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Ýsrail’le tüm
anlaþmalar
iptal edilsin
Gazze’de 1.5 milyon insaný açlýða ve
ölüme terk eten, insani yardým gemilerine saldýran Ýsrail Türkiye’nin sadýk bir
dostu.
Gazze’yi bombalayan, belki de Mavi
Marmara’yý vuran pilotlar Konya’da
eðitilmiþti.
Türk ve Ýsrail ordularý ABD emperyalizminin çýkarlarý doðrultusunda birlikte
davranýyor.
Türkiye Ýsrail’den silah alýyor, iki ülke
arasýnda sayýsýz anlaþmanýn olduðunu
biliniyor.
Türkiye Ýsrail’le iþbirliðine derhal son
vermelidir. AKP sadece atýp tutmamalý,
ikili anlaþmalarý derhal etmelidir.

Ýsrail’den silah alýmlarýna bir an önce
son verilmelidir.
Gazze’ye ambargo uygulayan Ýsrail’e
karþý ambargo uygulanmalýdýr.
Aksi takdirde Ýsrail insanlýk suçu iþle meye devam edecektir. Bu suça ortak
olmayacaðýz.
Savaþ karþýtlarý, Filistin dostlarý
hükümete ve meclise ikili anlaþmalarýn
iptal edilmesi için basýnç uygulamalýdýr.
Sosyalistler, Ýsrail’le direnen Filistin
arasýnda tarafsýz kalamaz.
Siyonizme, ýrkçý rejime, Ýsrail militarizmine karþýyýz. Emperyalizme karþý
direnenlerle omuz omuzayýz.

Özgür Filistin, özgür Gazze sayfa 5, 6, 7, 8, 10
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Basýna
ceza
yaðýyor
Basýn emekçilerine açýlan
davalarýn ardý arkasý gelmiyor, gazetelere ve çeþitli
yayýn organlarýna ceza yaðmaya devam ediyor.
Geçtiðimiz günlerde bu
davalarýn iki tanesine daha
tanýk olduk. Taraf muhabiri
Mehmet Baransu'nun
Aktütün baskýnýnda
Genelkurmay'da yaþananlarý
yazmasý ve gizli belgeleri
yayýnlamasý gerekçe gösterilerek 10 yýla kadar hapsi
istendi.
Express'te yayýnlanan yazýsý
nedeniyle gazeteci Ýrfan
Aktan da Terörle Mücadele
Yasasý'nýn "Terör örgütü propagandasý yapmak" iddiasýyla 1 yýl 3 ay hapis cezasýna
mahkum edildi, ayný yayýn
organýn yayýn sorumlusu
Merve Erol da 16 bin liralýk
para cezasýna mahkum edildi.
13 Mayýs 2010'da
Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza
Mahkemesi Azadiya Welat
gazetesinin eski imtiyaz
sahibi ve yazý iþleri müdürü
Vedat Kurþun'a "PKK
örgütüne üye olduðu" ve
"örgüt propagandasý yaptýðý"
iddiasýyla toplam 166 yýl 6 ay
hapse mahkum etmiþti.
2010 yýlýnýn ilk üç ayý
içerisinde 69 gazeteci basýn
ve ifade özgürlüðü kapsamýnda deðerlendirilebilecek davalardan yargýlanýyor.
Ergenekon davasý baþladýðýndan bu güne kadar konuyla
ilgili haber yapýldýðý gerekçesiyle 2 bin 407 soruþturma
açýlmýþ durumda. Kapatýlan
dergiler, gazeteler, hapis
cezasýna çarptýrýlan gazeteciler sayýsýz.
Kürt sorununda resmi politikalarý eleþtirenler, Kürtlerin
ne düþündüðünü yazanlar
"terör örgütü propagandasý"
yapmakla suçlanýyor.
Ergenekon soruþturmasýný
haber yaptýklarý için baþta
Taraf olmak üzere bir çok
gazeteye yüzlerce dava
açýlmýþ durumda.
"Türklüðe hakareti" cezalandýran 301. maddeden yeni
davalar açýlmaya devam
ediyor.
Gazetecilerin çoðu bu
devletin dokunulmaz olan
konularýna dokunduðu için
yargýlanýyor.
Bu ülkede verilen özgürlük
ve demokrasi mücadelesi
ayný zamanda basýnýn özgürlüðü için de verilmelidir.
Anayasanýn basýn özgürlüðü
ile ilgili maddeleri yeniden
deðerlendirilmeli, TMK ve
301. madde derhal yürürlükten kaldýrýlmalýdýr.
Basýna ceza yaðmuru yaðýyor, mücadele edilmezse
hükümet gerekli deðiþiklikleri yapmazsa yaðmaya da
devam edecek. Devletin
resmi ideolojisine halel
gelmemesi için daha kaç
gazeteci cezalandýrýlacak, kaç
basýn organý kapatýlacak ve
daha kaç Hrant ölecek?
Ýrem Nur Aksu

Açýlýmý durduran Kürtler
deðil, devlet politikalarý

K

ürt ulusal kurtuluþ
hareketi, 13 aydýr uyguladýðý tek taraflý ateþkes
politikasýna, Kürt açýlýmýnda
gelinen aþamada askeri operasyonlarýn artmasý, Kürt siyasetçilerin ve yazarlarýn tutuklanmasý,
askeri operasyonlarýn yoðunlaþmasý nedeniyle son verdiðini
açýkladý.
Geçtiðimiz yaz baþlatýlan
demokratik açýlým süreci, hem
Kürt illerinde hem de batýda
barýþ isteyen güçlerin, sorunun
barýþçýl ve demokratik çözümüne
dair umutlanmasýna neden
olmuþtu. Mahmur ve Kandil'den
gelen barýþ elçilerini, yüzbinlerce
Kürt karþýladý. Her yerde, 25 yýllýk savaþýn sona erdirilmesinden
ve Kürt halkýnýn haklarýnýn
tanýnmasýndan bahsedilmeye
baþlandý. Mesele TBMM'nin gündemine taþýndý. Kürt hareketi,
tüm organlarýyla çözüm için
diyaloða hazýr olduðunu ifade
etti. Kürt halk önderi Abdullah
Öcalan, çözüme dair bir yol haritasý hazýrladý. Ateþkes, bu
süreçte devletin adým atma ihtimali karþýsýnda birkaç kez uzatýldý.
Fakat süreç baþladýðý gibi
devam etmedi. Açýlýmýn
konuþulduðu ilk birkaç ayda,
yüze yakýn gerilla öldürüldü.
Kürt halkýnýn parlamentodaki
temsilcisi olan Demokratik
Toplum Partisi kapatýldý.
Hükümet, ýsrarla ne DTP'yi, ne
de onun yerine kurulan Barýþ ve
Demokrasi Partisi'ni muhatap
olarak görmedi. Öcalan'ýn hazýrladýðý yol haritasýna el konuldu
ve bu plan kamuoyuna açýklanmadý.
Türkiye'nin dört bir yanýnda,
ýrkçý-milliyetçi bir hava yeniden
estirilmeye çalýþýlýyor. Geçtiðimiz
yýlýn sonlarýnda Ceylan Önkol
vuruldu. Abdullah Öcalan'ýn
tutukluluk koþullarýný protesto
edenlerin üzerine ateþ açýldý.
Öldürülenlerle ilgili davayý takip
etmek üzere Samsun'a giden
barýþýn sesi Ahmet Türk yumruklandý. Muðla'da Þerzan Kurt
vuruldu; ardýndan polis-faþistler
iþbirliðiyle Kürtlere karþý terör
estirildi. Kürt siyasetçiler, Nazi
kamplarýný andýran görüntülerle
tutuklandýlar. 1500 kadar Kürt

Polis Doðu’da demokratik protestolara vahþice saldýrýyor. BDP’liler tutuklanmaya devam ediyor.
siyasetçi, aydýn, gazeteci ve
yazar gözaltýna alýndý, tutuklandý. 4 bin çocuk terör suçlusu
olarak yargýlanýyor, 400 tanesi
Türkiye'nin imzaladý uluslararasý
hukuk anlaþmalarý geçersiz
sayýlarak hapiste bulunuyor.
Mahmur ve Kandil'den gelen
barýþ elçileri tutuklanýyor. Kürt
sorunuyla ilgili haber yapan,
görüþ dile getiren gazeteciler
yargýlanýyor. Türk Silahlý
Kuvvetleri, aylardýr sýnýr bölgelerine sevkiyat yapýyor. Son
dönemde askeri operasyonlar
her geçen gün yoðunlaþtýrýlýyor.
Askeri operasyonlarý protesto
eden binlerce kiþiye polis vahþice
saldýrýyor, BDP Þýrnak
Milletvekili Sevahir Bayýndýr'ýn
kalça kemiði kýrýlýyor, BDP
Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan
atýlan gaz bombalarý nedeniyle
hastaneye kaldýrýlýyor.
AKP, bir yandan çözümden
bahsederken, bir yandan Kürt

Polisin hedef gözeterek saldýrdýðý, bu saldýrýda kalça kemiði kýrýlan BDP
Þýrnak Milletvekili Sevingül Bahadýr.

illerinde siyasi rakibi olarak
gördüðü Kürt hareketine karþý
saldýrýlara sesini çýkarmýyor.
Kürt siyasetçileri tasfiye etmeye
çalýþýyor. Genelkurmay'ýn,
Ergenekoncularýn çözümsüzlükte ýsrar politikalarýna ortak oluyor.
Bölgede TSK görevlisi olarak
yapan komutanlar dahi, Kürt
sorununun askeri yöntemlerle
çözülemeyeceðini itiraf etmiþlerdi. Savaþta ýsrar edenler, akan
kan üzerinden beslenenler, ýrkçý
ve milliyetçi politikalar
üzerinden varlýðýný sürdüren
partiler ve devlet kurumlarý.
Sorunun çözümü için tek yol ise,
Kürt halkýnýn meþru temsilcilerinin muhatap alýnmasý.
Savaþýn sona ermesi için yapýlmasý gereken sýnýrötesi harekât
deðil, Kürt halkýnýn kimliðinin,
kültürünün, dilinin, temsilcilerinin ve önderinin varlýðýnýn
tanýnmasý. Barýþçýl ve
demokratik bir çözüm için atýlmasý gereken adýmlar bu yönde
olmak zorunda.
Bunu saðlamanýn yolu,
Newroz'da milyonlarca kiþiyle
alanlara çýkýp barýþ talebini dile
getiren Kürt halkýna, batýdan
destek veren bir ses çýkarmaktan
geçiyor. Sorunun çözümü için
bir yandan halklarýn kardeþliðini
savunan, bir yandan da ýrkçý ve
milliyetçi politikalarý teþhir eden,
devletin bir asýrlýk inkâr ve imha
politikalarýna netçe karþý duran
bir hareketi inþa etmek gerekiyor. Ancak böyle bir basýnç,
hükümetin savaþ politikalarýndan geri adým atmasýný ve
çözüm için harekete geçmesini
saðlayabilir.
Ozan Tekin

Öcalan’dan
tarihi öneri
Kürt lider Abdullah Öcalan,
Kürt sorunun çözümü
yönünde tarihi bir açýklama
yaptý. Avukatlarý aracýlýðýyla
yaptýðý açýklamada Öcalan,
anayasaya konulacak tek bir
maddenin çatýþma ortamýný
sona erdireceðini söyledi:
"Anayasada 'anayasa
Kürtlerin haklarýný, kültürlerini güvence altýna alýr' þeklinde tek bir madde yer alýrsa
çözüm gerçekleþir'' dedi.
Öcalan, 'Benim de bu süreçte
soruna katký yapabilmem için
Meclis karar alacak, önümü
açacak. Ben de halkýmla,
siyasi kesimlerle, örgütle
iletiþim kurabileceðim, onlarý
bu sürece ikna edeceðim.
Buna gücümün olduðunu da
biliyorum. Bu Hakikatleri
Araþtýrma ve Adalet
Komisyonu daha önce denenmiþ ve baþarýya ulaþmýþtýr,
Güney Afrika'da, Latin
Amerika'da baþarýyla uygulanmýþtýr. Meclis'in sorunun
çözümü için inisiyatif almasý
çok önemlidir' diye konuþtu.
Tarihi öneri akan kanýn durmasý için büyük bir fýrsat.
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Askeri vesayeti ayakta tutan yargý
Y

argýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsý Abdurrahman
Yalçýnkaya, anayasa
deðiþikliði paketiyle ilgili görüþlerini açýklayarak, yargý ile ilgili
deðiþikliklerin yargý baðýmsýzlýðýna aykýrý olduðunu dile
getirdi. Yalçýnkaya, anayasalarýn
tarafsýz bir þekilde deðiþtirilmesi
için geniþ bir katýlýmýn saðlanmasýnýn, toplumun her kesiminin
görüþ, düþünce ve eleþtirilerinin
alýnmasýnýn gerekli olduðunu
vurguladý. Yalçýnkaya bir yandan da Ergenekon savcýlarýna
çýkýþtý. Dava kapsamýnda hukuka
aykýrý deliller kullanýldýðýndan,
medyanýn yargý sürecini etkilediðinden bahsetti.
DTP'ye ve AKP'ye açtýðý kapatma davalarýyla hatýrladýðýmýz
Yalçýnkaya, toplumda son yýllarda görülen saflaþmada CHP'nin,
Türk Silahlý Kuvvetleri'nin,
Ergenekoncularýn yanýna düþenlerin bilindik itirazlarýný bir kez
daha tekrarlýyor.
Ona göre, her kritik dönemeçte
siyasal demokrasiye
Ergenekoncularýn lehine müdahale eden, Kürt halkýnýn partilerini kapatan, %47 oy alan iktidar partisini kapatmayý deneyen,
meclisten 411 milletvekilinin
onayýyla çýkan baþörtüsüne
iliþkin düzenlemeyi iptal eden
yargý kurumlarý "baðýmsýz".
Yapýlan deðiþiklikler ise bu
"baðýmsýzlýðý" tehlikeye düþürüyor! Yalçýnkaya'ya göre ortaya
çýkarýlan darbe planlarý, yerin
altýna gömülen cephanelikler
önemsiz, Ergenekon savcýlarý
hata yapýyor.
Bu açýklamalardan kýsa bir süre
sonra, Yalçýnkaya'nýn yapýsýnýn
deðiþtirilmesinden rahatsýzlýk
duyduðu Anayasa
Mahkemesi'nin raportörü Osman
Can, yargýnýn içinden biri olarak
yüksek yargý kurumlarýnýn politik araçlar olduðunu; hem

11 yargýç seçilmiþ meclisten, 70 milyondan daha üstün. Anayasa Mahkemesi’ni 27 Mayýs darbecileri kurmuþtu.
Ergenekon operasyonunda hem
de anayasa deðiþikliði sürecinde
yargýnýn koruyucu, statükocu bir
tavýr içine girdiðini belirtti.
Yargýnýn demokratik temsil
mekanizmalarýndan baðýmsýzlýðýnýn yargý baðýmsýzlýðý olarak
adlandýrýldýðýna dikkat çeken
Can, "Yargý militarizmin inþasýna
önemli katký yapmýþtýr" dedi.
Osman Can ayrýca, Anayasa
Mahkemesi'nin yeni kompozisyonuna bakýlýnca, AKP'nin veya
CHP'nin kapatýlmayabileceðini,
ancak BDP'nin yine de kapatýlabileceðini söyledi.
Anayasanýn deðiþtirilmesi için
toplumun geniþ kesimlerinin
onayýnýn alýnmasýnýn gerekliliðinden bahseden Yalçýnkaya,
tüm kamuoyu yoklamalarýnda
paketi halkýn büyük çoðunluðunun desteklediðini gözden
kaçýrýyor olamaz.

