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Ankara
1 Aralýk

Cumartesi
12.00,

Kolej kavþaðý

13.30, 
Abdi Ýpekçi Parký,

Sýhhiye

Ýzmir
2 Aralýk

Pazar
13.00

Gündoðdu Meydaný 

Ýstanbul
8 Aralýk

Cumartesi
12.00

Numune Hastanesi önü

13.30, 
Kadýköy Ýskele Meydaný

SINIR ÖTESÝ DEÐÝL

BARIÞÇI
ÇÖZÜM

23 yýldýr süren savaþa 200 mil-
yar dolar kaynak aktarýldý. Dað,
taþ bombalandý. Ama askeri yön-
temler baþarýsýz oldu.

200 milyar dolara neler yapýl-
mazdý ki. Okullar, hastaneler,

toplu taþýmacýlýk, fabrikalar...
Ancak tercih savaþ oldu.

Silahlanmaya aktarýlan paralar
vergilerimizden alýndý. Her bir
yurttaþ kendi cebinden savaþý
finans etti. Bu en kirli

özelleþtirmeydi.
Barýþ sadece Kürtlere deðil,

savaþýn yoksullaþtýrdýðý
Türklerin de ihtiyacý.

Daha iyi bir yaþam istiyorsan
savaþa hayýr de!

Savaþa deðil emekçiye bütçe
Küresel Eylem

Grubu

Ýstanbul: (0532) 396 25 07
- (0535) 439 21 93

Ankara: (0543) 417 36 07 -
(0539) 346 74 82,

Ýzmir: (0533) 445 34 68 -
(0555) 673 88 68

Bursa: (0542) 500 23 22

DTP’yi düþman ilan eden-
ler, DTP’yi köþeye sýkýþtýr-
maya çalýþanlar, DTP meclis
grubuna dayanamayanlar
hata yapýyor. Barýþý red-
dediyorlar.

“Bu 29’uncu isyan” diyordu
eski cumhurbaþkaný Süleyman
Demirel. Hepsi kanla, þiddetle
bastýrýlmaya çalýþýldý, ama biri
bitti, diðeri baþladý.

40 bin kiþi öldü. Ülkenin 200
milyar dolarý bu savaþa gitti.
Çözüm gene yok.

Þimdi de þahinler gene
iþbaþýnda. Savaþ, sýnýr ötesi
harekat diyorlar. PKK yetmez
Irak’ýn Kürt özerk bölgesine de
saldýralým diyorlar.

Talabani ve Barzani düþman
olarak gösteriliyor. Kerkük’ü
içeren haritalar çiziliyor.

DTP, DTP meclis grubu düþ-
man olarak hedefte. Oysa
DTP’nin mecliste oluþu barýþ
için, barýþçý çözüm için bir
þans. DTP barýþ için elini uza-
týyor. Bu eli dostça tutmak
gerekiyor. DTP’nin siyasal
çözüm isteðine olumlu yanýt
vermek gerek.

Foto: Metin Damar
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1 Ocak'ta
yasalaþýyor

Hükümetin yasalaþ-
týrmak istediði, ama
Anayasa Mahkemesi-
'nden geçiremediði
Genel Saðlýk Sigortasý
yasasý yeniden gün-
demde.

Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Çelik,
sosyal güvenlik refor-
mu deðiþiklik tasarý-
sýnýn, ertelenen yürür-
lülük tarihi olan 1 Ocak
2008'e kadar yasalaþa-
caðýný açýkladý. Çelik,
açýklamalarýnda yasa
tasarýsýnýn ay sonuna
dek Meclis'e gönderile-
ceðini belirtti.

Bir IMF ve Dünya
Bankasý ürünü olan bu
yasa AKP hükümeti-
nin neoliberal poli-
tikalarýnýn en belirgin
örneði.

Ýncirlik üssü

Ýþkencenin
yolu

Ýspanyol havacýlýk
merkezinin kayýtlarýna
göre, 2002-2007 yýllarý
arasýnda Ýncirlik Üssü
ile Guantanamo arasýn-
da toplam 24 sefer
yapýlmýþ. ABD askeri
nakliye uçaklarý "global
terör" zanlýlarýný
Küba'daki Guantanamo
Adasý'na nakletmek için
yaptýklarý 43 uçuþtan
25'inde aktarma için
Adana-'daki Ýncirlik
Üssü'nü kullandýklarý
ortaya çýktý.

Bu uçuþlarda toplam
628 kiþinin "Gitmo"
olarak da bilinen
Guantanamo'ya
nakledildiði saptandý.
Gitmo'da 2 metreye 3
metre geniþliðinde dört
yaný açýk üzeri kapalý
açýk hava hücreleri ve
ayný boyutta tamamen
kapalý olmak üzere iki
tip hücre bulunuyor ve
Gitmo orada yapýlan
iþkenceleriyle meþhur.

Çeþitli uluslararasý
kuruluþlar ve insan hak-
larý örgütlerinin Ýncir-
lik'in terör zanlýlarýnýn
sevki için kullanýldýðý
iddialarý ise gerek
Amerikan, gerek Türk
yetkililer tarafýndan
hiçbir zaman doðrulan-
mamýþtý.

Ankara'da
ekmek
zammýna
karþý
mücadele

Ankara'da ekmeðe 1
Kasým'dan bu yana
uygulanan yüzde 20'lik
zamma karþý tepki
büyüyor. Fýrýncýlar
Odasý, zamma gerekçe
olarak buðday fiyat-
larýndaki artýþý ve
kuraklýðý gösteriyor.
Ancak Tarým Bakaný
Mehdi Eker bile yüzde
20'lik artýþ için buðday
fiyatýnýn yüzde 100 art-
masý gerektiðini söyle-
yerek haksýzlýðý kabul
etti.

Tüketici Dernekleri
Federasyonu (TÜDEF)
ekmek zammýna karþý
hukuki giriþimlerde
bulundu. 10-11
Kasým'da iki günlük
ekmek boykotu çaðrýsý
yapan TÜDEF önü-
müzdeki günlerde
eylemlerle mücadeleyi
büyütmek istiyor.

TÜDEF Baþkaný Ali
Çetin "Ama yaðma yok.
Biz tüketiciler hiçbir
þantaja, tehdide boyun
eðmedik, eðmeyeceðiz.
Halkýn ekmeði ile
oynayanlara yoksul
tüketicinin açlýðýný ranta
çeviren ve fahiþ zammý
kabul ettirmek için þan-
taj ve tehdide baþvuran-
lara meydaný býrakma-s
yacaðýz" diyerek
mücadele çaðrýsýnda
bulundu. KEG,
TÜDEF'in mücadelesini
destekleme ve katýlma
kararý aldý.

"Bitireceðiz." 29. Kürt
isyaný 23 yýldýr sürüyor
ve þahinler bugün de hep
ayný þeyi söylüyor. 40
binden fazla kiþinin
yaþamýný yitirdiði savaþýn
komutanlarý ise uygu-
ladýklarý politikalarýn
iflas ettiðini Milliyet
gazetesine verdikleri
röportajla itiraf ettiler. 

Her geçen gün DTP
hakkýnda yeni bir soruþ-
turma açýlýyor, mil-
letvekilleri ve parti yöne-
ticileri hedef haline getir-
iliyor. DTP binalarýna
saldýrýlar devam ediyor.
Ve dezenformasyon.

Kimin terörü?
Tüm haklarý ve kimlik-

leri hiçe sayýlmýþ olanlar
mý yoksa Kürtlere ve
Türklere 23 yýldýr ayný
kabusu yaþatanlar mý?

Kenan Evren: 
"12 Eylül'de bir hatamýz

da oydu. Kürtçe konuþ-
mayý yasakladýk. Þöyle
yasakladýk:
Konuþmalarda, mitin-
glerde, þurada burada
Kürtçe konuþulmayacak.
Okulda filan Kürtçe
tedrisat yapýlamaz dedik.
Ama, biraz aðýr yasak
koyduk. Sonra bu yasak
kaldýrýldý, ama hataydý.

Hata olduðunu sonradan
anladým.

[Öcalan'ýn] Ýdam
edilmemesi doðru deðil-
di. Hata. Hem daha
AB'ye de aday
olmamýþtýk."

Emekli
Genelkurmay
Baþkaný Doðan
Güreþ (1990-1994)

"Ýlk taburu Ankara'da
kurduk. O tabur daðlar-
da, ovalarda birlikte
eðitim yaptý. Günlerce
yürüdü. Teçhizat taþýdý.
Silah eðitimi aldý. Ýstediði
elbiseyi giydiler. Doðada
mücadeleyle yaþadýlar.
Arazi koþullarýna
alýþtýlar. Hepsi özel bir
asker oldu. Ellerinden
her þey gelir. Çok
dayanýklýdýrlar. Çok
saðlamdýrlar. Çok
güçlüdürler. Çok iyi silah
kullanýrlar. Bütün bunlarý
kazandýlar.

Eðitim tamamlanýp bir-
lik istenilen düzeye
gelince de Kemal Paþa
onlarý alýp Güneydoðu'ya
gitti. Onlar
Güneydoðu'nun gizli
kahramanlarýydýlar. Bir
nevi Türk PKK'sý.
Daðlarda gezer,
teröristler gibi onlar da

daðlarda, o koþullarda
yaþar. Teröristi daðda
bulur ve etkisiz hale
getirir."

