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Generalin darbe
günlükleri gerçek

Genelkurmay
herkesi andýçlamýþ

Darbe belgeli
Ergenekon ortada

2003 ve 2004’te
iki kez denemiþler

Onlara göre
herkes düþman

Ama hiç bir
soruþturma yok

Demokrasi yoksa
ekmek de yok!
Atanmýþlarýn seçilmiþler
üzerindeki baskýsý ve
müdahalelerin boyutlarý
her geçen gün daha da
açýða çýkýyor.
Birilerine 27 Mayýs, 12
Mart, 12 Eylül, 28 Þubat ve
e-muhtýra yetmemiþ. Hâlâ
darbe tertiplerine giriyor,
tehditler savuruyorlar.
Tehdidi sadece AKP liderliðine yönelik olarak
görmek büyük bir hata
olur. Darbe tehdidi zaten
sakatlanmýþ demokrasiye
karþý. Tüm topluma, en
baþta iþçilere ve emekçilere
karþý.
Darbe rejiminde örgütlenme özgürlüðünden
bahsedilemez. Tüm darbeler önce sendikalara vurdu.
Sonuç, bugün çalýþanlarýn

büyük çoðunluðu
sendikasýz.
Darbe hak arama
mücadelelerinin bastýðý
zemini ortadan kaldýrýr.
Tanklarýn gölgesindeki
sokaklarda, fabrikalarda,
okullarda hak aranamaz.
Darbe her zaman zenginlere yarar. Bugün AKP’ye
darbecilerle uzlaþmayý
öneren büyük sermaye her
müdahalede zenginleþir.
Ancak her askeri müdahaleyle ücretler düþer,
kazanýmlar geri alýnýr.
Bir ülkede seçim yoluyla
iþbaþýna gelmiþ, 16 buçuk
milyon oy almýþ bir burjuva partisinin bile siyaset
yapma hakký engelleniyorsa emekçi sýnýflarýn hiçbir
söz söyleme þansý yoktur.

Sosyal yýkým yasasýna karþý

DÝRENÝÞE
DEVAM!

26 NÝSAN
ÝSTANBUL

NÜKLEER
SANTRALLERE
KARÞI

MÝTÝNG

Kemalizm ve
anti-e
emperyalizm
Onur Öztürk

sayfa: 9

Darbeler
herkese vurdu
14 Mart’ta 2 saatlik grevle hükümeti masaya
oturtan çalýþanlar mücadelede kararlý.
6 Nisan’da binlerce iþçi Ýstanbul’da sokaða
çýktý ve hükümeti uyardý.
Sendika kortejlerinden birlik ve mücadele sloganlarý yükseldi.
Sosyal yýkým yasasýna karþý direniþ devam
etmeli. Yasayý durdurmak, meclisten geçerse
iþlemez hale getirmek için.
Saðlýðýn ve sosyal güvenliðin özelleþtirilmesine karþý mücadele uzun süredir suskun kalan
iþçi hareketine iyi geldi.
Ýþyerlerinde mücadele ve grev yeniden
tartýþýlýr oldu.
Ýhtiyacýmýz olan tam da buydu!
Hareket devam ederse, yeni-lliberal saldýrgan lýðý dizginlemek, AKP’yi durdurmak olanaklý
hale gelir.
Ýþçi sýnýfý ve tüm çalýþanlar bu güce sahiptir,
yeter ki birleþelim!
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Yunanistan 1967
Þili 1973
Arife Köse
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Profilo'da iþçi
kýyýmý
Çerkezköy'deki Profilo
Telra Televizyon
Fabrikasý'nda çalýþan
2400 iþçiden, 2200'ü iki
yýllýk bir süreçte iþten
çýkarýldýlar.
Þu ana kadar çýkarýlan
iþçilere kýdem ve ihbar
tazminatlarý ödenmedi.
Bu nedenle iþten atýlan
iþçiler fabrika önünde
eylem yaptýlar. Ýþverenin
verdiði hiçbir sözü tutmadýðýný söyleyen iþçiler,
tazminatlarýný alana
kadar eylemlerine
devam edecekler.

Ahmet Kaya
dinlemek
dayak yeme
nedeni
4 yýl önce, Ýzmir
Kuþadasý'nda büfesinde
Ahmet Kaya dinlediði
için devrÝye polisleri
tarafýndan dövülen ve
karakola götürülerek
tehdit edilen Ýbrahim Sil
20 gün ceza iþ görmez
raporu almýþtý.
Olaydan ancak 4 yýl
sonra görevli polisler
hakkýnda dava açýlabildi. Polisler 9 yýl hapis
ceasý istemi ile yargýlanmaya baþlandý.
Suçlamayý reddeden
polisler, kendilerine iftira atýldýðýný öne
sürdüler.
Þarký söylediði için linç
edilmek istenen bir
sanatçýnýn, þarkýsýný dinlemek de linç edilme
nedeni olabiliyor.

Yine Beyoðlu
yine iþkence
Beyoðlu'ndaki Taksim
Polis Merkezi'nin vukuatlarý bitmiyor.
Nijeryalý Festus
Okey'in ayný karakolda
polis tarafýndan
öldürülmesi ve soruþturma açýlmasý dahi bu
karakolda iþkenceleri
azaltacaðýna çoðalttý.
Aðýr yaralanma
vakalarýna yeni bir tanesi daha eklendi.
Temel Haklar ve
Özgürlükler
Cephesi'nden bir kiþi
Newroz için bildiri
daðýtýrken bu karakolun
polisleri tarafýndan
saldýrýya uðradý.
Karakolda da iþkenceye
devam eden polisler
göstericinin ayaðýný
kýrdý. Polisin silahla
tehdit ettiði gösterici
þimdi polise
mukavemetten
yargýlanýyor.
Polisler topluma
iþkence, yargý da
polislere adalet daðýtarak görevlerini ifa
ediyorlar.

AKP 301’e makyaj yapmakla yetiniyor

Deðiþtirme, kaldýr!
AKP uzun süredir beklettiði 301 deðiþikliðini meclis
gündemine taþýmaya hazýrlanýyor.
Görünen o ki AKP 301.
maddeyi tamamen kaldýrmak yerine deðiþtirme yoluna gidecek.
Çeþitli deðiþiklikler ile
301. maddenin kapsamýnýn
daraltýlmasý ve öngörülen
ceza süresinin azaltýlmasý
hedefleniyor. Þu anki
haliyle ceza nedeni olan
Türklüðe hakaret kavramý
yerine Türk milletine
hakaret kavramýnýn getirilmesi düþünülüyor. Ceza

üst sýnýrý 3 yýldan 2 yýla
çekiliyor. Böylece cezanýn
paraya çevrilip ertelenmesi
mümkün olabilecek.
Kovuþturmayý açma yetkisinin kimde olacaðý ise
tartýþmalý.
301. maddeyi deðiþtirmek
bir çözüm getirmeyecek.
Tamamý ile kaldýrýlmasý
gerekiyor. Ceza sýnýrý ne
olurs olsun, kovuþturma
yetkisi kimde olursa olsun,
bu maddeden dolayý gene
birileri hedef gösterilecek,
düþünce özgürlüðünün
önünde ciddi bir engel
oluþturacak bu madde.

301 öldürdü, yargýlananlar
hâlâ tehdit altýnda.

301’in yýlmaz savuncusu
hala bakanlýk koltuðunda.

Sað sol çatýþmasý büyük bir palavra

Akdeniz Üniversitesi'nde
ülkücü terör kan döktü
Akdeniz Üniversitesi'nde biri aðýr on kiþinin
yaralanmasýna ve 34
kiþinin gözaltýna alýnmasýna neden olan olaylarý, medya karþýt görüþlü
iki grubun çatýþmasý
olarak manþetlerine
taþýdý. Bir süredir üniversitelerde buna benzer
olaylar yaþanýyor. Her
seferinde de büyük basýn,
olaylarý saðcý ve solcu
öðrencilerin çatýþmasý
olarak veriyor.
Ama basýn Akdeniz
Üniversitesi'ndeki bir
olayý atlayamadý ve yazmak zorunda kaldý.
Öðrenci olmadýðý her
halinden belli olan, takým
elbiseli, alnýnda kýlýç
dövmesi bulunan bir kiþi
silahla öðrencileri hedef
alarak defalarca ateþ etti.
Bu kiþinin internet
ortamýna da düþen
görüntülerinden Antalya
Ülkü Ocaðý'nýn önde
gelen üyelerinden biri
olduðu anlaþýldý. Buna
raðmen MHP yöneticileri,
bu kiþiyi tanýdýklarýný
ama parti yönetiminde
olmadýðýný söyleyerek
haberlere sýzma becerisini
gösterdiler. Hatta MHP
yöneticileri çýkacak olaylarla ilgili üniversite ve
Yurt-Kur yöneticilerini
uyardýklarýný söyleyerek
sorumluluktan kurtulmaya çalýþtýlar. Basýnda,
haberlerinde MHP'li
yöneticilerin söylediklerini öne çýkararak onlarýn
aklanmasýna bir kez daha
hizmet etti.

Cerrah'a
bilirkiþiden
aklama
Hrant Dink'in
öldürülmesi ile ilgili
davada suikastin
gerçekleþtirileceðinin
bilinmesine raðmen
önlem almak ve bilgi
ve belgeleri gizlemek
ile suçlanan Celalettin
Cerrah yeni atanan
bilirkiþi raporu ile
kusursuz bulundu.
Ancak Trabzon
Emniyeti'nden Ýstanbul
Emniyeti'ne Dink'le
ilgili gönderilen 17
Þubat 2006 tarihli yazýda imza ve paraflarý
bulunan 6 istihbarat
görevlisinin ise
"kusurlu" olduðu belirtildi. Bir önceki bilirkiþi
raporunda Cerrah'ýn
kusurlu olduðu söylenmiþti. Raporu sunan
bilirkiþi Cerrah'tan
daha aþaðý kýdemde
olduðu için deðiþtirilmiþti. Yeni atanan
bilirkiþi Cerrah'ýn
evraklarýn gönderildiðini bilmediðinden
kusurlu sayýlamayacaðý
yönünde görüþ bildirdi.

Reddi
hakime red
Malatya Zirve
Yayýnevi katliamý
davasýnda müdahil
avukatlarýn hakimin
tarafsýz olmadýðý iddiasý ile istedikleri reddi
hakim talebi reddedildi.
Zirve Yayýnevi'nin üç
çalýþan boðazlarý
kesilerek öldürülmüþ,
katiller oracýkta
yakalanmýþtý. Zanlýlar
Zirve Yayýnevi çalýþanlarýný Hristiyanlýðý yaymak istedikleri için
öldürdüklerini
söylemiþlerdi. Malatya
katliamý davasý
hukukun üstünlüðü
hakkýnda atýlan nutuklarýn ortasýnda bir skandal olarak duruyor.

Astý, üstünü
takip ediyor
1980 öncesi ordu 12
Eylül'de darbeyi gerçekleþtirirken en çok, önlenemeyen sað-sol çatýþmasýný
propagandasýnýn
merkezine koymuþtu. Bu
süreçte binlerce insan
hayatýný kaybetmiþti.
Bütün bunlarýn arkasýnda
ülkücü komandolarýn
saldýrýlarý ve provokasyonlarý vardý. MHP'li
tetikçiler bir yandan
üniversitelerde öðrencilere saldýrýrken, bir yandan da iþçi eylemlerine
ve grevlerine saldýrýyorlardý.
Irkçý MHP yine tarihsel
misyonunu yerine

getirmek için hamle yapmaya baþladý. Derdi
toplumu terörize edip
kitleselleþmesine yol açacak ortamý yaratmak. Bu
nedenle önümüzdeki
günlerde MHP'li faþistleri
sokaklarda saldýrýrken
görmek þaþýrtýcý olmayacak. Derin devletin ya da
diðer adýyla
Ergenekon'un her
safhasýnda yer alan bu
ýrkçý parti þimdilik kendisine dokunulmadýðý için
daha rahat hareket ediyor.
Kitleselleþmiþ bir faþist
partiye karþý verilecek en
iyi mücadele, onlarýn

karþýsýna daha büyük
güçlerle çýkmak ve siyasi
olarak onlarý teþhir
etmektir. Son dönemdeki
bütün siyasi cinayetlerin
arkasýnda küçük ýrkçý
BBP'nin yaný sýra byük
ýrkçý parti MHP'de var.
Bugün özgürlükleri ve
demokrasiyi savunan
politik hat, hem kitleselleþecektir, hem de
faþistlerin alanýný daraltarak onlara verilen en iyi
yanýt olacaktýr. Sözün
kýsasý, sað-sol çatýþmasý
yok ülkücü faþist
saldýrýlarýn olduðunu en
iyi biçimde anlatmak
zorundayýz.

