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Hükümetin kamu çalýþaný
maaþlarýna yaptýðý zam

Günde iki simit
parasý bile deðil
Ekonomiden sorumlu
bakanlar ve baþbakan döne
döne Türkiye
ekonomisinin büyümesiyle
övünüyor.
Ekonomi büyüse de þirketler borsa da deðerlense
de sýra her gün hizmet
üreten 1 buçuk milyon
kamu emekçisine
geldiðinde AKP para yok
diyor.
Hükümet, kamu emekçilerine sefalet ücretini layýk
gördü yine. 2009’un ilk 6
ayý için yüzde 4, ikinci altý
ayý için yüzde 4.5’lik zamla
günde iki simit bile alýnmýyor.
KESK üyesi kadýn
çalýþanlar çocuklarýný
güvenle býrakabilecekleri
24 saat kreþ istiyor. AKP’li
Bakan Nimet Çubukçu
onlarla görüþmeyi reddediyor. Bunu yapan
hükümet kamu çalýþanlarýnýn iþ yükünü artýrmak-

Kafkaslar’da
ABD-R
Rusya çatýþmasý

Emperyalizmin
"düzensiz" dünya
düzeni
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Kürt sorununda siyasi
çözüm hayal mi?

Ankara’nýn yeni
þahinleri

tan hiç çekinmiyor.
Patronlara ise her türden
kolaylýk ve vergi indirimi
saðlanýyor.
AKP’nin ekonomik
mucizesi sadece sermayeye
yarýyor.
Kamu emekçilerine dayatýlan kölelik koþullarýný
aþaðýdan, iþyerlerine dayalý
bir mücadele deðiþtirebilir.
KESK, tüm kamu çalýþanlarýnýn ortak talepleri için
yaygýn bir teþhir, örgütlenme ve eylem kampanyasý
düzenleyebilirse hükümeti
zorlayabilir.
KESK, Türk-Ýþ baþta
olmak üzere diðer iþçi
örgütleriyle birlikte
davranýrsa pazarlýk ve
mücadele gücü artar.
Kamu çalýþanlarý insanca
yaþayacak bir ücret ve
daha fazla hak için tabandan bir hareketi acilen
baþlatmalý.
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Çoðunluðun gözünde
onlar suçlu

Ergenekon yola
devam
edecek mi?
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12 EYLÜL 1980:
650.000 kiþi göz altýna alýndý, 1 milyon 683 bin kiþi fiþlendi,
açýlan 210 bin davada 230 bin kiþi yargýlandý, 7 bin kiþi için idam
cezasý istendi, 517 kiþiye idam cezasý verildi, haklarýnda idam
cezasý verilenlerden 50'si asýldý, idamlarý istenen 259 kiþinin
dosyasý Meclis'e gönderildi, 71 bin kiþi TCK'nin 141, 142 ve 163.
maddelerinden yargýlandý, 98 bin 404 kiþi örgüt üyesi olmak
suçundan yargýlandý, 388 bin kiþiye pasaport verilmedi, 30 bin
kiþi sakýncalý olduðu için iþten atýldý, 14 bin kiþi yurttaþlýktan
çýkarýldý, 30 bin kiþi siyasi mülteci olarak yurtdýþýna gitti, 300
kiþi kuþkulu bir þekilde öldü, 171 kiþinin iþkenceden öldüðü belgelendi, 937 film sakýncalý bulunduðu için yasaklandý, 23 bin
677 derneðin faaliyeti durduruldu, 3 bin 854 öðretmen, üniversitede görevli 120 öðretim üyesi ve 47 hâkimin iþine son verildi,
400 gazeteci için toplam 4 bin yýl hapis cezasý istendi, gazetecilere 3 bin 315 yýl 6 ay hapis cezasý verildi.

12 EYLÜL VÝCDAN MAHKEMESÝ
12 Eylül 2008 (Cuma) - 14.00
Bilgi Üniversitesi - Dolapdere

DARBEYE KARÞI SES ÇIKAR
YÜRÜYÜÞÜ
Saat: 18.30
Yer: Tünel'den Taksim'e

TÜM DARBECÝLER YARGILANSIN!

Bolivya’da
zenginlerle
yoksullarýn iktidar
mücadelesi
devam ediyor
Sayfa 5
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Savaþa kaþý
barýþ için
on binler
sokaktaydý
Türkiye Barýþ Meclisi
ile birlikte çeþitli siyasi
parti ve sivil toplum
örgütlerinin de içinde
yer aldýðý kurumlar 1
Eylül Dünya Barýþ günü
için 31 Aðustos'ta Ýstanbul, Diyarbakýr ve
Adana'da sokaða çýktý.
On binlerce kiþinin
katýldýðý mitinglerde
aðýrlýklý katýlým Kürtlere
aitti. Her üç mitinge de
DTP'li milletvekilleri
katýlýrken, Ýstanbul
mitingine ÖDP Genel
Baþkaný Ufuk Uras'ta
katýlarak bir konuþma
yaptý. Diyarbakýr'da
"Türkiye barýþ için
buluþuyor, Kürt sorununa demokratik çözüm"
mitinginde ise DTP
Genel Baþkaný Ahmet
Türk yaptýðý konuþmada
"Ergenekon davasýnda,
faili meçhul kurbaný
olanlarýn davaya
müdahil olmasýný saðlayacaðýz. Kürtlere uygulanan zulüm ortaya çýkmazsa Ergenekon asla
ortaya çýkmaz" diyerek
son günlerin güncel
tartýþmasýna iliþkin partinin görüþlerini açýkladý.

Keçiören'de
faþist çete
daðýtýlmalý
Büfesinde alkollü içki
sattýðý için þiddete
uðrayan Metin Þahin'le
gündeme gelen Keçiören,
1 milyona yakýn
nüfusuyla Ankara'nýn en
büyük ilçesi. Keçiören'in
þimdiki belediye baþkaný
Turgut Altýnok 1994
yýlýndan beri bu koltukta
oturuyor. 1994'teki
seçimlere MHP'nin adayý
olarak katýlmýþ ve solun
bölünmesinden de yararlanarak belediye baþkanlýðýný kazanmýþtý.
Belediye baþkanlýðýný bir
kez kazandýktan sonra
da çýkar iliþkilerini ve
baskýyý sistemli kýlarak
koltukta 14 yýl boyunca
kalmayý baþardý.
Tescilli bir faþist olan
Turgut Altýnok, koltuða
oturur oturmaz ülkü
ocaklarýndan devþirdiði
faþistlerle A Takýmý adýný
verdiði bir çete kurdu.
Bu çete kýsa sürede
ilçede büyük bir terör
dalgasý yükseltti.
Parklarda el ele dolaþan
Faþist çete 1995 yýlýnýn
Aðustos ayýnda 22 yaþýndaki solcu muhalif Erdal
Yýldýrým'ý katletti. .
Zabýta müdürünün
Sedat Peker ve
Ergenekon’la baðlantýsý
ise Keçiören’deki terörün
boyutlarýnýn hiç de
küçük olmadýðýný gösteriyor. Bu terörden
sadece faþist Altýnok
deðil, üyesi olduðu
AKP'de sorumludur.

Aleviler 12 Eylül’ün ürünü zorunlu din dersine karþý sokakta
Hükümetin AÝHM ve
Danýþtay kararlarýna raðmen zorunlu din derslerini kaldýrmamasýný
protesto eden Alevi örgütleri bu hafta sonu Ýstanbul, Ýzmir, Malatya ve
Adana'da eylemde.
PSAKD'den Gümüþ "tüm
yurtta sokaða çýkma"
çaðrýsýnda bulundu.
Alevi örgütleri zorunlu
din derslerinin kaldýrýlmasý için baþlattýklarý
eylemlerine devam ediyor. 2007 yýlýnda AÝHM
zorunlu din derslerinin
"eðitim hakký"nýn ihlali
olduðu kararýna varmýþ
ve danýþtay’dan da bu

yönde kara çýkmýþtý.
Ancak hükümet bu konuda hala herhangi bir karar
adým atmýþ deðil.
PSAKD Genel Baþkaný
Fevzi Gümüþ’ün "Zorunlu
din dersleri iþkencesine
karþý tüm yurtta sokaða
çýkalým"çaðýrýsý ile haftasonunda Ýstanbul, Ýzmir,
Adana ve Malatya'da
Alevi Bektaþi
Federasyonu (ABF), Pir
Sultan Abdal Kültür
Derneði'nin (PSAKD) yaný
sýra birçok sendika,
meslek örgütü ve kuruluþun da destek verdiði
oturma eylemleri yapýldý.
Katýlýmcýlar ‘’Bugüne

kadar verilen hukuksal
mücadeleyi daha da ileri
noktalara taþýmak, bunu
Alevilerin ve demokrasi
güçlerinin mücadelesi
haline getirmek,
demokrasi mücadelesinin
pratiðine ivme kazandýrmak ve çeþitlendirmek
aslýnda AKP’den baþlayarak tüm inkarcý sistemi
sorgulamak anlamýna
geliyor." Diyerek herkesi
mücadeleleri yükseltmeye
çaðýrýyor.

Gökçek’ten
Alevilere hakaret
Gökcek Dikmen'deki
cemevinin kaçak olmasý

nedeniyle yýkýlacaðýný
açýklamasýna Alevi
Bektaþi Federasyonundan
tepkiler büyüyor.
Gökçek çýktýðý bir Tv
kanalýnda Barýna Hakký
Bürosu’nun "teröristlerin
kontrolünde olduðunu ve
bunlar tarafýndan
yakýldýðýný" ve cemevinin
de yýkýlacaðý açýklamasý
ardýndan Hacý Bektaþ Veli
Anadolu Kültür Vakfý
(HBVAKV) ile Hacý
Bektaþ Veli Kültür ve
Tanýtma Derneði
(HBVKD) üyeleri te
Güvenpark'taki
Büyükþehir Belediyesi
önünde eylem yaptý.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Ermenistan’a gitmelidir

Uzatýlan kardeþlik eli
havada býrakýlmamalý
Ermenistan
Cumhurbaþkaný'nýn,
Abdullah Gül'ü maç izlemeye Erivan'a davet etti.
Baþbakan bu daveti
desteklediðini açýkladý.
CHP lideri ise “ben
Azerbaycan’a gitmeyi tercih ederim” diyerek iki
ülke iliþkilerinin normalleþmesine itiraz etti.
Bölgede halklarýn
kardeþliðine hizmet edecek
böyle bir giriþim yanýtsýz
býrakýlmamalý. Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe Dur De
Giriþimi yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"Ermenistan
Cumhurbaþkaný Serj
Sarkisyan, Cumhurbaþkaný
Abdullah Gül'ü 6 Eylül
2008'de Erivan'da gerçekleþecek ErmenistanTürkiye futbol maçýna
Yýllardýr yaþadýðýn
kabusa verdiðin 3 aylýk
ara, bu hafta sona eriyor.
Her zamanki gibi çoook
þey öðreneceðin bir yýl
bekliyor seni.
Yine sýkýcý bir törenle
baþlayacak sene, hani þu
hep kaçtýklarýndan. Okul
müdürü yine kalsik konuþmasýný yapacak kürsüden:
"Biz de okulumuzdaki
öðrencilerin rengarenk bir
çiçek bahçesi gibi farklý
farklý olmasýný isteriz
AMA…". Bir koyun sürüsü
gibi sýrayla kapýdan girmenizi isteyecekler yine; etek
boyun yüzünden
aþaðýlanacaksýn herkesin
önünde, baþýndan
baþörtünü çekip alacaklar,
o kadar özenle uzattýðýn
saçlarýný kýrpacaklar
ellerinde hazýr tuttuklarý
makasla, hiç acýmadan.
Acýmasýzlýðý
öðreneceksin…
Özellikle senin için daha
bir acýmasýz olacak herþey
yine. Bu sene de anlaþa-

davet etti.
Türkiye'de Ermenilerin
baþýna ne geldiðini
tartýþanlarýn linç ve iftira
kampanyalarýna uðradýðý,
arkadaþýmýz Hrant Dink'in

Ermeni olduðu için
arkasýndan vurulduðu
Türkiye'nin karanlýk
geçmiþiyle hesaplaþmaya,
ýrkçý tarihiyle yüzleþmeye
fazlasýyla ihtiyacý var.

Hazýr ol liseli
mayacaksýn sürekli yalan
söylediðini bildiðin tarih
öðretmeninle. Milli güvenlikçin yine ne kadar çok
düþmanýn olduðunu anlatacak sana ve nasýl onlarýn
kafasýný ezmen gerektiðini.
Ýçinde bir öfke büyüyecek,
ama sesini çýkaramayacaksýn. Susmayý
öðreneceksin…
Beyaz bereliler okulun
içinde cirit atarken, sen
çantandaki "Hepimiz
Ermeniyiz" rozeti yüzünden uyarý alacaksýn, siyasi
simge taþýmak gerekçesiyle. Hemen bitiþiðindeki
ülkü ocaðýnýn okulun içinden bir reis seçmesine göz
yumulacak. Ama sen
sýranýn altýndan bile çýkartamayacaksýn tehlikeli (!)
dergilerini, disiplinlik olma
korkusuyla. Sindirilmeyi
öðreneceksin….

Ve evet, yalnýz hissedeceksin. Çünkü sen zor
olaný seçtin.
Ama sen daha sýra
arkadaþýnla bile sadece
hangi gruplarý dinlediðinden yada son sýnavda kaç
net aldýðýndan
bahsederken, etrafýnda
olup bitenler hakkýnda
politik tek kelime etmek
için aðzýný açmadýðýn
sürece çaren yok yalnýzlýktan baþka.
Ve "1 kiþi eksik olsa ne
çýkar?" diye kedince bir
bahane bulup gitmediðin
onca eylem bir kenarda
dururken, hakkýn yok
neden okuldaki hiçbir
yetkilinin seni
"önemsemediðini" sorgulamaya.
Unutma ki kendine
verdiðin deðer kadar
deðerlisin ve birþeyleri

Gül, Sarkisyan'ýn davetini
kabul ederse Türkiye'nin
demokratikleþmesi,
Ermenistan'la iliþkilerin
normalleþtirilmesi ve azýnlýk haklarýnýn tanýnmasý
yönünde bir adým atmýþ
olacaktýr. Böyle bir jest,
Kafkaslar'da acil bir ihtiyaç
olan kalýcý barýþ yönünde
de önemli bir ilk adým olabilir.
Eðer 6 Eylül'de Türkiye Ermenistan sýnýr kapýsý 24
saatliðine serbest geçiþe
açýlýrsa, Türk ve Ermeni
halklarýnýn nefret tohumlarý ekenlere inat birbirine
dokunmasý, söyleþmesi ve
anlamasý kolaylaþacaktýr.
Cumhurbaþkaný Gül daveti kabul etmelidir.
Türkiye Ermenistan'ýn
uzattýðý dostluk elini sýkmalýdýr."
deðiþtirebileceðine olan
inancýn kadar güçlü. O
yüzden þikayet etmeyi
býrak ve harekete geç.
Çünkü bu gelecek senin
geleceðin. Çünkü sen yoksan, hep bir kiþi eksik…

DSÝP’li liseliler bu yýla bir
film gösterimiyle baþladý,
bir dahaki etkinlikte birrlikte
olmak istiyorsanýz yazýn:
liselisaka@googlegroups.com

Ormanlarý
kâr hýrsý yok
ediyor
Türkiye'de her yýl
yüzlerce hektar ormanlýk alan göz göre göre
yok ediliyor. Ormanlarýn yok olmasýna neden
olan yangýnlarýn sabotajla baþladýðý iddialarý
ise son dönem basýnda
çýkan Haberlerle giderek güçlü bir ihtimal
kazanýyor.
1999'da Antalya
Topkapý Palace
Oteli'nin arkasýndaki
ormanlýk alan için
baþvuru reddedildi Bir
yýl sonra ayný alanda
yangýn çýktý ve alan
MNG Holdinge
devredildi. 2006'da
ayný þirketin baþvurusu
üzerine Bodrum'da
holdinge ormanlýk
alanlar tahsis edildi.
Ama ormanlýk vasfýyla
kalmasý koþulu ile. Bu
tahsisin üzerinden bir
yýl geçmeden Bodrum
Güvercinlik'te büyük
bir yangýn çýktý. Ve 240
hektar alan kül oldu.
Yapýlan incelemede
yangýnýn 3 ayrý noktadan çýktýðý anlaþýldý.
Elbette Türkiye'deki
bütün orman yangýnlarýnýn arkasýnda MNG
Holdingi aramak doðru
deðil. Hükümetin
ormanlýk vasfýný yitirmiþ alanlarda yapýlaþmaya yol açan 2B
orman arazisi planý
gözü doymaz þirketler
tarafýndan bir fýrsat
olarak kullanýlýyor. Bu
alanlarýn bir çoðu bu
nedenle bu þirketlerin
otellerine, lüks konutlarýna ve alýþveriþ
merkezlerine kurban
ediliyor. Ayný talan bir
süre sonra Ýstanbul'un
baþýna da gelebilir.
Üçüncü köprü yerinin
Ýstanbul'un kuzeyine
yapýlacak olacaðýný
düþünürsek kentin
kalan son ormanlýk
alanlarý sermaye
tarafýndan hýzla yok
edilecektir.

