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Yeter artýk!

DTP’yi
kapatmayýn
vekillere
dokunmayýn
Kürt halkýnýn temsilcisi, milyonlarca insanýn oy verip
desteklediði Demokratik
Toplum Partisi (DTP) hakkýnda
kapatma süreci ilerliyor.
22 Temmuz 2007 seçimlerinde
1 milyon 700 bin oy alarak
meclise giren, grup kuran, hali
hazýrda bir çok yerel yönetimde

iþbaþýnda olan DTP’nin siyasal
faaliyetleri baskýyla sürekli
engellendi.
DTP’li vekiller mecliste
muhattap alýnmazken, bir çok
DTP binasý saldýrýya uðradý, bir
çok DTP üye ve yöneticisi
hakkýnda davalar açýldý.
Þimdiyse kapatýlmak isteniyor.

DTP’nin kaderi önceki Kürt partileri gibi olmamalý. AKP’yi
kapatmayan Anayasa
Mahkemesi, DTP’yi de kapatmamalý.
DTP barýþý , Kürtlerin ve
Türklerin eþit yurttaþlar olarak
birlikte yaþamasýný savunan bir
parti. Eðer kapatýlýrsa 24 yýldýr

süren savaþ ve Kürt sorununda
çözümsüzlük devam edecek.
Artýk yeter! Ölüm deðil,
çözümün zamaný geldi. Bu
anlamsýz savaþ için yoksullaþtýrýlan Türk emekçilerin
Kürtler gibi barýþa ve diyaloga
ihtiyacý var. DTP’ye, kardeþime,
barýþa dokunmayýn!

Hareketin kazanmasý için

Neden bir siyasal örgüte
ihtiyacýmýz var?
Sayfa 9

Irak, iþgal ve direniþ

Görünenler ve gerçekler
Sayfa 8

12 Eylül darbecileri
Vicdan Mahkemesi’nde
yargýlandý, karar:

“Sonsuza kadar
itibarsýzlaþtýrma”
Sayfa 9-110

12 Eylül’de
darbelere karþý
üçüncü adým
Tüm darbelere karþý olanlar
üçüncü adýmý 12 Eylül’de attý.
Ýstanbul’daki darbeye karþý ses
çýkar yürüyüþünden yeni darbelere karþý güçlü bir ses
yükseldi.
Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým Koalisyonu, þimdi 20
Ekim’de Silivri’de gerçekleþecek
Ergenekon duruþmasýnda gösteri yapmaya hazýrlanýyor.

Güney Amerika’da
emperyalizmin krizi
derinleþiyor

Zenginler yoksullara
karþý ayaklanýyor
Sayfa 5
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Baþbakan
Tuzla’da
patronlara
moral
tazeliyor
Tuzla'da iþçi ölümlerini önlemeye
dönük ciddi önlemler
almayan hükümet,
tersane açýlýþlarýna,
gemi indirme törenlerine katýlmaktan
geri kalmýyor.
Baþbakan Erdoðan
daha önce de kendi
bakanlýðý tarafýndan
kapatýlma cezasý verilen bir tersanenin
korsan açýlýþ törenine
katýlýþtý. Açýlýþýna
katýldýðý o tersane
hiçbir güvenlik önlemi almayan ve iþ
kazalarýnýn en çok
yaþandýðý tersanelerden birisi idi.
Tuzla'da tersanelerde þu ana kadar 109
iþçi hayatýný kaybetti.
Ýþçilerin büyük kýsmý
önlenebilir basit
kazalardan dolayý
hayatlarýný kaybettiler. En son 3 iþçi kum
torbasý yerine konulduklarý filikanýn
düþmesiyle boðularak
öldüler.

Patronlar kâr
etsin yeter
Erdoðan, iþçi ölümlerinin yoðun olduðu
bu bölgeye tekrar
giderek bir geminin
denize indirilme törenine katýldý. Yeterli
güvenlik önlemleri
almayan iþletmelerin
törenine katýlmak bir
yana baþbakan açýlýþta yaptýðý konuþmayla yaþanan ölümleri
neredeyse doðal
olarak kabul etti. 2002
yýlýnda Tuzla'da
çalýþan iþçi sayýsý 5000
iken, bugün bu
rakamýn 35 bine çýktýðýný söyleyen
baþbakan yaþanan iþ
kazalarýný bunun
doðal sonucu
olduðunu söyledi.
Ayný törende tersane sahibi Metin
Kalkavan'da yaptýðý
konuþmada, filika
kazasýný cinayet
olarak gösteren
medyaya yüklendi.
Kum torbasý yerine
filikaya insan
bindirilmesinin hata
olmadýðýný söyleyen
Kalkavan, suçu Çin
malý filikaya attý.
Baþbakanýn
neredeyse her ölüm
sonrasý Tuzla'ya tersane patronlarýna
güven tazeleyici,
moral verici ziyareti
önümüzdeki
dönemde cinayet
olarak adlandýrýlabilecek iþ kazalarýnýn
devam edeceðini gösteriyor.

Travesti ve transseksüellere þiddet

Eryaman davasýnda sona gelindi
2006'nýn Nisan ayýnda
Ankara'nýn Eryaman
semtinde travesti ve
transseksüellere dönük bir
dizi saldýrý gerçekleþtirildi.
Saldýrýlar planlýydý ve þiddetin ötesinde linçe, yani
katletmeye dönüktü. Bu
saldýrýlarda çok sayýda

travesti ve transseksüel
aðýr þekilde
yaralandý.Yaralananlara
tekrar tekrar saldýrýldý ve
öldürülmek istendi. 25-30
kiþilik faþist bir çetenin
gerçekleþtirdiði bu
saldýrýlarý polis izlemekle
yetindi. Hatta sadece izle-

mekle yetinmeyen polis,
travesti ve transseksüelleri
tehdit ederek semtten
sürmeye çalýþtý. Silah kullanan, satýr kullanan bu
saldýrganlardan sadece
dördü hakkýnda dava
açýldý. Ýkisi tutuklu ikisi
tutuksuz olmak üzere.

Saldýrganlar ve yakýnlarý
her mahkeme sürecini bir
tehdit gösterisine
dönüþtürdüler. Þimdi
mahkemede karar aþamasýna gelindi. Pembe Hayat
LGBTT Dayanýþma
Derneði, mahkemeyi birlikte izlemek için çaðrý
yapýyor. Bu çaðrýya uymak
ve tehditlere boyun
eðmediðimizi göstermek
için 18 Eylül Perþembe
günü saat 10.00'da Ankara
11. Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde olalým.

Milyonlar
açlýk sýnýrýna
itiliyor

ABD Genelkurmay Baþkaný Türkiye'de

Niye geldi, ne istiyor?
ABD Genelkurmay
Baþkaný Oramiral Mike
Mullen Türkiye'yi ziyaret
etti. Ýlk görüþmesini
Baþbakan Erdoðan ile
yapan genelkurmay
baþkaný sýrasýyla
Cumhurbaþkaný Gül ve
Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuðla da görüþtü.
Ziyaretin ayýrt edici yönlerinden biri, çiçeði burnunda Genelkurmay
Baþkaný Baþbuð'un ilk
diplomatik ziyaretçisinin
ABD Genelkurmay
Baþkaný olmasýydý.
ABD Genelkurmay
Baþkaný daha önce de
Ýsrail'i ziyaret etmiþ ve bu
ziyaret kamuoyuna yansýdýðý kadar bütünüyle
Ýran'a operasyon üzerine
odaklanmýþtý. Ýsrail dýþ
politikasý uzun süredir
Ýran'a saldýrmanýn kaçýnýlmaz olduðunu anlatan
görüþe sahip. Bu nedenle
Ýsrail ziyareti diplomasinin
deðil askeri taktiklerin
konuþulduðu bir zeminde
gerçekleþtirilmiþti.

Ýþgalde zor günler
ABD uzun süredir iþgal
ettiði Afganistan ve Irak'ta
zor günler geçiriyor. Bu iki
ülkedeki iþgale karþý
direniþ ABD'nin bütün
baskýlarýna karþýn giderek

güç kazanýyor. Her iki
ülkede de askeri taktikler
üzerine kurulu politika
artýk bir iþe yaramýyor.
ABD gün geçtikçe bataklýða doðru yuvarlanýyor.
Örneðin geçtiðimiz günlerde Irak'ta yaþanan bir
olay özellikle Amerikan
kamuoyunu þok etti.
Amerikan hava birliðine
baðlý 21 asker intihar giriþiminde bulundu.
Askerlerden sadece beþi
kurtuldu 16'sý ise öldü. Bu
ABD'nin sadece direniþçilerle deðil kendi askerleriyle de baþýnýn dertte
olduðunu gösteriyor.
ABD eski doðu bloðu

ülkelerini uzun süredir
NATO'ya dahil etmek için
büyük çaba harcýyor.
Rusya'nýn yaný baþýnda
olan Gürcistan'da bu ülkeler arasýnda. Fakat
Rusya'nýn Gürcistan'a
müdahalesi ve emperyalist
oyunda kendisinin de
olduðunu ilan etmesi, bu
dýþ politika stratejisini bir
ölçüde sarstý. Rusya'nýn
saldýrganlýðýna ABD'nin
verdiði yanýt bölgeye savaþ
gemilerini yollamak oldu.
Bu gemiler Türkiye karasularý üzerinden bölgeye akýn
ediyor.
Bölgedeki bu istikrarsýzlýk ve savaþ naralarýnýn

arasýnda ABD
Genelkurmay Baþkaný'nýn
Türkiye ziyareti söylendiði
gibi rutin ve sýradan bir
ziyaret olamaz. Ýran'a
saldýrý da dahil olmak
üzere, bölgedeki yeni
savaþlar için Türkiye'yi
Amerikan dýþ politikasýna
uyarlama çabasý olarak
görmek gerekir ziyareti. Bu
nedenle baþbakan da dahil
olmak üzere, ABD
Genelkurmay Baþkaný'nýn
görüþtüðü bütün yetkililer,
bu ziyarette nelerin
konuþulduðunu bütün
ayrýntýlarýyla açýkça
kamuoyuyla paylaþmak
zorundadýr.

Adalet Bakaný’ndan 301. madde
yargýlamalarýna yeþil ýþýk
TCK'nýn Türklüðe
hakareti düzenleyen ve
düþünce özgürlüðünün
önündeki en büyük
hukuki engellerden biri
olan 301. Maddeye iliþkin
8 Mayýs 2008'de yürürlüðe giren deðiþikliðin
yetersiz olduðunu daha
önce gazete sayfalarýnda
tartýþmýþtýk. Özüne
dokunulmayan maddede
yapýlan en radikal
deðiþiklik soruþturma
açýlmasý izninin adalet
bakanýna býrakýlmasýydý.
Yani hukuk ve adalet,
bakanýn insafýna terk
edilmiþti.
Yasal düzenlemenin
yürürlüðe girmesiyle var

olan davalarýn durdurulmasý bazý çevrelerde
ufakta olsa iyimserliðe
yol açmýþtý. Oysa
bakanýn önüne hemen
soruþturmaya devam
edilmesi için 249 baþvuru
geldi.
Bakan yaptýðý inceleme
sonucu! 249 baþvurunun
115'ine soruþturma açýlmasýna izin vermezken,
36'sýna ise izin verdi. 98
davanýn incelemesi ise
halen sürüyor.
Soruþturmasýna izin
verilen davalardan biri
ise Temel Demirer
hakkýndaki dava. Temel
Demirer'e, Hrant Dink'in
öldürülmesinden sonra

yaptýðý basýn açýklamasý
nedeniyle 'halký kin veya
düþmanlýða tahrik veya
aþaðýlama' ile 'Türklüðü,
Cumhuriyeti, devletin
kurum ve organlarýný
aþaðýlama' suçlarýna
iliþkin TCK'nýn 216/1. ve
301/1. maddeleri uyarýnca dava açýlmýþtý.
301. madde bu ülkede
bir cinayeti kýnamayý bile
yasaklayacak ve cezalandýracak kadar geri bir
madde.
Þimdi bu maddenin
savunusu ve keyfi kullanýmý yapýlan deðiþiklikle bakana verilmiþ
durumda. Aslýnda
deðiþen pek bir þey yok.

Temel Demirer’in 301’’den
yargýlanmasýna neden sözleri: "Hrant Dink'in sadece
bir Ermeni olduðu için
deðil, bu ülkede soykýrým
olduðu gerçeðini ifade
ettiði için kattledildi”

Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) geçen
ay, Türkiye'de açlýk ve
yoksulluk sýnýrýný açýkladýðýnda büyük tartýþmalara neden olmuþtu.
TÜÝK, 255 YTL'yi açlýk,
660YTL'yi de yoksulluk
sýnýrý olarak açýklamýþtý.
Üstelik bu rakamlar 4
kiþilik aile için geçerliydi. Günlük 8.5 ytl'yi 4
kiþilik aile için açlýk
sýnýrý olarak gösteren
TÜÝK burjuva basýnýn
da alay konusu olmuþtu. Muhabirler çarþýya
pazara çýkarak 8.5
liraya neler alýnabileceðini göstermiþlerdi.
Eldeki para 8.5 ytl olunca alýþveriþ kolaylaþýyor
elbette. 100 gram
peynir, 3 ekmek, 3
domates, 3 salatalýk,
1'de margarin 4 kiþilik
ailenin 3 öðünde
toplam yiyeceði yiyecek
miktarý olarak TÜÝK'in
gösterdiði sýnýr. Oysa
farklý çalýþmalar sýnýrýn
ne olduðu konusunda
baþka gerçekleri gün
yüzüne çýkarýyor.

