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iþsizliðe, yoksulluða, ýrkçýlýða ve ayrýmcýlýða karþý
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Ýþçiler torba yasaya karþý

DÝSK, Torba Yasa'yý protesto etti
DÝSK, iþçi sýnýfýna saldýrý politikalarý ile öðrencilere ve
memurlara af gibi top-lumsal taleplere yanýt ve-ren
maddelerin ayný torbaya konulmasýna karþý Ýstanbul,
Kocaeli ve Ýzmir'de kitlesel katýlýmlý basýn açýklamalarý
düzenledi.

Çerkezköy’de iþçiler sokaða çýktý
Belediye çalýþanlarý hem örgütlenme özgürlükleri
üzerindeki bu baskýlarý hem de Torba Yasa ile uygulanacak saldýrýlarý protesto etti. Çerkezköy Belediyesi
iþçilerinin öncülüðünde DÝSK Genel-Ýþ Sendikasý
Trakya Þube Baþkanlýðý'nýn düzenlediði eylem yoðun
bir katýlýmla gerçekleþti.
Ýþçilerin bir diðer gündemi ise bir süredir Disk GenelÝþ Sendikasý'nda örgütlü olan Çerkezköy Belediyesi
iþçilerinin üzerindeki sendika deðiþtirme baskýsýydý.
Ýþçiler, zorla kimlikleri alýnarak Hak-Ýþ'e baðlý HizmetÝþ Sendikasý'na üye yapýlmaya çalýþýlýyor.
Çerkezköy hükümet konaðý önünden belediye meydanýna sloganlarla yürüyen iþçiler sýk sýk "Ýþçiyiz
Haklýyýz Kazanacaðýz", "Torba Yasaya Hayýr", "Ýþçiler
birliði Sermayeyi Yenecek" sloganlarýný attý.

CHP'den Ergenekon'a
destek kampanyasý
Donanma'da gizli bir
bölmede yakalanan
Ergenekon arþivi Balyoz
Darbe Planý hakkýndaki
tüm itirazlarý ve kuþkularý yerle bir etti. Tam da
bu sýrada Silivri'ye giden
CHP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Süheyl Batum,
Balyoz sanýklarýna destek
vermek için duruþmaya
katýldý. Yanýna darbe mitinglerinin örgütçüsü
ADD Baþkaný Tansel
Çölaþan ve hakkýnda bir
Ergenekon davasý açýlan
ÇYDD yöneticilerini alan
Batum ve CHP'liler
mahkeme önünde bir de
basýn açýklamasý yaptý.
Topluluk Batum'a seslendi ve CHP'nin Ergenekon
sanýklarý Tuncay Özkan
ve Mustafa Balbay'ý
meclise yollamasýný istedi. Batum "mesajýnýzý
alýyorum" dedi. Ertesi
gün Ýzmir'in CHP'li
Bayraklý Belediyesi'nin
paneline katýlan Batum
"Biz 50 bin kiþiyle
Silivri'ye gitseydik 'gelenler açýkta duracaklar, içeri
kadar giremeyecekler'
diye karar almaya cesaret
edemezlerdi. 50 bin kiþi,
bunu kuracaðýz þimdi.
Biliyorum ki sizler bunu

örgütlersiniz korkmazsýnýz da" diyerek,
yeniden darbecilerle
dayanýþma için miting
örgütleme çaðrýsýnda
bulundu.
Askeri vesayetin kuklasý
merkez saðdan CHP'ye
katýldýðý gün partiyi yönetmeye baþlayan Batum
Ýzmir'de darbecilere destek çaðrýsý yaparken,
CHP Diyarbakýr Ýl
binasýnda basýn toplantýsý
yapan Sezgin Tanrýkulu
kayýplarýn, yargýsýz infazlarýn, hak ihlallerinin açýða çýkarýlmasý için CHPnin TBMM çatýsý altýnda
Hakikatleri Araþtýrma
Komisyonu kurulmasýný
istediðini söylüyordu.
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Tanrýkulu, seçim
barajýnýn yüzde 7'ye indirilmesini, asimilasyona
son verilmesini, koruculuðun kaldýrýlmasýný istediklerini de ekledi.
Bir genel baþkan yardýmcýsýndan biri son otuz
yýldýr sayýsýz cinayete imza atmýþ, 17 bin Kürdü
faili meçhullere, Hrant
Dink gibi onlarca kiþiyi
yine failleri hiç yakalanmayan suikastlara kurban
edenlere emir veren dar-

beci generallere destek
için sokak gösterisi örgütlüyor. Diðer genel baþkan
yardýmcýsý ise partisinin
avukatlýðýna soyunduðu
katillerin iþlediði insanlýk
suçlarýnýn araþtýrýlmasýný
istiyor ve Kürt sornunun
barýþçýl çözümünü savunuyor.
Elbette ilki baskýn olan
politika. Gerek CHP'nin
geleneksel yüzde 20'lik
tabanýný oluþturan tuzu
kurular 2007'de Cumhuriyet Mitingleri'ndeki gibi
bugün de darbe istiyor.
CHP'de Baykal ve Kýlýçdaroðlu dönemlerinde
hiç deðiþmeyen politikalarýn birinci sýrasýnda
Ergenekon sanýklarýyla
dayanýþma ve darbe davalarýný engelleme duruyor. Bugün CHP'yi birlikte
yöneten Kýlýçdaroðlu ve
Baykal hizipleri gibi Önder Savcýlar da bu politikada ortaklaþýyor.
Hakikatleri Araþtýrma
Komisyonu mutlaka kurulmalý. Her bir cinayette,
her bir faili meçhulde
sanýk koltuðunda oturanlar CHP'nin serbest býrakýlmasýný istediði cunta
üyeleri ve iþbirlikçileri
olacak.

Ýzmir'de zincirli protesto
Genel-Ýþ þubeleri birçok ilde eylem yaptý. 20 Ocak
günü Ýzmir'de Genel Ýþ Sendikasý üyesi iþçiler, torba
yasayý, birbirlerine zincire baðlanýp, yolu trafiðe kapatarak protesto etti.

Belediye-Ýþ'ten protestolar
Türk-Ýþ üyesi Belediye-Ýþ Sendikasý üyesi iþçiler
Gaziantep, Iðdýr, Adana, Ordu, Balýkesir, Mardin,
Diyarbakýr, Samsun, Giresun, Kocaeli, Bolu, Kütahya
ve Antalya'da yaptýklarý eylemlerde torba yasaya hayýr
dedi.

KESK ve Petrol-Ýþ Ankara'da yürüdü
20 Ocak'ta KESK üyesi kamu çalýþanlarý Kýzýlay
Yüksel Caddesi'nde, Petrol-Ýþ üyesi iþçiler ise
Mithatpaþa Caddesi'nde toplanarak Sakarya
Caddesi'nde yürüdü.

Ýstanbul'da ortak eylem
26 Ocak'ta Ýstanbul'da emek ve meslek örgütleri torba
yasayý protesto edecek. DÝSK Ýstanbul Merkez
Temsilciliði, TÜRK-ÝÞ Ýstanbul Þubeler Platformu,
ÝMOK (Ýstanbul Meslek Odalarý Koordinasyonu),
TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu, Ýstanbul
Tabip Odasý, Ýstanbul Eczacý Odasý, Ýstanbul Diþ
hekimleri Odasý, Ýstanbul Veteriner Hekimler Odasý,
Ýstanbul Barosu, Ýstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müþavirler Odasý ve KESK Ýstanbul Þubeler Platformu
26 Ocak Çarþamba günü saat 18.30'da GalatasarayTaksim’e yürüyecek.

KESK Ankara'ya yürüyor
Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu
(KESK) torba yasa tasarýsýna karþý 4 koldan Ankara'ya
yürümeyi planlýyor. Yürüyüþlerin sonunda Ankara'da
büyük bir miting planlanýyor. Eylemlerin tarihi ise
tasarýnýn parlamentoda görüþüleceði tarihe göre belirlenecek. KESK, 25 Ocak'ta tüm illerde basýn açýklamalarý yapýyor

Türk-Ýþ bütün illerde AKP'ye yürüyor
Türk-Ýþ, 26 Ocak 2010 Çarþamba günü bölge temsilciliklerinin bulunduðu iller baþta olmak üzere, bütün
illerde, AK Parti il baþkanlýklarý önünde kitlesel basýn
açýklamalarý yaparak torba yasayý protesto ediyor.

Dink ailesi adalet istiyor,
hükümetten týk yok
Hrant Dink'in devlet tarafýndan öldürülmesinin 4.
yýldönümünde Dink ailesi
ve adalet isteyen binlerce
insan AKP'yi uyardý ve
AÝHM kararlarýný uygulanmasýný ve cinayette ihmali
ya da kastý olan 31 devlet
görevlisinin yargýlanmasýný
talep etti.
Binlerce insanýn katýldýðý
gösterilerin üzerinden bir
hafta geçmesine raðmen ne
hükümetten ne de mahkemelerden ses yok.
Gölcük'teki Donanma Komutanlýðý'ndan ele geçirilen yeni belgelerde “darbe
karþýtý Ermeni gazeteci “
olarak Hrant Dink'in 2003
yýlýnda cuntanýn ölüm listesine girdiði görülüyor.
Hrant'ý Ergenekon öldürdü. Diðer Ergenekon davalarýndan önemli farklýlýklarý var. Diðerlerinden
farklý olarak bu davada
Emniyet var. Ortaya çýkan
son bilgiler jandarma ve
polisin cinayet için el ele
çalýþtýðýný gösteriyor. Dönemin Ýstanbul Valisi Güler de yargýlanmasý beklenen 31 devlet görevlisinden biri.
Vali, polis ve jandarma
Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý.

