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TUDEH nerede hata yaptý?

Mollalar
iktidara nasýl
geldi?
sayfa 8

60. yýlýnda NATO’ya hayýr!

Afganistan’dan
defolun!
sayfa 9

TUZLA
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Herkes vardý,
iþçiler yoktu
sayfa 4
YAZI DÝZÝSÝ:
Ýttihatçýlýktan Kýzýl Elma
Koalisyonu’na

Türk
milliyetçiliðinin
tarihi
ONUR ÖZTÜRK
sayfa 10

2z sosyalist iþçiz sayý: 329
Ekmekten sonra elektiriði de zam Hayata Dönüþ’e zaman aþýmý

301’den
5 ay ceza
Ýngiliz yazar George
Jerjian'ýn, Ermeni
soykýrým iddialarýnýn
yer aldýðý 'Gerçek Bizi
Özgür Kýlacak' adlý
kitabýný yayýmlayan
Belge Yayýnlarý'nýn
sahibi Ragýp Zarakolu,
Türk Ceza Kanunu'nun
(TCK) meþhur 301.
maddesinden beþ ay
hapse çarptýrýldý.
Zarakolu'na dava 4 yýl
önce açýldý. Kitabýn
yazarý Jerjian mahkemeye mektup göndererek
yazdýklarýnýn suç oluþturmadýðýný belirtti.
Birinci bilirkiþi
Zarakolu'nu suçlu
bulurken, ikinci bilirkiþi
kararý mahkemenin
takdirine býraktýðýný
söyledi. Davada
Atatürk'ün anýsýna ve
devlete hakaretten
baþlangýçta 6 ay verilen
ceza 5 aya indirilip 1400
YTL para cezasýna
çevrildi. Son yasal
düzenleme dolayýsýyla
Adalet Bakanlýðýna
baþvurulmasý
gerekirken mahkeme
bunu yapmadý.
Gerekçelerini bugün
öðrenceðiz" dedi.
Hükümet 301'den ceza
verilmiyor teranesini
sürdüre dursun bu yasa
kalkmadýkça görünen o
ki insanlar bu yasadan
ceza almaya ve hedef
gösterilmeye devam
edecekler.

Jandarmalar
itiraf etti
Hrant Dink'in katlinde
her geçen gün nasýl bir
iþbirliðinin olduðu günden güne ortaya çýkýyor. Jandarma "ihmalinin" iki tanýðý istihbaratçý
olan Albay Öz'ün olayý
sonra görüþelim diyerek konuyu kapattýðýný
daha sonra bunun
doðru olduðunu internetten öðrendiklerini
söylediler. Cinayeti 6 ay
önceden öðrendiklerini
cinayetten sonra
Emniyet'e gittiklerini
söyleyen iki asker
emniyetin cinayeti bir
yýldýr bildiðini fark
ettiklerini anlattýlar.
Dönemin Ýstihbarat
Þube Müdürü Yüzbaþý
Metin Yýldýz 'tanýk'
sýfatýyla talimatla ifade
verip, istihbaratý Albay
Öz'e ilettiðini
söylemiþti. Ýstihbaratýn
gereði olarak 'araþtýrma'
emri vermemekle
suçlanan Öz'ün ifadesi
henüz alýnamadý.

Ekmek fiyatýnýn 85 kuruþa çýkarýlmasýnýn ardýndan hükümet çalýþanlarý zor sokacak bir karar daha imza
atýyor. Elektiriðe yüzde 23 zam
geliyor, artýk faturalamýzý beþte bir
daha fazla ödeyeceðiz.
Baþbakan yýlbaþýndan bu yana
zammýnýn kaçnýlmaz olduðunu
anlatýyor. Ancak darbe girþimleri
bu gerçek sorununun üzerini örtüyor.
Zamlarda enerji sektörürünün
özelleþtirilmesinin payý büyük. Enerji patronlarý maliyetleri bahane ederek hükümet üzerinde zam yapma baskýsý
oluþturuyor. Hükümet de onlarý dinliyor.
Özel enerji þirketlerinin eline geçen KÝT’lerde 1
Temmuz’dan itibaren otomatik fiyatlandýrmaya geçiriliyor. Þirketler elektiriðe enflasyon oranýnda zam yapacak.
Ancak ücretler yerinde sayýyor.

19 Aralýk 2000’de Bayrampaþa Hapishanesinde F tipi
tabutluklara karþý açlýk grevi yapan tutsaklara jandarma
saldýrmýþ. 12 Tutsak vahþice katledilmiþti.
Dönemin MHP-DSP-ANAP hükümeti operasyonu
siyasi mahkumlarýn bulunduðu tüm cezaevlerine
yaymýþtý. Bugün tecrit ve insanlýk dýþý koþullarýyla tanýnan F Tipi hapishanelere kanla geçilmiþti.
Bayrampaþa’da 12 tutsaðýn ölümünden arkadaþlarý
sorumlu tutulmuþ, baþta Doðan Grubu olmak üzere
dönemin medyasý direnen tutsaklarýn ateþli silah kullandýðýný iddia etmiþti. Ancak gerçek geçte olsa su
yüzüne çýkmýþtý. Tutsaklar tabi ki silahsýzdý.
12 tutsaðýn ölümünden sorumlu olduklarý gerekçesiyle
görevli jandarmalar hakkýnda dava açýlmýþtý.
Dava dosyasý hafta baþýnda zaman aþýmýna uðradýðý
gerekçesiyle kapatýldý.
8 yýl boyunca mahkeme gerçeðe bir türlü ulaþamadý,
adaleti saðlayamadý.

Ara rejim sevdalýlarýndan parti senaryolarý

Tanýdýk simalar iþ baþýnda
Ara rejim, yani askeri
vesayet tarafýndan belirlenen bir hükümetin iþ
baþýna getirilmesi çabalarý
hýzlanýyor.
Anayasa Mahkemesi’nin
AKP hakkýnda Aðustos
baþýnda karar vereceði bir
üye tarafýndan Taraf
Gazetesi’ne sýzdýrýlmýþtý.
Ve her darbe zamanýnda
olduðu leþ kargalarý kanat
çýrpmaya baþladý.
AKP’yi yerden yere
vuran, meclisin türban
serbestisi kararýný kaos
olarak niteleyene medya
halkýn sandýkta ezdiði
isimleri pazarlamaya
baþladý.
Bunlardan en öne çýkaný
Kemal Derviþ. Eski bir
Dünya Bankasý yöneticisi.
IMF’nin yapýsal uyum programýný uygulamak üzere
28 Þubat darbesinin hemen

ertesinde Türkiye’ye
gelmiþti. MHP-DSP-ANAP
hükümetinin 4. ortaðý
olmuþtu. Büyük umut
olarak gösterilen Derviþ’in
politikalarý 1999 ve 2001
ekonomik krizinden
çalýþanlarýn ücretlerinin
yüzde 40 oranýnda düþmesiyle sonuçlandý. Derviþ,

önce DSP’yi bölenlere
katýldý, daha sonra onlarý
yarý yolda býrakýp CHP’ye
katýldý. Halkýn nefretini
kazanan politikacýlarýn
baþýnda geliyor.
Diðer isimse “ordu seyirci kalmaz” diyerek açýkça
darbe kýþkýrtýcýlýðý yapan
Mesut Yýlmaz. Özal’dan

sonra ANAP’ýn baþýna
geçene Mesut Yýlmaz yolsuzluklarýyla tanýnýyor.
Kardeþi Turgut Yýlmaz’la
birlikte Alaattin Çakýcý ile
olan iliþkileriyle tanýnýyor.
Türkiye’deki banka hortumlamalarýndan sorumlu
olduðu yaygýn bir bilgi.
Karadeniz sahil yolu
Yýlmaz biraderlerin eseri.
20002’de partisi ANAP
sandýkta ezilerek cezalandýrýlan Yýlmaz siyaseti
býrakmýþtý. Þimdi darbe
rüzgarlarý eserken deneyimli bir politikacý olarak
sunulmakta.
Plan belli.
Merkez saðda ve merkez
solda askeri vesayeti
tanýyan bir merkez oluþturmak. Ancak bu planý halk
tanýyor. Ýki kirli ismin oluþturacaðý siyasi partilerin
hiç þansý yok.

Milli maç dehþeti

Susun dediði için öldürüldü
Ýtalyan Hakem Roberto
Rosetti HýrvatistanTürkiye maçýnýn bitiþ
düdüðünü çalarken saha
içinde ya da bir kaç
fanatiðin bir yerlerde
yapacaðý kavgalar olabileceðini elbette tahmin
ediyordur ya da umursamýyordur.
Oysa futbolla kimi ilgisiz kimi ilgili onlarca
insanýn ateþli silahlarla
yaralanacaðý hatta bir
insanýn faþistçe nedenlerle
öldürüleceði aklýnýn
ucuna gelir miydi bilinmez.
Maç sonrasý 10 ilde 27
kiþi mermi ve saçmalarla
yaralandý bunlardan
bazýlarý hayati tehlikeyi
atlatamadý.
Emekçilere, darbe karþýtlarýna açýlmayan Taksim
yine tacizcilere açýldý.
Kutlamalarý merak edip
meydana inen kadýn tur-

istler iðrenç þekilde taciz
edildi ve güçlükle olay
yerinden kaçabildi.
Bu olaylarýn içinde bir
tanesi vardý ki bu sevinme kültürünün yerleþik
olup olmamasýndan deðil
milliyetçi nedenlerle
iþlenmiþti. Ömer
Dündargil ve arkadaþý
benzin aldýktan sonra
arkadaþý ödemeyi yapmak üzere olay yerinden
ayrýldý bu sýrada
Dündargil, etrafta sevinç
gösterisinde bulunan kiþileri uyardý.
Kavgaya dönüþen
uyarma olayýnýn ardýndan
sonra Dündargil darp
edilerek hayatýný kaybetti.
Güvenlik kameralarýndan
tespit edilen zanlýlar kýsa
sürede yakalandý.
Yakalamanýn ardýndan
ifade hiçte þaþýrtýcý deðildi.
"Bayraklarýmýzý alýp çýk-

mýþtýk. Tanýmadýðýmýz bu
kiþi 'Bayraklarý kaldýrýn.
Gürültü yapmayýn.
Sevincinizi baþka yerde
paylaþýn' dedi.
Sonra elindeki bira þiþesiyle bize saldýrdý.
Kendimizi savunurken
düþtü" dedi.
Vatan için yaptým diye
insanlarý öldüren katiller
ve Milli hislerle iþlenmiþ
cinayetler þeklinde açýklama yapan bürokratlarýn
olduðu, devlet tarafýndan
kollanan katiller ve örtbas
edilmeye çalýþýlan "milli
hislerle" iþlenmiþ
cinayetler olduðu sürece
ve bu davalardaki suçlular en aðýr cezayla cezalandýrýlmadýklarýndan
katiller cinayetlerine bir
yerlerde ‘Türklüðü
aþaðýladý’, ‘vatanýma
küfretti’, ‘bayraðýmý indir
dedi’ diyerekten devam
edeceklerdir.

Adýn
Welat’sa
giremezsin
15 Haziran 2008 de
Almanya'dan yola
çýkan küçük bölücü ve
ailesi son anda baþarýlý
Türk polisimiz tarafýndan faciaya ramak kala
fark edilerek, vatan
topraklarýna giremeden
kýskývrak yakalanýp
sýnýr dýþý edildi.
Ýsmi Welat olduðu
öðrenilen bölücü pasaportunu uzattýðýnda
baþlangýçta yan yana
duran iki "V" þeklinde
olan harflerin iç içe
geçtiðini gören polis
Ýngilizce bilmediði için,
amirini olay yerine
çaðýrdý. Evet bu resmen
"duble v'ydi".
Ama müttefiðimiz
çocuk katili W.George
Bush'un ki gibi masum
Walter'ýn W'si deðildi
bu, bu bölücü vatan
haini Welat'ýn W'suydu.

Tursun
cinayetinde
deliller
karartýlýyor
Üniversite öðrencisi
Baran Tursun'un 'dur'
ihtarýna uymadýðý
gerekçesiyle vurulmasýyla ilgili olarak
görevli polis memuru
hakkýnda, 'suç delillerini gizledikleri' iddiasýyla beþer yýla kadar
hapis cezasý istemiyle
dava açýldý.
Polisin Avrupa
Birliði'ne uyum yasasý
çerçevesinde kýsýtlanan
müdahale haklarý olaydan az evvel terörle
mücadele kapsamýnda
geri verilmiþti.
Polis arkadaþlarý Oral
Emre Atar'ýn olayda
silah kullandýðýný
cumhuriyet savcýsýna
derhal bildirmedi.
Bir polisin mermisinin
kullanýldýðý cinayeti 'tek
taraflý trafik kazasý'
düþüncesiyle aracýn
olay yerinden çekilmesine izin verdi.
Göz göre göre
öldürülen Baran
Tursun'un babasý,
oðlunu öldüren
polislere karþý basýn
açýklamasý yüzünden
301. maddeden
yargýlanýyor.
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Bu mücadele sürecek
21 Haziran’da brçoklarýný þaþýrtan bir güç
ortaya çýktý. Binlerce insan darbelere olan
öfkesini dile getirdi. Sosyalistler vardý,
Kürtler vardý, türbanlý kadýnlar, politik Ýslamcýlar, merkez sað siyasetlerden insanlar vardý.
Ama aralarýnda çeliþki, mücadele yoktu.
Gösterinin bu birleþimi solda olduklarýný
düþünen ama bir darbe süreci yaþadýðýmýzý
inkâr eden, darbeye hayýr demeyeceðini ilân
edenler tarafýndan garipsenmekte. Oysa
gerek 21 Haziran gösterisinin, gerekse de
bundan sonra gelecek eylemlerin en önemli
yanýný bu birleþim oluþturuyor.
Oyun oynanmýyor. Darbeyi durdurmaya,
darbeye karþý galip gelmeye çalýþýyoruz.
Bunun için de mümkün olan en büyük
demokrasi cephesini kurmaya çalýþýyoruz.
Önümüzdeki günlerde yeni toplantrýlar
yapacaðýz. Her yerde. Ýrili ufaklý toplantýlarla
insanlarý sokaða, mücadeleye çaðýracaðýz.
Ýnanýyoruz ki yanýt çok güçlü olacak.
Herkesten kollarý sývamasýný ve kampanyaya katýlmasýný isteyeceðiz.
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým çok önemli
bir koalisyon. Bu koalisyonu yaygýnlaþtýrýp
büyüteceðiz. Ve 21 Haziran’daki ilk adýmdan
sonra yeni adýmlar gelecek.
Binler çaðrýmýza uydu ve geldiler. Ýnanýyoruz ki gene gelecekler! Hep birlikte bu ülkede
artýk darbelere geçit olmadýðýný kanýtlayacaðýz.

