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Adalet Bakanlýðý, Ergenekon savcýlarý
hakkýnda inceleme baþlattý

Ergenekon
Þemdinli
olmasýn
Adalet Bakanlýðý, Ergenekon
davasýný sürdüren savcýlar
hakkýnda inceleme baþlattýðýný
açýkladý.
Adalet bakanýna göre savcýlar
hakkýnda bir dizi þikayet olmuþ.
Bu nedenle Hakimler ve Savcýlar
Üst Kurulu adýna iki müfettiþ ve
bir savcý, Ergenekon savcýlarý
hakkýnda incelemeler yapýyor.
Yine bakana göre bu müfettiþlerin raporu bitmek üzere.
Rapor tamamlanýnca savcýlar
hakkýnda soruþturma açýlýp açýlmayacaðýna karar verilecek.
Ergenekon davasý açýk ki
Türkiye’nin karþý karþýya geldiði
en önemli dava.
Binlerce sayfayý bulan

Ergenekon iddianamesi sayýsýz
karanlýk olaya, faili meçhul
cinayete, darbe adýmlarýna ýþýk
tutabilecek bilgiler veriyor.
Darbe yanlýlarýnýn karþý çýkýþý
ve küçümsemesi ile karþýlaþan
Ergenekon Davasý’nýn suçladýklarýnýn ilk bölümü 20 Ekim’de
yargý önüne çýkýyor.
Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým Koalisyonu, Silivri’de
mahkemenin kapýsýnýn önünde
olacak.
Davanýn tutukladýklarýnýn ikinci bölümünü oluþturan emekli
general ve kuvvet komutanlarý
ise þu anda Kocaeli’nde F
tipinde. TSK’nýn ziyaret ettiði
generallerin yargýlanmaya baþla-

masý ve haklarýndaki iddianamenin ortaya çýkmasý açýk ki
Ergenekon Davasý’nýn en önemli
geliþmesi olacak.
Hem genelkurmay ziyareti hem
de Adalet Bakanlýðý’nýn
incelemesi aslýnda davanýn
savcýlarý üzerinde aðýr bir baský.
Daha önce de Þemdinli’de
kitapçýya bomba atarken
yakalananlar, önce Genelkurmay
Baþkaný tarafýndan “iyi çocuklar”
olarak tanýmlanmýþi ardýndan da
savcý görevinden alýnmýþtý.
Savcýnýn görevinden alýnmasýnýn
ardýndan Þemdini davasý sessizce
kapandý.
Ergenekon’da buna izin vermeyeceðiz.
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Ýkinci
Þemdinli’ye
karþý tepkiler
Ergenekoncularýn TSK
tarafýndan hapishanede
ziyaret edilmesi Genç
Siviller, DSÝP, Darbeye
Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu, SDP ve
Mazlum-Der’in tarafýndan yapýlan açýklamalarla protesto edildi. Açýkça
Ergenekonculara destek
anlamýna gelen ziyaretin
çok daha fazla kurum,
kuruluþ ve birey tarafýndan protesto edilmesi
beklenirdi. Ýkinci bir
Þemdinli vakasýna izin
veremeyiz.
9 Kasým 2005’te
Þemdili’deki Umut
Kitabevi’ne iki uzman
çavuþ ve bir PKK itirafçýsý tarafýndan düzenlenen bombalý saldýrýya
iliþkin iddianameye
dönemin GenelKurmay
Baþkaný Büyükanýt’ýn da
adý girmiþti.
Savcý Ferhat Sarýkaya,
Büyükanýt'ý þunlarla
suçlamýþtý:
z Ali Kaya için,
'Tanýrým, iyi çocuktur'
sözleriyle adli yargýyý
etkilemeye teþebbüs.
z Diyarbakýr'da 7.
Kolordu'da görev yaptýðý dönemle ilgili olmak
üzere, suç iþlemek için
örgüt kurmak.
z (Ýþadamý M. Ali
Altýndað'ýn ifadesini
esas alarak), sahte belge
düzenlemek.
z Görevi kötüye kullanmak.
Savcý meslekten ihraç
edildi, þimdi bir marketin manav reyonunu
iþletiyor. Þemdinli’nin
üzerinin örtülmesi çok
þey kaybettirdi.

Kesilen
kulaklar,
yakýlan
bedenler
Mardin'in Derik Ýlçesi'nde 23 Aðustos'ta
çýkan çatýþmada iki
PKK'linin sað olarak
yakalanmasýna raðmen,
kurþuna dizilerek
öldürülmeleri kamuoyunun gündemine düþtü.
Kurþuna dizilerek
öldürülen PKK'lilerin
yakýnlarý cesetlerin
üzerinde iþkence izleri
olduðunu, vücutlarýn
kömür olduðunu ve
kulaklarýnýn kesik
olduðunu söyledi. Bütün
bu iddialara raðmen
Mardin Valiliði olay
hakkýnda soruþturma
açýlmasýna gerek görmedi. Gerekçe ise ilginç,
iddialar ulusal basýnda
çýkmadý. Ýþkence sonucu
ölüm basýnda haber
olmadýðý için soruþturmaya izin vermeyen
valilik ve onun temsil
ettiði anlayýþ barýþý dinamitlemekten baþka bir
iþleve sahip deðil.

Hükümetle Doðan grubu
arasýnda gergin olan ipler
son geliþmelerle kopma
noktasýna geldi. Yardým
amaçlý olduðu iddiasýyla
para toplayan Deniz Feneri
Derneði'nin, Almanya'da
topladýðý paralarýn akýbetiyle ilgili Alman
mahkemelerinde bir soruþturma açýldý. Bu soruþturma kapsamýnda hazýrlanan
iddianamede toplanan paralarýn doðrudan Tayyip
Erdoðan'a verildiði
yönünde bir ifade var.
Türkiye'nin bir numaralý
medya grubu ve CHP de
bu fýrsatý iyi deðerlendirerek ataða geçti.

Baþbakanla
Aydýn Doðan’ýn savaþý
Doðan medyasý manþetlerine bu yolsuzluðu çýkardý.
Baykal da muhalefetinin
merkezine son günlerde bu
olayý oturttu.
Baþbakan Erdoðan ise bu
saldýrýlara, karþý saldýrýyla
yanýt verdi. Þimdi hükümet
ve Doðan grubu arasýnda
söz düellosunu da aþan bir
kavgaya tanýk oluyoruz. Bu
kavgada her iki taraf da
karþý tarafýn açýklarýna

saldýrýyor. Erdoðan, Doðan
grubunu çok sert sözlerle
eleþtirerek yalancýlýk ve
iftiracýlýkla suçluyor. Bu
grubun, hükümete saldýrmasýnýn arka planýnda çýkar
iliþkilerinin olduðunu
söylüyor. Hilton Oteli'ni
satýn alan Aydýn Doðan'ýn
bölgeyi rezidanslarla
çevirmesini hükümetin
engellemesinden ve CNN
Türk'e karasal yayýn

hakkýnýn verilmemesinden
dolayý Doðan medyasýnýn
hükümete saldýrdýðýný
belirten baþbakan, grubu
baþka þeyleri açýklamakla
da tehdit ediyor. Doðan
grubunun tehdit ve þantajlarla dolu bir geçmiþi
olduðunu hemen herkes
biliyor. Baþbakan elindeki
bilgileri neden sakladý?
Neden bugün Doðan’ýn
üzerine gidiyor? Aslýnda
olay basit. Birbirlerinin
isteklerini yerine getirdikleri sürece bir arada
yürüyebiliyorlar. bu bir
kayýkçý kavgasý mý?
Geliþmeler gösterecek.

Delal Dink: “Babam, bugünü
görseydi sevinçten çýldýrýrdý''
Ermenistan
Cumhurbaþkaný
Sarkisyan'ýn, Ermenistan
ve Türkiye arasýndaki milli
maça Cumhurbaþkaný
Gül'ü davet etmesinin
üzerinden iki ay geçtikten
sonra, Gül maça iki gün
kala davete icabet etti.
Böylece Ermenistan'la ilk
kez üst düzey temas kurulmuþ oldu. Erivan’a giden
tek milletvekili Ufuk
Uras’tý. Her iki taraf da
ziyaretten memnuniyetini
dile getirerek, iliþkilerin
normalleþmesi için iyi bir
fýrsatýn ortaya çýktýðýný
söyledi.

Ermenistan'a
ambargo
Ermenistan 1990'a kadar
Sovyetler Birliði'nin içinde
Rusya'nýn hükümranlýðýnda bir devletti. 1990'da
Sovyetler'in daðýlmasýndan
sonra baðýmsýzlýðýný
kazandý ve normal parlamenter sisteme geçti.
1988'den beri
Azerbaycan'la Daðlýk
Karabað bölgesinde sorunlar yaþayan Ermenistan
Türkiye'nin ve
Azerbaycan'ýn ticaret koridorlarýný kapatmasýyla
ambargo baskýsýyla karþý
karþýya kaldý. Ermenistan 3
milyonun biraz üzerindeki
nüfusu ile bölgenin en

yoksul ülkelerinden biri
durumunda. Türkiye'nin
Daðlýk Karabað meselesini
bahane ederek 1993'ten
beri ambargo uygulamasý
ve sýnýr kapýlarýný kapalý
tutmasý devletin resmi
çizgisi olarak bugüne
kadar gündemde tutuldu.

Resmi ideolojiden
dönüþ sinyali
Cumhurbaþkaný Gül'ün
yapýlan davete olumlu
yanýt vermesi, uzun yýllardýr sürdürülen bu resmi
ideolojiden vazgeçileceðinin sinyalini vermesi
oldukça önemli bir
geliþme. Türkiye'de milliyetçilerin resmi ideolojiyle kol kola giden tutumlarý bu süreçle birlikte aðýr
bir darbe aldý. Bu nedenle
MHP ve CHP'nin ziyarete
þiddetle saldýrmalarý ideolojilerinin yara almasýndan kaynaklanýyor. 1915'te
gerçekleþtirilen soykýrýmýn
inkar edilmesi üzerine bina
edilen resmi söylem ilk kez
bu kadar sarsýlmýþ
vaziyette.
Bugün Ermenistan'ýn üst
düzeyde ziyaret edilmesi,
bölgede barýþýn ve halklar
arasýndaki kardeþliðin
geliþmesine katkýda bulundu. Türkiye'de bu ziyarete
iliþkin yapýlan tüm
anketlerde halkýn büyük

Toplum milliyetçilikten deðil,
özgürlükten yana
Türkiye'de resmi ideolojinin milliyetçi sac ayaðý
olarak Kürt, Kýbrýs ve Ermeni sorununda çözüme
gidilmedikçe özgürlükler için adým atmak imkansýz.
Yönetici sýnýf ve bürokrasi uzun yýllar bu sorunlarý ya
inkar etti, ya da þahin politikalarla imha yoluna gitti.
Bu resmi ideoloji ayný zamanda halkýn üzerinde sopa
olarak kullanýldý. Demokrasi talepleri bu resmi ideolojiye daima kurban edildi ve bastýrýldý. Sorunlara
iliþkin resmi görüþ, toplumun tümünün görüþleri
olarak sunuldu. Þimdi ise mýzrak artýk çuvala sýðmýyor. Þu anda halkýn büyük çoðunluðu deðiþim istiyor
ve milliyetçi görüþlerle yolunu ayýrýyor. Bu nedenle
milliyetçi edebiyat bugün için alýcý bulmuyor. Ve yine
bu nedenle misak-ý milliye sýðýnan sol da giderek
toplumdan uzaklaþýyor. Resmi ideolojiyi alt üst eden
özgürlükçü bir sol, bu ülkede hýzla kitleselleþebilir ve
kronik sorunlarýn çözümüne katkýda bulunabilir.

Polisin suçla
dansý
Elindeki yetkilerinin
budandýðýndan, suç ve
suçlu karþýsýnda
yasalarýn ellerini ve kollarýný baðladýðýndan
yakýnan emniyet teþkilatý, polislerin karýþtýðý
suçlara iliþkin tek
kelime etmiyor.
Emniyet mensuplarýnýn
ismi sýk sýk çetelere ve
cinayetlere karýþýyor.
Yasadýþý yapýlanmalarla
polisin iliþkisi
neredeyse kanýksanan
bir durum oldu
Türkiye'de. Polis sadece
bu yapýlanmalarýn
içinde yer alarak suç
iþlemiyor. Görev baþýndayken de yasalarýn
kendine verdiði
yetkiyle suç iþlemeye
devam ediyor. Öz
savunma yasasýna sýðýnan polisler rahatlýkla
cinayet iþleyebiliyor.
Festus Okey, Tursun
Baran cinayetleri buna
iyi bir örnek.

Arkadan vurulan
köylü, affedilen
polis

çoðunluðunun ziyareti
desteklemesi, halklar
arasýnda bir sorun
olmadýðýnýn açýk bir kanýtý.
Ayrýca ziyaret gösterdi ki
Ermeni halký da ayný pozitif düþüncelere sahip.

Kardeþliðin önünde
engel milliyetçiler
Türkiye'de milliyetçilerin
resmi Ermeni politikasýnýn
devam etmesi için öne
sürdükleri çözümlenemeyen Karabað sorunu ise
koca bir yalan. Azerbaycan
ve Ermenistan yetkilileri
bu sorunu çözümü için
uzun süredir müzakere
içindeler. Ýki ülke arasýndaki sorun, üçüncü ülke
olan Türkiye tarafýndan

sadece istismar aracý
olarak kullanýlýyor.

Ýnkar politikalarý
son bulsun
Ermenistan ziyareti ile
atýlan adým önemli ama
yeterli deðil. Sýnýr
kapýlarýnýn açýlmasýna
doðru evrilecek yeni süreç
iki ülkenin halký arasýnda
bir yakýnlaþmaya yol açsa
da, 1915'te Ermenilerin
maruz kaldýðý korkunç
katliamý unutturmayacaktýr.
Bunun için daha radikal
bir adýmýn atýlmasý
gerekiyor. Bunun için
soykýrýmýn inkarý gibi koca
bir yalanýn bir an önce terk
edilmesi gerekiyor.

Halkýn büyük çoðunluðu
Ermenistan'la iliþkilerin
geliþtirilmesinden yana
Gül'ün Ermenistan ziyaretine iliþkin30 ilde 1019 kiþiyle
yapýlan anketin sonucuna göre halkýn yüzde 67.4'ü bu
ziyaretin gerçekleþmesi yönünde görüþ bildirmiþ. MHP ve
CHP'nin ziyarete iliþkin sert eleþtirilerini haklý bulanlarýn
oraný ise sadece yüzde 24. Ermenistan'la ilikilerin bundan sonrasý ne olmalý sorusuna verilen yanýt ise yüzde 63
oranýnda deðiþtirilmeli ve geliþtirilmeli, mevcut politikalar devam etmeli yüzde 26, fikrim yok ise yüzde 11
oranýnda. Ziyaret sonrasý, ziyaret baþarýlý mýydý sorusuna
verilen yanýt ise yüzde 69.6 oranýnda halkýn ziyareti
baþarýlý bulduðunu gösteriyor.

