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AKP savaþ diyor

Halk
barýþ
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8 Mart’ta
sokaktayýz!

Kapitalizm ve
cinsiyetçilik
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Üniversitede
özgürlük
isteyenler 

2 Nisan’da 
sokakta!

� Parasýz eðitim!

� Anadilde eðitim!

� Baþörtüsüne

özgürlük!

� Polis defol!

Üniversitede

Özgürlük Ýstiyoruz

Ýnisiyatifi bu 

taleplere sahip

çýkan tüm gençleri 2

Nisan'da 18.00'de

Ýstiklal Caddesi'nde

yan yana olmaya

çaðýrýyor.

Ýþgale hayýr!
Türkiye

Kýbrýs’tan 
elini çek!

s.2

Anadilde eðitim! Tutuklular serbest býrakýlsýn! Savaþ deðil iþ! Kürtleri tanýyýn!
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339 milyar
dolar

Suudi Arabistan’ýn
2009 yýlýndaki askeri
harcamalarý. Ayný yýllar-
da Ýsrail’in askeri harca-
malarý ise 14 milyar
dolar.                                                      

BAK NE
DEMÝÞ?
“Eðer
seçildik-
leri
DSP’den,
istifa ede-
cek insan-
larýn
haysiyet-
leri ve þerefleri varsa
aldýklarý o emaneti de
DSP’ye iade ederler.”
Yýlmaz Büyükerþen,
Eskiþehir Belediye
Baþkaný, DSP’den istifa
ederek CHP’ye geçti

"Ülkeyi bölen irticaya
teslim
eden
Erbakan
çekilme-
lidir."
28 Þubat
1997
Dönemin

Genelkurmay Baþkaný
Ýsmail Karadayý

"Deðerli bilim ve
siyaset
adamý
olarak
ülkemize
yaptýðý
büyük
hizmetleri
daima
hatýrlanacaktýr."
27 Þubat 2011
Bugünün
Genelkurmay Baþkaný
Iþýk Koþaner

Orduda
general
fazlasý

Yasalara göre TSK’da 301
general olmasý gerekiyor.
Ancak “istisnai kadro”
uygulamasý denen bir
iþlemle TSK’nýn general ve
amiral sayýsý 364’e
çýkarýlmýþ. Yani yasalara
göre emekli edilmesi
gereken 63 general
iþbaþýnda.

Bu fazla general ve ami-
rallerden 34 tanesi çeþitli
darbe davalarýndai 2 tane-
si ise casusluk suçunda
yargýlanýyor.

Gazetecilere
ceza
yaðmuru

Þýrnak’ta yapýlan bir
polis operasyonunda
Güney Doðu Ekspresi ve
DIHA çalýþaný Vedat
Yýlýdz ve Lokman
Dayani’de gözaltýna alýn-
mýþlardý. Geçen hafta
Yýlýdz 7 yýl, 11 ay, Dayani
ise 8 yýl 10 ay hapis cezasý-
na mahkum edildi.

Halkýn Günlüðü gazete-
sine düzenlenen  bir
operasyonda ise gazeteci
Hýdýr Gürz tutuklandý.

Tetikçiye
çocuk
muamelesi

Hrant Dink'in ailesi ve
arkadaþlarýnýn adalet
mücadelesi sonucu
Cumhurbaþkaný Abdullah
Gül Devlet Denetleme
Kurulu'unu harekete geçir-
di. Rize'deki aðýr ceza
mahkemesi trabzon'da
cinayeti bilen ama hiçbir
þey yapmayan devlet polis
ve jandarma yetkilileri
hakkýnda yeniden soruþ-
turma baþlattý. Ancak
adaletsizlik devam ediyor.
Hrant Dink'in katili, tetikçi
Ogün Samast Çocuk
Mahkemesi'nde yargýlanýy-
or.

Dink ailesinin avukatý
Fethiye Çetin þu açýkla-
mayý yaptý:

"Mahkemelerin görevi,
maddi hakikatleri ortaya
çýkarmaktýr. Þekli hakikatle
yetinmez. O nedenle ceza
yasasý çeþitli olanaklarla
donatýlmýþtýr. Ancak,
Hrant Dink cinayetinde
yargýlama süreçleri bugüne
kadar bazý beklentileri
karþýlamaktan çok uzaktýr.
Adalet taleplerini karþýla-
maktan çok uzak bir
görünüm ve seyir
izlemiþtir. Bu görünüm
hem adalet taleplerini
karþýlamadýðý gibi hem de
bu konuda toplumsal vic-
daný sýzlatan ve acýlarý
çoðaltan bir seyir
izlemiþtir. Bu nedenle bu
duruþmayý Dink ailesi ve
diðer katýlanlar izlemeye-
ceklerdir."

Irkçý Soner Yalçýn'ýn CHP
ile ilgili itiraflarý
tutanaklara geçerken
Ergenekon'un avukatlýðýn-
dan üyeliðine geçen Kemal
Kýlýçdaroðlu, Danýþtay
saldýrýsýný gerçekleþtiren
cunta üyelerini masum ilan
etti.

JÝTEM'in maaþlý yazarýný
haksýzlýða uðramýþ bir
gazeteci olarak sunan
Kýlýçdaroðlu, Ergenekon ve
darbe soruþturmalarýný bal-
talamak için kollarýný
sývadý.

CNN Türk'te Ateþ Hattý
adlý programa katýlan CHP
Genel Baþkaný Kýlýçdar-
oðlu, "ilginç" tespitler yap-
tý.

Kýlýçdaroðlu, "Ergene-

kon'un birinci kýsmýnda
yargýlananlar suçsuz" dedi.
Kýlýçdaroðlu kast ettiði ilk
Ergenekon soruþturmasý
Danýþtay baskýnýný konu
alýyor.

Aslan Alpaslan adlý
tetikçi Danýþtay 2. Dairesi
üyesi Mustafa Özbirden'i
vurmuþtu. Danýþtay
baskýnýndan dolayý 83 kiþi
yargýlanýyor. Bu kiþiler
arasýnda Veli Küçük,
Kemal Kerinçsiz, Semih
Tufan Günaltay, Sedat
Peker, Doðu Perinçek gibi
Ergenekon üyeleri var. 82
kiþinin önemli bir bölümü
silahlarla yakalanan
tetikçiler. Kemal
Kýlýçdaroðlu'na göre hepsi
masum!

Kýlýçdaroðlu burada dur-
muyor. Maðdur bir gazete-
ciden söz ediyor. Bu kiþi
"Musa'nýn Çocuklarý"

kitabýnýn yazarý Ergün
Poyraz. Poyraz'ýn bir yazar
ya da gazeteci olmadýðý,
"sivil" bir JÝTEM üyesi
olduðu biliniyor. Poyraz'ýn
jandarmadan aldýðý
maaþlarýn resmi
tutanaklarý Ergenekon
operasyonlarýnda ele geçir-
ilmiþti.

Kontratv'ci S. Yalçýn'ýn
verdiði ifadelerde CHP lid-
eri ile görüþüp Halk TV
kanalýnýn devredilmesi
konusunda anlaþtýðýný iti-
raf etmiþti.

Irkçýlýðýyla tanýnan
CHP'li Muharrem Ýnce'nin
KontraTV ile CHP liderliði
arasýnda gerçekleþen gizli
toplantýlarý afiþe etme
çabasý ise medyaya sýzdý.

CHP liderine göre eli kanlý
katiller masum!

Tunus ve Mýsýr devrim-
lerinin baþlattýðý isyan dal-
gasý Türkiye'nin askeri
iþgalle sömürgeleþtirdiði
Kýbrýs'ýn Kuzey'inde hýzla
büyüyor. Bu hafta, 2
Mart'ta Kýbrýslý
sendikalarýn ve iþgal karþýtý
hareketin çaðrýlarýyla
gerçekleþen genel grev ile
ikinci Toplumsal Varoluþ
mitingi gerçekleþecek.
Kýbrýslýlar, Ankara'nýn
adadan elini çekmesini
istiyor.

Kýbrýs'ýn iþgal altýndaki
Kuzey'inde özgürlük
mücadelesi AKP hüküme-
tinin sömürgeci saldýrýlarý-
na, kukla UBP hüküme-
tinin halka karþý izlediði
ekonomik ve siyasi poli-
tikalara, 21 bin Türk
askeriyle ayakta kalmaya
çalýþan korsan devlet
KKTC'ye ve bu devleti
kuran kontrgerillanýn terör
eylemlerine karþý yýlmadan
yoluna devam ediyor.

inginde açtýklarý
"Kurtarýldýk Mý?..

Has..tir!.." pankartý ile
sömürgecilerin hýþmýný
çeken Yasemin
Hareketi'nin aktivistlerinin
yazarý olduðu Afrika
gazetesi silahlý saldýrýya
uðradý. Kontrgerilla bir de
not býrakarak Afrika
Gazetesi Genel yayýn
Yönetmeni Þener Levent'i

tehdit etti. KKTC'yi kuran
Ergenekoncular kurþunlar-
la iktidarlarýný korumak
istiyor.