Mahalleden Meclise
Yerel seçimler geliyor. AK Parti’nin kapatýlma davasýna baðlý olarak yerel seçimler erken
bir genel seçimle de baðlanabilir. Hýzla bu
sürece hazýrlanmalýyýz.
22 Temmuz seçimlerinde baðýmsýz aday
kampanyalarýna, 1000 umut, Baskýn Oran ve
Ufuk Uras Kampanyalarýna en saðdan
saldýranlar dahi þimdi “baðýmsýz adaylar”
çýkarmaya hazýrlanýyorlar. Her tarafta bir
baðýmsýz aday hummasý var.
Küresel Eylem Grubu’nun kurduðu
Mahalleden Meclise inisiyatifi ise farklý bir
adým atýyor. Adaylar çýkacak ama bu adaylar
halk tarafýndan seçilecek. Adaylarýmýz için
sandýk kuracaðýz ve seçim yapacaðýz. Siyasi
partilerin yapmadýðýný yapacaðýz.

Sallanma,
Kyotoyu imzala
Hükümet küresel ýsýnmaya karþý oluþturulan Kyoto Antlaþmasýný imzalama kararý
aldýðýný ifade etmesine raðmen sallanmaya
baþladý. Egemen sýnýfýn sözcüleri Kyoto
Antlaþmasý’ný imzalamanýn “pahalý” olacaðýný anlatmaya baþladýlar.
Öte taraftan, bir yandan Kyoto Antlaþmasý’ný imzalayacaðýný ifade eden hükümet
diðer yandan da yeni termik santrallar kurmaya hazýrlanýyor. Her yerde yeni termik
santrallar kurulmasý için planlar yapýlýyor.
Oysa termik santrallar karbondioksit
salýnýmýnda en önde gelen sorunlardan birisi.
Kyoto’nun imzalanmasý için kampanya
yapan Küresel Eylem Grubu, KEG,
Kyoto’nun uygulanmasý için de kampanya
yapacak ve mücadele edecek.

DSiP’e
üye
olun
0536 - 335 10 19
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Solda yarýlma
Doðan TARKAN
Darbe yanlýlarý taraflarý anti-emperyalist kemalizm ile ABD yanlýsý AKP olarak
tarif ediyor. Sorun darbecilerle AKP
arasýnda olarak gösteriliyor. Solun önemli bir kýsmý bu zokayý yutuyor.
Ayný þey Kürt hareketinin mücadelesinde de yapýlýyor. Darbeciler, ulusalcýlar, milliyetçiler ve yurtseverler
Güney’de ve Kuzey’de Kürtleri
Amerikan iþbirlikçisi olarak göstermeye
çalýþýyor ve böylelikle Kürtlere karþý
savaþa anti-emperyalist bir yeni içerik
giydiriliyor.
Ne yazýk ki solun önemli bir kýsmý bu
zokayý da yuttu.
Bunlarýn sonucunda solun içinden bir
kesim anti-emperyalizm ve AKP
karþýtlýðý diyerek Kürt hareketinin
karþýsýna geçerken bir yandan da darbecileri aklamaya baþladýlar ve giderek
darbecilerin en açýk savunucularý oluyorlar.
Öncelikle bugüne kadar gerçekleþen
bütün darbelerin “NATO’ya ve
SENTO’ya baðlýlýk” ilaný ile baþladýðýný
unutmamak gerekir. ABD’den,
NATO’dan izin almadan darbe olmaz.
ABD’ye baðlýlýk konusunda darbecilerle AKP arasýnda bir fark yok. Ama þöyle
bir sorun var, Ýran’a saldýrýlacaksa (ki
büyük olasýlýkla bu olacak) baþýnda
AKP’nin olmadýðý bir Türk hükümeti
emperyalistler için tercih edilir.
AKP’yi haksýz bir biçimde Ýslamcý
olarak suçlayanlar Filistin’de Hamas’ýn,
Lübnan’da Hizbullah’ýn, Irak’ta Mehdi
Ordusu’nun, Afganistan’da Taliban ve El
Kaide’nin politik Ýslamcý olduðunu hiç
unutmamalýlar.
Ýran’da “molla rejimi” olduðunu ve
ABD ve NATO’nun bu rejime saldýracaðýný unutmamalýlar. Dolayýsýyla ya
emperyalizme karþý savaþan bu güçleri
düþman ilan etmeliler (ki Türkiye’de ki
politik tutumlarý bunu gerektirir) ve
emperyalizmden yana tutum almalýdýrlar ya da politik Ýslamla yan yan a
düþmekten korkmadýklarýný açýkça kabul
etmelidirler. Biz kendi fikirlerimize
güveniyoruz ve politik islamla yan yana
düþmekten korkmuyoruz. Çünkü
kazanacak olan bizim fikirlerimizdir.
Türkiye’de solda yer alan siyasi gruplar Hamas, Hizbullah, Taliban vs’yi þeriatçý diye lanetlerler, ama elbette
emperyalizmden yana tutum almazlar.
Ama, direnenleri suçlayýnca istesen de
istemesen de direnenlerin karþýsýnda
çarpýþan gücün yanýnda olursun. Zaten o
güçte bunlarla “Ýslamcý” olduklarý için
savaþtýðýný, kadýnlarý özgürleþtirmek istediðini, türbandan kurtarmak istediðini
söylüyor. Türkiye’deki darbecilere ne
kadar da benziyor!
AKP’nin yeni-liberalliðine gelince,
Ýran’da da yeni-liberal politikalar uygulanýyor, ama bu ABD’nin Ýran’a saldýrmasýnýn önünde engel deðil.
Kaldý ki Türkiye’de darbeye karþý
olmak AKP’nin yanýnda yer almak deðil.

 Darbeye karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Tuzla’da ve baþka
yerlerde iþ cinayetlerine karþýysan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

Biz DSÝP’liler bu saflaþmada birleþtirici, kapsayýcý olacaðýz. Kimseyi
itmeyeceðiz. Dün savaþ karþýtý
hareketi inþa etmek için kollarý
sývadýðýmýzda nasýl davrandýysak
gene öyle tutum alacaðýz.

Bu iddia tam da “psikolojik savaþ”ýn bir
önermesi. Darbeye karþý çýkanlarý AKP
ve ABD yanlýsý göstereceksin ki
ABD’den nefret edenlerden ve AKP’nin
yeni-liberal uygulamalarýna karþý çýkanlardan koparacaksýn.
Ne var ki bu taktik belli ki sorunu
mekanik olarak ele alan genelkurmayýn
toplum mühendisleri tarafýndan
üretilmiþ.
Bir yýl önce bugünlerde toplum
önceliðinin ne olduðunu gösterdi. Bu
darbelerden, parlamentoya müdahalelerden, muhtýralardan ve siyasi bir parti
gibi sürekli politikaya müdahale eden
askeri otoritelerden ne denli býktýðýný
gösterdi. AKP bu nedenle yüzde 47 oy
aldý.
Burada sosyalistler için iki sorun var:
Birincisi toplumun çoðunluðunun iradesine nasýl yorumluyorsunuz. (TKP
Nazým Hikmet’in ölüm yýldönümünde
yayýnladýðý bildiriye Nazým’ýn halka
“koyun gibisin be kardeþim” diye hitap
ettiði bildiriyi koyarak halkýn çoðunluðuna nasýl baktýðýný gösterdi!) Ýkincisi
ise AKP ister yüzde 47 isterse daha az ya
da daha çok alsýn, bu sorundan baðýmsýz
olarak, nasýl olur da bir sosyalist olarak
12 Eylül Anayasasý’ný savunursun? Nasýl
olur da askeri müdahalenin yanýna
düþersin? Nasýl olur da darbeye kýlýflar
bulmaya çalýþýrsýn.
Solda durup bunlarý yapmak mümkün
deðil.
Oysa ne yazýk Türkiye solunun küçümsenmeyecek bir kýsmý böyle yapýyor.
Darbecilerin yanýnda tutum alýyor. Kürt
hareketine karþý mevzileniyor. Ermeni
sorununda derin devletin tutumunu benimsiyor. Bazýlarý Hrant’ýn cenazesine bile
bu nedenle katýlamadýlar.
Bu derin bir yarýlmadýr. 21 Haziran
gösterisi onlarý þaþkýnlýða itti. 14 günde
yaklaþýk 10 bin insanýn darbeye hayýr
diye sokaða çýkmasý onlarý þaþýrttý.
“Darbe karþýtý bir garip eylem” diyerek
örneðin Abdurrahman Dilipak ile
Sosyalist Ýþçi gazetesinin yan yana
gelmesini gösterip dalga geçmeye
çalýþýyor.
Ne var ki Abdurrahman Dilipak o
dalga geçmeye çalýþanlarla birlikte bir
çok savaþ karþýtý eylemde yer aldý.
Örneðin 1 Mart’ta Abdurrahman Dilipak
da vardý. Etkin bir biçimde vardý. O
vakit akýllarý neredeydi?
21 Haziran’ý “darbeye karþý garip bir
eylem” diye görenler darbeye karþý garip
olmayan bir eylem yapsýnlar. Yeterki
yapsýnlar. Biz seviniriz.

Bazýlarý ise yalan haber yazýyorlar.
Cumhuriyet ve Doðan Medya grubu bile
bunu yapmýyor.
Darbe karþýtý hareketle baþ edemeyen
Radikal gazetesi 21 Haziran’ý hiç haber
yapmadý. Onlar da öyle yapabilirlerdi.
Ama öyle yapmalarý mümkün deðil.
Çünkü ortada bir yarýlma var ve bu
yarýlmada saflarýný pekiþtirmek istiyorlar.
Savaþ karþýtý hareket 2002’de ilk eylemlerini yapmaya baþladýðýnda Amerikancý
basýn harekete “solcu,islamcý manken
ittifaký” diye saldýrýyordu. Þimdi de soldan bazý yayýn organlarý ayný þeyi
yapýyorlar; “solcu-troçkist, eþcinsel, türbanlý ittifaký!”
Biz devrimci sosyalistler olarak, birlikte
bu kampanyayý inþa ettiðimiz bütün gruplarla yola devam edeceðiz. (6’ýncý sayfamýzda kimlerin bu gösteriyi birlikte
örgüt- lediðini bulmak mümkün.)
Eðer 21 Haziran’a dönük eleþtirisi olan
ve gene de darbeye karþý olan, darbe giriþimlerine karþý mücadele etmek isteyenler varsa, gelsinler ileriki mücadele prog
ramýný birlikte yapalým. Birlikte darbeye
karþý mücadele edelim, direnelim.
Bu mücadeleyi sürdürürken AKP’nin
yeni liberalizmine, her türlü antidemokratik uygulamasýna ve bu ülkede
güçlendirilmeye çalýþýlan Kürt düþmanlýðýna, ýrkçýlýða ve Türk milliyetçiliðine
de karþý mücadele edelim.
Eðer 21 Haziran’a katýlan 10 bin insaný
küçümsüyorlarsa gelsinler saflarýmýzý
kendi güçleri ile güçlendirsinler. Biz
açýðýz. Hem eleþtirilere, hem katkýlara!
Yok eðer darbeye karþý deðillerse, ortada bir darbe yok, Anayasa Mahkemsi
kararý haklýdýr, 12 Eylül Anayasa’sýný
savunmak gerekir diyorlarsa, yollarý açýk
olsun! Biz ayrý, onlar ayrý yollardan
ilerleyeceðiz.
Bu arada “Çatý partisi” diyen
arkadaþlar oturup düþünmemeli midir?
Çatý partisine evet diyen siyasetlerden
kaçý 21 Haziran’da vardý? Böyle bir
konuda dahi anlaþmadan nasýl ortak
adým atacaksýnýz. darbe olursa çatý partisi ikiye ayrýlýp birbiriyle mi çatýþacak?
21 Haziran’ýn örgütlenmesine katýlan
bütün siyasi partiler bu sorunu düþünmek zorundadýr.
Aslýnda solda birlik arayýþýnda olan
herkes ayný soru ile karþý karþýyadýr.
Yarýlma 21 Haziran günü oldu. Þimdi
hýzla saflaþacaðýz.
Biz DSÝP’liler bu saflaþmada birleþtirici,
kapsayýcý olacaðýz. Kimseyi itmeyeceðiz.
Dün savaþ karþýtý hareketi inþa etmek
için kollarý sývadýðýmýzda nasýl
davrandýysak gene öyle tutum alacaðýz.
Bu yarýlmada devrimciler ve milliyetçi
sosyalistler ayrýþacak. Bu kaçýnýlmaz.
Ama biz elimizden geldiðince herkesle
tartýþacaðýz ve kazanmaya, birlikte
mücadele etmeye çalýþcaðýz.
Þimdi güçlü bir platformumuz var:
Darbeye karþý 70 milyon adým.
Görevimiz onu daha da yaymak ve
güçlendirmektir.

sosyalist isci
Sosyalist Ýþçi her hafta savaþa, darbelere, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe,
yeni liberalizme, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý devrimci,
antikapitalist bir yayýn yapýyor. Ona omuz verebilirsiniz.
Abone olun, daðýtýmcýlarýmýz size her hafta gazetenizi iletsinler ya da
posta ile yollayalým. 5 sayý 10 YTL.

sosyalistisci@gmail.com - 0537 320 62 07

internet linkleri
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmeclise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org

4z sosyalist iþçiz sayý: 329
Tuzla zirvesinde herkes vardý bir tek iþçiler yoktu

Hükümetin derdi
üretim durmasýn
16 Haziran'da Limter-Ýþ
tarafýndan yapýlan grevin
ve dayanýþma eylemin
ardýndan baþbakan ilk kez
tersanelerde iþ cinayetleri
üzerine konuþtu. Erdoðan
tersane patronlarýna
"canýnýzý yakarým" dese de
ciddi bir yaptýrým kararý
alýnmadý.
56'sý AKP hükümeti
döneminde olmak üzere
son 16 yýlda 99 iþçi
Tuzla'da iþ cinayetlerinde
yaþamýný yitirdi. Ölümler
ard arda kalýrken baþbakan
susmayý tercih etti. Çalýþma Bakaný ise iþ güvenliði
koþullarýný yaratmayan
patronlar yerine Tuzla
gerçeðini gündeme getiren
Limter-Ýþ Sendikasý'ný
hedef göstermiþti.
Dayanýþma eyleminin
ardýndan kamuoyu
baskýsýna dayanamayan
baþbakan Tuzla zirvesini
topladý.
Zirvede Bakan Yýldýrým,
Sanayi ve Ticaret Bakaný
Zafer Çaðlayan, Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Faruk Çelik, Kültür ve
Turizm Bakaný Ertuðrul
Günay, Vali Muammer
Güler, TBMM Tuzla
Komisyon Baþkaný
Mehmet Domaç, Denizcilik
Müsteþarý Hasan Naiboðlu,
Gemi Ýnþaat Sanayicileri
Birliði (GÝSBÝR) Baþkaný
Murat Bayrak, iþ cinayetlerine karþý sessiz kalan
Türk-Ýþ'e baðlý Dok GemiÝþ ile sektörden 50'ye
yakýn kiþi katýldý.
Toplantýda bir eksik vardý:

Ýþ cinayetlerini gündeme
getiren Limter-Ýþ sendikasý
ve tersane iþçileri.
"Canýnýzý yakarým" diyen
Erdoðan patronlara adeta
hayýflanýyordu. Ýþ cinayetlerine deðil önlemek
neredeyse teþvik eden
düþük cezalara raðmen
Tuzla'nýn ölümlerle
kamuoyuna gelmesi
karþýsýnda iþverenlere fýrça
çekti. Ama bu kadar, zirvenin sonuçlarý ölümleri
durdurmaya yetmiyor:
z Tuzla'nýn endüstri bölgesi yapýlmasý,

Ölüm hangi sektörlerde?

