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Balyoz tutuklamalarý yetmez

ERGENEKON
DAÐITILSIN
�12 Eylül tipi bir darbe yapacaklardý.
�Yunanistanla savaþ çýkaracaklardý
�Direnenleri statlarda katledeceklerdi
�Camiler bombalanacaktý
�Rahip Santoro’yu, Hrant Dink’i, 

Malatya’da üç Hýristiyaný öldürdüler

MISIR

DEVRÝMÝN ÝLK
KAZANIMI
Mübarek gitti,
mücadele sürüyor

Kýbrýs’ta 
iþgale son!
2 Mart’ta

genel grev var

s.3

Üniversitede
özgürlük
isteyenler 

2 Nisan’da 
sokakta!
� Parasýz eðitim!
� Anadilde eðitim!

� Baþörtüsüne
özgürlük!

� Polis defol!
Üniversitede

Özgürlük Ýstiyoruz
Ýnisiyatifi bu 
taleplere sahip

çýkan tüm gençleri 2
Nisan'da 18.00'de

Ýstiklal Caddesi'nde
yan yana olmaya

çaðýrýyor.

Sözde deðil,
özde

demokrasi
istiyoruz
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2231.000
TSK’da subay postasý
ya da orduevlerinde
çalýþan asker sayýsý.

Alman ordusunun
tamamý 247 bin, Ýtalyan
ordusunun tammý 195
bin ve Ýngiliz ordusunun
tamamý da 173 bin. Türk
ordusunu “hizmet sek-
törü” Ýtalyan ve Ýngilzi
ordularýndan daha
büyük

BAK NE
DEMÝÞ?
"Türkiye
doðru-
dan
Mubareki
hedef
alan açýk-
lamalar
yapma-
malýydý"
Kemal Kýlýçdaroðlu,
CHP Genel Baþkaný

"Siyasi
Ýslam
fena
þekilde
üzerimi-
ze geli-
yor.

Yavaþ yavaþ, su nefes
alamayacaðýmýz kadar
yükselecek diye
düþünüyorum bazen"
Fazýl Say
Besteci, piyanist

Balyozcular hesap verecek: 

Harp oyunu deðil, 
12 Eylül tipi bir darbe

Balyoz Darbe Planý dava-
sýnýn 13. duruþmasýnda,
163 cunta üyesi hakkýnda
tutuklama kararý verildi.
Tutuklananlar arasýnda 1.
Ordu Komutaný emekli Or-
general Çetin Doðan da
bulunuyor. Ayrýca Oda
TV.com adlý internet site-
sinin yöneticilerinin evleri
ve bürolarý da mahkeme
kararýyla arandý, sitenin so-
rumlusu Soner Yalçýn ve 3
arkadaþýnýn da gözaltýna a-
lýndý. Böylece, cumhuriyet
tarihinde ilk kez, orduda
görev yapan komutan ve
üst düzey subaylar darbe
planý yapmaktan dolayý tu-
tuklanmýþ oldular. Bu ne-
denle Balyoz Davasý, tarihi
bir dava olma özelliði
taþýyor.

Aslýnda Balyoz sadece
bir plan deðil. Balyoz, 2003
yýlý Mart ayýndan itibaren
hayata geçirilmeye baþla-
nan bir darbe planý. Göl-
cük’te ortaya çýkan Oraj
Hava Harekat Planý’nda
Genel Sekreter Hava Pilot
Kurmay Albay A. Bertan
Nogaylaroðlu tarafýndan
imzalanmýþ iki sayfalýk bir
belgede: “Harp Akademi-
leri Komutanlýðý’nda ya-
pýlan hazýrlýklarýn Hava
Kuvvetleri Komutaný ta-
rafýndan öðrenilmesi en-
gellenecek, Komutana ge-
lecek her türlü bilginin önü
kesilecektir. Harp Akade-
mileri Komutanlýðý’nda
yapýlan hazýrlýklarýn öðre-
nilmesi durumunda çalýþ-
malarýn jenerik Harp

Oyununa yönelik hazýrlýk-
lar olduðu bildirilecek, bu
konu ivedilikle özel kurye
aracýlýðý ile Harp Akade-
mileri Komutanýna iletile-
cektir. Ege uçuþlarýnýn sa-
yýsýnýn artýrýlmasýna yöne-
lik olarak Komutan üzerin-
de baský oluþturulacak, ge-
rekirse sert önlemlerin a-
lýnmasý gerektiði her fýrsat-
ta ve her kademede komu-
tana söylenecektir”, diyor.

Aynen belgede belir-
tildiði gibi, Türk savaþ
uçaklarýnýn 2000 yýlýnda
440, 2001’de 950, 2002’de
3200 kez Yunan hava
sahasýný ihlal ettiði bildiril-
di. 2003 yýlýnýn son beþ
ayda ise ihlallerin sayýsýnýn
1530’a ulaþtýðý öne
sürüldü.

Balyoz darbe planýnýn
hayata geçirilmeye baþ-
landýðýnýn bir baþka önem-
li kanýtý ise Hrant Dink
cinayeti. Yine Gölcük’te
bulunan bulunan belgeler-
de aralarýnda dört yýl önce
öldürülen Agos Genel Ya-
yýn Yönetmeni Hrant
Dink’in de bulunduðu 19
kiþinin öldürülmesi hedef-
leniyordu. Genelkurmay’ýn
‘misyonerlik tehdidine’
karþý baþlattýðý kampanya
sonucunda Rahip Santoro
ve Malatya’da üç Hýristi-
yan öldürüldü.

Yine, Cumhuriyet
Mitingleri’nde yapýlan
darbe çaðrýlarý ve 27 Nisan
e-muhtýrasý Balyoz darbe
planýnýn bir parçasý olarak
hayata geçirildi.

Balyoz Darbe Planý’nýn gerçek
olmadýðýna, Balyoz’un sadece bir
savaþ semineri olduðuna dair çok
sayýda iddia bulunuyor. Bu iddi-
alarýn temelinde, 11 No’lu CD’de
bulunan delillerin sahte olduðu ve
buraya sonradan eklendiði, planda
adý geçen isimlerden bazýlarýnýn
Balyoz Planý yapýldýðý sýrada yurt
dýþýnda olduðu, listelerde isim-
lerinin geçtiðinden haberleri dahi
olmadýðý gibi iddialar bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak Kemal
Kýlýçdaroðlu’nun da ifade ettiði gibi
‘hiç 500 kiþi bir araya gelip darbe
plnaý mý yaparmýþ?’ deniyor.

Birincisi, sözü edilen deliller

Balyoz Darbe Planý’nýn çok küçük
bir kýsmýný oluþturuyor.

Bu delilleri görmezden gelsek bile
ortada dava baþýnda savcýlýða tes-
lim edilen 10 çuval belge ve daha
sonra Gölcük’te ortaya çýkan 43
klasör ve hard disk’ler var.

Bu belgelerde ve söz edilen ve
2003 yýlýndan sonra uygulanmaya
konmuþ olan Hrant Dink’in
öldürülmesi, Yunan Hava Sahasýnýn
ihlal edilmesi gibi eylemler var.

Eðer tutuklanan bazý isimler o
sýrada yurt dýþýndaysa ya da listede
adý geçtiðinden haber yoksa bu
tabii ki ortaya çýkmalýdýr, ancak bu
detaylar Balyoz Darbe Planý’nýn çok

ama çok küçük bir parçasýný oluþ-
turmaktadýr.

Asýl cevaplanmasý gereken soru,
eðer Balyoz bir savaþ oyunuysa o
zaman neden 12 Eylül darbesinin
adý olan Bayrak Harekat Planý temel
alýnarak hazýrlanmýþtýr?

‘500 kiþi bir ayara gelip darbe
planý mý yapar?’ konusuna gelince,
eðer ordu, TSK gibi, her on yýlda bir
darbe yapmayý görev haline getir-
miþ, kendisini bu ülkenin tek sahibi
zanneden, zamanýnda ülkenin
seçilmiþ baþbakanlarýný asmýþ ve
bundan dolayý hiçbir ceza almamýþ
bir ordu ise, 500 kiþiyle de, 5 kiþiyle
de darbe planý yapabilir.

Darbe, bir
daha asla!

Arjantin’de 1976’da
darbe yapan General
Videla, 2010 yýlýnýn
Aralýk ayýnda, 84 yaþýn-
da ömür boyu hapse
mahkum oldu.

Arjantin 1976’daki
darbe ile hesaplaþmaya
ilk olarak 2006’da, yani
darbeden tam 30 yýl
sonra, darbe yapan
askerleri affeden,
onlarýn yargýlanmasýný
engelleyen yasalarý iptal
ederek baþladý.

Aralarýnda General
Videla’nýn da bulun-
duðu önde gelen askerî
yetkililer 1985’te
mahkûm edilmiþti,
ancak beþ yýl sonra eski
Devlet Baþkaný Carlos
Menem tarafýndan
affedildi.