Kurþunlar özgürlük
mücadelesini engelleye-
mez. Kýbrýslýlar 1958'den
bu yana kontrgerillanýnýn
tedhiþ ve terör eylemlerine
maruz kalýyor. 1974'te

Türk ordusunun iþgalin-
den beri baský koþullarýnda
yaþýyor. Ölüm tehditleri ve
saldýrýlar rejim muhalifleri
için gündelik olaylar. Türk
medyasý yansýtmýyor ama
Kýbrýslý Türklerin ezici
çoðunluðu iþgalin son bul-
masýný, Türk ordusunun
adadan çekilmesini istiyor.
2. Toplumsal Varoluþ
mitingi bu kararlýlýðýn bir
ifadesi olacak.

Türkiye'de ise AKP
hükümetinin sömürgeci
küstahlýðýna ve Türk
devletinin iþgaldeki ýsrarý-
na karþý Kýbrýs halklarýyla
dayanýþma büyüyor.
Sosyalist ve demokrat
aydýnlar tarafýndan
baþlatýlan Kýbrýs'ý
Kýbrýslýlar Yönetir imza
kampanyasý sömürgeciliði
teþhir ediyor.

Siz de internet üzerinden
süren kampanyaya imza
verebilirsiniz: 

www.kibrisikibrislilaryo-
netir.org

Sömürgede isyan var:

Kýbrýs'ý Kýbrýslýlar yönetir

Ermeni düþmanlýðýna devam

Irkçýlar Ermeni düþmanlýðý üzerinden örgütlenm-
eye devam ediyor. Yeni hedef CHP lideri
Kýlýçdaroðlu. TBMM'de daðýtýlan "Dersim Ermeni'si
Yemuþ Haným'ýn oðlu çarkçý Kemal" adlý kitap
Kýlýçdaroðlu'nun "dönme" olduðunu iddia ederek
küçük düþürmeye çalýþýrken soykýrýma uðramýþ ve
yaþadýðý topraklardan zorla uzaklaþtýrýlmýþ bir halký
aþaðýlýyor. Sosyalistler insanlarýn etnik köken-
lerinden dolayý hedef alýnmasýna, soyunun sopu-
nun mercek altýna alýnmasýna sonuna kadar
karþýdýr. Hedef alýnan kiþi ýrkçý CHP'nin baþkaný da
olsa biz onu savunuruz. AKP hükümetine yakýn
çevrelere tarafýndan yayýnlanan bu kitap týpký
Yalçýn Küçük ve Soner Yalçýn kitaplarý ýrkçýlýðýn
belgesidir.

28 Þubat
darbesini
protesto
ettik
� DSÝP'in de bulunduðu

bir dizi örgüt ve sivil
toplum kuruluþu, 28 Þubat
post-modern darbesinin
yýldönümünde TBMM
önünde bir eylem düzenle-
di. Darbe karþýtlarý, 1000
yýl süreceði söylenen darbe
sürecinin sokakta geri
püskürtüldüðünü, darbe
tehlikesinin bir daha gün-
deme gelmemek üzere
tedavülden kaldýrýlmasý
gerektiðini vurguladý.
� Antikapitalist öðrencil-

er Bilkent Üniversitesi'nde
“28 Þubat: Postmodern
Darbe” baþlýklý bir toplantý
düzenlendi. 
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Kürt halkýnýn yanýnda
olma günüdür!

KCK liderliði, tek taraflý ateþkes sürecinin sona

erdiðini açýkladý. Þimdi, milliyetçiler, solda görünen

ama milliyetçi olanlar, medya, devlet erkâný,

hükümet partisi, faþistler hep birlikte Kürt hareke-

tine saldýracak. Þovenist propagandaya karþý, Kürt

halkýnýn yanýnda olma zamanýdýr!

Kürt halkýnýn haklý taleplerini dile getirerek, Kürt

halkýnýn yanýnda, batýda, barýþýn sesini yükseltmek

ve hükümetin açýlým adýný verdiði sürecin ikiyü-

zlülüðünü teþhir etmek çok önemli.

Kadýn cinayetlerine son!
8 Mart Dünya kadýn günü öncesinde her gün bir

kadýn cinayeti haberiyle karþýlaþýyoruz. Kadýnlar

öldürülüyor. Kadýnlara yönelik neredeyse adý kon-

mamýþ bir katliam var. Hükümetten üç çocuk doðu-

run mesajý, bazý profesörlerden tecavüzü meþru-

laþtýran açýklamalar, mahkemelerden çocuk

tecavüzüne 5teþvik eden kararlar, sonuçta toplum-

sal cinsiyetçi önyargýlarý güçlendirip, destekleyerek

kadýn cinayetlerine dönüþüyor.

8 Mart'ta, birleþik, kadýnlarý haklý taleplerini vur-

gulayan, kadýnlar olmadan özgürlüðün kazanýl-

mayacaðýný haykýran ve en önemlisi kadýn cinayet-

lerine dur diyecek olan bir eylem örgütlemeliyiz.

Örgütlenen eylemlerde aktif bir biçimde yer

almalýyýz.

Seçim sonrasýna
hazýrlanmak için

Seçimlerden sonra, bir dizi baþlýkta sert bir

mücadele yaþanacak. Kürt sorunu, azýnlýklar

sorunu, yeni anayasa süreci gibi baþlýklarda, önemli

bir viraja girilecek.

Bu döneme hazýrlanmak için, sosyalistlerin

direniþe hazýr olan tüm güçlerin yan yana gelmesi

için þimdiden mücadele etmesi gerekiyor.

Demokratik muhalefet içinde en dinamik olan,

kitlesel ve yaygýn bir örgütlenme aðýna sahip olan

hareket, BDP. Kürtlerin partisi BDP ile batýda "yet-

mez ama evet" diyen kitleler arasýnda bir köprü

kurmak, deðiþimden yana olan kitlesel güçlerin

seçimler öncesinde birlikte mücadele etmesini

saðlamak çok önemli. 

Kürt illerinde harekete geçmek için Kürt adaylarýn

belirlenmesi yeterli. Sonrasý, sadece seçim startýnýn

verilmesine baðlý. Batýda ise kitleleri harekete

geçirmek için, kanallarýn yaratýlmasý, adaylarýn,

harekete geçirici adaylar olmasý gerekiyor. Özgür-

lükleri sýnýrsýzca savunan, Ermeni soykýrýmýna,

Kürt halkýnýn maruz kaldýðý baskýlara karþý ses

çýkartan, baþörtüsü takan kadýnlar üzerindeki

baskýya da yeni liberal politikalara da "dur" diyen,

antikapitalist hareketin bir parçasý olan adaylar, bir

yandan seçim sürecinde on binlerce aktivistin

harekete geçmesine yardýmcý olur. Daha da önem-

lisi, seçim sonrasý mücadele dönemine sokakta, hep

birlikte hazýrlanmýþ oluruz. 

sosyalist
iþçi’ye

abone
olun

ds
ip

.o
rg

.t
rDSiP’e katýlýn,

sosyalizme güç verin

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

� devrimci
sosyalizme
güç ver

� baþka bir
dünya mümkün

marksist.org
devrimci, antikapitalist

internet portalý

Demokratik Toplum
Kongresi (DTK) haftaso-
nu'nda Amed'de toplandý.
Toplantýnýn en önemli so-
nuç vurgularýndan birisi,
DTK'nýn PKK'ye "ateþkesi
sürdür" çaðrýsýný yapmaya-
caðýný açýklamasý oldu.
DTK adýna açýklamayý
yapan Aysel Tuðluk, böyle
bir çaðrýyý etik bulmadýk-
larýný söyledi.

Toplantýdan bir gün
sonra ise KCK, ateþkesi
sürecini rafa kaldýrdýðýný,
"aktif savunma içinde ola-
caðýný" açýkladý.

Öcalan'a özgürlük!
Kürt hareketinin bir dizi

haklý talebi var. Bunlardan
birisi, Mart ayýnda
hükümetten barýþ fýrsatýný
deðerlendirme yönünde
olumlu adýmlar gelmezse
ateþkes sürecini yeniden
deðerlendireceðini açýk-
layan Abdullah Öcalan'ýn
özgürlüðü konusunda atýl-
masý beklenen adýmlar
geliyor. Hükümetin bu
konuda adýmlar atmasý
bizim de talebimizdir. Çok
açýk ki Abdullah Öcalan
barýþ sürecinin
geliþmesinde en belirleyici
aktördür. Bu sürece daha
aktif bir biçimde katký yap-
masý için bir adada tecrit
durumundan kurtulmalý,
siyasal alana daha doðru-
dan müdahale edeceði
koþullar yaratýlmalýdýr.

