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Aleviler
hükümete
kýzgýn
s. 2

“KCK davasý”
Yargýlanan
Kürt halký
s. 3

Stalinizme
giden yolu
Lenin mi açtý?
s. 7

Tunus ayaklandý
diktatör kaçtý
Tunus halký 4 hafta boyunca
direndi. Polis terörüne, üzerine ateþ açýlmasýna ra
aðmen
diktatörlüðü protesto etti.
Özgürlük istedi.
Tunus halký sadece Bin Ali
örlüðünü yýkmadý, tüm
diktatö
Ortadoðu diktatörlerine, þeyhlerine ve krallarýna korku
salan bir mesaj yolladý. Sýra
size geliyor!

Arap Egemen sýnýflarý
Tunus’a korku ile bakarken,
Arap halklarý sevinçle, dayanýþma ile bakýyor.
Emperyalist güçler son ana
ka
adar diktatörü destekledi,
þimdi ise itidal tavsiye ediyor.
Bin Ali döneminin yönetticileri iktidarý yeniden kazanmaya çalýþýyor. Eski baþbakan
yine görevde.

Ordu onun yanýnda.
Askerler sokaklarda hala
göstericilere ateþ açýyor.
Baþkentin en önemli caddelerinde göstericilerle polis
ve ordu birlikleri çatýþýyor.
Halk mahallelerde savunma
birlikleri kuruyor.

19 Ocak’ta
saat 3’te
vurulduðu
yerde,
AGOS’un
önündeyiz
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s 4/5
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WikiLeaks:

Ýncirlik Üssü
CIA'ye
kullandýrýldý
2002-2006 yýllarý arasýnda Türk hava sahasý
CIA'ye açýldý mý?
Norveç'te yayýnlanan
Aftenposten ve
Almanya'da yayýnlanan
Die Welt, WikiLeaks'in
yayýnladýðý ABD gizli
belgelerinde söz konusu
dönemde Adana Ýncirlik'teki üstten kalkan CIA
uçaklarýnýn 24 uçuþ yaptýðýný açýkladý.
"ABD'nin eski Ankara
Büyükelçisi Wilson'un
yazdýðý ve yabancýlarýn
okumasýnýn yasak
olduðu" ifade edilen,
Büyükelçi Wilson'un 8
Haziran 2006 tarihinde
bugün ABD Hava
Kuvvetleri Komutaný
olan Norton A.
Schwartz'a gönderdiði
tahmin edilen raporda
"Türk Silahlý Kuvvetleri
bize Ýncirlik'i, 2002 yýlýndan itibaren
'Fundamental Justice'
operasyonu çerçevesinde
tutuklu nakillerinde
yakýt ikmali için kullanmamýza izin veriyordu.
Ancak bu izni 2006
yýlýnýn Þubat ayýnda
kaldýrdý" sözleri yer alýyor.
CIA uçuþlarýyla Irak ve
çeþitli Ortadoðu
ülkelerinden gözaltýna
alýnanlarýn Guantanamo
Kampý'na nakledildiði
biliniyor.
AKP hükümeti ise Ýncirlik Üssü'nün CIA
uçuþlarýna açýldýðý iddialarýný reddetmiþti. AKP,
Ýncirlik Üssü'nde bulunan nükleer bombalarýnýn da varlýðýný
gizlemiþ ve gizli kararnameler yayýnlayarak
üssün ABD güçleri
tarafýndan kullanýlmasýna izin vermiþti
Ýncirlik Üssü'nün CIA
uçuþlarýna 4 yýl boyunca
açýk tutulmasý, Irak'ýn
iþgaline ve Ortadoðu'da
kan döken ABD politikalarýna destek vermek
anlamýna geliyor. 1 Mart
2003'te Türkiye'nin Irak
iþgali katýlma tezkeresi
halkýn çoðunluðu tarafýndan reddedilmiþti.
WikiLeaks belgeleri
halkýn isteðine raðmen
AKP'nin ABD savaþ
makinesiyle gizli anlaþmalarý uyguladýðýný
gözler önüne serdi.

25.81
milyon km2
Atmosferde ozon deliðine
neden olan CFC gazlarý
sýnýrlanmýþ olmasýna raðmen 1982’de 6.27 milyon
km2 olan ozon büyüklüðü
2010’da 25.81 milyon
km2’ye ulaþtý.

Hrant Dink suikastýnda
Jandarma'nýn rolü
Hrant Dink cinayetinin
ardýndan dört yýl geçti.
Ogün Samast ve Yasin Hayal'in yargýlandýðý davada,
cinayetin asýl sorumlularýnýn ortaya çýkartýlmasý için
ciddi bir adým atýlmadý.
Hrant Dink cinayetinde
jandarmanýn rolü hala esrarýný koruyor. Jandarmanýn cinayetteki rolünde kilit isim katillerle ve çevreleriyle sürekli görüþen
Astsubay Satýlmýþ Þahin.
Bugün gazetesi yazarý
Adem Yavuz Arslan'ýn
yeni çýkan kitabý 'Bir
Ermeni Var- Hrant Dink
Operasyonu'nun Þifreleri'

kitabýnda Hrant Dink
cinayeti soruþturmasýnda
olayýn Jandarma boyutunun özellikle örtbas edilmeye çalýþýldýðýný ileri sürüyor. Arslan, kitapta hem
Ýçiþleri, hem Jandarma,
hem de Baþbakanlýðýn;
Jandarma muhbiri Erhan
Tuncel'in ve ev arkadaþý
Tuncay Uzundal'ýn
Jandarma baðlantýsý olan
Satýlmýþ Þahin ile iliþkisini
örtbas etmeye çalýþtýðýný
iddia ediyor.
Pelitli Asayiþ'de çalýþan
Astsubay Satýlmýþ Þahin
Dink cinayetinde adý geçen
herkesi tanýyor. Erhan

Tuncel'in ev arkadaþý
Tuncay Uzundal ile
neredeyse her gün
görüþürken, Ogün
Samast'ýn cinayet için silah
aradýðý sürede görüþtüðü
Ahmet Faruk Aydoðdu'da
Satýlmýþ Þahin'in arkadaþý.
Þahin ayrýca, 17 Þubat
2006'da Trabzon polisinin
Ýstanbul'a Hrant'ýn
öldürüleceðini bildirmesinden önce Erhan Tuncel ile
bir gece yarýsý buluþuyor.
Ogün Samast ile Satýlmýþ
Þahin arasýndaki iliþkide
en önemli noktalardan biri
ise Satýlmýþ Þahin'in Dink
cinayetinin iþlediði günden

bir gün önce Ýstanbul
Bayrampaþa'da olmasý.
Þahin 18 Ocak "görev için"
Ýstanbul'dayken Ogün
Samast ile görüþüp
görüþmediði bilinmiyor,
çünkü Samast o günü
"hatýrlamýyor." Hrant Dink
cinayetinde sonuna kadar
gidilmesi için, Jandarma
komutanlýðý dâhil tüm
kurumlarýn soruþturulmasý
için daha güçlü bir ses
çýkarýlmasý gerekiyor.

Alevi Kurultay'ýndan hükümete çaðrý
Ankara'da toplanan ve
10 bin kiþinin katýldýðý
Alevi Kurultay'ýnda AKP
hükümetinin Alevi
Açýlýmý sertçe eleþtirildi.
Kurultay sonuç bildirgesinde Alevilerin talepleri þöyle sýralandý:
Zorunlu din dersleri
kaldýrýlsýn, Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý kapatýlsýn,
Madýmak müze yapýlsýn,
Cemevleri'ne yasal ibadethane statüsü verilsin,
asimilasyona son verilsin.
Alevi Kurultay'ý sonuç
bildirgesinde Kürt sorununun siyasal ve barýþçýl
çözümü talep edildi,
Kürtlerin kültürel kimliklerinin tanýnmasý ve
anadil yasaðýnýn son bulmasý istendi.
Kurultay sonuç bildirge-

si hükümete yapýlan çaðrý
ile son buldu:
Alevilerin talepleri açýk
ve nettir. Talepleri dinlemek ve karþýlamak iddiasýyla Alevi açýlýmýna giriþen hükümet, Alevi
Çalýþtayý adý altýnda
düzenlediði toplantýlarýn
tutanaklarýný ve sonuç
raporunu bir an önce
kamuoyuna açýklamalýdýr.
Bugün burada Büyük
Alevi Kurulta-yý'nda bir
araya gelen biz Aleviler,
bundan sonra gerçekleþtireceðimiz kurultaylarla da AKP iktidarýnýn
ve genel olarak da iktidarlarýn Alevilere yönelik
politika ve uygulamalarýnýn takipçisi olacaðýmýzý beyan ederiz.

'JÝTEM'i ben
kurdum' diyor

Tutuksuz
yargýlanýyor
Ordu JÝTEM'in varlýðýný
kabul etmiyor, ama 2.
Ergenekon davasýnda
tutuksuz olarak
yargýlanan emekli Albay
Arif Doðan JÝTEM'i kendisinin kurduðunu, onu
bunu kendi emriyle
öldürdüklerini
mahkemede söylemeye
devam ediyor.
Bitlis'in Mutki Ýlçesi'nde
bir karakolun bahçesinden
toplu mezarlar çýkýyor.
Kürdistan'da böyle
yüzlerce toplu mezar
olduðu söyleniyor.
Abdülkadir Aygan eski bir
JÝTEM üyesi ve onun itiraflarý sonucu devletin
kuyularda köþelerde
öldürdüðü insanlara
ulaþýldý. Emekli Oramiral
Atilla Kýyat devletin infaz
emri verdiðini söylüyor,
Albay Temizöz ve korucular JÝTEM davasýnda
yargýlanýyor. Ama JÝTEM'i
kurduðunu söyleyen,
sayýsýz belge ve delil
yakalatan Albay Arif
Doðan hiç tutuklanmýyor.
Kaçan Hizbulkontra
üyeleri mi daha tehlikeli,
yoksa onlarý organize eden
Arif Doðan gibi
Ergenekoncular mý?

