sosyalist isci

www.sosyalistisci.org

DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

SAYI: 319  4 Nisan 2008  1 YTL

Ergenekon terör örgütüdür

Darbeye karþý
acil demokrasi
Seçmenlerin yüzde
57’sinin partileri, DTP
ve AKP kapatýlmak
isteniyor.
Buna izin veremeyizz.
Vermeyeceðiz!
Bir kere daha darbe
koþullarýnda yaþamak istemiyoruz.
Darbeye, sivil po
olitik
örgütlere müdahaleye izin vermeyeceðiz.

D

arbecilere meþru
zemin oluþturmakla
görevli Ergenekon
terör örgütü her gün
biraz daha açýða çýkýyor.
Kendilerine ulusalcý-vatanseveryurtsever diyen bu örgütlenme
kendi saflarýnda olanlarý
öldürüyor, binalarýný bombalýyor. Kargaþalýk, huzursuzluk
ortamý yaratmaya çalýþýyor. Bu
ortamda bir darbenin meþru bir
zemin bulacaðýna inanýyor.
Öte yandan bir grup generalin
darbe yapma planlarý aylar önce
Nokta dergisinde açýða çýkarýlmýþtý. Dergi basýlmýþ, elindeki
belgelere el konmuþ ve genel yayýn sorumlusu hakkýnda dava açýlmýþtý. Þimdi bu belgelerin doðruluðu kanýtlandý. Yani ortada
darbe planladýklarýný itiraf etmiþ
generaller var ve serbestler.

AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin önce baþka yerlere
gönderildiði artýk biliniyor. Buna
raðmen iddianame Anayasa
mahkemesi tarafýndan kabul
ediliyor.

Kürtler ve DTP
Kapatýlmak istenen bir baþka
siyasi parti ise DTP. Daha önceki
bütün Kürt partileri kapatýldý.
DTPli milletvekileri hakkýnda
daha önce açýlmýþ olan davalara
devam edilecek. Yani milletvekillerinin dokunulmazlýðý
söz konusu milletvekilleri Kürt
olunca, DTP’li olunca bir iþe
yaramayacak.
Ergenekon ve AKP kapatma
davasý tartýþmalarý arasýnda
gerçekleþtirilen Newroz gösterilerinde iki kiþi öldü. Yüzlerce
yaralý, binlerce gözaltý var.

CHP’nin ýsrarý ile çýkan 301’inci
maddeden 15 ayda 2722 kiþiye
dava açýlmýþ.
Ve bu arada Devlet Bahçeli
aynen Alpaslan Türkeþ gibi
ülkücülere “sokaða çýkmayýn”
dediði için Ankara ve Ýstanbul’da ülkücüler satýrlarla solcu
öðrencilere saldýrdýlar. Kafa
tokuþturan polisler ve güvenlik
solcu öðrencilere saldýrdý.
Solcu öðrencilere saldýran
güvenliði iþe alan yetkililerin biri
Kemal Alemdaroðlu. Ergenekon
soruþturmasý nedeniyle göz altýna alýndý. Diðeri ise Nur Serter.
CHPli.
Bütün bu koþullarda çok geç
olmadan sokaða çýkmak ve
demokrasiyi acilen savunmak
için harekete geçmek gerekiyor.
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Sosyal yýkým yasasýný

Birleþirsek durdururuz
14 Mart’taki 2 satlik grev ve
ardýndan gelen eylem dalgasý
etkili oldu. Hükümet hemen
masaya oturdu. Masadan az
kazanýmla çýktýk belki ama bir
gün “sendikacýlar yalancý” diyen
Çalýþma Bakaný ertesi gün
masaya oturdu.
Neden, tüm çalýþanlarýn uzun
süre sonra ilk kez birlikte
davranmasýydý. Türk-Ýþ’in,
KESK-DÝSK-TMMOB-TTB
dörtlüsüyle bir araya gelmesiydi.
Emek Platformu’nun 8 yýl sonra
ayaða kalkmasý ve Telekom
çalýþanlarý gibi grev silahýný kullanmasýydý. AKP hükümetinin
yürüttüðü yeni-liberal saldýrgan-

lýðý durduracak mücadeleler ayný
yolu izlemek zorunda.
Eðer Emek Platformu’nun son
bölünmesi devam eder, solun
hakim olduðu dörtlü Türk-Ýþ ve
Hak-Ýþ’le yollarýný tamamen
ayýrýrsa, iþte bu en büyük hata
olur.
Gün tüm çalýþanlarýn , sosyal
yýkým yasasýnýn tüm maðdurlarýnýn birleþme günüdür.
Gün darbecilerin tezgahýna
düþmeme, AKP’ye zenginlerin
yanýnda olduðu için karþý çýkma
günüdür.
Ýþçi sýnýfý birleþirse patronlarýn
ekonomik paketleri, IMF anlaþmalarý çöpe atýlabilir.
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Devrimi’nden
ders
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Ankara,
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ve Ýzmir’de
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Fora zeytin iþçileri
Balýkesir’de bulunan Fora Zeytin Fabrikasý iþçileri,
4.5 yýllýk örgütlenme mücadelelerinin ardýndan, 40
gündür grevdeler. Patronun anlaþmaya yanaþmamasý nedeniyle greve devam edeceklerini belirten
iþçiler, “iþ, ekmek yoksa barýþ da yok” diyerek grevi
sürdürüyorlar. Grevi, içinde Türk-Ýþ bölge temsilciliðinin de olduðu, Tek Gýda-Ýþ, Petrol-Ýþ, Maden-Ýþ,
Haber-Ýþ, Orman-Ýþ, Þeker-Ýþ ve Liman-Ýþ bölge þube
temsilcilikleri de destekliyorlar.

SCT iþçileri kazandý
Mersin’e baðlý Tarsus Ýlçesi’nde bulunan SCT filtre
iþyerinde, Mart 2006’da baþlayan grev iþçilerin
kazanýmýyla sona erdi. Bir yandan sendikalaþma
haklarý, bir yandan da sosyal haklarý için 742 gündür
zorlu bir mücadele veren iþçiler, iþverene geri adým
attýrarak taleplerini kabul ettirdiler. Birleþik Metal
Ýþçileri Sendikasý tarafýndan yürütülen toplu iþ
sözleþmesinin imzalanmasýnýn ardýndan iþçiler
eðitim ödeneði, izin ödeneði, evlenme ödeneði,
doðum ödeneði, bayram ve yakacak ödeneði gibi
sosyal haklarýn yaný sýra yüzde 20.26’lýk ücret
artýþýný ve sendikanýn resmi temsilciliðini de
iþverene kabul ettirerek direniþlerini baþarýyla sonlandýrdýlar.

Tekstil iþçileri grevde
Ýstanbul Gaziosmanpaþa’da bulunan Ýlbek Tekstil
Fabrikasý’nýn 520 iþçisi 40 gündür grevde. Aðýr çalýþma koþullarýnýn bulunduðu fabrikada iþçiler kamerayla sürekli gözetim altýnda tutuluyorlardý. Sigorta
primlerinin, kýdem tazminatlarýnýn ve hatta ücretlerin doðru dürüst ödenmemesi sonucu iþçilerin
baþlattýðý greve patronun yanýtý makineleri kaçýrma
giriþimi oldu. Ýþçilerin kararlýlýðý sonucu bu saldýrý
püskürtüldü. Ýlbek iþçileri mücadelelerine kararlýlýkla devam ederken diðer tekstil fabrikasý iþçilerini de
ortak mücadeleye ikna etmeye çalýþýyorlar.

Cam iþçileri ücret artýþýný
kazandý
Ýstanbul Cam Sanayi AÞ’de çalýþan iþçiler adýna
Kristal-Ýþ Sendikasý’nýn yürüttüðü toplu iþ sözleþmesi ücretlerde ve sosyal yardýmlarda çeþitli artýþ ve
kazanýmlarýn elde edilmesiyle imzalandý.

1300 iþçi kararlýlýðýný gösterdi

Tuzla'da ölüm kol geziyor
Her fýrsatta dünyada
hýzla önemli bir yer
yakaladýðý söylenen ve
büyük karlar elde eden
Tuzla Tersaneler bölgesi'nde iþ kazasý sonucu
yaralanma ve ölümlerin
ardý arkasý kesilmiyor. 13
Mart'ta 20 metreden
düþerek aðýr yaralanan
Yüksel Özdemir adlý
iþçinin ölümünün acýsýný
yaþayamadan, iþçiler bir
çalýþma arkadaþlarýnýn
ölümüyle daha sarsýldý.
Boya iþçisi Ali Ýhsan Çam'-

Ege Çelik’te hak alma
mücadelesi
Aliaða’da ki demir çelik fabrikalarýnýn en büyüklerinden olan Ege Çelik’te iþveren iþçileri giriþ- çýkýþ
yaparak haklarýndan mahrum býrakýyor. Sigortalýlýk
süresi, kýdem tazminatý gibi haklarýndan mahrum
býrakýlan eski iþçiler bu nedenle hak arama mücadelesine giriþtiler. Hak arama mücadelesi yeni iþe giren
iþçileri de etkiledi. Yeni iþçilerde asgari düzeyde
ücret aldýklarýný söyleyerek hak alma mücadelesine
destek verdiler. Ege Çelik’te iþveren iþten çýkarma,
vardiya deðiþimi yaptýrmama, mesaileri kaldýrma ve
telefon görüþmelerini yasaklama gibi uygulamalarla
iþçilere gözdaðý vermeye çalýþýyor. Bu arada iþçiler
fabrikanýn büyük karlar elde ettiðini, yeni 200 iþçi
alma giriþiminin de bunu kanýtý olduðunu söylüyorlar.

Ýþ kazasý cenneti Türkiye
Türkiye Ýstatistik
Kurumu'nun (TÜÝK) 2007
yýlýnda ilk defa yaptýðý "Ýþ
Kazalarý ve Ýþe Baðlý Saðlýk
Problemleri" adlý konulu
araþtýrmaya göre, her 100
çalýþandan 2.9'u 2006
içinde iþ kazasý geçirmiþ.
Bu da Türkiye'de 23 milyon 300 bin çalýþan olduðu
düþünüldüðünde, 2006
yýlýnda 236 bin iþ kazasý
sonucu, 676 bin iþçinin
kazalardan etkilendiðini
ortaya koyuyor. Kazalarýn
büyük çoðunluðu sigor-

tasýz iþçi çalýþtýran, kayýt
dýþý küçük iþyerlerinde
gerçekleþiyor. Ýþ
kazalarýnýn sektörlere
daðýlýmý ise þöyle:
Madencilik yüzde 10.1,
elektrik yüzde 7.7, imalat
sektörü yüzde 5.2, inþaat
yüzde 4.6, taþýmacýlýk
yüzde 3.7. Bu sektörleri de
sýrasýyla haberleþme ve
depolama izliyor. Ayrýca
her 100 çalýþandan yüzde
3.7'sinin mesleðe baðlý
hastalýklara yakalanmasý
da baþka bir gerçek.

301. maddeden binlerce dava
Yargý, Hrant Dink'in
katledilmesine giden yolu
açan, Orhan Pamuk, Elif
Þafak gibi yazarlarýn
yargýlanmasýna neden olan
Türk Ceza Kanunu'nun
301. maddesinin, sýradan
bir ceza maddesi
olmadýðýný her fýrsatta gösteriyor. Roman kahramanlarýndan, bakan eli sýkmayanlara kadar geniþ bir
yelpazenin yargýlanmasýna
yol açan bu madde
düþünce özgürlüðünün
önündeki en büyük
engellerden birisi. Devlet,
devletin temellerine karþý
yapýldýðýný düþündüðü her
türden düþünceyi cezalandýrmak için 301.
maddeyi deyim yerindeyse
bir silah olarak kullanýyor.
Bu nedenle bugünkü
rejimin aynen devam
etmesinden, hatta daha da
totaliterleþmesinden yana
olanlarýn 301. maddeyi
kutsal bir metin gibi
ölümüne savunmalarýný
anlamak mümkün oluyor.
Var olan rejimden geçinenler, palazlanan ve
nemalananlar varlýklarýný
neredeyse bu maddeye
baðlamýþ durumdalar.

Rejimin bekasý için
Ordu, CHP, MHP, sivil

Sahibi olduðu bankalarýn ve kamu bankalarýnýn
içini boþaltmakta oldukça yetenekli olan Cavit
Çaðlar, sahibi olduðu Bursa’da ki Nergis Tekstil
Fabrikasý’nda da ayný yeteneðini iþçilere karþý kullanmaya çalýþýyor. 3 aydýr iþçileri zorunlu ücretsiz
izne çýkartan Çaðlar’a karþý 1300 iþçi fabrika önünde
protesto gösterisi baþlatarak, mücadeleye start verdi.

da 30 Mart'ta iskeleden
gemi güvertesine düþerek
hayatýný kaybetti. Ýþveren,
ölen iþçiyi dikkatsizlikl
suçladý.
Son 10 ayda 21 iþçinin
hayatýný kaybettiði
Tuzla'da sorumluluk iþçilerin üzerine yýkýlýyor.
Ýþçiler intihar etmek için
Tuzla'da çalýþýyor! Ölümün
kol gezdiði Tuzla
Tersaneler Bölgesi'nde ne
hükümet yaptýrým uyguluyor ne de iþveren önlem
alýyor.

Orhan Pamuk’un Ýstanbul’daki evinin karþýsýndaki duvar.

bürokrasi bu kesimlerin
baþýnda geliyorlar. Bu
nedenle 301. maddeye sýký
sýkýya tutunup, eleþtirenlere tehdit savuruyorlar.
301. maddeyi savunmak
için ne kadar vatan-millet
edebiyatý varsa yapan bu
kesimlerin, en büyük
savunusu "her ülkenin
kendini korumak için
böyle bir maddesi olduðu
ve onu kullandýðý"
yönünde. Aslý astarý olamayan böyle bir iddia,
þimdiye kadar hangi
ülkede kimin böyle bir
maddeden yargýlandýðý

Diyarbakýr Cumhuriyet
Baþsavcýsý'nýn, hazýrladýðý bir iddianamede Kürt halký için "sözde
Kürt halký" demesi karþýsýnda Tevn
Yayýnevi sahibi Mehdi Tanrýkulu,
savcý hakkýýnda Kürtçe þikayet
dilekçesi verdi. Tanrýkulu
dilekçesinin iþleme konulacaðýný
düþünürkeen, kendi hakkýnda dava
açýlacaðýný aklýna bile getirmemiþti.
Tanrýkulu hakkýnda "Türrk

Düþünceye karþý 301
silahý
301. madde sýradan bir
madde deðil, çünkü

Ceza gerekçesine
bak, hizaya gel
Harflerinin Kabulü ve Tatbiki
Hakkýndaki Kanun"a muhalefetten
dava açýldý.Duruþmalarda
a Kürtçe
ifade ve savunma veren Tanrýkulu
5 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Bu
cez
za yetmezmiþ gibi Tanrýkulu

Ýtirafa raðmen tutuklanmadý
Gaziosmanpaþa'da,
Hasdal Hava Üs Tabur
Komutanlýðý'nda görevli
bir astsubayýn evinde
yapýlan aramada cephanelik bulundu.
Evde yapýlan aramada
mayýn, yüzlerce G-3
memisi, iþaret fiþekleri ve
TNT bomba kalýplarý
bulundu. Daha önce de 9
adet mayýný Alibeyköy
Barajý'na attýðýný söyleyen
astsubay, inzibat ekip-

sorulduðunda çöküyor.
Ama sorun bu da deðil.
Herhangi bir ülkede böyle
bir madde bulunabilir ve
bu maddeden yargýlanan
da. Bu o ülkenin de
demokratik olmadýðý
anlamýna gelir. Önemli
olan düþünce özgürlüðüne
en büyük tehditlerden birini oluþturan böyle bir yasa
maddesinin topyekun
ortadan kaldýrýlmasý.

lerinin gözetiminde
çýkartýldýðý mahkemede
tutuksuz yargýlanmak
üzere serbest býrakýldý. Bu
astsubaya bu yýðýnaðý niçin
yaptýðý, nereden elde ettiði
ve hangi amaçla kullanacaðý gibi basit sorularýn bile sorulmadýðý ve
serbest býrakýldýðý
düþünülünce, derin
devletin kollarýnýn yaygýnlýðý da çarpýcý bir biçimde
ortaya çýkýyor.

popüler olan birkaç ismin
baþýna örülen çorapla sýnýrlý deðil. Adalet bakanýnýn
verdiði bilgilere göre 2006
yýlýnda, 301. maddeden 835
dava açýldý ve bin 314
sanýk hakim karþýsýna çýktý.
2007'nin ilk 3 ayýnda ise
744 davada bin 189 sanýk
yargýlandý. Toplamda
açýlan dava sayýsý binlerle
ifade ediliyor. 301 kaldýrýlsýn sesleri artarken dava
sayýlarýnda da artýþ var.
301. madde düþünceyi
kitlesel olarak yargýlayan
bir tehdit olarak karþýmýzda duruyor.

hakkýnda mahkemede duruþmalarda Kürtçe konuþtuðu için "maksadý
üzüm yemek deðil, baðcýyý
dövmek" suçundan yeni ceza
davasý açýldý. Yargý artýk Kürtleri
mahkum edebilmek için yasal
gerekçeler bulamayýnca komik
aþvurarak ceza vermgerekçelere ba
eye çalýþýyor. Bu gözü dönmüþ acizlik gücünü elbette derin
n devletten
alýyor.