Ormanýn
düþmanlarý
Türkiye'de ormanlar
sadece yangýnlarla yok
edilmiyor. Hiçbir sýnýrlamaya tabi tutulmadan
önü açýlan ve izin alan
taþ ve maden ocaklarý
da ormanlýk alanlarý
imha ediyor. Örneðin
Antalya'da son 11 yýlda
gerçekleþen 2350
yangýnda 22 bin hektar
orman arazisi ok oldu.
Oysa son 5 yýlda 2223
maden þirketinin yok
ettiði ormanlýk alan ise
37 bin hektar olarak
kayýtlara geçmiþ
vaziyette. Yani kýsaca
Türkiye'de ormanlýk
alanlarý doðal felaketler
deðil, sermayenin kar
hýrsý yok ediyor.
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Bizi düþman ilan edenler
30 Aðustos’ta eskileri gidip yenileri
gelirken generaller gene atýp tuttu. Ýç düþmanlar ilan ettiler. Bu sene generaller,
deðiþmez sabit düþman Kürt hareketinin
yaný sýra tam da nasýl tarif edeceklerini
bilemedikleri yeni bir düþman tanýmý yaptý.
Kelimelere deðil de tarif edilenin içeriðine
bakýnca anlaþýlýyor ki bu düþman Hrant
Dink’in cenazesine katýlan, darbelere karþý
çýkan muazzam kalabalýk.
Generallere göre “Ne mutlu Türküm
demeyen” herkes düþman!
Generallerin konuþmalarý ile Ergenekon
davasýnýn iddianamesi arasýnda ise büyük
bir benzerlik var. Þaþýrtýcý deðil ama öðretici.
Ýlk ders þu: Ergenekon davasýnýn arkasýnda
durmak sosyalistler için vazgeçilmez en
önemli görev. Kimi sosyalistler ne derse
desin, ne yapmazsa yapmasýn (çünkü bir þey
yaptýklarý yok) devrimci sosyalistler bütün
güçleri ve olanaklarý ile Ergenekon
davasýnýn arkasýnda duracaklar.
Ergenekon ile Susurluk, 12 Mart, 12 Eylül
darbeleri arasýndaki iliþki açýk. Sadece bunlar bile Ergenekon’un arkasýnda durmanýn
gerekliliðini gösteriyor.
Sosyalist Ýþçi ve görüþlerini yansýttýðý
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi hiç bir zaman
lafta kalan tutumlar almaz. Sadece “Biz de
elbette Ergenekon’a karþýyýz” demez, kollarý
sývar ve sokaða çýkar. Sadece AKP’ye
karþýyýz demez, sokaða çýkar.
Bugün de tutumumuz bu. Darbelere karþý,
Ergenekon’a karþý, 12 Eylül’e karþý sokakta
mücadeleye devam. Kim ne derse desin!
Bugün AKP’ye karþý mücadelenin en
önemli halkasý ise kamu emekçilerinin
mücadelesinden geçecek. AKP hükümeti
memurlara iki simit parasý zam yaptý. Kamu
emekçileri bu zamda ortaya çýkan anlayýþa
karþý uzun soluklu bir mücadele vermek
zorunda.
Açýk ki bu mücadelenin en önemli aracý
KESK. Ancak KESK yýpranmýþ durumda.
Üye kaybýna uðruyor. Çok küçük bir iþkoluolan kültür iþkolu dýþýnda KESK bütün iþ
kollarýnda gerilemiþ durumda. En önemlisi
ise eðitim iþ kolu. Eðitim Türkiye’nin en
büyük iþkolu. Buradaki geliþme belirleyici
olacaktýr.
KESK’te çok açýk ki radikal adýmlar atmak
gerekir. Sol keskinlerin “kýzýl sendikacýlýk”
çizgisi KESK’i sürekli olarak geriletti. Þimdi
artýk gerçekten sendikacýlýk yapmanýn,
çalýþanlarýn haklarý için her günkü mücadeleyi örmenin zamaný geldi. Emek örgütlerinin en büyük birliðini kurmak gerekiyor.
Emekçilerin hükümetten ve patronlardan
haklarýný koparacak olan en geniþ emek
cephesidir. Oysa yýllardýr KESK, DÝSK,
TMMOB ve TTB ile birlikte diðer emek
örgütlerinden koparýlmýþtýr.
KESK’de mutlaka geniþ bir demokrasi
uygulanmalýdýr. Seçimlere bütün üyeler
katýlmalýdýr. Bütün KESK üyeleri bütün
düzeylerde yöneticilerini doðrudan oyla
seçmelidir. Bu KESK’e yeni bir mücadele
gücü katacaktýr.
Gruplar arasýnda kurulan ve sayýsýz
hesabýn döndüðü ilkesiz birliklerin cirit
attýðý yapý, üyelerinin KESK’ten kopmasýna
neden olmaktadýr.
Ýki simit parasýna razý olmamak için
mücadele her türlü boþ lafýn dýþýnda, somut
hedefler ile aþaðýdan sürdürülebilir.

DSiP’e
üye
olun
0536 - 335 10 19

21 Haziran, Ýstanbul

26 Temmuz, Ankara

Darbelere karþý üçüncü adým

12 Eylül’de sokaða
12 Eylül 1980 ve onu izleyen dönem
Türkiye için en kanlý, en baskýcý dönemlerden birisidir. Biri Genel Kurmay Baþkaný, dördü Kuvvet Komutaný beþ generalin gerçekleþtirdiði askeri darbe binlerce
insaný öldürüp, on binlerce insaný hapishanelere, toplama kamplarýna doldururken tüm siyasal yapýyý da deðiþtirmek
için adýmlar attý ve bir ölçüde de baþarýlý
oldu.
12 Eylül Türkiye’nin karþýlaþtýðý ilk
darbe deðil, son darbe de olmadý. Ama
bütün darbelerin içinde çok özel bir yeri
var. Bugün, darbeden 28 yýl sonra
Türkiye hala 12 Eylül darbesinin
Anayasasý ile yönetiliyor, 12 Eylül’den
güç alan ku-rumlarýn sürekli müdahalesi
ile yaþýyor.

Ancak 12 Eylül kimi sosyalistlerin iddia
ettiði gibi solun bugünkü gerilemiþ durumunun tek sorumlusu deðil.
12 Eylül darbesinin aðýr saldýrýlarý
elbette ki solu derinden yaraladý. Çok
sayýda unsurunu kaybetti ama asýl kayýp
12 Eylül darbesinden 9 yýl sonra, henüz
darbenin etkileri toplumun üzerinden
kalkmamýþken Doðu Bloku’nun çöküþü,
ardýndan da Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýdýr.
Sol, asýl olarak bu çözülmeye yanýt
veremediði için aðýr kayýplara uðradý. Bir
yandan hergün daha fazla teþhir olan Doðu Bloku ülkelerinin geçmiþi ortadayken,
eski SSCB’de milliyetçilik, despotizm ve
hatta faþizm geliþirken bu ülkelerin 89’
öncesindeki durumlarýný hala “yaþayan

sosyalizm “ olarak adlandýrmaya çalýþmak, hala sosyalizmin içinde tanýmlamaya ve durumlarý için mazeretler bulmaya çalýþmak solun büyük yýðýnlar
gözünde yok olmasýna neden oldu.
Soldan geriye kalan boþluðu ise politik
Ýslam doldurdu. Sadece Türkiye’de deðil
bütün Orta Doðu’da.
Bütün bunlardan sonra bugün 12
Eylül’le hesaplaþmanýn en kritik noktasýndayýz. Bu kuru kuruya, sadece 12
Eylül ile hesaplaþma olamaz. Bugünkü
darbe tehdidi ile de ayný anda hesaplaþmadan 28 yýl sonra 12 Eylül’ün hesabý
sorulamaz.
Devrimci sosyalistler sözü ile eylemi bir
olan herkesle birlikte darbelere karþý 12
Eylül’de alanlarda olacaklar.

NATO, Karadeniz’den defol!
Rusya’nýn Gürcistan’a müdahalesi
üzerine NATO ülkeleri insani yardým
malzemesi taþýma bahanesi ile
Karadeniz’e savaþ gemileri yolladý.
Ýnsani yardým malzemesi taþýdýðý iddia
edilen gemiler geri dönmediler ve hala
Karadeniz’deler.
Açýk ki insani yardým büyük bir yalan.
Asýl amaç NATO donanmasýný
Karadeniz’e sokmak. Üstelik ABD,
Ýngiltere, Almanya, Fransa ve Ýtalya gibi
NATO’nun büyükleri Karadeniz’e kýyýsý
 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

bulanan NATO ülkelerini de yeterli bulmuyorlar.
Karadeniz’deki bu geliþmeye paralel
olarak NATO Afganistan’da da zor
durumda.
Afgan direniþçiler NATO güçlerini
süekli olarak sýkýþtýrýyorlar. Baþkent
Kabil direniþçiler tarafýndan çevrilmiþ
durumda. Üstelik þimdi Rusya’nýn
NATO’ya kafa tutmasý Afgan direniþçilerini de cesaretlendiriyor.
Benzer bir geliþme Ýran için de geçerli.

NATO’nun müdahale yeteneðinin sýnýrlý
olduðunun ortaya çýkmýþ olmasý
ABD’nin Ýran’a müdahalesini de giderek
zorlaþtýrýyor. Kýsacasý en büyük
emperyalist güçler zor durumda.
Devrimci sosyalistler önümüzdeki
dönemde NATO’ya karþý mücadeleye
aðýrlýk verecek.
Ýlk ve en önemli talep NATO donanmasýnýn Karadeniz’den çýkmasý. Ýkinci
talep ise NATO’nun kendisini daðýtmasý!

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
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Kamu emekçileri sefalet ücretine mahkum ediliyor

KESK nereye gidiyor?
Hükümetle kamu çalýþanlarý arasýnda 15
Aðustos'tan bu yana süren
toplu görüþmeler sonuçlandý. Hükümetin 2009'un
ilk altý ayý için yüzde 4,
ikinci altý ayý için yüzde
4,5'luk maaþ artýþý kararýna
Türk Kamu-Sen ve
Memur-Sen imza attý.
KESK, ise toplu sözleþme
ve grev hakký saðlanmadan hükümetle pazarlýk
masasýna oturmanýn bir
anlamý olmadýðýný söyleyerek görüþmelerden baþtan çekilmiþti.
Toplu görüþmeler, kamuda çalýþan yüz binlerce
emekçinin düþük ücretle,
sosyal haklarý budanarak
çalýþtýrýlmasý gibi sorunlardan, iþyerlerinin taleplerinden daha çok
sendikalar savaþýyla geçti.
Görüþmelerden çekilen
KESK'le, hükümetle
görüþmeye devam eden
Kamu-sen ve Memur-Sen
birbirlerini sendika olmamakla suçladý. Bu tartýþma
üzerine ICFTU'nun
(Uluslararasý Özgür
Sendikalar
Konfederasyonu) MemurSen ve Kamu-Sen'in üyelik
baþvurularýný uluslararasý
sendikal kriterlere uygun
olmadýklarý için reddetme
haberi geldi.
1980’lerin sonlarýndan
öðretmenlerin Eðit-Der’i,
belediye çalýþanlarýnýn BelDay-Der’i kurmasýndan
2000’lerin ortasýna dek bir
buçuk milyon civarýndaki
kamu emekçisinin tek temsilcisi KESK’ti. O zaman da
üye sayýsý 200 binin
üzerindeydi. Sayýsýz
eyleme imza atýp, iþçi
hareketinin öncü müfrezesi

Toplu görüþmelerden çekilen KESK, Ankara
Güvenpark’ta oturma eylemi yaptý.
olan KESK’in baþlýca talebi
kamu çalýþanlarýna grevli,
toplu sözleþmeli, sendika
hakký tanýmasýydý.
KESK’in mücadelesinin
önünü kesmek için kamu
kurumlarýnýn MHP’li
yöneticileri tarafýndan
1992’de kurulan ve uzun
süre yerlerde sürünen T.
Kamu-Sen bugün 350
binden fazla üyeye ve 7
iþkolunda çoðunluða
sahip.
1995’te kurulan ve dindar
yönü aðýr basan MemurSen ise bugün 250 bin
üyeye sahip ve üç iþkolunda çoðunlukta.
KESK ise 231 bin üyeyle
düne kadar yanýna bile
yaklaþamayanlarýn
gerisinde 3. sýrada yer alýyor. Bir tek kültür ve sanat
iþkolunda KESK’e baðlý
Kültür-Sanat-Sen çoðunluk
ve yetki sahibi.
Diðer küçük sendikalarla
birlikte 2008 itibarýyla 855

bin kamu emekçisi sendika
üyesi ve KESK sadece
dörtte birinin tercih ettiði
sendika durumunda.
KESK’in yýllardýr 30 kiþilik basýn açýklamalarýyla
süren keskinliði sürdükçe,
yýllardýr delegelik sistemine dayalý olarak KESK
yönetimini aralarýnda paylaþan polititik gruplar konfederasyonu kamu çalýþanlarýnýn çoðunluðundan
kopardýkça bu tablonun
deðiþmesi için bir neden

Yeni bir çizgi mi?
KESK’in toplu görüþmeleri boykot etmesi doðru mu?
Boykotun ardýndan ‘grevli toplu sözleþme’ talebiyle tüm
sendikal süreçten ayrýlýp yeni bir çizgi mi izlemeli?
u emekçileri hareketi sendikalarýný açýk tutmak ve
Kamu
devletçe tanýnýr hale getirmek için yýllarca mücadele etti.
Bunu bir ölçüde de baþardý. Hükümet birinci sendika
a
olmasa da KESK’i tanýyor. Hükümet yeni sendikal
yasalarda grev ve toplu sözle
eþme hakkýný tanýmayý
düþünürken boykotçu yeni bir çizgi kazanýmlarý çöpe
atmak ve devre dýþý kalmak demek olacaktýr.

