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- Operasyonlar durdurulsun

- Taþ atan çocuklar serbest býrakýlsýn

- Kürtlerin kültürel haklarý tanýnsýn

- BDP’ye yapýlan baskýlar son bulsun

- Savaþan güçler masaya otursun

Þemdinli'deki çatýþmada ölen asker Volkan Demir'in babasý soruyor: "Bu neyin
kavgasý. Nedir bunun anlamý? Buna bir anlam veremiyorum. Kalkarsýnýz bir
ülkeyle savaþýrsýn ve savaþtýðýnýzý bilirsiniz." Giresun'da yaþayan Demir ailesi,
acý içinde bu savaþ bitsin diye feryat ediyor.

Þemdinli'deki ölen askerlerden Mutlu Saydam'ýn aðabeyi soruyor: "Ben
Þemdinli'de niye öleyim? Diyarbakýr'da niye öleyim? Ben Urfa'da, Malatya'da
niye þehit olayým? Biz kiminle savaþýyoruz anlamýyorum. 30 yýldýr anlamýþ
deðilim." Sakarya'nýn Arifiye ilçesinde yaþayan Saydam ailesi Mutlu'nun boþu
boþuna ölüme gönderildiðini düþünerek aðlýyor.

Kürtler 30 yýldýr devlete karþý savaþýyor. Dünyanýn en büyük ordularýndan biri
olan Türk ordusu PKK’yi askeri olarak yenemiyor. Ama operasyonlar devam
ediyor. Sýnýra 15 günlük erler yollanýyor. Yüksek teknoloji ürünü silahlar alýný-
yor. Emekçi çocuklarý bile bile ölüme gönderiliyor.

Ölümlerin sorumlusu savaþ yanlýlarýdýr. Silah býrakýp gelen PKK’lýlarý hapse
týkarak çatýþmalarýn önünü açanlardýr. CHP ve MHP’nin baskýsýyla Kürt
açýlýmýndan vazgeçen AKP’dir. Çözümsüzlüðü defalarca kanýtlanan askeri yön-
temlerden yana olanlardýr.

Biz ölüm deðil çözüm istiyoruz. Kürtlerin haklarý tanýnýrsa akan kan durur.
sayfa 2, 4, 8
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Rahip Santoro ve Hrant
Dink'in öldürülüþünden hemen
sonra 18 Nisan 2007'de hedef bu
kez Hýristiyan misyonerlerdi.
Zirve Yayýnevinde çalýþan
Alman uyruklu Tilman
Ekkehart Geske, Necati Aydýn
ve Uður Yüksel býçaklanarak
öldürülmüþ, zanlýlardan Salih
Gürler (20), Cuma Özdemir (20),
Hamit Çeker (19) ve Abuzer
Yýldýrým (19) olay yerinde
yakalanmýþtý. Failler yine 19-20
yaþlarýndaydý. Merkez medya,
görevi gereði týpký Hrant Dink
ve Rahip Santoro cinayeti gibi
bu katliamýn da milliyetçi
hezeyanla yapýldýðýný, bu olayýn
çok fazla abartýlmamasý ve
üstüne gidilmemesi gerektiðini
ve faillerin yakalandýðýný yazdý
yine. Ama daha sonra yaþanan
geliþmeler bu katliamýn da
Türkiye'deki derin yapýlan-
malarýn bir operasyonu
olduðunu gözler önüne serdi.

Nitekim Ýstanbul Cumhuriyet
Baþ Savcýlýðý'nýn isteðiyle hazýr-
lanan 32 sayfalýk Emniyet
raporunda da, Ergenekon tutuk-

lusu Doðu Perinçek'le katliamý
azmettirmekle suçlanan
Mehmet Ülger arasýndaki
iliþkiye dikkat çekiliyor.

Raporun en dikkat çekici
bölümlerinden biri de jandarma
ile baðlantýlý Malatya Kerkük
Kardeþlik Derneði Baþkaný
Veysel Þahin ile ilgili. 3 Aralýk
2008 tarihinde Malatya
Cumhuriyet Savcýlýðý'na verdiði
ifadede Veysel Þahin, cinayetin
azmettiricisi olduðu ileri
sürülen Malatya Ýl Jandarma
Komutaný Mehmet Ülger'in ken-
disini Ergenekon davasý tutuklu

sanýðý Doðu Perinçek'e yön-
lendirdiðini belirtiyor. Þahin
savcýlýk ifadesinde, Doðu
Perinçek ve grubu ile tanýþýk-
lýðýnýn Mehmet Ülger'in tavsiye
ve teþvikiyle olduðunu aktarýy-
or. Þahin'in telefon dökümlerini
inceleyen polis, onun
Perinçek'in þoförü Yusuf Beriþik
ve Ýþçi Partisi il örgütüyle irt-
ibatýný da ortaya koydu.

Rapora giren bir diðer delil ise
Ergenekon davasý tutuklu sanýk-
larýndan Türk Ortodoks
Patrikhanesi Basýn Sözcüsü
Sevgi Erenerol'un 25 Aralýk 2000

tarihinde Hava Kuvvetleri
Komutanlýðý ve SAREM'de
verdiði misyonerlik konferansý.
Seminerde, misyonerliðin ajan-
lýk ve provokatörlük olduðunu
söyleyen Erenerol, Türk
Ortodoksluðu dýþýnda tüm
yabancý din misyonlarýna karþý
olduklarýný belirtmiþti.

Tolon'daki belgelerde
yayýnevinin adý geçiyor

Ergenekon davasý tutuksuz
sanýklarýndan eski Ege Ordu
Komutaný Orgeneral Hurþit
Tolon'un evinde yapýlan arama-
da ele geçirilen 1 No'lu CD'de
bulunan dosya ile, tutuklu sanýk
Durmuþ Ali Özoðlu'nda bulu-
nan 42 No'lu CD'deki belge
tamamen ayný çýkmýþtý. Her iki
belgenin de içerisinde misyoner-
lik faaliyetlerini konu alan
dökümanlar bulunuyor.
Tolon'da ele geçirilen Psikolojik
Harekat Seminerleri isimli bir
sunuda þu ifadeler dikkat çekiy-
or: "Malatya'da Kayra Daðýtým
(Zirve Yayýnevi'nin eski ismi)
Pazarlama Ltd. Þirketi adý altýn-
da kurulan kitap evi tarafýndan

askeri personele yönelik misy-
onerlik faaliyetlerinde bulunul-
duðu..."

Raporun sonuç bölümünde
emniyet yetkililerinin görüþü
Ergenekon terör örgütüyle
Malatya cinayeti iliþkisini gözler
önüne seriyor. Katliamýn hedef
göstererek iþlendiði belirtilen
polis raporunda, olayýn
Ergenekon yapýlanmasý tarafýn-
dan gerçekleþtirildiði kanaatine
varýldýðý belirtiliyor.

Duruþma 25 Haziran'da
Zirve Yayýnevi katliamýnýn 26.

duruþmasýnda önceki duruþma-
da da gündeme gelen "Kafes
Eylem Planý"yla ilgili Ýstanbul
12. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki
dosyada bulunan tüm delillerin
istenmesine karar verildi.
Kararda, "deliller incelendikten
sonra dava dosyalarýnýn bir-
leþtirilip birleþtirilmeyeceðine
karar verilmesi" ifadesi yer aldý.
25 Haziran’daki duruþma
davanýn kaderini belirleyecek.

Anýl Güler

Demokratik açýlým yaklaþýk
bir yýl önce baþlamýþtý.
Atýlan adýmlar küçük

ama umut vericiydi. Ýki yýldýr
DTP'ye randevu vermeyen
baþbakan Ahmet Türk'le
görüþmüþ, TRT 6 açýlmýþ, Kürt
köylerine Kürtçe isimleriyle hitap
edilmiþti. Son olarak, Abdullah
Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine 34 Barýþ
Elçisi Mahmur ve Kandil'den
gelmiþ ve ifadeleri alýndýktan
sonra serbest býrakýlmýþlardý.
Bölgede barýþ isteyen herkes bu
durumu þenlik havasýnda
karþýlamýþ, yüz binlerce Kürt
Barýþ Elçileri'ni coþkuyla
karþýlamýþtý. Bu, barýþa doðru
atýlmýþ en büyük adýmdý. Ve ne
yazýk ki son adým oldu.

Sadece DTP'yi muhatap alýp,
Kürtlerin bazý haklarýný tanýyýp
PKK'yi tasfiye ederek Kürt soru-
nunu çözebileceðini zanneden
AKP, PKK'yi bu yolla tasfiye ede-
meyeceðini gördü. Kürt illerinde-
ki büyük çoþkudan ve milliyetçil-
iðin yüksek olduðu Türk
illerinden oy kaybedeceðinden
korktu ve geri adým atmaya
baþladý.

TSK, ateþkes ilan etmiþ olan
PKK'ye yönelik zaten hiç
kesmediði saldýrýlarýný arttýrarak
sürdürdü ve bu saldýrýlarda
onlarca gerilla öldü. Kürt
belediye baþkanlarý tutuklanýp
kelepçeli fotoðraflarý yayýnlandý.
Binlerce Kürt çocuk onlarca yýllýk
hapis cezalarýna çarptýrýldý. DTP
kapatýldý ve Aysel Tuðluk ile
Ahmet Türk'ün milletvekillikleri
düþürüldü. Kürtlere yönelik faþist
saldýrýlar düzenlendi, Kürt mil-
letvekillerine saldýrýldý… Tüm bu
süreç boyunca barýþ için uzattýðý
eli indirmeyen Kürt ulusal kurtu-
luþ mücadelesi süreç böyle
devam ederse 31 Mayýs'ta ateþke-
si sonlandýracaðýný açýklamýþtý. 

Süreç ayný þekilde devam etti.
PKK ateþkesi sonlandýrdý ve
havalarýn da ýsýnmasýyla bölgede-
ki asker ve silah yýðýnaðýný arttýr-
mýþ olan TSK'ya karþý operasyon-

larýna baþladý. Savaþýn þiddetlen-
mesi üzerine Abdullah Öcalan
tarihi bir öneri sundu. Anayasaya
Kürtlerin haklarýnýn ve kültür-
lerinin güvenceye alýndýðýna dair
tek bir madde koyulursa çatýþma
ortamýnýn sona ereceðini söyledi.

Bu öneriyi ne AKP ne de devlet
dinledi. Son olarak, Barýþ
Elçileri'nin bir kýsmý hakkýnda
tutuklama kararý çýkarýldý ve en
iyimser insanlarýn bile açýlýmýn
süreceðine dair umudu kalmadý. 

Savaþýn altýnda
AKP de kalýr

Bir burjuva partisinin ufkunun
ne kadar olabileceði bir kez daha
gördük. 

PKK'nin Kürt halkýnýn temsilcisi
olduðunu, Öcalan'ý ve Kandil'i
muhatap almadan sorunun

çözülemeyeceðini göremeyen
AKP savaþarak PKK'yi tasfiye
edemeyeceðini de göremiyor.
Kendisi açýsýndan çok daha
önemli olan bir þeyi daha, savaþa
devam kararýyla kendi ipini çek-
tiðini de, göremiyor AKP.

Ordunun ve bürokrasinin ege-
menliðine karþý AKP'yi ayakta
tutan; demokrasi ve özgürlük-
lerin geniþletilmesi,
Egenekoncularýn üzerine gidilme-
si ve darbecilerin yargýlanmasýnýn
saðlanmasýydý.

Kürt halkýnýn özgürlüðünü taný-
mayan ve savaþa devam diyen
AKP'ninse ordunun ve yargýnýn
egemenliðinden kurtulma þansý
yok. Kürt illerinde verilen savaþ
sayesinde beslenip güçlenen ve
siyasetteki nüfuz alanýný
geniþleten ordunun, savaþ
ortamýnda varlýk þansý bulan

Ergenekon'un ve kontrgerillanýn
deðirmenine su taþýyor bu savaþ.

Kürtlerin yanýndayýz
Biz sosyalistler biliyoruz ki,

ezilen uluslar özgürlüðe kavuþ-
madýkça ezen uluslar da özgür-
leþemezler. Kürt halký özgür-
leþmedikçe, Türk iþçi sýnýfýnýn
özgürleþmesi de mümkün
deðildir. 

Hem Türkler arasýndaki mil-
liyetçi fikirlerle mücadele ede-
ceðiz hem de Kürt halkýnýn
özgürlük mücadelesine koþulsuz
destek vereceðiz. Hem AKP ve
devlete "Kürt siyasetçileri, Barýþ
Elçilerini ve çocuklarý serbest
býrakýn. Operasyonlarý durdu-
run!" diyeceðiz hem de sokakta
barýþýn sesini yükselteceðiz. 

Burak Demir

Malatya Zirve Yayýnevi'nde ne olmuþtu?

Derhal açýlým
sürecinin
baþlangýcýna geri
dönülmeli 

Açýlým adý verilerek baþlatýlan
süreç, 19 Ekim’de barýþ
sürecine katkýda bulunmak için
Habur’dan giriþ yapan barýþ
elçilerinin tutuklanmasýyla
sona erdi. Barýþ elçilerinin
tutuklanmasý, tam bir Ali
Cengiz oyunudur. Tam bir
ihanettir, kandýrmacadýr!

Açýlýmdan geriye elleri
kelepçelenen belediye baþkan-
larýnýn görüntüsü, tutuklu bin-
lerce çocuk, DTP’nin kapatýl-
masý, Ahmet Türk ve Aysel
Tuðluk’un milletvekilliklerinin
düþürülmesi, binlerce Kürt
siyasetçinin ve sendikacýnýn
tutuklanmasý, askeri operasy-
onlar ve en son barýþ elçilerinin
tutuklanmasý kaldý.

Barýþ elçilerinin tutuklanmasý,
devletin, savaþa devam
kararýný teyit etmektedir. Barýþ
elçilerinin tutuklanmasý çatýþ-
manýn, operasyonlarýn, þid-
detin tercih edileceðini gös-
teriyor. Oysa Kürt halký çok
sade bir talebe sahip. Kürt
halký varlýðýnýn tanýnmasýný
istiyor. Kürt halký barýþ istiyor.

Barýþ elçilerinin tutuklanmasý,
açýlým süreciyle beklentisi yük-
seltilen milyonlarca insanda
büyük bir hayal kýrýklýðý
yaratan bir adýmdýr. Þimdi,
Kürt halkýnýn barýþ taleplerine
destek vermek için her
zamankinden çok daha büyük
bir mücadele zamanýdýr.

Tutuklanan tüm BDP’liler
serbest býrakýlmalýdýr!

Barýþ elçileri derhal serbest
býrakýlmalýdýr!

Tutuklu çocuklar derhal
serbest býrakýlmalýdýr.

Kürt halkýnýn varlýðýnýn
tanýndýðýný gösteren adýmlar
süratle atýlmalýdýr.

Muhatap, Kürt halkýdýr, Kürt
halkýnýn siyasi liderliðidir. Kürt
halkýnýn temsilcileri serbest
býrakýlmalý ve açýlýmýn
baþlangýç aþamasýna geri
dönülmeli, Kürt halkýnýn barýþ
talebine destek olunmalýdýr. 

DSÝP Genel Baþkaný
Doðan Tarkan

Ölen askerlerin aileleri acýlý ve kýzgýn, evlatlarýnýn neden ölüme gönderildiðini soruyor.

Operasyonlar dursun, ölümler son bulsun

Necati Aydýn,
Tilmann
Geske ve
Uður Yüksel
vahþice
öldürüldüler.
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Anayasa Mahkemesi, bir
kez daha hukukun dýþýna
çýkarak, anayasa deðiþik-

lik paketini þeklen deðil "esastan"
incelemek istiyor. Bu mahke-
menin raportörü Osman Can ise,
"Yüksek Mahkeme Anayasa
Deðiþikliði paketini delerse, iptal
kararý yok hükmünde sayýl-
malýdýr" diyerek, yargý
darbesinin nasýl engellenebile-
ceðine dair yol haritasý önerdi.

Osman Can'ýn bu önerisi, hem
anaakým medyada hem de solda
yeni tartýþmalar baþlattý. Herkes,
Anayasa Mahkemesi'nin hük-
münün yok sayýlmasýnýn siyasal
bir krize yol açacaðýný söyley-
erek, bu öneriyi korkunç buluy-
or. Osman Can, kriz papaðanlarý-
na karþý "Ýþin doðrusu, Anayasa
Mahkemesi bu doðrultuda adým
attýðý andan itibaren, evet, bir
kriz potansiyeli vardýr. Ama
bunu bu krizi çýkaranlar da
düþünmeli. Böyle bir kararla par-
lamento ortadan kaldýrýlýyor. Bu
kararla birlikte toplumun temel
sorunlarýný çözebilme imkâný
olan anayasa deðiþikliði olanaðý
ortadan kaldýrýlýyor" diyordu.

Yargý baðýmsýz
olabilir mi?

"Sosyalist" olma iddiasýndaki
yayýn organlarý hukuk tanýma-
zlýðýn ne kadar kötü bir þey
olduðunu anlatmaya baþladý.
Bazý "solcu" gazetelerin 'sosyal
demokrat' yazarlarý Osman
Can'ýn müebbetle yargýlanmasý
gerektiðini anlatýyor. Hepsinin
derdi ortak: Yargýnýn baðýmsý-
zlýðý, hukukun üstünlüðü.

