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Suriye halký katliamlara
raðmen özgürlük için
sokakta!
Halkýn ayaklanmasýný bastýramayan Esad
diktatörlüðü vahþi katliamlar yapýyor...
Binlerce Suriyeli Türkiye’ye sýðýndý...
ONUR DEVRÝM ÜÇBAÞ yazdý

sayfa 2

Aile vazgeçilmez mi?
Bakanlýktan kadýnýn adýný kaldýran
AKP’nin ve tüm burjuva partilerin kutsal
olarak gördüðü aile ne iþe yarar?
MELTEM ORAL yazdý

sayfa 9

Marks neden haklýydý?
Edebiyat ve kültür kuramcýsý, Terry
Eagleton’dan “marksizm öldür” diyenlere
yanýt: Marks neden haklýydý? adlý kitabý
Türkçe’de yayýnlandý...

sayfa 10

Ýþçi ücretleri deðil
servet vergilendirsin!
Kapitalist devletin gelirlerinin büyük
kýsmý iþçi ücretlerinden kesilen vergilerden saðlanýyor. Sosyal adalet istiyoruz!
ERKÝN ERDOÐAN yazdý

sayfa 2

Ýspanya Devrimi
1936 - 2011
 Ýspanya tarihinin labirenti
MIKE GONZALEZ, demokrasi için
devrimci mücadeleyi anlatýyor...
 Ýspanya'da 'kapitalizmin olmadýðý
bir gelecek' için mücadele!
ANDY DURGAN, meydanlarý zapt eden
gençlerin mücadelesini anlatýyor...
sayfa 6-7

Muhatap belli, Kürt sorununda çözüm hemen þimdi!

Sandýktan
demokratik
özerklik çýktý
Düzen partileri gibi seçim çalýþmalarý için resmi kaynaklardan para yardýmý almayan, YSK tarafýndan veto
yiyen, üç aydýr her yerde faþist saldýrýlarýn hedefi olan,
bürolarý kurþunlanan, taþlanan Emek, Özgürlük ve
Demokrasi Bloku'un baðýmsýz milletvekili adaylarý tarihi
bir baþarý kazandý.
2002 seçimlerinde Bin Umut Adaylarý meclise 22 temsilciyle girmiþti, bu kez bu sayý 36'ya çýktý.
Blok, Diyarbakýr'da yüzde 47'den yüzde 62'ye çýkarken
altýda altý yaptý. Bu þehirde AKP oylarý yüzde 8 geriledi.
Batman'da yüzde 39'dan 51'lik oy oranýna sýçramayý
gerçekleþtirdi, AKP yüzde 9,5 geriledi.
Þýrnak'ta AKP oylarý yüzde 6 gerilerken, BDP ise tam 21
puanlýk bir artýþ saðladý ve 73'e yükseldi. Blok burada 3'te
3 yaptý. En yüksek oy oranýný ise Hakkari'de elde etti.
Yaklaþýk yüzde 80 oyun BDP'li adaylara çýktýðý Hakkari'de
AKP yüzde 17 geriledi. Blok Hakkari'de de 3'te 3 yaptý.

Van'da da Blok 16 puan yükseldi ve oylarýn yüzde 50'sini
aldý. AKP ise Van seçim çevresinde yüzde 13 geriledi.
Van'da Blok'un 4 adayý da meclise yollandý. BDP'nin
desteklediði baðýmsýz adaylarýn oylarý Bitlis'te 22'den 40'a,
Bingöl'de 14'ten 24'e, Aðrý'da 24'ten 43'e, Kars'ta 16'dan
19'a, Ardahan'da 9'dan 13'e, Erzurum'da 5'ten 8'e çýktý.
Mardin'den baðýmsýz milletvekeli seçilen Erol Dora,
TBMM'ye giren ilk Süryani milletvekili oldu.
Mersin, Adana, Bingöl ve Kars'tan ilk kez milletvekili
çýkaran Blok, antidemokratik %10 seçim barajý olmasaydý
50'nin üzerinde milletvekiline sahip olacaktý.
Baðýmsýz adaylara verilen oylar, demokratik özerkliðe
verilen oylardýr. Kürt halký kendi geleceðini kendi belirlemektedir.
Seçim sonuçlarý baþta tekçi AKP olmak üzere kürt halký
üzerindeki ulusal baskýyý sürdürmek isteyen tüm güçlere
vurulmuþ bir tokattýr.

12 Haziran seçimlerinde Türkiye ve Kürdistan deðerlendirmesi sayfa 4 ve 5’te
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Ýsrail ablukasý altýndaki
Gazze’nin yarýsý iþsiz

Yemen: Diktatör kaçtý,
çatýþmalar týrmanýyor

Tunus, diktatör Bin Ali’yi
gýyabýnda yargýlýyor

2006 yýlýnda Hamas’ýn ezici bir
seçimlerden çoðunluðu elde ederek
çýkmasýnýn ardýndan iþgal altýndaki
Filistin’i ikiye bölen ve Hamas’ýn
kalesi olan Gazze Þeridi’ni abluka
altýna alan Ýsrail, halka açlýðý ve yoksulluðu dayattý.
Birleþmiþ Milletler’in rakamlarýna
göre Gazzede yaþayanlarýn yüzde
45,2'si iþsiz.
BM Filistinli Mültecilere Yardým
Kuruluþu (UNRWA) çalýþabilenler
için maaþlarýn da reel olarak yaklaþýk
üçte bir (yüzde 34,2) azaldýðýna
dikkat çekiyor.
Gazze Þeridi dünyada nüfus
yoðunluðunun en fazla olduðu
bölge. Uzunluðu 41 kilometre,
geniþliði ise 6 ile 12 kilometer arasýnda deðiþen Gazze Þeridi'nin 360
km²lik alanýnda 1.5 milyon insan
yaþýyor.
1,5 milyonluk nüfusunun üçte ikisini oluþturan mülteciler iþsizlikten en
fazla etkilenen kesimi oluþturuyor.
Kuzey’de ve Doðu’da Ýsrail yan
yana olan Gazze, iþgalcinin
ekonomik ve siyasi ablukasý altýnda.
Bölgede üretim, inþaat sektörü dýþýnda, neredeyse birmiþ durumda.
Güneybatý'daki Mýsýr’a baðlanan
Refah Kapýsý ise Mübarek tarafýndan
yýllardýr kapýlý tutulmuþ ve devrimden sonra buradaki abluka
gevþemiþti. Buna raðmen Gazzeliler
için açlýk kronik bir durum olmaya
devam ediyor.
Dünyanýn bir çok yerindeki iþgal ve
savaþ karþýtlarýyla beraber, Mavi
Marmara’da 24 Haziran’da ikince
kez Gazze’ye insani yardým ulaþtýrmak için yola çýkacak. Mavi
Marmara, ilk seferinden Ýsrail
ordusunun saldýrýsýna uðramýþ, 9
Türkiyeli aktivist katledilmiþti.
Özgürlük Filosu’nun 2. Gazze
seferinde yer alan Mavi Marmara’yla
Gazze’ye gidecek Sosyalist Ýþçi
muhabirleri olan bitenleri bu sayfalarda aktaracak.

Tunus ve Mýsýr Devrimleri’nden sonra baþlayan Yemen
halk ayaklanmasý aylardýr sürüyor. Ordunun desteðini
kaybeden diktatör Salih, baþkanlýk sarayýna yapýlan bombardýman sonucu yaralanarak Suudi Arabistan’a sýðýndý.
Yemen baþbakaný ve meclis baþkaný da ayný saldýrýda
yaralanmýþtý. Yemen ordusu ülkenin güneyinde isyancýlarla
çatýþýyor.

23 yýllýk diktatörlükten sonra devrimle koltuðundan
indirilen Tunus diktatörü Bin Ali, 90 ayrý suçlama doðrultusunda 20 Haziran’da yargýlanmaya baþlýyor. Yargýlama
giyaben yapýlacak, çünkü Bin Ali devrimden sonra Suudi
Arabistan’a sýðýnmýþtý. Tunus’taki geçici hükümet diktatörün
iadesini istemiþse de Ortadoðu’daki baskýcý rejimlerin hamisi
olan Suud hanedaný buna izin vermemiþti.

Katliamdan kaçan bir çok kadýn ve çocuk Türkiye’ye mülteci olarak geldi.

Suriye’de halk katliamalara
raðmen özgürlük için sokakta
T

Almanya’da EHEC salgýný
öldürüyor
Almanya’da organik tarým yapan
bir çiftlikte üretilen soya filizleri
aracýlýðýyla yayýlan ve anti-biyotiklere dirençli olan EHEC bakterisi
öldürmeye devam ediyor.
Böbrekleri iflas eden 36 kiþi
ölürken, 100 kiþi böbrek nakli yapmak ya da diyaliz makinasýna baðlý
olarak yaþamak zorunda kaldý.
Normalde sýðýrlarda bulunan ve
insana zarar vermeyen bakterinin
mutasyon geçirerek salgýn haline
geldiði belirtiliyor.
EHEC salgýný ile organik tarým
çiftliklerinde elde edilen ürünlerin
güvenli olduðu miti yýkýldý.

unus'ta baþlayýp tüm bölgeye
yayýlan Arap Devrimlerinin etkisi
devam ediyor. Suriye aylardýr
bölgedeki hareketin etkisiyle baþlayan
isyanlarla çalkalanýyor. Yaklaþýk üç
aydýr devam eden halk hareketi, Esad
diktatörlüðünün 1.000'den fazla muhalifi öldürmesine ve 10.000'den fazla kiþiyi
tutuklamasýna raðmen devam ediyor.
Suriye'de Þubat ayýnda baþlayan ilk
olarak sadece reform talep eden bir
hareket gibi gözüküyordu. Batýlý kaynaklar ülke nüfusunun çoðunluðunun
Suriye'nin Irak gibi olmasýndan korktuðu için hareket destek vermeyeceðini
iddia ediyordu. Ancak geçtiðimiz aylarda hareket büyüdü ve güçlendi. 15
Mart'ta büyük þehirlerde eþ zamanlý
gösteriler olurken, ülkenin güneybatý
sýnýrýnda bulunan Dera isyanýn merkezi
haline gelmeye baþladý. 25 Mart'ta
Dera'da sokaða çýkan 100.000 kiþiye ateþ
açýldý ve 20'si öldürüldü. Bu olay gösterilerin hýzla büyümesine ve yayýlmasýna
neden oldu. Homs, Hama, Þam ve
Latakia'da gösteriler yapýldý. Bu gösterilere de saldýrýldý ve 70 kiþi öldü.
Baskýcý Esad rejimi diðer tüm Arap
Devrimlerinde devrilen diktatörlerin
yaptýðý gibi bir yandan hareketi
ezerken, bir yandan da tavizler ve vererek bölmeye ve yatýþtýrmaya çalýþtý.
Genel af ilan edildi bazý politik tutuklular serbest býrakýldý, ülkede 1962'den bu

yana devam eden olaðanüstü hal
kaldýrýldý. Ancak bu reformlar Mýsýr'da
ve Tunus'ta olduðu gibi kitlelerin eve
gitmesine deðil, "Kazanýyoruz,
mücadeleye devam" demesine neden
oldu. Nisan ayýnda daha fazla gösterici
öldürüldü ve gösteriler daha da yayýldý.
Ülkede tanklar ve askerler sokaða çýktý,
Ürdün sýnýrý kapatýldý. Beþir Esad "hayalet" anlamýna gelen Shabbiha birliklerini de kullanýyor. Yaklaþýk 3000 kiþiden
oluþan bu silahlý çeteler muhalefet
hareketine saldýrýyor.
Suriye devleti isyancýlarýn silahlý
Salafiler ve radikal Ýslamcýlar olduðunu
iddia ediyor. Oysa karþýmýzda hareket
Mýsýr ve Tunus'ta olduðu gibi bir halk
hareketi var. "Herkes için özgürlük
istiyoruz" pankartýyla sokaða çýkan
insanlar-nüfusun üçte birinin yoksulluk
sýnýrýn altýnda yaþadýðý ülkede- sefaletlerinin bitmesini istiyorlar.
Suriye ordusu rejimi korumaya ve
halk hareketini bastýrmaya çalýþýyor.
Suriye ordusu Hama, Homs, Talkalakh,
Latakia baþta olmak üzere Suriye'nin
birçok kentini kuþatmýþ durumda.
Ancak ordunun durumu da istikrarlý
deðil. Muhalifler, ordunun büyük bir
operasyon için bahane olarak kullandýðý
"Cizr-el Þuhur'da 120 polisin
öldürülmesi" olayýnýn aslýnda ayaklanmaya katýlan muhaliflerin imhasý
olduðunu iddia ediyorlar. Suriye

ordusunun içinde bir isyanýn da
baþladýðý öne sürülüyor. Ülkenin birçok
yerinden gösterilere katýlan askerlerin
haberleri geliyor.
Beþir Esad halka vahþice saldýrýrken,
10 Haziran'da baþlayan Cizr-el Þuhr
kuþatmasýyla birlikte katliam Türkiye
kamuoyu açýsýndan daha önemli bir
gündem haline geldi. Suriye ordusunun
Cizr-el Þuhr'da on binlerce kiþinin
öldürüldüðü Hama Katliamýna benzer
bir vahþete giriþeceði korkusu binlerce
kiþinin Türkiye'ye kaçmasýna neden
oldu. Ýçlerind çocuklarýn ve yaþlýlarýn
da bulunduðu 4.000'den fazla kiþi zor
þartlarda Türkiye'ye kaçmak zorunda
kaldý. Erdoðan bir yandan Arap halklarýnýn "abisi" imajýný korumaya
çalýþýrken bir yandan da Suriye'deki
halk hareketinin zayýflamasýný istiyor.
Erdoðan bir zamanlar kardeþim dediði
ve Beþir Esad'ý bugün eleþtiriyor. Ancak
Baþbakan'ýn söylediðini'nin aksine
sorun Beþir ya da Mahir Esad'ýn zorbalýðý ya da merhameti sorunu deðil.
Suriye'deki tek partisi diktatörlüðünüm sorunu. Suriye halký bu rejimi
devirmek için devletin tüm baskýsýna
raðmen mücadele ediyor. Suriye
Devrimi'nin geleceði bölgenin geri
kalanýndaki hareketler için de belirleyici
olacak.
Onur Devrim Üçbaþ
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Türkiye'nin en büyük entegre
demir-çelik fabrikasý Ýsdemir'de
iþçiler greve gidiyor. Ýsdemir'in
patronu Erdemir AÞ. Erdemir'in
çoðunluk hisseleri ise OYAK'a baðlý
þirket Ataer'in elinde. Yani asýl
patron Türk Silahlý Kuvvetleri!
OYAK, iþçilere sýfýr ücret zammýný
dayatýyor. Ýþçilerin örgütlü olduðu
Öz Çelik-Ýþ tarafýndan yapýlan oylamada 4621 iþçi greve 'evet' derken
sadece 3 kiþi 'hayýr' oyu kullandý.
Erdemir AÞ grev kararý ile
sonuçlanan oylamanýn ardýndan
lokavt kararý aldý. Yani iþçilerin
toplu iþ sözleþmeleri askýya alýnarak grev kýrýlmak isteniyor.
Ýþçiler ise kararlý. Eðer patron sýfýr
sözleþme dayatmasýný sürdürürse 6
bin iþçi greve çýkacak.
Öz Çelik-Ýþ Sendikasý, Hak-Ýþ
Konfederasyonu'na baðlý. KESK ve
DÝSK yönetimleri Hak-Ýþ'le birlikte
mücadele etmek istemezken birçok
sol çevre bu konfederasyonu
"faþist" olarak niteliyor. Yönetimi
hükümete yakýn olsa da Hak-Ýþ'te
örgütlü iþçilerin, Türk-Ýþ ve diðer
konfederasyonlarda örgütlü olan
iþçilerden bir farký yok. Hak-Ýþ'e ve
üyelerine düþmanlýk iþçi sýnýfýnýn
saflarýndaki bölünmeleri derinleþtirmekten baþka bir iþe yaramaz.
Tüm sendikalar ve iþçiler 'grev'
diyen Ýsdemir iþçisinin yanýnda
olmalýdýr.

