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Yargýtay ve Danýþtay
Anayasa suçu iþliyor

SESSÝZ KALMA ARTIK
Genelkurmay muhtýralarýna Yargýtay ve Danýþtay
muhtýralarý da eklendi. Halkýn hizmetinde olmasý
gereken kurumlar halký ve temsilcilerini tehdit
ediyorlar. Kendilerinden baþka kimsenin ses
çýkarmasýna izin vermiyorlar.

S

onunda adli kurumlarýn
muhtýralarýný da gördük.
Yargýtay ve Danýþtay
bütünüyle siyasete girerek iktidar partisini suçlayan bildiriler
yayýnladý.
Konumlarýný kötüye kullandýlar.
Sürmekte olan parti kapatma
davasýnda taraf olduklarýný
göstererek yargýyý etkilemeye (!) çalýþtýlar.
Mevcut yasalara göre suç
iþlediler.
Anayasaya göre suç iþlediler.
Ne var ki yargýnýn bu en yüksek organlarýný yargýlayacak
bir organ yok. Onlar dokunulmaz. Neden?
22 Temmuz seçimlerinden
önce Anayasa Mahkemesi
bütünüyle politik bir karar
alarak Cumhurbaþkaný’nýn
seçilme yöntemini deðiþtirmiþti. Oyunun ortasýnda oyunun kurallarýný yeniden belirlemiþti. Sonuç onlar için çarpýcý
oldu. AKP daha fazla oy alarak
geri geldi, ayný kiþiyi yeni
kurallara göre de
Cumhurbaþkaný seçtirdi.
Þimdi yeniden zorlanýyor.
Askerler idareye el koymadan

darbe yapýlmaya çalýþýlýyor.
Halkýn iradesine raðmen iktidar deðiþtirilmeye çalýþýlýyor.
Sessiz kalmayacaðýz. Buna
izin vermeyeceðiz!
DTP’nin ve AKP’nin kapatýlmasýna göz yummayacaðýz.
Sesimizi çýkaracaðýz!
Türkiye’de halkýn büyük
çoðunluðu parti kapatmalara
karþý.
Büyük çoðunluk darbelere,
muhtýralara karþý. Büyük
çoðunluk seçilmemiþlerin
kurumlarýnýn politikaya müdahale etmesine karþý.
Askersen askerliðini bil,
yargýçsan yargýçlýðýný. Eðer
politikaya çok meraklýysan
parti kur ve seçimlere katýl.
Eski general Turgut Sunalp
denedi! Boyunun ölçüsünü
aldý.
Sayýsýz partinin kapatýlmasýna önayak olan, her zaman
seçilmiþlere karþý olan eski
Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsý Vural Savaþ denedi.
Boyunun ölçüsünü aldý.
Bütün bunlarý saðlayabilmek
için yeni bir anayasa gerekli.
herkese yerini bildiren bir
anayasa.

YETER

Savaþ deðil
barýþ istiyoruz
10 yýllardýr savaþ sürüyor.
Onbinlerce insan kaybedildi.
Köyler, ormanlar yok oldu.
Milyonlarca insan yerinden, yurdundan ayrýlarak göç etmek
zorunda kaldý. Halk fakirleþti.
Türkiye ekonomisinin çok
büyük kaynaklarý savaþa gidiyor.
Yok oluyor.
Bütün bunlarý durdurmak
gerek. Kürt sorununa bir çözüm
gerek.
Çözüm barýþtan, konuþup
anlaþmaktan geçiyor.
Ýþte, Barýþ Meclisi bu amaçlarla
1 Haziran günü Ýstanbul’da bir
miting yapýyor. Bu mitingde tek
bir pankart olacak. Barýþ Meclisi
kimsenin kendi pankartýný
getirmesini istemiyor. “Hep birlikte ortak sloganlarla, ortak bir
pankartýn arkasýnda yürüyelim,
barýþ ve çözüm isteyelim” diyor.
Devrimci sosyalistler Barýþ
Meclisi’nin bu giriþimini bütün
güçleri ile destekliyorlar.
1 Haziran’da Kadýköy’de, ortak
pankartýn arkasýnda, en önde
olacaðýz. Herkesi oraya çaðýrýyoruz.
1 Haziran, Pazar günü, saat
11’de Tepe Natilius’un önünde
buluþalým!
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Baykal’ýn muhtýra sevinci
DÝKKAT!
Konuþurken
dikkatli olmak gerek.
Bir anlýk siniriniz
301’lik olmaya yetebilir, iþte iki örnek:

Keþke
odada savcý
olmasaydý
Tunceli'nin Pertek
Ýlçesi'nde 19 Mayýs
Gençlik ve Spor
Bayramý'ný tebrik
etmek için kaymakamýn odasýna
giden 73 yaþýndaki
emekli öðretmene
301. maddeden dava
açýldý. Kaymakamýn
odasýndaki sohbette
"Sigara zehirliyorsa,
savcýlar görevlerini
yapsýn, savcýlar
görevlerini yapmýyor" dedi. Odadan çýktýktan sonra kahvede
gözaltýna alýnan
vatandaþ 5 saat
boyunca karakolda
tutulup ifadesi alýndý.
Adamýn talihsizliði
ayný anda odada
cumhuriyet
savcýsýnýn bulunmasýydý.

Yorgunluk
sohbeti
301'lik oldu
Ýþten yorgun argýn
çýkan öðretmen ve
arkadaþý eve gitmek
için bindikleri otobüste sohbet etmeye
baþladýlar. Daha çok
ülke sorunlarý
etrafýnda dönen sohbet yoksul Romanlar'ýn yaþadýðý prefabrik evlerin yanýndan geçerken arkadaþlarýn bu görüntüye üzülmeleriyle
devam etti. Sohbetin
ana ekseni yoksulluk,
yoksulluk ve suça
itilen insanlar oldu.
Asayiþ sorunlarýn da
deðinen sohbet, önde
oturan sivil polisin
müdahalesiyle sona
erdi. Arkadaþlara siz
vatan hainisiniz diyerek saldýran polis,
ekipleri çaðýrarak
sohbet eden
arkadaþlarý gözaltýna
aldýrdý. Ve
arkadaþlar hakkýnda
"halka açýk yerde alenen emniyet teþkilatýný aþaðýlama"
suçundan, yani 301.
maddeden dava
açýldý.

Gerilim ve korku üzerine
politika yapan CHP,
Yargýtay'ýn ve Danýþtay'ýn
bildirilerine sahip çýktý. Bir
açýlýþa katýlan Baykal,
burada yaptýðý konuþmada
"bu iktidar, Türkiye'de
Anayasal düzenimizin
temellerini deðiþtirmek
istiyor. Anayasal düzenimizin ana ilkelerini
deðiþtirmek istiyor. Bu
ilkeler, Atatürk'ten
günümüze gelen ilkelerdir.
Bu ilkeleri, gelmiþ geçmiþ
bütün hükümetler
sahiplendi. Amaçlarý,
yargýyý siyasi denetimin
altýna almak. Bu,

Türkiye'yi çýðýrýndan
çýkarýr" diyerek hem yargý
muhtýrasýný sahiplendi,
hem de tehditlerine devam
etti.

MHP durumdan
vazife çýkarýyor
Milliyetçi Hareket Partisi
son dönemde çatýþmalarýn
tarafý olmadýðý görünümüne bürünüyor. Aslýnda
AKP'ye dönük her saldýrýyý
sevinçle karþýlýyor. Bu
parti, bütün hesaplarýný
önümüzdeki dönem
AKP'nin kapatýlmasý üzerine kurmuþ durumda.
MHP bildiri hengamesi-

nde, cumhurbaþkaný
hakem olsun diyerek, çatýþmadan kaçýnan taraf
olduðu izlenimini veriyor.
Tek derdi sermaye
sýnýfýnýn güvenini tazelemek ve krize yanýt üreten
hareket olduðunu kanýtlamak.

AKP ne diyor?
DTP'nin kapatýlma
davasýnda yargýyý aslanlar
gibi savunan AKP
demokrasinin herkes için
gerekli olduðu fikrinde
zorluk çekiyor. Bir ölçüde
kendine karþý yapýlan
saldýrýlara sýnýrlý da olsa

yanýtlar üretiyor. Ýl baþkanlarý toplantýsýnda konuþan
Dengir Mir Mehmet "
Demokrasi herkesin hukuka saygýlý olmasýný gerektirir. Hukuk üzerinden
siyaseti tanzim etmeye
kalkýþmak, hukuku siyasallaþtýrmak, daha ötesi
hukuku siyasi bir taraf
haline getirmek baþka bir
keyfiyettir. Kamuoyuna
siyasi açýklamalar yapan
bir yargý, tarafsýzlýðýný ve
baðýmsýzlýðýný kaybetmiþ
bir yargýdýr" diyerek yanýt
verdi. Belli ki ortalýk
yatýþýnca AKP yine sessizliðe gömülecektir.

Muhtýra yaðmuru: Yargýtay, Danýþtay, Üniversiteler Arasý Yüksek Kurul

Demokrasi delik deþik
Türkiye uzun süredir bir
yargý kuþatmasýyla karþý
karþýya. Geçen hafta içinde
Yargýtay Baþkanlar Kurulu'nun muhtýra sertliðinde
bildirisinin ardýndan,
Danýþtay Baþkanlar Kurulu
da ayný sertlikte bildiriyle
sürece katýldý. Her iki
bildirinin de ortak noktasý,
Türkiye'de sivilleþme ve
demokratikleþmeye direnç
göstermesi. Her ikisi de
gücünü millet adýna
anayasadan aldýklarýný
söylüyorlar. Güçlerini
anayasadan aldýklarý
doðru, ama milletten
almadýklarý da baþka bir
doðru.

Konu özgürlükler
olunca
En temel insan haklarý
konusunda hiçbir taviz
vermeyen ve kendi vatandaþlarýný yargýlamaktan
çekinmeyen yargý "Yüce

Agos Gazetesi
imtiyaz sahibi Sarkis
Seropyan ve sorumlu
yazýiþleri müdürü Aris
Nalcý'nýn avukatlarý,
"Akýllý tahta" baþlýklý
yazýda yer alan ifadelerle adil yargýlanmayý
etkiledikleri gerekçesiyle açýlan davada
savunma yapmama
kararý aldý. Sarkis ve
Aris'e 3 yýla kadar
hapis cezasý isteniyor.
Sanýk avukatlarý,
mahkemenin tarafsýz
olmadýðý gerekçesiyle
2 kez yaptýklarý reddi
hakim talebinin reddedildiðini hatýrlatarak, savunma yapmayacaklarýný söyledi.
Avukatlar mahkemeye sunduklarý 5 sayfalýk dilekçede, "Biz
savunma yapsak da,
soruþturmanýn
geniþletilmesini istesek
de mahkemenin bakýþ
açýsýnýn devleti korumaya yönelik
olduðunu düþünüyoruz. Bu nedenle
savunma yapmayacaðýz" dedi.

Yassýada
demokrasi
adasý olsun!

Güçlerini
anayasadan
alýyorlar
Burjuva demokrasisinin
ve anayasasýnýn sýnýrlarýný
bilmekle birlikte,
Türkiye'de anayasa
bürokratik erke ve darbecilere hizmet ediyor. Yani
millete raðmen millet
adýna yapýlmýþ bir anayasa.
Bu nedenle Yargýtay ve
Danýþtay gibi yasama
organýna yani meclise tabii
olmasý gereken kurumlar,
baðýsýzca davranýp güçlerini 12 Eylül Anayasasý’ndan
alýyorlar.
Yargýtay bildiri savaþýna
gerekçe olarak, yargýda
reform taslaðýný gösteriyor.
Taslaðýn Avrupa Birliði'ne
sunulmuþ olmasý
dolayýsýyla bildirinin
hemen her yerinden milliyetçilik fýþkýrýyor. Temel
argümanlardan biri de
reform sürecinin yabancýlara teslim edilmesi.

Agos'a yine
dava

Yargý hukuka karþý. Seçilmiþ hükümeti devirmek için 1982 Anayasasý’ný kullanýyor. Ancak
gisi doðru? Bir
anaysa seçme ve seçilme özgürlüðünü olmazsa olmaz olarak tanýmlýyor. Hang
þey açýk, zayýf demokrasi ayaklar altýnda çiðneniyor
Türk Ulusu ise baðýmsýzlýðý ve etkinliði eksiksiz
bir Yargý Erkine her zaman
layýk olmuþtur" diyerek
iktidarýnýn devamý için
halka çaðrý yapýyor.
Türkiye'yi siyasi partiler
mezarlýðýna çeviren, her
türden özgür düþünceyi
cezalandýran yargý reform
taslaðýyla birlikte hareket
alanlarýnýn kýsýtlanacaðýný
anlayýnca demokrasiye
meydan okumaktan çekinmiyor. Devlete çöreklenmiþ bürokratik iktidar,
karþýsýnda titrek bir siyasi
iktidar gördüðü sürece bu
saldýrýlarýna devam edecektir.

Özgürlükçü bir
anayasa
Böyle bir tablodan
demokrasi çýkmayacaðý

ortada. Bu nedenle geniþ
bir örgütlenme ve düþünce
özgürlüðünün garanti altýna alýndýðý ve her türden
darbe tehdidinin kesin
olarak önlendiði bir
anayasa doðrultusunda
taleplerde bulunmak ve

basýnç oluþturmak gerekiyor. Çünkü bu hepimizin
geleceðini ilgilendiren bir
mesele. Özgürlüklerimizi
geniþlettiðimiz oranda bu
tür bildiriler tarihin bir
ayrýntýsý olarak kalacaktýr.

Baþbakan sözlerinin arkasýnda
durur mu?
Baþbakan Tayyip Erdoðan da bildiriye sert çýkanlardan. Uzlaþma zemininden çok mücadeleye devam edeceklerini ve sonuçta bu tartýþmalardan demokrasinin
güçlenerek çýkacaðýný söyleyen Erdoðan yargýnýn
görev alanýnýn dýþýna çýktýðýný belirtti. Bu tartýþma zemininde tabanýndan kopmamasý gerektiðini anlayan
Erdoðan sözlerine þöyle devam etti: "Kapatma davasý
açýlmýþ bir siyasi partiyle ilgili bir bildiri yayýnlanýrsa
onu cevapsýz býrakmak benim 16, 5 milyon seçmenime
ihanet olurdu. Onu cevapsýz býrakamazdým. Yargýtay
Baþkanlar Kurulu bu açýklamayý durumdan vazife
çýkarmak suretiyle yaptý. Böyle bir yetkisi yok."

