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Bugün Türkiye’de iki
büyük mücadele, iki
büyük çatýþma var.
Birincisi, özgürlük
mücadelesi. Her
alanda daha fazla
özgürlük isteði var.
Ýkincisi, barýþ.
30 yýldýr süren
savaþýn bitmesi
isteniyor ayný
zamanda Kürt
halkýnýn kimliðinin
tanýnmasý da.
Özgürlük ve barýþ
mücadeleleri içiçe
geçmiþtir.
Biri kazanýlmadan
diðeri kazanýlamaz.

Özgürlükler
olmadan, Kürt kimliðinin tanýnmasý
mümkün deðil,
dolayýsýyla barýþý
kazanmak mümkün
deðil.
Savaþ sürerken de
özgürlüklerin
kazanýlmasý
mümkün deðil.
Öyleyse özgürlükler
ve barýþ
mücadeleleri
yanyana, birlikte
sürmek zorunda.
Özgürlüklerin
kazanýlmasý barýþýn
da kazanýlmasýdýr!

Barýþ ve özgürlük
mücadelelerini
birleþtirelim
S. 6-7

Ýþçi sýnýfýný bölen bir akým:

Aþýrý solculuk

S. 9

Amerika’nýn en büyük petrol,
gaz ve kömür þirketleri ABD
Kongresi’nde yaptýklarý kulis
v e lobi çalýþmalarý için 347
milyon dolar harcamýþ. Bu þirketler ABD’den ayný yýl 20
milyar dolar destek almýþ.
Yaklaþýk 5.800 kat kâr elde
etmiþler.

güneþ,
rüzgar bize yeter
11 Mart, 15’de
Taksim’de
Akkuyu Fukuþima
olmasýn

KEG

Küresel Eylem
Grubu

2

DSiP
örgütleri
Ankara:
(0554) 589 89 10
Konur Sk, No:12/13, Kýzýlay
Ýstanbul:
Kadýköy: 0505-801 13 72
Sarasker Cd, Rýza Paþa Çýkmazý,
No: 10, Kat: 3, D. 6, Kadýköy
Ümraniye: 0555-863 16 36
Alemdað Cd, Çakýroðlu Ýþhaný, A
Blok, No: 202, Kat: 3, D. 113,
Sondurak, Ümraniye
Beyoðlu: 0555-423 74 07
Ýstiklal Cd, Bekar Sk, No: 16/2,
Beyoðlu
Fatih: 0506-438 63 26
Bakýrköy: 0532-713 54 52
Þiþli: 0536-971 69 78
Kartal: 0536-432 92 27

Sevag için adalet!
Geçen yýl 24 Nisan’da,
tam da Soykýrým’ýn
yýldönümünde, Batman’da
askerliðini yapan Sevag
Balýkçý bir baþka asker
tarafýndan öldürülmüþtü.
Genelkurmay Sevag’ýn
ölümünü “arkadaþlar arasý
þakalaþma sonucu kaza”
olarak açýklasa da gerçek
ortaya çýktý.
Komutanlarýnýn yönlendirmesiyle
“kaza sonucu öldü” ifadesini veren
olayýn tanýðý bir asker piþmanlýkla
gerçeði itiraf etti. Katil Kývanç
Aðaoðlu’nun Sevag’ý kasten
öldürdüðünü söyleyen tanýðýn yeni
ifadesiyle toplanan mahkeme ise
katili tutuklama gereði görmedi.
Son duruþmada, Sevag cinayetinin
ardýndan 1,5 saat içinde iki farklý
tutanaðýn hazýrlandýðý ortaya çýktý. Ýlk
tutanakta katilin “þaka amaçlý” silah
doðrultuðu söylenirken, ikinci

tutanakta “Þüphelinin
tüfeðini ucu havaya bakar
vaziyette doldur kapa yaptýðý, tüfeði aþaðýya doðrulttuðu anda tüfeðin ateþ
alarak müteveffayý yaraladýðý anlaþýldý” deniyordu.
Bu “fark” tanýk
ifadelerinin, cinayette
ihmali ve sorumluluðu
olan komutanlar tarafýndan
yönlendirildiðini ortaya koydu.
Sevag Balýkçý cinayet davasý 13
Þubat’ta Diyarbakýr’da görülecek. Bu
cinayetin aydýnlatýlmasýný isteyen
ýrkçýlýk karþýtlarý “Sevag için Adalet”
inisiyatifini kurdu.
Sevag’ýn davasý Hrant’ýn davasýna
benzememeli. Katil tutuklanmalý,
cinayet aydýnlatýlmalý. Olayda sorumluluðu olan komutanlar yargýlanmalý.
Bu davanýn takipçisiyiz! Adil bir
yargýlama yapýlsýn. Sevag için adalet
istiyoruz!

Ýzmir
Alsancak: 0555-732 34 29
Kýbrýs Þehitleri Cd, 1462. Sk, No:
20, D:1, Alsancak
Bornova: 0554-763 12 84
Gediz Cd, No: 15, D: 101, Bornova
Karþýyaka: 0536 615 45 47
Menemen: 0543 447 24 15
Bursa: 0537 774 47 86
Hacýlar Mh, Konakardý Sk, Petek
Ýþhaný, N.18, Heykel
(Bursa Baro Lokali Üstü)
Akhisar: 0554-327 04 45
Antalya: 0536-335 10 19
Çanakkale: 0554-398 07 11
Edirne: 0534 872 76 69
Ýzmit: 0537-471 19 05

Antikapitalist
öðrenciler
Bahçeþehir: 0554 886 16 81
Bilgi: 0533 447 97 09
Boðaziçi: 0537 454 40 63
Fatih: 0507 703 40 80
Ýstanbul: 0505 801 13 72
ÝTÜ: 0554 730 72 16
Marmara: 0507 522 99 33
Mimar Sinan: 0539 798 01 71
Yýldýz Teknik: 0535 237 30 26
Bilkent: 05547812804
Cebeci: 05396597983
DTCF: 05362128873
Gazi : 05547389425
Hacettepe: 05545898910
ODTÜ: 05066590799
Dokuz Eylül: 0506 885 10 41
Ege: 0554 763 12 84
Uludað: 0537 774 47 86
Kocaeli: 0555 498 68 28
Trakya: 0534 872 76 69
Eskiþehir: 0531 085 39 28

Ýsyankar bir
nesil istiyoruz
Baþbakan'ýn "dindar bir nesil
yetiþtireceðiz" sözleri büyük tepki
topladý. Erdoðan ilk kez bir kemalist olarak suçlandýktan sonra yeni
incilerini döktü: "Bu gençliðin tinerci olmasýný mý istiyorsunuz?
Büyüklerine isyankar bir nesil mi
olmasýný istiyorsunuz? Milli
manevi deðerlerinden kopuk,
hiçbir istikameti olmayan, meselesi
olmayan bir nesil mi olmasýný
istiyorsunuz?"
Erdoðan'ýn derdi belli. O da
kemalizmin istediði devlete, milliyetçiliðe baðlý, isyan etmeyen
itaat eden yýðýnlar istiyor.
Dindarlýktan bahsederken devletin
resmi din anlayýþý olan Hanefi
Sünniliði, Alevilerden,
Hýristiyanlardan, ateistlerden ve
farklý Ýslam inanýþlarýndan oluþan
topluma dayatýyor. Týpký kemalizm gibi!
Tüm dünyada gençler isyan
ederken, Türkiye'de gençlere itaat
etmelerini söyleyen ve bunu bir
hükümet politikasý olarak ilan
eden Erdoðan'a verilecek tek yanýt
var: Özgürlük için isyan!

Darbeciler hesap veriyor
Yetmez ama evet kazanýmlar elde
etmeye devam ediyor. 12 Eylül
referandumunda "hayýr" diyenlerin
bunlarý engellemek istemiþti.
 12 Eylül’e ikinci soruþturma!
Darbe döneminde görev yapan
sýkýyönetim komutanlarý, valiler,
emniyet müdürleri, MÝT görevlileri,
askeri hâkimler, iþkenceye uðrayanlar için 'iþkence görmedi raporu'
veren doktorlarýn da aralarýnda
bulunduðu çok sayýda kamu
görevlisi yargýlanacak.
 Ankara Cumhuriyet
Baþsavcývekilliði, 12 Eylül askeri
darbesi döneminde Diyarbakýr
Askeri Cezaevinde iþkence gören,
burada iþkence sonucu ölümlere
tanýk olan veya gördüðü iþkenceler
nedeniyle yakýnlarýný kaybeden 165
kiþinin farklý tarihlerde bulunduðu
suç duyurularýna iliþkin evraký
ayýrdý. 15 kiþiyi katledenler
yargýlanacak!
 27 Nisan E-muhtýrasý ve

muhtýranýn yazarý dönemin
Genelkurmay Baþkaný Yaþar
Büyükanýt hakkýnda soruþturma
baþladý. Yoðun tepkiler sonucu
geçen yýl TSK'nýn internet sitesinde
kaldýrýlan E-muhtýra 5 yýl sonra
yargýlanýyor.
 Savcýlýk, tutuklu genelkurmay
baþkaný Ýlker Baþbuð için aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis istedi.
Gerekçe darbe yapmaya kalkmak.
Baþbuð için istenen ikinci cezada 22
yýl, Ergenekon çetesi yönetici olmak
suçlamasýndan.
 28 Þubat darbesi, 15 yýl sonra
soruþturuluyor. Darbelere Karþý 70
Milyon Adým Koalisyonu 2009'da
"post-modern darbenin"
yýldönümünde "1000 yýlýn sonu"
sloganýyla sokaða çýkmýþtý. Ýstanbul'da onbinler 28 Þubat darbecilerinin yargýlanmasý için yürürken
41 ilde eþ zamanlý eylemler gerçekleþmiþti. Tüm darbeler ve darbe giriþimleri yargýlansýn!

ULUDERE’YÝ UNUTMA, UNUTTURMA!
F-16’larýn bombardýmaný sonucu
çoðu çocuk 34 yoksul köylünün
katledilmesinin üzerinden 1,5 ay
geçti. Sadece Uludere komutaný
görevden alýndý. Baþbakan TSK’ya
genel bir saldýrý emri verdiðini itiraf
etti. Uludere’de yakýnlarýný yitiren
köylüler hükümetin verdiði kan

bedelini reddeti ve meclis komisyonuna þunlarý söyledi: "Ýçimiz kan
aðlarkan, çocuklarýmýzýn kan bedeli
olan paraya dokunmayacaðýmýzýn
bilinmesi gerekir."
Gerçekler halka açýklanmalýdýr.
Katiller hesap vermeden barýþ
olmaz!

Özgürlük düþmaný
Ýdris Naim istifa!
Resim yapan, þiir yazan, þarký
söyleyen, içinden barýþ geçen herhangi bir þey karalayan herkesi terörist
olarak ilan eden Ýçiþleri Bakaný Ýdris
Naim Þahin özgürlük düþmanlýðýna
devam ediyor.
Bir bakan düþünün. Kolluk kuvvetlerinin baþý. Kürtlere diyor ki sizi
tutuklayarak, yok ederek özgürleþtireceðiz. Týpký Irak'ý özgürleþtirdiðini söyleyip iþgal eden ve 1
milyondan fazla insanýn ölümüne yol
açan Bush gibi konuþuyor. O konuþtukça emrindeki polisler BDP'lileri
gözaltýna alýyor, tutukluyor.
Ýdris Naim'in “özgürlük felsefesi”
devlete mutlaka itaat istiyor, diyor ki:
"Seni de, seni konuþturaný da yok
ederek, seni de, senin yapýný da,
bölücüler ve uzantýlarýný da özgürleþtirmeye çalýþýyoruz. Yaptýðýmýz iþ
bu. Çok derin, çok kapsamlý bir iþ.
Burasý Edirne, orasý Hakkari, orasý
Hatay, Sinop. Misak-ý Milli bunun
adý."
90 yýldýr katledilerek "özgürleþtirilen" Kürtler "artýk yeter" diyor.
Milliyetçi Ýdris Þahinlerin sonu
George W. Bush gibi olacak. Ancak
bu zihniyet böyle konuþtuðu sürece
barýþ zorlaþacak, çatýþmalar gelecek,
kan akmaya devam edecek. Barýþ
isteyenler bu adamý istifaya zorlamak
için ellerinden geleni yapmalý.
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Baþbakan savaþ dedikçe
gardiyanlar saldýrýyordu
Barýþ aktivisti Muhammed
Cihad Saatçioðlu, 21 Aðustos
2011 günü sýnýr ötesi operasyonlarý protesto için gittiði
Taksim'de gözaltýna alýndýktan
5 gün sonra tutuklandý ve 5,5
ay hapiste kaldý.Muhammed
Cihad yoldaþ yaþadýklarýný,
tanýk olduklarýný Sosyalist
Ýþçi'ye anlattý.
Barýþa mesafe koymadýðýn için baþýna
neler geldi?
Barýþý savunduðu için tutuklanan
tek kiþi olsam söyleyeceklerimin bir
deðeri olabilir ama maalesef tek
olmadýðým için, yüzlerce insan sadece
barýþ istediði, gözaltýna alýnýp tutuklandýðý için baþýma gelenlere þaþýrmadým.
Benle ilgili emniyetin servis ettiði
haberler, emniyeti bir haber ajansý
gibi görüp bir kurgu ve senaryo
dâhilinde üretilmiþ þeyleri
gazetelerinde ve televizyonlarýnda
olduðu gibi yayýnlayanlar özellikle
etkili oldu.
Biz 28 Þubat'ta da ailece benzer bir
süreçten geçtiðimiz için yine çok
þaþýrmadým. 28 Þubat darbesi sýrasýnda da ayný baský ve sindirme politikalarý uygulanmaya baþlamýþtý. Ýktidar, yargý, asker, polis iþbirliðiyle
sürekli muhalefetin üstüne gidiliyordu. Þu anda da aynýsýný yaþamýþ
olduk.
Taksim'de yasal bir basýn açýklamasý
sýrasýnda, polis sert çýkmak ya da herhangi bir yasaya muhalefetten deðil
"yaþlý bir kadýnýn yanýnda hiçbir
sorun yaratmamýþken gözaltýna
alýndý" diye geçiyor hakkýmdaki
bilirkiþi raporunda. "Terör örgütü
üyeliðinden" "Türk bayraðýna
hakarete" kadar emniyetin ve
savcýnýn itham ettiði 43 farklý eylemle
hiçbir iliþkimin olmadýðýný tasdik
eden bilirkiþi raporu, tahliye
edildiðim ikinci duruþmada geldi, 6
ay sonra geldi.
Ben Kürt olmadýðým için bu kadar
kýsa bir sürede tahliye edildim. Hiçbir
þeyle iliþkisi olmadýðý halde sýrf Kürt
olduðu ya da yakýnlarý BDP'li olduðu
için tutuklanan insanlarýn suçsuzluðunu ispat eden bilirkiþi raporlarý
2, 3 sene sonra geliyor, bu insanlar da
tutuklu olarak bekliyor.
Normalde 6 ay yatýp çýkmakla bitmiyor maalesef. Barýþ istemenin karþýlýðý, Kürt halkýyla arana mesafe koymamanýn bedeli 6 ayla sýnýrlý deðil.
Önce Metris'e gönderildin ardýndan
Tekirdað 2. No'lu F tipi
Hapishanesi'ne. Orada neler yaþanýyor?
Bütün F tiplerinde sorunlar yaþanýyor. Tekirdað F Tipi'nde özellikle 2
No'lu da yaþanan sorunlarda, hak
ihlallerinde en son nedendir F tipi