Ýþ cinayetleri her yerde
z Türkiye’de iþ kazalarý en çok üç ilde görülüyor: Ýstanbul, Ankara, Ýzmir. Bu üç ili Bursa, Antalya, Kýrklareli
izliyor. Türkiye’de sanayinin bulunduðu bütün merkezlerde iþ güvenliði koþullarý saðlanmamýþ durumda ve
iþçiler sigortasýz olarak çalýþtýrýlýyor.
z Ýþ kazasý geçirenlerin % 56,6’sý on kiþiden az çalýþan
olan iþyerlerinde meydan gelmesi
z Her 100 çalýþandan 3,7’si çalýþtýðý iþle ilgili baðlantýlý
meslek hastalýðýna yakalanmýþtýr.
z Yine 10 kiþiden az çalýþan olan iþyerlerinde saðlýk sorununa maruz kalan çalýþan sayýsý, toplamýn % 61,8 gibi
yüksek bir orana sahip.

z Ýþçilerin eðitimden
geçirilmesi.
z Tersane bölgesinin
geniþletilmesi, Yalova'da
da faaliyet gösterilmesi,
z Ýþ saðlýlýðý ve güvenliði
müfettiþlerinin sayýsýnýn
artýrýlmasý.
En somut adým "cahil" ve
"eðitimsiz" olduklarý için
öldükleri söylenen iþçilere
ders verilmesi.
Ýþ güvenliðini saðlamayan tersanelere 1 ay
süre verilip eksikliklerini
gidermeye zorlanmasý, bu
süre içinde iþçilerin ücretli

izne çýkarýlmasý, tüm iþçilerin sigortalý yapýlmasý,
bütün iþçilerin katýlacaðý
gizli oylamayla yetkili
sendikayý belirlemesi ve
örgütlenmesi, tarafsýz bir
saðlýk ve iþ güvenliði
komisyonunun Tuzla'yý
denetlenmesi gibi gerçek
çözüm önerileri Tuzla
zirvesinde ele alýnmadý.
Limter-Ýþ'in ve tersane iþçilerinin taraf olarak yer
almadýðý her giriþimi
sonuçsuz kalmaya
mahkum.

Yanlýþ nerede?
16 Haziran’da greve
iþçilerin katýlmadýðý,
onlara dýþarýdan bilinç
taþýmak isteyenlerin hata
ettiði sýkça tartýþýldý.
ESPli arkadaþlarýmýz
Tuzla’da uzun zamandýr
mücadele ediyor. LimterÝþ’in mücadelesini
destekliyoruz. Dýþarýdan
akýl verecek deðiliz.
Ancak sendikalaþma
mücadelesi her görüþten

iþçiyi kapsamadýkça
kazanamaz. Ýþçiler bizzat
öznesi olduðu aþaðýdan
bir örgütlenme
olmadýkça tersanelere
sendika sokulamaz.
Grup çýkarlarýný öne koymak ne yapan gruba ne
de iþçi hareketine bir þey
kazandýrmaz. Bu dostça
bir eleþtiridir.
Dayanýþmamýzý sürdüreceðiz.

Greve çýktý, iþten atýldý
16 Haziran eyleminin
ardýndan Tuzla’da iþçi
kýyýmý baþladý. CHP
Tuzla Ýlçe Baþkaný Hasan
Yayla’nýn sahibi olduðu
Umut Gemi’de çalýþan
Limter-Ýþ üyesi Niyazi
Tepeli iþten çýkartýldý.
Eylemde pankart açarak

Tuzla iþçilerinin yanýnda
olduðunu ilan eden CHP
yöneticisi burada grevci
iþçiyle karþýlaþmýþ.
Niyazi Tepeli RMK tersanesi önünde oturma
eylemi yaparak patronlarý protesto etmeye
devam ediyor.

GÖRÜÞ
"Ermeni meselesi
hallolunmuþtur"
Ermenilerin 1915'te topluca göç ettirilmelerinin
savaþ koþullarýnda alýnan masum bir önlem
olmadýðýný, topluca ölmeleri amacýyla göç ettirildiklerini, yani soykýrým uygulanmýþ olduðunu
belgelemek ve kanýtlamak için Taner Akçam yýllardýr çalýþýyor. Türk Ulusal Kimliði ve Ermeni
Sorunu (Ýletiþim Yayýnlarý, 1992) ve son kitabý
'Ermeni Meselesi Hallolunmuþtur': Osmanlý
Belgelerine Göre Savaþ Yýllarýnda Ermenilere
Yönelik Politikalar (Ýletiþim Yayýnlarý, 2008) ile,
sadece tehcir deðil, bilinçli bir soykýrým gerçekleþtirildiðini kanýtlamýþ olduðundan benim kuþkum
yok.
Eskiden, koca insan kalabalýklarýný göç ettirme
siyasetini baþta Talat Paþa olmak üzere Ýttihat ve
Terakki yöneticilerinin bulmuþ olduðunu zannederdim. Ve bir yandan böylesi insanlýk dýþý bir politika karþýsýnda tüylerim diken diken olurken, bir
yandan da böyle bir þeyi nasýl düþünmüþ olabildiklerine þaþardým.
Sonra öðrendim. Ýttihatçýlarýn icadý deðil elbet bu.
Osmanlý devletinin yüzyýllarca uyguladýðý eski bir
politika. Fatih'in Ýstanbul'u fethettikten sonra yeni
baþkentini canlandýrmak için Anadolu'nun çeþitli
yerlerinden Ýstanbul'a nüfus taþýmasýyla baþlayan
(belki daha öncesi de var, bilemiyorum) eski bir
politika.
Ama daha da ilginci, sadece eski olmasý deðil,
sandýðýmýzdan daha yeni zamanlarda da,
Cumhuriyet döneminde de uygulanmýþ olmasý.
Ýskân Kanunu, 14 Haziran 1934'te kabul edilir, 21
Haziran'da yürürlüðe girer.
Kanunun 1. Maddesine göre, "Türkiye'de Türk
kültürüne baðlýlýk dolayýsiyle nüfus oturuþ ve
yayýlýþýnýn, bu kanuna uygun olarak, Ýcra
Vekillerince [yani Bakanlar Kurulu'nca] yapýlacak
bir programa göre, düzeltilmesi" görevi Dahiliye
Vekaleti'ne [yani Ýçiþleri Bakanlýðý'na] verilmiþtir.
Madde 9'a göre, "casusluklarý sezilenleri sýnýr boylarýndan uzaklaþtýrmaya" Dahiliye Vekili yetkili
kýlýnýr.
Madde 11 (b) uyarýnca, "Türk kültürüne baðlý
olmayanlar veya Türk kültürüne baðlý olup da
Türkçe'den baþka dil konuþanlar hakkýnda harsi
[kültürel], askeri, siyasi, içtimai ve inzibati sebeplerle, Ýcra Vekilleri Heyeti kararýyla, Dahiliye
Vekili lüzumlu görülen tedbirleri almaya mecburdur. Toptan olmamak þartýyla baþka yerlere nakil
ve vatandaþlýktan iskat etmek [atmak] de bu tedbirler içindedir."
Nasýl? "Baþka yerlere nakil". Kimler nakledilecek?
Önce "casusluklarý sezilenler". Dikkat edelim:
"casusluklarý kanýtlananlar" deðil, "casusluklarý
sezilenler"! Kim sezecek? Dahiliye Vekili. Üstelik
bunlar mahkemeye verilip suçlu bulunursa
nakledilmeyecek. Dahiliye Vekili'nin yetkisi var,
vereceði basit bir emir yeterli.
Sonra "Türk kültürüne baðlý olmayanlar" ve
"Türkçe'den baþka dil konuþanlar". "Türk kültürüne
baðlý olmayanlar" kim? Azýnlýklar. "Türkçe'den
baþka dil konuþanlar" kim? Kürtler.
Denebilir ki, "Yahu, yasa var, tamam, ama uygulanmadý ki böyle bir þey". Uygulanýp uygulanmadýðýný merak edenlerin Trakya bölgesinde
bugün tek bir Rum veya Yahudi kalmýþ olup
olmadýðýný araþtýrmasýný öneririm.
Denebilir ki, "Yahu, tamam, böyle bir yasa varmýþ,
ama eskidenmiþ. Þimdi olmaz öyle þey". Oulp
olmadýðýný merak edenlerin 1990'lý yýllar boyunca
kaç tane Kürt köyünün boþaltýldýðýný araþtýrmasýný
öneririm.
Yasanýn çýktýðý 1934 yýlýnda ulu önder Atatürk'ün
sað salim yaþýyor olduðunu hatýrlatmama bilmem
gerek var mý? Günümüz Kemalistlerinin özlediði
ilericilik, halkçýlýk ve demokrasi de böyle bir þey
olsa gerek.

Roni Margulies

sayý: 329 z sosyalist iþçi z

5

Genelkurmay’ýn Türkiye’yi biçimlendirme planý teker teker uygulandý
z YARGIÇLAR ORDU ÇÝZGÝSÝNE ÇEKÝLECEK
z GAZETECÝLER KULLANILACAK
z TSK MUHALÝFLERÝ YIPRATILACAK

z KANAAT ÖNDERLERÝ YÖNLENDÝRÝLECEK
z DTP'NÝN TERÖRÝST OLARAK GÖRÜLDÜÐÜ VURGULANACAK
z KÜRT BÖLGESÝ SÝLAHLA RAHATSIZ EDÝLECEK

Tek amaçlarý darbeye
zemin hazýrlamak

“Güvenilir kiþiler”,
“ele geçirilmiþ” örgütler
“Uygun STÖ’ler ile iletiþim ve iþbirliði imkanlarýnýn
geliþtirilmesi. Kurumun risk altýna girmemesi için
“güvenilir kiþiler” üzerinden “dolaylý” ve “örtülü”
olarak kullanýlacaktýr. Tam kontrollü STÖ’ler yerine
“etki edilen ve harekete geçirilebilen” STÖ’ler kullanýlacaktýr. TSK ile kurumsal iletiþim içindeki
STÖ’ler bu tarz faaliyetlerde açýk olarak kullanýlmayacaktýr. Tam kontrollü STÖ’lerden elde edilen verimin düþük olmasý nedeniyle bu tarz STÖ’ler kullanýlmayacaktýr. Faaliyetlerin maliyetlerinin karþýlanmasýna ihtiyaç vardýr.”

Din lüzumludur
“Bunun yaný sýra, toplumda Ýslami yaþam tarzýný
hakim kýlma çalýþmalarý artan bir hýzla gerçekleþtirilmeye devam edilmektedir. TSK’nýn din karþýtý
olmadýðý, Atatürk’ün ifadesi ile ‘Dinin lüzumlu bir
müessese’ olduðuna olan inanç hedef kitlelere hissettirilecek, özellikle asker olarak yüce din duygularýnýn
Mehmetçiðin muharebe sahasýndaki motivasyonu
açýsýndan önemli olduðu, TSK’nýn çaðdaþlaþmanýn
hep öncülüðünü yapmýþ bir kurum olarak batý
demokrasilerinde yer alan sivil-asker iliþkilerini ve
laikliði benimsediði vurgulanacaktýr.”

Muhalifleri yýpratýn
TSK’yý hedef alan gruplar içinde bazý kiþileri desteklemek, siyasi ve etnik gruplarda ayrýþmayý destekleyip, birliði bozmak;
TSK karþýtý fikir ve eylemleri ile bilinen sanatçý ve
yazarlarýn yýpratýlmasý;
Uygun besteci ve sanatçýlara TSK’nýn savunduðu
görüþler doðrultusunda açýk ya da örtülü eser yaptýrmak.

Senaryo da bizden
“Sinema filmleri ve/veya TV dizisi þeklinde yaptýrýlabilecektir. Kamuoyunda etkili olan ve yayýmlanmaya devam eden dizi filmlere TSK lehine girdiler
yapýlmasý yoluna da gidilebilecektir. Sinema, TV veya
belgesel filmlerin yapým maliyeti yüksektir. Bu
maliyetin karþýlanmasýna ihtiyaç vardýr. Halkla
iletiþimin saðlanacaðý sürekli mekanlarýn oluþturulmasý düþünülecektir.

Darbecilerin üzerine
cesurca giden Taraf
Gazetesi önemli bir belgeyi
gün ýþýðýna çýkardý.
2007 Eylül’ünde, 22
Temmuz seçimlerinden 2
ay sonra, Genelkurmay
Baþkanlýðý tarafýndan
toplumu þekillendirme
planý yapýlmýþ. Yargý
darbesi adým adým hayata
geçirilmiþ.
Genelkurmay yanýtý
planýn varlýðýný doðrular
nitelikteydi. Belgeyi kesin
bir dille yalanlamayan
genelkurmay, böyle bir
plan ya da belgenin onaylanmadýðýný söylemekle
yetindi.
Gece yarýsý, bir çok imla
hatasý bulunan emuhtýralar yayýnlayan
Genelkurmay Baþkanlýðý,
Taraf Gazetesi ve yazarý
Ahmet Altan’la doðrudan
polemiðe girerek bir ilke
daha imza attý.