Deðiþikliðe karþý çýkanlar,
askeri vesayet rejiminin
sürmesinden yana olan küçük bir
azýnlýk. Yargýnýn, ordunun ve
CHP'nin harekete geçirdiði bu
azýnlýk, toplumda meydana
gelebilecek tüm demokratik
deðiþimlere olduðu gibi, darbecilerin yargýlanmasýnýn önünü açacak, ordunun ve yargý kurumlarýnýn siyasal demokrasiye
müdahalelerini engelleyecek
düzenlemelere de karþý.
Geçici 15. maddenin kaldýrýlmasýyla Kenan Evren'in
yargýlanýp yargýlanamayacaðý
tartýþmalarý bir yana, 12 Eylül
anayasasýnda yapýlan deðiþikliklere karþý çýkanlar hem bu maddenin sembolik öneminden hem
de deðiþiklik paketinin
demokrasi dýþý güçlerin siyasete
güncel müdahalelerini
engelleyen özünden bahsetmeyi

tercih etmiyor.
Bu anlayýþ bir yandan da
deðiþiklikleri gündeme getiren
toplumsal dinamikleri görmezden geliyor.
Genelkurmay Baþkaný'nýn
bugüne kadarki darbeler ve
darbe giriþimleri için, bunlara
toplumsal zemin hazýrlamak için
yapýlan kanlý planlar için özür
dilemesini isteyen, Ergenekon
davasýnýn derinleþtirilmesi ve
tüm darbecilerin yargýlanmasý
için sokakta mücadele eden
hareketi güçlendirmek, hem 12
Eylül anayasasýnýn mevcut
deðiþikliklerle delinmesini hem
de sivil, özgürlükçü ve
demokratik bir anayasanýn yazýlmasýný saðlamak açýsýndan kritik
bir öneme sahip.

Gayrimüslim cinayetleri devam ediyor
Hatay'ýn Ýskenderun Ýlçesi'nde
görev yapan Anadolu
Episkoposluðu ve Havarisel
Vekili Luigi Padovese, evinde
uðradýðý býçaklý saldýrýda hayatýný kaybetti. Padovese'nin,
Murat adýndaki þoförünün
býçaklý saldýrýsýna uðradýðý ve
aðýr yaralý olarak kaldýrýldýðý
hastanede yaþamýný yitirdiði
bildirildi.
Vatikan Basýn Sözcüsü Peder
Federico Lombardi, cinayetin
hangi ortamda hangi nedenle
iþlendiðinin aydýnlatýlmasýnýn
gerektiðini belirterek, cinayeti,
Hristiyanlarýn azýnlýk konumunda olduðu ülkelerde hep takibata maruz kaldýklarý biçimindeki
yaygýn kanaati perçinleyici bir
geliþme olarak niteledi.
Ýzmir Baþpiskoposu Ruggeo
Franceschini ise, Padovese'yi
öldüren þöförünün akli dengesinin yerinde olmadýðýyla
ilgili iddialara deðinerek,
"Murat'ý sakin biri olarak tanýyorum. Psikolojik yardýma ihtiyacý
olduðunu sanmýyorum. Polisin
söylediklerine inanmak çok zor"
dedi. Franceschini ayrýca,
Padovese'nin bir süre önce de

takdirde Türkiye’yi terk etmek
daha iyi. Ben böyle düþünüyorum. Bu düþüncemi Türk yetkililerden de saklamýyorum" diye
konuþtu.
Vatikan Hristiyan Birliði
Komitesi Baþkaný Kardinal
Walter Kasper, olayla ilgili
olarak "Gizlerle dolu bir cinayet"
yorumunu yaptý. Daha önce Ýskenderun'da ayný görevde bulunan Kardinal Sergio Sebastiani
ise, cinayetle ilgili "Santaro gibi
fanatizm atmosferinde öldü"
dedi.

Irkçýlýðýn körüklenmesi
cinayetleri tetikliyor

Öldürülen Luigi Padovese.
bir motorsikletle ezilmeye
çalýþýldýðýndan bahsetti. Koruma
eþliðinde görev yapamayacaklarýný, diyaloðun þart olduðunu
belirten Franceschini, "Aksi

Gerekçeleri açýk bir biçimde
politik olmasa dahi, Türkiye'de
son yýllarda yaratýlmaya
çalýþýlan milliyetçi-ýrkçý ortam,
azýnlýklara ve gayrimüslimlere
yönelik cinayetleri tetikliyor.
2007'de düzenlenen cumhuriyet
mitinglerindeki "misyonerlik"
kýþkýrtmalarýndan birkaç gün
sonra Malatya'da Zirve Yayýnevi
basýlýp üç kiþi katledilmiþti. 2006
yýlýnda, Trabzon'da Santa Maria
Katolik Kilisesi'nin Ýtalyan
papazý Andrea Santoro taban-

cayla vurulmuþtu. Fikirleri sebebiyle TCK'nýn ýrkçý 301. maddesinden yargýlanýrken aleyhinde bir linç kampanyasý
baþlatýlan Ermeni aydýn Hrant
Dink, devlet yetkililerinin haberdar olduðu örgütlü bir cinayete
kurban gitti. Açýða çýkarýlan
darbe planlarýnda, hükümetin
devrilmesine toplumsal zemin
hazýrlamak için, azýnlýklara
yönelik korkunç provokasyonlar
yapýlmasý öngörülüyordu.
Gayrimüslimlere yönelik
cinayetlerin sorumluluðu, asýl
olarak milliyetçiliði týrmandýrmak isteyenlerin omuzlarýndadýr.
Darbe planlarýnda belirtildiði
biçimiyle, Agos okurlarýný fiþlemek, gayrimüslimlerin oturduðu
yerleri ayrýntýlý þekilde tespit
ederek buralarda azýnlýklarý
korkutmaya yönelik
faaliyetlerde bulunmayý hedefleyenler bu cinayetlerin baþ
aktörleri olmaya devam ediyorlar.
Türkiyeli gayrimüslimlerin
katledilmesine engel olmak için,
en baþta yaratýlan bu ýrkçý
atmosfere dur demek gerekiyor.
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Yargý darbesine
dur de!
Anayasa Mahkemesi,
CHP'nin baþvurusunu kabul
ederek anayasa deðiþikliði
referandumunun iptalini
görüþmeye baþladý. Mahkeme
bu kararla atanmýþ 11 yargýcýn
seçilmiþ meclisin üstünde yer
aldýðýný bir kez daha ilan etti.
12 Eylül'de gerçekleþecek
referandum tehlikeye girdi.
27 Mayýs darbesinin ardýndan kurulan, 12 Eylül
anayasasýndan aldýðý yetkilerle bir çok anti-demokratik
karara imza atan Anayasa
Mahkemesi CHP'nin bir
baþvurusunu daha kabul etti.
Yetersiz, ancak mevcut
yasalara göre daha ileri
düzenlemeleri içeren paketin
ana maddesi yargýnýn mevcut
yapýsýna iliþkin deðiþiklikler.
Yüksek yargýnýn aldýðý
kararlardan ise halkýn çoðunluðu rahatsýz. Avrupa'da en
çok parti kapatan ülke
Türkiye. Hükümetlerin 1982
Anayasasý'nda yaptýðý kýsmi
deðiþiklikler eðer askeri
vesayetin çýkarýnaysa
yasalaþýyor, fakat baþörtüsü
yasaðýnýn kaldýrýlmasý ya da
darbeci askerlerin sivil
mahkemelerde yargýlanmasý
gibi deðiþiklikler mahkeme
kararýyla engelleniyor. Son
sözü Anayasa Mahkemesi, 11
yargýç söylüyor. Bunun tek
bir adý var, yargý vesayeti.
Balyoz, Ayýþýðý, Sarýkýz,
Yakamoz ve Eldiven gibi
baþarýsýz darbe giriþimlerinin
ardýndan ordu rejimi savunma görevini yargýya yüklemiþ
gözüküyor. Darbe
anayasasýndan gücünü alana
Anayasa Mahkemesi,
anayasanýn deðiþtirilmesini
engelliyor. Ordu ve yüksek
yargý, týpký CHP ve MHP gibi
yargýdaki darbeci yapýlanmanýn deðiþmesini istemiyor.
12 Eylül'de sadece yargýnýn
yapýsý deðil, 12 Eylül darbesi
de referanduma sunulacak.
Kenan Evren ve
arkadaþlarýnýn yargýlanmasýnýn önünü týkayan geçici
15. maddenin kaldýrýlmasý
oylanacak. Darbeci askerlerin
sivil mahkemelerde yargýlanmasýna iliþkin deðiþiklikte
halk oyuna sunulacak.
Anayasa deðiþikliði
talebinin halkýn demokratik
talepleri karþýsýnda yetersiz
kaldýðý açýk. Ancak yargýdaki
darbeci yapýlanmanýn bozulmadan demokratikleþmenin
önü açýlamayacak.
11 yargýç ne meclisten ne de
12 Eylül anayasasýnýn çöpe
atýlmasýný isteyen halktan
daha güçlü olamaz. Yüksek
yargýnýn aldýðý bir çok kararla
saldýrýya uðrayan sosyalistler
yargý vesayetinin devam
etmesini, yargý kararlarýndaki
adaletsizliðin devam etmesine
göz yumamaz. Yargýnýn
baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý
gibi sözlerin arkasýna saklanan askeri vesayetin yaþamasýna izin veremez.
Anayasa referandumu 12
Eylül'de gerçekleþmelidir.
Anayasa Mahkemesi siyasetten elini çekmelidir.
Referandumun iptali tarihe
yeni bir yargý darbesi olarak
geçecektir. Yargý darbesine
dur diyelim.
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GÖRÜÞ
Yaþasýn proletaryanýn þanlý mücadelesi!
Ahh, Ýngiltere'de sosyalist olmak ne kadar kolay bir þey þu aralar!
Yeni ve zayýf bir koalisyon hükümeti var. Kriz sýrasýnda batmaktan
kurtarýlan bankalara harcanan para ve bunun yarattýðý dev bütçe açýðý
nedeniyle, hükümet harcamalarýný kýsmak zorunda, iþçi sýnýfýna saldýrmak zorunda.
Ýþçi sýnýfý, uzun zamandýr mücadele düzeyi düþük olmasýna raðmen,
büyük ölçüde örgütlü. Tek bir sendika konfederasyonu var.
Hükümetin saldýrýlarýna karþý direniþ olacaðýnýn ufak tefek iþaretleri
gelmeye baþladý bile. Ýngiliz Hava Yollarý'nda, üniversitelerde grevler
oluyor.
Egemen sýnýfla iþçi sýnýfý arasýnda kýyasýya bir mücadele olma ihtimali çok yüksek.
Ve bu mücadelenin tek bir konusu var: Krizin faturasýný kim ödeyecek?
Egemen sýnýf kamu çalýþanlarýnýn ücretlerini dondurmaya çalýþacak;
özel sektörde grev yapmadan ücret artýþý kazanmak olanaksýzlaþacak;
hükümet Ýkinci Dünya Savaþý'ndan beri bedava olan saðlýk hizmetlerini paralý hale getirmek için uðraþacak ve tüm halkýn tepkisini çekecek.
Grevler birbirini izleyecek, sosyalistler bir grevden diðerine koþturacak, grevdeki iþçilerle dayanýþma örgütlemek için yýrtýnacak, grevlerin
yaygýnlaþmasý için bütün güçlerini seferber edecek.
Tek düþman: Hükümet ve patronlar. Tek amaç: Hükümeti devirmek.
Ohh, gel keyfim gel! Her þey kitabýna uygun, her þey kolay.
Kolay derken, zafere ulaþmak garanti deðil elbet, ama yöntem belli,
hedef belli.
Geçenlerde Adapazarý'nda bir toplantýda konuþmacýydým.
Anlattýklarým arasýnda þunlar vardý:
12 Eylül anayasasýný deðiþtirmeye kalkýþan muhafazakâr bir
hükümet; hükümeti devirmeyi amaçlayan darbeciler ve Ergenekon ve
Anayasa Mahkemesi; seçilmiþ bir hükümetin hükümet olma hakkýný
deðil de generallerin ve gizli örgütlerin hükümeti devirme hakkýný
koruyan bir "sosyal demokrat" muhalefet partisi; uluslarýn kendi
kaderlerini tayin etme hakký, vs, vs.
Toplantýdan çýkýþta iki kiþi yanýma geldi. Þöyle dediler:
"Söyledikleriniz iyi güzel, ama hep egemenlerin bize dayattýðý gündemden söz ettiniz. Bizce komünistlerin bir araya gelip kendi gündemlerini yaratmasý gerekir. Ve gündemin merkezine iþçi sýnýfýný koymak gerekir".
"Ýyi ama," dedim, "benim iþçi sýnýfýyla birlikte yaþadýðým dünyada
AKP diye bir olgu var, Ergenekon var, Kýlýçdaroðlu var, PKK ve BDP
var, halkýn yarýsýnýn AKP'ye oy verdiði gerçeði var. Gündem bunlardan oluþuyor. Komünistler bunlarýn dýþýnda nasýl bir gündem oluþturacak? Biz toplumun dýþýnda mý yaþýyoruz ki ayrý bir gündem oluþturalým?"
"Ben anlamam" dedi bir tanesi, "Komünistlerin gündemini
komünistler yapar."
"Buyrun o zaman," dedim, "ýssýz bir adaya çekilin, gerçek dünyanýn

Avrupa'da kriz ve direniþ
A

vrupa egemen sýnýfý zor
günler yaþýyor. Avro'nun
dolar karþýsýndaki deðeri
düþerken, Avrupa ülkelerinin bütçe
açýklarý artýyor.
Kapitalizmin krizinin bedelini
iþçilere ödetmeye çalýþan egemen
sýnýflar her ülkede kamu harcamalarýna, saðlýk ve eðitim sistemlerine saldýrýyor.
Krizden nasýl çýkacaðýný bilemeyen kapitalistlerin elinde bir
plan olmadýðý için en iyi bildiklerini
yapýyorlar; neoliberal saldýrýlar.
Ancak 90'lardan farklý olarak
bugün kimse neoliberalizmi savunamýyor. Yeni-liberalizm ideolojik
olarak güçlü deðil. Bu yüzden
Avrupa'da saldýrýlarýn olduðu her
ülkede direniþ de var.
Sendikalar Avrupa çapýnda bir
genel grevin olanaklarýný
tartýþýrken, sosyalistler de iþçi
sýnýfýna yapýlan saldýrýlarýn genel
bir saldýrý olduðunu anlatýyor.

