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BAK NE
DEMÝÞ?
“Hilmi
Özkök
Kýbrýs’ta
tümen
komutanýyken
bunun
binasýnýn 150 metre
yanýnda bizim bir
onbaþý, o tümenin
tankýný, bunun
tankýný kaçýrdý.”
Osman Pamukoðlu,
eski subay, HEPAR
baþkaný
“Mýsýr’da devrim
oldu
deniyor.
Halk iktidara mý
geldi?
Ordunun
iktidara
el koymasýna devrim mi
deniyor?”
Kemal Kýlýçdaroðlu,
CHP Genel Baþkaný
“Erdoðan’ýn olduðu
yerden
milletvekili
adayý olacaðým.
Halkým
seçmezse,
yatarým
içeride. Seçilirsem de
çýkartmayabilirsiniz
beni buradan. Hiç
önemli deðil. Ben
dokunulmazlýða
karþýyým. Ama daha
dokunmadýk neyimi
býraktýnýz.”
Tuncay Özkan,
Ergenekon sanýðý
“CHP’den milletvekilliði teklifi geldi
ama biz
baðýmsýz
olarak
girme
yanlýsýyýz.”
Ahmet Bucak,
Susurluk sanýðý Sedat
Bucak’ýn kardeþi

231.000
TSK’da subay postasý
ya da orduevlerinde
çalýþan asker sayýsý.
Alman ordusunun
tamamý 247 bin, Ýtalyan
ordusunun tammý 195
bin ve Ýngiliz ordusunun
tamamý da 173 bin. Türk
ordusunu “hizmet sektörü” Ýtalyan ve Ýngilzi
ordularýndan daha
büyük

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

Genelkurmay Baþkaný Koþaner anayasal suç iþliyor
Yaþar Büyükanýt, 2005’te
Þemdinli’de Umut Kitapevi’ne bombalý saldýrý düzenleyen ve iki kiþinin
ölmesine neden olan JÝTEM üyesi
astsubay için ‘Tanýrým iyi çocuktur’
demiþti.
Ýlker Baþbuð, Ergenekon davalarýnda yargýlanan TSK mensuplarýna kol
kanat germiþ, kanlý darbe planlarý
yapan ve uygulayanlar için para
toplatmýþtý.
Iþýk Koþaner ise 12 Eylül tipi kanlý
bir darbe giriþimi olan Balyoz planýný
yapan ordu mensuplarýný ikamet
ettikleri Hasdal Askeri Cezaevi’nde

“ziyarete” gitti.
Koþaner, yanýndaki Kara Kuvvetleri
Komutaný Orgeneral Erdal
Ceylanoðlu, Deniz Kuvvetleri
Komutaný Oramiral Eþref Uður Yiðit,
Hava Kuvvetleri Komutaný
Orgeneral Hasan Aksay ile Jandarma
Genel Komutaný Orgeneral Necdet
Özel ile birlikte Hasdal Cezaevi'ne
helikopterle indi.
Balyoz davasýndan tutuklu 133
muvazzaf subay ise anayasal olarak
en büyük suçlardan birini iþlemiþ
olmalarýna raðmen TSK yönetimi
tarafýndan ordudan atýlmýyor.

Ziyaret, bir genelkurmay
baþkanýnýn kendi kurumuna karþý
sorumluluðu olarak yansýtýlsa da
Koþaner ve yanýndaki diðer komutanlarýn ziyareti darbecilere açýk
destek anlamýna geliyor. Koþaner,
katliam, provokasyon, cinayet planlayanlara destek vererek anayasal
suç iþliyor ve mutlaka sivil
mahkemede yargýlanmalýdýr.
Koþaner’in darbecilere destek
ziyaretini “moral” amaçlý olarak
sunan Cemil Çiçek gibi AKP’liler ise
cuntanýn deðirmenine su taþýyor.

Tarihi MESS grevi geliyor

Metal iþçileri insanca
yaþayacak bir ücret istiyor
Metal sanayi patronlarý
ile metal iþçileri arasýndaki
toplu iþ sözleþmesi
görüþmeleri anlaþmazlýkla
sonuçlandý. 21 yýl sonra ilk
kez metal iþçileri iþyerlerine grev kararýný astý.
2008 ekonomik krizinin
faturasýný ödemek zorunda
býrakýlan metal iþçileri,
patronlarýn iþçileri bölme
çabalarýna ve iþkolundaki
hâkim sendika Türk
Metal'in uzlaþmacýlýðýna
karþý 'grev' dedi. Mart
ayýnda Bileþik Metal-Ýþ
Sendikasý'nýn örgütlü
olduðu 33 iþyerinde tarihi
grev baþlayacak.
Yüzbine yakýn metal
iþçisini ilgilendiren toplu iþ
sözleþmelerine dair düzen
12 Eylül darbesinin ardýndan 1983 yýlýnda baþlatýldý.
Darbeciler metal iþçilerinin
en büyük sendikasý olan
DÝSK'e baðlý Maden-Ýþ'i
kapatýp iþçileri MHP'li
faþistlerin yönetimde
olduðu Türk Metal
sendikasýna üye olmaya
zorladý.
Türk Metal adý verilen
sendika ise her zaman
MESS'le anlaþtý ve iþçileri
sattý. Türk-Ýþ'e baðlý Türk
Metal'i kamuoyu sendikal
mücadelesiyle deðil eski
baþkaný Mustafa Özbek'in
Ergenekonculuðundan
tanýyor. 12 Eylül darbecilerinin kurduðu düzen
sonucu metal iþçilerinin
ücretleri hep dibe vurdu.

1991'de Birleþik Metal-Ýþ
kuruldu. Birleþik Metal-Ýþ
mücadeleci bir sendika
ancak yüz bin metal
iþçisinden 15 bini bu
sendikaya üye. Geri kalan
metal iþçileri ise patronlarýn ortaðý olan Türk
Metal'e üyeler.
2011 toplu iþ
sözleþmelerinde MESS
yüzde 5,8'lik bir zam dayattý. Türk Metal bu zammýn altýna imza attý. Ancak
Birleþik Metal-Ýþ üyesi iþçiler bu dayatmaya hayýr
dedi ve MESS'in önerdiði
teklifi reddetti.
Türk metal'in imzaladýðý
sözleþme ile metal iþçilerini
20 kuruþ ile 40 kuruþ

arasýnda deðiþen zamlara
mahkum etmeye çalýþýlýyor. 10-15 Þubat tarihlerinde
örgütlü olduðu iþyerlerine
grev kararýný asan birleþik
Metal-iþ üyesi iþçiler
MESS'in teklifini üç nedenle reddettiklerini açýkladý:
1) Yüzde 5.8 zam oraný
düþük.
2) Ücret zam yönetimi ile
her iþyerinde farklý zam
uygulamasý ayný saat ücretini alan ancak farklý iþyerlerinde çalýþan iþçilerin
farklý zam almalarýna
neden oluyor.
3) Ýþ yasasýndaki deðiþiklikler ve hükümetin taslaklarý toplu iþ sözleþmesinin,
imzalandýktan sonra

taraflarýn iradelerinin
dýþýnda deðiþmesine yol
açma tehlikesi taþýyor. Bu
yüzden imza atmýyoruz.
MESS, grev kararý alan
iþçilere karþý, sendika ve
toplu sözleþme hakký
olmayan beyaz yakalý
çalýþanlarýný kullanmaya,
onlara lokavt kararý aldýrmaya çalýþýyor. Ancak
Birleþik Metal-Ýþ sendikasý
ister beyaz ister mavi
yakalý olsun iþçileri ortak
çýkarlarý ve talepleri savunarak birleþtiriyor. Ve tüm
tehditlere raðmen 15 bin
metal iþçisi insanca bir
ücret için grev diyor!

Kontratv ve
ýrkçý patronu
Soner Yalçýn ile iki
adamýnýn Ergenekon
üyesi olmaktan tutuklanmasý ulusalcýlarýn
yoðun protestolarýna
neden oldu. Kimileri
"basýn özgürlüðü"
bayraðýný kaldýrýyor,
kimisi "sýra kimde
acaba?" sorusuyla
Yalçýn ve kontraTV'sini
sanki muhalif bir
çevreymiþ gibi
savunuyor. Sosyalistler
ise Soner Yalçýn'ý insanlarýn soyadlarýndan
þeceresini çýkaran adi
bir ýrkçý olarak tanýyor.
"Odatv" adý verilen
anti-komünist siteden
sosyalistlere, rejim
muhaliflerine,
Ergenekon'a karþý olan,
Ermenilerden ve
Kürtlerden yana olan
herkese yalan, iftira,
çarpýtma haberlerle
saldýrýlýyor. Hedef gösteriliyor. Bu site
itibarsýzlaþtýrma kampanyasýna ard arda
iþlediði nefret suçlarýný
ekliyor. Ancak çok
daha önemli iki þey var:
 Sosyalistlere, rejim
muhaliflerine, aydýnlara
yönelik saldýrý tek bir
merkezden yönetiliyor.
Yalçýn'ýn tutuklanmasýna neden olan gizli belgeler ile kontratv'sinde
izlediði yayýn politikasý
örtüþüyor. Kontratv bir
muhalif yayýn deðil
cuntanýn borazaný.
 Soner Yalçýn ve
adamlarýnýn
Kýlýçdaroðlu için
çalýþtýklarý ortaya çýktý.
Daha önce
Ergenekon'un avukatý
olmakla övünen CHP
lideri Ergenekon'a kayýt
yaptýracaðýný açýkladý.
CHP, Ergenekon
davasýna karþý çýkmalarý ve milliyetçilikleriyle ünlü gazeteciler
ile HalkTV adlý kanalý
Soner Yalçýn'ýn emrine
vermiþ. Her partiye
dava açan, parti kapatan savcýlar, devlet
partisi CHP hakkýnda
da soruþturma baþlatmalýdýr.
Irkçý parababasý Soner
Yalçýn gibiler yaptýklarýnýn hesabýný halka
verecek.