22 Temmuz seçimlerinden darbe ve savaþ
isteyen güçler yenilerek
çýkmýþ, genelkurmay sessizliðe çekilmiþti. Meðerse
plan yapýyorlarmýþ.
Plan yine genelkurmay
tarafýndan 27 Nisan’da
“düþman” ilan edilen 3
kesimin üzerine gidilmesini içeriyor:
1. AKP.
2. DTP
3. TSK muhalifleri
Yargý mensuplarýnýn
kazanýlmasý, AKP ve
DTP’ye karþý iliþtirilmiþ
gazeteciler aracýlýðýyla
kamuoyu yaratýlmasý, her
düzeyde eðitim kurumunun bu yönde oluþturulmasý hatta ders kitabý bile
yazýlmasý, filmler çekilmesi
gibi bir çok yöntemle
psikolojik harekat
yürütülmesi planlanýyor.
Planýn en ilginç
unsurlarýndan biri “kanaat

önderlerinin” bu yolda
kullanýlmasý. TSK’yla
doðrudan baðlantýlý olarak
ve masraflarý yine ayný
kurum tarafýndan
karþýlanacak “kanaat
önderleri”nin, “yarý denetimli sivil toplum örgütleri” ve tam denetim altýndaki sivil toplum örgütleri”nin toplumda düþmanlýk yaymasý hedeflenmiþ.
Son altý aydaki tüm
önemli geliþmeler planla
uyum taþýyor:
- Planýn uygulmaya konduðu Eylül 2006’dan bu
yana beþten fazla kez Irak
Kürdistan’ýna müdahale
edildi. Irak Kürt
Yönetimiyle iliþkiler gerildi.
- Danýþtay, Yargýtay
muhtýralar ayýmladý.
AKP’ye kapatma davasý
açýldý. Türbana serbestlik
getiren anayasa deðiþikliði

12 Eylül’ün bekçileri
yeni anayasayý engelledi
Taraf Gazetesi’nin yayýnladýðý genelkurmay planý
geçen sonbahar seçimlerden hemen sonra gündeme
gelen yeni anayasa tartýþmalarýnýn nasýl bitirildiðini
de belgeliyor.
Genelkurmay
Baþkanlýðý’nýn hedeflerinden biri “milli kimliðe” aykýrý olduðu
gerekçesiyle yeni ayasayý
durdurmakmýþ.
12 Eylül darbecileri
tarafýndan yazdýrýlan 1982
Anayasasý’nýn deðiþmesi
gerektiði çoðunluk tarafýndan kabul edilirken
genelkurmay sýnýrlý bir
demokratikleþmeye dahi
düþman.
Nitekim yeni anayasa
taslaðý daha kamuyouna
sunulmadan karþý saldýrý
baþlamýþ, taslaðý kaleme
alan hukukçular hain ilan
edilmiþti.
301. maddenin eski
haliyle korunmasý için çaba
planýnýn uygulanýþýnýn bir
baþka göstergesi.
Eylül 2007’de genelkurmay planý uygulandýktan
kýsa bir süre sonra anayasa
tartýþmalarý rafa kalkmýþtý.
Plan uygulanmaya
devam ettikçe özgürlükçü
ve demokratik bir anayasa
engellenecek.

Günümüz darbecileri 12 Eylül’de yönetime el koyan generallerin mirasýný korumak için plan yaptý. Amaç topluma bir deli
gömleði gibi giydirilen 1982 Anayasa’sýn
ný korumak ve yaþatmak...

Planý halk bozacak
Taraf Gazetesi, bizzat
genelkurmay ve devlet
içindeki kaynaklardan
edindiði resmi darbe belgelerini ardarda yayýmlýyor. Nokta’da Alper
Görmüþ’ün yayýmladýðý
darbe günlüklerinden bu
yana yayýmlanan her
belge darbecilerin
amaçlarýndan
vazgeçmediklerini, iþ
üstünde olduklarýný
kanýtlýyor.
28 Þubat darbesiyle

toplumu biçimlendirmiþler, iþçi hareketini durdurmak tüm
siyasal akýmlarý istedikleri kalýba sokmuþlardý.
Yargý darbesine karþý
çýkan meclis içinde ve
dýþýnda bir siyasi irade
yok.Planý bir tek güç
bozabilir. Darbe karþýtlarý ve onlarýn harekete
geçireceði çoðunluk.
Toplumu biçimlendirme
planlarý aþaðýdan
mücadeleyle bozmalýyýz.

reddedildi. Anayasa
Mahkemesi Baþkaný’nýn
Genelkurmay 2. Baþkaný
Ýlker Baþýbuþ ile gizlice
görüþtüðü açýða çýktý.
- Doðan Yayýn Grubu, 10
ay boyunca her gün
Türkiye’nin irticanýn
pençesinde olduðuna dair
haberler yayýmladý. 411
milletvekilinin oyu
Hürriyet Gazetesi tarafýndan kaos olarak nitelendirildi.
- TV’lerde kýþlada çekilen
ve askerleri anlatan bir çok
dizi yayýmlanmaya baþlandý.
- TSK muhaliflerinin
yýpratýlmasý kararý darbeyi
eleþtirenlere karþý tek
merkezden yayýlan
“sorosçu”, “vatan haini”,
“liboþlar”, “fetullahçý
basýn” gibi iftira kampanyasýyla hýzlandýrýldý.
- Bir çok DTP yöneticisine
dava açýldý.

Ergenekon
solu
Darbecilere,
ergenekonculara karþý
çýkmayan, kendine
görev olarak darbe
karþýtlarýný karalamayý
seçmiþ TKP, ÝP’in
boþluðunu hýzla
doldurdu.
z Ergenekon
operasyonun yurtsever
dalganýn önünü
kesmek için
yapýldýðýný,
z Türkiye’de darbe
tehdidi olmadýðýný,
z Bunun “yobazlar”,
“Fettullahçýlar”,
“sorosçular”,
“liboþlar” tarafýndan
uydurulduðunu,
z Anayasa
Mahkemesi
kararýnýnýn meþru
olduðunu söyleyen
TKP milliyetçilik yapmaktan bi adým öteye
geçmiþ durumda.
Darbecilerin argümanlarýna kýskançlýkla
sarýlýyor ve yayýyor.
Hrant Dink’i,
arkasýndan yürüyenlere, Orhan Pamuk’a
saldýran TKP þimdi
Darbeye Karþý 70
Milyon Adým kampanyasýný hedef aldý. 21
Haziran yürüyüþünün
AKP oyunu olduðunu
kanýtlamaya uðraþmakta.

6z sosyalist iþçiz sayý: 329

Darbeye ve darbecilere karþý ilk adým

70 milyon
adým daha
Ne yapacaðýný bilmeyen, ama darbeye ve
bugünkü adýmlarýna karþý olan, Anayasa
mahkemesi kararýný kendi haklarýnýn
gaspý olarak gören çok büyük bir
çoðunluk var.
Bu büyük çoðunluðun harekete geçmesine yardýmcý olmak sosyalistlerin en
önde gelen görevidir.

21

Haziran Cumartesi,
saat 16.00. Ýstanbul’da Tünel meydaný.
300-500 arasý insan
var. Kalabalýk her dakika artýyor.
Saat 16.30’da artýk binlerce
insan meydaný doldurmuþ halde.
Bir grup aktivist dövizleri
getiriyor. Üzerlerinde “Darbeye
karþý ses çýkar” yazýyor. Pankart
açýlýyor. Kalabalýk 5 bini aþýyor.
Megafon ortaya çýkýyor. Sayýsýz
mitingden bildiðimiz,
tanýdýðýmýz yoldaþlar sloganlarý
attýrmaya baþlýyor:
“Durde, durde, darbelere
durde”, “Öz, öz, özgürlük” .
Binlerce insan haykýrýyor, sloganlarý tekrarlýyor. Saat tam 17.00’de
yürüyüþ baþlýyor. Müthiþ bir
coþku var.
Tek farklý slogan yok. Herkes
darbeye karþý. Zaman zaman
beyaz eller havada. Zaten dövizlerin bir yüzünde de beyaz eller
var!
Sonra tek tük provakatörler
ortaya çýkýyor. “Ne mutlu
Türküm diyene” diye baðýrýyorlar. Hepsi susturuluyor.
Sonra Galatasaray’a geliniyor.
Basýn açýklamasýný Zeynep
Tanbay okuyor. Sayýsýz gösteride
yer alan Tanbay basýn açýklamasýný okurken “darbelere karþý
omuz omuza” sloganý atýlýyor.
Sonra, gösteri bitiyor.
Basýn açýklamasýnda da

söyleniyor, bu bir ilk adým.
Sadece ilk adým ve on binin
üzerinde bir katýlým var.
Yeni adýmlar gelecek. Zaten
herkes bundan sonra ne olacak
diyor. Herkes yeni eylemler, yeni
adýmlar bekliyor. Yeni adýmlar
mutlaka gelecek. Yeni eylemler
mutlaka olacak. Bu gösteriye
katýlan 10 bin kiþi ilk adýmý attý.
gelecek adýmda belki 100 bin.
Sonra 1 milyon! Neden olmasýn.
Halk darbelere ve darbecilere
karþý.
Sol darbeye karþý gösteriye esas
olarak ilgisiz. Soldan DTP, DSÝP,
SDP, Sosyalist Parti Giriþimi ve
EHP dýþýnda çeþitli kampanyalar
var bu inisiyatifte.
"Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým" giriþimi 15-20 gün önce
kuruldu. Daha önce bir kitle gösterisi için tartýþmalar, görüþmeler
vardý ama son 5 Haziran kararýndan hemen sonra adýmlar atýlmaya baþlandý.
Ýstanbul’da Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe Giriþimi’nin
7 Haziran’da yaptýðý toplantýda
ilk kez böylesi bir eylem çaðrýsý
yapýldý. Ýþte herþey bu 14 gün
içinde inþa edildi.
Þimdi çok daha kapsamlý bir
kampanya inþa edeceðiz. Kýsa
sürede 100’lerce toplantý
yapacaðýz. Onlarca basýn açýklamasý gerçekleþtireceðiz.
Ve sonra büyük bir kitle göster-

isi. Darbecilere “biz de varýz”
diyen bir gösteri, “ayaðýnýzý denk
atýn” diyen bir gösteri.
Bugün toplum bir çaresizlik
içinde. Anayasa Mahkemesi parlamentonun yetkilerini ortadan
kaldýran bir karar alarak bir darbe koþulu yaratmýþtýr. Anayasa
Mahkemesi’nin bu kararý ile artýk
parlamentonun bir önemi
kalmamýþtýr, halkýn ise vatandaþlýk haklarý gasp edilmiþtir.
Darbenin muhatabý AKP direnmiyor. Düzenin sýnýrlarý içinde
çözüm arýyor. Ondan direniþ
bekleyenler aldanýyorlar.
Þimdi bütün toplum tam bir
þaþkýnlýk içinde. Bir tarafta darbeciler ve onlarý hayasýzca savunan taraftarlarý var. Bunlar
küçük, hem de çok küçük bir
azýnlýk. Diðer tarafta ise ne
yapacaðýný bilmeyen ama darbeye ve bugünkü adýmlara karþý
olan, AnayasaMahkemesi
kararýný kendi haklarýnýn gaspý
olarak gören çok büyük bir
çoðunluk var. Bu büyük çoðunluðun harekete geçmesine
yardýmcý olmak sosyalistlerin en
önde gelen görevidir.
21 Haziran gösterisi bu büyük
yürüyüþün, aþaðýdan deðiþim
isteminin ilk adýmýdýr.
Darbeciler ve darbe yandaþlarý
çýrpýnsýnlar. Deðiþim isteyenler,
aþaðýdan bir hareket içinde geliyor.

21 Haziran gösterisini
birlikte örgütleyen kurumlar
Küresel Eylem Grubu, Genç Siviller, Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe, Amargi, Barýþ
Meclisi, Ayrýmcýlýð Karþý Kadýn Haklarý Derneði, Birbirimize Sahip Çýkýyoruz
Platformu, Mazlum-Der, Helsinki Yurttaþlar Derneði, Henüz Özgür Deðiliz Platfomu,
Lambda Ýstanbul, Siyasal Ufuk Derneði, Yüzleþme Derneði ve EHP, DSÝP, DTP, SDP,
Sosyalist Parti Giriþimi.
Foto: Emre Tüngü
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Darbeye karþý ilk adýmý attýk

Devamý gelecek
Þenol KARAKAÞ

Darbeye karþý olmayan bir “solcu”
Bir taraftan bir darbe süreci
yaþamakta olduðumuzu kanýtlayan haberler her gün basýna
yansýyor ve skandallar patlýyor.
Diðer yandan ise solda yer
aldýklarýný iddia eden ama yurtsever kimliðini giderek daha
çok seven ve “yalnýz, ama güzel
ülkelerine” hayran, diðer ülkelere düþman bir cins, darbeye
karþý mücadele edenlere tahammül edemiyor ve giderek tutumunu açýkça itiraf ediyor, “ben
darbeye karþý deðilim” diyor!
21 Haziran gösterisi Hürriyet
hariç bütün basýnda þu ya da bu
ölçüde yer aldý. Cumhuriyet
gazetesi bile gösteriye sayfalarýnda yer verdi. Gazeteler
ve televizyon kanallarý haberi
yorumsuz vermeyi tercih ettiler.
Ýki gündür ise birçok gazeteden
köþe yazarlarý gösteriyi desteklediklerini ve orada olduklarýný
anlatýyorlar.
Bütün bunlara karþý solda yer
aldýklarýný iddia eden iki çevre
21 Haziran gösterisini taraftarlarýna farklý gösterebilmek için
çýrpýndýlar.
Bunlardan birisi, TKP.
TKP’nin günlük internet sitesi
Sol 21 haziran gösterisinin
AKP’ye hizmet ettiðini
söylerken bunun kanýtý olarak
Nazlý Ilýcak’ýn gösteriye
gelmesini gösterdi. Sonra daha
da ileriye giderek gösteride
“tekbir getiren insanlarýn en
önde olduklarýný” yazdý.
Böylece TKP’nin internet
gazetesi Doðan Medya
Grubu’nun ve Cumhuriyet
gazetesini yapamadýðýný tam
bir zehir hafiye üslubu ile
yapýyor. Cumhuriyet’ten bile
daha darbeci bir tutumu benim-