Daha sonra 1986 ve
1987’de birçok asker ve
polisin adaletten kaç-
masýna olanak saðlayan
iki af yasasý daha kabul
edildi.

2003’te bu yasalarýn
iptali için açýlan dava,
2005’te Yüksek
Mahkeme tarafýndan
onaylandý. Arjantin’in
eski baþkaný Nestor
Kirchner’in inisiyatifiyle
yargýlamalar 2006 yýlýn-
da yeniden baþladý ve
darbenin yapýldýðý 24
Mart günü “Adalet ve
Hakikat için Bellek
Günü’ olarak anýlmaya
baþlandý.

1976-1981 yýllarý
arasýndaki darbe rejimi
sorumlusu “Arjantinli
Hitler” olarak anýlan
Jorge Videla, ömür boyu
hapse mahkûm edildi.
Jorge Videla’yla birlikte
generaller Luciano
Benjamin Menendez ve
Gustavo Alsina da ayný
cezaya çarptýrýldý. Yani
Arjantin darbe ile
hesaplaþmaya darbeden
30 yýl sonra baþlayabildi
ve darbeci generallerin
ceza al-masý yýllar
sürdü.

Türkiye’de de siyasi
hayatýn iliklerine iþlemiþ
olan darbeci zihniyetten
kurtulmak tabii ki kýsa
sürede ve kolaylýkla
olmayacak.

Bizler, Darbelere Karþý
70 Milyon Adým
Koalisyonu olarak
Ergenekon çetesi ilk
ortaya çýktýðý günden bu
yana bazen binler
halinde bazen küçük
basýn açýklamalarýyla
sokaða çýktýk.

Bugün Balyoz Davasý
varsa bu bir grup darbe
karþýtýnýn suç duyu-
rusunda bulunmasý
sonucu gerçekleþti.
Arjantin örneði bize gös-
teriyor ki, sürekli,
istikrarlý bir þekilde
mücadele etmeye
devam etmek çok önem-
li. Bir gün mutlaka, biz
de Arjantin’de olduðu
gibi darbecileri ce-
zalandýracaðýz.

500 kiþi darbe planý yapar mý?

Balyoz Darbe Planý davasýnýn 13.
duruþmasýnda, TSK’da görev yapan
general ve amirallerin neredeyse
yüzde 10’u tutuklandý. Ýki deniz
saha, bir kolordu, bir tugay, iki jan-

darma bölge, bir denizaltý filo, bir
üs komutaný dahil 28 subay ceza-
evine gönderildi. Tutuklananlar
arasýnda, halen orduda görev yapan
15 general, 11 amiral, 33 albay, 5
yarbay, 4 binbaþý, 2 yüzbaþý, 1
üsteðmen ve 28 asker bulunuyor.
Tutuklanan 40 emekli asker arasýn-
da ise  1. Ordu Komutaný emekli
Orgeneral Çetin Doðan Çetin
Doðan, Eski Hava Kuvvetleri

Komutaný Emekli Orgeneral
Ýbrahim Fýrtýna, Eski Deniz
Kuvvetleri Komutaný Emekli
Oramiral Özden Örnek, Emekli
Tuðgeneral Süha Tanyeri bulunuy-
or. Dolayýsýyla, duruþmada, Türk
Silahlý Kuvvetleri’nde görev yapan
toplam 301 general ve amiralin 28’i,
yani TSK’da görevli her 10 gener-
alden neredeyse biri Balyoz
Davasý’ndan tutuklanmýþ oldu.

Generallerin 
yüzde 10’u tutuklu

Mýsýr Çarþýsý davasýnda
yargýlanan Pýnar Selek'e
verilen 3. beraat kararý-
na,  Savcý itiraz etti.
Dosya, Yargýtay Ceza
Genel Kurulu'na gide-
cek. Genel Kurul'un
kararý belirleyici. Çünkü
yerel mahkemenin bu
karara direnme hakký
yok. 

Yargýtay 9. Dairesi,
Selek ve Öztürk hakkýn-
daki beraat kararýný
bozarak aðýrlaþtýrýlmýþ
müebbet hapis cezasýyla
yargýlanmasýna karar
vermiþti. Ýstanbul 12.
Aðýr Ceza Mahkemesi, 9
Þubat'ta görülen ilk
duruþmada beraat
kararýnda ýsrar etti.

Mahkeme
beraat
diyor,
Yargýtay
ceza istiyor
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Aðlaþmayýn, teslim olun!
Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner, Balyoz duruþ-

masý sýrasýnda tutuklanan askerlerin yakýnlarýyla

görüþtükten hemen sonra, Tayyip Erdoðan'la

Dolmabahçe'de bir görüþme yaptý. Bazý gazete ve

televizyonlarýn dram dolu bir habercilik anlayýþýyla,

Balyoz darbe planýný yapan askerlere sempati hatta

þefkat beslememizi hedefleyerek sunduklarý haber-

lerinin arasýnda Tayyip Erdoðan'la Genelkurmay

Baþkaný arasýnda neler konuþulduðu tam anlamýyla

bilinmiyor.

Fakat yeni bir Dolmabahçe uzlaþmasý dedikodularý

ortalýða yayýlmýþ durumda. 

Hükümet, böyle bir uzlaþmaya girebilir.

Kýbrýs sorunundan Kürt sorununa kadar bir dizi

politik baþlýkta þahin politikalar izleyen hükümetin

ordunun daha fazla yýpranmasýný istememesi ve

Balyoz darbecilerinin üzerine daha þiddetle

gidilmesini engelleyecek çabalar içine girmesini

bekleyebiliriz. Bu yüzden Genelkurmay Baþkaný'yla

Dolmabahçe'de neler konuþulduðunun halka açýk-

lanmasý gerekiyor. 

Balyozcularýn tutuklanmasý yetmez! Tüm

Ergenekon daðýtýlana kadar, sonuna kadar gidilme-

lidir!

Bu yüzden, darbe karþýtlarý uyanýk olmak zorunda.

Darbecilerin gözü yaþlý hallerini acýma duygusu

yaratmayý hedefleyen medya propagandasýna aldýr-

mayalým! Darbecilerin bütünüyle yakalanmasý,

örgütlerinin daðýtýlmasý için mücadeleyi aþaðýdan

örgütlemeye devam edelim.

sosyalist
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sosyalizme güç verin

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

� devrimci
sosyalizme
güç ver

� baþka bir
dünya mümkün

marksist.org
devrimci, antikapitalist

internet portalý

Kýbrýs’tan çekin elinizi!
Baþbakan Erdoðan,

özgürlük için ayaða kalkan
Mýsýr halkýna övgüler
yaðdýrýyor. Mýsýr halkýnýn
zaferinin statükoya karþý
bir zafer olduðunu söylüy-
or. Týpký Tunus, Mýsýr,
Cezayir ve Yemen halklarý
gibi baskýya karþý isyan
eden Kýbrýslý emekçiler
karþýsýnda ise statükonun
sözcüsü olarak çýkýyor.
Erdoðan, Çiçek ve AKP
Kýbrýs'ta Ergenekon'la ve
cunta ile kol kola girererek
Kýbrýslýlara saldýrýyor.

2004 yýlýnda adadaki
bölünmüþlüðe son vermek,
Kýbrýslý Türklerin ve
Rumlarýn tek bir devlet
çatýsý altýnda bir arada
yaþamasýný öngören Annan
Planý adý verilen Birleþmiþ
Milletler'in önerisi referan-
duma sunulmuþtu. Kýbrýslý
Türklerin yüzde 65'i "Yes
be annem" diyerek Annan
Planý'na destek vermiþti.

AKP o gün Annan
Planý'ný desteklerken, iþgali
savunan güçler en baþta
Rauf Denktaþ ve
Ergenekon "hayýr" diyerek

Kýbrýslýlarýn birlikte yaþa-
ma iradesine savaþ açmýþtý. 

7 yýl sonra ise AKP, Rauf
Denktaþ'ýn ardýllarý ile kol
kola. Adanýn
"Türklüðünden" bahsediy-
orlar. Ýþgali savunuyorlar.
Ýþgalcilere karþý on yýllardýr
direnen Kýbrýslý emekçilere
utanmazca saldýrýyorlar.

Baþbakan Erdoðan,
Mýsýr'da statükoya karþý,
ama Kýbrýs'ta statükodan
yana. Týpký Kürdistan'da
Kürt halkýnýn eziyet ve
baský altýnda yaþamasýný
savunduðu gibi,
Kýbrýslýlarýn karþýsýna da
kibirli bir sömürgeci olarak
çýkýyor.

Türkiye'de Ergenekon'a
ve darbecilere karþý olmak-
la övünüyorlar. Kýbrýs'ta
ise eli kanlý katillerle,
Ergenekoncularla, ajan
provokatörlerle birlikte
iþçilere, emekçilere ve
sosyalistlere saldýrýyorlar.