2003'te Tokat'ta bulunan bir köylünün baþýna gelenler de buna iyi
bir örnek. Traktörüyle
yolda giderken kaza
yapmamak için direksiyonu kýrýnca bir iþyerine çarpan köylü, polisten kaçarken traktörüne
atlayan bir polis tarafýndan sýrtýndan vurularak
öldürüldü. Köylüyü
vuran polis olay yerini
terk ederek ölümüne
neden oldu. Tokat Aðýr
Ceza Mahkemesi'nde
görülen dava sonucu
polis memuru 1 yýl 1
aylýk ceza aldý. Bu da
tecil edildi. Gerekçe
kasten tahrik altýnda
silah kullanmaya
mecbur kalmaktý. Oysa
raporlar tam tersini
söylüyordu. Vurulan
kiþi hiçbir þekilde
saldýrgan deðildi ve can
havliyle kaçýyordu.
Yargýtay 1. Ceza dairesine gelen dava sonucuna sadece bir yargýç itiraz etti. Yargý sanýk
polisin kasten tahrik
altýnda insan öldürme
suçunu iþlediðine
dikkat çekti. Dava
þimdi Yargýtay Ceza
Genel Kurul'unda.
Burada verilecek karar,
polisler önümüzdeki
dönem daha mý rahat
insan öldürecek yoksa
öldürürken iki kez
düþünmek zorunda mý
kalacaklar bunu
belirleyecek.
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Bir kere daha çatý
partisi üzerine
Seçimler yaklaþýyor ve bütün politika
seçimlere dönük hesaplar içinde. Açýk
ki bu seçimlerde geçen seçimlerde
olduðundan çok daha fazla ittifak
gerçekleþecek.
Solda en önemli adým çatý partisinde
gerçekleþiyor. DTP’nin merkezinde
olduðu çatý partisi adýmýnda EMEP,
SDP ve Sosyalist Parti Giriþimi anlaþmýþ
durumda. Bir dizi grupta çatý partisinin
çevresinde toplandý.
Bu yapýsý ile çatý partisi fikri etrafýnda
atýlan adým hiçbir yeni gücü harekete
geçirebilmiþ deðil. Dolayýsýyla da seçim
sonuçlarýný þimdiden görmek mümkün.
Kürt hareketinin arkasýnda kurulan ittifaklar sürekli olarak oy kaybetmekte.
Bu kez de bir oy kaybýnýn yaþanacaðý
açýk.
Oysa AKP’nin karþýsýna ondan hesap
sorabilecek, ama bu arada demokrasiyi
de savunacak bir sol alternatif çýkarýlabilseydi yerel seçimler solun yeniden
yükseliþinin baþlangýcý haline gelebilirdi.
Bugün solun Hrant Dink’in cenazesi
ile baþlayan süreçte ne denli büyük bir
potansiyel güce sahip olduðu açýk. 2007
seçimlerinde Baskýn Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarý bunu gösterdi. Þimdi asýl
iþ bu gücü örgütlü ve sürekli bir güce
dönüþtürmektir. Eðer Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarýnýn aktivistleri
ve seçmeni yeni bir örgütün çatýsýný
oluþturabilirse o vakit Kürt hareketi için
de yeni ve güvenilir bir müttefik ortaya
çýkmýþ olacaktýr.
Ancak bu takdirde mevcut seçim sisteminin anti-demokratik yapýsýnýn
etrafýndan dolaþýlabilir.
Öte yandan çatý partisi çevresinde
toplanan bir çok güç bugün Türkiye
politik alanýnýn en önemli konusu olan
darbe ve Ergenekon konusunda farklý
tutumlara sahip. Bu denli temel bir
konuda dahi anlaþamayanlarýn çatý partisi adý altýnda bir araya gelmeleri ise
anlaþýlabilir deðil.
Oysa Baskýn Oran kampanyasýný
sürdüren güçler arasýnda bu konuda
siyasi bir birlik söz konusu.
Bu durumda önümüzdeki dönemin en
acil iþi yeni solu siyasal bir örgütün
çatýsý altýnda birleþtirmektir. Bu giderek
ertelenemez bir önem kazanýyor.
Ýlk adým olarak ise Mahalleden
Meclise’nin örgütlenmesi önümüzde
duruyor. Binlerce aktivist Mahalleden
Meclise kampanyasýnda birleþtirilebilirse yeni bir solun oluþumunda
önemli bir halka yakalanmýþ olacak.

DSiP’e
üye
olun
0536 - 335 10 19
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Darbeye karþý mücadele
Özden Dönmez
Darbe mi var ki? Niçin darbeye hayýr basýn açýklamalarý,
toplantýlarý, mitingleri yapýlýyor? ‘Ortada darbe tehdidi mi
var’ diyenlere cevap en yakýn
muhattaptan, Genelkurmaydan geliyor her seferinde.
Bir yandan 12 Eylül'e 12
Mart'a tepki gösterip, bir yandan da diðer bütün darbelerin
ve darbe giriþimlerinin üzerinden atlayanlar, tehlike olarak görmeyenler, hatta ilerici,
ve yararlý olduðunu savunanlar var.
Ama içinden geçtiðimiz
günlerde sýcak geliþmeler de
oluyor. Hadi AKP'nin kapatýlmasýný yargý darbesi olarak
görmeyelim, hadi diyelim 27
Nisan'daki e- muhtýraya
"Aman bize ne zaten AKP
gibi gerici bir partiye müdahale" dedik, muhtýrada geçen
"ne mutlu Türküm demeyenler" ibaresine aldýrmadýk. Peki
generallerin yeni devir teslim
törenlerinde, ilk görev
dakikalarýný nasýl deðer-

lendirdiklerini de mi
görmemeliyiz, üstümüze alýmamalýyýz.
Ama yeni genelkurmayýmýzýn ikinci icraatýna alýnmamak mümkün deðil.
Bildiðiniz gibi yeni Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð
iç düþman tehditlerinde bulunmuþtu. Ýç düþman tehdidi
derken Ergenekon'dan yargýlanan, tutuklu bulunan eski
komutanlarý kastetmediklerini
bir yanlýþ anlama olabilirmiþ
gibi hemen gösterdiler. Bu ziyaretle Ergenekon davasýnda,
darbecilikle suçlanan, yýpranan TSK'nýn onuru geri geldi.
Ama onlarýn deðil bizim
yýpranýp yýpranmamamýz
önemli.
Bazýlarýnýn söylediði gibi bu
Ergenekon davasýndan bir þey
çýkmayabilir. Ýçi boþ bir þey
olabilir. Bir sürü karanlýk
dava bu davaya baðlý olarak
aydýnlanmayabilir. Hatta
yargýlananlarýn hemen hepsi o
beðenilmeyen iddianameyle
beraat edebilir. Bu dava sonucunda Hrant'ýn katili buluna-

mayabilir, bu davanýn sonucunda Þemdinli içinde bulunduðu karanlýkta kalabilir. 301
davalarýnýn vazgeçilmezi Veli
Küçük, mahkemelerin
olmazsa olmaz saldýrgan
avukatý Kerinçsiz de önderi
Kenan Evren gibi hapisten
çýkýp yorgunluðunu atabilmek için bir sahil kasabasýna yerleþebilir.
Önemli olan bizim yýpranmamamýz. Biz darbe tezgahlayan çetecilerden hesap
sormak istiyor muyuz?
Bir an durup düþünelim.
Ergenekon davasý sanýklarý
darbe tezgahlamaktan ve
ironik bir þekilde "halký kin ve
düþmanlýða teþvik eden"
"terör" örgütü kurmaktan
cezalandýrýldýlar. Önümüz
daha açýk olmaz mý? Onlarýn
yargýlanmasýný saðlasak,
Kenan Evren'in resim
yaparken eli titremez mi sýra
bana da gelecek diye. Sonra
sýra ona gelse, biz kendimize
daha çok güven duymaz
mýyýz 70 milyon olarak? Bir
daha birileri darbe tez-

gahlayabilir mi bu kadar
kendine güvenli, bir kez daha
301 davalarý açýlabilir mi bu
kadar kolay? Bir kez daha bir
genelkurmay baþkaný
Þemdinli davasý sanýðý için
"tanýrým iyi çocuktur" açýklamasý yapabilir mi rahat rahat?
Ergenekon sanýðý iki eski
orgenerali "kiþisel" deðil,
"resmi" olarak ziyaret eden
zaten Kýbrýs þaibelisi korgeneralin yýpranmýþ onurlarý hepimizin gözünde bir kez daha
yýprandý. Tabi TSK'nýn da.
Þimdi yapmamýz gereken 70
milyon insan olarak darbecilerden hesap sormak,
yanýmýza kimin düþtüðüne
deðil, sözümüze bakarak. Biz
Hrant öldüðü gün “Hepimiz
Ermeniyiz” dedik. Dediðimiz
önemliydi, yanýmýza düþene
bakmadýk. Yüzbinler olduk.
Þimdi de dediðimize,
sözümüze güvenip içinden
geçtiðimiz darbe sürecine
müdahale etmeliyiz. Çetecilerden, darbecilerden, DTP'yi
kapatmak isteyenlerden hesap
sormalýyýz.

Alkol, yaþam tarzý ve cumhuriyet
Volkan Akyýldýrým
Ergenekoncularla dayanýþma için yapýlan ulusalcý mitinglere katýlým en fazla bir kaç
bin kiþiydi. Daha bir yýl önce
cumhuriyet mitinglerine
katýlan "milyonlar" kandýrýlmýþ olduklarýnýn farkýnda evlerine çekilmiþti. Onlar
yeniden harekete geçirilmeliydi
Ankara Keçiören'de alkol
satan bir esnafý zabýtalar
dövdü. Bu laikliðe ve
cumhuriyetin saðladýðý batýlý
yaþam tarzýna bir saldýrý
olarak gösterildi. Alkol üretimi, ticareti ve tüketimi
cumhuriyet devriminin
simgelerinden biriydi ne de
olsa. Dayaðý atanlar kimdi?
Þeriat özlemcileri mi?
Azgýn bir MHP'li faþist olan
Turgut Altýnok 1994 yerel
seçimlerinde CHP-SHP rekabetinin arasýndan fýrlayýp
MHP'den belediye baþkaný
seçildi. MHP kökenli Melih
Gökçek gibi Altýnok'ta
Ankara'da merkez sað, Ýslamcý ve faþist oylarýn ittifakýyla
koltuðuna oturdu. Büyüyen
bir þehir olarak Ankara'nýn
rantýný yiyen mafya, bürokratlar ve patronlar ikilinin
arkasýndaydý.
Eskiden çoðu boþ arsalardan
 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

oluþan, fakirlerin Keçiören'i
Altýnok'la hýzla deðiþecekti.
Turgut Altýnok'un adamlarý
30 Aðustos 1995'de yine bir
belediye aracý ile Ovacýk semtine gelerek 22 yaþýndaki
Erdal Yýldýrým'ý öldürdü.
Kendilerini A Takýmý olarak
adlandýran bu adamlar
ülkücü mafyanýn tetikçileriydi.
A Takýmý, ilçede yýllardýr
terör estirdi. Zabýta
Müdürü'nün Sedat Peker ile
iliþkileriyle Ergenekon baðlantýsý terörün boyutunu sergiliyor. Yýlllar içinde ilçe deðiþti,
Ýç Anadolu'dan göç alan
þehrin yeni gözdesi
Keçiören'di. 20 yýl içerisinde
yatýrýmlarla geliþen ilçeyi lüks
konutlar kapladý. Bu þeriatýn
deðil, kapitalist bir soygunun,
talanýn, tetikçilerin, kirli politikacýlarýn hikayesi.
Derken alkol savaþlarý Ýstan-

bul Moda'ya sýçradý. Batýlý
yaþam tarzýnýn hüküm
sürdüðü Moda'da da iskelenin üzerindeki restorant
özelden belediyenin kuruluþu
Bel-Tur'a geçti. Büyükþehir
Belediyesi'nin iþletmelerinde
uzun yýllardýr içki satýlmýyor,
burada da alkol servisi kalktý
ve kýyamet koptu. Cuma
gecesi alkol eylemleri baþladý.
"Türkiye laiktir laik kalacak"
sloganlarý 10. yýl marþýna
karýþtý. CHPliler, Tuncay
Özkan'ýn taraftarlarý ve
Yurtsever Cepheliler içerek
direniþi örgütledi. Sahil ve
srtýný kaplayan her yerde içki
içilip, satýlýyordu. Tek bir
iþletmede alkol satýþýnýn olmamasýný þeriatçýlýk olarak sunmak iki yüzlülüktür.
Aðýr çekim darbe, yargý
organlarýnýn müdahaleleriyle
hukuki olarak yoluna devam
ederken, AKP'ye karþý yaþam

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.
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tarzýný temel alan muhalefetle
askerler göreve çaðrýlýyor.
Bu ülkede insanlar içki içtiði
için hep dövüldüler, baþka
nedenlerle de. Yerel muhalifler, Kürtler, Anadolu üniversitelerinde okuyan öðrenciler
ve burada görevli olan kamu
çalýþanlarý sadece AKP iktidarý altýnda deðil, cumhuriyetin tüm hükümetleri
zamanýnda baský altýndaydý.
Bu topraklarda 80 yýldýr fakirlik, eðitimsizlik, þiddet, taciz,
tecavüz, ayrýmcýlýk ve sömürü
bütün hýzýyla sürüyor.
Yaþam tarzý temelinde bir
muhalafet asla ilerici olamaz.
Kimin yaþam tarzý ?
Zenginlerin mi, yoksullarýn
mý? Emekçi sýnýflarý laik ve
dindar olarak bölen bu giriþimler CHP, MHP ve ulusalcýlara güç veriyor.
Baskýlara, þiddete varan
faþist ve muhafazakar ayrýmcýlýklara karþý çýkmaksa ayrý
bir þey. Sosyalistler, antifaþistler yýllardýr bu türden
baskýlara karþý direniyor,
mücadele ediyor. Ama baský
olduðu yerde duruyor, çünkü
devlet destekliyor. Darbeler
anti-demokratik yasalar,
devlet katýndan pompalanan
ýrkçýlýk ve ayrýmcýlýk ortadan
kaldýrýlmadan baskýlar son
bulmayacak.

internet linkleri
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmeclise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org
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Ýstanbul’da okullarda kravat
ve gömlek artýk zorunlu deðil
Ýstanbul Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü, öðrenciler
arasýnda yapdýðý anket
sonuçlarý doðrulltusunda
okullarda kravat takmayý
zorunlu olmaktan çýkardý.
Öðrenciler gömlek yerine
tiþört de giyebilecekler.
Bu beklenmedik karar
kravat baðlamak, takmak
ve gömleðinin en üst
düðmesini iliklemeye
mecbur edilen öðrencilerin
lehine bir geliþme. Ancak
biraz tuhaf ve eksik.
Kravat takmak zorunlu
deðil, ama niye kot pantolon yasak? Gömlek
giymek artýk zorunlu deðil,
ama neden ceket giymek
zorunlu?
Klasik yanýt, öðrenciler
arasýndaki gelir adaletsizliðini görünür olmaktan
çýkarmaksa da ayakkabýlar
her zaman gerçeði söyler.
Forma ve takým elbiseyle
öðrenim görmek kravat
takma zorunluluðu kadar
çaðdýþýdýr. Ailelerin sýrtýna
ekstra bir yüktür.
Okullarda kýlýk kýyafet
serbest olmalýdýr.
Eðitim emekçileri ve
öðrenciler mücadele ederse
bu kazanýlabilir.
Ýstanbul Milli Eðitim
Müdürü Ata Özer,
okullarda yapýlan anketlerin sonuçlarýna göre,
öðrencilerin pek çoðunun
lacivert ceket, gri pantolon, gömlek ve kravattan nefret ettiðini, kravat
yüzünden disipline sevk
edilen öðrencinin de okuldan soðuduðunu söyledi.
Buna karþýlýk Eðitim-Sen
eski Baþkaný Alattin
Dinçer Hürriyet’e yaptýðý
açýklamada kravatý ve
gömleði savundu:
“Böyle bir serbestliðin
getirilmesi mevcut
mevzuata, yönetmeliklere

Kravat ve çaðdaþlýk
aykýrý. Dolayýsýyla gerçekleþme olanaðý yok. Ben,
burada esas olarak modernleþmenin, aydýnlanmanýn ve batýlýlaþmanýn
cumhuriyetle birlikte sembolü haline gelen kravata
dair bir karþýtlýk, örgütlenme niyeti taþýndýðýný
düþünüyorum."
Bir Eðitim-Sen yöneticisinden okullarda tam
kýyafet serbestliðini
savunmasý beklenir.
Ancak Dinçel öðrencilerin

nefret ettiði eski düzeni
savunuyor, laiklik
temelinde mevcut mevzuatý savunuyor. Oysa
sendikasý yýllardýr mevzuatý, yönetmelikleri
deðiþtirmek için mücadele
ediyor.
Dinçel’e göre öðrencilerin gömlek giymesi, kravat takmasý ve bunlarýn
üstüne takým elbise
giymesi modernliðin ve
batýlýlaþmanýn ifadesi.
Kravat cumhuriyetin sem-

bolü. Ve her öðrenci
giymeli. Avrupa’nýn
Doðu’sunda yaþayan
Hýrvatlarýn boyun baðý
ilericiliðin göstergesi. Pes
doðrusu!
Kýlýk, kýyafet, görünüþ
ilericiliðin ya da gericiliðin simgesi olamaz. Giyim
kuþam üzerine yazýlan her
yasa, bireysel hak ve
özgürlükleri tehdit eder.
Eðitim-Sen bugün
düþtüðü içler acýsý durumun baþlýca nedenlerinden biri Dinçel’in
düþüncesi, iki yüzlü laikliðin savunulmasýdýr.

