Sendikalar birleþti
15 Þubat’ta istanbul’da miting var
antikapitalist pankartý altýnda yürüyoruz
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DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE

ÝÞSÝZLÝÐE VE
YOKSULLUÐA
KARÞI
SOKAÐA
Küresel krizin faturasý
çalýþanlara ödetiliyor.
Þirketler kârlarýndan deðil,
çalýþanlarýndan vazgeçiyor.
Krizin en derin
hissedildiði ABD’de geçen
yýl 524 bin kiþi iþini kaybetti.
2008’in Eylül-EkimKasým aylarý krizin en etk-

ili olduðu zamanlardý.
Sadece geçen Eylül dünyada 260 bin çalýþan iþten
çýkarýldý. Avrupa iþsizlik
rekoru kýrdý, iþsizlerin
sayýsý 20 milyona ulaþtý.
Türkiye’de Eylül-EkimKasým 2007 döneminde
500 bin iþçi iþten çýkarýldý.
Kriz, ilk psikolojik þok

atlatýlsa da devam ediyor.
Bir çok çalýþaný iþten atýlma
tehlikesi bekliyor.
Ýþimizi, ekmeðimizi
savunmalýyýz. Ýþten çýkarmalara karþý tepkimizi
göstermeliyiz. Fedakarlýðý
çalýþanlar deðil tüm
zenginliðe el koyanlar yapmalýdýr.
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Ergenekon’a
karþý ses
çýkar!

Tünel Meydaný,
Ýstanbul
Yürüyüþ ve basýn açýklamasý
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Metal Ergenekon imparatorluðu

15 Þubat’ta krize karþý Kadýköy’deyiz
Geçen hafta Sosyalist Ýþçi’de sendikalarýn iki ayrý eylem yapma kararýný eleþtirmiþ ve mitingleri birleþtirme çaðrýsý yapmýþtýk. Bu çaðrý tüm çalýþanlarýn çaðrýsýydý ki Türk-ÝÝþ, DÝSK, KESK ve meslek örgütleri 15 Þubat’ta Ýstanbul Kadýköy’de birleþik bir miting yapma kararýný aldý. 15 Þubat’ta binlerce iþçinin
Kadýköy’e akmasý beklenirken bir çok kampanya ve mücadelede yer alan aktivistler Antikapitalistler
pankartýyla yürüyecek.
“Kriz derinleþiyor. Ýþsizlik artýyor.
Her gün binlerce aile daha açlýk
sýnýrýnýn altýnda yaþamak zorunda
kalýyor.
Krizin faturasýný ya biz yoksullar,
emekçiler ödeyeceðiz ya da
patronlar.
Ýþte 15 Þubat’ta krizin faturasýný
krizin sorumlularý olanlar, patronlar ödesin diyenler “Antikapitalist”
pankartýnýn altýnda buluþacak.
Yýllardýr savaþa, Irak iþgaline,
Lübnan’da, Filistin’de süren Ýsrail
saldýrganlýðýna karþý Küresel
BAK’ýn içinde mücadele eden
savaþ karþýtlarýnýn bir kesimi 15
Þubat’ta “Krizin faturasýný patronlar ödesin” demek için buluþuyor.
Küresel Eylem Grubu’nun çatýsý
altýnda küresel ýsýnmayý durdur-

mak için, gezegeni kurtarmak için
mücadele eden aktivistler, yoksulluða, iþsizliðe karþý, gezegenin kurtulmasý için, “Baþka bir enerji
mümkün” sloganýný bir kez daha
haykýrmak için 15 Þubat’ta Türk-Ýþ,
KESK ve DÝSK’le birlikte sokaklarda olacaklar.
“DTP kapatýlamaz” diyen, “Artýk
yeter, Kürt sorununda demokratik
çözüm” talebini yükseltenler 15
Þubat’ta sokaklarda olacak.
Irkçýlýða, milliyetçiliðe dur diyenler, “Hrant için, Adalet için” taleplerini yükselten aktivistler, “Özür
diliyoruz” kampanyasýyla halklarýn
kardeþliðinin geliþmesi için
mücadele eden aktivistler de 15
Þubat’ta yan yana yürüyecek.
Darbelere dur diyen, Ergenekon

davasýnda sonuna kadar gidilmesini savunanlar,
Barýþarock’ta kapitalizme karþý
küresel dayanýþmayý savunanlar,
“Nükleer öldürür” diyen, nükleer
santrallara karþý yenilenebilir enerjiyi savunanlar,
Þimdi hep birlikte, “Krizin faturasý patronlara” demek için
buluþuyor.
Yoksulluk kader deðil,
Ýþsizlik kader deðil,
Sendikasýzlýk kader deðil,
15 Þubat’ta kaderimizi kendi elerimize alalým.
Krizin faturasýný, krizin sorumlularý ödesin diye
Antikapitalist pankartýnýn altýnda
buluþalým”

Ýþyerlerinden, fabrikalardan, sokaklardan haberler
Erdemir'de
grev kararýnýn ardýndan
lokavt

Erdemir'de çalýþan Türk Metal
Sendikasý'na baðlý iþçilerin 16
Ocak'ta aldýklarý grev kararýnýn
ardýndan Erdemir Yönetimi
lokavt kararý aldý. Sendikanýn
Ereðli Þube Baþkaný Yusuf Ziya
Odabaþ "Türk Metal Sendikasý
olarak 16 Ocak'ta grev kararý
almýþtýk. Erdemir yönetimi
lokavt kararý aldý ve iþ yerlerine
asýldý. Görüþmeler devam edecek. 59 gün içinde anlaþamazsak grev kararýný almamýz
gerekiyor. Yasal süreç iþliyor."
dedi.
Erdemir ile Türk Metal
Sendikasý arasýnda 5 bin 400
iþçiyi kapsayan Toplu Sözleþme
Görüþmesi'nde 31 maddede
anlaþma saðlanamamýþtý.

Sinter ve Gürsaþ iþçileri
33 gündür direniþte

Sendikalaþtýklarý için
iþlerinden olan Sinter Metal ve
Gürsaþ iþçileri direniþlerinin 33.
gününde Ýstanbul Kartal
Meydaný'nda bir araya geldiler.
"Krizin faturasý patronlara"
diyen iþçiler yapýlan yürüyüþün
ardýndan ise savcýlýða giderek
iþverenleri hakkýnda suç duyurusunda bulundular.
Yapýlan açýklamada hem
Sinter, hem de Gürsaþ iþvereninin iþçilerin ücret, tazminat ve diðer haklarýnýn gasp

edildiði dile getirildi.

Plaza eylemleri
dayanýþma ile devam
ediyor

IBM çalýþanlarýnýn "güvenli bir
elecek için güvenceli iþ istiyoruz" talebiyle haftalardýr
süren eylemlerini yedincisi
geçtiðimiz Çarþamba ATVSabah Plaza önünde gerçekleþti.
ATV-Sabah iþçileri de týpký IBM
iþçileri gibi sendikalý olduklarý
için iþten çýkarýlmakta ya da
istifa etmeye zorlanmaktalar.
Plaza önünde Tez-Koop-Ýþ'ten
Sinan Kahraman yaptýðý açýklamada "Faturayý bize ödetmek
istiyorlar, krizin sorumlusu biz
deðiliz, mücadelemiz devam
edecek" dedi. ATV-Sabah iþçileri adýna Türkiye Gazeteciler
Sendikasý Genel Sekreteri
Sergül Keskin iþçilere
sendikadan istifa etmeleri baský
yapýldýðýný ve iþten atýlmakla
tehdit edildiklerini söyledi.
Plaza eylemleri her çarþamba
günü yapýlmaya devam ediyor.

Çelik fabrikasý iþçileri
greve çýkýyor

Eylül ayýndan bu yana toplu iþ
görüþmelerinin devam ettiði ve
uyuþmazlýk raporunun tutulduðu Bursa Asil Çelik fabrikasýnda iþveren ile Birleþik
Metal Ýþ Sendikasý arasýnda

yapýlan son görüþmeden de
sonuç çýkmadý. Ýþverenin sýfýr
zam teklifi üzerine Birleþik
Metal Ýþ Sendikasý grev kararý
aldý. Birleþik Metal Bursa Þubesi
Sekreteri Erol Bektaþ, bugüne
kadar iþçinin büyük fedakarlýklar yaptýðýný belirterek, "Biz son
ana kadar masada anlaþmak
için uðraþtýk, fakat artýk grev
kaçýnýlmaz oldu" dedi. Eyleme
Petrol Ýþ Sendikasý, Eðitim-Sen
ve Zeytin Sen'de destek verdi.
Orhangazi ilçesinde kurulu
bulunan Asil Çelik fabrikasýnda
iþçiler bir haftalýk yasal sürecin
ardýndan anlaþma saðlanamazsa 30 Ocakta greve çýkacaklar. Asil Çelik iþçileri, 2004
yýlýnda da grev yapmýþ ve bu
grev 155 gün sürmüþtü.

Adana'da krize karþý
binlerce kiþi yürüdü

Adana`da düzenlenen "Krize,
iþten atmalara, iþsizliðe, yoksulluða, özelleþtirmelere ve
savaþlara karþý" mitinge binlerce iþçi ve emekçi katýldý.
Türk-Ýþ, DÝSK, KESK, TMMOB,
Adana Tabip Odasý ve Adana
Eczacýlar Odasý`nýn düzenlediði
mitinge katýlan iþçiler, iþsizler,
kamu emekçileri ve köylülerin
yanýsýra Mersin Limaný`nda
Akan-Sel isimli taþeron firmada
çalýþan ve TÜMTÝS`e üye
olduklarý için iþten atýlan ve 20
gündür direnen iþçiler de
katýldý.

Ergenekon soruþturmasý on
yýllardýr iþçi sýnýfý mücadelesine ve Türk-Ýþ’e zarar vermiþ
olanlara uzandý. Türk Metal’in
33 yýldýr deðiþmeyen baþkaný
Mustafa Özbek tutuklandý.
CHP milletvekilleri, bazý
Türk-Ýþ yöneticileri ART ve
Türk Metal Sen'i ziyaret ettiler.
Baykal bunu sendikalara karþý
bir giriþim olarak niteledi.
Oysa ki, Türk Metal
Sendikasý'nýn faaliyetlerini
biraz uzaktan seyreden bir
kimse , Mustafa Özbek için
dökülecek en ufak bir
gözyaþýnýn olamayacaðýný bilir.
Mustafa Özbek ve
Sendikasýný biraz daha yakýndan tanýyalým:
Türk Metal Sen, öncü iþçilerin
toplandýðý ve mücadeleci kimliðiyle öne çýkan DÝSK'in güçlü
olduðu 1970'li yýllarda sermayenin göz bebeði bir
sendikaydý. Bizzat faþist
hareketin kadrolarýnca oluþturulan MÝSK'ten sonra adeta
ikinci bir kontra sendika konumundaydý. Bu nedenle büyük
patronlardan destek aldýðý
aþikardý. Türk Metal Sen bu
misyonunu bugüne kadar
sürdürdü. Toplu sözleþmelerde patronlarla hemen kolay
yoldan uzlaþarak, imzayý
ucuza kapatma, hak gasplarýna
ses çýkarmama, iþçi kýyýmlarýna
kayýtsýz kalma Türk Metal'in
bir rutinidir. Bütün bu olanlara karþý tepki gösteren,
sendikadan ayrýlan iþçilerin
tehdit edilmesi uygulanan
klasik mafyacý yöntemlerdir.
Özbek ise Türk Metal'in
1975'ten beri baþýndadýr.
Baþkanlýðý adeta bir
padiþahlýða dönüþmüþtür.
Özbek Sendikanýn deðiþmez,
hatta deðiþtirilmesi dahi teklif
edilemez genel baþkanýdýr.
Son 33 yýl içerisinde Özbek
servetine servet kattý.
Bugünkü mal varlýðý holding
sahibi pek çok patronu
kýskandýracak boyutta.
* Kýrýkkale-Samsun yolunda
HABAÞ Gaz Dolum Tesisleri
* Ankara Çankaya'da 2 apartman
* Kuþadasý'nda villa
* Ankara'da 12 dönümlük
arazi üzerinde havuzlu villa
* Ankara Çubuk yolunda
Metal Kooperatifi'nde bulunan
dubleks villa
* Ankara Keçiören'de 2 daire
* Ankara Bahçelievler'de 2
daire
* Ankara Bilkent'te villa
* Ankara ODTÜ
Kooperatifi'nde hisse
* Ankara Gazi Üniversitesi
Kooperatifi'nde dubleks villa
* Bursa'da ultla lüks bir daire

Türk Metal’in amblemi yöneti cilerinin zihniyet yapýsýný da
ortaya koyuyor

* Kýrýkkale'de 5 katlý, 10 daireli apartman, (Burada, Orman
Ýþletme Müdürlüðü kiracý
olarak oturuyor)
* Ýzmir'de kooperatif hissesi
* Kýrýkkale'de 40 dönüm arazi
* Ankara OSTÝM'de tüp gaz
dolum tesisi
* Kendisine ait bir jeep, eþi ve
çocuklarýna ait 4 otomobil
* Ankara Beysukent'te 4 katlý
villa
* Ankara Beysukent'te villa
* Ankara Çayyolu'nda kooperatif hissesi
* Çubuk'ta havuzlu çiftlik

Ergenekon'a para
aktardý

Türk Metal Sen'in Ergenekon
yapýlanmasýna da para
aktardýðýna dair iddialarda var.
Sendikanýn Manisa Þube
Baþkaný Mehmet Ali Özaltýn,
yönetimin Ergenekon'a maddi
destekte bulunduðunu iddia
etmiþti. Ayrýca Türk Metal'in
denetiminde olan ART TV'de
Ergenekon'dan tutuklu olan
pek çok kiþinin programlara
çýktýðý, bu programlarda her
türlü milliyetçi hezeyanýn ve
paranoyanýn dile getirildiði bilinmekte. Diðer yandan
Mustafa Özbek'in baþkaný
olduðu "Türkiyem Topluluðu"
Ýstanbul temsilcisi ise,
mahkeme önlerinde aydýnlara
karþý ýrkçý gösterileri
örgütleyen ve bugün tutuklu
olan Kemal Kerinçsiz'di.
Mustafa Özbek'in yavru
vataný Kýbrýs'ta da servetinin
yüklü olduðu bilinmekte. Rauf
Denktaþ'la geçmiþte kurduðu
yakýn iliþki sayesinde
neredeyse Kuzey Kýbrýs'ýn üçte
biri Özbek'e ait. Denktaþ
tarafýndan KKTC vatandaþlýðý
da verildi.
Ýþte Kýbrýs'ta Özbek'e ait
olduðu öne sürülen mal varlýðý:
* Kýbrýs-Girne Çatalköy'de 15
dönüm arazi üzerinde 2 villa
* Kýbrýs-Girne Karaoðlu
Mahallesi'nde daire
* Kýbrýs Ozanköy'de 15
dönüm arazi
* Yukarý Girne'de 1 daire
* Küçükkaymaklý'da 1 daire
* Kýzýlbaþ Organize Sanayi'de
tekstil fabrikasý
* Kýbrýs'ýn en lüks semtinde
15 daire
* Tarla, arsa, bahçeli bir ev ve
deðerli aðaçlar...
Daireler, arsalar, fabrikalar...
Özbek'in Kýbrýs'taki mallarýnýn haddi hesabý yok.
* Kýbrýs-Girne Çatalköy'de 15
dönüm arazi üzerinde 2 villa
* Kýbrýs-Girne Karaoðlu
Mahallesi'nde daire
* Kýbrýs Ozanköy'de 15
dönüm arazi
* Yukarý Girne'de 1 daire
* Küçükkaymaklý'da 1 daire
* Kýzýlbaþ Organize Sanayi'de
Tekstil fabrikasý
* Kýbrýs'ýn en lüks semtinde
15 daire
* Tarla, arsa, bahçeli bir ev ve
deðerli aðaçlar.
Marx boþuna söylememiþ,
"Ýþçilerin vataný yoktur, vatan
mülkler toplamýdýr" diye. Bu
söz bize Sendika Patronu
Mustafa Özbek'in neden
"Anavatanýnýn yaný sýra yavru
vatanýný da bu kadar sevdiðini"
anlamamýza yardýmcý oluyor.
Onur Öztürk
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Temizlik JÝTEM ve emniyete uzandý
Ergenekon soruþturmasý
hakkýnda yaratýlan tüm kuþkularý yerle bir ederek ilerliyor.
Ergenekon'un 'fasa-fiso'
olduðunu söyleyenlerin sadece
emekli askerlere ulaþýldýðý ancak
halen görev yapan ve muvazzaf
olarak adlandýrýlanlara ise
dokunulmadýðýný gerekçe gösteriyordu. 23 Ocak'ta tutuklanan
3 teðmenin ardýndan 7 subay
daha tutuklandý.
JÝTEM'ci albayýn cenazesinde
tam kadro yer alan TSK ise
davanýn ve tartýþýlan belgelerin
medyada yer almasýna þiddetle
tepki göstermeye devam etti. Ýtirafçý Abdülkadir Aygan'ýn açýklamalarýna yer veren Star
Gazetesi'nin akreditasyonu iptal
edildi. Ergenekon davasýný
yürüten mahkeme heyeti ise
dava dosyalarýný avukatlara vermemeye baþladý.
Soruþturma iki emekli subayý
birbirine düþürdü. Ergenekon'un
çekirdek kadrosunda yer aldýðý
söylenen eski Genel Kurmay
Baþkaný Ý. Hakký Karadayý Veli
Küçük için "o adamý tanýmam"
dedi. Küçük ise yazdýðý bir mektupla yýllarca kendisinin emrinde
çalýþtýðýný Karadayý'ya hatýrlattý.
Ancak Karadayý Encümen-i
Daniþ adý verilen bir baþka gizli
örgütlenmeyi açýklamakla
meþguldü.
Soruþturmanýn samimi
olmadýðýný söyleyenlerin bir
bölümü Fýrat'ýn öte tarafýna
dokunulmamasýný gerekçe gösteriyordu. Geçen hafta gözaltýna
alýnan Ýbrahim Þahin'in yakalattýðý infaz timi listelerine dönük
operasyonda baþladý. 10 özel

