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Türkiye bir kabus ülkesi.
Hiçbirimizin hayatýnýn deðeri
yok.

Darbeciler istediklerini yapýyor.
Egemen sýnýfýn programýný

uygulayan AKP yeni-liberal poli-
tikalarý acýmasýzca uyguluyor.

"Sol" ana muhalefet partisi CHP
ýrkçýlýðý savunuyor.

Faþist MHP bir kenarda iktidar
koltuðuna oturmak için bekliyor.

Bu tabloda iþçiler, gençler,
kadýnlar, fakirler, Kürtler, azýn-

lýklar, bu ülkenin çoðunluðunu
oluþturan ezilen ve sömürülen
yýðýnlar yok. 

Onlarýn istekleri, talepleri, arzu-
larý, hayalleri yok. 

Çoðunluk için sadece sefalet,
kalitesiz bir yaþam ve bazen de
ölüm var.

Bu kabusa son vermek zorun-
dayýz.

Çözüm yeni bir solda. Sýradan
insanlarýn kendi kaderlerine
sahip çýkmasýnda. Çürümüþ

elitlere karþý kitlelerin yaratýcý
inisiyatifinin açýða çýkarýlmasýn-
da.

1 Mart 2003' te Irak tezkeresini
meclisten geçirtmedik.

23 Ocak 2007'de Hrant'ýn
arkasýndan Hepimiz Ermeniyiz
diyerek yürüyerek korku rejimini
temelinden sarstýk.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde
savaþa, darbeye, ýrkçýlýða, yeni-
liberalizme karþý sokakta bir
seçenek yarattýk. Ufuk Uras ve

Baskýn Oran için 110 binden fazla
oy aldýk.

Gücümüzün farkýnda olmalýyýz.
Eðer bu ülkenin ezilenleri bir-

leþmeyi baþarýrsa, onlarý bir-
leþtirebilen yeni bir sol siyasete
damgasýný vurursa gerçek bir
deðiþimi yaratabiliriz.

Kaybedecek zaman, kaçýrýlacak
fýrsat yok.

Yeni bir sol partiyi, yeni bir
emekçi muhalefetini birlikte inþa
edelim.
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Devrimin öznesi neden iþçi sýnýfýdýr? Ýþçi sýnýfý küçülüyor mu?
Türkiye: Günümüzde iþçi sýnýfý 15-16 Haziran: Ýþçilerin sahneye çýkýþýsosyalist iþçi’nin ekidir

Patronlardan itiraf
Ankara Ticaret Odasý'nýn yayýn-

ladýðý araþtýrma Türkiye'de
emekçi sýnýflarýn yaþadýðý sefaleti
çarpýcý bir þekilde ortaya
koyuyor.

10 milyon 871 bin 672 kiþi açlýk
sýnýrýnýn altýnda yaþýyor.

52 milyon bin 252 kiþi ise
öncekilerden biraz daha þanslý,
yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþa-
maya çalýþýyor.

Ailelerin yüzde 15'inin açlýk
sýnýrýnýn altýnda yaþadýðý ATO
araþtýrmasýnýn bir baþka çarpýcý
verisi.

Patron örgütü ATO'nun araþtýr-
masýnýn sonuçlarý ekonomik
büyümenin toplumlun büyük
çoðunluðuna yansýmadýðýný
ortaya koyuyor.

IMF bastýrýyor
IMF Türkiye Masasý Þefi

Giorgianni sona eren stand-by
anlaþmasýnýn yerine gelecek yeni
düzenlemenin bir an önce yapýl-
masýný istedi. Bakan Mehmet
Þimþek hükümetin IMF ile ayný
fikirde olduðu söyledi.

Dünyada IMF ile benzer bir
programý yürüten baþka devlet
kalmadý. Borçlarýný kapatan ülke-
ler bir daha IMF ile çalýþmak
istemediklerini açýkladý. Ancak
AKP önceki hükümetler gibi
IMF'nin yolunda yürümekte ýsrar
ediyor. Stand-by anlaþmasý son-
rasý yürürlüðe girmesi istenen
düzenlemeler Türkiye'de yeni-
liberal ekonomik politikalarýn
radikal bir þekilde sürdürülmesi-
ni planlýyor.

Gerçekleri
açýklayýn!

Gazeteci Zihni Çakýr'ýn Kod
Adý Darbe adlý kitabýnda
yayýmladýðý belgeler gazete
manþetlerinde yer bulmaya
baþladý.

Sabancý suikasti devletin isti-
hbarat birimleri tarafýndan
gerçekleþtirilmiþ.

Genelkurmay'ýn karþýsýndaki
üst geçit darbe koþullarýný ya-
ratmak için bombalanacakmýþ.

Genelkurmay yakýn geçmiþte
HADEP ve ÖDP ile ittifak kur-
mayý planlayan CHP'yi de
fiþlemiþ.

Önce Nokta'nýn yayýmladýðý
Darbe Günlükleri, ardýndan
Ergenekon operasyonu ile ele
geçirilen ve devlerin güvenlik
birimlerinin damgasýný taþýyan
bildiriler. Kurum ve þahýslar-
dan gelen yalanlamalar dýþýnda
hiçbir soruþturma yok.

Hangisi gerçek? Hangisi
yalan? Kim kimin için çalýþýy-
or?

Türkiye'nin yakýn tarihine
iliþkin gerçekler halkla pay-
laþýlmadan darbe karanlýðý
giderilemeyecek.

Yeni bir emekçi hareketini inþa etmek için

Yeni bir sol parti

Füze kalkanýna
hayýr!

Türkiye ile ABD arasýnda
yürütülen gizli pazarlýk sonucu
Polonya ve Çek Cumhuriye-
ti'nde sonra Türkiye'ye de füze
kalkaný sistemi kurulacak.

Amerikan basýný bunu iþliyor,
ama gizli pazarlýklar yürüten
hükümet bu bilgiyi kendi
halkýndan gizliyor.

Gizlemekte haklýlar! Bu ülkede
yaþayanlarýn büyük çoðunluðu
ABD emperyalizmin, iþlediði
insanlýk suçlarýndan, savaþtan
nefret ediyor. Ayný ölçüde
Ýsrail'den de.

Hükümet ise ABD isteði
doðrultusunda Ýsrail'i korumaya
ve düþman ilan edilen Ýran'ý
vurmaya ayarlanmýþ füze kalka-
ný sistemini güle oynaya kabul
ediyor.

Füze kalkaný sistemi
Ortadoðu'da yeni savaþlara yol
açabilecek bir tehdit. Üstelik
nükleer silahlarýn kullanýlabile-
ceði savaþlara!

Savaþ karþýtlarý Bush'un kalka-
nýna karþý mücadele etmek,
hükümeti halka sormadan attýðý
bu adýmdan geri çevirtmek
zorunda.

3 çocukta ýsrarlý
"Bizim muhafazakar siyaset

anlayýþýmýzda merkeze aileyi
koyduk. Aileyi yok etme
anlayýþýna karþýyýz." Baþbakan
bu sözlerle her kadýnýn 3 çocuk
doðurmasý açýklamasýnýn
arkasýnda durduðunu tekrar
vurguladý.

Baþta kadýn örgütleri olmak
üzere bu sözler büyük tepki
toplamýþtý. Ancak baþbakan iþçi-
leri dinlemediði gibi kadýnlarý da
dinlemiyor.

Bush gibi Recep Tayyip
Erdoðan’da kadýnlarý eve
hapsetmeyi, onlarý sadece
doðurganlýklarýyla görmeyi ve
toplumsal rollerini yeni iþ gücü
üretmekle sýnýrlamayý sa-
vunuyor.
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Geçen hafta Tuzla ter-
sanelerinde bir geminin
makine dairesinde gerçek-
leþen patlama sebebiyle 1
iþçi hayatýný kaybetti, pek
çok iþçi yaralandý. Bu son
ölüm ile son sekiz ayda 19
iþçi hayatýný kaybetmiþ
oldu. 2000 yýlýndan beri ise
33 iþçi hayatýný kaybetti.

Tersanelerde çalýþma
koþullarý insanlýk dýþý, iþçi-
lerin ezici çoðunluðu
asgari ücrete çalýþtýrýlýyor.
Sigortasý yapýlmayan pek
çok iþçi var. Bu iþkolunda
sendikalýlýk düzeyi çok
düþük. Ýþverenler hiçbir
þekilde çalýþanlarýn iþ
kazalarýnda hayatýný kay-
betmesini önleyecek ted-
birleri almaya yanaþmýyor-
lar. Bütün denetimlerden
bir þekilde kurtulmayý
baþarýyorlar.

Koþullar çok kötü olmasý-
na raðmen bölgede
yaþayanlar için nerdeyse
tek çalýþma olanaðý olan
tersanelerde iþçiler her an
patlamaya hazýr bir bomba
gibi.

Ölümler önlenebilir
Son yaþanan kaza üzerine

açýklama yapan Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliði Genel
Müdürü Kasým Özer tepki
topladý.

Özer TBMM araþtýrma
komisyonuna yönelik yap-
týðý bilgilendirmede
Tuzla'da ölümlerin çok
olmadýðýný, köyden yeni
gelmiþ iþçilerin cahilliðin-
den kaynaklandýðýný, ayrý-
ca metrekareye düþen iþçi
sayýsý arttýðý için ölüm-
lerinde arttýðýný söyledi.

Ayný açýklamada 2000-
2007 yýllarý arasýnda tüm

sanayi iþkollarýnda 621 bin
iþ kazasýnýn meydana
geldiði ve 9 bin 63 kiþinin
öldüðü söylendi. Ölüm
nedenlerinin baþýnda
yüzde 34'lük oranla yük-
sekten düþmenin geldiði,
bunu yüzde 22 ile trav-
malar, yüzde 14.6 ile
bunaltý, bayýlma ve kriz,
yüzde 8 ile baþ travmasý,
yüzde 7 ile zehirlenmenin
izlediði söylendi.

Her nedense söz konusu
kiþi 19 kiþinin ölümünü
küçük bir ayrýntý gibi

görürken mazeret olarak
da 9 bin 63 kiþinin
ölümünü gösteriyor. Bu
mantýk anlaþýlýr ya da akýl
alýr deðil. Tam da özrü
kabahatinden büyük
denilen þey bu olsa gerek.

Oysa bu ölümlerin çok
büyük çoðunluðu iþvere-
nin alacaðý önlemler ile
engellenebilir.

Bu önlemler alýnmýyor,
çünkü iþverenler bu
önlemler için harcayacak-
larý parayý insan hayatýn-
dan daha deðerli görüyor.

Hükümet ve devlet için
çalýþan bürokratlarda
iþverenlerden yana tavýr
alýyor.

Limter-Ýþ Genel Baþkaný
Cem Dinç ise bu zihniyeti
kýnadý. Türkiye de ter-
sanedeki çalýþma
koþullarýnýn Çin, Pakistan
ve Bangladeþ ile
kýyaslandýðýný, oysa
Almanya'da 49 yýlda 1
kiþinin bile ölmediðini
anlatan Dinç, ölümlerin
önlenebilir olduðunu
söylüyor.

Þiþecam'da
grev kararý

Cam, Çimento,
Seramik ve Toprak
Sanayi Ýþçileri Sendikasý
(Kristal-Ýþ) toplu iþ
sözleþmesi
görüþmelerinde anlaþ-
ma saðlanamadý.
Kristal-Ýþ Þiþecam
grubundaki 11 þirkette
grev kararý aldý; kararý
9 Mayýs'ta iþverene
teblið etti. 

10 Ocak'ta baþlayan
görüþmelerin sonun-
cusu 5 Mayýs'ta yapýldý;
sosyal haklar, saat
ücreti, iþe giriþ ücreti ve
iyileþtirmelerle ilgili
anlaþma olmadý.
Kristal-Ýþ, iþveren
sendikasýnýn
görüþülebilir tekliflerle
masaya gelmediðini
söylüyor.

Grev kararý Þiþecam
grubuna ait Paþabahçe
Cam Sanayi ve Ticaret
A.Þ. (Kýrklareli fab-
rikasý ve Mersin fab-
rikasý), Anadolu Cam
Sanayi A.Þ. (Topkapý
fabrikasý, Mersin fab-
rikasý, Çayýrova fab-
rikasý),Trakya Cam
Sanayi A.Þ. (Trakya
fabrikasý,Trakya
Otocam Fabrikasý,
Trakya Mersin fab-
rikasý, Cam Ýþleme ve
Kaplamalý Camlar
Fabrikasý), Cam Elyaf
Sanayi A.Þ. iþyerlerinde
çalýþan yaklaþýk 5 bin
cam iþçisini kapsýyor.

Sendikaya
üye oldular
iþten atýldýlar

Deri-Ýþ'e üye olduklarý
için iþten atýlan 40
DESA iþçisi, þirketin
Ýstanbul Sefaköy'deki
merkezi önünde yaptýk-
larý eylemde sendikalý
olmaktan vazgeçmeye-
ceklerini söyledi.

Nisan sonunda iþten
atýlan iþçiler, üzer-
lerindeki polis baskýsýný
da protesto etti. DESA
iþçileri Düzce'de fabrika
önünde bekliyor.
Sendika yöneticileri ve
iþçiler sýk sýk polis
baskýsý ile karþýya kalý-
yorlar.

DESA en büyük deri
þirketlerinden biri. Ýþçi-
ler açlýk sýnýrýnýn altýn-
da ücret alýyorlar.
Mesaileri sabaha kadar
sürüyor.

Ýþçilerin mücadelesine
Türk-Ýþ, KESK ve DÝSK
destek veriyor.

Eðitim-SSen'e
kadýn baþkan

Eðitim-Sen'in hafta
sonu gerçekleþen 3.
Olaðan Genel
Kurulu'nda yeni yönetim
belli oldu. Yönetime
Zübeyde Kýlýç Öztürk,
Mehmet Bozgeyik, Serpil
Açýl Özer, Mehmet
Toðan, Mustafa Ecevit,
Gülçin Ýspert, Sayým
Gültekin seçildi.
Zübeyde Kýlýç Öztürk
Eðitim-Sen'in yeni
baþkaný. KESK içerisinde
Tüm Bel-Sen Baþkaný
Vicdan Baykara'dan
sonra 2. kadýn baþkan
seçilmiþ oldu. Yeni
seçilen yönetimde henüz
görev daðýlýmý yapýl-
madý.

Sosyalist Ýþçi yeni
Eðitim-Sen yönetimine
önümüzdeki dönemde
baþarýlar diler.

Hepimizi SSGSS
yasasýnýn geçtiði bu
dönemde sýcak günler
bekliyor.

Yakýn zamanda
sendikalar yasasýnda
deðiþiklikler gerçekleþe-
cek. Toplu görüþme-
sözleþme hakkýný kazan-
mak için gerekli olan
iþkolu bazýnda yüzde 10
barajý kalkýyor. Farklý
sektörlerde örgütlenen
sendikalarýn ayný fede-
rasyon-konfederasyon
çatýsý altýnda birleþme
olasýlýðýný ortaya çýkaran
yeni yasal düzenlemeler
bekleniyor.

Eðitim-Sen KESK'in en
büyük örgütü, bütün
eylemlerde eðer Egitim-
Sen kalabalýk ise eylem-
lerin büyük olduðunu
hepimiz biliyoruz.
KESK'in gerçek bir grev
örgütleyebilmesi için
Eðitim-Sen'in gerçekten
greve çýkmasý gerekiyor.

