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Kendi halkını bombalayan devlet,
halka yalan söyleyen bir hükümet

Roboski
katliamının
sorumlusu
AKP’dir
Kendi halkını bombalayan

devlet günlerdir yalan söy-
lüyor.

Katliamı “hata” diye yut-
turmak isteyen hükümetin
emrindeki generallere bom-
bardıman yetkisini verdiği
açığa çıkıyor.

Başbakan bombardımana
“doğal” diyor,
Cumhurbaşkanı ile birlikte
orduya övgüler yağdırıyor.

Uludere katliamının

sorumlusu, bölgedeki işgal-
ci güç ABD ordusunun ver-
diği istihbaratın ardından,
kendi generallerine operas-
yon yetkisi veren AKP
hükümetidir. 

Askeri vesayete kafa tut-
makla övünen AKP konu
PKK ve Kürtler olunca vesa-
yetin kararlı savunucusu
kesiliyor.  "Allah aşkına taz-
minatsa tazminat" diyen
Erdoğan çocukları öldürü-

len köylülerle alay ediyor.
İstihbaratın kimden geldi-

ği umrumuzda değil.
Roboski’de 34 canı katle-
denler, onlara operasyon
yetkisi veren Başbakan
hesap vermelidir.

Barış isteyenler seslerini
yükseltmeli, AKP’den hesap
sormalı.
� Savaşa hayır!
� Operasyonlara hayır! 
� Roboski’ye adalet!

�
28 Aralık 2011
gecesi Uludere’de

sınırı geçen köylülerin
F-16’lar tarafından
bombalanmasının üze-
rinden 5 ay geçti.
Genelkurmay’a teşek-
kür eden Erdoğan ve
AKP hükümeti bomba-
lama emrini kimin ver-
diğini açıklamaktan
hep kaçtı.

�
Katliamı soruştu-
ran savcılığın

istemine rağmen
Genelkurmay ve askeri
birlikler ellerindeki
belgeleri mahkemeye
hala yollamadı.

�
ABD’de yayınla-
nan WSJ gazete-

sine konuşan bir yetki-
li, istihbaratın kendile-
ri tarafından verildiğini
söyledi.

�
Hükümet bu
haberi yalanlaya-

rak, gerekli açıklamayı
TSK’nın yapacağını
söyledi.

�
Genelkurmay ise
katliama neden

olan istihbaratın
ABD’den  değil kendi-
lerinden geldiğini açık-
ladı.

�
Erdoğan günler
sonra konuştu ve

operasyon yetkisini
bizzat orduya devrett-
ğini açıkladı, katliamı
savundu: “Bizim
Silahlı Kuvvetlerimiz
bu görevi samimi bir
şekilde yapmıştır.”

“Özür dilensin, hesap sorulsun”
Uludere (Roboski) katliamının ardından 150. günde sokaktayız

26 Mayıs (Cumartesi) saat 18.00’de
Galatasaray Meydanı’nda buluşalım

Memurla
alay
etmeyin

“Kriz Türkiye’yi vurma-
dı”, “Kriz bu defa Tür-
kiye’ye değmeyecek. Tüm
önlemler alındı”, “İhracat
artıyor”, “Bütçe açığı
kapatılıyor, siz aylık verile-
re değil yıllık eğilime ba-
kın!”, “Türkiye dünyanın
en hızlı büyüyen ikinci
ülkesi”.

Bütün bunlarla anlatılan
“gelişen bir Türkiye”. Eğer
bütün bunlar doğruysa o
takdirde bu gelişmeden
neden emekçiler, çalışan-
lar da yararlanmıyor?

Türkiye ekonomisinin
yılda yüzde 8,5 büyüdüğü
söylenirken hükümet me-
murlara yüzde 3+3 öneri-
yor. Daha sonra bu öneri
yüzde 0,5 arttırıldı! Memur
sendikaları haklı olarak bu
öneriyi reddediyor.

Büyüme-gelişme edebiya-
tına karşın, enflasyon
yüzde 10’un üzerine çık-
mış durumda ve her ay
artıyor. Enflasyonun yüzde
10-11 olduğu koşullarda
memurlara verilen yüzde
3-3,5 ücret artışı aslında
memur maaşlarının fiilen
kesilmesi demektir.

