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Newroz’a kadar

ÇÖZÜM ÝÇÝN
ADIM ATIN
Altý ay boþa geçti. Kürtler barýþ
elini uzattý. Her biri karþýlanabilir, karþýlanmasý gereken talepler ileri sürdü. Eþit kardeþlik
istedi. AKP hükümeti ise uzatýlan barýþ elini sýkmadýðý gibi
BDP'ye saldýrdý, Kürt siyasetçilerin zindanlarda tutulmasýný
dayattý ve anadil yasaðýný
sürdürdü. 6 ayýn sonunda KCK
tek taraflý ateþkesi bozdu.
1 Mart'ta ateþkes bozuldu.
Savaþ ve çözümsüzlük isteyen
bir avuç azýnlýk dýþýnda herkes
endiþeli. Kürt ve Türk anneler
evlatlarýnýn artýk ölmemesini
istiyor. Batý'da da Doðu'da
çoðunluk barýþ istiyor.

Barýþ umutlarýnýn heba edilmesine izin veremeyiz. 30 yýldýr
süren savaþýn tekrar baþlamasýný,
yeniden çatýþma ortamýna
dönülmesine 'dur' demeliyiz.
21 Mart'ta Newroz bayramý
kutlanacak. Yüz binlerce Kürt
özgürlük için sokaða çýkacak.
Bugünden 21 Mart'a kadar olma
zaman barýþ için çok deðerlidir.
Barýþa bir þans verilsin. Barýþýn
yolu devletin tutum
deðiþtirmesinden, hükümetin
adým atmasýndan geçiyor. AKP
hükümeti savaþ kýþkýrtýcýlýðýný
býrakmalý, milyonlarýn talebi
olan barýþ ve demokratik çözüm
için bir þeyler yapmalý. Aksi

takdirde hem Kürtler hem
Türkler, bütün Türkiye kaybedecek. Savaþ ve çözümsüzlük
sürdükçe demokrasi, özgürlük
ve insanca bir yaþam hayal olacak.
Biz Kürt halkýnýn özgür
olmasýný istiyoruz. Savaþ deðil iþ
istiyoruz. En önemli kaynaklarýn
silahlanmaya deðil, iþsizlere iþ
saðlamak için, açlarý doyurmak
için kullanýlmasýný istiyoruz.
Akan kan durmalý, barýþ gelmeli.
Kim barýþa karþýysa onun
karþýsýndayýz.
'Savaþa hayýr' diyelim. Barýþ
isteyelim. Hükümet ve meclis
üzerinde demokratik baský

ERGENEKON DAVASI
SUSURLUK OLMASIN
Ergenekon soruþturmasý nereye gidiyor?
Ahmet Þýk ve Nedim
Þener'in tutuklanmasý
Türkiye tarihinin en
önemli soruþturmasýnýn
yolundan saptýðý,
sulandýrýldýðý, týpký
1996'da Susurluk'ta bir
kazayla açýða çýkan
kontrgerillanýn daha
sonra üzerinin örtülmesine benzer bir yöne
girdiði endiþesini yarattý.
Ergenekon Savcýsý
Zekeriya Öz'ün soruþturmanýn gizliliðini vur-

gulayan açýklamasý tatmin edici deðildir.
Ahmet Þýk ve Nedim
Þener hangi gerekçeye
dayanarak tutuklandý?
Bu derhal açýklanmalýdýr.
Açýklamayý yapacak
olan savcý deðil
hükümettir.
Yaþýn yanýnda kuru da
yanmamalýdýr, masum
olan insanlara iftira atýlmamalýdýr.
Þýk ve Þener için hýzlý
ve adil bir yargýlama
süreci baþlatýlmalýdýr.
Halk bunu bekliyor.

Kimileriyse bu olayý
Ergenekon davasýný
sulandýrmak için kullanýyor.
Ergenekon bir cinayet
þebekesidir.
Adý kimi zaman
Susurluk kimi zaman
JÝTEM adýyla anýlan bu
örgüt kontrgerilladýr.
Cumhuriyet tarihinin
kanlý sayfalarý kontrgerillanýn iþlediði suçlarla,
katliamlarla, provokasyonlarla doludur.
Ergenekon çetesinden
davacýyýz!
Ergenekon davasýnýn

yeni bir Susurluk
olmasýna izin vermeyelim.
Ýki gazeteci tutuklandý,
ama JÝTEM’e dokunan
yok. Hrant Dink için
‘öldür’ emri verenler
hala yargý önüne çýkmadý. Emniyet ve MÝT,
Ergenekon soruþturmasýna tabi tutulmadý.
Biz temiz toplum istiyoruz. Temiz toplumun
yolu devletin tüm
kurumlarýnda köklü bir
temizlikle mümkündür.
sayfa 3-8

kuralým.
Kürt sorunu silahlarlarla
çözülemez. Kürt sorunu BDP'ye
baský uygulanarak çözülemez.
Kürt sorunu gaz bombalarýyla,
zindanlarla, hakaretlerle çözülemez. Çözüm devletin ve
hükümetin Kürtlerle diyalog
sürecini ilerletmesinden, barýþ
için müzakereye baþlamasýndan
geçiyor.
Þimdi barýþ için sesimizi yükseltmenin zamaný. Savaþ isteyenleri durduralým. Barýþý ve özgürlüðü omuz omuza mücadelemizle kazanalým.
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 Anadilde eðitim!
 Baþörtüsüne
özgürlük!
 Polis defol!
 Parasýz eðitim!
Yasaksýz
üniversite için,
adalertsizliðin
ve ayrýmcýlýðýn
son bulmasý için,
özgürlük için
yürüyoruz!
Üniversitede
Özgürlük Ýstiyoruz
Ýnisiyatifi bu
taleplere sahip
çýkan tüm gençleri
2 Nisan'da 18.00'de
Ýstiklal Caddesi'nde
yan yana olmaya
çaðýrýyor.

> 11 Mart
Cuma
saat 15.00

Filiz Koçali,
Neslihan Akbulut
Yýldýz Teknik
Ünivesitesi
Davutpaþa Kampusü

> 24 Mart
Perþembe
saat 12.00

Sabahat Tuncel,
Roni Margulies
Bilgi Üniversitesi
Dolapdere yerleþkesi

2
BAK NE
DEMÝÞ?

8 Mart: Tacize, tecavüze, ayrýmcýlýða, kadýnlara yönelik þiddete dur de!

“Kadýna
þiddet
abartýlýyor”
Baþbakan
Recep
Tayyip
Erdoðan
“Kadýna þiddet uygulayan erkek deðildir”
Hürriyet Gazetesinin
reklam afiþleri
“Bizim
görevimiz
toplumu
entegre
etmek,
bölmek
deðil.
Anadilde
eðitime baþladýðýnýz
andan itibaren toplum
bölünebilir. Henüz o
olgunluða ulaþmadýk.
Tartýþarak, önyargýlardan arýnarak
ulaþacaðýz.”
Kemal Kýlýçdaroðlu,
CHP Genel Baþkaný
“Günün en
önemli
haberi olan
gazetecilerin
gözaltýna
alýnmasý mý
daha çok
okunuyor,
magazin bölümündekbir haber mi? Tabii ki
magazin. Günde 1-2
milyon sayfa görüntülemesi alýyor.”
Fatih Çekirge,
Hürriyet.com.tr’nin
yayýn yönetmeni

1 trilyon
dolar
Dünyanýn her yýl
silahlanmaya harcadýðý
para.
ABD Irak savaþýna 160
milyar dolar harcadý.

60 bin Alevi
özgürlük
istedi
Alevi yurttaþlar eþitlik
taleplerini dile getirmek
için Ýstanbul ve
Ankara'dan sonra bugün
de Ýzmir'de meydanlardaydý. "Demokratik Anayasa
ve Eþit Yurttaþlýk Hakký
Ýçin" sloganýyla Alevi
Bektaþi Federasyonu'nun
düzenlediði mitinge 60 bin
Alevi katýldý.
Cumhuriyet Meydaný'nda
toplanýp slogan ve
pankartlarla yürüyerek
Gündoðdu Meydaný'na
gelen Alevilerin mitingi,
Sivas'taki Madýmak
Oteli'nde katledilenler için
bir dakikalýk saygý
duruþuyla baþladý. Sivas'ta
hayatýný kaybeden 32
kiþinin adlarý tek tek
okundu.

8 Mart’ta Çerkezköy’de sokaða çýkan DSÝP’li ve BDP’li kadýnlar özgürlük istedi

Kadýna dönük þiddeti abartacaðýz!
Baþbakan Tayyip
Erdoðan kadýna dönük þiddet haberlerinin medya ve
muhalefet tarafýndan
abartýldýðýný söyledi.
Tayyip Erdoðan'a göre
kadýna dönük þiddet azalýyormuþ! Baþbakan, bir
yandan hükümetin cinsiyetçi politikalarýný gizleyerek hükümeti aklamaya
çalýþýrken, bir yandan kadýna dönük þiddetin ortaya
konulmasýna "hükümeti
yýpratacaðý gerekçesiyle"
karþý çýkýyor.
Hükümet kendini aklamaya çalýþma!
Erdoðan, Türkiye'de var
olan tüm olumsuzluklarý
kendisini yýpratmaya
dönük bir çaba olarak
gören garip bir benmerkezcilik içinde kadýna karþý
þiddetin abartýldýðýný
söylerken, þiddet, taciz ve
tecavüz devam ediyor.
Geçmiþte bu derece kayýt
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Eylül 2010'da
yapýlan anayasa
deðiþikliði
referandumunda, darbecilerin yargýlanmasýný
engelleyen geçici 15. maddenin kaldýrýlmasýnýn
ardýndan Kenan Evren ve
diðerleri hakkýnda
yapýlan yüzlerce suç
duyurusu Ankara'da toplandý.
Adalet Bakanlýðý'nýn
verdiði bilgiye göre 12
Eylül darbesi hakkýnda
tüm Türkiye'de toplam
300 yerden 800 adet
þikayet dilekçesi geldi. Bu
dilekçelerin tasnifi, darbeden doðrudan zarar
görenler ve dolaylý olarak
zarar görenler þeklinde
yapýldý. Ankara
Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'nda toplanan
dilekçeler arasýnda, darbeden dolayý iflas ettiðini
söyleyen tüccarlarýn
dilekçeleri dahi bulu-

altýna alýnmayan kadýn
cinayetleri ve ev içi þiddet
vakalarý artýk göz önünde
ve meselenin ne kadar
ciddi boyutlara ulaþtýðý
görülebiliyor.
Dönüp "bizim
zamanýmýzda vakalar
azaldý" diyerek sorumluluðu üstünüzden atamazsýnýz. Baþbakan, mevcut hükümet döneminde
kadýna dönük þiddetin
istatistiklere yansýtýldýðýný
daha öncesinde böyle bir
çaba bulunmadýðýný
söylüyor. Madem þiddet
vakalarý bu hükümetten
önce istatistiklere yansýmýyordu, sizin döneminizde azaldýðýný nereden
biliyorsunuz? Ortaya çýkan
rakamlar korkunç deðil
mi? Bunda hükümet
sorumluluktan nasýl kaçabilir?
Hükümet cinsiyetçilik
yapýyor