Anadilde eðitim!
Kürt halkýnýn anadilinde

eðitim yapma hakký, Kürt-
çe'nin resmi yazýþmalarda
da kullanýlan bir dil olarak
tanýnmasý barýþ sürecinin
sürmesi, geliþmesi için atý-
lacak önemli bir adým ola-

caktýr. KCK duruþmalarýn-
da mahkeme heyetinin
Kürtçe'yi bilinmeyen bir
dil olarak nitelemesi, ana-
dilde eðitim, anadilde sa-
vunma hakkýnýn neden
önemli olduðunu göster-
mektedir.

Tutuklular serbest
býrakýlsýn!

Uyduruk delillerle
düzenlenen operasyonlarla
gözaltýna alýnan ve
yargýlanmaya baþlayan
Kürt siyasilerin derhal

serbest býrakýlmasý, barýþ
sürecinde hükümetin adým
atmaya niyetli olduðunu
gösterecek bir jest olacak-
týr. Seçilmiþ siyasilerin,
BDP üyelerinin ve mil-
letvekillerinin kelepçe-
lenerek tutuklanmasý,
aylarca mahkemeye
çýkartýlmadan bekletilmesi,
mahkeme sürecinde tutuk-
lularýn Kürtçe savunma
hakkýnýn gasp edilmesi
Kürt halkýnýn sinirlerini
germektedir.  Bu ise
ateþkes sürecinin devamýný

zorlaþtýran en önemli fak-
törlerden birisidir.

Kürtleri tanýyýn!
Kürt halký, ulusal var-

lýðýnýn her düzeyde tanýn-
masýný istiyor. Bu,
"Tamam, Kürtler vardýr"
demekle olacak bir iþ deðil!
Kürt halkýnýn tanýnmasý,
bu tanýma sürecinin
anayasal bir güvence altýna
alýnmasý anlamýna geliyor.
Bugünden, yeni anayasa-
da, her türlü ayrýmcý,
dýþlayýcý tanýmýn kaldýrýla-
caðý, Kürt halkýnýn hak-
larýnýn güvence altýna alý-
nacaðý yeni bir anayasanýn
hazýrlanacaðý güvencesi
verilmelidir.

Savaþ deðil iþ!
Kürt halký, savaþ deðil, iþ,

barýþ, ekmek ve özgürlük
istediðini her seferinde
ifade ediyor.

Tüm ateþkesi süreçleri, bu
gerçeðin bir kanýtý olarak,
hep tek taraflý ve hep Kürt
hareketi tarafýndan ilan
edildi. Fakat ne zaman
ateþkes ilan edilse
hükümetler, yöneticiler
Kürt sorununun ortadan
kalktýðýný düþünmeyi ya
da bir yalana,  Kürt
hareketinin gücünü
yitirdiði yalanýna inanmayý
tercih ediyor.

Sonra Kürt hareketi
gücünü gösteriyor. Var
olduðunu, canlý olduðunu,
mücadeleye hazýr
olduðunu gösteriyor.

Eðer hükümet yeniden
savaþýn týrmanmasýný
istemiyorsa, açýlým adý ve-
rilen dönemin baþlangýcýna
dönmeli ve Kürt halkýnýn
kimliðini inkar etmekten
vaz geçmelidir!

Kürt sorununda
çözüm için dört talep!

Üniversitede Özgürlük Ýstiyoruz Ýnisiyatifi 28 Þubat darbesinin
yýldönümünde YÖK önünde Kürtçe ders yaptý. Dersin konusu "Baþörtüsüne
Özgürlük" oldu.

Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Baþkanlýðý önünde bir araya gelen öðrencil-
er, önce bir basýn açýklamasýyla 28 Þubat'ta gerçekleþen darbenin önemli
aktörlerinden birinin önünde olmalarýnýn önemine dikkat çektiler.

Yapýlan basýn açýklamasýnda ayrýca 12 Eylül darbesi ile kurulan YÖK'ün
üniversitede her türlü özgürlüðe karþý olduðu dile getirildi. 

Ardýndan Kurd-Der'den gelen Kürtçe öðretmeni, YÖK önündeki öðren-
cilere yönelik Kürtçe dersine baþladý. Kürtçe   "Baþörtüsüne ve anadile
özgürlük istiyoruz" cümlesini Kürt dilbilgisi açýsýndan açýklayan öðretmen,
ardýndan Kürtçe bir þiir okuyarak dersi sonlandýrdý.

YÖK'ün önünde Kürtçe dersi
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Egemen sýnýfýn fikirlerini yenmek
Ayaklanmalar, kitle grev-

leri ve gösterileri,
devrimler, öznesi olan

kitlelerin bilincinde büyük
deðiþimler yaratýr. Deðerli olan
anlýk mücadelenin ulaþtýðý yerler
deðil, bu deðiþimdir. Ýþçiler
dünyayý deðiþtirirken kendileri
de deðiþirler. 

Normal zamanlarda etkili olan
egemen sýnýfýn fikirleri sýnýf
mücadelesinin yükselmesiyle bir-
likte yerle bir olur. Egemen fikir-
lerin yerle bir olmasý gizil bir
gücün, kolektif özgürleþme
eyleminin perspektifiyle
dünyaya bakmanýn imkânlarýný
sunar.

Ortadoðu'da egemen sýnýfýn
baskýyla beraber giden egemen
fikirleri, propagandasý yerle bir
oluyor. Bu alt üst oluþ o tarafta
egemen sýnýfýn fikirlerinin, hâkim
ideolojinin nasýl etkisizleþtirebile-
ceðini gösterirken bu tarafta ege-
men sýnýfýn fikirlerinin
hâkimiyetini de gösteriyor. 

Türkiye'de Ortadoðu devrim-
leriyle dayanýþma için sokaða
çýkan, en aktif kampanyayý
yürüten devrimci sosyalistler
oldu. Buna karþýlýk sendikalar-
dan ve toplumsal muhalefette
yer aldýðýný söyleyen siyasal
güçlerden hiçbir hareket geliþme-
di. Çünkü egemen sýnýfýn fikirleri
etkili, bu fikirler bir yandan
Türkiye iþçi sýnýfýný bölerken
diðer yandan devrimlerin
kavranmasýný da zorlaþtýrýyor.

Irkçýlýk
Türk ýrkçýlýðýnýn baþlýca düþ-

manlarýn biri Araplardýr.

Kemalist resmi ideoloji Araplarý,
"bizi arkadan hançerleyen",
"geri", "medeniyetten nasibini
almamýþ", "pis" gibi sýfatlarla
anar. Eðitim sistemi bu fikri
empoze ederken, günlük gazete-
ler ve TV yorumlarýnda baskýn
fikir Araplara karþý ýrkçýlýktýr. Bu
öylesine yaygýn bir ýrkçýlýktýr ki
ýrkçý fikirleri savunanlar bile
ýrkçý olmadýklarýný ileri sürüyor.

Irkçý fikirlerin ne denli tehlikeli
olduðu ise bugün pratikte
görülüyor. 

Büyük sermayenin elindeki
medya, Araplara karþý ýrkçý fikir-
leri pazarlarken, Ortadoðu
devrimleri ýrkçýlýk filtresinden
geçirilerek milyonlara
sunulurken bu hâkim fikirlerin
etkisi altýnda olanlar muhalif
dahi olsalar Arap halklarýyla
aralarýna mesafe koyuyor.

Irkçýlýk, onu besleyen milliyetçi-
lik, ulusalcýlýk ve yurtseverlik
Türkiye iþçi sýnýfý ile Ortadoðu
iþçi sýnýflarýnýn dayanýþmasýný,
birlikte mücadelesini engelliyor.
Irkçýlýða karþý mücadele, her tür-
den milliyetçi fikre karþý
mücadele tam da bu yüzden
devrimci sosyalistler için bir
görevdir.

Ulusalcýlýk-milliyetçilik
Irkçýlýðý besleyen fikir dünyayý

uluslardan ibaret gören ve tarihi
bir ulusun diðer uluslarla
mücadelesiyle açýklayan hâkim
fikirdir. Bu öylesine gerici bir
fikir ki sahiplenenler kendilerini
antiemperyalist olarak tanýmlasa
da emperyalistlerin desteðiyle
ayakta kalan monarþi ve dik-
tatörlükleri sarsan halk ayaklan-
malarýný "emperyalizmin bir

oyunu" olarak görebiliyor.
Ulusalcýlar tarafýndan ileri

sürülen temel fikir, dünyanýn
kadir-i mutlak bir güce sahip
emperyalizmin planlarý doðrul-
tusunda, Washington'da bir
masadan yönetildiði fikri her
sosyal hareketin, her toplumsal
mücadeleye, devrimlerde bile
"burada baþka bir parmak var"
kuþkusuyla bakmamýzý dayatý-
yor.

Ýster ulusalcý ister milliyetçi
olarak adlandýrsýn dünya tarihini
komplolar silsilesi olarak
gösteren fikirler sonuna kadar
gericidir.

