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KPSS
maðduru
öðretmenler
15 Ocak’ta
Ankara’da

Demokratik
Özerklik
tartýþmalarýna
DSÝP’ten
katký

KPSS skandalýnýn ardýndan atamalarý yapýlmadýðý
için maðdur olan binlerce
öðretmen, 15 Ocak'ta
Ankara'da büyük bir
eylem yapacak.
Kopyacýlarýn neden
olduðu maðduriyetin
giderilmesini ve Þubat
ayýnda yapýlacak 30 bin
atamada maðdur öðretmenlere yer verilmesini
isteyen öðretmen adaylarýnýn çok sayýda ilden
Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
2010 KPSS maðdurlarýnýn
organize ettiði büyük
eylem için bir internet portalý üzerinden örgütlenen
öðretmenler, Türkiye'nin
dört bir yanýndan katýlýmý
saðlamak için çalýþmalara
baþladý.
15 Ocak Cumartesi günü
Ankara Sýhhýye'de buluþacak olan öðretmen adaylarý, Þubat ayý içerisinde en
az 30 bin kiþilik ek atama
yapýlmasý için seslerini
duyurmaya çalýþacak.
Toplanma saati 11.00.
Saat 12.00’de yürüyüþe
baþlayacak KPSS maðduru
hükümete “sorunumuzu
derhal çözün” talebini
haykýracak.

19 Aralýk günü BDP'nin
yayýnladýðý bildiri kendi
önerilerinin akademik ve
siyasi tartýþmalar sonucunda þekilleneceðini ifade
etmiþtir. Aþaðýdaki öneri
bütün Türkiye çapýnda deðil
Kürt halkýnýn "kendi kaderini tayin hakký" prensibi
etrafýnda sadece Kürtlerin
yaþadýðý bölgeler için tartýþmak üzere bu çaðrýya bir
yanýttýr.

Doðan
Holding
eski CEO’su
CHP’de il
baþkaný oldu
Kýlýçdaroðlu-Tekin ikilisi
CHP’yi halka indireceðini
söylüyor. Nüfusunun
çoðunluðu emekçilerden
oluþan Ýstanbul’da
CHP’nin baþýna Doðan
Holding’in eski CEO’su
Nebil Ýlseven getirildi.
Bankacýlýk ve finans
alanýnda patronluk yapan
Ýlseven þimdi CHP’de
patronluk yapacak.
Ýþçiden emekçiden
bahseden CHP’ye oy
veren zenginler iþe el koymuþ oldu.

s.3

4 yýldýr
Hrant yok
4 yýldýr yargýç yok, savcý yok, hükümet
yok, meclis yok, adalet yok, vicdan yok,
yüzleri yok, yürekleri yok. s. 4-5

19 Ocak’ta saat 3’te vurulduðu yerde
Ankara’da SSK Ýþ Haný önü, 18.30 zÝzmir’de Konak YKM önü, 17.30
Ýstanbul: DurDe forumu, 4 yýldýr Hrant yok, Taxim Hill, 15 Ocak, Cumartesi, 16.00
Ýzmir: DurDe forumu, Hepimiz hala Ermeniyiz, Fransýz Kültür, 15 Ocak, Cumartesi, 16.30

Torba
yasaya
hayýr!
s. 2
KCK davasý

barýþa
engel
s. 3

Yurtseverler
ve
milliyetçiler
tarafýndan
katledilen
iki devrimci

s. 8
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Beðenmiyorsan
izlemezsin

Neresinden tutsanýz
elinizde kalýyor
12 Eylül referandumunda halkýn yüzde
58'inin deðiþmesini istediði yargý tüm
çürümüþlüðü ile gündemden düþmüyor.
27 Mayýs darbesi ile
temelleri atýlan ve 12
Eylül'le pekiþtirilen
yargý sistemi bütünüyle
anti-demokratik ve en
çok tepki toplayan yanlarýndan biri de her
zaman tutukluluk
sürelerinin uzunluðu
olmuþtu. Mahkemenin
delil eksikliði gibi
nedenlerle hüküm
veremediði halde çoðu
solcu muhalif ve Kürt
binlerce insan zindanlarda yýllarca tutuldu.
Yargýtay'ýn tutukluluk
sürelerine dönük yeni
düzenlemesi ise büyük
tartýþma yarattý.
Tartýþmanýn bir yanýný
tahliyeler oluþturuyor.
Özellikle Hizbulkontra
üyelerinin 10 yýl tutukluluk sürelerinin sonunda
tahliye edilmeleri öne
çýkarýlarak tahliyelere
karþý kampanya
yürütülüyor. Tahliyelere
karþý çýkanlar ise
Ergenekon davasýnýn
Silivri'deki sanýklarýnýn
haksýz yere tutuklu
bulunduðunu söyleyen,
Çetin Doðan gibi Balyoz
darbesine imza atmýþ
isimlerin serbest býrakýlmasýný isteyen darbe
yandaþý basýn! Onlar
darbecilerin serbest
býrakýlmasýný istiyor,
ancak bu mümkün
olmayýnca tahliyelere
karþý çýkýyorlar.
Sosyalistler, darbe
anayasasýna darbecilerin

yargýsýna karþýdýr. Yargý
sistemi bütünüyle antidemokratiktir ve tutukluluk süreleri 12 Eylül
zihniyetinin ürünüdür.
Ýsanlarýn haklarýndaki
suçlamalar kanýtlanmadan zindanlarda
çürütülmelerine
karþýyýz. Özel yetkili
mahkemelerin kapatýlmasýný, Terörle
Mücadele Kanunu baþta
olmak üzere ceza
yasalarýnýn deðiþtirilmesini istiyoruz. 17 bin
faili meçhulü görmezlikten gelen bu yargý
deðiþmeden demokrasi
bir hayal olarak kalacaktýr.
Ancak bu gerçek iki
þeyi deðiþtirmiyor:
- Hizbulkontra devlet
adýna cinayet iþlemiþtir,
yüzlerce Kürdü katletmiþtir. Bu cinayet
örgütünün suçlarýný
kimse örtemez.
- Darbe yandaþý medya
"seri katiller, teröristler,
fanatikler sokakta" diye
ajitasyon yapýyor.
Tahliye edilenlerin darbecilerden daha tehlikeli
olduðunu kimse
söyleyemez.
Tüm bunlar konuþulurken halkýn oylarýyla
seçilmiþ ve demokratik
siyasal mücadele veren
Kürt politikacýlar, haksýz
ve kanýtsýz suçlamalar
gerekçe gösterilerek bir
yýldan fazla süredir
hapiste tutuluyor.
Yeni anayasa mücadelesi verenler tüm antidemokratik uygulamalara en baþta darbecilerin yargýsýna karþý çýkmalýdýr.

Bilgi Üniversitesi:

Çalýþanlar ve öðrenciler
akademik özgürlük için yürüdü
Bilgi Üniversitesi'nde bir
öðrencinin bitirme tezi
olarak "porno" film çekmesi ve bu nedenle üç öðretim görevlisinin iþine son
verilmesi, öðrencilerin tepkisine neden olmuþtu.
Öðrenciler, öðretim
üyeleri ve üniversite
çalýþanlarý, saat 10 Aralýk
günü saat 10:00’da Santral
Kampüsü'nde toplandý.
Üniversite yönetimi,
DÝSK'e baðlý Sosyal-Ýþ
sendikasýnýn çaðrýsýyla
yapýlan protestoyu engellemek için okula dýþarýdan
giriþleri yasakladý, okulun
ana giriþ kapýsý özel
güvenlik birimleriyle abluka altýna alýndý, servisler
de iptal edildi. Bu kampüste yapýlmasý planlanan
sýnavlar Dolapdere
Kampüsü'ne alýndý.
Öðrencilerin tepkisi
sayesinde kapýlar açýldý ve
göstericiler okulun içinde
bir yürüyüþ yaptý.

Görsel Ýletiþim Tasarýmý
(VCD) bölümü öðrencileri
ve öðretim görevlileri,
bölümleri kapatýlmak istenen Bilgisayar Bilimleri ve
Ekonomi Politik öðrencileri, sendika temsilcileri ve
akademisyen Ali Nesin
birer konuþma yaptý.
Bilgi Üniversitesi öðrencileri, üniversite yönetimine
dilekçe verdi. Öðrenciler,
yönetim tarafýndan kapatýlan E1 binasýna yürüdü
ve yönetimin baskýsýný
protesto etmek için binanýn
etrafýnda insan zinciri oluþturdu.
Eylemde, "Öz-öz-özgürlük, akademik özgürlük",
"Polis dýþarý, sendika içeri",
"Þirket deðil, üniversite",
"Müþteri deðil, öðrenciyiz"
sloganlarý atarken;
"Birleþen iþçiler yenilmezler", "Genel ahlak, kimin
ahlaký?", "Bilgi'ye sendika
yakýþtý" yazýlý dövizler
taþýdý.
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KESK'te yeni yönetim
Taciz suçlamasý ile gelen istifalarýn
ardýndan olaðanüstü genel kurula giden
Kamu Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu'nun yeni yönetimi
belirlendi.
KESK Genel Kurulu, KESK üyesi
kadýnlarýn tacizi protesto etmeleriyle
baþladý. KESK'li kadýnlar 'Tacize karþý
kadýnýn beyaný esastýr'' pankartý açtý,
"Cinsel tacizi örtme teþhir et'' ve ''Tacize
geçit yok'' dövizleri taþýdý.

Genel kurulun ikinci gününde yeni
KESK yönetimi kayýtlý 493 delegenin
240'ýnýn oylarýyla seçildi, delegelerin
yüzde 50'si ikinci gün gerçekleþtirilen
seçimlere katýlmadý.
Kasým Birtek, Canan Çalaðan, Akman
Þimþek, Yaþar Gül, Hamide Yiðit, Ýlhami Þahbaz ve Döndü Taka Çýnar KESK
MYK'sýna seçildi.
KESK MYK'sý ilk toplantýsýnda yeni
KESK baþkanýný seçecek.

