sosyalist isci

www.sosyalistisci.org

DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE

Anayasa
Mahkemesi
rejimine

HAYIR
5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi
tarihi bir karar alarak savunduðunu
iddia ettiði anayasayý çiðnedi.
Hukukun üstünlüðü denerek hukukçularýn üstünlüðü oluþturuldu. Türkiye’de
siyaset çýkmaza sokuldu.
Þimdi Anayasa Mahkemesi Rejimi altýnda yaþýyoruz.
Artýk seçimler anlamsýz. Yasama organý
anlamsýz. Tek karar organý 11 kiþilik
Anayasa Mahkemesi.
Türkiye’de yaþayan insanlarýn çoðunluðu bu duruma tepkili. Þimdi bu tepkiyi
dile getirmek, sokaða dökmek gerekir.
Bizi yýldýrmak istiyorlar. Bölüyorlar.
Yýlmamak gerekir. Onlarýn elinde
devletin þiddet olanaklarý var. Biz ise
halkýz. Çoðunluðuz. Eninde sonunda biz
kazanacaðýz.
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Aldo Moro
cinayeti
Ýtalyan solunu
nasýl
çökertmiþti?
Ýtalyan solunu çökerten
cinayete nasýl gidildi? Kýzýl
Tugaylar ve Ýtalyan solunun
hatalarý. Tom Behan
1970’lerin Ýtalyasý’ný inceliyor

Sayfa: 9

Baðýmsýzlýk ve
anti
emperyalizm
Herkes emperyalizme karþý.
En çok da milliyetçiler antiemperyalizme sahip çýkýyor.
Onur Öztürk önce emperyalizm nedir sorusunu yanýtlýyor,
sonra Türk soluna hakim olan
anti-e
emperyalist yaklaþýmlarý
inceliyor.

Sayfa: 7

Kyoto ‘nun
takipçisi olmak
Hükümet Kyoto Protokolü’ne
imza atmayý kabul etti, ama asýl
iþ þimdi baþlýyor. Bir yandan protokolün öngördüðü hedefleri
gerçekleþtirmek, diðer yandan
daha fazla sera gazý misyonu
indirimi yapmak.

Sayfa: 4-111

2z sosyalist iþçiz sayý: 327
Ýdam diye
baðýranlar
Ulusal Kanal'ýn
düzenlediði, "AKP
Sonrasý Türkiye'nin
Çözümü" toplantýsýnda HYP baþkaný Yaþar
Okuyan konuþuyor ve
Anayasa'nýn temel
esaslarýnýn deðiþtirilemeyeceðini söylüyor.
Ýzleyicilerden biri
baðýrýyor:
- Ýdam!
- Yaþar Okuyan: "O
yok, kaldýrýldý. Biz
þahsen Halkýn
Yükseliþ Partisi olarak
gelirsek o dediðinizi
geri getireceðiz, o
lazým oluyor."

Lastik
iþçilerinin
grevi devam
ediyor
Lastik-iþ'e baðlý
Goodyear, Pirelli ve
Birisa fabrikalarýnda
çalýþan 4000 lastik
iþçisinin toplu
sözleþmede anlaþma
saðlanamamasý ve
patronlarýnýn enflasyon
oranýnda zam dayatmasý
üzerine çýktýklarý grev
hala sürüyor.
31 Mayýs'ta baþlayan
greve birçok sendika
destek veriyor. Ýþverenlerin iþten atma tehditlerine raðmen "Eþit iþe eþit
ücret." talebiyle grev
kararý alan iþçiler
kazanýlmýþ haklarýný
korumak istiyorlar.
Grev kararlarý üç kez
iptal edilen ve anayasal
haklarýný kullanamayan
iþçiler grevin, ücret
anlaþmazlýðýnýn yanýnda
son yýllarda iþçilerin
kazanýlmýþ haklarýný
ortadan kaldýrmayý
amaçlayan politikalarýn
üzerilerinde yarattýðý
baskýlara karþý olduðunu
da dile getirdiler.
Lastik-Ýþ Sendikasý
Genel Baþkaný Abdullah
Karacan, "Taslaðýmýzýn
bütün maddelerinde
savunuculuðumuzu
ýsrarla sürdürüyoruz.
Çünkü bütün maddeler
bizim için çok önemli.
Türkiye genelinde
çalýþan insanlar adýna, bu
iþi sürdürebilme adýna
bu çok önemli. Bu noktada da kararý
arkadaþlarýmýz özgür
iradeleriyle verdi" diye
konuþtu.
Brisa"da çalýþan Ali
Arslan ise sendikalarýna
sahip çýkarak bu süreci
aþacaklarýný, talepleri
karþýlanýncaya kadar
mücadelelerine devam
edeceklerini söyledi.

“Katliam MHP binasýnda planlandý”

Malatya davasýnda Ergenekon çýkmazý
Malatya katliamýnda
savcýlýk, Varol Bülent Aral
hakkýnda soruþturmayý
yeniden açtý. Hilvan
Cezaevi'nde kalan Ercan
Gelni ifadesinde Aral'la
ayný cezaevinde kaldýðýný,
baskýndan bir hafta önce
faþist katil Emre
Günaydýn'ýn Aral'ý ziyaret
ettiðini ileri sürdü.
Aral'ýn kendisine aslýnda
katliamý kendisinin
yapacaðýný Hizbullah militanlýðýndan cezaevine girince görevin Günaydýn'a
verildiðini söylediðini ileri
süren Gelni olay meydana
gelmeden önce Aral'ýn
anlattýklarýný ilgili birimlere, cezaevi idaresi
aracýlýðýyla bildirdiðini

söyledi. Savcýlýðýn isteði
üzerine cezaevi yönetiminden konuyla ilgili bilgi
istendi.
Adýyaman Cezaevi'nden
gönderilen yazýda
Gelni'nin ve Aral'ýn 23
Mart-24 Mayýs tarihleri
arasýnda ayný odada
kaldýklarý belirtildi. Aral
ise Gelni'nin ifadelerini
yalanladý. Aral, Malatya
otogarýnda kendisine ait
çantada bulunan ajandanýn
kendisine ait olduðunu ve
içinde geçen Ergenekon'a
iliþkin notlar içinse;
"Ergenekon olayý ile ilgili
notlar tamamen kurguya
dayalýdýr. Yazmayý
düþündüðüm kitapta
deðineceðim konularýn

müsvettesidir" dedi.

MHP’de planlandý
Olay bununla sýnýrlý
kalmadý, abisini
öldürdüðü için bir adamý
öldüren Metin Doðan adlý
þahýs mahkemeye tanýklýk
yapmak için Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýna olayla ilgili
mektup yazdý.
Cinayetleri iþlediði iddiasýyla yargýlanan Emre
Günaydýn'ý yakýndan
tanýdýðýný belirten Doðan
þunlarý söyledi: "2005'te bir
gün ocak baþkaný beni telefon ile aradý. Acil MHP il
binasýna gel dedi. Hemen
gittim. MHP Ýl Baþkaný
M.E. ve Malatya eski
Milletvekili Namýk,

Malatya Ülkü Ocaklarý
Baþkaný B.C. ve
Tümgeneral H.Ç. il
binasýnda oturmuþ beni
bekliyorlardý. Namýk bana,
'Bunlarýn kalemini kýrdýk.
Bu iþ de sana yakýþýr.
Sonunda da 300 bin dolar
sana vereceðiz dedi. Bu
faþist ise talimat beklediði
sýrada abisinin
öldürüldüðünü ve abisinin
katilini öldürüp cezaevine
girdiðini söyledi.”
Aslýnda en baþtan
Hrant'ýn ve Rahip
Santora'nýn katlinin aktörleriyle karþýlaþacaðýmýzý
biliyorduk; darbeciler, generaller, Ergenekon, faþist
parti ve kullandýklarý faþist
katiller.

Ergenekon davasý var olan
isimlerle mi sonlandýrýlacak?
Sabah gazetesinin haberine göre Ergenekon iddianamesi þekillendi.
Bir yýldýr sürdürülen
soruþturmada, TCK'nýn
312,314 ve 315'inci maddelerine dayandýrýlan
suçlamalarda en aðýr ceza
Veli Küçük'e istenirken
Küçükle birlikte darbe giriþiminde bulunduklarý
gerekçesiyle Doðu
Perinçek, Muzaffer Tekin,
Fikret Emek,Oktay
Yýldýrým ve Zekeriya
Öztürk'e aðýrlaþtýrýlmýþ
müebbet cezasý, Ýlhan
Selçuk için de örgüt
üyeliði iddiasýyla 10 yýla
kadar hapis cezasý isteniyor.
Soruþturmayý yürüten
savcýlar Zekeriya Öz,
Mehmet Ali Pekgüzel ve
Nihat Taþkýn tarafýndan
kaleme alýnan iddianame
yaklaþýk 1120 sayfa. Ýddianamede adý geçen sanýk
sayýsý 48'i tutuklu olmak
üzere 97. Adý geçen sanýklarýn hepsi için TCK'nýn
silahlý örgüt üyeliði baþlýklý
314. maddesinin 2inci

fýkrasýndaki, "Birinci fýkrada tanýmlanan örgüte üye
olanlara, 5 yýldan 10 yýla
kadar hapis cezasý verilir"
tanýmýndan dava açýlýyor.
Ancak asýl ceza 312inci
maddeden geliyor, "Cebir
ve þiddet kullanarak
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti'ni ortadan
kaldýrmaya veya görevleri-

ni yapmasýný kýsmen veya
tamamen engellemeye
teþebbüs eden kimseye
aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet
hapis cezasý verilir".
Bundan sonra yapýlmasý
gereken, Hrant Dink
cinayeti, Malatya katliamý,
Ergenekon Çetesi hatta
Susurluk davalarý birleþtirilmesidir. Aksi takdirde

savcýlar yalnýz býrakýlmýþ
olacak ve bu durum
davanýn gidiþatýný olumsuz
yönde etkileyecektir.
Mahkeme sonuçlandýðýnda
sanýklar en aðýr cezayý
almýþ olmalarý gerekir.
Dava derinleþtirilerek asýl
liderliðe ulaþýlmalý ve derhal onlarda tutuklanmalýdýr.

Oleyis grevinde gözaltý

TÜMTÝS yöneticileri serbest

DÝSK'e baðlý Otel,
Lokanta, Eðlence Yerleri
Ýþçileri Sendikasý (OLEYÝS),
Kocaeli Üniversitesi'ne
baðlý otel ve kantinlerde
çalýþan üyeleri için yürüttüðü toplu sözleþme
görüþmelerinin týkanmasý
sonucunda 31 Aralýk'ta çýktýðý greve hala devam ediyor. Servisleri kaldýrarak
istifaya zorlanan iþçilerin
örgütlenme sürecinin
baþýndan beri 75 iþçi iþten
çýkarýldý, bazý çalýþanlarda
baþka bölümlere sürgün
edildi. 159 günü geride
býrakan greve KOÜ Týp
Fakültesi Hastanesi'nde
devam etmek istendi

Sendikanýn örgütlü
olduðu bazý iþyerlerinin
patronlarýnýn þikâyeti
üzerine tutuklanan ve 200
günden beri gözaltýnda
olan Türkiye Motorlu Taþýt
Ýþçileri Sendikasý
(TÜMTÝS) yöneticileri
serbest býrakýldýlar.
Komplo sonucu gözaltýna
alýnan sendikacýlar için
ulusal ve uluslararasý

ancak, grev sözcüleri yasal
grev yerleri yerine hastane
dýþýnda bekletildi, hastane
içindeki görev yerlerini
almak isteyen grev sözcüleri ve greve desteðe gelen
DÝSK Örgütlenme Daire
Baþkaný ve Nakliyat Ýþ
Sendikasý Genel Baþkaný
Alirýza Küçükosmanoðlu
ile OLEYÝS Genel Sekreteri
Mehmet Emin Ünal'ýn da
aralarýnda bulunduðu 14
kiþi gözaltýna alýndý.
Konuyla ilgili açýklama
yapan OLEYÝS Genel
Sekreteri Mehmet Emin
Ünal Kocaeli Valiliðinin
"grev kýrýcýlýðý" yapmaya
devam ettiðini bildirdi.

düzeyde, serbest býrakýlmalarý için uzun süredir
kampanya yapýlýyordu.
200 günlük tutukluluktan
sonra arkadaþlarýyla birlikte serbest býrakýlan
Nurettin Kýlýçdoðan
duygularýný þöyle ifade
etti. "Mücadelemize kýsa
bir reklam arasý vermiþ
gibi olduk. Bunu hýzlý bir
þekilde telafi edeceðiz."
Susurluk’ta süt ve süt ürünleri üreten fabrikasýnda
çalýþan 402 iþçiyi Tek Gýda-Ýþ
Sendikasý’na üye olduklarý
için iþten atan YÖRSAN
ürünlerini boykot devam
ediyor.