Aslında bunu kabul eden
hükümet yetkilileri “Böyle
yapmazsak Yunanistan
gibi oluruz” diyorlar.
“Yunanistan gibi olmak”la
emekçileri korkutmaya
çalışıyor.

Hükümetin Yunanis-
tan’daki gelişmeleri tam
anlamadığı açık. Kemer
sıkma politikaları uygu-
lanmaya başladığından
beri Yunan emekçileri
ayakta, sayısız genel grev
yapıldı ve kemer sıkma
politikalarını destekleyen
bütün partiler seçimlerde
ağır bir yenilgiye uğradı.
Kazanan ise kemer sıkma
politikalarına karşı çıkan
sol oldu.

Benzer bir gelişme 2002
yılında Türkiye’de yaşan-
mış, IMF politikalarını
uygulayan, destekleyen
bütün siyasi partiler siyasi
yaşamdan silinmişti. AKP
bu iki deneyi unutmasın
ve emekçilerle alay etmeyi
kessin! Kamu emekçisine
insanca yaşayacak bir
ücret!
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Dünyada gündemi kriz ve

krize karşı emekçilerin her
cephede mücadelesi belir-
liyor.

Türkiye’de ise gündem
gene özgürlükler ve barış.
Birbirinin içine giren bu iki
sorun, önümüzdeki günler-
de yeni anayasa maddele-
rinin çıkması ile belirlene-
cek.

Kriz dünya çapında ama
özellikle Avrupa’da derin-
leşiyor. Yunanistan krizin
en sert vurduğu ülke ama
emekçilerin de en sert
karşı koyduğu ülke.

17 genel grev üzerine son
seçimlerde, faşistlerin
küçük bir artışına karşı,
PASOK’un solundaki güç-
ler büyük bir sıçrama gös-
terdi.

Sol Yunanistan dışında
Avrupa’da her yerde kaza-
nıyor. Şimdi sorun solun
krize vereceği yanıt.

İktidara gelen sol kemer
sıkma politikaları ile mi
krizi atlatmaya çalışacak
yoksa borçları ödemeyi
reddeden, işçi ve emekçile-
re değil bankerlere, finans
kuruluşlarına, patronlara
kendi yarattıkları krizi öde-
ten bir politika mı izleye-
cek.

Birinci yol tutulduğunda
bugün yükselen solun
hızla gerileyeceğini görece-
ğiz.

İkinci yol tutulduğunda
ise toplumun nasıl farklıla-
şacağını ve toplumsal bir
devrime doğru evrileceğini
göreceğiz.

Özgürlük olmadan
barış, barış olmadan
özgürlük olmaz

Bugün Türkiye’de bu iki
mücadele alanı iç içe geç-
miştir. Özgürlükçü bir ana-
yasa bekleyenler mutlaka
adil bir barış için de müca-
dele etmek zorundadır,
barışı kazanmak için
mücadele edenler ise özgü-
lükleri de en geniş anlamı
ile kazanmak için mücade-
le etmek zorunda.

Bu nedenle özgülükçü bir
anayasa son derece önem-
li.

Askeri vesayetin bütün
izlerinden temizlenmiş,
Kemalist devletin araçla-
rından arındırılmış yeni
bir anayasa tam anlamıyla
özgürlükçü olabilmek için
mutlaka Kürt halkının ulu-
sal kimliğini de tanımak
zorunda. 

Böylesi bir anayasa ancak
savaşın bitmesi, adil bir
barışın kazanılması ile
mümkündür.

Çerkesler
“soykırım
tanınsın” diyor

Çarlık Rusya’sının 148 yıl
önce gerçekleştirdiği soykırı-
mın tanınmasını isteyen
Türkiye’de yaşayan Çerkesler
İstanbul’da Taksim Meydanı’n
dan Rus Konsolosluğu’na
yürüdü. 

Oldukça kalabalık olan yürü-
yüşçüler "Sokak, direniş,
özgürlük", "Sokaklarda birleş,
failinle yüzleş", "Katil Rusya
Kafkasya'dan defol" gibi slo-
ganlarını attı.

