Yunanistan

BANKALARA PARA
GENÇLERE KURÞUN
Yunanistan’da 2001 yýlýndan beri büyük
dalgalar halinde süren mücadeleler
sonunda ayaklanmaya dönüþtü
Polisin 17 yaþýnda bir genç olan
Alexandros’u vurmasý üzerine gösteriler
baþladý. Bu gösteriler kýsa sürede eðitim

ve saðlýk emekçilerinin mücadeleleri ile
birleþti.
Üniversite öðrencileri zaten kýsa süre
önce mücadele kararý almýþtý ve
okullarýný iþgale hazýrlanýyordu.
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Hapishanelerde
doluluk rekoru:

Af, bir an önce
Hapishaneler doldu taþtý.
Son 39 yýlýn en kalabalýk
dönemi yaþanýyor.
384 hapishanede, 43 bin
157'si hükümlü ve 57 bin
943'ü tutuklu olmak üzere
toplam 101 bin 100 hükümlü
ve tutuklu bulunuyor.
Tutuklu ve hükümlülerin 95
bin 875'i adli suçlardan ve 5
bin 225'i “terör” suçundan
cezaevinde.
Koðuþlarda yatak bulmayan
mahkumlar yerlerde yatarken,
yeni hapishanelerin inþaatý
devam ediyor.
Adalet Bakaný hapishanelerin doluluk nedenini
afta buldu. Af, yani
hükümetin kararýyla çeþitli
suçlarý iþleyenlerin affedilmesi
yüzünden hapishaneler
doluyormuþ! Mahkumlar
affedileceklerini düþünerek
kolayca suç iþleyebiliyorlarmýþ!
En son af 1999'da gerçekleþti.
Yani üzerinden 10 yýl geçti. 10
yýl boyunca hükümetler bir
daha af çýkarmayacaklarýný
ýsrarla söyledi.
Hapishanelerin dolmasý affa
deðil yoksulluða baðlý. Küçük
bir azýnlýðýnkiler dýþýnda iþlenen farklý farklý “suçlarýn”
altýnda yoksulluk yatýyor. Son
10 yýlda Türkiye'de yaþayan
çoðunluk yüzde 40 oranýnda
fakirleþti. Suçun patlamasýnýn
gerçek nedeni bu.
Af bir an önce çýkmalý.
Adaletsizliðin pençesine
yakalananlara bir þans daha
verilmeli.
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HER BEÞ
GENÇTEN
BÝRÝ ÝÞSÝZ
Kapitalistler krizi gerekçe
göstererek tüm dünyada iþten
çýkarmalara baþladý. Türkiye'de
de iþsizler ordusu krizle birlikte
hýzla büyüyor.
Ýþsizlik oraný Eylül'de yüzde
10.3'e çýktý. Türkiye genelinde
iþsiz sayýsý 295 bin kiþi artarak 2
milyon 548 bin kiþiye yükseldi.
Genç nüfus içinde iþsizlik oraný
yüzde 19'dan yüzde 20,1'e yükseldi. Yani her beþ gençten biri
iþsiz.
Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun
verdiði bu rakamlar, kayýtsýz
çalýþan milyonlarca iþçiyi kapsamýyor, yani durum çok daha
kötü. Ýþ bulma umudu
kalmayanlarýn sayýsý da giderek
artýyor.
Küresel krizin etkileri
yayýldýkça çalýþanlarý iþten atma
politikasý hýz kazanacak.
Ýþsizler ordusunun büyümesi
çalýþanlarýn ücretlerinin geri-

letilmesi için bahane olacak.
Daha az çalýþanýn daha çok
iþçinin iþini yapmasýyla sömürü
artacak, çalýþma koþullarý
kötüleþecek.
Bu gidiþata baþýndan karþý koymak gerek.
Bankalarý kolayca kurtaran,
patronlara vergi indirimi ve kaynak saðlayan devlet yeni iþ
imkanlarý yaratmak zorundadýr.
Kamu yatýrýmlarýnýn önü açýlmalýdýr. Bunu yasaklayan IMF ile
yeni bir anlaþma yapýlmamalýdýr.
Kriz gerekçesiyle iþten çýkarmalar, zorunlu izinler yasaklanmalýdýr. Tüm iþçiler sendika
üyesi olmalý, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller
kaldýrýlmalýdýr.
Ýþten çýkarmalara karþý yanýt
mücadele olmalý. Grev ve direniþ
olmalý. Daha güçlü, birleþik bir
sendikal muhalefetle karþýlarýna
çýkmak zorundayýz.

Ýklim deðiþimini
durdurabiliriz
Sayfa 11

30. yýlýnda
Maraþ katliamý
Sayfa 10

Ermenilerden
özür diliyorum
kampanyasý

Sayfa 4

Veli Küçük
darbeyi
savundu
Sayfa 2
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Küçük ve
Susurluk çetesi
Mahkemede Susurluk çetesiyle hiçbir baðlantýsýnýn
olmadýðýný açýklayan
Küçük'ün gerekçeleri ilginçti:
z Kazayý kendisini Susurluk
üyesi ve ülkücü mafya lideri
Sami Hoþtan haber vermiþ. Ne
polis ne jandarma, bir çete
üyesi.
z 1996'da Susurluk'taki kazada ayný arabadan çýkan
Emniyet Müdürü Hüseyin
Kocadað ve dönemin DYP
milletvekili Sedat Bucak'ý
tanýyor. Yani Susurluk
çetesinin önemli aktörlerinden
birinden haber alýyor, diðerlerini bizzat tanýyor. Ancak
iþini iyi yapmakla övünen Veli
Küçük Mehmet Özbay sahte
kimliðini kullanan kontrgerilla
üyesi Abdullah Öatlý'yý
tanýmýyor.
z Küçük hukuki olarak
aklandýðýný söylüyor.
Aklayanlar kimler? Jandarma
Genel Komutanlýðý'nca
görevlendirilen 3 general ve
22 Temmuz 1997'de Jandarma
Genel Komutanlýðý. Yani
kendi çalýþtýðý birim, JÝTEM'in
de baðlý olduðu birim.
Kimseye hesap vermek zorunda olmayan ve her türden
denetime kapalý askeri yargý.
Veli Küçük, "Susurluk
Araþtýrma Komisyonu'na
çaðrýlmadým" diyerek tarihi
bir gerçeði inkar ediyor. Oysa
1997 yýlýnda meclise baðlý
olarak kurulan Susurluk
davasý araþtýrma komisyonu
kendisini çaðýrmýþ, ama o
konuþmaya gitmemiþti.
Darbeci general Susurluk ve
Ergenekon’da karþýmýza çýkan
yapýnýn ayný yapý olduðunu
gizlemek ve iki davanýn birleþmesini engellemenin
peþinde.

3000 faili
meçhul cinayet
"Benim bölgemde faili
meçhul olmaz. Ben ortaya
çýkartýrým." mahkemede böyle
konuþan Küçük, 8 yýl Kürt
illerinde görev yaptý. O ve
arkadaþlarýnýn yürüttüðü özel
savaþ sonucu 3 bin faili
meçhul cinayet iþlendi. Kürt
aydýn Musa Anter’de onlar
biriydi. Küçük Doðu’dan
Batý’ya geldiðinde de ölümü
berabeinde getirdi. SapancaAdapazarý çevresinde bir çok
Kürt iþadamý infaz edildi. Ýnfazlar öylesine meþhurdu ki
Kurtlar Vadisi adlý nefret
dizisinde ayrýntýlý olarak canlandýrýldý. Küçük iþbaþýnda
kaldý, ancak bu cinayetlerden
hiçbiri aydýnlatýlamadý. Bir
JÝTEM üyesi Musa Anter’i yýllar sonra itiraf edecekti.

Darbeci bir general ilk kez ifade verdi

Veli Küçük mahkemede
darbeyi savundu
Her türlü pis iþin arkasýndaki
isim Veli Küçük ilk kez
mahkeme önüne çýktý. Darbe tertiplemek, halký kýþkýrtmak için
terör örgütü kurmak ve yönetmek, ayaklanma planlarý yapmak ve gizli ordular kurmak gibi
bir çok açýdan suçlanan ve
Ergenekon davasý savcýlarý
tarafýndan hakkýnda iki kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý
bulunan Küçük bir çok yanýltýcý
açýklamayla birlikte Ergenekon'u
savundu: "Terör örgütü deyiminin, Türk'ün Kabe'si olan
Ergenekon ile birlikte kullanmasýnýn benim ayýbým deðil."
Küçük, ulusalcý odaklar tarafýndan yayýlan Ergenekon operasyonunun yurtseverlere ve
cumhuriyetin kazanýmlarýna
dönük bir saldýrý olduðu iddiasýna sýrtýný yasladý ve Kemalist bir
söylemle konuþtu:

Yabancýlarýn komplosu

"Bir kýsým medyanýn ve uluslararasý karanlýk çevrelerin
desteðiyle bir yamyam kazaný
oluþturulmuþ ve sesi çýkan
herkes bunun içine atýlmaya
baþlanmýþtýr. Kazanda gerçekte
kaynatýlmak istenen ben veya
benim gibiler deðil, bizim üzerimizden laik ve baðýmsýz
Cumhuriyet rejimidir. Böylece
buharlaþtýrýlmak istenen büyük
Atatürk'ün rejimi emanet ettiði
ve bu görevini sonuna kadar
yapmaya amade olan kurumlarýmýzdýr. Buharlaþtýrýlmak istenen Türk milletinin tarihi ve
milli deðerleridir. Türk milletinin
Cumhuriyeti savunma refleksleridir."
Cumhuriyet ve laik rejimin bir
tehdit altýnda olmadýðý iddiasý
2003-2004 yýllarýnda gerçekleþen
baþarýsýz 3 baþarýsýz darbe giriþiminin de temel gerekçesiydi.
AKP'nin gizli amaçlarý olduðunu
ileri süren 'tehlikenin farkýnda
mýsýnýz' kampanyalarý sonucu
2007 yýlýnda gerçekleþen
cumhuriyet mitingleri de ayný
gerekçeyi paylaþýyordu. Oysa
2002-2008 yýllarý arasýnda böyle
bir gizli planýnýn olmadýðý
görüldü. Küçük, cumhuriyetin
bir yabancý komplosu ile yýkýlmak istendiðini ileri sürerek

bugün de darbeyi savundu.

Sulandýrma taktiði

Küçük'e göre komplonun bir
baþka ortaðý da kendisinin
savunduðu tehdit altýnda olan
devletti: "Devletin komplo kuracaðýný hiç düþünmemiþtim."
Komploculukla, üstelik
"Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin
yargýlanmak istendiði, rejimin,
dinin deðiþtirilmek istendiði" bir
planý uygulamakla suçlanan
Türkiye Cumhuriyeti'ydi!
Komplo teorilerinin peþi sýra
espriler, alaya almalar ve dava
arkadaþlarýyla iliþkilerine dair
naif açýklamalar geldi. Küçük
ulusalcý odaklarýn darbecilerin
ilk kez yargýlandýðý Ergenekon
davasýna karþý bugüne kadar
izledikleri sulandýrma taktiðini
mahkemede kullandý.

Samimi itiraflar

"Sedat Peker ve Sami Hoþtan'ýn
çýkar amaçlý suç örgütü lideri
olduklarýný kabul etmiyorum."
Belki bu sözleri sarf etmeseydi
Ergenekon davasýný bir karþýdevrim, sanýklarý ise ulusal
kahraman ilan edenler tatmin

olabilirdi.
Sedat Peker'in psikopat bir
mafya lideri olduðunu ve ulusalcý odaklarýn finans edilmesinde
rol oynadýðý açýkça biliniyor.
Sami Hoþtan'ýn bir uyuþturucu
baronu olduðu, devlet için de
çalýþtýðý Susurluk kazasýndan bu
yana kamuoyu tarafýndan
biliniyor.
Küçük'ün onlara öylesine vefa
borcu vardý ki iki ülkücü mafya
liderini Ergenekon davasýnda
aklayabiliyor.

Savcý Öz'ü hedef
gösterdi

Tehdit ettiklerinin çoðunun
öldürüldüðü Küçük, mahkemede
Ergenekon Savcýsý Zekeriya Öz'ü
hedef aldý. "Savcý, suçluluðu
kanýtlanmamýþ bir þüpheli iken,
Türk ordusunun generaline 'Þu
Veli'yi getirin' diyerek egosunu
tatmin etmiþtir" diye konuþtu.
8 yýl önce TSK'dan emekli
olduðunu söyleyen, buna göre
uzun süredir sivil olmasý
gereken Küçük savcýya karþý
apoletlerini gösteriyordu.
Hayatý boyunca hiç yanlýþ yapmadýðýný ve hiçbir suç

"Kürt sorunu yok, Ermeni sorunu var"
Veli Küçük adý 1997'deki
Susurluk davasýndan sonra
1996'da baþlayan ýrkçý 301.
madde davalarýyla tekrar
duyuldu. Türkiye'de
Ermenilerin bir soykýrýma
uðradýðýný yazdýðý için
'Türklüðü aþaðýlamak'tan
yargýlanan Hrant Dink Küçük
ve Ergenekoncu dostlarýnýn
hedefi olmuþtu. Ailesi ve çalýþma arkadaþlarýnýn Veli Küçük
tarafýndan tehdit edildikten
sonra Hrant'ýn tedirgin

olduðunu söylemiþlerdi.
Küçük, Ermenilere karþý düþmanlýðýný mahkeme de
sürdürdü. Doðu sorunu bir
Kürt sorunu deðil Ermeni
sorunuydu. 1915'ten bu topraklarda yaþayan 1,5 milyon
Ermeni ortadan kaldýrýlmýþ ve
geriye çok küçük bir azýnlýk
kalmýþken devlete karþý haklarý
için ayaða kalkan Kürtlerde
Ermeniydi!
Mahkemede Ermenilere
zulüm yaptýðý iddiasýyla

yargýlanarak idam edilen
Boðazlýyan Kaymakamý Kemal
Bey'in bir heykelinin yapýlmasý
çalýþmalarýna katýldýðýný, bu
heykelin KKTC'nin Birinci
Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ
tarafýndan açýldýðýný, hatta
Kaymakam Kemal Bey asýldýðý
sýrada 4 yaþýnda olan kýzý
Müþerref Haným'ýn da törene
gelmesini saðladýðýný anlatan
Küçük'ün sözleri Ergenekon ile
Hrant Dink davalarýnýn birleþtirilmesi gerektiðini gösteriyor.

iþlemediðini söyleyen Veli
Küçük uzun süre önce toplum
vicdanýnda yargýlandý. "Kimse
bana evini kiralamak istemiyor"
sözleriyle bu yargýlamanýn sonucu dile getiren Küçük'ün ilk
savunmasý oldukça çürük
temellere dayanýyor. Aleyhinde
ifade ermeye hazýr tanýklar var
ve sayýlarý artabilir. Bir çok bilgi
ve belge ortada. Küçük'ün inkarý
bozguna dönüþebilir. Eðer
Ergenekon'da frene basýlmasýna
izin vermezsek.

JÝTEM’i inkar
Veli Küçük Kürt illerinde 3
bin faili meçhul cinayetten
sorumlu tutulan JÝTEM’in varlýðýný inkar etti: "Ýddianameye
ýsrarla JÝTEM adý konulmuþtur. Jandarma Genel
Komutanlýðý'nýn hiçbir zaman
böyle bir birimi olmamýþtýr.
Bu isim konularak sanki
gizemli, gayri yasal bir
oluþum varmýþ izlenimi
yaratýlmaktadýr. Jandarma
Genel Komutanlýðý'nýn istihbarý gruplarý gayri yasal bir
faaliyette bulunmamýþtýr.
JÝTEM, TSK'ya yapýlan bir
saldýrýdýr" JÝTEM’in varlýðý
hep inkar edilmiþti. Ancak
baþta JÝTEM üyesi olan ve
operasyonlara katýlan PKK itirafçýlarý örgütün varlýðýný,
çalýþma tarzýný ve iþlediði
suçlarý açýklamýþtý. JÝTEM’in
varlýðý Ergenekon davasýyla
birlikte ancak 2008’de devlet
tarafýndan kabul edildi . Bir
çok politikacý ve yetkili
JÝTEM’in varlýðýný doðruladý.
Ancak JÝTEM maðduru
Kürtlerin davaya müdahil
olmalarý engellendi. Küçük’ün
JÝTEM’i inkar ederek çýkmaz
sokakta yürümeye devam etti.
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Çarþaf, Baykal ve Nevzat Tandoðan
Onur ÖZTÜRK
CHP'ye Sultangazi'de
baþörtülü ve çarþaflý kadýnlarýn
katýlmasý ve rozetlerin Baykal
tarafýndan takýlmasý, popüler
medyada ve kamuoyunda yeni
tartýþmalara neden oldu.
Benzer görüntüler baþka il ve
ilçe örgütlerinde de yaþandý.
Deniz Baykal daha da ilginç bir
çýkýþ yaparak, 2 Aralýk tarihindeki Parti grup toplantýsýnda
"tek parti döneminde Ankara'da
Atatürk Bulvarý'na kýyafeti
uygun olmayanlarýn alýnmamasýný hatýrlatarak." Bir ölçüde
"reddi miras" yaptý.