25 Mayýs’ta bir
motorda hiçbir favori
darbesi olmayanlar
buluþtu.
Tekne 27 Mayýs
darbesinin zindanlarýnýn bulunduðu,
baþbakan Adnan
Menderes ve
arkadaþlarýnýn idam
edildiði Yasssýada’ya
doðru yol alýrken, 27
Mayýs darbesinin
yarattýðý trajediler
maðdurlar tarafýndan
anlatýldý. Babasý 27
Mayýs’ta tutuklanan
Nazlý Ilýcak, o dönem
Yassýada’da hapis
yatan Abdülmelik
Fýrat gibi darbe maðdurlarý darbenin hayata nasýl indiðini
anýlarýyla aktardý.
Halen askeri statüde
bulunan, sivillerin çýkmasýnýn yasak olduðu
adaya çýkan Genç
Siviller “Yasssýada
Demokrasi Adasý
Olsun” yazýlý pankartý
astýlar. Gezi, toplantý
ve eylemle geçen gün
darbe karþýtlarýna güç
verdi.
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Darbe tehdidine
karþý mücadele
Uzun bir süredir darbe tehdidi ile karþý
karþýya olduðumuzu artýk biliyoruz. Son bir
senedir ise darbecilerin her yönden faaliyetlerini görüyoruz.
Çok açýk, net bir bölünme var. Bir yanda
seçilmiþler, diðer yanda ise bürokratlar.
Asker, hukukçu vs.
Bir taraf seçimlere girdi ve yüzde 47 oy
aldý. Neredeyse oylarýn yarýsý. Diðer taraf ise
bunu hiç umursamýyor. Biz seni devireceðiz
diyor. Zorla.
Yandaþlarý tehditler savuruyor: “Menderes’i
unutma!” Onlarýn elinde elinde silah var.
Gücünü, cesaretini ondan alýyor. Diðer
tarafýn elinde ise halkýn oyu var. Elinde silahý
olanlar bunu kullanmaktan sakýnmayacaklar.
Ellerinde halkýn gücü olanlar ise korkuyor,
direnip kazanmayý deðil, uzlaþýp kurtulmayý
düþlüyorlar. Böyle yaptýklarý için kaybedecekler. Darbeciler belki de darbe yapmadan,
muhtýralarla kazanacak.
Ordunun verdiði muhtýralara alýþmýþtýk,
þimdi hukuk kurumlarý muhtýra veriyor.
Yorumlar yapýyor, tehdit ediyor. Süren bir
davayý etkiliyorlar! Anayasa suçu iþliyorlar.
Amaç halký sindirmek, korkutmak. Bunu bir
ölçüde de baþarýyorlar. Herkes tedirgin.
Muhtýracýlar ise ufka bakan gözlerle fotoðraf
çektiriyor. Kendilerini þimdiden muzaffer
görüyorlar.
Muhtýracýlara, darbecilere karþý sessiz
kalmak ölüm demektir. Mutlaka sesimizi
çýkarmak ve bizde varýz demek zorundayýz.
Bu ses çýkarma sokakta olmalý. Yýðýnsal
olmalý.
Toplumun büyük çoðunluðu muhtýralara,
darbelere karþý. 12 Mart’a, 12 Eylül’e de
karþýydýlar. Ama kendilerini sokaða çýkaracak bir güç yok. Ýþte acilen bu gücü, bu koalisyonu oluþturmalýyýz. Toplumun ezici
büyük çoðunluðunu harekete geçirmeliyiz.
Bu görev esas olarak sosyalistlerin görevi.
Demokrasiyi savunmak, özgürlükleri
geniþletmek için mücadelede en önde sosyalistler olmak zorunda.
Ne var ki Türkiye’de kendisine sosyalist
diyen solun önemli bir kýsmý böyle bir
tutumdan uzak. Onlar darbecilerin arkasýna
saklanýyorlar. Yaptýklarý tek þey AKP’ye
saldýrmak.
Sosyalistler elbette AKP iktidarý ile de
mücadele etmek, hesaplaþmak zorunda.
Ancak, demokrasiyi savunmadan SSGSS’ye
karþý çýkmak ve halkýn desteðini kazanmak
mümkün deðil. Bu nedenle SSGSS’ye karþý
direniþ yetersiz. Sadece örgütlü emekçi,ler,
onlarýn da bir kýsmý SSGSS’ye karþý
mücadele etti. Toplumun geri kalaný seyrett.
Eðer bugün piþirilen darbeye, ordu ve
adalet muhtýralarýna karþý ses çýkarmazsak
yarýn çok geç olacak. AKP’ye inen darbe iþçi
ve emekçilere de çarpacak. Sosyalistleri de
bir kere daha zindanlara dolduracak.
Yok eðer darbe olmazsa, AKP uzlaþýr ve
boynunu bükürse, iktidardan düþer. Ama
darbe tehdidi bitmez.
Solun bir kýsmý bundan hoþlanýr. “Gün
gelmiþ, AKP hesap vermiþ” olur, ama bu
hesabý halk deðil, kemalist bürokratlar
kesmiþ olur. Özgürlükler ise biraz daha sýnýrlanmýþ olur. Fakat, en önemlisi emekçi yýðýnlar ile sosyalistlerin arasýna bir kez daha
derin bir uçurum girer. Özgürlükleri
geniþletme, kazanma fýrsatý kaçar.

1 Haziran’da
Kadýköy’deyiz
Barýþ Meclisi 1 Haziran günü Kadýköy’de
bir miting yapýyor. Bu miting Kürt sorununda bir çözüme uýlaþabilmek için önemli bir
adým. DSÝP herkesi 1 Haziran’da ortak
pankartla yürümek için Kadýköy’e çaðýrýyor.
Kadýköy’de, Tepe Natilius’un önünde,
yürüyüþ pankartýnýn arkasýndayýz.
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AKP, egemen sýnýf
ve Avrupa Birliði
Egemen sýnýflar iþçi ve emekçilere karþý en sert çatýþmalara girmekten kaçýnmaz-lar.
Gerekirse binlercesini öldürürler. Ýþte 12 Mart, iþte 12 Eylül. Ama bürokrasi ile hele
hele eli silahlý olanlarý ile sert bir çatýþmaya girmezler. Böyle bir adým onlar için çok
tehlikelidir. Ýþte bugünlerde tam da bu durumu yaþýyoruz.
Doðan TARKAN

T

ürk egemen sýnýfý Avrupa
Birliði’ne girmek istiyor.
Sadece en büyük sermaye
deðil, eskiden Anadolu sermayesi denen egemen sýnýf
kesimi de büyük çoðunluðu ile Avrupa
Birliði’ne girmek istiyor. AKP bu nedenle kolayca sermaye sýnýfýnýn bütün
kesimlerinin birleþtirebildi ve sermaye
sýnýfý içindeki çatýþmalarý büyük ölçüde
bitirdi. AKP’nin büyük sermaye için en
önemli olumlu özelliði budur.
Avrupa Birliði’ne girmenin bazý
karþýlýklarý var. Örneðin hem Kýbrýs’ý
iþgal edip, orada dünyada hiç bir
devletin tanýmadýðý bir kukla devleti
tanýyýp, destekleyip hem de Avrupa
Birliði’ne girmek mümkün deðil. Kýbrýs
Cumhuriyeti’nden Güney Kýbrýs kesimi
diye bahsedip Avrupa Birliði üyesi
olmak mümkün deðil.
Üstelik KKTC’de yaþayan Türklerin
büyük çoðunluðu çözüm isterken,
Kýbrýs Cumhuriyeti ile birleþmek
isterken, bu birleþmenin önündeki engel
olan Denktaþ’ý devirmiþken Kýbrýs sorununda adým atmadan Avrupa Birliði’ne
katýlmak mümkün deðil.
Öyleyse bu sorunu bitirmek gerekir.
AKP bunu yapmaya çalýþtý. Egemen
sýnýfýn desteðinin yaný sýra bu sorunun
varlýðýndan býkmýþ olan halkýn deteðini
aldý. Kiminle karþýlaþtý: Ulusalcýlarla,
kemalist bürokrasi ve onlarýn siyasi
temsilcisi olan CHP ve bir kýsým Türk
solu ile.
Avrupa Birliði’ne girmek için Kürt
sorununda adým atmak gerekir. Bir yandan dört boyutlu bir savaþ sürerken
Avrupa Birliði’ne girmek mümkün
deðil. Benzer sorunlara sahip bütün AB
üyeleri çözüme ulaþmýþ durumda. AB
üyeleri Türkiye’den de bir çözüm bekliyor.
Çekingen bir biçimde AKP bu konuda
da adým atmaya çalýþtý. Karþýsýnda gene
ayný ulusalcý güçleri buldu.
Avrupa Birliði’ne girmek için kemalist
bürokrasinin tasfiye edilmesi, ülke
üzerindeki bugünkü etkisinin kýrýlmasý
gerekir. Ýkide bir de politikaya müdahale eden bir ordu, adalet sistemi ve
üniversite rektörleri topluluðu ile AB’ye
girmek mümkün deðil.
AKP bu konuda da adýmlar atmaya
baþladý. Kemalist bürokrasi, Türk solu
ve vatanseverler, yurtseverler AKP
kadrolaþýyor diye yaygarayý kopardý.
En ilginci solun yaygarasýdýr. Sanki
AKP’den önce proleter devrimci
sosyalistler buralarda kadrolaþmýþtý.
Avrupa Birliði’ne girmek için yukarýda
saydýklarýmdan çok daha önemli olarak
bir dizi ekonomik tedbiri de almak
gerekiyor. AKP bunu da gerçekleþtiriyor. Egemen sýnýf memnun.
Vatanseverlerden ise bu konuda çýt çýkmýyor, tam tersine destek geliyor.
Vatansever, kemalist bürokrasi ve
onlarýn sözcüsü CHP ve MHP Avrupa
Birliði’ne girmeye karþý çýkmýyorlar,
ama bir yandan da bir alternatifin
olduðunu ima ediyorlar. Alternatif eski

süper güç Rusya ile yeni süper güç
adayý Çin.
Türk sermaye sýnýfý için bunlar Avrupa
Birliði’ne karþý alternatif deðildir.
Kemalist bürokrasi uzun bir süredir
AKP’yi iktidardan indirmeyi amaçlýyor.
Ama bunu seçimler yolu ile yapamayacaðýný biliyor. Zaten 22 Temmuz seçimleri bunu açýkça, hem de çok açýkça gösterdi. Öyleyse geriye tek yol kalýyor:
Darbe. Uzunca bir süredir darbe piþiriliyor. Ortaya çýkan sayýsýz belgenin
sonucunda bunu artýk çok iyi biliyoruz:
Sarýkýzlar, Ayýþýklarý, Ergenekon falan.
Þimdi egemen sýnýf ya Avrupa
Birliði’ne katýlma isteðinden vazgeçecek,
ki bu mümkün deðil, ya da ulusalcý,
vatansever, yurtsever güçlerle, kemalist
bürokrasi ile en azýndan AKP ölçüsünde
çatýþacak.
Egemen sýnýflar iþçi ve emekçilere karþý
en sert çatýþmalara girmekten kaçýnmazlar. Gerekirse binlercesini öldürürler.
Ýþte 12 Mart, iþte 12 Eylül. Ama
bürokrasi ile hele hele eli silahlý olanlarý
ile sert bir çatýþmaya girmezler. Böyle
bir adým onlar için çok tehlikelidir.
Ýþte bugünlerde tam da bu durumu
yaþýyoruz.
Egemen sýnýf sýkýþmýþ durumda. Bir
tarafta Avrupa Birliði’ne girme isteði ve
bir süre bu isteðini gerçekleþtirmek için
çalýþmýþ olan AKP, diðer tarafta ise
kemalist bürokrasi.
Kemalist bürokrasi son 40 yýlda en az
iki kere egemen sýnýfýn iþine yaradý. 12
Mart ve 12 Eylül darbeleri iþçi, emekçi
hareketini ezmek için iþe yaradý. Ama
artýk egemen sýnýf ile kemalist
bürokrasinin yollarý ayrýlýyor. Buna raðmen egemen sýnýf için kemalist
bürokrasi ile sert bir çatýþma istenmeyen
bir durumdur. Onlar daha yumuþakbir
geliþme istiyorlar. Burada da sorun egemen sýnýn bloðunun parçalanma
olasýlýðýdýr. Çünkü egemen sýnýfýn bir
kýsmý AKP ile ideolojik bir anlaþma
zeminine sahiptir. Kemalist bürokrasi ile

ideolojik anlaþma zeminine sahip bir
egemen sýnýf kesimi yoktur.
Bütün bunlara ek olarak, AKP’nin
kemalist, vatansever güçlerce yýpratýlmasý son 5 yýlda yakalanmýþ olan
istikrarýn da sarsýlmasý demektir.
Ýstikrar egemen sýnýflar için vaz
geçilmez bir gereklilik. 12 Mart ve 12
Eylül darbelerinin en önemli nedeni
istikrar arayýþýdýr. Ýþçi hareketinin
bastýrýlmasý veya baþka yollarla sessiz
kýlýnmasý egemen sýnýf için istikrardýr.
Ne var ki þimdi istikrar ortamý sarsýlýyor. Emek Platformu’nun yeniden
toparlanmaya baþlamasý, 1 Mayýs, TürkÝþ’in beklenmedik çýkýþlar yapmasý ve
bütün bunlara ekolarak dünya da hýzla
yaklaþan ekonomik krizin öncü rüzgarlarýnýn Türkiye ekonomisini de vurmaya
baþlamasý istikrarsýzlýðýn ilk iþaretleridir. Egemen sýnýf bundan rahatsýzdýr.
Çünkü bir askeri darbe eskiden olduðu
gibi istikrarý deðil, yakýn ve uzun
dönem için istikrarsýzlýðý getirecektir.
Bu koþullarda giderek daha gerçek bir
tehdit haline gelen darbeye karþý iþçi
sýnýfý ve sosyalistler ne yapýyor, ne yapmalý? Ýþçi sýnýfý bir darbeye karþý koyacaktýr. Elinde bu karþý koyuþu sert bir
biçimde gerçekleþtirecek örgütü
olmadýðý takdirde, ki þu anda yok, bu
direniþ pasif olacaktýr. Huzursuzluk, içe
kapanma biçiminde olacaktýr. Egemen
sýnýf bunu istemez.
Sosyalistler ise darbeye zaten karþý
olmak durumundadýr. Eldeki iki
kuruþluk demokrasiyi savunmak için,
özgürlükleri geliþtirmek için alýnacak
tek tutum darbeye karþý çýkmaktýr.
Baþka bir tutum zaten etkisi giderek
azalan solu tamamen etkisiz hale getirir.
Ne yazýk ki solun bir kýsmý darbeye
karþý umursamazlýk kisvesi altýnda darbeyi destekleyen bir tutum içinde.
Gerçek sol ise darbeye karþý kesin, net
bir tutumu güçlendirmeye çalýþýyor.
Bugün en önemli görev bu solu
güçlendirmekdir.
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Daha kaç iþçi ölecek!

GÖRÜÞ
Özeleþtiriye davet

16 Haziran'da Her yer Tuzla,
Hepimiz Tersane Ýþçisiyiz!
Tuzla tersanelerinde
ölümlerin ardý arkasý
kesilmiyor. Son olarak
DESAN ve Selah tersanelerinde iki iþçi daha
hayatýný kaybetti. Patronlar
ölümlerden iþçileri sorumlu tutuyor.
Bakan Faruk Çelik "alýnan
önlemleri beðendiðini" ve
"Türkiye þartlarýnda bu
ölümleri normal
karþýladýðýný" söylüyor.
Bazýlarý ise daha da ileri
giderek ölümlerin sebebini
komplo teorilerine
dayandýrýyor. Her þeyde
olduðu gibi bu iþte de
"terörist" parmaðý arýyorlar. Oysa ölümlerin sebebi,

iþçileri uzun iþ saatlerine
ve saðlýksýz koþullara
mahkum eden taþeronlaþmadýr, neoliberalizmdir.
Asýl terörist bu ölümlere
göz yuman sermaye sýnýfý
ve onun sözcüleridir.
Limter-iþ sendikasý 16
Haziran'da grev yapma
kararý aldý. Ölümlere son
vermenin yolu bu grevi
desteklemekten,
Türkiye'nin her yanýný
Tuzla'ya çevirmekten
geçer!
Tüm sosyalistler, emek ve
demokrasi güçleri, vicdan
sahibi tüm insanlar 16
Haziran'da tersane iþçileriyle dayanýþmaya!