Trabzon Jandarma Ýl
Alay Komutanlýðý
döneminde, Hrant
Dink'in öldürüleceðine
dair istihbaratý saklayan
albay, Hrant Dink
cinayetini araþtýrmak
için kurulan meclis
komisyonuna ifade vermiyor. Susurluk çetesine yönelik kurulan
meclis komisyonuna
ifade vermeyen Veli
Küçük’ün tutumunu
paylaþýyor.
Albay Ali Öz,
Ulucanlar Cezaevi'ndeki katliamdaki rolü
ve görevli olduðu bölgelerdeki faili
meçhullerle de tanýnan
bir isim.
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Yeni bir
baþlangýç olabilir
Hafta sonu Ýstanbul’da onbinlerce iþçi,
kamu emekçisi, öðrenci ve solcu sokaklardaydý. Gösterinin en önemli özelliði bir çok
Türk-Ýþ sendikasýnýn genel merkezlerinin
katýlmama kararýna raðmen eyleme
katýlmýþ olmasýydý.
Sendika hareketi ve odalar içinde sekter
bir sol kanat var. Bunlar Türk-Ýþ ve HakÝþ’i yanlarýna almak ve birlikte ses çýkarmak yerine tam tersine her fýrsatta kendilerini”dörtlü”, “beþli” gibi adlarla ayýrýp
kendi eylemlerini yapmayý tercih ediyorlar.
Çünkü bu eðilim sahiplerinin yasayý durdurmak, kazanmak gibi eðilimleri yok.
Kendilerini gösterebildikleri bir protesto
gösterisi onlara yetiyor.
Türk-Ýþ ile diðerlerinin arasýna giren
karakedi açýk ki Ergenekon ve AKP’nin
kapatýlma davasýdýr. Solun anlayamadýðý
AKP tabanýnýn ancak onunla birlikte
mücadele ederek kazanabileceðimiz.
6 Nisan gösterisi her þeye raðmen çok
önemli. Gelecek hafta sonu baþta Ýzmir
olmak üzere birçok kentte gene gösteriler
olacak ve belki bunlarýn ardýndan büyük,
merkezi bir Ankara yürüyüþü olacak. Eðer
bu mücadele bu gösterilerle son bulmazsa
bu önemli bir ileri adým olacaktýr.
SSGSS yasasýný uygulatmamak ve sonunda geri çekilmesini saðlamak için mücadelenin devam etmesi yeniden iþçi hareketinin canlanmasý anlamýna gelecektir.
Zaten bir süredir SSGSS dýþýnda da iþçi
hareketinde bir canlanma var.
Hava-Ýþ’in greve çýkma kararý. Telekom
grevi. Tuzla direniþleri ve irili ufaklý bir
dizi grev ve direniþ. Bütün bunlar
SSGSS’ye karþý geliþerek sürecek bir
mücadele dalgasý ile daha da yaygýnlaþýr.
Ancak bütün bu süreçte en önemli politik
halka darbeye ve parti kapatmalarýna karþý
tutum almakve bunu iþçilerin güncel talepleri ile birleþtirmektir. Bu yapýlabilmiþ
olsaydý bugün AKP hükümeti köþeye
sýkýþmýþ ve belki de SSGSS yasasýný geri
çekiyor olabilirdi.
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Milliyetçilik mi
küresel dayanýþma mý?
Þenol Karakaþ
Önümüzde iki önemli gün
var. 11 ve 12 Nisan'da darbeye karþý etkinlikler düzenlenecek. Birisi Alper
Görmüþ'ün davasý. Duruþma
sýrasýnda Alper Görmüþ'ü
yalnýz býrakmayacaðýz, darbe
günlüklerinin gerçekten de
darbe günlükleri olduðu
açýða çýktý. 11 Nisan'da
duruþma salonunun önünde
olacaðýz.
12 Nisan'da ise "Darbeye
hayýr/Özgürlük istiyoruz"
diyenler, birlikte bir forum
örgütleyerek, belki de sonunda on binlerce insanýn darbecilere karþýsý sesini yükselttiði bir mitingin ilk adýmý
olacak bir forum inþa ediyorlar.
Bir diðer önemli gün ise 26
Nisan. Çernobil felaketinin
yýl dönümünde Küresel
Eylem Grubu (KEG) tarafýndan düzenlenen miting,
hükümetin nükleer santral
yapma çabalarýna karþý
büyük bir protesto dalgasýnýn ilk adýmý olacak.
Nükleere karþý mücadele 26
Nisan'da bitmeyecek, tam
tersine, mücadelenin ilk
adýmý olacak. KEG, mücadelenin amacýný, nükleer
santral kurdurtmamak olarak
ilan etti.

Mücadeleleri
birleþtirmek

Önemli olan bu iki mücadeleyi birbirine baðlayabilmek.
KEG 6 Nisan mitinginde bu
yeteneði gösterdi. Bir yandan
sosyal yýkým yasasýna karþý
çýkarken ayný anda AKP ve
DTP'nin kapatýlmasýna, darbeye karþý da sesini yükseltti.
Bir yandan darbeye hayýr

derken, ayný anda yeni liberal uygulamalara da hayýr
dedi.
Bu politik bað kurulmadan
radikal, kitlesel ve yeni bir
sol muhalefetin oluþmasý
mümkün deðil. Milyonlarca
insan darbe sürecini tartýþýyor. 16 buçuk milyon oy alan
bir partinin kapatýlmasýnýn
nasýl olup da gündeme
geldiði çaresizlik içinde
izleniyor. Darbe süreci,
giderek daha büyük bir öfke
yaratýyor. CHP'nin þýmarýk
çocuklar gibi, kurallar içinde
baþ edemediði AKP'ye karþý
her seferinde "aðabeyleri"
devreye girmeye davet
etmesi kýzgýnlýðý artýrýyor.
Bir terör örgütü olduðu
ortaya çýkan Ergenekon çetesine karþý solun sessizliði,
hatta sessizliðin ötesinde alttan alta "AKP'ye karþý kim ne
yaparsa mubahtýr" yaklaþýmýný benimsemesi þaþkýnlýk yaratýyor. Son yýllarda her
türlü geliþmeye karþý imza
toplamasýna, gazete ilanlarý
vererek tepki örgütlemesine
alýþýk olduðumuz aydýnlarýn
dahi sessizliklerini korumalarý yeni, yepyeni bir
adýmýn atýlmasýnýn zorunlu
olduðunu gösteriyor.
Gerekçesi ne olursa olsun
böyle bir dönemde sessiz
kalmak affedilemez. AKP ve
DTP'yi kapatmayý hedefleyen darbe süreci
püskürtülmelidir.
Bu yüzden, darbeye, en
kalýn harflerle "Hayýr!"
demek zorundayýz. Bugün
aranan ses, bu sestir. Bugün
yeni bir solu temsil edecek
olan çýkýþ, bu çýkýþtýr.
Bu sesi çýkartanlarýn,
AKP'ye taban oluþturmakla,
AKP'li gibi görünmekle

suçlanacaðý, hatta suçlandýðý
ortada.
Bu suçlamanýn hiçbir önemi
yok, çünkü bu yaygarayý
kopartan merkezin derin
devlet olduðu, son andýçla
bir kez daha açýða çýktý.
Derin devletin fikirlerini sol
adýna savunanlara karþý,
kendimizi savunmak zorunda deðiliz. Savaþ karþýtý
hareketi Sorosçu, nükleer
santrallara karþý hareketi batý
özentisi, Kürt halkýyla koþulsuz dayanýþmayý kuyrukçuluk, "Hepimiz Ermeniyiz!"
sloganýný Türklüðe hakaret
olarak görenlerin, AKP'nin
kapatýlmasýna, darbeye karþý
ses çýkartanlarý binbir bahane
öne sürerek suçlamasýna
aldýrýþ etmeye gerek yok!

Nihai olarak ayrýþma
zamaný

Sol içinde, sendikal
harekette yýllardýr yaþanan
bir ayrýþmanýn sonuna gelindi. Bugün nihai olarak ayrýþmanýn zamanýdýr.
Hrant Dink'i öldüren
süreçten çok önce, iþçi
hareketinin özelleþtirmelere,
IMF'ye karþý mücadelesinde
milliyetçi fikirleri yaygýnlaþtýranlar, IMF'ye karþý
baðýmsýz Türkiye sloganýný
bilinçli bir biçimde öne çýkartan örgütlü güçler, sýnýf
hareketini bölüyorlardý.
Hrant Dink'in öldürülmesi
sýrasýnda sol içinde yaþanan
ayrýþma çok daha keskin bir
biçimde gerçekleþti.
Cumhuriyet mitinglerine
solun yaklaþýmý, geçen sene
gerçekleþen e-muhtýraya
karþý sessizlik bu ayrýþmayý
derinleþtirdi. Basýn Oran ve
Ufuk Uras'ýn seçim kampanyasýna yönelik sol eleþtiriler

ise ayrýþmanýn geri
dönülmez bir boyut
kazandýðýný gösterdi.
Sol darbeci deðildir. Sol
orta yolcu deðildir. Sol haksýzlýklara sessiz kalmaz. Sol
tarafsýz bir hakem deðildir.
Sol milliyetçi deðildir. Sol
Ermenilerin hamisi,
Küðrtlerin akýl veren abisi
deðildir, sol Ermenidir, kapatýlma davasý karþýsýnda
Kürt'tür. Sol okul kapýlarýnda
zorbalýða maruz kalan
baþörtülü öðrencilerin
sesidir. Sol özgürlükçüdür.
Ve sol anti kapitalisttir. Tüm
yeni liberal politikalara
bütünüyle karþýdýr.
Bu yüzden AKP'nin karþý
devrimci olduðu görüþüne,
þeriat rejimini uygulamak
için takkiye yaptýðý yönündeki Yargýtay Ýddianamesi'ni
aynen tekrarlayan milliyetçi
görüþlere karþý, darbeye karþý
AKP'yi savunmak, bölücü
olduðu iddianamesine karþý
DTP'yi savunmak solun en
doðal görevidir.

Darbeye karþý
mücadeleden yeni bir
sol doðacak

AKP'nin kapatýlmasýna
karþý çýkmadan SSGSS
yasasýna karþý çýkmak imkansýz. Darbeye hayýr demeden
yeni liberal politikalara hayýr
demek imkansýz.
Bu yüzden bir yandan darbeye hayýr kampanyasý
yapacaðýz. Bu yüzden ayný
anda "Nükleer santrallara
hayýr" kampanyasý yapan
KEG'i tüm gücümüzle
destekleyeceðiz. Bu yüzden
"AKP-DTP kapatýlamaz"
derken, ayný anda SSGSS'ye
karþý kampanya yapacaðýz.

Alper Görmüþ’le
dayanýþmaya!
Gazeteci Alper Görmüþ
Nokta Dergisi’nde yayýnladýðý Darbe günlükleri
yüzünden yargýlanýyor.
Günlükler onun bilgisayarýndan çýkmaydý. Ancak
Örnek, Nokta Dergisi ve
genel yayýn yönetmeni
Alper Görmüþ’ü iddialarýn
asýlsýz bir iftira olduðunu
söyleyerek dava etmiþti.
2003-2004’te iki darbe
giriþimininin yazarýnýn
Özden Örnek olduðu
kesinleþti, ancak Görmüþ
11 Nisan’da hakim karþýsýna yeniden çýkacak.
Sosyalist Ýþçi tüm
okurlarýný Alper
Görmüþ’ün yanýnda
olmaya çaðýrýyor!

4z sosyalist iþçiz sayý: 320
6 Nisan'da binlerce çalýþan sosyal yýkým yasasýna karþý yürüdü

Türk-ÝÝþ olmadan
kazanamayýz
Çaðla Oflas
Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Yasý
Tasarýsý Meclis'te
görüþülürken Ýstanbul'da
Herkese Saðlýk Güvenli
Gelecek Platformu tarafýndan organize edilen
mitinge binlerce emekçi,
çok sayýda siyasi parti ve
meslek örgütleri katýldý.
Ýstanbul eylemini iptal
ederek eyleme katýlan
Eðitim-Sen Mitingin en
kalabalýk kitlesini oluþturdu. Mitinge Türk-Ýþ'e baðlý
Yol-Ýþ, Harb-Ýþ, Petrol-Ýþ,
Tümtis, Hava-Ýþ, Tez-Koop
Ýþ, Haber-Ýþ ve Basýn-Ýþ
sendikalarý da kitlesel bir
þekilde katýldý.
DÝSK kortejinde ise
Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý
kalabalýktý. Bunun dýþýnda
Emekli Sen, Nakliyat-Ýþ,
Genel Ýþ, Sine-Sen ve GençSen de DÝSK kortejindeki
yerlerini aldýlar.
KESK pankartýnýn
arkasýnda ise Eðitim-Sen,
SES, Kültür-Sanat Sen,
BES, Tüm Bel-Sen, Tarým
Or Kam-Sen üyeleri
yürüdüler. Meslek örgütleri içinde ise Eczacý
odalarý üyelerinin mitinge
kitlesel bir þekilde katýldýðý
görüldü.

14 mART’TAN
6 Nisan’a

Mitinge katýlým sayýsý on
binleri aþtý. Bilindiði gibi
14 Mart iþ býrakma eylemi
öncesinde toplanan Emek
Platformu genel grev
çaðrýsý yapmýþtý. Türk-Ýþ'in
sürece dahil olmasýyla
hava da hemen deðiþmiþ,
genel grev çaðrýsý yaygýn
bir biçimde hayat bulmuþtu. Yaygýn bir iþ býrakma
sonucunda da Hükümet
sendikalarla tekrar
görüþme sürecini baþlatmýþtý. Ancak görüþmelerde
masaya birlikte oturan
Emek Platformu masadan
birlikte kalkma becerisini
gösteremedi ve tekrar
daðýldý. Hak-iþ ve Türk-Ýþ
süreçten koptu. Bütün bu
sürece damgasýný vuran
geliþme ise hiç kuþkusuz
AKP'ye açýlan kapatýlma
davasýydý. Bu dava SSGSS
yasasýna karþý mücadeleyi
de etkiledi. Türk-Ýþ ve
Hak-Ýþ AKP'nin kapatýlmasýna karþý tutum
alýrken, sol siyasi örgütler,
DÝSK, KESK ve meslek
örgütleri sorunu görmezden ve duymazdan geldiler. Bu sessizlik sýnýf
hareketine olumsuz anlamda yansýdý ve sonrasýnda

yapýlan eylemlerde gözle
görülür azalma oldu. 1
Nisan'da gerçekleþtirilen iþ
býrakma eylemi de 14
Mart'taki gibi yaygýn
olmadý.

Mitingin eksiði

Türk-Ýþ'e baðlý bir çok
sendika alandaydýlar ve 6
Nisan mitingine katýlanlarýn çoðu Türk-Ýþ
üyeleriydi.
Konfederasyonlarýnýn
eyleme çýkmamasýna öfkeliydiler.
Emek Platformu'nun kendini "ilerici sendikalar"
diye tanýmlanan kesiminin
Türk-Ýþ'i yukardan kazanma dýþýnda herhangi bir
çabasý olmadý. Mitingle
ilgili yaygýn bir biçimde
bildiri daðýtýmý ve afiþleme
çalýþmalarý yapýlmadý. Ýþyerlerinde toplantýlar
örgütlenmedi. Eylem her
zamanki gibi basýn ve SMS
ve e-mail aracýlýðýyla
örgütlendi. 6 Nisan’da bu
kesimden sendikal rekabet
içeren sloganlar yükseldi.
Oysa mitinge katýlan
çalýþanlarýn ortak vurgusu
birlikdi.