AKP, muhafazakar bir
sermaye partisi olarak
statükoyla uzlaþtý, statüko-
nun bir parçasý oldu.
Kýbrýs'ta görüldüðü gibi

statükoyu CHP'li ýrkçýlar-
dan MHP'li faþistlerden
bile daha kararlý savunuy-
or. Erdoðan, Cemil Çiçek
ya da adaya atanan
sömürge memuru gibileri
diðerleriyle birleþtiren
ortak nokta hepsinin Türk
milliyetçisi olmasýdýr.
Milliyetçilik en büyük geri-
ciliktir.

Ancak Tunus'un, Mýsýr'ýn,
Yemen'in, Cezayir'in gös-
terdiði bir gerçek var:
Statüko her yerde yýkýlýyor.
Milyonlar deðiþim istiyor.
Kýbrýs'ýn Kuzey'inde AKP
hükümetinin sömürgecil-
iðine karþý yürütülen
mücadele elbette
kazanacaktýr! Devrimci
sosyalistler Kýbrýslý sýnýf
kardeþlerinin haklý
mücadelesini Türkiye iþçi
sýnýfýna anlatmalý ve mil-
liyetçiliðe-þovenizme-
iþgale karþý mücadeleyi
yükseltmelidir. AKP'nin de
iþgali savunan tüm siyaset-
lerinde sonu iþçilerin
mücadelesiyle gelecektir.

Volkan Akyýldýrým

Resmi 
ideolojinin
yalanlarý

Kýbrýs "yavru Vatan"
deðildir. Kýbrýs'ýn
Kuzeyi Türkiye'nin
1974'ten bu yana askeri
iþgali altýndadýr.

Kýbrýs bölünmemiþtir,
iþgal edilmiþtir. KKTC
hiçbir meþruiyete sahip
olmayan bir korsan
devlettir ve varoluþ
nedeni adadaki iþgali
daimi kýlmaktýr. 

Kýbrýs "Türk yurdu"
deðildir. "Kýbrýs Türkü"
yoktur, Kýbrýslý Türkler
vardýr. Kýbrýslý Rumlar
ve Türklerin bir arada
yaþamýný yok etmek,
1958'den itibaren Türk
kontrgerillasýnýn hedefi
olmuþtur.

"Kýbrýs Rum Kesimi"
diye bir þey yoktur.
Kýbrýs Cumhuriyeti
vardýr.

Kýbrýs'ýn iþgali ve
bugüne dek yaratýlan
gerginlik, baský ve savaþ
ortamý baþýndan itibaren
Kýbrýslýlarýn tepkisi ve
direniþi ile karþýlan-
mýþtýr.

Türk devleti ve iþgalci
ordusu adada hiçbir
toplumsal desteðe ve
meþruiyete sahip
olmadýðý için
Türkiye'den sistematik
göçlerle adada nüfus
yapýsý deðiþtirilmiþtir.
Uluslar arasý hukuk bu
durumu "savaþ suçu"
olarak tanýmlar.

Ýþgal altýnda yaþam
Kýbrýslýlar için çek-
ilmezdir. Türkiye'nin
uydusu haline getirilen
ekonomi sonucu iþçiler
ve emekçiler her geçen
gün daha da yoksul-
laþmýþtýr. Ýþgalciler
adayý kara para aklama,
uyuþturucu, silah
kaçakçýlýðý ve
kumarhaneler merkezi
haline getirmiþtir.

Kýbrýslýlarýn bir arada
yaþama, kendi gelecek-
lerine yön verme iradesi
baský ve zorbalýkla
engellenmektedir.
Sürekli gerginlik poli-
tikalarýna milliyetçilik
ve þovenizm eþlik etmiþ,
çatýþma ve savaþ tehdidi
barýþ isteyen
Kýbrýslýlarýn karþýsýna
konulmuþtur.

Devrimci sosyalistler
Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde
Türk ordusunun iþgalin-
in derhal son bulmasýný
istiyor!

Türkiye'nin iþgali altýnda-
ki Kýbrýs'ýn Kuzey böl-
gesinde iþgalcilere karþý
direniþ büyüyor.

On binlerce Kýbrýslý
emekçi 28 Ocak'ta
Lefkoþa'daki Ýnönü
Meydaný'nda toplanmýþ ve
özgürlük için isyan etmiþti.
28 Ocak Toplum Varoluþ
Mitingi iþgal altýndaki
bölgede örgütlü olan
sendikalarýn oluþturduðu
Sendikal Platform tarafýn-
dan gerçekleþtirilmiþti.

28 Ocak mitingi
ekonomik dayatmalara
karþý 7 iþyerinde süren
grevlerin üzerine gelmiþti.

Kýbrýslý emekçilerin dur-
maya niyeti yok. Ýþgalci
Türkiye Cumhuriyeti
adýna Kýbrýslýlarý
aþaðýlayan AKP hüküme-
tinin, Ergenekoncu
Denktaþ'ýn ardýllarýnýn kur-
duðu kukla UBP hüküme-
tinin ve faþist sürülerinin
tehditlerine kimse boyun
eðmiyor.

Sendikal Platform 2
Mart'ta genel grev kararý
aldý. 

2 Mart'a kadar bir çok
eylem gerçekleþtirmeyi
planlayan Kýbrýs
sendikalarý, o gün üretimi
durduracak ve on binlerce
iþçi sokaklara dökülecek.

Kýbrýslý sendikalar yaþam
koþullarýna, Ankara'nýn
dayatmasý olan kemer
sýkma politikalarýna,
sömürgeci zihniyete isyan
ediyor. 

Þimdi Emek Platformu
zamaný

Hükümet “Torba Yasa” adý verilen düzenlemeleri
elini kolunu sallaya sallaya çýkarttý. Polis Ankara'da
yasaya karþý direnen ve meclis önünde eylem yap-
mak için yürümek isteyen emekçilere sert bi,r
biçimde saldýrdý. Sosyalist Ýþçi okurlarý da saldýrýdan
payýný aldý. Ama bu direniþ dýþýnda yasaya karþý
yaygýn bir direniþ örgütlenmedi. Polis saldýrýsýndan
sonra Ýstanbul'da örgütlenen eyleme ise sadece
KESK'e baðlý sendikalar katýldý. Eyleme katýlým çok
düþük oldu.

Torba Yasa'ya karþý direniþin küçüklüðü,
Ankara'da sadece 10 bin emekçinin bir araya gelme-
si, gündemimize yeniden Emek Platformu'nun kuru-
luþunu getirmeli. Konfederasyonlarýn arasýndaki
uyumsuzluk, KESK ve Türk-Ýþ arasýna mesafe
koyan, Türk-Ýþ'i sarý olmakla suçlayan, sadece dörtlü
adý verilen, ikisi meslek örgütü olan kurumlarýn itti-
fakýný dayatan sekter anlayýþlar, mücadelenin
zayýflamasýna neden oluyor. 

Hareketin, iþçi hareketinin çýkarlarý, hareketin tüm
düzeylerde birliðinin saðlanmasýndan geçer. En
büyük iþçi konfederasyonlarýnýn bir Emek Platformu
çatýsý altýnda, aralarýndaki uyumsuzluðu
mücadelede yan yana gelerek gidermesi, Torba Yasa
gibi saldýrý baþlýklarýnda birleþik bir mücadelenin
örülmesi anlamýna gelir.

Önümüzdeki dönemde kazanmak için mücadele
den sosyalistler, birleþik mücadeleye, Emek
Platformu'nun örülmesine daha yüksek bir sesle
vurgu yapmalýdýr.

Kýbrýs iþçi sýnýfý boyun eðmiyor:

2 Mart'ta genel grev var!
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Tahrir’den fabbrikalara

18 günlük bir mücadele
sonunda Mýsýr'da halk
kazandý. Mübarek önce
yetkilerini kýsa süre önce
tayin ettiði Baþkan
Yardýmcýsý Ömer Süley-
man'a devretti, ertesi gün
milyonlarca insan gösteri
yaparken Ömer Süley-
man Mübarek'in çek-
ildiðini yerine Yüksek
Askeri Komisyon'un
geçtiðini ilan etti.

Mýsýr devrimi tam da
devrimci sosyalistlerin
daima ön gördüðü gibi
kendiliðinden baþladý ve
geliþti. Tunus'ta da süreç
benzer bir biçimde oldu.

Kimileri bu durumun
marksist teorinin dýþýnda
bir geliþme olarak niteli-
yor. Oysa Lenin, Rosa
Lüksemburg gibi mark-
sist hareketin önde gelen
isimleri bütün büyük
kitle hareketlerinin bek-
lenmeyen bir biçimde ve
beklenmeyen bir zaman-
da baþladýðýný anlatýr.

Sadece stalinistler devri-
mi partinin eylemi ya da
partinin silahlý örgütlen-
mesinin eylemi olarak
görürler.