Tuzla'dan sonra Aydýn ve
Zonguldak'ta da iþçi ölümleri
Aydýn'ýn Umurlu beldesindeki bir karoser
imalathanesinde çalýþan 32 yaþýndaki,Ömer
Gündoðdu, makinenin altýnda kalarak hayatýný kaybetti. Zonguldak'ta da Türkiye Taþkömürü Kurumu
ocaðýnda çalýþan Necati Kirli baþýna tavan kýsmýndan
düþen taþla hayata veda etti. Yine Zonguldak'ýn Esen
mevkisinde kaçak iþletilen kömür ocaðýnda grizu patlamasý sonucu 19 ve 20 yaþlarýndaki iki iþçi yaralandý.

Ýþçileri bölmek istiyorlar
Tuzla Tersaneleri’nde iki sendika örgütlü. Biri
DÝSK’e baðlý Limter-Ýþ. Ýþ cinayetlerine karþý direniþi
sürdürüyor. Diðeri Türk-Ýþ’e baðlý Dok Gemi-Ýþ.
Tersanelerde daha fazla üyeye sahip ve yetkisi var.
Yöneticileri patronlarla iþbirliði içerisinde. “Tersaneyi
kapattýracaklar, aç kalacaðýz” iddasýyla Limter-Ýþ’e
saldýrýyor. Oysa ne Limter-Ýþ ne de cinayetlere sessiz
kalmayan iþçiler, iþyerlerinin kapatýlmasýndan yana
deðil. Onlar þunlarý istiyorlar:

z Tersaneler kapatýlmasýn, iþ güvenliði
saðlansýn!
z Bütün iþçiler sigortalansýn, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldýrýlsýn!
z Ýþ güvenliðini hiçe sayan patronlara gerçek
yaptýrýmlar uygulansýn!

Yeni bir emekçi muhalefeti!
Ýþ kazalarý sonucu her gün iþçiler ölüyor. Tuzla’da ve
her yerde. Hükümet, iþçiler karþýsýnda demokratlýðýný
kenara koyuyor, TÜSÝAD’ýn þapkasýný takýyor. Büyük ya
da küçük tüm patronlar adýna çalýþanlarý bölmeye çalýþýyor.
Ýþçilerin birleþik ve güçlü bir sendikasý
yok! Çalýþanlarýn çýkarýlarýný savunan
kitlesel bir sol parti yok! Her ikisine de
yaratmak zorundayýz.
DSÝP herkesi , birleþik ve yeni bir
emekçi muhalefetinin önünü açmaya
çaðýrýyor

Her türlü patron örgütlenmesi serbest, iþçilere sendika hakký yok!
Desa Deri ve Venüs Giyim
iþçileri mücadelede

Sendika üyesi oldular, iþten
atýldýlar

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Desa Deri
ve Venüs Giyim iþçileri, Deri-Ýþ ve TEKSÝF'e üye olduklarý gerekçesiyle iþten atýlmýþlardý. Sendikalaþma çabalarýna dönük bu saldýrý karþýsýnda Desa ve Venüs iþçilerinin
mücadelesi devam ediyor. Ýþçiler Desa Deri önünde
toplanarak ortak eylem yaptýlar. Eyleme Türk-Ýþ'e ve
DÝSK'e baðlý sendikalar ve temsilciler de destek verdi.

Antalya'ya baðlý Side tatil beldesinde 15 belediye iþçisi
sendikalaþtýklarý gerekçesiyle iþten atýldýlar. Belediye
baþkaný diðer iþçilere de sendikadan istifa etmeleri
yönünde baský uyguluyor.
131 iþçi ise atýlan arkadaþlarýna destek oluyor. BelediyeÝþ sendikasý da üyeleri iþe geri alýnmadýðý takdirde, greve
çýkacaðýný söylüyor.

Amadeo Bordiga, Ýtalya Komünist Partisi'nin
erken dönem önderlerinden biridir. Önce Lenin ve
Komintern ile, sonra kendi partisiyle ters düþer.
Anlaþmazlýk konusu, Komintern'in 1921 yýlýnda
kabul ettiði 'birleþik cephe' taktiðidir. Bordiga, buna
tümüyle karþý çýkar.
'Birleþik cephe' taktiði, ana hatlarýyla, þunu önerir.
Batý Avrupa'nýn birçok ülkesinde 1920'lerin
baþlarýnda Komünist Partiler küçüktür; sosyal
demokrat partiler ise büyük, iþçi sýnýfýnýn önemli
bir kesiminin desteðini kazanmýþ partilerdir.
Komünistlerin sorunu, hem belli amaçlar için sosyal
demokrat partili iþçilerle birlikte çalýþabilmek, hem
de bu iþçileri reformizmden koparýp komünizme
kazanmaktýr. Sosyal demokratlara "Yuu, rezil
reformistler, hain karþý devrimciler" diye baðýrmak
bu amaca hizmet etmeyeceðine göre, 'birleþik
cephe' taktiði bu iþçilerle birlikte çalýþmanýn ve
onlarý kazanmanýn yolu olarak geliþtirilmiþtir.
Küçük Komünist Partisi büyük sosyal demokrat
partiye somut hedefler için birlikte çalýþmayý önerir.
Sosyal demokrat liderler bunu reddederse, birlikten
yana olan kendi tabanlarýnýn gözünde deþifre
olurlar. Kabul ederlerse, komünist iþçiler sosyal
demokrat iþçilerle omuz omuza çalýþýr ve hem iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarý doðrultusunda somut kazanýmlar
elde etmek mümkün olur, hem de birlikte yapýlan
mücadelelerde komünistler sosyal demokratlarla
tartýþmak, tutarlýlýklarýný ve mücadeleciliklerini
eylem içinde kanýtlayarak onlarý kazanmak þansýný
elde eder. En azýndan iþçi sýnýfýnýn eylem birliðine
ve gücüne katkýda bulunulmuþ olur; sonuç yine
kârlýdýr.
Kýsacasý, birleþik cephe taktiði, kendi saðýndaki
güçlerle birlikte çalýþmanýn ve böylece iþçi sýnýfýnýn
birliðini saðlamanýn, iþçileri reformizmden koparmanýn yöntemidir.
Bordiga, reformistlerle birlikte çalýþmanýn devrimcileri reformist edeceðini; ayrý, saf ve temiz durmak
gerektiðini savunur. Kendi saðýndaki güçlerle herhangi bir taktik iliþkiden tümüyle uzak durur.
Partiden ayrýldýktan sonra ömrünü temiz, saf ve
çok küçük, çok etkisiz örgütlerde tüketir.
"Kendi saðýndaki güçlerle birlikte çalýþmak"
ifadesini okuyunca saçlarý diken diken olanlarýn
baþýnda, Türkiye'de, Sungur Savran gelir.
Sungur, Radikal Ýki'de (11 Mayýs) þöyle yazmýþ: "1
Mayýs 2008 olaylarý AKP'nin iþçi sýnýfý düþmaný
yüzünü, kimsenin görmezlikten gelemeyeceði þekilde açýk biçimde ortaya koydu... AKP'nin
demokrasi anlayýþý, en azýndan sýnýf mücadelesi iþin
içine girdiðinde 12 Eylül rejiminin çizdiði sýnýrlarýn
ötesine geçemiyor, bu anlaþýldý".
Sonra da, Baskýn Oran, Ahmet Ýnsel gibi Radikal
Ýki yazarlarýný özeleþtiri yapmaya davet etmiþ.
"Biz", demiþ, "yukarýda anýlan yazarlarý 'sol liberal'
olarak nitelediðimiz bir ekolün mensubu kabul
ediyoruz... Bu konularda bir tartýþma baþlatmaya
çaðýrýyoruz. Yapýlmasý gereken ya eski tezlerin hâlâ
doðru olduðunu göstermektir ya da özeleþtiri yapmak".
Baskýn'ý, Ahmet'i savunmak bana düþmez (Baskýn
18 Mayýs'ta gereken cevabý vermiþ zaten). Ama
Sungur AKP'nin iþçi düþmaný olduðunu,
demokratik olmadýðýný sadece kendisinin bildiðini
niye zannediyor, anlamak güç. Evet, tartýþmak
gerek. Ve tartýþýlmasý gereken, iþçi sýnýfýnýn AKP'ye
oy veren geniþ kesimlerini nasýl kazanabileceðimiz.
Birleþik cephe taktiðini nasýl uyarlayýp uygulayabileceðimiz.
Ve evet, yanlýþlarý kabullenmek gerek. Sungur gibi
baðýmsýz aday olup 150 oy almanýn anlamsýzlýðýný,
hem Türkiye iþçi sýnýfý hem tüm dünyalýlar açýsýndan abesliðini kabul etmek gerek.
Lenin, Bordiga'yý Sol Komünizm: Bir Çocukluk
Hastalýðý kitapçýðýnda eleþtirir. Ne Sungur Bordiga,
ne de ben Lenin'im. Ama bir hastalýðýn, onulmaz
bir sekterliðin söz konusu olduðu kesin.

Roni Margulies
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CO2: Tehlike týrmanýþ

Birleþmiþ Milletler’in Mayýs
tarihli bir raporuna göre iklim
deðiþikliði yoksullarýn çocuklarýna yaþama þansý tanýmayacak. Dünyanýn en yoksul
bölgesi Afrika Sahraaltýý
ülkelerinde ilk baþta 40 ila
160 bin arasý çocuðun salgýn
hastalýklardan ölmesi bekleniyor. Lüks tüketim için
milyonlar harcanýrken basit
ve önlenebilir hastalýklarr
durdurulmuyor.

Güney Kutbu’nda
yapýlan ölçümler atmosferdeki karbondioksit
oranýnýn 800 bin yýlýn en
yüksek seviyesine
vardýðýný tespit etti. Ýnsanlýk bu uzun dönemde on
buzul çaðý geçirdi.
Kutuplarýn derinliklerinde
alýnan buz parçalarýndan
alýnan karbon izotoplarý
küresel ýsýnmayý sanayi

devrimi ve sermaye birikimi süreçlerinin yarattýðýný
kesinkes gösteriyor.
Kapitalizm CO2’yi ölümcül bir düzeye yükseltecek
ve iklim deðiþikliðini
baþlatacak hamleyi 400
yýlda gerçekleþtirdi.
Bugünkü insanýn kökeni 30
bin yýl, dünya da canlý
hayatý bir kaç milyon yýldýr
hüküm sürüyor.

Þirketler ve hükümetler küresel ýsýnmayý önleyebilir mi?

Daha fazla demokrasi
Mayýs ortasýnda 35 derecelik sýcak korkutuyor.
Dünya on yýldýr sýcaklýk
artýþýnda arda arda kýrýlan
rekorlara tanýk oldu.
Myanmar’da olduðu gibi
olaðanüstü iklim hareketlerinin yýkýcý etkileri
korkunç gerçeðe iþaret
etse de bilim insanlarýna
göre eþiði geçmeye çok az
kaldý. 2 derecelik ýsý
artýþýyla geçilecek eþik
bildiðimiz dünyadan,
baþka bir dünyaya geçiþ.
Bu yeni dünyayý en iyi
anlatan sözcükse cehennem.
Peki ama bu iþ nasýl
çözülecek? Kapitalizm
küresel ýsýnmaya bir
çözüm bulabilir mi?

Þirketler
ExxonMobil gibi þirketler
her yýl 10 milyon dolarý
iklim deðiþikliðinin
olmadýðý propagandasýna
ayýrýrken, bir dizi dev þirketler sosyal sorumlukluktan bahsetmeye baþladý.
‘ABD Ýklim Eylemi
Ortaklýðý’ adý altýnda
çevreci örgütlerle yan yana
gelen alüminyum devi
Alcoa, petrol devi BP
America, kimyasal devi
DuPont, inþaat-madencilik
teçhizatý, dizel-doðalgaz
motorlarý, gaz tribünleri
üretiminin bir numarasý
Caterpillar, teknoloji þirketleri topluluðu General
Electric, enerji þirketi Duke
Bush’u uyarmýþtý. Sera gazý
emisyonlarýnýn bugün
yüzde 10 düzeyine
düþürülmesi (Kyoto
Protokolü hedeflerinin iki
katý), 2050’de yüzde 60
oranýnda azaltýlmasý için
gereken deðiþiklikleri

yapýlmasýný istediler.
Türkiye'de büyük þirketler de ayný yolu izliyor.
En bilineni Garanti
Bankasý'nýn "çevreye
duyarlý" bonus kartý. Kart
bonuslarýndan yüzde 10 ila
yüzde 30 WWF (Doðal
Hayatý Koruma Vakfý) projelerine aktarýlýyor. Petrol
þirketi OPET "Yeþil Yol"
projesiyle aðaç dikimi
yapýyor. Koç Holding
klima teknolojilerinde elektirik ve su tassarufu yapan
cihazlarý üretiyor.
Þirketler mevcut üretiminden vazgeçmeden,
piyasa mekanizmalarý
tarafýndan belirlenen tüketim alýþkanlýklarýný koruyarak küresel ýsýnmanýn
sorumluluðundan kurtulmak istiyor. Ayrýca tüm
insanlar için bir kaygý
konusu olan iklim deðiþikliðiyle pazarlanan yeni
ürünler yeni kazançlar
demek.
Küresel þirketlerin
Bush’tan talep ettiði sera
gazý indirimleri sorunu
çözmeye yetmiyor. Bilim
insanlarýna göre 2,5 yýl
içinde radikal bir dönüþ
yapýlmalý. Mevcut sera
gazlarýnýn derhal yüzde 80
oranýnda azaltýlmasý çýkýþ
yolu. Birikim için birikim
yasasýna dayalý kapitalist
ekonomi ve her þeyi çözeceðini söyleyen piyasa
ekonomisi ise olaðan iþleyiþi deðiþtirmeye yanaþmýyor.
Peki ama ne yapmalý?
Bireysel tassarruf çözüm
deðil. “Çevreci” diye lanse
edilen ürünler de sorunu
çözmüyor. Yoksa sistemin
kendi kendine çökmesi
sonucu mu sera gazý

Derviþ’in fikri zikrinden belli olur
Þirket yöneticileri sosyal
sorumluluk göstererek
dünyayý mahvetmekten
vazgeçebilir mi?
Þirketlerin “çevreci”
projelerinin þýklýðý ve
sosyal sorumluluk nutuklarý bu soruya olumlu bir
yanýt vermemizi
saðlamýyor. Söz konusu

fakirler, emekçi sýnýflar
ise verebilecekleri çok az
þey var.
2000 yýlýnda tüm dünyada yoksul ülkelerin
borçlarýnýn silinmesi için
kampanya yürütülmüþtü.
Afrika’da açlýk ve basit
saðlýk sorunlarýna
çözmek için 50 milyon

a ki iþgal ve kanlý savaþ sürüyor.
Otomotiv fabrikalarý çalýþýyor. Petrol için Irak’ta
Irak’taki
sürüyo
o r. Reklam panolarý ýþýl ýþýl
yanýyor. Ancak doðanýn
o r. Myanmar’ý vuran Nergis
d oðanýn tokadý son derece sert olarak en alttakilere iniyo
iniyor.
Nee rgis
Kasýrgasý’nda olduðu gibi.
emisyonlarý duracak?
Sistem kendi kendine
yýkýlýrsa, bu ister
olaðanüstü iklim hareketleri isterse bir ekonomik
çöküþ nedeniyle olsun
zarar görecek olan yine
büyük çoðunluk.
Ne kapitalizmin bu
sorunu çözmesini beklemek ne de sistemin doðal
bir yýkýmla çöküþünden
pozitif bir sonuç çýkarmak
olanaksýz.