Ajandama dokunma!
Emekli bir darbeci albayýn liderliðindeki
HEPAR adlý faþist örgüt Metis Yayýnlarý’nýn
çýkardýðý 2011 ajandasýnýn peþine düþtü.
Kadýköy’deki Nezih Kitapevi, faþistlerin
kampanyasý sonucu ajanda satýþýný durdururken Beþiktaþ’taki Kabalcý Kitapevi ve
Beyoðlu’ndaki Ýstiklal Kitapevi ulusalcý faþist
sürüsü tarafýndan basýldý ve kitapçýlar tehdit
edildi.
Metis 2011 ajandasý nefret suçlarýný gündeme getirmesi nedeniyle hedef oldu.
Irkçýlýk, nefret suçlarýnýn baþýnda geliyor.
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe Giriþimi

ile Ýnsan Haklarý Derneði 19 Þubat’ta
Galatasaray Meydaný’nda bir basýn açýklamasý yaparak kitap düþmaný faþistleri kýnadý.
“Irkçýlýða dur de!”, “Ajandama dokunma,
kitapçýma dokunma” sloganlarýnýn atýldýðý
basýn açýklamasýnda “Nefrete karþý kitap
yayýnlayan yayýnevleriyle, bu kitaplarý satan
kitap evleriyle, yazarýyla, çizeriyle dayanýþmaya çaðýrýyoruz. Þiddete ve tehditlere karþý
ses yükseltmeye, sesimize ses katmaya, 2011
Metis Ajandasý'na sahip çýkmaya, boyun
eðmeyi reddetmeye çaðýrýyoruz..." dendi.
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iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

sosyalist isci
Neden Ortadoðu?

Seçim dönemine hazýrlýk
2011 seçimleri yaklaþýyor. MHP'nin barajýn
altýnda kalýp kalmayacaðý dýþýnda, AKP ile
CHP'nin yapay gerginlikler yarattýðý bir seçim
süreciyle karþý karþýya kalacaðýmýz her iki partinin bugünden baþlattýðý tartýþmalardan belli
oluyor.
Sadece AKP-CHP rekabetiyle sýnýrlý kalsaydý,
çok sýkýcý bir seçim olacaktý 2011 seçimleri.
Ama baþka bir alternatif var!
Baðýmsýz aday kampanyasý yaparak, Kürt
hareketinin adaylarýyla solun adaylarýnýn ortaklaþtýrýlmasý ihtimali var.
BDP, seçim barajý tehdidi nedeniyle, yine,
baðýmsýz adaylar kampanyasý yaparak seçimlere
katýlacak. Solun her hangi bir partisinin %10'luk
seçim barajýný aþmasý ise mümkün deðil. Bu
durumda, yeniden, Demokratik bir blok oluþturarak, seçim barajý baskýsýna karþý kitlesel seçim
kampanyalarýyla etki yaratmak zorundayýz.
Meclise, Kürt özgürlük hareketinin temsilcilerini yollamalýyýz!
Meclise, soykýrýma maruz kalan Ermenileri de
tüm ezilen kesimleri de temsil edecek, sosyalist
bir Ermeni adayý yollamalýyýz.
Meclise, üzerinde anlaþýlabilecek, ama enternasyonalist solun, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe, yeni
liberal politikalara, darbe giriþimlerine karþý sesimizi yükseltecek ve tüm özgürlükleri sýnýrsýz bir
biçimde savunacak, özgürlük alanlarý arasýnda
ayrým yapmadan mücadele edecek adaylarýný
yollamalýyýz.
Seçim kampanyamýzda, demokratik ve tümüyle
yepyeni bir anayasa talebi öne çýkacak. Herkes
yeni bir anayasadan söz ediyor, biz "herkesin
anayasasýný hepimizin yapacaðý" demokratik ve
kitlesel bir sürecin oluþumunu, Kürt halkýnýn
ulusal varlýðýný her düzeyde tanýyan bir
anayasanýn önemini anlatacaðýmýz bir kampanya
yapmalýyýz.
Kürt halkýnýn özgürlük talepleri, genel olarak
özgürlükleri savunan talepler, darbe giriþimlerinin tümüyle açýða çýkartýlmasý ve darbeci tüm
örgütlerin daðýtýlmasý talepleri, yoksulluða karþý
dayanýþma ve mücadele talepleri, seçim kampanyasý sürecinde öne çýkartmamýz gereken baþlýklar olmalý.
Sokakta, ýrkçýlýðý, yeni liberal politikalarý,
demokratik ve yepyeni bir anayasanýn gerekliliðini, sýnýrsýz özgürlükleri, Kürt halkýyla birlikte
savunacaðýmýz, Ermeni soykýrýmýna karþý birlikte
ses çýkartacaðýmýz bir seçim kampanyasý, hepimizi, seçimlerden sonraki yeni mücadele dönemine hazýrlayacaktýr.

21 Þubat Dünya Anadil Günü’nde sokak Kürtçe dersi. Özgürlük Ýstiyoruz Ýnisiyatifi’nin Ýzmir
Konak’ta yaptýðý sokak etkinliði büyük ilgi gördü.

Devlet ve AKP, savaþ kýþkýrtýcýlýðý yapýyor
1 Mart'ta PKK'nin tek
taraflý ateþkesi son buluyor. Kürt halký devletten
ve hükümetten bir adým
bir jest bekliyor. Ancak
devlet tutum
deðiþtirmediði gibi AKP
hükümeti Kürt halkýnýn
haklý taleplerinden hiçbirini karþýlamýyor.
Batý'da darbecilere karþý
çýktýðýný söyleyen hükümet
Doðu'da ordu ile JÝTEM ile
ile kolkola giriyor, polislerini, gaz bombalarýný
halkýn üzerine salýyor. Bu
çatýþma ortamýna, kan
akmasýna, savaþa davetiye
çýkartmak demektir.
Kürt özgürlük hareketinin devlet ve hükümet
tarafýndan karþýlanmayan
talepleri þunlardý:
 Kürt dili, kültürü ve
kimliði üzerindeki yasaklara son verin: Bu haklý
talebe yanýt "KCK
davasý"nda yargýçlarýn
kadim bir dil olan
Kürtçe'yi "bilinmeyen bir
dil" olarak nitelemesi,
tutuklu Kürt siyasetçilerin
anadillerinde savunma
hakkýný gasp etmek oldu.
Mecliste Kürtçe konuþan
vekillerin ise mikrofonlarý
kapatýldý.
 Yüzde 10 seçim barajý
kaldýrýlsýn: Seçim barajýnýn
adil olmadýðýný, darbeciler
tarafýndan rejime muhalefet eden partileri engelle-

HAFTANIN
ÝÇÝNDEN
NOTLAR
Keþif heyetinin raporunu
bekleyen mahkeme kararý
çýkmadan Allianoi sulara
gömüldü.

sosyalist
iþçi’ye
abone
olun

marksist.org
devrimci, antikapitalist
internet portalý

Anadil yasaðýna karþý 21 Þubat’ta onbinler yürüdü

mek için anayasaya konulduðu biliniyor. Barajýn
anti-demokratik olduðuna
herkes hem fikir. Ancak
AKP yüzde 10 seçim barajýný kaldýrmaya bir türlü
yanaþmýyor.
 Kürtlerin eþit vatandaþlar olduðu yeni bir
anayasa: 12 Eylül referandumunda 'evet' diyen ve
'boykot' eden çoðunluk,
hem Türkler hem Kürtler

bu talebi dile getirmiþti.
AKP ise yeni anayasayý
genel seçimlerden sonrasýna erteleyerek rafa
kaldýrdý. Kürtler "yeni
anayasada Kürt ulusal varlýðý tanýnacak" sözünün
verilmesini bile yeterli
görüyordu, ancak 40
binden fazla insaný devlet
tarafýndan katledilen bir
halka bu söz bile çok
görüldü.

 Türkiyeli mütahitlerin
Libya’da 25 milyar dolarlýk
yatýrýmý var. Türkiye Libya
için ses
çýkarmýyor.

 Kýlýçdaroðlu anadilde
eðitimin bugün için
çözülebilecek bir sorun
olmadýðýný söyledi.

 Baþbakan
Erdoðan
Libya’da
Kaddafi
ödülü
almýþtý.
Mýsýr halkýnýn ayaklanmasýný destekleyen
Erdoðan neden Libya
halkýný desteklemiyor?