Rus Konsolosluğu önünde
topluluk adına bir açıklama
yapan Cankat Acı, uğradıkları
haksızlığın telafisi yönünde
tek bir adım dahi atılmadığı
gibi, Rusya'nın Kafkasya siya-
setinde hiçbir şey değişmediği
için öfkeli olduklarını, ancak
tüm yaşadıklarına rağmen
umutlu olduklarını da söyledi.

Çerkes soykırımı

Kafkas halklarından olan
Çerkesler başlıca 1o kabileye
ayrılıyor ve bu kabilelerin her
birisinin kendi dili, lehçesi
var.

Çerkes halkları Rusya ile 300
boyunca savaştı, fakat sonun-
da Çarlık Rusya’sı orduları
Çerkesleri 1864’de kesin ola-
rak yenilgiye uğrattı.

21 Mayıs 1864’de Çerkesler
askeri yenilginin üzerine baş-
layan kıyımdan kurtulmak
için Osmanlı’ya kaçmaya baş-
ladı. Bazı tahminlere göre 500
bin Çerkes bu dönemde
Osmanlı’ya sığındı. Bu ilk göç
dalgasından sonra da Çerkes-
ler büyük gruplar halinde
Osmanlıya sığındı.

1914 Osmanlı nüfus sayımla-
rına göre 1830-1914 yılları ara-
sında Osmanlı’da 3 milyon
civarında Çerkes olduğu tah-
min ediliyor.
� Çerkeslerin çoğunluğu

Müslüman ama Hristiyan ve
farklı inançlarda Çerkesler de
var.
� Gürcistan 21 Mayıs 2011

yılında soykırımı resmen tanı-
dı.
� Türkiye’de yaşayan Çer-

kesler bir süredir soykırımın
tanınması için sistemli bir
mücadele veriyor.
� DSİP, Çerkeslerin  haklı

mücadelesini destekliyor.

ABD’nin Şikago kentinde
toplanan NATO zirvesine karşı
dünyanın her yerinde savaş
karşıtları sokağa çıkarak
“NATO’ya hayır” dedi.

Türkiye’de de Küresel Barış
ve Adalet Koalisyonu (BAK)
İstanbul Galatasaray’da bir
basın açıklaması yaptı.

Gösteride "Savaşa hayır",
"Katil NATO İncirlik'ten
defol", "NATO'ya hayır" slo-
ganları atıp, "NATO
Afganistan'dan defol", "NATO
İncirlik'ten defol", "NATO
Kürecik'ten defol" dövizleri
taşındı. Basın açıklamasını
Nilüfer Uğur Dalay okudu.

NATO basın açıklaması

KKTC
polisine
Türkiye’den
müdür geldi

KKTC Başbakanı İrsen Küçük
polisin başına Türkiye’den bir
amirin geleceğini açıkladı. 

Türkiye’den bir polis müdü-
rünün KKTC polisinin başına
getirilmesinin tam da emekçi
eylemlerinin yoğunlaştığı bir
ortamda olması önemli.

KKTC’de yayınlanan Afrika
gazetesi "Türkiye'de askere
karşı polis teşkilatını güçlen-
diren Tayyip Erdoğan,
Kıbrıs'ta da aynı şeyi yapma
peşinde. Ankara'da,
KKTC'deki eylemlerde polisin
eylemcilere karşı 'fazla hoşgö-
rülü' davrandığı görüşü yay-
gın" şeklinde bir yorum yaptı.

Kurulduğu günden beri
bağımsız bir devlet olduğu
iddia edilen KKTC’nin polis
örgütünün başına Türkiye
Cumhuriyeti’nden bir polisin
müdür olarak atanması bu
kukla devletin durumunu çok
iyi gösteriyor.

Ortada bağımsız bir devlet
değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin
işgali altında olan bir toprak
parçası var.