Sarýkýz’dan
sonra
NATO’dan
aktif görev
Kýsa adý CIOR olan
NATO Müttefikler
Arasý Ýhtiyat Subaylar
Konfederasyonu'nun
ilk uluslararasý toplantýsý TESUD'un ev
sahipliðinde Ýstanbul’da yapýlacak.
Emekli olan subaylarýn Nato görevlerinde
emekli olduklarý rütbelerle tekrardan göreve
çaðrýlmasý iþlerini
yürüten
Konfederasyonun
toplantýsýnda, 28 Þubat
darbesinin baþ aktörlerinden Çevik Bir ve
emir komuta zincirinin
dýþýnda bir darbe
peþinde koþan Þener
Eruygur tekrardan üniformalarýný giyerek
birer konuþma
yapacaklar.
Anlaþýlan o ki görev
süreleri darbe yapmaya
yetmeyen yada yapýlan
darbeyi yeterli bulmayan ikili tekrardan
üniformalarýný giyip
görev peþinde koþma
sevdalýsý.
CIOR 'un Kanadalý
Baþkaný Albay Carman
R.Mcnary'nin, açýklamasý olaya daha netlik
kazandýrýyor: "Yedek
kuvvetlerin geliþtirilmesi ile ilgili konularý
incelemeye, bu hususlarda analizler yapmaya ve tavsiyelerde
bulunmaya aðýrlýk
vereceðiz Afganistan
gibi büyük ölçekli
görevlerin personel
ihtiyaçlarýný karþýlamak
için yedek personele
baþvurmaya devam
edilmektedir. Bu
nedenle, yedek personelin rahatlýkla göreve
çaðrýlabilmesini optimum düzeyde saðlamak için yedek personelin iþverenleriyle birlikte çalýþarak onlarýn
istendiðinde orduya
katýlabilmesini saðlamamýz gerekmektedir."
Eski darbeciler
yargýlanmadýkça yenileri hatta emekli olmuþ
yenileri ortaya çýkma
cesaretini hep göstereceklerdir.

sosyalist iþçi’nin
geçmiþ sayýlarýna
ulaþmak için
sosyalistisci.org’u
týklamanýz
yeterli!

sayý: 327 z sosyalist iþçi z
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Anayasa Mahkemesi
rejimi
5 Haziran günkü kararý ile Anayasa
Mahkemesi yeni bir dönem baþlattý. Artýk
vatandaþlýk haklarýmýzdan bahsetmek zor.
Her þey Anayasa Mahkemesi’nin kontrolünde.
Bu yeni döneme 12 Eylül rejimi gibi,
Anayasa Mahkemesi Rejimi demek
mümkündür.
Bu rejim, henüz 12 Eylül’de olduðu gibi
sokaklarda tanklarla ve askerlerle baský yapmaya baþlamadý. Þimdilik bizimle alay ediyorlar. Onlarý eleþtirmemize oturduklarý yerden gülüyorlar. Ülkede demokrasi var havasý
içindeler. Bir de “bakýn daha kötüsü de var”
diyerek tanklara ve askerlere iþaret ediyorlar.
Bugünkü duruma razý olmamýzý istiyorlar.
Eðer direnmezsek, bu rejimi geri püskürtmezsek çok uzun dönemli bir baský rejimini
kabul etmiþ olacaðýz.

Lambdaistanbul’u
savunacaðýz
Saldýrý tek boyutlu deðil. Ýki siyasi partinin
kapatýlmasýnýn yaný sýra eþcinsellerin örgütü
Lambdaistanbul’da kapatýlmak isteniyor.
Gerekçe ahlaksýzlýk. Eþcinsel olmak ahlaksýzlýk olarak görülüyor.
Lambdaistanbul’un kapatýlmasýna büyük
tepki var. Sosyalist Ýþçi tepki gösterenler
arasýnda. Okurlarý ve taraftarlarý arasýnda
Lambdaistanbul üyeleri var.

16 Haziran’da
Tuzla’da
16 Haziran grevine kadar yenisi olmazsa
Tuzla tersanelerinde 97’inci ölüm de gerçekleþti. Ne hükümet, ne yargý ne de yerel yönetim ilgilenmiyor. Yapýldýðý söylenen her þey
göstermelik.
16 Haziran’da Tuzla’da grev var. Tersane
iþçileri bir kere de böyle tepkilerini gösterecekler. Desteklemek için gidiyoruz.

Obama gerçek
yüzünü gösteriyor
ABD’de baþkanlýk için yapýlan Demokrat
Parti önseçimlerini Barak Obama kazandý.
Yarý Afrikalý-Amerikalý olan Obama ön seçim
kampanyasý boyunca farklý görünmeye çalýþtý
ama adaylýðý kesinleþir kesinleþmez derhal
aðýz deðiþtirdi.
Obama þimdi Irak’ta ve Afganistan’da
iþgalin sürmesinden yana. Ýran’ý tehdit ediyor. Filistin’de açýkça siyonist devletten yana
tutum aldý. Kudüs’ün bölünmez bir biçimde
Ýsrail devletinin baþkenti olmasý gerektiðini
söyledi. Hamas’ý terörist ilan etti.
Yani bir anda tüm ýrkçý, savaþ yanlýsý,
saldýrgan yanýný kustu.

DSiP’e üye ol
 Darbeye karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Tuzla’da ve baþka
yerlerde iþ cinayetlerine karþýysan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallarakarþýysan

0536 - 335 10 19
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Demokrasilerde darbe yapmak yasaktýr

21 Haziran'da darbeye hayýr diyoruz
Anayasa Mahkemesi baþörtüsü yasaðýna karþý yapýlan anayasa deðiþikliðini
esastan reddederek bu ülkede siyaseti
öldürdü. Oysa Anayasa Mahkemesi’nin,
parlamentonun yaptýðý Anayasa
deðiþikiliklerini sadece biçim yönünden
tartýþmasý ve red ya da kabul etmesi
mümkündür. Anayasa Mahkemesi
anayasa deðiþikliklerini esastan tartýþamaz.
Dolayýsýyla Anayasa Mahkemesi’nin
yaptýðý açýkça yasa dýþýdýr, anayasaya
aykýrýdýr. Ne var ki Anayasa
Mahkemesi’nin bu kararýný bozabilecek
bir hukuk ortada yok.
Bu kararla birlikte artýk yasa çýkartmak, yasa çýkartmak için mücadele
etmek, yurttaþ olmak, seçimlere katýlmak, milletvekili seçmek anlamsýz hale
gelmiþtir. Siyasi parti kurmak, seçimlere
katýlmak anlamsýzdýr. Anayasa
Mahkemesi kararý vatandaþlýk haklarýmýzý elimizden almýþtýr.
On bir kiþi, Anayasa Mahkemesi'nin 11
üyesinin iradesi her þeyin, toplumsal
kesimlerin siyasal tercihlerinin
üzerindedir. Artýk herþey için Anayasa
Mahkemesi’nin izni, onayý gereklidir.
411 milletvekilinin oyuyla geçen bir
Anayasa deðiþikliði 11 mahkeme
üyesinin dokuzunun oyuyla iptal edildi.
Artýk yeni yasal düzenlemeler yapmanýn bir anlamý kaldý mý?
Artýk parlamentonun bir anlamý kaldý
mý?
Artýk seçimlerin bir anlamý kaldý mý?
Artýk halk iradesinden bahsedilebilir
mi? Hani “egemenlik kayýtsýz þartsýz
milletin”di? Hani Türkiye bir hukuk
devletiydi? Hani hukuðun üstünlüðü
vardý?
Demek ki onlar hukuðun üstünlüðünden “hukukçularýn üstünlüðünü” anlýyorlar.
Demokratik kazanýmlarýn bir anlamý
olmasýný istiyorsak, bu kazanýmlarý
korumak için mücadele etmek zorundayýz. Demokratik kazanýmlarýn
üzerinde bir darbenin aðýr çekim etkisini görmeden, son bir yýlda arka arkaya
gelen darbelerin etkisini görmeden her
hangi bir mücadelenin kazanmasý
mümkün deðil.
Þu iyimserlikten, koyun sürüsünün
kasaba teslim oluþundaki naiflikte kurtulmak zorundayýz. 27 Nisan'da emuhtýra yayýnlandý. ‘Köt,ü ama darbe
olmadý’ diyerek sevinmek mümkün.
DTP'ye kapatma davasý açýldý. Kötü,
ama askeri darbe olmadý.
AKP'ye kapatma davasý açýldý. Kötü,
ama darbe olmadý.
Yargý bildiri yayýnlayýp siyasal alana
müdahale etti. Tamam, kötü, ama darbe
olmadý.
Baþörtüsü, kýlýk kýyafet serbestliði
getiren yasa iptal edildi. Kötü, ama

Darbeye karþý mücadele Hrant’ýn cenazesindeki
gibi “hepimiz” olarak kazanýlabiliir.
darbe olmadý.
Bunun sonu yok, ne kadarsa o kadar
olan demokratik alan atanmýþlar tarafýndan sürekli daha da sýnýrlanýrken ve son
Anayasa Mahkemesi müdahalesiyle
siyasal alan tümüyle susturulmuþken,
"Allah daha kötüsünden saklasýn"
demek, mücadele alanýný terk etmektir.
12 Eylül darbesi ilk iþ olarak parlamentoyu ve tüm örgütleri kapattý. Yani,
tüm vatandaþlýk haklarýmýzý elimizden
aldý. Bütün darbeler bunu yapar.
Anayasa Mahkemesi de parlamentoyu
anlamsýz hale getirdi ve vatandaþlýk
haklarýmýzý elimizden aldý.

Ayaða kalkmak ve
direnmek gerekir
Sol son bir yýldýr berbat bir sýnav vermektedir. Bir kýsmý açýk açýk AKP'ye
karþý atanmýþlarýn her türden müdahalesine seviniyor. Solun bir kýsmý "ama"
diyerek ulusalcýlar ve AKP arasýnda
durmaya çalýþýrken ister istemez darbeyi onaylýyor.
Kuþkusuz darbeye karþý çýkan bir sol
var ama onun da sesi çýkmýyor. Sonuçta,
aðýr çekim yaþanan bir darbe toplumun
üzerine bir hayalet gibi çöküyor.

(Sanatçý), Murat Ceylan (Doða ve Macera
grubu), Oral Çalýþlar (Gazeteci), Orhan
Alkaya (Þair-Yönetmen), Osman Köse
Ahmet Abakay (ÇGD Genel Baþkaný), Akýn (Gazeteci - KESK Haber-Sen MYK Üyesi),
Birdal (Milletvekili), Alin Taþciyan (Sinema Pelin Batu (Sanatçý-KEG Aktivisti), Reis
Çelik (Yönetmen), Roni Margulies (ÞairYazarý), Arif Sað (Müzisyen), Ataol
aktivist), Rüstem Batum (TV Programcýsý Behramoðlu (Þair), Atilla Ayçin (Hava-Ýþ
Yönetmen), Suavi (Müzisyen), Þükrü Erbaþ
Genel Baþkaný), Atilla Özsever
(Þair), Taner Öngür (Müzisyen), Ümit
(Akademisyen-Gazeteci), Behiç Ak
Kývanç (Gazeteci - Yazar), Vedat Sökmen
(Karikatürist - Tiyatro Yazarý), Bilgesu
(Müzisyen), Yasemin Göksu (Sanatçý),
Erenus (Yazar-Þair), Cahit Berkay
(Müzisyen), Doðan Tarkan (DSÝP), Ertuðrul Yavuz Bingöl (Sanatçý), Zeynep Tanbay
(Dansçý)
Mavioðlu (Gazeteci), Eþber Yaðmurdereli,
Feza Kürkçüoðlu (Gazeteci), Görkem
Yeltan (Sanatçý), Gülten Kaya, Kerem
Kabadayý (Sanatçý - Mor ve Ötesi), Leman
Sam (Sanatçý), Mazlum Çimen (Sanatçý,
Metin Uca (Yazar), Muammer Ketencoðlu

Tuzla’da ölümlere son

16 Haziran’da Tuzla
grevini destekliyoruz

Küresel Eylem Grubu

Bu durum sona ermelidir.
Darbeye karþý en az darbeciler kadar
yüksek bir ses çýkartmak, darbe giriþimlerine, demokrasiye yönelik müdahalelere ses çýkartmaya hazýr insanlarla
buluþmayý saðlayacak kanallar yaratýlmak zorunda.
21 Haziran'da yapacaðýmýz yürüyüþ
bu yüzden bir ilk adým olarak çok
önemli.
"Hepimiz Ermeniyiz!" diyenler,
baþörtü giymesi yasaklananlar, parti
kapatmalara karþý çýkanlar, dýþlanmaya
çalýþýlan Kürtler, özgürlük ve deðiþim
isteyenler 21 Haziran'da buluþacak.
21 Haziran yeni bir solun, gerçekten
özgürlükçü bir solun, darbelere karþý
çýkmadan AKP'nin geriletilemeyeceðini
bilen bir solun da ayaða kalktýðý gün
olacak.
Sonrasý…
Sonrasýný, darbeye karþý çok daha
güçlü bir ses çýkartmak için ne kadar
yaygýn ve birleþik bir kampanya yaptýðýmýza baðlý olarak geliþecek.
Mücadele etmekten baþka bir yol yok.
Anayasa Mahkemesi rejimine mahkum
deðiliz. 21 Haziran'da bunu göstereceðiz.

Bizimle Adana’ya gelir misiniz?
Savaþa Hayýr
Ýncirlik Üssü kapatýlsýn
14 Haziran Cumartesi gunu Adana'dayiz...
"Askeri Uslere Karsi Uluslararasi Forum"
Eylemimize katýlmak için Ýstanbul'dan da
konuðumuz olabilirsiniz.
Otobüsle 13 Haziran Cuma akþam saatlerinde
yola çýkacak, Cumartesi günü eylemimizi
gerçekleþtirip foruma katýldýktan sonra
Adana'dan ayrýlarak Pazar günü makul
saatlerde geri dönmüþ olacaðýz.

Küresel
Barýþ ve Adalet Koalisyonu
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Türkiye Kyoto Protokolü’nü imzaladý

Yapacak daha çok þey var
Kyoto Protokolü'nün
Avustralya'dan sonra
Türkiye'de de aþaðýdan
mücadeleyle kazanýlmasý
iklim deðiþikliðine karþý
mücadelenin geleceðini
yeniden tartýþma konusu
yaptý.
Ýmzalayacaðým demek
kolay. Kyoto
Protokolü'nün hedeflerinin
adým adým yerine getirilmesi gerekiyor. Üstelik
Kyoto Protokolü 3 yýl
sonra ömrünü dolduruyor.
Ani iklim deðiþikliði
tehlikesi hýzla yaklaþýyor.

Türkiye neye imza
attý?
Dünyada 176 ülkenin
taraf olduðu ve tek iklim
anlaþmasý Kyoto Protokolü
en büyük sera gazý üreticisi
olan ABD tarafýndan hala
imzalanmýyor. Ýmzalamama gerekçesi ABD
ekonomisine zarar verecek
olmasý.
Aralarýnda Çin,
Hindistan, Brezilya'nýn da
bulunduðu 'geliþmekte
olan ülkeler' olarak
adlandýrýlan 137 devlet
protokolü benimsemiþ gibi
gözükse de sadece sera
gazý salýnýmlarýný rapor
etmekle yetiniyor.
Atmosferde biriken sera
gazý emisyonlarýndan
kendilerinin sorumlu
olmadýðýný söyleyen 137
ülke sanayileþme
çabalarýný kesintiye uðratmak istemiyor.
36 sanayileþmiþ ülke ve
AB üyesi ülkeler ise sera
gazý salýnýmlarýný 1990'daki
oraný yüzde 5 altýna
indirmek için önlemler
alýyor.
Türkiye ikinci grupta
sayýlabilir artýk. 3 yýl içindeki bir dönüþümle birlikte
2012'de sera gazý envanterini sunmaya hazýrlanmasý planlanýyor. Ancak
asýl iþ sera gazý emisyonlarýný düþürmek ve bu acil.

