4 Nisan’da Ankara’ya
12 Eylülcülerden
hesap sormaya gidiyoruz

Evren
Yetmez!

Marksizm
2012

Akkuyu Fukuþima olmasýn

Nükleeri
durdurun

19 - 23 Nisan
Toplam 20 toplantý
Beyoðlu - Ýstanbul

10 Mart, 15’de: Ýstanbul - Taksim
11 Mart, 17de: Ýzmir: Alsancak

sosyalist isci

www.sosyalistisci.org

DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

Sayý 430  29 Þubat 2012  Fiyatý: 1 TL

Ortadoðu
devrimleri
sürüyor
Suriye: Özgürlük, iç
savaþ ve emperyalist
S.4
müdahale

Irkçýlýða
geçit yok
Sayfa 6-7

Libya: Bingazi’de öfke
S.5
Mýsýr: Ýslamcý hareket,
devrim ve Mýsýr’ýn
S.8
geleceði

Popülizm,
ikamecilik ve
sosyalizm
S.9

2

DSiP
örgütleri
Ankara:
(0554) 589 89 10
Konur Sk, No:12/13, Kýzýlay
Ýstanbul:
Kadýköy: 0505-801 13 72
Sarasker Cd, Rýza Paþa Çýkmazý,
No: 10, Kat: 3, D. 6, Kadýköy
Ümraniye: 0555-863 16 36
Alemdað Cd, Çakýroðlu Ýþhaný, A
Blok, No: 202, Kat: 3, D. 113,
Sondurak, Ümraniye
Beyoðlu: 0555-423 74 07
Ýstiklal Cd, Bekar Sk, No: 16/2,
Beyoðlu
Fatih: 0506-438 63 26
Bakýrköy: 0532-713 54 52
Þiþli: 0536-971 69 78
Kartal: 0536-432 92 27
Ýzmir
Alsancak: 0555-732 34 29
Kýbrýs Þehitleri Cd, 1462. Sk, No:
20, D:1, Alsancak
Bornova: 0554-763 12 84
Gediz Cd, No: 15, D: 101, Bornova
Karþýyaka: 0536 615 45 47
Menemen: 0543 447 24 15

Akkuyu Fukuþima olmasýn!
Japonya’da Fukuþima nükleer
santralinde gerçekleþen kazanýn
ardýndan tüm dünya bu tehlikeli
enerji ve silah üretme teknolojisinden
vazgeçiyor. AKP hükümeti ise
Japonya ile Mart’ta nükleer iþbirliði
anlaþmasý imzalayacaðýný söylüyor.
2007’den bu yana yaptýðý bir çok
kitlesel eylemle Türkiye’nin nükleer
santral yapma hevesinden
vazgeçmesini isteyen Küresel Eylem
Grubu, Fukuþima felaketinin 1.
Yýldönümü olan 10 Mart’ta sokaða
çýkýyor.
Küresel Eylem Grubu (KEG), nükleere karþý olan herkese yaptýðý çaðrý-

da þunlarý söylüyor:
“Bizler, ne Çernobil’i unuttuk ne de
Fukuþima’yý. Nükleer taraftarlarýnýn
ileri sürdükleri, doymak bilmez enerji
ihtiyacý masalýna da inanmýyoruz.
Geleceðimizi karartacak ve radyasyonla kirletecek nükleer santralleri
istemiyoruz.
Enerji verimliliðini arttýrmaya
çalýþarak, enerji tasarrufu yaparak,
doða ile uyum içinde yaþayarak,
"Rüzgâr, güneþ bize yeter!" diyoruz.
Ve nükleersiz, karbonsuz bir
dünyanýn mümkün olduðunu biliyoruz. Bu geleceði biz kuracaðýz.
10 Mart’ta Fukuþima felaketinin

‘Çenenini kapa’
diyenler kazandý
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yaþandýðý gün bir kez daha tüm
dünyadaki nükleer karþýtlarýyla birlikte, sokaklarda “Akkuyu, sinop
fukuþima olmasýn!”, “Nükleer
felakettir, nükleer cinayettir!”,
“Nükleer santrallere hayýr!”, “Güneþ,
rüzgar bize yeter!” diye haykýracaðýz.
Nükleer santralin kurulmasýna izin
vermeyeceðiz.
10 Mart 2012 Pazar günü, Fukuþima
nükleer felaketinin birinci
yýldönümünde, saat 15:00’de
Taksim’de buluþuyor ve Taksim
Galatasaray arasýnda insan zinciri
kuruyoruz. Bizimle birlikte olmaya ne
dersin?”

Evren-Þahinkaya yetmez!
12 Eylül referandumunda darbecilere dokunulmazlýk veren geçici 15.
maddeyi çöpe yollayan ve 32 yýl sonraen kanlý darbe hakkýnda dava açýlmasýný saðlayan ‘yetmez ama evetçiler’ bir çok darbe karþýtý örgüt ve
bireyle birlikte 4 Nisan’da Ankara’ya
gitmek için kampanyaya baþladý.
4 Nisan’da bir “ilk” gerçekleþecek.
12 Eylül darbesini gerçekleþtiren 5’li
çetenin hayatta kalan iki üyesi dönemin Genelkurmay Baþkaný Kenan
Evren ve Tahsin Þahinkaya Ankara
Adliyesi’nde yargý önüne çýkacak.
Dýþarýda ise binlerce insan “yetmez”
diyerek 12 Eylül darbesini
destekleyen, katýlan, darbecilerin

kararlarýný uygulayan, iþkence yapanlarýn da hesap vermesini isteyecek.
“Evren ve Þahinkaya yetmez!”
diyenler 4 Nisan öncesi darbeyi
isteyen, destekleyen ve uygulayanlarý
teþhir
edecek bir dizi etkinlik ve eylem
yapacak. 12 Eylül davasýnýn
geniþletilmesini, yaþayan 12 Eylül’ün
tüm kurumlarý, anayasasý ve uygulamalarýyla artýk bitmesini isteyecek.
Siz de bu kampanyaya katýlabilir,
darbecilerden hesap sorabilirsiniz.
Katýlmak için DSÝP örgütlerine
baþvurabilirsiniz ya da þu adrese eposta ile baþvurabilirsiniz:
posta@hepimizdavaciyiz.net

Onbinlerce darbe karþýtýnýn sokaða
çýkarak "Çeneni kapa" dediði emekli
genelkurmay baþkaný Ýlker Baþbuð
yaptýklarýnýn hesabýný birbir ödeyeceðe benziyor.
TSK adýna Ermeni, Kürt ve dindarlara karþý karalama siteleri kurdurmaktan tutuklanan Baþbuð, "kaðýt
parçasý" dediði "Ýrtica ile mücadele
eylem planý" davasýndan da
yargýlanacak. Hükümeti devirmek
için sahte þeriat tehdidi yaratmayý, bir
dizi provokasyonu gerçekleþtirmeyi,
Alevi-Sünni çatýþmasý çýkarmayý
hedefleyen 2008-2009 tarihli bu darbe
planý hakkýndaki dava kamuoyunca
"ýslak imza" davasý olarak biliniyor.
Ýlker Baþbuð planýnýn altýnda imzasý
bulunan Albay Dursun Çiçek'i önce
savunmuþ, ardýndan satmýþtý. Önceki
genelkurmay baþkaný Yaþar Büyükanýt da bu davada ifade verecek.
Cumhuriyet kurulduðu günden bu
yana seçilmiþlerin üstünde duran,
kimseye hesap vermeyen genelkurmay baþkanlarý bir daha gün yüzü
göremeyecek þekilde yargýlanýyor.
2008-2010 yýllarý arasýnda, Ýlker
Baþbuð henüz görevdeyken ve pek
güçlü gözükürken “Çeneni kapa”
diye sokaða dökülen darbe karþýtlarý
müthiþ bir kazaným elde etmiþir.

DSiP’e katýlýn, sosyalizme güç verin
dsip.org.tr
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Þimdi müzakere þimdi barýþ!
Ýmralý'da 16 kez Öcalan'la Kürt sorununun demokratik çözümü için
görüþen, Oslo'da PKK liderliðiyle
barýþ görüþmeleri yürüten, PKK liderinin çözüm önerilerini Kandil'e
götüren, süreci koordine eden MÝT
yöneticileri baþta Müsteþar Hakan
Fidan olmak üzere "KCK davasýný"
yürüten polis ve savcýlar tarafýndan
sanýk yapýlmaya hatta tutuklanmaya
kalktý.
MÝT heyeti aslýnda devlet ve
hükümetin heyetiydi. MÝT Müsteþarý
Hakan Fidan, Öcalan ve PKK ile
görüþmek için baþbakanýn temsilcisi
olarak görevlendirilmiþti.
Ýlk baþta oluþan ve kafalarý
karýþtýran toz duman kýsa sürede
çöktü. Mevcut büyük kapýþmanýn
savaþ yanlýlarýnýn müzakere ile
çözüm yanlýlarýný susturma giriþimi
olduðu görüldü. Mevcut kavganýn
taraflarýnýn "cemaat ile AKP" deðil
çok geniþ bir savaþ koalisyonu ile
farklý güçlerden oluþan barýþçýl
çözüm isteyenler arasýnda gerçekleþtiði anlaþýldý.

Sorumlu AKP hükümetidir
Son kapýþmada hedef Erdoðan ve
AKP olsa da bu süreci hazýrlayan
yine hükümetin kendisidir. Hükümet,
2009'da baþlattýðý Demokratik
Açýlýmý, silahlarýný býrakýp Habur'dan
gelen evlatlarýný karþýlayan yüz binlerce Kürdün sevinç gösterileri
bahane edilerek kapatýlmýþtý. Herkes
çözüm beklerken hükümet "KCK
operasyonlarýyla" Kürt sorununu
çözeceðini iddia eden savaþ yanlýsý
görüþe destek vermiþti.
3 yýlda 6.300 BDP'li tutuklandý.
Çatýþmalar devam etti. Hem devlet
heyeti hem de Kürt hareketi tarafýndan "olgunlaþtýðý" söylenen barýþ
görüþmeleri kesildi. "KCK tutuklamalarýyla" Kürt halkýný özgürleþtireceðini iddia eden hükümet kendi
baþlattýðý askeri ve siyasi operasyonlarýn hedefi haline geldi. Hedef
sadece AKP deðildi. Hükümetin
"PKK'yi yok ederek Kürt sorununu
çözme" hevesi barýþ için tek muhatap
olarak kabul ettiði Öcalan'ýn, Kürt
halkýyla arasýna mesafe koymayan

barýþ yanlýlarýnýn, 2 milyon 700 bin
Kürdün oy verdiði BDP'nin susturulmasýna vardý.
AKP'nin Kürt hareketine karþý kendini darbeyle devirmek isteyen generallerle ve yargý bürokrasisiyle kurduðu ittifak müzakereyle çözümü
yok etmeye dönük bugünkü saldýrýyý
hazýrladý. Ergenekon'a karþý çýktýðýný
söyleyen Zaman gazetesi yazarlarý,
CHP, MHP, yargýçlar, polis þefleri ve
generallerle Kürt düþmanlýðý etrafýnda birleþti. Hakim ulus milliyetçiliðinin bayraðý altýnda buluþan savaþ
cephesinin müdahalesi 90 yýldýr süren
vesayet rejiminin olduðu yerde durduðunu da gösterdi. Ayný zamanda
demokratik ve özgürlükçü bir
anayasanýn önündeki engeller de
açýða çýktý. PKK ve Öcalan'la yaptýðý
görüþmeleri kendi halkýndan saklayan, savaþ çýðlýklarý atan AKP
hükümetinin korkaklýðýnýn yarattýðý
sonuçlarýn ne kadar vahim
geliþmelere yol açabileceði de
anlaþýldý.