Yunanistan:

Yunanistan finansal krizin tam
merkezinde bulunuyor. Yunanistan
hükümeti AB ve IMF'den aldýðý 110
milyar Avro'yu geri ödeyebilmek
için kamu harcamalarýnda þiddetli
kesintiler yapýyor ve vergi gelirlerini arttýrmaya çalýþýyor.
Yunanistan'ýn uluslarasý
piyasalardaki itibarý zedelendiði
için borç almakta oldukça zorlanan
bir ülke. Yunan hükümetinin amacý
ülkenin bütçe açýðýný 2014'e kadar
%13.6'dan %3'e çekebilmek. Birlik
yasalarýna göre AB ülkelerinin
bütçe açýðýnýn %3'den daha fazla
olmamasý gerekiyor. Vergi kaçýrmaya ve vergideki yolsuzlukla
mücadelenin yaný sýra, emekli olma
yaþýnýn 61'den 65'e çýkarýlmasý da
hükümetin planlarý arasýnda
bulunuyor. Bütçe'den 30 milyar
Avro kesinti yapmak isteyen PASOK
hükümeti; kamu çalýþanlarýnýn
ikramiyelerinde kesinti yapmayý,
memurlarýn ve emeklilerin
maaþlarýný en az üç yýl dondurmayý,
Yunanistan'daki KDV'yi %19'dan
%23'e çýkarmayý, benzine ,alkole
ve tütün ürünlerine %10 zam yapmayý planlýyor. Ülkedeki milyonlarca kiþinin hayat þartlarýný zorlaþtýracak bu "önlem"lere karþý,
Yunanistan'da güçlü bir muhalefet
var. Farklý iþkollarýndan iþçilerin
üye olabildiði PAME sendikasý
direniþin baþýný çekiyor.Büyük
sendikalarýn yönetimi iktidardaki
PASOK partisine yakýn olsa tabandaki iþçiler mücadele etmek istiyor.
Yunanistan'da sýk sýk geniþ katýlýmlý genel grevler düzenleniyor.
Yunanistan'daki antikapitalistler
bugün hükümetin dayatmalarý geri
çekilene kadar devam edecek bir
genl grevi örgütlemeye çalýþýyor.

Ýtalya:

Ýtalya hükümeti 2011-2012 yýl-

Ýspanya’da kesintilere karþý memurlarýn grevi hayatý durdurdu.
larýný kapsayan 24 milyar Avro'luk
bir tasarruf paketini onayladý.
Yapýlmasý planlanan kesintiler
Ýtalya'nýn GSYÝH'nin %1,6'sý kadar
ve bütçe açýðýný %3'e çekmeyi
hedefliyor. Ýtalya, kamu sektörünün
bütçedeki payýný azaltmayý ve yeni
memur alýmýný dondurmayý
amaçlýyor. Emekli maaþlarý ve yerel
yönetimlerin harcamalarý da azaltýlmak isteniyor. Belediyelerdan ve
yerel yönetimlerden yapýlmasý
planlanan kesinti 13 milyar Avro'yu
buluyor. Kamu emekçilerinin sayýsý
radikal bir biçimde azaltýlacak,
iþten çýkartýlacak beþ kiþinin yerine
sadece bir kiþinin alýnmasý tasarlanýyor. Milletvekilleri ve bakanlar
da dahil olmak üzere yüksek maaþ
alan kamu görevlilerinin maaþlarý
da %10 azaltýlacak. 2011 yýlýnda
emeklililiðe hak kazananlarýn
emekliliði altý ay kadar ertelenecek.
Nüfusu 220.000'in altýnda olan
bölge belediyelerinin ve devlet
destekli bazý düþünce kuruluþlarýnýn da kapatýlmasý planlanýyor. Ýtalya iþçi sýnýfý saðcý
Berlusconi'nin bu saldýrýlarýna
kitlesel eylemlerle ve grevlerle
yanýt veriyor. 25 Haziran'da 6 milyon üyeli CGIL sendikasý bir günlük
iþ býrakacak. Ýtalya'da sosyalistler
hem bu tasarruf önlemlerine hem
de iþsizliðin artýþýyla yabancýlarý
günah keçisi olarak hedef gösteren
ýrkçý faþistlere karþý mücadele ediyor.

Ýspanya:

Ýspanya'nýn "sosyalist" hükümeti
haziran ayýndan itibaren geçerli
olacak þekilde kamu sektöründe
%5'lik bir kesinti yapmayý planlýyor. 2011 yýlýnda ücret artýþý yapýl-

mayacak. Kamu harcamalarýndan 6
milyar Avro'luk kesintiye gidilecek.
2010-2011 döneminde yapýlmasý
planlanan toplam kesinti 15 milyar
Avro'ya ulaþýyor. Doðum yapan
kadýnlara verilen 2.500 Avro'luk
ikramiyeler de iptal edilecek.
Küresel ekonomik krizin sonucu
olan uzun durgunluk dönemi
yüzünden Ýspanya'nýn bütçe açýðý
hýzla artarak ülkenin GSYÝH'inin
%11'ine çýktý. Ýspanya; PIGS
ülkelerinden biri ve Avro bölgesinin
en zayýf halkalarýndan biri olarak
görüldüðü için hükümetin önlemleri daha da sertleþebilir. Ýspanya'da kamu emekçileri sendikalarý 8
Haziran'da grev yapma kararý aldý
ve özel sektördeki sendikalar da bu
gereve katýlmayý tartýþýyorlar.

Ýngiltere:

Ýngiltere'de Ýþçi Partisi'nin tarihi
yenilgisinden sonra koalisyon ile
iktidara gelen Muhafazakar Parti
iþçi sýnýfýna saldýrmaya hazýrlanýyor. 2010-2011 döneminde 7,2 milyar
Avro tasarrufa gideceðini açýklayan
hükümet, bunun 156 milyar
Avro'luk devasa bütçe açýðýný kapatmak için yaptýðý ilk hamle
olduðunun altýný çiziyor. Kamudaki
en büyük kesinti 336 milyon Avro
ile Çalýþma Bakanlýðý'nda yapýlacak. David Cameron hükümeti
devlet yatýrýmlarýný erteleyerek
yada iptal ederek tasarruf yapmayý
planlýyor. Ýngiliz sendikalarý tüm bu
kesintilere karþý 22 Haziran'da
büyük bir gösteri yapacak. British
Havayollarý'nýn ve postacýlarýn
grevi Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn bu
saldýrýlara sessiz kalmayacaðýný
gösteriyor.
Onur Devrim Üçbaþ

sizi rahatsýz etmeyeceði bir ortam bulun, komünistlerin gündemini
oluþturun. Bana da haber verin."
Arkadaþlarýn bu garip anlayýþý nedeniyledir ki "komünistler"
Türkiye'de zaten uzun zamandýr ýssýz bir adada yaþýyor. Kimse
onlarýn farkýnda bile deðil. Farkýnda olmayanlarýn baþýnda da iþçi
sýnýfý geliyor.
Arkadaþlar için bir mahzuru yoksa, ben hayalî bir iþçi sýnýfýnýn hayalî
"komunist" gündemiyle deðil, Türkiye iþçi sýnýfýnýn gerçek sorunlarýyla ilgilenmeye devam etmeyi tercih ediyorum.
Ýngiltere'de yaþýyormuþum gibi, AKP yokmuþ, Ergenekon ve
Kýlýçdaroðlu yokmuþ, PKK ve BDP yokmuþ, halkýn yarýsý AKP'ye oy
vermemiþ gibi davranmanýn pek bir anlamýný göremiyorum.

Roni Margulies

Macaristan ekonomisi çöküyor

K

üresel ekonomik kriz,
Yunanistan'dan sonra
Macaristan'i tehdit ediyor. Macaristan hükümeti 5
Haziran'da ülkenin 2010 yýlý bütçe
açýðýnýn GSYÝH'ya oranýnýn hedeflenen rakam olan %3.8'in çok
üzerinde olacaðýný açýkladý. Bu
oranýn %7 olmasýný bekleyen
hükümet bir eylem planý
olduðunu açýkladý. Ancak bu açýklama piyasalarýn Macaristan'ýn
yeni bir Yunanistan olacaðý

endiþesini gidermeye yetmedi.
Avro son dört senedir gördüðü
en düþük deðere inerken,
piyasalarda önemli düþüþler
yaþandý.
Macar yetkililer ekonominin
durumu konusunda bir önceki
hükümeti suçlarken, gerçek
rakamlarý açýkladýklarýný söylediler.
Macaristan'da iktidarda bulunan
saðcý FIDESZ partisi alacaklarý
önlemler konusunda Yunanistan'ý
örnek alacak.

Yani hükümet kamu harcamalarýna yönelik bir dizi kesintiyle birlikte, büyük þirketleri
vergi indirimi yapýlmasýný planlýyor.
Ancak Macaristan'da son yýllarda önemli grevler örgütleyen bir
iþçi hareketi bulunuyor ve hareket
bu önlemlere direnecektir.
Macaristan ve Yunanistan'daki
mücadelenin kazanýlmasý ayný
saldýrýlarla karþý karþýya bulunan
dünya iþçi sýnýfý açýsýndan büyük
önem taþýyor.
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Gazze

Gazze'de
katliam

Dünyanýn en yoðun nüfuslu
bölgesi; 42 kilometre uzunluðunda 5 ila 12 km eninde
bir toprak parçasý. 1,5 milyon insan burada yaþýyor.
Gazze nüfusunun yüzde 60'ý
19 yaþýndan, yüzde 77'si 29
yaþýndan küçük. 110 kiþi
Ýsrail'de çalýþýyor. Bütün verimli topraklar Ýsraillilerin
elinde. Gazze'de ise iþ yok.
2008'deki Ýsrail saldýrýnýn
ardýndan þehir ve alt yapýsý
tamamen tahrip olmuþ
durumda. Ýsrail inþaat
malzemelerinin giriþine izin
vermediði gibi þehre gýda
giriþi de sistematik olarak
kýsýtlanýyor.

Filistin’e özgürlük
3

1 Mayýs'ta sabaha karþý
Ýsrail askerleri Mavi
Marmara gemisine saldýrdý.
32 ülkeden 600'den fazla barýþ
aktivisti 1,5 milyon Filistinli'nin
hapsedildiði Gazze'ye insani
yardým götürmek için günlerdir
yoldaydý.
Uluslararasý sularda gerçekleþen saldýrý sonucu dokuz barýþ
aktivisti öldü. Onlarcasý yaralandý. Hepsi tutuklandý,
dövüldüler, kötü muamele
gördüler. Ancak tüm dünyaya
Ýsrail vahþetinin ne olduðunu
gösterdiler.
Hukuk, insanlýk tanýmayan
ýrkçý bir devlet, dünyanýn gözü
önünde böylesine pervasýz
davranabiliyorsa Filistin'deki
iþgal gayri meþruydu. Dünyanýn
bir çok kentinde on binlerce
insan Ýsrail'i protesto etti.
Müslüman, Yahudi, Hristiyan,
ateist savaþ karþýtlarý Gazze'de
ablukanýn kaldýrýlmasýný istediler.
Sýradan insanlarýn eylemi
dünyayý sarsabilir. Aktivistlerin
çabasý bir çok þeyi deðiþtirebilir.
Gazze'ye yardým gemilerinde
yaþamýný kaybedenler ve tüm
barýþ gönüllüleri bunu kanýtladý.
Gazze ablukasýný delmeye
dönük bu giriþim amacýna
ulaþmýþtýr.
2006'da Ýsrail'in Lübnan'a
saldýrmasý, 2008'de Gazze'yi 22
gün boyunca bombalamasýnýn
ardýndan insani yardým taþýyan
gemilere dönük saldýrý uluslararasý planda Ýsrail'in iþini zorlaþtýrmýþtýr.
Bu önemlidir. Ýsrail, ABD'nin ve
Avrupa Birliði'nin desteðiyle
ayakta duruyor. Yardým gemilerinde bulunan ABD ve AB
vatandaþý aktivistler ise Ýsrail
askerlerinin açtýðý yaralarý
dünyaya gösteriyor.
Gazze'ye insani yardým götüren
gemiler, 4 yýldýr aç býrakýlan,
aþaðýlanan, öldürülen
Filistinlilere moral verdi. Ayný
zamanda Ýsrail'le iþbirliði yapan
Arap egemen sýnýflarýnýn da
maskesini düþürdü.
Maskesi düþen sadece onlar
deðil. Türkiye'de de Ýsrail dostlarýnýn kim olduðunu gördük.
Ergenekon'un, Ýsrail'in sadýk
dostu olduðunu gördük.

5

 27 Aralýk 2008 günü yerel
saatle 09:30 sýralarýnda
baþlayan Ýsrail'in saldýrýlarý
nedeniyle çoðu kadýn ve çocuk
1000'den fazla Filistinli hayatýný
kaybetti.
 Ýsrail ordusuna ait 60 savaþ
uçaðý ve helikopter Gazze'nin
üzerine 100 tonun üzerinde
bomba býraktý.
 Hava harekatýnýn ardýndan
elektrikler kesildi, kesinti günlerce sürdü.
 3 Ocak akþamý Ýsrail ordusu
3 noktadan Gazze'yi karadan
iþgal etti.
 Ýsrailli Milletvekili Avigdor
Lieberman, Gazze saldýrýsýnýn bir
sonuca ulaþýlamayacaðýný
belirterek, en kýsa yoldan
Amerika'nýn 2. Dünya Savaþý'nda
Japonya'ya yaptýðý gibi Gazze'ye
bir atom bombasý atýlmasýný istedi. Lieberman þimdiki Ýsrail
hükümetinde Dýþiþleri Bakaný.
 Gazze saldýrýsýnda Beyaz
Fosfor kullanýldý. Beyaz fosfor
kullanýmý sonrasýnda çekilen
fotoðraflar, kemiklerine kadar
yanmýþ, ancak elbiseleri
pürüzsüz kurbanlar bulunduðunu ortaya koymuþtur.
Yanma reaksiyonu bir kez
baþladýðýnda durdurulamamaktadýr. Nihai etki, napalm bombasýnýn aynýsý, hatta daha
kötüsüdür.
 22 gün süren bombardýman
sonucunda Gazze Þeridi'nde
üçte biri çocuk olmak üzere 1300
Filistinli hayatýný kaybetti, dört
bin bina yýkýldý, 20 bin bina
hasar gördü, on binlerce kiþi
evsiz kaldý.

Siyonizm nedir?

Ermenilere ve Kürtlere karþý
ýrkçýlýk yapanlarýn Filistinlilere
ve Araplara da karþý ýrkçý
olduðunu gördük.
Toplumdaki büyük yarýlma
Gazze'ye insani yardým etrafýnda
kendini tekrar üretti.
Ortadoðu'da ve Türkiye'de
statükonun devam etmesinden
yana olanlar, Türkiye'nin eskisi
gibi Ýsrail'in sadýk dostu olmasýný
isteyenler, Ýslam fobisini, milliyetçiliði ve ýrkçýlýðý yayanlar,

halktan ölesiye nefret edenler bir
tarafta durdu. Filistin'e özgürlük
diyenler, savaþa ve iþgale karþý
olanlar, barýþ isteyenler, ýrkçýlýða,
emperyalizme ve siyonizme karþý
olanlarlarsa diðer tarafta.
Bu saflaþmayý derinleþtirmek
gerek. Ýsrail ile tüm ikili anlaþmalar bir an önce iptal edilmeli.
Gazze'ye bomba yaðdýran israil
askerlerinin Türkiye'de eðitilmesine izin verilmemeli.
Ýsrail'le askeri iþbirliði son bul-

malý, silah alýmlarý durdurulmalý.
Ortadoðu'da barýþ için Filistin'in
iþgali ve Kürtlere karþý savaþ son
bulmalý.
Sosyalistler dün olduðu gibi
bugün de Filistin davasýnýn en
kararlý savunucularýdýr.
Siyonizme, ýrkçýlýða, anti-semitizme, Ýslam fobisine karþýyýz.
Emperyalizmin yenilmesini istiyoruz.
Emperyalizme karþý mücadele
edenlerle omuz omuzayýz.

