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8 Aralýk’ta Ankara’da
Nükleer santral yasasýný durdurmak ve

Türkiye’ye Kyoto Protokolü’nü imzalatmak için

KÜRESEL  EYLEM  GRUBU -  KEG

MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN
EZBERÝNÝ
BOZDUK

Yeni, farklý bir
hareket inþa ediyoruz

Örgütsüz derken
Seçimler ve

antikapitalist hareket
Yeni bir hareket,

yeni bir alternatif
Kadýnlar harekette,

hareket sokakta
Ýklim deðiþimi ve

sýnýf çatýþmasý
Elvis Presley:

Beklenmeyen bir asi
Osman

Sembene’nin ardýn-
dan

Lübnan’dan mek-
tup var

Yeni liberal cehen-
neme hoþgeldiniz

Neden fotoðraf
çekiyoruz?

Behiç Bey’in baht-
sýzlýðý

12  EYLÜL
anayasasýna

HHAAYYIIRR!!
12 Eylül darbesini gerçekleþ-

tiren askerler tarafýndan yazýlan
1982 anayasasýyla Türkiye’de
yaþayanlar susturuldu. 

Onlarca insanýn idam edilmesi,
yüzlerce insanýn iþkencede
katledilmesi, binlerce insanýn yýl-
larca hapse atýlmasý bu
anayasanýn uygulanmasýdýr.

Grevlerin yasaklanmasý,
sendikalarýn örgütlenmesinin
engellenmesi bu anayasanýn ha-
yata geçirilmesidir. 

12 Eylül anayasasý darbecilerin
yargýlanmasýný yasaklar, tüm
yasa maddeleri sermaye sahip-
lerine hizmet eder.

1982 anayasasý ýrkçýdýr.
Türklüðü dayatýr, Türk olmayan

tüm halklarý inkar eder.
1982 anayasasý bugün de baský

ve darbe tehdidi demektir. 1982
anayasasý askerleri seçilmiþlerin
üzerinde tutar. Bu anayasa
varolduðu sürece birileri gece-
yarýsý muhtýralarý yayýnlamaya,
þehrin ortasýndan tanklarý yürüt-
meye, kimyasal silah kullanmaya
devam edecektir.

1982 anayasasý her yönüyle
gericidir. Laiklik anlayýþý sahte-
dir. Devletin resmi din yoru-
munu laiklik adý altýnda dayatýr.

Bu anayasanýn Türkiye’yi nasýl
bir siyasal siyasal krize soktuðu-
na 2007 yýlý boyunca tanýk olduk.
Seçimler sürecinde yükselen
darbe tehditleri kendini 12 Eylül

yasalarýna dayandýrýyordu.
Milyonlarca insanýn kaderini

bu yasalar belirledi. Anayasýnýn
mimarlarýysa Kenan Evren lider-
liðindeki beþli cuntaydý. Kenan
Evren güzel bir yerde, güzel bir
evde yaþýyor. Resim yapýyor.  Bir
kaç ayda bir ortaya çýkýyor ve
görüþ belirtiyor. Bir darbeci
saygýn devlet adamý olarak
görülüyorsa bu ülkede insan
hayatýnýn herhangi bir deðeri
yok. 1982 anayasasý kaldýrýlmalý,
yeni bir anayasa yazýlmalýdýr.
Çalýþanlarýn, ezilenlerini, çoðun-
luðun talepleri bu anayasada yer
almalýdýr. özgürlükçü ve
demokratik bir anayasa için
kampanyaya!Bu adam yargýlansýn
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Hrant'ýöldüren katiller 1
Ekim'de mahkemeye
çýkarýlacak. Devlet kurum-
larý cinayeti ört bas etmek
için birbirileriyle yarýþýyor.

Trabzon Valiliði, Trabzon
Emniyetini kusursuz buldu.
Cinayete karýþtýklarý, en
azýndan bildikleri halde
durdurmadýklarý daha ilk
günden ortaya çýkan
Emniyet Müdürlüðü Ýstih-
barat Daire Baþkaný
Ramazan Akyürek,

Trabzon Eski Emniyet
Müdürü Reþat Altay, polis
memurlarý Engin Dinç,
Faruk Sarý, Ercan Demir,
Özkan Mumcu, Muhittin
Zenit ve Mehmet Ayhan
hakkýnda soruþturma izni
verilmemesine karar verdi.

Valisi'ye göre Emniyet
görevini yerine getirmiþ.
Eðer polisin görevi cinayeti
örtbas etmekse bu tespit
doðru.

Nitekim emniyet Hrant'ýn

öldürüleceðini bildiren 17
ihbar telefonunun
olmadýðýný açýkladý.

Trabzon Valiliði'nin kararý
tepki topladý. Dink ailesinin
avukatý Fethiye Çetin,
karara itiraz etti.

Vali Okutan bu geliþmeler
üzere cinayet dosyasýnýn
kapanmadýðýný, iki jandar-
ma mensubu hakkýnda so-
ruþturmanýn sürdüðünü
açýkladý. Valiye göre Erdo-
ðan cinayete el koymuþ.

Ancak Baþbakanýn elini
görebilmek mümkün deðil.
Dink cinayetiyle ilgili
olarak 12'si tutuklu toplam
18 sanýk yargýlanýyor.
Bunlarýn basit tetikçiler
olduðu biliniyor.

Cinayeti azmettirip orga-
nize eden devlet görevlisi
Erhan Tuncel'in itiraflarý
kamuoyundan gizlenirken
ölüm emri verenler sokakta
ellerini kolarýný sallayarak
dolaþýyor.

IMF'den yeni talimat:

Tarýma
desteði  kýsýn

IMF Türkiye temsilcisi
Hugh Bredenkamp, yeni
hükümete ilk uyarýsýný
yaptý. Enerji sektöründe-
ki özelleþtirmenin
devam etmesi, özel þir-
ketler ve kamu kuru-
luþlarý arasýnda ortaklýk-
lar kurulmasýný istedi.

IMF'nin AKP'den diðer
talebi köylüye verilen
tarýmsal desteði kýsmasý.
1999'dan bu yana IMF
dayatmalarýyla tarýmsal
destek minimum düzeye
indirilmiþ, toplu ürün
alýmlarý durudulmuþ,
buðday, arpa, pirinç gibi
temel ürünlerin ekimi
radikal bir þekilde sýnýr-
landýrýlmýþtý. Bu sürecin
sonunda milyonlarca
köylü iflas etmiþ ve
topraklarýný terk ederek
büyük þehirlere göç
etmek zorunda
býrakýlmýþtý. AKP,
IMF'nin istediðini
yaparsa köylüler daha
da zor duruma düþecek
ve iþsizler ordusuna yeni
neferler eklenecek.

2008 yýlýnda Türkiye ile
IMF arasýndaki anlaþma
bitiyor. Tüm dünya
IMF'yle çalýþmayý red-
dettiði halde AKP ortak-
lýða devam edeceðinin
sinyallerini veriyor.

AKP tarafýndan gündeme
getirilen ve Prof. Dr. Ergun
Özbudun baþkanlýðýndaki
bir kurul tarafýndan hazýr-
lanan yeni anayasa taslaðý,
henüz kamuoyuna açýklan-
madan hem darbecilerin
hem TÜSÝAD'ýn tepkisini
aldý.

CHP ve darbe çýðýrtkaný
Cumhuriyet Gazetesi, yeni
anayasa taslaðýnýn
"deðiþtirilemez, deðiþtir-
ilmesi dahi teklif edilemez"
maddelerinin deðiþtir-
ildiðini yazdý: Laiklik
elden gidiyor! Ancak haýr-
lanan taslakta
Anayasa'daki laiklik tar-
ifinin aynen durduðu,
inanç özgürlüðü ve inan-
mayanlarýn düþünce
özgürlüðünü de kapsar bir
nitelikte olduðu hemen
açýða çýktý. Yeni Anayasa
taslaðýnda laiklik deðil
zorunlu din dersleri
kaldýrýlýyordu. Yalanlarý
açýða çýkan darbeciler bu
kez Özbudun ve
arkadaþlarýnýn "satýlmýþ"
olduðunu yazarak belden
aþaðý vurmaya baþladýlar.

TÜSÝAD Baþkaný
Arzuhan Doðan Yalçýndað
da yeni Anayasa taslaðýna
muhalif. AKP'yi merkez
sað bir hatta oturmamakla

eleþtiren Yalçýndað,
''Anayasa deðiþikliðine
iliþkini sürecin, þeffaf
olmasý ve geçmiþ dönemle
hesaplaþma anlayýþý içinde
hazýrlanmamasý''ndan
bahsediyor.

Kýsa bir süre öncesine
kadar hükümete açýk
desteðini sunan büyük
patronlar klubünün baþka-
nýnýn bahsettiði dönem as-
kerlerin her þeyi belirlediði
zamanlar olsa gerek.

Yeni Anayasa taslaðý,
sýkýyönetim ve olaðan üstü

hal durumlarýnda devlete
öldürme yetkisini kaldýrýy-
or. Olaðanüstü hal durum-
larýnda hükümete verilen
ve SS (sansür-sürgün)
olarak anýlan kanun hük-
münde kararname yetkisi-
ni de kaldýrýyor. Anayasa
taslaðýnýn neler getirdiðini
bütünü açýklandýðýnda
göreceðiz. Ancak darbe-
cilere de TÜSÝAD'ýn çýkýþý-
na da hayýr demek
gerekiyor. 

Yeni Anayasa'ya evet!
Özgürlükçü ve demokratik

yasalara evet! Topluma
deli gömleði gibi giy-
dirilmiþ baský yasalarýnýn
kaldýrýlmasýna tam destek
vermek gerek. Emekten
yana güçler yeni bir
Anayasa için taleplerini
ileri sürmeye hazýrlanýyor.
Birlikte seçim kampanyasý
yapan güçler olarak hep
birlikte AKP'nin  yeni-lib-
eral yasalarýna hayýr diye-
ceðiz, en küçük
demokratik adýmý dahi
destekleyeceðiz. Ve daha
fazlasýný isteyeceðiz.

Yeni anayasa ve AKP:

Yeni-liberalizme hayýr,
demokratikleþmeye evet!

Her anayasa 12 Eylül Anayasasýndan daha iyidir. Ya 12 Eylül’den yanasýn ya da karþýsýn

Erdoðan Hrant Dink cinayetine el koymuþ!

Durma, cinayeti aydýnlat Yeni  meclis
iklim
deðiþikliðine
duyarsýz

CHP küresel ýsýn-
manýn Türkiye'ye etki-
lerinin araþtýrýlmasý ve
alýnacak önlemlerin
belirlenmesi için
meclise araþtýrma öner-
gesi verdi. MHP'de su
sorunun araþtýrýlmasý
için bir baþka önerge
verdi. Ancak yeni
mecliste ne hükümet ne
de muhalefet partileri
Türkiye'nin neden sera
gaz salýmlarýný sýnýr-
layan Kyoto
Protokolü'ne imza
atmadýðýný sormuyor.

Dünyada en fazla sera
gazý üretmede birincil-
iðe ulaþan Türkiye'de
CHP ve MHP'nin
verdiði önergeler basit
bir propagandadan
baþka bir anlam
taþýmýyor.