Emekli
Genelkurmay
Baþkaný. Ýsmail
Hakký Karadayý
(1994-1998)

"Olayý bir kimlik sorunu
gibi baþlattýlar. Ortaya
böyle bir sorun attýlar.
Adýna da 'Kürt kimliði
sorunu' dediler. Bu çok
tehlikeli ve yanlýþ bir
ayrýmdýr. Türkiye'nin
kimliði Türktür. Baþka
kimlikler ortaya çýkarýr-
sanýz bu diðerleri için de
emsal olur. Baþka kimlik-
ler için de hayaller kuru-
lur. Bu Türkiye'nin kuru-
luþ felsefesine aykýrýdýr. "

2. Ordu Komutaný
Org. Aytaç Yalman
(2000-2002)

"Bu açýdan baktýðýmýz-
da, o aþamada sorunun
'kendini ifade' olarak tarif
edildiðini görüyoruz.
Dilini konuþmak,
þarkýsýný, türküsünü din-
lemek istiyor, kültürünü
yaþamak istiyor.

Oysa, bizler o dönemde,
'Kürt yoktur' diye eði-
tilmiþiz. Kürtleri,

Türklerin kolu olarak
görüyoruz. Ortalýkta iþte
daðlarda gezerken, karda
yürürken kart-kurt sesleri
çýktýðý için Kürt
denilmiþtir, gibi tarifler
dolaþýyor. O dönemde
sosyal istekleri bile biz
'yýkýcý faaliyetler' kap-
samýnda görüyoruz. 

Bu durum iki noktayý
gösteriyor: 

1-Biz olayýn sosyal
yönünü görmemiþiz,
dolayýsýyla sorunu
zamanýnda görmemiþiz,

2-Bir asimilasyon
olmamýþ."

Emekli
Genelkurmay
Baþkaný Hilmi
Özkök (2002-2006)

"Irak'ýn kuzeyine bir
harekât yapýlsa da bu iþ
bitmez. Bir tane torbasý
var, vuruyor sýrtýna, 200
kilometre gerilere gidiy-
or. Onu tanýyanlar, bilen-
ler, destekleyen insanlar
var gittiði yerlerde…
Bizim gibi savaþ harekât
merkezleri yok, orduev-
leri yok, yatakhaneleri
yok ki gidesin, vurasýn.
Ama, bu harekâtýn fay-
dasý yok mu? Var tabii.
Bitirme, kararlýlýk iradesi
ortaya koyuyorsunuz."

Generaller askeri çözümün
iflasýný kabul etti

Hakkari'deki çatýþmadan
sonra ýrkçý ve savaþ yan-
lýlarý tarafýndan sokakta
estirilen havaya karþý on
binler barýþ için yürüdü.

3 Kasým'da TMMOB, TTB
ve KESK'in çaðrýsýyla
Ankara'da toplanan 30
binden fazla gösterici Kürt
sorununda savaþ yanlýsý
politikalara ve sýnýr ötesi
operasyona hayýr dedi.

Þehir dýþýndan katýlým 20
bin olarak açýklanýrken en
büyük kortej Eðitim-Sen'e
aitti. Türkiye'nin her
yerinden Ankara'ya gelen
eðitim emekçileri "savaþa
deðil eðitime bütçe" diye
haykýrdý.

TMMOB'un da kitlesel bir
þekilde katýldýðý mitingde
onlarca platform, dernek,
çevre, eþcinsel, kadýn ve
öðrenci gruplarý yer aldý.

"Barýþa bir þans verin"
pankartýyla mitinge katýlan
KEG, "Savaþa ve ýrkçýlýða
hayýr" pankartýný açan
DurDe, Genç SaKa,

Barýþarock, Barýþapedal
kampanyalarýndan
aktivistler barýþ bayrak-
larýyla yürüdü.

"Hepimiz Kürdüz, hepi-
miz DTP'liyiz" sloganýyla
Kürt halkýyla dayanýþan

savaþ karþýtlarý sýk sýk "hiç
kimse asker doðmaz" diy-
erek militarist politikalarý
teþhir etti.

Günlerce Ankara sokak-
larýný iþgal eden faþistlerin
yarattýðý terör 3 Kasým

mitingiyle daðýtýldý. Az
katýlým beklentisine rað-
men kalabalýk geçen mitin-
gle barýþ hareketi bir sýnav-
dan geçti. 3 Kasým'dan
sonra daha güçlüyüz.

3 Kasým'da barýþ yanlýlarý yürüdü

Hepimiz Kürdüz, hepimiz DTP'liyiz!
AKP 301'den
vazgeçemiyor

Hükümet, Hrant
Dink'in öldürülmesine
ve onlarca kiþinin mah-
kemelerde yargýlanýp
hedef gösterilmesine
neden olan 301. mad-
denin deðiþtirilerek
korunmasýný istiyor. 

8 askerin serbest býra-
kýlmasýna sevinemediði-
ni açýklayan Devlet
Bakaný Mehmet Ali
Yýlmaz bir çok dünya
ülkesinde 301. madde
benzerlerinin olduðunu
söylese de bunun bir
yalan olduðunu bilen
AB Türkiye'yi uyardý.

Yýlmaz, 301'le ilgili
tartýþmalarýnda yavaþ
yavaþ kalktýðýný ileri
sürdü. Oysa daha birkaç
hafta önce Hrant Dink-
'ten "miras" kalan bir
dava sonucu AGOS
gazetesi sorumlularý A-
rat Dink ve Sarkis Se-
ropyan cezalandýrýlmýþ-
tý. Deðiþtirmek yetmez,
DurDe'nin söylediði
gibi 301 kaldýrýlmalý.
Irkçýlýk suçunu iþleyen-
ler yargýlanmalý.

Foto: Metin Damar
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sosyalist isci Kürt halkýna, DTP'te dokunmayýn!
TBMM korsan devlet

Ýsrail'in baþbakanýný aðýrladý.
Böylece Türkiye israil'le
Filistin arasýnda barýþ
köprüsü kurduðunu iddia
ediyor. Bir yandan barýþ
köprüsü kurduklarýný iddia
edenler diðer yandan "savaþ"
çýðlýklarý atýyorlar.

Ýsrail'e barýþ, Kürtlere savaþ!
Ýsrail baþbakaný mecliste

aðýrlanýyor, DTP milletvekil-
leri ise meclisten atýlmak
isteniyor.

MHP Genel Baþkaný Devlet
Bahçeli, DTP'li miletvekil-
lerinin dokunulmazlýklarýnýn
kaldýrýlmasýný önerdi.

CHP ve Deniz Baykal,
Irak'a yönelik operasyonun
acilen baþlatýlmasý gerektiði-
ni beyan etti.

Baþbakan Tayyip Erdoðan,
kýsa bir üsre içinde sýnýrötesi
operasyonun halledeileceðini
söyledi.

Medya ise haftalar önce
baþlattýðý linç giriþimine
devam ediyor. Bir çok büyük
gazetenin köþe yazarýnýn
kaleminden kan damlýyor. 

Bütün bu sert ortam içinde
faþistlerin açýklamasý soru-
nun özüne iþaret ediyor.
Artýk tartýþýlan, sadece
Türkiye'nin sýnýrötesi
operasyon yapýp yapmaya-
caðý deðil. Bugün tartýþýlan,
Kürt sorununda hangi
adýmýn tercih edileceði. Kürt
halkýyla savaþmaya devam
mý edilecek yoksa sorunun
çözümünde devlet siyasal-
barýþçýl yönetmler mi izleye-
cek?

Çok açýk ki, sýnýr ötesi bir
operasyon, ayný zamanda
sýnýr içi bir operasyon
anlamýna da gelecektir. Bu
operasyonun hedefinde ise
Kürt hareketinin meþru,
siyasal ve bugün mecliste
bulunan temsilcisi DTP yer
alýyor. 

Bu yüzden DTP'nin yeni
Genel Baþkaný ve özellikle
kadýn milletvekilleri hakkýn-
da karalama dolu haberler
gazeteleri ve televizyonlarý
kapladý.

Bu yüzden, DTP'li mil-
letvekilleri meclise girdiðin-
den beri en çok, "PKK
terörist mi deðil mi?"
sorusuna muhatap oluyor.
Sanki bu soruya DTP'li mil-
letvekilleri "Evet" yanýtýný
verdiðinde Kürt sorunu
çözülemecekmiþ gibi.

Önümüzde, simgesel bir
sýnýrötesi "operasyon" ya da
Kuzey Irak Kürt yönetimiyle
de çatýþmayý göze alan daha
vahim bir savaþ riski gibi

olasýlýklar duruyor. Tayyip
Erdoðan'ýn Bush'la yaptýðý
görüþme, Türkiye'nin
Barzani ve Talabani güç-
leriyle kapsamlý bir savaþa
girmesinin imaknsýz olduðu-
nun altýný çizdi. Bu durum-
da, hükümet, MHP, CHP ve
askerin basýncýyla daha
simgesel bir harekata kalkýþa-
bilir.

Açýk ki, sýnýr ötesi operasy-
on ne kadar simgeselse,
sýnýriçi DTP üzerindeki terör,
karalama ve yýldýrma kampa-
nyasý o kadar þiddetli olacak.

Hatta, denilebilir ki, tezek-
ereye baðlý bir sýnýrötesi
operasyon yapýlmasa bile,
AKP hükümeti, faþistler ve
CHP DTP'nin üzerine gitm-
eye devam edecekler.
DTP'nin meclisteki varlýðýna
yönelik, Kürt hareketinin
düþünce, basýn, gösteri
yapma ve örgütlenme özgür-
lüklerine yönelik baskýlar
artýrýlacak.

Bu yüzden bugün halklarýn

kardeþliðini savunmak çok
önemli.

Bu yüzden bugün "sýnýröte-
si operasyona hayýr" demek
çok önemli.

Bu yüzden bugün DTP'ye
sahip çýkmak çok önemli.

Bu yüzden bugün Kürt
halkýnýn özgürlüklerini
savunmak çok önemli.

Bu yüzden bugün Kürt
sorunun siyasal çözümünü
savunmka çok önemli.

