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Barýþa
daha
yakýnýz

Önümüzde barýþa
giden dümdüz bir
yol yok. 
Aysel Tuðluk

“barýþa yakýnýz,
daha yakýnýz”
demesine raðmen
iniþler ve çýkýþlar
olabilir. Taraflardan
birisi, hükümet ve
Türkiye devleti
barýþ konusunda
elbette ki daha
çekingen, daha
kýrýlgan. Her fýrsat-
ta elini güçlendirm-
eye çalýþýyor.
Buna karþýlýk Kürt

hareketinin desteðe
ama gerçek desteðe
ihtiyacý var. DSÝP
ve Sosyalist Ýþçi
daima Kürt hareke-
tine koþulsuz
destek verdi. Þimdi
de ayný þeyi yap-
mak zorundayýz.
Dün Hakkari

yürüyüþleri, bugün
Ceylan için
yürüyüþ, anadilde
eðitim hakký için
boykota destek,
barýþ sürecinde
Kürt halkýnýn ve
ezilen halkýn tem-
silcilerinin yanýnda
olmak her
zamankinden daha
önemli.

YETMEZ, YENÝ BÝR ANAYASA ÝSTÝYORUZ
Referandum sürecinde ‘Yetmez ama evet’ slo-

ganýnýn bulduðu toplumsal karþýlýk ve etki,
referandumun hemen ertesi günü, deðiþiklik
paketine ‘hayýr’ diyenler de dahil olmak üzere
yüzlerce insanýn, hiç vakit kaybetmeden, Kenan
Evren ve darbecilerin yargýlanmasý için suç duyu-

rusunda bulunmaya koþmasý ve þimdi yine ‘hayýr’
ve ‘boykot’ diyenler de dahil olmak üzere
herkesin yeni bir anayasa için kollarý sývamasý
bize tek bir þeyi gösteriyor; toplumdaki deðiþim
isteðini. Bu deðiþim isteðinin bugünkü adý yeni
bir anayasa.
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İKLİM İÇİN KÜRESEL EYLEM

10 Ekim'de saat 15.00'te
Galatasaray'dan baþlayacak olan
Taksim Meydaný'nda bitecek ve
hemen ardýndan Taksim Gezi
Parký'nda sergilerin ve konuþmalarýn
da olacaðý bir þenlik gerçekleþtirile-
cek.

Tanýnmýþ savaþ karþýtý ve antikapi-
talist düþünür Noam Chomsky ve
Irak Dünya Mahkemesi Baþkaný ve
Nobel barýþ ödüllü uluslararasý
hukukçu Prof. Dr. Richard A. Falk
da aramızda olacak.
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12Eylül referandumunun
yarattýðý siyasal
sonuçlar her geçen

gün belirginleþiyor. Devlet
Öcalan'la masaya oturuyor, AKP
ve CHP baþörtüsü yasaðýnýn
kaldýrýlmasýný konuþuyor. 12
Eylül'ün ürünü YÖK'ün son bul-
masýný herkes dillendirirken
zorunlu din derslerinin kaldýrýl-
masý için yine bir konsensus
oluþuyor. Anayasa deðiþikliðine
'Yetmez ama evet' derken bir
kapýnýn açýlacaðýndan bahset-
miþtik. Bu kapý açýldý. Ezilen,
dýþlanan, horlanan, baský altýnda
tutulan herkes bu kapýdan
geçmek ve özgürlüðü kazanmak
istiyor. Ýçinde bulunduðumuz
dönem reformlarý mümkün
olduðu, yaþam koþullarýný
iyileþtirmenin, haklarý koru-
manýn ve geliþtirmenin mümkün
olduðu bir dönem.

Yeni-liberal “reformlar”
12 Eylül darbesinden bu yana

reform sözü, hükümetlerin iþçi-
leri ve halký yoksullaþtýran
ekonomik paketleriyle anýldý.
Kast ettikleri reform, sermaye
için reformdu. Devletin kamu
yatýrýmlarýndan çekilmesi, her
þeyin özel þirketlere devredilme-
si, çalýþma koþullarýnýn kuralsýz-
laþtýrýlmasý, ücretlerin
düþürülmesi, taþeron sistemi gibi
yeni-liberal ekonomik politikalar
hep reform olarak gösterildi. Ýþçi
sýnýfý ve halk yoksullaþýrken,
1982 Anayasasý bu sürece her
türden muhalefetin önünü kapa-
týyordu. Grev hakký büyük oran-
da yasak olan iþçi sýnýfýnýn
gerçek reformlarý yaptýrmasý,
askeri vesayetin baský ortamý ve
halkýn isteklerinin hiçbir þekilde
yansýmadýðý meclis karþýsýnda
imkansýzlaþýyordu.

Darbeden 30 yýl sonra halk bu
süreci tersine çeviriyor. Þimdi
iþçi sýnýfýnýn ve yoksullarýn
yaþam koþullarýný iyileþtiren,
mücadelenin önündeki engelleri
kaldýran, ifade, örgütlenme ve
eylem özgürlüklerini geniþleten
gerçek reformlar, demokratik ve
ekonomik haklar kazanýlabilir.
Aþaðýdan verilen mücadeleleler
zafere ulaþabilir.

Geçtiðimiz 10 yýl bu sürecin
kanýtlarýyla dolu. 1 Mart 2003'te
halk, meclis çoðunluðunu kon-
trol ederek Türkiye'nin Irak iþga-
line katýlmasýný engelledi. Oysa
ne 1. Körfez Savaþý sýrasýnda ne
de cumhuriyet tarihindeki tüm
savaþ politikalarýnda ne halka
sorulmuþ ne de muhalefet etkili
olmuþtu. 2008 yýlýna kadar
Türkiye, küresel ýsýnmayý
engelleme tedbirlerini içeren
Kyoto Protokolü'ne imza atmaya

yanaþmýyordu. Ancak 2005'ten
bu yana dünyayla paralel olarak
geliþen iklim hareketi 'Kyoto'yu
imzala' talebini yüksek sesle dil-
lendirdi. 2008'de Türkiye Kyoto
Protokolü'ne imza atmak zorun-
da kaldý. Aþaðýdan mücadeleler
rejimin bir numaralý tabusu
Ermeni Soykýrýmý hakkýndaki
gerçekleri günyüzüne
çýkartýrken, þimdi konuþulmayan
her þey konuþulur oldu. 

Deðiþen dünyada Türkiye
Türkiye dünyanýn bir parçasý.

Bu dünya ABD emperyalizminin
Afganistan ve Irak'ta yenildiði
bir dünya. ABD'nin hege-
monyasýnýn zayýfladýðý bir
dünya. Hizbullah'ýn Ýsrail'i
yendiði, Güney Amerika'da sol
hükümetlerin hakim olduðu bir
dünya. Borç krizini çözemeyen
ve küresel ýsýnmayý yaratan kapi-
talizmin, milyonlarca insan
tarafýndan reddedildiði, sokak-

larýnda antikapitalist, savaþa
karþýtý ve radikal deðiþim talep-
lerinin yankýlandýðý, yenisine
gebe bir dünya.

Devrimci sosyalistler tüm bu
süreci kavradýklarý için
Türkiye'de reformlar için kitlesel
demokratik mücadelelerin
baþarýlý olduðunu gördüler. Ýþçi-
lerin ve yoksullarýn daha iyi bir
yaþam sürmesine yol açan
emeðin lehine reformlarýn, ancak
siyasal reformlarý kazanarak
mümkün olduðunu sürekli anlat-
týk. Darbelerin son bulmasý,
darbe anayasasýnýn çöpe atýlmasý,
Kürt sorununun demokratik
çözümü, baþörtüsü yasaðýnýn
kaldýrýlmasý ve Diyanet'in kapa-
týlmasý gibi demokratik reformlar
yaþam koþullarýný iyileþtirme
mücadelesinin de önünü açacak-
týr.

Yeni mücadeleci kuþak, dünya-
da ve Türkiye'deki bu koþullar
içerisinde þekillendi. Hiç yenilgi

görmedi. Kazanmak istiyor. Eski
siyasetçilerin çýðýrtkanlýðýnýn
aksine çoðu zaman sessiz, sesini
yükseltmesi gerektiði anda yük-
seltiyor ve sonuç alýyor.
Ergenekon ve darbe soruþtur-
malarýnýn geldiði nokta bu
kuþaðýn eseridir. Türkiye'de ilk
kez darbeciler, katiller, tetikçiler,
iþbirlikçileri hesap veriyor.
Rejimin kanlý yüzü milyonlar
tarafýndan görülüyor. Resmi ide-
oloji yerle bir oluyor. 12 Eylül
referandumunda Yetmez ama
Evet kampanyasý gibi bir çok
aþaðýdan mücadele yüzbinlerce
insaný radikal talepler etrafýnda
birleþtiriyor.

Kazanýmlarla sonuçlanacak bir
dönemin içindeyiz. Biz daha
fazla hak, daha fazla reform
istiyoruz. Ezilenlerin özgür
olmasýný ve yoksulluðun yok
edilmesini istiyoruz. Reformlar
ancak devrimci yöntemlerle,
aþaðýdan örgütlenen demokratik

kitlesel mücadelelerle kazanýla-
bilir. Bunlar yetmez, biz özgür
baþka bir dünya istiyoruz.
Reformlar için mücadele eden bir
okuldur; bu okul milyonlarca
insanýn bilincinde büyük
deðiþimlere yol açar. Bu deðiþim-
ler sadece koþullarýn iyileþti-
rilmesini deðil yeni bir dünyanýn
kurulmasý için mücadeleye de
zemin hazýrlar. Mücadeleye
katýlan milyonlarý sosyalizme
kazanma fýrsatýný burada bulu-
ruz.

Hak verilmez alýnýr! Þimdi
sokaða çýkma, yeni anayasadan
baþlayarak demokrasiyi kazanma
zamaný. Ýþçi sýnýfýnýn grev
hakkýný kazanma zamaný. Güçlü
mücadeleler, güçlü sendikalar,
güçlü sosyal hareketler örme
zamaný. Sosyalistler bu mücade-
lenin örgütlenmesine yardýmcý
olmalýdýr.

Volkan Akyýldýrým

28 Þubat darbecilerinin baþrötüsü yasaðý, 12 Eylül
referandumunun ardýndan tarihe karýþýyor. Yasaðýn
kararlý savuncusu CHP, referandum kampanyasýnda
hem baþrötülü kadýnlarý hem de Hýristiyanlarý hedef
almýþ ve maðlup olmuþtu. Sonra çýkýp baþörtüsü
sorununu çözeceðini açýklayan CHP ile AKP ilk kez
konuyu müzakere etmeye baþladý.

Yüz binlerce öðrencinin hayatýný karartan, kadýnlarý
aþaðýlayan bu ayrýmcýlýk bir an önce son bulmalýdýr.
Kýlýk kýyafet yönetmeliklerine son verilmedir. Ýsteyen
istediði gibi giyinmelidir. Devlet, kimsenin inancýna,
giyimine, yaþam tarzýna karýþmamalýdýr.

12 Eylül darbecileri zorunlu din derslerini koydu.
Devlet bir yandan yýllardýr Sünni dindarlarýn din
eðitimi taleplerini bastýrýrken, kendi resmi dinini de
zorla dayattý. Zorunlu din dersleri Sünni Hanefi
inancýn resmi yorumunu aktarýrken, Aleviler rencide
edildi. 

Zorunlu din dersleri seçmeli olmalýdýr. Din ders-
lerinin içeriði deðiþtirilmeli, Aleviler ve her türden
dini inanç müfredata sokulmalýdýr. Bu bir ilk
adýmdýr. Devletin dini kullandýðý araç Diyanet
laðvedilmeli, yeni anayasa tüm dini inançlara, ateizm
ve bilinezmezcilik de eþit mesafede durmalýdýr

ÖSYM skandalý YÖK’ün ne denli çürümüþ
olduðunu gösterdi. Paralý eðitimden, üniversiteler-
den, YÖK’ten kimse memnun deðil. 12 Eylül referan-
dumunda halk darbenin tüm kurumlarý YÖK’ü de
reddetti. AKP ‘YÖK’ü deðiþtirelim’ diyor, CHP’de
ayný þeyi söylüyor. Milyonlarca öðrencinin hayatýný
mahveden YÖK derhal kaldýrýlmalý. Yeni anayasa
herkes için parasýz ve eþit eðitim hakkýný tanýmalý.
Üniversiteler devletin uzantýsý olmaktan çýkarýlmalý.
Akademik özerklik ve demokratik yönetimlerle idare
edilmeli. Yýllardýr protesto ettiðimiz YÖK’ten kurtul-
manýn yolu açýldý.

Reformlar için devrimci mücadele

“Reformlar için mücadele eden bir okuldur; bu okul milyonlarca insanýn bilincinde büyük deðiþimlere yol açar. Bu
deðiþimler sadece koþullarýn iyileþtirilmesini deðil yeni bir dünyanýn kurulmasý için mücadeleye de zemin hazýrlar.” 

Baþörtüsü yasaðý kaldýrýlsýn Din dersleri seçmeli olsun YÖK kaldýrýlsýn!
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Kürt sorununun siyasal
çözümü doðrultusunda
hýzlý geliþmeler var.

Yakýn zaman önce muhatap kim
diye tartýþýlýrken sosyalistler
muhatap belli, Öcalan ile
görüþün diyorlardý ve þimdi
Öcalan ile görüþülüyor ve adým
atýlýyor. Sadece Öcalan ile
görüþülmüyor, her yerde, her
düzeyde görüþmeler var. 

AKP daha düne kadar mecliste
grubu olan dördüncü parti
DTP/BDP’yi tanýmazken þimdi
hükümet bakanlarý BDP yöneti-
cileri ile görüþüyorlar.

Referandum görüþmeleri
sýrasýnda hayýrcý sol ve
boykotçu Türk solu açýlýmýn bit-
tiðini, baský ve savaþ döneminin
baþladýðýný, Kürt hareketine
karþý özel ordu kurulacaðýný
anlatýyordu. Sonra birden PKK
“eylemsizlik” kararý aldý, ateþ
kesildi, referandumdan sonra
ateþkes uzatýldý, ardýndan
görüþmeler baþladý.

