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12 Haziran seçimlerine günler kaldý.
Batý’da AKP, CHP, MHP birbirine
küfrederek, halkýn özgürlük talepleri-
ni aðýzlarýna almadan, yalan vaatlerle
seçim kampanyalarýna devam ediyor.
Kürdistan’da ise halk özgürlük için
ayaða kalkýyor ve karþýsýnda düzenin
tüm güçlerinin saldýrýsýný buluyor.
Alevilerin, baþörtülü kadýnlarýn,
Ermenilerin ve gayrimüslimlerin,
sakatlarýn, eþcinsellerin, ezilenlerin
talepleri ise gündeme dahi gelmiyor.

12 Haziran’dan sonra Kürt soru-
nunun çözümü ve demokratik
anayasa gündeme gelecek. Anketler
iki dönemdir hükümette bulunan
AKP’nin yine iktidar olacaðýný gös-
teriyor. CHP-MHP gerici muhalefe-
tine bakýnca AKP’nin neden hâlâ
güçlü olduðu ortaya çýkýyor.
Seçimlerden daha da güçlenerek
çýkan sermaye partisi AKP ve CHP-
MHP Ergenekon bloðunun oluþtur-
duðu ana muhalefet, iþçilerin ve
ezilenlerin özgürlük isteðine yanýt
veremez.

Biz sosyalistler tüm ezilenler için
özgürlük istiyoruz. Yasaksýz, gerçek
bir demokrasi, halk için iþleyen
adalet, sýnýrsýz düþünce, örgütlenme
ve eylem özgürlüðü istiyoruz. Tüm
çalýþanlara grev hakký tanýnmasýný,
sendika düþmanlýðýný son verilmesini
talep ediyoruz. Ergenekon soruþtur-
malarýnýn yolundan saptýrýlmamasýný,
katillerin ve darbecilerin hak ettikleri
cezalara çarptýrýlmalarýný istiyoruz.

12 Haziran’dan sonra özgürlük
mücadelesi gündeme gelecek. 

Özgürlük olmadan, demokrasi

emekçiler için iþlemeden, insanca bir
yaþamý kazanamayýz. 

Tüm ezilenler, hepimiz, kurtul-
madan hiçbirimiz özgür olamayýz.

Özgürlük istiyoruz. 
Kürt sorunu demokratik temelde

çözülsün, Kürt ulusal varlýðýnýn
anayasal olarak tanýnacaðý sözü der-
hal verilsin. 

Yeni anayasada tüm ezilenlerin

özgürlüðü yer alsýn. Irkçý, ayrýmcý,
anti-demokratik, patronlarý koruyan
yasalar ve uygulamalar son bulsun.

Demokrasiyi sokakta kendi
mücadelelerimizle kazanacaðýz.
Seçimlerden sonra AKP’yi yenmek,
Ergenekon’u daðýtmak, ýrkçýlýðý
ezmek, haklarýmýzý kazanmak,
eþitliði ve özgürlüðü kazanmak için
sokaktayýz.

Kürtler, Ermeniler, Aleviler, baþörtülü
ve baþý açýk kadýnlar, LGBT bireyler,
öðrenciler, iþçiler, tüm ezilenler için

ÖZGÜRLÜK
ÝSTÝYORUZ

Marksizm 2011 tartýþma toplan-
týlarý dizisi, binden fazla kiþinin
katýlýmýyla Ýstanbul’da gerçekleþti. 4
gün boyunca 20 ayrý baþlýkta süren
toplantýlar canlý tartýþmalara sahne
oldu.Arap devrimlerinin sarstýðý
dünya, büyük bir rejim krizi
yaþayan Türkiye ve antikapitalist
mücadele özgürlükçü sosyalist poli-
tikalar konuþuldu.

DSÝP tarafýndan düzenlenen
Marksizm  2011’de Alex Callinicos,
Alper Görmüþ, Arife Köse, Ayþe
Hür, Besim Dellaloðlu, Bülent
Somay, Canan Þahin, Cengiz Alðan,
Doðan Tarkan, Erdal Dede, Ersin
Tek, Ferhat Kentel, Hasan Basri
Karabey,   Hayko Baðdat, Iþýn Eliçin,
Kemal Ördek, Kerem Kabadayý,
Meltem Oral, Mike Gonzales, Murat
Belge, Nabi Yaðcý, Nil Mutluer,
Orhan Kemal Cengiz, Ozan Güney
Mermer, Ozan Tekin, Roni
Margulies, Selim Deringil, Sinan
Özbek, Tolga Tüzün, Ufuk Uras,
Veysi Sarýsözen, Volkan Akyýldýrým,
Yüksel Özmen, Yýldýz Önen,
Özden Dönmez, Ümit Kývanç
ve Þenol Karakaþ konuþtu...

Tahrir ruhu Ýspanya’da: 
Puerta del Sol 
iþgaline katýlan 
bir öðretmenle 
röportaj

Sayfa 2

Sayfa 9

Kadýnlara yönelik
þiddetin kökeni nedir?

Sayfa 6-7

Alex Callinicos: 
“Devrimin en 
büyük kazanýmý
demokrasinin
geliþmesi oldu.”

Kadýnlar öldürülüyor, þiddete uðruyor,
bin türlü eziyet çekiyor. Bu þiddet nere-
den kaynaklanýyor? Nasýl durduracaðýz?
Canan Þahin, þiddetin kökenlerini
sorgularken, nasýl bir mücadele yürüt-
mek gerektiðini tartýþýyor...

Yüzlerce katýlýmcý devrimi
ve örgütlenmeyi tartýþtý

1 Mayýs 2011 - Ýstanbul
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MMadrid'te "gerçek demokrasi
þimdi!"için gösterilere büyük kalabalýk-
lar katýldý. Protesto hareketi nasýl
baþladý?

Sam Robson: 15 Mayýs'ta "Democracia
Real Ya! No Somos mercancía en manos
de siyasetçilerle y banqueros." (Gerçek
demokrasi þimdi! Biz siyasiler ve
bankacýlarýn elindeki mal deðiliz) slo-
ganýyla bir gösteri vardý. 

Protesto Facebook üzerinden "indigna-
dos" (kýzgýn) isimli bir grup tarafýndan
çaðrýldý; ekonomik krizin etkilerine ve
bu etkilere neden olan yönetim biçimine
karþýydý. Destek büyüdükçe büyüdü ve
gösteri herhangi bir örgüt, sendika veya
parti tarafýndan çaðrýlmamasýna rað-
men, çok baþarýlý oldu. Madrid'de
40.000 ile 50.000 kiþi vardý ve diðer
Ýspanyol þehirlerinde ayný anda yak-
laþýk 80.000 kiþi gösteri yapýyordu.

Madrid gösterisinden sonra insanlar
Puerta del Sol civarýnda takýlmaya
devam etti; konuþtular falan… Gece
olmaya baþlayýnca orada kalmak ve 22
Mayýs seçimlerine kadar kamp kurma
fikri oluþmaya baþladý.

17 Mayýs Salý günü erken saatlerde,
polis kampý þiddet kullanarak daðýttý.
Sonra meydaný tekrardan almak için yü-
rütülen arama sonucunda o gece binler-
ce kiþi geldi. O andan itibaren, Puerta
del Sol'a kalýcý bir kamp kuruldu. Her
akþam saat 8'de, önceki akþamdan daha
fazla olmak üzere 20-25 bin kiþi toplaný-
yor. Çoðu insan, gece yarýsý saat 2'de
eve gidiyor ama her gece en az 3.000 ila
5.000 kiþi gece meydanda kalýyor.

Puerta del Sol'daki atmosferi anlatýr
mýsýn?

Sam Robson: Tabii ki, akþamlarý bin-

lerce insanýnýn doldurduðu alanda
coþkulu anlar yaþanýyor. Çok harika ve
inanýlmaz. Atmosfer biz devrimcilerin
inandýðý her þeyin teyididir. Fiilen
küçük bir þehir kuruldu ve küçük bir
alan da olsa insanlar gücü eline aldýðýn-
da iþleri nasýl yürüttüðünü göre-
bilirsiniz.

Her þey, eylemler, gelecek planlarý,
gýda, iletiþim ve benzeri gibi hareketin
farklý yönleri ile baþa çýkmak için daha
küçük meclislere ayrýlmýþ merkezi
meclis tarafýndan organize ediliyor. 

Meclisler, herkese açýk ve yüzlerce
insandan oluþuyor. Bu anlamda, grup-
larýn boyutu önemli oluyor.  Dolayýsýyla
her meclis lojistik konularda daha
ayrýntýlý çalýþabilmek için çeþitli komisy-
onlardan oluþuyor. Ama bunlar da
herkesin katýlýmýna açýk.

Kampýn içinde, meydanýn sürekli tem-
izlenmesi için bir temizlik programý var.
Bir çocuk bakým merkezi, kütüphane,
ücretsiz yiyecek ve su daðýtýmý, bir ilk
yardým çadýrý ve gece için battaniye
daðýtýmý vardýr. Ayrýca, baþtan itibaren
kampta içmeme kararý alýndý çünkü
gösteriler ilk olarak, "botellon" çok fazla
içki, diye bazýlarý tarafýndan reddedildi.

Ýlk baþta sadece gençlerin dâhil olduðu
düþünüldü. Bu insanlarýn çoðunun genç
olduðu doðrudur; ancak her yaþtan ve
türden insanlar da var. Örneðin, ben bir
öðretmenim, çalýþtýðým okulun 50 kiþilik
çalýþanýndan en az 10 kiþi burada ve
sabahýn erken saatlerine kadar çeþitli
zamanlarda daha çok kiþi katýlmakta.

Göstericiler hükümetten NE TÜR tale-
plerde bulunuyor?

Sam Robson: Bir dizi talep var ve
meclisler sürekli bunlarýn üzerinde
çalýþýp rafine ediliyor. Talepler yelpazesi
oldukça geniþ. Bazýlarý, devlet tarafýn-
dan çocuk bakýmý gibi spesifik önlemler;
ya da sözde anayasa tarafýndan garanti

edilen herkes için barýnma hakký; ya da
onurlu bir istihdam, yani sadece iþ deðil
münasip ödeme ile güvenli bir çalýþma.
Seçim yasasý reformu, yolsuzlukla
mücadele önlemleri ve bir cumhuriyet
kurulmasý konusunda referandum gibi
diðer talepler de var.

Protestocular Cumartesi günü Puerta
del Sol meydanýný býrakmamak için
hükümetin baþka bir ültimatomunu
reddetti. Orada polis ile çatýþma var
mýydý?

Sam Robson: Teorik olarak, 22 Mayýs
seçimleri öncesindeki gün "tefekkür
günü " olmasý hiçbir siyasi kampa-
nyanýn yapýlmamasý gerekiyordu. Seçim
Kurulu'nun kampý yönetmesi yasadýþýy-
dý bu yüzden. Bu konuda güven eksik-
likleri kuruldaki yapýlan oya yansýdý;
bir çekimser ile 5 kiþiden 4'e düþtü.

Sonuçta, Cuma gecesi sadece meydan-
da deðil, ama sokaklarda her
zamankinden daha fazla insan doluydu.
Gece yarýsýna yaklaþýrken fantastik bir
þey yaþandý; herkes, geleneksel olarak
Yeni Yýl'da yapýldýðý gibi saatin çanlarý
duymak için on binlerce insan sessizce
bekledi.

Gece yarýsý olduðunda polis hiçbir þey
yapmadý, atmosfer inanýlmazdý. Tabii
ki, gerçekte, herkes çatýþma olmaya-
caðýný biliyordu; bizi temizlemek için
tek yol bir katliam olurdu çünkü.
Aslýnda, geçen Çarþamba gününden bu
yana, polisin varlýðý çok az oldu. Polis,
gerçekten iþgalle ilgili bir þey yapamay-
acaðýný bildiðinden çekildi.

Ýspanya'da kampçýlarý halk genellikle
destekler mi?

Sam Robson: Karþý konulmaz bir
þeydi.  Ana akým medyada bir TV pro-
gramýnda insanlarýn yüzde 70'inin kut-
sal olarak görülen tefekkür gününde
kampýn meydanda olmasýna yönelik
lehte oy kullandýðýný gösteren bir anket

yapýldý. 
Ýspanya, Latin Amerika ve Afrika

ülkelerinden çok sayýda göçmen alýyor.
Solun iþgaline katýlan göçmenler var
mý?

Sam Robson: Evet, var, muhtemelen
ülkedeki sayýlarý karþýlaþtýrýldýðýnda
yeterince temsil edilmediklerini
söyleyebilirim. Ancak, çeþitli dillerde
pankartlar var ve hareketin belirli talep-
lerinden biri göçmen karþýtý yasalarýn
yürürlükten kaldýrýlmasýdýr.

Göstericilerin arasýnda ne gibi tartýþ-
malar oluyor?

Sam Robson: Her þey,  bütün gece
boyunca tartýþýldý, ama bir þey;  gösteri-
lerin anti-parti doðasý tartýþýlmadý -ve
hareketin zayýflýðýna dikkat çekmek için
tartýþýlmasý gerekecek. 

Bilinen nedenlerden dolayý, hiçbir
parti hoþ karþýlanmýyor. Siyasi partiler
ya da siyasi gruplarýn logolu afiþlerinin
meydanda sokulmasý yasak; iþgalin
baþýndan itibaren merkezi meclis
tarafýndan kararlaþtýrýldý.

Sorun, resmi partiler ve yozlaþmýþ
sendikalar ile alternatif sendikalar ve
hareketin hedeflerini paylaþan ve yýllar-
ca onlar için kampanyalar yapan siyasi
gruplar arasýnda hiçbir ayrým yapýlma-
masý…

Hareket çok siyasi olmasýna raðmen þu
anda bu soruyu sormak çok zor. Bütün
meydan çoðu devrim ilan eden pankart-
larla kaplý; asýlabilecek her yerde var,
Bir büyük afiþ, "Devrim olmadan
Çözüm Yok" diye yazýyor. Bazý pankart-
larda büyük resmi posterler var, itfaiye
onlarý aþaðý çekmek için çaðrýldý, ancak
bunu yapmayý reddettiler.

Böylece sendikalar ve siyasi kuru-
luþlarýn nasýl reddetmeye baþladýðýný
görebilirsiniz. 

Çeviri:
Sibel Erduman

Puerta del Sol olarak bilinen Madrid
Meydaný’nýn resimleri Kahire'deki Tahrir
Meydaný'yla olaðanüstü benzerlik gösteriyor;
bir haftadan daha uzun bir süredir devam eden
gösterilerle ve kamp kurarak ekonomik krizin
yýkýcý etkilerini ve Ýspanyol devletinin
bankacýlar ile iþbirliði yaparak iþ çýkarlarý için
empoze etmek istedikleri kemer sýkma poli-
tikasýný protesto ediyorlar..