Foto: Emre Tüngü

siyor.
Elde sayýsýz fotoðraf var ve
gösterinin en önünde kimlerin
yer aldýðý besbelli. TKP’nin solu
sadece çamur atýyor ve böylece
taraftarlarýný Nazlý Ilýcak’la,
“tekbir getirenlerle” korkutup,
korumaya çalýþýyor.
Fakat bundan daha önemlisi
ayný internet gazetesi iki gün
önce yayýnladýðý bir yazý da
Taraf gazetesinde Baþbuð
Paksüt görüþmesinin yayýnlanmasýný “psikolojik harekata
devam” baþlýðý ile verdi.
Bu yazýda TKP’nin Sol’u, Taraf
gazetesinin yayýnladýðý belgeleri, Genel Kurmay’ýn hazýrlýklarýný tartýþmýyor fakat
haberi AKP’nin savunulmasý
olarak ele alýyor.
TKP’nin Sol’una göre Taraf
TKP ve benzerlerini eleþtirmek
için bu belgeyi yayýnlamýþtýr.
21 Haziran’dan bir gün sonra
ise bu partinin genel sekreteri
ve yazýlarýna “Kokuyan” diye
imza atan kiþi “ben darbeye
karþý deðilim” dedi.
“Kokuyan” bir darbe tehdidi
olmadýðýný söylüyor. Ona göre
asýl sorun AKP. Kokuyan’ýn tesbiti Genelkurmay’ýn planý ile
çok uyumlu. O ve partisi ve
partisinin yayýn organlarý darbeye karþý çýkanlara “soldan”
saldýrýrken Kürt hareketine de
dil uzatýyor, Ermeni soykýrýmýný
dillendirenleri ise “ulusal hisleri
zayýflatanlar” olarak tanýmlýyor.
Bütün bunlar Genel Kurmay’ýn
“psikolojik harekât planý” ile
çok uyumlu.
“Kokuyan”ýn yazýsýný okuyunca neden bu siyasetin 21
Haziran gösterisine bu denli
karþý olduðunu, neden yalan

yanlýþ bilgilerle saldýrdýðýný
anlamak kolaylaþýyor.
21 Haziran’a saldýran bir ikinci çevre ise Halkevi ve onun
günlük internet gazetesi
Sendika.org.
Sendika.org 21 Haziran gösterisini “garip bir darbe karþýtý
gösteri” olarak yorumluyor. O
da Abdullah Dilipak’ý gösteriyor ve Taraf gazetesi ile birlikte
Sosyalist Ýþçi gazetesinin satýlmasýný öne çýkarýyor.
Bu arkadaþlar önce neden
Taraf gazetesine karþý olduklarýný açýklamalýlar. Bu gazete
için anlatýlan hurafelerin dýþýnda neden Taraf’a düþmanlar?
Bu gazeteye Genelkurmay
düþman. Bunu biliyoruz. Ama
neden solda yer alan Halkevleri
de düþman? Bunu açýklasýnlar,
bizim bilmediðimizi birþeyi
göstersinler biz de öðrenelim ve
bizde Taraf gazetesine karþý
tutum alalým.
Bizim bildiðimiz kadarý ile
Taraf gazetesi darbe giriþimlerine karþý etkin bir habercilik
yapýyor. Ayný haberler diðer
basýn yayýn organlarýna da
geliyor ama onlar yayýnlamazken Taraf yayýnlýyor. Bu
nedenle mi Taraf’a düþmanlar?
Darbe adýmlarýný, planlarýný
teþhir ettiði için mi Taraf’a düþmanlar? Vay canýna!
Dilipak’a gelince, birçok savaþ
karþýtý gösteriye gelen birkiþi o.
Örneðin 1 Mart gösterisine
geldi. 1 Mart’ýn örgütlenmesinde aktif bir biçimde yer
aldý.
Ama Halkevcilerin sorunu
Dilipak’la deðil. Onlar politik
Ýslam’a düþmanlar. Ama acaba
Filistin’de Hamas’a, Lübnan’da
Hizbullah’a, Irak’da Mehdi
Ordusuna, Afganistan’da
Taliban’a da düþmanlar mý?
Eðer öyleyse yollarýmýz çok
keskin bir biçimde ayrýþýyor. Bu
ülkelerde emperyalizme
direniþin adý bu örgütlenmeler.
Biz, politik Ýslam’la emperyalizme ve devlete karþý
mücadelede hiç çekinmeden
yanyana geliriz. Ancak böyle
yaparak onlarýn etkisi altýndaki
yýðýnlarý sola, sosyalist fikirlere
kazanabiliriz.

Darbeye Karþý 70 Milyon Adým, beklenin ötesinde bir gücü harekete geçirerek ilk adýmýný attý ve Taksim
"Darbeye dur de!" sloganlarýyla sallandý.
Þimdi yapacak iþlerimiz var. Sadece Taksim'i deðil, tüm meydanlarý sallamak mümkün. 21 Haziran gösterisi darbeyi durduracak geniþ bir halk hareketi yaratmanýn mümkün olduðunu
gösterdi. Çünkü 21 Haziran gösterisinin en önemli özelliði,
katýlan binlerce insanýn darbe giriþimlerine karþý duyduðu öfkeydi.
Ýki hafta içinde örgütlenen bir yürüyüþün hem bu kadar yýðýnsal, hem bu kadar öfkeli hem de tek pankart/tek slogan altýnda
yan yana sorunsuz bir biçimde gerçekleþmesi, hareketin sahip
olduðu geniþ potansiyeli gösteriyor.
Þimdi, bu potansiyeli örgütlemek ve darbecilerin gözünü daha
da korkutacak adýmlarý atmaya devam etmek gerek.
Þimdi, yapacak iþlerimiz var.
Bu iþlerin birincisi, 70 Milyon Adým'ýn yaygýn bir koalisyon
olarak her þehirde inþa edilmesidir. Her þehirde toplantýlar, basýn
açýklamalarý ve akla gelecek her türden etkinlikle 70 Milyon
Adým örgütlenebilir.
Bu kampanyanýn yaygýnlaþmasý için ikinci ve en az birincisi
kadar önemli olan iþimiz ise darbeye karþý mücadelenin önemini
solun, sendikalarýn ve kitle örgütlerinin içinde kazanana kadar
yapmaya devam etmektir.
Siyasal demokrasinin daraltýlmasý yönündeki müdahale, 27
Nisan muhtýrasýndan beri týrmanan darbeci tahakküm engellenmek zorunda. Bu birkaç kötü niyetlinin demokrasi gýcýklýðýndan
kaynaklanan bir süreç deðil çünkü. Bu ayný zamanda
Ergenekon'dur, bu ayný zamanda Hrant yoldaþý öldüren iklimin
sürmesidir, bu ayný zamanda ýrkçýlýk ve milliyetçiliðin güvenli
bir iklimde yaygýnlaþmasýdýr. Ýçinden geçtiðimiz sürecin bir
darbe süreci olmadýðýný düþünenler 27 Nisan e-muhtýrasýný
görmezden geliyor ve darbe sürecinin hangi güçle hesaplaþtýðýný
da unutuyor. 27 Nisan muhtýrasý, "Ne mutlu Türk'üm demeyenleri" nasýl tanýmlýyordu. Sonuna kadar mücadele edilmesi
gereken düþmanlar olarak.
Mevcut demokrasinin sýnýrlarýný beðenmeye biliriz.
Beðenmiyoruz da. Ama "Hepimiz Hrant'ýz" sloganýný atabildiðimiz koþullarý, kýsýtlý demokrasinin tüm mekanizmalarýný
daðýtýrken "Hepimiz Ermeniyiz!" sloganýný atanlarý düþman ilan
edenlerin yönetime el koyduðu koþullarla kýyaslayamayýz.
Darbe sürecini durdurmak bu yüzden çok önemli.
Darbeye karþý mücadeleyi AKP'yi desteklemekle eþ tutanlar,
tam tersine, AKP'nin demokrasi ufkunun darlýðýný aþacak
mücadelenin de aþaðýdan darbeye karþý örgütlenen hareket
oduðunu görmedikleri çok açýk. Aþaðýdan mücadele darbecileri
ne kadar geriletirse, bujuvaziyi de o kadar geriletir, onun
demokrasi alayýþýný da o oranda daðýtýr ve AKP'yi teþhir eder.
Darbeye karþý mücadele de bir tartýþmanýn ise hiçbir faydasý
yok. Türkiye'nin Ýran olup olmayacaðý tartýþmasý bu. Böyle bir
tehlike yok, çünkü AKP þeriatçý bir parti deðil. Bu statükocularýn
iddiasýdýr. AKP, burjuvazinin yeni liberal politikalarýný dakik bir
biçimde savunan partisidir. Amacý bugün ya da gelecekte bir
gün mollalar rejimi kurmak deðil, bugün ve gelecekte sermayenin kamusal alaný kendi lehine daðýtma ve düzenleme
sürecini tamamlamaktýr. Bu yüzden Ýran örneðini bugün
tartýþanlar, Yargýtay Baþsavcýsý'nýn iddianamelerinin doðruluðunu daha iddianame yayýnlanmadan kabul eden bir illüzyon
dünyasýnda yaþýyor.
Sendikalarýn, solun tabanýnda bu tartýþmalarý ne kadar güçlü
yapabilirsek ama bir yandan da sokaða, 21 Haziran'ý gerçekleþtiren öfkeye, sokaða bakýp hareketi inþa etmeye devam edebilirsek, aþaðýdan bir hareket demokrasinin burjuva sýnýrlarýný
zorlayacaðý gibi emek haklarý için de mücadelenin kanallarýný da
açacaktýr.

Foto: Emre Tüngü
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TUDEH nerede hata yaptý? Mollalar iktidara nasýl geldi?

ÝRAN DEVRÝMÝ
Ýrem Nur Aksu
adýný alan bu komiteler
iktidar odaðý olarak þekillenme þansýna sahipti.
Humeyni ise iþçi sýnýfýna
dayanan þuralar yerine
geçici hükümetin kurulmasý için uðraþtý ve bu
mücadelesinde kazaným
elde etti.Humeyni’nin geçici hükümeti güçlendikçe,
iþçi sýnýfý hareketine ve
þuralara saldýrdý. Þura
hükümetinin de birleþik bir
yapýsýnýn olmamasý da bu
saldýrýyý kolaylaþtýrdý.

1978-1979 yýlýnda gerçekleþen Ýran devrimi dünyayý
sarstý. Bugün Türkiye'nin
içinde bulunduðu politik
atmosferde darbeyi yapan
veya görmezden gelenlerin
asýl tehditi þeriat olarak
gösterirken sýkça referans
olan Ýran devrimi gerçekten de Ýslam devrimi
miydi? Devrimi hazýrlayan
koþullar nelerdi? Hangi
toplumsal dinamikler
hareket sahnesindeydi?
Büyük kitleleri mobilize
edebilen sol ne durumdaydý?
Ýran'da yaþananlarýn
sanýldýðý gibi bir islam
devrimi olmadýðýný
görmek için Ýran' da ki
siyasal aktörlere, Þah rejiminin karakterine, iþçi
sýnýfýnýn büyüme sürecine
bakmak gerekiyor.

Ýran' da
sanayileþme, iþçi
sýnýfýnýn büyümesi
19.yy sonlarýnda tarým
toplumu olan Ýran’da Þah
hükümeti bir grup toprak
sahibine dayanmaktaydý.
Ülkenin ulusal sanayisi
neredeyse yoktu dolayýsýyla burjuvazi yeni yeni oluþmaktaydý. Yabancý sermayeye olan öfke daha o
zamanlarda bir kazaným
elde etmiþti. Orta sýnýf ve
oluþmakta olan burjuvazi
1905 Anayasal Devrimi
gerçekleþtirdi. Bu kazaným
1906’da ilk greve ardýndan
bir sonraki sene de bir kaç
grevin gerçekleþeceði iþçi
hareketlenmesine yardýmcý
oldu. Ve sendikalar kurulmaya baþladý. 20.yy’ýn
baþýndan 1. Dünya savaþýna kadar Ýran kapitalizmi
hýzla geliþti.
Bu geliþmede 1908 yýlýnda petrolün bulunmasý
önemli çünkü bu sayede
sanayileþme artacak ve de
yabancý sermaye ülkeye
girecekti.
Sanayi ile beraber
büyümekte olan iþçi
sýnýfýnýn hareketi 1.Dünya
Savaþý’daki þgal ve Ekim
Devrimi ile radikalleþmiþti.
Öyle ki petrol sanayinde
ilk defa grevler yaþanmaya
baþladý. 1923 yýlý peþ peþe
grevlere sahne oldu. 1925
yýlýnda ordunun baþýndaki
Rýza Han duruma el
koyarak darbe yaptý ve þah
oldu. Yerli sermayeyi
geliþtirmek için bir dizi
program uyguladý. Bu tabi
ki iþçilerin daha fazla
büyümesini yanýnda getirdi. 1920-1930 arasý %250,
1934-1938 arasý %200
olmak üzere muazzam bir
artýþ yaþandý.

Devrim ve Sol

Ýran Devrimi’ne kadar
tahtta kalacak olan
Pehlevi’nin Þah olduðu
1941 yýlý bir çok olaya
sahne oldu. Ýran solundan
bahsedilirken adý sýkça
duyulan TUDEH (kitlelerhalk partisi) kuruldu. Vakit
geçmeden iþçiler ve
sendikalar açýsýndan odak
haline geldi. Öyle ki grev
sayýlarý 1942’de 30, 1946’da
183e çýktý. Grevler dorukta
iken: ücretli doðum izni,
fazla mesainin isteðe baðlý
olmasý gibi ileri reformlar
kazanýldý. Fakat Ýngilizlerin de desteðini alan Þah
büyüyen iþçi hareketine
þiddetle saldýrarak müdahale etti. Bu olay hareketin
düþüþe geçmesine neden
oldu.
Diðer yanda da yabancý
sermayeye karþý özellikle
de yerli küçük burjuvazinin siyasal örgütlenmeleri bir araya geldi. Anti
emperyalist söylemlerle
yola çýkan burjuva milliyetçisi Musaddýk Ulusal
Cephe'yi kurdu. UC, özellikle petrol gelirinin Ýngiliz
þirketine gitmesine karþý
çýkmasýyla popülerleþti ve
1951'de UC iktidara geldi.
Petrol þirketi çalýþanlarýnýn
ücretlerle ilgili grevi, UC
hükümete henüz geldiði
sýrada baþladý. Hükümet
grevleri bastýrmak istese
de, grevler kitleselleþip
baþka iþ kollarýna da
yayýlýnca þirkete yönelik
kamulaþtýrmayý gündeme
aldý. Bunun üzerine ticari
boykotla karþýlaþtý. Fakat,
bu süreç yerli sanayiyi
geliþtirdiði gibi, iþçilerin
kendilerine güvenini arttýrdý. Hatta cumhuriyet

talepleri gündeme geldi;
þahýn yetkileri azaltýldý.
Þah, ABD ve Ýngiltere
Musaddýk’ý iktidardan
uzaklaþtýrmaya çalýþsa da
planýn açýða çýkmasý
nedeniyle Þah ülkeden
kaçtý.
TUDEH burada oluþan
iktidar boþluðunu doldurmayý baðýmsýz bir güç
olarak ortaya çýkmayý reddetti. O sýrada kendi içinde
tartýþmaya girmiþ haldeydi.
Bir süre sonra ülkeye
dönen þah, dengeyi kendi
lehine çevirdi; TUDEH ve
iþçi hareketine yönelik çok
kanlý bir saldýrý yapýldý. Bu
ölümcül saldýrý sürerken
þah, Amerikan þirketlerine
imtiyaz tanýyacak þekilde
“batý-Ýran” petrol krizini
sona erdirdi. Bu anlaþma
ve baskýnýn sonucu, kanlý
bir karþý devrim oldu.
Neredeyse on yýl boyunca
Ýran iþçi hareketi çok az
harekete sahne oldu.
Bu sürede petrol gelirleri
yükseldi. Ýþçi mücadelesinin zayýflamasý ile
beraber kar oranlarý da
arttý. Kapitalizmin bu
pekiþme süreci elbette çok
uzun sürmedi. Altmýþlý yýllara gelirken ekonomik
istikrarda bozulmalar meydana geldi. Fiyatlar yükselmeye baþladý. Bu kez
geliþmekte olan hareketin
içinde burjuva unsurlar ile
Humeyni de olmak üzere
dini liderler bulunuyordu.
Solun yokluðu nedeniyle,
bu muhalefeti sokaktan
uzaklaþtýrmak ise
mümkündü.
1970'lere kadar süren
ekonomik patlama dönemi

boyunca, ücretler
neredeyse sürekli yükseliyordu. Bu dönem, petrol
endüstrisi tarafýndan
besleniyordu.
Fakat, bu yükseliþ dönemi çok sürmedi. Yüksek
ücretler köylüleri kente
çekti. Tarýmsal üretim
düþtü, yiyecek fiyatlarý
yükseldi. Kira fiyatlarý üç
katýna çýktý. Bu krizin ilk
iþaretleri oldu.
Ýran'ýn zenginliðinden
faydalanan ise þah ve
etrafýndaki azýnlýktý. Ýþçiler
ve köylüler ve bu zenginlikten pay alamayan
ulema(din adamý) öfkeliydi.
Küçük burjuvazi, rejimin
ekonomik tedbirleri
nedeniyle zarara uðramaya
baþladý. Rejim binlerce
küçük dükkan sahibine
hapis cezalarý verecek
kadar derin incelemeler
baþlattý. Ekonomik krizin
eþiðindeki Ýran, devrim
sürecine iþte böyle girdi.