Ne oldu da o karanlýk man-
zaradan bugünkü barýþ havasý-
na ulaþýldý. Ne oldu da
Abdullah Öcalan’ýn yanýndan

ayrýlan DTK eþbaþkaný Aysel
Tuðluk “barýþ yakýn, daha
yakýn” dedi.

Bu geliþmeleri anlayabilmek
için referandum sonuçlarýna
bakmak gerekir. 

Hayýrcý solun ve boykotçu
Türk solunun bütün matematik
oyunlarýna raðmen toplumun
yüzde 58’i  anayasa deðiþiklik-
lerine evet dedi, yüzde 42’si
statükonun, yani var olan duru-
mun korunmasýný istedi ve

hayýr oyu verdi.
Kampanya boyunca hayýrcý sol

ve boykotçu Türk solu
anayasanýn iþçi ve emekçilere
bir þey getirmediðini anlattý.
Türkiye’nin en zengin bölgeleri
onlarý dinledi ve hayýr dedi, iþçi
ve emekçiler onlarý dinlemedi
evet dedi.

CHP ve özellikle MHP kam-
panya boyunca 13 Eylül günü
bölüneceðiz anlattý, MHP
Öcalan’ýn idamýný istedi.

Kýsacasý bu iki siyasi parti
savaþý kýþkýrttý, siyasi bir
çözümü, barýþý reddetti.

Referandum’dan sonra ortaya
çýktý ki MHP oylarýnýn en az
yüzde 30 ila 40’ý evet dedi. Yani
MHP propagandasýna karþý
çýktý. Kamuoyu araþtýrmalarýna
göre kampanyanýn son gün-
lerinde evet oylarý yükseldi.
Açýk ki bunda Kürt ulusal
hareketinin “eylemsizlik”
kararýnýn büyük payý oldu.

Kýsacasý evet diyen yüzde 58
savaþ istemediðini de ilan etti.

Bu durumda milliyetçi her
çýkýþ karþýsýnda geri adým atan,
çekingen hükümet referandum-
dan mesaj alarak çýktý. Bugün
barýþýn önünün açýlmýþ
olmasýnýn nedeni kabaca bunlar.

Önümüzde barýþa giden
dümdüz bir yol yok. 

Aysel Tuðluk “barýþa yakýnýz,
daha yakýnýz” demesine raðmen
iniþler ve çýkýþlar olabilir.
Taraflardan birisi, hükümet ve
Türkiye devleti barýþ konusun-
da elbette ki daha çekingen,
daha kýrýlgan. Her fýrsatta elini
güçlendirmeye çalýþýyor.

Buna karþýlýk Kürt hareketinin
desteðe ama gerçek desteðe
ihtiyacý var. DSÝP ve Sosyalist
Ýþçi daima Kürt hareketine
koþulsuz destek verdi. Þimdi de
ayný þeyi yapmak zorundayýz.

Dün Hakkari yürüyüþleri,
bugün Ceylan için yürüyüþ,
anadilde eðitim hakký için
boykota destek, barýþ sürecinde
Kürt halkýnýn ve ezilen halkýn
temsilcilerinin yanýnda olmak
her zamankinden daha önemli.

Barýþýn önünü kim açtý?

Barýþ için atýlan adýmlarýn
çoðaldýðý bugünlerde Kürt
halkýnýn her bir isteði

tartýþma konusu oluyor. Önce
Kürt diye bir halkýn varlýðýný
inkar eden Türkiye’deki resmi
ideoloji sonradan “bölücü”,
“terörist” sýfatlarýyla Kürt halkýný
anmaya baþladý.

Bu haklarýn tartýþmaya açýlmasý
bile Kürt halkýnýn kimliðinin,
haklarýnýn tanýnmasý açýsýndan
olumlu adýmlar atýlabileceðinin
bir göstergesi. Ama tartýþmaya
açýlmasý tabii ki yetmez. 

Ana dilde eðitim hakkýnýn en
basitinden bir insanlýk hakký
olduðunu kabul edip, Kürtlerin
bu konudaki istekleri yerine
getirilmelidir.

Zaten kendi dilini konuþan bir
halka baþka bir dil öðrenmeyi
dayatmanýn, “Vatandaþ Türkçe
konuþ” gibi ýrkçý, þoven kampan-
yalarýn insanlýk dýþý bir uygula-
ma olduðunun belirtmeye gerek
bile yok. Dil bayramýný kendi
dilinin bayramý olarak algýlayan
ve kendisi dýþýnda pek bir dile
tahammülü olmayanlara AKP ve
CHP de eklendi.
Genelkurmay’dan bahsetmeye
bile gerek yok. Onun zaten 12
Eylül sonrasý Diyarbakýr cezaevi-
ni duvarýna Türkçe kouþ çok
konuþ yazan, Kürtçe’den baþka
bir dil bilmeyen tutuklu ve
tutuklu yakýnlarýna Türkçe
konuþmasý için baský yaptýðýný,
zaten bastýrdýðý eðitim kitaplarýn-
da Kürtler için “daðda yürüyen
Türklerdir, Kart Kurt sesi zaman-
la Kürt olmuþtur” diye açýkla-
malarda bulunduðunu ve pek

yakýn zamanda Q, X, W
harflerinin üstüne çarpý koyarak
“önce Türkçe konuþ” diye afiþler
astýrdýðýný biliyoruz. Ama zaten
genelkurmaydan da bu konuda
bir talebimiz yok. Kürt halkýna
talepleri doðrultusunda
mücadele ettiði için saldýrmasýn,
köylerini yakmasýn. Ýki halktan
da barýþ talebinin yükseldiðini ve
kendisinin bu konudaki
hakimiyetinin gittikçe elinden
kaydýðýný bilmesi yeter.

Ama hangi renk kalem kul-

lanalým konusunda bile anlaþa-
mayan AKP ile CHP’nin “ana
dilde eðitim olmaz” vurgusunda
anlaþabilmeleri daha ciddi bir
tartýþma konusu. Ciddi bir tartýþ-
ma konusu olsa da karþýmýzda
aþýlmaz bir sorun yok. Nasýl Kürt
varlýðý mücadele ile aþýldýysa,
Abdullah Öcalan’la görüþmeler
baþladýysa; elbette ana dilde
eðitim gibi en temel insanlýk
hakkýný reddetmekten de vaz
geçebilirler. 

Dünyanýn birçok ülkesinde ana

dilde eðitim bir hak olarak kabul
edilmiþ durumda. En bilindik
örneklerinden biri Hindistan.
Hindistan’da onlarca dil resmi
olarak tanýnmýþ durumda.
Kanada iki resmi dile sahip. Bu
liste uzatýlabilir. 

Eþit vatandaþlar olmak istiyor-
sak, eþit vatandaþlýk haklarýný
tanýmak zorundayýz. Dil
yasaðýnýn olduðu bir halk özgür
olamaz. Dil yasaðýný savunan,
uygulayan bir halk da elbette
özgür olamaz.

Barýþýn eþit haklara sahip olu-
narak mümkün olacaðýný unut-
mamak lazým. Kürt halkýnýn
isyanýnýn sebebi kültürel, siyasal
haklarýydý, bir ulus olarak tanýn-
ma isteðiydi. 

Bu haklarý tanýmayarak, yok
sayarak barýþ sürecinin geliþe-
ceðini var saymak, bu mücade-
leyi tanýmamak, umursamamak
demektir. 

Özden Dönmez

Q, W, X

Kürt Dil hareketi’nin başlattığı anadilde eğitim için boykot Kürtçe yasağını gündeme taşıdır.

Yasak olmamalý
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“Yüzde 99 sað yüzde 1 sol dengesi”

Üç vakte kadar ülkenin siyasî gündemine seçimler
hakim olacak.

Baþbakan Mayýs sonu dedi. Öyle olursa, sekiz ay var
demek.

Referandum gününden beri, bir hayalle yaþýyorum.
Referandum sürecinde birlikte çalýþmýþ olan, ortak

eylemler yapan “en hakiki” solun, yani TKP, EMEP,
ÖDP ve Halkevleri’nin ortak adaylar çýkaracaðýný hayal
ediyorum.

TKP’nin diðer üçünü yeterince ciddîye aldýðýndan
emin deðilim, ama böyle bir ortaklýðýn mümkün ola-
bileceðini ümit ediyorum.

Olursa, hep beraber göreceðiz: Kendisi dýþýnda
herkesin saðcý olduðunu düþünen bu sol kaç oy alacak.

Ýsterseniz bazý tahminlerde bulunmaya çalýþayým.
Ülke çapýnda toplam oylarý yüzde olarak deðil, ancak

binde olarak ifade edilebilecek. Herhangi bir seçim böl-
gesinde aldýklarý oylar yüzde 1-2’yi geçmeyecek.

Birgün gazetesinin referandum yorumuyla dalga
geçmeyen kalmadý. Düþene bir tekme de ben atmayý
sevmem, ama hiç deðinmemek de olmaz.

Gazeteye göre, “Ülkedeki yüzde 60 sað yüzde 40 sol
dengesi kemikleþti. Milliyetçi muhafazakâr oylar
AKP’de konsolide oldu.” Yani referandumda “evet”
diyenler saðcý ve milliyetçi, “hayýr” diyenler solcu ve
enternasyonalist idi.

Lütfen kikirdemeyi kesin de devam edelim.
Anlaþýldý, deðil mi? MHP ve CHP oylarý milliyetçi

olmayan oylar; onun dýþýndakiler milliyetçi oylar!
Devlet Bahçeli ve Canan Arýtman’ýn verdiði oylar

solcu oylar; mesela Orhan Miroðlu ve Mithat Sancar ve
Ömer Laçiner’in verdiði oylar saðcý oylar.

Peki, sekiz ay sonra, seçim sonuçlarýnýn ardýndan ne
diyecek Birgün ve arkadaþlarý?

Seçimleri yine AKP kazanacak. Ben diyeyim yüzde
40’la, siz deyin daha fazla.

CHP’nin oylarý yüzde 30’u bulamayacak. “En hakiki”
solun toplam oylarý yüzde 1-2’yi zor bulacak.

Referandumda CHP’nin ve MHP’nin oylarýný kendi-
lerine yazdýlar. Mayýs sonunda ne diyecekler?

Herhalde Birgün þöyle bir manþet atacak: “Ülkedeki
yüzde 99 sað yüzde 1 sol dengesi kemikleþti. Birgün
okurlarýnýn baþka ülkelere göç edip kendilerini kurtar-
malarýný öneriyoruz”.

AKP’nin Mayýs’ta kazanacaðý seçim üç etmiþ olacak:
2002, 2007, 2011. Neredeyse dokuz sene!

Bu kadar zaman boyunca ve memlekette çok hýzlý bir
deðiþim süreci, çok yoðun bir mücadele yaþanýrken
arpa boyu kadar yol gidememiþ olan TKP, EMEP, ÖDP
ve Halkevleri herhangi bir siyasal analizini gözden
geçirme ihtiyacý hissedecek mi? Zannetmem.

12 Eylül Anayasasý’ný delme doðrultusunda oy kul-
lanan yüzde 60 saðcý.

Kürt sorununda adým atacaðýný ýsrarla söyleyen bir
hükümeti onaylayan yüzde 60 saðcý.

Abdullah Öcalan’la görüþtüðünü söyleyen bir
hükümete onay veren yüzde 60 saðcý.

Ergenekoncularýn, darbecilerin, Balyozcularýn,
Kafesçilerin yargýlanmasýný olumlayan yüzde 60 saðcý.

Askerlerin sivil mahkemelerde yargýlanmasýný, sivil-
lerin ise askerî mahkemelerde yargýlanamamasýný
isteyen yüzde 60 saðcý.

Anayasa Mahkemesi’nin meclis kararlarýna istediði
gibi müdahale etmesini, beðenmediði partiyi istediði
gibi kapatmasýný istemeyen yüzde 60 saðcý.

Demokratik yöntemlerle seçtiði temsilcilerin, hiç kim-
senin seçmediði askerler tarafýndan kontrol edilmesine
itiraz eden yüzde 60 saðcý.

O zaman sola ne gerek var ki bu memlekette?
Halkýmýz da “Hiç gerek yok” sonucuna varmýþ her-

halde ki, sadece yüzde 1’i “en hakiki” sola oy verecek!

Roni Margulies

GÖRÜÞ 350.org basýn 
toplantýsý
yaptý

350.org ekibi 10/10/10
tarihinde iklim deðiþik-
liðine karþý gerçekleþecek
eylemce için 25 Eylül'de,
Taksim Hill Otel'de bir
basýn toplantýsý düzenle-
di.

Açýk Radyo, Açýk
Gazete programcýsý ve
iklim aktivisti Ömer
Madra ve Küresel Eylem
Grubu'ndan Gökþen
Þahin'in konuþmacý
olduklarý toplantýda, þu
anda milyonda 392
parçacýk (392ppm) olan
atmosferdeki karbon-
dioksit miktarýnýn güven-
li üst sýnýr olan milyonda
350 parçacýða düþürülme-
si gerektiði vurgulandý. 

350 sayýsýna ulaþmak
için hükümetlerin acil
önlemler almasý, enerji ve
ulaþým politikalarýnda
radikal deðþiklikler yap-
malarý; petrol, kömür gibi
fosil yakýtlara baðýmlýlýk-
tan kurutulup nükleerin
iklim deðiþikliðine çare
olmadýðý gerçeðini kabul
etmeleri ve güneþ, rüzgâr
gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarýna yönelmeleri
gerektiði belirtildi.

Küresel iklim deðiþik-
liðinden kaynaklanan
felaketlerin sayýsýnýn
hýzla arttýðýna dikkat
çeken aktivistler herkesi
10 Ekim 2010'da yapýla-
cak eylemceye çaðýrdýlar.

350.org öncülüðünde
geçen sene Ekim ayýnda
gerçekleþtirilen ve
Küresel Eylem
Grubu'nun da içinde
bulunduðu 350 ppm
eylemi dünya çapýnda
181 farklý ülkede
yapýlmýþtý. Ayný günde
dünyanýn dört bir yanýn-
da yapýlan 5200 etkinlik
CNN'e göre "gezegen ta-
rihinin en yaygýn politik
etkinliði" olmuþtu.

