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Kyoto’yu  imzala
Türkiye’de küresel ýsýnmaya

karþý eylemleri düzenleyen
Küresel Eylem Grubu
Türkiye’nin de Kyoto
Anlaþmasý’ný imzalamasý gerek-
tiðini vurgulayarak “Kyoto’nun
imzalanmasýna karþý çýkan par-
tilere oy verilmemesi” çaðrýsý
yaptý.

Bu arada NTVMSNBC’nin yap-
týðý bir ankete cevap verenlerin
43.2’si Türkiye’nin derhal
Kyoto’yu imzalamasý gerektiðini
söylerken sadece % 16 karþý çýktý. 

Uras  kampanyasý
Meclise Ufuk Gerek Ýnisiyatif-

lerinin kampanyasý baþlýyor.
17 Haziran Pazar günü kam-

panya aktivistleri saat 11.00’de
Kadýköy Ýskele Meydaný’nda
toplanarak Haydarpaþa Garý’na
yürüyüþ yapacaklar.

Haydarpaþa’da Ufuk Uras kam-
panyanýn baþladýðýný duyuran
bir basýn açýklamasý yapacak.

Aktivistler yol boyunca bildiri-
ler daðýtacaklar.

Ayrýntýlý bilgi için:
www. ufukuras.net

ÖSS  kalkmalý
Yüzbinlerce öðrencinin kabusu

Öðrenci Seçme Sýnavý 17
Haziran’da gerçekleþiyor. Bütün
zamanlarýný sýnav için harcayan
öðrencilerin sadece küçük bir
bölümü üniversiteye girecek,
çoðunluk açýkta kalacak.
Milyarlarý ÖSS için harcayan
ailelerin, baský altýndaki genç-
lerin kabusu ÖSS kaldýrýlmalý.

Eðitim herkes için ücretsiz bir
haktýr. Gençleri hayattan
koparan ÖSS’nin kaldýrýlmasý
için kampanya acil ve gerekli.

8  Aralýk
Küresel ýsýnmaya

ve Nükleer
santrallere

karþý
Ankara’ya

KEG

Ýnsan haklarý savunucusu,
savaþ ve darbe karþýtý aktivist

Ayhan  Bilgen'le
gerçekler  meclise!

Konya'dan baðýmsýz aday olan
Ayhan Bilgen, savaþ karþýtlarý ve
gazetemiz okurlarý tarafýndan
çok iyi tanýnan bir isimdir. Uzun
süredir Mazlum-Der'de çalýþmýþ,
genel baþkanlýk görevini kýsa bir
süre önce býrakmýþ olan Bilgen'i
destekliyoruz.

2006 Ankara Antikapitalist
forumda yaptýðý konuþmada
"bugün antikapitalist olmak
gerekir" diyen, DurDe kampan-
yasýnýn "Irkçýlýk ve milliyetçilik
(ile) nereye?" sempozyumunda
"Müslüman mahallesinde
salyangoz da satýlýr" sözüyle her
zamanki tutarlý demokrat çizgisi-
ni dile getiren Ayhan Bilgen
mecliste hepimizin sesi olacak.
Bu çizgi nefret odaklarýnýn
hýþmýna uðramakta. Kendisi bir
çok kesimden gelen aðýr bir
saldýrýyý göðüsleyerek yola
devam ediyor. Ankara Küresel
BAK, KEG, DurDe aktivistlerinin
mücadele arkadaþý Bilgen, bu
kez meclis kürsüsünde gerçekleri
anlatacak.

e-muhtýra ilk sonucunu verdi.
Parlamento, iktidar ve muhalefet
milletvekillerinin ortak çabasý ile
polisin yetkilerini artýran yasayý
kabul etti.

Yeni yasaya göre polisin yetki-
leri sýnýrsýz ölçüde arttýrýldý.
Bundan böyle polis yargýdan
yetki almadan üst aramasý yapa-
bilecek, ev ve konut basabilecek.

Polisin üniversitelere girmesi de
artýk kendi kararýna baðlý.

Üniversiteye girmek için dekan
ya da rektörlerden izin almasýna
gerek yok.

Yasanýn bu maddesi tartýþýlýrken
bazý AKP milletvekilleri bu mad-
denin yasadan çýkarýlmasýný
önerdi, CHP’liler bu öneriye karþý
çýkarak polise üniversitelere
girme yetkisini tanýdýlar.

Yeni yasa polise ihtarda bulun-
madan zor kullanma yetkisi de
vermekte.

Polisin yetkilerini geniþleten
yasa e-muhtýranýn ilk uygula-
malarýndan birisi olarak taným-
lanabilir. Bu yasayla toplum biraz
daha fazla baský altýna alýnarak
denetlenecek.

Yeni polis yasasýnýn muhalefet-
siz bir biçimde parlamentodan
geçmesi ise Türkiye’de iktidar ve
muhalefetin demokrasi düþman-
lýðýnda ne denli uzlaþtýklarýný
gösteriyor.

Polis
artýk
daha
yetkili

e-muhtýra ilk sonuçlarýný veriyor

PPoolliiss  aarrttýýkk
iisstteeddiiððii  ggiibbii

aarraayyaaccaakk
bbaassaaccaakk

ttuuttuukkllaayyaaccaakk

Darbeciler  de
yargýlanabilir
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MMeecclliissee  UUffuukk  GGeerreekk!!
7 Haziran'da Kadýköy

Müjdat Gezen Tiyatrosu-
'nda gerçekleþen toplantýyla
Ýstanbul 1. Bölge Baðýmsýz
Adayý Ufuk Uras kampan-
yasý baþladý.

KEG aktivistlerinin örgüt-
lediði toplantýya 300 kiþi
katýldý. Meltem Oral (KEG)
ve Kerem Kabadayý (Mor
ve Ötesi, aktivist) modera-
törlüðündeki toplantýda ilk
söz Ufuk Uras'a verildi.

Ufuk Uras, alkýþ ve slo-
ganlarla kesilen konuþ-
masýnda yeni-liberalizme,
savaþa, küresel ýsýnmaya,
ýrkçýlýða ve cinsel ayrým-
cýlýða karþý sosyal hareket-
lerin birleþmesi için
mücadele edeceðini anlattý.

Seçim kampanyasýnda, ger-
çek solun politikalarýný hep
beraber savunacaðýmýzý
vurgulayan Uras fakirlerin,
dýþlananlarýn, maðdurlarýn
sesi olacaðýný belirtti. Bol
esprili konuþmasý "Baþka bir
meclis mümkün" sloganýyla
son buldu.

1,5 saat boyunca aralarýn-
da Þenol Karakaþ (KEG),
Bülent Aydýn (Küresel
BAK) ve DSÝPden Doðan
Tarkan'ýn da bulunduðu bir
çok kiþi söz aldý.

Umut dolu konuþmalarda
yerel kampanya çalýþmalarý,
eþcinsel haklarý, çocuk hak-
larý, seçim kampanyasýna
dair öneriler dile getirildi.
100'den fazla katýlýmcý
toplantý sýrasýnda kampan-
ya bilgi formlarýný doldu-

rarak ‘biz de varýz’ dediler.
Kampanyayý yürüten

Meclise Ufuk Gerek Ýnisi-
yatifi yerel seçim bürolarý
oluþturarak iþe koyuldu.
Ýstanbul 1. bölgede
AKP'den R. Tayyip
Erdoðan, CHP'den Ýlhan
Kesici'nin karþýsýna çýkan
Ufuk Uras'ýn adaylýðý
bölgedeki bir çok mahalle-
den destek görüyor.

MMeecclliissee  BBaasskkýýnn
GGeerreekk!!

KEG aktivistlerinin
çaðrýsýyla, 7 Haziran'da
MMO salonunda gerçek-
leþen destek toplantýsýnda
Ýstanbul 2. Bölge Baðýmsýz
Adayý Baskýn Oran kam-
panyasý tartýþýldý.

100 kiþinin katýldýðý

toplantýnýn açýlýþýný Osman
Kavala yaptý. Kavala, bu
kampanyanýn 23 Temmuz'-
da sonlanmayacaðýný, so-
runlarýmýza çözüm için yola
devam edeceðimizi söyledi.

Örgütlenme komitesinden
Nuri Ödemiþ, kampanya
çalýþmalarý hakkýnda bilgi
verdi.

Harun Tekin (Mor ve
Ötesi) "Baskýn Hoca meclise
gidecek, bunu böyle bile-
lim" sözleriyle aktivistlerin
düþüncelerini dile getirdi.

Söz alan diðer aktivistler,
daha önceki kampanya
deneylerinden yola çýkarak
önerilerini sundular. Önceki
kampanyalarda ortaya
konulan baþka bir enerjiyi
bu kez Baskýn Oran için
sergileyeceklerini söylediler.

Baðýmsýz adaylar meclise!

BBaasskkýýnn  OOrraann
kkaammppaannyyaassýý
bbaaþþllýýyyoorr
Baskýn Oran 16 Haziran
(Cumartesi), saat: 18.30'da, Yeni
Melek Sinemasý'nda konuþuyor

Kampanyaya katýlým için
wwwwww..bbaasskkiinnoorraann..nneett adresine
uðrayabilir, Bekar Sokak, San Han. 16/3, Beyoðlu,
(Karakedi’nin üstü) adresindeki seçim koordinasyon
ofisine gidebilir, þu telefonlarý arayabilirsiniz:

(212) 244 86 17, (212) 244 85 80,
(212) 244 85 81, (212) 244 85 66

En doðrusunu
kadýnlar söyledi:

Siyasi  partiler
bu  sýnavda
sýnýfta  kaldý

Kadýn Koalisyonu, 8
Haziran'da  yaptýðý
basýn açýklamasýyla 22
Temmuz seçimlerinde
kadýnlarýn dýþlandýðýný,
anti-demokratik bir yön-
temle belirlenen aday
listelerin ilk üç sýrasýnýn
yüzde 93,35 oranýyla
erkeklere ayrýldýðýný,
kadýnlarýn bu süreçte
ezilip geçildiðini vurgu-
ladý. 

Kadýn Koalisyonu
sadece kadýnlarýn maruz
kaldýðý cinsiyetçi ayrým-
cýlýða tepki göstermiyor,
kadýn adaylarýn ön
sýralarda yer almalarý
kadar, mevcut siyaset
biçiminin de
dönüþtürülmesi için
mücadele ediyor. 

2002 seçimleri öncesi
kurulan, bugün
Türkiye'nin tüm böl-
gelerinden baðýmsýz
kadýn örgütlerinin
katýlýmcýsý olduðu Kadýn
Koalisyonu þöyle diyor:
Listelerin kimler tarafýn-
dan ve hangi kriterlerle
yapýldýðýný tüm siyasi
partilerden duymak
istiyoruz.

12 Nisan'da ne mutlu
Türküm demeyenleri düþ-
man ilan Genelkurmay, 8
Haziran tarihli son sen e-
muhtýrasýnda "terör olay-
larýna karþý, yüce Türk
milletinin kitlesel karþý
koyma refleks" çaðrýsýnda
bulundu. 

Bu refleksi tanýyoruz.
Geçtiðimiz hafta sadece
Kürt olduðu için satýrlarla
yaralanan A. Ü. DTCF
öðrencisi , Adapazarý'nda
Ahmet Kaya tiþörtü giy-
diði ve Gündem Gazetesi
okuduklarý için linç
edilmek istenen iki genç
ayný refleksin kurban-
larýydý.