Tayyip Erdoðan her fýrsatta kadýnlara üç çocuk
istediðini söylüyor. Bu cinsiyetçi isteðini bir devlet
politikasý olarak ortaya
koyuyor. Yargýda taciz,
tecavüz ve þiddet
vakalarýnda failler pek çok
ceza indirimi ile karþýlaþýyor, olaylarýn suçlusu
kadýnmýþ gibi gösteriliyor.
Baþbakan kadýnlara üç
çocuk doðurmalarýný
söyleyerek, kendinde;
kadýnlarýn kendi bedenleri
üzerindeki haklarýna karýþma hakký görüyor.
Hükümetin Kadýn ve
Aileden Sorumlu Bakaný
Aliye Kavaf'ýn Kasým ayýnda katýldýðý bir toplantýda
eþcinsellik hastalýk olarak
nitelendirilirken, kürtaj
karþýtý politikalarýn da
desteklendiði belirtilmiþti.
Þiddet devam ediyor
Bu politikalarýn kadýna
karþý þiddetle bir ilgisi

olmadýðýný düþünmek;
kadýna karþý þiddetin
abartýldýðýný söylemek
sorumluluktan kaçmak ve
kendini aklamaya çalýþmaktýr. Kadýnýn hayatýna
karýþan politikalarý savunmak, þiddet suçuna ortak
olmaktýr. Hükümet kendini aklamaya çalýþmaktan
vazgeçmeli ve öncelikle
kendi cinsiyetçi politikalarýný bir kenara býrakmalýdýr. Taciz, tecavüz ve
þiddet olaylarýndaki ceza
indirimi, görmezden gelme
gibi olaylarýn üzerine gitmelidir.
Kadýna karþý þiddet çok
büyük boyutlardadýr.
Kadýnlar öldürülüyor,
tacize ve tecavüze maruz
kalýyor, düþük ücretlerle
çalýþtýrýyorlar.
Buna gözümüzü kapamayacaðýz, kadýna karþý
her þiddet olayýný elbette
abartacaðýz!

Kenan Evren yargýlansýn!
nuyor. Ancak dilekçelerde
aðýrlýklý olarak, darbede
rolü olan Kenan Evren ile
diðer askeri yetkililer ile
bazý sivil bürokratlarýn da
yargýlanmasý talep ediliyor. Ayrýca sadece darbenin so-rumlularýnýn
deðil iþkencecilerden de
hesap sorulma-sý, iþkenceci cezaevi mü-dürleri,
devlet memurlarý, polis ve
askerlerin yargý-lanmasý
da isteniyor.
Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý tarafýndan
yürütülecek davada,
yargýlama sürecinin önündeki en büyük engelin
zaman aþýmý konusundaki
tartýþma olmasý bekleniyor. Ancak 12 Eylül darbesi
sýradan bir suç deðil, bir
insanlýk suçudur ve insanlýk suçlarýnda zaman

aþýmý iþlemez. 12 Eylül
darbesinde gözaltýna alýnan ya da tutuklananlar
insanlýk dýþý iþkencelere
maruz kaldýlar. 1980-84
arasýnda 17 sol görüþlü,
sekiz sað görüþlü, 24 de
adli mahkum, yani tam 50
kiþi idam edildi. On binlerce insan iþkence gördü.
Yüzlercesi kayboldu.
Kenan Evren'in idamlar
için "Netekim piþman
deðilim" cümlesi kimileri
için tarihin tozlu sayfalarýnda kalmýþ ama oðlu
idam edilen, iþkence
gören, kaybolan anneler
bu cümleyi unutmadýlar.
Ancak, bu tür davalar da
olduðu gibi, 12 Eylül
davasý da sadece hukuki
bir dava deðil, siyasi bir
davadýr. Baþta Kenan
Evren olmak üzere 12

Eylül darbecilerinin
yargýlanmasý ve ceza
almasý bir daha darbe
yapýlmamasýnýn en önemli adýmlarýndan birisidir.
Kenan Evren mutlaka
ifade vermeye çaðýrýlmalý,
zaman aþýmý bir tartýþma
konusu olmaktan çýkarýlmalý ve 12 Eylül darbesi
'insanlýða karþý iþlenmiþ
suç' kapsamýna alýnmalý
ve yargýlanmasýna bir an
önce baþlanmalýdýr.

Türkiye'de
kadýnlar
neler
yaþýyor?
8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü sebebiyle kadýnlara övgüler
düzülüyor, bir güne
özgü övgülere boðulan
kadýnlar ise pek de hoþ
bir hayat yaþamýyor.
Her meslekten, her
eðitim seviyesinden ve
her bölgeden kadýnlar
þiddete maruz kalýyor.
Resmi verilere göre 7
yýlda kadýn cinayetlerindeki artýþ oraný
yüzde 1400. 2002-2009
yýllarý arasýnda 953
kadýn öldürülmüþ. 2010
yýlýnýn ilk 7 ayýnda ise
226 kadýn öldürülmüþ,
478 kadýn tecavüze, 722
kadýn tacize uðramýþ.
2011 yýlýnýn Ocak
ayýnda 17 kadýn, bir kýz
çocuðu ve iki bebek
öldürüldü. 34 kadýn ve
7 çocuk tacize, 4 kadýn
ve 15 çocuk tecavüze
maruz kaldý.
Kadýnlar her yerde
þiddete maruz kalýyor
Olaylar incelendiðinde kadýn
cinayetlerinin "doðuda"
yüksek olduðu yönündeki ýrkçý efsane de
çöküyor. Ocak ayýnda
kadýn cinayetlerinin
medyada en çok öne
çýktýðý il Ýstanbul
olurken, en fazla kadýn
cinayeti ise Akdeniz
bölgesinde kaydedildi.
Çürüyen baþka bir
efsane ise eðitimli
kesim arasýnda kadýna
dönük þiddetin daha
düþük olduðu yönündeki inanç. Her meslekten ve eðitim seviyesinden taciz, tecavüz ve
þiddet olayý yaþanabiliyor.

Kadýnlar
özgürlük
için
sokaklara
döküldü

8 Mart Türkiye’de ve
Kürdistan’da birçok
merkezde protesto edildi.
Kürdistan’da polis bir
çok gösteriye saldýrdý.
Kürt kadýnlarý barýþ
istiyor.
Türkiye’deki gösterilerde ise kadýn cinayetleri, taciz, tecavüz,
Engin Ardýç ve Emre
Aköz gibi antikomünist
cinsiyetçiler, “3 çocuk
doðurun” diyen
Baþbakan protesto edildi.
DSÝP’li kadýnlar Ýstanbul, Ankara, Ýzmir,
Bursa ve Çerkezköy’de
‘Özgürlük istiyoruz’
sloganýyla sokaða çýktý.
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iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
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Davayý sulandýramazsýnýz!
Gazeteciler Nedim Þener ve Ahmet Þýk'ýn
Ergenekon davasý kapsamýnda önce gözaltýna alýnýp
ardýndan tutuklanmasý, baþýndan beri Ergenekon
davasýnýn sona ermesini isteyen odaklara aradýklarý
fýrsatý vermiþ görünüyor.
Hiç kimse Þýk ve Þener'in Ergenekon'la baðlantýlý
olduðuna inanmýyor.
Savcýlýk soruþturmasý da bu yönde hiçbir iþaret
vermiþ deðil.
Masum olana dokunulmamalý. Kim darbe suçu
iþlemiþse rütbesine, makamýna, mesleðine, hesap
cüzdanýna bakýlmaksýzýn yargýlanmalý.
Hiç kimsenin Þýk ve Þener'in suçlu olduðunu
düþünmüyor. Ama bu iki gazetecinin tutuklanmasý,
düzeltilmesi gerekli olan bir hata olsa da bu
Ergenekon davasýnýn fasa fiso olduðu anlamýna
gelmez.
Türkiye'de darbeci bir örgütlenme var.
Türkiye'de darbeler yaþandý.
1960, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Þubat, 27 Nisan.
Yakýn tarih, kanlý, baþbakanlarý, devrimcileri idam
eden darbeler tarihi ayný zamanda. Ýþte Ergenekon
davasý, bu darbeler tarihini yazan, darbeleri planlayan, darbeleri gerçekleþtiren, bunun için Aleviler,
baþörtülü kadýnlarý, Ermenileri, sendika liderlerini,
dini gruplarý, Kürtleri öldüren, kitle katliamlarý
planlayan, hükümetleri devirmeyi amaçlayan,
toplumu siyasal olarak milliyetçilik temelinde
saflaþtýrmayý örgütleyen darbecilerin yargýlandýðý
davadýr.
Ergenekon'un varlýðýndan en baþtan beri þüphe
edenler, Ergenekon'u en baþtan beri yok sayanlar ve
Ergenekon davasýný en baþtan beri sulandýrmaya
çalýþanlar, Ahmet Þýk ve Nedim Þener'in tutuklanmalarý üzerinden yine harekete geçtiler. Ama ne
sulandýrabilecekler, ne þüphe yaratabilecekler ne de
yok sayabilecekler.
Basit bir gerçek var çünkü: Ergenekon, yaþayan,
canlý, ordu, polis, bürokrasi, yargý, medya ve
patronlar arasýnda örgütlü bir güç. Sosyalistler bu
gücün daðýtýlmasý için mücadele ederken sulandýrýlmasýna karþý da mücadele edecekler. Þýk ve Nedim'i
savunurken Ergenekon adlý darbeci örgütün daðýtýlmasýný talep etmek mümkün ve zorunlu.