Sosyalistler, anayasalarýn
toplumu þekillendirmeye
yarayan araçlar olduklarýný deðil;
tam aksine, toplumdaki
geliþmelerin yansýmasý olduðunu
düþünürler. Örneðin, 1982
anayasasý, 12 Eylül darbesinin
bir ürünüydü. Dolayýsýyla, aðýr
baský koþullarý altýnda yazýlan bir
askeri anayasaydý. Þimdi ilk defa
bu cunta anayasasýnýn delinmesi,

hem de askeri vesayeti radikal
bir biçimde zayýflatacak þekilde
delinmesi gündemde. Yeni
anayasa deðiþiklik paketi, geçici
15. maddenin kaldýrýlmasýný,
askeri yargýnýn ve Yüksek Askeri
Þura kararlarýnýn sivil denetime
açýlmasýný öngörüyor.

Yeni anayasa deðiþikliði ayrýca,
Anayasa Mahkemesi ile
Hakimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulu'nun yapýsýný da
deðiþtiriyor. "Hukukun üstün-
lüðünden" dem vuranlarýn,
"yargýnýn baðýmsýzlýðý"ný dilin-
den düþürmeyenlerin asýl dert-
leri de bu deðiþiklik. Bu iki kuru-
mun üyelerini kendi kendine
seçen kapalý devre yapýlarýnýn
kýrýlýp, cumhurbaþkanýnýn ve
parlamentonun iki yüksek yargý
kurumu üzerinde denetim sahibi
olmasý.

Anayasa Mahkemesi'nin
yargý darbeleri

Bugünkü toplumun hukukunu
ezeli ve ebedi doðrulardan
oluþan bir bütün olarak gören,

yargýnýn siyasal mücadelelerden
baðýmsýz olabileceðini düþünen-
lerin savunduklarý yargý kurum-
larý, son birkaç yýldýr belli bir
görev üstleniyor. Anayasa
Mahkemesi, 2007'deki
Cumhurbaþkanlýðý seçimi döne-
minde 367 gerekçesiyle kaosa
neden olmuþ, hükümetin
cumhurbaþkaný seçme hakkýný
engellemiþti. Cumhuriyet miting-
lerinin havasýna, orduyu
"göreve" davet etme giriþim-
lerinde bir destek sunmuþtu.
Ayný Anayasa Mahkemesi, parla-
mento tarihinden rekor oyla
çýkan baþörtüsü yasaðýna iliþkin
deðiþiklik kararýný, yine "þeklen"
deðil "esastan" inceleyerek
hukuku çiðnedi. Deðiþiklik iptal
edildi. Bu, milyonlarca insanýn
oylarýyla belirlenen parlamento-
nun aldýðý bir kararý, "baðýmsýz"
ve "üstün" yargý kurumlarýnýn
bozmasý anlamýna geliyordu.
Meclis bir anlamda feshediliyor,
yargý darbesi týkýr týkýr iþliyordu.
Ayný Anayasa Mahkemesi, daha
sonraki süreçte AKP'yi
neredeyse kapatýyordu, DTP'yi

ise kapattý. Hem bu kurum, hem
de Ergenekon savcýlarýnýn görev
yerlerini deðiþtirme planlarý
yapan HSYK, son 3 yýlda darbe-
cilerin toplumdaki deðiþim
isteðine karþý en önemli direnç
odaklarý hâline geldiler.

"AKP'nin anayasasý" tezi
Anayasa deðiþikliðine iliþkin

soldaki kafa karýþýklýðýnýn en
büyük nedeni ise, deðiþiklik
paketini mevcut hükümetin,
AKP'nin hazýrlýyor olmasý.
Sosyalistlerin anayasa yazma
ihtimallerini gündeme getirecek
tek durum bir iþçi iktidarý
olduðuna göre, burjuvazinin
sýnýf iktidarýný sürdürdüðü bir
toplumda, burjuvazinin parla-
mentosunda, anayasa deðiþikliði-
ni egemen sýnýfýn iktidar par-
tisinin yapmasýnda þaþýlacak bir
þey yok. Kaldý ki, bu deðiþiklik-
leri "AKP yapýyor" diye redde-
denler, yanýna düþtükleri 12
Eylül anayasasýný kimlerin
yazdýðýný hatýrlasalar iyi olur.
Bugün tartýþýlan, bir askeri dik-
tatörlük anayasasýný, sivil bir
hükümetin deðiþtirip deðiþtire-
meyeceði.

Yetmez ama evet!
Deðiþiklik maddeleri solun,

sosyalistlerin tüm taleplerini
içermiyor. Emekçiler, yoksullar,
ezilenler açýsýndan yeterli olmak-
tan çok uzak. Ancak siyasal
demokrasinin özgürlükler
alanýný geniþletiyor. Askeri
vesayetin, darbeci yargý kurum-
larýnýn parlamento üzerindeki
etkisini kýsýtlýyor. Daha fazla
özgürlük istemenin, yeni ve sivil
bir anayasayý savunmanýn tek
yolu, bu deðiþiklikleri -yeterli
olmadýklarýný belirterek- onayla-
maktýr. Sosyalistler, darbecileri
gerileten deðiþikliklere "EVET"
oyu verecek, ancak anayasanýn
daha da özgürlükçü, tamamen
sivil hâle gelmesi için mücade-
leyi sürdürecekler.

Ozan Tekin

Kimse yargýya
güvenmiyor

Yargýnýn baðýmsýz ve taraf-
sýz olduðunu iddia edenler,
Türkiye'de deðil, baþka bir
ülkede yaþýyor olmalý.
Anayasa Mahkemesi, son
birkaç yýlda verdiði tüm
kararlarda, belli bir siyasi
görüþün temsilcisi olma özel-
liðini koruyor. 367 kararýyla
cumhurbaþkanlýðý seçimini
engelleme, baþörtüsüne iliþkin
düzenlemeyi iptal etme,
AKP'ye kapatma davasý, Kürt
halkýnýn partisi DTP'nin kap-
atýlmasý; hepsi statükocu, mil-
liyetçi, darbeci bir politik hat-
týn inþasýna katkýda bulundu.

Hakimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulu, Ergenekon
savcýlarýnýn görev yerlerini
deðiþtirerek davayý durdur-
mayý planlýyordu. Yargýtay
üyeleri arasýndaki konuþ-
malarýn ses kaydýnda,
Ergenekon tutuklusu Ýlhan
Cihaner'i kurtarana Yargýtay
Baþkanlýðý teklif ediliyor,
AKP'ye kapatma davasý
açmayan yargý üyeleri
korkaklýkla suçlanýyordu.
Ýnternete düþen ses kayýtlarýn-
da, darbecilerin eþleri bazý
mahkemeler için "bizim"
ifadesini kullanýyor, davalarýn
orada görülmesi durumunda
iþlerinin kolay olduðunu
belirtiyordu. Birkaç ay önce
Balyoz darbecilerini serbest
býrakan 12. Aðýr Ceza
Mahkemesi Hakimi Oktay
Kuban, Kafes Darbe Planý
davasýna Agos gazetesinin
müdahil olma talebine de,
Kafes davasýyla Poyrazköy'ün
birleþtirilmesine de þerh
koyarak, hangi siyasal hattý
savunduðunu net bir þekilde
ortaya koydu.

Hrant Dink'in öldürülme-
siyle ilgili kitap yazanlara
Hrant'ýn katillerinden daha
aðýr cezalar veren, 18 yaþýn
altýndaki Kürt çocuklarýný
uluslararasý anlaþmalarý hiçe
sayarak yargýlayan ve cezaev-
lerine gönderen, Kürt halkýyla
ilgili yayýn yapan gazetecileri
yargýlayan hukukun, sosyal-
istlere göre politik mücadel-
eye bir "üstünlüðü" yoktur.
Bu hukuk egemenlerin
hukukudur, baðýmsýz veya
tarafsýz olmasý düþünülemez.
Hukuk tamamen politiktir.

"Adli görevliler, daha sonra
bozmak üzere sýrayla baðlýlýk
yemini etmiþ olduklarý  ardý
sýra gelen bütün hükümetlere
aþaðýlýk baðýmlýlýklarýný  gizle-
mekten baþka bir iþe yara-
mayan o sahte baðýmsýzlýktan
arýndýrýldýlar. Diðer kamu
görevlileri gibi, yüksek yargý
görevlileri ve yargýçlar da
seçimle gelen, sorumlu ve geri
çaðrýlabilir olacaklardý." (Karl
Marx, 1871 Paris Komünü
deneyimine bakarak, burjuva
toplumdaki yargýnýn “baðýmsý-
zlýðýný” eleþtiriyor.) 

“Mevcut var olan tüm yargý
kurumlarý laðvedilmiþtir.
Bunlara eyalet mahkemeleri,
üst yargý kurullarý ve Ýktidar
Senatosunun [Çar Alexander

tarafýndan kurulan özel yetkili
elit mahkeme A.A.] tüm
daireleri, her türlü askeri ve
denizcilik mahkemeleri ve
ticaret mahkemeleri dahildir.
Tüm bu mahkemelerin yerine
demokratik seçim esasýna göre
kurulacak mahkemeler getir-
ilecektir. Halen devam etmek-
te olan davalarýn ne þekilde
seyredeceði çýkarýlacak özel bir
kararnameyle belirlenecek-
tir…” (Bolþevik hükümeti
döneminde Halk Komiserleri
Kurulu’nun kararý, 25 Kasým
1917) 

“Bir yandan yeni Ýþçi ve
Köylü Hükümetinin yaygýn
olarak tanýnmasýna iliþkin
haberler ulaþýrken, bir yandan
da Ýktidar Senatosu tarafýndan

yönetilen yargý kolu, iktidard-
an uzaklaþtýrýlan Geçici
Hükümet adýna hareket etm-
eye devam ediyor. Yargýmýz
böylece siyasetten baðýmsýz
olduðunu göstermiþ oluyor.
En azýndan Þýçeglovitovcu
yargý mensuplarýmýz böyle
düþünüyor. [y.n.: Þýçeglovitov,
devrim öncesi dönemde dikkat
çeken bir hukuk kitabý yazan
ünlü bir yargý mensubuydu.]
(…) Eski siyasi iktidarýn bu
aygýtýný ortadan kaldýrmak,
mahkemeleri demokratik
seçime ve seçilmiþ hakimleri
de halkýn görevden alabilme
yetkisine tabi kýlmak zorun-
ludur.” (Sovyet Ýþçi ve Köylü
Hükümeti Adalet Komiseri P.I.
Stucka, 10 Kasým 1917)

Marksistlere göre hukuk ve yargý baðýmsýzlýðý 

Hükümet mahkeme
kararýný tanýmamalý

Osman Can düzenin taraftarlarýný kýzdýr.

Mahkemeye ve
hükümete çaðrý

Demokrat Yargý Derneði,
Helsinki Yurttaþlar Derneði,
Ýnsan Haklarý Derneði, Ýnsan
Haklarý Araþtýrmalarý
Derneði, Ýnsan Haklarý
Gündemi Derneði, Ýnsan
Haklarý ve Mazlumlar Ýçin
Dayanýþma Derneði,
Uluslararasý Af Örgütü
Türkiye Þubesi adýna yapýlan
çaðrýda 12 Eylül’de gerçek-
leþecek referandumun engel-
lenmemesi istendi.

Anayasa Mahkemesi'ne ve
meclise seslenen Türkiye’nin
en önemli sivil toplum kuru-
luþlarý anayasa deðiþikliði
paketinin yetersiz olsa da
darbe anayasasýndan uzaklaþ-
mak için bir adým olduðunu
belirtti.

TOPLANTI
26 Haziran Cumartesi

saat: 16.30

Anayasa deðiþikliði
Yetmez, ama evet!

Konuþmacýlar:

Osman Can 
(Demokrat Yargý sözcüsü)

Roni Margulies
(DSÝP GK üyesi)

Yýlmaz Ensaroðlu
(ÝHOP Yürütme Kurulu üyesi)

HAk-Ýþ Genel Merkezi  Toplantý Salonu
Kavaklýdere Caddesi, No: 37
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Sýcak yaz aylarýnýn savaþ alanlarý 

Kýlýçlar çekildi.

Ýki ayrý alanda kýran kýrana bir savaþ baþladý.

Bu yaz çok kanlý, çok sýcak geçecek. Lafýn geliþi deðil, çok gerçek, çok

somut anlamda kanlý ve sýcak bir yaz olacak.

Güneydoðu’da açýlým, maçýlým bitti. Savaþ baþladý. Hem de “düþük

yoðunluklu”  filan deðil. Bildiðimiz savaþ.

Yirminin üzerinde gerilla ve askerin ölümüyle sonuçlanan son çatýþ-

mada, PKK’nin 200 kiþiyle saldýrdýðý söyleniyor. Daðlarýn kuytu bir

köþesinde küçük bir pusu deðil yani. Bildiðimiz savaþ.

Haziran baþýndan beri ölüm haberlerinin gelmediði gün yok. Ölü

sayýsý daha önceki aylarýn toplamýný çoktan aþtý.

Niye yeniden baþladý  savaþ?

Artýk hiç kuþku yok: Hükümet, en azýndan seçim sonrasýna kadar

açýlýmý sona erdirdi.

Kürt halký zaten kuþku ve güvensizlikle karþýladýðý açýlýmýn sona

ermesine þaþýrmadý.

Zaten en azýndan geçen 19 Ekim’den, Habur giriþlerinden beri

hükümetin uyguladýðý  siyaset, PKK’yi askerî ve yasal yollarla tasfiye

etmek ama bu arada Kürtlere bazý demokratik haklar vererek “terör

örgütü” ile halkýn arasýna girmek þeklini alýyor. Bir yandan savaþ

yoðunlaþýrken, bir yandan da TMK maðduru çocuklar hakkýndaki

yasanýn Meclis’e getirilmesi tam da bu siyasetin bir ifadesi.

Bu arada askerî operasyonlara müthiþ bir propaganda savaþý da eþlik

ediyor. PKK’nin “taþeron örgüt” olduðu, Ýskenderun baskýnýný PKK’ye

Ýsrail’in yaptýrttýðý gibi zýrvalýklar bütün medya tarafýndan öne

sürülüyor. Her þeyin faturasý PKK’ye çýkartýlmaya çalýþýlýyor.

Yani 1980’lerle 1990’larýn  “bir avuç eþkýyayý temizleyip sorunu

çözmek”  anlayýþýna geri dönüldü.

Önümüzdeki aylarda devlet, Kürt hareketini askerî yöntemlerle yok

edemeyeceðini, meselenin silah zoruyla çözülemeyeceðini yeniden

öðrenmek zorunda kalacak.

Öðrenmiþti, açýlýmýn nedeni de buydu. Unutmuþ, yeniden öðrenecek.

Faturasý çok yüksek olacak, iki taraftan da çok kiþi canýndan olacak.

Ta ki devlet ve hükümet dersini yeniden öðrenene kadar. Öðrenecek-

ler ama. Ve seçimlerden sonra barýþ yine gündeme gelecek.

Kýlýçlarýn çekildiði ikinci savaþ alaný, Ergenekoncu yargýnýn direniþi.

Anayasa Mahkemesi’nin anayasa referandumunu iptal edeceðinden

kimsenin pek kuþkusu kalmadý.

Kahramanca bir direniþ  doðrusu! Bir yandan Ergenekoncularý

tahliye ediyorlar, bir yandan tahliye kararý vermeyen hakimleri ceza-

landýrýyorlar. Yenilgi korkusuyla, artýk her türlü meþrulaþtýrma

çabasýný elden býrakýp kýlýç sallýyorlar.

Bozkurtlarýn  Ölümü adlý Türkçü, ýrkçý romanýn son sahnesinde

devasa Çin ordusu karþýsýnda son kalan 20 kadar Türk’ün bir elde

palalar, bir elde kuzu butlarý, güle oynaya savaþýp ölmesi gibi bir

direniþ!

Referandumunu iptal ettiklerinde ne olacak? Hükümetin buna  tes-

lim olmasý zor. Olursa, bir daha seçmeninin yüzüne bakamaz. Tek

çaresi kalacak: Erken seçim.

Bu arada, görebildiðim kadarýyla, solun büyükçe örgütlerinden tek

bir tanesi bile anayasa deðiþikliklerinden yana görüþ belirtmiþ deðil.

“Hayýr” diyenler belli; geri kalaný da hâlâ havaya bakarak ýslýk çal-

makla meþgul.

Bizim ne yapacaðýmýz ise açýk ve kesin.

Bir yandan, var gücümüzle, þimdiye kadarkinden de daha yüksek

sesle “Savaþa hayýr!”  diye baðýracaðýz.

Bir yandan, Anayasa Mahkemesi’nin kararý çýkana kadar “Yetmez

ama Evet” kampanyasýný  sürdüreceðiz, sonra “Anayasa Mahkemesi

de kimmiþ!” diye sokaklara döküleceðiz.

Yaz tatillerini iptal etmeye baþlayabiliriz.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Akkuyu'da nükleer santral
yapýlmasý için Rusya ile -ihale
þekli, uluslararasý bir anlaþma
olmasýnýn sorunlarý göz ardý
edilerek- imzalanan anlaþ-
manýn Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakaný Taner
Yýldýz'ýn da deyimiyle meclis-
ten 'hýzlýca' geçirilmeye çalýþ-
masý midelerin bulanmasýna
neden oluyor.