olmalarý. Sorunlarý sýralarsak, 20 þey
belki 50 þey sayarýz, bu sorunlarýn en
küçüðü F tipinde yaþamaktýr. Sorun
uygulamalardadýr.
Baþlý baþýna bir iþkence üssü, özellikle Kürtlere yönelik ayrý bir uygulama
var.Baþbakan'ýn, Ýçiþleri Bakaný'nýn
konuþmalarý, saldýrganlýðý saati saatine, o anki çatýþmalarýn yoðunluðuna
göre baský ve saldýrýlar bize yansýyordu. Erdoðan "intikam" dediðinde,
BDP'yi hedef gösterdiðinde o gün
sayýmda en az 2-3 arkadaþýmýz
gardiyanlarýn saldýrýsýna uðruyordu.
O günkü yemekler çok daha pis oluyordu ve daha da az veriliyordu.

yemek veriliyor. Yemek dedikleri o
kadar kötü ki birçok tutsak yiyemiyor. Hakkýmýz olduðu halde kantinden
alýþveriþ yapmamýz engelleniyor.
Ýþkence hapishaneye geliþte baþlýyor.
Tutuklular askerler tarafýndan çýrýlçýplak soyuluyor, insanlýk onurunu
ayaklarý altýna alan bu uygulamaya
dayaktan geçiriliyor.
Tekirdað 2 No'lu F tipi berbat bir
yer. Ne kadar yoksul, gariban, sessiz,
arkasýnda durulmayan durulmayacak
olan kim varsa oraya alýp üzerinden
silindir gibi geçiyorlar. Diðer F tiplerinde de durum kötü ama Tekirdað
2 No'lu seçilmiþ pilot bir yer.

Ýþkenceleri anlatabilir misin?
Tahliye olmadan iki gün önce yandaki hücrede kalan bir arkadaþ,
bacaðý platinliydi, bu yüzden sürekli
saldýrýya uðruyordu. Soyunmadan
yatmayý reddettiði için gardiyanlar
saldýrýyordu, her hafta üstü baþý kan
içinde geliyordu. En son, soyunmayý
kabul ettiði halde koridorda sürüklenip kamerasýz odaya çekilerek
"çýrýlçýplak soyunacaksýn lan" diyen
10 gardiyan tarafýndan tekme tokat
dakikalarca dövüldü. Ertesi gün bizi
ortak alana çýkardýklarýnda onun halini gördüm. Pantolonu kan
içerisindeydi, aðzý gözü patlak bir
þekilde. Slogan atarak ve kapýlara
vurarak tepki verdik. Zaten her
saldýrý olduðunda "Ýnsanlýk onuru
iþkenceyi yenecek" sloganýný atýyorduk topluca.
Ben tutuklu kaldýðým süre boyunca
en az 10 kez bunla karþýlaþtým. Her
hafta iki üç kere slogan atýyorduk
çünkü saldýrýya uðrayan slogan
atarak durumu haber veriyordu diðer
tutsaklara ve slogan atmaktan baþka
yapacak bir þeyimiz yoktu.
Tekirdað 2 No'lu F tipinde haftada
2-3 Kürt tutsak hastanelik ediliyor.
Sadece ben 10 suç duyurusunda
bulunmama raðmen hiçbir geri dönüþ
olmadý.
Mektuplara keyfi olarak el konuluyor. Sýcak su zaten yok soðuk su ise
elektrik gibi durmadan kesiliyor.
Hücrede kalan üç kiþiye tek kiþilik

Hem gözaltý, hem yargýlama, hem
cezalandýrma süreçlerinde Kürtler ve
Türkler arasýnda net bir ayrým
olduðunu, iki ayrý uygulamanýn hayata geçirildiðini söyleyebilir miyiz?
Evet, kesinlikle öyle. Ben "ders
olsun" diye oraya gönderildim. Kürt
olmadýðým halde Kürtlerle arama
mesafe koymadýðým için orada tutuldum. Gerçekten Kürt olsaydým 6 ay
deðil 5-6 seneye ancak çýkardým.
Barýþ isteyenler sence ne yapmalý?
Kürt halkýna ve özellikle barýþý savunanlara yönelik iktidarýn savaþ politikasý baþladý ve þiddetli bir þekilde
devam ediyor.
Hükümet tarafýndan olumlu bir laf
ediliyor, bu da beklentiler yaratýyor.
Ben beklentilerimizi, umudumuzu
hükümete baðlamayý doðru bulmuyorum.
Bütün umut ve ümit bizim
mücadelemizde ve direniþimizle olacaktýr. Ben tutuklanmadan önce de
þimdi de barýþýn özgürlüðünü istiyordum. Ýçerde de bunun için direndim.
Barýþa hala kurþun sýkýlýyor, bombalanýyor F-16'larla. Barýþ hala zindanlara atýlýyor.
Ben yoldaþlarla, hep beraber barýþ ve
özgürlük için mücadele etmeye,
direnmeye devam etmemiz gerektiðini düþünüyorum. Savaþ ancak bu þekilde sona erecek.
Kürt halký olmazsa olmaz meþru
haklarýna böyle elde edecektir.

Barýþý ve özgürlüðü
savunan gazetemiz
yargýlanýyor
Kürt sorununda demokratik
çözümü savunan gazetemiz þu
anda iki davada yargýlanýyor.
"Terör örgütü" propagandasý
yapmakla suçlanýyoruz.
Ýlk dava Yargýtay'da. Yazý iþleri
müdürümüz için 1 yýl 3 ay hapis
isteniyor.
Diðer dava ise yeni açýldý. 421.
sayýmýzda devletin ve hükümetin
muhatap kabul edip defalarca
Kürt sorununun çözümü için
görüþtüðü PKK lideri Abdullah
Öcalan'ýn özgür býrakýlmasýný
istediðimiz ve Kürt gerçeðini
yazdýðýmýz için" PKK-KCK silahlý
terör örgütünün propagandasýný"
yapmakla suçlanýyoruz. Bu suçlama hukukiyse Öcalan'a "önderlik" diyen MÝT Müsteþarý Hakan
Fidan da yargýlanmalýdýr.
Sosyalist Ýþçi'ye ayný gerekçelerle 10 yýlda 15 dava açýldý.
Gazetemiz kapatýldý. Aðýr para
cezalarýna çarptýrýldýk. Bu süre
boyunca devletin Kürtlere karþý
tutumu hiç deðiþmedi. Savaþ
devam etti. Yüzlerce insan öldü.
Biz barýþý ve özgürlüðü savunmaya devam ettik.
Gelinen noktada çözümün yolu
açýk, bunu defalarca yazdýk
ancak AKP hükümeti çözmeye
yanaþmýyor. Erdoðan, Kürt
halkýyla arasýna mesafe koymayanlarý tehdit ediyor. Mesafe
koymayan Sosyalist Ýþçi yine
yargýlanýyor. Terörle Mücadele
Yasasý (TMY) adý verilen antidemokratik baský kanunlarý
varoldukça barýþý savunan herkes
"terörist" olmakla suçlanacak.
Kürt gerçeðini yazmaya ve akan
kaný durdurmak için mücadeleye
devam edeceðiz. Okurlarýmýzdan
destek bekliyoruz. Daha fazla
insana Sosyalist Ýþçi'yi ulaþtýrýrsanýz baskýlarý o kadar hýzlý
yenebiliriz.
TMY çöpe! Sýnýrsýz düþünce,
ifade ve örgütlenme özgürlüðü!

12 EYLÜL’DEN
HESAP
SORMAK ÝÇÝN
4 NÝSAN’DA
ANKARA’YA
hepimizdavaciyiz.net
(sizde bir imza verin)
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Suriye iç savaþa
doðru gidiyor
Suriye’de diktatörlüðe karþý ayaklanma baþlayalý yaklaþýk bir yýl
oldu. Suriye halkýnýn örgütlenmesi,
mücadele deneyi yoktu. Tek bildiði
Tunus ve Mýsýr’da halklarýn kitllesel
bir biçimde sokaða çýkarak diktatörlerinden kurtulduklarýydý. Bu bilgiye güvenerek Suriye halký,
emekçiler de sokaða çýkýp kitlesel
gösteriler yapmaya baþladý.
Suriye’de Esad diktatörlüðünün
çok köklü bir yönetme geleneði var.
Onlar da Mýsýr ve Tunus’a baktýlar.
Orada hareket baþlayýnca reformlar
yapmayý vaat ettiler. Aslýnda yalan
söylediler.
Suriye halký sokaða çýkmaya
baþlayýnca Esad rejimi Tunus ve
Mýsýr’dan çýkardýðý ders ile halkýn
üzerine acýmasýzca saldýrdý. Aynen
Libya’da Kaddafi’nin yaptýðý gibi.
Esad rejimi Kaddafi’nin sonunu
gördü. Bölgede herþeyi bütünüyle
kaybetmek istemeyen emperyalistlerin kendilerine on yýllardýr
itaatkar bir biçimde hizmet eden
diktatörlerini feda ettiklerini gördü.
Libya’da askeri müdahaleyi gördü.
Bu nedenle çok acýmasýz davrandý.
Bir yýlda yaklaþýk 7 bin gösterici
öldürüldü. Yaralý ve tutuklu sayýsý
bilinmiyor.
Esad ve çetesi emperyalistlerin
Libya’ya olduðu gibi Suriye’ye
saldýramayacaðýný biliyor.
Kaddafi’nin yanýnda, arkasýnda
kendi aþiretinden baþka güç yoktu.
Suriye’nin ise Ýran ile geleneksel iyi
iliþkileri var.
Emperyalistler açýsýndan Ýran’a
saldýrmak istenen ama kolay bir þey
deðil. Özellikle de Irak ve
Afganistan deneylerinden sonra bu
çok daha zor.
Suriye’ye saldýrý Ýran ile de çatýþmaya girmektir. Bu nedenle Esad
rejimi daha rahat.
Dýþ müdahale olasýlýðýnýn azalmasý
rejimin göstericilere, özgürlük isteyenlere daha sert saldýrmasýna yol
açtý.
Kentlere ordu birlikleri saldýrdý.
Suriye ordusunun en elit ve Esad
rejimine en baðlý birlikleri bir dizi
kentte katliam gerçekleþtirdi. Halk
taþla mücadele ederken tanklar
kentlere, sokaklara girdi.
Sonunda her devrimde olduðu
gibi Suriye ordusunda da bölünmeler yaþanmaya baþladý.
Yemen’de de olduðu gibi ordudan
kaçan asker ve subaylar özgürlük
isteyenlere katýldý, rejime karþý
tutum aldý. Böylece Hür Suriye
Ordusu (HSO) adlý silahlý örgütlenme kuruldu.
HSO baþtan etkisizdi ama giderek
büyüdü ve büyümeye devam
ediyor.
Þimdi HSO bazý kentleri, bazý
kentlerin bazý bölgelerini kontrol
eden etkin bir güç.
Esad rejimi için tehlike artýk
sadece göstericiler deðil ayný
zamanda HSO. Çünkü HSO göstericileri koruyor ve gerçek bir tehdit.
Hür Suriye Ordusu’nun kurulmasý

ile birlikte Suriye’deki ayaklanma
karakter deðiþtirmeye baþladý. Kitle
gösterileri yerini giderek daha fazla
silahlý mücadeleye býrakýyor. Bu
arada Esad rejiminin kullandýðý þiddette de bir sýçrama oldu.
Son günlerde Esad birliklerinin
gerçekleþtirdiði katliamlar çok ileri
boyutlarda ve artýk Þam’ýn mahallelerinde de çatýþmalar var.
Hür Suriye Ordusu’nun kurulmasýna paralel olarak muhalefet
içinde de yeni örgütlenmeler ortaya
çýktý. Müslüman Kardeþler’in
geleneksel örgütlülüðünün yaný sýra
batýlý güçlere daha yakýn unsurlar
da örgütlenmeye baþladýlar. Ancak
bu ikinci kesimin HSO içinde bir
ölçüde gücü olmasýna raðmen
halkýn üzerinde etkisi az.
Artýk Esad’ýn günleri sayýlý.
Kullandýðý bütün þiddete raðmen
halk hareketini bastýrmasý ve bu
ayaklanmadan kurtulmasý mümkün
deðil.