Demokrasi
Yaklaþan felakete en iyi
dolar yettiði söylenmiþti.
Dönemin hükümetleri bir
an da hayýrsever kesilmiþ,
ne olacak ki demiþlerdi. 8
yýl oldu, toplanan para bu
rakamýn yanýna dahi
ulaþamadý.
Küresel sermayenin
hýzla giriþi çýkýþlarý
1998’de Asya krizini
tetiklemiþti. Neresi kârlýysa oraya kayan sermayenin hareketi, zayýf

hazýrlýk demokrasinin
geliþtirilmesidir. Þirketlerin
ve hükümetlerin karþýsýnda dünya toplumlarýnýn
kendi geleceklerini belirlemesinin önünü açmaktýr.
Bu ise üretimi büyük
çoðunluðun denetlemesiyle mümkündür.
Demokrasi, örgütlenme,
ifade ve eylem özgürlüðünün geliþmesi þirket
egemenliðine karþý insanlarýn harekete geçmesini
kolaylaþtýracaktýr.
Kendi kaderine sahip
çýkabilen insanlar, hem
mali yapýlara sahip 3.
dünya ülkeleri üzerinde
yýkýcý sonuçlar yaratýyordu. Akla hemen Tobin
Vergisi’ni önerisi geldi.
Sýcak para giriþ ve
çýkýþlarýný yüzde bir
oranýnda vergilendirmeyi
1978 yýlýnda öneren Tobin
adlý iktisatçýnýn önerisi
tabii ki dinlenmedi.
Mücadeleden baþka
yolumuz yok.

insan türünün hem de
canlý yaþamýnýn devamý
için radikal kararlara imza
atabilir.
2,5 yýl, 5 yýl, 10 yýlBöylesi köklü bir dönüþüm
için çok kýsa bir zaman gibi
geliyor.
Bu kadar az zamanda
felakete tam gaz ilerleyen

trenin yönünü bu sistemin
devamýndan yana çýkarý
olmayan milyonlarca
emekçi deðiþtirebilir.
Sistemi zayýflatan her
türlü mücadeleyi inþa
etmek, birleþtirmek,
demokrasinin sýnýrlarýný
geniþletmek... Baþka yolumuz yok.

AKP uyuma, Kyoto’yu imzala!
Küresel Eylem
Grubu’nun 2005 sonbaharýndan bu yana yürüttüðü Kyoto’yu Ýmzala
kampanyasý geniþ destek
bulmuþ ve hükümete
gerçek bir uyarýya
dönüþmüþtü.
Nitekim baþbakan,
bakan ve milletvekili
düzeyinde bir çok AKP’li
Kyoto Protokolü’nü
imzalamaya çok yakýn
olduðumuzu söylemiþti.
En son Cumhurbaþkaný
Gül’de Kyoto Protokolü
konusunda “önümüzdeki
günlerde ciddi adýmlar

atýlacak” dedi.
Kyoto Protokolü vakit
geçirmeden hükümet
tarafýndan imzalanmalýdýr. Protokolün
hedeflediði sera gazý
indirimi derhal yapýlmalýdýr.
Hükümeti dize getirmeye çok yakýnýz. Bunu
mücadelemizle baþardýk.
Kyoto Protokolü’nü
imzalayan bir hükümetten daha çoðunu isteyebiliriz.
DSÝP, küresel ýsýnmaya
karþý kampanyaya devam
etmekten yanadýr.
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Dünya, Türkiye ve sosyalizm 4 gün boyunca tartýþýldý, ortak vurgu:

Yeni bir solun
tam zamanýdýr
DSÝP’in ev sahipliðinde
gerçekleþen Marksizm 2008
toplantýlarý son yýllarýn en
canlý tartýþmalarýna sahne
oldu. 16-19 Mayýs tarihlerinde Ýstanbul’da 500’a
yakýn kiþinin katýldýðý
tartýþmalarda yeni bir sol
partinin gerekliliði kadar
yeni fikirler de enine boyuna ele alýndý.
Marksizm 2008’e en
büyük katýlým liseliler ve
20’a yaþ altý gençlerden
geldi. Katýlýmcýlarýn yarýdan fazlasý kadýndý. Kayýp
kuþak olarak anýlan 80’lerden bir çok kadýn ve erkek
siyasal geliþmelere öfke
dolu olarak salondaydý.
Baþörtülü kadýnlar ve dindar katýlýmcýlar da oradaydý.
DSÝP dýþýnda örgütlü soldan katýlým parmakla
sayýlacak kadar düþük iken
örgütsüzler sosyalizmin
güncel tartýþmalarýna ve
Türkiye’deki mücadeleye
dair yüzlerce soruyla
Marksizm 2008’e gelmiþti.
Sorular, hem kendileri hem
de sunuþ yapan konuþmacýlar tarafýndan doyurucu bir þekilde yanýtlandý.
Marksizm 2008’de DSÝP
üyeleri ve farklý görüþlerden gelen konuþmacýlar
ayný kürsüyü paylaþtý.
Türkiye’de düþünce ve
eylemleriyle öne çýkan
Sebahat Tuncel, Ahmet
Ýnsel, Ferhat
Kentel,Yýldýray Oður,
Ömer Laçiner, Ayþe Hür,
Ayhan Bilgen, Ömer
Madra isimleri konuþmacý
çeþitliliðini yansýtýyor.
Türkiye’de savaþ karþýtý
hareketin odaðý Küresel
BAK, yeni-liberalizme ve
küresel ýsýnmaya karþý
kampanyalarýyla yeni
mücadeleci kuþaðýn birliði

Küresel Eylem Grubu,
darbe karþýtý þenlikli
muhalefetiyle öne çýkan
Genç Siviller’den
aktivistler sokaðýn havasýný
Marksizm 2008 salonuna
taþýdý. 14 Nisan’da gerçekleþen sosyal yýkým yasasýna
karþý 2 saatlik grevi ve yeni
emekçi muhalefetinin
gerekliliði kamu emekçileri
tarafýndan sýk sýk hatýrlatýldý.
Her gün sokakta devlet
terörüne ve
homofobik/transfobik
saldýrýlara karþý özgürlük
mücadelesi veren LGBTT
aktivistler de Marksizm
2008’deydi.
LambdaÝstanbul’dan
Eylem Çaðdaþ sosyalistlere
eþcinsel hareketi içerisinde

“örgütlenin” çaðrýsý yaptý.
Marksizm 2008’in bir
baþka çarpýcý özelliði ise
dünyanýn gündemiyle
Türkiye’nin gündeminin
birleþmesiydi. Linkei Party
üyesi (Sol Parti-Almanya)
ve Marx21 editörü Stefan
Bornost, SWP’den
(Sosyalist Ýþçi PartisiÝngiltere) Chris Harman ve
Talat Ahmed Avrupa’daki
yeni sol deneyleri,
hareketin tartýþmalarýný
aktardý.
Marksizm 2008’de bir kaç
temel vurguda ortaklýk
olduðu söylenebilir.
Ýlki yeni bir muhalefete,
yeni fikirlere olan ihtiyaç.
Hem küresel ýsýnma, savaþ,
yeni-liberalizm gibi insanlýðýn ortak sorunlarý

çözmek hem de darbe
sopasýný yiyen Türkiye’de
gerçek bir sol alternatifi
yaratmak için.
Kemalizmle tüm
baðlarýný koparmýþ, tek
ülkede sosyalizmi ve her
türlü milliyetçiliði reddetmiþ bir sol. Elitlerin deðil
sýradan insanlarýn hareketi.
Sokakta emeðin hakim
olmasý. Çalýþanlarýn birliði,
iþyeri temelli
mücadelelerin siyasal taleplerle birleþmesinin
gerekliliði.
Yeni ve özgür bir
dünyayý birlikte yaratmak.
Marksizm 2008 ortak vurgularý bunlardý.
Mücadelesine ve düþüncesine en çok atýfta bulunan
kiþi ise Karl Marks’tý.

Yeni-lliberalizmin krizi
Chris Harman ve
Ahmet Ýnsel yeni-liberalizmin krizini marksizm
2008’de masaya yatýrdý.
Harman, yeni-liberalizmin krizde olduðunu,
dün “piyasa her þeyi
belirler” diyenlerin
bugün devlet müdahalesinden yana olduklarýný göstererek iþçi

hareketinin bu yeni
döneme hazýr olmasý
gerektiðini söyledi.
Ýnsel ise kapitalizminin
küresel durgunlukla birlikte yeni bir aþamaya
girdiðini vurguladý.
Her iki konuþma da
yakýnda broþür olarak
yayýnlanýyor
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Silahlar nasýl susacak?
Marksizm 2008'in çarpýcý
toplantýlarýndan biri
"Türkiye barýþýný arýyor"
idi. DSÝP’ten Doðan
Tarkan, DTP’den milletvekili Sebahat Karataþ
ve Barýþ Meclisi yürütmemaz
sinden Hakan Tahm
konuþmacý olarak katýldý.
Gündemin ilk sýralarýnda
yer alan sorun oldukça
ayrýntýlý olarak ve gayet
özgür bir ortamda
tartýþýldý.
En çok merak edilen ve
sorulan konu silahlarýn
nasýl býrakýlacaðý, masada
görüþmenin nasýl
saðlanacaðý oldu.
Her üç konuþmacý da
Kürt siyasal hareketinin
bugüne kadar çok sayýda
barýþ adýmý attýðýný vurguladý. Artýk adým atma
sýrasýnýn devlet güçlerinde
olduðu söylendi.
Sorun sadece etnik deðil,
ayný zamanda siyasi
olduðu için çözümün de
siyasette aranmasý gerektiði konusunda çoðunluk
hemfikirdi.
Devlet bugüne kadar
atýlan adýmlara hiç olumlu
cevap vermeye yanaþmadý.
Yasal siyasal örgütlenme
olan DTP'ye de yaþama
þansý tanýmamak için

Canlý bir tartýþma, sayýsýz örnek
ve eyleme dönük öneriler

uðraþtý. Kürtlerin kurduðu
bütün siyasi partileri kapattý, DTP'yi de kapatmak
istiyor. "PKK'ya terörist
deyin!" dayatmasýndan
baþka bir 'çözüme' yanaþmadý.
Oysa bu imkânsýzlýðý zorlamaktan baþka bir þey
deðil.
Dünyada silahlý örgütlerle sonunda masaya oturup
meseleyi barýþçý yoldan
çözmüþ çok sayýda devlet
var.
Türkiye'de de sorun
ancak siyasi diyalog yoluyla çözülecek. Devlet "terör
örgütü"nün temsilcileri ya
da aracýlarýyla önünde
sonunda masaya oturmak
zorunda kalacak.

Dünyada ve Türkiye’de Ýslamcý hareket tartýþýldý
Marksizm 2008’in en ilginç tartýþmalarýndan biri “Ýslam düzen için tehdit
mi? baþlýklý toplantýsýydý. Eski MazlumDer Baþkaný Ayhan Bilgen, Küresel BAK
Yürütmesi ve DS
SÝP üyesi Yýldýz Önen,
SWP’den Talat Ahmet’in konuþmacý
olduðu toplantýda Ýslamcý hareket enine
boyuna tartýþýldý.
Yýldýz Önen, Ýslamcý hareketin tabanýný
oluþturan yoksullarýn düzen için bir
tehdit olduðunu ancak Ýslamcý hareketin

sisteme alternatif üçüncü bir yol yaratamayacaðýný vurguladý.
Talat Ahmet ise Bush ve ortaklarý
tarafýndan dünyaya yayýlan Ýslamfobisinin sistemin iþine yaradýðýna dikkat
çekti.
Ayhan Bilgen ise Ýslamcý hareketlerin
Ortadoðu’da emperyalizme karþý yoksullarý harekete geçirdiðini, kitlelerin
yeni ve adil bir dünya istediklerini
anlattý

40. yýlýnda ‘68

Marksizm 2008’in aðýrlýklý gündemlerin biri 40.
yýldönünümden 1968’di.
Dünyayý sarsan 68
hareketi, Vietnam Savaþý,
öðrenciler, iþçiler ve
sosyalistler o dönem
mücadele edenler tarafýndan anlatýldý.
Birikim Dergisi’nden
Ömer Laçiner ve Sosyalist
Ýþçi Editörü Doðan
Tarkan ‘Türkiye’de 68’i 40
yýl sonra anlattý.
Tarkan dönemin yeni
doðan solunun bu
hareketi göremediðini,
kendine Filistin’i, Küba’yý
örnek aldýðýnýn, bu yolun
solla iþçi sýnýfýný koparttýðýný vurguladý.
68 hareketinin
Türkiye’de kitlesel bir
solun doðmasýna neden
olduðunu, ancak staliniz-

Daha fazla ‘68!
mi sosyalizmi, kemalizmi
ise ilerici olarak görerek
yanlýþ bir çizgiye
kayýldýðýný anlattý.
Tarkan, 40 yýl sonra
Türkiye ‘68’inden
çýkartýlacak dersin iþçi
hareketiyle solun yollarýný
birleþtirmek, yeni fikirlerle hareket etmek
olduðunu söyledi.
Ömer Laçiner ise ‘68
hareketinin Türkiye’de
deðiþimi baþlatan ve
katýlýmcýlarýnýn kendi
mücadeleleriyle deneyerek öðrendiði genç bir
hareket olduðunu vurguladý. Dünyada 68 ile
Türkiye 68’i arasýndaki
farklara deðinen Laçiner,

birinde özgürlüðün
olduðunu diðerinde ise
olmadýðýný anlattý.
40. yýlýnda Dünyada ‘68
Son Büyük Ýsyan baþlýklý
toplantýnýn konuþmacýsý
ise Chris Harman’dý.
Harman, ‘68 öncesinde
dünyanýn emperyalist
saldýrganlýkla kana
bulandýðý , ideolojilerin
sonunun geldiðine, iþçi
sýnýfýnýn satýldýðýna
inanýldýðýný söyledi.
1968’de durumun hýzla
deðiþtiðini anlatan
Harman þöyle konuþtu:
“Ben 68'den iki ders
çýkarýyorum. Birincisi,
iþçiler eninde sonunda
mücadele edecektir. Ýkin-
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cisi ise bu mücadele
baþladýðýnda bizim zaten
kurulu olan mevcut bir
devrimci partiye ihtiyacýmýz vardýr. Ýþçilere ne
yapacaklarýný söyleyen,
emreden bir parti deðil,
iþçiler adýna iktidarý alacaðýný söyleyen bir parti
deðil ama iþçilerle
tartýþan, iþçilere yön
göstermeye çalýþan ve
dolayýsýyla iþçilerin kendi
adlarýna iktidarý almalarýna yardýmcý olan bir
parti.”
Daha fazla 68! Bu çaðrý
öðretim üyesi ve yazar
Ferhat Kentel’den geldi.
Gündelik Hayat’ta
Direniþ baþlýklý toplantýda
konuþan Kentel, yeni
sosyal hareketlere dayalý
bir mücadelenin gerekliliðinin altýný çizdi.