Mideler zaten nükleerin
genel, bir çok kere bir çok þek-
ilde dile getirdiðimiz, hand-
ikaplarý yüzünden hassasken
bu anlaþmanýn detaylarý,
amaçlarý ve hukuk sorunlarý
açýsýndan bulantý yaratyor.

Ýstanbul'da gerçeleþen Asya
Ýþbirliði ve Güvenlik Zirvesi
(CICA) kapsamýnda,Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu
(TAEK) ve Rusya Federal
Çevre, Endüstri ve Nükleer
Denetleme Servisi (ROS-
TECHNADZOR) arasýnda
nükleer anlaþma gerçekleþti.
Bölgesel güç olurken nükleeri
elinde bulundurmak isteyen
Türkiye'nin yüzü gülüyordu.
Anlaþma, Türkiye'de kurula-
cak nükleer güç santrallerini
lisanslama ve denetim konu-
larýnda tecrübe ve bilgi deðiþi-
mini öngörüyor. Ancak
Rusya'nýn tecrübesine bakýn-
ca; tabii ki ilk akla gelen Çer-
nobil kazasý. Türkiye Çernobil

kazasýný, Karadeniz
Bölgesi'ndeki kanser vakalarý
ile tecrübe etmeye devam
ediyor. 

Rusya'nýn bir baþka tecrübesi
de Ýran'da inþaa ettiði 1.000
MW gücündeki Bushehr
tesisini kurmayý 15 yýl önce
üstlenmesi ancak 1 milyar
dolar maliyetli projenin
tamamlanmasýnýn gecikmesi
olabilir. 4.800 MW gücünde 20
milyar dolarlýk yatýrým
Türkiye için güzel bir tecrübe
olup anlaþmanýn hakkýný vere-
cektir! Ayrýca dünya standart-
larýna göre 4.800 MW'lýk
santral için 20 milyar dolar
düþük bir rakam. Düþük
maliyet gerçekleþebilecek
güvenlik sorunlarýný ve
yaþanacak acý tecrübeleri akla
getiriyor. Rus nükleer
endüstrisinin geri kalmýþlýðý
gözler önünde. Daha önce de,
Rusya'nýn bilgi ve teknolojisi
dahilinde yapýlan diðer nük-
leer santrallerde kalitesiz

parçalar nedeniyle benzer
sorunlar görülmüþtü. Dünya,
Aðustos 2007'de Kalinin
Nükleer Santrali'nde korsan
donaným bulunmasýný tecrübe
etmiþti. Santralde yanlýþ
anahtarlar kullanýlmýþtý.

Rusya'dan edinilecek tecrü-
belerin bulantýyý bastýrdýðý
varsayýlýrsa Tükiye için baþka
bir önem taþýyan Ýran ve yap-
týrým mevzusuna dönmek fay-
dalý olabilir. Ev sahibi, müs-
takbel nükleer güç Türkiye ve
Brezilya arabuluculuðunda
gerçekleþen 'uranyum takas'
anlaþmasý, Ýran'a yaptýrým
kararýnda uzlaþmaya varýl-
masýyla sallantýya girer gibi
oldu; ancak Ýran'ýn "ne olursa
olsun masadan kalkmamalý ve
diyaloðu kesecek söylemler-
den kaçýnmalýsýnýz." þeklinde-
ki açýklamalarý Ankara'nýn
paniðini yatýþtýrdý.

Nükleer enerji nükleer silah
demektir. Hükümet nükleer
enerji macerasýndan derhal
vazgeçip yenilenebilir enerji
kaynaklarýna yönelmelidir.
Kamu yararý için bu kaçýnýl-
mazdýr. Yapýlan anlaþmalar
hukuksuz olduðu için de iptal
edilmelidir. Akkuyu halký
nükleer istemiyor. Hükümet
halkýn 40 yýldýr verdiði
mücadeleyi göz ardý edemez.

Eli Haligua

1996 yýlýnýn Haziran ayýn-
da ABD polisi, New
York'ta, genellikle eþcinsel

ve transeksüellerin bulunduðu
Stonewall Inn isimli bir bara
rutin baskýnlarýndan birini
düzenlemiþti. 

Müþterilerin sýraya girip kim-
liklerini göstermeleri ve kadýn
kýlýðýndaki erkeklerin ise polis
memurlarýyla barýn banyosuna
gitmeleri istendi. Olaðanýn
aksine o gece bardakiler
memurlarýn istediklerini yerine
getirmeyi reddetti. Ayný esna-
da barýn dýþýnda olaylarý izle-
mek için 100 - 150 kiþilik bir
kitle toplanmýþtý. Elleri
kelepçeli bir kadýnýn dört tane
polis tarafýndan polis aracýna
bindirilmeye zorlanmasýnýn ve
direndiði için kafasýna vurul-
masýnýn ardýndan, kalabalýk
polislere bira kutularýný atarak
saldýrmaya baþladý. 

Yaklaþýk beþ gün boyunca
süren isyan bastýrýlmýþ olsa da,
ilerleyen aylarda ABD'de iki
tane eþcinsel eylem grubu
kuruldu. Eþcinsel haklarýný
savununan üç ayrý gazete

çýkarýlmaya baþlandý. Hareket
ABD'den tüm dünyaya sýçradý.

Ayný yýlýn Kasým ayýnda New
York sokaklarýnda ilk eþcinsel
onur yürüyüþü düzenlendi.
Sonralarý ABD'de ve dünyanýn
birçok ülkesinde, Stonewall
isyanlarýnýn anýsýna, her
Haziran ayýnda düzenli olarak
kutlanýlan bir etkinlik haline
geldi. 1993'te, Türkiye'deki ilk
Onur Yürüyüþü denemesi
valilik tarafýndan engellendi,
yurtdýþýndan getirilen konuklar
sýnýrdýþý edildi. 10 yýl sonra,
2003'te ise 50 kiþinin katýlýmýy-
la gerçekleþmeyi baþardý.
Geçtiðimiz son birkaç yýlda,
binlerce LGBTT (Lezbiyen,
Gey, Biseksüel, Travesti,
Transeksüel) bireyin ve LGBTT
haklarý savunucularýnýn
katýldýðý yürüyüþler oldukça
coþkulu geçiyor. 

Bu sene, 18-27 Haziran tarih-
leri arasýnda on sekizincisi
düzenlenecek olan Onur
Haftasý'nda neredeyse her
hafta bir baþka eþcinselin ölüm
haberinin gelmesinden, Kadýn
ve Aileden Sorumlu Devlet

Bakaný Aliye Kavaf'ýn homofo-
bik açýklamalarýna; LGBTT
bireylerin aileleri ve
çevreleriyle yaþadýklarý sorun-
lardan, haklarýnýn hukuki
olarak güvence altýna alýnmasý-
na kadar birçok konuya
deðinilecek.

27 Haziran Pazar günü sat
17.00’de Taksim Meydaný’nda
toplanma çaðrýsý LGBTT örgüt-
leri buraradan Galatasaray
Meydaný’na Onur  yürüyüþü
yapacak. 

Devrimci sosyalistler olarak
biz de, toplumda cinsel kimlik-
leri yok sayýlan, hastalýklý
görülen, gizlenmeye mecbur
edilen, polis þiddetine maruz
kalan, yasal haklarý tanýn-
mayan, dernekleri kapatýlan, iþ
verilmeyen, okul yurtlarýnda
barýndýrýlmayan, susturulan,
bastýrýlan, dövülen, öldürülen
eþcinsellerin ve transeksüel-
lerin yanlarýnda olacaðýz.
Homofobiye ve transfobiye
karþý, "Eþcinseller susmayacak"
diye haykýracaðýz.

Ziþan Tokaç

Nükleer
santral 

nükleer silah
içindir

LGBTT bireylere özgürlük!
Eþcinsel Onur Yürüyüþü’ne her yýl binlerce insan katýlýyor.
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Ýsrail'in Gazze'ye insani yardým
taþýyan Mavi Marmara'ya yaptýðý
kanlý saldýrý pek çok tepki aldý
kuþkusuz. Çeþitli sivil toplum kuru-
luþlarý, öfkeli halký Ýsrail ürünlerini
boykota, Ýsrail þirketlerinin
ürününlerini almamaya çaðýrdý.
Peki, konsolosluk taþlamak ve
bayrak yakmaktan daha isabetli
görünen boykot bir çözüm müdür?     

Türkiye’deki boykot tarihine
uzanýrsak farklý dönemlerde, farklý
sebeplerle baþlanmýþ ama sonu
getirilememiþ pek çok boykot bula-
biliriz. Ortadoðu'yu yýllarca kana
bulamýþ Ýsrail'in hukuk dýþý ve küs-
tah hareketine vicdan sýzladýðýnca,
gücü yettiðince tepki vermek
isteyen halk için boykot bir yöntem
ama nereye kadar? 

Elindeki kaný hiç kurumayan
Ýsrail'in sadece bugünkü deðil eski
cinayetlerinde de duyarlý oldu bu
halk. 75 ürün çeþidinin logosu
bulunan forward mailleri ve mey-
danlarda daðýtýlan boykot broþür-
lerini elden ele gezdirdi, o barkod-
larý ezberledi- ama markete kadar,
indirime kadar, medya gündemi
deðiþtirene kadar. Herkes aslýnda
sadece bir süreliðine vicdanýný
rahatlatabildi  sadece.                                                                                                      

Elbette tarihte baþarýya ulaþmýþ
boykotlar da var. Hindistan’da
Ýngiliz mallarýný kullanmamaya
çaðýran Gandhi'nin çýkrýk
örneðinde olduðu gibi koloni
direniþi türünde ve az sayýda
deneyim var. Güncel ve Ýsrail-
Türkiye durumuna model teþkil
edebilecek bir örnek bulmaksa
mümkün deðil. 

Duyarlýlýk dönemlerimizde hýzla
daðýtýlan ve hýzla unutulan bu
boykot listelerine büyüteç tutarsak
aslýnda sadece Ýsrail deðil yandaþý
görülen ülkelerin ürünleriyle daha
da uzayýp iyice içinden çýkýlmaz hal
aldýðýný farkedebiliriz. 

Milka/Ýsviçre, Braun/Almanya,
Unilever (tüm ürünleri)/Hollanda-
Ýngiltere ve kuruluþlarý Ýsrail kuru-
luþundan 50/100 sene öncesine
dayanan Johnson&Johnson ve
Nestle'ye rastlayabiliriz. Boykot
listelerinin 1 numarayý kaptýr-
mayaný McDonald's ve diðer baþ

kahramanlarsa zaten yýllar yýlý
ezberimiz.                                                                                             

Tamam diyelim hadi almýyoruz,
ama sonra? Bir markayý almamakla
iþ bitiyor mu? Hayýr! Kapitalizmin
çarkýnda o kadar sayýsýz diþli
varken bu imkansýz! Þöyle ki
örneðin bilgisayar ya da benzeri bir
teknolojik ürün düþünelim, içindeki
her parçanýn neredeyse tamamý
farklý ülkelerde imal edilip monta-
jlanýyor ve sonra da tek bir ülkenin
malý olarak piyasaya sürülüyor. 

Tekstil, kozmetik, temizlik, gýda
vb. sanayilerde de ayný durum söz
konusudur. Yani boykotçu, kara lis-
tesindeki markalara alternatif
olduðunu zannetse dahi çok uluslu
ortaklýklar karþýsýna çýkýyor.

Peki hepsinden herþeyden
vazgeçtik Gandhi gibi yaptýk, hem
de hepimiz.. Ne mi olacak?
Vicdanýmýzý rahatlatmak dýþýnda
hiçbir þey!  

Türkiye-Ýsrail örneðinde boykot-
lar samimi olsalar dahi, bireylerin
iyi niyetli fakat sýnýrlý ve de haliyle
istikrarsýz mücadelesi olarak
kalmaya mahkumdur. 

Türkiye ve Ýsrail arasýnda 1997'de
yürürlüðe giren Serbest Ticaret
Anlaþmasý'ndan bu yana açýklanan
43'ü ticari 16'sý askeri toplam 59
anlaþma var ve bir kýsmý 5 yýlda bir
yenileniyor.    

Türkiye sadece 2009'da Ýsrail'e 1
milyar 528 milyon 370 bin dolar
ihracat gerçekleþtirirken 1 milyar
70 milyon 128 bin dolarlýk da itha-
lat yaptý.

Ýsrail ise Türkiye’deki kazancýna
muhtaç deðil, kurulduðundan bu
yana ABD ve Batý’nýn ekonomik
desteðiyle ayakta duruyor.

Boykotlar bireylerin iyi niyetli
fakat sýnýrlý ve doðal olarak
istikrarsýz mücadeleleri olarak
kalmaya mahkumdur. 

Ýsrail’i durdurmanýn yolu yapýlan
tüm anlaþmalarýn yýrtýlmasý için
hükümet ve meclis üzerinde
demokratik basýnç oluþturmaktan
geçiyor.

Gökçe Deðirmen

Ýnsani yardým gemilerine
yapýlan saldýrýdan sonra
dünya halklarýnýn tepkisiyle

karþýlaþan Ýsrail, Gazze’ye yöne-
lik uyguladýðý kýsýtlamalarda
azaltmaya gitmek zorunda kaldý.
Bundan sonra mallarýn bölgeye
giriþine izin verilecek. 

Ýsrail hazýrlayacaðý bir yasaklý
mallar listesi dýþýndaki materyal-
lerin Gazze’ye giriþine izin vere-
cek. Böylece insani yardýmlar,
yiyecekler ve inþaat malzemeleri
Gazze’ye girebilecek. Ýsrail
Baþkabakaný Benjamin
Netanyahu yaptýðý açýklamada
daha önceki-inþaat malzemeleri
ve bazý yiyecek maddelerini de
kapsayan-uzun yasak listesi yer-
ine silah ve askeri malzemeyi
kapsayan sýnýrlý bir yasaklar liste-
si konulacaðýný söyledi. Ýsrail
günlük olarak kullanýlan bir çok
maddeyi “ikili kullaným”a sahip
olduðu, silah yapýmýnda da kul-
lanýlabileceði gerekçesiyle
Gazze’ye sokmayý reddediyordu.

Bu geliþmelere raðmen Ýsrail’in

Gazze’ye denizden uyguladýðý
ambargo sürmeye devam ediyor.
Gazze þeridine deniz yoluyla
gelen her yardým Ýsrail kon-
trolündeki Aþdod Limaný'na
gelmek zorunda. Ýsrail ayrýca
Gazze’de uyguladýðý  “güvenlik
rejimi”ne de devam edecek. Bu
Ýsrail ordusunun  kaçakçýlýðý
önleme bahanesiyle Gazze þeri-
dinin içinde ve dýþýnda operasy-
on yapmaya devam edeceði
anlamýna geliyor.

Yardým gemilerine yapýlan
saldýrý Ýsrail’in nasýl bir devlet
olduðunu tüm dünyaya bir kez
daha göstermiþti. Uluslarasý
hukuku hiçe sayarak yardým
malzemesi taþýyan bir gemiye
saldýran Ýsrail’in dokuz kiþiyi
öldürmesinden sonra dünyanýn
bir çok þehrinde kitlesel protesto
gösterileri oldu. 

ABD’de Ýsrail’in saldýrýsýna
tepki duyan çok sayýda insan
sokaklara çýktý. Filistin ile ulus-
lararasý dayanýþma hareketi
hükümetlere de baský yapýyor.

Son olarak ABD yönetimi
Ýsrail’in Gazze’ye uyguladýðý
kuþatmayý hafifletmesinin
Gazze’de yaþayanlarýn yaþam
koþullarýný iyileþtirmesi gerek-
tiðini vurguladý. Yapýlan saldýrý
bir çok devletin Ýsrail’in
sürdürdüðü Gazze politikasýný
deðiþtirmesi yada tamamen
býrakmasý konusunda Ýsrail’e
baský yapmak için harekete
geçmesine neden oldu.

Ancak yapýlan deðiþikler doðal
olarak Filistinlileri tatmin etmek-
ten çok uzak. Gazze ve Batý
Þeria’da yaþayan Filistinliler
yasaklý mallar listesindeki
deðiþimin göstermelik olduðunu
ve ambargonun tamamen kalk-
masý gerektiðini savunuyor.
Filistinliler ayrýca Gazze’de
ilaçlara ulaþýmýn çok kýsýtlý
olduðunu ve yaralananlarýn ilça
ve týbbi malzeme yokluðundan
etkilendiðini vurguluyorlar. 

Onur Devrim Üçbaþ

Ýsrail'e boykot çözüm mü?

Yunanistan’da ekonomik
krizin bedelini iþçilere ödetmeye
çalýþan PASOK hükümetinin-
saldýrýlarýna karþý direniþ devam
ediyor. 

Yunanistan’ýn en büyük iki
sendikasý 29 Haziran günü 24
saat sürecek olan ortak bir genel
grev yapmaya karar verdi.
Toplam üye sayýsý 1,2 milyon
olan iki sendika hükümetin
çýkartmaya çalýþtýðý  çalýþma ve
emeklilik düzenlemelerini
protesto edecek. 29 Haziran
genel grevi bu sene yapýlacak
beþinci genel grev olacak.

Yunanistan hükümeti AB’den
ve IMF’den alýnan toplam 110
milyar dolarlýk borçlarýn
karþýlýðýný  sadece bu þekilde
finanse edebileceklerini söylüy-
or. Oysa zenginlere ve borsa
iþlemlerine uygulanacak yüksek
oranlý vergilerle bu karþýlan-
abilir.