Öfkenin odak noktasý Ýspanya hükümeti;
Ýspanyol Sosyalist Ýþçi Partisi'nin (PSOE)
merkez sol lideri, Baþbakan, José Luis
Rodríguez Zapatero.  Zapatero 2008 yýlýnda kriz
baþladýðý zaman Ýspanya'nýn mali sistemini kur-
tarmak için hiçbir þey yapmadý, iþçi sýnýfýna da
hiç yardým edilmedi. Þimdi, resmi iþsizlik
oranýnýn yüzde 40'ý bulmasýyla, özellikle
gençler arasýnda iþsizlik çok sert vuruyor.
Hükümetin bu ekonomik felaketten sorumlu
olmasý 22 Mayýs'ta yerel ve bölgesel seçim-
lerde PSOE'nin neden bozguna uðradýðýný
açýkça ortaya koyuyor. Bazý yorumcular, Puerta
del Sol göstericilerin anti-Zapatero tutumunu
solun reddi olarak algýlayýp kafalarý karýþtý ama
tersi doðrudur - protestocular gerçek
demokrasi istiyor ve bankacýlarýn neden olduðu
krizin faturasýný iþçilere ödeten neoliberal
önlemlerin son bulmasýný talep ediyorlar.

Ýþgallerin aslýnda, 22 Mayýs Pazar gününe,
yani seçimlere kadar sürmesi planlanýyordu
ama Puerta del Sol'daki meclis en az bir hafta
daha kampa devam etmeye ve hareketi mahal-
lelere ve bütün þehre yaymak için meydaný bir
üst olarak kullanmaya karar verdi.

Sam Robson , En Lucha sosyalist örgüt üyesi
ve Puerta del Sol iþgali katýlýmcýsý, Madrid'te bir
öðretmendir. 22 Mayýs seçiminden birkaç gün
önce sorularýmýzý yanýtladý.

‘Biz siyasilerin ve bankacýlarýn
elindeki mal deðiliz’

 Tahrir’den Puerta del Sol’a - Ýspanya röportajý
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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

www.marksist.org
devrimci, antikapitalist haber yorumportalý abone olun

Ýþgal 
altýndaki
Filistin 
patlamak
üzere

Mýsýr Devrimi, en büyük hasarý
Filistin'i iþgal altýnda tutan korsan
Ýsrail devletine verdi. Türkiye ile
bozuþtuktan sonra en sadýk dostu
Mübarek'i de yitiren Ýsrail devletinin
geleceði konusunda emperyalistler
endiþeli. BM Ortadoðu Özel
Temsilcisi Robert Serry, BM'nin
Filistin devletiyle ilgili net bir karar
alamamasý durumunda,
Filistinlilerin 3. Ýntifada’ya
yönelebileceðini dile getirerek " Bu
durum tehlikeli bir gidiþe sebep ola-
bilir" derken tam da bunu kast ediy-
ordu.

Devrimi izleyen günlerde El Fetih
ve Hamas yan yana geldi. 2006
seçimlerinde çoðunluðun oylarýyla
hükümet olma hakkýný tanýnan
Hamas'ý ABD ve Batý emperyalizmi
"terörist" ilan etmiþ, Ýsrail ile birlikte
El Fetih ve Mahmud Abbas lider-
liðindeki Filistin Kurtuluþ
Örgütü'nü destekleyerek Filistinlileri
bölmüþtü.

Filistin, ilham verdiði Arap
Baharý'nýn devrimci dalgasýný
baðrýnda hissediyor. Tecrite, açlýða,
baskýya ve iþgale karþý 3. Ýntifada,
yani ayaklanma çaðrýlarý yapýlýyor.
Mýsýr Devrimi sýrasýnda tüm
dayanýþma gösterileri Ýsrail tarafýn-
dan engellenmiþti.

Irkçý Ýsrail hükümeti ileri gittiðini
söyleyen Obama'yý ve Birleþmiþ
Milletler'e kulak asmýyor. ABD
Baþkaný Obama, Rusya, AB ve
BM'nin de desteðiyle, Ýsrail'e 1967
öncesi sýnýrlara geri dönmeyi ve
baðýmsýz Filistin devletiyle yan yana
yaþamayý kabul etmesini söyledi.
Ancak Ýsrail Baþbakaný Netanyahu
bu öneriyi reddetti.

Faþist bakanlarýn da yer aldýðý aþýrý
saðcý hükümet, iþgal altýndaki
topraklarda yeni yerleþim birimleri
kurmaya devam ediyor. 1967'de altý
gün süren Ýsrail-Arap savaþýnda
Siyonist devlet, Batý Þeria ve Doðu
Kudüs'ü Ürdün'den, Golan
Tepeleri'ni Suriye'den ve Gazze þeri-
dini Mýsýr'dan zorla almýþtý. El Fetih
ve Hamas, 1967 sýnýrlarý öncesine
dönülmesini isterken aslýnda tarihi
Filistin topraklarýnýn sadece yüzde
22'sinde özgürce yaþama hakký isti-
yor. Ýsrail ise buna yanaþmýyor. Bu
koþullar, devrimci dalganýn alt üst
ettiði Ortadoðu'da, 3. Ýntifada'yý
hazýrlýyor.

Libya'ya karþý baþlatýlan NATO
saldýrýsý üçüncü ayýný Trablus'a
yapýlan büyük bir bombardýmanla

doldurdu. Katil Kaddafi, hâlâ iktidarda
ve ordu aracýlýðýyla kontrolü elinde
tutuyor. 

19 Mart'ta Libya'yý havadan ve deniz-
den vurmaya baþlayan ABD'nin baþkaný
Obama ise "eðer ABD ve müttefikleri
harekete geçmemiþ olsaydý, ülkede bin-
lerce kiþi ölürdü" diyerek "insani"
gerekçeli NATO saldýrýsýný savunuyor.

NATO saldýrýsýnýn ilk haftasýnda bom-
bardýman sonucu 100 kiþi ölmüþ, 1300
kiþi yaralanmýþtý. Yukarýdan bombalar
yaðarken aþaðýda Kaddafi rejimi güçleri
ile isyancýlar kýyasýya bir savaþ
sürdürüyor; Bu savaþta toplam ne kadar
kiþinin kaç sivilin kim tarafýndan
öldürüldüðü tam olarak bilinmiyor.

NATO bombalarýndan biri 2 hafta

önce Misrata'dan Trablus'a yürümek
isteyen isyancýlarýn üzerine düþtü. 14
isyancý, Kaddafi'nin katil birliklerine
karþý savaþýrken, kendilerini korumak
için atýlan bombalar nedeniyle yaþamýný
yitirdi.

NATO saldýrýsý baþladýðýndan bu yana
750 bin Libyalý ülkeyi terk ederken iþsi-
zliðin hýzla týrmandýðý ve yaþam
koþullarýnýn her geçen gün daha zor-
laþtýðý bildiriliyor.

Libya'ya yapýlan "insani" müdahalenin
ilk üç ayý, Irak halkýný Diktatör Saddam
Hüseyin ve adamlarýndan "kurtarmak"
ve "özgürleþtirmek" isteyen ABD'nin
saldýrýsýnýn baþlangýcýna oldukça
benziyor.

Saldýrýya öncülük eden Fransa, Libya
hava sahasýnýn tamamen uçuþa kapatýl-
masýný ve NATO saldýrýsýnýn daha da
derinleþtirilmesini istiyor.

Libya'da diktatörlüðe karþý halkýn
özgürlük mücadelesi, önce silahlý çatýþ-
malar ve aþiretler savaþý, þimdi ise
emperyalist devletlerin müdahalesi ile
gündemden kalkarken NATO
saldýrýsýnýn Kaddafi gidene kadar
sürdürüleceði vurgulanýyor.

3 aydýr süren yoðun bombardýmana,
birçok aile üyesinin öldürülmesine rað-
men Kaddafi 42 yýllýk diktasýný
sürdürmeye devam ediyor. ABD
tarafýndan öldürülen Usame Bin Ladin
gibi yýpranmýþ diktatör de giderek bir
kahraman haline geliyor.

Libya'ya NATO saldýrýsýnýn özgürlük
isteyen halka tanklarla ateþ açan Esad
diktasýný devirmek için Suriye'ye ve
yine muhalefeti kanla bastýran Ýran'a
yönelik askeri müdahalelere zemin
hazýrladýðý yorumu yüksek sesle söylen-
meye baþlarken akla yine Irak geliyor.

Ýsyancýlar ve siviller ölüyor,
Kaddafi yerinde duruyor

Libya’da halk Kaddafi zulmünü yaþamaya devam ederken, NATO bombardýmaný yaþamý çekilmez hale getirdi.
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Þenol Karakaþ

12 Haziran seçim sürecinde son
düzlüðe girdik. Artýk çok az
zamanýmýz var. Seçim sonuçlarý, iki
partinin, AKP ve BDP'nin zaferine
iþaret edecek gibi görünüyor.
MHP'nin yaþadýðý sarsýntý uzun
süre devam edecek. CHP ise ana
muhalefet partisi olarak ne kadar
þiþinirse þiþinsin, seçim sonrasýnda
sýkýntýlý günler yaþayacak.

Batýda, seçim mitinglerinin politik
tartýþmalardan uzak, kaset, seks,
yolsuzluk, karþýlýklý küfürler zemi-
ninde sürmesinin bir nedeni,
sonuçlarýn önceden biliniyor
olmasý. 

Bu, AKP'nin tek baþýna iktidar
olmasýnýn garanti görülmesinden
kaynaklanýyor.

Tayyip Erdoðan'ýn pervasýzlýðýnýn,
savaþçý bir dil kullanmasýnýn, rahat
rahat milliyetçiliði kýþkýrtmasýnýn
nedeni de bu! AKP liderliði, Kürt
illerinde maðlup ama batýda galip
olduðunun farkýnda. Tek bir mil-
letvekili daha fazla çýkartmak için
at pazarlýðý yöntemini uyguluyor.

Fakat bu pazarlýk yönteminin bir
kusuru var: Pazarlýk yapanlarý kaba
saba bir hale sokarak þekillendirir.
AKP, þimdi, daha kaba bir biçimde
yeniden þekilleniyor. Darbe tehdidi,
AKP'nin kapatýlmasý riski ortadan
kalktýkça, kýsmi maðdur AKP
görüntüsü yerine, kaba saba,
pazarlýkçý, aðzý bozuk, belden aþaðý
vuran, Ermenilere, Kürtlere, görme
engellilere, iþçilere, gençlere yüksek
perdeden seslenen, burjuva AKP
daha belirgin bir hale geliyor. 

13 Haziran'da bizi bekleyen ilk
gerçek bu: kendine güvenli,
maðrur, kitlesel desteði bir kez
daha arkasýna almýþ ve seçimden
zaferle çýkarak egemen sýnýfýn
ekonomik ve politik programýný
üzerinde hiçbir maðdur halesi
olmadan uygulayacak bir burjuva
partisi olarak AKP!

AKP'nin maðdur görüntüsünün,
birisi darbecilerden birisi de ulusal-
cý, laik cumhuriyetin savunusundan
baþka elinde hiçbir kozu olmayan
siyasi muhalefetten kaynaklanan iki
temel nedeni vardý.

AKP'nin her seçimden zaferle çýk-
masýnda bu muhalefet, AKP'yi þeri-
atçý, gizli ajandasý olan, yaþam tar-
zýna düþman bir hayale çeviren,
devletin laik ve cumhuriyetçi te-
mellerini bu partiye karþý gerekirse
darbe yaparak savunmak gerektiði-
ni düþünen, AKP'ye oy verenlerin
neden verdiðini hiçbir þekilde anla-
yamayan bu muhalefet en önemli
paya sahip. 

Bu muhalefetin yanlýþlýðý
nedeniyle 13 Haziran'da bizi
bekleyen siyasi manzaranýn en
önemli yanýný, Kürt sorununun ele
alýnýþýnda AKP ile Kürt Özgürlük
Hareketi'nin baþ baþa kalmasý oluþ-
turacak. Bu yüzden baðýmsýz Blok
adaylarýnýn topyekûn meclise
girmesi çok önemli.

AKP, Kürt sorununu Türk egemen
sýnýfý lehine, burjuvazinin en az
kayýpla çýkacaðý bir þekilde çözm-
eye çalýþacak. Kürt Özgürlük
Hareketi ise Kürt ulusal varlýðýnýn

tanýnmasý talebinden bir milim dahi
geri adým atmayacak. Anadilde
eðitim hakkýndan özerkliðe kadar 

Bu gerilim hem aþaðýda, sokakta
mücadelenin seyrini tayin edecek
hem de toplumun tüm dokusu yeni
bir anayasa tartýþmasýna kil-
itlenecek.

Seçimlerden önceki AKP'nin
HES'ler ve nükleer santrallarýn
inþasý gibi politik baþlýklarda
sergilediði tutum, seçim sonrasýnda
daha da belirginleþecek. Nükleer
santrallara karþý mücadele,
bütünüyle yeni liberal ekonomi
politikalarýn hegemonyasýna karþý
direniþin kazanýlýp kazanýlamaya-
caðýnýn belirleneceði alan olacak. 

Kýsacasý, 13 Haziran'da bizi
bekleyen, bir kez daha mücadele
olacak!

Savaþ politikalarýna karþý, Kürt
halkýnýn çözüm politikalarýnýn
yanýnda yer alacaðýz. Yani, özgür-
lükleri savunacaðýz.

Milliyetçi, askeri vesayetin
izlerinin yer edindiði bir anayasa
yerine, tümüyle yeni, emekçilerin,
tüm ezilenlerin, dýþlananlarýn,
Kürtlerin, Ermenilerin, tüm azýnlýk-
larýn, cinsel yönelim özgürlüðünü
savunanlarýn, kadýnlarýn sýnýrsýz
özgürlük talebini karþýlayacak yeni
bir anayasa için mücadele edeceðiz.
Yani, özgürlükleri savunacaðýz.

13 Haziran'dan sonra, nükleer
santrallar yapmak isteyen, el altýn-
dan pazarlýklarýný sürdüren þirket-
lerin bir komitesi gibi çalýþan
AKP'ye, tek bir santral dahi yaptýr-
mamak için örgütleneceðiz.

Sadece nükleer santrallarla deðil,
iklim deðiþimine karþý olmadan
nükleer santrallarla karþý çýkýlamay-
acaðýný yeniden anlatarak iklim
hareketinin yeniden ve yaygýn bir
temelde örgütlenmesi ve kazanmasý
için mücadele edeceðiz.

