýlýnda Hrant Dink'in
öldürülmesi tüm toplumda alttan alta iþleyen politik bir süreci
hýzlandýrdý. Yüz binlerce insanýn
"Hepimiz Ermeni'yiz!" sloganýný
atmasýyla, Hrant Dink ve
Ermenilerin kitlesel bir biçimde
sahiplenilmesiyle ýrkçýlýk ve milliyetçilikten hýzlý bir kopuþ
yaþandý. Kemalizm meþruluðunu
yitirdi. Daha hýzlý sorgulanmaya
baþladý.
2007 yýlýnda baþka bir geliþme
daha yaþandý. Ergenekon davasý
baþladý. 2004 yýlýnda bir dizi
darbe giriþimini atlattýðýmýz
ortaya çýktý. Darbeye zemin
hazýrlamak için hazýrlanan
suikast planlarýný ve yaygýn bir
örgütlenme aðýna sahip olan
devlet merkezli bir çeteyi
yargýlayan Ergenekon davasý
tüm toplumla birlikte soldaki
saflaþmayý biraz daha derinleþtirdi.
2007 yýlýnda Nisan ayýnda
toplum bir asker muhtýrasýyla
daha karþýlaþtý. Ýnternet darbesi
adý verilen TSK giriþimi siyasi bir
krize neden oldu,
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ertelendi. Genel seçimlere gidildi.
Seçimlerde yarýlma bir kez daha
yaþandý. DTP'li adaylar baðýmsýz
aday kampanyasýyla, Ufuk Uras
ve Baskýn Oran etrafýnda,
yaþanan politik saflaþmayý ifade
eden sloganlarla kitlesel baðýmsýz aday kampanyalarý örgütlendi. Bu kampanyalara yaklaþýmla
sol bir kez daha bölündü.
21 Haziran 2008'de darbe giriþimlerine karþý Ýstanbul'da
gerçekleþtirilen yürüyüþle sol
muhalefet içinde bölünme bir
kez daha, bir kez daha yaþandý.
Yeni ve kitlesel bir sol parti
ihtiyacý, bu bölünmede darbe
giriþimlerine, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý net bir politik
yaklaþýma sahip olan, Ergenekon
davasýnýn sonuna kadar
gidilmesini talep edenlerin
siyasal ihtiyacýna bir yanýt olarak
dillendirilmeye baþlandý.

2007 yýlýnda Hrant Dink'in öldürülmesi tüm toplumda alttan alta iþleyen
politik bir süreci hýzlandýrdý. Yüz binlerce insanýn "Hepimiz Ermeni'yiz!"
sloganýný atmasýyla, Hrant Dink ve Ermenilerin kitlesel bir biçimde
sahiplenilmesiyle ýrkçýlýk ve milliyetçilikten hýzlý bir kopuþ yaþandý.
Kemalizm meþruluðunu yitirdi. Daha hýzlý sorgulanmaya baþladý.
Kemalizm

Türkiye'de politik iklim ilk bakýþta karmaþýk bir görünüme sahip.
Kendisine sol diyen partiler
Ergenekon davasýna karþý çýkar,
hatta açýk bir biçimde orduya
darbe yapamadýðý için bazen
kýzar bazen küserken, iktidardaki "sað", yeni liberal politikalarý
uygulayan parti ise Ergenekon
davasýnýn sürmesi için, darbe giriþimlerinin durdurulmasý için
çalýþýyor.
Ýktidardaki partinin baþbakan
yardýmcýsýna suikast giriþimi
yapýlýyor darbeciler tarafýndan,

muhalefetteki "sol" ise bu giriþimi sulandýrmaya çalýþýyor.
Silahlý kuvvetlerin siyasete
müdahale hakkýný savunan "sol",
milyonlarca insanýn oyunu
alarak hükümet kuran partinin
siyaseten yasaklanmasýný ister
halde. Bu durum, sol bir siyasi
hareket olduðunu iddia eden,
baþta CHP tüm kurumlarýn
Türkiye Cumhuriyeti kurulduðu
günden beri sistemin otoriter
ideolojisi olan kemalizmi ne
ölçüde þiddetle benimsendiðini
gösteriyor.
Kemalizm ise baský altýnda tuttuðu kesimlerin basýncýyla,

hareketi ve kitleselliðiyle darmadaðýn olmuþ durumda.
Kemalizm tarafýndan baský altýnda tutulan siyasal Ýslam 28 Þubat
darbesiyle iktidardan
püskürtülmüþ olsa da biçim
deðiþtirerek, deðiþim yaþarken
kitleselleþerek yeniden iktidar
oldu.
Kemalizmin toplum mühendisliði sökmedi bu harekete.
Kürt halký tüm aþaðýlanmalara,
yok sayýlmaya ve düþük yoðunluklu savaþ adý verilen kirli
savaþla baský altýna alýnmasýna
raðmen ulusal varlýðýný kabul
ettirdi. 2009 yýlýnýn son aylarýnda

baþlayan "Kürt açýlýmý", bu açýlým
taþýdýðý tüm zaaflara raðmen
kemalizmin iflasý anlamýna geliyor.
Kemalist sol, bin bir argümanla
açýlýma mesafeli durmaya,
açýlýmý kah ABD'nin, kah
AKP'nin oyunu ilan etmesine
raðmen Kürt halký ulusal varlýðýný kabul ettirmek mücadelesinde bir dizi sýçrama yaþýyor.
Kemalizmin baský altýnda tuttuðu bir diðer önemli kesim ise
nüfusun ezici çoðunluðunu oluþturan iþçi sýnýfý. 1980'lerin sonlarýndan 2000'li yýllarýn baþýna
kadar zaman zaman kitlesel,
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çatýþmalý, genel grevlerle
desteklenen eylemleriyle, özellikle kamu çalýþanlarý hareketinin kitlesel ve militan etkisiyle iþçi sýnýfý örgütlenme
düzeyinde önemli bir sýçrama
yaþadý. Kamu çalýþanlarý
sendikalarýný kurdu. Örgütlenme düzeyi kadar önemli olan
bir baþka geliþme ise ideolojik
olarak, özellikle Kamu
Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu'nun (KESK)
mücadelesiyle, bu mücadelenin
Kürt ve Türk emekçileri birleþtirmesi nedeniyle, savaþa
ýrkçýlýða, Kürt düþmanlýðýna
sokakta yükseltilen barýþ,
özgürlük, demokrasi ve hak
talepleriyle Kemalizm bir baþka
aðýr darbe aldý.
87 yýllýk cumhuriyetin tüm
baský mekanizmasýnýn korunmasý ve sonsuza kadar yaþatýlmasý fikrinin ve örgütlenmesinin adý olan Kemalizm,
çaresizce çözülürken, egemen
sýnýf da kemalizmi tek çözüm
aracý olmaktan çýkarttý.
Bu süreç Kemalist yapýnýn
daha hýzlý yýpranmasýný ve tüm
suçlarýnýn teker teker ortalýða
saçýlmasýný saðladý. Bazýlarýnýn
kimlik politikasý diye
aþaðýladýðý bir sorun, özgürlüðü kýsýtlanan tüm kesimler
seslerini duyurmaya baþladý.
Kemalist sol açýsýndan bu
sesler Fetullahçý, Sorosçu, liberal gürültü olarak adlandýrýlsa
da milyonlarca insan eskisi gibi
yaþamak istediðini haykýrýyor.

Emeðin ve hareketin
yeni bir sese ihtiyacý
var

2000'li yýllarda baþka bir
geliþmeye daha yaþandý.
Dünyada ve Türkiye'de
antikapitalist hareket çok çeþitli
politik baþlýklarda belirleyici
oldu. ABD'nin savaþ politikalarýna, küresel ýsýnmaya,
emekçilerin hak kayýplarýna ve
yeni liberal politikalara kadar
çok sayýda konuda örgütlenen
küresel kampanyalar, milyonlarca insaný harekete geçirdi.
Bu hareket içinde yepyeni bir
aktivistler kuþaðý doðdu, þekillendi, politikleþti.
Eski solun örgütlenme
alýþkanlýklarýndan uzak duran,
bürokratik örgütlenmeler
içinde yer almayan,
demokrasinin biçimsel bir
iþleyiþ mekanizmasý olarak
deðil, politik bir varoluþ þekli
olarak kabul edildiði bir
örgütlenmeye yatkýnlýk duyan
aktivistler, kapitalizme ve
savaþ gibi emperyal politikalara karþý, ýrkçýlýða ve
ayrýmcýlýða karþý çok keskin
politikalara sahip olsalar da
siyasal bir örgütlenmede bir
araya gelemediler. Aktivistlerin
azýmsanmayacak bir çoðunluðunu bir araya getirebilen
siyasi örgütlenmelerin inþa
edilmesi için tüm dünyada
çabalar sürüyor. Türkiye'de çok
sayýda kampanyanýn aktivisti,
Baskýn Oran ev Ufuk Uras
seçim kampanyalarýnda b,ir
araya geldi.
Bugün de baþarýlmasý
gereken, atýlmasý gereken adým
ve kurulacak partiyi "yeni"
kýlacak adým, aktivistlerin,
aþaðýdan demokrasinin uygulandýðý bir yöntemle bir araya
gelmesine yardýmcý olmaktýr.
Böyle bir adým ayný zamanda
emeðin, emekçilerin de sesi
olmayý baþaracaktýr.