Yüzde 5'lik indirim
ne anlama geliyor?
Kyoto Protokolü hedefleri

gerçekleþtiði takdirde 19902100 arasýnda beklenen 1.4
ila 5.8 derecelik ýsý artýþýnýn
0,2 ila 0,25 dereceye
indirilmesi öngörülüyor.
Bu hesap Birleþmiþ
Milletler'e baðlý çalýþan
Hükümetlerarasý Ýklim
Paneli tarafýndan yapýldý.
Bir çok iklimbilimci ise
ani iklim deðiþikliðine çok
yaklaþtýðýmýzý söylüyor.
Önümüzdeki 2,5 yýlllýk
dönemde radikal adýmlar
atýlmadýðý takdirde geri
dönüþü olmayan noktaya
geçeceðimizi belirtiyorlar.
Önerileri sera gazý emisyonlarýnýn yüzde 80
oranýnda düþürülmesi.
Yüzde 5 ve yüzde 80,
aralarýnda büyük fark var.
En küçük bir emisyon
indirimi bile hayati önem
taþýyor. Tek iklim anlaþmasýnýn hedeflerini uygulatmak, sanayileþme ve kâr
uðruna hayatý yok etmek
üzere olan küresel kapitalizmi dizginlemek için bir

tutamak.
Kyoto Protokolü'nün
2012'de geçerlilik süresi
doluyor. Þimdiden yeni
iklim anlaþmasý için
pazarlýklar yapýlmaya baþlandý. Birçok gözlemci bir
sonraki anlaþmanýn daha
radikal indirim oranlarý
taþýyacaðýný söylüyor.
Türkiye'yi bir yandan
Kyoto Protokolü hedeflerini uygular hale getirmek,
diðer yandansa yeni iklim
anlaþmasýnda birincil
dereceden bir taraf kýlmak
gerekiyor.

Nasýl?
Dünyada sera gazý emisyonlarýnýn yüzde 12'si hava
yolu taþýmacýlýðýndan,
yüzde 47'si otomobillerden
kaynaklanýyor. Evlere
yalýtým yapýldýðýnda yüzde
10'luk bir azaltmanýn da
mümkün olacaðý söyleniyor.
Türkiye, Koç Holding
sayesinde dört yaný karayollarýyla bezenmiþ ve özel
otomobiller taþýmacýlýðýn
asli unsuru olarak kullanýlýyor. Ger gün binlerce
yeni araç trafiðe çýkýyor.
Büyük þehirler karbondioksit yuvalarýna
dönüþtü. Özel taþýmacýlýðýn
teþvik edilmesi ulaþým
sürelerini artýrýyor. Üstelik
insanlýk dýþý koþullarda.
Türkiye'nin deprem
kuþaðýnda bir ülke oldu ve
16 milyon kiþinin yaþadýðý
Ýstanbul'da depremin
kaçýnýlmaz olduðu biliniyor. Ancak binalar dökülüyor. Isý yalýtýmý yapýlmamýþ
binalarda oturanlar daha
çok yakýyor, daha çok
ödüyor.
Daha kaliteli bir hayat
herkesin hakký. Ýnsani bir
ulaþým herkesin hakký.

Yaþamak tüm canlýlarýn
hakký.
Kyoto Protokolü’nün
takipçileri özel taþýmacýlýða
karþý raylý sisteme geçilmesi, toplu taþýma yatýrým
yapýlmasý için mücadele
etmeliyiz.
Tüm binalarýn yalýtýlmasýný ve saðlamlaþtýrýlmasýný istemeliyiz.
Asýl mücadele þimdi
baþlýyor. Yüzde 80’lik
indirim bizim ve tüm
insanlarýn mücadelesiyle
kazanýlabilir.

Termik
santral inþa
etmekten
vazgeçin
AKP hükümeti ‘hiçbir
baský olamadan Kyoto
Protokolü’nü imzaladýk’, ‘biz bu konuda
duyarlýyýz’ dese de 24
yeni termik santralin
kurulmasý kararý nükleer yasayla birlikte
açýklanmýþtý. Bir çok
özel þirket Türkiye’nin
çeþitli yerlerinde termik santral kurmak
için giriþimlerde
bulunuyor.
Ýklimbilimci James
Hansen ani iklim
deðiþikliðini önlemek
için termik santral
inþaatlarýný derhal durdurmamýz gerektiðini
söylüyor.
Kyoto Protokolü’ne
imza atan Türkiye
kömür ve doðalgazla
çalýþan termik santral
sevdasýndan vaz
geçmek zorunda.

GÖRÜÞ
Yorumsuz sol
karikatürleri
Niye direnilmiyor? Darbelere, muhtýralara, yargý
darbelerine karþý niye kalabalýklar sokaklara
dökülüp tavrýný belirlemiyor? AKP'ye oy veren
%47'nin darbeye karþý olduðunu varsayabiliriz.
Buna DTP'nin ve Saadet Partisi'nin aldýðý oylarý da
katabiliriz. Oy kullanmayýp da askeri müdahaleden
hoþnut olmayan bir yüzdeyi de eklersek, toplumun
yarýdan çok daha fazlasýnýn darbeye karþý olduðu
açýk. Bu karþýtlýk niye kendini aktif olarak ifade
etmiyor? Niye evinde oturup somurtmakla yetiniyor?
AKP'nin tabanýnýn direnmesi zor. Seçim kampanyalarýnda meydanlara toplanan bu kalabalýk,
askere karþý çýkmak için ayný þeyi yapmýyor.
Muhafazakâr, dindar, devletle açýkça didiþme
geleneði olmayan bir kalabalýk çünkü.
Dahasý, sokaða dökülmesi için, partinin bunu
örgütlemesi, en azýndan yeþil ýþýk yakmasý gerek.
AKP önderliðinde bunu düþünenler vardýr
kuþkusuz, ama o da zor. Kitleleri sokaða döken bir
parti olmak, egemen sýnýfýn gözünde AKP'ye puan
kaybettirir çünkü.
Darbeye karþý aktif bir muhalefeti solun
örgütlemesi beklenir, deðil mi? Tamam, biliyoruz,
solun seferber edebileceði rakamlar kýsýtlý. Doðru,
ama o kadar da kýsýtlý deðil. 1 Mayýs'larda on binlerce kiþi seferber oluyor. Daha 10 gün önce Barýþ
Meclisi'nin mitingine yaklaþýk 40 bin kiþi katýldý.
Sorun, rakam toplayamamak deðil. Türk solu
AKP ile Genelkurmay arasýnda taraf tutmak
istemiyor. Sorun bu. Hatta solun geniþ kesimleri,
açýk açýk ifade etmese de, için için askerleri AKP'ye
tercih ediyor.
Aþaðýdaki alýntýlarý, karikatür gibi "Yorumsuz"
olarak sunuyorum:
Ýlhan Selçuk: "Nerede ordu sosyalist akýmýn
yanýnda ise orada sosyalizm gerçekleþiyor, nerede
karþýsýnda ise orada faþizm galip geliyor. Ordunun
milliyetçi güçler safýnda yer alacaðý konusunda
tereddüde düþen sosyalist akým baþarýya ulaþamaz.
Türkiye'de milli kurtuluþ savaþý geleneðinde bir
ordu var. Türk ordusunun Türkiye'deki sosyalist
akýmýn anayasa çerçevesi için de teminatý olacaðýna
inanýyorum." ("Devrim stratejisi üzerine açýk oturum", Ant dergisi, sayý 56, 23.01.1968).
Türkiye Komünist Partisi: "Genelkurmay
Baþkanlýðý'nýn açýklamasýný [27 Nisan muhtýrasýndan bahsediyor] 'meþruiyet' açýsýndan deðerlendirmek, konuyu asker-sivil ya da seçilmiþleratanmýþlar ikilemi içerisine hapsetmek yanlýþtýr...
konu, TSK'nýn seçimle iþbaþýna gelmiþ bir
hükümete ve parlamentoya müdahalesi ekseninde
ele alýnmamalýdýr..."
Yine TKP, yine 27 Nisan hakkýnda: "Türkiye
Komünist Partisi'nin 'asker düþmaný' olmadýðý,
orduda küçümsenmeyecek bir yurtsever ve aydýnlanmacý birikimin bulunduðunu düþündüðü
açýktýr".
Mihri Belli: "...biz Türk ordusunun, Kurtuluþ
Savaþýmýzýn geleneðine sadýk kalarak Wolfowitz
gibilerini [yani Türkiye'yi Amerika'nýn yanýnda
Irak, Ýran ve Suriye'ye karþý savaþa sokmaya çalýþan
emperyalistleri] düþ kýrýklýðýna uðratmaya devam
edeceðine inanýyoruz. Bunu umuyoruz." ("Türkiye
yurtseverliði nedir?" baþlýklý, 2003 tarihli bir
makalesinden).
DÝSK: "Ankara'da yapýlan miting [Cumhuriyet
mitinginden bahsediyor] yüz binlerce yurttaþýn laik
Cumhuriyet ve demokrasi yönündeki taleplerini
demokratik bir biçimde ifade etmesi... Burada
toplanan yurttaþlarýn duyarlýlýðýný paylaþýyoruz...
Miting aracýlýðýyla duyarlýlýklarýný ifade eden yüz
binlerin sesini biz de paylaþýyor ve bu sese kulak
verileceðini umuyoruz".
Tabipler Birliði: "14 Nisan mitinginin
[Cumhuriyet mitingi] geniþ bir katýlýmla gerçekleþerek, laiklik konusundaki toplumsal duyarlýlýðýn
bir kez daha ve güçlü bir sesle dile getirilmiþ
olmasý sevindiricidir".
Gerçekten de karikatür gibi deðil mi?

Roni Margulies
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Bu kez tankla deðil cübbeyle
28 Þubat darbesi, askerlerin 12 Mart ve 12 Eylül
darbelerinde olduðu gibi
yönetime doðrudan
gelmemesinden dolayý
post-modern darbe olarak
adlandýrýldý.
Genelkurmay iþi üniversitelere ve hukuçulara teslim etmiþti. Görevleri
Türkiye’de bir darbe

Aðýr çekim darbe iktidarý 11 yargýca devretti

Zayýf demokrasi
ayaklar altýnda
Anayasa Mahkemesi,
meclis çoðunluðunu oluþturan 411 milletvekilinin
üniversitelerde türbaný
serbest býrakan kararýný
reddetti. Böylece 22
Temmuz 2007 seçimleriyle
iþbaþýna gelen meclisin
herhangi bir yetkisi
olmadýðý karara baðlandý.
En temel demokratik hak
olan seçme ve seçilme
hakký ortadan kaldýrýldý.
Anayasanýn türbana
serbestliði reddeden
kararýný açýklamasýnýn
hemen ardýndan CHP lideri Baykal, bu kararýn
konusundan çok daha
"önemli" ve "tarihsel"
sonuçlar yaratacaðýný
söylemiþti. Sonuç
demokrasinin rafa kaldýrýlmasý oldu. Geçen yýl
cumhurbaþkanlýðý için
mecliste 367 milletvekili
çoðunluðunu þart koþan
Anayasa Mahkemesi bu
kez meclis çoðunluðunu
tanýmadý. 11 "yüce" yargýç
kendi iktidarýný ilan etti.
11 yargýçtan 9'u oyunu
türban yasasýnýn reddedilmesinden yana kullandý. Ret cephesi mahkemenin gizli oturum
tutanaklarýný basýna
sýzdýrdý. Mahkeme üyeleri
'Seçim sonunda bir parti
TBMM'ye anayasayý tek
baþýna deðiþtirecek çoðunlukla girer ve devletin
kuruluþ felsefesine aykýrý
anayasa deðiþiklikleri
yaparsa ne olur?', 'Bu tip
bir anayasa deðiþikliði,
denetim yoluyla engellenebilir mi?', 'Bu çoðunlukta bir parti anayasa
deðiþikliðiyle iktidar
süresini 20 yýla çýkarýrsa;
kuvvetler ayrýlýðý ilkesini
kaldýrýrsa nasýl bir önlem
alýnabilir' sorularýný
tartýþmýþtý. AKP'nin rejimin
temel niteliklerinden laikliði yýkacaðý varsayýmý ile
hareket eden mahkeme 12

ortamýnýn hazýrlanmasý, bu
yolda kutuplaþmanýn
artýrýlmasý, toplumun “irtica” tehdidi gibi bir yalanla
aldatýlmasýydý.
Yargý darbesi ile bu
planýn iþlemeye devam
ettiði görülüyor. Geçen yýl
Jandarma tarafýndan
harekete geçirilen “sivil
toplum örgütleri”nin
düzenlediði mitinglerde
kitle tabaný yaratýlmak
istenmiþ, ancak 22
Temmuz seçimleri sonrasýnda bu hamle fos çýkmýþtý.
Artýk toplumsal bir
destek aramaya bile ihtiyaç
duymuyorlar
Eskisi gibi ABD ve
AB’den darbe yapmalarý
için açýk desteði bulamayan darbeciler þimdi
hukuk silahýný sýkmakla
meþgul.
Darbe gelmiyor, þu anda
gerçekleþiyor. Demokrasinin kýrýntýlarý elimizden
alýnýyor. En tehlikelisi darbenin meþrulaþmasý. Bu
engellenmedikçe 1930larýn
kafasý kan dökmeye,
toplumu suni sorunlar
etrafýnda bölmeye devam
edecek.