KESK'li kadýnlar 24 saat kreþ istiyor
KESK'li kadýnlar kreþ
hizmeti, her alanda eþitlik,
8 Mart'ta ücretli izin, ILO
sözleþmelerinin onaylanmasýný istedi; "cinsel tacize
hayýr" dedi. KESK'li kadýnlar,27 Aðustos’ta Ankara'da
Yüksel Caddesi'ne kadar
yürüyerek hükümetten taleplerini dile getirdi.

AKP'nin calýþma alanýndaki son yeni liberal
saldýrýlarýndan biri olan
"istihdam paketi"yle,
emzirme ünitelerinin ve
kreþlerin kapattýldýðýný,
bunun da zaten çocuklarýna
bakabilmek için isten ayrýlmak zonunda kalan kadýn
çalýþanlarý annelik ile calýþ-

Bir tersane iþçisi de
Kocaeli’nde öldü
Kocaeli Körfez’de bulunan Marmara
tersanesinde yaþanan iþ kazasýnda bir
iþçi daha öldü. TÝB Der "Ýþçiler sadece
Tuzla'da ölmüyor, tersanelerin taþýnmasý çözüm olmaz" diyerek
hükümetin politkalarýnýn çözümden
uzak olduðunu belirtti.
Tersanelerdeki kuralsýz çalýþma, dizginsiz sömürü, kayýt dýþý çalýþtýrma,
iþçi saðlýðý ve iþ güvenliðine kaynak
aktarmama uygulamalarý iþçi ölümlerinin ana sebepleri. Bakanlýklar ise
uydurma ve geçici çözümleri ile bu
sorunlarýn üzerini kapatmaya çalýþýyor. Hükümetin çözümü ile ölümlerin

yok.
KESK, T. Kamu-Sen’i ve
Memur-Sen’i sendika
olmamakla suçlamak yeri ne kendisinin gerçek bir
sendika olduðunu kanýtlamalý. Ýþyeri örgütlerine
sahip olmalý, tabanýn sesini
yükseltmeli. Yönetim
kurullarý grup ittifaklarý ve
pazarlýklarý ile deðil tüm
üyeler tarafýndan seçilmeli.
KESK aktivistleri KESK’in
geleceðini tartýþmak zorunda.

mak arasýnda seçime zorladýðýný belirttiler. Buna
iliskin kadýnlar en az 50 ve
50'den az çalýþanýn bulunduðu iþyerleri için kreþ
açmasýný, gece çalýþmasý ve
vardiyalý iþyerlerindeki
kreþlerin 24 saat açýk olacak biçimde düzenlenmesini, kreþlerin açýlamadýðý

sadece yerleri deðiþecek.
Yalova, Körfez, Zonguldak, Adana,
Cide gibi bir çok yerlerde ölümler
yaþanýyor, sendikalardan ve iþçilerden
yükselen talepler dikkate alýnmadýkça
gerçekci bör çözümbulmak mükün
olmayacak.

Göstermelik tersane
kapatmalar çözüm deðil
GÝSBÝR Baþkaný Bayrak'ýn sahibi
olduðu Çeksan tersanesinin yapýlan
incelemeler sonunda 20 günlük kapatma cezasýna karþý Limter Ýþ’ten açýklama geldi. Limter Iþ ‘Ayný kuralsýzlýklarýn diðer tersanlerde devam ettiði,
kapatma cezalarýnýn göz boyamak

durumlarda geçici önlem
olarak kreþ ücretini karþýlamasýný gibi taleplerinin yaný
sýra eþit iþe eþit ücret istediler.
TOBB’da kadýnlarýn oda ve
borsa yönetimlerinde yer
almasý için pozitif ayrýmcýlýk
gerektiðini söyleyen Kadýn
ve Aile Bakaný Nimet
Çubukçu, KESK’li kadýnlarýn
görüþme taleplerini ise reddediyor.

üzere yapýldýðý, sonunda da ceza alan
tersanelerin yine birkaç gün sonra
faaliyetlerine devam ettiði’ belirtti.

Desa direniþi sürüyor
Türkiye Deri-Ýþ Sendikasý DESA'da
sendikal örgütlenmeye baþlamýþtý.
Ancak Nisan ayý itibarý ile Desa Düzce
fabrikasýndan sendikalý olan iþçiler
iþten çýkartýlmaya baþlanmis ve Mayýs
ayýna kadar 40’tan fazla iþçi iþten
çýkartýlmýþtý. Bitmek bilmeyen
mesailere zorlanan, tuvalete bile gönderilmeden çalýþtýrýlan iþçiler
sendikalý olarak iþe geri donebilmek
icin 120 gündür fabrika önünde
direniþlerini sürdürüyor.

GÖRÜÞ
Ordu, din ve bölünme
Türkiye'de 1996 yýlýnda çok hayýrlý bir geliþme
yaþandý. Necmettin Erbakan baþbakan oldu. Hayýrlý
dememin ne Erbakan ve temsil ettiði siyasi akýmla,
ne de hükümetinin yaptýklarýyla ilgisi var. Ama
Erbakan'ýn baþbakanlýðý Türk solu açýsýndan,
Türkiye'de sosyalizmin tarihi açýsýndan olaðanüstü
yararlý bir dönem baþlattý.
O güne dek Türk solu, nüfusunun yüzde 99'u
Müslüman olan bir ülkede Müslümanlýðý hesaba
katmadan siyaset yapma lüksüne sahipti. Solun
Kemalist devlete borçlu olduðu bu lüks, Refah
Partisi'nin geniþ kitlelerin taleplerini ve muhalefetini þu veya bu ölçüde Müslüman bir çerçevede ifade
edebilmesiyle birlikte sona erdi. Artýk, dindar
insanlar yokmuþ gibi siyaset yapmak mümkün
olmayacaktý, hâlâ deðil ve büyük olasýlýkla daha
çok uzun bir süre mümkün olmayacak.
Artýk solun önünde o güne kadar hiç olmamýþ bir
seçenek vardý: Ya dinin hem muhafazakâr hem
muhalif olabilme özelliðini anlayacak,
Müslümanlýðýn Ortadoðu merkezli olmasý
nedeniyle anti-emperyalist ve Kemalizm karþýsýndaki konumu nedeniyle devlet karþýtý olma özelliklerini kavrayacak, ya da "her din her yerde ve her
zaman gericidir, bizi ilgilendirmez, dindar insanlar
mürtecidir, iþimiz olmaz" diyecekti. Ýkincisini yaptýðý durumda, potansiyel olarak, Ortadoðu'da
emperyalizmin, Türkiye'de resmi ideolojinin ve
devletin yanýnda saf tutma durumuna düþecekti;
daha az kötü bir olasýlýkla da kendini kitlelerden
tecrit edecek, siyasetin dýþýnda kalacaktý. Ýkincisini
yaptý.
Erbakan hükümeti Türk solunun önüne Ýslam
sorununu koymakla kalmadý. Hükümetin birinci
yýlýnda 28 Þubat muhtýrasýnýn verilmesiyle birlikte
bir sorun daha çýktý ortaya. Tarih sahnesine gerçek
anlamda 1960'lý yýllarda çýkmýþ olan sol ilk kez kendisine saldýrmayan bir askeri darbe ile karþý karþýya
kalýyordu. Dahasý, darbenin devirdiði koalisyon
hükümetinin iki ortaðýndan biri Ýslamcý bir partiydi. Hem sol ile uðraþmayan, hem de "gerici" bir
hükümeti deviren bir darbe! Sol ne diyecekti?
Yine o güne kadar hiç olmamýþ bir seçenek vardý
önünde: Ya ordunun demokratik süreçlere müdaha- le etme hakký, ya seçilmiþ hükümetlerin
hükümet etme hakký savunulacak, ya da tarafsýz
kalýnacaktý. Tarafsýz kalýndý.
Erbakan hükümetini deviren 'post-modern' darbenin üzerinden geçen 11 yýlda Ýslam ve asker
sorunlarý gündemden düþmedi. Bu iki sorun solun
önüne, özellikle AKP döneminde, tekrar tekrar
geldi, ve sol tekrar tekrar ayný tepkileri gösterdi.
Sapla saman ayrýlmaya baþladý, onyýllardýr iç içe
yaþayan Kemalist milliyetçilik ile sosyalistlik birbirinden ayrýldý.
Ordu ile dinin karþý karþýya geldiði tüm can alýcý
dönemeçlerde solun bütün büyükçe örgütleri
Stalinist, Kemalist ve milliyetçi olduklarýný,
Marksist olmadýklarýný kuþkuya mahal býrakmayacak þekilde kanýtladý. Eskiden beri böyleydiler elbet,
ama eskiden "böyleler mi, deðiller mi?" diye
tartýþýlabilirdi. Ýslami gelenekten gelen AKP ile
ordunun karþý karþýya gelmesiyle, tartýþma sonlandý. Her þey göz kamaþtýrýcý bir þekilde berraklaþtý.
Yýllarca süren tartýþmalarýn, binlerce teorik
yazýnýn baþaramayacaðý bu netliði, bizzat olaylar ve
geliþmeler baþardý. Bu geliþmeler karþýsýnda yanlýþ
tarafta kalanlarýn sosyalizm lafý etmeleri, toplumda
söz sahibi olmalarý, taraftar kazanmalarý, kitlelere
nüfuz edebilmeleri artýk mümkün deðil. Türkiye'de
Stalinist ve Kemalist olmayan yeni bir solun ortaya
çýkmasý için ise, ilk kez, koþullar alabildiðince
uygun.

Roni Margulies
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Bolivya’da zenginlerle
yoksullarýn iktidar
mücadelesi devam ediyor
Obama'nýn "arka bahçe"
siyasetinin Bush'unkinden
pek farký yok
Mike Gonzales
Demokratlarýn ABD Baþkan Adayý Barrack Obama
geçen ay Miami'de Bush'un da pek sevdiði bir kuruma, saðcý Küba Amerika Vakfýna hitap etti. Obama
Küba'ya uygulanan ambargoyu sürdürmeye söz
verdiði gibi Latin Amerika'daki yeni sola karþý
yumuþak davranmayacaðýný ve geçen yýl Bush'un
baþlattýðý Orta Amerika polis ve askeri güçlerine
"uyuþturucuyla yeni savaþ" için yardým etme planýný
desteklediðini açýkladý.
Kolombiya ABD'nin Latin Amerika'daki sýçrama
tahtasý; Venezüella, Ekvator, Orta Amerika ve
Brezilya ile sýnýrlarý olan son derece askeri bir devlet.
Devlet baþkaný Alvaro Uribe uzun süredir uyuþturucu tacirleriyle el altýndan iþbirliði yapýyor ve muhaliflerin sistematik olarak bastýrýlmasý ve öldürülmesi
siyasetiyle tanýnýyor.
Obama da diðerleri gibi Irak'taki savaþýn kaynaklarý
yutmakla kalmayýp ABD'nin kendi arka bahçesini
ihmal etmesine neden olduðundan þikâyet etti.
Geçen yýl Latin Amerika devletlerinin çoðu kýtayý
küresel politikalarla baðlayacak Latin Amerika
Serbest Ticaret Bölgesi'ni reddetti. ABD saðý "Latin
Amerika'yý kaybettik" diye çýðlýk atmaya baþladýktan
kýsa süre sonra yeni strateji ortaya çýktý.
En genelde Latin Amerika bölünmüþ halde. Bir
tarafta Þili, Arjantin ve Brezilya gibi sosyal reformlarý
neoliberal politikalarla birlikte yürütmeye çalýþanlar
var. Diðer yanda Venezuella, Bolivya ve Ekvator gibi
daha radikaller var.
"Reformist" bloðun en güçlü üyesi Brezilya ABD'yle
çalýþmaktan memnun. Brezilya askerleri Haiti'de
ABD destekli hükümeti kitle hareketlerine karþý
destekliyor. Baþkan Lula'nýn alternatif yakýt olarak
bioethanol sektörüyle yakýn baðlarý altý yýl önce kendisini destekleyen Topraksýz Köylüler Hareketiyle
karþý karþýya gelmesine neden oldu. Bir zamanlarýn
radikal iþçi önderi Lula bölgede hegemonya kazanmak için uluslararasý sermaye ile birlikte çalýþýyor.
Diðer yanda Venezüella, Bolivya ve Ekvator "uyuþturucuyla savaþ" perdesi altýna saklanan bir saldýrýyla
karþý karþýya. ABD Bolivya'daki zengin eyaletlerin
özerklik talebini aktif olarak destekliyor. Amacý
Morales'in devletleþtirdiði gaz ve petrol kaynaklarýna
tekrar eriþmek.
Kolombiya askerleri birkaç ay önce Ekvator sýnýrýndan geçerek Kolombiya Devrimci Silahlý GüçleriFarc'ýn ikinci komutanýný öldürdüler. Farc'ýn
narkoterörist olduðu bahane edildi. Ancak
Kolombiya devlet baþkaný Uribe, Farc'ý
Venezüella'nýn finanse ettiðini iddia ediyor. Açýk ki
bu iddia sýnýrý geçip imparatorluðun düþmanlarýna
saldýrmak için bir bahane.
Latin Amerika'da "uyuþturucuyla savaþ" politikasý
Venezüella ve radikal müttefiklerini tecrit etmeye
dönük. Altta yatan konulardan biri de her zaman
olduðu gibi petrol. Venezüella'nýn petrol rezervleri
özellikle de Bolivya ve Ekvatorla birlikte hareket
ettiðinde dünya ekonomisinde önemli bir güç oluþturuyor. Görünüþe bakýlýrsa ABD'nin baþýný çektiði
Venezüella'yý tecrit etme, Ekvator'a saldýrma ve
Bolivya'yý parçalama hedeflerini Obama da paylaþýyor.

Evo Morales Aðustos
baþýndaki referandumda
oylarýn yüzde altmýþ üçünden fazlasýný alarak özerklik isteyen muhalif eyalet
valilerine karþý konumunu
güçlendirdi. Öte yandan
Morales'e muhalif altý
eyalet temsilcisinden
dördü de koltuklarýný
korurken, ikisi seçmen
tarafýndan geri çaðrýldý.
Ülkenin üçüncü büyük
eyaleti olan ve 2000 yýlýnda
suyun özelleþtirilmesine
karþý yaþanan efsanevi
kitle mücadeleleriyle tanýnan Cochabamba'nýn
Morales karþýtý valisi
Manfred Reyes halkoyunu
kaybetmesine raðmen
koltuðunu býrakmayacaðýný ve direneceðini ilan
etti. Reyes Bolivya'nýn eski
askeri diktatörlük döneminde karanlýk bir geçmiþe
sahip neoliberal bir
siyasetçi.

Adaletsizlik
Bolivya'da ülke nüfusunu
yüzde altmýþ beþini yerliler
oluþturuyor. Bunlar And
daðlarýndan batýya uzanan
çorak bölgede yoðunlaþmýþken "Yarým Ay"
denilen doðu ve güneydoðudaki eyaletlerde, çoðu
Avrupalý sömürgecilerin
soyundan gelen beyazlar
ve "criol"lerden oluþan
zengin azýnlýk hem tarýma
elveriþli topraklarýn büyük
kýsmýný hem de ülkenin
doðal gaz ve petrol yataklarýný elinde tutuyor. Bu
seçkinler Bolivya'da iki
yüzyýldýr iktidarda olanlarý
temsil ediyor. Morales
ülkenin yerli nüfustan
gelen ilk devlet baþkaný.

