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Newroz kana bulandı
Hükümet yasakladı, yasak ölüm ve çatışma getirdi

Barış ve
özgürlük
engellenemez
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İstanbul’da yasaklanan Newroz kutlamalarına gitmek isteyenlere
polisin gaz bombalarıyla
saldırması sonucu BDP
yöneticisi Hacı Zengin yaşamını yitirdi.

H
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Birçok ilde geleneksel
Newrozu kana bulayan
bayram kutlamalarıhükümet toplumun
nın yasaklanması sonucu barış isteğine sırtını döndü.
çatışmalar çıktı. Çok sayıda
Halk yumuşama ve
insan yaralandı, aralarında
demokratik çözümü
durumu ağır olanlar da var.
isterken devlet savaşı
Polis İstanbul’da ve
kışkırtıyor.
Diyarbakır’da
halk
birçok ilde silah kulhükümetin yasağını
90 yıllık tarih gösterilandı. Göstericileri nişan
tanımadı, barikatları aşarak
yor ki Kürt sorunu basalıp ateş ettiği fotoğraflarla
bayramlarını kutladı.
kıyla, silahla, zorbalıkla,
tespit edildi.
Batman’da
polis
savaşla çözülemez.
Cizre’de
büyük
bir
Mardin Milletvekili
çatışma yaşandı. BDP
Kürtlerin
hakları
Ahmet Türk’e yumruk ve
binası tarandı.
tanınmalı. Akan kan
tokat saldırdı.
Newroz yasaklanma- durmalı. Çatışmalar son bulMersin’de BDP milletsaydı bunları hiçbiri malı. Çözüm barış ve özgürvekili Ertuğrul Kürkçü
olmayacaktı.
darp edildi.
lüktür, eşit kardeşliktir.

H

H
H

Tüm eğitim
sistemi
değişmelidir
Türkiye’deki eğitim sisteminin tümü değişmek
zorunda.
Türk eğitimi esas olarak
ezbere dayalı bir sistemdir ve ayrıca rekabet bu
eğitim sisteminin bel
kemiğidir.
Okul çocukları daha ilk
okula başladıkları yıl birbirleriyle rekabet içine
sokulmaktadır. Çocuklar
tam bir rekabet ortamı
içinde bu ezberci sistem
içinde yetişmektedir.
Türk eğitim sistemi
anlamsız, eğitimle ilgili
olmayan bir dizi kurallar
adeta askeri bir birlik
gibidir. Çocuklar sıraya
girip, and içip sınıflara
girmektedir. İçilen and
ırkçıdır.
AKP’nin yeni getirmeye
çalıştığı 4+4+4 eğitim sistemi ise sunuluşundaki
“özgürlükçü” yanın arkasında iki büyük soruna
sahiptir.
Birinci olarak bu sistemle çocuklar okuldan koparak çırak olmaya adaydır.
İkinci olarak ise çocukların ve özellikle kız
çocuklarının okula gitmeme oranı bu sistemle birlikte sıçrayarak artacaktır.
4+4+4 sistemi geri çekilmeli ve eğitimin ezberci,
ırkçı ve rekabetçi yanları
değiştirilmelidir.