Ýþçinin
hayatýnýn
deðeri  yok

Düzensiz, esnek çalýþma
saatleri, vardiyalar,
güvenliðin ihmal edildiði
elveriþsiz, saðlýksýz çalýþ-
ma koþullarý ve þirket
patronlarýnýn dinmeyen
kâr hýrsý iþçi kazalarýný ve
bunlar sonucunda mey-
dana gelen ölümleri
artýrýyor. SSK'nin veriler-
ine göre 1994-2003 yýllarý
arasýndaki 831 bin 248 iþ
kazasýnda 10 bin 84 kiþi
hayatýný kaybetti. Her 100

iþçiden 15'i iþ kazasý
geçiriyor. Yaþanan
kazalarýn sebebi devamlý
olarak iþçilerin cahilliði,
dikkatsizliði, talep
etmedikleri güvenlik
önlemleri þeklinde açýk-
lanýyor. Halbuki asýl
sebep þirket patronlarýnýn
dinmez  kâr hýrsýdýr.
Onlar için iþçi hayatýnýn
bir deðeri yok.

Tuzla tersanelerinde son
5 günde yaþanan kazalar
15 iþçinin ölümüyle
sonuçlandý. 2006 yýlýnda
Çin'deki madenlerde bin-
lerce iþçi yaþamýný kaybet-
ti. Bangladeþ'te bir tekstil
fabrikasýnda çýkan
yangýnda tekstil iþçileri

yanarak can verdi. Maden
ve metal sektöründe
hemen hemen her gün
kazalar meydana geliyor.

Yaþanan kazalar, ölümlü
ya da ölümsüz olsun, kap-
italist þirketlerin iþçilerin
hayatlarýný deðersiz
görmesi, ihmal etmesi ve
onlarýn güvenliklerini
masraf kalemi olarak
görmesidir. Kazalar örtbas
ediliyor, gizleniyor.
Ailelere ise bir miktar
para verilerek susturul-
maya çalýþýlýyor. Ýþçiçiler
içinse tüm bu olaylar sis-
tem tarafýndan artýk
kanýksatýlmýþ durumda.
Hem patron, hem de iþçi
iþçinin çalýþmaya mecbur

olduðunu biliyor ve
geçiþtirme politikalarý
devam ediyor. Ýþçiler

arasýnda örgütlülük
saðlanmadýðý sürece bu
düzen bu þekilde sürecek.

Küresel  iklim
felaketine
bireysel
çözüm  
olabilir  mi?

Küresel iklim deðiþikliði
olumsuz etkilerini sosyal
ve ekonomik açýdan daha
da hissettirmeye baþla-
masýnýn ardýndan
hükümet ile onu
destekleyen yayýn organ-
larý ve TEMA Vakfý ülke
çapýnda kampanyalar
yürütmeye baþladý. Bu
kampanyalarda anlatýlan-
larýn özü küresel iklim
felaketine bireysel çözüm-
leri içeriyor. Büyük mey-
danlarda büyük boy blok-
lar halinde, otoyol üst
geçitlerinde, televizyonda
kampanyayý görebilmek
mümkün. "Musluðu açýk
býrakma, 48 ton su kurtar,"
"Daha kýsa sürede duþ
alýn, 18 ton su kurtarýn,"
"Çamaþýr makinesini
ekonomik kullanýn, 9 ton
su kurtarýn,"
"Bulaþýklarýnýzý elde deðil,
makinede yýkayýn"…
Belediye de her eve
makine daðýtýyor ya!
Bunlarý gören, okuyan
halkýmýz evine küresel
iklim deðiþikliði konusun-
da daha bilinçli, daha
sorumlu gidiyor!

Ýklim felaketinin sorum-
lusu biz deðiliz. Ýklim
deðiþikliði bireysel tassar-
rufla engelenemez. Sera
gazý üreten fabrikalar, oto-
mobiller çalýþtýkça felaket
daha da yaklaþacak.

Polis
ne  iþ  yapar?

11 Eylül'ün
yýldönümünde
Ankara'da Sýhhiye
Otopark'ýnda bir araçta
büyük miktarda pat-
layýcý bulunduðu açýk-
landý. 

Ankara Valisi, PKK’yi
sorumlu ilan etti.

PKK lideri Abdullah
Öcalan, avukatlarýyla
aracýlýðýyla barýþtan yana
olduðunu defalarca açýk-
ladý. Yasal Kürt partisi
DTP barýþ istiyor ve
mecliste. 

Kürtler üzerindeki
baský kalkmadan bu
ülkede yaþayan hiç
kimse güvende deðil.
DTP susturulmamalý,
baský son bulmalý.
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Grevler

Neden olmuyor?
Bir süredir basýnda bir dizi grev ilan haberi

çýktý. Hava-Ýþ, Teksif bunlarýn en önemlileri.
Tekstil sanayiinde hemen hersene grev kararý
alýnmakta. Fakat bu sene olduðu gibi bu
grevler gerçekleþmemekte. Son anda bütün
grev  kararlarý uzlaþma ile son bulmakta.
Neden?

Acaba neden sendikacýlar mý? Sendikacýlar
uzlaþmacý da ondan mý hep son dakikada
greve çýkýlmaktan vaz geçiliyor. Yoksa son
dakikada sendikacýlarýn yaptýklarý açýklamalar
doðru mu? Ýþçiler bütün istediklerini alýyorlar
mý?

Asýl neden bunlar deðil.Türkiye iþçi sýnýfý
kendisine güvenmiyor. Kapýda bekelen büyük
iþsiz ordusu bir tehdit. Diðer yandan ekonomi
tökezleyip duruyor. Bir süredir ekonomi
geliþiyor olsa da iþçiler için henüz kötü  gün-
lerin anýsý silinmiþ deðil.. Tekrar ayný
koþullara dönülebileceðini düþünüyorlar.
Zaten bu nedenle çoðu AKP’ye oy verdi.

Grevlerin baþlayabilmesi için iþçi sýnýfýnýn iki
þeye ihtiyacý var: Birincisi greve çýkabilecek
moral. Kazanan grevlere, direniþlere ihtiyaç
var.

Ya da bir dizi toplumsalmücadelenin
kazanýlmasý gerekir. 1 Mart gibi, Ufuk Uras
meclise girmesi, Baskýn Oran’ýn 31 bin oy
almasý gibi. Bu tür kazanýmlar artarsa ve
ekonomi yeniden hýzla tepetaklak olmazsa
iþçi sýnýfý yeniden kazanmanýn mümkün
olduðunu düþünmeye baþlayabilir ve grevler
de yeniden baþlayabilir.

Ýkincisi iþçilerin dayanýþmaya ihtiyacý var.
Bunun için önce iþçi sýnýfýný her fýrsatta bölen
sol sekter anlayýþlardan ve sað sendikacýlar-
dan kurtulmasý gerekiyor. Bazý sol anlayýþlar
Emek Platformu’nu bölerken iþçi sýnýfýna en
büyük kötülüðü yaptýlar. hareket bu
anlayýþlardan bütünüyle temizlenmeden  iþçi
hareketinin yeniden yükselmesi mümkün
deðil.

12 Eylül

Halkýn vicdanýnda
mahkum oldu

12 Eylül’ün üzerinden 26 sene geçti. Bu süre
içinde 12 Eylül’ün maðdurlarý generalleri,
iþkencecileri yargýlatamadýlar.

Ancak 12 Eylülcüler halkýn çoðunluðunun
gözünde mahkum oldu. Dün 28 Þubat’a,
bugün 27 Nisan muhtýrasýna karþý çýkan halk
yýðýnlarýnýn gözünde darbeciler mahkum
olmuþtur. Bunedenle yeni bir askeri darbe
olasýlýðý 12 Eylül’e göre düþüktür. 22 Temmuz
seçimlerinin ilk açýkmesajý darbeye hayýrdýr!

Solun bir kýsmý bunu anlamamakta israrlý.
Çünkü onlar ne darbe, ne þeriat derken
bugünkü darbelere karþý açýk tutum alama-
maktadýrlar. Bu nedenle bir kýsmý, 12 Eylül’de
eziyet çekmiþ, iþkence görmüþ, yargýlanmýþ
ya da yargýlanmamýþ ama senelerce hapis-
hanelerde yatmýþ olanlar Cumhuriyet
Mitingleri’ne koþtu. Bazýlarý “þeriata karþý
darbeyi desteklerim” dedi.

Bu çizginin hakim olduðu ya da bu çizginin
bulaþtýðý bir eðilimin darbecileri yargýlatmasý
mümkün deðil. Büyük yýðýnlarý darbeciler
yargýlansýn diye harekete geçirmesi mümkün
deðil. Çünkü darbeciliðin kamu vicdanýnda
mahkum olduðunu ve bu kamu vicdanýnýn
bugünkü darbe giriþimlerine karþý tutum
alýþlarda þekillendiðini kavrayamýyorlar.

26-229  Ekim
2007

Ýstanbul
4 günlük tartýþma
toplantýlarý dizisi

Marksizm  2007
Yeni  liberalizme,  savaþa  küresel  direniþ  Filistin’de  neler  oluyoýr  ve  çözüm  ne?  Latin  Amerika: Yeni  tür-
den  bir  devrim  mi?  Irak: Ýþgal,  direniþ  ve  çözüm Çin  yeni  süpergüç  mü  oluyor?  Kapitalizm  ve  gýda

Ýþçi  sýnýfý  iktidarý: Rus  devrimi  Rusya’da  devrim  neden  yýkýldý  Kemalizm  kimin  ideolojisi
Otonomculuk,  anarþizm  ve  sosyalizm  Marksist  gelenekte  ulusal  sorun  Kürt  sorununa  nasýl  bir  çözüm

ABD emperyalizmini  anlamak  Ýþçi  iktidarý  mý,  halk  iktidarý  mý?  Sosyalizm  ve  milliyetçilik  Devrim
nasýl  birþey  olacak?  Cinsiyetçilikten  nasýl  kurtuluruz?    Küresel  ýsýnmayý  durdur,  dünyayý  deðiþtir

Þeriat,  Türkiye  ve  laiklik

DDooððaann  TTAARRKKAANN

Þýrnak’ta bir çatýþma oluyor. Ýki
taraftan ölüler var. Parlamentoda grubu
olan bir partinin lideri bu çatýþmada
devlet güçlerinin kimyasal silah kul-
landýðýný ileri sürüyor. Bu bilgiyi ölen-
lerin ailelerinden aldýðýný söylüyor ve
derhal hakkýnda dava açýlýyor!

Ayný günlerde, hapishanelerde ki
direniþlerde ilk ateþin o zamanki bütün
iddialara karþýn jandarma tarafýnda
yapýldýðý, bir tür konrtolsüz kimyasal
silah kullanýldýðý bir jandarma komutaný
tarafýndan açýklanýyordu.

Ardýndan Diyarbakýr Belediye Baþkaný
merkezi hükümetin kendilerine eþitsiz
davrandýðýný, yardým etmediðini
söylüyor. Baþbakan ve basýn aðýr bir
biçimde saldýrýyor. Niye? Çünkü Diyar-
bakýr Belediye Baþkaný Diyarbakýr için
“kalemiz” ifadesini kullanmýþ ve daha
da öteye bu bir savaþ ilaný ise biz varýz
demiþ. Vay canýna! Bir belediye baþkaný
nasýl böyle ifadeler kullanabilirmiþ?

Daha sonra ise Genelkurmay
Baþkanlýðý birçok baþkasýnýn yaný sýra
milletvekillerini bir resepsiyona davet
ediyor. DTP milletvekilleri ve ÖDP’li
Ufuk Uras bu resepsiyona davet
edilmiyorlar. Neden? Bunun hiçbir açýk-
lamasý yok. Ama zaten bütün ülkeyi
fiþleyen Genelkurmay Baþkanlýðý’nýn bu
icraatýna kimse laf edemez. Adamlar
devletin baþýna, Cumhurbaþkanýna bile
canlarý istediði gibi davranýyorlar.
Çünkü kendilerini bu ülkenin tek sahibi,
tek efendisi gibi görüyorlar.