Kamu çalýþanlarý
yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda
Kamu Emekçileri
Sendikalarý
Konfederasyonu
(KESK) Araþtýrma
Merkezi'nin yaptýðý
çalýþmaya göre 4 kiþilik
bir ailenin almasý
gereken temel besinler
hesaba katýldýðýnda,
kamu çalýþanýnýn aldýðý
maaþla 7 gün için yoksulluk sýnýrýnda, 23 gün
içinde açlýk sýnýrýnda
yaþýyor. Araþtýrmaya
göre 4 kiþilik ailenin
minimum gýda, içecek
gibi gereksinimleri için
aylýk 730 YTL gerekiyor. Bu oran geçen yýl
647 YTL idi. Kamu
çalýþanlarýna bu sene
yapýlan zam oraný bu
açýðý kesinlikle
karþýlamýyor. Yine
KESK'in araþtýrmasýna
göre 4 kiþilik bir aile
için yoksulluk sýnýrý ise
2.310 YTL tutarýnda. Bu
ise kamu çalýþanlarýnýn
bugünkü ortalama
maaþýnýn 1.200 YTL
üzerinde bir rakam.
Bütün emekçiler gün
geçtikçe alým gücünde
giderek gerilerken,
devletin kurumlarýnýn
açýkladýðý rakamlar
geniþ yýðýnlarla dalga
geçmekten baþka bir
anlam taþýmýyor.
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sosyalist isci 12 Eylül ve
Darbelere ve
Ergenekon’a karþý
mücadele

Aradan geçen 28 yýl
Doðan TARKAN

12 Eylül’de her tarafta gösteriler oldu. Bu
gösterilerin çoðunda 12 Eylül’ün yaný sýra
Ergenekon çetesi de protesto edildi.
Ýstanbul’da 14 Eylül günü yapýlan gösteride Ergenekon Daðýtýlsýn deniyordu. Bu
çaðrýnýn altýndaki örgütlerin bir kýsmý yakýn
zamana kadar “Ergenekon’dan sol için
yararlý birþey çýkmaz” diyor ve Ergenekon’u
“AKP’nin psikolojik harekatý” ya da
Fethullahçý bir giriþim olarak tanýmlýyordu.
Demek ki aradan geçen sürede ortaya
çýkan gerçekler bu siyasi gruplarýn
düþüncelerinin deðiþmesine yol açmýþ.
Demek ki bu gruplar 21 Haziran’da darbelere karþý Ýstanbul’da Ýstiklal Caddesi’nde
yürüyenleri eleþtirirken haksýzlýk yapmýþlar.
Ama olsun, devrimci sosyalistler o günde
‘gelin darbelere karþý yürüyün, mücadele
edin’ diyorlardý ve bu çaðrýmýza çok geçte
olsa yanýt geldi. Bunu ancak seviniriz.
Ýzmir’de DÝSK’in baþýný çektiði, TKP’nin
ülke çapýnda katýldýðý gösteri ise vahimdi.
Türk bayraklarý, Atatürk resimleri, CHP ve
DSP milletvekilleri ve sayýsýz sol örgüt
yanyanaydý. Ergenekon’dan, darbelerden
kimse bahsetmedi.
Bugünkü darbe giriþimlerine karþý çýkmadan, Ergenekon’a karþý tutum almadan
nasýl 12 Eylül’e karþý çýkýlabilir?
12 Eylül ve 12 Mart’ýn haklý olarak hesabýný
sormak isteyenler önce bugünkü darbe
giriþimlerine karþý çýkmak zorunda.
Darbelere karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu Ergenekon çetesinin 20
Ekim’deki ilk duruþmasýna, Silivri’ye gidiyor.
Çetelerden hesap sormaya, darbecilerden
hesap sormaya gidiyor. Devrimci sosyalistler bu adýmý bütün güçleriyle destekleyecekler.

DTP kapatýlmasýn
DTP davasý Anayasa Mahkemesi’nde
görüþülmeye baþlanýyor.
Bugün DTP yasal platformda Kürtlerin en
açýk temsilcisi. Onun kapatýlmasý bir süre
daha çözümsüzlüðü tercih etmek olacaktýr.
DTP’nin kapatýlmasý bir kere daha milyonlarca Kürt’ün oylarýnýn çöpe atýlmasý olacaktýr.
Bugün DTP’nin savunulmasý acil bir
gerekliliktir. Türkiye’de barýþ isteyen herkes,
Kürt sorununun çözümünü isteyen herkes
DTP’nin kapatýlmasýna karþý çýkmak zorunda.

DSiP’e
üye
olun
0536 - 335 10 19

12 Eylül’ün yarattýðý tahribatýn boyutlarý
çok açýk. Yarým milyonun üzerinde insan
gözaltýna alýndý. Yüz binlerce insana
iþkence yapýldý ve bine yakýn insan
öldürüldü.
Baþta anayasa olmak üzere sayýsýz
önlemle toplum yeniden biçimlendirildi.
Kýsacasý 12 Eylül toplumu bir silindir gibi
ezdi.
12 Mart’ta daha küçük bir sosyalist
hareketi benzer bir þekilde ezmiþti. Üç
yoldaþýmýz idam edildi. Onlarcasý iþkence
de ya da çatýþmalarda öldürüldü. 12
Eylül’de olduðu gibi grevler yasaklandý,
partilerin yaný sýra sendikalar kapatýldý.
12 Eylül’ün tahribatý çok yüksekti, ama 12
Mart’ýn tahribatýný da küçümsemek
mümkün deðil. Sosyalist hareketin o
zamanlar daha küçük, daha zayýf olduðunu
da unutmamak gerekir.
12 Mart’ýn ardýndan yükselen bir hareket
geldi. Sol hýzla toparlandý. Devletçi, kemalist CHP sola kaymak zorunda kaldý.
1990’larýn gerici Ecevit’i 1973’de ortanýn
solcusu oldu. “Toprak iþleyenin, su kullananýn” dedi. 12 Mart’ýn ardýndan
sendikalar büyüdü. Öðrenci hareketi
yayýldý. Solun bir kesimi kemalizm ile
hesaplaþmaya giriþti. Kýsacasý 12 Mart’tan
sonra sol yeniden ileriye doðru fýrlayabildi.

12 Eylül’den sonra solun durumu ortada.
Eskiden durum kabul edilmiyord,u ama
artýk herkesin solun durumunun iyi
olmadýðýný görüyor, kabul ediyor. Ama bu
duruma iliþkin açýklamalar yanlýþ.
En yaygýn açýklama 12 Eylül. Hemen
hemen herkes 12 Eylül’ün verdiði tahribatý
vurguluyor.
Oysa 12 Eylül’ün üzerinden tam 28 yýl
geçti. Bugün mücadeleye atýlanlarýn hiçbiri
o günlerde yoktu. Onlarýn anneleri,
babalarý bile 12 Eylül’de çocuktu. Yani
neredeyse aradan iki nesil geçti ve hala
bugünkü durumun nedenini 12 Eylül diye
açýklamaya çalýþmanýn bir anlamý yok.
12 Eylül’ün etkilerini unutmamak gerekir,
ama bugünkü durumu onunla açýklamak
gerçeklerle yüzleþmekten kaçmaktýr.
12 Eylül sonrasý dünya önemli, çok önemli
bir geliþme yaþadý. 1989’da önce Doðu
Avrupa, sonra 1991’de Sovyetler Birliði
çöktü. Bu iki geliþme dünyanýn her yerinde
iþçi hareketlerini ve sosyalistleri derinden
etkiledi.
Egemen sýnýflar bir yandan Doðu
Bloku’nda hakim olan stalinizmi “sosyalist”, “komünist” olarak tanýmlarken diðer
yandan da bu ülkelerde iþçi ve emekçiler
için yaþam koþullarýný alabildiðine teþhir
ediyorlar.
Sosyalistler ise Doðu Avrupa’da ve
SSCB’de sosyalizm olduðunu savunurken

baskýyý, diktatörlüðü ve ekonomik geriliði,
nükleer silahlarla dünyanýn geleceðini
tehdit etmeyi, dünyayý alabildiðine kirletmeyi, sömürüyü, askeri rejimleri de sosyalizm olarak kabul etmekte. Bütün bunlarýn
sosyalizm olarak tanýmlanmasý ise açýk ki
büyük yýðýnlarýn sosyalizmden uzaklaþmasýnýn baþlýca nedeni.
12 Mart sonrasý ile 12 Eylül sonrasýnýn bir
baþka önemli farký daha var. 12 Mart sonrasýnda dünyada henüz 1968 dalgasý bitmemiþti. Son günlerine geliyordu, ama bitmemiþti.
12 Eylül sonrasýnda ise dünya yeni-liberal
saldýrýnýn en azgýn günlerini yaþýyordu.
2000 yýlýna kadar dünya yeni-liberalizme
karþý kazanma umudu olan bir hareketle
karþýlaþmadý. 2000’lerdeki hareket ise Türk
solunun büyük kesimlerince görmemezden
gelinmeye ve karalanmaya çalýþýldý.
Son bir noktaya daha deðinmek gerekir.
Türkiye’de 12 Eylül’ün ardýndan 2 askeri
muhtýra verildi. 28 Þubat ve 27 Nisan 2007.
Devrimci sosyalistler hariç sol esas olarak
bu muhtýralara karþý sessiz kaldý. Üçüncü
yol aradý. Bugün dahi solun önemli kesimleriartýk bütünüyle teþhir olmuþ olan darbe
giriþimlerine karþý tutum alamýyor.
Ergeneokon’a açýkça sokakta karþý
çýkamýyor. Kemalizm ile hesaplaþamýyor.
Bu da solun bugünkü zayýflýðýnýn bir baþka
ve çok önemli nedenidir.

Öðrenci hareketinin önünü açmak
Volkan AKYILDIRIM
Aðýr çekim darbenin cephelerinden biri
üniversiteler. YÖK ve Üniversiteler Arasý
Kurul, düne kadar TSK, Yargýtay ve
Danýþtay gibi muhtýra veriyordu.
Ergenekon davasý sanýklarýnýn yöneticisi
olduðu darbe yanlýsý Atatürkçü Düþünce
Derneði, baþkaný Ergenekon sanýðý Türk
Öðrenci Birliði darbeci rektörlerin desteðini alarak tüm üniversitelerde örgütlendi,
buralardan cumhuriyet mitinglerine
katýlýmý organize etti. Sol etiketli ulusalcý
gruplar epey zamandýr okullarda darbe
kýþkýrtýcýlýðý yapýyor, sosyalist öðrencilere
saldýrýyor. MHP'li ve BBP'li faþistlerin sistematik saldýrýlarý ise yýlgýnlýk yaratmak
amacýyla devam ediyor.
Türkiye'de politik atmosfer neyse
üniversitelerde de bu hava solunur.
Toplumun büyük çoðunluðunun
demokrasiden yana tutum aldýðý
Türkiye'deki darbe yanlýsý kemalist azýnlýk
açýk ki yeni öðretim döneminde de üniversiteleri mekan seçecek. Kimileri þimdiden
okullarda türban yasaðýnýn sürdürücüsü
olacaklarýný açýkladý bile.
Sosyalist öðrenciler üniversitelerde darbeye ve Ergenekon'a dur demeliler.
Kemalist ailelerden gelen öðrencilerin
kýþkýrtýlmasýna izin vermemeliler.
Darbe tartýþmalarý, darbecilerin toplumu
 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

suni olarak laik þeriatçý diye bölmesi nasýl
yeni-liberal ekonomik saldýrýlarýn üzerini
örtüyorsa, Türkiye'deki politik saflaþma
üniversitelerin gerçek sorunlarýnýn tartýþýlmasýný engelliyor.
Üniversitelerde tek dert darbeciler,
Ergenekoncular ve ülkücüler deðil. Artýþý
önlenmeyen harçlar, her iþlemde alýnan
katký paylarý, kalitesiz eðitim, paralý
ulaþým, yüksek kiralar, pahalý yemekler,
gasp edilen medikolar, okullarýn
ticarethaneye dönüþtürülmesi, yasaklar.
Bunlar konuþulamýyor.
Konuþulmamasýnýn nedeni çoðu zaman
düþünüldüðü gibi öðrencilerin apolitik
olmasý, hiçbir þeyle ilgilenmemesi deðil.
Öðrencilerin dýþýndaki toplumsal kesimlerde kitlesel mücadeleler vermiyor.
Ancak tüm Türkiye tartýþýyor. Emekçi
sýnýflar ve ezilenler, kendilerini ifade edecek kanallar arýyor. Çoðu zaman bu kanallarý bulamýyor ve kenarda duruyor. Öðrenci gençliði toplumun geri kalanýndan ayrý
tutmak hata olur. Öðrenciler de kendilerini, talep ve arzularýný ifade edebilecek
kanallardan yoksunlar.

Nasýl bir örgütlenme?
Küçük sol gruplarýn eylem birlikleri, platformlar ve Genç-Sen gibi örgütlenmeler
öðrenci hareketinin geliþmesi için uygun
araçlar deðil.

Küçük sol gruplar durmadan örgütler
kuruyor, tüzükler yazýyor, ilkeler sýralýyor.
Ancak ortada bir hareket yok. Bu harekete
katýlan öðrencilerin kitlesel olarak katýlýp
destekledikleri örgütlenmeler de yok.
Öðrenciler yukarýdan kurulan, kendileri
ne dayatýlan, onay ve fikirleri alýnmadan
katýlmaya çaðrýldýklarý örgütleri hiç mi hiç
sevmiyor. Çünkü bu tip örgütlenmelere
katýlmak için oldukça keskin olmak, bir
politik grubun üyesi olmak gerekiyor.
Ancak öðrenci kitlesinin büyük çoðunluðu
bir örgüte üye olmadýðý gibi kendini
keskin devrimci sözlerle de tanýmlamýyor.
Öðrenci hareketinin önünün açýlmasý bir
yandan YÖK'e, darbeci rektörlere, ülkücü
ve ulusalcý çetelere dur diyen diðer yandan okullardaki gerçek sorunlar üzerine
öðrencilerin ortak taleplerini öne çýkaran
kampanyalarýn inþasýndan geçiyor.
Kampanyalar en geniþ öðrenci kitlesine
hitap edebilmeli. Tüm süreçler þeffaf ve
demokratik olmalý. Kurullar ve yönetimlerle belirlenen hiyerarþiler olmamalý. Çatýþmacý deðil kitlesel ve barýþçýl eylemler
yapýlmalý. Yeni bir öðrenci hareketi için
uygun bir zemin ancak böyle yaratýlabilir.
Türkiye tartýþýyor, öðrenciler de tartýþýyor. Sosyalistler bu tartýþmaya net politik
yanýtlar ve mücadele önerileriyle katýlýp
müdahale edebilirse üniversitelerde hava
hýzla deðiþebilir.

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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“Ýþyerinde kadýna yönelik tacizi kýnýyoruz”
Tüm Bel-Sen üyesi bir
kadýn çalýþanýn geçtiðimiz
ay iþyerinde bir toplantý
sýrasýnda erkek yöneticinin sözlü tacizine uðramasýný KESK bir açýklamayla protesto etti.
Ýþyerinde tacizin
medyaya yansýyandan
çok daha büyük boyutta
yaþandýðý vurgulandý.
KESK tacize uðrayan

üyesini dönük sürecin
takipçisi olacaðýný söyledi
ve þöyle dedi: “Öncelikle
iþyerinde cinsel tacizin;
“Kiþilik haklarýný tehdit
eden ve zedeleyen, belli
bir cinsiyete mensup olma
sebebiyle cinsel nitelikte
veya baþka türlü davranýþ
þeklinde, özellikle üst
yöneticiler ve mesai
arkadaþlarý tarafýndan

GÖRÜÞ

yapýlan, arzu edilmeyen
ve kabul edilemez söz,
tutum ve davranýþlar, cinsel tacizdir.” biçiminde
yasal tanýmý yapýlmalýdýr.
Cinsel taciz konusu
mesleki eðitimlerin bir
parçasý olmalý; koruyucu
tedbirler alýnmalý ve yasal
yaptýrýmlarýn uygulanmasýnda kadýnýn þikâyeti
yeterli olmalýdýr.“

Devletleþtirmeli mi,
devletleþtirmemeli mi?

