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Orwell,
totaliterizm ve

Ýspanya
sayfa: 8

Öldürücü bir
tehdit nükleer
silahlar
sayfa: 5-66

Dünya borsalarý sallanýyor

Amerika’da baþlayan emlak
kredileri krizi, bir mali krize
dönüþme eðilimi ile sürüyordu.

ABD ve diðer emperyalist
ülkelerin merkez bankalarý bir
süredir yaptýklarý müdahalelerle
bir krizin gelmesini engellemeye
çalýþtýlar. Ama sonunda dünya
borsalarý son yýllarýn en büyük
çöküþünü yaþamaya baþladý.

Bu geliþmenin yakýn zamanda
nasýl evrileceði henüz belli deðil,
ancak büyük bir krizin gelmekte
olduðu açýk.

Gerek finans kuruluþlarý
gerekse de sanayi kuruluþlarý

derin bir krize hazýrlanýyorlar.
Gelmekte olan kriz küresel ser-

mayenin duvara toslamasýdýr.
Zaten daha þimdiden  yeni-
liberal politikalardan sapmalar
baþladý.

Ýngiltere hükümeti kriz içindeki
Northern Rock bankasýný kamu-
laþtýrýrken yýllardýr þampiyon-
luðunu yaptýklarý yeni-
liberalizmden saptý. Benzer
eðilimler dünyanýn bir çok
ülkesinde ortaya çýkýyor ve daha
da yaygýnlaþtýðýný kriz derin-
leþtikçe göreceðiz.

Kriz Türkiye’yi de vuracak.

Öðretmenlerin ücretlerini yüksek
bulan anlayýþ giderek bütün
emekçilerin ücretlerini yüksek
bulacak. Tüm emekçi haklarýna
karþý saldýrý baþlayacak.

YÖK’ün üniversiteleri paralý
yapma eðilimi, SSGSS ile
emekliliðin budanmasý bu
saldýrýnýn diðer ilk iþaretleri.

Krize tek bir yanýt var. Sermaye
sýnýfý krizin yükünü bizim
sýrtýmýza yüklemeye çalýþacak,
biz ise direnerek cevap vere-
ceðiz. Tüm kazanýmlarýmýzý
sonuna kadar mücadele ederek
savunacaðýz.

Küresel
kapitalizm
duvara çarptý
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Hrant Dink’in
katledildiði Agos
Gazetesi’nin önünde sabah
saatlerinden itibaren
toplanan binlerce insan
hep bir aðýzdan ‘Hepimiz
Hrant’ýz, Hepimiz
Ermeniyiz’ diyerek
yürütülen milliyetçi kam-
panya ve saldýrganlýða
prim vermediklerini ve
Hrant’ý unutmadýklarýný
açýkça sergilediler.

Binlerce insan ortak duruþ
ve vakurla bu iþin peþini
býrakmayacaklarýný göster-
diler.

Cinayetin üzerinden 1 yýl
geçmesine raðmen pek çok
karanlýk nokta hala aydýn-
latýlmadý.  Yargý, ordu ve
emniyet sanki el ele vermiþ
bir þekilde davanýn seyrini
deðiþtirecek ve her þeyin
açýða çýkmasýný saðlayacak
geliþmelerin üzerini örtü-

yorlar.  Cinayetin hangi
silahla iþleneceðini dahi
bilen polis ve jandarma
yetkilileri soruþturmanýn
derinleþtirilmesini engelli-
yorlar. Katili bir kahraman
mertebesine çýkartýp poster
altýnda fotoðraf çektirilen
görevliler hakkýnda soruþ-
turma izni verilmiyor.  Asýl
önemlisi tetikçilerin
arkasýndaki gerçek sorum-
lulara ulaþýlamýyor. Ve

Hrant Dink Cinayeti bütün
bu engellemelerden dolayý
boþlukta asýlý olarak
duruyor.  Fakat 19 Ocak’ta
sokaða çýkan yýðýnlar ve
yüz binler tetikçilerden
sorumlulara kadar geniþ
yelpazeyi biliyorlar.

Bu yüz binler göz göre
göre katledilen Hrant Dink
ve gelecekleri için bu iþin
hesabýný sormaya ve
mücadele etmeye hazýrlar.

YÖK ne
istiyor?

YÖK Baþkaný Yusuf
Ziya Özcan 7 Ocak
2008'de Gaziantep'te
yaptýðý bir açýklamada
"Üniversiteleri paralý
yapalým, ihtiyacý olan
öðrenciye burs verelim.
Öðrenciler parayý sonra
geri ödesin" dediðinde
niyetini açýkça ortaya
koymuþtu.

Getirmek istediði sis-
tem ve niyet YÖK
Baþkaný'nýn orijinal fikri
deðil. Haziran 2007'de
Dünya Bankasý (DB)
tarafýndan yayýnlanan
"Türkiye Yüksek Öðre-
tim Politikalarý
incelemesi, Türkiye'de
Yüksek Öðretim için
Stratejik Yönelimler"
adlý raporunda þu
ifadeler geçiyor: 

"Yüksek öðretimin
finansmanýnda kamu-
nun rolü azaltýlmalý,
öðrencilere kredi verile-
rek, bu ücret mezun
olduktan sonra tahsis
edilmeli. Üniversite
mezunlarýnýn geliri lise
mezunlarýndan fazladýr.
Dolayýsýyla yüksek
öðretimde finansman
maliyetleri, hükümetler-
le öðrenciler arasýnda
paylaþýlmalýdýr. Bu
sayede öðrenciler
eðitimlerini daha da
ciddiye alýr ve eðitimleri
için para ödediklerinde
eðitimlerini daha çabuk
tamamlarlar."

Piyasa
üniversiteleri

Dünya Bankasý öz
itibarýyla söylemiþ.
Niyet eðitimi
özelleþtirmek ve piyasa
modeline uygun hale
getirmek. YÖK
Baþkaný'nýn söyledikleri
de bunun kötü tekrarýn-
dan baþka bir þey deðil. 

Eðitim-Sen getirilmek
istenilen sistemin açýk
bir saldýrý ve bu
saldýrýnýn üç ayaðý
olduðunu söylüyor.

Birincisi, sermaye
çevreleri için gerekli iþ
gücünü üreten ve ser-
mayenin AR-GE
faaliyetlerini sürdüren
bir yüksek öðretin mo-
deli.

Ýkincisi, üniversite
eðitimi ayrýcalýklý hale
getirilerek zenginle yok-
sul arasýndaki fark daha
da derinleþtiriliyor. Ek
olarak özel üniver-
sitelere daha fazla kay-
nak aktarýlmasý plan-
lanýyor.

Üçüncüsü, iþ güven-
liðine iliþkin tehdit.
Araþtýrma görevlileri
kadrodan çýkartýlýp,
burslu öðrenci
statüsüne
dönüþtürülüyor. Ve
araþtýrma kaynaklarýna
sýnýr getiriliyor. 

AKP, saðlýk gibi
eðitimde de
özelleþtirmeyi tamamla-
mak istiyor.

Daðlýca
Yüce’ye
yýkýlýyor

Daðlýca baskýnýnýn
üzerinden epey geçti
ama yankýlarý halen
devam ediyor. 36 saatlik
çatýþma sonrasý 12 asker
hayatýný kaybetmiþ, 8
asker de kaçýrýlmýþtý.
Olaylar açýða çýktýkça bir
ihmaller zinciri ortaya
çýkmýþtý. Örneðin tabu-
run baþýnda rütbeli bir
komutan yoktu.
Komutanlar ya düðünde
ya da izindeydi. Ve 36
saatlik çatýþma boyunca
tabura yardým git-
memiþti.

Tüm bu olan bitenlerin
sonucu olarak þimdi,
kaçýrýldýktan sonra tes-
lim alýnan 8 asker olay-
larýn sorumlusu olarak
yargýlanýyor ve   hak-
larýnda aðýr cezalar
isteniyor. Genelkurmay
patentli medya çoktan
askerlerin ipini çekti ve
hain olarak damgayý
vurdu. 8 askerden
beþinin Kürt olmasý da
daha saldýrganca
davranmalarýna neden
oldu. Böylece Türk
Silahlý Kuvvetleri'nin üst
düzeyi Daðlýca'nýn
intikamýný almýþ oluyor. 

Ýliþtirilmiþ medya
Baþ hain olarak ilan

edilen er Ramazan Yüce
avukatý aracýlýðýyla
hakkýnda yürütülen
bütün iddialarý red-
dediyor. Kendisi çatýþ-
maya katýlýrken 23
askerin çatýþmadan
kaçtýðýný söylüyor.
Genelkurmaya iliþtir-
ilmiþ medyanýn tabiî ki
ilgisini çekmiyor bu
haber.

Daðlýca'da ne olup bit-
tiðini tartýþmanýn fazla
bir anlamý yok. Daðlýca
çatýþmasý bir neden deðil
bir sonuç. Ülkede barýþý
isteyenleri susturup
savaþ politikalarýný
uygulayanlarýn yarattýðý
bir sonuç. Savaþlarda
her zaman rütbesizler,
yoksullar kaybederler.
Tepedekiler her türlü
sorumluluktan kaçar.
Sorumluluklarýnýn altýn-
da ezilenler yine yok-
sullar olur. Daðlýca'da
olan da budur.