Burger King Çaðrý
Merkezi
Çalýþanlarý
mücadelede!
Özel sektörde sendika yok, vahþi
sömürü ve her an iþten atýlma
tehlikesi var. Küresel fast-food zinciri Burger King'in çaðrý
merkezinde çalýþan iþçiler bu gidiþe
'dur' dedi. Tez Koop-Ýþ
Sendikasý'nda örgütlenen Burger
King Çaðrý Merkezi çalýþanlarýndan
dördü iþten atýldý. Burger King
patronlarý sendikaya üye olanlarýn
iþten atýlacaklarý, fiþlenecekleri ve
baþka bir yerde iþ bulmayacaklarý
tehditleriyle mücadeleyi engellemek istiyor. Ancak Burger King'in
sesi olan iþçiler mücadelede kararlý.
Ýþçilerin dayanýþma çaðrýlarý sonucu birçok kez Çaðrý Merkezi telefonlarý kilitlendi. 4 iþçinin geri alýnmasý ve patronun sendikayý tanýmasý için Ýstanbul'da Burger King
önünde Tez Koop-Ýþ tarafýndan bir
eylem gerçekleþtirildi.
Burger King'e sendika girerse benzer þirketlerde çalýþan iþçilerin de
sendikalý olmasýnýn önü açýlacak.
Sendika, yani iþçilerin birleþik
örgütlenmesi olmadan patronlara
geri adým attýrmak, iþ koþullarýný
düzeltmek, iþ güvenliðini saðlamak
ve insanca ücretler almak imkânsýz.
Sosyalistler sendika mücadelesi
veren tüm iþyerlerini desteklemeli,
örgütlenme mücadelesini yaygýnlaþtýrmalýdýr.

Ýþçi ücretlerini deðil,
serveti vergilendirin!
M

aliye Bakanlýðýnýn Ekonomik
Veriler Raporundan derlenen
bilgilere göre, Türkiye OECD
üyesi 33 ülke arasýnda vergi yükü, yani
verginin milli gelire oraný açýsýndan
sondan 4?üncü sýrada yer alýyor.
Danimarka'da yüzde 48, Ýsveç'te yüzde
46,2, Ýtalya'da yüzde 43,4, Fransa'da
yüzde 41,8, Almanya'da yüzde 36,8,
Ýngiltere'de yüzde 34,2, Yunanistan'da
yüzde 29,3, Japonya'da yüzde 26,5 olan
vergi yükünde, OECD ortalamasý ise
yüzde 34,7 olarak hesaplanýyor.
Türkiye yüzde 24,6'lýk oranla, vergi
yükünde sadece yüzde 24?lük orana
sahip ABD'yi, yüzde 18,1?lik oraný olan
Þili'yi ve yüzde 16,9?luk oraný olan
Meksika'yý geride býrakýyor.
Türkiye þirketler için vergi cenneti
OECD verilerine göre Türkiye, zenginler ve sermayedarlar için tam bir vergi
cenneti. Gelirden, kârdan ve mülkiyetten alýnan vergi minimum seviyelerde.
Türkiye, OECD üyesi 33 ülkenin arasýnda, Meksika ve Slovak
Cumhuriyeti'nden sonra gelir ve kârdan
en az oranda vergi alan ülke
statüsünde.
ABD gelir ve kâr üzerinden
GSYÝH`sinin yüzde 9,8'i, Fransa yüzde
8,7'si, Almanya yüzde 10,7'si, Ýtalya
yüzde 14,2'si, Ýspanya yüzde 9,2'si,
Ýngiltere yüzde 13,2'si, Danimarka ise
yüzde 29,5'i oranýnda vergi tahsil
ederken, bu oran Türkiye'de sadece
yüzde 5,9'da kalýyor. Adil vergilendirmenin en temel göstergelerinden biri
sayýlan gelir ve kâr üzerindeki vergi
yükü, Türkiye'de bazý geliþmiþ ülkelerin
sadece beþte biri seviyesinde bulunmakta.
Türkiye, þirketlerden ve sermayeden
bu kadar az oranda vergi alýrken,
toplam vergi gelirinin yüzde 25'ini
çalýþanlardan topluyor ve yurtiçi
hasýlanýn yüzde 6'sýný çalýþanlarýn
ödediði vergiler oluþturuyor.

Maaþlarýmýzdan elinizi çekin!
Türkiye adaletsiz vergi politikalarýnýn
hüküm sürdüðü tipik ülkelerden biri.
Toplanan verginin yaklaþýk yarýsý
satýlan mal ve hizmetlerden, dörtte biri
de çalýþanlarýn maaþlarýndan kesiliyor.
Mal ve hizmet vergilerinin önemli

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

ölçüde KDV olarak tüketicilere yansýtýldýðý düþünülürse, verginin büyük
bölümünü çalýþanlar ödemek durumunda kalýyor.
Adaletsizlik ve eþitsizlik sadece
verginin toplanmasýndaki makro ölçekli
dengesizlikle bitmiyor. Açlýk sýnýrýnýn
altýndaki asgari ücretli çalýþanlardan
bile zalimce yüzde yirmilik vergi ve
prim kesiliyor. Böylece iþçinin eline,
brüt 796 TL olan asgari ücretin sadece
630 lirasý net olarak geçiyor. MemurSen'in Mayýs ayýnda açýkladýðý rakamlara göre, Türkiye'de 4 kiþilik bir ailenin
açlýk sýnýrý 931 TL, yoksulluk sýnýrý ise 2
bin 467 TL. %20 vergi kesilen asgari
ücret, zaten açlýk sýnýrýnýn altýnda.
KDV oraný azaltýlsýn, asgari ücret vergi
dýþý býrakýlsýn
Ücretler üzerindeki vergi yükü derhal
azaltýlmalý ve ücretlerin
vergilendirilmesine iliþkin gerekli yasal
düzenlemeler yapýlmalýdýr. Asgari
ücretten alýnan vergiler tamamen
kaldýrýlmalý ve yüksek ücret olarak
kabul edilip yüksek vergiye tabi tutulan
tutar OECD ülkeleri seviyesine getirilmelidir.
Türkiye'de asgari ücret, sefalet ücreti
olmaktan çýkarýlmalý ve asgari ücret
vergi dýþý býrakýlmalýdýr. Ücretlerin

vergilendirilmesinde yeni bir politika
belirlenmeli ve belirli bir gelirin altýnda
olan kimseler vergilendirilmemelidir.
Asgari geçim indirimi kabul edilebilir
sýnýrlara çekilmeli ve ücretlilere uygulanan vergi oraný mutlaka düþürülmelidir.
Türk-Ýþ Baþkaný Mustafa Kumlu'nun
dediði gibi "asgari ücret, bir üretim faktörü olarak emeðin bedeli olmanýn
ötesinde, insanýn yaþamasý, varlýðýný
sürdürmesi için gerekli gelir kaynaðýdýr.
Asgari ücret, çalýþanlarýn yaþama ve
çalýþma þartlarýnýn düzenlenmesine
yönelik önemli uygulamalardan birisidir. Sosyal politika aracý olarak,
çalýþanlar düþük ücretlere karþý korunmalý ve yaný sýra rekabet emek
sömürüsü ile yapýlmamalýdýr".
Türkiye'de mal ve hizmetlerin yüksek
KDV oranlarýyla vergilendirilmesi
tüketicilerin cezalandýrýlmasýndan baþka
bir anlama gelmiyor. KDV oraný
düþürülmeli ve bunun yerine þirket
gelirlerinin vergilendirilmesi yoluna
gidilmelidir. Türkiye'de kâr ve sermaye
vergilendirilirse misliyle vergi toplanabilir ve bu parayla bir çok sosyal harcamaya kaynak yaratýlabilir, yeni
okullar, hastaneler ve yeni iþ olanaklarý
açýlabilir.
Erkin Erdoğan

Vergi deðil, soygun!
Türkiye, Danimarka ve OECD
ortalamasýnýn kýyaslamasýný gösteren tablo, Türkiye'deki vergi
adaletsizliðini gözler önüne seriyor
ve durumun vahametini ortaya
koyuyor. Türkiye'de gelir ve kâr
üzerinden alýnan vergi, toplam
verginin yüzde 25 iken, bu miktar
Danimarka'da yüzde 62. Danimarka, vergisinin sadece yüzde 2'sini
çalýþanlardan topluyorken,
Türkiye'de bu oran yüzde 25.
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12 Haziran’da
statüko yenildi
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eçim süreci sona erdi. Seçmenlerin
yüzde 86.7'si seçimlere katýldý. Bu
yüksek bir oran. Son haftalarda
giderek artan gerginlik
düþünüldüðünde, özellikle AKP-CHP
ve MHP temsilcilerinin miting meydanlarýnda ve televizyonlarda gerginliði týrmandýran konuþmalar yapmalarý,
kutuplaþmayý artýrdý.
Seçimlerde AKP, yüzde 49.90 alarak
birinci parti oldu. 2002 seçimlerinde
yüzde 34.28 alan AKP, 2007 seçimlerinde oylarýn yüzde 46.58'ini almýþtý.
Son seçimlerde ise AKP oylarýný yüzde
3.32 artýrarak 21.5 milyon seçmenin
oyunu aldý. Oylarýný yaklaþýk yüzde 4
artýran AKP açýk ki Saadet Partisi gibi,
HAS parti gibi partilerden de oy çaldý.
Yine de bu seçimler tarihe, sadece
AKP'nin iki kiþiden birisinin oylarýný
almasýyla deðil, Kürt hareketinin
yaþadýðý siyasi sýçramayla da geçecek.
Seçimlerin en önemli sonucu, Kürt sorununda çözüm arayýþýna dair atýlmasý
gereken somut adýmlarýn daha fazla
ertelenemeyecek düzeye sýçradýðýný
kanýtlamasý oldu. Açýk ki bu süreç, ayný
zamanda yeni bir anayasanýn gündeme
oturmasý ve þekillenmesi için kýran
kýrana verilecek bir mücadeleyle de
elele gidecek.

AKP'nin oy yükseltmesi
AKP'nin üçüncü dönemine giren bir
hükümet partisi olarak, iki kiþiden
birisinin oylarýný almasý, üzerinden
basitçe atlanabilecek bir geliþme
deðildir. "Toplumun yarýsý da AKP'ye
oy vermedi" diyerek, mýzýkçýlýk yaparak
üstü örgütleyebilecek bir seçim sonucu
deðil karþý karþýya olduðumuz.
AKP'nin seçim baþarýsýnýn en önemli
nedeni, dünya krizine raðmen,
ekonomik krizin Türkiye'yi derinlemesine sarsmamýþ olmasý. Tersine, bir
ekonomik istikrarýn hem egemen sýnýf
ve orta sýnýflar açýsýndan önemli bulunmasý ve AKP yerine bir koalisyon
hükümetinin, üstelik CHP-MHP gibi bir
macera koalisyonunun bu istikrara
darbe vurmasý ihtimali, seçmenleri
AKP'ye oy vermeye itti. Ama AKP
sadece sermaye sýnýfýndan ve orta
sýnýflardan oy almadý. Ýstanbul, Bursa
ve Kocaeli gibi iþçi kentlerinde de en
yüksek oyu alan parti oldu. Özellikle
iþçi sýnýfýnýn azýmsanmayacak kadar
büyük bir kitlesel eðilimle AKP'ye oy
vermesinin nedenlerini açýklamak
zorundayýz.
Burada da önemli olan birinci etken,
emekçilerin de siyasal istikrarsýzlýk yerine, istikrarý tercih etmiþ olmasý.
Yunanistan, Ýspanya, Portekiz, Ýzlanda,
Macaristan gibi ülkelerde kriz yoksullara egemen sýnýflarýn gözü dönmüþ
saldýrýsýna vesile olurken, Türkiye'de
ekonomik büyüme göstergelerinin krizden bir süre daha etkilenilmeyeceðini
kanýtlamasý, emekçilerin önemli bir kesiminin istikrar yönünde siyasi eðilim
belirlemesine neden oldu.

Demirel’in Ergenekoncu adamlarýný meclise taþýyan CHP, halktan destek bulamadý.

Ne Tekel direniþi, ne kentsel
dönüþümün yarattýðý tahribat, ne saðlýkta dönüþüm politikalarýnýn saðlýðý her
geçen gün daha da paralý hale getirmesi, ne asgari ücretin sefalet ücretine tekabül etmesi, ne iþsizliðin yüksek boyutlarý dünya krizinin bir dizi ülkede
yarattýðý istikrarsýzlýkla kýyaslanabilecek
düzeyde.

ABD karþýtlýðýnýn oya tahvili
AKP'nin toplumu derinden etkileyen
ikinci önemli özelliði ise, Ýsrail'e,
ABD'ye ve Davos'ta olduðu gibi evrenin
efendilerine kafa tutuyor görünmesi.
Arap devrimlerinden yana alýnan sahte
tutum, Libya'da direniþçilerden yana
politik açýklamalar yaparken daha
birkaç sene önce Kaddafi'yle sarmaþ
dolaþ olduðunun unutturulmasý, Gazze
ile dayanýþýrken Ýsrail'le ikili askeri
anlaþmalarýn son hýz devam etmesi gibi
gerçekler geri plana itiliyor.
AKP ABD'ye kafa tutar görünüp ABD
karþýtý havayý oy deposuna çevirirken,
bir yandan da bölgesel bir güç olmak
için hamle ediyor. Gazze'ye aðlarken,
Diyarbakýr'a gaz bombalarýyla defalarca
saldýrmasý, ezilen halklarýn kaderini
kendilerinin belirlemesi gerektiðini vurgularken, Kürt sorununda idam fermanlarý yayýnlamasý teþhir edilemediði için
milyonlarca insan, týpký Ortadoðu'da
Tayyip Erdoðan pankartlarý taþýyan göstericilerin yaptýðý gibi, AKP'nin
mazlumlarýn yanýnda görülmesine
neden oluyor. Mýsýr'da namaz kýlan
milyonlarca insaný alkýþlayan AKP'lier
Kürt illerinde sivil itaatsizlik eyleminin
bir göstergesi olarak namaz kýlanlarý
aþaðýlamak için sözlüklerde kullanýlmadýk kelime býrakmadý.