Eczacýlar artýk
yeter diyor

21 Aralýk’ta
Ankara’da
miting var

Baþörtüsü yasaðýnýn
militan savunucusu

Baykal'ýn ve Partisinin çýkýþlarý
pek de inandýrýcýlýðý olmadýðý
çok açýk. Gayet net hatýrlýyoruz
ki, üniversitelerde baþörtüsü
yasaðýný kaldýrmayý amaçlayan
Anayasa deðiþikliðini Anayasa
Mahkemesi 'ne götüren ve
Anayasa Mahkemesi'nin , zaten
Türkiye'de tamamen biçimsel
olan, burjuva parlamenter sisteme büyük ölçüde ket vuran
kararlar almasýna neden olan
ayni partiydi. Ayrýca Deniz
Baykal bugüne kadar
baþörtüsünü politik Ýslam'ýn bir
simgesi olarak görüyor ve
baþörtülü kadýnlarý dýþlayýcý bir
politika izliyordu.
Baykal'ýn , moda deyimle
söylersek, "bu açýlýmý", Kürt
sorunu konusundaki son
manevralarýna benziyor. Baykal
son yýllarda Kürt sorunu ile
ilgili çözümler üretmeyi ve
Kürt halkýnýn kimliði ile ilgili
talepleri bölücülük olarak
görürken, birden bire bu yýlýn
baþýnda ani bir dönüþle,
anadilde yayýn, eðitim gibi
konular parti programýna yerleþtirilmiþti. Bununla da
kalmayan Baykal, kurmayý
Önder Sav ile birlikte Haziran
ayýnda Kürt illerinde geziye çýkmýþ ve buralarda "etnik kimlik
bir þereftir, devlet kimseyi asimile etmemeli" tarzý ifadeler kullanmýþtý. Tabi bu arada bir kere
bile "Kürt" kelimesini aðzýna
almamýþtý. Kýsacasý

Zaman Gazetesi yazarý Ali Bulaç,
Baykal'ýn çarþaf ve baþörtüsü
açýlýmýný, 1980'lerin sonunda SSCB
Devlet Baþkaný iken baþlattýðý
yukarýdan reform hareketiyle stalinist rejimi Batý kapitalizmiyle
uyumlu hale getiren Mikhail
Gorbaçov'a benzetti. Bir çok baþka
yorumcu da bu tespite dikkat çekerek katýldý.
Gorbaçov, Stalinist Rusya büyük
bir ekonomik ve politik kriz
yaþarken, aslýnda çözülürken açýklýk (Glasnost-politik özgürlükler
alanýnýn geniþletilmesi) ve yeniden
yapýlanma (Perestroika-serbest
piyasa ekonomisine geçiþ) politikalarýný devreye soktu. 1989'da
baþlatýlan ve bizzat egemen
komünist parti tarafýndan yaygýnlaþtýrýlan politikalar sonucu SSCB,
yýllardýr rekabet ettiði Batý kapitalizmiyle uyumlu hale getirildi ve
yeniden Rusya oldu.
Bir gecede çarþaflýlarýn dostu
olan Baykal eðer yeni bir

Baykal’ýn çarþaf “açýlýmý” baþörtülü bir eþi olduðu için Abdullah Gül’ün
cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný engellemek adýna seferber edilen baþý
açýk kadýnlardan geldi. Partisindeki radikal kemalistleri ikna ede meyen Baykal bir kez daha partisinin oylarýný aþaðýya çekecek.

Nevzat Tandoðan
Sahtekarlýðýn en temel unsur
olduðu burjuva siyaset sahnesinin en ilkesiz burjuva
siyasetçilerinden biridir Baykal.

Her þey tepeden gelir

Diðer yandan Baykal'ýn tek
parti dönemine iliþkin eleþtirileri, akla baþka þeyleri de getirdi.
1930'lu ve 1940'lý yýllarda köyden veya kýrsaldan geldiði
anlaþýlan kimseler kentin
Yeniþehir ve Ulus gibi alanlarýna sokulmazlardý. Söz konusu
uygulama CHP'nin halka raðmen halkçýlýk ilkesinin entere-

san bir örneði olarak tarihe
geçiyordu. Bu uygulamanýn
mimarý dönemin ünlü valisi
Nevzat Tandoðan'dý. Tandoðan
ayný zamanda Belediye baþkaný
ve Parti il baþkaný idi. Kýsacasý
CHP ve devlet iç içe geçmiþti.
Bu ilginç iliþkiyi düzenleyen
1580 sayýlý belediye kanunu
1930'da çýkartýlmýþtý. Bir süre
Emniyette 1. ve 2. Þube
Müdürlükleri yaptýktan sonra
Ankara'nýn yönetimini üstlenen
Nevzat Tandoðan ise, görevini
1929-1946 arasýnda sürdürmüþtü..1 "Ankara cinayeti"
olarak bilinen olay yaþanmasaydý belki de bu koltukta bir süre
daha oturacaktý. Yeri gelmiþken
"Ankara cinayetinden kýsaca
bahsedelim: Ankara'da Necat
Naci Arzan adlý bir doktor
öldürülür. Cinayete dönemin
genel kurmay baþkaný Kazým
Orbay'ýn oðlu Haþmet Orbay
iþlemiþtir. Nevzat Tandoðan bu
olayý örtbas etmek için Haþmet
Orbay'ýn arkadaþý Reþit
Mercan'ý makamýna çaðýrýr ve
kendisinden cinayeti üstlenmesini ister.2 Mercan da

Baykal yeni bir Gorbaçov mu?
Gorbaçov'sa 85. yýlýnda aðýr bir
bunalým ve çözülüþ yaþayan
Kemalist rejimi onarmak ve liberal
demokrasiye uyumlu hale getirmek
mi istiyor? Baykal'ýn bu çabasý
otoriter bir yönetimden daha
serbest bir rejime geçiþse ciddiye
alýnmalý ve desteklenmeli mi?
Bir baþka politikacýnýn hikayesine
bakmak gerek. 1999’da PKK lideri
Abdullah Öcalan Kenya'da CIA
tarafýndan yakalanmýþ ve Türk
devletine teslim edilmiþti.
Faþist MHP, Öcalan'ýn idamý
üzerinden bir kampanya yürütmüþ
ve yüzde 20'nin üzerinde oy alarak
hükümete girmiþti. Ýdam cezasýný
kaldýrmak MHP'li hükümete düþtü.
Devlet, Kürtlere karþý olan faþist
parti eliyle Öcalan'ýn idamýný
engelleyerek köklü bir deðiþikliðe
gitmiþti. Ancak bu tepeden

"reform" gerçek bir karþýlýk bulmadý. Kürt kimliði ve siyaseti yasak
kaldý. 10 yýl sonra Kürt sorunu
bütün çýplaklýðýyla ortada durmakta.
Ýnanç ve düþünce özgürlüðü,
Kemalist rejim için Kürt sorunu
kadar yakýcý bir baþlýk. Baykal,
çarþaf "açýlýmýný" inatla
savunurken hep þunun altýný çiziyor: Kamusal alanda türbana karþý
en sert mücadeleyi biz verdik.
Kamusal alanda, okulda, kamu iþyerlerinde kýlýk-kýyafet yasaðý aynen
sürdürülecek, bu alanýn dýþýnda
her þey aynen devam edecek.
Komünizmi bile kendisinin getireceðini söyleyebilen kemalist
rejimin Baykal'a Bahçeli'ye benzer
bir misyon vermiþ olmasý þaþýrtýcý
olmaz. Ancak Bahçeli gibi
Baykal'ýn da yaptýðý köklü bir rejim

baskýlar ve tehditler karþýsýnda
bunu kabul eder. Fakat bir süre
sonra saðduyulu bir savcý
davanýn yeniden açýlmasýný
ister. Bunun üzerine olayýn
gerçeði açýða çýkar. Dava ayrýca
Ankara'dan Bolu'ya alýnýr.
Olay üzerine Nevzat Tandoðan
intihar eder.. Yine Nevzat
Tandoðan'dan ünlü bir anekdot
aktarýlýr. Tandoðan, farklý burjuva muhalefetin bile yasal
örgütlenemediði yýllarda solcu
aydýnlara yönelik bir
operasyonda göz altýna alýnanlarý yanýna çaðýrýr ve onlara
ünlü sözünü söyler: "Bu ülkeye
komünizm gerekli ise, onu da
biz getiririz." . Baykal'ýn son
açýlýmý da düþünüldüðünde bir
devlet partisi olarak CHP,
"Baþörtülü veya çarþaflý kadýnlar siyasette yer alacaklarsa onu
da biz hallederiz" demeye mi
getiriyor?
1. Orçun Ýmga, Tek Partili Dönemde
Ankara, Siyaset ve Yerel Demokrasi,
Dipnot Yayýnlarý, 2006 s.68-124
2. Bu konuda ayrýntýlý bilgi için
Ýhsan Tombuþ, Ankara Cinayeti, Bilgi
Yayýnevi, 2003

deðiþikliðinden çok bir makyajdýr.
Boyanýn altýnda ise ayný beden
durmakta.
1990'larda kimi solcular
Gorbaçov'u caný yürekten desteklemiþti. Onun açtýðý yol bugün
Putin'in diktatörlüðüne vardý.
Dünün SSCB'sinde yaþayan halklar
yeni Rusya'da da özgür olamadý.
Deðiþen tek þey eski bürokratlarýn
süper zenginlere dönüþmesiydi.
Sosyalistler tepeden reformlarý
desteklemez. Üstelik tepeden
inmeci kemalizmin ülkesinde
Baykal'ý demokrasi adýna ciddiye
almak en hafif ifadeyle naif bir
tutumdur. Bize düþen Baykal ve
partisinin sahtekarlýðýný teþhir
etmek, gerçek reformlar için aþaðýdan mücadeleyi örgütlemektir.
Baþörtülü, çarþaflý ya da mini
etekli kadýnlarýn okullara girmesi,
devlet dairelerinde çalýþabilme
hakký bu mücadelenin baþlýca taleplerinden biridir.

Saðlýkta yeni-liberal uygulamalardan zarar gören eczacýlar krizle birlikte sokaða
çýkma kararý aldý. Türk
Eczacýlar Birliði, 21 Aralýk
(Cumartesi) günü Ankara'da
bir miting düzenleyerek
hükümete karþý sesini çýkartacak.
Miting çaðrýsýnda eczacýlarýn
uzun süredir dile getirdiði
talepler öne çýktý:
z Hastayý ve kamuyu
gözeten bir saðlýk politikasý,
z Ýlaçta reklama ve saðlýkta
rekabete hayýr,
z Eczaneler ticarethane
deðildir, eczacýlarýn görevi
ilaç ve saðlýk danýþmanlýðýdýr,
Eczacýlar hükümetin
2004'ten beri dile getirdikleri
talepleri dinlemediðini
söylüyor ve iþ baþa düþtü diyerek Ankara'ya yürüyor.
21 Aralýk Cumartesi günü
saat 12.00'de Kurtuluþ
Meydaný'nda toplanacak olan
eczacýlar buradan Kolej
Meydaný'na yürüyecek. Saat
13.00'te miting baþlayacak.
DSÝP, eczacýlarýn eylem
kararýný destekliyor ve
mitinge katýlacaðýný açýkladý.

Suyuma
dokunma!
20-21-22 Mart 2009'da
SantalÝstanbul'da yapýlacak
Alternatif Su Forumu program süreci baþladý.
Kapitalistlerin Dünya Su
Forumu'na karþý antikapitalistler tarafýndan düzenlenen
forumun programý kolektif
bir katkýya açýldý.
Suyuma Dokunma kampanyasý yaptýðý çaðrý ile alternatif forumun programýna
tüm maðdurlarýn katký ve
katýlýmýný istedi.
Bu çerçevede sizler de
Suyuma Dokunma Kampanya
Çaðrýsý'ný benimsiyorsanýz,
örgütünüz adýna foruma bir
etkinlik önerebilirsiniz.

Suyuma Dokunma
Kampanyasý:
www.alternatifsuforumu.org
iletisim@alternatifsuforumu.org
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GÖRÜÞ
Boþluðu
dolduracak mýyýz?
Boþluk devam ediyor. Boþluðu doldurma çabalarý
da. Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de.
Avrupa'nýn dört büyük ülkesinde, Almanya,
Fransa, Ýtalya ve Ýngiltere'de, geçtiðimiz on yýllýk
dönemde 'sol' ve sosyal demokrat partiler hükümet
oldu. Almanya'da Gerhard Schöder'in SPD'si (19982005), Fransa'da Lionel Jospin'in Sosyalist Parti'si
(1997-2002), Ýtalya'da Romano Prodi'nin Zeytin Dalý
ve Birlik koalisyonlarý (1996-98 ve 2006-2008) iktidarda bulundu, Ýngiltere'de Tony Blair ve Gordon
Brown'un Ýþçi Partisi 11 yýldýr hâlâ hükümette.
Bu hükümetlerin hepsi büyük umutlarla seçildi.
Yirmi yýldýr acýmasýzca uygulanan neoliberal
siyasetler nihayet dizginlenecek, piyasanýn ve
büyük þirketlerin sýnýrsýz egemenliðine son verilecek, emekten yana siyasetler uygulanacaktý.
Tam tersi oldu. Her yerde bu yeni hükümetler
neoliberalizmi dört elle kucakladý, kendilerinden
önceki muhafazakâr hükümetlerin siyasetlerini
ayný þevkle uygulamaya devam etti. Bazen,
muhafazakâr partilerin bile yapmaya cesaret
edemediklerini yaptýlar. Büyük sermayenin önünü
açma, sosyal devleti imha etme, özelleþtirme
siyasetleri ayný hýzla devam etti, yer yer hýzlandý.
Çalýþanlarýn ve genel kamuoyunun gözünde
neoliberalizmin ipliði pazara çýkmýþken, 'sol' ve
sosyal demokrat hükümetlerin azgýn neoliberalizmi
siyaset alanýnda kocaman bir boþluk yarattý.
Dahasý, ayný hükümetlerin Irak ve Afganistan
savaþlarý karþýsýndaki tutumlarý (Ýngiltere'de
Amerika'nýn sað kolu olarak savaþa girmek; Ýtalya'da Irak'tan çekilen askerleri Afganistan'a göndermek), sol seçmenleri tamamen çaresiz ve seçeneksiz
býraktý.
Ayný seçeneksizlik, farklý ama benzer nedenlerle,
Türkiye'de de geçerli. Sol seçmenin geleneksel
olarak baktýðý ve oy verdiði CHP, hem Kemal
Derviþ'i Türkiye'ye getiren parti hem de ülkenin en
milliyetçi partisi olarak siyaset sahnesinin sol
kanadýndan çekildi ve ardýnda bomboþ bir yer
býraktý.
Avrupa solu birkaç yýldýr bu boþluðu doldurmaya
çalýþýyor. Biz yeni baþladýk sayýlýr; çýldýrtýcý ölçüde
yavaþ ilerliyoruz.
Boþluðu doldurmanýn yolu belli ki mevcut
devrimci partilerin bir araya gelmesinden veya
hýzla büyümelerinden geçmiyor. Bu yöntemlerin
ikisi de gerçekçi deðil. Amaç, içinde devrimcileri de
barýndýran, ama çok daha geniþ kesimleri bir araya
getiren, çok daha geniþ kitlelere hitap edebilen,
geleneksel sosyal demokrat partilerin mutsuz
tabanýný da kendine çekebilen yeni bir oluþum
yaratmak.
Bu tür deneyimlerin ikisi, Ýngiltere'de Respect ve
Ýtalya'da Partito della Rifondazione Comunista,
önemli adýmlar attýktan sonra baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Respect, partinin içinde devrimcilerle bazý
sosyal demokratlar arasýnda gerginlik çýktýðý için;
Rifondazione ise koalisyon hükümetine katýlýp
Afganistan'a asker gönderme doðrultusunda oy
kullandýðý için baþarýsýz oldu.
Almanya'da Linkspartei (Sol Parti) deneyimi ise
hâlâ baþarýdan baþarýya koþuyor, 50 küsur milletvekili var, hâlâ büyüyor. Respect ile
Rifondazione'yi alt eden sorunlar (sosyalistlerle
sosyal demokratlarýn anlaþamamasý ve hükümete
girme durumunda ne yapýlacaðý) henüz bu partinin
önüne çýkmadý.
Benzer bir giriþim þimdi de Fransa'da deneniyor.
Ocak ayýnda kuruluþ kongresini yapacak olan Yeni
Antikapitalist Parti (NPA) daha þimdiden çok geniþ
çevrelerde heyecan yarattý.
Darýsý baþýmýza. Baskýn Oran ve Ufuk Uras kampanyalarýyla önemli bir ilk adým atmýþtýk. Arkasýný
getiremedik. Önümüzdeki yerel seçimler için geç
kaldýk. Ama çok önemli deðil. Önemli olan, gerekli
adýmlarý atmaya devam etmek.