Uzun yýllardýr türban
konusunda tartýþmalar
devam ediyor. Kemalist
kanada göre türban siyasi
bir simge ve türbana
serbestliðin savunulmasý
devletin temel nitelikleri-
ne açýk bir saldýrý.

Tayip Erdoðan ise
geçtiðimiz günlerde yap-
týðý bir açýklamada, siyasi
bir simge dahi olsa tür-
banýn serbest býrakýlmasý
gerektiðini söyledi. MHP
de türbanýn serbest
býrakýlmasý için anayasa
deðiþikliði teklifinde
bulunarak AKP’ye destek
verdi.

Yargýya
dokunulmaz

Türban için yeni bir
düzenlemenin yapýla-
caðýnýn anlaþýlmasýyla
Yargýtay ve Danýþtay
baþkanlarý arka arkaya
açýklama yaptýlar.
Yargýtay baþkaný böyle
bir giriþimin toplumsal iç
çatýþmaya yol açacaðý
tehdidinde bulunurken,
Danýþtay ise yargý karar-
larýnýn deðiþtirilemeye-
ceðini ve teklif dahi edile-
meyeceðini buyurdu.

CHP ise bildiði yoldan
yürüdü. Baykal türbanýn
erkek egemen bir
toplumun sembolü
olduðunu söyleyerek,

kadýnlara türbanýn erkek-
ler tarafýndan zorla giy-
dirildiðini söyledi.

Yargýtay ve Danýþtay
baþkanlarýnýn açýkla-
malarý demokrasiyi sindi-
remediklerinin bir simge-
si. Bu açýklamalarda
yargýyý, yasama ve yürüt-
menin yani seçimle iþ
baþýna gelmiþ meclisin
üzerinde görme eðilimi
var. Yani meclisler gelip
geçer, bu devletin gerçek
sahibi ve koruyucusu
yargýdýr. Ýsterse bir
hükümet halkýn büyük
çoðunluðuyla iktidara
gelsin, yargý

hükümetinde, toplumun-
da hatta her þeyin
üzerindedir. Ýþin ilginç
yaný her iki baþkan da
demokrasinin gereði için
konuþtuklarýný söylüyor-
lar.

Kaþ yapayým
derken

Baykal’ýn yaklaþýmý ise
kadýnlarý her denileni
yerine getiren bir meta
olarak gören ayrýmcý bir
anlayýþ. Bu yaklaþým
kadýnýn türbaný bir tercih
olarak taktýðýný reddedi-
yor. Yani üniversite
kapýlarýnda eðitim özgür-

lüklerinin engellenmesine
karþýn mücadele eden
kadýnlar zorla türban tak-
týrýlmýþ birer kukla. Bu
anlayýþ ayrýmcý olduðu
kadar, en basit toplumsal
analizlerden de oldukça
uzak.

Türbana da
özgürlük

Solun genel eðilimi de
ana akým CHP’den çok
uzak deðil. Onlara göre
türbanýn serbestliði
mücadelesi bir özgürlük
mücadelesi deðil. Bu
kafada Yargýtay ve
Danýþtay kafasýndan ayrý
deðil. Sanki özgürlük
mücadelesi bu kesimlerin
tekelinde ve dýþýna çýkýla-
maz.

Bugün demokrasi
konusunda tutarlýlýðýný
kanýtlamak isteyen herkes
için türban temel olgular-
dan biri. 

Genel giyim kuþam
özgürlüðünün içinde tür-
bana özgürlüðü savun-
mak demokrasinin tutar-
lýlýðý için gerekli. Anayasa
elbette sadece, türban
konusunda deðil daha
yüzlerce konuda yasak-
larla dolu. Ama bu yasak-
lara karþý tutarlý bir
mücadele ayný zamanda
türbana özgürlüðü de
içeriyor.

Hrant’ýn arkadaþlarý:‘Adalet istiyoruz’

Türkiye’nin birçok yerinde de cinayeti unutmadýklarýný söyleyen binlerce insan sokaða
çýktý: Ankara, Bursa, Denizli, Eskiþehir, Adana, Konya, Mardin, Çanakkale, Þýrnak bu yer-
lerden sadece bazýlarý.  Gösterilerdeki temel vurgu milliyetçilik karþýtý halklarýn kardeþliði
vurgusuydu.

Yargýtay’dan, Danýþtay’dan ard arda muhtýralar

Yasaðý kaldýr, sorun çözülsün

Fazýl
Say’dan
301’e hayýr!

"TCK'nýn 301. mad-
desinin kaldýrýlmasý
yönünde ilk imzayý
ben verdim."
“Ben Orhan
Pamuk'un yanýnday-
dým, o da benim”



Sosyalist Ýþçi’nin baskýya hazýrlandýðý
saatlerde bütün dünya borsalarýnda
yüzde 5 ila 10 arasýnda düþüþler
yaþandý. Önce Asya ardýndan Avrupa
borsalarý panik içindeydi. Sosyalist Ýþçi
basýlýrken bu paniðe ABD borsalarýnýn
nasýl karþýlýk vereceðini göreceðiz.
Büyük olasýlýkla orada da büyük
düþüþler yaþanacak ve bu panik en az
bir süre devam edecek.

2008 yýlýnýn ilk sayýsýnda Sosyalist Ýþçi
“Kriz Kapýda” diyordu. Þimdi kriz kapý-
dan içeri giriyor.

Henüz krizin baþlayýp baþlamadýðýný
bilmiyoruz. Yakýnda göreceðiz, ama
þunu iyi biliyoruz ki kriz ya geldi ya da
geliyor.

Finans kurumlarý krizi iyice hissedi-
yorlar. Birbirlerine kredi vermeyi kes-
meye baþladýlar. Birçok büyük finans
kurumu ya iþçi çýkarmaya baþladý ya da
hazýrlanýyor. Onlarý açýk ki sanayi kuru-
luþlarý izleyecek. Büyük tensikatlar da
kapýda.

Ekonomik kriz hýzla bütün dünyayý
vururken bir dizi baþka geliþme daha
var.

Emperyalist Amerika dünyanýn bir
dizi bölgesinde tam bir bataða batmýþ
durumda.

Irak’ta çözümsüzlüðü ortada.
Afganistan’tan da kendi seçtirdikleri
devlet baþkaný çözümü Taliban ile
anlaþmakta arýyor.

2007’nin bitimi ile 2008’in baþlamasý
arasýnda ABD için çok önemli olan iki
bölgedeki iki ülke daha ciddi krizlere
yuvarladý: Pakistan ve Kenya.

Ve ayný günlerde petrolünün fiyatý 100

dolarý aþtý. Bugün dolar diðer baþlýca
para birimleri karþýsýnda deðer kaybe-
derken petrolün fiyatý da düþmeye
baþladý.

Kriz dünyada büyük bir çalkantý
yaratacak. Bütün dünyada egemen
sýnýflar krizin yükünü iþçi sýnýfýna aktar-
maya çalýþacaklar. Bu iþçi sýnýfýna
büyük bir saldýrý demek.

Ancak bunun yaný sýra büyük

emperyalist güçler arasýnda da çeliþki
keskinleþecek. ABD’ye karþý baþta Çin
olmak üzere Rusya, AB ve Japonya.
Daha þimdiden bu ülkeler silahlanmaya
büyük miktarlar ayýrmaya baþladýlar.

Bütün bunlar karanlýk bir gelecek
demek. geleceði aydýnlatacak tek güç
iþçi ve emekçileri direniþi olacak. Bu ise
ancak güçlü, yýðýnsal emekçi partileri ile
mümkün.
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Hrant’ý andýk
19 Ocak günü Hrant’ý andýk. Rakel’i bir

kere daha dinledik. Binlerceydik. Cenazede
olduðumuz gibi sessizdik ama öfkeliydik.
Sessizdik ama sesimiz çok gürdü.

Rakel Dink hesap sordu. Katilin arkasýn-
daki gerçeklerin hala neden ortaya çýkarýl-
madýðýný sordu. Adalet istedi.

Aradan geçen bir yýl boyunca aralýksýz bir
kampanya sürdürüldü. Hrant’ýn katilinin
her davasýna gidildi. AGOS’un her duruþ-
masýna gidildi. Ne Hrant ne de AGOS
davalarý unutturulmadý.

Irkçýlýða, milliyetçiliðe karþý kampanya
yapanlarýn bu tutumu açýk ki Hrant
anmasýnýn boyutlarýný etkiledi.

Milliyetçilik yükselen
tehlike mi?

Basýna bakýlýrsa Türkiye’de yükselen bir
milliyetçi dalga var. Türk milliyetçiliði
kabarýyor. Sokaða bakýldýðýnda da zaman
zaman bu iddiayý destekleyen bir ortam
görebiliyoruz.

Hrant’ýn cenazesine katýlanlarýn muaz-
zam büyüklüðü, “hepimiz Ermeniyiz” slo-
ganýnýn çarpýcý radikalliði bütün 2007 yýlýný
etkiledi. Her türden milliyetçi bir yýl
boyunca Hrant’ýn cenazesinin etkisini kýr-
maya çalýþtý ama baþarýlý olamadýlar.