Ankara'da faþist saldýrýlar
Ankara Üniversitesi'ne
DTCF ve Tandoðan
Kampüsleri'nde faþist
saldýrýlar hýzlandý. Geçen
Pazartesi ülkücü faþistler
DTCF'de bir öðrenciyi kolundan satýrla yaraladý.
Ertesi gün yemekhanede
yemek yiyen bir öðrenci
ensesinden satýrlandý.
Polis, antifaþist öðrencilerin saldýrý haberini alarak
yemekhaneye doðru
harekete geçmesi üzerine

saldýrdý ve antifaþist öðrencilerin üzerine gaz bombasý attý. Ayný gün
Tandoðan Kampüsü'nde
de ülkücü faþistler öðrencilere saldýrdý. Her iki
üniversiteden de toplu
çýkýþ yapan öðrenciler
Yüksel Caddesi'nde basýn
açýklamasý yaptýlar. Ertesi
gün ise saldýrýya uðrayan
öðrencilerden üçü tutuklandý!
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Özgürlükleri
savunmak gerekiyor
Bugünlerde bir çoklarý uzlaþmadan
bahsediyor. ”Siz Ergenekon’u durdurun, bir
adým geri atýn biz de AKP’yi þimdilik kapatmayalým, bir adým geri atalým” deniyor.
Erdoðan þimdilik geri adým atmayacak gibi
duruyor. “Durmak yok, ileri” diyor. Ama
AKP bir burjuva partisi. Son tahlilde
TÜSÝAD’ýn huzur istemine uyar ve kapatýlmamak için geri adým atar.
Anayasa Mahkemesi iddianameyi kabul
ettiði an “piyasalar” karýþtý. Yerli ve yabancý
sermayeyi istikrarsýzlýk telaþý sardý.
AKP’nin bu basýnca dayanmasý zor.
Ne var ki AKP daha önce de uzlaþtý.
Þemdinli’de, Kürt sorununda, Nokta Dergisi
olayýnda, Hrant Dink’de hep geri adým attý.
Attýðý her geri adým dönüp ona çarptý. Bütün
bu olaylardan alýnmasý gereken bir tek ders
var: Geri adým atmak, darbecilerle, katillerle
uzlaþmak yanlýþtýr.
AKP uzlaþýrsa, kapatýlmamak için
Ergenekon soruþturmasýný yürüten savcýlarý
engellerse eninde sonunda Anayasa
Mahkemesi tarafýndan gene de kapatýlýr. Bu
Mahkeme’nin þakasý yok. Yüzde 47 oy
onlarýn umurunda deðil. Onlar 27 Mayýs’da
Menderes’i yargýlayan mahkemenin izinden
yürüyorlar.
Bu koþullarda biz ne yapacaðýz? Solun
önemli bir kesimi tutum aldý. Onlarýn tercihi
darbededen yana olmak. kemalizmi övüyorlar, gösterilerinde bayrak taþýyorlar. Bir diðer
kesimi ise sessiz kalýyor. Susuyor. Ortaya
çýkarsa da “ne darbe ne þeriat” demek istiyor.
Sanki bu ikisi eþit yakýnlýktaki tehditmiþ gibi.
Bu sol çizgilere katýlmak mümkün deðil. Biz
Sosyalist Ýþçi’nin geçen sayýsýnda ilan
ettiðimiz çizgiyi benimseyeceðiz. “Darbeye
karþý sokaða” çýkacaðýz. Toplumun büyük,
ezici büyük çoðunluðunun sesi olacaðýz.

DTP’ye
özel müdahale
Mecliste 20 temsilcisi olan DTP bir yandan
kapatýlma tehditi altýnda bir yandan da bu
partinin vekilleri dokunulmazlýklarýkaldýrýlmadan yargýlanmaya çalýþýlýyor. Ýþte
Türkiye’de adalet böyle açýkça yasadýþý
kurallarla iþliyor. “Söz konusu Kürtler ise
gerisi teferruattýr” deniyor. Bomba koyan
assubaylar serbest býrakýlýyori onlarý yargýlamaya çalýþan savcý meslekten atýlýyor.
Kürtleri savunmadan, Kürtleri kapsamadan
özgürlükleri savunamayýz.

Bütün darbeciler
ve darbe kýþkýrtanlar
derhal yargýlansýn
A

nayasa mahkemesi AKP’nin
kapatma davasýna iliþkin
iddianameyi kabul etti.
Þimdi tüm darbeciler, darbe
kýþkýrtanlar, utangaç veya açýk bir
biçimde darbe destekleyenler sevinçten
zýplýyorlar ve “iþte baðýmsýz yargý iþliyor” diyorlar.
AKP’nin kapatýlmasýný isteyenler
DTP’nin de kapatýlmasýný istiyorlar. Hiç
deðilse bu konuda sessiz kalmayý tercih
ediyorlar.
Soldan darbeyi destekleyenler bir yandan en sað kemalistlerle birlikte
Türkiye’de bir karþý-devrim yaþandýðýný
söylüyor ve cumhuriyet deðerlerini
korumak gerektiðini, AKP’nin þeriatçý,
fakat en önemlisi Amerikancý olduðunu
anlatýyor, diðer yandan da Kürt hareketinin Amerikancý olduðunu söylemekteler. Yani ustalýkla kendilerini en saf ve
temiz anti-emperyalist pozisyona
sokarken aslýnda bir muhtemel darbeye
yaranmaya çalýþýyorlar.
Soldan darbeye destek olanlar gözlerimizin önünde teþhir olan Ergenekon
örgütünü görmemezlikten gelmeye
çalýþýyor. Darbe çaðýran Ýlhan Selçuk 83
yaþýnda diye feryat ediyorlar ama bu
soruþturmadan haber veren Taraf
gazetesi muhabiri Soner
Arýkanoðlu’nun gözaltýna alýnmasýna
göz yumuyorlar. Sesleri çýkmýyor.
Darbe yanlýsý “solcular” adým adým
milliyetçiliðe kayýyorlar. Önce yurtsever
oluyorlar, sonra gösterilerde Türk
bayraklarý taþýnýyor. Bir sonraki adým
Kýzýl Elma Koalisyonu kurmak oluyor.
Darbeye “soldan” destek verenler
aslýnda meþruiyet için kitle tabaný
arayan darbecilere taban oluyorlar.
Darbe destekçilerinin bir baþka iddiasý
da AKP’nin demokrat olmadýðý. Bunun
için de AKP’nin Kürtlere ve DTP’ye
karþý tutumunu gösteriyorlar.
AKP elbette demokrat deðil. Elbette
onun demokrasisi sadece kendisi için.
Ama bu onun kapatýlmasýný alkýþlamak
için yeterli neden deðil.

AKP demokrat olmadýðý kadar þeriatçý
da bir parti de deðil. AKP’nin ana
karakteri bir burjuva partisi olmasý ve
yeni liberalizmin bugüne kadar ki en iyi
uygulayýcýsý olmasý.
Ne var ki AKP’nin bir diðer özelliði de
cumhuriyetin kurucu bürokrasisine
karþý mücadele etmesi. Bugünkü çatýþmayý tam da bu nokta oluþturmaktadýr.
AKP, eski bürokrasiyi tasfiye etmeye
çalýþmakta ve kendi kadrolaþmasýný
oluþturmaktadýr. Buna baðýra çaðýra
karþý çýkanlar yýllardýr devleti kendi
malý olarak görenleri savunmaktadýr.
Bu eski asker-sivil bürokratlar darbeleri
gerçekleþtirenlerdir, savunanlardýr.
Devlet yönetmeye soyunan bu iki
kanat arasýnda tutum almak gerekmiyor. Solun hatasý bu iki kanadýn mücadelesinde eski bürokrasiyi savunan bir
pozisyona düþülmesidir. Bunu yaparken de AKP kadrolarý takiye yapan þeriatçýlar olarak görülürken köhnemiþ
kemalist bürokrasi cumhuriyet deðerlerini savunan kadrolar olarak
görülmekte ve desteklenmektedir.
AKP’nin kapatýlma davasý aslýnda

toplumun yüzde 47’sinin oylarýnýn çöpe
atýlmasýdýr. Sonuçlarý aðýrdýr.
Seçimlerden önce Cumhurbaþkanlýðý
seçimleri yapýlmaya çalýþýlýrken CHP,
MHP ve Ýþçi Partisi Erdoðan’ý idamla
tehdit ediyorlardý. Ardýndan Anayasa
mahkemesi müdahalesi geldi.
Erdoðan’a karþý Ergenekon’u savunanlar “Tayyip þaþýrma, Menderesi unutma” diye baðýrýyorlardý. Kendilerinin
unutmamasý gereken ise tarih önünde
eli kanlý darbecilerin düþtüðü durumdur.
Parti kapatmak AKP’yi daha da
güçlendirecektir. Toplum açýk ve net bir
biçimde darbeye, her türlü müdahaleye
karþýdýr. AKP’nin aldýðý yüzde 47 oyun
açýklamasý zaten budur.
Asýl sorun, solun bütün bu geliþmeler
içinde eriyip yok olmasýdýr. Darbe
destekleyen, giderek daha milliyetçi bir
hale gelen sol iþçi ve emekçiler gözünde
tüm inandýrýcýlýðýný kaybetmektedir.
Bu durumda yapýlmasý gereken çok
açýk ve net bir biçimde darbeye karþý
çýkmak ve Ergenekon’un üzerine
gidilmesini bütünüyle desteklemektir.

Bugüne kadar Marksizm
toplantýlarýna katýlmýþ
konuþmacýlardan bazýlarý
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Chris Harman
(SWP)

 Irkçýlýðý ve milliyetçiliðe karþý nasýl
mücadele edeceðiz?
 Kürt sorununda çözümün neresindeyiz?
 Rus devrimi neden yenildi?
 1968: Son büyük yangýn
 1968: Türkiye’de solun atýlým yýllarý
 Kapitalizm sonrasý yaþam
 Devrimci partiye neden ihtiyacýmýz var?
 Yeni liberalizmin sonuna mý gelindi?
 Kapitalizm ve cinsel ayrýmcýlýk

3

 Küresel ýsýnmayý durdur dünyayý deðiþtir!
 Yeni sol ve yerel seçimler
 Ýslami hareketler düzene tehdit mi?
 Müzikle isyan
 Medyanýn mücadelede rolü
 Kemalizm, stalinizm ve Türkiye solu
 Dünyada yeni solun yükseliþi
 ABD emperyalizmi ve iþgaller ve savaþ
 Acil demokrasi
 Baþka bir dünya mümkün

Talat Ahmed
(Left1)

Jonathan Neale
(Campain Againts Climate Change)

Stefan Bornost
(Die Linke)

MARKSÝZM 2008’deler!

Orhan Pamuk, Ahmet Oktay, Ufuk
Uras, Nuray Mert, Akýn Birdal,
Murat Çelikkan, Sevgi Göðçe, Ragýp
Duran, Sevil Erol, Ercan Karakaþ,
Ertuðrul Kürkçü, Algan Hacaloðlu,
Hilal Atýcý, Filiz Koçali, Bülent
Somay, Melda Keskin, Roni
Margulies, Hayri Kozanoðlu, Tayfun
Mater, Levent Þensever, Sami
Evren, Melih Pekdemir, Rýdvan
Akar, Alex Callinicos, Þenol
Karakaþ, Sevgi Uçan, Mete
Çubukçu, Sinan Özbek, Abdullah
Aysu, Barýþ Pirhasan, Doðan
Tarkan, Yýldýz Önen, Fethiye Çetin,
Selim Deringil, Ahmet Tonak, Harun
Tekin, Yýldýz Ramazanoðlu, Bülent
Somay, MemetAli Alabora, Metin
Yeðin, Avi Haligua
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Türk-ÝÝþ olmadan sosyal yýkým durdurulamaz

Emek Platformu
neden önemli?
Geçtiðimiz hafta
hükümet sosyal yýkým
yasasýný sendikalarla tekrar
görüþtü ve SSGSS þimdi
meclis gündeminde.
14 Mart'ta gerçekleþen 2
saatlik grev iþyerlerinin ve
sokaðýn havasýný deðiþtirmiþti. Grevin etkili
olmasýnýn nedeni Emek
Platformu tarafýndan
düzenlenmesiydi. Ancak
grevi hemen ertesinde
hükümetle yapýlan
pazarlýktan sonra Emek
Platformu yine bölündü.
Toplantý çýkýþýnda Çalýþma Bakaný Faruk Çelik'in
ardýndan açýklama yapan
Türk-Ýþ Baþkaný Mustafa
Kumcu'nun 'yüzde 80-90
uzlaþtýk' sözü karþýsýnda
KESK, DÝSK, TMMOB,
TTB dörtlüsü ayrý bir
eylem programý açýkladý. 6
Nisan'da Kadýköy'de
gerçekleþtirilecek mitingde
ve diðer eylemlerde TürkÝþ yer almýyor.
14 Mart grevini ve sokak
eylemlerini etkili kýlan
Türk-Ýþ'in katýlýmýydý.
Türk-Ýþ'i uzlaþmacýlýkla
suçlayan dörtlünün kendi
baþýna gerçekleþtirdiði
eylemlere katýlým çoðu
zaman bin kiþiyi bile
aþmýyor. Dörtlünün
çaðrýsýyla yapýlan grevler
hep kaðýt üstünde kalýyor.
Hükümetleri korkutan
onlar deðil, Türk-Ýþ'in
katýlýmý ve bu katýlýmla
birlikte tüm çalýþanlarý birleþtiren Emek
Platformu'nun ayaða kalkmasý. Dörtlü yasanýn
mecliste görüþüldüðü þu
dönemde ayrý eylem kararý
alýp, Emek Platformu'nu
bölmesi hükümetin iþini
kolaylaþtýrdý.

Türk-ÝÝþ
AKP uþaðý mý?
Türk-Ýþ Baþkaný'da her
sendika yöneticisi gibi grev
yapmaktan, hükümet ve
egemen sýnýfla cepheden
çarpýþmaktan kaçýyor.
Ancak sendika yöneticilerinin tutumunu
belirleyen tabandýr. Türk-Ýþ
üyesi iþçilerin sosyal yýkým
yasalarýna karþý 80'lerin
sonunda bu yana direniyor. Ýki hafta önceki sokak
eylemlerinde ne kadar
öfkeli olduklarýný gösterdiler. Türk-Ýþ yönetimi ilk
fýrsatta uzlaþsa da tabanýndan tamamen kopamaz.
Türk-Ýþ yönetimi 12 Eylül
sonrasý hükümete çalýþma
bakaný vermiþti. Sosyal
demokratlar uzun yýllar
Türk-Ýþ'e hakim oldu.
Onlarýn uzlaþmacýlýklarý
MHP'li sendikacýlarýn

Çalýþanlarýn büyük bölümü sendikasýz
Sendikalar: Türkiye’de 20 milyon civarýnda ücretli emekçi çalýþýyor. Çalýþma Bakanlýðý
verilerine
e göre 3 milyon 300 bin kadarý sendika üyesi. Sendikalarýn kendi rakamlarýna
gö
öre ise sendikalý iþçi sayýsý 3 milyonun altýnda. Sendikal örgütlülüüðüne paralell olarak
konfederasyon sayýsý artýyor. Türk-ÝÝþ, Hak-ÝÝþ, DÝSK, KESK, T. Kamu-S
Sen ve irili ufaklý diðer
sendikal yapýlarla Türkiye iþçi sýnýfý tam bir örgütsel bö
ölünme içerisinde.
Emek Platformu: 1990’larýn baþýnda Türk-ÝÝþ, KESK ve DÝSK yan yana gelmesi ile kuruldu. Tüm emek ve emekten yana örgütleri kapsayan etkili bir çatý oldu.
Türk-ÝÝþ: 1 milyyondan fazla üyeye sahip en büyük iþçi örgütü. Ýþyeri örgütlenmeleri çok
güçlü. Tabanýnda her fikirden iþçi bulunuyor. Sýk sýk sokaða çýkmýyor. Çýktýðý an peþþinden
grev geliyor.
Dörtlü: KESK, DÝSK, TTMOB, TTB’den oluþan sol sendikalarýn birliði. Yönetimindeki
anlayýþlar sendikalarý sol siyasetin basit bir uygulama aracý olarak görüyor.
Kýzýl sendikaccýlýk: Sendikalarýn yönetiminde sosyalistlerin bulunmasýný, sendikalarýn
asýl asýl olarak devrimci mücadele yürütmesini öneren sekter ve stalinist anlayýþ.