JÝTEM elemanlarý 1990-11991 yýllarýnda Diyarbakýr'ýn Þehitlik semtinde yeralan JÝTEM Bölge Karargahý'nda toplu
halde. Soldan saða: Abdülkadir Aygan, Adil Timurtaþ, Hüseyin Tilki, Recep Tiril, Fethi Çetin, Ali Ozansoy.
harekatçý polis tutuklandý.
Þahin'in adamlarý Kürtlere karþý
yürütülen savaþta yer almýþtý.
Ergenekon soruþturmasý ilk kez
Kürt illerine uzandý. JÝTEM'i ve
emniyeti de kapsamýna aldý.
Tutuklanan özel harekatçýlardan
birinin 2005 yýlýnda Umut
kitabevi bombalandýðý sýrada
Þemdinli'de olduðu saptandý.
Ergenekon soruþturmasýný
yürüten savcýlarýn isteði üzerine
Susurluk çetesinin iki aktörü
hakkýndaki dosyalar da getirtildi.
Faþist tetikçi Abdullah Çatlý ve
JÝTEM liderlerinden Yeþil kod
adlý Mahmut Yýldýrým'ýn
Ergenekon soruþturmasýna dahil

edilmesi davanýn Susurluk'la birleþmesinin yolunu açtý. 1997
yýlýnda Mesut Yýlmaz baþbakanlýðýndaki hükümet tarafýndan
hazýrlanan Susurluk raporu da
dava belgelerine eklendi. Rapor,
yasadýþý örgütlenmenin siyaset,
polis ve ordu içerisindeki iliþkileri ile faaliyetlerinin bir
bölümünü tespit ediyordu.
2006'da Ümraniye'de bir
gecekonduda Cumhuriyet
gazetesine atýlan bombalarýn
bulunmasýndan bu yana MHP ile
Ergenekon arasýnda bir iliþki
yokmuþ gibi görünüyordu.
Ancak Sivas'ta Ermeni Cemaati
liderini öldürme hazýrlandýðýn-

dan yakalandýðý halde emniyette
bayrakla poz verdirilenler yakýn
zamanda görevlerini býrakmýþ
Sivas Ülkü Ocaklarý yöneticileriydi. Ardýndan 1970'ler boyunca MHP'nin kalesi olarak görülen
Türk Metal'e baskýn geldi.
Ergenekon soruþturmasýný
eleþtiren bir çok isim son iki haftadaki geliþmeler üzerine tutum
deðiþtirmeye baþladý. On yýllardýr ne hukuk ne de kural tanýyarak Türkiye’deki darbeler zincirini ayakta tutan çeteler tasfiye
ediliyor. Kitlesel bir mücadele
tasfiyenin çok daha ileri noktalara sýçramasýný saðlayabilir.
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Ergenekon
çetesinden
davacýyýz!
Bizler, darbelerle demokrasisi güdük kalmýþ bir ülkenin
insanlarý olarak,
Ergenekon’dan davacýyýz.
Yakýnlarýný faili meçhul
cinayetlerde kaybedenler
olarak Ergenekon’dan
davacýyýz.
Arkadaþlarý adaletsiz
mahkemelerde bir hiç uðruna
idam edilenler olarak
Ergenekon’dan davacýyýz.
Bir korku imparatorluðunda
yaþamaya mecbur edilen
insanlar olarak
Ergenekon’dan davacýyýz.
Hrant Dink’in acýsýný dindiremeyenler olarak
Ergenekon’dan davacýyýz.
Kýyafetinden dolayý üniversiteden atýlanlar olarak
Ergenekon’dan davacýyýz.
Bu davanýn takipçisiyiz.
Darbelere, faili meçhul
cinayetlere, sansasyonel
cinayetlere, cephaneliklere,
suikastlere dur demek için
Ergenekon’da sonuna kadar
gidilsin.
31 Ocak 2009 Cumartesi
16.00 da Ýstiklal’de Tünel
Meydaný’nda buluþup ses
çýkarýyoruz.
Hepinizi,
31 Ocak 2009 Cumartesi
16.00 da Ýstiklal’de Tünel
Meydaný’nda buluþup ses
çýkarmaya davet ediyoruz.
Darbelere Karþý
70 Milyon Adým Koalisyonu
70milyonadimkoalisyonu@gmail.com

Halk Ergenekon’un varlýðýna inanýyor, soruþturmayý destekliyor
Arka arkaya yayýnlanan iki
kamuoyu araþtýrmasýndan ayný
sonuç çýktý. Halkýn büyük çoðunluðu Ergenekon adlý örgütlenmenin varlýðýna inanýyor.
Ergenekon soruþturmasýný
destekliyor.
Araþtýrmalardan ilkini Genar
isimli þirket yayýmladý. 09-19
Ocak tarihleri arasýnda Ýstanbul,
Ankara, Ýzmir, Bursa, Konya,
Adana, Samsun, Trabzon,
Diyarbakýr, Kayseri, Gaziantep,
Tekirdað, Erzurum ve Malatya
illerinde 1903 kiþi ile yüz yüze
görüþülerek yapýlan ankette
Ergenekon soruþturmasýný
"Devlet içindeki çeteleri ve gizli
örgütlenmeler temizleniyor"
olarak deðerlendirenlerin oraný
yüzde 71 çýktý. Yüzde 28 ise
"Muhalifler susturuluyor"
görüþüne katýldýðýný açýkladý.
Genar'ýn anketine katýlanlara Þeþ
TV'ye nasýl baktýklarý da soruldu.
Olumlu bakanlarýn oraný yüzde
51.8 ile yine çoðunluk oldu.
Ýkinci araþtýrmayý ise AG isimli
bir araþtýrma þirketi yaptý ve
sonuçlar Milliyet gazetesinde
yayýmlandý. 17-19 Ocak tarihlerinde 33 ilde 1201'i kadýn
toplam 2 bin 407 kiþiyle yüzyüze
görüþüldü. Sonuçlar Türkiye
toplumundaki derin yarýlmayý
sergiledi.
Ankete katýlanlarýn yüzde 49.3'ü
Ergenekon soruþturmasýný "suç
iþlemiþ çetelerin/darbecilerin
cezalandýrýlmasý" olarak yorumlarken "hükümetin muhalefeti ve

askerleri sindirmek için kullandýðý bahane" olarak deðerlendirenlerin oraný yüzde 22.3'te
kaldý.
Ergenekon davasýna bakýþla
ilgili diðer sonuçlar da çok
çarpýcý. Ankete katýlanlarýn
yüzde 32.8'i "dava sürecinde her
þey hukuk içinde iþliyor" dedi.
Yüzde 14.5'lik kesim “bu dava
tamamen AKP'nin siyasi
manevrasýdýr" derken yüzde 26,9
devlette çeteleþme olduðuna
inandýðýný ancak "bazý kiþilerin
gözdaðý vermek için davaya
dahil edildiðini" söyledi.
Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde
61.7'si Ergenekon adlý örgütlenmenin varlýðýna inandýðýný açýklarken yüzde 20.3'lük kesim
"hayýr inanmýyorum" yanýtýný
verdi. Ankete katýlan CHP'lilerin
yüzde 51'lik çoðunluðu
Ergenekon'un varlýðýna inanmadýðýný söyledi.
Büyük çoðunluk Ergenekon
örgütünün varlýðýna inanýrken
farklýlýklar dava sürecine iliþkin
deðerlendirmelerde çýktý. Nasýl
olur da birbirine hiç benzemeyen
zýt fikirlerde ki insanlar ayný
örgütte yer alabilirdi ki?
Ergenekon soruþturmasý
ilerledikçe daha fazla isim ve
iliþkinin ortaya çýkmasý kuþkularý
giderebilir.
Ýki araþtýrmanýn sonuçlarý
Türkiye halkýnýn çoðunluðunun
darbeye ve Ergenekon’a karþý
olduðunu teyit etti.

Genar ve A&G þirketlerinin yaptýðý araþtýrmalar toplumdaki ruh hali ni de ortaya koyuyor. Sosyalistler halkýn büyük çoðunluðunun tale plerinin yanýnda olmak zorundadýr.
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Çocuk haklarý için
aktivizm

GÖRÜÞ
"Hamas'ýn Ýsrail'e karþý yaptýklarý"
Yahudiler arasýnda yaygýn bir espri vardýr.
Dünyanýn herhangi bir yerinde herhangi bir þey
olduðunda, ne kadar alakasýz olursa olsun, köþede
oturan yaþlý babaanne "Yahudiler için iyi mi oldu?"
diye sorar! Biri Everest'in tepesine çýkar, Hutular
Tutsilere saldýrýr, Neil Armstrong aya ayak basar,
"Yahudiler için iyi mi oldu?"
Türkler bir zamandýr Yahudilere benzemeye
baþladý. Öyle bir hale geldi ki, artýk Türkiye'de
tartýþýlan her þey "Ýslam açýsýndan iyi mi olur, kötü
mü olur?" çerçevesinde tartýþýlýyor!
Üstelik, bunu böyle yapanlar Ýslamcýlar deðil.
Onlarýn böyle yapmasýnda bir gariplik olmazdý.
Garip olan, baþka türlü düþünüyor olmasý gerekenlerin böyle yapýyor olmasý. CHP, TKP, çeþitli baþka
"sol" örgütler, Genelkurmay Baþkanlýðý, kentli orta
sýnýflar memlekette ve dünyada olan biten her þeyi
Ýslam açýsýndan deðerlendiriyor artýk. Herhangi bir
geliþme Ýslam açýsýndan olumlu olabilecekse, "kötü
bir geliþme" olarak deðerlendiriliyor; Ýslam'ý ve
Ýslam'a yakýn olanlarý zedeleyebilecek bir
geliþmeyse, "iyi bir geliþme" olarak deðerlendiriliyor.
Mihenk taþý artýk bu.
Darbe ihtimali mi var? "Ýslamcý" hükümeti devirir,
iyi olur. Aman karþý çýkmayalým. Darbecileri korumaya çalýþalým, darbe tehlikesine dikkat çekenleri ve
darbecilerin yargýlanmasýný isteyenleri kötüleyelim.
Ergenekon davasý mý açýldý? Eyvah, "Ýslamcý"
hükümeti devirebilecek olan bir terör örgütü
zayýflatýlýyor, kötü oluyor. Örgütün varlýðýný reddedelim, davayla dalga geçelim, savcýyý kötüleyelim,
tutuklanýp sonra tahliye edilenlere gazetemizde yazý
yazdýralým, Yalçýn Küçük'ün Marksist olduðunu
iddia edelim.
Gazze saldýrýsýnýn ardýndan Yahudi düþmanlýðý mý
yükseliyor? Ýyi, bunun kabahatini "Ýslamcý"
hükümete yükleyebiliriz, iyi olur.
Bunlardan bile daha çarpýcý olan, kendisini sol
zanneden örgüt ve kiþilerin Filistin direniþi karþýsýndaki tavrý.
Buyrun, bir örnek:
"Kadýn, çocuk, yaþlý, genç bin üç yüzden fazla
Filistinli öldürüldü... Bütün bu felaketlere neden
olan iki güç, ateþkesten sonra karþýlýklý 'zafer' ilan
etti... Peki Hamas nasýl bir 'zafer' kazandý? Hamas'ý
mutlu ve muzaffer kýlan neydi? Hamas'a göre,
meþruiyet ve Filistin'i temsil yetkisi kazanýldý... Ama
kazýn ayaðý öyle deðil. Gazze'yi yýkýma uðratan ve
katliama yol açan savaþýn taraflarýndan birisinin
Hamas olduðunu, bu savaþýn Filistin halkýna hiçbir
þey kazandýrmayacaðýný, Hamas'ýn bu savaþý sadece
kendine meþruiyet ve temsil yetkisi kazandýrmak,
Filistin ve Arap Dünyasý'nda etkinlik oluþturmak
için zorladýðýný [bilmek gerek]... Hamas... ateþkesi
bozarak Ýsrail'in, Gazze'deki kýrým ve yýkýmý yapmasýna vesile oldu."
Ýlk cümlede, savaþa neden olan iki güç var!
Saldýranla direnen eþit ölçüde suçlu! Son cümlede,
saldýran neredeyse yok olmuþ, direnen suçlu!
Bunlarý yazan, 1968'in efsanevi sol isimlerinden
biri! Günümüzün solcu bir internet sitesinde
yazýlmýþ. Ve görüþlerinde yalnýz deðil.
Bir baþka örnek: "Hamas demokratik olarak
seçilmiþti... Bu durum Hamas'ýn hem kendi toplumu
içinde hem de Ýsrail'e karþý yaptýklarýný haklý çýkarmaz." Vay canýna, "Hamas'ýn Ýsrail'e karþý yaptýklarý"!
Onyýllardýr sorgusuzca ve haklý olarak desteklenen
Filistin direniþi hakkýnda ansýzýn nasýl da kuþku
duymaya baþladý pek çok "solcu"! Niye, çünkü
Hamas Ýslamcý ve Ýslamcýlar için iyi olan her þey
bizim için kötüdür! Bu arada, tüm Arap halký ve
tüm Türkiye nüfusu Hamas'ý destekliyormuþ, ne
önemi var! "Hepsi yanýlýyor" deriz, olur biter.

Roni Margulies

23 Ocak Cuma günü, Fatih Belediyesi'nden gelen yýkým ekipleri, aylardýr Çocuk
Merkezi iþlevini gören binayý yýkmak üzere bölgeye vardýklarýnda karþýlarýnda
çocuklarý buldular. Çocuklar, dozerlere raðmen binanýn üst katýna çýkýp pencerelerden yýkýmlara ve belediyeye karþý hep bir aðýzdan sloganlar attýlar, dar bukalarýný çaldýlar, þarkýlar söylediler ve ekipler mahalleyi terkedene kadar sus madýlar. Yýkým ekipleri çocuklarýn binayý iþgal etmiþ olmasýnýn yýkýmý olanaksýz
hale getirdiðine karar verip mahalleyi terketti.

Gündem Çocuk Derneði,
Diyarbakýr’daki çocuklar gibi
Türkiye’deki tüm çocuk haklarý ihlallerine karþý mücadele ediyor.
“Her birey on sekiz yaþýna kadar
çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk
vazgeçilmez haklara sahiptir” diyen
Gündem Çocuk aktivistleri çaðýrýyor:
“Çocuk haklarýnýn tanýtýmý,
yaygýlaþtýrýlmasý, uygulanmasý ve
uygulamalarýn izlenmesine KATILIN,
DESTEK olun! Sizi, en uygun Gündem
Çocuk çalýþmalarýna yönlendirebilmemiz için
gundemcocuk@gmail.com”

www.gundemcocuk.org

Kürt sorunu çözülmesin diye çocuklar kurban ediliyor

Hangi hukukun devleti?
Ozan Tekin
Onlarca çocuk, 14 Temmuz ve 20
Ekim 2008 tarihlerinde Diyarbakýr,
Adana, Hakkari, Van, Mersin ve
Cizre'de yapýlan protesto gösterilerine katýldýklarý iddiasýyla gözaltýna
alýndýlar. Kamu malýna zarar vermek, polise mukavemet, yürüyüþ
kanununa muhalefet etmek ve terör
örgütü propagandasý yapmakla
suçlanan 15-18 yaþ arasý 50'ye yakýn
çocuk, birkaç fotoðraf ve olay günü
görev yapan polislerin tutanaklarý
delil olarak alýnarak, 23, 33 veya 58
yýl hapis istemleriyle yargýlanýyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti'nin altýna
imza attýðý ve uymak zorunda
olduðu Birleþmiþ Milletler Çocuk
Haklarý Sözleþmesi ve Çocuk
Koruma Kanunu, "her ne olursa
olsun, her ne fiil gerçekleþtirirse
gerçekleþtirsin" 18 yaþ altýndaki tüm
bireyleri çocuk olarak kabul etmektedir. Ancak Diyarbakýr'da, 28 Mart
2006'da on kiþinin ölümüyle
sonuçlanan protesto gösterilerinden
sonra, Terörle Mücadele Kanunu'nda
bazý deðiþiklikler yapýlmýþtý. Kanun
kapsamýna giren suçlarý iþleyen 15-18
yaþ arasý çocuklarýn davalarýnýn,
yetiþkinlerin yargýlandýðý Özel
Görevli Aðýr Ceza Mahkemesi'nde
görülmesine karar verilmiþti. Devlet,
imzaladýðý birçok uluslararasý
sözleþmeyi hiçe sayýyor, BM Çocuk
Haklarý Sözleþmesi ve Çocuk
Koruma Kanunu'nu, dolayýsýyla
buna uyma yükümlülüðü olan
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'ný
ihlâl ediyordu.
2008 yýlýnda tutuklanan çocuklar,
aylarca cezaevinde kaldýlar.
Yukarýda bahsedilen deðiþiklik sonu-

cu, 18 yaþýnýn altýnda olmalarýna raðmen davalarý yetiþkinlerin yargýlandýðý Aðýr Ceza Mahkemeleri'nde
görülen çocuklarýn bazýlarý, delil
yetersizliðinden tahliye edildi. Bir
kýsmýnýn ise davalarý ertelendi ve
tutukluluk hâlleri devam ediyor.
Yargý sürecini, içlerinde Gündem
Çocuk Derneði, Diyarbakýr Barosu ve
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe Dur De
Giriþimi'nin de olduðu pek çok
dernek, "Çocuklar Ýçin Adalet
Giriþimi" adýyla izliyor. Göz altýna