AKP özgürlükleri mi savunuyor?
Sadece ekonomik alanda yeni liberal
politikalarý savunmasýna raðmen deðil,

özgürlükler alanýnda ulaþabileceði son
burjuva sýnýra ulaþmýþ olmasýna, arka
arkaya anti demokratik uygulamalarý
savunmasýna raðmen, AKP toplumun
yarýsý tarafýndan deðiþimin adresi
olarak görülüyor.
Askeri vesayete karþý çýkar görünen
AKP'nin yetkili aðýzlarý, darbe tehdidi
bir ölçüde geriler gerilemez, "Ordu artýk
milletin ordusu" olmuþtur türü açýklamalar yapmaya baþladý.
27 Nisan muhtýrasýna karþý 28
Nisan'da kafa tutan bir bildiri kaleme
alan AKP kurmaylarý, seçimlerden bir
hafta önce, 27 Nisan'ýn bir darbe deðil,
bir yaklaþým olduðunu açýkladýlar.
Baþörtüsüne duyarlý gibi görünen
AKP, çok sayýda baþörtülü kadýnýn
"Baþörtüsü yoksa oy da yok!" kampanyasýna raðmen, üstelik artýk kapatýlma
riskini de hemen hemen hiç taþýmazken,
baþörtülü bir milletvekili adayý göstermedi.
Daha önemlisi, AKP'nin tüm seçim
kampanyasýný milliyetçiliðin zehirli
diline uyarlamýþ, Kürt sorununda sakil
bir söylem tutturmuþ olmasýna raðmen,
Kürt halkýnýn en basit birkaç talebine
bile en küçük bir jestle yanýt vermemiþ
olmasýna raðmen, hala özgürlüklerin
adresi olarak görülebilmesi.
100 bin Ermeni'yi sýnýr dýþý etmekle
tehdit eden hükümet partisi, açýk ki çok
sýnýrlý bir alana sýkýþtýrýlmýþ bir özgürlük
anlayýþýna sahip. Buna raðmen, milyonarca insanýn AKP'yi adres olarak
görmesinin tek nedeni, muhalefetin
daha az özgürlükçü olmasýnda, statükonun bekçiliðinin propagandasýný yapmasýnda, yer yer ýrkçý ama genel olarak
en fazlasýndan sol bir sosa bulaþtýrýlmýþ
milliyetçiliði kullanmasýnda, özetle,
Ergenekon zihniyeti kapsamýnda bir
politik reçete sunmasýnda aranmalý.
Bu reçetenin kanlý, darbeci, milliyetçi
yaný artýk gizlenemiyor.

Milliyetçi söylem
kazandýrýyor mu?
Ulus devletler çaðýnýn baþýndan
beri hemen her ülkede çimento harcý
görevi gören milliyetçiliðin elbette
Türkiye'de de bir karþýlýðý var. Üstelik oldukça saðlam köklere sahip. Bu
seçimlerde de (her seçimde olduðu
gibi) milliyetçilikten medet umanlar
oldu. Milliyetçilikten baþka cephanesi olmayan MHP'yi bir kenara
býrakýrsak AKP'nin kullandýðý milliyetçiliðin ne kadar iþe yaradýðý
ortada aslýnda.
Meydanlarda Baþbakan'ýn, MHP
seçmenini kazanmak üzere,
Abdullah Öcalan hakkýnda (1999
seçimlerinden sonra idamýn kaldýrýlmasýný kastederek) "Ben olsaydým
asardým" söylemine kadar varacak
bir milliyetçi diskuru benimsemesi
hiç de iþe yaramýþ görünmüyor. AKP
12 Eylül 2010 anayasa deðiþikliði
referandumunda geleneksel MHP
seçmeninden kazandýðý kitleye yeni
bir þey ekleyemedi. Bu seçimde
kazandýðý yaklaþýk %3'lük oy artýþýný
da bölünen ve tarihsel liderinin
(Erbakan) ölümüyle seçime girerken,
deyim yerindeyse, 'baþsýz kalan'
Saadet Partisi'nden (ve bir miktar da,
yine liderinin ölümüyle baþsýz kalan
Büyük Birlik Partisi'nden) elde etti
diyebiliriz. Referandumda doðrudan
statükoyu, 12 Eylül darbesini ve
muhtemel darbeleri hedef alarak
MHP seçmeninin kalbini kazanan
AKP bu seçimde yanlýþ ata, milliyetçiliðe oynadý ama MHP seçmenini kendi tarafýna çekmeyi
baþaramadý. Kürt hareketi karþýsýnda
kullandýðý ve bununla Batý'daki
oylarý hedeflediði anlaþýlan milliyetçi
söylem de (Batý'da bir miktar tutsa
da) Kürt hareketi karþýsýnda tamamen hezimete uðradý. Bu iki
gösterge, MHP seçmenini kazanamamýþ olmak ve Kürt hareketi
nezdinde ters tepmesi, milliyetçi
söylemin bu dönemde tutmadýðýnýn
en güzel örnekleri.

2. sayýsý
yakýnda
bayilerde!
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Kürtler þovenizmi
sandýða gömdü
12

Haziran seçimlerinin en
büyük zaferini Kürt halký
elde etti. AKP iki kiþiden
birisinin oylarýný alsa da, seçim öncesi
Kürtlere yönelik baþlatýlan saldýrýlar,
BDP’nin desteklediði adaylar
üzerinde uygulanan baský, seçim
faaliyetinin engellenmesi için uygulanan þiddet göz önüne alýndýðýnda,
36 baðýmsýz adayýn seçilmesi seçimlerin en etkileyici baþarý öðesidir.

Özerklik talebi kazandý!
Kürt halký seçimler öncesinde
“Demokratik özerklik” talebini öne
çýkarttý. Özerklik için oy istedi, özerklik için mücadele etti, her siyasi fýrsatta Özerkliði gündeme taþýdý ve
Kürdistan’da oylanan Özerklik oldu.
Seçimlerin sonucunda, Kürdistan’da
Özerklik talebi tam bir politik zafer
kazandý. BDP oylarýný yarým milyon
artýrdý. Milletvekili sayýsýný 21’den
36’ya çýkarttý. Yedi Kürt þehrinde BDP
adaylarý açýk farkla kazandý.
Kürt halký, olaðan bir seçim kampanyasýndan geçmedi. Seçimlerden
önceki 50 gün içinde 2500’den fazla
BDP’li KCK soruþturmasý nedeniyle
gözaltýna alýndý. BDP’nin mücadele
içinde þekillenen kadrolarý, binlerce
Kürt siyasetçi, uydurma gerekçelerle
gözaltýna alýnarak, Kürt halký siyasi
önderliðinin deneyiminden yoksun
býrakýlmaya çalýþýldý.

Operasyonlar ve YSK darbesi
Devlet ve hükümet, Kürtler üzerinde
politikve askeri bir baský kurdu.
Operasyonlarda arka arkaya çok sayýda gerilla öldürüldü. Kürt halkýnýn
yeniden silaha sarýlmasý ve çatýþmanýn
derinleþtirilmesi, sadece Kürt illerinde
deðil batýda da savaþ ortamýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý için müdahalede
bulunuldu.
Kürt halkýnýn bu müdahaleye tepkisi, sýnýrlarý aþmak, cenazelerini
almak, cenazelerini gömmek ve ölenlerin boþuna ölmediðini kanýtlayan
kitlesel cenaze törenleriyle mücadeleyi
siyasal düzleme çekmek oldu.
Askerlerin üzerine yürüyerek daðdaki gerilla cenazelerini almaya giden
Kürt halký, seçimlerden kýsa bir süre
once korku duvarýný aþtýðýný kanýtladý.
Bu eylemden kýsa bir süre önce, bir
de apaçýk bir darbe giriþimini
püskürttü Kürt halký. Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) BDP’nin desteklediði
baðýmsýz milletvekili adaylarýnýn bir
kýsmýnýn, ama en kilit isimlerin milletvekilliðini veto etti. Kürt illerinde
Ýstanbul ve Ýzmir’e kadar, örgütlenen
kitlesel eylemlerle, Kürt halký adaylarýna sahip çýktý ve YSK darbesini beþ
günde püskürttü.

Bütün þovenistler birleþti!
CHP, seçimlerin son düzlüðünde
Kürt sorununda “ýlýmlý” vurgular

1991’de Kürtçe yemin ettiði için zindana konulan Leyla Zana yine mecliste!

yapsa da “Anadilde eðitim” yerine,
sadece anadil kullanma hakkýndan
söz etmesi ve meclise her biri açýk
Kürt düþmaný olan, baþta Ergenekon
sanýðý bir dizi adayý götürmeye
soyunmasýyla Kürt halký üzerinde
baský oluþturdu.
MHP’nin yýllar sonra gerçekleþtirdiði
mitingde ise Devlet Bahçeli
Diyarbakýr mitinginde, Kürtlerin
gözünün içine baka baka, “Anadil
karnýnýzý mý doyuracak” diyerek
þovenistçe meydan okudu. Batýda
düzenlenen seçim kampanyasýnda
faþistler özellikle seçim bürolarýna
Blok adaylarýnýn konvoylarýna
saldýrdý. Abdullah Öcalan’ýn idamýndan en çok MHP’liler söz etti.
Kürtlerin mücadeleyle elde ettikleri
tüm haklarý gasp edeceðini açýk açýk
ilan eden MHP, Özerklik talebinin
“bölücü” olduðu propagandasýný
seçimler boyunca tekrarlayýp durdu.
AKP ise, seçim propagandasýný, Kürt
Özgürlük Hareketi’ne düþmanlýk
üzerinden kurdu. Abdullah Öcalan’ýn
vakti zamanýnda asýlmasý gerektiðinden, “Türk dili ve bayraðýna” yaptýðý
tekçi vurgulara, Kürt halkýný korkaklýkla suçlamaktan, Kürt hareketinin
Ergenekon’la iþbirliði yaptýðýna kadar
bir dizi þovenist vurguyla, Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarýný tüm
mitinglerinde “özenle” iþledi.

BBP, Hepar, Demokrat Parti gibi partiler de seçim kampanyalarýnda ýrkçýþovenist bir propaganda hattý izlediler. Buna, Ergenekoncularý meclise
taþýmak için oluþturulan ve Çetin
Doðan, Doðru Perinçek gibi adaylar
etrafýnda þekillenen Demokratik Güç
Birliði’nin açýk Kürt düþmaný vurgularý da eklenince, Kürt halkýnýn seçimlerde elde ettiði zaferin niteliði çok
daha iyi anlaþýlabilir.

Çözüm için özgürlük hareketi
Artýk, tüm burjuva partileri,
bükemedikleri bileði öpmek zorunda
kalacaklar.
Kürt halký, bunca baskýya raðmen,
Arap devrimlerinin yarattýðý radikal
politik rüzgârý da arkasýna alarak,
ezen ulus milliyetçiliðini sandýða
gömmüþ ve “Demokratik Özerklik”
talebinden geri adým atmayacaðýný
kanýtlamýþken, yapýlmasý gereken,
hükümeti siyasal çözüm yönünde zorlamak üzere basýnç yaratacak bir
hareketi batýda inþa etmektir.
Yaygýn bir “Özgürlük Ýstiyoruz”
kampanyasý örgütlemek, batýda,
Özerklik talebini anlatmak, iþçi
sýnýfýnýn ve ezilenlerin Kürt halkýyla
dayanýþmasý için platformlar kurmak,
Kürt halkýnýn koþulsuz bir biçimde
destekleyen herkesin en önemli görevi
olmalýdýr.

Kenan Evren ve
12 Eylül’ün diðer
katilleri hesap
verecek!
En kanlý darbenin lideri, 12
Eylül’ün genelkurmay baþkaný
Kenan Evren, 31 yaþýnda iþlediði
insanlýk suçlarý için ifade verdi.
Dünyanýn en zengin 50 generalinden biri olan 12 Eylül’ün Hava
Kuvvetleri Komutaný Tahsin
Þahinkaya, cuntanýn yaþayan iki
üyesinden biriydi, o da yaptýklarý
için savcýya ifade verdi. Ýfadeler
yetmez, yargýlanacaklar! 94 yaþýnda olmasý Kenan Evren’i ne aklýyor
ne de 12 Eylül davasýný önemsizleþtirmiyor. Eðer Kenan Evren,
Tahsin Þahinkaya ve mahkeme
tarafýndan aranmaya baþlayan 12
Eylül iþkencecileri yargýlanýp hak
ettikleri cezalara çarptýrýlýrsa hem
hayatýný karattýklarý yüz binler için
adalet gerçekleþir, hem de dört
darbe yapan ordunun bir daha
bunu yapmasý engellenir.
“Piþman deðilim”, “yine olsa yine
yaparým” diye ifade veren Kenan
Evren hem suçlarýný savunmuþ
hem de þimdiki generallere mesaj
vermiþtir. Eðer yargýlanýrsa bu da
tüm darbecilere mesaj olur: Siz de
mahkemeyi boylarsýnýz!
Kenan Evren’i ve 12 Eylül’ü
yargýlatan AKP deðil halktýr.
Halkýn yüzde 58’i 12 Eylül
düzeninin son bulmasýna ve darbecilerin sivil mahkemelerde
yargýlanmasýna ‘evet’ dedi.
Hayýr oyu çaðrýsý yapanlar
referandum süreci boyunca Kenan
Evren ve 12 Eylülcülerin yargýlanmayacaðý, bunun bir kandýrmaca
olduðunu iddia etmiþti. Yetmez
ama Evet diyen sosyalistler ise
sokakta yüz binlerce insana neden
Kenan Evren’in yargýlanmasý
gerektiðini anlatmýþtý. Haklý çýkan
biz olduk. Halka yalan söyleyenler
bir an önce özür dilemelidir.
Sosyalistler ve insan haklarý
savunucularý 31 yýl boyunca Kenan
Evren’in yargýlanmasý için
mücadele etti. Bunlardan bir kýsmý
bugün Kenan Evren hesap veriyor
diye üzülüyor. Gerekçeleri bunun
AKP’ye yarayacaðý. AKP’ye yaramamasýnýn yolu darbecilerin
yargýlanýp cezalandýrýlmasý için çok
kararlý bir sol muhalefetin yaratýlmasýdýr. AKP’ye en büyük desteði
veren 12 Eylül düzeninin deðiþmesine ‘hayýr’ diyen bu sözde solculardýr. Kime yazar, bizi ilgilendirmez. Darbecilerin halka hesap
vermesini istiyoruz!
Sadece 12 Eylülcüler deðil, Balyoz
darbesini hayata geçiren generaller,
orgeneraller hapiste hesap veriyor.
Yaþar Büyükanýt’ýn “iyi çocuklar”
dediði Þemdinli bombacýlarý 6 yýl
sonra tutuklanýyor. Bunlar tarihi
geliþmelerdir. Darbe karþýtlarýnýn
inatçý mücadelesi, Yetmez ama
Evet kampanyasýnýn milyonlara
gerçekleri anlatmasý ve halkýn darbecilere olan öfkesi bu süreci ilerletiyor. Kenan Evren savcýya ifade
verirken sokaða “yetmez, hesap
verecekler” sloganýyla sokaða çýkan
DSÝP tüm sosyalistleri ve
demokratlarý kendi davalarýna
sahip çýkmaya çaðýrýyor.
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1936 Barcelona, kadýn ve erkek iþçiler faþist Franco’ya karþý devrimi savunuyor