7

Biri çýkýp
‘Müslüman
marksistim
dese?

Nasýl bir yeni sol parti?
Yeni bir sol parti gerçekten
kitlesel ve gerçekten yeni olacaksa, bu partinin politik ve
örgütsel ruhunda radikalizme
ihtiyaç var. Türkiye'de geleneksel tüm partiler, liderlik sultasý
adý verilen, parti yönetiminin
bürokratik deformasyonu, karar
alýcý ve itiraz edilmez otoritesi,
þeffaf olmayan iþleyiþiyle
maluldür.
Bu durum, geleneksel iliþki,
politika yapma þekli ve alýþkanlýklarla sadece bir seçmen
tabanýna seslenen, esas olarak
seçim zamanlarýnda bu seçmen
tabanýný harekete geçirmeyi
hedefleyen partiler açýsýndan
sorun olmayabilir. Ama böyle
bir seçmen tabanýna ancak ve

ancak bir aktivizmle, yaratýcý
eylemlerle, harekete geçirici sloganlarla ulaþabilecek olan yeni
bir sol parti, doðrudan
demokrasiyi tüm sýnýrlarýna
kadar zorlamak ve aþaðýdan
örgütlenmek zorundadýr.
Aþaðýdan örgütlenme, bir
temenni deðildir. Partinin
merkezi organlarýnýn olmamasý
demek de deðildir aþaðýdan
örgütlenme.
Aþaðýdan örgütlenme,
kapýlarýn sonuna kadar açýk
olmasý, bu kapýdan girecek binlerce insanýn, "bu siyasal
hareketi ben de belirleyebilirim"
duygusunu partinin kuruluþ
sürecinden itibaren þeffaflýðýyla
güçlendirmesi demektir.

Bu, zaman zaman çeþitli kampanyalarda yaþanan aktivizm
patlamasýyla yeni sol partinin
kuruluþ sürecinde iliþkilenmesi,
aktivistlerle doðrudan bað kurmasý, hareketin örgütleyicisi
olan genç kadrolarýn ayný
zamanda partinin örgütleyicisi,
sözcüsü, temsilcisi olmasý
anlamýna gelir.
Zamanýn ruhunu kapsamayan
bir parti sol olabilir ama yeni
olamaz.
Her yerelde o yerele uygun, o
yerelin aktivistleri tarafýndan
belirlenen biçimler ve taktiklerle
örgütlenme özgürlüðü, sürekli
dinamizmin ve sürekli geniþlemenin tek yoludur.

Yeni sol ve Kürt hareketi
Türk solunda en belirgin politik hata, Kürt sorununa yaklaþýmda açýða çýkýyor. 1980'li yýllardan itibaren solun Kürt
hareketiyle iliþkisi en iyi ihtimalle seçimler yaklaþtýðýna Kürt
partileriyle seçim ittifaklarý kurmak oldu.
Zaman zaman eylemlerde Kürt
halkýyla dayanýþma sergilense
de "ezilen ulusu eleþtirel ama
koþulsuz destekleme" prensibi,
solda kemalizmin yaygýn etkisi

nedeniyle hemen her zaman,
"koþulsuz eleþtiri ve kerhen
destek" biçimini aldý.
Sol, ittifak kuramadýðý zamanlarda Kürt hareketini daima rakibi olarak gördü, politik tutumlarýný bu rekabet duygusu
belirledi.
Kürt hareketinin siyasi temsilcisi olan partileri, diðer partilerle eþitledi ve eþit mesafe aldý.
Yeni bir sol partinin ne kadar
yeni olup olmadýðýný belirleye-

cek olan, Kürt hareketiyle kurduðu iliþki olacaktýr.
Kürt hareketini desteklemeyen,
kemalizmden tam bir kopuþ
gerçekleþtirerek Kürt halkýyla
koþulsuz bir þekilde dayanýþamayan, ezilen ulusun varlýðýnýn,
her düzeyde, ideolojik, kültürel,
tarihsel, politik ve anayasal tüm
düzeylerde tanýnmasý için
mücadeleyi politik programýnýn
en baþýna yazamayan bir parti
yeni bir sol parti olamaz.

Venezuella Devlet Baþkaný
Hugo Chavez, Venezuella
parlementosunda geçtiðimiz
gün yaptýðý senelik konuþmasýnda kendisini Hristiyan
bir Marksist olarak
gördüðünü söylemiþ.
Chavez'in dindarlýðý sol
çevrelerde zaten biliniyor.
Bu yüzden bu yeni bir haber
deðil. Aksine yeni haber
Chavez'in dindar dünya
görüþünü korurken sosyalist söylemini gittikçe daha
radikal bir hatta ifade ediyor olmasý. "Marksist olduðumu ilk defa ifade ediyorum," diyor Chavez ve açýklama ihtiyacýyla ekliyor
"daha doðrusu kendimi ilk
defa Marksist olarak ifade
ediyorum." Chavez gerçekten de daha önce olduðundan daha keskin ve kendinden daha emin konuþuyor.
Marks'ýn Kapital'ine ve
Lenin'in Devlet ve
Devrim'ine atýf yapýyor, þu
an baþýnda bulunduðu burjuva devletin yok olmasý
gerektiðini söylüyor. Bunlar
harika sözler, DSÝP ve diðer
sol partiler için.
Ama ortada bir tuhaflýk
var.
Acaba ayný ifadeleri bizim
buradan bir sosyalist lider
dile getirse ve "Müslüman
Marksistim" dese ne olurdu? Venezuela
güzellemelerini yere göðe
sýðdýramayan Türkiye solundan, TKP'den, EMEP'ten
ve ÖDP'den ayný hoþgörüyü
görür müydü?
Bu partilerin hiçbirinin
yayýnlarýnda Chavez'in
Bolivarcý Hristiyanlýðýnýn,
Venezuela'yý Vatikan'ýn
boyunduruðuna sokmayý
hedefleyen þeriat benzeri bir
takiye hareketi olduðuna
dair bir haber ya da yorum
okumadým, belli ki okumayacaðýz da.
Peki o zaman Hugo
Chavez dindarlýðýný açýkça
ifade ederken bunu sorun
etmeyen Türkiye solu,
üniversite kapýlarýnda
bekleyen dindar Müslüman
kadýnlarý neden "örümcek
kafalý" ve "gerici" olarak
görmeyi seçiyor? Bu iðrenç
bir çifte standart deðil de
nedir? Yoksa
Müslümanlarýn sosyal
hareketlerin birer parçasý,
ilerici özneleri olamayacaklarý mý ima ediliyor?
Býrakalým cevabý kendileri
versin. Dindar kadýnlarýn
türbanlarýný çýkarýp, ellerine
Lenin'in Ne Yapmalý'sýný
alarak kapýlarýna gelecekleri
günü bekliyorlarsa... daha
çok beklerler.
Alper Ard
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Balyoz'dan Türk-Ýþ mitingine
Yeni bir darbe planý daha açýða çýktý. Adý Balyoz.
Balyoz harekatý. Fatih Camii'ni bombalamak da var
bu darbe planýnda, kendi jetini düþürüp
Yunanistan'la savaþ hali yaratma niyeti de.
Giderek netleþiyor ki 2000'li yýllar, AKP'nin iktidar olmasýyla birlikte nerdeyse her ay bir darbe
planý yapmýþ generaller. Sadece plan yapmakla da
yetinmemiþler, giriþimlerde de bulunmuþlar. Bu
giriþimlerin özünde ise toplumu ýrkçýlýk ve milliyetçilik temelinde yeniden ve yeniden þekillendirmek yatýyor. Basýndan kitle örgütlerine,
siyasi partilerden derneklere kadar her türden
örgütlenme darbeyi meþrulaþtýracak kitlesel zeminin yaratýlmasý için zorlanmýþ durumda.
Balyoz darbe planýnda açýða çýkan belgeler 29
generalle 133 subayýn yaptýðý bir toplantýdaki
konuþmalarda "irticai, yýkýcý ve bölücü gruplara ait
tüm listeler ile teþkil edilecek olan özel görev listeleri güncellenecek" denilmiþ ve buna göre hazýrlýklar yapýlmýþ.
Ýþte 2000'li yýllarda devlet tarafýndan yaratýlan
düþmanlar hep bu darbe planlarýndaki bölünmeye
göre tarif ediliyor. Þeriatçý odaklar, bölücü odaklar!
AKP kapatýlmaya çalýþýldý, DTP ise kapatýldý.
Milliyetçi, yurtsever güçler ise kendilerini darbe
planlarýndaki düþman tarifine göre örgütlemeye,
þekillendirmeye baþladýlar.
Bu þekillendirme, sadece darbeye zemin yaratma,
orduyu destekleme biçiminde deðil, darbe giriþimlerine karþý atýlan her adýmý, demokratikleþme
yönünde gerçekleþen her giriþimi sulandýrma biçiminde de sürüyor. Önce, "hadi caným ne darbesi"
deniliyordu. Darbe giriþimlerine inanmama, ciddiye
alýnabilecek bir darbeci güruhun olmadýðý yönünde
propaganda yapýldý.
Cunta örgütlenmesine ve suikastçý yapýlanmalara
karþý baþlayan Ergenekon davasý da ayný þekilde,
"Ergenekon, gel buraya kon" denilerek sulandýrýlmaya çalýþýldý.
Dava derinleþtikçe, davanýn zayýf noktalarý
keþfedilmeye çalýþýldý. Mustafa Balbay da mý darbeciydi? Türkan Saylan da mý darbeciydi? Birisi
gazeteci, diðer cüzamla savaþ kahramanýydý!
Hrant'ýn öldürülmesinin de darbe planlarýyla, bu
planlarý yapan Ergenekon örgütlenmesiyle bir ilgisi
yoktu. Kafes Darbe planý da belli ki "yandaþ medya
ve polisin" bir tezgâhýydý.
Darbe giriþimlerini sulandýrmaya çalýþanlarýn son
icadý ise, "sivil darbe" zýrvasý. Artýk bir Hürriyet
gazetesi yazarý da olan Nuray Mert, bu zýrvaya
entelektüel bir içerik kazandýrmaya çalýþýyor ve
askeri bir darbeye zemin yaratan "teori" üretmekle
meþgulken, maðdur rolünü çok iyi oynuyor. Nuray
Mert, TV kanallarýnda, sivil darbenin
korkunçluðunu vurgulamak için, "yarýn yazýp yazamayacaðýmdan emin deðilim" diyor. Bu arada da
iki gazetede ve iki TV kanalýnda program yapmaya
devam ediyor.
Kendini solda gören örgütlenmelerden, kitle
örgütü yöneticilerine kadar, Taraf gazetesinde yazmayý mide bulandýrýcý görüp ama bu arada Doðan
Medya grubunda yazmanýn onurunu yaþayan
gazetecilerden çeþitli sol internet sitelerine kadar,
darbe giriþimlerini sulandýrmaya çalýþanlarýn,
apaçýk bir biçimde askeri bir darbeye zemin yaratmaya çalýþtýklarýný, daha da açýk bir ifadeyle, AKP
hükümetini askeri ya da yargýsal bir darbeyle
devreden çýkartmaya çalýþtýklarý görülüyor.
Bu yüzden son yýllarda, Ankara'da gerçekleþen
son Türk-Ýþ mitinginde de olduðu gibi, her iþçi
eyleminde ikili bir bilinç yan yana ilerliyor. Ýþçilerin
AKP'ye karþý sonuna kadar haklý talepleriyle bir
darbeyle AKP'nin devrilmesini isteyenlerin talepleri
iç içe geçiyor. Ýþçi sýnýfýnýn mücadele bayraðýyla
yurtseverlerin cunta özlemiyle dolu flamalarý, Tekel
iþçilerinin 4C'ye karþý talepleriyle Ergenekoncu
Türk Metal-Ýþ Sendikasý'nýn baþkaný Mustafa
Özbek'i savunan Ýþçi Partisi'nin talepleri, yoksulluða karþý sloganlarla Ergenekon avukatý Deniz
Baykal'ýn vurgularý iç içe geçiyor.
Bu yüzden sosyalistler ayný anda hem darbelere,
iþçi sýnýfýnýn bölen milliyetçi, ýrkçý fikirlere karþý çýkmak hem de iþçi sýnýfýnýn saflarýnda daha hýzlý
örgütlenmek, sýnýf hareketinin kazanmasý için
mücadele etmek zorundalar.