Ayrýmcýlýk kabul edilemez!
15-18 yaþarasý çocuklarýn, çocuklara özgü olmayan koþullarda
yargýlanmasý, Türkiye’nin imzacýsý
olduðu BM Çocuk Haklarý
Sözleþmesi'ne ve adalete aykýrýdýr.
Yargýlamalar, eþitlik ilkesine uygun
olarak çocuk mahkemelerinde
yapýlmalýdýr. Gözaltýna alýnan
çocuklarýn suça itilme nedenleri
kapsamlý, baðýmsýz ve tarafsýz bir
þekilde deðerlendirilmelidir.
Onlarýn tekrar suça itilmesini
önleyecek mekanizmalar oluþturul-

malý; gerek yargýlama sürecinde,
gerekse yargýlama sonrasýnda
eðitim baþta olmak üzere hiçbir
haklarýndan yoksun kalmamalarý,
psikolojik ve geliþimsel destek
almalarý saðlanmalýdýr. Çocuklarýn
tutuklanmasý, uluslararasý anlaþmalarda belirtildiði üzere son çare
olarak görülmelidir. Baþka bölgelerde iþlendiðinde daha hafif
cezalara çarptýrýlan suçlarýn, söz
konusu Diyarbakýr ve çevresi
olduðunda böyle sonuçlar doður-

alýnan çocuklarýn cezai sorumluluklarýný belirleyen Adli Týp raporlarý,
sadece akýl saðlýklarý deðerlendirilerek verilmiþ. Yasada öngörüldüðü
gibi sosyoekonomik durum ve çevre
koþullarý incelenmemiþ. Çocuklarýn
aile ve avukatlarýyla görüþmeleri
konusunda da devamlý olarak zorluk
çýkartýlýyor. Duruþmalarý takip eden
hukukçular ve hak savunucularý,
kararlarý kabul edilemez buluyor ve
tutuklamalar için hukuksal nedenlerin var olmadýðýný ifade ediyorlar.
masý, ýrkçýlýktan baþka bir nedenle
açýklanamaz.
Çocuklarýn maruz kaldýðý ayrýmcýlýða, onlarýn toplumdan ve eðitimlerinden hukuk çiðnenerek koparýlmalarýna sessiz kalýnamaz. Ýsrail'in
son dönemde Filistin'e gerçekleþtirdiði saldýrýlarda, en büyük
acýyý çocuklar çekti.
Diyarbakýr ve çevre illerde tutuklanan çocuklarýn da "çocuk"
olduðunu hatýrlatýyoruz. Çocuk
haklarýný savunmak tüm emek ve
demokrasi yanlýlarýnýn görevidir.
Her gün öldürülen, dövülen,
tecavüze uðranan, hapse atýlan
çocuklarý savunalým.
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Obama Döneminde savaþ:

Tamam mý, devam mý?

Barack Obama, 20 Ocak'ta
dünyanýn 1 numaralý teröristi
George W. Bush'tan devraldýðý
görevine baþladý. Ýlk icraatlarý
Bush'un bazý pisliklerini temizlemek oldu. Bush döneminde
insanlýk dýþý uygulamalarla,
iþkencelerle anýlan Guantanamo
üssünün 2010'a kadar kapatýlacaðýný duyurdu. Ýlk olarak
Reagan döneminde getirilen,
Clinton tarafýndan kaldýrýlan,
Bush döneminde yeniden yürürlüðe konan kürtaj yasaðý
kaldýrýlýyor. Yine Bush döneminde izin verilmeyen kök hücre
çalýþmalarýna da izin çýktý. Bu
çalýþmalar, baþta felç olmak
üzere pek çok sinir sistemi
hastalýðýný iyileþtirmede gelecek
vaadediyor.
Tüm bunlar umut verici adýmlar, ancak bir de madalyonun
öteki yüzü var.
Guantanamo üssü kapatýlacak
olsa da, oradaki vahþetin gerçek
sorumlularýnýn yargýlanacaðýna
dair hiçbir ipucu yok. Bush'un en
büyük suçlarýndan olan Irak ve
Afganistan'daki savaþlarýn akýbeti belli deðil. Obama seçimden
önce Irak'taki savaþýn yanlýþ
olduðunu söylüyordu. Ancak
savaþa ilkesel olarak karþý çýkmýyor, yalnýzca yöntemlerini ve
zamanlamasýný eleþtiriyordu.
Irak'taki savaþýn "baþarýyla,
sorumlu ve kademeli bir çekilmeyle" bitirileceðini söylüyor.
Bu, muðlak bir ifade. Obama'nýn
kurduðu ekibe baktýðýmýzda da
durum hiç iç açýcý deðil: Terörle
ilgili baþ danýþman olarak
iþkenceleri destekleyen bir ismi,
CIA görevlisi John Brennan'ý
atadý. Irak savaþýný sonuna kadar
savunan, Bush'un "terörle
mücadele" politikalarýný hararetle
savunan Joe Biden Obama'nýn
yardýmcýsý, yani ABD'nin "ikinci
adamý" olarak görev yapacak.
Filistin konusunda da politikanýn deðiþmesini maalesef
beklememeliyiz. Hemen her
konuda yorum yapan Obama,
Haftalardýr dünya kamuoyu
Gazze'deki savaþýn etkisiyle çalkalanýyor. Sonunda Ýsrail, Gazze'deki
üç haftalýk katliamýndan sonra
aniden "Hamas'ý yendiðini" duyurarak tek taraflý ateþkes ilan etti.
1300'den fazla insanýn ölümüne
neden olan, okullar ve hastaneler
dahil Gazze'deki pek çok binayý
yerle bir eden, altyapýsýný mahveden, Gazzelileri açlýða ve hastalýða
mahkum eden saldýrýlarýna bahane
olarak Hamas direniþini ve atýlan
füzeleri gösteriyordu.
Direniþi kýrmak ve füzelere son
vermek uðruna beyaz fosfor gibi
yasaklanmýþ silahlarý kullanarak
savaþ suçu iþlemekten çekinmedi.
Ancak dalga dalga gelen bu vahþi
saldýrýlardan sonra Filistin'deki
duruma baktýðýmýzda Ýsrail'in
kazandýðýný söylemek güç. Savaþ
sonunda Hamas hâlâ ayakta duruyor. Pek çok Filistinli saldýrýlar
esnasýnda Hamas'a yardýma koþtu
ve ateþkes ilan edilirken füzeler de
susmuþ deðildi. Mahmut Abbas
desteðini hýzla yitirirken Hamas'a
tüm dünyadaki destek arttý.
Lübnan'da aldýðý yenilgiyle ordusunun gücü sorgulanmaya baþlayan
Ýsrail bu savaþta da prestijini geri

Öðrenciler ve isyan

Ýsrail'in Gazze'deki son
katliamlarý hakkýnda "henüz
görevine baþlamadýðý" gerekçesiyle sessiz kalmýþtý. Ancak ne
düþündüðünü, seçim öncesindeki sözlerine bakarak az çok tahmin edebiliyoruz: Obama,
Ýsrail'in "kendini savunma"
hakkýna sonuna kadar destek
vereceðini, askeri ve ekonomik
iliþkilerin geliþtirileceðini,
yardýmlarýn devam edeceðini
belirtiyor. Demokratik bir seçimle baþa gelmiþ olan Hamas'ý tanýmayý reddediyor. Üstelik bir
konuþmasýnda "Kudüs bölünmeden, sonsuza kadar Ýsrail'in
baþkenti olarak kalacaktýr" dahi
diyebilmiþti.
Ýran konusunda Bush kadar sert
konuþmuyor, diplomatik yollarýn
"henüz" tükenmediðini söylüyor. Ancak Bush'un Ýran'a yönelik
sert sözlerinin arkasýndaki

Kim kazandý?
kazanamadý. Bunlar, Ýsrail'in amacýna ulaþamadýðýnýn göstergesi.
Ýsrail yalnýzca askeri açýdan deðil,
siyasi olarak da yenilmiþ durumda.
Tüm dünyada milyonlarca insan
Ýsrail karþýtý gösteriler yaptý, Filistin
ile dayanýþma gösterdi. Özellikle
ABD yanlýsý Arap ülkelerindeki ve
Türkiye'deki gösteriler, Ýsrail ve
ABD'nin bölgedeki tüm prestijini
sarstý.
Büyük bir öfke dalgasý baþta Mýsýr
lideri Hüsnü Mübarek olmak üzere
Gazze'ye yardým etmeyen tüm liderlerin desteklerini tamamen
yitirmelerine neden oldu. Yalnýzca
Arap ülkelerinde deðil, tüm dünyada Orta Doðu'daki emperyalizmin
vahþeti gözler önüne serildi.
Hamas direniþinin meþru bir
direniþ olduðu fikri yayýlýrken,
Ýsrail'in meþruluðu da sorgulanmaya baþlandý. ABD baþkaný
Obama, daha görevine baþlamadan
desteðini yitirmekten çekindiði için
olsa gerek, Gazze konusunda hiçbir
þey söylememeyi tercih etti. Katar,
kitle gösterilerinin basýncýyla Ýsrail

bahaneler Obama için de geçerli.
"Diplomatik yollar" tükendiðinde
ne olacaðýndan bahsetmiyor.
Tüm bunlar Obama döneminde
Bush'un bazý aþýrýlýklarýnýn törpüleneceði, ancak Irak,
Afganistan, Filistin ve Ýran gibi
önemli konulardaki politikalarýn
biraz yumuþamak dýþýnda pek de
deðiþmeyeceðini gösteriyor.
Obama, Bush yönetimi tarafýndan baþlatýlan Pakistan'ýn Afgan
sýnýrýna füze saldýrýlarýný devam
ettirdi. 23 Ocak'ta CIA'in pilotsuz
uçaklarýndan atýlan füzeler
Pakistan'ýn Kuzey
Veziristan'daki Mir Ali kasabasý
ile Güney Veziristan'daki Vana
kasabasýný vurdu. Yerel yetkililere göre, Vana'da iki füzeyle
vurulan evde ölen yedi kiþinin
militanlýkla ilgisi yok Ýkisi okul
çaðýnda, biri iki yaþýnda üç çocuk
da ölenler arasýnda.
ile olan iliþkilerini dondurmak
zorunda kaldý. Savaþ sýrasýnda
Gazze'ye girmesine izin verilmeyen
Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý
Raportörü Richard Falk, Ýsrail'in
Gazze'de savaþ suçu iþlediðini
belirterek bölgeyi Varoþva
Gettosu'na benzetti.
Dostlarýný, akrabalarýný kaybeden,
abluka ve ambargonun getirdiði
açlýk ve sefalet altýnda yýkýk
binalarýn yanýnda yaþamaya çalýþan
Filistin halký savaþýn faturasýný
þüphesiz en aðýr ödeyenler oldu.
Emperyalizmin neden olduðu
savaþlar bir kez daha insanlýða
büyük zarar verdi. Ancak tüm
yaþananlar, tek kaybedenin Filistin
halký olmadýðýný gösteriyor. Artýk
meþruiyetini yitiren Ýsrail ve onun
bekçisi olduðu ABD'nin yalanlarýna
kimse inanmayacak. "Kendini
savunmak"tan bahsederken binlerce insaný gözünü kýrpmadan
öldüren katiller bundan sonra da
büyük bir direniþle karþýlaþacak,
karþýlarýnda savaþ karþýtlarýný bulacaklar.
Muhip Tezcan

Yunanistan, Ýtalya, Ýspanya, Ýrlanda. Geçtiðimiz iki ayda öðrenci hareketinde Fransa cumhurbaþkaný Nicholas Sarkozy'nin
1968'deki öðrenci ayaklanmasýný hatýrlamasýna yol açan bir yükseliþ yaþandý. Sarkozy dost yöneticileri bir "1968 Avrupasý"na
karþý uyardý.
Ýngiltere'de altý yýl önce Irak Savaþý'na karþý yapýlan devasa gösterilerin merkezinde yer alan öðrenciler, Gazze'deki Ýsrail
katliamýna karþý protestolarýn da önemli bir bileþeni durumunda.
Öðrencilerin rolü önümüzdeki dönemde daha az hayati olmayacak. "Teröre karþý savaþ" hala Afganistan'daki ve Kuzey ve Batý
Pakistan'daki köylerinin bombalanmasý anlamýna geliyor.
Bu savaþlara yol açan dengesizlik 1930'lardan beri görülen en
ciddi ekonomik krizin geliþmesiyle birlikte sadece artma eylemi
gösterebilir.

Tetikleyici

Geçmiþte birçok kez öðrenci protestolarýnýn daha yaygýn
hareketler için tetikleyici etkisi yaptýðýný gördük.
Bunun böyle olmasýnýn sebebi öðrencilerin günde sekiz saat bir
tezgâha ya da büroya baðlý olmamasýdýr. Onlar tam zamanlý
çalýþanlarýn nadiren yapabileceði þekilde tartýþmak ve harekete
geçmek için bir araya gelebilirler.
Tüm gençler gibi öðrenciler de sistem tarafýndan her gün ezilen,
gündelik zorlamalardan yenik düþmüþ yetiþkinlerde olmayan bir
heves, hayal gücü ve mücadeleci ruha sahiptirler.
1968-1974 arasýnda dünyayý silip süpüren isyan dalgasý bize
bunu gösterdi.
Fransa'daki mayýs olaylarýnda, Vietnam savaþý karþýtý
mücadelede, ABD'deki siyah hareketinde ve sonunda
Yunanistan, Portekiz ve Ýspanya'daki diktatörlükleri yýkan çalkantýlarda bunun da ötesine geçti.
Ama bütün öðrenciler ayný ölçüde menfaat elde edemez.
Çoðunluðun sonu monoton bir iþ bulmak olurken; varlýklý
sýnýflara katýlmayý arzulayan azýnlýk mevcut sistem ile iþbirliði
yapar. Radikal öðrenciler tek baþlarýna hükümetleri deviremez,
savaþlarý durduramaz ya da krizlerin milyonlarca insanýn hayatýný mahvetmesini önleyemezler.
Bu her gün fabrikalarda, bürolarda, madenlerde ve limanlarda
çalýþarak sistemin var olmaya devam etmesini saðlayan karý
üreten geniþ kitlelerin hareketlerine baðlýdýr. Ýþçiler ne zaman
harekete geçerse hükümetler o zaman devrilir-Son on yýl içinde
Arjantin, Bolivya, Ekvator ve Nepal'da olduðu gibi.
Ýki sene önce Fransa'da iþçilerin öðrencilerin düzenlediði devasa
gösterilere katýlýmý, gençlerin iþyeri haklarýný kýsýtlamaya çalýþan
yasaya karþý olan mücadelenin baþarýlý olmasýný saðladý. Eðer
toplumu gerçekten deðiþtirmek istiyorsanýz öðrencileri olduðu
kadar en militan iþçileri de birleþtirmeyi hedefleyen daha geniþ
bir örgütün parçasý olmalýsýnýz.
Böyle bir örgüt tek tek aktivistleri de kazanarak onlara
mücadelelerinin bireysel konular olmadýðýný göstermek zorunda.
Bunlar bütün bir sisteme karþý mücadelede birer cephe.

Hâkimiyet

Mevcut sistem gücünü ekonomik, politik ve ideolojik
hâkimiyetini birleþtirerek sürdürüyor.
Kendi krizinin bedelini iþçilere ve öðrencilere ödetmeye çalýþmasýna karþý çýkmadan ve buna karþý çýkan her direniþi desteklemeden onunla politik olarak savaþamazsýnýz.
Ayný þekilde üniversiteleri yönetenlerin desteklediði ve burjuva
basýnýnda basitleþtirilmiþ olarak yer alan fikirlerle hesaplaþmadan da onunla savaþamazsýnýz.
Devrimci sosyalistlerin yapmak istediði de budur. Eðer savaþa,
ýrkçýlýða ve küçük bir egemen sýnýfýn kitleleri sömürmesine
karþýysanýz, bize katýlýn.

Chris Harman

(Socialist Worker'dan Onur Devrim Üçbaþ tarafýndan çevrildi)
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Ýslamcý hareket ve faþizm
AKP faþizmi ya da AKP tipi
faþizm. Kemalist sola göre
Türkiye'de her iki kiþiden birinin
oy verdiði AKP faþist bir parti.
Ýtalya'da Mussolini'nin,
Almanya'da Hitler'in, Ýspanya'da
Franco'nun kurduðu faþist diktatörlüklerin bir benzerini
Türkiye'de kurmak istiyor. Eðer
AKP faþist bir parti ise tarihteki
benzerleri gibi demokratik
mekanizmalarý kullanarak
hükümet olacak ancak
hakimiyetini giderek uzun süreli
bir diktatörlüðe dönüþtürecek.
Kemalist sola göre AKP, Nazi
Partisi kadar tehlikeli.
Bu tespitin doðrudan sonucu
"faþist" AKP'nin ne pahasýna
olursa olsun durdurulmasýdýr.
Kemalist solun bir bölümüne
göre "AKP faþizmini" durduracak yegâne güç ordudur. Bu
kesim açýkça darbe çaðrýsý yapmakyor. Diðer bölümü ise kenarda durup kapýþmayý izlemeyi
tercih etmekyor. Kendisi durduramadýðý için askerlerin durdurmasýný yeðliyor.
Faþizm, þakaya gelmeyecek bir
siyasi durumdur. Bir politik
akýma faþist demek, bir ülkede
faþist diktatörlüðün seçilmiþ
hükümet eliyle kurulduðunu
söylemek ciddi bir tespittir. Ýki
kere durup düþünmek, söz
konusu siyasi hareketi faþist
hareketlerle karþýlaþtýrmak ve
uluslararasý iþçi hareketinin derslerini ele almak gerekir. Ancak
"AKP faþizmi" tespitinin sahipleri marksist bir açýklamayla
ilgilenmiyor. Onlar bambaþka
kaynaklardan besleniyor.