Ýsrail, ýrkçý temelde kurulmuþ
bir devlettir. Temel ideolojisi siyonizmdir. Siyonizmin temelinde
"Yahudi'nin Yahudi'den baþka
dostu yoktur" anlayýþý yatar. Bu
sebeple tüm Yahudiler, kendilerine "vaat edilmiþ" topraklara yani Filistin'e- göçmeli ve burada
baðýmsýz bir Yahudi devleti altýnda yaþamýný sürdürmelidir. Ýsrail'i
kuran siyonist kadrolar, bu propaganda ile Yahudileri Filistin
topraklarýna çaðýrmaya
baþladýlar. Siyonistler, diðer
Yahudilere Filistin'in "insansýz
topraklar" olduðunu anlatýyordu.
Bu propaganda, dünyanýn pek
çok yerine daðýlmýþ olan
Yahudiler arasýnda pek tutmadý.
Filistin'deki Yahudi nüfusunun
artýþýný asýl saðlayan ise,
Nazilerin Almanya'da iktidara
geliþi oldu. Siyonistler, Nazilerin
Avrupa'da 6 milyon Yahudiyi
toplama kamplarýna göndermesini desteklediler. Ýsrail devletinin
kökenleri Nazilerle iþbirliði yapan
siyonistlerce atýlmýþ oldu. Büyük
göçe raðmen, Filistin'de Yahudi
nüfusu Arap nüfusa oranla
oldukça azdý. Siyonistler,
Araplarýn topraklarýný almak için
korkunç bir savaþ baþlattýlar.
1948’deki savaþtan sonra, siyonistler Filistin topraklarýnýn
%77'sini ele geçirdiler. Ýsrail,
1967'de yapýlan Altý Gün
Savaþlarý'nda ise Gazze þeridi,
Golan tepeleri gibi yerleri de
içine alacak biçimde sýnýrlarýný
geniþletti. Sayýca az olan siyonistlerin, Arap dünyasýna karþý tek
baþýna kazanmýþ olduklarý
düþünülemez elbette. ABD,
Ýngiltere ve SSCB ýrkçý rejimi
destekledi.
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Sol ve Filistin
mücadelesi
Filistin kurtuluþ mücadelesi
Türkiye solunu derinden etkiledi. 1960'larýn sonunda politize olan gençler solcu Filistin
örgütü El-Fetih'in kamplarýnda silahlý eðitim aldý. Bir çok
devrimci Ýsrail'e karþý Filistin
saflarýnda savaþtý. Onlarcasý
Ýsrail askerleri tarafýndan
öldürüldü.
Solun Filistin mücadelesini
desteklemesi halkýn
Filistinlilere tam destek vermesine yol açtý.
Þimdi ise durum deðiþti.
Artýk Filistin özgürlük
mücadelesinin liderliðini ElFetih ve solcu örgütler deðil,
Hamas yapýyor. Türkiye solunun çoðunluðu bu yüzden
Filistin davasýný desteklemiyor.
El-Fetih gitti, Hamas geldi.
Solcular deðiþti, fakat Filistin
halkýnýn durumu deðiþmedi.
Hala iþgal altýnda, hala
öldürülüyor, hala aç ve insanlýk onuru çiðneniyor. El-Fetih
gibi solcular da deðiþti, fakat
Türkiye iþçi sýnýfýnýn ve yoksullarýn Filistin'e verdiði
destek deðiþmedi.
Sosyalist Ýþçi yazarý Roni
Margulies, Radikal'de yayýnlanan röportajýnda solun
Filistin davasýna bakýþýný
özetliyordu:
"Türkiye'de Müslüman
cenah genellikle Filistin meselesinin bir 'Müslüman davasý'
olarak algýlýyor, doðru. Ama
yanýlýyorlar. Filistin bir
emperyalizm meselesidir, din
meselesi deðil. Amerikan
emperyalizminin bölgede bir
jandarmaya ihtiyacý olmasa,
Ýsrail sorunu olmazdý, Ýsrail
bu biçimiyle varlýðýný
sürdüremezdi. Sol cenahta ise
bambaþka bir saçmalýk var.
Filistin hareketinin baþýný
Hamas çekmeye baþladýðýndan beri, solun Filistinlilere
desteðinde bir azalma oldu.
Hamas Müslüman bir örgüt
olduðu için ve Türk solu
büyük ölçüde Kemalist ve
anti Müslüman olduðu için.
Böyle saçmalýk olmaz!
Amerikan emperyalizmine ve
bölgedeki jandarmasýna karþý
kim direniyorsa, ben onu
desteklerim. Müslüman veya
Budist olmasý hiç beni
ilgilendirmez."
Dün El-Fetih’i destekledik,
bugün de Hamas’ý destekliyoruz. ABD emperyalizmin
Ortadoðu’daki bekçisi Ýsrail’e
karþý direnenlerden yanayýz.
Sosyalistler ezene karþý
ezilenlenden yana tutum alýr

Anti-semitizm ve Ýslamofobi kardeþtir
D

ünyada Yahudilere en
fazla zararý Ýsrail'in
verdiði açýk. Ýsrail'in her
katliamýnda anti-semitik fikirler
hortluyor. Türkiye'de Gazze
saldýrýsýnýn ardýndan benzer bir
durum yaþandý.
Milliyetçiler ve ýrkçýlar Hitler'i
4.5 milyon Yahudi'yi gaz
odalarýnda katlettiði için selamlandý.
Türkiye'de anti-semitik görüþler
yani Yahudi düþmanlýðý hep
popüler oldu. Dünyayý zengin
Yahudilerin yönettiði, her þeyi
bir Yahudi komplosu olduðu
fikri ýrkçý çevreler tarafýndan
empoze edildi.
Türkiye Hitler'in Kavgam kitabý
defalarca baský yaptý, sokak tezgahlarýnda bile satýlýyor. Kamu-

Sen yöneticisi faþistler sokakta
"Hitler bey" için helva daðýtýlabiliyor. Anti-semitik görüþler
daha Filistin topraklarý
Siyonistler tarafýndan iþgal
edilmeden popülerdi.
Sosyalistler anti-semitik fikirlere karþý mücadele ederler.
Faþizmin bir insanlýk suçu
olduðunu, Hitler'in tarihin en
kanlý diktatörlerinden biri
olduðunu iþçilere ve yoksullara
anlatýrlar.
Siyonizmle Yahudiler bir ve
ayný deðildir. Siyonizm, ýrkçýlýktýr. Nazilerin iktidarýndan tüm
Almanlar sorumlu tutulamayacaðý gibi Siyonizmin yaptýklarýndan tüm Yahudiler sorumlu
tutulamaz. Filistin'le dayanýþma
eylemlerinde anti-semitik slogan-

larýn kullanýlmasýna karþý
mücadele ederiz.
Anti-semitizme karþýyýz, ancak
Ýsrail'e karþý olan her eyleme, her
mücadeleye "anti-semitik"
damgasýný vuran görüþe de
karþýyýz. Bu görüþün altýnda antisemitizmin ikiz kardeþi Ýslam
fobisi yatýyor.
Siyonizmi kýnamak, Siyonist
devletin ortadan kalkmasýný istemek anti-semitizm deðildir.
Ýsrail'e karþý direnen Hamas'ýn
Müslüman olmasý Filistin
direniþini anti-semitik kýlmaz.
Týpký anti-semitizm gibi Ýslam
fobisini de kapitalistler kullanýyor. ABD emperyalizmi ve onun
bekçi köpeði Ýsrail'e karþý
mücadele edenler "þeytan",
"Ýslamofaþist" ilan ediliyor. Ýslam

fobisini dünyaya yayan
Afganistan ve Irak'ý iþgal eden
George W. Bush'tu. Türkiye'de
Ýslamofobik görüþler kemalizmin
özündeydi ve 28 Þubat darbesi
ile popülerleþtirildi.
Ýsrail'e karþý her eylemi antisemitik olarak damgalayan
görüþün sahipleri bize tarafsýz
olmamýzý öneriyor. Bir yanda
Ýsrail, öte yanda iþgal edilmiþ,
bölünmüþ yoksulluk içindeki
Filistin. Sosyalistler her zaman
ezilenden yanadýr. Ýsrail karþýsýnda tarafsýz kalamayýz. Filistin
direniþini liderliðini kim yaparsa
yapsýn destekleriz.
Anti-semitizm ve Ýslam fobisi
ikiz kardeþlerdir. Ýkisinin de
kökeninde ýrkçýlýk vardýr.
Sosyalistler ikisine de karþýdýr.

Ýnsani yardým mý,
Ýslami yardým mý?
Ýsrail, Gazze'deki ablukayý
kýrýp insani yardým ulaþtýrmayý
deneyen ÝHH'yi "dinci terörist"
olarak tanýmlýyor. Ýsrail'e destek
veren ABD Baþkan Yardýmcýsý
Joe Biden ÝHH'nýn "yabancý
terör örgütleri" listesinde yer
aldýðýný söylüyor. Türkiye'deki
siyonizm savuncularý da ayný
yerden saldýrýyor.
Radikal yazarlarý Murat
Yetkin ve Nuray Mert baþta
olmak üzere bir dizi isim
ÝHH'nýn amacýnýn insani
yardýmdan çok, Ýslami bir
yardým olduðunu ileri sürüyor.
ÝHH'nýn derdi baþka, Gazze'ye
giden gemilerin amacý baþka.
Onlar þeriat gelsin diye, siyasal
Ýslam Ortadoðu'da güçlensin
diye bunlarý yapýyor, hepsi
birer "dinci" propaganda.
Gazze'ye giden gemilerde
misket ve fosfor bombalarý
yoktu, kitle imha silahlarý da.
Ýnþaat malzemesi, oyuncak,

giysi, yiyecek vardý.
Gemilerde 32 ülkeden barýþ
aktivistleri bulunuyordu.
Müslümanlar, Hristiyanlar,
ateistler, sosyalistler, anarþistler,
savaþ karþýtlarý. Hepsini birleþtiren amaç Gazze'deki
ablukanýn sona ermesi ve acil
ihtiyaçlarýn Filistinlilere
ulaþtýrýlmasý. Sosyalistler
Gazze'de ablukanýn kaldýrýlmasýndan yanadýr. Bu yönde
atýlan her adýmý, verilen her
mücadeleyi destekleriz.
ÝHH'nýn da bir parçasý olduðu
Gazze'ye yardým filosu sonuna
kadar haklý bir þeyi yaptý. Buna
insani yardým denir.
ÝHH Müslüman bir insan haklarý kuruluþu. ÝHH aktivistlerinin Ýslamcý olmasý, insani
yardýmý bir propaganda
faaliyetine indirgeyemez. 32
ülkeden gelenler gibi
ÝHH'lýlarda insani yardým için
oradaydý.

Yardým gemilerine saldýran Ýsrail ordusu bomba ve kurþun kullandý.

sayý: 395 z sosyalist iþçi z

7

Hamas nasýl bir örgüt?
 Hamas, 1987'deki Gazze'de
ve Barý Þeria'da gerçekleþen
Birinci Ýntifada'nýn arkasýndan
kuruldu. Mýsýr'daki Müslüman
Kardeþler adlý örgütün bir
parçasý olarak kurulan Hamas'a
Þeyh Ahmed Yasin önderlik etti.
Gazze örgütlendiði ana merkez
oldu.
 Filistin özgürlük mücadelesini baþlatanlar solculardý. Yaser
Arafat liderliðindeki solcu ElFetih, bir cephe örgütü olan
Filistin Kurtuluþu Örgütü'nün de
ana gücü oldu. Ýsrail, El Fetih
militanlarýnýn öncülük ettiði
Ýntifada'yý bölmek için Hamas'ýn
Gazze'de örgütlenmesine göz
yumdu. 1998'de Ýsrail'in varolma
hakkýný tanýyan El Fetih'le
Ýsrail'in yýkýlmasýný savunan
Hamas karþý karþýya geldi.
 Nisan 1993'te, Oslo Barýþ
Anlaþmasý'nýn imzalanmasýndan
beþ ay sonra Hamas ilk intihar
eylemini gerçekleþtirdi. Filistin
içerisinde küçük bir güç olan
Hamas, Oslo barýþ süreci
ilerledikçe büyüdü. Barýþ süreci
ilerledikçe Filistinlilere ayrýlan
topraklar küçülüyordu. Ýþgal
altýndaki topraklar kendi içinde
bölünüyordu. Ýsrail'in yanýnda
mini bir Filistin devletinin
yöneticisi olarak tanýnan FKÖ
yöneticileri hakkýnda yolsuzluk
iddialarý yaygýnlaþýyordu.
Hamas tüm bu süreç boyunca iki
devletli çözüme karþý çýktý ve

Oslo barýþ sürecini Filistin
davasýna ihanet olarak yorumladý.
 2000 yýlýnda ikinci Ýntifada
gerçekleþti. 7 yýl boyunca ABD
ve Avrupa Birliði gözetiminde
sürdürülen barýþ görüþmeleri
büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmýþtý. Ýsrail kan akýtmaya devam
etmiþti. Mini bir Filistin devletini
kurma sürecinin aslýnda
Filistinlilerin topraklarýndan
tamamen kovulmasý anlamýna
geldiði anlaþýlmýþtý. Ýsrail askerleri portakal taþýyan iþçilere ateþ
açtý. Filistinliler yeniden ayaklandý. Hamas, 7 yýl sonra güçlenmiþ ve kitleselleþmiþti. Solcu ElFetih ise gücünü yitiriyordu.
Ýsrail, 2. Ýntifada'da öne çýkan
Hamas'la mücadele etmeye
baþladý.
 6 Mayýs 2005'te Hamas, Batý
Þeria ve Gazze'de ilk kez seçimlere katýldý. El Fetih oylarýn
yüzde 56'sýný, Hamas ise yüzde
33'ünü aldý. Ayný yýl yapýlan
yerel seçimlerde dört büyük
þehirden üçünü Hamas kazandý.
Hamas Yaser Arafat'ýn ardýndan
gerçekleþen Filistin Devlet
Baþkanlýðý seçimlerini boykot
etti.
 2006'nýn Ocak ayýnda yapýlan
seçimlerde oylarýn yüzde 44.5'ini
Hamas aldý. Oylarýn yüzde
44.1'ini alan El-Fetih ise Arafat'ýn
ardýndan parçalanmýþ durumdaydý.