Üç maymunu
oynamak

Mitinge katýlan diðer
siyasi partilerin atýðý sloganlarýn gündemini, ne
SSGSS yasasý oluþturuyordu, ne de genel politik
atmosfer. Sol kendi
havasýnda, kendi sloganlarýyla baþ baþaydý. Bu
anlamda da mitingin
bütünlüklü bir duruþu
yoktu.

Mitingin bir baþka eksiði
de politik atmosfere ilgisizliðiydi. Solun emekçilerin
gündemini Ergenekon
soruþturmasý, AKP ve
DTP'nin kapatýlma davasý
dýþýnda tutarak üçüncü bir
yol oluþturma çabasý mitingde de kendini hissettirdi. Sendikalar, meslek
örgütleri ve sol siyasi partiler cumhuriyet tarihinin
Susurluk'tan sonraki en
büyük çetesi olan
Ergenekon soruþturmasý,
AKP ve DTP'nin kapatýlmasýyla ilgili büyük sessizliklerini miting boyunca
da sürdürdüler. Küresel
Eylem Grubu dýþýnda bu
meseleye deðinen hiçbir
grup olmadý. Sendikalar,
meslek örgütleri ve sol
siyasetler üç maymunu
oynar durumdaydýlar.
Kürt illerinin yüzde 90
oyunu almýþ, batýda ise her
iki kiþiden birinin oyunu
alan bir partinin yargý
darbesiyle kapatýlmasý
konusunu emekçilerin
gündeminden uzak tutmaya çalýþan, üçüncü bir
yol oluþturma çabasýnda
olan sol, ne yazýk ki
yanýlýyor. Çünkü
toplumun büyük bir kesimi bu meseleyle ilgileniyor. Emekçilerin SSGSS
Yasasý'ný durdurmasý da,
her türlü talebi de kazanmasý bu konuda hangi
tarafta durduðuna baðlý.

Genel grev,
ama nasýl?

13 ve 14 Mart'ta sýk sýk
atýlan genel grev sloganlarý
da kürsü dýþýndan ne yazýk

ki çok fazla dile getirilmedi.
Mitingde kürsüden
yapýlan konuþmalarda dile
getirilen genel grev talebini
gerçekleþtirmek için sýnýfýn
bir bütün olarak hareket
etmesini saðlamak, bunun
için de Türk-Ýþ'i kazanmak
gerek.
Türk-Ýþ olmadan SSGSS
Yasasý'ný durdurmak
mümkün deðildir. Türk-Ýþ
olmadan genel grev olmaz.
13-14 Mart eylemleri bize
bunu gösterdi.
Türk-Ýþ Yönetimi baþka
bir þey, Türk-Ýþ üyeleri
baþka bir þeydir.
"Türk-Ýþ AKP'nin arka
bahçesi" ithamlarý sýnýfýn
birliðini saðlamak açýsýndan çok fazla bir þey ifade
etmemektedir.
13 Mart'ta Taksim'de
"Yalancý Baþbakan istemiyoruz" diye yürüyen Türk-Ýþ
iþçileridir. Muhtemelen de
büyük bir kýsmý AKP'ye oy
vermiþlerdir. SSGSS'yi durdurmak için o iþçilerle birlikte hareket etmek
gerekiyor.
Milyonlarca kiþinin
harekete geçmesini saðlayacak bir kampanya inþa
etmek, en önemlisi de darbeye ve darbecilere karþý
net bir duruþ sergilemek
gerek.
Bu duruþ bizi AKP'nin
yanýna itmez, aksine
AKP'nin tabanýnýn, yani
Türk-Ýþ iþçisinin örgütlü ve
örgütsüz çalýþanlarýn bize
bakmasýný saðlar.

GÖRÜÞ
Ýyi darbe, kötü darbe!
Ne zaman oldu, tam bilemiyorum, ama günlerden
bir gün en azýndan bazý çevreler tarafýndan "aydýn"
olarak düþünülmeye baþlandým. Kendimde herhangi bir aydýnlanma olduðunu ben farketmemiþtim,
fakat imzalamam için çeþitli bildiriler gelmeye
baþladýðýnda deðiþmiþ olduðumu anladým.
Bu bildirilerden ilkini hiç unutmuyorum. Ýmzalamayý reddettiðim belki de tek bildiri olduðu için.
Bildiriyi, Amerika'da oturan bir çocukluk
arkadaþým göndermiþti.
Yugoslavya'da, Sýrplar, Hýrvatlar ve Bosnalýlar
arasýnda vahþi bir savaþ sürüyor, on binlerce insan
öldürülüyor, her üç taraf da toprak üzerinde hak
iddia edebilmek için etnik temizlik yapýyordu.
Bildiri ABD baþkaný Bill Clinton'a hitaben
yazýlmýþtý. Arkadaþýmý aradým, "Yahu", dedim,
"açýkça söylenmemiþ ama, bu bildiri Amerika'nýn
askeri müdahalesini talep ediyor galiba".
"Elbette", dedi arkadaþým, "bu kadar masum
insanýn ölmesini baþka nasýl engelleyebiliriz ki?"
"Peki", dedim, "madem Amerikan ordusunun bir
ülkeye barýþ ve kurtuluþ götürebileceðini kabul
ediyorsun, o zaman yarýn baþka bir ülkeye müdahale ettiklerinde nasýl karþý çýkabileceksin? Tutarlý
olman gerekmiyor mu?"
Anlaþamadýk; ben bildiriyi imzalamadým.
Sonra, 30 Aðustos 1995'te Amerika'nýn önderliði
altýndaki NATO uçaklarý Belgrat'ý bombalamaya
baþladý, 400 uçak 20 Eylül'e kadar 3515 uçuþ
yaparak baþkenti cehenneme çevirdi, çok sayýda
sivil öldü.
Daha sonra, yine barýþ ve demokrasi götüreceðini
iddia ederek Amerika Afganistan'a askeri müdahalede bulundu. Daha sonra, yine ayný iddialarla,
Irak'a saldýrdý. Bu iki saldýrý ve halen sürmekte olan
iþgaller sonucunda þu ana kadar bir ile iki milyon
arasýnda masum sivil öldü.
Arkadaþým ne Afganistan, ne de Irak saldýrýsýný
destekledi. Ama bir kere Belgrat'ta kendi bindiði
dalý kestikten sonra, pek diyeceði bir þey
kalmamýþtý.
Türkiye solunda pek çok kiþi bindiði dalý 27 Mayýs
1960'ta kesti. Bir avuç yüzbaþý, aralarýna bir de general katarak, tümüyle meþru bir hükümeti
devirdiðinde, sonra da o hükümetin baþbakanýný
astýðýnda, soldan pek bir itiraz gelmedi. Niye?
Çünkü darbeci subaylarýn bir kýsmý, çok muðlak bir
anlamda "ilerici" olarak yorumlanabilecek görüþlere
sahipti ve solun onaylayacaðý birçok ismi de kapsayan bir komisyona mevcut anayasadan daha iyi
bir anayasa hazýrlattýlar.
Bunu onaylayan, hem zamanýnda hem de daha
sonra 1960 darbesini eleþtirmekten kaçýnan sol,
askerlerin özgürlük getirebileceðini, halkýn seçilmiþ
temsilcilerinin asker tarafýndan devrilmesinin
meþru olabileceðini kabul etmiþ oldu.
Bununla da kalmadý. Birkaç yýl sonra, 1971
darbesinin hemen öncesinde, bugün yere göðe
sýðdýrýlamayan devrimci önderler hâlâ "ilerici" subaylarla birlikte çalýþmak için çabalýyor, "ilerici"
darbe umutlarý besliyordu.
Bununla da kalmadý. Necmettin Erbakan
hükümeti 28 Þubat 1997'de bir muhtýra ile
devrildiðinde, soldan yine týs çýkmadý. Dolayýsýyla
sol, beðenmediði bir hükümetin asker tarafýndan
alaþaðý edilmesini yine onaylamýþ oldu, askeri
müdahalenin meþruluðunu yine kabul etmiþ oldu.
Bugün yine aynýsýný yapýyor sol. "Biz kurtulamýyoruz bu hükümetten, bari asker kurtulsun, ses
çýkarmayalým" diyor.
Kese kese, altýmýzda dal kalmadý. Halkýn gözünde
de, doðal olarak, Türk solunun hiçbir meþruluðu
kalmadý.

Roni Margulies
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Füze kalkaný sistemi nükleer savaþý kýþkýrtýyor

Zimbabwe:

NATO zirvesinde savaþ naralarý
Gökþen Þahin
NATO zirvesi geçtiðimiz
hafta Bükreþ'te toplandý.
Türkiye basýnýnda her ne
kadar büyükelçilikte izlenen maç görüntüleriyle yer
alsa da bu zirve aslýnda
yeni savaþ politikalarýna
yön verdi.
Bush daha zirve baþlamadan yaptýðý konuþmalarda Afganistan'a asker
gönderilmesi konusunda
ülkelere baský yapmaya
baþlamýþtý: "Ya Taliban ve
El Kaide ile mücadele için
daha fazla asker göndeririz
ya da Batý'da 11 Eylül benzeri yeni saldýrýlar olur.
Bedelini masum siviller
öder." Bush Afganistan'da
daha fazla askere ihtiyaç
duyduðunu bu tehditle itiraf etti. ABD, 11 Eylül'ün
hemen sonrasýnda iþgal
ettiði Afganistan'ýn yüzde
70'ini kontrol edemiyor.
Köþeye sýkýþmýþ durumdalar.
Bu yüzden Afganistan'a
asker göndermek istemeyen Batýlýlarýn aslýnda
asker göndermeyerek
dünyanýn baþýna nasýl bir
bela ördüklerini tezini
iþliyorlar.
Chirac zamanýnda Irak
yüzünden gerilen FransaABD iliþkilerini yumuþatma ve olasý Ýran savaþýnda
pastadan payýný alma
derdinde olan Sarkozy ise
durumdan vazife çýkartan
ilk isim oldu ve
Afganistan'a mevcut askerleri kadar asker göndereceklerini açýkladý.
Afganistan'da NATO birliklerinde 1500 Fransýz

askeri bulunuyor.
Sarkozy'nin sayýyý "biraz"
abartmasý üzerine (mevcut
askerimiz kadar asker
demiþti ve bu yaklaþýk
1500 asker demek oluyor)
baþbakan Fillon birkaç yüz
asker gönderecekleri
düzeltmesini yaptý.
Bunlarýn yaný sýra NATO
üyeliði karþýsýnda
Afganistan'a asker gönderme sözü veren yeni
NATO üyesi ülkelerin de
asker göndermesi ile
Afganistan iþgalinin daha

da kanlý günlere döneceði
ortada.
Afganistan'ýn yanýsýra
gündemin en önemli ve en
korkutucu maddesi de
füze kalkaný sistemiydi.
Bush'un Doðu Avrupa'ya
yerleþtirmek istediði bu
füze sistemine en büyük
itiraz Rusya'dan geliyordu.
Ama iki hafta önce yapýlan
Soçi'deki sürpriz ABDRusya füze zirvesinin
ardýndan NATO
zirvesinde bu füze sistemi
kabul edildi.

Ýran'a karþý tehditlerin
artarak sürdüðü dönemde
bu füzelerin birer de nükleer baþlýk taþýyor olduklarýný bilmek ciddi bir
savaþ hazýrlýðýnýn
baþladýðýný gösteriyor.
Ýran'dan gelebilecek füze
saldýrýlarýna karþý bir
savunma mekanizmasý olacaðý gerekçesiyle füze
kalkaný projesi gerçekleþtiriliyor.
Ama gerçekte saldýrý
amaçlý kullanýlabilir. Daha
önce yapýlmamýþ bir þey

deðil, savunma amaçlý
kurulduðu öne sürülen
Ýncirlik Üssü de Irak
savaþýna mühimmat
desteði ve saldýrý amaçlý
kullanýlýyor.
Savaþseverlerin aslýnda
yine savaþ planlarý yaptýklarýný görmemek mümkün
deðil.
Afganistan’dan
NATO’nun, Irak’tan
ABD’nin çekilmesi saðlanabilirse savaþ senaryolarý
ve nükleer olasýlýklar
bertaraf edilebilir.

Ýþgalciler Basra'da yenildi
Geçen hafta Irak'ta çýkan
kitlesel isyan, iþgalcilerin
Irak'ta 'stratejik bir zafer'
kazandýklarý iddiasýný
çürüttü.
Irak ordusu geçtiðimiz
haftalarda, "suç çeteleri"ni
yoketmek bahanesiyle
Basra'ya bir saldýrý baþlattý. Fakat saldýrýnýn asýl
amacý iþgale karþý direniþi
bastýrmaktý. Bu saldýrýya
çok öfkelenen Irak halký
sokaklara döküldü.
ABD ve Ýngiltere, Irak
ordusunun ülkeyi kontrol
edebileceðini, böylece
kendilerinin yavaþ yavaþ
askerlerini Irak'tan çekebileceklerini düþünüyorlardý. Fakat çok sayýda
Iraklý asker kendi halkýna
karþý savaþmayý reddediyor, kabul edenlerse her
yerde direniþle karþýlaþýyorlar.
Bu isyan, Irak Baþbakaný
Nuri al-Maliki'nin, petrol

zengini bir þehir olan
Basra'nýn kontrolünü,
Muktada El-Sadr'ýn liderliðini yaptýðý Mehdi
Ordusu'nun elinden alma
giriþimi üzerine baþladý.
Irak'taki petrol iþçileri
sendikasýnýn baþkaný
Hassan Juma direniþle
ilgili þunlarý söyledi; "Irak
ordusu aðýr silahlarla
þehre girmeye çalýþtý,
fakat Basra yakýnlarýndaki
Hayania'da yaþayan halk
kukla Irak ordusunun
Basra'ya girmesini
engelledi."
Yüzbinlerce Iraklý sokaklara dökülerek, güneydeki
Nassiriya, Kut, Hilla,
Diwaniya, Ammara,
Kerbala ve Basra'nýn Þii
müslüman bölgelerinin
kontrolünü ele geçirdi.
Ayrýca, sunni Müslüman
örgütlenmeler de bu
ayaklanmayý desteklediklerini açýkladýlar.