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

 Berlin’de Altýn Ayý
ödülünü
alan film
yönetmeni
Asghar
Farhadi,
Ýran üzerine konuþmak istemediðini,
konuþursa baþýna kötü iþler

 Tutuklu Kürt siyasetçiler serbest býrakýlsýn,
Terörle Mücadele Kanunu
deðiþtirilsin: "KCK davasý"
adlý tamamen siyasi dava
ve operasyonlar devam
ediyor. Halkýn oylarýyla
seçilmiþ belediye baþkanlarý, Kürt siyasetçiler, tek
bir çaký dahi yakalatmadýklarý halde bir buçuk
yýldan fazla süredir zindanlarda tutuluyor.
Nredeyse herkesin antidemokratik olduðunu
kabul ettiði ve deðiþtirilmesi gerektiðini söylediði
yasalar ise Kürtler için
aynen iþletilmeye devam
ediyor.
Bu durum AKP'nin týpký
diðer egemen sýnýf partileri
gibi çözümsüzlükte ýsrar
ettiðini gösteriyor.
Çözümsüzlük isteyenlere
karþý birleþelim. Barýþý ve
özgürlüðü savunalým.
Gerçek kardeþlik ancak eþit
koþullarda olabilir. Çözüm
devletin tutum
deðiþtirmesinden geçiyor.
Batý'da barýþ isteyenler
Kürt kardeþlerine destek
olmalý. Devrimci sosyalistler Kürt halkýna özgürlük kampanyalarýný büyütmeye, þovenizme, milliyetçiliðe, ýrkçýlýða karþý
mücadele etmeye devam
edecek. Savaþ isteyenlerin
dayatmalarýný hep birlikte
boþa çýkaralým.
geleceðini söyleyerek “ben
kahraman deðilim, yönetmenim” dedi.
 OdaTV baskýnýnda ele
geçen döküman “ulusal
medyaya“ þu görevleri
veriyor: “soruþturmalara
destek veren medya organlarýna !yandaþ medya’
damgasý vurulmalý.
“Bunlar yýpratýlmalý,
yýldýrýlmalý.
Operasyonlarýn siyasal
olduðu, TSK ve yüksek
yargýya karþý yürütüldüðü
iþlenmeli.”

DSiP’e katýlýn,
sosyalizme güç verin
 devrimci

sosyalizme
güç ver
 baþka bir

dünya mümkün

dsip.org.tr

Bazýlarý bize soruyor: Neden Tunus'a, Mýsýr'a,
Ortadoðu'ya bu kadar ilgi gösteriyorsunuz?
Neden Tahrir Meydaný'na bu ilgi? Neden
Ankara'nýn Tahrir Meydaný’na, Kurtuluþ'ta
polisin KESK üyelerine saldýrýsýna ayný ilgiyi
göstermiyorsunuz?
Hemen þunu söylemek gerekir. Gerek Sosyalist
Ýþçi, gerekse DSÝP Kurtuluþ Meydaný'na sadece
ilgi göstermiyor, orada yerini aldý.
Ne var ki Kurtuluþ'taki KESK gösterisi ile Mýsýr
ya da Tunus devrimleri, Libya, Yemen, Bahreyn
ayný kategoride ele alýnamaz.
Kurtuluþ'ta bir gösteri yapýldý. Ortadoðu
ülkelerinde ise devrimler yaþanýyor. Rejimler
yýkýlýyor. Milyonlarca insan, günler boyu sokaklarda gösteri yapýyor. Toplam bine yakýn insan
öldü bir-iki ay içinde. Ve isyan devam ediyor.
Bir de Türkiye'de toplumun önemli gördüðü
olaylar Habertürk gazetesi tarafýndan 1.500
kiþiye sorulmuþ. Toplumun yüzde 52.9'u Mýsýr,
yüzde 24.3'ü Tunus demiþ. Bu anket Ocak ayýnda
yapýlmýþ. Belli ki Þubat'ta yapýlsa Ortadoðu
diyenlerin sayýsý çok daha artacak.
Ýþte bu nedenle Sosyalist Ýþçi, Ortadoðu devrimlerine çok yer ayýrýyor.

Þubat, Kürt
halký için kara
bir gün.
Abdullah Öcalan 12 yýl
önce bu tarihte ABD,
Rusya, Ýsrail, Ýtalya ve
Türkiye tarafýndan
kaçýrýlýp tutsak edildi.12
yýl sonra on binlerce
Kürt komployu kýnadý.
Ýstanbul’da Barýþ ve
Demokratik Çözüm
Platformu sokaktaydý.
Platform bildirisini DSÝP
temsilcisi okudu.
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Mýsýr, Tunus ve þimdi de Libya, Yemen, Bah

Devrim dalgasý
D

evrim dalgasý
artýk bütün bölgeyi kapladý. Hemen her Ortadoðu ülkesinde insanlar çok benzer taleplerle
sokaða çýkýyorlar. Ýktidardakiler ise büyük bir þiddetle göstericilere saldýrýyor.
Özellikle Mýsýr Devrimi
sadece bölgeyi deðil bütün
dünyayý sarstý. Diktatörlüklere karþý çýkýlamayacaðý, deðiþim olmaz gibi
inançlar Mýsýr Devrimi ile
yýkýldý.
Þimdi her yerde daha
fazla demokrasi, insanca
yaþam, makul bir iþ için
insanlar oturduklarý kentlerin büyük meydanlarýný
Tahrir Meydaný haline getirmek için çalýþýyorlar.
Egemen sýnýflar ise en
büyük þiddetle saldýrýrken
aslýnda zayýf olduklarýný,
kaybedeceklerini biliyorlar
ama direniyorlar.
Mýsýr'ýn ardýndan özellikle üç ülkede demokrasi talebi ile sokaða çýkanlar ile
diktatörün çevresinde topanmýþ egemen sýnýf arasýnda þiddetli çatýþmalar
yaþanýyor.
En kanlý ve sert geliþmeler Libya'da, özellikle bu
ülkenin doðu sahillerindeki Bingazi þehrinde yaþanýyor.
Binlerce insan Kifaya
(Yeter) diye sokaða çýkýyor
ve Kaddafi'nin güvenlik
kuvvetlerinin saldýrýlarýný
göðüslüyor. Bingazi'de
yüzlerce insanýn öldüðü
söyleniyor.
Bu arada bazý Libya kentlerinde göstericiler þehre
hakim oldu. Bingazi'de de
askeri birliklerden bazýlarý

halkýn saflarýna geçti.
Warfala, Tanareg gibi bazý büyük aþiretler göstericilerin saflarýna geçti ve sonunda baþkentte de gösteriler ve çatýþmalar baþladý.
Kaddafi'ni yönetici çevresi sarsýlýyor ve göstericilerden yana tutum alanlar
var.

Yemen

baþkent Manana'nýn Ýnci
Meydaný'ný Tahrir Meydaný haline getirdiler ama bir
sabah ordu ateþ ederek
meydana girdi. Çok insan
öldü. Ertesi günü cenaze
dev bir gösteri oldu. Göstericiler þimdi gene Ýnci
Meydaný'nda. Sultan ise
göstericilerle konuþmaya
çalýþýyor.

Ýran

Yaygýn gösterilerin olduðu bir ülke de Yemen. Burada 32 yýldýr iktidarda olan diktatörlük göstericilere karþý kendi taraftarlarýný harekete geçiriyor ama
gösterilerin önü alýnamýyor.
Gösterilerde yüzlerce insan öldü.
Özellikle ülkenin güneyinde, Aden ve çevresinde
çatýþmalar daha sert. Aden
ve çevresi Yemen'den
ayrýlmak istiyor.
ABD Yemen'deki yönetimi destekliyor ve bu nedenle bu ülkeden fazla bilgi alýnamýyor.

Bölgenin Arap olmayan
ülkesi.
Son cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde sonra seçimlere
hile karýþtýðý iddiasý ile
baþlayan büyük halk
hareketi bastýrýlmýþtý. Binlerce insan hala tutuklu,
bazýlarý idam edildi. (Ýran'da her 8 saatte bir, biri
idam ediliyor)
Mýsýr Devrimi Yeþil Hareket denen muhalefeti bir
kere daha sokaða çýkardý
ama hükümet göstericilere
ateþ açtý.
Þimdilik büyük gösteriler
yok, ama yaklaþtýðý açýk.

Bahreyn

Cezayir

Küçük bir ada ülkesi ama
petrol nedeniyle çok zengin. Ýktidarda bir sultan ve
40 yýldýr baþbakan olan
amcasý var.
Kraliyet ailesi ve ülkenin
zengin egemenleri Sünni,
halkýn çoðunluðu ise Þii.
Halk göstericiler sekter
deðil. Þii, Sünni birliðini
savunuyorlar.
Talepler her yerde olanlarla ayný. Demokrasi,
özgürlüklerin geliþmesi, ve
in-sanca yaþam yani
zenginliðin daha adil paylaþýlmasý.
Bahreynli göstericiler

Cezayir'de her Cumartesi
gösteriler oluyor.
Cezayir 150 bin insanýn
öldürüldüðü bir iç savaþýn
havasýndan henüz kurtulmuþ deðil. Talep her yerdeki gibi insanca yaþam
koþullarý ve demokrasi.
Cezayir petrol zengini ama
bu zenginlik halka ulaþmýyor.

Fas
Krallýkla yönetilen bir
baþka ülke. 20 Þubat gösterileri Rabat, Kasablanka
ve Marakesh'de çok büyük
oldu.

Göstericiler kralýn yetkilerinin kýsýtlanmasýný ve
rejimin yýkýlmasýný istiyorlar.

Ürdün
Mýsýr Devrimi sürerken
hareketin yaklaþtýðýný gören Ürdün egemen sýnýfý
hükümeti deðiþtirdi ve
reformlar yapýlacaðýný ilan
etti. Buna raðmen
Ürdün'de gösteriler oluyor.
Halk reformlarý görmek ve
iþnsanca yaþam koþullarý
istiyor.
Ürdün'de büyük bir
Filistinli göçmen nüfus
yaþýyor.

Kürdistan
Irak Kürdistan'ýndan bir
haftadýr gösteriler var.
Süleymaniye'de çoðunluðu
üniversite ve lise öðrencisi
olan büyük gösteriler var.
Geçen Pazar etkin bir genel
grev yaþandý.
Güvenlik kuvvetlerinin
yaný sýra KDP'nin Zerivan
Birliði Süleymaniye'ye girdi ve ateþ açtý.
Çok sayýda yaralý ve tutuklu var. Bir genç öldü.
Güvenlik güçleri baðýmsýz bir TV kanalýný yaktý.
Göstericiler de KDP binasýný yakmaya çalýþýyor.
Bardarky Sara meydanýnýn Süleymaniye'nin
Tahrir Meydaný olmasýna
çalýþýlýyor ama güvenlik
güçleri buna izin vermiyor.