Torba yasaya ‘hayýr’ diyoruz
Hükümet'in çalýþanlarý
güvencesiz çalýþmaya ve
daha da yoksullaþmasýna
neden olacak pek çok
düzenlemeyi içeren
"Torba Yasa" Tasarýsý
önümüzdeki hafta
Meclis'ten geçecek. Yasa
tasarýsý sermaye lehine
büyük krediler açarken,
iþçi sýnýfý aleyhine bir dizi
saldýrýyý içeriyor, Yapýlan
düzenlemeyle iþsizlik
fonu kalýcý olarak
iþverene açýlýyor. Yasa
tasarýsýnda özellikle
belediyelerde taþeronlaþtýrmayý hýzlandýracak
ve 50 bin belediye
çalýþanýnýn sürgüne yollanmasýnýn önünü açacak
düzenleneler mevcut.
Kamuda esnek çalýþma
yasallaþacak ve böylece iþ
güvencesi ve sosyal
güvenlik haklarý ortadan
kaldýrýlacak,
Yasada özellikle genç
iþçileri yakýndan
ilgilendiren düzenlemeler
içeriyor, Yirmi beþ yaþ
altýndaki iþçiler için iþ
sözleþmesine konulabilecek deneme süresi dört
aya kadar uzatýlabiliyor.
Ayrýca ücretler 16 ve 18
yaþ altý ve üstündekiler
için ayrý ayrý belirlenebilecek. Böylece, 16
yaþýndan büyükler için
net 599 liralýk asgari ücret
518 liraya düþecek.
Tasarýda meslek
liselerinde staj yapan
öðrencilerin aldýklarý
ücretlerin düþmesine yol
açacak düzenlemeler
içeriyor. Meslek

Demokratlýðýyla övünen
Bülent Arýnç RTÜK
kanalýyla Muhteþem
Yüzyýl adlý diziyi yayýndan kaldýrmaya uðraþýyor.
Saadet Partililer diziyi
oynatan kanala yumurta
atýyor, afiþleri yýrtýyor.
BBP'li faþistlerden çeþitli
muhafazakar çevrelere
kadar geniþ bir çevre
harekete geçiyor. Dizinin
ya yayýndan kaldýrýlmasýný
ya da Osmanlý padiþahýnýn
resmi tarihe uygun bir
þekilde verilmesini istiyorlar.
Sinemacý Emir
Kusturica'ya, romancý V.
S. Naipul'a, Mahpeyker
isimli filme karþý
muhafazakar isimlerin
öncülüðünde baþlatýlan
kampanya Muhteþem
Yüzyýl'a karþý doruða çýktý.
Sansür kampanyasý hem
kültürel hayatý hem de
düþünce ve ifade özgürlüðünü sýnýrlandýrmayý
hedefliyor. Farklý yorum
ve fikirlere tahammülsüzlük yumurtalý saldýrýlarla
þiddete dönüþüyor.
Muhteþem Yüzyýl'daki
Osmanlý anlatýmýný beðenmiyor musunuz? Bunun
doðru olmadýðýný mý
düþünüyorsunuz? O
zaman bu diziyi izlemezsiniz.

BAK NE
DEMÝÞ?
Cumhurbaþkaný Gül
ile görüþmeye Jaguar
arabasý ile gelen
öðrenci “temsilcisi”
“öðrenci hareketinin
taleplerini destekliyorum ama anadilinde
eðitime karþýyým”
demiþ

99.341
liselerinde staj yapan
öðrencilerin aldýklarý
ücretler düþürülüyor; stajyerlik için uygulanan
asgari ücret 229 TL'den
178 TL'ye çekiliyor.
Tasarýda kot taþlama iþçilerinin yakalandýðý
silikozis hastalýðý meslek
hastalýðý olduðu yine
kabul edilmiyor. Yasa
tasarýsýnda 18-29 yaþ arasý
iþçiler için iþverenin
ödemesi gereken sigorta
priminin, iþsizlik sigortasý
fonundan karþýlanacaðý
öngörülüyor. Ýþçilerden
kesilen fon iþverenlere
'vergi indirimi' olarak
yansýyacak. Ayrýca "çaðrý
üzerine çalýþma", "evden
çalýþma" ve "uzaktan
çalýþma" gibi kýsa süreli
çalýþma tanýmlarý oluþturuluyor. Bu iþ tanýmlarýyla çalýþan iþçiler, uzun
vadeli iþ haklarýndan ve

kazanýmlarýndan yararlanamýyor.
Avrupa'da hükümetlerin benzer düzenlemelerine karþý iþçi sýnýfý
sayýsýz genel grev ve
kitlesel mücadelelerle
cevap verirken, tasarýya
karþý konfederasyonlarýn
ve sendikalarýn ayrý ayrý
düzenledikleri gösteriler
eylemlerin cýlýz geçmesine neden oluyor. Oysa
birleþik mücadele tasarýya
karþý daha etkin bir
mücadelenin önünü açabilecekken, hareketin de
kendine güvenini
saðlayýp ileri sýçramasýna
yol açacaktýr. Bunun için
KESK-DÝSK-Hak Ýþ ve
Türk Ýþ'in ortak mücadelesi geçmiþte EMEK
Platformu'nda olduðu
gibi baþlangýç için bile
oldukça iyi bir adýmdýr.
Çaðla Oflaz

Irak’ýn iþgalinden bu yana
ölen sivil Iraklý sayýsý

19 Ocak
HRANT için
AGOS’un
önündeyiz
DurDe
durde@googlegroups.com

0535 - 885 76 15
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iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

Barýþ sürecinde
kritik hafta
Yýllardýr "Þimdi barýþ zamaný", "Savaþýn sesini
sustur, barýþýn sesini yükselt!" sloganlarýyla
yürüyüþler düzenliyoruz.
Bu hafta yýllardýr çýkarttýðýmýz ses kadar ses
çýkartmalýyýz.
Bu hafta Kürt halkýyla tüm gücümüzle dayanýþmak zorundayýz.
Diyarbakýr'da KCK davasýnda yargýlanan
BDP'lilere destek olmak için gidebilenlerimiz
Diyarbakýr'a gitmeli.
DP'li tutuklularýn
Gidemeyenler, her yerde "BD
serbest býrakýlmasý" talebiyle yürüyüþler düzenlemeli, basýn açýklamalarý örgütlemeli.
Kürtçeye ‘bilinmeyen bir dil’ diyen mahkeme
heyeti barýþ süreci sekteye uðrarsa bu sorumluluðu taþýyabilecek mi?
"Tek dil, tek millet" diyen baþbakan, barýþ süreci
sekteye uðrarsa, bir kez daha analarýn gözyaþýndan söz ettiðinde, ciddiye alýnmayacaðýnýn farkýnda deðil mi?
Sosyalistler, barýþ ve demokrasiyi savunanlar
için, esas þimdi Kürt halkýnýn yanýnda olma
zamanýdýr.

Özgürlükler için
harekete geçiliyor
Yeni bir inisiyatif kuruldu. Çok sayýda aydýn,
sanatçý, gazeteci, aktivist, kurum ve parti temsilcisinin çaðrýsýyla kurulan ‘Özgürlük Ýstiyoruz’
kampanyasý, kýsa sürede kendisini Özgürlük Ýstiyoruz Ýnisiyatifi'ne dönüþtürdü.
Ýnisiyatifin yola çýkýþ metni þöyle:
"Biz, üç temel baský biçimine karþý, üç toplumsal
soruna karþý sesimizi yükseltmek için yola çýktýk.
Bu üç sorun her köþe baþýnda, her siyasal evrede
karþýmýza çýkýyor. Bu üç sorunu yaþayan milyonlarca insan üzerinde bir devlet þiddetiyle elele vererek, aðýr bir baský þeklini alýyor. Kürt halkýnýn
ana dilini, ana dilde eðitim, ana dilde savunma
yapma hakkýný bile kapsayamayan bir açýlým süreci ile karþý karþýyayýz. Ýnsanlarý barýþ umuduyla
sýnýr ötesidnen çaðýrýp, hapishanelere atan bir
açýlým süreci ile karþý karþýyayýz. Bu yüzden
özgürlük istiyoruz. On yýllardýr baský altýnda tutulan, inançlarýný özgürce yaþayabilmelerinin önüne
devlet kaynaklý sayýsýz engel çýkartýlan Aleviler
üzerindeki baskýlarýn sona ermesini istiyoruz.
Cemevleri hala özgür deðil. Aleviler, inançlarýný
özgürce yayabilme olanaðýna kavuþmadan zorunlulu din dersi uygulamasýna son verilmeden,
Cemevleri özgürlüðünü kazanmadan hiçbirimizin
özgür olamayacaðýmýzý düþündüðümüz için
özgürlük istiyoruz. Özgürlük istiyoruz, çünkü on
yýllardýr baþörtüsü takanlar üzerinde aþaðýlayýcý,
dýþlayýcý, nefret dilini kullanan baskýcý politikalardan yorulduk. Ýkna odalarýna, kýlýk kýyafete
karýþan toplum mühendislerine ve rejim bekçilerine bizleri laik, þeiratçý olarak çalýþan darbe giriþimcilerine inat özgürlük istiyoruz, baþörtüsüne
özgürlük diyoruz."
Her yerde, her þehirde, yerellerde, iþyerlerinde
ve mahallelerde, okullarda Özgürlük Istiyoruz
Ýnisiyatifi'nin geniþlemesi için mücadele edelim.