Çuvala tepki gösterenler koltuk krizi karþýsýnda sessiz

Çakma anti-emperyalistler
T

ürkiye ile Ýsrail arasýnda yaþanan
kriz þimdilik çözüldü. Tarihte ilk
kez sadýk ortaðý Türkiye'yle iliþkileri kopma noktasýna gelen katil Ýsrail
karþýsýnda "Türk askerinin baþýna çuval
geçirildi" diye ortalýðý velveleye veren
sahte anti-emperyalistler susuyor.
Türkiye ve Ýsrail arasýndaki tarihin en
büyük krizi Ýsrail'in resmi özür dilemesiyle sona erdi. Kurtlar Vadisi adlý
dizide Ýsrail'in eleþtirilmesi bahanesiyle
aþýrý saðcý Ýsrail hükümeti tarafýndan
baþlatýlan süreç, faþist Dýþiþleri Bakaný
Lieberman'a baðlý bürokratlarýn
Türkiye büyükelçisini alçak bir koltuða
oturtarak açýkça ýrkçý bir aþaðýlamada
bulunmasýyla doruða çýkmýþtý.

Ýsrail'in sadýk dostu

Filistin topraklarýnýn Siyonistler
tarafýndan iþgal edilmesi sonucu Ýsrail
14 Mayýs 1948'de kurulmuþtu. 23 Mart
1949 günü, dünyadaki kýnama ve tepkilerin ortasýnda, Türkiye Ýsrail'i fiilen
tanýdý.
Bir iþgalci olarak düþmanlýkla dolu bir
ortamda savaþ makinesini çalýþtýrarak
ayakta kalan Ýsrail'in arkasýnda
Ýngiltere, ABD ve yýkýlmasýna dek SSCB
durdu. Ancak Ortadoðu'da iki sadýk
dostu vardý ki onlarýn desteði ve aktif
iþbirliði ile uzun yýllar ayakta kaldý.
1973 yýlýnda 20 gün süren Ýsrail-Arap
Savaþý'nýn ardýndan 1981'de bir ABD
iþbirlikçisi olan Hüsnü Mübarek'in
iþbaþýna gelmesiyle birlikte Mýsýr ve
iþgalin baþýndan itibaren Türkiye.
Kemalist rejim, Araplarý ýrkçý ve düþman görürken Ýsrail'in varlýðýný destekledi ve meþrulaþtýrdý. ABD, üç sadýk
dostu Ýsrail, Türkiye ve Mýsýr bölgedeki
hegemonyasýný ayakta tutarken 23
Þubat 1996'da Türkiye-Ýsrail Askeri
Eðitim Ýþbirliði Anlaþmasý imzalandý.
Ýmzayý 28 Þubat darbesinin önde gelen
sözcüsü Genelkurmay Ýkinci Baþkaný
Çevik Bir atmýþtý.
Bu anlaþmaya göre iki devlet arasýndaki sýký iliþkiler askeri düzeyde iþbirliðine evrilecekti. Türk ordusu Ýsrail'in
teknolojisi ve iç savaþ gücünden yararlanýrken, Ýsrailli subaylar, özellikle
Gazze'yi bombalayanlar gibi savaþ
pilotlarý, Türkiye'de uçuþ eðitimi alacaktý. Anlaþmanýn arkasýnda ise
dünyanýn önde gelen silah tüccarý
Ýsrail'le Genelkurmay arasýndaki trilyonluk anlaþmalar duruyordu.

Milliyetçiler

Anlaþmadan 14 yýl sonra Ýsrail ve
Türkiye arasýndaki dostluk yerini düþmanlýða býrakmýþ durumda. 2003'ten
bu yana iktidarda bulunan AKP
hükümeti bir darbeyle devrilmek istenen ve Gazze'ye sýkýþtýrýlan meþru
Hamas hükümetini destekliyor. Geçen
yýl, Gazze katliamýnýn ardýndan gerçekleþen Davos zirvesindeki 'one minute'

 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

Gazze’ye misket bombasý yaðdýran katil Ýsrail’e karþý sessiz kalanlar Türk kontgeril lasýnýn baþýna çuval geçirildi diye ortalýðý velveleye vermiþti.
çýkýþý ile Türkiye, Ýsrail için artýk bir
düþmandý.
Davos'tan 1 yýl sonra ise "koltuk" krizi
patlak verdi. Filistin'in katili, tüm
dünya gözünde katliamcý bir güç
olarak görülen Ýsrail'le iliþkiler
koparken çuval krizinde yaygara

Dünün zavallý
Filistinlileri bugün "dinci
teröristleri" ilan ediliyor.
Üstelik Gazze'de açlýða
ve ölüme sýkýþtýrýlan
Filistinlilerin hakkýný
"dinci" AKP hükümeti
savunuyor. Milliyetçiler,
anti-ssemitizm gibi Ýslam
fobisini de çoktan zihinlerine kazýmýþ.
koparanlar nerede?
4 Temmuz 2003'te Kuzey Irak'ta
Süleymaniye'de konumlanmýþ
Genelkurmay'a baðlý Özel
Kuvvetler'den 11 subay, Türkmenleri
Kürtlere dönük bir kýþkýrtma giriþimi
sýrasýnda ABD birlikleri tarafýndan
gözaltýna alýnmýþtý. Gözaltýna alýnan

Özel Harpçilerin baþýna çuval geçirilmesi meselesi milli bir sorun haline
getirilmiþti. AKP hükümetinin ABD
emperyalizmine ve Ýsrail'e boyun
eðdiði tezi ileri sürülmüþ, Tayyip
Erdoðan Musa'nýn Çocuðu olarak antisemitik saldýrýya hedef olmuþtu.
Yýl 2010. Türkiye; kendisi gibi
ABD'nin sadýk dostu ve bölgedeki
çýkarlarýnýn bekçisi, savaþ ve ölüm
makinesi Ýsrail ile karþý karþýya. Ancak
kontrgerillanýn baþýna çuval geçirildiði
için tepinen sahte anti-emperyalistler,
sahte komünistler ise susuyor.
Çünkü dün laik solun liderliðindeki
Filistin direniþini, bugün Ýslamcý
Hamas sürdürüyor. Sahte antiemperyalistler Filistin'in Müslüman
halkýna Ýsrail'den daha fazla düþman.
Dünün zavallý Filistinlileri bugün
"dinci teröristleri" ilan ediliyor. Üstelik
Gazze'de açlýða ve ölüme sýkýþtýrýlan
Filistinlilerin hakkýný "dinci" AKP
hükümeti savunuyor. Milliyetçiler,
anti-semitizm gibi Ýslam fobisini de
çoktan zihinlerine kazýmýþ.
Sahte anti-emperyalist Türk milliyetçilerinin maskesi tam da burada düþüyor. Onlar ezilen ve haksýzlýða uðrayan
Filistinlere olduðu gibi kendi halklarýna
da düþman. AKP hükümetini Ýsrail'e
kafa tutmaya iten þey; Türkiye halklarýnýn, ABD'ye, Ýsrail'e, emperyalizme,
savaþa ve iþgale olan bitmek bilmez
tepkisidir.
Selim Iþýk
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Sovyet Demokrasisinin Doðuþu
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NARODNÝZM