28 Þubat darbesi yaðmanýn önünü açtý

Ýþçi aidatlarýyla
gelen lüks yaþam
CHP Ýstanbul Milletvekili
ve eski Türk-Ýþ Baþkaný
Bayram Meral'in oðluna
baðlattýðý maaþ dikkatleri
sendika bürokratlarýnýn
ayrýcalýklarýna çevirdi.
Küfürlü konuþmalarýyla
tanýnan Meral'in oðluna
Yol-Ýþ'ten maaþ baðlamasýný soran gazetecilere
yanýtý ilginçti: "Herkes
böyle yapmýyor mu?"
Meral'den sonra Türk-iþ'in
baþýna geçen Salih Kýlýç ise
danýþmanlýk adý altýnda
her ay 5 bin YTL maaþ
aldýðý ortaya çýktý. 28 Þubat
darbesinin destekçilerinden ve
Ergenekoncularýn darbe
toplantýlarýna katýldýðý bilinen Kýlýç ise benzer bir
yanýt verdi: "Kendi
üzerindeki þeyi baþka
tarafa sýçratmasýn. Ben
Türk-Ýþ baþkanlýðýndan
ayrýldýktan sonra almaya
baþladým. Meral'inki kendisi alamadýðý için oðlu
üzerinde. Milletvekili
maaþýyla birlikte. Bu, etik
deðil." Bu sözler
sendikalarýn yaðmalandýðýnýn ve niçin greve
çýkmaktan kaçýndýklarýný
açýklamakta.
Sendikaya üye olan her
iþçi her ay aidat verir.
Aidatýn nedeni grev fonu
oluþturmaktýr. Eðer
patronlar iþçilerin taleplerini kabul etmez ise sendika
grev kararý alýr. Topladýðý
aidatlarý grev sýrasýnda
ücret almayan iþçilere vermek zorundadýr. Eðer iþçilerin kullanmasý için grev
fonu yoksa grevde yoktur.
Çünkü iþçi çalýþmak zorundadýr. Sendika desteklemezse ya patronun talebini
kabul eder ya da kapý
dýþarý edilir.
Türkiye'de sendika aidatlarý uzun yýllardýr grev için
kullanýlmýyor, çünkü
sendikalar greve çýkmaktan uzak duruyor.
Toplanan aidatlar biriktikçe birikiyor. Sendika

Bayram Meral

Salih Çevik

yöneticileri yüksek
ücretler, altý ayda bir çift
maaþlar, telefon faturasýndan benzine her þeyi
sendikaya ödeterek yaþýyor. Ýþçilerin aidatlarý
bankada faizler, bir çok
yatýrým ve gayri mülk
alýmýyla katlanýyor.

fakir bir ailenin çocuðu
olarak iþçiliðe baþlayan
Özbek, sendika baþkanlýðý
döneminde büyük bir
servet edindi. Özbek,
Cumhuriyet Gazetesi'nin
yüzde 40'lýk hissesine de
sahip. 276 bin üyesi bulunan sendikanýn yatýrýmlarýnýn 1 milyar dolarý
aþtýðý ifade ediliyor. TürkMetal yýllardýr grev yapmadýðý gibi iþkolundaki bir
çok iþyerinde de bilerek
örgütlenmemesiyle
tanýnýyor.
Yol-Ýþ Sendikasý yeni
yönetimi yolsuzluklar
hakkýnda bir soruþturma
baþlattý. Ancak diðer
sendikalarýn üzerinde bir
denetim yok. 28 Þubat
darbesi sürecinde sendika
yasasýnda yapýlan deðiþiklikle kamu denetimi dýþýna

Baþrolde ulusalcýlar
Türk Metal Sendikasý'nýn
32 yýldýr deðiþmez baþkaný
Mustafa Özbek'in yaptýklarý açýk bir örnek. Özbek,
azgýn bir MHP'li,
sendikayý faþistlerin
hakimiyetine sokmasýyla
tanýnýyor. Ulusalcýlarýn en
büyük finansörü durumundaki Özbek, televizyon kanalý, otelleri ve gaz
dolum tesisinin yaný sýra
onlarca gayrimenkule
sahip. Kendi anlatýmýyla

Mustafa Özbek
çýkarýlan sendikalar, mali
denetimlerini 10 yýldýr
kendileri yapýyor. Meral,
Kýlýç, Özbek gibi isimlerin
o gün darbeyi neden
destekledikleri, iþveren
örgütleriyle neden
uzlaþtýklarý bugün açýða
çýkýyor.
Sendikalara çöreklenmiþ
bürokrasinin panzehiri
taban hareketidir. Ýþçilerin
hem aidatlarýna hem de
sendikalarýna sahip çýkmalarýdýr.
Sendikacýyý o koltuða
oturtan iþçilerdir, eðer
iþçiler oturtuklarý gibi
koltuðu devirebileceklerini
de gösterirlerse yolsuzluk
yapmaya cesaret edemez.
Ýþçi sýnýfýnýn hak arama
örgütü sendikalarda
gerçek bir deðiþim
gerekiyor.

Amerika'nýn dev konut kredisi þirketlerinden iki
tanesi, Fannie Mae ile Freddie Mac, iflasýn
eþiðindeyken bu ay devletleþtirildi. Amerika'da
devrim olup da sosyalist ekonomiye geçiþ baþlamýþ
deðil. Bu iþi yapan, George W. Bush'un neoliberal
hükümeti!
Baþka çare yoktu. Bu iki þirket, toplam $5.400 milyar deðerinde konut kredisinden sorumluydu.
Amerika'daki tüm konut kredilerinin yarýsýný bunlar vermiþti. Çökmelerine izin verilseydi, konut sektörü bir daha toparlanamaz þekilde çökecekti.
Dahasý, bu iki þirketin hisse senetlerine milyarlarca dolar yatýrmýþ olan Avrupa ve Çin bankalarý
ciddi bir darbe yiyeceklerdi, zaten dünyanýn her
yerinde sallanmakta olan finans sektörü belki de
dayanamayacaðý bir yara alacaktý.
Devletleþtirmesin de ne yapsýn zavallý Bush!
Ben bu yazýyý yazmaya oturduðum sabah, daha
düne kadar Amerika'nýn dördüncü en büyük
yatýrým bankasý olan Lehman Brothers iflas baþvurusunda bulunacaðýný açýkladý. Amerika'da bugüne
hemen 'Kara Pazar' adý takýldý. Çünkü ayný gün, bir
zamanlar dünyanýn en büyük sigorta þirketi olan
AIG, Merkez Bankasý'na baþvurarak $40 milyar kýsa
vadeli kredi istedi ("vermezsen batarým" dediði belliydi). Yine ayný gün, Bank of America, Merrill
Lynch'i satýn aldýðýný açýkladý. Böylece, geçen Mart
ayýnda devletleþtirilen Bear Stearns'den sonra,
Lehman ve Merrill de yok oldu. Amerikan yatýrým
bankacýlýðýnýn ilk beþ isminden üçü geçtiðimiz altý
ay içinde tarihe karýþtý.
Fannie Mae ile Freddie Mac niye batmanýn eþiðine
geldi? Çünkü ekonomi durgunlaþtýkça, iþsizlik arttýkça, aldýðý konut kredilerinin aylýk ödemelerini
yapamayanlarýn sayýsý hergün artýyor. Þirketler
verdikleri kredileri geri alamýyor. Üstelik, konut
piyasasý kilitlenmiþ olduðu için, yeni kredi de
veremiyor. Sadece finans sektöründe, Amerika'da
bu yýl 100 bin kiþi iþini kaybetmiþ. Kara Pazar
ertesinde bu rakama 50 bin kiþinin daha ekleneceði
bekleniyor.
Geçen ay, Amerika'da iþsizlik oraný yüzde 6,1
oldu. Bir önceki yýl yüzde 4,7 idi. Ýngiltere'de iþsizliðin yýl sonunda 2 milyonu geçeceðinden korkuluyor. Bu durumda, yapýlan devletleþtirmelerin
konut sektörünü kurtarabileceði çok kuþkulu. Daha
çook bankanýn batmasý bekleniyor.
Türkiye'de henüz hiçbir sektörde böylesi bir çöküþ
baþlamadý. Ama dünya ekonomisindeki durgunluk
ve iflaslar, doðal olarak, burada da etkisini göstereceðinin iþaretlerini veriyor. Bu yýlýn ikinci
çeyreðinde büyüme hýzý yüzde 1,9 oldu. Hiç fena
deðil. Amerika ve Ýngiltere'ye kýyasla, harika. Ama
2002 yýlýnýn ilk çeyreðinden bu yana en düþük
rakam!
Sanayi üretiminin artýþ hýzý Temmuz ayýnda
yüzde 3,4 oldu. Güzel. Ama ayný rakam geçen yýl
4,5, önceki yýl ise 8,7 idi.
Kýsacasý, kriz geliyor, kuþkumuz olmasýn. Üretim
düþecek, iflaslar artacak, yatýrýmlar azalacak, iþsizlik çoðalacak.
Bu durum, tüm diðer etkileri bir yana, AKP
hükümetinin hâlâ yüzde 50'ler civarýnda olan
desteðini er veya geç kýrmaya, eritmeye baþlayacaktýr.
O zaman, sol bir muhalefet için ideal koþullar
ortaya çýkacak. Ama sol muhalefet çýkabilecek mi?
Türk bayraklarýyla Mustafa Kemal portrelerine
sarýlmayan, Ýslam düþmanlýðý ve darbe þakþakçýlýðý
yapmayan bir sol muhalefet çýkabilecek mi? Çýkmazsa, AKP krizi de atlatýp onyýllarca (veya bir
dahaki darbeye kadar) baþýmýzda kalacak. Duyduk
duymadýk demeyin!

Roni Margulies
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Güney Amerika’da ABD emperyalizmin krizi derinleþiyor

Zenginlerin yoksullara
karþý ayaklanmasý
ABD emperyalizminin
arka bahçesi Güney
Amerika'da yaþadýðý kriz
derinleþiyor. Zenginlerin
yoksullarýn temsilcisi Evo
Morales iktidarýna karþý
baþlattýðý ayaklanmada kan
döküldü. Venezüela ve
Bolivya'danýn ABD'ye rest
çekip elçilerini sýnýrdýþý
etme kararý ile uluslarasýlaþan kriz geçici
diplomatik uzlaþmalarl
þimdilikdindi. ancak
radikal geliþmeeler gündeme gelebilir.
Aðustos ayý baþýnda
Bolivya'da gerçekleþen
halk oylamasýnda yüzde
60'dan fazla bir çoðunluk
Morales'i seçmiþti.
Doðalgaz baþta olmak
üzere bir çok sektörün
kamulaþtýrýlmasýna devam
edeceðini açýklayan sol
iktidar, zenginlerin
yaþadýðý bölgelerde nefretle karþýlandý. Bolivya'nýn
zengin Santa Cruz, Tarija,
Beni ve Pando eyaletlerinde Morales karþýtý dört
aday referandumu kazandý
ve valilik koltuklarýný
korudu.
Sokak çatýþmalarýnýn
gelmesi gecikmedi.
Referandum'dan 10 gün
sonra zenginlerin sokak
gösterileri baþladý. Morales
yanlýlarý da sokaða çýktý.
Gösteriler þiddetlenerek
sürdü.
Geçtiðimiz hafta Pando
eyaletinde 16 çiftçinin
cesetleri bulundu. Bolivya
hükümeti, Pando Valisi
Fernando Lopez'i
"Brezilyalý ve Perulu
kiralýk katiller tutarak"
çiftçileri öldürmekle
suçladý. Zengin eyaletlerin
ayrýlýkçý valileri direneceklerini açýkladý. Güç aldýklarý yer elbette ABD'deydi
ABD, Bolivya'da
Morales'in iktidarýný yýkmak için elinden geleni
yapýyor.
Öte yandan
Venezuella'da Chavez'in
iktidarýný yýkmak için
çalýþýyor. Chavez'in
Kolombiya'da gerilla
hareketi FARC'la hükümet
arasýnda barýþ görüþmelerini örgütlemesi bardaðý
taþýran son damla olmuþtu.
ABD ve Kolombiya
hükümetleri iki Venezüella
temsilcisinin FARC'la iliþki
kurmasýný bahane ederek
Chavez'e saldýrý tehditleri
yaðdýrdý. Chavez buna
karþýlýk Bolivya ile
dayanýþma içinde
olduðunu, Venezüella
ordusunun Morales'in
yanýnda olduðunu açýk-

ladý. Üstüne üslük
Kafkaslar'da ABD'yle karþý
karþýya gelen Rusya'ya ait
savaþ uçaklarýný da ülkesine davet etti. Ancak
gerginliðin merkezi yine
de Bolivya.
Zengin 4 eyaletin valisi
ile Bolivya hükümeti temsicileri La Paz’da gerçekleþen uzun görüþmelerin
ardýndan çatýþmalarý dur-

durmakta anlaþtýklarýný
açýkladýlar, bunun geçici
bir anlaþma olduðunu
belirterek.
ABD’nin desteklediði
Bolivyalý zenginler yeniliberalizme karþý
Morales’in programýný baltalamakta kararlý.
Bulunduklarý eyaletler de
doðal gazdan pay almak
ve daha çok söz hakkýna

sahip olmak istiyorlar.
Morales hükümeti 7
Aralýk’ta toprak reformunu
ve doðal gaz gelirlerinin
yoksullarýn lehine yeniden
bölüþtürülmesini halk
oylamasýna sunacak.
Ayrýcalýklarýný savunmak
için sokak gösterileri
düzenleyen, molotof kokteylleri atan ve silahlý çatýþmalardan kaçýnmayan

zenginlerin direniþinin þiddetlenmesi bekleniyor.
Bolivya’da zenginlerle
yoksullarýn mücadelesi
sertkeþirken bu mücadelenin kaderi hem ABD
emperyalizminin
Ortadoðu’da yenilmesine
hem de Güney Amerika’da
yaþayan iþçiler ve yoksullarýn tavýr almasýna
baðlý.

Pakistan: Bir diktatör daha gitti
Pakistan’in ABD kuklasý
diktatörü Pervez
Müþerref’in Aðustos
ortasýnda istifasýnýn ardýndan Asýf Zerdari parlamento ve dört eyalet
meclisi tarafýndan yeni
cumhurbaþkaný seçildi.
Pervez Müþerref 1988
yýlýnda general, 1998’de
genelkurmay baþkaný
olmuþtu. 1999’da Navaz
Þerifi bir darbeyle devirerek devlet baþkaný olan
Müþerref’i ABD hep
destekledi. Pakistan
muhalefetinin baský altýna
alýndýðý 2002 ve 2007
referandumlarýnda
koltuðunda oturmaya
devam eden Þerif
genelkurmay baþkanlýðýný
da sürdüyordu.

Afganistan’da direniþin
sertleþmesi ve iþgalci
ABD’nin köþeye sýkýþmasý
Müþerref için sonun
baþlangýcý oldu. Pakistan
muhalefeti kanlý darbeciye karþý kitlesel sokak
gösterileri yaptý. Ilýmlý
muhalefetin lideri Benazir
Butto’nun bir suikastle
öldürülmesi bardaðý iyice
taþýrdý. Darbeci general
sonunda istifa etti.
Yeni Devlet Baþkaný
Zerdari, Afganistan
sýnýrýnda direniþçilere
dönük operasyonlarý
duduracaðýný açýkladý. bu
sözün arkasýnda durup
durmayacaðýný zaman
gösterecek. Ancak
ABD’nin Pakistan’da
darbe yediði ortada.