Akan kaný durdurmanýn yolu
Savaþ koalisyonunu yenmenin yolu

Marksizm 2012
19-23 Nisan, Ýstanbul Taxim Hill Otel
Bu sene Marksizm toplantýlarýnýn 20’inci yýlý. 20 senedir bazen
yýlda bir kez, çok zaman iki kez yapýlan marksizm toplantýlarý çok
çeþitli mekanlarda, çok deðiþik konuþmacýlarla gerçekleþti.
Daima düzenlendiði yýlýn, aylarýn gündemi baþlýca tartýþma
konusu oldu. 20 yýlda Marksizm toplantýlarýna 10 binden çok
insan katýldý.
20’inci yýlýný kutlayacak olan Marksizm bu sene kapsamlý bir
programla düzenlenecek. Uluslararasý hareketten çok sayýda
konuþmacý Marksizme katýlacak.
Ayrýntýlý broþür çok yakýnda çýkýyor

marksizmgunleri.org

"KCK davasýna" bakan bir savcýyý, 11
polisi görevden almak, MÝT
Müsteþarý Fidan için yasa çýkartmak
deðildir. Çözüm için:
1 Kürt halkýnýn siyasi temsilcilerini
susturma giriþimi olan "KCK soruþturmasý" derhal bitirilmelidir.
Tutuklu 6300 BDP'li hakkýndaki
suçlamalar düþürülmelidir.
Hapishanelerde tutulan toplam 8 bin
Kürt için, daðdakileri ve
Avrupa'dakileri de kapsayan bir politik af ilan edilmelidir.
1 Kürtlere karþý kullanýlan 12
Eylül yasalarý ve uygulamalarý derhal
kaldýrýlmalýdýr. MÝT müsteþarýný 17
saatte kurtarmayý baþaran hükümet
Terörle Mücadele Yasasý baþta olmak
üzere baský yasalarýný da hýzla kaldýrmalýdýr.
1 Hükümet ve meclis, Öcalan'a
çözüm için çaðrý yapmalýdýr. PKK liderinin Ýmralý'da tecridine son verilmeli ve sürece özgürce müdahale
etmesinin önü açýlmalýdýr.
1 Müzakere yeniden baþlamalýdýr.
Bu kez kapalý kapýlar arkasýnda açýk
ve þeffaf olmalýdýr.
1 Yeni anayasada Kürtlerin haklarýnýn tanýnacaðý hükümet tarafýndan ilan edilmelidir. Özgürlüklerin
önündeki tüm engeller kaldýrýlmalýdýr.
Son büyük kapýþma, barýþa ne kadar
yakýn olduðumuzu da göstermiþtir.
Mecliste hükümet adýna konuþan
Adalet Bakaný Ergin, müzakereyi
savunmuþ, "ihtiyaç olursa" yeniden
Öcalan ve PKK ile masaya oturacaklarýný ilan etmiþtir. Türkiye halklarý
savaþ ajitasyonunun taraflarca yüksek
sesle yapýldýðý dönemlerde bile
müzakerenin devam ettiðini öðrenmiþtir. Kamuoyu araþtýrmalarý
toplumun yüzde 67'sinin müzakere
sürecini desteklediðini ortaya koymuþtur.
Kürt sorununun demokratik ve
barýþçýl çözümünden yana olanlar
harekete geçmeli ve çözüm için
hükümet ile meclise basýnç yapmalýdýr. Karamsarlýk yayanlarýn
aksine barýþa yakýnýz. Çözümün
önünü hep birlikte açalým. Savaþ yanlýlarýný susturalým. Akan kaný durduralým.

Volkan AKYILDIRIM

Uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakký artýk geçersiz bir fikir mi?
Kürt sorunu Türkiye'nin en
önemli sorunu olduðu kadar bir
Ortadoðu sorunudur. 1. Dünya
Savaþý'nýn ardýndan bölgeye
hakim olan Ýngiliz emperyalizminin müdahalesiyle çizilen
sýnýrlar Kürtleri dört ayrý ülkede
yaþayan bir azýnlýk durumuna
getirdi. Týpký Filistinliler gibi
Kürtler de Ortadoðu'da yaþayan
devletsiz bir halk olarak kaldý ve
ulusal baský altýnda yaþadý.
Irak Kürtlerinin lideri Mesut
Barzani bu yüzden "Kürtlerin de
diðer halklar gibi kendi kaderini
tayin etme hakký vardýr" diyerek
4 parçaya bölünmüþ Kürtlerin
haklarýnýn tanýnmasýný talep
ediyor.
Suriye'de Esad diktatörlüðünün
vatandaþlýk haklarýna bile verilmediði Kürtler özerklik ilan
etti. Ýran Kürdistan'ýnda yaþayan
Kürtler Ahmedinejad’ýn baskýcý
diktasýna karþý özgürlük istiyor.
Irak Federe Kürdistan bölgesindeki Kürtlerin Newroz bayramýnda kendi devletlerinin kuruluþunu ilan etmeye hazýrlanýyor.
Türkiye'deki Kürtler de
demokratik özerklik istiyor.
Bunlar iþçi sýnýfýný bölen, gerici
talepler midir? Uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakký 20. yüzyýl
baþýnda kýsa bir dönem geçerli
olan ancak anlamýný yitirmiþ bir
fikir midir?
Ýþçi sýnýfýný bölen ulusal
baskýdýr. Bu baskýnýn
uygulayýcýsý 4 ülkede de
hakim ulus-devletlerdir. Bu baský
sona ermediði sürece 20. yüzyýlýn
baþlarýnda ortaya çýkan Kürt
sorunu var olmaya devam edecektir.
Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etmeleri hem 4
ülkede ulus-devletler hem
de bölge de etkin olan emperyal
güçler tarafýndan zorla engellenmiþtir. Durum böyleyken "uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakký ilkesi geçersizdir" demenin
bir anlamý olmadýðý gibi bu
görüþ "bugüne kadar nasýl
yaþadýlarsa ayný þekilde yaþasýnlar", "onlarýn nasýl yaþayacaðýna
her parçadaki hakim ulus karar
versin" demekler ayný þeydir.
Kürtlerin kendi geleceklerini belirleme hakký
zorla engellendiði sürece
ne Kürt iþçilerin sosyal bir
devrim için harekete geçmeleri
ne de yaþadýklarýn ülkelerin iþçi
sýnýfýnýn hakim ulus milliyetçiliðinden kopmasý imkansýzdýr.
Ulusal baský sona ermeden
sosyalizm mümkün olamaz.
Devrimci sosyalistler
baðýmsýz bir devlet kurmak da dahil Kürtlerin
nasýl yaþamak istiyorlarsa öyle
yaþamalarýný savunur. Uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakký
geçici, geride kalmýþ bir politika
deðil nerede ezilen bir halk varsa
onun ezilmiþliðine son vermenin
tek yoludur. Bu yol iþçi sýnýfýný
bölmez, aksine bölünmüþlüðü
vareden koþullarý ortadan
kaldýrarak birleþmesine zemin
hazýrlar.
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Suriye Kürtleri
demokratik özerklik
ilan etti
Suriye’de nüfus cüzdaný verilmeyen, hiçbir vatandaþlýk hakkýna
sahip olmayan Kürtler 40 yýllýk
BAAS rejimin yýkýlmasý için sokaða
çýktý. 24 Þubat’ta Halep’te yürüyen
onbinlerce Kürt özgürlük istedi. Esad
diktatörlüðünün 26 Þubat’ta yaptýðý
anayasa referandumunda sandýða
gitmeyen Suriye Kürtleri demokratik
özerklik ilan etti.
Batý Kürdistan’ýn Demokratik Birlik
Partisi sözcüsü Salih Muhammed
yeni anayasa taslaðýnda Kürtlere hiçbir hak verilmediðini, Kürtlerin adýnýn bile geçmediðini belirtti. Muhammed bu nedenle Kürtlerin sandýða
gitmeyeceklerini, yeni anayasanýn
kendilerini ilgilendirmediðini açýklamýþtý.
Suriye Demokratik Toplum
Hareketi ise artýk Demokratik Özerklik adýmlarý atýldýðýný, Kürtlerin kendi saðlýk, eðitim ve kültür kurumlarýný oluþturmanýn yaný sýra kendi
güvenliklerini de aldýklarýný açýkladý.
Batý Kürdistan’daki Kürt örgütleri
kendi aralarýndaki sorunlarý çözdü
ve katil Esad’a karþý birlikte mücadele etme kararý aldý.
Halep'te Özgür Halk Ýnisiyatifi
tarafýndan düzenlenen kitlesel gösteride sýk sýk "Esad rejimi yýkýlsýn",
"Özgürlük ve Demokrasi" sloganlarý
atýldý.

Ýspanya’da
iþçi sýnýfý sokakta
5.3 milyon iþsiz Ýspanya'nýn iþsizlik
oranýný yüzde 23'e çýkardý ve Ýspanya
ekonomisi 2011 yýlýnda küçülmeye
devam etti.
Mariano Rajoy'un yeni kurulan
saðcý Halk Partisi hükümeti geniþ
çaplý kesinti programlarýna hazýrlanýyor. Ýlk olarak kýdem tazminatlarýna vuruluyor.
Zarar ettiðini veya zarar etme
olasýlýðýný kanýtlayan patronlar iþten
çýkarmalarda kýdem tazminatý ödemeyecek. Bu Ýspanya iþçileri için çok
aðýr bir darbe.
Ýki büyük iþçi sendikasý CC OO ve
UGT bu önlemin deðiþmesi için gösterilere baþladý.
Sendikalarýn ilk uyarýsý Ýspanya'nýn
62 kentinde 1.5 milyon iþçi kýdem
tazminatlarýný korumak için sokaklara çýkmasýoldu. Madrid'de 500 bin
ve Barselona'da 450 bin emekçi gösteri yaptý. Valensiya'da 80 bin,
Zaragosa'da70 bin ve Alicante'de de
35 bin emekçi kýdem tazminatlarýný
kesen önlemlere karþý sokaktaydý.

Suriye:

Özgürlük, iç savaþ ve
emperyalist müdahale
Suriye’de halk ayaklanmasý Tunus
ve Mýsýr devrimlerinin baþarýsý ile
birlikte baþladý.
Ýlk gösterilerde halk Beþer
Esad’dan vaad ettiði reformlarý yerine getirmesini istiyordu.
1976’da bir darbe ile iktidarý ele
geçiren baba Esad’ýn ardýndan Beþar
Esad o güne kadar Suriye’de hüküm
süren devlet kapitalisti rejimi
deðiþtirmeye ve yeni liberal reformlar yapmaya baþladý. Ekonomik
alanda yeni liberal reformlar hýzla
ilerlerken siyasi olarak söz verilen
daha geniþ özgürlükler vaad eden
reformlar hiç gerçekleþmedi.
Pazar ekonomisinin açýlmasý ise
esas olarak Esad ailesi ve çevresinin
zenginleþmesine yol açýyordu.
Esad rejimi Mýsýr ve Tunus’tan
gereklid ersleri çýkarmýþtý.
Göstericilere karþý aþýrý bir þiddet
kullanmata baþladý. Kýsa zamanda
göstericiler Esad’ýn ikide bir de
vaad ettiði reformlarý gerçekleþtirmeyeceðini, tam tersine
giderek daha kýyýcý bir iktidar olacaðýný fark etti ve gösterilerin sloganlarý deðiþti. Artýk “Halk liderin
idamýný istiyor”, “Kahrolsun Esad
rejimi” gibi çok daha radikal ve
uzlaþmaz sloganlara dönüþtü.
Esad rejimi en baþtan itibaren göstericilerin dýþ güçler tarafýndan
kýþkýrtýldýðýný söylüyordu. Ne var ki
Deraa, Humus gibi kentler
Suriye’nin kendi kentleriydi. Halk
Suriye kentlerinde 10 binler, yüzbinler olarak sokaklara çýkýyor, özgürlük istiyor, Esad rejiminin yýkacaðýný ifade ediyordu.
Suriye tarihsel olarak Tunus, Mýsýr,
Bahreyn, Yemen ve diðer Arap
ülkelerinden farklý olarak Batý’ya
deðil Doðu’ya (Ýran, Rusya, Çin)
bakan bir ülkeydi. Ancak bu bakýþ
son yýllarda deðiþmeye baþlamýþtý
ve Türkiye Suriye iliþkilerinin sýcaklaþmasý bunun sonucuydu.
Esad rejimi ilk gösterilerden
itibaren emperyalistlerin anti
emperyalist Suriye’yi rejimini
devirmek için planlandýðýný iddia
etti. Esad çetesinin bu iddiasý Türk
solunda oldukça alýcý buldu. Türk
ulusalcý sosyalistleri Esad’ý bir yan-