Sendikalar hükümetin zaten
yüksek iþsizliðin olduðu bir
ortamda iþten atýlmalarý kolay-
laþtýracak, emekli maaþlarýný
düþürecek ve emekli olma

yaþýný  daha da arttýracak
düzenlemeler yapmasýndan
endiþe ediyor.

Yunanistan’daki saldýrýlar
Yunan iþçi sýnýfý tarafýndan bir
aþaðýlama olarak algýlanýyor.
Ýþçiler uzun ve zor bir mücadele
sayesinde kazandýklarý haklarýn
bu þekilde ellerinden alýnmasýna
ve sosyal devletin yok edilme-
sine sessiz kalmýyorlar.
Hükümetin bu eleþtirilere vere-

bildiði tek yanýt ise baþka
seçeneklerinin olmadýðý, bunu
yapmak zorunda olduklarý þek-
linde.

Sendika ne istiyor?
Özel sektörde bulunan

sendikalarýn konfederasyonu
olan ve 800.000 üyesi bulunan
Yunanistan Genel Ýþçi
Konfederasyonu'ndan (GSEE)
yapýlan açýklamada 29 Haziran

genel grevinin emek pazarýný
liberalleþtirme çabalarýna karþý,
zayýflatýlmaya çalýþýlan emekli
maaþlarýný korumak için yapýla-
caðýný söyledi. 

GSEE iþçi karþýtý çabalarý ve
hükümetin olumsuz ve sabit
tutumunu protesto ettiðini açýk-
ladý. Ayrýca iþverenlerin
inatçýlýðý yüzünden yakýn
zamanda bir çok sektörde yapýl-
masý gereken toplu
sözleþmelerin yapýlamadýðý
belirtilerek genel grevde iþçi-
lerin bu durumdan kaynaklanan
haylkýrýklýklarýný da ifade ede-
ceklerini vurguladý.

GSEE’den sonra ikinci büyük
konfederasyon olan ve 400 bin
üyesi bulunan kamu çalýþanlarý
konfederasyonu ADEDY res-
men bir karar alýnmasa bile
greve katýlacaklarýný  açýkladý. 

ADEDY Genel Sekreteteri Ilias
Iliopoulos yaptýðý  açýklamada
“Üyelerimiz bu adaletsiz ve sert
saldýrýdan korumak için sokak-
lara çýkmak zorundayýz.
Yunanistan bu neo-liberal poli-
tikalar için bir deneme tahtasý

durumunda. Eðer bu politikalarý
burada uygulamayý baþarýrlarsa,
bunu Avrupa’nýn tamamýnda
iþçi sýnýfýna dayatacaklardýr,
hatta varlýklý Kuzey Avrupa
ülkelerine bile” dedi. 

Yunanistan’da iþçiler yine genel grev yapýyor

Avusturya’da kesinti paketi açýklandý
Ekonomik krize karþý Avusturya da diðer Avrupa devletlerine benzer bir

tasarruf paketi hazýrladý. 20 Haziran'da yapýlan açýklamaya göre
hükümetteki koalisyon ortaklarý  SPÖ (Sosyal Demokrat Parti) ve ÖVP
(Halk Partisi) yeni tasarruf paketinde anlaþtýlar. Bu pakete göre sosyal
hizmetlerde kesintiye gidilecek ve krizin faturasý iþçilere ve emeklilere
ödetilecek. Eðitimde, aile yardýmlarýnda, tarým teþviklerinde ve kültür-
sanat harcamalarýnda kesintiye gidilirken ulaþým vergilerine zam yapýla-
cak ve erken emeklilik yasalarý deðiþtirilerek erken emeklilik daha da
zorlaþtýrýlacak. Son dönemde artan enflasyonla birlikte emekli maaþlarýn-
da yapýlmasý gündeme gelen emekli maaþlarýndaki artýþýn da 2011 yýlý
itibariyle programdan çýkarýlmasý planlanýyor. Geçtiðimiz yýl
Avusturya'da, krize karþý yapýlan yürüyüþe binlerce insan katýlmýþtý ve
eðitimdeki neoliberal politikalara karþý öðrenciler üniversiteleri iþgal
etmiþti. Ýþçi sýnýfýnýn ve öðrenci hareketinin önümüzdeki yýl uygulanmasý
planlanan yeni tasarruf paketine karþý da direniþ örgütleme olasýlýðý
oldukça yüksek.

Gazze kuþatmasý  
zayýflýyor



6l sosyalist iþçil sayý: 396

Demokrasi kadar
sündürülmüþ bir kavram
bulmak gerçekten zor-

dur. Burjuva partilerinin
neredeyse hepsi kendilerine
demokrat der. Faþist partiler bile
demokrasi sözcüðünün arkasýna
sýðýnýr. Liberal demokratlar,
muhafazakar demokratlar,
demokratik solcular, sosyalist
demokratlar gibi pek çok kavram
ortalýkta dolanýr. Bugüne kadar
ki en aðýr baský rejimlerinden
birini oluþturan stalinizm bile
demokrasi lafýný aðzýndan
düþürmemiþtir. 

Peki, demokrasi gerçekten
nedir? Demokrasi ve sosyalizm
birbirine yabancý kavramlar
mýdýr? Sosyalistler burjuva
demokrasisine nasýl bakarlar?
Demokratik olmayan bir sosyal-
izm olabilir mi? Bu sorularýn
cevabýný aramak için sosyalizmin
tarihine bakmak yeterli olacaktýr.
Günümüzde kendisine marksist
diyen bazý insanlar, sosyalizmle
demokrasinin birbirinden farklý
þeyler olduðunu söylüyor,
demokrasiyi savunmayý küçüm-
senecek bir þey olarak görüyor-
lar. Ayný argümanlar marksizme
saldýran burjuva teorisyenlerinin
de kullandýðý argümanlar olarak
karþýmýza çýkýyor. Marksizmi,
demokrasiye, insanlarýn kendi
kendini yönetmesine karþý bir
þeymiþ gibi anlatýyorlar. 

Sosyalizm ile demokrasi birbir-
lerine kopmaz baðlarla baðlýdýr.
Uluslararasý Sosyalist Akým'ýn
kurucusu Tony Cliff'in söylediði
gibi demokrasi sosyalizmin

kalbidir. Karl Marks'tan bu yana
pek çok devrimci demokrasiyi
sosyalizmin kalbine yerleþtir-
miþtir.

Karl Marks ve aþaðýdan
sosyalizm 

Karl Marks, demokrasi algýsý ile
çaðýnýn diðer sosyalistlerinden
keskin biçimde ayrýlýr. Marks'tan
önceki sosyalistler, iþçi sýnýfýnýn
kendi eyleminin kendisini kur-
tarmaya yetmeyeceðini düþünen
elitistlerdi; kendi eylemlerini iþçi
sýnýfýnýn yerine ikame ediyor, iþçi
sýnýfý adýna toplumu yönetmek
istiyorlardý. Ýlk olarak Marks, iþçi
sýnýfýnýn kurtuluþunun kendi
eylemiyle olacaðýný söylemiþ; bir
iþçi demokrasisini hayata geçir-
menin tek yolunun iþçilerin
yönetime doðrudan katýlýmý
olduðunu savunmuþtu. 

Marks, politik hayatýna ilk
olarak Almanya'daki Genç
Hegelciler'in arasýnda baþladý.
Genç Hegelciler ile baskýcý

Prusya Devleti arasýnda ciddi
çeliþkiler bulunuyordu. Genç
Hegelciler, Fransýz Devrimi'nden
derin þekilde etkilenmiþlerdi.
Almanya'da da bir cumhuriyet
kurulmasýný ve genel oy
hakkýnýn geçerli olmasýný istiyor-
lardý. Prusya ise üniversitelerden
Hegelciliðin etkilerinin silinmesi
için ciddi bir uðraþ içindeydi.
1842 yýlýnda Sol Hegelci gazete
Rheinische Zeitung'da yazmaya
baþlayan Marks, kýsa sürede
gazetenin editörü olmuþtu ve
Prusya devletine karþý
demokrasiyi savunan radikal bir
çizgi izliyordu. Bu yýllarda
Marks, Hegel'den etkilenerek
devleti sýnýflar üstü bir aygýt
olarak gören ve toplumdaki
çeliþkileri uzlaþtýrmasýný uman
radikal bir liberal demokrattý. 

1848 devrimleri
Ýlerleyen yýllarda Marks'ýn

çizgisinde deðiþimler yaþanmaya
baþladý. Devletin sýnýflar üstü

olduðu fikrine saldýrmaya
baþlayan Marks, giderek Genç
Hegelciler'den uzaklaþmaya
baþlamýþtý. 

1844 yýlýnda Silezyalý dokuma
iþçilerinin ayaklanmasý ise
Marks'ýn gözünde iþçi sýnýfýný
pasif bir olgu olmaktan çýkardý.
Ayaklanmayý heyecanla
karþýlayan Marks için artýk iþçi
sýnýfý aktif bir özne olmuþtu.

Ýþçi sýnýfýnýn devrimci rolünü
anlayan Marks, kapitalist
toplumun temel dinamiklerini
incelemeye baþladý. Marks, bur-
juva demokratlarýný kýyasýya
eleþtiriyor. Ekonomi ile politikayý
birbirinden ayrý konumlandýran
fikirlere sert bir þekilde saldýrýy-
ordu. 

Marks'ýn bu dönüþümü -kimi-
leri tarafýndan iddia edildiði
gibi- Marks'ý demokrasi
fikrinden uzaklaþtýrmadý. Tersine
Marks için artýk demokrasiyi
gerçekleþtirmenin tek yolu bir
iþçi devrimiyle özel mülkiyetin

ortadan kaldýrýlmasýydý. Bu fikir
iþçi sýnýfýnýn kapitalizm içinde
özgürlüklerin geniþlemesi için
verdiði mücadeleyi dýþlamýyor-
du. Marks, genel oy hakký gibi
pek çok demokratik hakkýn bur-
juvazi tarafýndan bahþedilmedi-
ðinin, bizzat iþçi sýnýfýnýn
mücadelesi tarafýndan
kazanýldýðýnýn farkýndaydý. 

Marks'ýn demokrasiye karþý bir
figür gibi gösterilmesinde
Marks'ýn iþçi sýnýfý iktidarýný
anlatmak için kullandýðý prole-
tarya diktatörlüðü kavramýna
sýkça referans verilir. 

Yukarýdan aþaðý bir devrimle
bir grup komünistin toplumun
geri kalaný adýna toplumu
yönetmesini savunan Blanqui
tarafýndan bulunan terim baþta
gerçekten de korkutucu görün-
mektedir. Ancak Marks terimi
bütünüyle farklý bir þekilde,
kendi aþaðýdan sosyalizm
anlayýþýna uygun bir hâlde kul-
lanmýþtýr. 

Kapitalist devlet
Marks'a göre burjuva demokra-

sisi en genel hâliyle ele alýndýðýn-
da bir burjuva diktatörlüðüdür.
Marks'a göre devlet bir sýnýfýn
baþka sýnýflarý boyunduruðu
altýnda tutmak için örgütlediði
bir baský mekanizmasýdýr. 

Burjuva devlet aygýtý da bir
bütün olarak burjuvazinin çýkar-
larýný savunmak üzere yapý-
landýrýlmýþtýr. 

Ordular, polis, devlet bürokra-
sisi gibi pek çok aygýtý bir iþçi
ayaklanmasý karþýsýnda iþçi

Sosyalizm ve Demokrasi 
1789’da Fransa’da iktidarý alan burjuvazi eþitlik, kardeþlik, özgürlük sözlerini hemen unuttu. 1848 Avrupa Devrimleri burjuva  toplumna ve ekonomik sömürüye karþý iþçilerin hareketiydi.

“Ordular, polis, devlet bürokrasisi gibi pek çok aygýtý bir iþçi ayaklanmasý
karþýsýnda iþçi sýnýfýný ezmek üzere seferber olur. Bunun anlamý burjuva
devletinin, çeþitli mücadelelerle daha demokratik kýlýnamayacak olmasý
deðildir. Ýþçi sýnýfý pek çok kez daha fazla demokrasi için mücadele etmiþ
ve haklar elde etmiþtir. Ancak burjuva devlet aygýtý ve nihai olarak onun
bir uzantýsý olan burjuva demokrasisi de gerçek bir demokrasiyle yani
sömürünün ortadan kalktýðý bir düzenle çeliþmek zorundadýr. Daha fazla
demokrasi talebi, burjuva devlet aygýtýyla çeliþmektedir.” 
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Komün'den sonra iþçi
sýnýfýnýn doðrudan
yönetimine en uygun

araçlar Rusya'da ortaya çýktý.
1905 yýlýnda daha sonradan bir
polis ajaný olduðu ortaya çýkan
Papaz Gapon öncülüðünde
Çar'dan ekmek talep eden
iþçilere ateþ açýlmasý sonucunda
baþlayan ayaklanma dünyadaki
en demokratik yönetim aygýtý
olan sovyetlerin yani iþçi kon-
seylerinin ortaya çýkmasýný
saðladý. Sovyet, komün benzeri
bir yapýydý. Ýþçilerin kendi
aralarýndan seçtikleri temsilci-
leri her an geri çaðýrma haklarý
vardý, hiçbir temsilci ortalama
iþçi ücretinden fazlasýný alamýy-
ordu. 1905 Devrimi'nin yenil-
gisi üzerine sovyetler ortadan
kalktý ancak mücadele eden
kuþaklarýn zihninde bir kere
yeþermiþti. 1917 yýlýnýn Þubat
ayýnda iþçiler çarlýk rejimini
tarihin çöplüðüne yolladýk-
larýnda, sovyetler bu sefer daha
güçlü bir biçimde tarih sahne-
sine çýkmýþlardý. Burjuva
hükümeti ile ayný anda var
olan sovyetlerin ikili iktidar
durumu Ekim ayýna
gelindiðinde son buldu. Ekim
Devrimi'yle, iþçi sýnýfý Bolþevik
Partisi öncülüðünde iktidarý ele
geçirdi. Devrimin öne çýkan
sloganý: "Bütün iktidar
sovyetlere!" idi. Tarihteki en
demokratik rejim, iþçilerin
kendi eylemi ile kurulmuþ
oldu. 

Ekim Devrimi'nin önder-
lerinden Lenin yaþamý boyunca
Çarlýk rejimine ve kapitalizme
karþý mücadele etmiþti. Tüm
yaþamý iþçi sýnýfýnýn mücadelesi
içinde geçen Lenin, burjuva
ideologlarýnýn anlattýðýnýn ter-
sine demokrasiye hep baðlý
kaldý. O da Marks ve Engels
gibi gerçek bir proletarya
demokrasisinin peþindeydi.
Üstelik onlardan farklý olarak
batýdaki burjuva demokrasileri
içinde deðil, otokratik bir rejim

altýnda Rusya'da yaþýyordu. 
1902 yýlýnda yazdýðý Ne

Yapmalý isimli kitabýnda Lenin,
sosyalistlerin tüm ezilenlerin
çýkarlarýna ve  demokrasiye
sahip çýkmasý gerektiðini
anlatýyordu. Þöyle diyordu
Lenin:

"Burjuva demokrasisi
akýmýnýn temsilcileri, Rusya'nýn
bugünkü durumu demokratik
görevleri ön plana çýkardýðý
sürece, sosyalistlerin doðal ve
özlenen müttefikleridirler."

Bu Lenin için hem iþçi sýnýfýna
burjuvaziyle çýkarlarýnýn ortak
olmadýðýný göstermenin bir
yolu hem de Çar'a karþý verile-
cek mücadelenin temel adým-
larýndan bir tanesiydi. 

Lenin'in demokrasiye olan
inancý 1917 Devrimi'nin de
kaderini belirledi. Rusya'da
Þubat Devrimi'nin ardýndan iþçi
demokrasisini savunan tek bir
parti bile yoktu. Sovyetler
içinde yer alan diðer partiler
(sað ve sol Sosyalist
Devrimciler ile Menþevikler)
Geçici Hükümet'i destekliyor,
iþçi sýnfýnýn özyönetim aygýtý
olan sovyetlerin iktidarýna karþý
çýkýyorlardý. 

Sovyetler içinde iþçi demokra-
sisini savunan ve "Bütün ikti-
dar sovyetlere" sloganýný öne
çýkaran tek parti Bolþevik
Partisi'ydi. Ancak bu dönemde
Bolþevikler sovyetler içinde
ancak bir azýnlýktý, liderleri
hakkýnda tutuklama emri ver-
ilmiþ ve parti yasadýþý ilan
edilmiþti. Lenin, iktidarý alma
konusundaki tüm aceleci eðil-
imleri frenliyordu. Ýþçi sýnýfý
iktidarýný çoðunluðun savun-
masýný bekliyordu. 

Geçici Hükümet altýnda
Genelkurmay Baþkanlýðý
görevini yürüten Kornilov
etrafýndaki bürokrasi, burjuva
demokrasisine bile tahammül
edemiyordu. Geçici Hükümet'e
karþý bir darbe örgütlenmeye
baþladý. Bolþevikler, Geçici

Hükümet'in tüm baskýlarýna
raðmen askeri darbe tehlikesi
karþýsýnda burjuva demokrasi-
sine sahip çýktýlar. Bu þekilde
sovyetler içinde çoðunluk
hâline gelmeyi baþardýlar.
Böylece Ekim ayýna
gelindiðinde iþçi sýnýfý iktidarý
almaya artýk hazýrdý. 