Ergenekon'un provokasyonlarýna
karþý, toplumsal muhalefetin sinir
ucu, harekete geçirici gücü olmaya
devam edeceðiz. Bir kez daha,
özgürlükleri savunacaðýz.

Faþist çetelerin daðýtýlmasý ve
faþist partinin kapatýlmasý için
mücadele edeceðiz. Yine, özgürlük-
leri savunacaðýz.

Bütün bu mücadelelerin, iþçi
sýnýfýnýn direniþlerinin, eylemlerinin
kopmaz bir parçasý, iþçi sýnýfý
hareketinin ezilenlerin tüm
ekonomik ve siyasi sorunlarýnýn
popüler hareketine dönüþmesi ve
bunun için de iþçi sýnýfýnýn her
düzeyde birliðinin saðlanmasý için
mücadele edeceðiz.

Seçimler batýda Kürt illerindekine
benzer bir heyecanla geçmese de
seçim sonrasýnda bizi heyecanlý,
mücadele dolu günler bekliyor.

Tunus, Tahrir, Suriye, Yemen,
Yunanistan, Wisconsin, Diyarbakýr
ve bugünlerde Ýspanya heyecanlý ve
mücadele dolu bir dünyada
yaþadýðýmýzý her saniye kanýtlýyor.

Sadece heyecanlý deðil, kazan-
manýn da mümkün olduðu bir
dünya.

Türkiye, seçim sonrasýnda da
bazýlarýnýn sandýðýný tersine,
dünyanýn bir parçasý olmaya
devam edecek.

13 Haziran'da bizi ne bekliyor?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryollarý yönetiminin iþyer-
lerinde keyfi, adaletsiz hukuksu-

zluða ve sendika düþmaný uygula-
malarýna karþý 6 koldan Ankara'ya
yürüyen ve TCDD Genel
Müdürlüðü'nün bulunduðu Ankara
Garý önünde oturma eylemi yapan
Birleþik Taþýmacýlýk Sendikasý'nýn
(BTS) kararlý mücadelesi kazandý.

11 Mayýs'ta Edirne, Ýzmir, Gaziantep,
Kars, Samsun ve Diyarbakýr'dan
Ankara'ya yürüyen demiryolu çalýþan-
larý 16 Mayýs'ta Ankara Garý'nda otur-
ma eylemine baþlamýþtý. 

Çalýþanlarýn örgütlü olduðu KESK'e
baðlý BTS, TCDD yönetiminin üyeleri-
ni Memur-Sen'e katýlmaya zorladýk-
larýný, BTS üyelerine karþý keyfi uygu-
lamalarýn sürdüðünü ve bir çok sýkýntý
çektirildiðini, esnek ve kuralsýz çalýþ-

manýn yaygýnlaþmasý sonucu iþ
güvenliðinin yok edildiðini söyleyerek
yeni tren kazalarýnýn kapýda
olduðunu söylüyor. 

BTS ayrýca AKP döneminde kadýn
çalýþanlara dönük ayrýmcýlýk
yapýldýðýný, iþe daha çok erkeklerin
alýndýðýna dikkat çekiyor. Lojman
sýrasý gelen BTS üyesi iþçilere bu
hakkýn kullandýrtýlmadýðý da sendika
tarafýndan belirtiliyor.

Ankara Garý'nda oturma eylemi
baþlayýnca TCDD Genel Müdürlüðü
hemen sendikayla görüþmeye baþladý.
17 Mayýs sabahý gerçekleþen
görüþmeler sonucunda iþveren
BTS'nin birçok talebini kabul etti ve
gereðinin yapýlmasý için süreci baþlat-
acaðýný deklare etti. Demiryolu
emekçilerinin direngen tutumu
TCDD'yi dize getirdi. 

BTS direndi, TCDD talepleri kabul etti

Yine madende göçük, yine iþ güvenliði yok
Yeni-liberalizm ve özelleþtirmeyle geçen son 28 yýlda 647 madenci "kaza" diye

tasnif edilen iþ cinayetlerinde yaþamýný yitirdi. Yüzlercesi yaralandý. Nevþehir'in
Gülþehir beldesindeki kömür ocaðýnda çalýþan Turhan Demir ve Mehmet
Çoban da 22 Mayýs günü yerin 130 metre altýnda meydana gelen göçükten
yaralý olarak kurtarýldý.

Linyit kömürü ocaðýný iþleten özel þirketin resmi tatil olan Pazar günleri bile
çalýþmaya devam ettiði, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðýný korumaya dönük hiçbir
yatýrým yapmadýðý ortaya çýktý. Yaralanan iki iþçiyi kurtaran ise yine madenci
arkadaþlarý oldu. 

Ýþ cinayetleri devam ederken seçim meydanlarýnda vaatler savuran AKP, CHP
ve MHP madenciler için hiçbir çözüm ortaya koymuyor.

16 Mayýs 2011 - BTS üyeleri TCDD Genel Müdürlüðü önünde oturma eyleminde.

Belediye iþçisi Batýgül Tunç  taþeron sistemine aylardýr direniyor: 

CHP’li belediye tarafýndan iþten atýldý, þimdi
de polisler ve faþistler saldýrdý

Ýzmir’de CHP’li Buca Belediyesi tarafýn-
dan iþten çýkarýlan ve aylardýr tek baþýna
direniþe devam eden Batýgül Tunç
Ankara’ya geldi ve CHP Ankara Ýl
Binasý’na yürümek istedi. Polis, Tunç’a
ve kendisini destekleyenlere biber gazýy-
la saldýrdý. Polisin müdahalesine taþla
karþýlýk veren eylemciler Yüksel
Caddesi’nde ülkücü faþistlerin saldýrýsýna
uðradý. Çok sayýda eylemci gözaltýnda.

Batýgül Tunç, taþeron iþçi olmayý red-
dettiði için iþten atýlmýþtý. Polisler tarafýndan korunan CHP ise seçim meydan-
larýnda “taþeronu kaldýracaðýz” yalanýný söylemeye devam ediyor.
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Türkiye'de faþistlerin ve ulusal-
cýlarýn saldýrýlarý, Kürdistan'da
artan devlet baskýsý, askeri

operasyonlar ve polis kurþunlarý -
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku
adaylarýna normal bir seçim süreci
yaþatýlmýyor. Kürt halký ve enternasyon-
alist sosyalistler, iþçi hareketinin bir slo-
ganýnda olduðu gibi "direne direne
kazanacaðýz" diyor.

AKP, CHP, kaset darbesiyle kývranan
faþist MHP rahat rahat miting yapýyor.
TV'lere reklam veriyor, bilboardlarý
donatýyor. Sermaye partilerinin seçim
kampanyalarý neredeyse sorunsuz
geçerken, onlar hiçbir engelleme ve
baskýyla karþýlaþmazken Kürt halkýna
ve sosyalistlerin payýna düþen ise baský.

YSK darbesinin direniþle
püskürtülmesinin ardýndan
Kürdistan'da olaðanüstü bir seçim süre-
ci yaþanýyor. Büyük kitle gösterileri
gerçekleþiyor. Halk polis ve askerden
korkmuyor. Geri adým atmýyor.
Gösterilerde AKP'ye karþý büyük bir
öfke açýða çýkýyor.

Seçim kampanyasýnýn birinci ayýnda
iki beþ yüzden fazla BDP'li tutuklandý.
Zaten 2 bin Kürt siyasetçisi son 1,5 yýl
içerisinde tutuklanmýþtý. 

Eylemsizlik durumundaki 23 gerilla
öldürüldü. YSK darbesini protesto eden
bir liseli genç polis tarafýndan iþkence
edilip vurulurken, devletin yýllýk gaz
bombasý stoklarý tükendi.

AKP'ye büyük öfke
Birçok yorumcu bölgede AKP'nin hýzla

güç yitirdiðini söylüyor. "Kürt soru-
nunu çözdük" diyen Hakkari'de Tayyip
Erdoðan'ýn mitingine birkaç yüz kiþi
katýlýyor. 8,5 yýldýr Kürt sorununu

çözmek için gerekli adýmlarý atmayan,
faþist MHP'yi barajýn altýna itmek ve
tabanýný kazanmak için "tek dil, tek
bayrak, tek millet" þovenizmine sarýlan
AKP'nin PKK'yi tasfiye etme giriþimi
Kürdistan'da geri tepiyor.

Kürt özgürlük hareketi, eðer KCK'nin
eylemsizlik tarihi 15 Haziran'a kadar
Erdoðan ve AKP çözüm yönünde bir
söz vermezse Kürt intifadasýný baþlata-
caklarýný açýk açýk söylüyor. 

Devlet ile Öcalan arasýndaki müzakere
süreci devam ederken seçimlerden bir-
inci çýkmasý beklenen AKP'nin Kürt
halkýnýn taleplerini kabul etmemesi
durumunda büyük bir toplumsal patla-
ma gerçekleþebilir.

Yarýlma
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku,

karþýsýnda AKP, CHP ve MHP'yi,
orduyu ve polisi, valileri ve devlet
görevlilerini buluyor. Batý'da,
Türkiye'de ise Kürt özgürlük hareke-
tinin adaylarý yarýlmayý derinleþtiriyor.

12 Eylül referandumunda boykot

diyen sosyalist parti ve örgütler ile
Yetmez ama Evet ve Evet diyen sosyal-
ist partiler BDP ile ittifakta yer alýyor. 

12 Eylül düzeninin deðiþmesine hayýr
diyen cephesinde yer alan örgütlerin
çoðu ise Blok'u desteklemiyor. Ulusalcý
sosyalistler kimi seçimlere katýlmýþ
gözüküp hiçbir þey yapmayarak, kimi
hiçbir tutum açýklamayarak, kimi
doðrudan Ergenekon sanýklarýný
destekleyerek, kimiyse Blok'a destek
veren üyelerine tepki göstererek devlet
partisi CHP'ye ve Türk milliyetçiliðine
destek veriyor. 

CHP'ye destek veren ulusalcý sosyalist-
lerin tümü ayný zamanda Ergenekon
davasýna karþý olan hatta 'Ergenekon
yoktur' diyenler.

Görevler
Seçimlere çok az bir zaman kaldý. Kürt

özgürlük hareketinin çatýþmasýzlýk için
devlete ve hükümete tanýdýðý sürenin
bitmesine de. Bu kýsa zaman, 12
Haziran sonrasý gündeme gelecek Kürt
sorununun demokratik çözümü açýsýn-
dan belirleyici olacak. 

Devlet ya Kürtlerin taleplerini kabul
edecek ya da topyekun bir savaþ baþla-
yacak.

Bu süreçte sosyalistlerin görevi ezilen
Kürt halkýnýn yanýnda olmaktýr. 

AKP, CHP ve MHP'nin Türk iþçilere
söyledikleri yalanlarý teþhir etmektir. 

Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku'nun adaylarýný meclise yollamak
için daha çok çaba göstermektir.

Kürt halký özgür olursa, Türkiye iþçi
sýnýfý da özgür olacaktýr. 

12 Haziran seçimlerinde her tonda
Türk milliyetçiliði ve þovenizm yenil-
giye uðratýlmalýdýr.

Yeni dönemde Kürt hareketi
ve sosyalistler

Oylar Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok’u adaylarýna

Kürt halký özgür olursa,
Türkiye iþçi sýnýfý da özgür

olacaktýr. 12 Haziran
seçimlerinde her tonda

Türk milliyetçiliði ve
þovenizm yenilgiye

uðratýlmalýdýr.

Ýstanbul 1. Bölge milletvekili
adayýmýz Sebahat Tuncel

Sebahat Tuncel, Çiftçi bir ailenin 5
çocuðundan biri olarak 1975'de
Malatya'da doðdu. 1998 yýlýnda HADEP'de
kadýn çalýþmalarýyla siyaset hayatýna
giren Tuncel, ilçe baþkanlýðýndan kadýn
kollarý baþkanlýðýna kadar çeþitli çalýþ-
malarda yer aldý. 

DTP’nin kurucu üyesi olan Tuncel,
DTP'nin Kadýn Meclisi Sözcülüðünü yap-
týðý sýrada gözaltýna alýnýp tutuklandý.
2007 Temmuz ayýnda seçimlerde bulun-
duðu Gebze cezaevinden milletvekili
olarak seçilip meclisteki görevine baþladý.
BDP milletvekili ve parti MYK üyesi olarak
siyasi hayatýna devam etti.

Mecliste Kürtlerin, emekçilerin, kadýn-
larýn ve tüm ezilenlerin sesi oldu. Sebahat
Tuncel, DSÝP'in birçok toplantýsýna ve
kampanyasýna katýlmýþtýr.

http://sebahattuncel.org

Ýstanbul 3. Bölge milletvekili
adayýmýz Mustafa Avcý

1956 Van Erciþ' te doðan Mustafa Avcý,
27 yýl öðretmenlik yaptý. Bu 27 yýlýn 17
yýlýnda kamu emekçilerinin sendikal hak
ve  özgürlükler mücadelesinde yer aldý.
Eðit-Sen, Eðitim-Sen ve KESK kurucu
üyeliði ve yöneticiliði yaptý. Emekli
olmadan önce KESK Genel Sekreterliði
görevinde bulundu.

DTP kurucu üyeliði ve iki dönem DTP PM
üyeliði yaptý.

29 Mart 2009 Yerel Yönetimler seçim
sürecinde Adana Seyhan Belediye Baþkan
Adaylýðý görevini üstlendi.

DTP kapanmadan önce DTP Ýstanbul Ýl
Eþ Baþkanlýðý görevini üstlendi. DTP
kapanýnca BDP' nin örgütlenme sürecinde
fiili olarak görev aldý.