Cinayet günler öncesinden
bilinirken, Hrant'ý Ýçiþleri
Bakanlýðý Hrant'ý ölümden
korumamýþtý. Adalet Bakanlýðý, davanýn üç tetikçiyle sýnýrlý býrakýlmasý
karþýsýnda tamamen pasif
bir konuma çekilmiþti. Dýþiþleri Bakanlýðý ise AÝHM’e
sunduðu raporda öldürülmesinden Hrant Dink'i sorumlu tutmuþtu. AKP hükümetinin üç kilit bakanlýðýnýn 4 yýldýr süren davada oynadýðý rol 'öldür'
diyenlerin neden yargýlamadýðýný ortaya koyuyor.
Hrant Dink bir Ermeni
olduðu için öldürülmüþtü.
Cinayet, yaratýlan ýrkçý

nefret iklimiyle, devlet
yanlýlýðý ve ýrkçýlýkla geniþ
bir ittifakýn sistematik bir
kampanyasýyla çocuk katillerine ulaþmýþtý. 31 devlet
görevlisinin yargýlanmasý,
Hrant Dink cinayeti davasýnýn Malatya Zirve Yayýnevi katliamý ve Kafes Darbe Planý davasý ile birleþtirilmesi katilleri ve onlarý
koruyanlarý köþeye sýkýþtýrabilir. Bu, cinayetten dört
yýl sonra “Hrant Dink için
adalet”, "Hepimiz
Ermeniyiz" diyenlerin
yeniden sokaða çýkmasýndan, hükümet üzerinde
basýnç oluþturmasýndan
geçiyor.
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22.000
ailenin bankalarda
100 milyar dolarýn
üzerinde serveti var.
Ayrýca sadece Ýþ
Bankasý’nda Özel
Bankacýlýk biriminde
80 binin üzerinde
müþterinin 26 milyar
dolarlýk serveti var.

DSÝP
bildirgesine
tepkiler
Kürtlerin Demokratik
Özerkliðine tam destek
veren ve Kürt lider
Abdullah Öcalan'ýn
serbest býrakýlmasýný
isteyen tek siyasi parti
olan DSÝP'in Katký'sý Roj
TV'nin yaptýðý geniþ haberde tanýtýldý.
Milliyet gazetesi Katký'ya
iliþkin haberini "DSÝP:
Abdullah Öcalan býrakýlsýn" baþlýðýyla verdi.
Milliyet'in haberini izleyen gün "ilginç" bir yorum Türk Ocaklarý adlý faþist örgütlenmenin Beykoz Þubesi'nden geldi.
Web sitelerinde Katký'yý
"Evet"çi Komünist DSÝP:
"Öcalan özgür býrakýlmalý,
Kürdistan Özerk Olmalý"
baþlýðýyla duyurarak "Ne
yani! Adamlar istikrarlý!
Herkes bizim eski(miþ) ve
baðýmsýz ülkücüler gibi
kývýrtacak mý? O gün ne
için oy verdilerse dün de
onun kaçýnýlmaz sonucunu destekliyorlar! Adamlarýn hiç deðilse fikri de
bir zikri de; olduklarý gibi
görünüyorlar" yorumunu
yaptýlar.
Demokratik Özerkliði
destekleyen ve Öcalan'ýn
özgür býrakýlmasýný talep
eden DSÝP, 12 Eylül anayasa deðiþikliði referandumunda Yetmez ama Evet
tutumunu savunmuþtu.
Yetmez ama Evet'in, Hayýrcýlardan ve Evetçilerden
en önemli farký Kürt sorunu konusunda gösterdiði
hassasiyet ve farklýlýktý.
Sýnýf düþmanýmýz
faþistler DSÝP'in tutarlýlýðý
konusunda "haklý." DSÝP,
dün 'Yetmez ama Evet'
derken, 'devletin PKK ile
masaya oturmasýný',
'Kürtlerin özgür olmasýný'
ve 'Öcalan'ýn muhatap
alýnmasý' gerektiðini
savunuyorduk. DSÝP'in
referandumdaki oyunu bu
tutum belirlemiþtir.

150.000
ölü.
ABD ve Ýngiliz
emperyalistlerinin Irak’ý
iþgalinden bu yana çatýþmalarda ölen sivil sayýsý.
Sadece 2010’da
3.976 kiþi öldü.
ABD ve diðer koalisyon güçleri ise ayný dönemde 4.748
ölü verdi.
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Seçimlerde demokratik bir güçbirliði
önerilerini DSÝP Genel Baþkaný Doðan
Tarkan’a sorduk

Özgürlükçü bir anayasa ve
yeni bir meclis için
demokratik güçbirliði
Haziran ayýnda yapýlacak seçimlerde Kürt sorununda
barýþçý, demokratik bir çözümden yana olanlarý,
Alevileri, kadýnlarý, LGBTT bireyleri, sosyal demokratlarý, sosyalistleri, gençleri ve emeklileri, iþçileri ve yoksullarý birleþtirecek bir demokratik güçbirliði son
derece önemlidir.
Bugün bu hedef etrafýnda birleþebilecek güçler
vardýr. Kürt hareketinin örgütü BDP ve anayasa için
yapýlan halk oylamasýnda “Yetmez ama Evet” oyu
veren kitle ve bu kampanyayý sürdüren siyasal güçler
bu yeteneðe sahiptir.
Kürdistan’da boykot, batýda ise “Yetmez ama Evet”
tutumuyla, boykot tutumunu alan bazý kurumlar yeni
bir özgürlükçü anayasa istediler. Bu güçler Kürt sorununda demokratik ve barýþçý bir çözüm istiyorlar ve
Kürt kimliðinin anayasada tanýnmasýný talep ediyorlar.
Bu güçlerin oluþturduðu ‘Özgürlük Ýstiyoruz’ kampanyasý þimdiden mücadeleye baþladý. Bu mücadeleyi
çok daha yaygýn bir biçimde örgütlemeliyiz.
Kemalizmin, darbecilerin atacak hiçbir barutu
kalmadý diye düþünmek yanlýþ olur. Balyoz darbe
planýyla ilgili yeni belgeler bunu gösteriyor.
Öte yandan AKP her geçen gün demokrasi ve özgürlük taleplerine daha fazla öfkeleniyor. BDP’li tutuklularla ilgili açýklamalarý daha da þahin bir politika
izleyeceklerinin iþaretini veriyor.
CHP ise bambaþka bir alem. Ergenekon sanýklarýna,
darbeseverlere selam yolluyor, iþverenleri partinin
önde gelen yetkilileri haline getiriyor.
Bu yüzden, bugünden ortaya serilecek özgürlükçü
bir anayasa yönünde güçlü bir basýnç oluþturmak çok
önemli. Deðiþtirilemez maddeleri olmayan, Kürt
halkýnýn ulusal varlýðýnýn tanýndýðýný göreceði bir
anayasa. Tüm ezilenlerin çýkarlarýnýn güvence altýna
alýnacaðý bir anayasa tartýþmasý ve kampanyasý ve bu
taleplerin gelecek meclise yansýtýlmasý çok önemli.
Bu anayasayý seçim sonrasýna bile ertelenmeden
þimdi gündeme gelmesi için mücadele edilebilir.
Bugünlerde bir grup aydýnýn açtýðý tartýþmasý olan
BDP-DSÝP-HasParti-EDP ve solun özgürlükçü kesimlerini kapsayacak ‘güç birliði’ düþüncesi bana da
uygun geliyor.
DSÝP bu tartýþmayý yetkili organlarýnda ele alacak ve
tartýþacaktýr.

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

sosyalist isci
Savaþta ýsrar etmeyin
KCK duruþmasý 28 Ocak'ta yeniden baþlýyor.
Mahkeme hala Kürtçe'yi tanýmlayamýyor. Hala
BDP'li tutuklularýn anadillerinde savunma yapmalarýna izin vermediler. Hala tutuklular tahliye
edilmedi.
Özgürlük Ýstiyoruz Ýnisiyatifi, uzun bir süredir
"Kürtler Kürtçe konuþur" diyerek kampanya yapýyor. 12 Ocak'ta dava ikinci kez baþlamadan önce bir
çok þehirde eylemler örgütledi. Þimdi, yeniden
eylem zamaný.
Kürt halký yalnýz deðil! Þimdi Kürt halkýnýn yalnýz
olmadýðýný göstermenin zamaný.
Özgürlük istiyoruz Ýnisiyatifi, Þubat ayýnýn baþýnda, Kürtçe'yi tanýmamakta ýsrar eden mahkeme
heyetini, Kürtçe dil kursuna çaðýracak. Kýsa süreli
bir kursla, bu heyet, tutuklularýn "Kürtçe "Ben
buradayým" dediklerini nasýl anlýyorsa, "özgürlük",
"insanlýk onuru", "direniþ", "barýþ", "halklarýn
kardeþliði" gibi sözcüklerin de ne anlama geldiðini
öðrenebilir.
Mart ayýnýn sonunda Üniversitelerde Özgürlük
Ýstiyoruz Ýnisiyatifi'nden öðrenciler, "Polis dýþarý,
anadil, baþörtüsü okula!" sloganýyla bir miting
düzenleyecek.
Bu eylemler, batý illerinden barýþýn sesinin yükselmesi için çok önemli. Bu eylemlere omuz vermeliyiz.

Toplu mezarlar:

Burasý Balkanlar deðil Kürdistan
Toplu mezar demek katliam demektir. Katil ve katliamcý bir devletin toplu
infazlarýný, iþlediði insanlýk
suçlarýný gömmesi demektir. Bitlis'in Mutki ilçesinde
bulunan toplu mezarlar,
Kürdistan'da 1990'larda
devletin iþlediði savaþ suçlarýný gösteriyor.
Mutki çöplüðünde iki
noktada yapýlan kazýlarda
18 insanýn kemiklerine ulaþýldý. ÝHD Bitlis temsilcisine göre il sýnýrlarý içerisinde 300'e yakýn böyle toplu
mezar var.
Kürt köylülerinin tanýklýklarý ve ifadelerine raðmen, birçok mezarýn yeri
bilinmesine raðmen devlet,
hükümetler ve yargý toplu
mezarlarý hep görmezlikten geldi.
Ýlk toplu mezar 2003 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde açýða çýkarýldý, içinde
11 köylünün kemikleri vardý. Diyarbakýr'da üç toplu
mezar daha bulundu. Eski
JÝTEM üyesi ve itirafçý Abdülkadir Aygan'ýn tarif ettiði toplu mezarlar ise kirli

savaþ gerçeðinin ortaya çýkmasýný saðladý. Diyarbakýr,
Mardin, Silopi, Bingöl, Dersim'de de toplu mezarlar
kazýldý, içlerinden onlarca
insana ait kemikler çýktý.
Emekli Oramiral Atilla
Kýyat, 1990'larda devletin
askerlere infaz emri verdiðini açýkladý ve Diyarba-

kýr'da devam eden faili
meçhuller davasýna bu
yönde ifade verdi.
Ergenekon'un Kürdistan'daki adý olan JÝTEM'e
henüz dokunulmadý. 17
bin faili meçhul cinayet aydýnlatýlmadý. Hükümet,
yüzlerce toplu mezarý açmak, insanlarýn nasýl ve