Proletarya Demokrasisi
Burjuva Demokrasisi 

Lenin'in demokrasi konusun-
daki en açýk fikirleri ise Ekim
Devrimi'nin hemen öncesinde
yazdýðý Devlet ve Devrim ile
devrimin hemen ertesinde
yazdýðý Proleter Devrimi ve
Dönek Kautsky isimli kita-
plarýnda belirtilmiþti. 

Devlet ve Devrim'de Lenin,
Marks ve Engels'ten yola
çýkarak devletin rolünü sorgu-
luyordu. Kitapta  devleti uzlaþ-
maz sýnýf çeliþkilerinin bir
ürünü olarak tanýmlayan Lenin,
Komün ve diðer tarihsel deney-
imlerden yola çýkarak, iþçi
sýnýfýnýn var olan devlet
aygýtýný olduðu gibi ele geçire-
meyeceðini, kendi iktidarýný
bütünüyle yeni organlar üzer-
ine kurmasý gerektiðini anlatýy-
ordu. Ancak Lenin burjuva
demokrasisinin kapitalizm
altýnda iþçi sýnýfý için en ileri
biçim olduðunun altýný çizmeyi
de unutmuyordu. Demokrasiyi
sýnýfsal bir perspektiften ele
alan Lenin, burjuva demokra-
sisinde dahi iþçi sýnýfýnýn
sömürülmeye devam edeceðini
hatýrlatýyordu. 

Proleter Devrimi ve Dönek
Kautsky ise sosyal demokrat
Kautsky'nin Ekim Devrimi'ni
anti-demokratik olmakla suçla-
masýna verdiði cevaplar yer
alýr. Lenin burjuva demokrasi-
sine karþý proletarya demokra-
sisinin üstünlüðünü anlatýr.
Lenin'e göre; "Sovyetler ikti-
darý, burjuva cumhuriyetlerin
en demokratiðinden bir milyon
kez daha demokratiktir."

"Rusya'da bürokratik aygýt
tamamen yýkýlmýþ, onda taþ
üstüne taþ býrakýlmamýþ, bütün
eski yüksek görevli memurlar
kovulmuþ, burjuva parlamento
daðýtýlmýþtýr; ve özellikle iþçiler
ve köylülere çok daha
eriþilebilir bir temsil hakký ver-
ilmiþtir; memurlarýn yerine
onlarýn sovyetleri geçirilmiþtir,
ya da onlarýn sovyetleri
memurlarýn üstüne konmuþtur,
yargýçlarý seçenler de onlarýn
sovyetleridir. Sovyetler ikti-
darýnýn, yani proletarya dik-
tatörlüðünün bu biçiminin,
burjuva cumhuriyetlerinin en
demokratiðinden bir milyon
kez daha demokratik olduðunu
kabul etmek için tek baþýna bu
olgu yeter." 

Ýþçi demokrasisine karþý çýkan
Kautsky'nin partisi SPD, bu
broþürün yazýldýðý yýl,
Almanya'da bir iþçi demokra-
sisi kurmaya çalýþan Rosa
Luxemburg ve Karl
Liebknecht'in öldürülmesine
karýþtý ve "demokratik" yüzünü
gösterdi. 

Ýþçi demokrasisi için
demokrasiye sahip çýk!  

Sosyalistler için demokrasi,
eylemlerinin ayrýlmaz bir
parçasýdýr. Askeri darbe, faþizm
gibi gerici yönetimlere karþý
burjuva demokrasisini savun-
maktan bir an bile tereddüt
etmezler. Sosyalistler, burjuva
demokrasisini korumakta bur-
juvalardan daha önde yer alýr-
lar. Gerçek bir demokrasinin,
bir iþçi demokrasisinin kurul-
masý için çaba sarf ederler. 

Demokrasi, sosyalizmin
kalbidir çünkü gerçek bir
demokrasi ancak iþçilerin üre-
tim araçlarýný ve iktidarý
ellerinde bulundurduklarý
sosyalizm ile mümkündür.
Demokrasi yoksa sosyalizm de
yoktur, sosyalizmin olmadýðý
yerde gerçek bir demokrasi
yoktur.                                                                         

sýnýfýný ezmek üzere seferber olur.
Bunun anlamý burjuva devletinin,
çeþitli mücadelelerle daha
demokratik kýlýnamayacak olmasý
deðildir. Ýþçi sýnýfý pek çok kez
daha fazla demokrasi için
mücadele etmiþ ve haklar elde
etmiþtir. Ancak burjuva devlet
aygýtý ve nihai olarak onun bir
uzantýsý olan burjuva demokrasisi
de gerçek bir demokrasiyle yani
sömürünün ortadan kalktýðý bir
düzenle çeliþmek zorundadýr. Daha
fazla demokrasi talebi, burjuva
devlet aygýtýyla çeliþmektedir. 

Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu da ancak
kendisini egemen sýnýf olarak
örgütlemesiyle yani bütünüyle yeni
temellerde yükselen bir devlet kur-
masý ile mümkündür. 

Devleti bir baský aygýtý olarak
gören Marks açýsýndan bu devlet
iþçi sýnýfýnýn düþmanlarýna karþý bir
baský aracý olacaktýr ancak tek bir
farkla, tarihte ilk defa iþçi sýnýfý ikti-
darýyla devlet azýnlýðýn çoðunluk
üzerindeki bir baský aygýtý olmak-
tan çýkacak ve çoðunluðun ellerine
geçecektir. 

Proletaryanýn iktidarý sýnýfsýz bir
toplumun ilk adýmý olduðu için
zaman içinde devlet sönümlenecek-
tir yani proletarya diktatörlüðü
ortadan kalkacaktýr. Yani Marks
açýsýndan iþçi devleti sadece geçici
bir uðraktýr. 

Paris Komünü
1871'de Paris'te iþçilerin þehri ele

geçirmesi Marks ve Engels'in prole-
tarya diktatörlüðünün alabileceði
biçimi net bir þekilde görebilmesini
saðladý. Proletarya iktidarýnýn yani
"proletarya diktatörlüðü"nün
siyasal biçimi, Komün'den yola
çýkýlarak þöyle anlatýlýyordu: 

"Komünün ilk kararnamesi sürek-
li ordunun kaldýrýlmasý, ve
silahlanmýþ halk ile deðiþtirilmesi
oldu. 

Komün, kentin çeþitli ilçelerinden
genel oy hakký ile seçilmiþ belediye
meclisi üyelerinden kurulmuþtu.
Bu üyeler sorumlu ve her an
görevden geri alýnabilir idiler.
Komün üyelerinin çoðu doðal
olarak iþçilerden ya da iþçi sýnýfýnýn
ünlü temsilcilerinden oluþuyordu.
Komün, parlamenter bir örgenlik
deðil, ama ayný zamanda hem
yürütmeci hem de yasamacý,
hareketli bir gövde olacaktý.
Merkezi hükümetin aleti olmaya
devam edecek yerde, polis siyasal
özniteliklerinden hemen yoksun-
laþtýrýldý ve Komünün sorumlu ve
her an görevden geri alýnabilir bir
aleti durumuna dönüþtürüldü.
Yönetimin tüm öbür dallarýndaki
görevliler (memurlar) için de ayný
þey oldu. Komün üyelerinden
aþama sýrasýnýn en alt düzeyine
deðin, kamu görevi iþçi ücretleri
karþýlýðý görülecekti. 

Yüksek devlet görevlilerinin kul-
lanma haklarý ve temsil ödenekleri,
bu yüksek görevlilerin kendileri ile
birlikte ortadan kalktýlar. Kamu
hizmetleri, merkezi hükümet
tarafýndan korunan kimselerin özel
mülkiyeti olmaktan çýktý. Sadece
belediye yönetimi deðil, ama o
güne deðin devlet tarafýndan
yürütülmüþ bulunan tüm giriþken-
lik, Komünün ellerine verildi." 

Sadece bu satýrlarda bile açýkça
görülebileceði gibi, Marks ve
Engels'in proletarya diktatörlüðü
adýný verdikleri yönetim, 4 yýlda bir
oy vermek için sandýða gittiðimiz
burjuva demokrasisinden çok daha
üst bir demokratik biçimdi. 

Proletarya diktatörlüðü geniþ
kitleler için demokrasi anlamýna
geliyordu. Marks, gerçek bir iþçi
demokrasisinin peþindeydi.

Can Irmak Özinanýr

Lenin ve iþçi demokraksisi
Doðrudan demokrasi organý olan sovyetler 1905’te Rusya’da ortaya çýktý. Lenin hem 1905’te hem 1917’de sovyet iktidarýný savundu.
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Ergenekon’un siyasi talebi: 
CHP-MHP koalisyonu 

AKP reform yönünde attýðý  her adýmý yüzüne
gözüne bulaþtýrmaya baþladý. Açýlým hýzla
kapandý. Savaþ yeniden baþladý. 

Kürt sorununda savaþçý politikalarý tercih
etmesi Ergenekon konusunda da geri çekilme-
sine neden oldu. Savaþan bir ordu, Ergenekon
davasý boyunca aldýðý hasarý onarmak, savaþan
gücün unsurlarý olarak siyasete müdahale
etmek için gerekli adýmlarý atmak  için yeniden
fýrsat bulacaktýr.

Zaten tümüyle daðýtýlamamýþ olan derin iç
yapýlanmasýný yeniden örgütleyecektir.

Savaþýn bir etkisi de ýrkçý milliyetçilerin küçük
güçleriyle ya da ölen askerlerin cenaze tören-
lerinde þovenist bir rüzgar estirmeye çalýþmalarý
olacaktýr.

Askerlerin cenazelerinde iki tür asker ailesi
tepkisi yaþanýyor. Birisi, çocuklarýnýn ya da
kardeþlerinin ölümünün sorumlusunun açýlým
politikalarý olduðunu düþünen milliyetçilerin
tepkisi. Diðeri ise açýlýmýn devam ettir-
ilmemesinin, yeniden savaþ politikalarýnýn gün-
deme oturmasýnýn ölümleri baþlattýðýný vurgu-
layanlarýn tepkisi. Ýkinci tepki, “Ölüm deðil
çözüm!” diyenlerin haykýrýþý.

Ýþte þimdi bu haykýrýþa örgütlü bir biçim
kazandýrmak için mücadele etmenin günüdür.

Bugün Kürt hareketini eleþtirenler, savaþý
baþlatan sorumlunun Kürtler olduðunu düþü-
nenler yanýlýyor. AKP’ye göre sorumlu PKK!
MHP ve CHP’ye göre, sorumlu AKP ve PKK.

Oysa Habur’dan sýnýrý geçen barýþ elçilerinin
gelmesiyle birlikte, hükümet açýlým sürecinde
frene bastý. Gerekçe basit: Hem barýþ elçilerinin
yüz binlerce Kürt tarafýndan karþýlanmasý, hem
de CHP ve MHP’nin yarattýðý  basýnç.

AKP kaba bir oy hesabý  yaparak açýlýmdan
elde edecekleriyle açýlým yüzünden milliyetçi
CHP-MHP ittifaký nedeniyle kaybedeceklerini
tarttý ve zaten çok sýnýrlý bir siyasi ufukla
önerdiði açýlýmda sert bir fren yaptý.

Bu fren, Kürt halkýný yeniden mücadeleye zor-
ladý. Kürt hareketi Ergenekon’la paralel bir
düþünceye sahip olduðu, Ýsrail ya da baþka bir
devletin gizli servisinin piyonu olduðu için
deðil, taleplerinin görünür kýlýnmasý için, istey-
erek deðil zorunda kaldýðý için ateþkesi bozdu.

Bunun tersini iddia edenler, Kürt halkýnýn
siyasi talepleri ve mücadelesi görülmeden bir
açýlým sürmesinin mümkün olduðunu düþün-
mekteler. Bu, Ekim ayýndan beri Kürtler
üzerinde artan baskýlarýn görmezden gelinmesi
anlamýna geliyor. Kürt hareketi tasfiye edilerek
bir Kürt açýlýmý! Kürt hareketinin bu tasfiyeye
boyun eðmesi için saðlam bir gerekçe üretebilen
de yok! Ama kabahatli olan Kürtler!

Kürt halkýnýn direniþini Ergenekon’la paralel
bir tutum olarak görenlerin, Kürt sorununda
Ergenekon tezlerine ne kadar yakýn olduklarýn-
dan haberleri olmuyor ne yazýk ki.  Ergenekon,
Kürt halkýný öldürerek, kaybederek, iþkence
yeteneklerini Kürtler üzerinde geliþtirerek, mali
kaynaklarýný kirli savaþtan üreterek güçlenen bir
yapý ayný zamanda. Kürt halkýnýn direniþini
Ergenekon’la aynýlaþtýrarak, Ergenekon’a karþý
mücadele edilemez.

Hükümet, CHP ve MHP’nin basýncýna teslim
olmuþtur. Açýlýmýn durma nedeni budur!

Þimdi, hep birlikte Kürt halkýnýn üzerine
gidiliyor. MHP askeri tedbirlerin artýrýlmasýný
talep ederek, AKP bir yandan savaþa onay verip
bir yandan da savaþýn sorumluluðunu Kürt
hareketi üzerine atmaya çalýþarak, silahlý
kuvvetler doðrudan silah kullanarak.

Devletin Kürt sorununu askeri yöntemlerle
çözmeye yönelik her giriþimi, bu ister MHP,
ister CHP önerisi oldun isterse de AKP’nin poli-
tikasý olsun, bir CHP-MHP koalisyonu ihtimali-
ni güçlendirecek bir adým olacaktýr.

Kürt halkýnýn yanýnda “Ölüm deðil çözüm!”
demek, þüpheleri Kürt halký üzerine çekmeye
çalýþan çizgiye karþý, savaþýn sorumlusunun
Kürtler olmadýðýný göstermek için mücadele
etmek, bugün sosyalistlerin hükümete,
Ergenekon’a ve  ýrkçý-milliyetçi ittifak ihtimal-
lerine karþý mücadelesinde çok önemli bir yer
tutmalýdýr. 

Milliyetçilik bir tür çocukluk
hastalýðýdýr bence. Ýlacý
toplumun ve bireyin olgunlaþ-

masýdýr. Bu hastalýðýn belirli dereceler-
ine belirli bazý isimler verilir: ulusal-
cýlýk, vatanseverlik, yurtseverlik, (bizde
bir de) Atatürk milliyetçiliði gibi… En
güçlü ve kalabalýk ve dolayýsýyla azgýn
milliyetin sahibi insan grubunun saldýr-
gan milliyetçiliði, diðer baþka milliyetçi-
likleri neredeyse doða yasasý gereði
tetikleyeceðine göre, ilk durdurulmasý
gereken de bu en güçlü milliyetçiliktir.
Yani egemen milliyetçilik. Bünyeye
daha fazla yerleþmesine izin vermeden
bir an önce müdahale edilmesi gereken
asýl hastalýk odur. O yayýldýkça o güne
dek uyanmamýþ çeþitli milliyetçilikler
de baþ göstermeye baþlar. Her yeri mil-
liyetçilik kaplar. Akýllý bir milliyetçi
(sayýlarý azdýr) iþi buraya vardýrmaz
mesela. 

Elbette bütün milliyetçilikler 'kötü'dür.
Mutlaka kendi ulusunu baþka uluslar-
dan (hepsinden deðilse bile) üstün
görmeyi gerektirir çünkü. Ýronik olarak,
bazý durumlarda, bir kýsmý ile de eþit
olabilme arzusunu barýndýrýr.
Nihayetinde büyük bir insan grubunu
bir arada tutmanýn en elveriþli yollarýn-
dan biridir. Bu kanýtlanmýþtýr.
Milliyetçiliðin siyasal getirisinin
olmadýðý bir ülke örneði göstermek zor-
dur. 

Tabii 'kullandýðýnýz' milliyetçiliðin
gücü ve etkisi onu 'kullandýðýnýz' yere
ve zamana göre deðiþir. Mesela Las
Vegas'ta Türk milliyetçiliði yapmaya
kalksanýz sivrisinek výzýltýsý kadar bile
rahatsýzlýk vermezsiniz. Berlin'de biraz
ses çýkartýrsýnýz belki. Azerbaycan'da
epey destek görürsünüz. Ama
Türkiye'de kral sizsinizdir. Bütün kural-
larý siz koyarsýnýz. Bütün diðer mil-
liyetler size tabidir (Misak-ý Milli sýnýr-
larý içindekiler tabii…). 

Bir ülkedeki (bütün bir iþ dünyasýnýn
ve onun yaratacaðý tüm toplumsal hay-
atýn yaný sýra; yasama, yürütme, yargý

erklerinin tamamýna - ve Türkiye
örneðinde eklemek zorundayýz; orduya)
egemen etnik grubun diðerlerini
bastýran milliyetçiliði karþýsýnda doðan
ve o zeminde geliþmek zorunda olan bir
baþka etnik grubun milliyetçiliði de
genel hastalýðýn bir tezahürüdür. Ama
uyanýþýndaki en temel neden bir baþka
milliyetçiliktir. 