Ne var ki Kıbrıslı Türk toplu-
mu Türkiye’nin işgaline karşı.
Türkiye’nin her konuda içişle-
rine müdahalesine karşı.
Fakat en önemlisi Kıbrıslı Türk
toplumu Kıbrıs Cumhuriyeti
ile birleşmeden yana. Bu
nedenle KKTC’nin Türkiye’ye
ilhal edilmesi endişesi Kıbrıs
Türk toplumunun sürekli bir
endişe konusu.

Almanya'nın Frankfurt şeh-
rinde on binlerce kişinin katıl-
dığı antikapitalist “İşgal et”
eylemlerine DSİP üyeleri de
Die Linke (Sol Parti) ile birlik-
te katıldı.

“İşgal et” eylemi Frankfurt’ta
son yıllarda yapılan en büyük

eylemdi.
Almanya’da ki eyleme İtalya,

Yunanistan, Fransa, Portekiz
ve ispanya’dan da destek
geldi.

Göstericiler “İşgal et” eylem-
lerinin devam edeceğini açık-
ladı.

Frankfurt’ta “İşgal et” eylemi

“Öcalan’a özgürlük”
Barışın kazanılması için

görüşmelerin başlaması
gerektiğine inanan ve
görüşmelerde Kürt tarafını
Abdullah Öcalan’ın temsil
etmesi gerektiğini düşü-
nen 7 kadın aktivist “Öca-
lan’a Özgürlük”
Platformu’nu kurdu.

Öcalan’a Özgürlük
Platformu geçtiğimiz hafta
sonu İstanbul’da bir basın
açıklaması yaparak kuru-
luş nedenlerini kamuoyu-
na açıkladı.

Platform devlete seslene-
rek “Kürtleri kazanın” diyor ve
devam ediyor “Kürtlerden
özür dileyin, aldığınız canlar,
çocuklarının paramparça etti-
ğiniz cenazeleri, topraktan fış-
kıran kafatasları ve kemikler
için özür dileyin” diyor.

Platform’un basın açıklaması
“Ülkeye barış getirin. Barış
hepimizi hayata geri dödüre-
cektir” diye bitiyor.

Basın toplantısını avukat ve
Özgür Gündem gazetesi genel

yayın sorumlusu Eren Keskin
açtı.

Toplantıya Platform kurucu-
larından Emine Ayna’nın yanı
sıra yazar Vedat Türkali,
geçen dönem İstanbul
milletvekili Ufuk Uras, DSİP
Genel Başkanı Doğan Tarkan,
Irkçılığa ve Milliyetçiliğe
DurDe Girişimi’nden Şenol
Karakaş, Küresel Barış ve
Adalet Koalisyonu’ndan Yıldız
Önen ile aktivistler Zeynep

Tanbay ve Şanar
Yurdatapan da katıldı.

Vedat Türkali  "Tayyip
senun tufeğun boşa
atayi. Kendini ölüme atı-
yorsun. Öcalan'a özgür-
lük ver, rahatça konuşa-
lım. Türkler de bütün
halklar da kurtulsun"
dedi.

Ufuk Uras da “çözüm
için müzakere süreci baş-
lamalıdırı” dedi.

DSİP’den Doğan Tarkan
ise “Özgürlüklerin oldu-
ğu bir anayasa ancak

Kürt halkının kimliğinin
tanınması ile mümkündür”
diye konuştu.

DurDe adına konuşan Şenol
Karakaş da “Öcalan’a özgürlü-
ğün barışı getirecek en önemli
adım olduğunu” vurguladı.

Basın toplantısına katılanlar
Öcalan’a özgürlük için önü-
müzdeki günlerde çalışmaları-
nı hızlandıracaklarını, barışın
kazanılması için bunun zorun-
lu olduğunu vurguladı.
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KAOS GL tarafından koordi-
ne edilen ve bu yıl yedincisi
düzenlenen Uluslararası
Homofobi Karşıtı Buluşma’nın
sonunda yapılan homofobi ve
transfobi karşıtı yürüyüşe yüz-
lerce aktivist katıldı.

Rusya, Macaristan, Norveç,
Almanya, Peru, İspanya, ABD
gibi pek çok ülkeden katılımcı
da yürüyüşte yerini aldı.

Eylemde Türkiye’ye sığınmış
İranlı LGBT mülteciler de

vardı.
Öteki Bisiklet grubu ise bisik-

letleriyle eyleme gelerek des-
tek verdi. 