Neoliberalizme karþý
mücadele
1990'larýn baþýndan
itibaren neoliberalizme
karþý süren kitle
mücadeleleri 2005'te
Morales'i iktidara getirdi.
Kitle hareketi
Cochabamba'da direniþinden sonra gaz ve petrol
gelirlerinin halka geri
döndürülmesi için
mücadele etti. Bu iki kaynaðýn devletleþtirilmesi
Morales'in temel politikalarý.
Ülkenin gaz ve petrol rezervleri nüfusun üçte
ikisinin içinde yaþadýðý
sefaleti ortadan kaldýrabilir. Morales bu serveti
devlet kontrolüne almak
ve yerli toplumlarýn da
temsil edildiði yepyeni bir
devlet kurmayý vaat ediyor.

Reformlar
Morales gaz ve petrol

Özerklik Talebi
1990'larýn baþýndan
itibaren yeniliberalizme karþý
süren kitle
mücadeleleri 2005'te
Morales'i iktidara
getirdi. Kitle hareketi
Cochabamba'da
direniþinden sonra
gaz ve petrol gelirlerinin halka geri
döndürülmesi için
mücadele etti. Bu iki
kaynaðýn
devletleþtirilmesi
Morales'in temel
politikalarý.
gelirlerinin bir kýsmýna
bütün Bolivyalýlarý kapsayan bir emeklilik fonu
için vergi koydu. Ayrýca
yerli çoðunluða atalarýna
ait olan topraklarý geri
alma hakký veren bir yasa
gündeme getirdi.
Mayýs ayýnda gaz ve
petrol yataklarýný iþleten en
büyük enerji þirketi
Ýspanyol Andina'nýn
çoðunluk hisseleri kamu
tarafýndan satýn alýndý.
Ardýndan BP ve Pan
American Enerji þirketlerinden Chao satýn alýndý.
Son olarak Haziran ayýnda
ABD þirketi Ashmore ve
Dutch Shell'in, ana gaz
boru hattýný iþleten
Transredes þirketindeki
çoðunluk hisseleri kamulaþtýrýldý.

Morales seçilmesinin
ardýndan yerlilerin haklarýný ve devletin doðal
kaynaklar üzerindeki kontrolünü saðlayacak yeni bir
anayasa için kurucu bir
meclis topladý. Kurucu
meclis iki yýla yakýn
zamanda tek bir karar bile
alamadýðý gibi bir
mücadele alanýna dönüþtü.
Zengin azýnlýk meclisi felç
etme yolunu tuttu. 2006
sonunda meclisi boykot
ederek bölgesel özerklik
talep etmeye baþladýlar.
Ardýndan Santa Cruz'da
çeteler Morales yanlýlarýna
saldýrmaya baþladý. Aralýk
2007'de Morales yanlýsý
vekiller yerli haklarýný ve
doðal kaynaklar üzerindeki devlet kontrolünü kabul
eden yeni bir anayasayý
kabul ettiler. Santa Cruz ve
diðer eyaletler de yerli
haklarýný kabul etmeyen,
bölgesel kaynaklar
üzerinde kendi kontrolleri
ve ulusal ve uluslararasý
sermaye ile iþ yapma
hakkýný bölgeye veren
kendi anayasalarýný ilan
ettiler. Ülkenin en büyük
ve zengin eyaleti Santa
Cruz Mayýs ayýnda bir
referandumla özerkliðini
ilan etti. Morales'in asker
gönderme tehdidine
karþýlýk kendi silahlý
gücünü kuracaðýný açýkladý.
Morales hükümeti engellenebilirse zengin azýnlýk
ve küresel sermaye gaz ve
petrolü rahatça iþletebilecek. Irkçý söylemlerle
yürütülen özerklik kampa-

nyasýnýn
arkasýnda küresel sermayenin çýkarlarý gizleniyor.
ABD'nin Bolivya
büyükelçisinin de
Yugoslavya'nýn parçalanýþ
sürecini denetleyen kiþi
olmasý tesadüf olmasa
gerek.

Kilidi açacak güç
Bolivya ve
Venezüella'daki kitle
hareketleri ve radikal
hükümetler alternatif bir
iktidarýn köþe taþlarýný
oluþturdular ve kapitalistlerin durdurmaya çalýþtýðý
da iþte bu alternatif iktidar.
Bu mücadele sadece
Morales hükümetinin deðil
Bolivyalý yoksullarýn
kaderi hakkýnda. Zengin
azýnlýðýn özelleþtirilmiþ
enerji kaynaklarý üzerindeki ekonomik gücünü korumasý ve politik direniþi
reformlarý sekteye uðratýyor. Morales'i iktidara
getiren kitle hareketleri
sosyal adalet ve demokrasi
mücadelesine devam
etmek, kapitalistlerin
ekonomik ve siyasi iktidarýna meydan okumak
zorunda. Bu kilidi açacak
güç onlar.
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Kafkaslar’da ABD-R
Rusya çatýþmasý:

Emperyalizmin "düzensiz"
yeni dünya düzeni
Son bir ayda Kafkasya'yý
alt üst eden, bütün
dünyanýn gözlerini
Kafkasya'nýn üzerine diken
olaylar yavaþ yavaþ durulmaya ve yerini olayýn
gerçek kahramanlarýnýn,
yani Rusya, NATO, AB ve
ABD arasýndaki karþýlýklý
tehditlere ve söz düellolarýna býraktý. Peki Gürcistan
denilen küçük ülkenin
Güney Oseyta denilen
küçücük bir toprak
parçasýna girmesiyle
baþlayan bu süreci nasýl
deðerlendirmek, dünyadaki hegemonya mücadelesi
içinde nereye otrutmak
gerekiyor?
Dünya, 1945'den 1989'a,
Doðu Bloku rejimlerinin ve
Sovyetler Birliði'nin
çökmesine kadar devam
eden ve Soðuk Savaþ dönemi denilen iki kutuplu bir
süreci yaþadý. Bu
dönemde, Soðuk Savaþ
sonrasýnýn dünyasýný þekillendiren iki geliþme
yaþandý.
Birincisi, Rusya ve Doðu
Avrupa'daki devlet kapitalisti rejimler (yani,
devletin, Batý'daki özel þirketlerle ve devletle ayný
rolü oynadýðý rejimler),
Soðuk Savaþ'ýn baþlarýnda,
ekonomik olarak Batý'lý
devletleri geçmiþ olmalarýna raðmen, 1950 ve
1960'larda kapitalizmin
yaþadýðý yükselme dönemi
ile birlikte, giderek
büyüyen dünya pazarýnda-

ki yerlerini ve önemlerini
kaybetti. ABD ve müttefikleri, askeri ve ekonomik
olarak Soðuk Savaþ'ý
kazandý.
Ýkinci geliþme ise þu oldu;
ABD açýsýndan bu
kazancýn bir bedeli vardý.
ABD'nin silah harcamalarý
bir yandan Batý'daki
pazarýn, 1930'lardakine
benzer bir durgunluk

“Rusya artýk bir
süper güç olmayabilir, fakat hala
bölgesel bir güç.
Ekonomisi 1990'larda
olduðundan çok
daha iyi durumda.
Rusya ayrýca askeri
kapasitesi oldukça
geliþkiin olan nükleer
bir güç olma özelliðini koruyor.”
dönemi yaþamasýný
engellerken, diðer yandan,
silahlanmaya daha az para
harcadýklarý için dünya
pazarýnýn büyümesinden
daha çok yararlanma
olanaðý bulan diðer Batýlý
devletlerin, özellikle
Almanya ve Japonya'nýn
ekonomik açýdan
büyümelerini saðladý.

Yeni emperyalizm
Soðuk Savaþ sonrasý

dönemde, ABD askeri
olarak dünyadaki en
büyük güç olma özelliðini
korumaya devam etti.
Þu anda ABD'nin
silahlanma harcamasý hala
kendisinden sonra gelen
on devletin toplam
silahlanma harcamasýndan
daha fazla.
Fakat, ABD, dünyadaki
en büyük ekonomi olmaya
devam etmesine raðmen,
dünya hegemonyasý açýsýndan, Ýkinci Dünya
Savaþý'nýn sonunda bulunduðu noktada.
O zaman, ABD'nin üretimi dünya üretiminin
yüzde ellisiydi, þimdi ise
bu rakam yaklaþýk yüzde
20.
Dolayýsýyla, ABD, görece
ekonomik zayýflýðýný telafi
etmek için rakipsiz askeri
üstünlüðünü, yani havuç
yerine sopayý kullanýyor.
1989'dan beri yaþanan
çeþitli savaþlarýn altýnda
yatan yukarýdaki cümlede
özetlenen bu önleyici savaþ
doktrinidir.
ABD, özellikle petrol kaynaklarýný kontrol altýnda
tutarak ekonomisini
korurken ve bu arada
rakiplerine göz daðý
verirken, diðer yandan da
müttefiklerini kendi
arkasýnda hizaya sokuyor.
Fakat her þey ABD'nin
planladýðý gibi gitmiyor.
Artýk iki kutuplu deðil, çok
kutuplu bir dünyada
yaþýyoruz.

Bugüne kadar, Soðuk
Savaþ sonrasýnda yaþanan
bütün savaþlar büyük
güçlerle Irak, Sýrbistan ve
Afganistan gibi daha
küçük devletler arasýnda
olmuþtu.
Irak, Sýrbistan ve
Afganistan, ABD gibi
büyük bir köpekbalýðý ile
karþýlaþtýrýldýklarýnda,
küçük balýklardýr. Fakat bu
savaþlarýn bile ABD için
kazanýlmasý oldukça zor
olan savaþlar olduðu kanýtlandý ve ABD ile müttefikleri arasýnda bölünmeler
yaþandý.

Rusya'nýn kontrolü altýnda
olan topraklar üzerindeki
kontrolünü ve Rusya

“ABD, özellikle
petrol kaynaklarýný
kontrol altýnda
tutarak ekonomisini
korurken ve bu arada
rakiplerine göz daðý
verirken, diðer yandan da müttefiklerini
kendi arkasýnda hizaya sokuyor.”

Kafkasya

Küresel savaþ karþýtý hareketi yeni bir mücadele dönemi bekliyor.

Gürcistan'daki savaþýn en
önemli özelliði, emperyalizmin, büyük güçler
arasýnda çatýþma yaratacak
aþamaya gelmiþ olduðunu
göstermesidir.
Soðuk Savaþ'tan sonra,
ABD, NATO'yu doðu
ülkelerini kapsayacak
þekilde geniþletme çabasý
içine girdi, böylece,
Estonya, Lityvanya ve
Letonya gibi Baltýk
Devletleri ve Polonya,
Bulgaristan, Romanya,
Macaristan ve Çek ve
Slovak Cumhuriyetleri ile
iþbirliði yaparak önceden

üzerindeki basýncýný artýrabilecekti.
ABD, bu çabaya ek
olarak, ayrýca, Özbekistan,
Tacikistan, Kýrgýzistan ve
Türkmenistan gibi Orta
Asya'daki eski Sovyet ülkerinde askeri üsler kurdu.
NATO'nun bu þekilde
geniþlemesinin, Gürcistan
ve Ukrayna'nýn da alýnmasýyla tamamlanmasý
düþünülüyordu, fakat
Fransa ve Almanya'nýn itirazlarý bu ülkelerin
NATO'ya giriþlerini geciktirdi.

Eðer Gürcistan, ABD'nin
istediði gibi NATO'ya
katýlmýþ olsaydý, anlaþma
gereði, Rusya Gürcistan'ýn
Güney Osetya'daki askeri
macerasýna karþýlýk
verdiðinde, Gürcistan'ý
savunmak zorunda kalacaklardý.
Rusya artýk bir süper güç
olmayabilir, fakat hala
bölgesel bir güç.
Ekonomisi 1990'larda
olduðundan çok daha iyi
durumda. Rusya ayrýca
askeri kapasitesi oldukça
geliþkin olan nükleer bir
güç olma özelliðini koruyor.
Rusya'nýn meydan okumasý, Latin Amerika'dan
Çin'e Ýran'a kadar herkes
tarafýndan dikkatle izleniyor.
Gürcistan savaþý,
Rusya'ya, kendisini, kendi
çevresindeki ülkelere
yeniden gösterme cesareti
verdi.
Ayrýca diðer devletleri,
küresel hayduta karþý çýkabilecekleri konusunda
umutlandýrdý.
Soðuk Savaþ'ýn sona
ermesiyle yeni emperyalizm dönemi baþlamýþ oldu
ve bu dönem eskisinden
çok daha tehlikeli.
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ABD ve Rusya:

Gürcistan
ve emperyalist itiþme

Bir süpergücün sýnýrlarý
Boris Kagarlitsky
Uluslararasý anlamda bu
savaþ ABD için, en azýndan Orta Avrupa ve
Kafkaslarda büyük bir
darbe anlamýna geliyor,
çünkü bu süpergücün
etki ve kontrolünün sýnýrlarýný gösteriyor. Bir
süper gücün de,
Gürcistan gibi, kanatlarý
altýndaki devleti koruyamadýðý durumlar vardýr.
Fakat bu, Rusya'daki sol
açýsýndan zor bir durum,
çünkü tutulacak bir taraf
yok aslýnda. Bir yandan
Rusya solunun büyük
bölümü Mikheil
Saakashvili'nin
Gürcistan'ýnýn kurban
gibi sunulmasýna karþý.
Bunun tek nedeni
Gürcistan'ýn Güney
Osetya'yý iþgal etmiþ
olmasý deðil, ayný zamanda George Bush'un
bölgedeki en yakýn müttefiki olmasý.
Diðer yandan Rusya'nýn
"saldýran" ülkeyi cezalandýran bir barýþ gücü
olduðunu düþünmek de

mümkün deðil. Her þeyden önce Rusya'nýn
Kafkasya üzerinde kendi
emperyalist emelleri var.
Ayrýca, yine otoriter ve
çürümüþ bir rejimle
yönetilen Güney
Osetya'dan yana tutum
almak da mümkün deðil.
Güney Osetya, Rusya'ya
sahte votka sokan
ülkelerin baþýnda geliyor

ve her yýl bu nedenle
yüzlerce insanýn ölmesine
neden oluyor.
Dolayýsýyla, bu her açýdan adaletsiz bir savaþtýr.
Biz, her iki tarafta acýyý en
çok çeken, en büyük
bedeli öden kesim olan
halktan yanayýz. Bence bu
savaþýn sonuçlarý
Gürcistan açýsýndan çok
kötü olacak. Rusya ise, bu

savaþýn sonucunda, hem
yurt içinde hem de yurt
dýþýnda daha da güçlendi.
Bu savaþ Rus toplumunda büyük bir tartýþma
yaratmayacaktýr, çünkü
güç dengeleri
düþünüldüðünde zaten
kimse Rusya'nýn bu
savaþý kaybedeceðine
inanmýyordu. Bu savaþýn
tek olumlu tarafý
Rusya'nýn Dünya Ticaret
Örgütü'ne katýlmasýnýn
engellenmesi olacaktýr.
Bu savaþýn dünyada
büyük bir ekonomik
krizin yaþandýðý
dönemde gerçekleþtiðini
unutmamak gerekir.
Kafkasya'daki savaþ,
ABD'nin emperyalist ilerleme stratejisinin krize
girmesi anlamýna geliyor.
"Teröre karþý savaþ" politikasý ölüyor ve bu her
geçen gün daha görünür
hale geliyor.
Boris Kagarlitsky, Rus
sosyalisti ve aktivistidir ve
ayný zamanda
Moskova'daki
Küreselleþme Çalýþmalarý
Enstitüsü'nün yöneticisidir.