Ders kitabýnda darbelere övgü
Ýlköðretim 8’inci sýnýf
‘Ýnkýlap Tarihi ve
Atatürkçülük’ kitaplarýnda darbeler meþrulaþtýrýlýyor.
Kitapta 12 Mart ve 12
Eylül darbeleri ülkede
yaþanan sýkýntýlar ve
huzursuzluklar için
yapýldýðý söyleniyor.
Mesaj açýk durum
kötüleþirse bu ülkee
askerler yönetimi gelir.
Klasik darbeler hakkýnda bu sözlerin dýþýnda 28
Þubat darbesi de bir
zorunluluk olarak listeye
eklenmiþ:
“28 ÞUBAT SÜRECÝ:

1996’da hükümet Refah
Partisi ile DYP arasýnda

kuruldu. Laiklik karþýtý
söylem ve eylemlerin art-

masý üzerine Mill
Güvenlik Kurulu, 28
Þubat 1997 tarihinde
hükümeti uyardý.”
Ve bugünkü aðýr çekim
darbe sürecinin iki önemli
etkeni de kitaba girmiþ.
Öcalan’ýn yakalanmasý ve
Türkiye’ye getirilmesi ile
misyonerlik faaliyetleri.
Bu bir skandal.
Anti-demokratik bilgilerin ders kitaplarýndan
çýkarýlmasý, darbeyi öven
ve meþrulaþtýran sözlerin
kaldýrýlmasý ve resmi tarihin empoze edilmesine
son verilmesi için
mücadele etmeliyiz.

GÖRÜÞ
Sermayenin dini
Ben sadece Liverpool maçlarýndan önce bu kadar
gaza gelirim. Bir de, küçük ve saf olduðum yýllarda
sanki Türkiye'de cidden futbol oynanýyor ve maçlar
satýn alýnmýyor sandýðým yýllarda, Fener'in
maçlarýndan önce heyecanlanýrdým, ama artýk
iyileþtim. Türkiye'de hiçbir maç beni heyecanlandýrmýyor, Aziz Yýldýrým karþý takýma kaç lira vermiþ
diye bir bahis açýlsa heyecanlanabilirim belki, ama
açýlmýyor. Heyecanlananlarý izlemenin garip bir
zevki var elbet, ama çok dolaylý ve yüzeysel bir
zevk, futbol izlemek kadar zevkli deðil.
Süperlig'de oynanan maçlar gibi, ErmenistanTürkiye maçý da sahada oynanan futbol nedeniyle
deðil, sahanýn dýþýnda olanlar nedeniyle heyecanlý
geçti. Ýlk kez bir Türkiye Cumhurbaþkaný
Ermenistan'a gitti. Üstelik tafra satmadý, tehditler
savurmadý. Barýþtan, yararlý görüþmelerden, açýlan
kapýlardan söz etti.
Diplomatik alandaki geliþmelerin çok önemli
olduðunu hiç düþünmemiþimdir. Ülkeler arasýndaki anlaþmazlýklar ve savaþlar diplomatlarýn beceriksizliðinden veya yeterince konuþulmamýþ olmasýndan deðil, gerçek çýkarlar ve özellikle de ekonomik
çýkarlar çatýþtýðý için ortaya çýkar. Ama Gül'ün
ziyareti hem simgesel olarak önemli, hem de
Türkiye'ye ýþýk tuttuðu için.
Ýlk tuttuðu ýþýk, "sosyal demokrat" partimizin
dayanýlmaz sefilliðini gösteriyor. "Bari Ermenistan'a
gitmiþken soykýrým anýtýna da bir çelenk koysun.
Böylece, kendisini bu geziye yönlendirenleri veya
gitmeye ikna edenleri daha çok mutlu etmiþ olur"
demiþ Deniz Baykal. Önce Ermenilerin "düþman"
olduðunu vurgulamýþ yani. Sonra da, "yönlendirenleri" ve "ikna edenleri" ifadeleriyle, baþka düþmanlarýn AKP aracýlýðýyla ülkemize çok çeþitli kötülükler etmeye çalýþtýðýný hatýrlatmýþ. ABD mi, AB mi, iç
düþmanlar mý, kim bilir, düþman çok!
Arkasýndan, "Ben Erivan yerine Bakü'ye maça gitmeyi tercih ederim" demiþ. Niye? Herhalde orada
futbol daha iyi oynandýðý için deðil. Ermenilere
karþý Türkî bir ulusun yanýnda durmayý tercih ettiði
için, yani ýrksal nedenlerle. Baykal'a ýrkçý demenin
abartýlý olacaðýndan kaygýlanýrdým, ama haksýzlýk
etmiþim adama!
Bu arada, ýrkçýlýðýnýn yaný sýra darbeciliðini de
hatýrlattý geçenlerde bize. Genelkurmay Baþkaný
Baþbuð, þöyle demiþti:
* Toplumun bir kesimi yeni bir kültürel kimliðin,
yaþam tarzýnýn oluþumunda dini düþüncelere
büyük bir aðýrlýk verildiðini düþünmekte ve
geliþmelerden büyük bir endiþe duymaktadýr. Bu
endiþe ciddiye alýnmalýdýr.
* Giderek güçlenen bazý cemaatler, ekonomiyi
yönlendirmeye, sosyopolitik yaþamý biçimlendirmeye, dine baðlý bir yaþam tarzý olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya çalýþmaktadýr.
* Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ felsefesi ulus
devlet, üniter devlet ve laik devlet temeline
dayanýyor.
* Anayasa Mahkemesinin, anayasayý resmen
yorumlamaya yetkili tek organ olarak, laikliðe
iliþkin yapmýþ olduðu yorumlar, laikliðin anlamýnýn
ortaya konulmasýnda vazgeçilmez kaynaktýr.
Baykal yetersiz buldu bunlarý. "Paþa çok doðru
þeyler söyledi, güzel analizler yaptý. Ama sözle etkili olma aþamasý geride kaldý" dedi. Kibar olmasa,
"Darbe yapsana lan!" diyecekti, diyemedi.
Erivan ziyareti, AKP'nin "giderek güçlenen bazý
cemaatler"i deðil, TÜSÝAD'ý ve büyük sermayeyi
temsil ettiðinin açýk bir kanýtý. Niye gitti Gül? Bir
ticaret kapýsýný açabilmek için. Türkiye'nin bölgede
sadece kendi ýrkdaþlarýný destekleyen deðil, büyük
oynayan bir güç olmasýný saðlamak için. Yani
TÜSÝAD'ýn amaçlarýný gerçekleþtirmek için.
Sermayenin ne ýrký vardýr çünkü, ne de dini.

Roni Margulies
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Kýbrýs’taki Ergenekon
Kýbrýslýlar barýþ ve birlik için
mücadele ederken, Türkiye TSK
adýna Ergenekoncu iki generali
hapiste ziyaret eden Korgeneral
Galip Mendi'yi tartýþýyor. Mendi,
gazeteci Kutlu Adalý'nýn ölümünden sorumlu tutuluyor. Kýbrýs'ta
Ergenekoncularýn iþlediði suçlar
bununla bitmiyor.
Darbe Günlükleri:
"05 Þubat 2004 Perþembe...
Kýbrýs'ta, herkesi Annan Planý aleyhinde sokaða dökerek gösterilerin
yapýlmasýný saðlama ve anavatandan da bu hareketlere destek ver-

erek hükümet aleyhine olaylar
çýkarmak."
"28 Þubat 2004 Cumartesi...
14:00'te kuvvet komutanlarý ile
bizim evde toplandýk. Amacýmýz,
Kýbrýs meselesini deðerlendirmek
ve Denktaþ'tan aldýðýmýz birçok
özel ve gizli mektuplarý deðerlendirmekti. (...) Hükümete karþý
bir tepki olarak da hem Kýbrýs'ta
hem de anavatanda gösterilere ve
ulusal platformda toplantýlara 3
Mart'tan itibaren baþlanacaktý."
z Ergenekon sanýðý yüzbaþý
Muzaffer Tekin, KKTC vatandaþý.

Rauf Denktaþ, Þehit ve Gazileri
Anma Günü'nde Tekin'e þükran
madalyasý vermiþti.
z Ergenekon tutuklusu, Akýn
Birdal suikastý tetikçisi Semih
Tufan Gülaltay, Rauf Denktaþ yanlýsý Ulusal Birlik Partisi hükümeti
tarafýndan 1993'te usulsüz þekilde
KKTC vatandaþý yapýldý.
z Deþifre olunca intihara kalkýþan
Muzaffer Tekin'i hastaneye
götüren emekli astsubay Musa
Çakmak 19 Aralýk 2006'da Lapta'da
Yaþar Öz ve Kürt Ahmet'in adamlarý
arasýnda patlak veren kumarhane
çatýþmasýnda öldürülmüþtü.
z Cumhurbaþkaný Mehmet Ali
Talat'ýn Girne'deki konutu 18 Þubat

2004'te bombalandý. Ardýndan
Kýbrýs Gazetesi'ne bombalý saldýrý
düzenlendi.
z 11 Mayýs 2004'te, Gönyeli bölgesinde terk edilmiþ þüpheli bir
araçta büyük miktarda C-4 patlayýcý bulundu. Aracýn Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlýðý'nda görevli
O.Y. adlý bir astsubaya ait olduðu
belirlendi. Ayný dönemde Afrika
Gazetesi'ne iki bomba atýldý.
z 1-2 Eylül 2004 tarihleri arasýnda Rumlar tarafýndan yapýlacak
ayin öncesi tüm dünyanýn gözlerinin üzerinde olduðu
Güzelyurt'taki Ay Manas Kilisesi
bombalandý. Kýbrýs polisinin yaptýðý incelemede patlayan bombalar
C-4, TNT ve MKE yapýmý olarak

kayýtlara geçti.
"Kutlu Adalý ölümünden bir süre
önce gazetesinde ilginç bir yazý
yazmýþtý. 1974'teki harekât sýrasýnda Kýbrýs'a gelen bir rütbeli askerin
Rumlar'dan paha biçilmez ganimet
edindiðini, bunu o sýrada adadan
çýkartamayacaðý için St. Barnabas
kilisesi arazisinde bir yere
gömdüðünü, yýllar geçip emekli
olduktan sonra askerî araçla bir
gece gizlice gelip arazide bir yerleri
kazdýðýný, oradan aldýklarýný yine o
askerî araca koyup götürdüðünü
anlatýyordu yazýsýnda. Bildiði
baþka þeyler de vardý ama onlarý
yazmamýþtý. Ýste o rütbeli asker,
Muzaffer Tekin idi"
Kutlu Adalý’nýn eþi Ýlkay Adalý

Kýbrýs’ta statüko
devam edecek mi?
Kýbrýs'ta kalýcý bir çözüm
saðlama iddiasýndaki
müzakereler 11 Eylül'de
baþlýyor. Ancak 1973'te
Kýbrýs'ýn kuzeyini iþgal
eden ve bir korsan devlet
olarak KKTC'yi ayakta
tutan Türkiye'nin varlýðý
kalýcý barýþýn önündeki
engel olarak dikilmeye
devam ediliyor
1976'da iþgalin ardýndan
tek taraflý olarak sýnýr
belirleyen Türkiye'nin
askeri varlýðýna dayanan
KKTC, 1983 yýlýnda baðýmsýzlýðýný ilan etmiþti. Askeri
diktatörlükle yönetilen ve
Kenan Evren cuntasýnýn
biricik dostlarý olan
Bangladeþ ve Pakistan
dýþýnda hiç bir ülke korsan
devletin varlýðýný tanýmamýþtý.
Türkiye'nin adadaki
iþgalci konumunun ilk kez
gerçekten sorgulanmasý,
Annan Planý'nýn oylanmasý
sýrasýnda gündeme geldi.
Kýbrýs'ýn sakini olan
Türkler açýkça barýþtan ve
kalýcý çözümden yana
tutum aldý, bir çok eylem
ve gösteriyle Türkiye'nin
adadaki varlýðý protesto
edildi. Eski Britanya
savcýsý, KKTC'nin baþýna
Türkiye tarafýndan getirilmiþ Rauf Denktaþ'ýn 22 yýllýk iktidarý aþaðýdan
mücadeleyle devrildi.
Ancak Annan planý için
24 Nisan 2004’de yapýlan
referandumda Rumlarýn
çoðunluk oylarý sonucu
çözüm planý reddedildi.
2005 yýlýnda sosyal
demokrat Mehmet Ali
Talat'ýn cumhurbaþkaný
olmasýnýn ardýndan
Kuzey'de kalýcý çözüm
isteði açýkça ifade edilirken
iki taraf 4 yýl boyunca
görüþmedi.
24 Þubat 2008'de Rum
Meclis Baþkaný ve AKEL
Genel Sekreteri Dimitris

Hristofyas’ýn, yüzde 53.36
oy alarak, Kýbrýs Rum
halkýnýn yeni lideri olmasý
adada çözümü gündeme
getirdi. Hýristofyas, Kýbrýs
sorununun kalýcý çözümü
için çalýþacaðýný açýkladý.
Bunun üzerine Talat ve
Hýristofyas bugüne kadar 5
kez görüþtü.

Müzakere baþlýyor
3 Eylül'de gerçekleþen
son görüþme sýrasýnda
Talat, müzakarelerin kýsa
süreceði, 2008 sonunda
kalýcý çözümün
saðlanacaðýný söylemiþti.
Türk hükümeti Dýþiþleri
Bakaný Ali Babacan da
kendilerinin çözümün
arkasýnda durduðunu açýkladý. Ancak durumun hiç
de böyle olmadýðýný
Hýristofyas müzakerelere
iliþkin yorumuyla dile
getirecekti: “Bir çözümün
uygulanmasý, Talat ile
anlaþmaya varmamýzdan
daha zor olacak.”
Kýbrýs Cumhuriyeti
(Rumlar) ve Kuzey'de
yaþayan Türkler birleþik
bir Kýbrýs'tan yana olduklarýný söylüyor. Güney'de
AKEL, Kuzey'de CTP
kalýcý çözümden bahsediyor. 4 yýl önceden farklý
olarak her iki toplumda da
birlik yanlýsý oylar çoðunluðu oluþturuyor. Bunlar
2008 sonunda Kýbrýs
sorunu çözülecek diyen
Talat'ý haklý çýkarýr gibi
gözükse de Kuzey'deki iki
güç barýþ denklemini
bozuyor.