Ýspanya tarihinin labirenti
Ýspanya'nýn tarihi, yayýlmacý fetihlerin,
baskýnýn ve liderlere karþý direniþin tarihidir. Mike Gonzales, Ýspanya'nýn mevcut hâlini açýklayan deðiþim
mücadelelerini inceliyor.
1930'larda, Ýspanya Ýç Savaþý'nýn baþlamasýndan birkaç yýl önce, þair Antonio
Machado ülkesini, Kastil'in parlak kahverengi topraklarý üzerinde paslanmaya
yüz tutmuþ bir savaþ zýrhýna benzetiyordu. Bu, bir zamanlar var olan imparatorluðunu kaybetmiþ, büyük sömürgeci
bir gücü temsil ediyordu.
Endülüs Emevileri neredeyse 10 yüzyýl
boyunca Ýber yarýmadasýný kontrol ettiler. Endülüs Devleti bu dönemin en
önemli ve dayanýklý devletiydi. Burasý
ayný zamanda, en yüksek ifadesini
muhteþem Sevilla ve Cordoba
þehirlerinde bulan Arap ilminin ve
kültürünün de merkeziydi.
Yavaþ yavaþ ilerleyen yeniden fetih
dönemi 1492'de Granada'nýn kuþatýlmasýyla son buldu. Bu da Ýspanya'nýn,
Leon ve Kastilya krallýklarýnýn hükümdarlarý Ferdinand ve Isabella'nýn yönetimi altýnda, bugün bildiðimiz þeklini
almasýný saðladý.
Ýspanya, yayýlmacý maceralara geç
katýldý. 1492'de Portekizli denizciler
Ümit Burnu açýklarýnda geziyor,
Doðu'ya giden ticaret yollarýyla Baharat
Yolu'nu kontrol ediyorlardý.
Ýspanya bu zenginliklere ulaþmak
istiyordu. Bu sýrada, Cenovalý bir denizci, Kristof Kolomb, Ýspanyollara
Hindistan'a gitmek için farklý bir rota
önerdi ve batýya doðru yelken açtý.
Ancak karaya ilk çýktýðý yer Hindistan
deðil, Karayip Denizi'ndeki Tortuga
adasý oldu.
30 yýl içinde Ýspanya, Meksika'dan en
güney uçtaki bölgeler olan bugünkü
Arjantin ve Þili'ye uzanan devasa bir
kýtayý kontrolü altýna aldý.
Ýnka Ýmparatorluðu'nu maðlup eden
Ferdinand Pizarro ve Meksika'yý fetheden Hernan Cortes gibi maceraperest

tüccarlar, Ýspanya Krallýðý'na büyük bir
gümüþ zenginliði kazandýrdýlar.
Bu zenginliði, Hintli ve Afrikalý köleler, ölümcül madenlerde çalýþarak dünya
yüzüne çýkardý.
Ýnsan maliyeti korkunç boyutlardaydý,
ancak katliam, tarihin bu durumu "barbarlýða karþý bir haçlý seferi" þeklinde
yeniden tanýmlamasýyla meþrulaþtýrýldý.
Ýspanyol Ýmparatorluðu'nun ilk yüzyýlý
"Altýn Çað" olarak adlandýrýldý.
Sömürgecilik bazý insanlarý inanýlmaz
boyutlarda zengin etti, bu insanlar da,
bu dönem Avrupa'da sanat alanýnda
yüksek bir noktaya eriþen oyun
yazarlarýný, ressamlarý ve müzisyenleri
himayeleri altýna aldýlar.
Ancak sömürge zenginliðinin sonucu,
toplumu üç yüzyýl sürecek bir feodal
rejimde dondurmaktý. Katolik Kilisesi
ve onun 'fýrtýna birlikleri' olan
Engizisiyon, ülkeyi kýskançlýkla koruyordu.
Altýn ve gümüþ, Ýspanya'nýn
savaþlarýný finanse ediyor, sanayisinin
geliþmesiniyse engelliyordu. Ülke,
ihtiyaç duyduðu her þeyi Kuzey
Avrupa'dan satýn alabilecek denli zengin olan krallýk ve kilisenin hâkimiyeti
altýndaydý.

Baðýmsýzlýk
Ýspanyol Ýmparatorluðu, 1810'da Latin
Amerika'da mücadeleler sonucu siyasi
baðýmsýzlýklarýný kazanan yeni
cumhuriyetler kurulana kadar, üç
yüzyýldan fazla ayakta kaldý.
Ancak bu cumhuriyetler, bu kez de
Ýngiliz, Fransýz ve Alman sermayesinin
kontrolü altýna girdiler.
Son Ýspanyol sömürgesi Küba da
1898'de özgürlüðünü kazandý, ancak o
da giderek büyüyen ABD'nin
güdümüne girdi.
Artýk Ýspanya, gerçekle yüzleþmek
zorundaydý: Kuzey Avrupa'daki ilerlemelerin gerisinde kalmýþ, Katolik
Kilisesi ve güneydeki zengin toprak
sahipleri tarafýndan yönetilir hâle
gelmiþ eski bir sömürgeci güçtü.

1923'te, Miguel Primo de Rivera,
Ýspanya'yý hýzlýca modernleþtirmek için
diktatörlük yetkileriyle baþa geldi.
Ancak 1929'daki Büyük Buhran dünya
ekonomisini derinden yaraladý ve
Ýspanya'nýn tarým ve sanayi ürünlerinin
satýldýðý dýþ pazarlarýn kapanmasýna
neden oldu.
Krizi takiben Primo istifa ederken, etkisiz durumdaki yeni kral da yetkilerinden vazgeçti. Bunun ardýndan,
1931'de içerisinde sosyalistlerin,
cumhuriyetçilerin ve muhafazakârlarýn
bulunduðu bir koalisyon hükümeti
seçildi.
Ulusal Emek Kongresi (CNT) adýndaki
sendikada yaklaþýk iki milyon üyeye
sahip olan anarþistlerse, bu hükümet
içinde yoktular. Ancak hükümetin
tarýmda reform, kilisenin iktidarýný
sýnýrlama, orduyu profesyonelleþtirme
ve sendikalarý tanýma gibi maddeleri
içeren programýný desteklediler.
Mahkeme ve askerler, deðiþime yönelik her giriþimi engelledi. Ýki yýl sonraki
seçimlerde anarþistler hükümetten
desteklerini çektiler ve sað kazandý. Sað,
tüm kazanýmlarý geri almaya kararlýydý.
Bu dönemde bütün ülkeyi saran bir
direniþ vardý. Bunun tepe noktasý ise,
Ekim 1934'te baþlayan ve sonunda hýrslý
bir albay olan Francisco Franco'nun
askerleri tarafýndan bastýrýlan, Asturia
madenlerinde çalýþan iþçilerin direniþiydi.
Yeni seçimlerin yapýldýðý 1936'ya
gelindiðinde, on binlerce militan
hapisteydi. Sosyalistlerin, komünistlerin
ve cumhuriyetçilerin destek verdiði
halk cephesi, devrimcilikten çok uzak
olan reformist bir programa sahipti.
Ancak cephenin tabaný, seçim zaferini,
deðiþim sürecini ileri taþýmak için bir
fýrsat olarak deðerlendirdi.
Þehirde ve kýrsalda büyük bir
hareketlilik yaþanýyordu: toprak iþgalleri, radikal bir Katalan milliyetçiliði,
fabrikalarda iþçi komitelerinin hýzla
artýþý ve kilisenin iktidarýna yönelik açýk

bir mücadele.

Direniþ
Sað, Adolf Hitler ve Benito
Mussolini'nin desteklediði 1936
Temmuz'undaki askeri darbeye arka
çýktý.
Askerler, kolay bir zafer kazanacaklarýný düþünüyorlardý. Ancak bunun
yerine karþýlarýnda 3 yýl boyunca onlara
karþý koyan kitlesel bir direniþ buldular.
Faþizm nihayetinde zafere ulaþýrken,
bunun sebeplerinden bir tanesi de Stalin
rejiminin politik entrikalarýydý.
Batýlý müttefikler ilgisizce olan bitene
seyirci kalýrken, Stalin, Ýspanya iþçi
sýnýfýný Rusya'nýn dýþ politikasýnýn çýkarlarý uðruna feda etmeye hazýrdý.
Artýk rakipsiz bir lider olan Franco,
Ýspanya halkýndan korkunç bir intikam
aldý. Özellikle de Ýspanya devletinden
baðýmsýzlýklarýný talep eden Katalan ve
Basklýlarý hedef aldý.
Franco'nun tek parti devleti, Katolik
Kilisesi'ni eski sahip olduðu konuma
getirirken, sendikalarý yasakladý ve
kadýnlarýn bütün haklarýný ellerinden
aldý. Aðýr bir sansür uygulanýyordu.
Bunlarýn hiçbiri, 1953'te Ýspanya'yla
askeri üs inþa etme anlaþmasý yapan
Amerika'yý ilgilendirmiyordu.
50'li yýllarýn sonlarýna doðru, uluslararasý kapitalistler, Ýspanyol
faþizminin kendilerine sunduðu ucuz
emek pazarýna yatýrým yapmakta hiçbir
tereddüt göstermediler.
1962'den itibarense, Barselona'da lastik
fabrikalarýndaki iþçilerin direniþi,
Asturia madenlerindeki iþçilerin
mücadelesi ve kitlesel öðrenci gösterileri yeni bir dönemin kapýlarýný açýyordu.
Kitle turizmi ve modern sanayi sonunda Ýspanya'ya ulaþmýþ olabilirdi, ancak
ufak tefek yüzeysel deðiþikliklere karþýn
karþýn rejim hâlâ baskýcý idi.
Yüksek düzeydeki iþçi eylemliliði,
Franco'nun son yýllarýnýn en önemli
parçasýydý. Franco'nun 1975'te doðal
yollardan ölümünden sonra mücadele
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daha da yoðunlaþtý.
1976'daki grevlerde iþçiler toplam 110
milyon saat iþ býraktýlar. Bask bölgesinde bir yýlda 13 genel grev yapýldý.
Franco ölmüþ olmasýna raðmen, onun
devleti ve destekçileri hâlen saraydaydý.
Franco halefini de seçmiþti: Kral Juan
Carlos. Kral ve kapitalist sýnýf, 1974'te
Portekiz'deki faþist diktatörlüðün yýkýlmasýnýn ardýndan, kendi ülkelerinde
patlak veren bu devasa harekete
korkuyla bakýyordu.
Kitlesel direniþleri ve cumhuriyet
talebini yok etmek için çabuk hareket
ettiler. Yeni baþbakan Adolfo Suarez
önde gelen bir faþistti. Þimdiyse sosyalistlerle ve komünistlerle masaya oturuyordu.
1977'de her iki taraftan siyasi tutsaklarýn serbest kalmasýný saðlayacak bir af
yasasý çýkarýldý. Bu yasa, daha sonra,
Franco'nun suçlarýnýn soruþturulmasýný
engellemek için kullanýldý.
Komünist Parti, monarþiyi kabul
etmesi ve devrimin marþý Enternayonel'i
söylememesi karþýlýðýnda yasallaþtýrýldý.
Bütün taraflar, 1978'deki yeni
anayasayý desteklediler. Üniter devleti
kutsallaþtýran bu yeni anayasa, Katalan
ve Bask uluslarýnýn kendi kaderlerini
tayin haklarýný reddediyordu.
Bask bölgesi bu anayasaya karþý çýktý.
Katalan liderlerse bunu bir "ilk adým"
olarak deðerlendirdiler, çünkü bu
anayasayla Katalanca resmi dil statüsü
kazanmýþtý.
Barýnma, tam istihdam ve düzgün
emeklilik haklarýný içeren sosyal
hükümlerinse hiçbir deðerinin olmadýðý
ortaya çýkacaktý.

Sýnýrlar
Ancak Moncloa Paktý -ya da diðer
adýyla Unutma Paktý- olarak bilinen bu
anlaþmalar, yeni Ýspanya'yý þekillendirdi. Bu anlaþmalar ayrýca, kamu harcamalarýnda kýsýtlamalarý ve ücret taleplerine yönelik sýnýrlandýrmalarý içeriyordu.
Sað ve onun sosyalist ve komünist
müttefikleri, diktatörlüðün yýkýlmasýný
takiben ortaya çýkabilecek bir toplumsal
patlamayý böylece ezdi. Militan güçler
büyük oranda etkisiz hâle getirildi.
1981 Þubat'ýndaki baþarýsýz askeri
darbe, faþizmin hâlâ bir tehdit olarak
varlýðýný sürdürdüðünü kanýtladý.
Franco sonrasý uzlaþmanýn mirasýna,
bu uzlaþmadan kâr eden Sosyalist Parti
sahip oldu. 1982'de "deðiþim" vaadiyle
iktidar geldiler. Ancak sosyalistler,
ulusal haklarý daha fazla kýsýtlayan ve
iþçi haklarýna yeni sýnýrlar getiren
yasalarý desteklediler. Ýspanya sermayesinin talep ettiði devamlýlýðý
saðladýlar; bu da Ýspanya'nýn önce
NATO'ya sonra da Avrupa Birliði'ne
girmesiyle ödüllendirildi.
Sosyalist Parti liderinin Bask bölgesine
yönelik silahlý bir saldýrýya adýnýn karýþmasý, birbirini takip eden finansal skandallar ve partinin iþsizlik ve enflasyon
gibi sorunlara cevap olamamasý,
kapýlarý saða açtý. Halk Partisi, 1996'daki
seçimleri kazandý. Lider Jose Maria
Aznar, Franco'nun gençlik örgütlenmelerindeki üyeliðiyle övünen biriydi.
Aznar, Afganistan ve Irak'taki
savaþlarý destekledi. Ancak 2004'te, El
Kaide'nin Madrid'deki Atocha istasyonuna yaptýðý saldýrýyý ETA'ya mal
edince, halk büyük bir tepki gösterdi.
Sosyalistler yeniden hükümet oldular.
Son yýllarda, Ýç Savaþ'ýn toplu
mezarlarýnýn açýlmasýna ve böylelikle
geçmiþle ve hâlâ karþýlanmamýþ umutlarla yüzleþilmesine yönelik toplumsal
baský da fazlasýyla sembolik görünüyor.
(Çeviren: Melih Mol)

Ýspanya'da 'kapitalizmin olmadýðý
bir gelecek' için mücadele
Barcelona'dan Andy Durgan,
ekonomik krize karþý baþlayan Ýspanya
ayaklanmasýný anlattý.
Ýspanya'daki harekete çoðunluðu
genç olan binlerce insan katýldý.
Gençler, kötü iþsizlik koþullarýndan,
düþük ücretlerden ve geçici anlaþmalardan yýllarca zarar gördü. Ancak
etkileri, kapitalizmin son kriziyle daha
fazla konuþulur oldu.
Ýspanya'nýn yüzde 21'inin iþi yok ve
bu iþsizlerin yüzde 40'ý 30 yaþýnýn altýnda. Bu iþ arayan öðrencileri içermiyor,
yani rakamlar aslýnda çok daha yüksek.
Burada bir gençseniz gelecek umutsuz. 30 yaþýn altýndaki insanlarýn
yüzde 85'i ebeveynleriyle yaþýyor,
çünkü barýnma çok pahalý.
Hareket, kýsmen Mýsýr'daki olaylardan ilham aldý. Þimdi 15 Mayýs
hareketi diye bilinen grup, 15 Mayýsta
'gerçek demokrasi þimdi' diye gösteri
çaðrýsýnda bulunmuþtu. Ýnsanlar, sistemin oy vermenin, partilerin ve her
þeyin bir saçmalýk olduðunu ilan etti.
Ana partiler, sürekli olarak sözlerinden caydý ve onlar için oy kullanmýþ insanlara ihanet etti. Hareketin
taleplerinin çoðunun antikapitalist bir
doðasý vardý. Krizin bedelini ödememe- miz gerektiðini söyleyen genel
bir duygu vardý.
Gerçek katýlýmcý demokrasi için
çaðrýnýn devrimci yansýmalarý vardýr,
bu talebi dillendirenlerin çoðunluðu
bunu böyle görmese bile.
Hiçbir örgüt protestolar için çaðrý
yapmadý. Eylemciler, hareketi inþa
etmek için yüz yüze ve internet yoluyla bir araya geldi.
Bazýlarý, ülke boyunca on binlerce
insaný mobilize eden konut kampanyasýnda yer almýþtý.
Baþka bir grup, 5 yýl önceki mortgage
yüzünden maðdur olan insanlarý korumak için düzenlenmiþ kampanyanýn
katýlýmcýlarýndandý.
Ama dâhil olan çoðu insan, organize
deðildi. Protesto için çaðrý on binlerce
insana ilham verdi. Þimdi ülke
genelinde 120 protesto ve kurul var.
15 Mayýs'ýn ardýndan gelen pazartesi
günü polis, Madrid'deki bir kampa
saldýrdý.
Bu devlete karþý ters tepki doðurdu
ve protestolar tüm Ýspanya'da yayýldý.
Ýnsanlar meydanlardayken, Arap
hareketlerinin etkisi daha belirgin
oldu.
Hareket, geliþirken örgütlenme sorularýný ortaya çýkardý.
Ýspanya'da sendikalar çok güçsüz.
Ýþçilerin sadece yüzde 19'u sendika
üyesi.
Ýþçiler, ücretler üzerinde pazarlýk
yapýlan iþyeri komitelerinde olabilir,
sendikada olsun ya da olmasýnlar.
Delegelerin çoðunluðu sendikalarda
ama bu onlar için oy kullanan iþçilerin
gerçeði deðil.
Gençlerin çoðunun az iþ deneyimi var
ve doðal olarak iþyeri komitelerinde ve
sendikalarda örgütlenmede de az
deneyimliler.
Eylül'de ana sendikalar bir genel grev
organize etti ve yaklaþýk 7 milyon
insan katýldý.
Ama sendikalar, buna devam etmedi