KESK, TMMOB ve TTB'nin
3 Kasým'da Ankara'da
düzenlediði miting bu yüz-
den çok önemliydi. On bin-
lerce insan, emekçiler,
gençler, kadýnlar, "Barýþ istiy-
oruz, operasyona hayýr!" diye
baðýrdýlar.

Çünkü, tüm açýklýðýyla
ortada ki, Kürt hareketine
yönelik savaþçý tutum,
DTP'nin haklarýný kýsýtla-
maya yönelik baskýlar, tüm
demokratik kazanýmlara
yöneliktir.

Bugün DTP'li milletvekjil-
lerinin dokunulmazlýðýný
kaldýracak cüreti gösterenler,
bunu bir tartýþma konusu
yapmaya cesaret edenler,
yarýn sokaklarda aklýmýza
gelen her türden kazanýma
saldýrmaya da cesaret ede-
bilirler. 

3 Kasým buzdaðýnýn görü-
nen kýsmýydý. Biz çok daha
kalabalýðýz.

Bugünün görevi, bu kala-
balýða güven verecek, sokaða
çýkma cesareti kazandýracak,
yeni 3 Kasýmlarý örgütlemek-
tir.

Telekom iþçileri:

Baskýlara raðmen
grev devam ediyor

Türk Telekom grevi uzun bir sessizlikten sonra
gelen ilk grev. Grevci iþçiler üzerinde aðýr bir
baský var. Buna raðmen grev  sürüyor.

Türk Telekom iþçilerinin kazanmasý çok önem-
li. Çünkü onlar adeta karanlýðý yýrtýyorlar, ses-
sizliði bozuyorlar. Bu nedenle de baský ile
karþýlaþýyorlar.

Birçok yerde polis grevci iþçileri “sabotajcý”
diye göz altýna alýrken birçok yerde de taþeron
firma iþçileri polis desteði ile telekom hatlarýný
tamir ediyorlar. Bu aslýnda bütünüyle yasadýþý
bir uygulama.

Türk-Ýþ yönetimi tüm konfederasyonun
Telekom iþçileri için harekete geçebileceðini
söyledi. Bu çok önemli bir mesaj. Gerçekleþmesi
için Türk-Ýþ ve diðer sendika yöneticilerine baský
yapmak gerekiyor.

3 Kasým:

Bu bir ilk adým
3 Kasým günü TTB, TMMOB ve KESK’in çaðrýsý

ile gerçekleþen yürüyüþ bir süredir sokaklarda
var olan milliyetçi havaya iyi bir cevap oldu..

Gösterinin en önemli özelliði yürüyüþ çaðrýsýný
yapan üç meslek örgütünün gösteriye yoðun
katýlýmýydý. Özellikle de KESK ve Eðitim Sen kor-
tejleri çok kalabalýk ve canlýydý.

3 Kasým gösterisi bir kere daha gösterdi ki
sokaktaki milliyetçi göstericiler aslýnda küçük
bir faþist güruhtur. Toplumun büyük çoðunluðu
barýþçý bir çözüm  bekliyor.

Yeni anayasa

Bilinmez geleceðe
ertelendi

Seçimlerin hemen ardýndan AKP yeni bir
anayasa çýkarýlmasý tartýþmalarý baþlattý. AKP
anayasasýnýn nasýl birþey olacaðý tam olarak
açýklanmadý, ama ortaya çýkan yanlarý ile var
olan 12 Eylül anayasasýndan daha ileri olduðu
açýk. Bu nedenle 12 Eylül’den yana olan tüm
güçler ve milliyetçi histerinin, kemalist
gürültünün etkisi altýndaki sol AKP’nin anayasa
adýmlarýna karþý çýktýlar.

AKP anayasasýnýn iþçi ve emekçilerin
anayasasý olmayacaðý açýk ama 12 Eylül
anayasasýna göre daha ileri bir hukuk metni
olacaðý da açýk.

Sosyalistler yeni anayasa tartýþmalarýn a ktif
olarak katýlmak ve bu arada emeðin taleplerini
dillendirmek durumunda.

Ne var ki yeni anayasa tartýþmasý bir süredir
gündemden düþmüþ durumda. Þimdi basýn
esas olarak Kürt düþmanlýðý yapýyor. Anayasa
gündem dýþýna itilmiþ durumda.

Eðer AKP geri adýn atmazsa bir süre sonra
yeniden gündeme geldiðinde sosyalistler hazýr-
lýklý bir biçimde bu gündeme müdahale etmeli
ve bu tartýþmayý emeðin taleplerinin formüle
edildiði, emekçi yýðýnlarýn kendi taleplerini dil-
lendirmek için harekete geçtiði bir sürece
dönüþtürmelidir.

Cengiz ALÐAN

Hrant Dink'in oðlu Arat
Dink'in Türkiye'yi terk edip
Avrupa'ya yerleþmeye gittiði
yönünde haberler çýktý.
Milliyet'e göre Arat babasý
gibi direnememiþ, aldýðý ceza
da iþin tuzu biberi olunca
ülkeyi terk etmiþti. Haber,
güya ülkeyi terk eden Arat
Dink’i kaçmakla suçluyordu. 

Sonradan yalan haber
olduðu ortaya çýktý. Arat
Dink ile Agos Gazetesi'nde
yapýlan bir röportaj bunu en
açýk þekilde kanýtladý.

"Þu an Türkiye'deki pek çok
genç, yaþamýna bu ülkede
devam etmekle ilgili kaygýlar
taþýyor. Yurtdýþýnda yaþamak
konusunda, genç bir Ermeni
olarak ne düþünüyorsun?", 

"Böyle bir þeyi hayatým

boyunca hiç düþünmedim,
hiç istemedim. Elbette, bu
ülke dýþýnda yeni bir hayat
kurma planlarý yapan
arkadaþlarým oldu. Ama
kendimle ilgili böyle bir
düþüncem hiç olmadý.
Ýnsanýn doðduðu ortama
baðlý bir canlý olduðunu
düþünmüþümdür hep. Ýnsan,
"Hayatýmý nerede kurayým?"
gibi bir düþünceyle baþ baþa
kalmamalý, bulunduðu yeri
güzelleþtirmeyi amaçlamalý.
Bu amaçla üretmeli ve
kendinden sonrakilere daha
iyi bir yer býrakmaya uðraþ-
malý. Þu andan itibaren de
ülkeyi terk etmek isteyecek
en son genç ben olabilirim,
çünkü birçok olumsuzluða
raðmen burada kalmayý ter-
cih etmiþ koca bir örnek var
önümde. O örnek bana

herkese verdiðinden daha
fazla ilham veriyor.
Türkiye'nin bizim için iki
çýkýþ kapýsý var: Biri babamýn
geçtiði kapýdýr. Diðeri de,
"Eðer gitmek zorunda kalýr-
sam geçeceðim" dediði kapý,
yani Der Zor yoludur."*

Diyelim ki haber doðruydu
ve Arat korkup ülkeyi terk
ediyordu. Bunda 'suç' onun
mudur yoksa onu ayrýlmak
zorunda býrakan 'millici' güç-
lerin mi? Ülkede bir nefret
iklimini baskýn kýlmaya
çalýþan ve 'ya sev ya terk et'
ýrkçý sloganýný bile, söz
konusu olan Ermeniler
olduðunda, yeterli bulmayýp
'ya öl ya terk et'e çeviren
devlet destekli silahlý zih-
niyet karþýsýnda 'kaçmak'
kadar doðal bir davranýþ ola-
maz. Ama Arat babasýnýn

izinden mücadelesini
sürdüreceðini zaten söylü-s
yor. 

Arat'ýn, Ermenilerin, azýn-
lýklarýn, hepimizin rahatça
yaþayabileceði bir Türkiye,
ýrkçýlýðýn ve milliyetçiliðin
yenilmesiyle mümkün.
Hrant Dink cinayeti aydýn-
latýlmadan ve sorumlularý
cezalandýrýlmadan bu nok-
taya ulaþmak mümkün deðil.

* 'Der Zor' 1915'te
Osmanlý'nýn Ermenileri
sürdüðü Suriye'nin bir çöl
bölgesidir. Osmanlý'nýn
Suriye'den bölge hakkýnda
istediði rapora verilen cevap-
ta bölgede "insan yaþaya-
maz" deniyordu. Raporu
alan Osmanlý, Ermenileri o
bölgeye doðru sürdü.

Arat Dink kaçýyor mu?

Roni Margulies

Larda Yüzen Al
Sancak

Kanat yayýnlarý

Agos’a elini uzat
Agos gazetesi baský altýnda. Gazetenin Sahibi Sarkis Serokyan ve Yazý Ýþleri Müdürü Arat
Dink mahkum oldular.
Agos gazetesi ayrýca Þükrü Elekdað tarafýndan açýlan bir davadan dolayý para cezasýna
mahkum edildi. Agos dostlarý þimdi bu para cezasýný ödemek için Agos’a destek oluyorlar.
Þükrü Elekdað’a hepsi madeni 1 YTL’lerden oluþan miktar verilecek.
Agos’a dönük baskýlara karþý en iyi yanýt Agos okumaktýr.
Eðer bayinizde yoksa Agos’u istetin ve her hafta alýn. Daðýtým þirketleri Agos’u yeterince iyi
daðýtmýyorlar.

Bu yüzden bugün "sýnýrötesi operasyona
hayýr" demek çok önemli.

Bu yüzden bugün DTP'ye sahip çýkmak çok
önemli.

Bu yüzden bugün Kürt halkýnýn özgürlüðünü
savunmak çok önemli.
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TBMM Türkiye’de 3 nük-
leer enerji santralý yapýl-
masýna izin veren bir
yasayý toplumda tartýþtýr-
madan, bu konudaki tüm
yaygýn muhalefete raðmen
alel acele kabul etti.