Roni Margulies

“Ermenilerden özür diliyorum” kampanyasý baþladý

Resmi ideoloji sorgulanýyor
Ermenilerden özür diliyorum kampanyasý çok sayýda aydýn, yazar,
aktivist ve sanatçýnýn katýlýmýyla
kamuoyuna duyuruldu. Kampanya
çok kýsa bir metinle imzaya açýldý (
1915'te Osmanlý Ermenilerinin maruz
kaldýðý Büyük Felâket'e duyarsýz
kalýnmasýný, bunun inkâr edilmesini
vicdaným kabul etmiyor. Bu adaletsizliði reddediyor, kendi payýma
Ermeni kardeþlerimin duygu ve
acýlarýný paylaþýyor, onlardan özür
diliyorum).

Irkçýlar saldýrýyor

Özür diliyorum kampanyasý, daha
ilk duyulduðu andan itibaren
çýkardýðý sesle çarpýcýlýðýný kanýtladý.
Kampanya çok sayýda destekçisinin
yaný sýra karþý kamptan saldýrýlarla
yýpratýlmaya çalýþýlýyor. 90 yýllýk
Türk milliyetçi ideolojisine ve militarizmine büyük bir meydan okuma
olan "özür diliyorum" kampanyasý
elbette bu ideolojiden beslenenler
tarafýndan saldýrýya uðrayacaktýr.
Zaten milliyetçilikten, militarizmden
nemalanan MHP'de genel baþkanýnýn
aðzýndan, doðrudan kampanyaya
saldýrdý ve tehditlerde bulundu.
Unutturulmak istenen tarih
1915'te Ermenilerin maruz kaldýðý
soykýrýma dair hiçbir belge ve iz
býrakmak istemeyen resmi ideoloji
topluma þu ana kadar bu büyük
felaketi unutturmaya çalýþmýþtý. Ama
Hrant Dink'in katledilmesinden
bugüne, ortaya çýkan politik iklim
resmi ideolojiye darbe üstüne darbe
vuruyor. Çünkü yüz binlerce insan
sýrf Ermeni olduðu için öldürülen
Hranr Dink'in arkasýnda durdu ve
bu cinayetin hesabýný soracaðýný
ifade etti. "Hepimiz Ermeni'yiz" sloganý etrafýnda gerçekleþtirilen
görkemli Hrant Dink cenazesi gösterisine yanýt "Cumhuriyet mitingleriyle" verilmeye çalýþýldý. Ama bu
mitinglerin ne kadar içinin boþ ve
zorlama olduðu zamanla ortaya çýktý.

Saklanamayan gerçekler

90 yýlý aþkýn süredir hiçbir þey
olmamýþ gibi kitlelerden saklanan
gerçekler Türkiye Cumhuriyeti'nin
varoluþ koþullarýndan biri haline
getirilmiþti. Kitlelerin ilelebet uyutulamayacaðý artýk resmi ideolojinin
kalabalýklar tarafýndan sorgulanmasýyla açýða çýktý. Özür diliyorum
kampanyasý da böylesi bir sorgula-

manýn iyi ulaþabileceði sonuçlarda
biri olarak ortaya çýktý.

Dur De kampanyada

"Irkçýlýða ve milliyetçiliðe dur de"
giriþimi de zaten aylar öncesinden
tartýþýp aldýðý bir kararla böyle bir
kampanyayý baþlatacaktý. Fakat kampanyanýn baþka giriþimler tarafýndan
da tartýþýldýðý duyulunca ortak kampanya kararý alýndý. Bu nedenle hem
internet üzerinden yürütülen, hem
de imza föyleriyle sokakta yürütülecek olan bu kampanyaya Dur De
bütün güçleriyle katýlma kararý aldý.

Ermenistan ziyareti

Dur De'nin kampanyasý sadece
özür diliyorum ile sýnýrlý deðil.
Önümüzdeki aylarda Ermenistan'a
ziyaret gerçekleþtirecek olan Dur De,
bu ziyaret sembolik de olsa, iki halk
arasýnda bir sorun olmadýðý ve
yaþananlarýn unutulamayacaðý
mesajýný verecek. Ayrýca kampanyanýn taleplerinden biri Ermenistan

ve Türkiye arasýndaki sýnýr kapýsýnýn
açýlmasý olacak. Ermenistan'la diplomatik iliþkilerin hiçbir ön koþula
baðlanmaksýzýn geliþtirilmesi de taleplerin içinde yer alacak. Bütün bunlarýn duyurusu ve yaygýnlaþtýrýlmasý
için Durde 10 Ocak'ta geniþ katýlýmlý
bir forum düzenleyecek.

Unutmuyoruz ve
özür diliyoruz

Özür diliyorum kampanyasý, resmi
ideolojinin paçalarýndan çok sýký bir
þekilde tutmuþ vaziyette.
Düþmanlýktan beslenen milliyetçiliðin derin bir yara almasý için bu
kampanyayý geniþletmeli ve gerçekleri sabýrla anlatmalýyýz.
1,5 milyon Ermeni'nin sistemli bir
þekilde katledilmesini tarihin karanlýk sayfalarýnda býrakmayacaðýmýzý
anlatmalýyýz. Egemen sýnýfýn yarattýðý bu felaketin doðrudan sorumlusu olmasak da, unutturulmaya
çalýþýlan tarihe bundan daha ikirciksiz ve çarpýcý bir yanýt verilemezdi.

Yüzlerce isim bir
araya geldi
Özür diliyorum kampanyasýnýn
internet üzerinde açýlan metnine 3
gün içinde 3 bin kiþi imza atarak
imza verdi. Kampanya 2009 yýlý
boyunca yürütülecek ve yüz binlerce imza toplanacak.
Adalet Aðaoðlu, Ahmet Ýnsel,
Erol Katýrcýoðlu, Baskýn Oran,
Jülide Kural, Derya Alabora, Lale
Mansur, Tarhan Erdem, Coþkun
Aral, Turgut Tarhanlý, Aslý
Erdoðan, Perihan Maðden, Mete
Tunçay, Barýþ Pirhasan, Murat
Belge, Ayþe Önal, Yavuz Bingöl ve
daha onlarca tanýnmýþ isim kampanyayý destekliyor.

www.ozurdiliyoruz.com
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Yunanistan

Mücadelede sol politikalar
çok önemli bir rol oynuyor
Maria Styllou
Bugünkü mücadele, 2001
yýlýndan bu yana çeþitli merkez
sol PASOK ve saðcý Yeni
Demokrasi hükümetlerinin iþçi
sýnýfýna saldýrýlarýna karþý süren
mücadelelerin bir devamý.
2001’de devasa bir grev
PASOK hükümetinin iþçilerin
emeklilik yasasýna saldýrýsýný
geri çektirmiþti.
Ýþçi hareketinin bu büyük
zaferi antikapitalist hareketin
hýzla büyümesine yol açtý. 2001
yazýnda hareketin aktivistleri
insanlarý Ýtalya’da Cenova
kentindeki dünyanýn en büyük
güçlerinin G-8 toplantýsýný
protestoya götürmek için
çalýþtýlar. Yunanlýlar G-8
protestolarýný çok büyük ölçüde
destekledi.
Halkýn yüzde 50’si kapitalizmi
protesto etmenin olumlu birþey
olduðunu söyledi. Hem o
zaman hem de þimdi yeni liberalizme karþý güçlü bir direniþ
var.
Oldukça büyük olan Yunan
solu üzerinde anti-kapitalist
hareketin büyük bir etkisi var.
Ve hareket ölmedi, yaþýyor.
2003’de Irak’a saldýrý karþýsýnda
savaþ karþýtý bir yanda kazandý.
Binlerce, onbinlerce lise öðrencisi bu hareket içinde önemli bir
role sahip. Liseliler okul
boykotlarýný, iþgallerini
örgütlüyorlar.
Savaþa karþý uluslararasý
mücadele günü 15 Þubat’la birlikte üç hafta boyunca aralýksýz
eylem yaptýlar.
2004’de Yeni Demokrasi
Partisi seçimleri kazandýðýnda
hala 2001 zaferinin güvenine
sahip iþçi hareketi ile karþý
karþýya geldi.
Yunan solunda Yeni
Demokrasi’nin zaferinden sonra
toplumun saða kaydýðýna dair
bir fikir oluþtu. SEK (Sosyalist
Ýþçi Partisi - Yunanistan) bu
fikre karþý tartýþtý.
Biz “Yeni Demokrasi’ye insanlar onu çok beðendikleri için
deðil, PASOK hükümetlerinden
býkmýþ olduklarý için oy verdiler” diyorduk. Sonunda haklý
olduðumuz ortaya çýktý.
Yeni Demokrasi iþçi sýnýfýnýn
bazý kesimlerinin emeklilik haklarýný sýnýrlamaya çalýþýnca
2005’den itibaren bir dizi
direniþle karþýlaþtý.
Bu mücadelelerden biri part
time çalýþan iþçilerin direniþi
idi. Çoðu genç yüzbinlerce part
time çalýþan iþçi var.
Yeni Demokrasi bu iþçilere
seçimleri kazanýrsa tam zamanlý
iþ vereceðini söyledi. Tabii ki
seçildikten sonra part time iþçileri unuttu.
Yeni Demokrasi’ye karþý ilk
büyük direniþ bu iþçilerden
geldi. Önce sendikalaþtýlar

sonra mücadeleye baþladýlar ve
sendika hareketine iþçi hareketinin en önemli parçalarýndan
birisi olduklarýný gösterdiler.
Savaþa karþý hareketin en
önüne fýrlayan lise öðrencileri
2006 yýlýnda saðcý hükümetin
üniversiteleri özelleþtirme planýna karþý okul iþgallerini
gerçekleþtiren öðrencilerdi.
Bunlar kendisine güven duyan
ve deneye sahip bir kuþak.
Mücadele etmek istiyorsan iþgal
edeceksin ve örgütleneceksin.
Yunan kapitalizmi çok zayýf.
Ekonomik durgunluktan çok
þiddetli etkilendi. Yeni
Demokrasi hükümeti krize
karþý kesintiler yaparak ve
özelleþtirmelerle yanýt vermeye
çalýþýyor. Ayrýca bankalara 28
milyar Euro vermeyi planlýyor.
Yeni Demokrasi, Avrupa’nýn
diðer ülkeleri ile daha iyi reka-

bet edebilecek bir ekonomi
oluþturmak istiyor. Onun için
bu yeni-liberal politikalar
demek. Ayrýca Yunanistan’ýn
askeri gücünü artýrmak istiyor.
Afganistan’da ki “teröre karþý
savaþa” NATO gücü olarak
katýlmak istiyor. Irak askerlerini
eðitmek istiyor.
Bütün bunlar saðlam bir antimilitarist geleneðe sahip
Yunanistan halký için çok
endiþe verici.
Hükümet geçen sene erken
istikrarý saðlamak için seçim
ilan etti. Çok az bir farkla da
kazandý.
Ama þimdi, 12 ay sonra çok
fazla sorunu var. Büyük bir
ayaklanma ve bir çok skandal
ile karþý karþýya.
Büyük bir iþçi ve öðrenci
mücadelelerinin olduðu
bugünkü koþullarda

Yunanistan’da direniþ yok
denemez.
Polis, Alexandros’u öldürmeden önce de üniversitelerde
büyük bir öfke vardý.
Ekim ayýnda üniversitelerde
yapýlan toplantýlarda öðrenciler
hükümetin yeni eðitim programýna karþý okullarýný 2-3 günlüðüne iþgal etmeyi kararlaþtýrdýlar.
2007 Kasým’ý ile 2008 Mart’ý
arasýnda hükümetin emeklilik
yaþý yasasýna karþý büyük bir
grev hareketi vardý. Yasa çýktý,
ama hala uygulamaya sokulamadý.
Sonbaharda çok gergin bir
hava vardý. Her an her þey olabilir, küçücük bir kývýlcýmla
ortalýk yanabilir deniyordu. Ve
sonra polis Alexandros’u
vurdu.
Son yýllarda hükümet polisi
hareketin üzerine daha fazla
sürüyordu. Gösterilere, göçmen
iþçilere saldýrýldý.
Polis saldýrýlarý daha fazla
direniþ yarattý. Hükümetin ve
polisin göçmenlere yaptýklarý
karþýsýnda büyük bir ýrkçýlýk
karþýtý hareket ortaya çýktý. Bu
hafta sonu Atina’da iþçilerin,
öðrencilerin ve solcularýn
desteklediði büyük bir ýrkçýlýk
karþýtý gösteri olacak.
Çeþitli farklý þeyler bir araya
geliyor ve herkes hükümete
karþý birleþiyor. Öðrenciler
“bizim baþkalarýný
ilgilendirmeyen kendi taleplerimiz var” demiyorlar. Ýþçiler
“öðrenciler neden dükkanlarý
yakýp, yýkýyorlar” demiyor.
Alexandros’un öldürülmesinden sonra sokaklara taþan his
yok olmuþ deðil. Ýnsanlar her
gün sokaða çýkýyorlar. Geçen
hafta bütçeye karþý gerçekleþen
genel grev çok baþarýlýydý.
Liseli öðrenciler ertesi günü
okullara gitmedi ve polis
karakollarýna saldýrdýlar.
Saðlýk çalýþanlarý bu hafta
kesintilere ve özelleþtirmelere
karþý grev yapacaklar. Diðer
kamu çalýþanlarý, öðretmenler,
öðretim görevlileri onlara
katýlabilir.
Genel grevin ardýndan deðiþik
üniversiteleri temsil eden
büyük bir öðrenci toplantýsý bu
hafta okullarýn iþgal edilmesini
ve boykot yapýlmasýný kararlaþtýrdý.
Birçok öðrenci iþyerlerine, fabrikalara giderek iþçilerin öðrenci boykotuna grev yaparak
katýlmlarýný isteyecek.
Bütün bunlar çok heyecan
verici ve sol politikalar çok
önemli bir rol oynuyor.
Maria Styllou Sosyalist Ýþçi
Partisi - Yunanistan’ýn önde gelen
üyelerinden ve Aþaðýdan
Sosyalizm dergisinin editörü.
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Sol bir partinin
inþasý
Chris Bambery
Ayaklanmalar ve yýðýn hareketleri
aniden baþlar. Sol bu yýðýnlarý
devrimci fikirleri kazanmalý dýr.
Yakýn tarihin derslerini öðrenmeli
ve bu tür hareketler içindeki ideolojik mücadeleyi kazanmalýyýz.
Yedi yýl önce Arjantin’de yeniliberal politikalara karþý baþlayan
ayaklanma hükümeti ve ardýndan
gelen hükümetleri de devirdi.
19-20 Ocak günleri yaklaþýk 1
milyon iþçi, emekli, genç, iþsiz
baþkent Buenos Aires’in sokaklarýný doldurdu. Birinci günün
sonunda maliye bakaný istifa etti.
Ýkinci gün polis ateþ açtý, yedi kiþi
öldü. Kalabalýk, zenginliðin sembolü olan bankalara, McDonalds
dükkanlarýna saldýrdý. Hükümet
istifa etti.
Devam eden gösteriler daha
sonra kurulan dört hükümeti de
devridi.
Fabrikalar kapatýlmalara karþý
iþgal edildi. Her tarafta yýðýnsal
gösteriler vardý. Ýþçi mahallelerinde halk toplantýlarý yapýlýyordu.
Tam bir klasik devrimci ortamdý,
ama sonunda popülist Peronist bir
hükümet kuruldu.
Ýþsizlerin ve iþçilerin çoðunluðu
taleplerinin var olan sistem içinde
çözülebileceðine inanýyordu.
Sol gösterilerde yer aldý, ama
yýðýnlarla diyalog kurmak yerine
kendi kendi sekter sloganlarýný öne
sürdü.
Otonomistler sola karþý çýktýlar
ama onlar da kendi “alternatif”
örgütlerini kurdular. Sendikalar ise
Peronistlerle iliþkilerini sýklaþtýrdýlar.
Yeni hükümet istikrarý saðladý.