Asýl kaybeden George Bush
Rus ordusu, Gürcistan
Cumhurbaþkaný Mikheil
Saakaþvili'nin George
Bush'un desteði ile kurduðu askeri yapýyý yýktý.
Ruslar þimdi, oradaki
hakimiyetlerini garanti altýna alarak Gürcistan'dan
çekilmeye baþladýlar.
Kafkasya'da kaybeden
Saakaþvili, fakat dünyada
kaybeden George Bush.
Bush yönetimi, dünyadaki
politika uzmanlarýndan,
Rusya'ya yönelik politikasý
yüzünden büyük eleþtiri
aldý. Bu politika, Soðuk
Savaþý'nýn sona ermesinin
ardýndan, NATO'yu
Rusya'ya sýnýrý olan
ülkeleri kapsayacak þekilde
geniþleterek Rusya'nýn
zayýflýðýndan faydalanmayý amaçlýyordu.
Geçen hafta New York
Times, ABD'nin Rusya eski
büyükelçisi James
Collins'den þöyle bir alýntý
yaptý; "Muhtemelen,
Rusya'nýnv'Çýkarlarýmýz
var ve onlarý sonuna kadar
savunacaðýz' derken ne
kadar ciddi olduklarýný
anlayamadýk".
Dolayýsýyla, Gürcistan
krizi, Bush çetesinin ne
kadar yetersiz olduðunu
bir kez daha ortaya çýkardý.
Fakat daha da önemlisi,
ABD'nin gücünün sýnýrlarýný gösterdi. Sorun
sadece Pentagon'un Irak ve

Afganistan'da Gürcistan'a
müdahale edemeyecek
kadar çakýlýp kalmýþ
olmasý deðil.
ABD'nin Gürcistan'a gönderecek kadar askeri olsaydý bile, oraya asker göndermek Rusya ile daha büyük
bir savaþa girmek anlamýna gelebilirdi. Bush ve
Cheney bile nükleer bir
savaþ baþlatacak kadar
aptal deðiller.
ABD'nin Rusya'ya karþý
alacaðýný söylediði önlemler - Rusya'yý G8'den
atmak, Rusya'nýn Dünya
Ticaret Örgütü'ne girmesini önlemek - oldukça sembolik. Ayrýca bu önlemler,
Çin, Hindistan gibi büyük
güçlere, bu örgütlerin,
uluslararasý kurumlar
deðil, Batý egemenliðinin
oyuncaklarý olduðunu
göstermeleri açýsýndan da
uygun deðil.
Üstelik, ABD'nin
Rusya'ya ihtiyacý var.
Carnegie Moskova
Merkezi'nden Masha
Lipman, "ABD'nin
Rusya'ya, Rusya'nýn
ABD'ye olduðundan daha
çok ihtiyacý var" dedi ve
ABD'nin Rusya'nýn
Afganistan'daki savaþý
desteklemesine, Ýran ve
Kuzey Kore'yi nükleer programlarýndan vazgeçirme
konusunda yardýmcý
olmasýna ihtiyacý

Doðan TARKAN
Gürcistan Devlet Baþkaný Saakaþvili’nin aniden Güney
Osetya’nýn baþkentine saldýrmasý ve ardýndan 7 gün
süren kanlý savaþ, emperyalistler arasý çeliþkilerin ne
kadar büyük bir hýzla týrmanabileceðini gösteriyor.
Saakaþvili tam bir kumar oynadý. Türkiye ve ABD’nin
eðittiði küçük askeri gücü ile kazanabileceðini sandý,
ama yanýldý. Rusya çok hýzla müdahale ederek sadece
Gürcistan’dan ayrýlmak isteyen iki bölgeyi deðil,
Gürcistan’ýn da bazý bölgelerini iþgal etti. Gürcistan’ýn
askeri alt yapýsýný daðýttý ve bu ülkenin savaþma
yeteneðini büyük ölçüde felç etti.
Rusya ardýndan Güney Osetya ve Abhazya’nýn baðýmsýzlýðýný tanýdý.
Buraya kadar bu yedi günlük savaþýn galipleri ve
maðluplarý çok açýkça belliydi. Saarkaþvili, George Bush
ve NATO savaþýn yenilen, kaybeden tarafýydý. Gürcistan
iki özerk bölgesini kaybederken, ordusundan da oldu.
NATO ve ABD ise çaresizliklerini gösterdiler.
Rusya ise ilk adýmda istediklerini alarak savaþýn galibiydi. Ne var ki NATO gemilerinin Karadeniz’e girdiði
günlerde toplanan Þanghay Ýþbirliði Anlaþmasý ülkeleri
dahi Rusya’nýn tanýdýðý Güney Osetya ve Abhazya’nýn
tanýnmasýný onaylamadý.
Sorun açýk, dünyanýn dört bir yanýnda Güney Osetya
ve Abhazya durumunda olan toprak parçalarý var ve Çin,
Hindistan ve diðerleri kendi baþlarýna da benzer sorunlar gelebileceðini düþünerek Rusya’yý desteklediklerini,
ama iki küçük halkýn baðýmsýzlýðýný desteklemediklerini
belirtti.
Bu noktadan itibaren savaþýn galibi ve maðlubu tam
belli deðil. Bu durum uzun süre böyle devam edemez.
Taraflardan birisi kýsa zaman içinde hamle yapmak
zorunda. Bu hamle hem çok tehlikeli olabilir, hem de
çok kanlý.
Sovyetler Birliði’nin daðýlmasý ve Doðu Bloku’nun
çökmesinden sonra diðer Doðu Bloku ülkeleri ile birlikte ekonomik olarak büyük bir sarsýntý yaþayan Rusya
Avrupa’ya doðal gaz ve petrol satmaya baþladýðýndan
beri ekonomik olarak toparlanmaya baþladý.
NATO, Rusya’yý ekonomik ambargo ile tehdit ederken
Rusya’da Avrupa’yý doðal gaz ve petrolü kesmekle
tehdit ediyor. Ne var ki Rusya’nýn tehdidi Avrupalýlar
için çok etkili deðil.
Öte yandan özellikle Þanghay Ýþbirliði Anlaþmasý
ülkelerinin toplantýsýndan itibaren yabancý sermaye
Rusya’dan kaçmaya baþladý. Savaþýn baþlamasýndan bu
yana 16.4 milyar dolar Rusya dýþýna giderken, Moskova
borsasý da dörtte bir oranýnda deðer kaybederek yüzde
25 düþtü.
Bu tür geliþmelere karþý ise Rusya þimdilik elindeki
muazzam döviz rezervine güveniyor. 581 milyar dolarlýk
döviz rezervi ile Rusya dünyanýn üçüncü büyük rezervine sahip.
ABD, Rusya’yý G8’den (dünyanýn en güçlü 8 ülkesinin
oluþturduðu birlik) ve DTÖ’den çýkartmakla da tehdit
ediyor. Ne var ki artýk her iki örgütün de eskiden olduðu
gibi bir önemi yok ve bu nedenle Putin kolaylýkla “çok
önemli deðil” diyebiliyor.
Þimdi ABD-AB karþýsýnda toparlanan ekonomisi ve
SSCB’den kalan nükleer silah stoklarý ile Rusya yeniden
dünya sahnesine çýkmaya çalýþýyor.

Ya Gürcüler, Abhazlar ve Osetler

olduðunu ekledi.
Ayrýca, Avrupa Birliði de
enerji kaynaklarý açýsýndan
giderek Rusya'ya baðýmlý
hale geliyor. Fakat
Rusya'nýn en zayýf olduðu
nokta ekonomisi.
Rusya'nýn hisse senedi
piyasasý geçtiðimiz birkaç
ayda yüzde 25 deðer kaybetti. Gürcistan'daki
savaþýn patladýðý hafta,
Rusya'nýn döviz rezervi

16.4 milyar dolar azaldý.
Fakat ayný zamanda
Rusya'nýn rezervleri, petrol
ve doðal gazýn fiyatýnýn
yükselmesiyle arttý ve 581
milyar dolara yükseldi
(dünyada üçüncü).
Rusya'nýn kendine güveni
ve kaynaklarý, enerji patlamasýyla daha da güçleniyor. Ve þu anda Rusya'nýn
eli daha güçlü gibi
görünüyor.

Ulus-devlet kapitalizm sonrasýnda ortaya çýkmýþ bir
kavram ve esas olarak kapitalist rekabetin bir ürünü.
Kapitalist þirketler rekabet için pazarlarýný korumaya
çalýþýyorlar. Bunun bir yolu büyük þirketler arasýnda
kurulan karteller ve tekeller diðeri ise askeri müdahalelerle yeni pazarlarýn büyükkapitalist-emperyalist
güçlere açýlmasý. Savaþlarýn asýl nedeni bu.
Emperyalistler bazen de ekonomik önemi olmayan
topraklar için savaþa tutuþuyor. Bunlar stratejik topraklar için yapýlan savaþlar. Hegemonya için, dünya veya
bölge egemenliði için giriþilen savaþlar. Kafkaslardaki
savaþ böylesi bir savaþ. Rusya kendi arka bahçesinde
bir NATO ülkesi istemiyor, NATO ise Gürcistan ve
Ukrayna aracýlýðý ile Rusya’yý biraz daha kuþatmaya
çalýþýyor ve etnik kart bu çatýþmada iki tarafça da kullanýlýyor.
Kafkaslarýn yedi günlük savaþýnýn asýl maðlubu açýk ki
Güney Osetya halký. Bu savaþtan çok fazla ölü ve yaralý
vererek çýktýlar. Ülke aðýr bir biçimde tahrip oldu.

7

8z sosyalist iþçiz sayý: 332

Ergenekon operasyonu devam etmeli mi?

Çoðunluðun gözünde onlar suçlu
17 Mayýs günü Aslan
Alpaslan tarafýndan
Danýþtay'a yapýlan
baskýnýn ardýndan
baþlayan Ergenekon
operasyonu devam ediyor.
Aralarýnda iki darbeci
komutanýn da olduðu 86
sanýk 20 Ekim'de mahkemeye çýkacak. 2500 sayfalýk iddianame ve
eklerindeki dosyalardaki
belgeler Türkiye'de darbeler tarihine ve kontrgerilla
faaliyetlerine açýklýk
getiriyor.
Dinlemeye takýlan telefon
görüþmeleri, Ergenekon
operasyonunun
Susurluk'tan farklý olarak
bu kez buzdaðýnýn görünmeyen yüzüne yönelebileceðini iþaret ederken,
davanýn sanýklarý ve olasý
sanýklarý toplumun geniþ
kesimi tarafýndan suçlu
olarak görülüyor.
Ýddianame yayýnladýðýnda "AKP muhalifi" ortak
kimliðinde buluþan bir çok
kesim küçümsemiþti. Ýddianameyi okumaya gerek
yoktu, bütünüyle bir hayal
mahsuluydü. Nasýl olurdu
da Ýlhan abi gibi bir solculuk abidesi çetelerle iliþkili
olabilirdi ki? Ýlhan
Selçuk'un kendi notlarýndan Bahçelievler ve bir çok
baþka katliamýn aktörü,
Abdullah Çatlý'nýn silah
arkadaþý Oral Çelik'le iliþkisinin açýða çýktýðý gibi
askeri vesayet rejimine

hizmet eden bir çok ismin
de maskesi düþüyor. Savcý
Zekeriya Öz, ele geçirilen
tüm belgeleri, dinleme ve
takipleri, sanýk ve tanýk
ifadeleri doðrultusunda
sistematik bir þekilde ele
alýp Ergenekon'un bir
parçasýnýn yaptýklarýný
ortaya seriyor. Kullandýðý
belgeler devletin bütün
istihbarat birimlerine
ulaþtýðý ve bir kaç bin
kiþinin her þeyi bildiði
görülüyor. Susurluk'ta ve
baþka dönemlerde kontrgerilla faaliyetlerinin bildinði halde görmezlikten
geldiði de açýða çýkýyor.
Ýddianamenin önemli
yaný 89 sanýðýn darbe ve
terör suçu için iþbirliðini
ortaya koymasýndan çok,
yer alan belgelerle 27
Nisan'ýn, 28 Þubat'ýn, 12
Eylül'ün, Uður Mumcu,
Ape, Musa ve Hrant Dink
cinayetlerinin, 1 Mayýs
1977'nin bulunmasýdýr.
Ergenekon operasyonu ve
davasýný küçümseyenler
emekçi sýnýflara karþý
yürütülmüþ gizli bir
savaþýn tarihiyle hesaplaþma fýrsatýný reddetmekteler.
AKP hükümeti, Þemdinli
iddianamesine Yaþar
Büyükanýt'ý sokan Van
savcýsý Ferhat Sarýkaya'nýn
aksine, Ergenekon
operasyonunu baþlatan
Savcý Zekeriya Öz'ün
arkasýnda duruyor. 27

Mayýs darbesinden bu
yana olduðu gibi polis
örgütü de operasyonun
arkasýnda duruyor.
Mecliste davaya müdahil
olma kararý alan DTP
dýþýnda hiç bir muhalefet
partisi Ergenekon operasyonunu desteklemiyor.
Meclis içi ve dýþý mujhalefetin çoðunluðu Ergenekon
operasyonuna karþý çýkmak ya da küçümsemekle
uðraþsa da Türkiye'de iþçi

sýnýfý ve toplumun çoðunluðu sonuna kadar
gidilmesini istiyor.
Operasyonu protesto eden
eylemlere bir azýnlýk
katýlýrken, darbe karþýtý
miting ve eymlere binlerce
insan katýlýyor. Ergenekon
operasyonuna destek
veren gazeteler ve internet
siteleri çok izleniyor.
Sokakta herkes politika
konuþuyor, okuyor
tartýþýyor. Her gün

yüzlerce mail e-gruplarda
dönüyor. Çoðunluk
deðiþim isterken kendi
ayrýcalýklarýný bugüne
kadar zalimce savunmuþ
kemalist azýnlýk baský
altýnda olduðunu ileri
sürüyor. Bunlar deðiþimin
mümkün olduðu bir
dönemden geçtiðimizi gösteriyor.
Türkiye iþçi sýnýfý, fakirler, Kürtler, Sünni ve Alevi
dindarlar, azýnlýklar, tüm

darbelerin maðdurlarý
operasyonun devam
etmesinden yana açýkça
tutum almalýdýr.
Operasyonda frene basýlmasýný engellemek zorundayýz. Katiller, darbeciler
yargýlanýp hak ettikleri þekilde cezalandýrýlýrsa iþte o
zaman demokrasinin sýnýrlarý geniþleyecek, hak taleplerinin, gerçek sorunlarýn çözümü için mücadelelerin önü açýlacak.