Ýki yabancý
Adada KKTC'yi ayakta
tutan 40 bin Türk askeri
bulunuyor. KKTC
ekonomik olarak tamamen
Türkiye'ye baðlý. Ýþgalciler
adadan çekilmlerinin
tartýþýlmasýný istemiyor.
Aðustos'ta, Talat ve

1 Eylül Barýþ Eylemi,
Ledra Palace
Hýristofyas görüþmesinden
kýsa bir süre önce adayý
önce Ege 1. Ordu
Komutaný ve yeni
Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuð ziyaret etmiþti.
Ýkisi de burada kalmaya
devam edeceklerini
söylediler. Türkiye ve
KKTC, müzakerelerde
Türkiye'nin bir garantör
olarak yer almasýný istiyor.
Hýristofyas ise Yunanistan
ve Türkiye'nin garantörlüðüne karþý çýkýyor:
“Kýbrýslýlar artýk vasiliði
kabul edemezler.
Anavatanlardan baðlarý
koparma zamanýdýr.”
AKEL lideri adadaki 40 bin
kiþilik Türk askeri gücüne
dikkat çekiyor.
Adada Türkiye'nin varlýðýný saðlayan diðer bir
güç ise iþgalden sonra sistematik olarak adaya yerleþtirilen Türkiyeliler.
Bugün 260 bin civarýnda
olan KKTC nüfusunun
yarýya yakýný adaya son-

radan gelenlerden oluþuyor. 1978'de Maraþ
katliamýnýn ardýndan
Maraþ'tan ve MHP'nin
güçlü olduðu bir çok ilden
binlerce Türk adaya yerleþtirildi. Hepsine iþ
imkaný tanýndý. Rumlarýn
evlerine yerleþtiler. Adanýn
gerçek sakinlerinin tüm
protestolarýna raðmen
Türkiye'nin yerleþimcileri
Denktaþ'ý ayakta tuttu.
Hýristofyas Türk yerleþimcilerinin yaklaþýk üçte biri
olan 50 bininin yeni
devlete vatandaþ yapýlacaðýný, ancak geri kalanýnýn
geriye dönmek zorunda
olduðunu söylüyor.
Kýbrýslý Türkler de bu
görüþü destekliyor. Adaya
getirilen 100 bine yakýn
kiþiyi geri götürmek, 40
bin askeri geri çekmek
kadar zor. Üstelik Kýbrýs'ta
iþgali ve çözümsüzlüðü
savunan TSK yönetimi
iþbaþýndayken.
Türkiye, çözümün önün-
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deki bu iki gerçek engeli
kaldýrmayý konuþmuyor.
Türkiye ve ondan vazgeçemeyeceklerini açýklayan
Talat, yeni devletin iki
kuruculu olarak ilan
edilmesini, yani KKTC'nin
giderayak tanýnmasýný
istiyor. Hýristofyas, müzakereler öncesi "tek devlet tek
vatandaþlýk"ta anlaþtýklarýný söylerken, Türkiye
iki toplumlu federatif bir
devlet kartýný oynamaya
devam ediyor. Yani
Türkiye'nin geleneksel
devlet politikasý deðiþmiyor, Kürt sorununda
olduðu gibi Kýbrýs sorununda da çözümsüzlük
kartý masaya fýrlatýlýyor.
Kýbrýs'ta kalýcý çözüm bir
kez daha iki halkýn birlik
ve dostluk eðilimlerinin
kitlesel eylemlerle ifade
edilmesinden geçiyor.
Kýbrýslý Türkler' aþaðýdan
mücadeleyle Türkiye'nin
iþgalci varlýðýna son vermeden barýþ kazanýlamaz.

Kýbrýslýlar
barýþ diyor
Kýbrýs Barýþ Platformunun öncülüðünde bir
araya gelen Kýbrýs'ýn her
iki yanýndan 31 örgütün
üyeleri ile barýþ yanlýlarý,
"Birleþik Kýbrýs hedefine
ulaþma konusundaki
kararlýlýklarýný göstermek
için", 1 Eylül'de gece ara
bölgede Ledra Palace
Otel önünde ortak etkinlik düzenledi, ortak açýklama yaptý: "Emperyalist
güçler ve onlarýn yerli
iþbirlikçileri, kendi çýkarlarýný korumak için,
Kýbrýs'ta gerçek bir barýþý
istememektedirler.
Ülkemizdeki milliyetçilerin, þovenistlerin, faþistlerin ve hatta 'barýþçý
maskesi takmýþ
ayrýlýkçýlarýn' bugüne dek
yaptýklarý gibi, bundan
sonra da barýþa engel
olmaya çalýþacaklarý
unutulmamalýdýr.
Bu yüzden barýþa ulaþmak çok yoðun, kararlý ve
aktif bir mücadeleyi
gerekli kýlmaktadýr. Barýþý
saðlama görevi sadece
"seçtiðimiz liderlere"
býrakýlmamalýdýr. Hangi
etnik kökenden olursa
olsun Kýbrýs'ta yaþayan
tüm barýþseverler inisiyatif üstlenmeli, barýþ ve
birleþik Kýbrýs hedefleri
için ortak mücadele
yürütmeli, seslerini kararlýlýkla yükseltmeli, taraf
olmalý ve tavýr koymalýdýrlar. Bugün ülkemizde barýþa ve Kýbrýslýlarýn
kardeþliðine her
zamankinden daha çok
ihtiyaç vardýr. Kýbrýslýlarýn
yürüteceði ortak
mücadele, hem bugüne
dek onlarý ayýrmaya
çalýþan egemen güçlerin
uykularýný kaçýracak hem
de ülkeyi barýþ ve birleþik
Kýbrýs hedeflerine
ulaþtýracak yegâne
yoldur."
Kýbrýs Barýþ Platformu (KTÖS,
KTOEÖS, Týp-Ýþ, DAÜ-Bir-Sen,
Çað-Sen, GÜÇ-SEN, TDP, BKP,
YKP, Kýb-Yay, Ýskele Yurttaþ
Ýnisiyatifi), KSP, EDÝ, Kýbrýs
Yeþiller Partisi, ENAR - Cyprus,
Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum
"Birleþik Kýbrýs" Öðretmenler
Platformu , Hands Across the
Divide (HAD), Dance For Peace,
Stop the War Coalition - Cyprus,
Historical Dialogue and
Research, ATES, Basýn-Sen,
Baraka Kültür Merkezi, E.K.Ý.M.
Kültür Merkezi, Asi Kültür
Derneði, Uzlaþma, Workers
Democry, Yeni Kýbrýs Derneði,
Youth Against Nationalism,
KISA, Genç Vizyon
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Direniþçiler güçleniyor, Kabil’i kuþatýyor

ABD, Afganistan'da yeniliyor
Afganistan'daki iþgal yeni
ve derin bir kriz dönemine
girdi. Ýþgal kuvvetlerine
yapýlan saldýrýlarýn artmasý, Pakistan'daki ayaklanma ve Rusya'nýn
NATO'nun müttefiki olan
Gürcistan'ý yenilgiye uðratmasý, iþgalcilerin
Afganistan'daki yenilgi
sürecini hýzlandýrýyor.
Direniþçilerin Kabil'deki
kontrolü arttý. Uzbin
Vadisi'nde Fransýz askerlerine yapýlan saldýrý, iþgali
yöneten Batýlý güçler
arasýnda bir þok dalgasý
yarattý.
NATO, Afganlý direniþçilerin Kabil'in çevresindeki
yollarý kontrol ettiðini,
böylece Kabil'in iþgalden
muaf ve direniþçilerin
ablukasý altýnda olduðunu
itiraf ediyor.
Geçtiðimiz haftalarda
direniþçiler þehrin
havaalanýna roket attýlar ve
bu saldýrý Taliban ve müttefiklerinin þehre kapsamlý
bir saldýrý baþlatmak üzere
olduðu korkusuna neden
oldu.
Afganistan'ýn denize
kýyýsý olmadýðý için,
NATO'ya malzeme ancak
Pakistan üzerinden ve sýnýr
bölgesinde aþiretlerin kontrolü altýnda olan bölgelerden geçerek gelebilir.
Stratejik olarak önemli bir
noktada bulunan Kiber
Geçidi'nden geçen konvoylara yapýlan saldýrýlar
NATO'yu Afganistan'ýn
kuzeyinde bulunan ve
Rusya'nýn müttefiki olan
ülkelere yeni geçiþ yollarý
açmalarý için yalvarmak
zorunda býrakýyor.
Fakat, Rusya ve
Gürcistan arasýndaki savaþ,
bu talebin gerçekleþmesini
zorlaþtýrdý. Gürcistan'ýn

yenilmesi, ve NATO'nun
Rusya'ya komþu olan
ülkeleri içine alarak saldýrgan bir þekilde geniþleme
çabasý ABD'nin planlarýný
tehlikeye soktu.
Bir dizi NATO lideri,
giderek derinleþen krizi
kontrol altýna almak için
Afganistan'ý ziyaret etti.
Ayrýca NATO liderleri,
Afganistan sýnýrýnda
kabilelerin kontrolü altýnda
olan bölgelere daha fazla
asker göndermesi için
Pakistan'a baský yapýyorlar.
Bu arada, NATO güçleri
Pakistan'da daha derin bir
krizin içine saplanýp
kalmýþ durumdalar.
NATO'nun "isyancýlar"a
yönelik saldýrýlarý
Pakistan'da ayaklanmanýn
baþlamasýna neden oldu.
Geçtiðimiz haftalarda,
isyancýlar, NATO'nun
Kiber Geçidi yakýnlarýndaki bir bölgeye gerçekleþtirdiði hava saldýrýsýna
misilleme olarak,
Pakistan'ýn baþkenti Ýslamabad'daki silah fabrikasýna
intihar saldýrýsýnda bulundular.
NATO komutanlarý, bu
yenilgi sürecini tersine
çevirmenin tek yolunun
Afganistan'a daha fazla
asker göndermek
olduðunu söylüyorlar.
Fransa cumhurbaþkaný
Nicolas Sarkozy, on
Fransýz askerinin ölmesine
yol açan pusunun ardýndan oluþan huzursuzluðu
bastýrmak için koþa koþa
Afganistan'a gitti.
Sarkozy'nin Afganistan'a
daha fazla asker göndermeye karar vermesi,
Fransa'da savaþa karþý
muhalefetin artmasýna
neden oldu.

Le Parisien gazetesi
tarafýndan yapýlan son
kamuoyu yoklamasýna
göre, Fransýz halkýnýn
yüzde 55'i Fransa'nýn
Afganistan'daki askerlerini
geri çekmesi gerektiðini
düþünüyor ve yine halkýn
sadece yüzde 36'sý iþgali
destekliyor.
Fransýz askerlerine pusu

kurulmasýndan birkaç
hafta önce, Afganlý
direniþçiler, ABD'nin
Kabil'e iki saat uzaklýktaki
ileri karakoluna saldýrarak
dokuz askeri öldürdüler.
ABD'li askerler, bu saldýrýdan birkaç gün sonra
buradaki üssü terk ettiler.
NATO birliklerine
yapýlan son saldýrýlarla birlikte Afganistan'da yedi
yýldýr devam eden iþgal en
kanlý dönemini yaþýyor.
Mayýs ayýndan bu yana
140 asker öldü.

Ýddialar
Afganistan'ýn Helmand
þehrindeki Ýngiliz komutan
Tuðgeneral Brigadier Mark
Carleton-Smith, "Karþý
ayaklanmanýn en önemli
özelliklerinden bir tanesi,
geleneksel savaþlardan
farklý olarak, ne kadar çok
asker talep edersen o
baþarýlý olma þansýnýn o
kadar fazla olmasýdýr. Ne
kadar çok topraktan ve
insandan sorumlu olursan
o kadar çok askere ihtiyacýn olur", diyor ve
Afganistan'daki Ýngiliz
askerlerinin sayýsýnýn 12
bine çýkmasýný istiyor.
16,000 kilometrekarelik
bir alaný kontrol etmesi
beklenen askerler bile,
bölgede yaþayan insanlarýn

direniþiyle karþýlaþýyorlar.
ABD Deniz
Kuvvetleri'nde görev

“Direniþçilerin
Kabil'deki kontrolü
arttý. Uzbin
Vadisi'nde Fransýz
askerlerine yapýlan
saldýrý, iþgali yöneten
Batýlý güçler arasýnda
bir þok dalgasý
yarattý. NATO,
Afganlý direniþçilerin
Kabil'in çevresindeki
yollarý kontrol ettiðini, böylece Kabil'in
iþgalden muaf ve
direniþçilerin
ablukasý altýnda
olduðunu itiraf
ediyor.”
yapan General James
Conway, izole edilmiþ bir
bölgede bulunan ABD iler
karakolunu ziyareti
sýrasýnda, Pentagon'un
Irak'ýn Anbar þehrindeki
askerleri Afganistan'a göndermesi gerektiðini, çünkü
Afganistan'daki asker
sayýsýnýn kontrolü saðlamak için yeterli olmadýðýný

söyledi.
Fakat, ABD ordusu,
Afganistan'da durumu
düzeltmeye çalýþýrken,
Irak'taki durumun daha da
kötüleþmesinden korkuyor.
Afganistan'ki iþgalin
krizinin temelinde, Agan
halkýnýn iþgalcilerden
nefret etmesi ve iþgalcileri
ülkesinde istememesi
yatýyor ve Hamid
Karzai'nin kukla hükümetinin ülke üzerinde hiçbir
kontrolü yok.
Afganistan'a daha fazla
asker göndermek sorunu
çözmeyecek, çünkü Afgan
halký iþgalcilerin bir an
önce çekip gitmesini istiyor.
NATO, geçtiðimiz günlerde, ülkenin batýsýndaki
bir köye hava saldýrýsý
düzenledi ve 89 kiþinin
ölmesine neden oldu.
Bu saldýrýdan hayatta
kalmayý baþaranlar, köye
yardým getirmeye çalýþan
Afgan askerlerini taþlarla
kovaladýlar.
Merkezi Washington'da
bulunan Stratejik ve
Uluslar arasý Çalýþmalar
Merkezi, ABD'nin ne kadar
umutsuz durumda bulunduðunu son raporunda
þöyle özetliyor: "ABD, bu
savaþý kaybediyor."
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Kafkaslar ve yeni bir
soðuk savaþ olasýlýðý
Sadie Robinson

Afganistan krallýðý
1747'de kuruldu. Ýngiltere
18. ve 19. yy boyunca
Afganistan'ý kontrolü altýna almak için sayýsýz giriþimde bulundu. 2 Kasým
1838'de Ýngiliz birlikleri
Kandahar'a doðru ilerlemeye baþladýlar. Ýngilizler, 25
Nisan 1839'da Kandahar'ý
ele geçirdiler ve Shuja'yý
kral olarak atadýlar.
Giderek artan yoksullukla
birlikte halkýn Ýngilizlere
duyduðu öfke de arttý ve
kentlerdeki yoksullar ayaklanmaya baþladýlar.
Ýngiltere 1 Ocak 1842'de
Afganistan'dan çekildi.
Rusya ve Ýngiltere, tarih
boyunca bölgeyi kimin
kontrol edeceði konusunda
rekabet ettiler. 1868'de
Rusya'nýn Afganistan'a bir
diplomat göndermesine
Ýngiltere, ülkeye 300 asker
eþliðinde bir büyükelçi
göndererek karþýlýk verdi.
Aylardýr maaþlarý ödenmeyen Afgan askerlerinin
maaþlarýný Ýngiltere'nin
ödemesini istemeleri ve bu
isteklerinin büyükelçi
tarafýndan reddedilmesi
üzerine Ýkinci Afgan Savaþý
baþladý. Ýngilizler
Afganþstan'ý iþgal etti,
fakat büyük bir direniþle
karþýlaþtýlar ve 1881'de
yeniden Afganistan'dan
çekildiler. 1893 yýlýnýn
Kasým ayýnda,
Hindistan'daki Ýngiliz
hükümetinin dýþiþleri
bakaný Henry Mortimer
Durand Afganistan'a geldi.