Darbeci katil Pervez Müþerref bir Türkiye hayranýydý. Sýk
sýk kemalizme övgüler de bulunuyordu. Generalliði
sýrasýnda Türkiye’deki Kenan Evren cuntasýnýn dünyadaki
az sayýdaki dostundan biriydi.
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Mýsýr’da
tutuklular
iþkence
görüyor
Mýsýr’da Mahalla bölgesinde 6-7 Nisan günlerinde ulusal bir asgari
ücret tesbit edilmesi için
gerçekleþen grevlerde
tutuklanan iþçiler aðýr
iþkence altýnda.
Grev sýrasýndaki gösterilerde tutuklanan 49 iþçinin
duruþmalarý baþladýðýnda
insan haklarý kuruluþlarý
ve tutuklularýn avukatlarý,
polisi ve hapishane yöneticilerini iþkence yapmakla
suçladý.
Tutuklu iþçiler mahkemeye demir parmaklýklar
içinde getirildiler. Ýþçiler
“Adalet istiyoruz. Allah
yardýmcýmýz olsun. Biz
masumuz” diye baðýrdýlar.
Polis Müdürü Halid
Garaba mahkeme salonuna girdiðinde ise iþçiler
müdür aleyhine sloganlar
attýlar ve iþkenceci diye
baðýrdýlar.
Tutuklularýn avukatlarý
hiçbir tutuklunun eylem
sýrasýnda gözaltýna alýnmadýðýný, gösteriden sonraki günlerde evlerine
baskýnlar yapýlarak gözaltýna alýndýklarýný ve
iþkenceye uðradýklarýný
anlattý.
Ýþçiler karakollardaki
sorgularý sýrasýnda soyulduklarýný ve kendilerine
elektrik verildiðini,
nezarethanelere köpekler
sokulduðunu anlattýlar.
Bazý tutuklulara
köpeklerin tecavüz ettiði
de anlatýldý.
Mýsýrlý gazeteci Hüsam
Hamalay duruþma sýrasýnda tutuklularýn ailelerinini
mahkeme salonuna alýnmadýðýný anlatýyor.
Hüsam Hamalay’a göre
mahkeme salonu yüzlerce
polis tarafýndan
kuþatýlmýþtý ve kimse
mahkeme binasýna yaklaþtýrýlmýyordu.
Duruþmaya Mahalla’dan
polis müdürleri ile birlikte
polisin muhbirleri alýndý.
Ýþçilerin iþkence suçlamalarý Uluslararasý Af
Örgütü tarafýndan da
onaylandý.
Uluslararasý Af
Örgütü’ne göre tutuklular
aleyhinde hazýrlanan iddianame esas olarak iþkence
altýnda alýnan ifadelere
dayanmakta. Bu nedenle
geçersiz.
Polis ifadeleri tutuklularýn polise taþlar atarak
saldýrdýðýný iddia ederken
bu iddia polis ifadeleri ile
destekleniyor.
Tutuklularýn birçoðu gösteride yer almadýklarý
söylüyorlar ve bu ifadeler
birçok þahit tarafýndan
doðrulanýyor.
Ne var ki savcý bütün bu
þahit ifadelerini reddederken polislerin verdiði
ifadeleri ve iþkence altýnda
alýndýðý söylenen tutuklu
ifadelerini kabul etti.
Mýsýr’da Mahalla direniþi
iþçi sýnýfý hareketi açýsýndan büyük önem taþýyor.
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DTP siyasi savunma yapacak

“Siyasal demokrasinin sýnýrlarýnýn kýsýtlanmasý deðil
geniþlemesi için, adalet duygusun
nun güçlenmesi ve
yaygýnlaþmasý için, Kürt sorununda demokratik barýþçýl
arýnýn körelmemesi için Demokratik Toplum
çözüm umutla
Partisi kapatýlmamalýdýr. DTP'yi kapatmayýn, vekillere
dokunmayýn!”

DTP, 16 Eylül’de Anayasa Mahkemesi’ne sözlü
savunmasýný veriyor. Parti tarafýndan yapýlan açýklamada DTP ve önceki partilerin kapatýlmasýna neden
Kürt sorununa yönelik çözüm önerilerinin tekrar dile
getirildiði ve arkasýnda durulduðu bir siyasi savunma
yapýlacak.
AKP hakkýnda açýlan kapatma davasý sürecinin gösterdiði gibi mahkemenin kararýný açýklamasý kýsa bir
zaman alacak.
Bir çok ilde kapatma davasýný protesto için yürüyüþ
ve basýn açýklamalarý gerçekleþtirilecek.

Ýletiþim ve imzanýzý vermek için mail atýnýz:
dtpkapatilamaz@gmail.com

www.dtpkapatilamaz.blogspot.com

DTP kapatýlmamalý
Demokratik Türkiye
Partisi kapatýlmak isteniyor. Gerekçe Kürt sorununu ve siyasal çözüm
önerilerini önermesi.
Kapatmak isteyenlere göre
Kürtlerden, barýþtan,
demokratik mücadele yöntemlerinden bahsetmek
bölücülük.
Türkiye'de bir Kürt
sorunu olduðu yýllarca
inkar edildi. Kemalist
rejimin resmi ideolojisine
göre Türkiye'de yaþayan
herkes Türk'tü. Türkiye
Türkler’indi. Türkçe'den
baþka bir dil konuþulamazdý. Milli Güvenlik
Kurulu kitaplarýna göre
Kürtler bir Türk kavmiydi
zaten, daðda karda
yürürken 'kart, kurt' sesi
çýkardýklarý için onlara
Kürt denmiþti. Kürt sorununu inkar eden bu
anlayýþ 90'larýn baþýna
kadar hakimiyetini
korudu. 1923'ten 1990'a
kadar Kürtler 29 kez
devlete karþý silahla isyan
etmiþti. Her isyan kanla
bastýrýlmýþ, Kürt yerleþim
bölgeleri daðýtýlmýþ,
isyancýlar Türkiye'nin batý
bölgelerine sürgüne gönderilmiþti. Onlara silaha
sarýlmaktan ve daða çýkmaktan baþka hiçbir yol
tanýnmadý.
1980'lerin sonlarýnda
dönemin sosyal-demokrat
partisi SHP'de Kürtler de
yer aldý, meclise Kürt milletvekilleri girdi. Ancak
1989'da 6 SHP'li Kürt milletvekili Paris'te Kürt
Konferansý'na katýldýklarý
için kemalistler tarafýndan
hedef gösterildi. 1989'da
Kürt milletvekilleri partiden ihraç edildi.
Türklerin ve Kürtlerin
ortak partilerde mücadele
etmesinin de önü böylece
kesilecekti.
Kürtler kendi partilerini
kurmayý tercih ettiler.
SHP'den ayrýlan 10 milletvekili Halkýn Emek
Partisi'ni (HEP) kurdu.
HEP üç yýl sonra kapatýldý.
Kürtler kapatýlanýn yerine
yenisini kurdular.
Demokrasi Partisi (DEP)
seçimlere katýldý ve meclise
girdi. 4 Eylül 1993’te DEP
Mardin Milletvekili
Mehmet Sincar, Batman’da

vurularak öldürüldü. 2
Mart 1994'te Türkiye'de bir
ilk yaþandý. TBMM, 6 DEP
milletvekilinin dokunulmazlýðýný kaldýrdý. DEP
milletvekilleri Hatip Dicle
ve Orhan Doðan meclis
çýkýþýnda polis tarafýndan
gözaltýna alýndý. Leyla
Zana, Ahmet Türk,
Mahmut Alýnak ve Sýrrý
Sakýk ise gözaltýna alýnmamak için TBMM'den çýkmayacaklarýný açýkladý.
Hepsi tutuklandý. Ýdamla
yargýlandýlar. Parti kurmanýn, mecliste Kürt sorununu dile getirmenin
bedeli aðýr oldu, 15'er yýl
hapis cezasý aldýlar. 10 yýl
orada tutuldular. 2 Mart'ta
mecliste bir darbe gerçekleþmiþti. Susurluk çetesini
ve kirli savaþý yönetmekle
suçlanan Tansu ÇillerMehmet Aðar ikilisinin
planý Kürt sorununu 12
Eylül kadar çözümsüzlüðe
itti.
DEP’i, DEHAP, HADEP
gibi Kürt partilerinin
kurulmasý izledi. Yüzlerce
parti yöneticisine karþý
soruþturma dava açýldý.
Çoðu hapis cezasý aldý.
Onlarca yönetici ve üye
öldürüldü ya da kaybedildi. Kürtler kapatýlanýn yerine hep yenisini kurdu ve
direnmeye devam etti.
2000’lere gelindiðinde
Kürt sorununun varlýðý
kabul ediliyor, Kürtçe daha
serbest bir þekilde konuþuluyordu. Ancak kapatýlan
her partinin toplumsal faturasý Kürtler ve Türkler
için aðýr oldu.
z Devlet ve PKK arasýndaki savaþ sonucu 50
binden fazla yaþamýný
yitirdi. Ölenlerin yüzde
90’ý “ölü ele geçirilen
teörist” olarak
sýnýflandýrýldý.
z Zorunlu askerlikle alýnan yüzlerce Türk genci
cepheye sürüldü ve orada
yaþamýný yitirdi.
Cenazeleri savaþ yanlýlarý
tarafýndan Türkleri
Kürtlere kýrþkýtmak için
istismar edildi.
z Türkiye ekonomisinin
kaynaklarýnýn büyük
bölümü savaþa aktarýldý.
Doðu’da kirli bir savaþ sürerken batý’da askeri
vesayet rejimi ayakta kaldý.

Seçmen iradesi hiçe sayýlýyor

Siyasi partiler mezarlýðý

Seçimler, seçme ve seçilme hakkýnýn kutsal olduðu,
demokrasinin bu olduðu tüm burrjuva politikacýlarý
tarafýndan söyleniyor. Ancak bu kutsal hak konu
da kolaylýkla çiðneniyor.
Kürtler olduðund
2 milyona yakýn Kürt seçmenin oy verdiði partiler
kapattýlýyor.
22 Temmuz 2007 seçimlerinde 20 milletvekilliði
ma hakkýný elde eden
kazanýp, mecliste grup kurm
DTP’nin temsil ettiði insanlarýn talepleri ve arzularý
hiçe sayýlýyor.

Türkiye’de bugüne kadar 26 siyasi parti devlet
tarafýndan kapatýldý. Kapatma kararlarýnýn ilk ikisi
1962’den önce verildi. Geri kalan 22 karar ise 27
Mayýs darbesinin ardýndan kurulan Anayasa
Mahkemesi tarafýndan verildi.
Darbelerle belirlenen askeri vesayet rejimi siyasi partilerin özgürce faaliyetine imkaný tanýmýyor. Ve parti
kapatma gerekçelerinin baþýnda Kürt sorunu geliyor.
Kürtlerin kurduðu partiler hep kapatýldý: Halkýn
Emek Partisi (14 Temmuz 1993), Demokrasi Partisi (16
Haziran 1994), Demokrasi ve Deðiþim Partisi (19 Mart
1996), Demokratik Kitle Partisi (26 Þubat 1999), Halkýn
Demokrasi Partisi (13 Mart 2003).
Kürt sorununu dile getiren Türklerin kurduðu partiler de hep kapatýldý: Türkiye Ýþçi Partisi (20 Temmuz
1971), Türkiye Birleþik Komünist Partisi (16 Temmuz
1991), Emek Partisi (14 Þubat 1997) gibi.
Partiler mezarlýðýnda demokrasiyi bulmak imkansýz.

Oy Oraný

Oy

Parti

1995

%4,17

1,171,623

HADEP

1999

%4,75

1,482,196

HADEP

2002

%6,14

1,933,680

DEHAP

2007

%3,92

1,334,518

DTP

sayý: 334 z sosyalist iþçi z

Gerekçelerimiz:
z Siyasi parti kapatmak, seçme ve seçilme hakkýný gasp etmek, demokrasiyi rafa
kaldýrmaktýr.
z DTP’nin kapatýlmasý askeri çözüm yanlýlarýna cesaret verecektir.
z Çatýþmalar ve sýnýrötesi operasyonlar artacaktýr.
z Demokratikleþme giriþimleri sekteye uðratýlacaktýr.
z Darbecilerin dayandýðý, Ergenekoncularýn beslendiði Kürt sorununda çözümsüzlük
devam edecektir.
z DTP kapatýlýrsa Kürt sorununu tartýþmak ve taraflarý belirginleþtirmek zorlaþacaktýr.
z Türklere milliyetçilik dayatýlacaktýr.
z Kürtlerin özgürlüðü yine engellenecektir.
z Artýk hiç kimse bu anlasýz savaþta ölmelilidir.
z Ölüm deðil, çözüm istiyoruz!

Kürt sorununda çözüm nedir?
F. ALOÐLU
Bu soruya yanýt verebilmek için önce sorunun ne
olduðunu saptamak gerek. Kürtlerin neden mücadele
ettiðini, neden bunca baskýya, acýya raðmen yýlmadýklarýný
anlamak gerekir.
Dünya da az sayýda halk kendi devletine sahip deðil.
Bunlarýn geliþmiþ kapitalist ülkelerdeki küçük bir kýsmý
hariç çoðunluðu bu olanaðý bulamadýklarý için bir baþka
halkýn oluþturduðu devletlerde azýnlýk durumundadýr.
Kürtler 4 ülke sýnýrlarý içinde yaþýyorlar. Türkiye, Irak,
Ýran ve Suriye. Bu dört ülkeden sadece Irak’ta kýsa bir
süredir geliþmiþ haklara sahipler. Geri kalan parçalarda
kimlikleri tanýnmamaktadýr.
Türkiye’de Kürtler 100 yýla yakýn bir zamandýr kimlik
mücadelesini sürdürüyorlar. Kürt kimliðinin tanýnmasýný,
dolayýsýyla özgürlük istiyorlar. Bu istekleri daima baský ve
zulümle karþýlaþtý.
Çok yakýn zamana kadar Kürtçe konuþmak bütünüyle
yasaktý. En aðýr iþkencelerin yapýldýðý Diyarbakýr
Cezaevi’nde “Türkçe konuþ, çok konuþ” yazýyordu.
Gene çok yakýn zamana kadar Kürtlerin varlýðý bütünüyle
reddediliyordu. Kürtler daðda yürürken “kart kurt” sesleri
çýkaran Türkler olarak tanýmlanýyor, Kürt dili ise reddediliyordu. Bunlarýn yaný sýra Kürt kimliðini savunanlar
“ýrkçý” olarak damgalanmaya çalýþýlýyordu.
Mücadele bugün bu sorunlarýn kýsmen aþýlmasýný saðladý
ama hala Kürtçenin özgür olduðu söylenemez. Hala Kürt
olmak suç ve bir aþaðýlanma nedeni. Kürtlere karþý sürdürülen propaganda ile çok yerde milliyetçi Türkler Kürtlere saldýrmakta, iþ verememekte, dýþlamaya çalýþmakta.
Kýsacasý Kürt hareketinin en temel talebi hala çözüm bekliyor. Dolayýsýyla Kürtler için mücadele nedeni bütün
çýplaklýðý ve gerekliliði ile ortada durmakta.
Cumhuriyet tarihi boyunca bütün hükümetler Kürt sorununu baský ile çözmeye çalýþtý. Son ayaklanmaya karþý da
ayný tutum çeþitli hükümetlerin politikalarýnýn temelini
oluþturmaktadýr. Savaþ, yüzbinlerce askerin bölgeye sevk
edilmesi, aðýr silahlarýn, helikopterlerin ve uçaklarýn kullanýlmasý, milyonlarca Kürt’ün evlerinden sökülüp atýlmasý,
binlerce köyün yok edilmesi, daðlarýn mayýnlanmasý,
ormanlarýn yakýlmasý, bütün bu askeri tedbirler sorunun
çözümüne hiç bir biçimde yardýmcý olmadý aksine daha da
derinleþtirdi.
Yaklaþýk 30 yýldýr süren savaþ artýk çok açýkça gösteriyor
ki çözüm askeri önlemlerle elde edilemez. Bu ya da baþka
bir hükümet sorunu çözmek için barýþçý siyasal adýmlar
atmalý. Aksi takdirde içinde yaþadýðýmýz kronik savaþ
sürüp gidecek.