Rekleks bu kez Þýrnak ve
Diyabakýr'da ortaya çýktý.
Þýrnak'ta askerler, korucu-
lar ve zorla törene getiri-
len öðrencilerden oluþan
10 bin kiþilik güruh kan
isteyerek yürüdü.
Diyarbakýr'da ADD
destekli bir miting
düzenleyen ÝP, genelkur-
mayýn "destek vermiy-
oruz" açýklamasýna rað-
men mesajý alarak hareket
etti

Genelkurmay'ýn refleks
çaðrýsýna üç isim hýzla
karþýlýk verdi.

DDeevvlleett  BBaahhççeellii::
Adana'da düzenlenen ve
bir fiyaskoya dönüþen
mitingin ardýndan,
MHP’li faþistler 10
Haziran geceyarýsý düzen-
ledikleri yürüyüþte
"Kahrolsun Kürtler",
"Adana Kürtlere mezar
olacak" sloganýný attýlar.
Orduyu müdahaleye,
sýnýr ötesi operasyona
çaðýrdýlar.

MMuuhhssiinn  YYaazzýýccýýooððlluu::
"Buna karþý topyekün
savaþmaya ihtiyaç var.
Sadece terör örgütüyle

deðil terör örgütünün
arkasýndaki güçlerle de
savaþmamýz lazým."
Katillerin partisi BBP'nin
baþý açýkça etnik temizlik
istiyor

AA..  NNeeccddeett  SSeezzeerr::
"Türkiye Cumhuriyeti bir-
liðine, bölünmez bütün-
lüðüne yönelen bölücü
teröre karþý haklý
savaþýmýný, son terörist
yok oluncaya kadar,
ulusuyla, Türk Silahlý
Kuvvetleri'yle, tüm
güvenlik birimleriyle
kararlýlýk içinde yürüte-

cektir. Türkiye
Cumhuriyeti, bu
savaþýmýn gerektirdiði
adýmlarý, çekinmeden
ulusuyla bütünleþerek
atacak, bu ve benzeri hain
eylemlere kalkýþanlara
hak ettikleri yanýtý vere-
cektir."

Faþist partilerin iki li-
deri, toplumsal desteði
bulunmayan bir
Cumhurbaþkaný,
Genelkurmay'ýn çaðrýsýn-
da birleþerek kareyi
tamamlýyor. 

Toplumdaki azýnlýk güç-
lerinin oluþturduðu
ýrkçýlýk, nefret, savaþ
refleksine yanýt, çoðun-
luðun barýþýn, kardeþliðin,
sevginin karþý refleksi ola-
caktýr. 

Karþý refleks þimdiden
ortaya çýktý. Ýstanbul
DurDe aktivistleri 14
Haziran'da refleks çaðrýsý-
na uyup kucaklaþma eyle-
mi yapýyor. 

Bir çok köþe yazarýna
son e-muhtýraya karþý
tutum alýyor, askerler ilk
kez bu kadar açýk ve net
eleþtiriliyor.

Toplumun ezici çoðun-
luðu çatýþma deðil, barýþ
istiyor.

Yaþar Büyükanýt, A. Necdet Sezer, Muhsin Yazýcýoðlu, Devlet Bahçeli:

Refleks gösterin, kan dökün!

Lambdaistanbul
kapatýlamaz!

Ýstanbul Valiliði hukuka aykýrý olduðu gerekçesiyle
Lambda Ýstanbul LGBTT Derneði'ne kapatma davasý
açtý. 2005'te Ankara Valiliði Dernekler Masasý eþcin-
seller örgütü Kaos GL hakkýnda benzer bir dava
açmýþ, yürütülen geniþ protesto kampanyasý etkili
olmuþ ve Ankara Savcýlýðý eþcinsellerin dernek kur-
masýnýn ahlaksýzlýk olarak nitelenemeyeceði kararýný
vermiþti. Ancak devletin homofobik saldýrýsý hortla-
makta gecikmedi. Ankara, Ýstanbul ve Bursa'da
savcýlar yeniden LGBTT örgütlerini kapatmak için
harekete geçti. Son olarak Lamdaistanbul LGBTT
Dayanýþma Derneði hakkýnda kapatýlma davasý
açýldý. Lambdaistanbul aktivistleri geçen hafta yap-
týklarý basýn açýklamasýyla bu giriþimi protesto etti.
Nefret odaklarýnýn gerginlik politikasý homofobik
saldýrganlýðý kýþkýrtýyor. 

Kan  emici
Koç  hep
kazanýr

E-muhtýralar havada
uçuþuyor, ancak o hep
kazanýyor.
Cumhuriyetin ilk yýl-
larýndan bu yana
Türkiye emekçi
sýnýflarýnýn kanýný
emerek dünyanýn 500
þirketi arasýna giren Koç
Holding'in baþý Rahmi
Koç açýkça konuþtu. 

"Kamusal alanlar tarif
edilmiþtir. Þimdi böyle
bir tarif varken cumhur-
baþkaný eþinin türbanlý
olmasý, bütün bunlarýn
hiçe sayýlmasý demektir
ki, bu olmaz. Diðer
taraftan da demokrasi
var diyoruz. Demokratik
bir seçimle gelirse o
zaman ne yaparýz,
doðrusu buna cevap ver-
mek zor. Ciddi bir
sorun. O noktada laikliði
korumak için demokrasi
dýþý adýmlar atýlabilir mi
sorusu gündeme geliyor.
Türkiye laik olmalýdýr.
Baþka türlü olmasý
mümkün deðil. AB'ye
entegre olmalýyýz."
Demokrasi mi sömürü
düzenin devamý mý
sorusuna Koç'un yanýtý
açýk: Rejimin bekasý için
darbe yapýlabilir.

Ancak Koç, AKP'den
de pek memnun: ,
"Ekonomiyi çok iyi idare
ediyorlar, dört senede
koalisyon hükümet-
lerinin 20 senedir yap-
madýðý þeyleri yaptýlar."
Emekçiler laik-dindar
kavgasýyla bölünürken,
patronlarýn patronu dar-
becilerden de hükümet-
ten de pek memnun.
Suni çeliþkileri bir
kenara býrakýp yeni-
liberal saldýrganlýðýn
üzerine yürümek, ekmek
ve demokrasiyi bir arada
savunmak kan emicileri
susturmanýn tek yolu.

Yataðan Termik
Santrali öldürüyor:

Çernobilden
beterleri  var

Türkiye'nin elektriðinin
yüzde 10'unu üreten
Yataðan Termik santrali
Çernobil'den 49 kat daha
fazla radyoaktif madde
yayýyor.

10 yýldýr kül yutan filt-
releri çalýþmýyor, bu yüz-
den her yýl 15 milyon
ton atýk bölgeye atýlýyor.
500 bin insan kirli
havayý soluyor.

Dünya ortalamasýna
göre 150 mg/metreküp
olmasý gereken atmos-
ferdeki kirliklik oraný,
Yataðan'da 1500
mg/metreküpe çýkarken,
hasta oraný 5 katýný
geçiyor. Bir günde dört
mevsimin yaþandýðý
Yataðan Termik santrali
ölüm yayýyor.

Kuzey
Kutbu'nda
büyük  tehlike

Norveç yakýnýndaki
Kola yarýmadasýndaki
Andreeva Körfezi'nde
yer alan nükleer çöplük-
teki 20 bin atýk uranyum
yakýt çubuðu 'alev
almak veya patlamak'
üzere. Bu felaket Ýngilte-
re baþta olmak üzere
Kuzey Avrupa'yý et-
kileyebilir.  

Sorumlu savaþ
ekonomisi. Rus nükleer
denizaltý-buzkýran gemi-
lerinden kalan çubuk-
larýn deniz suyunda
yoðun soðuk nedeniyle
paslanýp çürüdü. 

Çubuklar deniz suyuy-
la aþýndýðýndan hidrojen
açýða çýkacak. Yüksek
derecede patlayýcý hidro-
jenin yanmasýyla yüzler-
ce kilometrelik çevreye
radyoaktif materyal
saçýlabilir. Patlama
olmasý halinde 50 km'lik
alandaki tüm yaþam yok
olacak. Rusya Nükleer
Kurumu'nun gizli
raporunda çöplükle
'kontrol edilemez nük-
leer reaksiyon tehlikesi'
ifadesi yer alýyor.

Sonucu atom bombasý
patlamasý kadar kötü
olabilir.
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“Kuzey Irak”a girmek
Kuzey Irak’a girme söyleminin gerçekçi

olmadýðýný artýk burjuva yazarlarý bile anlatmaya
baþladýlar.

Öncelikle bir noktayý açýklýða kavuþturmak
gerekir. Müdahale edilmesi söz konusu olan
bölge “Kuzey Irak” deðil, Irak Kürdistaný’dýr.
Kuzey Irak kabaca Baðdat’ýn Kuzeyindeki tüm
bölgenin adýdýr. Müdahale edilmek istenen  böl-
genin ise adý Irak Kürdistaný.

Ýkincisi müdahale sadece PKK’ye ya da Irak
Kürtlerine olmayacak. Irak devletine olacak. Bir
Kürt lideri bugün Irak Devlet Baþkaný’dýr ve
Kürdistan Irak Anayasasý ile oluþmuþ bir
bölgedir. Dolayýsýyla ‘gireriz’ dedikleri bölge
Irak’týr ve bugün Irak ABD denetimindedir.
Dolayýsýyla bir müdahale ABD’ye raðmen yapýl-
mak zorundadýr. Müdahale edecek güçler ABD
ile anlaþmadan, ABD’ye raðmen Irak’a giremez-
ler. Oysa müdahaleden yana olanlar sanki
ABD’ye raðmen bu iþ yapýlacakmýþ gibi bir hava
estirmeye çalýþýyorlar.

Bu söylem bu konudaki tüm diðer söylemlerle
birlikte bütünüyle içe dönüktür. Bir iç propagan-
da malzemesidir.

PKK üsleri Türkiye sýnýrýndan 250 kilometre
içerdedir. Buraya ulaþmak için bir kaç yüz bin
askerin harekete geçirilmesi gerekir. Bu Türk
ordusunun üçte biridir. Böyle bir askeri hareket
topyekun savaþtýr.

Kaldý ki sýnýrý geçecek olan ordu mutlaka
direniþle karþýlaþacaktýr. Bu baþbakan ve genel-
kurmay baþkanlarýnýn sýk sýk söyledikleri gibi
“aþiretlerin direniþi” deðil, Irak ordusunun
direniþi olacaktýr. ABD ordusu ise iþin cabasýdýr.

Sýnýr ötesi operasyon söylemi sadece içe
dönük politik bir malzemedir. Bu ise Ordu
Partisi’nin müttefikleri CHP ve MHP’ye destek
vermesinden baþka bir anlam taþýmaz.

Türkiye’yi maceraya sürüklemek , barýþýn ye-
rine savaþý geçirmek isteyenler aðýr sorumluluk
üstlenmektedir ve bir gün bunun bedelini öde-
mek zorunda kalýrlar.

Yaklaþýk 20 yýldýr savaþýlýyor. Sonuç, sýnýr ötesi
operasyon. Onlarca defa “sýnýr ötesi operasyon”
yapýldý. Sonuç hala “sýnýr ötesi operasyon”.
Demek ki yanlýþ olan birþey var. Demek ki
çözüm “sýnýr ötesi operasyon” deðil, demek ki
çözüm savaþ tamtamlarý çalmak deðil.

Bugün yapýlmasý gereken savaþ kýþkýrtýcýlýðý
deðil, barýþ ve siyasal çözümdür. Baþka yol yok!

Düþmanýma saldýran
dostum mudur?