Seçimlerden hemen önce baþlatýlan
Cumhuriyet mitingleri alabildiðine
abartýldý. Hiçbiri Hrant’ýn cenazesine yak-
laþamadý bile. Üstelik 22 Temmuz’da her
türden milliyetçi aðýr bir tokat yedi.

MHP ve BBP geçen seçimlerden daha az
oy aldý.

CHP ve DSP’de geçen seçimlerden daha
az oy aldý.

Yurtsever TKP geçen seçimlerden daha az
oy aldý.

Türkçülüðe doðru adým adým ilerleyen
Ýþçi Partisi geçen seçimlerden daha az oy
aldý.

22 Temmuz seçimlerine milliyetçilik yap-
madan giren AKP oylarýný büyük ölçüde
arttýrdý. Bir de Baskýn Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarý 22 Temmuz’dan baþarýyla
çýktýlar.

22 Temmuz açýk ve netçe gösterdi ki mil-
liyetçiliðin hiçbir türü geliþmiyor.

Daðlýca olayýndan sonra da basýnýn
desteði ile bir milliyetçi dalga yükseltil-s
meye çalýþýldý. Yüzlerce gösteri oldu. Ama
katýlýmlarý çok küçüktü. 100 orada, 40
burada. Bütün çabaya raðmen bu dalga da
büyütülemedi.

Cevap Hrant’ýn anma gösterisinde verildi.
Bugün açýk ki milliyetçiliðe karþý olanlar

azýmsanmayacak bir gücü oluþturuyorlar.
Tek sorun örgütsüz olmamýzdýr.

Kitlesel sol bir örgüt acil, hem de çok acil
bir gereksinimdir. Ancak bu var olan sol
örgütlerin bir araya getirilmesi ile gerçek-
leþemez. Hrant’ýn cenazesine katýlan
devasa kalabalýk, anmaya katýlan binler
bunun açýk göstergesi. Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarýnýn gönüllülerinin
niteliði bir baþka gösterge.

Krizin ilk dalgalarý

Son zamanlarda Türk milliyetçiliðinin
yükseliþini Kürt milliyetçiliðine
baðlayan “sosyalistler” çoðalmaya
baþladý. Bu nedenle “biz bütün mill-
liyetçilere eþit mesafede dururuz” tutu-
mu güçleniyor.

Bir baþka “solcu” kesim ise Kürt mil-
liyetçiliðinin iþçi ve emekçi sýnýflarý
bölmekte olduðunu söyleyerek Kürt
hareketi ile arasýna mesafe koymakta.

Bu her iki anlayýþ ta aslýnda ustaca
saldýrý altýndaki Kürt hareketinden
uzaklaþma yöntemi. Yani savunanlar
için bir korunma yolu.

Ezen ulusun milliyetçiliði ile ezilen
ulusun milliyetçiliði ayný þey deðil. ezen
ulus m illiyetçiliði bölücü olan. Ezilenin
haklarýný tanýmayan, kenasdi ulusunun
egemen sýnýflarýnýn yanýnda yer alan bir
iþçi sýnýfý, yani milliyetçilik tarafýndan

kuþatýlmýþ bir iþçi sýnýfý haklarý tanýnm
ayan, kimliði reddedilen bir halkýn dol-
stu olamaz. Dolayýsýyla ezilen ulusun
emekçileri ile yanyana gelemez. Ortak
mücadele demez. Etmekte zorlanýr.

Ayný þekilde haklarý tanýnm ayan,
kimliði reddedilen bir halkýn emekçileri
de kendilerini ezen ulusun egemen
sýnýfý ile ayný tutumu alan emekçilerle
ya da solcularla yanyana duramaz. Ýþte
emekçi sýnflar içinde bölünmenin
nedeni budur yani ezme, ezilme iliþki-
sidir.

Bu durumda sosyalistler iþçi, emekçi
hareketini birleþtirmek için öncelikle
ezen ulusun iþçi ve emekçileri arasýnda
ki milliyetçiliðe, þovenizme karþý
mücadele etmek zorundadýr. Bu
mücadele ezen ulusun iþçi ve emekçi-
lerinin özgürlüðü için de mücadeledir.

Ezenin parçasý olan bir emekçi sýnýf
özgür olamaz. Þovenizme karþý
mücadele bu nedenle ezen ulusun
emekçilerinin özgürlük mücadelesidir.

Kürt milliyetçiliði güçlü bir sosyalist
hareket olmadýðý sürece kaçýnýlmazdýr.
Sosyalizmin kazanýlmasý ile birlikte
ulusal sorunun da çözüleceðini savunan
sürekli devrim anlayýþýna sahip güçlü
bir devrimci iþçi örgütü olmadýðý sürece
milliyetçiliðin ezilenin emekçilerine de
hakim olmasý kaçýnýlmaz. Ancak bu
milliyetçilik ezen ulusun emekçilerinin
en güçlü dostudur. Nitekim Türkiye’de
yaþanan  pratik tam da budur.

Sorunu Kürt milliyetçiliðinde arayan
“sosyalistler” asýl olarak egemen sýnýfýn
saldýrýsýndan yýlan ve hakim ideolojiyi,
egemen sýnýfýn ideolojisini kabul eden-
lerdir.

Ezenlerin milliyetçiliðinin nedeni,
ezilenlerin milliyetçiliði mi?

Küresel ýsýnma üzerine binlerce bilim
insaný hergün binlerce ve binlerce sayfa
yayýn yapýyor. Dünyada artýk hemen
hemen herkes küresel ýsýnmanýn neden-
lerini ve dehþet bir biçimde insanlýðý
tehdit ettiðini biliyorlar. Artýk kimsenin
ve hatta George Bush’un bile red-
dedemediði bir gerçek küresel ýsýnma,
küresel iklim deðiþimi.

Ne var ki Türkiye’de bir “red”ci çevre
varki en komik argümanlarý
“harman”layarak küresel ýsýnmanýn
olmadýðýný anlatýyor. Bu komik adamlar

küresel ýsýnma tehdidi olduðunu söyle-
menin emperyalizmin oyunu olduðu
iddia ediyor.

Doðrusu küresel ýsýnma bütünüyle
kapitalizmin ürünü. Bu nedenle küresel
ýsýnmaya karþý çýkanlar ayný zamanda
antikapitalist ve bu nedenle her
yürüyüþlerinde, bu yürüyüþ ister küre-
sel ýsýnmaya, ister savaþa, ister nükleer
enerjiye, ister cinsiyetçiliðe ve isterse
saðlýk reformu diye yuttturulmaya
çalýþýlan SSGSS’ye karþý olsun hep “biz
antikapitalistiz” diye baðýrýyorlar.

Küresel ýsýnma yokmuþ!

Ayýlar bile anladý,  saçmalýðý “harman”laya-
rak küresel ýsýnmayý “red” edenler anlamadý
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AKP’nin Sosyal Güvenlik
ve Genel Saðlýk Sigortasý
hýzla yasalaþtýrma giriþi-
mine karþý sendikalar
harekete geçti.

KESK, TTB, DÝSK,
TMMOB, Diþ Hekimleri
Odasý yöneticileri Ýstan-
bul’dan Ankara’ya iki gün-
lük yürüyüþ yaptý.
Ankara’da basýn açýkla-
masý yapan sendikalar
yasanýn derhal geri çekil-
mesini talep etti. Türk-Ýþ’e
baðlý sendikalar Ýstanbul’-
da yürüdü. Türk-Ýþ
Konfederasyonu üyesi
Petrol-Ýþ yasaya karþý genel
grev çaðrýsý yaptý. T.
Kamu-Sen, 1 saatlik iþe geç
gitme eylemi etkili oldu ve
bir çok iþkolunda çalýþan-
lar baskýyla karþýlaþtý.
Geçtiðimiz hafta AKP’nin
yeni-liberal saldýrýna karþý
10 bin çalýþan sokaða çýktý.

Hava deðiþiyor
Ýktidarýnýn ikinci döne-

minde, oylarýný artýrýp
daha da güçlenen AKP
çalýþanlara karþý büyük bir
saldýrý baþlattý. 

Saðlýðýn ve sosyal güven-
liðin özelleþtirilmesini
hedefleyen SSGSS’yle bir-
likte ilk kez karþýsýnda
güçlü bir sendikal muhale-
fet buluyor. Emeklilik için

çalýþma süresinin 9000
güne çýkarýlma giriþimi,
düþük ücrete mahkum,
emeklilik için gün sayan
çalýþanlarýn öfkesini artýrdý.
Sendikalarý harekete
geçiren tam da bu. 

AKP’nin SSGSS’de ýsrar
edeceði, ayrýca kamu har-

camalarýný kýsmak için
baþka giriþimlerde de bulu-
nacaðý açýk.

Sokaða çýkan sendikal
hareketin kitleselleþmesi ve
Petrol-Ýþ’in çaðrýsýný
yaðtýðý genel grev silahýný
kullanmasý çalýþanlarýn bir-
liðine baðlý. Türk-Ýþ, Hak-

Ýþ, KESK, DÝSK ve diðer
sendikalar yeni-liberal
saldýrganlýða karþý bir-
leþirse bu çalýþanlarýnýn
çoðunluðunu mücadeleye
çekebilir. Bu laik-dinci suni
saflaþmasýyla gücünü
koruyan AKP’nin en kork-
tuðu þey.