z Meclise Ufuk Gerek kampanyasýndan ÖDP üyesi
Atilla Aytemur ve DSÝP üyesi Þenol Karakaþ, yerel seçimlerde sosyalistlerin izleyecekleri yolu tartýþtý. Aytemur
geniþ bir sol cephe ile sosyal hareketlerin birleþik bir þekilde yerel seçimlere katýlmasý gerektiðini anlattý. Karakaþ
ise DSÝP olarak "mahalleden meclise" kampanyasýný inþa
ettiklerini, Baskýn Oran ve Ufuk Uras kampanyalarý da
öne çýkan baðýmsýzlarýn öne çýkabileceði bir kampanya
yürütmek gerektiðini anlattý.
z Almanya'dan Sol Parti üyesi Stefan Bornost ile
SWP'den Talat Ahmet Avrupa'da yeni sol parti deneyimlerini aktardýðý toplantý da politik alternatifin nasýl
yaratýlacaðý ele alýndý. Bornost, Sol Parti'nin sosyal
demokrat partinin krizine iyi bir yanýt vererek solda
duran sosyal demokratlarla sosyalistleri yan yana
getirdiðini aktardý.
z DSÝP üyeleri Funda Ata ve Meltem Oral "Devrimci
Parti'nin modasý geçti mi?" sorusuna yanýt aradý
Marksizm 2008'de. Kitlesel bir sol parti kurmayý öneren
sosyalistlerin ayný zamanda iþçi sýnýfýnýn hafýzasý olan bir
devrimci partiyi de inþa etmek zorunda olduðunu belirtip, hareketin net fikirlere ihtiyacý olduðunun altýný
çizdiler.
z Ferhat Kentel ve Volkan Akyýldýrým, 'Gündelik
Hayatta Direniþ" baþlýðý altýnda kapitalist toplumda kimlikler, ezme ezilme iliþkileri, kimlikler ve kurgularýn kaynaklarý, yabancýlaþma ve çýkýþ yolu üzerine konuþtular.
Marksizm 2008'in en katýlýmlý toplantýlarýndan biri olan
tartýþmada, marksizmin günümüz toplumunu açýklayýþý,
mücadelelerin birleþtirici ve dönüþtürücü rolü,
yabancýlaþma gibi baþlýklar ele alýndý.
z KEG aktivisti ve Açýk Radyo'dan Gökþen Þahin
'Küresel ýsýnmayý durdur, dünyayý deðiþtir' baþlýðý altýnda iklim deðiþikliðinin dinamikleri, küresel kapitalizmin
insan ve canlý yaþamýný nasýl ölüme sürüklediði üzerinde
durdu. 'Kapitalizmden sonra yaþam' baþlýklý toplantýda
da küresel ýsýnma ve ekolojik kriz yoðun olarak tartýþýldý.
Ömer Madra ve Ümit Þahin, yeni bir dünyanýn mevcut
yaþam tarzý ve tüketim alýþkanlýklarýndan kurtularak
kurulabileceðini söylediler. Doðan Tarkan ise üretenlerin
yönettiði yeni toplumun refah ve boþ zamana dayalý olacaðýný, kapitalizmin krizine ve ekolojik krize toptan bir
karþý koyuþun gerekliliðini vurguladý.
z 5 yýldýr süren savaþ ve küresel savaþ karþýtý hareketin
geleceði Küresel BAK Yürütmesi Üyesi Tayfun Mater ve
yazarýmýz Arife Köse tarafýndan ele alýndý. Ýki konuþmacý
da dinleyicileri 14 Haziran’da Adana Ýncirlik Üssü’ne
yürümeye çaðýrdý.
z DSÝP’ten Canan Þahin ve Lambdaistanbul’dan Eylem
Çaðdaþ kapitalizmin cinsel ayrýmcýlýðaneden ihtiyaç duyduðunu, cinsiyetçiliðe, homofobiye ve transfobiye karþý
nasýl bir mücadele hattý izlenmesi gerektiðini tartýþtý.
z Ýran’de gerçekte ne oldu? DSÝP üyeleri Ýremnur Aksu
kan Akyýldýrým bu soruya hem Ýran Devrimi’nin
ve Volk
tarihinden derslerle yanýt aradý.
z DurDe’den Cengiz Algan ve Kocaeli Üniversitesi’nde
Sinan Özbek milliyetçilik ve ýrkçýlýk arasýndaki iliþkiyi
masaya yatýrdý. Özbek, her iki karanlýk akýmýn kapitalizmle doðduðunu ve birikim süreçlerine yardýmcý
olduðunu anlattý.
z Darbeye karþý cesur haberciliðiyle öne çýkan Taraf
Gazetesi Yazýiþleri Müdürü Eray Özer, medyanýn nasýl
ikna ettiðini bir çok örnekle açýkladý. Marksizm 2008’in
en keyifli tartýþmalarýndan biriydi.
z Marksizm 2008’in kapanýþýnda konuþan Damla
Çimen ve Özden Dönmez ise darbeye, yeni-liberalizme,
küresel ýsýnmaya karþý gerçek ve yeni bir solun yaratýlmasýnýn acil bir görev olduðunun altýný çizdi. Herkesi
DSÝP’e üye olmaya çaðýrdýlar.
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Marksizm 2008 nedeniyle
DSÝP’in davetlisi olarak
Türkiye’ye gelen Chris Harman
Sosyalisst Ýþçi’den Arife Köse ile
Ýngiltere’de Respect, Latin
Amerika’da ise Chavez deneylerini konuþtu
ARIFE: Ýngiltere'de Respect
tecrübesi yaþadýnýz. Bu deneyim
sonucunda, bu tarz yeni sol partilerin sosyal demokrasiye alternatif olabileceðini düþünüyor
musunuz? Siz bunu baþarabildiniz mi? Avrupa'da bu tür partiler
hangi dinamikleri temsil ediyor?
Chris HARMAN: Önce þunu
söylemeliyiz. Bütün Avrupa'da
bir sorunumuz var çünkü Sosyal
Demokrasi merkez sol
hükümetler kurdu fakat bunlarýn
pratikte merkez sað partilerden
hiçbir farký yok. Böylesi bir
süreçte, kapitalizmin yapýp ettiklerine bir alternatifin olabileceði
fikri yok olabilir. Fransa'da,
Ýngiltere'de, Ýtalya ve
Almanya'da bu çok önemli.
Çünkü böyle bir þey olduðunda
politikaya kafa yormayan insanlarýn azýnlýklarý suçlamaya baþlamasý çok kolay. Türk ve Kürt
göçmenler Ýngiltere'ye Hackney'e
ilk geldiklerinde, ana-akým partilerin sistemin yetersizlikleri için,
konut sýkýntýsý vb için Türk ve
Kürtleri suçlamasý çok kolaydý.
Bugün Polonyalýlarý veya
Afrikalýlarý suçlamaya çalýþýyorlar. Benzer þekilde Fransa'da
Müslüman azýnlýðý suçlamalarý
çok kolay. Bu þartlar altýnda sola
alternatif bir çekim odaðý, sol bir
kutup yaratmak çok önemli.
Bu tür çekim merkezlerinin
yaratýlmasýna gelince, sözgelimi
Almanya'da Sosyal Demokratik
partiden kopan önemli sayýda
insan, sendikacýlar Sol Partiyi
(Linkei Party) kurdular. Bu parti
seçimlerde eyalet meclislerine ve
merkezi meclise vekiller seçtirdi,
böylece bir çekim merkezi oluþturdu. Diðer ülkelerde bu çok
daha zor. Ýngiltere'nin seçim sistemi ABD'dekine çok benzer.
Yani seçimi ya kazanýyorsun ya
da kaybediyorsun, nispi temsil
diye bir þey yok. Bu þartlarda
ciddiye alýnabilir bir alternatif
olarak ortaya çýkmak bizim için
çok zor. Ortaya çýktýðýmýzda da
insanlar þöyle düþünüyor;
Respect'e oy verirsem veya
ABD'de Nader' oy verirsem
diðer tarafýn kazanmasýna sebep
olurum. Ýngiltere'de de son yerel
seçimlerdeki en büyük
sorunumuz buydu. Çok sayýda
insan bizim Ýþçi Partisi hakkýnda
söylediklerimize katýlmasýna raðmen, iþ oy vermeye geldiðinde
sözgelimi Londra belediye
baþkanlýðý seçimlerinde; Ýþçi
Partisinin merkezinin hafifçe solunda yer alan Ken Livingston
yerine bizim adaylarýmýza oy
verirlerse Muhafazakarlarýn
kazanmasýna sebep olacaklarýný
düþündüler. Bu çok önemli bir
sorun. Dolayýsýyla bir alternatif
yaratmalýyýz diye yola çýktýk ama
bunun bizim sandýðýmýzdan çok
daha zor olduðunu anladýk.
Seçim sistemi buradaki ana faktördü.
Diðer bir tehlikeyi de Ýtalya'da
olanlar gösterdi. Ýnsanlar þöyle
düþündü: Tamam sol alternatifi
yarattýk þimdi hükümete girip
iþlere el atalým. Ýtalya'da olan
tam bir felaketti. Rifondanzionne
Komunista, diðer daha küçük
Komünist Parti ve Yeþillerin
tümü hükümetteydi. Ve
hükümetin yaptýklarýnýn faturasý
hepsine çýkarýldý. Toplam oylarý
%12'den %2-3'e düþtü.

“Parlamentoda sokaktaki
mücadeleyi temsil etmelisin”

Dolayýsýyla þu anda Ýtalya'da
aslýnda Berlusconi'nin solunda
bir alternatif kalmadý çünkü
Sosyal Demokratlar da
Berlusconi ile iþbirliði yapýyorlar.
Dolayýsýyla bir çekim merkezi
yaratmak ve Parlamentoda temsil edilmek gerekli, ama orada
dýþarýdaki mücadeleleri temsil
etmek gerekiyor.
ARIFE: Þu anda bir savaþ
sürüyor, dünya ekonomisinde
durgunluk iþaretleri var, ayrýca
iklim deðiþikliði yaþanýyor ve
birçok baþka önemli sorun
yaþanýyor. Ýþçi sýnýfýnýn bu resimdeki durumu ve rolünü nasýl
görüyorsunuz?
HARMAN: Dünya
ekonomisinde çifte bir kriz var.
Ýki yanýný da anlamak çok önemli. ABD'de ekonomik durgunluk
var ve bu diðer ülkeleri de vuracak. Türkiye'yi ne kadar vuracaðýný bilmiyorum, Türkiye
hakkýnda uzman deðilim.
Bununla eþanlý olarak gýda ve
petrol fiyatlarýnda çok þiddetli
bir yükseliþ yaþanýyor ki bu ikisi
birbirini besliyor. Çünkü gýda
üretmek için gübreye ihtiyaç var
ve gübre üretimi için gerekli
enerji de petrolden geliyor. Ki bu
da çok sayýda ülkeyi etkileyecek.
Bu ikisinin bir arada olmasý
mücadeleler açýsýndan patlayýcý
özellik taþýyor. Ekonomik durgunluk vurdukça kapitalistler
birbirine düþer, sorunu nasýl
çözeceklerini de bilmiyorlar. Öte
yandan durgunluk istihdamý etkilemeye baþlayýnca artan iþsizlik
insanlarda büyük öfke yaratýr.
Durgunluk tek baþýna
yaþandýðýnda insanlar bir süre
çok öfkelenirler ama bir süre
sonra iþsizlik ve demoralizasyon
etkisini gösterir ve öfke uzun
sürmez. Hem ekonomik durgunluk hem enflasyon olduðunda
ise; kapitalistler enflasyondan
nefret ederler çünkü fiyatlar yükseldiðinde politik fikirleri
olmayan iþçiler bile ücret artýþý
için greve gitmek gerektiðini
anlar. Son altý aydýr dünyanýn
birçok yerinde gýda fiyatlarýnýn
artýþýna karþý çok büyük gösteril-

er, isyanlar yaþanmaya baþladý
bile. Önemli örneklerde mesela
Mýsýr'da gýda maddelerinin fiyatlarýnýn artmasýnýn yarattýðý
isyanlarla ücret artýþý için grevler
ayný anda yaþandý ve sonuçta
Mýsýr hükümetini önemli ücret
artýþý yapmaya ve gýda fiyatlarýný
kontrol altýna almaya mecbur
býraktý. Bangladeþ'te isyanlara ve
çok büyük tekstil fabrikalarýnda
grevlere yol açtý. Ben bu motifin
tekrar edeceðini düþünüyorum.
Bu durum dünya kapitalizmini
yönetmesi gerekenleri dehþete
düþürüyor. Hepsi gýda güvenliðinden ve ülkelerin kendi
nüfuslarýný besleyebilmesi gerektiðinden bahsetmeye baþladýlar.
Elbette bütün hükümetler için
tehlikeli bir durum. Nüfus açsa
patlama tehlikesi vardýr. Bu patlamalar olduðunda da önemli bir
fark var; ayaklananlar sadece
gecekondularda yaþayan en yoksullar ve iþsizlerse ordu onlarý
bastýrabilir. Her zaman deðil
ama genellikle. Ama bu isyanlar
kapitalistlerin karýný üreten iþçilerin mücadeleleriyle bir araya
gelirse o zaman çok daha zor.
Mesela Türkiye'de petrol tankerlerini sürenlerin tümü greve
çýkarsa bütün sanayi durur.
Türkiye'deki bütün petrol
tankerlerini sürmeye yetecek
kadar asker olduðunu sanmýyorum. Hadi oldu diyelim, sadece
petrol tankerleri deðil ki liman
iþçilerinin, havaalaný iþçilerinin
iþini kim yapacak?
Ama soldaki insanlarýn bu tür
bir durumda çok önemli bir
görevi var. Sadece grevlere
destek vermekle yetinmeyip,
grevler içinde öne sürülen taleplerle sadece iþi olanlarýn deðil
iþi olmayanlarýn da gýda maddesi
bulabilmesi için mücadele etmek,
yani mücadeleleri birleþtirmek.
Bu da zor deðil çünkü iþi olanlarýn iþsiz akrabalarý veya
arkadaþlarý da var.
ARIFE: Latin Amerika'daki sol
hükümetlerin, Chavez veya
Bolivya hükümetlerinin yeni
solun zaferi olduðunu, bunlarýn
yeni solu temsil ettiðini söyleye-