Bu nedenle en baþtan
beri stalinistler bir yan-
dan Tunus ve Mýsýr
sokaklarýndaki mücade-
leyi ve heyecaný görüp
kendileri de heyecan-
landýlar ama ayný zaman-
da hareketin "disiplinsiz",
"örgütsüz", "hedefsiz" ve
devrimci sloganlarda
yetersiz olduðunu
düþünüp dudak
kývýrdýlar.

Stalinist küçük burjuva
solu ayný zamanda her iki
ülkedeki devrimlerde de
politik Ýslam'ýn duruma
hakim olmasý kuþkusu ile
bu devimleri tanýmakta
zorlandýlar.

Oysa bütün devrimler
hemen hemen ayný yolu
izler. Büyük yýðýn
hareketleri bir merkezi,

otoriterinin çaðrýsý ile
baþlamaz ve çok zaman
da merkezi bir örgütün
denetiminin, etkisinin
dýþýnda geliþir.

Örneðin 1917 Þubat
Devrimi kimsenin bek-
lemediði bir anda baþladý
ve geliþti.

Devrimin arkasýndan
kurulan ilk hükümet
çeþitli küçük burjuva ve
liberal partilerin koalisy-
onu oldu.

1917 Ekim Devrimi'ne
kadar durum böyle
devam etti. Þubat ile
Ekim arasýndaki 8 aylýk
dönemde ikili bir iktidar
yaþandý. Yukarýda
merkezi hükümet aþaðýda
iþçilerin örgütlenmeleri,
fabrika komiteleri, sendi-
kalar ve sovyetlerin etk-
isi, iktidarý vardý.

Mýsýr Devrimi'nde açýk
ki devrimci bir parti yok.
Ýþçilerin ve emekçilerin
mücadeleleri içinde yer
edinmiþ, iþçi ve emekçi-
leri önümüzdeki
dönemde yönlendirecek,
örgütlenmelerini hýz-
landýracak böyle bir par-
tinin olmamasý Mýsýr ve
Tunus Devrimlerinin en
önemli eksikliði.

Ne var ki iþçi yýðýnlar
mücadele içinde öðreniy-
orlar ve örgütleniyorlar.

Diktatörlüklerden kur-
tulmak þimdi Mýsýr ve
Tunus emekçileri için
rüyadan uyanmak gibi.

Ancak, Mýsýr'da 2000'li
yýllar boyunca bir dizi iþçi
mücadelesinin
yaþandýðýný unutmamak
lazým. Bu mücadeleler
daha çok ekonomik tale-
pler çerçevesinde olmasý-
na raðmen diktatörlüðe
karþý da önemli mevzi-
lerin kazanýlmasýna yol
açmýþtý.

Mýsýr Devrimi'nin özel-
likle son günlerinde grev
hareketinin Mýsýr'ýn her
yerine yayýlmasýnda bu

grev dalgalarýnýn büyük
bir katkýsý vardý.

Þimdi grevler sürüyor.
Ýþçiler hem Mübarek'in
yerine ordunun, Yüksek
Askeri Komisyon'un
geçmesini yetersiz buluy-
orlar hem de ekonomik
ve demokratik talepler
ileri sürüyorlar.

Örgütlenme özgürlüðü,
özellikle de özgür
sendikalar kurma hakký
iþçi mücadelelerinin
önemli taleplerinden
birisi.

Ýþçiler bir yandan da
ekonomik talepler ileri
sürüyorlar, ücret artýþý
istiyorlar.

Bir baþka iþçi talebi de
yolsuzluklara bulaþmýþ
fabrika ve sendika yöneti-
cilerinin görevlerinden
alýnmasý.

Bu aþamada ordunun
grevlere, grevci  iþçilere
saldýrmasý çok zor. Ordu
daha çok uzlaþma yoluyla
hareketi geri itmeye
çalýþýyor. Ancak giderek
büyüyen ve yayýlan grev
hareketinin istekleri
karþýlanmadan kolay
kolay geriye itilemeyeceði
de açýk.

Bu durumda Yüksek
Askeri Komisyon'un iþçi
taleplerini karþýlamaktan
baþka çaresi yok. Bu
durumda belki bir dizi
greve son vermek
mümkün ama biten grev-
lerin yerine hemen yeni-
leri baþlayacaktýr.
Dolayýsýyla iþçiler
kazanýmlarla ilerleyecek-
tir.

Kýsacasý Mýsýr ve
Tunus'ta yaþanan devim-
ler marksitler için yeni
birþey deðil ama stalin-
istler için ise teorilerinin
bir kez daha gözlerinin
önünde çökmesi demek.

Devrimci marksistler
Mýsýr ve Tunus devrim-
lerini gelenekleri doðrul-
tusunda izleyecektir.

� 30 yýllýk diktatörlük 18 günde yýkýldý

� Milyonlarca insan gösterilere katýldý. Göstericiler polisi ve
Mübarek’in karþý devrimci çetelerini yenilgiye uðrattý

� Çok sayýda fabrikada ve iþyerinde iþçiler greve çýktý

� Grevci iþçiler Mübarek’in devrilmesinin yaný sýra sendika
hakký ve ücret artýþý istiyor

� Mübarek’in arkasýndan ordu yönetimi el koydu

� Devrimciler þimdi “Tahrir’den fabrikalara” sloganýný öne
çýkarýyorlar
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Ýran'da 2009'da bastýrýlan ayaklanmalardan sonra
en büyük gösteri bugün yapýldý. Binlerce Ýranlý Mýsýr
ve Tunus halklarýyla dayanýþma gösterilerine katýldý.
Gösteri yasaðýnýn devam ettiði Ýran'da basýnýn olay-
larý izlemesi engellendi ve eylem alanlarýnda iletiþim
hatlarý kesildi. Polis, baþkent Tahran'da onlarca
aktivisti gözaltýna aldý. 

14 Þubat Pazartesi günü yapýlan yürüyüþe Mýsýr ve
Tunus'taki devrimci dalganýn etkilediði binlerce kiþi
katýldý. Baþta sessiz bir yürüyüþ yapýlmasý planlanýy-
ordu. Yürüyüþ yapýlacaðý haberi duyulduktan sonra
kolluk kuvvetleri diktayý korumak için sýký tedbirler
aldý. Tahran, Þiraz ve Ýsfahan'da polis eylemcileri
daðýtmak için göz yaþartýcý gaz ve tazyikli su kul-
landý. Yapýlan açýklamada gösterilerin "hükümet
karþýtý" eylemler için bir strateji olduðu ve bu
olasýlýk sebebiyle polis tarafýndan engellendiði belir-
tildi. 

Muhalif lider Mir Hüseyin Musavi'nin evi eylem-
lere katýlmasýn diye gün boyu polis ablukasýnda
kaldý ve internet, cep ve sabit telefon hatlarý kesildi.
Muhalefet liderleri perþembeden bu yana evlerinde
polis gözetimi altýnda bulunuyor.

Eylemlere katýlan aktivistlerin söylediklerine göre
eylem yapýlan bazý noktalarda cep telefonu sinyalleri
kesilerek iletiþim engellenmeye çalýþýldý. Tüm
engellemelere ve polis þiddetine raðmen Ýranlýlar
Mýsýr ve Tunus halklarýna desteklerini gösterdiler.
Meydanlarda eylemler boyunca “Özgürlük” slogan-
larý atýldý, politik tutuklularýn serbest býrakýlmasý
istendi ve “Diktatörlüðe artýk son” denildi.

Tunus ve Mýsýr’ý anlamak
için 2 önemli kitap

1. Endonezya Devrimi
2. Ýran’da devrim ve karþý devrim

Z Yayýnlarý
Sosyalist Ýþçi satýcýlarýndan

isteyebilirsiniz

Tahrir’den fabrikalara
Mýsýr’daki 

27 Mayýs mý?
Mýsýr'da 18 günde

Mübarek diktatörlüðünü
deviren ayaklanma,
Türkiye'deki ulusalcý
çevreler tarafýndan
"Mýsýr'ýn 27 Mayýs'ý" þek-
linde yorumlandý. Bu
durum, tarihi "ihtilâl"
olarak adlandýrýlan askeri
darbelerle dolu olan
Türkiye'de, cuntalarla
devrimler arasýndaki
farklar konusunda
yaratýlan kafa karýþýk-
lýðýnýn devam ettirilmek
istendiðini gösteriyor.