AKP'nin 2023 hedefi:
3 tane Çernobil yaratmak
Baþbakan, AKP'nin 2023
hedeflerini açýkladý. Bu
hedeflerin çoðu belirsiz ve
popülistçe ileri sürülmüþ.
Ancak içlerinden bir tanesi
var ki bu korkunç.
Baþbakan, milli geliri
artýracaðýný, iþsizliði azaltacaðýný, daha fazla karayolu
ve demiryolu yapacaklarýný ileri sürüyor. AKP'nin
12 yýl sonrasýna dair ekonomik hedefleri tamamen
popülizm.
Türkiye ekonomisi dünya
ekonomisinin bir parçasý.
Dünya ekonomisi ise borç
kriziyle boðuþuyor. Burjuva ekonomistler, IMF ve
Dünya Bankasý krizin nasýl
son bulacaðýna dair büyük
bir belirsizlik olduðunu
söylüyor. 12 yýl küresel
kapitalizm için çok uzun
bir dönem ve kimsenin
yoksulluktan kurtulmak,
insanca yaþamak için bekleyecek zamaný yok.
AKP'nin 2023 yýlý hedeflerinden biri var ki diðer-

lerinden çok daha somut.
Baþbakan, 2023'e kadar üç
nükleer santral yapacaklarýný gururla söylüyor.
Nükleer santrallarýn inþa
sürecini baþlatmak,
AKP'nin halka karþý
iþlediði suçlarýn baþýnda
geliyor. Mersin Akkuyu,
Sinop ve üçüncü bir yerde
bir santral daha. Karadeniz'de yaþanan Çernobil
felaketinin bedelini kanserle ödeyen bir topluma yeni
felaketler, üstelik pahalý ve
verimsiz bir enerji seçeneði
olan nükleer bir hayat dayatýlýyor.
Üç nükleer santral hedefi
sadece santral kazasý tehlikesini taþýmýyor. Nükleer
santral demek nükleer silah demektir. 2023'e kadar
3 nükleer santral kurma
he-defi, Türkiye'nin bir
böl-gesel güç olarak
Ortado-ðu'daki tüm
baskýcý rejimler gibi nükleer silah çýlgýnlýðýna
kapýldýðýný gösteriyor.

sosyalist
iþçi’ye
abone
olun

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,

marksist.org
devrimci, antikapitalist
internet portalý

AKP'nin nükleer santral
dayatmasýný engellemek
zorundayýz. Bu sorun sadece Akkuyulularýn, Sinoplularýn sorunu deðil,
Türkiye'de ve komþu ülkel-

kimler tarafýndan öldürüldüðünü araþtýrmak konusunda isteksiz. Mutki'deki
kazýlar Jandarma tarafýndan engellenmek isteniyor.
Kürt sorununun barýþçýl
çözümü, 30 yýldýr iþlenen
insanlýk suçlarýnýn açýða
çýkarýlmasýndan geçiyor.
Demokrasi ve özgürlük,
toplu mezarlar yaratan,
katliamcý devlet politikalarýnýn mahkum edilmesinden, devlet adýna cinayet
iþleyenlerin yargýlanýp cezalandýrýlmasýndan geçiyor.
Toplu mezarlara gömülenlerin aileleri, arkadaþlarý, yoldaþlarý ise ölüleri
için bir mezar ve adalet
istiyor.
Devrimci sosyalistler, savaþ karþýtlarý, özgürlük
isteyen herkes Mutki'deki
toplu mezarlara karþý ses
çýkarmalý. Faili meçhul
cinayetlerin aydýnlatýlmasý
bugün geniþ kesimlerce
desteklenen toplumsal bir
taleptir. Bu talebi sokakta
yükseltelim.
Failler bulunsun, hesap
sorulsun!

Çernobil'i unutma, Nagazaki ve
Hiroþima'yý
unutma, nükleer
santralarla
hayýr de!

erde yaþayan herkesin
yaþamýný tehdit altýna alacak bir geliþme. Çernobil'i
unutma, Nagazaki ve
Hiroþima'yý unutma, nükleer santralarla hayýr de!

DSiP’e katýlýn,
sosyalizme güç verin
z devrimci

sosyalizme
güç ver
z baþka bir

dünya mümkün

dsip.org.tr
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Balyoz çoktan
inmeye baþlamýþ
B

alyoz Darbe Planý'nýn açýða çýkartýlmasýnýn üzerinden
bir yýl geçmeden,
generaller Ergenekon Davasý kapsamýnda yargýlanmaya devam ederken bazý
þüpheciler darbe planýnýn
düzmece olduðunu kanýtlamak için yoðun bir çabaya
girdiler.

Ýki yüz bin
tutuklu
Balyozcular, darbeye karþý
direniþ olacaðýný ve çok

"Ýstanbul'a
çökerim"

Utanmazlar
Bu çaba içinde en baþta
Doðan Medya Grubu’ndan,
Hürriyet gazetesi Genel Yayýn Müdürü Sedat Ergin ve
Radikal gazetesinde bazý
muhabirlerin yer almasý
þaþýrtýcý deðil. Darbe planlamasýnýn en önemli ismi olan
Çetin Doðan'ýn kýzý ve
damadýnýn da ayný aklama
çabasýnda olmasý normal.
Konuþmalarýnda Silivri'deki Ergenekon sanýklarýna selam yollamayý ihmal
etmeyen Kýlýçdaroðlu'nun
CHP'si de, sosyalist geçinen
bazý ulusalcýlar da darbelere
karþý eylem yapanlarý karalamak için fýrsat kolluyor
durumdaydýlar.
Onlara göre bu sahte bir
darbe planýydý. AKP'nin
psikolojik harekatýnýn bir
parçasýydý.
Yakalanan cd'ler sahteydi.
Konuþma kayýtlarýnýn darbe
giriþimiyle bir ilgisi yoktu,
rutin bir askeri seminerdi.
Bir seminerden bir darbe
planý üretmek ancak
"cemaatin" iþi olabilirdi.

Harekete geçmiþler
Þüpheciler en aðýr tokadý
Gölcük Donanma Komutanlýðý'ndan elde edilen yeni
belgelerin açýða çýkmasýyla
yediler. Gerçi hiçbir tokat
bu þüphecilerin þüphesini
gideremiyor. Bir darbe
olana kadar darbe olma
ihtimaline karþý çýkacak,
Ergenekon cinayetlerine
yeniden baþlayana kadar
Ergenekon'un varlýðýný reddedecekler.
Donanma Komutalýðý'ndan çýkan belgelere
göre, Balyoz Darbe Planý
sadece planlanmakla
kalmamýþ. Plan hayata
geçirilmeye baþlanmýþ.

Camiler
izlemeye alýnmýþ
Planda camilerin en kalabalýk zamanda bombalanmasý ve büyük bir kargaþa
çýkartýlmasý yer alýyordu.
Gölcük'te askeri komutanlýkta ortaya çýkan belgeler,

Planýn tüm kapsamýyla ele
alýndýðý seminerde bazý
askerlerin konuþmalarý
tüyler ürpertici.
Tümgeneral Metin Yavuz
Yalçýn, yaptýðý konuþmada
þunlarý söylüyor: "Ortada
son derece önemli bir
tehdit var buradaki baþarý

Balyoz
davasý:

12 Eylül gibi olsun!
Tümgeneral Metin Yavuz Yalçýn, Balyoz
Darbe semine-rrinde geleneðinin darbeci
geçmiþini hatýrlayarak þunlarý söylüyor:
"…12 Eylül öncesinde ülke yangýn yerine
dönmüþtü. Her gün 50 tane insan ölüyordu. Sað sol birbirine girmiþti. Ama bir 12

"Sakal" ve Çarþaf" planlarýnda Eyüp ve Ýsmailaða camilerinde eylem yapmaya
yönelik olarak detaylý keþif
ve gözlem çalýþmalarý
yapýldýðýný kanýtlýyor.
Belgelere göre gözlem ve
keþif için 15 kiþiden oluþan
dört ekip kurulmuþ. Belgelerde, Eyüp Camii "gözlem
mahalli dar ve aþýrý kalabalýk, hedef içerisinde hareket
serbestliðini kýsýtlar" þeklinde deðerlendiri-lirken,
Ýsmailaða Camii de "Bölgenin çok dar ve küçük olmasý ve bölgedeki emniyet
birimlerinin süratle bölgeye
müdahale imkanýna sahip
olmasý nedenle-riyle bölgenin faaliyet için uygun
olmadýðý belirtil-miþtir" biçiminde ele anlýyor.

Yunanistan'la
gerginlik
Yeni belgelerde önemli bir
gerginlik noktasý ise Ege'de
Türk hava kuvvetlerinin
Yunanistan uçaklarýný taciz

Eylül darbesi bütün bunlarýn hepsinii
ortadan kaldýrdý. O ülke süt liman haline
geldi…bir 12 Eylül gibi harekatýn baþtan
itibaren organize edilmek suretiyle…".
12 Eylül darbesiyle ilgili yazýlarýnda 11
Eylül günü yaþanan kargaþayý hatýrlatan
Ertuðrul Özkök'ün tezlerinin aynýsý.
Kim kime tez kiralýyor acaba, darbeci mi
"gazetteciye", Özkök mi darbeciye?

etmesindeki artýþýn nedenlerini açýða çýkartýyor.
Belgede, "Ege uçuþlarýnýn
sayýsýnýn artýrýlmasýna
yönelik olarak Komutan
üzerinde baský oluþturulacak, gerekirse sert önlemlerin alýnmasý gerektiði her
fýrsatta ve her kademede
Komutana söylenecektir."
deniyor.
Askerler planladýklarýný
hayata geçirmiþler! 16 Mayýs 2003 tarihinde Hürriyet
gazetesinde çýkan bir haber,
"Artan it dalaþlarý nedeniyle
Yunanistan'ýn Türkiye'yi
AB'ye þikayet ettiðini" gösteriyor.
Yunan Savunma Bakanlýðý, Türk savaþ uçaklarýnýn
2000 yýlýnda 440, 2001'de
950, 2002 yýlýnda ise 3200
kez hava sahasýný ihlal
ettiðini açýkladý.

demokratik imkanlarý kullanarak Ruhban okulunu
patrikhane kontrolünde
açýlmasý için attýðý adýmlarý
önemli bir tehdit olarak
görüyor. Sadece Patrik
deðil, Aleviler, sosyalistler,
Ýslami cemaatler de darbeciler tarafýndan mercek altýna alýnmýþ. Bazý belgelerde
bu gruplarý etkilemek için
sýzacak ajanlarý görevlendirme yazýlarý yer alýyor.
Ýslamcý gruplarýn Cuma
namazlarýndan sonra sloganlý yürüyüþlere yöneltilmesi, Kürt illerinde yeni
eylemlerin provalarýnýn
yaptýrýlmasý, Abdullah
Öcalan'ýn doðum gününde
ve 1 Mayýs'ta provokatif
eylemler planlanmasý da
yeni belgelerde yer alýyor.