Ergenekon yola devam edecek mi?
Erkan Kara
Yeni Kara Kuvvetleri
Komutaný Iþýk Koþaner'in
27 Aðustos'ta yaptýðý
konuþma generallerin
darbe tezgahlarýnýn,
Ergenekon çetesinin
tesadüfi ve üç-beþ
çetecinin iþi olmadýðýný
çok net bir þekilde ortaya
koyuyor. Koþaner'in
konuþmasýnýn mantýki
sonucu gerektiðinde
darbe yapmanýn zorunluluðu ve aynen Ergenekon
gibi bir çetenin gerekliliðidir.
Ýþte Koþaner'in konuþmasýný önemli bölümleri:
"Uluslararasý kuruluþlar
ve ulus ötesi sivil toplum
örgütleri küresel karar
alma ve uygulama aþamasýnda giderek daha
etkili olmaya baþlamýþtýr.
Küreselleþmenin önünde
en büyük engel olarak
görülen ulus devlet,
ekonomik güdümlemeler,
mikro etnik kýþkýrtmalar,
ülkelerin rejimlerini ve
düzenlerini yeniden
tanýmlamalar, ülkelere
aþýlanan renkli

baþkaldýrýlar ve ülke isimlerinin önüne eklenmeye
çalýþýlan sýfatlar ile
ortadan kaldýrýlmaya
çalýþýlmaktadýr."
Bu tezler,
Ergenekoncular ve solcu
"ulusalcýlar" dahil tüm
milliyetçilerin baþlangýç
tezidir.
"Tehdit ve riskler askeri
nitelikten ziyade
ekonomik ve
sosyokültürel nitelik
kazanmasýna raðmen
askeri tehditten çok daha
tehlikeli ve yýkýcý olmaktadýr. Ancak, demokrasi
ve insan haklarý gibi çaðdaþ deðerler istismar edilerek çok iyi
gizlenebilmektedir. Ulus
devletler adeta demokrasi
adýna daðýlmaya, insan
haklarý adýna da bölünmeye mahkûm edilmektedirler."
Bu tezler ise toplumdaki
her türlü demokrasi ve
deðiþim isteðinin
"emperyalizmin oyunu"
olduðunu anlatýyor.
"Küresel güçler tarafýndan kurgulanan ve ülke
içi medya, bazý akademik

ve sermaye çevreleri ile
sivil toplum örgütleri
içine yuvalanan postmodern bir tabakanýn
oluþturduðu propaganda
ve etki aðý, ulusal birlik,
ulusal deðerler ve güvenlik parametrelerinin
zayýflatýlmasý ve çözülmesi yönündeki gayretlerini
sürdürmektedirler."
"Ülkemizin yumuþak
gücünü oluþturacak sivil
kabiliyetler geliþtirilemediði gibi aksine dýþ
fonlarla yönlendirilen sivil
toplum örgütü veya kuruluþu görünümlü unsurlar,
bozucu ve yýkýcý özellikleri ile kendileri güvenlik
sorunu olmaktadýrlar."
"Ýç, bölgesel ve küresel
anlamdaki güvenlik
algýlamalarý ile tehdit ve
risklerin iç içe geçmiþ çok
yönlü yapýsý, doðal olarak
bütün milli güç
unsurlarýnýn koordineli
bir þekilde kullanýlmasý
zorunluluðunu dikte
ettirmekte ve klasik
anlamda tehdit ve risklerin iç ve dýþ olarak
algýlanmasýný geçersiz kýlmaktadýr."

Alýntýlarý çok uzatmaya
gerek yok. Bu zihniyete,
üstüne bir de ordu gibi
mali gücü yüksek, istihbarat aðý olan, silahlarla
donatýlmýþ bir örgüte
sahip komutanlarýn
yapacaðý iþler Ayýþýðý,
Sarýkýz benzeri darbeler
tezgahlamaktýr. Sivil
toplum örgütlerini, insan
haklarý örgütlerini, gazetecileri, siyasetçileri fiþlemektir. Gerektiðinde
Gayrý Nizami Harp
tekniklerini, istihbarat
oyunlarýný kullanarak iç
siyasete her türlü kanunsuz ve gayrý meþru yöntemle müdahale etmektir.
Gerektiðinde cinayet iþlemektir.
11 Eylül'den sonra
ABD'nin dünya askeri terminolojisine iyice yerleþtirdiði "asimetrik savaþ"
kavramýyla yoðrulan Türk
generalleri siyaset yapmayý, psikolojik savaþ
yürütmeyi, kontrgerilla
örgütleri kurmayý askeri
görevlerinin zorunlu
gerekleri olarak görmektedirler. Her türlü milliyetçilikte deðiþik türleri

bulunan büyük bir milli
paronayaya sahip generaller, "küresel güçlerin
ülkeyi bölme, yönetme"
vesairesine karþý
mücadele görünümünde,
aslýnda demokrasi, insan
haklarý ve özgürlük güçlerine karþý askeri-politik
bir savaþ sürdürmektedirler.
Evet, Ergenekon derin
devletin sadece bir
parçasýdýr. Evet,
Ergenekon'un çökertilmesinin tek baþýna
demokrasi getirmeyeceði
bu konuþmayla da bir kez
daha görülmüþtür.
Ama Ergenekon'un on
binlerce sayfalýk belgelerinden ortaya saçýlan
pisliðin üzerine daha çok
gidilmezse, "bunlar
ABD'nin veya egemenlerin iç hesaplaþmalarý",
"yiyin birbirinizi" diyerek
uzak kalýnýrsa
Ergenekon'larýn devam
edeceði çok açýktýr.
Ergenekon ne kadar teþhir
edilirse generalin deyimiyle "bütün milli güç
unsurlarýnýn" koordineli
bir þekilde ayný þeyi yap-

týklarý o kadar teþhir olacaktýr.
Koþaner'in konuþmasý
tüm demokrasi ve özgürlük güçlerine Ergenekon'a
karþý mücadele için güçlü
bir uyarý olmalýdýr. Yoksa,
Susurluk'un üzeri laikþeriatçý çatýþmasýyla
örtüldükten sonra ondan
daha pislik olan
Ergenekon örgütü nasýl
serpilmiþse, þimdi de
Ergenekon'dan daha pislik ve hatalarýndan ders
almýþ daha büyük derin
bir örgüt serpilmeye
devam edecektir.

sayý: 332 z sosyalist iþçi z
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Kürt sorununda siyasi çözümden uzaklaþýyor muyuz?

Ankara’nýn yeni þahinleri
Kürt illerinden operasyon, çatýþma ve ölüm haberleri
gelmeye devam ediyor. DTP tüm siyasal süreçlerden
dýþlanýrken, kapatýlma süreci 16 Eylül'de verilecek ön
savunma ile hýzlanacak. Ankara'nýn yeni þahinleriyse
Yaþar Büyükanýt görevi
devrederken TSK'nýn "iç
düþmanýný" tanýmlamayý
ihmal etmedi: “Bugün
gerek Atatürk milliyetçiliðinin birleþtirici ve kucaklayýcýlýðý niteliklerinden
uzaklaþýlarak etnik milliyetçiliðe ve bölücülüðe
dayandýrýlan giriþimler
gerekse Türkiye
Cumhuriyeti’nin laik ve
demokratik yapýsýný, çaðdaþ kazanýmlarýný ortadan
kaldýrmayý amaçlayan irtica iki ciddi tehdit olarak
karþýmýzdadýr.”
Görevi devralan yeni
Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuð'da bir buçuk yýldýr
sýnýr ötesi operasyonlarý
yoðunlaþtýran Büyükanýt'la
hem fikir: “Bazý kesimler
etnik kimliklerinin
anayasal güvenceye kavuþturulmasýný sýk sýk ve
açýkça dile getirmektedirler. Bu görüþ ulus
devlet yapýsýný hedef
almaktadýr.”
Kara Kuvvetleri
Komutaný Iþýk Koþaner,
terörle mücadele karþýsýnda yasalarý yetersiz bulduðunu söylerken, ilk
Milli Güvenlik Kurulu
toplantýsýnda Jandarma
Genel Komutanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve yasal
deðiþiklik taleplerini içeren
bir rapor tartýþýldý.
Ankara'nýn yeni þahinleri
kartlarý daha baþtan açtý:
"Ýrtica" ve "bölücülük" "iç
düþmanlar"na karþý,
demokratikleþme ve yeni
anayasa tartýþmalarýný rafa
kaldýran sertlik yanlýsý bir
siyaset.

Çözümsüzlük
Kürt sorunu çözümsüz
kaldýðý sürece savaþ
devam edecek. Savaþ ve
çatýþma sürdükçe askerin
meclis üzerindeki vesayeti
de sürecek.
Kürt ve Türk gençlerinin
ölmesi, Kürt halkýnýn
aþaðýlanmasý ve fakirliði,
kaynaklarýn en büyük dilimi silahlanmaya
aktarýlýrken yoksulluþan
Türk halkýnýn neler
düþündüðü umurlarýnda
deðil. Yeter ki savaþ
sürsün ve onlara ihtiyaç
olsun. Açýk ki bu vahim
bir politika. Güngören'de,
Üsküdar'da, Mersin'de,
Ýzmir'de patlayan bombalar þahin politikalara
gerekçe oluþtururken,
Türkler Kürtlere düþman

Jandarma'nýn çalýþmasýný engellediði gerekçesiyle AB'ye
uyum doðrultusunda çýkartýlan ve arama-o
operasyon
yetkisini savcýlýk iznine tabi kýlan düzenlemenin
kaldýrýlmasýný istiyor.

edilmek isteniyor. Ýþte plan
tam da burada bozuldu.
Medya, Güngören ve
diðer bombalamalarla
Ergenekon'un bombalarý
arasýnda kolayca iliþki
kurdu. Bu toplumun geniþ
kesimlerinin patlayan
bombalara farklý bakmaya
baþladýðýný gösteriyordu.
Daðlýca baskýnýndan
hemen sonra sokakta
gerçekleþen milliyetçi gösteriler ard arda patlayan
bombalara ve cepheden
gelen ölüm haberlerine
raðmen bu kez gerçekleþmedi. Geçen yýl "ölüm
deðil çözüm istiyorum"
diyen Bülent Ersoy'un
barýþ yanlýsý tutumuna verilen destekle açýða çýkan
bu deðiþim, Daðlýca rezaletinden sonra daha da

Kürtler ve Ergenekon
Ergenekon terör örgütü
ile PKK arasýndaki
baðlantý AKP yanlýsý
medya tarafýndan titizlikle iþleniyor. Ýleri sürülen
aslýnda eski bir tez:
PKK'yi derin devlet kurdurttu. Ergenekon iddianamesindeki belgeler
kirli savaþýn sürdürücülerinin PKK'yi izleme,
kontrol altýnda tutma,
hatta yönlendirme amacý
taþýdýklarýný gösteriyor.
Eski PKK militaný itirafçýlardan oluþan JÝTEM
birliklerinin savaþta nasýl
bir rol oynadýklarý
görünür hale geliyor.
Abdullah Öcalan'ýn
Ýmralý'da avukatlarýyla
görüþmelerinin Veli
Küçük ve örgütü tarafýndan denetlendiði telefon
dinlemelerinde açýkça
görülüyor.

Bu iddialar karþýsýnda
Öcalan, Ergenekon
Savcýsý Zekeriya Öz'e
ifade vermek istediðini
açýkladý. Öcalan, PKK'yi
derin devletin kurdurtmadýðýný, derin devlet
güçlerinin kendileriyle
kurmak istedikleri iliþkileri açýklayacaðýný söyledi. Daha önce Ergenekon
karþýsýnda Kürtlerin tarafsýz kalmasý gerektiðini
söyleyen DTP, tutum
deðiþtirerek Ergenekon
davasýna müdahil olma
ve Ankara'ya bir yürüyüþ
yapma kararý aldý. Açýk ki
Türkler gibi Kürtler de
Ergenekon'la hesaplaþmak istiyor.
Ergenekoncular, Kürt
sorununun askeri yöntemlerle çözülmesinden,
yani çözümsüzlükten
yanalar. Kürt sorununun

çözümünün devletin
tutum deðiþtirmesiyle
mümkün olduðunu
bugün geniþ bir kesim
söylüyor. Savaþ yanlýlarýnýn PKK'ye yönlendirme çabasýnýn altýnda ince bir hesap yatýyor:
Çözümsüzlük sürecek,
sorunun askeri yöntemlerle çözülemeyeceðini
uzun süre önce söyleyen
PKK çatýþmaya çekilecek,
Batý'da milliyetçi ve ýrkçý
histeri artýrýlacak,
demokratikleþme rafa
kaldýrýlacak ve böylece
kendi çete düzenleri
devam edecek. Bölgedeki
akaryakýt, uyuþturucu,
insan ve silah
kaçakçýlýðýndan oluþan
yasadýþý ekonomik düzen
sürecek. Savunma harcamalarý adý altýnda orduya
ayrýlan bütçenin iri dilim-

hýzlandý. Ergenekon terör
örgütünün iþlediði ve
Kürtlerin üzerine yýktýðý
suçlar birer birer açýða
çýkarken Ankara'nýn yeni
þahinlerinin karþýsýnda
sadece Kürtler deðil, Kürt
meselesinde siyasal bir
çözümden yana olan
Türkler de var.
Çözüm de burada baþlýyor. Barýþ ve kardelik
isteyen Kürt halkýnýn uzattýðý eli tutacak bir Türk
barýþ hareketi þahin planlarý alt edebilir. AKP gibi
DTP’nin de kapatýlmasýný
engellemeyi baþaran bir
kitlesel muhalefet yeni
Daðlýcalarý engelleyebilir.
Türk iþçilere ve emekçilere
Kürt sorununu, barýþý
anlatabileceðimiz en
uygun koþullarý yaþýyoruz.

leri korunacak.
Peki PKK'yi derin devlet
mi kurdurdu? PKK'nin
silahlý mücadelesinin
önümü açýldý?
Yüzbinlerce insanýn
katýldýðý ulusal hareket
bir komplonun ürünü
olamaz. Kürt sorunu
cumhuriyetin ilk yýllarýndan itibaren varlýðýný
sürdürmektedir. Kürtler
bugüne kadar 29 kez
devlete karþý ayaklandýlar. Ýster terörist
ister özgürlük yanlýsý
olarak adlandýrýlsýn
karþýmýzda duran
toplumsal tabaný olan
siyasi bir harekettir. Kürt
sorunu bu yüzden askeri
komplolarla deðil, siyasi
yöntemlerle çözülebilir.
Ergenekon terör örgütü
davasý tüm bunlarý
tartýþabileceðimizi zemini
yaratýyor. Kürt sorununda barýþçýl demokratik
çözüm yanlýlarý bugünkü
saflaþmanýn doðal olarak
tarafýdýr.