27 Mayýs 1960'ta gerçek-
leþtirilen askeri darbe,
aþaðýdan örgütlenen
kitlesel bir harekete
yaslanmýyordu. 1950'lerin
sonlarýna doðru, ülkeyi
yýllarca diktatörlükle
yöneten CHP ile çok par-
tili rejime geçildikten
sonra kemalizmin ilk
alternatifi olarak arka
arkaya üç seçimden gali-
biyetle çýkan DP arasýn-
daki gerilim yükseliyor-
du. Ülkenin dört bir
yanýnda mitinglerde
CHP'lilerle DP'liler kavga
ediyor, bazý siyasetçilerin
seyahatleri güvenlik
gerekçesiyle iptal ediliy-
ordu. Ancak siyasi ikti-
dara karþý sokakta
yürütülen muhalefet,
2007 yýlýnda bir darbeye
zemin hazýrlamak için
düzenlenen Cumhuriyet
Mitingleri kadar dahi
yoðun deðildi. Üstelik

CHP, adaletsiz seçim sis-
temi sonucunda mecliste
yeterince temsil edile-
meyip Demokrat Parti'ye
muhalefet edemediðin-
den, parlamento dýþý yol-
larý kullanacaðýný belli
ediyordu. 1960'a giden
dönemde askeri darbe
olabileceði kamuoyunda
açýkça konuþuluyordu.

Emperyalizme ve
ABD'ye karþý bir zafer
olarak gösterilen 27
Mayýs'ý yapan subaylarýn
çoðu bizzat CIA'in tez-
gahlarýnda yetiþmiþti.
Milli Birlikte Komitesi
adýna darbe bildirisini
okuyan Alparslan Türkeþ,
daha sonradan iþçilere,
Kürtlere, Alevilere ve
tüm ezilenlere kan kustu-
racak olan faþist parti
MHP'nin kökenlerini
örgütleyecekti.

Mýsýr'da olanlarýn ise 27
Mayýs'la hiçbir alakasý
yok. Tunus Devrimi'nin
de etkisiyle 25 Ocak'ta
sokaklara dökülen mily-
onlarca kiþi, 30 yýllýk dik-
tatörlüðün ve sýkýyöne-
timin yýkýlmasý için
Mübarek'in istifasýný
istiyordu. 

Tahrir Meydaný 18 gün
boyunca festival alaný
gibiydi. Hareket gitgide
büyüdü. Ýlk günlerde tüm
Mýsýr'da 8 milyon kiþinin
sokaklara çýktýðý
söylenirken, bu sayý daha
sonra 10 milyona,

Mübarek'in devrilmesine
yakýn günlerdeyse 18
milyona kadar çýktý.

Kahire, Ýskenderiye ve
Süveyþ'te yoðunlaþan bu
kitlesel mücadele dalgasý-
na, iþçi sýnýfý da üretimi
durdurarak katýlmaya
baþladý. Mübarek'i
devirmek için mücadele
eden milyonlarca sýradan
insan, bu esnada hayatýn
iþleyiþini de eline geçirm-
eye, gýdadan saðlýða,
temizlikten savunmaya
birçok ihtiyacý giderecek
komiteler kurmaya
baþladý.

Mýsýr Devrimi, kitlelerin
siyaset sahnesine çýkarak
hayatlarýnýn kaderini
eline almaya baþladýðý,
kapitalist toplumun mev-
cut iktidarýna karþý alter-
natif bir iktidarýn
nüvelerini oluþturduðu,
gerçek bir devrim.
Milyonlarca ezilenin
aþaðýdan mücadelesiyle
bir diktatörü devirmeyi
baþardý.

27 Mayýs ise "Kemalist
devrim"in korunmasý için
yapýlmýþ bir askeri dar-
beydi. 

Bu ikisinin alakasýný
kuranlar, Mýsýr
Devrimi'ni Türkiye
siyasetindeki kendi elitist
görüþlerine alet etmek
için manipülasyona
baþvuruyor, her zaman
olduðu gibi tarihi
yeniden yazýyorlar.

Ýran’da diktatörlüðe karþý
mücadele sokakta

MISIR DEVRÝMÝ’NÝN DERSLERÝ
Konuþmacýlar:

Judith Orr (Tahrir Meydaný tanýðý-Socialist Worker gazetesi editörü)
Iþýn Eliçin (Aktivist, gazeteci)
Doðan Tarkan (DSÝP Genel Baþkaný)
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Tunus ve Mýsýr devrimlerini
küçümsemeye çalýþanlarýn çoðu
devrimleri sadece ülkeler içindeki
iç dinamikleri ile deðerlendirmeye
çalýþýyorlar. Bu, marksist bir bakýþ
açýsý deðil. Marksistler dünyayý ve
sistemi bir bütünlük olarak algýlar-
lar. Bunun anlamý tek tek ülkeler
içindeki somut koþullarýn görmez-
den gelinmesi deðildir ancak mark-
sistler açýsýndan her ülkedeki farklý
koþullarýn, özgünlüklerin
dayandýðý bir doðal sýnýr vardýr;
kapitalizm.  

DDiyalektik materyalizm 
Karl Marks, dünyayý anlamak için

diyalektik materyalist yöntemi
geliþtirmiþti. Bu yöntem dünyayý
bir bütünlük olarak algýlamanýn
anahtarýný sunar.  Marks, Hegel'i
izleyerek "dünya-tarihsel"
kavramýný kullanýr. Bu sistemin
hem dünya ölçeðinde hem de tarih-
sel olduðunun altýný çizen bir
kavramdýr. Marksistler, kapital-
izmin dünya ölçeðinde niteliðini ve
tarihselliðini bir arada ele alýrlar.
Diyalektik materyalizm,  tekil olay-
larý bir bütünün içinde birbirleriyle
iliþkili parçalar olarak ele alýr.
Hiçbirinin baðýmsýz bir var oluþu
yoktur. 

Bileþik ve eþitsiz geliþim  
Sermaye, belirli sýnýrlar içine

sýkýþýp kalamaz. Kapitalizm, reka-
bete dayalý bir sistemdir.  Rekabet
yüzünden kapitalistler sürekli yeni
yatýrýmlar yapmak, rakiplerinin
önüne geçmek zorundadýrlar.
Bunun sonucu olarak sermaye
geniþlemeye baþlar. Sürekli
geniþleme eðiliminde olan sermaye,
bir yandan sýrtýný bir ulus-devlete
yaslarken; bir yandansa sürekli
olarak yayýlmaya çalýþýr.
Emperyalizm adý verilen olgu, ulus
devletleriyle bütünleþen tekelleþmiþ
sermaye gruplarýnýn geniþleme
amacýyla birbirleriyle rekabetini
anlatýr. Bu rekabet dünya çapýn-
dadýr. 

Kapitalizm tüm dünyayý sarmýþtýr,
ancak her yerde ayný geliþmiþlik
seviyesinde deðildir. Troçki, buna
kapitalizmin bileþik ve eþitsiz
geliþim yasasý adýný vermektedir.
Buna yasaya göre kapitalizm her
yerde ayný anda ancak eþitsiz
geliþir. Almanya'nýn kapitalist
geliþmiþlik düzeyiyle, Tunus'un
kapitalist geliþmiþlik düzeyi eþit
deðildir. Bu, kapitalizmin bir aþa-
masý olan emperyalizmin dünya
çapýnda örgütleniþ biçimidir.

Egemen fikirlerin zayýflamasý 
Kapitalizmin küresel niteliði

Tunus ve Mýsýr devrimlerinin niçin
sadece kendi iç dinamikleriyle açýk-
lanamayacaðýný ve niçin tüm
dünyadaki ezilenleri ilgilendirdiði-

ni açýklar. Kapitalist devletler kendi
aralarýndaki rekabete raðmen benz-
er egemen fikirlere yaslanýrlar. Bu
fikirlerden en önemlisi, sistemin
çok güçlü olduðu ve asla yýkýla-
mayacaðý yönündeki yanýlsamadýr. 

Dünyanýn herhangi bir yerinde
kitlelerin bu yanýlsamayý kýrarak,
kendi kaderlerini deðiþtirmek için
harekete geçmesi öncelikle
dünyanýn diðer yerlerinde egemen
fikirleri zayýflatýr. Bir devrimin
mümkün olduðu, kitlelerin kendi
kaderlerini ellerine almasýnýn
imkânsýz olmadýðý görülür. Bu
fikirlerin zayýflamasý tüm ülkelerin
egemen sýnýflarýný etkiler. 

Tunus ve Mýsýr devrimleri hiçbir
þey baþaramadýklarý farz edilse bile,
dünyanýn dört bir yanýndaki ezilen-
lere bir devrimin mümkün
olduðunu gösterdikleri, egemen
fikirleri zayýflattýklarý için önem-
lidirler.

Mýsýr'daki rejimin en önemli
geliþmiþ kapitalist müttefiki
ABD'nin baþkanýnýn aslýnda
Mübarek'in devrilmesini iste-
mezken, halkýn yanýndaymýþ gibi
konuþmalar yapmasýnýn, hareket
ilerledikçe tavýr deðiþtirmesinin
sebebi iþte budur. Kendi
meþruiyetini kaybetmek istemeyen
Obama yönetimi, hareket ilerleyip
geliþtikçe tavýr deðiþtirmiþtir. 