bilir miyiz?
HARMAN: Latin Amerika'nýn
tümünde, Kolombiya hariç
olmak üzere, pembe dalga diye
adlandýrýlan bir durum var.
1990'lar boyunca ve 2000'in
baþýndaki büyük krizlerden bu
yana IMF'nin dikte ettiði eski
politikalarýn uygulanmasýna
karþý bir tepki var. Bazý kapitalistler bile "bizi derin krize
sürükleyen bu politikalardý
baþka bir þey deneyelim" diyorlar. Halkta ise bu çok güçlü bir
duygu. Bu tepki Arjantin,
Brezilya ve Uruguay'da ýlýmlý
sosyal demokrat hükümetleri
iþbaþýna getirdi. Venezüella ve
Bolivya'da ise, mesela
Venezüella'da Hugo Chavez kendisinin ýlýmlý sosyal demokrat
olduðuna inanarak seçildi, o
zaman Tony Blair'in üçüncü yolunu izleyeceðini düþünürken,
hükümete geldiðinde eski egemen sýnýfýn reformlara direnmesi
ve düþmanlýðý karþýsýnda sola
itildi ve aþaðýdan kitlesel hareket
tarafýndan iktidarda tutuldu.
Konuþmalarý kitle hareketinin
etkilerini yansýtýyor. Ancak uzun
vadede bir sorunla karþý karþýya.
Çünkü Venezüella kapitalizminin kilit sektörlerine dokunmadý ve Venezüella'nýn büyüyen
sorunlarý var. Petrol fiyatlarýndaki artýþ sayesinde yoksullara bazý
reformlar verebilse de zenginleri
de daha da zenginleþtirdi.
Chavez iktidara geldiðinde
petrolün varil fiyatý 15 dolarken
þimdi 100 dolarýn üstünde.
Enflasyon artýyor vs.
Venezüella'da temel sorun
kitlelerin daha ileriye gitmeye
hazýr olup olmadýklarý. Bunun
için de Chavez'in ne dediðine
bakmadan aþaðýdan yukarýya
doðru kendi örgütlerini kurmalarý gerekiyor.
ARIFE: Anayasa referandumundan beri Chavez'e eleþtiriler
ve muhalefet büyüyor. Þimdi ne
düþünüyorlar?
HARMAN: Venezüella'yý anlamak için þunu anlamak zorundayýz: Nüfusun üçte biri
Chavez'den nefret ediyor. Bunlar

aslen üst orta sýnýflar. Ama üst
sýnýf her zaman kendi dýþýnda
birilerini de etkiler. Üst orta sýnýf
Chavez'den gerçekten nefret
ediyor. Kapitalistler Chavez'den
hoþlanmýyorlar ama madem
burada deyip onunla pazarlýk
yapmaya çalýþýyorlar. Öte yandan üst orta sýnýf ondan tam
anlamýyla nefret ediyor, çünkü
onlar beyaz Chavez ise kahverengi tenli. Üst orta sýnýf her
zaman ülkenin yöneticisi oldu
ama Chavez onlara göre sonradan görme. Ayrýca Chavez
yoksullarýn öfkesini ve hýncýný
temsil ediyor ki bu da üst orta
sýnýfta nefret uyandýrýyor ve
onlarý dehþete düþürüyor.
Chavez seçimlerde nüfusun
%60'ýnýn desteðini aldý. Bunun
yarýsý yani nüfusun üçte biri
Chavez' tapýyor. Onu ilah haline
getiriyorlar. Fakat diðer yarýsý
Chavez'i kendilerine bir iyileþme
saðladýðý ölçüde destekliyorlar.
Tereddüt ediyorlar. Bir kýsmý
egemen fikirlerden etkilendiði
için tereddüt ediyor. Çünkü hala
medya, gazeteler Chavez'e nefret
kusuyorlar. Bir kýsmý da tereddüt
ediyor çünkü geçmiþte de çok
güzel þeylerin vaat edildiði halde
gerçekleþmediðini biliyorlar.
Venezüella'da ne zaman petrole
dayalý ekonomik geniþleme
yaþansa bir lider çýkýp kitlelere
reformlar vaat etti ve bazý kesimler artýk bundan kuþku duyuyor.
Bunlar Chavez'i kendileri için bir
þeyler yaptýðý ölçüde destekliyorlar. Referandumdaki bazý þeyler
seçimlerde Chavez'e oy verenlerin bir kýsmýnýn hoþuna gitmedi, hem solda hem de saðdakilerin bir kýsmýnýn. Sözgelimi ayný
kiþinin üst üste devlet baþkaný
seçilebilmesi Latin Amerika'da
denenmiþ bir fikir. Popülist bir
devlet baþkaný zamanla saðcý bir
devlet baþkaný haline gelebilir.
Ýnsanlar bunu biliyorlar.
Dolayýsýyla bundan hoþlanmadýlar. Bunun gibi baþka þeyler
de vardý. Ayný zamanda;
"Chavez birçok þey vaat ediyor
ama öte yandan gýda maddelerinin fiyatlarý artýyor, hayat
giderek zorlaþýyor, aslýnda
deðiþen bir þey yok" gibi bir
duygu hakimdi. Dolayýsýyla
referandum geldiðinde, sayýlarý
ezberden aktaracaðým ama, bir
yýl önce Chavez'e devlet baþkanlýðý seçiminde oy veren 3 milyon
kiþi oy kullanmadý, ki bunun 1
milyonu Chavez'in partisinin
üyeleriydi. Chavez'in partisinin 5
milyon üyesi var ve bunlarýn 1
milyonu referandumda oy vermedi. Referandumdan beri
Venezüella'da bir tartýþma sürüyor: Chavez saðýndakileri kazanmak için saða mý yanaþmalý
yoksa sola mý? Gördüðüm
kadarýyla Chavez hükümeti içindeki baskýn eðilim saða
yönelmek yönünde. Aþaðýda,
yeni sendika UNT içinde ise
insanlar Chavez'e sola yönel
diyor. Çeliþkilerle dolu bir
durum. Mesela Venezüella'nýn
en büyük çelik fabrikasý
SIDOR'da grev vardý. SIDOR'un
yarýsý Arjantin firmasýnýn elinde.
Chavez bu fabrikayý kamulaþtýrmayý reddetti. Grev oldu. Ordu
grevcilerin üzerine saldýrtýldý. Bu
krize yol açtý.. Bunun üzerine
Chavez fabrikayý kamulaþtýrdý.
Yani Chavez olaylarýn gidiþatýna
göre bir saða bir sola yöneliyor.
Bence hareket içindeki sol,
baðýmsýz olarak örgütlenmeli ve
Chavez mücadele ettiði ölçüde
onu destekleriz, etmediði zaman
da biz kendimiz mücadele ederiz
demeli.
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Petrol fiyatlarýndaki artýþ ekonomik
durgunluk tehdidi oluþturuyor
Alex Callinicos

Resmi ideoloji, kemalizm,
iþçi sýnýfý ve sol
Onur Öztürk
Sosyalist Ýþçi'nin geçtiðimiz
sayýlarýnda, "Kemalizm ve Antiemperyalizm" konusunu tartýþmaya çalýþmýþtýk. Bu yazý ise bir
ölçüde devam niteliðinde olmakla birlikte, daha çok Kemalizm'in sola ve iþçi sýnýfýna yaklaþýmýný deðerlendirmiþtir.
Kuþkusuz pek çok kiþi açýsýndan
bu tartýþmalar, 60'lý ve 70'li yýllarda kalmýþ ve büyük ölçüde
aþýlmýþ, beylik konular. Fakat
bugün tekrar Kemalizm ve solu,
hatta Kemalizm'le sosyalizmi
özdeþleþtirme çabalarýnýn iyice
yoðunlaþtýðý düþünülürse, dönüp
bu konularý tekrar tartýþmak bir
ihtiyaç haline geliyor.

1920 - 23 arasý
kemalizm'in
sola yaklaþýmý
1917'de Rusya'daki Ekim
Devrimi, tüm dünyada olduðu
gibi Anadolu'da da büyük etki
yaratmýþtý. Dolayýsýyla
Anadolu'da pek çok irili ufaklý
sol akým belirmeye baþlamýþtý.
Türkiye Ýþçi ve Çiftçi Fýrkasý,
Halk Ýþtirakiyun Fýrkasý, Yeþil
Ordu ve 1.Meclis içersindeki halk
zümresi bilinen örneklerdi.
Kemalizm'in, Milli Mücadele
sürecinde sola yaklaþýmý ile
dýþarýda diplomatik manevralarý
arasýnda paralellik olduðu hemen göze çarpmaktadýr. Sovyetler ile iliþkiler geliþtirilirken,
muvazaa bir Komünist Fýrka
kurulur. Söz konusu Parti, Komintern'e üyelik için baþvurur.
Fakat Komintern'den ret cevabý
alýr. Kuþkusuz böyle bir fýrkanýn
kurulmasýnda iç politikaya yönelik hesaplar da vardýr.
Böylece hem Meclis'teki hem
de Meclis dýþýndaki sol akýmlar
kontrol altýnda tutulacaktýr.
Nitekim Ýtilaf Devletleri ile uzlaþma yolunun arandýðý Londra
Konferansý öncesi sola yönelik
geniþ bir tasfiye yaþanýr. Önce
Ankara'ya, Milli Mücadele'ye
destek amacýyla gelen Mustafa
Suphi ve arkadaþlarý
Karadeniz'de katledilir. Meclis
içindeki Halk zümresi üyeleri,
Tokat Mebusu Nazým Bey baþta
olmak üzere, tutuklanýr, istiklal
mahkemelerinde yargýlanýr ve
bütün Ülkede sol yasaklanýr.
1922 yýlýnda bir ara sol

faaliyetler tekrar serbest
býrakýlýrken, yýlýn sonuna doðru
baskýlar tekrar artar.

Devlet kapitalizmi ve
halka raðmen halkçýlýk
Cumhuriyet'in ilanýndan sonra
da sola yönelik baskýlar devam
eder. 1925 yýlýnda baþlayan
Þeyh Sait isyaný bahane edilerek,
Orak Çekiç, Aydýnlýk dergileri
kapatýlmýþ, TKP'ye yönelik geniþ
bir tevkifat baþlatýlmýþ ve pek
çok parti üyesi tutuklanarak aðýr
cezalara çarptýrýlmýþtýr. Oysaki
TKP o sýralar Þeyh Sait ayaklanmasýný "gerici", "feodal ve
Cumhuriyet karþýtý" bir hareket
olarak görmüþ(Tarihinin en
büyük hatalarýndan birini yapmýþtýr.), kemalist hükümetleri
desteklemiþti(Bu olaydan
günümüz için de dersler çýkartabiliriz.) Dönemin tek sol partisi
olan TKP'ye yönelik tevkifatlar
neredeyse 1925'ten sonra her
sene olaðan hale gelmiþtir.
Aslýnda tahammülsüzlük sadece
sola karþý deðil, burjuva muhalefete karþý da vardýr. Bizzat
Mustafa Kemal'in yakýn
arkadaþlarý tarafýndan kurulan
TCF ve SCF, halktan biraz ilgi
görünce hemen kapatýlmýþlardýr.
Belki de solda kafa karýþýklýðýna
neden olan olgu, 1930'larda
uygulanan devletçilik politikasýdýr. Kuþkusuz sosyalizmi
kamu mülkiyeti ve merkezi planlamaya indirgeyen bir "sol"
anlayýþ için 1930'larýn politikalarýnda "sosyalizm" aramak
anlaþýlýr bir durumdur. Oysa
"aþaðýdan sosyalizm" perspektifi
ile döneme bakanlar için ise
görüntü çok farklýdýr. Dönemin
kadrolarýnýn tek hedefi, yukardan aþaðý kapitalist dönüþümü
gerçekleþtirmek ve güçlü bir
Türk burjuva sýnýfý oluþturmaktý.
Mustafa Kemal'in þu sözü bu
politik çabayý çok güzel özetlemektedir: "…Memleketimizde
pek çok milyonerin, hatta milyarderlerin yetiþmesine çalýþacaðýz…". Zaten devletçilik politikasý, 1920'lerde kimi liberal
adýmlarýn baþarýsýz olmasý ve
bunun üzerine bir de 29
buhranýnýn eklenmesi ile
baþlamýþtýr. Kurulan KÝT'ler ise
özel sermayeye rakip deðil, tersine onu tamamlayýcý bir özellik
taþýmaktadýr. Örneðin KÝT'ler

özel þirketlerden pahalýya mal
satýn alýrken, onlara ucuz girdi
ve ara malý saðlamaktadýr.
1930'lar ve 40'larda halka raðmen halkçý bir politika izlenmemiþtir. Ýþçi sýnýfýnýn baðýmsýz
sendikal örgütlenmesine izin verilmemiþ, dönemin cemiyetler
kanunu ile sýnýf esasýna göre
dernek kurulmasý yasaklanmýþtýr. Grev de dolayýsýyla
yasaktýr. Bu durum iþçiler
üzerinde yoðun bir sömürü
anlamýna gelmiþtir. 1936'da çýkan
3008 sayýlý kanun ile iþçi kavramý
da "sadece kol gücü ile çalýþanlarla sýnýrlý tutulmuþtur."
Avrupa'da yükselen faþizmin
etkisiyle korporatist-solidarist bir
anlayýþ hâkim olmuþtur. Bu zihniyet, dönemin temel sloganýnda,
"Sýnýfsýz, imtiyazsýz, kaynaþmýþ
bir kitleyiz." Ýfadesini bulmaktadýr. Ayrýca faþizmin etkisi
devlet-parti özdeþliðinde de kendini göstermiþtir. 1929 yýlýnda
kanunlaþan 1580 sayýlý belediye
kanunu ile il merkezlerinde
belediye baþkanlarý ile valilerin
ayný kiþi olmasý, 1935 CHP kongresinde ise Parti il baþkanlarýnýn
ayný zamanda vali (Tabi ki belediye baþkaný da) olmasý kabul
edilmiþtir. Mustafa Kemal'in ölümünde hemen sonra toplanan
Parti kongresinde de Ýsmet
Ýnönü, "Milli Þef ve deðiþmez
genel baþkan" Ýlan edilmiþtir.
Sömürü köylüler üzerinde de
yoðun bir þekilde sürmüþtür.
"Jandarma dipçiði" kavramý o
dönemden kalmadýr. Ayrýca o
yýllarda karayolu yapýmý için yol
vergisi konulmuþ, vergiyi
ödeyemeyen köylüler için ise yol
inþaatlarýnda çalýþma zorunluluðu getirilmiþtir.
Ankara'da ise idareciler, kapitalist modernleþmeyi kýlýk kýyafet
deðiþikliðine veya Ankara
Palas'ta balolar vermeye indirgerken, Kentin Ulus Meydaný,
Yeniþehir gibi alanlarýna köyden
veya kýrsal alandan geldiði kýlýk
kýyafeti ile anlaþýlan kiþilerin
girmesi yasaklanmýþtýr.
Kýsacasý bütün bu veriler deðerlendirildiðinde, o yýllarda,
sosyalizmden izler aramak gibi
zorlama çabalar beyhudedir.
Tersine sosyalizm bir yana, tek
parti döneminde bugüne kadar
da miras kalan elitist-bürokratik
bir anlayýþ hâkimdir.