Halk oyuna dayalý
gerçek bir demokrasi

Eylül darbesinin ürünü
1982 anayasasýnýn ruhu
olan atanmýþlarýn üstünlüðü ilkesini bir kez daha
karara baðladý.
Türban kararý AKP
hakkýnda kapatma
kararýnýn geleceðinin güçlü
bir iþareti olarak yorumlandý.
28 Þubat Darbesi'nin önde
gelen isimlerinden emekli
üven Erkaya "28
oramiral Gü
Þubat bin yýl sürecek"
Ulusal Kanal tarafýndan “AKP sonrasý
Türkiye’nin çözümü”
baþlýklý toplantýyý
yöneten Ý. Ü. eski rektörü
ve Ergenekon terör
örgütü davasý sanýðý
Kemal Alemdaroðlu
“1930’lara mý döndük”
diye soruyordu.
1933’te Naziler serbest
seçimle hükümete geldi-

derken bunu kast etmiþti.
12 Mart ve 12 Eylül'de
olduðu gibi askerler
doðrudan yönetime el koymayacak, üniversiteleri ve
yargý aracýlýðýyla aðýr
çekim bir darbe adým adým
ilerleyecekti.
Nitekim bir genelkurmay
yetkilisi Taraf Gazetesi'ne
yaptýðý açýklamada
AKP'nin hükümet olmasýyla birlikte kurulan ve
Jandarma tarafýndan

AKP ve Naziler
ler. Sonra meclisi ve
diðer kurumlarý kapattýlar. Yeni bir anayasa ile
faþist diktatörlüðü ilan
ettiler. AKP’nin de
Naziler gibi seçim yoluyla iþ baþýna gelip bir
“karþý-devrim” yaptýðý
iddia ediliyor.
AKP faþist bir parti

organize edilen
Cumhuriyet Çalýþma
Grubu'nun hazýrladýðý
darbe planýnýn yürürlüðe
konulduðunu söylüyordu.
Yargý darbesinin
teorisyeni emekli baþsavcý
Sabih Kanadoðllu "elimizde
bir tek yargý silahý kaldý"
demiþti. Silahý kulanan
darbeciler zayýf
demokrasiyi ayaklar altýna
aldý.
deðil. Muhafazakar bir
egemen sýnýf partisi.
Rejimi bir karþý-devrimle
“ortaçað”a sürüklemekten çok küresel kapitalizme uyumlu kýlmak
istiyor.
AKP’yi faþist ilan edenlerse Almanya’da
Nazileri iktidara getiren
1930’larýn kafasýný
sürdüyor.

Darbe, yargý ve üniversiteler eliyle gerçekleþtiriliyor olunca
demokrasinin ýrzýna
geçilmesi teorik tartýþmalarla süsleniyor.
Ýktidarý yüce ve bilgili
az sayýda insana býrakmaktan yana olan antik
dönem filozofu
Platon'un gölgesi ortalýðý
kapladý.
Darbeciler, eylemlerini
kuvvetler ayrýlýðý ilkesine dayandýrýyor. Ýktidarýn tek elde toplanmasýný önlemek gerekçesiyle birbirinden ayrýlan
yasama-yürütme-yargý
kurumlarýnýn ayrýlýðý
ulus-devletlerin genel
çalýþma prensibi. Devlet,
toplumun üzerinde asýlý
bir güç olarak görünmeyi bu prensibe borçlu.
Üç organýn ayrýlmasý
toplumun geniþ kesimlerinin ortak çýkarlar adý
altýnda bir arada tutulmasýný saðlýyor. Halk
oyuyla seçilen parlamentolar karþýsýnda frenleyici ve tarafsýz bir güç
olarak konulan yargý,
devlet bürokrasisi ve
kolluk kuvvetleri gibi
sistemin genel iþleyiþini
saðlýyor. Meclis denetimini halk oyundan
ziyade rejimin bekasýný
korumaya savunmuþ
savcýlara ve hakimlere
devrediliyor.
Türkiye'de 1930'larýn
totaliter kafasýyla bezenmiþ rejim kuvvetler
ayrýlýðý ilkesine
kýskançlýkla sahip çýktý.
'Sýnýfsýz, kaynaþmýþ,
imtiyazsýz' bir kitle

olduðumuzu söyleyen
Kemalist bürokrasi halk
oyuna dayalý bir
demokrasiye izin vermedi. CHP'nin tek parti
diktatörlüðünden
usanan yýðýnlar
Menderes'in DP'sine
yönelince 27 Mayýs
darbesi geldi. Anayasa
Mahkemesi, 27
Mayýsçýlar tarafýndan
seçilmiþ hükümetlerin
üzerinde bir güç olarak
kuruldu. Kuvvetler
ayrýlýðý prensibi 2008
Türkiye’sinde tüm
demokratik haklarýn
askýya alýnmasý anlamýna geliyor.
1789’da burjuvazi, bir
devrimle Fransa’da iktidara gelmiþ, monarþiye
karþý demokratik
cumhuriyeti ilan etmiþti.
Burjuvazi devrimi birlikte yaptýðý emekçi
sýnýflara sýrtýný dönmüþ,
kurduðu yeni mekanizmayla halkýn arzu ve
taleplerinin önünü
kesmiþti.
1871’de Paris
Komünü’nü kuran
Fransýz iþçileri ilk iþ
olarak yasama, yürütme
ve yargý organlarýný birleþtirmiþti. Herkese eþit
oy hakký tanýnmýþtý.
Dolaylý ve zayýflatýlmýþ
bir demokrasi yerine
dolaysýz ve güçlü olanýný
koymuþtu. Sosyalistler
halk oyundan, seçme ve
seçilme hakkýndan
yanadýr. Devlete baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk
görüntüsü veren her
türlü mekanizmaya karþý
mücade etmeliyiz.
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Demokrasiyi savunmak emekçilerin görevidir

Darbeye karþý
ses çýkar
Uzlaþma diyenler
AKP’yi Anayasa
Mahkemesi’ni tanýmaya
çaðýrýyor.
Þemdinli’den bu yana
geçen süreç uzlaþmacýlýðýn
darbe sürecini meþrulaþtýrmaktan baþka bir iþe yaramadýðýný gösterdi.
Nitekim AKP, ANAP
kökenli ve devletçi
kanadýn üyesi Köksal
Toptan’ýn önerilisi AKP
tarafýndan reddedildi.
Açýklamayý yapan
hükümet sözcüsü Cemil
Çiçek ise uzlaþmacý
kanadýn bir baþka üyesi.
MHP kökenli, Özal’ýn
ANAP’ýndan bu yana
“devlet” adamý olarak
sunuluyor.
Çiçek’de AKP’ye yargý
sürecine razý olmayý ve
beklemeyi öneriyor. Ancak
mücadele çok sert ve
uzlaþmacýlýktan bahsedenlerin darbecilerin deðirmenine su taþýdýðý açýkça ortada.

Susup izleyenler
Darbeciler derhal tutuklanmalý ve yargýlanmalýdýr
Ergenekon operasyonu geniþletilmelidir.
z Özgürlükçü ve demokratik yeni bir anayasa rejimin tüm
maðdurlarýnýn talepleri gözönüne alýnarak yazýlmalýdýr.
z
z

lidir." MHP Genel
sekreteri Cihan Paçacý

Sevinenler
"Anayasamýzý zorlayan
bir iktidar anlayýþý olamaz. Anayasayý
deðiþtirmeye çalýþan bir
yönetim anlayýþý olamaz."
CHP Gen. Baþk. Deniz
Baykal
"Anayasa mahkemesi
Türkiye'de tartýþmalarý
sona erdirecek bir karar
vermiþtir. Artýk hiç kimse
böyle bir düzenleme yapmaya kalkýþmayacaktýr."
CHP Gen. Baþk. Yard.
Onur Öymen
"Herkes saygý duymalý"

AKP’nin Anayasa
Mahkemesi’ni deðerlendirmesinin ardýndan
TBMM Baþkaný Köksal
Toptan meclisin yanýna bir
de senato eklenmesini
önerdi. Bu ise darbecilerle
uzlaþmak demek.
27 Mayýs darbesi
yürütme görevini sürdüren
hükümeti denetlemek için
ikinci bir organ olan senatoyu kurmuþtu. Ancak 12
Eylül darbesi bu ikili sisteme son verdi.
Anayasa Mahkemesi’nin
yetkisi bu kez meclis dýþýnda bir organ olan senatoya
da tanýnmak isteniyor.
Senato rejimin deðiþmesine
direrenen güçler için bir
sigorta olacak, AKP’nin ya
da baþka bir partinin yaptýðý “hatalar” böylece
düzeltilecek.
Toptan’ýn önerisi AKP
içindeki devletçi kanadýn
üçnücü bir yol önerilerinin
devamý. Üçüncü yolcular

Yassýada Duruþmalarý, 1960

Aðýr çekim darbe ile
demokrasi rafa
kaldýrýlýrken maskeler de
birer birer düþüyor.
Darbe yanlýlarý Anayasa
mahkemesi kararýný
sevinçle karþýlýyor.
MHP, demokrasi öðütleri veriyor ve ellerini
oðuþturarak bekliyor
Geleneksel solda utanç
verici bir sessizlik hakim.
Emek örgütlerinin
çoðunluðu suskunlar
cephesinde.
Türban yasaðý maðdurlarý hemen sokaða
çýktý.
Ancak karar çoktan türban yasaðýný aþtý, sorun
demokrasinin yasaklanýp
yasaklanmayacaðýna
vardý.
Bu bir rejim krizi. Krizi
darbeyle çözmek, 12
Eylül anayasasýný korumak ve darbelerle belirlenen siyasal rejimi ilelebet yaþatmak isteyen darbecilere karþý tüm darbe
maðdurlarý harekete
geçmeli. Bu darbe
iþçilere, yoksullara,
kadýnlara, azýnlýklara,
gençlere, Kürtlere,
toplumun büyük çoðunluðuna karþý karþý ve
ancak birlikte mücadeleyle durdurulabilir.
Darbe durdurulmadan,
darbeciler yagýlanmadan
herhangi bir hakký
savunmak ya da istemek
hiçbir anlam taþýmýyor.

Genkurmay Baþk. Yaþar
Büyükanýt
"Hayýrlý olsun."
Genkurmay. 2. Baþkaný
Ergun Saygun
"Karar malumun ilaný"
Hava Kuvvetleri
Kom
mutaný, Aydoðan
Babaoðlu
"AKP'yi klonlayýn" MHP
Genel Baþkaný Devlet
Bahçeli
"Anayasa
Mahkemesi'nin kararý
eleþtirilebilir, ama geçer-

“Türbana ret çýkmasaydý
üniversiteler okunmaz
hale gelirdi. Bir hakem
lazýmdý, mahkeme o görevi üstlendi. 1960'ta Meclis
Bizi halk seçti, ne istersek
yaparýz diyordu. Þimdiki
gibi Anayasa Mahkemesi
olsaydý, ihtilal olmadan
halledilirdi” Süleyman
Demirel
"Bu geliþmeler ABD'de
memnuniyetle karþýlanmalý" Michael Rubins,
neo-cconlarýn teorisyeni,
nal
Wall Street Journ

Anayasa Mahkemesi
kararý karþýsýnda solcu
emek örgütleri sessiz
kalmayý seçti.
TMMOB, TTB, DÝSK,
KESK, Eðitim-Sen yönetimleri konuyla ilgili herhangi bir açýklama yapmadý, web sitelerine herhangi bir tutum konulmadý.
Evrensel Gazetesi kararýn
ertesinde Anayasa
Mahkemesi kararýný savunan hukukçu Ülkü
Azrak’ýn yorumuna yer

verirken, sýk uðranýlan
haber sitesi sendika.org
sesiz kalmayý seçti.
Bianet de darbeyi görmedi, baþka haberleri öne
çýkartmayý seçti. TKP ise
haftasonu AKP’ye “kýrmýzý
kart” mitingi düzenliyor.
Solun da ise “yesinler birbirlerini” havasý hakim.
Mahkeme kararýnýn ardýndan geçen 4 gün boyunca
DSÝP dýþýndaki hiçbir sol,
parti veya çevre darbeye
açýkça karþý çýkmadý.

12 Eylül’le hesaplaþmak

Cumhuriyet G., Doðan
ve Çukurova Grubuna
baðlý hakim medya yargý
darbesini açýkça destekledi.

Bugünkü darbe kendisini 12 eylül darbesi
tarafýndan hazýrlanan
1982 Anayasasý’na
dayandýrýyor.
Anayasa Mahkemesi’nin
kararýný eleþtirenlerin bir
çoðu dönüp 12 Eylül’le
hesaplaþmayý öneriyor.

Ancak 12 Eylül darbesiyle hesaplaþmak
bugünkü aðýr çekim darbeyle hesaplaþmaktan
geçiyor. Bugünkü darbenin yürütücüleri tutuklanýp yargýlanmadan 12
Eylül askeri diktatörlüðü
silinemez.
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Baðýmsýzlýk ve
anti-emperyalizm

8 Haziran, Ankara, Foto: Ali Baydaþ

Onur Öztürk

Karþý çýkanlar
“Darbe her gün yapýlan bir þey. Parti
kapatma, gazete kapatma, gözaltýlar her
türlü darbeye karþý kim tarafýndan yapýlýrsa yapýlsýn, ister laik cuntalar,ister sað
milliyetçi-Türk-Ýslam sentezci generaller
tarafýndan kime karþý yapýlýrsa yapýlsýn
topyekün bir darbe karþýtý tutumu
geliþtirmediðimiz müddetçe karþý duruþumuz etkili olmayacaktýr.”
Ayhan Bilgen, Mazlum-Der eski baþkaný
“Darbeler darbedir. Ýlericisi yoktur. 28
Þubat’tan sonra 27 Nisan ile tanklarýn,
klasik darbelerin yerini artýk e-muhtýra
darbeleri aldý. Türkiye darbe ile
hesaplaþamamýþtýr. Yunanistan, ispanya
hesaplaþmýþ ve yeni bir sürece geçmiþtir.
Darbe yasasýyla yönetiliyorsa Türkiye için
bu bir ayýp benim de ayýbýmdýr. Yargý
müdahalesini, seçim sistemini deðiþtirecek, parti kapatmalarý yok edecek bir
anayasa yapýlmalý.”
Hasip Kaplan, DTP Milletvekili
“Bu son müdahale açýk bir darbedir. ‘Ak
Parti ne kadar demokrat’, AKP'ye karþý
olan darbeye ‘ama’ demek son derece
yanlýþtýr. Bu darbe AKP ye deðil siyasete
yapýlmýþtýr. Meclisi kapatýlmýþtýr, seçimi
iptal etmiþtir bu darbe. Yarýn darbe olursa
diye bir þey yok darbe
olmuþtur zaten. Ve buna
karþý hep beraber durmak gerekir. Yeni bir
siyasi harekete ihtiyaç
vardýr, bu toplantýlar ona
hizmet ettiði sürece
anlamlýdýr. Siyasi rakiplerinin devre dýþý býrakýlmasýný alkýþlar buna çanak
tutarsa bu darbeleri daha çok görürüz.”
Mehmet Bekaroðlu, SP eski milletvekili
“Aðýr çekim darbe yaþýyoruz. AKP’nin
kapatýlmasýyla son bulacaktýr. 29 Ekim’de
kurulan cumhuriyet sona ermiþtir. Bu darbeyi cumhuriyet karþýtlarý deðil tam tersine cumhuriyetle patalojik bir bað kuran,
onu sahiplenenler yaptý. Bu mücadeleyi
AKP vermeyecek, halký mücadeleye çaðýrmak gerekiyor. Sivil bir devrim olmak
zorundadýr. Böyle bir durumda ama
demek, ne darbe ne þeriat demek yanlýþtýr.
Bir kadýn tecavüze uðradýðýnda ‘ama mini
etek giymiþti’ demek gibidir.”
Turgay Oður, Genç Siviller
“Bir yýldýr darbenin çeþitli adýmlarýyla
karþýlaþýyoruz. 12 Eylül ve 12 Mart'ta
olanlar tekrar karþýmýzda ancak bu kez
farklý bir þey de oldu. Vatandaþlýk haklarýnýz yok dendi. Oy verme, seçme
hakkýmýz da elimizden gitti. Bu darbe
bizimle alay etmektedir. Çünkü bu
zamana kadar görmüþtür ki biz bu darbelere karþý büyük ve yýðýnsal bir hareket
örgütleyemedik. Onlar ise baþka motifleri
kullanarak yýðýnsal mitingler yapmýþtýr.
Cumhuriyet mitingleri gibi. Bunun
karþýsýnda muhalefeti örmek için deneyim
gerekir. Örgütlü mücadele gerekir, bunu
aslýnda sosyalistler yapar. Ancak bugün
sosyalistlerin önemli bir bölümü darbeye
karþý sessiz durmaktadýr, bir bölümü