Akacak kanýn sorumlusu barýþ
için adým atmayan hükümet!
K
CK Yürütme Konseyi, mart
ayý baþýnda, 13 Aðustos'tan
beri sürdürdükleri tek taraflý
eylemsizlik sürecinin AKP hükümetinin yürüttüðü inkâr-imha politika
nedeniyle sona erdirildiðini duyurdu.
PKK'nin çatýþmasýzlýk kararýna
raðmen, bu süreçte bölgede
devletin ve hükümetin Kürt halkýna
karþý provokasyonlar yapmýþ,
Baþbakan Kürtlerin anadilde eðitim
talebini "Ülkeyi böler" diyerek reddetmiþti. MGK Kürtçe'ye karþý
bildiri yayýnlamýþ, meclisteki tüm
diðer partiler de askerin arkasýna
dizilerek þovenizmi yükseltmiþti.
Bu süreçte KCK davasý Kürtçe
savunmalarýn "bilinmeyen bir
dilde" yapýldýklarý mahkeme
tutanaklarýna geçirilerek kilitlenmiþti. AKP de, savaþtan yana olan
tüm geçmiþ hükümetler gibi, çatýþmasýzlýk sürecinde Kürt sorunu
yokmuþ gibi davrandý, bu dönemi
barýþ için adým atmak yerine Kürt
Özgürlük Hareketi'ne saldýrmak
için kullanmaya çalýþtý.

Eylemsizliðin sonunda
devlet ve hükümetin
tutumu
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
tek taraflý eylemsizlik kararýnýn
sona ereceði tarihten kýsa bir süre
önce, PKK'nin seçim dönemi yaklaþýnca "taþeronluk" görevi
üstlendiðini öne sürerek Kürtlere
bir kez daha saldýrdý. Tutuklanan 2
bin BDP'li siyasetçi kendi eseri
olmasýna raðmen, Kürdistan'da hâlâ
insanlar öldürülüyor olmasýna raðmen, hükümet çözüm için adým
atmak yerine Türk milliyetçiliðinin
söylemlerini benimsedi.
Þubat ayý sonunda toplanan Milli
Güvenlik Kurulu'nun (MGK) sonucunda, "terörle mücadele"de taviz
verilmeyeceði açýklandý. Bu,

Newroz’a kadar olan kýsa süre barýþ için mutlaka deðerlendirilmeli
Kürtlere inkâr ve imhanýn dayatýldýðý, Türk devletinin bilindik
"birlik ve bütünlük" anlayýþýný
simgeliyordu.
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül,
sanki TSK silah býrakmýþ gibi,
"Tepkimiz çok sert" diye tehdit etti.

4- Sürecin ilerlemesi için Anayasa
komisyonu ile Hakikatleri
Araþtýrma Komisyonlarýnýn kurulmasý
5- Anti-demokratik %10 seçim
barajýnýn kaldýrýlmasý.

Öcalan: Hâlâ umudum var

Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi
(DSÝP) yayýnladýðý açýklamayla,
hükümetin Kürt sorunu konusunda
derhal adým atmasýný, Kürtlerin
haklý taleplerinin karþýlanmasýný
talep etti.
DSÝP açýklamasýnda þu tespitler
yapýldý:
"... Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðü
konusunda atýlmasý beklenen adýmlardýr. Hükümetin bu konuda adýmlar atmasý bizim de talebimizdir.
Çok açýk ki, Abdullah Öcalan barýþ
sürecinin geliþmesinde en belirleyici
aktördür. Bu sürece daha aktif bir
biçimde katký yapmasý için bir
adada tecrit durumundan kurtulmalý, siyasal alana daha doðrudan
müdahale edeceði koþullar yaratýlmalýdýr."

Tüm bunlara raðmen, Kürt lider
Abullah Öcalan, çözüm için hâlâ
umudunun olduðunu, Newroz'a
kadar süreci gözlemleyeceklerini,
bu süreçte gerillalarýn çatýþmaya
girmekten kaçýnmasý gerektiðini
söyledi. Barýþ umudunun yok
edilmemesi için hükümetin Kürt
halkýnýn uzattýðý eli havada býrakmamasý gerekiyor.
Kürtler þunlarý istiyor:
1- Askeri ve siyasi alanlara dönük
tüm operasyonlarýn durdurulmasý
2- Tutuklanan Kürt siyasetçilerinin
serbest býrakýlmasý
3- Abdullah Öcalan'ýn sürece aktif
olarak katýlmasýnýn önünün açýlmasý ve yürütülen diyalogun müzakere düzeyine çýkarýlmasý

DSÝP: Öcalan'a özgürlük

Devrimler sürüyor, yaþasýn devrim!

Toplu Mezarlar Ülkesi'ne Bir Kepçe Adalet Ýçin
Memleketin her yanýndan
toplu mezarlar fýþkýrýyor.
Fakat olaðan bir durummuþ
gibi konuþulup geçiyor...
Hergün yeni mezarlar
ekleniyor listeye.
Mardin, Diyarbakýr, Elazýð,
Bingöl, Bitlis, Dersim…
Kürdistan, toplu mezarlar
ülkesi.
Kan akýyor…
85 toplu mezarda 1400
kiþinin gömülü olduðu açýklandý geçenlerde.
Vahþet karþýsýnda
neredeyse ses yok.
Diller lal olmuþ…
Ýþte bu çürüyen insanlýðýn

sosyalist
iþçi’ye
abone
olun

marksist.org
devrimci, antikapitalist
internet portalý

fotoðrafý.
Toplu mezarlar haritasý,
öldürülenlerin gömülüþ
hikayeleri, kayýp yakýnlarýnýn
feryadý..
Evinden alýnan, kim bilir
hangi yöntemle çatýþmada
öldürülen, gözaltýnda kaybedilen insanlarýn, kendilerine
bir mezarýn bile çok
görüldüðü insanlarýn ölüm
çukuru.
Asit kuyularýna, askeri bölgelere, karakol avlularýna,
çöplere gömülmüþler, yada
kimsesizler mezarlýðýna.
Peki, bu kadar kazý, bulunan
bu kadar ceset, kaç kiþi

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

hakkýnda dava açýldý, kaç kiþi
cezalandýrýldý dersiniz? Sýfýr.
Bir itiraf vardý sadece. O da
neredeyse ''öldürdüm''
böbürlenmesiydi. Mardin'de
11 PKK'liyi Botaþ'ýn ölüm
kuyularýna atan dönemin jandarma karakol komutaný ''havanýn kararmaya baþlamasý
nedeniyle cesetleri eski bir
kuyuya gömdük'' dedi,
hakkýnda bir soruþturma bile
açýlmadý.
Ve en sonunda Mutki
belediyesinde kepçe operatörü yetiþti imdada...
Susurluk'ta kamyon yolu
açmýþtý, devamý gelmedi ama

þimdi Mutki'de bir kepçe cerahatin derinine inecek diye
ümitlendik.
Hakikat kepçesi diyen oldu,
barýþýn önünü açýyor diyen
oldu. Biz, Özgürlük Ýstiyoruz
Ýnisiyatifi olarak ''barýþ için bir
kepçe adalet'' diyoruz.
Kayýplarýn bulunmasý, toplu
mezarlarýn uzman ekiplerin ve
sivil toplum kuruluþlarý denetiminde tespit edilip, açýlmasý
için, barýþ mücadelesi için
gelin bu kepçeyi hep beraber
büyütelim diyoruz…
Toplu mezarlar açýlsýn,
katiller yargýlansýn!
Özgürlük Ýstiyoruz Ýnisiyatifi

DSiP’e katýlýn,
sosyalizme güç verin
 devrimci

sosyalizme
güç ver
 baþka bir

dünya mümkün

dsip.org.tr

Tunus ve Mýsýr durulmuyor. Tunus'ta gizli polis
teþkilatý daðýtýlmak zorunda kaldý. Mýsýr'da gizli
polis binalarý halk tarafýndan basýldý. Tunus'ta
devrimin yarattýðý basýnç yeni baþbakaný da devirdi.
Kahire'de, devrimin talepleri karþýlanýncaya kadar
devrime devam diyen kitleler, acil durum yasasýnýn
kaldýrýlmasý, siyasi tutuklularýn serbest býrakýlmasý
gibi taleplere sahipler.
Bu arada yüz binlerce insan Bahreyn, Yemen ve
Lübnan'da gösterilere devam ediyor.
Libya'da ise devrim ne yazýk ki "renkli" bir hal
aldý. Diktatör Kaddafi, uslanmýyor, direniþçileri
öldürmeye çalýþýyor. Kaddafi'nin güçleri, direniþçilerin eline geçen bölgeleri geri almak için operasyon
yaptý ama direniþçiler Kaddafi'yi geri püskürttü.
Tunus ve Mýsýr'dan sonra Libya'da da devrim
yakýndýr.
Tüm Arap halklarý ayakta.
Sosyalistlere düþen, Arap haklarýnýn devrimci
enerjisinden öðrenmektir. Devrimlerden ders
çýkartmak ve devrimci dalganýn tüm dünyaya
yayýlmasý için yardýmcý olmaya çalýþmak, yani
kendi egemen sýnýfýna karþý mücadeleyi keskinleþtirmektir.
Bugün, Libya halkýyla dayanýþmak en önemli
görev. Devrimlerin sürekliliði açýsýndan
Kaddafi'nin devrilmesi çok önemli.
Sosyalistler, devrimlerin devrim olduðunu anlayamayanlara deðil, devrimlerin merkezine bakmalýdýr.
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Kürt halkýnýn
yanýndayýz!
Ýþçiler, sosyalistler
ezilenler, azýnlýklar
Demokratik Blok'ta
birleþelim!
Sosyalistler 2011 seçimlerinde BDP'nin ve
demokratik güçlerin içinde yer alacaðý bloðu destekliyor.
Türkiye'nin en önemli sorunu olan Kürt meselesinin barýþ ve demokrasi temelinde çözülmesinin
yolu Kürtlerin mecliste güçlü bir þekilde temsil
edilmesinden geçiyor.
Hem Kürtlerin hem de resmi ideolojiyi yerle bir
edecek ezilenlerin sözcülerinin baðýmsýz aday kampanyalarýyla meclise yollanmasý, 12 Haziran sonrasý
Türkiye tablosunda büyük bir direnç noktasý oluþturacaktýr.
Kürdistan'da BDP'nin adaylarýný destekliyoruz.
Türkiye'de askeri vesayete karþý olan, Kürtlerin
demokratik özerkliðini destekleyen, ýrkçýlýða ve her
türden Türk milliyetçiliðine dur diyen baðýmsýz
Türkiye’de ‘Yetmez ama Evet’, Kürdistan’da ‘Boykot’ diyenlerin yan yana gelmesi AKP’yi durdurabilecek tek seçenektir.

demokrat adaylarý destekleyeceðiz.