Ýtalya

Daha yeni bir örnek Ýtalya.
Devasa bir hareket eðitim için
harekete geçti. Son aylarda Ýtalya’da eðitimcilerin gösterileri ve grevleri Arjantin’i hatýrlatýyor ama onun
gbi devrimci bir karaktere sahip
deðil.
“Sizin krizinizi ödemeyeceðiz”
sloganý önde geliyor. Irkçýlýk
karþýtlýðý hareketin tam ortasýnda.
Eðitimciler tüm iþçi hareketini
etkiliyor. Ýþçi hareketininiçinde
önemli bir kesim bir önceki merkez
sol hükümetin savaþ ve serbest
piyasa yandaþý politikalarý
nedeniyle soldan uzak ve militan
azýnlýklarýn oluþturduðu otonom
örgütlenmelere sahip.
Sokaklardaki kalabalýðýn çoðunluðu ilk kez gösterilere katýlýyor ve
taleplerinin var olan sistem içinde
alýnabileceðine inanýyor.
Ýtalya’nýn en büyük sol partisi
Rifondazione Comunista’nýn 50 bin
üyesi var. Ancak önceki orta sol
hükümet içinde yer aldý ve bu tutumuyla hesaplaþamýyor. Buna raðmen son kongresinde sola dönüþ
kararý aldý ve sokaktaki hareketin
içine atladý.
Hareketi þekillendirecek ve
ondan öðrenecek ve devrimci bir
sol inþa edecek bir aktivistler
örgütü kurmalýyýz.
Devrimci parti toplumun devrimci
dönüþümünü isteyen bir örgüttür
ama bu devrimci taleplerin milyonlar tarafýndan kazanýlmasý gerektiðini de bilir.
Böylesi yýðýnsal devrimci sol partileri Arjantin gibi koþullarla
karþýlaþtýðýmýz vakit ilerleyebilmek
için her yerde kurmalýyýz.
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MARKSIZM
26-2
27-2
28 Aralýk 2008 - Ýstanbul
26 Aralýk Cuma– 16.00 – 17.15

Sýradan insanlar dünyayý deðiþtirebilir mi?
Kerem Kabadayý (Mor ve Ötesi)
Bülent Somay (Bilgi Üniversitesi Öðretim Üyesi)
Ahmet Yýldýrým (DSÝP)

26 Aralýk Cuma– 18.30 – 19.45

Kürt sorunu: Barýþa bir þans verin
Sabahat Tuncel (DTP Milletvekili)
Erkin Erdoðan (DSÝP)

27 Aralýk Cumartesi – 10.30-12.15

Troçki'nin fikirleri ve Marksist gelenek
Funda Baysal (DSÝP)
Arife Köse (DSÝP)

27 Aralýk Cumartesi – 12.30-13.45

Þirketler ve küresel ýsýnma
Ömer Madra (Açýk Radyo)
Korol Diker (Greenpeace)
Nuran Yüce (DSÝP)

27 Aralýk Cumartesi – 12.30-13.45

Kapitalizm sonrasý yaþam
Avi Haligua (Açýk Radyo)
Þenol Karakaþ (DSÝP)
Harun Tekin (Mor ve Ötesi)

27 Aralýk Cumartesi – 14.30-15.45

Küresel kriz ve emperyalizm

Panos Garganas (Yunanistan Sosyalist Ýþçi PartÝsi-SEK)
Sami Evren (KESK Genel Baþkaný)
Roni Margulies (DSÝP)

27 Aralýk Cumartesi – 16.00-17.15
Milliyetçilik ve ýrkçýlýk:

Nerede birleþiyor, nerede ayrýlýyor?

Ferhat Kentel (Bilgi ÜniversÝtesi Öðretim Üyesi)
Volkan Akyýldýrým (Sosyalist Ýþçi Gazetesi)

27 Aralýk Cumartesi – 18.30-19.45

Antikapitalist, özgürlükçü, yeni sol bir örgüt
Ufuk Uras (ÖDP Milletvekili )
Doðan Tarkan (DSÝP)

28 Aralýk Pazar – 10.30-12.15

Kemalizm, Stalinizm ve Türk solu
Ömer Laçiner (Birikim)
Cengiz Algan (DSÝP)

28 Aralýk Pazar – 12.30 – 13.45

Politik Ýslam ve kapitalizm
Yýldýz Önen (DSÝP)
Hakan Tahmaz (Barýþ Meclisi)

28 Aralýk Pazar – 12.30 – 13.45

Cinsel ayrýmcýlýk ve kapitalizm
Eylem Çaðdaþ (Lambda)
Meltem Oral (DSÝP)

28 Aralýk Pazar – 14.30-15.45

Yunanistan’daki isyan ve krize karþý direniþ
Sotiris Kondoyanis (SEK)

28 Aralýk Pazar – 16.00-17.15

Darbe, Ergenekon ve demokrasi

Ümit Kývanç
Eray Özer (Taraf gazetesi)
Þenol Karakaþ (70 milyon adým koalisyonu)

28 Aralýk Pazar – 18.30-19.45

Kapitalizm, savaþ ve direniþ
Özden Dönmez (DSÝP)

Bankalar
öðrenciye
6 Aralýk Cumartesi günü polis
iki ölümcül saldýrýda bulundu.
Sabahýn erken saatlerinde
Yabancýlar Þubesinin önünde
toplanan binlerce göçmeni
dövdüler. Göçmenlerden biri
Atina'daki bir hastanede ölüm
kalým savaþý veriyor. Ayný günün
akþamýnda polis baþkentin
Exarhcia bölgesinde 15 yaþýndaki
Alexandros Grigoropoulos'u
vurarak öldürdü. Birçok þehirde
binlerce kiþi hemen o gece ve
ertesi gün sokaklara döküldü.
Atina'da öðrenciler ve iþçiler her
yaþtan binlerce kiþi Polis Merkezi
ve ardýndan Meclise yürürken
baðýrdýklarý sloganlardan bazýlarý
þöyle: "göçmenleri öldürüyorlar,
öðrencileri öldürüyorlar,
pezevenkler, katiller, ýrkçýlar",
"bankalara para gençlere kurþun
hükümetin miadý doldu".

Hareket

Dünya basýný çýkan karýþýklýða
odaklanarak aslýnda sokaklara ve
iþyerlerine hâkim olan kitle
hareketini görmezden geliyor. Bu
hareket doðru bir biçimde öfkesini hükümete yöneltti.
Pazar günü tüm ülkede içiþleri
bakanýný istifaya çaðýran ve olaya
karýþan polislerin cezalandýrýlmasýný isteyen çok büyük gösteriler düzenlendi. Pazartesi sabahý
yaklaþýk 100 yerde birden öðrenciler toplu yürüyüþ yaptýlar ve
ardýndan karakol önlerinde gösteriler düzenlediler. Oluþan
atmosfer 2003 Mart'ýný andýrýyor:
O zaman da on binlerce genç
Irak'taki savaþý protesto etmek
için aniden okullarýný terk edip
yürümüþtü.
Öfke tüm halka yayýlmýþ
durumda. Pazartesi akþamý

cinayete karþý anti-kapitalist sol
tarafýndan düzenlenen yürüyüþe
40 binin üzerinde insan katýldý.
Ayný anda yakýn bir yerde
Yunanistan Komünist Partisi de
bir miting düzenlemiþti, ancak
katýlým o kadar fazlaydý ki bu iki
gösteri birleþti.
Okullarý ve üniversiteleri tatil
ederek insanlarýn bir araya gelip
organize olmasýný engellemeye
çalýþýyorlar. Polis pazartesi gecesi
düzenlenen gösteriye biber gazý
ve sis bombalarýyla saldýrarak
insanlarý daðýlmaya zorladý.
Bunun üzerine gençler gruplar
halinde polisle çatýþmaya baþladý.
O gün ülkenin baþka yerlerinde
de ayný þeyler oldu.
Hükümet isyancýlarýn kamuoyu
desteðinin azalacaðýný ve ortalýðýn
sakinleþeceðini umuyor. Ancak
iþçiler ve öðrenciler hükümet
üzerindeki baskýyý arttýrmaya
baþladý.
Ýþçiler kitle gösterilerine katýlýp
polise karþý gençleri destekleme
kararý alýnca belediye hizmetleri
aksadý.
Öðretmen sendikalarý ilköðretim
ve liselerde Alexandros'un cenaze
töreninin yapýlacaðý gün olan Salý
gününde öðrencilerin de cenazeye katýlabilmeleri için greve çýktý.
Öðretim görevlileri sendikasý da
Pazartesinden itibaren 3 günlük
grev çaðrýsý yaptý.

Öðrenciler

Üniversite öðrencileri,
hükümetin yüksek öðretimi
özelleþtirme planlarýna karþý en
önde mücadele eden kesimi oluþturuyordu. Önceki haftalarda
üniversiteler 3 gün boyunca iþgal
edilmiþti. Bu, 18 ay önce
Yunanistan'ý sallayan öðrenci

hareketinin devamýydý.
Ayrýca sendikalar bankerlere 28
milyar avro vermeyi öngören
bütçeye karþý çarþamba günü
genel grev ilan etti.
Bu zaten bir dizi skandalla
sarsýlmýþ ve desteðini yitirmiþ
olan hükümet için patlayýcý bir
karýþým. Bu senenin baþýnda iki
bakan devletle zengin bir manastýr arasýndaki arsa ihalesine
fesat karýþtýrdýklarý için istifa
etmek zorunda kalmýþtý.
Bir sene önce eðitim planýna
karþý yükselen öðrenci iþgallerinin
önünü kesebilmek amacýyla erken
seçime gitmiþti. Az bir farkla iktidarý almýþ ve bunun kendisini
temize çýkarabileceðini düþünmüþtü.
Ama þimdi hükümet eskisinden
de büyük bir bataða saplanmýþ
durumda. Alexandros'u öldüren
polisler tutuklandý ve hükümet
cezalandýrýlacaklarýný söylüyor,
ama verdikleri ilk tepki olayý örtbas etmeye çalýþmaktý.
Polisler saldýrýya uðradýklarýný
ve havaya açtýklarý uyarý ateþi
sonucu merminin sekip
Alexandros'u vurduðunu iddia
ettiler. Fakat olaya þahitlik eden
birçok kiþi polisin doðrudan
hedef aldýðýný söyledi. Bunun
üzerinde hükümet öfkeyi
yumuþatmak için polislere karþý
tavýr almak zorunda kaldý.
Ortamda öyle bir hava hâkim ki
dükkanlarý zarar gören esnaf bile
destekleyici yorumlar yapabiliyor,
"Genç bir çocuk daha yeni
öldürülmüþken zararlarý karþýlamaktan bahsetmek doðru olmaz"
diyebiliyor.
Toplumun üst sýnýflarý çöküntüye uðrarken aþaðýdakiler
mücadele halindeler.

ra para
ye kurþun
Yunan hükümeti kemer sýkmaya zorluyor
Nikos Lountos, Yunanistan'daki Sosyalist Ýþçi Partisi üyesi ve Atina'da
Panteion Üniversitesinde siyaset felsefesi okuyor. Öðrenci hareketinin
bir aktivisti olan Nikos, direniþin dinamiklerini anlatýyor.
Bütün bunlar ne zaman baþladý
ve gösteriler nasýl büyüdü? Þu
anda durum nedir?
NIKOS : Benzeri görülmemiþ
bir protesto ve isyan dalgasýnýn
ortasýndayýz. Her þey Cumartesi
gecesi 9.00 civarýnda baþladý.
Exarcheia mahallesinde dolaþan
polis devriyesi on beþ yaþýndaki
bir lise öðrencisini Alexis'i
soðukkanlýlýkla öldürdü
Ýlk tepki cinayeti örtbas etme
çabasýydý. Polis saldýrýya
uðradýðýný iddia etti ancak görgü
tanýklarý yüzünden bu iþe yaramadý. Bütün tanýklar polisin
hedef alýp ateþ ettiðini söylediler.
Birkaç saat sonra hükümet bile
polise karþý önlemler alacaðýný
açýklayarak öfkeyi yatýþtýrmak
istedi.
Ama öfke sokakta patladý. Üç
veya dört saat içinde Atina'daki
bütün sokaklar polisin zalimliðini protesto eden gençlerle dolmuþtu. Anti-kapitalist sol
Atina'nýn merkezindeki hukuk
fakültesini iþgal ederek eylem
merkezine dönüþtürdü. Pazar
günü ilk kitle gösterisi oldu. Her
yaþtan binlerce insan polis
merkezine ve meclise yürüdü.
Pazartesi günü bütün bunlar
Yunanistan çapýnda gerçek bir
kitle hareketine dönüþtü.
En çarpýcý olaný da, her kentin
hemen hemen her mahallesinde
okul öðrencilerinin Pazartesi
sabahý okullarýndan sokaklara

çýkmasýydý. Yunanistan'ýn her
yerinde on bir ile on yedi yaþ
arasýndaki çocuklarý sokaklarda
yürürken görebiliyordunuz.
Toplamda belki yüz binlerce
okul çocuðu sokaklardaydý.
Bazýlarý mahallenin polis istasyonuna yürüyüp polise þiþe ve taþ
atarak çatýþtýlar. Öfke öyle
büyüktü ki polisler ve amirleri
on üç on dört yaþýndaki kýz ve
erkekler tarafýndan kuþatýlmýþ
halde ofislerinde mahsur
kaldýlar.
Bu resim o kadar çarpýcýydý ki
domino etkisi yarattý. Sendikalar
Salý günü için greve çýka kararý
aldýlar. Üniversite öðretim
üyeleri üç gün greve gittiler.
Ayrýca Çarþamba günü,
hükümetin ekonomi politikalarýna karþý önceden kararlaþtýrýlmýþ
bir grev vardý. Böyle olay
genelleþti hala da genelleþiyor.
Olaylarý baþlatan þey bir
öðrencinin öldürülmesi gibi çok
önemli bir olay da olsa bu çapta
kitlesel protestolar karþýsýnda
insan baþlangýçtaki olayýn kurumuþ bir ormana atýlan yanan bir
kibrit gibi olduðunu düþünmeden edemiyor. Buna katýlýyor
musun?
NIKOS : Evet bu doðru.
Yaþanan ayaklanmalarýn, büyük
ayaklanmalarýn -videolarýný görmüþ olabilirsiniz- tek bir politik
olayýn sonucu olmayýp sosyal
olaylar olduðunu herkes kabul

ediyor. Polisle çatýþmak ve
bankalarýn, beþ yýldýzlý oteller ve
pahalý maðazalarýn camlarýný
indirmek için sokaða dökülen
binlerce genç insan vardý. Yani
evet olmayý bekleyen bir þeydi.
Bence bu bazý þeylerin bileþimi.
Yeni Demokrasi partisinin son
derece saðcý iktidarý söz konusu
bir kere. Ýþçilere ve öðrencilere
birçok saldýrýsý oldu. Öðrenciler
hükümetin deneme tahtasý
haline geldiler.
Yeni Demokrasi 2004'ten sonra
seçildiðinde üniversiteleri
özelleþtirmeye çalýþtý ve öðrencilerin üniversiteye girmesini zorlaþtýrdý. Yunanistan'da yoksul
ailelerin çocuklarýný okutmalarý
çok zor. En kötüsü de üniversite
diploman olsa da hatta doktor
veya avukat bile olsan
Yunanistan'da gençlerin ücretleri
genellikle yoksulluk sýnýrýnýn
altýnda.
Bu yüzden Yunanistan'da gençlerin çoðu yirmilerinin sonuna
hatta otuzlu yaþlarýna kadar
aileleriyle kalýyor. Yani
ekonomik kriz ve istikrarsýz,
zayýf bir hükümetin yaný sýra bu
karýþým da patlamaya yol açtý.
Gelecek Perþembe (18 Aralýk)
genel eylem günü. Her gün
eylemler olacak fakat o gün
ortak eylemler olacak. Bütün
öðrenciler çýkacak. Yeni bir genel
grev için sendika liderlerini
sýkýþtýrýyoruz. Yunan konsolosluklarýnýn elçiliklerinin önüne
çýkýn ya da sadece sokaða çýkýn
dayanýþmanýzý gösterin!
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Alman Devrimi
Volkard Mosler