arkasýnda durmaktadýr. Bugün içinde
bulunduðumuz darbe ile hesaplaþmak
gerekiyor. Bu toplantýlarý çoðaltmak, daha
büyük bir yere sýçramak ve daha kitlesel
mitingler düzenlemek ve biz de varýz
demek lazým. Size izin vermeyiz demek
lazým. Mutlaka ve mutlaka hesap sormak
lazým.”
Doðan Tarkan, DSÝP
“Yukarýdan devrim ebedi midir?
Yukarýdan devrim yapanlar on yýlda bir
bunu tekrarlarsa demokrasi olgunlaþamaz. Çocuk oyuncaðý deðildir bu, zýrt pýrt
yapýlmaz. Siz 35 yaþýndaki adama veya
kadýna ne yapýp ne yapmayacaðýný
söylerseniz hiçbir zaman geliþmez. 10
yýlda bir yukarýdan devrim yapýlýrsa içi
boþalýr ve karþý devrim halini alýr.
Anayasa mahkemesinin son kararý þunu
ilan etmiþtir, Türkiye'de bundan sonra
reform denildiðinde kanun deðiþikliði
yapýlamaz. Çok vahim bir karardýr.
Müdahale arzusu, korkudan meydana
gelmektedir. Halýnýn altýna süpürülen
Ermeni, Kürt sorunu gibi sorunlar artýk
kokuþmuþtur ve üzerlerine gelmektedir.
Ayný þekilde statüko kaybetme korkusu
da vardýr. Türkiye' de askerler eskisi gibi
darbe yapma cesaretine sahip
deðiller. Bu durum iç
dinamiðin harekete geçtiðini
göstermektedir. Ýyi gidiyoruz, umudumuzu kaybetmeyelim.”
Baskýn Oran
“Bu yasanýn iptaliyle bizi
iyice köþeye sýkýþtýrdýklarýný
hissediyorum. Yani bize yaþama
alaný býrakmýyor. Bu kararla bizim için
artýk hukuk da tükendi. Bu nokta artýk
gerçekten sözün ve hukuðun bittiði bir
yer. Onlara sormak lazým, bu ülkeden gitmemizi mi istiyorlar, nerede yaþamamýzý
istiyorlar.”
Semiha Kaya Mazlum-Der Ýst. Þub
“Anayasa Mahkemesi’nin baþörtüsü ile
ilgili yasayý iptal etmesi aslýnda sadece
baþörtüsü takan kadýnlarýn özgürlüðüne
deðil, hepimizin demokratik haklarýna
vurulmuþ bir darbedir. Anayasa
mahkemesi bu kararla bizim oylarýmýzla
seçtiðimiz meclisin iradesini görmezden
gelmiþtir. Dolayýsýyla buna karþý sadece
biz baþörtülü kadýnlar deðil, demokrasiden yana herkes hep birlikte mücadele
etmelidir. Ayrýca, Anayasa mahkemesi bu
kararý yine bir darbenin ürünü olan ‘82
Anayasasý’na dayanarak almýþtýr. Ýlk yapmamýz gereken iþlerden bir tanesi ‘82
anayasasýný bir an önce deðiþtirmektir.”
Hilal Kaplan
Anayasa mahkemesinin baþörtüsü ile
ilgili yasayý iptali milletin iradesinin yok
sayýlmasýdýr. Sivil alanda bize gerçekten
çok iþ düþüyor. Alternatif direniþler
örgütlemeli, ortak mücadele alanlarý
yaratmalý ve bunlarý olabildiðince yaygýnlaþtýrmalýyýz.
Nil Mutluer, Birbirimize Sahip Çýkýyoruz
Platformu

Türkiye'de sosyalistinden ulusalcýsýna hatta ýrkçýsýna kadar pek çok
kiþinin, emperyalizm kavramýný
kullandýðýný görürüz. Sosyalist
solda ise emperyalizme karþý
mücadele söyleminin hep yurtsever-milliyetçi bir içeriðe sahip
olduðu gerçeði ile karþý karþýyayýz.
Aslýnda bu durumun temelinde
yatan, dünyada 1950'li ve 60'lý yýllarda üretilen stalinist hurafelerdir.
Söz konusu yýllarda dünyada
ulusal baðýmsýzlýk savaþlarý ivme
kazanmýþ ve sömürgecilik büyük
darbe yemiþtir. Ýþte böyle bir ortamda ABD ile rekabet halinde olan
Sovyetler Birliði, kendi nüfuz alanlarýný geniþletebilmek için, yeni
baðýmsýzlýðýný kazanan ülkelere
"kapitalist olmayan yol" formülünü
önermiþtir. Bu formülasyonlar yeni
kurulan ulus devletlerin elitlerine
oldukça cazip gelmiþtir. Kalkýnma
politikasý olarak özel sermayeyi de
dýþlamayan, kamu mülkiyeti aðýrlýklý devlet kapitalizmi modelini
uygulamýþlardýr. Böylece "üçüncü
dünya milliyetçiliði veya solculuðu"
adý verilen akým ortaya çýkmýþtýr.
Diðer yandan SSCB bürokrasisi tarafýndan
bu stratejilerin geliþtirilmesinin bir nedeni
de, pek çok ülkede oluþabilecek gerçek proleter devrimlerin önünü kesmektir. Bu
Kavram 19. yüzyýlýn sonu ve
nedenle pek çok ülkedeki komünist par20.Yüzyýlýn baþýnda yaygýn bir kultilere, kendi ulusal burjuvazisini desteklelaným alaný bulur. J.A.Hobson gibi
meyi telkin edecektir. Komünist partilerin,
liberal aydýnlarýn yaný sýra, Rudolf
ulusal burjuvaziyi desteklemeleri, kendileri
Hilferding, Rosa Luxemburg ve
için intihar anlamýna gelmiþtir. Nitekim bu
Lenin gibi Marksist düþünürler de
ülkelerdeki yeni elitler iþbaþýna gelir gelmez
kavram üzerine kafa yormuþlardýr.
ilk yaptýklarý iþ komünistleri ezmek olmuþLenin'in 1916'da kaleme aldýðý,
tur.
"Emperyalizm: Kapitalizmin En
Uzun vadede ise kapitalizmi aþamayan
Yüksek Aþamasý" adlý broþürü,
"üçüncü dünya solculuðu", baþarýsýzlýklar
abidesi olmuþtur. Ulusal kalkýnmacý rejimler devrimci marksistler açýsýndan en
çok referans alýnan kaynaklardan
kendi halkýna, kalkýnma adýna, büyük
biridir.
bedeller ödetmiþlerdir. Ýþçiler ve emekçi
Lenin söz konusu yapýtýnda
kitler üzerinde yoðun sömürü ve siyasal
emperyalizmin temel özelliklerini þu
baský oluþmuþtur. Zaten 1980'lerle birlikte
þekilde tanýmlar:
dünyadaki bütün devlet kapitalizmi rejimz Sanayi sermayesi ile mali sermaye
lerin krizi ile birlikte, bu ülkeler yeni-liberal
birleþmiþ ve mali oligarþi oluþmuþtur.
politikalara boyun eðmek zorunda
z Kapitalizmin serbest rekabet
kalmýþlardýr. Ýlk yýllar halkýn sevdiði "karizdönemi sona ermiþ, küçük iþletmatik liderler" bir süre sonra "cani diktatörmelerin yerini dev tröstler ve
lere" dönüþmüþlerdir.
karteller almýþtýr.
Tekrar Türkiye'ye dönecek olursak,
z Sömürge ülkelere yönelik meta
Türkiye'de bu dýþ konjonktürün etkisi ile
ihracatýnýn yaný sýra, sermaye ihracý
emperyalizm sorunu bir baðýmsýzlýk sorubaþlamýþtýr.
nuna indirgenmiþtir.
z Dünya büyük güçler arasýnda
Sorun anti-kapitalizm mücadelesi olarak
nüfus alanlarýna bölünmüþtür.
görülmediði için, baðýmsýzlýðýn kazanýlmasý
Dolayýsýyla emperyalizm çaðý, topda sosyalizmden önceki bir aþama olarak
yekun savaþlar ve devrimler çaðýdýr.
deðerlendirilmiþtir. Bu nedenle halk savaþý,
Kýsacasý, kapitalizmin baþtan
ulusal cephe, ulus devleti savunma gibi takitibaren doðasýnda var olan;
tikler geliþtirilmiþtir.
geniþleme, yeni pazarlar ve kayOysaki Türkiye, siyasal baðýmsýzlýðýný
naklar bulma ihtiyacý ve tekelleþme
kazanmýþ, güçlü bir ordusu olan emperyalist
"emperyalizm" olgusunu doðurmuþsistemin içinde yer alan ve kapitalist üretim
tur.
iliþkilerinin hâkim olduðu, hatta kendisi de
bölgesel bir güç olma hevesine sahip bir
ülkeydi. Dolayýsýyla anti-emperyalizm sorunu anti-kapitalist bir politikadan ayrýlamazdý.
Bir diðer ilginç sav ise Türkiye'nin ABD'nin gizli iþgali altýnda olduðu teziydi. Buna
kanýt olarak da Ýncirlik baþta olmak üzere ABD ve NATO'ya ait üs ve tesislerinin varlýðý gösteriliyordu. Bu tezi kabul edecek olursak, o zaman topraklarýnda ABD üssü
bulunduran Ýtalya, Almanya, G. Kore, Japonya gibi ülkeler de ABD iþgali altýnda
olmalýlar.

Emperyalizm nedir?

Kendi burjuvazinizin suçlarýna ortak olmak
Sosyalistler hiçbir zaman emperyalizme karþý, gerici burjuva ve küçük burjuva ütopyasý olan "milli kapitalizmi" savunmak gibi bir anlayýþa sahip olamazlar. Çünkü kapitalizmin serbest rekabet döneminde bile ulusal ekonomilerin tam baðýmsýzlýðý diye bir
þey söz konusu olmamýþtýr.
Bugün kapitalizme karþý yapýlmasý gereken, ulusal devleti savunmak deðil, uluslararasý bir sistem olan kapitalizmi, sosyalist dünya devrimi ile aþabilmektir.
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Ýnsanlar nasýl deðiþir?
Þenol Karakaþ

reformist partiler, eninde
sonunda egemen sýnýflarla
uzlaþan ve esas olarak iþçilerin kaderlerini kendilerinin belirlediði bir yapý
deðil, "iþçiler adýna"
davranan bürokratik bir
yapýdýr. Oy verdiði anlar
dýþýnda iþçiler esas olarak
uzun bir süre izleyici durumunda kalýr.
Çözüm, týpký reformist
partiler gibi iþçi sýnýfý adýna
davrandýðý çok açýk olan
silahlý mücadele sürdüren
gerilla türü maceracý
örgütlenmeler de olamaz.
Gerilla mücadelesi sadece
çok küçük bir iþçi grubunda sempati yaratabilir.
Çünkü profesyonel silahlý
bir örgütün üyesi olmak
için gerilla yaþamý sürmek
gerekir. Bu ise iþinde
gücünde milyonlarca
iþçinin kapýlabileceði bir
macera deðildir.

Ýnsan bilincinin durumu
ve mücadele arasýnda karmaþýk bir iliþki var.
Fikirlerin deðiþimi düz bir
çizgi halinde ilerlemiyor.
Bir fikir yüzlerce fikrin
tartýþmasýyla þekilleniyor.
Yüzlerce deneyim,
yüzlerce tartýþma, yüzlerce
okuma süreci oluþturuyor
bir fikri geliþmeyi.

Gerçek dünyanýn
karmaþýk yansýmasý
Fikirler kendi kendine bir
yaþam alanýna sahip
deðiller. Karl Marks'ýn
maddi dünya olarak
adlandýrdýðý gerçek yaþam
koþullarý tarafýndan belirlenmeyen fikirlere itibar
edilmez.
Eðer fikirlerin kendi baþýna buyruk bir yaþamý
yoksa, örneðin, kadýnlarýn,
güçsüz, þefkate muhtaç,
ikincil cins ve ev iþlerini
yapmak zorunda olan cins
olduðu yönündeki fikir
nereden kaynaklanýyor? Ya
da güncel bir örnek vermek gerekirse, Tuzla'da
yaþanan iþçi ölümlerini
iþçilerin eðitimsizliðine
baðlayan fikrin kökeninde
ne var? Örnekler çoðaltýlabilir. Bugünlerde yine
tanýk olduðumuz asker
yollamalarý sýrasýnda atýlan
"En büyük askerin bizim
asker" olduðu sloganý
hangi bilincin ürünü?
Eþcinselliðin "olaðandan
sapma" anlamýna geldiði,
her Türk'ün asker doðduðu, Yahudilerin cimri
olduðu, Kürtlerin
Türklerin bir kolu olduðu,
devletin babamýz olduðu,
gibi bir dizi kabul gören
fikrin kaynaðý ne?
Eðer fikirler insanlar
arasýnda kurulu gerçek
iliþkilerin bir ifadesiyse bu
kadar çok sayýda yanlýþ
fikrin ortaya çýktýðý nasýl
bir iliþki yumaðý içinde
yaþýyoruz? Çünkü gerçek
bambaþka. Her Türk,
herkes gibi bebek olarak
doðar, asker olarak deðil.
Eþcinsellik de en az karþý
cinse ilgi duymak kadar
olaðan bir yönelimdir.
Yahudilerin cimrisi de
vardýr cömerti de. Týpký
boy ortalamasý kýsa olan

Mücadele deðiþtirir

Tarihin ilk zafere ulaþan sosyalist devrimi insanlarýn nasýl deðiþebileceðinin de hikayesidir. 1917 Þubat’ýnda Rusya’da despot Çarlýk rejimini kendiliðinden bir hareketle yýkan iþçiler ‘kaba’, ‘cahil’ ve ‘eðitimsizdi.’ Komünizmden çok Rus Orttodoks
Kilisesi’nin fikirlerini benimsemiþlerdi. Ancak yaptýklarý eylemle dünyayý deðiþþtirirken kendilerini de deðiþtirdiler. 1917
Ekim’in de iþçiler iktidara geldiði an
nda Rusya’da bir yaratýcýlýk patlamasý gerçekleþmiþti. Mücadele deðiþtirir.
Türklerin en büyük asker
olmasýnýn imkansýz oluþu
gibi, Kürtler kendi farklý
ruh birliðine sahip olan bir
halktýr.