Ard arda yaþanan bu üç olay devletin
belli yerlerindeki kimi unsurlarýn barýþa
karþý olduklarýný gösteriyor. DTP’nin
uzattýðý barýþ elini iten ve onun yerine
sopayý, tehdidi öne çýkaran tutum
çözümsüzlüðü tercih eden bir anlayýþa
sahiptir.

DTP’nin uzattýðý barýþ eli çok önemli
bir fýrsattýr. Bu eli iterek çözüme ulaþýla-
maz. Genelkurmay yetkilileri meslek
icabý savaþtan yana olabilir. Ama
hükümet ayný tutumu benimserken hata
yapmaktadýr.

AKP, DTP oylarýný alabileceðini ve
belediyelerde ki DTP üstünlüðüne son
verebileceðini düþünmektedir. Son
seçimlerde bölgede DTP oylarýnýn
düþmesi ve AKP’ye kaymasý onlarýn bu
düþüncesini daha da derinleþtirdi. Ama
yanýlýyorlar.

DTP bir dizi nedenle oy kaybetti. Bu
doðru. Bu oylar AKP’ye kaydý. Bu da
doðru ama bu sürecin sürekli böyle
geliþeceðini düþünmek çok yanlýþ. DTP
oylarýnýn daha da gerileyeceðini düþün-
memek gerekir ve ve mevcut düzeyi ile
DTP oylarý belediyelerin yeniden

kazanýlmasýna yeter.
AKP hükümeti seçimlerde oylarýnýn

büyük ölçüde artmasýna neden olan
istikrarýn devam etmesini istiyorsa
barýþtan, çözümden yana olmak zorun-
dadýr. Önüne çýkan bu fýrsatý tepmeme-
lidir.

Barýþ isteyen zorluklara katlanmaya
razý olmak zorundadýr. Savaþý bitirip
barýþý hakim kýlmak sancýlý bir süreçtir
ama bu sancýlý süreç, barýþ kazanýldýðý
takdirde büyük olumluluða dönüþecek-
tir. Barýþ için çalýþanlar, barýþ için
fedakarlýk yapmýþ olanlar barýþ
sürecinde bu tutumlarýnýn karþýlýðýný
göreceklerdir.

Genelkurmay Baþkanlýðý yetkililerine
gelince halkýn temsilcileri arasýnda keyfi
bir ayrýmcýlýk yapmaktadýrlar ve bu bir
suçtur.

BBaarrýýþþ  iisstteeððiinnee  yyaannýýtt  vveerriinn
Kürtler  barýþ  için  ellerini  uzatýyorlar

Dünyaya  bakmadan  Türkiye’ye  dönük  politika  yapýlamaz
YYuussuuff  BBUULLUUTT

Kapitalizm bir dünya sistemi.
Emperyalizm çaðý ile birlikte bu daha
da güçlenen bir durum oldu. Ýçinde
olduðumuz dönemde ise dünya çok
daha entegre bir ekonomik yumak.

Kapitalizmin dünya sistemi olmasý
sadece ekonomide deðil, yaþamýn her
alanýnda önemli. Kültürel alandan,
siyasete, sýnýf mücadelesine kadar.

Ýþçi sýnýfý ve emekçiler için 1980lerin ve
90’larýn yenilgisi bütün dünyada
yaþandý. Amerika’da da, Türkiye’de de,
Latin Amerika’da da, Afrika’da da iþçi
hareketi gerilerken egemen sýnýflar
üstünlük elde etti.

Yeni liberal politikalar bu dönemde
ortaya çýktý. Dünyanýn her yerinde ege-
men sýnýflarýn iþçi sýnýfýna saldýrýsý yeni
liberal politikalarca belirlendi.

1999’un son günlerinde Amerikanýn
Seattle kentindeki gösteri ise bütün
dünyada yeni bir dönemin baþlangýcý
oldu.

Bütün dünyada hareket hýzla yüksel-
meye baþladý.Yeni, yenilgi yaþamamýþ
bir kuþak mücadele alanýna atýldý. Her
yerde deðiþik boyutlarda, deðiþik biçim-
lerde yeni bir hareket ortaya çýktý ve
giderek kendisine politik ifadeler bul-
maya baþladý.

Dünyanýn her yerinde bu hareketin
önündeki engel sosyal demokrasiden-
stalinizme kadar eski sol. Yenilgi döne-
minde þekillenen politik tutumlarý terk
edemeyenler harekete uzak durdular,
hareketi küçümsediler eleþtirdiler.

Türkiye’de de ayný süreci yaþýyoruz.
1980lerin ve 90larýn yenilgi döneminde
þekillenen politikalardan kurtulamayan
Türk solunun önemli bir kýsmý yeni

harekete karþý. Ondan öðrenmek yerine
onu karalamaya çalýþýyor. Ve iþin ilginci,
Barýþarock festivalinde açýkca
görüldüðü gibi bir yandan onu karalý-
yor, diðer yandan onu en kötü biçimde
kopya etmeye çalýþýyor.

Bu solun kullandýðý milliyetçi bir ifade
var: Yeni harekete bakýyorlar ve “tak-
litçi” diyorlar. Belli ki onlar çok Türk bir
tarz arýyorlar!

Aslýnda eleþtirdikleri kendilerinden
farklý olan ve kendilerini aþýp giden.

1960’larda da ayný süreç yaþanmýþtý.
Fransa’da Fransýz Komünist Partisi,
Türkiye’de TÝP yeni harekete karþý çýk-
mýþ, onu en sert biçimde eleþtirmiþ ve
engellemeye çalýþmýþtý. Hem FKP hem
de TÝP bunda baþarýsýz olmuþtu.

Bugün de yeni hareketi karalamaya
çalýþanlarý ayný son bekliyor. Tarihin
çöplüðü!
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Irak'taki yangýn her an
Ýran'a sýçrayabilir. Irak'ta
her geçen gün daha fazla
bataða saplanan Bush ve
çetesi, iþgali sürdürmek
için yeni gerekçeler üre-
tirken Ýran'ý "þeytan" ilan
ediyor.  ABD'nin bekçi
köpeði Ýsrail'se Suriye'yi
bombaladý. Pakistan'da
iþbirlikçi Müþerref'in ikti-
darý sallanýrken olasý bir
ABD müdahalesinden söz
ediliyor. Afganistan'da
NATO saldýrýlarý yoðun-
laþýrken, Lübnan'da ve
Filistin'de iç savaþ
kýþkýrtýlýyor. Savaþ karþýtý
hareket, emperyalist saldýr-
ganlýða karþý koymak
zorunda.

Bush'un Irak'ta son kozu
olarak gösterilen General
David Petraeus ve ABD
Baðdat Büyükelçisi Ryan
Crocker, ABD kongresine
sunduklarý raporda
"hemen asker çekmek
felaket olur" görüþünü
tekrarladý. 

ABD halkýnýn yüzde
60'ýnýn 'hemen geri çekilme
planý açýklansýn' talebine
karþýlýk Bush'un savaþ kur-
mayý 2008 yazýna kadar 30
bin askerin geri çekilebile-
ceðini açýkladý. Bu yýlýn
Þubat-Haziran aylarýnda
Irak'a 30 bin takviye asker
gönderildi. Yani Bush
sadece takviye güçleri geri
çekmekten yana. Irak'ta
bugün 168 bin ABD askeri
bulunuyor, takviye askeri-
lerinin çekilmesinin ardýn-
dan 138 bin askerin iþgali
sürdürmesi planlanýyor.

ABD Baðdat
Büyükelçisi'ne göre
ABD'nin Irak iþgali bir
"devrim." 1 milyondan
fazla Iraklý'nýn
öldürüldüðü, bir zamanlar
Orta Doðu'nun en geliþmiþ
ülkesinin ortaçað öncesi
koþullara mahkum edildiði
bu süreci "devrim" olarak
nitelemek ancak bir katilin
bakýþ açýsý olabilir.

ÝÝrraann  hheeddeeff  ggöösstteerriillddii
ABD'nin Irak'ta amacýna

ulaþmak üzere olduðunu
açýklayan Petraeus açýkça
Ýran'ý hedef gösterdi.
Ýran'ýn Þii militanlarýný
"Irak'taki ABD birliklerine
ve Irak yönetimine karþý
savaþ baþlatmak"la
suçlayan Petraeus, "Ýran'ýn,
çýkarlarýna hizmet etmesi
ve Irak devleti ile Irak'taki
koalisyon güçlerine karþý
savaþ yürütmek amacýyla,
Iraklý milisleri Hizbullah'a
benzer bir güç haline
dönüþtürmeye çalýþtýðý
daha açýk görülüyor" diye

konuþtu.
ABD'nin savaþ borazan-

lýðýný yapan Wall Street
Journal gazetesinin haber-
ine göre ABD Ýran-Irak
sýnýrýna üs kurmaya hazýr-
lanýyor. ABD 3. Piyade
Tümeni Komutaný General

Rick Lynch'in açýklamasýna
yer veren gazete, Ýran
sýnýrýna 3-4 kilometrelik
uzaklýkta inþa edilecek
üssün en az 2 yýl görevini
sürdüreceðini yazdý.
Gerekçe Ýran'dan gelen
silahlarýn direniþ hareke-

Bush savaþý ve iþgali yayma

Ýran Irak
Küresel BAK, Kürtler
ve Irak:
Büyük resmi
görebilmek

1 Mart tezkeresinin engellenmesinden bu
yana savaþ ve iþgal karþýtý kampanyayý
sürdüren Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, geleneksel sol çevrelerin
eleþtiri oklarýný üzerine çekmeye devam
ediyor. 

Sekter sol, BAK'ý anti-emperyalist bulmu-
yor ve þu itirazý dile getiriyor: "Yaný baþýmýz-
da bir savaþ sürerken (TC-PKK), Irak'la ve
Orta Doðu'yla ilgilenmek bir hatadýr."

Küresel BAK yürüttüðü kampanyalarda
ABD'nin Irak'tan çekilmesi, Ýran'ýn yeni bir
Irak olmamasý, Ýsrail'in Filistin'de yarattýðý
vahþetin durdurulmasý, NATO'nun
Afganistan'dan çekilmesi, Lübnan ve
Suriye'ye dönük saldýrýlarýn durdurulmasý
ve Ýncirlik'teki ABD üssünün kapatýlmasýný
öne çýkardý. Dünyada tüm savaþ karþýtý kam-
panyalar gibi BAK da 6,5 milyar insanýn
geleceðini Irak'taki iþgalin son bulmasýnýn
ve  ABD'nin Orta Doðu'dan çekilmesinin
belirlediðini tespit ediyor. Bush'u ve neo-
conlarý hedef alýyor, çünkü ABD yönetici eliti
küresel sermayenin hegemonyasý için jan-
darmalýk yapýyor. 

Irak neden önemli?
BAK, büyük resme bakýyor ve bu resmin

odak noktasý Irak. 1960'larýn sonunda
Vietnam'da ABD'nin yenilgisi tüm dünyada
kapitalist sistemi temellerinden sarsmýþ ve
devrimci bir dalga yaratmýþtý. Bugün
Irak'taki ABD iþgalinin son bulmasý benzer
bir devrimci dalga yaratacak. Aksi taktirde,
Bush kazanýrsa, küresel kapitalizmin savaþý
tüm dünyaya yayýlacak ki bu barbarlýk
demek. Ýþte bu yüzden BAK baþýndan beri
ABD'deki savaþ karþýtý hareketle birlikte
davranýyor, Bush'a karþý savaþ karþýtlarýnýn
küresel gücüne güç katmaya çalýþýyor.