Küresel
Eylem Grubu 
sokakta

Küresel Eylem Grubu
(KEG) aktivistleri
10/10/10! eylemcesi için
harýl harýl çalýþýyorlar.
Her gün saat 17.00'de
Beyoðlu'nda stand açýlý-
yor ve bildiri daðýtýlýyor.
Okullara ve sokaklara
stickerlar yapýþtýrýlýyor.
Faaliyetler baþka
semtlerde ve üniversite-
lerde de standlarýn açýl-
masýyla, afiþlerin asýl-
masýyla ve iklim deðiþik-
liðiyle ilgili yapýlacak
toplantýlarla devam ede-
cek. Sen de katýl, dünyayý
kurtar!

www.kureseleylem.org

iklim için küresel eylem günü

10/10/10!
10 Ekim 2010'da,

dünyanýn 4 binden fazla
noktasýnda küresel iklim
deðiþikliðine karþý
“eylemce” var.

Aktivistlerin ayný
zamanda eðlenecekleri bu
eylemler, atmosferdeki
karbondioksit oranýnýn
milyonda 392 parçacýktan
350 parçacýða indirilmesi-
ni talep eden "350" kam-

panyasý 350.org'un
öncülüðünde gerçekleþti-
riliyor.

10 Ekim'de saat 15.00'te
Galatasaray'dan baþlaya-
cak olan müzikli, danslý,
bandolu, mýzýkalý
yürüyüþ Taksim
Meydaný'nda bitecek ve
hemen ardýndan Taksim
Gezi Parký'nda sergilerin
ve konuþmalarýn da ola-

caðý bir þenlik gerçek-
leþtirilecek.

Tanýnmýþ savaþ karþýtý
ve antikapitalist düþünür
Noam Chomsky ve Irak
Dünya Mahkemesi
Baþkaný ve Nobel barýþ
ödüllü uluslararasý
hukukçu Prof. Dr.
Richard A. Falk da Ýstan-
bul'daki 10/10/10! eyle-
mine katýlacak.

Tüm dünya insanlýk tar-
ihinin en sýcak yýllarýný
yaþýyor. Süratle artan
sýcaklýklar ani iklim
deðiþikliklerine ve
“doðal” afetlere neden
oluyor. 

Pakistan'da yaþanan sel
felaketi 13 milyondan
fazla insanýn yaþamýný
etkiledi, binlerce insanýn
ölmesine, kaybolmasýna
neden oldu. Çin'de
toprak kaymasý,
Grönland'da tarihteki en
büyük buz daðý kopuþu

yaþandý. Rusya'da büyük
orman yangýnlarý
yaþandý.

Ýklim deðiþikliðinin
zararlarýný en aza
indirmek üzere hiçbir
adým atýlmadýðý gibi
Meksika Körfezi'nde pat-
layan BP tankerlerinden
aylarca petrol sýzmasýnýn
da apaçýk gösterdiði gibi
dünyanýn bu hâle
gelmesinin sorumlusu
kapitalizm.

Ýklim bilimcileri de artýk
rapor hazýrlamaktansa

eylem çaðýrýsýnda bulun-
mayý tercih ediyorlar. 

350 kampanyasý aktivisti
de olan NASA Godard
Enstitüsü Baþkaný James
Hansen, iklim deðiþik-
liðinde geri dönülemez
noktaya yaklaþtýðýmýzý
söylüyor ve fosil yakýtlara
baðýmlýlýðý sonlandýrmak
için gençleri 'ayaða kalk-
maya' yaþlýlarý ise
gençlere destek olmaya
çaðýrýyor.

Küresel ýsýnma öldürüyor
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Fransýz iþçi sýnýfý daha çok
çalýþýp, daha az maaþ ala-
caðý bir emeklilik sistemi-

ne karþý direniyor.
Saðcý Sarkozy hükümeti

emeklilik sisteminin 32 milyar
dolar açýk verdiðini söyleyerek
“acý reçete”yi dayatýyor. ,

Planladýklarý deðiþikliðe göre
emeklilik haklarýnýn tümünü
kullanmak isteyenler þimdiki
gibi 65 deðil 67 yaþýna kadar
çalýþmak zorunda olacak.
Minimum emekli olma yaþý ise
60'dan 62'ye çýkarýlacak. 

Ayrýca çalýþanlarýn verdiði
primler de artacak. Sarkozy'nin
emeklilik sorunu için bulduðu
çözüm yöntemi bu. 

Daha önce veri kalkaný diyerek
büyük þirketlerin vergi oranýný

düþüren, batan þirketleri kurtar-
mak için 120 milyar euro'yu iki
haftada kullanan Sarkozy'nin
gözü yine Fransýz iþçilerinin
cebinde. Ancak iþi hiçbir zaman
kolay olmamýþtý, bu kez de
olmayacak. 

23 Eylül'deki gösteriler
herkesin beklediðinden çok
daha kalabalýk geçti. 

Üç milyon kiþi sokaklara çýktý.
Gençler ve özel sektörde çalýþan
iþçiler de greve katýlýyorlar.
Greve çýkma oraný bazý özellikle
bazý sektörlerde çok yüksek.
Örneðin, kimya sektöründe
çalýþanlarýn %80'i grevde.

Hareket, gücünü korumaya
devam ediyor. Sendikalarýn
önündeki eylem takvimi þöyle: 2
Ekim'de eylemler ve 12 Ekim'de

de bir günlük genel grev yapýla-
cak. 

Ýþçilerin amacý 5 Ekim'de
Senato'da görüþülecek olan
yasanýn geri çekilmesini saðla-
mak. 

Fransýz iþçi sýnýfý 1995'de ve
2006'da buna benzer yasalarýn
geri çekilmesini saðlamýþtý ve
bunu yeniden yapabilir. 

Ýþçi hareketindeki ana tartýþma
bunun nasýl yapýlacaðý üzerine
yoðunlaþýyor. 

Fransa'daki devrimci mark-
sistler tek günlük bir genel
grevin yeterli olmayacaðýný,
hareketi büyütmenin ve
kazanana kadar grev yapmanýn
gerekliðini vurguluyorlar.
Ancak böyle bir grev zaferi
garantileyebilir.

Venezuela'da 26 Eylül'de
yapýlan seçimlerden
Chavez'in Venezuela

Birleþik Sosyalist Partisi(PSUV)
birinci parti olarak çýksa da,
saðcý muhalefetin meclise geri
dönmesi, Chavez'in iþini zor-
laþtýrabilir. PSUV seçimden önce
hedeflediði üçte ikilik çoðunluða
ulaþamadý. 2005'de yapýlan par-
lamento seçimlerinde saðcý
muhalefet partileri seçimleri
boykot etmiþ, bu da meclisin
çoðunluðunun Chavez'in par-
tisinden oluþmasýna neden
olmuþtu. Chavez bu çoðunluðu
kullanarak anayasada deðiþiklik
yapabildi. Bu seçimlerde
muhalefetin hedefi Chavez'in
üçte ikilik bir çoðunluða
eriþmesini engellemekti ve bunu
da baþardýlar. Peki solda son yýl-
larda sürekli özenilerek bakýlan
Venezuela “Devrimi”nde sorun-
lar mý var? 

Hugo Chavez sosyalist sol poli-
tikalarla iktidara geldi ve vaadet-
tikleri konusunda önemli adým-
lar gerçekleþtirdi. Daha önce üst
ve orta sýnýflara akýtýlan petrol
gelirleri eðitim, saðlýk ve sosyal
güvenlik projeleri için harcandý.
Yoksullukla savaþ konusunda
önemli mesafe katedildi. 

Ülkedeki patronlar elbette
Chavez'in uyguladýðý bu poli-
tikalara sessiz kalmadýlar.
Chavez karþýtý bir darbe yap-
maya çalýþtýlar, ancak baþarýsýz
oldular. Ülkenin ekonomisini felç
etmek için iþletmelerini kapa-
tarak greve gittiler. Tüm bunlara
raðmen iþçi sýnýfýnýn ve yok-
sullarýn kitlesel mobilizasyonu
her seferinde bu problemlerin
üstesinden geldi. 

2009'a kadar iþler Chavez
açýsýndan oldukça iyi gitti.
Ancak ekonomik kriz bu tabloyu
deðiþtirdi. Ülkedeki gerçek

enflasyon resmi rakam olan
%30'un çok üzerinde. Ülkedeki
büyüme rakamlarý eksi deðer-
lerde, yeni oluþturulan saðlýk sis-
temi de çökmek üzere.

Chavez'in iktidarý boyunca hem
partisi PSUV içinde hem de
devlet yapýsýnda yeni bir
bürokrasi geliþti. Chavez ile bir-
likte anýlan kýrmýzý tiþörtlüler
arasýndan çýkanlar þimdi yüksek
maaþlar alýyor, yolsuzluklara
bulaþýyorlar. Eski devlet

bürokrasisi yerini yenisine
býrakýrken, yolsuzluklar halkýn
gözünün önünde yaþanmaya
baþladý. Yüksek dereceli devlet
görevlilerinin aldýðý çok yüksek
ücretler, devlet petrol þirketinin,
bankalarýn ve diðer devlet
kurumlarýnýn her derecesinde
yaþanan yolsuzluklar... Chavez
zaman içinde kendisini iktidara
getirenlere de saldýrdý. Örneðin
topraklarýnýn devlet kömür þir-
keti tarafýndan alýnmasýna karþý

mücadele eden yerli topluluk-
larýn liderleri hakkýnda  kovuþ-
turmalara gidildi, Chavez iþçi
liderlerini 'karþý devrimciler'
olarak suçladý.

Saðcýlar yükselen suç oranýn
sorumlusunun Chavez'in yaptýk-
larý olduðunu iddia ediyor ve
ellerindeki ekonomik gücü poli-
tik güce dönüþtürmek istiyorlar.
Ancak Venezuela iþçi sýnýfý
Chavez öncesini unutmuþ deðil.
2002'de Chavez karþýtý darbeye

karýþanlarýn aday olduðu sað lis-
teler iþçi sýnýfýndan destek
bulamýyor. Venezula'da þimdi
bürokrasiye ve yolsuzluða savaþ
açmanýn tam zamaný.
Venezula'daki deðiþimin gerçek-
ten sosyalizme doðru olmasýnýn
tek yolu Chavez'in 2012'de
yeniden baþkan seçilebilmek için
çabalamaktan vazgeçip hareketin
baþladýðý yere, tabana, iþçi sýnýfý-
na dönmesi gibi gözüküyor.

Onur Devrim Üçbaþ

Yoksullar Bolivarcý devrimi
desteklemeye devam ediyor

Chavez yanlıları mecliste çoğunluğu kazandı, ama darbe yanlısı muhalefet de mecliste grup kurmayı başardı.

Fransa: Kazanana kadar grev

VENEZUELA
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Anayasa deðiþikliði
referandumunda
‘Yetmez ama Evet’ kam-

panyasýný sürdüren aktivistler 25
Eylül Cumartesi günü Muammer
Karaca Tiyatrosu’nda düzen-
ledikleri forum ile ‘Yetmez, yeni
bir anayasa istiyoruz’ kampan-
yasýný baþlattý. 

Referandum sürecinde ‘Yetmez
ama evet’ sloganýnýn bulduðu
toplumsal karþýlýk ve etki,
referandumun hemen ertesi
günü, deðiþiklik paketine ‘hayýr’
diyenler de dahil olmak üzere
yüzlerce insanýn, hiç vakit kay-
betmeden, Kenan Evren ve dar-
becilerin yargýlanmasý için suç
duyurusunda bulunmaya koþ-
masý ve þimdi yine ‘hayýr’ ve
‘boykot’ diyenler de dahil olmak
üzere herkesin yeni bir anayasa
için kollarý sývamasý bize tek bir
þeyi gösteriyor; toplumdaki
deðiþim isteðini. Bu deðiþim
isteðinin bugünkü adý yeni bir
anayasa.

Darbesiz anayasa 
yapmak

Her satýrýna özgürlük ve
demokrasi düþmanlýðý sinmiþ
olduðundan kimsenin kuþku
duyamayacaðý 12 Eylül
anayasasý, ‘siyaset kötüdür’ ve
‘halka, dolayýsýyla halkýn seçtik-
lerine güven olmaz’ düþüncesin-
den yola çýkarak, toplumu disip-
line etmek ve sýký bir kontrol altý-
na almak için yapýlmýþtý. Aslýnda
12 Eylül anayasasýnýn yaptýðý 27
Mayýs ile baþlayan darbeler
sürecini daha da pekiþtirip askeri
vesayeti güçlendirmekten baþka
bir þey deðildi. 27 Mayýs
anayasasý Demokrat Parti’nin
‘tek parti diktatörlüðünü’
yýkarak, parlamentonun yetki-
lerini asker, sivil bürokrasinin
kurumlarýna verdi. MGK,
Anayasa Mahkemesi ve çeþitli
yargý organlarý bu anayasa ile
oluþturuldu. 12 Eylül iþte bu
anayasayý daha da pekiþtirerek
askeri vesayetin daha da güçlen-

mesini saðladý. Dolayýsýyla 12
Eylül anayasasýnýn tamamen
deðiþmesi aslýnda sadece
bugünkü anayasanýn deðiþmesi
deðil, 27 Mayýs ile baþlayan dar-
beler ve darbelerle anayasa
yapma geleneðinin sona erme-
sidir.