Müslüman Öðretim
Görevlileri Birliði, bir
açýklama yaparak, bütün
Iraklýlarý birlik ve
dayanýþma içinde olmaya
ve iþgale karþý direnmeye
çaðýrdý.
Basra'ya yönelik saldýrý
geçtiðimiz Pazar günü
sona erdi ve kentin büyük
bölümü direniþçilerin
kontrolüne geçti.
Hükümet, direniþçilerin
silahlarýný býrakmasý
yönündeki talebinden
vazgeçti.
Bu, iþgalcilerin ve kukla
Irak ordusunun Basra'da
açýk yenilgisi anlamýna
geliyor, çünkü bu
saldýrýnýn amacý aslýnda
direniþçilerin ellerindeki
silahlarý almaktý. Ayrýca
bu ayaklanma Irak
halkýnýn iþgale karþý ne
kadar büyük bir öfke
duyduðunu bir kez daha
gösterdi.

Ýþgal yanlýsý Irak milletvekili Izzat alShahbander, geçen hafta
Reuters haber ajansýna
yaptýðý açýklamada, "Bu
olanlar hükümeti zayýflat-

tý ve devletin ne kadar
zayýf olduðunu gösterdi.
Artýk devletin Irak'ý kontrol etme yeteneði sorgulanmalýdýr" dedi. Irak’taki
bataklýk derinleþiyor.
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Seçim
krizi
büyüyor
Zimbabwe'nin
þimdiki baþkaný
Robert Mugabe, hem
partlamento hem de
baþkanlýk seçimlerini
kaybetti. Kesin
sonuçlar henüz açýklanmamakla birlikte,
baðýmsýz seçim
gözlemcileri,
Demokratik Deðiþim
Hareketi lideri
Morgan
Tsvangirai'nin yüzde
55 oy alarak seçimleri
kazanacaðýný tahmin
ediyorlar.
Zimbabwe halký,
aþaðýdan gelen
mücadelenin verdiði
cesaretle, tüm
baskýlara raðmen
Mugabe'ye oy vermedi.
Financial Times bile
yaptýðý yorumda,
"kimsenin Mugabe'ye
güvenmediðini"
söyledi. Ayrýca
Zimbabwe halkýnýn
yaklaþan askeri bir
darbeden kurtulmasýnýn tek yolunun
sokaklara dökülmek
olduðunu ekledi.
Mugabe, iktidarda
kalmaya nasýl devam
edebileceðini tartýþmak için geçen Pazar
günü komutanlarla
bir acil durum toplantýsý yaptý. Fakat þu
anda ülkede onu
destekleyenler bile
bölünmüþ gibi
görünüyorlar.
Zimbabwe'de
yapýlan seçimlerle, üç
ay önce Kenya'da
yapýlan seçimler
arasýnda bir paralellik
var. Sadece
Zimbabwe'de,
muhalefet Kenya'da
olduðundan daha
güçlü ve kendisini
sokaklarda ifade
ediyor.
Fakat Mugabe
hemen teslim olmayacaktýr. Zimbabwe
halkýnýn, oylarýna
sahip çýkmak için
yeni gösterilere ve
hatta grevlere hazýrlýklý olmasý gerekiyor.

Mugabe: Sona doðru...
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Darbelerin sonuçlarýndan kimse kaçamaz

Tarafsýz kalma,
demokrasiyi savun!
AKP'yi kapatma giriþimi hýzlanýyor. DTP'nin kapatýlmasý neredeyse gerçekleþmiþ gibi kabul ediliyor.
Parti kapatmayý engelleyecek bir anayasa deðiþikliði sert uyarýlarla durduruldu. 1982 anayasasýnýn ne
gibi engel ve tuzaklarla dolu olduðunu geçen yaz
367 krizinde görmüþtük. Anayasanýn bütünü
deðiþtirilmeden parti kapatmanýn engellenemeyeceði bir kez daha açýða çýktý.
Ergenekon operasyonunun rahatsýz ettiði çevreler
"darbe olacak" söylentisiyle tüm demokratikleþme
giriþimlerini engelliyor.
Darbe yanlýlarý sandýkta alt edemedikleri AKP'yi
kapattýktan sonrasýný tartýþmaya baþladýlar bile.
AKP kapatýldýktan sonra kurulacak yeni merkez
partisinin rejim için herhangi bir tehdit oluþturmayacak biçimde yapýlanmasý, baþýna "makul" bir ismin
geçirilmesi, sandýkta yok edilen DYP ve ANAP gibi
bir parti doðmasý isteniyor.
22 Temmuz seçimlerinde toplumun büyük çoðunluðu tarafýndan reddedilen CHP-MHP koalisyonu
önerisi yeniden ýsýtýlýyor.
AKP'nin kapatma davasýna iliþkin tutumu yakýnda
açýklanacak. Ancak muhafazakar ve liberal bir parti
olan AKP'nin kendisine oy veren milyonlarý sokaða
dökerek demokrasiyi savunmayacaðý daha baþtan
kabul ediliyor.
Her seferinde darbe sopasýný kullanan 'sahiplerimiz' AKP'yi köþeye sýkýþtýrýrken büyük patronlar
kendilerine istikrar ve ekonomik büyüme sunan partiyi yalnýz býrakmýþ gözüküyor. Darbecilerle AKP'ye
uzlaþma çaðrýsý yapan TÜSÝAD 1982 anayasasýnýn
hýzla deðiþtirilmesi giriþimine karþý çýktýðýný zaten
söylemiþti.
Gözlerimizin önünde büyük bir savaþ sürüyor.
Egemen sýnýf adýna devleti yöneten Kemalist
bürokratik elitle AKP'nin çatýþmasý çalýþanlara bir
þey kazandýrýr mý?
1950'de Menderes liderliðindeki Demokrat
Parti'nin seçimlerden baþarýyla çýkmasýnýn ardýndan
gerçekleþen her darbe tam tersini gösterdi.
Ýlerici bir darbe olarak sunulan 27 Mayýs, CHP'nin
kýþkýrtmasýyla ordu tarafýndan sanayi sermayesinin
sözcülüðünü üstlenen DP'ye karþý yapýlmýþtý. Ancak
kaybeden iþçi sýnýfý ve sol oldu.
DP'nin devamcýsý olan Süleyman Demirel liderliðindeki AP ile CHP'nin kýyasý kavgasý sandýkta
çözülmemiþ, 12 Mart 1971'de muhtýra ile askerler
iktidara el koymuþtu. Ýki düþman gücün birbirini
yemesinin önlerini açacaðýný bekleyenler bu hatayý
canlarýyla ödedi.
27 Mayýs ve 12 Mart darbelerinin ayaklar altýna
aldýðý demokrasi yýllarca toparlanamadý. 12 Eylül
kapýdan girdi ve hiç de "ilerici" mesaj taþýma kaygýsý
olmadan solu ve saðý daðýttý.
28 Þubat’ta baþlýca tehdit “irtica” olmuþtu. Ama
sonuçlar yine deðiþmedi. Toplum laikler ve dindarlar olarak bölünürken demokratikleþme engellendi.
Darbeler hangi gerekçeyle, kime karþý yapýlmýþ
olursa olsun emekçi sýnýflarýn aleyhine sonuçlar
yarattý.
Demokrasi darbeyle her kesintiye uðradýðýnda
çalýþanlarýn ücretleri, ekonomik, sosyal ve siyasal
haklarý ellerinden alýndý.
Bugün AKP ve darbeciler arasýndaki çatýþmada
tutum almayýp, birbirlerini yedikten sonra solun
zamaný geleceðini sananlar büyük bir yanýlgý
içerisinde.

12 Eylül darbesi bugün hâlâ etkili. Darbenin ürünü 1982 anayasasý iþliyor. Darbeciler yargýlanmýyor, AKP ve DTP kapatýlýyor

28 Þubat 1997

‘Post-m
modern’ vuruþtan e-m
muhtýraya
3 Kasým 2006’da
Susurluk’ta açýða çýkan
kontrgerilla toplumun
geniþ kesimlerinin
demokrasiyi savunmak
için harekete geçmesini
saðlamýþtý. “Aydýnlýk için 1
dakika karanlýk” eylemlerine katýlan yüzbinlerin
karþýsýna “irtica” tehdidi
kondu. Eylemler sönerken
bu kez darbeciler devreye
girdi.
28 Þubat darbesi Susurluk
çetesi olarak anýlan karanlýk yapýnýn üzerine
gidilmesini engelledi.
28 Þubat 1997'de

genelkurmayýn yayýmladýðý muhtýra ile yüzde
20'den fazla oyla hükümet
kuran Refah Partisi devrildi.
1997-2001 yýllarý arasý
darbenin yarattýðý milliyetçi havayla iþbaþýna
gelen MHP-DSP-ANAP
hükümeti IMF programýný
acýmasýzca uyguladý.
Bu dönemde çalýþanlar
ücretlerinin yüzde 40'a
yakýnýný yitirdi.
Sendikalar laikliði savunmak adýna darbeye destek
verip sokaktan uzak
durdu.

Uzlaþma adý altýnda
patron örgütleriyle yan
yana gelen sendikalar güç
kaybetti.
Ýþçi sýnýfýnýn en mücadeleci kesimin örgütü olan
KESK küçüldü, etkisizleþti.
Üniversitelerde baþörtüsü
ve sakal yasaðý þiddetle
uygulandý.
Binlerce öðrencinin
eðitim hakký elinden
alýndý.
Yabancý düþmanlýðý
yaygýnlaþtý ve bugünkü
ýrkçý hareketin temelleri
atýldý.
28 Þubat darbesini

lzleyen on yýl iki büyük
ekonomik krize raðmen
sýnýrlý iþçi eylemleri gerçekleþti, genelde yaprak kýmýldamadý.
28 Þubatçý generaller
"yüzyýl, bin yýl sürecek"
diyorlardý.
2003-2004 yýllarýnda
AKP’yi devirmek amacýyla
iki baþarýsýz darbe girþimi
gerçekleþti.
27 Nisan 2007’de bu kez
geceyarýsý internet sayfalarýna konulan emuhtýrada “ne mutlu
Türküm demeyenler düþman” ilan edilecekti.
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27 Mayýs 1960

Ekonomi ve siyaset birbirinden ayrýlmaz

“Ýlerici” darbe solcularý hapse týktý
27 Mayýs 1960 günü 37
subaydan oluþan Milli
Birlik Komitesi anayasa ve
meclisi feshetti, siyasi
faaliyetleri askýya aldý.
Cumhurbaþkaný Celal
Bayar, Baþbakan Adnan
Menderes baþta olmak
üzere bir çok Demokrat
Parti'liyi (DP) tutuklattý.
Genelkurmay Baþkaný Org.
Rüþtü Erdelhun da tutuklananlar arasýndaydý.
Gerekçe "kardeþ kavgasýný" önlemekti. 1950'de
tek parti iktidarýna DP
tarafýndan son verilen CHP
kavgadan vazgeçmemiþti.
Rakibini seçim sandýklarýnda yenemedi.
DP'liler ve CHP'liler
arasýnda 1957 seçim kampanyasýnda gerginlikler
çýktý. Ýktidar ve muhalafet
kýyasýya mücadele ediyordu.
CHP tabaný ve gençlik
hareketi sokak gösterileriyle Menderes'i devirmeye çalýþtý. Sokak gösterilerinde "ordu-gençlik el
ele" sloganlarýyla göreve
çaðrýlan generaller geldiler
27 Mayýs 1960'tan, 15 Ekim
1961 yýlýna kadar geçen

süre, askerin Milli Birlik
Komitesi (MBK) iktidarda
kaldý.

27 Mayýs
neler getirdi?
- Cuntanýn ilk açýklamasý"NATO ve CENTO'ya
baðlýyýz" oldu.
-- Milli Güvenlik Kurulu,
anayasal kurum haline
geldi.
- OYAK kuruldu.
- Sonraki darbelere yasal
zemin saðlayan TSK Ýç
Hizmet Kanunu çýkartýldý.

- 147 Öðretim üyesi
üniversiteden uzaklaþtýrýldý (O dönemde
üniversite sayýsýnýn az
olduðunu düþünürsek, bu
sayý çok yüksek)
- Aralarýnda Yaþar Kaya,
Musa Anter gibi isimlerinde bulunduðu 49 Kürt
aydýný yargýlanarak aðýr
cezalara çarptýrýldý.
- 800'ün üzerinde Kürt
,Sivas'ta kampa gönderildi.
- Bu dönemde tutuklanan
ilk gazeteciler.Aziz Nesin
ve Ýhsan Ada oldu.
- ABD Türkiye'ye Jüpiter

Demokrasi,
haklar ve
özgürlükler
füzelerini yerleþtirdi.
- Radyodan sýk sýk antikomünist spotlar yayýmlandý.
- Bugün artýk pek çok
çevre tarafýndan "hukuk
skandalý olarak kabul
edilen "Yassýada duruþmalarý'ýnda" ile 15 idam
cezasý verildi ve üçü uygulandý. Devrilen baþbakan
Menderes, dýþiþleri ve milli
eðitim bakanlarý asýldý.
- DP kapatýldý.
27 Mayýs diðer darbelerin
önü açtý.