Azýnlýk ve sol
düþmanlarý, asparagas haberciler

Balyoz Darbe Planý ile
ilgili belgelerin sahtekarlýðýný araþtýran Hürriyet
gazetesi Genel Yayýn

Darbeciler, Patrik'in

Sedat Ergin hala
gazeteci mi?

Aralýk 2002 ile Mart 2003
tarihleri arasýnda 1. Ordu
Komutanlýðý kapsamýnda
en seminerde
düzenlene
Balyoz Darbe Planý ele
alýndý. Darbe planýnýn

Öldürülecek
gazeteciler!
Balyoz darbe planý bazý
gazetecileri ölüm listesine
almýþtý. 36 gazeteci tutuklanaccaklar listesindeydi,
137 gazeteci ise faydalanýlacak gazeteciler
arasýndaydý.
Hrant Dink tutuklanacak
gazeteciler arasýndaydý
ama baþka bir mekanizma,
ýrkçý milliyetçi birr yapý
Müdürü Sedat Ergin,
Gölcük'te çýkan belgelerden
sonra, hala bu darbe giriþiminin sahtekarlýk olduðunu
düþünüyor mu? Sedat Ergin
hala gazeteciliðe devam
ediyor mu?
Ergenekon þüphecileri,
sadece hazýrlanmayan,
pratiðe geçirilmeye de
baþlanan bir darbe planý
hakkýnda hala þüpheciliðe
devam edecek mi?
Ergenekon þüphelileri

yaygýn bir göz altý dalgasýn
nýn baþlatýlmasý gerektiðini düþünüyorlardý.
Burhan Felek Spor Salonu
ve Fenerbahçe Stadý gibi
stadyumlarda iki yüz bin
kiþi gözaltýna alýnacaktý.

sadece Ýstanbul'la sýnýrlý
kalmayacak bunu
gözleyenler bekleyenler
var… Onun için buradaki
harekatýn süratle bastýýrýlmasý birinci prensiptir.
Onun için de 2. ve 5.
Kolordu Komutanlýðý'ndan
yeterlii emniyet tedbirleri
alabilecek bütün birliklerimi görevlendiririm. Onun
dýþýndaki biirlikleri buraya
getirir Ýstanbul'un üzerine
çökerim."

açýða çýkartýlmasýndan
a aralarýnda eski
sonra
kuvvet komutanlarý
Ýbrahim Fýrtýna, Özden
Örnek ve eski 1. Ordu
Komu
utaný Çetin Doðan'ýn
da bulunduðu 196 muvazzaf ve emekli asker 10.
Aðýr Ceza Mahkemesi'nde
darbe planýyla ilgili
yargýlanýyor.

Hrant Dink'i katletti.
Özdemir Ýnce ve Oktay
Ekþi ise faydalanýlacak
gazeteciler arasýnda.
Oktay Ekþi CHP'ye geçti.
Daha garibi darbecilerin
adarbe sonrasýnda kurula
cak Balyoz Hükümeti'nin
görevlendirmesinde
yaþanýyor.
Darbe hükümetinin Devlet
Bakanlarýýndan birisi olarak
planda Süheyl Batum'un
adý geçiyor! Batum þimdi
CHP Genel Sekre
eteri oldu.
garip bir güruh, garip bir
koalisyon! Askerleri çok
seven darbecilerine göðüs
geren insanlar.
Darbelere karþý çýkan
gerçek sosyalistlerle ilgili
asparagas haber yapmaktan
imtina etmeyecek insanlar!
Daha önce hiçbir darbenin
olmadýðý (!) Türkiye'de bu
ilk darbe eylem planý
karþýsýnda bazý insanlarýn
þüphelenmelerini ise olaðan
karþýlamamýz gerekiyor.
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Tanklarýn
üzerine
çýkacaðýz!
G

eçtiðimiz yýl
bugünlerde
Darbelere Karþý 70
Milyon Adým
Koalisyonu, "darbelere karþý
sivil direniþ" eylemlerini
baþlatmýþ ve ilk eylemini de
23 Ocak günü olarak belirlemiþti. 23 Ocak'tan önce,
Taraf gazetesi, ordunun
yeni bir darbe planladýðýný
açýða çýkarttý.
Bu, 2002 yýlýndan beri
açýða çýkartýlan darbe planlarý arasýnda en vahim, en
vahþi olanýydý.

Darbe semineri
Balyoz Darbe Planý iki
bölüme ayrýlmýþtý. Önce
darbenin planlanmasý, koþullarýnýn hazýrlanmasý,
ikincisi de darbe gerçekleþtiðinde alýnacak önlemler. Bu iki bölümün nasýl ele
alýnacaðýný tartýþmak için,
Birinci Ordu Plan Seminerleri içine gizlenen bir seminer vardý ki, cunta meraklýlarýnýn ne kadar pervasýz
olduðunu kanýtlamak için
baþka hiçbir "ipucu"na
gerek yok.
Seminerde darbeci 1. Ordu komutaný Çetin Doðan
bir konuþma yapmýþ ve
"…ikinci plana ittiðimiz
aslýnda günümüzdeki geliþmeleri dikkate adlýðýmýz
zaman birinci öncelikli ele
almamýz gereken iç tehdidi
bu seminerde öne alýyoruz"
demiþ.
Bu seminere göre iç tehdit
askerler tarafýndan sýralanýrken EMASYA Protokolü adý verilen 28 Þubat
darbesinin ürünü olan protokolle darbeye yasal
çerçeve kazandýrýlmaya
çalýþýlýyordu.

EMASYA Protokolü
Ýçiþleri Bakanlýðý ile Genelkurmay Baþkanlýðý arasýnda 7 Temmuz 1997'de 28
Þubat darbesiyle birlikte imzalanan EMASYA Protokolü'yle askeri birliklere, valilik talep etmese de, kendisi
gerekli gördüðü du-rumlarda toplumsal olaylara el
koyma yetkisi veril-miþti.
Ýþte Çetin Doðan bu protokolü Balyoz Darbe Planý
için önemli görüyordu.
EMASYA'nýn önemli bir
ayaðý da takip ve fiþleme
için gerekli zemini yarat-

Bir portre: Çetin Doðan,
Balyoz Darbe Planý'ný hazýrlayan Çetin Doðan, ayný
zamanda EMASYA Protokolü ilk hazýrlandýðýnda
Genelkurmay Harekat Dairesi Baþkaný olarak protokolü
imzalayan subaydý.

masýydý.

Kanlý plan
Balyoz Darbe Planý önce
Türk Yunan deniz sýnýrýnda
gerginlik çýkartmayý hedefliyordu. Ýslami gruplarý
öncelikli tehdit olarak
sýralayan darbeciler, darbe
için gerekli olan sýkýyönetim
kararýnýn alýnmasýný þansa
býrakmak istemiyor ve Oraj
Hava Harekat Planý'nda
"Vazife" baþlýklý bölümde
Yunanistan'la Türkiye
arasýnda gerginliðin çýkartýlmasý için Türk ordusunun
Türk uçaklarýný düþürmesi
gerektiði vurgulanýyordu.
Oraj Hava Harekat
Planý'nda, "…Türk savaþ
uçklarýnýn Yunanistan
tarafýndan engellendiði ve
taciz edildiði gündeme
getirilecektir. Emirle Ege
uçuþlarý sýrasýnda Yunan
hava kuvvetlerine ait uçaklar taciz edilecek bir çatýþma
ortamý oluþturulacaktýr.
Mümkünse bir uçaðýmýzýn
Yunan hava kuvvetleri
tarafýndan düþürülmesi
saðlanacak, bu gerçek-

leþmediði takdirde yeniden
teþkilatlandýrýlan Özel Filo
personelinden bir pilotun
uygun zaman ve yerde kolundaki uçaða atýþ yapmak
sureti ile kendi uçaðýmýzýn
düþürülmesi saðlanacaktýr."
deniliyor.
Gözleri o kadar dönmüþ ki
sýkýyönetim ilan etmek için
kendi uçaklarýný düþürmeyi planlayan bir
orduyla karþý karþýyayýz.
Yunanistan'la çýkan gerginlik ordunun Yunanistan'a
vereceði sert yanýtlarla
devam edecek, ordunun
prestiji yükseltilecek ve
Plan'da vurgulandýðý gibi
"gerginlik Trakya sýnýrýnda
arttýrýlacak"tý.

Ordu gösteri
planlýyor
Darbe planýnda iki de gösteri ve yürüyüþ planlanýyor.
Birisi Kadýköy'de diðer
Fatih'te. Hava Kuvvetleri’ne
ait uçaklar havada gösteri
yaparken Kadýköy'de
halkýn orduyu selamlayacaðý, bu selamlamanýn
olmama ihtimaline karþý

sivil kýyafetli askeri öðrencilerin sevgi gösterisinde
bulunarak "ordusunu seven
halk" imajýnýn yaratýlacaðý
öngörülüyor. Fatih'teki gösteride ise önceden ayarlanan cüppeli, sarýklý, ellerinde yeþil bayraklar taþýyan
bir grubun hava müzesini
basmalarý planlanýyor. Sadece hava müzesine deðil,
askerler tarafýndan örgütlenen "þeriatçý" görünümlü
insanlar hava birliði nizamiyelerine de saldýrýlar
gerçekleþtiriyorlar.
Darbe planýnda bu bölüm
þöyle anlatýlýyor: "…tüm
hava birlik nizamiyelerine
þeriat isteyen gruplar tarafýndan saldýrýlar düzenlenecek, mülki amirlerin
izinleri beklenmeden olaylara müdahale edilecek…
þiddet gösterenlere þiddetle
cevap verilecek gerekli
durumlarda silah kullanmaktan çekinilmeyecektir."