“Madem ki bir olasý darbe AKP’yi ezecektir ve
madem ki AKP’yi kendi baþýmýza yenemiyoruz,
öyleyse darbeye karþý tavýrsýz kalabiliriz” þek-
linde özetlenebilecek bir tutum oldukça güçlü.

Bu, bütünüyle yanlýþ bir tutum. Bugüne kadar
Türkiye’de ve dünyada gerçekleþmiþ olan dar-
belerden hiçbir þey anlamamýþ olmaktýr.

Son iki darbe, 12 Eylül ve 28 Þubat “þeriat
tehlikesine karþý” yapýlmýþtýr.

12 Eylül’de darbenin kime vurduðunu anlat-
maya gerek yok. Bunu bu tartýþmada yer alan-
herkes biliyor. Kimileri buna raðmen darbeden
yana tutum alýyorlar. iþte bu anlaþýlýr gibi deðil.

Daha yakýn bir darbe olan 28 Þubat ise
bütünüyle “þeriat tehlikesine” karþý yapýldý.
Sonuç iþçi ve emekçi örgütlenmelerine saldýrý
oldu. Darbe solu, iþçi ve emekçileri výurdu.

Bugün de satýr arasýna sýkýþmýþ gibi duran “Ne
mutlu Türküm demeyen herkes düþmandýr”
ifadesi darbenin neyi hedeflediðini açýkça
göstermektedir. Hrant’ýn cenazesine katýlan
herkes, katýlma olanaðý bulamayan, ama
Hrant’ýn cenazesine katýlanlarla ayný tutumu
paylaþan herkes darbenin hedefidir. Çünkü düþ-
man “hepimiz Ermeniyiz” diyenlerdir.

Hrant’ýn cenazesi bir milattýr diyoruz, çünkü o
cenazeye katýlanlarýn gücü egemenlerin gözünü
yýldýrmýþtýr. Kafalarýný kuma gömerek korku-
larýný atmaya çalýþýyorlar, ama bu nafile bir
çaba.

Kazanacak olan Hrant’ýn cenazesine katýlan,
savaþ deðil barýþ isteyenlerdir.

ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

Bugünlerde genelkurmay internet site-
si asparagas haber sitelerine dönüþtü.
Sitede hemen her konuda muhtýra
yayýnlanýyor. Son olarak Kürt illerinde
çok sayýda askerin ölmeye baþlamasý
üzerine, halký kitlesel refleks göster-
meye davet eden bir muhtýra yayýn-
landý.

MMuuhhttýýrraallaarr,,  ddaarrbbeelleerr
Muhtýralar, darbeler krizlerin

ürünüdür. Peki egemen sýnýf krizde mi?
AKP ve TÜSÝAD'ýn uzun süredir uyum
içinde olduðunu düþünürsek, egemen
sýnýfýn krizde olduðunu söylemek
mümkün deðil.

Krizde olan devlet bürokrasisi. Ordu,
Yargýtay, Danýþtay, savcýlar, hakimler,
YÖK, CHP, DSP, ayrýcalýklý elitler,
kýsacasý milyarlarca dolarlýk bir sermaye
havuzunun üzerinde oturan ve devlet
geleneðini temsil eden bürokrasi. Devlet
geleneði, cumhuriyet geleneði kemalizm
ve milliyetçilikle özdeþtir.

Bu ayrýcalýklarý olan kesim, karar alma
mekanizmalarýnda çöreklenmiþ olan on
binlerce insandan oluþuyor.

AKP'nin beþ yýllýk uygulamalarý, bu
kesimi önce germeye, sonra yavaþ yavaþ
sinirlendirmeye baþladý.

AAKKPP''nniinn  sseerrbbeesstt  ppiiyyaassaa
ddeemmookkrraassiissii

AKP hükümeti döneminde, Kürt
hareketinin de uzun süreli ateþkesi
uygulamasýyla birlikte göreceli bir
demokratik geliþme yaþandý. Bu
cumhuriyet sevdalýlarýný rahatsýz etti.

Tayyip Erdoðan'ýn "Kürt sorunu vardýr
ve devlet bu konuda bazý hatalar yap-
mýþtýr" sözleri iki yýl önce barýþ
sürecinin hýzlanacaðýný iþaret etmiþti.
Cumhuriyet savunucularý, yani devlet
savunucularý bu geliþmeden rahatsýz
oldu.

MGK genel sekreterinin asker deðil
sivil olmasýný düzenleyen adým,
AKP'nin atamalarda kendi kadrolarýný
devletin merkezi konumlarýna yer-
leþtirmesi ise geleneksel devlet bürokra-
sisinin daha da sertleþmesine neden
oldu.

Kýbrýs sorununda geleneksel devlet
tutumunun dýþýnda AKP'nin Avrupa
Birliði'nin taleplerine göre adým atmasý
ve Kýbrýs'ta Denktaþ'ýn tasfiyesine neden
olan geliþmeler bardaðý taþýran damlalar
arasýndaydý.

Son olarak cumhurbaþkanýnýn
AKP'den Abdullah Gül olmasý ise ihti-
mali ise, geleneksel devlet bürokra-
sisinin dýþýndan birisinin, baþka bir
geleneðin devletin tüm merkezi ata-
malarýnýn da bürokrasinin elinden
AKP'nin eline geçmesi demek olacaktý.
Devlet bürokrasisini delirten geliþmeler-

den birisi de AKP'nin Abdullah Gül
isminde ýsrar etmesi oldu.

HHeeppiimmiizz  HHrraannttýýzz!!
Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra

bir hafta içinde yaþanan hýzlý geliþmeler
cumhuriyetin temellerinin ne kadar kof
olduðunu gösterdi.

Yüzbinlerce insan, "Hepimiz
Ermeniyiz!" sloganýyla yürüdü. Hrant'ýn
cenazesi, cumhuriyetin en temel ideolo-
jisine, kemalizm ve milliyetçiliðe vuru-
lan çok sert bir darbe oldu. Bugün
yaþanan bir dizi geliþmeyi, cumhuriyet
mitinglerini, muhtýralarý Hrant'ýn
cenazesinde açýða çýkan ve Türkiye
Cumhuriyeti tarihi resmi tezlerini
paramparça eden toplumsal öfkeye bir
tepki olarak da görmemiz gerekiyor.

DDaarrbbeelleerr  kkiimmee  kkaarrþþýý??
Genelkurmay'ýn 27 Nisan darbesi iki

düþmana karþý yapýldý. Birisi irtica,
diðeri ise "Ne mutlu Türküm" demeyen
tüm muhalefet. Birisi mecliste çoðun-
luða sahip olan AKP, darbenin diðer
muhatabý ise 23 Ocak'ta Hrant Dink
cenazesinde "Hepimiz Ermeniyiz" slo-
ganýný atan yüzbinlerce insan.

27 Nisan darbesinin pervasýzlýðýný etki-
leyen önemli bir geliþme de 14 Nisan'da
Ankara'da gerçekleþen cumhuriyet
mitingi oldu. Cumhuriyet mitingleri,
darbeye bir kitle tabaný oluþturdu.
Genelkurmay internet sitesinin en çok

izlenen sitelerden birisi olmasýna neden
olan ikinci muhtýra da gücünü bu kitle
gösterilerinden almaya çalýþýyor.

Bu mitingler, öncelikle abartýlý bir
biçimde yansýltýldý. Ama bu, mitinglerin
küçük olduðu anlamýna gelmez. Bunlar
büyük mitinglerdi. Bu mitingler,
demokrasi kullanýlarak darbe çýðýrtkan-
lýðý yapmanýn zemini haline geldiler.
Özellikle kürsüdeki faþizan konuþmalar
ýrkçýlýðý yaygýnlaþtýrdý. CHP'nin miting-
lere dahil olmasýyla, ýrkçýlýk, daha önce
esas olarak devletin bir tutumuyken,
þimdi cumhuriyet mitingine katýlanlar
arasýnda da yaygýnlaþtý ve bu miting-
lerin en olumsuz özelliði ýrkçýlýða bir
kitle tabaný yaratmýþ olmasý. Bu miting-
lere katýlanlar arasýnda güçlü bir anti
Amerikan duygu var. Ama bu duygu-
nun milliyetçilikle doldurulmuþ olduðu-
na ve ABD'nin Irak iþgaline esas olarak
Kuzey'de bir Kürt devletine izin verme-
si nedeniyle itiraz eden,  savaþ
kýþkýrtýcýsý bir ABD aleyhtarlýðý olduðu-
na da dikkat etmeliyiz.

Bu mitingler, özetle, "þeriata karþý,
cumhuriyetin kazanýmlarýný korumak
için gerekirse darbeyi de savunmaktan
çekinmeyeceðini" söyleyenlerin
mitingiydi.

Mitinge katýlanlarýn "yaþam tarzýný
savunuyoruz" yaygarasýný kopartmalarý
da bir baþka iki yüzlülüktü. Çünkü
mitinge katýlanlar kendi yaþam tar-
zlarýný savunmuyor, baþkalarýnýn yaþam
tarzlarýna saldýrýyordu. Ordunun göl-
gesinde baþörütülü kadýnlara da bir
saldýrýydý bu mitingler.

KKuuzzeeyy  IIrraakk
8 Haziran muhtýrasý ise bir kaç hedefe

sahip: Cumhuriyetçiler Kuzey Irak'a
saldýrmak istiyor, ama sorumluluðu
AKP'ye yýkmak istiyorlar. Halkýn
sokaða çaðýrýlmasý, "AKP bu iþi
yapamýyor, ama halk istiyor" duygusu-
nun güçlendirilmesine yarayacak.
Böylece bir taþla bir kuþ sürüsünü avla-
mayý amaçlýyorlar. AKP'ye basýnç yap-
mak, seçim öncesi cumhuriyetçileri
sivriltmek, CHP' ve MHP’yi öne çýkart-
mak, '"teröre" karþý her iþi de ordu
düþünüyor” fikrini yaygýnlaþtýrmak,
seçimlerin daha da gerginleþmesine
neden olmak, seçim konuþmalalarýnda
Kürt baðýmsýz adaylarýn köþeye sýkýþtýr-
mak, Kerkük referandumundan önce
güç gösterisinde bulunmak ve en önem-
lisi de AKP'nin gözünü karartarak
Kuzey Irak'a operasyon yapýlmasýný
saðlamak.

Karþýmýzda Kürtleri, Emenileri, yok-
sullarý ve müslümanlarý hedef tahtasýna
oturtan ve sýk sýk anayasal suç iþleyen
bir e-muhtýra "yazarý" var. Bu "yazar"ýn
hedef tahtasýndaki güçler bir araya
gelebilirse, darbecileri yargýlamanýn da
ilk adýmý atýlmýþ olur.

Darbeye  karþý  birleþme  zamaný

Hrant için
2  Temmuz’da
sokaktayýz!

2 Temmuz günü Ýstanbul 14. Aðýr Ceza
Mahkemesi’nde Hrant Dink’in öldürülmesi ile

suçlananlarýn mahkemesi var. 
DurDe, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý olan herkesi

mahkemeye çaðýrýyor.
Ýstanbul dýþýnda ise oturma eylemine çaðýrýyor

AAyyrrýýnnttýýllýý  bbiillggii  iiççiinn::  00553355  -  888855  7766  1155

Karþýmýzda Kürtleri, Emenileri, yoksullarý ve müslümanlarý hedef tahtasýna oturtan ve sýk sýk
Anayasal suç iþleyen bir e muhtýra "yazarý" var. Bu "yazar"ýn hedef tahtasýndaki güçler bir

araya gelebilirse, darbecileri yargýlamanýn da ilk adýmý atýlmýþ olur.