Özel silahlý adam
müfrezeleri

Tayyip Erdoðan, "Bir rektör çýkýp darbe çaðrýsý
yapýyor. Kimsin sen ya? Otur oturduðun yerde.
Orduya akýl verme, ordu ne yapacaðýný senden iyi
bilir" demiþ. Gazetelere göre, söz konusu kiþi
Giresun Üniversitesi Rektörü Osman Metin
Öztürk’müþ. Merak ettim, kim bu herif diye.

Rektörün web sitesindeki bilgilere göre, üniver-
siteyi bitirdikten sonra Kara Harp Okulu Öðretim
Üyeliði (1978-1984) ve Türk Genelkurmay
Baþkanlýðý'nda Andlaþmalar Dairesi'nin Hukuk
Müþavirliði (1984-1995) yapmýþ. (“Türk”
Genelkurmay’ý diye kendisi belirtmiþ, çok memnun
oldum, yoksa bu vatansever adamýn Uganda
Genelkurmay’ýnda müþavirlik yaptýðýný sananlar
olabilirdi).

Sitede, “Bazý tespitler ve sorular” baþlýklý, tüm
psikiyatri ve paranoya meraklýlarýnýn muhakkak
okumasý gereken bir bölüm de var. Tespit ve soru-
lardan biri þöyle, örneðin:

“Yabancýlar Türkiye’de cirit atýyor. Erzurum’da
bir Sýrp donmak üzereyken öðrenciler tarafýndan
kurtarýlýyor… Giresun’da Amerikalýlar envanter
çýkarmýþ… Elazýð’da Amerikalýlar Harput’u
araþtýrýyor… Bor, altýn, uranyum bulunan yerlerden
turistler(!) hiç eksik olmuyor… Bir taþtan ibaret
olan kilise kalýntýlarý, AB fonlarýndan hemen
finanse edilerek ibadete açýlýyor…
Bakanlýklarýmýzýn koridorlarýnda yabancýlar hiç
eksik deðil… Önemli stratejik kurumlarýmýz bir bir
özelleþtirildi yabancýlarýn eline geçti… 

Ne oluyor? Bu ülkeyi yönetenlerin bunlarý
görmemesinin anlamý nedir?”

Verdiði linkler arasýnda Yeni Çað gazetesi,
Müdafa-i Hukuk dergisi ve türksözü.com var. Bu
sonuncusundan Türkçü Sohbet Otaðý’na girmek,
tatlý tatlý sohbet ettikten sonra da Bozkurt dergisine
geçmek mümkün.

Kýsacasý, Giresun Üniversitesi’nin rektörü su katýl-
mamýþ faþist.

Erdoðan’ý kýzdýran yazýsýnda, Amerika’nýn
Ortadoðu’da Þii yayýlmacýlýðýna karþý bir Sünni
cephe yaratmaya çalýþtýðýný ve Türkiye’yi buna kat-
maya çalýþtýðýný anlatýyor. Doðrusu, pek de yanlýþ
deðil.

Þu saptamasý da yanlýþ deðil:
“Türkiye’nin çýkarý, Ýsrail-Filistin anlaþmazlýðýnýn

sona ermesinde deðil, devam etmesindedir. Çünkü,
Ýsrail-Filistin anlaþmazlýðýnýn sona ermesi demek,
bölgede dikkatlerin buradan Türkiye’nin güneyine
çevrilmesi ve Türkiye’yi kendisini sýkýntýya sokacak
daha ciddi ve büyük sorunlarla karþý karþýya
kalmasý demektir”. Yani, diyor ki, Filistin sorunu
çözülürse, Allah korusun, gözler Kürt sorununa
dönecek, zor durumda kalacaðýz.

Ve nihayet, Erdoðan’ý öfkelendiren saptamada da,
ne yalan söyleyeyim, bir yanlýþ yok:

“Sýcak geliþmelere angaje olmuþ ve dolayýsýyla
gücünü buralara aktýrmýþ ve daðýtmýþ bir Silahlý
Kuvvetlerin, içeride rejimin deðiþmesini önlemede-
ki rolünün de ciddi þekilde gerileyeceði þüphe-
sizdir”. Yani, diyor ki, orduyu Ortadoðu’ya yol-
larsak, içerde asayiþi temin etmek ve gerekirse
darbe yapmak görevini kim yerine getirecek?

Adam haklý. Engels, devleti tanýmlarken þöyle der:
"Ýkinci ayýrdedici özellik, bizzat silahlý güç halinde
örgütlenen halkla artýk doðrudan doðruya ayný þey
olmayan bir kamu gücünün kuruluþudur. Bu özel
kamu gücü zorunludur; çünkü, sýnýflara bölündük-
ten sonra, halkýn özerk bir silahlý örgütlenmesi artýk
olanaksýz hale gelmiþtir... Bu kamu gücü her
devlette vardýr; yalnýzca silahlý adamlardan deðil,
maddi eklentilerinden de... hapishanelerden ve her
türlü ceza kurumundan da oluþur".

Lenin de der ki, “Engels, toplumdan doðan, ama
onun üstünde yer alan ve gitgide ona yabancýlaþan
ve devlet denilen bu ‘güç’ kavramýný geliþtirir. Bu
güç baþlýca neye dayanýr? Elleri altýnda hapishanel-
er vb. bulunan özel silahlý adam müfrezelerine”.

Devlet ve onun temel kurumlarýndan biri olan
ordu, toplumda sýnýflar ortaya çýktýktan sonra altta
kalan sýnýflarý bastýrmak için ortaya çýkmýþtýr. Bunu
faþistler iyi biliyor da, ordudan medet uman ulusal
solcular çakamýyor!

Çalýþanlar sosyal yýkýma karþý sokaða iniyor

AKP’nin yeni-liberal saldýrýsýna
karþý öfke büyüyor

Sendikalar birlikte mücadele ederse genel grev ve kitle gösterileri gerçekleþebiliir

Dünya Bankasý (DB)
Türkiye Direktörü Ulrich
Zachau’nun öðretmen
maaþlarýnýn indirilmesini
istemesine Eðitim-Sen bir
basýn açýklamasýyla yanýt
verdi.

DB temsilciliði önüne
siyah çelenk býrakan
Eðitim-Sen’liler öðretmen
maaþlarýnýn OECD
(kalkýnmakta olan ülkel-

er) ülkeleri arasýnda yük-
sek olduðu iddiasýna
karþýlýk verdiler. OECD
raporlarýndaki verilere
göre Türkiye’de öðret-
men maaþlarý düþük,
daha çok çalýþýyorlar,
daha çok öðrenciyi oku-
tuyorlar ve daha fazla
yýpranýyorlar.

Milli Eðitim Bakaný
Hüseyin Çelik ise öðret-

men maaþlarýný yüksek
olduðunu, ancak
indirmeyeceklerini söyle-
di.

Ortalama öðretmen
maaþý 820 YTL. Türk-Ýþ
tespit ettiði 688,05
YTL’lik açlýk sýnýrýnýn
birazcýk üzerinde, ancak
4 kiþilik bir ailenin asgari
geçim harcamalarýný
karþýlamaktan uzak.

DB: ‘Öðretmen maaþlarýný indirin’

Tersanede bir
ölüm daha

AKP Türkiye
ekonomisinin büyüme-
siyle gurur duymamýzý
önerse de insanlýk dýþý
çalýþma koþullarýna iþ
kazalarý eþlik ediyor.

Geçen hafta 19 yaþýndaki
tersane iþçisi Onur
Bayoðlu son yedi ayda
Tuzla tersanelerinde ölen
13. iþçiydi. Üç haftada 6
madenci kaza sonucu
yaþamýný yitirdi.

AKP çalýþanlarýn hak-
larýný titizce kýsýtlarken,
patronlara iþ güvenliði
saðlamalarýna dönük her-
hangi bir baskýda bulun-
muyor.

Asgari ücret açlýk sýnýrý altýnda.
Ücretler genel olarak geriliyor.
Emekli maaþlarý indirilmek isteniyor.
Yarý zamanlý çalýþma dayatýlýyor.
Hastaneler satýlacak, 
Saðlýk ocaklarý kapatýlacak.

13 yýlda borç faizlerine 400 milyar dolar ödendi.
AKP 5 yýlda 200 milyar ddolar fazi ödemesi yaptý.
2001’de 113 milyar dolarlýk dýþ borç bugün 215 mil-

yyar dolara ulaþtý. Faizleri yüksek tutma temel politika.
Türkiye IMF’ye en borçllu ülke ve her geçen daha

fazla gelir IMF’ye, alacaklý olan þirketlere aktarýlýýyor.

Yeni-lliberal saldýrganlýða
karþý kampanyaya katýl!

Ýstanbul: (0539) 982 22 17
Ýzmir: (0533) 445 34 68)
Ankara: (0543) 417 06 63
Bursa:(0542) 500 23 22 

Saðlýk ve emeklilik
hakkýmý

koruyacaðým!

GÖRÜÞ

Roni Margulies
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Alper Ard

Halen devam eden ve bir
türlü sona erdirilemeyen
Sudan ve Ruanda
soykýrýmlarýnýn yanýnda
Kenya’da da yeni bir
soykýrým tehlikesi baþ gös-
terdi.