Devrim süreci
Ýran, 1970’li yýllar boyunca peþ peþe grevlere,
direniþlere sahne oldu.
Gösteriler neredeyse bütün
sanayi kollarýný sarmýþ iþçi
sýnýfýný ve kent yoksullarýný
sokaklara dökmüþtü. Grev
dalgasý böyle büyürken
diðer yanda dinsel
muhalefet de sürgünde
yaþayan Humeyni’nin
elinde yükselmekteydi.
Humeyni protesto gösterilerinin büyüklüðünü çok
geçmeden gördü ve bu
hareketin liderliðini eline
geçirmek için harekete
geçti. Ýran’da ticari öneme
sahip olan bazaar

aracýlýðýyla dinsel muhalefeti yaygýnlaþtýrmaya
baþladý. Ýþçi sýnýfý fabrika
sayesinde kollektif bir
örgütlenmeye gidebiliyorken diðer taraftan kent
yoksullarý böyle bir
durumda olmadýðýndan
Marks’ýn tabiriyle lümpen
proleterya da mollarýn
arkasýnda saf tuttu.
Genel durum, artýk
hareketin durdurulamaz
bir hal aldýðýný gösteriyordu. Dolayýsýyla bu rejim
müttefiklerini kaygýlandýrýyordu. Çok geçmeden kanlý cevaplar vermeye baþladý. Kara Cuma
olarak anýlan gün binlerce
gösterici öldürüldü. 9
Eylül 1978’de ise 700 iþçi
katliama karþý greve çýktý.
Grevler hýzla yayýldý,
Kuzistan da ki 10bin iþçi
de greve çýktý. Ekim de
önde gelen 50 fabrikanýn
tamamý grevdeydi. Artan
grevler Þahý tutarsýz
davranmaya itti.
Humeyni’yi sýnýrdýþý etmek
isterken, diðer taraftan
içerde grevleri bastýrmaya
çalýþmak gibi davranýþlar
sergiledi. Bu da iþçileri
hem sinirlendiriyor hem de
verilen tavizler karþýsýnda
güçlendiriyordu. Aralýk
ayýnda petrol iþçileri
devleti büyük kayýba
uðratan greve çýktý. Ordu
gönderildi ancak bütün
büyük devrimlerde ki gibi
ordu ateþ açmayý reddetti.
Grevler yaþanýrken, tek
tek iþyerlerindeki grevlerin
koordinasyonu için kurulan komiteler, iþçilerin öz
yönetim ve denetim
mekanizmalarý olarak
þekillenmeye baþladý. Þura

Ýran solundaki tüm
örgütler iþçi sýnýfýný motor
güç olarak görmek yerine
“ilerici” burjuvaziyi,
köylülüðü, silahlý mücadeleyi savundu. 1978 yýlýnda
kitle grevleri yaþanýrken
sahip olduklarý ikameci
tutumlarý nedeniyle marjinal kalmýþlardý.
Ayaklanmalar sýrasýnda
her ne kadar Halkýn
Fedaileri ve Mücahiddin
gibi örgütlenmeler çýksa
da, bunlar iþçi sýnýfýna
deðil daha çok öðencilere,
serbest meslek sahiplerine
hitap ediyorlardý. Bunun
yaný sýra gerilla aktivistleri
de iþçi hareketinin önemini
fark edememiþtir bile.
1950’lerde büyük yýðýnlarý mobilize edebilen
TUDEH ise, devrimden
sonra ortaya çýkan geçici
hükümeti savunarak iþçi
sýnýfýnýn taleplerinin
gerisinde kalmýþtý. Þah
devrildiði zaman oluþan
iktidar boþluðunda, iþçi
sýnýfýnýn iktidarýný deðil,
büyük sermaye ile ortaklýðý
savundu.
TUDEH’in bu adýmý bir
hatadan çok tercihti:
TUDEH aþamalý devrim
anlayýþýna sahipti. Bu
görüþe göre ilk görev
“milli demokratik” bir
devrim yaparak kapitalist
aþamaya geçilmesi ve iþçi
sýnýfýnýn bu aþama içinde
ikitadarý hedefleyen bir
unsur olacaðý düþünülüyordu. Stalinist sol
anlayýþlar Ýran’da hiçbir
zaman iþçi sýnýfýna güvenmediler. Ya kahraman gerillalara ya da “ilerici”
dedikleri burjuvaziye yüzlerini döndüler. Ýran’da
devrimin yenilgiye uðramasýnýn nedeni ne sýnýfýn
gücünün yetersizliði, ne
Ýslamcýlarýn çok güçlü
oluþuydu.
Ýran’da devrim, iþçi sýnýfý
arasýnda kök salmýþ güçlü
bir devrimci partinin
þuralara yani iþçi sýnýfýnýn
iktidar aygýtana sahip çýkmamasý yüzünden kaybedildi.
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60. yýlýnda NATO’ya hayýr

Afganistan’dan defolun!
George Bush’un
Savunma Bakaný Robert
Gates bir süreden beri
Afganistan’da durumun
kötüye gittiðinden söz
ediyor.
ABD ve NATO yöneticileri, ittifakýn fiilen
Afganistan konusunda
ikiye bölündüðünü söylüyorlar. Örneðin ABD,
Ýngiltere, Kanada ve
Hollanda'dan kuvvetlerin,
ülkenin güneyinde
Taliban'a karþý çarpýþýrken,
Almanya, Fransa ve Ýtalya
gibi bazý büyük ülkelerin
çatýþmaya girmeyi reddederek diðer müttefiklerini
yalnýz býraktýðýný savunuyorlar.
Gates, bu yýlýn Þubat
ayýnýn baþýnda Avrupa
ülkelerini dolaþarak
Afganistan’a birlik göndermelerini istedi.
Almanya’da Avrupalý
diplomatlara yaptýðý
konuþmada, NATO’nun
Afganistan’daki savaþý
kaybetmesi durumunda
bütün Avrupa baþkentlerinin Afganlý isyancýlarýn
hedefi haline gelebileceðini
söyledi. NATO üyesi ülkelerden Afganistan’a daha
fazla asker göndermelerini
isteyerek, aksi taktirde
NATO’nun yenilgisinin bu
ittifakýn sonu olabileceðini
belirtti. Gates, “Biz, bir
kýsmý savaþmak isteyen ve
bir kýsmý savaþmak istemeyen iki baþlý bir ittifak
olmamalýyýz. Eðer öyle
olursak, bu durum, NATO
ittifakýnýn sonu anlamýna
gelecektir”, dedi.
NATO Genel Sekreteri

Jaap de Hoop Scheffer
Mart ayýnýn baþýnda,
Ankara'nýn Afganistan için
daha fazlasýný yapmaya
istekli olmasý durumunda
bundan büyük memnuniyet duyacaðýný söyledi.
Afganistan’da direniþ
büyüyor
NATO’ya göre,
Afganistan’ýn doðusunda
yabancý askerlere ve bu
askerlerin Afganlý ittifaklarýna yönelik saldýrýlar,
2007 ile karþýlaþtýrýldýðýnda
yüzde 50 arttý. ABD’deki
önemli düþünce kuruluþlarý NATO’yu ve
Amerikan hükümetini
savaþýn Pakistan’a yayýlabileceði konusunda uyarýyorlar. ABD’deki etkili
düþünce kuruluþlarýndan
birisi olan Rand
Corporation, batýlý birliklerin kuzey Pakistan’ý iþgal
etmemesi durumunda
NATO’nun Afganistan’da
yenileceðini söyledi.
Savaþýn yayýlmasý
konusundaki bu isteklilik
aslýnda iþgal güçlerinin ve
onlarýn destekçilerinin ne
kadar zor durumda
olduðunu gösteriyor.
Avustralya Savunma
Bakaný kýsa süre önce yaptýðý bir konuþmada,
Afganistan’da iþgalin
devam edebilmesi için en
az 10 bin askere daha
ihtiyaç olduðunu itiraf etti.
Afganistan’ýn ABD
tarafýndan atanmýþ kukla
baþkaný Hamid Karzai,
iþgal güçlerinin
Afganistan’ý yeniden yapý-

NATO nedir,
kime karþý kuruldu?

landýrabilmek için en az 10
yýl daha ülkede kalýp
savaþmalarý gerektiðini
söyledi.
Savaþ karþýtý hareketin
gündemi Afganistan
Bu geliþmeler önümüzdeki dönemde NATO ve
Afganistan’ýn dünya savaþ
karþýtý hareketinin baþlýca
gündemlerinden birisini
oluþturacaðýný gösteriyor.
Bunun ilk iþaretleri geçen
hafta Almanya’nýn
Hannover kentinde
yapýlan ve 10 deðiþik ülkeden 500 savaþ karþýtý
aktivistin bir araya gelerek
NATO karþýtý kampanyayý
tartýþtýðý toplantýda verildi.
Gelecek yýl NATO’nun

kuruluþunun 60.
yýldönümü. Hannover’da
yapýlan bu savaþ karþýtý
konferansta NATO’nun
Fransa’nýn Strazburg
kentindeki zirvesini
protesto etme ve bir karþý
konferans düzenleme
kararý aldý. Bütün
Avrupa’da NATO karþýtý
bir hava oluþmaya baþladý.
Þimdiden baþlayarak güçlü
bir NATO karþýtý kampanya örgütlemek
önümüzdeki dönemde
savaþ karþýtlarýnýn en
önemli iþi olacak. Ýþgalin
NATO birlikleri tarafýndan
yürütüldüðü Afganistan
ise bu kampanyanýn en
önemli parçalarýndan birisi
olacak.

NATO, 1949'da 12 üyeyle kuruldu. NATO'nun
kuruluþ amacý, 2. Dünya Savaþý sonrasý Soyvetler
Birliði'nin Avrupa'daki etkisini artýrma çabalarýna
karþý, komünizm tehdidinin yayýlmasýna karþý çýkmaktý. Türkiye ittifaka 1952’de üye oldu. Ancak þimdi
olduðu gibi kurulduðu gün de, üyeler arasýnda,
Amerika Birleþik Devletleri'nin askeri hakimiyeti
vardý. 1999'da; Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve
Polonya NATO'ya üye olan ilk eski Varþova Paktý
ülkeleri oldu. Ýttifak 1995 yýlý sonunda tarihinde ilk
kez Birleþmiþ Milletler'in verdiði yetkiyle, Bosna'daki
barýþ anlaþmasýnýn askeri hükümlerinin uygulanmasý
için çok uluslu bir güç (IFOR) oluþturdu. NATO
1999'da, Kosova'daki Sýrp güçlerini geri çekilmeye
zorlamak için 11 hafta boyunca Yugoslavya'ya hava
saldýrýsý düzenledi. Bu, NATO'nun tarihindeki en
geniþ kapsamlý askeri operasyondu. NATO, 2003
yýlýnda da tarihinde ilk kez operasyonlarýný Avrupa
dýþýna taþýdý. Ýttifak, Afganistan'ýn baþkenti Kabil ve
çevresinde, Birleþmiþ Milletler kararýyla oluþturulan
barýþ gücünün komutasýný üstlendi.11 Eylül saldýrýlarý
NATO içinde bir dönüm noktasý oldu. Dönemin
NATO Genel Sekreteri ittifaký kuran Washington
Anlaþmasý'nýn beþinci maddesini derhal yürürlüðe
soktu. Böylece, Amerika Birleþik Devletleri'ne yapýlan
saldýrý, tüm ittifaka yapýlmýþ sayýlýyordu. NATO'nun
halen Bosna ve Kosova ve Afganistan’da barýþ gücü
askerleri bulunuyor.

NATO'nun daðýtýlmasý için baþlýca 10 neden
1. Olasý nükleer felaketin
mimarý
Dünya Mahkemesi'nin ( World Court)
1996 yýlýnda nükleer silahlarýn tehdit dahil
herhangi bir amaçla kullanýlmasýný yasa
dýþý ilan etmesine karþýn, NATO'nun
resmi askeri doktrini bu silahlarýn kullanýmýný öngörüyor.

2. Yoksul ülkeler üzerinde baský
aracý
NATO'da aðýrlýðý olan ülkelerin eski
sömürgeleri olan bugünün üçüncü dünya
ülkeleri, yüzlerce yýldýr kendilerine dayatýlan emperyalist politikalarýn sonuçlarýný
hâlâ çekiyor. Neo liberalizmin çýkar gruplarýnca kontrol edilen uluslararasý þirketler, NATO aracýlýðýyla bu ülkeler
üzerinde baský kuruyor.

3- Silah tacirlerinin birliði
Dünyadaki toplam askeri teçhizatýn
yüzde 80'i NATO üyesi devletler tarafýndan üretiliyor. ABD, Ýngiltere ve Fransa
dünyadaki silah üretiminin yüzde 70'ini
gerçekleþtiriyor.

4- Etnik kýþkýrtýcý
NATO Balkanlarda gerçekleþtireceði
askeri müdahalelere bahaneler yaratmak
için bu bölgede etnik savaþlarý kýþkýrttý.

5- Sivillerin katili
NATO kuvvetleri, Yugoslavya'ya yaptýðý
35 bin hava saldýrýsýnda 1200 savaþ uçaðý
ve helikopter kullandý. Uluslararasý
yasalara aykýrý bir þekilde, okullarý, hastaneleri, çiftlikleri, köprüleri, demiryollarýný, su iletim
þebekelerini, yayýn
kurumlarýný, fabrikalarý, petrol
rafinerilerini ve
askeri açýdan önem
taþýmayan binlerce
hedefi bomba
yaðdýrdý.
NATO'nun bu
yasadýþý bombardýmaný binlerce sivilin
ölümüne, en az 6
bin kiþinin yaralanmasýna neden oldu.

6- Yasaklanmýþ silahlarý kullanýyor

Slovenya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti
ve Polonya NATO'ya üye oldu.

NATO Lahey ve Cenevre sözleþmeleri
ile Nüremberg Bildirgesi tarafýndan
yasaklanan silahlar kullanýyor. Bunlar
arasýnda, radyoaktif ve yüksek derecede
toksik silahlar olan seyreltilmiþ uranyumlu füzeler de bulunuyor. NATO bu yasaklanmýþ silahlardan depolamaya devam
ediyor.