Egemen fikirlerin
kaynaðý ne?
Alman devrimci Karl
Marks toplumda egemen
olan fikirlerin, sadece
maddi iliþkilerin bir ifadesi
olduðunu söylemekle yetinmedi. Ayný zamanda bu
maddi iliþkilerde egemen
olan toplumsal sýnýflarýn,
gerçekliði çarpýtan egemen
fikirlerin üreticisi de
olduðunu gösterdi.
Egemen sýnýflar, toplumun
küçük bir azýnlýðý olarak,
üretici güçlerin, yani
zenginlik yaratan üretim
araçlarýnýn sahibi olmaya
devam etmek istiyorsa,
sadece polis ve asker

zoruyla, milyonlarca mülksüzü her gün döverek, her
gün göz altýna alarak egemenliðini devam ettirmez.
Egemen sýnýflarýn üretim
araçlarý üzerindeki
mülkiyet haklarýnýn devam
etmesi, bir yandan da üretimin devam ederek
zenginliðinin sürekli artmasý için toplumun mülksüz ama üreten, çalýþan
sýnýflarýnýn her sabah iþe
gitmeye ve kendisi sömürü
mekanizmasýnýn göbeðine
atmaya ikna olmuþ olmasý
gerekir.
Ýþte egemen fikirler, esas
olarak milyonlarca ama
milyonlarca insaný bu
sürece ikna etmeye yarar.
Evde yirmi dört saat
çalýþan bir kadýn, yerinin
evi ve görevinin çocuk
yetiþtirmek olduðunu anlatan fikirden sýyrýldýðýnda

ve sýyrýlma milyonlarca
kadýnda yaþanmaya
baþladýðýnda egemen sýnýf
büyük bir sýkýntý yaþamaya
baþlar. Kutsallaþtýrýlan aile
iliþkilerinin en önemli
iþlevinin, egemen sýnýfýn
sömüreceði yeni iþçi
kuþaklarýný yetiþtirmek ve
mevcut iþ gücünün
yeniden üretiminin
maliyetini düþürmek
olduðunun ortaya çýkmasý
ve bu iþleyiþin parçalanmaya baþlamasý egemen
sýnýf açýsýndan ürkütücü
bir geliþme anlamýna gelir.
Bir iþçinin, iþyerinden
adým attýðý an hýrsýzlýðýn
baþladýðýnýn bilincine varmasý, yani kapitalizm
koþullarý altýnda zenginliði
üreten tek güç kendi emek
gücüyken, her gün, her
saat emek gücünün tam
karþýlýðýný alamadýðýný ve
patronlarýn bu karþýlýðý
ödenmeyen emek
sayesinde zenginliklerine
zenginlik kattýðýný kavramasý egemen medyanýn sýk
sýk anlattýðý "iþ barýþýný" o
anda daðýtýr.

Egemen fikirlerden
kurtulmak için
Bu yüzden sýnýf mücadelesinin en temel sorunu,
büyük yýðýnlarýn egemen
sýnýflarýn fikirlerinden nasýl
sýyrýlacaðýný belirlemekte
yatar. Ýngiliz devrimci
Tony Cliff'in vurguladýðý

bir çeliþki var gibidir ortada. Bir yandan egemen
sýnýfýn fikirleri egemen
fikirlerdir. Ama öte yandan gerçek Marksist
gelenek, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun iþçi sýnýfýnýn
kendi eseri olacaðýný vurgular. Egemen sýnýfýn bin
bir fikriyle, entelektüel üretim araçlarý üzerindeki
denetimiyle iþçi sýnýfý
arasýnda yaygýnlaþtýrdýðý
ve iþçileri bölen fikirlerden
milyonlarca insan kendi
kendisini nasýl kurtaracak?

Reformist tercih
Kitap okuyarak mý?
Komünist Manifesto'nun
çok sattýðý doðru ama
Manifesto'yu her okuyanýn
tüm gerçek iliþkilerini bir
çýrpýda çözüp sosyal bir
devrim için kollarý sývayacaðýný düþünmek komik
olur. Devrimci geleneðin
kitaplarýnýn, gazetelerinin
karþýsýnda geleneklerin,
sosyal iliþkilerdeki çarpýklýðýn, egemen sýnýflarýn
devasa zenginliðinin
üzerinde yükselen ve
yukardan aþaðý, okullarda
sürekli anlatýlan fikirler
var.
Çözüm, reformist solun
önerdiði gibi, milyonlarca
iþçi adýna oy isteyen partilerin parlamentoda çoðunluðu saðlamasý olabilir mi?
Ýþçilerin siyasi eðilimlerinin ürünü olan

Öyleyse çözüm nerede?
Karl Marks'ýn bu soruya,
çözüm iþçi sýnýfýnýn kendi
mücadelesidir yanýtýný
verir. Kadýn erkek milyonlarca iþçinin egemen sýnýfýn
fikirlerini sorgulamasýný
saðlayacak olan kadýn
erkek milyonlarca iþçinin
kendi mücadelesidir.
Deðiþim mücadeleyle
baþlar, sorgulama mücadeleyle baþlar, egemen
sýnýfýný fikirlerinden kopuþ
mücadeleyle baþlar.
Tuzla'da yaþanan ilk ölümlerde sorunun iþçilerin
eðitimsizliðinden kaynaklandýðý fikri hakim olsa
da grev, yürüyüþler,
polisle çatýþmalar, sorunun
Tuzla'daki patronlarýn dizginsiz kar hýrsý olduðunu
gösterir.
Direniþteki bir iþçi
grubunun kadýnlar ve
erkekler olarak dayanýþmasý ve genelde olduðu
gibi mücadelenin en
önünde kadýnlarýn durmasý, egemen kadýn
fikrinin paramparça
olmasýna neden olur.
Kamu Emekçileri
Sendikalarý
Konfederasyonu KESK'te
yýllardýr olduðu gibi
ekmek ve sendika hakký
için polis barikatlarýna ve
gaz bombalarýna yýllardýr
birlikte direnen iþçilerde
Kürt halkýnýn var olduðu
ve iþçi sýnýfýnýn en büyük
ittifaký olduðu kavranarak
milliyetçi fikirlerin etkisi
azalýr.
Mücadele anlarý, özgürlük anlarýdýr. Yýðýnlarýn
mücadeleleri tedrici bir
biçimde deðil, sýçramalý bir
biçimde, devrimci bir
biçimde bu mücadeleye
katýlanlarýn bilincini
geliþtirir ve egemen
sýnýflarýn tüm var sayýmlarýnýn teker teker yýkýlmasýna neden olur.
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Aldo Moro cinayeti
Ýtalyan solunu
nasýl çökertmiþti?
Tom Behan
Eski bir deyiþ vardýr: Güç
yozlaþtýrýr, mutlak güç de
toptan yozlaþtýrýr. 30 yýl
önce Ýtalya'da bu deyiþi
haklý çýkaran siyasi bir
dram yaþandý: Hristiyan
Demokrat lider Aldo Moro
kaçýrýlýp öldürüldü. Bu
hikâye ayný zamanda
Moro'yu kaçýran sol grup
Kýzýl Tugaylar'ýn onca
insanýn nefret ettiði bu sistemi yýkmak için yanlýþ bir
yol tuttuðunu da gösteriyordu.
Kaçýrma olayýnýn arka
planý 1967'de üniversite
kampuslerinde baþlayan
öðrenci iþgallerine
dayanýyordu. 1969'da bu
isyan iþçi sýnýfý arasýnda da
yayýldý. Emeklilik, barýnma
hakký, kiralar, saðlýk
hizmetleri, vergiler gibi
konular üzerinde yoðunlaþan siyasal grevler Kasým
1969'da genel greve
dönüþtü.
1973'e gelindiðinde parça
baþý çalýþma pek çok fabrikada kaldýrýlmýþ, tatil
gün sayýsý arttýrýlmýþ, çalýþma haftasý 48 saatten 40
saate inmiþti. Sendikalarýn
üye sayýsý müthiþ arttý.
1975'te öðretmen
sendikalarýnýn üye sayýsý
(1968'de 4 bindi) 90 bine
çýktý. 1968'de toplam sendika üye sayýsý 4 milyon iken
1975'te 6.6 milyona çýktý.
Bu yangýndan, yeni
devrimci örgütlenmeler
doðdu. Ancak bunlardan
bir kýsmý romantik silahlý
mücadeleye inanýyordu.
Vietnam özgürlük
hareketi, Filistin ve IRA
gibi hareketlerden etkileniyorlardý. Bu anti
emperyalist mücadeleler
önemli bir desteðe sahipti
ama oldukça ileri bir
sanayi ülkesi olan Ýtalya
sömürge deðildi ve
emperyalist hegemonya
altýnda da deðildi.

Atýlým
Hareketin büyüme aþamasýnda bu fikirlerin pek
önemi yoktu. Ama
1970'lerin baþýnda hýzlý
devrim hayalleri atýlýmdaydý. Ýþyerlerinde sendika
bürokratlarý kaybettikleri
zemini yeniden kazanmaya baþlamýþtý. Tüm
iþçilere açýk olan iþyeri

konseylerinin desteðini
kazanmýþlardý.
Kimi devrimci gruplar
'reformistlerin' artan etkisi
yüzünden konseyleri terk
etti. Bunun anlamý iþçilerin
çoðunluðunu sendika
liderliðine ve Ýtalyan
Komünist Partisi'nin (ÝKP)
politikalarýna terk etmekti.
Ayný zamanda devrimcilerin milyonlarca iþçiden
izole olmasý demekti.
Bir milyondan fazla üyesiyle ÝKP bir kitle partisiydi ve seçimlerde de büyüyordu. Soðuk Savaþ'ýn
paranoyak ortamýnda
hükümetin bazý unsurlarý
ÝKP'nin gücünden endiþeleniyordu.
1968-69'da doðan küçük
devrimci partiler 1970'lerin
ortalarýnda çökmüþtü. Bu
ve faþist bir darbe ihtimali
bazý gençleri yeraltýna
inmenin tek alternatif
olduðunu düþünmeye itiyordu. Benzer þekilde, pek
çok genç ÝKP'yi parlamenter deðiþim stratejisi
nedeniyle uzlaþmacý olarak
görüyordu. Bu aktivistleri
siyasi fikirler motive ediyordu, fakat siyasi olarak
sabýrsýzdýlar.
Kýzýl Tugaylar savaþ
dönemindeki faþizme
direniþ hareketine vurgu
yapýyorlardý. Ýþçi sýnýfý
radikalizmini artýrmak
ihtiyacý duyuyor ve
terörist eylemlerle siyasi
geliþmelerin normal iþleyiþini hýzlandýrabileceklerini düþünüyorlardý.
Yaslanabilecekleri arkadaþ
ve iletiþim aðlarýna sahiptiler. Yasal hareket içindeki
bazýlarýna göre Kýzýl
Tugaylar "hatalý
yoldaþlar"dý.
Kýzýl Tugaylar'ýn ilk
eylemleri 1972-74 yýllarýnda fabrika müdürlerini
kaçýrýp sorguya çekmekle
baþladý. Önceleri kimse
yaralanmadý. Benzer pek
çok eylem fabrikalarda
destek buldu. Çünkü çoðu
zaman fabrika müdürlerinin sendika ve
örgütlenme karþýtý sýrlarý
açýða çýkarýlýyor ve duvarlarda afiþe ediliyordu. Kýzýl
Tugaylar örgütlenmelerini
üçüncü dünyacý özgürlük
hareketleri modeline göre
kurduklarý için þehirlerde
gizli birlikler oluþturuyordu. Bunlarýn üye sayýsý

“Moro'nun rehin tutulduðu 55 gün boyunca komünistler ve hristiyan demokratlar seerbest býrakýlmasý için yan yana
gösteriler yaptý.”
hiçbir zaman 500'ü geçmedi.
Devletin içinde, 1945'teki
Benito Mussolini diktatörlüðünden kalan faþist
unsurlar tam olarak temizlenmemiþti. Bu unsurlar,
neo faþist gruplarla ittifak
halinde bir "gerilim stratejisi" izliyordu. Bu birleþik
faþist gruplar terörist bombalama eylemleri yapýyor
hükümetse toptan çökmesi
umuduyla solu suçluyordu. Bombalamalarýn
çoðunluðu ÝKP bürolarýný,
sinagoglarý ve anti faþist
anýtlarý hedefliyordu.
Örneðin Milan'da bir bombalamada 17 kiþi ölmüþtü.
Saldýrýlarýn çoðu cezasýz
kaldý ve üst düzey destek
aldý. Egemen sýnýfýn farklý
bir kanadý da vardý:
Komünistlere karþý farklý
bir tutumu olan hrisityan
demokrat lider Aldo Moro.

Moro komünistlerin
hükümette yer almasýný
savunuyordu. 1976 genel
seçimlerinde hristiyan
demokratlarýn %38 oyuna
karþýlýk ÝKP %34 oy
almýþtý. Mart 1978'de bir
sabah, Moro ÝKP ile daha
büyük iþbirliði önermek
üzere parlamentoya
giderken saldýrýya uðradý.
Kýzýl Tugaylar maiyetine
saldýrdý, eskortunu
öldürdü ve Moro'yu
kaçýrdý.