Ýslam fobisi
Irkçýlýk, milliyetçilik ve ulusal-

cýlýk diðer kardeþleri Ýslam
fobisiyle el ele iþ görüyor.
Devrimlere kuþkuyla bakanlar

"Ýran olacak", "Müslüman
Kardeþler gelecek" gibi korkularý
yayýyor. Ýslam fobisi, hem
Türkiye'de hem Ortadoðu'da
halk düþmanlýðýný, sýradan insan-
larýn eylemlerinin küçümsen-
mesini beraberinde getiriyor.

Ýslam fobisi gerici bir fikirdir.
28 Þubat darbesini yapan gener-
aller, Afganistan ve Irak'ý iþgal
eden ABD emperyalizmi,
Avrupa'da göçmen iþçilere
saldýran neo-faþist hareketler
Ýslam fobisini yayýyor.

Ýslam düþmanlýðý týpký ýrkçýlýk
ve milliyetçilik gibi egemen
sýnýfýn, küresel kapitalizmin yay-
dýðý hâkim fikirlerden biri.

Büyük devrimci Engels, iþçi
sýnýfýnýn üç düzeyde, ekonomik,
politik ve ideolojik düzeylerde
mücadele yürütmesini ve
mücadelelerin birleþmesi gerek-
tiðini söyler. 

Türkiye'de devrimci dalgayý
yaymak, devrimci dalganýn bir
parçasý olmak egemen sýnýfýn
egemen fikirlerini hem sosyal
mücadelelerin pratiðinde yerle
bir etmek hem de aralýksýz bir
ideolojik ve politik mücadeleden
geçiyor. Devrimci partinin rolü
tam da burada önem kazanýyor.
Ýþçi hareketinin devrimci hafýzasý
olarak harekete uluslararasý bilgi
ve deneyimi taþýmak, iþçi sýnýfý
saflarý içinde egemen fikirlerle
mücadele etmek ve bir ayaklan-
ma anýnda iþçi sýnýfýnýn kazan-
masý için pratik bir araç olmak.
Ortadoðu devrimleri, kitlesel
devrimci partilerin yaratýl-
masýnýn tarihsel bir görev
olduðunu ortaya koyuyor.

Libya’da Kaddafi diktatör-
lüðüne karþý halkýn inatçý
direniþi devam ederken Avrupa
Birliði bir dizi yaptýrým kararý
aldý. Obama, savaþ gemilerini
Libya açýklarýna sürüyor. Batý
emperyalizmi NATO’nun
Libya’ya müdahalesi için zemin
hazýrlýyor.

Emperyalist müdahale
kendine “insani” gerekçeler
buluyor, Libya’daki katliamý
durdurmak ve psikopat bir dik-
tatörü devirmek gibi. Ancak bu

“insani” gerekçelerin altýnda
baþka gerekçeler var.

Tunsu ve Mýsýr halklarýnýn
baþlattýðý devrim dalgasý en
fazla emperyalistleri korkuttu.
Baþta petrol olmak üzere hege-
monya için savaþ ve iþgale
baþvurulan bu coðrafyada Batý
her zaman monarþileri ve dik-
tatörlükleri destekledi. Bugün
birer birer giden diktatörler
Obama’nýn, AB liderlerinin
dostlarý.

Libya’ya NATO’yu gönder-

mek, oradaki aþaðýdan mücade-
lenin bastýrýlmasý ve Kaddafi
gibilerin toplumsal taban bulup
destek artýrmasýndan baþka bir
sonuca ulaþamaz. Ortadoðu’da
dýþarýdan müdahale çözüm ola-
maz.

Emperyalistlerin savaþ gücü
NATO elini Ortadoðu’dan çek-
melidir. Libya’da ve tüm bu
coðrafyada demokrasi, özgürlük
ve insanca bir yaþamý getirecek
olan sýradan insanlarýn kendi
eylemleridir.

Dýþarýdan müdahale çözüm olamaz

Yemen’den halk sokakta!
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Devrimler ve devrimleri
anlamayan ve
umursamayanlar

Tunus ve Mýsýr devrimlerinin ardýndan bütün
Ortadoðu kaynýyor. Gerçekten kaynýyor. Bahreyn,
Katar, Kuveyt ve Umman'da bile gösteriler var.
Suudi Arabistan'da grevler oluyor. Ýþgal altýndan
ezilmiþ Irak emekçileri sokaklarda. Cezayir, Fas,
Ürdün'de emekçiler krallara ve diktatörlere karþý
çýkýyorlar.

Þimdi korku yer deðiþtirdi. Eskiden halk diktatör-
lerden, eli kanlý krallardan, sultanlardan korkardý,
þimdi onlar halktan, emekçilerden korkuyorlar.

Ortadoðu'da devrimci bir dalga var ve bu dalga
sürüyor. Tunus iyi örnek. Diktatör Bin Ali kaçtý, sað
kolu Gannuþi baþbakanlýða devam etmeye çalýþtý
ama sürekli gösteriler ve mücadele sonunda o da isti-
fa etmek zorunda kaldý.

Mýsýr'da Mübarek kaçtý iþçi grevleri sürüyor.Ýþçiler
taleplerini daha iyi þekillendiriyor, sendikalar, siyasi
partiler kuruyor.

Türkiye'de bazý istisnai örnekler dýþýnda basýn
Ortadoðu devrimlerini ya görmüyor, ya anlamýyor
ya da küçümsüyor. Solun çok büyük kesimleri de
ayný þeyi yapýyor.

Bir dizi neden var Türkiye'de Ortadoðu devrim-
lerinin anlaþýlmamasýnýn.

Öncelikle korkuluyor. Giden rejimlerin yerine Ýsla-
mi partilerin, örgütlerin geleceði düþünülüyor. Oysa
bu bütünüyle yanlýþ. Ayaklanmalarýn karakteri dini
deðil, tam tersine laik karakter þimdilik daha aðýr
basýyor.

Ýkinci bir düþünüþ þekli bütün bu geliþmelerin ABD
tarafýndan bölgenin yeniden þekillenmesi olarak
planlandýðý þeklinde. En sapýkça bakýþ açýsý bu. Böyle
düþünenler Doðu Avrupa devrimlerini de CIA'nýn,
Amerikan emperyalizminin iþi olarak görüyor.

Bir de devrimler hakkýnda hiç bir gerçek, somut bil-
giye sahip olmamak önemli. Türk basýný geliþmeleri
sadece popüler dünya basýnýndan izliyor. Dolayýsýyla
yanlý bir yayýn faaliyetinin ürünleri Türkiye'ye yan-
sýtýlýyor.

Bütün bunlar burjuva basýn ý için doðru ama solda
olduklarýný söyleyenler için þaþýrtýcý.

Solda olduklarýný söyleyip Mýsýr'da, Tunus'ta
devrim olmadýðýný düþünenler sýcak odalarýnda çay-
larýný yudumlayýp derin devrim tartýþmalarý yapýyor-
lar. Yaþananlarý teoriye, tabii burada teori stalinist
teori, uydurmaya, teoriyle karþýlaþtýrmaya çalýþýyor-
lar. Olmuyor, uymuyor.

Hareket kendiliðinden, onlarýn düþündüðü, hayal
ettiði gibi partilerin kontrolünde deðil. Onlar "iþçiler
partiye, parti iktidara" sloganýný atanlar. Oysa Tunus
ve Mýsýr'da parti iktidara falan gelmiyor.

Bir de tabii devrimci deðiller. Solda olduklarýný
söylüyorlar, ülke içi siyaset alanýnda ulusalcýlar, yani
devrimci deðiller, uluslararasý alanda da devrimci
deðiller.

Devrimci ayaklanma yaþanýrken ona katýlýr.
Kenarda durup onu deðerlendirmez. Ayaklanmaya
katýlýr ve sonuçlarýna katlanýr. Yenilirse canýyla öder.
Rosa Lüksemburg gibi.

Milyonlar Tahrir'de develerin sýrtýnda ellerinde
kýlýçlarla kendilerine saldýranlara karþý mücadele
ederken o mücadele edenlerin yanýnda tutum alýr.

Yýðýnlar darbeye karþý mücadelelere atýldýðýnda
tutum alýr, mücadeleye katýlýr. Bizde darbelere
karþýyýz diye lafazanlýk etmez. Darbelere karþý olan
herkesle birlikte "darbelere hayýr", "ordu kýþlaya"
diye haykýrýr.  Devrimci devrim yapar ya da devrim
yenilirse bunu canýyla öder.

Bazýlarýnýn yolunda yürüdüklerini söyledikleri
Mahir Çayan ve arkadaþlarý da bilerek ölüme gittiler,
belki idam edilecek yoldaþlarý kurtarýrýz dediler,
olmadý, yenildiler ve öldüler.

Bugün onlarý izlediklerini söyleyenler ise Tunus ve
Mýsýr devrimlerini liberal yazarlardan yaptýklarý ter-
cüme yazýlarla okurlarýna, taraftarlarýna anlatýyorlar
ve "devrim yok ki" diyorlar.

Devrimciler devrim yapar, devrimden yana tutum
alýr, onlar da rahat koltuklarýnda, disiplinli örgütleri
ile laf etsinler.

Devrimler sürüyor, kervan yürüyor.