12 Mart 1971

Emir komuta zincirindeki ilk darbe
12 Mart 1971'de Türk
Silahlý Kuvvetleri adýna
Genelkurmay Baþkaný
Orgeneral Memduh
Taðmaç, Kara Kuvvetleri
Komutaný Orgeneral Faruk
Gürler, Deniz Kuvvetleri
Komutaný Oramiral Celal
Eyicioðlu ve Hava
Kuvvetleri Komutaný
Orgeneral Muhsin Batur
imzalý muhtýra,
Cumhurbaþkaný'na,
Cumhuriyet Senatosuna ve
meclis baþkanlýðýna verildi.
Muhtýrada "anarþi",

"kardeþ kavgasý", "sosyal
ve ekonomik huzursuzluklar" gerekçe gösterilerek
Türkiye Cumhuriyeti'nin
aðýr bir tehlikeyle karþý
karþýya olduðu söyleniyordu.
Dönemin baþbakaný
Süleyman Demirel istifa
etti. CHP lideri Ýnönü'ye
göre muhtýra da Demirel'in
istifasý da "demokratik"di.
CHP Kocaeli milletvekili
Nihat Erim'e hükümeti
kurma görevi verildi. 12
Mart darbesi dönemin solu

tarafýndan ilk baþta "ilerici"
bir geliþme olarak nitelendi. Generaller Demirel liderliðindeki saðý cezalandýracak ve solun önünü
açacaktý. Ancak darbe sola
inmekte gecikmedi.
1971 Nisan'ýnda bir çok
ilde 1 aylýk sýkýyönetim
ilan edildi.
Mayýs'ta her yerde arama
ve baskýnlar sürüyordu.
Türkiye Öðretmenler
Sendikasý, Dev-Genç,
Devrimci Doðu Kültür
Ocaklarý kapatýldý

DÝSK yöneticileri gözaltýna alýndý, tutuklandý.
Sinan Cemgil, Kadir
Manga ve Alpaslan
Özdoðan 31 Mayýs 1971'de
Nurhak'ta vuruldu.
Mahir Çayan ve ve 9
arkadaþý 30 Mart 1972'de
Kýzýldere'de katledildi
Deniz Gezmiþ, Hüseyin
Ýnan, Yusuf Aslan 6 Mayýs
1972'de idam edildi.
14 Ekim 1973 seçimleriyle
birlikte, partiler üstü
hükümetlerle yürütülen 12
Mart ara rejimi sona erdi.

12 Eylül 1980

'Ankara'daki çocuklar baþardý'
ABD Ulusal Güvenlik
Konseyi Türkiye Masasý
Sorumlusu Paul Henze
dönemin ABD baþkanýna
12 Eylül darbesini böyle
bildirmiþti.
Genelkurmay Baþkaný
Orgeneral Kenan Evren
liderliðinde Kara
Kuvvetleri Komutaný
Orgeneral Nurettin Ersin,
Hava Kuvvetleri Komutaný
Orgeneral Tahsin
Þahinkaya, Deniz
Kuvvetleri Komutaný
Oramiral Nejat Tümer ve
Jandarma Genel Komutaný
Orgeneral Sedat Celasun
12 Eylül 1980 günü yönetime el koydu.
Darbenin gerekçeleri
siyasi cinayetler,
komünizm tehdidi ve 6
Eylül'de Konya'da þeriat
çaðrýlarý yapýldýðý söylenen

MSP mitingiydi.
- 650.000 kiþi gözaltýna
alýndý.
- 1 milyon 683 bin kiþi
fiþlendi.
- Açýlan 210 bin davada
230 bin kiþi yargýlandý.
- 7 bin kiþi için idam cezasý istendi.
- 517 kiþiye idam cezasý
verildi.
- Haklarýnda idam cezasý
verilenlerden 50'si asýldý
(27 siyasi suçlu, 23 adli
suçlu).
- Ýdamlarý istenen 259
kiþinin dosyasý Meclis'e
gönderildi.
- 71 bin kiþi TCK'nin 141,
142 ve 163. maddelerinden
yargýlandý.
- 98 bin 404 kiþi örgüt
üyesi olmak suçundan
yargýlandý.
- 388 bin kiþiye pasaport

verilmedi.
- 30 bin kiþi sakýncalý
olduðu için iþten atýldý.
- 14 bin kiþi yurttaþlýktan
çýkarýldý.
- 30 bin kiþi siyasi mülteci
olarak yurtdýþýna gitti.
- 300 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü.
- 171 kiþinin iþkenceden
öldüðü belgelendi.
- 937 film sakýncalý bulunduðu için yasaklandý.
- 23 bin 677 derneðin
faaliyeti durduruldu.
- 3 bin 854 öðretmen,
üniversitede görevli 120
öðretim üyesi ve 47
hâkimin iþine son verildi.
- 400 gazeteci için toplam
4 bin yýl hapis cezasý istendi.
- Gazetecilere 3 bin 315
yýl 6 ay hapis cezasý verildi.

- 31 gazeteci cezaevine
girdi.
- 300 gazeteci saldýrýya
uðradý.
- 3 gazeteci silahla
öldürüldü.
- Gazeteler 300 gün yayýn
yapamadý.
- 13 büyük gazete için 303
dava açýldý.
- 39 ton gazete ve dergi
imha edildi.
- Cezaevlerinde toplam
299 kiþi yaþamýný yitirdi.
- 144 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü.
- 14 kiþi açlýk grevinde
öldü.
- 16 kiþi kaçarken vuruldu.
- 95 kiþi çatýþmada öldü.
- 73 kiþiye doðal ölüm
raporu verildi.
- 43 kiþinin intihar ettiði
söylendi.

Ahmet Yýldýrým
Bazen mücadelenin öncelikleri deðiþir. Geniþ
yýðýnlar, gündelik hayatta toplumsal hayatý ilk
olarak etkileyen durum ne ise onu düþünür ve
tartýþýr. Bu nedenle bazen genel bir mücadelenin
yerini bir baþka genel mücadele alýr. Son darbe
tartýþmalarý da bu baðlamda ele alýnabilir.
Uzun süredir yönetici kesimler arasýndaki bir
didiþmeye tanýk oluyoruz. 80 yýldýr devletin üst
düzeyinde çöreklenmiþ Ergenekoncu olarak
adlandýrýlan darbecilerle, egemen sýnýfýn ihtiyaçlarýna yanýt üretmek isteyen AKP arasýndaki mücadele
bütün toplumsal hayatý ve geleceði etkileyecek
biçimde geliþiyor. Ýþi özetleyecek olursak bir yanda
darbe tehdidi, diðer yanda AB'ye ve piyasa kapitalizmine eklemlenmiþ bir Türkiye.
Bu sýkýþmýþlýk tablosunda özellikle solun geniþ
kesimlerinin, geliþmelere verdiði yanýt egemen
sýnýfýn iki kanadý arasýndaki savaþýmda taraf olunmamasý ve üçüncü bir yolun savunulmasý gerektiði
fikri.

Ýki tehdit
Ýlk olarak, sosyal güvenlik yasa tasarýsýna baktýðýmýzda, getirilmek istenilen model, toplumun
büyük çoðunluðunun haklarýnda, önemli kayýplara
yol açýyor. Egemen sýnýfýn kapitalizmin istikrarý için
yapmaya çalýþtýðý þey, iþçi sýnýfýnýn ücretlerini ciddi
biçimde düþürmek ve var olan haklarýný gasp
etmek. Doðal olarak iþçi sýnýfýnýn buna yanýtý gecikmiyor ve grev de dahil çeþitli mücadele biçimlerini
devreye sokuyor. Mücadelenin düzeyi ve çeþitli
koþullar ya iþçilerin bu saldýrýyý püskürtmelerine ya
da o an için kaybetmelerine neden oluyor. Aslýnda
yasa tasarýsýna karþý mücadele, yeni haklar için
mücadele deðil, var olan haklarý korumak için verilen bir mücadele. Bu da oldukça önemli, çünkü
elindeki haklarý korumak için mücadele etmeyenler, yeni haklar elde etmek için çok zor harekete
geçerler.
Ýkinci olarak darbe tehdidi gerçekleþirse, toplumsal hayatýmýzdan neler götüreceði ve buna karþýn
ne yapýlmasý gerektiði. Üç kez toplumsal hayatý alt
üst eden darbelerin yaþandýðý bu ülkede darbelerin
maliyetini anlatmak gereksiz gibi. Ama yine de
hatýrlayalým. Tüm askeri darbeler demokrasinin
kýrýntýsýna dahi karþýdýr. Hatta burjuvazinin bize sýk
sýk parlatarak sunduðu, parlamenter demokrasiye
de karþýdýrlar. Darbeciler yine burjuva demokrasisinin temel taþlarýndan olan seçme seçilme hakkýna da karþý. Darbeler bütün bunlara karþý olunca
siyasi partiler, dernekler, sendikalar, her türlü sivil
toplum örgütü de gereksiz ayrýntýlar olarak
görülüp kapatýlýyor. Her türlü düþünce ve örgütlenme özgürlüðü hakký da anýlarda kalýyor.
Burjuva demokrasisindeki her hakkýn altýnda,
uluslar arasý iþçi sýnýfýnýn ciddi mücadelesinin
imzasý var. Seçme seçilme hakký topluma patronlar
tarafýndan verilmedi. Ezilenler bedeller ödeyerek
bu ve buna benzer haklarý elde ettiler.

Haklarý geniþletmek için
Küçük bir analitik çaba hangi tehdidin daha yakýcý
halde olduðunu gösterebilir. Piyasa kapitalizminin
ekonomik ve siyasi saldýrýlarýna karþýn, iþçi sýnýfýný
en temel silahýndan yani sendikasýndan edecek bir
tehdit, öncelikli tehdittir. Yani darbedir.
Mücadelede önceliklerin deðiþmesi, diðer
mücadeleleri ötelemez. Ancak var olan demokratik
haklarýmýzý yýlmazca savunarak diðer saldýrýlarý
püskürtebiliriz. Darbeyi savurmuþ bir iþçi sýnýfýnýn
sýrtý kolay kolay yere gelmez.
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Dünyada darbeler ve direniþ
Askeri darbeler ve bu darbelere karþý mücadele sadece Türkiye tarihine
mahsus deðil. Ancak tüm dünyadaki darbelerin en önemli ortak özelliði,
hepsinin iktidara geldiklerinde iþçi sýnýfýný, sendikalarý ve her tür
demokratik örgütlenmeyi ortadan kaldýrmýþ olmasý.

Yunanistan 1967-11974

Bu darbeler kimi yerlerde yenmiþ kimi yerlerde de yenilmiþ. Yunaistan
bize askeri darbeyi yenmenin mümkün olduðunu gösterirken, Þili de,
kazanmak için doðru önderliðe sahip olmanýn ne kadar önemli olduðunu
gösteriyor. Arife Köse yazdý.

Þili 1973

Halkýn darbeye karþý zaferi Darbecilerle uzlaþma
yenilgiyi getirdi

Cunta 1967'de hükümeti
devirerek yönetime el
koydu. O zamanýn ABD
baþkaný Lyndon B.
Johnson, cuntanýn baþýnda
bulunan Albay
Papadopoulos'a bir destek
mektubu gönderdi.
Patronlar darbeyi memnuniyetle karþýladýlar.
Sendikalar kapatýldý,
grevler yasaklandý, terör
günlük yaþamýn bir parçasý
haline geldi. Böylece albaylar ücretleri düþük tutmayý
ve karlarýn sürekli yükselmesini garantilemiþ
oluyorlardý.
6 yýl boyunca ülkede
hiçbir hareketlilik olmadý.
1967 darbesi iþçi sýnýfý ve
sol için aðýr bir yenilgi
olmuþtu. 1973 yýlýnýn
baþlarýnda bu dönemin
sona ermekte olduðunun
iþaretleri görülmeye baþlandý.
Ýlk kývýlcým üniversitelerden geldi. 15 Kasým
1973'de, 500 öðrenci,
Atina'nýn göbeðindeki
Politeknik Üniversitesi'nde
gösteri yaptýlar. Gösterinin
amacý, öðrenci seçimlerine
hile karýþtýrýlmasýna ve
polisin uyguladýðý þiddete
karþý çýkmaktý. Bu gösteri
24 saat içinde ülke çapýnda
rejime karþý genel bir ayaklanmaya dönüþtü. Öðrencilerin ayaklanmasý iþçi
sýnýfýnýn yaþadýðý bölgelere
ve diðer okullara sýçradý.
Ertesi gün binlerce iþçi ve
öðrenci bir araya gelmiþti.
Ýþgallere, topraklarýnýn
ellerinden alýnmasýna
kýzan küçük çiftçiler de
katýldý. Bu açýk bir devrimdi. Ýþçiler ve öðrenciler
tarafýndan, diðer bölgelerde ve fabrikalarda, diktatötlüðü devirmek için
grevler örgütlemek üzere
ortak meclisler kurulmaya
baþlandý.
Polis ayaklanmayý bastýrmakta yetersiz kaldý.
Albaylar panik oldular.
Geleneksel sol liderlikler,
umutlarýný albaylarýn vaat
ettiði liberlalleþme sürecine
baðlamýþlardý. Fakat bu,
öðrenciler ve iþçiler için
yetersizdi.
Yýllardýr soldaki egemen
örgüt Komünist Parti
olmuþtu. Fakat 1968'de
parti, 1967 yenilgisi
nedeniyle ikiye bölündü.
Komünist Partisi'nin içine
düþtüðü bu kriz, özellikle
üniversitelerde yeni bir
solun doðmaya baþlamasý-

na neden oldu. Yeni sol
gruplarýn Politeknik iþgali
sýrasýndaki talkepleri çok
basitti - iþgale devam ve
askeri cuntayý devirmek
için daha fazla iþgal! Eski
sol "koordineli geri çekilme" fikrini savundu.
Öðrenci meclislerinde
yapýlan oylamada bu fikirleri kabul edilmeyince bu
sefer "ulusal birlik
hükümeti" çaðrýsý yaptýlar.
Fakat bu önerileri de kabul
görmedi.
Albaylar ayaklanmaya
þiddet kullanarak yanýt
vermeye karar verdiler. 16
Kasým'da tanklar þehir
merkezine girdi. Polis göstericilere ateþ açmaya
baþladý. Askeri rejim,
Politeknik içinde yüzlerce
öðrenciyi ve iþçiyi öldürdü.
Askeri cunta sekiz ay daha
ayakta kalmayý baþardý.
Fakat Politeknik ayaklanmasý cuntanýn sonunun
baþlangýcý olmuþtu.
Politeknik ayaklanmasý,
egemen sýnýfýn, cuntanýn
devamýnýn bu tür baþka
ayaklanmalara yol açabileceðini düþünmesine neden
oldu. Askeri rejim, egemen
sýnýfýn bu basýncýna karþý
koyabilmek için 1974'te
Kýbrýs'ta bir darbe giriþiminde bulundu. Albaylar,
bu giriþimin kaybettikleri
prestijlerini yeniden geri
getirebileceðini düþünüy-

orlardý. Bu darbe giriþimi
Türkiye'nin Kýbrýs'a girmesine neden oldu ve
Albaylar savaþ ilan ettiklerinde hiç kimse
Politeknik katliamýný
gerçekleþtirenlerin prestijini kurtarmak için savaþmak istemedi.
Cuntanýn sonu gelmiþti.
Halk sokaklara döküldü ve
bir grup general hükümeti
eski politikacýlara devretmeye karar verdi. Ýþçiler,
sendikal örgütlenme
özgürlüðünün tanýnmasý
ve ücretlerin yükseltilmesi
talebiyle sokaklara
döküldüler. Grevler
baþladý.
Muhafazakar-liberal
Konstantin Karamanlis
1963'te gittiði Paris'ten geri
döndü ve kurduðu Yeni
Demokrasi (YD) partisi
suntanýn devrilmesinin
ardýndan yapýlan seçimleri
büyük çoðunlukla kazandý.
Ülkeye geri dönen
Andreas Papandreau da
Panhelenik Sosyalist
Parti'yi (PASOK) kurdu.
Politeknik ayaklanmasýnýn bize verdiði en
önemli ders, en baskýcý
rejimlerin bile kitlelerin
eylemiyle devrilebilecekleridir. Yunanistan'da halk
sokaklara dökülerek bir
darbeyi sona erdirmeyi
baþardý.