Yasanýn kabulü sýrasýnda
muhalefette olan partiler
iktidardaki AKP ile birlik-
te hareket ettiler.

Yasanýn kabul ediliþi
sýrasýnda nükleer lobisinin
dünya çapýnda ileri
sürdüðü bir dizi yalan
hükümet yetkililerince
tekrarlandý.

YALAN

1Nükleer enerji ucuz-
dur.

Tam tersine nükleer
enerji santralleri en pahalý
santraller.

Bir hidro elektrik
santralinin maliyeti kW
baþýna 1.500-2.000 dolar,
kömürle çalýþan bir termik
santralin maliyeti kW baþý-
na 700-1.200 dolar, doðal-
gazla çalýþan bir enerji
santralinin maliyeti kW
baþýna 350-500 dolar.

Nükleer santralin
maliyeti ise kW baþýna
3.500 ila 5.000 dolar
arasýnda. Yani nükleer
santral yapýmý çok pahalý.

Nükleer santrallar rüzgar
ve güneþ enerjisini kullan-
maktan da daha pahalý.

Üstelik bu maliyete nük-
leer atýklarýn taþýnmasý ve
depolanmasý dahil deðil.

YALAN

2Nükleer enerji üreti-
mi artýk tehlikeli deðil

Nükleer santraller
konusunda dünya
kamuoyu Çernobil kaza-
sýndan sonra çok duyarlý
hale geldi.

Birçok ülkede nükleer
santraller eskiden daha
fazla kabul görürken
þimdi nüfusun önemli bir
kýsmý nükleer santrallerin
yapýlmasýna karþý. Bu
nedenle nükleer santral
yandaþlarý bu konuda da
büyük bir yalan söylüyor-
lar.

Nükleer santraller sürek-
li olarak atmosfere
radyasyon salmaktalar.
Bunun  sonucu olarak
santrallere yakýn bölge-
lerde oturanlar arasýnda
kansere yakalanma oraný
daha yüksek ve bu tesbit
edilmiþ bir gerçek.

Ýkincisi nükleer kazalar
sadece Çernobil ile sýnýrlý
deðil.

Bugüne kadar hükümet-
lerin kabul ettiði bine
yakýn kaza oldu. Çernobil
bunlarýn en büyüðü ve en
yýkýcýsý.

Çernobil kazasýnýn sonu-
cu olarak 500 bine yakýn
insanýn öldüðü kabul
ediliyor ve çok daha fazla
sayýda insanda da bu kaza
sonucu kalýcý hasarlar
oluþtu.

Çernobil’de ki patla-
madan en çok Beyaz
Rusya etkilendi. Bu ülkede
topraklarýn dörtte birinde
yüksek radyasyon olduðu

için artýk tarým yapýlamý-
yor. Santralýn çevresindeki
ülkeler olan Rusya,
Ukrayna ve Beyaz
Rusya’da kanser
vakalarýnda büyük bir
artýþ var.

Çernobil’deki patla-
madan sonra rüzgarlar
radyasyonu Türkiye’nin
Karadeniz kýyýlarýna da
getirdi. Bu nedenle
Karadeniz’de kanserden
ölüm oraný çok büyük bir
artýþ gösterdi.

YALAN

3Yeni santraller
yapýlýyor

Þu anda dünyada 24 yeni
nükleer santral yapýlýyor.
Bunlarýn büyük çoðun-
luðu orta geliþmiþlikte
ülkeler inþa ediliyor.

Ne var ki bir çok
geliþmiþ ülkede nükleer
santral yapýmlarý durdu-
ruldu ve birçoðunda var
olanlar sökülüyor.

Çernobil kazasýnýn
hemen ardýndan Ýtalya’da
var olan nükleer santral-
larýn hepsi sökülmeye baþ-
landý.

Kullandýðý elektriðin
yüzde 50’sini nükleer
santrallerden saðlayan
Belçika kazadan sonra
nükleer santrallerin
sökülmesi kararý aldý.

Almanya 2020, Ýsveç
2012 yýlýna kadar bütün
nükleer santrallerini kapa-
ma kararý aldý ve bazý
santraller sökülüyor.

2006 yýlýna kadar 68’i
Avrupa’da, 23’ü ABD’de,
7’si Kanada’da 12’si ise
Japonya ve Uzakdoðu
ülkelerinde olmak üzere
110 nükleer santral kapa-
týldý.

ABD’de ise artýk yeni
hiçbir nükleer santral
yapýlmýyor.

YALAN

4Nükleer santraller
sera gazý üretmiyor

Gerçekten de sadece
reaktörlerin çalýþmasýna
bakýldýðýnda nükleer
santraller çok az karbon-
dioksit salýyor. Ancak
sürece uranyum
madeninin çýkarýlmasý,
taþýnmasý ve iþlenmesi
süreci olarak bakýldýðýnda
1 kW/saat elektrik enerjisi
üretebilmek için nükleer
santraller fosil yakýtý ile
çalýþan santrallerden daha
fazla karbondioksidi
atmosfere salmaktalar.

1 gigavat/saat elektrik
üretebilmek için yüzde 3
oranýnda zenginleþtirilen
30 ton uranyum yakýtý
gerekli. Bu 30 ton uranyu-
mu elde edebilmek için
650 bin ton cevher çýkar-
mak gerekiyor.

Bunu gerçekleþtirmek
için atmosfere salýnan kar-
bondioksit miktarý ise  427
bin ton. Bu fosil yakýtý ile
çalýþan santrallerden daha
çok.

Daha ayrýntýlý bilgi için
www.kureseleylem.org

bakabilirsiniz.

Nükleer
enerji

üzerine
palavralar
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Stalinist bürokrasiye karþý ilk
mücadeleyi Lenin baþlatmýþtý.
Lenin'in 1921'deki ölümünün
ardýndan mücadeleyi Troçki
liderliðindeki Sol Muhalefet
üstlendi. 

Sol Muhalefet politikalarý bir-
birine baðlý iki baþlýða sahipti. 

1) Rusya'da Ekim Devrimi'nin
kazanýmlarýný korumak ve
toplumsal temelini yitirmiþ iþçi
iktidarýný yeniden ayaða kaldýr-
mak. 

2) Dünya sosyalist hareketini
yeniden devrimci bir rotaya
oturtmak ve 3. Enternasyonal'in
(Komintern) yozlaþmasýný önle-
mek.

1921-1928 yýllarý arasýnda stalin-
ist bürokrasi daha önce þiddetle
reddettiði Yeni Ekonomik
Politikalarý (NEP) uyguladý.
Lenin'e göre 'geri adým' olan NEP
üretimin kolektifleþtirilmesine
þiddetle direnen köylülükle bir
uzlaþmaydý. Zorla el koymanýn
yerine sabit bir vergi getirildi.
Özel ticaret ve küçük üretime
izin verildi. Yabancý sermaye
"taviz"lerden yararlanmasý için
Rusya'ya davet edildi.

NEP, istikrarlý para politikasý
yaratmak, devlet ve özel kuru-
luþlara piyasa kurallarýný kabul
ettirmek için altýn standardýna
baðlý sýký mali ortodokslukla,
devletleþtirilmiþ sanayide kâr-
lýlýðýn artýrýlmasýnýn bir arada
yürütülmesiydi.

Alýnan önlemler ekonomik can-
lanma yarattý. Sanayi üretimi
1913'teki düzeyine ulaþýyordu.
Ancak kapitalist önlemlerin
yarattýðý canlýlýk beraberinde
sosyal sonuçlar da getirdi:

"Ve þimdi yönettiðimiz þehirler
yabancý bir görünüþ alýyordu;
hareketsiz, çürümüþ bir bataklýða
saplandýðýmýzý hissediyorduk…
Para tam da kapitalizmdeki gibi
bütün mekanizmayý iþletiyordu.
Þehirlerdeki bir buçuk milyon
iþsiz yetersiz yardým alýyordu…
Gözlerimizin önünde sýnýflar
doðuyordu; skalanýn en altýndaki
iþsiz ayda 24 ruble alýrken, üstte-
ki mühendis 800 ruble ve ikisinin
arasýndaki parti görevlisi 222
ruble alýyor ama bu arada
parasýz birçok þey elde ediyordu.
Çoðunluðun sefaleti ile azýnlýðýn
refahý arasýnda büyüyen bir uçu-
rum vardý." (Victor Serge, 1937,
akt. Duncan Hallas, Troçki'nin
Marksizmi, Z Yay.)

Ýç savaþ sýrasýnda devrimi
gerçekleþtiren sýnýfýn imha
olmasýnýn ardýndan fabrikalarý
yeni bir iþçi kuþaðý doldurmuþtu.
Topraklarýndan henüz ayrýlmýþ
ve mücadele geleneði olmayan
köylüler fabrikalarý doldurmuþtu.

Troçki liderliðindeki Sol
Muhalefet, Rusya'da iþçi ikti-
darýný korumanýn yolunun:

1) Sanayileþmeyi artýrmak 2)

Ücret eþitliðini yeniden saðlamak
3) Tarýmda kolektivizmi
özendirmek ve köylülüðü ikna
etmekten geçtiðini savundu.

Sol Muhalefet'in Rusya için
önerdiði politikalar bir tek nok-
taya hizmet ediyordu: Yeniden
güçlü bir iþçi sýnýfýnýn ortaya çýk-
masý ve her düzeyde iþçi dene-
timin saðlanmasý. 