ve kýsa süre sonra iþçilerin haklarýna
saldýran iktidardaki Sosyalist Parti ile
anlaþma yaptýlar. Ýnsanlarýn kovulmasý
daha kolay hale geldi, emekli maaþlarý
azaltýldý ve emeklilik yaþý yükseltildi.
Ýspanya'da iþçilerin çoðu geçici
sözleþmelerle çalýþýyor. Birçok kiþi,
sendikalarý kendilerini satan güvenilmez sistemin parçasý olarak görüyor.
Ana akým sendikalar, son protestolar
hakkýnda çok az konuþtu. Onlarýn tepkisi Sosyalist Parti'ninkine benziyor.
Çok fazla açýklama, ama harekete
yönelik hiçbir þey yok.
Bunun sebebi insanlarýn protesto
ettiði þeylerin, onlarýn politikalarý ve
anlaþmalarý olmasý.
Ama seçmenler saða kaymadý. Son
seçimde Sosyalist Parti, yüzde 20'nin
üzerinde oy kaybetti, ama sað kanat
oylarýný sadece yüzde 3 artýrdý. Sol koalisyona biraz oy gitti ama bu da fazla
deðildi.
Ýspanya'daki hareket, gücü elinde
bulunduranlarýn ekonomik ve siyasi
pozisyonlarýna yönelik bir karþý çýkýþ.
Sokaktaki insanlarla, Sosyalist Parti'nin
ya da sendikalarýn baþýndakilerin
arasýnda bir baðlantý yok.

Baþarýsýzlýk
Otonomcu hareketler burada kýsmen
güçlü, çünkü ana partiler tamamen
bankalarýn ve finansal kurumlarýn
hizmetinde.
Devrimci sol, 1975'te Diktatör General
Franco'nun ölümünün ardýndan
faþizmden demokrasiye geçiþ sýrasýndaki yýllarda otonomcu fikirlerin
dolduracaðý bir boþluk býrakarak
çöktü. Bu fikirler organize olmayan
insanlara bir anlam ifade etmiyor.
Çoðunluk, ilk kez harekete geçiyor;
partilerin ve sendikalarýn reddedilmesi
bunun yeni bir þey olduðu iþaretlerini
veriyor. Ýnsanlar, farklý bir þey oluþturmak istiyor.
Farklý yerlerde kamplar kuruluyor,
hiçbir örgüte izin verilmemesi gerektiði
yönünde genel bir konsensüs var.
Nasýl ilerlenmesi gerektiði konusunda
ciddi tartýþmalar yapýlýyor ve En
Lucha'daki bizim gibi devrimci
sosyalistler buna dâhil oluyor.
Kamplardaki toplantýlarda çok aktifiz.
Dahil olduðumuz her yerde kurullarýn
ve kamplarýn her seviyede fonksiyon
göstermesini saðlamak için aktivistlerle omuz omuzayýz.
Ve iþlerin nasýl ilerlemesi gerektiði
konusunda keni fikirlerimiz olsa da,
kamplarý yöneten kitlesel demokrasiye
saygý göstermek önemli.
Kamp dýþýnda kendi propagandamýzý

yaptýðýmýz masalar açtýk ve oldukça
baþarýlý olduk. Kendi gazetemizden
özel bir sayý hazýrladýk. Fikirlerimize
ilgi gösteren onlarca insanla tanýþtýk ve
bazýlarý En Lucha'ya katýldý.
Kamplarda kullandýðýmýz bir sloganýnýn adýný taþýyan, Öfkeden
devrime blogunu açtýk. Eðer hareket
büyüyecek ve derinleþecekse sendika
karþýtý fikirlerle mücadele etmemiz
gerektiðine ikna olduk. Kampta diðer
antikapitalistler ve sol sendika militanlarýyla bu amaç doðrultusunda çalýþýyoruz.
Kamplarýn dýþarýya yayýlmasýný
söylüyoruz, mahallelerde komiteler
oluþturmak ve hareketin fikirlerini iþ
yerlerine taþýmaktan bahsediyoruz.
Yerel komitelerin organizasyonu ve
yeni kamplar oldukça baþarýlý oldu. Ýþyerlerine girmek ise daha zor. Ama
Barcelona'daki kamptan bazý gençler,
grevdeki bir fabrikaya gittiðinde iþçiler
onlarý heyecanla karþýladý.
Dayanýþma hissinin derinliðini
ölçmek imkânsýz ama bunun iþaretleri
var. Her akþam 9'da insanlar, protestonun parçasý olarak çanak çömlek çalýyor. Geçen hafta Barcelona'da kamp
kuran eylemcilere yönelik sert polis
saldýrýsýndan sonra insanlar, balkonlarýna çýkarak bunu yapýyor. Sevilla'da
kamptan baþlayan ve iþçi sýnýfý mahallelerinde devam eden bir gösteri vardý.
Ýnsanlar dýþarý çýktý ve eyleme katýldý.

Gösteri
Geçen hafta sonu, bazý kamplar, yerel
hareketle uyumlu olarak kapanacaklarý
günü belirlemeye karar verdi.
Hepsi kitle komitelerinin mahallelerde devam edeceðini ve mücadelenin
süreceðini belirtti. Hareketin devam
etmesi gerektiði bir durumda bu anlam
ifade ediyor ve kamplarý sürdürmek
de kaçýnýlmak olarak zor olacak.
Herkesin dikkat kesildiði ulusal gösteri 19 Haziran'da.
Þu anda hareket, kemer sýkma politikalarýna karþý mücadele üzerinde
küçük bir etki yaptý ama bu deðiþebilir.
Her þeyden önemlisi, yeni bir kuþak
mücadeleye girdi, sisteme karþý yeni
bir alternatifin temelini oluþturabilecek
bir nesil.
Ve diðer ülkelerde de görüldüðü gibi,
bu, büyüyen yeni uluslararasý gençlik
isyanlarýnýn parçasý.
*Andy Durgan, DSÝP'in Ýspanya'daki kardeþ
örgütü En Lucha'nýn önde gelen üyelerinden.

(Çeviren: Çaðrý Çobanoðlu)
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Sosyalizm yýðýnlarýn
mücadelesinin ürünüdür
S

osyalizm, demokratik ve eþitlikçi
fikirlere sahip aydýnlanmýþ bir
grup azýnlýðýn kurabileceði bir
þey midir? Çoðu zaman eðitimsiz
olmakla, geri fikirlere sahip olmakla,
kandýrýlmýþ olmakla suçlanan kitleler,
tarihin gidiþatýný özgürlükçü ve
demokratik bir toplumun inþasý
yönünde deðiþtirebilirler mi?
Sýradan insanlarýn siyaset sahnesine
çýkmasýndan ölesiye korkan, bu yüzden
onlarý bir grup akýllý azýnlýðýn
yönetmesi gerektiðini savunan egemen
sýnýf ideolojilerine göre, þu ana kadar
sosyalizm adýna ortaya konan her þey
küçük bir azýnlýðýn geniþ kesimleri baský
altýnda tutmalarýyla ilgilidir. Bu tarihsel
çarpýtma, kitlelerin kendi kaderlerini
tayin etmesi ihtimalini, toplumsal bir
devrim fikrini ortadan kaldýrma
amacýný taþýr.
Ancak þaþýrtýcý bir þekilde, benzer fikirler sol saflarda da görülür. Baskýcý SSCB
diktatörlüðünün tarihini sosyalizmin
inþasý olarak gören stalinistlere göre,
sosyalizm mücadelesi, bir grup
komünist "öncü"nün, kitleler adýna kapitalist egemen sýnýfý devirdiði ve yeni
bir toplumu yukarýdan aþaðýya örgütlediði bir süreçtir.
Ýþçi sýnýfýnýn kendi eylemini savunan
aþaðýdan sosyalizm geleneðinin temsilcileri, bu iki görüþe de þiddetle karþý
çýkarlar. Devrimler, tek tipleþmiþ, "partinin askeri" hâline gelmiþ robota benzer
bir grup militanýn kahramanca eylemlerinin doðrusal olarak artmasýnýn
ürünü deðil; son derece karmaþýk özellikleri olan bireylerden oluþan geniþ
yýðýnlarýn, mevcut düzene olan
öfkelerinin patlamasýnýn sonucu olarak
gerçekleþir.

Büyük çoðunluðun kendi
çýkarlarý için giriþtiði hareket
Tarihin motor gücünün sýnýflar
mücadelesi olduðunu düþünen ve kapitalizmi yýkacak tek toplumsal gücün
emekçi kitleler olduðunu ortaya koyan
Karl Marks, Komünist Parti
Manifestosu'nda þöyle diyordu:
"Þimdiye kadarki tüm hareketler, azýnlýktakilerin hareketiydi veya azýnlýktakilerin çýkarýna hareketlerdi. Proleter
hareket ise, son derece büyük bir çoðunluðun, son derece büyük bir çoðunluk
çýkarý adýna giriþtiði özerk harekettir."
Marks'a göre, komünizm, bir idealler
bütünü deðil; sömürülen ve baskýya
uðrayan toplumun büyük çoðunluðunun, iþçi sýnýfýnýn mevcut sistemi alaþaðý
etmek için giriþtiði gerçek harekete verilen isimdi.
Lev Troçki ise Rus Devrimi'nin tarihini
anlatýrken þöyle diyordu:
"Bize göre, bir devrimin tarihi her þeyden önce, kitlelerin kendi kaderlerinin
tayin edildiði alana güçlü bir þekilde
girmelerinin tarihidir. Kitleler devrime
hazýrlanmýþ bir toplumsal dönüþüm
planýyla deðil, artýk eski rejime tahammül edemeyeceklerini gösteren ham bir
duyguyla giriþirler. Yalnýzca sýnýflarýn
önder çevreleri siyasal bir programa

Petrograd Sovyeti toplantýsý, 1917

sahiptir, ama o da geliþmeler tarafýndan
doðrulanmaya ve kitlelerce onaylanmaya muhtaçtýr."
Rusya'da 1917'de Çarlýk rejimini
deviren iþçi sýnýfýnýn mücadele deneyimleri de çoðunluðu kazanmanýn önemine dair muazzam örnekler sunuyor.
1905 Devrimi'nde, Rus iþçiler, Çarlýk
rejimine karþý verdikleri mücadelenin
içerisinde, Sovyetler adý verilen iþçi
komitelerini örgütlemiþlerdi. Bu organlar, iþçilerin hem mevcut grev ve
direniþleri örgütlemelerine hem de atacaklarý adýmlarý birlikte tartýþarak
karara baðlamalarýna yarýyordu.
Bolþevik Parti kadrolarýnýn bir kýsmý,
iþçi sýnýfýnýn yarattýðý bu organlara
kuþkuyla yaklaþýyordu. Gerekçeleri,
halkýn büyük çoðunluðunu "bidon
kafalý" ilan eden Kemalistlerinkine benziyordu: Rusya gibi geri kalmýþ bir
ülkede, kýsa bir süre önce oldukça
muhafazakâr olan iþçiler, bir anda Çarlýk rejimine karþý verilen mücadelenin
itici gücü olamazlardý. Lenin, bu
görüþle tartýþýrken, "Birkaç aylýk bir
devrim, bazen yurttaþlarý onyýllar süren
politik durgunluk döneminden çok
daha çabuk ve eksiksiz eðitir" diyordu.

Çoðunluðu kazanmanýn önemi
Benzer bir sorun Bolþevikler'in
karþýsýnda 1917 yýlýndaki Þubat ve Ekim
devrimleri arasýnda da çýkmýþtý. Þubat
ayýnda kadýn iþçilerin baþlattýðý kitlesel
grev dalgasý, kýsa bir süre içerisinde
yüzyýllarýn Çarlýk rejimini devirmiþti.
Ýþçiler bir kez daha Sovyet denilen
organlarý kurmuþlardý. Ancak iktidar
olan, burjuva liberal ve merkez sol partilerin kurduðu Geçici Hükümet'ti.
Rusya'da ikili iktidar durumu yaþanýyordu.
Doðrudan burjuvazinin çýkarlarýný

savunan liberallerle, Rusya'nýn henüz
bir sosyalist devrime hazýr olmadýðýný,
bu yüzden iktidarýn burjuvaziye teslim
edilmesi gerektiðini düþünen solcularýn
oluþturduðu Geçici Hükümet, çarlýðý
tarihin çöplüðüne yollayan devrimin
temel sloganlarý olan barýþ, ekmek ve
toprak taleplerine yanýt vermiyordu.
Þubat Devrimi sýrasýnda Bolþevikler'in
10 bin kadar üyesi vardý; parti örgütleri
arasýnda iletiþim eksikliði yaþanýyordu,
kadrolar moralsiz ve yýlgýndý.
Sovyetlerde küçük bir azýnlýðý temsil
ediyorlardý. Ancak 7 ay içinde izledikleri politikalarla, iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunu saflarýna kazandýlar.
Sovyetler'de çoðunluk partisi oldular.
Ekim Devrimi de zaten böyle gerçekleþti.
Bolþevikler'in emekçi kitleler içinde
çoðunluðu kazanmalarý, Þubat devriminin dinamiklerini iyi kavramalarýyla,
radikalleþmiþ iþçi kitlelerinin çýkarlarýný,
devrimi bastýrmak ve bir burjuva
demokrasisi tesis etmek isteyen Geçici
Hükümet'e karþý savunmalarýyla ilgiliydi. Bolþevikler "barýþ" talebine 1. Dünya
Savaþý'ndan koþulsuz çekilmeyi savunarak; "ekmek" talebine iktidarýn üretimi yapan iþçilerin, yani Sovyetlerin
eline geçmesini savunarak; "toprak"
talebine topraklarýn yoksul köylülere
daðýtýlmasýný öne sürerek yanýt veriyorlardý. Bu, Þubat'tan Ekim'e partinin iþçi
yýðýnlarýný örgütlemesini saðladý.
Geçici Hükümet'in savaþa son vermemesi ve cephede arka arkaya maðlubiyetler almasý, 1917 Haziran'ýnýn sonlarýnda savaþtan yorgun düþen iþçiler
arasýnda büyük bir öfkeye neden
olmuþtu. Makinalý tüfek alayýndaki
askerler, Alman iþçilere karþý savaþmak
yerine kendi hükümetlerini devirme
kararý aldýlar. Huzursuzluk kýsa sürede

fabrikalara sýçradý, temmuz ayýnda
baþkent Petrograd'da büyük gösteriler
patlak verdi. Bolþevik Parti, tabanýndaki
iþçilerin basýncýyla ayaklanmaya katýldý.
Yarým milyon iþçi, Petrograd'da
Bolþeviklerin talebi olan "Tüm iktidar
Sovyetlere!" sloganýný atýyordu. Ýþçiler
kapitalist hükümeti derhal devirmeyi
savunuyorlardý. Bolþevik Parti içindeki
bir kanat da bu gösterilerden etkilenerek, iktidarý bir askeri darbeyle
almaktan yanaydý.
Parti liderliðinde Lenin ve Troçki
önderliðindeki bir grup ise,
Petrograd'daki fýrtýnanýn ülkenin diðer
kesimlerinde yaþanmadýðýný,
Bolþevikler'in hâlâ Sovyetler içinde
küçük bir azýnlýk olduðunu, iþçi
sýnýfýnýn ve yoksul köylülerin iktidarý
alma kararý almadýklarýný öne sürerek
ayaklanmaya son verilmesini istiyorlardý. Lenin'e göre ayaklanma bir sanattý, ne vaktinden erken olmalý, ne de geç
kalýnmalýydý. Erken bir giriþim maðlubiyetle sonuçlandýðýnda, bunun sonucunda hükümetin yaratacaðý baský ve
terör ortamý devrimi boðabilirdi.
"Gelin bunalýmýn daha da derinleþmesini bekleyelim. Gelin güçlerimizi
hazýrlamayý sürdürelim. Hayat bizden
yana; olaylarýn gidiþatý sloganlarýmýzýn
doðruluðunu gösteriyor" diyen Lenin,
yoldaþlarýnýn çoðunu bu görüþlere
kazandý. Bolþevikler, ayaklanmayý
askeri olarak kontrol ediyor olmalarýna
raðmen, milyonlarca iþçi ve köylünün
desteði olmadýðý için Petrograd'da iktidarý almayý reddettiler. Ayaklanmanýn
geri çekilmesinin ardýndan yüzlerce
Bolþevik iþçi tutuklandý.