Afganistan'ýn doðu ve
güney sýnýrýna çok sayýda
Ýngiliz askeri yerleþtirildi.
Afgan kralý Abdur
Rahman, Afgan nüfusunun
üçte birini dýþarýda býrakan
yeni sýnýrý kabul etti.
Böylece Ýngiltere, verimli
topraklarý Afganistan
dýþýnda býrakmýþ oldu. Bu

Afganistan'ýn daha da yoksullaþmasýna neden oldu
ve böylece diðer ülkelere
Afganistan üzerinde daha
çok hakimiyet kurma þansý
verdi. Afganistan 1919'daki
Üçüncü Afgan Savaþý'na
kadar Ýngiltere'nin egemenliði altýnda kaldý.
1917'deki Rus

Devrimi'nin ardýndan,
Sovyetler Birliði,
Afganistan üzerinde herhangi bir emperyal plana
sahip olmadýðýný açýkladý.
Afganistan 1919'daki
Üçüncü Afgan savaþýnýn
ardýndan baðýmsýzlýðýný
kazandý.
Soðuk Savaþ döneminde,
ABD ve Rusya,
Afganistan'ý kontrol altýna
almak için sürekli
mücadele ettiler. Ve
Afganistan 1979 yýlýnýn
Aralýk ayýnda bu sefer
Rusya tarafýndan iþgal
edildi. Sovyet iþgali Afgan
halký için tam bir felaket
oldu. Ruslar sekiz yýl
boyunca büyük bir
direniþle karþý karþýya
kaldýlar ve bu da iþgalin
çok daha kanlý bir þekilde
devam etmesine ve 25
milyonluk Afganistan'da
yaklaþýk 1 milyon kiþinin
ölmesine neden oldu.
Rusya, nihayet 1989'da
ülkeden çekildi.
1994'de yerel güçler
arasýnda iç savaþ baþladý
ve 1996'da Taliban Kabil'i
ele geçirdi. Önce Bill
Clinton 1998'de ülkeyi
bombaladý, ve ardýndan 11
Eylül olaylarý üzerine ABD
ve müttefikleri Afganistan'ý
iþgal etti Yedi yýldan beri
devam eden bu iþgal ise
Afganlýlarýn yaþam
koþullarýný daha da
kötüleþtirdi, onbinlerce
sivilin ölmesine, ülkenin
daha da yoksullaþmasýna
yol açtý.

Afganistan'da siviller ölüyor
Ýnsan Haklarý Ýzleme
Örgütü'nün Amerika
Birleþik Devletleri ve
NATO güçlerinin
Afganistan
n'da düzenlediði hava saldýrýlarýnda
yaþanan sivil ölümleriyle
ilgili bir raporuna göre,
bu saldýrýlardaki sivil
ölümleri son bir yýlda üçe
katlandý.
Ýnsan Haklarý Ýzleme
Örgütü, hava saldýrýlarýnda 2006'da 116, 2007'de en
az 321, bu yýlýn ilk sekiz
ayýnda ise en az 540 kiþinin öldüðünü belirtiyor.

Çalýþmada, saldýrýlarýn
hemen ardýndan soruþturma baþlatmadan önce
tüm suçu Taleban'a attýðý
belirtilen Amerikalý yetkililerin tutumu da
eleþtiriliyor.
Times da ise, Amerikan
güçlerinin 21 Aðustos'ta
Afganistan'ýn Nevabad
bölgesinde düzenlediði
hava saldýrýsýnda 92
sivilin öldüðü yazýyor.
Amerikan güçleri bu
saldýrýda 35 Taliban militaný ve sadece 7 sivilin
öldüðünü iddia ediyordu.

Saldýrýnýn ertesi günü
olay yerine giden bir
Afgan doktor tarafýndan
çekilen görüntülerde bir
camide yýðýlmýþ onlarca
ceset görüldüðü belirtiliyor. Haberde ayrýca,
bölge halkýnýn Amerikan
uçak ve helikopterlerinin
bir aþiret liderinin cenazesi için toplanan kalabalýðý
hedef aldýðýný söylediði
aktarýlýyor. Amerikan
ordusunun yaptýðý soruþturmada da Amerikan
güçlerinin, bir Taliban
komutanýný yakalamaya

çalýþýrken aðýr ateþ altýnda
kalmalarý sonucu yakýn
hava desteði istediði ve
söz konusu Taliban
komutanýnýn saldýrýda
öldürüldüðü sonucuna
varýldýðý hatýrlatýlýyor.
Afganistan'daki NATO
iþgali, giderek kontrol
dýþýna çýkmaya baþlýyor
ve Afganistan'a daha
fazla asker gönderilmesi
bu durumun daha da
kötüleþmesinden baþka
bir iþe yaramayacak. Ýþgal
güçleri ahlaken, politik ve
askeri olarak kaybetti.

Kafkaslardaki yedi günlük savaþýn ardýndan
dünyanýn dört bir yanýnda milyonlarca insan yeni bir
savaþ olasýlýðýný düþünmeye baþladý. Birçok insan bir
nükleer savaþ tehdidinin gene kapýya dayandýðýný
düþündü.
Böyle düþünenlerin korkusu haklý endiþelere
dayanýyor.
Batýlý emperyalist ülkelerin liderleri ise Gürcistan
savaþýný bahane ederek bir kez daha Rusya’nýn “yeni
militanlýðý”ndan, “yeni bir soðuk savaþtan” behsetmeye baþladýlar.
ABD, Kanada, Ýngiltere, Fransa, Almanya, Ýtalya ve
Japonya (yani G7’ler) Dýþiþleri Bakanlarý ortak bir
açýklama ile Rusya’nýn aþýrý güç kullandýðýný iddia
etti.
Yeni soðuk savaþ iddialarý 1991’de Sovyetler
Birliði’nin çöküþünden beri fýrsat buldukça öne
çýkarýlýyor. Ne var ki dünya bugün Soðuk Savaþ yýllarýnda göre çok farklý.
Soðuk Savaþ döneminde ABD ve Sovyetler Birliði
1940’da baþlayarak 1990’lara kadar muazzam bir rekabet ve çatýþma içindeydi.
Ýkinci Dünya Savaþý’nýn ardýndan dünya rekabet
halindeki iki bloða bölünmüþtü, kapitalist Batý ve
Sovyetler Birliði.
Sovyetler Birliði sosyalist olarak tanýmlanýyordu
ama aslýnda devlet kapitalistiydi. Aynen Batý’da
olduðu gibi iþçiler üzerinde vahþi bir sömürü, sermaye birikimi Sovyetler’de de vardý. tek fark Batý’da
þirketler bu düzenin merkezindeydi, Sovyetler’de ise
devlet.
ABD açýk arayla en büyük ekonomik güçtü ama
Sovyetler Birliði’de Orta Asya’yý ve Doðu Avrupa’yý
kontrol ediyordu.
Ýþte bu iki blok arasýndaki rekabetin adý Soðuk
Savaþ’tý.
Ama bazen sýcak savaþlarda yaþanýyordu. Ýki blok
iktidar, hegemonya ve doðal kaynaklar için dünyanýn
çeþitli yerlerinde savaþýyorlardý.
Bu savaþlar sýradan insanlara kapitalizm ile
komünizm arasýndaki savaþlar olarak tanýtýlýyordu.
ABD dün komünizme karþý verdiði savaþý bugün
“teröre” karþý veriyor. Müdahalelerin temel mantýðý
ayný.
Sonunda ekonomik kriz Rusya’yý ve Doðu Bloku’nu
çökertti. Soðuk Savaþ bitti. Rusya ve Doðu Bloku
ülkeleri serbest pazara açýldý.
Bazýlarý bu geliþmeden sonsuz barýþ sonucunu
çýkardýlar. Ancak aradan 20 yýl geçti ve böyle bir noktadan çok uzaktayýz.
Soðuk Savaþ sonrasý dönem emperyalizmin yeni bir
dönemi.
Soðuk Savaþ’ýn ardýndan ABD ekonomk olarak
zayýflamýþ ama askeri olarak daha da güçlenmiþ
olarak çýktý. Askeri gücü ile rakiplerini geriletti.
1990’larda eski Doðu Bloku ülkeleri NATO2ya çekildi. NATO Rusya’nýn sýnýrlarýna dayandý.
ABD “nükleer savunma” sistemini doðu Avrupa’ya
ve Orta Asya’ya kuramaya hazýrlanýyor.
Bu arada Ukrayna ve Gürcistan’daki “demokratik”
devrimleri savundu.
Bütün bunlar Rusya’nýn etkisini daraltýyordu. Ancak
duruma “yeni soðuk savaþ” demek Rusya’nýn
gücünün çok abartýlmasýdýr.
Rusya þimdi 1991 Rusya’sýnýn gölgesi gibi. 2006’da
ABD’nin GSMH’sý 13.200 milyar dolarken Rusya’nýn
ki sadece 990 milyar dolar.
Bugün Rusya’nýn savunma harcamalarý 70 milyar
dolar, ABD’nin ki ise 620 milyar dolar. ABD
ekonomisi Rusya’dan 14 kere daha büyük.
Rusya etki alanýný kaybetti. Coðrafi olarak daraldý. O
artýk küresel bir güç deðil sadece bölgesel bir güç.
Yeni soðuk savaþ iddiasý ABD’nin gücünü ve
dünyayý kendi çýkarlarý etrafýnda yeniden þekillendiriyor olmasýný küçümsüyor.
ABD artýk dünya ekonomisini belirleyemez. Diðer
rakiplerin ekonomik geliþmeleri devletler arasý yeni
çeliþkileri ve yeni savaþlarý gündeme getiriyor.
Bazýlarý daha güçlü bir Rusya’nýn ABD’yi
dizginleyeceðini düþünüyor.
Ne var ki rakip emperyalist ülkelerin dünyanýn dört
bir yaný nda ki çekiþmeleri sýradan insanlar için barýþ
deðil bir felaket.
Kafkaslardaki kriz herþeyin nasýl çok çabuk
yayýldýðýný çok iyi gösteriyor.
Kafkas savaþý emperyalistler arasý çeliþkinin ve çatýþmanýn kokunç boyutunun yaný sýra ABD’nin askeri
müdahaleciliðini ve dünyanýn her yerine istikrarsýzlýðý soktuðunu da gösteriyor.
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12 Eylül, saat: 04:00
"Türkiye zaman zaman
restorasyon dönemlerine
girer. O dönemlere girildi
mi ordu müdahale eder,
bir süre kalýr ve ayrýlýr. Bir
süre geçer ve biz politikacýlar iþleri yine bozarýz,
yine ordu müdahale eder.
Bu böyle gidecektir ve bu
restorasyon dönemleri de
gitgide sýklaþacaktýr."
Ýsmet Ýnönü
12 Mart 1970
1980'ler tüm dünyada neo
liberalizmin uygulanmaya
baþlandýðý yýllardý. Bu yýllar ABD'de Reagan,
Ýngiltere'de Thatcher
dönemleridir ve isimlerinin sonlarýna 'izm'ler
eklenerek onlarla anýlýr.
Türkiye'de de ayný yýllar
Özal iktidarlarýyla açýlýr ve
uygulanan politikalar
'Özalizm' adýyla hatýrlanýr.
Özal neo liberalizmin
hakkýný gerçekten veren bir
siyasetçidir.
Ancak ABD ve
Ýngiltere'nin aksine
Türkiye'de neo liberalizmi
uygulamaya sokmak öyle
"al gülüm, ver gülüm" þeklinde gerçekleþememiþtir.
Düzeyi oldukça yüksek bir
sýnýf mücadelesi vardýr.
Hem iþçi sýnýfý (darbe
olduðu gün bile 51 bin iþçi
grevdedir) hem radikal sol
hareketler oldukça
etkindir. 1971 darbesiyle

sindirildiði sanýlan sol 70'li
yýllar boyunca daha da
büyüyerek siyaset sahnesine damga vurmaktadýr.
1980'e gelinirken ülkede
her gün çatýþmalarda
öldürülen insan sayýsý 20'li
rakamlara ulaþmýþtýr.
Çok bilinen 24 Ocak
kararlarý 1980 yýlýnda
alýnýr. Ancak olaðan
koþullar altýnda bu yeni
ekonomik politikalarý
uygulamaya kolayca sokamayacaðýný anlayan egemen sýnýflar orduya baþvurur ve 12 Eylül sabahý
insanlar bir askeri darbeyle
uyanýr.

24 Ocak Kararlarý
1979 kýþý Türkiye açýsýndan yokluklar yýlýydý.
Döviz yokluðundan petrol
alýnamýyordu. Ulaþým,
sanayi, hatta konutlarýn
ýsýtýlmasý müthiþ aksýyordu. Fabrikalarýn kapasitesi
%30'lara düþmüþtü. Dövize
dayalý ürünler (ilaç, elektrik ampulü, tuvalet kâðýdý
gibi binlerce ürün) yoklar
listesindeydi. Her gün yeni
zamlar geliyor, TL'nýn
deðeri hýzla düþüyor,
enflasyon çýð gibi büyüyordu. Buna karþý 1978
Haziran ayýnda baþlayan
grevler de hýzla artýyor ve
yaygýnlaþýyor, ülke grev
dalgalarýyla sarsýlýyordu.
24 Ocak 1980'de

Darbenin kronolojisi
12 Eylül 1980
Ordu darbeyle yönetime
zorla el koydu. 5 general,
600 üyeli meclisin yasama
ve yürütme yetkilerini
kullanmaya baþladý.
16 Eylül
Milli Güvenlik Konseyi
(MGK) bütün grevleri
yasakladý, grevdeki 51 bin
iþçiye iþbaþý yaptýrýldý.
17 Eylül
Gözaltý süresi sýnýrlarý
kaldýrýldý.

hizmetleri desteklenmiþ,
7. Ýthalat kademeli olarak
serbest býrakýlmýþtýr. Ýhracat; vergi iadesi, düþük faizli kredi, imalatçý ihracatçýlara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere
göre farklýlaþan teþvik sistemi ile teþvik edilmiþtir.
Kararlarýn uygulanmaya
baþlanmasýndan dört yýl
sonra, bu politikalarýn burjuvazinin küçük bir kesimi
dýþýnda, tüm toplum kesimlerinin çok önemli kayýplarýna neden olduðu
görüldü. Bu politikalarýn
ortaya atýldýðý dönemde
destekçisi olan büyük
holdinglerin bir kesimi bile
desteklerini geri çekti.
Sermaye askeri yönetim
koþullarý altýnda politikalarý hayata geçirme fýrsatý yakaladý.

7 Ekim
Devrimci Necdet Adalý
idam edildi.
7 Kasým
Yayýnevi sahibi Ýlhan
Erdost dövülerek
öldürüldü.
3 Aralýk
17 yaþýndaki Erdal Eren,
önce iþkenceden geçirildi,
sonra yaþý büyütülerek
idam edildi.
19 Aralýk
DÝSK davasý baþladý.

Maraþ katliamý

ekonomik literatüre geçen
ve yapýsal dönüþümler
içeren bir program önerildi. Dönemin baþbakaný
Süleyman Demirel, 1979
yýlýnda Baþbakanlýk
Müsteþarlýðý'na getirdiði
Turgut Özal''a, yeni bir
ekonomik istikrar pro-

2 Haziran 1981
52 no'lu MGK kararýyla
hemen her þey yasaklandý
(yasaklarýn eleþtirilmesi de
dâhil).
6 Haziran
TÝP baþkaný Behice Boran
ve TÖB-DER baþkaný
Gültekin Gazioðlu vatandaþlýktan çýkarýldý.
13 Haziran
Bülent Ersoy'a sahne
yasaðý getirildi.
26 Haziran
DÝSK baþkaný Abdullah
Baþtürk ve 51 yönetici
hakkýnda idam istendi.
22 Temmuz
Darbeci baþý Kenan

gramý hazýrlama görevi
verdi. Aslýnda IMF tarafýndan hazýrlanan program,
24 Ocak 1980'de kamuoyuna açýklandý. IMF'nin daha
önce yaptýramadýðý isteklerini içeren program
Türkiye'yi tek taraflý olarak
yabancý sermayeye açtý.
Kararlarýn ana hatlarý
þöyleydi:
1. %32,7 oranýnda
devalüasyon yapýlarak
günlük kur ilâný uygulamasýna gidilmiþ,
2. Devletin ekonomideki
payýný küçülten önlemler
alýnmýþ,
3. KÝT'lerdeki uygulamaya paralel olarak tarým
ürünleri destekleme alýmlarý sýnýrlandýrýlmýþ,
4. Gübre, enerji ve ulaþtýrma dýþýnda sübvansiyonlar
kaldýrýlmýþ,
5. Dýþ ticaret serbestleþtirilmiþ, yabancý sermaye
yatýrýmlarý teþvik edilmiþ,
kâr transferlerine kolaylýk
saðlanmýþ,
6. Yurtdýþý müteahhitlik
Evren "ilk ve ortaöðrenimde zorunlu din dersi
konulacak" dedi.
15 Aðustos
Dev-Sol davasý baþladý.
141 kiþiye idam istendi.
15 Ek
kim
Tüm siyasi partiler kapatýldý.
25 Aralýk
TÖB-DER davasýnda 50
kiþi 1-9 yýl arasý hapis
cezasý aldý.
17 Mayýs 1982
Barýþ Derneði davasý
baþladý.
4 Eylül
10 DÝSK uzmanýna idam
istendi.