Antikapitalist hareketi büyütmek için
DDeevvrriimmccii  SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  PPaarrttiissii

Yoksulluða, gelir adaletsizliðine, IMF’ye ve küresel sermayeye, savaþa,
ýrkçýlýða ve her türlü milliyetçiliðe, küresel ýsýnmaya,

cinsiyetçiliðe, homofobiye, darbeye karþýysan,

DÜNYAYI DEÐÝÞTÝRMEK ÝSTÝYORSAN
SENDE KATIL

0536  -  335  10  19  -  dsip.org.tr
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Bugün tecrübe ettiðimiz burjuva demokrasileri ku-
rulmazdan önce dünyanýn hemen her yerinde mut-
lak monarþiler vardý. Tahtta oturan kral mutlak
hâkimdi. Her türlü vergiyi koymak da, her yasayý
çýkarmak da, bütün bir halký savaþa sokup çýkarmak
da bir kralýn iki dudaðýnýn arasýndaydý.

Üretici güçlerin önünde engel oluþturan bu yöne-
tim sistemini deðiþtirmek isteyen çoðunluklar önce
sanayileþmiþ ülkelerde ataða geçtiler ve monarþileri
yýktýlar. Yerlerine bugün eksik gedik olarak
gördüðümüz ve geliþtirmek için çabaladýðýmýz
demokrasileri kurdular. Az geliþmiþ ülkelerde de
kurulan demokrasiler az geliþmiþlik oranýnda geri
kaldý, geliþtirilmeye devam ediliyor.

Var olan þekliyle demokrasi elbette mükemmel
deðil -ki bu yüzden geliþtirmek, deðiþtirmek istiy-
oruz. Ama öyle ya da böyle, bu demokrasi bize gök-
ten zembille inmedi. Onu bizden önceki kuþaklarýn
egemenlere karþý mücadeleleri yarattý. Sýnýrlarýný
geniþletmek de bize düþtü. 

AAsskkeerrlleerr  vvee  ddeemmookkrraassii
Bugün, dört darbe görmüþ Türkiye'de beþinci bir

darbe tehdidi var. Askerler sýnýrlarý zaten dar olan
demokrasiyi ortadan kaldýrýp yönetime el koymak
istiyor. Türkiye'nin geçmiþinden biliyoruz: Askeri
darbeler, halka ve halkýn o güne kadar elde ettiði
kazanýmlara karþý yapýlýr. Ekonomik ve siyasi
istikrarý (elbette patronlar açýsýndan) saðlamak için
ordu yönetime el koyar. Bütün siyasi partiler,
sendikalar, pek çok sivil toplum kuruluþu yasak-
lanýr. Örneðin bu satýrlarý okuduðunuz gazete çýka-
maz ya da illegal olarak çok zor þartlarda çýkar.
Okumak için alanlar onu nereye saklayacaklarýný
bilemez. 

Polisin yetkileri olaðanüstü artar. Askerin yetkileri
zaten hep yüksektir. Mahkemeler hýzlanýr: istenen
herkese cezalar yaðar. Aydýnlar, sanatçýlar tutuk-
lanýr, hapse týkýlýr. Ýdamlar, iþkenceler, baskýlar, san-
sürler gýrla gider. Nasýl giyineceðimize, yolda kaç
kiþi bir arada yürüyebileceðimize, saat kaçtan sonra
evden çýkamayacaðýmýza askerler karar verir. 

MMeecclliiss  mmii  oorrdduu  mmuu??
Bizi yöneten hükümetleri yeterince demokratik

yöntemlerle seçtiðimiz söylenemez.
Uygulamalarýndan da çoðumuz memnun deðilizdir.
Eðitim, saðlýk, barýnma, giyim-kuþam, gýda gibi
temel hizmetleri yeterince vermezler. Dünya kapi-
talizminin büyük güçlerinin uyguladýðý dönemsel
politikalarý onlar da uygular. Hayatý bizim için
yeterince kolaylaþtýrmazlar. 

Ama en kötü bir seçilmiþler parlamentosu bile
askeri darbeyle yönetime zorla el koymuþ generaller
cuntasýndan iyidir. Ne de olsa halkýn sözlerine
kulak vermek zorundadýr. Ama darbe yapmýþ asker
kimseyi dinlemez. Elindeki silahlý gücü yýkým için
kullanýr: Bütün demokratik kazanýmlarýn yýkýmý. 

Hükümetlerin politikalarýný beðenmeyebiliriz.
Onlara karþý mücadele de ediyor olabiliriz. Ama bu
ayrý bir þeydir, herhangi bir nedenle ordunun
seçilmiþ hükümeti zorla devirmesine davetiye çýkar-
mak ayrý þey. 

Darbe tehditlerine açýktan ve tereddütsüz karþý
çýkmadan, herhangi bir bahane karþýsýnda
demokrasiyi ve seçilmiþlerin yönetimini savun-
madan demokrat da olunamaz. Demokrat
demokrasi isteyendir, darbeci darbe isteyen. 

Darbe karþýsýnda sessiz kalmak da, "darbeye hayýr
ama…" demek de sonuç olarak darbe yapmak
isteyenlerin eline saðlam kozlar kazandýrýr.
Darbeciler bunlar sayesinde kendilerine toplumsal
bir zemin de saðlamýþ olurlar. Ne kadar eksik olursa
olsun elimizdeki demokrasiyi askeri darbe karþýsýn-
da savunmak zorundayýz. Þimdi sözümüzü söyleye-
biliyoruz. Ama darbe geldiðinde söz biter. Espri de
biter.

Elimizdekini korumadan hayatýmýzda yeni
iyileþmeler elde edemeyiz. Hayatýmýzda yeni
iyileþmeler elde etmeye çalýþmadan da elimizdekini
korumak mümkün olmaz.

DDeemmookkrraassiinniinn
aatteeþþllee  iimmttaahhaannýý

Cengiz Alðan

Birçok ülkede askeri darbe yapanlar veya yap

DARBECÝ  
YARGILA

Ellerinde silah olanlar
daima kendilerini silahsýz-
lara karþý çok güçlü görür-
ler. Ellerindeki silahla her
istediklerini yaptýrabilecek-
lerini sanýrlar. Hele emir-
leri altýnda çok sayýda
silahlý insan olunca bu her
istediðini yaptýrma duy-
gusu daha da artar.

Bir gösteride ellerinde
coplarý ve biber gazlarý ile
göstericilerin karþýsýna
çýkan polisleri sýk sýk tele-
vizyonlarda görüyoruz.
Onlar için amaç çoðu
zaman sadece yasa dýþý
olarak gördükleri bir gös-
teriyi engellemek deðil,
karþýlarýna çýkanlara hýnçla
saldýrmaktýr. Mümkün
olan en yüksek dozda þid-
det kullanýrlar. Yere düþen
savunmasýz bir insanýn
baþýna 5-10 tanesi toplanýr
coplarla, tekmelerle döver-
ler. Sonra da kahramanlýk
marþlarý söyleyerek
yürüyüþ yaparlar.

Polisin bütün þiddetine
raðmen hiçbir zaman gös-
terileri aslýnda engelleye-
mezler. Toplumsal
geliþmelere karþý seslerini
duyurmak isteyenler
daima, bunu þu ya da bu
biçimde gerçekleþtirirler.
Polisin insanlýk dýþý þiddeti
hiçbir zaman iþe yaramaz.
Hiçbir zaman kalýcý sonuca
ulaþamaz.

Bir de polisten çok daha
fazla silaha sahip olan
askerler ve onlarýn baþý

generaller var. Diþlerinden
týrnaklarýna silahlý ordu-
lara hükmeden generaller,
dünyanýn birçok ülkesinde
darbeler yaparlar. Esas
olarak demokrasinin
geliþmediði, yani darbe
yapmak isteyen general-
lerin yargýlanýp ceza-
landýrýlmadýðý ülkelerde
darbe yaparlar.

Generaller bir ülkede
darbe yapmak istedikleri
için veya darbe yaptýktan
sonra bir kez yargýlanýp
cezalandýrýlýnca artýk darbe
yapmak o kadar kolay
olmaz.

Generallerin yargýlanmasý
ve cezalandýrýlmasý,
topluma eli silahlýlara karþý
güç verir. Ayrýca sivil
toplum eli silahlý general-
lere karþý bir dizi önlem
alýr ve onlarý bir daha
silahlarýný kendi halklarýna
karþý çevirmelerine engel
olur.

Askeri darbe aslýnda
silahlý kuvvetlerin baþýnda-
ki generallerin ellerindeki
büyük vurucu gücü kendi

halklarýna karþý kullan-
malarýdýr.

Generaller bunu sanki
halkýn yararýna darbe
yapýyorlarmýþ gibi gösterir-
ler, ama ilk tedbirleri
daima iþçilerin ve emekçi-
lerin bütün kazanýlmýþ
haklarýný gaspetmek ardýn-
dan halkýn seçtiði bütün
organlarý daðýtmaktýr. Yani
fiilen bütün darbeler, istis-
nasýz bir biçimde halka
düþmandýr ve darbeyi
yapanlarýn diktatör-
lüðüdür.

Türkiye’de 27 Mayýs 1960
darbesi silah kullanarak
cumhurbaþkanýný görevin-
den almýþtýr. Baþbakan ve
iki bakaný idam etmiþtir.

Darbe iddialarý komiktir,
ülkeye demokrasi getirdik-
lerini iddia etmiþlerdir.

Oysa kamu vicdaný
Türkiye’de daima idam
edilen Adnan Menderes’i
aklamýþtýr. kamu vicdanýn-
da mahkum olan darbeci-
lerdir. Ne yazýk ki
yargýlanýp hakkettikleri
cezaya çarptýrýla-
mamýþlardýr.

Türkiye’de daha sonra 12
Mart 1971 ve 12 Eylül 1980
darbeleri var. Her ikisinde
de gene generaller halkýn
iradesine karþý silah çek-
miþler ve ellerindeki
silahlarla diktatörlüklerini
sürdürebilmiþlerdir.

28 Þubat’ta ve 27
Nisan’da generaller bu kez
muhtýra vermiþ ve politika-
ya böyle müdahale
etmiþlerdir. Her iki
muhtýranda generallerin
ellerindeki gücü, kendi
maaþlarýný veren halkýn
iradesine karþý kullan-

malarýdýr.
Generaller ve onlarýn dar-

belerini onaylayanlar,
daima devleti halktan,
devleti hükümetlerden
ayýrýrlar.

Onlara göre halk dahil
herþeyin üstünde bir
devlet vardýr. Bu devlet
generallerden ve yüksek
bürokratlardan baþka kim-
senin karýþamayacaðý bir
yapýdýr. Ordu kendisini
halka karþý devleti de
korumakla görevli görür.
Kimi yasa maddelerini
böyle yorumlar.
Kendisince darbelerinin
yasal dayanaðý bu yorum-
dur.

Her darbeden sonra ise
yargýlanma korkusundan,
kimsenin kendilerini
yargýlayamayacaðýna dair
deðiþmez anayasa
hükümeleri oluþturular.

Oysa bütün askeri darbe-
ler kamu vicdanýnda
daima yargýlanýr ve
mahkum olur. Darbecilerin
yargýladýðý politik yapýlar
bütün teröre, önlemlere
raðmen gene halkýn
desteðini kazanýrlar.