Romanya'da gösteriler Baþbakan'ýn istifasýný saðladý
Romanya'da hükümetin krizin etkilerine karþý IMF ile yaptýðý anlaþma
gereði uygulamaya çalýþtýðý “tasarruf” paketi, Baþbakan'ýn sonunu
getirdi.
Ülkede ocak ayý ortalarýnda günlerce süren gösterilerin talebi
Baþbakan'ýn istifasýydý. Protestolara
yüz binin üstünde insanýn katýldýðý
tahmin ediliyordu. Þimdiyse bu

gösteriler kazaným elde etti,
Baþbakan Emil Boc, "toplumsal ve
siyasal gerginliði yatýþtýrmak" için
görevinden ayrýldýðýný açýkladý.
Romanya'da seçimin Kasým ayýnda
yapýlmasý bekleniyor. Seçimlere
kadar ülkeyi Cumhurbaþkaný
Traian Basescu'nun atayacaðý bir
teknokratlar hükümetinin yöneteceði ifade edildi.

Esadcý Türk solu
Türk solu içinde Esadcý bir kanat
var. Esad rejimini antiemperyalist
olarak görüyorlar, destekleri çok
somut. Ýçlerinden bir grup Suriye’yi
ziyaret ederek iktidardaki Baas partisinin konuðu oldular. Baas ile ayný
cephe içinde yer alan Suriye
Komünist Partisi’ni kardeþ partileri
olarak görüyorlar.
Solun bu küçük kanadýnýn bu
tutumu tiksindirici. Halkýnýn katili,
her zaman emperyalistlerle iþbirliði
yapmýþ, sadece Suriye halkýnýn
deðil, Filistin ve Lübnan halkýnýn,
Kürtlerin de katili olan Esad rejimi
ile yakýnlýk bir sosyalist için açýklanamaz çirkin bir durumdur.
Þaþýrtýcý olmayan bir biçimde
Esad’ýn dostu Türk solcularý ulusalcý sosyalistler! Türkiye’de de
ellerinden geldiðince darbecileri,
Ergenekoncularý savunuyorlar.
Ortadoðu çapýnda ise devrimi reddediyorlar. Yaþananlarý emperyalizmin bölgedeki yeni düzenlemesi
olarak görüyorlar.
Aslýnda Türk ulusalcý sosyalistleri
antiemperyalizm kisvesi altýnda
emperyalizmi yenilmez görüyorlar.
Bu anlayýþlarý sonucudur ki halkýn
gücünü deðil, emperyalistlerin
gücünü önemsiyorlar. Halk açýsýndan, emekçilerin, iþçilerin açýsýndan,
onlarýn arasýndan deðil, tepeden,
emperyalistlerin yanýndan bakýyorlar geliþmelere.
Bu nedenle Mýsýr’da bir yýldýr direnen devimi görmüyorlar, bu nedenle bir yýldýr mücadele eden Suriye
halkýnýn gücünü, kararlýlýðýný görmüyorlar. Bu nedenle Türkiye’de
emekçilere deðil, Baðdat
Caddesi’nin, Kadýköy’ün, Levent ve
Bebek’in, Beþiktaþ, Þiþli ve
Bakýrköy’ün, Karþýyaka’nýn,
Çankaya’nýn, Türk zenginlerinin
tutumuna bakýyorlar. Onlarla ayný
tarafta duruyorlar. Bunlarýn sosyalistlikle alakasý yok
Doðan TARKAN

Rusya'da Putin'e büyük öfke
Rusya'da Aralýk ayýnda yapýlan
seçimlerden beri devam eden Putin
karþýtý gösteriler büyüyerek devam
ediyor. Baþkent Moskova'da -20
derece soðukta sokaða çýkan 100 bini
aþkýn kiþi Putin'in gitmesi talebini
haykýrdý.
Eylemciler, hile karýþtýðý gerekçe-

siyle seçimlerin terkar edilmesini ve
iktidara karþý yapýlan gösterilerde
tutuklanan yüzlerce aktivistin salýverilmesini istiyorlar. Farklý siyasî
çizgilerden insanlarýn katýldýðý eylemler, Rusya'da stalinist rejimin
yýkýlýþýndan beri meydana gelen en
büyük gösteriler olarak tarihe geçti.

“Askeri Konsey derhal çekilsin”
Mýsýr Devrimi’nin yýl dönümünde
baþlayan gösterilerde temel slogan
Yüksek Askeri Konsey’in derhal
çekilmesiydi.
Tahrir Meydaný’ný dolduran
muazzam kalabalýk devimin
sürmekte olduðunu ilan ediyordu.
Yýldönümü gösterisi bugüne
kadar ki en büyük gösteriydi.
Bu dev gösterinin ardýndan Port
Said’deki bir futbol maçýnda
Mübarek ve Askeri Yönetim
taraftarlarý sahayý basarak halký
katletti. Onlarca ölü, yüzlerce yaralý
vardý.
Bu katliamýn futbolla, taraftarlýkla
bir ilgisi yoktu. Aslýnda Mübarek
taraftarlarý intikam alýyordu.
Port Said katliamýný izleyen günlerde Mýsýr’ýn bütün kentlerinde
halk sokaklara çýktý.
Ordu birlikleri sokaklardan tamamen çekilirken halk polisle çatýþmaya baþladý.
Port Said katliamýndan polis
sorumlu tutuluyordu ama daha
önemlisi halk Askeri Yönetimin
derhal çekilmesini istiyordu.

Kahire’de devrimciler Ýçiþleri
Bakanlýðý’na doðru yürüdüler.
Bakanlýðýn çok yakýnýnda polis
tarafýndan durduruldular.
Göstericilere gaz bombalarýnýn
yaný sýra ateþ açýldý. Onlarca
devrimci bu gösterilerde öldü.
Ýçiþleri Bakanlýðý’na girmek için
mücadele eden devrimciler poliþs
ile aralarýna barikatlar kurdu. Bu
satýrlar yazýlýrken gösterilerin 5’inci
günü yaþanmaktaydý ve Ýç Ýþleri
Bakanlýðý’nýn olduðu caddede çatýþma sürüyordu.
Bu arada gösteriler Kahire’nin
baþka bölgelerine de yayýldý.
Devrimciler seçimlerin galibi
Müslüman Kardeþleri de eleþtiriyor,
MK’in Askeri Yönetim ile iþbirliði
içinde olduðunu söylüyorlar.
Müslüman Kardeþler seçimlerin
galibi olmasýna raðmen seçimlere
katýlýmýn zorunlu olmasýna ve oy
vermeyenlerin cezalandýrýlmasýna
raðmen katýlým yaklaþýk yüzde 50.
Yani toplumun yarýsý serçimleri þu
ya da bu þekilde boykot etmiþ
durumda.
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Mýsýr Devrimi'nin birinci yýlý:

Devrim devam ediyor!
2011 yýlýnýn 25 Ocak günü Tahrir
Meydaný'ný doldurmaya baþlayan
kitleler, 11 Þubat'ta Mübarek'i istifa
ettirdiler, yerine Silahlý Kuvvetler
Askeri Konseyi iktidara el koydu
ancak geniþ kitleler bir kere deðiþimin
yolunu öðrenmiþlerdi artýk.
25 Ocak, devrimin birinci yýlýydý.
Yüz binlerce insan yeniden Tahrir
Meydaný'na çýktý. Sokaklar bu kez
Askeri Konsey'e karþý sloganlarla
yankýlandý. Mübarek gittiði günden
bu yana sokaklar, fabrikalar ve iþyerleri hiç durulmadý. 25 Ocak'ta ise bir
kere daha ortaya çýktý: Devrim sürüyor ve yakýn bir zamanda bitmeyecek.

atmak zorunda olduðunu gösteriyor.
Askeri Konsey'in yönetimine karþý
olan baþta Devrimci Sosyalistler
olmak üzere pek çok kesim ise seçimleri boykot etti. Askeri Konsey'le
iþbirliði yapan Müslüman
Kardeþler'in tabaný ise bölünüyor.
Son olarak ise 25 Ocak'ta Askeri
Konsey, pek çok tutukluyu serbest
býraktý.

Devrimde iþçi sýnýfýnýn rolü

Tahrir'e deðil
iktidara bakanlar
Bazýlarý süreç baþladýðýndan beri
inatla Mýsýr'da bir devrimin
olmadýðýndan söz ediyorlar. Çünkü
Tahrir'e baktýklarýnda kýzýl bayraklý,
þeflerinin emrinden çýkmayan, disiplinli bir ordu göremiyorlar.
Fabrikalarda, iþçilere devrimin
olduðunu deklare eden duyurular
yapan subaylar yok Mýsýr'da...
Mýsýr'da tarihi aþaðýdakiler yapýyor.
Doðal olarak devrimi sadece kendi
kafalarýndakinden ibaret sanan,
çoðunluðu Müslüman ve tamamý
Araplardan oluþan kitlelerin tarih
yaptýðýný görenler, gördüklerinden
ürküyor.
Henüz devrimin ilk günlerinde
Mýsýr'daki ayaklanmayý emperyalistlerin oyunu olarak niteleyenler,
Mübarek'in devrilmesinden sonra
Askeri Konsey'in iktidarýný mazeret
göstererek devrim olmadýðýný söylemeye devam ettiler. Seçimler
Hürriyet ve Adalet Partisi'nin kazanmasýný da Ýslamcýlarýn zaferi olarak
görüp, devrim yok dediler.
Bu anlayýþýn temel sorunu, sürekli
iktidara bakýyor olmasý... Aþaðýda,
Tahrir Meydaný'nda, fabrikalarda
neler olup bittiði umurlarýnda deðil.
Varsa yoksa iktidarda olana bakýyorlar. Kimi zamansa iktidardaki diktatörleri "ilerici" görüyorlar.

Devrimin nedenleri
Mýsýr'da devrim birkaç CIA ajanýnýn
kýþkýrtmasýyla falan gerçekleþmedi.
Devrimden önce kendisini Tahrir'deki
gibi ifade etmese de Mübarek
rejimine karþý uzun süreli bir direniþ
vardý. Mübarek'in Ýsrail'le ve ABD'yle
olan iþbirliði Mýsýr halkýnýn büyük bir
çoðunluðu tarafýndan öfkeyle

karþýlanýyordu.
Mýsýr halký Mübarek'in neoliberal
politikalarýyla fakirleþtirilmiþti.
Mübarek'in etrafýnda mevzilenen
bürokratlar kârdan büyük bir pay
alýrken, Mýsýr halkýnýn büyük bir
bölümü günde 2 dolarýn altýnda bir
gelir seviyesiyle yaþamaya mecburdu.
2007-2008'de yaþanan gýda krizi etkilerini Mýsýr'da ciddi bir þekilde gösterdi. Gýda fiyatlarýnýn bir anda artmasý Mýsýr'ýn en büyük tekstil fabrikasýnýn bulunduðu Mahalla bölgesinde iþçilerin direniþini tetikledi.
2007-2008 grevleri devrimin provasý
gibiydi.
Mübarek rejiminin muhaliflere
dönük baský ve sindirme politikasýnýn
artýk dayanýlmaz boyutlara varmýþ
olmasý da huzursuzluðun önemli
sebeplerinden birisiydi. Mübarek'e
baðlý polisler ve askerler, muhalifleri
kaçýrýyor, akýl almaz iþkencelerden
geçiriyordu. Mýsýrlý muhalifler, devlet
baskýsýný delerek internette bloglar
aracýlýðýyla fikirlerini paylaþtýklarý,
direniþleri örgütlemeye çalýþtýklarý
zengin bir tartýþma alaný oluþturdular. Bunu, bloggerlarýn tutuklanmasý
izledi. 2010 yýlýnda genç, iþsiz bir bilgisayar programcýsý olan Halit Sait'in
gözaltýnda korkunç iþkencelerle

öldürülmesi ve görüntülerin internete
sýzmasý özellikle gençlikte müthiþ bir
öfke dalgasý uyandýrdý.