1.Olaðanüstü Kongresinde BDP Ýstanbul
Ýl Eþ Baþkanlýðý görevini resmen üstlendi. 

http://www.mustafaavci.net

Muðla Milletvekili Adayýmýz
Þehbal Þenyurt Arýnlý

Þehbal Þenyurt Arýnlý, 1970'lerden bu
yana toplumsal muhalefet ve insan hak-
larý mücadelesinin içinde yer aldý. Azýnlýk
haklarý, Kürt halkýnýn özgürlük mücadele-
si, kadýn dayanýþmasý ve ekolojik yaþamýn
korunmasý konularý temel çalýþma alan-
larýný olan Arýnlý ayný zamanda Türkiye'nin
ilk kadýn kameramaný. Kýrlangýcýn Yuvasý"
"Vatandaþlýk Halleri" "Aramýzdan
Birileri" "Bizim Mahallenin Giritlileri"
"Adige" "Homdu Nehri Çocuklarý,
"Günaydýn!!!.." gibi yapýmlarý gerçek-
leþtirdiði SUFilm'i kurdu. "Akdeniz
Yeþilleri" ve "Bodrum Demokratik
Düþünce Platformunun" (BDDP) katýlým-
cýsýdýr. Sivil anayasa ile diðer hak ve
özgürlükler, yeþil politikalar temelinde
gerek belgesel yönetmenliðini, gerekse
bireysel eylemlerini sürdürmekte.

http://www.sehbalsenyurtarinli.org/

Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloðu’na
karþý ýrkçý saldýrýlar
sürüyor
� Kocaeli Baðýmsýz Milletvekili

Adayý Emrullah Bingül'ün Gölcük
seçim bürosu açýlýþýna ülkücü
faþistler saldýrdý. Büroyu taþlayarak
kullanýlamaz hâle getirdiler.
Olaylarý "yatýþtýrmak" üzere bölgeye
sevkedilen çevik kuvvet polisleriyse
büronun önünde Ýstiklal Marþý
okudu.
� Bursa'da bloðu destekleyen

EMEP üyelerine ait bir kýraatha-
nenin camlarýna üç hilal ve MHP
yazýlarý yazýldý. Bu kýraathanenin
daha önceden de molotof atýlarak
yakýlmak istendiði öðrenildi. Bu
saldýrýdan sonra, BDP üyesi
Mahmut Altay'ýn aracý evinin
önünde park hâlindeyken kundakla-
narak yakýldý.
� Ýstanbul Beykoz’da Ortaçeþme

Mahallesi'nde bulunan 1. Bölge
Baðýmsýz Milletvekili Sebahat
Tuncel'e ait seçim bürosu da tahrip
edildi. Ertesi gece bir kez daha
taþlanan büro, sonraki gece de
molotoflarla yakýlmak istendi.
� Ýstanbul 1. Bölge'de Soðuksu

Mahallesi'nde bulunan seçim büro-
sunun da camlarý faþistlerin saldýrýsý
sonucu kýrýldý, büronun etrafýndaki
bayraklar söküldü.
� Sarýyer Reþitpaþa Mahallesi'nde

bulunan bloðun 2. Bölge seçim irt-
ibat bürosu da faþist saldýrýlarýn
hedefi oldu.
� Bloðun seçim  aracýnýn önü

Ýstanbul’da Bayrampaþa Ýlçesi
Yýldýrým Mahallesi'nde MHP seçim
bürosunun önünden geçtiði sýrada
kesilmek istendi. Seçim aracýnda
bulunan 5 kiþi, ýrkçý saldýrganlarýn
aracýn önünü kesmesine izin ver-
memek için olay yerinden ayrýlmaya
çalýþtý. Araç hareket halindeyken,
ülkücü faþistler bu kez de aracý
taþladý. Atýlan taþlar nedeniyle
aracýn tüm camlarý kýrýlýrken,
içerisinde bulunan bir kiþi de
kafasýndan yaralandý.
� Emek, Demokrasi ve Özgürlük

Bloðu'nun Yalova Milletvekili Adayý
Ýhsan Çoþkun'un Fevzi Paþa
Mahallesi'nde bulunan seçim büro-
suna da saldýrýldý. Seçim bürosunun
camlarý üzerinde asýlý bulunan
posterleri yýrtan ýrkçý saldýrganlar,
büroya Türk bayraðý asarak kaçtý.
� BDP'nin desteklediði Tekirdað

Baðýmsýz Milletvekili adayý Kerem
Tosun'un Cumhuriyet Meydaný'nda
yapacaðý mitinge, ýrkçý HEPAR
üyeleri ve ülkücü faþistlerden oluþan
bir grup da katýlarak Türk bayraðý
açmak istedi. "Þehitler ölmez vatan
bölünmez" sloganý atýp Ýstiklal
Marþý'ný söyleyen faþist provokatör-
ler daha sonra daðýldý.
� Kaðýthane Çaðlayan'da

BDP'lilerin yaptýðý bir yürüyüþ de
faþistlerin saldýrýsýnýn hedefindeydi.
Yürüyüþe saldýran faþistler, yere
düþen bir BDP'li genci linç etmeye
çalýþtý.
� Yýldýz Teknik Üniversitesi’nde

ülkücü faþistler Blokun seçim çalýþ-
malarýný yürüten öðrencilere
saldýrdý. Polis okulu gaz bombardý-
manýna tuttu.
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Alex Callinicos:

"Devrimin en büyyük kazanýmý
demokrasinin gelliþmesi oldu"
M

arksizm 2011
toplantýlarýna katýl-
mak üzere Ýstan-
bul'a gelen Alex
Callinicos ile
Mýsýr'daki son süre-

ci konuþtuk. Ýngiltere'deki Sosyalist Ýþçi
Partisi'nin (Socialist Worker Party) önde
gelen üyelerinden olan Alex Callinicos,
geçen hafta, Mýsýr'da Devrimci
Sosyalistler tarafýndan düzenlenen bir
konferansa katýlmak üzere Kahire'ye
gitmiþti. 

Kýsa süre önce Mýsýr'a gittiniz. Mýsýr'da
devrimden bu yana ne deðiþti?

Alex Callinicos: Bence devrimin en
büyük kazanýmý demokrasi alanýnýn

daha önce hiç olmadýðý kadar
geniþlemiþ olmasý. Böylece çok sayýda
farklý sosyal hareket artýk kendisini var
edebiliyor. Bir hafta önce
Kahire'deydim. Nakba'nýn
yýldönümünde Ýsrail Konsolosluðu'nun
önünde on binlerce kiþinin katýldýðý
büyük bir gösteri oldu. Bir baþka dey-
iþle, devrimden sonra, Filistin sorunu,
Mýsýr'da politik gündemin odaklandýðý
konulardan birisi haline geldi. Örneðin,
daha önce Mýsýr'da sakat insanlarýn
oluþturduðu bir hareket yoktu ve þimdi
devrimin sonucunda birdenbire böyle
bir hareket ortaya çýktý. Binlerce sakat
insan parlamentonun önünde gösteri
yaptý. Devrimin bir baþka önemli sonu-
cu baðýmsýz bir iþçi hareketinin ortaya

çýkmasý oldu. Aslýnda bu hareket
devrimle birlikte deðil, 2006 yýlýndaki
büyük grev dalgasýyla baþlamýþtý. Hatta,
Mýsýr'daki Ýngiliz iþgalinin son gün-
lerinde yaþanan büyük iþçi hareketi dal-
gasýndan sonra Mýsýr tarihindeki en
büyük iþçi hareketlerinden birisi olan
bu hareket devrimin en önemli tetikleyi-
ci unsurlarýndan biriydi. Devrim
sýrasýnda dönüm noktasý Mübarek'in
istifa etmeye zorlanmasýndan bir gün
önce baþlayan grev dalgasýydý. Bence
Mýsýr ordusundaki generallerin ve
ABD'nin Mübarek'in gitmesi gerektiðine
karar verdikleri nokta bu oldu. Þu anda
Mýsýr'da devlet güdümündeki eski
sendika konfederasyonundan kurtulup
baðýmsýz bir sendika konfederasyonu

kurulmasý yönünde çok ciddi giriþimler
var. Kahire'de Devrimci Sosyalistler
tarafýndan örgütlenen bir etkinliðe
katýldým. Ayný etkinliðe katýlan çeþitli
iþçi gruplarýnda müthiþ bir kendine
güven vardý. Mýsýr'da devrimci sosyal-
istler þu anda birkaç þeyi ayný yapýyor-
lar. Baðýmsýz bir iþçi hareketinin inþasý-
na yardýmcý oluyorlar. Ayrýca Kahire ve
çeþitli baþka yerlerde kurulan halk
komitelerinin içinde çalýþýyorlar. Ve
Mýsýr'daki iþçi hareketinin sesi olabile-
cek demokratik bir iþçi partisinin kurul-
masý için uðraþýyorlar. Mýsýr'da
Marksist bir parti kurmanýn önündeki
tüm yasal engeller henüz kalkmýþ deðil.
Ayrýca sýnýfsal temelli partilerin kurul-
masý hala yasak. Fakat hala Kahire'de

Alex Callinicos: Þu anda dünyadaki
eðilimlere baktýðýmýz zaman emperya-
lizmin ne kadar tehlikeli bir sistem
olduðunu görmek mümkün. Devrimci
Marksistlerin birinci büyük emperyal-
ist savaþ sýrasýnda vardýklarý sonuçlarýn
bugün de tekrarlanabileceðini gösteriy-
or. Emperyalizm, kapitalizmin evrim-
inin kaçýnýlmaz bir sonucudur.
Dolayýsýyla güvenli bir dünya istiyor-
sak kapitalizmden kurtulmamýz gerek.
Uluslar arasý sosyalist bir devrim
olmasý gerek. Ortadoðu'daki ayaklan-
malar sonucunda bu düþünce eskiden
olduðundan daha güncel ve mümkün
görünüyor. 

Çin ekonomisi hala Amerikan
ekonomisinden çok daha küçük ve
dünya ekonomisini krizden çekip
çýkarmak için yeterince büyük deðil ve
fazla ihracata baðýmlý. Ýkincisi, Çin'in
bu büyüme sürecini saðlayan þey,
sanayiye yapýlan yatýrým. Yani Çin þir-
ketleri ülkenin üretim kapasitesini
müthiþ büyütüyorlar, ulaþým sistemi
büyüyor ve geliþiyor. Ama þöyle bir
sorun var; bu fabrikalarýn ürettikleri
bütün bu mallarý kim satýn alacak? Bu
sorunun cevabý yok. 

Bundan çok daha önemli borçlu ve
alacaklý çeliþkisi Amerika ile Çin
arasýndaki iliþki. Yani dünyanýn en
büyük ekonomisi olan Amerikan

ekonomisi dünyanýn ikinci büyük
ekonomisine çok miktarda borçlu. Bu
durum, ABD ve Çin arasýnda çok
çeþitli gerginlikler yaratýyor. Bunlar,
kýsmen ekonomik, ama ayný zamanda
jeopolitik bir yaný da var. Çünkü Çin,
ABD'nin þu anda dünyadaki hege-
monik konumunu tehdit eden ülke.
Ama Çin bütün bu parayý Amerika'ya
borç vermiþ durumda. Amerikan ege-
men sýnýfýnýn Çin'e borçlu olmaktan hiç
hoþnut olmadýðýndan emin olabiliriz.

1930'larýn krizine bakarsak þunu
görmek mümkün, bir ekonomik kriz
saðýn iþine yarayabilir ve faþizmin ikti-
dara gelmesiyle de sonuçlanabilir.
Ama ayný zamanda ekonomik krizin
devam etmesi ve geliþmesi zaman
içinde dalga dalga direniþin geliþmesi-
ni de saðlayabilir. Özellikle 1930'larýn
ortalarýnda Fransa'da, Ýtalya'da ve
Ýspanya'da muazzam direniþ dalgalarý
geliþti. Sanýrým þimdi buna benzer bir
þeyin geliþmeye baþladýðýný görüyor
olabiliriz. Bunun en iyi göstergesi Arap
dünyasýndaki devrimler.

Avrupa'da daha karmaþýk bir süreç
var. Karmaþýk olmasýnýn nedeni de
Avrupa'da iþçi sýnýfýnýn daha örgütlü
olmasý. Avrupa'da iþçi hareketi çok
daha güçlü, ama bunun bir sonucu da
güçlü bir reformist hareket olmasý.
Arap dünyasýnda þöyle bir sorun

yaþadý egemen sýnýflar; kitleler ayak-
landýðý zaman kitlelerle egemen sýnýf
arasýnda bir arabulucu iþlevi görebile-
cek kurumlar yoktu. Avrupa'da ise
reformist sendika bürokrasileri var.
Bunlar hem bir yandan eylem baþlata-
biliyorlar, grev çaðrýsý yapabiliyorlar.
Ama ayný zamanda egemen sýnýfla
müzakere sürecine giriyorlar. Ama
Avrupa'da bu resmi iþçi sýnýfý
yapýlarýnýn dýþýnda bazý hareketlerin,
örneðin gençlik hareketlerinin patla-
masýna þahit oluyoruz. Geçtiðimiz iki
gün boyunca Ýspanya'da gözlem-
lediðimiz gençliðin protesto hareketi
bunun iyi bir örneði. Ve bazen gençlik
ayaklanmalarý iþçi sýnýfý hareketini
tetikleyen bir iþlev de görebiliyor.
Ýngiltere'de geçen senenin sonlarýna
doðru ciddi bir öðrenci hareketlenme-
sine tanýk olduk. O hareket iþçi sýnýfýna
kendisinin öne geçmesi için esin kay-
naðý oldu.

Henüz her þeyin baþýndayýz ve hem
Avrupa'da hem Amerika'da süreç çok
eþitsiz bir þekilde geliþiyor. Gözlemle-
diðimiz kriz ve ona tepki süreçleri çok
karmaþýk. Bu da kapitalist krizler hak-
kýnda tutarlý ve açýk bir Marksist kriz
analizine sahip olmanýn önemini vur-
guluyor. Böyle bir anlayýþa sahip oldu-
ðumuz zaman siyasi yönelimimizi sap-
tamak daha mümkün hale geliyor.

Kapitalizmin krizi bitti mi?
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"Devrimin en büyük kazanýmý
demokrasinin geliþmesi oldu"

Emperyalizm
teorisi günümüzü
açýklýyor mu?

Alex Callinicos: Emperyalizm 20.
yüzyýlýn baþlarýnda kapitalizmin
nasýl geliþtiði ile ilgilidir. O
dönemde kapitalizmin geçirdiði iki
temel ve önemli deðiþim var; birin-
cisi her bir sermaye biriminin
büyüme ve küresel çapta iþlemeye
baþlama süreci. Ýkincisi, sermaye ile
devlet arasýndaki iliþki çok daha
yakýn hale gelmesi. Sermaye birim-
leri büyüdükçe hem kendi ülkeleri
içinde hem de küresel çapta faaliyet
gösterebilmek için devletin yardýmý-
na ihtiyaç duydular. Ayný zamanda
devletler de rakip devletlere karþý
güçlerini koruyabilmek için ciddi bir
sanayi sermayesine ihtiyaç duydu-
lar. Dolayýsýyla, kapitalist emperyal-
izmde ekonomik ve jeopolitik
geliþmeler iç içe geçti.