1000 yýlýn erken finali
Bugün kendisini, bu talebi yeri-

ne getireceðini iddia edenleri bile
ezip geçebilecek ya da önüne
katýp sürükleyebilecek kadar
güçlü bir þekilde ifade eden bu
deðiþim isteði bir günde ya da
sadece referandum süreciyle
ortaya çýkmadý. Aslýnda 28 Þubat
darbesi, çeþitli toplumsal
geliþmeler sonucunda 12
Eylül’ün ölü topraðýný üzerinden
atmaya baþlayan toplumu
yeniden hizaya sokma çabasýn-
dan baþka bir þey deðildi. 28
Þubat’ýn 1000 yýl süreceði iddiasý,
bu müdahalenin sadece o günkü
iktidarý devirmek amacýyla sýnýrlý
olmayýp, toplumun bundan son-
raki geleceðini þekillendirme

hedefini güçlü bir þekilde gös-
teriyordu. Ancak Kasým 2002
seçimleri bunun hiç de kolay
olmayacaðýnýn ilk iþareti oldu.
Ergenekon davasý sürecinde
ortaya çýkan darbe planlarý 28
Þubat’tan sonra da bu hizaya
sokma çabalarýnýn devam ettiðini
gösterdi. 27 Nisan muhtýrasý ise
‘Ne mutlu Türk’üm demeyen
herkes düþmanýmýzdýr’ diyerek
bu topraklarda yaþayan ve var-
lýðýnýn görünür olmasýný isteyen
halklara bir kez daha gözdaðý
verdi.

Ancak bu sefer iþler eskisi gibi
gitmedi. Hiçbir inkara yer býrak-
mayacak þekilde ortaya dökülen
darbe planlarý, bugüne kadar
‘kutsal’ ve ‘dokunulmaz’ olan
askeri vesayetin sarsýlmasýnda
büyük rol oynadý. 

Bu askeri vesayeti koruyan en
önemli kurumlardan biri olan
yargýda yeterli olmayan ama
önemli deðiþiklikler getiren bu
anayasa deðiþikliði paketi de,
sadece AKP ile vesayet arasýnda
süren mücadelenin sonucu deðil-

di. Ayný zamanda, 28 Þubat ve
sonrasýnda toplumu yeniden
þekillendirme çabasýna karþý
oluþan toplumsal direncin bir
sonucuydu. Halk, hem AKP’ye
hem de DTP’ye açýlan kapatma
davalarýna raðmen yine ayný par-
tilere oy vermeye devam etti.
Balyoz darbe planý ortaya çýk-
týðýnda onbinler sokaklara
dökülerek ‘Bir daha asla’ diye
yürüdüler. Anayasa
mahkemesinin baþörtüsü
yasasýný iptal etmesine raðmen,
baþörtülü kadýnlar mücadele
etmeye devam ettiler. 

Bu deðiþimin önünü açan ve
onu kaçýnýlmaz kýlan bir diðer
geliþme ise Kürt sorunu
konusunda yaþandý. Türk
olmayan herkesin ve dolayýsýyla
Kürtlerin varlýðýnýn inkarý üzeri-
ne kurulu 12 Eylül anayasasýna
inat, Kürt halký kendi gerçekliði-
ni ve varlýðýný inkara yer býrak-
mayacak þekilde dayattý. 

Tüm bunlarýn karþýsýnda,
‘Türkiye Ýran olacak’, ‘þeriat gele-
cek’, ‘vatan bölünüyor’ gibi,

argümanlarýn toplum gözünde
hiçbir karþýlýðý olmadýðýný ise,
son olarak, anayasa deðiþikliði
için yapýlan referandumun
sonuçlarý bir kez daha gösterdi.  

Hemen þimdi yeni bir
anayasa

‘Yetmez ama Evet’ kampa-
nyasýný yapan aktivistler,
referandum süreci boyunca, bu
anayasa deðiþikliði paketinin
kesinlikle yeterli olmadýðýný,
toplumun ihtiyacý olanýn yeni,
hiçbir darbecinin eli deðmeden
yapýlmýþ bir anayasa olduðunu
anlattýlar. Bunu anlatýrken,
güvendikleri þeyin, AKP ya da
baþka bir güç deðil, toplumda
aþaðýdan gelen bu deðiþim isteði
olduðunu söylediler. Bugün,
BDP ve CHP de dahil olmak
üzere istisnasýz herkesin yeni bir
anayasa için kollarý sývamýþ
olmasý, referandum sürecinde
‘yetmez ama evet’ diyerek
demokrasi talebini dillendiren-
lerle Kürtlerin özgürlük mücade-
lesinin birleþme þansýnýn doðmuþ
olmasý, yeni bir anayasa yapmak
için bize çok uygun bir ortam
saðlýyor. Herkes yeni bir anayasa
istiyor. Ancak bizler hiçbir ikti-
darýn bize demokratik, sivil bir
anayasayý altýn tepside sunmaya-
caðýný biliyoruz. Devletin bir
yandan Kürtlerle masaya otu-
rurken, bir yandan da AKP ve
CHP’nin anadilde eðitime karþý
çýkma konusunda anlaþmalarý,
mücadele etmediðimiz sürece
böyle bir anayasaya yapýlmaya-
caðýnýn iþaretlerinden bir tanesi.
Þimdi Kürtlerin ve baþörtülü
kadýnlarýn sorunlarýný çözen, iþçi
sýnýfýna grev hakkýný tanýyan,
sadece Müslüman Sünni
Türklerin deðil, bu ülkede
yaþayan herkesin eþit vatandaþ
olacaðý yeni bir anayasa için
mücadele etme zamaný.

Yetmez, yeni bir anayasa istiyoruz
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‘Yetmez, yeni bir anayasa isti-
yoruz’ diyenler 25 Eylül
Cumartesi günü Muammer
Karaca Tiyatrosu’nda yapýlan
forumda buluþtu. Foruma din-
leyici olarak 400 kiþi katýldý.
Konuþmacýlar yeni bir anayasa
konusunda þunlarý söyledi:

Adalet Aðaoðlu:
"Yapacak çok iþimiz var. 13

Eylül'de mahkemeye gitmek ilk
adýmýmýzdý. Bazý maddeler
olumlu olmakla birlikte, bunlarýn
içinin doldurulmasý önemli. Sivil
bir anayasa için bize çok görev
düþmekte."

Osman Can:
"Türkiye önemli bir noktaya

geldi. Bu baþarýda "Yetmez ama
EVET"in katkýsý büyük. Bu sis-
temin temel ideolojik paramet-
releri, referanslarý tükendi.
Bugün artýk ufuða bakýyoruz. Bu
ufuk yeni bir anayasa olacaktýr.
Yeni anayasa, detaylý bir anayasa
olmamalýdýr. Bu anayasa,
toplumda tek ve meþru bir alan
olan parlamentonun alanýný da-
raltmamalýdýr. Sorunlarýn
çözümüne imkan saðlayan bir
anayasa olmalýdýr. Meclisin
iradesinin bütün toplumun
reflekslerine duyarlý olduðu bir
meclise imkan saðlayan bir
anayasa olmalýdýr. Teknik deðil,
çerçeve bir anayasa olmalýdýr."

Þenol Karakaþ:
"12 Eylül referandumunun en

önemli sonucu, yoksullarýn
zenginleri yenmesidir. MHP'nin
geriye itilmesi ve etkisizleþti-
rilmesi önemlidir. MHP erirken
barýþ süreci geliþecektir. Devletin
Kürtlerle masaya oturmasý bunu
gösteriyor. Demokrasiyi ve
özgürlüðü savunanlarla
Kürtlerin mücadelesi birleþti.
Þimdi Kürtlerin ve baþörtülü
kadýnlarýn sorunlarýný çözen, iþçi

sýnýfýna grev hakkýný tanýyan
yeni bir anayasa için mücadele
etme zamaný."

Roni Margulies:
"Mevcut anayasa, Türk

Müslüman Sünni Hanefi olmak
için yaratýlan bir anayasadýr. Bu
anayasanýn benimle, Kürtlerle,
Alevilerle bir alakasý yok. Bu
anayasanýn inançlý Müslüman
çoðunlukla bir alakasý yok. Yeni
anayasa, bu ülkede yaþayan
herkesin eþit vatandaþ olacaðý bir
anayasa olmalýdýr."

Mehmet Rasgelener:
"Çaðdaþ normlara uygun, insan

haklarýný dikkate alan bir
anayasa talebini her platformda
dillendirmeliyiz. Bu platform
gibi iþbirliðini, güç birliðini
devam ettirmek zorundayýz."

Sezai Temelli:
"Süreci politikleþtirdik, iyi bir

þey yaptýk. Yeni anayasayla
toplumun baðýný kurabilmeliyiz.
YÖK'e karþý kampanya yürüt-
meliyiz."

Hilal Kaplan:
"Türkiye'de vatandaþlara

devletin uyguladýðý bir tür kim-
lik politikasý var. Biz, devletin bu
ötekileþtirme politikasýndan yýl-
mayarak, sorunlarýmýzýn ortak
olduðunu görerek bir araya
gelmiþ durumdayýz. Zorunlu din
derslerinin seçmeli olmasý,
cemevlerinin ibadethane olarak
tanýnmasý ve Diyanet'in adým
adým laðvedilmesi için mücadele
etmeliyiz."

Garo Paylan:
"Bu kampanyada, bir Ermeni

olarak ilk kez kazanan tarafta
oldum. Yüzyýldýr süren bir
düzen var ve binlerce suçu var.
Özellikle bize karþý. Biz bu
düzene tokat attýk. Bu düzen,

Ermeni okullarý da dahil tüm
okullarda "Varlýðým Türk varlýðý-
na armaðan olsun" dedirtti. Bir
Ermeni çocuk için bu çok zor.
Yetmez ama EVET diyenler bir
arada yaþamanýn nasýl olacaðýný
da anlatmalý."

Ayhan Ogan:
"Bu süreçte çok önemli bir

gedik açýldý. Ermeni, Alevi, Kürt
kardeþlerimizin haklarýnýn
korunmasýnda önce bizler
güvence olacaðýz. Birbirimize
sahip çýkacaðýz."

Ferhat Kentel:
" Ýstediðimiz anayasa her þeyi

anlatan, madde madde ayrýn-
týlara girmeyen, toplumsal uzlaþ-
maya dayanan, devletin kutsal-
lýðýný deðil vatandaþýn kutsal-
lýðýný önemseyen bir yapýda
olmalý.”

Turgay Oður:
"Mevcut anayasaya göre

Ankara baþkent. Bir saldýrý olsa
baþkent deðiþtirilmeyecek mi?
Anayasanýn deðiþtirilemez hiçbir
hükmü olmamalý."

Mücteba Kýlýç:
"Yeni anayasa 1982 anayasasýna

benzememeli. Bu anayasa resmi
ideolojiyi dayatan, parti kapat-
týran bir anayasa. Yeni anayasa
tartýþarak, toplantýlar düzenle-
yerek bir süreci baþlatmalý.
Güney Afrika'da olduðu gibi
halkýn katýlýmý saðlanmalý."

Tuðba Öz:
"Toplumun özgüveni artýk

zayýf deðil. Derin devlet bir
korku imparatorluðu oluþtur-
muþtu. Suç iþlemek için örgütle-
nen, can yakan çetelerin artýk
tamamen tasfiye edilmesi için
yeni bir anayasa þarttýr."

Sivil diktatörlük
iddialarý neyi
gizliyor?

Referandum kampanyasý boyunca ve sonrasýnda baþlayan bir
sivil diktatörlük tartýþmasý var. Anayasa’da yapýlan deðiþiklik-
lerin sivil bir diktaya yol açacaðý iddia edildi. Kemalistlerin kon-
trolündeki yargý organlarýndan, çeþitli köþe yazarlarýndan, CHP
ve MHP’den gelen bu iddiayý hayýrcý ve kimi Türk boykotçu sol-
cularý da paylaþtý.

Yargý organlarý, köþe yazarlarý bu iddiayý kabaca öne sürerken
iddiayý tekrarlayan solcular tartýþmayý kendilerince inceltmeye
çalýþtý.

Ýddiaya göre sivil diktatörlüðün nedeni HSYK ve Anayasa
Mahkemesi’nde yapýlacak deðiþiklikler. Bilindiði gibi bu iki üst
hukuk kurumunun yapýlarý deðiþiyor, her iki kuruma da daha
fazla üye giriyor. Ýþte sivil diktatörlüðü savunalarýnýn en önemli
kanýtý bu.

Öncelikle, Anayasa Mahkemesi 1960 darbesi ile kuruldu ve son
zamanlardaki tutumu biliniyor, bu mahkeme TBMM’nin
üzerinde bir üst yasama organý gibi çalýþmaya baþladý. HSYK ise
12 Eylül generalleri tarafýndan kuruldu ve bilindiði gibi sýnýrlarý
çok belirgin bir politik yapýya sahip. Bir savcý, bir yargýç 12 Eylül
generalleri hakkýnda dava açmaya kalkarsa hemen iþinden atýyor
ve aralýksýz bir biçimde Ergenekoncularý yargýlayan hakimleri ve
bu davalarýn savcýlarýný deðiþtirmeye çalýþýyor. Þimdi, halkýn
yüzde 58’inin oylarýyla bu iki hukuk kurumunun yapýsý bir
ölçüde deðiþecek.

Bu deðiþiklik neden sivil diktatörlüðe yol açýyor? Çünkü yeni
üyelerin çoðunu TBMM seçecek. Kimilerine göre halkýn temsilci-
lerinin seçimi sivil diktatörlük oluyor. O kadar alýþmýþlar ki her
þeyi askerlerin, Türk Silahlý Kuvvetleri’nin seçmesine bir baþka
olasýlýðý hiçbir biçimde kabullenemiyor.

Hayýrcý ve boykotçu Türk solcularýnýn bir de tarihsel iddialarý
var. Hitler’in iktidarý da sivil diktatörlüktü. Doðru, Hitler bir
sivildi. Ama Hitlere sivil diktatör demek gerçekten sosyalist
teoriyi altüst etmek demek oluyor.

Her þeyden önce bu “sivil” Hitler’in SA ve SS denen silahlý
örgütlenmeleri vardý. Açýktan gösteri yapan bu örgütlerden SS
Hitler’in iktidarýnda da Nazizmin koruyuculuðunu yaptý.

Hitler iktidara Alman büyük burjuvazisinin güvenini kazandýk-
tan sonra gelebildi. Bu aþamada Alman ordusunun generalleri
artýk Nazilerden yana tutum almýþlardý. Ýçlerinde direnenler,
Nazileri kabul etmeyenler oldu ama halledildiler!