Yeni yönetimin alacaðý
tutum bütün bu
geliþmelerin ýþýðýnda
oldukça belirleyici ola-
cak.

Malatya'da Zirve
Kitapevi'nde 18 Nisan
2007'de 3 kiþiyi katleden
sanýklardan  Cuma
Özdemir ve iki gardiyan
hakkýnda, cezaevine sim
kart soktuklarý gerekçe-
siyle açýlan davada beraat
kararý çýktý.

Mahkeme sanýklarýn
ifadesini bile almaya gerek
duymadan beraat kararýný
verdi. Sim kart sanýðýn
takým elbisesinde bulun-
muþtu. Bu mahkemenin ilk
ihmali deðil.

Malatya katliamýnýn

soruþturma aþamasýnda da
pek çok ihmal yaþandý.
Sanýklarýn hareketlerinin
izlendiði hastanenin
güvenlik kamera kayýt-
larýnýn silindiði belirlen-
miþ, mahkemece dikkate
alýnmamýþtý. Emre
Günaydýn'ýn kendisine,
"Misyoner faaliyetlere 'dur'
de, sana devlet desteði
saðlarýz" diyen Varol
Bülent Aral'ýn 'Cinayetin
perde arkasýný biliyorum'
dediðini iddia ettiði
dilekçesi ciddiye alýn-
mamýþtý.

Ayrýca Malatya
Baþsavcýlýðý'na ulaþan bir
suç duyurusunda, Üsteð-
men H.Ý.'nin, M.Ü. adlý
komutanýn telkiniyle, R.A.
adlý öðretim üyesiyle
konuþtuðu, öðretim
üyesinin de Günaydýn'ý
katliama azmettirdiði belir-
tildi. Askeri savcýlýkça
soruþturulan H.Ý.'nin
katliam soruþturmasýnda
kamera sistemini
deðiþtirmekle
görevlendirildiði açýða
çýktý. Sanýklarýn sadece
üzerlerinde bulunan tele-

fonlara iliþkin araþtýrma
yapýldý. Son 6 ayda toplam
yüzden fazla farklý telefon
numarasý kullanan 5
sanýðýn diðer numaralarý
araþtýrýlmamýþtý.

Emniyetteki ifadesinde
yaptýðý suçlarý itiraf eden,
diðer sanýklar tarafýndan
elebaþý olduðu söylenen,
tüm bulgularýn iþaret ettiði
Emre Günaydýn ifade
deðiþtirdi. Hiçbir þey hatýr-
lamadýðýný, olaya karýþ-
madýðýný ve cinayetleri
geçirdiði þoktan dolayý
görmediðini söyledi. 

Malatya katliamý davasý:

Ýhmaller zincirine yeni halkalar

Kâr hýrsý can almaya devam ediyor

Tuzla’da cinayeti 
durdurun!

Paranýn dini
imaný yok

AKP'ye karþý "biz kaç
kiþiyiz" kampanyasýný
örgütleyen Tuncay
Özkan'ýn baþýnda olduðu
Kanaltürk el deðiþtirdi.

Kanaltürk'e CHP'nin
usulsüz para aktardýðý
iddialarýnýn ortaya çýk-
týðý ve Anayasa
Mahkemesi'nin soruþtur-
ma baþlattýðý bir
dönemde satýþýn gerçek-
leþmesi hayli ilginç.

Kanal'ýn yeni sahibi
Bergama'da altýn arayan
þirket Koza Ýpek Grubu,
Fetullah Gülen'e yakýn-
lýðý ile biliniyor. 

Kanaltürk çaðrýsýyla
yapýlan son eylem
Kazdaðlarý'nda altýn
aranmasýna karþý
Çanakkale eylemiydi.
Koza Holding
Türkiye’de siyanürle
altýn arayan þirketlerin
baþýnda geliyor.

Ýnternette

devrimci

antikapitalist

adres

ww.dsip.org.tr

yayýnda!
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Darbe gündemden
düþtü mü?

Bir süredir yeni darbe haberleri gelmi-
yor. Ergenekon soruþturmasý durdu gibi.
Yeni unsurlara, yeni iliþkilere ulaþýlmýyor.
Ergenekon ile Susurluk arasýnda iliþki
kurulmuyor. Ýki kuvvet komutanýnýn
darbe hazýrlýðýnýn üstüne gidilmiyor.
Bölünmüþ Kýbrýs’ýn Rum ve Türk liderleri
umutla çözüm ararken TSK’dan önce
Genelkurmay baþkaný, ardýndan gelecek-
teki Genelkurmay Baþkaný ve þimdiki
Kara Kuvvetleri Komutaný Kýbrýs’a
giderek çözümsüzlük demeçleri veriyor.
Kürt savaþý ise derinleþtirilmeye çalýþýlý-
yor. Kýsacasý darbe havasý bütün aðýrlýðý
ile sürüyor.

Açýk ki AKP uzlaþmaya çalýþýyor.
Uzlaþarak siyasal krizi bitirmek veya
yavaþlatmak istiyor. Böyle yaparak ege-
men sýnýfýn desteðini tazelemek istiyor.

AKP yanýlýyor. Darbe yapmak isteyen-
lerin görece baðýmsýzlýðýný ve egemen
sýnýfýn  programýna pek de aldýrmadýk-
larýný, egemen sýnýfýn ise kendisini þu anda
AKP ile laik bürokrasi arasýnda açýk, net
bir tercih yapmak zorunda hissetmediðini
görmüyorlar. Ýstikrarý laik, ulusalcý
muhalefetin zeminine kayarak elde etm-
eye çalýþýyorlar. Egemen sýnýfa bu yolla
uzlaþmacý olduklarýný, istikrarý korumaya
devam edebilme yetenekleri olduðunu
göstermeye çalýþýyorlar.

Bu koþullar devrimci sosyalistler için çok
önemli olanaklarý öne çýkarýyor.

Þimdi hýzla yeni bir sol odaðý kurmak
gerekiyor. Bu sol odak büyük emekçi
yýðýnlarýn güvenebileceði bir örgüt olmak
zorunda. Yani herkes için demokrasiyi
savunan, katýksýz bir biçimde emekçi hak-
larýnýn yanýnda yer alan, savaþa ve
emperyalizme karþý net bir tutumu olan
ve bütün bunlarý sokakta savunan bir
örgüt olmalý.

Darbeye karþý çýkmaya devam etmek,
acil demokrasi savunusu son derece
önemli. Bundan kýl payý bir sapma bile
solun emekçi yýðýnlar gözünde iþe yara-
maz bir noktaya düþmesine neden olacak-
týr. Zaten bu nedenle büyük emekçi yýðýn-
lar sola kuþku ile bakmakta, yanýna sokul-
mamaktadýr.

Darbeler emekçilerin yaþamýný 1960’dan
beri etkilemektedir ve bu nedenle emekçi
yýðýnlar bir kez daha generallerin yaþam-
larýna müdahale etmesine karþýdýrlar.

Bugün emekçi yýðýnlar için siyasi
geliþmeler ekmek-peynir mücadelesi
kadar önemlidir. AKP tercihinin en önem-
li nedeni budur. Bu tercihi dini nedenlere
baðlayanlar büyük bir yanýlgý içindedir ve
bu yanýlgý onlarý emekçiler karþýsýnda
çaresiz bir konuma düþürmekte.

AKP’nin kapatýlma davasýnýn sonuçlan-
masýna kadar darbe süreci ortadan kalk-
mayacak. AKP kapatýlýrsa darbeciler zafer
kazanmýþ olacaklar. Kapatýlmazsa baský
sürecek.

Bize düþen ise bir yandan darbecilere
karþý mücadele diðer yandan ise AKP’nin
yeni liberal saldýrýlarýna karþý
mücadeledir. Bu iki mücadelenin birleþti-
rilmesi sol için bir çýkýþ kapýsýdýr.

Bu zeminde kurulacak yeni bir kitlesel
sol parti kendisini sosyal demokrat olarak
yutturmaya çalýþan CHP’nin tabanýndan
olduðu kadar AKP tabanýndaki emekçiler
için de bir çekim merkezi olacaktýr.

Darbeciler karþýsýndaki ikircikli tutumlar
ise emekçi yýðýnlarýn sola kuþku ile bak-
maya devam etmelerini yol açacaktýr.

Öyleyse darbeye hayýr!
Acil demokrasi!

Doðan TARKAN

AKP’nin saðlýk “reformu”na karþý
gösterilerle baþlayan ve 1 Mayýs’ýn
ardýndan daha da hýzlanan ve þiddetle-
nen bir tartýþma var: AKP’nin
demokratlýðý. AKP için açýlan kapatma
davasý, Ergenekon çetesi ve diðer darbe
haberleri, DTP hakkýndaki kapatma
davasý. Bütün bunlar sürerken 1
Mayýs’ta AKP’nin hýrçýn, saldýrgan,
önceki hükümetleri aratmayan tavrý bu
tartýþmanýn büyümesine, alevlenmesine
neden oldu.

Öncelikle þu noktayý saptamak
gerekiyor. 1 Mayýs öncesinde
sendikalarda ve solda 1 Mayýs’ta
Taksim’e çýkýlacak umudu yükselmiþti.
Bunun iki nedeni vardý, birincisi, AKP
nin her zamankinden daha fazla
demokrat bir görünüme ihtiyacý
olduðuna duyulan haklý inanç, ikincisi,
Türk’Ýþ’in 1 Mayýs’a katýlma ve tak-
sim’de 1 Mayýs yapma tutumu.

Ne var ki bu iki beklenti de AKP
hükümeti tarafýndan boþa çýkarýldý.
Hükümet alýnabilecek en sert, en keskin
tutumu aldý. Neden?

AKP egemen sýnýfýn partisi. Egemen
sýnýf, en büyük patronlar, sanayiciler,
banka sahipleri, iç ve dýþ ticareti kontrol
edenler. AKP herþeyden önce onlarýn
desteðine sahip olmak ve bu desteði
sürekli kýlmak için çalýþýyor.

Egemen sýnýfýn tek bir partisi yok.
MHP, CHP, ANAP vs. Bunlarýn hepsi
AKP ile ayný konumda. Birbirlerinden
görece farklý politik tutumlarla egemen
sýnýfa hizmet yarýþýndalar.

AKP’nin onlardan bir büyük farký var.
AKP 1971 öncesinde bozulan ve yakýn
zamana kadar onarýlamayan egemen
sýnýf bloðunu yeniden kurdu. Egemen
sýnýfýn bütün kademelerini yan yana
getirdi. Daha önceleri Anadolu burju-
vazisi ve büyük burjuvazi diye sýnýf-
landýrýlan kanatlarý birleþtirdi.

AKP bunun yanýnda çok uzun
zamandýr hiçbir egemen sýnýf partisinin
yapamadýðýný gerçekleþtirdi. Merkezi
kadrolarýnýn önemli bir kýsmý Refah
Partisi’nin devamý olan Fazilet Par-
tisi’nin de kapatýlmasý üzerine yeni bir
parti kurmuþlardý. AKP bu kadrolarýn
yaný sýra ANAP’tan da önemli bir kadro
kazandý ve “yeni” bir parti olarak
ortaya çýktý.

Bu “yeni” parti hem egemen sýnýfýn
hem de halk yýðýnlarýnýn karþýsýna
deðiþim isteyen, bir parti görünümüyle
çýktý. Büyük halk yýðýnlarý, orta sýnýflar
ve emekçiler AKP’yi deðiþimin partisi
olarak görürken onu demokrat,
demokrasiyi savunan bir parti olarak
benimsediler. Açýk ki AKP
Refah/Fazilet’ten kopardýðýnýn çok
üstünde bir oy gücüne ulaþtý.

Egemen sýnýf ise AKP’nin geçmiþiyle
hesaplaþan görünümüne ve kendi
önemsediði politik geliþmeleri gerçek-
leþtirme vaadine bakarak AKP’yi be-
nimsedi.

Burada bir noktanýn altýný bir kere
daha çizmek gerekir. Egemen sýnýfýn tek
bir partisi yok. Tercihi faþizm oluncaya
kadar da olmayacak. Yani egemen sýnýf
ve onun  TÜSÝAD vs. gibi önde gelen
örgütleri, Koç ve Sabancý aileleri gibi
önde gelen temsilcileri için istikrarlý,
sürekli bir AKP destekçiliði aramak
boþunadýr. Bugün AKP’yi desteklerken,
yarýn bir baþka odaðý destekleyen bir
açýklama yapabilirler. Ancak eðer ege-

men sýnýfýn en elit kesiminin örgütü
olarak TÜSÝAD’a ve TÜSÝAD’ýn prog-
ramý denebilecek belgelere bakarsak bu
belgelerde ifade edilen politik görüþler-
le en çok örtüþen siyasi parti AKP’dir.
Bu nedenle AKP’nin egemen sýnýfýn
birinci tercihi olduðunu söylemek
mümkündür.

Kürt sorununda savaþ dýþý bir çözüm,
Kýbrýs sorununun halledilmesi, AB’ye
girmek doðrultusunda ciddi ve kararlý
adýmlar atýlmasý TÜSÝAD’ýn bu talep-
lerinin temelinde AB’ye girme isteði
yatmaktadýr ve var olan partiler içinde
AKP bu talepleri en kararlý biçimde
savunmaktadýr. Bu nedenle egemen
sýnýf için AKP’nin kadrolarýnýn önemli
bir kýsmýnýn Milli Görüþ’çü bir
geçmiþten geliyor olmasý önemli
deðildir.

AKP kadrolarýnýn  Milli Görüþçü
geçmiþi sadece bürokrasinin bir
kanadýný ve o kanadýn siyasi temsilcisi
olan CHP’yi ve Türk solunun kemal-
izme bulaþmýþ kanatlarýný rahatsýz
etmektedir. Bu güçler sadece AKP lider-
liðinin eþlerinin türbanlý olmasýna deðil
ayný zamanda Kýbrýs’ta çözüme, Kürt
sorununun çözümünde barýþçý yollarýn
benimsenmesine ve AB’ye girmeye de
hýrçýn  bir biçimde karþýlar. Bu güçlerin
Ermeni sorununun gündeme getirilme-
sine, Orhan Pamuk’a da hýnçlarý var. Bu
güçler Hrant’ýn cenazesine nefretle
bakanlar ve hiç deðilse bir kesimi
Ergenekon’un ya arkasýnda, ya içinde
ya da destekçisi durumunda.

Dolayýsýyla AKP’ye karþý olanlar asýl
olarak AKP’nin egemen sýnýf partisi
olduðunu unutarak onun Milli
Görüþ’çülüðüne karþý mücadele etmek-
teler ve tam da bu nedenle AKP bu tür
bir muhalefet karþýsýnda halk arasýnda
daha da güç kazanmakta. Çünkü
AKP’yi samimi demokrat olmamakla
eleþtirenlerin kendileri darbe planlarý
yaparak ya da darbe kýþkýrtýcýsý tutum-
larý ile demokrasiye karþý çýkýyorlar.

Solun önemli bir kesimi darbe tehdidi-
ni göremiyor, görse bile küçümsüyor.
Zaman zaman darbeyi AKP’ye tercih
edenler çýkabiliyor.

Ýþte bütün bunlar AKP’nin güç kazan-
maya devam etmesine yol açýyor.