Camiler
bombalanacak
Çetin Doðan'ýn en önemli
figürü olduðu Balyoz Darbe
Planý'nda Fatih Camii'nde
Cuma namazý sýrasýnda
bomba patlatýlmasý hedefleniyor. Darbe planýnýn
Çarþaf Eylem Planý Vazife
bölümünde, "Darbe için
elveriþli koþullarý oluþturmak maksadýyla; Ýstanbul
Fatih Camii'nde G günü S
saa-tinde tedhiþ faaliyeti
icra edilecektir." cümlesi yer
alýyor.
Sakal Eylem Planý ise yine
ayný gün Cuma namazý
sýrasýnda bu kez de Beyazýt
Camii'nde bomba patlatýlmasýný amaçlýyordu.
Okullarda ajanlar tarafýndan cami bombalamalarýndan hemen sonra cami
önlerine yürüyüþler ve gösteriler düzenlenecek, bu
gösteriler kayýt altýna alýnarak þeriatçý bir kalkýþmanýn baþladýðý havasý oluþturularak, sýkýyönetim ve
darbe için adým atýlacaktý.
Balyoz darbe planý, dört
baþý mamur bir plandý.
Sosyalistler, bu yüzden, her
düzeyde þiddet, kaos ve
kan dökülmesini içeren,
siyasal demokrasiyi ortadan
kaldýrmayý amaçlayan
darbe planýna karþý ses
çýkarttýlar.

GÖRÜÞ
Hükümet,
alkol ve otomobil
"TÜSÝAD ve hükümet arasýnda esen sert rüzgârlar, genel seçime altý ay kala yerini bahar havasýna
býraktý."
Tayyip Erdoðan'ýn TÜSÝAD genel kurul toplantýsýnda 'onur konuðu' olarak yaptýðý uzun konuþma
iki yanýyla gündeme girdi.
Ýki diyorum, ama en çok alkol konusunda
söyledikleri dikkat çekti. Memleketin en can alýcý
meselesi, halkýn en yoðun ilgi gösterdiði konu bu
ya! Önce Erdoðan'ýn, sonra da Bülent Arýnç'ýn
söyledikleri konu oldu.
Þöyle dedi Erdoðan:
"Geçmiþte bizim kýlýk kýyafetimize müdahale edildi, yaþam tarzýmýza müdahale edildi, fikirlerimiz
dýþlandý, aþaðýlandý, hatta mahkûm edildi, mahpus
edildi. Biz, bize yapýlanlarýn hiç kimseye yapýlmamasýný savunduðumuz için milletimizin çoðunluðu
tarafýndan iktidara getirildik.. Hiç kimsenin yaþam
tarzýna müdahale etmeyiz, edilmesine de müsaade
etmeyiz; bu noktadaki endiþeler tamamen yersizdir."
Doðru mu söylüyor, takýye mi yapýyor; müsaade
eder mi, etmez mi, bilmem. Ama þu dediðinin
doðru olduðunu biliyorum: "Yaþam tarzlarýna
müdahale baþlýðý altýnda yürütülen kampanya, açýk
söylüyorum, geçmiþte defalarca yapýlmýþ, tezgâha
konmuþ, bayat bir kampanyadýr."
Bir de, "Biz, bize yapýlanlarýn hiç kimseye yapýlmamasýný savunduðumuz için milletimizin çoðunluðu tarafýndan iktidara getirildik" cümlesinden
anlýyorum ki, adam siyasetten anlýyor, halkýn
çoðunluðunun neyi sorun edip neyi etmediðini
anlýyor.
Kýlýçdaroðlu'ndan daha iyi anlýyor, CHP'nin
bütününden daha iyi anlýyor, ve maalesef solun
çoðunluðundan da daha iyi anlýyor.
Siyasetten anladýðý þuradan belli. Bir yandan
halkýn kendisini niye seçtiðini biliyor; ama bir yandan da iktidarýnýn nereye dayanmasý gerektiðini
daha da iyi bildiði için, büyük sermayeyle flört
etmeyi, onun nabzýna göre þerbet vermeyi ihmal
etmiyor:
"Þu anda otomotiv sektörü içinde bütün babalar
burada. Artýk soyadýnýz gibi bir marka ile þurada
biz yerli otomobilimizi üretelim ve dünyaya diyelim
ki, bak bu da artýk bizim otomobilimiz.' Türkiye'ye
ve Türk'e bu yakýþýr".
"Soyadý" deyip geçmeyelim. Hangi soyadý?
"Geçen akþam Sayýn Koç'a dedim, 'Artýk soyadýnýz
gibi bir marka ile þurada biz yerli otomobilimizi
üretelim."
Bir taþla kaç kuþ birden vurmuþ oldu Erdoðan.
Hem büyük sermayeye yem attý, onlarý düþünen bir
hükümet olduðunu gösterdi, hem de dinî deðil
millî bir bakýþa sahip olduðunu kanýtladý.
Dahasý, "Yaparsanýz, devlet parasý da kullanabilirsiniz" diye ima etmiþ oldu. Bu ima, hemen
arkasýndan, ima olmaktan çýktý, Sanayi ve Ticaret
Bakaný Nihat Ergün "Bunu gerekirse kamu-özel
iþbirliðiyle yapmalýyýz, ama mutlaka kendi
markamýzý çýkarmalýyýz" dedi.
Rahmi Koç daha gerçekçi bir adam olduðu için
"Bu öyle bir konu ki kendi otomobilini yalnýz
Türkiye'de yapýp muvaffak olmak çok zor" derken,
medya hemen "Heheeyt, Türk otomobili dünyayý
fethedecek!" havasýna girdi.
Ve her zamanki gibi, tüm "muhalefet" için,
AKP'nin TÜSÝAD partisi olma özelliði ve milliyetçi
damarý deðil, sahil bölgelerimizin halkýna alkol
içirip içirmeyeceði konu oldu!

Roni Margulies
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"Tecavüze karþý susma,
suça ortak olma!"

Bilinç mücadele içinde deðiþir
“partinin görevi, herhangi soyut, akýllýca düzenlenmiþ bir taktiði iþçi sýnýfýna
empoze etmek deðildir. Tam tersine,
onlarýn mücadelesinden ve bu mücadeleyi nasýl yürüttüklerinden sürekli
olarak öðrenmelidir. Fakat öðrenirken
Çok küçük bir azýnlýðýn toplumun
ezici çoðunluðu üzerinde iktidarýný
sürdürmesi sadece baskýyla mümkün
olsaydý, çoðunluk mensuplarý için
hayat belki þimdikinden daha katlanýlmaz olurdu, ama egemen sýnýf
için de bir o kadar riskli olurdu.
Düzenin deðiþtirilmesinin imkansýz
olduðu, sýradan insanlarýn baský
aygýtlarýnýn gücü karþýsýnda yapacak
fazlaca bir þeylerinin bulunmadýðý
þeklindeki fikirlerle beslenmeyen bir
baský rejiminin uzun süreli iktidarý
mümkün olmazdý. Oysa, bu toplumda
yaratýlan ürün ve hizmetlere el
koyarak “geçimini saðlayan”
sömürücü azýnlýk, iktidarýnýn uzun
süreli olmasýný, emek güçlerini
sömürdüðü insanlarýn, iþçi sýnýfýnýn,
üzerindeki fikirsel hegemonyasýna
borçlu.
Egemen sýnýfýn bu fikirleri, bir kýsmý
gönüllü, bir kýsmý satýn alýnmýþ kiþilerin ellerinin altýndaki araçlarý, ki bu
araçlar onlara burjuvazi tarafýndan
tahsis edilmiþtir, egemen sýnýf lehine
kullanmasýyla güç kazanýyor.
Okullarda “büyük Türk milletinin
etrafýnýn düþmanlarla çevrili bir
ülkede yaþadýðý” anlatýlýyor; camilerde, mücadele eden iþçilerin (veya
öðrencilerin veya ezilen halkýn) “birlik
ve beraberliðimize kast eden düþmanlarýn oyununa gelen” küçük bir
azýnlýk olduðu ve bu oyuna gelinmemesi vaaz ediliyor; gazete ve televizyonlarda mücadele eden
unsurlarýn polislerin kahramanca
tutumu sayesinde etkisiz hale getirildiði anlatýlýyor.
Sonra bu fikirler iþyerinde, evde,
komþuda, alýþveriþ yapýlan esnafta,
otobüste, hayatýn her alanýnda
yeniden üretiliyor. Bu fikirlerin etkisi
altýndaki iþçiler, sermayenin karþýsýnda bir sýnýftýr, fakat bu sýnýfýn kendisi
için bir sýnýf olabilmesi için Marks’ýn
Felsefenin Sefaleti’nde belirttiði gibi
mücadele içinde birleþmesi ve sýnýfsal
çýkarlarýný savunmasý gerekir.
Ýþçi sýnýfýnýn sermaye sýnýfý karþýsýndaki nesnel konumu itibarýyla bir sýnýf
olmasý ile, kendi çýkarlarýnýn farkýnda
olan bir sýnýf olmasý arasýnda bir fark
vardýr. Birincisinde sadece ortak
çýkarlara sahip bir kitle iken, ikincisinde birleþmiþ, kendisini bir sýnýf
olarak inþa etmiþ ve savunduðu çýkar-

aktif olmalýdýr, bir sonraki devrimci giriþimi hazýrlamalýdýr. Yýðýnlarýn doðru
sýnýf içgüdülerinden doðan kendiliðinden buluþlarýný devrimci mücadelenin
bütünlüðü ile birleþtirmeli ve onlarý
bilince çýkarmalýdýr”.