Ýlk adým devletten gelmeli

DTP’li bir Kürt
siyasetçi ne zaman
konuþmaya baþlasa
aðzý hemen týkanýyor:
PKK bölücü bir terör
örgütüdür diyor
musun?
Kürt sorunundan,
Ermenilerden,
Türkleþtirme operasyonunundan, insanhaklarýndan bahsedenlere bölücü dendi.
Grevci iþçiler de, kamu
emekçileri de sýk sýk
bölücü ilan edildi.
Bölücülük rejimin iç
düþman ilan ettiklerini
sýnýflandýrmada bulduðu dahiyane bir
buluþ.
Peki “ne mutlu
Türküm demeyenler
düþmanýmýzdýr” demek
bölücülük deðil midir?
Bu ülkede Türk
olmayan Kürtler ve
baþka uluslardan insanlar da yaþamaktadýr.
Türklerle geri kalan

Bölücü kim?
açýkça bölünmektedir.
Kürtlerin dillerini
yasaklamak, kültürel
kimliklerini baský altýnda tutmak, sýrf Kürt
olduðu için ayrýmcýlýða
maruz býrakmak, vurmak, öldürmek linç
etmek bölücülük deðil
midir?
Ülkenin bir tarafýna
sürekli askeri yýðýnak
yapmak, bombardýmana tutmak,
olaðanüstü yasalarla
yönetmek bölücülük
deðil midir?
Bu topraklarda kim
tüm ezilenleri “bölücü”
diye susturmaya
kalkýyorsa asýl bölücü
odur. Kürtleri baský
altýnda tutarak,
Türklerle çatýþtýrmaya
çalýþarak bizzat kendi

bölmektedir.
DTP bölücülüðün
neresinde duruyor? Bu
yüzden kapatýlmalý mý?
DTP’nin baðýmsýz bir
Kürdistan için
mücadele etmediði çok
açýk. DTP ve kapatýlan
önceki Kürt partileri
tüm partiler gibi mevcut anayasasýnýn
belirlediði hükümler
çerçevesinde kurulmuþtu.
DTP geleneði Türkiye
mevcut sýnýrlarý
içerisinde yaþamak istediklerini hep söyledi.
Bir çok DTP’li Kürtlerin
Türkler gibi
cumhuriyetin kurucu
unsuru olduðunu dile
getirdi.
DTP iki þey istiyor:
- Kürt sorununun kay-

naðý olan devletin
inkar, zorunlu iskan ve
imha politikalarýna son
verilmesi. Kürt kimliðinin tanýnmasý.
- Kürtlerin Kürt kimliðiyle yoðun olarak
yaþadýklarý bölgelerde
yerel yöneticiler olabilmesi.
Bu açýk ki Türkiye’yi
bölecek bir plan
deðildir. Kürtlerin
asgari halklarýnýn tanýnacaðý ve mevcut
çözümsüzlüðün giderileceði siyasal alanýn
tarifidir.
Kürtler nasýl yaþamak
istiyorsa öyle yaþamalýdýr.
Bu isteði bastýrmak
isteyen, bugün DTP’yi
kapatmayý isteyen
þahinler kazandýkça
topluma nefret tohumlarý eken bölücülük
iþbaþýnda olacaktýr.
Akan kandan iki halk
da býktý.

Çözüm için ilk adým kimden gelmeli? Açýk ki devletten
gelmeli. Kimlikleri tanýnmayanlar Kürtler olduðuna göre ve
tüm çatýþma bunun etrafýnda sürdüðüne göre çözüm için
adým atmak devletin iþi olmak zorunda. Kürt kimliði açýkça
tanýnmalýdýr. Kürt dili bütünüyle, sýnýrsýz olarak özgür
olmalýdýr.
Ancak bu adým atýldýðý takdirde sorunun çözümünde
önemli bir ileri adým atýlmýþ olacaktýr. Ancak sorun burada
bitmiyor.
Sorunun bir diðer yaný Kürt hareketinin özgürlükleridir.
Eðer Kürt sorununu gündeme taþýyan ve Kürtlerin çoðunluðu tarafýndan benimsenen hareket özgürlükler kazanamazsa çözüme gene ulaþýlamaz. Bunu saðlamakta gene
devletin ve onu temsilen hükümetin iþidir.
Ne var ki devletin içinde sayýsýz güç odaðý çözümün
önünde engel durumunda. Bunlarýn savaþtan maddi çýkarlarý var ve güçlüler.
Dolayýsýyla bu güç odaklarý tasfiye edilmedikçe çözüme
doðru adým atmak o kadar kolay deðil.

Sosyalistlerin tutumu
Devrimci sosyalistler Kürt hareketine eleþtirel fakat koþulsuz bir destek verirler. Destek koþulsuzdur yani þöyle
mücadele ederseniz destekleriz, böyle mücadele ederseniz
desteklemeyiz demezler. Eleþtireldir çünkü ulusal bir
hareket Kürt emekçileri, Kürt iþçileri ve yoksul köylüleri
için nihai çözüm deðildir. Kürt hareketi ayný zamanda iþçilerin iktidarý için de mücadele etmelidir.
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Irak: Görünenler ve gerçekler
Medyada, Bush'un Irak'ta
istikrarý saðlamakta ne
kadar baþarýlý olduðunu
anlatan çok sayýda haber
çýkýyor. Fakat bu baþlýklarýn arkasýnda aslýnda
kaos içinde bir ülke var.
Acaba Irak nihayet
gerçekten köþeyi döndü
mü? George Bush, bizim
öyle olduðunu düþünmemizi istiyor. Ve Bush'un bu
yöndeki iddialarý ilk bakýþta oldukça ikna edici
görünüyor. Baðdat da
dahil olmak üzere ülkenin
büyük bir bölümü Irak
ordusuna devredildi.
Mukteda El Sadr liderliðindeki Þii ayaklanmasý
bastýrýlýrken, Sunni
direniþçiler "yeniden
uyanan þuralar" olarak
adlandýrýlýyorlar ve bu
direniþçiler ABD'li iþgal
kuvvetleri ile iþbirliði
yapýyorlar.
2006 yýlýnýn yaz aylarýnda, ABD askerlerine ayda
ortalama 2,000 saldýrý
düzenlenirken, bu sayý son
zamanlarda on kat azaldý.
Ayrýca, 2007 yýlýnda ayda
ortalama 3,500 sivil
ölürken, artýk bu sayý da
oldukça düþtü.
ABD þu anda, gerçekten
artýk askerlerini Irak'tan
çekmeye baþlayabileceðini
düþünüyor.
Fakat aslýnda Irak yeni
bir istikrarsýzlýk dönemine
giriyor ve ABD'nin hala
halletmesi gereken bir dizi
iþ var.
Bu iþlerin arasýnda en
önemlisi ABD'nin, Þiilerin
hakim olduðu Irak
hükümeti ile yapmayý
umduðu anlaþma var.
"Güçler Anlaþmasý
Statüsü" olarak bilinen bu
anlaþma, ABD'nin, Irak
içinde, Irak hükümetinin
onayý olmadan askeri
operasyonlar yapabilmesini ve Irak'taki ABD üslerini
kullanarak diðer ülkelere
savaþ açabilme hakkýný
garanti altýna alýyor.
Fakat bu anlaþmanýn
imzalanma süreci
olaðanüstü yavaþ ilerliyor.
Irak'ýn petrol kaynaklarý,
seçim reformu ve Saddam
Hüseyin rejimi üyelerine
genel af gibi konular üzerine yapýlan tartýþmalarda
ilerleme saðlanamýyorlar.
Bu arada Kürtler, iþgalin
ilk günlerinde kendilerine
söz verilen otonom yönetimin engelleneceði kaygýsý
ile anayasa reformunun
yapýlmasýna izin vermiyorlar.
ABD için asýl sorun, aslýnda tamamen ABD yönetiminin kontrolünden çýkmak isteyen bir hükümetle
ittifak yapmak zorunda
kalmasý. Irak baþbakaný
Nouri al-Maliki, ABD'nin
Sunnilere ve Kürtlere
verdiði sözlerin kendilerini
baðlamadýðýný söyledi.
Maliki'nin meþruluðu,
Ayetullah Ali el-Sistani'nin
temsil ettiði Þii dini
kurumlarýnýn otoritesine

ve Ýran hükümetinin
Sadr'ýn Þii direniþ güçleri
ile yaptýðý iþbirliðine
dayanýyor.
Ve bunun karþýlýðýnda
Sistani ve Ýran, Maliki'den,
ABD'nin anlaþma
konusundaki taleplerini
kabul etmemesini,
ABD'nin Irak'tan çekilme
takvimini net olarak açýklamasýný ve ABD'nin Irak'ý
Ýran'a saldýrýrken üs olarak
kullanmasýný engellemesini
istiyorlar.
Þimdilik Maliki'nin
oyunu tutuyor gibi
görünüyor. Bu yýl Nisan
ayýnda Irak hükümeti
Sadr'ýn Basra ve Baðdat
yakýnlarýndaki Sadr
þehrinde Mehdi ordusuna
karþý bir saldýrý baþlattý.
Birkaç gün süren þiddetli
çatýþmanýn ardýndan Irak
ordusu daðýldý. Fakat Sadr,
askeri bir zaferin eþiðine
gelmiþken, Ýran'dan gelen
talimatlar üzerine ayaklanmayý durdurdu.
Bugün Sadr aslýnda Ýran'da mahkum. Sadr, Qom
þehrine bir dizi dini sýnavý
vermek için gidiyor gibi
görünüyor, fakat aslýnda
kendisi burada Ýranlý
otoriteler tarafýndan ev
hapsinde tutuluyor. Sadr,
Ýran'dan gelen baskýlar
üzerine, silahlý destekçilerini daðýttý.
Sadr'ýn Irak'ta çeliþkili bir
durumu var. Sadr hareketi,
ülke çapýnda süren bir
ayaklanmanýn parçasýyken,
Sadr'ýn popülerliði ve gücü

2006 yýlýnýn yaz
aylarýnda, ABD askerlerine ayda ortalama
2,000 saldýrý düzenlenirken, bu sayý son
zamanlarda on kat
azaldý. Ayrýca, 2007
yýlýnda ayda ortalama
3,500 sivil ölürken,
artýk bu sayý da
oldukça düþtü.
ülkedeki bütün gruplar
arasýnda artmýþtý.
Fakat, Sunni ayaklanmacýlarýn Þii bölgelerine
saldýrmasýyla, destekçileri
üzerindeki kontrolünü
büyük ölçüde kaybetti.
Bazýlarý etnik çatýþmalara
katýlarak Sünnileri, etnþk
gruplarýn karýþýk olarak
yaþadýklarý yerlerden attý.
Bazýlarý Maliki'nin koalisyonuna katýldý, bazýlarý da
2004 yýlýnýn Nisan ayýndaki
ayaklanmada kurulan birliði bir arada tutmaya
çalýþtý.
Sadr, nihayet bu
örgütlenme içindeki sekter
çeteleri saf dýþý býrakmayý
baþardý, fakat bu çeteler
harekete zaten yeterince
zarar verdiler. Sadr, Sunni
direniþ örgütlerinin çoðu
tarafýndan düþman ve Ýran
ajaný olarak ilan edildi.
Genel ayaklanma

hareketinden dýþlanan Sadr
hareketi, ABD saldýrýlarý
karþýsýnda tek baþýna kaldý.