Devletin derin olaný
Son bir haftadýr askerlerin felsefi, politik, ekonomik
her düzeyde kelamlarýyla boðulmuþ vaziyetteyiz.
Özellikle "felsefi" boyutlu askeri konuþmalar
demokratik alana çok þiddetli bir müdahale anlamý
taþýyor.
Genelkurmay, gerçekten de yeni bir düþman tarifi
yapýyor mu?
Birlikte, Orgeneral Koþaner'in konuþmasýna bakalým:
"Küresel güçler tarafýndan kurgulanan ve ülke içi
medya, bazý akademik ve sermaye çevreleri ile sivil
toplum örgütleri içine yuvalanan post-modern bir
tabaka…"
Peki bu post-modern tabaka, hangi karanlýk emeller
peþinde? Düþman zaman zaman deðiþse de askerlere
göre, düþmanýn hedefi hep ayný. "Ulusal deðerler"in
zayýflatýlmasý, baþarýlabilirse çözülmesi.
Þimdi, artýk felsefi bir düzeyde tanýmlanmaya
çalýþýlan tehdit, 27 Nisan muhtýrasýnda tanýmlanandan
çok da farklý deðil. 27 Nisan muhtýrasýnýn sonu, "Ne
mutlu Türk'üm demeyenleri" sonuna kadar mücadele
edilecek düþmanlar olarak tarif ediyordu.
Bu, "Ne mutlu Türk'üm demeyen" vurgusunun
altýnýn, Hrant Dink'in cenazesinde yüz binlerce
insanýn arkasýndan yürüdüðü "Hepimiz Ermeniyiz!"
sloganýna karþý kalýn kalýn çizildiðini biliyoruz.
Post-modernizm, bir felsefi gelenek olarak kimlik
temelli politikalara neden olmakla da tanýmlandýðýndan, Türklüðü Ermenileþmeden, Kürtleþmeden korumak için çorbaya bir miktar modernizm/post-modernizm tartýþmasý katmakta fayda görmüþ komutanlar. Bu yüzden kuvvet komutanlarýnýn konuþtuðu
askeri binalarda hemen her þeyden rahatsýz olan genç
subaylar, duvarlara, "Üniter devlet" yazýlý pankartlar
asmýþlar.
Askerler bütün bir toplumsal muhalefeti, yeniden
hedef tahtasýnda tam on ikiye oturtmuþ durumda.
Askerlerin bu konuþmalarý baþlý baþýna derin açýklamalar. Devletin en derinlerinden gelen açýklamalar.
Devlet, zaten derin bir örgütlenmedir. Marks'ýn,
Lenin ve Troçki'nin sýk sýk vurguladýðý gibi, devlet,
örgütlenmiþ zordur. Kapitalist toplumda, çalýþan,
üretici milyonlarca insanýn, iþçi sýnýfý ve yoksullarýn,
sermaye sýnýfýnýn çýkarlarý yönünde her günkü
sömürü iliþkisine tepki göstermesini engellemek için
örgütlenmiþ bir devasa komitedir.
Çok küçük bir azýnlýk olan mülk sahibi sýnýflarýn,
toplumun büyük çoðunluðunu ikna etmek için
yasalara, bürokrasiye, cezaevlerine, polise, gizli haber
alma servislerine ve düzenli, profesyonel orduya
ihtiyacý vardýr. Devasa bir kitleyi, bu kitlenin aþaðýdan
her gün yaratacaðý tepkiyi, ancak, çok karmaþýk, çok
ayrýcalýklý ve çok derin baðlantýlarla çalýþan bir
aygýtýn, silah taþýma hakkýna sahip insan gruplarýný
dilediðince yönlendirebilmesiyle bastýrabilir.
Devlet, kýsaca, bu örgüte verilen isimdir.
Ordu, bu aygýtýn, þiddetin kurumsallaþtýðý ve en az
þeffaf olan parçasý olarak þekillenir.Ülke bütçelerinin
önemli kýsmý orduya ayrýlýr. Bu ise devletin derin katmanlarýnda, devlet binalarýnýn puslu koridorlarýnda
daha da derin baðlantýlarýn oluþmasý için sýnýrsýz bir
mali cazibe ve geniþlik yaratýr.
Devletler, milli bütünlüðü dýþ düþmana karþý savunmak için örgütlediklerini anlatsalar da, esas düþmanlarý içerdedir. Yoksulluk denizi içinde eþitlik, ekmek,
adalet ve barýþ duygularýna sahip olan milyonlarca
mülksüzdür.
Türkiye'de, sermaye sýnýfýnýn, ezilenlerle giriþtiði
mücadelede bir aþama olarak ortaya çýkan kendi
hukukuna uymak zorunda olduðu ülkelerden daha
farklý bir durum var.
Türkiye'de ordu, seçmen iradesi sonucunda oluþan
hükümetlere baðlý bir devlet örgütlenmesi olarak
deðil, devletin tüm derinliðinin sahibi olarak devam
etmek istiyor.
Yönetme hakkýnýn, "gerekirse" darbe yapma
hakkýnýn baki kalmasýný garanti altýna almak için
uðraþýyor.
Bakmayýn siz bugünlerde felsefeye merak saldýklarýna.
Biz, Veli Küçük'ün nereden çýktýðýný biliyoruz.

Þenol Karakaþ
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Dünyayý deðiþtir, küresel ýsýnmayý durdur
F. ALOÐLU
Ýngiltere’de bir grup bilim
insaný küresel ýsýnmanýn
beklendiði gibi iki derece
deðil, dört derece olacaðýný
açýkladý.
Ýki derecelik bir ýsý artýþý
insanlýk için sayýsýz büyük
sorunu getirecekken dört
derecelik bir artýþ insanlýðýn baþetmesinin çok zor
olduðu sorunlarý getirebilir.
Ne var ki insanlýk için
yaþanabilir bir dünyayý
korumak hala mümkün.
Hala çok hýzla önlemler
almak ve gezegeni bu çok
büyük tehlikeden kurtarma olasýlýðý var.
Alýnabilecek önlemlerin
en baþýnda kömür, petrol
ve doðal gaz gibi yakýtlarla
elektrik enerjisi elde etmek
derhal terk edilmesi var..
Bunlar yerine yenilenebilir
enerji kaynaklarý olan
güneþ ve rüzgar enerjisinin
geçirilmesi gerekir.
Bu önlemin bütün dünyada alýnmasý için çok zaman
yok. 2030’a kadar geçiþ
tamamlanmalý.
Ýkinci kritik adým ise
ulaþtýrma politikalarýnýn
toptan deðiþtirilmesidir.
Petrol kullanan ve
dolayýsýyla yoðun karbon
dioksit salýnýmý yapan
bugünkü temel ulaþým
aracý olan otomobilin kullanýmý bitmeli, yerine etkili, ucuz ve hýzlý toplu taþýmacýlýk sistemi geçmelidir.
Bu önlem için de çok
fazla zamanýmýz yok. 2030

sýnýr.
Bu iki büyük ve olmazsa
olmaz önlemin ardýndan
binalarýn ýsýya karþý yalýtýlmasý, gökdelenlerin
inþasýnýn dudurulmasý, var
olanlarýn giderek ortadan
kaldýrýlmasý, yaðmur
ormanlarýnýn korunmasý,
çimento gibi bazý sanayi
dallarýnýn çok büyük
ölçüde ortadan kaldýrýlmasýgibi önlemlerin de
alýnmasý gerekir.

Ne yapmak lazým?
Kýsa zaman önce çok
sayýda bilim insaný iklim
deðiþimi için alarm zilleri
çalarken baþta ABD olmak
üzere hükümetler ve politikacýlar iklim deðiþimini
ve küresel ýsýnmayý reddediyorlardý. Ancak sol iki
yýldýr bilim insanlarýnýn
saðladýðý yoðun araþtýrma

verileri sonucunda bu artýk
mümkün deðil. George
Bush bile küresel ýsnmayý
kabul ediyor.
Þimdi dünyaya en büyük
karbondioksit salýmýný
yapan ülkeler ve þirketler
önlem alýnmamasý için
çaba sarfediyorlar.
Ýlk karþý koyuþ hatlarý
derhal enerji ve ulaþým
politikalarýnýn en radikal
biçimde deðiþmesi yerine
araþtýrmalara büyük kaynaklar harcanarak gelecekte çözümler bulunmasý
biçiminde. Bir baþka
sözüm ona önlem ise zaten
karbondioksit salýnýmýnýn
baþlýca sorumlusuolan
alanlarda çok küçük kýsmi
düzenlemelere kaynak
aktarýlmasý. Üçüncü bir
sözüm ona önlem ise biyo
yakýt, hidrojen, karbon
stoklama gibi henüz çalýþ-

mayan ya da çalýþsa bile
aslýnda gezegene sera gazý
salýnýmýný arttýran adýmlarýn olumlu önlemler
olarak sunulmasý.

Devlet müdahalesi
Herþeyden önce bütün
önlemler radikal olmak
zorunda. Çünkü çok az
zaman var ve karbondioksit salýnýmýnýn yüzde 80
azaltýlmasý lazým. Bunu
yapabilmek pazar kurallarý
içinde mümkün deðil.
Kiþilerin tercihleri ile otomobil kullanýmýnýn azaltýlmasý ya da güneþ panellerinin ve rüzgar deðirmenlerinin bütün dünyayý
sarmasý da mümkün deðil.
Bunlar ancak yoðun
devlet müdahalesi ile
baþarýlabilecek önlemler.
Otomobil kullanýmýný
yasaklamaktan baþka

önlem yok. Otomobil kullanýmý yasaklandýðýnda ise
yerine çok etkili, temiz,
ucuz ve hýzlý bir toplu
ulaþým sistemi geçmelidir.
Enerji politikasýndaki
radikal deðiþim için de
devlet politikalarý gerekli.
Sadece politik saptamalar
da yetmez, ayný zamanda
muazzam kamu yatýrýmlarý
gerekiyor.
Bu noktada iklim deðiþimi için sessiz kalan ya da
herþeyin eskisi gibi devamýný isteyenler iklim deðiþimi için yapýlmasý gereken
radikal deðiþimleri pahalý
olarak nitelemektedirler.
Oysa bu “pahalýlýðýn” esas
nedeni ücretler. Ücretler
ise yeni istihdam demek.

Zorlu mücadele
Gezegeni kurtarmak için
verilmesi gereken mücadele zorlu bir mücadele.
Bir yandan büyük yýðýnlarýharekete geçirmek
gerekir. Büyük bir yýðýnsal
hareket olmadan küresel
ýsýnma için devletlerin
harekete geçmesini saðlamak mümkün deðil.
Yýðýnsal bir hareket oluþturmak için ise insanlarý
ikna etmek gerekir. Bu
insanlarý fedakarlýk yapmaya çaðýrarak deðil, tam
tersine baþka bir dünyayý
kurmaya çaðýrarak olabilir.
Karbonsuz bir dünya
daha güzel, daha refah
içinde olacaktýr. Büyük
yýðýnlar baþka bir dünya
için mücadeleye kazanýlabilir.

Baþbakan nüklleer karþýtlarýný suçluyor, santral ihalesi sonuçlanýyor

20 Eylül’de nükleere karþý sokaktayýz
Baþbakan Erdoðan’ýn
geçen hafta çevreciler
konusunda yaptýðý açýklamanýn ardýndan tartýþmalar hala sürüyor.
Çevrecilerin boþ vakitlerini doldurduðunu
söylemesinin dýþýnda asýl
çevrecinin de kendisi
olduðunu iddia etti.
Çevre, iklim deðiþikliði,
fosil yakýtlar, nükleer
enerji gibi konularda
kampanya yapanlarý “boþ
vakitli” olarak tanýmlamasýndan ben çok büyük
rahatsýzlýklar duymadým.
Bir insan, dünyadaki
tüm canlýlarýn önümüzdeki yýllarda susuzluk, salgýn hastalýk, açlýk, göç ve
daha bir çok felaketten en
az biri ile karþýlaþacaðý
gerçeðini görüyorsa, nükleer santrallarýn nükleer
silah demek olduðunu,
sanýldýðý gibi ucuz olmadýðýný, dünyada çalýþýr
durumdaki santrallardan
sürekli sýzýntý haberlerinin
geldiðini biliyorsa sahip
olduðu zamanýný bunlara

ya patlarsa?

Meltem Oral

karþý mücadele ederek
geçirmesinde hiçbir problem olmamalý. Hatta
herkes bu mücadeleler
için boþ zaman yaratsa
çok da güzel olur.
Önceleri “nükleer
ihtiyaçtýr” açýklamalarý ile
yetinen hükümet yetkilileri nükleer ihalesi yaklaþtýkça sertleþiyor. 40
yýldýr gelen hemen hemen
her hükümetin nükleer
santral kurma çabalarýný
püskürten nükleer karþýtý
hareketin varlýðý bellli ki

rahatsýz etmeye devam
ediyor. Sinop’ta gerçekleþtirilen Uluslararasý
Ekotopya Buluþmasý’na
farklý ülkelerden gelen
aktivistler Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu’nun
önünde eylem yaptý ve
birçok kiþi gözaltýna
alýndý. Bu olay
önümüzdeki süreçte nükleer karþýtlarý ile lobicilerin arasýndaki iliþkinin
ne halde olacaðýna dair
ipuçlarý veriyor.
Nükleer yarýþmasýna

katýlmaya niyetli bazý þirketler 7.4 milyar dolarlýk
bir yatýrým için kredi
bulamadýklarý gerekçesiyle ihalenin uzatýlmasýný
istedi. Dünyanýn nükleer
rönesansý yaþadýðýný
zanneden ya da en azýndan öyle zannettirmeye
çalýþan Çevre Bakaný
Hilmi Güler ise bir an
önce ihaleyi sonlandýrma
taraftarý olduklarýný açýkladý. Hatta sera gazý salýnýmýna karþý tüm dünyanýn nükleer santral kurulmasý konusunda hemfikir
olduðunu iddia edecek
kadar þuursuzlaþtý.
Nükleer santrallarýn
tehlikeli ve pahalý
olmasýnýn dýþýnda iklim
deðiþikliðine çözüm olabilecek bir alternatif
olmadýðý aþikar. Acaba
çevre bakaný enerji üretmek için gerekli olan
uranyum madenin
çýkartýlmasý, Türkiye’ye
getirilmesi, iþlenmesi,
santralýn inþa edilmesi
aþamalarýnda gerçekleþecek sera gazý salýnýmlarýný
nasýl açýklýyor?

Nükleer santrallarýn su
kaynaklarýnýn yakýnýna
kurulmasý gerektiðini,
santral etrafýndaki ekolojik yaþamý nasýl kötü etkilediðini bizlere açýklayabiliyor mu?
Güya nükleer rönesansýn
yaþandýðý bir dünyada
gerçekleþen nükleer kazalarý hakkýnda neler düþünüyor?
En son geçen Temmuz
ayýnda Fransa’da bir nükleer santralde gerçekleþen
sýzýntýdan bir gün sonra
haberimiz oldu. Olay
yaþanýrken gölde yüzen
insanlarýn olduðu
söyleniyor. Halkýn su
kullanýmý yasaklandý
çünkü kulanýlabilir sudaki
radyoaktivite oraný yýl
boyunca yayýlmasý
gereken radyoaktivitenin
yüz katýndan fazla. Resmi
rakamlara göre en az 100
kiþi zehirlendi.
40 yýldýr kurulamayan
nükleer santralý yine kurdurtmamak için 2o Eylül’de Ýstanbul, Ankara,
Ýzmir ve Bursa’da sokakta
olacaðýz.