1970 baþkanlýk seçimlerinde Unidad
Popular'ýn adayý Allende
%36,3 oranýnda oy aldý.
1971'deki yerel seçimlerde ise Unidad
Popular'ý oluþturan partilerin oy oranlarýnýn
toplamý %49,7'ye fýrlamýþtý. Unidad
Popular'da belirleyici iki
güçlü parti vardý.
Sosyalistler yaklaþýk
632.000, Komünistler ise
480.000 oy almýþtý.
Allende'nin ekonomik
reformlarý, ilk yýlýnda çok
baþarýlý oldu ve Þili
ekonomisi 8.6% büyüdü.
Ancak bu baþarý ertesi
sene devam etmedi ve
1972'deki 140%'lýk
enflasyon yýkýcý sonuçlar
doðurdu. Yiyecek sýkýntýsý baþgösterdi ve
karaborsacýlýk yaygýnlaþtý. 1971 ve 1972 yýllarý
boyunca bakýr fiyatlarýnýn düþmesi, ihracatýnýn neredeyse tamamý
bakýr olan Þili ekonomisine aðýr bir darbe daha
vurdu.
Þili'deki egemenler burjuva medyanýn ve CIA'in
aktif desteði ile "silahlý
gruplarýn silahsýzlandýrýlmasý" talebiyle kampanya baþlattýlar.
Amaç sol örgüt ve partilerin silahlarýna el
konulmasýydý. Bu arada

silahlý faþist çeteler
sokaklarda terör estiriyordu. 1972'de kamyon
sahipleri greve çýktý.
Amaç ticareti baltalamak,
kýr ile kent arasýndaki
taþýmacýlýðý durdurarak
kentlerde gýda sýkýntýsý
yaratmaktý. Bir anda
karaborsada ABD
dolarýnýn deðeri düþmeye baþladý. Dolarýn
deðeri resmi kur
deðerinin çok altýna indi.
Bu durumun ortaya çýkabilmesi ancak piyasaya
yasadýþý yoldan yüklü
miktarda dolar girmesiyle mümkündü.
CIA'in ya da ulusallaþtýrýlan büyük ABD
bakýr tekellerinin kamyoncular grevini örgütlemek için milyonlarca
dolar para akýttýðý tahmin ediliyor. Allende
hükümeti buna raðmen,
Mart 1973 seçimlerinde
%44 oy aldý.
29 Haziran 1973'te ordu
içerisinden bir grup tanklarla harekete geçti.
Birkaç saat içerisinde binlerce iþçi greve çýktý, fabrikalar iþgal edildi, fabrikalarda nöbetçiler
býrakarak hükümet
binalarýna yönelen iþçiler,
hem hükümet binalarýný
hem de Baþkanlýk
Sarayýný koruma altýna
aldýlar. Allende ise

11 Eylül sabahý, Salvador Allende baþkanlýk
sarayýndan çýkarken, çýkýyor. Allende'nin
hayattayken çekilmiþ son resmi.

iþçilere, iþe geri dönmeleri çaðrýsýnda bulundu. Hükümet iþgal edilen
fabrikalarý zorla geri
alarak, Pinochet ve diðer
generalleri kabineye
sokarak ve en militan
iþçileri bastýrarak,
gelmekte olan darbenin
hazýrlanmasýna nesnel
olarak yardýmcý oldu.
Allende'nin bu tavrý
gericiliði güçlendirecek
ve yeni bir kamyoncular
grevi örgütlemek üzere
cesaretlendirecekti.
Ýþçi sýnýfý kamyon
sahiplerinin grevine 24
saatlik genel grev ile
yanýt verecekti. Þili iþçi
sýnýfý Unidad Popular
hükümeti boyunca, burjuva devleti yýkýp iktidarý
alma fýrsatýný defalarca
yakaladý. Ýþçi sýnýfýnýn
cesareti de, savaþma
isteði de vardý. Eksik
olan tek þeyse, darbeye
karþý sokaða çýkma
çaðrýsý yapan devrimci
Marksist bir partiydi.
Þili'deki askeri darbe,
on binlerce sendikacýnýn,
öðrencinin, köylünün ve
sosyalist aydýnýn yaþamýna kastedecek olan bir
siyasi toplu kýyýma yol
açtý. Askeri diktatörlük
dönemi boyunca on binlerce muhalif iþkence
gördü, hapse girdi, idam
edildi, kaybedildi.
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Kemalizm ve
anti-emperyalizm
Onur Öztürk
Türkiye'de gerek resmi
tarih, gerekse solun bir
bölümü, kemalizmin antiemperyalist yönü
konusunda bugüne kadar
büyük efsaneler
yaymýþlardýr. 1960'lý yýllarda "ikinci kuvay-ý milliyecilik", "kalpak giyip mitinglere Türk bayraklarý ile
katýlmak" bunun önemli
göstergelerindendi. Ayný
hastalýklarla bugün de
karþýlaþmaktayýz. Yine
ulusalcý mitinglerde
sayýsýz Türk bayraðý açýlmakta, "Ne AB, ne ABD;
tam baðýmsýz Türkiye" sloganlarý atýlmakta. Yine
kalpak takýp, kýlýç
kuþananlar, meydanlarýn
ayrý bir motifini oluþturmakta. Ayrýca bugün
geçmiþten farklý olarak
ulusalcý çevreler, çetelerle
ve faþistlerle kol kola
girmekte hiçbir sakýnca
görmemekte.
Gerçekten de ulusalcý
cephenin vaaz ettiði gibi
Kemalizm "anti emperyalist" bir ideoloji midir, ya da
Mustafa Kemal ve
arkadaþlarý "yedi düvele"
karþý amansýz bir mücadele
mi vermiþlerdir? Bu sorularýn yanýtýnýn verilmesi
hususunda kendisini aydýn
olarak niteleyen çevrelerin,
bilimsel bir analiz yapma
konusunda yetersiz kaldýklarý çok açýk.

Milli mücadele
dönemi

Bir kere her þeyden önce
"Milli Mücadele" dönemi
ve cumhuriyetin ilk yýllarý
yeniden gözden geçirilmeli:
1- Milli mücadele
sürecinde, mücadelenin
önderliðinin sýnýfsal
bileþimine bakýldýðý
zaman, Müslüman ticaret
burjuvazisi, kimi askeri
bürokratlar, eþraf ve bazý

Kemaliist liiderliik 1. Dünyya Savaþý
sonrasýnda cumhuriiyetii kurdu,
Batý’yyla ekonomiik anlaþmalar imzzaladý.
toprak sahiplerinden
oluþan bir ittifak karþýmýza
çýkar. Toprak sahipleri,
ticaret burjuvazisi ve eþraf
gibi unsurlarý asýl kaygýya
düþüren, 1.Dünya Savaþý
sýrasýnda tehcir ve katliama uðratýlan Ermenilerin
ve Ýttihat ve Terakki
baskýsý ile göç etmek
zorunda kalan Rumlarýn
boþaltýklarý mallarýn
Müslüman unsurlara
geçmesi ve savaþ sonrasýnda imzalanan Mütareke
sonrasý Rumlarýn ve
Ermenilerin geri dönme
ihtimalidir. Zaten Birinci
Dünya Savaþý sonrasýnda
oluþan "Müdafa-i hukuk"
dernekleri bu ihtimalin
olduðu bölgelerde kurulmuþlardýr. Zaten mülk
sahibi sosyal sýnýflarýn antiemperyalist tavýr almasý
iþin doðasýna aykýrýdýr.

Ermeniler zorla göç ettirilirken

2- Kemalist önderliðin
kaygýsý devletin siyasi
baðýmsýzlýðýnýn korunmasýndan ibarettir. Gerek
"milli mücadele" sürecinde
gerekse sonrasýnda yapýlan
pazarlýklarda, itilaf devletlerine kimi ekonomik ayrýcalýklarýn tanýnmasý gündeme gelmiþtir.
3- Ýtilaf devletleri zaten
kendi aralarýnda bölünmüþlerdir. Ýtalya, kendisine
vaad edilen topraklarýn
Yunanistan'a verilmesi
üzerine arasý diðer
devletlerle açýlmýþ ve
Kemalistlerle uzlaþarak
erken bir tarihte çekilmiþ,
onu bir süre sonra Fransa
izlemiþtir. Bu devletler çekilirlerken silahlarýný geride
býrakmýþlardýr. Ýngiltere
açýsýndan ise bir süre
sonra, bölgede "Bolþevik
düþüncenin yayýlmasýna
karþý burjuva temellere
dayalý bir Türk devletinin"kurulmasý zamanla
kabul edilebilir bir durum
olmuþtur. O nedenle
Yunanistan'a olan desteðini çekmiþtir.
4- Henüz Lozan
görüþmeleri sýrasýnda
ABD'li CHester þirketi ile
demiryollarý konusunda 99
yýllýk, inþa edilecek
demiryollarýnýn çevresindeki madenlerin iþletilmesine de olanak tanýyacak,
bir antlaþma imzalanmak
istenmiþ fakat bu çabalardan bir sonuç çýkmamýþtýr.
Ayný süreçte ABD ile
"Dostluk ve Ýþbirliði
Antlaþmasý" imzalanmýþtýr.