Ýslami faþizm tezleri

AKP'nin faþist olmasýnýn en
popüler kanýtý olarak onun
Ýslamcý oluþu gösteriliyor. "Ýslami
faþizm" ya da "dinci faþizm"
tespitleri iki olayýn ardýndan ileri
sürüldü.
Cezayir'de 1988 yýlýnda ekmek
fiyatlarýndaki artýþa karþý büyük
bir ayaklanma gerçekleþti. Bu
ayaklanmanýn liderliðini yapan
Ýslamcýlar, 70'lerin sonu ve
80'lerin baþýnda özellikle üniversitelerde Cezayir solu ile
çatýþmýþtý. Asker bu çatýþmayý
bahane ederek demokratik kurallarý askýya alýyordu.
Ayaklanmadan bir yýl sonra FIS
adlý islamcý parti kuruldu. 1990
yýlýnda yapýlan yerel seçimlerde
FIS oylarýn yüzde 54'ünü
kazandý. Ülkede bir hareket
vardý, genel grevler gerçekleþiyordu. FÝS 1991'de yapýlan genel
seçimlerin ilk turunda oylarýn
yüzde 55'ini aldý. Ýkinci tur
yapýlamadan 1992'de askeri
darbe gerçekleþti.
Darbenin temel gerekçesi
demokrasinin kendisini koruma
hakkýydý. Eski bir Fransýz sömürgesi olan ve II. Dünya Savaþý'nda
1,5 milyon Cezayirlinin Fransa
ordusu tarafýndan katledildiði
Cezayir'deki rejim ayný
Türkiye'deki gibi katý bir laiklik
ilkesine sahipti. Cezayir solunun
bir bölümü FIS'i faþist bir hareket
olarak gördü ve darbeyi destekledi. Laisizmi radikal bir þekilde
savunan Fransýz solunda da Ýslami faþizm tespitleri taraftar
kazanacak ve buradan dünyaya

2 Temmuz 1993, Sivas’ta Madýmak Oteli yakýlýyor.
Pir Sultan Abdal Þenlikleri’nden bir kaç gün önce
þehirde bildiriler dolaþýyor, “þeytan” Aziz Nesin’in
geleceðinden bahsediliyor. Aziz Nesin, Þeytan
Ayetleri hakkýnda Doðu Perinçek ve arkadaþlarý
tarafýndan çýkarýlan Aydýnlýk Gazetesi’ne yazmýþtý.
Görünmeyen bir el þehirdeki Sünnileri Alevilere
karþý hýzla kýþkýrttý. Ýki hafta önce Sivas’ta Ermeni
Cemaati liderine, Alevi cemaatinin iki önemli lider ine suikast hazýrlýðýnda bulunan Ergenekon timi
yakalanmýþtý. 2,5 yýldýr Alevi örgütleri CHP tarafýn dan hükümeti devirme planlarýna dahil edilmek
isteniyordu. Ankara’da gerçekleþen Büyük Alevi
Yürüyüþü’nün arkasýndan gelecek suikastler
bütün Alevileri ayaða kaldýracak ve ordu göreve
çaðrýlacaktý. Katliam yýllar sonra bir kontrgerilla
eylemi olarak tartýþýlýyor.
yayýlacaktý. Ne de olsa Ýslamcý
militanlar yakýn geçmiþte sola
saldýrmýþ, önde gelen sosyalistleri öldürmüþtü.
Cezayir tüm dünyada olduðu
gibi Türkiye'de de tartýþýlýyordu.
FIS gibi Türkiye'de de Ýslamcý
Refah Partisi (RP) güçleniyordu.
1991'de gerçekleþen genel seçimlerde oylarýn yüzde 16,4'ünü
almýþtý. Erbakan'ýn partisi "adil
düzen" sloganýyla yoksullarýn
desteðini kazanmýþ ve tarihsel
oylarýný ikiye katlamýþtý.
Kemalist sol FIS ile RP arasýndaki benzerliðe hemen dikkat
çekti. Cezayir'deki darbeden bir
yýl sonra 2 Temmuz 1993'te
Sivas'ta 37 kiþinin yakýlarak
öldürülmesine yol açan Sivas
katliamý gerçekleþti. Sivas
Belediyesi RP'nin elindeydi.
Madýmak otelinin önünde
toplanan ve yangýný hevesle
körükleyen yüzlerce kiþi “dinci
faþizmin” açýk bir kanýtý olarak
gösterildi. Sivas'ta yakýlanlarýn
Ankara'da gerçekleþen cenazesinde yürüyen yüz binlerce insan
"Sivas'ýn katili kontrgerilla" diye
haykýrmýþtý. Ama dikkatler “þeriatçý faþizme” çekildi.
Cezayir ve ardýndan Sivas
katliamý Türkiye solunu
derinden etkiledi. Kemalist sol
Cezayir'deki darbeyi haklý olarak
gördü, FIS'i destekleyen milyonlarca Cezayirli emekçi böylece
faþizmin toplumsal tabaný olarak
kabul edildi. Sivas katliamýnda
devlete yönelik kuþkularýn
üzerine gitmedi, bir bütün olarak
Sünni dindarlarý sorumlu tuttu.
Cezayir'de darbeyle baþarýlan
Türkiye'de darbe olmadan
baþarýlmýþtý. Toplum ve emekçi
sýnýflar laik ve þeriatçý olarak iki
suni kampa bölündü. Bugün
Ergenekon soruþturmasý ile
Sivas'ta gerçekleþen provokasyonun ardýndaki gerçek aktörler

belirginleþse de Cezayir'de cuntanýn uyguladýðý baský ve þiddetin gerçek yüzü görülse de
"Ýslamcý faþizm" tespiti yaþamaya
devam etti.
28 Þubat 1997'de Türkiye'de
Ýslamcý RP'nin önü bir darbeyle
kesilecekti. 28 Þubat darbesinin
sözcüleri "dinci faþizmden",
"demokratik cumhuriyetin kendini koruma hakký"ndan söz
ediyordu. Ýslamcýlarýn aslýnda
faþist olduðunu varsayan
popüler kitaplar Harp
Akademileri'nde okutuluyordu.
Ýslamcý hareketler ise Afrika'da,
Ortadoðu'da, Uzak Asya'da
güçlenmeye devam etti. Ýslamcý
akýmlar yeni-liberal ekonomik
politikalarý, yoksulluðu ve
emperyalizmi eleþtiriyordu.
Kokuþmuþ rejimler karþýsýnda
tek muhalefet onlardý. 11
Eylül'de ABD'de Ýkiz Kulelere
yönelik saldýrýnýn arkasýndan
Bush 77 ülkeyi düþman ilan etti.
Hepsi Müslüman ülkelerdi. Neocon teorisyenler Ýslam'ýn yeni
faþizm olduðunu yazdýlar.
Saddam Hüseyin, Bush tarafýndan yeni Hitler ilan edilirken,
Irak iþgal edilecekti. Bush küresel
bir 28 Þubat'ý baþlatmýþtý. Dünya
çapýnda yayýlan Ýslam fobisinin
önde gelen argümanlarýndan biri
"Ýslamcý faþizm" oldu.

AKP faþist mi?

Türkiye solu Ýslamcý faþizm
tespitini mücadele ettiði egemen
güçler tarafýndan yayýlmasýna
raðmen kolayca kabul etti.
Çünkü faþizmin Marksist analizini hiçbir zaman sahip olmadý. Bu
gerçek bir faþist parti olan
MHP'nin görülmemesine ve
siyasi olarak yenilgiye uðratýlamamasýna yol açtý. Ancak çok
daha tehlikeli bir sonucu da
vardý. AKP eðer bir faþist parti
ise ona oy verenler de faþisttir.

Yani Türkiye'de yaþayan 16,5
milyon insan, her iki seçmenden
biri faþist! AKP'ye oy veren milyonlarca iþçi ve kent yoksulu
karþý-devrimci!
Oysa Ýslamcý hareketle faþizm
arasýnda bir benzerlik olmadýðý
20. yüzyýlýn faþizm deneylerine
bakýlarak kolayca görülebilir.
Nazizm, faþizm, falanjizm ve
ülkücülük hem Ýslamcý hareketten hem de diðer siyasal akýmlardan köklü olarak farklýdýr.
Faþizm:
- Kriz içerisinde mülksüzleþen
ve iþçileþme tehdidiyle karþý
karþýya olan küçük burjuvazinin
aþaðýdan hareketini örgütler.
- Demokrasi ve demokratik
talepleri reddeder, hedefi burjuva demokrasisinin kaldýrýlmasý
ve her bireyin devletleþtirilmesidir.
- Faþizm, tüm iþçi örgütlenmelerine, sola, azýnlýklara,
yaþlýlara, sakatlara karþý savaþ
açar. Kitle hareketini muhalefeti
yýldýrmak ve daðýtmak üzere
yönlendirir.
- Faþist parti, askeri temelde
örgütlenir. Yanýlmaz bir lidere,
emir komuta zincirine baðlýdýr.
SS ya da Ülkü Ocaklarý gibi
silahlý örgütlere sahiptir.
- Faþist akýmlar için din talî bir
öneme sahiptir. Millet ve milliyetçilik önemlidir. Sýnýflar ve
eþitsizlik doðaldýr. Dünyadaki
ulus-devletler arasýndaki sistem
ve emperyalizm de doðaldýr.
Yani deðiþmez olgular olarak
gösterilir.
- Faþizm, savaþ ve yayýlmacýlýk
demektir.
20. yüzyýlýn deneylerinden
çýkan faþist hareketlere dair ortak
noktalarý AKP ile kýyarlarsak:
- AKP'nin tabanýnda umutsuz luktan çýldýrmýþ küçük burjuvalar deðil toplumun çok daha
geniþ kesimleri bulunmaktadýr.

Bu kesimler arasýnda geçmiþte
solun tabanýnda yer alan iþçiler
ve yoksullar önemli bir yer tutmaktadýr.
- 2002'den bu yana süren AKP
iktidarý önceki hükümetler gibi
bir çok anti-demokratik uygulamaya imza attý. Ancak hiçbir
zaman meclisi kapatmak, siyasi
partileri ve sendikalarý yasaklamak için adým atmadý.
- AKP, egemen sýnýfýn bir partisi olarak iktidarý boyunca yeniliberal ekonomik politikalarý
uyguladý.
1 Mayýs 2007 ve 2008'te olduðu
gibi kitle gösterilerine karþý polis
þiddetini sakýnmadan uygulattý.
Ancak Naziler ya da Ülkücüler
gibi sola, azýnlýklara karþý
saldýrýlar düzenlemedi. Her burjuva partisi gibi mücadeleleri
politik olarak bastýrmanýn yolunu seçti. Ancak AKP iktidarýnýn
sistematik bir terör politikasý
uyguladýðý iddia edilemez. Ýkinci
kere hükümet olarak seçilmesinin baþlýca nedenlerinden biri
önceki hükümetlere göre AKP
iktidarýnda istikrarýn saðlanmýþ
olmasýydý.
- AKP'nin askeri bir temelde
örgütlenmediði açýktýr. Gizli
paramiliter yapýlarý olmadýðý da
açýktýr. Aksine cephanelikler onu
devirmek için tutulmaktadýr.
Orduyla ve devletin güvenlik
kurumlarýyla kavgalýdýr.
- AKP rakiplerine özellikle
DTP'ye karþý milliyetçilik silahýný
kullanmaktadýr. Ancak diðer
partiler gibi Kemalist bir
gelenekten gelmediði gibi
AKP'yi niteleyen milliyetçilik
deðil, Ýslam kardeþliðidir. AKP
tüm Ýslamcý muhalif hareketler
gibi sýnýflarý ve emperyalizmi
doðal bir olgu olarak görmez.
Aksine deðiþimden bahseder. 16
buçuk milyon kiþi AKP’ye
hilafeti geri getirmesi için deðil
refah, adalet, demokrasi gibi taleplerden yola çýkarak oy verdi.
- AKP döneminde sýnýr ötesi
operasyonlar devam etti. Ama
yayýlmacý ve savaþ yanlýsý bir
politika izlenmedi. 1 Mart
2003’te AKP milletvekilerinin bir
bölümünün karþý oyuyla
Türkiye’nin Irak savaþýna dahil
edilmesi engellendi. ABD’nin
isteklerinin aksine Ýran, Suriye ve
Filistin’de Hamas’la iyi iliþkiler
kurdu.
AKP’yi faþist olarak nitelemek
gerçeklerin ters yüz edilmesidir.
En büyük zararý ise AKP’ye oy
veren halk yýðýnlarý ile sol politikalarýn arasýný açmasýdýr.
AKP muhafazakar bir partidir.
Egemen sýnýfýn bütün kanatlarýnýn çýkarlarýný savunmaktadýr. Ýktidar dönemi boyunca
herhangi bir gizli amacýnýn
olmadýðý görülmüþtür. AKP’nin
faþizmi kurduðunu söyleyenler
emekçi yýðýnlarý gerçek bir
mücadele hattýndan uzak tutmaktalar. Tek amaçlarý kendilerinin seçimlerle yenemediði
AKP’yi ordunun devirmesi.
Türkiye’de demokrasi üzerinde
bir tehdidin varlýðýndan söz
edilecekse bu tehdit faþizm deðil
darbedir. Darbenin arkasýnda ise
kemalist asker ve sivil bürokrasi
durmaktadýr.
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Hitler ve Almanya’da
Nazilerin iktidarý

AKP’ye karþý ulusalcýlarla birleþik cephe
"AKP faþizmin bütün özelliklerini taþýyor. AKP kural tanýmaz. AKP emeðe düþmandýr.
AKP sola düþmandýr. AKP
Amerikancýdýr. AKP gericidir.
AKP karþý-devrimcidir." Bu
alýntý Ergenekon operasyonunun sola karþý gerçekleþtiðini
ileri süren kemalist bir sol partinin geçen yýl yayýnladýðý bildiriden yapýldý.
Özgün deðil, Dimitrov 'unkinin Türkiye'ye uyarlanmýþ
hali. Aslý ise þöyledir:
"Tekelci burjuvazinin en gerici, en þoven, en emperyalist
unsurlarýnýn terörcü diktatörlüðü"dür.
"Faþizm, sermayenin emekçi
halk kitlelerine yöneltebileceði
en azgýn saldýrýdýr.
Faþizm, dizginlenmemiþ bir
þovenizm ve yaðma savaþýdýr.
Faþizm, kudurmuþ bir gericilik
ve karþý devrim hareketidir.
Faþizm, iþçi sýnýfýnýn ve bütün
emekçi halkýn en korkunç düþmanýdýr." (Faþizme Karþý
Birleþik Cephe, G. Dimitrov)

Tüm burjuva partiler kural
tanýmaz, kendi koyduklarý
yasalarý kolayca ihlal edebilir
ya da yerlerine zýt konulu
yasalar koyabilirler. Kurallar sol
ve emekçiler içindir.
Tüm egemen sýnýf partileri son
tahlilde "emeðe düþmandýr."
Sermayenin ekonomik ve siyasi
çýkarlarýnýn savunular.
Tüm burjuva partilerinin ortak
özelliði sola karþý olmalarýdýr.
AKP, NATO'ya, ABD'ye ve
AB'ye karþý deðildir. Ancak
darbe yanlýsý CHP baþta olmak
üzere diðer düzen içi partiler de
küresel kapitalizme düþman
deðildir, bu anlamda "Amerikancý"dýr.
Kýsacasý faþizmin temel özellikleri olarak sayýlanlar aslýnda
tüm burjuva partilerin temel
özellikleridir. Ergenekon'un
savunucularý bunun farkýna
varýr ve iki özellik daha ekler.
AKP faþisttir çünkü dincidir.
AKP faþisttir çünkü
cumhuriyetin kazanýmlarýný
yok etmek istemektedir..

12 Eylül'ün diktatörü Kenan
Evren, 28 Þubat'ýn arkasýndaki
isim Süleyman Demirel gibi bir
çok laik siyasetçi dini siyaset
için kullanmýþtýr, bu anlamýyla
gericidirler.
Türkiye'de devasa bir bütçeye
sahip olan ve din görevlilerini
atayan Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý, Mustafa Kemal ve
arkadaþlarýnýn eseridir. Onlar
da bal gibi gericidir.
Herkes gericiyken, AKP'nin
daha gerici olduðunu iddia
etmek ne anlama geliyor?
Dimitrov'un analizinde "en"ler
büyük önem taþýr. Faþizm burjuvazinin "en gerici, en þoven,
en emperyalist" kesiminin iktidarýysa; ABD'nin Yeþil Kuþak
projesinin bir ürünü olduðu ve
bir karþý-devrim gerçekleþtirmeye hazýrlandýðý ileri sürülen
AKP "en gerici" olarak faþizmi
temsil ederken Sinan Aygün
gibi yerli patronlar, TÜSÝAD,
Cumhuriyet Mitingleri'ne
katýlanlar böylece birleþik
cephenin üyeleri oluverir.