Anayasal olarak  cinsel yöne-
limlerin tanınmasının, travesti
ve transeksüel cinayetlerinin
faillerinin cezalandırılmasının
da talep edildiği eylemde,
"Eşitlik yoksa, barış da yok",
“Baskı şiddet ahlaksa biz
ahlaksızız”, "Dünya yerinden
oynar, ibneler özgür olsa" gibi

sloganlar atıldı.
Kurtuluş Parkı’ndan başla-

yan eylem, Ziya Gökalp
Caddesi üzerinde tüm coşku-
suyla caddeye taştı. “Hetero-
seksizme teslim olmayacağız!
Ya eşitlik, ya hiç!” pankartı
açan ve ayrımcılığa karşı gök-
kuşağı bayrağını öne çıkaran
LGBT hakları savunucuları
Sakarya Caddesi’nde oturma
eylemi ve basın açıklamasıyla
eylemlerini bitirdi. 

“Eşitlik yoksa, barış da yok”

�

“Bir banka açmanın
yanında bir banka

soymak ne ki?”
Bertolt Brecht

� LGBT aktivistleri haykırdı: � Homofobiye,
transfobiye dur de!

Homofobi ve transfobi en önemli ayrımcılık türleri ara-
sında sayılıyor. Eşcinseller ayrımcılığa maruz kalıyor,
kimliklerini gizlemek zorunda kalabiliyor, açıkladıkları
durumlarda ise “tedavi” edilmeye çalışılabiliyor.  

Cinsel yönelimler anayasal olarak tanınmıyor, eşcinsel
evlilikleri yasal bir zemine kavuşmuş değil.
Transeksüeller ise  tüm bu ayrımcılıkların üzerine bir de
“kabahatler kanunu” sebebiyle sürekli olarak para ceza-
larına maruz bırakılıyorlar. Büyük bir çoğunluğu seks
işçiliği yapan trans bireyler nefret cinayetlerinin de
hedefi. 

Son olarak BDP, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na  cin-
sel yönelimlerin tanınması ve heteroseksüellikten farklı
cinsel yönelimlere sahip olanların da eşit haklara sahip
olabilmesi için bir öneride bulundu. Hükümet partisi
AKP ve faşist MHP bu öneriye  “Genel ahlaka aykırı”
olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. İnsan hakları ve özgür-
lük söz konusu LGBT’ler olunca kolayca rafa kaldırıyor.
Sizin “genel ahlakınız”, “yok” dediğinde LGBT bireyler
yok olmuyor. 

Sosyalistler her türlü cinsel kimlik ve yönelimin özgür-
leşme mücadelesinin en önünde yer almalıdır.
LGBT’lerin özgürlük mücadelesi sosyalistlerin de müca-
delesidir. 

TBMM Anayasa Komisyonu
yeni anayasayı yazmaya baş-
ladı. Yapılan açıklamalara
göre 2 maddede meclisteki 4
parti uzlaştı ve bu iki madde
yazıldı.

Komisyon şimdi eşitlik
maddesini yazmaya başlıyor.

Türkiye’de şimdiye kadar
yürürlükte olan bütün ana-
yasalar ya tek parti diktatör-
lüğü tarafından ya da askeri
darbe rejimleri tarafından
yazıldı. Bu nedenle yazıl-
makta olan yeni anayasa
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
sivil anayasası olacak. Bu
nedenle çok önemli.

Daha önceki bütün anaya-
salar devletin egemenliğini
öne alan, yurttaşların hakla-
rını sınırlayan belgelerdi.
Özgürlüklerden çok yasakçı
tanımlarının yapıldığı anaya-
salardı.

Demokratik anayasa olarak
sunulan 196o darbesinin
anayasası da bir kısım özgü-
lükleri tanımasına rağmen o
günden bugüne toplumun
tepesine çökmüş olan bir dizi
zorba kurumu yasalaştırdı.