Bu yýlýn sonunda Amerikan ordusu
Irak'tan tamamen çekilecek. Obama
Afganistan'daki savaþý hýzlandýrdý
fakat ABD'nin Afganistan'da askeri
bir zafer elde edeceðini düþünmüyo-
rum. Birkaç yýl önce birisi ABD'nin
yapmasý gerekenin Bin Ladin'i
öldürüp zafer ilan edip
Afganistan'dan çekilmek olduðunu
söylemiþti. Bin Ladin'in öldürülmüþ
olmasý ABD'nin Afganistan'dan çek-
ilmesini kolaylaþtýrýyor. Sonuç
olarak Bush'un oynadýðý kumar
ABD için felaketle sonuçlandý.
Ekonomik kriz bu felaketin boyu-
tunu daha da artýrdý. ABD'de
baþlayan bu kriz, diðer ülkelere
kýyasla geliþmiþ Batý ülkelerini daha
çok etkiliyor. ABD ve Çin'i
kýyaslarsak, Çin bu krizden hafif
etkilenerek çýktý, tekrar kendisini
toparladý ve kendisine hammadde
tedarik eden bütün ülkelerin de
krizden çýkmalarýný saðladý.
Dünyada herkes ABD'nin sadece
Ortadoðu'da askeri olarak yenilgiye
uðrayýp ekonomik güçler dengesinin
de þu anda ABD'nin aleyhine
geliþtiðini görebiliyor. Þu anda
herkes ABD'nin küresel bir güç
olduðunu deðil, Çin, Brezilya gibi
yükselmekte olan güçleri tartýþýyor.
Bu, tüm dünyada oldukça istikrarsýz
bir durum anlamýna geliyor. 

Bu eðilimlere baktýðýmýz zaman
emperyalizmin ne kadar tehlikeli bir
sistem olduðunu görmek mümkün.
Devrimci Marksistlerin birinci
büyük emperyalist savaþ sýrasýnda
vardýklarý sonuçlarýn bugün de
tekrarlanabileceðini gösteriyor.
Emperyalizm, kapitalizmin evrim-
inin kaçýnýlmaz bir sonucudur.
Dolayýsýyla güvenli bir dünya istiy-
orsak kapitalizmden kurtulmamýz
gerek. Uluslar arasý sosyalist bir
devrim olmasý gerek. Ortadoðu'daki
ayaklanmalar sonucunda bu
düþünce eskiden olduðundan daha
güncel ve mümkün görünüyor.

inanýlmaz bir atmosfer var. Ýnsanlar
baþardýklarý þeyle gurur duyuyorlar.
Eylem yapma, herhangi bir olay
karþýsýnda harekete geçme yetenekleri
inanýlmaz artmýþ durumda ve bundan
vazgeçmeyecekleri çok açýk. 

Kýsa süre önce Mýsýr'da Müslümanlar
ve Hýristiyanlar arasýnda bir çatýþma
yaþandý. Bu konuda nasýl bir atmosfer
gözlemlediniz?

Alex Callinicos: Devrimin anlýk bir
olay deðil bir süreç olduðunu iyi anla-
mamýz gerekiyor. Rus Devrimi 8 ayda,
Fransýz Devrimi 5 yýlda, Birinci Dünya
Savaþý'ndan sonra gerçekleþen ve
yenilen Alman Devrimi süreci 5 yýlda,
Irak Devrimi 5 yýlda gerçekleþti. Bütün
devrimlerin ortak özelliði kitlelerin
siyaset sahnesine çýkmasýdýr. Fakat bu
süreçte ayný zamanda daha muhafaza-
kâr güçler devrimi geriletmeye çalýþýr-
lar. Bu süreç Mýsýr'da bir dizi þekilde
gerçekleþiyor. Birincisi, ordu ile
Müslüman Kardeþler'in liderliði arasýn-
daki ittifak. Bu çok paradoksal bir
durum çünkü Mýsýr'da ordu 1952'den
beri çok güçlü ve bu gücünün en önemli
nedenlerinden bir tanesi Müslüman
Kardeþler'e karþý mücadele ediyor
olmasýndan geliyordu. Müslüman
Kardeþleri'in gençlik örgütlenmesi
üyelerinin çoðu Tahrir Meydaný'ndaydý.
Ama þimdi ordu Müslüman
Kardeþler'in muhafazakâr yönlerini
düzeni yeniden saðlamak için kullanýy-
or. Böyle bir çatýþma oldu, fakat
Nakba'nýn yýldönümünde yapýlan gös-
teride Müslümanlarýn ve Hýristiyanlarýn
birliði yönünde konuþmalar yapýldý, slo-
ganlar atýldý. Çünkü bu birlik
Tahrir'deki mücadelenin en önemli
özelliklerinden biriydi. Dolayýsýyla tabii
ki gerici güçler devrimi bitirmek için bu
tür saldýrýlarda bulunabiliyorlar. Fakat
bu, Rus Devrimi sýrasýnda Kornilov'un
devrimi bastýrmaya çalýþmasýndan farklý
bir durum deðil. 

Mýsýr'da Eylül ayýnda seçimler var.
Seçimlere kimler katýlacak?

Alex Callinicos: Müslüman Kardeþler
kesinlikle seçime katýlacak. Fakat daha
önce de söylediðim gibi Müslüman
Kardeþler bölünmüþ durumda.
Müslüman Kardeþler'in içinde liderliði
eleþtiren çok ciddi bir kesim var ve
dolaysýyla Müslüman Kardeþler içinden
birden fazla parti çýkmasý olasýlýðý çok
yüksek. Seçime katýlacak olan El
Baradey gibi liberal güçler var.

Kendilerine çok güveniyorlar. Solda
durum biraz daha belirsiz. Devrimci
Sosyalistler'den ayrýlanlarýn kurduðu
Sosyalist Yenilenme adlý bir grup var.
Devrimci Sosyalistler var ve bir de eski
Komünist Partisi'nden kalan unsurlar
var. Bu unsurlar Stalinizm ile güçlü
baðlarý olan, Mübarek rejimi sýrasýnda
gerici Müslüman Kardeþler'e karþý
Mübarek'i destekleyen unsurlar. Tüm
bu sol gruplarýn ayný çatý altýnda seçim-
lere katýlma olasýlýðý var ancak bu
henüz netleþmiþ bir durum deðil.

Mýsýr'da devrim düzende ne gibi
sarsýlmalara neden oldu?

Alex Callinicos: Mýsýr'da ordu hala
gücünü korumasýna raðmen devlet

aygýtýnýn bazý unsurlarý çöktü. Örneðin
polis teþkilatý tamamen çökmüþ durum-
da. Çoðu kaçmýþ. Ýnsanlar karakollarý
basýp iþgal etmiþler ve kendi ihtiyaçlarý
için kullanýyorlar. Bu devrimden önce
hayal bile edilemeyecek bir durumdu.
Ekonomi çökmüþ durumda. Mýsýr
Maliye Bakaný sadece turizmden dolayý
bu yýl 2 milyon dolar kaybettiklerini
söyledi. Yardým içim IMF'ye baþvur-
muþlar. Eðer IMF her zaman olduðu
kadar aptalca davranýrsa bir sürü þart
ileri sürecektir, bu da insanlarýn zaten
çok düþük olan yaþam standartlarýna
saldýrmayý gerektirecektir ve muhteme-
len yeni bir toplumsal patlama
yaþanacaktýr. Þu anda Mýsýr'da ordu ve
egemen sýnýf yeterli politik desteðe
sahip sivil bir hükümet istiyor. Bu
hükümetin sistemin polis teþkilatý gibi
yýkýlan kurumlarýný yeniden kurmasýný
ve daha yeni-liberal politikalar uygula-
masýný istiyor. Ama halk yeniden
harekete geçmeye çok hazýr. Dolayýsýyla
yeni hükümetin bunu yapmasý gerçek-
ten çok zor olacaktýr. 

Obama'nýn konuþmasý hakkýnda ne
düþünüyorsunuz?

Alex Callinicos: Obama'nýn konuþmasý
bence tam da ABD yönetimini ikiyü-
zlülüðünü yansýtan bir konuþmaydý.
Amerika'nýn Ortadoðu'daki varlýðý Arap
diktatörlerine baðlý. Dolayýsýyla Obama,
dünyadaki en kötü diktatörlüklerden
birisi olan Suudi Arabistan hakkýnda
hiçbir þey söylemedi. Obama ve danýþ-
manlarý bölgede olan devrimlere doðru-
dan karþý çýkmanýn bir intihar olduðunu
anlamýþ görünüyorlar, bu nedenle
örneðin Mübarek'in gitmesine asla karþý
çýkmadýlar. Bu devrimleri kendi istedik-
leri yöne çekmeye çalýþýyorlar. Örneðin
Obama Mýsýr devrimini Amerikan
devrimi ile karþýlaþtýrdý. Mýsýr genç-
lerinin devrimde harcadýklarý enerjiyi
fabrikalar kurmak ve ekonomiyi can-
landýrmak için kullanmalarýnýn ne
kadar iyi olabileceðinden söz etti.
Amerika sürekli olarak bölgede
ekonomik reformlara vurgu yapýyor. Bu
çeliþkili bir durum çünkü bu devrimler
zaten yeni liberal politikalarýn sonucun-
da gerçekleþti. Ama Amerika bölgeye
çözüm olarak daha fazla yeni-liberalizm
öneriyor. Dolayýsýyla devrimleri eski
düzenin kendi reforme etmesiyle sýnýr-
landýrmaya zorluyor. Bence ABD'nin
bölgeye iliþkin bugünkü stratejisi buna
dayanýyor. 

Röportaj: Arife Köse
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Kapitalizmin 400 yýllýk tarihinde
gerçekleþen en büyük 3. ekonomik
krizin yaþandýðý günümüz dünyasýnda
milyarlarca insan günde 2 dolar gelirin
altýnda, yoksulluk ve yoksunluk içinde
yaþýyor. Kapitalist düzen insanlýðýn en
temel ihtiyaçlarý olan beslenme, barýn-
ma ve saðlýklý bir yaþamý getirmezken
bir de iklim felaketini yarattý. Ýþçilerin
ve yoksullarýn oluþturduðu çoðunluk
mutsuzluk içinde yaþýyor. 

193 kapitalist devlet altýnda 6.5 milyar
insanýn yaþadýðý 21. yüzyýlýn dünyasýn-
da kapitalizme ve sýnýflý toplumlarýn
tarihine son verecek devrimler mümkün
mü? Kapitalizm tarafýndan son sürat
uçuruma doðru sürülen uygarlýk
treninin yönünü deðiþtirebilecek miyiz?

CCahil ve eðitimsiz yýðýnlar nasýl
devrim yapacak?

Kapitalizm eþitsizlik üzerine kuru-
ludur, bilgi de bir metadýr ve paylaþýmý
da eþitsizdir; Milyonlarca insan okula
gitmeden, tek bir kitap dahi okumadan
yaþar. Ancak insanlýk tarihi cahil ve
eðitimsiz yýðýnlarýn kolektif olarak
mücadeleye atýldýðýnda hýzla öðrendiði-
ni ve kendini geliþtirdiðini sayýsýz
örnekle yazar. 1871'de Paris Komünü'nü
kuran, 1917'de Rusya'da iktidara gelen,
bugün Tunus'ta ve Mýsýr'da on yýllardýr
iktidarda bulunan diktatörleri yýkan güç
bir sürü olarak nitelenen emekçi
sýnýflardýr.

Devrim kitaplarla, broþürlerle, aydýn-
lamýþ bir grubun toplumun geri
kalanýný da aydýnlatmasý ile gerçek-
leþmez. Devrime yol açan sýnýf
mücadelelerin varlýðý sömürü, baský ve
eþitsizlikle belirlenen maddi koþullarýn-
dan kaynaklanýr; Sýnýf mücadelesi bu
toplumda an be an sürer. Kitleler maddi
koþullarý deðiþtirmek için harekete
geçtikleri zaman kendilerini de
deðiþtirirler. Ön yargýlardan, cinsiyetçi-
lik ya da milliyetçilik gibi burjuva fikir-
lerden, devletin kutsallýðý gibi efsaneler-
den hýzla koparlar. Tarihte tüm devrim-
ler, normal koþullarda etkisiz ve inisi-
yatifsiz gözüken halk yýðýnlarý tarafýn-
dan gerçekleþtirilmiþtir. Batý kapitalist-
leri tarafýndan cahil ve barbar olarak
sunulan Arap halklarýnýn tüm dünyaya
gösterdiði de budur.

Tepeden týrnaða silahlý
devletler devrimi
ezmeyecek mi?

Ordular, tanklar, tüfekler devletler
tarafýndan "dýþ düþman" baþka
devletlere karþý deðil "iç düþman" kendi
emekçi sýnýflarýna çevrilmiþtir. Politik
gösterilere polis saldýrýr, hükümetler
grevleri yasaklar, büyük kitle hareket-
lerinin karþýsýna ordular çýkar. Küresel
kapitalizm militarizmi týrmandýrýr; Her
gün üretilen yeni silahlar düzenin ve
devletlerin imha kapasitelerini artýrýr.
Buna karþýlýk milyonlar harekete
geçtiðinde,  silahlardan korkmamaya
baþladýðýnda ordular iþlevsizleþir ve

bölünür. Bir taraf eski düzeni onarmak
isterken diðerleri ayaklanan halka
katýlýr. Tunus ve Mýsýr Devrimleri'nin
baþarýsý halk hareketinin ordularý
bölmüþ ve iþlevsizleþtirmiþ olmasýndan
kaynaklanýr. Mýsýr'da gizli polis
örgütünün varlýðýna halk son verdi;
Devrimden önce kimse Mübarek'in
katillerine dokunulabileceðini dahi
düþünmemiþti.

Peki ya ABD emperyalizmi?
Dünyanýn en büyük ekonomik
ve askeri gücü devrimleri
kolayca ezmez mi?

ABD emperyalist bir güç olarak küre-
sel kapitalizmin devam etmesi için her
türden çýlgýnlýðý yapabilir. Ancak ABD
dünyayý tek bir merkezden yönetmediði
gibi her þeye kadir deðildir. Profesyonel
ordusu, devasa silah endüstrisine rað-
men hem askeri olarak müdahale ettiði
halklarýn hem de Amerikan iþçi sýnýfý ve
halkýyla karþý karþýya gelir.

ABD 2001'de Afganistan'ý iþgal etti,
ancak üzerinden 10 yýl geçmesine rað-
men halkýn direniþini bastýramadý.
Emperyalizmin Afganistan'daki bir
bataklýða gömüldüðünü sadece savaþ
karþýtlarý deðil ABD'li generaller de
söylüyor. ABD ordularý bir çok
emperyalist devletin desteðini alarak
2003'te Irak'ý iþgal etmiþti.