 Ýsrail seçimle iþbaþýna gelen
Hamas hükümetini tanýmadý. ElFetih ve Hamas çatýþmaya
baþladý. Batý Þeria'da bir darbe
yapan Mahmut Abbas ve FKÖ,
Hamas'ý Gazze'ye sýkýþtýrdý.
 Hamas, Ýsrail ve Batý tarafýndan intihar eylemleriyle öne
çýkartýldý. Bu yanlýþtý. Ýntihar
eylemlerine katýlanlar arasýnda
çok sayýda Hýristiyan vardý ve
bunlar El-Fetih'in sol kanadýný
oluþturan El-Aksa Tugayý
üyeleriydi. Hamas esas olarak
sosyal yardýmlar aracýlýðýyla
büyüdü. El-Fetih yöneticilerinin
kendi ceplerini doldurmak için
kullandýðý dýþ yardýmlarý
belediyeler aracýlýðýyla sosyal
yardýma dönüþtürdüler. Tabanda
örgütlendiler. Ýþgale, baskýya ve
ölümlere karþý Ýslami kardeþliði
öne çýkardýlar. Silahlý eylemler
Hamas'a özgü deðildir. Tipik bir
ulusal kurtuluþ hareketi olan ElFetih'te siyonizme karþý silahla
direnmiþ ve bireysel terörü bir
araç olarak kullanmýþtý.
 Ocak 2009'da Hamas lideri
Halid Meþal, ABD gözetiminde
Ýsrail'le görüþmeye hazýr olduklarýný açýkladý. El-Fetih gibi
Hamas'ta 1967 öncesi sýnýrlarýna
dayanan bir Filistin devletini,
yani iki devletli çözümü kabul
edeceðini ilan etti. Ancak Ýsrail
Hamas'ýn barýþ görüþmelerine
katýlmasýný reddetti.

Hamas ve PKK

Filistin eylemlerine katýlmak
kuyrukçuluk mu?
Sosyalistler Ýsrail saldýrýsý
sýrasýnda Ýsrail Konsolosluklarý
önündeydi. On binlerce insan
birlikte Taksim'e çýktýlar. Bundan
dolayý Ýslamcýlarýn kuyruðuna
takýlmakla, Ýran solunun hatalarýna düþmekle suçlandýk.
Ýran solunun en büyük hatasý
Ýran iþçi sýnýfýnýn ve yoksullarýnýn taleplerine sýrt
çevirmesiydi. Onlarýn deðiþim
isteðine öncülük etmemesiydi.
Esas olarak orta sýnýf üyelerinin
arasýnda örgütlenmesiydi.
Ýran solu, Ýran'da bir sosyalist
devrimin mümkün olmadýðýný
düþünüyordu. Stalinist aþamalý
devrim tezini savunuyordu. Bu
yüzden iktidarý Humeyni'ye altýn
tepsiyle sundu.
Bugün Müslümanlarla sosyalistlerin ayný eylemde yer
almasýný eleþtirenler, TUDEH'le
ayný yerde duruyor. Ýranlý

komünistlerin partisi TUDEH'te
iþçilerin aþaðýdan gelen eylemine
katýlmayý ve büyütmeyi reddetmiþti.
Bugünün Türk solcularý da
Filistin için sokaktan çekilerek,
Filistin davasýný tamamen Ýslamcýlarýn eline býrakýyor.
Politik Ýslam düþman deðil
rakip bir politik akýmdýr.
Milyonlarca iþçi ve yoksul
emperyalizme karþý direndiði,
sosyal adaleti savunduðu için
Ýslamcý örgütleri desteklemektedir.
Solun iþçi sýnýfýný ve yoksullarý
yeniden kazanmasý mücadelenin
kazanmasý için en tutarlý gücün
kendisi olduðunu kanýtlamasýna
baðlý. Bu yüzden savaþa, iþgale,
baskýlara, haksýzlýklara karþý
Ýslamcýlarla yan yana geliriz.
Yeþil bayraklarla kýzýl bayraklarý
asla karýþtýrmadan.

Baþbakan göre Hamas ve
PKK ayný deðil. Biri direniþçi,
diðeri terörist. Hamas, iþgal
edilmiþ topraklarda Filistin
devletini kurmak için
mücadele ediyor, PKK ise
kendi devletine karþý isyan
eden teröristlerle uðraþýyor.
Hamas ve PKK'nin farklý
olduklarý doðru. Hamas,
Ýslamcý bir hareket, PKK ise
solcu bir hareket. Ýkisi de
silahlý mücadele veriyor,
ikisini de milyonlarca insan
destekliyor.
Filistin Ýsrail iþgalinde.
Türkiye'nin Doðu'suna
bakýldýðýndaysa Batý'dan
tamamen farklý koþullar
yaþanýyor. Uzun yýllar
sýkýyönetimle yönetilen
bölgede, bu uygulama bitse
de fiili güç asker ve polisin
elinde. Dün olduðu gibi
bugünde bölgeyi Ankara'dan
atanan valiler idare ediyor.
Kürtlerin temsilcileri belediye
yönetimlerine gelseler de,
mecliste bir grup kursalar da
bölge hakkýnda hiçbir söz
haklarý yok. Kürtlerin ulusal
varlýðý ise tanýnmýyor.
Filistinliler gibi Kürtler de
özgürlük istiyor. Bu yüzden
Ýsrail ve Türkiye devletinin
"terörist" olarak nitelediði
örgütleri destekliyor. PKK ve
Hamas farklý örgütler, ancak
tabanlarýný oluþturan yoksullarýn talepleri pek de farklý
deðil.
AKP tam da bunun üzerini
örtmek istiyor. Filistin'i ve
Hamas'ý destekliyor, Ýsrail'e
van minüt diyor. Ama kendi
sýnýrlarý içerisinde yaþayan
kocaman bir halkýn tankla,
topla, tüfekle baský altýnda
tutulmasýný savunuyor.

Gazze’de örgütlenen Hamas yoksullarýn desteðini kazandý.

Siyasal Ýslam umacýsý
Türk solunun (pek çok baþka zaaflarý yanýnda) çok önemli bir
zaafý var: siyasal Ýslam korkusu. 90'lý yýllardan beri kritik siyasi
meselelerde bu korku Türk solunu pek çok kez 'kilitlenme' noktasýna taþýdý. Bu 'kilitlenmelerin' en bariz olanlarýndan biri, 28
Þubat darbesi sýrasýnda, solun bazý kesimlerini askeri darbe tehdidi karþýsýnda üçüncü yol izlemeye (yani hiçbir yol izlememeye)
götürdü. Kimi kesimleri ise 'þeriatçý' iktidar karþýsýnda açýktan
darbeyi desteklemeye sürükledi. Aslýnda o gün bugündür Türk
solu bu kilitlenme halinden sýyrýlabilmiþ deðil. Bugün artýk
kendilerini gizlemeye gerek duymayan gönüllü darbe destekçilerini bir tarafa býrakalým. Ama 28 Þubat'ta "ne þeriat, ne darbe"
sloganýyla baþlayýp, baþörtüsüne özgürlük meselesinde sýnýfta
kalan; 27 Nisan muhtýrasýnda "yiyin birbirinizi" diyerek darbe
karþýtý mücadeleyi locasýna çekilip uzaktan dürbünle izleyen sol
ile tartýþmakta küçük de olsa bir fayda olabilir.
Ýsrail'in gemilere saldýrýsýnýn ardýndan yapýlan protesto gösterilerinin en kitlesel olanlarý, beklendiði gibi, Müslümanlarýn örgütledikleriydi. Çok doðal. Çünkü Filistin sorunu 70'lerdeki gibi
solun sahiplendiði bir mesele olmaktan çoktan çýktý. 70'lerde
Gazze'de, Þeria'da sözü geçenler, siyasal Ýslamcý Hamas veya
Hizbullah deðil, Yaser Arafat'ýn ulusalcý, George Habbaþ'ýn marksist Filistin özgürlük örgütleriydi. Sol da doðal olarak bu
hareketlere ve Filistin sorununa kendisini yakýn hissediyordu.
Ama devran deðiþti. Önderlik Ýslami hareketlerin eline geçti. Sol
ise, sanki Filistin sorunu sona ermiþ, Filistinliler huzura kavuþmuþ, Ýsrail yenilgiye uðratýlmýþ gibi meseleye olan ilgisini yitirdi.
Ne de olsa 'düþman' Müslümanlar hareketin önderliðini ele
geçirmekle kalmamýþ, iktidara da gelmiþlerdi. Üstelik Türkiye'de
de Ýslamcý bir hükümet iki dönemdir iktidardaydý. Bu yüzden
protesto gösterilerinde Müslümanlarýn yanýndan 'yanlýþlýkla' bile
geçmemek için azami dikkat gösterildi.
Bu bakýþýn pek çok zaafý var. Örneðin bütünüyle modern bir
siyasi hareket olan siyasal islamýn 'ortaçað karanlýðýný' temsil
ettiði fikri gibi. Ama temel sorun siyasal islama bakýþta yatýyor.
Türk solunun siyasal Ýslam deðerlendirmesi esasen sýnýfsal perspektiften yoksun. Bu hareketlerin liderliðiyle tabanýný birbirinden ayrý da deðerlendirebilme yeteneði, geleneksel siyasal
Ýslam korkusundan dolayý, ortadan kalkmýþ. Müslüman kesime
hitap eden siyasi partilerin, kendi tabanlarýný 90'larda, ama asýl
olarak da 2000'lerde kent yoksullarýna (solun cepte varsayýlan
tabanýna) doðru geniþlettiðini, hatta artýk kitlesel gücünü büyük
oranda bu tabandan aldýðýný idrak edemiyor. Filistin meselesinde
Filistin halkýný olduðu gibi bu tabaný da siyasal Ýslamcý
hareketlere býrakýyor. Bundan da öteye AKP'yi iktidara taþýyan
bu geniþ kitlelerin önemli bir bölümünün gerçekten de 'þeriatçý'
olduðuna inanarak. Bu yüzden de aydýnlanmacýlýða sarýlmaya
devam ediyor. Bunda da yanýlýyor. Örneðin TESEV'in 2006'da
yaptýrdýðý bir araþtýrma ülkede þeriata karþý olanlarýn %76, bunu
isteyenlerin ise sadece %9 olduðunu ortaya koyuyor. 'Ultra laik'
ve 'ultra dinci'lerin karþýlýklý oranlarý %10 civarýnda. Ýlle de birilerine 'yiyin birbirinizi' denecekse bu iki kesime denebilir mesela.
Solun net biçimde görmesi gerekenleri Prof. Ýdris Küçükömer
bundan yýllar önce görmüþ. Küçükömer'in modeli özetle 'yukarýdan modernleþmeci bir elit merkez ile buna direnen çevre' biçimindeydi. Þimdi 'direnen çevre' çok daha görünür halde ve iktidarda.
Önder Sav'ýn atadýðý CHP'li Sencer Ayata bile CHP'nin tabanýný
oluþturan 'yeni orta sýnýflar'ýn varoþlara yönelmesi gerektiðini
söylüyor. CHP'nin solundaki sol ise Ýslam korkusundan (aslýnda
nefretinden) bu büyük kitleyi de gözden çýkarýyor. Geçelim çok
daha 'dünyevi' söyleme sahip AKP'nin baþarýsýný, ondan daha
radikal ve darbeyle iþbaþýndan indirilmiþ olan Refah hükümetinin, 1994 yerel ve 95 genel seçimlerinde dini deðil sosyal referanslara aðýrlýk vermiþ olduðunu 15 yýl sonra da göremiyor.
Cengiz Alðan
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Irkçýlar, milliyetçiler, Siyonistler!
CHP ile ilgili merkez medyanýn koparttýðý fýrtýnanýn
arkasýnda, her tartýþmadan, AKP'ye karþý, AKP'yi
maðlup edecek CHP-MHP koalisyonuna yarayacak
vurgularý öne çýkartanlarýn durduðunu görmek zorundayýz.
Bir kasetle, bir günlük bir genel baþkan operasyonuyla CHP'nin demokratikleþme yönünde pupa
yelken ilerlemeye baþladýðýný, radikal bir deðiþim
geçirmeye baþladýðýný ya da deðiþim için CHP'ye bir
þans tanýmak için gerekli koþullarýn olgunlaþtýðýný
iddia edenler, isteseler de istemeseler de, MHP'yi
iktidara taþýyacak ýrkçý, milliyetçi bir koalisyonun yaygarasaýný kopartanlar kervanýnýn içinde yer alýyorlar.
Ne oldu da CHP'ye bu toplum, bu halkýn kredi vermesi gerekti birden bire?
Nasýl bir deðiþim geçirdi CHP Kýlýçdaroðlu'yla birlikte?
Yanýt, kocaman bir hiç!
Öyleyse neden bu Kýlýçdaroðlu heyezaný?
Birileri Kýlýçdaroðlu'nu kandýrmýþ besbelli ki. AKP'ye
karþý, ekonomik ve sosyal haklar temelli bir mücadele
hattýnýn iþlevsel olacaðýný söylemiþler CHP'nin çiçeði
burnunda "genç" liderine.
Özellikle seçim dönemlerine girildiðinde, "benim
iþçim…" diye cümleye baþlamayan hiçbir burjuva partisi yoktur. Seçim bildirilerine bakýlýrsa, tüm partiler
seçmenlere, yani halka cenneti bu dünyada kurmayý
vaat eder. Halk ise, burjuva partilerinin sýradan akýl
hocalarýnýn sandýðýnýn tersine, parti propagandistlerinden daha akýllý olduðu için, en az ekonomik talepler kadar, poltik fay hatlarýnda kimin en söylediðine
de dikkat eder. Buyüzden, CHP'nin yolsuzluk ve yoksulluk vurgusu yapmasý, politik bir kampanya alanýnda tek baþýna hiçbir iþe yaramaz. Bu bir deðiþim
olmadýðý gibi, ekonomizm adý verilen ve egemen politik fikirlerden kaçýyormuþ gibi görünse de o fikirlerin
egemenliðini yeniden üreten bir harcýalem yaklaþýmdýr. Deniz Baykal'ýn yoksulluða karþý cümleleri
yok muydu? Devlet Bahçeli "yoksullarý ezeceðim"
diye mi kampanya yapýyor?
Kýlýçdaroðlu'nun yaldýzlarý, politik fay hatlarý hakkýnda laf söylediði her seferinde dökülüyor. "Demokratik
açýlým" yorumu en ilginç olaný. Kürt sorununda asker
ölümlerinin nedeninin, açýlým süreci olduðunu söyledi
Kýlýçdaroðlu. Kürtlerin haklarýndan söz eden, bir iki
þehir isminin orjinal Kürtçe isimleriyle anýlmasýna izin
veren bir sürecin, asker ölümlerinin nedeni olduðunu
söylemek, Onur Öymen'in Dersim katliamýný
özendiren çizgisinin Kýlýçdaroðlu'yla aynen devam
ettiðini gösterir.
CHP Kurultayý'nda Ergenekon tutuklularýna selam
yollamasý da öyle.
AKP'ye karþý birbirinden farklý ki muhalefet çizgisi
var. Sadece biribirinden farklý deðil, birbirine taban
tabana zýt iki farklý muhalefet tarzý söz konusu. Birisi,
ulusalcý, ama ulusalcýlýðýný ekonomik taleplerin
arkasýna gizleyen, ulusalcý her argümanýyla, her sahte
anti emperyalist vurgusuyla tek bir bloðu, ýrkçý-milliyetçi bloðu güçlendiren muhalefet. Bu, özgürlük
düþmaný bir muhalefet. Kendi özgürlük düþmaný yaklaþmýný, AKP'nin yarým yamalak, sýð "açýlýmlarý" ve
doðrudan nobran tutumlarýyla haklýlaþtýrmaya çalýþan
bir muhalefet. Yoksullarýn, ayný zamanda kimlik,
inanç ve siyasi tercihlerinden dolayý baský altýnda ve
bölünmüþ olduðunu gölgelemeye çalýþan bir muhalefet. Bu, aslýnda AKP'nin ekmeðine yað süren temel
politik çizgidir ve sahtekarlýðu israil'in Mavi
Marmara'ya saldýrýsý sonrasýnda aldýðý, siyonist israil
devletini haklý kýlmaya çalýþan tartýþmalarýnda
tümüyle görünür oldu.
Ama baþka bir muhalefet çizgisi daha var. DSÝP, tüm
AKP iktidarý boyunca, soldan ve saðdan gelen tüm
saldýrýlara raðpmen, bu tek devrimci muhalefet
çizgisini savunuyor ve savunmaya devam edecek. Bu,
bir yandan ekonomik, yeni liberalizm adý verilen sermayenin saldýrý programýna karþý çýkmayý, AKP'nin
TÜSÝAD'ýn ve küresel sermayenin bu saldýrý programýný bir bekçi gibi ýsrarla hayata geçirdiðini vurgulayan bir muhalefettir. Ama ayný zamanda,
demokrasinin savunuculuðunun bayraðýný AKP'nin
elinden almadan, Kürt açýlýmýnda, açýlýmýn nedeninin
Kürtlerin mücadelesi olduðunu söylemeden, açýlýmýn
gerçekten demokratik bir içerik kazanmasý gerekiyorsa Kürt hareketinin liderliðinin muhatap alýnmasý
gerektiðini vurgulayan devrimci bir muhalefettir. Ýsrail
saldýrganlýðýnda Ýsrail'i savunan deðil, hükümetin
Ýsrail'le askeri iþbirliðini derhal sona erdirmesi gerektiðini anlatan bir muhalefettir. Anti-kapitalist, antiemperyalist radikal bir muhalefet.
Güçlendirilmesi gereken bu muhalefettir. Ýþçi
sýnýfýnýn daha geniþ kesimlerinin bu muhalefete
kazanýlmasý gerekir. Diðeri, CHP güzellemeleriyle
MHP'yi iktidaar taþýmaya yardýmcý olanlarýn yine AKP
iktidarýna yol açan þaþkýn muhalefeti olacaktýr. Bu
muhalefete artýk karnýmýz tok!