2

%60: Ergenekon vardırr

Ergenekon
n
Esad rejiminin
günleri sayılı
Bir yıl önce Mısır ve Tunus devrimlerinin de etkisi ile
Suriye’de başlayan ayaklanma Esad rejiminin kullandığı
bütün şiddete rağmen yaygınlaşarak sürüyor.
Bugüne kadar gösterilerde ölenlerin 8 ila 11 bin arasında
olduğu söyleniyor ve buna rağmen Suriye halkı direnmeye
devam ediyor.
Suriye’deki ayaklanma bazılarının iddia ettiği gibi sadece
Sünni, Arapların ayaklanması değil. Hıristiyan ve Aleviler,
Arapların yanı sıra Kürtler ayaklanmada yer alıyorlar.
Esad rejimi bazıları tarafından savunuluyor. Bunlar ayaklanmanın emperyalizmin işi olduğunu söylüyorlar. Bu iddia
Esad rejiminin anti emperyalist olarak gösterilmesi ile birlikte ileri sürülüyor.
Oysa Suriye’deki Baas rejimini anti-emperyalist olarak
adlandırmak mümkün değil.
Bu rejim kısa süre önce Mısır diktatörü Mübarek ile birlikte İsrail ile uzlaşmaya çalışıyor, Türkiye’nin desteği ile yeni
liberal politikalar uygulayarak tüm ekonomisini dünya
pazarına açıyordu. Kamu mülkünü özelleştiriyordu.
Bu politikaların bir sonucu olarak Suriye’de nüfusun çok
büyük bir kısmı günde 2 doların altında bir gelirle yaşamaya çalışmaktadır.
Bir yıldır süren halk ayaklanmasının gücü açık. Gerileyip
yorulacağına hareket ileri doğru hamle ediyor, güçleniyor
ve yayılıyor.
Suriye ordusu geçen haftalarda Humus kentinin Baba Amr
bölgesini tanklarla günlerce bombalamıştı. Şimdi
Humus’un başka mahalleleri, Halep ve İdlip gene tanklarla
bombalanıyor. Ama en önemlisi ayaklanma artık Şam’da da
başladı.
Şam’ın birçok bölgesinde gösteriler
ve çatışmalar var.
Artık 50 yıllık Esad rejiminin günleri sayılı.

Suriye’de halk
ayaklanması
Doğan Tarkan
24 sayfa, 4 TL

DSiP’e katılın

.tr

Ergenekon öldü mü? Yoksa
ulusalcıların ve kemalistlerin
ileri sürdüğü gibi böyle bir şey
zaten yok mu?
Türkiye’nin en önemli
kamuoyu araştırma şirketlerinden biri olan KONDA her ay
yaptığı anketlerle toplumdaki
değişimi ve tartışmaları izliyor. KONDA’nın başındaki
isim, araştırmacı Bekir
Ağırdır, Mart 2012 itibarıyla
halkın ne düşündüğünü şöyle
açıklıyor:
“Ergenekon davaları gerçekten suçlu olanların yargılanması mıdır yoksa hükümetin
muhaliflerine yaptığı baskı,
sindirme ve siyasi bir mesele
midir” diye sorulduğunda,
toplumun hâlâ yüzde 60’ı,
“Ergenekon var. Bu insanlar
gerçekten suçlu ve yargılansınlar” diyor.”
Çoğunluk, Ergenekon soruşturmasına başından itibaren
karşı çıkanlara, “bunlar fasa
fiso” diyenlere, “Ergenekon=heryerekon” gibi sözlerle
dalga geçenlere, katiller çetesini perdelemek için “Cemaat
iktidarı ele geçirdi” senaryoları yazanlara inanmıyor.
Bekir Ağırdır şu tespitleri
yapıyor:
“Toplum, eski egemenlerle
ilişkisini kesti. Onlara gözünü
ve kulağını kapattı. Eski egemenler kimler derseniz...
Bunlar, asker, genelkurmay,
statükocu İstanbul sermayesi,
büyük iş dünyası, eski büyük
medya, CHP... Bu egemen