Muhalefet aslýnda Lenin'in poli-
tikasýný devam ettiriyordu.
Lenin'e göre Rusya'da iþçi ikti-
darý Batý'dan gelecek bir sosyalist
devrime kadar ayakta kalmaya,
istikrarsýzlýk yaratmaya devam
etmeliydi. Rus devrimi dünya
devrimi gelmediði sürece iç
kapanmak, yozlaþmak ve
yenilmek durumundaydý.

Oysa Stalin 1925'te Sovyetler
Birliði'nde "tek ülkede sosyal-
izm"in zafere ulaþtýðýný ilan edi-
yordu. Tek ülkede zafer
mümkün olmuþsa baþka ülkel-
erdeki devrimleri  bir zorunluluk
olarak görmeye gerek yoktu.

Sol Muhalefet, "tek ülkede
sosyalizm"i gericilik olarak
niteledi. 

Komintern’in 5. kongresinde bu
tez hakim oldu ve Sol Muhalefet
azýnlýkta kaldý. 

Muhalefetin azýnlýkta
kalmasýnýn iki nedeni var.
Devrimi yapan iþçi sýnýfý imha
olmuþtu ve bu deneyi yaþayýp
kazanýmlarýný savunanlar
toplumda bir azýnlýktý. Partiyle
devletin iç içe geçmesi sonucu
muazzam bir güç elde eden stal-
inist bürokrasi düþman ilan ettiði
muhalefete karþý acýmasýzca
baský uyguladý. Muhalefet adým
adým tasfiye edildi. Ekim
Devrimi’ne katýlmýþ bir çok
bolþevik  tutuklandý. Troçkistler
kahramanca direnseler de kay-
bettiler, temsilcisi olduklarý iþçi

sýnýfý gibi.
Rusya'da tarih 1929'u göster-

diðinde hýzla kapitalist birikime
geçilmiþ ve bürokrasinin poli-
tikalarý Komintern'e dayatýlmýþtý.
1927'de Çin, 1929'da Ýngiltere,
1936 Ýspanya devrimleri  milli
çýkarlar uðruna feda edildi.

1929-1938 yýllarý arasýnda güçle-
nen ekonomiyle toparlanan iþçi
sýnýfý yeniden direnmeye
baþlamýþtý. SSCB yýkýldýktan
sonra açýlan arþivler yeni iþçi
unsurlarýn örgütlenme, iþ
yavaþlatma, grev gibi bir çok
yöntemle sömürüye karþý
direndiklerini ortaya koydu.
(Stalinizmin Doðuþu, Michel
Reinman, Metis Yay.)

Ancak 1938'de gerçekleþen
Moskova Duruþmalarý'yla birlik-
te bir kez daha stalinist terör
kazandý. 

Sol Muhalefetin militanlarý
toplama kamplarýnda, açlýk grev-
lerinde ya da dar aðaçlarýnda
yaþamlarýna yitirdiler. 

Troçki ayný akýbetten kurtula-
madý ve 1939 yýlýnda sürgünde
bulunduðu Meksika'da Stalin'in
bir ajaný tarafýndan katledildi.

Stalin'in isteði gerçekleþmiþ,
SSCB 20 yýlda Batý'nýn düzeyine
ulaþmýþ ve yaklaþan 2. Dünya
Savaþý'na hazýr duruma gelmiþti.
SSCB'nin yolunu izleyen
Komintern önemini yitirmiþti ve
1943 yýlýnda kilit vuruldu.
Stalinizmin  yolunu izleyen
dünya komünist hareketi Ýtalya
ve Fransa'da faþizme karþý
direniþle gelen son þanslarýný da
kullanmadý. Ekim Devrimi'yle
birlikte yenilmesi gündeme gelen
kapitalizm stalinizm sayesinde
büyüme dönemine girdi .

Troçki ve Sol Muhalefet'in poli-
tikalarý kazansaydý, þimdi baþka
bir dünyada yaþýyor olabilirdik.

90 yýl sonra Ekim devrimi

Troçki ve
sol muhalefet 

AKP hükümeti seçimlerden
önce hýzlý bir çalýþma ile
TBMM’den nükleer santral
yapýmýna izin veren bir yasa
geçirmiþti. Yasanýn çýkýþýna
CHP’liler de oy vermiþti. Ne
var ki dönemin
Cumhurbaþkaný, Ahmet
Necdet Sezer teknik bazý
nedenlerle yasayý reddetmiþti.

22 Temmuz seçimlerinden
sonra, puslu bir havanýn
ortasýnda AKP hükümeti bu
kez de CHP ve MHP ile elele
nükleer santral yapýmýna izin
veren yasayý yeniden çýkardý.
Bu kez Cumhurbaþkaný
Abdullah Gül’ün yasayý onay-
lamasý beklenmekte.

Yasa 3 nükleer santral
yapýmýný öngörüyor, ama
henüz bu santrallerin nerelere
yapýlacaðý kesin deðil. 2
tanesinin uzun süredir adýn-
dan bahsedilen Akkuyu ve
Sinop’ta inþa edilmesi büyük
olaslýlýk.

Nükleer santraller çalýþa-
bilmek için büyük hacimde
suya ihtiyaç duyduklarý için
santrallerin deniz kenarýnda
veya büyük nehirlerden birinin
yanýnda kurulmasý olasýlýðý
yüksek.

Nereye kurulacak olurlarsa
olsunlar bu santraller hem
yakýn çevreleri için hem de çok
daha geniþ bir alan için büyük
bir tehlike oluþturmaktalar.

Sadece bir kaza olduðu
zaman deðil, normal çalýþ-
malarý halinde de nükleer
santraller çevreye radyasyon
yayýyorlar.

Bir de atýk sorunu var.
Ortalama büyüklükte bir
santral yýlda 20-25 ton
radyasyonlu atýk çýkarýyor. 10
yýlda inþa edilmesi gereken bu
3 santral 600 ila 1000 ton
arasýnda nükleer atýk üretecek-
ler.

Nükleer atýklar nükleer
santrallerin en büyük sorun-
larýndan birisi. Çünkü atýklar
yüzyýllar boyunca öldürücü
dozda radyasyon yaymaya
devam ediyorlar. Ne yaparsa-
nýz yapýn kurtuluþ yok.

Ýngiltere’de nükleer atýklar
için 400 milyar dolar harcandý,
ABD’de daha fazla miktarda
para harcandý. Bir çözüm
üretilemedi. Roketlerle uzaya
fýrlatmak, okyanuslarýn dibine
gömmek gibi fikirler geliþtiril-
meye çalýþýlmýþ olmasýna rað-
men bunlarýn hiçbiri makul
bulunmadý.

Hükümet þimdi elinde yasa
olduðu için nükleer santralleri
kurmak için güvenli adýmlar
atabileceðini düþünüyor, ama
ne kamuoyu ne de onun  tem-
silcisi olan sayýsýz meslek
örgütü, kitle örgütleri ayný þek-
ilde düþünmüyorlar.

Meslek örgütleri, sendikalar
yoðun bir biçimde nükleer
santrallere karþý olduklarýný
açýklýyorlar.

Geçtiðimiz sene Sinop’ta
yapýlan gösteri toplumun nük-
leer santrale ne kadar yoðun
bir biçimde karþý olduðunu
gösterdi.

Þimdi daha güçlü bir biçimde
toplumun nükleer santrallere
karþý olduðunu göstermeliyiz.

Herþeyden önce nükleer
lobisinin öne sürdüðü her
argümana toplum içinde cevap
vermek gerekiyor. Toplumun
kafasýnda nükleer enerji
konusunda karanlýk hiçbir
nokta kalmamalý.

Ardýndan milliyetçi argüman-
larla tartýþmak gerekiyor.
Kimileri nükleer santrallerin
nükleer silah yapýmý için bir ilk
adým olduðunu düþünüyor ve
bu nedenle Türkiye’nin de
nükleer silahlara sahip olmasý
gerektiðini ileri sürerek nük-
leer santralleri savunuyor.

Herþeyden önce nükleer silah
sahibi olmak gerekmiyor. Tam
tersine Türkiye topraklarý
üzerindeki Ýncirlik üssü
üzerindeki nükleer silahlar
derhal kaldýrýlmalýdýr. Nükleer
silahlar insanlýðýn ve dünya
üzerindeki yaþamýn en tehlikeli
düþmanlarýndan birisidir.

Hükümete karþý bugünden
baþlayarak sürekli baský yap-
mak gerekiyor. Bir yandan
bütün toplum nükleer santral-
lerin tehlikeleri konusunda bil-
gilendirilirken bir yandan da
bu tepki sokakta  ifade edilme-
lidir.

Önümüzdeki ilk gösteri 26
Nisan’da. Çernobil’in
yýldönümünde. Sokaklara çýka-
caðýz ve “nükleer santral
istemiyoruz” diyeceðiz. Bu
vesile ile topluma bir kez daha
nükleer santrallerin ne denli
tehlikeli olduðunu anlatacaðýz.

Eðer toplumun tepkisini din-
lemez ve adým atmaya kalkýþýr-
larsa bu kez protestomuzu
daha da güçlendireceðiz.

Nükleer santralcýlar þunu
bilsin ki bu ülkede nükleer
santral yapýmýna hiçbir
biçimde izin vermeyeceðiz.
Ýnþaata baþlarlarsa toplanýp
oraya gideceðiz ve inþaatlarý
durduracaðýz.

Siz kazanacaksýnýz
diye biz ölmeyeceðiz

Nükleer santral
yaptýrmayacaðýz

Geçtiðimiz sene
Sinop’ta yapýlan

gösteri toplumun
nükleer santrale ne

kadar yoðun bir
biçimde karþý

olduðunu gösterdi
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Volkan AKYILDIRIM

Savaþ yanlýsý milliyetçi
histerinin sokaða
döküldüðü günlerde "PKK
terör örgütüdür" korosuna
katýlan Aydemir Güler'in
TKP'sinin faþist bir
yazardan övgü almasýna
þaþýrmalý mý? 