Sömürge tipi faþizm böyle mi oluyor?
1970'lerde popüler olan bir de
yerli faþizm teorileri var.
"Sömürge tipi faþizm" teorisi
bunlardan biri. Teoriye göre,
dünyada 2. Dünya Savaþý'ndan
sonra eski sömürgecilik dönemi
bitmiþ, yeni sömürgecilik dönemi baþlamýþtýr. Emperyalist
güçlerin iþgali gizli bir biçimde
sürmektedir. Türkiye gibi
sömürge ülkelerde keskin
çeliþkileri önlemek için sürekli
faþizm bir yönetim biçimi
olarak var olur. Bütün burjuva
iktidarlar gücünü emperyalizmden alýr, yani kökleri
dýþarýdadýr. Faþizm de yerli
iþbirlikçiler tarafýndan dýþarýdan (ABD/Pentagon) bize dayatýlmaktadýr. Devlet eliyle
uygulanan faþizme hizmet eden
tüm partiler de aralarýndaki
ayrýmlar ne olursa olsun faþisttirler.
Eðer Türkiye sömürge bir

ülkeyse o zaman baðýmsýzlýk
mücadelesi verilmelidir.
"Sömürge tipi faþizm" teorisini
bugüne "AKP tipi faþizm"
olarak uygulayanlarýn tamamý
ulusalcýlarla ayný sloganý paylaþmaktadýr: Tam baðýmsýz
Türkiye.
12 Eylül de faþizmdir, darbeyle devrilmeye çalýþýlan AKP
hükümeti de. Aslýnda "zam,
zulüm, iþkence" uygulayan
herkes faþisttir. Bu anlayýþýn
sahiplerinin ortak noktasý
gerçek faþist güç olan MHP'nin
bu özelliðini kolayca örtmeleridir. Oysa her biri kapitalist sistemin devamýndan yana
olsalar da burjuva partilerin
farklýlýklarý önemsiz olamaz.
Sýradan bir saðcý partiyle bir
faþist parti ayný kefeye koymak
faþizmi küçümsemektir.
AB'ye girmeye çalýþan, ABD
ile iyi iliþkiler kuran, piyasa

ekonomisini kararlýlýkla savunan AKP daha iþbirlikçi, deðil
midir? Türkiye'deki Kemalist
rejim baþýndan itibaren emperyalist güç odaklarýný tanýmýþ ve
onlarla uzlaþarak ayakta kalmýþtýr. Tüm askeri darbelerin
ilk ilaný NATO'ya baðlýlýk
olmuþtur. 12 Eylül darbesinden
sonra kurulan tüm hükümetler
özelleþtirmeyi, piyasa
ekonomisini AKP kadar savunmuþtur. "Yabancý sermaye" ile
kolayca ortaklýklar kurabilen
OYAK Holding deðil de neden
sadece AKP iþbirlikçi oluyor?
"Sömürge tipi faþizm" teorisi
70'lerin Türkiye'si gibi bugünün
Türkiye'sini de zerre kadar
açýklamýyor. Kapitalizmi, burjuva akýmlarý ve faþizmi dýþarýdan dayatýlmýþ bir olgu olarak
görüyor. Anti-faþist bir perspektif sunmak yerine ulusalcýlara argüman sunuyor.

Faþizmin Marksist açýklamasý,
Rus devrimcisi Leon Troçki
tarafýndan yapýldý. Troçki
Faþizme Karþý Mücadele adý
verilen yazýlarýnda 1920'lerin
ortasýndan itibaren Almanya'da
devrim fýrsatýnýn nasýl
kaçýrýldýðýný ve Nazilerin nasýl
iktidara geldiðini an be an takip
etti.
Faþizme Karþý Mücadele, 1930
Eylül'ün de yapýlan Alman
seçimlerini inceleyen
“Komünist Enternasyonal'deki
Dönüþ ve Almanya'daki
Durum” baþlýklý makaleyle
baþlar. Genel seçimlerde sosyal
demokrat parti oylarýn yüzde
24'ünü, komünist parti yüzde
13.1'ini, Naziler ise yüzde
18.3'ünü almýþtý.
Komünist Enternasyonal ve
Alman Komünist Partisi (KP)
durumu zafer olarak niteledi:
"Komintern'in [3. Enternasyonal'in kýsaltmasý] resmi yayýný
Alman seçim sonuçlarýný (Eylül
1930) “Almanya Sovyeti” sloganýný günün baþlýðý haline
getiren komünizmin muazzam
bir zaferi olarak gösteriliyor.
Ýyimser bürokratlar seçim istatistiklikleriyle ortaya çýkmýþ
olan güçlerin iliþkilerinin
anlamýný yansýtmak istemiyorlar. Onlar mevcut durum ve bu
durumun getirdiði engeller
tarafýndan oluþturulmuþ olan,
devrimci görevlerden baðýmsýz
olarak kazanýlmýþ olan
komünist oy rakamlarýna
bakýyorlar."
Troçki'ye göre "gerçek devrimci partinin birinci özelliði
gerçekle yüz yüze gelebilmektir." Gerçekler stalinist KP'nin
gösterdiðinin tam tersidir:
"Komünist Partisi 1928'de
aldýðý 3 milyon 3 yüz bin oya
karþýn bu seçimde 4 milyon 600
bin oy aldý. 'Normal' parlamenter aygýtlarýn durduðu noktadan, 1 milyon 300 bin oyluk
bir kazaným, seçmenlerin
toplam sayýsýndaki artýþý göz
önüne alsak bile önemlidir.
Ama partinin kazanýmý,
faþizmin 800 binden 6 milyon
400 bin oya sýçramasý yanýnda
tamamen önemsiz kalýr…"
Troçki'ye göre faþizm küçük
burjuvazinin hareketidir:
"Nasyonal sosyalizmin
devasa büyüyüþü iki nedenin
sonucudur: Küçük burjuva
kitlelerini dengesizleþtiren
derin bir sosyal kriz ve bugün
halk kitleleri tarafýndan devrimci öncü olarak tanýnacak
devrimci bir partinin yokluðu.
Eðer Komünist Partisi devrimci
umudun partisiyse, o zaman,
faþizm bir kitle hareketi olarak,
karþý-devrimci çaresizliðin partisidir. Devrimci umut tüm proleter kitleyi kucaklarsa, kaçýnýlmaz olarak devrim yoluna
küçük burjuvazinin önemli bir
kýsmýný da sürükler. Bu anlamda seçimler karþýt tabloyu
gözler önüne serdi: Karþýdevrimci çaresizlik küçük burjuva kitleyi öylesine kucakladý
ki proletaryanýn büyük kýsmýný
peþinden sürükledi…
"Burjuva rejiminin çaresiz
durumunun, sosyal
demokrasinin rejimdeki tutucu

rolünün ve bunu yok etmek
için Komünist Partisi'nin topyekun güçsüzlüðünün son ifadesi
olarak Almanya'da faþizm
gerçek bir tehlike haline geldi."
(26 Eylül 1930)
KP, 1930 seçiminin derslerini
çýkarmadý. Sosyal demokratlarý
sosyal faþist olarak ilan etti.
Nazileri küçümsedi. 1933'e
gelindiðinde Naziler iktidarý
alacak, ilk iþ olarak komünist ve
sosyal demokrat iþçileri tutuklayacaktý.
Almanya'da Naziler'in iktidara geliþiyle AKP'nin 29
Mart'taki yerel seçimlerdeki
zaferi arasýnda bir benzerlik
kurulabilir mi? Sýnýf mücadelesinin bu anýnda mý yer alýyoruz? Gerçek aktörler kimler?
Bir benzerlik kurabilmek için
daha gerilere gitmek gerekir.
8 Kasým 1923 akþamý Münih
ticaret örgütlerinin,
Bürgerbräukeller isimli bir birahanede düzenlediði gecede
konuþma yapmakta olan von
Kahr ve orada bulunan yönetim
ekibi, Adolf Hitler ve ona baðlý
600 silahlý adamýnýn müdahalesiyle rehin duruma düþtüler.
Hitler bu üçlünün kendisiyle
iþbirliði yapmasýný talep etti.
Ancak üçü de bu konuda isteksizdiler. Bu aþamada Hitler'e
Almanlarýn 1. Dünya
Savaþý'ndaki efsanevi komutaný
Ludendorff yardýmcý oldu ve
görünüþte Hitler'e katýldýlar.
Birahane çýkýþýnda oluþan kargaþada bu üçlü görev yerlerine
kaçmayý baþarmýþ ve Hitler,
Ludendorf'la baþbaþa kalmýþtýr.
Ertesi gün 9 Kasým sabahý
Hitler ve Ludendorff bir hücum
taburunun önünde Münih'in
merkezine doðru yürüyüþe
geçtiler. Þehrin merkezine
giden yollarý kapatan polis
taburlarýyla çýkan çatýþma
Hitler için baþarýsýzlýkla
sonuçlanmýþ ve hücum taburu
daðýlmýþtýr. Olayda 16 Nazi ve
3 polis ölmüþtür. Ludendorff
olay yerinde tutuklanmýþ, Adolf
Hitler ise oradan kaçmýþ ve iki
gün sonra o da yakalanmýþtý.
Yýl 1923'tü. Baþarýsýz darbe
giriþiminin ardýndan Naziler
durdurulabilirdi. 1923'te
gerçekleþtirdiði birahane darbesiyle alay konusu olmuþ adam
ve küçümsenen örgütlenmesi
10 yýl sonra iktidara gelecek ve
faþizmin dehþetini tüm
dünyaya gösterecekti. Bu
hikaye size bir yerden tanýdýk
gelmiyor mu? Sarýkýz, Ayýþýðý,
Eldiven...

"Gerçek
devrimci partinin
birinci özelliði
gerçekle yüz yüze
gelebilmektir."
(Troçki)

8z sosyalist iþçiz sayý: 349

sosyalist isci Ergenekon soruþturmasý ve Türk Metal
Doðan TARKAN

15 Þubat

Ýþsizlik ve yoksulluða
karþý mücadele
Ýþçi hareketi birleþti. Türk-Ýþ, KESK ve DÝSK
bir araya gelerek 15 Þubat’ta Ýstanbul’da birlikte
miting yapmaya karar verdiler. Daha önce
KESK ve DÝSK, TMMOB, TTB gibi meslek
örgütleri ile birlikte 22 Þubat’ta eylem yapacaktý, Türk Ýþ ise 15 Þubat’ta.
Sendikalarýn birleþerek ortak eylem yapma
kararý almalarý kimi sekter “solcularýn” eleþtirilerine raðmen çok olumludur.
Devrimci sosyalistler bu gösteriye iþçi sýnýfýnýn
birliði için Antikapitalistler pankartýnýn arkasýnda katýlacak. Daðýtýlmaya baþlanan çaðrýda
savaþa karþý Küresel BAK’ta, iklim deðiþimine
ve nükleer enerjiye karþý Küresel Eylem
Grubu’nda, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý
DurDe’de, Hrant için, Adalet için kampanyasýnda, 21 Haziran gösterisini düzenleyen Darbelere
Karþý 70 Milyon Adým kampanyasýnda, DTP
Kapatýlamaz kampanyasýnda, Barýþ Meclisi’nde,
BarýþaRock’ýn örgütlenmesinde, Baskýn Oran ve
Ufuk Uras seçim kampanyalarýnda çalýþmýþ
olan tüm aktivistler 15 Þubat’ta ve daha sonra
Antikapitalistler olarak yürümeye çaðrýlmaktadýr.

Neden Hamas?
Filistin’de Gazze’ye saldýran Siyonist Ýsrail
1300 Filistinliyi öldürdü ve sonunda ateþ kesi
kabul etti.
Ýsrail’in bu vahþi saldýrýsý Türkiye’nin hemen
her yerinde büyük kalabalýklar tarafýndan
kýnandý. Binlerce insan “kahrolsun emperyalizm”, “kahrolsun Ýsrail” sloganlarý ile sokaklara çýktýlar.
Gösterilerde kimi zaman Yahudi düþmanlýðý
da yapýldý. Ne var ki bu unsur çok ama çok
silikti. Esas çizgi anti emperyalizmdi.
Kimileri Ýsrail’in bu saldýrýsýnýn nedeni olarak
Hamas’ý ve Hamas’ýn Ýslamcýlýðýný gösteriyor.
Oysa Filistin’de süren savaþ bir dinler savaþý
deðil. Ayný þekilde Afganistan ya da Irak’ta
süren savaþlar da din savaþlarý deðil.
Afganistan ve Irak’ý iþgale giriþen ABD sorunu
bir dinler savaþý olarak koyuyor ve onlarýn
diliyle “teröre karþý savaþ” bir dinler savaþý.
Hamas, Filistin halkýnýn yüzde 60’dan
fazlasýnýn desteðini almýþ bir örgüt. Bunun
nedeni de Ýslami bir örgüt olmasý deðil. Asýl
neden Hamas’ýn iki devlet konusunda Ýsrail ile
uzlaþmayý reddetmesi. Hamas’ýn bu politik
tutumunu eskiden FKÖ/El Fetih savunmakta
ve bu politikalar etrafýnda direnmekteydi ve
Filistin halkýnýn tek meþru örgütlenmesi durumundaydý. El Fetih bu mücadeleci çizgiyi terk
edince desteðini yitirmeye baþladý ve onun
býraktýðý boþluðu Hamas doldurdu.
Hamas’ýn Ýslamcýlýðý veya zamanýnda El
Fetih’e karþý kurulmuþ olmasý gibi olgular ikincildir. Aynen Afganistan’da iþgale karþý direnen
Taliban’da da ikincil olmasý gibi.
Bir de Hamas’ýn El Fetih taraftarlarýna baský
yaptýðý iddiasý var. Bu sahte bir iddia. Gerçek
tam tersi. El Fetih seçilmiþ Hamas iktidarýna
karþý darbe yapmaya kalkýþtý.

DSiP’e
üye ol!
www.dsip.org

Ergenekon’un son dalgasý bir taraftan
yeni subaylarý ve polisleri göz altýna
alýrken diðer taraftan da baþta Türk
Metal’in baþkaný Mustafa Özbek olmak
üzere bir kýsým sendika yöneticisini göz
altýna aldý. Daha sonra mahkeme
Mustafa Özbek’i tutukladý.
Türk Metal’in yöneticilerinin tutuklanmasý üzerine “dava sendikacýlara da
vurdu” yorumlarý yapýldý, yapýlýyor.
Bunlarýn bir kýsmý sað basýndan geliyor. Sendika hareketine oldum olasý
karþý olanlar nihayet Ergenekon
sendikalarý da vurdu diye seviniyorlar.
Bir de “sol”da Türk Metal’i savunanlar var. Sendika diye savunuyorlar.
Örneðin TKP’nin Sol adlý internet
sitesinde yazan Ýlker Belek “Mustafa
Özbek'in baþýna gelenlere sevinilmemelidir. Çünkü planlanan, emek hareketi
içindeki kontrgerilla baðlantýlarýnýn yok
edilmesi deðil, bu sendikanýn doðrudan
AKP denetimine alýnmasýdýr.” diyor.
Ona göre Ergenekon davasý Türk
Metal’in bir grup yöneticisini yargýlamayý deðil sendikayý ele geçirmeyi
planlamaktadýr.
Bunlar Ergenekon operasyonlarý
baþladýðýndan beri tekrarlanan
hezeyanlar. Ergenekon bu parti ve
taraftarlarýnca AKP’nin sola, özellikle
de yurtsever sola karþý operasyonudur.
Türk Metal 30 yýldan fazla bir
zamandýr Mustafa Özbek ve
arkadaþlarýnýn elindedir. Baþlangýçta
DÝSK’e baðlý Maden iþ karþýsýnda daha
etkisiz bir sendikaydý, giderek güçlendi.
12 Eylül’de Türk Metal bütünüyle
faþistlerin kontrolüne geçti.
Türk Metal çok özgün bir örnek.
Baþkanýnýn tam anlamý ile çöplüðü.
DÝSK’e baðlý Birleþik Metal bu örgütü
ve yöneticilerini þöyle tanýmlýyor:
“Örgütlü olduðu iþyerlerinde iþçilerden çok iþverenlerin bir taþeronu gibi
çalýþarak yýllardan beri iþçileri haklarýný
korumak adýna iþçi kýyýmlarýný gerçekleþtiren, otuz yýldýr baþýnda olduðu

kurumu bir kýþlaya çeviren, býrakýn
demokratik iþleyiþi, en baskýcý yönetim
modellerinde bile az rastlanacak yöntemlerle yöneticilik yapmaya çalýþan bu
kiþilerin, bugün karþýlaþtýklarý durum,
asla sendikalara ve sendikacýlýða karþý
yapýlmýþ bir müdahale olarak algýlanmamalýdýr.
“Ýþverenlerin, iþçileri iþten çýkartmasýna göz yuman, örgütlenmesini iþçilerin
talepleri üzerine deðil, iþverenlerin beklentileri ve çaðrýlarý üzerine kuran, iþçi
aidatlarýný adýna kurduðu vakýf
üzerinden kullanan, bazý iddialara göre
ise, sahibi olduðu Avrasya televizyonu
için aldýðý reklamlar karþýlýðý on binlerce iþçinin hakkýný iþverenlere peþkeþ