kesimlerin sözcüleri konuştuğu zaman, bu toplumun
yüzde 60’ı, ki bunların hepsi
AK Parti seçmeni değil,
“benim aleyhime bir şey söylüyordur” diyerek onları dinlemiyor.”
Ergenekon soruşturmaları,
bu toplumsal destek olmasaydı asla ilerlemez, darbeciler
tarihte ilk kez hesap veren
konumuna düşmezlerdi.
“Ergenekon diye bir şey yok”
diyenler gibi “Ergenekon bitti,
öldü” diyenlere de kuşkuyla
bakmak gerekiyor.
Ergenekon çetesi ölmedi, sistematik saldırılarına devam
ediyor. Politik saflaşmalar ve
gerilim noktaları üzerinden
Ergenekon soruşturmalarına
şüpheyle bakan azınlığı harekete geçirmek için birçok
hamle yapıyor
90 yıllık sömürü ve baskı
rejiminin bekçileri, darbeler
düzenini yeniden kurmak için
kapıda bekliyor. En büyük
hayalleri CHP-MHP koalisyonunun kurulması. İlk hedefleri İlker Başbuğ ve tutuklu darbeci subayları hapisten kurtarmak. Ergenekon soruşturmalarını bitirmek.
Yüzde 60 buna izin vermeyecek. Ancak onların kanlı planları için daha fazla toplumsal
gerilime, acıya, kan akmasına
izin veremeyiz. Ergenekon
soruşturmalarının devam
etmesi, sonuna kadar gitmesi
ve katiller çetesinin dağıtılması için mücadeleye devam!

12 Eylül 2009 - 12 Eylül Bir daha asla
yürüyüşü - Darbelere Karşı 70 Milyon
Adım Koalisyonu - İstanbul

Irkçıların ortak noktası
Fransa’da Yahudi okuluna
yapılan silahlı saldırı sonucu
4, 5 ve 7 yaşlarındaki üç çocuk
ve bir öğretmen öldürüldü.
Motosikletli katilin Mart ayı
içerisinde üç askeri öldürmüş
olabileceğinden şüpheleniliyor. Askerlerin ikisi Kuzey
Afrikalı biri Antilli. Polis neonazi fikirleri yüzünden ordudan ihraç edilmiş subaylar
üzerinde araştırmasını yoğunlaştırıyor.
Şubat ayında Almanya’da 8’i
Türk 10 göçmen neo-nazilerce
katledilmişti. “Dönerci cinayetleri”ni işleyen faşistlerin
Almanya’nın gizli istihbarat
örgütü ile bağlantılı oldukları,
onlar tarafından korunup kollandıkları açığa çıkmıştı.

Geçen yıl Temmuz ayında
Norveç’te Ander Behring
Breivik adlı faşist katil Oslo’da
bomba patlatıp
Utoya adasında
iktidardaki İşçi
Partisi’nin gençlik kampını basmış, bir günde
77 kişinin öldürmüş ve 151 kişinin yaralanmasını yol açmıştı.
Saldırgan katliamı çokkültürlülüğü savunanlara ve Marksistlere karşı yaptığını söylemişti.
Türkiye’de ise Ergenekon
çetesi Rahip Santoro’yu, Hrant
Dink’i ve Malatya’da üç

Hıristiyanı vahşice katletmişti.
Tetikçilerin arkasında MİT,
Jandarma ve Emniyet vardı.
Irkçılar Ermenilere,
Kürtlere ve Alevilere
karşı bir saldırı gerçekleştirdi.
Türk ırkçılarıyla
Avrupa’daki ırkçıların
ortak özellikleri:
- Kendi uluslarından
ve dinlerinden olmayanları, göçmenleri ve
azınlıkları hedef alıyorlar.
- Devletin kolluk güçleri tarafından desteklenip
korunuyorlar.
Bakınız: Hocalı mitingi.
Milliyetçilik ırkçılığı besliyor,
ırkçılık ise öldürüyor.
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r, suçlular yargılansın

n saldırıyor


Gazeteci Nedim
Şener ve Ahmet
Şık’ın Ergenekon soruşturmasından tutuklanması Ergenekon çetesi tarafından bir bütün olarak
darbe soruşturmalarını
yıpratmak için kullanılıyor.



Ermeni olduğu için
Ergenekon çetesi
tarafından öldürülen
Hrant Dink’in davasını da
kullandı katiller.
Cinayette Ergenekon çetesinin ve zihniyetinin rolünü silikleştirmek için ellerinden geleni yaptılar.