Darbeye giden süreçte,
bugün Ergenekon'da
gördüðümüz türden, pek
çok provokasyon eylemi
vardý. Bunlardan dönüm
noktasý olarak kabul
edileni Maraþ Katliamý
olarak tarihe geçti.
Bir sinemaya bomba
konulup suç solculara
atýldýktan sonra baþlayan
olaylar sonucu (5 bin 800
ayrý olay) 117 kiþi öldü, 6
bin 835 kiþi yaralandý.
Olaylar baþka þehirlere de
yayýldý. 25 Aralýk günü 13
ilde sýkýyönetim ilân edildi,
6 sýkýyönetim mahkemesi
çalýþmaya baþladý. Ýçiþleri
Bakaný Ýrfan Özaydýnlý istifa etti. Maraþ olaylarýndan
sonra askeri "müdahale"
dosyasý kesin olarak açýldý.

Vicdan mahkemesi
"Bayrak Harekâtý" adýyla
baþlayan askeri darbe
sýrasýnda 650 bin kiþi
gözaltýna alýndý, 329 kiþi
yargýsýz infazla, 346 kiþi
'þüpheli' biçimde, 171 kiþi
gözaltýnda iþkenceyle, 50
kiþi asýlarak öldürüldü. Ýki
milyon insan fiþlendi. 100
bin kiþi siyasi nedenlerle
yargýlandý. 24 bin dernek
ile tüm parti ve sendikalar
19 Ekim
Dev-Yol davasý baþladý.
186 idam istendi.
7 Kasým
Anayasa referandumu.
%93 evet oyuyla darbe
anayasasý kabul edildi.
Beyaz pusulalar 'evet',
mavi pusulalar 'hayýr'
anlamýna geliyordu ve
seçimlerde daðýtýlan
zarflarýn içinde mavi
pusulalar rahatlýkla
görülüyordu. Referandum
öncesi tüm illerde jandarma 'evet' oyu verilmesi
için baský yapýyordu.
Evren bu referandum ile
kendisini de cumhur-

kapatýldý. On binlerce iþçi
iþten atýldý.
Bütün ülkenin üzerinden
silindir gibi geçen darbeden sonra sol hareket
bugüne kadar belini
doðrultamadý. Diyarbakýr
ve Mamak zindanlarý
iþkenceleriyle tarihin
karanlýk sayfalarýna
kazýndý.
Bugün Kenan Evren
dýþýndaki dört darbeci generalin nerdeyse isimleri
bile hatýrlanmýyor. Evren
ise hâlâ bizim paramýzla
gününü gün ettiði
Marmaris'ten arasýra
kafasýný çýkarýp: " Astým.
Piþman deðilim. Bugün
olsa gene asarým" buyuruyor.
Bu darbecilere ve
bugünkü darbecilere
güven veren en büyük
olgu hiçbirinin yargýlanmamýþ olmasý. 21 Haziran
2008'e kadar Türkiye'de
askeri darbelere karþý
maalesef hiç ses çýkmadý.
Bu da generalleri hep
yüreklendirdi. Nihayet bu
yýl ilk kez, daha bir darbe
gerçekleþmeden, kitleler
sokaða dökülüp darbecilerden hesap sorulmasý fikrini
ortaya attý. 12 Eylül'ün
yýldönümünde,
Anayasa'nýn bir türlü
geçmek bilmeyen "geçici"
15. maddesi sayesinde
yargýlanmalarý teklif dahi
edilemeyen darbecileri
toplumun vicdanýnda
yargýlayacaðýz. Bu zevki
kaçýrmamak gerek…
Bir 12 Eylül esprisiyle
sözü baðlayalým. Darbenin
aðýr koþullarý altýnda pek
yüksek sesle olmasa da
darbeci generallerle dalga
geçmek için bir bilmece
sorulurdu.
Soru: Darbe yapmakla
salata yapmak arasýnda ne
fark vardýr?
Cevap: Darbe yapmaya 5
hýyar yeter. Salataya çok
malzeme lâzým.
Cengiz ALÐAN
Not: Yazýnýn baþlýðý Mehmet
Ali Birand'ýn, sadece 1984
yýlýnda 10 baský yapan
kitabýnýn ismidir.
baþkaný seçtirdi.
6 Kasým 1983
Yalnýz 3 partinin katýlmasýna izin verilen
'serbest' seçimler yapýldý.
Ýlk ANAP iktidarý baþladý.
26 Mayýs 1985
Ankara Sýkýyönetim
Komutaný Bilim ve
Sosyalizm Yayýnlarý'na ait
130 binden fazla kitabýn
yakýlmasýna karar verdi.
9 Kasým 1989
Darbeci baþý Kenan
Evren cumhurbaþkanlýðýný
Turgut Özal'a devrederek
Marmaris'te resim yapmaya çekildi. Hâlâ orada
gününü gün ediyor.
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Uluslarýn hapishanesi: Kapitalizm
Can Irmak Özinanýr
Sosyalistler milliyetçiliðe
karþýdýrlar. Bu sebeple
kendilerini Türk, Japon,
Ýngiliz, Yunan vs. olarak
deðil enternasyonalist
olarak tanýmlarlar.
Bunun basit bir sebebi
var. Milliyetçiliðin bir
akým olarak ortaya çýkýþý
kapitalizmin geliþimi ile
doðrudan baðlantýlýdýr.
Kapitalizm ortaya çýktýktan
kýsa bir süre sonra sermaye
birikimini saðlayabilmek
için feodalizmden kalma
büyük imparatorluklar
yerine denetimi daha
kolay olan ulus devlete
ihtiyaç duymaya baþladý.
Bu sebeple bir çok halkýn
bir arada yaþadýðý geniþ
devletler yerine ulus temeline dayanan devletler
kuruldu.
Milliyetçilik, bu devletlerin hem kuruluþu hem
de korunmasý için gerekli
zemini döþeyen ideoloji
oldu ve ulus devletle
beraber iktidara gelen burjuvazinin çýkarlarýný ulusal
çýkarlar adý altýnda
genelleþtirerek sýnýf çatýþmasýný perdeleyen bir ideoloji olarak iþlev gördü.
Sonuç olarak, milliyetçilik,
iþçi sýnýfýnýn ezilmesinde
baþlýca etmenlerden birisi
oldu.
Buradan yola çýkarak,
marksistlerin ulusal sorun
konusunda, her türden
milliyetçiliðe karþý ayný
þekilde tavýr almalarý
gerektiði söylenebilir
ancak kapitalizm bir çok
ulus için gerçekten hapishaneler oluþturmuþtur. Bu
da ulus meselesinin bir
þekilde marksizmin gündeminde olmasýný gerektirir.

Emperyalizm
Kapitalizm, 1800'lerin
sonlarýnda yüksek
düzeyde bütünleþerek ulus
devletler arasý rekabeti
körükleyen ve sonucunda
ancak birkaç geliþmiþ kapitalist ülkenin hakimiyeti
olarak ortaya çýkan
emperyalizm biçimini aldý.
Emperyalizm bir yandan
ulus devletlerin, "ulusal
çýkarlar" etrafýnda kýyasýya
rekabeti ve sonuç olarak
savaþmasý, bir yandan bu
rekabet içinde henüz
pazara tam olarak açýlmamýþ üçüncü dünya
ülkelerinin sömürülmesi
anlamýna geliyordu. Bu
süreç tabii ki ulusal baský
olmadan iþleyemezdi.
Bunun sonucu olarak,
emperyalizm tarafýndan
baský gören ülkelerdeki
anti-emperyalist direniþler,
milliyetçi bir nitelik
kazandýlar. Geliþmiþ kapitalist ülkelerde ise iþçi
hareketi içinde "ulusal
çýkar" ideolojisine sahip
reformist bürokrasiler
ortaya çýktý ve bu sebeple
iþçi hareketi de bu ideolojiden nasibini aldý.
Geliþmiþ kapitalist
emperyalist ülkelerin yaný
sýra, geliþmekte olan

Lenin'in bu tavrý, Ekim
Devrimi'nden hemen sonra
hayata geçti. Ýktidara gelen
iþçi sýnýfýnýn yayýnladýðý ilk
kararlar, Rusya'daki bütün
uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakkýný tanýyordu.

Günümüzde
ulusal sorun

ülkelerin egemen sýnýflarý
da kendi sýnýf çýkarlarý
etrafýnda rekabet edebilecek sermaye birikim
merkezleri oluþturmaya
baþladýlar, bunun sonucu
olarak sanayileþmekte olan
ülkeler arasýnda bölgesel
bir güç olmayý amaçlayan
alt-emperyalist devletler
ortaya çýktý.(Hindistan,
Türkiye vs. gibi)
Dolayýsýyla halklarýn hayatýný zehir eden ulusal
baský, kapitalizmin
vazgeçilmez silahlarýndan
birisi oldu.

Sosyalizm
Ulusal baskýnýn, kapitalizm tarafýndan halklara
dönük bir silah olarak kullanýlmasý, ulus gibi bir
sorunsalý olmayan marksistler arasýnda ciddi bir
tartýþma baþlattý.
Karl Kautsky gibi
reformist liderler,
emperyalizmin tüm
dünyayý sararak ulusal
çeliþkileri hafifleteceðini
iddia eden ultra-emperyalizm teorisi etrafýnda kendi
egemen sýnýflarýnýn yanýna
dizildiler.
Ulusal sorun konusundaki asýl büyük tartýþma ise
iki önemli devrimci marksist, Rosa Lüksemburg ve
Lenin arasýnda yaþandý.
Lüksemburg'un ülkesi
olan Polonya, Rus Ýmparatorluðu sýnýrlarý içindeydi.
Polonya'da baðýmsýzlýk
yönünde güçlü bir eðilim
vardý. Rusya'da yaþayan
bir sosyalist olarak Lenin
bu talebin desteklenmesi
gerektiðini savunuyordu.
Polonya'nýn baðýmsýzlýk
talebini destekleyen
Lenin'e, Lüksemburg'un
yanýtý emperyalizm çaðýnda baðýmsýzlýðýn mümkün
olmadýðý, bu sebeple de
Rus sosyalistlerinin bu
talebi desteklememeleri
gerektiði yönündeydi.
Lüksemburg, ulusal sorunun doðasýndan kay-

naklanan sakatlýklarý
görüyordu. Polonya
Sosyalist Partisi (PPS) asýl
olarak milliyetçiliði benimsemiþ ve bu sebeple iþçi
sýnýfý çýkarlarýný savunmaktan uzaklaþmýþtý. Bu
sebeple Lüksemburg bu
çizgiye þiddetle muhalefet
etti ve baðýmsýzlýk
talebinin gerici bir talep
olduðunu, Rus ve
Polonyalý iþçilerin birliðini
zedelediðini öne sürdü.
Lenin için ise durum
farklýydý. Lenin,
emperyalizme karþý
mücadelenin bir parçasý
olarak uluslarýn kendi
kaderini tayin hakkýnýn
desteklenmesi gerektiðini
savunuyordu. Bu onun
için iþçi sýnýfýnýn uluslararasý birliðini saðlamanýn
tek yoluydu. Çünkü
Lenin'e göre emperyalist
ülkelerdeki iþçilerin, baský
altýndaki uluslarýn ayrýlýk
dahil her türlü hakkýný
desteklemesi, kendi
kafalarýndaki þövenist ve
milliyetçi fikirlerden kopmalarýnýn temel koþullarýndan biriydi.
Lüksemburg, kendi konumundan enternasyonalist
bir tavýr takýnýyordu ancak
ezen ulusun sosyalistlerinden, ezilenlerin ayrýlýk
hakkýný reddetmesini istediði ölçüde tabloyu bir
bütün olarak göremiyordu.
Lenin ise ulusal sorun
konusunda kendisinden
önceki ve çaðdaþý olan
bütün marksistlerden daha
ileri bir çizgiyi savunuyordu. Dünyayý bir bütün
olarak ele alýyor,
emperyalizm koþullarýnda
uluslarýn kendi kaderini
tayin hakkýnýn hem
geliþmiþ ülkelerdeki iþçi
sýnýfý mücadelesine
yapacaðý katkýyý hem de
sömürge ülkelerdeki halklarýn emperyalizme karþý
harekete geçmesini
saðlayabileceðini net bir
þekilde görüyordu.

Günümüzde kapitalizm
dünyanýn dört bir yanýnda
uluslar için gerçek bir
hapishane oluþturuyor.
Emperyalizm, Afganistan
ve Irak iþgalleri ile birlikte
Ortadoðu'daki halklar
üzerinde ciddi bir baský
yaratýyor. Bunun yaný sýra
halklar arasýndaki etnik
farklýlýklarý körüklemeye
çalýþarak, kendi iþgalini
meþrulaþtýrmaya çabalýyor.
Filistin, Irak, Lübnan gibi
ülkelerde emperyalizme
karþý direniþ ulusalcý ya da
dini bir nitelik kazanabiliyor. Sosyalistler, politikalarýndan baðýmsýz
olarak bu hareketleri
desteklemeli, uluslarýn
kendi kaderlerini tayin
hakkýna sahip çýkmalýdýr.
Bir üçüncü taraf oluþturmaya çalýþmak, bu ülkelerde "devrimci", "sosyalist"
direniþ hareketlerinin
ortaya çýkmasýný bekleyerek bu hareketlere tavýr
almak fiili olarak
emperyalizmin iþine yarar.
Türkiye'de de sermaye
birikimi büyük ölçüde,
gayrimüslimlerin el konulan mülkleri üzerinde
gerçekleþmiþtir. Sermaye
birikimi ve ýrkçýlýk kol kola
ilerlemiþtir. Bu sebeple bu
topraklarýn bir parçasý olan
Yahudiler, Ermeniler,
Rumlar vs. üzerindeki her
türden ulusal baskýya
uzlaþmaz bir biçimde karþý
çýkmak gerekir. Ayný þekilde yýllarca aðýr bir ulusal
baskýya maruz kalmýþ olan
Kürt halkýnýn kendi
kaderini tayin hakkýný tanýmak ve desteklemek de
sosyalistlerin baþlýca görevidir. Kürt halkýnýn barýþ
talebine sahip çýkmak ve
Kürt hareketinin siyasal
partisi olan DTP üzerindeki baskýlara net bir þekilde
karþý çýkmak gerekir.
Sosyalistler, ezen ulusun
milliyetçiliðine karþý
çýkarken, ezilen uluslarýn
milliyetçiliðine karþý ayný
tavrý takýnamazlar. Çünkü
ilk olarak kendi egemen
sýnýflarýna karþý mücadele
ederler. Ezilen uluslara,
koþulsuz ancak eleþtirel bir
destek verirler. Bu
hareketlere karþý eleþtirel
bir tavýr takýnabilmenin
temel koþulu, koþulsuz
destek vermektir.
Ulusal baský kapitalizm
ortadan kalkmadan
ortadan kalkmayacak,
ancak ezilen uluslardan
yana tavýr almadan kapitalizmi ortadan kaldýrmak,
iþçi hareketi içindeki ulusal
bölünmüþlükleri aþmanýn,
emperyalizmi ve kapitalizmi yenilgiye uðratmanýn
hiçbir yolu yok.