8 yýl sonra, bu yýlýn sonunda ABD
askerileri halkýn direniþi nedeniyle
Irak'tan çekilecek. Afgan ve Irak halk-
larý karþýlarýndaki yüksek teknolojiye
sahip ordulara raðmen yenilmedikleri
gibi dünyada milyonlarca insan savaþa
ve iþgallere karþý sokaða çýktý. Amerikalý
savaþ karþýtlarý ve iþçi sýnýfý ekonomik
bedeli kendisine ödetilen bu savaþlara

karþý çýktý. Mart ayýnda Libya'ya
saldýran ABD ordusu halkýn yüzde
60'ýnýn emperyalist müdahaleye 'hayýr'
demesi sonucu liderlikten çekilmek
zorunda kaldý. Arap halklarýnýn
devirdiði diktatörler, ABD'nin sadýk
dostlarýydý. Emperyalizmin desteðine
raðmen þimdi tarihin çöplüðüne gön-
deriliyorlar. 1960'larda Vietnam'da
olduðu gibi 21. Yüzyýlýn dünyasýnda da
ABD ve emperyalist ordular, NATO
gibi savaþ örgütleri yenilebilir.

Ýnsanlar gazetelerden okuduk-
larýna, TV'lerden gördüklerine
inanýyor. Medya çarpýtýp, yalan
söyleyerek insanlarý kandýrýyor.

Sadece medya deðil, okullarda, der-
sanelerde, kýþlada, evlerde hakim fikir-
ler hakim sýnýfýn fikirleri; medya özgür-
lük için ayaða kalkanlarý diðer ezilen-
lere "terörist" olarak gösterebildiði gibi,
insanca bir yaþam için grev yapan iþçi-
leri, nükleer santralara karþý mücadele
eden aktivistleri, devrim için mücadele
eden sosyalistleri de sistematik olarak
karalýyor. Ancak sadece bu iþe yaramý-
yor. 

Dünyanýn dört bir tarafýnda geliþen
mücadeleler medya tarafýndan her eve
aktarýlýyor. Ýnternet aracýlýðýyla
dünyanýn bir ucunda baþlayan bir
mücadele öte ucunda hemen duyulu-
yor. Bu düzenden hoþnutsuz olanlar,
diðer insanlarýn da ayný hoþnutsuzluðu
paylaþtýðýný, benzer þeyleri istediðini
görüyor. 

Kitleler mücadeleye atýldýkça, bir-
leþtikçe medyanýn yalanlarý da iþe yara-
maz; Küresel kapitalizmin bir sektörü
olan medya istemeden devrime yardým-
cý olabilir.

Örgütsüz yýðýnlar nasýl devrim
yapar ki? 

1916 yýlýnýn sonunda Lenin "Bizim
kuþak devrimi göremeyecek" diyordu.
Ýki ay sonra devrim oldu. Tarihin
gördüðü en baskýcý devletlerden biri
olan Çarlýk, kadýn iþçilerin baþlattýðý
grevler sonucu kendiliðinden bir
devrimle yýkýldý. Tarihteki tüm devrim-
ler gibi Tunus ve Mýsýr devrimleri de bir
plan dahilinde gerçekleþmedi. Tahrir
Meydaný'nda gösteri çaðrýsý yapan
aktivistler oraya kaç kiþinin geleceðini
ve ne olacaðýný bilmiyordu. Milyonlar
Tahrir'e aktý, 18 gün boyunca faþistlerin
ve polisin saldýrýlarýna karþý direndi,
Ortadoðu'nun en güçlü devlet
adamlarýn biri olan Mübarek'i devirdi.

Devrim kendiliðinden olur. 21. yüzyýl-
da iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunun
ekonomik mücadele örgütü sendikalara
dahi sahip olmadýðý, güçlü iþçi parti-
lerinin ve devrimci partilerin olmadýðý
da bir gerçek. Devrim buna raðmen olur
ve iþçi sýnýfýnýn kendi taban örgütlerini,
siyasal örgütlerini kurmalarýna da yol
açar. Devrimin devam etmesi,
demokratik haklardan özgürlüðü
kazanmaya ilerlemesi, kapitalist üretim
iliþkilerine son verilmesi için emekçi
sýnýflarýn devrimci partilere ihtiyaç
vardýr.  Devrimci partiler iþçi sýnýfýnýn
geniþ kesimlerini en ileri taleplerde bir-
leþtirirken, onlarýn kapitalizmi yýkmak
için kullanýlacak elinde bir silaha
dönüþür. Tunus ve Mýsýr devrimlerinin,
Ortadoðu devrimlerinin süreklileþmesi,
dünya çapýnda kapitalizmin yenilmesi
için devrimci sosyalist partilere ihtiy-
acýmýz var.

Volkan Akyýldýrým

21. yüzyýlda devrim
mümkün mü? 

Ortadoðu ve Kuzey Afrika’da devrimci dalgayý diktatör Bin Ali’yi deviren Tunus Devrimi baþlattý. Tunuslular ekmek için ayaklanýrken...
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0 Mayýs Cuma günü
gazetelerin manþetleri bir
kadýn ölümü haberi daha
verdi. Hülya Tazegül kafasýn-
dan ve karnýndan yediði
kurþunlarla, ayrýlmak istediði

eþi Turgay Tazegül tarafýndan
öldürüldü. Tam da Ayþe Paþalý'nýn
katili olan eski eþi müebbet hapisle
cezalandýrýlmýþ ve Türkiye'de ilk kez
yargýnýn bu kadar çabuk ve indirim
uygumaladan karar vermiþ olmasýna
sevinirken.  Hülya olayýnda suçlular çok
bariz. Ýki yýldýr þikayetçi olduðu halde
Turgay Tazegül'ü sadece ifadesini alýp
býrakan polis kuvvetleri. Koruma isteði
olmasýna raðmen iþçi bir kadýnýn dert-
leriyle uðraþamayacak kadar yoðun ve
ulaþýlamayacak kadar yüksek olan
Cumhuriyet Savcýlýklarý. Ve tabii ki
kemer atölyesinde mesaisi  bittikten
sonra oðluna ekmek götüren karýsýný
'barýþma' isteðni reddettiði için vuran
Turgay Tazegül. Ýki yýldýr sürekli iþ
deðiþtirerek oðluna bakmaya ve yaþa-
maya çalýþan bir kadýndý Hülya. Aynen
Ankara Adliyesi'nde çalýþarak kýzlarýna
bakmaya çalýþan bir diðer iþçi kadýn
Ayþe Paþalý gibi. Bu hikayeleri okuyan
her kadýnýn dünyayý erkek dünyasý
olarak görmesi çok olasý. Feministler
(sosyalist feministler dahil) yargý erkek,
devlet erkek, sistem erkek derken aslýn-
da bu ilk bakýþta görünen þeyi slogan-
laþtýrýyorlar. Peki kadýnlarýn þiddet
gördüðü ve yýkmak istediklerinde
bedeli hayatlarýný kaybetmeye kadar
giden aile kurumu neden bu kadar
önemli? Neden devlet iki yýldýr þiddet
gören bir kadýnýn boþanma talebini
hemen kabul etmeyecek kadar bu kuru-
ma düþkün? Yani Marks'ýn bundan 150
yýl önce adýný koyduðu gibi bu aile
neden kutsal?

Sistem erkek mi?
Kadýnlarýn içinde yaþadýðýmýz sis-

temde 'ana rolü' çocuk doðurup büyüt-
mek ve esas iþi iþçi olmak olan eþlerini
tekrar çalýþabilir halde tutmaktýr. Buna
Engels yeniden üretim süreci diyor. Bu
rol kadýnlar çalýþsa da deðiþmez. Ýki
yükü birden taþýmak zorundadýr. Peki
bu durum erkek iþçi ve patronlarýn
kadýnlarý evde tutmak için birlikte
hazýrladýklarý bir komplo sonucu mu
doðmuþtur? Hayýr. Kadýnýn özelleþti-
rilmiþ olan ev içinde ürettiði her þeyi
toplumsallaþtýrmak sistem için pahalý
olduðu için aile kurumu kutsanmýþtýr
ve rolleri burjuva ailelerin deðer
yargýlarýyla biçimlendirilmiþtir. Yani
kapitalist sistemde ailenin gerekliliði
doðrudan erkek için deðil sermaye
birikimi içindir. Eve ekmek getiren
erkek kendini evin reisi olarak
hissederek aslýnda içinde olduðu
ezilmiþlik konumundan kendini bir
kademe yükselmiþ hisseder. Patriark
deðildir. Toprak sahibi deðildir. Artýk
ürünün sahibi deðildir. Fakat evinde
çocuðunu büyüten kadýnýn sabihi
olduðunu sanabilir ya da bütün aileyi
geçirdirecek (güya) paranýn kontrolünü

elinde tutabilir. Bütün bu iktidar ilüzy-
onlarý erkek iþçileri egemen sýnýfýn aile
deðerlerine ikna edebilir. Benzer bir
þekilde kadýnlar da kendilerini pasifize
eden deðerlere ikna olabilirler. Bu iste-
nendir, okul kitaplarýnda resmedilen,
dinde anlatýlan ve yasalarda mad-
deleþen cinsiyetçiliktir. Ama kadýnlar bu
rollere meydan okuyabilirler de? Nasýl?

Çalýþan kadýnlar, deðiþen
deðerler! Kutsal denge bozulur!

Eðer kadýn çalýþarak biraz da olsa o
köhnemiþ aile kurumun dýþýna çýkýyorsa
kriz kaçýnýlmaz olur. Çalýþan kadýnlar
ev iþleriyle ilgili erkeklerle tartýþmaya
baþlar. Çünkü kadýn artýk kapalý
dünyadan çýkmýþtýr ve doðal bir
biçimde ev sorumluluklarýnýn yerine
getiricisi olmadýðýný düþünür. Bu her
günkü çatýþmalarda kadýnlarýn
deðiþtirdiði çok þey var. Bunlarýn bir
kýsmý ev içinde erkekle tartýþarak
kazandýðý þeyler bir kýsmý ise erkeklerin
de desteðiyle patronlardan kazandýðý
þeyler. Doðum izinleri, eþit ücret hakký,
sendika hakký vs. Þu ana kadar anlat-
týðým dünyada kan, þiddet, taciz ve
tecavüz hikayesi yok. Ama bunlar aslýn-
da bu sistemde kadýnlarýn günlük hay-
atlarýnýn bir parçasý olmuþ denebilecek
kadar yaygýn. Turgay Tazegül iþsiz ve
alkolik bir iþçi sýnýfý erkeði. Hülya
Tazegül'ün çalýþarak geçindirmeye
çalýþmýþ olduðu "ailenin" içinde her gün
kendi deðersizliðinin acýsýný karýsýndan
çýkarmaya çalýþmýþ bir erkek. Onu göz
altýna alýp býrakan polisler ise ailenin
korunmasý gerektiðini kanunlardan

öðrenerek uygulayan resmi kolluk güç-
leri.  Hülya'ya koruma vermeyen
savcýlar ailenin toplumun en küçük en
önemli en çekirdek en vazgeçilmez
kurumu olduðuna her gün hükmedilen
yargýnýn yorumcularý. Bunlarýn hepsi
suçlu. Düne kadar bunlarýn hiçbiri ceza
almazdý. Nihayet Ayþe Paþalý'nýn katili
müebbet aldý. Turgay Tazegül de müeb-
bet alabilir. Ama yargý ve polisin ihmal-
leri yanlarýna kar kalacaktýr.
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’nýn ihmalini
bir müebbet kararý daha kapatýr mý? Ya
da müebbet hapis cezalarý kaç Hülya'yý
kurtarýr?

Bu cinayetlerin artmasý AKP
muhafazakarlýðýnýn mý bir sonu-
cudur?

AKP'nin, kadýn sorunu söz konusu
olduðunda aklýna gelen ilk kelime 'aile'.
Aileden ve Kadýndan Sorumlu Bakaný
Aliye Kavaf yemiyor içmiyor aileyi
koruma konferanslarýna katýlýyor.
Eþcinseller aileye tehdit, gevþek boþan-
ma yasalarý aileye tehdit. Misyonu bu
kurumu çelikten duvarlarla sarmak.
Öyle ki Hülya Tazegüller içinden çýka-
masýnlar. Bütün bunlarla birlikte AKP
bu konuda kendinden önceki iktidarlar-
dan daha mý geride. Deðil. CHP'sinden
AKP'sine sistemin tüm burjuva partileri
ayný deðerleri savunur durur ezelden
beri. Cinayet haberlerine baktýðýmýzda
karþýmýzdaki erkek profili ise Cuma
namazýndan çýkmýþ, Fethullah Gülen
cemaati üyesi ve kadýnlara düþman
'gerici' bir erkek profili deðil. AKP tabii
ki iktidar partisi olarak yaþanan þiddet-

ten sorumludur. Bakanlýðý sýðýnma evi
açmak yerine konferans düzenlediði
için. Kadýnýn doðuracaðý çocuk sayýsýný
tayin eden bir baþkaný olduðu için. Ama
ezilmiþliðimiz AKP ile baþlamadý ve
AKP ile bitmeyecek.

Batsýn, ahlakýnýz batsýn!
Sistemin bize doðalmýþ gibi dayattýðý

roller deðiþmedikçe cinsiyetçilik
yeniden üretilmeye devam edecek.
Yasalar ve onun uygulayýcýlarý kadýnlar
aleyhine iþlerken erkekleri korumaya
çalýþmýyor özünde. Norm haline
getirdiði ahlak anlayýþý ve kutsadýðý aile
kurumuyla  kadýnlarý ikinci cins yapan
çünkü kadýný yaptýðý iþleri maliyet
olarak gören, kar güdüsünden baþka bir
güdüsü olmayan sermaye sahiplerinin
deðerlerini koruyor.  

Sosyalistler cinslerin eþitliði için ver-
ilen tüm mücadelelerin örgütleyici
olmak zorundalar. Yargýsýndan
medyasýna tüm kurumlardaki cin-
siyetçiliði teþhir ederken, kadýnlarýn
özgürlüðü için onu tutsak eden tüm
deðerlere karþý da savaþ açarlar.
Kocalarýndan boþanmak isteyen kadýn-
larý 'ahlak' üzerinden suçlu ilan eden
tüm deðerlere, þiddet görürken þahit
olunduðu halde gizlenen çünkü aile
içinin özel olduðunu anlatan tüm ahlak
deðerlerine, oðlu ve eþine balyozla þid-
det uygulamýþ birini gözaltýndan serbest
býrakan yüce devletin üniformalý güç-
lerinin ahlaki deðerlerine meydan okuy-
oruz.