Sonuçta Alman Nazileri Sosyal Demokrat ve Komünist
Partisi’nin toplam oylarýndan daha az oyla iktidara geldi ve
bunun tek nedeni elindeki silahlý SS ordusu ve Alman ordusunun
desteðiydi.

Hiçbir diktatörlük bir baský aracýna sahip olmadan oluþamaz.
AKP ile TSK arasýndaki çeliþki biliniyor. Zaman zaman çeþitli
konularda aralarýnda anlaþmalar olsa da TSK’nýn AKP’nin sivil
diktasýnýn baský gücü olacaðýný düþünmek saçmalýktan baþka bir
þey deðil.

Ama sivil dikta iddiasýný öne sürenler polisi, polisin Ergenekon
operasyonlarýný gösteriyorlar. Ýþte, baský aracý diyorlar. Polis
elbette bir baský aracý, bu iþlevini yerine de getiriyor ama polis bir
diktatörlüðün ihtiyacý olan baskýyý tek baþýna yerine getirebilecek
bir güç deðil ve üstelik Türkiye’de ordu sivil diktatörlük kurduðu
iddia edilen AKP’ye karþý sayýsýz darbe planlarý yaparken tama-
men yetersiz.

Sivil diktatörlükten bahsedenler aslýnda kurnazca askeri
vesayeti gizliyorlar ve bu tabii bu gizlemenin arkasýnda askeri
vesayete hizmet anlayýþý var.

Bugün sorun sivil diktatörlük deðil, askeri vesayetin yýkýlmasý,
geriletilmesidir. Bu doðrultuda çok adým atýldý ama henüz askeri
vesayet geriletilmesi gereken noktaya kadar itilemedi. Çevresinde
saðdan ve soldan kendisini koruyan çok güç var ama halkýn
iradesi sürekli olarak bu güçlerin önüne çýkýyor. Niþantaþý,
Baðdat Caddesi, Çankaya, Karþýyaka, Levent saðcýsý, solcusu ile
hayýrcýlarýn, askeri vesayetin koruyucularýnýn yanýnda yer alýrken
Türkiye’nin her yerinde halk yýðýnlarý askeri vesayete karþý
küçücük adýmlar için bile olsa oy veriyor.

Doðan Tarkan

BDP Genel Baþkaný Selahattin
Demirtaþ, 23 Eylül’de hükümet
ile BDP arasýnda gerçekleþen
görüþmenin ardýndan yaptýðý
açýklamada, “Yeni Anayasa'nýn
referandumdan sonra yapýlmasý
gerektiðini düþünüyoruz. Bu
nedenle biz yaptýðýmýz
görüþmede yeni bir anayasa
sürecini desteklediðimizi ve
bunun baþlamasýnýn katký ola-
bileceðini, referandum sonrasý
ortaya çýkan bu sorunun ötelen-
memesi gerektiðini söyledik. Bu
Anayasa'nýn nasýl hazýrlanacaðý
konusunda da BDP olarak fikir-
lerimizi hükümete aktardýk. BDP

barýþa da demokrasiye de destek
vermeye hazýrdýr. Hükümetin de
bundan sonra siyasi cesaret
gösteren bir tutumda olmasýný
temenni ediyorum. Biz yeni
anayasa tartýþmalarý sürecinde
biz bu politikalarý sunacaðýmýzý
biliyoruz. Demokratik özerklik
ve anadilde eðitim de BDP'nin
talepleridir” dedi. 

Böylece, referandumda ‘evet’
diyerek batýda demokrasi talebi-
ni dile getirenlerle, özgürlük
isteyen Kürtlerin buluþmasý için
tarihsel bir fýrsat doðmuþ oldu.
Bu iki kesimin ortak mücadelesi,
sivil ve demokratik bir anayasa

yapýlmasýnýn ne önemli garanti-
sidir. 

CHP
Ayný þekilde, Kýlýçdaroðlu ve

Erdoðan arasýnda gerçekleþen
görüþmeden de, yeni bir anayasa
yapýlmasý için komisyon kurul-
masý sonucu çýktý. 

Yeni bir anayasa yapma
konusunda herkes anlaþýyor.
Bize düþen bu anayasanýn
demokratik, bu ülkede yaþayan
herkesi kapsayan, Kürtlerin ta-
leplerini göz ardý etmeyen bir
anayasa olmasý için mücadele
etmektir.

BDP ve CHP de yeni anayasa istiyor

Yeni anayasa mücadelesi için ne dediler?
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sosyalist isci 

� Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,
� Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
� Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
� Küresel krize karþý
mücadele etmek isti-
yorsan
� Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan w
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devrimci 
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güç ver 
baþka bir dünya 
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sosyalistisci@gmail.com

Yepyeni bir dönemde
mücadeleye 

Referandum sonuçlarý  koþullarý bütünüyle deðiþtirdi.
Þimdi, 12 Eylül darbesinin etkisinden her yönüyle kurtul-
muþ, yeni bir anayasa hazýrlýðýndan CHP genel baþkaný
bile söz etmeye baþladý.

Kenan Evren hakkýnda suç  duyurusunda bulunmak
moda oldu. Her gün, çeþitli kurum ve bireyler darbeciler
hakkýnda suç duyurusunda bulunuyor.

Koþullar radikal biçimde deðiþtikçe, devletin esas sahip-
lerinden de beklenmedik açýklamalar gelmeye baþlýyor.
Bu sesler, koþullarýn daha da hýzla deðiþmesine neden
oluyor. Önce emekli Oramiral Atilla Kýyat, “93-97 arasýn-
da faili meçhul devlet politikasýydý” dedi. Geçtiðimiz
hafta içinde ise emekli Albay Arif Doðan, “JÝTEM var,
ben kurdum. Yok diyene hodri meydan” açýklamasýný
yaptý.

Deðiþimin hýzýný  gösteren bir diðer geliþme ise Kürt
sorununda barýþ yönünde atýlan adýmlarýn hýzlanmasý.
Aysel Tuðluk’un Abdullah Öcalan’la görüþmesi ve ardýn-
dan yaptýðý açýklamalar barýþ için tarihi bir fýrsatýn yavaþ
yavaþ olgunlaþtýðýný gösteriyor.

Baþörtülü kadýnlarýn üzerindeki baskýnýn son bulmasý
için CHP genel baþkaný hamle yapmaya hazýr olduðunu
açýkladý. CHP’den beklenmeyen hareketler bunlar ama
deðiþimin hýzýný ve kesinliðini göstermesi açýsýndan
önemli.

“Yetmez ama evet” kampanyasý, referandum sürecinde
yarattýðý politik etkiyle bu deðiþim sürecinin en önemli
dinamiklerinden birisi oldu. TÜSÝAD, Kenan Evren, CHP
ve MHP’nin baþýný çektiði “Hayýrcý” bloðun vesayetçi
politikalarýnýn mahkum edilmesinde “Yetmez ama evet”
diyen sosyalistlerin rolü çok büyük oldu.

Þimdi bu rolü, bu hýzlý deðiþim sürecinde yeniden
oynamak, yeniyi yaratmak için, iþçi sýnýfý ve ezilenlerin
yaþanan deðiþimden en büyük kazanýmla çýkmasý için
sert bir mücadeleye atýlmak gerekiyor.

Kürt illerinde boykot tutumunu benimseyen, özgürlük
mücadelesinin en önemli bileþenleriyle, batýda “Yetmez
ama evet” diyenlerin birliði saðlamak, lafta deðil,
mücadelede birliðini saðlamak çok önemli. Kürt halkýnýn
olgunlaþan barýþ sürecinden hangi kazanýmlarla çýka-
caðýný belirleyen, bu mücadele olacak. AKP’nin her an
PKK tasfiyesine dönüþebilen “açýlým” mantýðýna karþý
Kürt halkýnýn yalnýz kalmamasý çok önemli.

Kamu çalýþanlarýnýn grev hakký için sürdüreceði
mücadele çok önemli. Yoksulluða, ardý arkasý kesilmeyen
yeni liberal politikalara karþý mücadelede, 28 Aðustos
“yetmez ama evet” yürüyüþünde binlerce insanýn
haykýrdýðý, “Emekçilerin örgütlenme özgürlüðü için yet-
mez ama evet” sloganýný gereklerini yerine getirmek
üzere yepyeni bir mücadele baþlatmalýyýz.

Üniversitelerde YÖK’ü daðýtacak, kadýnlar üzerindeki
fiili baskýyý yok edecek, eþcinseller üzerindeki þiddete
son verecek, iklim deðiþiminin yarattýðý tehdide karþý
mücadeleyi örgütlemek zorunda olduðumuz yeni bir
döneme girdik.

Askeri vesayete ve yeni liberal politikalara, askeri
vesayetin temsil ettiði baskýlara ve yeni liberal poli-
tikalarýn derinleþtirdiði yoksulluða ve örgütsüzlüðe karþý
mücadele önümüzdeki döneme damgasýný basmak
zorunda. Askeri vesayet bir ölçüde geriletildi, ama
maðlup edilmiþ deðil. Ergenekon, baþýný hiç kaldýrmaya-
cak ölçüde ezilmedi.

Askeri vesayeti tümüyle geriletmek için mücadele, hala
en önemli baþlýklardan birisi.

Enerjide, ekosistemin katliamýnda, 4C gibi uygula-
malarda, yeni otoban yapýmlarýnda, HES ve kömürlü
termik santral planlamalarýnda, milyarlarca dolarlýk
özelleþtirmelerde yüzünü gösteren yeni liberal poli-
tikalara karþý mücadele, bu mücadelede iþçi sýnýfýnýn
örgütlülük düzeyinin yüksek olmasý için gösterilecek
çaba çok önemli.

Kürt halkýnýn barýþ sürecinden en büyük kazanýmla
çýkma mücadelesiyle belediyelerde örgütlenen emekçi-
lerin haklarýnýn korunmasý ya da kamu çalýþanlarýnýn
grev hakkýný elde etmek için vereceði mücadele birbirine
kopmaz bir biçimde baðlanmak zorundadýr.

Sosyalistler, bu görevleri yerine getirmek için yeni
döneme uygun bir örgütlenme adýmý atmanýn da gerekli
olduðunu biliyor. Devrimci bir partiye, kitlesel bir sol
harekete, tüm mücadele baþlýklarýnda uyumu örgütleye-
cek, aþaðýdan eylem ve kampanyalarý birleþtirebilecek,
mücadele eden iþçilerin yüzünü dönebileceði bir
örgütlenmeye, bu örgütlenmenin güçlenmesine ihtiya-
cýmýz var.

Þimdi bu ihtiyacý karþýlamak için harekete geçiyoruz.

e-abone de olabilirsiniz

Tophane baskını neyi gösterdi?
İstanbul'da Tophane semtinde

bulunan 5 sanat galerisinin ard
arda basılması büyük bir

tartışma yarattı. 
Doğan Holding'in liderliğindeki

koro "Tehlikenin farkında mısınız?"
şarkısını söylemeye başladı hemen.
Hedef sokakta "içki içilmesiydi"
onlara göre, içki "laik yaşam
tarzının bir simgesiydi" ve "dinciler"
bunu hedef almıştı.

Felaket tellaları ortalığı iki gün
velveleye verdi, fakat ardından
ortaya çıkan gerçekler bu saldırının
12 Eylül referandumunda evet'in
yüzde 58 olmasıyla ya da AKP'nin
sivil diktasını kurmaya başlamasıyla
ilgisinin olmadığını gösterdi.

2009'da IMF karşıtı gösterilerde ve
1 Mayıs'ta polisten kaçan
eylemcileri döven mahalleli o akşam
kaldırımlarını sergi açılışı kokteyli
için dolduran 400 davetliye
saldırmıştı. 

Kentsel dönüşüm nedeniyle
zenginlerin ve fakirlerin hayatı iç iç
geçmişti. Bölge bir sanat mekanına
dönüşürken mahalleli "bunlar bizi
evden" atacak diye düşmanlığa
başlamıştı. Sanat galerileriyle geril-
imler bir süredir devam ediyordu.
Saldıranlardan bazıları da tıpkı
sanatseverler gibi içki içmişti.
Ortada dincilik değil, sınıfsal bir
mesele vardı.

Tophane kozmopolit bir yapıda.
İşsizlik yoğun. Mahallede AKP
etkili olduğu gibi MHP ve BBP'de
güçlü. Fakirliğin, dışlanmışlığın
öfkesini çoğu zaman faşist partiler
örgütlüyor. Bu tepki yabancı
düşmanı ve saldırgan bir nefreti de
bağrında taşıyor. Beyoğlu'nun
hemen altında, Taksim'in dibinde,
tam da İstanbul'un merkezi büyük
bir rant alanı olarak genişlerken

Tophane mahallesinde yaşayanların
tepkisi bu şekilde patlıyor.

Tophane'de sanat sergilerine
yapılan saldırılar kabul edilemez.
Bunlar lumpenlerin işidir, tıpkı sol
eylemcilere saldırmaları gibi
faşizandır. Ancak Tophane'de
olanları referanduma bağlamaya
çalışmak, içkiyi sembol ilan etmek,
sahte korkular yaymak, halkı
aşağılamak da aynı ölçüde
gericiliktir. 

Mahalle baskısının her türüne
karşıyız. Yoksulluğa da karşıyız.
Bunların tarihi Türkiye
cumhuriyetinin tarihiyle özdeştir.

Şimdiyse halkın demokrasi isteği
ağır bastığı için Tophane olayı bir
aşırılık olarak konuşulup, çok geniş
bir çoğunlukça kınanması mümkün
oluyor. 

Sosyalistler yaşam tarzı etrafında
yaratılan tüm bölünmelere ve
yaşam tarzını temel alan politikalara
karşıdır. Tophane olayı solun
işçilerin, yoksulların hareketi haline
dönüşmesinin ne denli acil bir görev
olduğunu gösteriyor. Rejime karşı
yürütülen demokrasi mücadelesini
işçi sınıfı hareketine taşımalıyız.

Orhan Değirmenci

2009’da IMF protestosu ve 1 Mayıs gösterileri sırasında eylemciler Tophane’de linç edilmek istenmişti.