KESK'te görev
daðýlýmý

Hizbulkontralarý
kim serbest býraktý?
Yargýtay'ýn tutukluluk
sürelerini düzenleyen
kararnamesi sonucu
serbest býrakýlan 938 kiþiden 10'u Hizbulkontra
örgütünün lider ve
üyeleriydi.
Hizbulkontra,
Kürdistan'daki JÝTEM
tarafýndan desteklenen,
silahlandýrýlan, göz yumulan paramiliter bir güçtü.
Devletin Hizbulkontra
canavarýný yaratmaktaki
amacý dindar bir halk olan
Kürtleri bölmek, bir kýsmýný "komünist" ve "ateist"
olarak niteledikleri PKK'ye
karþý kýþkýrtmaktý.
1990'larda devlet askerine
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polisine Kürtleri infaz emri
verirken, Hizbulkontra
üyeleri de satýrlarla,
kurþunlarla, domuz
baðlarýyla Kürt halkýnýn
karþýsýna çýkarýldýlar.
Tutuksuz yargýlanmak
üzere serbest býrakýlýr
býrakýlmaz firar eden
Hizbulkontra üyeleri 138
kiþinin ölümünden sorumlu olarak 10 yýldýr haklarýnda kesinleþmiþ bir
hüküm bulunmuyor.
17 bin faili meçhul
cinayeti, JÝTEM'i, kirli
savaþý görmezlikten gelen
yargý Hizbulkontra
üyelerinin de suçlarýný
bulamamýþtý.

Hizbulkontra'yý cezalandýrmayan yargý katilleri
serbest býrakarak yeni provokasyonlarýn ve cinayetlerin önünü açtý.
Sorumlu sadece Yargýtay
mý? Katiller firar edip,
baþka ülkelere kaçarken
Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý
onca polis, onca jandarma
ne yapýyordu?
Silahlarýný býrakýp ovada
siyaset yapmaya gelen
Barýþ Grubu üyelerine göz
açtýrmayan, dedikleri her
þeye dava açan ve onlarý
hemen hapse atan polisler
Hizbulkontracýlarýn kaçmasýna göz yumdu.

Kamu Emekçileri
Sendikalarý
Konfederasyonu (KESK)
Genel Baþkanlýðý görevine
ilk kez kadýn bir sendikacý
Döndü Taka Çýnar seçildi.
Olaðanüstü genel kurulda
seçilen yeni KESK yönetimi ilk toplantýsý yaparak
görev daðýlýmý yaptý.
KESK'in yeni yönetiminde göreve daðýlýmý þöyle:
Genel Sekreter: Kasým Birtek, Mali Sekreter: Yaþar
Gül, Eðitim ve Örgütlenme Sekreteri: Akman Þimþek, Basýn-Yayýn Sekreteri:
Hamide Yiðit, Kadýn
Sekreteri: Canan Çalaðan,
Hukuk-TÝS ve Uluslararasý
Ýliþkiler Sekreteri: Ýlhami
Þahbaz.

marksist.org
devrimci, antikapitalist
internet portalý
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Kürtler Kürtçe konuþur
Amed’de bir mahkeme heyeti, sonunda tutuklu
yargýladýðý Kürt siyasetçilerin dilinin Kürtçe
olduðunu anlamaya baþladý. Ýki hafta öncesine
kadar “bilinmeyen bir dil” olan Kürtçe, þimdi
bu mahkeme heyeti tarafýndan “Kürtçe olduðu
düþünülen bir dil” olarak tanýmlanýyor.
Mahkemenin Kürtçe savunmaya hala izin vermemesi, yüzlerce BDP’linin tutukluluðunun
sürmesi, gösteri yapan Kürtlere saldýrýlmasý,
bütün bunlar MGK’de anlaþan ordu ve AKP’nin
uzlaþmadan yana olmadýklarýný gösteriyor.
Hükümet çok önemli bir fýrsatý harcamak
üzere. Kürt Özgürlük Hareketi’nin “eylemsizlik” kararý seçimlere kadar. O güne kadar
hükümet Kürt sorununun çözümünde adým
atmak zorunda aksi takdirde herþey baþladýðý
noktaya dönecek, yani savaþ yeniden baþlayacak. Bu savaþýn sorumlusu bütünüyle AKP olacaktýr.

Tunus’ta halk ayaklandý
Tunus halký ayaklandý ve 23 yýldýr iktidarda
olan diktatörü devirdi. Henüz Bin Ali’nin yerine kimin geçtiði belli deðil.
Tunus, aþaðýdan bir hareketin gücünü gösterdi. Yýðýn hareketi bir an da ortaya çýktý ve dört
haftada olaðanüstü baskýcý bir rejimi yýktý.
Þimdi Tunus’ta egemen sýnýf yeniden duruma
hakim olmaya çalýþýyor.
Tunus devrimi Ortadoðu halklarýný da
cesaretlendirdi. Birçok ülkede gösteriler baþladý.
Arap halklarý Tunus’u örnek alýyor.
Arap egemen sýnýflarý ise kmorku içinde.
Devrimin kendi ülkelerine de sýçramasýndan
ölesiye korkuyorlar. Cezayir, Ürdün, Libya,
Mýsýr gibi ülkelerde hareketlenme baþladý bile.

Hrant 4 yýldýr yok
19 Ocak’ta vurularak öldürülen Hrant Dink 4
yýldýr yok. Hrant’ýn cenazesinde yüzbinlercemiz
Ermeni sorununda biliçaltýmýzý bilinç üstüne
çýkardýk. Hepimiz Ermeniyiz sloganý çok basit
ve yalýndý. Ama ayný zamanda bütün düzene,
90 yýllýk karanlýk tarihe bir baþkaldýrýydý.
Soykýrýmcýlara bir cevaptý.
Hrant’ý kimin öldürdüðü, yani tetiði kimin
çektiði belli. Zaten kimse bunu saklamýyor
adeta burnumuza sokuluyor. “Ýþte bu delikanlý
böyle öldürdü” deniliyor.
Ama, cinayetin arkasýndaki güçlere kimse yaklaþamýyor. Oysa onlar da büyük ölçüde belli.
Hrant’ý öldüreni kahramanlaþtýranlar da belli.
Saklamadan, gizlemeden Türk bayraklarý
önünde onunla birlikte fotoðraf çektirenleri
biliyoruz. Resimlerini gördük.
Hrant’ýn katillerine emirleri veren, cinayetin
arkasýndaki güçleri, katilleri kahramanlaþtýranlarý yargýlamak ve hakkettikleri cezalara
çarprtýrmak adli bir sorun deðil, siyasi bir
sorundur. Bunu bütün Türkiye Hrant’ýn
ölümünden sonra ayaktayken, hesap sorulmasýný isterken ve kendileri de bu olayý çözeceðiz derken yapmayanlar bugün nasýl
yapacaklar?
Bu sorunun bir tek cevabý var. Aþaðýdan gelen
baskýyla. Bu nedenle her dava günü
Beþiktaþ’tayýz. Bu nedenle her 19 Ocak’ta
Hrant’ýn vurulduðu yerdeyiz, sokaklardayýz.

KCK davasý

Yargýlanan Kürt halký
Diyarbakýr “KCK davasýna” 13 Ocak’ta devam edildi. Mahkeme salonunda
Kürt halkýna karþý bir dava
sürerken dýþarýda ise Ýstasyon Meydaný’ndan adliye
binasýnýn önüne kadar
yürüyen onbinlere polis
saldýrdý.
Zaten Amed tam anlamý
ile iþgal altýndaki bir þehir
görünümünde. Her yerde,
ama her yerde polis
araçlarý, zýrhlý araçlar,
panzerler var. Mahkeme
salonunun çevresinde ise
yüzlerce polis bekliyor.
Sayýsýz barikatý aþarak
ancak içeri girebiliyorsunuz.
Tutuklular sabahýn erken
saatlerinde cezaevinden
mahkeme binasýna getiriliyorlar. Diyarbakýr gece
soðuk ve araçlar buz gibi.
Tutuklularýn getirilip
mahkemenin baþlama saatine kadar bekletildikleri
salon da buz gibi.
Tutuklular ve avukatlarý
daha önce bu nedenle
Diyarbakýr savcýlýðýna
baþvurmuþ. Bir yanýt yok.
Duruþma baþladýðýnda
avukatlar yeniden sorunu
dile getirdiler.
Mahkemeden
nezarethaneyi kontrol
etmesini istediler.
Mahkeme bu isteði reddetti, ama arada tutuklularýn
mahkeme salonunda kalabileceklerin söyledi.
Sonra bir kere daha
Kürtçe sorunu tartýþýldý.
Mahkeme heyeti bir ilerleme olarak bu kez Kürtçe
konuþulduðunda “bilin-

DSÝP heyeti
13 Ocak günü
BDP’nin bütün
çaðýrýlarýna raðmen
Türk solu Diyarbakýr’a
gelmemiþti. DSÝP
grubunun dýþýnda
DÝSK ve TMMOB
baþkanlarý duruþmaya
geldiler ama onlar da
yürüyüþte yer
almadýlar.
DSÝP heyeti göstericiler tarafýndan coþku
ile karþýlandý.
DSÝP’lilerin “özgürlük
istiyoruz”, “Kürtler
Kürtçe konuþur”
döviz ve pankartlarý
gençler tarafýndan kullanýldý.
DSÝP grubu polis
saldýrýsýnýn olduðu
noktadaydý.

sosyalist
iþçi’ye
abone
olun

meyen bir dil” yerine
“Kürtçe olduðu sanýlan bir
dil”ifadesini kullandý. Ama
sonuçta tutuklularýn
Kürtçe konuþmalarýný
kabul etmedi.
Bunun üzerine avukatlar
böyle yapýlarak tutuklularýn hakim önüne çýkma
haklarýnýn ihlal edildiðini
ve bunun bir suç olduðunu
söylediler. Mahkeme
heyeti bu iddiayý tartýþmadý.