dan Baas’ýn Kemalizme benzemesi
nedeniyle, diðer yandan da Esad’ýn
Batý’nýn yaný sýra Doðu’ya da bakmasý nedeniyle anti-emperyalistliðini tescilledi.
Bu arada Batýlý emperyalistler
Tunus ve Mýsýr’da olduðu gibi baþtan Esad rejiminin yýkýlmasý için çok
heveslid eðildi ancak hareketin
boyutlarý büyüdükçe Batýlýlar zaten
bu pek güvenilmeyen müttefiklerinden kolayca vaz geçtiler.
Bir dýþ müdahale olasýlýðý gündeme geldi. Ne var ki Suriye Libya
deðil. Suiye’ye müdahale derhal
Ýran ile çatýþmayý gündeme getireceði gibi Lübnan’da Hizbullah,
Irak’ta Þii iktidar bu müdahaleye
karþý tutum alabilir ve Ýran böyle
yapacaðýný zaten açýk açýk ilan etti.
Öte yandan Suriye’deki Kürt varlýðý da bir dýþ müdahale halinde
Türkiye ve Ýran Kürdistanlarýný da
fazlasýyla etkileyebilir.

Esad rejiminin anti emperyalizmi
Baba Esad ve oðul Esad Filistin hareketini desteklediklerini iddia ederler. Ne var ki bu daima lafta kalýr.
Baba Esad Ýsrail iþgali altýndaki Golan Tepeleri’nin
kurtulmasýný Mýsýrlý Enver Sedat’ýn yaptýðý gibi Ýsrail ile
anþarak yapmaya çalýþtý ne var ki Ýsrail Suriye ile deðil
Mýsýr ile yakýnlaþmayý tercih etti ve Þam’ýn burnunun
dibindeki Golan Tepeleri hala Ýsrail iþgali altýnda.
1976’da Lübnan’da sol ve Filistinliler Batý yanlýsý
hükümetlerine karþý ayaklandýlar.

Bu nedenlerle Batýlý emperyalistler
müdahale için BM desteðini istiyorlar fakat Rusya ve Çin’i yanlarýna
kazanamýyorlar.
Dolayýsýyla bir dýþ müdahaleden
çok bir iç savaþ daha yakýn bir
olasýlýk.
Suriye ordusunun yavaþ yavaþ
çözülmesi ve askerlerin ve subaylarýn bir kýsmýnýn göstericilerin
yanýuna geçmesi silahlý çatýþmalarýn
baþlamasýna neden oluyor ve iç
savaþ olasýlýðýný güçlendiriyor.
Esad rejimi kendi ordusunun bir
kýsmýnýn asilere katýlmasýný bir tertip olarak gösteriyor ve ulusalcý
Türk sosyalistleri bunu da benimsiyor. Göstericilerin silahlý olmasýný
sadece dýþ güçlere baðlýyor.
Suriye’de çözüm açýk ki
Suriye’deki yýðýn mücadelesi ile
belirlenecek. Bir dýþ müdahale
Libya’da olduðu gibi devrimi boðacak.

Hareket tam baþarýya ulaþacakken Suriye ordusu
müdahale etti ve Lübnan solunu ve Filistinlileri kýrarak
Batý yanýlarýnýn yenilmesini engelledi.
Bu arada bir Filistin kampý Suriyeliler tarafýndan
katliam yaþadý.
1990’da ise Suriye, Irak’ýn Kuveyti iþgalini bahane
ederek bu ülkeye müdahale eden ABD’nin yanýnda
savaþa katýldý. Suriye müttefik orduya asker verdi.
Daha sonra Esad “teröre karþý savaþ”a katýldý.
Irak hududunu kapattý, direniþçilerin yolunu kesti,
ABD’nin direniþçileri kaçýrýp iþkence etmesine yardýmcý
oldu.
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Yunanistan’da yeni
eylem planlarý

Bingazi’de öfke
Simon ASSAF*
Libya bir kere daha ayaklandý.
Ocak ayýnda Libya Devrimi’nin
doðduðu kentte, Bingazi’de 2 bin
kiþilik kýzgýn bir kitle Ulusal Geçiþ
Konseyi’nin (UGK) merkez bürosunu bastý. Bürolarýnýn basýldýðý
akþam UGK yeni seçim yasasýný ilan
etmeyi planlýyordu ama bu olaydan
sonra açýklama Bingazi yerine
Trablusgarp’a taþýndý.
Binayý basan kalabalýk bilgisayarlarý imha ederken Konsey’in
baþkaný Mustafa Abdül Celal’in
kendilerine hitap etmesine de izin
vermedi. Kalabalýk daha sonra
Abdül Celal’in zýrhlý Land Rover
arabasýný yaktý.
UGK baskýnýn sonucu olarak
Konsey’in iki numaralý adamý olan
Abdül Hafýz Ghoka istifa etti.
Ghoka Kaddafi döneminin esaki
bakanlarýndandý.
Libya halký arasýnda devrim günlerinde yokselen beklentilere cevap
veremeyen UGK hýzla prstij
kaybediyor.
UGK halk tarafýndan yolsuzluklara
bulaþmýþ ve hýzla aþiretlere ve
bölgesel bölünmelere dayanarak
yeni bir diktatörlük kurmakla
suçlanýyor.
Yeni seçim yasasýný halk kabul
etmiyor. Yasa taslaðý UGK’nýn
hangi yöne doðru ilerlediðini gösteriyor. Yeni yasaya göre kadýnlarýn
parlamentodaki yeri çok sýnýrlý. 200
Üyeli parlamentoda sadece %10,
yani 20 kadýn üye olacak.
Gene yasaya göre bütün adaylarýn
“bir mesleði” olmalý. Bu devrimi
gerçekleþtiren, Kaddafi hüçlerine
karþý savaþan Libyalýlarýn büyük
çoðunluðunu dýþtalýyor. Ve, “suçlular” diye tanýmlananlar, önceki
rejimde bile suçlu olarak tanýmlanmýþ olsalar, gene de aday olamayacaklar.
Ayrýca çifte vatandaþlýðý olan
Libyalýlar da aday olamayacaklar.
Oysa bu durumda olanlarýn çoðu
eski rejim tarafýndan ülke dýþýna

kaçmaya zorlanmýþtý ve þimdi,
devrimden sonra geri geldiler.
Birçok Libyalý artýk UGK’nýn
devrime nasýl el koyduðunu ve çok
az gerçek ilerleme gerçekleþtiðini
söylüyor.
UGK’nýn niyetleri en açýk bir
biçimde geçen Aðustos ayýnda
Trablusgarp’ýn düþmesinden sonra
ortaya çýktý. Asi ordusunun
Trablusgarp’a girmesinde en önemli
rolü oynayan Berberiler yeni
hükümete alýnmadýlar. Oysa
Berberiler Trablusgarp’ýn güneyindeki daðlarda savaþarak asi
ordunun yolunu açmýþlardý.
Berberiler eski rejimini
devrilmesinde oynadýklarý çok
önemli role raðmen yeni rejimde de
durumlarý deðiþmeyecek.
Çok uzun yýllardýr ezilen, baský
altýnda olan Berberiler için hu kabul
edilemez bir durum.
Bu arada UGK Kaddafi tarafýndan
1990’larda uygulanmaya baþlanan
yeni liberal politikalara devam edeceklerini açýkladý. Bu arada ayaklanma günlerinde çok aþaðýlara inen
petrol üretimi ve ona baðlý olarak
petro geliri yeniden yükselmeye
baþladý.Bu arada Libya petrolü Batýlý
büyük þirketler arasýnda pay ediliyor.
Bir baþka ilginç olay ise
NATO’nun saðladýðý “hava desteði”
için þimdi Libya’dan para istemesi.
Oysa Libya Devrimi ülkeyi
Batýlýlarýn ellerine teslim etmek ya
da hiç kiðmseye hesap vermeyen,
seçilmemiþ yeni bir diktatörlüðe
devretmeyi hedeflemiyordu. Libya
Devrimi Mýsýr ve Tunus devrimlerinden etkilenen Libayalýlarýn
hareketiydi.
17 Þubat ayaklanmasý iktidarýn
halk tarafýndan kazanýlmasýný
saðlayabilirdi. Ayaklanmanýn
içinden doðan UGK baþlangýçta bu
potansiyele sahipti. Ne var ki
Kaddafi rejiminin karþý saldýrýsýnýn
çapý ve olaðanüstü sertliði ayaklananlarýn dýþ güçlere bakmasýna
yol açtý.
2011 Mart ayýnda devrim ayaklanan halk kitlelerinin elinden

kayarak Batý ve Körfez krallýklarý ve
þeyhlikleri ile içiçe olan UGK’nýn
kontrolüne geçti.
“Uçuþa yasak bölgeye” onay veren
Libyalý devrimciler hiçbir biçimde
Batýlý güçlerin kara operasyonlarýna
izin vermemeye çalýþtýlar. Bu
durumda emperyalistler hava
üstünlüðünü kazanmalarýna raðmen
karada varlýk gösteremediler.
Karada etkinlik emperyalistlerin
UGK’daki yeni müttefiklerinin
elindeydi.
NATO hava kuvvetleri asilerin
hava kuvveti gibi çalýþtý ve bu arada
Batýlýlarýn, Kuveyt, Katar ve Birleþik
Arap Emirlikleri’nin özel kuvvetleri
asi ordusuna eðitim ve lojistik
destek vermeye baþladý.
Am savaþýn kanlý görevleri, kentlerin ele geçirilmesi, korunmasý hep
asi ordusu tarafýnda gerçekleþtirildi.
Asi ordusu esas olarak devrimi
baþlatan güçlerdi. Þehirleri ve
sokaklarý onlar kontrol ediyordu.
Libya’dakis avaþ esas olarak petrol
üzerine deðildi. Kullandýðý bütün
retoriðe raðmen Kaddafi rejimi
hiçbir zaman Batýlý petrol þirketleri
ile arayý bozmadý. Kaddafi ile
Ýngiltere eski Baþbakan’ý Tony
Blair’in 2003 yýlýnda Libya çöllerind
eyaptýklarý toplantý bu yakýn
iliþkinin temellerini atmýþtý.
Batýlýlar Libya’ya müdahale ederek
devrimci sürecin faklý geliþtiði
Tunus ve Mýsýsr arasýnda bir mevzi
ele geçirmeyi planladýlar. UGK
aracýlýðýyla da bu mevziye sahip
oldular.
Ne var ki, þimdilerde halkýn
yeniden hareketlenmesi Batýlý güçlerin baþarýsýnýn oldukça sallantýlýolduðunu gösteriyor.
Libya halký ayaklanmaya
baþladýðýnda talep ettiklerine ulaþmaktan çok uzak ama ayný zamanda da yeniden mücadeleye baþlamak için hazýrlan ýyor.
Mýsýr ve Tunus’ta olduðu gibi
Libya’da da henüz son sözler
söylenmedi.
* Simon Assaf bu yazýyý Libya’dan yazdý