Ken Loach’un son
filmi 22 Aðustos’ta
gösterimde

Ýþte Özgür
Dünya
Göçmen iþçi konusunu
ele alan bir herhangi bir
anlatý, hikayesini bu
iþçinin gözünden, bu
iþçinin yaþadýklarýna
odaklanarak anlatmayý
tercih edebilir. Doðal
olarak bu da temsil
edilen bu insanlarýn
genel olarak kendi
içlerinden gelmeyen,
kendilerine yabancý
insanlarýn ürettiði þaibeli
bir gerçekle yeniden
üretilmelerini doðurur.
"Ýþte Özgür Dünya" ele
aldýðý konu her ne kadar
göçmen iþçi olsa da takip
ettiði kahramana
bakýldýðýnda ilk anda
farklýlýðýný görebildiðimiz
bir film. Filmin kahramaný Angie, Ýngiltere'ye
göçmen iþçi getiren bir
ajansta çalýþan bir
görevliyken, iþten atýlmasý üzerine kendi iþyerini açýp gittikçe
yasadýþý bir dünyaya
giren hýrslý bir kadýndýr.
Bu dünyanýn kurallarý
son derece karmaþýktýr,
çünkü ilk elden yasadýþý
olsa da piyasanýn gereðini yerine getirdiði için
aslýnda devlet kurumlarýnca göz ardý edilmekte ve kendisine dahil
olan tüm insanlarý þekillendirmektedir. Angie bir
yandan göçmen iþçilerle
iç içe olduðu için onlara
yardým etmenin gereðini
duyan, öte yandan bu
sýnýfýn sömürülmesi
üzerinden kazandýðý
parayla hayatýna devam
eden bir karakter olarak
tüm çeliþkileriyle
karþýmýza çýkar. Þiddetin
ortaya çýkýþýnýn çözümsüzlüðün doðal bir sonucu
olduðu Ken Loach'un son
filminde, bu sistemin
gerçek kazananlarý olan
'patronlar ve efendiler'
görünmezler. Bizim görebildiðimiz Angie gibi kendisi de sömürünün bir
nesnesi iken hayatta
kalmak adýna sistemin
devamýný saðlayan küçük
ajanlar, aracýlardýr. "Ýþte
Özgür Dünya" bu oyunda
herkesin kendi rolünü
tekrar düþünmesi için
önemli bir fýrsat olabilir.
Orhan Göztepe
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Küresel BAK: Savaþa karþý sokaða
Irak'ta iþgal sürüyor.
Filistin direniyor.
Afganistan'da savaþ tüm
hýzýyla devam ediyor.
Kafkaslar ABD ve Rusya
emperyalizminin arasýnda
kalmýþ bir kaynar kazan.
ABD, füze kalkaný projesiyle Rusya üzerinde hegemonya kurma peþinde.
Rusya buna karþýlýk
Polonya'ya nükleer tehdit
savurmakla meþgul. Bir
yandan Ýsrail Ýran'ý tehdit
ediyor. Türkiye ise bir
NATO ülkesi olarak savaþta tarafýný çoktan belli
etmiþ durumda.
Kendi içinde ise, Kürt

31 Aðustos, Ýzmir Fuarý’nda Küresel BAK basýn açýklamasý

25 Eylül Perþembe
19.30
Toplantý

FÝLÝSTÝN'E ÖZGÜRLÜK
Ablasadat (Filistinli tutsak milletvekilinin eþi)
Ceyda Karan (Gazeteci)
Mete Çubukçu (Gazeteci)
TMMOB Makine Mühendisleri Odasý,
Ýpek Sokak, No: 9, Beyoðlu

27 Eylül Cumartesi
17.30

BEN DOÐDUÐUMDA
FÝLÝSTÝN DÝRENÝYORDU
Tünel'den Galatasaray Meydaný'na yürüyüþ
w w w . k u r e s e l b a r i s v e a d a l e t . o r g

1 Eylül, Ýstanbul ‘da Tünel’den Galatasaray Meydaný’na yürüyüþ

Barýþ mücadelesi önem kazanýyor
11 Eylül 2001’de ABD’de iki
kulelerin vurulmasý dünyada yeni
bir savaþ dönemini baþlatmýþtý.
Bush o gün dünyanýn 77 ülkesini
terör listesine sokmuþtu. Ardýndan
Afganistan’ýn iþgali gerçekleþti.
Sonra Irak iþgali geldi. Irak’ý
Filistin ve Lübnan’daki çatýþmalar
izledi.
ABD’nin uzun süredir asýl hedefi
Ýran her hafta dünyadan çeþitli
gazeteler “yakýnda ABD Ýran’ý
vuracak” diye haber geçiyor.
Bush, baþkanlýktan gitmeye
hazýrlanýrken yerine geçmek için
yarýþan demokrat Obama ve
cumhuriyetçi Mccain, Ýran’ýn ne
kadar büyük bir tehlike olduðunu
her fýrsatta anlatýyor.
ABD’nin kýþkýrtmasýyla Rusya’ya
kafa tutan Gürcistan’ýn Putin
tarafýndan aðýr bir þekilde cezalandýrýlmasý savaþý Kafkaslar’a
taþýdý.
Rusya gerekirse nükleer silah
kullanabileceðini, NATO’nun
Doðu Avrupa’ya yerleþtirdiði füze
savunma sisteminin Rusya’yý
hedef aldýðýný, buna izin vermeyeceklerini açýkladý.
ABD savaþ gemileri ise
Karadeniz’e Gürcistan sahillerine
gelmiþti bile.
Bugün herkes Balkanlar gibi
Kafkaslar’ý da savaþýn, askeri rekabetin ve çatýþmalarýn devam ede-

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.

meselesinde hala
operasyondan baþka bir
"çözüm"ü kabul etmeyerek
barýþýn önünü týkýyor.
Bu karanlýk savaþ ortamý
içerisinde tüm bunlara dur
diyebilecek tek bir güç var:
barýþtan yana olan
herkesin omuz omuza
mücadelesi.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu Eylül ayý için
bir dizi etkinlik planladý.
Savaþlarýn, iþgallerin,
operasyonlarýn durmasý
için, barýþtan yana olan
herkesi bu etkinliklerde
yer almaya çaðýrýyor..

savaþsýz
bir
dünya
mümkün!
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ceðini gösteriyor.
Bu geliþmeler küresel savaþ
karþýtý hareketin mücadelesine
önem kazandýrýyor.
Irak’ýn iþgalini dünyada milyonlarca insan protesto etmiþti.
5 yýldýr süren iþgal boyunca ABD
emperyalizminin iþlediði suçlar ilk
baþta ABD’yi Saddam’a karþý
destekleyenler tarafýndan bile artýk

görülüyor.
Aslýnda 11 Eylül’den bu yana
çeþitli gerekçelerle kendini ortaya
koyan ABD saldýrganlýðý gerek
ABD vatandaþlarý gerekse dünya
toplumlarý tarafýndan redddediliyor.
Kýsacasý bugün dünden .çok
daha fazla insan savaþa karþý.
Türkiye’de zaten savaþ karþýtlýðý

hiç bir zaman yüzde 80’in altýna
düþmedi.
Küresel BAK’ýn mücadelesinin
güncel ve belirleyici bir önem
kazandýðý açýk. Savaþa hayýr diyen
herkesi kapsayan Küresel BAK’ýn
kampanya ve mücadelesini
örgütlemek, Türkiye’nin bir askeri
maceraya çekilmesini de engellemek demek.

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

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

sosyalist isci
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“6-77 Eylül Özel harp iþiydi”
Beyoðlu’nu nasýl
bilirsiniz? Rengârenk vitrinli maðazalarý, her
mekândan ayrý yükselen
müzikleri, kafeleri, barlarý,
çayevleri; her kesim ve
sýnýftan insanlarý, turist
kafileleri, delileri,
ayyaþlarý, sokak satýcýlarý,
güvercinleri yemleyen
çocuklarýyla cývýl cývýl,
kýpýr kýpýr, þen þakrak bir
‘kendinde dünya’.
6-7 Eylül 1955’te herkesin
kendinden bir þeyler bulabildiði bu renkli dünya iki
günlüðüne karardý.
“Mustafa Kemal’in
Selanik’teki evine bomba”
atýldýðý haberiyle baþlayan
kýþkýrtmalar sonucu
Rumlarýn iþyerleri, evleri
yaðmalandý. 73 kilise, 23
okul, 21 fabrika tahrip edildi. 16 Rum, bir Ermeni TC
vatandaþý öldürüldü. 200
civarý Rum’a tecavüz edildi ve kundaklamalar oldu.
Bir Ortodoks papaz
yakýldý, mezarlýklar tahrip
edildi.

Apaçýk
kontrgerilla eylemi
Olaylarý ilk kýþkýrtan, 6
Eylül tarihli Ýstanbul
Ekspres gazetesi (sahibi
MÝT’in hizmetindedir)
normalde 20-30 bin
basýlýrken o günkü 2.
baskýsý 290 bin basýldý.
Oysa bu miktarda bir
baský, o dönemin
teknikleriyle ancak birkaç
günde gerçekleþtirilebilirdi. Kýbrýs Türktür Cemiyeti
(KTC), Milli Amele
Teþkilatý (MAT) ve Ýstanbul Yüksek Okullar Talebe
Birliði (IYOTB) ve tabii
Milli Emniyet Hizmeti
Riyaseti (MAH) ve

Seferberlik Tetkik Kurulu
(STK) üyeleri gazeteyi
bütün Ýstanbul'da satarak
halký galeyana getirmeye
çalýþtýlar.
Bombalama olayý ise açýk
bir kontrgerilla provokasyonuydu. Bombalanan ev
Türk Konsolosluðu ile ayný
bahçedeydi. Bombalar
Selanik Baþkonsolos
Yardýmcýsý Ali Tekinalp
tarafýndan götürülmüþtü.
Sonradan TC vatandaþlýðýna kabul edilecek, MAH ve
MÝT’te çalýþacak ve
Nevþehir Valisi yapýlacak
olan Selanik Üniversitesi
öðrencisi Oktay Engin’in
azmettirmesi ile konsolosluk hizmetlisi Hasan
Uçar tarafýndan eve konulmuþtu.
Yunan ve Rum vatandaþlarýn adresleri hakkýnda
önceden bilgi sahibi olan,
20-30 kiþilik organize birliklerin kent içindeki
ulaþýmý özel arabalar, taksi
ve kamyonlarýn yaný sýra
otobüs, vapur ve hatta
askeri araçlar yardýmýyla
saðlanmýþtý. Saldýrganlar
Ýzmit ve Adapazarý gibi
yakýn yerler yaný sýra, çok
daha uzak yerleþimlerden
de Ýstanbul’a
nakledilmiþlerdi. Mesela
Sivas’tan 145, Trabzon’dan
117, Kastamonu’dan 116,
Erzincan’dan 111 kiþi getirilmiþti.
Ertesi günü olayý, “milli
galeyan”, “duygusal halk
tepkisi” gibi ifadelerle göklere çýkaran gazetelerin
tavrý bir gün sonra, tersine
döndü. Bu kez “çapulcu
yaðmasý” ve “olaylarda
komünist parmaðý” þeklinde aktarýldý ve Kemal
Tahir ve Aziz Nesin’in de

aralarýnda bulunduðu 45
kiþilik “komünistler” listesinde yer alanlara yýkýlmaya çalýþýldý. Aceleye
gelen listede o tarihten
önce ölmüþ ya da askerde
veya hapiste olanlar da
vardý.
1960 darbesi sonrasý
açýlan dava sonucu, 6-7
Eylül nedeniyle, dönemin
Baþbakaný A. Menderes ve
Dýþiþleri Bakaný Fatin
Rüþtü Zorlu 6 yýl, vukuat
sýrasýnda omuzlarda taþýnan Ýzmir Valisi Kemal
Hadimli ise 4,5 ay hapis
cezasýna çarptýrýldý.
DP’nin rolü açýk olmakla
birlikte olayý örgütleyenler

ordu, polis, istihbarat,
muhalefet, basýn, üniversite gibi statükonun temel
kurumlarý, o zamanki ismi
Seferberlik Tetkik Kurulu
olan Özel Harp Dairesi’nin
komutasýnda olayda
doðrudan yer almýþtý.
Özel Harpçi, MGK eski
genel sekreteri emekli
orgeneral Sabri
Yirmibeþoðlu, ‘90’larda
gazeteci Fatih
Güllapoðlu’yla yaptýðý bir
röportajda açýkça: “6-7
Eylül bir Özel Harp iþiydi
ve muhteþem bir örgütlenmeydi. Amacýna da ulaþtý”
diyerek bunu resmi aðýzdan ilân etmiþti.

'Türkiye'nin Türkleþtirilmesi’
Servetin ve sermayenin
Türkleþtirilmesi - millileþtirilmesi fikri, 1908'de Ýttihat
ve Terakki'nin (ÝTC)
Balkanlar'daki askeri ayaklanmasý sonrasý ilân edilen
'Hürriyet'e uzanýr. Bu
‘Hürriyet’ heterojen Osmanlý
halkýný sevindirmiþ,
'Osmanlýlýk' adý verilen üst
kimlik her yerde Rumca,
Ermenice ve Osmanlýca
pankartlarla kutlanmýþtý.
1908 sonrasý, Ýmparatorluðun parçalanmasý
hýzlanýrken, ÝTC de,
“Osmanlýlýk” yerine “Türk
milliyetçiliði”ne sarýldý.
Dünyada faþizmin yük-

seliþe geçtiði 1930'larda
Türk milliyetçiliðinin de þiarý
"tek devlet, tek ulus, tek
kültür, tek lider, tek doktrin,
tek parti" idi. Ve TC de, bu
“tekçi” hipoteze destek vermek için tarih, arkeoloji,
filoloji, etnografya, etnoloji,
öjenik ve antropoloji gibi
“bilimsel" disiplinlerin
yardýmýyla "tek ýrk" icadýna
giriþti. 1930'da Adalet
Bakaný Mahmut Esat
Bozkurt’un sarf ettiði þu
sözler dönemin kafatasçýlýðýný özetler:
"Bu memleketin efendisi
Türk'tür. Öz Türk olmayanlarýn Türk vatanýnda bir

hakký vardýr, o da hizmetçi
olmaktýr, köle olmaktýr."
1942’de uygulanmaya
baþlanan Varlýk Vergisi
Ermenilerin, Rumlarýn ve
Yahudilerin ekonomideki
liderliðine son vermeyi
hedeflemiþ, önceki
siyasetler gibi servet ve sermayenin Türklere geçmesini
hedeflemiþtir. Devletin
zorunlu göç ve iskân
siyasetleri de bu homojenleþtirme siyasetinin ön
adýmlarýdýr. 1934 'Trakya
olaylarý' olarak bilinen ve
Yahudileri zorunlu göçe
sevk için yapýlan saldýrýlar
da, 1930'larda Kürtlere

uygulanan iskân siyasetleri
de, 1929-1934 arasý
Anadolu Ermenileri’nin
Anadolu'nun merkezlerine
ve ardýndan Ýstanbul'a göç
ettirilmesinin amacý da
aynýdýr: gayrimüslim ve
gayri Türkleri Anadolu'dan
tümüyle uzaklaþtýrýp Ýstanbul'da toplamak, gettolaþtýrýp daha rahat asimile
etmek ve de servet ve sermayenin el deðiþimini daha
kolay gerçekleþtirmek. 1946
tarihli CHP “Azýnlýk
Raporu”na göre 1950'lere
kadar Anadolu, Yahudi ve
Hýristiyanlardan temizlenmeli ve sonra Ýstanbul,

6 Eylül 2008 (Cumartesi)
15.00
Toplantý

6-7
7 Eylül olaylarý:
IRKÇI BÝR KIÞKIRTMA
VE LÝNÇ KÜLTÜRÜ
Karakedi Kültür Merkezi
Ýpek sokak, 16/2, Beyoðlu

17.00
Basýn açýklamasý

IRKÇILIÐA, ERGENEKON’A DUR DÝYELÝM
Galatasaray Meydaný

Yunanistan'la olan baðlarý
ve nüfusun çokluðu
nedeniyle Rumlardan
arýndýrýlmalýydý.
Büro raporunda, gayri
Türk diye tanýmlanan Kürt,
Çerkez, Arnavut, Boþnak vb.
müslüman halklarýn hemen
asimile edilmeleri gerektiði,
Türkleþmelerinden umut
kesilen gayrimüslimlerin
elindeki iktisadi gücün sýfýrlanmasý hedefleniyordu.
Örneðin, Varlýk Vergisi’nde
500 liralýk mülkü olan
gayrimüslimlerden, 3500
lira vergi alýnmasý
öngörülmüþtü!
Çok partili hayata geçiþ
sonrasý azýnlýklarýn
hükümetlerle olumlu iliþkiler geliþtirmesi, gayrimüslimlerin seçmen olarak
önemsenmeye baþlan-

masýndan kaynaklanýr. O
dönemde, Ýstanbul'da seçmenlerin üçte biri gayrimüslimdir. Seçim dönemleri
CHP ve DP'nin Varlýk
Vergisi'nin geri ödeneceði
doðrultusundaki vaatleri
seçim propagandasýndan
ibarettir.
6-7 Eylül’ün ardýndan,
Rumlarýn ekonomideki etkisi iyice zayýflamýþ ve
Türklerin sermayeye hakim
olmasý hýzlanmýþtýr. 1923’te
110 bini bulan Ýstanbul'daki
Rum nüfus, 1999’da 2 bin
500 kiþiye düþmüþtür.
TC’nin 50'ler milli siyaseti
30'lar ve 40'lar siyasetlerinin devamý niteliðindedir. 6-7 Eylül’e etnik
homojenleþme ve milli
ekonomi yaratma çabasý
baðlamýnda bakýlabilir.