Eðer bugünlerde olduðu
gibi silahlý kuvvetlerin
muazzam silah gücüne
komuta edenlerin iki de bir
de hizmetinde olduklarý
halka muhtýra verme-
lerinin önüne geçmesinin
üç adýmý var:

1. 12 Eylül’le, 25 yýl sonra
da olsa hesaplaþmak. Bu
darbeyi gerçekleþtirenler,
onlarýn hizmetinde sorum-
lu olan  herkesin yargýlan-
masý gerekir.

2. Sivil toplumun yaþamý-
na yetkilerini aþarak
karýþan, sorumlu olduklarý
kurumlarý tehdit eden ge-
nerallerin bu uygula-
malarýna karþý aðýr cezai
tedbirler getirilmelidir.

3. Silahlý Kuvvetlerin
bütün hesaplarý, bütün
iliþkileri sorumlu olduklarý
kurumlara karþý þeffaf
olmalý, Milli Savunma
Bakanlýðý tarafýndan
denetlenmelidir. 

1. 12 Eylül’le, 25 yýl sonra da olsa hesaplaþ-
mak. Bu darbeyi gerçekleþtirenlerin, onlarýn
hizmetinde sorumlu bir biçimde yer alan
herkesin yargýlanmasý gerekir.

2. Sivil toplumun yaþamýna yetkilerini aþarak
karýþan, sorumlu olduklarý kurumlarý tehdit
eden generallerin bu uygulamalarýna karþý aðýr
cezai tedbirler getirilmelidir.

3. Silahlý Kuvvetlerin bütün hesaplarý, bütün
iliþkileri sorumlu olduklarý kurumlara karþý þef-
faf olmalý, milli savunma bakanlýðý tarafýndan
denetlenmelidir. 

Bütün askeri darbeler kamu
vicdanýnda daima yargýlanýr

ve mahkum olur

IIrrkkççýýllaarr         
DDiinnkk’’iinn         
bbüüyyüükk       
bbuu  ggööss       
BBiirr  ssüürr       
iillee  yyaarr         
ssüürreekkll         
kkeerree  yyaa          
yyaappaarrll       
EErrmmeenn          
cceekkssiinn



Milletvekilleri ve ölüm
Ýki yaz önce, Londra metrosunda ve bir otobüste

bomba patlayýp düzinelerce insan hayatýný kaybet-
tiðinde, Tony Blair hükümeti hemen bir propagan-
da saldýrýsýna geçti. Bakanlar, basýn ve TV, hep bir
aðýzdan, Müslümanlarýn kana susamýþ bombacý
katiller olduðunu, Ýslam'ýn terörizme özellikle
yatkýn, insanlýk düþmaný bir din olduðunu anlat-
maya baþladý. Kýsacasý, Londra'da yaþanan vahþeti
Ýslam düþmanlýðýný azdýrmak ve Irak savaþýný
meþrulaþtýrmak için kullanmaya çabaladýlar.

Baþarýlý olmalarýna ramak kaldý, ama olamadýlar.
Ýkiz Kuleler saldýrýsý Amerikan kamuoyunu nasýl
uzun bir süre Bush'un peþine taktýysa, aynýsýný
Ýngiltere'de baþarmak istiyorlardý, Londra'nýn en
büyük metro istasyonundan televizyona yansýyan
ceset görüntülerinin korkunç etkisine raðmen,
baþaramadýlar.

Baþaramamalarýnýn temel nedeni, bir tek kiþinin
ettiði laflar oldu. Parlamentoda bir tek sosyalist
vardý: Respect milletvekili George Galloway.
Hemen söz aldý ve "Siz binlerce kilometre uzaktaki
bir ülkeye savaþ açar, o ülkeyi iþgal eder, yüz bin-
lerce masum insaný öldürürseniz, Londra'da da
bombalarýn patlamasý kaçýnýlmazdýr. Metroda ölen
vatandaþlarýmýzýn katili Blair hükümetidir" dedi.

Demesiyle birlikte, hükümetin tüm propaganda
çabalarý boþa çýktý. Ýmparatorun çýplak olduðunu,
yalan söylediðini görüverdi herkes. Bunu
hissedenler, sezenler zaten çoktu, ama Galloway'in
sözleri ve bu sözlerin parlamentoda telaffuz
edilmiþ olmasý, kamuoyunu bir anda bir yandan
bir yana çekiverdi; ülke "Evet, doðru yahu!"
nidalarýyla inledi adeta!

Doðruyu söyleyen tek bir milletvekilinin bile ne
kadar etkili olabileceðine Ýngiltere'den bir örnek.
Peki, ya Türkiye?

Gazeteyi de, kendimi de fazla tehlikeye atmadan
nasýl anlatýlýr, emin deðilim, ama bir deneyelim.
Burada da bir zamandýr mayýnlar patlýyor,
karakollar basýlýyor, genç çocuklar ölüyor. Niye
oluyor bunlar? Aðýz birliðiyle verilen cevap þu:
"Kürtlerin yüzünden. PKK yüzünden. Teröristler
yüzünden". Aðýz birliðiyle "terör" lanetleniyor.
Ölenlerin cenazeleri, aðlayan akrabalarýnýn yüzleri
medyayý kaplýyor.

Bütün bunlar olurken, biri kalksa ve meclis
kürsüsünden þöyle dese "Türkiye'nin en yoksul ve
yoksun bölgesinde, o bölgenin insanlarý yoksul-
luðun ve yoksunluðun üzerine bir de çektikleri
çeþitli eziyetler nedeniyle göç etmek zorunda
býrakýlýyorsa, evleri ve köyleri yakýlmýþsa, kendi
dillerini konuþmalarý bile sorun ediliyorsa, kendi
demokratik temsilcilerini seçmeleri ve seslerini
meclise taþýmalarý barajlarla engelleniyorsa, bütün
bunlarýn sonucunda bu bölgede patlak veren þid-
detin sorumlusu kimdir? Bölge halký mý, yoksa
bölge halkýný bu duruma düþürenler mi?"

"Dahasý", dese sözünü ettiðim hayali milletvekili,
"bu bölgenin halký Oðuzlarýn Kayý boyundan
geldiðini, Türk olduðunu filan düþünmüyorsa ve
bölgelerindeki askeri tesislerin en üst düzey
yöneticileri 'Ne mutlu Türküm diyene demeyenler
düþmanýmýzdýr' diyerek kendilerini düþman ilan
ediyorsa, bu düþmanlýðýn sorumlusu kimdir?
Bölge halký mý, yoksa bölge halkýný düþman ilan
edenler mi?"

Baskýn Oran ve Ufuk Uras bugünlerde mecliste
olsaydý, ne derlerdi, bilemem. Onlarýn adýna
konuþma yetkim yok elbet. Ama diyelim ki, benim
yukarda hayali milletvekilime söylettiðim laflara
benzer laflar ettiler. Ne kadar çarpýcý olacaðýný,
kamuoyunda nasýl bir etki yaratacaðýný, ülke
çapýnda ne kadar tartýþma konusu olacaðýný, tabu-
larý nasýl kýracaðýný düþünebiliyor musunuz?

Roni Margulies

GÖRÜÞ
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pmaya kalkýþanlar yargýlanýp mahkum edildi

ÝLER  DE
ANABÝLÝR

Dünyanýn bir çok
ülkesinde darbeciler bacak-
larýndan sürüklenerek göz-
altýna alýndýlar ve ceza-
landýrýldýlar.

En ünlü darbecilerden Þili
diktatörü Pinochet
yargýlanýrken öldü ve ceza
almaktan kurtuldu.

Yunanistan’da darbeciler
tutuklandýlar ve ardýndan
aðýr hapis cezalarýna çarp-
týrýldýlar. Döktükleri kanýn
hesabýný verdiler.

Ýspanya ve Portekiz’de
faþist diktatörler halk ayak-
lanmalarý ile devrildi.

Latin Amerika’da birçok
ülkede diktatörler yargý-
landý. Arjantin’de darbe
yapan generaller ülkeyi
Falkland adalarýný geri
almak bahanesi ile bir ma-
ceraya sürükleyip bu
savaþta Ýngilizlerden aðýr
bir darbe yiyince diktatör-
lükleri yýkýldý ve yargýlanýp
hapse týkýldýlar.

Endonezya’da Baþkan
Sukarno’yu devirerek 1
milyon insanýn ölümüne
neden olan General
Suharto diktatörlüðü uzun
bir süre sonra da olsa
yýkýldý ve rejimin tüm
sorumlularý yargý önüne
çýkarak aðýr cezalar aldýlar.

Bütün bu olaylarda yargý
önüne çýkan generaller
öncelikle kendi halklarýna
ve onlarýn seçilmiþ temsil-
cilerine karþý þiddet kullan-
maktan yargýlandýlar.

Birçok burjuva
demokratik ülkede ise
askeri darbeler bir kaç
yüzyýl önce gerçekleþmek-

teydi. Bu darbelere karýþan
generaller de birer birer
yargýlandýlar ve ceza-
landýrýldýlar. Kimi idam
edildi, kimi aðýr cezalara
çarptýrýldý.

Sýra Türkiye’de. Sadece
12 Eylül deðil, bugüne
kadar seçilmiþ yöneticilere
karþý silah kullanarak
darbe yapan tüm general-
ler, bugün yaþamýyor dahi
olsalar yargýlanmalý ve
cezalandýrýlmalýdýr. Kamu
vicdaný kazanmalýdýr.

Bugün Türiye’de general-
ler zayýf olduklarýný, halkýn
muhtemel bir darbeye
karþý olduðunu biliyorlar
ve bu nedenle halký sokaða
çýkmaya davet ediyorlar.
Emir komuta zinciri içinde
görev bekleyen Atatürkçü
Düþünce Derneði, CHP
gibi “sivil toplum” kuru-
luþlarý ise derhal harekete
geçiyorlar.

Emri veren kadar, emre
uyanlar da halký birbirine
karþý kýþkýrtmaktan
suçludurlar.

Savcýlar görevlerini yap-
malý ve topluma göz daðý
veren, asli görevlerini yap-
mayan generaller için dava
açmalý, hakimler gereðini
yapmalýdýr.

Ýþçiler, emekçiler, darbe
karþýtý tüm demokratlar ise
muhtemel bir askeri dar-
beye karþý direnmek için
hazýrlýk yapmalýdýrlar.

Sivil ya da asker, bütün
halk darbeci generallere
karþý seferber olmalýdýr.
Darbeyi mutlaka durdur-
malýyýz.