Geçen hafta DSÝP üyeleri
Ortadoðu haklarýyla
dayanýþma için yine sokak-
taydý. Ýzmir'de bir basýn
açýklamasý, Ýstanbul'da
Libya elçiliðine yürüyüþ ve
Mýsýr Devrimi'nin dersleri
toplantýsý yapýldý. DSÝP,
Ortadoðu devrimleriyle
dayanýþma eylemlerini
sürdüreceðini açýkladý.

24 Þubat
Ýzmir'de Alsancak'taki

Kýbrýs Þehitleri
Caddesi'nde buluþan DSÝP
üyeleri diktatör
Kaddafi'nin isyan eden
Libya halkýna karþý giriþtiði
katliamý protesto etti.

26 Þubat
Taksim'de buluþan DSÝP

üyeleri buradan
Gümüþsuyu'ndaki Libya
elçiliðine yürüdü. "Katil
Kaddafi", "Tek yol devrim"
sloganlarýnýn atýldýðý
yürüyüþ elçilik önünde
yapýlan basýn açýklamasýy-
la sona erdi.

Açýklamada “Grevlerle
diktatörlerin altýndaki
halýyý çeken, grevler ve
kitle gösterileriyle yeni bir
dünyanýn kapýlarýný
aralayan Afrika ve Asya
proletaryasýna selam
olsun!

Sosyalistlerin yeri
devrimin saflarýdýr.

Devrim bir an deðil, bir
süreçtir. Özgürlüðün ve
sosyal adaletin kazanmasý
için Ortadoðu ve Kuzey
Afrika devrimleri sürekli
devrimlere dönüþmelidir.
Zafere kadar sürekli
devrim!

Devrimler sadece köhne-
miþ diktatörleri korkut-
muyor. Devrimler, küresel
kapitalizmi, on yýllardýr
bölgeye hâkim olan
emperyalist haydutlarý
titretiyor.

Emperyalistlerin iþgal,
savaþ ve açlýkla dayattýðý
bu düzen milyonlarýn
aþaðýdan eylemiyle
deðiþiyor. 

Arap haklarýnýn kararlý

direniþi, Avrupa'da istikrar
paketlerine karþý grevlerle
direnen iþçi sýnýfýnýn
mücadelesiyle birleþiyor.

Dünya devrimlere gebe-
dir. 

Tüm devrimcileri yeni bir
dünya kurmak için
Ortadoðu ve Afrika
devrimleriyle aktif
dayanýþmaya çaðýrýyoruz”
vurgularý yapýldý

27 Þubat
Ýstanbul'da 'Mýsýr

Devrimi'nin Dersleri'
baþlýklý toplantýda Tahrir'in
tanýðý sosyalist gazeteci
Judith Orr, gazeteci Iþýn
eliçin ve DSÝP Genel
Baþkaný Doðan Tarkan

konuþtu.
Judith Orr: "Ortadoðu

devrimleriyle dayanýþma
için yapabileceðimiz en iyi
þey kendi ülkemizde
devrim yapmaktýr."

Doðan Tarkan: "Rosa
Lüksemburg ayaklan-
manýn yenileceðini biliyor-
du, bile bile devrime
katýldý. Yoldaþý Karl
Liebneckht ile birlikte
öldürüldü. Bir devrimci,
devrime böyle bakar."

Iþýn Eliçin: "Türkiye'de
olduðu gibi Mýsýr'da,
Ortadoðu'daki rejimler
yalan, adaletsizlik ve yol-
suzluk üzerine kurulu.
Ýsyanlarýn ortak noktasý
adalet talebi."

Ortadoðu devrimleriyle
enternasyonal dayanýþma 

Tunus'ta ayaklanmada
sendikalar merkezi bir rol
oynadý. Mýsýr'da
Tahrir'deki direniþ fabrika
ve iþyerlerindeki grev
hareketiyle birleþince
Mübarek devrildi. Ýþçi
sýnýfýnýn hareketi o denli
güçlü idi ki daha önce bir
grevle adý hiç anýlmamýþ
olan Suudi Arabistan'da
binlerce iþçi grevde.
Ortadoðu ve Afrika iþçi
sýnýfýnýn ayaða kalkýþýnýn
en açýk gösterilerinden biri
de Irak.

8 yýldýr ABD iþgali altýn-
da olan, ondan önce
emperyalist ittifak tarafýn-
dan sistematik olarak bom-

balanýp yalýtýlarak ortaçað
koþullarýna geri
döndürülen Irak'ta birçok
sektörde grev var. Bu
grevler ki geçtiðimiz hafta
Irak'ýn tüm merkezlerinde
milyonlarca insanýn kukla
Maliki hükümetini
protesto etmesine zemin
hazýrladý.

Mýsýr'da ise grev hareketi
sonucu devletten baðýmsýz
sendikalar kuruldu. Ýþçi
temsilcileri ve devrimci
sosyalistler þimdi açýk
alanda varolacak bir iþçi
partisi kuruyor.

Politik gösterilere her
toplumsal sýnýf ve gruptan
insanlar katýlýyor. Ancak

Arap egemen sýnýflarýný
korkutan, monarþileri ve
diktatörlükleri sarsan,
Tunus ve Mýsýr'da olduðu
gibi deviren iþçi sýnýfýnýn
mücadeleye katýlmasý, üre-
timden gelen gücünü kul-
lanarak grev yapmasý oldu.

Ortadoðu Devrimleri, iþçi
sýnýfýnýn en aðýr baský
koþullarýnda bile mücadele
edebileceðini, bir sosyal
çalkantý içinde hýzla kolek-
tif olarak davranýp kendi
örgütlerini kurabileceðini
gösterdi. Ekonomik ve
siyasi taleplerin bir-
birinden ayrýlmadýðý, bir-
birini beslediðini de
gördük. 

Ýþçi sýnýfýný devrimci kýlan
ve sosyal mücadelelerde
asýl belirleyici güç konu-
muna iten kapitalist
toplumda tuttuðu yerdir.
Rosa Lüksemburg'un
dediði gibi, "Kapitalizmin
zincirleri üretildikleri
yerde kýrýlacak." 

Avrupa iþçi sýnýfýnýn grev
hareketiyle Afrika ve Asya
iþçi sýnýfýnýn grevlerinin
birleþtiðini düþünün, baþka
bir dünyayý mümkün kýlan
zincirlerinden baþka
kaybedecek hiçbir þeyi
olmayan milyonlarýn
kolektif mücadelesidir.

Ýþçi sýnýfý, grev ve devrim



Portreler
Alexandra Kollontai

31 Mart 1872 günü Rusya'nýn
Petersburg þehrinde doðdu. Gençlik
yýllarýnda Marks ve Engels'in kitaplarýný okudu. 20 yaþýn-
da evlendi, ancak aile kurumu benimsemeyerek bir yýl
sonra boþandý. 1905 devriminde Rus Sosyal Demokrat Ýþçi
Partisi'nin Menþevik fraksiyonuna katýldý ve Rusya'ya
döndü. Bir baþka kadýn komünist olan Rosa
Luksemburg'un fikirlerinden etkilendi ve iþçi sýnýfý
mücadelesi üzerine yazýlar yazmaya baþladý. Yazýlarý Çar-
lýk devletinin hemen dikkatini çekti ve sürgüne yollandý.
Almanya'da sosyalizm üzerine yazýlar yazmaya devam
etti. 1915'te Bolþeviklere katýldý. 1917 Devrimi ile birlikte
Rusya'ya geri döndü ve kadýnlarýn kurtuluþu üzerine yaz-
maya baþladý. 1917 Ekim Devrimi'nin ardýndan kurulan iþçi
hükümetinin ilk kadýn bakaný oldu. 1920'lerin baþýna
gelindiðinde Rusya'da bürokrasinin iktidarý kurulurken
Kollantai Ýþçi Muhalefeti adlý parti içi muhalefet platfor-
munun liderlerinden biri olarak öne çýktý. Stalin ve
bürokrasi, Kollontai'ýn iþçilerin taban örgütlerine dayalý
demokrasi ve cinsel özgürlük fikrinden hiç hoþlanmadý.
Bakanlýk görevinden alýnarak büyük elçilik görevleri veril-
di. Kollontai, Stalinist bürokrasiyi eleþtirse de SSCB'deki
iktidardan kopamadý.
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Bugün dünyada daha fazla kadýn
eðitimini tamamlayabiliyor, iþ bula-
biliyor, evlenip evlenmeyeceðine,
kiminle evleneceðine, ne zaman
çocuk doðuracaðýna vs. karar vere-
biliyor. Bir önceki kuþaktan daha
özgür bir kadýn kuþaðý varmýþ gibi
görünüyor ancak bu son derece
kýsmi bir özgürlük. Hatta bir kýsmý
illüzyon. 