Milli Güvenli Kurulu bu
anayasa tarafından tarif edil-
di. Daha sonraki darbe
dönemlerinde MGK sürekli
olarak daha etkili, yetkin bir
kurum haline getirildi. Öyle
ki MGK’nın yetkileri birçok
konuda halkın oyları ile seçi-
len TBMM’nin de üzerinde.

1960 darbesinin anayasası
MGK’nın yanı sıra Senato ve
Anayasa mahkemesini getir-
di. Senato meclisi kontrol
etmesi için kurulmuştu ve 15
senatör cumhurbaşkanı tara-
fından atanırken bütün 27

Mayıs darbesi komitesi üye-
leri ömür boyu senato üye-
siydi. 10 yıl sonra senatonun
gereksiz olduğuna karar
verildi. Meclisi kontrol etmek
için daha az masraflı ve daha
etkili kurumlar mümkündü.
MGK’nın yetkilerinin arttırıl-
masının yanı sıra Anayasa
Mahkemesi daha etkili hale
getirildi, yüksek adalet
kurumları askeri vesayetin
kontrolü altına alındı.

Kemalist devlet, 12 Eylül’de
sanki yepyeni bir anayasa
yapıyor havasında baskıcı,
sınırlayıcı bir anayasa yapa-
rak toplumu her açıdan tam
bir cendereye aldı.

Özgürlük istiyoruz
Yeni anayasada özgürlük

istiyoruz. Devletin değil yurt-
taşların haklarının öne çıka-
rılmasını istiyoruz.

Ama en önemlisi yeni ana-
yasada ırkçılığın olmamasını
ve Kürtlerin ulusal kimlikle-
rinin tanımlanmasını istiyo-
ruz.

Türkiye’de özgürlüklerin

genişlemesinin en önemli
maddesi açık ki Kürt kimliği-
nin tanınmasıdır.

Hazırlanan yeni anayasa
Kürtlerin ve diğer halkların
kimliklerine saygılı bir anay-
sa olmadığı takdirde özgür-
lükçü bir anayasa olmaya-
caktır.

Kürt kimliğinin anayasada
tanımlanması ise önce barışı
gerektirmektedir. Barış olma-
dan özgürlükler olmaz, aynı
şekilde özgürlükler olmadan
barış da olmaz.

Bu nedenle sosyalistler
barış ve özgürlükler sorunla-
rını iç içe geçmiş iki sorun
olarak ele alıyorlar ve her iki-
sinin birden kazanılması
gerektiğini söylüyor.

Yeni anayasa önümüzdeki
dönemin en temel mücadele
alanıdır, bu anayasada
özgürlüklerin daha geniş
olması için büyük bir müca-
dele vereceğiz.

Her alanda özgürlükler için,
özgürlüklerin genişlemesi
için, eşitlik için mücadele
edeceğiz.

Yasaksız
özgürlükçü

anayasa

Yazılan yeni
anayasada;

� Yasakların

değil özgürlük-

lerin tanımlan-

masını,

� Kürt ulusal

kimliğinin

anayasada yer

almasını,

� Kadınların

ve cinsel 

yönelimlerin 

haklarının 

tanınmasını,

� İşçi ve

emekçilerin

haklarının

korunmasını

istiyoruz.

Kürecik resmen
NATO’nun

Şikago’da toplanan NATO
zirvesi karşı gösteriler sürer-
ken, Füze Savunma Sistemi
ve AN/TPY-2 erken uyarı
radarının kontrolü NATO
generallerine devredildi.

Bu kararla birlikte Türkiye’de
NATO’nun resmen yeni bir
askeri üssü daha olmuş oldu.

NATO’nun İncirlik’teki
üssünde 90 tane nükleer
bomba bulunuyor,
Kürecik’teki 2. üs bölge için
bir tehdittir.



SSosyalizmde
çok parti
olamaz mı?

1989 yılında yıkılan Doğu
Bloku’na bakılarak sosyaliz-
min tek parti rejimi olduğu
düşünülüyor. Çünkü bütün
bu ülkelerde gerçekten de
tek parti rejimleri vardı.