Benzer bir þey Arap coðrafyasýn-
daki diðer ülkelerde gerçekleþti;
Tunus ve Mýsýr'daki dalgadan
ürken egemen sýnýflar, benzer ayak-
lanmalarý engellemek için hýzla
reformlara giriþtiler. Bilgi Üniver-
sitesi'nden Hale Akay'ýn dediði gibi
"önleyici demokrasi" adýmlarý atýl-
maya baþlandý. Libya diktatörü
Muammer Kaddafi, ülkesinde
halkýn gösteriler düzenlemesi
hâlinde kendisinin de gösterilere
katýlacaðýný bile açýkladý! 

Birbirini tetikleyen
devrimler  

Devrimler, sýradan dönemler
deðildir. Ýdeolojik olarak egemen
sýnýf fikirlerinin zayýflamaya baþla-
masýyla beraber diðer ülkelerde de
benzer hareketleri tetikledikleri tar-
ihte sýkça görülmüþtür.  1917 Ekim
devrimi sonrasýnda dünyadaki pek
çok ülkede özellikle de Avrupa'da

devrimci durumlar meydana
gelmiþti. O dönemde son derece
sýnýrlý bir iþçi sýnýfýna sahip olan
Osmanlý Devleti'nde bile Ekim
Devrimi'nin etkisiyle bir dizi grev
gerçekleþirken, Almanya, Ýtalya gibi
ülkelerde iþçiler iktidarý ele geçire-
bileceði kadar yaygýn devrimci dal-
galar yaþandý.  1917'yi izleyen yýl-
larda Macaristan, Almanya ve
Ýtalya'da iþçi konseyleri kuruldu.
Bu ülkelerde kitlesel devrimci par-
tilerin bulunmayýþý sebebiyle bu
devrimler baþarýsýzlýkla sonuçlandý. 

Tunus'ta iþçiler henüz iktidarý ele
geçirmediler ancak devrim hemen
sonrasýnda bir dizi ülkelerdeki
ayaklanmalarý tetikledi.  Tunus'taki
yangýn hýzla Cezayir, Mýsýr, Yemen
gibi ülkelere sýçradý. Ýran'da bir
süre önce Ahmedinejad'a karþý
ayaklanan muhalefet Tunus ve
Mýsýr devrimlerinin ardýndan
tekrar sokaða çýkma kararý aldý.
Kýsacasý Arap coðrafyasýnda dik-
tatörlüklerin ve emperyalizmin
maskesi düþerken buna dünya
çapýnda kapitalizmin üzerindeki
örtünün kalkýþý eþlik ediyor. 

Devrimin küresel bir hareketin
tetikleyicisi olabileceðini bilen ege-
menler, Arap devrimlerinden
korkuyorlar. Bugün kapitalizm
küresel bir kriz içinde, Avrupa'da
kýsa bir süre önce art arda genel
grevler gerçekleþti. Devrim bir
dalga hâlinde Afrika ve
Ortadoðu'yu sararken, tüm dünya-
da devrim bir düþ olmaktan çýkarak
bir gerçeklik hâlini alýyor. Bütün bu
süreç, gerçekleþen devrimlerin
dünya-tarihsel ölçekte olaylar
olduðunu gösteriyor. Devrimlerin
henüz sosyalist bir nitelik kazan-
mamýþ olmasýný bahane ederek
Tunus ve Mýsýr devrimlerini
küçümsemeye çalýþanlar, kapital-
izmin küresel niteliðini anlayamýy-
orlar; dolayýsýyla dünya devrimin-
den de bir þey anlamalarý olanaksýz
hâle geliyor. Bugünün en temel
görevlerinden biri bu fikirlere karþý
mücadele etmek ve Arap
coðrafyasýndaki devrimlerle
dayanýþmaktýr. Küresel kapitalizme
karþý, küresel bir mücadelenin tek
yolu budur. 

Can Irmak Özinanýr

6

Ýþkencede katledilen
devrimciyi anmak suç,
katilleri selamlamak
suç deðil!

Dersim’de düzenlenen bir
etkinliðe katýlan türkücü Pýnar
Sað ve ozan Mehmet Özcan
hakkýnda Tunceli Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý tarafýndan “suçu
ve suçluyu övdüðü” gerekçe-
siyle dava açýldý. Pýnar Sað ve Mehmet Özcan düzenle-
nen etkinlikte Dersim’de vurulup Diyarbakýr
Cezaevi’nde iþkenceyle katledilen TKP/ML-TÝKKO
kurucusu Ýbrahim Kaypakkaya’yý övmekle suçlanýyor.
2009 yýlýnda cumhuriyet savcýsý tarafýndan yazýlan iddi-
anamede Savcý Mehmet Gümüþ tarafýndan Sað’ýn iki yýl
hapsi istendi. 

Ýbrahim Kaypakkaya’nýn “faþist iktidara karþý her
zaman dik durduðunu” söylediði için yargýlanan Pýnar
Sað baþka bir etkinlikte “Kaypakkaya gibi ser verip sýr
vermeyen siz Dersim halkýný selamlýyorum” dediði için
de hakkýnda dava açýlmýþtý. 

Bugün CHP milletvekilleri, yazarlar ve “sanatçýlar”
açýkça darbeci Ergenekon Örgütü’nün propagandasýný
yaparken, DSP baþta olmak üzere birçok parti ve kurum
Ergenekon sanýklarýný meclise sokabilmek için uðraþ
verirken, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu her fýr-
satta Silivri’ye selam gönderirken; bu sisteme karþý
mücadele eden ve 12 Mart darbecileri tarafýndan aðýr
iþkencelerle katledilen devrimci hareketin önde gelen
isimlerinden Ýbrahim Kaypakkaya’yý övdüðü için
sanatçýlarýn suçlanmasý çifte standarttýr. 

SDP'liler serbest býrakýlsýn!
"Devrimci Karargah operasyonu" adý altýnda gözaltýna

alýnan Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Dr.
Rýdvan Turan ve SDP yöneticileri beþ aydýr tutuklu. 5 ay
sonra açýklanan iddianamede ise SDP yöneticilerine
dönük suçlamalarýn bütünüyle düzmece iddialar olduðu
ortaya çýktý.

SDP'lilere yönelik suçlamalarýn kaynaðý bir PKK iti-
rafçýsý.

SDP'nin yayýn organlarýnda yayýnlanmýþ ve herkesin
rahatça ulaþabileceði metinler birer "doküman" olarak
gösteriliyor. 

Ýtirafçýnýn suçlamalarýna dayanan savcýlara göre 1
Mayýs gösterileri, protesto eylemleri, basýn açýklamasý
yapmak suç!

12 Eylül ilk idamý olan Necdet Adalý'nýn katledilmesini
protesto etmek Baþbakan Erdoðan'a serbest ama
SDP'liler bunu yapýnca suç oluveriyor.

Kýzýldere'de kontrgerillanýn katlettiði devrimcileri
anmak gibi Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn idamlarýný
protesto etmekte suç!

Düzmece iddialarla tutuklu bulunan SDP Genel
Baþkaný Dr. Rýdvan Turan'ýn ve SDP yöneticilerinin der-
hal serbest býrakýlmasýný istiyoruz.

Suzan Zengin'e Özgürlük!
Özgür Gelecek gazetesi Kartal Büro Temsilcisi Suzan

Zengin, 1,5 yýldýr hukuksuz bir þekilde tutuklu bulunuy-
or.

28 Aðustos 2009'da evi polisler tarafýndan basýlarak
gözaltýna alýnan Suzan Zengin, hakkýnda hiçbir delil
olmadan bir komplo sonucu tutuklandý. 

Suzan Zengin, uzun yýllardýr Kartal'da devrimci-
sosyalist basýn kimliði ile gazetecilik yapýyordu. Suzan
Zengin, devrimci- demokrat kamuoyu ve polis tarafýn-
dan da tanýnýyordu. 

Keyfi bir þekilde tutuklu kaldýðý süre içerisinde yalnýz-
ca bir kere hâkim karþýsýna çýkan Suzan Zengin'in son
duruþmasý 15 Þubat'ta Beþiktaþ 10. Aðýr Ceza
Mahkemesinde görülecek.

Sosyalist basýn, sosyalist gazeteciler üzerindeki baskýlar
son bulmalýdýr. Suzan Zengin'e özgürlük!

Kapitalizm küreseldir, devrim de! 

"Burjuvazi, dünya pazarýný sömürmek yoluyla tüm ülkelerin üre-
tim ve tüketimini kozmopolitleþtirdi. Gericilerin çok üzülecekleri
biçimde ulusal zemini sanayinin ayaðýnýn altýndan çekiverdi. En
eski ulusal sanayiler yok edildi ve hâlâ her gün yok ediliyor. Her
uygar ulusun bir yaþamsal sorun olarak ithal etmesi gereken ve
artýk yerli hammaddeyi deðil en uzak bölgelerin hammaddeleri-
ni iþleyip, mamulünün de yalnýz kendi ülkesinde deðil dünyanýn
her yerinde birden tüketildiði yeni sanayiler, o eski ulusal
sanayileri bir kenara itiyor." Marks ve Engels, Komünist Manifesto (1848) 

Sözde deðil , özde demokrasi istiyoruz!



Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm

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

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

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

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

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

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

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

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

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

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

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketleri-
ni desteklerler.

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

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

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

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

�������	�
�

ziyaret ediniz

sosyalist iþçi
ne savunuyor? 
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Ortadoðu'yu sarsan
deðiþim dalgasý
Cezayir'deki kitleleri de
harekete geçirdi. Ülkedeki
muhalefet hareketi her
cumartesi sokaða çýkarak
hükümeti düþürmeyi he-
defliyor. 

Özgürlük için sokaða
çýkan Cezayirliler devlete
meydan okumak konusun-
da oldukça cüretli
davranýyor ve bunun için
kazaným elde edebiliyor.

Cezayir'in ülkeyle ayný
adý taþýyan baþkentinde
1992'de sýkýyönetim ilan
edilmesinden bu yana gös-
teri yapmak yasak. Ancak
göstericiler yoðun polis

kuþatmasýna raðmen 12
Þubat günü Cezayir
þehrindeki 1 Mayýs
Meydaný'nda toplandýlar
ve ülkenin baþkaný
Bouteflika'nýn istifasýný
talep ederek "Bouteflika
Defol!" sloganý attýlar.
Göstericiler ellerinde
Mübarek'in istifasýnýn
manþet olduðu gazeteler
vardý. 

Cezayir ise sonun Mýsýr
gibi olmasýndan oldukça
çekiniyor. Cuma günü
Mübarek'in gidþini kutla-
mak isteyenlere izin ver-
ilmemiþti. Göstericilere
karþý 1 Mayýs Meydaný'na
30.000 polis yerleþtirilirken

binlercesi de hazýr bekletil-
di. Hükümet bir yandan
sokaða çýkanlara karþý
baský uygularken diðer
yandan da hareketi bölm-
eye çalýþýyor. 

12 Þubat'taki gösteride
devlet baþkaný yanlýsý bir
grup da gösteri yaptý.
Ayrýca hükümet bazý
reformnlarla halký yatýþtýr-
maya çalýþýyor. 

Bunlardan sonuncusu
ülkede 1992'den beri
varolan olaðanüstü halin
kaldýrýlmasý. Dýþiþleri
Bakaný, Olaðanüstü Hal’in
Birkaç gün içinde kaldýrýla-
caðýný söyledi.

Cezayir'in diðer

Ortadoðu ülkelerinden
önemli bir farký 20 yýl
boyunca ülkede yaþanan
ve 250 bin kiþinin ölümüne
yol açan iç savaþ deneyimi.
Cezayir'de savaþýn yakýn
hatýralarý ve ordunun
yapýsýnýn farký olaylarýn
Mýsýr'daki gibi bir halk
ayaklanmasýna
dönüþmemesi ihitmalini
arttýyor. Ancak halkýn
sokaða çýkmasý bir ayak-
lanma boyutuna
dönüþmese bile halkýn
ekonomik ve politik
mücadelesinin geliþmesini
saðlayabilir.

Onur Devrim Üçbaþ

Yunanistan:
Saðlýk ve belediye
iþçileri grevde!

Yunanistan'da sosyal-demokrat
Papandreu hükümetinin kesintilerine,
Avrupa birliðinin ve IMF'nin mali
dayatmalarýna karþý mücadele sürüy-
or. Ülkedeki 10 Þubat'ta yapýlan
grevin ardýndan bu kez saðlýk çalýþan-
larý mücadeleye liderlik ediyor. 4
Þubat'ta saðlýk çalýþanlarý "Loverdos
Yasasý"na karþý süresiz greve
baþladýlar. Ayný zamanda saðlýk
emekçileri Saðlýk Bakanlýðý'ný iþgal
ettiler. Bundan sonraki genel grev 23
Þubat'ta yapýlacak. Ülkedeki diðer
sendikalar da eylemlere ve grevlere
devam ediyor. Atina'daki kamu
ulaþýmý iþçileri yaptýklarý grevleirn
yasadýþý ilan edilmesine karþý iþ dur-
duruyor. Metro ve tramvay iþçileri de
bu eylemere destek veriyor, sabah 11
ile akþam 16 arasýnda çalýþmýyorlar.
Saðlýkçýlarýn grevine destek veren
eczacýlarda greve giderken, avukatlar
davalara çýkmayý reddediyor.

Yemen’de
özgürlük
isteyen halk
sokakta!

Tunus ve Mýsýr'daki dik-
tatörleri deviren hareket
Yemen'de özgürlük
isteyenlere de ilham veriy-
or. Hareketin ülkesine
sýçramasýndan korkan dik-
tatörler tavizler ve reform-
larla kurtulmaya çalýþýyor.
Yemen bölgedeki en yok-
sul ülkelerden biri. Ülkede-
ki iþsizlik oraný yüzde 40.
Ülkenin 21 milyonluk
nüfusunun yüzde 45'i
günde 2 dolarýn altýnda
gelirle yaþýyor. Yemen'in
baþýnda bulunan Ali
Abdullah Salih ülkedeki
onbinlerce insaný öldürmüþ
bir katil ve ABD'nin
bölgedeki en sýký müttefiki.
2 Þubat günü ülkeyi
1978'den beri yöneten dik-
tatör 2013 seçimlerinde
aday olmayacaðýný açýkla-
mak zorunda kaldý. Ancak
hareketin gölgesinin bile
kazanýmlara yol açtýðýný
gören Yemenliler sokaða
çýkmakta gecikmedi.
Ülkedeki hareket iþçilerin
çoðunlukta olduðu sanayi
þehirlerinde yoðunlaþýyor.
3 Þubat günü 20 binden'-
den fazla kiþi sokaða
çýkarak Salih'in hemen isti-
fa etmesini istedi. 14 Þubat
Pazartesi günü yapýlan
gösterilerde ise protestocu-
lara Salih'in destekçileri
kýrýk þiþelerle ve hançerler-
le saldýrdý. Polis ise havaya
ateþ açtý. Ancak hareket
devam edecek gibi
gözüküyor. 

Cezayir’de askeri diktatörlüðe
karþý direniþ büyüyor
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SAVAÞSIZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN ULUSLARARASI BULUÞMA
MIDPOINT FOR A WORLD WITHOUT WAR

HEVDÎTINA JI BO CÎHANEKE BÊ ÞER

11.00 – 11.30: Açýlýþ konuþmalarý
Abdullah Demirbaþ (Diyarbakýr Sur Ýlçesi Belediye Baþkaný)

Ufuk Uras (BDP Ýstanbul Milletvekili)
11.30 – 13.00: Önce Barýþ

Þenol Karakaþ (Küresel BAK)
Maya Arakon (Öðretim Üyesi)

Ronayi Önen (Öðretim Görevlisi)
Haným Tosun (Kayýp Yakýný)

Sezai Temelli (Bir Göz de Sen Ol Ýnisiyatifi)
Ümit Þahin (Küresel BAK)

14.00 – 15.00 Ortadoðu'da Diktatörlükler, 
Ýþgal ve Toplumsal Barýþ Mücadelesi - Mýsýr Deneyimi

Judith Orr 
(Tahrir Meydaný Tanýðý, Ýngiltere, 

Stop The War Coalition / Savaþý Durdurun Koalisyonu)
Moderatör: Yýldýz Önen (Küresel BAK)

15.30 – 17.00 NATO'ya, Silahlanmaya ve Füze Kalkanýna Hayýr
-Ariel Denis (Fransa – La Paix - Barýþ Hareketi Eþbaþkaný)

- Reiner Braun (Almanya, Uluslar. NATO Karþýtý Çalýþma Aðý Baþkaný)
- Nilüfer Uður Dalay (Küresel BAK)

- Arif Ali Cangý (Küresel BAK)
Moderatör: Kerem Kabadayý (Küresel BAK)

K ü r e s e l  B a r ý þ  v e  A d a l e t  K o a l i s y o n u

Bahreyn'de
krala karþý 
ayaklanma

Tunus ve Mýsýr devrim-
lerinin baþlattýðý isyan dal-
gasý Bahreyn'de. Kral  Kral
Namad bin Ýsa El Halife
yönetilen küçük bir ada
ülkesi Bahreyn'in güney
batýsýnda köylerde halk
demokrasi ve özgürlük
isteðiyle protesto gösteri-
lerine baþladý. 

14 Þubat günü baþlayan
gösteriler, bundan 9 yýl
önce El Halife Krallýðý bir
dizi demokratik reform
yapmýþ, ancak bu reform-
lar kâðýt üstünde kaldý.
Kral, seçilmiþ bir meclis
oluþturmuþtu, ancak yetki-
lerinin çoðunu yani ikti-
darý meclise devret-
memiþti. Sokaða dökülen
binlerce insan Kraldan
yetkilerinin seçilmiþ parla-
mentoya devretmesini
istiyor. Protesto gösterileri
Þii köylerinde baþladý.
Bahreyn'in 1.234.596 kiþilik
nüfusunun yüzde 70'ini
Þiiler Sünni azýnlýðýn tem-
silcilerinin iktidarý tarafýn-
dan ayrýmcýlýða uðruyor. 