önünü açtý. Bir önceki
yönetim artýk ulusalcýlaþmýþ sosyal demokratlarla faþist sendikacýlarýn
ittifakýydý. Kýsacasý en
kitlesel iþçi örgütünün
yönetimine yaygýn politik
akýmlar damgasýný vurdu
hep. Ancak tüm bu
dönemlerde tabana
harekete geçmek istediðinde Türk-Ýþ yönetimi
de sokaða çýkmak zorunda
kaldý.
1992-2001 yýllarý arasýnda
iþçi hareketinin en mücadeleci kanadý olmuþ KESK'le
Türk-Ýþ tabanýnýn yan yana
gelmesi sonucu bu ülkede
iki hükümet yýkýldý. Sol
eðilimli iþçiler saðý
destekleyen iþçileri Emek
Platformu çatýsýnýn
saðladýðý birlikle etkilemeyi baþarmýþtý. Türk-Ýþ'i
'AKP uþaðý', 'uzlaþmacý',
'düzen örgütü' olarak
suçlayanlar tabanýnda yer
alan iþçileri küfrettikleri
sendikacýlara terk ediyor.

Emek Platformu
neden bölünüyor?
KESK, DÝSK, TMMOB,

TTB'ye hakim olan sol gruplarýn sendikal harekete
yanlýþ bakýþý Emek
Platformu'nu dinamitliyor.
KESK yönetimini birkaç
küçük sol parti belirliyor.
KESK öncelikli iþinin
demokrasi mücadelesi
olduðunu söylüyor. Grev
inþa etmek yerine basýn
açýklamalarý, Ankara
yürüyüþleri gibi protesto
eylemlerini tercih ediyor.
Bu anlayýþ KESK'i küçülttü. Dün kamu emekçileri
arasýnda en büyük konfederasyon KESK iken bugün
faþistlerin T. Kamu-Sen'i
yetkili sendika oldu. Ancak
KESK yönetimi
küçüldükçe keskinleþiyor.
Ýþyerlerindeki her
düþünceden çalýþanýn ortak
sorunlarý yerine yönetimindeki siyasetlerin dayattýðý
politikalarý savunuyor. Bu
siyasetlerin tamamý baþýnda olmadýklarý Türk-Ýþ'i
baþtan gerici olarak görüyor.
TMMOB ve TTB'de
KESK'le ayný yoldan ilerliyor.
Üye sayýsý ve
örgütlülüðüyle herhangi

bir yaptýrým gücüne sahip
olmayan, Tekstil-Ýþ baþta
olmak üzere bir çok sendika delegesi ve yöneticisi
bugün MHP'lilerden
oluþan DÝSK ise Türk-Ýþ'le
rekabet ederek ayakta
kalmaya çalýþýyor.
Çalýþanlarýn birlik isteði
dörtlüyü Türk-Ýþ'e itse de
bu yanlýþ gelenek kolayca
kopabiliyor. 1995'ten bu
yana 4 "solcu" emek
örgütünün yönetici koltuklarýna oturanlar en az
hükümet kadar Türk-Ýþ'e
de karþý mücadele ettiler. 1
Aralýk 2000'de en son birleþik grevini yapan Emek
Platformu ancak 8 yýl
sonra yeniden ayaða kalkabildi. Ancak hemen yere
serildi.
Sendikal rekabet ve
bölünmeden çalýþanlar
kaybediyor.
KESK, DÝSK, TTMOB ve
TTB üyeleri kendi yöneticilerine Türk-Ýþ’ten kopmamalarý, Emek Platformu’nu
daðýtmamalarý için baský
yapmalýlar. Yoksa azgýn
yeni-liberal AKP’yi durdurmak bir hayal olarak
kalacak.

GÖRÜÞ
Baþörtülü editörün yazarlarý
"Tüm insanlar... bazý vazgeçilemez haklara sahiptir; yaþam, özgürlük ve mutluluðu arama haklarý da
bunlarýn arasýndadýr. Bu haklarý güvence altýna
almak amacýyla, insanlar kendi aralarýnda yönetimler kurar; ... herhangi bir yönetim biçimi, bu hedeflere ulaþmada engelleyici olmaya baþladýðýnda, bu
yönetimi deðiþtirmek ya da devirmek, yeni bir
yönetim kurmak... halkýn hakkýdýr".
Amerika Birleþik Devletleri'nin 1774 tarihli
Baðýmsýzlýk Bildirgesi, "yaþam, özgürlük ve mutluluðu arama haklarýný" engelleyen yönetimlerin halk
tarafýndan devrileceðini kabul eder.
Halkýn her istediði yönetimi devirme hakkýný,
Amerika'nýn kurucularý gibi, biz sosyalistler de
kabul ediyoruz elbet. Kabul etmek ne kelime,
coþkuyla destekliyor, heyecanla bekliyoruz.
Bir de, Amerika'da deðil ama Türkiye'de, halkýn
devirmeye niyetli olmadýðý yönetimleri, hatta
halkýn büyük ölçüde memnunluk ifade ettiði yönetimleri baþkalarýnýn devirme hakký olduðunu savunanlar var.
Bunlardan bir kýsmý, halk ne düþünürse düþünsün, askerlerin yönetim devirme hakkýna sahip
olduðunu düþünür. Bunlar, Cumhuriyet ve
Aydýnlýk gazetelerinde yazý yazar ve bu gazeteleri
okur.
Bir kýsmý ise, yönetim devirme hakkýnýn halka
deðil, askerlere de deðil, "hukuk" adlý bir þeye ait
olduðunu savunur. Bunlar, baþta Hürriyet olmak
üzere pek çok gazetede yazý yazar. Ve "hukuk"
denen bu þeye çok önem verdikleri için, hepimiz
hukuka (yani AKP'ye kapatma davasý açanlara)
saygýlý olmaya davet ederler.
Star gazetesini birkaç ay önce Müslüman iþadamý
Remzi Gür satýn aldý. Yavaþ yavaþ Müslümanlaþan
gazetenin 'Açýk Görüþ' ekinin editörü baþörtülü bir
kadýn.
'Açýk Görüþ'te bu hafta, hiç tanýmadýðým Þaban
Çalýþ imzalý bir yazýda, benim "Cumhuriyet ve
Aydýnlýk yazar ve okurlarý" dediklerim hakkýnda
þöyle deniyor:
"Kýzýl Elma Koalisyonu söylemleriyle baþlayan ve
ulusalcýlar olarak kendilerine bir adres bulmaya
çalýþan bu yeni hareket... baþta vatan, millet, din,
iman, þehit, istiklal gibi kelime ve kavramlarý sýkça
kullanýma sokup bunlarýn taþýdýðý tarihsel anlamlara referansta bulunarak bunlarýn gölgesinde
siyaset yapmaya çalýþýyor. Vatanseverler, ama
vataný kendi ütopyalarýndaki gibi renksiz bir yer,
sadece kendi yandaþlarýnýn yaþadýðý bir toprak
parçasý olarak görmek istiyorlar. Ermenileri
sevmiyorlar. Kürt lafýný aðýzlarýna bile almamaya
çalýþýyorlar. Mozaikten hoþlanmýyorlar. Bir yandan
Milli Mücadele, Kuvayý Milliye, Ýrade-i Milliye,
Hakimiyet-i Milliye gibi terkipleri sýkça kullanýrken... bunlarýn iþaret ettiði milletin kendisi, reyi
ve deðerlerine karþý da kýyasýya muhalefet ediyorlar".
Yine 'Açýk Görüþ'te hiç tanýmadýðým Vahap
Coþkun imzalý bir yazýda, benim "hukuk meraklýlarý" dediklerim hakkýnda þöyle deniyor:
"Merkezde bulunan bürokratik kurumlar, zeminin
altlarýndan kaydýðý ve iktidarýn ellerinden uçup gittiði hissine kapýlmýþ durumda. Bu ise, bugüne
kadar toplum karþýsýndaki hiyerarþik üstünlüklerinin ve imtiyazlarýnýn kaybý anlamýna geliyor.
Askeri ve siviliyle bürokrasi, ayrýcalýklý ve avantajlý
konumunu muhafaza etmek ve iktidarýný ... devam
ettirmek istiyor. Bunun için her zaman yaptýðý gibi
'hukuk' adý altýnda basbayaðý gayri-hukuki
'delil'lere sýðýn[ýyor]... Dolayýsýyla... durum,
bazýlarýnýn iddia ettiðinin tersine, hukuki bir
durum deðildir. Bugün yaþanmakta olan, kendini
merkezin deðerlerini gözetmekle mükellef sayan
yargýnýn, çevre deðerlerini temsile soyunan iktidar
partisine doðrudan muhalefet yapmasý ve iktidar
mücadelesini mahkeme kapýsýna taþýmasýdýr".
Ýlhan Selçuk'la Ertuðrul Özkök'ün yazarlarý mý
daha makul sizce, baþörtülü editörünkiler mi?

Roni Margulies
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Baðýmsýz,birleþik Kýbrýs için müzakereler baþlýyor

Adada neler oluyor?
Kýbrýs'ta bir þeyler
deðiþiyor. Kýbrýs
Cumhuriyeti'nde AKEL'in
hükümet olmasýyla birlikte
ilk kez Güney ve Kuzey
hükümetleri bir araya
geldi. Ýki toplum arasýndaki bölünmenin simgesi
Lokmacý Kapýsý’nýn açýlmasýna karar verdiler.
Hristofyas ve Talat, 3 ay
sonrasýnda adanýn iki
tarafýný birleþtirmek için
müzakerelere baþlayacaklarýný açýkladýktan kýsa bir
süre sonra Yaþar
Büyükanýt adaya gitti ve "1
metre bile geri çekilmeyiz"
dedi.
2004 yýlýnda dönemin
Birleþmiþ Milletler Baþkaný
Kofi Annan tarafýndan
getirilen baðýmsýz ve federal yapýda bir devlet çatýsý
altýnda iki toplumun yaþamasýna dönük plan
Kuzey'de ve Güney'de
referanduma sunulmuþtu.
Kýbrýslý Türklerin yüzde
63'ü Annan planýna evet
derken, Kýbrýslý Rumlarýn
yüzde 76'sý planý reddetmiþti. Eski cumhurbaþkaný
Papadoupulos referandum
sonuçlarýný gerekçe
göstererek müzakereye
yanaþmamýþtý.
Annan planýnýn oylanmasý Kýbrýslý Türkler için

ayný zamanda Türkiye'nin
adadaki askeri varlýðýnýn
devamýna karar verilmesiydi. Referanduma
giderken Kýbrýs'ta sol ve
sendikalar açýkça Türk
askerlerinin adadan çekilmesini talep ettiler. Sonuç
halkýn çoðunluðunun ayný
fikirde olduðunu gösterecekti.
Bu deðiþim Kýbrýs'ý
Türkiye'nin arka bahçesi
olarak gören Rauf
Denktaþ'ýn yýllardýr süren
iktidarýna son verdi.
Kýbrýslý Rumlarla ortak
sendikalardan, ortak
örgütlenmelerden gelen
Mehmet Ali Talat cumhurbaþkaný, AKEL'le kardeþçe
iliþkilere yürütmüþ partisi
CTP hükümet olmuþtu.
Öte tarafta Eski EOKA'cý
cumhurbaþkaný
Papadopoulos'un referandum sonuçlarýný gerekçe
göstererek müzakarelerden
çekilmiþti. Ýki toplum
arasýnda gerginlik öne
çýkartýldý. Ýliþkiler koptu.
Ancak Þubat ayýnda
AKEL'in seçim zaferi ve
Dimitris Hristofyas'ýn
cumhurbaþkaný olmasýyla
durum deðiþti. Seçimlerde
milliyetçilik silahýný kullanan ve mevcut bölünmeyi savunan akýmlar

yenildi. Hristofyas Annan
planýna karþý oy çaðrýsý
yaptýysa da iki toplumun
tek devlet altýnda yaþamasý
yönünde fikirler savunuyordu. Seçilmesi
Güney'deki büyük
deðiþimin sonucuydu.

Annan Planýna'na hayýr
diyen Kýbrýslý Rumlarýn
oraný yüzde 40'ýn altýna
indi.
Ýki halkýn birleþmeden
yana iradesini açýkça koymasýna ve bunu meþru
seçimlerle göstermesine

6 Nisan’da halk öfkesi günü

Mýsýr’da yeni grev dalgasý
Mýsýr’da demokrasinin
geniþletilmesi için kampanya yürüten aktivistler,
tekstil iþçilerinin greve
çýkacaðý gün olan 6
Nisan’ý “halk öfkesi
günü” ilan ettiler.
6 Nisan’da, tekstil iþçileri yükselen enflasyonu
ve ABD’nin Orta
Doðu’daki en büyük müttefiki olan Hüsnü
Mübarek’i protesto etmek
için greve çýkacaklar.
Mýsýr’da, geçen yýl, pirinç, ekmek gibi temel
gýda maddelerinin fiyatý
iki katýna çýktý. Yemeklik
yapýn fiyatý dört kat
artarken, tavuðun fiyatý
yüzde 40 arttý.
Mýsýr’daki yoksullar
ekmek yardýmý almak için
saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalýyorlar.
Many of Egypt’s poor
now have to queue for
hours to receive their
rations of subsidised
bread.
Yakýn zamanda bir
fýrýnýn önündeki ekmek

sýrasýnda çýkan kargaþada
bir kaç kiþi öldü.
Bu protestolar,
Mübarek’i ordunun
fýrýnýný yoksullara
açmaya zorladý. Ayrýca
hükümet, uluslararasý
para rezervlerinin bir kýsmýný buðday almak için
kullanmak zorunda kaldý.
Bu yeni militan dalga
Mýsýr’ýn orta sýnýflarýna,
üniversite öðretim
görevlilerine ve doktorlara sýçramaya baþladý.

Grev
Üniversitelerdeki öðretim görevlileri geçen
hafta Pazar günü, daha
yüksek ücret ve daha iyi
çalýþma koþullarý talebiyle
greve çýktýlar. Grevden
bir gün önce polis üniversitelerin etrafýný çevirdi.
Hükümet, taleplerini yerine getireceðine söz verdi,
ancak bu sözler öðretim
görevlilerine yeterli
gelmedi.
Polisin tehditlerine raðmen geçen hafta Pazar

günü 800 üniversite
profgesörü greve çýktý.
200 profesör, Kahire
Üniversitesi’nin ana kampüsünde gösteri yaptý.
Helwan Üniversitesi’ndeki öðrenciler, Kahire
Üniversitesi ile dayanýþma eylemi yaptýlar.
Gösteri yapan öðretim
görevlileri, savaþ karþýtý
hareket içinde militanlaþmýþ yeni aktivistlerden
oluþuyordu.
Üniversite Otonomi
Grubu’ndan Dr
Mohammed Abul Ghar,
“Güzel Sanatlar,
mühendislik ve týp fakültelerindeki öðretim
görevlilerinin yüzde 95’i
greve çýktý”, dedi.
9 Mart Hareketi olarak
bilinen öðretim
görevlileri grubu, 2003
yýlýnýn Mart ayýnda
Kahire’de yapýlan devasa
savaþ karþýtý gösteriler
sýrasýnda kurulmuþtu.
Þimdi bu protestolara
doktorlar da katýldý.
Doktorlarýn sendikasý,

geçen hafta iki saatlik
grev çaðrýsý yaptý, fakat
hükümet bu grevi
yasadýþý ilan etti.
Doktorlar, hükümetin
bu tutumunu protesto
etmek için, sendika
binalarýnda yedi günlük
oturma eylemi baþlattýlar.
Doktorlar, daha yüksek
ücret ve saðlýk hizmetlerine yatýrým yapýlmasýný
talep ediyorlar.
Kýsa süre önce, kamu
görevlileri daha yüksek
ücret taleplerini kazanmýþlardý.
Þimdi de çelik iþçileri,
eðer daha yüksek ücret
talepleri kabul edilmezse
hükümeti greve çýkmakla
tehdit ediyorlar.
Bu grev dalgasý ülkeyi
sardýðý sýrada, ayný
zamanda dünyanýn dört
bir yanýndan savaþ karþýtý
aktivistler, Ortadoðu’da
emperyalizm ve neoliberalizmi tartýþmak üzere
Kahire Konferansý’nda
toplanmýþ bulunuyorlar.
Mýsýr’da iþler deðiþiyor.

raðmen, Kýbrýslý Türklerin
çoðunluðunun gitmesini
istediði iþgalciler bunu
kabullenemedi. Kýbrýs
Türk topraðýydý ne de olsa.
Mevcut bölünme sürdüðü
müddetçe kukla devlet
KKTC ayakta kalacak,
kontrgerilla ve suç örgütleri adada cirit atacak,
Ortadoðu ve Akdeniz'deki
kritik askeri noktadan bir
pay kapýlacak. Plan buydu,
ama Türkiye'de Annan
planýna karþý "direniþin"
öncüsü olan
Ergenekoncular gibi onlar
da kaybetmiþ gözüküyor.