Türk-ÝÝþ Baþkaný Musstafa Kumlu

DÝSK Baþkaný Süleyyman Çelebi

çeken böyle bir anlayýþýn sendikacýlýkla
ve sendika adýyla anýlmamasý gerekir.”
(Birleþik Metal bildirisi)
Ama Türk Metal tek örnek deðil. 12
Eylül ile birlikte bir dizi sendikada benzer geliþmeler yaþandý. Hatta DÝSK’in
kimi sendiklarýnda bile MHP’liler yönetimleri ele geçirdi. Ama bunlarýn hiçbiri
Türk Metal düzeyine çýkamadý.
Bir süredir MHP’li sendikalar ve
sendikacýlar vatansever/yurtsever
çizgiye geçiyorlar.
Mustafa Özbek’in servetinde Avrasya
televizyonunun sahipliði ve Cumhuriyet gazetesi hisseleri var.
Birleþik Metal þöyle diyor: “Özbek
hanedanlýðýnýn yýllardan beri uyguladýðý baskýlarla iþverenlere teslim ettiði
on binlerce metal iþçisinin kesemediði
cezayý bugün yargý kesecektir.”
Mustafa Özbek üzerine DÝSK Baþkaný
Süleyman Çelebi’de üst üste iki açýklama yaptý. Ýlk açýklamasýnda “Ergenekon
Davasý’nýn arkasýnda olduklarýný”
söyleyen DÝSK baþkaný Çelebi ertesi
gün yaptýðý açýklamada bu ifadelerini
yumuþattý. Ergenekon davasýkonusunda tereddütlerini söyledi. Tam da
davayý desteklemediklerini anlattý.
Türk-Ýþ baþkaný Mustafa Kumlu ise
Türk-Ýþ Baþkanlar Kurulu’nun Özbek’in
yanýnda olacaðýný söyledi.
Mustafa Kumlu seçildiðinde AKP’li
olarak tanýtýlmýþtý!
Çok açýk ki demokrasiyi savunmayan
bir solun ve sendika hareketinin iþçi ve
emekçi yýðýnlar içinde kazanma þansý
yok. Ergenekon davasýnýn arkasýnda
durmadan, bu davada sonuna kadar
gidilmesi için destek vermeden iþçi ve
emekçileri kazanmak mümkün deðil.
Kimileri “AKP’den büyük halk var”
diyor. Çok doðru. Bugün yayýnlanan
iki kamuoyu araþtýrmasýnda halkýn
kabaca yüzde 61’i ila 73’ü Ergenekon
davasýnýn devlet içindeki çetelerle
mücadele olduðunu söylüyor.
Yani halk Ergenekon davasýnýn
arkasýnda duruyor.
Ya Çelebi, Kumlu ve kimi “sol”cular?

Orducu sosyalist ve onu marksist görenler
Geçen hafta iki çarpýcý ama biraz komik
haber vardý gazetelerde.
Birincisi Ergenekon’un onuncu dalgasýnda alýnan Yalçýn Küçük’ün tahliyesine iliþkin. Tahliye olduðu gün þunlarý
söylemiþ:
“Ben orducu sosyalistim” ve devam
ediyor “Bu ülkede askerin müdahale
edeceði kadar kaos vardýr. Bomba atýlacakmýþ. Bomba atýlmýyor mu
Türkiye’de? Güngören’de atýlan bomba
baþka bomba mý? Doðu’da atýlmýyor
mu, yarbaylar ölmüyor mu? Türk
ordusu müdahale edecek olduðu
zaman taþeron kullanmaz. Þurada burada yazan üç tane ahmak bunlarý yazýyor.”
Kimilerinin “turnusol kaðýdý” ve
“marksist” gördüðü Yalçýn Küçük bu

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

söyledikleri ile neden Ergenekoncu
olduðunu anlatýyor.
Muhterem devam ediyor: “12 Eylül’de
hukuk vardý...”
Ehh, insan “orducu sosyalist” olunca
elbette 12 Eylül’de de hukuk olduðunu
iddia eder.
Bir de Hurþit Paþa’ya övgüsü var:
“Hurþit Paþayý çok yakýþýklý ve genç
buldum. Hareketliydi. Koridorda koþturuyordu. Ancak bir an evvel çýkmasý
lazým, bir paþaya orasý yakýþmaz.”
Yoruma gerek yok... Zaten yýllar önce
Can Yücel gerekli olaný söylemiþ, “Yalçýn Küçüktür ama mide bulandýrýr.”

Ýtalya’da tehlike!
Ýkinci haberlerden öðrendiðimize göre

Ýtalya’nýn baþkenti Roma’da saat 21’den
sonra içki satýþý yasaklanmýþ.
Türkiye’de de Kadýköy’de Moda iskelesinde ki belediye lokantasýnda içki
satýþý kaldýrýldýðýnda Moda Deniz
Klübü sakinleri ile (bilindiði gibi
Ergenekon davasýnda adý geçen
Encümen-i Daniþ toplantýlarý yapýlýyor)
ADD’ciler ve TKP’liler haftalarca
cumhuriyeti savunma ve içki hakký gösteriler yapmýþlardý.
AKP’yi istemiyoruz talebini “içki gösterisine” çevirenlerin Roma’da da
“cumhuriyet deðerleri elden gidiyor”
diyerek “Gladio Berlusconi’nin sola
karþý bir oyunudur” diye gösteri yapmalarý uygun olmaz mý?
Öyleyse, haydi TKP Roma’ya!
Yanýnýza Yalçýn Küçük’ü de alsanýz...

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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Nasýl bir sosyalist toplum?
John Molyneux

B

ugünlerde milyonlarca insan kredi krizine
bakarak kapitalizmin
çalýþmadýðýný görüyor. Ama bu milyonlarca insan kapitalizmin bir
alternatifi olmadýðýný da
düþünüyor.
Oysa tam anlamýyla açýk bir
alternatif, sosyalizm, 1848’de
Marx ve Engels’in Komünist
Manifesto’yu yazmalarýndan bu
yana 160 yýldýr var. Sosyalizm
kapitalizm ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok basit. Üretim araçlarýnýn,
topraðýn, fabrikalarýn,
bankalarýn ve ticaretin kollektif
mülkiyetine ve insan
ihtiyaçlarýný gidermek için kullanýlmasýna ve sýnýflarýn ortadan
kaldýrýlmasýna dayanýyor.
Birçok insan bu fikirleri
inanýlamayacak kadar iyi buluyor. Çoðumuz kapitalizm altýnda yaþamaktan umutsuzluða
düþmüþ durumdayýz, sosyalizmin hiçbir zaman gerçekleþmeyeceðine inanýyoruz.
Bu yazýda sosyalizme karþý bir
dizi argümanýn aslýnda kapitalist sýnýf tarafýndan yapýldýðýný
ve doðru olmadýðýný anlatacaðým.
Örneðin 1963’de Ýngiltere’de
siyahlarýn otobüs þoförlüðü
yapmalarýna bazýlarý itiraz
ederken siyahlarýn yeterince
hýzlý reaksiyonlarý olmadýðýný
söylüyorlardý. Pele ve
Muhammede Ali’nin mi hýzlý
reaksiyonu yok? Bu tür argümanlar tabii çok hýzla ortadan
kaybolmak zorunda kaldý.
Önce en önemli sorundan
baþlayalým: insanlarýn karýnlarýnýn doyurulmasý.
Dünya þu anda her zamankinden daha zengin ancak
Birleþmiþ Milletler’e göre 963
milyon insan aç yaþýyor ve her
gün çoðu çocuk 25 bin insan
açlýktan ölüyor. Yeterince gýda
maddesi yok mu? Hayýr var.
Bugün dünyada her insana
günde 3.500 kalori verecek kadar buðday, pirinç ya da tahýl
var. Buna sebzeleri, baklagilleri,
yemiþleri otla beslenen hayvanlarý ve balýklarý katmýyoruz.
Dünyada her insana 1 kilo
civarýnda tahýl, baklagil ve
yemiþ, yarým kilo meyve ve
sebze, yarým kilo et, yumurta ve
süt düþüyor. Bazýlarýmýzý þiþman yapacak kadar çok! En aç
ülkelerde bile herkese yetecek
kadar gýda maddesi var. Çoðu
gýda madesi ihraç ediyorlar.
Acaba sorun bu gýda maddelerinin nakliyesi mi? Hayýr
bugün insanlýðýn çoðu büyük
kentlerde yaþýyor. Kamplardaki
insanlara bile gýda maddesi
ulaþtýrmak çok kolay. Bomba
atan sayýsýz uçaðý bu iþte kullanmak mümkün.
Öyleyse insanlar neden aç?
Çünkü yoksul ve bu nedenle
var olan gýda maddelerini
alamýyorlar.
Kapitalist toplumda gýda maddeleri bir metadýr ve pazarda
satýlýr.

Daðýtým

Sosyalizm açlýkla en basit

biçimde mücadele edecek.
herkese ihtiyacý kadar gýda
maddesi verecek.
Bir aile içinde büyükler yeterince gýda maddesi varken 4
çocuktan birinin aç kalmasýna
izin verirler mi? Aynen böyle.
Yani açlýk ve çocuklarýn günde
12 saat çalýþmasý, yaþlýlarýn çektiði acýlar, dilencilik ortadan
kalkacak.
Baþka hiçbir þey olmasa
sosyalizm için bu bile yeterince
büyük bir baþarý olacaktýr.
Peki gýda maddeleri parasýz
bir biçimde herekese ihtiyacý
kadar daðýtýlýrsa insanlar çalýþmaktan vaz geçmez mi?
Hayýr. Ýnsanlar karýnlarý tok
olunca çalýþmaktan vaz geçmez.
Dünyada birçok insan tok ve
çalýþýyor. Gerçek tam tersine.
Açsanýz bir süre sonra çalýþamaz hale geliyorsunuz ve toksanýz daha verimli oluyorsunuz.
Burada iki nokta var. Eðer
gýda maddelerini parasýz
daðýtýrsanýz birincisi büyük þirketler buradan kâr elde edemez.
Ýkincisi eðer gýda maddelerini
parasýz daðýtýyorsanýz baþka
þeyleri de parasýz daðýtabilirsiniz. Mesela konutlarý.
Konut insanlarýn en önemli
ihtiyaçlarýndan birisi. Ama
dünyanýn en zengin ülkeeinde,
en zengin kentlerde bile,
ABD’de, sokakta yaþayan evsiz
insanlar var. Dünyanýn yoksul
ülkelerinin devasa kentlerinde
ise durum çok vahim.
Sosyalist planlama bu sorunu
çok kolayca çözebilir. Mesela
Ýngiltereyi örnek alýn. Konut
eksiði yok. Ýnsanlar kira vermekte zorlanýyorlar. Boþ
binalarý doldurun konut sorunu
biter.

Herkes için yeterli konut yapmak için konut inþaatý baþlatýn,
binlerce insana iþ olanaðý
saðlayýn iþte çözüm. Herkesin
bir konutu olmasýný her
çocuðun okula gitme hakký, her
insanýn saðlýk hizmetlerinden
yararlanma hakký gibi saðlayabilirsiniz. Konutlar meta olmaktan çýkýnca çözüm var.
Ayný þeyi ulaþýmda da yapabilirsiniz. Teknik olarak insanlarýn dünyanýn çevresinde
dolaþtýrmak her zamankinden
daha kolay olmasýna raðmen
ulaþým þu anda tam bir rezalet
durumunda. Kapitalizm altýnda
ulaþým hem çok sorunlu hem de
zararlý.
Ana ulaþým aracý otomobil ve
bu nedenle yollar dolu. Trafik
sýkýþýk. O kadar ki büyük
kentlerde yürümek çok zaman
daha hýzlý. Ayrýca trafik küresel
ýsýnmanýn baþlýca nedenlerinden
birisi.
Sosyalist çözüm çok açýk.
Parasýz, entegre bir kamu
ulaþým sistemi kurun sorun
biter. Daha hýzlý, daha ucuz ve
otomobil ve kamyonlara göre
daha temiz olduklarý için
demiryollarýný çoðaltýn.
Kentlerde ise tramvaylar,
metrolar, otobüsler. Ayrýntýya
burada gerek yok.
Temel nokta þu, eðer kamu
ulaþýmýný yeterli ve yeterince
hýzlý bir biçimde sunarsanýz,
otomobil kullanýmý ortadan
kalkar. Dolayýsýyla kazalar azalýr, park sorunu biter, trafik
sýkýþýklýðý, hava kirliliði ortadan
kalkar. Yaþam kolaylaþýr ve
güzelleþir.
Þu ana kadar parasýz saðlýk ve
hizmetin yaný sýra parasýz gýda
maddesi, konut ve ulaþým

saðladýk.
Hemen sorulacaktýr. Bütün
bunlarýn parasý nereden gelecek? Son zamanlarda bankalarýn
kurtarýlmasý için kullanýlan
inanýlmaz yüksek miktarlar
karþýsýnda bu soru etkisini
kaybediyor ama gene de soruna
nasýl baktýðýnýza baðlý olarak iki
yanýtý var.
Ýlk yanýt þu, bir çok kamu
hizmeti ve ordular ve savaþlar
gibi vergilerden karþýlanacak.
Açýk ki gýda, konut ve ulaþým
parasýz olunca insanlarýn daha
çok vergi verme olasýlýðý olacak.
Ama aslýnda zenginliði ve
hizmetleri para saðlamaz. Ýnsan
emeðinin doðada kullanýmý
bunlarý saðlar. Para sadece
hizmetlerin ve diðer maddelerin
deðiþimi için kullanýlýr. Bu
deðiþim ortadan kalktýkça parada onunla birlikte ortadan
kalkacaktýr. Sosyalizm bunu
amaçlayacaktýr.
Dolayýsýyla asýl soru þudur.
Bütün insanlar için yeterli gýda
maddesi üretmek, herkese
konut saðlamak ve trenleri,
tramvaylarý ve otobüsleri üretmek ve iþletmek için yeterli
emek gücü var mý? Bunun cevabýný biliyoruz, evet. Çünkü
zaten þu anda da var.
Peki bütün bu kollektif
mülkiyet altýndaki sanayiler
nasýl iþletilecek? Devasa bir
bürokrasi ve tepesinde bir diktatörlük mü gerekiyor?
20’inci yüzyýlda Stalinist
Rusya’sý, Kim Il Sung’un Kuzey
Kore’si veya devlet demiryollarý
veya sigorta kurumlarý
düþünüldüðünde bu önemli bir
sorun. Ve bu sorunun yanýtý
sosyalizmden ne anladýðýmýzýn
tam da merkezi.