Onbinler yürüdü
Adliye binasýnda yargýlama oyunu sürerken Ýstasyon Caddesi’nde 40 binden
fazla insan toplandý ve otobüsün üzerinden Kürtçe

konuþan Ahmet Türk’ü
dinledi.
Ardýndan adliyeye doðru
yürüyüþ baþladý.
Yürüyüþte ESP Diyarbakýr
Ýl Örgütü’nün bayraklarýnýn yaný sýra Ýstanbul’da Amed’e gelen DSÝP
heyetinin bayraklarý vardý.
DSÝP’liler yanlarýnda ayrýca 12 Eylül günü Ýstanbul
yürüyüþünde kullanýlan
dövizlerden de çok sayýda
getirmiþti ve bunlarýn
hepsi göstericiler tarafýndan kullanýldý.
Yürüyüþ kolu adliye
binasýnýn hemen yanýnda
olan Diyarbakýr
Büyükþehir Belediye
binasýnýn önüne geldiðinde

polis göstericilere saldýrdý.
2 saat süren bir çatýþmadan
sonra önce daðýlan göstericiler yeniden Belediye
binasýnýn önünde toplandýlar.
Diyarbakýr halký
mahkeme binasýnda
yargýlanan kardeþlerini,
evlatlarýný yalnýz býrakmadý.
14 Ocak günü 2.000 kadar
Diyarbakýr’lý Vilayet
binasýna yürümeye çalýþtý,
ama polis tarafýndan durduruldu. Mahkeme salonunda ise herþey eskisi
gibi devam etti.
Tutuklular Kürtçe konuþtu, mahkeme heyeti anlamadý!

DSÝP Genel Sekreteri Özden Dönmez:
"KCK davasý" öyle bir dava ki, akþam
18:30'da yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda basýna, siyasi partilere ve kitle
örgütlerine daðýtýlan Demokratik
Toplum Kongresi dosyasýnda da olduðu
gibi, yüzlerce tutukluyu binlerce Kürt
izliyor. Izliyor, çünkü hepsinin ya en az
bir akrabasý ya da arkadaþý tutuklu.
Arkadaþý, akrabasý olmayanýn, partisinin
on yýllardýr yöneticisi olan, yoldaþý olan
insanlar tutuklu. Üstelik serbest
býrakýlmýyor, haklarýnda yeterli delil
olmamasýna raðmen, on yýllardýr yasal
siyasi parti yöneticisi olmalarýna raðmen, kaçma ihtimalleri olmamasýna raðmen.
Mahkeme bu talebi kaçýncý kez reddetti. "KCK davasý" tutuklusu Kürt siyasetçiler
derhal serbest býrakýlmalý. Mahkeme, Kürt siyasetçileri serbest býrakmayarak sadece
içeride haksýz yere tutulanlarý deðil, binlerce insaný, bir halký maðdur ediyor.
DSÝP heyetinin “KCK davasý” izlenimlerini tamamýný marksist.org’dan okuyawww.marksist.org
bilirsiniz

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

DSiP’e katýlýn,
sosyalizme güç verin
z devrimci

sosyalizme
güç ver
z baþka bir

dünya mümkün

dsip.org.tr
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4

Tunus’ta devrim
4

hafta süren bir
ayaklanmanýn
sonunda Tunus’ta
23 yýldýr iktidarda
olan
Cumhurbaþkaný/diktatör
Zine Abidin Bin Ali devrildi ve Suudi Arabistan’a
kaçtý.
Bin Ali’nin yerine Meclis
Baþkaný Fuat Mebaza
Cumhurbaþkaný oldu, Bin
Ali’nin Baþbakaný olan
Muhammed Ganuþi ise
yine hükümeti kurmakla
görevlendirildi.
23 yýllýk diktatörlüðün
yýkýlmasýna neden olaylar
üniversite mezunu ve iþsiz
olan Muhammed Bouazizi
adlý bir gencin 17 Aralýk
2010’da kendisini üzerine
petrol dökerek yakmasý ile
baþladý. Muhammed Bouazizi 4 Ocak günü aldýðý
yaralarýn sonucunda öldü.
Bu protesto olayý büyük
bir isyan dalgasýnýn baþlamasýna neden oldu. Gösteriler yayýldý, büyüdü. 24
Aralýk günü baþkent Tunus’taki gösterilere polis
ateþ açtý ve çok sayýda gösterici öldü.
Rejim, her zamanki taktiði olan baský ile gösterilere son vermeye çalýþtý.
Polis ve gizli polis iþçi
mahallelerinde büyük bir
terör dalgasý estirmeye
baþladý. Baþkent Tunus’un
Kesserine ve Thala bölgelerinde evler basýldý,
gençler alýnýp götürüldü ve
öldürüldü. Cesetleri uzak
yerlere atýldý. Kadýnlara
ailelerinin önünde tecavüz
edildi.
Ne var ki baský Tunus
halkýný bu defa yýldýramadý. Gösteriler daha da
büyüdü ve daha yaygýn
hale geldi.
Bir Arap yorumcunun
deyimi ile “yýðýn hareketi
bir anda baþladý ama yýllar
içinde birikmiþti”.
Tunus küçük bir ülke.
Turizm en önemli geliri.
Bu ülkede iþsizlik çok yüksek. Oldukça güvenilmez
olan resmi verilere göre
bile yüzde 14. Nüfusun
beþte birini oluþturan
gençler arasýnda ise iþsizlik
yüzde 30’a dayanýyor. Ýþte
ayaklanmayý baþlatan ve
sürdüren de zaten bu
gençler.
Yapacak iþleri olmayan,
bütün gün duvara yaslannýp bekleyen bu gençler
sonunda ayaða kalktýlar ve
harekete geçtiler.
Önce gösterileri þiddetle
bastýrmaya çalýþan Bin Ali
rejimi bunun mümkün
olmadýðýný görünce 12
Ocak günü Ýç Ýþleri
Bakaný’ný görevden aldý. 4
gün önce polis göstericilere
yaygýn bir biçimde ateþ
açmýþ ve çok sayýda gös-

Bin Ali
74 yaþýnda olan Bin
Ali’nin Tunus halký
arasýndakia dý “Ben
A Vie”, yani “Ömür
oyu baþkan” dý.
bo
Bin Ali Fransýzlara
karþý baðýmsýzlýk
hareketi içinde yer
almýþ. Hapiis yatmýþ.
1986’da Ýç Ýþleri
Bakaný oldu. 1987’de
önce Baþbakan oldu
ardýndan “kansýzz” bir ordu darbesi ile Habib
Burgiba’yý devirerek Cumhurbaþkanlýðý/Diktatörlük
una oturdu.
koltuðu
23 yýllýk iktidarý boyunca 5 kere seçim kazandý. Her
defasýnda yüzde 90’lar civarýnda oy aldý.
Cumhurbaþkanlýðý’na aday olabilmesi için iki kere
Anayasaa deðiþtirildi.
En son 2009 yýlýnda yapýlan seçimlerde gene yüzde
90’a yakýn oy aldý.
Mýsýrlý bir muhalif “Ordu darbesi ile geldi, ordu
darbesi ile gitti” diyorr.

tericinin ölümüne neden
olmuþtu.
Ne var ki bu da yetmedi.
13 Ocak günü 2014’de yapýlacak bir sonraki seçimlerde Cumhurbaþkanlýðý’ný
býrakacaðýný ilan etti ama
artýk çok geçti. Hareket Bin
Ali’nin sahte vaatlerine
aldýrmadý. Gösteriler daha
da güçlenerek sürdü.
Aslýnda rejimin bir kurumu olarak kurulan Tunus
Genel Ýþçi Sendikasý, UGTT
son günlerde gösterilerin
yanýnda tutum aldý.
Onlarca insanýn vurularak
öldürüldüðü, Ýç Ýþleri
Bakanlýðý önündeki gösteriyi UGTT çaðýrdý.
Sendika militanlarý gösterilerin en önünde yer aldý.
14 Ocak günü Bin Ali
parlamentoyu ve hükümeti
fesh etti ve ayný akþam

Tunus’un
kýsa tarihi
Tunus Fransa’dan
baðýmsýzlýðýný 1956’da
kazandý. Ýlk baþbakan
Habib Burgiba idi.
Bir yýl sonra Tunus
Cumhuriyet oldu ve
Burgiba Cumhurbaþkaný
oldu.
1987’de Zine al-A
Abidin
Ben Ali Burgibayý askeri
bir darbe ile devirdi.
Ben Ali 1989, 1994,
1999 ve 2004
4 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini
%90’ýn üzerinde oy
alarak kazandý.
2009’da beþinci kezz
seçildi.Karþýsýna çýkan
aday, önde gelen bir
gazeteci olan Tevfik Ben
ndý ve hapis
Brik tutuklan
cezasýna mahkum
edildi.

yakon ailesi ve serveti ile
birlikte ülkeden kaçtý. Eski
Cumhurbaþkaný, Suudi
kralýnýn yanýna sýðýndý.
Bin Ali rejiminin ikinci
adamý baþbakan Muhammed Ganuþi duruma el
koymaya çalýþtý, ardýndan
Meclis Baþkaný Fuat Mebaza Cumhurbaþkaný ilan
edildi ve durum Anayasaya uydurulmaya çalýþýldý.
Ama ipler aslýnda Ganuþi’nin elinde.
15 Ocak sabahý baþkent
Tunus’un merkezinde
sokaklar göstericilerden
kalan ayakkabýlarla doluydu. Hemen hemen bir ay
süren gösteriler sonucunda
kanlý bir diktatör
devrilmiþti ama yerine
ayný diktatörün arkadaþlarý
geçmeye çalýþýyorlardý.
Sokaklarda tanklar ve

Bir devrimin
kýsa kronolojisi
 17 Aralýk: Bir üniversite öðrencisi,
Muhammed Bouaziz,
Sidi Bouzid kentinde
k nedeniyle keniþsizlik
disini yaktý.
 24 Aralýk: Baþkent
Tunus’ta göstericilere
ateþ açýldý. Çok sayýda
gösterici öldü.
 28 Aralýk: Gösteriler
yayýldý.
10 Ocak: Göstericile 8-1
re açýlan ateþle onlarca
insan öldürüldü.
 12 Ocak: Ýç Ýþleri Bakaný’ný görevinden aldý.
 13 Ocak: Ben Ali
2014’de görevi býrakacaðýný ilan etti.
 14 Ocak: Ben Ali parlamentoyu ve hükümeti
daðýttý ve kaçtý.