Ancak ABD Kongresi antlaþmayý reddetmiþtir. 1.
Lozan görüþmelerinin
kesilmesinden sonra
toplanan Ýzmir Ýktisat
Kongresi ise Ýtilaf
Devletleri'ne kapitalist sistem içersinde bulunulacaðýna dair bir güvence
niteliðindedir.
5- Zaten cumhuriyet
kurulduktan sonra da 1929
krizine kadar bazý liberal
adýmlarla "Türk burjuva
sýnýfýný" geliþtirme politikasý çerçevesinde kapitalist hiyerarþi içersinde yer
alma çabasý
sürdürülmüþtür. Diðer
yandan bugün kemalistlerin söylemlerinin aksine
yabancý sermayeye de yer
verilmiþtir.
6- Ayrýca 1924'ten
itibaren Kürt halkýnýn
inkar edilmesi ve On Ýki
Ada, Musul Sorunu,
Hatay meselesi gibi konularda alt-emperyalist olma
eðilimleri de olmuþtur.
Yukarýda sýralamaya
çalýþtýðýmýz birkaç örnekte
de görüldüðü gibi burjuva
karakterli bir akým olarak
"kemalizmin" tutarlý bir
anti-emperyalist politika
izlemesi mümkün deðildir.
Kemalizmin antiemperyalist yönünü, ancak
devletin siyasi baðýmsýzlýðýnýn korunmasý ile sýnýrlý
olabileceðini söyleyebiliriz.
Bugün ise doðru bir politik hat izleyebilmek için
kemalizmin bilimsel
eleþtirisini yapabilmek
zorunluluktur.
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MARKSÝZM, PARTÝ VE SINIF
Rosa Luksemburg ve partinin rolü
Can Irmak Özinanýr
Rosa Luxemburg, mücadeleye Polonya'da baþladý
fakat hayatýnýn büyük bir bölümünü Almanya'da
geçirdi. II. Enternasyonal'in en büyük partisi olan
SPD' nin üyesiydi ve SPD' nin 1914'te savaþ kredilerini onaylamasýndan sonra ayrýlarak Spartakist Birlik'in
kurucularý arasýnda yer almýþtýr.
Büyük ve köklü bir iþçi partisinin liderlerinden
birisi olmasý dolayýsýyla Rosa, uzun bir süre partinin
inþasý üzerine kafa yormak zorunda kalmamýþ tersine
partinin hantal yapýsý ve bürokrasisi ile mücadele
etmiþ, reformistlere karþý devrimci fikirleri,
bürokrasiye karþý iþçi sýnýfýnýn kendiliðinden eyleminin gücünü savunmuþtur. Bu sebeple Luxemburg,
iþçi sýnýfýnýn devrimci eylemini frenlemeye çalýþan
anlayýþlarýn hepsi ile hesaplaþmaya baþlamýþtýr.
Rosa, ayný kaygýlarla Lenin'in merkeziyetçi parti
anlayýþýna da karþý çýkmýþtýr.
Rosa, iþçi sýnýfýna her zaman hata yapma payý tanýnmasý gerektiðini, bu hatalarýn sýnýfý geliþtireceðini
savunarak, kitle grevlerinin rolünü ön plana çýkartýyordu. Onun için merkeziyetçilik, "merkez komitesinin
doðal tutuculuðu" ile ayný þeydi.
Ýþçi sýnýfýnýn kendiliðinden bilincinin sadece
sendikacý bir aþamaya yükselerek burjuvaziye hizmet
edebileceði fikri Rosa'nýn eleþtirilerine maruz kaldý.
Rosa için ekonomi ve politika arasýnda bir ayrým
yoktu. Bu sebeple iþçi sýnýfýnýn ekonomik temelli,
kendiliðinden hareketine de önem veriyordu. Bu
fikirlerini Kitle Grevi, Parti ve Sendikalar isimli
broþürde yazýya döktü:
“Ekonomik mücadele, politik bir düðüm noktasýný
bir diðerine iletendir; politik mücadele ise ekonomik
mücadele için gerekli zeminin periyodik biçimde
tohumlanmasýdýr."
Ekonomik mücadele ile politik mücadelenin etkileþimine dayanan iç mekanizma Rosa için devrimin
þart koþuludur. Eylem ekonomik mücadeleden, politik mücadeleye dönüþebileceði gibi tam tersi de
mümkündür.
Rosa'ya göre politik mücadelenin her yeni atýlýmý ve
zaferi, ekonomik mücadele için de güçlü bir itilim
yaratýr.
Rosa, Lenin'e de getirdiði bu eleþtirilerde kuþkusuz
haklýlýk payý vardýr. Ýþçi sýnýfýnýn kendiliðinden eylemi bir çok kereler sendikalist sýnýrlarýn ötesine
geçmiþ, devrimci bir atýlýma doðru yol almýþtýr. Ve
yine bir çok kereler sosyalist partiler, kitlelerin
gerisinde kalmýþtýr, aynen Rosa'nýn dile getirdiði gibi:
"Bilinçli, bilinçsizin arkasýnda kalýr. Tarihin kendi
mantýðý, tarihsel süreçte yer alan insanlarýn özel mantýðýnýn önünde yer alýr. Sosyalist parti yönetici organlarýnýn eðilimi tutucu bir rol oynama eðilimindedir."
Fakat Rosa'nýn, SPD'nin hantallýðýna karþý dile
getirdiði merkeziyetçilik karþýtý argümanlar çoðu
zaman muðlak bir noktaya varmaktadýr. Chris
Harman'ýn Parti ve Sýnýf'ta belirttiði gibi "Çoðunluðun kendi çýkarlarý doðrultusundaki bilinçli
hareketini" sýnýrlayan þey, yanlýþ örgütlenme biçimi
ve bilinçli yönlendirme deðilse, örgütlenme ve yönlendirmenin kendisidir. Bunun mantýki sonucu
örgütlenmenin harekete zarar veren bir þey
olduðudur.
Kendiliðindenliðe fazlaca çubuk bükmesine ve partinin rolüne, merkeziyetçiliðine her zaman belli bir
mesafede durmasýna raðmen Rosa her zaman bir partinin üyesi olmuþtur. Ve Stalinist iddialarýn aksine
partiye her zaman önem vermiþtir. Ona göre partinin
rolü "kitle grevlerinin teknik hazýrlýðý ve yönetimini
yapmak deðil, tüm hareketin siyasi öncülüðünü
üstlenmektir".
Rosa, bu düþüncesinin baðlý olduðu iyimser inancý,
kendi hayatýyla ödemiþtir. 1919 Alman Devrimi'nde
ayaklanmanýn erken olduðunu bilmesine raðmen
artýk Spartakistlerin liderlerinden biri olarak ayaklanmayý desteklemiþ ve proletaryadan ayrý bir çýkarý
olmadýðýný göstermiþtir fakat bu ayný zamanda
Alman proletaryasýnýn yenilgisi ile de özdeþleþmek
anlamýna geliyordu.
Rosa'nýn kitle grevlerine ve sýnýfýn kendiliðinden
eylemine iliþkin uyarýlarý ve reformizme karþý net
duruþu, geleneðimizin her zaman dikkat edilmesi
gereken önemli köþe taþlarýndandýr fakat eksikliklerini bilmek, merkeziyetçilik ile tutuculuðu özdeþ
görmemek, hareketin siyasi öncülüðünü üstlenmek
ve devrimci bir kitle hareketini sosyalizme götürebilmek için merkezi bir devrimci örgütün gerekliliðini savunmak da tarihin bize öðrettiði gerçeklerdir.
Haftaya: Troçki, sürekli devrim ve bolþevizm
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Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi 1992’den bu yana
her yýl Marksizm tartýþma
toplantýlarý dizisini düzenliyor.
Marksizm 2008’de her
toplantý 1 saat 15 dakika
sürüyor. Farklý fikirlerden
ve geleneklerden konuþmacýlarýn sunuþundan
sonra tüm katýlýmcýlar birlikte tartýþýyor. Býktýrýcý,
didaktik, tek yönlü konuþmalar yok, eyleme dönük
canlý bir tartýþma var.
Toplantýlarda sadece
DSÝP’li konuþmacýlar
sunuþ yapmýyor. DSÝP ev
sahibi, ancak tartýþma
kürsüsünü savaþ karþýtlarýna, darbe karþýtlarýna,
kampanyalara ve
hareketlerle paylaþýyor.
Toplantýlara katýlým

serbest. Tek koþul bizden
davetiye almanýz.
Marksizm 2008 dünyada
ve Türkiye’de sert
mücadelerin sürdüðü bir
döneme denk geliyor.
Baþka bir dünyadan yana
olanlarýn savaþa, iþgale,
ýrkçýlýða, ayrýmcýlýða,
baskýya, sömürüye karþý
mücadele ederken güncel
politik sorunlarý tartýþmak
zorunda.
Uluslararasý iþçi hareketinin deneyleri 21. yüzyýl’da antikapitalist
mücadelelere önemli
silahlar sunuyor.
Marksizm 2008’de
buluþalým. Konuþalým,
tartýþalým. Burada kalmayalým. Birlikte neler yapabileceðimize karar verip
sokaða çýkalým!

www.dsip.org.tr

Onlar da Marksizm
toplantýlarýnda konuþmuþtu!
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, Memet Ali Alabora, Metin Yeðin,
Avi Haligua....

BÝRLÝKTE TARTIÞALIM, BÝRLÝKTE DEÐÝÞTÝRELÝM!

Marksizm 2008’in
uluslarasý katýlýmcýlarý:
Chris Harman (SWP)
Talat Ahmed (Left List)
Jonathan Neale
(Campain Againts Climate Change)

Stefan Bornost
(Die Linke)

MARKSÝZM 2008’DE NELER TARTIÞILACAK?
Yeni liberalizmin
sonuna mý gelindi?

Küresel kapitalizm durgunluk tehdidi ile karþý
karþýya. Dün piyasa her þeyi
çözer diyenler bugün devlet
müdahalesi istiyor.
Kapitalizm nereye gidiyor?

Son büyük
yangýn: '68

1968’de dünya devriminin
son provasýydý. Doðu’da ve
Batý’da kapitalizme meydan
okuyan hareket nasýl doðmuþtu? Yeni 68’ler mümkün
mü?

Türkiye'de solun
atýlým yýllarý: '68

15-16 Haziran 1970’de
Ýstanbul’u iki günlüðüne
feth eden iþçiler, üniversiteleri iþgal öðrenciler, FKF,
Dev-Genç’in doðuþu...
Türkiye’de 68’in dersleri.

Cinsel ayrýmcýlýk ve
kapitalizm

Kadýnlarýn ezilmiþliði, cin-

siyetçi yasalar, homofobik
saldýrýlar, travesti cinayetleri, taciz ve þiddet...
Kapitalizm neden homofobiye ve cinsiyetçiliðe ihtiyaç
duyuyor?

Küresel ýsýnmayý
durdur dünyayý
deðiþtir

Küresel ýsýnma nedir?
Dünyada yaþam tehdit altýnda mý? Kapitalizm iklim
deðiþikliði sorununu
çözebilir mi? Sosyalistler
küresel ýsýnmaya karþý ne
öneriyor?

Milliyetçilik ýrkçýlýða
nasýl evrilir?

Milliyetçilik, þovenizm,
ýrkçýlýk- Nerde ayrýlýyorlar
nerede birleþiyorlar?
Kapitalizm ýrkçýlýða neden
ihtiyaç duyar? Masum milliyetçilik var mýdýr?

Kemalizm, stalinizm
ve Türkiye solu
Sol neden darbeye karþý

tutum almýyor? Neden ille
de vatan sevgisi diyor?
Kemalizm ve stalinizm
arasýndaki benzerlikler ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin
tarihi. Kemalizmin geleceði
var mý?

Kürt sorununda
çözümün
neresindeyiz?

Kürt sorunu nedir? Savaþ
yýllarýna geri mi dönüyoruz?
Kürtler ve Türkler ne
düþünüyor? Barýþ ve siyasi
çözümden kast edilen
nedir?

Müzikle isyan!

Sadece politikayla olmaz!
Müzik devrimleri nasýl dýþa
vurdu? 1968 hareketi ve
Rock. Notalarýn deðiþtirdikleri. Çalanlar, söyleyenler ve
dinleyenler anlatýyor

Rus devrimi neden
yenildi?

1917 yýlýnda Rusya’da hiçe
sayýlanlar kendi iktidarlarýný

kurmuþtu. 1917 Ekim
Devrimi neydi? Neden yenildi? Eski SSCB, Doðu Bloku
ülkeleri, Çin ve Küba
sosyalist midir?

Kapitalizm sonrasý
yaþam

Özgürlük nedir? Çalýþma
ve yabancýlaþmanýn
olmadýðý bir dünya neye
benzer? Ýnsan doðasý rekabetin deðil dayanýþmanýn
olduðu bir topluma aykýrý
mý?

Devrimci partinin
modasý geçti mi?

Kapitalizme karþý kampanyalarda, ortak eylemlerde
yan yana gelen insanlar
neden bir de partiye üye
olsun ki? Fikirlerde anlaþmak neden önemli? Leninist
parti bürokratik bir aygýt
mý?

Yerel seçimler ve
yeni olasýlýklar

2007 seçimlerinde Baskýn

Oran ve Ufuk Uras için kampanya yürüten aktivistler,
2009 yerel seçimlerine ne
öneriyor? Güney Amerika ve
yeni sol partilerin yerel
seçim deneyleri yol gösterebilir mi?

Politik islam düzene
tehdit mi
oluþturuyor?

Bush’a göre Ýslamcý
hareketler dünya barýþý için
en büyük tehdit. Türkiye’yi
yönetenlere göre her an
þeriat tehlikesiyle ile yüz
yüzeyiz. Politik Ýslam nedir?
Sosyalistler neden Ýslamcýlarla birlikte mücadele
etmek zorundalar?

Medya: Nasýl ikna
ediyor?

Her sabah sayfalarý yalanlarla dolu gazeteler neden
okunuyor? Medya egemen
sýnýfýn fikirlerini empoze
etmekte nasýl bir rol oynuyor? Sosyalistlerin kendi
TV’leri, günlük gazeteleri mi
olmalý?

Almanya’da Linkei
Parti’den Stefan Bornost,
Ýngiltere Socialist Worker
Party’den Chris Harman
Respect ve diðer yeni sol
parti deneylerini anlatýyor.

Emperyalizm,
ortadoðu ve savaþ

Irak 5 yýldýr iþgal altýnda.
Afganistan’da sert bir savaþ
sürüyor. Ýsrail her an
Suriye’yi vurabilir. Savaþ
Lübnan’a, Filistin’e, Ýran’a
yayýlabilir. Savaþ karþýtlarý
21. yüzyýlda emperyalizmi
nasýl deðerlendiriyor

Darbeye karþý acil
demokrasi

27 Mayýs, 12 Mart, 12
Eylül, 28 Þubat, 27 Nisan...
Darbenin panzehiri
demokrasidir diyenler
Türkiye’yi tartýþýyor.

Özgürlük
sokaktadýr!

DSÝP, günümüz dünyasýna
ve Türkiye’deki mücadeleye
nasýl bakýyor? Neden yeni
bir sol, neden sokaklar?

Yeni sol: Almanya ve
Ýngiltere deneyleri
TAM 19 TOPLANTI!

sayý: 320 z sosyalist iþçi z

Gülhane Parký'nda
darbe karþýtý sesler
"170 yýllýk bir olimpiyat
koþusu bu.
Bundan yaklaþýk 170 yýl
önce, Mustafa Reþit
Paþa'nýn okuduðu Gülhane
Hattý Hümayunu ile burada, Gülhane Parký'nda
yakýldý Hürriyet
Olimpiyatý Meþalemiz.
Meþalenin geçtiði yerlerde Padiþahlar tebaalarýna; adalet, eþitlik, hukukun
üstünlüðü vaat etti.
170 yýl bu vaatlerle geldi
geçti.
170 yýl sonra yeniden
ayný yerdeyiz. Hürriyet
meþalesinin ilk yakýldýðý
yerde.
Hürriyet meþalesinin sönmüþ ateþini yeniden yakmak için…"
5 Nisan'da Genç Siviller
tarafýndan düzenlenen "Biz
bir demokrasi sýnýfýyýz,
Gülhane Parký'nda" baþlýklý
toplantý Neslihan Demir
tarafýndan okunan Ýkinci
Gülhane Fermaný'yla
baþladý.
Boðaziçi Üniversitesi
Öðretim Üyesi Ferda
Keskin demokrasi okulunun ilk dersini sundu.
"Gerentokrasiye Giriþ"
baþlýklý sunuþta Keskin,
Türkiye'deki darbe giriþimlerinin ancak yeni
toplumsal hareketlere benzer bir temelde örgütlenen
bir muhalefetin inþasýyla
durdurulabileceðini vurguladý. Keskin darbe
karþýsýnda solun tutumunu
utanç verici olarak niteledi.
Ýkinci derste kürsüye

2009 yerel
seçimlerinde
doðrudan
demokrasi
kampanyasý
Geçen yaz Baskýn Oran
ve Ufuk Uras’ýn kazanmasý için mücadele
edenler yola devam etmeye karar verdi. Hedef
2009 yerel seçimleri.
Bu doðrultuda hazýrlanan web sitesi yayýna
baþladý.
mahalledenmeclis.org’
u týklayýn. Ýmzanýzý
verin. Haksýzlýklara,
adaletsizliklere karþý
baþka bir dünya için birlikte mücadele edelim!