Canan Þahin

Kadýnlara yönelik
þiddetin kökeni nedir?
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H
em burjuva ideologlarý
hem de stalinistler,
Marksizmi bir dogma
gibi sunmakta ortaklaþýr-
lar. Neredeyse bebek-

liðinden itibaren hem çelik disiplinli bir
diktatör adayý, hem de parti fikrinden
devrim gününe tastamam bir devrimci
olarak Lenin'in portresini çizmek de bu
sunumun en önemli parçasýdýr. 

Elbette, Marksizm bir dogma deðil.
Marksizm, yaþadýðýmýz dünyayý
deðiþtirmek için bir eylem kýlavuzu.
Ama bu kýlavuz, deðiþtirmeye çalýþtýðý
dünyada þekillendi ve þekilleniyor. Ýster
sað, iterse sol gibi gözüken bir yaklaþým
olsun, marksizmi bir dogma olarak
anlatanlar yanýlýyorlar. Marks ve
Engels, yaþadýklarý dönemde dahi, teori-
lerinden "formüller" üretip, ezberlemeye
çalýþanlarla alay ederken "Bizim teorim-
iz bir dogma deðil, bir eylem
kýlavuzudur" itirazýný yükseltiyorlardý.

Bolþevik teori: Aþamalý devrim
1917'nin ilk yarýsýna kadar Rusya'daki

sosyalistlerin temel bir varsayýmý vardý.
Bu temel varsayým, marksizmin sýnýflar
tahlilinden kaynaklanýyordu. "Rusya'da
feodalizm hâkim olduðuna ve kapital-
izm henüz geliþme aþamasýnda olduðu-
na göre" diyordu Bolþevikler,
"önceliðimiz sosyalist deðil, devrimci
demokratik bir devrimdir". 

Bu varsayýmýn temelinde Rusya gibi
kapitalizmin çok geri olduðu ve çarlýðýn
hüküm sürdüðü bir ülkede geliþecek bir
devrimin iþçi ve köylülerin

öncülüðünde olmakla beraber "iþçi
devleti" niteliði taþýyamayacaðý vardý.
"Ýþçi ve köylülüðün demokratik dik-
tatörlüðü" biçiminde ifade edilen bu
teori, sosyalist devrimden önce gerçek-
leþecek burjuva nitelikteki bir devrimi
önkoþul olarak kabul ettiðinden; bu ön
kabul üzerinden sosyalist bir strateji
geliþtirmeyi amaçlýyordu. 

Madem ki öncelikle "ara bir aþama"
yaþanacaktý, bu ara aþamaya iþçi sýnýfý
öncülük etmeli, kendisini bir siyasi özne
olarak ortaya koymalý ve bir sonraki
sürece ilerlerken en aktif özne olma gö-
revini yerine getirmeliydi. Devrimci
mücadele burjuvaziye terk edilemeye-
cek kadar deðerli olduðuna göre, iþçile-
rin ve sosyalistlerin omzunda olmalýydý. 

Lenin'in, "demokratik diktatörlük"
teorisinin kökeninde yalnýzca kapitalist
bir geliþme dönemi ve ardýndan geliþe-
cek bir sosyalist devrim olduðunu
söylemek de doðru olmaz. "Demokratik
devrimden, derhal ve bütünüyle
gücümüzle, sýnýf bilinçli ve örgütlü pro-
letaryanýn gücü ile orantýlý olarak,
sosyalist devrime geçmeye baþlaya-
caðýz. Biz kesintisiz devrimden yanayýz.
Yarý yolda durmayacaðýz." satýrlarýný
yazan da 1917 Ekim'inden 10 yýl önceki
Lenin'dir.

Lenin devrimden öðreniyor
Eski Rus takvimine göre 23 Þubat (8

Mart) günü sokaða çýkan iþçiler, bugün
Þubat devrimi olarak bildiðimiz devrimi
yaratacaklarýnýn farkýnda deðildi. Pek
çok sosyalistin ve iþçinin sonradan hiç
kimsenin öngöremediði bir devrim
olduðunu ifade ettiði Þubat devrimi

aþaðýdan bir mücadelenin ürünü olarak
doðdu ve geliþti. 

Sokaklar iþçilerin kontrolüne geçerken,
burjuvazi iktidarý almaktan çekiniyor-
du. Devrim, bütünüyle iþçi sýnýfýnýn
kontrolünde ilerliyor, burjuvazi ise
sonunu görmediði maceraya giriþmek
istemiyordu. Ne var ki sokaklarý
doldurmuþ olan ezilenlerin eylemi, týpký
Tahrir Meydaný'ný gören Mübarek gibi;
Rus Çarý için de iktidarýn sonunu iþaret
ediyordu. Çar çekildi. Yerine gelecek
hiçbir çar adayý da çýkmayýnca monarþi
"kendiliðinden sona erdi".

Burjuvazi "maceradan" uzak durmak
isterken, korkudan Çarlýk koltuðu bom-
boþ durduðu, "o zamanýn adeta havada
asýlý dururcasýna durduðu an" yepyeni
bir iktidar odaðý þekilleniyordu: Ýþçi
sýnýfýnýn kendi temsilcilerini seçtiði,
seçmekle kalmayýp her an geri çaðýrma
hakkýna sahip olduðu ve bütün temsilci-
lerin ortalama iþçi ücretine sahip olduðu
"sovyet" (iþçi konseyi).

Sovyet içerisinde güçlü olan Menþevik
liderler, burjuvaziye iktidarý devrede-
bilmek için adeta yalvarýyordu:
"Burjuvaziyle bir uzlaþmaya varýlmasý
zorunludur. Devrimin izleyebileceði
baþka bir yol yoktur. Tüm iktidarýn
elimizde olduðu ve bir parmak
hareketiyle hükümeti alaþaðý edebile-
ceðimiz doðru; ancak bu devrimi boz-
guna uðratmak anlamýna gelir" diyor-
lardý. Ürkmüþ burjuvazi, alçak bir sýrýtýþ
ve büyük bir memnuniyetle iþçilerden
devrimi devralmak üzere tekrar sak-
landýðý inden çýktý. Geçici Hükümet
aracýlýðý ile burjuvazinin iktidarýný tem-
sil eden aygýt kuruldu. 

Ýkili iktidar
Bir yanda iþçilerin temsilcisi Sovyet

diðer yanda gerçekte burjuvazinin tem-
silcisi Geçici Hükümet. Ýki farklý sýnýfýn
iktidar aygýtý tarihin bir anýnda ayný
anda ortaya çýkmýþtý. Bu durumda,
Geçici Hükümet kurulduðu anýn dahi
gerisinde fiili olarak devrime ve iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna karþý konumlan-
maya baþlamýþtý. Savaþýn devamýndan
yana tutumu daha ilk andan belirgin-
leþmiþti.

Stalin ve Kamanev Bolþevik gazetesi
Pravda'nýn editörlüðünü devraldýklarýn-
da geçici hükümeti ve savaþý açýkça
destekleyen bir yayýn izlediler. "Çarlýk
rejiminin boyunduruðunu kýrmýþ olan
devrimci askerler ve subaylar, kendi
hükümetlerinin boyunduruðundan kur-
tulma cesaretini henüz gösterememiþ
Alman ve Avusturyalý asker ve subaylar
karþýsýnda cephedeki mevzilerini terk
etmeyeceklerdir." diyerek gerçekte,
kendi Rus "Geçici" hükümetlerinin
boyunduruðunu iþçilere geçirmiþ oluy-
orlardý.

Lenin, o sýrada zorunlu olarak yurt-
dýþýnda olduðundan "uzlaþmacýlýða
taviz verenler" olarak gördüðü bu
anlayýþa karþý öncelikle Pravda'ya mek-
tuplar yazdý. Ne var ki, "uzlaþmacýlar"
mektuplarý da yayýnlamadýlar! 

Lenin bir ay kadar sonra Rusya'ya
döndü. 4 Nisan'daki parti kongresine
"Nisan Tezleri" olarak bilinen tezleri
sundu. Lenin tezlere, emperyalist
savaþa karþý çýkmak gerektiðini
anlatarak baþlýyordu. Ýkili iktidarýn
yaþandýðýný anlatarak devam ediyordu.
Ýkili iktidar durumunda, parlamenter
bir yapýnýn gericiliðe tekabül edeceðini;
hiçbir þekilde geçici hükümetin destek-
lenemeyeceðini aksine bütün iktidarýn
sovyetlerde toplanmasýnýn en temel
mücadele olduðunu anlatýyordu.  

Eski bolþevik programdan ayrýlan bu
fikirler, partide hemen kabul görmedi.
Lenin partiyi kazanmak için oldukça
geniþ çapta bir ideolojik mücadele
verdi. Hiç kuþkusu yok ki, devrimin
kendisi devrimin teorisini ortaya koy-
muþtu. Lenin, "Teori gridir, dostlarým,
yeþil ise yaþamýn canlý pratiðinin
rengidir" diyerek "güvenilir eski
teori"den hýzla vazgeçip, iþçilerin eyle-
minden doðan gerçekliðe dört elle
sarýlmýþtý.

Lenin sosyalist devrimi nasýl savundu?

Teori gri, yaþam yeþildir

Ýki kitap
� Marksizmin yaþayan bir teori olduðunun

en önemli örneklerinden biri olan Nisan Tezleri
176 sayfalýk bir kitapta toplanýyor. Lenin Þubat
Devrimi’nde sonra oluþan ikili iktidarý,
Sovyetlerin iktidarý alarak bu ikiliðe son ver-
mesini, sosyalist devrimde iþçi sýnýfýnýn ve par-
tisinin rolü üzerine düþüncelerini anlatýyor.
� Tarihçi E. H. Carr’ýn kitabý ise dönemin bel-

gelerine, gazetelerine ve tanýklarýna dayanarak
yaptýðý büyük çalýþma Bolþevik Devrimi’nin ilk
cildinde 1917-1923 dönemini ele alýrken
Lenin’in Nisan Tezleri’ne Stalin ve diðer
Bolþeviklerin nasýl karþý çýktýðýna ýþýk tutuyor.

“Ýþçi temsilcileri sovyetlerinin mümkün olan biricik
devrimci hükiimet olabileceðini, ve bu yüzden, bu
hükümet burjuvazinin etkisinde kaldýðý sürece, bizim
görevimizin, yýðýnlara sabýrla, yöntemle ve direþken-
likle taktiklerindeki yanýlgýyý, bu yýðýnlarýn pratik
gereksinmelerini özellikle gözönünde tutarak açýkla-
maktan baþka bir þey olamayacaðýný bu yýðýnlara
anlatmak. 

Azýnlýkta olduðumuz sürece, bir yandan da bütün
devlet iktidarýnýn iþçi vekilleri sovyetlerine
geçmesinin gereðini savunarak, yýðýnlarýn, yanýlgýlarý-
ný deneyimlerle düzeltebilmeleri için bir eleþtiri ve
aydýnlatma çalýþmasý yapýyoruz.”

Nisan Tezleri, Vladimir Lenin



AAþaðýdan 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 tarafýn-
dan 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 tama-
men farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya çapýn-
da bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir sosyal,
ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel yönelim-
lerden 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 kader-
lerini tayin hakkýný savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kurtu-
luþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyal-
izm tek bir ülkede izole olarak yaþaya-
maz. 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
sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve hareketi
içindeki çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere
reformizmin iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikir-
lere katýlan herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Anadolu'yu Vermeyeceðiz:
Herkes Ankara'ya giriyor,
onlar giremiyor

Türkiye'nin bir çok þehrindeki ekolo-
jik aktivistler tarafýndan oluþturulan
Anadolu'yu Vermeyeceðiz hareketinin
40 gün önce baþlattýðý yürüyüþün önü
Ankara giriþinde polis tarafýndan kesil-
di. Yol boyunca birçok engelleme ve
yasakla karþýlaþan çevreciler, orman-
larýn ve doðal varlýklarýn özelleþtir-
ilmesine, nükleer ve termik santrallere,
HES'lere, yýkým politikalarýna karþý

çýkýyor. Polis engellemesine sivil itaat-
sizlikle yanýt veren yürüyüþçüler dur-
durulduklarý Gölbaþý'na çadýrlar
kurdu. Gazetemiz yayýna hazýrlandýðý
sýrada sivil itaatsiz bekleyiþ 4. gününe
ulaþmýþtý.

Kütahya'yý önce þirket, sonra
deprem ve devlet vurdu

Eti Gümüþ Aþ adlý þirket tarafýndan
iþletilen madenin atýklarýnýn biriktiril-
diði siyanürlü çamur barajýnýn üç
setinden biri yýkýlmýþtý. Þirket ve
hükümet ‘sorun yok’ dese de Çevre
Mühendisleri Odasý, setin yýkýlmasýn-
dan 5 gün sonra madenin 4.5 km uza-
ðýndaki Köprüören Köyü'nün içme
sularýna karýþtýðýný arseniðin tespit etti.

Arseniðin normalde içme sularýnda
hiç bulunmamasý gerekiyor. En fazla
0,050 ppm (milyonda bir parçacýk)
bulunmasý durumunda insan saðlýðý
etkilenmiyor. ÇMO'nun tespit ettiði
arsenik oraný ise 0,071 ppm, yani saðlýk
sýnýrýnýn yüzde 40 üzerinde. Uzmanlar

10 gün içinde arseniðin yer altý sularý-
na karýþacaðýný ve bu oranýn artacaðýný
belirtmiþti.

Buna karþýlýk Çevre ve Orman
Bakanlýðý bir rapor yayýnlayarak içme
ve kullanma suyundaki arsenik
oranýnýn en fazla 0.022 ppm oranýnda
ölçüldüðünü, birçok yerde ise arseniðe
rastlanmadýðýný ileri sürdü. 

19 Mayýs'ta Kütahya Simav merkezli
5.9 þiddetinde bir deprem oldu. Üç kiþi
hayatýný kaybederken 1600'den fazla ev
yýkýldý ya da oturulamaz duruma
geldi. Ýnsanlar devletin kendilerine
yeterli desteði vermediðini söylüyor.

Depremden sonra ÇMO teknik heyeti
ölçüm yapmak için Eti Gümüþ AÞ
tesislerine girmek istedi. Ancak içeri
alýnmadý. Sorun yoksa ne saklanýyor?
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Seçim yaklaþýrken MHP’li
yöneticilerin ve adaylarýn skan-
dal kasetleri ortaya çýkmaya
baþladý. Kasetlerin barajýn
sýnýrýnda dolaþan MHP’yi bara-

jýn altýna indirmesi bekleniyor.
Statükonun faþist partisinin barajý

geçemeyecek olmasý statükonun saðcý-
solcu bütün sözcülerini endiþeye sevk
etti. Dün meczup kasetleriyle 28 Þubat’a
zemin hazýrlayanlar, “yeni CHP”yi
dizayn edenler bugün kaset üzerinden
siyaset yapmanýn ne kadar yanlýþ
olduðunu anlatýyorlar.