917 yýlýnýn 8 Mart'ýnda
Rusya'da iþçiler kendiliðinden harekete geçerek
sonunda çarlýðý devirecek ve
iþçi demokrasisinin özyönetim
organlarý olan sovyetlerin
yeniden ortaya çýkmasýný
saðlayacak bir devrimci hareketi
baþlattýlar. Rusya'da kullanýlan
Julyen takvimine göre 23
Þubat'ta baþlayan bu hareket
Þubat Devrimi olarak tarihe
geçti.
Bugün demokrasi tartýþmalarýnýntam ortasýnda Þubat
Devrimi, demokrasinin en üst
biçimi konusunda hâlâ yol gösteriyor.

1905 provasý

Kendiliðinden hareket

Birinci Dünya Savaþý patlak
verdiðinde Rusya hâlen tarýma
dayalý bir toplumdu. 120 milyonluk nüfusun ancak 10 milyonu iþçi sýnýfýndan oluþuyordu.
Savaþ yýllarýnda özellikle St.
Petersburg'da sanayi çok
yoðunlaþtý. Bu ayný zamanda,
iþçi sýnýfýnýn da sayýsal olarak
büyümesi anlamýna geliyordu.
1914'te sosyal demokrat partilerin savaþtan yana tavýr almasý
ile Avrupa'da iþçi sýnýfý saflarýna
sýzan yurtsever hava, Rusya'da
uzun süre yaþayamadý. Savaþ
1914-16 yýllarý arasýnda iþçi

N

POLÝTÝKANIN ABECESÝ...

1917 Þubat Devrimi:

Aslýnda Þubat Devrimi'nde
ortaya çýkan sovyet aygýtýnýn bir
geçmiþi vardý. 1905 yýlýnda
Rusya'da ortaya çýkan iþçi konseyi (sovyet), demokrasinin bu
geliþkin biçiminin kendisini ilk
gösteriþiydi.
1905'te, St. Petersburg'da
Kýþlýk Saray'ýn önünde iþçiler
Çar Baba'dan ekmek istiyorlardý, ta ki Çar tarafýndan
görevlendirilen askerler barýþçýl
kalabalýðýn üzerine ateþ açana
kadar. Tarihe Kanlý Pazar olarak
geçen bu olay büyük bir
devrimci ayaklanmanýn da fitilini ateþledi. Kitle hareketi en üst
noktasýna geldiðinde artýk kendi
demokratik aygýtýný yaratmýþtý:
St. Petersburg Sovyeti.
St.Peterburg Sovyeti ilk olarak
politik bir genel grev örgütlemek için bir araya gelen iþçi
delegeleri tarafýndan kuruldu.
Bu delegasyonun kuruluþ motivasyonu, bütünüyle iþçilerin
talepleri için bir kitle örgütü
kurulmasý isteðiydi. Yani iþçi
sýnýfýnýn bizzat kendi eyleminin
bir sonucuydu. Troçki, sovyet
hakkýnda þöyle söylüyordu:
"Kendisini yaratan politik
grevin bir sonucu olarak Sovyet,
devrimci kitlelerin öz yönetim
organýndan baþka hiçbir þey
deðildi: bir iktidar organý. O
bütünün iradesiyle bütünün
parçalarý üzerinde egemenlik
kurdu. O, gönüllü olarak tâbi
olunan demokratik bir iktidardý."
Sovyet politik kitle grevlerinin
hem sonucu hem de yönetici
organýydý. 1905 devrimi yenilgiye uðradý ama iþçilerin zihninde artýk kendi iktidarlarýný
sürdürecekleri bir aygýt yer
etmiþti.
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Ýþçiler Çar’ýn St. Petersburg’dsaki Kýþlýk Sarayýna yürürken - Þubat 1917
sýnýfý açýsýndan ciddi bir yýkýma
yol açmýþtý. Savaþtaki yenilgiler
ve giderek artmaya baþlayan
yoksulluk iþçi sýnýfý saflarýnda
öfkeye yol açmýþtý. Bu yýllar
arasýnda pek çok grev yapýldý.
Ýþçi sýnýfýnýn hareketinin
merkezi, sanayinin yoðunlaþtýðý,
adý artýk Petrograd olarak
deðiþmiþ St.Petersburg'du. Ýþçi
sýnýfý saflarýnda militanlýk
giderek yükseliyordu.
1917 yýlýnda 8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü kutlamalarý
sýrasýnda (Rus takvimine göre
23 Þubat) kadýn iþçiler ekmek
talebiyle bir grev hareketi
baþlattý. Grev hareketi kýsa süre
içinde büyüdü, erkek iþçiler ve
öðrenciler de harekete
katýldýlar. Hareketin
büyümesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi, greve baþlayan
Putilov fabrikasý iþçileriydi. Kýsa
zamanda Petrograd'da iþçilerin
yarýsý grevdeydi.
"Ekmek Ýstiyoruz" sloganý da
hareketin geniþlemesiyle birlikte
deðiþime uðramaya baþlamýþtý.
"Kahrolsun Savaþ" ve
"Kahrolsun Çarlýk" sloganlarý,
ekonomik taleplerin hýzla politik taleplere dönüþtüðünün
göstergesiydi.
25 Þubat günü genel grev ilan
edildi. 10 binlerce iþçi sokaklardaydý. Çarlýðýn gösteri yapan
iþçilerin üzerine askerleri göndermesi de fayda etmedi.
Subaylarýn emirlerine aldýrýþ
etmeyen pek çok asker göstericilerle birleþmeye baþladý. Ordu
bölünmüþtü.
26 Þubat'ta Çar, göstericilere
ateþ edilmesi emrini verdiyse de
ordu içindeki bölünmeleri
engelleyemedi. Askerler kitleler

hâlinde göstericilere katýlýyor,
katýlmayanlar ise kitleye ateþ
açmayý reddediyordu. Bunun
üzerine polis kuvvetleri devreye
girdi, çatýlara kurulan mitralyözlerle iþçilere ateþ açýldý. Bu
ateþ, Çarlýðýn kendi kendisine
sýktýðý son kurþun oldu. Sokak
çatýþmalarý baþladý. Ele geçirilen
polis ajanlarý öldürüldü.
Silahlanan iþçiler, mitralyözleri
de ele geçirdiler.
27 Þubat sabahý geldiðinde 100
binlerce iþçi Nikolayevski Garý
meydanýnda toplandýlar. Ýþçiler,
kendi saflarýna geçen on binlerce askere önderlik ederek
Kýþlýk Saray'a doðru yürüyüþe
geçtiler. Duma (Parlamento)
kuþatýldý.
Kýsa bir süre önce yýkýlmasý
çok mümkün gözükmeyen Çarlýk, iþçi sýnýfýnýn kendiliðinden
eylemi ile birkaç gün içinde
yerle bir olmuþtu. Bolþevikler
de dahil olmak üzere iþçi sýnýfý
partilerinin hiçbirinin önderlik
edemediði devrim, çarlýðý yýktý.
Ýkili Ýktidar
Þubat Devrimi iki türlü iktidar
aygýtýnýn ortaya çýkmasýna yol
açtý. Bunlardan bir tanesi iþçi
sýnýfýnýn kendi öz örgütlülüðü
olan sovyetti. 1905 yýlýnýn St.
Petersburg Sovyeti, 1917'de
Petrograd Sovyeti olarak
yeniden ortaya çýktý. Diðer iktidar aygýtý ise 1 Mart'ta Sovyet'in
de desteði ile kurulan Geçici
Hükümet'ti.
Geçici Hükümet, asýl olarak
burjuva unsurlarý içeriyordu.
Kýsa bir süre sonra Geçici
Hükümet gerçek yüzünü ortaya
koydu. Savaþýn devamlýlýðýndan
yana tavýr aldýðý gibi yoksulluk
sorununa da hiçbir sorun

bulamýyordu.
Diðer tarafta, sovyetler içinde
temsil edilen partilerin büyük
bir çoðunluðu Geçici
Hükümet'in desteklenmesinden
yanaydý. Menþevikler bu tavrýn
en açýk destekleyicileri olarak
öne çýkýyordu. Ancak
Bolþevikler içinde de Stalin'in
içinde olduðu bir grup merkez
komite yöneticisi, "aþamalý
devrim" fikrini savunarak iþçilerin iktidarý almasýna karþý
çýkýyordu.
Oysa iki iktidarýn ayný anda
yaþama þansý yoktu. Ýþçi sýnýfý
ya kendi yönetim organlarý olan
Sovyetler aracýlýðý ile iktidara el
koyacak ya da burjuva
hükümetin altýnda sömürülmeye devam edeceklerdi.
Bütün Ýktidar Sovyetlere
Ýki iktidar aygýtýnýn bir arada
bulunamayacaðý yönündeki en
net formülasyon Lenin'den
geldi. Þubat Devrimi'ni doðru
bir þekilde deðerlendiren Lenin,
sürgünden döndüðünde ünlü
Nisan Tezleri'ni formüle etti.
"Bütün Ýktidar Sovyetlere" sloganýný yükselten Lenin'i baþta
kendi yoldaþlarý bile ciddiye
almadý. Ýþçi sýnýfýna dönen
Lenin, partinin geri kalanýný
kazanmayý baþardý ve Ekim
ayýnda iþçi sýnýfý iktidarý ele
geçirdi.
Þubat Devrimi, Ekim'e giden
yolda iþçilerin demokratik
aygýtýnýn yeniden doðuþunu
temsil ediyordu. Sovyet,
demokrasinin en üst biçimiydi
ve o günden bugüne daha üst
bir demokratik biçim ortaya çýkmadý.
Can Irmak Özinanýr