AKP kapatma davasýna karþý çýk-
madan AKP’nin saðlýk “reformu”na

karþý çýkýp emekçileri ikna etmek,
AKP’nin kapatýlmasýna karþý çýkmadan
DTP’nin kapatýlmasýna karþý çýkmak
mümkün deðil.

1 Mayýs’a gelince, AKP kendi adýna
hata yapmýþtýr. Bu hata egemen sýnýfýn
gözüne girmek için yapýlmýþ ama
sonunda egemen sýnýfýn gözüne
batýlmýþtýr. Asýl sorun buradadýr.
Ýstikrarý korumak için Taksim’e izin
vermeyen AKP bir kere daha son
zamanlarda sýkça düþtüðü çukura bir
kere düþerek gene istiktrarsýzlýk yarat-
mýþtýr.

AKP bir süredir egemen sýnýfýn
gözüne batmaktadýr, çünkü Kürt
sorunu, Kýbrýs, AB’ye üyelik gibi konu-
larda vaad ettiði adýmlarý atamamakta,
tam tersine giderek laik bürokrasinin ve
onun siyasi temsilcisi CHP’nin
saldýrýlarý karþýsýnda bocalayarak
istikrarsýzlýk odaðý haline gelmektedir.

Bugün egemen sýnýf için en önemli
ihtiyaç istikrar. Dünya krizinin kapýda
beklediði koþullarda Türk sermaye
sýnýfý içerde istikrar istiyor ve artýk AKP
bunu bir süre önce yapabildiði gibi
yapamýyor. Sermaye sýnýfý bu nedenle
AKP liderliðinin eþlerinin türbaný ile
ilgilenmeye baþladý. AKP ile laik
bürokrasi arasýndaki mücadele egemen
sýnýfýn programýnýn kaymasýna neden
oluyor.

Egemen sýnýf AKP’den desteðini
tümüyle de çekemiyor çünkü yerine bir
baþka alternatif þimdilik yok. CHP
istikrarsýzlýðýn sirekli kaynaklarýndan
birisi. MHP ise yeterince güven verici
deðil ayrýca bir MHP hükümeti emek
güçlerini derhal karþýsýna alýr ve derin
bir istikrarsýzlýk dönemi baþlar. Ayrýca
CHP gibi MHP’de AB konusunda
kararsýz. Bu durumda çözüm yeni bir
parti veya AKP’nin yeniden istikrar
saðlayabilecek sýçramayý gerçek-
leþtirmesi.

Sola gelince AKP’yi “kendisi için
demokrat” olmakla suçlayan sol da
aynen AKP gibi davranmakta ve ken-
disi için demokratlýk yapmaktadýr.
Yukarýda da belirtildiði gibi AKP’nin
kapatýlmasýna karþý çýkmadan büyük
halk yýðýnlarýna ulaþmak mümkün
deðildir. Aynen  ezilen ulusun emekçi-
lerine ulusal sorunu atlayarak ulaþýla-
mayacaðý gibi.

AKP ve egemen sýnýf
AKP bir süredir egemen sýnýfýn gözüne batmaktadýr çünkü Kürt sorunu, Kýbrýs,
AB’ye üyelik gibi konularda vaad ettiði adýmlarý atamamakta, tam tersine giderek laik
bürokrasinin ve onun siyasi temsilcisi CHP’nin saldýrýlarý karþýsýnda bocalayarak istikrarsýzlýk
odaðý haline gelmektedir.
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Ali Kemal'in torunlarý
Hepimizin gözü aydýn! Londra Belediye Baþkaný

artýk bir Türk! Boris Johnson'un saðcý/muhafaza-
kâr, ýrkçýlýða varacak ölçüde yabancý düþmaný
olmasý önemli deðil elbet. Londra'da yaþayan
Türkiyelilerin epeyce bir kesimi Johnson'un damar-
larýndaki asil kana güvenerek seçilmesine katkýda
bulundu. Yenilen Ken Livingstone ise, bir zamanlar
solcu olup yýllardýr saða kaymakta olan (ve seçimi
bu nedenle kaybeden), ama göçmenlere ve azýnlýk-
lara yakýnlýðý, ýrkçýlýða ve savaþa karþý duruþu
konusunda hiç kuþku olmayan bir Ýþçi Partisi üye-
siydi. Olsun, yeni baþkan Türk ya!

Roma'da ise, yeni seçilen belediye baþkaný maale-
sef Türk deðil, sadece ve basitçe faþist. Geçmiþte
faþist MSI partisinin gençlik kollarý baþkanlýðý yap-
mýþ, molotof kokteyli atmaktan hapis yatmýþ, boy-
nunda gamalý haç benzeri bir madalyon taþýyan
Gianni Alemanno, seçilir seçilmez "illegal"
yabancýlarý ve çingeneleri Roma'dan sýnýrdýþý etme
planlarý yapmaya baþladý.

Sorun, sadece Londra ve Roma deðil; Ýngiltere ve
Ýtalya. Ýngiltere'de belediye seçimlerinde
Muhafazakâr Parti'nin oylarý %44'e fýrlarken,  Ýþçi
Partisi'nin oylarý %24'e düþtü. Bir dahaki genel
seçimde Muhafazakârlarýn iktidar olacaðý hemen
hemen kesin. Ýtalya'da ise, geçen ay Berlusconi'nin
seçimleri kazanmasýyla, oldular bile.

Ne oluyor? Avrupa saða mý kayýyor?
Bu sonucu çýkarmak için henüz çok erken. Ýki

nedenle.
Birincisi, hem Ýtalya'da hem Ýngiltere'de, parla-

menter saðýn niye yükseliyor olduðu çok açýk ve
seçmenlerin saða kaymýþ olmalarýyla alakasý yok.
Ýkincisi, seçimler düzeyinde olup bitenler, toplum-
daki eðilimlerin bire bir, güvenilir bir aynasý deðil.
Baþka göstergeler baþka olasýlýklara iþaret ediyor.

Ýngiltere'de sosyal demokrat Ýþçi Partisi 11 yýldýr
iktidarda, Ýtalya'da ise Romano Prodi'nin sol birliði
iki yýldýr hükümetti. Neler yaptýklarýna bakýnca, oy
kaybetmeleri çok doðal.

Belediye seçimlerinden çok kýsa süre önce,
Baþbakan Gordon Brown en yoksullarýn sadece %10
vergi ödemesini saðlayan yasayý iptal etti. Ayný
günlerde, evlerini kaybetme tehlikesiyle karþý
karþýya olan on binlerce aile, ayný ekonomik kriz-
den etkilenen bankalara milyonlarca sterlin devlet
parasý akýtýldýðýný izliyordu. Bankalara yardým
edilirken, kamu çalýþanlarýnýn ücret artýþlarýnýn
%2'yi geçmemesine çalýþýlýyor. Bu kadar acýmasýz,
kör gözüm parmaðýna bir neoliberalizm, en sadýk
Ýþçi Partisi seçmenini bile bezdirdi.

Roma'da da ayný öykü yazýlýyor. Daha da kötüsü,
iki üç yýl öncesine kadar Ýtalya'da Sosyal Forum
hareketinin, savaþ karþýtlýðýnýn baþýný çeken
Rifondazione Comunista iki yýldýr bu öyküyü
yazan ve üstelik Afganistan'a asker yollayan birlik
hükümetinin içinde. Ýtalyan seçmeni de sol'dan
umudunu kesti.

Öte yandan, Blair ile Brown'un Ýþçi Partisi'ne sýrt
çeviren Ýngiliz iþçi sýnýfý seçim sandýðýnýn haricinde
giderek radikalleþme iþaretleri veriyor. Belediye
seçimlerinden tam bir hafta önce, 400 bin öðretmen,
yüksek öðretim görevlisi, memur ve belediye iþçisi
bir günlük grev yaptý. Krizi ve enflasyon tehlikesini
bahane ederek hükümet bu kesimlerin ücretlerini
sabit tutmaya çalýþtýkça, grevin devamýnýn gelmesi
muhtemel.

Hem sosyal demokrat solun, hem neoliberalizmin
ipliði iyice pazara çýktý. Ekonomik krizin etkileri
çalýþanlar ve yoksullar tarafýndan iyice hissedilir
hale geldi. Solun önündeki fýrsatlar da duruyor;
faþistlerin büyüme tehlikesi de yükseliyor. Neyin,
ne zaman patlak vereceði belli deðil. 

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Myanmar'daki felaket
küresel ýsýnmanýn yok-
sullarý vurduðuna açýk bir
kanýt. 50 yýldýr iktidarda
bulunan cunta geçen yýl
Budist rahiplerin
öncülüðünde baþlayan
ayaklanmayý kanla bastýr-
mýþtý. Sokak gösterilerine
binlerce polis ve asker
vahþice saldýrmýþtý. 

Myanmar'daki cunta,
küresel ýsýnmanýn
sonuçlarýndan biri olan
þiddetli Nargis kasýrgasý
sonucu on binlerce insanýn
ölümüne seyirci kaldý. Dýþ
yardýmlarý reddetti. Kendi
halkýna ise yardým elini
uzatmaya bile gerek duy-
madý.

Ýklim felaketleri kapital-
izmle birleþince binlerle
çarpýlýr bir boyuta ulaþýyor.
Azýnlýðýn çoðunluðu
sömürdüðü ve ezdiði bu
sistem küresel ýsýnmanýn
felaketleri karþýsýnda yok-
sullarýn hayatta kalmasýna
izin vermiyor.

Nargis Kasýrgasý sonucu
gerçekleþen felaketin fatu-
rasý her gün daha da
kabarýyor. Þimdi insanlar
evsiz. Nargis kasýrgasý
taþýdýðý sular Mynmar'ýn
en verimli tarým alanýný
yuttu. Açlýk tehlikesi þim-
diden belirirken, kirli
suyun temiz suyla karýþ-
masý sonucu salgýn
hastalýklar kapýda. 

Myanmar'ýn baþýna gelen-
ler bir çok ülkede yaþayan
insanlarýn baþýna gelebilir.
2005'in Eylül ayýnda
Katrina kasýrgasý New
Orleans'ý yerle bir etmiþti.
Binlerce insan ölmüþ, yüz
binlerce insan evsiz
kalmýþtý. Kurtarma çalýþ-
malarýna ABD ordusu ve
polisi katýlmadý. New
Orleans'lýlar kaderlerine
terk edilmiþti. Çünkü onlar
siyahtý ve yoksuldu.
Yardým çalýþmalarýna katýl-
mayan polis ve asker,
kendilerine verilen vur

emriyle bankalarý koruyor-
du.

Ne Myanmar'daki cun-
tacýlara ne de Amerikan
süper-zenginlerine kasýr-
galar vurmadý. Onlarýn
evleri sular altýnda
kalmadý. Yakýnlarý
ölmediði gibi aç ve susuz
da kalmadýlar. 

Yeni-lliberal
dönemde CO2'de
radikal artýþ

Küresel ýsýnmaya karþý
milyonlarý savunmasýz
býrakan sistem küresel
iklim deðiþikliðinin baþlýca
sorumlusu.

Sanayileþme öncesinde
atmosferde bulunan CO2
oraný 280 ünite civarýnday-
dý. Sanayi devrimiyle bir-
likte 1850'den sonra art-
maya baþladý.

60'larda yýlda 1 ünite
artan CO2, 80'lerde yýlda
ünite 1,5 artarken, 2000'den
bu yana yýllýk CO2 artýþý 2
üniteye ulaþtý.

CO2 artýþý sanayi devri-
mi, yani emek
sömürüsünün modern fab-
rika çatýsý altýnda örgütlen-
mesi ile geldi. 

C02 artýþýnýn trajik
sonuçlar yaratacak boyuta
ulaþmasý emperyalizm çaðý

olarak anýlan 20. yüzyýlda
gerçekleþti.

Yeni-liberalizmin
hakimiyetindeki son otuz
yýlda ise radikal bir artýþ
gösterdi.

Yoksullar bir yandan
yeni-liberal politikalar
sonucu açlýkla boðuþurken,
küresel iklim felaketlerinin
maðduru olurken ayný
dönemlerde dünya zengin-
liði zenginliði arttý. Küresel
sermaye palazlandý.

Sýnýf mücadelesi
Küresel þirketlerin küre-

sel ýsýnmayý durdurmak
gibi bir niyetleri yok. Onlar
su kaynaklarýný parselle-
mek, temel gýda ürünlerini
Etanol üretmek için yað-
malamakla meþgul. 

Küresel ýsýnmaya karþý
mücadelenin bir sýnýf
mücadelesi olduðu artýk
görünür bir gerçek.

Ýklim deðiþikliðini dur-
durmak yeni-liberal poli-
tikalara son vermek, fosil
yakýtlardan vazgeçmek ve
sürdürülebilir bir toplum-
sal örgütlenme yaratmakla
mümkün. Bundan çýkarý
olanlar ise iþçi sýnýfý, yok-
sullar, ezilen ve sömürülen
büyük çoðunluk.

New Orleans 2005 - MMyanmar 2008

Küresel ýsýnma
yoksullarý vuruyor



sayý: 324 sosyalist iþçi 5

Siyonizmin önde gelen
temsilcilerinden Ben
Gurion'un, 14 Mayýs
1948'de Ýsrail Devleti'nin
kuruluþunu ilan etmesinin
üzerinden 60 yýl geçti. 60.
yýl kutlmalarý Ýsrail'de
büyük etkinliklere sahne
oldu. Ýþgal topraklarý
üzerindeki 24 saatlik resmi
anma etkinlikleri büyük
güvenlik önlemleri altýnda
gerçekleþtirildi. Binlerce
Ýsrailli askerin ve persone-
lin görev aldýðý kutlamalar
esnasýnda, Ýsrail
Parlamentosu Baþkaný
Dalia Ýtzik yaptýðý konuþ-
mada "Ýsrail'in 60 yýllýk
kuruluþ tarihinin, büyük
bir baþarý hikayesi
olduðunu" anlattý. 

Ýþin Ýsrail kýsmýnda
durum böyle iken Filistin
cephesinde ise, bütün
Filistinlilerin evlerinin
üzerinde siyah bayraklar
ve Filistin bayraklarý dal-
galanýyordu. Ýsrail'in baþarý
hikayesi olarak anlattýðý
hikaye 60 yýl önce 700 bin
Filistinlinin topraklarýndan
sürülmesiyle baþlamýþtý.
Ýsraillilerin baþarý öyküsü,
Filistinlilerin "el Nakba"
(felaket) dediði ve ulusal
yas ilan ettikleri günle
baþlýyor.

Kapitalizmin krizi ve
Yahudi düþmanlýðý

19. yüzyýl sonlarýnda ve

20. yüzyýl baþlarýnda
Yahudiler yaþadýklarý
ülkelerde özellikle de
Avrupa ve Rusya'da ýrkçý
kampanyalara ve
saldýrýlara maruz kaldýlar.
Özellikle kapitalizmin
krizinin derinleþtiði
dönemlerde bu saldýrýlarýn
boyutu daha da arttý. Bu
saldýrýlarýn sonucu olarak
1880-1929 arasýnda 4 mil-
yon Yahudi yerleþik
olduðu ülkeyi terk etmek
zorunda kaldý. Siyonizmde
bu koþullarda Yahudilere
"atalarýna binlerce yýl önce
vaad edilmiþ topraklara
geri dönüþü" önerdi. Bu
öneri o zaman Yahudi
toplumunda pek itibar
görmedi. 4 milyon
Yahudi'den yalnýzca 120
bini vaat edilmiþ toprak-
lara yani Filistin'e gitti.
Büyük çoðunluðu ise
Amerika kýtasýna göç etti. 