Sosyalist Ýþçi haftalýk oldu
Sosyalist Ýþçi geçen sayýdan itibaren yeniden haftalýk oldu. Böylece geliþmeleri siz okurlarýna daha
hýzlý aktarabilecek, yorumlayacak.
Haftalýk Sosyalist Ýþçi okurlarý ile daha içiçe
olmaya da gayret sarfedecek. Bütün okurlarýndan
gazeteye her açýdan destek bekliyor. Yazý yazýn,
yorum yapýn, eleþtirin, çevrenizdeki haberleri
iletin. Sosyalist Ýþçi okurlarýnýn gazetesi.
Ayrýca daðýtým açýsýndan da Sosyalist Ýþçi gene
okurlarýnýn desteðini bekliyor. Bütün okurlarýmýzdan daðýtýma katký yapmalarýný, çevrelerinde
gazeteyi daðýtmalarýný bekliyoruz.

“Demokratik Özerklik”
tartýþmalarýna DSÝP’ten katký...
19 Aralýk günü BDP'nin yayýnladýðý
bildiri kendi önerilerinin akademik ve
siyasi tartýþmalar sonucunda þekilleneceðini ifade etmiþtir. Aþaðýdaki
öneri bütün Türkiye çapýnda deðil
Kürt halkýnýn "kendi kaderini tayin
hakký" prensibi etrafýnda sadece
Kürtlerin yaþadýðý bölgeler için tartýþmak üzere bu çaðrýya bir yanýttýr.
Demokratik özerklik artýk Türkiye'nin gündemine girmiþtir. Toplumun bütün kesimleri, siyasi partiler,
sendikalar, meslek odalarý bu konuyu
tartýþmak ve çözmek durumundadýr.
Demokratik özerkliði her þeyden
önce merkezi hükümete karþý özerk
olan, kendi yetkileri ve bu yetkileri
kullanacak, uygulayacak kurumlarý
olan bir örgütlenme olarak düþünmek
gerekir. Ya da yerinden yönetim
olarak da tarif edilebilir.
Demokratik özerklik bölgede halkýn
söz sahibi olmasý ve kendi sorunlarýný
kendisinin çözmesi için harekete
geçmesidir.
Demokratik özerklik bütün
Türkiye'de uygulanabileceði gibi
sadece özerkliði tercih eden bölgelerde de uygulanabilir.

Demokratik özerklik altýnda özerk
bölge kendi yerel parlamentosuna
sahip olmalý ve yetki alaný içindeki
konularda bu yerel parlamentonun
iradesi ile hareket eden bir yürütmeye sahip olmalýdýr.
Demokratik özerk bölgede herkes
kendi kimliðini özgürce ifade edebilmeli, kendi anadilini kullanabilmeli, anadilinde de eðitim yapabilmeli, anadilini merkezi devlet
kurumlarýnda da kullanabilmelidir.
Özerk bölgenin halký isteði halinde
kendi simgelerine sahip olmalý, bu
simgeleri özgürce kullanabilmelidir.
Özerk bölgenin yerel parlamentosunun atadýðý yerel yürütme organý bölgenin eðitim, saðlýk, güvenlik, ulaþým,
ekonomi, mali iþlemleri için yönetici
organlara sahip olmalý, bu konularda
bölgesel politikalar yerel parlamento
tarafýndan merkezi politikalarla
uyumlu bir biçimde saptanmalý, yerel
yürütme organý ve ona baðlý kurumlarca uygulanmalýdýr.
Bu doðrultuda bölge halký her
düzeyde yöneticilerini seçebilmelidir.
Örneðin, vali, polis müdürü, savcý ve
bölgesel yüksek mahkeme
yargýçlarýný da doðrudan oyla seçe-

bilmelidir.
Demokratik özerkliðe geçilmesi ile
birlikte koruculuk sistemi, jandarma
örgütlenmeleri daðýtýlmalý, kentlerden TSK güçleri çekilmelidir.
Demokratik özerkliðin kurulabilmesi
için acilen Türkiye'nin demografik
yapýsýný tespit etmek üzere önlemler
alýnmalýdýr.
Toplumsal cinsiyet eþitliði anayasal
güvence altýna alýnmalýdýr.
Demokratik özerkliðin oluþabilmesi
için ayrýca bütün Türkiye çapýnda
sýnýrsýz düþünce, ifade, örgütlenme
ve eylem özgürlüðü anayasal ve yasal
güvence altýna alýnmalý, Kürt ulusal
kimliði de ayný þekilde yasal ve
anayasal güvence altýna alýnmalýdýr.
Kürt Özgürlük Hareketi'nin unsurlarý
siyasal yaþama katýlabilme
olanaklarýna sahip olmalý, bu baðlamda Abdullah Öcalan özgür býrakýlmalýdýr.

DSÝP'in bu tartýþma belgesi üzerine
görüþlerinizi ya da DSÝP ile görüþme
talebinizi iletisim@dsip.org.tr'ye yazabilir veya DSÝP Genel Sekreteri
Özden Dönmez'e (0536 335 10 19)
iletebilirsiniz.

KCK davasý

Dava barýþýn
önünde engel
KCK davasý
Diyarbakýr'da 13 Ocak'ta
yeniden baþlayacak. 104'ü
tutuklu 152 BDP üyesinin,
BDP'li belediye baþkanlarýnýn yargýlandýðý dava
boyunca mahkeme heyeti
barýþ sürecinin geliþmesi
yönünde hiçbir adým
atmadý.
Tutuklularýn anadilde
savunma taleplerini reddeden mahkeme Kürtçe'yi
bilinmeyen bir dil olarak
deðerlendirdi.
Kürt siyasiler, BDP
üyeleri illegal bir örgütle
baðlantýlý olmakla
yargýlanýyor.
KCK davasýyla Kürt
siyasiler üzerinde baský
artýrýlýyor.
1600 tutuklu aylardýr
tüm haklarýndan mahrum
býrakýlmýþ durumda.
Yargý sistemindeki gediði
kullanarak katiller serbest
býrakýlýrken BDP üyeleri,
özgürlük isteyenler
yargýlanýyor.
Bu davanýn kaderi barýþ
sürecinin de nasýl geliþeceðini belirleyecek.
Barýþ için BDP'li tutuklular serbest býrakýlmalý.

sosyalist
iþçi’ye
abone
olun

Özgürlük istiyoruz standý açýldý
Ýstanbul'da Özgürlük Ýstiyoruz Ýnisiyatifi
aktivistleri, BDP'li tutuklularýn serbest
býrakýlmasý talebini dile getirdikleri bir
stand açýlýþý yaptý.
8 Ocak Cumartesi günü Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak'ta açýlan standa ilgi büyük
oldu. Kürtçe ve Türkçe dövizleri boynuna

z Darbelere,
ergenekon çetesine
karþýysan
z Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan
z Küresel krize karþý
mücadele etmek istiyorsan
z Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

asarak bildiri daðýtan aktivistler halktan
yoðun destek aldýlar.
Stand açýlýþýnda bir de basýn açýklamasý
yapan inisiyatif adýna Serdar Koru,
"BDP'li tutuklularýn hemen serbest býrakýlmasýný" talep ettiklerini söyledi.
Ýnisiyatif 12 Ocak'ta bir dizi þehirde
basýn açýklamalarý ve yürüyüþ gerçekleþtirecek.

DSiP’e katýlýn,
sosyalizme güç verin
z devrimci

sosyalizme
güç ver
z baþka bir

dünya mümkün

dsip.org.tr

sosyalist isci
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Milliyetçiliðe en büyük darbe:

Hepimiz Ermeni'yiz!
Bugünden, Ergenekon,
Kafes, Balyoz, Ýrticayla
Mücadele Eylem Planý vb
darbe planlarý açýða çýktýktan sonra, dönüp baktýðýmýzda, Hrant Dink'i
ölüme götüren sürecin
oldukça iyi düþünülmüþ,
organize planlarýn bir
parçasý olduðunu
rahatlýkla görebiliyoruz.
Ülkede karýþýklýk yaratmak ve bir askeri darbeye
zemin hazýrlamak için
kullanýlacak 'zinde güçler'
Hrant'ýn 19 Ocak 2007'de
katledilmesinden çok
önce hazýrlanmaya
baþlamýþlar.
Bütün planlarýn odak
noktasýnda cumhuriyetin
ezeli düþmaný azýnlýklara
yönelik saldýrýlarýn olduðunu artýk biliyoruz.
Hrant cinayetinden 'operasyon' diye bahsedilmesi
de bu planlý organizasyonun boyutlarýný gösteriyor. 2006'da Trabzon'da
bir Katolik rahibin öldürülmesiyle iþlemeye baþlayan plan, 2007 Ocak'ta
Hrant'ýn sokak ortasýnda
katledilmesi ve üç ay
sonra da Malatya'da üç
hýristiyanýn iþkence edilerek öldürülmeleriyle

devam etti.
Nisan ayý ayný zamanda
Ankara'da baþlayýp baþka
þehirlere devlet eliyle yayýlan 'cumhuriyet mitingleri'ne sahne oldu. Ay-ný
yýl 27 Nisan'da Genelkurmay siyasete müdahale
edip bir muhtýra yayýnladý. Çünkü önce erken
genel seçimler ve hemen
ardýndan yapýlacak
cumhurbaþkanlýðý seçimleri vardý. Genel seçimler
AKP'nin ezici zaferiyle
sonuçlandý. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ise AKP
adayýna %70'e yakýn oy
kazan-dýrdý. Kemalist
rejim tüm zeminlerini
kaybediyordu.
Ýþte Hrant Dink cinayeti,
bu geliþmeler arasýnda,
cumhuriyet tarihinde milliyetçiliðe ve ýrkçýlýða en
net ve en keskin cevabýn
verilmiþ olmasý özelliðiyle öne çýktý.
Azýnlýklara gözdaðý vermek ve darbeye giden
süreci Ergenekon terör
örgütü eliyle hýzlandýrmak amacýyla iþlenen
cinayet, çok büyük yýðýnsal tepkilerle tam
anlamýyla ters tepti.
Cinayetin iþlendiði akþam

Agos Gazetesi önüne
kadar Taksim'den
yürüyen 10 bin kiþi üç
gün sonra düzenlenecek
cenaze törenindeki
devasa kalabalýðýn da
habercisiydi.
23 Ocak günü Agos
önünde toplanan mahþeri
kalabalýk Türkiye
Cumhuriyeti'nin
görmediði ölçüde büyük
bir milliyetçilik karþýtý
gösteri düzenledi. Üstelik
devasa kalabalýðýn
önünde tek bir pankart
vardý: "Hepimiz Hrant'ýz,
Hepimiz Ermeni'yiz!".
Ordu, Kemalist
bürokratik oligarþi ve
onun yönlendirdiði cýlýz
taban bu büyük tokat
karþýsýnda felç oldu.
O günden beri Hrant'ýn
cenazesi peþinden
yürüyen yüzbinler yerleþik rejimin bekçilerinin
kâbusu, milliyetçilikle ilk
kez bu denli büyük bir
hesaplaþmada sivil
hareketin gücünü
sergileyen o yüzbinler
içinse umudun
göründüðü kapý oldu.
Irkçý-milliyetçi hareketler
o günden beri bir daha
toparlanamadý.