Ýkiyüzlülükleri ortaya çýkýyor
MHP kasetleri etkili olacak. Çünkü bu

kasetler faþist partinin ikiyüzlülüðünü
ortaya seriyor. Oy avcýlýðý yapmak için
erkek egemen sistemin en gerici söylem-
lerini kullananlar, ahlak zabýtalýðý
yapanlar, elele tutuþtuðu için, uzun
saçlý olduðu için, eþcinsel olduðu için
insanlarý hedef gösterenler, dýþlayanlar,
nefret yayanlar ve hatta onlara saldýrýlar
düzenleyenler þimdi saklanacak delik
arýyor. Kaseti çýkanlardan biri “Aileden
Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý”ydý. MHP
iktidara gelse Bakan olacak, kimbilir
hangi gerici icraatlara imza atacaktý.

Burjuva siyasetinin temeli ikiyüzlüðe
dayanýr. Düzen partileri ortasýnýflarýn
oyunu almak için“aile, namus” gibi
kavramlarý istismar ederler, onlarýn
yöneticileri ise kapalý kapýlar ardýnda
topluma anlattýklarýnýn tam tersi bir
hayat sürerler. Faþist partiler bu ikiyü-
zlüðün en uç noktasýdýr. Nefret körük-
ler, hedef gösterir, saldýrýr.

Marks “Manifesto”da Komünistlerin
ailenin ortadan kaldýrýlmasý talebine
‘ateþ püskürenlere’, “Günümüzdeki
aile, burjuva ailesi, neye dayanýyor?
Sermayeye, özel kazanca. Tam geliþmiþ
olarak yalnýzca burjuvazi için var; ama
proleterin ailesizliðe zorlanmasý ve
kamusallaþmýþ fuhuþ bütünlüyor onu”
diye cevap verir ve ekler, “Aile ve
eðitim üstüne, ana baba ile çocuklar
arasýndaki kutsal iliþkiler üstüne burju-
va söylemleri, büyük sanayi yüzünden
proleterlerin tüm aile baðlarý parça-
landýkça ve çocuklar adi ticaret metaýna
ve çalýþma araçlarýna dönüþtükçe bir o

kadar iðrençleþiyor.”
Burjuva siyaseti bu iðrenç ikiyüzlülüðe

dayandýðý için ve kýsmen de herkesin
herkese karþý kullanabileceði kasetler
olduðu için, düzen siyasetçileri birbir-
lerinin pisliklerini görmezden gelir,
gerekiyorsa üstünü birlikte örter.

Sonuç olarak faþistlerin ikiyüzlüðünün
halkýn bilgisine sunulmasý bunlarý
ortaya saçanlarýn niyeti ne olursa olsun
hayýrlý bir þeydir.

MHP’den kurtulalým
Daha da önemlisi ortaya çýkan ikiyü-

zlülük MHP’yi parlamento dýþýnda
býrakacaksa bu herþeyden daha hayýrlý
bir geliþme olur. Türkiye’nin MHP gibi
bir faþist partiye ihtiyacý yok, ondan
kurtulmaya ihtiyacýmýz var.

MHP 1960’larda sol temelli geliþen
sosyal uyanýþý baltalamak amacýyla
kuruldu, komando kamplarýnda
yetiþtirilen faþist katiller aydýnlarýn ve
demokratlarýn üzerine salýndý. 70’lerde
Alevi yurttaþlara karþý kitlesel
katliamlara giriþti. 90’lardan itibaren
Kürtlere yönelik kirli savaþýn destekçisi
ve kirli maþasý oldu. Bu partinin nefrete
dayanan ýrkçý siyaseti siyasi yaþamý kir-
letiyor. MHP çoðulcu ve özgürlükçü bir
siyasi zemin inþa etmenin kalýcý bir
barýþ tesis etmenin önünde en önemli
engel olarak duruyor.

Demokrasi sadece özgürlüklerle deðil,
ýrkçý-faþist partilerin yasaklanmasýyla
da tanýmlanýr, tamamlanýr. Biz özgür-
lükçü sosyalistler bu yüzden faþist
MHP’nin kapatýlmasýný, çete ocaklarýnýn
daðýtýlmasýný istiyoruz.

Bunlar ne biçim sol?
Türkiye siyaseti 28 Þubat’tan beri

otoriter laikçi, ýrkçý ulusalcýlýk temelinde
dizayn edilmeye çalýþýlýyor. MHP bu
cephenin en sað ayaðý olarak görülüyor.
Perinçekgiller bunlarla “kýzýl elma itti-
faklarý” kurdu. Cumhuriyet gazetesinde
“CHP=MHP” ilanlarý yayýnlandý.

Kaset skandallarýyla MHP’nin barajýn
altýna doðru kaymasý “sol ulusalcýlarý”
ve onlarýn mahcup solcularýný endiþe-
lendiriyor. MHP’ye sahip çýkmaktan
beis duymuyorlar. Bu onlarýn “solcu-
luðunun” sahteliðinin belgelemekten
baþka iþe yaramayacaktýr.

MHP’nin pisliklerinin ortaya saçýlarak
etkisizleþmesi, statükonun engellene-
mez çöküþünün bir parçasýdýr. Özgür-
lükçü sosyalistler baskýcý, “tek tip”çi
statükonun, ulusalcýlýðýn, faþist partinin,
militarist bürokratik vesayet rejiminin,
Kemalizm’in tarihe karýþmasýný ileriye
doðru bir adým olarak deðerlendiriyor.
Yetmez ama evet! Ve hatta “afiyetle
yiyin birbirinizi”

Hasan Basri Karabey

Kaset savaþlarý:

Yiyin birbirinizi
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S
uriye 16'ýncý yüzyýlýn baþýn-
dan 1920'ye kadar Osmanlý
Ýmparatorluðu'nun iþgali
altýnda yaþadý. 1920'de
Lübnan ile birlikte Fransýz

mandasý oldu. 1946'da baðýmsýz oldu.
Fransýz mandasý olunan dönemde esas

olarak bir köylü ülkesi olan Suriye'de
iktidarda Sünni Þehir burjuvazisi ve
entelektüelleri vardý. Ne var ki baðým-
sýzlýðýn kazanýlmasý ile birlikte bu kesim
Fransýz iþbirlikçisi olarak görülmeye
baþlandý ve hýzla itibar kaybettiler.

Lazkiye Alevileri uzun yýllar Suriye'ye
katýlmak istemediler. Hatta aralarýnda
Hafýz Esad'ýn babasý, Beþir Esad'ýn
dedesi de dâhil olmak üzere bir grup
aþiret önderi Fransýzlara yazdýklarý
mektupla Fransa mandasý olarak
kalmayý tercih ettiklerini söylediler.

Suriye bir dinsel ve etnik azýnlýklar
mozaiðidir. Dinsel olarak Sünni
Müslümanlarýn yaný sýra Alevi
Müslümanlar (yüzde 12), Müslümanlar
tarafýndan Müslüman olarak kabul
edilmeyen Dürzîler, Hýristiyanlar,
Yezidiler, Ýsmaililer ve bine 1 oranýnda
Yahudiler var.

Nüfusu dinsel ayrýmlarýn yaný sýra bir
de etnik olarak tasnif ettiðinizde yüzde
6 oranýnda Kürtler, yüzde 2,8 oranýnda
Ermeniler, yüzde 1 oranýnda Türkler ve
ayný oranda Rumlar var. Baðýmsýzlýðýn
kazanýlmasý ile birlikte daha çok kýyý
kenti Lazkiye çevresinde yoðunlaþmýþ
olan Aleviler ve biraz daha içerde,
Cebel Dürz'de toplanmýþ olan Dürzîler
mevzi kazanmaya baþladýlar. Özellikle
Aleviler askeri okullara girerek ordu
içinde birikmeye baþladýlar ve o sýralar-
da orduda radikal fikirler güç kazan-
maya baþlamýþtý.

Alevi subaylar giderek Suriye ordusu
içinde güçlenmeye baþladýlar. Kýsa sürfe
sonra ise Alev subaylar Suriye ordusu-
nun kontrolünü kazandýlar ve bu arada
gerçekleþen darbelerle Alevi subaylar
ülkenin yönetimini de kontrol etmeye
baþladýlar.

Ordu içindeki alevi örgütlenmesi ile
BAAS partisi arasýnda da güçlü baðlar
vardýr. Sosyalist ve Arap milliyetçisi
olarak kurulan BAAS'da bugünkü
Suriye Devlet Baþkaný Beþir Esad'ýn
babasý Hafýz Esad güçlenmeye baþladý.

Lazkiye çevresindeki yoksul bir Alevi

ailesinden gelen Hafýz Esad askeri
okula girdi, karýþtýðý bir darbe giriþimi
nedeniyle kýsa süre hapiste yattý, 1963'te
yüzbaþý iken 1 yýl sonra, 1964'de birden
bire Tüm General, 4 yýl sonra ise
Mareþal oldu. Hafýz Esad 1973'de ordu-
dan ayrýldý.

Hafýz Esad daha sonra Suriye Devlet
Baþkaný oldu ve ölünceye kadar bu
yetkiyi korudu. Yerine büyük oðlunun
Devlet Baþkaný olmasý planlanýyordu
ama bu oðul trafik kazasýndan ölünce
Londra'da týp okumuþ olan ve
Londra'da yaþayan Beþir Esad apar
topar ülkeye getirildi ve orduya sokul-
du ve hýzla generalliðe kadar yükseldi.

Babasý ölünce de Beþir Esad Suriye
Devlet Baþkaný oldu.

Beþir Esad iktidara geldiðinden beri
hep reformcu olarak tanýtýlmakta, ancak
onun reformculuðu haþk için deðil, ege-
men sýnýflar için. Beþir Esad Türkiye'nin
de yardýmý ile hýzlý bir yeni liberal poli-
tika uygulamaya baþladý ve o güne
kadar devlet kapitalizmi altýnda
yaþayan Suriye'yi Pazar ekonomisine
sürüklemeye baþladý. Böylece Suriye'de
bir yandan iþsizlik, diðer Arap
ülkelerinde de olduðu gibi özellikle
gençler arasýnda iþsizlik yükselirken
gelir adaletsizliði büyümeye baþladý.
Örneðin Suriye'de ki 542 hastanenin

117'si devlet hastanesi, geri kalan 365'i
özel hastane.

Baas rejimi bütünüyle bir azýnlýk rejimi
ve tek parti diktatörlüðü.

Hafýz Esad zamanýnda Devlet
Baþkaný'nýn yardýmcýsý, Savunma
Bakaný ve Genel Kurmay Baþkaný ve
hatta BAAS Genel Sekreteri Sünni idi
ancak bu hiçbir biçimde Alevi egemen-
liðini kýramýyordu. 1980'lere kadar
Suriye'de tüm topluma korku salmýþ
olan üç Aliler vardý. Gizli polis
(Muhabarat'ýn) baþý Ali Duba, Askeri
istihbaratýn baþý Ali Aslan (daha sonra
genel Kurmay Ýkinci Baþkaný oldu) ve
Özel Kuvvetlerin baþý Ali Haydar.
1982'de Ali Haydar ve Hafýz Esad'ýn
kardeþi Rýfat Esad'ýn komuta ettiði Özel
Kuvvetler Hama'da 20 bin kiþiyi katlet-
miþti. Ýktidar gerçekte Hafýz Esad ile
birlikte bu üç Ali'nin elindeydi.

Bugün de Devlet Baþkaný Yardýmcýsý
ve Dýþ Ýþleri Bakaný Sünni. Ne var ki
Beþir Esad'ýn tüm çevresi Muhaberat
örgütünün unsurlarý ile dolu. Ancak
Beþir Esad'ýn asýl çevresi þöyle. Kardeþi
Mahir Esad tüm subaylarý Alevi olan 4.
Tümen'e komuta ediyor. 4. Tümen
Suriye'nin en önemli askeri gücü. Son
haftalarda Dera'a da baþlayýp þehir þehir
gezerek katliamlar yapan askeri birlik 4.
Tümen.

Beþir'in kýz kardeþinin kocasý Asaf
Þavkat önce Muhabarat'ýn baþýydý,
þimdi Genel Kurmay 2. Baþkaný. Beþir
Esad'ýn dayýsýnýn oðlu Rami Makhlouf
Suriye'nin en zengin adamý. Ayný
durum Mýsýr ve Tunus'ta da vardý.
Suriye'de yolsuzluk, soygun denince
derhal Rami Makhlouf'un adý akla gelir.

Bunlarýn dýþýnda çok sayýda önemli
görevde Aleviler var. Yönetici
Alevilerin çoðu Alevilerin ayný
aþiretinden geliyor.

Gösteriler baþladýðýndan beri sokakta-
ki halk reformlar istiyor. Beþir Esad ise
her defasýnda "evet reform yapacaðýz"
dedi. Ne var ki bu kadronun reform
yapmasý mümkün deðil bu nedenle
yýkýlmasý gerekir. Baþka bir Suriye
ancak BAAS iktidarýnýn  ve Esad kral-
lýðýnýn yýkýlmasý ile mümkün ve bugün
bütün etnik ve dinsel kes,imlerden
emekçiler elele bunun için mücadele
ediyorlar, tanklara karþý direniyorlar.

Orhan BULUT

Suriye:

Gizli polis devleti
BAAS partisi ve Esad sülalelesi Suriye’yi yarým asýrdýr yönetiyor. Nüfusun üçte biri yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Nüfusun sadece yüzde 12’sini oluþturan bir azýnlýk ülkeyi demir bir yumruk-
la yönetiyor. Önce deðiþim , daha sonra ise rejimin yýkýlmasý ve devrim isteyen gösterilerde bugüne
kadar 900’e yakýn insan öldü. Buna raðmen Suriye Devrimi geriletilemiyor.

Suriye bir dini ve etnik halklar mozaiði. Halkýn çoðunluðu Sünni müslü-
man. Daha çok Lazkiye ve çevrsinde toplanmýþ olan yüzde 12 kadar Alevi

var. Ayný bölgenin daha iç kýsýmlarýnda 200 bine yakýn Durzi yaþýyor.
Ülkenin kuzey doðu ucunde, Haseki vilayetinde nüfusun yüzde 6-7 sini

oluþturan Kürtler var ve PKK bu bölgede çok güçlü.
Halep ve Þam’da Anadolu’dan sürgün edilen Ermeniler var ve nüfusun

yüzde 2.8’ini oluþturuyorlar. Ayrýca Lazkiye’de Türkler ve Rumlar,
Suriye Kürdistaný’nda Yezidiler var. 