Seçimlerde sosyalist tutum
Genel seçimler 90 gün sonra
gerçekleþecek. Bu seçimlerde
belirleyici olan nedir? Saflaþma
hangi eksenler üzerinden geliþiyor. Sosyalistler, demokratlar,
özgürlük isteyenler 12 Haziran
seçimlerinde ne yapmalý?
2007 genel seçimleri
Cumhuriyet mitinglerinin ve Emuhtýranýn üzerine gelmiþti.
Ordu, CHP-MHP koalisyonu için
aktif kampanya yürütmüþ,
siyaset devletin sadýk bekçisi bu
iki parti etrafýnda biçimlendirilmek istenmiþti. Bu giriþim, 2001'den bu yana zaten
hükümette olan AKP hükümetini
güçlendirmiþti. E-muhtýraya
karþý tepki iþçilerin ve emekçilerin oylarýnýn bir burjuva partisi
olan AKP'ye kaymasýna neden
olmuþtu.

Eksenler deðiþmedi
2007 seçimleri askeri vesayete,
darbelere, "Ne mutlu Türküm
demeyenler düþmanýmýzdýr"
diyen ýrkçýlýða ve Türk milliyetçiliðine karþý özgürlük talepleri etrafýnda bir saflaþma yaratmýþtý. Tepki sadece hükümet partisini güçlendirmekle kalmadý.
Devletin sahipleri tarafýndan
düþman ilan Kürt halký
cumhuriyet tarihinde ilk kez
mecliste bir grup kurdu.
Kapatýlan DTP'nin Bin Umut
adaylarý yüzde 10 seçim barajýný
ezip geçerken, Ýstanbul'da Ufuk
Uras Kürt hareketi ve solun
çeþitli kesimleri tarafýndan
yürütülen büyük bir kampanyayla meclise gönderildi.
Irkçýlýða karþý radikal bir seçim

kampanyasý ile öne çýkan Baskýn
Oran 31 bin oy alarak 'ezber
bozan' fikirlerin toplumsal bir
taban bulabileceðini göstermiþti.
2011 seçimlerinde de saflaþma
deðiþmedi, gündemler ve eksenler deðiþmedi. 12 Haziran seçimlerinde ana konu yoksulluk ya
da iþçi haklarý deðil. Bu seçimlerde belirleyici politik baþlýklar
askerin vesayetin devam edip
etmeyeceði, ýrkçýlýk ve Türk milliyetçiliðinin yenilip yenilmeyeceði, Kürt halkýnýn özgürlüðü,
demokratik ve özgürlükçü bir
anayasasýnýn yürürlüðe girip
girmeyeceði.

Ne istiyoruz?
AKP, askeri vesayeti ortadan
kaldýracaðýný vaat etti. Atýlan
adýmlar hem yavaþ, hem de yetmiyor, milyonlarýn talepleri
karþýlanmýyor. Askeri vesayeti
daim kýlmaya and içmiþ CHPMHP koalisyonu fikri yeniden
tedavüle sokuluyor. Askeri
vesayetin tüm kurumlarýnýn
ortadan kaldýrýlmalý, devlet için
köklü bir temizlik yapýlmalý, tüm
darbe ve darbe giriþimleri
yargýlanmalý, darbeciliðe çeteciliðe bulaþmýþ olan halk düþmanlarý yargýlanýp cezalandýrýlmalýdýr.
Genelkurmay'ýn tüm devlet
kurumlarýný seferber ederek yaptýðý kampanya sonucu ortaya
çýkan ýrkçýlýk yerli yerinde
duruyor. Sadece CHP deðil,
AKP'nin Cemil Çiçek gibi sözcüleri ve bizzat Baþbakan'da
ýrkçýlýk yapýyor. Irkçýlýk kendini
sýradanlaþtýrýrken Türk mil-

“90 günlük seçim
kampanyasý ezilenleri,
emekçileri, gerçek
solcularý bir mücadele
platformunda yan yana
getirebilirse, AKP ve
CHP-MHP kamplarýnda
kendini ifade etmeyen,
burjuva partilerin
yetmediðini düþünen
milyonlarýn kendi siyasi
alternatiflerini
yaratmalarýnýn önünü
açacaktýr.”
liyetçiliði girdiði aðýr bunalýmdan kurtarýlmaya çalýþýlýyor.
Irkçýlýða, ulusalcýlýk-vatanseverlik-yurtseverlik gibi sýfatlarla
kendini adlandýran Türk milliyetçiliðine karþýyýz. 2011 seçimlerinde ýrkçý, þovenist ve milliyetçi siyasetler yenilgiye
uðratýlmalýdýr. Irkçýlýðýn yuvasý
haline getirilen mecliste ýrkçýlýðýn
ve Türk milliyetçiliðinin maðdur
ettiði Ermeniler, Rumlar,
Süryaniler, Yahudiler, tüm azýnlýklar temsil edilsin!
Kürt halký özgürlük istiyor,
barýþ ve demokratik çözüm istiyor. Batý'da yaþayanlarýn barýþ
isteðine sahip olduklarýný 12
Eylül anayasa deðiþikliði referandumunda gördük. AKP ise
Kürdistan'da ordu ile kol kola

girerek Kürt özgürlük hareketine
saldýrýyor. Halkýn çoðunluðu
barýþ için Öcalan'la görüþülmesine 'evet' demiþti. AKP ise halka
deðil CHP ve MHP'ye bakýyor.
Kürt halkýnýn uzattýðý barýþ eli
sýkýlmýyor. Kürtlerin çatýþma
ortamýnýn son bulmasý için ileri
sürdüðü, her biri haklý ve
karþýlanabilir taleplerin biri bile
yerine getirilmiyor. Baþbakan,
barýþ için adým atmak yerine
BDP'ye saldýrýyor. Kürtler ise
artýk özgür olmak istiyor,
Demokratik Özerk Kürdistan
önerisi bunun ifadesidir. 2011
seçimlerinde merkezi konu tam
budur. Sosyalistler, Kürt halkýnýn
mücadelesini destekliyor ve
Kürtlerin kendi kaderlerini tayin
etme hakkýný savunuyor.
Demokratik Özerk Kürdistan
önerisini destekliyoruz. Anadilde
eðitim derhal baþlasýn. Tutuklu
Kürt siyasetçiler derhal serbest
býrakýlsýn. JÝTEM daðýtýlsýn.
Terörle Mücadele Kanunlarý baþtan aþaðý deðiþtirilsin. Yeni
anayasada Kürtlerin varlýðý ve
eþit vatandaþlýk hakký tanýnsýn!
12 Eylül referandumunda seçmenlerin yüzde 58'i darbe
anayasasýnýn çöpe gönderilmesine, sivil-demokratik-özgürlükçü bir anayasanýn yazýlmasýna
'evet' dedi. AKP ise seçimlerden
sonrasýna iþaret ederek yeni
anayasayý rafa kaldýrdý.
Ardýndan birkaç yýl önce hazýrladýðý ve birçok kesim tarafýndan
yetersiz bulunan anayasa
taslaðýný yeni anayasa diye sunmaya kalktý. 12 Eylül referandumunda yeni anayasaya 'hayýr'

diyen devlet partisi CHP ve
faþist MHP ise AKP'nin bu tutumu nedeniyle memnun.
Sosyalistler demokratik ve
özgürlükçü bir anayasa talebini
destekliyor. Askeri vesayete son
veren, ezilenlerin özgürlük taleplerini içeren, düþünce, ifade ve
örgütlenme özgürlüðü önündeki
engellerin kaldýrýldýðý, milliyetçilikten ve kemalizmden
arýndýrýlmýþ yeni bir anayasa
istiyoruz!

Sokakta bir alternatifi
yaratmak
90 günlük seçim kampanyasý
sýrasýnda sokakta bu talepleri
savunacaðýz. Demokratik ve
özgürlükçü taleplerin kazanmasý
aþaðýdan mücadeleyle, meclis
dýþýndaki toplumsal muhalefet
dinamiklerinin harekete geçirilmesiyle kazanýlacak. Egemen
sýnýfýn partileri demokrasiyi ve
özgürlüðü vermeyecek, biz
kazanacaðýz!
12 Haziran seçimlerinde oluþacak siyasi tablo da emekçilerin ve
ezilenlerin taleplerinin damga
vurmasýnýn yolu seçimlerden
sonra diri, umutlu, örgütlü ve
kazanmak için mücadele eden
demokratik bir muhalefetin
varolmasýndan geçiyor.
90 günlük seçim kampanyasý
ezilenleri, emekçileri, gerçek solcularý bir mücadele platformunda yan yana getirebilirse, AKP ve
CHP-MHP kamplarýnda kendini
ifade etmeyen, burjuva partilerin
yetmediðini düþünen milyonlarýn kendi siyasi alternatiflerini
yaratmalarýnýn önünü açacaktýr.
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BDP-DSÝP-Has Parti
ittifaký
gerçekleþseydi
Anti-demokratik seçim
barajý demokrasi ve barýþ
güçlerine baðýmsýz adaylardan baþka bir yol býrakmýyor. Seçimler için BDPDSÝP-Has Parti demokratik
güçbirliði kurulabilseydi,
yüzde 10 seçim barajý
kolayca aþýlacaðý gibi
AKP'nin tabanýndaki
emekçiler buradan
koparýlabilirdi.
Türkiye'de Yetmez evet
Evet diyen kalabalýklar,
Kürdistan'da boykot diyen
milyonlar, bu iki gücün
yan yana gelmesi AKP'yi
zayýflatacak tek olasýlýktý.
Güçbirliði kurulamadý. Bir
fýrsat daha kaçtý. Þimdi
görev iki önemli muhalefet
dinamiðini aþaðýda bir
araya getirmek.