Yunanistan'da hayatý
durdurma potansiyeli
Y

unanistan'ý "kurtarmak" iþçilere
kemer sýktýrmak anlamýna geliyor. Bu da, Avrupa'nýn en militan
iþçi sýnýfýnýn direniþiyle karþý karþýya
gelmek demek.
5 Mayýs'taki genel grev çok önemliydi.
Yunanistan genel grevlerin bolca
yaþandýðý bir ülke, ama bu grev iyi bir
genel grevden fazlasýydý. Ýþçilerin
gerçek isyanýnýn niteliklerini taþýyordu.
Muazzam kalabalýklar Atina'nýn orta
yerinde, Anayasa Meydaný'nda parlementoya girmeye çalýþýrken çevik
kuvvetle yüzyüze geldiler.
Mücadele, iþçilerin öfkelerini göstermeye yetecek bir günlük genel grevin ya
da bir günlük genel grevler silsilesinin
ötesine ilerliyor.
Saldýrýlarýn ölçeði -kamu hizmetlerindeki, ücretlerdeki ve emekli
maaþlarýndaki kesintiler ve emeklilik
yaþýnýn yükseltilmesi- öyle bir seviyedeki, bu saldýrýlarý durdurmak için
mücadelenin seviyesi de o kadar yüksek olmalý.
Bir günlük genel grevler artýk yeterli
deðil. Mücadelenin, en çok tehdit altýndaki iþçilerin süresiz grevlerine ihtiyacý
var.
Enerji iþçileri yakýnda greve baþlayabilirler. Eðer bu grev tam katýlýmla
saðlanýrsa Yunanistan'da hayat tümüyle
durabilir.
Fakat mücadelenin büyük bir problemi var. Avrupa'nýn en radikal soluna
Yunanistan'ýn sahip olmasýna raðmen
soldaki baskýn güçler mücadeleyi
gerçekten yükseltmiyorlar.
Yunanistan Komünist Partisi kitlesel
bir parti ama son derece sekter. Onlarýn
stratejisi "Krizin çözümü bizde, bize oy
verin." demek.
Radikal sol koalisyon, Syriza,
oportünist politikalarla devrimci söylemi birbirine katmanýn muðlaklýðýyla
geçindi hep. Bu muðlaklýk devam edemez.
Sosyalist Ýþçi Partisi (SWP)'nin kardeþ
örgütü SEK, mücadeleyi daha fazla etkileyen ve önemli güçleri cezbeden
Antarsya adlý antikapitalist koalisyonda
yer alýyor.

Savunmasýz
Yunanistan'dan bir adým geri çekilip
baktýðýmýzda, kriz sebebiyle kemer
sýkma programlarýnýn tüm Avrupa'ya
nasýl yayýldýðýný görüyoruz. Piyasalarý
yatýþtýrmak için savunmasýz
hükümetler gittikçe artan þiddette
kemer sýkma programlarýný uygulamaya baþladýlar.
Ýspanya'da, Portekiz'de böyle oldu ve
açýk ki burada da [Ýngiltere'de de] ayný
þey oluyor.

 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

Yunanistan’da þimdi de turizm iþçileri greve çýkmaya hazýrlanýyor. Sendikalarýn tabanýn da kazanana kadar grev önerisi tartýþýlýyor.
Ekonomik krizin aslýnda bittiði illüzyonu yok oldu ve liderlerin anahtar
olarak gördükleri soru, yeniden
ekonomik kalkýnmanýn nasýl
saðlanacaðý sorusu, ortadan kalktý.
Piyasalar vaziyetin ne kadar kýrýlgan
olduðunun farkýna vardý ve zenginler
'çift dip'li durgunluk olasýlýðýndan
korkuyorlar.
Kapitalist sýnýf için bu bir kâbus
senaryosu. 1930'daki kronik durgunluk
on yýl sürmüþtü ve birbiri ardýna farklý
aþamalardan geçmiþti. Mevcut kriz de
1930'daki krizle karþýlaþtýrýlabilir nitelikte.
Mevcut krizin þu anki aþamasý "devlet
borçlarý problemi" olarak adlandýrýlýyor.
Bu borçlar, hükümetlerin biriktirdikleri borçlardan meydana geliyor ve
özellikle euro bölgesinde krizlere sebep
oluyor.
Hükümetler krizi savuþturmak için
muazzam ölçeklerde borç paralar alýp
harcadýlar ve devlet borçlarýný arttýrdýlar.
Kamu borçlarýnýn bu genel krizi euro
bölgesinin yapýsal kusurlarýyla da birleþti. Euro bölgesinin iki temel kusuru

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalizme
güç ver
baþka bir dünya
mümkün

var.
Birincisi, euro sadece parasal birliðe
dayanýyor, finansal bir birliðe deðil.
Avrupa Birliði'nin, Avrupa çapýnda
vergileri ve harcama politikalarýný belirleme yetkisi yok ve bu yüzden krizle
mücadele etmek ulus-devletlerin baþýna
kalýyor.
Ýkincisi; euro, dev ihracat makinesi
Almanya'yý çok daha zayýf ekonomilerle bir araya getiriyor. Bu devletler çok
miktarda Alman malý ithal ediyorlar ve
bunlarý karþýlayabilmek için özellikle
Alman ve Fransýz bankalarýndan aðýr
borçlar alýyorlar.
Yunanistan'ý kurtarmak diye
bahsedilen þey aslýnda Fransýz ve
Alman bankalarýný kurtarma çabasý.
Eðer Yunanistan borçlarýný ödemezse,
zaten genel kriz ile zayýflamýþ olan
bankalar çok daha derinden sarsýlacak.
Euro bölgesindeki ekonomik sakatlýklar zehirleyici bir karýþým yaratýyor.
Alex Callinicos
Bu yazý, Alex Callinicos'un SWP Parti
Konseyi'nde yaptýðý konuþmadan
aktarýlmýþtýr. Çeviri: Burak Demir
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Kore: Unutulan savaþ
J

aponya'nýn 14 Aðustos 1945 tarihinde
çekilmesinden beþ gün sonra ABD,
Nagazaki'de atom bombasý patlattýðýnda Kore probleme temkinli bakýyordu.
Rusya ve ABD 1945'de savaþ sonrasýnda etki alanlarýný geniþletmek ve hegemonya kurmak için Yalta Konferansý'ný
kullanmak istiyorlardý.
Ama Aðustos'ta Kore'nin durumu "tatmin edici" deðildi ve hâlâ Japonya iþgali
altýndaydý.
14 Aðustos'ta ABD Baþkaný Harry
Truman, Japonya güçlerine keyfi bir hat
çizdi. Otuz sekizinci paralel Amerika'ya,
paralel'in kuzeyi ise Rusya'ya býrakýlmalýydý.
Rusya ve ABD arasýnda var olan iþbirliðine dayalý iliþkiler uyarýnca Rus diktatör Joseph Stalin, planýn ayrýntýlarý
hakkýnda bilgilendirildi ve gayet memnun olduðu gözlendi.
Rusya ve Çin, Kore'nin kuzey komþularý durumundaydý ve Rusya kuvvetleri
erken davranýp savaþýn getirilerini toplamak için Kore'ye girmiþti.
Tabii ki hiç kimse ülkelerinin kaç
parçaya bölünmesini istedikleri
konusunda Korelilere danýþmadý.
Temel endüstri bölgeleri ülkenin
kuzeyindeydi. 1945'de Kore iþçi sýnýfý
yaklaþýk çeyrek milyon gücündeydi.
Ama Rusya'nýn bu hareketle hiçbir ilgisi
yoktu.
Güneyde ABD, Japonya iþgaline karþý
örgütlenen devrimci komiteleri daðýttý.
Bunun yerine ortaya iki kukla rejim
ortaya çýktý.

Gerilla

Kuzeyde eski bir komünist gerilla lideri
olan Kim Il Sung, Rusya'dan yeni bir
rejim kurmak için döndü. Rusya askerleri, Kim'in görevini baþarýyla yerine
getirmesini saðlamak için 1948'e kadar
ülkede kaldýlar.
Güneyde ise ADB görevi, 37 yýlýný
Amerika'da geçiren ve güçlü bir müttefik
olacaðýnýn garantisini veren 70 yaþýndaki
Syngman Rhee'ye verdi.
Rhee'nin sistemi toprak aðalarý ve diðer
muhafazakar gruplara dayanýyordu.
Yüzlerce rakibini hapse gönderdi.
Ülkenin dörtte biri askeri hükümler
altýndaydý.
1947'de ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý
bile çoðu Koreli'nin Japonya iþgali altýnda olduðundan çok daha rahatsýz
olduðunu kabul etti.
1949'da Rusya ilk atom bombasýný ürettiðinde Soðuk Savaþ baþladý.
Ýki taraf da bütünüyle karþý karþýya
gelmek istemiyordu, taraflar bire bir
savaþ riskini göze almak yerine tercihen
Üçüncü Dünya ülkelerinde güç gösterisinde bulunarak pozisyonlarýný
güçlendirmek istiyordu.
Kore savaþý bu koþullar altýnda
baþlamýþtý. Bir önceki savaþýn etkileri
hâlâ belirgindi. Ýki taraf da iþgale
baþlayan ülkenin diðeri olduðunu iddia
ediyordu. Güney'in yönetiminde bulunan Rhee, Kuzey'i bazý durumlarda iþgal
ile tehdit etmiþti.
Savaþýn patlak verdiði 25 Haziran
1950'de Kuzey güçleri bariz bir avantaj
kazanmýþtý. Güney'in pek çok yeri iki
ayda iþgal edilmiþti.
Bu, eðer saldýrýyý baþlatan taraf Güney
ise Kuzey'in de savaþa çoktan hazýrlýklý
olduðunu kanýtlýyordu.
Ama marksistler için ilk kurþunu kimin
ateþlediði savaþý analiz ederken pek
önemli deðildir. Önemli olan mevcut
politik durum ve çatýþma içindeki rejim-

2. Dünya Savaþý'nda Nazilerin yenilmesinin ardýndan Türkiye Cumhuriyeti Batý'ya ve ABD'ye müttefik oldu. 5090 kiþilik Türk tugay
1950-5
53 arasý ABD'nin yanýnda Kuzey Kore'ye karþý savaþtýTürk tugayýnýn görevi ABD birliklerine yardýmcý olmaktý. Kuzey Kore birlikleri
karþýsýnda ABD askerleri geri çekilirken Türk tugayý tampon oldu ve aðýr kayýplar verdi. . 741 asker öldü ve 2147'si yaralandý.
Kilometrelerce uzakta ABD'nin savaþýna gönderilen askerlerin karþýlýðýnda Türkiye NATO üyesi oldu.
lerin doðasýdýr.
Çok açýk ki, dünyanýn büyük güçleri
kuklalarýný oynatýyordu ve iki tarafýn da
istediði þey savaþtý.
ABD hýzlý ve etkili bir müdahale için
savaþý bir gereklilik olarak görüyordu.
Önceki yýl Çin'de Mao'nun yönetimi ele
geçirmesini engelleyememiþti, ama
Kore'de bunu baþarabileceðini düþünüyordu.
ABD hükümeti, burada kurulacak sistemin ABD'nin dünyadaki hegemonyasýna yönelik tehditleri önleyebileceðine
inanýyordu.
Bu sýrada, ABD'nin iþine gelir þekilde,
Rusya Birleþmiþ Milletler Güvenlik
Konseyi'ni boykot ediyordu.