Devrimin kazanýmlarý
Mýsýr Devrimi'nin ilk dalgasý Askeri
Konsey'in, diktatör Mübarek'ten
vazgeçmesi ve sistemin bir parçasý
olan ordunun yönetime el koymasý ile
sonuçlandý ancak bu sonuç devrimin
bittiði anlamýna gelmiyor. Mübarek
devrildiði günden beri tabandaki
basýnç Askeri Konsey'i de pek çok
adým atmaya zorladý. Öncelikle,
Filistin'e uygulanan kuþatmanýn
önemli bir noktasý olan Refah Sýnýr
Kapýsý açýldý.
25 Ocak Devrimi sýrasýnda halka
saldýran polislerin ve baþta da olaylarýn sorumlusu Hüsnü Mübarek'in
yargýlanmasý talebi yeterli derecede
olmasa da karþýlýk buldu. Mübarek ve
oðullarý tutuklandý, eski içiþleri
bakanýyla birlikte yargýlanmaya
baþladýlar.
En önemli geliþmelerden birisi
Mýsýr'da seçimlerin yapýlmasýydý.
Elbette Askeri Konsey'in iktidarý
bitmeden yapýlacak bir seçimin çok
büyük bir anlamý olmadýðý açýk ancak
bu, Askeri Konsey'in sýnýrlý da olsa
demokrasi talebi yönünde adým

Mýsýr Devrimi'nin geliþiminde iþçi
sýnýfý kilit bir rol oynadý. Büyük kitle
gösterilerine raðmen iktidardan el
çekmeyen Mübarek'e, ancak yaygýn
genel grevlerin baþlamasý sonucunda
iktidardan el çektirilmiþti.
Kýsa bir süre içinde bir araya gelen
baðýmsýz sendikalar, gün geçtikçe
daha da geniþleyen bir baðýmsýz
sendikalar konfederasyonu oluþturdu. Devrimi derinleþtiren eylemlerin
büyük bir çoðunluðu iþçilerden geldi.
Mahalla'daki tekstil fabrikalarýndan,
Kahire'de bulunan hastanelere kadar
dinmek bilmeyen bir grev dalgasý
Mýsýr'ý kapladý. Sosyal adalet, ücretlerin yükseltilmesi, özelleþtirilen þirketlerin yeniden kamulaþtýrýlmasý, iþ
güvencesi ve sendika yasasý gibi
ekonomik taleplerle yola çýkan iþçi
hareketi, ayný zamanda askeri
yargýnýn sona ermesi, eski rejime ait
kurumlarýn daðýtýlmasý gibi siyasi
talepler de öne sürüyor. Ýþçi hareketinin devam etmesi sosyalistlerin de
hareket içinde daha güçlü bir noktaya
gelmelerini saðladý.

Tahrir,
küresel bir isyan çaðrýsýdýr
Dünyanýn dört bir yanýnda krize
karþý direnenler; Ýspanya'daki Öfkeliler, Yunanistan'daki grevciler,
ABD'deki Wisconsin iþçileri ve Wall
Street Ýþgalcileri Tahrir'e selam yolluyor.
25 Ocak'ta Askeri Konsey'in istifasýný isteyen kitleler, kazanmanýn
yolunu bir kez öðrendikten sonra
devrimi sürdürmeye devam ettiklerini bir kez daha gösterdiler. Aynen Ey
Meydan þarkýsýndaki gibi: "Meydan
bir dalga gibidir, kimi içindedir, kimi
büyüsüyle büyülenir… Dýþarýdakiler
der ki bu bir kargaþadýr". Býrakalým
kimileri kargaþa anlatmaya devam
etsinler, biz devrim dalgasýyla
dayanýþmayý büyütelim!
Can Irmak Özinanýr
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Barýþ
kazanýlmadan
özgürlükler
kazanýlamaz
Bir süre önce devrimci sosyalistler
"özgürlükler için mücadele" dediklerinde bazýlarý "ama emek hareketi"
diyordu ve aslýnda bu itiraz ortada
atlanan, ilgi gösterilmeyen büyük bir
emek hareketi olduðu için deðil, asýl
olarak özgürlükler için mücadeleden
kaçýnmak için ileri sürülüyordu.
28 Þubat'tan baþlayarak Türkiye'de
bir dizi darbe giriþimi yaþandý, bazý
generaller darbe hazýrlýklarý yaptý,
bunlarýn önemlibir kýsmý açýða çýktý.
Çok sayýda general yargýlanýyor.
Ýlk Ergenekon davalarý baþladýðýnda
devrimci sosyalistler derhal sokaða
çýktý. 28 Þubat'ta "darbeye hayýr"
diyen devrimci sosyalistler, darbe giriþimleri karþýsýnda da "özgürlük" ve
"darbelere dur de" sloganlarýný yükselttiler.
Ne var ki 12 Eylül'ün sillesini yemiþ
solun bir kýsmý Ergenekon çetesiyle,
darbecilerle mücadeleye karþý tutum
aldý. Bazýlarý çok açýktan tutum
alýrken, bazýlarý yarým aðýz bir söylem
içinde karþý çýktý ama hemen hepsi
darbelere karþý harekete geçmedi,
sokaða çýkmadý.
Bazý gruplar “darbe olmaz”, “darbe
yok” derken daha geniþ bir sol ittifak
Ergenekon davalarýný iktidar partisi
“AKP'nin psikolojik savaþý” olarak
tanýmladý. Aslýnda bu taným
Ergenekoncularýn tanýmý ile týpa týp
uyuþmaktaydý.
Ergekoncular aslýnda ortada "askeri
vesayet" diye birþey olmadýðýný ama
AKP'nin "sivil vesayet" kurmakta
olduðunu anlatýyordu. Bazý sol gruplar bu savunma hattýný "yesinler birbirlerini" biçiminde sloganlaþtýrdý.
Hem Ergenekon'a, yani askeri
vesayete hem de onun yerine geçmeye çalýþtýðýný söyledikleri AKP'ye, sivil
vesayete karþý olduklarýný söylüyorlardý.
Bu arada darbe soþturmalarý devam
etti. Arda arda sayýsýz subay, sayýsýz
general tutuklandý ama "darbe yok,
AKP'nin psikolojik hareketi var"
çizgisi deðiþmedi.
Darbelere karþý sokaða çýkan sosyalistlere giderek artan bir düþmanlýk
geliþtirildi. Her fýrsatta sosyalistlere
saldýrýldý, zaman zaman bu saldýrýlar
fiziki boyutlara ulaþtý.
Ýþçi hareketi ise emekleme düzeyindeki seyrini sürdürdü. Arada Tekel
iþçilerinin kýsa süreli keskin
mücadeleleri dýþýnda, üzerinde durulacak bir iþçi hareketi gerçekleþmedi.
Ama solun darbelere karþý sessiz kesimi özgürlükler mücadelesini saptýrýcý
olarak göstermeye ve olmayan emek
hareketini iþaret etmeye devam etti.
Arada referandum gerçekleþti. Solun
bir kýsmý BDP ile birlikte boykot tutumu aldý. 4 sol örgüt "hayýr" tutumu
aldý, EDP "Evet ama AKP'ye hayýr"
dedi, DSÝP ise Kürdistan'da boykot
derken referandum sürecinin en güçlü
kampanyasý olan "yetmez ama evet"
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tutumunu aldý.
Referandumda sorun özgürlükler idi.
Bütün maddeler içinde 2 tanesi önemliydi. 1) Geçici 15. maddenin kalkmasý,
2) Askerlerin sivil mahkemelerde
yargýlanmasý.
Halkýn daha çok emekçi olan kesimlerinden oluþan %58'i "evet" dedi ve
bu maddeler geçti.
Darbelere karþý sessiz olan "hayýrcý
sol" 12 Eylülcülerin yargýlanmayacaðýný, zaten zaman aþýmý olduðunu
ileri sürdü. Yanýldýlar. Bugün 12
Eylülcüler yargýlanýyor ve zaman aþýmý
olmadý.
Bu arada ise “hayýrcý solun” pek
ilgilenmediði darbe davalarýnda
subaylar sivil mahkemelerde
yargýlanýyor.
Ancak bu arada seçimlerin ardýndan
ani bir deðiþliklik oldu. "Hayýrcý sol"
birden bire özgürlükler kampanyasýna
baþladý. Ýþçi hareketi, emekçiler bir
anda arka plana gitti.
Þimdi özgürlük "hayýrcý sol" için en
önde gelen talep. "Özgürlük
mücadeleleri"nin simgesi ise OdaTV
davasýnýn sanýklarý Ahmet Þýk ve
Nedim Þener. Bu iki gazeteci
nedeniyle "hayýrcý sol" birden tutuklu
gazetecileri, özgürlükler sorununu
hatýrladý. O kadar ki Hrant'ýn katillerinin davasý ile Odatv davalarýný bir
araya getirmeye bile çalýþtýlar.
Kýsacasý, ulusalcý sosyalistler ya da
"hayýrcý sol" dün özgürlükler için
mücadelenin emek mücadelesini saptýrdýðýný ifade ederken bugün "özgürlükler" için harekete geçti. Ama bu
aslýnda dünkü tutumlarý ile birebir
örtüþmekte.
Dün de özgürlükler mücadelesinin
ana halkasý askeri vesayetti bugün
de. Ulusalcý sosyalistler dün de bugün
de ana halkaya karþý mücadele
etmemekte. Onlar için darbeler, ele
geçen planlar, Kafes, Balyoz davalarý
hala anlamsýz. Bu nedenle ulusalcý
sosyalistlerin "özgürlük" söylemi
bütünüyle sahte.
Bir de elbette barýþ sorunu var.
Özgürlükler kazanýlmadan barýþ, barýþ
kazanýlmadan özgürlükler olmaz. Bu
özgürlükçü sosyalistlerin bakýþ açýsý.
Ulusalcý sosyalistler ise “silah
býrakýn” çaðrýsýndan öteye bir ses
çýkarmadýlar. Tabii bazýlarý Ahmet
Türk'e saldýran faþistleri "emekçi"
diye aklarken, bazýlarý da bomba patlayan yerlere gidip çiçek býrakýp üzüntülerini ifade etti.
Kim ne derse desin, özgürlükler ve
barýþ için mücadele sürecek!
Referandum’da Yetmez ama Evet
diyenler, 12 Eylül generallerinin
yargýlanmasýnýn yolunu açanlar
4 Nisan’da Ankara’ya gidiyor.
Özgürlük için, barýþ için, eþitlik
için sizde katýlýn!

mücadele
e
Korkunun
saf deðiþtirdiði bir yýl
Tunus ve Mýsýr'da yaþanan devrimlerin ardýndan Arap Baharý adý verilen sürecin Libya, Suriye, Bahreyn,
Yemen gibi ülkelere yayýldýðý 2011,
Avrupa'da ekonomik krize karþý
çalýþan sýnýflarýn gerçekleþtirdiði kitle
grevleri, Þili'den Ýspanya'da meydanlarý demokrasi ve özgürlük için
dolduran milyonlarca kiþi ve son
olarak da küresel kapitalizmin finans
merkezi olan Wall Street'te yaþanan
iþgal hareketiyle sonlandý.
Kapitalizmin ekonomik, siyasi ve
ideolojik krizinin derinleþtiði
geçtiðimiz yýl, bir yandan devrimin
ne kadar güncel olduðunu; bir yandansa, özellikle Mýsýr Devrimi'nde
iþçi sýnýfýnýn tuttuðu yer ve
Avrupa'nýn çeþitli yerlerinde gerçekleþen genel grevlerle, sýnýf bilincinin
geniþ yýðýnlarýn katýldýðý doðrudan
eylemler içinde geliþtiðini bir kez
daha gösterdi.
Sýradan insanlarýn dünyayý
deðiþtirme potansiyeli sayesinde
korkunun saf deðiþtirdiði bir yýl olan
2011, iþçilerin ve ezilenlerin sadece
ekonomik taleplerle deðil, siyasi taleplerle de, ekmek için olduðu kadar
özgürlük, haysiyet ve adalet için de
taleplerin iç içe ilerlediði dinamik bir
deðiþim sürecinin aktif bir parçasý
olarak harekete geçtiðini kanýtladý.
Türkiye de küresel düzeyde
yaþanan bu sýnýf çatýþmalarýndan
muaf deðil. Sermaye sýnýfýnýn ve
hükümetin çeþitli temsilcileri, krizin
etkilerinin 2012'de Türkiye'de de
yoðun olarak hissedileceðini dile
getiriyor. Bu yüzden ekonomik krizin
yaratacaðý sonuçlara karþý mücadeleye hazýrlanmak, "Biz %99'uz" diyen
küresel mücadele dalgasýnýn Türkiye
ayaðýný inþa etmek için harekete
geçmek gerekiyor.