Seçimler
‘güç ölçme’nin
aracý mýdýr?
Seçimler sosyalistlerin
kendi güçlerini ölçmesinin
bir aracý mýdýr? Hayýr.
Küçüçük partilerin bazen
birkaç yüz bazense 50 bin
oy almasý hiçbir þeyi ölçemeyeceði gibi deðiþtirmez
de. 'Seçimlerde kendi
gücümüzü ölçeceðiz' argümaný günümüz
Türkiye'sinde hiçbir anlam
taþýmadýðý gibi
demokratik özgürlükçü
güçleri bölmenin bir aracý
olan sekter bir yaklaþýmdýr. Biz ölçmek deðil
deðiþtirmek istiyoruz.

CHP-BDP
güçbirliðine hayýr!
Kimi yazarlar seçimlerde
BDP’nin CHP ile ittifak
kurmasýný öneriyor. Kimi
Alevi liderleri ‘Ayný oyu
kullanýn’ çaðrýsýyla
CHP’yi gösteriyor. CHP
ne Kürtlere ne Alevilere
özgürlük getiremez,
çünkü ezen ve katleden
devletin partisidir.
BDP ile CHP’nin yan
yana gelmesi AKP’nin önü
keser mi? Hayýr, bu olsa
olsa BDP’nin oylarýný
düþürür, AKP’yi
güçlendirir. Kürt halký
kendini katledenleri çok
iyi tanýyor.
BDP ile CHP’nin yan
yana gelmesi Kürt sorununun demokratik
temelde çözümünü saðlar
mý? Hayýr. CHP, anadilde
eðitimi ‘bölücülük’ olarak
görmektedir ve 12 Eylül
referandumundan bu yana
hükümetin Öcalan’la
masaya oturmasýna,
demokratik açýlýma karþý
kampanya yürütmektedir.
CHP demek çözümsüzlük
demektir.
Bugünkü adlarýyla
ulusalcýlar, dünün Türk
milliyetçileri ve ýrkçýlarý,
tüm zamanlarýn ýrkçýlarý
ne barýþ ne özgürlük ne de
demokrasi getirir. Onlar
Kürtlerin, Alevilerin,
Ermenilerin, sosyalistlerin
ve demokratlarýn katilidir.

1989 Haziran-Tiananmen Meydaný

Çin. 2011 Ocak-Tahrir Meydaný, Mýsýr

Tiananmen'den Tahrir'e
Tahrir Meydaný'ndaki 18
günlük direniþ
Tiananmen Meydaný'ý
hatýrlattý.
Çin, Google arama
motorunda 'Mýsýr'
kelimesini yasakladý.
Kaddafi, ayaklanan Libya
halkýný ölümle tehdit
konuþmasýnda Çin'in
ulusal birliðinin
demokrasi Tiananmen'de
demokrasi, özgürlük ve
insanca bir yaþam isteyenlerin taleplerinden daha
önemli olduðunu söylüyordu.
1989 Haziran'ýnda Çin'in
merkezinde bulunan,
günümüzde en büyük
þehir meydaný olan
Tiananmen'de on binlerce
öðrenci ve iþçi oturma
eylemine baþlamýþ, oturma eylemi açlýk grevleriyle birleþmiþ,
Tinanmen'i ülkenin 400
kentinde gerçekleþen kitle
gösterileri izlemiþti.
Tiananmen
Meydaný'nda aktivistlerin
direniþi Çin ordusu ve
polisi tarafýndan kanla
bastýrýldý. Çin egemen
sýnýfý bürokrasi iktidarýný
zorbalýkla korumayý
baþarsa da Tiananmen
Meydaný Doðu Bloku
olarak anýlan stalinist
rejimlerin sonunu getiren
hareketin bir parçasýydý.

Doðu Avrupa
Devrimleri
Týpký Ortadoðu ve
Afrika devrimleriyle
baþlayan 2011'in bu ilk
aylarý gibi 1989 baþ
döndürücü bir yýldý. Rus
Kýzýl Ordu'su tarafýndan
iþgalle kurulan, SSCB'deki
devlet kapitalisti rejiminin birer kopyasý olan,
hiçbir politik özgürlüðün
yaþanmadýðý tek parti
diktatörlükleriyle
yönetilen Doðu
Avrupa'daki stalinist
rejimler iþçi sýnýfýnýn

(madenciler) önderlik
ettiði kitle gösterileriyle
birer yýkýldý.
Almanya'yý ikiye bölen
Berlin Duvarý'nýn yýkýlmasý, muhalifleri ya da
rejim için tehdit olarak
algýlanan herkesi toplama
kamplarýna, akýl hastanelerine, zindanlara
kapatan, kaçýran kaybeden, grev yapan iþçileri
sabotajcý diyerek kimi
zaman idam kimi
zamansa aðýr hapisle
cezalandýran rejimlerin
sýradan insanlarýn
eylemiyle yýkýlmasýnýn
simgesiydi.
Tarihin gördüðü en
baskýcý rejimlerden biri
olan Doðu Bloku, iþçi
sýnýfýnýn kendi ideolojisi
kullanýlarak
sömürüldüðü ve ezildiði,
baskýnýn sosyalizm adý
altýnda meþrulaþtýrýldýðý
bu rejimler, örgütlenmenin yasak olduðu bir
toplumda dahi sýradan
insanlarýn eylemiyle
yýkýlýyordu.

Kapitalizmin krizi
Toplumsal tabanýný çoktan yitirmiþ ya da bu
tabana hiçbir zaman sahip
olmamýþ, halkýn geniþ
kesimlerinin
yabancýlaþtýðý diktatörlüklerin yýkýldýðý 1989 ve
2011 yýllarýnýn ortak noktasý sadece özgürlük için
mücadele eden yýðýnlarýn
varlýðý deðil. Her iki
devrimci dalgaya zemin
yaratan küresel kapitalizmin kriziydi.
1960'larýn sonunda kapitalizm yapýsal bir krize
girdi. Dünya kapitalist
sýnýflarý kar oranlarýnýn
düþüþünü engelleyemiyordu. 1968 isyan dalgasý
bu krizin üzerine geldi.
1970'lerin ikinci yarýsýnda ABD'de Reagan
Ýngiltere'de Thatcher
yeni-liberalizm dönemini

baþlattý. Bu küresel kapitalizmin krize verdiði
yanýttý. Ýþçi sýnýfýnýn
kazanýlmýþ haklarýnýn geri
alýnmasý, ücretlerin aþaðý
çekilmesi, sosyal harcamalarýn kesilmesi, kamu
yatýrýmlarýnýn durdurulmasý ve bütün sektörlerin
özelleþtirilmesi,
sendikalarýn güçsüzleþtirilmesi ve grevlerin
yenilmesini hedefleyen
yeni-liberal program Batý
kapitalizmi tarafýndan
temel doktrin haline getirildi.

“Týpký 1989
Devrimleri gibi
2011 OrtadoðuAfrika Devrimleri
de küresel kapitalizmin yapýsal
krizine
dayanýyor.”
Batý kapitalizmi kar
oranlarý artýrmak için
emeðin yaygýn sömürüsü
yerine yoðun sömürüsüne
dayalý bir sermaye birikimi için yeniden yapýlandý.
Üretimde yeni teknolojilerin uygulanmasý ile
maliyetlerin
düþürülürken art-deðer
sömürüsünün yoðunlaþtýrýldý.
Doðu'da devlet kapitalisti blok ise uzun bir
dönemdir ekonomik durgunluk içindeydi. Batý
kapitalizmi ile teknolojik
rekabeti kaybetmiþti.
Bürokratik ekonomik
planlamalar ile sonuçlar
arasýnda devasa bir uçurum geliþirken, enflasyon
ve iþsizlik artýyordu.
Baský koþullarý ve politik
özgürlüðün olmamasý
pasif direniþ biçimlerini

kalýcýlaþtýrýrken iþçi
gücünün verimliliði
diplerde sürünüyordu.
Devlet mülkiyeti, bu biçimi kullanarak üretilen
toplumsal zenginliðe
kolektif olarak el koyan
bürokratik sýnýf için bir
fasit daireye dönüþüyordu. SSCB ve Doðu
Avrupa'daki uydularý tek
bir fabrika gibi çalýþýyor,
dünya pazarýnda tek bir
þirket gibi rekabete giriyordu. 1980'lerin sonunda
küresel kapitalizmin krizi
derinleþirken, ekonomik
ve askeri rekabet
temelinde simetrik olarak
yapýlan iki kapitalist bloktan biri çöktü.

Sýradan insanlarýn
mücadelesi
diktatörlükleri yýktý
1989 yazýnda Polonya'da
yýllardýr iktidarda bulunan stalinist parti
Dayanýþma Sendikasý
tarafýndan seçimlerde
yenilgiye uðratýldý. 19801989 yýllarý arasýnda
Polonya'da iþçi sýnýfý ve
bürokrasi arasýnda
kýyasýya bir mücadele
yaþanmýþtý. Ayný yaz
Çin'de Tiananmen gösterileri gerçekleþiyordu.
Doðu Almanya'da
küçük protesto gösterileri
baþladý, baþlar baþlamaz
devletin aðýr saldýrýsýna
uðradý. Bu çok daha
büyük bir hareketi kýþkýrttý. Yüz binlerce insan gösterilere katýldý ve Doðu
Alman devleti yýkýldý.
Çekoslavakya,
Macaristan, Bulgaristan
birer birer devrildiler. Bu
ülkelerden hiçbirinde rejimi savunan bir yýðýn
hareketi yaþanmadý, tam
tersine hepsinde büyük
yýðýnlar rejime karþý
harekete geçip, gösteriler
yaptý.
Romanya'da ise stalinist