Sadakat

ABD, BM'de müttefiklerini harekete
geçirdi ve Güney Kore'yi desteklemek
için askeri harekete yetki veren bir
önergeyi geçirdi.
ABD birliklerinin büyük kýsmý toplamda 1,5 milyon civarýnda - Kore'ye
gönderildi, sahte Birleþmiþ Milletler
bayraklarýna dolanmýþtý. 63,000 Ýngiliz
askeri ve ABD'ye sadýk ülkelerden gelen
birliklerle desteklendi.
Rusya savaþa doðrudan katýlmaktan
kaçýnmaya karar verdi, ama Kuzey Kore
rejimine askeri ve siyasi olarak koþulsuz
destek verdi.
Savaþýn ilk iki ayýnda Kuzey Kore hýzlý
geliþmeler gösterdi. Rhee rejimi öyle gözden düþmüþtü ki çok az iþçi savunmaya
deðer görüyordu.
Daha sonra ABD Kuzey Kore birliklerinin arkasýna çýkarma yaptý, büyük
güçlerin desteðiyle, kuzeye doðru hýzla
ilerlemeye baþladý.
Bu süreçte Kuzey Kore ordusunýn çoðu
yok edildi.
Stalin ve Mao'nun anlaþmasýyla, çok
sayýda Çinli gönüllü Kore'ye gönderildi.
Baþlangýçta savaþ ulusal özgürlük
mücadelesi içeriyordu. Güney'deki iþçi
ve öðrenciler, Kuzey Kore güçleriyle birlik olmak için ayaklandý.
Birkaç ay sonra Kuzey ve Güney Kore

ordularý yok edildi.
Çatýþma, Kore ülkesinde ABD ve Çin
(Rus destekli) kuvvetleri arasýnda bir
savaþa dönüþtü.
1950 sonunda bölge kazaným ve kayýplarý dengelenmiþti ve iki taraf 38. paralel çevresinde çýkmaza girmiþti.
Korelilerin savaþta kazanacaklarýndan
çok kaybedecekleri vardý.
Savaþýn zaiyatý ve sonucu korkuçtu,
dört milyon ölü ve yaralý, 20 milyon
mülteci.
ABD yeni bir silah kullanmayý
düþünüyordu: napalm.
Guardian gazetesi muhabiri Rene
Cutforth, bunu þöyle tarif ediyordu
"Önümüzde dikkat çekici bir þahýs
duruyordu, biraz çömelmiþ, bacaklarý iki
yana açýlmýþ, kollarý yanlardan uzanýyor.
"Gözleri yoktu, ve vücudunun tamamý
yanmýþ bez parçalarýyla ve sarý beneklerle dolu siyah bir kabukla kaplýydý.
"Ayakta durmaya mecburdu, çünkü
artýk vücudu deriyle deðil bez parçalarý
gibi çatlamýþ çizgilerle kaplýydý."
ABD, kayýplarýný azaltmaya hazýrlanýyordu.
1951'in baþlarýnda Kore'de savaþan
ABD'li General MacArthur, hükümetin
stratejisini açýkça eleþtirdi, "Zafere
olanak yok" dedi ve bir süre sonra ordudan atýldý.
ABD egemen sýnýfýndaki baskýn görüþ
Yalta saldýrýsýna sýnýrlý destek vermekti.
Savaþ iki yýl daha devam etti. Askeri
açmaza geliþigüzel barýþ görüþmeleri
eþlik ediyordu.
1953'te Eisenhower ABD baþkaný oldu
ve Stalin öldü. Temmuz 1953'te bir
ateþkes üzerinde anlaþýldý.
Washington ve Moskova'da savaþ bitirilmiþti.
Kore halký savaþýn aktörü deðil savaþýn
kurbanýydý.
Kore bölünmüþ olarak kaldý.
Güney Kore iþçilerin sömürüsü üzerine
kurulu bir ekonomik geliþmenin - deyim
yerindeyse - tadýný çýkarýyordu.
Kuzey Kore, bir yandan megaloman ve
akrabalarýna ayrýcalýk tanýyan Kim Il

Sung yönetiminin bir yandan da Japonya
ve Batý'ya ödenmesi gereken büyük
borçlarýn altýnda eziliyordu.
Ýki Kore devleti de büyük askeri harcamalarýný sürdürdü ve bu durum savaþ
bittikten onlarca yýl sonra Güney Kore
siyasetinde ordunun etkin rolüne büyük
katkýda bulundu.

Kölece

Ýngiltere'nin Kore'deki askeri rolü
küçüktü, ama Ýþçi Partisi hükümetinin
ABD'ye kölece desteði Ýngiltere
ekonomisinde büyük etkiler býraktý.
Baþbakan Clement Attlee askeri harcamalarý derhal büyük miktarda artýrdý.
Askerlik hizmeti 18 aydan 2 yýla
çýkarýldý.
Ýngiltere'deki ABD silahlý kuvvetleri
180'den 1000'e, ABD'nin kullandýðý
havaalaný sayýsý 3'ten 30'a çýktý.
Bu duruma karþý tek tutarlý muhalefet
pro-Stalinist çizgideki parlamento
üyelerinden geldi.
Ýngiltere solundaki Komünist Parti'nin
hegemonyasý henüz sarsýlmamýþtý ve
Washington'da üretilen yalanlarla
dünyaya bakanlar Moskova'nýn yalanlarýna da kandýlar.
Ýngiltere'deki küçük Troçkist hareketin
çoðunluðu Kuzey Kore rejimine ve
Moskova'daki yandaþlarýna destek verdi.
Son sözler, 1950 tarihli Socialist
Review'den (Sosyalist Ýþçi Partisi'nin o
dönemki yayýn organý):
Güney Kore'nin zaferi, ABD'nin
Kuzey'deki etkisinin artmasý ve tüm
Kore'nin ABD'nin Doðu Asya'daki
topraðýna dönüþmesi anlamýna gelir.
"Diðer yandan Kuzey Kore'nin zaferi
Kore'yi bürokratik Sovyet Rusya'ya
dönüþtürür - millileþtirilmiþ sanayinin ve
sosyalist demokrasinin kontrolünün
olmadýðý...
"Bu yüzden iki tarafa da destek veremeyiz"
Ian Birchall
(Socialist Worker’dan
Basri Güler ve Usame Baþaran çevirdi.)
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Kýzýl, kýpkýzýl sendikalar!
Son zamanlarda sendika toplantýlarýnda sýklýkla dile getirilen bir
görüþe göre, Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu, KESK,
diðer sendikal konfederasyonlarla iþbirliði yaparak, sýnýfa ihanet ediyor!
Sendikalar söz konusu olduðunda, keskinlikten geçilmiyor. "Hain",
"sarý", "satýlmýþ" gibi çok sayýda suçlama sýfatý, sendikacýlarý nitelemek için kullanýlýyor. Bu suçlamalarýn nedeni, sendikalarýn karakteri
konusunda stalinist geleneðin yarattýðý kafa karýþýklýðý.
Sendikalarýn rengi konusunda süren tartýþma da ayný geleneðin bir
uydurmasý. Sanki, Komünist Enternasyonal'in ikinci kongresinin
gerçekleþtiði, dünya devriminin çanlarýnýn çaldýðý, tek tek bütün ülkelerde iþçi sýnýflarýnýn azýmsanmayacak kadar geniþ kesimlerinin
devrimci partilerin saflarýnda toplandýðý ve reformist liderlikleri
izleyen sendikalarýn yerine milyonlarca iþçiyi kapsama potansiyeli
olan devrimcilerin liderlik ettiði sendikalarýn kurulduðu dönemde
yaþýyoruz.
Ýþçi sýnýfýnýn sendikal mücadelesinde bir bölünmenin hangi koþullarda meþru görülebileceði hakkýnda Komünist Enternasyonal þu vurguyu yapýyordu: "Ama böyle bir bölünmenin zorunlu olduðu ortaya
çýksa bile, bu ancak, komünistler, oportünist liderlere ve onlarýn taktiklerine karþý kararlý bir mücadeleyle, geniþ çalýþan kitlelerin
ekonomik mücadelesine en etkin katýlýmla, geniþ çalýþan kitleleri, bu
bölünmenin onlarýn henüz anlamadýklarý uzak devrimci amaçlar
uðruna deðil, iþçi sýnýfýnýn ekonomik mücadelesinin geliþimi
çerçevesinde onlarýn en acil pratik çýkarlarý uðruna yapýldýðýna ikna
etmeyi baþarýrlarsa gerçekleþtirilebilir...." (Komintern'in Ýkinci
Kongresinde Kabul Edilen
"Sendikal Hareket, Fabrika Komiteleri ve Komünist Enternasyonal
Üzerine Tezler"den)
Önüne gelen sendikayý sarý sendika olmakla suçlayanlarýn,
sendikadan anladýðý, olaðan koþullarda milyonlarca iþçiyi birleþtiren,
iþçilerin yaþam koþullarýnýn, ücret düzeylerinin ve sosyal haklarýnýn
korunmasýný garanti altýna almaya çalýþan bir örgütlenme deðil,
hareketin genel çýkarlarýyla ilgisi olmayan ultra sol açýklamalar yapan
sekter, iþçi sýnýfýnýn görmezden gelinmese de olabilir bir kesiminin
ruh halini ifade eden dernek türü örgütlerdir.
Bu, iþçi sýnýfýnýn her türlü birlik giriþimini kendi acil devrimci
amaçlarý uðruna istismar eden "kýzýl" sendikal anlayýþ, sendikalarýn,
en önemli yanýnýn iþçi sýnýfýnýn çeþitli bilinç düzeylerinde olan en
geniþ kesimlerini ayný örgütlenme çatýsý altýnda birleþtirmek
olduðunu kavrayamýyor. Bir iþçi bir sendikaya, devrimi gerçekleþtireceði araç sendika olduðu için üye olmaz. Ekonomik çýkarlarýný ve haklarýný koruyacak kolektif ve kitlesel bir dayanýþma aðýna ihtiyaç duyduðu için sendikalara üye olur. Sendikalar, esas olarak savunma
örgütleridir. Ama iþçi sýnýfý söz konusu olduðunda daima geçerli olan
kural sendikal mücadelede de geçerlidir. Ýþçi sýnýfýnýn savunmasýnda
en etkili silahý, somut talepler etrafýnda örgütlenmiþ kitlesel gücüdür.
Ve bu güç bir kez harekete geçtiðinde, savunmak için milyonlarca
iþçiyi kapsayan bir genel grev örgütlediðinde, savunmanýn nerede
baþladýðý, kapitalizme karþý tarihsel meydan okumanýn nerede
baþladýðý belirsizleþir.
Karl Marks'ýn dediði gibi, iþçi sýnýfýnýn ekonomik talepleri için
mücadele ulus çapýna yayýldýðýnda, sýnýfýn en geniþ kesimlerini kapsadýðýnda, tek tek patronlar sýnýfýný hedef almaktan çýkarak tüm bir
burjuva sýnýfýný, hükümeti ya da devleti hedef almaya baþladýðýnda, o
mücadele politik bir mücadele haline dönüþür. Mücadelenin bu
dönüþümü için, mücadele edecek olan sýnýfýn birliðinin saðlanmasý
gerekir ve sendikalar bu birliði en hýzla saðlayan örgütlenmelerdir.
Sendikalarý kýzýllaþtýrmaktan söz eden ve burjuvaziyle ya da kapitalist
sistemin çeþitli yanlarýyla mücadele etmekten daha çok sendikalardaki bürokrasiyle mücadele edenlerin ne iþçilerin birliði umurlarýnda ne
de iþçi sýnýfýnýn büyük çoðunluðunu kazanan bir hareket inþa etmek.
KESK'e tek baþýna mücadele etmeyi önermek, KESK'e intihar
etmesini önermektir.

Þenol Karakaþ

aroluþçuluk (egzistensiyalizm), toplum içindeki bireyin tüm deneyiminin biricikliðini öne çýkaran
bir felsefe akýmýdýr.
Özellikle 19. yüzyýlýn ilk
yarýsýnda Fransa'da etkili
olmuþtur. Varoluþçuluða göre
insanýn varoluþu ile doðal nesnelerin varoluþu arasýnda fark
vardýr. Bu ayrýmýn temelini
insanýn iradesi ve bilinci oluþturur.
Varoluþçu felsefe insaný birey
olarak ele alýr ancak somut
koþullarý içindeki bireyden yola
çýkar.
Buradaki somut koþullar
marksizmdeki gibi üretim iliþkileri, üretim tarzý gibi olgulardan
çok insanýn ölüme mahkum
olan bir varlýk olmasý durumunu ifade eder. Ýnsan ölüme
mahkumdur ve toplum içinde
kaybolmuþtur.
Varoluþun herhangi bir sebebi
yoktur. Hiçlik karþýsýnda çaresiz

bireyler seçimleri aracýlýðýyla
varoluþlarýný anlamlandýrmaya,
kendilerini gerçekleþtirmeye
çalýþýrlar.
Bu açýdan bakýldýðýnda genel
olarak varoluþtan deðil tek tek
bireysel varoluþlardan bahsetmek gerekir.
Varoluþçu felsefe içinde iki
akým vardýr.
Birincisi dinsel varoluþçuluktur, bu akým içinde Karl Jaspers,
Sören Kierkgaard gibi isimler
sayýlabilir.
Ýkincisi ise ateist varoluþçuluktur, bu akým içindeyse bir Nazi
olan Martin Heidegger'in yaný
sýra özgürlükçü isimlerden Jean
Paul Sartre, Simone de Beauvoir
ve Albert Camus gibi isimler
yer alýr.
Bu isimlerden en ünlüsü
varoluþçuluk ile marksizm
arasýnda bir baðlantý kurmaya
çalýþan Sartre'dýr.
Sartre, kendisine yakýþtýrýlan
isimle "özgürlüðün
filozofu"dur. Sartre'a göre
"varoluþ özden önce" gelir.
Klasik varoluþçu felsefeye dayanarak Sartre da varoluþta hiçbir

anlam bulunmadýðýný söyler. Bu
sebeple insan tüm eylemlerinde
bütünüyle özgürdür ancak
insan eylemleri ve yaptýðý
seçimler aracýlýðýyla kendini
gerçekleþtirdiði için tüm eylemlerinden sorumludur.
Sartre, Camus ve Beaouvoir
gibi isimler için bu sorumluluk
dünyayý deðiþtirmek için
mücadele etmektir.
Bir devrim sonucu koþullarýn
deðiþmesiyle özgürlüðün felsefesi mümkün olacaktýr. Bu
sadece felsefelerine deðil hayatlarý boyunca verdikleri
mücadelere bakarak da kolayca
anlaþýlabilir.
Baþta Sartre olmak üzere bu
isimler politik mücadelelerin bir
parçasý olmuþlar, özellikle
Sartre'ýn marksizme ilgisi
giderek artmýþtýr. Sartre için
"marksizm çaðýmýzýn aþýlamaz
felsefesidir".
Can Irmak Özinanýr

ANKARA

Anayasa referandumu: Yetmez ama evet!
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Kader deðil
cinayet!
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Zonguldak'ta 30 madencinin
göçük altýnda kalarak ölmesi ve
hükümetin bu ölümleri kadere
baðlayan açýklamalarýna karþý
20 Mayýs'ta Taksim'de Ýstiklal
Caddesi'nde bir yürüyüþ
düzenlendi. "Kader deðil
cinayet!" sloganlarýnýn atýldýðý
eyleme DSÝP üyeleri de katýldý.
Yaklaþýk 300 kiþi maden
kazalarýnýn alýnacak tedbirlerle
en aza indirilebileceðini, þirketlerin ve hükümetlerin iþçilerin
yaþamýna zerre kadar deðer
vermemesinin iþçi ölümlerinin
artýþýnda temel neden
olduðunu vurgulayan sloganlarla yürüdü.

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.

26 Mayýs'ta
"Grev!"

Karada, denizde, Ýntifada her yerde!