askerler vardý. Gece sokaða
çýkma yasaðý sürüyordu.
Sonra Bin Ali’ye baðlý
polis, gizlipolis ve milisler
direnmeye baþladý. Ordu
birlikleri ve polisin bir
kýsmý ile bu güçler arasýnda çatýþmalar çoðaldý.
Duruma kimin hakim olacaðý belirsizleþti Daha
doðrusu ordunun ne yapacaðý tam belli olmadýðý
için durum belirsiz.
Bu arada Tunus kentinin
merkez istasyonu yandý.
Birçok dükkan yaðmalanýyor. Batý basýný bu
yaðmalamalarý Bin Ali’ye
baðlý güçlerin eylemi
olarak gösteriyor ama yoksul Tunus halkýnýn büyük
marketleri yaðmaladýðý da
açýk. Yoksullar elden
geldiðince eþitsizliði azaltmaya çalýþýyor.
Batýlý basýn Tunus’un
kaderini ordunun alacaðý
tutumun belirleyeceðini
anlatýyor.
Oysa Tunus’un kaderi
orduya deðil aþaðýdan
harekete, iþçilere, iþsiz
gençlere, sendikacýlara
baðlý.
Bu güçler þimdiye kadar
cesurca direndiler. Bin
Ali’nin kaçmasýný
saðladýlar. Bundan sonra
ne yapacaklarý, ne yapabilecekleri önemli.
Aþaðýdan hareket Bin
Ali’yi kovduktan sonra Bin
Ali’nin adamlarýnýn
yeniden yönetimi ele
geçirmelerine göz
yumacak mý. Bu süreci
durdurmaya gücü yetecek
mi? Asýl sorun burada.
Geleceði eðer ordu tayin
ederse Tunus’ta baský ve
zulüm devam edecek,
emekçiler tayin ederse
özgürlük gelecek.

Bir devrimin anatomisi
Tunus devrimi bütün devrimlerin karakterini bir
kere daha gösterdi. Hareket kimseniin beklemediði
bir anda, kimsenin ön göremeyeceði bir biçimde
baþladý. Bir üniversiite mezunu genç iþporta arabasýnýn elinden alýnmasýný protesto etmek için kendiisini
yaktý ve ardýndan 4 hafta süren gösteriler baþladý.
Tunus’ta gösteriler iþçillerin hareket örgütlü bir
biçimde katýlmasý ile büyük bir güç kazandý. UGTT
devleet kontrolünde bir sendika olmasýna raðmen en
k önemli bir
önemli gösterinin düzenlenmesinde çok
rol oynasý.
Tunus ayaklanmasý bir dizi baþka çok önemli orta
özellið
ði de bir kez daha öne çýkardý.
Gösteriler barýþçýydý. Kimse silahý ile gösteriiye
gelmedi. 4 hafta içinde çok sayýda insan öldü ama
hepsi güvenlik güçleri taarafýndan öldürüldü.
Gösteriler yýðýnsaldý. Küçük gruplarýn deðil büyül
yýðýnlarýn eyleemiydi. Bu nedenle etkili oldu.
Gösteriye çýkanlar, gösteriye çýkmayanlara güç
verdi,, ertesi sefer onlar da gösterilerde yer aldý.
Gösteriler bir çok zaman orduyu,, subaylarý deðil
ama askerleri etkiledi. Askerler bir çok zaman göstericilere ateþ açmayý reddetti.
Bin Ali taviz vermeye baþladýðýnda karþýsýndaki
nü anlamýþtý. Ne var ki 300 bin yeni
hareketin gücün
iþ yaratmak, 2014’de çekilmek gibi söyleemleri hem
çok geç hem de yetersizdi. Yýðýnlar artýk daha fazlasýný istiyordu. Bin Ali’den kurtulmak ve özgürlük.
Tunus devrimi iþçi hareketinin siyasal örgütlü
ülük
düzeyinin ne kadar önemli olduðunu da gösterdi.
Bin Ali’nin kaçmasýndan sonra eski yönetimin
unsurlarý iktidarý vermemek için hamle ettiler. Ýki
gündür eski ik
ktidarýn iki kanadý arasýnda bir çatýþma var.
Tunus devrimi aþaðýdan bir harekeetin hem ulusal
hem de uluslararasý gücünü gösterdi.
omþu ülkeleri,
Tunus’taki geliþmeler bütün ko
bütün bölgeyi etkiledi. Komþularda ve bölgenin
diðer ülkelerinde Tunuss’a çok benzer koþiullar var
ve bu nedenle Tunus Devrimi Arap dünyasýnýon
egemen sýnýflarý arasýnda büyük bir korku
yaratýrken iþçi ve emekçiler, halk yýðýnlarý arasýnda
ise geleceðe dönük bir umut, mücadele azmi yarattý.
Görünen o ki Tunus’un ardýndan bölge durulmayacak. Hareket devam edecek, Emekçiler yýllardýr
tepelerinde duran baskcý rejimlerin artýk gitmesini
istiyor.
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“Arap egemenleri korku ile, Arap
halklarý seviçle Tunus’a bakýyor”

Egemen sýnýflar
panik içinde
T

unus’ta diktatörlüðün aþaðýdan
bir hareketin
sonucunda
devrilmesi bütün bölgede
egemen sýnýflar arasýnda
paniðe yol açtý.”Arap egemenleri korku ile, Arap
halklarý ise sevinçle
Tunus’a bakýyor.”
Bölge 1979’da Ýran’da
þahýn devrilmesinden bu
yana böyle bir geliþme
yaþamadý.

Her yerde
ayaklanma var
Bir dizi ülkede
Tunus’daki geliþmelerin
ivmesi ile halk hareketleri
baþladý.
En büyük gösteriler
Cezayir’de gerçekleþti.
Tunus’ta Bin Ali’nin kaçmasýndan sonra ise
Cezayir’deki gösteriler
daha da büyüdü ve
yayýldý. Polis göstericilere
ateþ açtý. Çok sayýda ölü ve
yaralý var.
Benzer gösteriler Ürdün’de de gerçekleþti. Ancak Tunus’taki geliþmelerin etkisi çok daha fazla
sayýda ülenin egemen
sýnýflarýný etkiliyor.
Mýsýr’da Hüsnü Mübarek

Tunus
 Nüfus: 10.4 milyon
 Nüfusun % 20’si 15-224
yaþlarý arasýnda.
 Kiþi baþýna gelir 3.7
720
dolar
 Resmi iþsizlik oraný:
%14
 Gençler arasýnda iþsizlik %30
82 yaþýnda ve 30 yýldýr iktidarda. Yakýnda iktidarý
Suriye’de ve Kuzey
Kore’de olduðu gibi oðluna devretmek istiyor.

Libya: Kaddafi
Libya’da Kaddafi
1969’dan beri iktidarda.
Tunus’ta Bin Ali’nin
devrilmesine çok kýzan
Kaddafi Tunus halkýna “3
yýl sonra çekilecekti (Bin
Ali) neden beklemediniz,
nedir aceleniz?” diye
çýkýþtý ve Tunus halkýna

“sizin için Zine’den iyisi
yoktu” diyerek Libya modeli bir yönetim önerdi.
Kaddafi Tunus’taki geliþmeleri “sanki Bolþevik ya
da Amerika Devrimi günleri gibi” diye tanýmladý.
Bu arada Libya’nýn da El
Beyda kentinde gösteriler
baþladý ve göstericiler çok
sert polis þiddeti ile
karþýlaþýyorlar.
Libya’da Gazze’de örgütlü olan Hamas Mahmud
Abbas ve oðullarýnýn Filistin’in en zenginleri olduðunu belirterek “Batý Yakasý halký El Fetih yöneticilerini yakýnda Tunus’ta
olduðu gibi devirecektir”
diyor.

Mýsýr: Mübarek
MýsýrArap dünyasýnýn en
önemli ülkesi. En büyük
nüfusa ve ekonomiye

sahip.
Mýsýr’da Mübarek rejimi
Müslüman Kardeþler
örgütünün muhalefetini
büyük bir baský ile ezmeye
çalýþýyor ve küçük ve etkisiz laik güçlere dayanmaya
çalýþyor.
Tunus’ta Bin Ali’nin ülkeden kaçmasýndan sonra
Mýsýr’daki dayanýþma gösterilerinde “söyleyin
Mübarek’e uçaðý hazýr”
diye sloganlar attýlar.
Arap dünyasýnýn bütün
ülkelerinde aslýnda birbirlerine çok benzer ortak
koþullar var. Hepsinde ya
yýllardýr iktidarda olan
diktatörler ya da krallar ve
emirler var. Hepsinde yolsuzluk, rüþvet en aþýrý
boyutlarda. Hepsinde gelir
adaletsizliði sürekli yükseliyor. Ýþsizlik ise bölgede
yüzde 14’e dayanýyor.

“Bütün bunlar rüya mý?”
45 yaþýndaki Neji Brouri Tunus’ta gazeteciler
sendikasý üyesi bir yazar. Bütünüyle devlet kontrolünde ve sansüründe olan basýnda resmi çizgiyi
savunmadýðý için haapis cezasý almýþ.
Karýsý ve ailesi polis baskýsý ile karþý karþýya kalmýþ.
“Bir rahatlama havasý var. Ama þimdi özgürlük,
insan haklarý ve medeni haklar ortamýýna ihtiyacýmýz
var. Milis güçleri ülkede panikl yaratmaya çalýþýyorlar. Basýn ta
abii ki hala iktidarýn kontrolünde.
Geliþmeler daha bitmedi.
“Karmaþýk hislerimiz varr. Herkes seviniyor ama
herþeyden önce can güvenliði lazým.
“Ýnsanlar öldürüldü, iþþkenceye uðradý, takip edildi,
yaþamlarý imha edildi. Þimdiþ bütün katlandýklarýmýz
zýn karþýlýðýný aldýðýmýz duygusu var.
“Bu sabah uyandýðýmda bütün bunlar rüya mýý diye
düþündüm. Þimdi rüya olmadýðýný kanýtlama
zamaný.”

Gençler umutsuz, bir
gelecek görmüyor.