- Kýbrýs 1878’de
Osmanlýlar tarafýndan
Britanya Ýmparatorluðu’na kiralandý.
- 1923’te Lozan Barýþ
Antlaþmasý’nýn 20.
Maddesi gereðince,
Türkiye adanýn
Ýngiltere’ye ilhakýný
kabul etti.
- 2. Dünya
Savaþý’ndan sonra
Ýngiliz hakimiyetine
karþý mücadele güçlendi.
- 1956’da adanýn taksim edilesini savunan
Türkiye 1974’te
Kýbrýs’ýn yüzde 37’sin
iþgal etti.
- Bugün Kýbrýs’ta 800
bine yakýn insan yaþýyor. Nüfusun yüzde 59’u
Kýbrýslý Rum. Yüzde 41
Türk olarak geçiyor
Ancak Kýbrýslý Türkler
adadaki nüfus yoðunluðunu dengelemek için
Türkiye Cumhuriyeti
tarafýndan göç ettleri
kendinden saymýyor.

ABD’nin
Irak’ta yeni
saldýrý
kampanyasý:

Hedef Þiiler
ABD’nin, desteklediði sünni gruplarla
birlikte Þiilere dönüksaldýrý kampanyasý
sonucu yüzlerce Iraklý
yaþamýný yitirdi.
Daha geçen hafta
George W. Bush
Irak’ta zafere yakýn
olduklarýný yine
söylemiþ ve kanýt
olarak düþen ölüm
oranlarýný göstermiþti.
Oraný hemen yükselttiler. Mukteda El
Sadr’ýn Mehdi
Ordusu’nu sivillere
dönük artan saldýrý
dalgasýyla çatýþmaya
çektiler.
En yoðun çatýþmalar
Þiilerin bölgesi ve
Mehdi Ordusu’nun
kalesi Basra’da
yaþandý. ABD tanklarý
Basra’nýn mahallelerine vurdu. Baðdat ve
diðer þehirlerde patlamalar meydana
geldi. Baðdat’ta dört
gün sokaða çýkma
yasaðý ilan edildi.
Direniþçi güçlere
dönük operasyonlar
arttý.
Sadr ve Mehdi
Ordusu, Iraklý Þiiler
içerisinde en güçlü
örgüt. Lübnan
Hizbullah’ýna ve
Ýran’a yakýn. Kukla
iþgal hükümetine
katýlmaya zorlanýyor.
Ýþgal boyunca Mehdi
Ordusu Irak parlamentosunda temsil
ediliyor. Kýsa sürelihükümet ortaklýlarý
da benzer koþullarla
yaratýldý. Ancak
ABD’nin arzularýnýn
aksine Sadr ve
hareketin tabaný
ABD’nin bir önce
evine dönmesinden
yana. Bir ayaklarý
ABD’yle pazarlýk
salonuna, diðer ayaklarý direniþ alanlarýna
basýyor.
Irak’ta bataklýða
gömülen ABD iþgal
gerekçesini oluþturan
Saddam’ýn BAAS partisini de yönetime
ortak olmaya davet
etmiþti. Bir yandan
öldürüyor ve sürekli
çatýþmaya zorluyorlar, öte yandan uzlaþmaya davet ediyorlar.
Ancak Iraklýlarýn
karþýsýnda 2003’te
zafer þarkýlarýný
söyleyen Bush yerine
1 yýl sonra gidecek,
tarihe adý nefretle
geçecek kaybeden bir
katil var.
ABD, Vietnam’da
olduðu gibi evine
dönmeden aðýr bir
katliama giriþebilir.
Son saldýrýlar bu
yönde iþaretler taþýyor.
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Darbecilerle
uzlaþýlmaz
Ergenekon terör örgütüne
dönük operasyondan sýzan
bilgiler Türkiye’nin yakýn
tarihinde her bir suikast,
provokasyon, saldýrýnýn
arkasýnda ayný adamlarýn
olduðunu gösteriyor.
Listelerinde kimler yer
almamamýþ ki: Ýslamcýlarýn
öldürdüðü iddia edilen
Uður Mumcu, Ahmet
Taner Kýþlalý, Necip
Hablemitoðlu... Bir çok
bomba PKK tarafýndan
deðil Ergenekon tarafýndan
kullanýlmýþ. Rahip Santoro,
Malatya katliamý, Hrant
Dink cinayetinde belli ki
yine onlar var.
Bombalar, korku ve kargaþa yaratmak için patlýyor. Can güvenliði ortadan
kaldýrýlacak. Toplum
bölünecek. Sorumluluk,
Ýslamcýlar ve Kürtlerin
üzerine yýkýlacak. Ýlhan
Selçuk’un arzuladýðý gibi
ekonomik kriz baþlayacak.
Milyonlar korktukça, cepleri daha da boþaltýlacak.
Ve hep birlikte generallerin
darbesini beklemeye çalýþacaðýz.
2003-2004’te baþarýsýz
darbe giriþimlerinin ardýndan Ergenekon terör
örgütü darbe koþullarýný
yaratmak için kollarýný
sývadý. 2009’da gerçekleþecek bir askeri müdahale
için 2006 ortasýndan bu

yana bütün özel savaþ taktikleriyle üzerimize geldiler. Ancak yine
beceremediler.
Darbecilerin sözcülüðünü
yapan CHP, MHP ve DSP
oy kaybetti. Darbenin
hedefi olan partiye 16
buçuk milyon insan oy
vererek tepki gösterdi.
2001’deki seçimde ise
ANAP ve DYP gibi generallerin oyuncaðý olan iki
büyük sað parti ve küçük
partiler tasfiye olmuþtu.
Yaptýklarý her eylemde
açýk verdiler.
Pervasýzdýlar, çünkü
bugüne kadar hiç kimse
onlarýn binalarýna girmeye,
telefonlarýný dinlemeye,
bunlarý delil olarak deðerlendirmeye cesaret
etmemiþti.
Þemdinli’den sonra hep
suçüstü yakalandýlar.
Kimse bize onlarla uzlaþmaktan bahsetmesin.
Onlarýn yüzünden milyonlarcamýzýn hayatý çalýndý.
Fakirleþtik. Binlerce insan,
dostlarýmýz öldürüldü.
Ergenekoncularýn son
kavgasý bu.
84 yýldýr bizi yöneten
sahiplerimizin son günleri.
Ayrýcalýklarýný yitiriyorlar.
Uzlaþma demek onlarý
kurtarmak demek. Bizse
onlardan kurtulmak için
mücadele edelim.

Cumhuriyetin kuruluþ kazanýmlarýný savunmak ne demek?
Sol Ergenekon terör
örgütüne yönelik
operasyona sessiz kalýyor.
Bu tavrýn arkasýnda
"cumhuriyet devriminin
kazanýmlarýný koruma"
anlayýþý yatýyor.
Bir sadrazamla
yönetilen imparatorlukla
bir ulus-devlet iþçi sýnýfý
için iki farklý toplumsal
koþul.
Ýkincisi elbette iþçi sýnýfý
mücadelesi ve birliði için
uygun koþullarý yatýyor.
Sosyalistler 19. yüzyýlda
ve geç 20. yüzyýl devrimlerinde feodal yapýlarýn
yýkýlmasý için savaþtýlar.
Türkiye'de Kemalizm
daðýlan Osmanlý Ýmparatorluðu yerine ulusdevleti koydu ve bir dizi
"devrim" yaptý. Bu

"devrimlerin" kazanýmlarý
arasýnda en göze batan
kadýnlara seçme ve
seçilme hakkýnýn tanýnmasý oldu. Sosyalistler bu
hakkýn da en kararlý
savunucusudurlar.
Diðer devrimler ise
þapka devrimi, ayakkabý
devrimi, harf devrimiydi.
Kemalist asker elitin
yukarýdan aþaðý dayatmasýyla bu coðrafyada
yaþayan haklara batýlý
yaþam tarzý zorla dayatýldý.
Eski dil yerine imalat
yeni Türkçe kullanýma
sokuldu. Kemalist
cumhuriyet Batý'yý izliyordu, ancak Batý'daki
demokrasiyi aðzýna bile
almadý.
Zayýf sermaye sýnýfý

Fetullahçý darbe mi?
Fetullah Gülen'in liderliðindeki Nurcular en kalabalýk
Ýslami cemaat. Said-i Nursi'nin kurucusu olduðu
cemaat her zaman egemen sýnýf partilerini destekledi.
Soðuk savaþ yýllarý boyunca anti-komünist, milliyetçi,
devlet yanlýsý bir hareket olarak büyüdü. Gülen katý
sünni yorumu ve dünyevi iþler karþýsýnda pragmatik
tutumu egemen sýnýf partileri tarafýndan kabul gördü.

dü.
Ergenekon, suik
kast,
bombalama, gelir saðlamak için mafya kurmak
gibi iþlerle uðraþan bir
terör örgütü. Darbe yapmak istiyor.
AKP ise 16 buçuk milyon kiþinin oyunu almýþ
birr siyasi parti.
Ne silahlý mücadele
yürütüyor, ne de þiddet
kullanýyor. Fikri
mücad
dele veriyor.
Ergenekon operasyonu
AKP'nin kapatmaya
yanýtý olarak görmek bir
siyasi pa
arti ile bir terör
örgütünü ayný kefeye
koymak demek.

lanacak koþullar yaratýlmadý.
Kazaným diye yutturulmak istenen devleti
yöneten acýmasýz elitin
iktidarý.
AKP Osmanlý heveslisi
deðil, niyeti ulus-devleti
yok etmekten çok daha
da güçlendirmek.
Tayyip Erdoðan
sadrazam olmak amacýnda deðil. Ýktidara gelmek
ve kalmak için parlamenter demokrasiyi kullanýyor.
Bugün cumhuriyet
devriminin kazanýmlarýna
savunmak adýna darbecilerden yana tutum almak
84 yýldýr iþçilere, fakir
halka, kardeþ halklara
kan kusturanlardan yana
olmaktýr.

Cemaati Gülen'in devlet yanlýsý politikalarýna destek
verip istediði partiye oy verdi. Karþýlýðýnda devlette ve
polis örgütünde kadrolaþmasý hep desteklendi.
Fettullahçýlarýn altýn çaðý 12 Eylül’le baþladý. Onlar ayný
güçle hep olduklarý yerdeydi.
Darbe tehdidiyle karþýlaþan her zayýf demokraside
olduðu gibihükümet darbecilere karþý kendisine baðlý
polis örgütünü kullanýyor. Yenilmeye alýþýk olmayanlar
ise darbeyle devirmeye çalýþtýklarý AKP'yi suçluyor.

Kim, kimle savaþýyor?

Ergenekon operasyonu
kapatma davasýna bir yanýt mý?
Ergenekon terör
örgütüne yönelik
operasyon 2006'da
Ümraniye'de bir
gecekonduda ele geçirilen el bombalarýnýn
Cumhuriyet Gazetesi'ne
atýlanlarla ayný seriden
olduðu anlaþýlmasýylla
baþladý.
Danýþtay saldýrýsý ve
Cumhuriyet'e saldýrý ayný
örgüt tarafýndan gerçekleeþtirilmiþti. AKP'ye kapatma davasý üç hafta
önce açýldý.
Dava ile yargý darbessi
gerçekleþtirildi. Darbe
koþullarýný yaratan
Ergenekon terör örgütüy-

devlet eliyle güçlendirildi. Ýktisat politikalarý
zenginler yaratsa da kapitalistler ve yönetici elit
her þeye el koydu.
Cumhuriyet "devrimi"
Türkiye'de yaþayan Türk
olmayanlarý tasfiye etti.
Kürtlerin varlýðý inkar
edildi. Ayaklanmalarý
kanla bastýrýldý.
Azýnlýklarýn elindeki sermayeye el kondu, haklarý
tanýnmadý ve Türkiye'den
uzaklaþtýrýldýlar.
Batýlý yaþam tarzýnýn
dayatýldýðý dindar ve
Ýslam kültürünün etkisi
altýndaki kitlelere karþý
hep baský uygulandý.
Kýrsal nüfus hep aþaðýlandý.
Kadýnlarýn haklarý tanýnsa da onlara bu hakký kul-

“Atýlgan subay” Muzaffer Tekin ve Tuncay Özkan

Bir yanda 84 yýldýr Türk
kapitalistleri adýna devleti
yöneten asker ve sivil
bürokrasi duruyor.
Ordu Türkiye'nin 3.
büyük þirketi OYAK'a
sahip. OYAK çok geniþ bir
alanda faaliyet yürüten
onlarca þirket ve yan þirketten oluþuyor. Yerli ve
yabancý ortaklara sahip.
OYAK'a baðlý þirketler son
yýllarda Irak Kürdistan'ýnýn
inþa çalýþmalarýnda öne
çýkýyor.
Türkiye'de cumhurbaþkanlýðýný 10. cumhurbaþkaný Gül'e kadar hep
onlar belirledi.
Hükümetlerin yetkilerinin
sýnýrlarý ve ömürlerini de.
27 Mayýs darbesi ile
yaratýlan Milli Güvenlik

Kurulu bu iþe yarýyor.
1982 anayasasý generalleri
olaðanüstü yetkilerle
donattýðý gibi kendi iç
hukuklarý dýþýnda hiçbir
denetim ya da yaptýrým
uygulanamýyor.
Darbecilerin yargýlanmalarý anayasal olarak
engellenmiþ.
Yargý bürokrasisi ve YÖK
generallerin yanýnda. CHP
ve DSP bu kesimin siyasi
sözcülüðünü üstleniyor.
Diðer yanda egemen
sýnýfýn tüm kanatlarýný birleþtiren ve devleti yeni
yöneticisi olmaya talip
AKP var.
Ayrýcalýklý bürokrasiden
gelmiyor. Küresel sermayenin ekonomik programýný destekliyor.
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Sermaye örgütlerinden uzlaþma çaðrýsý

Kim bir adým geri atacak?

Her AKP’ye hem darbecilere uzlaþma çaðrýsý yapan patronlar
demokrasinin yok edilmessini umursamýyor.

SSGSS'ye karþý mücadele AKP'yi devirebilir mi?
14 Mart Emek
Platformu'nun yaptýðý iki
saatlik grev ve SSGSS'ye
karþý yürütülen mücadeleyle AKP hükümetini
yenebilir mi?
Evet grev etkili oldu,
eylemler sokaðýn havasýný
deðiþtirdi. Ancak bu
hareket yine de küçüktü
ve etkisi sýnýrlý.
AKP'ye karþý gerçek
muhalefet bu. Ancak kimi
darbe yanlýlarýnýn
buradan kalkarak AKP'yi

devirme planlarý bir
hayal.
AKP'ye oy veren 16
buçuk milyon insan kim?
Bugün sosyal yýkým
ya
asalarýna karþý direnen
iþçiler bu tabanda yer
almýyor mu?
1997'de 28 Þubat darbesii
ile Refah Partisi - DYP
hükümeti devrilmesi
sendikalarýn desteði ile
gerçekleþmiþti. Bu iþçilere
hiç yaramadý. Ýþbaþýna
gelen MHP-D
DSP-A
ANAP

hükümeti IMF programýný kararlýýlýkla uyguladý. Darbe koþullarýnýn
yarattýðý hava iþçileri
mücadeleden alýkoydu.
Þimdii de ayný þey oluyor. Gerçek muhalefet
bugün de AKP'yi kapatma davasý ile engellendi.
Çalýþanlar SSGSS kadar
eski partiler ve eski
siyasal iklime halkýn
büyük çoðunluðu gibi
karþýlar. Eski plan bu
sefer iþlemez.