Tanýnma
Kýzýl Tugaylar kaçýrma
sayesinde siyasi olarak
tanýnma elde edeceðini
umuyordu. Ayný zamanda
Moro'nun ÝKP ile yapacaðý
"tarihsel uzlaþma"yý durduracaklarýný umuyorlardý.
Son olarak da hapiste olan
üyelerinin bir kýsmýnýn
salýverilmesi halinde

Moro'yu serbest býrakacaklardý.
Hristiyan demokratlar bir
ikilemle karþý karþýyaydý.
Partinin pek çok önde
gelen ismi ÝKP'nin
hükümete girmesine
karþýydý. Kýzýl Tugaylar ile
iþbirliði yapmanýn, herhangi bir görüþmeyi reddetmesi halinde ÝKP'yi en
güçlü parti haline getireceðinden kaygýlanýyorlardý. Moro'nun rehin
tutulduðu 55 gün boyunca
komünistler ve hristiyan
demokratlar serbest
býrakýlmasý için yan yana
gösteriler yaptý.
Tüm bu manevralarda bir
aktör daha bulunuyordu:
Moro'nun gözden çýkarýlabilir olduðu görüþünü
taþýyan ABD gizli servisi.
Hristiyan demokratlar
görüþmeme kararý aldý. Ve
Kýzýl Tugaylar Moro'yu

öldürdü.
Sonuç Kýzýl Tugaylar'ýn
umduðunun tam tersi
oldu. Kaçýrma olayý hýristiyan demokratlarý birleþtirirken ÝKP'yi daha
ýlýmlý bir parlamenter
çizgiye itti. Ertesi yýl Fiat
yönetimi 61 iþçiyi
"terörizm" bahanesini kullanarak iþten attý. Bu,
1980'de çok daha büyüyecek bir saldýrýnýn ilk
adýmýydý.
Kýzýl Tugaylar yalnýzca
yanlýþ zemine basmakla
kalmadý. Ýyice yeraltýna
çekilip iþçi sýnýfýndan
bütünüyle koptu. Moro'yu
kaçýrmak temsil ettiklerini
iddia ettikleri iþçi sýnýfýndan ne kadar uzak olduklarýný kanýtlamýþtý.
(Kardeþ gazetei
Socialist Worker’dan
Cengiz Alðan tarafýndan çevrildi)
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Demokratik alanda darbe yasaktýr!
8 Haziran’da Ankara’da
gerçekleþtirilen
‘Demokratik Alanda Darbe
Yasak’ toplantýsý, aðýr
çekim darbeye karþý büyük
bir kürsüye dönüþtü.
22 Temmuz seçimleri
baðýmsýz adayý Baskýn
Oran, Mazlum-Der eski
Baþkaný Ayhan Bilgen,
DTP Þýrnak Milletvekili
Hasip Kaplan, SP eski milletvekili Mehmet
Bekaroðlu, Genç
Siviller’den Turgay Oður
ve DSÝP’ten Doðan
Tarkan’ýn konuþmacý
olduðu toplantýya 250 kiþi
katýldý.
Kürt hareketi, politik
islam, sosyalistler, farklý
görüþ ve geleneklerden
gelen konuþmacýlarýn ortak
vurgusu Anayasa
mahkemesi’nin türban

kararýyla demokrasinin
rafa kaldýrýldýðýydý.
Darbe karþýtý toplantýya
katýlan çok sayýda dinleyiciden biri de türban
davasýnýn reddini savunan
Anayasa Mahkemesi
Raportörü Osman Can’dý.
Toplantýda 21 Haziran’da
Ýstanbul’da darbeye karþý
bir eylem gerçekleþtirilmesi önerisi gündeme geldi.
100’den fazla katýlýmcý ‘21
Haziran’da darbeye karþý
ses ver’ baþlýklý metnin
imzacýsý oldu.
Toplantý medyada geniþ
yanký uyandýrdý. Ýstanbul’daki DurDe forumunun
ertesinde Ankara’daki
toplantýda darbeye karþý
mücadeleyi sokaða taþýyacak geniþ bir koalisyon
kurma fikri hýzla yaygýnlaþýyor.

9-110
Aðustos için
kampanya
baþladý

DurDe’nin 301’e hayýr forumu darbe tartýþýldý
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe Giriþimi tarafýndan
7 Haziran Cumartesi günü
Tütün Deposu'nda 301.
maddede yapýlan deðiþiklikle ilgili olarak '301'e,
darbelere, E-muhtýralara,
Y-muhtýralara, Ergenekonlara Dur-De' baþlýklý bir
forum düzenlendi.
200’den fazla kiþinin
katýldýðý forumda
aktivistler 301. maddede
aslýnda bir deðiþiklik yapýlmadýðýný ve bundan sonra
da sokaktaki ve yasalardaki ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe
karþý mücadele etmeye
devam edeceklerini ifade
ettiler.
Forumda konuþan DurDe'nin ilk imzacýlarýndan
ve kurucularýndan Ergin
Cinmen, "Aslýnda
Türkiye'nin sorunu
yasalardan kaynaklanmýyor. Sorun bu yasalarý
yapan anlayýþta. sivil
toplum olabildiðince
geliþmedikçe ve varolan
siyasi boþluk, solun olmamasýnýn yarattýðý siyasi
boþluk doldurulmadýkça
sorun çözülmeyecektir",
dedi. Forum Kardeþ
Türküler'in ve Keops
grubunun söylediði
þarkýlar ve Hrant Dink'in
hayatýnýn anlatýldýðý
'Kýrlangýcýn Yuvasý' belgeselinin gösterimiyle son
buldu.

Genç Siviller Ankara
ve Ýstanbul’da basýn
açýklamasý yaptý

“... ve
cumhuriyetin
sonu”

Farklý görüþ ve geleneklerden gelen tartýþmacýlar darbeye karþý mücadele çaðrýsý
yaptý, iþte bir kaçý...
Aydýn Polat (Mazlum
Ýstanbul Þubesi Denetleme
Kurulu Üyesi): “Bugün 301.
maddeden 500'den fazla
insan yargýlanýyor. Bu yasada yapýlan deðiþiklik aslýnda hiçbir þeyi deðiþtirmiyor.
Zaten sorun sadece 301.
madde deðil, yargýnýn ide-

Ýstanbul
Anayasa Mahkemesinin
türban kararýnýn ertesi
günü Genç Siviller
Galatasaray Meydanýnda
bir basýn açýklamasý yaptý.
Genç siviller’den Þengül
Çiftçi’nin okuduðu açýklamada aðýr çekim bir darbenin hedefinin, korumaya
çalýþtýklarýný iddia ettikleri
cumhuriyet olduðu belirtildi.
“Herkes yanlýþ biliyor.
Ýçinden geçtiðimiz aðýr
çekim darbenin asýl hedefi

olojik davranmasýdýr. Bu
durum devam ettikçe 301.
madde kaldýrýlsa da,
deðiþtirilse de sorun devam
edecek.”
Doðan Tarkan (DSÝP
Genel Baþkaný):
“Bugünlerde aslýnda bir
darbe sürecinin içinden
geçiyoruz ve özgürlüklerimiz elimizden alýnýyor.
Anayasa mahkemesinin
baþörtüsünü okullarda
serbest býrakan yasayý iptal

etmesi bu ülkede siyasete
nokta koydu. Anayasa
mahkemesi üyeleri bu
ülkenin diktatörleri haline
geldi. Yapýlmasý gereken
sokaða çýkmak ve biz bu
diktatörlüðü kabul etmiyoruz demektir. Bunun ilk
adýmý olarak 21 Haziran'da
Kadýköy'de yapýlacak
özgürlük mitingi bunun ilk
adýmý olacaktýr.”
Hakan Tahmaz (Barýþ
Meclisi sözcüsü): “12 Eylül

ile hesaplaþmadan ayrýmcýlýða karþý kalýcý bir çözüm
bulamayýz. Son günlerde
yaþadýðýmýz Anayasa
mahkemesi kararý krizinin
nedeni 1980 Anayasasýdýr.
Bu anayasa çöpe atýlmalý ve
yeni ve demokratik bir
anayasa yapýlmalýdýr. Ýçinden geçtiðimiz sürece karþý
sesimizi yükseltmelidir. 21
Haziran'da yapýlacak miting bunun için bir baþlangýç
olacaktýr.”

29 Ekim 1923’te büyük
ümitlerle kurulmuþ
cumhuriyettir” denilerek
gerçekten ve hiç olmadýðý
kadar tehdit altýnda
olduðu belirtildi.
Genç Siviller bu kararla
yalnýzca bir grup
öðrencinin okumasý
hakkýnýn deðil belki daha
korkuncu, meclisin yasama
yetkisi elinden alýndýðýný
söyledi.
Açýklamaya DSÝP, KEG,
Barýþ Meclisi üyeleri de
destek verdi.

Ankara

ile demokrasinin fiili
olarak sona erdiðini ve
artýk kimseye hesap vermek zorunda olmayan 11
yargýç tarafýndan yönetileceðimizi belirtti. Genç
Siviller dünyadaki hiçbir
kralýn yada diktatörün
sahip olamadýðý kadar
sýnýrsýz yetkiye sahip bir
konuma kavuþmuþ olan
Anayasa Mahkemesini
tebrik ederek, üzerinde
"Yüksek Kadýlar
Mahkemesi" yazan tabelayý
mahkemeye armaðan etti.

Anayasa Mahkemesi'nin
türban hakkýndaki düzenlemeyi iptal kararýný
protesto eden Genç
Siviller, Anayasa Parký'nda
bir basýn açýklamasý yaptý.
Küresel Eylem Grubu
aktivistlerinin de katýldýðý
eylemde, "Anayasa yoktur,
yargýçlar vardýr",
"Egemenlik kayýtsýz þartsýz
yargýçlarýndýr." yazýlý dövizler taþýyan grup adýna
basýn açýklamasýný okuyan
Gülsüm Çelebi, bu karar

Türkiye’nin en
büyük muhalif festivali bu sene 6 yaþýna
giriyor.
9-10 Aðustos tarihlerinde Mehmet Akif
Ersoy piknik alanýnda
gerçekleþecek “eylemce” için hazýrlýklar
þimdiden baþladý.
Geçen yýl
barýþarock’a 60
binden fazla kiþi
katýlmýþtý. Bu yýl iki
gün düzenlenecek
festival dünyanýn ve
Türkiye’nin güncel
sorunlarýna iliþkin
yoðun mesajlar taþýyor.
Savaþa, iþgale,
ýrkçýlýða, küresel ýsýnmaya ve darbeye
karþý tutum aldýðýný
ilan eden Barýþarock
2008 katýlýmcýlarý iki
gün boyunca hem
eplenmeye hem de
isyan etmeye çaðýrýyor.
Barýþarock’ýn
tanýtýmýný gerçekleþtirecek ilk stand 14
Haziran’da Ýstiklal
Caddesi’nde açýlýyor.
15 Haziran Pazar
günü Barýþarock
alanýnda geleneksel
Barýþarock pikniði
gerçekleþecek.
Bunlarýn dýþýnda
aktivistler:
- Sivil toplum kuruluþlarýný ve emek
örgütlerini gezerek
katýlýmlarýný saðlamak,
- Diðer þehirlerdeki
gönüllülerin örgütlenmesi, birleþmek.
- Bu sene çok çeþitli
atölyeler, söyleþilerle
dolu bir eylemce programý yaratmayý
hedefliyor.
Barýþarock her
Çarþamba saat 19.30
da Karakedi Kültür
Merkezi'nde (Ýstiklal
Caddesi Bekar Sok.
San Han 16/2)
toplanýyor. Önerisi
olan, aktivist olmak
isteyen herkese açýk.
www.barisarock.org
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KEG: Kyoto’nun takipçisiyiz
30 Mayýs günü Çevre ve
Orman Bakaný Veysel
Eroðlu Türkiye'nin Kyoto
Protokolü'nü tanýmasýyla
ilgili müzakere sürecine
girdiklerini açýkladý.
3 Haziran'da Baþbakan
Yardýmcýsý ve Hükümet
Sözcüsü Cemil Çiçek
Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan
Türkiye'nin Kyoto'yu
imzalayacaðýný konunun
kýsa sürede TBMM'de
görüleceðini kesin olarak
açýkladý. 5 Haziran'da
Kyoto tasarýsý TBMM'ye
sunuldu.
Küresel Eylem Grubu 3
Aralýk 2005 tarihinden
beri Kyoto Protokolü'nün
imzalanmasý ve küresel
ýsýnma konusunda
gereken önlemlerin alýnmasý konusunda 4 büyük
miting, yüzlerce toplantý
ve etkinlik gerçekleþtirdi.
Eylemlerin ardýndan
hükümet yetkilileri inatla
Türkiye'nin Kyoto
sürecine dahil olmasýnýn
imkansýzlýðýný anlatýrken
þimdi bu kararý almýþ
olmalarý hükümetin geri
adým attýðýný gösteriyor.
Bu kararý kutlayan
Küresel Eylem Grubu
aktivistleri 7 Haziran

Cumartesi günü
Galatasaray
Meydaný'ndan Taksim
Tramvay duraðýna kadar
yürüyüþ gerçekleþtirildi.
Burada bir basýn açýklamasý yapan aktivistler
Türkiye hükümetinin
Protokole taraf olmasýnýn
önemini vurguladý ve
bundan sonra da Kyoto
sürecinin takipçisi olacaklarýný açýkladý.
Kyoto'yu imzalamayan
ABD artýk yalnýz. Sadece
bu açýdan bile hükümetin
bu adýmý atmýþ olmasýnýn
önemli olduðunu
söyleyen Küresel Eylem
Grubu bundan sonra
kömür, petrol gibi fosil
yakýtlarýn kullanýmýnýn
imkansýzlýðýný vurgulayarak güneþ ve rüzgar
gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarýna yatýrým
yapýlmasý gerektiðini
açýkladý.

Ankara’da da eylem
Geçtiðimiz cumartesi
küresel eylem grubu
Ankara'da kyotonun
imzalanmasýnýn kutlamasýný ve basýn açýklamasýný yaptý. "Kyoto yetmez þimdi daha fazlasýný
yapmalýyýz. 2005 yýlýndan

bu yana 4 eylem, sayýsýz
toplantý, basýn açýklamasý
yaptýk. Kyoto ilk adýmdý,
diðer taleplerimizi de
kazanmak için sokaklarda
olacaðýz. " denildi.
Ankara KEG aktivistleri
"Güneþ rüzar bize yeter!,
nükleer istemiyoruz,
küresel ýsýnma kader olamaz, nükleer santral
çözüm olamaz, Kyoto
oldu ilk adýmýmýz küresel
ýsýnmayý durduracaðýz!"
sloganlarý attý.