Oysa 1917 yılında, işçi sını-
fı Rusya’da iktidarı ele geçi-
rince birtek parti iktidarı
kurulmadı. Tam tersine dev-
rimin başını çeken Bolşevik
Partisi (sonradan adını
Komünist Partisi olarak
değiştirdi) yoksul köylülerin
örgütü Sol Sosyalist
Devrimciler ile koalisyon
kurdu.

Bolşeviklerin önderi Lenin
yeni devrimci hükümetin
tarım programı olarak Sol
Sosyalist Devrimcilerin
programını olduğu gibi
benimsedi.

Hükümeti iki partinin koa-
lisyonu kurduğu gibi, diğer
siyasi partiler de özgürdü.
Açıkça siyasi faaliyet yapı-
yor, Sovyet seçimlerine katı-
lıyor ve hatta zaman zaman
Sovyet seçimlerinde
Bolşevik delegelerin yerine
kendi partilerinden delege-
ler seçtirebiliyorlardı.

Bu partilerin bazılarının
askeri örgütlenmeleri de
vardı.

Her şey Sol Sosyalist
Devrimcilerin Lenin’e sui-
kast yapması ve ağır bir
biçimde yaralaması ile
değişmeye başladı. Bu sui-
kast olayından hemen sonra
Sovyet rejiminde açıkça var-
lıklarını koruyabilen siyasi
partiler, burjuvazinin Beyaz
Ordusu ile birleşerek devri-
mi şiddet yoluyla yıkmaya
karar verdi.

Bu durumda çelişki kes-
kinleşti ve diğer siyasi parti-
lerden Bolşeviklere çok sayı-
da işçi katıldı. Bolşevikler
ise burjuvazi ile birlikte dev-
rimi yıkmak için iç savaşı
başlatan partileri yasakladı-
lar.

Sosyalizm mutlaka çok
sesli olmak zorunda. Farklı
eğilimler kendilerini ifade
edebilme özgürlüğüne sahip
olmalıdır. Bunun en temel
yolu siyasi partilerin özgür
olması ve işçi konseyleri
seçimlerine özgürce katıla-
bilmeleridir.

Ancak böyle olduğu takdir-
de işçi sınıfı içindeki farklı
eğilimler, talepler siyasi
kararlara yansıyabilir ve
karar haline gelebilir.

Lenin’in deyişi ile demok-
rasi sosyalizmin kalbidir.
Demokrasi olmadan sosya-
lizmden bahsetmek müm-
kün değildir.

SORU
CEVAP

DÜNYA

Kriz derinleşiyor
Seçimlerin ardından

Yunanistan’da hükümet kuru-
lamadı ve bu durum üzerine
seçimlerin yenilenmesine
karar verildi.

Yeni seçimlerde geçen seçim-
lerde ikinci olan Radikal Sol
Parti Syriza’nın birinci parti
haline geleceği, Pasok’un
daha da eriyeceği tahmin edi-
liyor.

Syriza’nın seçimleri kazan-
ması durumunda
Yunanistan’da IMF, Avrupa
Merkez Bankası ve AB’nin
dayattığı kesinti programları-
na karşı bir hükümetin
kurulması mümkün olacak.
AB liderleri daha şimdiden
paniğe kapıldı.

Yunanistan’da Syriza’nın
seçimleri kazanması
Yunanistan’ın Avro bölgesin-
den çıkması anlamına gelecek
ve bu krizi derin bir şekilde
etkileyecek.

Yunanistan’ın arkasından
İspanya, Portekiz ve İtalya’da
da krizin derinleşmesi anlamı-
na gelecek ki bu ülkeler
Avrupa Birliği ekonomisinin
yaklaşık üçte birini oluşturu-
yor.

Yunanistan’ın Avro’dan ayrıl-
ması Avrupa bankacılığını şid-
detle etkileyecek ve tahminle-
re göre 2008’dekine benzer
yeni bir bankalar krizi yaşana-
cak. Üstelik bu bankalar krizi
sadece İspanya ve İtalya’yı
değil, İngiltere ve Fransa başta
olmak üzere diğer Avrupa

Birliği ülkelerini de etkileye-
cek.