En güçlü milliyetçiliði dizgin-
lediðinizde habis 'ur'un ana gövdesini
kontrol altýna almýþ olursunuz.
Bünyenin çeþitli noktalarýnda baþka
'arýza'lar çýkmasýný engellemenin en
kestirme yolu budur. Bunun bünyede
uzun zamandan bu yana yarattýðý tahri-
batý gidermek için de zaman gerekecek-
tir elbette. Diðer milliyetçilikler de
zamanla tedavi olacaktýr. Böyle bir yazý-
da tuhaf kaçacak ama 'Kýzýlderilileri
püskürtmek için þeflerini vurmak' gibi
bir þey. Üstelik milliyetçiliklerin büny-
eye verecekleri zarar büyüklükleriyle
doðru orantýdadýr.

Sadece pragmatik nedenlerle bile olsa,
kaçýnýlmaz olarak, öncelikle egemen
milliyetçiliði dizginlemeye gayret etmek
gerekir. Mikro milliyetçiliklerin, hoþ
görülebilir demeyelim ama tolere
edilebilir çok yanlarý vardýr. Her biri
üstelik, nihayetinde, 'sonuç'tur. Acil
tehdidi oluþturamazlar. Hatta
neredeyse daima savunma konumunda
olduklarý için, 'direnen' diðer güçlerle
de dirsek temasý içindedirler. Bu da bu
gibi gruplarýn, milliyetçiliðin umduðun-
dan daha kapsamlý bir amaç uðruna
mücadele eden gruplarla, 'genel
mücadele' içerisinde birleþmesini bile
getirir. Örneði çoktur. Mesela
Türkiye'de Kürt hareketinin Türk solu
içinde temas etmediði grup yok gibidir.
Oysa egemen milliyetçiliðin 'demokrat
güçler'in yanýnda yer aldýðý, tarihimize
bakarak, pek söylenemez. 

Mesela Türk milliyetçiliði açýkça faþiz-
mi savunan parti ve baþka örgütlenmel-
er üretmiþtir. Ama mesela Kürt siyasi
tarihi içinde faþist partiye rastlanmaz.

Kürt hareketi içinde en saðda sayabile-
ceðimiz isimler bile, en fazla bugünün
AKP'si içinde, Kürt sorununa çözüm
üretme arayýþý içindedirler. Öyle
olmayan Kürtler de vardýr. Ama zaten
bunlar Kürt siyasal hareketinin içinde
yer almazlar. Sadece objektif kimlik
olarak Kürttürler. (Burada devlete bir
öneride bulunmak istiyorum: Kürt,
Kürtçe gibi kelimelerin ilk harflerinin,
herhangi bir neþriyatta, büyük harfle
yazýlmasýný yasaklasýnlar. Bundan güzel
aþaðýlama olmaz bence. Bütünüyle
asimile edip kendi okullarýnýzda, zorla,
kendi müfredatýnýzý ezberlettikten
sonra, bir okul çocuðuna, kendi etnik
kimliðinin kitap sayfalarýnýn arasýnda
bile harfler aracýlýðýyla küçültüldüðünü
hissettirmekten daha büyük bir 'zevk'
olabilir mi?)

…
Neredeyse her saniye Türk milliyetçil-

iðinin kuþatmasý altýndayýz. 'Yerel yöne-
tim'lerin birbiriyle 'en büyük Türk
bayraðý' dikme yarýþý yaptýðý bir ülkede
yaþýyoruz. Bu ülkenin 'uzak' bir
þehrinde, Diyarbakýr'da insanlar karþý-
dan karþýya mavi ýþýkta geçti bu mem-
lekette…

Bayrak dikme, satma, alma, sallama,
asma, örtme, katlama vb. konularýnda
Türk'iye'de baþka hiçbir grup Türk mil-
liyetçiliðiyle boy ölçüþemez. Elbette bu
ülkenin en büyük milliyetçi insan toplu-
luklarý Türk milliyetçilerinden oluþmak-
tadýr. Baþka milliyetçilikleri savunan
insanlarýn nüfusa oraný bu insan toplu-
luklarýnýnki yanýnda tamamen görmez-
den gelinebilecek kadar azdýr. Umarým,
mesela sayýlarý iki bine kadar indirilmiþ
Rumlarýn arasýndan çýkacak milliyetçi-
lik ile bunun karþýsýnda heyula gibi
kalan Türk milliyetçiliði arasýndaki bir
sorunda, ikisine de ayný mesafede dur-
maya çalýþanlarýn sayýsý da bu oranda
azdýr. 

Cengiz Alðan

Türk milliyetçiliði - Kürt milliyetçiliði
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1927'nin baþlarýnda Çin devrimin
eþiðindeydi. Kýrsal kesimde, mily-
onlarca köylü toprak aðalarýný

köylerden atmýþtý ve topraklarý bölüþüy-
ordu. Kentlerde, sendikalar ve iþçi milis-
leri kontrolü ele geçiriyordu.

Milliyetçi ordu Çin'in güneyini silip
süpürüyordu, eski savaþ komutanlarýný
temizliyordu. Ve sonra ordu zafere
doðru ilerleyen iþçi ve köylülere yönel-
erek devrimi kanla bastýrýyordu. 

1927'nin ikinci yarýsýnda eski düzene
meydan okuyanlara karþý baský uygu-
landý. Sendika üyesi, aktivist bir köylü
veya solcu olmasýndan þüphelenilen
herkes öldürüldü veya hapsedildi.

Bütün deðiþim umudu sona ermiþ
gözüküyordu. Çin Komünist Partisi'nin
(ÇKP) kurtulan üyeleri uzaktaki daðlara
saklandý.

Dev ayaklanma Çin emperyal hüküme-
tini zayýf düþürdü. Hükümet 1911'de
kolayca düþtü. Onun yerini alabilecek bir
güç yoktu, çatýþmalarý sadece istikrarsý-
zlýða katký saðlayan savaþan ülke komu-
tanlarýnýn kontrolüne girdi

Japon koloniciliðine karþý öðrenci
eylemleriyle birlikte 1919 devrimi
baþladý. Kentlerde Japon ürünlerine karþý
kitlesel bir boykot baþladý. Yüzlerce
öðrenci tutuklanýnca, onbinlerce Þangay
iþçisi öðrencilerin serbest býrakýlmasý için
greve gitti.

Ýþçiler, mücadele eden ve kazaným elde
eden kitlesel sendikalar kurdu. Þangay
pamuk iþçilerinin ücretleri 1919'dan son-
raki iki yýl içinde yüzde 10 arttý. Diðer
iþçi gruplarý daha fazlasýný elde etti.

Baðlantýlar
1917 Rus Devrimi büyük bir etki yaptý.

Aktivistler Karl Marx ve Vladimir Lenin
okumaya baþladý ve kapitalizm ile
emperyalizm arasýndaki iliþkiyi
kavradýlar. ÇKP büyümeyi sürdürdü ve
sendikalarý inþa etmeye baþladý.

Ancak grevler yabancý sermayeli fir-
malardan Çinli olanlara yayýlýnca komu-
tanlarýn öfkesine 

maruz kaldý. 1923'ün sonlarýnda iþçi
hareketi ve ÇKP, Çin'in hemen hemen
her tarafýnda yasadýþý idi. ÇKP'nin yasal
olduðu istisnai bir yer radikal milliyetçi
bir hükümetin iktidarda olduðu güney-
deki Guangzhou þehriydi. Kuomintang
(Ulusal Parti) küçük ordu komutan-
larýnýn, entelektüellerin ve önemli bir
kitlesel tabaný olan orta sýnýf gruplarýn
karýþýmýydý. ÇKP öncelikle Kuomintang
ile iþbirliði yapmak için anlaþtý, ama iþçi-
lerin çýkarý için mücadeleye de devam
etti. 

1923'te Rusya'nýn baskýsýyla ÇKP,
Kuomintang'a katýlmayý kabul etti ve
farklý politikalarýnýn çoðunu terk etti.
Rus Devrimi izole olmuþtu ve Stalin'in
etkisi artýyordu. Stalin Çin'de milliyetçi
bir devrimin Rusya üzerindeki baskýyý
azaltacaðýna inanýyordu ve bu yüzden
komünistler Kuomintang'a arka çýk-
malýydý.

Stalin Çin'de bir iþçi devriminin
mümkün olmadýðýný düþünüyordu ve bu
yüzden ÇKP, Kuomintang için çalýþ-
malýydý.

ÇKP'nin içinde çoklarý bu stratejiden
kuþkuluydu, ama o gün için bu strateji
baskýndý. 

Baþlangýçta sonuç veriyor gibi
gözüküyordu. Ýþçi hareketi güçlendi,
ÇKP'nin etkisi arttý.

1925'te yeniden kitlesel grevler patladý.

Hong-Kong'ta bir genel grev çaðrýsý
yapýldý, 17 hafta sürdü ve Ýngiliz
kolonisini sarstý.

Bir tarihçiye göre: "1925 yazýnda grev
komitesi adeta bir iþçi hükümetine
dönüþmüþtü. Birkaç bin kiþilik silahlý
güçle bastýrýldý."

Egemenlik Kuomintang hakimiyet
alanýný oldukça geniþletti. Kuomintang
ve grevciler arasýndaki sýnýf çatýþmasý
oldukça sivrildi.

Ýþverenler ve ordu komutanlarý
Kuomintang'a akýn etti ve kendi çýkar-
larýný korumasýný istedi.

Grev ne kadar büyük olursa, iþçiler acil
ihtiyaçlarý ve yabancý egemenliðine karþý
o kadar sýký mücadele eder. Mücadele
giderek daha çok sýnýf tabanlý olmuþtu,
Çinli ve yabancý iþverenler iþçilere karþý
ayný tarafta mücadele ediyordu.

Leon Troçki, Rusya'da ve uluslararasý
komünist  partilerin taktik ve strateji-
lerinde Stalin'in egemenliðine karþý
mücadele ediyordu.

Troçki 1927'de Çin hakkýnda þunu
tartýþmýþtý: "Emperyalizme karþý
mücadele, ekonomik ve askeri gücünden
dolayý Çin halkýnýn derinlerinden güçlü
bir çabayý gerektirir.

"Emperyalizme karþý iþçilerin ve köylü-
lerin uyanýþý ancak en temel hayati çýkar-
larýný ve ülkenin özgürlüðünü birleþtir-
erek mümkündür...

"Ancak bastýrýlmýþ ve patlamýþ iþçi
kitlelerini ayaklarýna getirecek her þey
kaçýnýlmaz olarak ulusal burjuvayý
emperyalistlerle birlikte açýk bir bloða

dönüþtürür.
"Burjuva ile iþçi ve köylü kitleleri

arasýndaki sýnýf mücadelesi zayýflamadý,
ancak tam tersine emperyalist baskýyla
kanlý bir sivil savaþa doðru daha çok
sivrildi."

Hareket Çin köylülerine yayýldýkça bu
durum daha açýk hale geldi. 1926'da
Kuomintang Kuzey Çin'i ele geçirmek
için Kuzey Seferi'ne çýktý. Ordular kuz-
eye gittikçe, kýrsal kesim zayýfladý.

Köylüler birlikler kurmak için yüzyýl-
lardýr süren baskýyý yerle bir etti, toprak
aðalarýný ve tefecileri köylerin dýþýna
sürdü, afyon içmeyi ve fahiþeliði ve
baþka þeyleri yasakladý.

Aylar içinde yüz binlerce kiþi kýrsal
kesimde dev alanlarý idare eden köylü
birliklerini kurdu. 

Bütün kiralama ve vergi ödenekleri
durduruldu.

Köylü patlamasý Kuomintang ordu-
larýnýn devlet ordularýný yenmesine
yardým etti. 1927 baharýnda Kuomintang,
Yangzi Vadisi'ndeki büyük þehirleri ele
geçirdi ve Þangay'a doðru ilerliyordu.
Ancak köylülerin isyaný üzerine öfkeli
tartýþmalar vardý.

Dizginleme
Bir ÇKP üyesi köylüleri dizginlemek

için geçici hükümetin tarým bakaný oldu.
Ona göre köylüler sadece "karþý-devrim-
ci" orduya karþý savaþmalýydý.

Bir Kuomintang liderinin yakýndýðý gibi
"Topraðý kamulaþtýrmak için köylüler
yeterince güçlü ise, her ordu komutanýný

karþý-devrimci olarak görür."
Kuomintang emperyalistlerden çok

devrimden korkmuþtu. Cephenin
gerisinde zaten sendikalara ve ÇKP'ye
saldýrýyorlardý.

Þubat 1927'de sendikalar Kuomintang
öncülüðündeki 45 mil ötede bulunan
Kuzey Seferi'ni karþýlamak için silahlý bir
isyan düzenledi.

Kuomintang duraksadý ve Þangay
komutanlarýnýn sendikalara saldýrmasýna
ve yüzlerce iþçiyi öldürmesine izin verdi.
Ancak hareket devam etti - Kuomintang
Mart'ýn ortalarýnda Þangay'ý aldýðý
zaman baþka bir genel grev baþ gösterdi
ve iþçi milisleri þehri ele geçirdi.

Düzinelerce yeni sendika türedi ve
daha iyi ücret ve þartlar için fabrikalar
ard arda greve gitti.

Kuomintang milislerin silah býrak-
masýný talep etti ve grevciler iþe geri
döndü. Trajik bir þekilde ÇKP,
Kuomintang'a karþý durmaktan ziyade
bu taleplerin arkasýnda durdu.

Nisan'ýn 12'sinde Kuomintang
sendikalara ve ÇKP'ye saldýrmasý için
gansterleri ve orduyu gönderdi, yüzlerce
kiþi öldürüldü ve binlerce sendika mili-
taný tutuklandý. Aylarca terör dönemi
devam etti.

Yangzi Vadisi'nde güçlü sendikalar ve
köylü birlikleri hala yükseliþteydi. ÇKP,
Kuomintang ile iliþkiyi kesseydi ve kapi-
talistler ve orduya karþý isyan çaðrýsý
yapsaydý, Merkez Çin'in karþý-devrime
karþý güçlü bir taban kazanýlabilirdi.

Stalin'in etkisi hala sürüyordu. Stalin,
Þangay Katliamý'nýn "sað kanat"
Kuomintang'ýn suçu olduðunu söyledi,
ancak ona göre sol milliyetçilere hala
güvenilmeliydi.

Bu mümkün olmadý. Kuomintang Çin
çapýnda kitlesel bir hareket baþlattý.
Köylerde, ordu mensuplarý tarafýndan
köylü aktivistler yakýldý veya diri diri
gömüldü. Þehirlerde, iþçi hareketi yýkýma
uðradý.

Çin devriminin kaderi, Stalin ile Troçki
arasýndaki mücadelenin ana konularýn-
dan biri olmuþtu.

Troçki, ÇKP'nin emperyalizme karþý bir
savaþa yol açacak ve bütün baský gören-
leri mücadeleye sevk edecek iþçi konsey-
lerini kurmasý gerektiðini düþünüyordu.
Süreç içinde, devrim, kapitalizmi ve
ordunun gücünü kökünden sökmek için
milliyetçi amaçlarýn ötesine gitmeliydi -
"sürekli devrim"e dönüþmeliydi.

Troçki'nin tartýþmasýnýn kalbinde yer
alan baþarýlý bir aþaðýdan devrim, Çin
kapitalistlerini ve toprak sahiplerini
tehdit ettiði gibi emperyalistleri de tehdit
edecekti.

1927'deki sonuç, Troçki'yi doðruladý.
Ancak ayný zamanda Stalin'in gücü
pekiþti, diðer devrimlerin imkansýz
olduðunu doðruluyor gibi gözüküyordu.

1927'de Çin iþçi ve köylüler baskýcýlara
karþý kahramanca mücadele etti

Çin Devrimi'nin yenilgisi, ÇKP'nin
"ulusal birlik" amacýyla iþçileri ve köylü-
leri yanlýþ yönlendirmesi ve silahsýz-
landýrmasýndan kaynaklanýyordu.

Bunun yerine, asýl strateji bütün ezen-
lere karþý Çinli veya yabancý tüm ezilen-
lerin sýnýfsal çýkarlarý üzerine kurul-
malýydý.

Charlie Hore

Usame Baþaran, Socialist Worker'dan çevirdi.

Gereksiz bir trajedi

“Troçki, ÇKP'nin emperyalizme karþý bir savaþa yol açacak ve
bütün baský görenleri mücadeleye sevk edecek iþçi konseylerini
kurmasý gerektiðini düþünüyordu. Süreç içinde, devrim, kapital-
izmi ve ordunun gücünü kökünden sökmek için milliyetçi
amaçlarýn ötesine gitmeliydi - "sürekli devrim"e dönüþmeliydi.”

1925-27 Çin Devrimi: 



10l sosyalist iþçil sayý: 396

Medya evrenin efendisi mi?

Toplumun eðilimlerini medya mý belirliyor? Sayýsýz TV kanalý ve
gazete, insanlarýn ne düþüneceðini tayin edebiliyor mu?

Azýmsanmayacak bir kalabalýk bu soruya "evet" yanýtýný veriyor.
Bu kalabalýðýn içinde medyada görevli narsistler en önemli
yekûnu oluþturuyor. Kendilerine, iþlerine ve misyonlarýna öylesine
âþýklar ki, masa baþýnda gündem yaratýp milyonlarca insanýn
düþüncelerini biçimlendirdiklerine dair kuvvetli bir inançlarý var.

Ama böyle düþünenler yanýlýyor. Sayýsýz örnek, gerçeðin, medya
krallarýnýn sandýðý gibi olmadýðýný kanýtlýyor.