KUVEYT:
Yabancý iþçiler insanca
yaþam koþullarýve vatandaþlýða kabul edilmek için
gösteriler yapýyor.Kuveyt
Ortadoðu’da eþitsizliðin en
yüksek olduðu ülke.

Kapitalizmin krizi bütün Ortadoðu’yu
sarsýyor. Heryerde kitleler insanca yaþayacak koþullarve demokrasi istiyor.
Diktatörlüðe hayýr, yeni bir anayasa talebi
bütün ayaklanmalarýn temel talebi
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M

hreyn, Cezayir, Ürdün ve Ýran

durmuyor
Ýþçiler tarih sahnesinde yerlerini alýyor

M

übarek’in
devrilmesinden
sonra yüzbinlerce iþçi devrimi savunmak için harekete
geçti. Ýþçiler ücretlerinde
ve çalýþma koþullarýnda
radikal bir deðiþim ve
sendikal örgütlenme hakký
istiyorlar.
Kahire’de otobüs þoförleri
10 gündür grevde Bir otobüs þoförü “borca batmýþ
durumdayýz. Ýsteklerimiz
kabul edilene kadar oturuyoruz” diyor ve ekliyor,
“yönetim bize b ir parça
kemik attý ama yetmez!”
Ýþçiler otobüsleri garajlara
kilitlediler ve çýkardýklarý
bildiride kahrolsun Mübarek sloganýný kullandýlar.
Diðer ulaþým iþçileri de bu
greve katýldý.
Demiryolu iþçileri de
grevde. Bir subay iþçileri
ikna etmek için grev yer,ne
gelince iþçiler þiddetli itirazlarla subayý kovdular.

Oturma eylemi
Kahire’nin Giza bölgesinde yüzlerce ambülans
þoförü daha iyi bir ücret ve
kalýcý iþ için eylemde. Giza’daki piramitlerde çalýþan
150 iþçi de grevde.
Menufiya’da tekstil iþçileri oturma eylemi yapýyor.
Ücret artýþý istiyorlar.
Petrol iþçileri de greve
baþladý.
Ýþçiler Ýsrail’e gaz yollanmasýnýn durdurulmasýný
ve bakanýn deðiþtirilmesini
istiyor.
Maliye bakanlýðý iþçileri
sendikasý Devletin
güdümündeki Mýsýr
Sendikalar
Federasyonu’nun önünde
eylem yaparak baþkanýn
istifasýný istedi.
Yüzlerce Mýsýr Telekom
iþçisi þirket yönetiminin
istifasdý ve daha çok ücret
için yollarý kapattý. Ýþçiler
ücretlerinin 20 yýldýr ayný

Metal iþçileri her
fabrikada iþyeri
komiteleri kurulmasýný istiyor
olduðunu söylüyorlar.
Mýsýr Posta hizmetlerine
5.000 iþçi grevde.
Mýsýr Hayvan Saplýðý
kurumunun çoðukadýn
olan iþçileri müdürün derhal istifasýný istiyorlar.
In Kafr Al Zayat’ta devlet
hastanesinde 1.500 iþçinin
baþlattýðý oturma eylemine
doktorlar da katýldý.
Mýsýr’ýn en büyük tekstil
fabrikasý grevde.
Nil DEltasý’ndaki El
Mahalla el-Kubra 24 bin
iþçinin çalýþtýðý fabrikada
iþçiler idare binasýnýn
çevresinde oturuyorlar.
Ýþçilerin çoðu kadýn.
Grevin örgütçülerinden

bir iþçi, Faysal Naouþa
“Mübarek’in gitmesi ilk talebimizdi, þimdi ekonomik
taleplerimiz var” diyor.
Sedat þehrinde MýsýrAmerikan Çelik Fabrikasý’nda 1.000 iþçi grevde.
Ýþçiler ücret artýþý ve sosyal
sigorta istiyor.
Helwan Çelik
Fabrikasý’nýn geçici iþçileri
de eylem yaptý.
Mýsýr metal iþçileri geöen
hafta yayýnladýklarý bildiri
de “özel sektör farikalarýnýn kamulaþtýrýlmasýný ve
iþçiler tarafýndan yönetilmesini” talep ettiler.
Ýþçiler ayrýca her fabrikada iþçi komitelerinin kurulmasýný bu komitelerin
iþkolu düzeyinde üst
organlarýnýn olmasýný ve
sonra da bütün sektörlerden gelen temsilcilerle bir
üst komitenin daha kurulmasýný talep ediyorlar.
Ýþçiler ayrýca yeni bir
anayasa da istiyorlar.

Mýsýr Devrimi'nin dersleri

ýsýr Halkýnýn Mübarek’i devirmesi
deðiþimin olamayacaðýný düþünen herkes
için bir þok oldu. 40 yýllýk kanlý bir diktatör 18 günde yýkýlýp gitti.
Egemen sýnýflar ve onun yazarlarý, düþünürleri
daima deðiþimin olamayacaðýný anlatýrlar. Evet bir
lider yewrine bir baþkasý gelir, ya da bir parti gider
yerine bir baþkasý gelir ama deðiþim, gerçek bir
deðiþim olamaz.
Mýsýr Devrimi bu düþünceyi yýkýyor. Aþaðýdan
baþlayan bir mücadelenin nasýl yukardan gelen
düþünceleri yýktýðýný gösteriyor. Aþaðýdan baþlayan
bir hareketin nasýl egemen sýnýflarýn yýkýlmaz,
deðiþmez gözüken gücünü yýktýðýný gösteriyor.
Mýsýr Devrimi sadece Mýsýr Devletine ve Mýsýr egemen sýnýflarýna bir darbe olmadý o ayný zamanda
bölgesel bir etki yarattý ve daha da öteye emperyalizmin bölgedeki bütün hesaplarýný, yapýsýný
yerinden oynattý.
Mýsýr’da Mübarek’in devrilmesi ile birlikte öyle bir
deðiþim baþladý ki artýk hiçbir þey eskisi gibi olamayacak, herþey deðiþecek.
Herþeyden önce Mýsýr ve diðer Ortadoðu
ülkelerinin egemen sýnýflarýnýn kendilerine güvenleri
sarsýldý. Mübarek ilk TV konuþmasýnda kendine çok
güvenliydi, sonra sesi titredi, don konuþmasýnda ise
gideceði açýktý. Çünkü kendisine güveni sarsýlmýþtý,
Mýsýr egemen sýnýflarýnýn güveni sarsýlmýþtý.
Tunus’ta da ayný süreci yaþadýk.
Þimdi ayný süreçleri Yemen’de, LÝbya’da,
Bahreyn’de yaþýyoruz. Bu ülkelerde egemen sýnýflar
büyük bir þiddetle deðiþim isteyenlere saldýrýyor.
Sanki, Mýsýr’da onlar açýsýndan yanlýþ yeterince þiddetin kullanýlmamýþ olmasý gibi. Ama þiddet iþe
yaramýyor.
Aþaðýdan hareket onlarca ölü veriyor, üzerine
polisin yaný sýra ordu ve diktatörün paralý adamlarý
geliyor ama hareket geri çekilmiyor tam tersine
büyüyor, güçleniyor.
Tunus ve Mýsýr devrimleri ile Ortadoðu ülkelerinin
egemen sýnýflarýnýn yaný sýra emperyalistlerin de
kendilerine güvenleri sarsýldý. Güvendikleri, her yýl
milyarlarca dolar verdikleri tejimler yýkýlýp gidiyor.
Þimdilik eskinin devamý olan yapýlar duruma hakim
ama herþeyin nasýl geliþeceðibi bilmiyorlar. Onun
için emperyalistler sükunet, istikrar, refoým tavsiye
ediyorlar. Herþeyin ellerinden kaçýup gitmesini
engellemeye çalýþýyorlar.

Ýþçi sýnýfýnýn rolü

T

unus’ta Bin Ali iþçi sýnýfý harekete geçince
kaçtý. Mýsýr’da Mübarek Mýsýr iþçi sýnýfý çok
yaygýn grevlerle harekete katýldýðý anda kaçmak zorunda kaldý.
ÞÝmdi Bahreyn’de “rejim deðiþene kadar iþe gitmeyeceðiz” deniyor. Yani grev baþladý. 200 yýllýk
saltanatýn son sultaný “görüþelim” dedi. Oðlunu
görevlendirdi.
Aðýr diktatörlük kouþullarýnda örgütsüz olan iþçi
sýnfý bir kere devrim içinde harekete geçince deðiþmeye baþlýyor. Yaþadýðý deney yepyeni ufuklar açýyor
iþçilerin önünde.
Grev komiteleri, savunma örgütleri, Tahrir’de
kurulan yapý deðiþiyor ve iþçi sýnýfý için egemen
sýnýflardan baðýmsýz iþçi örgütleri haline geliyor.
Rus devriminde iktidarý alan örgütün basit bir grev
komiteleri örgütlenmesi olduðunu unutmamak
gerekir.
Devrim sadece egemen sýnýfýn baþka türlü devrilememesinden dolayý deðil ayný zamanda ezilenlerin,
iþçi sýnýfýnýn kaderine razý tutumundan kurtulmasýnýn yoludur. Ýþçi sýnýfý devrim sýrasýnda öðrenir
ve deðiþir. Asýl deðiþim budur.