IMF, Avrupa Birliði ve Avrupa
Merkez Bankasý Yunanistan
anayasasýný deðiþtirmek istiyor.
Troyka denen bu kurumlar
borçlarýn geri ödenmesini Yuna
hükümetlerinin en önemli iþi olarak
görüyorlar.
Bu hafta Yunanistan için yeni bir
“kurtarma” paketi geçti. 130 milyar
avroluk bu yardým doðrudan
doðruya bankalara gidecek.
Yunan hükümeti bu parayý
borçlarýn geri ödenmesinden baþka
hiçbirþey için kullanamayacak.
Ve eðer kurtarma parasý yeterli
olmazsa Yunan hükümeti bütçesinde
borçlarýn geri ödenmesini örneðin
emekli maaþlarýndan veya iþçi ücretlerinden daha önemli bir madde
haline getirecek.
Avrupa Komisyonu Yunanistan’a
saðlam ve sürekli bir kurum oluþturmasý için Yunanistan’a bir heyet gönderiyor. Bu kurum paranýn nasýl kullanýldýðýný sürekli kontrol edecek.
Hükümetin kesinti programýna
karþý Yunan iþçi sýnýfý direniyor ve
yeni direniþlere hazýrlanýyor.
Bir taraftan yeni gösteriler planlanýrken Atina’da doktorlar ve temizlik iþçileri 2 günlük bir greve hazýrlanýyorlar. Saðlýk iþçileri en büyük
kesintilerle karþý karþýya.
Yunan sendikalarý direniþe devam
kararý alýrken Avrupa iþçi sýnýfý da
kesinti programlarýna karþý duruyor.
Günlük Eleftherotypia gazetesi iþçiler tarafýndan iþgal edildi. Ýþgalci iþçiler Ýþçilerin Eleftherotypia’sý adlý bir
gazete çýkarmaya baþladý. Bir çok
gazeteden daha çok satan iþçi
gazetesinin yeni sayýsý hazýrlanýyor.
Gazete çalýþanlarý gelecek sayýnýn
daha çok iþçi mücadelesine yer vermesi gerektiðini de tartýþtý.
Baþta Atina olmak üzere bir çok
kentte lise öðrencileri de direniþte.
Atina merkezinde 5 bin liseli öðrenci
yürüyüþ yaptý.
Yunan emekçilerini bundan sonra
hangi eylemleri yapacaðý kesin deðil
ama þurasý açýk ki eylemler daha da
yükselecek.

Ýskoçya’da baðýmsýzlýk
referandumu
Birleþik Krallýk adý altýnda Ýngiltere
ve Gallerle bir arada olan Ýskoçya’da
Ýskoçya Ulusal Partisi son seçimlerden önemli kazanýmlarla çýktý.
Kurulduðu günden beri Ýskoçya’nýn
baðýmsýzlýðýný talep eden ÝUP seçim
baþarýsýnýn üzerine ayrýlma hakký
için referandum talep ediyor.
Daha önce gerçekleþen iki referandumda Ýskoçlar birlikten yana oy
kullanmýþlardý.
Ýngiltere Baþbakaný, Muhafazakar
Parti’den David Cameron Ýskoçlara
birlikte dünyanýn dördüncü büyük
askeri bütçesine sahip olduklarýný bu
nedenle daha güvenli olduklarýný
söylüyor.
Ýskoçya’nýn kendi kaderini tayin
ederek ayrýlmasýný savunanlar ise
Ýskoçya’nýn zenginliklerinin Ýngiltere
tarafýndan kullanýldýðýný,
sömürüldüðünü söylüyorlar.
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Devrimci Sosyalist
Ýþçi Partisi bildirisi

Ermeni düþmanlýðýna geçit yok
Taksim Meydaný'nda dün
"Hocalý katliamý anmasý" adý
altýnda planlý bir devlet provokasyonu gerçekleþtirildi.
Günlerdir tüm billboardlarda
reklamý görülen nefret içerikli
eylem çaðrýsý sonucu, ülkenin
çeþitli yerlerinden Ýstanbul'a
taþýnan faþist kitleler, birkaç
saat boyunca sokaklarda
terör estirdi.
Gösterinin hedefi herhangi
bir katliamda ölenlerin yasýný
tutmak deðildi. Tüm sloganlar ve pankartlar, Hrant Dink
öldürüldüðünden beri
"Hepimiz Ermeni'yiz" diyerek
mücadele eden yüzbinlerce
ýrkçýlýk karþýtýný hedef alýyor
ve tehdit ediyordu. Eylemde,
Dink'in katili BBP üyesi Ogün
Samast'ýn yaný sýra faþist
katil Abdullah Çatlý övüldü;
ülkücü faþistler "Küçük
Hrant'lar nerede?" yazan
dövizler taþýdý, "intikam"
çýðlýklarýyla Ermeni düþmanlýðý saçýldý. Faþist güruh,
Agos gazetesine yürümek
istedi.
Ermeni soykýrýmýnýn inkârý
için kampanya baþlatan
AKP'nin Ýçiþleri Bakaný Ýdris
Naim Þahin mitinge katýlýp
"millî birlik" çaðrýsý yaparak,
devlet televizyonu TRT mitingi canlý yayýnlayarak, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ise
tüm þehri "Ermeni yalanýna
sessiz kalma" yazýlý nefret
dolu afiþlerle donatarak bu

ýrkçý gösterinin destekleyicileri oldu.
Bundan birkaç yýl önce
ulusalcý-milliyetçi-faþist koalisyonu tarafýndan baþlatýlan
benzer Ermeni karþýtý kampanyanýn devamýnda,
arkadaþýmýz Hrant Dink planlý
bir cinayet sonucu
öldürülmüþtü. Katiller,
hükümet ve yargý tarafýndan
korundu. Dün yapýlan
hükümet destekli gösteri,
Ergenekon zihniyetinin hâlâ
ne kadar canlý olduðunun
göstergesi oldu.
Irkçýlýða geçit yok: Ermeni
düþmanlýðýna izin vermeyeceðiz!
1915'te soykýrýma uðratýlan
1.5 milyon Ermeni'yi, Hrant'ý,
Sevag'ý unutmadýk.
23 Ocak 2007'de "Hepimiz
Ermeni'yiz" diyerek yürüyen
yüzbinlerce kiþi, darbe planlarýnda bahsedilen "operasyonu" baþarýsýz kýlmýþtý.
Yayýlmak istenen bu nefret
dalgasýný, ancak onun
karþýsýnda daha büyük kalabalýklarla çýkarak yenebiliriz.
Irkçýlýða ve milliyetçiliðe
karþý olan, Hrant Dink için
adalet talep eden herkesi
faþizme karþý omuz omuza
mücadele etmeye çaðýrýyoruz.
Hepimiz Ermeni'yiz!
Ermeni soykýrýmý tanýnsýn!
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi
Merkez Komitesi

Biz dah
h
Irkçýlýð
ð
Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Girişimi ile İHD
Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon Çağlayan
Adliyesi'ne giderek "Hocalı katliamı anması" adı
altında Ermenilere karşı ırkçılık üzerinden kurgulanan
gösterinin tertip komitesi ve mitingde konuşan İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin hakkında suç duyuru yaptı.
Buradan ayrılan grup daha sonra Agos gazetesine
destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe
leþen anmalarý, bu yýl daha fazla
ilde, bir zamanlar Ermenilerin
24 Nisan'da, Ermeni Soykýrýmý'nýn yaþadýklarý yerlerde yapmak için
hazýrlýklarýný sürdürüyor.
97. yýldönümünde Ýstanbul'da
Ýttihatçý çeteler tarafýndan yapýlan
gözaltýna alýnan 200 Ermeni
20. yüzyýlýn ilk soykýrýmý ile
aydýný ve Ermeni halkýnýn 1915
yüzleþme bu yýlki anma etkinlikyýlýnda soykýrýma uðratýlan 1,5
lerinin temasýný oluþturacak.
milyon insanýný yine anacaðýz.
Katledilenlerin kimler olduðu,
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe
baþlarýna nerede neler geldiði 1
Giriþimi iki yýldýr Ýstanbul'da
Taksim Meydaný'nda, Ankara'da, hafta boyunca süren etkinliklerle
anlatýlacak.
Ýzmir'de ve Bodrum'da gerçek-

Bu acý hepimizin!

Hrant Dink’in cenaze yürüyüþü -2007
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ha güçlüyüz
ðý yeneceðiz
Hükümet ne kadar
faþistlerle ittifak kurarsa
kursun, "Hepimiz
Ermeniyiz" diyen yüz binlerce insan devletin siyasi
cinayet geleneðiyle
Ermeni düþmanlýðý
geleneðini beþ yýldýr her
fýrsatta açýða çýkartýyor.
26 Þubat'ta düzenlenen Hocalý
katliamýný protesto mitingi faþist ve
ýrkçý sloganlarla tüm demokratik
güçlere tehdit mesajlarýyla belirlendi.
Mitingin hedefinde ise Ermeni halký
vardý.
Miting baþýndan sonuna kadar,
örgütlenmesinden duvarlara asýlan
afiþlere kadar Ermenileri hedef alan,
Ermenilere yönelik nefrete
güçlendirmeyi amaçlayan bir içeriðe
sahipti. Azerbaycanlý sosyalistler
Azerbaycan Devleti’nin gösteri için
devlet kasasýný açtýðýný söylüyor.
Sadece Azerbaycan deðil, Türkiye
Cumhuriyeti devleti de gösterinin
örgütlenmesi için elinden geleni ardýna koymadý. Belediyenin olanaklarý,
devletin memurlarý olan valilerin miting de yer almalarý, Ýdris Naim Þahin
adlý AKP'li bakanýn mitingde konuþma yapmasý, TRT’nin naklen yayýnda
katýlým çaðrýsý yapmasý, faþistlerin
kitlesel katýlým gösterdiði eylemin
devlet ve hükümet tarafýndan desteklendiðini gösteriyor.

19 Ocak'tan rahatsýzlar!
Fransa'da Ermeni soykýrýmýný inkar
yasasý gündeme geldiðinde, mecliste
AKP, CHP ve MHP arasýnda devletin
çýkarlarýný savunmak için Ermeni
düþmanlýðýný körükleyen bir manifesto yayýnlanmýþtý. Bu üç parti nefret
söylemi etrafýnda bir araya gelmiþti.
Ancak ayný günlerde bir baþka ittifak daha kendisini göstermiþti. Hrant
Dink'in öldürüldüðü gün, on binlerce
insan "Hepimiz Hrant'ýz, hepimiz
Ermeniyiz" diyerek yürümüþtü.

Hrant Dink cinayetinin davasýnýn
apaçýk bir haksýzlýkla sona ermesinden rahatsýzlýk duyan on binlerce
insan Taksim'den Agos'a yürüdü.
Hocalý katliamýný bahane olarak kullanan devlet, hem Fransa'dan hem de
tüm dünyanýn gözü önünde
öldürülen Hrant Dink'in anýsýný canlý
tutmak için yürüyen on binlerce
insandan intikamýný almak için bu
ýrkçý yürüyüþü düzenledi.

2015'e hazýrlýk ve
mikrobik ortam
Türkiye Cumhuriyeti devleti, 2015
yýlýna hazýrlanýyor! Soykýrýmý inkar
etmenin suç olarak yasal düzeyde ele
alýnmasý Avrupa'da genel bir uygulama haline gelmeye baþladý. 1915
yýlýnda gerçekleþen Ermeni
soykýrýmýnýn 100. yýlýna yaklaþýrken,
tüm dünyanýn gündemi daha fazla
"Ermeni sorunuyla" çalkalanacak.
Hükümet, kendince 1915'in
pazarlýðýný yapýyor. Tayyip Erdoðan,
"100 bin Ermeni'yi atarýz" derken de,
diasporayý aþaðýlarken de, Fransa'yý
tehdit ederken de soykýrým pazarlýðý
yapýyor ve hem devletin hem de
kamuoyunun bu pazarlýða hazýrlanmasýný saðlýyor. Kamuoyunu Ermeni
soykýrýmýna hazýrlama süreci,
ýrkçýlýðýn olaðan bir fikir haline
geldiði mikrobik ortamý daha da
güçlendiriyor.