Kemalist rejimin krizi ve
Kürt halkýnýn mücadelesi
Türkiye'de ise bir yandan Kürt
halkýnýn kendi kaderini tayin etme
hakký için verdiði mücadele, kitlesel
Newroz gösterileri, sivil itaatsizlik
eylemi ve DSÝP'in de içinde yer aldýðý
seçim blokunun baþarýsýyla yükselirken; hükümetin sýnýfýnýn bu
mücadeleye verdiði yanýt yaz aylarýnda geliþen savaþ süreci, DTK'nýn
Demokratik Özerklik talebine
yaðdýrýlan bombalar, öldürülen
yüzlerce insan ve "KCK" adý altýnda

tutuklanan binlerce Kürt siyasetçi,
gazeteci, avukat ve aktivist oldu.
DSÝP, savaþýn geliþtiði süreçte
Batý'daki bir dizi politik odak akan
kandan Kürt ulusal kurtuluþ hareketini sorumlu tutarken, Kürt sorununun kaynaðýnýn ve bugün devam
etmekte olan baský sürecinin sorumlusunun Türkiye devleti olduðunu,
dolayýsýyla barýþ için mücadele eden
aktivistlerin Kürt siyasetini
eleþtirmek yerine barýþ için atýlmasý
gereken adýmlarý hükümetten talep
etmeleri gerektiðini anlatan tutumuyla öne çýktý.
Batý'da ise Kemalist rejimin krizi
sürüyor. Ancak Ergenekon çetesi ve
askeri vesayet rejimine karþý
mücadele içinde yer almýþ kimi siyasi
çizgilerin, askeri vesayetin bittiði
yönündeki iddiasý gerçeði yansýtmýyor. Onlarca yýllýk köklü geleneði olan
darbeci gelenek, aþaðýdan bir toplumsal basýnç sonuna kadar direnmezse,
bir yargý süreci ve bazý yasal düzenlemelerle sonlanmaz. Diðer yandan,
AKP'nin askeri vesayetle çeliþkisi,
hiçbir zaman AKP'nin askeri
örgütlenmenin temel mantýðýyla
çeliþkili olduðu anlamýna gelmedi.
AKP'nin kendisini devirmek isteyen
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onuç Bildirgesi:

özgürlük
elerini birleþtirelim!
2012 yýlý, 2011 yýlýnýn bir
1
tekrarý olmayacak. Barýþ,
ekmek ve özgürlük isteðinin
harekete geçirdiði kitlelerin eylemi,
kriz ve savaþ tehditlerine karþý daha
zorlu bir testten geçecek. Bu yüzden
radikalleþen kitle hareketlerine
yardýmcý olacak kitlesel sol örgütlerin varlýðý, etkinliði ve iþçi sýnýfýnýn
bu hareket içindeki rolünü teorisinin
ve eyleminin merkezine odaklama
yeteneði, bu testin nasýl sonuçlanacaðýný tayin etmede belirleyici olacak.
Her fýrsatta Kürt hareketini
1
eleþtirenlerin, Kürt halkýna
güven vermesi, savaþýn sorumlusunun Kürt hareketi olduðunu iddia
edenlerin, tersini iddia etseler de
barýþ sürecine katký yapmalarý
mümkün deðildir.
Sarsýcý bir gündem olarak
1
devreye girebilecek krize
karþý, irili ufaklý tüm iþçi direniþ-

cunta gücüyle mücadelesi, özgürlük
alanýnýn geniþlemesinin garantisi
deðildir. Asker-sivil bürokrasinin
darbeci eðilimlerinin açýða çýkmasýnýn
yarattýðý çatlak, aþaðýdan bir kitlesel
muhalefetin özgürlük talepleriyle
tüm derin devlet yapýlanmasýnýn
üzerine gitmesiyle, bu arada,
vesayetle çeliþirken, özgürlük
alanýnýn geniþlemesine de engel
olmak isteyen hükümet üzerinde
yaratacaðý basýnçla geniþleyebilir.
Ancak bu koþulda düþünce, ifade,
gösteri ve örgütlenme alanlarýnda
siyasal demokrasinin sýnýrlarýnýn biz
aþaðýdakiler, ezilenler lehine
geniþlemesi, vesayete karþý mücadelenin topyekün özgürlükler mücadelesiyle büyümesi, tutarlý bir sol
hareket yaratmasý mümkün olabilir.
Bir yandan KCK tutuklamalarýnýn
yaygýnlýðý, öte yandan Hrant Dink
davasýnýn bir komediyle sonuçlanmasý, Uludere katliamý sonrasý
hükümet sorumlularýnýn açýklamalarý,
Baþbakan ve bakanlarýn zaman
zaman Ermeni sorunu, Kürt sorunu,
kadýn sorunu ve cinsel yönelim
özgürlükleriyle ilgili açýklamalarý
AKP'nin özgürlük alanlarýný daraltmak için yarattýðý iklimin birkaç

örneði. Hem askeri vesayete hem de
AKP'nin özgürlük alanlarýný daraltan
politikalarýna ve uygulamalarýna
karþý, ayný anda mücadele etmek,
barýþ ve özgürlük taleplerini birleþtirerek tek bir kampanyanýn politik
gövdesi haline getirmek 2012 yýlýnda
gerçek kazaným elde etmeye çalýþan
tüm hareketin ana hedefi olacaktýr.

"Yetmez ama Evet"
diyenlerin politik birliði
"Yetmez ama evet", sadece referendum sürecinde ayný siyasal tutum
alan insanlarý ifade etmiyor. Bu sloganýn ifade ettiði, referandum
öncesinde bir dizi politik kampanyada ayný safta birleþen, deðiþim
isteyenlerin, 12 Eylül'de bir kez daha
birlikte politik tutum almasý sürecidir. Ergenekon'a, darbelere karþý
mücadelenin birleþtirdiði insanlar,
ýrkçýlýða , milliyetçiliðe karþý mücadelenin birleþtirdiði aktivistler, anayasa
deðiþikliði referandumunda deðiþim
ve özgürlükten yana, saflarýn berraklaþtýðý bir dönemde net bir tutum
aldý.
"Yetmez ama evet" diyen aktivistleri
bir araya getirmek, deðiþim için, barýþ
ve özgürlük için büyük bir kitle

hareketi yaratmak, DSÝP'in 2012 yýlý
boyunca en önemli politik ve örgütsel
hedefi olmaya devam edecek.
Batý'da barýþ ve özgürlük için verilen
mücadelenin kitleselleþmesi ve kendini bir siyasi odakta ifade etmesi, ayný
zamanda, Türkiye'de solun ve sosyalizmin geleceði açýsýndan da tayin
edici bir kriter olacak.
Dolayýsýyla, DSÝP 2012 yýlýnda tüm
örgütleriyle Arap Baharý'ndan duyulan heyecaný Türkiye'de de sokaða
yansýtmaya, 19 Ocak 2012'de
"Hepimiz Hrant'ýz, hepimiz
Ermeniyiz" diyen onbinlerce kiþinin
çýkardýðý sesi yükseltmeye, askeri
vesayet rejiminin geriletilmesiyle
Kürt halkýnýn özgürlük talebine
Batý'dan verilecek desteði birleþtiren
bir mücadele hattý örerek, "Yetmez
ama Evet" diyerek deðiþimden yana
tutum alan kitlelerin partisi olma
yönündeki çalýþmalarýný sürdürecek.
DSÝP bu doðrultuda sokakta, iþyerlerinde, okullarda, deðiþim, özgürlük,
barýþ ve adalet isteyen insanlarla bir
araya gelmeye, sokaða seslenmeye
devam edecek.
Barýþý ve özgürlükleri kazanmak için
mücadeleye devam!

lerinde yer almak, direniþler arasýnda baðlantý kurmaya çalýþmak, emek
örgütlerinin birleþik mücadelesine
yardýmcý olmaya çalýþmak,
sendikalarý bölen saðdan ve soldan
politikalara karþý tartýþmak en
önemli politik görevler olacaktýr.
50 yýllýk köklü geleneði olan
1
darbeci gelenek, aþaðýdan bir
toplumsal basýnç sonuna kadar
direnmezse, bir yargý süreci ve bazý
yasal düzenlemelerle sonlanmaz.
Ergenekon örgütlenmesi hakkýnda
daha þimdiden bir þüphe rüzgarý
estirilmesinden yola çýkarak, vesayet
rejiminin son sözünü söylemediðini
rahatlýkla ifade etmek mümkün.
"Yetmez ama evet" kampan1
yasýna yönelik saldýrgan
tutumlar, sadece kampanyanýn ne
kadar doðru ve güçlü olduðunu
göstermekle kalmýyor, ayný zamanda ulusalcýlarýn yaþadýðý aðýr maðlubiyet de, yanlýþ politik tutumlarýnýn
iþçi sýnýfý nezdinde ikna edici
olmadýðýný gösteriyor. Kemalizm,
stalinizm kol kola ilerlerken zayýflýyor, güç kaybediyor. Saflar artýk
tümüyle berraklaþtý. "Yetmez ama
evet" bu berraklaþmada en etkili
kampanya oldu.
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Ekmek, gül
ve özgürlük istiyoruz!
Kadýnýn ezilmiþliði sorunu kökenleri, nedenleri ve sonuçlarý açýsýndan
hep bir tartýþma ve ayrýþma konusu
oldu. Kadýn ezilmiþliði tarihinin
insanlýk tarihi kadar eski olduðunu
anlatanlar ile kadýnýn ezilmesini
insanýn ezilmesi ile ayný döneme yani
sýnýflý toplumun ve artýk ürünün
ortaya çýkýþýna baðlayan biz marksistler arasýnda mücadele pratiklerinde de derin ayrýþmalar yaþandý.
Neoliberal politikalarýn giderek
daha acýmasýzca uygulanmasý ve
küreselleþmenin sonucunda hem
kadýn hem erkek iþçilerin hayatý daha
da zorlaþtý.
Krizin faturasýnýn iþçi sýnýfýndan
çýkartýlmasý, eþitsizlik uçurumunun
giderek büyümesi, hiç bitmeyen
savaþlarda ölen milyonlarca insan
dünyayý biz ezilenler açýsýndan her
gün biraz daha yaþanmaz hale
getiriyor.
Kadýn kriz zamanlarýnda ilk iþten
çýkartýlan, savaþ zamanlarýnda ya göç
etmek yada fabrikalara girmek zorunda kalan olarak bu süreçlerde sistem
tarafýndan iki kez eziliyor.
Bu durumdan da anlaþýlacaðý gibi
kadýn sistemin gereklerine göre sistem tarafýndan konumlandýrýlýyor ve
kullanýlýyor. Erkek tarafýndan deðil.
Egemen sýnýfýn üyesi kadýnlar, ezilen
sýnýfýn kadýnýnýn emeðinden elde
ettiði payý kendi koþullarýnýn
iyileþmesi için kullanýr. Sömürülen
sýnýfýn kadýný ise daha fazla ezilme
payý alýr.
Dolayýsýyla kadýn özgürlük mücadelesini bu iki sýnýfýn kadýnlarýný salt
kadýn olmalarýndan dolayý eþitleyerek
ve birleþtirerek vermek mümkün
deðildir.
Mücadele bazý reformlar elde etmek
için gerçekleþebilir. Ancak kadýnlarýn
gerçek bir özgürlük mücadelesi ile
sistemin karþýsýna çýkmasý durumunda yine ezen-ezilen/sömürensömürülen olarak bölünecek, bu iki
kadýn kadýnlara tanýnacak boþanma
hakký, oy hakký ve kürtaj hakký gibi
haklarda birleþebileceken grev, kreþ,
yemekhane ve daha fazla ücret taleplerinde yan yana gelemeyecektir.
Kadýnýn ezilmesini “erkeðin çýkarý”
ve “erkek egemen sistem” olarak
açýklayanlar kadýn hareketinin sistemden baðýmsýz olmasý mümkün
olmayan kreþ hakký, oy hakký, kürtaj