Askeri faþizm!
Bu hafta sonu bir çok þehirde 12 Eylül'le ilgili etkinlikler var. Ankara'da bir dizi kurum ve inisiyatifin birlikte düzenlediði etkinliðin broþürü büyük bir hata
içeriyor. 12 Eylül, "askeri faþizm" olarak adlandýrýlýyor.
Solcuyuz ve bizi sindirmeye yönelik her uygulamayý
faþistlikle suçlamakta serbestiz! Eylemlerde polis
saldýrganlýðý, faþizm, zam zulüm, faþizm, iþkence,
faþizm, idamlar, faþizm, 1 Mayýs'ta estirilen polis
terörü, faþizm.
Ýçimizdeki, dýþýmýzdaki, yanýmýzdaki faþizm!
Faþizm konusundaki en büyük tehlike, faþizmi
sýradanlaþtýrarak, baskýnýn her bir þeklini açýklayýcý bir
ön ek gibi kullanýlmasý.
Bu ise yeni bir buluþ deðil. 1925'lerden sonra stalinist
bürokrasi tarafýndan üretilen bir teori. Komünist
Enternasyonal'i diðer ülkelerde kendisine baðlý kukla
komünist partilerin organizasyonu haline dönüþtüren
stalinist bürokrasi, Almanya'da bir deprem etkisiyle
geliþen nazizmi önemsizleþtirdi. Almanya'da iþçilerin
gerçek düþmaný, "faþizmin ikiz kardeþi sosyal
demokrasidir" teziyle, komünist iþçilerin önce sosyal
demokrat iþçilerle birbirine girmesine neden oldu.
Hitler'e iktidarý, stalinist Komünist Enternasyonal
altýn tepsiyle sundu. Sonuçlarý biliyoruz.
Troçki ise, öncelikle faþizmin sýradanlaþtýrýlmasýna
karþý mücadele etti. Faþizm, olaðanüstü bir rejimdir.
Egemen sýnýfýn, her zaman talep edeceði deðil, her
düzeyde yaþanan krizden baþka hiçbir çýkýþ yolu
kalmadýðýnda izin vereceði bir rejimdir.
Kriz anlarýnda burjuvazinin tüm merkez partileri,
tüm parlamenter alýþkanlýklarý çöktüðünde, tüm ahlaki deðerleri paramparça olmaya baþladýðýnda ve
toplumun en alt katýnda yaþayan milyonlarca insan en
radikal önerilere açýk hale geldiðinde, örgütlü bir
faþist güç, kendisini kanýtlayarak iktidara aday olabilir.
Baskýcý her rejime faþist suçlamasýný yapmak, burjuva demokrasisine hak etmediði bir övgü sunmaktýr.
Burjuva demokrasilerinin bir yüzü nýspi özgürlüklerse
hemen öbür yüzü baskýcý bir polis devletidir. Faþizm
ise, parlamenter polis devletinden bambaþka bir
baskýcýlýk demektir. Krizin derinleþtiði bir aþamada,
burjuva rejimi altýndaki iþçi demokrasisinin tüm
nüvelerinin, iþçi basýný, sendikalar, iþçi dernekleri,
basýn özgürlüðü, düþünce özgürlüðü, vakýflar, azýnlýklarýn tanýnma ve örgütlenme haklarý, toplu
sözleþme hakký, kadýn özgürlüðü, cinsel özgürlükler,
sosyal demokrat ve sosyalist parti ve örgütler gibi
tüm toplumsal örgütlenmelerin daðýtýlmasý gerektiðinde faþizm devreye girer. Milyonlarca insanýn
aþaðýdan yarattýðý bu örgütlenmeleri, ne polis ne de
ordu tümüyle daðýtabilir. Bu aþaðýdan örülmüþ
toplumsal iliþkiler aðýnýn daðýtýlmasý için yine aþaðýdan örgütlenmiþ, sivil, kitlesel, reaksiyoner, aklýmýza
gelebilecek her türden özgürlüðe düþman, paramiliter
özelliklere sahip, silahlý bir hareket gerekir. Faþizm bu
hareketin adýdýr.
Pahalýdýr faþizm. Burjuvazi açýsýndan maliyeti çok
yüksektir. Sonucu belirsiz bir macera demektir ayný
zamanda. Savaþ, yayýlmacýlýk, soykýrým demektir.
Önceki kuþaklarýn on yýllardýr süren mücadelelerinin
zihinlerde yarattýðý tüm demokratik deðerlerin
üzerinden silindirle geçilerek silinmesi ve devlet ve
toplumun yeni baþtan kurulmasý demektir.
Askeri darbe her mahalle ve iþyeri önündeki jandarma ve polis birliklerinin güçlendirilmesi demektir.
Faþizm, her mahallenin, her iþyerinin, her evin içinde
sýradan insanlardan örgütlenen polis, istihbarat aðý ve
jandarma oluþturarak, yaratýlan sürekli hain ve düþmanlara karþý sürekli imha uygulamasý demektir.
Askeri darbe tepeden, faþizm aþaðýdan örgütlenir.
Bu yüzden 12 Eylül'de 51 kiþi idam edilirken, sadece
Maraþ katliamýnda, askerler ve polisin de desteklediði
faþist saldýrganlýkta çok daha fazla sayýda insan
öldürüldü.
Askeri darbeleri faþizmle birbirine karýþtýrmak,
eylemiyle faþizmi yenebilecek tek güç olan iþçi
sýnýfýnýn kafasýný karýþtýrmaktýr. Stalinist bürokrasi
bunu kasýtlý yapmýþtý, stalinist gelenek ise yanlýþý
doðru bildiði için yapýyor.

Þenol Karakaþ
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En kanlý 10 yýlýn adý : 12 Eylül
Toplamda yaklaþýk 7 saat
süren 9 bölümlük uzunca
bir televizyon belgeseli
olan '12 Eylül' 3 dvd
olarak piyasada.
1973-83 arasýndaki dönemi kronolojik olarak ele
alan yapým, dönemin
önemli aktörleriyle yaptýðý
röportajlar ve ince iþlenmiþ görüntü arþivi çalýþmasýyla sürecin tüm
parçalarýnýn nasýl birer
domino taþý gibi birbirine
baðlý olduðunu gözler
önüne seriyor.
Tanýklýklar özellikle

dönemin üç önemli simasý
Süleyman Demirel, Bülent
Ecevit ve Kenan Evren'e
yoðunlaþsa da tüm
hareket ve eðilimlerden
farklý isimlere yer verilmeye çalýþýlmýþ.
Belgeselin tek baþýna
önemli bir gerçeði açýkladýðý, bir bilinmeze ýþýk
tuttuðu söylenemeyebilir,
hatta bazý konular fazla
hýzlý geçiþtirilmiþ gibi
görünebilir. Örneðin
Bahçelievler ve Maraþ
katliamlarý, 1 Mayýs
Mahallesi ve Fatsa deney-

imleri birer cümleden
fazlasýný hak eden toplumsal konulardýr. Ancak yine
de tamamýna baktýðýmýzda, gazetelerin manþetlerinde yer almýþ veya
dönemin baskýcý tutumuyla tam ifade edilememiþ
pek çok konuya, aktörleri
tarafýndan deðinildiðini
görebiliyoruz. Televizyon
için hazýrlanmasýnýn bir
kusuru olarak sayýlabilecek en önemli sorun tüm
olaylarýn sanki bir takým
isimler arasýnda dönen bir
oyunun sergilenmesinden

ibaret olmasý.
Oysa yaþanan olaylar
hepimizin ortaklaþa
deneyimlediði bir gerçekti.
Bu açýdan herkesin kiþisel
bir 12 Eylül'ü olduðu
söylenebilir pekala çünkü
tek tek herkesin yaþadýklarý ayný derecede önemli.
Belgeselde yeterli yer
bulamamýþ pek çok
konunun 12 Eylül günü
Bilgi Üniversitesi'nde
gerçekleþecek Vicdan
Mahkemesi'nde ele alýnacaðýný unutmayalým
Orhan Göztepe

Kitaplarý dünyada milyonlarca satýlýyor

Kendi ülkesinde öldürülmek isteniyor
Orhan Pamuk’un son
romaný Masumiyet
Müzesi yayýnladýðý
günden beri hem
dünyada hem
Türkiye’de çok satýyor.
Pamuk bu kez bir aþk
romanýyla gündemde.
Öldürüleceði için
Türkiye’yi terk eden,
hain ilan edilen, Nobel
ödülü küçümsenen
yazar kaleminin gücü
ve jestiyle meydan
okuyor. Tam da gitmesine neden olanlarýn bir
bölümü hapisteyken ve
aðýr çekim darbe yoluna devam ederken.
Orhan Pamuk’un
ulusalcýlar tarafýndan
hedef gösterilmesi ve
itibarsýzlaþtýrýlmak
istenmesinin biricik
nedeni olduðu yerde
duran 301. maddeydi.
Hrant Dink’in
öldürülmesine yol açan
bu maddeden
yargýlanan Pamuk,
Türkiye’deki büyük iki
yüzlülüðe karþý
Ermenilerin ve
Kürtlerin baþýna gelenleri cesur ve açýk bir
biçimde ifade etti.
Bu ilk deðildi. Kirli
savaþýn en sert döneminde, 1994’te
Kürtlerin gazetesi
Özgür Ülke’nin Ýstanbul ve Ankara’da
binalarý bombalandý. 1
gazete çalýþaný öldü, 23
kiþi yaralandý.
Saldýrýnýn arkasýndan
Türk yazar ve aydýnlarý
Beyoðlu’nda Özgür
Ülke satarak kontrgerilla saldýrýsýný protesto
etti. Orhan Pamuk,
gazete elinde önlerdeydi.
Dünyanýn en önemli
edebiyat ödülünü almýþ
yazarýn adý Ergenekon
iddinamesinde de geçiyordu. Bir tetikçiye,
Pamuk’u öldürmesi için
1 trilyon teklif edilmiþti.

O da bir postmodernist yani
iç düþman!

2005:

2007:

“Türkiye’de 30 bin Kürt
1 milyon Ermeni,
öldürüldü”.
Bu sözler nedeniyle 2005
Þubat’ýn da yeni yürürlüðe
giren 301. maddeden
Pamuk’a dava açýldý. Suçu
Türklüðü alenen aþaðýlamaktý.
2005 Aralýk’ýnda yargýlandýðý Þiþli 2. Asliye Ceza
Mahkemesi çýkýþýnda
Ergenekoncular tarafýndan
arabasýna yumurta atýldý.
’Vatan haini’ ve ’satýlmýþ
aydýnlar’diye baðýrdýlar.

"Dink'in öldürülmesinden
baþta 301. madde'yi savunanlar ve Dink hakkýnda
kampanya baþlatanlar
sorumludur"

2006:
Ölüm tehditleri yüzünden Türkiye’yi terk edip,
Amerika’ya yerleþti.
En büyük edebiyat ödülü
Nobel’i aldý.

2008:
“Ergenekon beni de
öldürücekti.”
“Herkes bu Ergenekon
konusunu siyasileþtirmek
istiyor. Hangi siyasi görüþ
olduðu, birinci
cumhuriyetçi olmuþ,
yoðun Atatürkçü olmuþ,
yoðun siyasal Ýslamcý
olmuþ ya da liberal olmuþ,
solcu olmuþ, muhafazakar
olmuþ, gerçekten
Ergenekon konusunda
söyleyeceðim ilk þey bunlar deðil, ilk þey bu
konunun benim için ahlaki

olduðudur. Bir yanda
katiller var, ben ikna
oldum, bu katiller beni de
öldürmek istemiþti çünkü.
Siyasi sebeplerden bu
katilleri korumak ahlaksýzlýktýr! Onlara kol kanat
germek, çeþitli bahanelerle
bu insanlarýn suçlarýný
hafifletmeye çalýþmak
düpedüz ahlaksýzlýktýr.
Emekli askerlerle ve mafya
çeteleriyle adam öldürtmenin, adam öldürdükten
sonra 'daha da öldürürüz
ha' diye tehdit edip insanlarý susturmanýn siyasette
bir koz olarak kullanýldýðý
bir ülke de, ahlaklý ülke
olmaz! Ergenekoncular'a
kol kanat germenin, katilleri korumanýn ahlaklý
olmadýðýný söylemek
zorundayým. “
"Polis korumasýnda yaþýy-

orum ve eskisi gibi Ýstanbul sokaklarýnda rahat
dolaþamýyorum. En samimi arkadaþlarým korumalarým oldu.”

1953-2
2008:
Cevdet Bey ve Oðullarý,
roman, 1982
Sessiz Ev, roman, 1983
Beyaz Kale, roman, 1985
Kara Kitap, roman, 1990
Gizli Yüz, senaryo, 1992
Yeni Hayat, roman, 1994
Beenim Adým Kýrmýzý,
roman, 1998
Öteki Renkler, yazýlarýndan ve söyleþilerinden
seçmeler, 1999
Kar, roman, 2002
Ýstanbul: Hatýralar ve
Þehir, aný, 2003
Masumiyet Müzesi, roman,
2008

TSK, “iç düþmanlar” listesine post-modernistleri
ekledi. Demokrasi yanlýsý,
darbe karþýtý, ulusdevletlere karþý insanlýðýn
birleþmesini savunanlar,
çok kültürlülükten yana
olanlar, yurttaþlýktan ve
özgürlüklerden bahsedenler kast ediliyorsa Orhan
Pamuk çok önceden listenin baþýna yazýlmýþtý.
1990’da yayýnlanan Kara
Kitap toplumcu gerçekçi
edebiyat eleþtirmenleri
modernist
tarafýndan post-m
olmak yani kötü olmakla
suçlandý. Kötülüðün
boyutlarýný kanýtlamak için
Pamuk bir baþka postmodernist Umberto
Eco’nýn Gülün Adý
romanýný intihal etmek,
yani çalmakla suçlandý.
Ýþte sol kamuoyu Pamuk’u
burada tanýdý. Çok satan
bu yazar demokrasiden,
çok kültürlülükten, kemalizmin kopardýðý geçmiþten
söz ediyordu. Pamuk en
erken düþman ilan edilen
post-modernist oldu.
Ortada edebi bir eleþtiri
yoktu. Pamuk’un romanlarý post-modernist bulunabileceði kadar,
Dostoyevski’nin modernist
izinden yürüdüðü de
söylenebilirdi. Postmodernizmin, baþka avantgarde akýmlar gibi modernizmin içinde, o an ki
modernlik tecrübe ve iddiasýna dayalý bir akým
olarak tartýþýlabilirdi. Ama
o da Nazým Hikmet gibi
vatan hainiydi. Birileri
yazardan özür dilemeli.
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?

6-77 Eylül olaylarý
protesto edildi
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe Giriþimi tarafýndan
6 Eylül Cumartesi günü 67 Eylül 1955 olaylarýnýn
yýl dönümünde bir toplantý ve ardýndan basýn açýklamasý yapýldý. Karakedi
Kültür Merkezi'nde
yapýlan toplantýda Rýdvan
Akar'ýn 6-7 Eylül belgeseli
gösterildi. Belgeselde
olaylarý bizzat yaþamýþ
kiþilerin tanýklýklarýna yer
verilirken, Selanik'te
Mustafa Kemal'in evine
bombayý koyan kiþilerin, o
güne özel olarak halký
kýþkýrtmak amacýyla önceden hazýrlanýp basýldýðý
açýkça belli olan Ýstanbul
Express gazetesini hazýrlayanlarýn ve olaylar
esnasýnda yaðmacýlarý
yönlendirenlerin bir þekilde devletle baðlantýlý
olduðu, yani bu olayýn

"halkýn duygusal tepkisi"
veya "birkaç çapulcunun
iþi" deðil, derin devletin
bir organizasyonu olduðu
da vurgulanýyordu.
Belgeselin ardýndan söz
alan Roni Margulies ise
konuþmasýnda 6-7 Eylül
olaylarýnýn münferit bir
olay olmadýðýný; 1915
Ermeni soykýrýmý, varlýk
vergisi, iskan kanunu ve
hatta Kürt köylerinin
boþaltýlmasý gibi olaylarla
beraber düþünüldüðünde
devletin resmi politikasýnýn bir ürünü
olduðunun anlaþýldýðýný
anlattý. Bu politika,
Türkiye'nin
Türkleþtirilmesi amacýyla
"Türk kültürüne baðlý
olmayanlar", yani gayrimüslim azýnlýklarýn sermayede pay sahibi
olmalarý engellenirken

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.