Ýþçi Konseyleri’nin toplumu
yönetme gücü vardý
Dizinin üçüncü bölümünde Volkhard Mosler 1918’de Alman egemen
sýnýfýnýn nasýl yýkýldýðýný anlatýyor.
Ocak 1918’de yaklaþýk 1 milyon iþçi Birinci Dünya Savaþý’nýn
baþlamasýndan yaklaþýk 4 yýl sonra savaþa karþý gösterilere
katýldý.
Sadece Berlin’de savaþ sanayisinde çalýþan 500.000 iþçi iþ býraktý. Grevi Obleute adlý grup örgütledi.
Obleute Almanca Ýþyeri Temsilcisi demekti ve grubun üyeleri
iþçiler tarafýndan demokratik bir biçimde seçilmekteydi.
Obleute’nin 28 Ocak’taki ilk toplantýsýnda 60 iþyeri temsilcisi
bir merkezi yapý seçtiler ve sonra bu 60 kiþi Sosyal Demokrat
Parti’den (SPD) ve Baðýmsýz Sosyal Demokrat Parti’den (USPD)
temsilcileri çaðýrdý.
Bu yeni yapýya Arbeiterrat veya Ýþçi Konseyleri denmekteydi.
Almanya’da yeni bir iþçi örgütlenmesi ortaya çýkýyordu. 1917
Rus Devrimi’nin sovyet örgütlenmelerine benziyordu.
Obleute ’nin görevi yasadýþý grev hareketini örgütlemekti.
Barýþ, fabrikalarýn ordunun kontrolünden çýkmasýný, daha iyi
gýda, politik tutuklulara özgürlük ve genel oy hakký istiyordu.
Grevden önce Obleute USPD’den yýðýnsal desteðe sahip
olduðu Berlin ve baþka sanayi þehirlerinde genel grev çaðýrmasýný istedi. Ancak USPD orduya karþý harekete geçecek kadar
güçlü olmadýðýný söyledi.
Fabrikalardan birisinde 22 yaþýndaki Karl Retzaw greve önderlik ediyordu. Masanýn üzerine çýkarak “Savaþý durdurmak için
grev yapýyoruz. Barýþ istiyoruz. Kayser ve generaller için daha
fazla silah yapmak istemiyoruz” diye baðýrdý.
“Savaþ bitene kadar grev yapacaðýz. Yaþasýn Rus Devrimi.
Yaþasýn Lenin ve Troçki.”
Devlet hareketi ezdi. Grevin birçok önderi cepheye gönderildi.
Ama 1918 Kasým ayýnda devrim baþladý. Bu kez denizciler ve
askerler önderlik yapýyordu. Heryerde iþçi ve asker konseyleri
kuruluyordu.
Bu konseyler Rusya’da sovyetlerin yaptýðý gibi eski düzene
karþý devrimci bir karþý çýkýþý yönetebiliyorlardý. Eski düzeni
yýkmýþlardý ve yeni, sosyalist bir toplum kurmayý amaçlýyorlardý.
Bütün Almanya Ýþçi ve Asker Konseyleri’nin ilk ve tek toplantýsý 16 Aralýk 1918 günü toplandý.
406’sý iþçi, 84’ü asker 490 delege vardý. Delegelerin yaklaþýk
300’ü SPD, 100’den biraz fazlasý USPD’liydi ve küçük bir grup ta
USPD içindeki Spartakis Birliði’nden geliyordu.
Kongre iki kez oylayarak Spartakis’lerin liderinin, Rosa
Lüksemburg ve Karl Liebknecht’in konuþmasýna karþý çýktý.
Kongre sonunda bir anayasa oluþturmasý için bir meclis seçimiiçin seçimlere kara verdi ve kendisini fesh etti.
Bu kararýyla Konsey generallere ve onlarý destekleyen kapitalistlere soluk alma ve devrimi ezme olanaðý verdi.
Bu kaçýnýlmaz bir yenilgi deðildi. Kongre’nin ikinci gününde
Spartakis Birliði ve Liebknecht tarafýndan yönlendirilen on binlerce iþçi konseyin kendi yetki ve etkisini geliþtirme kararý
almasýný istiyordu.
Bir delegasyon birleþik, sosyalist bir Almanya cumhuriyeti
talep ediyor ve “bütün iktidarýn iþçi ve asker konseylerine verilmesini” istiyordu.
Kongrenin politik birleþimi iki þeyi yansýtýyordu. Birincisi
devrimin politik geliþimi henüz yeterince olgun deðildi. Berlin
iþçilerinin devrimci havasý ülkenin geri kalan yerlerindeki iþçilerin devrimci olmayan havasý ile uyumlu deðildi.
Ýkincisi, konseylerdeki devrimci sosyalistler politik olarak hala
USPD’ye baðlýydýlar ve USPD “bütün iktidar konseylere” talebini desteklemiyordu.
Spartakis Birliði onbinlerce iþçiyi önderlik edebiliyordu ama
henüz büyük bir devrimci dalga karþýsýnda mücadeleye önderlik
edebilecek disiplinli ve kararlý bir örgüt aðýna sahip deðildi.
Bütün iþçi ve asker sovyetlerindeki tartýþmalara önderlik edebilecek bir biçimde örgütlü deðildi.
Bütün bunlar devrimin savaþý durdurabilecek kadar güçlü ama
iktidarý alabilecek kadar da olgun olmadýðýný gösteriyor.
Volkhard Mosler Almanya’da yayýnlanan Marx21 adlý devrimci
sosyalist derginin yazarlarýndandýr. www.marx21.de
Bu dizinin ilk iki yazýsý “ÝÝþçilerin ayaklanmasý savaþý bitirdi”
“Savaþ ve yeni mücadeleler”
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Kürt planý mý?
Devlet Kürt sorununda çözümsüzlüðün kendisine de zarar verdiðini gördükçe, yeni Kürt
planlarýný devreye sokuyor. Geçtiðimiz hafta
gazetelere yansýyan "yeni" Kürt planý birkaç
adýmdan oluþuyor: 1. Kuzey Irak'ta yönetimde
olan Kürt örgütleri, Barzani ve Talabani'ye
baðlý gruplar, PKK'yi yasadýþý ilan edecekler,
2. PKK silahsýzlandýrýlacak, 3. yeniden eve
dönüþ yasasý devreye sokulacak.
Ve bu adýmlarýn toplamý Kürt sorununda
çözüm anlamýna gelecek.
Kürt sorununda çözüm için aklýna bu aþamalar gelmiþ ve bunu hiçbir utanma duymadan çözüm diye kabul ettirmiþ olan kurum
ve þahýslarýn Kürt sorununun ne olduðu
hakkýnda hiçbir fikirlerinin olmadýðý belli.
Öncelikle Kürt sorununda çözüm için devlet
ciddi bir adým atacaksa, buna Misak-ý Milli
sýnýrlarýnýn dýþýndan deðil, içinden baþlamalý.
Ýkinci adým ise, DTP üzerindeki baskýlara son
verilmeli, kapatma davasý hýzla sonlandýrýlmalý. 20 DTP milletvekili, Kürt sorununda
çözüm için Meclis için bir platformdur ayný
zamanda. Milletvekilleri Kürt halkýnýn meþru
temsilcileri olarak görülmeli.
Üçüncüsü, siyasal demokrasinin tüm sýnýrlarý
daðýtýlmalý ve sonra yeniden geliþtirilmelidir.
Düþünce, düþündüðünü ifade etme ve
örgütlenme hakký üzerindeki sýnýrlar kaldýrýlmadan Kürt sorununun çözümü mümkün
deðildir.
Devlet, Kürt liderler üzerinde nokta vuruþu
yapmaya bir son vermelidir. Leyla Zana
hakkýndaki ceza bu nokta vuruþlardan irisidir.
Kürt sorununda atýlacak en önemli adým ise
Kürtlerin siyasal taleplerinin önce dinlenmesi,
sonra anlaþýlmasý ve en sonunda da tanýnmasýdýr.
Anadilde eðitimden, tv yayýný hakkýna, kimliðinin tanýnmasýndan siyasal temsilcilerinin
meþru kabul edilmesine kadar bir dizi baþlýk,
artýk kabul görmek zorundadýr.
Devletin yeni Kürt planýnda olumlu olan tek
bir nokta var: Nihayet bu sorunun çözülmesi
gerektiðini kavramýþ olmasý!
Ama kavrayýþta da yanlýþlýklar olduðu için,
tümüyle yanlýþ bir "çözüm" politikasý izleniyor. Sorun dýþarýda deðil, içerdedir. Çözüm
dýþarýda deðil, içerdedir.

Akhisar’da antikapitalist
tartýþmalar
14 Aralýk’ta Akhisar’da ilk kez Marksizm
tartýþmalarý düzenlendi. Eðitim-Sen’de gerçekleþen tartýþmalarda “Neden sosyalist olmalý?”,
“Stalinizm, kemalizm ve Türk solu” ve
“Kapitalizmin krizi ve direniþ” baþlýklarý
tartýþýldý. Aðrlýklý olarak 20 yaþ altý gençlerin
katýldýðý toplantýlar canlý tartýþmalara sahne
oldu.

DSiP’e
üye ol!
www.dsip.org

Çatý partisi hamlesi
Þenol KARAKAÞ
Çatý Partisi giriþimi, on kiþilik bir
aydýn grubu tarafýndan yapýlan bir
çaðrýyla ilk adýmlarýný atmak için
toplanýyor. Çaðrýcýlar arasýnda yer alan
Ayhan Bilgen, giriþim ve toplantýyla
ilgili, "Formel bir toplantý olmamakla
birlikte, toplantý sonrasýnda fiili bir
çalýþma süresinin olmasý gerekiyor. Bir
konferans örgütlemiyoruz. Yani teorik
bir tartýþma yapmak, nasýl bir sol,
sosyal demokrat bir partiye mi bir
demokrasi cephesine mi ihtiyaç var
tartýþmasýný yapmak deðil niyetimiz.
Doðrudan doðruya hayata müdahale
edebilecek, siyasette yeni bir alternatifi
inþa edebilecek bir süreci baþlatmak
istiyoruz" açýklamasýný yaptý.

Birlik duygusu

Daha önce de sýk sýk vurguladýðýmýz
gibi, Çatý Partisi giriþiminin olumlu
olan yaný, bireylerin ve gruplarýn birlik
duygusunun bir ifadesi olmasý. Tek
baþýna siyasal alanda yeterince etkin
olamayan güçlerin, bir araya gelerek,
birlikte tartýþarak, birlikte mücadele
etme istekleri, kuþkusuz olumlu.
Bu ister Çatý Partisi'ni destekleyen
gruplarýn tek baþlarýna güçlerinin yetersizliðinden türeyen bir birlik duygusu
olsun, ister sosyalist demokrasi inancý
nedeniyle birleþik bir partinin gerekli
olduðunu düþünen gruplarýn
çabalarýnýn ürünü olsun olumlu ama
yetersiz bir birlik duygusudur.
Bir çatý partisi altýnda güçlerin bir
araya gelmesinden önce, çok sayýda
alanda bu güçler yan yana gelebilmelidir. Bu yan yana geliþ, biçimsel
olmayan, bir mitingi birlikte örgütlemek için oluþturulan komitelere beraber
adýný yazdýrmaktan daha ileri anlamlar
taþýyan, gerçek bir mücadele birliði,
somut talepler etrafýnda eylemler
örgütleme yeteneðinin üzerinde yükselseydi, bir anlam sahibi olabilirdi.

Birkaç handikap

Çatý Partisi giriþiminin belirleyici gücü
hiç kuþkusuz DTP. Kürt halkýnýn partisi. Ama ortada bir terslik var. DTP
kapatýlmak isteniyor ve ortalýk yangýn
yerine dönüþmüþ deðil. DTP dýþýndaki
sol kurumlar tüm güçleriyle Kürt
halkýnýn yasal temsilcisinin kapatýlmasýna karþý varýný yoðunu ortaya koyarak
yaygýn bir kampanya yapmýyor,
yapamýyor.
Terslik burada baþlýyor.
DTP milletvekilleri ve DTP kitlesi
çeþitli þehirlerde saldýrýya uðruyor. Çýt
yok!
DTP'nin kapatýlmasý için Anayasa
Mahkemesi'ne baþvuru yapýlýyor. Çýt
yok!
DTP'li milletvekillerinin dokunulmazlýðý kaldýrýlmak isteniyor. Çýt yok!
Ama birlik duygusu ve Çatý Partisi
giriþimi var.
Küresel kapitalist kriz dev ölçekli
merkezlerden tüm dünyaya dalgalar

 Darbeye karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Küresel krize karþý
mücadele etmek istiyorsaan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

halinde yayýlýyor. Birleþik direniþ platformlarý yok.
Ýþsizliðe karþý, iþten çýkartmalara karþý,
zamlara karþý sokakta milyonlarca
bildiri daðýtan, yan yana krizin faturasýný ödemeyeceðimizi haykýran
mücadele kanallarý yok.
Eðitim-Sen'in, KESK'in düzenlediði
eylem ve mitinglere her zamanki gibi
katýlmanýn dýþýnda ortak bir çaba yok.
Irak'ta altý yýla yaklaþan bir iþgal var.
Ýþgale karþý küresel anti kapitalist savaþ
karþýtý hareket var. Ama Çatý Partisi giriþimi sokakta her gün bu iþgale karþý
birlikte kampanya yapan bir halde
deðil.
29 Ekim var. Cumhuriyet bayramý var.
Bazý Çatý Partisi giriþimcileri
cumhuriyet bayramýný kutlayan çaðrýlar
yaparken, biliyoruz ki bir çok giriþim
çaðrýcýsý bu kutlamada milliyetçi bir
tortu görüyor.
Derin devlet var, Ergenekon var,
darbe giriþimleri var. Sokakta darbeye
karþý yaygýn kampanya yapan güçlerin
içinde Çatý Partisi giriþiminde yer alanlarýn bir çoðu yer almýyor.
Ýnsanýn aklýna o zaman, bir birlik duygusunun olumlu bir biçimde ifade
etmesinin ötesinde Çatý Partisi'nin neyi
temsil ettiði, hangi ihtiyacý karþýladýðý
sorusu takýlýyor.

Kürt halkýnýn ihtiyacý

Kürt halkýnýn yalnýz kalmamaya ihtiyacý var. Milliyetçi, ýrkçý her saldýrýda,
Kürtlerin desteklenmesi gerekiyor.
DTP'nin kapatýlmasýna karþý, devletin
savaþ politikalarýna karþý Kürt halkýnýn
yalnýz býrakýlmamasý gerekiyor.
Milletvekilleri hakarete uðradýðýnda,
Kürtlerin mitingleri faþistler tarafýndan
basýldýðýnda, sokaða çýkýp, "hepimiz
Kürt'üz" diye baðýrmak, kirli savaþýn
her adýmýný yaygýn bir kampanyayla
teþhir etmek, sýnýr ötesi harekatlarý durdurmak için her bombalamaya büyük
bir uðultuyla yanýt vermek zorunluluk.

Kürt halkýnýn yýllardýr verdiði
mücadele de ne kadar yalnýz kaldýðýný,
Türk solunun, birkaç istisna hariç, Kürt
hareketiyle esas olarak seçimden seçime
ittifak kurduðunu da görmek zorundayýz.
Ama bu yalnýzlýktan kurtulmanýn
yolu, Çatý Partisi giriþimi deðildir.
Bu yalnýzlýktan kurtulmanýn yolu,
seçimden seçime ittifak kurmak da
deðildir.
Bu yalnýzlýðý giderebilmenin tek bir
yolu var: Güçlü, yaygýn, kampanyalar
içinde birlikte çalýþan, yüzü sokaða
dönük olan, sokakta örgütlenen yeni bir
solun þekillenmesidir. Kendi ayaklarý
üzerinde yükselen, politik her geliþmeye hýzla refleks gösterebilecek bir
esnekliðe sahip olan, sayýsýz kampanyanýn en diri aktivistlerini, kadrolarýný
birleþtirebilen, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe
karþý amasýz, fakatsýz mücadele eden,
krize karþý yanýtý sokakta örgütlemeye
çalýþan, Kürt halkýnýn kendi kaderini
tayin hakkýný koþulsuz destekleyen,
küresel düþünüp yerel örgütlenen bir
yeni sol harekete, Türkiye'de emekçilerin sempatisini kazanýr, yoksullarý
harekete geçirme yeteneði kazanýrken,
Kürt halkýna da þimdiye kadar alamadýðý yaygýnlýkta bir destek verecektir.
Yeni bir solu inþa etmenin yolu ne
yazýk ki Çatý Partisi giriþimi deðildir.
Hareketin binlerce aktivistini,
sözcüsünü, aydýnýný, iþçisini bir araya
getirecek kanallar açýlmadan, özellikle
bu dönemde krize karþý sokakta kampanya yaparak hareketin aktivistlerini
birlikte mücadele ve birlikte tartýþma
platformlarýnda buluþturmadan yeni
bir sol örgütlenemez.
Artýk yeni þiþede eski þarap istemiyoruz.
Baskýn Oran ve Ufuk Uras seçim kampanyalarý hatýrlanýrsa ne istediðimiz
daha da netleþir.

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 5 YTL.

www.sosyalistisci.org

internet
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmeclise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org
dtpkapatilamaz.blogspot.com
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Alan Krivine

Yeni Anti-Kapitalist Parti
üzerine
Devrimci Komünist Birlik’in
(LCR) önde gelen üyelerinden
Alain Krivine Ocak 2009’da
kmuruluþ kongresini yapacak
olan Yeni Anti-K
Kapitalist Parti
üzerine düþüncelerini anlatýyor.