8 Mart
1911 yýlýnda ilk kez kutlanan
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nden
bu yana kadýn özgürlük hareketi ve
mücadelesinde çok yol kat edildi. O
günden bugüne bu yolu kadýn ve

hakký, boþanma ve eþit iþe eþit ücret
hakký gibi çeþitli konulardaki
mücadeleleri yalnýzca kadýn hareketinin talepleri olarak ortaya koydu
ver hareketin bir süre küçük kalmasýna neden oldu.
Þüphesiz ki kadýn özgürlük mücadelesinin meþrulaþmasý ve taleplerin
duyulmasýnda yalnýzca kadýnlardan
oluþan hareketlerin büyük katkýlarý
oldu ve birçok kadýnýn politikleþmesine meydanlara çýkmasýna katký
saðladý.
Kadýn hareketlerinin taleplerinin
birçoðunun kazanýlmasý da toplumsal
mücadelenin yükseldiði, tüm ezilenlerin kapitalizmin yarattýðý eþitsizlik
ve baský koþullarýna karþý topyekun
baþkaldýrdýðý zamanlarýnda olmuþtur.
Kadýn özgürlük mücadelesinin tarihi
de bu mücadeleler ile birlikte
yazýlmýþtýr. 19. ve 20. yüzyýldaki
kadýn hareketleri ilhamlarýný hatta
kimilerin isimlerini o dönemdeki
erkek iþçiler, patronlarýna ve sistemin baskýlarýna karþý birlikte
direnerek yürüdü. Bu tarih birleþik
mücadelenin tarihi.
Dünya Kadýnlar Günü fikri ilk kez,
Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden
devrimci sosyalist Clara Zetkin
tarafýndan 1910'da ortaya atýldý.
Zetkin sosyalistlerin kadýn ve erkek
iþçilerin oy hakký için mücadele

köleliðin kaldýrýlmasý ve sömürgeciliðe karþý verilen mücadelelerden
aldýlar.
21. yüzyýlda ise kapitalizm, kadýnlarý her zamankinden daha fazla bir
seks objesi olarak kullanýyor bu da
kadýný cinsel taciz ve þiddete daha
açýk hale getirdi.
Kadýnlarýn geleneksel anne ve eþ rolleri devamýndan dolayý çifte sömürü
koþullarý da devam ediyor.
Kapitalizm kâr hýrsýndan dolayý daha
fazla iþ gücüne ihtiyaç duyarken her
geçen ün daha fazla kadýný iþ gücüne
katýyor.
Ancak kapitalizmin vahþileþmesi ile
birlikte kadýnlar da durumlarýnýn
daha fazla farkýna varmaya ve
koþullarýnýn iyileþmesi için mücadele
etmeye baþladý.
Kadýnlarýn özgürlük mücadelesi 16.
ve 17. yüzyýllara dayanýr.
Kadýnlar ekmek talebinden kürtaj
hakkýna, iþ saatlerinin kýsaltýlmasýnetmesi gerektiði yönündeki tartýþmayý kazanmýþtý.
Zetkin, Dünya Kadýnlar Günü
olarak 8 Mart'ý seçti; çünkü 8 Mart
1908'de tekstil iþkolunda çalýþan yaklaþýk 15 bin kadýn New York'ta
yürümüþtü.
Bu kadýnlar oy hakký, daha iyi bir
maaþ ve yaþanabilir bir hayat istiyorlardý.

dan güvenli sekse, kreþ talebinden
boþanma hakkýna, oy hakký için yada
savaþa karþý birçok farklý talep için
sokaklara çýktýlar. Kadýnlarýn yaktýðý
fitil kimi zaman devrimleri baþlattý
kimi zaman yarattýklarý köklü
deðiþiklikler ile bugünün önünü
açtýlar.
Tarih ve deneyimler bize mücadele
biçimlerinin doðru konulmasý durumunda ezilenlerin mücadelesinin
ortak düþmana karþý nasýl birleþtiðini
ve ne kadar büyük altüst oluþlar
yarattýðýna tanýktýr.
Bugün yine dünyanýn dört bir
yanýnda milyonlar egemenlere, sistemin yarattýðý baský ve sömürü
koþullarýna karþý özgürlük için sokakta.
Sokaða çýkan kadýnlar kendi taleplerini ortak özgürlük talebi ile birlikte
yýðýnlarýn bir parçasý olarak dile
getiriyor.
Tunus ve Mýsýr devrimlerinden
sonra Suudi Arabistan'da kadýnlar oy
hakký tanýndý üstelik daha orada
Tunus ve Mýsýr ile kýyaslanamayacak
kadar küçük bir kýpýrdanma sonrasýnda.
Egemenler kârlarý ve çýkarlarýnda
olduðu gibi korkularýnda da ortaklaþýyor. Biz ezilenlerin verdiði ortak
mücadele on yýllýk diktatörlükleri
yýkarken bir taraftan on yýllardýr oy
hakký için mücadele eden kadýnlarýn
haklarýný kazanmasýný saðladý.
Kadýnlar yalnýz baþýna vereceði
mücadelenin kadýnýn nihai özgürlüðü
için yeterli olmayacaðýný tarihe
bakarak görmek mümkün. Bugün bu
iki mücadeleyi birlikte vermek ve
ortaklaþtýrmak gerekiyor..
Kapitalizme karþý verilen mücadeleleri kadýnýn özgürlük mücadelesi ile
birleþtirmek gerektiði gibi kadýnlarýn
kurutuþ hareketleri de bugün
dünyanýn dört bir yanýnda özgürlük
için sokaða çýkan kitlelerin mücadelesine katýlmalý. Tüm ezilenler için
olduðu gibi kadýnlar için de nihai
özgürleþme kadýn ve erkek iþçilerin
sistemin tüm eþitsizliðine, sömürüsüne ve adaletsizline karþý vereceði
ortak mücadele ile mümkün olacaktýr.
Ekmek, gül ve herkes için özgürlük!
talepleri kadýnlarý da tüm ezilenler ile
birlikte özgürlüðe bir adým daha yaklaþtýracaktýr.
Ayþe DEMÝRBÝLEK
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Ýþçi sýnýfý mücadelesini bölen bir akým:

AÞIRI SOLCULUK
propagandanýn deðil her gün çoðu
zaman basit istekler doðrultusunda
yürütülen mücadeleler sonucu
gerçekleþir. Bu dönüþümlere etki
etmek, önlerini açmak için her günkü
sýnýf mücadelesinde iþçilerin yanýnda
oluruz. Baský altýnda tutulanlarýn
yanýnda oluruz. Ezilenlerin mücadelesinin yanýnda yer alýrýz. Bu
mücadele içinde yýðýnlardan kopmayýz. Yýðýnlarýn acil sorunlarýný
çözmek için ayrý deðil ortak talepleri
savunuruz. Kitlelerden kopmadýðýmýz için sosyalizmin gerekliliðini anlatma fýrsatýný buluruz ve bizi
dinleyecek kitleler vardýr. Reform
mücadelesi için reformlarýn
yetmediðini, iþçi sýnýfýnýn kendi iktidarýný kurmasý gerektiðini, bir
devrimin gerekliliðini anlatma þansý
buluruz.

Ýþçi sýnýfýnýn ve
ezilenlerin sekter
sloganlara deðil
basit ortak talepler
etrafýnda harekete
geçmeye ihtiyacý
var.
Ýlkeler adýna her türden uzlaþmayý
reddetmek, yýðýnlarýn acil isteklerini
doðrultusunda düzen içi deðiþikliklere karþý çýkmak ya da küçümsemek,
her þeyin kendi (partinin) iktidarýnda
yapýlacaðýný söylemek, mevcut
sendikalarý reddedip ayrý sendikalar
kurmaya çalýþmak, keskin sloganlar
üretip kitle hareketlerini bölmek Türkiye'de aþýrý sol yaklaþým on yýllardýr bunlarý savunuyor.
Son dönemde ise saða kayarak "AKP
karþýtý" olan aþýrý solcular hükümetten
hiçbir reform talep edilemeyeceðini,
“düzen içi" iyileþtirmeler yapýlamayacaðýný yani yýðýnlarýn acil sorunlarýna
çözüm bulunamayacaðýný ileri sürüyor.
Halkýn geniþ kesimlerini düþman
olarak gören askeri vesayet rejiminin
son bulmasýný, milyonlar için acil olan
bu iyileþtirme için mücadele edenler,
yani 'yetmez ama evetçiler' karþýlarýnda aþýrý solcu itirazlarý buluyor:
'Bunlar önemsizdir, hatta karþý çýkýlmasý gereken adýmlardýr' diyorlar.
Kemalizm ya da 21. yüzyýldaki adýyla ulusalcýlýk bir burjuva ideolojisidir.
Sosyalizmi antiemperyalizme
indirgeyen bu akým sol komünizmin
dilini kullansa da saðcý hatta aþýrý
saðcýdýr. Aþýrý solun kýzýl gömleðini
giymiþ kemalizmi bir kenara
býrakalým. Sosyalizm adýna savunulan
sekter politikalarýn verdiði zararý ele
alalým.

düzeylerde reformlar için sürekli
mücadele halindedir.
Reform derken bugün popüler hale
gelen kullanýmýndan bahsetmiyoruz.
Devletin ekonomiden elini çekmesi ve
her þeyi özelleþtirilmesinden deðil,
milyarca emekçinin ve yoksulun her
gün çektiði acýlarýn bir nebze de olsa
dindirilmesine dönük sosyal reformlardan, yani yaþam koþullarýnýn her
düzeyde iyileþtirilmesinden söz ediyoruz.

Kitlelerin bilincindeki
deðiþimler
Bu mücadelenin deðeri elde ettiði ve
kapitalistler tarafýndan geri alýnabilecek sýnýrlý iyileþtirmeler saðlamasý
deðildir. Reformlar için mücadele
eden kitlelerin bilincinde radikal
dönüþümler yaþanýr. Devletin kendi
devletleri olmadýðýný görürler.
Kapitalistlerle "ayný gemide" olmadýk-

Sosyalizm
reformlarla kurulamaz
Sosyalizm, reformlar aracýlýðýyla
kurulamaz. Parlamentodan geçen
yasalar birikerek bizi yeni bir
topluma taþýmaz. Bugün
kazandýðýmýz bir hak yarýn elimizden
alýnýr. Grevle kazandýðýmýz ücret
artýþý kýsa sürede patronlar tarafýndan
geri alýnýr.
Eðer sistemi felç edecek kitle grevleri gerçekleþirse kapitalist sýnýfýnýn
þiddet aygýtý olan devlet saldýrýya
geçer. Kitle grevi ya kendi yolunda
ilerleyip kapitalist sýnýfýnýn iktidarýna
karþý iþçi sýnýfýnýn kendi iktidarýný
yaratmasýna yol açar ya da ezilir.
Büyük mücadelelerin olmadýðý normal zamanlarda ise sýnýf mücadelesi
an be an gerçekleþir. Emekçi kitleler
ve ezilenler acil sorunlarýný çözmek
için gözle görünür ya da görünmez

Lenin diyor ki:
"Yolda giderken otomobilinizin
önünün silahlý bir haydut grubu
tarafýndan kesildiðini düþünün.

larýný görürler. Kendileri gibi birçok
ezilen grubun baský altýnda olduðunu
kavrarlar. Ýþçi sýnýfýnýn kendini ayrý
bir sýnýf olarak göreceði ve kurtuluþunun tüm ezilenlerin kurtuluþundan
geçtiðini kavrayacaðý alan burasýdýr.
Aþýrý sol kafa, reformlar için
mücadeleyi "bu düzen içidir" diyerek
reddederken aslýnda milyonlarca
sýradan insanýn mücadele içinde
kendilerini deðiþtirdikleri gerçeðini
ýskalýyor; Onlarý gerçek bir deðiþimin
özneleri deðil nesneleri olarak görüyor. Ýþçi sýnýfýnýn kendi kendisini kurtaracaðýný deðil, bilinçli öncü bir azýnlýðýn geri kalaný kurtaracaðýný
düþünüyor. Ýleri sürdüðü tüm sloganlar, taktikler ve propaganda milyonlarýn ne düþündüðünü deðil bir azýnlýðýn fikirlerini iþliyor.
Devrimci sosyalistler için ise
kitlelerin bilincindeki dönüþümler
son derece deðerlidir ve bu sekter bir

Onlara üzerinizdeki paralarý, kimliðinizi, tabancanýzý ve arabanýzý
veriyorsunuz ve karþýlýk olarak
onlar oradan uzaklaþýp gitmenize
izin veriyorlar. Bu, tartýþmaya yer
býrakmayacak kadar açýk bir uzlaþmadýr. Ben size paramý, silahýmý
'veriyorum' siz de bana paçamý sað
salim kurtarma þansýný veriyorsunuz. Aklý baþýnda hiçbir insan, bu
tür bir uzlaþmanýn 'ilkesel açýdan
kabul edilemez' olduðunu ileri
sürmez, ya da uzlaþmaya giden
kiþiyi, haydutlar ele geçirdikleri o
otomobili ve silahý baþka soygunlarda kullansalar bile, silahlý haydutlarýn suç ortaðý haline gelmekle
suçlamaz."
"Bundan çýkacak sonuç açýk: 'Ýlkesellik' adýna uzlaþmayý reddetmek,
genel olarak ne türden olursa olsun
uzlaþmanýn asla kabul edilemez
olduðunu ileri sürmek, bir çocukluktur ve hatta bunu ciddiye almak
güçtür."

Birleþik iþçi cephesi
Ýþçi sýnýfýnýn içinde henüz bir azýnlýk
olan devrimci iþçiler, devleti yýkma ve
kapitalizmi ortadan kaldýrma fikrine
henüz ikna olmamýþ ancak deðiþim
isteyen reformist çoðunluktan kopmamalýdýr. Aksine kapitalist sýnýfa
karþý ortak talepler için birleþik
mücadelede yan yana gelmelidir.
Buna "birleþik iþçi cephesi" taktiði
denir ve yýðýnlarýn henüz devrime
ikna olmadýðý zamanlarda bu taktik
bütün mücadelelerimize yön verir.