Aile kurumu hala emeðin yeniden
üretim sürecinde belirleyici bir araç.
Kapitalizm hala aile kurumunu
kutsamaya devam ediyor.
Toplumdaki cinsiyetçi
iþbölümünün üretildiði bu en
küçük birimden kurtuluþ yaþan-
madýðý sürece kadýnlarýn kazaným-
larý da kýsmi kalacak. Aile kapital-
izmin dayattýðý yabancýlaþmaya,
mutsuzluða karþýlýk bir sýðýnak,
kurtuluþ olarak görülmeye devam
ediyor. Kadýnlarýn büyük çoðun-
luðu "yuvayý kuran kuþ" olma hay-
aline sahip, aile kurumunun
baskýsýný hissedenler için bile
baskýndan kurtulmanýn yolu evlilik. 

Kapitalizm ve aile
Aile kapitalizmin sürekliliðini

saðlayan yeni iþçi kuþaklarýnýn
yetiþtiren ekonomik bir kurum. Ýþ
yaþamýnda kadýnlarýn varlýðý ucuz
iþ gücü olarak artýyor olsa da evde
yapmakla yükümlü olduðu iþler
kadýnlarý eve hapsetmeye devam
ediyor. Hatta iþ yerinde ucuza,
evde ise bedavaya emeði
sömürülüyor. Ayný zamanda
kadýnýn cinsel yaþamý ve kendi
bedeni üzerindeki denetim "namus"
kisvesiyle babadan kocaya
devrediliyor. 

Ailenin korunmasý adýna
savunulan ve aslýnda kadýný ezen
politikalara gündelik yaþamda aþi-
nayýz. Homofobik fikirler ailenin
korunmasý adýna savunulur, kürtaj
ve zina suç sayýlýr, tek eþlilik
savunulur.

Sistemin hakim olduðu bütün
araçlarla her gün propagandasýný
yaptýðý, pratik olarak hayata
geçirmekle kalmayýp ideolojik
olarak da ikna ettiði fikirlerden biri
de cinsiyetçilik. Bugüne kadar
birçok kazaným elde edilmiþ
olmasýna raðmen hala hakim olan
fikir kadýnýn misyonunun çocuk-
larýnýn anasý, evinin kadýný ve
erkeðinin her türlü isteðini
karþýlayan daimi bakýcýsý olduðu.
Kadýný ezen, aþaðýlayan, sömüren
fikirlere karþý verilen mücadele ayný
zamanda bu sistemin en temel ide-
olojilerinden birini çatýrdatmak
demek. Bu yüzden kadýn özgürlük
mücadelesi ile kadýnlarýn
ezilmesinin kaynaðý olan kapital-
izme karþý mücadele birbirlerine

sýkýca baðlý.

Cinsiyetçilik: Sistemi
ayakta tutan ideoloji

Ýnsan sosyal bir varlýk. Ezme
ezilme iliþkisi insanlarýn ve sahip
olduklarý cinsiyetlerin biyolojik
farklýlýklarý ya da doðalarýyla açýk-
lanamaz. Cinsler arasý iþ
bölümünde, bir cinsin diðerinden
üstün hale geldiði süreci Engels
"kadýnlarýn dünya tarihsel yenilgisi"
olarak açýklar. Sýnýflý toplumlarýn
geliþimi ile kadýnlarýn ezilmesinin
geliþimi ortak süreçler. 

Kadýnýn "kadýn" olduðu için daha
fazla sömürüldüðü kapitalizmde,
bugün de cinsiyetçilik sorununu
toplumun sýnýflara bölünmüþ
olmasýndan baðýmsýz tartýþamayýz.
Lindsey German'ýn "Cinsiyet, sýnýf
ve sosyalizm" kitabýnda iþaret ettiði
gibi " deðiþik sýnýflardan kadýnlar
arasýnda büyük farklýlýk vardýr.
Egemen sýnýfa baðlý kadýnlar iþçi
kadýn ve erkeklerin artý deðerinden
yarar saðlarlar. Her ne kadar kendi
sýnýflarýnda ezilseler de ayný
zamanda diðerlerini ezen (ve bazen
sömüren) olarak da davranabiliyor-
lar."

Bütün bunlarýn anlamý "Kadýnlar
ancak sosyalist toplumda özgür
olabilirler dolayýsýyla bugün kadýn
özgürlük mücadelesini yürütmenin
anlamý yok" deðil elbette. "Aileyi

korumak" adýna bakanlýðýn olduðu
baþýnda da "Tecavüz batýda da
oluyor caným" demekten baþka bir
iþlevi olmayan Aliye Kavaf'ýn
olduðu Türkiye'de, sisteme aykýrý
olan fikir ve eylemliliklere karþý
ahlaklý ve namuslu olmak propa-
gandasýna sýký sýkýya sarýlýnýrken,
bir yalan olan genel ahlak adýna
kadýn cinayetlerine göz yumuluyor,
tacizciler aklanýyor. 

Baþbakan tarafýndan ýsrarla kadýn
ve erkeklerin eþit olamayacaðý, iyi
kadýnýn üç çocuk doðran kadýn
olduðu tekrarlanýyor.

Okullarda, medyada, aile kuru-
munda, iþyerlerinde hayatýn her
alanýnda her gün kadýný aþaðýlayan
fikirler yeniden üretiliyor.
Tacizciye, tecavüzcüye karþý verilen
mücadele kadar tacizi, tecavüzü,
kadýna yönelik þiddeti, kadýn
bedeninin metalaþmasýný aklayan,
teþvik eden, koruyanlarla da
mücadele etmek gerekiyor.
Tecavüzü meþrulaþtýrmaya çalýþan
"profesörler", ahlak kisvesi altýnda
kadýn düþmanlýðý yapan köþe
yazarlarý, tecavüzcüyü koruyan
hakimler ve bütün bu yapýyý
koruyan mekanizmanýn kendisin-
den hesap sormak gerekli. 

8 Mart yaklaþýrken "Kadýnlar baþ
tacýdýr" edebiyatý yapacak olanlara
hatýrlatmak gereken çok þey var.

Meltem Oral

8 Mart'ta sokaktayýz!

Tacizciyi, tecavüzcüyü, kadýn katillerini
yaratan kapitalizmi yok edelim

� 2002'de kayýtlara 66 olarak geçen kadýn cinayeti
sayýsý her geçen yýl artarak 2007'de 1011 oldu.
� Cinayet davalarýnda 'Haksýz tahrik indirimi:

Erkeklik indirimi' uygulanmasý yeni cinayetlere dav-
etiye çýkarýyor.
� Nüfus dikkate alýndýðýnda 5000 civarýnda olmasý

gereken sýðýnma evlerinin sayýsý 50'yi bulmuyor.
� 2010 yýlýnýn ilk 7 ayýnda kadýna karþý iþlenen

suçlarda büyük artýþ yaþandý.
478 kadýn tecavüze uðrarken, 722 kadýn taciz edildi.

Aile içi þiddet kapsamýnda 6 bin 423 kadýn þiddete

maruz kalarak hastanelik oldu.
� Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun rakamlarýna göre

tecavüz ve taciz gibi cinsel saldýrý suçlarýnda son beþ
yýlda yüzde 30 artýþ yaþandý. 2006'da 528, 2007'de 473,
2008'de 577 ve 2009'da 652 kadýn tecavüze uðrarken
2006'da 489, 2007'de 540, 2008'de 589, 2009'da 624 cin-
sel taciz olayý meydana geldi.

2005-2010 yýllarý arasýnda, 100 binin üzerinde kadýn
cinsel saldýrýdan maðdur oldu. Maðdur kadýnlarýn
yüzde 40'ýnýn korktuklarý için þikâyetçi olmadýklarý
tahmin ediliyor.