Ýzmir'de ulusalcýlar mücadeleyi nasýl engelledi?
Sosyal Güvenlik ve Genel
Saðlýk Sigortasý (SSGSS)
yasasýnýn yaný sýra saðlýkta
dönüþümün uygulanabilmesi için atýlmasý
gereken bir diðer adým da
aile hekimliði uygulamasýydý. 2006 yýlýnýn baþýnda Ýzmir'in aile hekimliði
konusunda pilot uygulamaya geçeceði açýklandýðýnda sahada birbirinden baðýmsýz çalýþma
yapan tabip odasý, sendika
(SES), hemþireler
derneðinin ekipleri mevcuttu. Çalýþma tarzlarýnýn
farklý olmasýna raðmen birbirine paralel çalýþmalar
yapan bu ekipler (ki zaten
alanda da birbirleriyle iliþki içindeydiler) yapýlan
ortak bir forumun ardýndan mücadeleyi ortaklaþtýrdýlar. Her hafta tabip
odasýnda bir araya gelen
bir çalýþma grubu oluþturulmuþtu. Bu çalýþma
grubunun çalýþmalarý
mücadelenin yayýlmasýnda
çok önemli bir rol oynadý.
Tabipler birliðinin çaðrýsýyla yapýlan referandumda

700'den fazla sandýk
açýlmýþ, sandýklarda saðlýk
ocaðý çalýþanlarýndan,
öðretmenlere, emeklilerden, öðrencilere binlerce
aktivist insanlara GSS ve
aile hekimliði hakkýnda
bilgi vererek oy kullanmalarýný talep etmiþti. 510
bin kiþiye ulaþýlarak
Ýzmir'de saðlýkta
dönüþümün gerçek yüzü
anlatýlmýþtý. Ancak tabip
odasýnýn seçim sürecinde
olmasý mücadeleye ara
verilmesine sebep olunca
yükselen mücadele isteði
eyleme dönüþemedi.

Ulusalcýlar böldü
Seçimler sonucunda
Ýzmir Tabip Odasýnda
yönetime ulusalcý "sol"
geldiði andan itibaren
Ýzmir'deki harekette birlik
bozuldu. Tabip odasýnýn
yeni yönetimi mücadeleyi
hukuk mücadelesine
indirgerken, mücadele
etme isteði taþýyan saðlýk
personelinin taleplerini
görmezden gelerek aile
hekimliðine karþý mücade-

leyi sadece doktorlarýn ben
aile hekimi olmak istemiyorum demesiyle
halledilebilecek bir þeymiþ
gibi davrandý. Daha önce
mücadelenin ana ekseni
saðlýk ocaðý kapatýlamaz
hattýyken, Ýzmir Tabip
Odasý doktorlara hayýr
deyin çaðrýsý yapar hale
geldi. Saðlýkçýlar o vakte
kadar olan birliklerini kaybettiler. Doktorlar ve diðer
saðlýk personelinin birliði
zedelendi.
Süreçte zaman zaman var
olan ancak hiç ön plana
çýkmayan milliyetçilik ise
tabip odasýnýn milliyetçi
tutumlarý sayesinde
mücadelenin bölünmüþlüðünü arttýrdý.
Sendikanýn içinde de
mücadelenin nasýl devam
ettirilmesi konusu etrafýnda yoðun ve yýpratýcý
tartýþmalar yaþandý.
Ýzmir'in aile hekimliðine
karþý direniþini SSGSS
yasasýna karþý mücadeleyle
birleþtirmeyi bir ara
baþaran anlayýþ hýzla kayboldu.

"Bir adým geri atýn." TÜSÝAD, TOBB
ve diðer patron örgütlerinin geçen
hafta ileri sürdükleri uzlaþma formülü
kuþkuyla karþýlandý. Kim geri adým atacaktý? Hükümetten Ergenekon operasyonunu durdurmasý mý isteniyordu?
Türban yasaðýný kaldýran anayasa
deðiþikliðinden vazgeçmesi mi? Yoksa
patronlar AKP hükümetine yargý
darbesi yapanlara da mý sesleniyordu?
Sermaye örgütlerinin çaðrýsý son
derece muðlaktý. Kendileri adýna
devleti 80 yýldan fazla süredir yönetenlerle yenileri birbirine girse de patronlar için asýl mesele kazanmaya devam
etmek.
Patronlarýn uzlaþma
çaðrýsýnýn altýndaki her
ata oynayýp her yarýþý
kazanma arzusu bu kez
epeyce tepki gördü.
Darbe tehdidiyle karþý
karþýya bulunan
hükümete önerilen darbecilerle uzlaþmasýydý.
AKP bugüne kadar
bunu yaptý.
2003 ve 2004 yýllarýnda
iki darbe giriþimiyle
karþýlaþtý. Ancak AKP
darbecilerin üzerine
gitmedi. Deniz
Kuvvetleri Oramiral
Özden Örnek'in gerçek
olduðu kanýtlanan günlüðünden her þey açýkça
yazýyordu. Dönemin
kuvvet komutanlarý
Þener Eruygur, Ýbrahim
Fýrtýna, Aytaç Yalman ve
günlük sahibi AKP'yi darbeyle
devirmeyi planlamýþtýr. Sarýkýz adýný
verdikleri darbeden diðer üst rütbelilerden ve ABD'den yeterli desteði
göremedikleri için vazgeçtiler. Ancak
günlüklerin anlattýðý gibi Eruygur tatmin olmamýþ ve tek baþlayan Ayýþýðý
darbesini planlamýþtý. Darbe günlüklerini yayýnlayan Nokta dergisi kapatýldý. Ancak darbeciler hakkýnda herhangi bir soruþturma ya da yargýlama
süreci baþlatýlmadý.
Eruygur emekli olduktan sonra
Atatürkçü Düþünce Derneði Genel
Baþkaný oldu. "Milli sivil toplum"
örgütlerinin liderliðini üstlendi. 9.
Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer'in
kendi bütçesinden kaynak aktardýðý
ADD, darbe çaðrýlarýnýn yapýldýðý
cumhuriyet mitinglerini örgütledi.
2005 Kasým'ýnda Þemdinli'de Umut
Kitabevi ordu mensuplarý tarafýndan
gündüz vakti bombalý saldýrýya uðradý.
Bombacýlar oracýkta halk tarafýndan
yakalandýlar ve güvenlik güçlerine teslim edildiler. Bombacýlar hakkýnda
'tanýtým, iyi çocuktur' diyen
Genelkurmay Baþkaný Yaþar Büyükanýt
bir savcýnýn iddianamesinde yer alan
ilk genelkurmay baþkanýydý. Savcý harcandý, avukatlýk yapma hakký bile elinden alýndý.
Bir kitapçýya el bombasý atan astsub-

aylar Ali Kaya ve Özcan Ýldeniz ile itirafçý Veysel Ateþ 25 ay tutuklu kaldýktan sonra askeri mahkeme tarafýndan
serbeste býrakýldý.
Ancak bombalar konuþulmaya devam
etti. 23 Mayýs'ta Ankara'da Ulus'taki
Anafartalar Çarþý'sýnda patlama sonucu
7 kiþi öldü. Yarým saat sonra olay
yerinden konuþan Büyükanýt, bombalý
saldýrýlarýn devam edeceðini söylüyordu.
2007 baharý ve yazýnda Ýstanbul,
Diyarbakýr, Ýzmir ve bir çok þehirde
parka, çöp kutularýna yol kenarlarýna
býrakýlan bombalar patladý ya da patlamadan imha edildi. Diyarbakýr'da bir

býrakýlan termosun kapaðý çocuklar
tarafýndan açýlýnca içine yerleþtirilen
bomba patladý. 7'si çocuk 10 kiþi öldü.
Termosun þemasý bir süre internette
yayýnlandý, düzeneðin üzerinde kontrgerillanýn kullandýðý isimlerden biri
olarak bilinen Türki Ýntikam Tugayý
(TÝT) imzasý vardý. Ankara ve Ýstanbul'da polis bombalý araçlarýn peþindeydi.
Aradýklarýnýn ilkini Sýhhýye'de otoparkta buldular. 700 kilo TNT yüklü bir
minibüsü ikincisi izledi. Baþta PKK
suçlansa da araç suikast hazýrlýðýndaki
Ergenekon terör örgütüne aitti. 2008
Ocak'ýnda yine Diyarbakýr'da patlayan
bomba yüklü araç 7 kiþinin ölümüne,
64 kiþinin yaralanmasýna neden olmuþtu. Bombalarýn 2009 yýlýnda gerçekleþtirilmesi planlanan darbenin
koþullarýný yaratmak için patlýyordu.
Ümraniye'de bulunan ordu envanterine
kayýtlý 27 MKE tipi el bombasýnýn
Cumhuriyet gazetesi saldýrýsýnda Aslan
Alpaslan tarafýndan kullanýlanlarla ayný
seriden olduðunun anlaþýlmasý
Ergenekon operasyonunun baþlamasýna
neden oldu.
Sorun AKP uzlaþtýkça devam etti.
Darbeciler var olduðu sürece darbe
koþullarý vardýr. Darbeciler yargýlanýp
cezalandýrýlmadýðý sürece yeni darbelere buyurun denecektir. Þimdi
olduðu gibi.

Darbeye karþý mücadele
28 Þubat darbesine karþý net tutum
alan tek parti DSÝP’ti. Bugün Ergenekon
terör örgütüne dönük operasyon ve
darbe tartýþmalarýnda solda yine týk
yok.
Güncel darbe tehdidine karþý tutumda
herzamanki cepheleþme mevcut.
Bir yanda Ergenekon diye bir örgüt
yoktur, AKP kapatýlsýn diyen, darbeþeriat ikileminde darbeyi destekleyen-

ler.
Diðer yanda ne darbe ne þeriat diyerek ýslýk çalmayý yeðleyenler.
Darbeden AKP’yi daðýmasýna umut
baðlayanlar.
Her iki tutumda çalýþanlarýn ve
toplumun çoðunluðunun aleyhinedir.
Bugün darbeye karþý net tutum alan,
ortada durmayan, demokrasiyi savunan
tutum doðrudur, devrimcidir.
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Unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz!

Sahiden mi?
Þenol Karakaþ
Susurluk kazasýndan
sonra büyük bir toplumsal
tepki yaþandý. Bu tepkinin
önünde ve içinde sol, çetelerden hesabýn mutlaka
sorulacaðýný haykýrdý.
"Çeteler halka hesap verecek" sloganý sýk sýk atýldý.
Defalarca yürüyüþler
yapýldý, süpürme eylemleri, basýn açýklamalarý
yapýldý.
Önemli bir adým atýlmýþ
oldu. Dönemin bir dizi çete
iliþkisi açýða çýktý, kontrgerilla örgütü milyonlarca
insanýn gözünde teþhir
oldu.

Derin devleti teþhir
eden sol
Bir dizi siyasinin çete
baðlantýlarý teþhir oldu,
kulaktan kulaða kontrgerilla içinde yer aldýðý söylenen ama açýktan ifade
edilemeyen kurumlarýn
"derin" baðlantýlarý teþhir
edildi. Gizlenemez hale
geldi.
Sol bu dönemde etkin
oldu, Susurluk çetesinin
teþhir edilmesinde, "derin
devlet" baðlantýlarýnýn
eleþtirisinde rol oynadý.
Susurluk kazasý sol adýna
önemli bir geliþmeydi, binlerce cinayet iþleyen, her
sýkýþtýðýnda darbe tertiplemek isteyen bir cinayet
þebekesinin ipinin pazara
çýkartýlmasý siyasal
demokrasinin alanýnýn
geniþletilmesi için çok
önemli bir fýrsat sunuyordu.

28 Þubat ve sol
Ama 1997 yýlýnda bugün
artýk bize çok tanýdýk gelen
bir geliþme yaþandý. Ordu
28 Þubat'ta muhtýra verdi.
Muhtýra siyasal Ýslamcý
Erbakan'ýn hükümetine
verildi. Muhtýrayla birlikte
çetelere karþý baþlayan
büyük tepki dalgasý son

buldu. Sol sesini kesti.
Bugün Ergenekon
karþýsýnda sessiz kalan,
hatta Ergenekon'la AKP'yi
ayný kefeye koyan, hatta ve
hatta AKP'yi
Ergenekon'dan daha
tehlikeli bir güç olarak
algýlayan solun kaderi, 28
Þubat muhtýrasý karþýsýndaki tutumuyla belli
olmuþtu.
Bugün solcular, darbe
çaðrýsý yapan, Cumhuriyet
gazetesindeki köþesinde
"þeriata karþý" laikliði
koruyacak temel güç
olarak orduyu öven Ýlhan
Seçluk'a "abi" demekte.
Ýlhan Selçuk'un göz altýna
alýnma þeklini protesto
ediyor ama darbe çaðrýsý
yaptýðýný görmezden geliyor.

Susurluk kötü ya
Ergenekon
Parlamentoda sol parti
gibi duran CHP ve DSP
Doðu Perinçek'in göz altýna alýnmasýný "aydýnlarýmýz göz altýna alýndý"
diyerek protesto ediyor.
Susurluk günlerinde
avazý çýktýðý kadar "Çeteler
halka hesap verecek"
diyenlerin, Susurluk'tan
çok daha ayrýntýlý bir
biçimde cuntacý bir terör
örgütü olarak teþhir olan
Ergenekon karþýsýnda sesi
çýkmýyor.
Bunun görünen iki
nedeni var: Birisi solun
darbeden korkmasý. Ses
çýkartmazsa, tepki göstermezse darbenin savuþturulacaðýný düþünen solcular,
üzerine son hýzla gelen
otomobilin ýþýklarý
karþýsýnda taþ kesilen
tavþan misali aslýnda darbeye teslim oluyor. "Kaos"
ortamýnýn derinleþmemesi
için sessiz kalmanýn uygun
olacaðýný düþünmek, darbecilere tepki göstermemekle eþ anlamlý.
"Kaosun" sorumlusu olan,

ses çýkartýlmadýðýnda,
büyük bir darbe karþýtý
platform örgütlenmediðinde ellerini kollarýný
sallayarak cunta tezgahlayanlar önlerinin açýk
olduðunu, istedikleri adýmý
rahat rahat atacaklarýný
düþünüyor. Gerçek kaos
burada baþlýyor zaten.

28 Þubat travmasý
Solun ses çýkartmamasýnýn ikinci nedeni ise
hala 28 Þubat travmasý
yaþamasý. 28 Þubat 1997'de,
bir dizi sol yayýnda, bugün
"Ýlhan abi" gözyaþlarý
döküleceðinin iþaretleri
verilircesine "Ýlerici darbeler ya da ilerici ordular"
yazýlarý görülmeye baþladý.
JÝTEM ayan beyan ortadayken ilerici darbeden
söz etmek için tarif edilemez bir korkuyla yaþýyor
olmak gerekir. Ama bu
korkudan daha önemlisi,
28 Þubat'ýn, gerçekten de
Ýslamcý iktidara karþý ilerici
bir rol oynadýðýnýn
düþünülmesi. 28 Þubat
travmasý iþte bu sürecin
adý.
Darbeye ses çýkartýlmazsa
darbenin savuþturulacaðýnýn düþünülmesinin
ardýnda, Ýslamcý hareketin
darbeyi hak ettiðinin
düþünülmesinin ardýnda,
"madem bizim gücümüz
bu Ýslamcýlarý siyasal alanda yenmiyor, o zaman
daha büyük bir güç, silahlý
bir güç bu iþi hepimiz
adýna halletsin" þeklindeki
naif yaklaþýmýn ardýnda, 28
Þubat travmasý yatýyor.

Solun kemalist
damarý
Peki ama 28 Þubat travmasýnýn ardýnda ne yatýyor? Sol neden Susurluk'a
karþý 28 Þubat muhtýrasý
gerçekleþene kadar politik
motivasyonu yüksek bir
mücadele örgütlerken, 28
Þubat'tan bugüne, bugün

Talihsiz kamyon þoförü Hasan Gökçe’nin çarptýðý arabadan “çete” çýkmýþtý.