Siyonizmin
baþlangýcý

1896'da Fransa'da büyük
bir Yahudi düþmanlýðý
içeren Dreyfus davasýný
izleyen, gazeteci Theodor
Herzl, 'Yahudi Devleti' adlý
bir kitap yazdý. Herzl bu
kitabýnda Yahudilerin kur-
tuluþunun kendi devletleri-
ni kurmak olduðunu
anlatýyordu. Bu kitap
Siyonist hareketin
baþlangýcý oldu. Herlz'e

göre Yahudi Devleti
emperyalizmle çatýþmak
bir yana onun doðudaki
vurucu gücü olacaktý.
(Herlz'in ismi Ýsrail'de bir
daða verilmiþtir. Ve kuru-
luþ kutlamalarý oradaki
saygý duruþuyla baþlar).

Siyonizm Yahudi
katliamlarýný
görmezden geliyor

Bu dönemde Siyonizm ve
önde gelen isimleri,
Yahudi düþmaný poli-
tikalarý görmezden geldi,
hatta destekledi. Çünkü
ikna yoluyla Yahudileri
vaat edilmiþ topraklara
yönlendiremeyeceklerini
anlayan Siyonist liderler
zorun ve baskýnýn tek yol
olduðunu düþündü.
Örneðin 1903'te Rusya'da
Yahudi düþmaný kampan-
yanýn üzerine çarýn emriy-
le katliam düzenlendi. 

Irkçý saldýrýlarda yüzlerce
Yahudi katledildi. Onlarca
yayýn (Yahudi Yidiþ
dilinde çýkan) yasaklandý.
Sadece Rusya'daki
Yahudileri yabancý olarak
gören bir Siyonist yayýn
serbest býrakýldý. Bu yayýn,
katliamý planlayan Rusya
içiþleri bakaný tarafýndan
finanse ediliyordu. 

Bütün bu baskýlara
katliamlara raðmen
Siyonist hareket,
Yahudileri Filistin'e göç

ettirmekte baþarýlý olamadý.
Birinci Dünya Savaþý'nýn
bitiminde Filistin'de 500
bin Arap varken,
Yahudilerin sayýsý henüz
56 bindi. Bir beþ yýllýk
süreçte bu sayý kendini
ikiye katladý. 1930'larýn
sonunda ise sayý 443 bine
ulaþtý. Bu rakam 1 milyon
Filistinliye karþý hala azýn-
lýðý oluþturuyordu. 

Nazi katliamý,
beklenen fýrsat

Siyonistlere beklemedik-
leri fýrsatý veren,
Almanya'da Nazilerin ikti-
dara geliþiydi. Naziler tari-
hin en büyük katliamlarýn-
dan birini gerçekleþtirerek,
milyonlarca Yahudiyi sis-
tematik olarak katlettiler. 

Siyonistler ise böyle bir
katliamýn vaat edilmiþ
topraklara dönüþü hýz-
landýracaklarýný düþündük-
leri için, tepki ver-
memelerinin yaný sýra
Nazilerle iþ birliði yap-
maya çalýþtý. 

Dünya Siyonist Örgütü
1933 yýlýnda Nazilere karþý
mücadele önergesini
büyük oy çoðunluðuyla
zaten reddetmiþti. 

Bu politikalarýn sonucu
olarak Siyonist örgütlen-
meler Yahudileri, Nazi
katliamýndan kurtarmak
için fonlarýndan tek kuruþ
kaynak ayýrmadýlar.

Siyonistlerin, Nazi
soykýrýmýndan kurtardýk-
larý Yahudilerle ilgili tek
örnek ise 1953'te yayýn-
lanan bir belgeyle ortaya
çýktý. Belgeye göre,
Yahudileri Kurtarma
Komitesi'nden Dr.
Rudolph Kastner önde
gelen 600 Macar
Yahudisinin kurtarýlmasý
karþýlýðýnda 800 bin
Yahudi'nin katledilmesi
için Nazilerle anlaþma
yaptý. Anlaþmayý Naziler
adýna Adolf Eichman
imzaladý.

Nazi katliamý sonrasý,
Siyonizmin 50 yýllýk hayali
hýz kazandý. Filistin
topraklarýna yerleþme
sürecinin bütün planlarý
yapýlmýþtý.

Hedef belliydi, Filistin
topraklarý üzerinde iki
halk bir arada olmazdý.
Araplar baþka ülkelere
transfer edilmek zorun-
daydý.

Ta ki tek bir Arap Filistin
topraklarý üzerinde
kalmayana dek. 1936'ya
gelindiðinde kýrýlan Arap
direniþiyle birlikte Yahudi
yerleþimleri hýzla arttý. 

Katliamlar üzerine
kurulan Ýsrail

10 Nisan 1948'te silahlý
Siyonist örgütler Der Yasin
adlý Filistin köyüne
saldýrdý. Yüzlerce Filistinli
katledildi. 21 Nisan'da ise
Hayfa kentinde katliam
düzenledi.

Bir iki hafta içinde benzer
katliamlar düzenleyen
Siyonistler, Arap toplumu-
nun büyük bir paniðe
kapýlmasýna neden oldular.
Yüz binlerce silahsýz,
korunmasýz Arap toprak-
larýný Siyonistlere
býrakarak yollara düþtü.
Gazze'ye, Ürdün'e,
Suriye'ye, Lübnan ve
Mýsýr'a yüz binlerce
Filistinli göç etmek zorun-
da kaldý. 

Katliamlar sonucu zorla
göç ettirmenin verdiði
zaferle Siyonistler 14 Mayýs
1948'te Ýsrail Devleti'nin
kuruluþunu ilan etti. Ýþte
bu 60 yýllýk süreç, kanla
katliamla kurulmuþ korsan
bir devletin baþarý diye
anlattýðý, Filistinlilerin ise
felaket diye anlattýklarý
kara bir süreç.

Korsan devlet Ýsrail 60 yýldýr suç iþliyor

Siyonizm 60 yýldýr
cinayet iþliyor

Lübnan:
Genel grev
sürüyor
çatýþma
büyüyor

Ýsrail'in iþgal giriþi-
mine karþý baþarýlý bir
direniþe imza atýlan
Lübnan'da artan gýda
ve yakýt fiyatlarýna
karþý sendikalar 7
Mayýs'ta bir günlük
genel greve gitti. 

Grev bütün ülkede
hayatý felç etti. Oto
yollar kapandý, uçak
seferleri durdu, iþyer-
leri ve okullar
kapandý.

Hükümetin yüzde
ellilik ücret artýþýný
kabul etmeyerek
greve çýkan
sendikalarý, Ýsrail'in
iþgal giriþimine karþý
direniþin liderliðini
üstlenen Hizbullah
tüm güçleriyle
destekliyor.

Hükümet yanlýsý
güçler ise grevlere
çok yoðun olarak
saldýrýyor.

Hizbullah güçleri ve
hükümeti destekleyen
güçler arasýnda
yoðun çatýþmalar
yaþanýrken, grevci
iþçiler mahallelere
barikatlar kurdular. 

Ayrýca hükümet,
Hizbullah'ýn kurduðu
haberleþme sistemine
de savaþ açmýþ
durumda.
Hizbullah'ýn gücünü
kýrmayý planlayan
hükümet haberleþme
sisteminin denetimini
ele geçirmeye çalýþý-
yor.

Ýþçilerin hayatýnda
en ufak bir iyileþmeye
gözünü kapatan
hükümet kendine
baðlý saðcý güçlerle ve
orduyla grevlerin ve
Hizbullah'ýn etkisini
kýrmaya çalýþýyor.
Lübnan ordusu þim-
diden bazý bölgelere
konuþlanarak bir iç
savaþýn çýkmasýnýn ön
koþullarýna hizmet
ediyor.

Hafta baþýnda þid-
detlenen çatýþmalar
sonucu ölü sayýsý 6o’ý
geçti.

Bir çok gözlemciye
göre mevcut çatýþ-
malar 1975-1991 yýl-
larý arasýnda
Lübnan’da yaþanan Ýç
Savaþ çaðrýþtýrýyor.
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Bir yandan yargý darbesi
var. Partiler kapatma
davalarýyla karþý karþýya.
Bir yandan Türkiye'nin
Kuzey Irak'a hava harekatý
sürüyor, bölge bombalaný-
yor. Ayný anda yeni liberal
saldýrýlar sürüyor. Ýþsizlik
artýyor, sadece saðlýk
alanýnda deðil kentsel
dönüþümden eðitimin
daha da paralý hale geti-
rilmesine kadar tüm
kamusal hizmetlerin
özelleþtirilmesi planlaný-
yor.

Öte yandan demokrasi
ve özgürlükler alanýnda
devletin sopasý daha fazla
hissedilir oldu. ABD'nin
Irak iþgali hem bölge
ülkelerde hem de tüm
dünyada domino etkisi
yaratarak sürüyor. Irak'a
Ýran'ýn eklenmesi kuvvetle
muhtemel, bir yandan da
Ýsrail, Filistin ve Lübnan
açýsýndan kanlý bir tehdit
olmaya devam ediyor.

Ya madalyonun
diðer yüzü

Karamsar bir tablo
çizmek için elimizde her
türden malzeme var. Yine
de karamsarlara kötü bir
haberimiz var: Durum bu
kadar karanlýk deðil!

Umut beslemeye yetecek
de artacak kadar direniþ
var. Üstelik hem dünyada
hem de Türkiye'de.

Sadece direniþ deðil,
direnmeye hazýr, fýrsatýný
bulduðu her seferinde
baþýný kaldýran bir hareket
var.

Çok kýsa bir süre önce
elde ettiðimiz baþarýlar
var. Hemen unutulma-
masý, üzerine basa basa
anlatmamýz gereken siyasi
kazanýmlarýmýz var.

Hrant Dink'in ölümüyle
verdiði mesajýn toplumda
büyük bir yarýlma yarat-
masý gibi örneðin.

Darbecilerin 22 Temmuz
seçimlerinde büyük bir
darbe almasý gibi örneðin.

Ufuk Uras'ýn baðýmsýz
aday kampanyasý ve bu
kampanyasýn seçimden
zaferle çýkmasý.

Kürt milletvekillerinin
baðýmsýz adaylarla seçime
girmesi ve yirmi mil-
letvekilliði kazanmasý.

Baskýn Oran'ýn kýsa süreli
seçim kampanyasýnda 30
binden fazla oy almasý ve
bu kampanyanýn büyük

bir siyasal çekim merkezi
haline gelmesi.

Tuzla'da iþçi ölümlerinin
sýklaþmasýna tepki olarak
toplumun çok büyük bir
çoðunluðunun iþçilerden
yana saf tutmasý. 

Sonunda yasa geçmiþ
olsa da SSGSS'ye karþý
Türk-Ýþ'in de içinde
olduðu geniþ bir hareketin
baþlamasý ve iki saatlik
uyarý grevinin yarattýðý
etki.

Tüm yasakçý zihniyetin
ve devlet zorbalýðýnýn 1
Mayýs'ta teþhir olmasý.

Bu liste Baþýbüyük'te
kentsel dönüþüme yönelik
sert direniþten, Hava-Ýþ,
Telekom grevlerine kadar,
darbecilerin son kozlarýný
parti kapatma davasýyla
oynamak zorunda
kalmalarýndan "Hepimiz
Ermeniyiz!" sloganý gibi
ideolojik olarak çok sert
bir karþý çýkýþýn kazandýðý
toplumsal meþruiyete,
Kürt sorununda en radikal
çözümlerin çok sýk
konuþulmaya baþlan-
masýndan, Türkiye'yi
Kyoto Protokolü'nü imza-
lamaya iten harekete
kadar bir dizi kazanýmýz
var.

Biraz daha geriye gider-
sek, 1 Mart'ta dünyanýn
süper gücü ABD'nin iþgal
politikalarýna karþý küresel
savaþ karþýtý hareketin
aktif bir parçasý olarak
savaþ tezkeresinin meclis-
ten geçmesini engelle-
memiz çok önemli bir
kazanýmdý.

Savaþ karþýtý hareketin
içinden çýkan savaþ karþýtý
anti kapitalist festival
Barýþarock'ýn beþ senedir
Türkiye'deki en etkinlik
gençlik organizasyonu
olmasýndan baþörtüsünün
serbest býrakýlmasý için
geliþen harekete kadar,
nükleer santrallara karþý
mücadeleden çok sayýda
baðýmsýz inisiyatifin
sokakta mücadele örgütle-
meye baþlamasýndan son 1
Mayýs'ta bir çok þehirde
gençlerin sokaklara çýk-
masýna kadar bir dizi
geliþme hareketin umut
verici potansiyellerini gös-
teriyor.

Tüm dünyada
isyan…

Sorun Türkiye'yle
baþlayýp Türkiye'yle bit-

miyor. Sorun dünyada
baþlayýp dünya sah-
nesinde çözümleniyor.
Irak halkýnýn ABD'ye
direniþi unutulamaz. Bu
direniþ her gün her saat
sürüyor. Afgan halký
ABD'ye direniyor. Lübnan
halký Ýsrail savaþ makinesi-
ni 2006 yýlýnda durdur-
mayý baþardý. Lübnan
bugünlerde genel grevle
sallanýyor. Latin
Amerika'da sol rüzgar
Bush'un kabusu olmayý
sürdürüyor. Seattle'da
baþlayan hareket
dünyanýn bir çok
ülkesinde farklý biçimler
alarak sürüyor. Yeni sol
alternatifler bazý ülkelerde
egemen sýnýflara meydan
okuyor. Bazý ülkelerde
atýlan adýmlar yanlýþ poli-
tik tutumlarla ve hareket
içinde kitlesel radikal bir
solun örgütlenmesindeki
hýza baðlý olarak geriliyor.

Ama ana eðilim,
hareketin sürmesi,
mücadelenin kendisine
kanal yarattýðýnda baþýný

kaldýrmasý, sahneye çýk-
masý ve kapitalizme mey-
dan okumasý.

Hareketin her an, her
dakika ileriye doðru gide-
ceðini düþünmek büyük
bir yanýldý. 

Hareketin her zaman
doðru adýmlarý attýðýný
düþünmek de öyle.
Hareket zaman zaman
gerileyecek, soluklanacak,
zaman zaman hatalar
yapýp soluklanma anlarýn-
da bu hatalardan dersler
çýkartacak.

Önemli olan bu hareketin
var olduðunu bilmek ve
hareketin örgütlenmesini
ilerletmek, hareketin
kadrolarýný bir araya
getirmek, hareketin politik
sorunlar etrafýnda daha
kapsamlý tartýþmalar yap-
masýný saðlamak üzere
hazýrlanmaktýr.

Ýþçi sýnýfý kýmýldýyor
Türk-Ýþ'in hem 1

Mayýs'tan önceki
hareketlenmesi hem de
önümüzdeki günlerde

yeni liberal saldýrýlara
karþý kýpýrdanmýþ bir iþçi
hareketinin varlýðý çok
önemli bir geliþme. 

Emek Platformu'nun bir
araya gelmesi çok önemli
ve her ne pahasýna olursa
olsun bu birlik zedelen-
memeli.