Yargýlanýp
ceza alan
generaller

llaarrýýnn  vvee  ddaarrbbeecciilleerriinn  yyaarraattttýýððýý  ppoolliittiikk  oorrttaamm  ssoonnuuccuu  ööllddüürrüülleenn  HHrraanntt
kk’’iinn  cceennaazzeessiinnee  kkaattýýllaann  yyüüzzbbiinnlleerr  ssoonn  yyýýllllaarrddaa  bbuu  üüllkkeeddee  ggeerrççeekklleeþþeenn  eenn
üükk  kkiittllee  ggöösstteerriissiinnii  ggeerrççeekklleeþþttiirrddii..  BBüüttüünnüüyyllee  kkeennddiilliiððiinnddeenn  ggeerrççeekklleeþþeenn

 ggöösstteerrii  bbüüttüünn  ýýrrkkççýýllaarrýý  vvee  ddaarrbbeecciilleerrii  ppaanniiððee  ssüürrüükklleeddii..
 ssüürreeddiirr  ggeerrççeekklleeþþeenn  ““CCuummhhuurriiyyeett  MMiittiinngglleerrii””  aassllýýnnddaa  HHrraanntt’’ýýnn  cceennaazzeessii
 aarrýýþþ  hhaalliinnddee..  OOnnuu  ggeeççmmeeyyee,,  ggööllggeeddee  bbýýrraakkmmaayyaa  ççaallýýþþýýyyoorrllaarr..  BBuu  nneeddeennllee
eekkllii  ggöösstteerrii  yyaappýýyyoorrllaarr..  SSüürreekkllii  kkaattýýllýýmmýý  aarrttttýýrrmmaayyaa  ççaallýýþþýýyyoorrllaarr..  ““SSiizz  bbiirr
ee  yyaappttýýnnýýzz,,  bbaakkýýnn  bbiizz  kkaaçç  kkeerree  yyaappýýyyoorruuzz””  ddeemmeeyyee  ççaallýýþþýýyyoorrllaarr..  AAmmaa,,  nnee
aarrllaarrssaa  yyaappssýýnnllaarr  HHrraanntt’’ýýnn  cceennaazzeessiinnee  yyüüzzbbiinnlleerr  kkaattýýllddýý..  ““HHeeppiimmiizz
eenniiyyiizz””  ddiiyyee  hhaayykkýýrrddýý  vvee  ggeennee  ssookkaaððaa  ççýýkkmmaayyaa  hhaazzýýrrllaarr..  BBeekklleeyyiinn  ggöörree-
ssiinniizz..
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““ÝÝþþççiinniinn  mmiilllliiyyeettii  nnee
FFrraannssýýzz,,  nnee  ÝÝnnggiilliizz  nnee  ddee
AAllmmaann’’ddýýrr,,  oonnuunn  mmiilllliiyyeettii
eemmeekkttiirr,,  öözzggüürr  kköölleelliikkttiirr..
OOnnuunn  hhüükküümmeettii  FFrraannssýýzz,,
ÝÝnnggiilliizz  yyaa  ddaa  AAllmmaann  ddeeððiill
sseerrmmaayyeeddiirr..  OOnnuunn  ddooððaall
oorrttaammýý  FFrraannssýýzz,,  ÝÝnnggiilliizz  yyaa
ddaa  AAllmmaann  ddeeððiill,,  ffaabbrriikkaa
hhaavvaassýýddýýrr..  OOnnaa  aaiitt  oollaann
ttoopprraakk  FFrraannssýýzz,,  ÝÝnnggiilliizz
vveeyyaa  AAllmmaann  ddeeððiill,,  yyeerriinn
bbiirr  mmeettrree  aallttýýnnddaakkii
ttoopprraakkttýýrr..””
((KKaarrll  MMaarrkkss,,  11884455))

Karl Marks için 1845’de
bu denli açýk olan gerçek
bugün Türkiye’de kendi-
lerine sosyalist veya
komünist diyenler
tarafýndan hala karþý
çýkýlan bir tutumdur.

Türk solunun bir kýsmý
için milliyetçilik kemal-
izmden devralýnmýþ bir
tutumdur.

Oysa, bir iþçi için hangi
sýnýrlar içinde yaþadýðý
veya o sýnýrlar içinde
hangi ulustan patronlarýn
olduðu önemli deðildir.
Bu nedenle yaþadýðý sýnýr-
lar içinde, çalýþtýðý fabri-
kada patronun ulusal
kimliðinin de bir anlamý
yoktur.

Dün bir Türk patron için
ücretli kölelik yaparken,
yarýn bir Ýtalyan patron
için ücretli kölelik yap-
mak iþçinin yaþamýnda
bir deðiþiklik yaratmaz.
Ýtalyan patron özel olarak
Türk patrondan daha
kötü veya daha iyi
deðildir. Her iki ulustan
patron da sonuç olarak
sermaye birikimi için kâr
ve daha çok kâr ister,
yani daha çok ve daha
çok sömürü ister.

Ýþçinin ayný ulustan bir
patrona sahip olmasý,
onun yaþamýný daha iyi
hale getirmez.

Milliyetçilik ve yurt-
severlik gibi kavramlar
sadece ezen sýnýflar için,
yani patronlar için anlam-
lý ve önemlidir.

Çünkü milliyetçilik ile
patron sýnýfý kendilerine
bir sýnýr çizerler ve o sýnýr
içindeki bölgeyi, üzerinde
yaþayan tüm insanlarla
birlikte kendi pazarlarý
olarak görürler. Baþka
uluslardan patronlarýn
kendi pazarlarýna girme-
sine de mümkün
olduðunca engel olurlar.
Ýþte bu nedenle patron-
larýn milliyetçiliðe ihtiyacý
vardýr ve zaten millet ve

milliyetçilik kavramlarý
da kapitalizm ile birlikte
ortaya çýkmýþlardýr.

Yurtseverlik, yani mil-
liyetçilik patronlarýn
çalýþan sýnýflarý birleþ-
tirdikleri bir bayraktýr. Bu
bayrak, patronlarýn tari-
fine göre bütün ulusun
çýkarlarýný korur. Bu ulus
içinde kapitalistler de
vardýr, iþçiler de.
Dolayýsýyla, patronlara
göre, patron ile iþçinin
çýkarlarý diðer uluslara
karþý birdir. Bu nedenle
diðer uluslara karþý birlik-
te mücadele etmelidirler.

Oysa, diðer ulusa karþý
verilen mücadele sadece
ve sadece patronlarýn
çýkarlarý için, ya patron-
larýn ulusal pazarýný
korumak ya da ulusal
pazarlarýný büyütmek için
verilir. Ýþçilerin bu
mücadelen hiç bir çýkar-
larý yoktur.

Ýki komþu ülkenin iþçi-
leri neden birbirleri ile
savaþsýnlar? Neden bir-

birlerine düþman olsun-
lar? Birbirleri ile nasýl bir
çeliþkileri, sorunlarý ola-
bilir ki?

Bir ulusa ait patronlarýn
pazarý büyüdüðünde o
ulusun iþçi ve emekçileri
için yaþam koþullarý daha
mý iyi olur? Hayýr.

Ama bir ulus bir baþka
ulusun patronlarýnýn ege-
menliði altýna girince o
ulusun emekçileri için bir
sorun ortaya çýkar.
Çünkü yeni egemen
ulusun patronlarý ezilen
ulusun emekçilerini iki
kere sömürmeye ve baský
altýna almaya baþlar.

Böyle bir koþul oluþ-
tuðunda, iþçi sýnýfý için
sömürüye karþý mücade-
lenin yaný sýra ulusal
baskýya karþý da
mücadele etme gereði
ortaya çýkar. Ancak bu
mücadele, ulusal bir
mücadele deðildir.

Ulusal mücadele, ulus
kavramý içine giren bütün
sýnýf ve tabakalarýn ortak

mücadelesidir. Oysa iþçi-
ler ulusal baskýya karþý
mücadele ederken, ayný
anda kendi uluslarýnýn
patronlarýna karþý da
mücadele etmek zorun-
dadýrlar. Bu nedenle hiç
bir zaman anavatan için
savaþmazlar ve bu neden-
le hiçbir zaman yurtsever
olmazlar.

Birinci dünya savaþýn-
dan önce sosyalistlerin
uluslararasý örgütlenmesi
2. Enternasyonal utanç
verici bir biçimde mil-
liyetçiliðe kayarak yurt-
sever bir politika benim-
sedi.

Bu yurtsever politika
sonucu 2. Enternasyonal’e
baðlý partiler kendi
ülkelerinin iþçilerine
diðer ülkelerin iþçilerini
düþman olarak gösterdi-
ler ve iþçiyi iþçiye kýy-
dýrdýlar.

O yýllarda Lenin, Troçki
ve Rosa Lüksemburg bu
milliyetçi/yurtsever poli-
tikaya karþý çýktýlar ve
Rus Devrimi’nden hemen
sonra 3. Enternasyonal
her türlü milliyetçi/yurt-
sever politikayý redde-
derek kuruldu.

3. Enternasyonal’in poli-
tikalarý Stalin ve stalinist-
lerin kontrolüne geçince,
Rusya’nýn bu karþý dev-
rimcileri milliyetçiliði ve
yurtseverliði, 3. Enternas-
yonal’in temel politikasý
haline getirdiler. Çünkü
bu yeni egemen sýnýf için,
Rusya’nýn “sosyalizmin
anavataný” olarak savu-
nulmasý ve dünya
komünist hareketinin tek
varlýk nedeninin bu
olmasý gerekiyordu.

Nitekim kýsa süre sonra
Stalin, Almanya’ya karþý
süren savaþý “yurtsever
savaþ” olarak tanýmladý.

Bugün Türkiye’de sol
milliyetçiliði, yurtsever-
liði öne çýkaranlar aslýnda
patronlara yardýmcý
olmakta ve ülke çapýnda
emekçi sýnýflarýn bölün-
mesine katkýda bulun-
makta, milliyetçiliðin art-
masýna da katkýda bulun-
maktadýrlar.

Devrimci marksistler ise
milliyetçiliðin ve yurtse-
verliðin her türüne karþý
uzlaþmaz bir mücadele
verirler. Milliyetçiliðin ve
yurtseverliðin sol saflara
patron sýnýfý tarafýndan
sokulduðunu savunurlar.

DDooððaann  TTAARRKKAANN

Komünist yurtsever olamaz

EEnnggeellss  ddiiyyoorr  kkii
“Bütün ülkelerin proleterlerinin tek
ve ayný çýkarý, tek ve ayný düþmaný ve
tek ve ayný mücadelesi vardýr. Ýþçi
sýnýfýnýn büyük yýðýnlarý doðal olarak
ulusal bakýþtan ve bütün sonuçlarýn-
dan arýnmýþtýr. Proletaryanýn mücade-
lesi esas olarak insanidir ve anti-mil-
liyetçidir.... Sadece uyanan proletarya
farklý uluslarý kardeþleþtirir ve bir-
leþtirir.”

LLeenniinn  ddiiyyoorr  kkii
“Önemli bir nokta da þu, bizim devri-
mimiz yurtseverliðe karþý mücadele
etmek zorundaydý. Brest Litovsk Barýþ
Antlaþmasý sýrasýnda yurtseverliðe
karþý çýkmak zorundaydýk. Eðer
sosyalistseniz kaçýnýlmaz olan ulus-
lararasý devrim için bütün yurtsever
hislerinizi feda etmek zorundasýnýz ve
henüz gerçekleþmediyse de ona inan-
mak zorundasýnýz. ”

Genç  sivillerin
demokrasi  sýnýfý

Son dönemde darbeye karþý net tutumu ile öne
çýkan Genç Siviller oluþumu tarafýndan 9 Haziran
tarihinde  Ankara'da "Demokrasi Sýnýfý" adýyla
Meclis Milli Egemenlik Parký'nda  bir etkinlik
düzenlendi.

Yaklaþýk 250 kiþinin katýldýðý etkinlikte Fikret
Baþkaya  "Resmi Ýdeolojiye Giriþ",  Mithat Sancar
"Hukuka Giriþ", Ýlhami Güler  "Þeriat Nedir,  Ýrtica
Nedir?, Kim Ýster?", Hidayet Þevkatli Tuksal
"Mitingler, Kadýnlar ve Korkular", Tanýl Bora
"Ankara Sendromu: Darbecisine Aþýk Olmak",
Ahmet Çiðdem "Merkezde Çevre Korkusu", Ýhsan
Daðý "Dýþ Mihraklar Arasý Ýliþkilere Giriþ", Ayhan
Bilgen "Türkler ve Kürtler Bir Arada
Yaþamayacaksa Artýk Batsýn Bu Dünya" baþlýklarý
ile on beþer dakikalýk sunumlar yaptýlar.