Tutuklu Kürt milletvekillerinin
durumuna duyulan toplumsal tepki, Ergenekon
davası sanıkları CHP’li
Mustafa Balbay ve
Mehmet Haberal, MHP’li
Engin Alan’ı kurtarmak
için kullanılıyor. KCK
davası sanıkları ile
Ergenekon sanıkları aynı
kefeye konurken, “muhalifler cezalandırılıyor”
edebiyatıyla aralarında
suikast silahlarına “boru”
diyen eski genelkurmay
başkanı İlker Başbuğ’un
da bulunduğu 300 darbeci
subay hapisten çıkartılmak isteniyor.



Ergenekon çetesinin yargılanmasını
sağlayan, bu sayede 12
Eylül’ü yargılatan biz devrimci sosyalistleri, 12 Eylül
referandumunda ‘yetmez
ama evet’ diyen hepimizi
hedef alan saldırı, karalama kampanyası sürüyor.
Tek bir merkezden yürütülen saldırı büyük medya
kuruluşlarından yaygınlaştırılıyor.

Danıştay cinayetinin katil
zanlısı, “Danıştay saldırısından sonra Ermenilere saldıracaktık” diyor. Nitekim de
Hrant’ın yanı sıra kısa bir
zaman dilimi içinde çeşitli
Hıristiyanlara hunhar saldırılar düzenlendi.
Bugünlerde gerçekleşen bir
başka olayda ise Hrant’ı arkasından vuran Ogün Samast’ın
eline Türk bayrağı verip,
yanında dikilerek fotoğraf
çektiren polis müdürü “başarılarından” dolayı terfi etti.
Polis müfettişleri 16 ay terfi
yasağı talep etmiş, bu ceza
daha sonra bir günlük ücret
kesimi olarak gerçekleşmiş
ardından bu ceza da kaldırılmıştır.

sosyalis
t işçi
diyor ki

Newroz ile birlikte yeniden Kürt sorununda geriye dönülmeye başlandı.
Kürt özgürlük hareketi Newroz kutlamalarını 18 Mart’ta
başlatıp devam ettirmek isterken, hükümet buna izin vermedi. Newroz gösterilerine her yerde yasaklar koydu, Kürt
halkının bayramını engellemeye çalıştı.
Bütün polisiye önlemlere rağmen Kürtler Diyarbakır’da
polis barikatlarını aşarak meydanı doldurdu. On binler,



AKP’nin MHP ile
yarışan milliyetçi
politikaları, anti-demokratik uygulamaları
Ergenekon zihniyetine
güç veriyor.



CHP başta olmak
üzere
Ergenekon’un uzantıları
ve destekçileri “solcu”
gibi görünmek istiyor.
Solun geniş kesimlerini,
örgütlü ve militan güçleri,
Ergenekon soruşturmasına karşı çıkartarak darbecileri kurtarmanın ve eski
hükümranlıklarını yeniden kurmanın peşindeler.



Birçok provokatif
gelişme Ergenekon
çetesinin sadece ideolojik
değil fiili olarak da eylem
halinde olduğunu gösteriyor.

Hrant davasındaki rezalet
Devlet Denetleme Kurulu
raporu, Hrant davasının avukatlarının istediği yönde davaya, cinayete bulaşan devlet
görevlilerinin de
yargılanmasını talep
etmektedir.
DDK Raporu savcılığın neden
şimdiye kadar bu adımı atmamamış olduğunu da sorguluyor. Öte yandan dava avukatları var olan dosya içinde vur
diyenlerin, cinayetin derinliğini ört bas etmek isteyenlerin
yargılanması için yeterinde
delil olduğunu vurgulyorlar.
Bu arada Ergenekon, Kafes
ve Balyoz davalarının ortaya
çıkan malzemeleri içinde de
yeterince malzeme bulunmakta.
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Özgürlük
zorbalıkla
engellenemez

yüzbinler Diyarbakır’da bir araya geldi.
İstanbul’da Kazlıçeşme’ye girilemedi ama heryerde
çatışmalar çıktı. Bir BDP yöneticisi bu çatışmalarda ölürken
bir çok gösterici yaralandı. Çok sayıda gösterici tutuklandı.
Pazartesi günü Kürt özgürlük hareketi 55 yerleşim bölgesinde Newroz kutlamaları başlattı. Hemen her yerde Kürtler
polis barikatlarını aşarak meydanları doldurdular. Hemen
her yerde polis Newroz için bir araya gelen halka saldırdı,
her yerde yaralılar var.
Polis her zaman kullandığı biber gazının yanı sıra ateş
açtı. 70 yaşındaki Ahmet Türk’e önce gaz bombaları atıldı,
ardından bir polisin yumruklu ve tokatlı saldırısına uğradı.