diktatör Çavuþesku kendi
taraftarý olduðunu
düþündüðü on binlerce
insaný Bükreþ'te sarayýnýn
önünde topladý.
Çavuþesku'nun konuþmasý rejim karþýtý sloganlarla yarýda kesildi, halk
maden iþçilerinin önderliðinde saraya doðru
yürüyüþe giderken
Çavuþesku kaçýyordu.
1950'ler, 60'lar, 70'ler
boyunca Doðu Bloku
ülkelerinde çeþitli ayaklanmalar yaþanmýþtý.
Ayaklanmalar sýrasýnda
iþçiler kendi iktidar
organlarýný kurmuþ ve
iktidarý zorlamýþtý. Rus
ordusu bütün bu ayaklanmalarý þiddetle bastýrmýþtý.
1989'da ise bu mümkün
olmadý. Rus ordusu Doðu
Avrupa ülkelerine müdahale edemedi, çünkü
Rusya kendi içinde ayaklanmalar, grevler yaþamaktaydý. Ýki yýl sonra,
Aðustos 1991'de SSCB
çöktü ve daðýldý.
Týpký 1989 Devrimleri
gibi 2011 OrtadoðuAfrika Devrimleri de
küresel kapitalizmin
yapýsal krizine dayanýyor.
2008'de Kuzey Amerika
ve Avrupa'da patlak
veren borç krizi, finans
sermayesinin önderliðindeki ekonomik büyüme
balonunu patlattý. Borç
krizi, küresel kapitalizm
tarafýndan hýzla yayýldý.
2008 Mýsýr'da devasa grev
hareketinin patladýðý
yýldý. 2011'deki ayaklanma ve devrimler borç
krizinin etkisiyle
zayýflayan diktatörlüklerde, krizin ekonomik
bedelini ödemek itemeyen milyonlarca yoksulun ekonomik saldýrýyý
yürüten baskýcý rejimleri
birer birer yýkmasýna yol
açýyor.
Volkan Akyýldýrým
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Yenilgiyi savunan
bir siyaset
Y

enilgiyi savunan bir siyasi
çizgi toplumun çoðunluðuna
ilk bakýþta garip gelecektir.
Öyle ya, siyasi hareketler "kazanmak" için mücadele ederler.
Kazanmayý deðil, "yenilgiyi" savunmak bu nedenle ilk bakýþta garip
gelebilir.
Elbette bu teori bize mücadele
etmeyi býrakýp teslim olmamýzý
öðütlemiyor.
Aksine, toplumun büyük çoðunluðuna mücadele çaðrýsý anlamý da
taþýyor. Bu mücadele çaðrýsý
anlamýna gelmeden önce, bu fikrin
temeline bir göz atmakta fayda var.
Bu fikrin temelinde þu soru var:
"Sosyalistler, savaþta 'kendi' devletlerinin kazanmasýný mý savunmalýlar, yenilmesini mi?"
Bu soru, ilk ortaya çýktýðýnda 1.
Dünya Savaþý yaklaþmaktaydý.
Lenin ve bir grup sosyalist ilk defa
karþýlaþýlan bu soruda "devrimcilerin yenilgiyi savunmasý gerektiði"
yanýtýný verdiler.

Milliyetçilik teorileri
üzerine iki kitap
Saðýyla soluyla neredeyse tüm siyasal hareketlerin milliyetçilik yarýþýna girdiði Türkiye'de milliyetçiliði kavramak son derece önemli. Milliyetçiliði yenmenin, nerede
yükseldiðini nerede iniþe geçtiðini anlamanýn yolu doðru
bir teoriye sahip olmaktan geçiyor.
Eric Hobsbawm'ýn Terence Ranger ile birlikte yaptýðý
derleme 'Geleneðin Ýcadý' ve Benedict Anderson'un
'Hayali Cemaatler' adlý kitaplarý doðru bir teori için temel
yaklaþýmlarý sergiliyor.

Milliyetçilik kapitalizmin ürünüdür

Temel soru:
Nasýl bir dünya?
Ne var ki, "savaþta tutum"la ilgili
soru geçmiþte kalmadý. Çünkü
çaðýmýzda savaþlar sona ermediði
gibi savaþlara sebep olan çeliþkiler
de ortadan kalkmadý. Üstelik bu sorunun yanýtý, aslýnda dünyayý nasýl
gördüðümüz ve nasýl mücadele
yürüteceðimiz hakkýnda verdiðimiz
kararlarla da doðrudan iliþkili.
Egemen sýnýflar, bize "hepimiz
ayný gemideyiz" diyorlar. Krizde
iþini kaybeden milyonlarla, krizden
kazanan bir avuç insanýn çýkarlarýnýn ayný olduðunu anlatýyorlar.
Savaþlarda ölen milyonlarla, devasa
savaþ makinesinden kâr elde edenlerin, yeni pazarlar kazananlarýn
çýkarlarýnýn ayný olduðunu anlatýyorlar. "Olaðan zamanlarda" dahi,
"kendi devletimizin" çýkarlarýnýn
bizim çýkarlarýmýz olduðu fikri
oldukça yaygýn.
Devletler savaþlara giriþtiklerinde
ise bu fikirler çok daha sistemli bir
þekilde kitlelere sunulur. Savaþýn,
bütün ulusun savaþý olduðu olduðu
anlatýlýr. Ulusal çýkarlarýnýn savaþý
gerektirdiði anlatýlýr.
Gerçekte ise durum elbette çok
farklý. Savaþlarda cephelere
sürülenler, öldürmeye zorlananlar
yoksullar olurken; savaþtan
kazançlý çýkacak olanlar egemen
sýnýflar olur. Ýki dünya savaþýnda
ölen on milyonlar savaþtan kazançlý
çýkmadý. Kazanan dünyayý paylaþýp, egemenlik alanlarýný yeniden
þekillendiren egemen sýnýflar oldu.
Bir bakýma, savaþlarýn temelinde
gerçekten de ulusal çýkarlar vardýr.
Çünkü, ulusal çýkarlar gerçekte bir
ulusun bütününün deðil; egemen
sýnýfýnýn çýkarlarýný yansýtýr. Ulusal
kazanýmlar, egemen sýnýflarýn güçlerini, egemenlik alanlarýný arttýrmalarý ve alt sýnýflar üzerinde daha
fazla baský uygulamalarýndan baþka
bir anlama gelemez.
Ulusal çýkar denen þeyin aslýnda
egemen sýnýflarýn kendi çýkarlarý
için ezilenleri sahaya sürmesi
olduðu kavrandýðý zaman, "devrim-

1. Dünya Savaþý’nda milyonlarca insan ölmüþtü.
ci yenilgicilik" siyasetinin gerçekte
bir mücadele çaðrýsý olduðu çok
daha iyi anlaþýlabilir.

"Emperyalist savaþý iç
savaþa dönüþtürmek"
Bu mücadele ayný zamanda iki
fikrin mücadelesi: iþçi sýnýfýnýn
enternayonalizmi ile egemen
sýnýflarýn silahý milliyetçilik.
Sosyalistler açýsýndan ise ulusal
çýkarlar deðil, iþçi sýnýfýnýn uluslararasý birliði en önemli öncelik
olmak zorunda. Savaþta ve barýþta,
her zaman ulusal çýkar denilen,
egemen sýnýfýn çýkarlarýna karþý
amansýz bir mücadele yürütmek
zorundayýz.
Bu nedenle, "devrimci yenilgicilik"

"Devrimci yenilgicilik sloganýnýn reddedilmesi, devrimci savaþkanlýðýn içi boþ, bayaðý
bir söz
haline getirilmesi ya da su
katýlmamýþ bir ikiyüzlülük
anlamýna gelir."
V.I. Lenin

"Gerici bir savaþta, devrimci
bir sýnýf kendi hükümetinin
yenilgisini arzulamaktan baþka
bir tutum takýnamaz ve
hükümetinin askeri açýdan gerilemesinin onun yýkýlmasýný
kolaylaþtýrýcý bir
geliþme olduðu gerçeðini
görmezlikten gelemez. Savaþa
katýlmýþ tüm ülkelerin sosyalistleri
'kendi' hükümetlerinin yenilgiye uðramasýný arzuladýklarýný ifade etmelidirler."
V.I. Lenin

kendi kendine varoluvermiþ bir
teori deðil.
"Kendi devletinin yenilgisini
savunmak" ve bunun için mücadele
etmek, yalnýzca sosyalistler için
mücadele ettikleri devletin zayýflamasý anlamýna gelmiyor fakat ayný
zamanda proleteryanýn uluslararasý
dayanýþmasýnýn, gerçek bir enternasyonalizmin somut biçimi halini
alýyor.

Yenilgicilik
soyut bir ilke deðil
Türkiye en büyük yirmi ekonomiden biri. Bulunduðu bölgede,
emperyal bir kibirle daha güçlü,
daha etkili bir aktör olmak için var
gücüyle mücadele ediyor. Bir yandan "komþularla sýfýr sorun" siyaseti izlendiði söyleniyor.
Önceki yýllara oranla, Türkiye'nin
komþularý ile daha barýþçýl iliþkiler
geliþtiril-diði de doðru. Ne var ki
Türk dev-leti için, bu dostane iliþkiler, Ýran'da örneðin, Kürt gençlerin
idamýnda ortaklaþmak anlamýna
geliyor.
Tam da bu ortaklýk zaten Türkiye
devletinin sýfýr sorun kibirinin altýnda duran büyük kanser kitlesi.
Kürt halkýnýn kendi kaderini tayin
etme isteðine, Türk egemenlerinin
yanýtý yýllara yayýlmýþ kirli savaþ.
Türkiye'nin otuz yýldýr yürüttüðü
kirli savaþ ve iþgal "devrimci yenilgiciliðin" soyut bir siyasi ilke deðil,
somut bir politik duruþ olduðunu
gösteriyor.
Sosyalistlerin mücadele ettiði egemen sýnýfla beraber tutum almasý
asla düþünülemez. Aksine, egemen
sýnýfýnýn yenilgisi, ezilenlerin
kazanýmý demektir.
Bu nedenle, "devrimci yenilgicilik"
siyaseti çok radikal ama zorunlu bir
mücadele çaðrýsýdýr.
Ersin Tek

Ýngiliz Marksist tarihçi Eric Hobsbawm'a göre milliyetçilik modern bir olgu, yani kapitalist üretime geçiþin
bir sonucu. Hobsbawm, millet ve milliyetçiliði 'icat
edilmiþ gelenekler' olarak tanýmlýyor. Milli bilinç de bu
'icat edilmiþ gelenekler'in baþýnda geliyor.
Hobsbawm 1870-1914 yýllarý arasýndaki dönemde
Amerika ve Avrupa'da birçok milletin yaratýldýðýna iþaret
etti. Emekçi sýnýflardan gelen hareketin önüne eski
ritüeller, doðal olarak sunulan fakat icat edilmiþ olan millet ve milliyetçilik konuluyordu. Milliyetçilik ideolojisi
seçkinler tarafýndan üretiliyor ve ulus-devletler tarafýndan pompalanýyordu.