Narodnizm, 1800'lü yýllarýn
sonunda Rusya'da ortaya
çýkan köylülüðe dayalý
devrimci hareketin adýydý.
Asýl olarak Herzen ve
Çerniþevksi'nin fikirlerine
yaslanýyordu.
Bir tarým toplumu olan
Rusya'da uzun yýllar en etkili
akým olarak kaldý.
Narodnikler, iþçi sýnýfýnýn
henüz Rusya topraklarýnda
yeþermediðini, bu sebeple de
köylülüðe dayalý bir devrim
yapýlarak Çarlýðýn devrilmesi
gerektiðini savunuyorlardý.
Narodnik hareketi asýl karakterize eden düþünce popülizmdi. Sýnýf kavramýna
yaslanmayan muðlak bir halk
vurgusu Narodniklerin teori
ve pratiðine damgasýný
vuruyordu. En önemli sloganlarý: "Halka gidelim" idi.
Popülist retoriðine raðmen
Narodnikler ile halk arasýnda
ciddi bir uçurum vardý.
Narodnikler, devrime giden
yolun ancak bireysel terörist
yöntemlerle açýlabileceðine
inanýyorlardý. Bu düþünceye
göre Çarlýk subaylarýndan
birini veya bir bakaný vurmak, çarlýðýn güçsüzlüðünü
ortaya koyacak ve halký çarlýða karþý ayaklanmaya
götürecekti. Ancak devrimi
yapacak olanlar, silahlanmýþ
bilinçli devrimcilerdi.
Lenin de siyasi hayatýna
Narodnizm'den etkilenerek
baþlamýþtý. Lenin'in aðabeyi
Çar'a yönelik bir suikast giriþiminde bulunduðu için
idam edilmiþti. Bu idam
Lenin'in devrimciliðe
yönelmesinde etkili olduysa
da Lenin, bireysel terörizme
karþý tavýr aldý. Yaptýðý okumalarla iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun kendi eseri olacaðý
sonucuna ulaþan ve bir marksist olan Lenin, Narodnizme
karþý keskin bir þekilde tavýr
aldý. Bu tavýr en açýk biçimde:
Halkýn Dostlarý Kimlerdir?
Sosyal-demokratlarla nasýl
savaþýrlar? isimli kitabýnda
açýða çýkar.
Türkiye'de de kendisine
marksist adý veren pek çok
örgütün dayandýðý asýl temel
Narodnizm'dir. Ýþçi sýnýfýnýn
eylemi yerine kendi eylemini
ikame eden ve sýnýfýn yerine
muðlak bir halk vurgusu
koyan örgütlerin sayýsý çok
fazladýr.
Marksistler için bu
düþüncenin sorunu açýktýr:
Devrim bilinçli-silahlý bir
grubun eylemi ile deðil ancak
ve ancak çok geniþ kitlelerin,
iþçi sýnýfýnýn kendi eylemi ile
gerçekleþebilir. Bireysel
terörist yöntemler iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemine zarar
veren eylemlerdir. Bireysel
terörizmin en net tanýmýný
Leon Troçki yapmýþtýr:
"Terörizm, eli silahlý
reformizmdir."
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Halil Berktay, Lenin ve Stalin
Halil Berktay geçtiðimiz hafta Taraf gazetesinde arka arkaya
DSÝP, Türkiye'de solun þekillenmesi ve evrimi, 1917 Ekim devrimi
ve devrim sonrasýnda yaþananlar, Komintern politikalarý gibi bir
dizi baþlýðý deðerlendirdiði birkaç makale yayýnladý.
Makalelerin özünde; Türk solunun "anormal", DSÝP'in ise "normal" bir solu temsil ettiði, en aklý baþýnda sol gücün DSÝP tarafýndan temsil edildiði vurgusu vardý.
DSÝP üyeleri açýsýndan bu görüþler yeni deðil, çünkü Halil
Berktay ayný görüþlerini Marksizm Günleri'nde de ifade etti. Ne
var ki DSÝP'i olumlarken kullandýðý bir tarif, yani, "Siz, teorinize
raðmen doðru politikalarý üretiyorsunuz" tezi, doðru deðil.
Bozuk saat bile günde iki kez doðruyu gösterir kliþesini biliyoruz ama Türkiye'de temel politik tartýþmalarda DSÝP'in doðru
politik tutumlar almasý, darbelere amasýz, fakatsýz karþý çýkmasý,
baþörtüsü özgürlüðünü savunmasý, milliyetçilik virüsüne zerre
kadar prim vermemesi, Kürt halkýnýn mücadelesini koþulsuz
desteklemesi, cinsel yönelimler üzerindeki baskýlara karþý olmasý,
sol milliyetçiliðe karþý sürekli tartýþmasý, kemalizmi bir diktatörlük ideolojisi olarak görüp bu ideolojinin çöküþünün hýzlandýrýlmasý gerektiðini savunmasý, seçilmiþ hükümetler üzerindeki
askeri müdahalelelere ve darbeye zemin yaratmak için her
düzeyde çalýþan derin yapýlanmaya karþý çýkmasý, Türk solunun
genel hastalýðý olan "tarafsýzlýk", "yesinler birbirini" maskesi
arkasýna saklanan gizli kemalizmini açýða çýkartmasý, Ermenilere
yönelik soykýrýmýn da üzerinden yükselen "Cumhuriyet kazanýmlarý" teziyle dalga geçmesi, AKP analizi, CHP analizi ve
Türkiye'de özel bir tehlike olan faþizm analizi ve daha bir dizi
belli baþlý politik konulardaki analizleri, devrimci bir teoriye, yani
marksist teoriye yaslanmasý nedeniyle mümkün oluyor.
Teori var, teori var! Marksizm var, marksizm var! DSÝP'in temel
farký, aþaðýdan sosyalizm geleneðini savunmasý ve bu geleneðin
üzerinde yükselmesinde. DSÝP'in; darbe giriþimlerine karþý çýkabilmesi, 27 Mayýs darbesine de 12 Eylül darbesine de, 28 Þubat'a
da 27 Nisan'a da net bir politikayla karþý çýkabilmesi, geleneðine
raðmen deðil, geleneði sayesinde. Zira, aþaðýdan sosyalizm
geleneði demokrasiyi, kullaným deðeri devrimci partinin
ihtiyaçlarýnca belirlenen bir araç olarak görmez. Rusya'nýn
1920'lerin ortalarýndan itibaren Stalin önderliðindeki bürokrasinin
adým adým örgütlediði bir karþý devrimle devlet kapitalisti bir
rejime dönüþtüðünü ilk kez açýklayan Tony Cliff, demokrasyle
ilgili þunu söylüyordu: "Bize göre iþçi sýnýfýnýn baðýmsýz eyleminden ayrý bir sosyalizm olamaz. Sosyalizm yukarýdan aþaðýya
kurulamaz. Demokrasi olmadan kapitalizm olabilir. Ama sosyalizm, iþçilerin kontrolü demek olduðu için demokrasi olmadan olamaz. Demokrasi herþeyin kalbidir sosyalizmde."
Stalinizm, aþaðýdan sosyalizm geleneðinin kesintiye uðramasýna
neden oldu. Ýþçi sýnýfýnýn 1917 yýlýnýn devrimci kitlesel eylemleriyle elde ettiði tüm kazanýmlarý gasp etmekle kalmadý stalinizm, ayný zamanda büyük bir maharetle kendisini leninizmin
devamcýsý olarak da ilan etti. Komünist Enternasyonal de bu karþý
devrime baðlý bir þekillenme yaþayarak 1930'larda Rus
bürokrasinin dýþ iliþkilerine yardýmcý olan bir araç haline geldi.
Stalinist bürokrasi; milliyetçiliði, parti iktidarýný ve devlet
mülkiyetini sosyalizmin kuruluþunun vaz geçilmez öðeleri olarak
kabul ettirdikçe, farklý ülkelerde milliyetçiliði, tepeden örgütlenmeyi, anti demokratik, kendi eylemini iþçi hareketinin eyleminin
yerine ikame etmeyi, ulusal devlet kapitalizmini geliþtirmeyi
sosyalizm mücadelesinin temel baþlýklarý olarak algýlayan bir jenerasyon þekillendi.
Bu jenerasyon, stalinizmin sosyalizmden kopuþ olduðunu ve
Troçki'nin deyimiyle stalinizm ve bolþevizmi bir kan nehrinin birbirinden ayýrdýðýný kavrayamadý. 20. yüzyýl, ayný zamanda, stalinizm ile küresel kapitalizmin küresel suç ortaklýðýnýn tarihidir.
1920'lerin sonlarýna doðru Çin'de, Fransa'da, ispanya'da istisnasýz
her devrimci kitle hareketi stalinizmin egemenliði nedeniyle
maðlup oldu. Bu hareketler belki yine yenilebilirdi ama stalinizm
yenilgiyi kaçýnýlmaz hale getirdi. Almanya'da ise Hitler'in iktidara
giden yolu stalinist "sosyal faþizm" teorisiyle döþendi.
Geçmiþ dönemin maðlubiyetlerinin marksist teori açýsýndan
anlaþýlýr bir nedeni var. Troçki'nin faþizme karþý neredeyse tek
baþýna çýkarttýðý ve nazilerin yükseliþinin önlenmesi için önerdiði
birleþik cephe haykýrýþý ne kadar normalse, DSÝP de bugün o
kadar normal bir partidir.