Ailenin, özel mülkiyetin,
devletin kökeni
Marksizm, kadýnýn ezilmiþliðini özel mülkiyet ve sýnýfsal
baský/sömürü temelinde açýklar.1884'te Friedrich Engels
'Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni' adlý
kitabýnda dönemin antropolojik araþtýrmalarýna daya-
narak bir açýklama geliþtirdi:
� Ýnsanlýk, ataerkil dönemden önce anaerkil bir dönem
yaþamýþtýr. Kadýnlarýn ezilmiþliði tarihsel dolayýsýyla
deðiþken bir olgudur.
� Erkeklerin, kadýnlar karþýsýnda üstün hale gelmesinin
tarihi, toplumun ihtiyacýndan fazla üretim yapýlmasý ve
ortaya çýkan artý-deðere birilerinin el koymasýnýn, yani
sýnýrlarýn, karýn ve özel mülkiyetin tarihidir. 
� Bu tarihten önce insanlýk uzun bir anaerkil dönem
yaþamýþtýr. "Ýlkel komünizm", kabileler anaerkil temelde
örgütlenmiþti. Kadýnlar ayný kabilede kalýp soyaçekimi
sürdürürken erkekler farklý kabilelerden geliyordu.
Cinsler arasýnda bir iþbölümü vardý. Kadýn eve
bakarken, erkek avlanýyordu. Ancak bu belirgin bir
ayrým deðildi. Herkes kendi alanýnda egemendi. Ancak
kabilenin devamlýlýðý açýsýndan ev iþleri merkezi öneme
sahipti, bu komünal ev iþleyiþi kadýnlarý üstün kýlýyordu.
Kullanýlan þeyler kabilenin ortak mülkiyetindeydi.
� Avcýlýk yerine hayvanlarýn evcilleþtirilmesi ile tarým-
cýlýk bu durumu kökten deðiþtirdi. Daha fazla yiyecek ve
ürün elde edildi. Ýhtiyaç fazlasý ürün dolaþýma sokuldu.
Sürü özel mülk edinilebilirken bir metaya dönüþtü. Üre-
time dair buluþlarla birlikte bu yeni durum emek gücüne
ihtiyacýndan çok daha fazla üreten bir karakter
kazandýrdý. Artý-deðer ortaya çýktý. Daha önce av iþiyle
uðraþan erkeklerin egemenlik alaný artýk özel mülkiyet
ve servetle anýlýrken kadýnlarýn ev iþleri bir artý-deðer
elde edilmediði için ikincil plana düþtü. Toplumsal
fazlalýk erkeðe kalýrken anaerkil hukukun yerini ataerkil
iþleyiþ aldý. Daha fazla üretim ve kar güdüsü toplumsal
örgütlenmeye yön verirken daha fazla ve ucuz iþ gücü
talebi ortaya çýktý. Köle emeði kullanýmý baþlarken,
kadýnlar köleleþtirildi.  Kadýnýn da deðiþim-deðeri vardý,
artýk bir metaydý. Ekonomik gücü elinde bulunduran
erkek ev iþlerinde de hakim hale geldi. Kadýn, "erkeðin
ihtirasýnýn kölesi ve basit bir çocuk doðurma aracýna
dönmüþtür." Devlette bu temel ayrýmlar üzerine dayalý
olarak örgütlendi.
� Aile deðiþmiþ, erkek egemen tekeþli bir çekirdek bir-
ime dönüþmüþtür. Ev iþleri toplumsal halinden çýkarýlýp
bir özel alan haline getirilmiþtir. Özel hayatla iþ hayatý
kalýcý olarak bölünmüþtür. 
� Kapitalizmde bu yapýyý devraldý ve daha da geliþtirdi.
Modern toplum, modern aile, yani kadýnýn ev içindeki
köleliðine dayanýr. 
"Üretim araçlarýnýn ortak mülkiyete geçmesiyle tekil aile
toplumun ekonomik birimi olmaktan çýkar. Özel ev iþi
toplumsal bir endüstriye dönüþtürülür. Çocuklarýn
bakýmý ve eðitimi toplumsal bir iþ olur; toplum, meþru
olsun olmasýn, bütün çocuklar ile benzer biçimde
ilgilenir."

KÝTAP

15-16 Haziran büyük iþçi ayaklanmasýndaki kadýn iþçiler.



Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma 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 hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi 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 kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

�������	�
�

ziyaret ediniz

sosyalist iþçi
ne savunuyor? 
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iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

Tunus'ta diktatör Bin
Ali'nin devrilmesinin
ardýndan göreve gelen
Muhammed Ganuþi bakan-
larýnýn ve kendisinin isti-
fasýnýn talep eden gösteri-
lerin ardýndan istifa etti.
Yapýlan protestolarda  25
Þubat'tan bu yana en az
beþ kiþi hayatýný kaybetti.
Gannuþi'nin yerine ülkenin
baðýmsýzlýðýn ardýndan
göreve gelen ilk Dýþiþleri
Bakaný olan Beyci Cahid
Essebsi Baþkanlýk görevini
yapmaya baþladý.

Ancak Gannuþi'nin isti-
fasý protestocularý tatmin
edebilmiþ deðil. Gannuþi
devrilen hükümete çok
yakýn olmakla eleþtiriliyor-
du. Ýnsanlar devrimin tale-
plerinin gerçekleþmesini
istiyor ve varolan
hükümetin bunu gerçek-
leþtirebileceðine inanmýy-
or. Rejimin baþýnda bulu-
nan kiþinin deðil, bir bütün
olarak rejimin kendisinin
deðiþmesini istiyorlar.
Hükümet görevlileri rejime
karþý geliþen kitle hareketi
yüzünden "provokatörleri"
suçluyor. 26 Þubat'ta

yapýlan bir gösteriye tan-
klarla ve ordu birlikleriyle
desteklenen polis saldýrdý.

Ülkedeki göstericiler
anayasanýn iptalini ve yeni
bir anayasa yapýlmasýný
istiyorlar. Bunun için geniþ
kesimleri içine alan bir
komisyon kurulmasýný
talep ediyor. Beyci Cahid

Essebsi baþbakanlýða getir-
ilmesinin ardýndan halk
Gannuþi'nin istifa kararýný
sokaklarda kutladý.
Gannuþi'nin görevinden
ayrýlmasý talebiyle gün-
lerdir Kasbah Meydaný'nda
protestolar düzenleyen kal-
abalýk, Gannuþi'nin devlet
televizyonundan istifaný

açýklamasýnýn ardýndan
büyük sevinç yaþadý.

Hükümet karþýtý slogan-
lar atan kalabalýk, "Özgür-
lük istiyoruz!", "Asla
vazgeçmeyeceðiz!" slogan-
larý atarak, sistem deðiþinc-
eye kadar mücadeleyi
sürdüreceklerinin altýný bir
kez daha çizdi.

16 Þubat'ta Yunanistan'da
son bir yýl içinde kemer
sýkma önlemlerine karþý
sekizinci genel grev
yapýldý. Bu genel grevde
öncekiler gibi baþarýlý geçti,
yüksek bir katýlýmla üretim
durduruldu. 

Yunanistan'da ekonomik
durum kötüleþirken sosyal
demokrat PASOK
hükümetine karþý iþçilerin
direniþi sürüyor.

PASOK hükümeti AB ve
IMF'den para alabilmek
için iþçilerin yaþam
koþullarýna saldýrýyor. Ýþçi
ücretleri ve emeklilik
maaþlarýný düþürmeye
çalýþýyor, Ýþçi sýnýfýnýn en
mücadeleci kesimleri
"yasadýþý" grev davalarýyla
bezdirilmeye çalýþýlýyor.

Ýþçi Demokrasisi gazetesi
editörü Panos Garganas
gösterilerin geniþ çaplý
olduðunu vurguladý;
"Gösterilere hükümetin
çalýþmalarýný garantilemek
için olaðanüstü seferberlik
yasalarýný kullandýðý feri-
bot iþçileri bile katýldý.
Onlar yasaya uymayý red-
dedip diðer ulaþým iþçiler-
ine katýldýlar. Bu yüzden
grevin olduðu gün ülkede
uçaklar, trenler ve gemiler
çalýþmadý."

"Öðretmenler Salý ve
Çarþamba gününü kap-
sayan 48 saatlik bir grev
yaptý. Onlar mücadelenin
tam merkezinde yer alýyor,
çünkü kesintiler bazý böl-
gelerde okullarýn kapan-
masýný öngörüyor. Ýþçi
sýnýfýnýn en militan kesimi
öðretmenler olduðu için

polis de özellikle onlarý
hedef aldý. Atina'da
yapýlan gösteride üzerler-
ine herkesten daha çok
biber gazý sýkýldý."

"Atina'da göstericiler
Parlamento'nun da içinde
bulunduðu Syntagma
Meydaný'na girer girmez
saldýrýya uðradý. Polis bizi
meydandan çýkarmak için
saldýrdý. Mýsýr'daki devrim
Yunan halkýna da ilham
verdi. En popüler slogan
"Hadi her yeri Kahire'ye
çevirelim" idi. Hükümet
otobüs þoförlerini, öðret-
menleri ve doktorlarý hedef
alan bir saldýrý dalgasý
planlýyor. Doktorlar
mücadelede öne çýkýyor ve
Saðlýk Bakanlýðý'ný bir
hafta süreyle iþgal ettiler.
Hükümet hastaneye giden
herkesin 5 avro ödemesini

temel alan bir vergi getirdi
ve bu miktarýn artacaðýný
düþünüyoruz."

"Göçmen iþçiler yasal
haklardan yoksun
olmalarýný protesto etmek
için üç haftadýr açlýk grevi
yapýyorlar. Bu durum da
hükümetin üzerinde baský
yaratýyor. Onlarýn
yürüyüþe katýlýmý bir çok
kiþiyi heyecanlandýrdý,
göçmen iþçilerin korteji
geçerken bir çok kiþi onlarý
alkýþladý. Ülkedeki
direniþin boyutu ve derin-
leþen ekonomik kriz ikti-
dardaki PASOK'u da kar-
gaþa içinde býraktý."

"Atina'daki otobüs þoför-
leri sendikasýnýn baþkaný
olan bir PASOK üyesi par-
tisindeki mevkii
düþürüldü, çünkü yasa
geçtikten sonra mücadele

etmeye gerek olmadýðý
fikrini yayamadý. Otobüs
þoförlerinin %90'ý mücadel-
eye devam etme kararýný
destekledi."