Tunus ve Mýsýr’ý anlamak
için 2 önemli kitap
1. Endonezya Devrimi
2. Ýran’da devrim ve karþý devrim

27 Þubat, Pazar
14.00 - 17.00
Taxim Hill Hotel, Taksim

Judith Orr
Gazeteci

Iþýn Eliçin
Gazeteci

Doðan Tarkan
DSÝP

Z Yayýnlarý
Sosyalist Ýþçi satýcýlarýndan
isteyebilirsiniz
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Birleþik mücadelenin taktiði
Lenin ve Troçki, 1917 Rus devrimi
sýrasýnda birleþik iþçi cephesi politikasýyla devrimin kaderinin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynadýlar.
1917 yýlýnda askeri darbeyle Þubat
devrimini ezmek isteyen güçlere birleþik iþçi cephesiyle yanýt verildi ve
devrimin kazanýmlarý korunabildi.
Troçki, 1930'larda sürgündeyken,
Almanya'da faþizmin geliþimiyle ilgili
analizlerinin yaný sýra, faþizme karþý
mücadelede birleþik iþçi cephesi taktiðini de geliþtirdi. Birleþik iþçi cephesi Nazizme karþý iþçi sýnýfýnýn direnmesini ve Hitler'in politik ve askeri
zaferini engelleyecek politikalarý da
kapsayan bir mücadele taktiðiydi.

Mücadelenin "aþamalarý"
Birleþik iþçi cephesi taktiði, iki
gerçeðe birden ayný anda iþaret eder:
Ýþçilerin büyük çoðunluðu reformist
fikirlerin etkisi altýndadýr, iþçi sýnýfýnýn
küçük bir azýnlýðý, devrimci fikirler
etrafýnda örgütlenir. Bir yandan da bu
küçük azýnlýk, iþçi sýnýfýnýn büyük
çoðunluðunu kazanmadan ve
hareket, büyük çoðunluðun büyük
çoðunluk adýna baðýmsýz ve bilinçli
eylemi haline gelmeden kazanamaz.
Reform talep eden fikirler sanýldýðý
gibi, iþçi sýnýfýna "düþman"
"reformist" parti tarafýndan empoze
edilmez. Reform talepleri iþçi sýnýfýnýn
yaþam koþullarýnýn içinden, nerdeyse
doðal olarak ürer. Reform talepleri,
daha iyi bir yaþam ve daha geniþ
özgürlükler için þekillenen talepler
olarak özetlenebilir. Daha fazla ücret,
grev hakký, kreþ hakký, düþünce ve
örgütlenme özgürlüðü için, konut
hakký, doðum izni, seçme hakký,
kadýn özgürlüðü talepleri, zamlara
karþý talepler gibi sayýsýz baþlýkta
reformlar için mücadele verilir.
Devrimci iþçiler, bu mücadeleye
sýrtýný dönemez, tabiri caizse maksimalist bir kibirle iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunun yaþam standardýný her
düzeyde yükseltmek için verdiði
mücadeleyi devrim sonrasýna
erteleyemez.
Devrimci iþçiler, reformlar için
mücadeleye tüm güçleriyle sahip çýkmak zorundadýr. Bu, mücadele içinde
iþçi sýnýfýnýn çoðunluðuyla birleþmek
için atýlmasý gereken ilk adýmdýr. Ýþçi
sýnýfýnýn gündelik mücadelesinin
içinde yer alýp, o mücadelenin taleplerini sahiplenmeden, iþçi sýnýfýnýn
büyük çoðunlunun güvenini kazanmak mümkün deðildir. Bu güven
kazanýlmadan, iþçi sýnýfý içinde
devrimci taleplerin þekillenmesi de
ayný derecede imkânsýzdýr.
Devrimcilerin, iþçi hareketine
yardýmcý olmasýnýn ilk yolu, iþçi
sýnýfýnýn büyük kalabalýklarýnýn taleplerini sahiplenmektir. Bu taleplerin,
kazanýlmasý için, en önde, en militanca mücadele etmek de çok önemlidir.
Bir siyasi gelenek olarak reformizm
ile devrimci sosyalizm arasýndaki
ayrým, çoðu kez taleplerden kaynaklanmaz. Ayrým, taleplerin nasýl

kazanýlacaðýndan, hangi yöntemle
mücadele etmek gerektiðinden ve bir
talep elde edildiðinde, arkasýndan
hangi adýmýn atýlacaðýndan baþlar.
Ücret zammý talebinde bulunan
reformcularý, bu talebi dile getirdiði
için eleþtirmek, sekterizmin dik
alasýdýr. Ücret zammý mücadelesinin
nasýl kazanýlacaðý için yaþanan tartýþmadýr belirleyici olan. Ýþçilerin temsilcilerinin patronlarla yapacaðý masa
baþý görüþmesi bir mücadele tercihidir. Zammý elde etmek için iþyerine
ya da ulusal çapta iþkoluna dayalý
grev örgütlemek ise bir baþka
mücadele tercihidir. Reformizm, elde
edilen reformlarýn kalýcý olmasý,
reformlarý elde etme mücadelesinin
aþaðýdan, kitlesel, yaygýn ve militan
bir mücadelenin örülmesine baðlý
olduðu gerçeðini görmezden geldiði
için tehlikelidir. Bu tehlikeyi bertaraf
etmenin taktiði, iþte birleþik iþçi
cephesi siyasetidir.

Hareketin çoðunluðu
Ýþçi sýnýfýnýn büyük çoðunluðunun
taleplerine sahip çýkmak, bu iþçilere
seslenme hakkýný elde etmeye yarar.
Ýþte birleþik iþçi cephesi, en acil, iþçi
sýnýfýnýn bütününü ezmek üzere
örgütlenen sorunlarda, devrimci iþçilerin iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunu
harekete geçirmek için üretilen bir
taktiktir. Lenin, 1917 yýlýnýn Aðustos
ayýnda birleþik mücadeleyi önermemiþ, Bolþevik iþçiler darbeye karþý
olan iþçi sýnýfýnýn tüm örgütlerini
mücadeleye çekmemiþ olsaydý, iþçi
sýnýfý General Kornilov'un darbesi
altýnda ezilecekti. Bolþevikler hem
Kornilov'a karþý çýkmak isteyen, darbeyi durdurmak isteyen tüm iþçi
örgütlerini birleþtirdiler hem de bu
örgütlerin tabanýndaki iþçilere,

Aslolan hareketin çýkarlarýdýr
Troçki, 1917 devriminin bir evresinde gözaltýna alýndý. Tutuklandý. Ama kýsa
sürede serbest kaldý. Sebest kaldýðý günler ayný zamanda General Kornilov'un
darbe yapmaya hazýrlandýðý döneme den düþüyordu. Troçki, darbeye karþý
eylem birliðinin sýnýrlarýnýn ne kadar esnek olduðunu þu sözleriyle gösteriyor:
"Sendikal örgütlerin verdiði kefalet sayesinde hapisten kurtulup hücreden
çýkýnca dosdoðru Ulusal Savunma Komitesinin bir toplantýsýna katýldým ve
orda beni hapiste tutan Krenski'nin müttefikleri Menþevik Dan ile Sosyal
Devrimci Gots'la birlikte Kornilov'a karþý mücadele sorunlarýný inceleyip bazý
kararlar alýnmasýný saðladým."

reformist liderlikleri teþhir edebildiler. Bu liderliklerin mücadeleden
kaçan, fýrsat bulsa darbecilerle anlaþmayý hedefleyen politikalarýný teþhir
etmek için de iþçi sýnýfýnýn bütününün
eylem birliðini saðlamak çok önemli.
Birleþik iþçi cephesi taktiði 1917 yýlýnda darbeyi durdururken, devrimci
iþçiler iþçi sýnýfýnýn büyük çoðunluðunu yanlarýna katmayý baþardýlar.
Almanya'da nazizme karþý birleþik
iþçi mücadelesi örgütlenemediði için
Hitler iktidara geldi. Faþist diktatörlüðün sorumluluðu, Troçki'nin birleþik iþçi cephesi kurulmasý çaðrýlarýna kulaklarýný týkayan, sosyal
demokrat iþçileri faþizmin ikiz kardeþi
olarak gören stalinist komünist partilerin omuzlarýndadýr.

Sekterizm
Hareketin yerine kendi eylemlerini
kuran grupçuklar, hareketin talepleri
yerine de kendi taleplerini öne
çýkartýrlar. Bu, zaten sekterizmin kýsa
tarifidir. Sekterizm, grup çýkarcýlýðý bir
baþka deyiþle, iþçi sýnýfýnýn büyük
çoðunluðu için hiçbir anlam taþýmaz.
Eylemlerde kendi partilerinin adýný
baðýracak kadar kendilerine düþkün
olan sekter grupçuklar, etkili olduklarý oranda daima iþçi sýnýfýnýn
saflarýný bölmeye çalýþýrlar. Ýþçi
sýnýfýnýn büyük çoðunluðunun ne taleplerini ne siyasi eðilimlerini önemserler; ne de Komünist Manifesto'da
Marks ve Engels'in, "sosyalistlerin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýndan ayrý çýkarlarý yoktur" sözünü.
Oysa sosyalizm mücadelesi, sadece
ve sadece, büyük yýðýnlarýn kendi
kaderine sahip çýkmak için verdiði
mücadeleye yardýmcý olmaktan
ibarettir. Birleþik iþçi cephesi, bu
yardýmcý olma eylemini saðlam
temellerde yerine getirmek için çok
güçlü bir perspektif sunar. Ýþçi
sýnýfýnýn devrimci azýnlýðý, iþçi
sýnýfýnýn reformlar için mücadele eden
büyük çoðunluðunu kazanmak için,
sürekli tartýþmak, güven yaratmak,
eylem içinde birlikte olmak zorundadýr. Birleþik iþçi cephesi taktiði,
somut sorunlar etrafýnda bu birleþik
eylemin örülmesi için sahip çýkýlmasý,
güncellenmesi ve geliþtirilmesi
gereken bir mücadele yöntemidir.
Þenol Karakaþ