Peki ya Kürtler ve Türk devleti arasýndaki,
þimdilik PKK'nin tek taraflý ateþkesiyle
düþük düzeyde ilerleyen, ama yakýn
geçmiþte 30 bin kiþinin yaþamýna neden
olan savaþ nerede duruyor? 

Kürt sorunu ve Küresel BAK
BAK bugüne dek savaþý þiddetlendirme ve

sýnýr ötesi operasyon giriþimlerine karþý
durdu, eylemler yaptý. Yani Kürt sorununda
tarafsýz kalmadý. Ancak yukarýda anlatýlan
perspektiften de hiç ayrýlmadý. Çünkü
Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etmesinin
önündeki en büyük engel, dün Orta
Doðu'yu ve Kürtlerin yaþadýðý tarihsel böl-
geyi cetvelle çizerek bölen Ýngiliz emperyal-
izmiyse bugün ABD-Ýngiltere emperyalist
ittifakýdýr. Bunu görmemek, ana sorunu es
geçip tali olana gözlerini dikmek, Türkiye'yi,
Kürtleri dünyadan kopararak ele almak,
böylesi bir bakýþýn sahiplerini kaçýnýlmaz
olarak yanýlgýya sürükler. Küresel BAK bu
yanýlgýya hiç düþmedi, tutarlý bir anti-
emperyalist çizgi izledi.

Küresel BAK'ýn ABD'ye karþý mücadelede
ýsrar etmesi, bugün milliyetçiliðin etkisi
altýndaki Türk halkýnýn Kürtlerle arasýndaki
engelleri aþmasý, kardeþ dünya halklarýyla
birlikte buluþmasý için de bir köprüdür.
Sekter sol, dünyayý anlayamadýðý gibi BAK'ý
da anlayamýyor, çünkü enternasyonalizm-
den bi haber.

Küresel BAK,
savaþ karþýtý
hareketi böldü mü?

Halkevleri yöneticisi Ferda Koç, Birgün'e
verdiði röportajda Küresel BAK'ý suçluyor:

"Türkiye solunun son 5-10 yýldaki en
büyük baþarýsý 1 Mart'týr. Dünyanýn hiçbir
ülkesinde savaþa karþý böylesine büyük
bir baþarý kazanýlamadý, bu baþarý tek
örnektir. Ama bu baþarýyý kazanan güçler

bir hafta sonra parçalandýlar. Bu iþin
sorumlularýnýn hesap vermesi lazým.
Türkiye'de savaþ karþýtý hareketin birliðini
yeniden saðlama zorunluluðumuz var.
Buradaki engellerin baþýnda iki tane
kuvvet var. Birincisi Kürt milliyetçiliði, ikin-
cisi sol liberalizm. Kürt ulusal hareketinin
savaþ karþýtý hareketin geliþtirici bir gücü
olmasýný saðlamamýz lazým. Ama olmuyor-
sa da illa da bunu yapacaðýz diye tuttur-
mayýz. Sol liberalizm de, savaþ karþýtý
hareketin anti-emperyalist doðasýný ve
sýnýf karakterini yok sayma dayatmasý
içerisinde davranýyor. Barýþ ve Adalet
Koalisyonu bu dayatmanýn ifadesidir.
Geniþ cephe siyasetinde cephe çalýþmasý
yapacaðýnýz güçlerin varlýðýný yadsýmasýný
isteyerek cephe üretilemez." (Birgün, 4
Eylül)
Nerden tutarsan elinde kalýr diye tabir

edilebilecek türden bu sözlerdeki Küresel
BAK'a dönük itham, 1 Mart'ýn hemen
ertesinde Irak'ta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu'nun daðýlmasýndan bu yana
dile getiriliyor. Ferda Koç da diðer sekter
solcular gibi gerçeði çarpýtýyor

1 Mart tezkeresinin durdurulmasý Türkiye
solunun deðil, savaþ karþýtlarýnýn,
sendikalarýn, solun, Kürtlerin, Ýslamcýlarýn,
baðýmsýzlarýn ortak zaferidir. Irak'ta Savaþa
Hayýr Koordinasyonu 159 örgütün birleþme-
si sonucu etkili bir güç oldu. 159 örgüt
arasýnda solun bir kesimi bu birliðin
"emperyalist savaþa" karþý birlik olmasýný
dayattý, yani Ferda Koç'un bugün de savun-
duðu gibi savaþa karþý çýkmak için illa da
"devrimci" olmak gerektiðini savundular.
Ancak baþta sendikalar ve emek örgütleri
olmak üzere taraftar bulamadýlar. Ýyi ki de
bulamadýlar, bulsalardý ne 159 örgüt, ne
Kürtler, ne Ýslamcýlar, ne sendikalar, ne de
sayýsýz örgütlenme yan yana gelirdi. 159
örgütü Halkevleri ve benzerleri deðil,
Küresel BAK'ý kuranlarýn o dönemdeki
çabasý birleþtirdi.

Dayatma yapan birileri varsa bu BAK deðil,
baþta Halkevleri olmak üzere geleneksel
Türk soludur. 1 Mart zaferinin hemen
arkasýndan Irak'ta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu'na sayýsýz dayatma geldi,
her örgüt kendi özel gündemini
Koordinasyona dayattý: F tipi hapishaneler,
tecrit, kadýn haklarý vs… Ancak 1 Mart zaferi-
ni mümkün kýlan 159 örgütün tek bir konu-
da birleþmesiydi. Sekterlerin dayatmasý
sonucu Koordinasyon iþlevini yitirdi. Savaþa
karþý en geniþ birliði ve tek konulu kampa-
nyayý savunanlar Küresel BAK'ý kurdular.
BAK son 4 yýlda Türkiye'nin en kitlesel
eylemlerini gerçekleþtirdi. Geriye kalanlar
ise 2000 kiþiyi toplamak da bile zorluk
çekti. Ferda Koç'un örgütü ise birkaç yüz
kiþiyle polise saldýrýp geri çekilmekten, kitle
eylemlerini sabote etmekten baþka bir þey
yapmadý.

Küresel BAK, ne Halkevleri ne de baþka bir
örgüt/partiyle yan yana gelmiyor. Çünkü
BAK, herhangi bir örgüte üye olmayan, çoðu
genç binlerce aktivistten oluþuyor. Yan yana
gelinen her mitingde BAK kortejlerine
saldýran, barýþ eylemlerinde "kurtuluþa
kadar savaþ" sloganý atacak kadar sekter
olan gruplarla neden "birlik" oluþturalým ki?
Ferda Koç da aslýnda bunu istemiyor, ancak
örgütünün küçük hesaplarý için BAK'a iftira
atýyor. Koç'a önerimiz bildiði yolda devam
etmesi, BAK'a karýþmamasýdýr, herkes
bildiðini yapsýn.

BAK  sokaða  çaðýrýyor!
ÝÝrraann''aa  iillkk  bboommbbaa  ddüüþþttüüððüü  ggüünn  ssaaaatt

1188..0000''ddee,,  kküürreesseell  ssaavvaaþþ  kkaarrþþýýttýý
hhaarreekkeettllee  bbiirrlliikkttee,,  ÝÝssttaannbbuull''ddaa  TTaakkssiimm,,

AAnnkkaarraa  YYüükksseell  CCaaddddeessii,,  ÝÝzzmmiirr''ddee
KKoonnaakk  MMeeyyddaannýý''nnddaa,,  ttüümm  TTüürrkkiiyyee''ddee
ssookkaaððaa  ççýýkkaallýýmm..  AABBDD  ssaallddýýrrggaannllýýððýýnnaa
kkaarrþþýý  dduurraallýýmm..  EEmmppeerryyaalliisstt  ssaallddýýrrggaann-

llýýkk  ssoonn  bbuullaannaa  kkaaddaarr  eeyylleemmlleerriimmiizzii
ssüürrddüürreelliimm!!

IIrraakk’’ttaakkii  iiþþggaallccii  ggüüççlleerriinn  kkoommuuttaannýý  GGeenneerraall
PPeettrraaeeuuss’’uunn  rraappoorr  vveerrddiiððii  ssýýrraaddaa  AABBDD  kkoonnggrreessiinnee
ggiirrmmeekk  iisstteeyyeenn  CCiinnddyy  SShheeeehhaann  yyiinnee  ttuuttuukkllaannddýý..
KKoonnggrree  ssaalloonnuunnaa  ggiirrmmeeyyii  bbaaþþaarraann  ssaavvaaþþ  kkaarrþþýýttýý  
kkaaddýýnnllaarr  PPeettrraauuss  ‘‘aa  ssoorrdduu::  BBuuggüünn  kkaaçç  ççooccuukk  ööllddüürrddüünn??
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CHP ve sendikalar
Yakýn geçmiþe kadar iþçi sýnýfýnýn örgütlü, öncü

kesimleri CHP'ye bakar, CHP'ye oy verirdi.
Cumhuriyet'i ve laikliði korumak filan gibi neden-
lerle deðil; CHP'nin biraz daha solda durduðunu,
biraz daha 'iþçi dostu' olduðunu düþündükleri için.
Gerçekten de, bu partinin parlamentoda örneðin
özelleþtirme gibi konularda yürüttüðü muhalefet
iþçi sýnýfýný yüreklendirir, morallendirirdi.

En az beþ yýldýr, AKP ilk seçildiðinden bu yana,
CHP 'sollukla', 'iþçi dostluðuyla' tüm iliþkisini
kesti, iþçi sýnýfýný ilgilendiren konular dahil olmak
üzere pek çok konuda AKP'nin bile saðýna geçti.
Basitçe, milliyetçi, saðcý bir parti haline geldi.

Hýzla saða kaymakla CHP, bir yandan, siyasi yel-
pazenin koca bir bölgesini boþaltmýþ, boþ býrakmýþ
oldu ve böylece kemalizmden, milliyetçilikten,
Genelkurmay kuyrukçuluðundan, Müslüman düþ-
manlýðýndan arýnmýþ yeni bir sosyal
demokrat/sol/sosyalist oluþumun yaratýlmasý için
bir fýrsat yarattý. Baskýn Oran kampanyasý, en azýn-
dan DSÝP için, sadece yüzde 10 barajýndan kay-
naklanan bir gereklilik deðil, daha önemlisi, bu fýr-
satý deðerlendirmek doðrultusunda atýlan bir ilk
adýmdý.

Ne var ki, CHP saða kayarken, bir yandan alan
boþalttý, ama bir yandan da o alandaki insanlarý,
yani iþçi sýnýfýnýn öncü kesimleri de dahil olmak
üzere o güne kadar CHP'ye güvenen çok sayýda
kiþiyi peþinden sürükledi, milliyetçileþtirdi,
saðcýlaþtýrdý. Partinin kendisi o alandan çekilmekle
kalmadý, sol sosyal demokrasinin doðal tabaný
olan örgütlü iþçilerin, sendikacýlarýn önemli bir
kesimini de beraberinde götürdü. Eðitim-Sen'in,
DÝSK'in son yýllardaki açýklamalarýna, önde gelen-
lerinin konuþmalarýna bakýnca, milliyetçiliðe ne
kadar kaymýþ olduklarýný görmek mümkün.