Hrant'ý elbirliðiyle öldürdüler
2004'te Agos'ta, Sabiha
Gökçen'in, Ermeni olduðu
yazýldý. Hürriyet haberi
manþetine taþýdý.
Genelkurmay ilk Türk
kadýn pilotun kökenini
tartýþmanýn "millî bütünlüðe ve toplumsal barýþa
katkýsý olmayacaðýný" ilân
ediyordu. Hürriyet, Sabah, Akþam ve Cumhuriyet gazeteleri Genel-kurmay'ýn açýklamasýna arka
çýktýlar. Hasan Pulur'a
göre "Türkçe'yi iyi bildiði
anlaþýlan..." diye andýðý
Hrant, "Cumhuriyet ve
Türkiye düþmaný bir
Ermeni"ydi! Pek çoklarýnýn "Ýlhan Abisi"
"Ermenilerin ortalýkta
býrakýp kaçtýklarý çocuklardan sayýlýyor Sabiha"
diye yazdý.
Ýki gün sonra, Hrant
Ýstanbul Valiliði'ne
çaðýrýldý ve üstü örtülü
tehdit edildi. Vali Güler,
cinayetten sonra "Devlet

böyle tehdit etmez," diyecekti. "Yapsa baþka türlü
yapardý."
301'den dava açýldýðý
gün, Deniz Som,
"Damardan kan temizleme operasyonu" yapmakla suçladýðý Hrant'ýn,
"Adolf Hitler'in bile
ilerisinde bir faþist"
olduðunu ileri sürdü.
Gazetelerin kampanyasý

ilk meyvesini Ülkü
Ocaklarý'nýn Agos önünde
düzenlediði "ya sev ya
terk et" gösterisiyle verdi.
"Kahrolsun ASALA",
"Akýllý ol", "Hesap sorulur", "Eli kýrýlýr", "Bir gece
ansýzýn gelebiliriz" diye
baðýrdýlar. Ülkü Ocaklarý
"Hrant Dink bundan
sonra bütün öfkemizin ve
nefretimizin hedefidir,

hedefimizdir" diye ilân
etti.
2004 Þubat sonunda
Emin Çölaþan, Dink'i
"þeriatçý özlemi olanlar,
Türkiye'nin bölünmesini
isteyenler"le yan yana
andý. Önce Vatan
gazetesinin baþyazýsýna
Orhan Kiverlioðlu,
"Hrant'ýn hýrlayýþý"
baþlýðýný attý. Hrant'ýn

"maymun genleri
taþýdýðýný", ondan "orangutan maymununun bile
tiksindiðini" yazdý.
Birilerini göreve çaðýrýyordu: "Türklüðe hýrlayan
Hrant'ýn kafasýna dank
edecek bir kanun olmalý".
Kiverlioðlu daha sonraki
bir yazýsýnda da, "insan
suretindeki Ermeni tarihçi
sürüngenlere de Türk
kanýnýn zehirli vasfýný içtimai þifa niyetine göstermek lâzým" diyecekti.
Trabzon'da Yasin Hayal
Santa Maria Kilisesi rahibini keser sapýyla gaddarca
dövmüþ, rahip günlerce
komada kalmýþtý.
Azýnlýklar konusunda sistemli bir faaliyet görülüyordu. "Azýnlýk Raporu"nu
hazýrlayan Prof. Ýbrahim
Kaboðlu ve Prof. Baskýn
Oran, "halký kin ve düþmanlýða tahrik ve devletin
yargý organlarýný alenen

aþaðýlama" suçlamasýyla
yargýlandý.
Her mahkemesinde hep
ayný kiþiler Hrant'a ve
dostlarýna saldýrýyordu.
Basýn bunlarý, "Gazilerden
Hrant'a tepki",
"Protestoculardan polis
kurtardý" gibi baþlýklarla
veriyordu. Yasin Hayal
2006 baþlarýndan itibaren,
Dink'i öldüreceðini açýkça
söylemeye baþlýyordu.
Trabzon jandarma istihbarat müdürü ise Yasin'den "saðlam, temiz
çocuk, görüþtüðümüz bir
çocuk, ileride iyi iþler yapacak" diye söz ediyordu.
Ekim 2005'te Hrant,
"temiz kan"la ilgili
yazýsýndan ötürü altý ay
hapse mahkûm edildi.
Bizzat mahkemenin
atadýðý bilirkiþi heyetinin
"bu sözlerden bu anlam
çýkmaz" raporuna raðmen! Kerinçsiz ve
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Ýkinci Meþrutiyet sonrasýnda Ermeniler devrimi
coþkuyla karþýlamýþlardýr.
O dönemdeki politika "Ýttihad-ý anasýr", yani farklý
unsurlarýn birliðidir.
Ancak, Osmanlý'nýn
Balkanlar'daki yenilgileriyle, Balkanlar'dan
yoðun bir göçün yaþandýðý
bir ortamda Ýttihatçý liderler çokuluslu bir imparatorluðu ayakta tutamayacaklarýný görmüþ, 'milli' bir
politika gütmezlerse yok
olacaklarýný düþünmüþ ve
bu politikayý da Türk
etniði üzerinde þekillendirmeye karar vermiþlerdir. Anadolu
'Türkleþtirilecektir'.
Teþkilat-ý Mahsusa'nýn
kuruluþu gayrimüslim
unsurlarýn 'temizlenmesi'nin baþlangýcýdýr.
1913'ten itibaren azýnlýklar
Ýttihat ve Terakki'nin "iç
düþman" tanýmýný karþýlar.
Ermeniler azýnlýklar
arasýnda en trajik sonuçla
karþýlaþmýþlardýr. Ýttihatçýlarýn bütün gayrimüslimlerden almak istediði
'intikam'ýn bedelini ödeyen
halk olmuþtur. Bunda bir
faktör, Ermenilerin herhangi bir coðrafi bütünde
nüfus olarak çoðunluk
olmamalarýdýr. Ýkinci faktör ise gidebilecekleri bir
ülkeleri olmamasýdýr. Örneðin Rumlar için Yunanistan vardýr ve nitekim
oraya sürülmüþlerdir.
24 Nisan 1915 ise
soykýrýmýn baþlangýcýdýr.
Ermeniler topluca göçe
zorlanmýþ, mallarýna el
konulmuþ, kadýn ve çocuklarýn bir kýsmý müslümanlaþmaya zorlanarak hayatta kalabilmiþ, büyük
çoðunluk ise Der Zor çöllerine sürülürken yolda

þürekâsý yeni bir þikâyet
kampanyasý organize etti.
Bir duruþmasýnda saldýrganlar Hrant'a vurmaya
kalktýlar, mahkeme salonunda "Hain!" diye
baðýrdýlar. Gösterilerde
açýlan bir pankartta,
Malatya katliamý ve Hrant
Dink suikastlarý arasýndaki bað görülüyordu: Bu
kez Hrant'a, "hain" deðil,
"misyoner çocuðu" diyorlardý.
Trabzon'da rahip
Santoro, ayin sýrasýnda
öldürüldü. Bursa'dan biri
Hrant'a "Gestapo Türk"
imzalý tehdit mektubu
yollamýþ, "oðlunu, seni ve
Sarkis Seropyan'ý öldüreceðiz" demiþti. Tehditçi
mektuba açýk adresini de
yazmýþtý! Hrant savcýlýða
baþvurdu. Hiçbir iþlem
yapýlmadý. Tehdit Bursa'da deðil Trabzon'daydý.
Star'da Faruk Mangýrcý,
þöyle yazdý: "Ermeni asýllý
Gazeteci Hrant Dink,
bildiðiniz gibi Türklüðe
alenen hakaretten
yargýlanýyor. (…)
Atatürk'ün 'Muhtaç
olduðun kudret damarlarýnýzdaki asil kanda
mevcuttur' sözünün
Türkiye düþmanlarýna

1915'te ne oldu?

hayatýný kaybetmiþtir. Ýttihatçý liderlerin, özellikle
Talat Paþa'nýn telgrafla
gönderdiði emirlerle, çöle
doðru giden Ermenilere
kitlesel katliamlar uygulanmýþtýr. 'Tehcir'e gerekçe
olarak cephe gerisinde
Ermenilerin 'arkadan vurmasý' gösterilir. Oysa
sürgünler cepheyle hiç
ilgisi olmayan çok sayýda
þehirden yapýlmýþtýr.
1914'te nüfus yaklaþýk 13
milyondur. Yaklaþýk %15'i
Ermeni'dir. Bugünkü
nüfusa oranlarsak yaklaþýk

hatýrlatýlmasý yeterlidir
sanýrým.". Hatýrlatma
kuyruðuna girildi.
Yeniçað, "Hrant uslanmadý" diye vermiþti.
Ortadoðu da "Ya sev ya
terk et" ve "Kovun bunlarý" baþlýklarý attý. Ýnternette Hrant, Orhan
Pamuk'la birlikte "katli
vacip iki köpek"ten biri
ilân ediliyordu.
16 Mayýs 2006'da Hrant
doðrudan saldýrýya
uðradý. Önce "þerefsiz,