Cumhuriyet mitingleri gibi
2007 yýlýnda devlet kontrolünde
düzenlenen Cumhuriyet Mitingleri, o
mitinglere katýlan on binlerce insan
darbeci olmasa da darbeye zemin
hazýrlamak için örgütlenmiþti.
Cuntacý bir mikrobik ortamýn
geliþmesine katkýda bulunmuþtu.
Hocalý mitingi de benzer bir özelliðe
sahip. Mitinge katýlanlarýn tamamýnýn
faþist olmadýðý açýk olsa da miting
faþist bir nefret söyleminin yaygýnlaþmasýna ve içinde her türden "karanlýk" tiplerin rahatça at koþturacaðý bir
iklimin yaratýlmasýna neden oldu. Bu
iklimin yaratýlmasýnýn ilk sorumlusu
hükümettir. Bakan düzeyinde bu
mitinge katýlan, valilerin mitingde
yer almasýna izin veren, azýnlýklara ve
Ermenilere yönelik ýrkçý ve
aþaðýlayýcý bir dil kullanan hükümet,

bu yeni türden Ermeni düþmanlýðýnýn
siyasi sorumlusudur. Bu mitingden
sonra, tüm Ermenilere ve “Hepimiz
Ermeniyiz” piç diyerek hakaret ettiðini sananlarýn açtýðý pankartlarýn,
beyaz berelilerinin Hrant Dink'i
öldüren Ogün Samast'ý, faþist katil
Çatlý’yý kahraman ilan ettiði sloganlarýn ardýndan, Ermenileri öldürmekle tehdit edenlerin bu eylemlerini
gerçekleþtirmek için attýðý her adýmýn
siyasi sorumluluðu, bu mikrobik
ortamýn yaratýlmasýnýn da ilk sorumlusu olan hükümetindir. Siyasi iklim
ne kadar kirlenirse, Ergenekon ve
Alperenler gibi farklý türden örgütlerin içinde hareket edeceði karanlýk
koþullar o kadar uygun hale gelir.
Bu yüzden Ýstanbul Valisi derhal
görevden alýnmalý, Ýdris Naim Þahin
derhal istifa etmelidir.

Biz daha güçlüyüz!
Hrant Dink'in arkasýndan yürüyen
yüz binlerce insan, 26 Þubat'ta
yürüyen ýrkçýlardan, faþistlerden çok
daha güçlü. En son 19 Ocak'ta, "Bu
dava böyle bitmez" diyerek Agos'a
yürüyen kitleler, çok daha güçlü.
Irkçýlýða karþý olanlar çok daha güçlü.
26 Þubat'ýn "kan dökmek" isteyen
faþist güçlerle kýyaslandýðýnda, 19
Ocak'ta, "Adalet" için yürüyen on
binler, bu toplumun daha geniþ kesimlerinde var olan duyguya, eþitlik,
adalet ve barýþ duygusuna hitap etme
þansýna sahip. Baþarýlmasý gereken,
on binlerce insanýn, ýrkçýlýða karþý
demokrasiyi savunarak, bir arada
durmasý. Baþarýlmasý gereken,
Agos'un, Ermeni halkýnýn yalnýz
olmadýðýnýn sokakta gösterilmesi.
Baþarýlmasý gereken, bir daha tek bir
Ermeni'nin kýlýna bile kimsenin dokunamayacaðýnýn güvencesi veren
hareketin sürekliliðinin saðlanmasý.
Baþýný kuma gömmek isteyenler
gerçekleri gizlemeye, çarpýtmaya ne
kadar çalýþýrsa çalýþsýnlar, Ermeni
soykýrýmýyla yüzleþmeleri kaçýnýlmaz.
Hükümet ne kadar faþistlerle ittifak
kurarsa kursun, "Hepimiz Ermeniyiz"
diyen yüz binlerce insan devletin
siyasi cinayet geleneðiyle Ermeni
düþmanlýðý geleneðini beþ yýldýr her
fýrsatta açýða çýkartýyor.
Þenol KARAKAÞ

si

sosyal
ist isci

Hrant
diyor
ki...
Ermeni
olduðu için öldürüldü
Sözüm ona Hocalý katliamýný
anmak için yapýldýðý söylenen bir
gösteri, daha duyurularýndan
baþlayarak tam bir ýrkçý, faþist gösteriye döndü.
Göstericiler ellerinde ýrkçý dövizler, pankartlar taþýdýlar. Ermeni
halkýna, ‘hepimiz Ermeniyiz!
diyenlere hakaret edildi.
Bütün bir gün boyunca Ermeni
düþmanlýðý yapýldý, Hrant’ýn
cenazesinde, 19 Ocak cinayetinin
son anmasýnda yürüyen yüzbinlere
korku verilmeye çalýþýldý. Terör
havasý estirildi.
Hükümet bu gösteriden sorumludur. Ýçiþleri Bakaný ve Ýstanbul
Valisi, bu ýrkçý güruhun gösterisine
katýldýklarý için suçludur. Hükümet
bunlarýn hesabýný vermelidir.
Bütün toplumdan, Ermeni
cemaatinden özür dilenmelidir.
Bu gösteri bir þeyi, yine açýkça
gösterdi. Hrant Dink, Ermeni
olduðu için öldürüldü ve Türkiye
Ermeni Soykýrýmý’ný tanýmadýðý
sürece bu ülkede yaþayan
Ermenilere rahat huzur yok.
Türkiyeli sosyalistler bu gerçeði
kavramalýdýr. Ermeni Soykýrýmý
tanýnmadan Kürt sorununa çözüm
yok, Kürtler üzerindeki baskýnýn
son bulmasý mümkün deðil. Barýþ
olmadan toplumun hiçbir kesimiiçin özgürlük yok.
Ermeni soykýrýmýnýn tanýnmasýnýn
böylesine merkezi bir yeri var.
Hiç kimse Baþka sorunlarý Hrant
Dink cinayetinin yanýna eklemeye
çalýþmasýn. Hrant sosyalist olduðu ,
gazeteci olduðu için deðil, Ermeni
Soykýrýmý’nýn tanýnmasý için
mücadele eden bir Ermeni
sosyalisti, ama Ermeni olduðu için
öldürüldü.
Hepimiz Hrantýz, hepimiz
Ermeniyiz!
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Ýslamcý hareket, devrim
ve Mýsýr’ýn geleceði
Mýsýr Devrimi þimdi ikinci
aþamasýnda. Mübarek gitti
sýra Tantawi’de ve sonra
sýra Müslüman Kardeþler’e
de gelecek.
Doðan TARKAN
Milyonlarca Mýsýrlýnýn 18 gün
süren mücadelesinden sonra
yýkýlan Mübarek rejiminin yerine
gene Mübarek’in adamlarýnýn
oluþturduðu bir askeri konseyin
Tantawi baþkanlýðýnda kurulmasý
birçoklarý tarafýndan Mýsýr
Devrimini reddetmenin bir
nedeni oldu.
Tantawi’nin askeri konseyi
geçtiðimiz bir yýl içinde aralýksýz
olarak devrimcilere, aktivistlere
saldýrdý. Binlercesini tutukladý,
yüzlercesini öldürdü. El altýndan
Mübarek taraftarlarýný örgütledi
ve sonunda Port Said’de bir futbol maçýnda bu çapulcu taraftar
kitlesi büyük bir katliam gerçekleþtirdi.
Devrimin birinci yýldönümüden
hemen önce seçimler yapýldý.
Birçok parti ve siyasal örgütlenme seçimlerin aceleye getirilerek
yapýlmasýna karþý çýktý ve sonunda iki Ýslamcý parti, Müslüman
Kardeþler ve Selefilerin örgütü
Nour Partisi parlamentonun
%73’ünü kazandý. Laik partiler ve
sol seçimlerde pek baþarýlý olamadý.
Ne var ki seçimlere katýlým
yüzde 48’de kaldý. Toplumun
çoðunluðý bu koþullardaki bir
seçime katýlmayý reddetti.
23 Ocak’da açýlan parlamentonun yeni baþkaný, Müslüman
Kardeþler’den Saad al-Katany
utanmaz bir biçimde askeri konseyin baþkaný Tantawi’ye “halkýn
yanýnda yer aldýðý için teþekkür”
mektubu göndermek istedi ama
kendi partisinin milletvekilleri
dahi karþý oy kullandý.
Meclisin açýlmasýndan iki gün
sonra, 25 Ocak’da devrimin
baþlamasýnýn birinci
yýldönümünde Tahrir
Meydaný’ndaki hava meclisten
köklü bir biçimde farklýyýdý.
Meydanýn bir köþesinde
Müslüman Kardeþlerin kürsüsü
vardý ve oradan “Devrimi desteklyoruz” mesajý veriliyordu.
Meydanýn büyük çoðunluðu ise
“Kahrolsun askeri konsey”,

“Tantawi’ye ölüm” sloganlarý
atýyordu.
Müslüman Kardeþler kendilerini
devrimden koparamýyorlardý
ama meydan çok radikaldi.
Devrimden önce Müslüman
Kardeþler politik yaþamdan çekiliyordu ve bu nedenle devimci
gösterilere hazýrlýksýz yakalandýlar.
Ne var ki Müslüman Kardeþler
önderliði sokak gösterilerinde yer
almayý reddederken binlerce
taraftar sokak gösterilerine
katýlýyordu. Ama bu arada
Müslüman Kardeþler önderliði
askeri konsey ile uzlaþýyordu.
Mübarek’in kaçmasýndan sonra
bu uzlaþma süreci hýzlandý.
Sonuna kadar Mübarek’i
destekleyen ABD, gösterilerin son
günlerinde baþlayan genel grev
hareketi ile birlikte tutumunu
deðiþtirdi, Mübarek’ten vazgeçti
ve Müslüman Kardeþler’e ve
Tantawi liderliðindeki orduya
oynadý.
27 Ocak gösterileri ise sokaðýn

ne kadar radikal olduðunu daha
da çarpýcý bir biçimde gösterdi.
Müslüman Kardeþler önderliði
gene itidal tavsiye ederken göstericiler askeri konseyin yaný sýra
Müslüman Kardeþler’e de karþý
sloganlar atýyordu.
Toplumun 2011 Ocak ayýndan
bu yana radikalleþmesinin yaný
sýra örgütlenme düzeyi de yükseliyor.
Sol partiler doðuyor, baðýmsýz
bir sendika hareketi hýzla
güçleniyor ve iþyeri, okul,
mahalle komiteleri kuruluyor.
Grev sayýsý artýyor, iþçiler ücret
artýþý, çalýþma saatleri gibi taleplerle greve çýkýyor. Asgari ücret
artýþý önemli taleplerden birisi.
Bütün bunlara raðmen
Müslüman Kardeþler neden
seçimlerden galip ayrýldý? Bu
sorunun en temel cevabý Mýsýr’ýn
en köklü örgütlenmesinin
Müslüman Kardeþler olmasý. On
yýllardýr Müslüman Kardeþler
meslek örgütlerinde, okullarda,
hastanelerde, mahallelerde ve