21. yüzyýlýn az sayýda
monarþisinden biri
Bahreyn'de deðiþim,
devrim dalgasý ile geliyor.
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Petrol

Savaþlarýn nedeni
Enerji sektörü dünyanýn

en büyük sanayisi. Yýlda 3
trilyon dolarlýk bir sektör.
Onu izleyen, ikinci sektör
gýda ve yýllýk cirosu 1.7 tri-
lyon. Neredeyse yarýsý
kadar küçük.

Enerji sektörünün en
önemli sanayisi petrol.
Dünya yýlda 30 milyar
varil petrol tüketiyor.
Petrol tüketimi her yýl
yüzde 2.2 oranýnda artýyor.

1970'de dünya petrol
tüketimi günde 47 milyon
varil iken 2007'de bu
rakam günde 86 milyon
varile çýktý.2030'da dünya
petrol tüketiminin günde
118 milyon varile ulaþacaðý
tahmin edilmekte.

Böyle giderse önümüzde-
ki 40-50 yýl içinde dünya
petrol rezervleri sona ere-
cek. Petrol üzerine giderek
daha þiddetlenen politik
mücadelenin baþlýca
nedeni bu. Çünkü
dünyanýn bilinen petrol
rezervi 1.293 milyar varil.

Dünyanýn en büyük þir-
ketlerinin yarýdan çoðu
petrol ve enerji þirket-
lerinden oluþuyor. 

Dünya petrolünün dörtte
birini ABD kullanýyor.

Dünya petrolünün en
büyük kýsmý ise
Ortadoðu'da üretiliyor ve
geliþmiþ sanayi ülkelerine
yollanýyor.

Ortadoðu ayný zamanda
dünya petrol rezervlerinin
en büyük kýsmýna sahip.

Irak'ý, Suudi Arabistan,
Ýran ve Körfez ülkelerinin
petrol rezervleri çok büyük
ve bunlarýn bir kýsmý yüz-
eye yakýn olduklarý için
çok kolay üretilebilen rez-
ervler.

Ýþte Ortadoðu'yu
Amerika ve Avrupa
Birliði'nden sonra
dünyanýn en önemli
ekonomik coðrafyasý
yapan bu özellikler.

Ortadoðu ülkeleri büyük
petrol kaynaklarýna sahip
olmalarýna raðmen
ekonomik olarak güçsüz
ülkeler. Hepsinde gelir
adaletsizliði çok yüksek.
Çok ama çok küçük bir
azýnlýk petrolden elde
edilen gelirin en büyük
kesimine el koyarken
nüfusun geri kalan kesimi
yoksulluðun pençesinde.

Gelir adaletsizliðinin bu
kadar büyük olmasý nedeni
ile de bütün Ortadoðu
ülkelerinde diktatörlükler,
baskýcý krallýklar var. Bir
çok ülkede iktidarda olan
diktatör yerini oðluna
devrediyor ve ülke adeta
bir krallýk gibi yönetiliyor.

Ortadoðu, ABD'nin dýþýn-
da Çin ve Japonya'nýn da
petrol kaynaðý.

Çin petrol ihtiyacýnýn
yüzde 46'sýný
Ortadoðu'dan, Japonya ise
yüzde 71'ini Ortadoðu'dan
alýyor.

Avrupa ise petrol ve
doðal gaz ihtiyacýnýn

giderek daha fazla kýsmýný
Rusya ve Norveç'ten elde
ediyor.

Bu denli kritik bir ham
madde olan petrol enerji
sektörünü çok büyük
ölçüde belirlerken dünya-
da bir çok ürünün fiyat-
larýný da belirliyor.

Petrol fiyatlarýnýn artýþý
dünyada genel olarak fiyat
artýþýna neden olurken
petrol üreten ülkeler için
gelir artýyor ama bu
durum dünya
ekonomisinde olumsuz bir

etki yaratýyor. Tersi bir
durum ise petrol üreten
ülkeler için ekonomilerin
daralmasý, sýkýþmasý
anlamýna geliyor.

Bu nedenle kurulduðu
sýrada dünya petrolünün
çok büyük kýsmýný üreten
12 ülkenin kurduðu OPEC
petrol üzerinde bir kartel
yaratma çabasý ama Rus ve
eski SSCB coðrafyasýndaki
ülkelerin petrolü dünya
pazarlarýna çýktýðýndan
beri OPEC'in gücü giderek
azalmakta ve Ortadoðu

ülkeleri için yeni bir
durum.

Petrole olan bu giderek
büyüyen baðýmlýlýk
Ortadoðu'ya da daha çok
ilginin artmasýna  neden
oluyor ve emperyalist
güçler, dev þirketler arasý
rekabet bölgede daha da
kýzýþýyor.

Petrol savaþlarý
SSCB'nin yýkýlmasýndan

sonra alt emperyalist ülkel-
er bölgesel egemenlik için
harekete geçti. Irak bunlar-
dan birisiydi. Önce
ABD'nin desteði ile Ýran'a
saldýrdý ve uzun ve çok
kanlý bir savaþa neden
oldu. Ýran-Irak savaþýnýn
bitiminden sonra Irak bu
kez Kuveyt'i iþgal ederek
bu ülkenin petrol geliriyle
savaþ açýðýný kapatmayý
amaçladý ama bu
emperyalistlerin hesaplarý-
na uymadýðý için 1. Körfez
savaþý patladý.

ABD önderliðinde
emperyalistler Irak'ýn hay-
allerini bitirdi. Irak
Kuveyt'ten çekildi.

Ardýndan 2. Körfez savaþý
çýktý. ABD ve Ýngiltere
bölgesel üstünlüklerini
pekiþtirmek için Irak'a
saldýrdýlar ve çok kanlý bir
savaþa daha yol açtýlar.
Irak dize getirildi ve bölge-
sel bir güç olmasýnýn önü
kesildi.

Þimdi bölgede 3 güç var:
Türkiye, Ýran ve Mýsýr.

Ýran, 1979 Devrimi ile bir-
likte bölgede Ýslam
devrimlerini kollamakta ve
ABD'nin bölgesel poli-
tikalarýna karþý çýkmakta.
Bu nedenle ABD ile Ýran'ýn
arasý sýk sýk bir savaþ nok-
tasýna kadar gerilemekte.
Bu arada Ýran nükleer silah
yapmaya çalýþarak daha
büyük bir tehdit haline
gelmekte.

Mýsýr Ortadoðu'nun
petrolü olmayan, yada
önemsenmeyecek miktarda
az petrole sahip 2-3 Arap
ülkesinde birisi olmasýna
raðmen ABD'nin bölgedeki
yapýlanmasý içinde kilit bir
role sahip.

Ne var ki 25 Ocak'ta baþ-
layan ayaklanma ABD'nin
bölgedeki bu en önemli
müttefikini güç duruma
soktu. Mýsýr þimdi emper-
yalistler açýsýndan geleceði
belli olmayan bir ülke.

Ýki petrolsüz ülke olan
Tunus ve Mýsýr devimleri
emperyalistlerin bölgedeki
yapýlanmasýný daðýtýyor.
Bu iki devrimin bütün böl-
geye yayýlma olasýlýðý ise
emperyalistler için tam bir
kabus.

ABD ve AB bu nedenle
Mýsýr'da acil bir yönetim
deðiþikliði istiyor. Aksi,
takdirde Mýsýr'da sonu
emperyalistler için belirsiz
geliþmeler olabilir ki bu
emperyalistlerin bölgede
en son isteyecekleri
geliþmedir.

1. WallMart
2. Royal Dutch Shell
3. Exxon Mobil
4. BP
5. Toyota
6. Japon Post Holding
7. Sinopec

8. State Grid
9. AXA
10. China Petrolium

Dünyanýn en büyük 10
þirketinin 6’sý petrol ve
enerji þirketi.

Dünyanýn en büyük 10 þirketi

Ülkesi Üretim*
1. Exxon Mobil ABD 2.542
2. Royal Dutch Shell Ýng/Hollanda 2.220
3. Chevron Texaco ABD 1.959
4. BP Ýngiltere 1.931
5. Yukos Rusya 1.507
6. Total Fina-Elf Fransa 1.454
7. Lukoil Rusya 1.200
8. Conoca Phillips ABD 1.019
9. Surgutneftegas Rusya 884

10. ENI Ýtalya 857

(*) 2003 yýlýnda günlük milyon varil

Dünyanýn en büyük
10 petrol þirketi

Angola
Birleþik Arap Emirlikleri
Cezayir
Ekvator
Irak
Ýran

Katar
Kuveyt
Libya
Nijerya
Suudi Arabistan
Venezüalla

OPEC ülkeleri