Fransa

Kriz ve devrim
Jim Wolfreys
Nicolas Sarkozy’nin yeniliberal hükümeti krizi reddetmeye çalýþýrken, diðer taraftan da
krizin faturasýný iþçilere yüklemeye çalýþýyor.
Sarkozy’nin hükümeti ekonomi
son üç ayda 0.3 daralmýþ olmasýna raðmen krizin Fransa’yý etkilemediðini söylüyor.
Sarkozy’nin bazý bakanlarý çok
hýzla “reformlara” ihtiyaç
olduðunu söylüyor. Þimdilik bu
“reformlar” postanýn bazý kesimlerinin, demiryollarýnýn
özelleþtirilmesi, eðitimden 13.500
öðretmenin çýkarýlmasý, emeklilik
yaþýnýn artýrýlmasý ve pazar günleri de “çalýþma hakkýnýn”
saðlanmasýndan baþka birþey
deðil.
2 milyon kiþi iþsiz ve Sarkozy iþ
güvenliðini azaltacak önlemler
peþinde.
Bu arada göçmenlere saldýrýlar
devam ediyor. Binlerce göçmen
sýnýr dýþý ediliyor.
Sarkozy’e göre bugünkü krizin
nedeni “finans kapital”in kendi
mantýðýný bütün ekonomiye
kabul ettirmeye çalýþmasýndan
oluþuyor. BM’de yaptýðý konuþmasýnda bunlarýn cezalandýrýlmasý gerektiðini söyledi.
Bütün bunlarý iktidara gelir
gelmez zenginlerin vergilerini
azaltan birisi söylüyor.
Sarkozy politiklarýný kolaylýkla
hayata geçirebiliyor, çünkü ana
muhalefet partisi Sosyalist Parti
(PS) çok kötü durumda.
PS’nin durumu geçen ay
yapýlan kongresinde çok açýktý.
Ýlk bakýþta çok az oy farký ile
Martine Aubry’nin Ségolène
Royal’e karþý baþkanlýðý kazanmasý partinin sola yatmasý gibi
görünüyor.
Royal geçen ay “sosyal demokrasinin artýk çaðdýþý” olduðunu
söyledi. O, partiyi ABD’deki
Demokrat Parti’nin Fransýz
biçimine döndirmek istiyor.
Ancak ekononmik kriz partiyi
daha sol bir söyleme itti. Aubry
SP’nin sol parti olmasýný, merkez
sað ile ittifaklarý reddetmesini ve
“emek hareketine baðlý

kalmasýný” savunabildi.
Öte yandan Aubry Lille kentinin belediye baþkanýyken
merkez sað ile ittifaj yapýyordu.
Aubrey ve çevresi aslýnda
sosyal liberal bir projeye baðlýlar
ve yýllardýr bunu savunuyorlar.
Aubrey, 2005 yýlýnda iþçilerin
reddettiði AB Anayasasý’ný dca
savunuyor.
Sosyalist parti aslýnda soldan
hýzla uzaklaþýyor. Partinin AB
Anayasasý’na karþý olan önde
gelen isimlerinden Jean-Luc
Mélenchon partiden Almanya’da
Oskar Lafontaine’in yaptýðýný
yapmak üzere ayrýldý. Lafontaine
Alman Sosyal Demokrat
Partisi’nde ayrýlarak yeni Sol
Parti’yi kurdu.
Mélenchon’un Sol Partisi gelecek seçimlerde Fransýz Komünist
Partisi ve yeni kurulacak olan
Yeni Antikapitalist Parti’ye
(NPA)seçimlere birlikte katýlma
önerisi götürdü.
Solun yeniden þekillenmesinde
NPA önemli bir yer tutuyor.
NPA kuruluþunun aktivist
tabanýný oluþturan Devrimci
Komünist Birlik’ten 2-3 defa
daha fazla ilgi topluyor.

Ýþçi hareketi

Son haftalarda çok sayýda iþçi
iþlerini kaybediyor. Otomobil
sanayinde binlerce iþçi iþten
çýkarýldý.
Ayný günlerde Air France pilotlarý emeklilik yaþý için, Farnsa
Televizyonu iþçileri ise kesintilere karþý grev yaptý.
Krizle birlikte hükümet postanenin özelleþtirilmesini erteledi
ama iþçi çýkarma tehdidi duruyor. 22 Kasým’da 100 yerde bu
iþten çýkarma tehdidine karþý
eylemler vardý.
Grev sürücüleri sendikalarý son
anda grevden vazgeçtiler.
20 Kasým’da okullarda grev
vardý. Öðretmenlerin büyük
çoðunluðu grevlere katýldý. Bu
denli yoðun katýlým 2003’den
beri görülmemiþti.
Sarkozy yeni liberal önlemler
ekarþý hareketin hükümetine
karþý en büyük tehdit olduðunu
biliyor. Bu nedenle büyük zafer-

ler kazanmak istiyor.
Bu arada hayat pahalýlýðýnýn
yaný sýra ücretler donduruluyor
ve iþsizlik artýyor.
Son gösteriler iþçilerin grevin
faturasýný ödemek istemediklerini gösteriyor.
Ancak hükümete dönük öfke
henüz bütün kampanyalarý birleþtirecek bir odak noktasý bulamadý.
Kamu sektörü iþçileri ise bir
sendika liderliði sorunu yaþýyorlar. Ýki günde bir yapomayý planladýklarý eylemler baþarýsýz oldu
ve daha güçlü bir direniþin
önünü kapadý.
Fransýz solunun iki güçlü partisi, SP ve Komünist Partisi’nin
zayýflamasýnýn iki önemli sonucu
var.
Sendikalarda güçleri azaldý
dolayýsýyla daha radikal ve
yaratýcý mücadele biçimlerinin
sendikalarda etkili olmasý þimdi
daha kolay.
Ama sendika hareketi de daha
güçsüz ve hükümet bunu derinleþtirmeye çalýþýyor. Geçtiðimiz
dönemde taban birlikleri
mücadelelerde çok önemli bir rol
oynadý.
Geçen sene Britanny’deki
Carhaix kasabasýnda neredeyse
bütün nüfus hastanenin kapatýlmasýna karþý iki ay boyunca
sokaða çýktý.
Son postacýlar grevinin baþarýsý
posta iþçilerinin toplumun baþka
kesimlerini de grevi desteklemeleri için örgütlemesi sayesinde
oldu.
Eðitim sektöründe bazý bölgelerdeki kitlesel toplantýlar greve
devam kararý alýyor. Gelecek
ulusal gösteriyi beklemekistemiyorlar.
Son gösteriye Veli derneklerinin, üniversite öðrencilerinin
katýlmýþ olmasý gösteriyi büyük
ölçüde güçlendirdi. Yeni
Antikapitalist Parti çok önemli
bir dönemde kuruluyor. Sosyalist
Parti sallanýyor, kitleler sokakta
ya da sokaða çýkmaya hazýrlanýyor ve hemen herkes Sarkozy
hükümetine karþý uzlaþmacý
olmayan bir liderlik bekliyor.
NPA bu önderliði saðlayabilir.

Alain, yeni partinin 400’e
yakýn yerel komite ile yapýlan
danýþma toplantýlarýnýn ürünü
olduðunu söyledi.
Bu toplantýlara Sarkozy’nin
yeni-liberal politikalarýna karþý
tutum alan on binlerce insan
katýldý.
Toplantýlara kadýn, ýrkçýlýk
karþýtý ve çevreci hareketlerden ve sosyalist, komünist ve
özgürlükçü politik eðilimlerden insanlar katýldý.
Alain toplantýlarýn büyüklüðünün ve çeþitliliðinin
Fransa’daki devrimci sola güç
verdiðini anlattý.
“Birçoklarý için bu çok yeni
bir deneydi. Ýlk kez bir politik
örgütlenmeye katýlýyorlardý.
Yaptýklarýmýzý anlatmak, bir
parti nasýl çalýþýr göstermek
zaman alýyordu. Hatta çok
zaman dilimiz bile farklýydý.
Bu insanlar yeni partinin
temelini oluþturuyorlar.
‘Özellikle gençler sendiklarýn
parçasý olmalý mýyýz” diye
tartýþýyorlardý. Çoðu sendika
liderliklerinin bize ihanet
ettiðini savunuyorlardý.”
LCR üyelerine ve destekçilerine gönderdiði bir açýk
mektupta “kurmak istediðimiz
yeni parti kendi partimizden
daha önemlidir” diyordu.
“Bütün okullarda ve üniversitelerde, bütün kasabalaarda
vce iþçi bölgelerinde olan bir
parti.
“Yeni parti daha resmen
kurulmamasýna raðmen þimdiden Fransýz politik yaþamýnýn
bir parçasýyýz.
“Ne zaman radyo ya da televizyonlarda politik bir tarýþma
olsa biz de çaðýrýlýyoruz.”
LCR içindeki en ünlü isim bir
posta iþçisi olan Olivier Besancenot sürekli olarak televizyon
programlarýna çaðrýlýyor.

Hareket

Son yýllarda Fransa’da yeniliberal politikalarý savunan AB
Anayasasý’na karþý hayýr oyunun kazandýðý çok büyük bir
hareket vardý.
2005 yýlýnda Paris baþta
olmak üzere kentlerin yoksul
göçmen mahallelerinde sosyal

Alan Krivine
bir patlama oldu.
“Yeni parti derin bir krizin
ortasýnda kuruluyor” diyor
Alain.
Partinin amacý bu direniþ
hareketine politik ve örgütsel
ifade vermek diyor.
“Fransa’da sol içinde gerçek
bir etkisi var” diyor Alain.
“Sosyalist Parti ve Komünist
Partisi bu yeni partiyi dikkate
almak zorunda.
“Daha þimdiden sosyal kampanyalarda ve grevlerde etkin.
Þimdiden gösterilerde NPA
pankartýnýn arkasýnda
yürüyen kortejlerimiz var.
“Gelecek Haziran’da Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde
adaylarýmýz olacak.”
NPA’nýn kuruluþ tartýþamalarý kritik bir noktaya geldi.
“Ýnisiyatif Komiteleri” Ocak
ayýnýn sonundaki kuruluþ
kongresine sunulmak üzere üç
temel belge hazýrlayacaklar.
Alain bu belgeleri þöyle açýklýyor: “Birinci belge program
ýmýzý oluþturacak.
“Henüz kesin deðil ama
birçok temel ilkemizi ve politikamýzý tesbit edecek.
“Nasýl bir parti istiyoruzdevletle iliþkileri, reform mu
devrim mi gibi sorular var
ortada.
“Ýkinci belge gelecek aylarda,
Avrupa parlamentosu seçimlerine kadar bize yol gösterecek olan politik önergeleri
içeriyor.”

Tartýþma

“Üçüncü belge partinin gelecek iki-üç yýl nasýl çalýþacaðýna
dair.
“Bunlar parti yapýsýnýn son
haliþ olmayacak daha ayrýntýlarý tartýþmaya ihtiyacýmýz
var.
“Bu belgeler kongrede
oylanacak ve ardýndan yeni
bir liderlik seçilecek.”
Alain bu yeni oluþuma
katýlanlarýn çok umutlu olduklarýný söylüyor.
“Kendimize güvenimiz þu
anki durumdan, özellikle de
ekonomik krizden kaynaklanýyor. Çünkü þimdi birçok
insan kapitalizmin toplumun
tek örgütlenme alternatifi
olmadýðýný görüyor.
“Ýnsanlar ayrýca reformist sol
içindeki politik krizin bir
sonucu olarak birçok kiþinin
Sosyalist Parti’den ayrýlarak
bize katýlacaðýný düþünüyorlar.”
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10z sosyalist iþçiz sayý: 344
Türkiye’de faþist hareketin kanlý tarihi:

Baðýmsýzlýk kimin karakteridir?
Bugünlerde bir yürüyüþ düzenleniyor.
Emperyalizme karþý baðýmsýzlýk yürüyüþü. Yürüyüþ
Emek Gençliði'nce düzenleniyor. Tüm Türkiyeli
gençler yürüyüþe davetli.
Çaðrý metninde garip, sosyalistlerin kullanmamasý
gereken cümleler, terimler ve vurgular var. Çaðrý,
Türkiye'nin "onurlu bir ülke olmasý için mücade
eden"lerin, "Tam Baðýmsýz ve Gerçekten Demokratik
Türkiye" için mücadele edenlerin daveti olarak
kaleme alýnmýþ.
Metin, "DENÝZ'lerin býraktýðý anti-emperyalist mücadele bayraðýný devralma" davetiyle sona eriyor.
Arkadaþlarýmýzý, son hýzla gerçek dünyaya davet
etmek, gerçek sorunlar etrafýnda mücadeleye çaðýrmak gerekiyor. Burjuva sýnýfýnýn tamamlayamadýðý
görevleri yerine getirmek için taleplerde bulunmak,
sömürge ülkelerde devrimci olmayan ama en azýndan mantýklý görülebilecek, gururu kýrýlan orta sýnýflarýn taleplerini, 2008 Türkiye'sinde politik bir çaðrý
metnine yedirmenin anlaþýlabilir hiçbir yaný yok.
Türkiye'de iþçi sýnýfýnýn baðýmsýzlýk diye bir
sorunu yok çünkü. Türkiye bir sömürge deðil
çünkü. Türkiye'de tamamlanmamýþ bir burjuva
devrimi diye bir sosyolojik vaka yok çünkü.
KESK Genel Baþkaný Sami Evren'in sýk sýk vurguladýðý gibi, Türkiye'de 22 milyon çalýþan var.
Milyonlarca iþçinin sorunu, kapitalizm. Baþka bir
þey deðil. Milyonlarca iþçinin derdi, emek güçlerinin
sömürüsü, sadece "yabancý" þirketlerce deðil, halis
Türk sermayesi tarafýndan da sömürülmesi üstelik.
Türkiye'de sol örgütlerin hafif bir paranoya içinde
sömürge altýnda olduðunu düþünmesinin nedeni
belli deðil. Ama yaþadýðýmýz çaðý analiz edemedikleri kesin. 1900'lerin baþýnda Rusya'da devrimcilerin
yaptýðý tartýþma, stalinist bir süzgeçten geçerek
bugüne aktarýlabiliyor hala. Stalinist süzgeçten ise
en çok milliyetçi fikirler sýzýyor. Stalinizm, aþamalý
devrim adý verilen bir yaklaþýmý, tek ülkede sosyalizm adý verilen milliyetçi sosyalizm yaklaþýmýyla
birleþtirerek dünya solun armaðan etti. Sömürge ya
da gayrý resmi sömürge ülkelerde mücadele eden
sosyalistler, faþizme karþý mücadele eden iþçiler bu
yaklaþýmýn bedelini çok pahalýya ödediler.
Peki ama Emek Gençliði'ne ne oluyor? Gurularýnýn
kýrýldýðý an, ulusal onurlarýný bir bayrak gibi yükseltmeye karar verdikleri süreçte ne oldu?
Ne zaman sömürge koþullarý altýnda yaþadýklarýný
düþünmeye baþladýlar?
Nereden baðýmsýzlaþmak istiyorlar? Kapitalizmin
küresel krizi "ben geliyorum" derken, ABD, Avrupa
ve Japonya gibi küresel kapitalizmin merkezlerinde
iþsizlik devasa boyutlara sýçrýyorken, devletler
banka ve þirketleri kurtarma telaþýna düþmüþken,
Yunanistan'da bir gencin polis tarafýndan
öldürülmesi Avrupa çapýnda öfke ve isyan dalgasý
baþlatmýþken, krizin faturasýný ödememek için
Avrupa çapýnda sendikalar birleþik eylemler
örgütlerken, kapitalizmin, krizin ve mücadelenin
küresel karakteri hiç olmadýðý kadar kesin bir
biçimde ortadayken, tam baðýmsýzlýk talebiyle bir
yürüyüþ çaðrýsý yapmak için baþka bir dünyada,
ama anti kapitalist hareketin talebi olan "Baþka bir
dünya"da deðil, gerçekten ayrý bir gezegende yaþýyor olmak gerekir.
Bugün küresel hareketin baðýmlýlýða, ezilenlerin
dünya çapýnda eylem birliðine her zamankinden
çok daha fazla ihtiyacý var. Milliyetçilik ve onun
yumuþatýlmýþ biçimleri olan baðýmsýzlýk, yurtseverlik gibi politik sloganlar, dile getirenlerin burnu
büyük Türk milliyetçileri olduðundan baþka hiçbir
þeye iþaret etmez.
Baðýmsýzlýk yürüyüþü yapanlarýn bir iddiasý da
anti emperyalizmin bayraðýný Denizler'den devralmak yönünde. Baðýmsýzlýk rüyalarý ve ülke onuru
saplantýlarýndan dünyayý izleyemeyenler belki
bilmiyor ama tüm dünya insanlýðý 2000'li yýllarýn
baþýndan beri anti emperyalist mücadelenin
bayraðýný küresel anti kapitalist savaþ karþýtý
hareketin taþýdýðýný biliyor.
Bu harekete eklemlenmek serbest. Tek koþul var,
stalinist fikirler, kemalizmden türeyen ulusal onur
gibi duygular ve umutsuz nostaljik milliyetçilik,
savaþ karþýtý hareketin giriþ kapýsýnda býrakýlýyor.
Þenol KARAKAÞ

30. yýlýnda Maraþ katliamý
Maraþ katliamýný üzerinden 30 yýl
geçti. 12 Eylül'den Susurluða oradan
da Ergenekon'a uzanan süreci
anlayabilmek için pek çok katliam ve
provokasyon gibi Maraþ'ý unutmamak ve unutturmamak gerekiyor.