katýldýklarý seçimlerde
örgütlendiler ve dolayýsýyla
halkýn baktýðý tek örgüt durumundalar. Sol ve diðer laik
örgütler ise kýsa zamanda
örgütlenerek bir alternatif olarak
ortaya çýkma yeteneðine sahip
deðillerdi.
Ancak Selefilerin örgütü Nour
Partisi’nin seçimlerden ikinci çýkmasý daha ilginç.
Müslüman Kardeþler’den daha
aþýrý olan Nour, Körfez
ülkelerinin ve Suudlarýn
desteðine sahip, çok parasý,
gazeteleri ve TV kanallarý var.
Ancak Mýsýr toplumunun
Nour’un antiemperyalist retoriðini ve milliyetçi söylemini de
desteklediðini düþünmek gerekir.
Þimdi Müslüman Kardeþler iktidarda ama iþleri çok zor. Dünya
kapitalizmi derin bir krize doðru
ilerlerken onlar büyük kesinti
programlarýný uygulamak zorunda. Askeri konseyin atadýðý
hükümet bütçe harcamalarýnda
%20’lik bir kesintiyi kabul etti ve
þimdi Müslüman Kardeþler bu
programý uygulamak zorunda.
IMF ve Dünya Bankasý kesinti
programlarýný dayatýyor ve ABD
Müslüman Kardeþler’den
Mübarek döneminin uluslararasý
taahhütlerine sadýk kalmasýný
istiyor. Ocak ayýnda ABD yetkilileri ile Müslüman Kardeþler
yöneticileri bir toplantý yaptý ve
ABD’li yetkililer bu toplantýdan
memnun olduklarýný ilan ettiler.
Diðer taraftan halk olaðanüstü
hal yasalarýnýn kalkmasýný, politik tutuklularýn serbest býrakýlmasýný, iþsizliðe, yoksulluða,
açlýðý ve konut sorununa cevap
bulunmasýný istiyor ve
Müslüman Kardeþler’in bu talepleri karþýlamasý bugünkü politik
eðilimleri ile mümkün deðil.
Mýsýr’da devrimin bittiðini ya
da hiç yaþanmadýðýný söyleyenler
25 ve 27 Ocak gösterilerinde
Mýsýrlýlarýn ne denli radikal
olduðunu ve devrimin halk
yýðýnlarý için ne kadar öðretici
olduðunu görmüyorlar. Ama
daha önemlisi onlar devimin ayný
zamanda bir süreç olduðunu da
anlamýyorlar.
Mýsýr Devrimi þimdi ikinci
aþamasýnda. Mübarek gitti sýra
Tantawi’de ve sonra sýra
Müslüman Kardeþler’e de gelecek.
Mýsýrlý iþçi ve emekçiler aralýksýz
mücadele ediyorlar, mücadele
ettikçe de öðreniyorlar.
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sosyalist

Narodnizmin
temellerini atan
Herzen, Rusya’da
mücadelenin temel
gücünü þöyle tarif
ediyor: “Gelecek
Fransa’da nasýl
iþçiye aitse,
Rusya’da da
köylüye aittir.”
“Rusya’da köylü
savaþýndan baþka
hiçbir devrimin
olabileceðine inanmýyorum.”

Herzen

Narodnizm, Rusya’da
ortaya çýkan popülist
devrimci geleneðin en
önemli temsilcisidir.
Tony Cliff
Narodniklerin programýný þöyle tarif
ediyor: “Sosyalizmin
temelini, toplumun
malý olacak fabrikalar
deðil, Rusya’da hala
yaþamakta olan ortak
mülkiyete dayalý köy
komünü oluþturacaktý.”

Ütopik sosyalistlerle popülistlerin
en önemli fügülerinin arasýnda bir
baðlantý kurulabilir.
Marks, Komünist Manifesto’da
ütopik sosyalistlere dair yaptýðý tarif,
popülistlere de uyarlanabilir:
Týpký ütopyacýlar gibi popülistler
için de iþçi sýnýfý, “hiçbir tarihi inisiyatifi veya baðýmsýz siyasi örgütlenmesi olmayan bir sýnýf
görünümünde”dir, sýnýf mücadelesi
bakýþ açýsýný benimsememiþlerdir, ve
popülistler iþçi sýnýfýna “en çok çeken
sýnýf” olmaktan baþka bir anlam yüklemezler.
1917 E
kim’i R

Popülizm, ikamecilik

ve sosyalizm

Þenol KARAKAÞ

Popülizm, sistem karþýtý muhalefet
içinde zaman zaman öne çýkan bir
siyasi gelenektir. Bu geleneðin,
sosyalizm geleneðiyle hiçbir akrabalýðý bulunmamaktadýr. Popülizmi,
popülist politikalar yapan burjuva
partilerinin eðilimleriyle karýþtýrmamak gerekiyor. Zira popülizm sol
içinde iddia sahibi bir gelenektir ve
sol adýna ölülerin aðýrlýðýný yeni
kuþaklara taþýyan en zararlý siyasi
eðilimlerden birisisidir.

Halk bulamacý
“Halk” kavramýný hepimiz kullanýyoruz. Genellikle, halk dendiðinde
tüm yoksullara iþaret ediliyor.
Günlük propaganda dilinde bu kullanýmda bir sakýnca yok ama popülist
sol siyasi gelenek, bu kavrama özel
bir anlam biçerek, sýnýflar arasý
mücadelenin yerine, farklý çýkarlara
ve farklý potansiyellere sahip sýnýflar
arasýndaki kesin ayrýmlarý silikleþtirir.
Kökenleri Rus devrimci hareketinin
emekleme çaðýna kadar giden
popülist hareket, ya iþçi sýnýfýný
görmezden gelir ya da iþçi sýnýfýnýn,
öðrenciler, köylüler ve genel yoksullar hareketinin kitlesel bir bileþeni
olarak deðerlendirir. Siyasi dengelere,
devletin uyguladýðý þiddete, örgütlenme alanlarýnda açýlan fýrsatlara göre
zaman zaman aydýnlara, zaman
zaman öðrencilere, zaman zaman
“mahallelere” ve zaman zaman da
sendikalara ya da “fabrikalara” dönüþ

taktikleri izlemesi, popülistlerin
sadece fýrsatçýlýðýnýn ürünü deðil.
Ýçinde yaþadýðýmýz toplumsal
örgütlenmenin temel iþleyiþ dinamiklerinin yarým yamalak farkýnda
olmalarý, bu toplumsal örgütlenmenin belirleyici güç mücadele
alanýný açan sýnýf farklýlýklarýný
kavrayamamalarý, popülistlerin temel
sorunu.

Çarpýtýlmýþ marksizm
Bu temel sorun, istisnasýz tüm ülkelerdeki belirgin popülist geleneklerin,
“bize özgü kapitalizm” analizleri yapmasýnan neden oldu. Kapitalist sistemin küresel örgütlenmesi ve eþitsiz
ve bileþik geliþimi ve bu geliþimle
ayný yaþta olan iþçi sýnýfýnýn þekillenmesi kavranmayýnca, acil eylem ihtiyacý çarpýtýlmýþ teoriyle elele gitti.
Marksizm yerine marksizmin
karikatürü olan analizler devreye
girdi bazen köylülüðün önlenemez
gücüne, bazen öðrencilertin inanýlmaz fedakarlýðýna vurgular yapýldý.
“Bize özgü kapitalizm” bize özgü
mücadele tarzlarýný gerektireceði için,
aslýnda hiçbirisine özgü olmayan,
terör yöntemlerinden, köylü ayaklanmalarý hazýrlamaya, “kýrlarýn þehirleri
kuþatmasý” için çabalamaktan, þehir
gerillasý efsaneleri yaratmaya kadar
sayýsýz ama özünde her birti elitis
olan mücadele yöntemi popülist
geleneðin mücadele dönemleri kataloðunun ciddi baþlýklar haline geldi.

Marksizmle zoraki irtibat
Marksizmin itibarý en yüksek
gelenek olmasý, bu birbirinden garip

ve ayný ölçüde marksizmle iliþkisiz
mücadeel deneylerinin ve bu deneylerin teorleþtirilmiþ þekillerinin marksizm içine týkýþtýrtýlmasý sonucunu
doðurdu. Marks’ýn kapitalizmin en
kapsamlý analizi olan eleþtirisi, o
kadar etkileyiciydi ki, bu analizin
ulaþtýðý temel mantýðý, sosyalizm
mücadelesinin iþçi sýnýfýnýn kendi
eseri olacaðý vurgusunu eksik, yetersiz ya da yanlýþ bulan tüm akýmlar
gibi popülist akýmlar da hiçbir rahatsýzlýk hissetmeden kendilerini marksist geleneðin içinde gördüler. Böyle
anlattýlar.
Rusya’daki gibi Türkiye’de de “halk
bulamacý”ný savunan siyasi gelenekler, tarihsel popülist geleneðin heyecanýný, analizlerini, milliyetçiliðini,
ikameciliðini, þiddet severliðini,
suikastçiliðini marksist teoriyle
allayýp pullayýp kullanmaya devam
etti.

Kahramanlýk destaný
Devletle mücadele ettiði ölçüde
devrimci bir yana sahip olan popülist,
genel olarak sisteme karþý, kapitalist
üretim sürecinin bütününe karþý
mücadele etmediði, bu mücadeleyi
sürükleyebilecek tek toplumsal güç
olan iþçi sýnýfýnýn kendi eylemine
yardýmcý olmanýn devrimcilik
olduðunu fark edemediði için, kendi
tarihini ikamecliðin yýldýzlar geçidin
dönüþtürmeyi baþarabildi.
Popülist gelenek, bu yüzden,
sýradan insanlarýn kitlesel eyleminin
yaratýcý gücü yerine, kahramanlar
geçidinin ikameci cazibesine sahip
çýkar.

usya

Lenin, popülistlerin görüþlerinin iþçi hareketine zarar
verdiðini düþündüðü için,
popülistlerin bir kanadýyla yaptýðý en önemli tartýþmayý kasýtlý
bir þekilde þu sözlerle tamamlýyordu: “Ýþçi, sermaye tarafýndan
ezildiðini, savaþýmýnýn burjuva
sýnýfa karþý verilmesi gerektiðini
görmeden edemez. Ve o anki
ekonomik gereksinmelerinin
karþýlanmasýný, maddi
koþullarýnýn iyileþtirilmesini
amaçlayan bu savaþým, kaçýnýlmaz olarak, iþçilerin örgütlenmesi isteminde bulunur ve,
kaçýnýlmaz olarak bireylere karþý
deðil, bir sýnýfa, çalýþan halka,
yalnýz fabrikalarda deðil, her
yerde baský ve zulüm yapan
sýnýfa karþý bir savaþým haline
gelir, iþte bunun için, fabrika
iþçisi, tüm sömürülen nüfusun
en önde gelen temsilcisinin ta
kendisidir.
Örgütlü, sürekli bir savaþýmdaki bu temsilcilik iþlevini yerine
getirebilmesi için, onu ‘umutlar’la gayrete getirmek hiç de
gerekli deðildir; gereken tek þey,
yalnýzca onun kendi durumunu
anlamasýný saðlamak, onu ezen
sistemin siyasal ve ekonomik
yapýsýný ve bu sistem altýnda
uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýnýn
zorunlu ve kaçýnýlmaz olduðunu
anlamasýný saðlamaktýr. Fabrika
iþçisinin, genel kapitalist iliþkiler
sistemi içindeki bu durumu,
onu, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu
uðruna savaþýmýn tek savaþçýsý
yapar, çünkü yalnýzca kapitalizmin geliþmesinin daha yüksek
aþamasý, büyük-ölçekli makineli
sanayi, bu savaþým için gerekli
maddi koþullan ve toplumsal
güçleri yaratýr (...) Bundan dolayý
da, sosyalistler tüm dikkatlerini
ve tüm etkinliklerini iþçi sýnýfý
üzerinde yoðunlaþtýrýrlar.”
(Lenin’in Halkýn dostlarý kimlerdir…broþüründen)
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Panos Garganas,
Ýþçi Dayanýþmasý
gazetesi editörü
2 yýl içinde yapýlan 15 genel grevin
deneyimi radikalleþme dalgasýnýn
yükselmesine neden oldu.
Patronlar saldýrýya geçti. IMF ve AB
hükümetin daha iyi rekabet edebilmek için ücretleri kesmesi gerektiðini söylüyor.
Sonbahar'da Papandreou hükümetinin çökmesinden beri, daha çok iþveren ücret kesintileri dayatýyor. Onlar
iþçilerin ücret kesintilerini kabul
etmeleri gerektiðini, aksi halde iþyerlerini kapatacaklarýný söylüyorlar.
Ancak halk düþürülen maaþlarla
çalýþmamakta kararlý. Ýþçiler her
zaman genel grevler çaðrýlarýný
desteklediler. Ancak daha önceki
grevlerde (yürüyüþler büyük olsa da)
çoðu insan evlerinde oturuyordu.
Her yeni grevle bu deðiþti. Taban
hareketleri gün geçtikçe daha aktif