Ergenekon terör örgütüne
karþý sesini çýkartmýyor.
Sol neden AKP ile
Ergenekon'u ayný kefeye
koyuyor?
En iyisinden neden, "darbeye hayýr…" dedikten
sonra, "Ama", "Fakat"
demek zorunda hissediyor
kendisini?
Bu sorunun basit bir açýklamasý var. Bu sol ne yazýk
ki Kemalist!
Bu solun kullandýðý
sýnýflar mücadelesi argümaný, ne yazýk ki tepeden
inmeci ezbere bir yaklaþýmýn ürünü.
Bu sol, özgürlükçü deðil,
elit. Özgürlüklere yaklaþýmý, ezilen sýnýflarýn
talepleri ve her günkü
mücadelesinde þekillendirdiði istekleriyle
deðil, 1923 yýlýnda kurulan
cumhuriyet deðerleriyle
sýnýrlý.
Ermeniler üzerinde þiddet uygulayan, Kürtler
üzerinde þiddet uygulayan,
iþçiler üzerinde þiddet
uygulayan, siyasal Ýslamcýlar üzerinde þiddet uygulayan bir rejimin ilerici
olarak algýlanmasý, bu
rejimin en saðlam ayaðý
olan ordunun "þeriata
karþý" ilerici olacaðý
düþüncesini beslemekle
kalmýyor sadece.
Bir terör örgütü olan, ama
gerçek bir terör örgütü
olan Ergenekon neredeyse
meþrulaþtýrýlýyor.

Yeni bir sol: Þimdi
deðilse ne zaman?
Sol artýk can çekiþiyor.
Darbeci bir sol, Kemalist
bir sol, bir siyasi harekete
karþý askerleri destekleyen
bir sol, cuntacý, statükocu
bir sol, Ergenekon'u
neredeyse alkýþlayan bir
sol, en iyi ihtimalle "ne o
ne bu ne de þu" diyen bir
sol, sol deðildir.
Hrant Dink'i öldüren iklimi yaratanlarý "Ýlhan abi"
göz yaþlarýyla anan bir sol,
sol deðildir. Susurluk travmasýndan sonra sol tedavi
olamamýþtýr. Ergenekon ise
solun harakirisi olmuþtur.
Þimdi yeni bir solu, darbeye "Amasýz, fakatsýz"
karþý çýkan bir solu, kemalizmle hiçbir siyasi, teorik
ve duygusal baðý
kalmamýþ olan bir solu,
gerçekten adý deðil eyleminin içeriði özgürlükçü olan
bir solu, ordudan medet
uman deðil orduyu egemen sýnýfýn "içerde" uygulayacaðý þiddetin en temel
aracý olarak gören bir solu,
milliyetçi deðil enternasyonalist olan bir solu yaratmanýn zamanýdýr.
Sosyalist Ýþçi uzun bir
süredir böyle bir solun,
yeni bir solun þekillenmesi
için mücadele vermektedir.

Susurluk Gladyodur
Bugün Ergenekon’la ortaya
çýkan karanlýk iliþkiler zinciri,
yeni bir olguymuþ gibi ortaya
sürülüyor. Ergenekon’un hiyerarþik yapýlanmasýndan,
tepedeki isimlerin kim
olduðuna kadar bir dizi ayrýntýlý hatta kafalarý bulandýran
bilgi bombardýmaný altýnda
toplum geliþmeleri izliyor.
Türkiye’de kontrgerilla
faaliyeti uzun yýllardýr bilinen bir gerçek.
Türkiye’nin on yýllarýna damgasýný vurmuþ bu terör
örgütü sayýsýz cinayetin ve katliamýn hem planlayýcýsý hem uygulayýcýsý. Devletin üst yönetimiyle
organik iliþkilere sahip olmasýndan dolayý da bir
türlü açýða çýkarýlamamýþ, dokunulamamýþ.

Derinlerde bir devlet var orda
Ergenekon’la ortaya çýkan yeni olgu darbe giriþimlerinin açýða çýkarýlmasý ve üst düzey generallerin bu
yapýdaki rolü. Oysa 12 yýl önce Balýkesir’in Susurluk
ilçesinde 3 Kasým 1996’da gerçekleþen kaza sonrasý
ortaya çýkan derin devlet iliþkileri deðerlendirilebilseydi, bu konuda oldukça iyi adýmlar
atýlmýþ olacaktý. Bir kamyonun lüks bir otomobile
çarpmasýyla ortaya çýkan iliþkiler, o dönem toplumda büyük bir þaþkýnlýða ve öfkeye neden olmuþtu.
Otomobilin içinden, 1978’te Ankara Bahçelievler’de
7 Türkiye Ýþçi Partili gencin katledilmesi de dahil
sayýsýz cinayete bulaþmýþ katliam sanýðý Abdullah
Çatlý, Urfa’da bulunduðu bölgede terör estiren 10
bin korucuya sahip DYP milletvekili Sedat Bucak ve
terörle mücadele timi ile özel harekatýn kurucusu üst
düzey emniyet görevlisi Hüseyin Kocadað çýktý.

Veli Küçük sahnede
Kocadað ve Çatlý kazada ölürken, Bucak sadece
yaralý olarak kurtuldu. Kazanýn gerçekleþmesiyle,
medyada yer alan ismiyle devlet-mafya-siyaset
üçgeninin bütün iliþkileri de ortaya döküldü.
Kocadað ve Çatlý’nýn cenazelerinde neredeyse devlet
töreni düzenlendi. Dönemin baþbakaný Tansu Çiller
“bu devlet için kurþun atanda, kurþun yiyende
kahramandýr” diyerek katliamcýlara sahip çýktý.
Dönemin içiþleri bakaný Mehmet Aðar’da emniyet
müdürü Kocadað’ýn, katliam sanýðý Çatlý’yý polise
teslim etmek üzere yola çýktýðýný söyleyecek kadar
telaþlanmýþ durumdaydý. Oysa emniyet müdürü
Kocadað, Çatlý’nýn þoförlüðünü yapýyordu.
1000 operasyon yapmakla gurur duyan eski
emniyetçi Mehmet Aðar, kamuoyunun baskýlarýna
daha fazla dayanamayarak kýsa süre sonra içiþleri
bakanlýðýndan istifa etti.
Katliam sanýðý Abdullah Çatlý’yý ilk olarak 12 Eylül
darbecileri korudu. Ona sahte pasaport düzenleyerek, ülke dýþýna çýkmasýný saðladýlar. Kaza öncesi
yýllarda ise bir çok sahte belgesini doðrudan
Mehmet Aðar’dan aldý. Çatlý kazadan kýsa süre önce
son konuþmalarýndan birini, bugünün önde gelen
Ergenekoncusu olarak lanse edilen Veli Küçük ile
yaptý. Çatlý ve çetesine JÝTEM kimliði saðlayan isim
Küçük’tü.

Kazanabilirdik
1997 þubatýnda temiz toplum istemiyle baþlayan,
aydýnlýk için bir dakika karanlýk eylemi toplumda
geniþ yanký buldu. Eyleme milyonlarca kiþi katýldý.
Bu süreçte milyonlar çetelerin açýða çýkarýlmasý ve
yargýlanmasý için irade gösterdi. Fakat bir dizi yanlýþ, örneðin çetelerin yerine, solun þeriatý hedef tahtasýna oturtmasý politikasýnda olduðu gibi ölümcül
hata 28 Þubat darbesiyle birleþince Susurluk’un yani
kontrgerillanýn üzeri örtüldü.

Kirli eller dýþarý, temiz eller içeri
Susurluk kazasýnda özel timcilerde dahil olmak
üzere kimse doðru dürüst yargýlanmadý. Kürt
iþadamlarýný öldürenler, Gündem gazetesini bombalayanlar, uyuþturucu çatýþmasýna girenler, yani bin
operasyon yapan katiller tek tek delil yetersizliðinden salýverildi. Çeteyle iliþkileri açýða çýkan Veli
Küçük’e ise o dönem hiçbir þekilde dokunulamadý.
Küçük meclis araþtýrma komisyonuna ifade vermeye
bile tenezzül etmedi. Mehmet Aðar ve Bucak
dokunulmazlýk zýrhlarýna büründüler. Bugün bile
Ergenekon’un bir ucu hala onlara dokunmadý.
Susurluk kazasý sonucu yalnýz bir kiþi yargýlandý. O
da kamyon þoförü. 3.5 yýl aðýr hapis cezasý aldý ve
yüklü bir tazminata mahkum edildi. Koskoca çete
çarpa çarpa gariban bir emekçiye çarptý.
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Ýran Devrimi’n den ders çýkarmak

Türkiye Ýran olur mu?
Dolayýsýyla Ýran’da olan, sanýldýðý gibi bir Ýslam devrimi deðildi. Ýran’daki hareketin
motor gücü iþçi sýnýfý eylemleri, kitle grevleriydi ve þeriat ancak bu eylemler tamamen
yok edildikten sonra iktidara gelmeyi baþarabildi. Ýran’da þeriatý iktidara getiren
baþörtüsünün serbest býrakýlmasý ya da Ýslamcý bir partinin iktidardaki ikiyüzlü uygulamalarý deðil, bizzat solun iþçi hareketini görmezden gelmesidir.
Arife Köse
AKP’nin kapatýlma
davasýna ve baþörtüsüne
iliþkin tartýþmalarda,
AKP’nin kapatýlmasý ve
baþörtüsünün serbest
býrakýlmamasý gerektiðini
düþünen kesimin en büyük
argümanlarýndan bir tanesi,
Ýran’a da þeriatýn bu yolla
geldiði yönünde. Fakat bu
iddialar gerçeði yansýtmýyor. Ýran’da þeriatýn iktidara
geliþi, ne bir parti iktidarý ne
de baþörtüsü takmanýn
zorunlu hale gelmesiyle
oldu. Ýran’da þeriatýn iktidara geliþinin en büyük
sorumlusu aslýnda solun
hatalarýdýr.

Ýran’da aslýnda ne
oldu?
1970’li yýllarda Ýran’da
kent yoksullarý ve geçici
iþçiler de eklendiðinde
sayýsý 3.5 milyona ulaþan bir
iþçi sýnýfý vardý. 1977 yýlýnýn
Haziran ayýnda, gecekondularý yýkmak için Þah
tarafýndan Güney Tahran’a
gönderilen polisler büyük
bir direniþle karþýlaþtýlar. Bu
olay toplumun diðer kesimlerine örnek oldu. Rejim
sert önlemler almaya
baþlayýp iþverenler ücretleri
düþürmeye baþlamasý üzerine, fabrikalarda muhalefet
týrmanýþ göstermeye
baþladý. Grev sayýsý arttý.
Ýran’da dini muhalefet ise
o yýllarda sürgüne gönderildiði Irak’ta yaþayan
Ayetullah Humeyni tarafýndan örgütleniyordu.
Humeyni, tüccarlarýn, kent
yoksullarýnýn, tüm Pazar
esnafýnýn liderliðini almýþ
olsa da, bu kesimlerin
protesto eylemleri, rejimi
devirecek aðýrlýða sahip
deðildi.
Aðustos 1978’e
gelindiðinde, protesto
eylemlerinin eriþtiði düzey
rejimin müttefiklerini kaygýlandýrmaya baþladý. Þah
sýkýyönetim ilan etti ve
askerler ‘Kara Cuma’ olarak
adlandýrýlan 8 Eylül günü
Tahran’da binlerce göstericiyi öldürdüler.
9 Eylül’de Tahran’daki
petrol rafinerisinde çalýþan
700 iþçi sýkýyönetim ilanýný
ve önceki günkü katliamý
protesto etmek için greve
çýktý. Grev 48 saat içinde
Ýsfahan, Abadan, Tebriz ve
Þiraz’daki rafinerilere
sýçradý. Öne çýkan talepler
yüzde 100 ücret artýþý,
yöneticilerin iþten alýnmasý,
sosyal yardým ve hizmetlerin iyileþtirilmesi,

TUDEH lideri Dr. Yazdi
sýkýyönetime son verilmesi,
gizli örgüt Savak’ýn daðýtýlmasý ve siyasi tutuklularýn
serbest býrakýlmasý idi.
16 Ocak 1979’da, ülke hala
grevlerle ve gösterilerle çalkalanýrken, Þah Mýsýr’a gitmek üzere ülkeyi terketti.
Fakat 1978 hareketi,
Rusya’daki sovyet benzeri
iþçi iktidarýnýn baðýmsýz
organlarýný yaratamadý.
Grev komiteleri devrim
olanaðý yarattý, ancak bu
devrime önderlik edemedi.

Solun durumu
1978’de kitle hareketi
ortaya çýktýðý zaman tüm
muhalefet örgütleri felç
durumuna düþtüler.
Burjuva çýkarlarýný temsil
eden Ulusal Cephe ve
Kurtuluþ Hareketi baðýmsýz
iþçi sýnýfý eylemliliðine karþý
düþmanca bir tavýr içindeydi. Ancak Tudeh’in durumu
farklýydý; bunlarýn etkisizliðinin nedeni ikameci
olmasýydý. Sol, kolektif
olarak, iþçi sýnýfýný bir yana
býrakmýþ, deðiþimin motoru
olarak ilerici burjuvaziyi,
köylülüðü ve silahlý
mücadeleyi iþçi sýnýfýnýn
yerine ikame etmiþti.
Dolayýsýyla, ne yazýk ki,
1978’de iþçi hareketi içinde
en azýndan grev
komitelerinin koordinasyonu çaðrýsýnda bulunabilecek bir sosyalist örgüt dahi
yoktu. Kýsa süre sonra bu
boþluk iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna yabancý fikirler
tarafýndan, Humeyni’nin
liderliði ve Ýslam
Cumhuriyeti’nin kurulmasý
çaðrýsý tarafýndan dolduruldu.
Altý ayý bulan kitle grevlerine ve fabrika iþgallerine
karþýn, devletin kurumlarý
varlýðýný koruyordu. Ancak
dini liderliðin aðýrlýðý
kitleleri dizginlemek için
hala yeterli deðildi. Ülkede

bir özgürlük rüzgarý esiyordu. Halkýn daha önce
büyük ölçüde sessiz kalmýþ
kesimleri yeni fikirler,
örgütlenmeler geliþtiriyordu: Bunlar arasýnda en
dikkat çekeni, eþit haklar
talebinde bulunan kadýn
örgütleriydi. Kýrsal alanda
köylüler topraklara el koymaya baþladýlar. Geçici
hükümet döneminde iþçiler
yeni grevlere gittiler.
Ülkenin her yerinde iþçiler, köylüler, öðrenciler
tarafýndan þuralar kuruldu.
Ancak þuralar sýnýfýn bir
bütün olarak çýkarlarýný
genelleþtiremediler ve grev
komitelerinin ilk aylarda
olduðu gibi, iþçi iktidarýnýn
bütünüyle biçimlenmiþ
organlarýný geliþtiremediler.