30 Aralýk’ta yapýlan
baþkanlýk seçimlerine hile
karýþýnca iktidardaki dik-
tatör Mwai Kibaki
hükümetine karþý halk
sokaða döküldü. Çýkan
çatýþmalarda 600’ü aþkýn
kiþi öldü ve 180.000’den
fazla insan evlerini terk
etmek zorunda kaldý. Kriz
gittikçe büyüyor. Kibaki
hükümeti halen muhale-
fetin barýþçýl gösteri talep-
lerini kanla bastýrýyor.

Kabile kavgasý mý?
Gelinen noktada medya

yaþanan kargaþayý etnik
temizliðe dönüþen bir
kabile kavgasý olarak
göstermekte ýsrarcý. Çatýþ-
manýn iki tarafý da eþit
olarak kafayý yemiþ
fanatikler olarak sunulu-
yor. Kapitalizm üçüncü
dünyaya ýrkçý gözlüklerle
bakmaya devam ediyor ve
olaylar ne yöne saparsa
sapsýn hikaye bize ilkel
siyah adam göndermesiyle
birlikte veriliyor.
Egemenlerin gülünç vahþet
açýklamasý: Ülkeler arasý
savaþlar modern ve kimi
zaman gereklidir, ama

kabileler arasý savaþlar
ilkeldir.

Kenyalýlar kendilerini þu
ya da bu kabilenin üyesi
olarak görüyor olabilirler.
Fakat bu yaþanan krizi
zerre kadar açýklamaz.
Sadece insanlarýn uðradýk-
larý haksýzlýklara karþý
kendilerini en yakýn
gördükleri örgütlenmeye
sarýldýklarýný açýklar.

Ama emin olun

Kenyalýlarýn talepleri her-
hangi bir ülke halkýnýn
talepleriyle aþaðý yukarý
ayný. Ýþsizlikten muz-
daripler, asgari ücret isti-
yorlar, kendilerine ait
toprak istiyorlar, karýn-
larýnýn doymasýný, saðlýk
güvenceleri olmasýný,
bankalarýn ATM kartlarýna
uyguladýðý fahiþ faizlerin
silinmesini, hükümetin
iþlediði yolsuzluklarýn

faturasýný kendi cep-
lerinden ödemek zorunda
olmamayý istiyorlar.

Küresel sermaye
devrede

Olayýn vahametinin
sadece Kibaki’den veya
benzeri yerel diktatörler-
den kaynaklanmadýðýný
görmek gerekiyor.  

IMF tüm despotluklarý ve
yolsuzluklarý alt alta top-

landýðýnda bile Kibaki
hükümetine mali destek
saðlamaktan geri durmadý,
ve Kenya hükümetinin
ekonomik iyileþmedeki
kararlýlýðýný her dönemeçte
övdü. Benzer övgüler
Dünya Bankasý’ndan da
geldi.

Kenya’daki yabancý
yatýrýmlarý temsil eden
çokuluslu þirketler ve
örgütler krizin patlak ver-

mesinden hemen sonra,
taraflarýn derhal uzlaþ-
masýný talep eden ve her
iki tarafýn da eþit temsil
edileceði bir ulusal birlik
hükümeti kurulmasýný
öneren ortak bir açýklama
yayýnladýlar. Bu krizin
iþlerin akýþýna engel
olmasýndan rahatsýzlar,
soykýrým ya da deðil her
neyse dükkanýn önünü
kapatmamasýný istiyorlar.

Küresel ýsýnma
öldürüyor

Kapitalizmin yaþanan
katliama tek etkisi dik-
tatörlere destek vermesi
deðil. Yaþanan son kurak-
lýklardan sonra geçen yýl
rekor düþüþ yaþayan ekin-
ler, Kenya halkýný açlýðýn
sýnýrýna getirdi. BM genel
sekreteri Ban Ki-moon’un
Sudan’daki soykýrýmýn
kaynaðý konusundaki
görüþü sorulduðunda  iti-
raf etmek zorunda kaldýðý
üzere küresel ýsýnma baþ
aktörlerden biri durumda.
Kuruyan su havzalarý için
mücadele þimdiden vahþi
bir hal almaya baþladý.

Atmosferi ýsýtan sera
gazlarýnýn salýnýmýna karþý
Bush’un Kyoto
Anlaþmasý’ný imzalamada-
ki isteksizliðinin bedelini
dünyanýn en yoksullarý bu
sefer ve giderek artan bir
þekilde kanlarýyla ödüyor.

http://tembelgezegen.blogspot.com/

Kenya’da soykýrým

2003 Nisan ayýnda, kuzeydeki
kitle eylemleri sonucunda açýl-
mak zorunda kalan sýnýr
kapýlarý, egemenler için sorun
olmaya devam ediyor.

Sýnýr kapýlarýnýn açýlmasý,
adanýn yeniden birleþtirilmesi
konusunda tatmin edici bir
kesin çözüm olmasa da, iki
halkýn yakýnlaþmasý yolunda
olumlu bir adýmdýr.

Kapýlar açýldýktan sonra her iki
halkýn da yoðun bir þekilde
diðer tarafý ziyaret etmesi, yeni
dostluklar kurulmasý, en önem-
lisi de yeni kuþaklarýn birbirini
tanýmasý barýþ yolunda bir
adýmdýr. Ancak her iki tarafýn
egemenleri de bu olumlu adým-
dan rahatsýz olmaya devam
ediyor. Bu rahatsýzlýklarýnýn
sonucunda, geçiþlerde zorluklar
yaratmak için çeþitli bahaneler
üretiyorlar.

Geçtiðimiz aylarda Kýbrýslý
Türkler açýsýndan, sýnýr
kapýlarýnda yaþanan olumsuz-
luklar katlanarak arttý.
Kuzeydeki hükümetten kay-
naklý bu olumsuzluklar iki
temel alanda kendini gösterdi.
Bunlardan birincisi güneyden
yapýlan alýþveriþe yönelik estiri-
len gümrük terörü, diðeri de
güneyde çalýþan iþçilerin geçiþ-
lerinde yaratýlan engellerdir.

Þap bahanesi
Güneyde þap hastalýðýnýn

görülmesinden sonra, hastalýðý
bahane gösteren yetkililer her
türlü alýþveriþe engel çýkarmaya
baþladý. Þap bahanesi ileri
sürülerek, kapýlardaki iþlemler
yavaþlatýlýrken, ayný zamanda
her türlü alýþveriþ didik didik
incelenmeye baþladý. Kýbrýslý
Türkler arasýnda huzursuz-
luðun yaygýnlaþmasý ve
Türkiye’de de þap hastalýðý
olduðu halde ayný uygula-
malarýn Türkiye için gerçek-
leþtirilmemesine tepkilerin art-
masý üzerine hükümet yeni
bahaneler ileri sürmeye baþladý.
Yeni bahanelerin temelini ise
alýþveriþ tutarýný düzenleyen
Yeþil Hat Tüzüðü oluþturdu.
Uygulamalar elinde çikolata ile
geçiþ yapmakta olan bir
çocuðun elinden çikolatanýn
alýnmasý ve güneyden saksý
çiçeði alan yaþlý bir kadýnýn

tutuklanmasý ile doruk noktasý-
na varýnca, öðretmen
sendikalarý öncülüðünde bir
tepki hareketi geliþti. Militan bir
eylemlilik ekibi, tutuklanmayý
göze alarak güneyden alýþveriþ
yaptý ve Kermiya sýnýr kapýsýn-
dan alýþveriþlerini göstere
göstere geçti. Bu eylemden
sonra olumsuz uygulamalar ip
gibi kesiliverdi. 

Ýþçilerin protestosu
Diðer yandan yoðun olarak

güneyde çalýþan Kýbrýslý türk
iþçilerin geçiþ yaptýðý Pergama
kapýsýnda, polis çavuþu aylardýr
gerçekleþtirdiði geçiþ iþkencesini
keyfi olarak kapýyý kapatarak
doruða vardýrýnca, binlerce
iþçinin kendiliðinden eylemine
neden oldu. Tamamen spontane
bir þekilde geliþen eylem, bin-
lerce iþçinin protestosuna
dönüþürken, büyüyen olaylar
Ýçiþleri Bakaný’nýn olay yerine

gelip görevliler adýna özür
dilemesi ile ancak yatýþtý. Bakan
iþçilere söz üstüne söz vererek,
sýkýntýlarý çözeceðini ve geçiþleri
kolaylaþtýracaðýný söyledi.

Birçok kiþi hükümetin gerçek
niyetinin kapýlarý tamamen
kapatmak olduðu konusunda
endiþe duyuyor. Ancak özellikle
alýþveriþ krizi ve Pergama
(Beyarmudu) sýnýr kapýsýnda
yaþanan olaylarda halkýn gös-
terdiði tepki böyle bir giriþimin
baþarýlý olamayacaðýnýn göster-
gesi oldu.