Ragýp Zarakolu'na Ermenistan 'Hagop
Meðapart Onur Madalyasý' verildi
Ýnsan Haklarý Derneði
(ÝHD) kurucularýndan, Belge Yayýnlarý'nýn sahibi,
Sesonline.net yazarý, kemalizme ve resmi ideolojiye
karþý mücadelesiyle öne çýkan sosyalist yayýncý Ragýp Zarakolu'na, Ermenistan Milli Kütüphanesi'nin
en önemli onur ödülü olan
'Hagop Meðapart Onur
Madalyasý' verildi. Türkiye
Yayýncýlar Birliði Yayýmlama Özgürlüðü Komitesi
Baþkaný Zarakolu, "Ermeni
tarihi, kültürü ve edebiyatýnýn Türkiye'de tanýnmasýna yaptýðý katkýlar nedeniyle" ödüle lâyýk görüldü.
Yerevan'da düzenlenen
törende ödülü verilen Ragýp Zarakolu da yaptýðý
konuþmada, "ödülü ülkesine götürmesinin onun için etik bir önem taþýdýðýný,
ancak ödülü kazanabilecek
durumda baþka Türkler de
olduðunu" ifade etti. Zarakolu konuþmasýný þöyle
sürdürdü:
“Türkiye'de benim gibi
ülkenin acýlarýný ifade etmekten çekinmeyen ve insan haklarýný temel kriter
alan pek çok aydýn var.
Ayrýca bu kiþiler 'soykýrým'
kelimesini kullanmakta tereddüt etmiyorlar. Bu ödülü almak benim için onurdur. Ben ilki olabilirim; ancak daha çok Türk aydýnýnýn bu madalyayý kazanabileceðine inanýyorum....”

Hagop Meðapart
kimdir?
Ermenistan'ýn Guttenberg'i olarak da nitelendirilebilecek olan Hagop Me-

ðapart, ilk Ermeni Matbaacý ve Ermeni Matbaacýlýðýnýn kurucusu olarak
kabul ediliyor. Meðapart'in
doðum ve ölüm tarihleri
tam olarak bilinmiyor.

Ragýp Zarakolu ve
Belge Yayýnlarý
Zarakolu, ulusal ve uluslararasý çapta fikir ve ifade
özgürlüðü dalýnda pekçok
prestijli ödülün de sahibi.
Ödülleri arasýnda, Saraybosna'daki 'Uluslararasý
Araþtýrmalarý Birliði
(IAGS) Ödülü', Norveç
Yazarlar Birliði tarafýndan
verilen Ýfade Özgürlüðü
Ödülü' ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan
verilen "Ýfade Özgürlüðü
Ödülü'de bulunuyor.
1977'de kurulan Belge Yayýnlarý, “her türlü tabuya
karþý çýkmayý” ilke olarak
benimsedi. Yayýnevi 1915
Ermeni Soykýrýmý tarihi
gerçekleri ve belgeleri
aktaran kitaplarýn yaný sýra
Ermeni yazarlarýn Soykýrým tanýklýklarý, bu coðrafyanýn kozmopolit kültürünü konu eden birçok eser de yayýnladý.

Portreler
Stefan Zweig
Zweig kuþkusuz 20. yüzyýlýn en
önemli yazarlarýndan biridir. Kaleme aldýðý biyografiler
bu türün en iyi örnekleridir. Oyunlarý, romanlarý ve
gazetecilik ürünleri, zengin iç dünyasýný ve entelektüel
birikimini yansýtýr.
Zweig, 1881 yýlýnda Viyana’da doðdu. Varlýklý bir ailesi
vardý, erken yaþlardan itibaren iyi bir edebiyat ve sanat
eðitimi aldý. Ýngilizce, Fransýzca, Ýtalyanca, Latince ve
Yunanca öðrendi. Lisedeyken ilk þiirlerini yazdý. Felsefe
öðrenimi gördü. Gazetelerde muhabirlik yaptý. 19071909 yýllarý arasýnda Seylan, Gwaliar, Kalküta, Benores,
Rangun ve Kuzey Hindistan'ý gezdi. Bunu, 1911'deki
New York, Kanada, Panama, Küba ve Porto Riko'yu kapsayan Amerika yolculuðu izledi. 1914'te Belçika'ya gitti.
I. Dünya Savaþý'nda (1914-1917) gönüllü olarak "Savaþ
Arþivi"nde memur olarak çalýþtý. Savaþtan sonra
Salzburg'a yerleþti. Burada 20 yýl yaþadý.
Yazdýðý makaleler ve kitaplarda savaþa karþý barýþý,
faþizme, barbarlýða ve yýkýma karþý insanlýk kültürünü
savundu.
1933'de, Naziler kitaplarýný yakmaya baþladý. Zweig bir
Yahudi'ydi. 1934'te ülkesini terk etti ve Ýngiltere'ye yerleþti. Savaþ sýrasýnda birçok ülkeye gitti. Sonunda
Brezilya'ya yerleþti. Burada iki önemli kitabýný, Bir
Satranç Öyküsü ile otobiyografisi olan "Dünün Dünyasý
- Avrupa Anýlarý"ný kaleme aldý.
Faþizmin pençesi altýnda Avrupa'nýn bir yýkýma sürüklenmesi, Hitler'in iktidarýnýn kalýcý olduðunu düþünmesi
ve yaþadýðý hayalkýrýklýklarý nedeniyle 22 Þubat 1942'de
Rio de Janeiro'da, karýsý Lotte ile birlikte intihar etti.
Zweig çok üretken bir yazar. Türkçe'ye çevrilmiþ birçok
kitabý bulunuyor ki bu kitaplarýn çoðu birer klasik olarak
kabul ediliyor. 20. yüzyýlýn dünyasýný anlamak ve iyi
edebiyatý tatmak isteyenler için Stefan Zweig
vazgeçilmez bir yazar.
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30 yýl süren pazar ekonomisi
“reformlarýndan” sonra
mücadele baþladý
Mýsýr devrimi serbest piyasanýn neoliberal kapitalizmine dair bir “hayýr” sesi yükseltti.
Sýradan insanlarýn yarattýklarý kitle hareketi sonunda
onlara 30 yýldýr devam eden ekonomik ve siasi kararlarý
reddetme hakkýný verdi. Reddedilen politikalar küresel
ekonomik geliþimin temelleridir.
Devrim, küreselleþme ve piyasalarýn küre çapýnda
olaylarý þekillendirmesi gerektiðine dair fikir için ciddi
bir sorun.
Olanlar Mýsýr’ýn ekonomik reform ve ABD’nin
Ortadoðu ve Afrika’daki emperyalist stratejisi için ciddi
endiþe kaynaðý.
Mýsýrlýlar Hüsnü Mübarek’i devirerek statükoyu
sorguladýlar. Kim yönetiyor? Kimin çýkarlarýna hizmet
ediyorlar? Politikalarý kim belirliyor?
Bu konular bölgede bir sinire deðmiþ durumda. Üstelik bu bölgede pek çok devlet neoliberalizmi ve sloganý
‘baþka bir çare yok’u benimseyerek hareket ediyorken..
Neoliberalizm, ekonomik politikalara devletlerin deðil
özel þirketlerin karar vermesi gerektiðini savunuyor.
Mýsýr bu iþi denemek için bir test laboraturaý iþlevi
gördü.
Thatcherizm’den çok önce Baþkan Sedat ‘intifah’ ya
da ‘açýlým’ politikalarýný açýklamýþtý.
Bu sözleri sosyal devletin tesfiyesi ve özel sektörün
eline býrakýlmak anlamýna geliyordu.
Mübarek 1980 ve 90lar boyu ayný politikalarý izlemetye devam etti. Temel gýda desteklerini azalttý.
Hükümet ekmek, un, pirinç, þeker ve yemeklik yað
masrafýný 2/3 oranýnda azalttý.
Saldýrgan
Kesintilerden sonra pek çok aile hayatta kalma marjýnýn altýna düþtü. 2007’de pek çok kentte gýda ayaklanmalarý vardý. Kalabalýklar dört ay boyunca fýrýnlardan ekmek almak için umutsuzca dövüþtü, 11 kiþi öldü.
Dünya Bankasý ve IMF Mübarek’in çabalarýný
alkýþlarken daha fazla kesinti yapmasý gerektiðine dair
uyarýda bulundular.
Devlete ait endüstriler özelleþtirilirken milyonlarca
topraklarýndan edildi.
Adý kötüye çýkan 96 nolu yasa gereði parlamento
topraklarýn kolonyel dönemdeki sahiplerine geri verilmesi gerektiðine karar verdi. Koca köyler boþaltýldý,
mahkeme kararlarý polis þiddetiyle birlikte uygulandý.
Hükümet 1997’de tahliyelere baþladýðýnda 100’den
fazla köyde direniþ vardý.
17 civarýnda insan öldü, 553’ü yaralandý ve 1.588 kiþi
de “fellaheen” denen köylülerle toprak sahipleri
arasýnda çýkan gerginliklerde tutuklandý.
Dünya çapýnda
Mýsýr çevresinde kýrsalda o günden beri gerginlikler
bitmedi. Binlerce köylü ve mal sahiplerinin silahlý
adamlarý arasýndakii çatýþmalar devam etti.
Mýsýr yeni-liberal deðiþiklik yolunda büyük adýmlar
attý. Hatta 2007 yýlýnda IMF Mýsýr’ý “en iyi reformcu’
ilan etti.
Kahire’deki ekonomi gazetecileri Mibarek’i IMF’nin
posterlere basacaðý yüz olarak tanýmlarlar. Rejimin
kendisi IMF için modeldir. Dnyanýn dört bir yanýnda
ülkeler bu örnek gibi olmak için cesaretlendirildi.
Mýsýrlýlar uzun zamandýr piyasa yanlýsý politikalarýn
kimin yararýna olduðunu biliyorlar. Mübarek finans
piyasasý ve spekülatörlere büyük kazançlar saðlayan
bir yeni kapitalistler aðýný koruyordu.
Phil Marfleet