lar sýnýf çýkarlarý haline gelmiþtir.
Bunu, iþçi sýnýfýnýn kendisi için sýnýf
olmasýný saðlayan þey mücadeledir.
Ýþyerinde iþverene karþý sürdürdüðü
mücadele sýrasýnda, ayný topraklarda
yaþayan herkesin hiç de ayný çýkarlara sahip olmadýklarýný, düþman
olarak tanýtýlan insanlarýn aslýnda
haklarý için mücadele verdiklerini,
kahraman polis ve askerlerin gerçekte iþçi sýnýfý mücadelesini bastýrmak
için beslenen kiþiler olduklarýný
kavradýðý anda “kendisi için sýnýf”
olmaya baþlamýþtýr. Baþlangýçtaki
basit ekonomik temelli hak arama
mücadelesi, sýradan bir iþçiye
yüzlerce kitaptan edinemeyeceði bir
bilinç kazandýrýr. Ýþçi sýnýfý,
mücadelelerin birleþmesi ile birlikte
ekonomik mücadelenin siyasi
mücadele ile baðýný kurar ve siyasi bir
özne haline gelir. Salt ekonomik talepler etrafýnda baþlayan grevler,
mücadelenin genelleþmesi ile birlikte
kitlesel grevlere dönüþebilir ve bu
noktada ortaya çýkan bir genel grev
artýk iþçi sýnýfýnýn sýnýfsal varlýðýnýn
çok net olarak ortaya çýktýðý bir siyasi
eylem olacaktýr. Þüphesiz grevin
örgütlenmesinde yer alan iþçi ile
greve katýlan iþçinin bilinç düzeyi ayný
deðildir, ancak grev deneyimi
yaþayan bir iþçinin sýnýfýn çok daha
ileri hamlelerine daha fazla duyarlýlýk
göstereceði açýktýr.
Sýnýf bilincinin geliþimi, iþçilerin ne
kadar çok “bilgi edindiklerine deðil”
sýnýf mücadelesinin seyrine baðlýdýr.
Mücadele geliþtikçe bilinç düzeyi
artacaktýr. Ancak bu süreç düz bir
çizgi halinde bir ilerleme göstermez,
sýnýf hareketinin gerilemesi iþçilerin
büyük çoðunluðunun yeniden egemen sýnýfýn fikirlerinin etkisi altýna
girmesine yol açar. Ýþçi sýnýfýnýn
küçük bir azýnlýðýnýn bilinci ise, sýnýf
mücadelesinin yenilmesinden veya
gerilemesinden ders çýkartarak, kendisinin ve toplumun kurtuluþunun
kapitalizmin ortadan kaldýrýlmasý ile
mümkün olacaðýný ve kapitalizmi
ortadan kaldýrmak için sürdürülecek
mücadelelerin siyasi bir örgütlenmenin aracýlýðýyla yapýlmasý gerektiðini ifade eden düzeydedir. Sýnýfýn
bu ileri kesimini bir araya getiren bir
örgütlenme olan devrimci parti,
geçmiþ mücadelelerin sýnýfsal analizi-

ni doðru olarak yapabildiði oranda
gündelik mücadelede iþçilere yardýmcý olur. Bu yardýmcý olma durumu,
egemen sýnýfýn hegemonyasýna karþý
iþçi sýnýfý bilincinin geliþtirilmesi
mücadelesine katký vermektir, karþý
hegemonya kurma mücadelesidir.
Ancak, iþçi sýnýfýnýn kendiliðinden
hareketi olmadan, bunun düzeyi,
talepleri ve dinamikleri kavranmadan
devrimci parti iþçi sýnýfýnýn bilinçlenmesinde rol oynayamaz. Parti, iþçi
hareketinin içinde bulunduðu durumu
kavrayabilmeli ve onunla ayný alanda
bulunmalýdýr; kendi baþýna keþfettiði
veya geçmiþte doðru olan ancak günü
açýklayamayan taktikler, sloganlar ve
örgütlenme önerileriyle iþçi sýnýfýna
gitmemelidir. Parti ve sýnýf arasýndaki
iliþkide öncelik sýnýf mücadelesindedir.
Bu nedenle bilinç, taþýnabilecek bir
þey deðil, teorik bilgi ve bu bilgiye
dayalý politik taktikleri taþýyarak
katkýda bulunabilecek bir þeydir.
Ýþçiler bu bilinci gündelik
mücadeleleri sýrasýnda kendiliðinden
edinirler. Ancak Gramsci’nin de vurguladýðý gibi, saf bir kendiliðindenlik
yoktur, en kendiliðinden hareket
içinde bile bilinçli bir liderliðin izi
sürülebilir. Sýnýf bilinci, iþçi sýnýfýnýn
bütün toplum karþýsýndaki konumunun farkýna varmasý ve bu farkýna
varýþla birlikte sýnýfsal çýkarlarýný
kavramasý ve doðrultuda davranmasý
demektir. Bu süreç Parti’nin de
katkýsýyla iþçi sýnýfýnýn yaþamasý ve
eðitilmesi gereken bir süreçtir. Bu
sürecin pratiði, yenilgileri ve
kazanýmlarý ile beraber sýnýf mücadelesidir.
Lukacs’ýn “Lenin” kitabýnda yazdýðý
gibi “partinin görevi, herhangi soyut,
akýllýca düzenlenmiþ bir taktiði iþçi
sýnýfýna empoze etmek deðildir. Tam
tersine, onlarýn mücadelesinden ve
bu mücadeleyi nasýl yürüttüklerinden
sürekli olarak öðrenmelidir. Fakat
öðrenirken aktif olmalýdýr, bir sonraki
devrimci giriþimi hazýrlamalýdýr.
Yýðýnlarýn doðru sýnýf içgüdülerinden
doðan kendiliðinden buluþlarýný
devrimci mücadelenin bütünlüðü ile
birleþtirmeli ve onlarý bilince çýkarmalýdýr”.
Kemal Baþak

Üç yýl önce Fethiye'de yaþanan toplu tecavüz olayýnýn
ilk duruþmasý 26 Ocak tarihinde Fethiye Adliyesi Aðýr
Ceza Mahkemesi'nde gerçekleþecek.
Ýçlerinde tanýdýðý sekiz kiþinin de bulunduðu organize
bir grubun tecavüzüne maruz kalan kadýn, olaylarýn
ardýndan uzun süre travmaya baðlý hafýza kaybý
yaþamýþtý. Olaydan aylar sonra yaþadýklarýný anlamlandýrabilen kadýn, kaç kiþiden oluþtuðu bilinmeyen
gruptan tanýdýklarý hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþtu.
Adli Týp'ýn travmaya baðlý aðýr nevroz hali tespit etmiþ
olduðu bilirkiþi raporu tecavüzü doðrulasa da savcýlýk,
tecavüzcüleri tutuklamak konusunda hiçbir iþlem yapmadýðý gibi olaylarý incelemek üzere delil toplama zahmetine de giriþmedi.
Savcýlýk ve yargý, hukuki süreci adeta sekiz tane
tecavüzcüyü korumak üzere iþletiyor. Tecavüz maðduru
kadýnýn, birçok kadýn örgütünün de desteðiyle
sürdürdüðü üç yýllýk mücadelesinin ardýndan dava
açýldý. Ancak kimliði bilinen sekiz kiþiden yalnýzca 18
yaþýn altýnda olan ikisi yargýlanýyor. Üstelik geri kalan 6
tecavüz sanýðý mahkemeye tanýk olarak dinlenmek üzere
çaðrýldý.
Uzun mücadelenin ardýndan davanýn açýlmasý ilk
adýmdý. Ancak tecavüzcülerin tamamýnýn kimliði tespit
edilmeli ve yargýlanmalýdýr. Fethiye'de yaþananlar ilk
deðil. Taciz, tecavüz ve þiddet kadýnlarýn her gün yüz
yüze olduðu bir gerçeklik. Tecavüz ve cinsel þiddet
maalesef bu davayla sona da ermeyecek. Ancak istikrarlý
ve tutarlý bir mücadele ile tecavüz maðduru kadýnlarýn
sessiz kalmamasýný ve tecavüzcülerin yargýlanmasýný
saðlayabiliriz. Her fýrsatta tecavüzcüleri kollayan,
koruyan ve aslýnda tecavüz suçuna ortak olan devlet
organlarý, hukuk sistemi teþhir edilmelidir.
Tecavüze Karþý Kadýn Ýnisiyatifi adýna kadýnlar, 26
Ocak davasýna müdahil olmak istediklerini duyurdu.
Yapýlan basýn açýklamasýnda "biz kadýnlar Fethiye'deki
toplu tecavüz davasýný ve yargý organlarýný takibe alarak
bu davaya müdahil olmak istiyoruz. Türkiye'nin birçok
ilinde bu davaya gidiþ için bir hazýrlýk olduðu gibi, biz
Ýstanbul'daki kadýnlar da Çarþamba günü Fethiye'deki
toplu tecavüz davasýnýn 18 yaþ altý için açýlan ilk duruþmasýna gidiyoruz. Bu davaya tüm kadýnlarý ve basýný
davet ediyoruz.
Tecavüze karþý susmak suça ortak olmaktýr" denildi.
Fethiye Adliyesi Aðýr Ceza Mahkemesi
26 Ocak 2011 Saat: 14.30

Portreler
Wolfgang
Amadeus Mozart
28 Ocak 1756’da Salzburg’da doðan Mozart bütün
zamanlarýn en önemli müzisyenlerinden birisidir. 5
yaþýnda çeþitli müzik aletlerini çalmaya, çok küçük
yaþta ürün vermeye baþladý.
1791’de, 35 yaþýnda öldüðünde ardýnda çok büyük
bir müzik hazinesi býraktý. Öldüðü yýl 5 konçertonun yaný sýra Sihirli Flüt adlý operasýný yazmýþtý.
Mozart’ýn döneminde müzisyenler için iki seçenek
vardý. Ya kilisenin hizmetini girilir ve kilisede
müzik yapýlýrdý ya da bir aristokratýn hizmetçisi
olunur ve onun için müzik yapýlýrdý.
Mozart her iki yolu da reddetti ve baðýmsýz müzik
yapmayý tercih etti.O dönemde böyle bir þey iþitilmemiþti.
Mozart’ýn baðýmsýz müzisyen yaþamý sadece 13 yýl
sürdü ama yaþamýnýn en verimli dönemiydi.
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sosyalist

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Herkesin
anayasasýný
hepimiz
yapmak için
buluþuyoruz

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.