Millet: ‘hayal edilmiþ bir topluluk
Hobsbawm'ý izleyen Benedict Anderson ise milletin
'hayal edilmiþ bir topluluk' olduðunu söyler. Milletin
üyeleri diðer üyelerini tanýmaz, her birey kafasýnda ayrý
ayrý bu aidiyeti canlandýrýr. Tarih estetize edilirken, kapitalist toplumun derin sefaleti ile yabancýlaþmanýn üzeri
millete dayalý bir kardeþlikle kapatýlýr.
Sözü Anderson'a býrakalým:
"Hayal edilmiþtir çünkü en küçük milletin üyeleri bile
diðer üyeleri tanýmayacak, onlarla tanýþmayacak, çoðu
hakkýnda hiçbir þey iþitmeyecektir ama yine de her
birinin zihninde toplamlarýnýn hayali yaþamaya devam
eder."
“Millet sýnýrlý olarak hayal edilir, çünkü belki de bir milyar insaný kapsayan en büyüðünün bile ötesinde baþka
milletlere mensup insanlarýn yaþadýðý, esnek de olsa
sonlu sýnýrlarý vardýr. Hiçbir millet kendisini insanlýðýn
tümü ile örtüþüyor olarak hayal etmez. En mesihçi milliyetçiler bile, sözgelimi bazý çaðlarda Hýristiyanlarýn baþtan aþaðý Hýrýstiyan bir gezegen düþleyebildikleri gibi,
insan ýrkýnýn bütün üyelerinin millette buluþacaðý bir
günün hayalini kuramazlar.
Egemen olarak hayal edilir çünkü Aydýnlanma ve
Devrim'in, ilahi olarak buyrulmuþ, hiyerarþik hanedanlýk
mülklerinin meþruiyetini aþýndýrmakta olduðu bir çaðda
doðmuþtur. Evrensel dinlerin en sofu taraftarlarýnýn bile
böylesi dinlerin canlý çoðulluðu ve her imanýn ontolojik
iddialarý ile bölgesel (teritoryal) kapsamý arasýndaki
allopmorphism'le yüz yüze kalmaktan kaçýnamadýðý bir
çaðda rüþdüne eren milletler, Tanrý'ya tâbî olacaklarsa
bile bu tâbîyyetin doðrudan O'na olduðu bir özgürlüðün
rüyasýný görürler. Bu özgürlüðün amblemi ve mihenk
taþý egemen devlettir.
Son olarak bir topluluk, bir cemaat olarak hayal edilir
çünkü her millette fiilen geçerli olan eþitsizlik ve sömürü
iliþkileri ne olursa olsun, millet daima derin ve yatay bir
yoldaþlýk olarak tasarlanýr. Son iki yüzyýl boyunca bunca
milyon insanýn, birbirlerini öldürmekten çok, böylesi
sýnýrlý hayaller uðruna ölmeye razý olmalarýný mümkün
kýlan þey, son kertede bu kardeþlikti. "
Ýki kitap ve ortaya koyduðu perspektifler güncelliðini
koruyor.

7

sosyalist

DÜNYA

Libya: Dýþ müdahaleye hayýr!

Suudi
Arabistan:
11 Mart'ta
"Öfke Günü"
Ortadoðu ülkelerini
sarsan devrimci dalga
bölgede Suudi
Arabistan'ý da etkiliyor.
29 Ocak'ta Cidde'de
yüzlerce kiþi yaþanan
sel felaketinden sonra
yetersiz altyapýyý
protesto etmek için
sokaða çýktý, bunu
ülkede büyük politik ve
ekonomik deðiþim talep
eden internet örgütlenmeleri izledi.
Muhalifler valilerin ve
parlementonun üst
kanadýnýn üyelerinin
seçimle iþ baþýna
gelmesini, politik tutuklularýn býrakýlmasýný,
iþsizliðin azaltýlmasýný
ve daha fazla özgürlüðün saðlanmasýný
istiyorlar. Ülkedeki
muhalifler 11 Mart
günü için diðer
Ortadoðu ülkelerindeki
gibi bir protesto
çaðrýsýnda bulunarak
bu günü "Öfke Günü"
ilan ettiler. Bu gösterinin facebook sayfasýnýn yöneticilerinden
biri olan 27 yaþýndaki
Faysal Ahmed AbdulAhadwas 2 Mart
Çarþamba günü devlet
güçleri tarafýndan
öldürüldü. 11 Mart için
açýlan facebook sayfasýna 17.000 kiþi üyeydi.
Suudi Arabistan; Þii
azýnlýðýn ve ülkedeki
muhalif hareketin
etkinliðini azaltmaya
çalýþýyor. 4 Mart günü
dört þehirde yüzlerce
kiþinin katýldýðý gösteriler yapýldý 5 Mart günü
ülkedeki bütün gösteriler yasaklandý. Suudi
Arabistan ABD'nin
bölgedeki en yakýn
müttefiklerinden biri ve
petrol zengini bir ülke,
bu yüzden burada meydana gelebilecek bir
devrim emperyalizme
önemli bir darbe vuracaktýr.

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

Libya'da 41 yýldýr ülkeyi
yöneten diktatör
Kaddafi'ye karþý baþlayan
ve ülkenin çok büyük bir
çoðunluðunu ele geçiren
halk hareketi devam ediyor.
Birkaç haftadýr sadece
ülkenin baþkenti Trablus'a
sýkýþan Kaddafi yanlýsý
güçler ülkedeki diðer
þehirleri de ele geçirebilmek için bir saldýrý
baþlattý ancak fazla yol katedemediler. Libya ordusunun büyük kýsmý ayaklanmanýn baþlangýcýnda
isyancýlarýn tarafýna
geçmiþti. Kaddafi'nin güçleri kendisine sadýk kalan

5000 kiþilik bir güçten ve
çeþitli Afrika ülkelerinden
kiraladýðý paralý askerlerden oluþuyor. Libya'da
isyancýlarýn ele geçirdiði
þehirlerde devrimci
komiteler bir yandan günlük yaþamý yönetiyor diðer
yandan devrimin zafere
ulaþmasý için gereken
hazýrlýklarýný yapmaya
çalýþýyor.
Devrimci komiteler
þehirlerde yiyecek
daðýtýmýný ve güvenliði
örgütlüyor. Fabrikalarýn
birçoðu iþçilerin eline
geçmiþ durumda.
Libya'daki devrimcilerin
taktiði Batý'dan hava

kuvvetleri göndermesini
istemek deðil, kendilerini
ezmek için gönderilen
askerlerin taraf
deðiþtirmesini saðlamak ve
çoðu zaman bunu baþarýyorlar. Libya'ya Batý'nýn
yapacaðý olasý bir müdahale Kosova savaþý sýrasýndaki NATO müdahalesi ve
2003 Irak Ýþgali gibi felaketle sonuçlanacaktýr. Üstelik
bunun iþaretleri de
oldukça açýk. Libya'ya
gizlice giren MI6 ajanlarý
ve SAS komandolarý
isyancýlar tarafýndan
gözaltýna alýndýlar ve
ancak Ýngiltere'nin
büyükelçisinin yalvarmasý

sonucunda serbest
býrakýldýlar. ABD Birleþmiþ
Milletleri ülkeye müdahale
etmesi ve "tesisleri korumasý" için yönlendirmeye
çalýþýyor. Kastedilen elbette
petrol tesisleri. Batýlý güçler
Libya üzerinde uçuþa
kapalý bölge oluþturarak,
bu ülkeye yaptýrým uygulayarak Kaddafi'nin antiemperyalist bir lider gibi
gözükmesini saðlar ve
durumu daha da zorlaþtýrýr. Libyalýlar kendi
devrimlerini yapýyor ve
Batý'nýn müdahalesine
ihtiyaçlarý yok.

Mýsýr: Halk daha fazlasýný istiyor
M

ýsýr'da Mübarek'i
deviren halk
hareketi, devrimi
korumak ve geliþtirmek
için mücadele etmeye
devam ediyor. Gerçek bir
rejim deðiþikliði için eski
rejimin tüm kalýntýlarýnýn
yok edilmesi gerektiðini
düþünen göstericiler
Mübarek dönemindeki
tüm yöneticilerin ve NDP
üyelerinin bulunduklarý
görevleri býrakmasýný istiyor.
Mücadele devlet
dairelerinde, kamu iþletmelerinde ve üniversitelerde sürüyor. 6 Mart Pazar
günü Kahire Üniversitesi'nde onbinlerce öðrenci
ve üniversite çalýþaný bir
gösteri yaptý. Öðrenciler
devrik rejimle baðlantýlý
olan üniversite yöneticilerinin istifasýný talep
ederken öðretim görevlileri
ve üniversite çalýþanlarý iþe
daha yüksek ücret, daha
fazla akademik özgürlük,
güvenlik güçlerinin
üniversiteye müdahalesinin son bulmasý,
harçlarýn azaltýlmasýný ve
üniversite servislerinin arttýtýlmasýný talep ettiler.
Öðrenciler her gün saat
13'de Kahire Üniversitesi
rektörlük binasý önünde
oturma eylemi yapmayý
planlýyor.
Devrimi derinleþtirme
mücadelesinin bir parçasý
da karþý-devrimci istihbarat örgütünü tamamen
yok olmasýný saðlamak.
Halk ülkedeki istihbarat
merkezlerine girererek
insan haklarý ihlalleriyle

Tahrir Meydaný’nda her gün gösteri var.
ilgili belgelerin yok
edilmesini engellemeye
çalýþýyor.
Mýsýr'da devrimden önce
100.000 kiþilik bir istihbarat
örgütü bulunuyordu ve bu
kurum her türlü iþkence ve
baský yöntemi uyguluyordu. Ülkede olaðanüstü hal
rejimi olduðu için, bu
kurum yasalardan muaftý.
Mübarek'in devrilmesine
raðmen istihbarat servisi
aktif kalmaya ve devrimi
sabote etmeye çalýþmaya

devam etmiþti. Halk istihbarat servisinin daðýtýlmasýný ve müdürlerinin
yargýlanmasýný istiyor.
Cumartesi günü istihbarat servisinin genel
müdürlüðünün de dahil
olduðuðu en az altý binaya
girildi ve buradaki belgelere el konuldu.
Bu devlet kurumunun
basýlmasýnýn kitlelerin
kendilerine olan güvenlerini gösteren simgesel bir
önemi de var. Ýstihbarat

Servisinin basýlmasý
sýrasýnda ordunun göstericilere copla müdahale
etmesi ve binaya girilmesini engellemeye çalýþmasý
ordunun devrimin ilerlemesini istemediðini
açýkça gösteriyor.
Grevleri durdurmaya,
protestolarý bitirmeye, eski
rejimin kalýntýlarýna olan
haklý öfkeyi yumuþatmaya
çalýþan ordu, devrimci
halkýn gözünde teþhir
oluyor.