Stalinizmin bedeli
Rusya’nýn etkisi altýndaki
Komintern (Komünist
Enternasyonal), Ýran gibi
görece geri bir ülkede
baðýmsýz bir iþçi sýnýfý
eyleminin olabileceðini
düþünmenin bir saçmalýk
olduðunu öne sürdü. Bu tür
ülkelerde, demokratik güçlerin kendisini öne çýkarmasýna yardýmcý olacak bir
sýnýf blokunun kurulmasýna
duyulan ihtiyaca göre
hareket edilmesi komünistlerin rehber ilkesi olmalýydý.
Toplumsal deðiþim aþamalar yoluyla gerçekleþecekti ve emperyalist güçlerin egemenliði altýndaki
ülkelerde ilk aþama
demokratik aþama olacaktý.
Ýþçi sýnýfýnýn kapitalizmden
sosyalizme devrimci bir
dönüþüm olarak yol almasý,
ancak bu aþamanýn baþarýlmasýndan sonra mümkün
hale gelecekti.
Tudeh Geçici Hükümet’in
anti-emperyalist bir niteliðe
sahip olduðunu düþünüyordu; bu nedenle de Mart
ayý sonlarýna doðru

hükümet yeni Ýslami
Cumhuriyeti’nin desteklenmesi için bir referandum
çaðrýsýnda bulunduðu
zaman, Tudeh referandumda olumlu oy kullanacaðýný
ilan etti. Ýþçi hareketinin en
yüksek düzeyine ulaþtýðý,
þuralarýn ulusal ölçekte
yaygýnlaþtýðý zamanda sol,
rejimin gerçek sýnýf karakterini görme kapasitesinden
yoksundu.
Solun içinde bulunduðu
karmaþa, iþyerlerindeki
Humeyni yanlýsý unsurlarýn
gücünü artýrdý. Yaz ortalarýnda grevlerin keskin bir
düþüþ göstermesinin ardýndan, Eylül 1979’da, her iþyerinde þura yerine Ýslami
Dernekler’in kurulmasýný
öngören bir yasa çýkardý.
Humeyni taraftarlarýnýn
oluþturduklarý að, bu
derneklerin kurulmasýna
zemin hazýrladý. Rejim, iþyerlerinde sýnýf bilinçli bir
liderliðin olmayýþýndan kaynaklanan siyasi boþluk
içinde, iþçi militanlara karþý
üstünlüðü ele geçirmeyi
baþardý. Þuralar bir daha
toplanamadýlar.
Ýktidarýn, yönetici din
adamlarý topluluðu tarafýndan ele geçirilmesi, devrim
sonrasý devletindeki iktidar
boþluðunun bir yansýmasýydý. Bu boþluk, solun mevcut
olmayýþýndan deðil, fakat
onun iþçi sýnýfýna baðýmsýz
bir strateji sunmamýþ
olmasýndan kaynaklandý.
Dolayýsýyla Ýran’da olan,
sanýldýðý gibi bir Ýslam
devrimi deðildi. Ýran’daki
hareketin motor gücü iþçi
sýnýfý eylemleri, kitle grevleriydi ve þeriat ancak bu
eylemler tamamen yok
edildikten sonra iktidara
gelmeyi baþarabildi. Ýran’da
þeriatý iktidara getiren
baþörtüsünün serbest
býrakýlmasý ya da Ýslamcý
bir partinin iktidardaki
ikiyüzlü uygulamalarý
deðil, bizzat solun iþçi
hareketini görmezden
gelmesidir.
Dolayýsýyla bugün de
Türkiye’de eðer gerçek bir
tehlikeden söz edeceksek,
bu, þeriat deðil, darbe
tehlikesidir. Üstelik darbe
olursa, bugün yok ama,
ileride bir gün olasý bir þeriat tehlikesini bile durduracak iþçi sýnýfý örgütlülüðü
ve sol kalmayacaktýr. Ancak
darbeyi engellemiþ bir sol
ve iþçi hareketi toplumdaki
her tür gericiliði durdurma
ve özgürlük alanýna
geniþletme güvenine ve
yeteneðine sahip olacaktýr.
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MARKSÝZM, PARTÝ VE SINIF

Lenin ve Devrimci Parti
Can Irmak Özinanýr
Marksizm içinde örgüt sorunu çok yönlü bir tartýþmayý zorunlu kýlmýþtýr. 1900’lerin baþýnda devrimci
marksistler arasýndaki tartýþmada Lenin, Rosa
Luxemburg ve Troçki’nin adlarý ön plana çýkmaktadýr.
Lenin, büyük ölçüde feodal bir ülke olan Rusya’da,
çarlýk rejimi altýnda partinin inþasý üzerine kafa
yorarak yola koyulmuþ ve sonunda marksizm içinde
parti teorisine en büyük katkýyý yapmýþtýr.
Lenin’in parti konusundaki görüþlerini belirttiði ilk
önemli çalýþmasý 1902’de yazdýðý Ne Yapmalý?’dýr.
Aslolarak, Rusya Sosyal Demokrat Ýþçi
Partisi(RSDÝP) içindeki ekonomizme karþý bir
polemik olarak ele alýnan bu kitapta ikili bir parti
yapýsý ön plana çýkar.
Lenin’e göre çarlýk koþullarý altýnda profesyonel
devrimcilerden oluþan gizli bir örgüt kurulmalý ve
bu örgüt gizlilik koþullarýna uyum saðlayacak kiþilerden oluþan bir çekirdekle sýnýrlý kalmalýydý.
Bu çekirdeðe baðlý faaliyet göstermesi amaçlanan
sendikalarda ise üyelik kriterleri olabildiðince açýk
tutulmalý ve sýnýfýn bütününü parti programýna
kazanmayý amaçlamalýydý.
Kitaba göre iþçi sýnýfý kendiliðinden sosyalist bilince ulaþamazdý, bu sebeple profesyonel bir devrimciler örgütü iþçilere dýþarýdan bu bilinci götürmeliydi.
Lenin bu kitabýnda, Marx’ta bir bütünlük olarak ele
alýnan ekonomik ve politik mücadele ayrýmýný biraz
mekanik bir biçimde politikadan yana bükü- yordu
fakat bu faaliyet örgüt açýsýndan yararlý bir sonuç
ortaya çýkarmýþtý. Ekonomist kanada karþý bir ilerleme saðlanmýþtý.
Bunun yanýnda kitapta ortaya konulan en önemli
anlayýþ, iþçi sýnýfýnýn ekonomik mücadele ile sýnýrlý
kalmayarak bütün ezilenlerin mücadelesine destek
olmasý gerektiðiydi: “Eðer iþçiler, hangi sýnýflarý etkiliyor olursa olsun, zorbalýk, baský, zor ve suistimalin
her türlüsüne karþý tepki göstermede eðitilmemiþlerse, iþçi sýnýfý bilinci, gerçek bir siyasal bilinç
olamaz.”
Bu kitapta anlatýlanlarýn fiili olarak hayata
geçmesinde çýkan sorunlar ise 1904 RSDÝP
Kongresi’nin ayrýntýlý olarak anlatýldýðý Bir adým ileri,
iki adým geri isimli kitapta anlatýlýr. Bu kongrede
RSDÝP, bolþevikler ve menþevikler olarak bölünmüþ
fakat uzun süre ayný partide kalmaya devam
etmiþlerdir. Lenin’in yaþamýnýn bundan sonraki
kýsmý Bolþevik Partisi’nin tarihi ile özdeþleþmiþtir.
Lenin, Ne Yapmalý?’daki tavrýný 1905 devriminden
sonra yumuþatmaya baþlamýþ, merkeziyetçilik
anlayýþýný korumakla beraber daha diyalektik bir
parti ve tarih anlayýþý ortaya koymuþtur.
1905 Devrimi’nin hemen ardýndan Lenin partinin
kapýlarýnýn iþçilere açýlmasý gerektiðini savunurken
þöyle demektedir: “Ýþçi sýnýfý içgüdüsel olarak,
kendiliðinden sosyal demokrattýr”. Lenin’in deðiþen
anlayýþýnda parti, sýnýftan ayrý olmaya devam
etmiþtir fakat artýk dýþarýdan sosyalist bilinç taþýyan
sýnýfsýz aydýnlarýn partisi deðil, bizzat sýnýfýn bir
parçasý, asýl gövdesini sýnýf bilinçli iþçilerin oluþturduðu bir aygýttýr.
Parti konusunda Lenin’in müdahaleleri çoðu zaman
deðiþim göstermiþtir, bir çok zaman parti içindeki
“eski leninistler”le mücadele etmek durumunda
kalmýþtýr. Çünkü Lenin için parti fetiþleþtirilecek bir
amaç deðil, somut duruma uyum saðlama yeteneði
göstermesi gereken bir araçtý.
Lenin’in parti düþüncesinin, baþýndan sona
deðiþmeyen ve kuþkusuz en önemli noktalarýndan
biri merkeziyetçilik vurgusuydu.Lenin, merkezi bir
sisteme karþý verilecek mücadelenin ancak merkezi
bir yapý ile olabileceðini düþünüyordu.
Bu merkeziyetçilik, yukarýdan aþaðý katý bir emir
zinciri deðil demokratik bir merkeziyetçilikti.
Partinin temel ilkesi tartýþmada özgürlük, eylemde
birlikti. Bu ilke, Lenin’in en keskin dönemeçlerde
partinin hantallýðýna karþý iþçi sýnýfýna yaslanmasýný
saðladý.
1917 Ekim Devrimi, Lenin’in parti anlayýþýnýn
pratikteki sýnanmasý oldu. Parti ve sýnýf iliþkilerinin
demokratik merkeziyetçilik temelinde kurulmasý
sayesinde, parti; bir yandan “bütün iktidar
sovyetlere” sloganýný yükseltirken bir yandan sýnýfý
erken bir ayaklanma ile yenilgiye uðramaktan
korudu ve bu sayede tam zamaný geldiðinde iþçi
sýnýfý iktidarý ele geçirdi.
Haftaya: Rosa Luxemburg ve Partinin Rolü
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Yeni ufuk noktalarý gerekiyor
Þenol Karakaþ
Meclise Ufuk Gerek kampanyasý 22 Temmuz Genel
Seçimleri sýrasýnda gerçekleþen en etkili kampanyalarýn baþýnda geliyor.
Kampanyanýn iki temel
özelliði çok belirgindi:
Birincisi, Ufuk Uras kampanyasý, politik açýdan
keskin bir kampanyaydý.
Baskýn Oran kampanyasýnda öne çýkan “ezber
bozma” esprisi kampanyanýn bir dizi aþamasýnda
kendisini gösterdi.
Ufuk Uras kampanyasý
baþýndan sonu kadar anti
kapitalist bir kampanyaydý. Sadece kapitalizmin
neden olduðu sorunlara
karþý deðil, kapitalizmin
kendisine karþý da sloganlara sahipti. Neo liberal
politikalar, “baldýrý çýplaklarýn” sesiyiz sloganýyla
teþhir edildi. Ýþçi sýnýfý ve
emekçilerin haklarý ve
özgürlükleri sokakta
haykýrýldý.

Hareketin sesi
olmak, ezber bozmak
Küresel ýsýnmaya karþý,
Kyoto Protokolü’nü imzalamayan ABD ve
Türkiye’ye karþý kampanya
boyunca ses çýkartýldý.
Nükleer santrallara karþý
dövizler seçim bürolarýna
asýldý.
Irkçýlýða karþý, milliyetçiliðe karþý konuþmalar,
bildiriler kampanya
boyunca daðýtýldý.
Kampanyanýn sihirli noktalarýndan birisi Kürt
hareketiyle anti kapitalist
hareketin altý hafta boyunca somut bir hedef için birlikte mücadele etmesiydi.
Sadece Kürt hareketiyle
birlikte mücadele edilmedi.
Her yürüyüþte, “Hepimiz

Hrant’ýz, hepimiz
Ermeniyiz” sloganý da
atýldý. Hrant’ý anan, unutmayan on binlerce Ýstanbullu kampanya boyunca
halklarýn kardeþliðine dair
güçlü bir isteði dile getiren
Ufuk Uras kampanyasýnda
gönüllü bir biçimde yer
aldý. Hrant Dink’in baþlattýðý, cenazesinde on binlerce insanýn devam
ettirdiði yürüyüþ, seçim
kampanyasýnda doðrudan
siyasal biçimler alarak
sürdü.

Sokaðýn sesi olmak
Seçim kampanyasý

sýrasýnda açýlan onlarca
seçim bürosu ve her gün
sabahtan akþama kadar
neredeyse Ýstanbul 1.
Bölge’nin tüm sokaklarýnda kampanyanýn taleplerinin görünür kýlýnmasýný
saðlayan dinamizm, Ufuk
Uras kampanyasýnýn ikinci
temel özelliðiydi.
Sokaða çýktýk, darbe olur
mu tartýþmalarýnýn
göbeðinde sokakta darbeye
karþý demokrasiyi savunan
etkili bir kampanya yaptýk.
Mücadelenin sokakta
kazanýlacaðýný gösteren,
sokakta her gün bir
öncekinden yaygýn bir

kampanya yaparak Ufuk
Uras seçim sloganlarýný
görünür kýlan bir
mücadele dönemiydi.
Mahalleden Meclise yerel
seçim kampanyasý, Ufuk
Uras ve Baskýn Oran kampanyalarýnýn bu olumlu
deneylerinin üzerinde yükselirse ve Türkiye çapýnda
yaygýn bir kampanya
olarak örgütlenebilirse,
bambaþka bir birliði
yaratabiliriz. Hareketin ve
ezilenlerin sokakta her
günkü kampanyalar içindeki birliði doðrudan
siyasal biçimler bularak
geliþebilir.

HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ ÝÇÝN m a h a l l e d e n m e c l i s e !
Kürt olmak Kürt
illerinde zor bir iþ ama
batýda olduðu kadar
deðil. Batýda yani Ankara,
Ýzmir, Ýstanbul ve diðer
þehirlerde Kürt olmak
potansiyel suçlu olmak
anlamýna geliyor. Son
zamanlarda moda haline
gelen kimlik kontrollerinde nüfus kâðýdýna
göre bir Kürt ilinde doðmuþsanýz polis tarafýndan
alýkonulmak kaderiniz.
Ayrýmcýlýk her düzeyde
Sadece Kürt olmak da
deðil, azýnlýklara mensup
olmak ýrkçýlýðýn ve milliyetçiliðin bir devlet
yönetme biçimini aldýðý
bürokraside direk dýþlanmak anlamýna geliyor.
Bu sorun devlet
bürokrasisinin bir
mekanizmasý olarak

iþleyen yerel yönetim birimlerinde de ayný
biçimde yaþanýyor. Yerel
yönetimlerde azýnlýklara
pozitif ayrýmcýlýk uygulamak bir yana, ayrýmcýlýk
temel bir yönetim þekli
olarak sürüyor.
Mahalleden Meclise
kampanyasý bu yüzden
de çok önemli. Hiçbir biriminde ýrkçýlýðýn, ayrýmcýlýðýn uygulama fýrsatý
bulamadýðý bir yerel
yönetim anlayýþýnýn
mümkün olduðunu
göstermek, “baþka bir
yerel yönetim” diyebilmek için Mahalleden
Meclise kampanyasý
önemli bir fýrsat sunacak.

Kardeþlik için
sokakta kampanya
Ayný zamanda kampanyanýn örgütlenmesi hak-

larýn kardeþliðine güçlü
bir vurgu yapacak.
Mahalleden Meclise kampanyasý Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarýnýn baþardýðý
ezilenlere güven verme
yeteneðini çok daha
yaygýn bir biçimde
gerçekleþtirilebilir.
Bugünden sokakta
örgütlenmeye baþlayan
bir yerel seçim kampanyasý bir yandan tüm
hareketin aktivistlerini bir
araya getirir, harekete
yeni bir siyasal kanal
açarken bir yandan da
týpký 22 Temmuz seçimlerinde Ýstanbul birinci ve
ikinci bölgelerde olduðu
gibi sokaklar halklarýn
kardeþliði sloganýyla çýnlayabilir.
Böyle bir kampanya,
sokakta örgütlenen, bin-

lerce ama binlerce
aktivisti bir araya getiren,
kazanmayý ve Türkiye
çapýnda etkin bir güç
olmayý hedef olarak
önüne koyan bir kampanya ayrýmcýlýða maruz
kalanlarýn eksikliðini hissettiði en önemli sorunun
giderilmesi için ileriye
doðru atýlmýþ büyük bir
adým olur.
Bu, güçlü, ayaklarý
üzerinde duran, sokakta
hareket eden, daima
ezilenlerden yana olan,
özgürlükçü olan, emek
hareketini etkileyen yeni
bir solun þekillenmesi
sorunudur.
Bu sorun giderildiðinde
ne Kürt halký, ne
Ermeniler ne de diðer
dýþlanan toplumsal kesimler kendilerini yalnýz
hissedecekler.