Ýþçi hareketinin her bir
direniþine destek vermek,
kendi alanlarýnda
mücadele eden iþçi
sýnýfýnýn mücadele birliðini
saðlamak için sokakta
olmak, her bir iþçi
direniþinin yanýnda olmak
bugün her zamankinden
daha önemli.

Yeni liberal saldýrýlara
karþý mücadeleyle
demokrasi ve özgürlükler
mücadelesini, iþ kazalarýna
karþý mücadeleyle ýrkçýlýða
karþý, 301. maddeye karþý
mücadeleyi, kýdem tazmi-
natlarýna gasp etmek
isteyen IMF'ci zihniyete
karþý mücadeleyle parti
kapatmalara karþý
mücadeleyi birbirine
baðlamak zorundayýz.

Bütün bu mücadeleleri
ise daha genel bir siyasal
kampanyaya, seçim kam-
panyasýna baðlamak ve
hareketin aktivistlerinin en
çok önem verdiði
mücadelede birlik sürecini
örgütlemek zorundayýz.

Bu mücadelelerin birleþe-
bileceði tek bir alan var:
Sokak! Sokakta mücadele!

Bu mücadeleleri bir-
leþtirecek tek bir araç var:
Kitlesel, radikal, reformlar
için mücadele eden, mil-
liyetçilikle arasýna net bir
mesafe koyan yeni bir sol
parti.

DSÝP, tüm gücüyle kam-
panyalarýn, mücadelelerin
birbirine baðlanmasý için
mücadele ediyor. 

Bu mücadelelerin için-
den, kampanyalarýn bir-
birine baðlanmasýyla,
hareketin aktivistlerinin
iþçi hareketiyle birleþme-
siyle, oluþan birleþik
mücadele platformlarýyla,
yeni ve kitlesel bir odaðýn
oluþacaðýndan hiç
þüphemiz yok.

Özgürlük sokakta
kazanýlýr
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Recep Aykýn

Her ne kadar son dönemde kamuoyu-
nun dikkati petrol kaynaklarýnýn tüken-
mekte olduðuna odaklanmýþ olsa da yer-
altý ve yer üstü su havzalarýnýn tüken-
mesi canlý yaþamý açýsýndan oldukça
büyük bir tehdit oluþturmakta. Üstelik
petrolün yerine koyabileceðimiz
yenilenebilir enerji kaynaklarý varken,
suyun yerine koyacak bir þey yok.
Petrolsüz milyonlarca yýldýr canlýlar
yaþamlarýný sürdürebilmiþ, oysa susuz
sadece birkaç gün dayanabiliriz. Suyun
yerine koyabileceðimiz hiçbir þey
olmadýðý gibi besin üretmek içinde bol
miktarda suya ihtiyacýmýz var.

Bireysel düzeyde direk ya da dolaylý
bir biçimde günde dört litreye yakýn su
tüketirken her gün yediðimiz besinleri
üretmek için bunun beþ yüz katýna yani
iki bin litre suya ihtiyacýmýz var.
Besinlerin böylesine büyük su yoðun
ürünler olmasý nedeniyle dünyadaki
suyun yüzde yetmiþinin sulamada kul-
lanýlmasý þaþýrtýcý deðil. Her ne kadar
dünyanýn su sýkýntýsý çektiði geniþ kabul
görse de bunun ayný zamanda besin
kýtlýðýna dönüþeceði konusunda anlaþ-
maya varýlabilmiþ deðil. 

Su kaynaklarý azalýyor
Dünyanýn her yerinde suya olan talep

yeraltý sularýnýn ve nehirlerin
sürdürülebilir verimini aþýyor. Artýk
dünya nüfusunun yarýsýndan fazlasýný
barýndýran ülkelerin su düzeyleri düþü-
yor. Bunlarýn arasýnda dünya tahýlýnýn
yarýsýndan fazlasýný üreten Çin,
Hindistan ve ABD var. Düzenli bir
þekilde artan talep ve su kaynaklarýnýn
sürdürülebilir verimi arasýndaki açýk
büyüdükçe su düzeyleri hýzlý bir oranda
düþüyor.

Denize ulaþamadan kuruyan nehirlerin
durumu ortada. Bunun en iyi örnekleri
Güney Batý ABD'deki Büyük Kolorada
Nehri, Çin'in en büyük nehri olan Sarý
Nehir (Huang), Mýsýr'ýn hayat çizgisi
olan Nil, Pakistan'ýn sulama suyunun
çoðunu saðlayan Ýndus ve Hindistan'ýn
kutsal nehri Ganj. 

Büyük oranda Etiyopya'da doðan,
Sudan ve Mýsýr'dan geçen Nil, Akdeniz'e
ulaþtýðýnda ince bir dereye dönüþüyor.
Mýsýr'da ülkenin varlýðý büyük oranda
Nil'e baðýmlý. Yaðmur az yaðdýðý için
nehrin bütün suyu kullanýlýyor. Nil'e
komþu olan ülkelerin hükümetlerinin
suya göre nüfus politikalarý
geliþtirmeleri beklenir, oysa öyle deðil.
Mýsýr'da nüfus bugün 73 milyon 2050
yýlýnda 127 milyona çýkmasý bekleniyor.
Sudan'ýn nüfusunun iki kat artarak 33
milyondan 60 milyona çýkmasý bekleni-
yor. 72 milyonluk Etiyopya'nýn nüfusu
2050 yýlýnda 172 milyona ulaþacak. Bu
durum dünyada 269 nehir ve ýrmaðýn en
az iki ülke tarafýndan paylaþýlýyor
olduðunun bir örneði. 

Salgýn hastalýklar hortladý
Dünya nüfusunun yüzde 40'ý komþu

ülkeden gelecek suya baðýmlý. Ancak
nüfusun önemli bir bölümü Romalýlarýn
2000 bin sene önce sahip olduðu temiz
su kaynaklarýna sahip deðil. 

Birleþmiþ Milletler raporlarýna göre 1
milyar insan temiz su içememekte. 

2,5 milyar insan, hijyenik ortamlarda
yaþamýyor.

Her gün 10 bin ile 20 bin çocuk, sadece
yeterli temizlik imkanlarý olan bölgeler-
de doðmadýklarý için ölüyor. 

Hindistan ve Bangladeþ'te milyonlarca
insan arsenikle kirlenmiþ suyu kullan-
makta. 1990 yýlýnda Latin Amerika'da
ortaya çýkan kolera salgýnýnda 1 milyon-
dan fazla insan hayatýný kaybetti. Üstelik

kolera yaklaþýk yüz yýl önce ortadan
kalktýðý düþünülen bir hastalýkken, 1990
yýlýnda yeryüzünde 40 bin kolera vakasý
teþhis edildi. 

Dünyada her gün 6 bin kiþi tifo, dizan-
teri gibi mikroplu su içmekten kay-
naklanan hastalýklardan ölmekte.

Yerküreyi paylaþtýðýmýz insanlarýn
yüzde 20'si gerçekten bir bardak temiz
suya muhtaç durumda. Bir taraftan
dünyanýn en bol maddesi olan su diðer
tarafta ise doðanýn bu cömertliðine karþý
suyun adil daðýtýlmamasýndan kay-
naklanan, küresel bolluk hikâyelerinin
ortasýndaki paradoks. Oysa temiz ve
yeterli suya evrensel düzeyde ulaþa-
bilmek toplum ve insan hakký için tartýþ-
masýz bir önceliktir. Hükümetlerin ve
yöneticilerin temel görevlerinden biri
temiz ve ucuz suya ulaþabilmeyi uygun
kýlmaktýr. Ancak 1990'lý yýllardan
itibaren özellikle uluslararasý düzeyde
yapýlan çeþitli toplantýlarda insanlarýn
suya kolay ulaþýmý gibi evrensel haklar
yerine piyasa iliþkilerinin uygulandýðý
politikalara geçilmiþtir. Dünya
Bankasý'na göre su kaynaklarýnýn yöneti-
mi merkezi yönetim eliyle olmamalýdýr.
Merkezi yönetimlere suyun özelleþtiril-
mesi gibi konularda gerekli kurumsal ve
hukuksal konularýn altyapýsýný oluþtu-
rulmasý görevi verilmiþtir. Nitekim
Dünya Bankasý politikalarý çerçevesinde
merkezi yönetimlerin idaresindeki su
kaynaklarý özel þirketlere, mali olarak
özerk kuruluþlara ve su kullanýcý birlik-
lerine devri programýna bazý Latin
Amerika, Asya, Afrika, Doðu Avrupa
ülkelerinde uygulanmaya baþlanmýþtýr. 

Direniþ
Baþta Dünya Bankasý ve küresel þir-

ketlerce iþlerlik kazanýlmaya çalýþýlan
fakat suyun özleþtirilmeleriyle ortaya
çýkan olumsuzluklar, özelleþtirme karþýtý
hareketlerin güçlü bir þekilde ortaya çýk-
masýna neden oldu. Çokuluslu su þirket-
lerinin özelleþtirmelerine karþý en ciddi
çýkýþ 3. Dünya ülkelerinden gelmektedir.
Buna yönelik 2000'li yýllarda orta çýkan
bir kaç ülkedeki mücadele bu konudaki
karþý koyuþun düzeyini göstermek
açýsýndan önemli örneklerdir.2001 yýlýn-
da Güney Afrika'nýn Nkonkobe
kentinde suyun özelleþtirmesine yönelik
mücadele kazanýlmýþ hükümetin þir-
ketlerle yaptýðý anlaþma çöpe atýlmýþtýr.
2002 yýlýnda Polonya Cumhuriyeti'nin
650 bin nüfuslu Ponzan kentinde alýnan
suyun özleþtirme kararý durdurulmuþ-
tur.

Yine 2002 yýlýnda Paraguay parlamen-
tosunun devletin sahip olduðu su kay-
naklarýnýn özel bir þirkete devrine karþý
mücadelede sendikalar çok önemli roller
üstlenmiþler ve bu özleþtirme planýn
reddedilmesini Dünya Bankasý, küre-
selleþme ve yeni-liberalizme karþý önem-
li bir zafer olarak ilan etmiþlerdir. Son
olarak da Bolivya'da yerli halkýn suyun
özleþtirmesine karþý verdiði mücadele
þimdilerde antikapitalist aktivistlerin ve
tüm dünyanýn izlediði hükümet deðiþik-
liðine sahne olmuþ, Eva Morales'i ikti-
dara taþýmýþtýr. Küresel sermayeye ve
onun küresel düzeydeki su yönetimine
karþý koyuþlar, doðal hayatýn varoluþ
koþulu olan su kaynaklarýnýn özelleþtir-
ilmelerine karþý mücadeleler, Dünya
Bankasý'nýn politikalarýna karþý konum-
lanmakta. Bu konuda mücadele eden
baþka bir Latin Amerika ülkesi olan
Brezilya'da olduðu gibi hareketin içinde-
ki çevreciler, politik gruplar, çiftçiler
hareketin ne kadar çeþitli ve geniþ taban-
lý olduðunu ve ayný zamanda eriþilebilir
saðlýklý suyun bir hak, insanlýðýn ortak
bir parçasý olduðunu ortaya koymak-
tadýr.

Þenol Karakaþ

Proje solda çok sevilen bir sözcük.
"Bize yeni bir proje lazým" sol içinde
yaþanan tartýþmalarda çok sýk duy-
duðumuz bir öneri. Bu öneri sahipleri
her ne kadar projeyle kast ettiklerinin
ne olduðunu çok net bir biçimde anlat-
masalar da bir siyasal mühendislik
geleneði oldukça yaygýn kabul görü-
yor. Bu projelerin sonuncusu ise çatý
partisi fikri. DTP en baþta bir dizi parti
ve inisiyatif çatý partisi adýyla yan
yana gelmeyi hedefliyor. Bu yan yana
geliþin ise nedense büyük bir heyecan
yaratacaðý düþünülüyor. 

Bu türden projelerde unutulan en
önemli yan, tek baþýna yan yana
geliþin yan yana gelen örgütlerin
kitleleri dýþýnda kimseyi heyecan-
landýrmayacaðýdýr. Heyecaný yaratan
ve geliþtiren öncelikle kazanma duy-
gusudur. Kazanma duygusu ise
savunulan politikalarýn ve bu poli-
tikalarýn eyleme dönüþtürülmesindeki
yeniliðin ürünüdür.

22 Temmuz seçimlerinde heyecan
yaratan olgu bir yan yana geliþ ya da
bir proje deðildi. Baðýmsýz sol aday,
baðýmsýz sol ses, ezberleri bozmak,
baþka bir meclis mümkün, sloganlarý
herhangi bir projeden çok daha güçlü
bir etki yarattý. Yaratýlan etkinin
çarpýcýlýðýnýn bir nedeni de kampan-
yalarýn yeni olaný temsil etmesi ve
kazanma duygusuna sahip olmasýydý.
Baskýn Oran kampanyasýnda yan yana
gelen güçler örgütler deðildi.
Aydýnlar, sanatçýlar, bazý siyasi parti-
ler ama her hangi bir partiye üye
olmayan binlerce aktivist Baskýn Oran
seçim kampanyasýnda çalýþtý. 

Proje önerileri her zaman bir form
peþinde koþar, önce biçimi "hallet-
meyi" hedefler. Çatý partisi önerisi de
önce biçim sorununu çözmeyi hede-

fleyen bir öneri. Hareketi, hareketin
taleplerini, hareketin aktivistlerini ve
kýsa süre önce yaþanan siyasi deneyim
leri deðil, önce biçim sorununu
çözmeyi hedefleyen bir öneri.

Oysa daha kýsa süre önce 22 Temmuz
seçimlerinde en büyük etkiyi yaratan
Ufuk Uras seçim kampanyasý gerekli
olanýn çatý partisi gibi projeler deðil,
"sýradan insanlarý" harekete geçiren ve
dinamizmi sokakta örgütleyen birleþik
bir kampanya olduðunu gösterdi. Bir
yandan Kürt hareketiyle solun kam-
panya birliði, bir yandan da çok çeþitli
kampanyalarda, savaþa, yeni liberal
politikalara, küresel ýsýnmaya, ýrkçýlýða
karþý kampanyalarda bir araya gelen
aktivistler, bireyler tek bir politik
hedef için birleþtiklerinde ve kampan-
yalar sokakta yan yana geldiðinde ne
kadar enerjik bir politik çekim gücü
oluþtuðunu hep birlikte gördük.

Bu yüzden önemli olan proje tasarla-
mak deðil, süren hareketin ve çok
çeþitli kampanyalarýn birliðini saðla-
maktýr.

Bu yüzden önemli olan çatý partisi
kurmak deðil, 1 Haziran "Kürt soru-
nuna çözüm" mitingine, Ýncirlik
Üssü'nün kapatýlmasý kampanyasýna,
301. maddeye, ýrkçýlýða karþý etkinlik-
lere, Hrant Dink'in katillerinin duruþ-
malarýna, Tuzla'daki iþ cinayetlerine,
Emek Platformu'nun eylemlerine, nük-
leer santral çýlgýnlýðýna, yerel seçim
kampanyalarýna sokakta birleþerek,
omuz omuza durarak katýlmaktýr.