Ekmek
ayaklanmalarý
Öte yandan Ortadoðu
halklarýnýnn, emekçilerinin
zengin bir mücadele
geleneði var. Arap halklarý
gelir adaletsizliðine karþý
defalarca güçlü ayaklanmalar gerçekleþti. Bugün
ise durum öncekilerden
çok fatklý. Þimdi sadece bir
veya iki ülke ile sýnýrlý bir
durum yok. Bütün bölge
kaynýyor.
Ýþçi ve emekçiler
Mýsýr’da, Cezayir’de,
Ürdün’de, Lübnan’da ve
hatta Libya’da sokaklara
çýkýyor. Mýsýr uzun bir
süredir iþçi hareketleri ile
sarsýlýyor. Lübnan ve
Filistin patlamaya hazýr.
Emperyalistler ise tam
anlamý ile iki yüzlü bir
tutum içinde.
ABD ve bölgenin eski
sömürgeci gücü Fransa son
ana kadar Bin Ali’yi
destekledi. Bin Ali’nin laik
güçlere dayanan politikalarýný tercih etti.
Fransa gösteriler sürerken
Tunus’a takviye çevik
kuvvet göndermeyi tartýþtý.
Bin Ali devrildikten
hemen sonra ise ABD,
Fransa ve Ýngiltere derhal
deðiþimi destekledi, ama
diðer yandan da sükunet
ve istikrar istediklerini ilan
ettiler.
Þimdi Tunus’ta Bin
Ali’nin heykelleri yýkýlýyor.
Yakýnda umarýz
Mübarek’in, Kaddafi’nin
ve diðerlerinin heykelleri
de yýkýlýr.

GÖRÜÞ
Kimlikler ve sýnýflar
Ezme-ezilme iliþkisi varlýðýný sürdürüyor. Bu
ilikide, hiçbir çekince göstermeden ezilenin yanýnda olmayý baþaramayanlarýn bir dizi gerekçesi var.
"Sýnýf sorununun gölgede kalmasý" bu gerekçeler
arasýnda en çok öne çýkaný.
Oysa darmadaðýn olan kemalist rejimin çatlaklarý
arasýndan açýða çýkan ve tek kelimeyle, "kimlik
politikasý" olarak adlandýrýlýp küçümsenen sorunlar, derin bir sýnýfsal içerik taþýyor.
Bugün Ermeni sorununu gündeme taþýyanlar,
Hrant Dink cinayetinin sorumlularýnýn bir bütün
olarak, tüm devlet kademesindeki uzantýlarýyla birlikte hesap vermesi için mücadele edenler, sýnýfsal
sorunlarý gölgelemiyorlar.
Bu yüzden 24 Nisan 2010 yýlýnda Ermeni
soykýrýmýný anmak için Taksim Meydaný'nda
toplanan kalabalýk, belki de 2010 yýlýnýn en devrimci etkinliðini düzenlemiþ oldular.
Çok merak eden, bu eylemlerin hangi sýnýfýn iþine
geldiðini sorabilir?
Ermeni soykýrýmý hangi sýnýfýn iþine yaradý? Ýþçi
sýnýfýnýn mý?
Bu sorunun yanýtý çok basit deðil mi? Bugünkü
burjuva sýnýfý kan ve dehþet dolu biþr soykýrýmýnýn
üzerinden ulus devletine, sermaye birikimine ve
etnik hegemonyasýna ulaþtý.
Bugün Ermeni soykýrýmýnýn tanýnmasý hangi
sýnýfýn çýkarýnadýr? Kafasýnda böyle dertlere sahip
olanlar açýsýndan sorulmasý gereken ilk soru bu
olmamalýdýr kuþkusuz! Öncelikle bir soykýrým var
mýdýr, yok mudur? Bu soykýrým bir gerçek midir
deðil midir? Yüzbinlerce ama yüzbinlerce Ermeni
yok edilmemiþ midir?
Lenin boþuna "Gerçeði açýklamak devrimcidir"
sözünü tekrarlamýyordu. Türk egemen sýnýfýnýn
þekillenmesinde kilometre taþý olan, egemen sýnýfý
egemen sýnýf yapan soykýrýmýn varlýðýný, yaþanmýþ
olduðunu bugün dile getirmek, "Kasabanýn sýrrý"ný
açýða çýkartmak, teþhir etmek, böyle bir vahþetin
yaþandýðýný ifade etmek, Türk sermaye sýnýfýnýn bu
kýyýmýn üzerinde yükseldiðini anlatmak, Türk milliyetçiliðine atýlan en büyük tokat olduðu için, çok
sýnýfsal bir vurgudur.
Tümüyle ezilenlerin mücadelesini, bu mücadelenin birleþmesini, ama gerçekler temelinde birleþmesini saðlayan bir vurgudur.
Ýster yurtseverlik densin adýna ister milliyetçilik,
bu ideoloji parçalanmadan, bu ideoloji hamasi anti
emperyalist bir içeriðe sahipmiþ gibi savunulmaya
devam ettikçe, iþçi sýnýfýnýn kendi egemen sýnýfýndan, onun fikirlerinden kopmasý imkansýzdýr.
Burnu büyük Türk milliyetçisi, iþçi sýnýfýný Türk
ulusal sermayesine baðlayan bir bayrak sopasý
kadar bir deðere sahiptir.
Ýþçi sýnýfýnýn ise ulusal bayraklarla da bu bayraklarýn baðlý olduðu sopalarla da hiçbir iliþkisi yoktur.
Baþka bir ulusu ezen bir ulus özgür olamaz, o
ulusun iþçi sýnýfý hiç ama hiç özgür olamaz.
Baþka bir ulusu ezmekle kalmayan, o ulusa kýyan,
o ulusu yok eden bir ulus, bu kýyýmla yüzleþmeden
özgür olamaz.
Bu ulusun iþçilerinin, soykýrýmla yüzleþmeden
özgürleþeceðini düþünmek için ise "esas düþmanýn
içeride" olduðunu hatýrlamýyor olmak, enternasyonalizmin, önce kendi egemen sýnýflarýna karþý
mücadele etmekten geçtiðini bilmiyor olmak
gerekir. Kimliðinin peþinde koþanlarýn, egemenlere
isyan ettiðini görmeyenler, iþçi sýnýfýnýn isyanlarýnda egemen sýnýflarýn çýkarlarýna aracýlýk ederler.

Þenol Karakaþ
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DurDe Hrant Dink forumlarý

Ölümünden 87 yýl sonra Lenin:

Stalinizme giden yolu Lenin mi açtý? 4 yýldýr Hrant yok!
SSCB'de Stalin dönemiyle birlikte
baþlayan ve 20. yüzyýlýn sonlarýna
kadar devam eden, iþçilerin, kadýnlarýn, eþcinsellerin, azýnlýklarýn ve dindarlarýn baský altýna alýndýðý baskýcý
rejim, hem insanlarýn kendilerine
"komünist" diyen bu rejime ve uydularýna öfke duymasýný saðladý hem de
Batý kapitalizminin bu diktatörlükler
üzerinden sosyalizme saldýrmasýný
kolaylaþtýrdý. Bu rejimlerin marksizmle iliþkilendirilmesiyle, yalnýzca
SSCB'deki ve Doðu Bloku'ndaki
devlet kapitalisti rejimler deðil, iþçi
sýnýfýnýn devrimci teorisi olan marksizm de tarihin çöplüðüne yollanmaya
çalýþýldý. Bunun yolu, 1917'de Ekim
Devrimi'yle iþçi sýnýfýnýn iktidarý
almasýný saðlayan Bolþevik Parti'nin
ve onun önde gelen üyelerinden
Vladimir Lenin'in siyasi mücadelesinin meþruiyetinin yok edilmesinden geçiyordu. Burjuva liberallerle
stalinistler, Sovyet rejiminin kanlý bir
diktatörlüðe dönüþmesinin sorumlusunun leninizm olduðu konusunda
anlaþtýlar.
21 Ocak 1924'te hayatýný kaybeden
Lenin'in ölümünün 87.
yýldönümünde, uluslararasý iþçi
sýnýfýnýn eþitlik, özgürlük ve
demokrasi mücadelesinin teorisyenlerinden olan bu büyük Rus devrimciyle, Rusya'da iþçi sýnýfýnýn iktidardan uzaklaþtýrýlmasýnýn teorisi olan
stalinizm arasýndaki uçurumun altýný
bir kez daha çizmek gerekiyor.

Uluslararasý devrim
mücadelesi ve "tek ülkede
sosyalizm" teorisi
Rusya'da devrimci marksistlerin
partisi Bolþevikler'in ve onun siyasi
önderlerinden Lenin'in bütün
mücadelesi, iþçilerin mevcut düzeni
dünya çapýnda yýkarak kuracaklarý
yeni bir sistem tahayyülü üzerinde
yükseliyordu. Ýþçilerin iþyeri tabanlý
örgütlendikleri, toplumun nasýl
yönetileceðiyle ilgili kararlarýn tüm
çalýþanlarýn sürece katýlýmlarýyla
belirlendiði, üretimin kâr etme
amacýyla deðil toplumun ihtiyaçlarý
doðrultusunda düzenlendiði, tüm
temel gereksinimlerin karþýlanmasýnýn toplumsallaþtýrýlacaðý, proletaryanýn saflarýndaki tüm yapay
ayrýmlarýn giderilmiþ olduðu;
dolayýsýyla, kadýnlarýn, sakatlarýn,
azýnlýklarýn, eþcinsellerin, tüm ezilenlerin özgürlüklerini elde edeceði
düzen sosyalizm olarak tarif ediliyordu. Bu düzenin ancak dünya çapýnda
kurulabileceði gerçekliðinden hareket
ederek, Lenin, bütün kritik siyasi
dönemeçlerde Marks'ýn yolunu izliyor, tüm uluslardan iþçilerin ortak
çýkarlarýný gözetiyor, küresel kapitalizmin egemenlerine karþý farklý uluslardan iþçilerin birlikte mücadelesini
saðlamak için enternasyonalizmi vurguluyordu.
Lenin bu yüzden, kapitalist toplumda verilen sosyalizm ve demokrasi
mücadelesi sýrasýnda da, iþçilerin iktidarý aldýðý devrim koþullarýnda da,
tüm uluslarýn kendi kaderlerini tayin
etme hakkýnýn geçerli olduðunu
savunuyordu. Ekim Devrimi'yle iktidara gelen Sovyetler, bu yüzden ilk iþ
olarak "uluslarýn hapishanesi" olarak
tanýmlanan Çarlýk rejimi altýnda baský
altýnda olan tüm uluslarýn ayrýlma
haklarýný tanýmýþtý. Lenin, Sovyet
devriminden sonra bir kasabayý
ziyaretinde "Yaþasýn Sosyalist