Tophane’deki saldırılarda bir çok kişi yaralandı.
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Rusya’da iþçi sýnýfýnýn
1917’de iktidarý ele
geçirmesinden önceki 20

yýllýk süreç, sýnýf mücadelesinde
iþçilerin önüne çýkabilecek
bütün politik sorunlarý, tüm
toplumsal sýnýflarýn kendi çýkar-
larýna göre edindikleri siyasal
pozisyonlarý, önemli virajlarý,
uzlaþmalarý, gericilik yýllarýný ve
devrimi içeriyordu. Bu tecrübel-
er içerisinde en önemlilerinden
biri, hiç kuþkusuz, 1871’in Paris
Komünü’nden 34 yýl sonra iþçi-
lerin iktidarý almaya talip ola-
bileceðini bir kez daha ispat-
layan 1905 Devrimi’ydi.

1905’in hemen baþýnda, 3
Ocak’ta, St. Petersburg’daki
Putilov fabrikasýnýn iþçileri,
iþten atýlan 4 kiþiyle dayanýþ-
mak için greve gitti. Polis ajaný
Papaz Gapon’un yönetimindeki
bir sendikada örgütlü olan iþçil-
er, bu olayýn etkisiyle, þehrin
dört bir yanýnda arka arkaya
kitlesel toplantýlar düzenledi Bu
toplantýlar, kýsa süre içerisinde
yalnýzca Putilov fabrikasýndeki
iþçilerin deðil, tüm Rus iþçilerin
ekonomik ve politik sorun-
larýnýn tartýþýldýðý yerler hâline
geldi.

Gapon, polis teþkilatýyla anlaþ-
malý olarak, iþçi hareketindeki
bu kýpýrdanmayý kontrol altýna
alabilmek için, bazý taleplerle
Çar’dan merhamet dilenmesini
saðlayacak bir gösteri örgütle-
meyi düþündü. Fakat þehirdeki
sosyalistlerin de çabalarýyla,
Çar’a sunulmasý planlanan tale-
pler gitgide sertleþiyordu: iþçi-
lerin örgütlenme özgürlüðü,
köylülere toprak verilmesi,
ifade ve basýn özgürlüðü,
kiliseyle devletin ayrýlmasý,
Rusya-Japonya savaþýnýn sona
erdirilmesi de bu talepler
arasýnda yer aldý.

Kanlý Pazar
3 Ocak’ta baþlayan grev, 7

Ocak’ta 150 bin iþçinin
katýlýmýyla þehir çapýnda bir
genel greve dönüþtü. 9 Ocak’ta
ise, St. Petersburg’daki 200 bin
iþçi Çar’ýn Kýþlýk Sarayý’na
doðru Papaz Gapon önder-
liðinde barýþçýl bir yürüyüþ
yaptý. Ýþçiler Çar’ýn ve dini sem-
bollerin resimlerini taþýyorlardý.
Fakat gösteri beklenmedik bir
þekilde sonuçlandý. Çar, iþçilerin
taleplerini dinlemeyi reddetti.
Askerler iþçilere ateþ açtý. Binin
üzerinde insan öldü.

Tarihe Kanlý Pazar olarak
geçen bu olay, iþçilerin, Çar’ýn
resimlerinin ve dini sembol-
lerin, silahlarla korunan sis-
temin birer parçasý olduðunu
görmelerine neden oldu.
Þehirdeki grevlerin ardý arkasý
kesilmedi. Ekonomik
mücadeleler politik
mücadelelerin önünü açýyor,
politik talepler ekonomik tale-
plerle birleþiyordu.

Aðustos ayýnýn baþýnda Çar
geri adým atmak zorunda kaldý.
Ýþçilerin en baþtaki talep-
lerinden olan bir ulusal meclisi
deðil ama, Duma adý verilen,
yasama yetkisi olmayan, 1 mily-
on 400 bin St. Petersburg vatan-
daþýnýn sadece 13 bin tanesinin
oylarýyla belirlenen organlar

kurdu. Fakat iþçi sýnýfýnýn
mücadelesi tüm ülkeye
yayýlmýþtý. Ekim ayýnýn ortasýn-
da, Moskova’da 8 saatlik iþ
günü talebiyle baþlayan bir grev
müthiþ bir hýzla yayýldý. 1
milyondan fazla iþçi grevdeydi.
Demiryollarý durdu, posta-
haneler ve okullar kapandý, su
ve yakýt kaynaklarý kesildi. Çar,
anayasayý, parlamentoyu, kiþi-
lerin sivil özgürlüðünü güvence
altýna alan yasalarý, örgütlenme
ve ifade özgürlüðünü, ulus
çapýnda demokratik seçimleri
kabul etmek zorunda kaldý.

Ýþçi örgütleri bununla da yetin-
mediler ve daha fazla politik
talep için mücadeleye
baþladýlar. Kasým ayý ortasýnda
ise yeni bir grev dalgasý baþladý.

Bu kez mücadelenin göbeðinde
bir ekonomik talep, 8 saatlik iþ
günü vardý. 3 Kasým’da St.
Petersburglu iþçiler þehirde hay-
atý durdurdu. 

Fakat bu grev dalgasý ülkenin
geri kalan bölgelerinde ayný
desteði görmedi. Ýþverenlerin
lokavtlarý onbinlerce iþçiyi etk-
iledi. Aralýk ayýnýn baþýnda Çar
gücünü toparlamýþtý.
Mücadeleci sendikalarýn önde
gelen isimleri tutuklandý, grev
karþýtý düzenlemeler yapýldý,
baskýcý önlemler alýndý. 7
Aralýk’ta Moskova’da bu
baskýya karþý bir grev patlak
verdi. St. Petersburg’da 125 bin
iþçi Moskova iþçilerinin grevine
katýldý. Moskova’daki protesto
silahlý ayaklanma biçimine
dönüþtü. Fakat bir haftalýk
mücadele sonunda, Çarlýk
Ordusu ayaklanmayý kanlý bir
biçimde ezdi.

Sovyetlerin doðuþu
Rusya’da 1905’de olan biten-

lerin en önemli özelliði, iþçi
sýnýfýnýn gerçek anlamda kitlesel
eylemiyle politika sahnesine
çýkmýþ olmasýydý.

1905 Devrimi’ndeki mücade-
lenin seyri içinde, tek bir fab-
rikadaki grevi örgütlemek üzere
kurulan grev komiteleri,
genelleþerek farklý farklý fab-
rikalardaki, ve hatta farklý farklý
þehirlerdeki iþçilerin sorunlarýný
tartýþtýklarý organlara dönüþtü.
Bu organlara Sovyet adý verildi.
Lenin, Sovyetleri, iþçi sýnýfýnýn
iktidardaki örgütlenme biçimi
olarak tanýmlýyordu.

1905’te, kýsa bir süreliðine de
olsa, 1917’nin Þubat ile Ekim
aylarý arasýnda bir kez daha
yaþanacak olan ikili iktidar
durumu ilk kez görülmüþtü. Ýlki
1905’te St. Petersburg’da kuru-
lan ve kýsa sürede hýzla tüm
ülkeye yayýlan bu organlar,
toplumun denetiminde Çarlýk
hükümeti ile yan yana iþliyor-
du. Fakat böyle bir durumun
sonsuza kadar sürmesi
mümkün deðildi. Mücadele geri
çekilmeye baþlayýnca, gerici
rejim, iþçilerin iktidar organ-
larýný parçaladý ve iktidarýný
tekrar saðladý.

Devrim ve iktidarýn el
deðiþtirmesi

1905 deneyimi gösteriyor ki,
her ne kadar iþçi sýnýfý kitlesel
yönetim organlarýný da kurmuþ
olsa, yalnýzca kitle grevleriyle
kapitalistleri yenmek mümkün
deðil. Bu yolla egemen sýnýftan
tavizler koparýlabilir; kapital-
istler, mülkiyetlerini kaybet-
mektense, kârlarýndan taviz ver-
meyi tercih edeceklerdir. Son
tahlilde, egemen sýnýfýn
devrilmesi için zora dayanan bir
devrim gerekir. Marks, bu
durumu “Þiddet, doðacak olan
her yeni toplumun ebesidir”
diyerek ifade ediyordu.

Devrim ayný zamanda,
toplumdaki bütün sýnýflarýn tar-
ihsel anlarda oynayacaklarý rol-
leri bir kez daha ortaya koydu.
Bütün kritik mücadeleler
þehirlerde gerçekleþti, ancak
bütün bunlar, Rus toplumunun

çoðunluðunu oluþturan köylü-
lerin ayaklanmalarýyla destek-
lendi. 1905 sonlarýndan 1906
ortalarýnda kadar, Rusya’da
köylüler topraða ve ürüne el
koydular. Ancak hem þehirlerde
iþçilerin, hem de bunu
destekleyen köylülerin mücade-
lesi, Çarlýk rejimini devirmeye
yetmedi. Çar, Moskova’daki
ayaklanmayý bastýrýrken ünifor-
ma giyen köylüleri kullandý.

Rusya’da o dönemde
geliþmekte olan liberal burjuva
sýnýfý, ilk baþlarda devrimi heye-
canla karþýladý. Fakat devrim
ilerledikçe, milyonlarca iþçi ve
köylü politik ve toplumsal
mücadeleye katýlýnca, Ocak
ayýnda grevleri destekleyen bur-
juvazi, Ekim ayýnda 8 saatlik
iþgünü talebine karþý lokavtlara
yöneldi. Daha sonra ise devrim-
in tüm geliþmelerine karþý çýktý.

1905 Devrimi, Bolþeviklerin
pek çok temel konuda
netleþmesini saðladý. Troçki,
Sürekli Devrim teorisini bu
dönemde geliþtirdi. Ýþçi sýnýfýnýn
burjuvaziden ayrý ve ona karþý
örgütlenmesinin zorunluluðu,
iþçi sýnýfýnýn köylülüðe önderlik
etme gerekliliði ve iþçilerle
köylülerin kendi iktidar organ-
larýný yaratmasý gerekliliði, bu
dönemin siyasi dersleri arasýn-
daydý. Devrimci parti bu organ-
larda liderliði almak için
mücadele etmeliydi. “Ýþçi
sýnýfýnýn hafýzasý” olan devrimci
parti, Bolþevikler, 1917 Ekim
Devrimi’ne giden süreçte 1905
Devrimi’nin deneyimine sahipti.

Ozan Tekin

1905 Devrim,: 1917’nin provasý

1905 Devrimi tüm devrimler gibi kendiliğinden başladı. Grev hareketinin yarattığı koşullar, Rus işçi sınıfını
kendi iktidar organlarını yaratmaya zorladı.

"İşçi Temsilcileri Sovyetleri
dolaysız kitle mücadelesinin
organlarıdır. Bunlar grev
mücadelesinin organları olarak
ortaya çıktı. Koşulların
zorlamasıyla, çok çabuk
hükümete karşı genel devrimci
mücadelenin organları haline
geldiler. Olayların gelişimi ve
grevden ayaklanmaya geçiş,
kaçnılmaz olarak bunları
ayaklanmanın organlarına
dönüştürdü. Birçok 'Sovyet' ve
'komite'nin Aralık'ta işte tam bu
rolü oynadıkları tartışma
götürmeyen bir gerçek. Olaylar
en çarpıcı ve inandırıcı şekilde
kanıtladı ki militan eylem
anında böyle organların gücü
ve önemi tamamen
ayaklanmanın gücüne ve
başarısına bağlı." 

Vladimir LENİN
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Pardon, emperyalizm mi dediniz!

Bir iddiaya göre, Türkiye’de askeri vesayet sona ermiþ durumda!
Neden mi? Neden olacak, emperyalizm öyle istemiþ de ondan.

2000’li yýllarýn baþýndan itibaren, milliyetçiliðe baðlý bir analiz
yamukluðu, bazý solcularýn temel bakýþ açýsý haline geldi. Her
sorunu emperyalizme havale etmek giderek bir alýþkanlýk haline
geldi. Emperyalizme havale edilen sorunlar, emperyalizm bir dýþ
öðe, dýþardan bir baský ve sömürgecilik olarak kavrandýðý için,
milliyetçilikle elele gitti. Dýþardan bir þey, bir düþman, “içerdeki”
“biz”i tehdit ediyor, sömürüyor, bir þeylere baðýmlý hale getiriyor,
üstüne üstlük kedinin fareyle oynadýðý gibi oynamayý da beceriy-
or.

Dýþarýdakinin adresi genellikle Washington olurken, içerdeki
“biz” de, Misak-ý Milli sýnýrlarý içinde yaþayan millet oluyor.

Televizyonlardaki tartýþma programlarýnda, AKP’nin emperyal-
izm tarafýndan kurulan, ABD’den alýnan icazetle faaliyetine
baþlayan bir parti olduðu rahat rahat söyleniyor. %47’nin AKP’ye
oy vermesi mi? Bu da komplocu yaklaþým açýsýndan sorun deðil.
Halk, ABD emperyalizminin oyuncaðý AKP tarafýndan kandýrýlýy-
or.

Seçimlerde ya da referandumda insanlarýn bir paket makarna,
beyaz eþya ya da bir çuval kömüre oylarýný sattýðý inancý da bu
emperyalizme düþman milliyetçi paranoyaya doðrudan baðlý.

Bu arkadaþlarýmýza kötü bir haberimiz var: Sandýklarý gibi bir
emperyalizm yok, hiçbir zaman da olmadý!

Emperyalizmin sandýklarý gibi bir gücü yok, hiçbir zaman da
olmadý!

Pentagon’daki bir kaç aklý evvel istedi diye milyonlarca ama
milyonlarca yoksul insan kandýrýlamaz.