10 milyon Ermeni'nin
yaþýyor olmasý gerekir. Ama bugün ülkedeki Ermeni
nüfusu 70 bin civarýndadýr.
En az bir milyon Ermeni
organize kitlesel katliamlar, çetelerin saldýrý ve yaðmalarý, açlýk, hastalýk sonucu öldürülmüþtür. "Büyük
Felaket" (Medz Yeghern)
her yýl 24 Nisan'da bütün
dünya Ermenileri tarafýndan anýlýyor. Türkiye'de de
ilk defa DurDe Giriþimi'nin
çaðrýsýyla 24 Nisan 2010'da
Taksim'de 1915 kurbanlarý
anýldý. Bu tarihin unut-

hain" diye baðýran yaklaþýk 50 kiþi, avukatlarýna
bozuk para ve çakmaklar
attýlar. Çýkýþta Hrant'a
tükürmeye, vurmaya
çalýþtýlar: "Gel de temiz
Türk kanýný gör, bakalým
kimin kaný daha temiz",
"Seni þimdi hükümet
koruyor, sonra kim koruyacak?"
Yargýtay baþsavcýsý,
Hrant'ýn ayný konuda
sekiz ayrý yazý yazdýðýný
söyledi: "Ermeni kökenli

turulmamasý Ýttihatçý zihniyetin kalýntýlarýnýn hayatýmýzdan temizlenmesi
bakýmýndan büyük önem
taþýr.

Tanýklýklar
Aram Köseyan,
Kharberdli (Harput), 1908
doðumlu): Bizi Harput'tan
sürme emri verildiðinde
yedi yaþýndaydým. Giyinip
kuþanýp, süslenip
püslenerek yola çýktýk.
Sanki düðüne gidiyorduk.
Yolda soygun baþladý; kim
ne bulduysa kaçýrýyordu.

Türk vatandaþlarý açýsýndan da Dink'in sözleri
eleþtiri niteliðindedir (...)
Ermeni kimliðinin korunmasýný savunmak suç
olmayacaðý gibi, sanýk
mensubu olduðu
cemaati/diyasporayý da
eleþtirmektedir," diye
anlattý.
Hrant Reuters'e verdiði
bir demeçte 1915 için
"soykýrýmdýr" dedi. Üçdört gün geçmeden yeni
soruþturma açýldý.

Sonunda iç çamaþýrlarýmýzla kalmýþtýk. Annem
yerde yatan ölüleri
görmemem için gözlerimi
kapatýyordu. Sonra annemle kardeþim yolda kaldýlar,
yürüyemediler. Arkamýzdan Türkler geliyor, çocuklarý topluyorlardý. Sonunda
bir vadide durma emri verildi. Baþladýlar büyüklere
sormaya: 'Ermeni misin,
yoksa Türk mü?'. 'Ermeniyim' diyenlerin hepsini
uzaklara götürüp boðazladýlar. Biz küçükleri
geceleyin tepecik gibi bir

Jandarma muhbiri
Coþkun Ýðci, istihbarat
görevlilerine Yasin'in
elinde Hrant'ýn evine, iþyerine ait krokiler gördüðünü söyledi. Ýnternetten
indirilmiþ fotoðraflarý da
vardý. Ayrýca Yasin ona
para vermiþ, silah bulmasýný istemiþti.
"Temiz kan" yazýsý
hakkýndaki davada
mahkûmiyet kararý onaylanýnca, gazeteler onu
"tescilli Türk düþmaný"
diye suçlamaya baþladý.
Hrant için 301'den yeni bir
dava açýldý. "Türklüðü
aþaðýlamýþ"tý yine.
Aralýk 2006'da Hrant
yine mahkemede, saldýrganlar "Hrant Dink,
Taþnak, Hýnçak, Asala ve
devþirmeler seninle gurur
duyuyor - Büyük Türk
Milleti" pankartýyla bina
önündeydi. Ocak 2007'de
Yasin Hayal mermi arýyordu. Attýðý "7.65 mermi
lâzým" SMS mesajý polisin
elindeydi.
Mermi aranýyordu,
çünkü katil belirlenmiþti.
Erhan Tuncel polise
Yasin'in bir tetikçi bulduðunu bildirmiþti:
"Pelitlispor'da sol açýk
oynayan, hýzlý koþan bir

yerde topladýlar.
Yorgunduk. Sabah gün
aðardýðýnda, üst üste dizili
kesik baþlar gördük; bunlar bir tepecik oluþturmuþtu. Biz bütün gece o kesik
baþlarýn üstünde uyumuþuz.
Soðomon Yetenikyan,
Mersinli, 1900 doðumlu:
Der Zor yolunda gözlerimizin gördüðünü düþmaným
görmesin. Kadýn ve kýzlardan oluþan 300-400 kiþi
kemerlerini çýkarýp kendilerini birbirlerine baðlamýþ,
Türklerin eline geçmemek
için birbirleri ardýndan
Fýrat Nehri'ne atlýyorlardý.
Cesetler su yüzüne çýkmýþ,
kale gibi üst üste
yýðýlmýþlardý. Köpekler
insan eti yemekten kudurmuþtu.
Yeva Çulyan, Zeytunlu,
1903 doðumlu:
Köyümüzden sadece ben
hayatta kaldým. Türkler
herkesi köyden çýkardý.
Yürümemiz için bize
kamçýyla vuruyorlardý.
Ellerimizi arkadan baðlayarak, hepimizi kýþla gibi
yüksek bir yere doldurdular. Orada býçak ve baltalarla birinin elini, diðerinin
ayaðýný, bir diðerinin de
kolunu kestiler. Bizi çýrýlçýplak soydular. Sabahleyin
gelip yeniden baþladýlar
katledip suya atmaya.
Maðaranýn altýndan Habur
Nehri akýyordu. Birinin
kafasýný, diðerinin ayaðýný,
bir diðerinin elini keserek
kopardýlar ve hepsini yere
birbiri üstüne yýðdýlar.
Ölmemiþ insanlar vardý
ama kemikleri kýrýlmýþtý.
Bir yandan kan kokusu,
diðer yandan açlýk… Canlý
olanlar baþladý ölülerin
etini yemeye…

çocuk buldu".
15 Ocak 2007'de Hrant'ýn
baþvurusu AÝHM'e ulaþtý.
Hrant baþvuru yazýsýnda
"AÝHM'in kararýndan çok
Türkiye toplumunun vicdanî kararýný önemsediðini", "ýsrarla bu ülkenin
herkesle eþit bir yurttaþý
olmak istediðini" belirtti.
Uluslararasý mahkemede
bu baþvurunun kayýt
iþlemleri tamamlandýðýnda Hrant artýk hayatta
deðildi.
Cinayetin ikinci duruþmasýnda, cezaevi
araçlarýndan birinin
önünde "Ya sev ya terk et"
etiketi vardý. Samast'ý
yakalayýp Emniyet'e
götürenler, katille birlikte
fotoðraflar, videolar çektirdiler. "Aslaným benim"
diye hitap ettikleri katille
Türk bayraðýnýn ve "Vatan
topraðý kutsaldýr, kaderine terk edilemez" yazýlý
takvimin önüne dikilip
görüntü verdiler, bu
görüntüleri yaymaktan,
daðýtmaktan çekinmediler. Aradan dört yýl geçti.
Hrant davasýndaki sanýklardan sadece üçü tutuklu.
ÐAN
Cengiz ALÐ
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Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht

Yurtseverler ve milliyetçiler
tarafýndan katledilen iki devrimci
Can Irmak Özinanýr

Yurtseverliðin sonu nedir?

15 Ocak 1919'da iþçi sýnýfýnýn iki
büyük önderi Rosa Luxemburg ve
Karl Liebknecht dipçik darbeleriyle
öldürüldüler. Rosa ve Karl'ýn tüm
hayatlarý devrimle özdeþleþmiþti.
Alman Devrimi erken bir ayaklanma
gerçekleþtirip, yenilgi yaþarken, bu
iki devrimci gözlerini kýrpmadan
proletaryanýn kaderiyle ayný kaderi
paylaþtýlar. Katilleri ise milliyetçilerden oluþan Freikorps birlikleri ve
onlarla iþbirliði yapan yurtsever solculardý.