Cumhuriyetimiz" diye kendisini
karþýlayanlara, Alman devrimi yardýmlarýna gelmediði takdirde Rus devriminin izole olacaðýný ve emperyalizm
koþullarýnda tek baþýna ayakta kalamayacaðýný vurguluyordu. Bolþevizme
göre, kapitalizmin çözülüþü ancak
dünya çapýnda bir devrimle
mümkündü.
Ýþçi sýnýfý beyaz orduya karþý verilen
iç savaþtan atomize olmuþ, bir sýnýf
olarak þekillenmesini kaybetmiþ bir
hâlde çýkýnca, Avrupa'daki devrimlerin de arka arkaya yenilgiler
almalarýnýn sonucunda, Rus devrimi
izole oldu. Bu süreçte Bolþevik Parti
içinde yükselen ve iþçi sýnýfýný iktidardan uzaklaþtýran bürokrasinin siyasi
lideri olan Stalin, Ekim devriminin
kazanýmlarýný yok etmek için temsil
ettiði sýnýfýn lehine bir dizi adým attý.
Bunlardan belki de en önemlisi,
dünya devrimi mücadelesini rafa
kaldýran "tek ülkede sosyalizm"
teorisiydi. Marksist literatürde o güne
kadar yeri olmayan bir iddiayý
barýndýran bu teoriye göre, sosyalizm
tek ülkede inþa edilebilir ve kapitalist
dünyayla "barýþ içinde yaþayabilirdi".
Tüm ülkelerdeki komünistler için
önemli olan, kendi egemen sýnýflarýna
karþý yürüttükleri devrimci mücadele
deðil, "sosyalist anavatan" SSCB'nin
çýkarlarýnýn korunmasýydý. Bu doðrultuda, Komintern aracýlýðýyla, Stalinist
bürokrasi tüm dünyadaki komünist
partilerin çýkarlarýný, bu ülkelerle
yürüttüðü iliþkiler üzerinden
SSCB'nin stratejik planlarýna uyumlu
kýldý. SSCB ile belli düzeylerde anlaþma saðlayan ülkelerin komünistleri,
"sosyalist anavatan"ýn çýkarlarýný
korumak için o ülkedeki iþçi hareketlerini etkisiz kýlmaya, o devletler
açýsýndan zararsýz hâle getirmeye
çalýþýyordu. Stalin, Lenin'in enternasyonalizmine karþý, "tek ülkede
sosyalizm" ile Rus milliyetçiliðini
koyuyordu. SSCB'ye dahil olan azýnlýklar üzerindeki baskýlar da yeniden
baþlamýþtý.

Ýþe gitmeyen iþçileri idam
eden bir "sosyalist" rejim
Marks ve Lenin'e göre sosyalizm,
iþçi sýnýfýnýn kendini devlet olarak

örgütlemesiyle, toplumun iþleyiþini
demokratik mekanizmalar aracýlýðýyla, kâr etmek için deðil, toplumun
ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla
düzenlemesiydi. Batý'nýn 100 yýlda
ulaþtýðý sermaye birikimine 10 yýlda
ulaþmalarý gerektiðini söyleyen Stalin
ise, sosyalizmi SSCB'nin hýzla sanayileþmesi, silahlanmasý ve kalkýnmasý
olarak tanýmlýyordu. Bu yüzden
SSCB'de 1930'lardan itibaren yoðun
bir emek sömürüsü baþladý. Grevler
baþta olmak üzere iþçilerin bütün
özgürlükleri yok edildi. SSCB vatandaþlarýnýn ülke içinde dolaþýmlarý
kýsýtlanýyor, iþe gitmeyen iþçiler idam
ediliyor, milyonlarca insan çalýþma
kamplarýna dolduruluyordu. Stalin'in
SSCB'si "iþçilerin devleti" deðil, egemen sýnýf tarafýndan bizzat iþçilerin
emeðini sömürmek için örgütlenmiþ
bir baský aygýtýydý.
Stalin'den önce Bolþevik Parti, politik tartýþmalarýn en çok yürütüldüðü,
tarihin o döneme kadar gördüðü en
demokratik parti örgütlenmesiydi.
Lenin dahi pek çok önemli dönemeçte
parti organlarýnda tek baþýna kalýyor,
inat ve ýsrarla parti üyelerini kendi
hattýna kazanmak için mücadele ediyordu. Stalin ise demokratik
merkeziyetçiliði kendi görüþlerine
uymayan herkesi tasfiye etmek için
kullandý. 1920'lerde Troçki'nin baþýný
çektiði Sol Muhalefet'in üyeleri
üzerinde aðýr bir baský oluþturuldu.
Stalinist karþý devrime karþý iþçi
sýnýfýný savunanlar "halkýn düþmaný"
ilan edilerek partiden uzaklaþtýrýldýlar.
1917 Ekim Devrimi sýrasýnda
Bolþevik Parti Merkez Komite üyesi
olan kadrolardan -biri Lenin ve biri
Stalin olmak üzere- yalnýzca üç kiþi
eceliyle öldü. Diðerlerinin tümü
devlet aygýtý tarafýndan vuruldu, gönderildikleri sürgünde öldürüldü ya da
"kaybedildi". Troçki bu yüzden, stalinizmle Bolþevizmi bir kan nehrinin
ayýrdýðýný söylüyordu. Bu farký sebepleriyle birlikte kavramak, sosyalizm
için mücadele edenlerin politikalarýný
netleþtirmeleri açýsýndan kaçýnýlmaz
bir gereksinim.
Ozan Tekin

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe Giriþimi tarafýndan
Ankara, Ýstanbul ve
Ýzmir'de düzenlenen
forumlarda cinayetten 4 yýl
sonra Hrant Dink davasý
ve ýrkçýlýða karþý mücadele
konuþuldu.
14 Ocak'ta Ankara'da
Mimarlar Odasý salonunda
yapýlan toplantýda Av. Hakan Bakýrcýoðlu, Av. Orhan Kemal Cengiz, Hayko
Baðdat, Kemal Gökhan
Gürses konuþmacýydý.
Konuþmacýlar 4 yýllýk süre
içinde adalet olmadýðýnýn
ortaya çýktýðýný söylediler
ve hükümetin verdiði sözü
tutmadýðýný vurguladý.
Hayko Baðdat ve Kemal
Gökhan Gürses Ankara'dan sonra 15 Ocak'ta Ýzmir'deki "4 yýldýr Hrant
yok" forumunda da konuþmacýydý. Kalabalýk bir topluluðun izlediði forumda
cinayetin çoðul katillerine
dikkat çekildi ve ýrkçýlýða
karþý mücadele çaðrýsý
yapýldý.
Resmi ideolojiyi sorgulamak gerektiðini söyleyen
Hayko Baðdat, "Yüzyýllardýr bu topraklar için
medeniyetin beþiði denildi,
halklarýn kardeþçe yaþadýðý
topraklar denildi. 100 yýldan bugüne bir yoklama
yaparsak birçok eksik çýkacak. Ne Ermeniler, ne Süryaniler, ne Yahudiler, ne
Rumlar kaldý. Kalanlarý da
6-7 Eylül'le, Varlýk vergisiyle, zorunlu göçlerle
yerlerinden ettiler" dedi.
15 Ocak'ta Ýstanbul'da
yapýlan forumda ise salon

hýnca hýnç doluydu. Ali
Bayramoðlu, Büþra Ersanlý,
Doðan Tarkan, Ferhat
Kentel, Fethiye Çetin, Halil
Berktay, Hilal Kaplan,
Necmiye Alpay, Oral Çalýþlar, Oya Baydar, Ümit
Kývanç, Yasemin Ýnceoðlu,
Yýldýz Önen, Zeynep Tanbay forumda birer konuþma yaptý.
Hrant Dink ailesinin
avukatý Fethiye Çetin,
"Hrant Dink 1915'i deðerlendirirken soykýrýmdýr
demesini cezalandýrmak
için yazdýklarýndan baðýmsýz olarak cezalandýrýlmýþ
ve Türklüðü aþaðýlamaktan
hüküm giymiþtir. Bu zihniyet cinayet sonrasýndaki
mahkeme sürecinde de
devam etmektedir. 4 yýldýr
sayýlarý 100'e yaklaþan
dava klasörlerinde tanýklar
var, kanýtlar var ancak
bunu soruþturacak siyasi
iradeden yoksunuz" dedi.
DSÝP Genel Baþkaný
Doðan Tarkan ise "19 Ocak
bu ülkenin tarihinde dönüm noktasý, bilinç sýçramasýdýr. Hrant'ýn arkasýndan yürüyen büyük kalabalýk bu ülkede Ermeni
sorunu olduðunu biliyordu. Bu insanlar kaybolmadý ve tepki göstermeye,
geliþmelere müdahale etmeye hazýrdýr. 19 Ocak'ta
hep beraber politik bir tepki gösterdik. Rakel Dink'in
konuþmasýyla insani bir
boyut kazandýk.
Bizim gücümüz bu
ikisinin birleþmesinden
kaynaklýdýr" tespitlerini
yaptý.