Hükümet Almanya'da
Angela Merkel'in
Yunanistan'ýn borçlarýný
nasýl yeniden yapýlandýra-
caðýna karar vermesini
bekliyor. 

PASOK ne yapacaðýný
bilemiyor, hükümet üyeleri
durumdan son derece
rahatsýz ve iki yýldýr
devam eden durgunluk
daha da kötüleþiyor.
Maliye Bakaný üretimin
yüzde 3 düþeceðini tahmin
ediyor. 

Hükümet kemer sýkma
politikalarýný empoze etm-
eye, iþçi sýnýfý ise kazanana
kadar mücadele etmeye
kararlý.

Libya
Kaddafi karþýtý muhalif

halk hareketi ülkenin
baþkentine yakýn bölgeleri
ele geçirmeye baþladý.
Kaddafi'yi destekleyen
askeri güçlerin karþý
saldýrýsýndan çekiniliyor.
Kaddafi'den umudu kesen
batýlý liderler ona görevi
býrakma çaðrýsý yapýyor.

Yemen
32 yýldan beri ülkeyi

yöneten Ali Abdullah
Salih önümüzdeki 24 saat
içinde bir "ulusal birlik"
hükümeti ilan edileceðini
açýkladý. Salih bu
hükümete muhalifleri de
dâhil ederek hareketi
yatýþtýrmayý amaçlýyor
ama muhalifler Salih'in bu
teklifini kabul etmeyecek-
ler gibi gözüküyor.

Umman
Hükümet karþýtý gösteril-

erde en az 6 kiþi öldü, 20
kiþi yaralandý. Pazartesi
günü üçüncü kez sokaða
çýkan muhalif hareket
deðiþim istiyor ve hayat
pahalýlýðýna karþý tepki-
lerini gösteriyor.

Ýsyan 
devam 
ediyor

Tunus: 

Gannuþi istifa etti, gösteriler sürüyor

Yunanistan:

Hükümet köþeye sýkýþtý, grev hareketi radikaleþiyor
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Tunus ve Mýsýr'daki halk
ayaklanmalarý artan
ekmek ve gýda fiyatlarýna

karþý baþladý. Küresel iklim
deðiþikliði ile gýda sektöründe
kapitalist þirketlerin hakimiyeti
gýda krizini tetikliyor. Ekmek ve
sosyal adalet talepleri
Ortadoðu'dan Afrika'ya devrim-
leri körüklüyor.

Dünyanýn kanýný emenlerin
örgütü Dünya Bankasý (WB)
geçen ay gýda fiyatlarýndaki
artýþýn sosyal patlamalara neden
olabileceði tespitini yapan bir
rapor yayýnlamýþtý. Tunus'ta
açlýða karþý ayaklanma bu rapor-
dan birkaç gün sonra patlak
verdi.

Son bir yýlda buðday fiyatlarý
ikiye katlandý. Bu Afrika ve
Asya'da yaþayan milyonlarý
temel besin maddesi ekmeði ala-
maz duruma getirdi.

Sadece ekmek deðil bir tüm
gýda ürünlerinde fiyatlar küresel
ölçekte artýyor.

WB raporuna göre küresel gýda
fiyatlarý 2010'da yüzde 29 oranýn-
da arttý. 2008'de küresel borç
krizi ve iklim felaketlerinin etk-

isiyle ayný rekor kýrýlmýþtý.
Buðday ve mýsýr fiyatlarýndaki
artýþ sonucu 44 milyon insan
daha yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
yaþamak zorunda kaldý.

Birleþmiþ Milletler, 2010'da
açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþayan
insan sayýsýný 925 milyon olarak
açýklamýþtý. 

Þimdi ise 2007-2008 döne-
mindeki gibi 1 milyar kiþi seviye-
sine çýktý. 

Dünya Bankasý o dönem dünya
çapýnda 125 milyon kiþinin 'aþýrý
yoksulluk' içinde yaþadýðýný tah-
min ediyordu. 

'Tunus ve Mýsýr devrimleri de
nereden çýktý?' çýktý diyenler bu
coðrafyada yaþayan insanlarýn ne
gibi zorluklar içinde hayatta
kalmaya çalýþtýðýný, insanca bir
yaþam için kendini yaktýklarýný
ya da özgürlük için hayatlarýný
feda etmeye hazýr olduklarýný
gözden kaçýrýyor.

Borç ve iklim krizlerinin bir-
leþtiði, iki krizin iç içe geçtiði
günümüz dünyasý küresel kapi-
talizmin yarattýðý yýkýma karþý
devrim, ayaklanma ve isyanlara
gebe.

AKP hükümeti her fýr-
satta milli gelirin arttýðýný
söylüyor. Ancak zenginler
ve yoksullar arasýndaki
eþitsizlik uçurumu
giderek büyüyor. 

Türkiye Ýstatistik
Kurumu'nun açýkladýðý
'2009 yýlýnda gelir ve
yaþam koþullarý' araþtýr-
masý zengin ve yoksul
arasýndaki gelir farkýnýn
8.5 kata ulaþtýðýný ortaya
koydu.

2009 yýlýnda nüfusun
yüzde 17.1'i yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda yaþadý.
Bir önceki yýl bu oran
yüzde 16,7 düzeyindeydi.

Milyonlarca insanýn

yaþadýðý zor koþullar þu
rakamlarla ifade edildi:

� Nüfusun yüzde 22,4'ü
kiracý.
� Yüzde 42,2'sinin

konutunda ''sýzdýran çatý,
nemli duvarlar, çürümüþ
pencere çerçevesi ve ben-
zeri'' sorunlar söz konusu.
� Yüzde 42,9'unun

oturduðu konutta ''izo-
lasyondan dolayý ýsýnma
sorunu'' yaþanýyor.
� Yüzde 59,3'ünün

hanesinin taksit
ödemeleri ve borçlarý
(konut alýmý ve konut
masraflarý dýþýnda) bulun-
makta, bu borç ödemeleri

yüzde 29,3'ünün hanesine
''çok yük'' getiriyor.
� Yüzde 87,4'ü ''evden

uzakta bir haftalýk tatili'',
yüzde 62,5'i ''beklenmedik
harcamalarýný'' ve yüzde
82,1'i ''yýpranmýþ ve
eskimiþ mobilyalarýný
yenileme ihtiyacýný''
ekonomik nedenlerle
karþýlayamýyor.
� Yüzde 60,5'i ''iki

günde bir et, tavuk ya da
balýk içeren yemek''
yiyemiyor.
� Yüzde 37,8'i evin ýsýn-

ma ihtiyacýný ''yeterince''
karþýlayamýyor.
� Yüzde 43,9'u ''yeni

giysiler'' alamýyor.

Her yýl olduðu gibi,
açlýk ve yoksulluk içinde
yaþayan milyonlarca
emekçiyle alay ederce-
sine, bu yýl da Forbez
Türkiye adlý patronlarýn
dergisi "En zengin
Türkleri" açýkladý.

Ýlk sýrada, 4 milyar
dolarlýk servetiyle
Mehmet Emin
Karamehmet yer aldý.
Karamehmet'in 2010
serveti 2,9 milyar dolar
seviyesindeydi. Adý
Ergenekon soruþtur-
malarýyla anýlan
Turkcell'in, Show TV gibi
medya kuruluþlarýnýn
sahibi kazanmaya devam

etti.
Ýkinci sýrayý 1,7 milyar

dolarlýk serveti 3 milyar
dolara çýkan Koç ailesin-
den Semahat Arsel ve
geçen senenin birincisi
bankacý Hüsnü Özyeðin
paylaþtý. 

Onlarý 1,6 milyar dolar-
lýk serveti 2,9 milyar
dolara yükselen Koç
Hodilng sahibi Rahmi
Koç izledi. 

Listede sýrasýyla Murat
Ülker (2.8 milyar dolar),
Ferit Þahenk (2.7 milyar
dolar), Þarýk Tara (2.7 mil-
yar dolar), Filiz Þahenk
(2.5 milyar dolar), Suna
Kýraç (2.5 milyar dolar)

Ali Aðaoðlu (2.1 milyar
dolar) yer aldý.

Ýlk 10'da yer alanlarýn
toplam serveti önceki yýla
göre 6.2 milyar dolar
artarak 28.2 milyar dolara
ulaþtý.

Dolar milyaderi Türk
patronlarýnýn sayýsý 39'a
yükselirken, listedeki en
zenginlerin toplam serveti
104 milyar dolara ulaþtý.
Geçen yýl bu rakam 87
milyar dolardý.

En zengin kapitalistler
daha da zenginleþirken
milyonlarca iþçi açlýk
sýnýrýnýn altýndaki asgari
ücretle ayakta kalmaya
çalýþýyor.

Gýda fiyatlarý hýzla artarken 
milyonlar sosyal adalet istiyor

Zenginler ve yoksullar
arasýndaki uçurum büyüyor

Biz fakirleþtikçe onlar zenginleþiyor