Ýþçi sýnýfýnýn kendi özgürlüðü
için mücadelesi
Bolþevik Partisi, Geçici Hükümet'e
karþý Þubat Devrimi'nin taleplerini ýsrarla savunarak, sabýrla propaganda yaptý
ve geniþ emekçi kitleleri kazandý.
Aðustos ayýnýn sonuna gelindiðinde,
ayný ay içinde Kornilov'un darbesine
karþý direniþin baþýný çeken Bolþevikler,
Sovyetler'de çoðunluðu temsil ediyorlardý. Ayrýca, köylülüðü de iþçi sýnýfýnýn
ittifaký yapmayý baþardýlar. Böylelikle,
iþçi, köylü ve asker yýðýnlarýnýn partisi
olarak, Ekim Devrimi'ne öncülük
etmeyi baþardýlar. Bu devrim, iktidarý
Bolþevikler'e deðil, iþçi sýnýfýnýn özyönetim organý olan Sovyetler'e veriyordu.
Sosyalizm mücadelesi, elit bir azýnlýðýn
kafasýndaki parlak fikirlerle deðil, milyarlarca sýradan insanýn kendi
eylemiyle ilgilidir. Hiçbir azýnlýk, büyük
çoðunluðun adýna hareket ederek,
onlarýn çýkarlarýna yeni bir toplumsal
düzen kuramaz. Kapitalizm, ancak
geniþ yýðýnlarý siyaset mücadelesi içine
çeken, iþçilerin birliðini saðlayan, insanlarýn süreç içerisinde hem eski
toplumun pisliðinden arýnýp hem de
kendi kendilerini özgürleþtirdikleri bir
mücadeleyle yýkýlabilir. Marks'ýn dediði
gibi, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri
olacaktýr.
Ozan Tekin
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AKP, kadýn deðil
aile diyor

Aile vazgeçilmez mi?
A

KP'nin yeni bakanlýk düzenlemeleriyle birlikte Kadýn
Bakanlýðý kapatýldý ver yerini
"Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlýðý" aldý.
Gerek Erdoðan'ýn gerekse kendi bakanlarýnýn kadýný sadece ailenin parçasý
olarak gören yaklaþýmlarý, kadýnlarýn
"kadýn" olduklarý için yaþadýklarý ayrýmcýlýðý görmezden gelerek "aile"nin
korunmasýnýn birincil görev ilan eden
tutumlarý Kadýn Bakanlýðý'ný kapatmýþ
oldu. Seçim bildirgesindeki "ailenin
bütünlüðünün korunmasý" baþlýðýndan
da anlayacaðýmýz gibi önümüzdeki
dönemde aile kutsamalarýna daha sýk
rastlayacaðýz. Hele CHP ve MHP'nin de
ayný ahlakçý politikalarý sahiplendiðini
düþünürsek, kadýnlarýn sadece
kocalarýnýn karýsý, çocuklarýnýn anasý
olarak görüldüðü düzenlemeleri yürürlüðe koymak çok da zor olamayacak.
Erdoðan'ýn çokça tekrarladýðý "3 çocuk
doðurun" vecizesinin de, "kadýn erkek
eþitliðine inanmýyorum" demesinin de,
parti temsilcilerinin, bakanlarýn, patronlarýn cinsiyetçi açýklamalarýnýn da
dönüp dolaþýp dayandýðý yer aile kurumunun kutsallýðý oluyor.
Ailenin kutsal olduðu propagandasý
önce aile içinde baþlýyor. Okulda verilen
eðitimde ayný hikaye ve yaþanmasý beklenen hayat senaryosu tekrarlanýyor,
dizilerde, filmlerde, reklamlarda
anlatýlan hep ayný aile portresi oluyor.
Çekirdek ailenin parlatýlmadýðý senaryolar ise "kaderin aðlarýný ördüðü",
oyuncularý türlü belalarýn beklediði
üçüncü sýnýf dram oluyor.

Aile neden kutsal?
Bu sorunun sorulmasý önce þaþýrtýcý
gelebilir. Yaþadýðýmýz toplumda birçok
kiþi kendisini dünyaya getiren, büyüten,
olanaðý varsa okutan, yaþam boyu
çalýþarak elde ettiðini dershaneye harcayan, iyi bir gelecek sunmaya çalýþan,
zor durumda kaldýðýnda kapýsý hep açýk
olan ebeveynlerine minnet duyar. Aile
zalim dýþ dünya karþýsýnda her zaman
birbirini kollayan insanlarýn dayanýþmasý olarak görülür. Hatta çoðu zaman
ebeveynlerin yoðun baskýsý ve ilgisine
raðmen "herkes gider ailen kalýr" yaklaþýmý hakimdir. Bu fikirle yetiþen
çocuklar kendi kurduklarý ailede ayný
senaryoyu tekrarlar. Buraya kadar her
þey çok masum görünüyor ancak mil-

yarlarca insanýn parçasý olduðu bu
senaryonun hayatlarýmýza bu kadar
hakim olmasýnýn ve sürekliliðinin
nedeni hiç masum deðil.
Bugünkü modern aile yaþanan, toplum
ve devlet içinde hakim olan bütün
çeliþkilerin minyatür halidir. Aile kapitalist toplumun uzlaþmaz karþýtlýklarýnýn hücresidir. Aile içinde kadýn ve
erkeðin arasýndaki iþbölümü kadýnlar
aleyhine, kadýnlarý ezen ve baský altýnda
tutan bir iþbölümü olmasýnýn yaný sýra
kapitalizmin sürekliliðini saðlayan ve
onu güvence altýna alan bir
iþbölümüdür. Ailenin üzerinde yükseldiði þey sevgi deðil erkeðin kadýný
ezmesi, ebeveynlerin de çocuklarý ezmesidir.
Ýþ gücü olan bireylerin yeniden üretim
sürecindeki ihtiyaçlarýný çok ucuza
gidermesinin bir yolu olan aile kapitalizm için hem iþ gücünün korunmasý
hem de doðan yeni çocuklar sayesinde
iþ gücünün sürekliliðinin saðlanmasý
açýsýndan deðerlidir. Yani aile sevgi
yuvasý olmaktan çok ekonomik bir birimdir. Ayrýca aile bireylerinin birbirleri
arasýnda ekonomik çýkarlarý vardýr. Bu
yüzden egemen sýnýf aile kurmayý
teþvik eden bütün senaryolarý üretir,
yaygýnlaþtýrýr, elindeki bütün araçlarla
hakim kýlar. Eðitim sisteminden, sinema
filmlerine, deterjan reklamlarýna kadar
egemen sýnýfýn ideolojisinin propagandasý eþliðinde aile kutsanýr.
"Yuvayý kuran diþi kuþ" rolündeki
kadýnlar artýk çok daha büyük oranlarda çalýþma yaþamýna katýlýyor olsalar da
düþük ücretlerde, esnek ve güvencesiz
koþullarda çalýþtýrýlmaktadýrlar. Ýþten en
kolay çýkarýlanlar da kadýnlardýr. Baba
evinden çýkýp, evlenip, aile kuruyor
olmak hala kadýnlara "kurtuluþ"
senaryosu olarak anlatýlýr. Modern
toplumlarda kendi ayaklarý üzerine
duran kadýnýn bu koþullarýný güvence
altýna almasý evlenmesiyle mümkünmüþ
gibi görülür. Her bir evlilik kurulan
yeni bir evdir. Doðacak her yeni çocuk
da yeni bir iþçi. Aile içindeki cinsiyetçi
iþbölümünde kadýnlar evin ekonomisine
katkýda bulunan iþ gücü olmanýn yaný
sýra evin iþlerini yapmak, çocuklarýn
eðitimiyle ilgilenmek, varsa ailedeki
hasta ve yaþlýlarýn bakýmýný üstlenmek,
evin bütçesinin denetiminin peþinde
koþmak, kocasýnýn cinsel ihtiyaçlarýný

gidermek gibi görevleri üstlenir. Üstelik
kadýnlar ev içinde göðüsledikleri bütün
bu iþlere raðmen genellikle evin sahibi
olmazlar, kadýnlarýn sahip olduklarý
gayri menkullerin oraný oldukça düþüktür. Kadýnýn ev içinde yüklendiði bu
iþleri bedavaya yapýyor olmasý kadýnlarý
ikinci kez ezen bir unsur olsa da kapitalizmin ekonomik çýkarlarý açýsýndan
kaybedilemeyecek bir nimettir. Bu yüzden iþ yerlerinde kreþlerin açýlmasý
talebi tüm dünyada uzun ve sert
mücadelelere neden olmuþtur.
Devlet egemen sýnýfýn özel
mülkiyetinin korunmasý için varolan bir
kurumdur ve bu rolünü aile kurumunda da gösterir. Kadýnlarýn mücadelesi
sayesinde birçok kazaným olmasýna raðmen boþanmak hala hayatý zorlaþtýran
bir iþtir. Devletin yargýsý açýsýndan aile
bütünlüðünü korumak önemlidir. Bu
yüzden boþanma davalarýnda öncelik,
iki bireyin resmi birlikteliklerini sonlandýrma taleplerinin gerçekleþtirilmesi
deðil, boþanmalarýna neden olan
husumetin giderilmesine iliþkin nasihatler ve esasen boþanmamalarýný saðlamaktýr. Bugün bu iþlemler artýk daha
kolay görülüyor gibi olsa da, kadýnlarý
koruyan, güvence altýna alan herhangi
bir yasa olmamasý veya varolan
yasalarýn uygulanmamasý nedeniyle aile
baskýsý veya kocasýndan çekinen kadýnlar boþanmayý göze alamamaktadýr.
Boþanmýþ bir kadýn olarak karþýlaþacaðý
zorluklar yerine ailenin devamlýlýðýný
tercih edecektir, hele ki "çocuklar"
varsa.
Kýsaca aile kadýnlar için kurtuluþ
olmaktan çok ezilmenin yaþandýðý en
önemli pratiklerden biridir. Ancak
ekonomik çýkarlarýn hakim olmadýðý,
özgür bireylerin her türlü tercihi yapabildiði bir toplumda bu kurtuluþ
gerçekleþebilir.
Toplumun ekonomik örgütlenme biçimi sosyal iliþkileri ve ailenin örgütlenme biçimini de þekillendirir. Toplumun
tüm bireylerinin kan baðý olsa da
olmasa da akraba olarak tanýmlandýðý
bir sosyal iliþkiye sahip olan, çocuklarýn
istediði aileyi seçtiði topluluklar mevcut. Bugün yaþanan aile pratiði egemen
ideolojinin anlattýðýnýn aksine
vazgeçilmez deðildir.
Meltem Oral