Sosyal Demokrasinin
Yurtsever Dönüþü: 1914
Rosa Luxemburg ve Karl
Liebknecht, Almanya'da bulunan
Sosyal Demokrat Parti (SPD)'nin
üyeleriydiler. SPD, dünyadaki en
büyük iþçi partisiydi. Kuruluþu
1860'lý yýllara dek uzanýyordu. Parti
o dönemki iþçi sýnýfý partilerinin uluslararasý örgütü II. En-ternasyonal'in en belirleyici gücüydü. Hem
reformist, hem de devrimci kadrolar
II. Enternasyonal içindeydi.
Polonya'daki sosyalist hareketten
gelen Rosa Luxemburg parti içindeki reformist fikirlere karþý mücadele
ediyor ve iþçi sýnýfýnýn kendi hareketini öne çýkarýyordu. Tam bir iþçi
önderi olan Liebknecht ise SPD'nin
parlamentodaki milletvekillerinden
birisiydi. Kapitalizmi ve militarizmi
parlamento kürsüsünden yerden
yere vuruyordu.
1914 yýlýnda sosyal demokrasi ile
devrimcilerin yolu uluslararasý
çapta kesin olarak ayrýldý. I. Dün-ya
Savaþý'nda parlamentodaki SPD
grubu kendi egemen sýnýfý yanýnda
tavýr aldý ve savaþ kredilerinin
lehine oy verdi. SPD'de-kiler anavatanlarýný yalnýz býrakamayacaklarýný anlatýyorlardý. Parlamentoda
savaþ karþýtlýðýný, anti-militarizmi
son derece net ve sert bir biçimde
seslendiren tek bir kiþi vardý: Karl
Liebknecht.
Avrupa'daki II. Enternasyonal
üyesi partilerin çoðu SPD'yi izledi.
Hepsi savaþta kendi devletleriinin,
kendi egemen sýnýflarýnýn galip
gelmesini savundular. 1915 yýlýnda
Lenin, Luxemburg ve Liebknecht'in
de aralarýnda bulunduðu bir grup
enternasyonalist devrimci
Ýsviçre'nin Zimmerwald kentinde bir
araya gelerek yurtsever II.
Enternasyo-nal'e karþý bir muhalefet örgütlediler. Bu sosyal-þovenizme veya Lenin'in deyimiyle
sosyal-yurtseverliðin alçaklýðýna
karþý mücadelenin baþlangýcýydý.

Kaybedilen Devrim
Rosa ve Karl, Spartakistler Birliði

adýnda bir grup oluþturarak yurtseverliðe ve savaþa karþý isyan
bayraðý açtýlar. 1 Mayýs 1916'da
"Kahrolsun Savaþ! Kahrolsun
hükümet!" sloganlarýyla bir miting
düzenlediler. Bu mitingin ardýndan
Liebknecht tutuklandý. Ancak
hareket grevlerle yükselmeye
devam etti.
1917'de iþçiler Rusya'da iktidarý
ele geçirdiðinde devrimci dalga tüm
Avrupa'yý kapladý. Ocak 1918'de
Almanya'nýn baþkenti Berlin'de de
iþçi konseyleri kuruldu. Kasým ayýnda devrimci dalga artýk durdurulamaz bir hâl almýþtý. Almanya'da
kraliyet yýkýldý. Sosyal demokrat
lider Scheidemann, Weimar Cumhuriyeti'nin kuruluþunu ilan etti, Karl
Liebknecht ise proleter devrimin
baþladýðýný duyuruyordu. Ancak
Spartakistlerin önderlik düzeyi
devrim için yeterli deðildi. Aralýk
ayýnda Spartakistler, Komünist
Partisi'ni kurdular. Sosyal
demokratlarýn da içinde yer aldýðý
hükümet devrimi ezmek için
harekete geçmiþti bile…
Ocak ayýnda erken bir ayaklanma
baþladý. Ýçiþleri Bakaný sosyal
demokrat Gustav Noske'ydi. Rosa
ve Karl'ýn ölüm emirleri bizzat
Noske tarafýndan verildi. Sadece
orduyu deðil ileride pek çoðu
Naziler arasýnda yer alacak olan
faþist paramiliter güçler olan
Freikorps'ta devreye sokuldu. Rosa
ve Karl yakalandýklarýnda, bu
paramiliter güçler tarafýndan
katledildiler.

"Rosa, savaþýn ilk gününden, daha doðrusu ilk saatinden
itibaren, þovenizme, yurtsever arsýzlýða, Kautsky ve
Haase'nin yalpalamalarýna ve merkezcilerin belkemiksizliðine karþý çýkmak ve proletaryanýn devrimci baðýmsýzlýðýný, enternasyonalizmi ve proleter devrimi savunmak
için bir seferberlik baþlattý."
Leon Troçki, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in
öldürülmesi üzerine yazdýðý yazýdan, Ocak 1919

Bugün Türkiye'de kendisini solda
tanýmlayanlar içinde kendisine yurtsever veya ulusalcý diyenler var.
Daha da kötüsü kendisini böyle
tanýmlamasa da "cumhuriyetin
kazanýmlarý" gibi burjuva kavramlar
etrafýnda muhalefetin bütününü
AKP'ye yöneltip, Türkiye'nin
Freikorps'larýný görmezden gelenler
var. Üstelik kendilerini devrimci
olarak tanýmlýyorlar.
Aynen 1914'te olduðu gibi bugün
de enternasyonalistler ve yurtseverler, sosyal-þovenler arasýnda bir
ayrýþma var. Bir tarafta referandumda "evet" oyu veren %58'i "saðcý"
olarak görüp, ezici çoðunluðu milliyetçilikle karakterize olmuþ içinde
MHP oylarýnýn da bulunduðu
%42'iyi "hayýr" oyu sayanlar var…
Kürt sorununda uluslarýn kendi
kaderini tayin hakkýný tanýmayýp, bir
de Kürt hareketini emperya-lizmle
iþbirliði yapmakla suçlayanlar
sosyal-þovenizmin en açýk örneklerini oluþturuyorlar. Ermeni
soykýrýmý anmasý hakkýnda "liberal
eylem" yazan "komü-nistler" gibi…
Darbe giriþimlerine karþý ses çýkarmayýp, Ergenekon davasýný küçümseyenler; bunu sola karþý bir
operasyon olarak görenler de milliyetçiliðin deðirmenine su taþýyorlar. "Liberal" diye yaftaladýklarý
devrimcilere saldýrýyorlar.
Emperyalizme karþý misak-ý milli
severlik anlamýna gelen, yurtseverliði savunuyorlar.
Yýllar yýlý orta sýnýflarýn üzerine
þeriat ve bölünme korkusu
püskürterek resmî ideolojiye
sarýlmýþ kemik bir kitle yaratmaya
çalýþan CHP'den "sol" çýkarmaya
çalýþanlar da sosyal-þovenizmden
muzdaripler. Üstelik CHP, Rosa'larý
katleden SPD'den farklý. SPD,
örgütlü iþçi sýnýfýnýn büyük çoðunluðunun desteðine sahip bir partiydi. SPD ile karþý-laþtýrýldýðýnda CHP
bugün ancak Freikorps avukatlýðý
yapabilir.
Enternasyonalistler ise darbelere
karþý sokakta ses çýkarýyor, Kürt
halkýnýn taleplerini batýda dile
getiriyorlar, emperyalizme karþý
kendi egemen sýnýflarýnýn yenilgisini savunuyorlar, neoliberal politikalara karþý milliyetçilikle deðil,
iþçi sýnýfýný birleþtiren, tüm ezilenlerin taleplerini savunan bir hatta
mücadele veriyorlar. Lenin'nin,
Troçki'nin, Luxem-burg'un,
Liebknecht'in yolundan yürüyorlar.
Kendini bir kere yurtsever olarak
tanýmlayanlar, milliyetçiliðin yanýna
düþerler. Devrimciler ise Rosa ve
Karl gibi uzlaþmaz enternasyonalistlerdir.