2002-2003 tarihlerindeki kitle
eylemleri sonucunda açmak
zorunda kaldýklarý sýnýr
kapýlarý, egemenleri rahatsýz
etmektedir. Belki de alýþveriþ
krizi ile Pergama deneyi de bu
rahatsýzlýk sonucu halkýn
nabzýný ölçmek amacýyla gün-
deme getirilmiþtir. Ancak
yaþanan olaylar, kitlesel
eylemlilikler durulsa da, Kýbrýs

Türk halkýnýn kapýlarýn kapatýl-
masýna izin vermeyeceðini
açýkça göstermiþtir.

Tüm kýsýtlamalara karþý
Kýbrýs Türk halký, Annan Planý

referandumlarý sonrasý “hayýr”
diyen Kýbrýslý Elenlere yönelik
þövenist propagandadan etki-
lenmiþtir. Ancak bu etkilenme,
barýþ talebinden, adanýn
yeniden birleþtirilmesi arzusun-
dan ve yeniden yakýnlaþma
hayalinden vazgeçmesine neden
olmamýþtýr. Kýbrýs Türk halký
sýnýr kapýlarýna yönelik þövenist
her müdahaleye ciddi tepkiler
göstererek hâlâ barýþ talebinin
arkasýnda olduðunu ispatla-
maktadýr. Ayný olgu
Lokmacý’daki (Ermu) köprünün
halkýn baskýsý sonucunda yýk-
týrýlmasýnda da gözlemlenebilir.

Baraka olarak, halklarýn
yeniden yakýnlaþmasýnýn;
Kýbrýslý Türklerin ve Kýbrýslý
Elenlerin ortak mücadelesinden
geçtiðine inanýyoruz. Bu sebeple
de temasýmýzý kolaylaþtýran
kapýlarýn açýk tutulmasý, daha
fazla kapýnýn açýlmasý ve
geçiþler üzerindeki her türlü
kýsýtlamanýn kaldýrýlmasý için
mücadele ediyoruz. 

Münür Rahvancýoðlu
Baraka Kültür Merkezi, Kýbrýs 

Kýbrýs:

‘Sýnýr kapýlarý açýk tutulsun’

30 Aralýk’ta yapýlan baþkanlýk seçimlerine hile karýþýnca iktidardaki diktatör Mwaai Kibaki hükümetine karþý halk sokaða
döküldü. Karþýlýk sert oldu, göstericileriin üzerine ateþ açýldý ve 600’den fazla insan yaþamýný yitirdi.
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Bir megatonluk bir

nükleer bomba 300

km2’lik bir alan

içinde yaþayanlarýn

yüzde 90’ýný

öldürebilir.

Atom çekirdeðinin fiz-
yon, füzyon ya da her
ikisinin karýþmasýyla
oluþan bir kimyasal reak-
siyon ile enerji açýða çýk-
masý sonunda oluþan pat-
lamayý yaratan her türlü
silaha genelde nükleer
silah adý verilir. Nükleer
reaksiyon sonucunda
enerji ortaya çýkartan
silahlar için farklý isimler
kullanýlmaktadýr; atom
bombasý, hidrojen bom-
basý, nükleer silah, fizyon
bombasý, füzyon bombasý,
termonükleer silah gibi...
Bu tür silahlar ilk olarak
"atom bombasý" olarak
adlandýrýlmýþtýr.

Nükleer silahlar, yok
edici etkilerini saðlayan
nükleer reaksiyonlara ve
tasarýmlarýndaki ayrýn-
týlara göre çeþitli biçim-
lerde gruplandýrýlabilirler.
Fizyon ve füzyon
silahlarýnýn genel özelliði
atom çekirdeðinin trans-
formasyonu sonucu etrafa
enerji yaymalarýdýr. Bu
açýdan bütün bu tip pat-
layýcý araçlar için en
uygun genel terim "nük-
leer silah"týr. Füzyon
silahlarý oluþan nükleer
reaksiyonun temel bileþeni
hidrojen izotopu olduðun-
dan "hidrojen bombasý"
olarak adlandýrýlýr. 

Nükleer
silah nedir?

Uranyum
zenginleþtirme

Zenginleþtirilmiþ
uranyum, içeriðindeki
Uranyum-235 (kim. sem-
bol 235U) oraný belirli
yöntemlerle doðal
seviyelerin üzerine
çýkartýlmýþ uranyum
karýþýmýdýr.

Elektrik enerjisi için yakýt
olarak kullanýlabilse de
asýl kullaným alaný savaþ
baþlýklarý ve nükleer
silahlardýr.

2007 yýlýnda dünyada
2000 ton üretilen
seyreltilmiþ uranyum kri-
tik bir önem taþýr. Elde
edilme yöntemlerine baðlý
olarak az, orta ve yüksek
üç çeþit olarak
sýnýflandýrýlýr.

Nükleer silahlar
hayatý sona 
erdirebilir

AKP, Enerji Bakaný Hilmi
Güler’in aðzýndan nükleer
santral yapacaðýný ýsrarla
yineliyor. Akkuyu’da bir
nükleer santral kurulmasý-
na dönük ihale þartnamesi
açýklandý. Þimdi hükümet
bir þirketle anlaþacak ve
nükleer santral inþa
sürecine dönük adýmlar
atýlacak. Dev Amerikan þir-
keti Westing House’a yeþil
ýþýk yakýldýðý söyleniyor.

AKP, Türkiye’ye birden
fazla nükleer santral kur-
mak isterken Ortadoðu’yu
dolaþan Bush, ABD etrafýn-
da bir nükleer ortaklýk
istiyordu.

Türkiye ABD etrafýnda
oluþan ve 19 ülkenin ortak
olduðý Global Nükleer
Enerji Ortaklýðý’nda
(GNEP) gözlemci
statüsünde yer alýyor. 

Aslýnda Bush dünyadaki,
özellikle ortadoðudaki
ortaklarý hýzla nükleer
santral inþa etme peþinde.
Ýngiliz hükümeti ayný Türk
hükümeti gibi nükleer
santrallere evet dedi.

Nükleer santraller elek-
tirik enerjisi üretmek için
mi kuruluyor? Pahalý, ver-
imsiz ve tehlikeli bu yön-
temin kullanýlmasý siyasi
bir tercih ve militarist

amaçlara hizmet ediyor.
ABD dünyadaki en

büyük nükleer güç ve
teknolojisini paylaþtýðý
Ýsrail’le birlikte nükleer
silahlanmayý kýþkýrtýyor. 

Türkiye de Mýsýr, Suudi
Arabistan, Ürdün, Suriye
gibi bu anaforun içerisine
çekiliyor.

Tüm dünya ekonomi-
lerinin serbestleþtirilmesi-
ni, kuralsýzlaþtýrýlmasýný ve
küresel þirketlere açýlmasý
bombalarla saðlanýyor.
Nükleer santraller ve nük-
leer silahlar, yeni-liberal
hükümetlerin siyasal ter-
cihleri. AKP de nükleer
lobilerinin hizmetinde,
Sabancý, Zorlu gibi
kasalarýný durdurmakla
meþgul.

Türkiye, ABD’ye hep
sadýk oldu. Soðuk savaþ

yýllarýnda Rusya’ya karþý
topraklarýna nükleer
silahlarýn yerleþtirilmesine
izin verdi. Türkiye’nin bir
baþka nükleer dostu ise
Ýsrail. Ortadoðu’da nükleer
sahibi tek ülke olarak kan
akýtmaya devam ederken
Türkiye’yle arasýnda sýký
bir askeri iþbirliði bulunu-
yor. Tablonun bütünü
Türkiye’nin bir nükleer
felaketin merkezi yapýlmak
istendiðine iþaret ediyor.

Nükleer silahlarýn olduðu
bir dünyada yaþam her an
tehdit altýndadýr. Barýþçýl
amaçlý nükleer enerji ola-
maz.

Ýncirlik Üssü’nde ABD’ye
ait 90 nükleer bombanýn
varlýðýna izin veren
Türkiye’de nükleer santral-
lerin inþasýný durdurmak
zorundayýz.

Plütonyum:15 kadar izo-
topu bulunan yapay
metalik element.
Nükleer reaktörlerin
çalýþmaasý sýrasýnda
üretilen bu maddenin 4-
5 kilogramý bir atom
bombasý yapmak için
yeteerli. Çok zehirli ve
kanserojen bir madde
olan plütonyum,
çýkardýðý alfa ýþýnlarý ile
canlý dokuyu tahrip
eder, onyýllar boyu doku
içinde kalarak kemik
kanseri, akciðerr kanseri,
kan kanseri (lösemi) ve
diðer kötü huylu tümör-
lere, en önemlisi de
kuþaklar boyu sürecek
genetik yýkým ve
sakatlýklara neden olur.
Plütonyumun ömrü
250.0000 yýldýr.

Adana’da
Ýncirlik’teki

Amerikan askeri
üssünde 90 tane
nükleer baþlýklý

bomba var.

“Ýnsanlýðýn artýk varlýðýný tehdit eden bir
düzeye gelen ve ne yazýk ki kimsenin pek
fazla tartýþmadýðý en büyük tehlike, bir nük-
leer savaþ olasýlýðý. Amerika'nýn önde gelen
askeri stratejistleri, ülkenin en muhafazakar
dergilerinde felaket riskinin arttýðýný tartýþýy-
orlar. Bu tartýþmalarýn hýzlanmasýna neden
olan, ABD silahlý kuvvetlerinde görülen
dönüþüm. Silahlý kuvvetlerin saldýrý amaçlý
silahlanma kapasitesinde büyük bir artýþ var.