Georgia Koffa,
OLME ortaokul
öðretmenleri sendikasý
Kemer sýkma politikalarýnýn eðitim
açýsýndan korkunç sonuçlarý oldu.
Öðretmenler iþlerini kaybediyor, bu
da okullarda personel açýðýnýn oluþmasýna neden oluyor.
Öðrencilerin kitaplarý yok ve
sýnýflarda ýsýtma yok. Bir çok öðrenci
yemek için paralarý olmadýðý için derslere aç giriyor, sýnavlara bu koþullarda katýlýyor.
Bu durum bizi korkutuyor ama ayný
zamanda öfkelendiriyor.
Sendikamýzý daha çok mücadele
etmesi için zorluyor ve kemer sýkma

Kostas Pittas,
sendika temsilcisi,
enerji bakanlýðý
Hükümetin enerji sistemini
özelleþtirme planlarýna karþý çýkan
iþçiler Enerji ve Kalkýnma Bakanlýðý'ný
iþgal ettiler.
Ýki hafta önce perþembe günü
yaþanan iþgali 50 enerji iþçisi ve kamu
çalýþaný gerçekleþtirirken 200 kiþi de
binanýn dýþýnda gösteri yaptý.
Biz Enerji Bakaný'nýn ofisine gittik ve
onun etrafýný sardýk. Kapýlarý bloke
ettik ve onu "görüþmeye" zorladýk.
Bize "Özelleþtirme olmazsa,
Troyka'dan borç da alamayýz" dedi.
Biz de ona saçmaladýðýný söyledik.

Yunanistan
olmaya baþladýlar. Sendika toplantýlarý ve grev gözcülüðü aþaðýdan
örgütlendi ve polisle olan çatýþmalar
gösterilerin güvenliði için gruplar
örgütlenmesine neden oldu.
Örgütlenme konusunda oldukça
deneyimli olan yeni bir aktivistler
tabakasý ortaya çýktý.
Böylece geçen hafta Salý günü
olduðu gibi bir gün öncesinden
çaðrýsý yapýlan bir grev bile saðlam
bir þekilde örgütlenebildi.
Birçok iþçi grubu ücret kesintilerini
kabul etmeyeceklerini ve çalýþmayý
durduracaklarýný söyleyebilecek
kadar güçlü.
Tüm iþgücünün katýldýðý toplantýlar
yapýlýyor. Gücünü kitlesel iþçi toplantýlarýndan alan komiteler kuruluyor.
Bu eðilimin daha da genelleþme ihtimali oldukça güçlü. Bunu son yapýlan
48 saatlik genel grevde görebiliriz.
Eðer Yunanistan'ýn borcu konusundaki þantajý yapmaya devam ederlerse alacaklarý cevap budur.
Ýki sene önceki ilk genel grevin
öncesinde sendikalarý grev dalgasý
için zorlamakta insiyatif alan devrimcilerdi. Þubat 2010'da yapýlan seçimlerin sonucunda PASOK iktidara
geldi. Sendikalar PASOK'a karþý grev
çaðrýsý yapamayacaklarýný açýkladýlar.
Buna raðmen taban hareketi
mücadeleyi devam ettirmek isteyen
antikapitalist soldan etkilendi.
IMF Yunanistan'a geldiðinde ise,
devrimciler borcu ödememe talebini
yükselttiler. Bu politikacýlar tarafýndan deðil iþçilerin kendileri tarafýndan yapýlacaktý. Bu iþçi kontrolü
anlamýna geliyordu.
Yani devrimciler insanlarýn
düþüncelerini þekillendirmekte ve bu
düþünceleri hayata geçirmekte büyük
bir rol oynadýlar.
politikalarýna karþý grev çaðrýsý
yapýyoruz. Genel grevden sonra salý
günü ortaokullarda greve gitmeyi
planlýyoruz.
Diðer iþyerlerinde gerçekleþen iþgalleri görmek öðretmenlere ilham verdi. Daha büyük çaplý eylemleri tartýþmak için toplantýlarýn yapýlmasýný
istiyoruz. Mücadelenin en etkili yönteminin ne olabileceðini tartýþýyoruz.
Baþka iþyerlerindeki baþka iþçilerden
öðrenmek ve onlarýn örneklerini
takip etmek zorundayýz. Þimdi iþi
kendi elimize alýp okullarý kendi
baþýmýza iþletip iþletemeyeceðimizi
tartýþýyoruz. Bu yola baþvurmak ve
kesintilere direnmek istiyoruz.
Nasýl harekete geçersek geçelim,
bunu yalnýz baþýmýza yapmak
istemiyoruz, diðer iþçilerin de grevde
bize katýlmasýný istiyoruz.
Bakan, polis onu bodrum kattan
geçirerek kurtarmadan önce üç saat
kadar odasýnda kilitli kaldý.
Bu binayý ilk iþgal ediþimiz deðildi.
Ekim ayýnda 12 günlüðüne 15 bakanlýðý iþgal etmiþtik.
Troyka geldiðinde toplanacaklarý bir
yer bulamadýlar. Her yer iþgal
edilmiþti.
Geçen hafta çarþamba günü enerji
iþçileri hala grev yapýyor ve elektrik
þirketinin bürolarýndaki iþgali
sürdürüyordu.
Geçtiðimiz iki yýlda 15 genel grev
yaþadýk.
Demir-çelik sektöründe, medyada,
hastanelerde ve daha pek çok yerde
grevler yapýldý, bunlarýn bazýlarýnda
tam katýlým saðlandý.
Tüm bu yaþananlar herkesin
kendine güvenini arttýrdý.

Kriz ve
direniþ
Yunan parlamentosu “troyka”
denen AB, Avrupa Merkez Bankasý
(ECB) ve IMF’nin dayattýðý kesinti
programýný oylarken Yunan iþçi sýnýfý
iki gün süren bir genel grev yaptý.
Genel grevin ertesinde süre yýðýnsal
gösteriler yapýldý.

Ücretler
Kesinti programýna göre asgari
ücretten %22 kesinti yapýlacak. Bu
kesinti bütün iþçileri etkileyecek
çünkü Yunanistan’da bütün ücretler
asgari ücret tabanýndan hesaplanýyor.
25 altýndakiler için daha büyük bir
kesinti var.
Bütün kentlerde büyük gösteriler
vardý, Atina’da kalabalýklar parlamentoya girmeye çalýþtý ve yoðun
polis þiddeti ile karþýlaþtý. Sokak gösterilerinin sonucunda faþist Laos partisi üçlü koalisyonda ayrýldý.
Sosyal demokrat PASOK bölündü.
PASOK’un 25 milletvekili hükümet
önerisi lehine oy kuýllanmayacaklarýný açýklayýnca ihraç edildiler.
Muhafazakar Yeni Demokrasi
Partisinden de tasarýya karþý çýkanlar
oldu. Hükümetin 255 milletvekillik

desteði gösterilerin sonucunda 190’a
düþtü.
Saðlýk iþçileri haftada 5 gün direniþ
kararý aldýlar. Birçok iþyerind eise
iþgal eylemleri var.
Yunanistan’ýn bir istisna olduðu
söyleniyor. Ama þimdi Portekiz ve
Ýspanya’da da iþçiler sokaklara çýktý.
Yunanlý iþçiler þimdi borçlarýn silinmesini talep ediyorlar. Bunun anlamý
þu: bankacýlara bütçeden yapýlan
ödemelerin durdurulmasý. 20 milyar
dolar böyle harcanýyor ve iþçilere
uygulanacak kesintilerden de bu
kadar para kalacak.
Yani ortada para var. Ama bu parayý
kim kontrol edecek ve kimin için
kontrol edecek? Para bankalara mý,
iþçilere, emekçilere mi verilecek.
Sokaklarda süren mücadele bu
konuda karar verilmesi için.
Sosyalistler iþçilerin ulusal
bankacýlýk sistemini kontrol etmesini
talep ediyorlar.
Troyka paranýn bankalara verilmesini ve bankalarýn devletten baðýmsýz
olmasýný istiyor. Böylece eskisi gibi
devam edebilecekler ve ekon omi
daha da beter hale gelecek.

KÜLTÜR
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sosyalist

Mýsýr Devrimi'nin dersleri
ve mücadelenin geleceði

“

‘Saf’ bir sosyal devrim bek-

lentisi içinde olanlar bunu
hiçbir zaman göremeyecek.
Böyleleri devrimin ne
olduðunu anlamadan devrim
lafazanlýðý yaparlar.”

Nereye gitmeli,
ne seyretmeli,
ne okumalý?

DERGÝ
Kaos GL Dergisi’nin 2012 yýlýndaki ilk
sayýsý (122) çýktý. Bu sayýnýn dosyasý
Ruh Saðlýðý Alanýnda Heteroseksizm ve
Homofobi. Kaos GL’nin içeriði dosya
dýþýnda da oldukça zengin.
ÝNTERNET
Türkiye’de ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe
karþý en etkin, belki de tek kampanya
örgütlenmesi olan Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe’nin internet sitesi
www.durde.org
Nefret suçlarý konusunda, Sevag’ýn
askerde öldürülmesine karþý açýlan
kampanya hakkýnda daha fazla bilgi
edinmek için bu adrese gidebilirsiniz.
SÝNEMA
!f Ýstanbul 16 Þubat günü baþladý ve 26
Þubat’a kadar sürecek. Ayrýntýlý bilgi
için: www.ifistanbul.com/tr/
DVD
Dersim katliamýný anlatan Ýki Tutam
Saç: Dersim’in Kayýp Kýzlarý belgeselinin DVD’si çýktý. Bejan Matur bu belgesel
için “Dersim’in Kayýp Kýzlarý bütün kayýplarý hatýrlatan hakikatleriyle karþýmýzdalar. Ýlk Kez konuþuyorlar. Kayýp
nedir, bir yerden olmak nedir anlatýyorlar” diyor.
SERGÝ
Sabahattin Ali
sergisi Kadýköy,
Caddebostan
Kültür
Merkezi’nde
açýldý. Sevengül
Sönmez tarafýndan oluþturulan
“Fotoðrafýný
Bekliyorum”
baþlýklý sergide
Sabahattin
Ali’nin daha önce sergilenmemiþ
fotoðraflarýnýn yaný sýra askerlik terhis
belgesi gibi kiþisel dökümanlarý, takým
elbisesi de var. (Bu arada Sabahattin
Ali tam 3 kere askerlik yapmýþ!).
Sergide Sabahattin Ali’nin kendi kamerasý ile çektiði fotoðraflarý da bulmak
mümkün.