Son bir kaç haftadýr Amerika’da Wall Street’de, Ýngiltere’de
Londra’da hafif bir moral düzelme var.
ABD Maliye Bakaný Hank Paulson “düzelme iþaretleri görüyoruz” dedi. “Piyasalar Mart ayýna göre oldukça sakin.”
Bunun esas olarak önde gelen kapitalist ülkelerin uluslararasý
bankacýlýk sisiteminin çöküþünü engellemek için ihtiyaçlarý ne
kadarsa o kadar parayý bulup pompalayacaklarýný
söylemelerinden kaynaklanýyor.
Financial Times gazetesinin en önemli ekonomi yorumcusu
Martin Wolf biraz havaya göre davranýr. Martta çok tedirgindi.
“Bu geliþmekte olan ekonomilerde ki bir kriz deðil, geliþmiþ,
kurallarý olan, dünyanýn en geliþmiþ ekonomilerinin krizidir”
diye yazýyordu. “Evet, hükümet ekonomiyi kurtarabilir. Þimdi
zaten böyleyapmaya zorlanýyor. Ama bu hikayenin sonu deðil.”
Ne var ki, geçen hafta ayný Wolf eski saldýrgan, yukarýdan
bakan yeniliberal kiþiliðine geri döndü ve bize “pazar haklýdýr”
dedi. Konu, bugünlerde yeniden yükselerek varil baþýna 126
dolar olarak bütün zamanlarýn en yüksek fiyatýna ulaþan
petroldü.
Wolf, tartýþmalýbir konu olan deþiyor. Petrolün ve diðer temel
maddelerin fiyatlarý ne ölçüde mali spekülasyonun ürünüdür.
Ona göre, spekülasyonun fiyatlar üzerinde önemsenebilecek
bir etkisi yok, olduðu kadarýyla da arz ve talebi ayarlýyor ve bu
da yararlý.
Financial Times gazetesinin biraz daha az ünlü köþe yazarý
Tony Jackson geçen hafta köþesinde biraz daha farklý bir görüþ
dile getirdi. yazýnýn baþlýðý “Yükselen fiyatlar ve spekülatörlerin
bayramý” idi.
“2006’da Uluslararasý Para Fonu (IMF) temelmallarda
spekülatif hareketlilik fiyat artýþlarýna uyum saðlýyor, bunun
tam tersi olmuyor diyordu” diye yazýyor Jackson.
“Ama bu Mart’ta IMF kredi çöküþü ve ekonomik yavaþlama
olmasýna raðmen fiyatlarýn hala artmasýkarþýsýnda biraz
þaþýrdý.”

Mali balon
Spekülatörler bir zamandýr haklý olarak mali balonun patlayacaðýndan korkuyorlar. Bu nedenle 2000’lerin ortasýndan beri fiyatlarý artmaya baþlayan temel maddelere yatýrým yapmaya
baþladý.
“Ve son zamanlarda dünya enflasyon tehlikesine uyanmaya
baþladýðýnda, temel maddeler enflasyona karþý en önemli engel
olarak görülmeye baþlandý” diye ekliyor Jackson.
Petrol fiyatlarýný ne artýrýyor olursa olsun, bazý yorumcular fiyatýnýn varil baþýna 250 dolara kadar çýkabileceðini söylüyorlar.
Bu kredi piyasalarýnda ne olursa olsun ciddi bir küresel durgunluða yol açacaktýr.
Bu nedenle Suudi Arabistan’a son yaptðý gezide George Bush
daha fazla petrol üretimi istedi. ABD’nin petrol bölgelerini
korumasýnýn karþýlýðýnda petrol üretiminin artmasýnýn fiyatlarý
aþaðý çekeceðini umuyor.
Suudi kraliyet ailesi George Bush ülkelerini terk edene kadar
beekledi ve sonra zaten bir hafta önce petrol üretimini ciddi
ölçüde arttýrma kararý verdiklerini açýkladý. Bugünlerde hiç bir
Arap ülkesinin ABD’ye bu kadar uyumlu ve yakýn grünmek
istemeyeceði koþullarda açýklandý.
Ancak, petrol fiyatlarýnýn artýþý dursa bile ABD ve dünya
ekonomisi henüz sorunlarýndan kurtulmuþ deðil. Avrupa
Claude Trichet, son günlerde
Merkez Bankasý’nýn baþkaný Jean-C
Ýngiliz televizyon kanalý BBC’ye verdiði bir demeçte israrla
kredi piyasalarýnda çöküþ olasýlýðýnýn bittiðini söylemedi.
Bankalarýn birbirlerine karþý uyguladýklarý faiz oraný hala çok
yüksek. Bu, bankalarýn birbirlerine ne kadar güvensiz olduklarýný gösteriyor. Öte yandan, ABD’de konut fiyatlarý beklenmedik bir biçimde düþüyor ve mali sistem içinde yeni zararlara
neden oluyor.
Geliþmekte olan ekonomik durgunluðun ne ölçüde ciddi olacaðýný tahmin etmek hala oldukça zor. Fakat her zamanki gibi
bu krizin faturasýný halk ödeyecek. Ýngiltere Merkez Bankasý’nýn
baþý Mervyn King “cici 1o yýl artýk geride kaldý” derken bunu
çok net bir biçimde ifade etti.
Daha da yükselecek fiyatlar “gerçek ücretleri azaltacak, bu ise
tüketici harcamalarýný ve üretimi kýsacak ve belki de çok ciddi
boyutlarda bunlarý gerçekleþtirecek” diye ekledi.
Dolayýsýyla uyarýlmadýk diyemeyiz, sorun bunun karþýsýnda
ne yapacaðýz...
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1960’lar, solun doðuþu, kemalizm, darbeler, daraaðaçlarý

Hatýrla sevgili, ama neyi?
Bu dönemde en belirgin sloganlardan biri "Ordu-Gençlik Elele-Milli Cephede" idi. Milli
demokratik Devrim tezini savunan bütün bu örgütlenmeler ordunun ve Kemalist bürokrasinin
ilerici olduðu düþünüyorlardý.
Funda ATA
Bir önceki sayýmýzda
1968'e gelene kadar var
olan sol örgütlenmelere
ve politik duruþlarýna göz
atmýþ idik. Kaldýðýmýz
yerden devam edelim.
1970 15-16 Haziran'ý
büyük iþçi hareketlerinin
doðuþu oldu. Mecliste 13
Haziran'da görüþülmeye
baþlanan yasaya karþý
iþçiler sokaklara çýktý.Yasa
iþçilerin sendikalara
serbestçe üye olmalarýný
ve sendikalardan ayrýlma
haklarýný güçleþtiren,
toplu sözleþme ve grev
haklarýný kýsýtlayan
hükümler içeriyordu.
Sendikalarýn ülke çapýnda
faaliyet gösterebilmesi
için iþkolunda sigortalý
çalýþan iþçilerin en az üçte
birini örgütlemesi barajý
getiriliyordu. Ayrýca konfederasyonlarýn faaliyet
gösterebilmesi için ülke
çapýnda sendikalý iþçi
sayýsýnýn üçte biri üyeye
sahip olmasý hükmü getiriliyordu. Bu hüküm
DÝSK'in anlamsýz hale
gelmesi anlamýna geliyordu.
Ýþçiler, "Anayasa
Çiðnenemez!", "DÝSK
Kapatýlamaz" sloganlarý
ile yürüdü. Üç koldan
yürüyüþe geçen iþçiler,
Ýzmit, Gebze'den
Kadýköy'e, Levent'ten
Mecidiyeköy ve Taksim'e,
Bakýrköy'den Topkapý ve
Edirnekapý'ya kadar
ulaþtýlar. Ve Kadýköy'de
açýlan ateþ sonucu, üç kiþi
yaþamýný kaybetti.
16 Haziran'da sýkýyönetim ilan edildi ve DÝSK
yöneticileri tutuklanarak
haklarýnda dava açýldý.
Bir süre sonra davalar
beraatla sonuçlandý. Ve
Yasa; "Anayasaya aykýrý
olduðu" gerekçesiyle oy
birliði ile Anayasa
Mahkemesi tarafýndan
iptal edildi.

olasý devrimin Milli
Demokratik Devrim
olduðunu düþünüyorlardý. Bu tez Mihri
Belli'nin tezi idi. Dünya
da geliþen 68'in politik
tartýþmalarýn ve yarattýðý
deðiþim bu dönemde
oluþan örgütlenmeler
tarafýndan kabul edilmedi. Hatta bu örgütler
kendilerini dünyadaki
geliþmeye kapattýlar.
Bütün dünya savaþ
karþýtý hareketler ile
sarsýlýr ve yeniden biçimlenir iken, Türkiye'de
birkaç salon toplantýsý ve
ODTÜ'de Kommer'in
arabasýnýn yakýlmasý ve
daha önceleri 6.Filo
protestolarýndan baþka bir
þey olmadý. Solu þekillendiren dünyada geliþen
savaþ karþýtlýðý veya iþçi
hareketinin 15-16 Haziran
büyük gösterileri olmadý.
Ayný yýllarda Kürt hareketinde de kýpýrdanmalar
baþladý, yeni örgütlenmeler oluþtu. Ama bu
hareketlenmeler deteklenmedi, göz ardý edildi.
Bu dönemde en belirgin
sloganlardan biri "OrduGençlik Elele-Milli
Cephede" idi. Milli
demokratik Devrim tezini

savunan bütün bu
örgütlenmeler ordunun
ve Kemalist bürokrasinin
ilerici olduðu düþünüyorlardý.

1971 darbesi
12 Mart 1971'de muhtýra
verildi, Baþbakan Demirel
istifa etti. CHP’li Nihat
Erim'e hükümet kurma
görevi verildi. Nihat Erim
partiden istifa edip karma
bir hükümet kurdu. 11
ilde sýkýyönetim ilan edildi. Derneklerin ve pek
çok gazetenin ayýný durduruldu.
Muhtýra o dönem solun
bir kýsmý tarafýndan
desteklendi. Bir kýsmý ise
net tavýr almadý.
Sendikalar ve çeþitli
dernekler muhtýraya
destek verdiler. Dev-Genç
içerisindeki oluþumlarýn
ise bu konuda kafasý
karýþýktý. Darbeye netçe
hayýr demediler.
Muhtýra'dan birkaç gün
sonra yayýnladýklarý
bildiride bu kafa karýþýklýðý açýklýkla görülüyor.
Orduyu ve Kemalist
bürokrasiyi ilerici gören
bir politik zeminden
baþka bir tutum çýkmasýnýn nerdeyse imkan-

sýz olduðu o gün içinde
bu gün içinde kolaylýkla
anlaþýlabilir bir geliþme.
Darbe sendikalarýn,
öðrencilerin, sokaktaki
her türlü muhalif gücün
üzerine hýzla bir kabus
gibi çöktü.
17 Mayýs'ta Ýsrail
Baþkonsolosu Elrom,
Mahir Çayan ve
arkadaþlarý tarafýndan
kaçýrýldý. 31 Mayýs
Adýyaman Nurhak daðýnda, Sinan Cemgil, Kadir
Manga, Alparslan
Özdoðan öldürüldü. 9
Ekim'de Deniz gezmiþ ve
17 arkadaþý idama
mahkûm oldu.10 Ocak
1972 de 3 idam hükmü
onaylandý. 30 Mart
1972'de Mahir Çayan ve
dokuz arkadaþý
Kýzýldere'de öldürüldü. 6
Mayýs 1972’de Deniz
Gezmiþ, Yusuf Aslan,
Hüseyin Ýnan idam edildi.
18 Mayýs 1973 'te Ýbrahim
Kaypakkaya öldürüldü.
1971 darbesi 2 yýl
içerisinde o dönem
hareketin önemli kadrolarýný ya öldürmüþ, ya da
yakalayýp hapsetmiþti. O
dönem ortaya çýkan
örgütlenmeler varlýklarýný
devam ettiler ve 1970'ler

12 Mart’ýn iþbaþýna
getirdði Baþbakan Erim

Ýþçilerin gücünü
görmemek
Ayný dönemde THKPC,THKO ve TKP-ML
yapýlanmalarý oluþtu.
Hepsi de Fikir Kulüpleri
Federasyonu'nun isim
deðiþtirerek Dev-Genç
olduðu dönemde bu alanda çalýþan kadrolarýn
oluþturduðu örgütlenmeler idi. Mao'nun Çin'inden, Sovyetler birliðinde
stalinizmden, Che'den ve
Filistin kurtuluþ örgütünden etkilendiler.
Türkiye'de gerçekleþmesi

15-116 Haziran 1970, büyük iþçi direniþi

boyunca benzer politikalar egemen oldu.
1970'lerden günümüze
solu þekillendiren
geliþmeler ve politik
zemin bu idi. Bu gün hala
pek çok sol yapýnýn ayný
geleneði devam ettirdiðini
görüyoruz. Bu yüzden
hala darbeye karþý tutum
alamayan, kürt hareketinin yanýnda koþulsuzca
durmayan, sekter ve
marksist olmayan bir sol
var. Kendi döneminde
Stalin eleþtirisi yapmýþ
olsa da eleþtiriden
çýkardýðý sonuç, gerillacýlýk olan sol gelenek,
asla dünyayý geliþtirecek
gücün iþçi sýnýfý hareketi,
kitlesel aþaðýdan eylemler
olduðunu görmedi. Hep
ikameci, dünyadaki
geliþmelere kapalý ve sekter olma özelliðini
korudu.

Faþist hareketin
geliþimi
Türkeþ ve kurmaylarýnýn
1965'te ele geçirdikleri
Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisi'nin ismini
1969'da Milliyetçi Hareket
Partisi olarak
deðiþtirmeleri ve 1968'de
paramiliter faþist gençlik
örgütlerinin çekirdeðini
oluþturan "komando kamplarý"ný Türkiye'nin
deðiþik bölgelerinde kurmalarý o dönemin önemli
geliþmeleri idi. 70'lerin
ikinci yarýsýna kadar faþist
hareket giderek güçlendi.
Söylemi anti-komünist
idi. Komünizme karþý
mücadele için sistemi
eleþtiren bir dil kullanmaya çalýþýyorlardý. 1970
li yýllar boyunca faþistler
pek çok iþçi, öðrenci
muhalifi katletti,
Kahramanmaraþ, Malatya,
Çorum ve Sivas'ta kitle
katliamlarýnda belirleyici
rol oynadýlar. 1977 seçimlerinde yüzde 6,7 oy alabilecek kadar güçlendiler.
Sol güçler faþistlere karþý
bulunduklarý her yerde
ciddi mücadeleler verdiler. Ancak faþizme karþý
kitle eylemlerinden
ziyade kadro eylemlerini
ve silahlý direniþi öne
çýkardýlar. O dönemin
solu milliyetçi fikirler ile
harmanlanmýþ olduðundan, faþizme karþý büyük
kalabalýklarý harekete
geçirebilmeleri mümkün
olmadý. O güden bu güne
geliþen MHP dünyanýn en
büyük faþist partilerinden
biri olarak varlýðýný
sürdürüyor.