Ayný beþ yýl içinde, AKP toplumun bütününde
olduðu gibi, iþçi sýnýfýnýn içinde de muhafazakârlýk
ve yumuþak Müslümanlýk temelinde (ve elbet
ekonomik koþullarýn da yardýmýyla) çok ciddi
kazanýmlar elde etti, taraftar kazandý, destek
saðladý.

Kýsacasý, çok kaba bir tasnifle, iþçi sýnýfýnýn öncü
kesimleri milliyetçileþti, geniþ tabaný ise
AKP'lileþti. Milliyetçileþen kesim, geri kalanýna
"þeriatçý", "gerici", "Cumhuriyet düþmaný" diye
baktýkça, Cumhuriyet mitinglerinde bayraklara
sarýndýkça, aralarýndaki makas daha da açýldý,
kopukluk daha da kesinleþti. KESK ve DÝSK
küçülür, etkisizleþir ve yetki kaybederken, Kamu-
Sen ve Hak-Ýþ'in büyümesinin önemli bir nedeni
budur. Evet, devlet KESK ve DÝSK'i kösteklerken
diðer ikisini himaye etmektedir, ama süreci sadece
bununla açýklamak mümkün deðildir.

Bu makas kapanmadan, bu kopukluk giderilme-
den, KESK ile DÝSK'in güç kazanmasý, iþçi sýnýfý
mücadelesine katkýda bulunmasý (hatta katkýda
bulunmak bir yana, mücadelenin içinde yer
almasý) giderek zorlaþacak.

Bu arada, Türk-Ýþ sendikalarý bu kopukluðu
yaþamadan ciddi sendikacýlýk yapmaya devam
ediyor. Geçtiðimiz günlerde, Hava-Ýþ ve TEKSÝF
sendikalarý, grev tehdidini kullanarak (ama greve
çýkmaya gerek bile kalmadan) üyeleri için önemli
kazanýmlar elde etti. Hava-Ýþ belki de en avantajlý
olan sendika. Üyeleri hem vasýflý (iþten atýlýp yer-
ine hemen yenilerinin alýnmasý kolay deðil) hem
de çok yoksul deðil (ücret kaybýný göze alýp greve
çýkma ihtimalleri daha yüksek). Bunu bilen
hükümet, iþverene müdahale edip sendikanýn tale-
plerinin önemli ölçüde karþýlanmasýný saðladý.
TEKSÝF'in büyük ve önemli 20 tekstil iþyerinde
grev tehdidi de, ayný nedenlerle, baþarýlý oldu.

Bu durumda, KESK ve DÝSK'in geleceði parlak
mýdýr sizce?

Roni Margulies

GÖRÜÞ

tine ulaþmasýnýn engellen-
mesi. Pentagon bu haberi
yalanlamazken, burada
kurulacak ABD üssünün
Irak'a deðil Ýran'a dönük
bir iþlev göreceði açýk.

SSaavvaaþþ  kkaarrþþýýttllaarrýý
hhaarreekkeettee  ggeeççmmeellii

ABD askeri çevrelerine
yakýn kaynaklar ABD'nin 4
günlük yoðun bir hava
bombardýmanýyla Ýran'ý
yerle bir etme planlarýndan
söz ediyor. Ýran'a saldýrý
gerekçesi sunulan nükleer
enerji üretimi yerini Irak'ýn
güvenliðini bozmak
gerekçesine býrakýverdi.
Olasý bir hava saldýrýsý yüz
binlerce Ýranlýnýn kýsa bir
süre içerinde katledilmesi
demek.

Ýran'a dönük olasý bir
ABD saldýrýsý ancak
Türkiye kullanýlarak
gerçekleþtirilebilir.
Bombardýman uçaklarý
saldýrý dönüþünde
Türkiye'nin hava sahasýný

kullanacak. Yara alan ABD
uçaklarý Ýncirlik, Muþ,
Batman ve Diyarbakýr'daki
askeri üslere inecek. 

Küresel savaþ karþýtý
hareket Bush'un emperyal-
ist saldýrganlýðýna karþý
koymak zorunda. Küresel
BAK 2 yýldýr sürdürdüðü
"Ýran Irak Olmasýn!" kam-
panyasýyla kamuoyunu
bilgilendirmek ve harekete
geçirmek doðrultusunda
adýmlar attý. Þimdi gün-
celleþen tehdide karþý sen-
dikalar ve kitle örgütlerini
birleþtirmeye çalýþýyor. 

Vietnam'da yenilen ABD,
çekilirken Laos ve
Kamboçya'yý yerle bir
etmiþti. Çünkü asýl amacý
küçük Asya ülkelerini
sömürmekten çok tüm
dünyaya hegemonyasýný
kabul ettirmekti.

Tarihten ders çýkartan
savaþ karþýtlarý Ýran'ýn Irak
olmamasý ve ABD'nin
yenilmesi için acilen
harekete geçmeli.

ak istiyor

k olmasýn!
Ýsrail yine bombaladý

Ýsrail savaþ uçaklarý Suriye'yi bombaladý. Boþalan
mühimmat depolarý Suriye üzerine býrakýldý. Ýsrail uçak-
larý saldýrýda Türk hava sahasýný kullandý. Dýþiþleri
Bakaný Ali Babacan bu bilgiyi doðrularken, Ýsrail'de
gerçekleþtirdiði saldýrýyý savundu.

Ýsrail gazetesi Ha'retz Ýsrail'in Suriye saldýrýsýný savun-
duðunu, Suriye yönetiminin bu durumu Birleþmiþ
Milletler Güvenlik Konsey'ine taþýmaktan baþka bir þey
yapmayacaðýný yazdý.

Geçen yaz Beþar Esad'ýn sarayýnýn üzerinden savaþ
uçaklarýný geçiren Ýsrail 1 ay sonra Lübnan'a saldýrmýþtý.
Gazeteci Robert Fisk, 1 Eylül tarihli makalesinde benzer
bir duruma iþaret etti:

"Biliyor musunuz ki, "Allah'ýn Partisi" Hizbullah,
Lübnan'ýn güneyinde Zawter Sharkiya köyünden
Beyrut'a kadar uzanan bir alanda kendi özel iletiþim
aðýný kurdu? Bunu acaba neden yaptý dersiniz? Eh, Ýsrail
gelecek savaþta iletiþim sistemini yok ederse kendi tele-
fonlarýný korumak için herhalde. Gelecek savaþta mý?
Evet. Yeni bir savaþ olmayacaksa, Hizbullah Litani
Nehri'nin kuzeyinde, NATO yönetimindeki Birleþmiþ
Milletler güçlerinin operasyon alanýnýn çok ötesinde
neden yeni yollar, siperler, lojistik yapýyor olsun ki?"

Ýsrail saldýrganlýðý ABD tarafýndan destekleniyor.
Geçen yýlýn yazýnda Hizbullah tarafýndan yenilgiye
uðratýlan Ýsrail egemen sýnýfý uðradýðý bozgundan çýk-
mak için yeniden saldýrganlaþýyor. FKÖ'ye silah ve para
yardýmý yaparak Hamas'a karþý darbe yapmasýný
destekleyen Ýsrail, Filistinlileri bir iç savaþa sürükleyerek
nefes aldý.

ABD'nin saldýrganlýðýna karþý çýkarken Filistin'i unut-
mamak, korsan devlet Ýsrail'i durdurmak gerek.

Müþerref  diktasý  sarsýlýyor

ABD'nin savaþý
Asya'ya yayýlabilir

ABD'nin dünyadaki sayýlý dostlarýndan biri olan Pervez
Müþerref diktasý Ýslamcý muhalefetin kitle gösterileriyle
sarsýlýyor. ABD yanlýsý baskýcý diktatörlük yaz boyunca
kitlesel muhalefet tarafýndan adým adým sýkýþtýrýlmýþtý.

Ýslamcý muhalefetin lideri ve olasý bir seçimde iktidara
gelmesi kaçýnýlmaz olarak gösterilen Navaz Þerif
Pakistan'a ayak basar basma tutuklandý ve sýnýr dýþý ilan
edildi. Þerif'i karþýlamak isteyen 2 bin kiþi tutuklanýrken,
Pakistan'daki iþbirlikçi yönetimin çöküþü Afganistan'da
bataða saplanan NATO güçlerinin de bozgunu anlamýna
geliyor. Bu Pakistan'a dönük bir ABD müdahalesinin
koþullarýný hazýrlýyor. Bu savaþýn Irak'tan baþlayarak
Asya'nýn tümüne yayýlmasý demek. Vakit çok geç
olmadan onlarý durdurmak gerek.
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Yine köþe 
oligarþisi

Türk basýnýnda köþeleri tut-
muþlarý incelemeye bu yazýyla
devam ediyorum… Geçen hafta
köþe yazarý milletinin þu ortak
özelliklerine deðinmiþtim: Aslýnda
gereðinden fazla sayýda olmalarý,
sürekli ayný insanlarýn yazmasý,
egemen ideolojik hegemonyanýn
sözcüsü ve yeniden üreticisi
olmalarý, mevkilerini elde etmede
ve kaybetmemede
nepotizm/kayýrmacýlýk aðlarýndan
yararlanmalarý, kalifikasyon
(yetkinlik) yoksunu olmalarý.
Þimdi de köþemenlerin (bu lafý
þimdi uydurdum) bu hasletlerini
biraz detaylandýrayým izninizle.

Batý gazeteleriyle
karþýlaþtýrýldýðýnda bu memlekette
gerçekten de bir köþemen enflasy-
onu var. Belli baþlý gazeteler sayfa
sayfa, sütun sütun köþe yazarý
dolu. Fikirlerine önem verilecek
insanlar olsalar gam yemem. Ama
öyle olmadýklarý için gam yiyo-
rum. Bu enflasyonun yol açtýðý
çeþitli sorunlar var. Haberlere,
yani basýn emekçilerine, muhabir-
lere ayrýlan yer daralýyor.
Ekonomik rasyonalite açýsýndan
bakarsanýz, yerine ilan alýnsa daha
fazla deðer üretebilecek yerler
berber sohbeti kalitesindeki
yazýlarla heba oluyor. Daha da
kötüsü, bilhassa gazeteciliðin mut-
faðýnda yetiþmiþ köþemenler, artýk
genel yayýn yönetmeni koltuðun-
da dahi oturuyor olsalar, bazen
özel haber yapmaktan da geri dur-
muyorlar. Böylece hem muhabir
denilen paryalarýn önemi azalýyor,
hem de iyi haberci yetiþmesinin
önü kesiliyor.

Sürekli ayný insanlar yazýyor.
Yýllar geçtikçe parya basýn emekçi-
lerinin dikey hareketliliði büs-
bütün zorlu hale geliyor. Köþeyi
bir tutan býrakmaya yanaþmýyor
(ona o köþeyi verenin de bir bildiði
var herhalde). Mesela Hürriyet'in
mevcut baþyazarý 27 Mayýs
darbesinden sonra Kurucu Meclis
üyesi olduðunda babam 10 yaþýn-
daydý. Babam þimdi 60'ýna
dayandý ama beyefendi bir kenara
çekilip anýlarýný yazýyor deðil hâlâ.
Veya ben niye hâlâ Hasan Pulur'u,
Rahmi Turan'ý okuyorum? Türkiye
halkýnýn eðitim ortalamasý "ilkokul
4" olduðu için mi bize böyle bir
seçki reva görülüyor?