Mýsýrlý devrimci sosyalist Semih
Necip'in Türkçede Mýsýr Devrimi
üzerine yazýlan çok az sayýda eserden
biri olma özelliðini koruyan broþürü
"Mýsýr Devrimi'nin dersleri ve
mücadelenin geleceði" Mýsýr
Devrimi'nin ilk bir kaç ayýndaki
geliþmesini marksist bir perspektiften
yorumluyor.
Broþürü deðerli kýlan en önemli
özelliðiklerinden biri devrimin bizzat
devrime katýlan, 25 Ocak gösterisinin
çaðrýsýný yapanlardan biri olan Necip
tarafýndan anlatýlýyor olmasý.
Necip broþüre, Mýsýr Devrimi'nin
çoðu kiþinin sandýðýnýn aksine bir
anda patlamadýðýný son onyýldýr
yaþanan mücadelelerle nasýl günbegün olgunlaþtýðýný anlatarak baþlýyor.
Irak'taki iþgale karþý mücadelenin,
Filistin'le dayanýþma hareketinin,
demokrasi mücadelesinin ve en
önemlisi 2006 yýlýnda baþlayan kitlesel grev hareketinin kitlelere deðiþimi
gerçekleþtirmek için güven verdiðini
anlatarak baþlýyor.
Broþür, ana akým haber kanallarýnýn
devrim hakkýnda anlattýklarýný tekrarlamýyor bunun yerine, devrimin tam
kalbinden asýl hikayeyi aktarýyor.
Facebook ve Twitter'a yapýlan onca
övgüye raðmen grevlerin Mübarek'in
devrilmesindeki merkezi rolünü,
Müslüman Kardeþler'in devrime
katýlmaktaki tereddüdünün nedenlerini açýklayan yazar devrimin

KÝTA

tanýtýmP
ý

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm

-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol etmesiyle
mümkündür.
Reform deðil, devrim

devam ettiðini vurguluyor.
Mýsýr Devrimi broþürü Sürekli
Devrim'den Kitle Grevi'ne marksizmin dünyayý dün olduðu gibi
bugün de açýklayabildiðini göstermesi açýsýndan okuyucuya eþsiz bir
bakýþ açýsý saðlýyor. Devrimin birinci
yýlýný geride býraktýðýmýz bu günlerde
herþeyin nasýl baþladýðýný tekrar hatýrlamamýza yardýmcý oluyor.
Mýsýr Devrimi’nin Dersleri ve
Mücadelenin Geleceði
Semih Necip
Sosyalist Ýþçi Yayýnlarý

1Sosyalist Ýþçi

satýcýlarýndan
isteyebilirsiniz.

MARKSiZM
AKADEMiSi
Dünyayý deðiþtirmek için devrimci fikirler

29 Þubat Saat 18:00-20:00

Modernizm ve
Devrimci Estetik

-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý
tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye sahiplerini,
egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi
milislerinin üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya
çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri
ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir
sosyal, ekonomik ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel yönelimlerden dolayý aþaðýlanmalarýna ve
baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm

-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin
diðer ülkelerin iþçileri ile karþý
karþýya gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyalizme karþýdýrlar. Bütün halklarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa
ve Küba sosyalist deðil, devlet kapitalistidir.
Devrimci parti

Sonraki Dersler:

-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 fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

Dr. Tanzer Yakar - Feuerbach'ýn Din Anlayýþý ve Marksist Eleþtirisi
Doç. Dr. Ferda Keskin - Ýnsan Doðasý, Adalet ve Özgürlük
Ömer Albayrak - Diyalektik Düþünce
Prof. Dr. Besim Dellaloðlu - Walter Benjamin ve Marksist Eleþtirisi

marksist.org

Yrd. Doç. Dr. Tolga Tüzün
14 Mart Saat 18:00-20:00

Asimilasyon Irkçýlýða
Çözüm Olabilir mi?
Prof. Dr. Sinan Özbek

ÇARÞAMBA GÜNLERÝ YAPILAN DERSLERÝMÝZ HERKESÝN KATILIMINA AÇIKTIR
Aynalý Geçit Etkinlik Mekaný- Avrupa Pasajý No: 8 Kat: 2. Galatasaray / Beyoðlu
(Ýstiklal Caddesi üzerindeki Balýk Pazarý’ndan giriyorsunuz, pasaja giriþ biraz ilerde solda)

Ýletiþim: 05334479709 - marksizmakademisi@gmail.com

devrimci antikapitalist
haber yorum

týklayýn...

sosyalist isci

Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Meltem Oral  Adres: Büyükparmakkapý Sokak, 16/3
Beyoðlu-Ýstanbul  Baský: Göksu Matbaacýlýk: Davutpaþa
Cad. Ýpek Ýþ Merkezi, Kat: 3, No: 7 Topkapý, Ýstanbul Tel: 0212 613 10 77  Yerel süreli yayýn,haftada bir yayýnlanýr

Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

www.sosyalistisci.org

Saatte 300 çocuk
yetersiz beslenmeden
ölüyor
Çocuklarý Kurtarýn Kampanyasý'nýn
(Save the Children) raporuna göre
dünyada her yýl 2.6 milyon çocuk göz
göre göre ölüme terk ediliyor. Çözüm
yönünde ciddi adýmlar atýlmazsa
gelecek 15 yýlda 450 milyon çocuðun
ölmesi kaçýnýlmaz.
Yeteriz ve düzensiz beslenme maðduru çocuklar çoðunlukla Afrika'da
ve Asya'da (Hindistan, Çin ve Kuzey
Kore) yaþýyorlar.
En tehlikeli bölge ise Sahel. Bölgede
yer alan Burkina Faso, Çad,
Moritanya, Mali ve Nijer'de durum
gittikçe kötüleþiyor. Mali'de çocuk
nüfusunun %15'i ciddi bir yetersiz
beslenme tehdidi altýnda yaþýyor.
Annelere ilk 6 ayda çocuklarýný
emzirmeye devam etmesi yönünde
eðitimler de veren Yeþil Afrika
Kampanyasý'nýn sözcüsü Caroline
Bah, sorunun ayný zamanda bir
eðitim sorunu olduðunu söylüyor.

Ýklim deðiþikliði ve kuraklýk
döngüsünün yarattýðý kýtlýk ve gýda
krizleri, yeterli beslenme imkanýný
azaltýyor. Sahel bölgesine gýda ihtiyacýnýn %18'ini oluþturan 60 bin ton
tahýl tohumu gerekiyor. Yeþil Afrika
Kampanyasý, bölgede tarýmýn kendi
kendine yeterli hale gelmesi için çalýþmalar yapýyor.
12 milyon insan Sahel bölgesinde
açlýk tehdidi altýnda yaþýyor ve 725

milyon dolarlýk bir yardým paketine
ihtiyaç var. BM Gýda ve Tarým
Teþkilatý'ndan Jose Graziano da Silva,
zamanýn daraldýðýna dikkat çekerek
"Kuraklýk yaklaþýyor ve harekete
geçmek için iki-üç ayýmýz kaldý, daha
fazla deðil." dedi.
Sahel'de, kötü geçen hasat mevsimi
ve desteðin yetersizliði daha da
büyük bir gýda krizinin yaklaþmakta
olduðunun iþareti.

Türkiye’de 630 bin çocuk aðýr koþullarda çalýþýyor
ILO raporuna göre dünyadaki çocuk
iþçi sayýsý 250 milyon. Uluslararasý
yasalarca yasaklanmýþ olsa da pek
çok ülkede çocuk emeði sömürülmekte. Oyun oynamak gibi temel bir haktan dahi mahrum býrakýlan çocuklar,
bedensel ve zihinsel açýdan büyük
zarar görüyorlar.
1992'de ÝLO çocuk iþçiliðinin sonlandýrýlmasý için acil eylem planý
baþlattý. Türkiye bu plana uyacaðýný
açýkladý. Türkiye'de halen 960 bin
çocuk iþçi var ve 630 bin çocuk aðýr
koþullarda çalýþtýrýlýyor.
Amed, Ýstanbul, Adana, Mersin ve
Antep en çok çocuk iþçinin olduðu
þehirler. Mevsimlik iþçiler, kaðýt
toplayanlar, mendil, su satan çocuklar
çoðunlukla okula gidemiyor.
Gidebilenler de temel eðitimlerini
tamamlamaya fýrsat bulamýyorlar.
Çocuk iþçi sömürüsü konusunda
uzman olan Frans Roselaers, "Çocuklarýn yaptýklarý iþ ufak bir yardýmdan
öte." diyor. Ancak ucuz emek gücü
olarak çocuk iþçiliði, kapitalistlerin
aðzýný sulandýrýyor. Öyle ki, Ýþ
Kanunu'nda, eðitiminin saðlanmasý
kaydýyla 13 yaþ üstü çocuklarýn
çalýþtýrýlabileceði belirtiliyor. 2012 yýlý

Sömürünün 'yasal' yüzü
15-17 yaþ arasý gençler, Çýraklýk ve
Mesleki Eðitim Kanunu'na göre
KOBÝ'lerde haftada bir gün okula
gidip geri kalan günlerde çalýþýyorlar.
Devlet ve sendikalar bu çocuklara
'genç iþçiler' diyor. Eðitim adý altýnda
çocuklar ucuz emek gücü olarak kullanýlýyor.

Çocuk iþçiliði insan haklarý
sorunudur

için 'kanunlar çerçevesinde' asgari
ücret 16 yaþýndan küçükler için günlük 25,35 aylýk 760,50 lira olarak belirlendi.

ILO'nun 14 yaþýndan küçük çocuklarýn çalýþtýrýlmasýný yasaklayan 5
numaralý anlaþmasýný 174 üye ülkeden 141'i onayladý. UNICEF'in 1995'te
hazýrladýðý Dünya Çocuk Haklarý
Sözleþmesi de 179 ülke tarafýndan
imzalandý. Buna raðmen emek
sömürüsü artarak devam ediyor.
Çocuklarýn çalýþtýrýlmasý, Dünya
Çocuk Haklarý Sözleþmesi'ne tamamen aykýrý. Kar oranlarý artacak diye,
250 milyon çocuðun eðitim, giyim,
barýnma, saðlýk gibi temel haklarýndan mahrum býrakýlmasý kabul edilemez.
Bahan GÖNCE

"Þeker de
yiyebilsinler''
1997-2011 arasýnda 477 çocuk
asker ve polis tarafýndan ya da
askeri mühimmat patlamasý
sonucu katledildi. Türkiye Ýnsan
Haklarý Vakfý'nýn raporuna göre
çocuklar en çok kara mayýnlarý
tarafýndan öldürülüyor.
Bugün Türkiye'de halen temizlenmemiþ 979 bin 417 mayýn
bulunmakta. Geçtiðimiz sene, 15
yaþýndaki Umut Petekkaya koyun
otlatýrken bu patlayýcýlardan
birinin kurbaný olmuþtu. Ottowa
Sözleþmesi uyarýnca Türkiye 1
Mart 2008'e kadar mayýn stokunu
imha etmek zorunda. Buna karþýn
sadece 2010'da 49 çocuk mayýnlar
yüzünden yaþamýný yitirdi.
TÝHV'in raporunda cezaevlerinde 20, faili meçhul cinayetlerde
18, gözaltýnda 3, kara mayýnlarý
nedeniyle 128, yargýsýz infazda,
gösterilerde ve "dur ihtarýna
uymadýðý" gerekçesiyle 72
çocuðun öldürüldüðünü açýkladý.
Kýzýltepe'de 21 Kasým 2004 gecesi polis operasyonunda, babasý
Ahmet Kaymaz ile birlikte
öldürülen 12 yaþýndaki Uður
Kaymaz'ýn bedenine 13 kurþun
isabet etti. Devlet Uður için
'terörist' olduðunu ve yanýnda
otomatik silah bulunduðunu
iddia etti.
2009 yýlýnda Küçükçekmece'de,
PKK'li olduðu iddia edilen bir
grup tarafýndan belediye otobüsüne atýlan molotof kokteylleri
sonucu aðýr yaralanan 16 yaþýndaki Serap Eser hayatýný kaybetmiþti.
Askerlerin attýðý havan topu ile
bedeni parçalanan 14 yaþýndaki
Ceylan Önkol ise hiç unutulmadý.
BDP'li Pervin Buldan, Adalet
Bakaný S. Ergin'in yanýtlamasý
için verdiði yazýlý soru önergesinde TMK ve iliþkili yasalara
muhalefeten mahkum edilen
çocuklarý sordu. Yanýt ise endiþe
verici: son 5 yýlda çocuk mahkum
sayýsý yüzde 900 arttý. 2005 yýlýnda 17 iken 2010'da 1023'e yükseldi. Savaþ bitsin, barýþ gelsin,
çocuklar öldürülmesin!