Wisconsin: Kapitalizmin merkezinde iþçi mücadelesi
ABD'nin Wisconsin
eyaletinde baþlayan iþçi
hareketi ülkede uzun yýllardan beri görülmeyen
militan bir direniþ dalgasý
baþlattý.
Wisconsin'in
Cumhuriyetçi Eyalet
Valisi Scott Walker'un
önerdiði bir yasa eyaletteki sendikalarý anlamsýz

hale getirecek, toplu
sözleþmede ücret pazarlýðý
yapmalarýný engelleyecek
ve iþçilerin sosyal haklarýna saldýracak bir yasa
hazýrladý. Bu yasaya karþý
sendikalarýn önderliðinde
sokaða çýkan on binlerce
kiþi haftalardýr mücadele
ediyor. Öðretmenler,
öðrenciler ve hatta polisler

iþçilere destek verdi ve
hareket giderek büyüdü.
Geçtiðimiz hafta yapýlan
bir gösteriye 100.000 kiþi
katýldý. Ýþçiler Eyalet parlamentosunu iki hafta
süreyle iþgal ettiler.
Vali'nin hazýrladýðý
yasanýn eyalet parlamentosundan geçmesi için 14
Demokrat senatörden en

az birinin oy kullanmasý
gerekiyor, ancak senatörler süreci yavaþlatmak için
parlamentoya gelmiyorlar.
Son olarak 5 Mart
Cumartesi yapýlan mitinge
40.000 kiþi katýldý. Ýþçiler
hareketi ileri taþýmak için
genel grev çaðrýsý yapmaktan çekinen sendika
bürokrasisini ileri itiyor.

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

Erol Zavar sosyalist bir gazeteci, kanser hastasý olduðu
yhalde yýllardýr hapiste tutuluyor

www.sosyalistisci.org

Basýna dönük baskýlardan en fazla nasibini alan ilk ve
tek Kürtçe gazete Azadiya Welat.

Ýsmail Beþikçi, Kürt gerçeðini yazdýðý için yýllarca
zindanda tutuldu, þimdi yine hapse gönderiliyor

Basýn özgürlüðü mü dediniz?
Türkiye birinci oldu.
Okuma yazma oranýnda,
insan haklarý standardýndaki yükseliþte, kadýnlarýn
özgürlüðü alanlarýnda
deðil! Türkiye, tutuklu
olan gazeteci sayýsýnda birinci oldu.
Tutuklu Gazetecilerle
Dayanýþma Platformu
tarafýndan yapýlan basýn
açýklamasýnda, gazetecilerin Terörle Mücadele
Yasasý (TMY) kapsamýnda
gözaltýna alýndýðý vurgulandý. Yasa, özellikle
sosyalist gazetecilerin göz
altýna alýnmasýna, tutuklanmasýna kapý aralýyor.
Platform'un yaptýðý açýkla-

S

osyalist gazeteciler,
Kürt gazeteciler
aylardýr yýllardýr
hapiste tutuluyor. Çoðu
Ergenekon'u haber yapan
2 bin gazeteci yargýlanýyor, 4 bin gazeteci hakkýnda
soruþturmalar sürüyor.
Kanser hastasý sosyalist
gazeteci Erol Zavar zindanda tutulurken eli kanlý
katiller dýþarýda. Basýn
özgürlüðünden bahseden
Ergenekon þakþakçýlarý bu
gerçeði saklýyor. Hapiste
tutulan sosyalist ve Kürt
gazeteciler:
 Abdulcabbar Karadað,
Azadiya Welat Gazetesi
Mersin Temsilcisi, Mersin E
Tipi Kapalý Cezaevi
 Ahmet Birsin, Gün TV
Genel Yayýn Koordinatörü,
Diyarbakýr D Tipi Cezaevi
 Ali Buluþ, DÝHA Mersin
Muhabiri, KaramanErmenek M Tipi Cezaevi
 Ali Çat, Azadiya Welat
Gazetesi Mersin Çalýþaný,
Mersin E Tipi Kapalý Cezaevi
 Ali Konar, Azadiya Welat
Gazetesi Elazýð Temsilcisi,
Malatya E Tipi Cezaevi
 Barýþ Açýkel, Ýþçi-Köylü
Gazetesi Sahibi ve Yazý

ma, özellikle Kürt özgürlük hareketinin ve sosyalist
gruplarýn çýkarttýðý
gazetelerin ve bu gazetelerde çalýþan, yazýlar yazan,
yazý iþleri müdürlüðü
yapan gazetecilerin
üzerinde TMY gerekçesiyle
aðýr baský uygulanýyor.
Örneðin, Atlým gazetesi
genel yayýn yönetmeni
Ýbrahim Çiçek, beþ yýldýr
hapis yatýyor ve müebbet
hapisle cezalandýrýlmak
isteniyor.
Kürtçe çýkan tek günlük
gazete olan Azadiya Welat
gazetesinin yazý iþleri
müdürü Vedat kurþun da
hapiste.

Basýn özgürlüðünü
savunurken, sosyalist
gazetecilerin, Kürt gazetecilerin gördüðü baskýyý
görmezden gelenler,
OdaTV'nin sahibi ve
Yýldýrým Türker'in deyimiyle faþist bir iþ adamý
olan Soner Yalçýn için
avazý çýktýðý kadar ses
çýkartanlar, ayný anda
Azadiye Welat için de,
Vedat Kurþun için de seslerini çýkartýrlarsa, dertlerinin Ergenekon'u aklamak deðil de basýn özgürlüðünü tutarlý bir þekilde
savunmak olduðuna inanabiliriz.
Basýn özgürlüðü, haber

alma özgürlüðü, haber
yapma, insanlarýn gerçekleri öðrenme özgürlüðü
demektir. Basýn çalýþanlarýnýn kýsýtlanmasý, baský
altýna alýnmasý, göz altýna
alýnmasý ya da tutuklanmasý gerçeklerin gizlenmesi anlamýna gelir.

Bu yüzden, bir siyasal
demokrasinin sýnýrlarýný
belirleyenlerin baþýnda,
basýn çalýþanlarýnýn
örgütlenme düzeyi ve
özgürlük düzeyi gelir.
Bu gün ilk görevimiz,
Türkiye'yi birinci olduðu
tutuklu gazeteciler sayýsýn-

Ergenekon’un medya ayaðý deþifre edilmeli
Ýster gazeteci, ister general, isterse
iþadamý darbe suçu iþleyen kimsenin
dokunulmazlýðý yoktur.
Kapitalist tekellerin hakimiyetindeki
medya Türkiye’de en kirli kurumlarýn
baþýnda gelir. Gazeteci kýlýklý tetikçiler,
ajan provokatörler, MÝTçiler medyada

cirit atar. 28 Þubat onlarýn eliyle gerçekleþti. Hrant’ý, Ahmet Kaya’yý onlar linç
etti.
Ergenekon’un medya içindeki uzantýlarý açýða çýkarýlmalý ve daðýtýlmalý.
Basýn özgürlüðü iþte o zaman gerçekten
tartýþýlabilir.

Zindanlar gazeteci dolu
Ýþleri Müdürü, Kandýra 1
Nolu F Tipi Cezaevi,
KOCAELÝ
 Bayram Namaz, Atýlým
Gazetesi Yazarý, Edirne 1
Nolu F Tipi Cezaevi
 Bayram Parlak, Gündem
Gazetesi Mersin Temsilcisi,
Karaman-Ermenek M Tipi
Cezaevi
 Bedri Adanýr, Aram
Yayýnlarý Sahibi ve Genel
Yayýn Yönetmeni, Kürtçe
Hawar Gazetesi Yazý Ýþleri
Müdürü, Diyarbakýr D Tipi
Cezaevi
 Behdin Tunç, DÝHA Þýrnak
Muhabiri, Diyarbakýr D Tipi
Cezaevi
 Berivan Eker, Rengê
Hêvîya Jinê (Kadýnýn
Umudunun Rengi) Dergisi
Eski Yazý Ýþleri Müdürü,
Diyarbakýr E Tipi Cezaevi
 Cihan Gün, Yürüyüþ
Dergisi çalýþaný, Sincan 1
Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA
 Dýlþa Ercan, Azadiya
Welat Gazetesi Mersin

Çalýþaný, Adana Karataþ
Kadýn Kapalý Cezaevi
 Dilek Keskin, Atýlým
Gazetesi Muhabiri, Karataþ
Kadýn Kapalý Cezaevi,
ADANA
 Emine Altýnkaya, DÝHA
Ankara Muhabiri, Sincan
Kadýn Kapalý Cezaevi,
ANKARA
 Ensar Tunca, Azadiya
Welat Gazetesi Iðdýr
Muhabiri
 Erdal Süsem, Eylül
Dergisi Editörü, Edirne F Tipi
Cezaevi
 Erol Zavar, Odak Dergisi
Sahibi ve Yazý Ýþleri
Müdürü, Þair, Sincan 1 Nolu
F Tipi Cezaevi, ANKARA
 Faysal Tunç, DÝHA Þýrnak
Muhabiri, Diyarbakýr D Tipi
Cezaevi
 Füsun Erdoðan, Özgür
Radyo Eski Genel Yayýn
Koordinatörü, Kandýra 2
Nolu T Tipi Cezaevi,
KOCAELÝ
 Günay Kubilay, Sosyalist

da, geri çekmektir!
Bizler tutuklu gazetecilerin yanýndayýz!
Sosyalist gazetelerin, Kürt
gazetelerinin, haber yaptýðý, yazý yazdýðý, yazý
iþleri müdürlüðü yaptýðý
için tutuklanan, yargýlanan
gazetecilerin yanýndayýz!

Demokrasi Gazetesi Yazarý,
Silivri L Tipi Cezaevi
 Halit Güdenoðlu, Yürüyüþ
Dergisi Sahibi ve Yazý Ýþleri
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