Buna uzayýn askerileþtirilmesi de dahil. Önde
gelen uzmanlarýn da iþaret ettiði gibi, bu
dönüþüm, Amerika'nýn potansiyel karþýtlarýný
da saldýrý amaçlý silah kapasitelerini
güçlendirmeye itiyor. Ruslar, Bush yöneti-
minin Washington'da iktidara gelmesinden bu
yana, nükleer yeteneðini büyük ölçüde art-
týrdý. Çin de ayný þeyi yapýyor. Ve bu yeni
nükleer silahlar büyük ölçüde otomatik uyarý
sistemlerine baðlý. Stratejik analiz yazýlarýnda

her an bir kaza olabileceðine iþaret ediliyor.
ABD'deki sistemlerin sürekli yanlýþ alarm
verdiðini ve bir füzenin otomatik olarak
ateþlenme tehlikesinin insan müdahalesiyle
önlendiðini biliyoruz. ABD'nin karþýtlarýnýn
sistemleri ise daha az güvenli ve bir kaza
çýkma olasýlýðý yüksek. Bütün bunlardan
dolayý nükleer savaþ tehlikesinin giderek
büyüdüðünden bahsetmek hiçbir þekilde
felaket tellallýðý deðil.” Noam Chomsky

1970 yýlýnda imzalanan Nükleer Silahsýzlanma
Anlaþmasý'ndan önceki nükleer silah programlarý
Nükleer Silasýzlanma Anlaþmasý'nýn (NPT) imzalan-
masýyla durdurulan programlar 
Nükleer silah çalýþmalarý konusundaki ihtilaflar, fakat
bu çalýþmalar NPT'nin yürürlüðe girmesiyle sona erdi 
1970'den sonra sona eren programlar 

1970'den sonra baþlayan, baþarýya ulaþan ve devam
eden programlar

Aktif bir þekilde nükleer silah ürettiðinden þüphenilen
ülkeler

Nükleer silah çalýþmalarýna son vermiþ ülkeler

Nükleer silah ürettiðinden þüphe duyulan, fakat
kanýtlanmayan devletler
Elinde geçmiþten nükleer silah kalan, fakat üretmeyen
ve NPT’ye imza atmýþ ülkeler
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I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan emperyalist devletler yeni
savaþa hýzla hazýrlanmaya baþladý. 

1930'lardan baþlayýp 2. Dünya Savaþý yýllarýnda
hýzlanan atom bombasý yapma çalýþmalarý, 1945 yýlýnýn
Aðustos ayý baþlarýnda ABD'nin ilk atom bombasýný yap-
mayý baþararak Japonya'nýn Hiroþima kentinde kullan-
masýyla sonuçlandý.

1945 Temmuz’unda Japon uçaklarýnýn Pearl
Harbor’daki Amerikan Üssü’ne saldýrýsý önceden bilin-
miþ, fakat durdurulmamýþtý. ABD aðýr bir misilleme
yaparak II. Dünya Savaþý’ndan zaferle çýkmak ve
dünyayý kendi hegemonyasý etrafýnda þekillendirmek
istiyordu.  Atom bombalarý bunun için kullanýldýlar.

6 Aðustos 1945 günü 60 kg Uranyum- 235 içeren ve
"Little Boy" ismi  bomba, 10 bin metre yükseklikten saat
8.13’te atýldý. Bomba saat 8.15’te Japonya’nýn Hiroþima
þehrinin 580 metre üzerinde patladý. Ýlk anda 70 bin insan
buharlaþtý. Yüksek sýcaklýktan dolayý insanlar asfalta
yapýþtý. Bir hafta boyunca þehre asit yaðdý. Ýki ay
içerisinde radyasyon sebebiyle 70 bin insan daha hayatýný
kaybetti. 60 bin kiþi de beþ yýllýk süre içerisinde ölünce
Hiroþima’nýn bilançosu ilk beþ yýlda 200 bin insanýn
ölümü, onbinlerce insanýn da sakat kalmasý oldu.
Radyasyon yayýlýmýnýn etkileriyle rakamýn 300 bine
ulaþtýðý sanýlýyor. 

"Fat Man" isimli ikinci bomba üç gün sonra  Nagazaki
kentine düþtü. Patlama 22 kiloton TNT gücüne eþit 8 kg
plütonyum-239 kullanýlarak gerçekleþtirildi.  75 bin kiþi
anýnda kavruldu, bir o kadar insan da beþ yýl içerinde
yaþamýný yitirdi.

Japonya savaþtan çekildi. Artýk nükleer çað baþlamýþtý.

Emperyalist savaþ
atom bombasýný
yarattý

Atom bombalarý II. Dünya Savaþý’na son verdi. ABD ve
SSCB arasýndaki þimdi soðuþ savaþ diye adlandýrýlan
dönem baþlamýþtý.

ABD’yi takip SSCB 1949 yýlýnda ilk nükleer denemeyi
gerçekleþtirdi.

1952 yýlýnda ABD tarafýndan "Little Boy"dan 700 kat
daha güçlü hidrojen bombasý üretildi. Sovyetler hidrojen
bombasýný 1953 yýlýnda, Ýngilizler ise 1957 yýlýnda ürete-
bildiler. Nötron bombasý 1977 yýlýnda yine ABD tarafýn-
dan geliþtirildi. Emperyalist ülkeler nükleer silah üretme
yarýþýna girdiler. Ancak asýl nükleer yarýþ ABD ve Rusya
arasýndaydý. Ýki büyük güç egemenlik altýndaki alanlara
yerleþtirdikleri silahlarý birbirlerine çevirdiler. 

Rusya’nýn Küba’ya nükleer bomba yerleþtirme gir-
iþimiyle iki nükleer güç 1962 Ekim’inde ilk kez doðrudan
karþý karþýya geldi. Bu dönem dünya popüler kültürüne
‘birinin kýrmýzý düðmeye basmasý’, karþýlýklý olarak nük-
leer bombalarýn kullanýlmasý sonucu yaþanan yýkým
olarak kalýcý bir iz býraktý.

1945-1990 arasýnda gerilim çoðu zaman doðrudan
karþýlaþma olmadan sürdü. Dünya nükleer silahlarla
doldu. Bugün dünyada 27 bin nükleer füze baþlýðý var.

Doðu Bloku’nun yýkýlmasýyla birlikte nükleer silahlarýn
sýnýrlandýrýlmasýna gidilse de 1990’lar ve  2000’lerdeki
onlarca bölgesel savaþ, Irak’a ABD müdahaleleri ve
iþgalle birlikte dünya yeniden bir nükleer çýlgýnlýða
sürüklenmeye baþladý.

Soðuk savaþ:
Felaketin eþiðinde
yaþamak

Alex Callinicos

“Vatan, sosyalizm ya da
ölüm.” Hugo Chavez, bir
yýl önce, büyük bir seçim
zaferinin ardýndan
Venezuela Devlet Baþkaný
olduðunda bu sözlerle
yemin etmiþti. 

Chavez’in bu yeminle,
“Bolivarcý devrime”
doðru gidiþi aðýrdan
aldýðýný ilan etmesi aslýn-
da bir uyarý. Chavez,
“Yürüyüþün hýzýný
yavaþlatmam için bana
baský yapýyorlar”, dedi. 

Bu hareket, hükümetin
2 Aralýk’ta yapýlan yeni
anayasa referandumunda
yenilmesinin ardýndan
geldi.

Chavez, dünyadaki
herkesin neoliberalizme
ve emperyalizme karþý
olduðunu, kendisinin
George Bush’u
yeneceðine inandýðýný ve
kapitalizme alternatif
yaratma konusunda
kazandýðý zaferi destek-
lediðini sanýyordu. “21.
yy sosyalizmi” çaðrýsý,
Sovyetler Birliði’nin
yýkýldýðý ve kapitalizmin
sahadaki tek oyuncu
olarak kabul edildiði
günden beri süregelen
dönemin sonuna iþaret
ediyor gibi görünüyordu. 

Fakat, Chavez’in bulun-
duðu pozisyon her
zaman bir çeliþkiye
dayandý. Onu, 2002
yýlýnýn Nisan ayýnda

saðcýlarýn ellerinden ve
devrilmekten kurtaran
Karakas’ýn yoksullarýydý.
Bu yoksullar, baþkanlýk
sarayýnýn etrafýný çevirdi-
ler ve darbecileri onu
serbest býrakmaya zor-
ladýlar.

Fakat Chavez, yolsuz-
lukla ve baskýcý olmakla
eleþtirilen ve hala kapital-
ist toplumsal iliþkilerin
hakim olduðu bir ekono-
mi ile yönetilen
bürokratik bir devletin
baþýnda kalmaya devam
etti. Böylece, politikalarý
ayrý taraflara yöneldi. 

Chavez, tabanýný koru-
mak için Venezuela’nýn
zengin petrol kay-
naklarýný kullanarak
sosyal reformlarý hayata
geçirdi. Bolivarian Circles
( Devrimi savunmak ve
elektrik, okur-yazarlýk
kampanyalarý, barýnma,
elektrik ve su saðlayan
bir taban örgütü) ve
Toplumsal Görev gibi
kurumlarla, tabandaki
aktivistler arasýnda bað
kurulmasý ve onlarýn
baþkanlýk yanlýsý inisi-
yatifleri desteklemek
üzere harekete geçirilme-
si amaçlanýyordu. 