Portreler
Abraham Lincoln
1861 yýlýnda ABD baþkaný olan
Abraham Lincoln ABD’de köleliðin kalkmasýnda
önemli bir rol oynadý. Köleliðe karþý Kuzey eyaletlernin oylarý ile bvaþkan seçildi. Baþkan seçilmesinden hemen sonra 7 güney eyaleti ABD’den
ayrýlarak Konfederasyon adýyla ayrý bir devlet kurdular. Konfederasyon köleliði savunuyordu.
1861’de iç savaþ baþladý.1865’de biten iç savaþ tarihin o zaman kadar ki en kanlý savþlarýndan birisi
oldu. Federasyon ordusu 100 bin kayýp verdi.
Kuzey eyaletlerinde 250 bin kiþi savaþa baðlý
hastalýklardan öldü.
Güney ordusu ise 94 bin ölü verdi, 164 bin kiþi
savaþa baðlý hastalýklardan dolayý öldü. Toplam 618
bin insan savaþta öldü.
Kuzey’ýn savaþý kazanmasýndan sonra kölelik
kalktý.
Abraham Lincoln 1865’de bir suikast sonucu öldü.
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DHA’dan
muhbirlik
örneði
8 Ocak Cumartesi
günü Bursa
Baroevi'nde
"Demokratik
Anayasanýn, Özgürlüklerin Önündeki
Engeller ve
Demokratik Özerklik"
konulu bir panel
düzenlendi. Panelde
Ferhat Kentel ve BDP
Ýstanbul milletvekili
Sebahat Tuncel ve
Yakup Karabacak
konuþtu.
Toplantýyý izleyen
Doðan Haber
Ajansý’nýn muhabiri ne
özgürlük talepleriyle,
ne de konuþmacýlarýn
hangi vurgularý öne
çýkarttýðýyla ilgilendi.
Toplantý salonunda
yer alan Mustafa
Kemal büstüne ne
olduðu ile ilgilendi!
Bu "habercinin" ihbar
içerikli "haberi"nden
sonra DSÝP Bursa Ýl
Örgütü sözcülerinden
Esra Erener polis
tarafýndan göz altýna
alýndý. Bursa Barosu
toplantýyý düzenleyenler arasýnda DÖH temsilcisi bir avukatý cezalandýrmak için adým
attý.
Yaklaþýk 250 kiþinin
katýldýðý toplantýyý,
özetle "atasýna" hakaret
edenleri þikayet edeceði bir platform olarak
deðerlendiren Türkiye
Türklerindir gazetesi
bildiðimiz görevini
sürdürmüþ oldu.

sosyalist

BDP'li tutsaklara
özgürlük için yürüdük
Özgürlük Ýstiyoruz
Ýnisiyatifi, "KCK davasý"
adý altýnda düzmece iddialarla yargýlanan BDP'li
siyasetçilerin serbest
býrakýlmasý, Amed'deki
duruþmadan bir gün önce
Ankara, Ýstanbul ve
Ýzmir'de sokaða çýktý.
12 Ocak günü öðle saatlerinden itibaren
Beyoðlu'nda olaðanüstü
hal ilan edildi. Panzerler,
polis araçlarý ve yüzlerce
polis Ýstiklal Caddesi'ni
tuttu.
Akþamüstü Ýstanbul'da
Tünel Meydaný'nda
buluþan yüzlerce özgürlük
yanlýsý Taksim'e yürümek
istedi. "Kürtler Kürtçe
Konuþur- Kurd KurdÎ
Diaxivin", "Serbest
Býrakýlsýn Bén Berdan",
"Özgürlük Ýstiyoruz Azadî
Dixwazin" dövizlerinin
açýldýðý eylemde atýlan sloganlarda BDP'li tutsaklara,
Kürt halkýna ve Kürtçe'ye
özgürlük talep edildi.
BDP Ýstanbul Milletvekili
Sebahat Tuncel ve DSÝP
Genel Baþkaný Doðan
Tarkan'da yürüyüþteydi.
Galatasaray Meydaný'nda
bir provokasyon giriþiminin ardýndan polis
yürüyüþü engelledi.
Galatasaray'da yapýlan
basýn açýklamasýný Türkçe
Avukat Eren Keskin,

Kürtçe Veysi Altay okudu.

Ankara: Hepimiz
Kürdüz, hepimiz
BDP'liyiz!
Yüksel Caddesi'nde
toplanan Özgürlük Ýstiyoruz aktivistleri, "Öz-özözgürlük, Kürt halkýna
özgürlük!", "Yaþasýn halklarýn kardeþliði", "Bijî
biratiya gelan", "Hepimiz
Kürdüz, hepimiz
BDP'liyiz", "Kürtler Kürtçe
konuþur!", "BDP'li tutsaklar serbest býrakýlsýn" slo-

Aðrý'nýn Patnos Ýlçesi'nde zorunlu
askerlik görevini yapmakta olan

çocuk doktoru asteðmen, birlikteki

Süre giden KCK duruþmalarý kapsamýnda yüzlerce Kürt poli
tikacýnýn gözaltýna alýnmasý ve hak-

iletiþim için:
sosyalistisci@gmail.com

Ýzmir: Kürtler,
Kürtçe Konuþur!
Özgürlük Ýstiyoruz
Ýnisiyatifi, KCK davasýndan tutuklanan Kürt
siyasetçilerinin serbest
býrakýlmasý için Ýzmir'de

SÝSTEMÝN ÝÇÝNDEN
askeri yetkililerce dövülerek komaya
sokuldu. Dövüldükten sonra da yol
kenarýna atýlarak ölüme terk edildi.
Faili meçhule sokulacak olan olay
asteðmenin ailesinin ýsrarlý çabalarýyla
ortaya çýkarýldý.

Ýþyerinizde,
fabrikanýzda,
okulunuzda,
mahallenizde
uðradýðýnýz
haksýzlýklarý
bize yazýn!

ganlarýyla Kürtçeyi bilinmeyen dil ilan eden
mahkemeyi ve siyasi
tutuklamalarý protesto etti.
Eylemin sonunda Özgürlük Ýstiyoruz Ýnisiyatifi'nin
ortak basýn açýklamasýný
Nesli Uras okudu.

larýnda yüzlerce yýllýk cezalar istenmesinin üzerinden çok geçmedi.
Þimdi de üniversitelerdeki Kürt
gençliðine dönük operasyonlar ve
gözaltýlar gerçekleþtiriliyor. Van'da ki
operasyonlarda 8 Kürt genci tutuklanarak yargýlanmaya baþladýlar.



CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý
Gürsel Tekin seçim stratejilerine
iliþkin önemli bir ifþaatta bulunmuþtu.
AKP'yi devirmek için MHP ile bir
koalisyonun mümkün olduðunu söyleyen Gürsel, bu fikri aslýnda aðzýndan kaçýrmadý. Tabaný tartýþtýrmaya
ve bu fikre alýþtýrmaya dönük bir
hamle idi bu. Türkiye'de epeyce bir insan yatýp kalkýp bu fikri geliþtirmeye
ve gerçekleþmesini saðlamaya çalýþýyor.



CHP Grup Baþkan Vekili ve
Yalova Milletvekili Muharrem

Ýnce, baþbakan Erdoðan'ýn kendisine
uzatýlan bir þapkayý kabul etmemesi
üzerine "takke verselerdi giyerdi"
dedi. Hatta Erdoðan'ýn þapkayý takmamasýnýn üzerinden çok derin analizler
yaptý. Ýnce "Þapkayla ilgili beyninin
derinliklerinde, aklýnýn derinliklerinde
bir sorun var. Takýlý kalmýþ oraya.
Þapkayla olan sorunu cumhuriyetle
olan sorunudur. Atatürk'le olan
sorunudur, çaðdaþlýkla, uygarlýkla
ilgili sorunudur" diye beyanat verdi.
Ýnce daha önce de referandumda "yetmez ama evet diyenler" için
devþirmeler, dönmeler demiþti. Ýnce
bu gidiþle Türk ýrkýnýn büyük
teorisyeni olmaya doðru hýzla ilerliyor. Derin ve sarsýcý analizler yapmaya
devam ediyor.
Birlik Partisi (BBP) ne
zaman söyleyecek bir þey bulaBüyük
masa idam ipine sarýlýyor. Ýdam meselesini kamuoyunun gündemine sokmak için canla baþla çalýþýyorlar. BBP
Genel Baþkaný Yalçýn Topçu partisinin
düzenlediði 'Adana Buluþmasý'
toplantýsýnda "Ýdamý geri getireceðiz.
Ýdamý geri getireceðiz diye bizi
kýnayanlara da sesleniyorum, ateþ
düþtüðü yeri yakar. Öyle millete raðmen sahte insan haklarý savunuculuðu
yapmasýnlar". Ýnsan Türkçede sihirli
iki kelimenin sahte ve sözdenin
ýrkçýlar tarafýndan ne kadar da

saat 18:00'da Kýbrýs
Þehitleri Caddesi'nde
Türkan Saylan Kültür
Merkezi önünde basýn
açýklamasý yaptý.
"BDP'li Tutuklular
Serbest Býrakýlsýn" yazýlý
pankart açan Ýnisiyatif
üyeleri, "Kürtler, Kürtçe
Konuþur!", "Kurd Kurdî
Diaxivin", "Özgürlük Ýstiyoruz" dövizlerini taþýdý.
Ýnisiyatif adýna basýn açýklamasýný okuyan Arzu
Gümüþ okudu.

Ahmet Yýldýrým
sevildiðini düþünmeden edemiyor.
Gürsel Tekin MHP ile koalisyon
olasýlýðýndan bahsederken, MHP

Genel Baþkaný Devlet Bahçeli
Eðridir'de yaptýðý konuþmada "Bazý
kesimlerin MHP'nin önünü týkamak
için koalisyon kuracaðý yönünde
nutuklar atýyorlar. Koalisyon
düþüncemiz yok, tek baþýna güçlü bir
þekilde iktidar olmak istiyoruz" dedi.
Elbette CHP Genel Baþkaný
Kýlýçdaroðlu'da Bahçeli'den geri
kalmadý, "hedefimiz tek baþýna iktidar" diyerek tüm milliyetçi oylara
talip oldu.