Türkiye'de medya imparatoru olarak adlandýrýlan ve
gazetelerinden birisi medyanýn "Amiral gemisi" olarak
adlandýrýlan Doðan grubunun arka arkaya yaþadýðý politik çuval-
lamalar, medyanýn gücünün sanýlanýn aksine ne kadar sýnýrlý
olduðunu kanýtlýyor.

Hürriyet gazetesi ve Doðan medya grubu, 2003 yýlýnda
Türkiye'nin ABD'nin Irak iþgalinin ortaðý olmasý gerektiði propa-
gandasýný yapýp durdu. Ama 1 Mart 2003 tarihinde, mecliste
yapýlan oylamada savaþ tezkeresi geçmedi. ABD Türkiye
üzerinden Irak'a saldýramadý. Hürriyet gazetesi ve Doðan medya
grubuyla hemen hemen tüm tv kanallarý yanýldý. Medya çuvalladý.

Sadece Türkiye'de deðil, özellikle ABD'de yurtsever basýn da
çuvalladý. Ne ABD'de ne de dünyada kamuoyu Bush'un Irak'ý
iþgal etmek için ürettiði yalanlara inandý.

Bir baþka örnek, ayný medya grubunun yýllardýr, her seçimde bir
CHP-MHP koalisyonunun iktidarýný ilan etmesi. 2007 seçimlerinde
yoðunlaþtýrýlmýþ ve inceltilmiþ CHP-MHP propagandasýna rað-
men, AKP yüzde 47 oy alarak patlama yaþadý. Kürt hareketi ise
seçimlere baðýmsýz adaylarla katýlýp 21 milletvekili çýkartý. Yüz
binlerce satan gazeteler ve milyonlarca izleyiciye sahip olan ana
haber bültenleri çuvalladý.  

Hrant Dink'in ölümünün ardýndan gerçekleþen ve yüz binlerce
insanýn "Hepimiz Hrant'ýz, Hepimiz Ermeniyiz!" sloganýyla cenaze
töreni bu medya temsilcilerinin canýný çok sýktý. Hemen, "Hepimiz
Mehmet'iz!" sloganýnýn öneminden söz etmeye baþladýlar. Ama
baþarýlý olamadýlar. Yýllardýr on binlerce insan, Ermeni soykýrýmýný
protesto etmek ve Hrant Dink cinayetini soruþturan mahkemenin
adaletli bir karar vermesini saðlamak için "Hepimiz Ermeniyiz!"
sloganýný sahiplenmeye devam ediyor.

Televizyonlar, gazeteler, internet yayýncýlýðý, milyonlarca insanýn
siyasi eðilimlerini belirleyemez. Bu eðilimlere etki edebilirler mi?
Evet! Ama sadece etki edebilirler. Bu etkinin bile sýnýrlarý vardýr.
Bu sýnýrlarý çizen ilk öðe, medyanýn, tek, merkezi bir komite
tarafýndan yönetilmemesi ve egemen sýnýfýn tüm bölün-
müþlüðünü, daha da derinleþmiþ bir þekilde içermesidir. Bu yüz-
den, medya, tek bir politik vurguya sahip olamaz.

Ýkincisi, medya denilen örgütlenme, medya patronlarý, yönetici-
leri, haber editörleri, haber muhabirleri ve yazarlardan oluþan dev
bir fabrika aðýna benzer. Habere konu olan olay alýcýya ulaþana
kadar çok sayýda farklý süzgeçten geçmek zorundadýr.

Son olarak, medya, genelleþmiþ meta üretimi alanýnda üretim
yapmaktadýr ve pazarda alýcý bulmak zorunda olmasý, medya
yalanlarýnýn sýnýrýný da belirler. Sadece ve sadece yönlendirilmiþ
haber yapan ve sadece yalanlar söyleyen bir gazeteyi kimse oku-
maz. Bu yüzden, bazý gazetelerde gerçeklerin beklenmedik bir þek-
ilde yayýnlanmasý þaþýrtýcý deðildir.

Egemen sýnýflarýn, milyonlarca iþçiyi kapitalist sömürüye her gün
yeniden ikna etmek için, her gün ideolojik müdahalede bulun-
maya ihtiyacý var. Burjuva partilerinin günlük propagandasýnýn
yaný sýra, medya, egemen sýnýf, yani entelektüel üretim araçlarýna
da sahip bulunan sýnýf adýna çalýþýyor.

Bu propaganda, yukarýdan aþaðýya, meydanýn her günkü üreti-
minin temel amacý. Medyanýn bu görevini baþaramamasýnýn ise bir
nedeni var. Aþaðýda milyonlarca iþçinin günlük yaþamýnýn, üretim
sürecinin içindeki kolektif karakteri. Yukardan aþaðýya, esas olarak
toplumsal bir deðiþimin mümkün olmadýðýný anlatan medyanýn
etkisine karþý, aþaðýdan yukarý, gerçek insanlarýn gerçek sorunlara
karþý ürettiði tartýþmalar, medyanýn gücünün sýnýrlarýný belirleyen
politik mücadele alanýný oluþturur.

Toplumsal deðiþim için kolektif mücadele yerine, herkesi tek tek
bireyler olarak kurgulamaya, "kendi bacaðýndan asýlmaya"
özendiren medyanýn þatafatlý yaþam görüntüleri ve yazýlarýyla,
madencilerin göçük altýnda kaldýðý görüntüler arasýndaki çeliþki,
özellikle bu çeliþkiyi günlük yaþamýnda birebir yaþayan milyonlar-
ca insan açýsýndan, bir aþamada özendiren deðil, kolektif mücadel-
eye çeken bir algýya da neden olabilir.

Þenol Karakaþ

Devrim Provalarý
(Fransa 1968, Þili 1972, Portekiz
1974, Ýran 1979, Polonya 1981)
Colin Barker
Yordam Kitap, 2010
320 sayfa

Devrim Provalarý,
akademisyen, sosyolog ve ayný
zamanda Uluslararasý Sosyalizm
Akýmýn da üyesi ve Troçkist
Colin Barker tarafýndan kaleme
alýnmýþ bir kitap. Colin Barker
devrimci mücadeleye bugün de
ýþýk tutan bu deneyleri
aktarýrken Elaheh Rotsami, Mike
Gonzales, Peter Robinson ve Ian
Birchal gibi isimlerin de katký ve
deneylerinden yararlanýyor. 

Kitap bize bugün çok geçmiþ
gibi görünen ama en güncel
tartýþmalardan biri olan 'iþçi
sýnýfýnýn varlýðý ve rolü' tartýþ-
malarýnda somut örnekler
sunuyor. Tarihin bir de bu yüzü
var.

Devrim Provalarý dünyada
birçok kez yaþanmýþ devrim
anlarýný öncesi-sonrasý ve
bugüne býraktýklarý ile gözler
önüne seriyor. Dünya tarihine
bile devrim denemesi olarak
geçen 68 Fransa'sý, hemen
arkasýndan 1972'de baþlayan ve

1973'de vahþi bir darbe ile son
bulan Þili, Batý Avrupa'nýn en az
geliþmiþ küçük bir ülkesinde tan-
klarýn bile eylemcileri taþýdýðý
1974 Portekiz'i, bugünün en
tartýþmalý konusu olmayý
sürdüren Þah karþýtý hareketin
rejimi devirdiði 1979 Ýran
Devrimi ve 1980-81 Polonya'sý,
hem dönem analizleri hem de
anekdotlar ile aktarýlmýþ. 

Dünya'da devrimler birçok
nedenden yenildi, geri
püskürtüldü veya yarým kaldý.
Kitapta anlatýlan dönem sadece
23 yýllýk bir dönem. Bu 23 yýlda
iþçi sýnýfý ve ezilenler dünyanýn
her yerinde benzer taleplerle,
yüzlerce belki binlerce kez, altýn-
da yaþadýklarý sisteme karþý
baþkaldýrmak için sokaða, sahn-
eye çýkmýþ. Bu çýkýþlardan önder-
liðin devrimci bir güç olan iþçi
sýnýfýnda olduðu zamanlar
devrim süreçleri, bu önderlik
baþkalarýnýn eline geçtiðinde ise
yenilgiler yaþandý. 

Fransa'daki 68 hareketi bize iþçi
sýnýfýnýn doðrudan eylemlerinin
dönüþtürücü gücünü, birleþen
hareketlerin neler yapabileceðini,
gençlerin özgür seks talebinin
iþçilerin ücret talebi ile ayný anda
dile getirilmesinin yarattýðý

muazzam etkiyi gösterdi. 68 bize
kocaman bir miras býraktý,
bugün birçok hareket hâlâ 68'den
esinleniyor. Þili örgütlü iþçi
sýnýfýnýn gücünü art arda siyasi
inisiyatifi iki kere alarak göster-
miþti. Portekiz, Ýran ve
Polonya'da yaþananlarý okurken
gerçekten küçük devrim
provalarý anlarýný yaþatýyor. 

23 yýl öncesinde baþlayýp
bugüne kadar onlarca benzer
dönemler yaþandý. Daha birkaç
yýl önce Yunanistan ve Fransa'da
yaþanan ayaklanmalar ve grevler
karþýsýnda devlet baþkanlarý 68
hayaletini görüyor ve 'Bir 68'e
daha izin vermeyeceðiz' diyor-
lardý. Evet, 68 hayaleti hala
dolaþýyor. Ýþçi sýnýfý sahneden
inmedi ve kapitalizm içine
girdiði kriz ile daha da
vahþileþiyor. Bu saldýrýlar
karþýsýnda iþçi sýnýfýnýn yine
sokaða çýkacaðýný görmek
gerekiyor.  

Marks'ýn dediði gibi 'devrimin
iþçi sýnýfýnýn kendi eseri' olacaðý-
na inanýyorsak bu eserin yaratýl-
masý deneyimlerden yararlan-
mak, sahneye çýkmadan önce
provalara bakmak ve ders çýkar-
mak faydalý olacaktýr. 

Ayþe Demirbilek

Türkiye'nin Asker
Sorunu
Hasan Cemal 
Doðan Yayýnlarý, 2010
556. sayfa

Gazeteci Hasan Cemal'in son kitabý olan
Türkiye'nin Asker Sorunu, Türkiye'nin darbeler
ve askeri vesayet tarihine dair çarpýcý, hiç bilin-
meyenleri anlatan, mutlaka okunmasý gereken
bir kaynak. 

Kitapta Ýttihat Terakki geleneðinden buyana
Türkiye'nin içinden geçtiði ve bir türlü kurtula-
madýðý askerin siyasetten güncel hayata kadar
inen varlýðý sorgulanýyor. En önemlisiyse, koca
bir tarihi anlatýrken bugün Ergenekon davasý ile
kurduðu bað. Askerin sivil otoriteye,
demokrasiye müdahalesinin sadece darbe ve
muhtýralar düzleminde deðil, Türkiye'nin
bugüne kadar çözülememiþ birçok sorunu
üzerindeki etkisinin de anlatýldýðý "Türkiye'nin
Asker Sorunu"nda derin devletin çok derinlerine
iniliyor. MÝT'in rolü, JÝTEM'in kuruluþu ve faili
meçhullerin tarihi, tüm darbe dönemlerinin önce-
si-sonrasý, hükümetler ile asker arasýnda yeri

geldiðinde sürtüþmelerin yeri geldiðinde anlaþ-
malarýn, baþbakan ve cumhurbaþkanlarýnýn
azarlanmasýnýn, askerin medyayý nasýl kullandýðý
gibi bir çok ayrýntý gözler önüne seriliyor. 

Bugün Kýbrýs Sorunu, Ermeni Soykýrýmý ve Kürt
sorunu gibi çözümsüz görünen birçok konuda
kazanmanýn, aslýnda demokrasiyi kazanmanýn
yolunun, bugün Ergenekon'a karþý verilen
mücadeleyi kazanmaktan geçtiði çok açýk.
Kýtapta, geçmiþte yaþananlarý okurken bir
taraftan bugüne bakýyoruz. 

O dönemlerde adlarý duyulmamýþ belki hafýza-
mýza kazýnmamýþ birçok isim bugün Ergenekon
sanýðý olarak yargýlanýyor. Geçmiþin katilleri,
geçmiþin darbecileri bugün elimizde. Artýk asker
için her þey daha zor, bizim içinse daha kolay.
Bugün Ergenekon davasýnda sonuna kadar
gidilmesi, darbe karþýtý mücadelenin kazanmasý
bizi baþka bir döneme götürecek. 

Bugün Ergenekon davasýna hâlâ kýlýflar uydu-
ranlarýn saflarýný en çarpýcý þekilde anlatan Hasan
Cemal'in bu son kitabý yaþanmýþlýklarla neden
darbelere karþý mücadelenin bir demokrasi
mücadelesi olduðunu anlatýyor. Bugün askerin
siviller, hükümetler-seçilmiþler üzerindeki
vesayetini kaldýrmadan demokrasiden söz etmek
mümkün deðil. Kitabýn son bölümünde sorulan
soru çok önemli "Darbe ve muhtýralar dönemi
kapandý mý?" Þüphesiz ki hayýr, henüz deðil ama
kapatacaðýz. Darbelere karþý demokrasi isteyen
bizlerin eli bugün daha güçlü. "Türkiye'nin Asker
Sorunu" elimizi daha da güçlendirecek önemli
bir kaynak.

KitaplýK

Ey asker 
siyasete 
karýþma

1968-1980: Devrim Provalarý

“Devrimci teori olmadan, 
devrimci pratik olmaz” V. I. Lenin, Nisan 1917



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

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahipleri-
ni, egemen sýnýfý koru-
mak için oluþturulmuþ-
tur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýn-
malarýna karþý çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareket-
lerini desteklerler.
-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.

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

Sosyalist Ýþçi 
ne savunuyor? 

i n t e r n e t
ozurdiliyoruz.com

barisarock.org

kureselbarisveadalet.org

kureseleylem.org

durde.org

hranticinadaleticin.com

70milyonadim.org
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Yabancýlaþma

Yabancýlaþma, Marks'ýn Alman felsefesinden
özellikle de Hegel ve Feuerbach'tan
devraldýðý  bir kavramdýr. Özellikle Marks'ýn

gençlik dönemi yazýlarýnda bu kavrama rastlanýr.
Daha öncesinde de pek çok felsefeci ve yazar,
insanýn yabancýlaþmasý üzerine yazmýþtýr. Hegel'e ve
Feuerbach'a göre yabancýlaþma düþünsel bir süreçtir.
Yabancýlaþmayý insanýn maddi koþullarý içine yer-
leþtiren Marks'týr.

Marks'a göre insan diðer hayvanlardan farklýdýr.
Alman Ýdeolojisi kitabýnda söylediði gibi insan, hay-
vanlardan pek çok þekilde ayrýlabilir ancak asýl olan

onun üretimi örgütlemesidir: insan ilk üretim aracýný
üretir üretmez diðer hayvanlardan ayrýlýr. Yani
insanýn yaþadýðý ilk yabancýlaþma doða karþýsýnda
yaþadýðý yabancýlaþmadýr ve bunu ortaya çýkaran
emektir. Ýnsan emeði hem doðayý, hem kendisini
dönüþtürür. Tek tek bireylerin emeklerini birleþtir-
erek iþ bölümüne giderler. Üretim, toplumsal bir olgu
hatta toplumsal bir iliþki biçimidir.

Ýþbölümü yani üretimin toplumsal örgütlenmesi
sýnýflý toplumlar altýnda ikinci bir yabancýlaþmayý
beraberinde getirmiþtir. Bu, insanýn emeðine
yabancýlaþmasýdýr. Marks, 1844 El Yazmalarý'nda ve
Alman Ýdeolojisi'nde bu olguyu derinlemesine ele
almýþtýr. Genç Marks'a göre: “Çalýþma iþçinin dýþýn-
dadýr, yani onun özsel varlýðýna ait deðildir. Onun için
çalýþýrken kendini olumlamaz, yoksar (inkâr eder),
mutlu deðil mutsuzdur, fiziksel ve zihnî enerjisini
serbestçe geliþtirmez, bedenini harcar ve zihnini yok

eder…çalýþmasý gönüllü deðil zorlamadýr; zorla
çalýþtýrýlýr.”

Kapitalist toplumda insanlarýn üretimi, kendilerinin
ürünüymüþ gibi gözükmez. Ýþçiye yabancý bir þey
olarak karþýsýna çýkar. Fabrikada pantolon üreten bir
iþçiyi ele alalým, bu iþçi pazara çýktýðýnda o pantolon
onun ürünü olarak deðil bir meta olarak karþýsýna
çýkar. Bu örnek, kapitalizm altýndaki tüm toplumsal
hayata uyarlanabilir. Toplumsal olarak ürettiklerimiz,
günlük yaþamda bize karþý olarak görünür: “Emeðin
ürettiði nesne -emeðin ürünü- emeðin karþýsýna
yabancý bir þey, kendini üretenden baðýmsýz bir güç
olarak dikilir.”

Marks'ýn yabancýlaþma kuramý, daha sonradan
ortaya koyduðu devrimci teorisinin köklerini oluþtur-
muþtur.