Þenol Karakaþ

9 Ocak 2010 Ýstanbul Fener Rum Patrikhanesi önü
Foto: Hüseyin Alýþkan

Darbeye karþý sivil savunma
B
ülent Arýnç’a dönük
suikast giriþimi, Kafes
darbe planlarý ve Kürtlere
dönük ýrkçý saldýrýlarý bir darbe
için ortam hazýrlanmasý olarak
deðerlendiren 70 Milyon Adým
Koalisyonu Ankara, Ýstanbul ve
Ýzmir’de darbeye karþý sivil
savunma için sokaða çýktý.
Ýlk eylem 8 Ocak günü Ankara
Adliyesi’nin önünde gerçekleþti.
Kontrgerillanýn kozmik odasýnda

Hrant Dink için
bildiri daðýtýmý
17 Ocak’ta Taksim iki gün
sonraki anma eylemini
duyurmak için buluþan 400
kiþi “katilleri biliyoruz, adalet
istiyoruz” yazýlý bildirileri
daðýttý.
17 Ocak’ta saat 15.00
Taksim Tramvay Duraðý’nda
buluþan Hrant’ýn arkadaþlarý
burada yarým saat boyunca
bildiri daðýttý.
“Katilleri tanýyoruz, adalet
istiyoruz” yazýlý pankart,
Türkçe ve Ermenice dövizler
taþýyan ýrkçýlýk karþýtlarý
“hepimiz Hrant’ýz hepimiz
Ermeni’yiz”, “Hrant’ýn katili
Ergenekon çetesi”, “Irkçýlýða
Dur De” ve “yaþasýn
hal,klarýn kardeþliði” sloganlarýyla yürüyüþe geçti.
Yol boyunca yüzlerce
insana bildiri verip, 19 Ocak
anmasýna davet eden
aktivistler yarým saat boyunca Galatasaray Meydaný’nda
kalarak toplu halde bildiri
daðýttý. Burada Hrant’ýn
arkadaþlarý adýna basýn açýklamasýný okuyan Mahir
Günþiray, cinayetin ardýndan
3 yýl geçtiðini, ancak davada
herhangi bir ilerleme
olmadýðýnýn altýný çizdi.
Eylem 19 Ocak’ta Agos
Gazetesi önünde buluþalým
çaðrýsý ile son buldu.

arama yapan Hâkim Lütfü
Kayan’a 8 mermi yollanmasý
darbe karþýtý aktivistler tarafýndan protesto edildi. “Sessiz olun
hakim çalýþýyor”, “Hakimime
dokunma” pankartlarý açan grup
adýna basýn açýklamasýný Damla
Çimen okudu. Açýklamada kontgerillanýn üzerine giden Savcý
Doðan Öz’ün öldürülmesi gibi
Kayan’a yollanan 8 merminin de
darbe soruþturmasýnýn üzerini
örtme giriþiminin bir parçasý
olduðu vurgulandý. Eyleme
destek veren ve katýlan tek örgüt
DSÝP oldu.
9 Ocak günü saatler 11.30’u
gösterdiðinde darbe karþýtlarý
Ýstanbul’da Fener Rum
Patrikhanesi önünde eylem
yaptý. Rumca ve Türkçe “bütün
halklar kardeþtir” yazýlý pankartlarý taþýyan aktivistler, Hrant
Dink’i öldürten ve azýnlýklarý
katletmeyi hedefleyen Kafes
Darbe Planý’ný burada protesto
etti. “Ergenekon daðýtýlacak”,
“Yaþasýn haklarýn kardeþliði” sloganlarýnýn atýldýðý eylemde basýn
açýklamasýný Yýldýz Önen okudu.
Açýklamanýn ardýndan Rumca ve
Türkçe kardeþlik mesajý taþýyan

pankartlardan biri Patrikhane’ye
iletildi. DSÝP, Genç Siviller, BDP
ve DÖH eyleme katýlan örgütlerdi.
Ayný saatte darbeye karþý sivil
savunmanýn ikinci adresi Barýþ
ve Demokrasi Partisi’nin Ýzmir Ýl
Örgütü önüydü. Ýzmir’de
saldýrýya uðrayan BDP ile
dayanýþmayý dile getiren açýklamayý Nalan Damarsardý okudu.
Ýzmirli darbe karþýtlarý Kürtlere
karþý yapýlan kýþkýrtmalarýn
karþýsýnda olduklarýný ve haklarýn kardeþliði için darbecilerin
yargýlanmasý gerektiðini vurguladý. Eyleme DSÝP, Mazlum-Der
ve BDP üyeleri katýlý.
9 Ocak’ta darbeye karþý sivil
savunma eyleminin gerçekleþtiði
yer yine Ankara oldu. Bir
suikastin hedefi olan Bülent
Arýnç’ýn Çukurambar’daki evinin
önünde toplanan darbe karþýtlarý,
‘kozmik belgeler açýklansýn’
talebini dile getirdi. 70 Milyon
Adým Koalisyonu adýna açýklamayý okuyan Ekin Gayretli tüm
darbe karþýtlarýný 23 Ocak’ta
Ýstanbul’da buluþmaya çaðýrdý.

Hrant anmasýndan Tekel direniþine
Hrant Dink 3. yýldönümünde
binlerce ýrkçýlýk karþýtý tarafýndan anýldý. Ankara'da iki bin
kiþi önce Hrant için, ardýndan
Tekel iþçilerine destek için
yürüdü. Her iki eyleme de
DSÝP öncülük etti.
DSÝP, hem Tekel iþçilerinin
direniþine baþtan beri destek
veriyor hem de Hrant için eylemi örgütlüyor. Tabi TKP'li
yazarlar bakýyor ve DSÝP'i
göremiyor. Sonra da dönüp
çamur atýyor. Bunlar darbelere
karþý yürür, Hrant için yürür
ama Tekel iþçileri için
yürümez!
Elbette DSÝP'i göremiyorlar.
Çünkü biz TKP gibi iþçilerin
haklý direniþini kullanmak,

kendi partimizin reklamýný
yapmak amacýnda deðiliz.
Bunu yapan çok, baþta CHP ve
MHP. Biz iþçilerin sahte dostlarýyla ayrýmýmýzý belirttik,
Tekel iþçilerinin sesinin duyulmasý için çaba gösterdik.
Hrant'ýn arkasýndan
yürümeyenlerin, Ergenekoncu
katillere karþý kýlýný kýpýrdatmayanlarýn elbette iþçilere de
bir hayrý dokunamaz. Onlarýn
tek derdi var, kendilerini öne
çýkartmak, iþçi sýnýfý içerisinde
milliyetçi ve darbe yanlýsý
görüþleri yaymak.
Ama boþuna uðraþýyorlar, bu
maya bu gölde tutmaz.
Volkan Akyýldýrým
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Hrant Dink öldürülmesinin 3. yýldönümü binlerce insan tarafýndan anýldý

‘Katilleri tanýyoruz, adalet istiyoruz’
Ýstanbul: Hrant Dink'in
arkadaþlarý, saat 14.30'da Agos
Gazetesi önünde toplandý. 5 bin
kiþinin katýldýðý anma töreninde sýk
sýk 'Hepimiz Hrant'ýz hepimiz
Ermeniyiz', 'Hrant'ýn katili
Ergenekon devleti', 'faþizme inat,
kardeþimsin Hrant', 'Hrant için
adalet için' sloganlarý atýldý. Türkçe
ve Ermenice yüzlerce dövizin
üzerinde öldür emri verenlerin sözleri vardý. Saat 15.00'i gösterdiðinde, tam da kardeþimizin
vurulduðu bu an yapýlan saygý
duruþunda bir çok kiþi göz
yaþlarýný tutamadý.
Hrant'ýn arkadaþlarý adýna basýn
açýklamasýný yönetmen Sýrrý
Süreyya Önder okudu. Önder '3 yýl
önce tam da burada yere düþen,
sadece kardeþimiz Hrant deðildir.
Yere düþen namusumuz, izzetimiz
ve haysiyetimizdir. Bunu namusu
saymamak namustan habersiz
olmak demektir. Bunu haysiyet
saymamak, haysiyetten nasipsiz
olmak demektir. Madem katilleri
tanýyoruz. Gün katilleri ve çanak
tutanlarý teþhir etmek günüdür'
diye konuþtu.
Önder'in arkasýnda Rakel Dink ve
Arat Dink Hrant'ýn arkadaþlarýna
seslendi. Rakel Dink çok üzgündü,
topluluðu selamlamakla yetindi.
Hrant'ýn oðlu Arat Dink ise tam
metnini bu sayfada bulacaðýnýz tarihi bir konuþma yaptý. Anma eylemi, 8 Þubat'ta 13. duruþmasý
gerçekleþecek olan Hrant Dink
cinayeti davasýnda yine saat 10'da
Beþiktaþ'ta buluþma çaðrýsý ile sona
erdi.
Ankara: 19 Ocak 2010 saat
18.00'de SSK Ýþ haný önünde
Hrant'ýn Arkadaþlarý pankartý
arkasýnda toplanan iki bin kiþi
adalet taleplerini dile getirdi.
"Katili tanýyoruz adalet istiyoruz"
ana sloganýyla yapýlan etkinliðe
destek veren kurumlar ve kiþiler
Hrant Dink'in birleþtirici özelliðini
vurgulayarak Hrant'ýn Arkadaþlarý
adý ile tek bir etkinlik gerçekleþtirdi.
Hýristiyanlardan, eþcinsellere,
sosyalistlerden, baþörtülü kadýnlara
kadar her kesimden ýrkçýlýk karþýtlarý SSK Ýþ haný önünden Yüksel
Caddesi'ndeki Ýnsan Haklarý
Anýtý'na kadar yürüdüler. Hrant'ýn
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internet
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