Çözüm Kürt kimliğinin tanınmasıdır
Yıllardır süren Kürt özgürlük mücadelesi bu mücadelenin
zorbalıkla, polisiye önlemlerle, yasaklarla önlenemeyeceğini gösterdi. Bugüne kadar sayısız Kürt gösterisi yasaklandı,
1990’larda Newrozlar yaptırılmamaya çalışıldı ama bütün
bu adımlar başarısız oldu.
Bugün baskı ve yasakların şansı hiç yok. Hareket çok daha
güçlü, çok daha fazla güvenli.
Nitekim Kürt illerinde bütün baskılara ve yasaklara rağmen Newroz kutlamalarının yapılıyor olması bunun göstergesi.
Bugün doğru olan tek politika Kürt kimliğinin tanınmasını
sağlayacak politik adımlar atmaktır. Ama tek başına bu da
yetmez, aynı zamanda bu mücadeleyi yürüten güçlerin
geleceği güvence altına alınmalıdr.
İlk adım KCK tutuklularının serbest bırakılmasıdır.
Abdullah Öcalan’ın örgütüyle ilişki kurabileceği, tartışacağı
ve çözüme katkı sağlayacağı koşulların yaratılmasıdır.
Bu adımlar atıldığı takdirde gerisi kolayca gelecektir.

sosyalist isci
Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

12 Eylül darbecileri Evren ve Şahinkaya’nın
yargılanmasına müdahil olmak için

4 Nisan’da
Ankara’ya
Türkiye tarihinin en karanlık
dönemlerinden birisi olan 12
Eylül diktatörlüğünün askeri
cuntasının hayatta olan iki
üyesi 4 Nisan günü yargılanmaya başlıyor.
Toplumsal sonuçları çok ağır
olan, yüzlerce insanın ölümüne, binlerce insanın sakat kalmasına ve çok daha fazla sayıda insanın zindanlarda çürümesine yol açan 12 Eylül askeri rejimi 1982 yılında halka
zorla onaylattığı Anayasa’ya
koyduğu geçici bir madde ile
yargıya karşı kendisine bir kalkan oluşturmuştu.
İdam edilenler için “asmayalım da besleyelim mi?” diyen
cunta lideri Kenan Evren ve

orgeneral Tahsin Şahinkaya
nihayet yargı önüne çıkıyorlar.
12 Eylül generallerinin yargılanması 12 Eylül 2010 referandumu ile mümkün oldu.
Toplumun yüzde 58’i bu referandumda cuntacı generalleri
koruyan geçici 15. maddenini
kalkması yönünde oy kullandılar. % 42 ise 12 Eylül darbecilerini korudu, yargılanmalarını engellemeye çalıştı.
Evren ve dünyanın en zengin
generali olan Tahsinkaya’nın
yargılanması aynı zamanda
günümüzdeki sayısız darbe
girişimi planlayan generallerin
de yargı önüne çıkması ile
mümkün oldu.
Darbe karşıtı hareket ilk