Okur
mektuplarý
MHP’ye dikkat
Darbe süreci ile birlikte
22 Temmuz seçimlerinden
kazançlý çýkanlardan birisi
faþist parti MHP olmuþtu.
Bir önceki seçimlerde kaybettikleri oylarýn bir
bölümünü yeniden kazanarak meclise girdiler.
Þimdi ise kapatma davasý
ve ardarda gelen
muhtýralarýn yarattðý
ortamdan yararlanmaya
çalýþýyorlar.
Hem sermayeye hem de
geniþ kitlelere, çatýþmadan
deðil çözümden yana
olduklarýný anlatmaya
çalýþýyorlar bu sebeple
ülkü ocaklarýný kapatýyorlar, yargýtay ve danýþtay
muhtýralarýnýn ardýndan
cumhurbaþkanýný göreve
çaðýrýyorlar.
Belki de en önemlisi,
MHP tarihinde ilk defa
orduyla arasýna mesafe
koymaya çalýþýyor, böylece
sermayeye "ben istikrarý
korurum" diyor, bir yandan da darbeye karþý
tutum alan geniþ kitlelere
"bakýn ben ordunun
siyasete karýþmasýn
karþýyým, Ergenekon'la da
alakam yok" diyor.
Peki, MHP gerçekten
kurtken kuzu mu oluyor?
Tabii ki hayýr, halen bir
çok saldýrýnýn arkasýnda
bu faþist partinin parmaðý
vardýr.
Akdeniz Üniversitesi'nde
silahla solcularýn üstüne
ateþ açan faþistin Ülkü
Ocaklarý'na gittiði tespit
edilmiþti.
MHP'nin bütün bu kaos
ortamýndan güçlendiði
açýk, AKP'nin kapatýldýðý
ve ekonomik dengelerin
de bozulduðu bir ortamda
MHP egemen sýnýfýn yeni
tercihi olabilir, daha da
tehlikelisi soldan bir alternatifin büyümemesi
halinde kitleler için de
güçlenen bir odak haline
gelebilir.
Bu sebeple AKP'nin kapatýlmasýna tavýr almak
faþizme karþý da tavýr
almaktýr. Bu tavra emek
hareketini kazanmak ve
yeni bir sol alternatifi inþa
etmek gerekir.
Unutmayalým kurt puslu
havayý sever!
Can Irmak Özinanýr

dsip.org.tr
güncellendi
yayýnda!
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Güvenlik deðil özgürlük istiyoruz
Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü'nde son
zamanlarda yoðunlaþan
Özel Güvenlik
Birimi(ÖGB) saldýrýlara bir
yenisi daha eklendi. 16
Mayýs Cuma günü artan
ÖGB saldýrýsý ve kapýlara
konulan turnikelere karþý
yapýlan yaklaþýk 400 kiþilik
eylemden sonra, sivil giyimli bir ÖGB, Zafer Algül
isimli öðrenciyi takip
ederek kafasýna silah
dayadý ve ölümle tehdit
etti. Öðrenciyi darp eden
güvenlik görevlisi daha
sonra parmaðýyla iþaret
ederek "Terörist var!" diye
baðýrarak linç giriþimi
yaratmaya çalýþtý. Bunun
üzerine sýnav dönemi
olmasý ve öðrencilerin ders

ODTÜ Ýsa Demiray Yurdu'nda 100 öðrencinin
katýldýðý bir forumda kantin fiyatlarýný protesto
etmek amacýyla boykot kararý alýndý.
Boykot kýsa zamanda önce Refika Ersoy Yurdu'na
sonra 4.Yurt'a sýçradý.
Boykota yurtlarda kalmayan öðrenciler de destek
veriyor.
Öðrenciler gerekirse boykotun yurtlarýn dýþýnda
tüm kantinlere yayýlacaðýný belirtiyorlar.

Ege Üniversitesi’nde darbe karþýtý toplantý
21 Mayýs 2008 Çarþamba günü, Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, Roni
Margulies’in konuþmacý olarak katýldýðý,
“Darbeye 301 kere hayýr!” konu baþlýklý
bir toplantý düzenledik. Bahçedeki “alternatif þenliðe” ve bunaltýcý hava sýcaklýðýna raðmen 15 kiþi bir araya geldik.
Toplantýda, 301’de yapýlan deðiþikliðin
binlerce insanýn yargýlanmasýný, ceza
almasýný veya hedef gösterilmesini

engellemeyeceði, bu maddenin tamamen
kaldýrýlmasý gerektiði, bunun için de
uzun soluklu, birleþik ve kararlý bir
mücadele gerektiði vurgusu, AKP’nin
kapatýlma davasý son tarih olarak ele
alýnýp, geçmiþten bu davaya kadar olan
darbe süreçleri/giriþimleri gözler önüne
serilerek yapýldý. Roni margulies’le bir
söyleþi de Karakedi kültür Merkezi’nde
gerçekleþti.

darbeye, y-muhtýralara, e-muhtýralara dur de!

301’e karþý eylem forumu
Türk Ceza Yasasý'nýn 301.
maddesinin ifade özgürlüðünün önünde çok ciddi
bir engel olduðu, Türk
olmayan etnisiteleri maðdur ettiði, Hrant Dink'in
öldürülmesiyle ýrkçýlýðý en
uç biçimlerine taþýdýðý artýk
tartýþmaya yer býrakmayacak ölçüde bilinen bir
gerçek.
Yapýlan yetersiz deðiþikliðin ise toplumun
tepesinde "Demokles'in
Kýlýcý" gibi sallanan 301'in
olumsuz iþlevini ortadan
kaldýrmayacaðý çok açýk.
Örnekse, Tunceli'de, sigara
yasaðýnýn baþladýðý ilk
gün, "Savcýlar bu yasak
konusunda görevlerini
yapmýyor" diyen 73 yaþýnda bir emekli öðretmene
301'den dava açýldý.
Deðiþiklik yetmiyor. Bu
maddenin yasadan
bütünüyle kaldýrýlmasý
gerekiyor.
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe Giriþimi Haziran
2007'den beri "301
Kaldýrýlsýn, Irkçýlar
Yargýlansýn!" baþlýðýyla bir
kampanya yürütüyor. Bu
bir yýl içinde çeþitli
þehirlerde sayýsýz toplantý
yaptýk. Her fýrsatta sokaða
çýkarak 301. maddenin
ýrkçý ve yasakçý yüzünü
teþhir etmeye çalýþtýk.
Yapýlan deðiþikliðin yetersiz olduðunu anlatmaya
çalýþtýk.

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.

çalýþmasý nedeniyle görece
boþ olan kampüste bir
eylem daha örgütlendi.
Yaklaþýk 250 kiþinin
katýldýðý eylemde bir önceki eyleme göre daha sekter
bir hava vardý, öðrencileri
hedef alan bir açýklama
yapan rektör bir kemalist
olmasýna raðmen, basýn
açýklamasý asýl olarak
hakkýnda kapatma davasý
bulunan AKP'yi hedef alýyordu, "Faþizme Karþý
Omuz Omuza" gibi
eylemin gündemine iliþkin
olmaya sloganlar da atýldý.
Tüm bunlara ve sýnav
dönemine raðmen her iki
eylem de kampüslerde
yeni ve radikal bir solun
doðmakta olduðunu gösterdi.

ODTÜ yurtlarýnda boykot
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Bu maddenin yarattýðý
maðduriyeti takip etmeye
ve kamuoyuna taþýmaya
devam edeceðiz.
Kampanyanýn ulaþtýðý aþamada ise önce, 3 Haziran
2008 günü bugüne dek
toplanan onbinlerce imzayý
TBMM önünde milletvekillerine teslim edeceðiz. 7
Haziran günü ise Ýstanbul'da merkezi bir etkinlik
düzenliyoruz.
1. Geniþ katýlýmlý bir tartýþma forumu (301, milliyetçilik, darbe ve özgürlükler)
2.Belgesel film gösterimi.
3. Kardeþ Türküler'den
Vedat Yýldýrým ve
arkadaþlarýndan dinleti.
yapýlacak. Foruma, bugüne
dek DurDe'ye destek
veren, anýlan çerçevede
fikrini söylemek isteyen,
301'den, ýrkçý iklimden,
darbe tehditlerinden
bunalan herkesi bekliyoruz.

Etkinliðe katýlacak isimlerden bazýlarý:
Ahmet Ýnsel, Ahmet Türk, Ali Bayramoðlu, Ayhan Bilgen,
Ayþe Buðra, Ayþe Hür, Ayþe Kadýoðlu, Baskýn Oran,
Bülent Somay, Cengiz Alðan, Deniz Türkali, Doðan
Tarkan, Elif Þafak, Eren Keskin, Ergin Cinmen, Etyen
Mahçupyan, Ferhat Kentel, Fethiye Çetin, Funda Ata,
Hakan Tahmaz, Harun Tekin, Hilal Kaplan, Kerem
Kabadayý, Mahir Günþýray, Mehmet Güleryüz, Mehmet Ali
Alabora, Metin Boran, Murat Belge, Musa Çam, Mustafa

Alabora, Orhan Alkaya, Osman Kavala, Ömer Madra,
Ömer Laçiner, Pelin Batu, Ragýp Ýncesaðýr, Roni
Margulies, Saruhan Oluç, Sebahat Tuncel, Selim Deringil,
Sinan Özbek, Þebnem Korur Fincancý, Þevval Sam, Tayfun
Mater, Turgay Oður, Turgut Tarhanlý, Ufuk Uras, Ümit
Þahin, Yýldýz Ramazanoðlu, Yýldýray Oður, Yýldýz Önen,
Zeynep Tanbay.

w w w . d u r d e . o r g

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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1 Haziran'da Kadýköy'de haykýrýyoruz:

Bütün halklar
kardeþtir!
"Cumhuriyet deðerleri"ni
savunanlar Kürt sorununda barýþçýl bir çözümü
istemiyor. Genelkurmay,
yüksek yargý, yüksek
bürokrasi, CHP ve kendisine hâlâ sol diyen bir
kýsým siyasi çevrelerin
barýþtan ödü kopuyor.
Çünkü bir barýþ hareketinin güçlenerek
Türkiye'de barýþý gerçek bir
olanak haline getirmesi
onlarýn varlýk nedenlerini
tehdit ediyor. Halkýn tepesine bölünme paranoyasýyla çöken "korku spreycileri" nefretlerini üzerimize
püskürtüyor sürekli.
Bu sorun demokratik bir
çözüme barýþçýl yoldan
ulaþýrsa üzerine bastýklarý
zemin kayacak. Halkýn
büyük çoðunluðu
üzerinde, zaten yýpranmýþ
olan inandýrýcýlýklarýný,
iyice yitirecekler. Baþýný
tuttuklarý musluklarýn
suyu kesilecek. Bugüne
dek bu savaþa harcanan
500 milyar dolardan aldýklarý gizli paylar ortadan
kalkacak.
Devletin kendilerine
saðladýðý çok sayýda ayrýcalýk ortadan kalkacak. Bu
sorun çözüldüðünde çok
þey þeffaflaþacaðý için
iþledikleri suçlar tek tek
ortaya dökülecek ve hesap
vermek zorunda kalacaklar. Hatta birçoðunun
mesleki yetersizliði de
açýða çýkacak. Çok sayýda
asalak Türkiye halklarýnýn
bünyesinden sökülüp atýlacak.
Ýþte bunun için barýþý
istemiyorlar. Bunun için
barýþ yönünde atýlan her
adýma þiddetle karþýlýk
veriyorlar. Sýrf bu yüzden,
ellerine bayraklarý tutuþturup yýðýnlarý sokaklara
salýyorlar. Bunun için

Newroz kutlamalarýnda,
her seferinde insan
öldürüyorlar.
…………..
Biz ise barýþ istiyoruz.
Biz; yani hiçbir savaþtan
hiçbir çýkarý olmayanlar.
Silah ihalelerinde fikri bile
sorulmayanlar.
Ayrýcalýklarý olmayanlar.
Yan komþusuyla neden
düþman olmasý gerektiðini
anlamayanlar.
Darbelerden, askeri
operasyonlardan, ýrkçýlýktan, milliyetçilikten, savaþtan gýna gelmiþ olan büyük
yýðýnlar… barýþ istiyoruz.
Kürt sorununda
demokratik ve barýþçý
çözüm bugün aslýnda düne
göre daha yakýn. Çözümün
önünde engel olanlarýn
paniði de aslýnda bu yüzden. Çözüme yaklaþýlan
her durumda bu tür güçler
daha da saldýrganlaþýr
çünkü.
Þimdi önümüzde bir fýrsat var. Sýnýrötesi operasyonlarýn durdurulmasý,
Kürtlerin yasal siyasi temsilcisi DTP'nin kapatýlmamasý, çözümün diyalog
yoluyla masada
çözülebilmesine katkýda
bulunmak için bir fýrsatýmýz var.
Türkiye Barýþ Meclisi'nin
çaðrýsýyla, 1 Haziran'da,
Kadýköy'de bir barýþ mitingi yapýlacak. Mitinge siyasi
partiler, sivil toplum örgütleri, KESK gibi sendika
konfederasyonlarý,
TMMOB gibi meslek
örgütleri, DurDe Giriþimi,
Küresel Eylem Grubu,
Küresel BAK gibi sivil
kampanyalar destek veriyor.
1 Haziran'da Kadýköy'de
barýþ isteyenlerin ne kadar
çok olduðunu göstermek
için bir fýrsatýmýz var.

"Artýk Yeter! Barýþ Ýstiyoruz!" demek için, "Bütün
Halklar Kardeþtir!" demek
için, bütün demokrasi güçleri birleþip Kadýköy'ü
doldurmalýyýz. Barýþý onlar
getirmeyecek biz
kazanacaðýz.

Türkiye Barýþ Meclisi barýþ yolunda yürüyor
Kürt sorununda çözümsüzlük, hepimize zarar
veriyor. Çözümsüzlükte
inat ve ýsrar edenler
acýlarýmýzý artýrýyor,
Türkiye'nin demokratikleþmesini ve toplumun
özgürleþmesini engelliyor.
Biz barýþ meclisi olarak,
çözümsüzlüðe artýk yeter
diyor ve Kürt sorununda
demokratik çözüm istiyoruz.
Sen de katil aramýza! Bu
ülkenin sessiz çoðunluðu
içinde olan, barýþ içinde

yasamak isteyen, sesi
duyulmayan yüzü hatýrlanmayan insanlar!
Erkeðin bir adim
gerisinde durmasý istenen
kadýnlar!
Yani türbanlý olduðu
için üniversiteye giremeyenler!
Yani emekli maaþýna
ancak olurken layýk
görülen emekçiler!
Yani doðru söyledikleri
ve haksýzlýklara karþý çýktýklarý için yargýlanan

aydýnlar!
Yani ýrký, dini, mezhebi,
cinsel yönelimi nedeniyle
ayrýmcýlýða uðrayanlar!
HEPÝMÝZ 1
HAZÝRAN'DA
KADIKÖY'DE OLALIM!
BÝZÝM DE SÖZÜMÜZ
VAR!
BÝZ ÖLÜM DEÐÝL
ÇÖZÜM ÝSTÝYORUZ!
SAVAÞ DEÐÝL BARIÞ
ÝSTÝYORUZ!
SENDE KATIL
ARAMIZA!

1 Haziran 2008 Pazar,
Saat:11.00
Toplanma Yeri:
Tepe Natilus önü
Miting: Kadýköy Ýskele
Meydaný, Saat: 12.00
Ýstanbul dýþýndan gelecekler ortak ulaþým olanaklarý
bilgilerini Eðitim Sen
þubelerinden edinebilir.
Türkiye Barýþ Meclisi
Ýstanbul irtibat telefonu:
(0212) 292 34 39
www.turkiyebarismeclisi.org
barismeclisi1@gmail.com