Çanakkale’de
siyanürlü atýn
aramaya
karþý kitlesel
miting
4 saat süren etkinlik ilgiyle izlendi, birçok katýlýmcý
konuþtu.
Þenol Karakaþ davet edildi.
"Susurluktan Ergenekon'a
Türkiye'de sol"u anlatan
yazarýmýz, Türkiye solunun AKP hakkýnda yanlýþ
bir deðerlendirmeye sahip
olduðunu, kemalist köklerinden dolayý aþaðýdan
bir çözümü yaratamadýðýný
vurguladý. Karakaþ, darbeye karþý mücadeleden
yeni bir solun doðacaðýný
vurguladý.
Üçüncü dersi Ömer
Laçiner anlattý. Baþlýk
"Türkiye'de hukukun

küskünlüðü" idi. Laçiner,
Türkiye'de yüksek
yargýnýn 12 Eylülcülerin
elini sýktýðýný ve bu
yargýnýn baðýmsýzlýðýndan
söz edilmeyeceðini söyledi. Laçiner, siyaset dýþý
müdahalelerin AKP'ye
karþý gerçek mücadelenin
önünü kestiðini belirtti.
Heeyt park-Kiþisel
Fermanlar bölümünde
kürsü katýlýmcýlara
býrakýldý. Çoðu genç,
baþörtülü ve baþý açýk
kadýnlar, 12 Eylül mað-

durlarý bu bölümde bugün
demokrasiyi savunmanýn
yollarýný tartýþtý. Ortak
vurgu darbeye karþý hep
beraber mücadele etmenin
vakti olduðuydu.
Demokrasi Okulu Rojin
ve biraz da Kürtleþmek
isteyen Genç Sivillerin
söylediði Kürtçe türkü ve
halayla sonlandý.
Bir bahar günü, çiçek
kokularýnýn arasýnda
tartýþan yüzden fazla
katýlýmcýnýn yüzünde
umut ve heyecan vardý.

Kaz Daðlarý’nda
siyanürle altýn aramacýlýðýna karþý gerçekleþtirilen mitinge 5 bin
kiþi katýldý.
Çanakkale’de 11,
balýkesir’den 6
belediyenin ortaklaþa
çaðrýsýyla gerçekleþtirilen mitingde
“Suyumuzun
Zehirlenmesine Seyirci
Kalamayýz”, “Altýna
Hayýr” sloganlarýnýn
atýldýðý mitingte yapýlan
konuþmalarda siyanürlü
altýn aramacýlýðýna izin
verilmeyeceði vurgulandý.

Sanatçýlar hükümeti uyardý: Nükleer santral yapmayýn!
Küresel Eylem Grubu, 1
Nisan’da Ýstanbul Makina
Mühendisleri Odasý'nda
aydýn ve sanatçýlarýn
katýldýðý "Nükleer
Santrala Hayýr" basýn
toplantýsýgerçekleþtirdi.
Meclise çaðrý yapan
basýn metinini Taner
Öngür, Jale Karabekir,
Zeynep Casalini, Vedat
Yýldýrým, Harun Tekin,
Pelin Batu birlikte okudu.
Nükleer enerjinin bir
zorunluluk deðil siyasi
bir tercih olduðunun vurgusunun yapýldýðý basýn
metninde beþ temel noktadan nükleer santral
yapýmýna itiraz edildi.
Her nükleer santral nükleer atýk üretir.
Nükleer santraller
tehlikelidir.
Nükleer santraller
ekonomik olarak makul
yatýrýmlar deðildir.
Rüzgar ve güneþ enerjisinden yararlanmak
ekonomik ve ekolojik açýdan dikkate alýnmasý

LÝSELÝ SAVAÞ VE
KAPÝTALÝZM KARÞITLARININ
SESÝ GençSaKa’nýn FORUMU
YAYINDA!
www.gencsaka.org

gereken alternatiflerdir.
Enerji verimliliði ve
tasarrufu nükleer enerjinin en önemli alternatifidir.
Bilimsel olarak çürütülemeyecek olan bu beþ
maddeyi, aydýn ve
sanatçýlarýn, sezgilerini ve

görüþlerini dikkate
almayan siyasal iradenin
de zalim olacaðýný
belirten basýn metinine 86
sanatçý destek verdi.
Basýn toplantýsýna ayrýca
Suavi, Vartkes, Ceren
Sarp, Serap Yaðýz, Feryal
Öney, Erbatur Çavuþoðlu,

Yaþar Kurt, Cahit
Berktay, Ilgýn Su, Ragýp
Ýncesaðýr da katýldý.
“Nükleer Santrala
Hayýr, 26 Nisan'da ben de
Kadýköy'deyim” konuþma (düþünme) baloncuðunun önünde tüm
sanatçýlar resim çektirdi.

K
E
G
26 Nisan miting hazýrlýklarý
için her Pazartesi 19.00’da
Karakedi Kültür
Merkezi’nde toplanýyoruz!
Bekar Sokak, 16/2, Ýstiklal
Caddesi, Beyoðlu
Ýletiþim:
0539 978 44 94
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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.
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

 Z Yayýncýlýk ve tanýtým hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi,
Nail Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
 Baský: Yön Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, B Blok 360 Topkapý, Ýstanbul
 Yerel süreli yayýn, haftada bir yayýnlanýr

www.sosyalistisci.org

Nükleer güvenlikliymiþ ... yersen!

Tek kaza
Çernobil mi?

"Ýstatistikler, göz yaþlarý
kuruyan insanlardýr"
demiþ 1950'lerde Bikini
nükleer testine ev sahipliði
yapan Marshall Adalarý
Cumhuriyeti Rongelap
halkýndan birisi. Bu çalýþma, çok sayýda göz yaþýnýn
ve de taþ kalpli zihniyetin
feda ettiði ýzdýrap ve kötü
saðlýk derecesinin -ki buna
nükleer teknolojinin
"nimetlerinden" yararlanmanýn "kabul edilebilir"
bedeli denmektedirhikâyesidir.
Bugün Türkiye Atom
Enerji Kurumu (TAEK),
hükümet ile uyum içinde
hareket ediyor ve pratikte
radyasyonun insan saðlýðý
üzerindeki etkilerini küçük
göstermek ve nükleer
sanayiyi, iþçilerin ve halkýn
tazminat taleplerinden
korumak için varolan bir
örgüt gibi davranýyor.
Nükleer ve radyasyonla
ilgili sitesinde sunduðu bilgileri þirin ve sempatik
göstermek için cývýl cývýl
renkler, karakterler kullanýyor.
Hilmi Güler nükleer
santral konusunda
kamuoyu olduðundan sýk
sýk bahseder. Geçtiðimiz
haftalarda yaptýðý bir açýklamada Akkuyu halkýnýn
nükleer santral istediðini
ve bu konuda sorun

olmadýðýna deðinmiþti.
Yerel platformlardan anýnda cevap geldi: "Bakan
yalan söylüyor, sadece
kendisi istiyor." Bir
kamuoyu olduðu anlaþýlýyor, ama anlaþýlýyor ki
hükümet bunun yanlýþ
ucundan tutmuþ.
Nükleer santralar
konusunda bir uzlaþma
olamaz, çünkü güvenliksiz
olduklarýný Çernobil'den
sonra tüm dünya biliyor.
Bilindik tek nükleer reaktör kazasý Çernobil olarak
gözükse de bugüne kadar
bilinen 1000'in üzerinde
ciddi kaza var. Bu
kazalarýn bir kýsmý ölümlere yol açmadý fakat,
bazýlarýnda normalin 20100 bin katý kadar radyasyon atmosfere yayýldý.
Geçtiðimiz aylarda
Japonya santralde
gevþemiþ küçük bir vida
yüzünden felaketin eþiðinden döndü. Ankara
Sarayköy Nükleer
Araþtýrma Merkezi'nde
(SANAEM)'deki yangýnda
üç füzyon laboratuarý
yandý, facia atlatýldý. Bir de
santral olsa neler olacak!
Oysaki ayný gün Hilmi
Güler nükleer enerji için
altyapýnýn hazýr olduðunu
söylüyordu.
Nükleer santral ihalesi
için yapým lisansýný veren

Kazadan sonra Çernobil, insansýz ...

kurum TAEK, çok sektörlü
ve çok bilimli kurullara
sahip deðil. Bilimsel ve
idari özerkliði olmadýðý
gibi nükleer enerjiden yana
tek taraflý tutum alýyor ve
siyasi etkilere açýk.
Herhangi bir enerji
yatýrýmý konusunda böyle
bir kurumun ruhsatlandýrmaya yetkili tek üst kurum
olmasý ne kadar güvenli?

ÇERNOBÝL’Ý UNUTMA, UNUTTURMA
Çernobil (1986): Bilinen
en büyük nükleer kaza
1986 yýlýnda Çernobil'deki
santralde yaþanan patlama.
Santralinin 4 numaralý
reaktöründe yapýlan ve
reaktörün zayýf güvenlik
sistemlerine meydan
okuyan bir deney, santral
çalýþanlarýnýn da ihmaliyle
'yüzyýlýn felaketi'ne
dönüþtü. Kaza sonucu,

Hiroþima ve Nagazaki'ye
atýlan atom bombalarýnýn
yaklaþýk 200 katý kadar
radyoaktif madde atmos fere salýnmýþ. Kazanýn bir
yýl öncesindeyse dönemin
Ukrayna Enerji Bakaný
"Nükleer santrallerde kaza
olma oraný 10 bin yýlda
birdir" demiþ.
Çernobil'in etkileri için
yapýlan çalýþmalar bugün

bile devam ediyor. Örneðin,
Aðustos 2005'te
Almanya'nýn güneyinde
bulunan Bavyera orman larýndaki yaban domuzlarýnda yoðun oranda
radyoaktivite tespit
edilmiþ.
Ýngiltere'de de
günümüzde bile bazý çiftlik lerde 'Çernobil kontrolleri'
yapýlýyor.

1000’in üzerinde kaza!
1000'in üzerinde kaza mevcut. Bazýlarýnda ise normalin
20-100 bin katý radyasyon açýða çýkmýþ. Nükleer
Denetleme Komisyonu'nun (NRC) kayýtlarýna göre sadece
1980 ve 1989 yýllarý arasýnda ABD'deki nükleer
santrallerde, yaklaþýk 34 bin operasyon hatasý, en az 104
acil reaktör durdurma olayý ve çalýþanlarýn ölçülebilir
dozda radyasyona maruz kaldýklarý 140 bin olay rapor
edilmiþ. Ýngiltere'de ise gizlenen ve daha sonra ortaya
çýkan 17 ciddi nükleer kaza yaþanmýþ.
Örneðin, 2005'de Ýngiltere'deki THORP nükleer yakýt
yeniden iþleme tesisinde, 83.000 litre nitrik asit
içerisinde çözünmüþ 20 ton uranyum ve 160 kg
plütonyum birkaç ay boyunca fark edilmeden çatlak bir
borudan paslanmaz çelik drenaj haznesine sýzdý. Kýsmen
iþlenmiþ kullanýlmýþ yakýt, tesis dýþýndaki bekleme tanklarýna aktý. 2002 yýlýnda da ABD'de Davis-Besse reaktöründe felakete yaklaþýldý. Çelik reaktör baþý kesik
bulundu ve neredeyse erime noktasýndaydý.
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z Three Miles Island
(1979): ABD tarihindeki en
büyük nükleer felaket.
Kazadan 600 binin
üzerinde insan etkilendi,
hayvanlarda ve bitkilerde
genetik bozukluklar ortaya
çýktý. TMI-2
2 reaktörü
betonla kaplandý ve TMI-11
reaktörü 1986'da tekrar
çalýþtýrýlmaya baþlandý.
Sýzýntý olduðu sýrada
santral yakýnlarýnda
yaþayan 20 bin kiþi
üzerinde yapýlan araþtýrmalara göre akciðer
kanseri oranlarý yüzde
300-4
400, kan kanseri
oranlarý yüzde 600-7
700
arttý. Bu felaketten sonra
ABD'deki bütün nükleer
santral sipariþleri iptal
edildi.
z 1952 yýlýnda
Kanada'daki NRX tipi ( 40
MWt) nükleer araþtýrma
reaktöründe kaza meydana geldi. Sýzan radyasyonla ilgili bilgi verilmedi
ve reaktör koru
yenilenerek 1992'de kapatýlana dek çalýþmaya
devam etti.
z 1957'de Ýngiltere
Windscale askeri yakýt
üretim tesisinde kaza
oldu. Kazanýn boyutlarý
tam olarak açýklanmadý ve
dahasý "kaza" olduðu 25
yýl sonra ortaya çýkarýldý.
Reaktör betonla doldurulup gömüldü.
z 1980'de Fransa'daki
Saint-LLaurent-A
A2 (450
MWe) nükleer santralin
reaktöründe kaza oldu.
Kazanýn ardýndan tamir
edilen reaktör 1992'de
söküldü.
z 1989'da Ýspanya'da
Vandellos-11 (480 MWe)
nükleer santralinin reaktörü meydana gelen
kazadan sonra söküldü.
z 30 Eylül 1999'da
Japonya'nýn Tokaimura
Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazada
400'den fazla insan
radyasyona maruz kaldý,
49 iþçi yüksek radyasyon
alarak tedavi altýna alýndý.
Civarda yaþayan 310 bin
kiþi evlerinden dýþarý
çýkarýlmadý, 10 kilometrelik bölge yasak alan ilan
edildi ve herhangi bir
yaðýþ halinde elbiselerin
hemen yýkanmasý istendi.
Radyasyon oraný normalin
15 bin katýna çýktý.
z 15 Þubat 2000'de New
York'taki Indian Point
Nükleer Santrali'nin 2
no'lu reaktöründe buhar
jeneratörlerinden biri
bozulunca havaya
radyoaktif buhar yayýldý.
z 9 Aðustos 2004'te,
Japonya'daki Mihama
Nükleer Santralý'nda meydana geldi. Kontrol yetersizliði nedeniyle Mihama
nükleer santralýnýn türbinlerinden birinden sýzan
200 derecedeki buhar, 5
kiþinin ölümüne, 18 kiþinin
yaralanmasýna yol açtý.