Aslolan sayýsýz hareketin aktivist-
lerinin örgütleneceði kanallarý sokakta
birleþerek yaratmaktýr. Yeni bir solu
bu mücadele süreci, bu kampanyalar
süreci, bu kampanyalar arasýndaki bir-
lik süreci, sokaktaki birleþik mücadele
yaratacak. Bu yüzden bize proje deðil
harekete daha yaygýn bir biçimde
katýlma azmi gerekli.

Çatý partisi neden
yanlýþ bir fikir?

Bir bardak su lütfen!
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Cengiz Alðan

Faþist kelimesi, Türkiye
sol literatüründe, genellik-
le, bu kelimenin içeriðinin
ne olduðuna dair bir bilgi-
sizliði sezdirecek biçimde
kullanýlýr. Ve yine genellik-
le, kelime, siyasal içeriðiyle
neredeyse alakasý kalmaya-
cak biçimde, kimi duygu-
larýn etkisi altýnda dile
getirilir. Bu duygular da
genellikle öfke, nefret,
tiksinti (hatta biraz korku)
veya bunlarýn birbirleriyle
yoðrulduðu duygular olur. 

Kendi fabrikasýnda
baþlatýlmýþ bir grevi bastýr-
mak için çeþitli þiddet yön-
temleri (polis, jandarma,
çete, vb yöntemleri) kul-
lanan bir patrona
yapýþtýrýlan ilk etiket 'faþist'
olur. Herhangi bir kitle
gösterisine sert yöntemler-
le saldýran polis (ve onun
amiri ve müdürü ve valisi
ve içiþleri bakaný ve
baþbakaný ve hükümeti ve
devleti) faþist ilân edilir. 

Daha ileri giderek;
oðlunu sýk sýk döven bir
baba, solcu olup da
çalýþanýna zorla fazla mesai
yaptýran patron (solcu
olmayan herkes biraz
faþisttir de solcularýn da
bazýlarý faþistliðe kayar),
karýsýný döven herhangi
biri… kolaylýkla faþist
addedilebilir. Þöyle dil-
lendirmeler duyarýz bu
gibi insanlar hakkýnda:
"Faþist herif!", "Faþist
köpek!". Aslýnda, bir ide-
oloji olarak faþizmin,
insanlýk âleminin baþýna
açtýðý belâlara bakýnca, bu
olumsuz duygularla anýl-
masý, bir yandan, olumlu
bir þey. Ancak siyasal bir
deðerlendirme yapýlacak
olduðunda, bu duygular,
ne yazýk ki bir iþe yaramýy-
or. Çünkü 'faþist' ve
'faþizm' kavramlarý bir
siyasal kategoriyi tanýmla-
mak için kullanýlan
kavramlardýr.

Kime denir faþist?
Faþizm kelimesi antik

Roma'da kullanýlan bir
savaþ aletinden, 'Fascio
(Faþo)'dan geliyor. Bu, bir
tür balta. Sapýnýn etrafý
uzun kamýþlarla çevrilip
sýký sýký baðlanmýþ bir
öldürme gereci. Tek bir
kamýþýn kolay kýrýlacaðýný,
ancak toplu halde ve sým-
sýký bir 'birlik' halinde
dururlarsa dayanýklý ola-
caklarýný ima ediyordu bu
alete takýlan isim. Zaten
kelimenin anlamý da 'bir-
lik, demet'. Bu anlamýyla
kullanýlýþý 1870'lerde
sosyalistlerin 'sözlüðünde'
var. Faþizmin ilk ortaya
çýktýðý yer olarak kabul
edilen Ýtalya'da (Sicilya
adasý), bir siyasal hareket
olarak faþistlerin ilk boy

gösterdiði tarih 1891. 
Ama tarih sahnesinde,

klasik anlamda, 'faþist
hareket' olarak dikkat çek-
meleri 1. Dünya Savaþý yýl-
larýný buluyor. Ýtalyan
'baþbuð' (orada Duce idi ve
eski sosyalistlerdendi)
Benito Mussolini, 1915'te
Ýtalya'nýn savaþa girmesini
savunurken adý Fasci di
azione rivoluzionaria olan
birliklerinin adýný 23 Mart
1919'da Fasci Ýtaliani di
combattimento'ya, yani
bugüne ulaþan adýyla Kara
Gömlekliler'e çevirdi. Ýþte
'uðursuzluk' o gün baþladý.

1919 seçimlerinde
mecliste tek bir milletvekil-
liði bile elde edemeyen
'faþolar', 1920 yaz aylarýn-
daki büyük grevlerde
kendilerini kanýtlama þansý
buldu. Kurduklarý gönüllü
faþist (evet, adlarý öyle) bir-
liklerle, büyük toprak
sahiplerinin ve
Confindustria'nýn (sanayi
sermayesinin koruyucularý
teþkilatý) desteðiyle önce
grevci iþçilere, topraksýz
köylülere, sonra kýrsal kes-
imdeki belediyelere, koop-
eratiflere ve iþçi
sendikalarýna þiddetli
saldýrýlara baþladý. 

1922 Þubat ayýnda
sendikalarýn baþlattýðý
genel grevi faþist birlik-
leriyle (yani 'birlik' birlik-
leriyle) 3 günde kýrmayý
baþaran lider Mussolini, 24
Ekim günü, Napoli'de,
Roma'ya "büyük yürüyüþ"
yapýlacaðýný açýkladý ve
baþbakana bir muhtýra
verdi. 28 Ekim'de
Baþbakan istifa etti, 31
Ekim'de de Kara
Gömlekliler, törenle (ve
Kral'ýn iktidarý
Mussolini'ye 'önermesiyle')
Roma'ya girdi. Bir ay sonra
meclisin kendisine tam
yetki vermesini saðlayan
Mussolini'nin ilk icraatý
bizzat 'demokrasiyi yasak-
lamak' oldu. 1939'a
gelindiðinde meclis bile
yasaklanmýþtý. Meclisin
yerini Fasci ve loncalarýn
oluþturduðu meclis aldý. 

Tamam da faþist
kime denir?

Döneminde en gerçekçi
deðerlendirmeyi yaptýðý
çok sonradan anlaþýlan,
Leon Troçki'nin
makalelerinden oluþan,
"Faþizme Karþý Mücadele"
adlý kitaba Ernest
Mandel'in yazdýðý önsözde
þöyle bir deðerlendirme
var:

"Herhangi bir otoriter
rejimi veya lider mezhebini
veya baskýyý kesin bir
faþist rejimle karýþtýrmak,
faþizm tehlikesini ciddi
biçimde küçümsemek
demektir. Böyle bir tutum,
iþçi sýnýfý örgütlerinin bir
bölümünün ya da
tümünün hareket özgür-
lüðüne çok sert sýnýrla-

malar konulmuþ olduðu
yer ve zamanlarda bile bu
örgütlerin faþizmin yük-
seliþine karþý sahip olduk-
larý direnme olanaklarýný
kullanmamak ve yok
etmek anlamýna gelir".
Devamýnda da; "kolu
kesilmiþ bir adamý kafasý
kesilmiþ bir adamla bir tut-
maya benzer bu" diyor. 

Ýnsanlýk tarihinin tecrübe
ettiði en sistematik baskýcý
rejimi yaratan faþizmi
baþka baský rejimleriyle
karýþtýrmamak gereðine
iþaret etmek için çok
yerinde bir saptama. Bir
þeyin baþýna gelmemesini
istiyorsan ona karþý önlem
almak zorundasýn. Ama
öncelikle, baþýna gelecek
þeyin gerçekten 'ne olduðu'
hakkýnda kesin bilgilere

sahip olmalýsýn. Önüne
gelene 'faþist' dersen önüne
her gelene ayný önlemi
almak zorunda kalýrsýn -ki
gücün ve vaktin yetmez. 

Yahu, tamam da
kim faþist?

Dünyanýn en büyük faþist
partilerinden birine,
MHP'ye; üstelik de onun
sokak etkinliðini ele
geçirme gayretinde olan ve
mecliste de (baðýmsýz ya
da baþka partilerin içinde)
temsil edilen ikinci bir
faþist partiye, BBP'ye sahip
bir ülkede, faþist partiler
listesine, %47 oy almýþ bir
baþka partiyi, AKP'yi de
eklerseniz geriye yapacak
tek þey kalýr: elde avuçta
ne varsa satýp savýp bir an
önce Türkiye ile iliþkileri
pek de sýcak olmayan bir
baþka ülkeye kaçmak.
Çünkü o ülkenin sizin
kaçtýðýnýz ülke ile iliþkileri
çok iyiyse iade edilme
olasýlýðýnýz vardýr. 

AKP'yi (de) faþist olarak
deðerlendiren siyasal
görüþe inanacak olursak
Türkiye'de insanlarýn %65'i
(geçen seçim sonuçlarýna
göre AKP+MHP+BBP =
%65) hâlihazýrda faþizme
oy vermiþ demektir. Yani
bu ülkede yaþayan her 10
insandan 6-7'si faþizmi
gönülden istiyor, sabah
kalkýp sandýða faþizme oy
vermeye gidiyor demektir. 

Kitlesel bir hareket olarak

faþizm, dünya tarihinde,
baþka hiçbir ülkede bu
kadar oy oranýna ulaþmadý
þimdiye kadar, ama ikti-
dara geldi. Peki, bu ülkede
%65 oy oranýna ulaþmýþ
olan faþizmin siyasi parti-
lerinden en büyüðü olan
AKP'nin bir de kapatýlmak
istenmesine ne diyeceðiz?
Bu olguyu ülkenin
antifaþist güçlerinin
direniþi olarak mý algýlaya-
caðýz? "AKP 1 Mayýs günü
'orantýsýz þiddet'i faþist
olduðu için uyguladý, onu
kapatmaya çalýþan devlet
bürokrasisi antifaþist
olduðu için onu kapat-
maya çalýþýyor" mu diye-
ceðiz?

Bütün faþistler þiddet
uygulamaz (Hitler'in kur-
maylarý arasýnda silah kul-
lanmayý bile bilmeyen,
konyak eþliðinde Wagner
dinleyenler de vardý),
bütün þiddet uygulayanlar
da (zamanýnda, 1968'in
efsane örgütü THKP-C'nin
üyeleri Ýsrail büyükelçisi
Efraim Elrom'u kaçýrýp, bir
odada kafasýna kurþun sýk-
mýþlardý) faþist deðildir.
Her kavramý yerli yerinde
kullanmanýn sayýsýz fay-
dasý vardýr. 

Not: Bu konuda, yukarýda
sözünü ettiðim duygularýn
etkisi altýnda, yakýn bir
zamanda yazýlmýþ bir yazý
örneði için, bakýnýz:
http://www.aksam.com.tr/ya
zar.asp?a=2571,10,2

Faþist kime denir?

Faþizmin marksist analizi
Faþizme karþý doðru bir

mücadele hattý izlemenin
yolu doðru bir faþizm
analizden geçiyor. Her
türlü baskýyý, devlet þid-
detini faþist olarak
görmek büyük bir yanlýþ
olur. Her türden burjuva
akýmý faþist olarak nitele-
mek gerçek faþist
tehlikeyi görememeyi de
beraberinde getirir.

Bu iþçi sýnfýna ve ezilen-
lere çok pahalýya gelir.

Almanya’da komünst
partisinin yaptýðý bu hata-
lar Nazilerin iktidarýnýn
önünü açmýþtý.

Troçki, faþizmin mark-
sist analizini Almanya,
Ýtalya ve Ýspanya’daki
deneylere bakarak gerçek-
leþtirdi.

Faþizme Karþý Mücadele
baþlýklý derleme faþizmi
anlamak ve yenmek
isteyenler için temel bir
kitap.

Faþizme karþý mücadele,
Troçki, Yazýn Yay., 525
sayfa, 20 YTL

Naziler , 1944-446 yýllarý arasýnda Nuremberg Makemeleri’nde yargýlandý. Ancak komünnist ve
sosyalist iþçilerin yaþamý hakký Nazilerin iktidara geldiði 1933 yýlýný izleyen bir kaç yýl içinde
ellerinden alýnmýþtý. Nazilerin iktidarý önlenebilirdi. Komünist iþçiler sosyal demokrat iþçilerle
birleþseydi Hitler hem sandýkta hem sokkakta boðulabilirdi. Ancak Alman Komünist Partisi sosyal
demokratlarý da faþist ilaan etti ve asýl savaþý onlara karþý verdi. Ödenen bedel faþizm oldu.
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Funda Baysal

Son bir kaç yýldýr, olumlu
bir geliþme olarak Adnan
Menderes ve
arkadaþlarýnýn idam
edilmesi ile sonuçlanan
darbe sürecinden baþla-
yarak, 1961, 1971, 1980 dar-
beleri, paralelinde solun ve
sendikalarýn geliþimi çeþitli
dizilerle, yazýlarla vs
tartýþýlýr oldu. O dönemin
devrimcilerinin yaþamý,
politikalarý merak edilir
oldu. En gençlerimiz
þimdilerde ortalarda
dolaþan çeþitli efsanevi
isimler üzerinden 1968 de
bütün dünyayý sarsan
büyük hareketin,
Türkiye'de yansýmasý olan
hareketi ve öne çýkan isim-
lerini duyuyor, tartýþýyor.

Ýþin olumlu yaný darbe 50
yýllýk tarihin yeni kuþak-
lara yaygýnca aktarýl-
masýnýn önünü açan kitle
iletiþim araçlarýnda bu
tartýþmalarýn gündeme
gelmesi. Olumsuz yaný ise
o dönemin devrimcilerinin
yaptýðý hatalarý, durduklarý
yanlýþ politik zemini
tekrarlama ihtimalinin en
gençlerimiz açýsýndan
güçleniyor olmasý.

1920'den 1960'lara
Türkiye'de sol

Daha öncesinde çeþitli
örgütlenmeler olmasýna
raðmen, 1920'ler den
1960'lara kadar en çok bili-
nen ve yaygýn örgütlenen
Türkiye Komünist Partisi
oldu. 1961'de Türkiye Ýþçi

partisi (TÝP) kuruldu. 1965
genel seçimlerinde TÝP
parlamento'ya 15 mil-
letvekili sokmayý baþardý.
1960 yýllar boyunca o
dönem üniversitelerde var
olan Fikir Kulüpleri
Federasyonu ve TÝP
çevresinde bütün sol,
muhalif unsurlar toplandý.
FKF o dönemlerde devletin
resmi örgütleri olan Milli
Türk Talebe Birliði ve ben-
zeri örgütlerden gençleri
kendi etrafýnda toplamaya
baþladý.

Daha sonraki dönemlerde
isimlerini duyduðumuz,
Deniz Gezmiþ, Mahir
Çayan, Ýbrahim
Kaypakkaya ve hatta Doðu
Perinçek FKF ve TÝP
içerinde yer alan öðrenciler
idi.  Bu bileþim içerisinde
ki tartýþma daha sonra
ayrýþmalar neden olacak
milli demokratik devrim-
sosyalist devrim etrafýnda
þekilleniyor idi. Ayný
dönemde Yön isimli dergi
etrafýnda Doðan Avcýoðlu
ve ekibi diðerlerine göre
daha açýk bir çizgide , mil-
liyetçi-devrimci-kemalist
ideoloji savunduklarý iddi-
asý ile CHP içerisinde bir
sol kanat yaratmaya
çalýþýyor idi.