"Bizim için Liebknecht, sadece bir Alman lider; Rosa
Luxemburg da sadece Alman iþçilerine önderlik eden bir
Polonyalý sosyalist deðildir. Hayýr, onlar tüm dünya proletaryasýnýn yakýnlarýdýr ve hepimiz, onlara kopmaz
manevi baðlarla baðlýyýz. Onlar son nefeslerine kadar,
herhangi bir ulusa deðil, Enternasyonal'e ait oldular."
Leon Troçki, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in
öldürülmesi üzerine yazdýðý yazýdan, Ocak 1919
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Ýnsanlýk anýtý gölgesinde
siyasi hesaplar
Baþbakan'ýn Kars'ta yaptýðý mitingte Mehmet Aksoy'un
eseri olan "Ýnsanlýk Anýtý"ný ucubeye benzetip yýkýlacaðýný söylemesi, tartýþmalarý da beraberinde getirdi. Son
yaþanan olayla birlikte, -anýt Erivan'daki Soykýrým
Anýtýna karþý dikilmiþ olsa bile- Ermeni Soykýrýmýný
çaðrýþtýran en basit þeyin bu ülkede ne kadar büyük bir
tabu olduðunu tekrar öðrendik.
"Ýnsanlýk Anýtý" 2006 yýlýnda dönemin Kars Belediyesince Mehmet Aksoy'a sipariþ edilmiþti. Ermenistan'daki
Soykýrým Anýtý'na kar-þýlýk yapýlmasý planlanan heykel,
2008 yýlýnda yarým
kalmýþ bir þekilde yerine
dikildi. 35 metre yüksekliðinde olan heykel,
sýnýrýn diðer tarafýndan
yani Ermenistan'dan da
görünecek kadar yüksekti. Dönemin Belediye
AKP'li Baþkaný Naif
Alibeyoðlu, 2007 yýlýnda
projeyi basýna þu sözlerle tanýtýyordu:
"Sarýkamýþ'ta 90 bin
þehidimizin Allah-u
Ekber Daðlarý'nda
karda, tipide can verdiði
ve sürekli iþgal gören bu
þehirden dünyaya mesaj
veriyoruz. Bu anýt,
Atatürk'ün de söylediði gibi, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'
anýtý olacak. Bir daha dünyada savaþlarýn olmamasý için
herkesin kardeþ olduðunu hatýrlatmak için bütün
dünyaya buradan bir insanlýk mesajý verilecek."
Buraya kadar, söylemdeki sýradan milliyetçilik tanýdýk
gelebilir. Fakat anýtýn yapýlýþ amacý bir soykýrým reddiyesi üzerine kurulu olsa da, ikonografisi daha çok barýþ
temasýný ve savaþ karþýtlýðýný öne çýkartýyordu.
Heykelde, aralarýnda tuhaf bir boþluk olan iki figür
karþýlýklý duruyor; birisi diðerine elini uzatýyor. Özellikle
Kars gibi, Ermenistan ile sýnýrýn kapalý olduðu bir yere
yerleþtirildiði düþünülürse, heykeldeki anlam, soykýrým
reddiyesinin ötesine geçebiliyor ve "kapalý sýnýrýn iki
yakasýnda ayrý düþmüþ iki halk" gibi farklý okumalar da
ortaya çýkabiliyor…
Didaktik olmayan bir heykel, Türkiye gibi kamusal
alanda sadece katý, yoruma asla izin vermeyen Atatürk
heykellerine alýþkýn bir ülkede, hele Kars gibi Ermeni
tabusu yoðun olan bir yerde, pek tabii rahatsýzlýk yaratacaktý. Keza, 2008 yýlýndan itibaren heykel etrafýnda
dönen tartýþmalar hiç bitmedi. "Ýnsanlýk Anýtý"na üç kere
durdurma ve yýkým kararý çýktý. Önce MHP Ýl Baþkanýnýn
"tarihi Timur Paþa tabyasý üzerine yapýldýðý ve arazinin
de SÝT alaný olduðu" gerekçesiyle Erzurum Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu'na yaptýðý baþvuru
sonucunda 2006 yýlýnda inþaatý durdurma kararý alýndý.
Daha sonra 2008 ve 2009 yýllarýnda anýtýn yýkýlmasý
kararlarý çýktý. En son olarak, Kars'ýn þimdiki Belediye
Baþkaný Nevzat Bozkuþ da benzer bahanelerle anýtýn
yýkýlmasýný istedi. Tüm bu engellemeler yüzünden anýt
yarým kaldý ve son parçasý olan "gözyaþý" heykele eklenemedi.
SÝT alaný bahanesinin altýnda, þehrin milliyetçi
tabanýnýn heykelden duyduðu derin rahatsýzlýk yatýyor.
Ýlk þikâyeti yapan MHP Ýl Baþkaný Oktay Aktaþ, þikâyet
gerekçesi olarak bölgenin SÝT alaný olduðunu söyledikten sonra sözlerine þu þekilde devam ediyordu: "Önce
'Barýþ Anýtý'ydý, 'Ýnsanlýk Anýtý' oldu. Sonra 'Yurtta Sulh
Cihanda Sulh Anýtý' olarak deðiþtirildi. Figürde iki insandan biri diðerine elini uzatýyor; diðeri ise hazýr ol
vaziyetinde yere doðru bakarak utanç duymuþ bir halde
duruyor. Utanç duyan durumdaki insan figürü Türk'ü,
elini uzatan insan figürü ise Ermeni'yi temsil ediyor."
Hatta hýzýný alamayan Aktaþ, anýtý Kars'ta gözü olan
diasporanýn diktirdiðini bile iddia edebilmiþti. Pek tabii
ki Aktaþ gibi kiþilerin, sanatsal bir kaygýyla heykelin
metin okumasýný yaptýðýný söylemek abesle iþtigal olacaktýr. Açýk ki, geçmiþiyle yüzleþemeyen bu ülkede
Ermeni soykýrýmý o kadar büyük bir tabudur ki, izleyiciye kahramanlýk destanlarý dayatan epik heykeller
dýþýnda barýþ yanlýsý herhangi bir yorum asla kabul
edilmemektedir.
Baþbakanýn açýklamasýna gelirsek; anýtýn sipariþini
veren eski Belediye Baþkaný, daha sonra AK Partiden
CHP'ye geçmiþti. Ýlk bakýþta, Baþbakanýn yýkým ilaný,
yerel belediyecilikte bir nevi rövanþ alma gibi görünüyor. Fakat gözden kaçýrýlmamasý gereken nokta, AK
Parti'nin seçim sürecinde MHP tabanýna oynadýðý… Ve
bu strateji son olayla tekrar tescillenmiþ oldu. Görünen o
ki; bu oyunun en kestirme yolu, sembollerden geçiyor.
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DÜNYA

sosyalist

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.

Tunus-Cezayir

"Hepimiz
Mýsýrlýyýz"
Mýsýr'da ezilenleri birbirine düþürmeye yönelik
provokasyon giriþimi
Mübarek rejiminin ezdiklerini yan yana getirdi.
Yýlbaþý gecesi bir kilise
bombalanmýþ, 21
Hýristiyan öldürülmüþ ve
Mýsýr devleti olaydan ElKaide'yi sorumlu tutumuþtu. Ancak
Hýristiyanlar ve
Müslümanlar bu saldýrýyý
bir provokasyon olarak
niteleyerek devleti
sorumlu tutuyor.
Bombalý saldýrýnýn
ardýndan ölenleri anma
etkinliði büyük bir kitle
gösterisine dönüþtü.
Ýskenderiye kentinde
gerçekleþtirilen anma
etkinliðine katýlan
Müslümanlar Hepimiz
Mýsýrlýyýz" ve "Kiliseyi
korumaya geldik" yazýlý
pankartlar açtý.
Mýsýr'da Hýristiyanlar
nüfusun yüzde 10'unu
oluþturuyor. Mübarek
rejimin gün geçtikçe üzerilerindeki baskýyý
artýrdýðýný söyleyen
Hýristiyanlar yeterince
temsil edilmediklerini
söylüyor.
Mübarek rejimi kendisini laik olarak tanýmlýyor.
Ülkede çoðunluðu oluþturan Sünni Müslümanlar
üzerinde tam bir diktatörlük uygulanýyor. Kiliseye
yönelik saldýrý ise bir iç
çatýþma yaratmak yerine
ezilenleri birleþtirdi.
Mýsýr'daki iþçi hareketi
tüm yasaklara ve
baskýlara raðmen
güçlenirken Mübarek rejimi temellerini her geçen
gün kaybediyor.

marksist.org
devrimci, antikapitalist
internet portalý

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

Yoksullar ayaklandý
Kuzey Afrika’da yoksul
gençler ayaklandý. Ýki
hafta önce Tunus’ta
baþlayan ve hala devam
eden ayaklanmaya
Cezayirliler de katýldý.
Özellikle Tunus ayaklanmasý bu ülkenin tarihi
içinde önemli bir yere
sahip.
Yoksul öðrencilerin
ayaklanmasý bir üniversite mezununun kendi
üzerine petrol dökerek
yakmaya çalýþmasý ile
baþladý. Ýþsiz genç sokakta
sebze ve meyve satmaya
çalýþýyordu.
Kuzey Afrika ülkelerinde iþsizlik çok yüksek.
Özellikle de gençler arasýnda. Ýlk büyük gösteri
iþsizliðin en yüksek olduðu Sidi Bouzid kenditnde
gerçekleþti. Öðrencilerin
yaný sýra sendikalý iþçilerin de aktýldýðý gösteriye polis ateþ açtý ve bir
genci vurarak öldürdü.
Birçok genç ise dövüldü
ve tutuklandý.
Bu ilk gösterinin ardýndan gösteriler yayýldý.
Baþkent Tunus’ta polis
arabalarý yakýldý, gençler
hükümet binalarýna
saldýrdý. Gösterilerde 22

genç öldü.
Zine El Abidine Ben Ali
Tunus’u 1987’den beri
yöneten bir diktatör.
Tunuz halký derin bir
yoksulluk içinde yaþýyor.
Baský ise hergün var.
Göstericiler sadece iþsizliðe karþý deðil, özellikle
Ben Ali ailesinin karýþtýðý
yolsuzluklar d a protesto
ediliyor.
Ben Ali ailesi her yýl
biraz daha zenginleþiyor.

Kardeþi kýsa süre önce
özelleþtirilen medyanýn
önemli bir kýsmýna sahip
ve halk arasýnda “mafya”
olarak tanýmlanýyor.
Rejimin en önemli
destekçisi ABD. Ancak,
WikiLeaks’de çýkan bazý
belgeler rejimi kýsmen
eleþtiriyor.
Ben Ali göstericilerin
cezalandýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Ben
Ali’nin tehditlerinden

SÝSTEMÝN ÝÇÝNDEN
Sarýkamýþ
Harekatý ve dýþ
politika
Sýradan her sermaye partisi gibi AKP’de milliyetçilik kalkanýna sýðýnmaya,
hatta son dönemlerde
saldýrgan bir dil kullanarak
geliþtirmeye çalýþýyor. Kürt
sorunundaki milliyetçi
refleksleri kamuoyunca
zaten biliniyordu. Ama
mücadele ettiði askeri
vesayetin sembollerini de
artýk pervasýzca kullanmaya baþladý. Enver
Paþa’nýn komutasýnda
Sarýkamýþ Harekatý’nda 96
yýl önce resmi rakamlara
göre 90 bin insanýn
donarak trajik bir þekilde
ölmesinin yýldönümünde
“Türkiye Þehitlerine

Yürüyor “ etkinliði yapan
AKP, Dýþiþleri Bakaný
Ahmet Davutoðlu’nun
öncülüðünde 152 elçiyle
Sarýkamýþ’a çýkartma yaptý.
Davutoðlu etkinlikte yaptýðý konuþmada “Vatan
topraklarýný korumak için
daðlara giden aziz þehitlerimiz hiçbir zaman dönmeyi düþünmedi. Burada
90 bin þehit verdik. Bu
vatan uðruna gerekirse 900
bin daha veririz” diyerek
dýþ politika stratejisini milliyetçi ayaklar üzerine
kurdu.
Egemen sýnýf savaþa karar
verdiði zaman cepheye
iþçileri ve yoksullarý
sürmekten baþka çaresi
yoktur. Bunu bazen zor
yoluyla yapsa da genellikle
milliyetçi fikirleri toplumda yaygýnlaþtýrarak yapar.
Bir kez cepheye sürülen
yüz binlere ise ölme emri

verilir. Sarýkamýþ’ta cepheye sürülen yoksullar ise
yürütülen savaþýn kendi
savaþlarý olmadýðýný anlama fýrsatý verilmeden
ayaklarýnda ayakkabý, sýrtlarýnda giyecek olmadan
donarak ölmeye terk edilirler. Bunu, egemen sýnýf
savaþýn zorunlu bir bedeli
ve vatansever bir hikaye
olarak anlatýr. Yakýnlarýný
kaybedenler ise, yaþanmamasý gereken bir trajedi
olarak öfkeyle hatýrlarlar.