5 Eylül 2006'da Lübnan'a
asker gönderilmesini
öngören tezkereye karþý
eylemde TKP Türk bayraðý
taþýmýþtý. 

Güler'in partisi
"cumhuriyetin kazaným-
larý"ný savunmakla
kalmamýþ, Ermeni
Soykýrýmý'ný tertipleyen
Enver Paþa'yý övmekten
çekinmemiþti.

"Ülkemizi ABD'ye
böldürtmeyeceðiz" slo-
ganýný öne çýkartan ve
“PKK terör örgütüdür”
korusuna katýlan TKP
neden milliyetçiliði bayrak
ediniyor? Yanýt için TKP
ve genel olarak Türk solu-
nun dayandýðý tarihsel
geleneðe bakmak gerek.

Stalin'in
yurtseverliði

1920'lerin ortasýna dek
marksistler için yurtsever-
lik kapitalist sýnýfýn ikti-
darýný korumaya yarayan
gerici bir ideolojinin adý
olmaktan baþka anlam
taþýmýyordu. Stalin lider-
liðindeki bürokrasi
Rusya'da hakim güç konu-
muna ulaþtýðý zaman
durum deðiþti.
Yurtseverlik adý altýnda
milliyetçilik virüsü 3.
Enternasyonal aracýlýðýyla
dünya komünist hareke-
tine enjekte edildi.

Stalinist bürokrasinin
dünya komünistlerine
öðüdü Rusya'nýn çýkar-
larýnýn her þeyin üzerinde
tutulmasýydý. Komünist
partiler "tek ülkede sosyal-
izm"i  yaþatmak için
SSCB'nin dýþ uydularýna
dönüþtürüldüler.

1929 yýlýnda "batýnýn 200
yýlda ulaþtýðý noktaya biz
20 yýlda gelmeliyiz"  diyen
Stalin, sermaye birikimini
yoðunlaþtýrmak ve yak-
laþan 2. Dünya Savaþý'na
hazýr olmak için toplumu
milliyetçilik bayraðý altýn-
da seferber etti. Büyük Rus
milliyetçiliði SSCB'de
hakim duruma getirilirken
dünya komünist hareketi
de geliþme modelini bul-
muþtu. Rusya’nýn en
büyük korkusu batý da bir
proleter devrimdi. KP'ler
kendi ulus devletlerini
tanýdýlar, savundular,
kendi ulusal önceliklerini
dünya iþçi sýnýfýnýn çýkar-
larýnýn önüne koydular. 

TKP bu geleneði
günümüzde de
sürdürmekte. Ancak "yurt-
severlik" bayraðýna sarýl-

mak dünün KP'lerine hiç
de iyi gelmemiþti.

Saða karþý
sað politikalar

1920'lerin sonunda
Almanya'da durum kritik-
ti. 1918 ve 1921'de gerçek-
leþen iki devrimci kalkýþ-
manýn baþarýsýzlýða uðra-
masý karþýsýnda Naziler
orta sýnýflarý "Alman ulu-
sunun uðradýðý haksýzlýk-
lar"a karþý birleþtiriyordu.

Genç ve güçlenen Alman
Komünist Partisi (KPD),
Nazilere karþý "gerçek
yurtsever biziz" sloganýný
öne çýkarttý. KPD, birleþirse
Nazileri durdurabileceði
güç olan sosyal
demokrasiyi "baþ düþman"
ilan etti. Nazileri bir tehdit
olarak görmeyi reddetti.
1920'lerin ortasýndan
Nazilerin nihai olarak ikti-
darý ele geçirdiði 1933 yýlý-
na kadar KPD'nin izlediði
politikalar gerçek yurtsev-
erlerin kendileri olduðunu
anlatmaktan ibaretti.

Ancak yurtseverlik bir
tek gücün iþine yaradý.
KPD'nin politikasý Nazilere
güç verdi. Yurtseverlik slo-

ganlarý asýl milliyetçi odak
olan faþist hareketin hege-
monyasýný geniþletirken,
Alman iþçi sýnýfýný kendi
egemen sýnýfýna karþý silah-
sýz býrakýlýyordu. Alman
iþçilerin Alman patronlarla
ayný gemide olduðunu
söyleyen yurtseverlik, bir
sosyal devrimi ne pahasýna
olursa olsun engellemek
isteyen Moskova'nýn iþine
yarasa da faþizm iktidara
geldi. KPD lideri
Thalmann bir çok yoldaþý
gibi toplama kampýnda
yaþamýný yitirdi.

TKP, Alman Komünist
Partisi'nin yolunu izliyor.
Ancak saða karþý sað poli-
tikalar her zaman gerçek
saða kazandýrýr.
Milliyetçilik ne TKP'ye ne
de CHP'ye yaradý.
Milliyetçi oylarý MHP
topladý. 

Stalinizm ve kemalizm
birbirine son derece yakýn.
1930’larýn karanlýðýnýn
fikirleri ve en baþtaki yurt-
severlik tehlikeli bir silah.
Kullananý hýzla kapitalist-
lerin kucaðýna itebilir. I.
Dünya Savaþý’nda yurtsev-
er kesilen sosyal demokrat

partiler kendi devletlerini
desteklemiþlerdi. Yurtsever
TKP, Kürt sorunu karþýsýn-
da benzer bir konuma

“Olacak iþ deðil ama…
“Ben dün TKP'yi alkýþladým, iyi mi? 
“Kahrolsun komünizm diye baðýr-

maya ve onunla fiili olarak mücadele
etmeye, 1975'te Ýstanbul Vatan
Lisesi'nde baþladým, oradan bunun için
kovuldum, ama ayný tavrýmý Þehremini
Lisesi'nde de sürdürdüm. Atatürk
Eðitim Enstitüsü'ne girdim lakin
oradan da olaylara katýldýðým ve öðren-
im özgürlüðünü engellediðim gerekçe-
siyle yine kovuldum. Siyasal'ý
kazandým ve orayý bitirene kadar
komünizmle, yine enerjimin son zerre-
sine kadar mücadele ettim... Ýþte o ben
dün, Ankara'da TKP'yi (Türkiye
Komünist Partisi)  alkýþladým. Niçin
mi? Bir grup genç  "Ülkemizi ABD
Emperyalizmine böldürmeyeceðiz"

pankartýný taþýdýklarý ve  "Kahrolsun
ABD"  diye baðýrdýklarý için... Yaptýðým
tutarsýzlýk mý? Hayýr... Ben dün de
bugün de ayný þeyi yapýyor, yani
emperyalizme karþý çýkýyorum. Dün
emperyalizmin maskesi kýzýldý (SSCB),
bugün kara. (ABD) Dün Sovyetlerin
sýcak denize inmek için Türkiye'yi
bölmek istediðini düþündüm, bugün de
Paxamericana'nýn enerji  havzasýný kon-
trol ve Ýsrail'i korumak adýna Türkiye'yi
parçalamak istediðini düþünüyorum..
Dolayýsý ile bir tutarsýzlýk yok.. Ortaya
çýkan ironi ise bendeki deðiþimden
ziyade, genel sol ideoloji ile Türk solun-
daki deðiþimlerin eseridir.

(Sebahattin Önkibar 31/10/2007 -
Yeniçað Gazetesi) 

*Sebahattin Önkibar, Yaþar Büyükanýt' ýn açýk-
lamasýna davet edilen 14 "sevilen" gazeteciden
biri ve Yeniçað Gazetesi'nin Ankara temsilcisi.

Kim hakiki yurtsever?

"Ekim Devrimi'nin
90'ýncý yýldönümü
dolayýsýyla TKP
tarafýndan düzenle-
nen etkinlikte Ekim'in
en büyük mirasýnýn
komünistlerin ser-
maye egemenliðine
dönük yýkýcýlýklarýyla,
memlekete sahip
çýkma bilinçlerini
biraraya getirme
becerisini göstere-
bilmeleri olduðu vur-
gulandý.” (12
Kasým/sol.org.tr)

"Savaþ, tüm ileri
ülkelerde sosyalist
devrim sloganýný gün-
deme getirmiþtir.
Bugünkü emperyalist
savaþýn bir iç savaþa
dönüþtürülmesi
doðru olan yegane
proleter slogandýr."

(Lenin, 1914)

Savaþ, milliyetçi histeri ve sosyalistler Türkiye'de internet = "Bu
site mahkeme kararý ile
yasaklanmýþtýr"

"Mail gruplarý ve internet üzerinden örgütlenen bir
eylem." Anti-kapitalist hareket ve internet kavram-
larýný bir arada ilk kez bu cümleyle duydu
aktivistler. Bahsedilen eylem 99 yýlýnda Seattle'da
gerçekleþen Dünya Bankasý protestosuydu. Bu
eylem bahsedildiði gibi internet üzerinden örgütlen-
memiþti. Belki de "internet çaðý çocuklarý" terimi ise
o kadar yanlýþ deðildi. 

O günden bugüne internet, yine sýnýrlý bir toplu-
luða ulaþmakla beraber hýzla yayýldý. Hýzla yayýl-
masýyla paralel olarak hareketin inþasý için bir araç
haline de geldi. Pek çok konuda kaynak oluþtur-
duðu gibi, ucuz bir iletiþim aracý olarak da önemli
bir yer edindi. Üstelik, internetin kimliksiz/anonim
yapýsý da özellikle baskýcý devletlere hapsedilmiþ
aktivistler açýsýndan önemli bir propaganda alaný
yarattý. Ýzinlerle, sansür ve kapatmalarla yayýnlanan
veya yayýnlanamayan gazeteler, bildiriler, görüþler
internet aracýlýðýyla daha fazla insana ulaþtýrýla-
biliniyordu. 