BAK NE
DEMÝÞ?
1960’lý yýllarda bizde kavga yoktu.
Kimse kimseye etnik kimliðini sormuyordu. Herkes huzur içinde
yaþardý. Geldik 2010’lara birbirimizin
etnik kimliðini soruyoruz.
Kemal Kýlýçdaroðlu
CHP Genel Baþkaný

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
-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

Takipteyiz

Kenan Evren yargýlanacak!
Darbecileri koruyan
darbe anayasasýnýn geçici
15. maddesi halkýn oylarýyla kaldýrýlmasýndan, darbe
karþýtlarýnýn 20'den fazla
ilde Kenan Evren ve 12
Eylül darbesinde rol
oynayanlar hakkýnda suç
duyurusu yapmalarýnýn
üzerinden 4 aydan fazla
zaman geçti.
Anayasa deðiþikliði, darbecilerin sivil mahkemelerde yargýlanmasýný
hükme baðlamýþtý. Ankara
ve Ýzmir'deki mahkemeler
ise görevsizlik kararý verdi.
Ýki mahkemede topu
Yargýtay'a atýyor.
Kenan Evren hakkýnda
Yargýtay'ýn vereceði kararý
ise halk baþýndan beri
biliyor. Bugüne kadar darbecileri hep kollayan, ordu
darbe yapamadýðýnda
yargý darbesi yapan
yargýçlar 12 Eylül'ü hala
yaþýyor kýlanlarýn baþýnda
geliyor. 31 yýldýr darbeciler
hakkýnda hiçbir soruþturma açmayan, açýlan
davalarý hasýraltý eden
yüksek yargý Kenan Evren
ve 12 Eylülcüleri kurtarmak için kenarda bekliyor.
CHP ve MHP darbecilerin sivil mahkemelerde
yargýlanmasýný sonuna
kadar engellemek istedi.
AKP ise 12 Eylül referandumu öncesi yaptýðý 12
Eylül eleþtirisini hemen
rafa kaldýrýldý. Seçilmiþ
hükümet olarak darbecilerden hesap sorulacaðýný
söyleyen, Kenan Evren'in
astýðý Erdal Eren'i sýk anan,
yargýdaki oligarþiye çatan
Baþbakan dört aydýr
suskun. Baþbakan ve

AKP'de topu yargýya atýyor. 'Evet' diyen yüzde 58
hükümete Kenan Evren'i
ve 12 Eylülcüleri yargýlama
yetkisi verdi, AKP ise bu
yetkiyi kullanmýyor.
12 Eylül darbesinin baþý
Kenan Evren'in yargýlanmasý artýk önemsiz mi?
Darbeden sonraki otuz yýl
boyunca sað ya da sol
bütün siyasi hareketler
Kenan Evren'in yargýlanmasýný istedi.
2000'li yýllarda Evren ve
12 Eylül cuntasýnýn
yargýlanmasý için onlarca
yürüyüþ yapýldý. Ne
zaman halk demokratik
mekanizmalarý kullanarak
Kenan Evren ve 12 Eylülcülerin yargýlanmasýný
mümkün kýldý, birileri

Halk oylamasýný ertesi günü,
13 Eylül'de vakit kaybetmeden
soluðu mahkemede alanlar, 4
aydan fazladýr Kenan Evren ve
12 Eylülcüler hakkýndaki
yargýlama sürecinden tek bir
adým atýlmamasý üzerine
harekete geçti.
Kenan Evren'i Kollayanlarý
Ýzleme Komitesi'ni (KEKÝK)
kuran darbe karþýtlarý 17
Ocak'ta Ýstanbul Adliyesi'ne
giderek suç duyurusunda
bulundu.
Avukat Mücteba Kýlýç
KEKÝK'in neler yapacaðýný þöyle
anlattý: "Kenan Evren'i koruyanlarý tespit edip afiþe edecek.
Darbecileri kim koruyorsa,
kamuoyuna adýyla, ünvanýyla
kendisini afiþe edecek. Kenan

çýkýp "bu önemsizdir" demeye baþladý.
94 yaþýnda olsun, bazý
cunta üyeleri yaþamýyor
olsun, üzerinden 30 yýl
geçsin, 12 Eylülcüler
yargýlanmalý ve mutlaka
cezalandýrýlmalýdýr. Bu
geçmiþin intikamýnýn alýnmasý için deðil bir daha
darbe olmamasý için gereklidir.
27 Mayýsçýlar yargýlanýp
cezalandýrýlmadýðý için 12
Mart oldu. 12 Eylülcüler
yargýlanýp cezalandýrýlmadýðý için 28 Þubat darbesi oldu. Darbe suçuna imza
atan askerler, yargýçlar,
polisler, iþbirlikçi
siyasetçiler cezalandýrýlmadýðý için Ergenekon
Hrant'ý öldürdü, 27 Nisan

E-muhtýrasý yayýnlandý.
Kenan Evren ve 12 Eylül
cuntasýnýn yargýlanmasýna
"artýk önemsizdir" demek
yeni darbelere, darbe
yaratmak için yeni provokasyon ve katliamlara
yolu açmak demektir.
Anayasa deðiþikliðine
Yetmez ama Evet diyenler
tam da bu deðiþikliðin
yetmediðini söylemiþ, tüm
darbe ve darbe giriþimcilerinin yargýlanmasý için
mücadeleyi, yeni bir
anayasanýn gerekliliðini
savunmuþtu.
Oyumuzun ve suç duyurularýnýn arkasýndayýz.
Kenan Evren'i koruyanlarý
teþhir edeceðiz. Bir daha 12
Eylüller olmamasý için bu
davayý takip edeceðiz.

Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
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Volkan Tamusta  Adres: Nail Bey Sokak, No: 9/15
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Güven Sanayi Sitesi, B Blok, Kat: 3, No: 366, Topkapý Ýstanbul Telefon: 212 544 66 34  Yerel süreli yayýn,
haftada bir yayýnlanýr
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Arjantin 30 yýl
sonra darbecisini
yargýladý, sýra
Türkiye'de
17 Ocak'ta Beþiktaþ'taki
Ýstanbul Adliyesi önünde
Lale Mansur tarafýndan
okunan KEKÝK açýklamasýndan:
"Darbeden 30 yýl sonra
yapýlan referandumda
"yetmez ama EVET"
dememizin belki en büyük
nedeni Kenan Evren ve
arkadaþlarýnýn yargýlanabilmesini saðlamaktý.
Referandumda HAYIR
diyenler ve referandumu
BOYKOT edenler bizim
gibi bir hafta önceden suç
duyurusu için imza toplamaya baþlamýþtý. 13 Eylül
sabahý Türkiye'nin her
yerinden darbeciler
hakkýnda suç duyurusunda bulunulmuþtu. Ama
görüyoruz ki ne Kenan
Evren savcýlýða ifadeye
çaðýrýlýyor ne de diðer darbeciler hakkýnda bir iþlem
yapýlýyor.
Biz henüz baþaramadýk
ama dünyada darbecilerini
yargýlayan ülkeler var.
Arjantin'de 1976 yýlýnda
askeri darbe olmuþtu.
Arjantinliler 30 yýl sonra
darbeci askerleri koruyan
maddeyi yürürlükten
kaldýrmýþtý. Darbeci devlet
baþkaný 85 yaþýndaki
Videla ile dönemin kara
kuvvetleri komutaný ve 15
üst düzey asker-polis ömür
boyu hapse mahkûm
edilmiþti. Kenan Evren'i
koruyanlara Arjantin
örneðini hatýrlatmak isteriz.
Þimdi biz Kenan Evren'i

Kenan Evren'i Koruyanlarý
Ýzleme Komitesi nedir?
Evren'i koruyanlarý web sitemizde duyuracaðýz. Yine Kenan
Evren'i koruyanlarý ihbar hattý
olacak, buradan da Kenan
Evren'i koruyanlar bize ihbar
edilecek ve KEKÝK tarafýndan o

þahýslar kamuoyuna duyurulacak. Savcýlýk talebimizi yerine
getirmezse bakanlýða, o olmazsa
baþbakan ve hatta cumhurbaþkanýna kadar çýkýp Kenan
Evren'in yargýlanmasýný talep

edeceðiz. Talebimizi kabul
etmeyenleri ifþa edeceðiz."
Komite Üyeleri: Adalet
Aðaoðlu, Ferda Keskin, Lale
Mansur, Sacit Kayasu, Ali
Bayramoðlu, Oral Çalýþlar,

Koruyanlarý Ýzleme
Komitesi (KEKÝK) olarak
suç duyurumuz hakkýnda
iþlem yapmayan memurundan amirine, savcýsýndan hakimine, müsteþarýndan bakanýna, baþbakanýndan cumhurbaþkanýna
kadar herkesi izleyeceðiz.
Müracaatýmýz hakkýnda
iþlem yapmayanlarý adýyla
unvanýyla kamuoyuna
duyurup teþhir edeceðiz.
Baþvurumuzu kabul eden
Ýstanbul Cumhuriyet
Baþsavcý Vekili Turan
Çolakkadý'yý ve suç duyurumuz hakkýnda iþlem
yapmayan, Kenan Evren'i
savcýlýða ifadeye çaðýrmayan Cumhuriyet Savcýsý
Kadir Altýnýþýk'ý göreve
davet ediyoruz. Aksi
takdirde Kenan Evren'i
koruduklarýna karar verip
gerekli iþlemlerin yapýlmasý için Adalet Bakaný
Sadullah Ergin'e müracaat
edeceðiz.
Adalet Bakaný da Kenan
Evren'i korursa Baþbakan
ve sonra Cumhurbaþkaný'na gideceðimizi bildiririz."

Zeynep Tanbay, Kerem
Kabadayý, Mithat Sancar, Leyla
Ýpekçi, Hayko Baðdat, Ferhat
Kentel, Doðan Tarkan, Hilal
Kaplan, Bekir Berat Özipek,
Yýldýz Önen, Abdülhamit
Kýrmýzý, Demiray Oral, Cemil
Ertem, Roni Margulies, Hýdýr
Geviþ, Cengiz Alðan, Neslihan
Demir, Mehmet Altan, Mesut
Yeðen, Sezai Temelli, Þenol
Karakaþ, Fehim Iþýk, Turgay
Oður, Arife Köse, Ümit Kývanç,
Fethiye Çetin, Mustafa Þentop,
Mücteba Kýlýç, Emre Aköz,
Yýldýray Oður, Yalçýn
Ergündoðan, Nagehan Alçý,
Ayhan Aktar.
KEKÝK'le iletiþim için:
kekikihbarhatti.blogspot.com