Avrupa Birliği içinde tasarruf
politikalarını en keskin biçim-
de savunan Almanya
Başbakanı Merkel Yunanistan-
daki gelişmelere rağmen tutu-
munu değiştirmiyor

G8’de kriz
Yunanistan’da seçim olasılı-

ğını ortaya çıkmasının yanı
sıra bugünlerde toplanan G8
zirvesi de krizin derinliğini
yansıtıyor. 

G8 ülkeleri krizin derinleşti-
ğini açıkça görmelerine rağ-
men ne yapabileceklerini bil-
miyor. Her kafadan ayrı bir ses
çıkıyor.

Amerikalılar, İngilizler ve
Fransızlar büyüme politikları-

nı gerekli görürken Almanya
kemer sıkma politikalarında
ısrarcı.

NATO: Bir başka kriz
Bugünlerde bir başka çok

önemli toplantı daha
gerçekleşti. NATO ülkeleri
Amerika’da Şikago kentinde
zirve yaptı.

NATO zirvesi de krizin derin-
liğini ve kapitalist dünya lider-
lerinin kriz karşısında ne
kadar çaresiz olduklarını gös-
teriyor.

Afganistan’dan çekilmeyi
konuşan NATO ülkelerinin
liderleri, bu savaşın mali
yükünden kurtulmak istiyor.
NATO, Taliban ile de
anlaşmaya çalışıyor.

NATO liderleri bu arada
Suriye’ye saldırılmayacağını,
bunun zemininin olmadığını
da açıkladı.

Emekçiler ayakta
Kapitalist devletler, bankalar

ve patronlar krizin derinliği
içinde boğulurken emekçiler
her tarafta ayakta.

İspanya’da Öfkeliler Hareketi
gene yüzbinlerle sokaklara
çıktı. İngiltere’de bir büyük
grev hareketi gelişti ve polisler
bile sendika kurma hakkı iste-
dikleri için yürüyüş yaptılar. 

Almanya’da ise “İşgal et”
hareketi sokaklarda.

Dünya krizle sarsılırken, ger-
çek bir değişim kendini daya-
tıyor.

Suriye’de Esad rejimi ve
muhalefetin Annan Planı’nı
kabul etmesi ile birlikte ateş-
kes de kabul edilmişti.

Ne var ki Esad rejimi saldırı-
larını sürdüyor, birçok kentte
Esad ordusu ağır silahlarla
saldırıyor.

Bu arada rejim göstermelik
bir seçim ilan etti. Yüzde
50’nin biraz üzerinde bir katı-
lım olduğu açıklandı ama

kimse bu sayının doğru oldu-
ğuna inanmıyor. Katılım
büyük olasılıkla yüzde 17-18
oranında.

Esad seçim oyununu oynar-
ken muhalefet ise geçtiğimiz
hafta Halep, İdlib ve Humus-
ta yüzlerce gösteri ile Esad re-
jiminin karşısına dikildi. Suri-
yeli emekçiler Esad ve çetesini
devirmekte kararlı olduklarını
bir kere daha gösterdi.

2011 yılının  başında milyon-
larca emekçinin 18 gün süren
mücadelesinden sonra
Mübarek’in kaçması üzerine
yönetime el koyan Mareşal
Tantawi’nin başkanlığındaki
Yüksek Askeri Konsey, baş-
kanlık seçimlerinden önce
anayasal düzenlemeler yapa-
rak silahlı kuvvetlerin yetkile-
rini artırmayı planlıyor.

Devrimci güçlerle ilk günden

beri çatışan Yüksek Askeri
Konsey, Mübarek dönemini
aratmayan bir baskı rejimi
sürdürüyor.

Devrimciler Yüksek Askeri
Konsey’e karşı aralıksız bir
mücadele içinde. Son olarak
İslamcı muhalefet ile birlikte
Savunma bakanlığı önünde
gerçekleştirilen gösterilere
asker ve polis şiddetle saldır-
yor ama direniş sürüyor.

Mısır:

Askeri yönetim yetkileri arttırıyor

Suriye:

Esad rejimi saldırıyı sürdürüyor

Arap Baharı

özgürlük

mücadelesi

sürüyor
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Euro bölgesindeki kriz İspanya ekonomisini sarsıyor.
Yüzbinler sokakta direniyor.