Yapýlan sunumlarda Türkiye'deki resmi ideoloji,
modernleþme geleneði, iç politikada otoriter, þoven
ve milliyetçi yapýyý besleyen dýþ politika anlayýþý,
yükseltilmeye çalýþýlan milliyetçilik, cumhuriyet
mitingleri   ve son dönemde yaþanan siyasi kriz
üzerinde duruldu. Sunumlarýn yaný sýra insanlarýn
serbestçe söz alabildikleri "Hayt Park" ve "Forum"
bölümleri de yer aldý.

Konuþmalarda, gerçek anlamda özgürlükten yana
olmak için, her türlü darbe ve muhtýraya karþý
olmak gerektiði,  bütün maðdurlarýn demokratik
kazanýmlar için  bir arada mücadele etmesi gerektiði
vurgulandý. Genelkurmay'ýn kitleleri þoven- milli-
yetçi zeminde linç giriþimlerini de içeren gösteriler
düzenlenmesi çaðrýlarý yaptýðý ve demokrasiden,
barýþtan ve insan haklarýndan yana olan kurum ve
kuruluþlarý hedef gösterdiði "e-bildirgeyi" yayýmla-
masýndan bir gün sonra böyle bir etkinliðin yapýl-
masý oldukça anlamlý oldu.

Ayrýca darbeye karþý farklý kimliklere sahip
muhalif insanlarýn ortak tutum sergilemesi açýsýn-
dan Demokrasi Sýnýfý'nýn oldukça baþarýlý olduðunu
söyleyebiliriz.

Etkinlik sýrasýnda Milliyetçiliðe ve Irkçýlýða DurDe
ve Küresel BAK'ýn aktivistleri olarak kendi stand-
larýmýzý açtýk. Pek çok kiþiye DurDe ve Küresel
Bak'ýn etkinlikleri hakkýnda bilgi verildi. 2 Temmuz
Hrant Dink cinayeti duruþmasý ve Ýncirlik Amerikan
Üssü’nün kapatýlmasý kampanyasý için çaðrý yapýldý,
iletiþim için katýlýmcýlardan e-mail adresleri ve tele-
fon numaralarý alýndý.

IIrrkkççýý  vvee  mmiilllliiyyeettççii
ppaarrttiilleerree  ooyy  yyookk!!

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe Giriþimi, “nefreti
yayanlara oy verme!” çaðrýsý yaptý.

DurDe diyor ki:
- Hrant Dink'in katili 301. maddenin kaldýrýlmasýný

istemeyen partilere oy yok!
- "Ne Mutlu Türküm demeyen düþmandýr" anlayýþýný

destekleyen ve bir çok etnik, kültürel ve dini kimliðin
varlýðýný yok sayan partilere oy yok!

- "Ya bizdensiniz, ya düþman" anlayýþý ile kendi-
lerinden olmayanlara yok olmaktan baþka alternatif
tanýmayan partilere oy yok!

- Her an harekete geçmeye hazýr silahlý çeteleri destek-
lediði gün gibi ortada olan partilere oy yok!

- "Ya susturacaðýz ya kan kusturacaðýz" sloganýný
bayraklaþtýran partilere oy yok!

- Özgürlüðün yasalarca garanti altýna alýnmasýný,
ýrkçýlýðýn ise yasalarca mahkum edilmesini savunmayan
partilere oy yok!

- "Milliyetçilik, ulusalcýlýk, yurtseverlik, vatanseverlik"
gibi söylemlerle saðdan ya da soldan ýrkçýlýðý besleyen
fikirleri savunan partilere oy yok!

- Misyoner faaliyetleri diye söze baþlayýp tüm
Hristiyanlarý hedef gösteren ve bunun üzerinden
örgütlenmeye çalýþan partilere oy yok!

- Milliyetçilik ve savaþ birlikte meþrulaþýr. Milliyetçi
söylemlerle savaþ çýðýrtkanlýðý yapanlara oy yok!

Onlar insanlarý ýrk, ulus, vatan kavramlarý ile bölmeye
çalýþýrken bizler insanlarýn siyasal, dinsel, etnik, kültürel
ve cinsel kimliðinden dolayý hiçbir düzeyde ayrýmcýlýða
uðramadýðý bir dünya için çalýþýyoruz. Bu dünyayý iste-
meyenlere oy yok!

DurDe’ye katýlmak için: 
www.durde.org iletiþim listesine kayýt olabilirsiniz.
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AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-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 sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm
-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 hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmeli-dir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðu-nu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

OKURLARDAN

ssoossyyaalliisstt  iissccii  sürekli okumak için  arayýn
0536 - 335 10 19’u 

yazý, haber, yorumlarýnýz için
sosyalistisci@gmail.com

Atýk  kaðýt
iþçisine
zabýta  dayaðý  

Geçen hafta 25 yaþýn-
daki atýk kaðýt iþçisi
Evliya Karaman,
Yeniþehir Pazarý yakýn-
larýnda Çankaya
Belediyesi güvenlik
görevlileri tarafýndan
dövüldü. Beyin kana-
masý geçiren iþçi yoðun
bakýma alýndý. Bunun
üzerine atýk kaðýt iþçileri
arkadaþlarýnýn bulun-
duðu Ankara Numune
Hastahanesi'nde bir
basýn açýklamasý yap-
týlar ve zabýta þiddetine
tepki gösterdiler.

Açýklamada 15 yýl once
köylerinin boþaltýl-
masýyla þehre gelerek
para kazanmaya
çalýþtýklarýný belirten
iþçiler, pek çok iþçinin
de daha once zabýta
tarafýndan dövül-
düðünü, adalet istedik-
lerini, þiddet görmek
istemediklerini, evlerine
ekmek götürebilmek ve
muhattap alýnmak iste-
diklerini söylediler. 

Atýk kaðýt iþçileri,
Çankaya belediye
baþkaný ile görüþmeye
çalýþacaklar.

BarýþaRockçýlar
BarýþaRock
alanýnda
piknik  yaptý

BarýþaRock 2007'ye az
kaldý. Türkiye'nin en
büyük antikapitalist orga-
nizayonu 5. yýlýna hazýr-
lanýyor. BarýþaRock gönül-
lüleri 10 Haziran'da etkin-
lik alaný Mehmet Akif
Ersoy piknik alanýn buluþ-
tu ve bu yýl ki
BarýþaRock'u tartýþtý. 

Geçen yýl ki BarýþaRock'a
80 bin kiþi katýlmýþtý. Bu
yýl daha geniþ bir katýlým
bekleniyor. Gönüllüler her
seferinde olduðu gibi bu
kez de bir çok yenilikle
gerçekleþecek
Barýþarock'ta tam bir
eylemce hazýrlamaktalar.

BarýþaRock 2007, savaþa,
ýrkçýlýða ve küresel ýsýn-
maya karþý mücadele
çaðrýsýný yükseltecek.

Aðustos ayý sonunda
gerçekleþecek , gönül-
lülüðe dayalý, kâr amacý
gütmeyen bu organizasy-
on üç gün sürecek. 

Nefesler tutuldu, az vakit
kaldý, haydi BarýþaRock'u
örgütleyelim!

www.barýsarock.org,
www.barýsarock.biz

KEG  liseliler
arasýnda
yaygýnlaþýyor

Her yerde gündemde
olan ve üzerine olur olmaz
bir sürü tartýþma yapýlan
"küresel ýsýnma" konusun-
da doðrudan sokakta
mücadele eden KEG'in
kampanyalarýnda açýlan
standlara liselilerin ilgisi
göze çarpar derecede
olumlu. 

Üstelik eylem ve etkinlik-
lere de oldukça fazla liseli
katýlýyor. Bunun nedeni
bir yandan liselilerin
aktivizmi, diðer yandan
küresel ýsýnmanýn liselerde
de yoðun bir þekilde gün-
demde olmasý.

Ýzmir'de bir süredir KEG
etkinliklerine katýlan bir
grup liseli, KEG'in tüm
çalýþmalarýna katýlýyor,
kendi toplantýlarýný yapý-
yorlar. 

Dönem sonu olmasý, lise
son öðrencilerinin artýk
liseleriyle iliþkilerinin
kesiliyor olmasý gibi olum-
suz etkenler bu dönem
kalýcý bir örgütlenmeyi
zorlaþtýracak gibi
görünüyor. Ama tüm
kampanyalarda olduðu
gibi KEG etkinliklerinde
de bu türden giriþimlerin
önünü açmak, hangi
nedenle olursa olsun
bürokratik engeller çýkar-
madan liselilerin insiyat-
ifine güvenerek
önümüzdeki dönemde
KEG'in liselerdeki etkin-
liðini artýrmak gerekiyor.

EErrkkaann  KKaarraa

22-23-24 Haziran 2007'de
Ýzmir yakýnlarýnda yapýla-
cak olan “RockA, alter-
natif bir yaþam arayan-
larýn festivali. Bu festival,
yeryüzündeki her türlü
savaþa, terörizme, milita-
rizme, þiddete, ýrkçýlýða,
þovenizme, etnik ve cinsel
ayrýmcýlýða, açlýða, yok-
sulluða, paralý eðitim ve
saðlýk hizmetine, adaletsi-
zliðe, insan haklarý ihlal-
lerine, kültürel sosyal
yozlaþmaya, gericiliðe,
çevre ve doða katliamýna,
nükleer santrallere karþý
evrensel barýþtan yana
düþünceyi müzikle ve
sanatla dile getirmek
isteyen RockA gönüllüleri
tarafýndan düzenlenen
baðýmsýz bir organizasy-
on."

Türkiye'deki antikapital-
ist hareketin önemli
buluþmalarýndan olan
Barýþarock'la büyük
ölçüde benzeþen festival
tümüyle gönüllüler
tarafýndan örgütleniyor.
Festivalle ilgili kararlar
tüm aktivistlerin katýldýðý
toplantýlarda alýnýyor,
tüm iþler birlikte plan-
lanýp yapýlýyor.

Giriþi ücretsiz olacak
festivalde RockA'nýn
anlayýþýna uygun bir
içerikte etkinlik, söyleþi,
atölye düzenleyecek ve
stand açacak olan gru-
plarýn arasýnda Küresel
BAK, Küresel Eylem
Grubu ve DurDe Ýzmir
gruplarý da yer alacak.

Rock-A tanýtýmý afiþ,
broþür daðýtýmý ve tanýtým
masalarýyla büyük bir
hýzla devam ediyor.

Rock-A savaþ karþýt-
larýný, anti militaristleri,
ýrkçýlýk karþýtlarýný, baþka
bir dünya mümkün diyen
herkesi bekliyor.

Unutmayýn, sadece
eðlenmek için deðil;

Savaþýn, darbenin, mil-
liyetçiliðin, silahlarýn, acý-
masýz kapitalist poli-
tikalarýn zehirlemeye
çalýþtýðý toplumsal atmos-
ferin dýþýnda, dünyanýn
gerçeklerini sorgulayan,
dünyanýn gerçek umut-
larýný, düþlerini tartýþan
bir atmosferde bulunmak
için,

Baþka bir dünya isteyen-
lerin tüm renklerini bir
araya getirerek, bu renk-
leri çoðaltmak için,

Bize dayatýlan seçenek-
ler dýþýnda, kendi
seçeneklerimizi oluþtur-
mak için..

Ve elbette eðlenmek için
buluþuyoruz; çünkü tüm
bunlar çok eðlenceli iþler..