Reformlar için devrimci
mücadele
Sosyalistler, reformlar için devrimci
mücadele yürütür. Burjuva
hükümetlerden yýðýnlarýn acýlarýný
dindirmesini talep ederiz. Bunun için
iþyerlerinde ve sokaklarda mücadele
ederiz. Kýsýtlý iyileþtirmeler gündeme
geldiði an biz daha fazlasýný isteriz.
Hükümetler ya da burjuva partileri
kitlelerin isteklerini yerine
getirmediði her an bunu teþhir ederiz.
Kitle grevlerinin gerçekleþmesine
yardýmcý olmaya çalýþýrýz. Ayrý
sendikalar kurmayýz, mevcut
sendikalarýn tabanýnda çalýþýrýz.
Parlamentonun doðrudan
demokrasiyle aþýlacaðý bir devrimci
durum olmadýðý zamanlarda burayý
devrimin gerekliliðini anlatmak için
bir kürsü olarak kullanýrýz. Sosyal
reformlar için mücadelede geçici ittifaklar kurmaktan kaçýnmayýz.
Aþýrý solculuk ise deðiþimin yukarýdan gelebileceðini, bir partinin bilinçli
çabasýyla devrim yapýlabileceðini ileri
sürüyor. Aþýrý solculuk keskin
söylemine raðmen özünde saðcýlýktýr.
Çünkü burjuva partileri gibi sýradan
insanlarýn eylemlerini önemsizleþtirir,
gereksizleþtirir.
Ýþçi sýnýfýnýn ve ezilenlerin sekter
sloganlara deðil basit ortak talepler
etrafýnda harekete geçmeye ihtiyacý
var. Bu mücadeleye karþý çýkan aþýrý
sol söylemler ise karamsarlýktan
baþka bir sonuç yaratmýyor.
Volkan AKYILDIRIM
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Nükleer
santrallar
kapatýlyor

Güvenli nükleer santral:

Koca bir yalan
Nükleer enerji su kaynatmanýn en
pahalý ve en tehlikeli yoludur.
Yenilenebilir enerji kaynaklarý için
gereken bütçe ile karþýlaþtýrdýðýmýzda
nükleerin yanlýþlýðý bir kez daha
ortaya çýkýyor.
ABD'de, kullanýmlarýnýn ilk 15 yýlýnda nükleer teknoloji ile rüzgar
teknolojisi birbirine yakýn miktarlarda
enerji üretmiþtir: Nükleer 2.6 milyar
dolar kWh, rüzgarsa 1.9 milyar kWh.
Gelgelelim, nükleer enerjiye rüzgar
enerjisinin 40 katý fazla bütçe ayrýldý:
39 milyar dolara karþýlýk 900 milyar
dolar.
Nükleer enerjinin maliyeti yaklaþýk

30 milyar dolardýr. Maliyet hesabýna
santralin kurulmasý ve sökülmesi,
yakýt temini, atýk depolanmasý dahil.
Bu bütçe, üretilecek enerjinin üç
katýdýr ve rüzgar enerjisi üretmek için
ihtiyacýnýz olan paranýn on katýna
eþittir.
Nükleerin bir miktar karbon tasarrufu saðladýðý doðrudur ama güneþ,
rüzgar gibi alternatif enerji yollarýndan elde edeceðiniz senelik tasarruf
nükleerin 20 ila 40 katýdýr.
Sellafield, Three Mile Island,
Kyshtym, Tokaimura, Çernobil,
Fukuþima... Bu isimler size neyi hatýrlatýyor? Nükleer santrallerine kadar

güvenli ve gezegenle barýþýk
olduðunu mu? Sanmýyoruz.
Bir nükleer reaktör, yapýsý gereði,
güvenilir olamaz. Nükleer santrallerin tarihi, nükleer kazalarýn tarihidir.
1978'de Three Mile Island'da meydana gelen kaza, nükleer masalcýlarýnýn ''Kaza olasýlýðý 100 bin yýlda
bir.'' iddialarýný boþa çýkarmýþtý.
Ardýndan, nükleer enerji karþýtlarý þu
alaycý bildiriyi daðýtmýþlardý:
''Kaza olasýlýðý 100 bin yýlda bir.
Zaman ne de çabuk geçiyor!''
Bahan GÖNCE

Dünya nükleer istemiyor
BBC'nin Fukuþima felaketinden
sadece birkaç ay sonra 23 ülkede
düzenlediði anket, kamuoyunun
büyük çoðunluðunun nükleer enerjiye karþý olduðunu bir kez daha gösteriyor.
Katýlýmcýlarýn yüzde 69'u nükleer
santrallerin kurulmasýna karþý.
Türkiye'de ise yüzde 41'lik kesim
nükleer enerjinin tehlikeli olduðunu
düþünüyor ve tüm santrallerin kapatýlmasýný istiyor. Yüzde 32'lik bir
kesim ise mevcut nükleer santrallerin
kullanýlmasýndan, ancak yenilerinin
yapýlmamasýndan yana.
Türkiyelilerin yüzde 73'ü yeni nükleer santrallerin kurulmasýna karþý.
Üstelik, katýlýmcýlarýn yüzde 71'i
gelecek için oldukça umutlu. 20 yýla
kadar nükleer enerjiden ve kömürden
vazgeçileceðini, bunlarýn yerini enerji
tasarrufu, rüzgâr ve güneþ gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn alabileceðini düþünüyorlar.
Türkiye'de yenilenebilir enerjiye
umutla bakanlarýn oraný ise yüzde 65.

Nükleer karþýtlýðýnda
radikal artýþ
Fransa'da yüzde 66'dan yüzde 83'e,
Rusya'da da yüzde 61'den yüzde 83'e
sýçrarken, Fukuþima felaketini
yaþayan Japonya'daysa santrallere
muhalefet yüzde 76'dan yüzde 84'e

yükseldi. 2) Nükleere hayýr diyenler
çoðunluk - bbc anketBBC tarafýndan
23 ülkede yapýlan anket, kamuoyunun ezici çoðunluðunun nükleer
enerjiye karþý olduðunu ortaya
koydu.
Çoðunluk nükleer santral ve kömür
kullanýlmasýný istemiyor; rüzgar ve
güneþ gibi yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasýndan yana.
Anket, Japonya'daki Fukuþima nükleer santrallerinde gerçekleþen felaketten birkaç ay sonra, Temmuz ve
Eylül arasýnda yapýldý. Sonuçlar, küresel kapitalizmin dayatmasý olan
nükleer santraller gibi iklim deðiþikliðine neden olan kömürün de insanlýk tarafýndan reddedildiðini gösteriyor.
 23 ülkede yapýlan ankete katýlanlarýn sadece yüzde 22'si "nükleer
enerjinin nispeten güvenli ve önemli
bir kaynak olduðuna, bu nedenle
daha fazla nükleer santral yapmak
gerektiðine" katýlýyor. Yüzde 69 ise
yeni nükleer santrallerin kurulmasýna
'hayýr' diyor.
 Türkiye'de de bu rakam aþaðý
yukarý ayný: %21. Türkiyelilerin
yüzde 41'i nükleer enerjinin tehlikeli
olduðunu ve tüm santrallerin kapatýlmasýný istiyor. Yüzde 32'lik bir kesim
ise mevcut nükleer santrallerin kullanýlmasýndan, ancak yenilerinin

yapýlmamasýndan yana. Toplamda
yüzde 73 yeni nükleer santrallerin
kurulmasýna karþý.
 BBC anketine katýlanlarýn yüzde
71'i 20 yýla kadar nükleer enerjiden ve
kömürden vazgeçileceðini, bunlarýn
yerinin enerji tasarrufu, rüzgâr ve
güneþ gibi yenilenebilir enerji kaynaklarýyla doldurulabileceðini
düþünüyor. Türkiye'de yenilenebilir
enerjiye umutla balkanlarýn oraný ise
yüzde 65.
 2005'te nükleer reaktörlere sahip 8
ülkede yapýlan benzer bir araþtýrmanýn sonuçlarý ile bugünkü sonuçlar
karþýlaþtýrýldýðýnda nükleer enerjiye
hayýr diyenlerin sayýsýnda radikal bir
artýþýn olduðu görülüyor.
Almanya'da 6 yýl önce nükleer enerjiye karþý olanlarýn oraný yüzde 73
iken, bugün bu oran yüzde 90'a
ulaþmýþ durumda.
Nükleer santral karþýtlýðý Fransa'da
yüzde 66'dan yüzde 83'e, Rusya'da da
yüzde 61'den yüzde 83'e yükselmiþ.
Fukuþima felaketini yaþayan
Japonya'da santrallere muhalefet
yüzde 76'dan yüzde 84'e çýkmýþ.
Buna karþýlýk ABD ve Ýngiltere'de
nükleer enerjiye karþýtlýk azalmýþ.
"Santralleri hemen kapatalým"
diyenlerin oraný Ýngiltere'de yüzde
23'ten yüzde 15'e, ABD'de ise yüzde
20'den yüzde 14'e düþmüþ.

Fukuþima felaketinden
sonra büyüyen nükleer
karþýtý hareket, birçok
ülkede nükleer enerjiden
vazgeçilmesini saðladý:

1 Japonya 14 yeni reaktörün inþaatý iptal edildi.
Hükümet, enerji tasarrufu
ve yenilenebilir enerji
sayesinde kýsa sürede nükleersiz bir yol çizeceklerini
duyurdu.
1 Ýsviçre'de 3 yeni nükleer reaktör planý iptal
edildi. 2034'e kadar tüm
nükleer santraller kapatýlacak. Önümüzdeki yirmi yýl
içinde ülkedeki beþ nükleer santralin kapatýlacaðýný belirtildi.
1 Almanya'da þimdiden
7 santral kapatýldý ve
2022'ye kadar da santrallerin aþamalý olarak devre
dýþý býrakýlmasý planlanýyor.
1 Çin hükümeti nükleer
santral planlarýný askýya
almak zorunda kaldý.
1 Ýtalya'da referandum
sonucu, nükleer karþýtlarýnýn zaferi: %95 nükleere hayýr dedi.
DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

sosyalist iþçi’ye

abone olun
Parti ve Sýnýf - Chris
Harman
broþürü kazanýn
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Amed’in yok edilen
kültürel zenginliði
Nor Radyo 9 dilde
yayýna baþladý
Yayýn hayatýna 17 Ocak 2009'da
baþlayan Nor (Yeni) Radyo,
Bahar yayýn dönemine baþladý.
Bahar dönemi boyunca yeni
programlar ve yeni sesler var.
Nor Radyo, 3. yýlýnda www.norradyo.com internet adresinden 24
saat boyunca yayýnda.

Dokuz dil, dokuz ses
Yayýn dillerini yýllar geçtikçe arttýrmayý hedefleyen Nor Radyo,
geçtiðimiz dönemde yerel dillerle
birlikte toplam sekiz dilde yaptýðý yayýnýný bu dönem dokuz
dile çýkartýyor. Bu dokuz dil; Batý
Ermenicesi, Türkçe, Rumca,
Kürtçe, Zazaca, Hemþince, Lazca,
Adiðece,

Nor Radyo’ya
ulaþmak için
Nor Radyo'yu Facebook, Twitter
üzerinden takip edebilir; programcýlarla MSN ve Skype
üzerinden iletiþim kurabilirsiniz.
Facebook: http://www.facebook.com/groups/norradyo/
Twitter:
https://twitter.com/norradyo
Skype: norradyo
MSN: info@norradyo.com

Nereye gitmeli,
ne seyretmeli,
ne okumalý?
DERGÝLER
AltÜst’ün beþinci sayýsý yayýnlandý.
AltÜst’ün bu sayýsýnýnýn ana konusu
“Milliyetçilik, Irkçýlýk ve Soykýrým.”
Dergide ayrýca güncel geliþmeler üzerinede bir dizi yazý var.
Tanýl Bora ile “Milliyetçilik doðallýkla
meþrulaþtýrýlmaz” baþlýklý kapsamlý bir
röportajýn da yer aldfýðý dergide
“Sosyalizm Dosyasý”nda Doðan Tarkan,
Paul Blackledge, Volkan Akyýldýrým ve
Besim F. Dellaloðlu’nun yazýlarý var
www.altust.com - bilgi@altust.com
Birikim Dergisi’nin yeni sayýsý da bayilerde. Birikim’in bu ay ki sayýsýnýn
dosyasý “Eyvah Polis! Olaðanüstü Yargý
Rejimi” baþlýðýný taþýyor.
birikimdergisi.com
ÖYKÜ YARIÞMASI
KaosGL’nin düzenlediði “7. Kadýn
Kadýna Öykü Yarýþmasý”na katýlmak
için son baþvuru tarihi 16 Nisan 2012.
Yarýþmada kadýnlarýn kaleminden
“Mor” öyküler bekleniyor.
KaosGL Dergisi’nin 2012 yýlýnýn ilk
sayýsý da çýktý ve bayilerde.
Baþvurular için: kaosgl.com