Dikkat!
Radyoaktif
içiyorsunuz
Ýnsan saðlýðýna son
derece zararlý olan, yüksek
dozlarda ise öldürücü olan
polonium 210 adlý bir

sonra gösteriler daha da
büyüdü ve cesurlaþtý.
Gösterilerde Ben Ali’nin
2014’de çekilmesi isteniyor.
Tunus’ta ki gösteriler
bölgede de önemli bir
etkiye sahip.
Tunus’un yoksul gençlerinin ardýndan Cezayir’de de ayaklanma
baþladý. Polis Cezayir’de
de göstericilere karþý ateþ
açarak karþýlýk veriyor.

Ahmet Yýldýrým
maddeyi sigara kullanýcýlarý hergün içine
çekiyormuþ. Polonium
210’u kamuoyu ilk kez
2000 yýlýnda bu maddeden
zehirlenerek ölen KGB
ajaný Aleksandr
Litvenonko olayý ile duymuþtu. Bu maddenin sigaralarda bulunduðu ise
aslýnda 1964 yýlýnda
keþfedilmiþ. O dönemde
sigaralarda bu son derece
zararlý maddenin bulunduðu sigara üreticilerine
iletildiðinde, üreticiler bu
maddeyi sigaralarda
yasaklamak yerine araþtýrma bulgularýnýn yayýmlanmasýný engellemiþler ve
olayý örtbas etmiþler.
Acaba bir avuç þirket ve
yöneticisinin aldýðý bu
karar o günden bu güne
kaç milyon insanýn saðlýðýna ve hayatýna mal oldu.

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

dsip.org.tr
ziyaret ediniz

sosyalist isci
Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
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Bedelli
deðil
gönüllü
askerlik

Ordusu
büyük,
halký
fakir

Bedelli askerlik zenginleri koruyan ve kollayan
bir uygulamadýr.
Eþitsizliðin ta kendisidir.
Bedelli askerliðe karþýyýz.
Askerlik bedelli deðil
gönüllü olmalýdýr.
Ýsteyenler askerlik yapmalý, istemeyenler yapmamalýdýr. Askerlik yapmak isteyen elbette çok
daha az kiþi olacaktýr,
ancak bu sayý bile bir
ordu için yeterlidir.

Ordu küçülsün
5 Eylül 2006, Savaþ karþýtlarý
Ankara’da eylemde.

Vicdani
ret
hakký
tanýnsýn
Yeni anayasada vicdani
ret hakký tanýnmalýdýr.
Politik görüþleri, ahlaki
deðerleri veya dini
inançlarý nedeniyle silah
tutmayý, üniforma
giymeyi, ölmeyi ve
öldürmeyi reddedenler
askerlik hizmetinden
muaf tutulmalýdýr.
Vicdani retçileri önce
hapislerde iþkencelerden
geçiren sonra "çürük"
raporu veren düzen son
bulmalýdýr.

Halkýn çoðunluðu Türkiye'deki
zorunlu askerlik uygulamasýna
çeþitli yönlerden karþýyken, Kürt
sorununda siyasal çözüm
konuþuluyorken, 26 yýllýk savaþýn
son bulmasý ve barýþýn hâkim
olmasý umulurken hükümet 50
bin paralý askeri iþe alarak yeni
bir ordu kuruyor.
Profesyonel orduya geçiþin ilk
adýmý olarak sözleþmeli olarak iþe
alýnacak 50 bin kiþi devletin paralý askeri olacak. Hükümet 50 bin
kiþilik ordunun sýnýrlarda görev
yapacaðýný açýkladý. Sýnýrlar deyince akla 26 yýldýr savaþýn tüm
þiddetiyle sürdüðü Kürt illeri
geliyor.
50 bin paralý asker, mevcut
orduya, paramiliter bir örgütlenme olan koruculara, binlerce
polise ekleniyor ve Kürt halkýnýn
özgürlük mücadelesinin karþýsýna
yeni bir silahlý güç çýkartýlýyor.
Binlerce öðretmenin atamasý
"kaynak yok" gerekçesiyle
yapýlmýyor, ama her bir üyesi
1.300-2.000 lira arasý maaþ alacak
50 bin paralý askere kaynak
kolayca bulunu yor.
Kürt kardeþlerimize karþý
savaþacak yeni bir ordu istemiyoruz. Bu topraklarda yaþayanlarýn ihtiyacý 50 bin paralý asker
deðil barýþtýr. Savaþa ayrýlan kaynaklarýn yoksulluðu yok etmek
için kullanýlmasýný istiyoruz.
Kalabalýk ordu ne iþe yarýyor?
Türk ordusu dünyanýn en kalabalýk ordularýndan biri olmakla
övünüyor. Neden bu kadar kalabalýk? Çünkü kendi yurttaþlarýna,
"içerdeki düþmana" karþý
örgütlenmiþ bir ordu. Bu yüzden
en silahlý ve kalabalýk askeri bir-

likler sýnýrlarda deðil Ankara,
Ýstanbul, Ýzmir gibi büyük
þehirlerin kenarlarýna konuþlanmýþ durumda.
Zorunlu askerlikte esas olarak
askerlik yapýlmýyor. Üniversite
mezunlarý için 6, geri kalanlar
için 15 ay olan askerlik hizmeti
için ordu gençleri en verimli
çaðlarýnda hayatlarýndan
koparýyor. Askerlik süresi boyunca sindirilen ezilen korkutulan
yeni kuþaklar Türk milliyetçiliði
etrafýnda þekillendiriliyor.
Ordunun kalabalýk olmasý 27
Nisan e-muhtýrasýnda veciz bir
þekilde ifade edildiði gibi "Ne
mutlu Türküm" demeyenleri
"düþman" olarak gören darbeci
bir anlayýþýn ürünüdür. Kalabalýk
ordu

Profesyonel orduya
karþýyýz
Türkiye'de yoklamaya gitmeyen, bakaya ve asker kaçaklarýnýn sayýsý 500 binin altýna hiç
inmiyor. Daðlýca'da, Aktütün'de,
Hantepe'de bir hiç uðruna ölüme
gönderilen gençler ve savaþ

%10
Türk ordusunda 330
general bulunuyor.
Bunlarýn yüzde 10'u
Balyoz darbe davasýndan yargýlanýyor.

gerçeðiyle yüzleþen halk çocuklarýný askere göndermek istemiyor.
Profesyonel ordu ise bu gerçek
sorunlara çözüm olamaz.
Profesyonel ordu demek, savaþmak, ölmek ve öldürmek için
sözleþme yapmak demektir.
Özel ordular her zaman halka
karþý savaþýr. Güney Amerika'nýn
tarihi buna tanýklýk eder, özel
ordular sola ve iþçi sýnýfýna karþý
kirli savaþlar yürütmüþ, sayýsýz
darbe yapmýþtýr.
Profesyonel bir ordunun,
sözleþmeli güvenlikçilerin ne
denli büyük bir yýkým getirebileceðini Irak'ta gördük. Sözleþmeli
paralý askerlerden oluþan ABD
ordusu 1 milyondan fazla
Iraklýnýn ölümüne neden oldu.
Her zaman saldýrgan ve yayýlmacý bir eðilimin yön verdiði
Türk ordusunun profesyonelleþmesi hem Misak-ý Milli
sýnýrlarýnda yaþayanlar hem de
komþu halklar için büyük bir
tehlikedir.
50 bin paralý asker deðil savaþa
ve militarizme son diyoruz:
Ordu Milli Savunma
Bakanlýðý'na baðlanmalýdýr.
Genelkurmay kaldýrýlmalýdýr,
MGK'ya son verilmelidir.
Ordudaki subay sayýsý azaltýlmalýdýr.
Bir subayýn bir asgari ücretli
iþçiden fazla maaþ almasý kabul
edilemez, ücretleri düþürülmelidir.
Halka karþý bir örgütlenme olan
Jandarma daðýtýlmalý, JÝTEMciler
hesap vermelidir.
Savaþa ayrýlan kaynaklar
emekçilere aktarýlmalýdýr.

2010 yýlý ortasýnda
yayýnlanan verilere
göre Türkiye dünyanýn
en kalabalýk 7. Ordusu.
Avrupa'da Rus
ordusundan sonra en
büyük ikinci ordu Türk
ordusu. Buna karþýlýk
Alman ordusu 247 bin,
Ýtalyan ordusu 175 bin,
Ýngiliz ordusu 173 bin
askerden oluþuyor.
Dünyanýn en kalabalýk
ordularýna sahip ülkelerin çoðu diktatörlükle
yönetilirken kanlý savaþlar yapýyor, nüfuslarýnýn ezici çoðu yoksulluk içinde yaþýyor.
1- Çin: 2.225.000 asker
2- Amerika Birleþik
Devletleri: 1.426.713
asker
3- Hindistan: 1.325.000
asker
4- Kuzey Kore:
1.106.000 asker
5- Rusya: 1.037.000
asker
6- Güney Kore: 687.000
asker
7- Pakistan: 619.000
asker
8- Türkiye: 514.850
asker
9- Vietnam: 484.000
asker
10- Mýsýr 450.000 asker

Asker mi,
garson mu?
231 bin asker,
askerlik dýþý
hizmetlerde
çalýþtýrýlýyor.
Orduevlerinde
subaylara hizmet
ediyo
or.