Türkiye'de bir insanýn köþemen
edilmesinde meritokrasi kurallarý
iþler diyecek babayiðit var mý
aranýzda? Neden bir genel yayýn
yönetmeni amigo-holigan karýþýmý
damadýný spor yazarý yapar da
kimse "hop mop" falan demez?
Güngör Mengi görmüþ geçirmiþ
bir gazeteci olabilir, ama her Ruhat
Mengi yazýsý okuduðumda kendi-
mi taksi þoförüyle siyaset
konuþuyor gibi hissediyorsam ben
mi çok müþkülpesent bir duruþ
göstermiþ oluyorum? Veya kaç
tane Radikal okuru "Hasan Celal
Güzel'e bayýlýyorum" der ki? 

Gene bana ayrýlan yeri ekonomik
kullanamadým ve ideolojik hege-
monya ve kalifikasyon eksikliði
konularýna deðinemedim. Yok,
benden köþe yazarý olmaz
arkadaþ… 

MedyaManyak
BBuurraakk  CCOOPP

ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Ýstanbul'da 1. ve 2. bölgedeki
seçim kampanyalarý sýrasýnda
açýða çýkan aktivizm gücü sol
açýsýndan çok büyük bir
potansiyeli barýndýrýyor. Bu
potansiyel kaçýnýlmaz bir
biçimde bir dizi tartýþmayý da
beraberinde getirdi. 

Yeni olan liberal mi?
Bu tartýþmada kullanýlan

moda bir deyim var: Liberal.
Özellikle Baskýn Oran seçim
kampanyasýnýn politik vurgu-
larý, liberallikle suçlanmaya
baþlandý. Böylece yeni bir
deneyim, yepyeni bir politik
birikim, sokakta mücadele
etmeye istekli yepyeni
aktivistler bir çýrpýda liberal
ilan ediliyor. 

Her iki kampanyaya liberal
suçlamasýný yapanlar, esas
olarak, yeni küresel hareketin
geliþme potansiyellerini göre-
meyen, görmeyi baþardýðýnda
ise bundan ürken, bu geliþ-
menin yepyeni bir solu þekil-
lendirme ihtimalinden rahatsýz
olan milliyetçiler.

YYeennii  hhaarreekkeettiinn
ddiinnaammiikklleerrii

Yeni olanýn kaçýnýlmaz
kaderi, eski olan tarafýndan
eleþtirilmektir. 1800'lerin
sonundan 1917 Ekim devrim-
ine kadar Rusya'da yaþanan
sýnýf mücadelesinde eski ve
yeni arasýndaki çatýþma her
zaman gündemdeydi. Lenin'in
marksist oluþ süreci baþlý baþý-
na yeni ve eski arasýndaki
çatýþma sürecidir. Rusya'da
tüm devrimcilere ilham veren
Narodnik hareket, tüm yeni
kuþak aktivistleri etkiliyordu.

Sosyalizmin iþçi sýnýfýnýn
kendi eseri olduðu temel tezi
üzerinde yükselen marksizm,
Rusya'da, Nardonik hareketle
mücadele ederek geliþti. Gizli
örgütlenmeyi temel alan,
suikast becerisi geliþkin olan,
ütopik sosyalizm geleneðin-
den beslenen Narodniklerle
tartýþma kendi sorunlarý
etrafýnda yürüttüðü mücade-
leyi genel siyasal mücadeleye
baðlamaya çalýþan iþçi hareke-
tinin geliþimi açýsýndan bir
zorunluluktu.

Yeni olan iþçi hareketi ve
marksizmdi ve Lenin tercihini,
yeni ve devrimci olandan yana
yaptý.

Yeni olana açýk olmak,
yeninin geliþmesi için imkan-
lar yaratmak ve yeni hareket-
ten öðrenmek, Lenin'in en

belirleyici özelliklerindendi.
Harekette saf bir komünizm
aramayan, hareketi çeliþkili
ama devrimci bir yapý olarak
görme yeteneði, özelikle 1905
Rus devrimi sýrasýnda ortaya
çýkan "sovyet" tartýþmasýnda
belirgin bir biçim aldý. Ýþçilerin
grev komitelerinden çarlýða
karþý ayaklanmayý örgütleyen
doðrudan demokrasiye dayalý
yapýlara dönüþen bu örgütlen-
meler, bir çok Bolþevik Parti
üyesi tarafýndan görmezden
gelinir ya da açýkça
kýnanýrken, Lenin, sovyetin,
iþçi hareketinin mücadele
içinde geliltirdiði öz yönetim
organlarý olarak iþçi partisin-
den tüm farklý yanlarýný açýkça
analiz etti. Lenin sovyette bir
iþçi devletinin tohumlarýný
gördü.

Ama baþarý sadece hareketin
teorik analizini yapmakta ola-
maz. 1905 devrimi, Lenin'in
hareketten nasýl öðrendiðini
gösteren örgütsel önlemlere de
yol açtý. On binlerce iþçi
sokaklarda, grevlerde, dire-
niþlerde deðiþirken, Bolþevik
Parti'nin yapýsýnýn devrimden
önceki biçimini korumasýný
arzulayan muhafazakarlara
karþý mücadele eden Lenin
1907'de þunu söylüyordu: "Biz
geleceðin partisiyiz çünkü
gelecek gençliðe aittir. Biz
yenilikçilerin partisiyiz ve
yenilikçilerin peþinden en can-
dan gelenler her zaman genç-
liktir. Biz eski kokuþmuþluða
karþý fedakarca mücadele
veren partiyiz ve gençlik her
zaman fedakarca mücadeleyi
üstlenenlerin baþýnda gelir".
(age, sf 198)

Bu satýrlarý yazdýðýnda Lenin
37 yaþýndaydý ve Bolþevik
Partinin çoðunluðu genç, çok
gençti. Neredeyse Bolþevik
Parti, yirmi yaþýnda gençlerin
partisiydi denilebilir. (age, sf
197)

ÖÖllüü  kkuuþþaakkllaarrýýnn  hhaayyaalleettii
Bolþeviklerle menþevikler

arasýnda Rusya'da yüzyýlýn
baþýnda yaþanan bölünme
eskiyle yeninin çatýþmasýna
çok iyi bir örnek oluþturur.
Rusya'da neredeyse tanýnan
tüm sosyalist yazarlar menþe-
viklerle tutum almýþlardý.
Bolþevikler gazetelerine yazý
yazacak yazar bulmakta zor-
lanýyordu. Plehanov gibi
Marksizm Rusya'ya taþýyan
yaþlý kuþak, Lenin'in de ara-
larýnda olduðu yeni ve müca-
deleci kuþakla çeliþiyordu.

Yeni olanýn cesurca destek-
lenmesine bir baþka örnek,
Lenin'in 1917 Ekim devrimin-
den sonra, tüm dünyada
sosyal demokrasiden yaþadýðý
radikal kopuþtur. Ekim devri-
mi tüm dünyanýn çivisini
çýkartmýþken, eskiler, mil-
liyetçileþen sosyal demokratlar
hareketin önüne engel olmaya
baþladýðýnda, Birinci Dünya
Savaþý'na açýk ya da örtülü
onay verdiklerinde Lenin ve
bolþevikler eskiyle tüm
baðlarýný koparttýlar.

HHaayyaalleetttteenn  kkaaççýýþþ  yyookk
Kuþkusuz koþullar çok farklý.

1900'lerin Rusya'sýnda deðiliz.
Ama bir þey var ki, o hep ayný.
Eskiyle yeni çatýþmaya devam
ediyor.

Yeni olan, ezberleri bozarak,

milliyetçiliðe meydan oku-
yarak, tüm ezme ezilme iliþk-
isinde ezilenlerden yana saf
tutarak, seçim kampanyasý
boyunca ilk adýmlarýný attý.
Tüm Türkiye'nin kendi dar
grup dünyasýnda yaþayanlar
dýþýnda tüm Türkiye'nin
gözünün, Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarýnda
olmasýnýn nedeni buydu.
Bugüne kadar sayýsýz kampa-
nyada bir araya gelen, çok
sayýda deneyim biriktiren,
savaþlara, ýrkçýlýða, yeni liber-
alizme, küresel ýsýnmaya karþý
mücadele etme deneyimi
taþýyan yeni bir hareket, seçim
kampanyasýnda politik olarak
nasýl þekillenebileceðinin de
iþaretlerini gördü.

Lenin'e, göre devrimci par-
tinin yapmasý gereken ýsrarla
"siyasal gerçekleri teþhir" et-
mektir. Bu teþhir, "Kapitalizme
hayýr" ve "Yaþasýn iþçi sýnýfý"
denilerek yapýlamaz. Bolþe-
viklerin tüm faaliyeti Rusya'da
ve dünyada yapýlan haksýzlýk-
lara karþý kampanyalar yap-
maktý. 

DSÝP'in, savaþ, ýrkçýlýk ve
kapitalizm karþýtlarýnýn, Uras
ve Oran kampanyalarýnda yer
almalarý, her iki kampanyanýn
da "siyasi gerçekleri teþhir
etme" yeteneðinden kay-
naklanýyor.

Henüz yolun baþýndayýz.
Yolun sonunda olanlara,
yeniye kýzmak yerine, yeniden
öðrenmek gerektiðini söyle-
mek, ona katýlmak, onunla bir-
likte geliþmekten baþka bir
devrimci yol olmadýðýný anlat-
mak dýþýnda yapabileceðimiz
bir þey yok.

Liberalizm,  bolþevizm
ve  yeni  hareket

Lenin'in liberalizmle ilgili hoþ bir yaklaþýmý var: "Bir liberal kendisine kötü muamele edildiði zaman,
'Tanrýya þükür, dayak atmadýlar' diye düþünür. Dayak yediði zaman ise, öldürülmediði için Tanrýya

þükreder. Ve iþ ölüme gidecek olursa, bu defa ölümsüz ruhu fani vücudundan kurtarýldýðý için tanrýya
þükredecektir." (Lenin I, sf 156, Tony Cliff, Z Yayýnlarý)

Ne Baskýn Oran ne de Ufuk Uras öldükleri için Tanrýya þükredecek insanlar, ne de bu iki ismin TBMM'ye
girmesinin sol açýsýndan çok büyük bir zafer anlamýna geleceðine inanan aktivistler dayak yediklerinde

öldürülmedikleri için Tanrýya minnet duyacak bir yapýdalar.
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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 olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

DSÝP’in
iinntteerrnneett  ssiitteessii

ddssiipp..oorrgg..ttrr
yenileniyor

AB  “reform  anlaþmasýna”
kanmayýn
AAlleexx  CCaalllliinniiccooss

Son bir kaç yýlýn ender demokratik anlarýný 2005 Mayýs
ve Haziran aylarýnda, Fransa ve Hollanda’da Avrupa
Anayasasý’nýn referandumlarla reddedildiði günlerde
yaþadýk.

Bütün  Avrupa’da politikacýlar ve egemen sýnýflar
tarafýndan desteklenen Anayasa’nýn reddedilmesini
saðlayan oylar gerçek bir halk hareketinin sonucudur.
Ve hayýr oyunu saðlayan  bu hareketler esas olarak
radikal sol tarafýndan yönlendirilmiþtir.  Reddedilen
Anayasa Avrupa Birliði’nin (AB) ekonomi politikasýna
yeniliberalizmi sokacaktý.

Bu demokrasi patlamasý Avrupa’nýn egemenlerine
büyük bir sorun  yarattý. Dolayýsýyla AB’nin Haziran ayýn-
daki son zirve toplantýsý Anayasayý bu kez “reform
anlaþmasý” olarak tanýmladý ve halk oylamasýna sunma-
maya karar verdi.

Reddedilen Anayasa’nýn mimarý Valéry Giscard
d’Estaing yeni pakate sadece daha kolay yutturula-
bilmesini saðlayan kozmetik deðiþiklikler yapýldýðýný
söylüyor.