Direniþ
Ýran'da bir mahkum olan
Sadr'ýn elleri kollarý baðlý.
Fakat onun destekçileri
henüz yenilmedi. Sadr, son
emirlerinde Mehdi
Ordusu'na adýný
deðiþtirmeyi ve destekçilerine þimdilik silahlarýný
gömmeyi ve askeri çatýþmaya girmemeyi öneriyor.
Maliki ve ABD, Þii
direniþinin daha kapsamlý
bir ayaklanmaya
dönüþmemesi konusunda
Ýran'ýn iyi niyetine baðlýlar.
Fakat, bunun olmasýnýn tek
yolu, ABD'nin Ýran'a
saldýrmak üzere somut
adým atmasýdýr.
ABD için ikinci problem,
Sunni direniþ örgütleriyle
yaptýðý anlaþmaya baðýmlý
olmasý.
2007 yýlýnýn yaz ayýnda,
Sunni bölgelerdeki
direniþçiler askeri olarak
direnmeyi býraktýlar. Sunni
direniþ örgütleri, El
Kaide'ye baðlý direniþçileri
ülkeden atmak için iþgal
güçleriyle iþbirliði yaptýlar.
El Kaide unsurlarý, Irak
direniþi içinde her zaman
azýnlýk oldular, fakat intihar bombacýlarý El Kaide'yi
potansiyel düþman haline
getirdi.
Fakat, Sunni direniþi
tarafýndan ABD'nin elinden kurtarýlan bölgeler,
kendilerini, El Kaide'nin
Þiilere karþý kanlý saldýrýlar
düzenlediði üslere
dönüþmüþ olrak buldular.
Sonuç bir felaket oldu çatýþmalarda binlerce
masum insan öldü.
Þii-Sunni birliði konusun-

da örnek oluþturan bölgeler birbirlerine düþman
oldular. Baðdat'taki Hafia
Caddesi, daha önce direniþ
ve iþgal arasýndaki çatýþmanýn cephesiyken þimdi
Þii ve Sunni çatýþmasýnýn
gerçekleþtiði bir bölgeye
dönüþtü.
El Kaide'nin taktikleri ve
amaçlarý, çoðu Þiiler ile
yakýn baðlara sahip olan
Iraklý Sunni müslümanlarý
yabancýlaþtýrdý. Kýsa süre
sonra Sunni direniþinin
Þiilere saldýrmaya baþladý.
ABD, Sunni ayaklanmacýlarla barýþ yapmaya
kararlý olan bir gerilla
direniþi ile karþýlaþtý.
Ürdün'de gizli toplantýlar
yapýldý ve ABD, El Kaide
ile baðlantýlý direniþçilerin
ülkeden atýlmasý karþýlýðýnda Sunni bölgelerine
saldýrmayacaðýna söz
verdi.
Bu arada, El Kaide'nin
diðer Sunni direniþ örgütlerine saldýracaðý haberleri
yayýlmaya baþladý. El
Kaide, ayaklanmanýn
doruk noktasýnda, bütün
Sunni örgütlerin kendi liderliklerini kabýl etmesini
talep ettiler. Direniþin
önemli liderleri öldürüldü,
bunlarýn arasýnda Devrim
Muhafýzlarý'nýn lideri de
vardý.
Bu arada, ABD, "yeniden
uyanan þuralarý" tanýdýðýný
açýkladý ve önceden isyancý
dedikleri ile ittifak yaptý.
100,000'den fazla eski
direniþçiye, ABD askerlerine deðil de El Kaide
üyelerine saldýrmalarý için
ayda 300 dolar ödenmeye
baþlandý.
El Kaide güçleri birkaç ay
içinde izole oldular.
Böylece ABD, önemli

Sunni bölgelerinde barýþý
satýn almýþ oldu.
Fakat, ABD için sorunlar
bitmiyor. Eski Sunni
direniþçilere, Irak güvenlik
güçlerine dahil olabilecekleri sözü verildi. Fakat
Maliki verilen bu sözlerin
hiçbir deðerinin olmadýðýný
açýkladý.
Geçen hafta ABD, bu eski
direniþçilere yaptýðý aylýk
300 dolarlýk ödemeyi durduracaðýný açýkladý. Bu
arada, Irak hükümeti
"yeniden uyanan þuralar"ýn
illegal güçler olduklarýný
söyledi ve tutuklanmalarýný emretti.
Sunni liderler bu
geliþmelerden hiç hoþnut
deðiller. ABD resmi
görevlisinin Ambar'dan
ayrýlýrken düzenlenen
töreni boykot ettiler - ve
Irak hükümeti ile iþbirliði
yapmayý reddettiler. ABD,
bu þekilde davranarak çok
tehlikeli bir kumar oynuyor.

Etnik çatýþmalar
Irak, þu anda, ülkenin
kuzeyinde Araplar,
Türkmenler ve Kürtler
arasýnda çýkabilecek bir
etnik çatýþma tehlikesi ile
karþý karþýya. En tehlikeli
olan þehir ise, bir çok etnik
grubun bir arada yaþadýðý
Kerkük.
Kürt partileri, Kuzey
Irak'ta sýrtlarýný ABD'ye ve
aslýnda Saddam ile savaþmak için kurulmuþ
Peþmerge ordusuna dayayarak güçleniyorlar. Bu
partiler, ABD ile kurduklarý ittifakýn, uzun vadede
baðýmsýz bir devlet kurmalarýný saðlamasýný
umuyorlar.
Bölgesel Kürt otoriteleri,

ayrý petrol anlaþmalarý
imzaladýlar, baþka yasalar
yaptýlar, kendi
mahkemelerini, polis teþkilatlarýný ve ordularýný kurdular.
Fakat, Kürt bölgesi, düþman güçlerle çevrili.
Kuzeyde, Kürtlerin baðýmsýz bir devlet kurararak
Türkiye'deki Kürtlere
ilham kaynaðý olmasýndan
çok korkan ve ABD'nin
müttefiki olan Türkiye var.
Doðuda, Kürt bölgesinin
baðýmsýzlýðýnýn kendi
topraklarýndaki Kürtlerin
baðýmsýzlýk talebinde
bulunmalarýný teþvik
etmesinden korkan Ýran
bulunuyor.
Kürtler yavaþ yavaþ
ABD'nin kendilerini harcayabileceðini görmeye
baþladýlar.
Kerkük için verilen
mücadele, bölgede etnik
bir çatýþma baþlamasýna
neden olabilir. Geçen ay,
Türkmen Partisi'nin ofisleri
önünde gösteri yapan
yüzlerce Kürt gösterici
öldürüldü.
Bu gösteriden sonra
Kürtlere yönelik intihar
bombasý saldýrýlarý oldu.
Ve Irak hükümeti,
Kerkük'ün durumu
konusunda referandum
yapmayý reddediyor.
Dolayýsýyla, görünürdeki
bu baþarýnýn arkasýnda çok
derin ve tehlikeli sorunlar
yatýyor. ABD, Þiilerle,
Sunnilerle ve Kürtlerle ayrý
ayrý çok tehlikeli ve riskli
anlaþmalar yaptý.
Fakat, kendisini, uzun
vadede kontrolü kaybetmesine neden olacak
olaylarýn içinde bulabilir
ve iþgal kendisi için sürekli
bir kriz haline gelebilir.
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Bir kaþýk yoðurt için…

Neden bir siyasal
örgüte ihtiyacýmýz var?
Ersin Tek
Kapitalizm bir dünya sistemi olarak hayatýmýzýn
her alanýný dolduruyor. Ve
bir sistem olarak
dünyamýzýn her alanýný
mahvediyor: Üçüncü
dünyadaki kitlesel açlýk,
saðlýk sistemlerinin kara
dayalý oluþu,
istemediðimiz iþlerde çalýþmamýz (ve hatta çalýþýrken
hayatýmýzý kaybetmemiz),
gazetelerdeki savaþ,
ýrkçýlýk ve cinsiyetçilik
dolu haberler, savaþ, küresel ýsýnma...
Bu eþitsizliðe dayalý sistemde, küçük bir azýnlýðýn
kar hýrsý, dünyada milyarlarca insanýn hayatýný
mahvetmekle kalmýyor,
savaþlar ve nükleer
tehditler gibi çýlgýnlýklarla
dünyanýn varoluþunu dahi
tehlikeye sokuyor.
Tam da bu nedenle pek
çok konuda kampanyalarda mücadele ediyoruz. Tek
konulu kampanyalar
etrafýnda pek çok soruna
karþý kitlesel mücadeleler
yürütüyoruz. Kazanmayý
hedefliyoruz ve pek çok
zaman büyük ya da küçük,
kazanýmlar elde ediyoruz.
Bu mücadelelerin içinde
devrimci sosyalistler sýkça
bir soruyla karþýlaþýyor.
"Zaten irili ufaklý
mücadelelerin içinde isek,
neden bir siyasal örgüte
ihtiyacýmýz var?".
Bu soru, ayný zamanda,
kapitalizmi baþka bir sistemle; daha akýlcý, daha
adil, daha eþit bir sistemle
deðiþtirme gerekliliðini de
içeriyor. Diðer bir deðiþle:
Bu sorunlarýn her birinin
nihai kaynaðý olan sistemin deðiþmesi için,
neden bir siyasal örgüte
ihtiyacýmýz var?

Birleþik bir
mücadele
Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

temde hergün egemen
fikirlerin bombardýmanýna
maruz kalýyoruz. Ulusal,
cinsel, dinsel pek çok
gerekçelerle bölünmeye
yol açan fikirlerin bombardýmanýna. Yunan, Kürt,
Ermeni düþmanlýðý;
transseksüellerin þiddet
yanlýsý olduðu; eþcinsellerin sapýk olduðu; kadýnlarýn zayýf olduðu; türbanlýlarýn cahil olduðu gibi
pek çok fikir, yeniden
yeniden her gün hayatýmýza giriyor. Öncelikle,
eðer sistemi ezilenlerin sistemi deðiþtirebilecek tek
kolektif sýnýfý; iþçi sýnýfýnýn
yani toplumun büyük
çoðunluðunun iktidarý ile
deðiþtirmek istiyorsak;
bunu ancak bölünmüþlüklerimize karþý amansýz bir
mücadele ile yapabiliriz.
Bu birleþik mücadeleyi
mümkün kýlacak kolektif
bir yapý, yani parti sadece
sözde deðil gündelik
mücadelelerde de bunu
gerçeklemek zorunda.
Birleþik mücadele, darbelere karþý yapýlan eylemlerde; türbanlý kadýnlarýn,
eþcinsellerin, kürtlerin
yanyana gelebilmesindeki
ýsrar gibi somut bir anlam
taþýyor. Yalnýzca gündelik
mücadelelerde kazanmanýn tek yolu olduðu için
deðil, bir bütün olarak
mücadele alanýnda bizi
bölen fikirlere karþý olduðu
için de birleþik bir
mücadele hattýný savunan
bir partiye ihtiyacýmýz var.
Bunu saðlayabilmek, yalnýzca bizi bölen fikirlere
karþý mücadeleyi içermiyor. Ayný zamanda
yürütülen pek çok kampanyanýn, grevin, öðrenci
eylemlerinin de deneyimlerinin paylaþýlmasýný
zorunlu kýlýyor. Farklý
konularda yürütülen
eylemlerin deneyimlerinin
paylaþýlmasý, mücadele
deneyimlerinin birleþmesi-

ni saðlýyor.

Hem hafýza hem de
okul
Bu anlamýyla ve klasik bir
deyiþle, parti "hem bir
hafýza, hem de bir okul"
olarak iþlev görür. Parti,
ikiyüzyýla yakýn zamandýr
kapitalizme karþý
yürütülen mücadelelerin
deneylerinden dersler
çýkarýr ve bu sayede
hareketlerin önünü açacak
politikalar üretebilir. Fakat
bunu yapabilmesinin en
önemli koþulu, sürekli
mücadele içinde hareketten öðreniyor olmasýdýr.
Parti, bütün bu deneyimleri ve deneyimlerin
toplamýndan oluþan
devrimci fikirleri sürekli,
yeniden ve yeniden paylaþýyor olmasý nedeniyle de
bir okuldur. En yeni
üyesinin, en deneyimli
üyesinin politik düzeyine
ulaþmasý için kanallar
yaratmak zorundadýr.

Ýnsanlardan
kurulmuþ bir örgüt
Partiyi yukarýda yaptýðým
gibi cümle içinde özne
olarak kullanmak, onu bir
üst kimliðe kavuþturuyor.
Yani, kimi zaman yukarýdan aþaðýya kurulmuþ,
üyeleri üzerinde mutlak
hakimiyete sahip bir

“Öncelikle, eðer
sistemi ezilenlerin
sistemi deðiþtirebilecek tek kolektif sýnýfý;
iþçi sýnýfýnýn yani
toplumun büyük
çoðunluðunun iktidarý
ile deðiþtirmek
istiyorsak; bunu ancak
bölünmüþlüklerimize
karþý amansýz bir
mücadele ile
yapabiliriz”.

yapýymýþ gibi algýlanýyor.
Oysa devrimci bir sosyalist
iþçi partisi emir komuta
zinciri ile kurulmaz.
Alabildiðine demokratik
bir yapý olmak zorundadýr.
Tartýþmaya ve eleþtiriye
kapalý, ve en önemlisi
öðrenmeye kapalý bir parti,
güncel durumu anlayýp,
uygun politikalar geliþtiremez.
Fakat bu söylediðimiz
herkesin "kendince politika" yapmasý anlamýna da
elbette gelmiyor.
Mücadelenin içindeki
deneyimlerin ýþýðýnda alabildiðince tartýþan, bu
tartýþmalar sonucunda da
kolektif olarak verilen
kararlarý hep birlikte uygulayan bir eylem birliðidir
de parti. Tartýþmada
demokratik, eylemlerinde
merkezidir. Kapitalist
devlete karþý ancak, aþaðýdan yükselen
mücadelelerin birleþtiði,
iþçi sýnýfýnýn en mücadeleci
kesiminin günün politik
hattýnda birlikte
davrandýðý merkezi bir
yapýyla mücadele edebiliriz.

Baþka bir dünya için
Kapitalizmin tahribatlarýna karþý irili ufaklý
mücadelelerde yan
yanayýz. Sistemin yarattýðý
eþitsizliklerden, akýl
dýþýlýktan nefret ediyoruz.
Hep beraber ayný sloganý
atýyoruz: "Baþka bir dünya
mümkün!"
Bunun için asgari bir
politik programda
anlaþmýþ, mücadelenin
önünde yer alan unsurlarýn
birleþtiði, tartýþtýðý, fikirleri
ve deneyimleri ile katkýda
bulunduðu ve nihai olarak
birlikte davrandýðý bir
yapýya; bir devrimci partiye ihtiyacýmýz var. Çünkü
beraber attýðýmýz slogana,
baþka bir dünyaya ihtiyacýmýz var.