Afganistan’da ne işiniz var?
Afganistan’daki helikopter kazasında 12 askerin ölümü “ordu
neden orada” tartışmasını yarattı. Başbakan ise Türk askerlerinin Afganistan’da kalmasını savundu.
Erdoğan diyor ki "Türkiye bir butik devlet değildir. Güçlü bir
devlettir." Biz doğrusunu söyleyelim: Türkiye, Afganistan’da
NATO işgaline ortak alan zorba bir devlettir.
Başbakan diyor ki “NATO üyesiyiz.” Doğru! Türkiye kurulduğu günden bu yana NATO üyesidir ve her türden “pis işe” katılmaktadır. NATO küresel kapitalizmin savaş örgütüdür ve yaptığı müdahaleler, işgallerle halklara kan kusturmaktadır.
Afganistan 11 yıldır NATO’nun işgali altında. Afgan halkı
işgale karşı direnmekte ve NATO’nun gitmesini istemektedir.
Erdoğan ise Türkiye halklarının gözünde bu işgali meşrulaştırmak istiyor. Türk ordusunun çatışmalarını girmediğini söyleyerek taraftar toplamaya çalışıyor.
Siz işgalcisiniz Erdoğan. Afganistan halkının izni olmadan o
topraklara çıktınız. Türk askerleri derhal geri dönmelidir

Ergenekon operasyonları başladığından beri aralıksız bir
biçimde darbecilerin yargılanması için sokaklarda gösteri
yapıyor.
Sosyalistler günümüzün darbecilerinin ve 12 Eylül generallerinin yanı sıra 12 Mart ve 27
Mayıs darbelerini de lanetliyorlar.
Bu ülkede bir daha darbelerin olmamasının garantisi olarak en önemli adımlarından
birisi 12 Eylülcülerin yargılanması olacak.
12 Eylül söz konusu olunca
sadece 2 general sorumlu
değil. Onların yanı sıra başta
sıkıyönetim komutanlarının,
polis müdürlerinin, cezaevi
komutanlarının ve daha sayısız asker, sivil devlet memurunun 12 Eylül’ün cinayetlerine
elleri bulaşmıştır. 2 generalin
yargılanmaya başlaması bir
başlangıç olmalı ve diğerleri
de yargı önüne çıkmalıdır.
Bu amaçla bir “Hepimiz
davacıyız, Evren Yetmez” girişimi kuruldu. Evren Yetmez
girişimi generallerin yargılanacağı 4 Nisan’da mahkemeye
müdahil olmak için Ankara’ya
gidiyor.
Herkesi, darbelere karşı olan
herkesi 4 Nisan’da Ankara’ya
çağırıyoruz.
12 Eylül generallerini, bütün
darbecileri yargılamak için,
hunharlığın hesabını sormak
için!

Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.:  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Meltem Oral  Adres: Büyükparmakkapý Sokak, 16/3 Beyoðlu-Ýstanbul  Baský: Yön Matbaasý:
Davutpaþa Cad. Güven Sanayi Sitesi, C Blok, No: 242 Topkapý, Ýstanbul - Tel: 0212 544 66 34  Yerel süreli yayýn, haftada bir yayýnlanýr  www.sosyalistisci.org

12 Eylül
generallerinin
yargılanması için

4 NİSAN
ANKARA
10’da Kolej’den
Adliye’ye

23 Mart
Bilgi Üniversitesi
saat: 17.00
Bilgi için: 0553 979 37 27

24 Mart
Beyoğlu
saat: 16.00
Zeynep Tanbay, Hayko
Bağdat, Hüda Kaya,
Meltem Oral
Karakedi Kültür Merkezi
Bekar sok 16, İstiklal Cd
Bilgi için: 0531 451 62 51

25 Mart
Kadıköy
saat: 16.00
Bahane Kültür
Kadife Sokak, 27/1
Bilgi için: 0549 718 90 78

29 Mart
Şişli
saat: 19.00
Ses Şişli Şubesi
Bilgi için: 0555 637 24 50

iSTANBUL
YÜRÜYÜŞ
Taksim’den TÜSİAD’A
SAAT: 15.00

Evren Yetmez
inisiyatifi

23 Mart
Ümraniye
saat: 15.00
Yıldız Ramazanoğlu,
Roni Margulies,
Cüneyt Sarıyaşar
Mehmet Akif Kültür
Merkezi
Bilgi için: 0507 211 38 17