Fransýz anti küreselleþme hareketinin temel örgütü
Attac’tan Pierre Khalfa’nýn söylediði gibi yeni anlaþma
birçok açýdan daha kötü.

Mesela, Katolik Kilises,’nin bütün çabalarýna raðmen
Anayasa’da Hristiyanlýða referans yoktu ama anlaþma
Avrupa’nýn “dini geleneði”nden bahsediyor.

Bu iki nedenle kabul edilemez birþey. Birinci olarak
kilisenin ve devlket iþlerinden ayrýlmasýný savunan laik-
liðe aykýrý.

Ýkinci olarak ise gelenek Hýristiyan olduðuna göre
baþta Müslümanlar olmak üzere hristiyan olmayan
herkesi ikinci sýnýf yurttaþ yapmaktadýr.

Anlaþma’nýn bu maddesi Türkiye’yi AB’den dýþlamaya
çalýþan Nicolas Sarkozy’nin deðirmenine su taþýmak-
tadýr.

Daha da öteye Khalfa’nýn açýkca gösterdiði gibi reform
anlaþmasý Anayasa gibi AB’yi, ABD’nin yaný sýra dünya
yeni liberal imparatorluðu’nun merkezi yapmaya çalýþ-
maktadýr. 

Anlaþma “uluslararasý ticaret ve doðrudan yabancý
yatýrýmlar üzerindeki bütün sýnýrlamalarý kaldýrmayý”
hedeflemektedir. 

Örneðin, ABD Merkez Bankasý ayný zamanda tam istih-
damý da saðlamakla görevliyken Baðýmsýz Avrupa
Merkez Bankasý sadece enflasyona karþý mücadele ile
görevli olacak.

Reform anlaþmasý seçilmemiþ bir organ olan Avrupa
Komisyonu’na tüm kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesi
yetkisini veriyor. Ve AB’nin NATO sorumluluklarýný tanýy-
or ve yenilenmiþl bir Atlantik Anlaþmasý öneriyor. Ýmza-
cýlar daha fazla sýnýr ötesi görev öngörerek askeri
yeteneklerini buna göre arttýrmayý ve “terörizme karþý
mücadeleye katýlmayý” kabul ediyorlar.

Dolayýsýyla aslýnda reform anlaþmasýnýn  halk oyla-
masýna sunulmasý gerekiyor ve Haziran toplantýsý tam
da bu nedenle Anayasa’nýn cesedinden bu anlaþmayý
çýkardý.

Reform anlaþmasýnýn referanduma sunulmasý þansý
herþeye raðmen var ve en azýndan bir ülkede reddediþe-
bilir.  Anlaþma ancak üye 27 ülkenin hepsinin onayla-
masý ile yürürlüðe girebilecek.

7-8-9 Eylul tarihlerinde
duzenlenen
ÝzmirMenemen þenlik-
lerinde Ýzmir KEG 8AA
standý açtý.  Aliaða'da
yapýlmasý planlanan ter-
mik santralle karþý da imza
toplandý. 8 Aralýk’ta

Ankara’ya çaðrý yapan
yüzlerce bildiri ve KEG
bülteni daðýtýldý. 

EGECEP'in düzenlediði
“Küresel Isýnma, hava
kirliliði ve kireç ocaklarý”
konulu panelde söz alan
KEG aktivistleri Kyoto
Ptorokolü’nü imzalamanýn
önemini vurguladýlar,
herkesi 8 Aralýk'ta
Ankara'da olmaya
çaðýrdýlar. 

Þenlik sýrasýndabir çok
öðrenci ve öðretmenle
tanýþan KEG aktivitleri bir
çok küresel ýsýnma toplan-
týlarý gerçekleþtirmeyi
planlýyor.

MMeenneemmeenn’’ddee
KKEEGG ççaallýýþþmmaallaarrýý

"2020 için belirlenen
hedef baðlayýcý deðil,
ancak bu hedefin konmasý,
sanayileþmiþ ülkeler için
önemli bir uluslararasý
uyarý niteliðine sahip..."
diye bitiyordu ümitli
medyanýn nezih haberleri.
Tabii haber olarak yer ala-
bildiði medyadan
bahsediyor olmamýz iyice
iç karartýyor. 

Viyana'da BBiirrlleeþþmmiiþþ
MMiilllleettlleerr  ÝÝkklliimm
KKoonnffeerraannssýý'na katýlan 158
ülkenin temsilcileri,
"atmosferi kirleten
ülkelerin, sera etkisi
yaratan gazlarýn salýmýný
sýnýrlandýrmalarýnýn
saðlanmasýný" amaçlayan
anlaþma imzalayývermiþti. 

Eh bu durumda, 1990 yýlý
sera gazý emisyonlarýna
göre 2012 yýlýna kadar
yüzde 5.5'luk azaltým
öngören Kyoto Sözleþmesi
beklenenden epey önce
ömrünü tamamlamýþ mý
oluyor?  Cevap ne yazýk ki
hayýr.

KKyyoottoo  ggeerriiddee  mmii
kkaallddýý??

Anlaþmanýn hiçbir
baðlayýcýlýðý yok. Yani,
devletlerden "prestijlerini
korumak üzere kýsýtla-
malara gitmesi gerektiðini
hatýrlatmak üzere bir
uyarý." Anlaþmanýn içeriði
her ne kadar "sanayileþmiþ
ülkelerin gaz salýmýný
2020'ye dek, 1990'daki
düzeyinin yüzde 25 ila 40'ý
arasýnda azaltmýþ
olmalarýnýn saðlanmasýný"
hedefleyerek dünyada
yaþamýn devamý için
gerekli olan hedefleri
ýskalamýþ da olsa (yüzde 90
civarý) eðer gerçek olsaydý
büyük bir adým olarak
deðerlendirilebilirdi. 

Son dönemde iklim
deðiþikliðini gözlemleyen
bilim insanlarýnýn çalýþ-
malarý herþeyin çok daha
hýzlý ve beklenenden de
kuvvetli bir þekilde gerçek-
leþtiðini ortaya koyuyor.
Artýk Guardian gibi görece

saygýn kabul ettiðimiz
gazetelerde "bilim insanlarý
þaþkýnlýktan donakladýlar"
gibi manþetleri görmek
vaka sayýlmýyor. Ýklim
deðiþikliðiyle ilgili geri
dönülmez sýnýrý geçip
geçmediðimiz bilimsel bir
tartýþma konusu. Yani
iklimle ilgili "iþler" iyi git-
miyor.

Öte yandan, çeþitli sebe-
plerle devletler arasý bir
mekanizmaya muhtaç kon-
umdaki çözümü üretmesi
gereken BM üyeleri,
çözümden gittikçe uzak-
laþýyorlar. Sorunun
çözümüne dair arayýþlar,
yerini -yeni dünyadan pay
kapma- paslaþmalarýna
býrakmadýysa da, býrakmak
üzere... 

88  AArraallýýkk''ttaa  BBaallii''ddee
iikklliimm  zziirrvveessii
ttooppllaannýýyyoorr

Bu yýlýn sonunda Bali'de
toplanacak iklim
zirvesinde alýnacak karar-
larýn hayatiliði de yukarý-
daki çakýþmadan kay-
naklanýyor. Devletlerin
acilen Kyoto'dan daha
güçlü adýmlar atmasýný

saðlamak üzere toplanacak
BBaallii  ZZiirrvveessii sýrasýnda
gereken radikal kararlarýn
kabul edilmesi ihtimali git-
tikçe zayýflýyor. 

Tüm dünyada iklim
deðiþikliðine karþý önlem
alýnmasý için çalýþan
hareketleri çok kritik bir üç
ay bekliyor. Aralýk baþýnda
pek çok þehrin meydan-
larýnda gerçekleþecek gös-
teriler herþeyi belirleyecek. 

Hükümetler üzerinde
gerekli baskýyý yaratacak
boyutta kamuoyu yarata-
mamanýn bedelinin çok
aðýr olmasý ihtimali
sanýrým AABBDD  UUlluussaall  KKaarr  vvee
BBuuzz  BBiillggii  BBaannkkaassýý'ndan,
önde gelen buz bilimciler-
den MMaarrkk  SSeerreeeezzee'in, þu
sözleriyle özetlenebilir:
"Eðer birkaç yýl önce sor-
saydýnýz, Kutbun tüm
buzunun 2100, en kötü
ihtimalle 2070'de biteceðini
söylerdim. Ancak artýk
2030 tarihinin gayet
gerçekçi olduðunu
düþünüyorum... Gerçekten
þaþýrtýcý, uçurumdan
yuvarlandýk ve hala buz
kaybediyoruz." 

AAvvii  HHaalliigguuaa

Ýsrail'de ortaya çýkarýlan neo-nazi
örgütlenmesi herkesi þaþýrttý. Hitler
tarafýndan milyonlarcasý katledilen
Yahudilerin arasýndan nasýl bir Nazi
örgütlenmesi çýkar? Ýsrailli gençler nasýl
oldu da katillerinin simgesi gamalý haçý,
Kavgam'ý sahiplendiler?

Olay þaþýrtýcý gibi görünse de ne Ýsrail
nazizmden baðýþýk ne de baþka yerler
faþizmden. Çünkü faþizm kapitalizmden
kaynaklanýyor. Ýsrail kapitalist bir devlet
ve ýrkçýlýk korsan devletin temeli. Her
ikisi de faþizmin üreyebileceði koþullarý
yaratýyor.

Ýsrail'e özgün bir faþizm aramak da
gerekmez. Türk faþistleri nasýl Hitler'i
temel alýp, onun fikirlerini anlatan
Kavgam'da kendilerini buluyorsa umut-
suz Ýsrailli lümpenler de ayný yerden
esinleniyor. Almanya'nýn iþsizleri ve orta
sýnýflarý öfkelerini nasýl Yahudilere

yönelttilerse, Ýsrailli neo-naziler de ayný
þeyi yapýyorlar ve öfkelerini ýrkçýlýkla
çýkarýyorlar.

Viyana'da  BM  Ýklim  Konferansý  toplandý:

BBaaððllaayyýýccýý  bbiirr  kkaarraarr  yyookk

Ýsrailli Naziler nereden çýktý?

sosyalist  iþçi’yi

internetten

takip

edebilirsiniz

DÜNYA



CCeennggiizz  AALLÐÐAANN

Yarým asýr önce çýkan Ekspres
gazetesi þöyle bir baþlýk attý:
"Atatürk'ün evine bomba atýldý."
Bu provokatif haber bugün Ýstan-
bul dediðimiz þehrin yerlilerinin,
Ýstinpolililerin (tam çevirisi "þehrin
içinde"dir) yerini yurdunu terk
ederek Yunanistan'a kaçmalarýnýn
ilk adýmýný saðladý. 

Gazetenin haberinin ertesi günü
önceden hazýrlanmýþ örgütlü
güruh Beyoðlu'nda zaten bir gece
önceden iþaretlenmiþ olan azýnlýk-
lara ait ev ve iþyerlerine azgýnca
saldýrdý. Dükkânlar, evler, fab-
rikalar hatta kiliseler yakýldý,
yýkýldý. Ýstanbul'daki 72 kilisenin
70'i tahrip edildi. Milyonlarca
dolarlýk hasar meydana geldi. 16
Rum, bir Ermeni yurttaþýmýz hay-
atýný kaybetti. Korkunç olaylarýn
ardýndan binlerce Rum akýn
halinde Yunanistan'a göç etmek
zorunda kaldý. Ýstanbul gerçek
sahiplerini kaybetti.