Bir çok kadýn örgüt ortak açýklama yaparak
hükümetin Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet
Bakanlýðý'nýn yerine Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý kurulduðu ilan etmesini protesto
etti. Kadýnlar þunlarý söyledi:
 Kadýn Bakanlýðý tarihe karýþmýþ oldu.
 Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü (KSGM)
ile aile, çocuk, özürlü ve yaþlý hizmetleri ve
sosyal yardýmlar genel müdürlükleri ile þehit
yakýnlarý ve gaziler dairesi, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý altýnda toplandý. Kadýn
erkek eþitliðini güçlendirmek konusunda politikalar üretmekle görevli tek resmi mekanizma
olan KSGM de bakanlýk altýnda etkisiz ve yetkisiz bir birim haline getirildi.
 "Kadýnýn Statüsu Uzmanlýðý" kalkarak
KSGM de görev yapacak uzmanlarýn adý Aile
ve Sosyal Politikalar uzmaný oldu. Böylece
üniversitelerde açýlmýþ ve kadýn politikalarý
konusunda uzman yetiþtiren Kadýn Çalýþmalarý
Bölümleri ve Merkezleri de yok sayýlmýþ oldu.
 Valilikler bünyesindeki kadýn çalýþmalarýný
organize eden Kadýnýn Statüsü Birimleri, Ýl
Özel Ýdarelerine baðlandý.
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu (SHÇEK) kapatýldý, merkez teþkilatý
tasfiye edildi, taþra teþkilatý Ýl Özel Ýdarelerine
baðlandý.
 Kadýnlarýn bir cins olarak yaþadýklarý özgül
sorunlarýn yaný sýra, nüfus olarak da yarýsýný
oluþturduðu yaþlýlar, engelliler, çocuklar gibi
kesimlerin, parasýz, nitelikli, eriþilebilir,
kamusal hizmetlere ulaþým hakký biraz daha
budandý. Sosyal hizmetlerde özelleþtirmenin
önü daha da açýldý; "sosyal hizmet"in, "sosyal
sadaka"ya dönüþüm sürecine yeni bir ivme
kazandýrýldý.
Bu durum, devletin kadýnlarýn en temel
insan hakký olan yaþam hakkýný bile
koru(ya)madýðý, kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn
yüzde 42'sinin sistematik þiddete maruz
býrakýldýðý Türkiye'de, zaten aðýr aksak iþleyen
mevcut eþitlik ve sosyal destek mekanizmalarýný etkisiz ve sonuç olarak iþlemez hale
getirecektir.
Ýktidarý süresince kadýnlara karþý þiddetin
yüzde 1400 arttýðý, gerekli önlemler alýnmadýðý
için erkekler tarafýndan katledilen yüzlerce
kadýnýn vebalini taþýyan AKP hükümeti, bu
düzenlemelerle mevcut mekanizmayý kangren
ederek erkek þiddetinin daha da artacaðý bir
toplum, yani saatli bir bomba yarattýðýnýn
farkýnda deðil mi?
Hükümetin, "ilk imzacý" olmakla övündüðü,
henüz 11 Mayýs'ta imzalanan Avrupa Konseyi
Kadýna Yönelik Þiddet ve Ev Ýçi Þiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair
Sözleþmesi açýkça diyor ki "Bir ülkede þiddet
varsa bu durum, ülkedeki kadýn erkek eþitsizliðinin sonucudur ve devlet bu þiddeti önlemekle yükümlüdür". Devletin bu konudaki
yükümlülüðüyle baðdaþmayan bu yeni bakanlýk düzenlemesi, Türkiye'nin imzaladýðý bütün
uluslararasý sözleþmelere de açýkça aykýrýdýr.
"Kadýn yok, aile var" yaklaþýmýný reddediyoruz!
Baþbakan Erdoðan, yeni bakanlýðý "Biz
muhafazakâr demokrat bir partiyiz. Bizim için
aile önemli" sözleriyle açýkladý. Biz kadýnlar
yasalarda, Anayasa'da ve uluslararasý
sözleþmelerde "yurttaþ"lar olarak tanýmlanýyoruz ve haklarýmýz var. Bizler bir ailenin üyesi
olsak da, olmasak da, öncelikle birer bireyiz.
Eþit siyasal temsil ve katýlýmdan istihdama
dek toplumsal yaþamýn her alanýnda eþitsizlik,
ayrýmcýlýk ve þiddete maruz býrakýldýðýmýz gibi,
içine hapsedilmek istendiðimiz ailede de ayný
eþitsizlik ve þiddetle yapayalnýz býrakýlmak
isteniyoruz. Kadýný aile dýþýnda yok sayan;
kadýný ve kadýnýn insan haklarýný ailenin
bekasýna kurban eden bu yaklaþýmý reddediyoruz! Teferruat deðil, toplumun yarýsýyýz
Kadýn Bakanlýðý'nýn kapatýlmasý üzerine
KSGM'nin geleceðini soranlara Baþbakan'ýn
yanýtý "Teferruat" oldu. Bizler teferruat deðil,
toplumun yarýsýyýz. Seçimlere dört gün kala
kadýnlarý yok sayan politikalarýn mimarlarýna,
birey olarak görmeyi reddettikleri kadýnlarýn
da, sadece bu seçimlerde deðil tüm seçimlerde birer oyu olduðunu bir kez daha hatýrlatýyor ve yeni meclisin kadýn politikalarýnda
gerçekleþen karþý-reformlarý ortadan kaldýracak adýmlarý atmasý için mücadele edeceðimizi
ilan ediyoruz.
"Kadýn Erkek Eþitliði" bir devlet politikasý
olarak kabul edilinceye dek mücadelemizi
sürdüreceðiz.
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Marksizm öldü diyenlere yanýt
"Bu kitabýn kökeninde, tek ve vurucu
bir düþünce var: Ya Marks'ýn çalýþmalarýna getirilen en tanýdýk itirazlar
hatalýysa? Ya da, en azýndan, tamamen öyle deðilse bile, çoðunlukla
öyleyse? "
Eleþtrilere göre, marksizm, uzun
ömrünün sonuna geldiði söylenen bir
öðretidir. Küçük bir grup isyancýnýn
öncülük ettiði þiddetli bir devrimi
telkin etmektedir. Stalin'in kurduðu
çalýþma kamplarýna ve Mao'nun
katliamlarýna yol açmýþtýr. Kendi
ütopik özlemleri, zalim diktatörlüklere
olan eðilimini maskelemektedir. Belki
Marks'ýn, 19. yüzyýlda üzerinde durduðu bir þey olabilir, ama sýnýf saplantýsý, bugünün post-endüstriyel, sosyalmobil dünyasýnda gereksizdir.
Fikirleri, en iyi durumda tarihi geçmiþ;
en kötü ihtimalle de toplumun karmaþýk bütünlüðünün yalnýzca ekonomi objektifinden bakýlarak anlaþýlabileceði varsayýmýyla, kabataslak belirleyicidir.
Marksizm gerçekte böyle bir þey
olsaydý kesinlikle yoksullaþmýþ bir
felsefe olurdu. Terry Eagleton'ýn yeni
kitabý Marks ve marksizme yönelik on
yaygýn argümaný ele alýyor ve her birini derinlemesine iþleyerek mükemmel
bir þekilde cevaplýyor. Anti-komünist
karikatürlerin maskesini düþürürken,
Marks'ýn temel fikirlerini gözler önüne
seriyor. Eagleton'ýn çalýþmalarýna aþina
olan okuyucularýn beklediði gibi,
esprili ve þakacý bir tarz barýndýrýyor
ancak bu, sert bir dilin hakim
olmadýðýný göstermiyor.
Zaman zaman, argümanlarýn yavaþ
bir tempoda geliþtiði anlarda
Eagleton'ýn Marks'ýn fikirlerini benimseyecek yeni bir kitle kazandýrmak
için pek de kararlý olmadýðý hissine
kapýlýnabilir. Tartýþmalarýný, bu
kavramlarý ilk kez keþfeden biri için
tipik bir soru yaðmuruna tutuyor. Bu
sorular, Marks'ýn fikirlerini harekete
geçirmek ve iyiden iyiye incelemek,
yalnýzca bir iddia olduðu
düþüncesinin ötesine geçerek Marks'ýn
dünyayý analiz etme yönteminin
diyalektik temellerini ortaya çýkarmak
için kullanýlýyor.
Marks, dikkatini çoðunlukla toplumda üretimin örgütlenme biçimi
olan, toplumsal iliþkilerin oluþmasýný
saðlayan ve bu örgütlenmeyi
güçlendiren- "çalýþma" üzerine topluyordu. Ancak çalýþma üzerine yoðun
olarak yazmasýnýn sebebi, tamamen,

Marksizm hakkýnda burjuva ideologlarýnýn söylediði bir çok þey hem Marks’ýn gerçek
düþüncesi hem de tarih tarafýndan çürütülmüþtür.

insanlarýn kendilerini bu gerekli
olmayan ve yabancýlaþtýran uðraþtan
özgürleþtirmelerini istemesiydi.
Marks'ýn gözlemlediði gibi, þair John
Milton, Kayýp Cennet'i bir ipek
böceðinin ipek yaratýyor olmasýyla
ayný sepepten yazdý; kendi doðasýnýn
bir dýþa vurumuydu. Fakat kapitalist
üretim kapsamýnda, çoðu insan, çoðu
zaman, kendi emeklerinin
meyvelerinden kamulaþtýrýlýyor ve
kendi çalýþma biçimleri üzerinde ya

Terry Eagleton kimdir?
"Ýnsan risk alýp þansýný zorlamak,
boðucu ortodoksluðun pençesinden
kurtulmak ve en azýndan bugüne
kadar anlaþýlmaz bir þekilde çekingen
yaklaþtýðý yeni konularý incelemek
zorundadýr."
Bu sözlerin sahibi Terry Eagleton,
yaþayan en önemli Marksist düþünürlerden birisidir. Edebiyat ve kültür
teorileri üzerine uzmandýr.
Marksizmin edebiyata ve kültüre
bakýþýný ele alan baþlýca kiþidir.

çok az kontrol sahibi oluyor ya da hiç
olamýyor. Iþ, insanýn yaratýcýlýðýnýn bir
yansýmasý deðil, küçük bir elit kesimi
zenginleþtirmek için artý-deðer istihraç
etmek anlamýna gelen salt bir þeye
dönüþüyor.
Eagleton haklý olarak, insan
doðasýnýn kabul edildiðinden daha
fazla tarihsel deðiþime uðradýðýna
dikkat çekiyor. Ayrýca Marks'ýn, kapitalizmin bireylerin insan olarak sahip
olduklarý potansiyeli hayata
geçirmesini engelleyecek olmasýna
dair þüpheleri olduðunu hatýrlatýyor.
Bu da, Marks'ýn insan doðasýnýn soyut
ve ayrý bir güç ile deðil, yaþamýmýzýn
maddi koþullarý tarafýndan þekillenen
bir þey olduðunu görmüþ olmasýndan
kaynaklanýyor.
Komünizm, sýnýf egemenliðinin
ortadan kalktýðý, içinde insanlarýn
kendi yaratýcý güçlerini tam kapsamlý
keþfedebilmelerinin mümkün olacaðý
ve Marks'ýn sonsuz sayýda Kapital ciltleri yerine en sevdiði yazar Balzac
hakkýnda bir kitap yazabileceði bir sistemdir.
Bu kitap, açýkça Marks'ýn fikirlerine
ilk kez yaklaþan insanlarý hedeflemekÜretken bir yazar olan Terry
Eagleton'ýn Türkçe'de birçok kitabý
mevcut, bunlardan bazýlarý:
- Azizler ve Alimler
- Postmodernizmin Yanýlsamalarý
- William Shakespeare
- Kültür Yorumlarý
- Kuramdan Sonra
- Edebiyat Kuramý
- Aykýrý Simalar
- Estetiðin Ýdeolojisi
- Eleþtiri ve Ýdeoloji
- Kapý Bekçisi
- Ýdeoloji

tedir. Son zamanlarda, Eagleton;
kötülüðün doðasý, din ve devrim
arasýndaki iliþkiler gibi iki örnek verilebilecek olan oldukça spesifik felsefî
sorularý basitleþtiren kýsa kitaplar
yazma eðilimi gösteriyor. "Marks
Niçin Haklýydý", Marksist düþüncenin
kökenine þevk ve yaratýcýlýk ile meydana getirilmiþ hoþ bir dönüþ oldu.
Tecrübeli Marksistler, burada sunulmuþ olan argümanlarýn çoðunu
tanýdýk fakat daha enerjik bulacaklar.
Ama öyle olsa bile, her sosyalist için
yararlý bir referans olacak müthiþ bir
özet sunuyor.
Marksizm, en nihayetinde, geçicidir.
"Her þeyin teorisi" deðildir.
Gelecekteki toplum için herhangi bir
taslak içermiyor olmasýna raðmen,
savaþ, sömürü ve eþitsizlikten arýnmýþ
bir gelecek olasýlýðý üzerinde ýsrar
ediyor- bugünün içine katýþtýrýlmýþ bir
olasýlýk.
Eagleton alaycý bir þekilde gözlemliyor, "Marksizm'in sona ermiþ olacaðý
düþüncesi tüm Marksistlerin kulaðýna
bir müzik gibi gelirdi. Eylemlerine ve
grev sözcülüklerine son verip bir
baþka komite toplantýsý yerine, kederli
ailelerine dönüp evlerinde geçirecekleri bir akþamýn tadýný çýkarabilirler."
Kitabýn temelinde basit ve zorunlu
bir gerçek yatýyor: Marks'a her
zamankinden daha fazla ihtiyacýmýz
var.
Bu kitap, yeni nesil sosyalistleri,
önlerindeki mücadeleleri kazanmak
için gerekli fikirlerle donatma
konusunda yardýmcý olacaktýr. Ancak
o zaman, hepimiz yürüttüðümüz bu
çarktan ayrýlýp, alýn teriyle kazanýlmýþ
bir devrimin emekliliðinin tadýný
çýkaracaðýz.
(Özge Pehlivan, Socialist Rewiev’dan
çevirdi)
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sosyalist

Faþizm, MHP ve parlamenter demokrasi

S

eçimlere, kaset skandallarý sonucu
dokuz yöneticisinin istifasý ile
katýlan MHP, yüzde birlik bir oy
kaybýna raðmen yüzde 13 alarak 53 milletvekili ile parlamentoya yeniden girdi.
MHP seçimlerde Ege'de ve bir kaç
büyük þehirde yüzde 1-2'lik oy kaybýna
uðrarken Ýç Anadolu, Karadeniz ve
güneyde oylarýný ya korudu ya da
artýrdý. Bu durum kaset skandallarýyla
imajýnýn bozulduðunu ve baraj sorunu
yaþayacaðýný söyleyenler açýsýndan
þaþýrtýcý oldu. Þaþýranlar MHP'nin nasýl
bir parti olduðunu kavrayamayanlardýr.
Her klasik faþist partide olduðu gibi
MHP de bir erkekler partisi. Taciz,
tecavüz, istismar, þiddet gibi olgular
MHP'li kadrolarýn gündelik hayatýnýn
sýradan bir parçasý. Kamuoyu yoklamalarýna gore MHP seçmeninin ezici
çoðunluðu erkeklerden oluþuyor. Kaset
skandallarýyla MHP'nin imajý falan
bozulmadý.

MHP ve merkez sað
Uzun yýllardýr MHP'nin merkez saðýn
saygýn partilerinden biri olduðunun
propagandasýný yapanlar, onun gerçek
yüzünün gizlenmesine de hizmet ediyor.
MHP ilk ortaya çýktýðý 70'li yýllarýn
baþýnda, bugün HEPAR'ýn (Osman
Pamukoðlu'nun ýrkçý partisi) son seçimlerde aldýðý oy oranýna sahipti (150 bin
civarýnda). Hak ve özgürlük
mücadelelerini bastýrma ve sindirmek
için derin devletin esas oðlaný oldu. Ve
tüm 70'li yýllar boyunca iþçi
mücadelelerine, grevlere, devrimcilere,
Alevilere, aydýnlara saldýrarak bu
rolünün hakkýný verdi.
Tartýþýlmaz bir otoriteyi savunan,
toplumsal þiddet uygulamasýndan
kaçýnmayan MHP, barajý son dönemde
estirilen milliyetçi politikalardan güç
alarak aþtý. Buna baþta AKP olmak
üzere soldan saða bütün milliyetçi politikalar hizmet etti. MHP'nin parlamentoda bulunmasýnýn demokrasinin bir
gereði olduðunu savunanlarýn
"katkýlarýný" unutmamak lazým. Binlerce
insanýn katili, toplumda nefreti
körükleyen, fýrsatý bulduðunda tüm
toplumu militarize edecek bir partiyi
demokrasi gereði savunanlar, giyotine
de gönüllü gitmeyi belli ki þimdiden
kabul etmiþ.

MHP demokrasinin ürünü
müdür?
MHP'nin parlamentoda mutlaka
bulunmasý gereðini anlatanlarýn bir
bahanesi var ki evlere þenlik. Bu iddiaya
göre parlamenter demokrasi içinde yer

ÞÝRKETLERÝ DEÐÝL
GEZEGENÝ KURTAR
40 kapitalist sanayi ülkesi
iklim deðiþikliðini
önlemekten kaçýyor!
Hortumlar, seller, fýrtýnalar, kuraklýk,
artan gýda fiyatlarý, insan ve canlý
ölümleri - Dünya devletleri, fosil yakýtlarýn tüketimi sonucu iklimlerin
deðiþtiðini kabul ettikten 4 yýl sonra,
hiçbir þey yapmadý. Atmosfere karbondioksit yollayarak dünyanýn ýsýsýný
artýran 40 kapitalist sanayi ülkesinin

Tartýþýlmaz bir otoriteyi
savunan, toplumsal
þiddet uygulamasýndan
kaçýnmayan MHP,
barajý son dönemde
estirilen milliyetçi politikalardan güç alarak
aþtý. Buna baþta AKP
olmak üzere soldan
saða bütün milliyetçi
politikalar hizmet etti.
MHP'nin parlamentoda
bulunmasýnýn
demokrasinin bir
gereði olduðunu savunanlarýn "katkýlarýný"
unutmamak lazým.