29 Ocak 2011
Cumartesi
Açýlýþ: 9.30
Leyla Zana,
Tarhan Erdem
Birinci Oturum:
10:00 - 12:30
Anayasa yapým süreci
Sunum:
Ayþen Candaþ,
Taha Parla
Kahve Arasý:
10:45-11:00
Katýlýmcýlarýn
konuþmalarý:
11:00 - 12:30
Moderatör:
Gencay Gürsoy
Yemek arasý:
12:30 - 13:30
Ýkinci Oturum:
13:30- 15:30
Toplumsal gruplarýn
anayasal talepleri
Sunum:
Levent Korkut
Konuþmalar:
14.00 - 15.30
Ferai Týnç, Necdet
Okcan, Eriþ Bilaloðlu,
Ali Balkýz, Yüksel
Selek, Hülya
Gülbahar, Erol Dora,
Rober Koptaþ, Döndü
Taka Çýnar
Kahve Arasý:
15:30- 16:00
Katýlýmcýlarýn
konuþmalarý:
16:00 - 18:00
Moderatör:
Erol Katýrcýoðlu
30 Ocak 2011, Pazar
Üçüncü Oturum
10:30 - 12:30
Yeni anayasada
güncel tartýþmalar
Sunum:
Turgut Tarhanlý
Konuþmalar:
10:30 - 12:30
Kezban Hatemi,
Gültan Kýþanak, Faruk
Ünsal, Cengiz Çandar, Yücel Sayman.
Yemek arasý:
12:30 - 13:30
Katýlýmcýlarýn
konuþmalarý:
13:30 - 15:00
Moderatör:
Fethiye Çetin
Kahve arasý:
15:30 - 16:00
Dördüncü Oturum
16:00 - 17:30
Sonuç Bildirgesi
Tartýþmasý
17:30 Kapanýþ
Adres:
Hill Otel - Taksim

"Öldür diyenler yargýlansýn!"

4. yýlýnda onbinler
gene adalet istedi
19 Ocak 2007'de gazetesi
Agos'un önünde arkasýndan vurulduðunda, Hrant
Dink, bu ülkenin 150 yýllýk
Ýttihatçý geleneðine karþý
mücadele vermekteydi.
Türkiye'de devlet
geleneðinin tabulaþtýrdýðý
en önemli meselelerden
biriyle, Ermeni meselesiyle
yüzleþmemizi saðlamak
için çalýþýyordu. Ayný
zamanda bir insan haklarý
aktivistiydi. "Ýnsan haklarý
ve onu savunanlar" deyince Türkiye'de aklýmýza
ne geliyorsa onun da baþýna o geldi.
Ama bir farkla: Hrant
Ermeni olduðu için
öldürülmüþ ve cenazesini
200 bin kiþi "Hepimiz
Hrant'ýz, Hepimiz
Ermeni'yiz!" sloganýyla
kaldýrmýþtý. Üstelik sadece

Ýstanbul'da deðil ülkenin
hemen her þehrinde, irili
ufaklý gruplar halinde
onbinlerce insan da
anmalar düzenlemiþti. Ýþte
bu, 'öldür diyenler'in hiç
beklemediði bir sonuçtu.
Bugün Balyoz ve Kafes
darbe planlarýndan
öðreniyoruz ki Hrant'ýn da
aralarýnda olduðu çok
sayýda insan zaten darbecilerin ölüm listeleri arasýndaymýþ.
Devletin memur-larý olan
darbeciler aramýzdan pek
çok kiþiyi öldürm-eyi planlamýþ, bazýlarýný da öldürmüþler. Eðer Hrant cinayeti bu kadar büyük bir
tepki doðurmamýþ olsaydý
ölüm listelerinden baþka
eksilenler de olacaktý. Bu
yüzden "Hrant'ýn cenazesi
milattýr" diyoruz.

Anmalar
4. yýlýnda Hrant anmalarýna katýlým arttý. Tek baþýna
bu bile deðiþim isteðinin,
kitlelerin cinayet hakkýndaki yalanlara inanmadýðýnýn, adalet
arayýþýnýn güçlenerek
sürdüðünün göstergesidir.
Bu yýl düzenlenen
anmalarda göze çarpan bir
noktaya deðinmekte fayda
var.
Ankara'da geçen yýl olduðu gibi bu yýl da 3 ayrý
etkinlik düzenlendi.
Diðer ikisinde çeþitli
örgüt bayraklarý, konuyla
alakasýz sekter “sol” sloganlar öne çýkarken;
"Hrant'ýn Arkadaþlarý"
imzasýyla düzenlenen
anma alabildiðine 'sivil' ve
kapsayýcý idi. Diðer iki

SÝSTEMÝN ÝÇÝNDEN
Çevre ve Orman
Bakaný Veysel Eroðlu,
Ýzmir'in Bergama Ýlçesi'nde bulunan antik ýlýca
kenti Allianoi için "Roma
döneminden kaldýðýna
göre birkaç yüzyýl daha
toprak altýnda kalmasýnýn
bir mahsuru yok" dedi.
Bilindiði gibi dünyanýn
saðlam kalan tek antik ýlýcasý olarak nitelendirilen
Allianoi'in üzeri kumla
örtülmüþtü. Antik kent
Yordanlý Barajý'nýn sularý
altýnda kalacak.

Tayyip Erdoðan
Kendisini protesto eden
öðrenciler için "Dýþarýda
da yapýlan bu gösteriler
kimler tarafýndan
yapýldýðýna baktýðýmýzda
Marksist, Leninist bazý
ideolojik gruplar.
Bunlarýn ne kadarý öðrencidir, ne kadarý deðildir
bilemem" dedi.
Baþbakanýn patronlarýn
güvenini kazanmak için
sarf ettiði bu deðerlendirme dikkatlerden
kaçmadý.

Türk Ýþadamlarý ve
Sanayicileri Derneði
(TÜSÝAD) Genel
Kurulu'na onur konuðu
olarak katýlan Baþbakan

CHP'nin eski Parti
Meclisi Üyesi Olan
Bedri Baykam, CHP
Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun "içki

masalarýnda ülke kurtarmayýn" sözleri üzerine
"Bu cümle, dün de, bugün
de CHP kültürüne
uymaz. Atatürk'ün büyük
içkili sohbet sofralarý, bu
ülkenin devrimlerine yön
vermiþ entelektüel kývýlcýmlarýyla tanýnýr. Hiçbir
CHP akþam yemeði tabii
ki içkisiz olamaz" diyerek
parmaðýný salladý.
CHP'nin, Yetmez ama
evete saldýrýdan
sorumlu Grup Baþkan
Vekili Muharrem Ýnce
Yalova'da "AKP iktidarýnda Türkiye nereye gidiyor" paneline katýldý.
Vatanýn bütünlüðü, milletin baðýmsýzlýðý

anmaya (çok sayýda
örgütün imzasýyla yapýldý)
katýlanlarýn toplamýndan
fazla insaný bir araya
getirmesi de bunun göstergesi. Müslümanlarýn da bu
anma kortejine katýlmalarý
kapsayýcýlýðýn bir baþka
göstergesi.
Ýzmir ve Ýstanbul'da da
Hrant'ýn Arkadaþlarý
çaðrýsýyla düzenlenen
anmalar tartýþmasýz daha
büyük kalabalýklarý kendisinde topladý.
Ýzmir geçen yýla oranla
sayýsýný üçe katladý.
Frankfurt, Berlin, Paris,
Sidney gibi þehirlerde de
ayný isimle anmalar düzenlendi. Bu da adalet talebini
öne çýkarmanýn parti
bayraðýný öne çýkarmaktan
çok daha önemli olduðuna
delalet. Bu yýl ilk defa
Bodrum'da da bir anma
yapýldý. Yaklaþýk 170
kiþinin katýlýmýyla kýsa bir
yürüyüþ ve bir toplantý
düzenlendi. Yine ayný
isimle.
Anmalara katýlanlarýn
sayýsýnýn azalacaðýna artmasý bir yandan adalet arayýþýnýn ne kadar kuvvetli bir duygu olduðunu
gösteriyor; öte yandan herhangi bir siyasi
partiye/örgüte mal etmeye
çalýþmadan, en geniþ kesimleri bir araya getirmenin önemini vurguluyor.

Ahmet Yýldýrým
tehlikededir, diyen Ýnce
sözlerini "beli plastikten
yapýlmýþ, araþtýrmayan,
sorgulamayanlar 12 Eylül
referandum sürecinde
AKP'ye destek çýktýlar,
yetmez ama evet dediler.
Nerede þimdi bu beli
plastikten yapýlmýþ oynak
dönekler?" dedi. Gün aþýrý
"yetmez ama evet" kampanyasýna saldýran Ýnce
kampanyayý bazý odaklara hedef gösterse de
“Yetmez ama Evet”in
yarattýðý toplumsal etkiyi
iyi okumuþ.
ilginç bulduðunuz olaylarý,
sözleri, hikayeleri
bize yazýn.
sosyalistiscigmail.com

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
Devrim nasýl bir þeydir?
Devrimin nasýl bir þey olmadýðýný anlatmak çok kolay.
Parti'nin Merkez Komitesi toplanýr, kýsa bir tartýþma
sonrasýnda haftaya Salý günü devrim yapýlacaðý kararýný
verir, Salý günü devrim yapýlýr.
Bu senaryoda, devrim günü sokakta görülen iþçilerin
hepsi mavi tulumlu, çok kahraman, çok güçlü kuvvetli,
çok özverili devrimcilerdir. Hepsi Stalin Rusya'sýnýn afiþlerinden inip sokaða çýkmýþlardýr adeta.
Ve Salý akþamüzeri devrim tamamdýr, Parti iktidardadýr,
Part Genel Sekreteri ülkenin mutlak hakimidir.
Bu devrim, Stalinist bir düþten ibarettir.
Dünya tarihinde böyle bir devrim yoktur.
Böyle gerçekleþen þeylere devrim deðil, darbe denir. O
zaman da zaten sokaklarda iþçiler deðil, askerler olur.