HHeerr  ddeevvrriinn  kkaattiill  tteeþþkkiillaattýý::
ÖÖzzeell  HHaarrpp  DDaaiirreessii

Yunan makamlarý "Atatürk'ün
evinin bombalanmasý" olayýnýn,
Türk devletinin tertiplediði bir
provokasyon olduðunu daha o
günlerde ortaya çýkarmýþtý. Olayla
ilgili olarak Selanik Hukuk
Fakültesi'nde burslu öðrenci
olarak okuyan ve bir Türk ajaný
olan Oktay Engin ve Selanik
Baþkonsolosluðu Kavasý Hasan
Uçar yakalanmýþtý.
"Kahramanlýðýný" savunan bom-
bacý Oktay Engin daha sonra
polislik görevine devam edip,
Nevþehir Valiliðine, Emniyet
Genel Müdürlüðü Planlama Daire
Baþkanlýðý'na kadar yükseldi. 

6-7 eylül katliamlarýnýn kapsamlý
bir devlet politikasýnýn ürünü
olduðu, 30 yýl sonra bir Türk gen-
eralinin itirafý ile de açýða çýktý ve
ÖÖzzeell  HHaarrpp  DDaaiirreessii (ÖHD) adýna
sahiplenildi. General, Kýbrýs'ýn
iþgaline varan hazýrlýklarýn da
ÖHD'nin iþi olduðunu anlatýyor-
du. 

Gazeteci Fatih Güllapoðlu'nun
Tempo Dergisi'nde yaptýðý
görüþmede þöyle diyordu Emekli
Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu; 

"Bak ben sana bir örnek daha
vereyim. 1974'deki Kýbrýs
Harekâtý. Eðer ÖHD olmasaydý, o
harekât, yani iki harekât da o
kadar baþarýlý olabilir miydi?  

“Harekât baþlamadan önce ÖHD
devredeydi. Adaya, bankacý,
gazeteci, memur görüntüsü altýn-
da ÖHD elemanlarý gönderildi ve
bu arkadaþlarýmýz, adadaki sivil
direniþi örgütlediler, halký bil-
inçlendirdiler. Silahlarý 10 tonluk
küçük teknelerle adaya soktular.  

“Sonra 6-7 Eylül olaylarýný ele al.  
“-Pardon Paþam anlamadým. 6-7

Eylül olaylarý mý?  
“-Tabii. 6-7 Eylül de bir Özel

Harp iþiydi ve muhteþem bir
örgütlenmeydi. Amaca da ulaþtý...

Sorarým size, bu muhteþem bir
örgütlenme deðil miydi?"

("Türk Gladio'su Ýçin Bazý
Ýpuçlarý", aktaran Recep Maraþlý,
Tempo, 9-15 Haziran 1991, s.24-27)

KKýýbbrrýýss''ýýnn  iiþþggaalliiyyllee
bbaaððllaannttýý

ÖHD'nin Kýbrýs'taki örgütlen-
melerinin baþlangýç tarihi de
1955'e dayanýyor. Kýbrýs Türkleri
içinde "Volkan", "9 Eylül" gibi kon-
trgerilla örgütleri de bu tarihlerde
örgütlendi, 1958 yýlýnda ise, bizzat
Türk generallerinin örgütlediði
"Kýbrýs Türk Mukavemet Teþkilatý"
adýyla merkezileþtirildi. 1974 iþga-
line kadar geçen süre içindeki
ÖHD'nin çalýþmalarý bu kanaldan
yürüdü.

1923'te imzalanan Lozan antlaþ-
masý uyarýnca Kýbrýs üzerinde
hiçbir hakkýnýn olmadýðýný teyit
eden Türkiye, sömürgeci
Ýngiltere'nin tetikçiliðini kabul-
lenerek, Kýbrýs üzerinde yeniden
"hak sahibi" olmayý baþardý.
Ýngiltere, Kýbrýs'ta görülmesi
gereken bütün kirli iþlerini
(katliam, iþkence, sürgün, talan)
tetikçisine býraktý. Türkiye devle-
tinin yardýmýyla, baðýmsýzlýðý için
savaþan Kýbrýs halklarýnýn bölün-
mesini baþardý. Yüz yýllardýr
birarada yaþayan, birbirlerinin dil-
lerini de konuþabilen iki halkýn
arasýnda bir "Türk-Rum" ayrýmý
yaratarak, Kýbrýs halklarýnýn kendi
kaderini tayin hakkýna engel oldu.
Böylelikle adadaki sömürgeci var-

lýðýný bugünkü AB koþullarý atýnda
bile sürdürmeyi baþarýyor.  

Etnik temizlik tamamlanýyor
Tamamen bilinçli, öngörülü ve

planlý olarak tezgâhlanan 6-7 Eylül
olaylarý büyük þehirlerdeki etnik
unsurlarýn da son bir hamleyle
yok edilmeleri giriþimiydi. Devlet,
bu politikasýný hem o günlerde
sürdürülmekte olan Kýbrýs
görüþmelerinde bir þantaj, hem de
Ýstanbul ve Ýzmir'in kadim halk-
larýndan kurtulmak için bir fýrsat
olarak kullandý. 

Bugün geri dönüp baktýðýmýzda
6-7 Eylül olaylarýnýn Lozan'da
eksik kalan bir süreci tamamlamak
üzere tezgahlandýðýný açýkça
görürüz. Ýstanbul Rumlarý
mübadele kapsamýna sokula-
mamýþ ve geride kalmýþtýr.
1955'teki olaylar ulus devleti
yabancý unsurlarýndan ayýklama
sürecinin bir parçasýdýr.

KKaattlliiaammllaarr  ssüürrüüyyoorr
6-7 Eylül'ün üzerinden 52 yýl

geçti. Ama olaylarý örgütleyen zih-
niyet hâlâ sürüyor. Örneðin, TTaarriihh
VVaakkffýý,,  ÝÝnnssaann  YYeerrlleeþþiimmlleerrii  DDeerrnneeððii
ve HHeellssiinnkkii  YYuurrttttaaþþllaarr  DDeerrnneeððii'nin
düzenlediði, 6 - 7 Eylül
fotoðraflarý sergisi, açýlýþ gününde
eli sopalý faþistlerin baskýnýna
uðradý.  Frankfurt'ta Soykýrým
Karþýtlarý Derneði'nin düzenlediði
benzer bir serginin organizatörler-
ine, sürmanþetten, "Ateþle
oynadýklarý" tehdidi savrularak,
gözdaðý verilmek istendi (27 Þubat
2002 tarihli Hürriyet Gazetesi
Avrupa eki). 

Bunlar devletin tertiplediði
pogromcu çetelere yeterli gelmedi
elbette. Maraþ, Çorum ve Sivas'ta
da ayný yöntemi kullanýp kapýlara
önceden iþaret koyan katliamcýlar
yüzlerce insaný öldürdü.
Günümüze geldiðimizde en yakýn
örnekler akýllarda: Hrant Dink
ensesine kurþun sýkýlarak
öldürüldü. Malatya'da hýristiyan-
lara ait yayýnevi basýlýp üç kiþi
öldürüldü.

330011''iinn  mmaarriiffeettii
Bütün bu cinayet ve katliamlar

zinciri Osmanlý'nýn son döne-
minde alýnan Türkleþtirme poli-
tikalarýnýn sonuçlarýdýr. Bugün bu
zihniyet yasalarla da güvence altý-
na alýnarak sürdürülmeye çalýþýlýy-
or. Örneðin, ceza yasasýnda yer
alan 301. madde "Türklüðü
aþaðýlamak" ifadesiyle baþlýyor ve
bütün diðer etnik gruplara ve bu
gruplarý savunanlara ya da resmi
tezlerin dýþýnda sözler sarf eden-
lere saldýrýlmasýna, ceza almalarý-
na, hatta öldürülmelerine kadar
varýyor.

Yüzyýllardýr birlikte yaþayan
kardeþ halklar arasýnda gerçekte
hiçbir düþmanlýk yoktur.
Düþmanlýðý yaratanlar statükoyu
korumak, nefretten beslenmek
isteyen çok küçük bir azýnlýk ve
bunlarýn yönlendirdiði ýrkçý, mil-
liyetçi çetelerdir. 
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Bir kadýn yolculuk yap-
mak üzere uçaða biniyor.
Hostesler ve görevliler
ise, kadýnýn eteði kýsa
olduðu gerekçesi ile
kadýný uçaktan zorla
indiriyorlar. Firmanýn bir
"aile þirketi" olduðunu
söylüyorlar. Evet, iþte
size cumhurbaþkanlýðý
seçimi sürecinde sürekli
görmeye alýþtýðýmýz
haberlerden biri daha!
Kemalistler haklý, irtica
tehditi var!

Ama o da ne? Olay
ABD'de, Southwest
Airlines Havayolu'na ait
bir uçakta yaþanmýþ.
Olaydaki herkes
Amerikalý. Verdiðimiz
geçici paranoya sebe-
biyle özür dileriz! Ama
durun bir dakika kemal-
istler hala haklý olabilir!

11 Eylül'den sonra
bütün müslümanlarý
terörist ilan edip ABD
vatandaþý olsalar dahi
onlarýn hayatlarýný
cehenneme çeviren Bush
hükümeti, acaba siyasal
islama mý sarýldýlar?
Yoksa bir sonraki adým
Rice'ýn türban takmasý
olabilir mi? Zaten ABD'de
alkollü içki için yasal
sýnýr 21. Bu da bir
gösterge deðil mi? 

Hem sonra, PKK ile
iliþkisi var ki ABD'nin.
Alýn size "irtica ve
terörizm" baðlantýsý! 

***
Ne yalan söyleyeyim,

þu bir kaç satýr, paranoy-
ak zýrvayý yazarken bile
zihnim yoruldu. Yalçýn
Küçük nasýl tuðla kalýn-
lýðýnda kitaplar zýrvalýyor,
bilemiyorum.

Yukarýdakiler zýrva da,
haber gerçek. Mini
eteðiniz yüzünden bir
uçaktan atýlmak için, ülk-
enizde "irticacý bir
hükümet" olmasýna
gerek yok yani. Üstelik
buna karþý çýkmak için de
böyle bir hükümet
olduðu paranoyasýna
sahip olmanýza da gerek
yok.

Kapitalizmde kadýn
olmak, "çok
kapandýðýnýz" veya "çok
açýldýðýnýz" için kovula-
bilir bir nesne olmanýza
yetiyor.

Çöp Sepeti
Ersin TEK

6-7 Eylül 1955: Bir etnik 'temizlik' harekâtý

Ýs  tin  poli  liler  nereye  kayboldu?

Olaylarý kýþkýrtan Ekspres gazetesi 6 Eylül günü yýldýrým baský yaptý. 
Olaylar yaklaþýk 9 saat sürdü.
Sadece Rumlara deðil, Ermeni ve Yahudilere de saldýrýldý. 
2'si ortodoks papaz olmak üzere 16 Rum ve 1 Ermeni yurttaþ öldü.
32 Rum yurttaþ aðýr yaralandý.
4 bin 348 Rum'un iþyeri yaðmalandý.
110 otel, 27 eczane, 23 okul, 21 fabrika, 70 kilise, 3 mezarlýk ve azýnlýklara ait
sayýsýz ev.
Aziz Nesin, Kemal Tahir gibi birçok aydýn tutuklandý.

330011  kkaallddýýrrýýllssýýnn!!
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15 Eylül 2007 (Cumartesi), 11.00 - 18.00
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