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

MHP ve meclis iliþkisi

almayan bir MHP, toplumda gerginliklere ve çatýþmalara yol açar. Faþist bir
partinin parlamenter demokrasi içinde
ehlileþeceðini düþünenler, tarihsel
gerçekliklere aykýrý düþüyor. Hem
MHP'nin tarihini, hem de Almanya ve
Ýtalya'da faþistlerin parlamentoyu bir
araç olarak kullanýp iktidarý gasp
etmelerini bilmiyorlar. Her klasik faþist
partide olduðu gibi MHP'de nihai
olarak burjuva demokrasisinin ortadan
kaldýrýldýðý mutlak bir iktidarý hedefliyor.
Bu iddiayý boþa çýkartmak için
MHP'nin parlamentoya girdiði ya da
hükümet ortaðý olduðu dönemlere bakmak yeterlidir. 27 Mayýs darbesinin
sözcüsü Albay Alparslan Türkeþ, faþist
harekete kadro temin etmek için Ülkü
Ocaklarý'ný kurdu. Ocaklarda faþist doktrini benimseyen kadrolar, komando
kamplarýnda askeri eðitimden geçirildi.
60'lý yýllarýn sonu 70'lerin hemen baþýnda güçlü iþçi ve öðrenci hareketi
karþýsýnda atak yapma þansý bulamayan
faþist kadrolar, bekledikleri fýrsatý 12
Mart darbesi ile yakaladýlar. MHP asýl
yaygýnlaþma ve kitleselleþme fýrsatýný
Milliyetçi Cephe hükümetlerine girerek
buldu.

1975'te birinci Milliyetçi Cephe
(Süleyman Demirel liderliðinde 1. MC)
hükümetine girdiklerinde yüzde 3 oya
ve 3 milletvekilliðine sahiptiler. Bu
kadar küçük bir oya sahip olmalarýna
raðmen koalisyonda 2 bakanlýk
üstlendiler. 1977'de 2. MC'ye girdiklerinde ise iktidarda bulunmanýn
verdiði avantajla oylarýný yüzde 6.4'e
milletvekilliklerini 16'ya çýkardýlar. Ve
5'te bakanlýk kaptýlar. 1975-78 arasý
hükümetin nimetlerinden nemalanan
MHP toplumda büyük bir terör ve þiddet ortamý yarattý.
Sayýsýz sendikacý, devrimci, aydýn ve
gazeteci bu dönemde faþistler tarafýndan katledildi. 1 Mayýs 77 katliamý,
Ýstanbul Üniversitesi katliamý,
Piyangotepe katliamý, Maraþ, Çorum,
Malatya Katliamlarý, DÝSK Genel
Baþkaný Kemal Türkler'in öldürülmesi
v.s. hep bu dönem ve MHP'nin bir þekilde mecliste bulunduðu dönemlerde
gerçekleþtirildi. Sayýsýz katliam ve
cinayetlerin büyük çoðu açýða çýkarýlamadý. Çünkü MHP koalisyonda ya da
meclisteydi ve devlette kadrolaþýyordu.
12 Eylül darbesi sonrasý ise meclise
girme þansýný 1991'de Refah Partisi ile
yaptýðý ittifak sayesinde buldu.1999'da
ise Abdullah Öcalan'ýn bir komplo
sonucu Türkiye'ye getirilmesiyle arkasýna aldýðý milliyetçi rüzgarla yüzde 18 oy
alarak DSP ve ANAP'la birlikte koalisyon kurdu.1999-2001 arasý bu dönemde
ülkücü faþistler okullarda terör estirdi
ve Kürtlere dönük düþmanlýðýn
geliþmesine hizmet etti. Cezaevlerindeki
"hayata dönüþ" adlý katliam gerçekleþtirildi. Yine bu dönemde þartlý
salýverme yasasýyla düþünce suçlularý
teðet geçilirken çeteler salýverildi.
Mezarda emeklilik yasasýna karþý direnen iþçi sýnýfýna büyük baský uygulandý.
Sendika lideri Þemsi Denizer bir MHP'li
tarafýndan katledildi. Deprem vurgunu
ve Türkiye tarihinin en büyük banka
yolsuzluðu bu dönemde gerçekleþtirildi.
Yakýn dönemde ise meclisteki MHP,
Hatay Dörtyol ve Bursa Ýnegöl baþta
olmak üzere sokakta bir çok provokasyona imza attý.
MHP'nin tarihi meclise girdiði dönemleri bir fýrsat olarak deðerlendirdiði ve
demokrasi düþmaný yüzünü açýkça
sergilemekten çekinmediði dönemlerdir. Yüzde 13 ile parlamentoya giren
MHP özellikle Kürt sorununun barýþçýl
çözümüne ve özgürlük taleplerine
saldýrmaktan bir an için bile
vazgeçmeyecektir.
Ahmet Yýldýrým

imzaladýðý tek iklim sözleþmesi Kyoto
Protokolü 2012'de son buluyor.
Amerika, Kanada ve Rusya Kyoto
Protokolü'nün süresinin uzatýlmasýna
karþý çýkarken kapitalist devletler iklim
deðiþikliðini önleyecek yeni bir anlaþma yapamýyor.
Geçen hafta Bonn'da toplanan
Birleþmiþ Milletler iklim konferansýna
karamsarlýk hâkim. Ýmza atan 40
devlete, sera gazlarýný 1990'daki
düzeyinden yüzde 5 oranýnda
düþürmeyi getiren Kyoto
Protokü'lünün yetmediði bu denli
açýkken radikal yaptýrýmlar getiren
yeni iklim anlaþmasýna dünya devletleri yanaþmýyor.
Geçen yýl Cancun'da toplanan iklim
konferansýnda iklim deðiþikliðinin

baþlýca sorumlusu olan G-8 ülkeleri
baðlayýcý bir iklim anlaþmasýna karþý
çýkmýþ, bunun yerine devletlerinin karbon emisyonu azaltýmlarýna "gönüllü"
olarak kendilerinin karar vermesini
savunmuþtu.
Isý artýþýný 1,5 derece ile sýnýrlayacaklarýný ilan eden kapitalist sanayi devlerinin yalaný bir yýlda ortaya çýktý.
Uluslararasý Enerji Ajansý'nýn (IEA) son
raporunda, emisyonlarýn azaltýlmasý
konusunda bugüne kadar taahhüt
edilenlerden daha fazlasýna ulaþýlmayacak olursa, küresel ýsýnmanýn 2,5 ila 5
derece arasýnda artacaðýna, bunun da
özellikle kalkýnmakta olan ülkeler
açýsýndan çok olumsuz sonuçlar doðuracaðý tespiti yapýldý. Yoksul ülkelere
yapýlacaðý ilan edilen 100 milyar dolar-

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 ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir sosyal,
ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel yönelimlerden dolayý aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin
diðer ülkelerin iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her þeye karþý
çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyalizme
karþýdýrlar. Bütün halklarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için,
iþçi sýnýfýnýn en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist bir partide
örgütlenmeli-dir. Böylesi bir parti iþçi
sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve hareketi
içindeki çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere
reformizmin iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

lýk iklim fonunda ise hiçbir geliþme
yok.
Aralýk ayýnda Durban'da yapýlacak
iklim zirvesi, yeni bir iklim anlaþmasýnýn olup olmayacaðýný belirleyecek.
Dünyayý felakete sürükleyen ülkelerden biri de Türkiye. AKP hükümeti,
Kyoto Protokolü'nü imzalasa da
getirdiði yaptýrýmlardan hep kaçtý.
Ýklim Deðiþimi Tarým ve Gýda Güvenliði
(CCAFS) adlý araþtýrma kuruluþu uyardý:
Küresel ýsýnma ile birlikte gýda üretiminin
darbe yemesi sonucu kýtlýk ile karþý
karþýya kalýnabilir. Uzmanlar, Asya'nýn
güneyi ile Afrika'daki tropik kuþakta yer
alan gýda güvenliðinin ülkelerin en büyük
sýcaklýk ve yaðýþ deðiþiklilerine uðrayacaðýný belirtti.

sosyalist isci
Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
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Almanya ve Ýsviçre nükleer santrallarýný kapatýyor
Ýtalya’da referandumda halkýn yüzde 95’i ‘nükleere hayýr’ dedi

Hükümet nükleer
santrallerle ilgili
inciler diziyor:


Bir avuç çevreci istedi diye
nükleer santralden vazgeçecek
deðiliz. (halkýn %64'ü karþý)



Nükleer karþýtlarý, seçimlerden önceki, 7
gün boyunca Taksim Meydaný’na kurduklarý direniþ çadýrlarýnda AKP hükümetini
nükleer sevdasýndan vazgeçmeye çaðýrdý.
Meydana asýlan dev pankart üstüne enerji
bakaný santrallar daha kurulmadan
2071’de kapatýlacaðýný söyleyerek ilk geri
adýmý attý.

Tüpgaz da nükleer santral
kadar riskli. Risk almadan bir þey
yapýlamaz. (Tüp patlar birkaç kiþi
ölür. Nükleer kazada o an ölenlerin haricinde hem etkisi yýllarca
sürer, hem de etkisi rüzgarýn etkisiyle binlerce kilometre çevreye
yayýlýr ve yüzyýllar boyunca
devam eder.)

Nükleer santral istemiyoruz

1

977 yýlýndan beri yapýlmaya
çalýþýlan ancak yoðun tepkiler
sebebi ile gerçekleþtirilemeyen
nükleer santral inþaatý AKP
hükümeti tarafýndan baþlatýlmaya çalýþýlýyor. Halkýn %64'ü karþý
olmasýna raðmen AKP, CHP, MHP gibi
partiler nükleer santralleri istiyorlar.
Japonya'daki Fukuþima santralinde
meydana gelen kazanýn yarattýðý tehlikenin boyutlarý ortadayken hala nükleer
santrallerin güvenli olabileceðini, tüpgazdan daha tehlikeli olmayacaðýný
anlatmaya çalýþýyorlar. Nükleer enerji
gerçeði ise onlarýn iddia ettiðinden
oldukça farklý.
> Nükleer santrallerin inþasý oldukça
zahmetlidir. Yüksek güvenlik önlemleri
gerektirdiðinden maliyetleri çok yüksektir. Yapýmlarýnýn planlandýðý sürede
bitirilmesi çok zordur. Risklerinin
büyüklüðü sebebiyle sigortalanamazlar
ve riskler kamuya yüklenir.
Kullanýlan yakýt yüksek düzeyde
radyoaktiviteye sahiptir ve yakýt olma
özelliði bittikten sonra da radyoaktif bir
atýk haline gelir. Bu atýklarýn güvenli bir
þekilde saklanabileceði bir yöntem
henüz dünyada hiçbir ülke tarafýndan
geliþtirilememiþtir, geliþtirileceðine dair
bir umut da yoktur.
> Santrallerin ortalama ömrü 40 yýl
kadar olup, radyoaktivitesi çok yüksek
olan bir binanýn kapatýlmasý için yine
çok ciddi mali kaynaklara ihtiyaç olacaktýr. Bu maliyet yine kamuya yüklenecektir.
> Büyük kazalar çok sýk olmasa da
olduðunda sonuçlarý çok aðýrdýr. 1986

yýlýnda patlayan Çernobil santralinden
yayýlan radyoaktivite sebebi ile binlerce
insan öldü. On binlercesi kanser oldu.
Çok sayýda anormal çocuk doðdu. Çoðu
yaþayamadý. Yaþayanlar ise hastalýklarý
ile çok da uzun sürmeyen bir hayatý
yaþamaya çalýþýyorlar.
> En güvenlikli nükleer santralleri
bile inþa etseniz doðal olaylar neticesinde kazalar mümkün olabilecektir.
Japon-ya'nýn Fukuþima santralinde
yaþanan felaket bunun son örneðiydi.
> Ýstihdamý arttýracaðý söylenen nükleer santrallerde yüksek düzeyde vasýflý
eleman kullanýlýr. Onlar da çok sayýda
de-ðildir. Yani iþsizliðe de çözüm olamazlar.
> Uranyum madenciliði oldukça kirli
bir madencilik olmasý sebebi ile hatýrý
sayýlýr bir karbon salýmýna sebep olarak,
hem çevre kirliliðini arttýrýrlar, hem de
küresel ýsýnmaya çözüm olamazlar.
> Nükleer teknolojiye sahip olmak
gerçekte nükleer silah üretme isteðinden kaynaklanmaktadýr. Nükleer
silahlanma bütün ülkelerde benzer bir
isteði uyandýracak tehlikeli bir adým
olacaktýr.
> Alternatifimiz varken niye bu
kadar tehlikeli bir enerji üretim yöntemini tercih edelim?
> Almanya 2022'ye kadar tüm nükleer santrallerini kapatacaðýný açýkladý.
Ýsviçre'de öyle. Ýspanya enerji ihtiyacýnýn %21'ini rüzgardan, %40'ýný da

yenilenebilir enerji kaynaklarýndan elde
ediyor.
> Türkiye'nin sahip olduðu güneþ ve
rüzgar enerjisi potansiyeli de 2020'de
tahmin edilen enerji harcamasýndan
daha fazla. Kaldý ki jeotermal enerji de
Ege bölgesinde önemli bir kaynak.
Denizlerdeki dalgalardan enerji elde
edilmesi henüz yaygýn olarak kullanýlamasa da geleceði olan bir enerji üretim
tekniðidir. Bir de enerjiyi daha verimli
kullanmamýz halinde kurulmasý planlanan nükleer santrallerin üreteceði
enerji kadar tasarruf saðlamak
mümkün. Verimlilik deyince sadece
televizyonunuzu stand by modunda
býrakmamak, lüzumsuz ampulleri
söndürmek gibi bireysel metodlar akla
geliyor. Bunlar da elbette ki önemli
ancak çok az etkili yöntemler. Oysa ki
binalarýn izolasyonu, aydýnlatmada
düþük enerjili ampullere geçilmesi,
ulaþýmda toplu ulaþýmýn tercih edilmesi
gibi daha merkezi önlemler çok ciddi
enerji tasarrufu gerçekleþtirilmesini
saðlayabilmektedir. Enerji bakaný bizlerin enerjisiz, ilkel bir dünyada yaþamak istediðimizi, elektrik yerine mum
kullanmak istediðimizi düþünse de,
bizler tam aksine hayatýmýzý kolaylaþtýran teknolojiyi kullanýrken doðayla
barýþýk yaþamanýn mümkün olabileceðini söylüyoruz.
> Bir avuç nükleer santral inþa firmasý sahibi servetlerini biraz daha katlayacak diye risk almaya gerek var mý?
> Biz hayýr teþekkürler, nükleersiz bir
dünya mümkün diyoruz.



Rüzgar santrali ile elektrik
üretirsek ya rüzgar durursa.
Rüzgar esmiyor o sebeple elektrik
veremiyoruz mu diyeceðiz?
(Güneþ, rüzgar, jeotermal, dalga
gibi temiz ve güvenli enerji kaynaklarýyla 7 gün 24 saat kesintisiz
elektrik temin edilebilir)



Kalkýnmýþ ülkelerin hepsinde
nükleer santral var. Biz de
geliþmek istiyorsak nükleer
teknolojiye geçmeliyiz. (Nükleer
Teknoloji 1950'lilerin teknolojisi,
geliþmiþ ülkelerin bile artýk
vazgeçtiði bir teknoloji.)



Enerji ihtiyacýmýz hýzla artýyor.
Baþka türlü karþýlayamayýz.
(Türkiye'nin rüzgar ve güneþ enerji potansiyeli 2020'deki tahmini
enerji ihtiyacý hedefinden çok daha
fazla)



Enerjide dýþa baðýmlýlýðý azaltacaðýz. (Türkiye'nin uranyum rezervleri yeterli deðil. Kaldý ki
uranyum zenginleþtirmek için yine
birkaç ülkeye ihtiyaç duyulacak.)



Türkiye toryum zengini.
(Toryum'dan enerji üreten nükleer
santral teknolojisi dünyada da
yok.)



Ýtiraf etmedikleri iki þey var, o
sebeple bizleri ikna etmek için bu
kadar uðraþýyorlar:



Santralin inþasýndan "birileri"(nükleerciler ve onlara aracýlýk
edenler) çok para kazanacak.



Nükleer teknolojiyi nükleer
silah üretmek için istiyorlar.