Rock-A: Alternatif Festival

Savaþa  birebir,  küresel
ýsýnmaya  iyi  gelir

22-23-24 Haziran 2007

Pamucak Sahili, Selçuk -
ÝZMÝR

(Kuþadasý yakýný)

""DDeenniizz,,  kkuumm,,  ggüünneeþþ;;
bbuu  ffeessttiivvaall  bbeelleeþþ!!""

Ayrýntýlý bilgiler sitede: 
www.rock-a.org

3 Haziran 2003'te gizli bir
kararnameyle ABD'nin
kullanmasýna izin verilen,
her yýl bu kararnamenin
süresi uzatýlarak faaliyet-
lerine göz yumulan utanç
ve bela kaynaðý Ýncirlik
Amerikan Üssü'nün kap-
atýlmasna dönük kampa-
nya büyüyor. 23 Haziran
tarihinde süresi dolacak
kararnamenin süresinin
uzatýlýp uzatýlmayacaðý bil-
inmiyor. Hükümet bu
konuda hiçbir açýklama
yapmazken, muhalefet
sahte Amerikan karþýtlýðý-
na dört elle sarýlsa da Ýncir-
lik'e toz kondurmuyor.

Uzun süredir Ýncirlik
Amerikan Üssü'nün kap-
atýlmasýna karþý kampanya
yürüten Küresel BAK, gizli
kararnamenin süresinin
uzatýlmamasý, üstte bulu-
nan 90 nükleer baþlýðýn
çýkarýlmasý, üssün kapatýl-
masý ve yerine çocuk parký

yapýlmasý için mücadeleyi
yükseltiyor.

9 Haziran'da Kadýköy'de
düzenlenen "Ýncirlik
Üssü'nde 90 adet nükleer
bomba var, ya patlarsa?"
gizli kararnamenin
süresinin uzatýlmamasý ve
gerçeklerin halka açýklan-
masý talebi yükseltildi.

Barýþ Manço tesislerinde
düzenlenen etkinliðin açýlýþ
konuþmasýný Þenol
Karakaþ yaptý.

Küresel BAK sözcüsü
Yýldýz Önen, kampanyanýn
geleceðine dair bilgiler
verdi.

Ardýndan savaþ karþýtý
kýsa film gösterilerine
geçildi. Etkinliðin söyleþi
kýsmýnda Küresel BAK
sözcüsü Tayfun Mater ve
Kadýköy Küresel BAK
aktivisti Nilüfer Uður
Dalay, Ýncirlik'in hikayesi
ve dünyada Amerikan
üslerine karþý mücadele

hakkýnda ayrýntýlý sunuþlar
yaptý. Grup Nena'nýn kon-
seriyle son bulan etkinlikte
savaþ karþýtý fotoðraf ser-
gisi yer aldý.

AAnnkkaarraa
Ýncirlik Amerikan

Üssü'nün kapatýlmasý kam-
panyasý Ankara'da sokaða
çýktý.

Konur Sokak'ta açýlan
Küresel BAK masasýnda
her gün yüzlerce bildiri
daðýtýlýyor, onlarca kiþi
masaya uðrayýp kampa-
nyaya destek veriyor.

12 Haziran'da Baþbakan-
lýk önünde basýn açýkla-
masý yapýldý, TAKSAV
salonunda gerçekleþene
söyleþi de kampayanýn
hedefleri tartýþýldý. Kerem
Kabadayý konuþmacý
olarak katýldýðý etkinlikte
kampanyamýzda ileri süre-
ceðimiz hedefler ele alýndý.

kureselbarýsveadalet.org

Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu:

Ýncirlik Üssü'nü kapatýn!

DurDe
DurDe@googlegroups.com

Küresel Eylem Grubu

diyor ki:

IMF'ci,

cinsiyetçi,

nükleerci,

homofobik

partilere  oy

yok!

kureseleylem.org
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TKP'nin Baskýn
Oran'a desteði!

Aydemir Güler, TKP
Baþkaný. soL internet
gazetesinde 7
Haziran'da bir yazý
kaleme almýþ. Yazýda
"Kendi adýma, hele
seçim dönemine giril-
miþken, sol içi polemik
yapmamaya özen
göstermeye karar-
lýyým." diyor. Sonra
baþlýyor Baskýn Oran'ýn
adaylýðýný da duruþunu
da yerden yere vur-
maya. 

"Sol anti-emperyalist
deðildir" diyeceksin, ve
solun adayý olacaksýn!
Bravo" diyor, Baskýn
Hoca için. "Öteki"
aþaðý, "öteki" yukarý…
Bu boþ kavramýn liberal
solcularýn elinde açýk
faaliyette bulunamayan
tarikatlara, misyoner-
lerin vahþice öldürülme-
si üzerine Hýristiyanlýða,
cumhurbaþkanýný
seçemedi diye
TBMM'ye, ihaleye alýn-
madý dile bir holdinge
yayýlmasýnda þaþacak
bir þey yoktur" diyor
Baskýn Oran'ýn ezilen-
lerden yana tavrý için.

TKP seçimlere, olsa
olsa oyunu biraz artýr-
mak ve yurtseverlik pro-
pagandasý yapmak için
giriyor. Baskýn Oran ise
ezilenlerin sesini
meclise taþýmak,
bugüne kadar sesi kýsýk
çýkanlarýn sesine gür bir
ses eklemek için. Ýþçi-
lerin, kadýnlarýn, genç-
lerin, Kürtlerin,
Hristiyanlarýn, eþcinsel-
lerin, türbanlý kadýn-
larýn, transeksüellerin,
medikosu kapatýlan
öðrencinin sesine ses
katmak için. Baskýn
Oran milliyetçiliðe karþý
net bir tutum alarak
seçimde aday. 

TKP ise yurtseverlik
anlatýyor. TKP, nükleer
santral yapýmýna karþý
çýkmýyor. TKP milli silah
sanayine karþý deðil, ne
de olsa bir gün iktidarý
ele geçirecek ve o vakit
o silahlar gerekli ola-
cak. Bunu söylüyor. TKP
düzenli orduya, zorunlu
askerliðe karþý deðil.
TKP eþcinsellerin,
transseksüellerin yanýn-
da hiç deðil. Onun derdi
vatan topraðý -hani þu
kutsal olan.-

TKP, bu haliyle böyle
konuþunca, olsa olsa
Baskýn Oran'ýn oylarýný
artýrýyor, saðolsun.

1954 yýlýnda kurulan, o
tarihten beri ölüm, utanç
ve beladan baþka bir þey
getirmeyen Ýncirlik
Üssü'nün geleceði
tartýþýlýyor. 3 Haziran 2003
yýlýnda hükümetin gizli
genelgesiyle faaliyetlerine
izin verilen üssün kullaným
süresi her yýl uzatýlmýþtý.
23 Haziran'da genelgenin
süresi yine doluyor, ancak
hükümet üssün geleceði
konusunda herhangi bir
açýklama yapmýyor. Ancak
savaþ karþýtlarý haykýrýyor,
Ýncirlik'in, ABD'nin,
Bush'un kullaným süresi
çoktan bitti. Kapatýn!
Yerine kocaman bir çocuk
bahçesi yapýn!

53 yýldýr faaliyetlerine
izin verilen, Türkiye'nin
denetiminden uzak, ABD
ordusunun kendi kurallarý
doðrultusunda kullanýlan
Ýncirlik Amerikan Üssü
sayýsýz savaþ suçuna imza
attý. Oradan kalkan uçaklar
defalarca Irak'ý vurdu. 

Ýncirlik üssü, dünyada
ABD hegemonyasý ve
askeri müdahaleler açýsýn-
dan belirleyici bir öneme
sahip. Konumu itibarýyla
buradan kalkan savaþ
uçaklarý Afganistan'a,
Irak'a, Ýran'a rahatça ulaþa-
biliyor. Sadece saldýrý
açýsýndan deðil, lojistik açý-
dan da Ýncirlik belirleyici
bir öneme sahip. Bölgeye
gelen ABD askerleri önce
burada konaklýyor, sonra
bölgeye daðýtýlýyor.
Irak'tan dönen askerler,
yaralýlar ve hastalar buraya
getiriliyor. Daha da önem-
lisi bölge için en büyük
tehdit burada duruyor,
50'si uçaklarda vurmaya
hazýr, toplam 90 nükleer
baþlýklý bomba Ýncirlik'te
duruyor.

Türkiye topraklarýnda yer

alsa da Ýncirlik Üssü ABD
topraðý sayýlýyor ve ABD
askeri kurallarý burada
geçiyor. Bir denetim uygu-
lanmýyor, göreve gelen her
Türk hükümeti Ýncirlik
Amerikan Üssü'nün kötü
amaçlar için kullanýlmasýný
onaylýyor. Ancak bu kez
durum farklý. 2003'ten bu
yana Ýncirlik Amerikan
Üssü'nün kapatýlmasý için
yürütülen Küresel BAK
kampanyasý ve
Greenpeace'in ululararasý
baskýsýnýn sonucu tüm
dünyadan gizlenen gerçek
açýða çýktý. ABD Dýþiþleri
Bakanlýðý, Ýncirlik'teki nük-
leer bomba deposunu açýk-
lamak zorunda kaldý.

Ýncirlik Amerikan
Üssü'nün faaliyetlerine izin
veren gizli genelgenin
süresi 23 Haziran'da
dolarken, hükümet ABD
senatosunda Ermeni
soykýrýmýna iliþkin yasanýn
çýkmasýný engellemek için
Ýncirlik kozunu oynamak
istiyor. Ancak hükümetin
bu tutumu üssün faaliyet-
lerine kalýcý bir son ver-
mekten uzak, milyonlarca
insanýn yaþamýyla
oyanayan bu kötülük
odaðý bir siyaset malzeme-
si yapýlamaz.

Küresel BAK, Ýncirlik
Amerikan Üssü'nün kapa-
týlmasý için yürüttüðü
kampanyayý geniþletmek
ve kitleselleþtirmekte
kararlý. 

Bu uzun soluklu bir
mücadele. Ýlk hedef büyük
bir tehdit olan 90 nükleer
baþlýðýn buradan
götülmesini saðlamak ola-
cak. Ýkinci hedefse üssün
varlýðýný tartýþtýrmak ve
kapatýlmasýný saðlamak.
Üçüncü hedefse oraya
kocaman bir çocuk
bahçesini yaptýrmak.

Her türden milliyetçi Amerika'ya atýp
tutuyor. Darbeci miting kürsülerinden
anti-emperyalist nutuklar atýlýyor. Ancak
darbeciler ve milliyetçiler, Ýncirlik
Amerikan Üssü'nün varlýðýna itiraz
etmiyor.

Edemezler, çünkü ABD'yi üs açmaya
davet eden, darbelerle topluma biçim
verirken Ýncirlik'e itiraz etmeyen
onlardýr. NATO üyeliðini tartýþmasýz bir

gerçek olarak sunanlar onlardýr. ABD ve
Ýsrail'le stratejik ortaklýk kuranlar en
azgýn milliyetçilerdir. Ýncirlik Amerikan
Üssü'nün kapatýlmasý için yürütülen
mücadeleyi sadece komþularýmýza
yapýlan kötülüklere son vermek için
deðil, Türkiye'de darbelere, ýrkçýlýða,
IMF programlarýna son vermek için de
yükseltmeliyiz. Küresel kapitalizm var-
lýðýný küresel jandarmasýna borçlu.

Ýncirlik Amerikan Üssü kapatýlsýn!

OOrraaddaa  9900  ttaannee
nnüükklleeeerr  bboommbbaa  vvaarr
ya  patlarsa?

Milliyetçilerin  maskesi
Ýncirlik'te  düþüyor