8- Askeri harcamalar yoksulluðu
artýrýyor

7- Geniþleme,
ABD ve þirket
hegemonyasýna
hizmet ediyor
NATO'nun Doðu
Avrupa'ya
geniþleme politikasý
ABD hegemonyasýný
bu bölgeye taþýma
amacýný güdüyor.
Arnavutluk,
Bulgaristan, Estonya,
Gürcistan, Litvanya,
Romanya, Slovakya,

NATO'nun Avrupa'daki üyelerinin
askeri harcamalarý 10 yýl içinde yüzde 11
arttý. 2000 yýlýnda NATO ülkelerinin
askeri bütçeleri, dünyadaki toplam askeri
harcamalarýn yüzde 60'ýna karþýlýk geliyordu.

9- Çevre ve insan için tehdit
NATO, askeri tatbikatlarla, silah ve
uçaklarýn denenmesi için kullandýðý alanlarda yaþayan halklarýn yaþamýný tehdit
ediyor.

10- Muhalefete düþman
NATO 40'larýn sonuyla 50'lerin baþýnda,
CIA'nýn isteði üzerine, en az 16 Avrupa
ülkesinde anti-komünist paramiliter
hücreler kurdu. Gladio adýyla tanýnan bu
örgütler 40 yýl boyunca toplumsal
muhalefetleri hedef alan operasyonlar
düzenledi.
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Türk Milliyetçiliðinin tarihi

1

Ulusçuluk akýmlarýnýn beþiði olan Avrupa'da ise 19.
Yüzyýlda, bu akýmýn farklý biçimleri ortaya çýktý.
Fransa, Ýngiltere ve diðer batý Avrupa örneklerinde
olduðu gibi, merkezi otoritenin erken tarihlerde saðlandýðý güçlü mutlak monarþilerin oluþtuðu ülkelerde
milliyetçilik anlayýþý, ayný siyasi birimde gönüllü
olarak yaþamaya ve vatandaþlýk esasýna dayalý "teritorial" bir biçim alýrken, Doðu Avrupa'da ise çok
uluslu pre-kapitalist imparatorluk türü siyasi formasyonlar yada daðýnýk prenslikler ve devletçikler
nedeniyle daha farklý vurgulara sahipti.
Türk milliyetçiliði de her ne kadar Fransýz milliyetçiliðine benzetilmeye çalýþýlsa da, pek çok
yönüyle yukarda belirttiðimiz ikinci kategoriye
uymakta. Osmanlý Ýmparatorluðu da týpký benzerleri
gibi transetnik bünyeye sahip, pre-kapitalist bir siyasi
formasyondu. Özellikle milliyetçilik akýmlarýnýn etkisi ile ülkenin pek çok bölgesinde ulusal topluluklar
Ýmparatorluða karþý ayaklanmaya baþlarlar.
Parçalanma karþýsýnda, Osmanlý bürokrasisi
geleneðinde gelen modernist jönTürkler ve onlarýn
örgütü Ýttihat ve Terakki, önceleri Osmanlýcýlýk fikrini
öne sürer. Bu olgunun özünde bütün unsurlarýn
"Osmanlýlýk" üst kimliðinde birleþtirilmesi idi. Fakat
bu önerinin pek gerçekçi olmadýðý 1912-1913 yýllarda
yaþanan Balkan Savaþlarý ile ortaya çýkacaktýr. Diðer
yandan 1910 Yemen isyaný ve 1912'de Arnavutluk'un
da baðýmsýzlýk ilan etmesi ile Müslüman topluluklarý
da Osmanlý içersinde tutmanýn mümkün olmadýðý
anlaþýlmýþtý. Bunun üzerine Ýttihatçý kadrolar
"Türkçülük" akýmýný keþfedeceklerdir.
Dönemin milliyetçilik anlayýþý çerçevesinde þekillenen temel politikalarýna geçmeden önce Türk milliyetçiliðinin temel kaynaklarý üzerinde durmak
gerekiyor.
Türk milliyetçiliði aslýnda büyük ölçüde imparatorluk dýþýnda ortaya çýkan çalýþmalardan ve akýmlardan
beslenmiþtir. 1800'lerde Avrupa'da yaygýnlaþan ve
oryantalizmin bir alt dalý biçiminde geliþen Türkoloji
çalýþmalarý, 1890'larda Macaristan'da beliren
Turancýlýk akýmý ve Yusuf Akçura, Ahmet Agayev
(Aðaoðlu) gibi Rusya göçmeni Türklerin kimi yazýlarý
Osmanlý'da geliþen Türkçülük akýmý üzerinde etkili
olmuþtur. Özellikle Rusya göçmeni Türklerin etkileri
vurgulanmasý gereken husustur.
Burada, Yusuf Akçura'nýn "Üç Tarzý Siyaset" (1904)
adlý makalesi bir dönüm noktasý olarak kabul
edilebilir. Akçura makalesinde, bugüne kadar Ýslamcýlýk ve Osmanlýcýlýk gibi politikalarýn uygulandýðýný
fakat bu politikalar yerine asýl kurtuluþun bütün
Türkleri bünyesinde toplayacak bir birlikten geçtiðini
ileri sürer.
Türk milliyetçiliði ittihatçýlar arasýnda ilgi görmesine karþýn asýl resmi politika haline gelmesi 1910'lara
rastlar. Bilhassa Ýttihat ve Terakki'nin iktidarý tamamen ele geçirdiði 1913'ten sonra daha etkin hale gelir.
Türk milliyetçiliði de çaðdaþý geç milliyetçilikler gibi
yayýlmacý, pan-türkist (turnacý) ve ýrkçý eðilimleri
barýndýrýr. Yine Türk ve Müslüman nüfus temeline
dayalý bir türdeþlik yaratma amacý gütmektedir.
Bunun için özellikle azýnlýk milliyetler üzerinde
baský, göç ettirme ve asimilasyon uygulanacaktýr.
Önce Türkçülük düþüncesini yaymak için Türk
ocaklarý, Türk Gücü Derneði gibi oluþumlara
gidilirken, fikir ve edebiyatý alanýnda da "Genç
Kalemler", "Türk Yurdu" gibi dergiler yayým hayatýna
baþlar. Zor politikalarýný kullanabilmek içinde
Teþkilat-ý Mahsusa adlý paramiliter gizli bir örgüt
kurulacaktýr.
Ve ilk göç ettirme politikalarý Ege'de Rumlara yönelik uygulanýr. 1913 ve 1915 arasý köy baskýnlarý,
yýldýrma ve öldürme gibi faaliyetler nedeniyle 100 bin
ila 200 bin arasýnda Rum'un göç ettiði tahmin
edilmektedir. Bu arada 1.Dünya Savaþý'nýn patlak
vermesi ile birlikte Ýttihatçýlar da "Turan imparatorluðu" hayali ile Savaþa Alman emperyalizmi tarafýnda katýlýrlar. Dönemin Alman emperyalizmi ile Ýttihatçýlarýn Turan politikasý büyük ölçüde çakýþmaktadýr.
Savaþ bahanesi ile Ermenilere yönelik tehcir ve
katliam da kolaylaþmýþ olur. Göç ettirme ve
katliamlar sonrasý boþalan yerleþim yerlerine özellikle
Balkan Savaþlarý sýrasýnda göç eden Müslüman
Türkler yerleþtirilecektir. Ayrýca Rum ve Ermenilerin
göç etmesi, milli Türk burjuvazisi yaratma çabasýnda
büyük kolaylýk saðlar, böylece Türk ve Müslüman
unsurlara büyük bir mülk ve servet aktarýmý gerçekleþmiþ olur. Yine Türk-Müslüman burjuvazisini
geliþtirebilmek için "milli iktisat politikasý" belirlenir
ve bu çerçevede Ýtibar-ý Milliye Bankasý kurulur.
Onur Öztürk

Pardon gençler
apolitik mi dediniz?
Geçmiþ darbelerle
hesaplaþamamýþ, üstelik,
80 sonrasý gençlerin apolitik kuþak olduðunu iddia
eden ‘politik kuþaklarýn’
pisliðini temizlemek için
21 Haziran’da darbeye
karþý çok fazla genç
yürüdü.
Gençlerin yoðun olarak
katýlýmýna bu yürüyüþ en
yakýn örnek ama ilk ve tek
deðil. Gençler özellikle son
on yýldýr dünyanýn her
yerinde, hareketin
göbeðinde asli bir unsur
olarak sokaklarda.
Doðrusu þimdiki gençler
ne kapitalizmi seviyor ne
darbeyi, ne de apolitik
olmayý. Onlar mücadeleyi
seviyor.

Anti-k
kapitalizm
Seattle’dan, Prag’a,
Cenova’ya; 3. dünya
ülkelerinin borçlarýnýn silinmesi için sokaklara
çýkan, antikapitalist
hareketi büyüten, militanca çatýþýp, dörtlü kortejler
olmadan düdükleriyle seslerini duyuranlar gençler
deðil de kim?
Bugün gençler yeni liberal saldýrýlarýn karþýsýnda
mücadeleyi örmekle
meþgul. Fransa’da, Þili’de,
Yunanistan’daki hareket
kadýnlarýn, gençlerin,
öðrencilerin direniþini ve
kazanýmlarýný görmek için
sayýsýz örnekten birkaçý.
Hrant’ýn arkasýndan
yürüyen yüzbinler akýllardan silinecek gibi deðil:
Okulunu kýrýp, formalarý
ile yürüyüþe katýlan liseliler baþta olmak üzere kalabalýktaki gençleri görmezden gelmek mümkün mü?

Cebeci Kampusu’nda
güvenliðe karþý küçük bir
hareketin bile hýzla
kitleþelleþtiðini, ODTÜ’de
kantin boykotlarýnda binlerce öðrencinin
yürüdüðünü unutabilir
miyiz?
Geçen 1 Mayýs’ta sokaða
çýkýlabilen yerlerde
liselilerin aðýrlýðýný hatýrlamamak mümkün mü?
Sol kafasýný çevirip
bakma zahmetine
girmezken, sistemin en
korkunç tahribatý küresel
ýsýnmaya karþý eylemler
örgütleyip Kyoto’yu imzalatan ‘apolitik gençler’
þimdi zaferlerini kutluyor.
Kyoto’yu hükümete çatýr
çatýr imzalattýðý gibi, darbeyi püskürtecek olan da
“seksen-sonrasý-apolitikkuþak” olarak yaftalanan
gençler!

Gençler hangi yürüyüþlere
katýlýr?
187 yaþýnda deðil, gençliklerinin baharýnda olduklarýný ifade edebilecekleri yürüy
yüþlere katýlýrlar:
Canlý, hareketli, renkli…
Protesto eden deðil, somut talepleri olan ve zafer
kazanmayý hedefleyen yürüyüþlere katýlýrlar…
Baskýyý kutsayan deðil, baskýya ve kaynaðýna karþý
olan yürüyüþlere katýlýrlar…

Peki hangi yürüyüþlere
katýlmazlar?
19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý için düzenlenen
resmi törenlere katýlmazlar, zo
orla götürülürler…
Tayyörlü teyzelerin bayrak salladýðý Cumhuriyet mitinglerine katýlmazlar…
Darbeciler ölse, cenazesine katýlmazlar…
Askeri nizamlý, dörderli, bir metre aralýklý, tek tip
kýyafetli yürüyüþlere katýlmazlar…

bir film
21. Yüzyýlda vahþi kapitalizm:

Yasak
Bölge
La Zona,
Yönetmen:
Rodrigo Plá
Senaryo Yazarý:
Rodrigo Plá
Ülke: Meksika,
Süre: 97 dk.
Yasak Bölge, yoksulluðun tam göbeðindeki cennetlerinde yaþayan zenginlerin, yoksullara duyduðu korkuyu ve öfkeyi bir
arada sunan çarpýcý bir yapým.
Zengin bir grup insan, sefalet içindeki

Mexico City'nin tam ortasýnda, yüksek
duvarlarla çevrili ve ileri güvenlik sistemleriyle kuþatýlmýþ lüks bir sitede, dýþ
dünyadan izole bir hayat yaþamaktadýr. Üç
yoksul gencin bu özel bölgeye "sýzmalarý"
ve hýrsýzlýk yapmalarý üzerine site yönetimi, yaþam tarzlarýný korumak adýna her
yola baþvurup kendi yasalarýný vahþice
uygulayacaktýr.
Sýnýfsal ayrýmýn bir duvarda somutlaþtýðý
bu atmosfer Latin Amerika’da ve kimi yoksul ülkelerde yaþanan bir gerçeði gözler
önüne seriyor. Film, kapitalist toplumun
soðuk ve acýmasýz yüzünü hiç beklenmedik anlarda seyircinin yüzüne tokat gibi
vuruyor. Filmin ardýndan, baþka bir
dünyanýn sadece mümkün olmadýðýný
uðrunda mutlaka mücadele edilmesi
gerektiðini bir kere daha düþünmemek
mümkün deðil.
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?

ÝSTANBUL

ANKARA
Ankara’da darbe karþýtý
birleþik mücadelenin ilk
adýmlarý ODTÜ ve
Cebeci kampusünde
ya
apýlan küçük toplantýlar
oldu. Bu toplantýlardan
çýkan eðilimle 8
Haziran’da “Demokratiik
alanda darbe yasaktýr”
baþlýðý ile ve çok geniþ
bir yelpazeyi kapsayan
konuþmacýlaarla bir forum
örgütlendi. 8 Haziran’da,
21 Haziran’da yapýlmasý
henüz planlanma aþamasýnda olan yürüyüþün
duyurusu yapýldý.

Foruma katýlanlara da
duyurulan haftalýk
toplanttýlar yapýldý. 21
Haziran’a giden süreç,
katýlýma açýk bir þekilde
bu toplantýlarda
örgütlendi. Son hafta
açýlan standlarda
yürüyüþün duyurusu
gerçekleþtirildi. Konur
Sokak’ta açýlan standa
ilgi yoðundu.
Çok kýsa zamanda
yapýlan duyuruya raðmen Ankara’dan atýlan
ilk adýma katýlým
oldukça iyi oldu.

Standlardan
sesler

tavýrla yaklaþýyorlar.
Üstelik bizim aþaðýdan
verdiðimiz mücadeleyi de
bölmek istiyorlar.
Standýmýza gelen bir kiþi
bildirideki 60, 72, 80 darbelerinin hepsine birden
karþý çýktýðýmýzý okuyunca çok þaþýrdýðýný 60 ve
80’e beraber karþý çýkanlarýn varlýðýna çok sevindiðini söyledi.
Stand faaliyetinde

Standa gelen birkaç
kiþinin standýmýzdaki
baþörtülü arkadaþlarý
hedef alan konuþmalarýna
þahit oldum.
Baþörtüsünden dolayý
okula gidemeyen insanlara Genelkurmay ile ayný

dikkat çekici þeylerin
baþýnda, solun kemalizmle olan göbek baðý yüzünden sosyalistlerin darbeye
karþý tavrýnýn þaþkýnlýk
yaratýyor olmasýydý.
AKP’ye karþý mücadele
edenlerin AKP’nin kapatýlmasýna karþý
demokrasiyi savunmasý
az da olsa solcu eskilerinden tepki gördü.
Elbette bu genel ilginin
yanýnda pek de önemsenmeyecek bir tepki.