1970'lerin politik ve
sosyal ortamý

1965 yýlýnda CKMP'nin Türkeþ ve
ekibi tarafýndan ele geçirilmesi ile
birlikte faþist hareket de örgütlü bir
yapýya kavuþmuþtu. Faþist hareketin
rakibi ise Ýslamcýlardý. Ýslamcý
hareket taþra burjuvazisi ve küçük
burjuvazisinin sözcülüðünü üstlenmiþti. Bu tabana seslenen faþist
hareket, Orta Asya Türk mitlerini
temsil eden paganist simgelerin yaný
sýra Ýslami söylemlere de sarýlmaya
baþlamýþtý.
1975-77 yýllarý arasýnda sað partilerin kurduðu 1. Milliyetçi Cephe
(MC) hükümeti ile birlikte faþist
hareket de devlet olanaklarýndan
daha fazla yararlanmaya baþladý.
MHP'li bakanlýklar aracýlýðýyla faþist
hareketin sokak gücü Ülkü Ocaklarý,
maddi ve lojistik açýdan büyük
destek görüyordu. Ancak 1977
yýlýnýn sonunda MC hükümeti
devrilmiþ ve yerine Ecevit hükümeti
kurulmuþtu. MHP, Ecevit hükümetinin devrilmesini saðlamak ve sermayenin güvenini kazanmak için
saldýrýlarýný yoðunlaþtýrmaya
baþladý.

Darbe için faþist terör

16 Mart 1978'de Ýstanbul Üniversitesi çýkan öðrencilerin üzerine
bomba atýlmasý ve 7 öðrencinin
ölmesi bu saldýrýlardan biriydi.
Artýk MHP yeni bir yöntem geliþtirmiþ ve "topyekün iç savaþ" konsepti
benimsemiþti. Bu kapsamda da "verimli hilal" adý verilen bir strateji
uygulamaya koydu. Kuzeyde Tokat,
Amasya, Çorum; doðuda Sivas,
Malatya, Elazýð ve güneyde de
Kahramanmaraþ'ý içine alan hilali
andýran coðrafi bölge "ülkücü
hareketin ana kaleleri" yapýlacak,
bölgedeki bütün solcu ve Alevi
unsurlar tasfiye edilecekti. Bu
kentlerdeki yerleþik Sünni geleneksel
küçük burjuva unsurlarýn, kapitalizme karþý var olma mücadelesi vermeleri nedeniyle öfkeleri, sonradan
bu kentlere köylerden göç eden ve
yeni iþlerde çalýþan Alevilere ve
Alevilerin genellikle desteklediði sol
siyasi oluþumlara yönlendirilecekti.
1977 seçimlerinde alabileceði en üst
oyu (yüzde 8,4) gören MHP'nin yeni
stratejisi askeri müdahalenin
koþullarýný hazýrlamak ve bir darbe
ile iktidara gelmeye hizmet ediyordu. Bu program kontrgerillanýn da
desteðiyle harekete geçirildi.
Türkeþ, 15 Nisan'da, Ankara'da
mitingle sonuçlanacak "büyük
yürüyüþe" baþlanacaðýný açýklar
(Týpký Ýtalya'da 1922'de Kara
Gömlekliler'in Roma yürüyüþü
gibi.). Bu arada Türkiye'nin farklý
bölgelerinde, farklý siyasi eðilimlerdeki kiþilere bombalý paketler
gönderilir. Sadece Malatya'ya gönderilen paket hedefine ulaþýr. AP'li
Belediye Baþkaný Hamid Fendoðlu
kendisine gönderilen paketi açar ve
yaþanan patlama sonucu Fendoðlu,
gelini ve torunu hayatýný kaybeder.
Fendoðlu'nun ölümünden sonra
kentte solcularýn iþyerlerine yönelik
saldýrýlar olur ve olaylarda 9 kiþi

ölür.
CHP'nin eski Pazarcýk Ýlçe
Baþkaný'na da gönderilen paketin
ardýndan K.Maraþ'ta yapýlan
operasyonda çok sayýda patlayýcý
madde ve silah ele geçirilmiþ ve iki
tane paravan örgüt ortaya
çýkarýlmýþtý (Türk Yýldýrým Tugaylarý
ve Esir Türkleri Kurtarma Ordusu).
Bu operasyonda gözaltýna alýnan bir
kiþinin ismi bugün daha da dikkat
çekmektedir, Edip Özbaþ. Edip
Özbaþ, 1999 yýlýnda MHP'den
Kahramanmaraþ Milletvekili olarak
parlamentoya girecektir. Nisan
ayýndaki operasyonla birlikte belki
de olasý bir katliam denemesinin tarihi gecikmiþ olur.
Malatya'dan sonra yeni provokasyonlar ilerleyen aylarda Elazýð ve
Sivas'ta tekrarlanmaya çalýþýlýr,
ancak istenilen sonuç alýnmaz.
Bunun üzerine sonbahara doðru
MHP yöneticileri zaman zaman
sýkýyönetim ilan edilmesi yönünde
çaðrýlar yaparlar. K.Maraþ'ta ise
ayný tarihlerde, görevli olduklarýný
ve belediyenin numaralandýrma
iþlemlerini yaptýklarýný belirten kiþiler, Alevilere ait evlere çarpý iþareti
koyarlar. Bu da Ýtalyan faþist
hareketinden ve Nazilerden alýnmýþtýr.
Aralýk ayýna gelindiði zaman artýk
Maraþ'ta saldýrý için hazýrlýklar
tamamlanmýþtý. Kentte Çiçek sinemasýnda, programda olmamasýna
raðmen "Güneþ Ne Zaman Doðacak"
adlý anti-komünist içerikli propaganda filmi 16 Aralýk'tan itibaren
Ülkücü Gençlik Derneði'nin giriþimi
ile gösterime sokulur. Yine filmin
gösterildiði 19 Aralýk akþamý, seyirciler içeride iken Sinemaya tahrip
gücü olmayan bir patlayýcý atýlýr ve
çevre ilçelerdeki ülkü ocaklarýndan
getirtilen 15-20 kiþilik bir grup
"Müslüman Türkiye", "Kanýmýz aksa
da zafer Ýslam'ýn" türünden sloganlar
atmaya baþlar. (Sonradan anlaþýlýr ki,
patlayýcýyý atan ÜGD üyelerinden
Ökkeþ Kenger'dir. Soyadýný
Þendiller olarak deðiþtiren Ökkeþ
Kenger, týpký Edip Özbaþ gibi
1991'de MHP'den milletvekili olacak
ve bir süre sonra BBP'ye geçecekti)
"Komünistler sinemaya bomba attý"

söylentileri ile topluluk galeyana
getirilir. Dýþarý çýkan kalabalýk CHP
ve TÖB-DER binalarýný taþlar.
Kalabalýk büyümeden olaylar yatýþýr.
Bunun üzerine tertibin organizatörleri, ÜGD'nin Ankara temsilciliðini
ararlar ve durumu rapor ederler. 21
Aralýk'ta ise TÖB-DER'li iki öðretmen okuldan eve dönerken yolda
vurularak öldürülür. Ertesi günü
cenaze töreni vardýr. Geceden
faþistler þehir içinde ve köylerde
dolaþarak, "komünistlerin misilleme
olarak Ulucami'yi basacaklarý" söylentisini yayarlar. 22 Aralýk'ta öðretmenlerin cenazeleri geç verilir.
Cenazeye katýlan 5000 kiþilik antifaþist topluluk, Ulucami'ye yaklaþtýðý
sýrada daha kalabalýk olan ve
çoðunlukla faþistlerden bir güruhun
taþlý sopalý saldýrýsýna uðrar.
Cenazeler omuzlardan düþer ve
yerde kalýr. Faþist güruh daha
sonra, Kýbrýs Meydaný ve Trabzon
Caddesi'nde bulunan Alevi solcularýn iþyerlerini tahrip eder. Ancak
ikinci katliam giriþimi de sonuçsuz
kalýr.
23 Aralýk'ta ise sabahýn erken saatlerinden itibaren Alevi mahalleleri
yüzleri maskeli kiþilerin yönlendirdiði kalabalýklar tarafýndan
saldýrýya uðrar. Yörükselim
Mahallesi'nde halk direnmeye çalýþsa
da bu çabalar yetersiz kalýr.
Saldýrýlar 26 Aralýk tarihine kadar
sürer. Sonuç, Nazileri aratmayan bir
vahþettir. Karýnlarý deþilen hamile
kadýnlar, baltayla doðrananlar,
yakýlan cesetler, kurþun sýkýlan
çocuk ve bebekler… Resmi rakamlara göre saldýrýlarda 111 kiþi ölmüþ,
1000'in üzerinde kiþi yaralanmýþtýr.
Bunun yaný sýra 550 ev ve 290 iþyeri
yakýlmýþ, yýkýlmýþ veya yaðmalanmýþtýr. Olaylar sonrasý Alevi nüfusun
%80'i kenti terk eder.
Ecevit hükümeti ise olayý seyretmekle yetinmiþ ve yaptýðý tek þey
"sýkýyönetim" partisinin isteklerine
uyarak 13 ilde sýkýyönetim ilan
etmek olmuþtur.
Sosyalistler, Türkiye'de faþizmin ve
anti-faþist mücadelenin deneyimini
bugüne taþýmalý ve katilleri teþhir
etmeli.
Onur ÖZTÜRK

sayý: 344 z sosyalist iþçi z
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6 Aralýk Ýstanbul’da küresel eylem ve iklim zirvesi gerçekleþti:

Ýklim deðiþikliðini durdurabiliriz
2005'ten bu yana küresel ýsýnmaya karþý kampanya yürüten, 5
miting, onlarca basýn açýklamasý
ve yüzlerce toplantý düzenleyen
KEG, 6 Aralýk küresel eylem
gününde bir basýn açýklamasý
gerçekleþtirdi.
Beþiktaþ Ýskele Meydaný'nda
gerçekleþen eylem renkliydi.
Greenpeace'in sadece güneþ
enerjisiyle çalýþan Solar Cafe'si
eylemcilere portakal suyu
daðýtýyordu. KEG,bayrak, "þirketleri deðil gezegeni kurtar",
"nükleer santralarla hayýr" dövizleriyle gelmiþti. DSÝP üyeleri ise
"termik santralarla hayýr" dövizleriyle eyleme katýldý. dövizler
taþýdý. Basýn açýklamasýný Mor ve
Ötesi'nden Harun Tekin okudu.
Tekin, hükümetleri þirketleri
deðil 6,5 milyar insanýn hayatýný
savunmaya çaðýrdý.

Karþý zirve

Basýn açýklamasýnýn ardýndan
Beþiktaþ'ta Çadýr Rock Bar'da
iklim zirvesi gerçekleþti. Ýklim
deðiþikliðine karþý mücadele
eden bir çok kampanya, örgüt,
hareket ve birey karþý zirvenin
forum bölümünde konuþtu.
Mehmet Ali Alabora karþý zirvenin moderatörüydü. Ýþte
forumda söylenenler:
"Ýki kriz birden yaþýyoruz, kapitalizmin krizi ve ekolojik kriz.
Küresel kapitalizmin tekerleklerinin havasý söndü.
Tekerleklere hava mý basacaðýz,
yeni bir hayata mý baþlayacaðýz?"
Bilge Contepe (Yeþiller Partisi
Genel Baþkaný)
"Ýklim, yoksulluk, elit zenginler
- Bu üç realiteyi bir arada
görmemiz gerekiyor. Sistemin
dýþýna çýkmak, orada mücadele
etmek gerekiyor." (Ömer Marda,
Açýk Radyo)
"Uykusuzluk, nevrotik
davranýþlar, baðýþýklýk sisteminin
ve hücrelerin yenilenmemesiKüresel ýsýnma insanlarý köklü
saðlýk sorunlarýna itiyor."
(Nazmi Algan, Ýst. Tabip Odasý)
"Küresel ýsýnmayla ilgili çalýþmalarý okullara ve öðrencilere
götürmeliyiz. Çizgi filmlerle
anlatmalýyýz. Çevre kulüplerini
çalýþtýrmalýyýz. Ýklim deðiþikliðini MEB müfredatýna sokmalýyýz."

(Hasan Toprak, Eðitim-Sen 2
No'lu Þube)
"Türkiye sera gazý salýmlarýný
artýrýyor. 47 kömür santrali kuruluyor. Kömür yerini yenilebilir
enerjiye býrakmalý." (Hilal Atýcý,
Greenpeace)
"Küresel ýsýnma emekçilere ve
yoksullara vuruyor. 6,5 milyar
insanýn hayatý tehdit altýnda.
Ýklim deðiþikliðini durdurmak
bu yüzden sýnýf mücadelesinin
merkezi noktasýdýr." (Helin
Çimen, DSÝP)
"Bireysel enerji üretmek bir
haktýr. Müzik dünyasýna bir
çaðrý yapmak istiyorum:
Yenilenebilir enerji kullanýn."
(Taner Öngür, Moðollar)
"Türkiye'nin su kaynaklarý hýzla
azalýyor. 2050'ye kadar yüzde 2040 oranlarýnda düþüþ bekleniyor.
Ilýsu Barajý, suyun etrafýnda
dönen binlerce olayý gösteriyor.
150 kontrat var, su lobisini oluþturan þirketler rant ve yýkým
getiriyor." (Erkut Ertürk, Doða
Derneði)
"Su konusunda 50 milyar dolarlýk bir pazar var. Ýnsanlarýn su
politikalarýna yön vermesi
gerekiyor. 20-21-22 Mart'ta
Alternatif Su Forumu'nu
yapacaðýz." (Serkan Ateþ,
Suyuma Dokunma Kampanyasý)
“Ýnsan Onuru adlý yeni bir
kampanya ile yoksulluða karþý
mücadele edeceðiz. Küresel ýsýnmaya karþý mücadelede yan yana
olabiliriz.” (Burcu Türkay,
Uluslararasý Af Örgütü)
"Munzur'a yapýlmak istenen
barajlar, kâr hýrsýnýn bir göstergesidir. Ýzin vermeyeceðiz."
(Yýlmaz A., Munzur Koruma
Kurulu)
"Biz antikapitalistiz. Savaþa,
krize, iklim deðiþikliðine karþý
mücadele etmeliyiz. Artýk
Kyoto'ya deðil Kopenhag'a bakmak gerek." (Þenol Karakaþ,
Küresel BAK)
"2009'da Kopenhag'da
toplanacak iklim zirvesinde daha
fazla sera gazý indirimi kararýnýn
çýkmasý için, gerçek önlemler için
sesimizi yükseltmeliyiz. KEG,
küresel ýsýnmaya karþý mücadele
eden herkesle birlikte bu yolda
yürümeye devam edecek." (Avi
Haligua, KEG)

BM Ýklim Deðiþikliði 14.
Taraflar Konferansý Polonya
Poznan'da 168 ülkenin katýlýmý
ile 1-12 Aralýk tarihlerinde
gerçekleþti. Türkiye'den50'ye
yakýn devlet görevlisi konferansa katýldý. Küresel Eylem
Grubu aktivistleri olarak süreci
yakýndan izleme þansý elde
ettik.
2012 yýlýnda sona erecek olan
Kyoto Protokolü'nden önceki
son konferans olan Kopenhag
Konferansý'na hazýrlýk amacýyla
Ponzan'da yapýlan toplantýda,
post-kyoto diye adlandýrýlan ve
Kyoto protokolünün yerini alacak ve atmosfere CO2 salýnýmýný azaltmasý beklenen yeni antlaþmanýn taslaðýný oluþturmak
üzere çalýþmalar gerçekleþti.
Birçok deðiþik ülkeden kampanya ve sivil toplum örgütlerini düzenlediði yan toplantýlar
küresel ýsýnmanýn sosyal içerikli
etkileri tartýþýldý. Yapýlan
araþtýrmalar gösteriyor ki, kapitalist ülkeler paralarýný kullanarak yeni teknolojilerle küresel
ýsýnmanýn etkilerini bir þekilde
hafifletebilir ya da baþka bir
deyiþle küresel ýsýnmanýn faturasýný yoksullara yükleyip,

YAÞAM SAVUNUSU
Doðanýn da, hayvanlarýn da ne haklarýný savunacak 'avukatlarý', ne çýkarlarýný koruyacak
'sendikalarý', ne de 'oy haklarý' var. Görev 'yaþam savunucularý'na düþüyor...
Unutmayýn! Türcülük de, týpký "ýrkçýlýk" ve "cinsiyet ayrýmcýlýðý" gibidir.