Sosyalist planlama dem okratik olmadýkça ve sýradan
insanlarýn yýðýnsal olarak
katýlýmý olmadan sosyalist olamaz.
Burada küçük bir ideolog “bu
hiç bir zaman olamaz. Sýradan
insanlar, iþçiler bunlarý yapamaz. Yeterince akýllý, yeterince
eðitimli deðiller. Ve daima iþin
tepesine oturan birisi çýkar”
diyor.
Ama bu iddaya karþý herhangi
bir iþyerine bakýn. Yönetici hastaysa veya baþka bir nedenle
iþde deðilse iþyeri duruyor mu?
Elbette hayýr çünkü iþçiler iþin
nasýl yapýlacaðýný zaten biliyorlar.
Bir süre benim çalýþtýðým
üniversitede rektör yardýmcýsý
yolsuzluktan dolayý iþten atýldý.
Birkaç ay boyunca yenisi atanmadý. Bu süre boyunca üniversite mükemmel bir biçimde
çalýþtý.
Ama eðer üniversitenin
çalýþanlarý çalýþmazsa okul
durur.
Birilerinin iþin tepesine oturmasý ise bir sorun. Ýnsan doðasý
böyle olduðu için deðil, sosyalizm aþaðýdan, çalýþan insanlar
tarafýndan inþa edilmelidir,
yukarýdan, çok bilmiþler tarafýndan deðil.
Bu sorunun cevabý da þu.
1871’de ordu tarafýndan yýkýlmadan önce Paris Komünü’nde
de olduðu gibi yöneticileri geri
çekecek mekanizmalar ve kurallar koymak lazým.
Bütün kamu yöneticileri
seçilmeli.ve geri çekilebilmeli,
ortalama bir ücretten fazlasýný
almamalý. Rus Devrimi’nden
beri de biliyoruz ki bu mekanizmalar iþyerine dayalý seçimlerle
oluþmalý. Çünkü bu biçimde
kollektif tartýþma ve karar alma
daha kolay.
Bunlar ilk kez Rusya’da 1905
yýlýnda St Petersburg’da ortaya
çýkan sovyet sisteminin sosyalizme katkýsý. 1917 Devrimi’nde
de ayný þeyler tekrarlandý.
Sovyetler iþçilerin bütün
toplumu yönetmesinin
araçlarýdýr.
Açlarý doyurmak, herkese
konut saðlamak, eþitsizliði ve
sýnýflarý ortadan kaldýrmak,
ekonominin demokratik planlamasýný yapabilmek, iklim
deðiþimini durdurabilmek,
uluslararasý barýþý ve birliði
saðlayabilmek için önce bir
ülkede sonra bütün dünyada
bunlarý yapabilmek için iþçilerin
toplumu yönetmesi bir ön
koþuldur.
Ýþçi konseyleri de bunun
anahtarýdýr. Kapitalizm altýnda
iþçi mücadelelerini örgütlemek,
grevleri ve fabrika iþgallerini
gerçekleþtirmek için ortaya
çýkarlar.
Kapitalizme karþý alternatif
iktidar organlarý haline gelirler
ve devrimin kritik noktasýnda
kapitalizmi yýkýp iþçi iktidarýný
kurarlar.
Aþaðýdan yükselen iþçi iktidarý
en büyük çoðunluðu özgürleþtirir.
Bu bir kere oldu mu, daha iyi
bir dünya bir olasýlýk olmaktan
çýkar, gerçek haline gelir.
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KitaplýK
Devletin varoluþ koþulu
Karl Marks ve Friedrich Engels Komünist
Manifesto isimli kitapçýðýn 1872 yýlý baskýsýna
yazdýklarý önsözde, 1871 yýlýnda Paris'te yaþanan
Komün ayaklanmasýndan, iþçi sýnýfýnýn ilk kez politik egemenliði iki ay boyunca elinde tuttuðu Paris
Komünü'nden edinilen deneyimlerin deðerlendirilmesi gerektiðini vurguladýlar.
"Komün özellikle bir þeyi, 'iþçi sýnýfýnýn, yalnýzca
hazýr devlet mekanizmasýný elde tutarak onu kendi
amaçlarý için kullanamayacaðýný' kanýtlamýþtýr."
(Marks-Engels)
Küçük bir özel mülk sahibi sýnýfýn toplumun
büyük çoðunluðunu ezmek için kullandýðý bir baský
aygýtý olan devlet, sadece karmaþýk örgütlenmesiyle
derinleþme eðilimine sahip olmakla kalmaz, gerçek
güçler ayrýlýðý konusunda da büyük bir kafa karýþýklýðý yaratýr.
Devlet, egemen sýnýfýn baský aygýtý olmasýna raðmen, devlet görevlileri dizginleri tek tek burjuvalara
baðlý bir biçimde çalýþmazlar. Bu yüzden devlet
birer birer patronlarýn direktiflerini yerine getiren
bir aygýt deðildir. Ýster, Marks'ýn Fransa'da analiz
ettiði Bonapartist diktatörlük gibi rejimler olsun,
isterse en saf örneðine Alman Nazi rejiminde ulaþan
faþist devlet yapýlanmasý ya da askeri diktatörlükler
olsun, isterse de parlamenter rejimler olsun, tüm bu
devlet biçimleri, tek tek burjuvalarýn çýkarlarýný
deðil, bir sýnýf olarak patronlar grubunun genel
çýkarlarýný korur ve savunur.
Üstelik, devlet mekanizmasý, zaman zaman burjuva sýnýfýnýn genel çýkarlarý için tek tek bazý patron
gruplarýna karþý önlemler de alabilir.
Bu özellikleri devletin sýnýflardan baðýmsýz, tarafsýz görüntüsünü güçlendirir.
Bu görüntünün sahte olduðu ise her seferinde,
toplumsal muhalefetin özellikle kitleselleþtiði anlarda açýða çýkar. Bütün baský araçlarýyla olaðan
dönemlerde sakin bir iþeyiþe sahip olan ama tüm
profesyonel mekanizmasýyla gün yirmi dört saat
yargýlayan, istihbarat toplayan, iþkence yapan, göz
altýna alan, trafiði kontrol eden, hapse atan, askere
alan, silah satýn alan, silah eðitimi veren, yasalar
çýkartan, yasalarý uygulayan, kýsacasý, egemen
sýnýfýn lehine toplumun olaðan akýþýný düzenleyen
devlet, muhalefetin kýpýrdadýðý her seferinde, silahlý
müfrezeleriyle olay yerinde bir çýrpýda bitiverir.
Tarafsýzlýk görüntüsü, burada sona erer. Gerçek
iþlevi açýða çýkar.
Devlet, toplumsal iþ bölümünün geliþmesinin, bu
iþ bölümüne baðlý olarak ekonomiyle siyaset, üretimle toplumun idaresi arasýndaki bölünmenin
üzerinde yükseldi. Kapitalist devlet, o gün sahip
olduðu biçimden baðýmsýz olarak, sermaye birikim
sürecinin, sermayenin dolaþým devrelerinin, küresel
pazar iliþkileri içinde ulusal sermayenin rekabet
gücünün garantiye alýnmasýnýn komitesinden baþka
bir þey deðildir.
Doðrudan üreticilerin, iþyerlerinde, üretim
araçlarýndan ve üretimin planlanmasý ve hedeflerinden kopuk bir biçimde, ömürlerinin sonuna
kadar emek güçlerinin sömürülmesine "ikna"
edilmesi, yeni iþçi kuþaklarýnýn ayný ikna mekanizmasýndan geçerek emek gücü pazarýna sunulmasý
sadece devletin garanti altýna almak zorunda
olduðu bir süreç deðildir, bu ayný zamanda devletin
varoluþ koþuludur.
Bu yüzden Marks, iþçi sýnýfýnýn, hazýr devlet
mekanizmasýný elde tutarak onu kendi amaçlarý için
kullanamayacaðýnýn altýný özellikle çizdi.

Þenol Karakaþ
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Finans sermayenin hakimiyeti
Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi,
Nikolay Buharin,
Baðlam Yayýnlarý,
183 sayfa
Emperyalizmi anlamak için en
önemli marksist kaynaklarýn baþýnda
Nikolay Buharin'in Dünya
Ekonomisi ve Emperyalizm adlý
çalýþmasý gelir.
Buharin 1888'de Moskova'da
doðdu. 1905 devrimine katýldýðý sýrada Moskova Üniversitesi'nde okuyordu. Öðrenci hareketinin ardýndan
1906'da Bolþevik Partisi'ne katýldý ve
gençlik örgütünü kurmaya giriþti. 21
yaþýna geldiðinden partinin merkez
komitesi üyesi olmuþtu. 1911'de kýsa
bir sure hapiste yattý, ardýndan
sürgüne gönderildi. Burada devam
ettiði okuma ve araþtýrmalarýyla
Bolþeviklerin önde gelen yazarlarýndan biri oldu. Lenin, Buharin'i 'partinin sevgilisi' olarak adlandýracaktý.
Buharin'de 1914'te patlak veren 1.
Dünya Savaþý ile birlikte emperyalizmin marksist açýklamasýyla ilgilendi. 1915-1917 yýllarý arasýnda yaptýðý
araþtýrmadan bütünlüklü bir
emperyalizm teorisi çýkarttý. Dünya
Ekonomisi ve Emperyalizm adlý
kitapta kapitalizmin yeni aþamasýný
ortaya koydu.
Buharin'e göre emperyalizm finans
sermayesinin geliþme eðiliminin bir
sonucuydu:
"Küçük þirketleri yutan büyük þirketler ve bankalarýn bu süreci
örgütlemeleri ile "ulusal ekonomi"
sýnýrlarýný sürekli olarak aþan organizasyon süreci, her geliþmiþ "ulusal

kapitalizm"in tek bir "devlet-kapitalisti tröst"e dönüþümüne yol açtý.
Diðer yandan üretim güçlerinin bu
geliþme süreci, "ulusal" sistemleri
dünya pazarý için rekabetlerinde çok
büyük catýþmalarýn içinde býraktý."
Emperyalizm sermayenin
merkezileþme ve yoðunlaþma eðiliminin bir sonucudur. Lenin'da ayný
saptamayý en baþta yapmýþtý.
Buharin ise finans kapitalin yapýsýný
ortaya koyarak devam eder. kapitalizmin temel güdüsü olan sermaye
birikimi rekabetle güdülenir. Bireysel
sermayeler ve þirketler Pazar için
rekaber eder. Hem rekabet hem de
sistemin bir türlü kurtulamadýðý krizler sonucu küçük iþletmeler iflas
eder. Sermaye büyük þirketlere
geçer. Çeþitli sektörlerde birden fazla
büyük þirtketin birleþek oluþturduðu

tekeller hakim hale gelir. Bu ayný
zamanda sanayi sermayesi ile banka
sermayesinin birleþmesi sürecidir.
Finans sermayesi bu sentezin bir
sonucudur.
Buharin finans sermayesinin uluslararasý rekabet için ulus-devleti kullandýðýný, bunun ise 'devlet kapitalizmi'ni doðurduðu sonucuna ulaþtý.
18. yüzyýlýn bireysel girþimcilerin
rekabetine dayalý kapitalizmi çoktan
deðiþmiþti. Yerine pazarý control
eden ve rekabeti belirleyen devletkapitalisti tekellerin iktidarý gelmiþti.
Buharin'e göre 1. dünya savaþý bu
eðilimin doðal bir sonucuydu.
Buharin’in kitabý emperyalizm, çok
uluslu þirketler ve savaþ arasýndaki
iliþkiye dair güçlü bir açýklama
sunuyor.

SÝNEMA - DVD
Beyaz Perdede 6-7 Eylül 1955

Güz Sancýsý
Tomris Giritlioðlu Varlýk Vergisini
konu edindiði Salkým Hanýmýn
Taneleri'nden sonra yeni filmi Güz
Sancýsý'yla vizyonda. Yeni film 6-7
Eylül döneminde aþk, ihanet ve
entrika hikayesi anlatýyor ama biz
daha çok dönemin kendisiyle
ilgileniyorsak biraz daha olsaydý
demekten kendimizi alamýyoruz.
Cumhuriyet tarihinin belki de en
ayyuka çýkmýþ devletin azýnlýklara
karþý halký kýþkýrtma senaryosu olan
6-7 Eylül olaylarý, etnik homojenleþtirme ve müslüman orta sýnýf sermayeyi ya da ulusal burjuvaziyi
yapýlandýrma politikasýnýn mihenk
taþlarýndan biri olarak karþýmýzda
duruyor. Bu sürecin daha az dile
getirilen 1928'de kamusal alanlarda
(özellikle ekonomik faaliyetlerin
yapýldýðý) Türkçe dýþýnda bir dilin
konuþulmasýna engel olan kampanya, 1934 Trakya'da Yahudi yerleþimlerine yönelik saldýrýlar, 19291934 arasý Ermenilere karþý zorunlu
göç 'teþvik'i, 1941'de tedbir olarak
gayrimüslimlerin zorunlu askerlik
adý altýnda çalýþma kamplarýna gön-

derilmesi, 1942'de Varlýk Vergisi
gibi aþamalarýnda söz etmek
mümkün. Hepsinden bir kaç film
çýkabilir.
1946'da CHP 9. Büro Azýnlýk
Raporu aðzýndan baklayý çýkarýr:
"Ýstanbul'un fethinin 500.
yýldönümüne kadar, bu þehirde bir
tek Rum bile kalmamalýdýr." Geçte
olsa nisbeten baþarýlý olmuþ bir

temenni. Aðýzdan bakla çýkarmanýn
yakýn örneðini Vecdi Gönül'de de
görmüþ, milli devlet olmamýzý
nelere borçlu olduðumuz konusunda bilgi sahibi olmuþtuk. Dilek
Güven'in 6-7 Eylül Olaylarý kitabýnda söylediði gibi Kýbrýs, "1920'li yýllardan beri sürdürülen azýnlýklarýn
göç ettirilmesi sürecine katkýda
bulunan, "olumlu" bir geliþme"
olarak kabul gördü. Ýç burkan
olumlu geliþmelerin sinemamýza
yaptýðý katkýya teþekkür edip, son
bir hatýrlatma yapýyoruz; aman
özür dilemeyelim, belki kaybedecek
bir þeyimiz kalmýþtýr.
Orhan Göztepe

sayý: 349 z sosyalist iþçi z
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Özür dileyenlere dava yok
Ermenilerden Özür Diliyoruz
baþlýklý imza kampanyasýný
baþlatanlar hakkýnda ýrkçý 301.
maddeden yargýlanmalarý
talebiyle yapýlan suç duyurusu
hakkýnda Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý takipsizlik kararý
verdi. Yani dava açýlmayacak.
Baþsavcýlýk kararýnýn
gerekçesini þöyle açýkladý:
"Demokratik toplumlarda
karþýt fikirlerin de düþünce
özgürlüðü çerçevesinde koruma altýnda olduðu gerekçesiyle
kovuþturmaya yer olmadýðýna
karar verildi."
Cumhurbaþkaný Gül’de imza

Hrant’ýn arkadaþlarý yine sokaktaydý
ÝSTANBUL: Hrant’ýn
arkadaþlarý 26 Ocak sabahý yine
Beþiktaþ Barbaros Meydaný’nda
toplandý. 1,5 boyunca adalet için
beklediler. Ardýndan “Hepimiz
Hrantýz, hepimiz Ermeniyiz”,
“Hrant’ýn katili, Ergenekon çetesi” sloganlarý atýldý ve bir basýn
açýklamasý yapýldý.
ANKARA: 26 Ocak’ta sokaklar

adalet talebi ile yankýlandý.
"Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe Dur
De" giriþiminin çaðrýsýyla bir
araya gelenler, "Hrant'ýn katili
Ergenekon çetesi" sloganlarý
attýlar. Hrant Dink cinayetinin
davasý nedeniyle Yüksel
Caddesi'nde yapýlan basýn açýklamasýnda, Hrant Dink'in katillerine ulaþýlmasýnýn Ergenekon

operasyonlarýnda derine
gidilmesi mümkün olacaðý vurgulandý.
Irkçýlýk ve milliyetçilik karþýtlarýnýn yýlmadan adalet talebini
yineleyeceðinin ifade edildiði
basýn açýklamasý "Hepimiz hala
Hrant Dink'iz" sloganlarýyla son
buldu.

Filistin’e özgürlük!
24 Ocak’ta Taksim Gezi
Park’ýnda toplanan aralarýndan
Küresel BAK’ýn da olduðu bir çok
kurum ve örgüt Filistinle dayanýþma için basýn açýklamasý yaptý.
Savaþ karþýtlarý Ýsrail'le ikili
anlaþmalar iptal edilmesini talep
ettiler.
Basýn açýklamasý metnini gazeteci, yazar Leyla Ýpekçi okudu.
Basýn açýklamasýnda bugün
bölgede yapýldýðý iddia edilen
ateþkesin gerçek bir ateþkes
olmadýðý ve Ýsrail'in insanlýk suçu
iþlediði ve yargýlanmasý gerektiðini belirttik. Ýsrail ile tüm askeri,
ekonomik iþbirliðini durdurulmasý, tüm askeri anlaþmalarýn
iptal edilmesi, Ýsrail'li pilotlarýn
Türkiye'de Konya'da eðitilmesine,
bu iþbirliðine derhal son verilmesi
istendi

Özür Diliyoruz toplantýlarý
devam ediyor
"Neden Özür Diliyoruz?"
baþlýklý tartýþma toplantýlarýnýn ikincisi 23 Ocak
akþamý Ýstanbul’da gerçekleþti.
Toplantýya katýlanlar arasýnda
Adalet Aðaoðlu, Ahmet Ýnsel,
Cengiz Aktar, Zeynep Tanbay
ve ÝHD Diyarbakýr Þube
Baþkaný A. Muharrem Erbey
de vardý.
Bir çok katýlýmcý kampan-

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.

Ergenekon ve 'sendika'...
1970’li yýllarýn son çeyreðiydi. Ben de 20’li
yaþlarda idim. O yýllarda baþýma gelen bir olayla
Türk Metal Sendikasý ile somut tanýþmamý
yaþadým. Daha doðrusu ‘Türk Metal gerçeði’ ile...
Geçtiðimiz günlerde ‘Ergenekon Terör Örgütü’
(ETÖ) soruþturmasý kapsamýnda sendika aranýp,
yöneticileri gözaltýna alýnýnca birden aklýma geldi
Þimdi tutuklanan Mustafa Özbek, o yýllarda da
sendikanýn baþýnda idi...
***
12 Mart faþist darbesini yemiþ Dev-Genç kökenli geniþ bir çevre ile birlikte Ýzmir’de Türkiye
Sosyalist Ýþçi Partisi (TSÝP)’nde örgütlenmiþtik.
Kiþisel tarihimi oluþturan politik serüvenimde
henüz “Öncü Hareketi” adýyla baðýmsýz grup
olduðumuzu ilan edip TSÝP’ten ayrýlmamýþtýk.
Tarihi Türkiye Komünist Partisi(TKP)’ne de henüz
katýlmamýþ, hatta epeyce de mesafeli idik. Kemal
Türkler Türkiye Maden-Ýþ Sendikasý’nýn ve
DÝSK’in Genel Baþkaný idi. Türk-Ýþ’in devlet
destekli ve güdümlü “sarý” sendikacýlýðýna karþý,

yanýn nasýl geliþtirileceði,
ýrkçýlýða karþý neler yapýlabileceðini tartýþtý.
"Neden özür diliyoruz?"
forumlarýný çoðaltma fikri
benimsendi.
Ýzmir, Ankara, Bursa,
Diyarbakýr baþta olmak üzere
gidebileceðimiz her yerde benzeri toplantýlar düzenlenecek.

www.durde.org

DÝSK’in demokratik sýnýf ve kitle sendikacýlýðýnýn
bayraðýnýn yükselmeye baþladýðý yýllardý. Biz de
iliþkide olduðumuz iþçilerin, DÝSK’e baðlý
sendikalarda örgütlenmesine katký yapmaya
çalýþýyorduk. Dev-Genç kökenli TSÝP’li yakýn
arkadaþým Aybey Takan, büyük bir özveriyle,
özellikle maden iþçilerinin örgütlenmesiyle
uðraþýyor, epey de mesafe alýyorduk., ‘Korku’ ve
‘yýlgýnlýk’ nedir bilmeyen kendi çapýnda ‘kahramanlar’ gibiydik adeta. Derken çalýþmalar ilk
ürünlerini vermeye baþlamýþtý. Ve ‘direniþ’ de
baþlamýþtý...
Ýzmir’in o yýllardaki en büyük fabrikasý BMC’de
iþçiler, DÝSK’e baðlý T. Maden-Ýþ Sendikasý’na
geçmek için direniþe baþlamýþlardý. Politize
olmuþ büyükçe bir grup öncü iþçi, demir kapýlarý
içerden kaynaklayarak kendilerini iþletmenin
içine hapsetmiþti. Gerçi bu anlamda deðiþen pek
fazla bir þey olmadý Türkiye’de ama, özellikle o
yýllarda sendikalaþmak hele de DÝSK’e baðlý
sendikalara geçmek büyük direniþleri gerektiriyordu. Yani gönül rýzasý ile sendikaya üye olmak
yetmiyordu. Ýþte o geliþme ve olay üzerine, oturduk bir güzel bildiri hazýrladýk TSÝP imzalý ve
atladýk gittik Bornova Pýnarbaþý’nda kurulu BMC
fabrikasýnýn önüne. Zor yoluyla ya da çeþitli
baskýlarla kandýrýlýp çalýþtýrýlan iþçilerin daðýlma
saatinde, iþçiler servis otobüslerine binerken biz
de bildirileri daðýtýp iþçilere ‘gerçeði’ gösterecek,
direnen iþçi arkadaþlarýna katýlmaya çaðýracaktýk.

kampanyasýný demokratik bir
hak olarak yorumlamýþtý.
Bu bir kazaným. Hrant Dink
arkasýndan “Hepimiz
Ermeniyiz” diye yürüyenlerin,
301. maddenin kaldýrýlmasý için
kampanya yürüten DurDe
aktivistlerinin, her mahkeme
günü Hrant için Beþiktaþ’ta
toplananlarýn kazanýmý. Ýmza
kampanyasýnýn baþlatýcýlarýndan olan Aydýn Engin,
Marksizm 2008’de yaptýðý
konuþmada Ermenilerin baþýna
neler geldiðinin artýk tartýþalabildiðini, bunun büyük bir
baþarý olduðunu söylemiþti.