Yasaklar dönemi
Devletlerin pek çoðu, bu enternasyonal ve serbest

ortamdan rahatsýz olmaya baþladý. Bugün, Çin'den
Türkiye'ye pek çok ülkede bir çok site yasaklý.
Örneðin Türkiye'de yakýn dönemde video paylaþým
sitesi YouTube içeriðindeki bir tek video yüzünden,
EkþiSözlük ise bir tek yazý yüzünden eriþime kapa-
týlmýþtý. Ayný þekilde yüzbinlerce insanýn yazýlarýný
yayýnladýðý WordPress sitesi ise bir tek yazý yüzün-
den eriþime kapatýldý ve hala kapalý. 

Türkiye'de geçtiðimiz haftalarda yayýnlanan yeni
bir yönetmelikle, internet kafeler de büyük bir baský
altýna alýnýyor. Ýnternet kafelerin eriþimi kýsýtlamasý,
kullanýcýlarýn yaptýklarýný kaydetmeleri zorunlu
kýlýnýyor. Bunlar da yetmiyor, güvenlik kamerasý ve
kayýtlarýn saklanmasý zorunlu hale getiriliyor.

Taraf olmalýyýz!
Ýnternet ne bir sihirli deðnek, ne de uzaðýmýzda.

Bu alanda da yaþamýn her alanýnda olduðu gibi
"siber alemde" de özgürlükleri savunmak gerek.

Küresel ýsýnma eylemlerine
Avustralya’da 150 bin kiþi
katýldý

Bütün dünyada 8 Aralýk günü yapýlacak olan küresel
iklim deðiþimine karþý küresel eylem günü
Avustralya’da geçtiðimiz hafta sonu yapýldý.

Avustralyalý aktivistler bu ülkede yapýlacak olan genel
seçim nedeniyle eylemlerini öne aldýlar.

Küresel ýsýnmaya karþý eyleme 50 kentte 150 bin kiþi
katýldý. Avustralya’nýn iki büyük kenti Melbourne ve
Sydney’de ise yürüyüþlere 30’ar bin kiþi katýldý.

Avustralya’da eylemlere olan bu büyük ilgi dünyanýn
heryerinde 8 Aralýk için hazýrlananlara büyük moral
kaynaðý oldu.

Türkiye’de de 1 Aralýk’ta Ankara’da, 2 Aralýk’ta
Ýzmir’de ve 8 Aralýkta’da Ýstanbul’da eylemler olacak.

Daha ayrýntýlý bilgi için KEG’den 0532 - 396 25 07

1938’de Nazi Almanyasý ile Avrupa’nýn paylaþýlmasý konusunda anlaþan Stalin, sonradan
kazanan tarafa katýlacaktý. Yýl 1945. Churcill, Roosevelt ve Stalin.  Yalta Konferansý’da savaþýn
muzaffer güçleri dünyayý paylaþtýlar.
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Aþaðýdan sosyalizm
-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.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye 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.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ 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.

Devrimci parti
-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
internet sitesi

dsip.org.tr
yenilendi

Nazi soykýrýmýnýn sembo-
lik baþlangýç günü sayýlan
9-10 Kasým haftasý için
DurDe Giriþimi bir dizi
etkinlik düzenledi.
Bunlardan ilki 5 Kasým
günü Karakedi Kültür
Merkezi'nde (KKM) Prof.
Dr. Baskýn Oran'ýn konuþ-
macý olduðu "Milliyetçilik
Irkçýlýða Nasýl Evrilir?"
baþlýklý panel oldu.
Basýnda da yer alan bu
panele katýlým ve yapýlan
tartýþmalar oldukça verim-
liydi. 

9 Kasým günü yine
KKM'nde ýrkçý neo-nazi
örgütlenmelerini anlatan

2005 yapýmý "Beyaz Terör"
belgesel filmin gösterimi
yapýldý. Belgesel Amerika
ve Avrupa'da neo nazi
hareketin hangi araçlarý
kullanarak örgütlendikleri-
ni çýplak gözle görülecek
bir netlikle anlatýyor. 

10 Kasým günü yine
KKM'nde "Nazi Soykýrýmý
ve günümüzde ýrkçýlýða
karþý mücadele" baþlýklý bir
söyleþi düzenlendi.
Söyleþide yanlýþ faþizm ve
milliyetçilik anlayýþlarýnýn
bu akýmlara karþý mücade-
leyi zayýflattýðýna vurgu
yapýlarak hangi mücadele
araçlarýnýn kullanýlacaðý

tartýþýldý.
Ayný gece Beyoðlu'nda

DurDe aktivistlerini buluþ-
turan bir gece düzenlendi.
Gecede çeþitli ülkelerin
etnik müzikleri eþliðinde
DurDe etkinliklerinin
sergilendiði slayt gösteri-
leri yapýldý.

Daha önce yalnýzca
Yahudi cemaatinin içe
kapalý etkinlikleriyle anýlan
Kristal Gece ilk kez bir
baþka grup tarafýndan
anýlmýþ oldu. Aktivistler
önümüzdeki yýllarda bu
anmalarýn daha etkin
biçimde yapýlmasýnýn öne-
mine de vurgu yaptý.

Cebeci Kampüsü:

"Küresel
ýsýnmayý
durduralým"

Geçtiðimiz hafta KEG  ve
Greenpeace aktivisti  Hilal
Atýcý'nýn konuþmacý olarak
katýldýðý "Küresel Isýnma:
Neden, Nasýl, Ne yapabili-
riz?" baþlýklý toplantý
Cebeci Kampüsünde
gerçekleþti. Yaklaþýk 40
kiþinin katýldýðý toplantý-
da, "Küresel ýsýnmaya
karþý bireylerin yapabile-
ceði en önemli þey; sokaða
çýkmak, deðiþim talep
etmektir" vurgusu öne
çýktý. 

1-8 Aralýk eylemlerine
katýlýmanýn önemi
anlatýldý. Toplantýya
katýlanlardan 20'den fazla
iletiþim bilgisi býraktý.

Cebeci de
yürüyecek!

KEG aktivistlerinin oluþ-
turduðu Antikapitalist
Öðrenci Topluluðu
çaðrýsýyla Cebeci
Kampüsünde 28 Kasým'da
"Küresel Isýnmayý
Durduralým" yürüyüþü
gerçekleþecek.

Bursa'da iklim
deðiþikliði
paneli

10 Kasým Cumartesi
günü Bursa'nýn Nilüfer
Belediyesi'nde gerçekleþen
"Ýklimler deðiþiyor, ya
siz?" baþlýklý panelde küre-
sel iklim deðiþikliðinin
sebepleri, insan ve doða
üzerindeki etkilerinin yaný
sýra alýnabilecek önlemler
konuþuldu. Küresel Eylem
Grubu adýna konuþan
Önder Algedik, geldiðimiz
noktadan artýk geri
dönüþün olmadýðýna,
bilim yapmak yerine artýk
sokaða çýkma vaktinin
geldiðine sunumu
eþliðinde deðindi ve
herkesin 8 Aralýk'ta
Kadýköy'e gelmesi için
çaðrý yaptý.

Yaklaþýk 50 katýlýmcýnýn
bulunduðu panelde salon-
dan katký büyüktü. Bursa-
KEG aktivistleri Bursa'da
yürüttükleri kampanyayý
ve 8 Aralýk için Bursa'nýn
katýlýmýnýn büyük olmasý
gerektiðini anlattý. Sulama
üzerine çalýþanýndan,
öðretim görevlisine kadar
birçok katýlýmcý kendi
tecrübelerini ve fikirlerini
paylaþtý.

Panelden sonra verilen
kokteylde Bursa'dan 2 oto-
büsün gidebileceði, fakat
bu sayýnýn daha da arta-
bileceði konuþuldu.

Barýþ operasyonla gelmez! 

25 Ekim' de Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampusu'nda savaþ karþýtý öðrenciler

bir basýn açýklamasý yaptý. 150
öðrencinin katýldýðý yürüyüþ sonrasý
yapýlan açýklamada tezkerenin deðil
halklarýn kardeþliði ve barýþýn çözüm
olduðu vurgulandý.

Baskýn Oran Karakedi’de yapýlan DurDe toplantýsýnda milliyetçiliðin nasýl ýrkçýlýða evrildiðini
anlatýyor.

DurDe "Kristal Gece"yi andý

Ýzmir ve
Dikili'de KEG
toplantýlarý

10-11 Kasým günlerinde
KEG Ýzmir'de 2, Dikili'de 1
"küresel ýsýnmayý durdu-
run" toplantýlarý düzenle-
di. Toplam 100 kiþinin
katýldýðý toplantýlarýn
konuþmacýsý KEG sözcüsü
Ümit Þahin'di.

Dikili'deki toplantýnýn
katýlýmcýlarý 2A ve 8A için
otobüs kaldýracaklarýný
belirttiler.

Bergama-Manisa böl-
gesinde ekolojik mücade-
lenin öncülüðünü yapan
Oktay Konyar KEG eylem-
lerine katýlým için desteði-
ni sunacaðýný belirtti.

Ege Üniversitesi'nde
KEG standý açýlýyor, 9
Eylül Üniversitesi'de iklim
deðiþikliðine karþý film
gösterimleri baþlayacak.

Afyon: 
KEG toplantýsýna 20 kiþi

katýldý ve Cumhuriyet
Üniversitesi'nde küresel
ýsýnmaya karþý neler yapa-
bileceði tartýþýldý.