2008'in 'kan kokan' ünlüleri
Kürkü bir kumaþ gibi algýlayýp, giysi tasarlayan "modacýlar" hâlâ var. Koleksiyonlarýnda
en yüksek fiyatlý ürünler arasýnda "kürklü"
tasarýmlara yer veren ünlü markalar ve firmalarsa "ekonomik kriz" falan dinlemiyor. Kýþ
aylarýnda, Noel, yýlbaþý, 'Sevgililer Günü' gibi
tüketimi kamçýlamaya yönelik teþvik günlerinde 'kürk' ve 'kürklü ürünlerin' satýþlarý
daha da artýyor.
Buna karþýlýk, benim 'yaþam savunucularý'
diye tanýmladýðým, duyarlý insanlarýn, hak
savunucularýnýn eylem ve protestolarý da
dünyanýn dört bir yanýndan yükseliyor elbette.
Bir milyonu aþkýn üyesi ile küresel bir örgüt
konumunda olan PETA (People for the Ethical
Treatment of Animals / Hayvanlara etik
Davranýþ Ýçin Mücadele Edenler Birliði) gibi

örgütler dünya ölçeðinde çeþitli þekillerde ses
getirecek eylemler yapýyorlar.
"Hayvanlarý bütün sömürü ortamlarýndan
kurtarmak, hayvan sömürüsünden kâr elde
eden endüstrilere ekonomik zarar vermek,
kapalý kapýlar ardýnda hayvanlara uygulanan
canavarlýklarýn ve zulmün açýða çýkarýlmasýný
saðlamak; bunlarý yaparken de insanlara veya
hayvanlara zarar vermemek için gereken
bütün önlemleri almak" þeklinde görüþlerini
açýkladýðý için, ABD'de Bush yönetiminin FBI'a
hazýrlattýðý 'en tehlikeli örgütler' listesinde yer
alan doða, çevre ve hayvan haklarý örgütlerinden ALF (Animal Liberation Front /Hayvan
Özgürlük Cephesi) de, irili ufaklý diðerleri de
kendi tarzýnda etkili eylemlerini sürdürüyor.
Kendini 'en akýllý', 'en zeki' ilan edip, þu içinde

Poznan
izlenimleri
paçalarýný kurtarabilir. Fakat bu
sýrada 3 milyar insan gýdasýzlýktan telef olacaktýr ve bulacaklarý
çözümler kýsa vadelidir. Yan
toplantýlarda konuþulan diðer
konular, yenilenebilir enerjiler
ve bu enerjilere geçiþ süresindeki teknolojik dönüþüm için fon
sorunsalýydý. Alternatif olarak
gösterilen nükleer enerji üzerine
de toplantýlar bulmak mümkündü. Nükleer lobileri Poznan'da
da iþ baþýndaydý.
Oturumlarda iklimi düþünmek
yerine kendi çýkarlarýný düþünen ülkelere konferansý izleyen
çeþitli ülkelerden aktivistlerin
söyleyecekleri vardý. Varþova'da
Merkel ve Belka'nýn görüþme
yapacaðý binanýn önünde eylem
düzenleyen iklim aktivisleri
sembolik paket hazýrlayýp taleplerini içine attýlar ve günün fosili ödülünü Merkel maskeli bir
aktiviste verdiler. Güney
Afrika'dan bir aktivist ise
konuþmasýnda "yaþama hakký

yaþadýðýmýz, doðayla da insan onuruyla da
baðdaþmayan -her zaman krizden krize sürüklenen- 'kapitalizm' ucubesini hepimize dayatan 'kibirli' insan türünün içinden çýkan 'en
akýllýlara' karþý mücadele göðüs göðüse
sürüyor yani. Tabii Türkiye'de de paralel
örgütlenmeler giderek daha kendini hissettirir
tarzda örgütleniyor, bu yönde eylemliliklerini
artýrýyorlar. Bunlardan biri olan "Kürke Hayýr
Platformu" geçtiðimiz günlerde açtýðý kampanya ile ürün koleksiyonlarýnda hakiki "kürkten" mamûl ürünleri barýndýran firmalardan
biri olan MUDO firmasýna karþý ilk zaferlerini
elde ettiler. MUDO yönetimi 'kürk satýþýna son
vermesi' yönünde yapýlan protestolara cevaben "kürk endüstrisinin kullandýðý vahþi yöntemlerden haberdar olduklarýný ve üst yönetim
ile yapýlan toplantý sonucunda stoklardaki
ürünleri tükettikten sonra maðazalarýnda bu
tarz ürünlere yer vermeyeceklerini" açýkladý.
Ama açýklamadaki 'stok bitene dek' ifadesi,
protestocularý tatmin etmeye yetmedi. Kürke
Hayýr'cýlar, "Vitrinler kansýz olsun!" ana
temasý ile yýlbaþý ve hemen ardýndan gelecek
olan 'Sevgililer Günü'ne doðru daha da yaygýnlaþtýracaklarý kampanyalarýný bir de 'anket'
ile sürdürüyorlar. Yarýþmanýn adý;"Kim daha
çok 'kan' kokuyor?" Ankete, www.kurke-

anlaþma ümidiyle tartýþýlamaz"
vurgusunu yaptý. Çok renkli
görüntülerle ve yaratýcý eylemlerle taleplerini dile getirirdiler.
Kapitalist ekonomi'yi kurtarmak ve devamýný saðlamak,
dolayýsýyla sanayi koþullarýnýn
varýlmak istenen CO2
salýnýmýnýn minimum %30
azaltýlmasý gerekliliðiyle ters
düþtüðü aþikâr. Diðer yandan
kapitalist ekonominin yarattýðý
gelir dengesizliði üzerine küresel ýsýnmanýn getirdiði tarýmsal
üretimdeki kayýplar, geliþmekte
olan ya da geliþmemiþ ülkeleri
daha çok açlýða sürüklüyor.
192 ülkenin temsilcileri
Kopenhag'da yapýlacak konferansýn yol haritasýnýn oluþturulduðu Ponzan konferansý müzakere metnini onayladý. Fakat tek
bir dünyaya sahip olduðumuzu
göz ardý edenlerle mücadele
etmek ve hükümetlere anlaþmayý imzalamalarý ve uygulamalarý için baský oluþturmak,
alternatif enerji olarak gösterilen nükleere karþý savaþmak ve
yenilenebilir kaynaklara
yatýrýmý saðlamak bizlerin görevidir. Evet, yapabiliriz.
Özlem Deðirmenci

hayir.gen.tr/19.htm adresinden siz de katýlýp
oy verebilirsiniz... Aralarýnda kimler yok ki...
***
Hayvan haklarý üzerine kafa yoran ve ALF
örgütüne destek veren felsefeci Dr. Steve
Best "Ýnsan çýkarlarýnýn hayvan çýkarlarýndan
önde olmasý türcülüktür, bu önyargýlý ve
ayrýmcý bir inanç sistemi olup etik manada
hatalý ve felsefi olarak da en az 'cinsiyetçilik'
ya da 'ýrkçýlýk' kadar temelsizdir; ama sonuç
itibariyle daha etkili ve daha öldürücüdür"
diyor. Bu tespitin ne denli haklý olduðunu
yaþam her gün yüzümüze vuruyor.
"Kürke Hayýr"cýlar da, "Kürk de, bir zamanlar canlý olan bir hayvanýn üzerinden alýnan,
dolayýsý ile canlý yaþamýna kasteden, bir
vahþet ürünüdür. Bedeninize deðerken acýyý
size geçirir, aðýrlýðý omuzlarýnýza çöker, kan
kokusunu üzerinize bulaþtýrýr..." diyor.
Ömrünüzde hiç kürk giymemiþ olanlardansanýz 'Nasýl olsa bizim o kadar paramýz
yok, almýyoruz da giymiyoruz da' deyip ilgisiz
kalmayýn sakýn. Sesinizi yükseltin. Suça ortak
olmayýn...
Yalçýn ERGÜNDOÐAN
yalcýn.ergundogan@sesonline.net

sosyalist isci
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60 YIL YETER, NATO DAÐITILSIN!

Afganistan direniyor
Savaþ karþýtlarý kuruluþunun
60. yýldönümünde NATO'yu
protesto etmeye hazýrlanýyor. 4
Nisan 2009'da dünyanýn bir çok
yerinde NATO protesto edilecek.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'da "60 yýl yeter!
NATO daðýtýlsýn" sloganýyla bir
kampanya baþlattý.
Nükleer silahlar, kontrgerilla,
etnik kýþkýrtýcýlýk, iþgal ve
katliamlar, doðayý tahrip, askeri
darbeler ve savaþlar - NATO'nun
60 yýl boyunca iþlediði suçlarýn
dosyasý kabarýk. Ancak bugün
NATO'ya karþý olmak
Afganistan'daki iþgalin son bulmasý için mücadele etmek
demek.
NATO'nun uluslararasý misyonlarda toplam 65.600 askeri
bulunuyor. Bunun 50.700'ü
Afganistan'da. 11 Eylül
saldýrýsýnýn ardýndan Bush liderliðindeki ABD Afganistan'ý iþgal
etmiþti. NATO, ABD'nin saldýrý
silahýna dönüþtü. Sonuç binlerce
Afganlýnýn ölmesi oldu.
8 yýldýr süren iþgal baþarýlý olamadý. Afganistan'ýn bir çok noktasý direniþçilerin kontrolü altýnda. Baþkent Kabil'in etrafýnda
direniþçilerin baþlattýðý abluka

giderek daralýyor. Ancak ABD
isteklerinden vazgeçmiyor.
Bush hükümetinin Savunma
Bakaný Robert Gates, Obama'nýn
geliþiyle ABD'nin önceliklerinin
deðiþmediðini söyledi. Gates
2009 yazýna kadar binlerce ABD
askerinin Afganistan'a gönderileceðini açýkladý. Ocak'ta ülkeye
yerleþecek olan bir tugaydan
sonra her biri 3500 askerlik iki
tugayýn daha gönderileceðini
açýkladý. Bush, 200 bin takviye
güçten bahsetmiþ ve NATO'daki
müttefiklerini de asker göndermeye çaðýrmýþtý.
NATO’yu daðýtmak,
Afganistan’dan çekilmesini ve
askeri bir yenilgi almasýný saðlamaktan geçiyor. Cinayet
örgütünün 60. yýlý olan 2009
Afganistan içinde kritik bir yýl.
Türkiye’de savaþ karþýtlarý ve
sosyalistlerin özel bir görevi var.
Bir NATO üyesi olan Türkiye’nin
1000 askeri Kabil etrafýnda
konuþlanmýþ bulunuyor.
NATO’ya 60. yýlýnda yeter
derken Türk askerlerinin geri
çekilmesi için de sokaða çýkmalýyýz. 4 Nisan 2009 Ýstanbul’da
kitlesel bir gösteri bu sürecin
baþlatýcýsý olabilir.

"Bu Irak halkýndan sana bir veda öpücüðü, köpek!"
Bush'a iki ayakkabýsýný da
çýkartýp fýrlatan gazeteci
Muntazer el Zaidi'ye destek
büyüyor. El Baðdadi adlý televizyon kanalýnda çalýþan 29
yaþýndaki el Zaidi, yerle bir ettiði
Irak'ý utanmadan ziyaret eden
Bush'un Irak Baþbakaný Nuri El
Maliki düzenlediði basýn toplantýsýnda iki ayakkabýsýný da
çýkarýp Bush'a fýrlatmýþtý. Bush
eðilerek kurtulsa da el Zaidi
iþgalci hayduda Irak halký adýna
gereken dersi verdi.
Maliki'nin korumalarý tarafýndan gözaltýna alýnan el Zaidi'nin

Balkan Savaþ Karþýtlarý
Konferansý 29-330.11.2008 tarihleri arasýnda, 16 ülkenin katýlýmcýsý ile Atina'da düzenlendi.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu adýna Nilüfer Uður
Dalay konferansa katýldý.
Konferans katýlýmcýlarý aþaðýdaki açýklamayý yayýnladý.
“29-30.11.2008 tarihleri arasýnda Atina'da düzenlenen Balkan
Savaþ Karþýtlarý Konferansý
yayýnladýðý deklarasyon ile
tamamlandý. Deklarasyonda
NATO'nun, ABD'nin ve onlarla
iþbirliði içinde bulunan
ülkelerin, savaþ ve iþgallerde iþ

sorgusunun sürdüðü açýklanýrken Iraklý 100 avukat eylemciyi savunmak için gönüllü oldu.
Irak'ta binlerce kiþinin el Zaidi'ye
destek gösterisine katýldýðý
bildirildi.

Büyük hakaret

Kuds El Arabi Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni Abdülbari
Atwan’a el Zaidi’nin eylemini
þöyle deðerlendirdi:
“Birisine pabuç fýrlatmak,
ayakkabý fýrlatmak Arap kültürü
açýsýndan gerçekten büyük bir
hakaret. Çünkü ayakkabý

Balkan Savaþ Karþýtlarý Konferansý bildirisi
ortaklýðý yaptýðý vurgulanmýþtýr.
Bu nedenle;
z Afganistan ve Irak iþgallerinin sona erdirilmelidir.
z NATO'nun doðuda,
Balkanlarda ve Kafkasya'da
geniþlemesine karþý durdurmalýdýr,
z Çek Cumhuriyeti ve
Polonya'da füze kalkaný yerleþtirilme projesinin sona
erdirilmelidir.
Kriz dönemlerinde, emperyalist güçler arasýnda rekabet
keskinleþmekte ve bu durum

çalýþan kesimi, öðrencileri ve
toplumun bütününü olumsuz
etkilemektedir. Savaþ harcamalarý toplumun yaþam
seviyesini ve kalitesini
düþürmekte, insani yardýmlarýn
kýsýlmasýna yol
açmaktadýr.Afganistan'dan
sonra Pakistan ve Somali'de iç
çatýþmalarýn körüklenmesi,
savaþ ve iþgal risklerini arttýrmaktadýr. Teröre karþý savaþ
istikrarsýzlýðýn git gide daha artmasýna yol açmaktadýr. Bu
nedenle;

z Balkan ülkelerindeki NATO
ve ABD üstlerinin kapatýlmasýný,
z Somali, Lübnan ve
Gürcistan'da, ülkelerimizin güçleri kullanýlarak "insani amaçlý"
giriþimlere derhal son verilmesi,
z Büyük güçlerin arabuluculuðunu, Balkanlarda ve
Kafkasya'da, büyük güçlerin
"koruyuculuðunu" reddediyor,
halklar arasýnda kardeþlik ve
iþbirliðinin geliþtirmesini, azýnlýk haklarýnýn korunmasýný istiyoruz.
Biz katýlýmcýlar, en geniþ

aþaðýlayýcý bir araç olarak
düþünülür. Bir gazetecinin bilerek, isteyerek ayakkabýsýný
atmasý aslýnda ABD baþkanýna
nefretini gösteriyor. Baþkan Bush
her zaman Arap liderler tarafýndan saygýyla karþýlanýyor ama
halklar tarafýndan gerçekten
nefret duyuluyor.
Burada bir mutluluk var, neþe
var. Çünkü birisi gerçekten de bu
normlarý Baþkan Bush’a ayakkabý
fýrlatarak yýkmýþ oldu. Çünkü
insanlar gerçekten býkmýþ
durumda. Bush bir suçlu olarak
görülüyor.”
katýlým ile "60 Yýl yeter" kampan
yasýna destek vereceðimizi
bildiriyoruz. Bu amaçla;
z 15 Þubat 2009'da 2003 ýlýnda
düzenlenen geniþ katýlýmlý küresel savaþ karþýtý eylem gününde
etkinlikler düzenlemeye,
z 20 Mart 2009'da, Irak iþgalinin baþlamasýnýn 6. yýlýnda ve
Yugoslavya'nýn bombalanmasýnýn 10. yýlýnda gösteriler
düzenlemeye,
z "NATO'ya karþý Balkan
Koordinasyonu" kurmaya,
zBir sonraki Balkanlar Barýþ
Konferansý'ný 2009 sonbaharýnda
düzenlemeye, karar verdiðimizi
bildiririz."