Demokrasilerde
darbe yasaktýr
Darbeye karþý ses 19
Haziran’da Kadýköy’de
yükseldi. “Demokrasilerde
darbe yasaktýr” toplantýsý
Müjdat Gezen
Tiyatrosu’nda gerçekleþti.
Sosyalist Ýþçi yazarý Arife
Köse moderatörlüðünde
gerçekleþen toplantýda ilk
söz Türkiye Barýþ Meclisi
üyesi Hakan Tahmaz’ýndý.
Tahmaz, bütün darbelere
karþý olmanýn ne anlama
geldiðini açýkladý. 27 Mayýs
darbesinin ilerici bir darbe
olmadýðýný, aksine diðer
darbelerin baþlatýcýsý
olduðunu belirtti. Hakan
Tahmaz, 28 Þubat
darbesinin sendikal
harekete, siyasete ve tüm
topluma bir þekil verdiðini,
bu þeklin emekçilere ve
ezilenlere çok þey kaybettirdðini anlattý.
Ýkinci söz Zaman

Savaþa karþý birleþelim
Küresel BAK 14 Haziran Cumartesi günü Adana'da "Askeri
Üslere Karþý Uluslararasý Forum" gerçekleþtirdi. Foruma
Yunanistan'dan ve Kýbrýs'ýn iki yakasýndan temsilciler ve
Ýstanbul'dan Küresel BAK aktivistleri konuk olarak
dasý'nda yapýlan forumun pankatýldýlar. Adana Eczacýlar Od
elistleri Kyriakos Kiliaris (Kýbrýs Savaþý Durdurun
Koaalisyonu), Murat Kanatlý (Kýbrýs Savaþý Durdurun
Koalisyonu), Sotirios Kontogiannis (Yunanistan Savaþý
Durdurun Koalisyonu ve Nilüfer Uður Dalay (Küresel BAK)
oldu. Forrumun baþkanlýðýný Yýldýz Önen yaptý.
Yunanistan savaþý durdurun koalisyonu temsilcisi Sotiris Kontogiannis
"Yýllardýr binlerce
sendikacý, öðrenci, iþçi,
barýþ aktivistinin Suda
üssünün kapatýlmasý için
yüzlerce gösteri düzenliyoruz. Atina'daki
Amerikan elçiliði önünde
defalarca gösteri yaptýk.
Biz Suda'ya, siz Ýncirlik'e,
Ýtalyanlar Vincenza'ya
karþý mücadele etmeye
devam edeceðiz.
Amerikan'ýn Avrupa'da
üsleri geniþletme ve
yenileme çabalarýný boþa
çýkartmalýyýz.
Ama mücadelemiz
bununla sýnýrlý deðil.
Üslere karþý mücadele
Irak, Afganistan ve Filistin
iþgallerine karþý mücadelenin, savaþ karþýtý
hareketin bir parçasýdýr.
Amerika yenilmek
üzeredir, Ýran'a yönelik
saldýrý tehdidi köþeye

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.

sýkýþmýþ kedi tepkisidir.
Týrnaklarýný çýkarmýþ
canavarýn görüntüsü
korkunçtur, ama bu
canavar yenilmek
üzeredir. Amerika her
gün Vietnam kabusuna
daha da fazla yakýnlaþmaktadýr. Vietnam'daki
yenilgi Amerika'nýn yýllarca kara savaþýna girmemesiyle sonuçlandý.
Þimdi Amerika'nýn

Irak'ta, Afganistan'da
yenilmesinin sonuçlarý
müthiþ olacaktýr.
Yenilgiden sonra milyonlarca insan sokaklarda
kendi mücadelelerinin
sevincini kutlayacaklardýr.
Bu zaferin geleceðine
inanmak ve savaþ karþýtý
hareketi büyütmeye
devam etmek gerekiyor.
Bunun ilk adýmý Küresel
BAK üyesi olmaktýr."
Kýbrýs Türk kesiminden
Murat Kanatlý .
"Kýbrýs'ta iki tane Ýngiliz
üssü var. Nükleer ve
kimyasal silahlarýn
depolandýðý Agratur ve
Dikelya üslerinde, 1500'ü
hava gücü ve 2300'ü kara
gücü olmak üzere, toplam
10000 Ýngiliz askeri ve
sivil personel bunlarýn
aileleri barýnmaktadýr.

Dikelya'daki çok gizli
haberleþme merkezi,
Ýngiltere'deki Cheltenham
istihbarat merkeziyle iliþkilidir1. Üsler, ada topraklarýnýn 254 kilometrekarelik bölümünü kaplamaktadýr ki bu, adanýn yaklaþýk % 2.7'sine karþýlýk
gelmektedir.
Savaþlarda sadece bu
üsler deðil hava sahasý da
rahat rahat kullandýrýlmaktadýr. Hem Irak
savaþýnda hem Ýsrail'in
Lübnan saldýrýsýnda hava
üsleri tam gaz kullanýldý.
Adanýn kendisi bir savaþ
gemisi gibi kullanýlýyor.
Biz güneydeki kardeþlerimizle birlikte buna son
verdirmeye çalýþýyoruz.
Amacýmýz adamýzýn tamamen silahsýzlandýrýlmasýdýr."

Gazetesi yazarý Yýldýz
Ramazanoðlu’nundu.
Ramazanoðlu, darbelerin
insanlarý böldüðünü, ancak
gerek aþaðýdan küreselleþme hareketinin
gerekse birlikte mücadelenin insanlarý nasýl
deðiþtirdiðini örneklerle
anlattý.
Genç Siviller’den Turgay
Oður ise darbelerin insanlarý nasýl deðiþtirdðini,
bugün darbeye karþý olan
farklý kesimlerin yan yana
gelmesinin önemine vurgu
yaptý.
Son sözü alan Doðan
Tarkan ise darbeye karþý
mücadelenin kazanmasý
için örgtlü iþçi sýnýfýnýn
kazanýlmasý gerektiðini, bu
yüzden solda kemalizmin
mutlaka yenilmesi gerektiðini vurguladý.
70 kiþi toplantýya katýldý.
n gelen
Rum kesimden
Kyriakos Kiliaris:
"15 Þubat 2003'te
dünyaya yeni bir hareket
damgasýný vurdu. The
New York Times gazetesine 'artýk dünyada iki
süper güç var: biri
Amerika diðeri
Kamuoyunun gücü" diye
baþlýk attýran bu hareket
çok hýzlý bir þekilde
yayýldý. Ýngiltere'de,
Ýtalya'da milyonlarca
insan yürüdü. Türkiye'de
1 Mart zaferi kazanýldý.
Bu hareket Kýbrýs'ta da
etkili oldu. Sýnýrlarýn
kaldýrýlmasýyla birlikte
Türk-Rum iki toplumlu
bir savaþý durdurun koalisyonu kurduk. Savaþ
karþýtý mücadeleyi beraber
örgütlemeye baþladýk.
Onlarca gösteride TürkçeRumca sloganlar attýk.
Birbirimizi anlamaya,
tanýmaya baþladýk.
Beraber iþ yapabileceðimizi gördük, çünkü
düþman ortaktý: savaþ
tacirleri ve onlarýn iþbirlikçileri.
Savaþ karþýtý harekette
edindiðimiz deneyimlerle
þimdi adanýn bölünmesine
karþý ortak mücadeleye
baþladýk. En son yaptýðýmýz bir anmada Türk
ve Rumlardan ailelerini
kaybedenleri bir araya
getirmeye baþladýk.
Birbirimizin acýlarýný hissetmeye baþlamamýz bizi
daha da yakýnlaþtýrdý.
Kýbrýs'ýn kurtuluþu bu
hareketten çýkacaktýr."

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

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

sosyalist isci

 Z Yayýncýlýk ve tanýtým hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi,
Nail Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
 Baský: Yön Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, B Blok 366 Topkapý, Ýstanbul
 Yerel süreli yayýn, haftada bir yayýnlanýr

www.sosyalistisci.org

Eþcinsellerin kurtuluþu heteroseksülleri de özgürleþtirecek

Lambdaistanbul’u
kapatmayýn!
Homofobi, bir erkeðin
hemcinsine hissettiði
yakýnlýktan duyduðu
korku ve bu korkudan
doðan nefret 2000 yýldýr
hüküm sürüyor.
Ancak insanlýk tarihinde
heteroseksüellik her zaman
hakim iliþki biçimi olmadý.
Antik Yunan’da ve
Osmanlý’da uzun yýllar
boyunca hakim ve
yüceltilen iliþki biçimi
erkeðin erkeðe aþkýydý.
Bir çok sanayileþmemiþ
toplumda da eþcinselliðin
ayný hayvanlarýn
dünyasýndaki kadar
sýradan ve doðal olarak
yaþandýðý biliniyor.
Kadýnlarýn kadýnlarla
kurduðu iliþkilerse dah az
az saldýrýya maruz kalarak
bir kenarda hep yaþandý.
Eþcinsellik, hem cinsine
ilgi duymak ve sevmek,
doðal olarak taþýdýðýmýz
cinsiyet rollerini
deðiþtirmek, farklý yönelimlere sahip olmak her
zaman iktidarlarýn hýþmýný
çekti. En büyük þiddet ise
kapitalizmle birlikte geldi.

Heteroseksizmin
yüceltilmesi
Kapitalizm, yahudi düþmanlýðý, cinsiyetçilik gibi
homofobik gericiliðe de
sahip çýktý.
Her gün sermaye birikimi
için yaþayan proleterler
modern aile denilen cendereye sokuldu. Cinsellik
doðurganlýða indirgendi.
Eþcinsellik ahlaksýzlýk ve
sapkýnlýk, heteroseksüellik
ise normal olarak ilan edildi. Amaç yeni iþçi kuþaklarýnýn üretim için yaratýlmasýydý.
Eþcinsel varoluþun kendisi kapitalist aileye karþýydý. Doðurganlýk amacý
taþýmayan cinsellik yeni
iþçi kuþaklarý yaratmakla
hükümlü kýlýnan kadýn ve
erkek iþçiler için tehlikeliydi. Travesti varoluþ ise
her þeyi kökünden dinamitliyordu. Kadýn ve erkek
cinsel yönelimlerin bir
arada karmaþýk varoluþu
sisteme açýktan meydan
okumaydý.
Kapitalizmin zafere

ulaþtýðý 19. Yüzyýl’dan
itibaren eþcinsellere karþý
savaþ týrmandýrýldý.
Kadýnsýlýk modern edebiyat ve basýn tarafýndan
zayýflýk ve alay konusu
haline getirildi.
Amaç eþcinsellerle hete
roseksüllerin yolunu tamamen ayýrmaktý. Buna raðmen baþta Fransýz devrimleri olmak üzere kapitalizme karþý verilen tüm
sosyal mücadelelere eþcinseller de katýldý.

Katliamlar
20. Yüzyýl’da baþlayan
emperyalizm dönemi ise
homofobinin bir devlet
politikasý haline gelmesine
yol açtý.
Almanya’da 1933 yýlýnda
iktidara gelen Nazilerin
eþcinselleri gaz odalarýnda
katletti.
Hitler’in temizliði sürerken Stalinist Rusya’da
ayný yolu izliyordu. SSCB
resmi doktrinine göre
eþcinsellik hastalýktý, tedavi
edilmeliydi. Eþcinseller akýl
hastanelerine kapatýldýlar,
Gulag takým adalarýna yollandýlar. Çoðu öldü.
Eþcinsellere hoþgörüyle
yaklaþtýðýný iddia eden
Batý’da ise geyler ve
lezbiyenler kimliklerini her
zaman gizlemek zorunda
kaldý. Bunu yapmadýklarý
zaman sosyal hayattan dýþlandýlar.
Homofobinin haçlý seferi
ise tabi ki Bush’tan geldi.
Dünyayý kana bulayan
Bush ve çetesi ABD’de
eþcinsel evlikliklerine ve
haklarýna karþý savaþ açtý.
Sosyalistler homofobik
nefrete, eþcinsellerin
aþaðýlanmasýna, ayrýma
maruz kalmalarýna, sokakta dövülmelerine ve
öldürülmelerine seyirci
kalamaz
Homofobi insanlarýn bir
bölümüne tarifsiz acýlar
yaþattýðý gibi iþçileri de
bölüyor.
Eþcinsellerin kurtuluþ
mücadelesi sosyalizm
mücadelesinin bir
parçasýdýr. Baþka bir
dünyada homofobiye yer
yok!

LGBTT ONUR YÜRÜYÜÞÜ
29 HAZÝRAN (Pazar)
15.00 Taksim tramvay duraðý
DSÝP, anti-k
kapitalistleri,
iþçileri, özgürlük isteyen herkesi
Lambda’nýn kapatýlmasýna ve
homofobiye hayýr demeye çaðýrýyor

Daha fazla 68

Stonewall
yeniden!
Yýl 1969. ABD’de
siyahlar, öðrenciler,
kadýnlar, iþçiler ayakta.
Manhattan’da Stonewall
eþcinsel barýnda gerçekleþen parti polis tarafýndan basýlýr. Eþcinseller
dövülür, yerlerde sürüklenir. Eþcinseller karþý
koyar ve iki gün boyunca sürecek eþcinsel isyan
baþlar.
Stonewall ayaklanmasý
eþcinsellerin kurtuluþ
mücadelesinin baþlangýç
tarihi. Ýsyan bir çok
algýyý deðiþtirdi. 68’de
normal ve anormal
ayrýmýný reddeden gençler ”hepimiz biseksüeliz”
sloganýný yükseltti.
Dünyada eþcinseller
kitlesel olarak hak arama

Eþcinsel Onur haftasý baþladý
Mahkeme tarafýndan
“ahlaksýz” olduðu
gerekçesiyle hakkýnda
kapatma kararý verilen
Lambdaistanbul tarafýndan düzenelenen 16.
LGBTT Onur Haftasý
baþladý.23-29 Haziran tarihlerinde Ýstanbul
mücadelesine atýldýlar.
Kendi örgütlerini kurdular. Eþcinseller her
zaman diðer ezilenlerle
birleþmeye çalýþtý.
Bayraklarýna gökkuþaðýnýn yedi rengini aldý.
Homofobiyi, transfobiyi,
cinsiyetçiliði, ezilenleri
bölen her þeyi yenmek
yeni bir 68’le mümkün.
Yeni Stonewall’larla
dünyayý deðiþtireceðiz.

Taksim’de gerçekleþecek
onur haftasýnda atölyeler,
fim gösterimleri, paneller
gibi bir çok etkinlik
düzenleneiyor. Amaça
homofobiyi yenmek.
Daha ayrýntýlý bilgi ve
programa ulaþmak için:
www.lambdaistanbul.org

panel:

Dans edemeyeceksek, bu
bizim devrimimiz deðil!
Lale Akgün (Milletvekili, Sosyal Demokrat Parti - Almanya)
Ufuk Uras (Milletvekili, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi)
Elif Karan (Emekçi Hareket Partili LGBTT’ler)
Meltem Oral (Küresel Eylem Grubu, DSÝP üyesi)
Ozan Ersan (Genç-Sen)
Moderatör: Devrim Sezer (Kaos GL Ýzmir)