Bu dönemlerde þimdi her
yerde rahatça bulabiliyor
olduðumuz, Marks,
Engels, Lenin, Rosa, Troçki
gibi isimlerin kitaplarý
çevrilmiþ deðildi var olan
az sayýdaki çeviri ise el
altýndan yasal olmayan
yollar ile daðýtýlabiliyor idi.
üstelik orijinal halleriyle

deðil, Sovyet Bilimler
Akademisinin ciddi müda-
halelerinden geçmiþ, ciddi
þekilde orijinal hallerinden
uzaklaþmýþ halleriyle.

TÝP içerisinde Mehmet
Ali Aybar ve arkadaþlarý
parlamentoda saðlanacak
çoðunluk ile iþçilerin ikti-
darýnýn, sosyalizmin kuru-
labileceðini anlatan geniþ
kalabalýklar içerisinde
örgütlenmenin gereðini
vurgulayan bir çizgi
anlatýr. Yön ekibi ise CHP
içerisinde Kemalist
bürokrasi içerisinde yer
edinmek ve deðiþimi
yukarýdan aþaðýya darbeci
bir çizgiyle gerçek-
leþtirmek gerektiðini
anlatýr. TÝP CHP ile arasýna
mesafe koyar. YÖN ekibi
CHP ve Kemalist
bürokrasinin "ilerici"
yanýný anlatýr. O dönem
TKP saflarýnda önemli
isimlerden biri olan Mihri
Belli'den YÖN ekibine
destek gelir.

TKP için bu çok sürpriz
bir tutum deðildir. Stalinist
bürokrasi bütün 1920'ler-
den bu yana TKP'yi kemal-
istlerin kurduðu
cumhuriyeti desteklemeye
yönlendirmiþtir.

1967 yýlýnda Mihri Belli
ve ekibi tarafýndan
çýkarýlan Türk Solu dergisi
bu tartýþmanýn somutlan-
masý idi. Bu ekip Milli
Demokratik Devrim tezini
savunuyor idi ve YÖN der-
gisini çýkaranlar gibi
Kemalist bürokrasinin
gerçekleþecek toplumsal
dönüþümde önemli bir rol

oynayacaðýný düþünüyor
idi. TÝP ise sosyalist
devrim diyor ve iþçi sýnýfý-
na vurgu yapýyordu.

Bütün bu tartýþmalar
günümüze kadar süren
solun kemalizmden kopa-
mamasý, milliyetçi, ulusalcý
çizgide ilerlemesinin zemi-
nini oluþturuyor.

Ayný dönemde
dünya…

Sözü edilen zaman dilimi
Türkiye'de de solun geliþi-
mini belirleyen dönemdir
doðallýðýyla. 1917'de
Rusya'da iþçi sýnýfý ayak-
lanmasý ile gerçekleþen
devrim sonrasýnda iþçi
sýnýfýnýn kendi örgütleri
olan Sovyetler iktidarý ele
aldý. Lenin'in partisi
Sovyetler içerisinde çoðun-
luðu saðladý. Ayný
dönemde 1919'da
Almanya'da benzer bir
süreç ile baþlayan ayaklan-
ma yenilgiye uðradý, Rosa
Lüksemburg, Karl
Liebnecht ve pek çok kiþi
öldürüldü. Dünyanýn pek
çok yerinde benzer
süreçler yaþandý. Sovyet
devrimi yalnýz kaldý.
Lenin'in ölümünden sonra
Sovyetlerde 1920'ler
boyunca yaþanan süreç iþçi
iktidarýnýn kazanýmlarýnýn
yok edildiði ve
bürokrasinin kolektif bir
sýnýf olarak iktidara zor ile
el koyduðu ve devrimin
yenildiði yýllardý. Stalin'in
sözcülüðünde bürokrasi
devlet kapitalizmi ile ser-

maye birikimini saðladý.
Ayný dönem Marks,

Engels'den beri süregelen
marksizmin temel bakýþ
açýsýnýn tahrif edildiði,
bürokrasinin iþine geldiði
gibi deðiþtirildiði dönemdi.
Daha önce lafý bile
geçmeyen tek ülkede
sosyalizm olabilir iddiasý,
TKP ye önerilen
Kemalistleri desteklemek
gerektiði iddiasý gibi daha
pek çok yanlýþ politika
sosyalizm adýna uygulan-
maya baþlandý. Ayný þey
1925-27 arasýnda Çin
devrimine önerilmiþ ve
Komingtang'ýn iþçi sýnýfý
içerinde güçlü bir örgüt
olan Çin Komünist
Partisi'ni yok etmesine
neden olmuþ. Tam da bu
nedenle Mao ve çizgisi öne
çýkmýþ ve yeni bir devlet
kapitalisti geliþmenin
gerçekleþmesinin önünü
açmýþtý. Tüm dünya,
Sovyetler ve Çin'i
komünist olarak görmüþ
ve ilham almýþtýr.
1950'lerde Çin ve Sovyetler
arasýnda yaþanan gerilim,
dünyada sosyalistlerin de
saflaþmasýna neden oldu.
Ayný dönem'de 1959'da
Küba'da iktidarýn Fidel
Castro ve arkadaþlarýnýn
eline geçmesi, dünyayý
deðiþtirmek isteyenlerin
dönüp baktýðý ve ilham
aldýðý bir bir geliþme oldu.

Deðiþim baþlýyor.
Dünya'da ve Türkiye'de

bütün bu politik ortamýn

dengelerini bozan geliþme
ABD'nin Vietnam'a müda-
halesine karþý 60'lý yýllar
boyunca süren savaþ
karþýtý hareketin 1968'de
zirveye ulaþmasý ve
beraberinde yaygýn iþçi ve
öðrenci hareketlerinin
geliþimi oldu. Ayný süreç
Türkiye'de de yaþandý,
Deniz Gezmiþ, Mahir
Çayan, Ýbrahim
Kaypakkaya ve diðer-
lerinin öne çýkmaya
baþladýðý dönem benzer
geliþmelerle oluþmuþ oldu.
1970'de 15-16 Haziran'ýnda
iþçilerin sendikalar
yasasýndaki deðiþikliðe
iliþkin "Disk kapatýlamaz"
talebiyle baþlattýðý eylem-
ler, (DÝSK 1967'de kuruldu
ve kýsa zamanda büyüdü)
o ana kadar Türkiye'de
yaþanan en büyük iþçi
eylemleri haline dönüþtü.
1960'lar öncesi ve sonrasý
bütün örgütlenmelerin esas
sorunu dünyayý deðiþtire-
cek esas gücün iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemi
olduðunu reddetmesi idi.
Hareketin zaaflarýný oluþ-
turan yanlýþ politik fikir-
lerin ana kaynaðý yukarýda
anlattýðýmýz tablo idi. 

Bu ise bütün dünyada
kapitalizme karþý gerçek-
leþmesi muhtemel bir
dünya devrimin önündeki
en önemli engel oldu.

Dünya'yý deðiþtirmek için
yola çýkan genç insanlarýn
þekillendirdiði 70'lerin sol-
unun hatalarýný sonraki
sayýmýzda tartýþalým.

Sol efsaneler
ve gerçekler

15-116 Haziran 1970, DÝSK üyesi kadýn iþçiler yürüyor

15-116 Haziran 1970
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Þenol Karakaþ

AKP ve DTP'nin kapatýl-
masý ihtimali giderek
güçleniyor. Bu durumda
siyaset sahnesinin çýðýrýn-
dan çýkacaðý bir gerçek.
Yargýtay darbesi sonucuna
ulaþýrsa 2009'da gerçekleþe-
cek olan yerel seçimlerin
genel seçimlerle birlikte
erkene alýnmasý güçlü bir
olasýlýk.

Sol bu ihtimali göz önüne
alarak hazýrlýklarýný hýz-
landýrmak zorunda. 

Ýlk adýmlar, hemen
þimdi atýlmalý!

Bu kez hazýrlýksýz
yakalanmamak için ilk
adýmlarý þimdiden atmak
gerekiyor. Genel seçimlerin
hangi tarihte gerçekleþe-
ceði bilinemese bile normal
koþullarda 2009'un ilk
aylarýnda yerel seçimler
yapýlacak.

Yerel seçimlerde bir dizi
mahalli idari yapýnýn
yöneticileri belirleniyor.
Ýhtiyar heyetlerinden
belediye baþkanlýklarýna
kadar yönetim mekaniz-
malarý milyonlarca insanýn
çeþitli siyasi kampanyalara
katýlma ve oy verme süre-
ciyle belirleniyor. Tüm
burjuva partileri bu sürece
þimdiden hazýrlanýyor. Sol
da bugünden baþlayarak
nasýl bir yerel yönetim
anlayýþýný savunduðunu,
hangi siyasi talepleri öne
çýkarttýðýný, nasýl bir seçim
kampanyasý hedeflediðini
planlamalýdýr ve ilan
etmelidir.

22 Temmuz genel seçim-
lerindeki gibi geç
kalmadan adým atmalýdýr.

Son deneyimler
Solun seçimlere katýlma

süreci seçimlerin tarihi
kadar eski. Ama en canlý
örnek geçen sene yaþanan

22 Temmuz seçim süreci.
22 Temmuz baskýn bir
seçimdi. Darbe koþullarýn-
da, ordunun siyaset alanýný
tüm aðýrlýðýyla tehdit ettiði
koþullarda girilen bir
seçimdi.

Kürt hareketi seçimlere
baðýmsýz adaylarla katýldý.
Kürt hareketinin Bin Umut
seçim kampanyasýnýn yaný
sýra Ufuk Uras ve Baskýn
Oran da seçimlere baðým-
sýz aday olarak katýldý.

Sol partilerin hiçbirisinin
tek baþýna ciddiye alýn-
abilir bir oy alamayacaðý
çok açýk olduðundan ve
ortaya çýkan birleþik kam-
panya ihtimalinin yarattýðý
heyecandan destek alan
baðýmsýz aday kampa-
nyalarý çok önemli bir
dinamizm yarattý.
Doðrusunu söylemek
gerekirse bu dinamizm,
zaten Kürt halkýnýn temsil-
cisi olan Kürt adaylarýn
bölgedeki seçim kampa-
nyasýyla Baskýn Oran ve
Ufuk Uras'ýn seçim kampa-
nyalarýnda yaþandý.

Hiçbir ön hazýrlýk olma-
masýna raðmen, Ufuk Uras
ve Baskýn Oran kampa-
nyalarý büyük  bir heyecan
yarattý.

Daha hazýrlýklý olun-
abilse, daha birleþik bir
kampanya hedeflense,
uygun adaylar ve uygun
demokratik kanallar
yaratýlabilse bu iki kampa-
nyanýn heyecaný bir çok
seçim bölgesinde yaþan-
abilirdi.

Yeni olana
seslenmek

Baskýn Oran'ýn tüm seçim
kampanyasý "Ezberi boz-
mak" sloganýna dayandý.
Ufuk Uras ise "Baþka bir
meclis mümkün" sloganýy-
la, týpký Baskýn Oran kam-
panyasýnda olduðu gibi
son dönemde yeni

hareketi, yeni mücadele
biçimlerini simgeleyen slo-
ganlarý kullanarak seçim
kampanyasýna yeni bir
soluk getirdi. Bu yeni
solum yep yeni bir heye-
can yarattý.

Her iki kampanya da
isteyen tüm aktivistlerin
kendi yetenekleriyle kam-
panyaya katýlabilecekleri
kanallarý yarattýðý oranda
büyük baþarý kazandýlar.

Seçim süreci darbe gün-
lerinde yaþanorken her iki
kampanya da darbeye net
bir biçimde karþý çýktý.

Her iki kampanya da
Hrant Dink'in mirasýný

sahiplendi. Irkçýlýða karþý
hiç kuþkusuz ses çýkarttý.

Ufuk Uras kampanyasý
Kürt hareketinin de
desteðini alarak daha geniþ
bir birlik atmosferi yarattý.
Ama Baskýn Oran kampa-
nyasý da Kürt sorununda
koþulsuz bir biçimde Kürt
hareketinin aynýnda
olduðunu ifade etmekten
tek bir saniye geri dur-
madý.

Her iki kampanya da
emekçi sýnýflarýn, ezilen
tüm kesimlerin, eþcinsel-
lerin, kadýnlarýn, azýnlýk-
larýn yanýnda olduðunu
net bir biçimde ifade etti.

Ýki kampanyanýn ortak
bir özelliði de deðiþim
isteðini, yeni bir hareket,
yeni bir sol isteðini,
geleneksel olandan farklý,
özgürlükçü, hiyerarþik
olmayan, sokakta örgütle-
nen, birlik duygusunu
güçlendiren, her an kam-
panya yapan ve milliyetçi-
likle, yurtseverlikle arasýna
keskin bir mesafe koyan
bir sol özlemini dile
getirmesiydi.

Yeni olana
devam etmek

Mahalleden Meclise kam-
panyasý, seçimlere hazýr-
lanmanýn bir aracýndan
baþka bir platform deðil.
Seçimlere hazýrlanýrken,
Baskýn Oran ve Ufuk Uras
seçim kampanyalarýnda
açýða çýkan tüm olumlu
özellikleri içermeyi hede-
fleyen bir kampanya.

Mahalleden Meclise kam-
panyasý þimdilik bir imza
sitesi üzerinden
www.mahalledenmeclise.o
rg imza sitesi üzerinden
imza toplayarak iþe
baþladý.Ýmza metninde de
ifade edildiði gibi, "Özel-
likle "Meclise Ufuk Gerek!"
kampanyasýnda görüldüðü
gibi tüm demokratik
muhalif güçleri birleþtiren;
IMF'ye, savaþa, küresel
ýsýnmaya, her türden
ayrýmcýlýða karþý kampa-
nyalarýn aktivistlerini bir
araya getiren; sendikalarý,
emek ve meslek örgüt-
lerinin ve iki yüzlü burjuva
siyasetinden sýtký sýyrýlan
tüm emekçilerin desteðini
arkasýna alan bir seçim
kampanyasýnýn kazanma
gücü olduðunu gördük." 

Mahalleden Meclise bu
birikimin devam ettir-
ilmesini hedefliyor.
Türkiye çapýnda yaygýn bir
seçim kampanyasýnýn, bu
kampanya sýrasýnda elde

edilecek bir dizi seçim
baþarýsýnýn ama en önem-
lisi alýnabilecek yüz bin-
lerce oyun solun sahici ve
kitlesel bir faktör olarak
öne çýkmasýna yardýmcý
olacaðý çok açýk.

Hazýrlýklarý yapmak
zorundayýz. Þimdiden her
okulda, her iþyerinde, her
mahallede, ilçede ve kuru-
labilecek her alanda
Mahalleden Meclise inisiy-
atifleri kurulabilir. Bu
süreç sadece bir seçim
kampanyasýna oy almak
için hazýrlanma süreci
deðildir. Bu, ayný zaman-
da, sokakta seçim kampa-
nyasý yapmak için, zaten
süre giden kampanyalara
politik bir birleþtirici odak
saðlamak için, birleþik
mücadele için en güçlü
siyasal kampanya alanýný
hedef olarak ortaya koy-
mak için, darbelere, yeni
liberalizme, parti kapat-
malara, faþizme, ýrkçýlýða,
küresel ýsýnmaya, nükleer
santrallara, ABD'nin savaþ
politikalarýna, halklarýn
kardeþliðini dinamitleyen
her türlü giriþime, karadan
ya da havadan yapýlan
tüm harekatlara sokakta
yüksek sesle karþý çýk-
manýn ve örgütlenmenin
platformudur.