Ankara’da
küresel ýsýnma
toplantýsý

31 Ekim günü Ekin Sanat
Merkezi’nde KEG tarafýn-
dan düzenlenen toplantýya
TÜDEF Genel Baþkaný Ali
Çetin, Elektrik
Mühendisleri Odasý
Ankara Þube Baþkaný
Ramazan Pektaþ,
Greenpeace’den Hilal
Atýcý, KEG aktivistleri
Önder Algedik ve Doðan
Tarkan  katýldý.

Konuþmacýlar küresel
ýsýnmanýn nedenleri ve
sonuçlarýnýn yaný sýra nasýl
mücadele edilmesi gerek-
tiðini de tartýþtýlar.

Greenpeace’den Hilal
Atýcý alternatif enerji
senaryolarýný anlatýrken
TUDEF Genel Baþkaný Ali
Çetin Ankara’daki ekmek
zammýnýn ve daha önceki
su sorununun yönetenler
tarafýndan küresel ýsýn-
maya baðlandýðýný bunun
aslýnda bir bahane
olduðunu vurguladý.

KEG aktivisti Doðan
Tarkan da küresel ýsýn-
maya karþý mücadelenin
aslýnda antikapitalist bir
mücadele olduðunu
çünkü küresel ýsýnmanýn
bütünüyle kapitalizmin
ürünü olduðunu vurgu-
ladý.

Bütün konuþmacýlar 1
Aralýk’ta Ankara’da, 8
Aralýk’ta Ýstanbul
Kadýköy’de yapýlacak
toplantýlarýn önemini vur-
guladýlar ve herkese katýl-
ma çaðrýsý yaptýlar.

Ankara küresel ýsýnma
toplantýsýna 65 kiþi katýldý.

11 Kasým tarihinde
MMO'da kurum ve bi-
reylerin katýldýðý toplantý
yapýldý. Toplantýda, Ali-
beyköy Tunceliler Derne-
ði, Munzur Çevre Derne-
ði,  Munzur Koruma
Kurulu, Bianet, Yeþiller,
Dünya Yalnýz Bizim
Deðil , Birgün, DurDes,

Ýstanbul Tabip Odasý,
ÖDP Ýstanbul Ýl Örgütü ,
Barýþarock,  Barýþapedal,
DSÝP, Greenpeace,
Beþçeþmeler Kültür Sanat
Derneði, EMEP, KEG
Beyoðlu, KEG Kadýköy,
78'liler Vakfý, Sosyalist
Ýþçi Gazetesi, Marul
(Busos Çevre Projesi)

KESK Ýstanbul Þubeler
Platformu, Eðitim- Sen 2.
Nolu Þube'den katýlým-
cýlar yer aldý.

Toplantýya katýlan
kurumlarca 30 Kasým 7
Aralýk arasý "Küresel
iklim deðiþimini biz dur-
durabiliriz" haftasý olarak
ilan edildi.

Ýstanbul:

Küresel ýsýnma karþýtlarý birleþiyor

sosyalist iþçi’yi

internetten takip

edebilirsiniz

sosyalistisci.org
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Pakistan'da 1999'-
dakinden sonra, 'ikinci
darbesini' gerçekleþtiren
Devlet Baþkaný General
Pervez Müþerref zor bir
ikilemin içinde. Kendisinin
darbeyle þekillendirdiði
düzene ikinci kez darbe
vuran Müþerref'in zamanýn
ruhundan etkilenmediðini
söylemek çok zor.
Darbelerin sona erdiði, tek
kutuplu, savaþlarýn etkisini
yitireceði bir dünyanýn
yolda olduðunu söyleyen-
ler "realistler" þaþkýn. 

Pervez Müþerref
olaðanüstü halin, "kesin,
adil ve þeffaf seçimler
yapýlmasýný garanti ede-
ceðini", uluslararasý
gözlemcileri de davet ede-
bileceklerini de söylüyor.

Geçen hafta olaðanüstü
hal ilan ettiðini açýkla-
yarak, 1973 tarihli
anayasayý rafa kaldýran
Müþerref'e ülkenin en
güçlü muhalefeti sayýlan
Ýslamî hareketten de,
geçtiðimiz günlerde ülke-
sine dönüp, taze (2.) darbe
sýrasýnda bir süre tutuk-
lanan, Benazir Butto'nun
baþýný çektiði burjuva
kökenli orta sýnýf hareket-
lerinde de ciddi bir örgütlü
muhalefet henüz yok. 

Darbe için asýl sorun,
Yüksek Mahkeme Baþyar-
gýcý Ýtfihar Çaudri'nin gö-
revden alýnmasýyla sokaða
çýkan  avukatlar. Polisle
þehir meydanlarýnda çatý-
þan hukuk adamlarý iþin
zývanadan çýktýðý hissini
kuvvetlendirmek için ide-
al. Müþerref "sýký yönetim"
için iki sebep gösteriyor. 

Biri, "Ýslamcý teröristlere

karþý savaþ". Ülkenin
Kuzey'inde devam eden
çatýþmalar, Pakistan tüm
gücüyle saldýrdýðý halde,
uzun zamandýr ordunun
aleyhinde devam ediyor.
Sýký yönetimin zaten savaþ
alanýna dönmüþ bölgede
bir fark yaratabileceðini
düþünmek imkansýz. 

Ýkinci ve iktidarýn ses-
sizce üzerinden geçtiði
sebepse, Yüksek
Mahkeme'nin Müþerref'in
hem genel kurmay baþkaný
hem de devlet baþkaný
olarak görevine devam

etmesinin mümkün
olmadýðýna karar vermiþ
olmasý. 

Ülkede özel televizyonlar
ve gazeteler kapatýldý, bin-
lerce kiþi gözaltýna alýndý. 

Geçen hafta konuþan dar-
beci generaller arasýnda
Kenan Evren de vardý. O,
"Konuþmalarda mitin-
glerde Kürtçe konuþulmay-
acak, okulda Kürtçe
tedrisat yapýlmaz diye
yasakladýk. Ama biraz aðýr
bir yasak koyduk. Sonra
bu yasak kaldýrýldý ama
hataydý. Hata olduðunu

sonradan anladým" diyor.
Ardýndan da ekliyor:
"Þimdi bizde
Güneydoðu'da hizmet
verecek memurun Kürtçe
de bilmesi lazým. Katý
tutumla olmaz bu iþ". Tabii
darbe yaparak ülkenin tüm
siyasi geleneðini ve iþleyiþ
deneyimlerini ezip geçmek
çok sorun deðil, ama darbe
sýrasýnda yanlýþ kararlar
almýþ olmak kötü. Böyle
bir karar tüm muhalefeti
ezip, ifade özgürlüðü rafa
kaldýrýlmasa zaten alýna-
mazdý herhalde ama

olsun..   
Tarýk Ali Pakistan'daki

darbenin ardýndan ülke
için askeri yönetimin adeta
bir "antibiyotik" olduðunu
söylüyordu: "Pakistan'da
ordu, seçilmiþ bir
hükümeti etkilemeye
çalýþan bir lobi olmaktan
uzun süre önce vazgeçti;
dediðini yapmayan her
hükümeti deðiþtirmeye
yönelik daimi bir komplo
halini aldý… Ayný
sonuçlarý almak için habire
dozu artýrmak zorunda
kalýyorsunuz."

Tayland'dan sonra
Pakistan'da da darbe

Türk Kürt'ü, Kürt Erme-
ni'yi, Ermeni Roman'ý,
Roman Çerkes'i, Çerkes
Alevi'yi, Alevi iþsizi, iþsiz
eþcinseli savunacak. Hedef
budur!

Bu yaz bu deyiþ Ýstanbul
sokaklarýnda asýlý afiþin
üzerinde yazýlýydý.
Televizyonlarda söylenmek-
teydi. Sokakta konuþulmak-
taydý. Otobüste konuþul-
maktaydý. Ýþyerlerinde
konuþulmaktaydý.
Bilmiyorum ama herhalde
tarlalarda da, atölyelerde
de... Yalnýzca Ýstanbul'da
yaþayanlarýn deðil, yüz bin-
lerin isteklerini ve umudunu
taþýyan ve yeni olan seçim
kampanyamýzýn, "sesimiz
baskýn olsun" kampan-
yasýnýn önemli sloganlarýn-
dan biriydi bu deyiþ.
Ezilenlerin birliðini savunan
bu deyiþi kimlik politikasý
diyerek eleþtirenler de oldu:
Sýnýf politikalarýndan uzak
diyerek eleþtirenler. 

Yaz geçti. Þimdi, bir savaþ
tehdidiyle karþý karþýyayýz.
Kürt sorununda demokratik
çözüme karþý önerilen þey
savaþ. Gelinen noktada ise,
savaþýn egemen sýnýfýn
büyük bir çoðunluðu tarafýn-
dan bile tercih edilmeyen
bir yol olduðu ise açýk.
Bugün Kürt halký barýþ isti-
yor. Türk'ün Kürt'ü savun-
masý da bugün daha çok
anlam kazanýyor. Bugün,
Türkiye'deki solun da üzeri-
ne düþen þey de tam da bu.
Kürt halkýnýn barýþ çaðrýsýný
savunmak, güçlendirmek. 

Bunu yapmadýðýmýz
takdirde ise, sokakta da
baþka bir güç görülmeye
baþlýyor. O güç ki, savaþý en
çok o istiyor. Ölen asker-
lerin cenazelerini ellerini
ovuþturarak bekliyor. Ve o
gücün nihai düsturu ise
sadeleþtirilmiþ ve basit bir
ironiyle açýklanabilir: "Türk
Kürt'e, iþsiz eþcinsele
saldýracak. Hedef budur!"

3 Kasým'da ise, yazýn
söylediðimizi hayata
geçirdik. Tesadüfe bakýn
ayný günler, sokaklarda gös-
teriler de neredeyse bitti!

Çöp Sepeti
Ersin TEK
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