"Türk kültürüne baðlý
olup da Türkçe'den baþka
dil konuþanlar" yani
Kürtler, Çerkezler, Lazlar
gibi Müslüman azýnlýklarýn asimile edilmesine
yönelik ýrkçý bir politikadýr.
Toplantýnýn ardýndan
Galatasaray Lisesi

önünde, 6-7 Eylül
fotoðraflarý ve "Irkçýlýða
dur de!" sloganlarý arasýnda yapýlan basýn açýklamasýnda olaylarýn kontrgerilla operasyonu olduðu,
Ergenekon operasyonuyla
bir kýsmý açýða çýkarýlan
ayný ýrkçý zihniyetin
bugün de Hrant Dink

cinayeti, Malatya Zirve
yayýnevi katliamý, Rahip
Santoro'nun öldürülmesi
gibi olaylarda kendini
gösterdiði vurgulandý.
Olaylarýn maðdurlarýndan
devlet düzeyinde özür
dilenmesi, maddi ve
manevi zararlarýnýn
karþýlanmasý talep edildi.

Travesti ve transseksüellere karþý polis baskýsý artýyor
Travesti ve transseksüellere karþý polis þiddeti
ve keyfi uygulamalar artýyor. Ýstanbul’da gerçekleþen
son baskýlara karþý ortak
bir mücadele platformu
kuruldu. 9 Eylül’de Ýstanbul ÝHD’de baskýlara karþý
bir basýn toplantýsý gerçekleþtirecek. Ýþþte platformun
çaðrýsý:
“Travesti ve
transseküeller olarak þiddet her an gündemimizde.
Artýk çýldýrmak üzereyiz!
En son olarak týpký
Ankara ve Ýzmir'de olduðu
gibi, Baðdat Caddesi'nde
yaþayan travesti ve
transseksüeller olarak
bizlere de Kabahatler
Kanunu gerekçe gösterilerek para cezalarý kesiliyordu. Yine uzun zamandýr
yaþadýðýmýz bu bölgede
polisin keyfi gözaltý ve
baskýlarý devam etmekteydi.
Bu bölgede uzun süredir
yaþayan travesti ve
transseküeller olarak
bizler, durumun böyle
daha fazla devam edemeyeceðini iyi bildiðimizden hukuki süreci baþlattýk. Baþta talimatlarý veren

komiser Ömer Bahadýr
Gülseren olmak üzere bize
zulmeden polislerden
þikayetçi olduk. Ve bu tarihten itibaren de
yaþadýðýmýz baskýlar
artarak devam etti.
Yolda yürürken kimlik ve
gerekçe gösterilmeksizin
apar topar ekip otolarýna
bindiriliyoruz ve gece çok
geç bir saatte
Kayýþdaðý'nýn,
Fikirtepe'nin ýssýz bölgelerine býrakýlýyoruz. Yine
polis, tiner çeken suça
meyilli þahýslarý bizleri
sindirmek için üzerimize
salmaktan çekinmiyor.
Bunun dýþýnda evlerimizin
etrafýnda kara camlý sivil
polis otolarý sürekli olarak
kol geziyor ve gündüz
ailemizle sokakta yürürken
dahi sýrf cinsiyet kimliðimizden dolayý kimlik
kontrolüne maruz kalýyoruz. Polis memurlarý son
derece kaba, aþaðýlayýcý
tavýrlarla bizleri ailemizin
yanýnda rencide ediyor.
Son olarak þikayetçi
olduðumuz Ömer Bahadýr
Gülseren adlý bu þahýs bir
kafede otururken polislerden davacý olan
arkadaþýmýzý, yanýnda

bulunan kalabalýk polis
grubuna iþaret etmiþ, yaptýðý küfür ve aþaðýlamalarýn yanýnda bir de
arkadaþýmýzý hedef göstermiþtir.
Polise sýnýrsýz yetkiler
tanýyan yeni Polis
Vaziyetleri ve Salahiyet
kanunu pek çok kiþinin
ölüme varan maðduriyetler yaþamasýna yol
açtýðý gibi, zaten polisin
keyfi muameleden çekinmediði biz travesti ve
transseksüellerin hayatýný
da iyice zorlaþtýrmýþtýr.
Bizler gördüðümüz bu
insanlýk dýþý muamelenin
hepimizin sorunu
olduðunu düþünüyoruz,
çünkü biliyoruz ki emniyet
güçlerini kontrol eden,
denetleyen etkin bir
mekanizma yok ve hepimiz risk altýndayýz. “
Kadýn Kapýsý Sosyal
Merkezi
Cinsiyetçiliðe Karþý
Dayanýýþma Aðý (KEG)
LambdaÝstanbul LGBTT
Dayanýþma Derneði
Ýnsan Haklarý Derneði
Küresel Eyllem Grubu
DSÝP (Devrimci Sosyalist
Ýþçi Partisi)

Cinsiyetçiliðe,
homofobiye,
transfobiye karþý
mücadele aðý
kuruluyor.
Aþaðýdaki adresee bir
mail atýp siz de
Cinsiyetçiliðe Karþý
Dayanýþma Aðý’nýn
parçasý olabilirsiniz.
cinsiyetciligeson@
googlegroups.com

IRKÇILIÐA,
MÝLLÝYETÇÝLÝÐE,
AYRIMCILIÐA KARÞI
MÜCADELE!

KÜRESEL ISINMAYA,
NÜKLEERE, TERMÝK
SANTRALLARA KARÞI
DÝRENÝÞ!

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe Giriþimi Ýstanbul’da
her Cuma 19.00’da
Karakedi’de toplanýyor.
Toplantý herkese açýktýr.
Diðer illerdeki toplantýlar
için yandaki telefonu
arayýnýz.

Küresel Eylem Grubu
Ýstanbul’da her Pazartesi
19.00’da Karakedi’de
toplanýyor. Toplantý herkese
açýktýr. Diðer illerdeki
toplantýlar için yandaki telefonlarý arayýnýz.

www.kureseleylem.org

Ankara: 0535 885 76 15

www.durde.org

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.

Aktivist ol, dünyayý birlikte deðiþtirelim kampanyalar toplantýlar iletiþim

Ankara: 0543 417 36 07
Ýzmir: 0533 445 34 68
Bursa: 0539 959 89 84
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KÜRESEL BAK KADIKÖY
Her Çarþamba 19.00’da
Ada Cafe’de toplanýyor.
Ada Cafe, Bahariye
Caddesi giriþindeki
Sanatkarlar Sokaðý’nda.
kureselbarisveadalet.org

KARAKEDÝ KÜLTÜR
MERKEZÝ
antikapitalistlerin
buluþma noktasý
Bekar Sokak, 16/2,
Ýstiklal Caddesi - Taksim

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

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

sosyalist isci

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

www.sosyalistisci.org

NÜKLEER SANTRALLARI DURDURMAK ÝÇÝN

21 Eylül’de Ankara’ya
Nükleer güç santrali
"yarýþmasý" süreci Kasým
2007'de Cumhurbaþkaný
Abdullah Gül'ün ayný
zamanda kömürü teþvik
eden nükleer yasasýný
onaylamasýyla baþladý. 24
Eylül'de yapýlacak ihale
için 11 þirket þartname aldý.
Bu 11 þirketten 6'sý
geçtiðimiz günlerde Enerji
Bakanlýðý'nýn düzenlediði
bilgilendirme toplantýsýna
katýldý. Katýlan 6 firmanýn
4’ü yeterli krediyi bulamadýklarý için ihale tarihinde erteleme istediler.
Ama Enerji Bakaný
Türkiye'nin nükleer
santrale olan ihtiyacýnýn
farkýnda olan bir bakan
olarak bunun mümkün
olmayacaðýný, þirketlerin
çok çalýþýp(!?) 24 Eylül'e
yetiþmeleri gerektiðini
söyledi. Tabii Bakanýn bu
görev bilincinin karþýsýnda
yeterince kararlý olmadýðý
ortaya çýkan þirketlerden
Sabancý Holding, bakanýn
yaptýðý bu açýklamanýn
ardýndan gerekli cevaplarý
alamadýklarý için ihaleden
geri çekilebileceklerini
açýkladýlar. Sabancý
Holding'den önce de Zorlu
Enerji Grubu ihaleye
girmeyeceklerini açýklamýþtý.
Yetersiz bir nükleer
yasasý, daha hangi konularda garanti verdiði bile
belli olmayan yasa maddeleri ve alelacele bitirilmeye çalýþýlan bir ihale süreci var önümüzde.
Ýþler o kadar eksik ve
çarpýk ilerliyor, üstelik
nükleer santral yapmak
Bu yaz TV haberlerinde
belki de en çok duyduðumuz sorunlar suyla ilgiliydi.
Kurraklýða baðlý yaþanan
tarýmsal yýkým, su kesintileri, arsenikli ve aðýr metalli
þebeke sularý. Bazý kanallar
her gün haberlerinde büyük
þehirlerdeki baraj
seviyelerini veriyor.
Diþlerimizi sýktýk, felaketin
gelmesini bekliyoruz.
Ancak kapitalizm için
etler bile birer kar
felake
kapýsý. Ýzmir'deki arsenikli
su skandalýna tek sevinen
içme su
uyu satan þirketler.
Benzeri bir mantýðý
hükümetin enerji politikalarýnda da görm
mek

isteyen þirketler bugüne
kadar defalarca karþýlaþtýklarý halkýn tepkisinden o
kadar korkuyorlar ki; daha
baþýndan sanýrým yapamayacaðýz diyerek
vazgeçiyorlar. Üstelik atýklar konusunda devlet
garantisi almalarýna raðmen vazgeçiyorlar, kendilerine yeter ki nükleer
santral yapmalarý
konusunda her türlü teþvik
yapýlmasýna ve Enerji
Bakaný'nýn 'inþallah bu
sefer nükleer enerjiye
kavuþacaðýz' açýklamasýna
raðmen bu ihaleden çekiliyorlar.
Bu birkaç þeye iþaret
ediyor. Nükleer karlý
olsaydý þirketler kredi
bulamadýklarý için süre
uzatýmý istemezlerdi.
Nükleer dedikleri kadar
temiz olsaydý, atýklar
konusunda dünyada az
rastlanýr þekilde devlet
garantisine sahip olmalarýna raðmen bu iþten
vazgeçmezlerdi. Nükleer
eðer sadece enerji açýðýnýn
karþýlanmasý ile ilgili olsaydý, sayýn bakan bu iþi
'inþallah bu sefer nükleer'e
býrakmadan, enerji ihtiyacýný karþýlayacak diðer kaynaklara (güneþe ve rüzgara) yönelirdi. Ama enerji
ihtiyacýný karþýlamayacaðý
ortada olan bir nükleer
santral ihalesi vaktimiz
yok denilerek alelacele
sonlandýrýlmaya çalýþýlýyor.
Çernobil'le birlikte bir nükleer santralin kaç nesile
bedel olduðunu öðrenen
bizlerin hayatlarý kimlere
peþkeþ çekiliyor?
mümkün. Enerji krizine
dönük bize önerilen,
çözümü nükleer lobisine ve
aj ihalesi peþinde
büyük bara
koþan inþaat tekellerine
havale etmemiz.
Her ikisini de gerçekleþtirmek için mecliste
yasalar çýkarýldý, yönetmelikler hazýrlandý. DSÝ
nglerinde 'ana
kendi brifin
hedefimiz özel sektörün
önünü açmaktýr' diyor.
erji
Gerçekten, Türkiye'de ene
sektörüne girmeyen holding
kaldý mý?
Karadeniz'e 50, Munzur
Nehrine 8, toplamda 650
Hidro Elektrik Santralin
(HES) yapýlmasý gündemde.

Nükleer ihaleyi durdurun
Küresel Eylem Grubu'nun
çaðrýsýyla bir araya gelen
çok sayýda kurum, Ýstanbul'da Eylül ayýnda Nükleer
Ýhaleyi Durdurun kampanyasýný birlikte örgütleme
kararý aldý.
Toplantýya KEG, Ýstanbul
Tabip Odasý, Lambda Ýstanbul, DSÝP, EHP, ÖDP, SDP,
EV, DurDe, savaþ
SODE
karþýtý aktivistler, Yeþiller,
Doða Derneði, Genç Siviller,

Boðaziçi Üniversitesi öðrencileri, Boðaziçi Gösteri
Sanatlarý Topluluðu,
Feminist Kadýn Çevresii,
Kardeþ Türküler, Grup
Marsis, Barýþapedal
aktivistleri gibi çok sayýda
kurum, aktiviist ve sanatçý
katýldý.
6 Eylül'de Ankara'da
yapýlan Nükleer Karþýtý
Platform toplanttýsýnda alýnan eylem kararlarýna uyum

SUYUMA DOKUNMA!
Birer doða harikasý olan
a Vadisi'nin, Munzur
Fýrtýna
Vadisi'nin yok olmasý,
Hasankeyf'in, Allianoi'nin
almasý bu
sular altýnda ka
projeleri yapanlarýn umurunda deðil. DSÝ,
Hasankeyf'teki tarihi kentin
su altýnda kalmasýna 'aquapark yaparýz, insanlar
dalarak kenti ziyaret eder'
gibi kara mizah örneði
yanýtlar üretiyor.
Oysaki barajlarla ilgili

hatýrlanmasý gereken Proff.
Dr. Ýlyas Yýlmazer'in
söyledikleri:
Barajlar doðal, tarihi,
kültürel ve sosyal dokuyyu
yok ediyor, kar yaðýþýný durdurarak erozyonu arttýrýyor.
diyor,
bitki örtüsünü yok ed
uygarlýklara beþiklik eden
verimli akarsu ovalarýný sonsuza dek katlediyor,
apýldýðý andan itibaren
ya
küresel ýsýnmayý arttýran bir
etken oluyor.

içinde örgütlenecek olan
kampanya, NKP'nin 211
Eylül'de Ankara'da
örgütleyeceði mitinge en
geniþ katýlýmla gitmeyi
hedefliyor.
kara'da 21 Eylül'de
NKP Ank
nükleer ihalenin derhal durdurlmasý için büyük bir miting örgütleyecek.
Ýstanbul'da bu mitingi
hedefleyen aktivistler,
sanatçýlar ve kurumlar isse
þöyle bir eylem takvimi
çýkarttýlar:
z 16 Eylül saat 13.00. MMO
e çok
Ýstanbul Þubesi'nde

sayýda sanatçýnýn katýlýmýyla basýn açýklamasý.

nle
Tam da bu neden
Karadeniz Çayeli derelerine
sahip çýkan 'Derelerin
Kardeþliði Platformu'nun,
Munzur'un,, Hasankeyf'in
mücadelesi çok önemli.
Çözüm baraja, nükleere,
termiðe deðil, yenilenebiilir
enerjiye yatýrým yapmak.
Hükümet, bu 10 bin
MW'lýk, çevresel yýkým
elecek baraj polianlamýna ge
tikasýný hayata geçirmek
için baþka bir önemli adýmý
da atmýþ bulunuyor.
Dünyanýn baraj yapan
inþaat tekelleri ve Türk
inþaat þirketleri,
Hükümetin, Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi'nin

ve DSÝ'nin öncülüðünde,
2009 Mart ayýnda Dünya Su
orumu'nda bir araya geleFo
cekler. KEG'in sürdürdüðü
Suyuma Dokunma
ný tarihKampanyasý ise ayn
lerde Alternatif Su
Forumu'nu düzenleyerek
küresel kapitalizmi bir kez
daha suçüstü yakalayacak.
Ne baraj, ne kömür, ne
nükleer, rüzgar, güneþ bize
yeter!

z 16-2
20 Eylül arasýnda nükle
eer ihaleye katýlacak þirketler önünde doðrudan
eylem.
z 20 Eylül'de saat 11.00'da
Nükleer Öldürür basýn açýklamasý.
z 20 Eylül'de tüm kurumlarýn çaðrýsýyla Ýstiklal
Caddesi'nde yürüyüþ.
Yürüyüþ saat 17.00'da
Tünel'de baþlayacak.

www.kureseleylem.org

Suyuma Dokunma
Kampanyasý ile iletiþim:
05558631636
www.alternatifsuforumu.org
suforumu@googlegroups.com