Geçtiðimiz haftalarda Ergenekon tutuklamalarýnýn
açýða çýkarttýðý derin devlet iliþkilerine karþý bir eylem
örgütlendi. Çok sayýda kurum ve partinin birleþik bir
biçimde örgütlediði eylemin ana sloganý þuydu:
"Pisliði devrim temizler".
Doðru. Devrim özgürlüktür, milyonlarca emekçinin
özgürlüðü için ayaða kalkmasýdýr, devrim, iþçilerin
siyaset sahnesine kendi kaderini belirlemek için el
koymasýdýr. Ýçinde yaþadýðýmýz sistemdeki tüm
kurumlarý daðýtmaya baþladýðý bir bilinç patlamasý
sürecidir.
Ama devrim, "Devrim, devrim!" diye baðýrarak
gerçekleþmez.
Lenin'in vurguladýðý gibi devrimin gerçekleþmesi
için iki koþulun ayný anda saðlanmýþ olmasý gerekir:
Kriz içindeki egemen sýnýfýn yönetme yeteneðini kaybetmesi, toplumun ezici çoðunluðunu oluþturan
emekçilerin eskisi gibi yönetilme þekline, burjuvazinin, siyasi partilerinin, polisin, askerin, medyanýn,
meclisin, kýsacasý devlet adý verilen örgütlenmenin bir
çýkar þebekesi olarak çalýþmasýna yönelik yýðýnsal bir
itirazý yýðýnsal eylemlerle örgütleme aþamasýna gelmesi gerekir.
Devrimin gerçekleþmesi için ikinci faktör ise , "subjektif" faktördür. Ýþçi sýnýfýnýn örgütlenme düzeyinin
her düzeyde hazýr olmasý gerekir. Kitlesel bir devrimci partinin, iþçi sýnýfýnýn tümünü kapsayacak örgütlenmelerin nüvelerinin, yýllardýr süren mücadelelerinin
deneylerini biriktiren, kadrolarýný politik olarak bir
arada tutan öncü iþçilerin eyleme örgütlü olarak hazýr
halde olmasý gerekir.
Bütün sosyalistler, bu iki koþulun bir arada geliþeceði dönemlere hazýrlanýrlar. Beklemezler, her bulduklarý fýrsatta "Devrim, devrim" diye baðýrmazlar,
devrimin yapýlmayacaðýný, olacaðýný bilirler.
Bu yüzden bütün güçleriyle, reformlar için mücadele
ederler. Milyonlarca yoksul, yemek yemek, ev kirasý
vermek, evlenmek, sinemaya gitmek, içki içmek, okumak, okutmak, ýsýnmak, tatil yapmak, hobilere sahip
olmak, kitap, gazete almak gibi günlük ihtiyaçlara
sahip. Daha az çalýþmak, daha çok gelir elde etmek,
yaþam standardýný biraz daha yükseltmek gibi her
günkü taleplere sahip olmayan robot iþçiler henüz
üretilemedi kapitalistler tarafýndan.
Ekonomik standartlarýný yükseltmek için ekonomik
reformlar, demokratik haklarýný geliþtirmek için,
sosyal yaþama daha güçlü katýlabilmek ve örgütlenme, düþünme ve örgütlü düþüncelerini ifade edebilmek için de siyasal reformlar iþçi sýnýfýnýn her gün
aþaðýdan etkinliði, üretim süreci içinde her saniye
düþlediði reform talepleridir.
Zehirli tozlar ve gazlarýn arasýnda üretim yapan
iþçiler, yoðurt, daha fazla yoðurt için mücadele eder.
Bir kaþýk yoðurt için direnir.
Tuzla'da iþçiler ölümlere karþý direnir.
Ama olur mu? Pisliði devrim temizler!
Ekonomik alanda bir kaþýk yoðurdun siyasal alandaki karþýlýðý da otuz, kýrk kiþilik Ergenekon sanýðýdýr.
Milyonlarca yoksul, bu çetenin yargýlanmasýný, cezalandýrýlmasýný istiyor. Bu cinayet örgütünün kendi
siyasi iradesini çiðnediðini biliyor.
Ama olmaz! Pisliði devrim temizler!
Reformlar için mücadele verirken, reformistlerle
devrimciler arasýndaki farklýlýk, taleplerin farklýlýðýndan deðil, bu taleplerin kazanýlmasý için hangi yöntemlerle mücadele edileceðindeki anlaþmazlýktan kaynaklanýr. Devrimciler, aþaðýdan, kitlesel ve radikal bir
mücadeleyle yoðurt talep ederler. Reformistler, aþaðýdan hareketin patlamasýný engelleyerek. Uzlaþarak.
Sorunu masa baþýnda çözmeye çalýþarak.
Devrimciler, her reform mücadelesinin iþçilerin
özgüvenini artýran, ekonomik ve siyasal gerçeklerin
eyleme katýlan her iþçinin gözünde teþhir olmasýný
saðlayan bir okul olarak görürler. Kazanýlan her
reform, iþçilerin mücadele etme isteðini, örgütlenme
derecesini artýrmakla kalmaz, o reformun kazanýlmasýnýn yetersiz olduðunu, yoðurdun zehirli gazlara
karþý çare olmadýðýný, Ergenekon'un kocaman burjuva
devler aygýtýnýn iþlevsel bir parçasý olduðunu ve burjuva siyasal iliþkilerin her gün ürettiði bir pislik
olduðunu görmesini saðlar.
"Pisliði devrim temizler" sloganý, iþçilere, devrim
yapana kadar çaresiziz dediði için keskin görünen
reformist bir slogandýr.

Þenol Karakaþ
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Ýyi bir harekât
hatýrlýyor musunuz?
"Giriþilen harekâtýn amacý, ülke bütünlüðünü korumak..." diye baþlýyor 12 Eylül bildirgesi. Sonra da
devam ediyor: "Devletin otoritesini ve varlýðýný tesis
etmek..." Yani neresinden baksanýz berbat bir fikir.
Tabi bizler açýsýndan. Daha açýk söylemeleri gerekirse
12 Eylül bildirgesi; 24 Ocak kararlarýný hayata
geçirmek, otoriteye karþý gelecek her þeyi sindirmek,
bunun için de yeni bir anayasa yapmak, buna karþý
olabilecek hareketi ve muhalefetin önünü kesmek, ve
daha pek çok bizim iþimize gelmeyecek nedenlere
sahip.
Kýbrýs harekâtý da pek parlak bir fikir deðildi. Þimdi
saymayayým, baþka harekâtlar da... Muhtýralarýn da
güzel bir fikir olmadýðýný biliyoruz. 27 Nisan
muhtýrasýnýn ana fikrini hatýrlarsak, "Ne mutlu
Türküm demeyenler" diyordu. Size de Diyarbakýr
hapishanesinin duvarýndaki "Türkçe konuþ" yazýsýný
hatýrlattý mý. Orada olanlarý geçen gün Darbelere
Karþý 70 Milyon Adým Koalisyonu’nun yaptýðý 12
Eylül Vicdan Mahkemesine tanýk olarak katýlanlardan
dinledik. Bir daha tekrarlanmamasýný saðlamak bizim
elimizde. Ama önemlisi olanlardan hesap sormak
bizim elimizde.
Sadece Diyarbakýr hapishanesi deðil tabi ki 12
Eylül'ün bilançosu. Kocaman bir hareket ortadan
kaldýrýldý aynen 28 Þubat'ta olduðu gibi. Susurluk
çetesinin üstüne büyüyen hareket hemen yok oluverdi. Emek Platformu hemen eylemlerine ara verdi.
Emekçilerin baþýný aðrýtan, kemer sýkarak belini aðrýtan uygulamalara hangi harekâttan sonra son buldu
hatýrlayan var mý?
28 Þubat'tan sonra gelen DSP-ANAP MHP hükümeti
IMF programýný uygulamaya çalýþtý. 1 Aralýk grevini
hatýrlayýn. Emek Platformunun genel grevi, sadece
programý geriletmedi ayný zamanda hükümeti de geriletti.
12 Eylül’den sonra býrakýn örgütlenmeyi 3 kiþinin
yan yana durmasý bile yasakken kamu emekçileri
KESK'i kurdular. Aðýr bedeller de ödediler.
Þimdiki hükümetin uygulamalarý hoþumuza mý
gidiyor? Hayýr. Ama askeri harekâtlar hükümetlerin
uygulayamadýklarýný hayata geçirmek için yapýlýrlar.
Hükümetler de iyi yürekli olduklarýndan deðil,
toplumsal muhalefete karþý duramadýklarý için hayata
geçiremezler. Yeniden seçimler olduðunda oy alabilmek için yapamazlar.
1 Mart'ta Irak savaþý baþlamak üzereydi. Hükümet
meclise tezkere verdi. ABD kuzeyde de bir cephe açamadý. Sebebi hükümetin savaþa karþý olmasý deðildi. 1
Aralýk'tan itibaren hemen her ay sokakta gösteri
yapan savaþ karþýtlarýydý. Hükümet buna karþý duramadý.
Þimdi Nükleer santral, termik santral yasasý çýkardý.
Nükleer santral kurdurtmamak ayný savaþ karþýtý
hareket gibi sokaklarda olarak mümkün.
Ýþimiz sadece hükümetlere karþý olmak olamaz.
Sýkýyönetim denen illet ben küçükken vardý, hayal
meyal hatýrlýyorum. Cuma günü tanýklardan bir kez
daha duydum, çocuklarýnýn hakkýný, daha acýsý kendilerini arayan annelerden. Çok zor günler geçirmiþler.
Ayný gün Ýstiklal Caddesi'nde “darbelere hayýr” diye
yürüdük. Birkaç ay önce de “GSS'ye hayýr” diye emek
platformu ile yürüdük.
Önemli bir yasaydý durdurmak mümkündü. Ama
hükümet þeriat getirecek sanýrken saðlýðý paralý hale
getirdi. Þimdi de AKP darbesine (nasýl oluyorsa!)
hayýr diyerek, sýkýyönetimle karþý karþýya kalmamak
lazým. Hem 12 Eylülcülerin, hem Ergenekoncularýn
hem de her türlü darbe giriþimcisinin yargýlanmasýný
saðlayalým. Yasalarý püskürtmek, geri çektirmek,
çýkartmamak sokaklarda olarak, örgütlenerek
mümkün zaten.
Hangi harekât “savaþa deðil saðlýða bütçe” diyebilir
ki, hangi harekât “yaþasýn halklarýn kardeþliði” der.
Zorunlu din dersi koyan, bir harekât yaþadýk 28 yýl
önce. Hangi harekât laik bir eðitimden bahsedebilir
ki?
Kenan Evren, Diyarbakýr Cezaevini açýklamýþ:
"Benim kanaatim þu; cezaevlerinde o gardiyanlar, 12
Eylül öncesi dönemde çok sýkýntý çektiler.
Hatýrlarsýnýz, anarþi döneminde cezaevlerini oradaki
suçlular yönetiyordu... Bu gardiyanlar çok çektiler. 12
Eylül olunca da bunlar mahkumlardan hýnç aldýlar.
Tabii, sýkýyönetim komutanlýklarý da orayý disiplin
altýna almak için, onlarýn baþýna subaylar verdiler. Bu
subaylar da eðitim yaptýrdýlar, talim yaptýrdýlar,
Atatürk ilkelerini, inkýlaplarýný öðrettiler. Ýstiklal
Marþý'ný söylettiler…"
Ýþte generallerin eðitim anlayýþlarý bu.
Özden Dönmez

28 yýl sonra 12 Eylül darbesi
Vicdan Mahkemesi’nde yargýlandý
12 Eylül darbecileri 28. yýl
sonra Vicdan
Mahkemesi'nde yargýlandý.
Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým Koalisyonu tarafýndan düzenlenen mahkeme
Ýstanbul'da Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleþti. Bine
yakýn katýlýmcýnýn izlediði
yargýlama sonucunda
sanýklar Kenan Evren ve
Milli Güvenlik Konseyi
üyeleri hakkýnda sonsuza
kadar itibarsýzlaþtýrýlma
kararý verildi.
Vicdan Mahkemesi
baþlarken salon týka basa
doldu. Mahkeme Baþkaný
Fethiye Çetin açýlýþ konuþmasýnda darbeler sürecinin
darbeciler cezasýz kaldýkça
devam ettiðini vurguladý
ve þöyle dedi:
"12 Eylülleri yaratan bu
rejim ile yüzleþilmediði ve
12 Eylül'ün sorumlularýndan hesap sorulmadýðý için
12 Eylül'ün devam ediyor.
Geçmiþle yüzleþmede en
aðýr cezayý, toplumu oluþturan bireylerin vicdanlarýnda mahkum edilmesi
olduðu için mahkememiz
önem taþýyor."
Çetin açýlýþ konuþmasýnýn
ardýndan Avukat Ergin
Cimmen 12 Eylül darbecileri hakkýndaki iddianameyi okudu. Ýddianamede 12 Eylül'ü hazýrlayan koþullar ve aktörler,
darbenin geliþi ve
sonuçlarý, iþlenen suçlar
ard arda sýralandý. Ahmet
Ýnsel tarafýndan hazýrlanan
12 Eylül darbesinin siyasal
ve toplumsal sonuçlarýna
konulu iddianameyi KEG
sözcüsü ve Sosyalist iþçi
yazarý Meltem Oral okudu.
Ardýndan 12 Eylül'ün
tanýklarý kürsüye çýktý.
Leman Fýrtýna, Orhan
Miroðlu, Ragýp Zarakolu,

Hacay Yýlmaz, Sabahattin
Selim Erhan, Atilla Keskin,
Yýlmaz Sezgin, Bülent
Aydýn, Ýhsan Eliaçýk,
Adalet Aðaoðlu, Fahri Aral
12 Eylül darbecilerinin
iþlediði suçlarý ve kendi
yaþadýklarýný anlattý.
12 Eylül'de iþkence görmüþ, yakýnlarýný,
arkadaþlarýný kaybetmiþ,
farklý fikir ve toplumsal
kesimlerden gelen tanýklarýn ortak vurgusu darbeciler Arjantin ve
Yunanistan'da olduðu gibi
Türkiye'de de hak ettikleri
þekilde cezalandýrýlmalarýydý.
Yunanistan'da Albaylar
Cuntasý'nýn devrilmesiyle
sonuçlanan Politeknik
Üniversitesi ayaklanmasýnýn lideri Dimitrious
Papachristou,
Yunanistan'da darbecilerin
nasýl yenildiðini ve tutuklandýklarýný anlatan bir
konuþma yaptý.
12 Eylül sýrasýnda çocuk
olan ya da henüz doðmamýþ olan Neslihan
Türkan, Harun Tekin,
Rojin Ülker, Yýldýray Oður,
Semiha Kaya, Memed Ali

Alabora, Gökþen Þahin ve
Jaklin Çelik'ten oluþan
mahkeme heyeti tanýklarýn
ifadelerinden yola çýkarak
darbecileri suçlu buldu.
Mahkeme kararýnda þöyle
dendi:
“Sanýklar Kenan Evren,
Sedat Celasun, Nurettin
Ersin, Tahsin Þahinkaya ve
Nejat Tümer; 12 Eylül 1980
günü saat:03.59'da askeri
müdahale yaparak
Anayasayý ihlal etme
suçunu iþlemiþlerdir.
Dinlediðiniz tanýklarýn
anlattýklarý ve sunulan
zabýtlarla sanýk generallerin insanlýða karþý suç
iþledikleri açýktýr. Ancak
suçlular gelecek kuþaklara
karþý da suç iþlemiþlerdir.
Mahkeme heyeti, 12 Eylül
1980 darbesi sýrasýnda veya
sonrasýnda çocukluk veya
ilk gençlik yýllarýný geçirmiþ bir kuþaðýn mensuplarýdýr. Bu durum göz
önünde bulundurulduðunda 12 Eylül 1980 darbesi ve
beþ sanýðýn iþlediði suçlar
yüzünden;
28 yýldýr kendi dilimizi
konuþamadýk,
28 yýldýr özgür üniver-

sitelerde eðitim göremedik,
28 yýldýr fikirlerimizi
özgürce ifade edemedik,
28 yýldýr bu ülkede
demokrasi yüzü
göremedik,
28 yýldýr Ergenekon benzeri yapýlanmalar yüzünden
acýlar çekmeye devam
ediyoruz,
28 yýldýr vicdanlarýmýz
sýzlýyor
28 yýl sonra bugün, vicdanlarýmýz önüne gelen bu
darbeciler hakkýnda onlar
kadar vicdansýz kararlar
veremiyoruz. Bugün
onlara verilebilecek en
büyük cezanýn, demokratik
bir Türkiye için çalýþmak
ve darbeciler tarafýndan
yapýlmýþ Anayasa'yý çöpe
atýp yeni ve demokratik bir
Anayasa yapmak olduðuna mahkeme heyeti karar
vermiþtir.
Mahkeme heyeti; Türkiye
toplumu adýna 1980
darbesini yapanlarýn tarih
önünde; dünya ve Türkiye
kamuoyu nezdinde sonsuza kadar itibarsýzlaþtýrýlmalarýna karar vermiþtir."

Darbenin yýldönümünde baþka neler oldu?