Sovyet devrimi
Bazen, 1917 Ekim Sovyet devriminin böyle gerçekleþmiþ olduðu, devrim deðil darbe olduðu iddia edilir.
Oysa Ekim, devrimin baþlangýcý deðil, sonudur. Þubat
ayýnda baþlayan devrim, uzun, karmaþýk ve hareketli bir
süreç sonucunda, istikrarsýz bir 'ikili iktidar' döneminin
sonrasýnda, Ekim ayýnda Sovyet'lerin (yani iþçi konseylerinin) iktidarý almasýna yol açmýþtýr.
Þubat ayýnda devrimin patlak vermesi, herkes gibi
Bolþevik Partisi'ni de þaþýrtmýþtýr.
Ekim ayýnda iktidara Bolþevik Partisi deðil, Sovyet'ler
gelmiþtir. Nitekim, Bolþeviklerin sloganý "Tüm iktidar
Sovyetlere" idi, "Tüm iktidar Parti'ye" deðil. Ve bu sloganý öne sürdüklerinde, Bolþevikler Sovyet delegeleri
arasýnda azýnlýktaydý. Devrim süreci boyunca çoðalan,
ama Þubat'ý izleyen aylarda çok küçük olan bir azýnlýk.

Ya Tunus?
Gerçek devrimler, tarihteki bütün devrimler, Tunus'taki
devrim gibi baþlar.
Kimse karar veya emir filan vermez; kimse genç bir
adamýn kendini yakmasýnýn 23 yýllýk bir diktatörlüðün
yýkýlmasýna yol açacaðýný tahmin bile edemez.
Kitlelerin sokaklara dökülmesini saðlayan o "Yetti
artýk!" anýnýn ne zaman, nasýl geleceðini kimse bilemez.
Ve o kitlenin %99'u tek bir amaçla dökülmüþtür sokaklara: Diktatörden kurtulmak. Bunun ötesinde ortak bir
amaç yoktur.
Diktatör devrildikten sonra sosyalizme doðru adým
atmak, iþçi sýnýfýnýn iktidarýný kurmak, üretim araçlarýnýn
kamulaþtýrýlmasý gibi amaçlar sadece sosyalistlerin
kafasýnda vardýr; sosyalistler de kitlenin içinde çok
küçük bir azýnlýðý oluþturur.
Çok büyük çoðunluk, sokaklara döküldüðü ana kadar,
diktatörden nefret etmek dýþýnda belki de hiç siyaset
düþünmemiþtir. Nasýl bir toplum istediði konusunda,
özgür olma isteði dýþýnda belki de hiç kafa yormamýþtýr.
Yol gösterici olarak Marx'ý veya Lenin'i deðil, diktatöre
zaman zaman kafa tutmuþ ama kendisi de çok
muhafazakâr olan bir adamý düþünüyordur.
Kýsacasý, kitlenin çok büyük çoðunluðu bu tür sorunlarý, ne yapmak ve nasýl ilerlemek gerektiðini ancak
sokaklara döküldükten sonra, diktatör devrildikten
sonra düþünmeye baþlar. Ve her kafadan bir ses çýkar.
Daha düne kadar diktatöre kuzu kuzu boyun eðen
insanlar, bir anda komünist oluvermez. Birileri diktatörün yerine yeni bir cumhurbaþkaný gelmesini yeterli
bulur. Kimileri bulmaz, yepyeni bir hükümet kurulmasýný
ister. Kimileri daha da ileri talepler ileri sürer. Ve devrim
sürecinde her gösteride, her iþyerinde, her kahvede hiç
durmadan hep bunlar tartýþýlýr. Hangi görüþün daha
büyük kalabalýklarý etkileyeceðinin, devrimin ne yönde
devam edeceðinin hiçbir garantisiyoktur.

Partinin iþlevi
Örgütlü bir sosyalist partinin iþlevi tam da bu noktadadýr. Her kafadan bir ses çýkar ve bin bir türlü fikir
ortaya atýlýrken, sosyalistler biraz daha iyi bir cumhurbaþkanýyla yetinmemek gerektiðini, örgütlü davranmak
gerektiðini, kitlenin kendi temsilcilerini iktidara taþýmasý
gerektiðini anlatýr, taktikler, yöntemler önerir.
Bu anlattýklarýna yeterince taraftar bulurlarsa, devrim
süreci ilerler.
Bulamazlarsa, egemen sýnýfýn dayatmaya çalýþtýðý kiþi
ve hükümetlerden biri, eninde sonunda, belki kitleler
yorulmaya ve eve çekilmeye baþladýðýnda, kabul görür,
devrim sýnýrlý kazanýmlarla sona erer.
Ermemesini saðlamanýn yolu, devrim öncesinde kitleselleþmeye baþlamýþ, kalabalýklarýn güvenini kazanmýþ
bir devrimci partinin yaratýlmasýdýr.
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Tunus devrimi
Ortadoðu’yu sarsýyor
Halk ayaklandý
diktatörlük yýkýldý

Ýran Devrimi’nden bu yana
Ortadoðu’da ilk defa halk ayaklanmasý sonucunda bir rejim
devrildi.
Ayaklanan halk bir aydan kýsa
zamanda bütün baskýlara raðmen 23 yýllýk diktatörlüðü yýktý.

Bin Ali ülke dýþýna kaçtý.
ÞimdiBin Ali’nin eski adamlarý
yeni bir hükümet kurmak
istiyorlar ama halk bunlarý da
istemiyor.
Tunus’ta gösteriler sürüyor, halk
direnmeye devam ediyor.

T

unus’ta ki ayaklanma önemli derslerle dolu. Öncelikle
ayak
lanmanýn sonucu.
Üniversite mezunu bir
genç kendisini yaktý,
Göste-riler baþladý. Polis
büyük bir þiddetle gösterilere saldýrdý. Gösteriler
ayaklanmaya dö-nüþtü.
17 Aralýk’ta baþlayan gösteriler 14 Ocak’ta, yani bir
ay dolmadan 23 yýllýk diktatö-rün ülke dýþýna kaçmasý ile sonuçlandý.
Tunus’ta yaþanan bir dev
rim mi deðil mi? Þimdi sol
çevrelerde bu tartýþýlýyor.
Tunus ayaklanmasýný dev
rime benzetemeyenler bin
dereden su getiriyorlar.
Ama onlar ne derse desin
Tu-nus’ta bir devrim
yaþanýyor. Üstelik süreç
daha bitmedi. Devrim bir
an deðil, bir süreçtir.
Tunus’ta 17 Aralýk’ta
baþlayarak hala sürmekte
olan süreç bir halk ayaklanmasý-dýr ve bu ayaklanma bir diktatörlüðün yýkýlmasýna ne-den olmuþtur.
Þimdi eski rejimin yöneticilerinin bir kýsmý eski
rejimin tüm kötülüklerini
kaçan diktatör Bin Ali’nin
üzerine yýkýp kendilerini
aklamaya çalýþýyorlar ama
sokaktaki Tunuslular bunu
kabul etmiyorlar.
Eski meclis baþkaný geçici
baþkan ilan edildi, o da
eski baþbakaný yeni
baþbakan olarak atadý.
Yani diktatörün kendisi
hariç herþeyin eskisi gibi
sürmesini saðlamaya
çalýþýyorlar. Ordu ise
sokakta düzeni saðlamaya
çalýþýyor, yani ayaklanmayý
bastýrmaya çalýþyor.
Bütün devrimlerde bu senaryo bir süre için yaþanýr.
Eski düzenin kimi
unsurlarý yeni bir düzenin
kurulmasýný engelleye-

ayaklanma sýrasýnda saf
deðiþtirdi ve birçok önemli
gösterinin düzenlenmesini
saðladý. Diktatörlüðü yýkan
güç emekçilerin gücüdür.
Bütün büyük yýðýn
hareketlerinde olduðu gibi
Tunus’ta da ayaklanma
kimsenin öngörmediði bir
biçimde ve kimsenin beklemediði bir zamanda ve
biçimde baþladý. Ne yazýk
ki hareketin geliþmesi
boyunca bu harekete
müdahale eden, yönlendiren bir örgütlenme
yoktu ve oluþmadý. Tunus
devriminin zayýf yaný
hareketin kendiliðinden
baþlamasý deðil, harekete
müdahale edecek bir
örgütlenmenin ortada
olmamasý ya da oluþmamasýdýr.

Ortadoðu
Tunus’a bakýyor

bilmek için harekete geçerler. Eðer dev-rimi gerçekleþtiren aþaðýdan hareket
güçlüyse, örgütlüy-se,
kýsacasý iþçi ve emekçilerin
mücadeleci ve etkili bir
örgütlenmesi varsa devrim
geliþir, yok eðer aþaðýdan
hareketin örgütlenmesi
zayýfsa o takdirde devrim
yenilir ve iktidar gene egemen sýnýfýn eline düþer.
Tunus’ta iþçi ve emekçilerin örgütlenme düzeyleri
düþük. 23 yýllýk Bin Ali
diktatörlüðü ve ondan
önce de Habib Burgiba
diktatörlüðü halk yýðýnlarýnýn örgütlenmesine
olanak tanýmadý.

17 Aralýkta baþlayan
süreç aþaðýdan hareketin
örgütlenmesine henüz yol
açmadý.
Bazýlarý Tunus’ta
mücadelenin orta sýnýf
tarafýndan verildiðini
düþünüyor. Bu da tam
doðru deðil. Orta sýnýf diye
adlandýrýlan aslýnda yeni
iþçi sýnýf, devlet memurlarý,
profesyonel mesleklere
sahip katmanlar. Bu arada
ayaklanma boyunca devlet,
polis, gizli servisler ve
ordu iþçi bölgelerinde
büyük bir terör estirdi.
Ayrýca Tunus Genel Ýþçi
Sendikasý rejimin örgütlenmesi olmasýna raðmen

Tunus Devrimi bütün
Ortadoðu’yu etkiliyor.
Þimdi bütün Ortadoðu
ülkelerinin diktatörleri,
krallarý ve emeirleri korku
içinde. Hareketin kendi
ülkelerine sýçramasýndan
korkuyorlar. Çünkü bütün
Ortadoðu ve Kuzey Afrika
ülkelerinde diktatörleükler,
krallýklar var.
Egemenler korkmakta
haklý. Çünkü Ortadoðu
halklarýda Tunus’a bakýyor. Oradan örnek
alýyor,scesaretleniyor. O
kadar ki bir çok ülkede
gençler kendilerini yakýyorlar. Cezayir’de, Libya’da,
Fas’ta, Ürdün’de gösteriler
var. Yakýnda bu gösteriler
yayýlabilir. Yakýnda bir
baþka ülkede daha diktatörlük yýkýlabilir.
Tunus ekeonomisi fena
durumda deðildi ama
demokrasi yoktu ve ekonomi sadece egemenler için
iyiydi., emekçiler için
deðil.