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

19 Ocak 2010 - Ýstanbul, Hrant vurulduðu yerde.
Arkadaþlarý adýna basýn açýklamasý
yapan Pelin Karadað, Hrant
Dink'in katledilmesinin ardýndan
üç yýl geçmesine raðmen gerçek
katillerinin mahkeme önüne
çýkarýlmadýðý, kafes eylem planýnýn
yeterince araþtýrýlmadýðýný vurgulandý ve Hrant Dink'in býraktýðý
onurlu, eþit kardeþlik ideali gerçekleþtirilene kadar adalet istemeye
devam edileceði belirtti. Eylemde
'Ergenekon Halka Hesap Verecek',
'Hepimiz Hala Ermeniyiz',
'Irkçýlýða Dur De' sloganlarý atýldý.
Basýn açýklamasýnýn ardýndan
tekrar yürüyüþe geçildi ve Ankara
sokaklarýnda adaletin, kardeþliðin
sesi yükseltildi.
Bursa: Hrant Dink Bursa'da da
anýldý. 19 Ocak günü saat 12.00'de
Maðfel'in önünde toplanan 250
ýrkçýlýk karþýtý buradan Heykel
Kent Müzesi'ne sloganlarla
yürüdü. Kent müzesi önünde
yapýlan açýklamada önce Azra
Serhat, ardýndan Rüstem Avcý birer
konuþma yaptý.
Ýzmir: Konak Pier önünde bir
araya gelen 1000'in üzerinde Ýzmirli büyük bir Hrant Dink fotoðrafý

ve "Katili Tanýyoruz Adalet Ýstiyoruz" pankartýnýn arkasýnda sloganlarla Eski Sümerbank önüne
kadar yürüdü. Yürüyüþ sýrasýnda
katýlýmcýlarýn bir çoðu Türkçe,
Kürtçe ve Ermenice dövizler
taþýdýlar. Yürüyüþ ve anma etkinliði boyunca "Hepimizi Hrantýz,
Hepimiz Ermeniyiz", "Hrant'ýn
katili Ergenekon çetesi" ve kardeþlik sloganlarý atýldý.
Grup anmanýn yapýlacaðý yere
geldiðin kurulan sahnenin arkasýndaki Ýþçi Partisi bürosunu iþaret
ederek "Ýþe burasý ergenekon
yuvasý" sloganlarý ile Hrant Dink'in
cenazesinde "Hepimiz Ermeniyiz"
diye yürüyen yüzbinlere "Hepiniz
Amerikancýsýnýz" diye saldýran iþçi
partisini protesto ettiler.
Coþkun Üsterci'nin yaptýðý basýn
açýklamasý ile baþlayan etkinlik.
Hrant için söylenen kardeþlik
þarkýlarý ve þiirlerle devam etti.
Etkinliðin sonuna doðru kurulan
panoda katýlýmcýlar Hrant için
mektup yazdýlar ve etkinlik
Hrant'a adanan bir pandomim gösterisi ile sona erdi.

Ergenekon deðil Hrant Dink Caddesi
19 Ocak'ta Agos gazetesi önündeki anma eyleminin
ardýndan Barýþ için Sanat Giriþimi aktivistleri
Hrant'ýn vurulduðu yerden yaklaþýk 500 metre
ötedeki Ergenekon Caddesi'ne sloganlarla yürüdü.
Daha önce Mustafa sarýgül yönetimindeki Þiþli
Belediyesi'ne caddenin utanç verici ismini

deðiþtirmek için yapýlan baþvurular bürokratik
yönetmelerle engellenmiþti. Aktivistler çözümü
doðrudan eylemde buldu. Hrant Dink Caddesi
yazýlan tabelanýn üzerine Ergenekon Caddesi
tabelasý asýldý. Aktivistler fiili deðiþikliði yasal olarak
da yapmak için giriþimlere devam edecek.

ARAT DÝNK’ÝN
SÖZLERÝ:
"Burasý tuhaf bir ülke. Ýnsan,
babasý öldürültükten sonra üç yýl
sonra çýkýp babasýna aðlamaya
utanýyor. Üç yýlda hesabý sorulacaðýmý sanýyordum. Üç yýlda
adalet adýna ne oldu? Hesabý
sorulacak üç yýl daha eklendi.
Geçen üç yýlda medyada en çok
yer alan, 3 çocuðun ailemizle
mahkemeyle alay ediþi olmuþ. Ben
buralarda yoktum. Þimdi soruyorum 3 yýl önce onlar yalnýz mýdý,
babam öldürülürken? Son 3 yýldýr
bizimle dalga geçerken yalnýzlar
mýydý?
Babam, öldürülmeden üç gün
önce bir yazý yazdý. 'Valilikte haddim bildirilmeye çalýþýldý' diye. Ýki
istihbaratçý da vardý orada.
Mahkeme 'O kiþiler kim?' diye
soru sordu, 1.5 sayfa masal anlattýlar. Mahkeme, 'Yeni cevaba
gerek yok, yeterli' dedi.
Mahkeme, bizimle dalga geçmedi
mi?
Hiddetim, öfkem ve acým
nedeniyle sakýn bazý arkadaþlarým
sonuç çýkarýp cam çerçeve indirmeye kalkmasýn. Eðer varsa onlara
'yuh olsun' diyorum.
Ben onlarý da anlýyorum. Ben bu
dünyanýn bütün camýný çerçevesini indirmek istiyorum. Önce
Agos'un bu güvenlik camlarý var,
onlarý indireceðim. Babamýn
büstü var. Onu kýrmak, parçalamak istiyorum. Ben büstleri
sevmiyorum, ben insanlarý seviyorum. Ama deðil, deðil. Çam
çerçeve mi indireceðiz?
Siz üç yýl önce bu iþin nasýl
yapýldýðýný gösterdiniz ve üç
yýldýr gösteriyorsunuz.
Asýl öyle kalabalýk olup, o vakarý
koruyabilmek lazým. Onu koruyabilmemiz lazým. Çünkü onu, o
kýrmayý dökmeyi devlet yönetebiliyor ama sizi yönetemiyor.
Ama korktu.”

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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Haiti: Ýnsanlýðýn felaketi
R

oyal Caribbean Cruise
Lines'a ait 4 bin 370 yatak
kapasiteli lüks yolcu
gemisi, Cuma günü Haiti'nin
yaklaþýk 90 km. uzaðýndaki bir
koya demirledi. Bu gemiyi de 3
bin 100 yolcusuyla Florida'dan
bir turizm þirketine ait gemi izledi. Yolcularýnýn su sporlarý, barbekü ve alýþveriþ yapabilmesi
için Haiti hükümetinden beþ plajý
bulunan Labadee Yarýmadasý
kiralandý. Yolcularýn güvenliði
için özel güvenlik elemanlarý
saðlandý. Bu arada Haiti'de yaklaþýk bir hafta önce, tüm ülkeyi
yerle bir eden bir de deprem
gerçekleþmiþti. Ölü sayýsýný tam
olarak bilemesek de, Baþkanlýk
Sarayý dahil, baþkentte taþ
üstünde taþ kalmadýðýný, ilk iki
gün içinde 7 bin kiþilik toplu
mezarlar kazýldýðýný biliyoruz.
Haiti Adasý'nda depremde ölen
herkesi gömecek yer olmadýðýndan, ölüler baþka ülkelere
gömülmek üzere gönderiliyor.
Üstelik yukarýdaki tatil-tatilci
haberlerinde de bir gariplik yok.
2007 yýlýnýn sonunda Güneydoðu
Asya'da gerçekleþen tsunami
sonrasý yüz binlerce insanýn
cesetlerinin yýðýnlar halinde yattýðý plajlarda güneþlenen turistleri, suyun içinde þiþmiþ insan
bedenleriyle yüzen tatilcileri
"insani" sebeplerle eleþtiren ana
akým medya filmi hep "felaketle"
baþlattýðýndan olsa gerek bu
durumlarý çok yadýrgýyor.
Yanlýþ anlaþýlmasýn, turistlerle,
içecek su bile bulamayan milyonlarca insanýn ayný adadaki densiz
birlikteliðini olumluyor deðiliz.
Aksine bu duruma dair yaratýlan
duygusal havayla ilgili bir iti-