Ýran:

Batýnýn iki yüzlülüðü
1979’da Þah Rýza
Pehlevi’nin ABD yanlýsý
diktatörlüðünü deviren
Ýran halklarý Mýsýr ve Tunus devrimlerindne derinden etkileniyorlar.
Ülke içinde her türlü muhalefete tahammülsüz olan
hükümet Mýsýr Devriminin birinci haftasýnda
muhalefetin çaðýrdýðý kutlama gösterisine ortak oldu
ve kendi taraftarlarýný da
gösteriye kattý. Bu gösteride bir kiþi öldü, birçok
gösterici tutuklandý.
Ýran hükümeti açýkça iki
yüzlü davranýyor. Hem
devrimi destekliyor hem
de kendi muhalefetine acýmasýzca saldýrýyor.
Ama Batýlý liderlerin tutumu daha da yüzsüzce.
Ýran’lý göstericiler “diktatöre ölüm” diye slogan
atarak Ýran’ýn dini lideri
Ali Hameny’i ve cumhurbaþkaný Ahmedinejat’ý
protesto ediyor.

iyi geçinecek bir iktidar
istiyor ama yanlýþ yere
bakýyor.
Clinton ne yaparsa yapsýn Ortadoðu devrimleri
bölgede ABD’nin ve
emperyalizmin etkisini
kýrýyor.
Mýsýr Ýran halkýný etkiledi
ve þimdi Ýran’da anti-kapitalist ve anti-emperyalist
bir devrimin önü daha
açýk.

Libya:

Albay Kaddafi kimdir?
Libya’da yoðun bir çatýþma var. Yüzlerce insan
öldü. Göstericilerin en
temel talebi 27 yaþýnda bir
askeriþ darbe ile Kral
Ýdris’i devirerek yerine
geçen Albay Muammer
Kaddafi’nin gitmesi.
Kaddafi ise kan dökerek,
aþýrý bir þiddetle iktidarýný
korumaya çalýþýyor.
Devrim gerçekleþen ya da
ayaklanan diðer Ortadoðu
ülkelerinde de iddia
edildiði gibi Kaddafi laik
ve ayaklananlar dindarlar.
Bu nedenle bazýlarý
Mýsýr’da, Tunus’ta ve Libya’da ayaklananlardan
deðil iktidarda olanlardan
yana tutum alýyorlar. Tam
da ABD ve diðer Batýlý
emperyalist güçler gibi.
Kaddafi sosyalizmin ve
kapitalizmim Ýslam ile birleþtirilmesini anlatan “Yeþil
Kitabý” ile ünlü. O günlerde Kaddafi Yeþil komünist
olarak tanýmlanýyor ve
devrimci çevrelerin deste-

Libya ve Bahreyn halklarýyla dayanýþma
için sokaktaydýk

Yaþasýn küresel intifada!
Ýstanbul'da bugün Devrimci
Sosyalist Ýþçi Partisi (DSÝP), Genç
Siviller, Hak ve Özgürlükler Partisi
(HAK-PAR), Eþitlik ve Demokrasi
Partisi (EDP) ve MAZLUM-DER'in
katýlýmýyla, Libya'da sürmekte olan
halk isyaný ile dayanýþma eylemi
yapýldý.
DSÝP Ankara Ýl Örgütü üyeleri ise
saat 18:30'da Libya Büyükelçiliði
önünde, 20:00'de ise Bahreyn için
Yüksel Caddesi'nde diktatörlere

ABD Dýþiþleri Bakaný
Hillary Clinton’da göstericilerin cesaretini övüyor.
Ayný Clinton Mýsýr Devrimi günlerinde kararsýz kalmýþ, göstericilerin kazanacaðý kesin belli olana kadar
Mübarek’ten desteðini çekmemiþti. Clinton þimdi de
Mýsýr’da Yüksek Askeri
Konsey’in grevleri bastýrmasýný destekliyor.
Clinton Ýran’da ABD ile

karþý ayaklanan halklarla dayanýþma gösterileri gerçekleþtirdi.
Ýstabul'da, 42 yýldýr despotik iktidarýný sürdüren Libya'nýn eli kanlý
diktatörü Kaddafi'nin uyguladýðý
katliamýn protesto edildiði gösteri,
Saat 19:00'da Taksim Gezi
Parký'nda baþladý. Eyleme katýlanlar, "Yaþasýn küresel intifada",
"Katil Kaddafi defol" sloganlarý
eþliðinde Gümüþþuyu semtindeki
Libya Konsolosluðu'na yürüdü.

ðini alýyordu. Kaddafi’ye
göre Libyayý “halk komiteleri” yönetiyordu. Libya
ise bazý baþka Ortadoðu
diktatörleri ile birlikte
Doðu Bloku ile iyi iliþkilere
sahipti.
Libya dünyanýn en önemli petrol üreticisi ülkelerinden birisi. Petrol zengini
ne var ki bu zenginlik
Libya halkýna ulaþmýyor.
Ülke nüfusnun üçte ikisi
açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Çok küçük bir azýn-

lýk dýþýnda geri kalanlarýn
durumu da çok iyi deðil.
Öteyandan Muammer
Kaddafi ve ailesinin serveti
ise tam bilinmiyor ama
Mübarek ve ailesinden çok
daha fazla.
Kaddafi zaman zaman
bölgesel bir güç olmak için
hamle etti. Çad’da ve Sudan’ýn güneyindeki iç savaþlarda taraf oldu. Bugün
kendi halkýna karþý bu iç
savaþlarýn askerlerini kullanýyor.
Libya ordusu Çad’da
Aozou Þeridi’ni iþgal etti.
Nijer ve Mali’de hükümetlerle asiler arasýnda
arabuluculuk yapýyor. Bir
yandan da Afrika Birleþik
Devletleri kurulmasýný
öneriyor.
Ýçerde ise tam bir terör
politikasý sürdürdü.
Binlerce muhalif iþkencelerden geçirilip cezaevlerine
týkýldý. Kayýplar, yargýsýz
infaz Libya’da günlük
olaylar haline geldi.

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

 
ziyaret ediniz
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Tacize, tecavüze dur de!
Onlarca namus cinayeti,
tecavüz haberleri var. Kimi
bir kocasý tarafýndan
kurþunlanan kadýn haberleri, kimi 26 kiþi tarafýndan
tecavüz edilmiþ 13 yaþýnda
bir kadýnýn haberi. Bütün
bunlar olurken taciz ve
tecavüz konusunda akýl
almaz tartýþmalar, inanýlmaz fikir yürütmeler ve
öneriler duyuyoruz.
13 yaþýnda bir genç kadýn
çaresizlik içinde dönemin
Adalet Bakaný Cemil
Çiçek'e "Ben daha
çocuðum, benim baþýma
geldi, kimsenin baþýna
gelmesin" diye mektup
yazýyor. Üstüne acýlarýyla
dalga geçer gibi tecavüzcülerine yapýlan indirim
haberleri geliyor. Ýndirimin
sebebi 13 yaþýnda bir
çocuðun içlerinde bir
yüzbaþý, Kaymakamlýk’ta
Müdür gibi görevleri olan
26 kiþiyi tehdit etmesi.
Buna ancak Türk
mahkemeleri inanýrdý.
Ama bizi inandýramazlar.
Mahkemelerin hadým
kararý vermesi gerekmiyor
ama tecavüzcüye arka çýkmasý, indirimde bulunmasý
zaten tacizi, tecavüzü
þikâyet etmekte zorlanan
kadýnlarý bir de teþhir
ederek cezalandýran
mahkemelerle sorunumuz
var.

Tecavüzü kýlýfýna
uyduruyor
Kadýnlarýn giydiði
kýyafetlerin tecavüze davetiye çýkardýðýný ileri
sürme cüretini gösteren
Orhan Çeker,
tecavüzcünün suçunu
maðdura yýkmaktan kaçýnmayacak kadar hastalýklý
bir erkektir, yalancýdýr,
sahtekârdýr, cinsiyetçidir.
Kadýnlarýn ve çocuklarýn
maruz kaldýðý cinsiyetçi
þiddetin onlarýn kýlýkkýyafetleriyle ilgisi yok.
Tecavüz ve taciz maðdurlarý arasýnda 'dekolte'
giyinenlerin oraný milyonda bir bile deðil. Pek çok
zaman tecavüzcü maðdurun en yakýnýndaki kiþiler
arasýndan çýkýyor. Ensest
ve erkek çocuklara tecavüz
vakalarýnýn kadýnlarýn
çarþafa girmeye zorlanýp,
toplum yaþamýndan dýþlandýðý ülkelerde belirgin
biçimde yüksek olmasý
sorunun boyutlarýný ortaya
koyuyor. Kýsaca kýyafet
tecavüzü engellemediði
gibi, tecavüzcü için sadece
bir bahane. Tecavüze
dekolte gerekçesi üretmeye

çalýþan ve kapanmazlarsa
kadýnlarýn suçlu olacaðýný
savunan O. Çeker hastalýklý bir cinsiyetçidir.