Bir ülkedeki sýnýf mücadelesi güçlü kapitalist ülkelerin ofis-
lerinde belirlenmez. Küresel ölçekte süren sýnýflar mücadelesi
tarafýndan belirlenir. Emperyalizm, kapitalist sistemin bir evre-
sidir, kapitalist sistemden ayrý bir olgu deðildir. Küresel ser-
mayenin küresel yeniden üretimini sürdürmek için gerekli olan
hegemonya sorununu devletler arasýndaki hiyerarþik iliþkileri
düzenleyen sürecin adýdýr emperyalizm. Kapitalizm ne kadar
çeliþkili bir sistemse, emperyalizm bu çeliþkilerin defalarca yoðun-
laþtýrýlmýþ halidir. Bu yüzden tek merkezden yönetim ve uyum
emperyalizmin bir özelliði olamaz. Tersine çeliþkiler, küresel hege-
monya mücadelesi, savaþlar, çatýþmalar ve her ülkenin kendi küre-
sel eðilimlerini belirleyen kapitalist geliþmiþliði emperyalizmi
istikrarsýz, çürük, yönetemeyen ve zayýf bir hale getirir. 

Deðer yasasý, kapitalist üretimin krizlere girmesine neden olan
mekanizma, emperyalizm evresinde ortadan kalkmaz, tersine,
deðer yasasýnýn hüküm sürdüðü ölçek geniþler. Ekonomi askeri
bir karakter kazandýkça, ekonomik rekabet askeri rekabetle
örtüþmeye ve þirketler arasý rekabet dev ordulara sahip devletler
arasýndaki rekabete dönüþür. Herhangi bir þirketin kendinden
büyük, ileride kendisinden büyük olma ihtimali olan diðer þir-
ketlerden ve mülksüz emekçi kitlelerinden korkmasý ve sürekli
kaygý içinde yaþamasý gibi, emperyalist devletler de diðer devlet-
lerin rekabet baskýsý altýnda çözülmekten ve küresel ve ulusal
ölçekte yoksul yýðýnlarýn basýncý karþýsýnda kaygýlanmaktan kurtu-
lamaz. 

Nitekim böyle de oldu. Emperyalizmi düþmez kalkmaz bir Allah
olarak görenlerin tersine 2008 krizinden beri tümüyle açýða çýktýðý
gibi, emperyalist hiyerarþinin temel sorunlarý daha da derinleþiyor.
Washington adým adým Türkiye’nin de aralarýnda olduðu her bir
ülke hakkýnda ajandalar oluþturmak yerine, içinde debelendiði
krizden nasýl çýkacaðýna kafa yoruyor ve henüz krizden nasýl
çýkýlacaðý konusunda net bir fikirleri de yok. 1960’lardan beri kâr
oranlarýndaki düþüþ eðilimine bir yanýt üretemiyorlar. Ellerindeki
iplerle bir askerleri, bir ýlýmlý Ýslamcýlarý kuklalar gibi oynatan,
milyonarca insaný da bu kuklalarýn peþinden koþmaya ikna eden,
1990’lara kadar askeri darbelerle yönetirken, artýk darbesiz bir
küresel model oluþturduðu ve Türkiye’yi de buna göre yönettiði
söylenen bir emperyalizm hiçbir zaman olmadý.

Askeri vesayet, sadece askerlerin eylemiyle sürmez. Baþarýsýný,
sivilleri ve kitleleri bu vesayete ikna etme gücünde bulur. Bazý sol-
cularýn garip, hiç olmayan ve hiç olmayacak olan, kendi egemen
sýnýf ve kapitalizmlerini aklamaya ya da görmezden gelmeye
yönelten emperyalizm analizleri “ürettirmeyi” baþarmasý da askeri
vesayetin varlýðýnýn bir baþka ifadesidir ne yazýk ki.

Þenol Karakaþ

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

Parti ve Sýnýf
Chris Harman 
Z Yayýnlarý
Çeviren: Tarýk Kaya

Devrimci parti geniþ kesimler
açýsýndan genellikle þüpheyle ve
soru iþaretleriyle bakýlan bir
konu olmuþtur. Bir devrimci par-
tiyle politik olarak ayný þeyleri
söyleyip, o partide örgütlenmek
konusunda çekinceleri olan
birçok insanýn zihninde parti,
katý, bürokratik, hareketin çýkar-
larý yerine kendi çýkarlarýný kol-
layan, iþçi sýnýfýnýn kendiliðinden
mücadelesine güvenmeyen,
“sýnýf için sýnýfa raðmen” þiarýna
sahip örgütlenmelerdir. Bu çe-
kincelerin yaþanýyor olmasý da
bir bakýma haksýz deðil. Tüm
dünyadaki stalinist partilerin
ayaklanan iþçi sýnýfýna yönelik
evinize dönün çaðrýlarýyla,
mücadelenin en keskin zaman-
larýnda ihanetlerle dolu.

Chris Harman tarafýndan
kaleme alýnan “Parti ve Sýnýf”
makalesi devrimci bir partinin
önemini, devrimci partiyle sta-
linist ve sosyal demokrat partiler
arasýna kalýn çizgiler çekerek
anlatýyor. Ýngiltere’deki Sosyalist
Ýþçi Partisi’nin (SWP) yayýn
organý International Socialism
dergisinde yayýnlanan
makalenin Türkçe çevirisi bir

broþür halinde Z Yayýnlarý
tarafýndan yayýnlandý. Partinin
iþlevi konusundaki tartýþmalar
oldukça uzun zamandýr sürüyor.
1903’te Rusya’da yaþanan
Bolþevik-Menþevik bölün-
mesinde yoðun bir parti tartýþ-
masý vardýr. 

Birinci Dünya Savaþý’na kadar
sosyalistler arasýnda yaygýn
olarak kabul gören fikir partinin
sýnýfý temsil ettiðidir. Buna göre
de iktidara el koyacak olan par-
tidir çünkü sýnýfýn bilinci yoktur.
Alman Sosyal Demokrat Partisi
(SPD) lideri Kautsky’nin de pay-
laþtýðý bu görüþler, SPD dönemin
dünyadaki en büyük iþçi
örgütlenmesi olunca haliyle
oldukça hegemonik oluyordu. O
döneme kadar iþçilerin örgütlen-
me biçimine dair fikir verebile-
cek tek somut deneyin 1871 Paris
Komünü olmasý ve parti
konusunda fikirlerin henüz
sorgulanmamýþ olmasý devrimci

önderlerin tutumunu anlaþýla-
bilir kýlýyor. 

Broþürde Rosa Luxemburg’un
parti tutuculuðuna iliþkin eleþtir-
ilerini ve 1917’ye kadar
Bolþeviklere katýlmayan
Troçki’nin bürokratik
tekdüzeliðe dair iþaret ettiði
tehlikeleri, hangi politik
koþullarda bu eleþtirilerin
yapýldýðýný gösteriyor. Lenin
açýsýndan sorun örgüt deðil
örgüt biçimleridir. Partinin rolü,
parti önderliði, iþçi sýnýfýnýn eþit-
siz bilinç geliþimi ve öncü iþçi
kavramý gibi konularda harekete
bakýp dersler çýkartan ve par-
tinin kendisini neden sýnýfýn ye-
rine ikame edemeyeceðini berrak
bir þekilde anlatan Lenin’dir.
Kendiliðindenlik mi, bilinçli yön-
lendirme mi sorusuna cevap
Gramci’nin de katkýlarýyla þekil-
lenir. 

Lenin’in parti anlayýþý devlet
teorilerinden baðýmsýz deðil. Ýþçi
sýnýfýnýn örgütlenmesi ve devlet
aygýtýnýn biçimleri konusunda
yazdýklarý birbirini tamamlar. 

Bugün sosyalist örgütlenmelere
dair ikamecilik, bürokratizm
veya elitizm gibi tartýþmalar
sürmekte. Bu tartýþmalar
Marksist geleneðin önceki
deneylerinden baðýmsýz deðil.
Dolayýsýyla tartýþmanýn köklerini
anlamak için “parti ve sýnýf” iyi
bir kaynak.

Meltem Oral

Kapitalist devlet
sorunu
Ýletiþim Yayýnlarý
Yazarlar: Ralph Miliband, Nicos
Poulantzas, Ernesto Laclau
Çeviren: Yasemin Berkman
Yayýna Hazýrlayan: Murat Belge,
Atilla Aksoy, 197 sayfa

Murat Belge ve Atill Aksoy
tarafýndan hazýrlanan ve önsözü
yazýlan kitap 1970’lerde Türkiye
solu Stalinizmin ve Maoculuðun
çeþitli fraksiyonlarýna ayrýlmýþ
bir biçimde ve Marks’ýn “Devlet
egemen sýnýflarýn baský aracýdýr”
sözünü fazla irdelemeksizin ön-
kabulü ile devlet aygýtýný ele
geçirmek mücadelesi verirken,
Avrupa’da 68 hareketinin de et-
kisi ile Marksist düþünürler
arasýnda baþlayan Kapitalist
Devlet Sorunu tartýþmasýný
Türkiye’ye taþýmayý deniyor.

Kitapta yazýlarý yer alan Ralph
Miliband Polonyalý bir yahudi
ailenin çocuðu olarak Belçika’da
doðup Hitler’in iþgali ile birlikte
Ýngiltere’ye kaçarak çeþitli
üniversitelerde bir Marksist sos-
yolog olarak hayatýný 1994’e
kadar sürdürdü. The New
Reasoner ve New Left Review
gibi sosyalist yayýnlarýn kurucu-
larý arasýndadýr. Nicos
Poulantzas bir Yunan Marksist
olarak çeþitli yasal ve yasadýþý
devrimci harekette yer alýp
baskýlar nedeniyle Fransa’ya
giderek özellikle faþizm üzerine
makale ve kitaplar yayýnladý.
Fakat en çok devlet üzerine
kuramsal çalýþmalarý ile tanýndý.
Bir süre Althuser ile birlikte
yapýsalcýlýða ilgi duyan
Poulantzas sonralarý Avrupa
Komünizminin savunucusu oldu
ve 1979 intihar etti. Arjantinli bir

politik kuramcý olan Ernesto
Laclau ise 68 hareketi ve yeni
sosyal hareketlere verdiði önem
nedeniyle post-Marksist olarak
tanýnýr. Pek çok üniversitede
ders veren Laclau’un en önemli
kitabý eþi Chantal Mouffe ile bir-
likte yazdýðý “Hegemonya ve
Sosyalist Strateji”dir.

Tartýþma 1969’da Ralph
Miliband’ýn yazdýðý “Kapitalist
Toplumda Devlet” isimli kitap
ile baþlýyor. Bu kitapta öne
sürülen tezlere Nicos
Poulantzas’ýn cevap olarak
yazdýðý bir makale ile
Miliband’ýn cevabý ve Ernesto
Laclau’nun tartýþmaya dahil
olmasý sonucu oldukça zihin
açýcý bir tartýþma ortaya çýkýyor. 

Kitabýn temel tartýþma noktasý
devletin görece özerkliði kuramý
olmakla birlikte bürokrasi, devlet
biçimleri, ideoloji gibi konular da
diðer önemli tartýþma konularý.
Murat Belge ve Atilla Aksoy
hazýrladýklarý önsözde
Türkiye’de sosyalistlerin büyük
çoðunluðu tarafýndan devletin,
hakim sýnýflarýn dolaysýz bir
aracý olarak kabul edildiðini
söylüyorlar. Kitapta yer alan
tartýþmada ise yazarlar devletin
görece özerkliðini kabul etmele-
rine raðmen birbirlerini eksik ya
da hatalý deðerlendirmeler yap-

makla eleþtiriyorlar. Önsözde
devletin görece özerkliði þu
sözlerle açýklanýyor: “Devletin,
bir kurum, bir yapý olarak,
toplum içindeki baþka kurum ve
yapýlara karþý görece özerk-
liði…Örneðin, uzun dönemde bir
monolitik (yekpare) bütün gibi
görünen burjuvazi gerçekte bir-
takým bölümlerden meydana
gelir (tekelci, orta burjuvazi,
sanayi, ticaret, tarým burjuvazisi,
komprador veya ulusal gibi). Bu
bölümler her ayrý konjonktürde
ayrý bileþimler içinde bir iktidar
bloku meydana getirir. Bu
bileþimler, toplumdaki sýnýf
mücadelesinin sonucu ortaya
çýkar.”

Kitap özellikle son yýllarda
solun bir kýsmýnýn Ergenekon
davasýnda yesinler birbirini ve
referandumda hayýr veya bizi
ilgilendirmez dediði, nasýlsa
asker-sivil bürokrasi de burju-
vazi de kapitalist devletin
unsurlarý diyerek apolitik bir hat
izlediði dönemde oldukça önem-
li bir kaynak olarak ortaya çýký-
yor. Belki de bu nedenle Avru-
pa’da 68 hareketi sonrasýnda
ortaya çýkan bu tartýþmalar
Türkiye’de yeniden basýlarak
okuyucuya sunuluyor. Bendeki
eski 1977 basýmýnýn önsözünde
yer alan þu deðerlendirme belki
de her þeyi özetliyor: “Bütün bu
deðiþik bileþimler Sosyalistler
açýsýndan da oldukça önemlidir,
çünkü verilecek mücadele, somut
hedeflere göre yürütülmelidir.
Ýktidar bloku içindeki her ayrý
bileþim, Sosyalistlerin ittifaklar
politikasýnda bazý deðiþiklikler
gerektirir. Devrimci strateji, bu
strateji içerisinde uygulanacak
taktikler, hedefin niteliklerine
göre belirlenir.”

Özdeþ Öner



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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Ceylan, seni unutmadýk!

Þemdinli, Hakkâri; failleri besbelli!
24 Eylül'de Ýstanbul ve Ýzmir'de

Hakkâri'de 10 sivilin ölümüne
sebep olan mayýn patlamasý
protesto edildi.