20. yüzyýlýn baþýnda Diyarbakýr
þehrinin (Amed) nüfusu 35 bine
yakýndý. Þehir daha çok þimdi
“Suriçi” olarak adlandýrýlan
bölgedeydi.
35 bin nüfusun yaklaþýk yarýsý
Müslümanlardan ve esas olarak da
Kürtlerden oluþuyordu.
Müslümanlarýn yaný sýra çoðunluðu
Ermeniler olan Müslüman olamayan
topluluklar da vardý. Ermenilerin
yaný sýra Süryaniler, Keldaniler,
Ortodoks ve Katolik Rumlar ve
Yezidilerdi. Ermeniler ise Katolik ve
Protestan olarak ikiye ayrýlýyordu.
Bunca topluluðun yan yana
yaþadýðý Diyarbakýr açýk ki kültürel
olarak da büyük bir çeþitliliðe sahipti.
Ýþte, 10 Þubat’ta Ýstanbul’da Tütün
Deposu’nda açýlacak olan sergi kentin
bu çeþitliliðini yansýtacak.
Birzamanlar Yayýncýlýk’tan Osman
Köker’in Küratörlügünü yaptýðý Eski
Diyarbakýr’da Kültürel Çeþitlilik sergisi yirminci yüzyýlýn baþýna ait
200’den fazla fotoðrafý sunacak. Bu
fotoðraflarda Diyarbakýr’ýn (Amed’in)
artýk yok olmuþ olan kültürel zenginliði, çeþitliliði yansýtýlýyor.Sergide
bulunan diðer malzemeler müslüman
olmayan topluluklarýn kentin ticari
yaþamýndaki payýný ve önemini gösteriyor. Sergilenen kayýtlara göre
kuyumculukla uðraþan 12 firmanýn
tamamýnýn, 11 duvar ve taþ ustasýnýn
10’unun, 9 bakýr tüccarýnýn ve ipekli
kumaþ üretimi yapan 10 firmanýn
tamamýnýn, pamuk, ipek, tahýl, yün
vb mallarýn ticaretiyle ugraþan 38 tüc-

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm

-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol etmesiyle
mümkündür.
Reform deðil, devrim

carin 29’unun Ermeni oldugu
anlaþýlýyor.
Sergi Kürtçe, Türkçe ve Ýngilizce
olarak hazýrlanmýþ.
Anadolu Kültür ve Global Dialogue
ile Birzamanlar Yayýncýlýkla serginin
hazýrlanmasýnda iþbirliði yapmýþ.
Sergi 10 Mart’a kadar açýk. Sergi
daha önce de Diyarbakýr’da gösterilmiþti.

Tütün Deposu
Lüleci Hendek Caddesi, No: 12
Tophane - Ýstanbul
0212 292 39 56

Marksizm 2012
19-23 Nisan, Ýstanbul Taxim Hill Otel
Bu sene Marksizm toplantýlarýnýn 20’inci yýlý. 20 senedir bazen
yýlda bir kez, çok zaman iki kez yapýlan marksizm toplantýlarý çok
çeþitli mekanlarda, çok deðiþik konuþmacýlarla gerçekleþti.
Daima düzenlendiði yýlýn, aylarýn gündemi baþlýca tartýþma
konusu oldu. 20 yýlda Marksizm toplantýlarýna 10 binden çok
insan katýldý.
20’inci yýlýný kutlayacak olan Marksizm bu sene kapsamlý bir
programla düzenlenecek. Uluslararasý hareketten çok sayýda
konuþmacý Marksizme katýlacak.
Ayrýntýlý broþür çok yakýnda çýkýyor

marksizmgunleri.org

-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý
tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye sahiplerini,
egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi
milislerinin üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya
çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri
ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir
sosyal, ekonomik ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel yönelimlerden dolayý aþaðýlanmalarýna ve
baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm

-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin
diðer ülkelerin iþçileri ile karþý
karþýya gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyalizme karþýdýrlar. Bütün halklarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa
ve Küba sosyalist deðil, devlet kapitalistidir.
Devrimci parti

-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için,
iþçi sýnýfýnýn en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmeli-dir. 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 kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

marksist.org
5. sayý çýktý  (555) 637 24 50

devrimci antikapitalist
haber yorum

týklayýn...

sosyalist isci
Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta  Adres: Büyükparmakkapý Sokak,
16/3 Beyoðlu-Ýstanbul  Baský: Özdemir Matbaasý:
Davutpaþa Cad. Güven Sanayi Sitesi, C Blok, No: 242 Topkapý,
Ýstanbul - Tel: 0212 577 54 92  Yerel süreli yayýn,
haftada bir yayýnlanýr

www.sosyalistisci.org

12 Eylül'de
ne olmuþtu?

4 Nisan'da Ankara'ya

Evren Yetmez!
12 Eylül darbesinin baþý Kenan
Evren ve MGK üyesi Tahsin
Þahinkaya 4 Nisan'da Ankara'da
mahkemeye çýkacak. 12 Eylül darbecileri yaptýklarýnýn hesabýný 32 yýl sonra
ilk kez verecek. 12 Eylül referandumunda 'yetmez ama evet' diyerek
darbecilerin yargýlanmasýnýn önünü
açanlar o gün Ankara'da olacaðýz!
12 Eylül 2010'da gerçekleþen anayasa
deðiþikliði paketinde yer alan maddelerden biri de Geçici 15. Madde’nin
kaldýrýlmasýydý. Darbecilere yargý
dokunulmazlýðý veren bu maddenin
kaldýrýlmasýna 'yetmez ama evet'
dedik. Halkýn yüzde 58'i bu tutumu
aldý ve anayasa deðiþikliði gerçekleþti.
O gün "12 Eylül yargýlanmaz, zaten
zamanaþýmýna uðradý" diyerek
anayasa deðiþikliðine 'hayýr' dememizi isteyenlerin ne denli büyük bir
yalan söyledikleri bugün açýða çýkmýþtýr. "Kenan Evren yargýlanamaz"
dediler, iþte yargýlanacak!
Eðer 'hayýr' oylarý galip gelseydi ne
Kenan Evren'e dokunulacaktý ne de
12 Eylül davasý açýlacaktý. Hayýr cephesi halkýn 12 Eylül düzeninin son bulmasý isteðine karþý çýkarak Evren ve
darbecileri korudu fakat baþarýlý olamadýlar.

Katliamlarýn hesabýný sor!
Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya
sadece kanlý darbenin deðil darbeye
zemin hazýrlamak, "þartlarý olgunlaþtýrmak" için 1977-1980 yýllarý
arasýnda gerçekleþtirilen bir dizi
katliamdan dolayý da yargýlanýyor.
1 Mayýs 1977, 16 Mart, Malatya,
Sivas, Maraþ ve Çorum katliamlarý,
siyasi suikastlar… On yýllardýr sosyalistlerin "katil devlet" dediði ve hesap
sorduðu bu kanlý olaylar ilk kez
gerçek bir yargýlamanýn konusu olacak.
Bir daha katliam olmamasý için kontrgerillanýn, dünkü adýyla Susurluk
çetesi bugünkü adýyla Ergenekon'un

daðýtýlmasý için kanlý tarih aydýnlatýlmalýdýr.

Evren yargýlanmasý
neden önemlidir?
Dün referandumda "hayýr" oyu
verenler bugün 12 Eylül Davasý’na
sudan bahanelerle karþý çýkýyor. "94
yaþýnda bir adam hesap verse ne olur"
diyorlar. Bahsettikleri darbecilerin
baþý, örnek aldýklarý isim. Elinde binlerce arkadaþýmýzýn kanýný taþýyan bir
katil.
Darbeci 94 yaþýnda da olsa hesap
vermeli. Kenan Evren hesap verirse,
yaptýklarýný yanýna kâr kalmazsa, iþlenen insanlýk suçlarý cezalandýrýlsa,
bunu bir daha yapmaya yeltenenlerin
de önü kesilir.

12 Eylül düzenine son vermek
12 Eylül Darbesi cumhuriyet kurulduðu günden bu yana süren askerlerin iktidarýný pekiþtirdi ve bir düzen
haline getirdi. 1982 Anayasasý hala
yürürlükte, halk yeni, demokratik ve
özgürlükçü bir anayasa istiyor. Kenan

12 Eylül 1980'den ve
Kenan Evren'den

HE P ÝMÝZ
DAVACIYIZ!
Bu kampanyadan amaç, 94 yaþýndaki
bir insandan intikam almak deðildir.
Ýstediðimiz þey, General Evren'in bir
zamanlar baþkalarýna reva gördüðü
iþkencelere maruz kalmasý ve acý
çekmesi de deðil.
Ýsteðimiz çok basit ve açýk:
Toplum olarak kendi geçmiþimizle
açýkça yüzleþmemizin þart olduðunu;
yaþanan utançlarý yok sayarak beyaz
sayfalar açmanýn, o utançlarýn tekrar

Evren'in yargýlanmasý 12 Eylül
düzenini yaratan ve yaþatanlarla
hesaplaþmak için iyi bir fýrsat. Bu
dava ile kanlý tarihle yüzleþmek
mümkün hale gelecek. Darbe düzenini yaþatanlarla hesaplaþmak için iyi
bir fýrsat olacak. Bu davayý izleyen
baþka davalar çorap söküðü gibi gelecek. Ýþkenceciler, valiler, polisler,
MÝTçiler, askerler ve katliam yapanlar
da yargýlanacak.
12 Eylül düzenine son vermek,
darbe anayasasýný çöpe göndermek,
askeri vesayeti tarihin mezarýný gömmek ve darbe defterini kapatmak
isteyenler, demokrasi ve özgürlükten
yana olanlar 4 Nisan'da Ankara'da
buluþuyoruz.
Referandumda "yetmez ama evet"
diyerek, anayasa deðiþikliðinin
gerçekleþmesinin ardýndan adliyelere
koþup davalar açarak 12 Eylülcülerin
yargýlanmasý sürecini baþlatanlar, 4
Nisan'da Ankara'da buluþuyoruz.
Evren yetmez! Bütün darbeciler ve
darbe planlayanlar yargýlansýn!
yaþanmasýna neden olduðunu
bildiðimiz için, Kenan Evren'in, adil
biçimde yargýlanmasýný ve her þeyin
örtbas edilemeyecek þekilde mahkeme
kayýtlarýna geçirilerek gelecek kuþaklara anlatýlmasýný istiyoruz.
Sistemin bu iþi savsaklayarak yargýlamayý bulandýrmasýndan, saptýrmasýndan korkuyoruz. Bunu önlemenin tek
yolu ise "kamuoyu duyarlýlýðý"dýr.
Baþka konularda baþka görüþlere de
sahip olsanýz, eðer yukarýdaki görüþü
benimsiyorsanýz lütfen bize katýlýn, bu
dilekçeyi yaygýnlaþtýrýn, siz de davacý
olun.
12 Eylül ve onun simgesi Evren asýlmasýn ama toplumsal unutkanlýkla da
beslenmesin. Mutlaka yargýlansýn,
tarih ve kamu vicdaný önünde mahkûm
edilsin: http://hepimizdavaciyiz.net/

1 TBMM kapatýldý, anayasa
ortadan kaldýrýldý, siyasi partilerin
kapýsýna kilit vuruldu ve mallarýna
el konuldu.
1 650 bin kiþi gözaltýna alýndý.
1 1 milyon 683 bin kiþi fiþlendi.
1 Açýlan 210 bin davada 230 bin
kiþi yargýlandý.
1 71 bin kiþi TCK'nin 141, 142 ve
163. maddelerinden yargýlandý.
1 98 bin 404 kiþi "örgüt üyesi
olmak" suçundan yargýlandý.
1 7 bin kiþi için idam cezasý
istendi.
1 517 kiþiye idam cezasý verildi.
1 Haklarýnda idam cezasý verilenlerden 50’si asýldý.
1 Ýdamlarý istenen 259 kiþinin
dosyasý Meclis'e gönderildi.
1 300 kiþi kuþkulu bir þekilde
öldü.
1 171 kiþinin "iþkenceden
öldüðü" belgelendi.
1 Cezaevlerinde toplam 299 kiþi
yaþamýný yitirdi.
1 14 kiþi açlýk grevinde öldü.
1 16 kiþi "kaçarken" vuruldu.
1 95 kiþi "çatýþmada" öldü.
1 73 kiþiye "doðal ölüm raporu"
verildi.
1 43 kiþinin "intihar ettiði"
bildirildi.
1 388 bin kiþiye pasaport verilmedi.
1 30 bin kiþi "sakýncalý" olduðu
için iþten atýldý.
1 14 bin kiþi yurttaþlýktan
çýkarýldý.
1 30 bin kiþi "siyasi mülteci"
olarak yurtdýþýna gitti.
SAKINCALI BULUNANLAR
VE ÝÞTEN ÇIKARTILANLAR
1 937 film "sakýncalý" bulunduðu
için yasaklandý.
1 23 bin 677 derneðin faaliyeti
durduruldu.
1 3 bin 854 öðretmen, üniversitede görevli 120 öðretim üyesi ve
47 hakimin iþine son verildi.
HAPSEDÝLEN VE
ÖLDÜRÜLEN GAZETECÝLER
1 400 gazeteci için toplam 4 bin
yýl hapis cezasý istendi.
1 Gazetecilere 3 bin 315 yýl 6 ay
hapis cezasý verildi.
1 31 gazeteci cezaevine girdi.
1 300 gazeteci saldýrýya uðradý.
1 3 gazeteci silahla öldürüldü.
1 Gazeteler 300 gün yayýn yapamadý.
1 13 büyük gazete için 303 dava
açýldý.
1 39 ton gazete ve dergi imha
edildi.