Haiti’ye ABD ve Kanada ordularýna baðlý 7 bin asker gönderiliyor. Yardým faaliyetine deðil “istikrar” için!
razýmýz var. 1 Mayýs'ta emekçileri sömürmeyen patronlara "iyi
patron" diyemiyorsak, felaket
zamanlarý sömürüyü rahatsýz
edici bulan hale de "sorumlu"
diyemeyiz. Þirketin baþkan
yardýmcýsý John Weis bu durum
için, "Birleþmiþ Milletler özel
temsilcisi ile yaptýðýmýz
görüþmelerde, bize düzenlenen
turlarýn Haitililer için yararlý
olduðu söylendi" diyor. Serbest
piyasada her þeyin parayla, para

için, paraya göre döndüðünü bu
þirketlerin turizm faaliyetleri
olmadýðý zamanlarda da anlamalýyýz.
Aksi halde hislerimiz,
davranýþlarýmýz hep ikircikli,
yüzümüzde þaþkýn bir ifadeyle
seyrederiz gittikçe vahþileþen
dünyayý. Eski bir Fransýz sömürgesi olan Haiti, Amerika kýtasýnda, Amerika Birleþik
Devletleri'nden sonra baðýmsýzlýðýný ilân eden ikinci ülkedir.

Haiti'nin asýl yerli halký Arawak
(ya da Taíno)'lardýr. Kristof
Kolomb'un 1492'de ayak basmasýndan sonra adaya
Hispaniola adý verilmiþti.
Hispaniola Adasý, hýzla
Avrupa'dan gelip "yeni dünyayý
fethedenler"in üslerinden biri
haline geldi. Tüm yerli halk
öldürüldükten sonra, Afrika'dan
kaçýrýlan "köleler" verimli topraklarýn ve madenlerin iþlenmesinde
kullanýldýlar. Ortalama üç yýl

yaþayan bu insanlar, bugünkü
Haiti'nin kurucularýdýrlar. Haiti
baðýmsýzlýðýna raðmen 1826'da
Panama'da yapýlan baðýmsýz
Amerika ülkeleri toplantýsýna
dahil edilmedi ve ABD tarafýndan 1862'ye kadar tanýnmadý.
I.Dünya Savaþý'nda 1915 yýlýndan
1934'e kadar ABD Haiti'yi iþgal
ve kontrol altýnda tuttu. Haiti
20.yüzyýl boyunca da darbe,
katliam ve iç savaþlardan kurtulamadý. Bugün Batý
Yarýmkürenin en fakir ülkesi
konumundaki Haiti'de felaketin
"deprem" olduðunu öne sürenlere en azýndan "ayýp ettiklerini"
hatýrlatmak gerekiyor.
Kapitalizm, aðaçlarý, hayvanlarý,
insanlarý, nehirleri ve daðlarý
sadece "sermaye" olarak görüyor.
Depremin ardýndan ortada
kalan 2 milyona yakýn çocuðun
kolay evlat edinilmesi için eski
sömürgeciler ABD ve Fransa
kolaylýklar saðlamýþ, her derde
deva Amerikan askerleri adaya
askeri helikopterleriyle intikal
edip, düzen getiriyormuþ. Dünya
ülkeleri seferber olmuþ,
Haitililer'e yardým ediyormuþ.
Ada'nýn fethinin görgü tanýklarýndan Ýspanyol rahip
Bartolome de Las Casas, "(ben
1508'de vardýðým zaman) 60 bin
insan yaþýyordu, Kýzýlderililer de
dahil olmak üzere. Ne var ki
1494'ten 1508'e kadar 3 milyonun
üzerinde insan savaþtan, kölelikten ve madenlerden dolayý yok
olmuþtu. Gelecek nesillerde buna
kim inanacaktýr?" diye sormuþtu.
Cevabý olan var mý?
Avi Haligua

Domuz gribi ilaç þirketlerinin yalaný mý?
Domuz gribi insanlar için
gerçekten büyük bir tehdit mi?
Avrupa Saðlýk Konseyi Komitesi
Baþkaný'na göre domuz gribi
'sahte bir salgýn'.
Dünya Saðlýk Örgütü (WHO),
41 yýl aradan sonra, pandemik
tehdit yani dünya çapýnda salgýn hastalýk alarmý vermiþti.
H1N1'in insandan insana geçen
tehlikeli bir virüs olduðunu
açýklayan WHO tüm dünya
hükümetlerinden acil eylem
planýný uygulamalarýný istemiþti.
Dünyadaki 6,5 milyar insandan 1 milyarýnýn iki yýl içinde
domuz gribi olacaðýný rapor
eden bir çok saðlýk kuruluþu
bazen milyonlarca kiþinin öleceðini bazense dünya çapýnda
kaybýn 1 milyon olacaðýný ileri
sürmüþtü. Dünya Bankasý ise 70
milyon kiþinin H1N1 nedeniyle
öleceðini açýklamýþtý.
Amerika kýtasýndan baþlayarak

dünyanýn 160 ülkesinde saptandýðý ilerisi sürülen, ancak
semptomlarý mevsimsel gripten
ayýrdedilemeyen domuz gribine
önlem için devletler milyonlarca
doz aþý sipariþ etti. ABD
hükümeti geçen sonbahar 195
milyon doz aþý aldý, aþýnýn miktarýný artýrmaya dönük bileþimden de 120 milyon doz sipariþ
etti. Diðer devletler de ABD'yi
izlerken Türkiye 8 milyon doz
aþý satýn aldý.
2009 sonuna dek dünyada 100
milyon insan H1N1 aþýsý olmuþtu. Türkiye'de 2 milyon kiþi
aþýlanýrken Dünya Saðlýk
Örgütü aþý olan kiþilerinin
hiçbirinde ölüm olmadýðýný
belirtmiþti.
Kuþkular
Domuz gribinin bir yalan
olduðu baþýndan itibaren ileri
sürüldü. Ancak dünyada saðlýk
konusunda bir otorite olarak

görülen WHO'nun açýklamalarý
yanýnda bu her zamanki komplo
teorilerinden biri olarak
görüldü. Ýnsanlar her an her yerden kapabilecekleri ve sonunda
ölebilecekleri bu basit hastalýktan korkuyordu.
Kuþkularý baþlatan aþý hakkýndaki tartýþmalar oldu. H1N1
aþýsýnýn mevsimsel grip aþýlarýndan farklý olmadýðý test edildi.
Aþý konusundaki diðer tartýþma
ise dünyada birden fazla aþýnýn
uygulanýyor olmasý ve yan etkilerine dairdi.
Kuþkuyu doruðuna çýkartan
ise WHO'nun 2 yýllýk felaket
öngörülerinin daha ilk yýlda
gerçekleþmeyeceðinin ortaya
çýkmasý oldu. 100 bin kiþinin
öleceði söylenen ABD'de 2009
sonuna dek 3 bin 500 kiþinin
H1N1 nedeniyle öldüðü açýklandý. 30 bin kiþinin öleceði
söylenen Fransa'da ise 233 kiþi

öldü. Ocak'ýn ilk haftasýnda
yapýlan resmi açýklamalara göre
dünyada 14 bin kiþi H1N1
nedeniyle yaþamýný yitirmiþti.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýklamasýna göre Türkiye'de þu ana dek
195 kiþi domuz gribinden öldü.
Her yýl mevsimsel grip
nedeniyle dünyada 250 bin ila
500 bin kiþi ölüyor.
Ýlaç þirketleri
Avrupa Konseyi Saðlýk
Komitesi Baþkaný Wolfgang
Wodarg "Domuz gribi, ilaç firmalarýnýn baþlattýðý sahte bir salgýndýr. Bu olay yüzyýlýn en
büyük týp skandallarýndan
biridir" diyerek kuþkularý baþka
bir noktaya evriltti. Wodarg,
Avrupa Saðlýk Konseyi'nin
WHO yöneticileri hakkýnda
soruþturma baþlatacaðýný açýkladý. WHO ise aþý çaðrýsý yapmaya devam ediyor.
H1N1 aþýsýný ilk baþta üç dev

ilaç þirketi, Novartis, Baxter
International ve
GlaxoSmithKline üretmiþti.
Daha sonra baþka ilaç þirketleri
de aþý üretmeye baþladý. Dünya
Saðlýk Örgütü'nün otoritesi
sonucu bütün devletler fazladan
aþý satýn aldý. 2009 sonunda
dünyada 2 milyar dolarýn
üzerinde H1N1 aþýsý satan ilaç
þirketleri, milyarlarca dolarlýk
sipariþ aldý.
Türkiye'de baþbakanýn aþý yaptýrmayacaðýný açýklamasýna raðmen Saðlýk Bakaný Recep Akdað
aþý çaðrýsý yapmýþtý. Eðer domuz
gribi salgýný yalansa, Dünya
Saðlýk Örgütü gibi dünyada aþý
uygulamasý yapan tüm saðlýk
bakanlýklarý da suçlu.
H1N1 konusunda ileri sürülen
yalanlar er geç ortaya çýkacak;
ilaç þirketlerinin insan hayatýný
hiçe saymalarý ise bilinen bir
gerçek.