Ýstanbul'da saðanak yaðýþ altýnda
Galatasaray Meydaný'nda toplanan
sosyalistler ve savaþ karþýtlarý,
üzerinde Türkçe ve Kürtçe
“Þemdinli, Hakkâri; failleri besbel-
li” ve “Artýk yeter!” yazan döviz-
lerle birlikte; “Öz öz özgürlük,
Kürt halkýna özgürlük”, “Hiç
kimse asker doðmaz”, “Yaþasýn
halklarýn kardeþliði”, “Savaþý sus-
tur, barýþýn sesini yükselt” slogan-
larýyla Taksim Meydaný'na kadar
yürüdü. Taksim Meydaný'na
varýldýðýnda grup adýna basýn

açýklamasý yapan insan haklarý
aktivisti Avukat Eren Keskin þun-
larý söyledi:

“Hepimizin bildiði gibi, bu kez
Hakkari'nin Durankaya Beldesi
Geçitli Köyü'nde mayýn patlamasý
gerçekleþti ve 9 kiþi hayatýný kay-
betti. Patlamada hayatýný kaybe-
denlerden bir kiþinin ismi
Nurullah Umut Çiftçi ve biliyor
musunuz, Nurullah sadece 2
yaþýndaydý. 2 yaþýndaki, 9 yaþýnda-
ki, 12 yaþýndaki çocuklarýn patla-
malarda bedenlerinin parçalan-
masý, jandarma kurþunlarýyla
öldürülmesi artýk Kürt çocuk-
larýnýn kaderi olmaktan çýksýn diye
bugün bu yürüyüþü yaptýk. Bugün

yürüdük, çünkü, faillerin, plan-
layýcý ve tetikçilerin açýða çýkartýl-
masýný istiyoruz. (…) Kitabevine
bomba koyan askerler, halk
tarafýndan suçüstü yakalandý.
Ama dönemin Genelkurmay
Baþkaný, utanmadan, çýkýp, bomba
atanlar hakkýnda, “'Tanýrým, iyi
çocuklardýr' diyebildi. Daha
geçtiðimiz yýl, Ceylan Önkol'un
bedeni paramparça edildi. Yine
yürüyüþler düzenlemiþtik, yine
çok öfkeliydik. Ceylan, evinin
bahçesinde oynarken öldürüldü.
Ya failleri? Failleri elini kolunu sal-
layarak dolaþýyor.(…) Her þeyden
önce, barýþýn sesinin kýsýlmasýna
izin verilmemelidir. Kürt soru-

nunun çözümü için daha radikal
adýmlar atýlmalý, sorunun
çözümünün ancak sorunun
muhataplarýyla diyalogla mümkün
olacaðý görülerek, muhataplarla
görüþmeye baþlanmalýdýr.

Kürt halkýnýn ulusal varlýðýnýn
her düzeyde tanýnacaðý yeni bir
yasal, anayasal düzenlemeye
gidilmelidir! Geçitli köyündeki
deliller karartýlmamalý, bombalarý
yerleþtiren ve patlatanlar derhal
açýða çýkartýlmalýdýr."

Ýzmir'de ise eylemin adresi
Konak'tý. Sosyalistler ve savaþ
karþýtlarý hem Hakkari katliamýný
hem de Ceylan Önkol cinayetinin
aydýnlatýlmasýný istedi.

21 Eylül'de Ýstanbul, Ankara ve
Bursa'da Sosyalist Demokrasi Partisi
(SDP) ve Toplumsal Özgürlük
Platformu (TÖP)'ye polis baskýnlarý
düzenlendi ve aralarýnda SDP Genel
Baþkaný Rýdvan Turan ve TÖP sözcüsü
Oðuzhan Kayserilioðlu dahil 17 kiþi
gözaltýna alýndý.

Gözaltýna alýnanlar Ýstanbul Beþiktaþ
Adliyesi'ne sevkedildiler ve 17 kiþiden
15'i tutuklanma talebiyle nöbetçi

mahkemeye çýkarýldý. Rýdvan Turan ve
Oðuzhan Kayserilioðlu dahil 11 kiþi
Devrimci Karargâh örgütü üyesi
olduklarý iddasý ile tutuklandý.

Baskýnlarýn ardýndan SDP Ýstanbul Ýl
Baþkaný Yasemin Deliduman, operas-
yonun 'Devrimci Karargah Örgütü'
davasýnda söz konusu kiþilerin isim-
lerinin geçtiði gerekçesiyle yapýldýðýný
fakat iddialarýn gerçek dýþý olduðunu
belirtti.

Polis operasyonlarý protesto edildi

Lice'de koyun
otlatýrken bir havan
topu mermisiyle

parçlanarak öldürülen 14
yaþýndaki Ceylan Önkol,
ölümünün birinci
yýldönümde Ýstanbul'da
anýldý. Savaþ karþýtlarý ve
sosyalistler, Galatasaray
Meydaný'ndan Taksim'e
yürüdü ve orada bir otur-
ma eylemi yaparak Ceylan
için adalet istedi.

Ceylan Önkol'un
öldürülmesinden bu yana
bir yýl geçti. Katilleri
yargýlanmadý. Önkol
ailesinin avukatlarýnýn
yaptýðý tüm giriþimler
engellendi. 14 yaþýndaki
çocuðun yaþamýný elinden
alan orduya ait havan to-
punu atanlar hala açýða
çýkarýlamadý. Ceylan'ýn
öldürülmesini takip eden
bir yýl boyunca 9 Kürt
çocuðu daha savaþa kur-
ban edildi.

Ceylan'ýn öldürülmesinin
ardýndan Lice'ye ailesini
ziyarete giden aydýn ve
sanatçýlar tarafýndan kuru-
lan Ceylan Önkol Ýnisiyati-
fi, devlet cinayetinin birin-
ci yýldönümünde
Beyoðlu'nda bir yürüyüþ
yaptý.

Yürüyüþe geçen yýl
Lice'ye giden heyette bulu-
nan sanatçý Zeynep
Tanbay, sanatçý Ýlkay
Akkaya, Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe
sözcüsü Cengiz Alðan ile
DSÝP Genel Baþkaný Doðan

Tarkan da katýldý.
Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi, Demokrasi ve
Özgürlük Hareketi, Barýþ
ve Demokrasi Partisi
üyeleri eylemde yer aldý.

Galatasaray Meydaný'nda
buluþan topluluk, üzerinde
Türkçe ve Kürtçe
"Hesabýný soracaðýz" yazýlý
Ceylan Önkol resimlerini
taþýdý. "Ceylan'ýn katili mi-
litarizm" pankartýný açan
savaþ karþýtlarý, Taksim'e
doðru yürüyüþ boyunca
"Ceylan'ýn hesabý sorula-

cak", "Ceylan'ýn katili
Ergenekon devleti", "Barýþ
hemen þimdi", "Biji aþiti",
"Biji býratiya gelan" slogan-
larýný attý.

Topluluk yere oturup
"Savaþýn sesini sustur,
barýþýn sesini yükselt" slo-
ganlarýyla ayaða kalktý.

Taksim Meydaný'na
yürüyen sosyalistler ve
savaþ karþýtlarý burada
yarým saatlik sessiz oturma
eylemi yaptý.

Barýþ Annesi Yýldýz
Demir, "Yeter artýk, biz çok

Ceylan yitirdik, artýk bu
kan dursun, bu devlet ne
istiyor. Artýk barýþ olsun"
diyerek ölümlerin dur-
masýný talep etti. 

Ceylan hayatýný kaybet-
tiði tarihte Lice'ye giderek,
Ceylan'ýn ailesini ziyaret
eden dans sanatçýsý
Zeynep Tanbay da yaptýðý
konuþmada, "Ceylan
koyunlarýný otlatýrken
vurup öldürülen bir Kürt
çocuðu. O günlerde oraya
gittiðimizde, basýnýn,
devletin ve yargýnýn sesiz

kalmasý bizi utandýrmýþtý.
Bu gün hala ayný utancý
taþýyorum" dedi. Ceylan'ýn
köyüne giden Ýlkay
Akkaya da, "Bazý durum-
larda hiçbir sözcük yeterli
gelmiyor. O zaman ailesini
ziyarete gittiðimizde bu
günkü gibi bana da hakim
olan duygu utanma duy-
gusuydu. Bu ülkede çocuk-
lar duvarlardaki resimlere
bakarak yaþlanýyor. Artýk
Kürt çocuklarý ölmesin. Bu
davanýn takipçisi olacaðýz"
açýklamasýný yaptý.

Ceylan Önkol cinayeti 1 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamadı.
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Yetmez, grev
hakký istiyoruz
Kamu emekçileri,

sendikalarýný sokakta,
mücadeleyle kurdular.

Doksanlý yýllarda bütün
dünyadaki yeni liberal rüzgarlar
Türkiye'de de þiddetlendikçe,
“memur” adý verilmiþ iþçilerin
haklarýna yönelik saldýrýlar hýz
kazandý. Özelleþtirmeler, hak
gasplarý, yüksek enflasyon
karþýsýnda düþük zamlar, kuþa
çevirilmiþ sosyal yardým ödenek-
leri... Kamu emekçilerinin
ellerinde ne varsa, dönemin
hükümetinin hedefi haline geldi.

Kamu emekçileri, önce tek tek
iþ kollarýnda sendikalarýný kur-
maya baþladýlar. Bu sendikalarýn
bir araya gelmesiyle, Kamu
Çalýþanlarý Sendikalarý
Konfederasyonlaþma Kurulu
(KÇSKK) kuruldu. KÇSKK, bir
süre sonra Türkiye'nin ilk
memur sendikalarý konfederas-
yonuna, KESK'e dönüþtü. KESK,
defalarca yüzbinlerce emekçiyi
seferber etti. Milyonlarýn
katýldýðý genel grevler ilan etti.
Bu gücü, gerçek bir mücadele
aracý olarak kurulmuþ olmasýn-
dan alýyordu.

KESK'in en önemli mücadele
baþlýklarýndan birisi de, “grevli
toplu sözleþmeli sendika hakký”
mücadelesi oldu. 4-5 Mart
direniþi olarak anýlan “Kýzýlay
direniþi”nde, kamu emekçileri iki
gün boyunca, gaz bombalarýna
ve sürekli sýkýlan sulara raðmen,
Kýzýlay'da oturarak, o dönem
geçirilmek istenen yasayý
engellemiþlerdi. Hükümetler her
fýrsatta; örgütlenmenin önüne
engeller koyan, yargý gibi fiilen
sendikalarýn kurulduðu alanlar-
da sendika yasaðý getiren,
sendikanýn iç hukukunu anti-
demokratik þekilde düzenlemeye
zorlayan, grev ve toplu sözleþme
hakkýný tanýmayan yasa taslaðýný
meclise getirdiler.

Her seferinde 4-5 Mart direniþi
gibi; binler, onbinler, yüzbinler
halinde seferber olan kamu
emekçileri, sendikalarýna,
mücadelelerine sahip çýktýlar.
Sahte sendika yasasýný
engellediler. “Grev hakký için
grev” dönemin önemli slogan-
larýndan biri olmuþtu.

MHP-DSP-ANAP koalisyonu
ise, cezaevlerinde yaptýðý 19
Aralýk katliamýndan altý ay sonra
yasayý meclise getirdi ve sahte
sendika yasasý; yalnýzca birkaç
yüz kiþinin direniþi sokakta

daðýtýlýrken meclisten geçti. 2010
anayasa referandumuna kadar
da, bu yasalarda bir deðiþiklik
yapýlmadý.

Hak verilmez alýnýr
Antikapitalist Çalýþanlar, kamu

emekçilerine toplu sözleþme
hakký tanýyan; dayanýþma ve
siyasi grevlerin üzerindeki
anayasal yasaðý kaldýran anayasa
deðiþikliklerine “yetmez ama
evet” dediler. Toplu sözleþme
önceki düzenlemeden bir adým
ileriydi. Toplu sözleþme hakký
ileriydi ama yetersizdi. Toplu
sözleþme grev hakký olmaksýzýn,
çok düþük bir kazaným sayýla-

bilir.
Grev, toplu sözleþme masasýn-

da; hak gasplarýna karþý ve hatta
siyasi mücadelesinde iþçi
sýnýfýnýn en önemli silahýdýr.

Anayasa deðiþikliðine %58 evet
oyu çýkmasý, toplumdaki
deðiþim isteðini bir kez daha
ortaya koydu. Yoksullarýn,
emekçilerin ezici bir çoðunluðu
deðiþikliðe “evet” dedi. Sýnýrlý da
olsa yapýlan deðiþiklikler,
sendikal haklarda da bir ilerle-
meye tekabül etti. Þimdi, bu
deðiþikliklerin yetmediðini anlat-
ma zamaný. Grevli, toplu
sözleþmeli sendika hakkýný içeren
bir anayasal düzenleme talebini

seslendirmenin zamaný.
Antikapitalist Çalýþanlar,

önümüzdeki günlerde bu taleple
mücadele edecek ve kamu
emekçileri baþta olmak üzere
emekçileri bu mücadeleye
çaðýracak.

Grev baþta olmak üzere
sendikal ve sýnýfsal haklar, ancak
uðruna mücadele edildiðinde
kazanalabilir. KESK sahte sendi-
ka yasasýna karþý sokaða çýktýðýn-
da; sokakta “bombanýz gazýnýz
výz gelir výz!” sloganý ile polis
þiddetine karþý direnen emekçi-
lerin haykýrdýðý en önemli slo-
ganlardan biri de “hak verilmez
alýnýr, zafer sokakta kazanýlýr”

olmuþtu.
Kazanýlan haklarýn korunmasý

için de yine mücadele etmek
gerekir. 

Sosyalistler, her hakkýn yasal
güvenceye kavuþmasýndan
yanadýr; ne var ki o yasal
güvencelerin uygulanýp uygulan-
mayacaðý da sýnýf mücadelesin-
deki dengelerde kimin tarihin o
anýnda güçlü olduðu ile ilgilidir.

Kamu emekçilerine grev hakký
için mücadele, 12 Eylül'le
hesaplaþmanýn olduðu kadar,
MHP hükümetiyle de hesaplaþ-
manýn; en önemlisi de sýnýf
hareketinde bir engelin daha
kaldýrýlmasýnýn mücadelesidir.

Sadece sahte sendika yasasýnýn deðil ayný zamanda mezarda emeklilik yasasýnýn da mimarlarýndan eski ülkücü-iþçi düþmaný Yaþar Okuyan'ýn
referandumda çok sýký bir “Hayýr”cý olmasýný anlamak mümkün. Bu haklarýn, sýnýfýn mücadelesinin önünü açacaðýný herhalde o da çok iyi biliyordu!