Solun birliði,
ama hangi
solun birliði ?
Hrant Dink cenazesine katýlan muhteþem kalabalýk
solda bir dizi geliþmeyi hýzlandýrdý. Bir yanda cenazeye katýlmayan, cenazeye katýlmayý doðru bulmayan, Ermeni soykýrýmý görüþünü safsata olarak
adlandýran bir sol daha hýzlý bir biçimde þekillendi.
301. maddeyi savunma noktasýna savrulan, ýrkçý
iklimin puslu havasýnda kaybolan, yükseldiðini
düþündükleri milliyetçi havaya adapte olmaya
çalýþarak büyümeye çalýþan bir solun þekillenmesi
Hrant Dink’in cenazesiyle týrmanýþa geçti. Bu týrmanýþ, toplumdaki büyük politik yarýlmanýn kaçýnýlmaz sonucu oldu.
Milyonlarca insanýn kendisini Ermeni olarak hissetmesine neden olan cinayet, devletin ve egemen
sýnýfýn en köklü, en sorgulanmaz ideolojisini sarstý.
Cenazeye katýlan büyük kalabalýk milliyetçiliðe karþý
tepkisini gösterdi. Bu tepkiyi gösterirken solun güçlerinden kýyas götürmez büyüklükte bir öfke selinin
ve milliyetçilikle uzlaþmaya her daim yatkýn dünya
görüþünden fersah fersah uzak bir politik netliðin
birleþmesi sola hangi adýmlarýn atýlmasý gerektiði
yönünde bir dizi ipucu sundu.
Bu ipuçlarýndan birincisi, solun etkileyebileceði,
aslýnda solun çoktan bütünleþmesi gereken yüzbinlerce insanla solun arsýnda her hangi bir bað yok. Bu
ise bütünüyle solun sorunu. Solun sýkýþmýþlýðý, sol
hareketlerdeki sekterlik, grup çýkarlarýndan baþka
her hangi bir geliþmeyi düþünemeyecek kadar içe
kapalý olmasý, hareketin potansiyellerinin görülememesi sorunun solun birliðinden bambaþka bir
boyutta olduðunu gösteriyor.
Toplumda Kürt sorununun çözümü hiç olmadýðý
kadar yaygýn bir biçimde tartýþýlýrken, on binlerce
insan “Hepimiz Ermeniyiz” diyebilirken, yoksulluða
ve IMF’ye öfke hiç olmadýðý kadar yaygýnken,
savaþa karþý halkýn tam içinde çok yaygýn bir
duyarlýlýk varken, sol bu kadar etkisiz ve kendi
dünyasýnda yaþamakta ýsrarlýysa, solun birleþmesinden söz etmek, bir sol birlikten söz etmek anlamsýz.
Anlamlý olan hareketin birliði. Anlamlý olan
harekete geçmeye hazýr binlerce insanýn öfkesini,
enerjisini, politik fikirlerini, mücadele azmini açýða
çýkartabileceði kanallarý yaratmak. Örgüt ittifaklarý
bu hareketin sahip olduðu potansiyellere yaklaþma
olanaðý taþýmýyor.
Örgütsel sloganlar hareketin sloganlarýnýn, örgütlerin taleplerinin aktivistlerin taleplerinin çok daha
gerisinde olduðu çok açýk.
Bu açýklýðý, Ufuk Uras ve Baskýn Oran kampanyasýnda da bir kez daha gördük. Ýstanbul’daki bu
iki seçim kampanyasýný yeni bir sol hareketin,
geleneksel olmayan, özgürlükçü bir solun þekillenmesinin baþlangýcý olarak binlerce insan kampanyada müthiþ bir dinamizmle çalýþtýlar. Þimdi baþarýlmasý gereken çeþitli kampanyalarý birbirine
baðlarken, yerel seçimler için baþlayacak kampanyayý tüm diðer kampanyalarla birleþtirmek.
Baþarýlmasý gereken solun birliði deðil. Solun neyi
ifade ettiði konusunda kafalar karýþýk. Baþarýlmasý
gereken, harekete her seferinde ama her seferinde
daha büyük kanallar yaratmak. Sola deðil, sokaða,
mücadeleye bakmak.

Mahalleden
Meclise
kampanyasýnýn ilk
imzacýlarýndan biri
olan Kerem
Kabadayý, 19
Temmuz’daa Ufuk
Uras’a için oy
çaðrýsý yaparken...

sayý: 319 z sosyalist iþçi z

Buca’da
küresel
ýsýnma
toplantýsý
Buca belediyesi ile
Küresel Eylem Grubunun
beraber örgütlediði
Küresel ýsýnma konulu
toplantý geçen hafta
gerçekleþtirildi.
Toplantýya KEG çok sayýda el ilaný daðýtarak
hazýrlanýrken, Buca
belediyesi de hazýrladýðý
afiþlerle çaðrý yaptý.
Toplantýda Umut Ýklimi
adlý film gösterildikten
sonra küresel ýsýnma ile
ilgili bir sunum yapýldý.
Toplantýnýn sonunda
katýlýmcýlarýn etkinlikten
hoþlanmalarýnýn yaný sýra
bu tarz toplantýlarýn
sayýsýný arttýrmayý da
konuþtuk. Buca eðitim
fakültesinde benzer bir
toplantýyý örgütlemeyi
katýlýmcýlardan birisi
üzerine vazife edindi.
Öðretmen bir arkadaþ ise
okulunda filmi gösterebileceðini, öðrencileriyle
beraber küresel ýsýnmanýn etkileri ve nasýl
önleyebiliriz konulu resim
çalýþmalarý yapmayý
hedefledi. Ayrýca ev
kadýný filmi evde
arkadaþlarýna ve çocuklarýna gösterebilmek
üzere istedi.

Müjde!
Ýzmir'de harekete
gaz veren geliþme
Aktivistlerin küresel
ýsýnmadan, darbe
karþýtlýðýna, nükleer
santral karþýtlýðýndan,
ýrkçýlýk,millyetçilik,cinsiyetçilik karþýtlýðýna,
Genel Saðlýk Sigortasý’ndan, savaþ karþýtlýðýna
kadar çok sayýda konuyu
tartýþýp, kampanyalarý
büyütebileceði yeni bir
yer açýlýyor. Antikapitalist
hareketin karþý karþýya
kaldýðý tüm sorunlarýn
etraflýca tartýþýlabileceði
bu yer önümüzdeki haftadan itibaren antikapitalistlerin hizmetinde!

TRT
çalýþanlarý
yürüdü
AKP hükümetinin
emekçilere saldýrýlarý
sürüyor. Þimdi de TRT
çalýþanlarýnýn baþka
kurumlara sürgünü söz
konusu. 29 Mart
Cumartesi günü KESK’e
baðlý Haber Sen üyesi
TRT çalýþanlarý
Galatasaray Meydaný’ndan Taksim Gezi
Parký’na yürüdü. 400
kiþinin katýldýðý yürüyüþ
çalýþanlarýn hükümete
duyduklarý öfkeyi yansýtýyordu. Ancak taþýnan
Türk bayraklarý ve “AKP
karanlýðý”na karþý atýlan
sloganlar çevreden
hemen hiç destek görmedi.
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Nükleer santral, ya patlarsa?
Hafta sonu KEG Üsküdar
Altunizade Kültür
Merkezi’nde “ Nükleer
Santral Ya Patlarsa” paneli
düzenledi. Darbeydi,
ergenekondu derken gündemin bu kadar yoðunluðu içerisinde fena
olmayan bir toplantý
yapýldý.Toplantýya lise
öðrencilerive çocuklarýyla
gelen anneler katýldý

Konuþmacýlar Özgür
Gürbüz ve Meltem Oral ,
nükleer santralleri, enerji
sorununun giderilmesinde
tek çözüm yolu olarak
gösteren lobinin, argümanlarýna hem tarihten hem
de günümüzden, çarpýcý
örnekler vererek etkileyici
bir sunum yaptýlar.
Nükleer santrallarýn
kurulduðu ülkelerde

yaþanan sorunlarý,
kazalarý, yol açtýðý hastalýklarý, atýklarýnýn yok
edilemediðini, savaþlarda
aðýr sonuçlara neden
olduðu ve en önemlisi,
hem kuruluþunun hem de
iþlemesinin , pahalýya mal
olduðu ve bunun faturasýnýn halka çýkartýlacaðý
ve alternatif enerji kaynaklarý, toplantýnýn öne

çýkan vurgularýydý.
Bunun için sokaða çýkmak, stantlar açmak,
toplantýlar düzenlemek,
nükleer santral kurma
fikrinin önüne
geçilmesinde, önemli bir
adým olacaðý için, 26
Nisan’da Kadýköy’de
buluþmak üzere sözleþildi.
Etkinlik Grup Marsis’in
konseriyle devam etti.

DurDe 7 Haziran Ýstanbul mitingine hazýrlanýyor
29 Mart Cumartesi
günü, Ýstanbul’da,
Karakedi Kültür
Merkezi’nde toplandý.
Ankara, Ýzmir, Bursa,
Tekirdað, Afyon ve Ýstanbul katýlýmcýlarýnýn ortak
hedefi 7 Haziran’da
yapýlacaðý ilan edilen
“301 Kaldýrýlsýn,
Düþünceye Sýnýrsýz
Özgürlük” mitingine
hazýrlýklarý konuþmaktý.
7 Haziran mitingine 10
hafta kala yapýlan toplantýda mitinge dair yapýlacak iþlerin ayrýntýlarý
görüþüldü.
Hazýrlýklar arasýnda
yerelleþme faaliyeti en
önemli konulardan biri.
Bu çerçevede, Ýstanbul
dýþýndan gelen temsilcilerin de önerileri doðrultusunda, iliþkiler bulunan
þehirlerde önce aktivist
toplantýlarý yapýlmasý
kararlaþtýrýldý.
Her bir yerel için 10
hafta içinde çeþitli konu
baþlýklarýyla toplantýlar
yapýlacak.
Okullarda açýlacak
standlarýn genel olarak
bahar þenliklerine denk
getirilmesi kararlaþtýrýldý.
Üç büyük þehirde sokak
etkinliklerinin yaný sýra
diðer þehir ve bölgelerde
de sokaða dönük etkinlikler yapýlacak.
301 mitingi çalýþma
grubu dýþýnda daha önceden oluþturulan Aktivist

Bugüne kadar 301’e karþý neler yapýldý?
Irkçýlýða ve milliyetçiliðe Durde giriþimi tarafýndan baþlatýlan, 301 kaldýrýlsýn
kampanyasý için çok sayýda etkinlik düzenlendi. Yapýlan toplantýlara 2000'i aþkýn
kiþi katýldý. Yapýlan basýn açýklamalarýna toplamda 1000 kadar katýlým oldu. 301'i
teþhir eden bültenden 5000 adet daðýtýldý. Kampanyalarýn ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediði mitinglerde binlerce bildiri daðýtýldý ve 301'e karþý imza toplandý. Hrant Dink'in ve Agos'un davalarýna katýlým saðlandý. Barýþarock festivalinde binlerce bildiri daðýtýldý imza toplandý. Önümüzdeki dönem 301'e karþý
kampanyasýna hýz verecek olan ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe Durde giriþimi 7
Haziran'da kitlesel 301 kaldýrýlsýn mitingi düzenleyecek.
Okulu ve Ýletiþim çalýþma
gruplarý da aldýklarý bir
dizi kararý ve yeniliði
tanýttýlar.
Örneðin, internet
ortamýnda bir e-bülten
çýkarýlmasý, bir 301
broþürü hazýrlanýp
bastýrýlmasý, bültenin
ikinci sayýsýnýn bir an
önce basýlmasý ve daðýtýl-

masý, bir aktivist portalýnýn oluþturulmasý
yapýlacak iþler arasýnda
bulunuyor.
DurDe’nin Aðustos
2007’de Barýþarock
alanýnda ilk kez toplamaya baþladýðý 301 karþýtý
imzalar 7 Haziran
mitingine yakýn bir tarihte meclise sunulacak.

Yaklaþýk 1 yýldýr
sürdürülen “301
Kaldýrýlsýn, Irkçýlar
Yargýlansýn” kampanyasý
7 Haziran’da yapýlacak
mitingle sona erecek.
DurDe aktivistleri bundan sonra yapacaklarý
yeni kampanyalar
hakkýnda düþünmeye
baþladýlar bile.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna 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 hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý
bize yazýn
sosyalistisci@gmail.com

sosyalist isci
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Nükleer lobi, iþ
üstünde yakalandý
27 Mart günü Türk Asya
Stratejik Araþtýrmalar
Merkezi (TASAM) tarafýndan Ýstanbul Cevahir
Kongre Merkezi’nde yapilan “Nükleer Teknolojide
Dünya Konjonktürü: III. ve
III+ Nesil Nükleer
Reaktörler Kongresi”ni
protesto etmek için Küresel
Eylem Grubu aktivistleri
toplantý salonunun önünde
basýn açýklamasý yaptý.
Açýklama Enerji Bakaný
Hilmi Güler ve The
Simpson adlý çizgi filmdeki
nükleer santral patronu
MR.Burns karakterinin
tokalaþýrken görüntüsünün
bulunduðu bir pankartýn
önünde yapýldý.
Yýllardýr Türkiye’de nükleer santral kurulmasý
fikrine balýklama atlayan
çokuluslu þirketler, Areva,
Westinghouse, General
Electric, AECL, Siemens ve
bu þirketlerle konsorsiyum
kurmaya çabalayan Çalýk,
Sabancý, Zorlu gibi firmalarý, Çernobil felaketinin
ardýndan radyasyonlu çaylarýn içilmesine, fýndýklarýn
yenmesine ses çýkarmayan
TAEK’i, Akkuyu halký istememesine raðmen bize
tüm Türkiye nükleeri bekliyormuþ gibi yutturmaya
çalýþan Enerji Bakaný’ný
protesto eden aktivistler
otel görevlileri ve nükleer
yanlýlarýnýn müdahalesi ile
karþýlaþtý.
Eski TAEK Baþkaný Emin
Özbaþ protestocularý bilimsellikten uzak olmakla
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KEG aktivistlerinin doðrudan eylemi nükleercileri sinirlendirdi. Nerede nükleer lobiisi varsa orada protesto var.
itham etti. Bilimsellikten
uzak KEG aktivistleri
dýþýnda salonda bulunan
bilimsel insanlar nükleer
atýklarýn ne olacaðý
konusunda hiçbir açýklama
getiremiyorlar.
Çernobil felaketine
“palavra” diyorlar.
Nükleerin pahalý bir enerji
olduðunu gizliyorlar. Tüm
bunlar yetmezmiþ gibi
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“nükleerin gidip de kalkýnmadýðý bir ülke yok” diyerek yalan söylüyorlar.
Sanki tüm dünya nükleere
koþuyormuþ gibi davranan
bilimsel insanlar otuz
senedir inþa olamayan
reaktörlerden, milyar
dolarlýk masraflardan,
kazalardan, bir bir
kapanan santrallardan, bir
daha santral kurmamak
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üzere referandumda karar
alan ülkelerden haberleri
yokmuþ gibi davranýyorlar.
Ancak bunlarý biliyorlar,
Türkiye’nin nükleere karþý
olduðunu bildikleri gibi.
Kâr hesaplarý için gerçekleri yalanlayarak oldukça
bilimsel davranýyorlar.
Protestocu aktivistler
salondan ayrýlýrken nükleerci Adil Buyan “aç kala-
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caksýnýz!” diye hýrsla
baðýrýyordu.
Kendisinin de gayet iyi
bildiði gibi kurmak istedikleri 5bin MW’lýk santralde
en fazla 200 kiþi istihdam
edebilecekler ancak sadece
1 MW’lýk her rüzgar gücü
21 kiþiyi istihdam edebiliyor.*
*Wind force 12 ww.ewea.org

DSÝP tarafýndan
örgütlenen

MARKSÝ ZM 08
marksizm2008@gmail.com 0536-335 10 19
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4 günlük
tartýþma
toplantýlarý
dizisi

z Ýran’ý nükleer silah
ele geçirmek istediði
için tehdit edip duran
ABD, dünyada nükleer
bombayý kullanmýþ tek
ülke.
z Hitler’in nükleer
araþtýrmalarý baþlatmasýnýn ardýndan ABD
sahip olduðu nükleer
bombalarýn nasýl bir
etki yaptýðýný görmek
için Hiroþima’yý bombaladý. Hiroþima’da
bombanýn etkisini
yeterince anlamadýðýný
düþünen ABD ardýndan
Nagasaki’de atom bombasýný “denemekte” bir
beis görmedi. 2. Dünya
Savaþý’nýn Genelkurmay
Baþkanlýðý’ný yapmýþ
olan Eisenhower zaman
içinde “Barýþ için atom”
projesini gerçekleþtirmek için adýmlar
attý. Anlaþýlan
Eisenhower nükleer
üzerine çok düþünmüþ
ve nükleerin barýþ
sanatýna dönüþebileceðine karar vermiþ.
z Silahlanma yarýþý
içinde olan ülkelerin
vazgeçilmezi ise nükleer silahlar. 2005’teki
raporlara göre silahlanma yarýþý içindeki
dünya kendi rekorunu
kýrmýþtý. ABD de nükleer silahlar konusundaki “barýþçýl” tarihini
geleceðe taþýmakta
ýsrarlý. Binden fazla
stratejik baþlýðý
bulunuyor. Ýtalya,
Almanya, Hollanda ve
Türkiye’deki üslerinde
480 nükleer bombasýný
barýndýrtan ABD’nin 90
bombasý da Ýncirlik
Üssü’nde.
z Silahlanma
konusunda hiç de
ketum davranmayan
Türkiye’nin nükleer
macerasý da 40 yýldýr
sürüyor. Daha doðrusu
hükümetlerin nükleer
konusundaki fanatik
ruh halleri. Hemen
hemen her hükümet
Sinop ve Akkuyu’ya
nükleer santral kurma
giriþimlerinde
bulunurken bugün artýk
bir de nükleer yasamýz
var. Enerji Bakaný Hilmi
Güler’in açýklamasýna
göre ise nükleer santral
kurma isteklerinin
amacý tamamen
“barýþçýl”.