Ne dediler?
Eren Aygün: Bugün yapýlan yürüyüþ sadece bir
kutlama yürüyüþü deðil bundan sonra da
Kyoto'nun takipçisi olacaðýmýzý vurguladýðýmýz bir
yürüyüþ oldu.
Ufuk Koþar: KEG'i takip eden bir basýn mensubu
olarak ilk günlerde yaptýðýnýz dirençli mücadeleci
eðilimi bugün de gördüm. Kyoto'nun imzalanmasý
için çaba sarfedenler hiç bir direnci kýrýlmadan
bugün de yürüdüler. Gerçekten bir zafer yürüyüþü
oldu. KEG ve diðer çevre örgütleri uzun zamandýr
bu talep için çaba sarfediyorlar bu emekler çok iþe
yaradý bitmedi elbette bunun mücadelesi sürecek.

"Baský þiddet ahlaksa biz ahlaksýzýz!"
Ýstanbul Valiliði tarafýndan tüzüðü "genel ahlak"a
aykýrý bulunan Lambda
Ýstanbul 2006 yýlýnda "kapatýlma" istemiyle mahkemeye verildi. Geçen hafta
sonuçlanan davada
Lambda gey, lezbiyen,
biseksüel, travesti ve
transseksüel dayanýþma
derneði hakkýnda kapatýlma kararý çýktý. Kararý
temyize götüreceklerini
açýklayan Lambda üyeleri
anayasa mahkemesi kararý
çýkana kadar derneklerinin
fiilen kapanmayacaðýný
açýkladýlar.
Mahkeme kararýnýn öðrenilmesinin ardýndan
Taksim Hill Hotel'de basýn
açýklamasý yapan Lambda
üyeleri 7 Haziran'da da
Taksim'de bir yürüyüþ
gerçekleþtirdi.
Tramvay Duraðý'nda
buluþan feminist, Lambda
üyesi, çevre aktivisti, savaþ
karþýtý, sosyalist kýsaca
Lambda'nýn kapatýlmasý
kararýna tepkili yüzlerce
insan Odakule'ye kadar
yürüdü. "eþcinseller susmayacak, susmayacaklar
susmayacak”, “baþka bir
dünya mümkün”, “susma
haykýr eþcinseller vardýr”,
“teþhirci deðil travestiyiz"
gibi sloganlar atan grup
Odakule'ye geldiðinde oturarak bir mizansen gerçekleþtirdi.
Adaleti simgeleyen gözleri baðlý, elinde terazi
taþýyan kadýný sembolize

eden kiþiye takým elbiseli
iki kiþi tarafýndan çamurlar
atýldý, elindeki adalet terazisi alýnýp silah konuldu.
Grup karara tepkili
herkesi tüm LGBTT'lerin

örgütlenme özgürlüðü için
dayanýþmaya çaðýrarak
Haziran sonundaki Onur
Haftasý etkinlikelerinde
eylemliliklerinin devam
edeceðini açýkladý.

Lambda kapatýlamaz!
7 Haziran Cumartesi günü saat 13.30
da "lgbtt bireylerine yönelik saldýrýlar
dursun! Lambda kapatýlamaz!" baþlýklý
basýn açýklamasý yapýldý. KEG'in de birleþeni olduðu Ankara kadýn platformu
imzasýyla gerçekleþen açýklamada iki yýl
önce yaþanan Eryaman olaylarýndan
bugüne bir süreç anlatýldý. Açýklama da
:"Ýstanbul Valiliði'nin baþvurusu ile
mahkeme, Türkiye'nin en büyük LGBTT
dayanýþma örgütlerinden biri olan
Lambdaistanbul'u "genel ahlaka aykýrý"
olduðu gerekçesiyle kapatýlmasýna karar

verdi. Bu kapatma kararý ile anayasanýn
ayrýmcýlýðý tanýmlayan 10. maddesi ve
örgütlenme özgürlüðüyle ilgili 33. maddesi doðrudan ihlal edilmiþtir. LGBTT
bireyler üzerindeki keyfi hukuksal
baskýnýn ve LGBTT bireylerin uðradýklarý
saldýrýlarýn, yaþadýklarý ayrýmcýlýðýn
ortadan kalkmasý için gerekli önlemler
alýnmalý ve talep edilen yasal deðiþiklikler yapýlmalýdýr." denildi. Yaklaþýk elli
kiþinin olduðu basýn açýklamasýnda
“hepimiz eþcinsel, hepimiz travestiyiz,
örgütlenme hakkýmýz engellenemez” sloganlarý atýldý. Susmak ortaklýktýr susmayacaðýz!

ODTÜ'de
boykot
kazanýyor
ODTÜ'de bugünlerde
heyecan verici geliþmeler
yaþanýyor. Öðrencilerin ilk
baþta yemek fiyatlarýnýn
indirilmesi talebiyle baþlattýðý kantin boykotu hýzla
diðer yurtlara da yayýldý.
Bu boykottan elde edilen
küçük kazaným öðrencilere
ellerinde bulunan gücün
farkýna varmalarýný
saðladý. Ardýndan ‘daha
iyi koþullarda barýnmak
isti- yoruz’ talebiyle bir
dizi eylem gerçekleþtirmeye baþlayan öðrenciler
hýzla aralarýna yeni insanlarý katmaya baþladý.
Okul yönetimi finallerin
yaklaþmasýyla eylemlerin
biteceðini zannetti. Öðrenciler bunun böyle
olmadýðýný gösterircesine
"Finaller öncesi final
yürüyüþü" adlý büyük bir
eylem gerçekleþtirdi. 600
ODTÜ’lünün katýldýðý
yürüyüþe diðer yurtlardan
da destek geldi. Kimileri
alkýþladý kimileri ellerindeki tava tencerelerle ses
çýkardý.
Eylemlerin henüz sonlanmadýðýný sadece ara
verdiklerini ve taleplerinin
kabul edilmemesi halinde
mücadelelerine devam
edeceklerini söylediler.
ODTÜ'deki geliþmeler
önümüzdeki dönemde
bütün üniversite kampüslerinde yaþanabilir.
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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
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büyüyor

97 iþçi öldü, hükümetten ses yok

Tuzla'ya sürekli
denetim gerek
Sosyalist Ýþçi sayfalarýnda
haftalardýr Tuzla
Tersaneleri ile ilgili haberler yapýyoruz. Ve
neredeyse her haber öncesi
bir iþçinin daha hayatýný
kaybettiði bilgisini alýyoruz. Bu haberin yazýldýðý
günde, bir taþeron firmaya
baðlý çalýþan boru ustasý
Ýhsan Turhan dinlenmesi
gereken Pazar günü zorunlu çalýþmaya tabi tutulduðu için hayatýný kaybetti. Ýhsan Turan kaynaðý
doðru dürüst yapýlmamýþ
yarým tonluk gemi kýç
kapaðýnýn üzerine düþmesi
sonucu öldü.
Bu ve buna benzer ölümler o kadar çok ki,
neredeyse her iþçi evden
ayrýlýrken geri dönemeyeceði endiþesini taþýyor.
Ýþçiler, iyi kaynatýlmamýþ
tonlarca aðýrlýktaki saclarýn
altýnda eziliyorlar, havalandýrmasý ve gaz ölçümü
yapýlmadýðý için patlama
sonucu gemi ambarlarýnda
parçalanýyorlar, güvertede
kapatýlmayan deliklerden
metrelerce aþaðýya düþüyorlar, elektrik çarpmalarý
sonucu bedenleri kömürleþiyor v.s. Ölümlere davetiye çýkaran o kadar çok
neden var ki Tuzla'da en
basit güvenlik kurallarý
hayata geçirilmediði için
bu ölümler yaþanmaya
devam ediyor.

Raporlar ortada
ölümler devam
ediyor
Çalýþma Bakanlýðý iþ
müfettiþlerinin raporlarýnda dahi Tuzla'da var olan
40 tersaneden sadece
ikisinin iþ güvenliði kurallarýna uygun olduðu kayýt
altýna alýnmýþ durumda.
Çalýþma Bakanlýðý bu
raporlarý dikkate almýþ
olsaydý, çok sayýda iþçi
cinayeti de engellenmiþ
olacaktý. Çünkü bu ölümlere iþçilerin cahilliði ya da
dýþ mihraklarýn komplosu
yol açmýyor. Bu ölümlerin

altýnda gözünü kar hýrsý
bürümüþ tersane sahiplerinin, iþ güvenliði
maliyetini gereksiz bulmalarý yatýyor. Daha az
elektrik harcamak için kaynatýlmayan saclar,
çalýþtýrýlmayan ya da takýlmayan fanlar. Alýnmayan
elektrik sigorta sistemleri,
yeni hat döþemek
gerekirken yan yana giden
oksijen borularý ve elektrik
kablolarý, alýnmasý atla
deve olmayan ama yine de
alýnmayan gaz ölçüm aletleri, kapatýlmayan delikler
ve buna benzer onlarca
cinayet nedeni sayýlacak
aymazlýklar hala sergilenmeye devam edildiði için
ölümler de sürgit devam
ediyor.

yoðun bir çalýþma temposunda yan yana sýkýþýk
vaziyette ayný anda bütün
iþleri yapmak isterken ister
istemez dikkatleri daðýlýyor. Buna 7.5 saat olmasý
gereken günlük iþ saatlerinin neredeyse iki katýna
çýkmasý da eklenince dar
alandaki çalýþma koþullarý
ölüm tuzaðýna dönüþüyor.

16 Haziran greviyle dayanýþmaya
Rapor özetle Tuzla'da tersaneleri
sürekli denetleyen bir komisyon
olmasý durumunda iþçi cinayetlerinin önlenebileceðini anlatýyor.
Ama bunun önündeki en büyük
engellerden biri rapora göre
örgütlenmenin önündeki engeller.
Var olan 20 bini aþkýn iþçiden yalnýzca 2 bininin örgütlü olduðu
düþünülürse bu gerçek bir sorun
olarak ortaya çýkýyor. Çünkü

Tersaneleri
denetleme
komisyonu
kurulmalý
Tuzla'da sendikal
faaliyet için baskýlara
raðmen amansýzca
mücadele eden DÝSK'e
baðlý Limter-ÝÝþ
Sendikasý 2007 yýlý
içinde ölümlerin
önlenmesi için bir
komisyon kurulmasý
öneriisini getirdi.
Sendika, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý, TMMOB
ÝKK (Türk Mühendis
ve Mimar Odalarý
Birliði Ýstanbul Ýl
Koordinasyon
Kurulu)'na, Ýstanbul
Tabip Odasý, Ýsttanbul
Ýþçi Saðlýðý Enstitüsü,
Ýstanbul Barosu ve
GÝSBÝR (Gemi Ýnþa
Sanayicileri Birlið
ði)'ne
24 Eylül 2007 tarihinde bir katýlým
çaðrýsý yaptý. Bakanlýk,
baro ve GÝSBÝÝR
toplantýya icabet
etmediler. Diðer
katýlýmcýlar toplanarak Tuzla
Tersaneler
ki çalýþma
Bölgesi'ndek
koþullarý ve
önlenebilir seri iþ
kazalarý hakkýnda bir
rapor yayýnladýlar. Bu
rapora Limter-ÝÝþ
Sendikasý'nýn web
sitesindeki adresinden
ulaþýlabilir.

Tuzla'da sanayi
geliþiyor ama
ölümler de
Tuzla Tersaneler bölgesi,
Türk sanayisinin parlayan
yeni yýldýzý olarak lanse
ediliyor. Tuzla'nýn parlayan bir yýldýz olduðu
doðrudur. Gemi ve yat
yapýmýnda dünyada
üçüncü sýraya oturmuþ
durumda Tuzla. Gerçi ilk
iki ülkenin (Çin ve Kore)
dünyadaki üretimin yüzde
seksenini gerçekleþtirdiklerini de kayda almak
lazým. Yine de Tuzla
Tersaneleri'nin son üç
yýlda dahi üç misli
büyüdüðünü, ve iþçi
sayýsýnýn on yýl önceden
binden bugün 20 bine yükseldiðini hesaba katmak
gerekir. Az sayýda iþçi
çalýþýrken gündelik hayat
nasýl iþliyor idiyse, patronlar bugün de ayný þekilde
sürmesini istiyor. Yine iþ
güvenliði yoktu, yine
sýradan bir saðlýk kliniði
dahi yoktu, ambulans
yoktu, doktor yoktu ve
buna benzer yoksunluklar
vardý. Ama iþçiler daha
geniþ alanda rahat çalýþtýklarý için kendi önlemlerini
alabiliyorlardý. Bugün ise

Tersanede ölen iþçilerle
dayanýþma için baþlatýlan
izma kampanyasý büyüyor. http://tuzladaolumlereson.blogspot.com
internet adresinde imzaya açýlan imza metnine
çok sayýda sanatçý, yazar
imza attý. Siz de bu
adrese uðrayarak ya da
(0536) 8888367 arayarak
katýlabilirsiniz.

patronlar örgütsüz iþyerlerinde
istedikleri gibi at koþturuyorlar. Ve
en basit temel önlemleri almýyorlar.
Bu nedenle Tuzla Tersaneleri'ni
denetleyecek bir komisyonun
kurulmasý sendikanýn da belirttiði
gibi ölümleri engellenmesi için
atýlacak en önemli adýmlardan biri
olacaktýr.
Türkiye, iþ kazalarý ve iþçi ölümlerinde dünyanýn önde gelen

ülkelerinden biri durumunda. Bu iþ
güvenliðinin her iþ kolunda eksik
olduðu anlamýna geliyor. Örgütlenmenin önündeki engel olan iþ
yasalarýna bir de patronlarýn acýmasýzlýðý ve aldýrmazlýðý eklenince
bu ölümler kaçýnýlmaz oluyor. Bu
nedenle Tuzla iþçilerinin verdiði
mücadele Türkiye iþçi sýnýfýnýn
tümünü ilgilendiren bir mücadele.
16 Haziran'da Tuzla'daki grev tam
da bu nedenle önemli ve bu nedenle dayanýþmayý yükseltmeyi hak
ediyor.