Ýmza sitesindeki perspek-
tifi ve yaklaþýmý benim-
seyen her bir aktivist þim-
diden Mahalleden Meclise
inisiyatifleri kurabilirse,
mahalleler ve iþyerlerinde
þimdiden kazanmak için,
yüzbinlerce oy almak için,
sokakta kampanya yap-
mak için örgütlenecek
inisiyatifler kurulabilir ve
tartýþmalar
sürdürülebilirse hýzla
yaþanabilecek siyasal
geliþmelere karþý da hazýr-
lýklarýmýzý tamamlayarak
müdahale etme þansýmýz
doðar.

Seçimlerde birlikte mücadele etmek için

Mahalleden meclise
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Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý

bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

Bursa Uludað Üniver-
sitesi'nde geçtiðimiz haf-
talarda faþistlerin jan-
darmanýn da kýþkýrt-
masýyla Kürt öðrencilere
saldýrýsýna karþý tepki
gecikmedi.

Üniversite þenliklerine
'arkadaþýma dokunma'
sloganýyla katýlan öðren-
ciler saldýrýyý protesto
kampanyasý gerçek-
leþtirdi.

Arkadaþýma dokunma
sloganýnýn yazýlý olduðu

tiþörtler bastýrýldý, oku-
lun her yerine ayný slo-
ganlý çýkartmalara
yapýþtýrýldý.

Þenlik boyunca
faþistler ve yaratýlan
nefret iklimi teþhir edil-
di.

Kardeþlik için uçurt-
malar uçuruldu.

Halen tutuklu bulunan
6 öðrencinin serbest
býrakýlmasý için
mücadele sürüyor.

Uludað Üniversitesi öðrencileri
faþist saldýrganlýðý protesto etti

Arkadaþýma
dokunma!

Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampusu’nda
Mülkiye’nin geleneði olan
Ýnek Bayramý etkinliðinin
ikinci gününde okulda
özel güvenlik görevlileri
tarafýndan terör estirildi. 

Kampusun huzur ve
güvenliðini saðlamak için
var olan "özel güvenlik bir-
imi" görevlileri bir öðren-
ciye kimliði olmadýðý için-
tekme, yumruk atýp,
coplarýyla dövdü.
Arkasýndan arkadaþlarýný
kurtarmak için yanýna
giden öðrencilere de
küfürler ve tehditler
yaðdýran güvenlik
görevlilerinin tacizi ve
attýðý dayak ilk deðil. 

Daha önce ayný kampus-
da akþam vakti çimlerde
oturan bir öðrenci,
görevlinin kafasýna göre
koyduðu saatte dýþarýya
çýkmadýðý için saçýndan
sürüklenerek dýþarý
atýlmýþtý. Olaydan iki gece
sonra ise okulun bizzat
kendi içinde gece yarýsýna
kadar açýk olan iþletmesin-
den çýkan bir gruba da
ayný gerekçe ile saldýrmýþ,
küfürler etmiþ, telsizini
öðrencinin kafasýnda kýra-
cak kadar sertleþmiþti. 

Olaydan sonra hemen
"itinayla öðrenci dövülür"
baþlýklý elle yazýlmýþ bir
metin çýkarýldý, þiddeti
uygulayanlarýn yanýna kar
kalmamasý için yaklaþýk
100 kiþinin katýldýðý basýn
açýklamasý ve yürüyüþ
yapýldý.

Dayak atan görevliler
hala okuldaydý, üstelik
basýn açýklamasýnýn bildiri-
lerinin olduðu standa

saldýrabilecek denli per-
vasýzdý. Okul yönetimi her
zaman öðrencinin yanýnda
yer aldýðý için dayak yiyen
ve basýn açýklamasý yapan-
lara soruþturma açtý.
Yetkileri oldukça sýnýrlý
olan "ÖGB" çalýþanlarý
kendi yakalarýnda kimlik
kartlarý yokken hiçbir þek-
ilde müdahale hakkýna
sahip deðillerken, güven-
liðini saðlamakla görevli
olduklarý öðrencilere
saldýrmakta ve dövmekte-
dirler. Ancak gerekçe ne

olursa olsun, güvenlik
görevlileri öðrenci döve-
mez!

Bunun yaný sýra son
zamanlarda öðrenciler
üzerinde baský mekaniz-
malarý arttýrýlmakta.
Kampus içine mobese
kameralarýnýn yerleþtir-
ilmesi ve giriþ-çýkýþ
kapýlarýna turnikelerin
takýlmasý her geçen gün
öðrencileri sindirmeye
çabalamakta. Bu zihniyet
okul içinde yaþayan bin-
lerce öðrenciyi asker  ya da

mahkum olmaya zorla-
makta. Okulda eðitim
gören ve orada yaþayan
öðrenciler yok sayýlmakta.
Eðer her þey öðrenciler için
yapýlýyorsa, bundan neden
öðrencilerin haberi yok?
Halbuki görüntüleri
kaydedilen de, turnikeler-
den geçecek olanlar da,
güvenlik görevlilerince
dövülen de öðrenciler
deðil mi? Öðrencilerin tale-
pleri, ihtiyaçlarý görmez-
den gelinip, özgürlükler
yerine yasaklar dayatýl-

makta. Bu uygulamalar
öðrencilerin yanýnda
deðildir, baskýcý ve anti-
demokratik zihniyetin
ürünüdür. Bununla
mücadele edip kazanmak
gerek.

Güvenlik terörü bitsin,
turnikeler ve kkameralar
kaldýrýlsýn!

Kampusler ne kýþladýr ne
de biri bizi gözetliyor
evidir!

Olamaz dda çünkü üniver-
siteler bizim!

Kampus bizimdir!
Üniversitelerde özel güvenlik terörüne son!

Özel güvenlik terörü tüm üniversitelerde huzursuzluk kaynaðý. Ankara üniversitesi ööðrencileri gibi Türkiye’nin çeþitli yer-
lerinde dönem dönem özel güvenlik birimleerine karþý tepki gösteriliyor. Eylemler yapýlýyor. Sorunu çözmenin yolu bütün
ünivversite öðrencilerinin içinde yer alabileceði bir kampanyanýn inþasýndan geçiyor.

2008 1 Mayýs'ý sonrasý
belki Türkiye tarihinde ilk
defa ilginç tepkiler geliþti.
Ana akým medyada bil-
hassa Doðan grubu yayýn
organlarýnda "Devlet
Terörü" gibi bir baþlýk bile
atýldý.  Daha önce 1
Mayýs'larla ilgili olarak,
"provakatörler sahnede",
"Teröristler eyleme
katýldý.", "Göstericiler
ortalýðý yakýp-yýktý " gibi
ifadeler kullanan bir
gazete, ne olmuþtu da bir-

den bu kadar radikal bir
baþlýk atabilmiþti? Þu
husus çok açýk ki, 1
Mayýs'ta yaþanan terör,
belirli bir zamandýr
süregiden  egemenler
arasýn mücadelenin aracý
yapýlmak isteniyor.  Oysa
Doðan grubunun en
büyük gazetesi olan
Hürriyet'in Genel Yayýn
Yönetmeni Ertuðrul
Özkök, 1 Mart sürecinde
sokaða çýkan  savaþ karþýt-
larýný, "manken, solcu,

Ýslamcý ittifaký" diyerek
küçümsemiþ ve  savaþ
karþýtlarýný "gerizekalý"
olmakla suçlamýþtý.  AKP
iktidarýndan  TMSF'nin
elindeki yayýn kuruluþlarý
dahil yeni parsalar
koparamayan Doðan
grubu yer yer AKP karþýtý
cepheye dahil olmuþtu.

Ýþçi sýnýfý mücadelesi
egemenler arasý iktidar
kavgasýna alet edilemez.
Bizler biliyoruz ki,  iþçi
karþýtý neo-liberal poli-
tikalarý uygulayan AKP
hiçbir zaman tutarlý bir
demokrat olamaz. Þurasý
da bir gerçek ki, bugün
AKP'ye muhalefet eden
darbeci, statükocu güçler
de hiçbir zaman demokrat
olmadýlar.

Onur Öztürk

Ýþçi dostlarý ya da timsahlar

Okur
mektuplarý

Kocaeli Üniversitesi þenliklerinde küresel
ýsýnma enine boyuna tartýþýldý. 

Çok sayýda öðrencinin katýldýðý toplantýlarda
Ömer Madra, Özgür Gürbüz ve Doðan Tarkan

konuþtu.
Doðan Tarkan, küresel ýsýnmaya karþý

çözümün emekçilerin mücadeledesinden
geçtiðini vurguladý.
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1 Haziran’da Kadýköy’de tek pankart tek kortej

ARTIK YETER!
Kürt sorununda barýþçýl demokratik çözüm istiyoruz

40 binden fazla insan öldü. Ölümler devam ediyor.
500 milyar dolardan fazla ppara savaþa harcandý.
3 binden fazla köy boþaltýldý, yüzbinlerce insan zorla göçç ettirildi.
Bölgesel gelir adaletsizliði doruða çýktý.
Savaþ nedeniyle demokratik hhak ve özgürlükler askýya alýndý.
Milliyetçilik savaþla beslendi, yeni cinayetlere yöneldi.
Savaþý sürdüren komutanlar bile savaþ politikalarýnýn iþe yaramadýðýný kabbul etti.
Kürt kimliði ve kültürü üzerindeki yasaklar kaldýrýlsýn!
Ýfade özgürlüðünnün önü açýlsýn!
Bölgesel eþitsizlikler ortadan kaldýrýlsýn!
DTP kapatýlmasýn!

Türk ordusu sýnýr ötesi
operasyonlarýna devam
ediyor. Irak Kürdistan’ý
bombalanýyor.
Cumhurbaþkaný Gül ve
baþbakan operasyonlarýn
devam edeceðini, ‘sonuç’
almaya çok yakýn olduk-
larýný söylüyor.

DTP hakkýnda kapatma
davasý süreci devam
ederken, barýþçýl çözüm
yanlýlarýnýn talep ve öneri-
leri kulak ardý edilirken
sonucun geleneksel devlet
politikasýna devam demek
olduðu görülüyor. Bu ise
çözümsüzlük demek.

Daðlýca baskýnýnýn ardýn-
dan  Bülent Ersoy’un
“ölüm deðil çözüm istiy-
oruz” çýkýþý bir umut yarat-
mýþtý. Þimdi halký askerlik-
ten soðuttuðu gerekçesiyle
yargýlanan Ersoy Kürt
sorununa iliþkin kliþe söz-
leri bir kenara atmýþ ve
toplumun vicdanýna
seslenmiþti. 8 Mart’ta
yürüyen binlerce kadýn bu
çaðrýya daha da güçlü bir
þekilde haykýrmýþtý.

29 Kürt isyanýna karþý
devletin imha ve inkar
politikasýnýn iflas ettiði
açýk.

Son isyana karþý
yürütülen kirli savaþýn
sonucu 40 bine yakýn insan
yaþamýný yitirdi. Çoðu “ölü
ele geçirilen terörist”
olarak sýnýflandýrýlan
Kürtlerdi. Milyonlarca
dolar savaþa akýtýldý.
Vergilerimiz bombaya,
tüfeðe aktarýldý. Türkler ve
Kürtler fakirleþti. Birbirne
düþman edilmek istenen
iki halk da ölümlerden
býktý, usandý.
Cumhurbaþkanýnýn ve

baþbakanýn sýnýr ötesi
operasyonlara övgü
yaðdýran sözleri on yýl-
lardýr ayný masalý dinleyen
Türkiye toplumu açýsýndan
hiç bir þey ifade etmiyor.
Kenan Evren ve savaþýn
birincil derecede yöneticisi
olan komutanlar bile
geleneksel tutumun iþe
yaramadýðýný söylemiþler-
di.

Çözümsüzlüðün kendini
derin bir þekilde hisset-
tirdiði bugün barýþýn sesi
Türk ve Kürt emekçiler
tarafýndan hep birlikte
yükseltilmeden akan kan
durmayacak.

Aþaðýdan gelen basýnç
þahin politikalarý kuþatýp
tecrit etmeden barýþ yan-
lýlarýnýn talepleri tartýþýl-
mayacak.

Türkiye Barýþ Meclisi’nin
çaðrýsýyla 1 Haziran’da
Kadýköy’de gerçekleþlecek
yürüyüþ ve miting bu
yolda atýlmýþ önemli bir
adým olacak.

1 Haziran’da tek bir
pankartýn arkasýnda hep
birlikte yürüyeceðiz.

Tek bir sloganý haykýra-
caðýz. ‘Artýk yeter, Kürt
sorununda barýþçýl
demokratik çözüm istiy-
oruz’ diyeceðiz.

Bu bir ilk olacak. Siyasi
ve örgütsel farklýlýklar bir
kenara konacak. Tek bir
mesaj hep birlikte
haykýrýlacak.

1 Haziran’da Kadýköy’de
buluþalým.

Kürt sorununda gelenek-
sel politikadan usanmýþ
herkesi bir araya getirelim.
Bu adýmý güçlü bir þekilde
atarsak çözüme bir adým
daha yaklaþmýþ olacaðýz.

Türkiye Barýþ Meclisi 7 Mayýs’ta Ýstan-
bul’da yaptýðý basýn açýklamasýyla barýþ
yanlýlarýný 1 Haziran’da Kadýköy’de
buluþmaya çaðýrdý.

Türkiye Barýþ Meclise adýna Murat
Çelikkan tarafýndan yapýlan açýklamada
tek bir pankart, tek bir sloganla yürüy-
erek barýþ konsunda siyasi kararlýlýðýn
sergileneceði vurgulandý. 

Çelikkan’ýn ardýndan kürsüye gelen

KESK Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul,
TMMOB 2. Baþkaný Hüseyin Yeþil, TTB
adýna Nazmi Algan örgütlerinin 1
Haziran mitingine desteðini açýkladýlar.

Çok sayýda sendikacýnýn yansýra DTP
Baþkaný ve milletvekili Emine Ayna,
ÖDP Genel Baþkaný ve milletvekili Ufuk
Uras, DSÝP, ÖDP, EMEP temsilcileri,
KEG, DurDe ve Küresel BAK aktivistleri
de basýn açýklamasýna katýldý.

Türkiye Barýþ Meclisi’ni kurulduðu
günden beri destekleyen, kapatma
davasýna karþý mecliste DTPlilerle
buluþan, tüm yürüyüþ ve mitnglerde
‘ölüm deðil çözüm istiyoruz’ ssloganýný
haykýran DSÝP herkesi 1 Haziran
mitinginde tek pankart altýnda yürüm-
eye çaðýrýyor.

Bu adýmýn arkasýný getirmek zorun-

dayýz.
Türkler arasýnda savaþ politikaalarýnýn

sorgulanmasýný baþlatmak, bir barýþ
hareketi baþlatmak zorundayýz. Çözüm-
süzlüðün kaynaðý bunun olmamasýdýr.

DSÝP bu yolda atýlan her adýmýn içinde
olmaya ve barýþ hareketini inþa etmeye
devam edecek.

1 Haziran’da Kadýköy’e

KESK, TMMOB, TTB 1 Haziran’ý destekliyor DSÝP herkesi barýþý savunmaya çaðýrýyor