CHP’yle yan yana gelenler

Ergenekon daðýtýlsýn diyenler

Darbeye karþý 21 Haziran
eylemine en çok “Nazlý
Ilýcak’la yürüdüler” diye
itiraz edilmiþti. Bu itirazý
dile getirenler 13 Eylül’de
izmir’de DÝSK tarafýndan
düzenlenen mitingte CHP
ve DSP’li milletvekilleriyle,
301. maddeyi ve
Ergenekon’u savunan Türk
Barolar Birliði Baþkaný
Özdemik Özok’la yan yana
geldiler.
DÝSK’in mitinginde bol

14 Eylül’de Ýstanbul’da
düzenlenen miting ilginç
bir baþlýða sahipti:
Ergenekon daðýtýlsýn, darbeciler yargýlansýn. Ýki ay
önce ergenekon operasyonunun düzenin iç
hesaplaþmasý ve bir aldatmaca olarak görenlerin
bugün Ergenekon’u daðýtmaktan bahsetmesiydi.
Tarafsýz kalmayý tercih
edenlerin bugün sokaða
çýkmasý iyi bir geliþme.

miktarda Türk bayraðý ve
Atatürk resimleri taþýndý.
oysa Darbeye Karþý 70
Milyon Adým Koalisyonu
eylemlerinde milli semboller taþýnmazken açýlan
tek tük bayraklar da
indirilmiþti.
Darbe karþýtlarýna “Nazlý
Ilýcak’la yürüyorsunuz”
diyenler bir tutarsýzlýk
içinde deðil mi? Ilýcak gerici de CHP, DSP, ADD ilerici mi?

Ancak bu dönüþ nasýl
oldu, iþte bu hiç açýk deðil.
2 ayda ne deðiþti?
Ergenekon’un daðýtýlmasý
gerektiðine nasýl karar
verdiler?
Düne kadar Ergenekon’a
karþý mücadele edenlere
yönelltikleri ithamlarý özür
dileyerek geri çekecekler
mi?
Bugünkü darbeye karþý
çýkmadan, 12 Eylülcüler
nasýl yargýlanabilir ki?
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

12 Eylül Darbeye Karþý Ses Çýkar yürüyüþü Ýstanbul - Foto: Emre Tüngü

70 Milyon adým Koalisyonu 12 Eylül’de sokaktaydý
Darbeye Karþý 70 Milyon Adým Koalisyonu Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara’da 12
Eylül’ü ve tüm darbeleri protesto etti.
Ýstanbul’da darbe karþýtlarý 12 Eylül günü saat
18.30’da Tünel
Meydaný’nda buluþtu.
Polis buradan Galatasaray
Meydaný’na yapýlacak
yürüyüþü engellemek istedi. 70 Milyon Adým
Koalisyonu’nun
görüþmelerinin ardýndan
yürüyüþ baþladý.
Arjantinli darbe karþýtlarýnýn sloganý “bir daha
asla” yazýlý pankartýn
yanýsýra darbeye karþý ses
çýkar dövizleri de taþýndý.
“27 Mayýs, 12 Mart, 12
Eylül, 28 Þubat - Bir daha

asla!”, “Darbelere Dur De”,
“Öz-öz-özgürlük” ve
“Darbelere karþý omuza
omuza” sloganlarý yürüyüþ
boyunca atýldý.
Kortej büyüyerek ilerledi
ve Galatasaray Meydaný’na
vardý. Burada Zeynep
Tanbay tarafýndan basýn
açýklamasý okundu.

Ýzmir
70 Milyon Adým
Koalisyonu, Ýzmir'de
Kýbrýs Þehitleri
Caddesinde, darbesiz,
darbe giriþimsiz bir gelecek , askeri vesayetin

Costa Gavras’ýn Z’si

Yaþayan bir film
Geçtiðimiz haftanýn
geliþmeleri (12 Eylül'ü
anma adýna yapýlan
toplantýlar, yürüyüþler;
Ergenekon savcýsý
Zekeriya Öz için direkten
dönen inceleme…) ve 12
Eylül Vicdan
Mahkemesi'ne katýlan
Dimitrious
Papachristou'nun konuþmasý 1969 yapýmý bir filmi
tekrar hatýrlamamýza yol
açtý. Costa Gavras'ýn
(Yunanca "Yaþýyor"
kelimesinin karþýlýðý olan)
Z filmine Murat Belge de

Taraf gazetesindeki
köþesinde deðinmiþ,
nedense filmin Türkiye'de
yýllarca yasaklý kaldýðýný
vurgulamýþtý.
Gerçek bir olaydan esinlenen filmin konusu kabaca, Yunanistan'da örtbas
edilmeye çalýþýlan siyasi
cinayetin dürüst bir savcý
tarafýndan araþtýrýlmasýyla
ortaya çýkan ordu, polis ve
maþa olarak kullanýlan
milliyetçi grup arasýndaki
iliþkiden ibaret. Ana
karakter olarak takip
ettiðimiz savcýnýn soruþ-

ortadan kaldýrýlmasý,
Kenan Evren ve tüm darbecilerin yargýlanmasý için
''BÝR DAHA ASLA'' dövizleri ve düdükçalarak
yürüdü. Ardýndan bir
basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.

Ankara
Ankara’da Yüksel
Caddesi’nde bir basýn açýklamasý gerçekleþtiren koalisyon 12 Eylülcüleri
yargýlamanýn yolunun
bugünkü darbecileri durdurmaktan geçtiðini vurguladý.
turma süreci içinde
yaþadýðý deðiþim filmin
ilginç yönlerinden birini
ortaya koyuyor.
Sorgular boyunca
'suikast' kelimesini sürekli
'olay' diye deðiþtiren savcý
son sorgusunda 'cinayet'
demesi üzerine zabýt katibi tarafýndan uyarýlýyor.
60'lar Yunanistan'ýna gökten düþmüþ bir yabancý
gibi görünen savcý olaylarýn içine daldýkça adeta
taraf olmanýn kaçýnýlmazlýðýyla yüzleþiyor. Filmin
sonunda tam adalet yerini
buldu diye
düþündüðümüz sýrada
finaldeki yazýlardan
Albaylar Darbesi'nin
gerçekleþtiðini ve savcýnýn
hapishaneye düþtüðünü

Ergenekon savcýsý Zekeriya Öz pek çok suçlamanýn
hedefinde yer aldý. Suçlamalarýn büyük çoðunluðu
Ergenekon'dan tutuklu bulunan ve darbe tezgâhladýklarýna dair pek çok kanýt elde edilen sanýklardan
geliyor. Örneðin Ýþçi Partisi yöneticileri savcýnýn iddianamesinin usul yönünden yanlýþ olduðunu iddia
edip inceleme istediler.
DurDe Giriþimi ise savcýya yönelecek tehditleri
zamanýnda fark ederek, bu talepler gelmeden önce
bir imza kampanyasý baþlatmýþtý. Kampanyada savcý
Öz'e destek çaðrýsý yapýldý ve sonunun Þemdinli
savcýsýna benzememesi için destek verilmesi gerektiði vurgulandý. Binlerce imza toplandý.
Aradan bir ay geçmeden savcý hakkýnda inceleme
isteyen baþvurular gündeme geldi. DurDe Giriþimi
bunun üzerine yeni bir basýn açýklamasý hazýrlayarak
basýna ve kamuoyuna yolladý. 12 Eylül Cumartesi
günü de Beþiktaþ, Barbaros Meydaný'nda, yani
savcýnýn görev yaptýðý yerin birkaç yüz metre
ilerisinde bir basýn açýklamasý yapýldý.
"Tanýrýz, iyi savcýdýr. Zekeriya Öz'e Dokunmayýn"
pankartý açýlan basýn açýklamasýný DurDe adýna Ayþe
Demirbilek okudu. Hem yerel hem ulusal basýndan
yoðun ilgi gören açýklamadan yaklaþýk bir saat sonra
Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin "soruþturmaya
gerek olmadýðýný" açýkladý.
DurDe Giriþimi önümüzdeki dönem Ergenekon
soruþturmasýný takip etmeye ve Silivri'de yapýlacak
ilk Ergenekon duruþmasý sýrasýnda bir gösteri yapmaya hazýrlanýyor.
www.durde.org
Kampanyalar hakkýnda bilgi için: 0535 885 76 15

öðreniyoruz.
Sonra devran dönüyor. Papachristou
konuþmasýnda,
bugün
Yunanistan'da
darbeden bahsetmenin ancak
komik olabileceðini, 1974'te 19 cuntacýnýn yargýlanmasýndan sonra
kimsenin böyle
bir deliliðe yeltenemeyeceðini
söylüyor. Siyasi
cinayetin, göz altýnda
kayýplarýn, iþkencenin,
zorunlu göçün, baský ve
aþaðýlanmalarýn telafisinin
mümkün olamaz.
Çalýnan hayat yerine
koyulabilecek bir þey

deðildir.
Ama darbecilerin
yargýlanmasý, darbelerin
þakadan ibaret olmasýna
yol açabiliyorsa neden
olmasýn.
Orhan Göztepe

Ankara’da liseliler HER HAFTA
cumartesi ve pazar günleri saat
14:30’da, anti-k
kapitalist bir film
göstermeye karar verdi. Bayýndýr-2
2
Sokak, 30/9 Kýzýlay adresindeyiz...
20-21 Eylül:

Land and Freedom (Ülke ve özgürlük)
27-28 Eylül:

La Zona (Yasak Bölge)
4-5 Ekim:

Truman Show
11-12 Ekim:

Surplus

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

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

sosyalist isci

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

www.sosyalistisci.org

Son elli yýlýn en
büyük kasýrgasý
IKE ABD’yi
vurdu.
Son 15 yýlda Den
ve Katrina’dan
sonra Ike 3.
büyüklük
rekorunu kýrdý.
Kaybeden yine
yoksullar.

Ýklim hýzla deðiþiyor
Son günlerde "Ike"
kelimesi eski ABD Baþkaný
Eisenhower'ýn takma adý
olmanýn ötesinde bir
anlam taþýyor. ABD halký,
2005 yýlýnda New Orleans
eyaletini neredeyse haritadan silen Katrina kasýrgasýnýn ardýndan bu sefer
de Teksas kýyý þeridini
vuran Ike kasýrgasýyla baþ
etmeye çalýþýyor. ABD'den
önce Haiti, Dominik
Cumhuriyeti ve Küba
kýyýlarýný ziyaret eden Ike
onlarca kiþinin ölümüne,
yüzbinlerce kiþinin evlerini
boþaltmasýna ve milyonlarca dolarlýk hasara neden
oldu. Teksas'ta 1 milyon
kiþi evlerinden tahliye edildi. Ike'ýn Meksika sýnýrýna
kadar dayanmasý bekleniyor.
Teksas ABD'nin petrol
rafineri kapasitesinin beþte
birini barýndýrýyor.
Dolayýsýyla kasýrga
nedeniyle petrol fiyatlarýnda bir artýþ meydana geldi.
Ham petrolün varili 65
cent arttý. Ike bu satýrlar
yazýlýrken Houston'ý da
etkisi altýna alýp Dallas'a
doðru ilerlemekte. Þu
anda Ike'ýn bilançosunu
tam olarak bilemiyor olsak
da Katrina deneyimi hala
hafýzalarýmýzda. Bu büyüklükte bir kasýrganýn ardýndan yüzbinlerce insanýn
evsiz kalacaðýný, þehre
günlerce elektrik verilemeyeceðini, yüzlerce
insanýn "kayýp" olacaðýný,
þehri sular altýnda býrakan
kasýrgadan sadece insanlarýn deðil tüm canlýlarýn
etkileneceðini, okullarýn,
hastanelerin, köprülerin
yýkýlacaðýný, binlerce

insanýn bir anda iþsiz kalacaðýný biliyoruz. Ayný
zamanda dünya halklarýnýn maruz kaldýðý bu
iklim felaketlerinin nedenini de biliyoruz. Iklim
deðiþikliði yüzünden bu
felaket haberlerini daha sýk
duymaya baþlayacaðýz.
Yoksul çoðunluðun bir
kýsmý kuraklýktan tarým
yapamaz halde iken diðer
kýsmý ise aniden sular
altýnda kalan yaþamlarýný
yeniden kurma zorunluluðuyla yüzyüze.
Ýklim deðiþikliðinin
babasý zengin öðrencilerin
"asi" olmak için uðraþtýðý
bir hobi, çevrecilik safsatasý olmadýðýný artýk herkes
anlýyor olsa gerek. Bu sýnýfsal sorunun kökten bir
çözümü yok. Ama etkisini
kýrmak, yaþanýlacak zararlarýn en azýný yaþamak
mümkün. Hükümetlerin
bu sorunu kabul etmenin
ötesinde sera gazý salýnýmlarýný indirmek gibi pratik
ve yaptýrýmý olan kararlar
vermesi gerektiði bir
dönemdeyiz. Yoksul
çoðunluðun beslenmekten
barýnmaya kadar en temel
hakkýný tehlikeye sokan
iklim deðiþikliðine karþý
mücadelede hükümetlerin
ne kadar kararlý olduðunu
önümüzdeki süreçte belli
olacak.
Meclis'in tatile girmesiyle
Türkiye'nin Kyoto
Protokolü'nü imzalayýp
imzalamayacaðý rafa kalktý. Protokole taraf olunacaðýna dair kesin beyanlar sunan Daniska Erdoðan
ve arkadaþlarý bakalým bu
konuyu raftan indirecek
mi?

Kaygý verici bir çok iþaret var
Dünyanýn dört bir tarafýndan iklim deðiþikliðinin
neden olduðu felaket haberleri geliyor. Adeta alacakaranlýk kuþaðýndan seçmece film senaryolarýný
andýran bu habeerlerden bazýlarý:
z 1930'dan beri buzullarýnýn %90'ýný kaybeden
Kanada'da 4 bin yýllýýk buzullarda parçalanmaya ve
kayýplar arasýna karýþmaya baþladý.
z Avusturalya'da yaþan
nan kuraklýða karþý çeþitli sert

önlemler alýnýyor. Artýk polis suyu fütursuzca kullanan,
arabasýný yýkayan, bahçesini sulayan vatandaþlarý kontrol etmek için mahalllelerde devriye geziyor. En kaliteli
sulak alanlar artýk yürüyerek geçilebiliyor.
z Þili'de 40 saat kadar süren yaðýþ nedeniyle 2 bin kiþi
evlerinden tahliye edild
di. On yýllardýr görülen en þiddetli yaðýþýn ardýndan kýrsal bölgede yaþayan binlerce
insan mahsur kaldý.
z Eriyen buzullarýn sayesinde Kuzey Kutbu artýk bir
ada.
z Çöl ikliminin hakim olduðu Kenya'da tarihinde ilk
kez kar yaðdý.

Ýstanbul:

NÜKLEER SANTRALLARA HAYIR!

20 Eylül 17.00’de Nükleere karþý yürüyüþ,

güneþ rüzgar bize yeter Küresel Eylem Grubu

20 Eylül 18.00’de Nükleere karþý yürüyüþ,

Tünel Meydaný’nda buluþuyoruz
Ýzmir:
Kýbrýs Þehitleri Caddesi giriþinde buluþuyoruz