Sorun hormonlarda
deðil, cinsiyetçilikte
Kadýnlarýn kýlýk kýyafetinin tecavüze davetiye
çýkarabileceðini savunan
cinsiyetçi zihniyetin
tecavüzcünün cezalandýrýlmasý söz konusu olduðunda ise "hadým etme" cezasýný önermesi þaþýrtýcý
deðil.
Tecavüzün suçunun
"dekolte"ye yýkýlmasý nasýl
hastalýklý bir bakýþsa,
tecavüzcüleri hadým
ederek bu sorundan kurtulabileceðimizi sanmak da o
kadar aptalca bir çözüm
önerisi, daha doðru bir
ifadeyle cinsiyetçiliðin kendini yeniden üretmesi söz
konusu.
Tecavüzün testosteron
tedavisi ile engellenebileceðini düþünmek; bunun
"dürtü denetim bozumluðu" olarak kabul edilip
bir hastalýk gibi algýlanmasýna ve tecavüzcülerin
toplumda hastalýk olarak
algýlanmasýna ve
tecavüzcülerin toplumda
hastalanmýþ maðdurlar'
olarak görülmesine neden
olmaktan, kýsaca sorunu
bireyselleþtirmekten baþka
anlam taþýmaz.
Taciz ve tecavüz ya da
daha genel bir ifadeyle cinsel þiddet, erkek þiddetinin
bir biçimi. Ardýnda erkeklerin toplumdaki egemenliði, kadýn ve çocuklarýn
bedenleri üzerinde de
tahakküm kurma istemleri
yatýyor.
"Tecavüzcülerin ilaçla
tedavi edilmesini" çözüm
olarak ileri sürünce cinsel
þiddet üç beþ hastanýn
iþlediði suça indirgeniyor,
kutsal "aile", bir kez daha
eleþtirilerin dýþýnda tutulmuþ oluyor.
Kuþkusuz pedofili gibi
bazý hastalýklar da mevcut
ve bu hastalara tabi ki kendilerinin istemesi durumunda ilaç tedavisi uygulanmalý, uygulanmakta.
Ancak cinsel þiddeti hastalýða indirgenemeyecek kadar toplumsal bir sorun.
"Tedavisi" de cinsiyetçiliðin ortadan kaldýrýlmasýnda, eþitsizliklerin giderilmesinde yatýyor
Dekolte giyersen taciz
edilirsin denilebilen bir
toplumda mahkemelerin
tecavüzcülere indirim yapmasýný normalleþtirmemek

lazým. Bunlarýn zihniyeti
bu diyip içimizden kýzmak
yetmez. Binlerce, milyonlarca tecavüz, taciz maðduru kadýný yalnýz býrakmamak, seslerini çýkarabilecekleri bir dünyaya adým
atmak mümkün. Aðýr
tahrik, iyi hal indirimi gibi
mahkeme baþkanlarýnýn
kanaatlerinin ortadan kalkmasý. Tecavüze uðrayanýn
da az da olsa suçlu
olmasýný söyleyemeyecek
bir hale gelebilmek þiddet,
taciz, tecavüz konusundaki
korkunç "rakam"larý
ortadan kaldýrmanýn yollarýndan biri. O rakam
olarak gördüðümüz insanlarýnýn hayalleri vardý,
artýk yok. Çoðu kendisini
öldürmeyi düþünmüþ, bir
kýsmý yapmýþtýr da belki
bilemiyoruz.
Dekolte giyersen tecavüz
edilebilirsin, gece yolda
yürürsen tecavüz edilirsin,
çalýþýrsan patronun tarafýndan taciz edilebilirsin,
kuyruk sallarsan taciz
edilirsin, kocanýn dediklerini yapmazsan
öldürülebilirsin, kocanýn
babanýn tepesini attýrýrsan
kurþunlanabilirsin gibi
fikirlerin, demeçlerin
ortadan kalkmasý bu
konudaki en önemli adýmlardan biri olacaktýr.
Bu konuda yasal olarak
atýlacak en ufak bir adým
bile önemlidir. Önümüzdeki süreç anayasa tartýþmalarýnýn olacaðý bir süreç.
Bu fýrsatý da deðerlendirelim. Kadýn olduðumuz için
öldürülmeyelim, tacize
uðramayalým, tecavüze
uðramayalým.
Haklarýmýzýn yasalarla
korunmasý en büyük
hakkýmýz.
Ancak yasalarla haklarýmýzýn korunmasý yetmez.
Tecavüz kurbanlarýnýn
yüzde 70'i tecavüzcülerini
tanýyor. Tecavüze uðrayanlarýn Pek çoðu 18 yaþýnýn
altýnda. Þiddet görenlerin
3te biri kendini öldürmeyi
düþünüyor. Kadýnlara
kendilerinin suçlu olduðu
o kadar çok söylenmiþ, hissettirilmiþ ki þikâyet
edemiyorlar. Yakýnlarý
tarafýndan þiddete
tecavüze maruz kalýyorlar
ama korkuyorlar.
Cinsiyetçilik bu kadar
kanýksanmýþ bir durumdayken mücadeleyi
yasalarla sýnýrlamak yetmez ama gerekli. Yasal
güvencesi olan, tecavüze
uðradýðý için suçlu bulun-

mayacak olmak bir kadýn
mücadele edebilir, þikâyet
edebilir.
Tecavüz ve taciz sorununu bir baþka boyutu
daha var. Devlet aracýlýðýyla yapýlan cinsel þiddet.
Evet, biz sesimizin çýkmasýný istiyoruz, korkmadan þikâyet edebilmek
istiyoruz, kadýn olduðumuz için otomatik olarak
suça ortak edilmek
istemiyoruz. Evet, binlerce
kadýn tecavüzcüsünü
tanýyor ama devlet
aracýlýðýyla yapýlan cinsel
þiddet mücadele edilmesi
gereken baþlý baþýna bir
konu.

Tecavüz
Her 5 kadýndan 1'i hayatlarýnýn bir noktasýnda
tecavüz veya tecavüze
teþebbüs kurbaný oluyor.
Dünya kadýn nüfusunun %10'u hayatlarýnýn
bir noktasýnda tecavüze
maruz kalýyor.
Dünya çapýnda tecavüz
kurbanlarýnýn %10'unu
erkekler oluþturuyor.
Her 4 kýz çocuktan biri
ve her erkek çocuktan
biri 18 yaþýna gelmeden
cinsel istismar veya
tecavüzle karþýlaþýyor.
Tecavüz kurbanlarýnýn
%70'i tecavüzcüyü taný-

yor.
Tecavüze uðrayan kadýnlarýn %54'ü bunu 18
yaþýna gelmeden yaþýyor.
Güney Afrika'da hergün 147 kadýn tecavüze
uðramaktadýr.
Fransa'da her yýl 25.000
kadýn tecavüze uðramaktadýr. ABD'de her 90
sani-yede bir 1 kadýn
teca-vüze uðramaktadýr.
Türkiye'de kadýnlarýn
%35.6'sý bazen; %16.3'ü
sýk, sýk aile içi tecavüze
uðruyor.
Türkiye'de her 4 saatte
bir tecavüz veya tecavüze yeltenme suçu iþlenmektedir.

Mücadele!
Her gün tecavüz, taciz
olarak deðil belki ama öyle
ya da böyle karþýmýza
çýkan cinsiyet ayrýmcýlýðý
ile mücadele önemli.
Küçücük, görünmeyen,
hissedilmeyen ne var ki
bunda caným denilen cinsiyet ayrýmcýlýklarýnýn
toplamý kadýna yönelik
þiddetin oranýnýn artmasýna, toplumsal olarak tekrar
ve tekrar zaten kadýnýn
suçlu olduðuna ikna
olmamýzý saðlýyor. Ýkna
olmayalým, toplumun
kadýnlarýn da azýcýk da
olsa suçlu olduðuna ikna
olmasýna izin vermeyelim.
Bu mücadele küçümsenemez, ertelenemez; ertelendikçe sorun büyür,
büyüdükçe gelen ölüm
haberleri, tecavüz haberlerinin sayýsý büyür.

Þiddet
2011'de
öldürülen kadýn sayýsý
20. Daha Þubat'ýn
ortasýndayýz. Bunlar bilinen, duyurulan haberler.
Yedi yýlda kadýn ölümleri yüzde 1400 artmýþ.
Öldürenlerin azýmsanmayacak bir kýsmý ceza
almamýþ. Bir kýsmý için
denetimli serbest kararý
alýnmýþ. Öldürmek
serbest yani.
Türkiye'de Kadýnlarýn
yüzde 41'i þiddete maruz
kalýyor. Bunlarýn yarýsý
düþük gelirli. Yüksek
gelirli olanlarýn oraný
yüzde 28.7.
Türkiye genelinde þiddete uðramýþ ama

anlatamamýþ olanlarýn
oraný yüzde 48.5.
Cinayetleri iþleyen
erkeklerin yüzde 45'i
güvenlik güçlerindeki
ifadelerinde, "Aldatýldýk"
iddiasýnda bulundular.
Ayný dönem içinde cinsel dokunulmazlýða
karþý iþlenen suçlar kapsamýnda 478 kadýn
tecavüze uðrarken, 722
kadýn taciz edildi.
Aile içi þiddet kapsamýnda 6423 kadýn þiddete maruz kalarak hastanelik oldu.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) verilerine göre tecavüz ve taciz
gibi cinsel saldýrý
suçlarýnda son beþ yýlda
yüzde 30 artýþ meydana
geldi.