Ergündoðan'a açýlan ceza
davasý 29 Ocak'ta
Sosyalist Ýþçi yazarý ve sesonline.net haber sitesi Genel
Yayýn Yönetmeni gazeteciyazar Yalçýn Ergündoðan'ýn 26
Nisan 2005'te BÝRGün
gazetesinde yayýnlanan
"Müritleri Haydar Baþ'a baþ
kaldýrdý" baþlýklý haberi
nedeniyle Baðýmsýz Türkiye
Partisi (BTP) Genel Baþkaný ve
Kadiri Tarikati þeyhi Haydar
Baþ'ýn þikâyeti üzerine hakkýnda açýlan ceza davasý sürüyor.
29 Ocak 2009 Perþembe günü
Ýstanbul, (Kasýmpaþa) Beyoðlu
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görülecek ceza davasýnda
gazeteci-yazar Ergündoðan
hakkýnda 3 yýl hapis isteniyor.
Ergündoðan hakkýnda açýlan
'ceza davasý'nýn dýþýnda tazminat davalarý da bulunuyor.
Ergündoðan'ýn Haydar Baþ'la

ilgili yazýsýnýn 26 Nisan'da
BirGün'de yayýnlanmasýnýn
ardýndan 28 Nisan 2005'te "Yeni
Mesaj" gazetesinde
Ergündoðan için 'seher vaktinde' ve her fýrsat buldukça
okunmasý istenen bir de 'beddua' yayýnlanmýþtý.

"Kemalizm, Derin Devlet ve Ergenekon"
Konuþmacý:

Roni MARGULIES
Karakedi Kültür Merkezi
ÝZMÝR
2. Kordon no: 278/1 Alsancak
(Çorbacý Sebo ve FonKýrtasiye karþýsý)

Fakat o da ne? Aybey’le ben, elimizdeki bildirileri
iþçilere daðýtmaya baþlamýþtýk ki yanýmýzda
beliren kabadayý kýlýklý adamlarýn emir kipindeki
“uzaklaþýn lan”, “kaybolun” uyarýlarýyla irkildik.
Kendi çapýnda birer “kahraman”dýk ya. Ýki kiþi
olmamýza raðmen diklendik tabi... Elimizdeki
bildiri tomarýný almaya çalýþtýlar. Biz de ani bir
refleksle servis o0tobüsünün birine Aybey diðerine de ben atlayarak elimizdeki bildirilerin ziyan
olmasýna izin vermeyerek iþçilerin üzerlerine fýrlattýk. Tabi bir yandan da, “direnen sýnýf kardeþlerinize katýlýn” demeyi ihmal etmeden. Ýþçilerden biri, bir eliyle bildiriyi alýr cebine koyarken,
fýsýldayan bir sesle bizi de; “dikkat edin, Türk
Metal’in adamlarý bunlar, bellerinde silah var!”
þeklinde uyardý. Gerçekten silahlýydýlar. Bizimse,
elimizdeki bildirilerimiz ve güçlülüðünü haklýlýðýndan alan direngen ruhumuzdan baþkaca
üzerimizde herhangi bir savunma aracýmýz
yoktu... Dakikalar içinde yaþanan bu hareketlilik
içinde elimizdeki bildirileri, iþçilere savurmamýz
üzerine önce havaya atýþ baþladý. Aybey’le ben
kaçýþtýk tabii. Ama bir türlü eylem yerimizi terk
etmek istemiyorduk. Fabrikanýn hemen önündeki
ormanlýk araziye daldýk. Üzerimize doðru yönelik
ateþ ve kurþun yaðmuru altýnda, iþçilere oradan
da sesleniþimizi sürdürüyorduk: “Sýnýf kardeþlerinizin direniþine katýlýn, içerdeki kardeþlerinize
yiyecek yemek, ekmek götürün!...” Bizim
haykýrýþlarýmýz ve peþimizdeki “azgýn silahlý

çetenin” kovalamacasý týrmandýðýmýz daðlarda
bir köy kahvesine sýðýnmamýza dek sürdü...
***
Devlet destekli ve güdümlü ‘sendikacýlýðýn’ militan örneðinin ve baþýndaki kiþinin iliþkiler aðýný
Ergenekon davasý sürecinde daha yakýnda göreceðiz umarým. Türk Metal Sendikasý Genel
Baþkaný Mustafa Özbek’in tutuklanmasý sonrasý
televizyonlarda “sendikacýlýða aðýr darbe” gibi
laflar edenlerin maskesini düþürmeye yetmez
elbette ama, benim Türk Metal’le tanýþmam iþte
böyle oldu. Ýlerdeki yýllarda yaþadýðým, kamuoyunun gözleri önünde gerçekleþen tanýklýklar ise
oldukça kabarýk...
Uðradýðý baskýlar, kapatýlma serüvenleri ile baþ
eden ve sonunda Birleþik Metal Ýþ’e dönüþen (T.
Maden Ýþ Sendikasý) sendikanýn; onca gürültü
arasýnda duyulmayan açýklamasýndaki þu cümleyi bir ibret belgesi olarak buraya alýyorum:
“Türk Metal- Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Özbek
ve bazý yöneticilere yönelik yapýlan operasyonlarýn, 'bir sendikaya yapýlan bir saldýrý' olarak
algýlanmasý bu ülkede gerçekten de tüm zorluklara raðmen iþçilerin ekmekleri, haklarý ve insanca yaþamalarý için mücadele eden bizim gibi
sendikalar ve sendikacýlar için büyük bir ayýp olacaktýr...”

Yalçýn ERGÜNDOÐAN

yalcin.ergundogan@sesonline.net
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1974 KIBRIS
"Kýlýç karakteriyle senaryo
gereði adam öldürdük. Ama ne
yazýk ki bu vatan için ben gerçek
hayatta 10 kiþiyi vurdum.
Askerlikte terhisime 1 gün
kalmýþtý. Tam o sýrada Kýbrýs
Barýþ Hareketi oldu. Beni
Mersin'den Kýbrýs'a gönderdiler.
Savaþýn en acýmasýzca ve en
kanlý bölümünün sürdüðü temizleme harekatýnda görev verdiler. Komutana 'Yapamam, adam
öldüremem, ben sanatçýyým'
dedim. 'Burada sanat bitti. Burasý
gerçek hayat, savaþ. Emir verdim
mi öldüreceksin' dedi. Ýlk
öldürdüðüm çocuk 19 yaþýnda,
esir düþmüþ bir askerdi. Silahý
yüzüne doðrulttuðumda
yüzüme tükürdü. Alnýndan vurdum, öldü. Daha sonraki çatýþmalarda 9 kiþiyi daha öldürdüm.
Öldürdükten sonra gidip
karargâhta aðlýyor, ertesi gün
yine öldürüyordum. Rüyamdan
çýkmýyor. Uzun süre psikolojik
tedavi gördüm. Bu yüzden hala
et yiyemiyorum. Kan göremiyorum. Aklýma öldürdüðüm çocuklar, kokmuþ cesetler geliyor."
Oyuncu Atilla Olgaç’ýn
katýldýðý bir TV programýndaki
itirafý büyük bir tartýþma yarattý.
Olgaç ertesi gün geri adým attý ve
"Kafamda bir senaryo yazdým"
dedi. Ancak hem Türkiye'de hem
de Kýbrýs'ta yaþayan halklar sözlerindeki gerçeði görmüþtü.
Kamuoyu Olgaç sözlerindeki
ciddiyeti 1974'te yaþananlarýn itirafý olarak yorumladý. Olgaç'ýn
büyük bir baskýyla karþý karþýya
olduðu belliydi. O dönem Kýbrýs
Türk Devlet Tiyatrolarý'nýn
baþýndaki kiþi onun için torpil
yaptýðýný ima ederek 10 kiþiyi
öldürmediðini 10 kilo patates
soyduðunu söyleyerek Olgaç'ý
itibarsýzlaþtýrmak istedi. Ancak
bu yine ikna edici olmadý.
Atilla Olgaç'ýn 1974'te Türk
ordusunun Kýbrýs'ýn kuzeyini
iþgal etmesi sýrasýnda baþýndan
geçenler Yunanistan ve Kýbrýs'ý

ayaða kaldýrdý. Türkiye adaya
yasadýþý bir askeri müdahalede
bulunmuþ ve insan haklarý ayaklar altýna alýnmýþtý. 35 yýl sonra
bir Türk bunu itiraf etmiþti.
Diplomatik kriz Olgaç'ýn geri
adým atmasýyla giderildi. Ama
geride þu soru kaldý. 1974
gerçekten bir barýþ harekatý
mýydý?

Kýbrýs'ta gerçekte ne
oldu?

Devlet politikasý ve eðitim
müfredatý 1974'teki müdahaleyi
bir barýþ harekatý olarak sunar.
Rumlar adada yaþayan Türklere
saldýrmýþ, Türkiye'de soydaþlarýný korumak için adayý
iþgal etmiþti. Kýbrýs aslýnda Türk
topraðýydý. Osmanlý Ýmparatorluðu'nun bir parçasýydý. 1.
Dünya Savaþý'nýn ertesinde

emperyalistlerin diplomatik
oyunlarýyla elimizden alýnmýþtý.
Osmanlý Ýmparatorluðu'nun
devamcýsý olan Türkiye
Cumhuriyeti'nin de Kýbrýs
üzerinde tarihsel haklarý vardý.
Oysa Kýbrýs bir Ýngiliz sömürgesiydi.
z Kýbrýs 1878'de Osmanlýlar
tarafýndan Britanya Ýmparatorluðu'na kiralandý.
z 1923'te Lozan Barýþ
Antlaþmasý'nýn 20. Maddesi
gereðince, Türkiye adanýn
Ýngiltere'ye ilhakýný kabul etti.
z 2. Dünya Savaþý'ndan sonra
Ýngiliz hakimiyetine karþý
mücadele güçlendi.
z 1960'ta Kýbrýs baðýmsýzlýðýný
ilan etti, Kýbrýs Cumhuriyeti
kuruldu.
z 1956'da adanýn taksim
edilmesini savunan Türkiye
1974'te Kýbrýs'ýn yüzde 37'sin
iþgal etti.
Kýbrýs'ta Ýngiliz hakimiyetine
karþý mücadele güçleniyordu.
Ama baþkalarý da vardý. Türk
Milli Mukavemet Teþkilatý ve
Rauf Denktaþ. Teþkilat,
Türkiye'deki Özel Harp
Dairesi'nin bir uzantýsýydý.
Denktaþ ise eski bir sömürge
savcýsýydý. Yýllarca Ýngilizlerin
emrinde çalýþmýþ, bir çok
direniþçinin hayatýna mal olan
kararlara imza atmýþtým.
Kontrgerilla 1960'lardan itibaren
iki kardeþ halký bölme planýný
yürürlüðe soktu. Adada Rum
sosyalistlerle ayný parti ve
sendikalarda yönetici olanlar

öldürüldü. Suikastlar Türk
muhaliflerden Rumlara uzandý.
O gün dek aralarýnda herhangi
bir problem olmayan iki halk birbirine düþman edildi ve savaþýn
yollarý döþendi.
Neden 1974? 1968'de
Yunanistan'da bir darbe olmuþ
ve Albaylar Cuntasý yönetime el
koymuþtu.1974'e gelindiðinde
Politeknik direniþi baþlamýþ ve
cunta zor durumda kalmýþtý.
Kýbrýs'ta bir darbe giriþiminde
bulundular. Albaylar, bu giriþimin kaybettikleri prestiji geri
getirebileceðini düþünüyorlardý.
Bu darbe giriþimi Türkiye'nin
Kýbrýs'a girmesine neden oldu ve
Albaylar savaþ ilan ettiklerinde
hiç kimse Politeknik katliamýný
gerçekleþtirenlerin prestijini kurtarmak için savaþmak istemedi.
Yunanistan'da cuntanýn sonu
gelmiþti. Ancak Kýbrýs'ta o güne
kadar yaþayan Türkler ve
Rumlar artýk bölünmüþ, aralarýna sýnýrlar ve ordular girmiþti.
Savaþ ve gerilim adada 35 yýldýr
sürüyor.
1974'te orada ne olmuþtu?
Atilla Olgaç neyi anlatmak
istiyordu?
788 Kýbrýslý Türk, 353 Rum, 497
Türk askeri, 88 Yunan askerinin
öldüðü iki tarafýn verdiði rakamlarýn ortalamasý. Ancak 1974'te
2000 bine yakýn kiþi kayboldu.
Çoðu Rum'du. Olgaç insan
öldürmenin ne anlama geldiðini
bu yüzden açýklamýþtý.
Bugün Kýbrýs'ta 800 bine yakýn
insan yaþýyor. Nüfusun yüzde
59'u Kýbrýslý Rum. Yüzde 41 Türk
olarak geçiyor Ancak Kýbrýslý
Türkler adadaki nüfus yoðunluðunu dengelemek için Türkiye
Cumhuriyeti tarafýndan göç ettirilenleri kendinden saymýyor.
Ýki tarafta birleþme yanlýsý
hükümetler iktidarda ve adada
yaþayanlarýn çoðunluðu tek bir
Kýbrýs'tan yana. 1974'te açýlan
savaþ defterinin tamamen kapatýlmasý için Türk ordusunun bir
an önce adadan çekilmesi
gerekiyor.

Atilla Olgaç

Kýbrýs’ýn iþgali
ve Kontrgerilla
faaliyetleri
Özel Harp Dairesi’nin
Kýbrýs'taki örgütlenmelerinin
baþlangýç tarihi de 1955'e
dayanýyor. Kýbrýs Türkleri
içinde "Volkan", "9 Eylül" gibi
kontrgerilla örgütleri de bu
tarihlerde örgütlendi, 1958
yýlýnda ise, bizzat Türk generallerinin örgütlediði "Kýbrýs
Türk Mukavemet Teþkilatý"
adýyla merkezileþtirildi. 1974
iþgaline kadar geçen süre içindeki ÖHD'nin çalýþmalarý bu
kanaldan yürüdü.
1923'te imzalanan Lozan antlaþmasý uyarýnca Kýbrýs
üzerinde hiçbir hakkýnýn
olmadýðýný teyit eden Türkiye,
sömürgeci Ýngiltere'nin
tetikçiliðini kabullenerek,
Kýbrýs üzerinde yeniden "hak
sahibi" olmayý baþardý.
Ýngiltere, Kýbrýs'ta görülmesi
gereken bütün kirli iþlerini
(katliam, iþkence, sürgün,
talan) tetikçisine býraktý.
Türkiye devletinin yardýmýyla, baðýmsýzlýðý için savaþan
Kýbrýs halklarýnýn bölünmesini baþardý. Yüz yýllardýr
birarada yaþayan, birbirlerinin
dillerini de konuþabilen iki
halkýn arasýnda bir "TürkRum" ayrýmý yaratarak, Kýbrýs
halklarýnýn kendi kaderini
tayin hakkýna engel oldu.
Böylelikle adadaki sömürgeci
varlýðýný bugünkü AB
koþullarý atýnda bile
sürdürmeyi baþarýyor.

Etnik temizlik
tamamlanýyor
Tamamen bilinçli, öngörülü
ve planlý olarak tezgâhlanan
6-7 Eylül olaylarý büyük
þehirlerdeki etnik unsurlarýn
da son bir hamleyle yok
edilmeleri giriþimiydi. Devlet,
bu politikasýný hem o günlerde sürdürülmekte olan
Kýbrýs görüþmelerinde bir
þantaj, hem de Ýstanbul ve
Ýzmir'in kadim halklarýndan
kurtulmak için bir fýrsat
olarak kullandý.