Can Irmak Özinanýr 

POLÝTÝKANIN ABECESÝ

Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu 15 Haziran Salý günü
Kafes eylem planýnýn plan-
layýcýlarýnýn ve örgütleyicilerinin
yargýlandýðý duruþma sýrasýnda
12. Aðýr Ceza Mahkemesi önünde
basýn açýklamasý yaptý. Kafes
eylem planýnda Hrant Dink'in
öldürülmesi, Rahip Santoro
cinayeti ve Malatya Zirve Evi
katliamý "operasyon" olarak geçiy-
ordu. Hrant Dink'in ailesi, avukat-
larý ve dostlarý davaya müdahil
olma telbinde bulundular.
Hrant'ýn Dostlarý ve darbe karþýt-

larý Kafes planýný planlayanlarýn,
buna onay veren ve imza atan
emekli yada muvazaf tüm sorum-
lularýnýn en aðýr cezalarla ceza-
landýrýlmasýný talep etti. 

Kafes eylem planý darbe planlarý
arasýnda en korkunç olaný.

Darbecilerin katliam, cinayet ve
çocuklarý öldürmeye giden darbe
ortamý yaratma planlarýný göz
önüne seriyor. Kafes eylem planý
yapanlarýn yargýlanmasý Hrant
DInk cinayeti arkasýndaki karan-
lýðýn da çözülmesi için bir adým
olacak. Darbe Karþýtlarý ve
Hrant'ýn Dostlarý basýn açýkla-
masýný " Hrant'ýn Katili Ergenekon
Çetesi", "Ergenekon Çetesi
Daðýtýlsýn", "Darbeciler
Yargýlansýn" sloganlarý atarak ve
davanýn takipcisi olacaklarýný
belirterek bitirdi.

Ýzmir'de, 12 Haziran Cumartesi
günü Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým Koalisyonu'nun ev
sahipliðinde "Anayasa deðiþikliði:
yetmez ama evet" adlý çok sesli bir
toplantý gerçekleþti. Konuþmacý
olarak Halit Çelik, Roni Margulies
ve Nabi Yaðcý'nýn yer aldýðý
toplantýda, yaklaþýk 150 kiþi
anayasa deðiþikliðinin taleplerim-
izin neresinde olduðunu ve pakete
neden evet denmesi gerektiðini
tartýþtý.

Toplantýda ilk olarak söz alan
Mazlum-Der'den Avukat Halit
Çelik, þunlara deðindi:

"Dayatmalarla dolu bir anayasaya
tabii ki tepki veririm. Türkçülük
dayatmalarýyla dolu bir anayasaya
Kürt biri elbette saygý duymaz.
Laiklik adý altýnda dindar
Müslümanlarý, Hristiyanlarý,
Alevileri asimile etmeye çalýþan bir
anayasa nasýl kabul edilir?"

Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi'nden Roni Margulies ise,
"Kürt açýlýmý da, Ermeni açýlýmý da
hep yarým yamalak kaldý. AKP
bunlarý deðiþtirmeye kalktýysa,
devrimci veya demokrat olduðu
için deðil. Bugün yapýlmasý
gereken AKP'nin doðru adýmlarýný

desteklemek, ama eksik attýðý
adýmlarýn da üstüne basa basa
eksik olduðunu belirtmek"
ifadelerini kullandý.

Taraf gazetesi yazarý Nabi Yaðcý
ise þöyle konuþtu:

"Bugün dünyanýn en iyi
anayasasýný getirin veya yapýn, o
tepedeki ana askeri vesayet
yasalarý oldukça, o anayasa hiçbir
iþe yaramaz. Mesele tasvir etmek
deðil, deðiþtirmektir. Bugün AB'de
de anayasa tartýþmalarý olmakta.
Orada bile anlaþma olamýyor,
çünkü hâlâ ulus-devlet zihniyetiyle
bakýyorlar. O zaman burada neden
anayasaya evet? Çünkü burada
esas mesele kimin deðiþtireceði."

Yaðmur Boztaþ- Sinan Canbay

Ýzmir’de anayasa tartýþmasý

Kadýköy Belediyesi’ne
grev kararý asýldý

11 Haziran Cuma günü
Kadýköy Belediyesi ile DÝSK'e
baðlý Genel-Ýþ sendikasý arasýnda
135 gündür süren toplu
sözleþme görüþmelerinin anlaþ-
mazlýkla sonuçlanmasý üzerine
Belediye'ye grev kararý asýldý.
Kadýköy iskelesinde toplanan
iþçiler iskelden belediyeye
yürüyerek Belediye önünde
basýn açýklamasý ve sloganlardan
sonra kararý belediye binasýna
astý. Açýklamada 60 günlük
kararýn asýlý kalma süresinin
beklenmeyeceði  her an grev ve
eylemliliklere hazýr olunmasý
uyarýsý yapýldý.

Basýn açýklamasýnda yapýlan
görüþmelerde 4 madde üzerinde
anlaþma saðlanamamasý dolayýsý
ile grev kararý alýndýðý ve iþçi-
lerin belediyenin teklifi olan
1.yýl için %2, 2. yýl için %0
zammý kabul etmeyecekleri
belirtildi. Ayrýca belediye
çalýþanlarýnýn talepleri arasýnda
iþ güvenliðinin saðlanmasý, iþ
saatlerinin kýsaltýlmasý, teþeron
firmalarla çalýþýlarak ortaya
çýkan kölece çalýþma sisteminin
kaldýrýlmasý talepleri de
bulunuyor. 

Kartal’da iþçiler buluþtu
15-16 Haziran 1970 iþçi

direniþinin 40.yýlý nedeniyle
Devrimci Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu(DÝSK)’nun tüm
Türkiye’de yaptýðý etkinlikler
kapsamýnda 16 Haziran’da
Kartal’da bir iþçi mitingi yapýldý.
Kartal Meydaný’nda saat
20.00’da baþlayan eyleme
yüzlerce iþçi katýldý.

Hükümet yasaný al
baþýna çal!

KESK Ýstanbul Þubeler
Platformu, kamu personel rejimi
yasasýnda yapýlacak deðiþiklerle
iþ güvencesinin yok edilmek
istenmesini, KESK MYK üyesi
Akman Þimþek, SES MYK üyesi
Meryem Özsöðütün KCK
operasyonu çerçevesinde
gözaltýna alýnmasýný protesto
etmek için 15 Haziran'da saat
12:30'da Bakýrköy Özgürlük
Meydaný'nda yaklaþýk 150 kiþilik
kalabalýkla toplanarak, AKP
Bakýrköy ilçe baþkanlýðýna
yürüdü.  

Eylemde, ‘Ne 4b,ne 4c herekese
tam güvence’,’Hükümet yasaný
al baþýna çal’, ‘KESK li tutsaklar
serbest býrakýlsýn’ sloganlarý
atýldý. 

Kafesçiler
kafese!

12 Haziran’da Ýstanbul’dan
faili meçhullerin cinayetlerin
sorumlularýnýn yargýlanmasý

talebiyle baþlatýlan, devlet güçler-
ince gözaltýnda kaybedilenlerin
yakýnlarýnýn yürüyüþü 18
Haziran’da Ankara'ya varýlmasý
ile sona erdi. 

“Gözaltýndaki kayýplarý unut-
ma” yazýlý beyaz t-shirler ve
ellerinde yakýnlarýnýn fotoraflarýy-
la yürüyen kayýp yakýnlarýna yol
boyunca pek çok sivil toplum
kuruluþu destek oldu. DSÝP üyesi

Özlem Can da, 7 gün boyunca
yürüyüþe destek verdi. 

Kayýp yakýnlarý yol boyunca
Yalova, Gemlik, Bursa ve
Eskiþehir'e uðrayan kayýp yakýn-
larý buralarda yürüyüþ yaparak
seslerini duyurdu.. 

Yürüyüþün sonunda TBMM'ye
uðrayan devlet güçlerince
gözaltýnda kaybedilenlerin yakýn-
larý, meclisten, dellillerin, suç bul-
gularýnýn üzerindeki koruma
kaldýrýlarak gerçeklerin ortaya
çýkarýlmasýný, Birleþmiþ Milletler

“Bütün kiþilerin zorla kaybe-
dilmeden korunmasýna dair ulus-
lararasý sözleþme”nin derhal
imzalanmasýný, yüzleþme komis-
yonlarýnýn kurulmasýný, kimliði
belirsiz cesetler üzerinde bir
soruþturma yapýlmasýný, kayýp
yakýnlarýnýn Ergenekon davasýna
müdahil olmasýný ve insan haklarý
örgütleriyle derhal diyalog
baþlatýlmasý için mecliste bir
komisyon kurulmasýný talep etti.

Basri Güler

Gözaltýnda kaybedilenlerin yakýnlarý Ankara’ya yürüdü



Biz antikapitalistler için petrol þir-
ketleri hiç bir zaman ‘temiz’ deðildi.
Fosil yakýtlar kirli bir enerji kay-
naklarýdýr. Küresel ýsýnmanýn en
büyük sebebi fosil yakýtlardýr. Çevr-
eye verdiði zararlar bilinmektedir.
Ayrýca ‘kirlidir’; çünkü Irak’taki
savaþýn esas nedeni petrol ve silah
endüstrisidir. Sistemin baþ aktör-
lerinden BP ve diðerleri eylemlerde
de haykýrdýðýmýz gibi teröristtir. 

‘BP ve diðerleri’. Çünkü BP’nin
yýldýzý Meksika Körfezi’ndeki, sahip
olduðu, petrol platformun patlama
ile batmasýnýn ardýndan parladý. Ýki
ayý aþkýn süre geçmesine raðmen
okyanusa petrol akmaya devam
ediyor. Patlamada 11 iþçi hayatýný
kaybetti. Sonrasýnda ise bir çok
canlý türü ölürken, daha uzun süre
yaþamý tehdit edecek hasar býraktý.
Býrakmaya devam ediyor. Bölge
halký iþsiz.. 

Harvard Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nden Çevre Hukuku

Profesörü Jody Freeman, ihmal suçu
sabit bulunursa, bu suça hapis
cezasý verilebileceðini söylemiþti. 

BP’nin kârlarýndan ödün ver-
memek uðruna yeterince güvenlik

önlemi almadýðý ve sonrasýnda
yapýlabilecek önlemlerle ilgili fon
ayýrmadýðý, kârýna kâr kattýðý belir-
tiliyor.

Platformda robot aygýtlardan

sorumlu olan Tyrone Benton adlý
iþçi, patlamadan haftalar önce yap-
týðý denetleme sýrasýnda kilit
önemdeki acil önlem cihazýnýn iki
kontrol tankýndan birinde sýzýntý
tespit ettiðini söylüyor. Benton,
platformun sahibi olan Transocean
þirketinin de haberdar edildiðini
belirtti. Benton, ''Bu olasýlýk BP'ye
pahalýya malolacaktý'' diyor. Ülke
tarihinin en büyük çevre felaketi
olarak görülen olay kârýn yaþamýn
önüne geçmesi yüzünden önlenme-
di.

BP ve Transocean þirketlerinin
yöneticileri açýk bir þekilde suç
iþlemiþtir. Yaþam hakkýný  gasp
etmiþtir. Bir an önce yargýlanýp
diðer davalar için emsal teþkil
etmelidir.

Petrol her anlamda kirlidir.
Hükümetler, küresel ýsýnma da etk-
isini arttýrarak gösterirken, acilen
yenilenebilir, temiz enerji kay-
naklarýna yönelmelidir.
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O kadar para varsa
hiç evsiz olmamalý
50 milyonluk nüfusun

yarýsýnýn açlýk sýnýrýnýn
altýnda yaþadýðý Güney

Afrika'da devlet 2010 Dünya
Kupasý için 4.3 milyar dolar
ayýrdý. 3 bin civarýnda aktivist 16
Haziran'da bir kupa maçý
öncesinde Durban þehrinde bir
gösteri yaptý ve hükumetten, fut-
bol için harcanan paraya denk
bir paranýn da yolsullara ayrýl-
masýný talep etti.

Aktivistler, mükelleflerin tüm
parasýnýn devlet tarafýndan FIFA
için alýndýðýný, kupa için har-
canacak paranýn yoksullara har-
candýðý takdirde hiç evsizin
kalmayacaðýný söylediler.

Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü
(HRW), yaptýðý açýklamada,
Güney Afrika'da þehirleri
"güzelleþtirmek" için onlarca
gecekondunun önceden haber
vermeksizin yýkýldýðýný belirtti.
HRW ayrýca, Güney Afrika
devletinin evsizleri þehir merkez-
lerinden sürdüðünü açýkladý.

Dünya Kupasýnda grevler
Güney Afrikalý iþçilerin

mücadelesi Dünya Kupasý'nda
da devam ediyor. 2009'un yaz
aylarýnda toplu taþýma kuru-
luþlarýnda ve belediyelerde
çalýþan onbinlerce iþçi baþarýyla
sonuçlanan grevler yapmýþlardý.
Stadlarda çalýþan inþaat iþçileri
ise, aldýklarý ücretlerin en az %13
oranýnda arttýrýlmasýný talep
ederek greve çýkmýþlardý. Ýnþaat
iþçileri de %12'lik bir zamla
grevden kýsmi bir kazanýmla
ayrýlmýþlardý.

Daha þampiyona baþlamadan
önce pek çok sendika, talepler
yerine getirilmediði durumda,
Dünya Kupasý'ný umursamadan
haklarýný savunacaklarý konusun-
da organizatörleri uyarmýþtý.

Dünya Kupasý'nda ilk grup
maçlarýnýn oynandýðý sýralarda
Kapstadt þehrinde güvenlik
görevlileri iþ býraktý. Güvenlik
çalýþanlarý daha iyi ücretler talep
ediyorlar. Ayný günlerde Dünya

Kupasý'n stat ve þehirler arasýn-
daki ulaþýmý saðlayan otobüs
þöfürleri greve çýktý. 

Þöförler, güzergahta yapýlan bir
deðiþiklik yüzünden daha fazla
çalýþmak zorunda býrakýlýyor ve
çok az ücret alýyorlar. Greve
çýkan iþçiler, ücretlerin 110 rand
deðil, söz verildiði gibi 275 rand
arttýrýlmasýný talep ediyorlar.

Organizatörler ise maçlar
oynanýrken grev yapýlmasýnýn

kesinlikle kabul edilemez
olduðunu söylerken, bunun bir
kez daha tekrarlanmasý duru-
munda somut tedbirler alacak-
larýný belirtti. Organizatörler, iþçi-
leri açýk bir þekilde tehdit ediyor
ama bu iþçileri korkutmadý.
Güney Afrika'nýn en büyük iþçi
örgütlerinden Maden Ýþçileri
Sendikasý da greve çýkacaklarýný
açýkladý.

Basri Güler

Marka olarak
futbol kulüpleri

Günümüzde futbol takým-
larýnýn marka deðeri
neredeyse ölçülemeyecek
seviyelerde. Sektörlerinin
büyük þirkerleri için
Avrupa'nýn lider külüp-
lerinden birine sponsor
olmaktan daha kârlý bir alter-
natif olamaz. Spor ürün-
lerinden fast-fooda,
bankacýlýktan içecek üreten
bir çok þirket kulüplerle mily-
onlarca dolar deðerinde anlaþ-
malara imza atýyorlar.

Futbol kulüpleri sponsorluk-
lardan toplam 8.5 milyar
dolar kazanýyor. Bu miktarýn
3 milyarý Avrupa'ya, bu 3 mil-
yarýn yüzde ellisi de kýtanýn
en büyük beþ
liginde(Ýngiltere, Ýspanya,
Ýtalya, Almanya, Fransa)
oynayan takýmlar tarafýndan
toplanýyor.

Futbolda iþçi olarak görülen
aristokrat futbolcular da
inanýlmaz paralar kazanýyor.
Kulüplere sözleþmelerle baðlý
olan ve sýnýfsal konum olarak
üretim araçlarýna sahip
olmadýklarý için birer iþçi olan
yýldýz oyuncular, aslýnda fut-
bolun enrüstrileþmesinin yük-
sek miktarda kâr getiren bir
yatýrým olmasýnýn baþlýca
sebebi. Ýnsanlar futbola yýldýz
oyuncularý izlemek için para
ödüyorlar, kulüpler bir birler-
ine yýldýz oyunculara sahip
olabilmek için yüz milyon
dolara yakýn paralar ödüyor.
Kulüpler 5 milyon dolar
ödedikleri oyuncunun hak-
larýný satarak 50 milyon dolar
kazanabiliyorlar.

Sektörün asýl iþçileri ise
stadyum ve büyük tesis
inþaatlarýnda çalýþan,
tesislerde, statlarla hizmet
sunan insanlar. Basýn kuru-
luþlarýnda çalýþan insanlar da
endüstrinin iþçileri arasýnda,
televizyonlarda yüzünü
görmediðimiz binlerce çalýþan
düþük ücretlere razý olmak
zorunda.

Endüstriyel
futbol nedir?

Futbol, bugün en kârlý
eðlence sektörlerinden biri.
Kapitalistlerin bu "spor"dan
kazandýðý para milyar dolar-
lar ile ölçülüyor. Bugün Real
Madrid adlý kulüp, iki oyun-
cunun sözleþmesi için 160
milyon avro ödeyebiliyor.

Futbol kulüpleri uzun
zamandýr birer þirket olarak
yönetiliyor. Kulüpleri
yönetenler genelde zengin iþ
adamlarý ve karþýlýðýný alacak-
larýný düþündükleri durum-
larda kulübe ceplerinden para
yardýmýnda bulunuyorlar.
Diðer sektörlerde olduðu gibi
futbolda tekelleþme var,
Türkiye'nin en büyük kulüp-
leri 100 yýldýr ayný.

Dünya Kupasý’ndan tek bir kuruþ Güney Afrika’nýn fakirlerine gitmiyor.

BP teröristtir