Tekel iþçilerinin direniþi sýrasýnda
alýnan grev kararý, 26 Mayýs'ta hayata geçirilmeye çalýþýldý. Sonuç,
bazý iþyerlerinde birkaç saatlik iþ
býrakma, bazý iþyerlerinde kýsa
süreli basýn açýklamalarý okumak
oldu. Ýstanbul'daki yürüyüþe yaklaþýk 1500 iþçi katýldý. Ýzmir'deki
yürüyüþ ise 5 bin iþçinin katýlýmýyla biraz daha kitlesel oldu.
DSÝP üyeleri de Bursa, Ýzmir,
Ankara ve Ýstanbul'da KESK'in
düzenlediði yürüyüþlere katýldý. 26
Mayýs eylemi grev olarak
adlandýrýldýðý için yürüyüþlere
katýlan iþçilerde moral bozukluðu
yaþandý.
25 Kasým, 7 Þubat ve 26 Mayýs!
Yaklaþýk üç ayda bir grev ilan
etmek, hem grev silahýnýn gücünü
ve etkisini azaltýyor hem de eylemlerde, zaten grev yaptýðý iddia
edilen sendikalar, "Genel grev,
genel direniþ" çaðrýsý yapan sloganlar atarak, durumun garipliði
bir kez daha açýða çýkýyor.
26 Mayýs eylemlerinde önemli
olan bir nokta da emek örgütlerinin daðýnýk durumuydu. 1
Mayýs'ta yakalanan birleþik
mücadele havasý çok hýzla daðýldý.
Bazý konfederasyonlar eylemlere
hiç katýlmazken, katýlanlar da özellikle Ýstanbul'da ayrý ayrý etkinlikler yaptý.
Sosyalistler, "Birleþen iþçiler
yenilmezler!" sloganýný öne çýkartarak, emek örgütlerinin birleþmesi
yönünde iþyerlerinde politik vurgu
yaparak örgütlenmek zorundalar.

azze üzerindeki
israil ablukasýný
kýrmak ve
Gaze'ye insani yardým
ulaþtýrmak için yola
çýkan gemi konvýyuna ve
özellikle Mavi Marmara
isimli gemiye yönelik
Ýsrail saldýrýna karþý Türk
ve Kürt illerinde tüm
meydanlarda büyük bir
öfke patlamasý yaþandý.
Saldýrýnýn olduðu gece
Ýstanbul'daki Ýsrail konsolosluðunu önünde
biriken kalablýk arasýnda
DSÝP ve Küresel BAK
aktivitleri de yer aldý.
31 Mayýs günü Sabah
saatlerinden itibaren
Taksim Meydaný'nda
binlerce öfkeli insan bir
araya geldi. Ayný akþam,
Küresel BAK, istanbul,
izmir, Ankara ve

Þerzan'ýn katili
faþist-polis
iþbirliðidir
Muðla'da faþistlerin ve polisin
saldýrýsý sonucunda baþýndan
vurularak öldürülen Þerzan
Kurt'u anmak için 20 Mayýs'ta
Taksim'de bir yürüyüþ gerçekleþtirildi. "Faþizme karþý omuz
omuza!", "Katil devlet hesap
verecek!" sloganlarýnýn atýldýðý
eyleme DSÝP üyeleri de katýldý.
Yapýlan basýn açýklamasýnda
Þerzan'a sýkýlan kurþunun Kürt
halkýný provoke etmek isteyen
güçlerin bir eylemi olduðu vurgulandý.
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Bursa'da Gazze halkýyla
dayanýþma eylemleri
örgütledi. Istanbul'daki
Küresel BAK yürüyüþü
ve oturma eyleminden
önce savaþ karþýtý sanatçý
aktivist Kerem Kabadyý
bir basýn açýklamasý
yaptý. Kerem Kabadyý,
Türkiye ile Ýsrail arasýndaki askeri ikili anlaþmalarýn derhalsona
erdirilmesi yönündeki
talebi dile getirdi.
Küresel BAK, 3
Haziran'da Ýstanbul'da
Mavi Marmara'ya yönelik saldýrýlarý kýnamak ve
Gazze halkýyla dayanýþmak için bir insan zinciri
eylemi gerçekleþtirdi.
Ýnsan zincirine gemide
Ýsrail terörüne maruz
kalan Ýngileter'den,
Ýspanya'dan, Fas'tan,

belçika'dan, Ýrlanda'dan
ve Türkiye'den aktvistler
de katýldý. Kýzgýn sloganlarýn atýldýðý coþkulu
eylemde, önce
Galatasaray Lisesi önünden uzun bir insan zinciri oluþturuldu.
Ardýndan kortej oluþturulup Taksim'e kadar
yürüyüþ gerçekleþti.
Yürüyüþ boyunca,
"Hükümet uyuma, anlaþmayý iptal et", "Katil
Ýsrail Filistin'den defol!",
"Filistin, Gazze, mavi
Marmara/Direniyor!" ve
"Yaþasýn küresel Ýntifada!" sloganlarý atýldý.
Eylemin sonunda mavi
Marmara gemisinden,
direniþten gelen
aktivistler kýsa konuþmalar yaptýlar. Tüm
aktivistlerin ortak vur-

gusu, gemi eyleminin bir
baþlangýç olduðu ve
Ýsrail terörüne taviz verilmeyeceði yönünde
oldu.
Küresel BAK adýna
basýn açýklamasýný yapan
Mehmet Demir,
hükümeti israil'le ikili
anlaþmalarý derhal sona
erdirmesi gerktiðini ve
Gaze üzerindeki abluka
kalkana kadar mücadeleye devam edileceðini
söyledi.
DSÝP üyeleriAnkara’da
Ýsrail Konsolusluklarý
önündeki protesto
eylemlerine katýldý.
Ýzmir’de DSÝP ÖzgürDer ve KESK’in çaðrýsýyla gerçekleþen iki eyleme
de katýldý.

"27 Mayýs: Bir daha asla!"
27 Mayýs 1960 darbesi,
Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým Koalisyonu tarafýndan Ýzmir, Ýstanbul ve
Ankara'da protesto edildi.
Ýzmir'de 26 Mayýs'ta bir
basýn açýklamasý yapan
Koalisyon üyeleri, tüm
darbeler tarihiyle
yüzleþmeden
demokrasinin
geniþlemesinin imkansýz
olduðunu vurguladýlar.
Darbe karþýtlarý, Kýbrýs
þehitleri Caddesi'ndeki
eylemde, "Darbelere Dur
De!", "Kürt halkýna,
baþörtüsüne, eþcinsellere
özgürlük", "27 Mayýs, 12
Eylül, 28 Þubat, 27 Nisan
bir daha asla" sloganlarý
attýlar.
Ankara'da 27 Mayýs
günü yapýlan protestoda
ise Adnan Menderes ve
arkadaþlarýný asanlarýn,
Türkiye'de siyasi idamlar
geleneðini de baþlatmýþ
olduðunu ve siyasi alana
askeri müdahaleye
"amasýn" bir þekilde karþý
çýkýlmasý gerektiðini vurguladýlar.
27 Mayýs'ta en büyük
eylem Ýstanbul'da gerçekleþti. Yaklaþýk 1500 kiþi

Tünel'den Taksim
Meydaný'na kadar sloganlar atarak yürüdü.
Yürüyüþ boyunca, "27
Mayýs/Bir daha asla!, 12
Mart/Bir daha asla!, 12
Eylül/Bir daha asla!",
"Hrant'ýn katili Ergenekon
çetesi", "Diyarbakýr cezaevi/Bir daha asla!",
"Yaþasýn halklarýn
kardeþliði!", "Darbelere
karþý omuz omuza!" slo-

ganlarý atýldý. CHP
Beyoðlu Ýlçe binasý önünden geçerek darbe karþýtlarýný tahrik eden,
yürüyüþ kortejinin kafasýna bildiriler atan CHP
gençlik kollarý üyelerine
ise Koalisyon üyeleri,
"Irkçý CHP!" sloganýný
atarak yanýt verdi.
Taksim Meydaný'nda 70
Milyon Adým Koalisyonu
adýna basýn açýklamasýný

Yýldýz Önen yaptý. Yýldýz
Önen, 50 yýllýk darbeci
geleneðin yenilmesi
gerektiðini, öncelikle
Genelkurmay Baþkaný'nýn
tüm darbeler ve darbe
giriþimleri adýna halktan
özrü dilemesi gerektiðini
söyledi. Eylem,
"Mahkeme, elini siyasetten çek!" sloganýnýn bir
kez daha atýlmasýyla son
buldu.

Kazanmak için mücadele edenlerin platformu:

Antikapitalist Çalýþanlar
6 Haziran'da karakedi Ýstanbul'da
Antikapitalist çalýþanlar grubunun ilk
toplantýsý yapýldý. Toplantýya, Bursa,
Gemlik, Ýzmir, Ankara ve Ýstanbul'dan
antikapitalist iþçiler katýldý.
Sendika üyelerinin ve çeþitli iþyerlerinde örgütlenme mücadelesi veren
iþçilerin katýldýðý toplantýda Bilgi
Üniversitesi'nde sendikal mücadeleden, Tekel direniþine, 1 Mayýs'tan
emek platformuna, küresel kapitalizmin krizinden emek hareketinin
sendikal ve politik bölünmüþlüðüne,
son dönemlerde grev adý altýnda üç

ayrý eylem yapmanýn yanlýþlýðýndan,
iþçi sýnýfýnýn kazanmak için mücadele
etmesi gerektiðine kadar bir dizi
baþlýk, iþyerlerinde yaþanan tartýþmalarýn deneylerinin ýþýðýnda ele
alýndý. Toplantýda Antikapitalist
Çalýþanlar adý altýnda yaygýn bir
faaliyet sürdürülmesi için bir metin
kaleme alýnmasý ve tüm þehirlerde
sendikal ve iþyerleri mücadelesinin
koordineli hale getirilmesi kararlarý
alýndý. Antikapitalist Çalýþanlar,
önümüzdeki dönemde her yerelde
geniþ katýlýmlý toplantýlar yapacaklar.

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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Radyoaktif felakete
20 milyar dolar
H

ükümetin 'nükleere evet
silahýna hayýr' söylemi,
Brezilya, Türkiye ve Ýran
arasýnda varýlan uranyum takasý
anlaþmasý ile anlamýný yitiriyor.
Akkuyu'ya yapýlmasý planlanan
nükleer santralin ilk ünitesinin en
geç 2018 yýlýnda devreye gireceði
yetkililer tarafýndan açýklanýyor.
7-8 Haziran'da Ýstanbul'da
yapýlacak "Asya'da Ýþbirliði ve
Güven Artýrýcý Önlemler
Konferansý (CICA)" çerçevesinde
Rusya ile Türkiye'nin Mersin
Akkuyu'da yaklaþýk 20 milyar
dolara mal olmasý beklenen nükleer santrala yönelik bazý teknik
anlaþmalarýn imzalanabileceði
belirtiliyor.
Nükleer santrallar ekonomik
deðildir. Zaten Akkuyu'da kurulmasý planlanan santal için - 20 milyar dolarlýk maliyetin -diðer nükleer santral örneklerinde de
görüldüðü gibi- artmasý iþten bile
deðildir. Nükleer enerji en pahalý
teknolojilerden birisidir.
Halk saðlýðý açýsýndan sorundur.
Çevreye zararlýdýr. Depolama
sorunu hâlâ çözülememiþtir. Bir
nükleer santralda ortaya çýkan
radyoaktif atýk yýlda ortalama 60
metreküptür. Bu atýklarý güvenli
olarak ortadan kaldýrmanýn yýllýk
faturasý, 38 milyon avroyu bulmaktadýr ve en az 300 yýl güvenli
bir þekilde depolanmasý gereken
bu atýklarýn güvenli depolandýðýna
dair þüpheler giderilememiþtir.
Avrupa'daki 150 dolayýnda nükleer santralden çýkan radyoaktif
atýklardan 12 bin tonunun toprak
altýnda bulunduðu bilinmektedir.
Bir çok ülke yayýlan radyasyonun

ölümcül olmasý yüzünden kendi
topraklarýnda nükleer atýk depolamak istememektedir. Ayrýca yüksek depolama maliyeti de nükleer
sevdalýsý ülkelerin baþýna bela
olmaktadýr.
Nükleer santrallar küresel ýsýnmaya çare deðildir; hatta küresel
ýsýnma nedeni ile yaðýþ miktarlarýnýn düþeceði bilindiði için su
ile soðutulan santrallar küresel
ýsýnmanýn yarattýðý su sorununu
tetikler.
Kamu yararý gözetmez. Akkuyu
halký 40 yýldýr nükleer santral
karþýtý mücadelesini sürdürmektedir.
Güvensizdir. Gerek dünyada
gerçekleþen kazalar gerek
Türkiye'de TAEK'in trajikomik
kazasý güven sorununu gözler
önüne serer.
Ýstihdam açýsýndan sorunludur;
uzman iþgücü kullanýr ve iþçi
güvenliði risklidir. Enerji baðlýmlýlýðýný arttýrýr.
Akkuyu'da kurulmasý planlanan
nükleer santralin, uygulanan
devletler arasý anlaþma yöntemi,
kamu yararý gözetmemesi açýsýndan hukuken sorunlu; Ecemiþ fay
hattýna yakýnlýðý dolayýsýya
jeoteknik açýdan riskli olduðu
biliniyor. Saha lisansýnýn çok eski
olmasý dolayýsýyla lisansýn iptali
için açýlan dava devam ediyor.
Türkiye'nin pahalý ve tehlikeki
nükleer maceraya sürüklenmesini
önlemek amacýyla 'acil eylem
planý'nýn hayata geçmesi hayati bir
önem taþýyor.

Nükleer santrala karþý
acil eylem çaðrýsý
Nükleer santral kurma giriþimleri bundan önce boþa
çýkan hükümet, yeni bir atak
içinde. Hükümet, bu sefer de
devletlearasý bir anlaþma ile
Akkuyu'da 4800 MW gücünde
dört nükleer reaktör yapmasý
için Rusya ile anlaþtýðýný
kamuoyuna açýkladý.
Hükümet, kapalý kapýlar
arkasýnda yapýlan anlaþmayý
hýzla TBMM'den geçirerek
nükleer santral kurabileceðini
ve kimsenin buna itiraz edemeyeceðini düþünerek büyük
bir yanýlgý yaþýyor.
Bu anlaþmanýn imzalandýðý
bilgisi haber ajanslarýna düþer
düþmez nükleer karþýtlarý
olarak bizlerde toplantýlar yapmaya baþladýk. Küresel Eylem
Grubu, Greenpeace, DSÝP,
Yeþiller, BDP ve DÖH'ten temsilciler ile aydýn ve sanatçýlarýn
katýldýðý toplantýda " Nükleer

santrala karþý acil eylem
çaðrýsý" metnini kaleme aldýk.
"Hem insani, ekolojik ve vicdani nedenlerle, hem de bilimsel gerekçelerle nerede ve ne
zaman olursa olsun nükleer
santral yapýmýna karþý olduðumuz ve Çernobil'in sorumlusu
olan Rusya'ya yaptýrýlmak istenen Mersin-Akkuyu nükleer
santralýný durdurmak için
bütün güzümüzle mücadele
edeceðimizi" duyurduðumuz
metin çerçevesinde bir çok
eylem kararý aldýk. BDP
Milletvekili Sebahat Tuncel ,
TBMM'de nükleer santral
anlaþmasýna iliþkin soru önergesi verdi. TBMM'de çok sayýda milletvekilinin konu
hakkýnda soru önergesi vermesi ve basýn toplantýlarý düzenlemeleri, grup toplantýlarýnda
nükleer gündemli oturumlarý
yapýlmasýný planladýk. 550

Milletvekili'nin her birine "
nükleer santral anlaþmasýna
HAYIR" oyu verin çaðrýsý yaptýðýmýz www.nukleeristemiyoruz.org sitesine imza verenlerin sayýsý her gün artmakta,
150bine ulaþmamýza çok az
kaldý. Kamuoyu tarafýndan
bilinen ve farklý toplumsal kesimlerin temsilcilerinin imzasýna açtýðýmýz metne verilen
imza sayýsý 300' e yaklaþtý.
Nükleer anlaþmasýnýn meclis
gündemine gelmesiyle birlikte
" Nükleer santrala karþý
Ankara'ya yürüyoruz"
baþlýðýyla birçok eylem gerçekleþtireceðiz. Hükümet bir kez
daha nükleer santral kuramayacak. Kuramamasýnýn nedenleri ise nükleer karþýtlarýnýn
mücadelesi olacak.
Nuran Yüce
KEG sözcüsü
www.kureseleylem.org