Fakat Washington ve
Venezuela oligarþisinin
düþmanca tutumuyla
karþý karþýya kalan
Chavez ve müttefikleri,
ayný zamanda, devlet
aygýtý üzerindeki kontrol-
lerini artýrma eðilimine

girdiler.
Dolayýsýyla, hükümet

yanlýsý bir kitle partisi
olan United Socialist
Party of Venezuela
(Venezuela Birleþik
Sosyalist Partisi – PSUV),
halkýn desteðini almak
üzere kanal açmak için
kurulan yukarýdan
aþaðýya bir inisiyatif oldu.
Önerilen yeni anayasada
dikkate deðer reformlar
vardý, fakat bu anayasa,
ayný zamanda gelecekte
yapýlan seçimlerde süre-
siz olarak yeniden ve
yeniden aday ola-
bilmesinin önünü açýyor-
du.

Yolsuzluk
Bu referandumun sonu-

cu aslýnda saðýn zaferi
deðil. Hayýr oylarýnýn
sayýsý, son baþkanlýk seçi-
minde saðýn adayýnýn
aldýðý aldýðý oylardan
sadece 200 bin adet daha
fazla.

Asýl sorun, Evet
oylarýnýn, Chavez’in son
seçimde aldýðý oylardan
üç milyon daha az
olmasý.

Venezuela Hükümeti’ne
danýþmanlýk yapan
Stephanie Blankenburg,
New Statesman’da þöyle
yazýyor; “2 Aralýk’taki
sonuçlar, aslýnda,
‘Chavezci sokaklarýn’,
yine ‘Chavezci seçkinleri’
protestosuydu.” Yiyecek
sýkýntýsý, enflasyon ve

yolsuzluðun yarattýðý
memnuniyetsizlik,
Chavez’in tabanýnýn
büyük bölümünün
seçime katýlmamasýna yol
açtý.

Chavez’in U-dönüþü
yapmasý, bu mem-
nuniyetsizliðin varlýðýnýn
onaylanmasýdýr. Chavez,
suça ve yeiyecek sýkýntýsý-
na karþý mücadele ede-
ceðine söz vermiþti. 

Sorun þu ki, bu prob-
lemler devrimci süreci
yavaþlatmakla deðil, onu
hýzlandýrmakla, yani özel
sermayenin ekonomi
üzerindeki egemenliðini
yýkmakla çözülebilir.

Yolsuzluðun kökü,
ancak varolan devlet
aygýtýnýn tasfiyesi ve
halkýn gücüne dayanan
kurumlarýn onun yerini
almasýyla kazýnabilir. 

Fakat Chavez, bunun
tam tersi yönde hareket
etti. 2002’deki askeri dar-
beyi düzenleyenlere af
çýkardý ve iþ dünyasýyla
baðlarý bulunan bir askeri
görevli olan Ramon
Carrizales’i baþkan
yardýmcýsý olarak atadý. 

Bu durum, 1972-3 yýl-
larýnda, solcu Popular
Unity Coalition (Halk
Birliði Koalisyonu) döne-
minde Þili’de olanlara çok
benziyor.

Amerika’daki Richard
Nixon yönetimi tarafýn-
dan desteklenen sað,
daha açýktan saldýrmaya
baþladýklarýnda, iþçiler bu
duruma tepki olarak
kendi savunma örgütleri-
ni kurdular. 

Fakat, Baþkan Salvador
Allende bu inisiyatifleri
yasakladý ve sað ile anlaþ-
maya çalýþtý. Allende’nin
bu tavrýnýn neden olduðu
geri çekilmenin sonucun-
da, sað, 11 Eylül 1973’de,
askeri darbe giriþiminde
bulunma cesaretini buldu
ve bu darbe Allende’nin
ve binlerce solcu mili-
tanýn hayatýnýn mahvol-
masýna yol açtý. 

Venezuela’da henüz bu
noktaya gelinmedi, fakat
Chavez’in geri çekilmesi,
devrime giden süreçteki
en tehlikeli anýn göster-
gesi.

Venezüela:

Sokaklar
seçkinlere
karþý

“Fakat Chavez,
yolsuzlukla ve
baskýcý olmakla
eleþtirilen ve hala
kapitalist toplumsal
iliþkilerin hakim
olduðu bir ekonomi
ile yönetilen
bürokratik bir
devletin baþýnda
kalmaya devam
etti.”
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Doðan TARKAN

Ýngiliz yazar George Orwell 21
Ocak 1968’de öldü. Hayvan
Çiftliði ve 1984 adlý kitaplarý ile
tanýnan Orwell Ýspanya Ýç
Savaþý’nda da Cumhuriyet-
çilerin yanýnda yer aldý.

Ýspanya’da kaldýðý süre içinde
yaþadýklarý onu çok etkiledi.
Cumhuriyeti, iþçileri ve köylü-
leri savunmak için gitttiði
Ýspanya’dan büyük bir düþ
kýrýklýðý ile döndü.

Faþizmin yaný sýra stalinizm ile
de tanýþmýþtý.

Ýspanya’dan döndükten sonra
1945’de yazdýðý Hayvan Çiftliði
ve 1949’da yazdýðý 1984 adlý
kitaplar faþizm ile stalinizmin
etkisini taþýr.

Orwell kendi hükayesini þöyle
anlatýyor:

“Önce Burma Ýmparatorluk
Polis teþkilatýnda beþ yýl
çalýþtým. Bu iþten ayrýldýktan
sonra büyük bir yoksulluk
yaþadým.

“Bu benim otoriteye isyanýmý
okluþtururken bir yandan da
iþçi sýnýfý fark etmeye baþladým.

“Polis teþkialtýndaki iþim ise
bir anlamda emperyalizmi anla-
mama ve tanýmama yardýmcý
oldu.

“Ama bu deneylerin hiçbirin-
den net politik sonuçlar çýk-
madý.

“Bunlarýn ardýndan Hitler ve
Ýspanya Ýç Savaþý geldi. 1935’in
sonuna geldiðimizde hala
kafam net deðildi.

“1936-37 yýllarýnda Ýspanya Ýç
savaþý ve yaþanan diðer
geliþmeler nerde durduðumu
kavramamý saðladý. 1936’dan
bu yana yazdýðým her satýr
doðrudan ya da dolaylý olarak
totaliterizme karþýdýr ve
demokratik sosyalizmden
yanadýr.”

Orwell
Ýspanya’da ne yaþadý?

Halk cephesi adý altýnda bir-
leþen çeþitli sol partilerin 1936
yýlýnýn baþýnda yerel seçimleri
kazanmasý Ýspanya saðýnýn þid-
detli tepkisi ile karþýlandý.
Ýspanya mutlakiyetten
monarþiye geçilen 1923 yýlýndan
o güne kadar aralýksýz bir
biçimde sað diktatörlükler
tarafýndan yönetilmiþti ve bütün
bu hükümetler iþçi sýnýfýna ve
sola aðýr bir biçimde saldýrmýþtý.

Halk Cephesi’nin zaferinin
hemen ardýndan bir yandan
iþçiler her yerde ayaklanarak
faþistleri püskürtürken diðer
yandan da faþist hareketin lideri
general Franco Ýspanya’nýn kon-
trolündeki Fas’da topladýðý
ordu ile iç savaþý baþlattý.

Almanya ve Ýtalya’daki faþist
rejimler General Fronco’ya der-
hal para, uçak, silah ve
“uzman” desteði verdiler. 

Barselona:
Devrim ve karþý devrim

Ýspanya devriminin en önemli
geliþmesi ise Barselona’da
yaþandý. Barselonada yaþanan-
lar George orwell’in görüþ-
lerinin nihai þekillenmesini
saðladý.

Mayýs 1937’de Barselona’da 5
gün süren bir Ýç Savaþ içinde iç
savaþ yaþandý. Bu iç savaþýn
sonucu Ýspanya devriminin de
kaderini belirledi.

Barselona 1936 Temmuz ayýn-
dan itibaren iþçilerin kon-
trolündeydi. Kentte anarþist
sendika CNT ve troçkizme
yakýn devrimci marksist POUM
adlý örgüt etkindi. 

Ýspanya Komünite Partisi bu
iki akýmýn önünü kesmek istiy-
ordu ama daha önemlisi Barse-
lona’da ki iþçi hakimiyetine son
vermek istiyordu.

Mayýs ayýnda Komünist Partisi
Stalin rejiminden aldýðý silahlar-
la Barselona’ya saldýrdý. CNT ve
devrimci marksist POUM yenil-
di. Ardýndan stalinist baský
baþladý.

Sovyetler Birliði’nden gelen
gizli servis elemanlarý Ýspanya’-
da gizli hapishaneler kurdular,
buralarda iþkencehaneler iþe
baþladý. Cumhuriyeti savunmak
için Ýspanya’ya gelen gönüllüler
Sovyet gizli servisinin hedefi
oldu. Özellikle de POUM’a

destek verenler.
B u arada Cumhuriyeçi

hükümet içinde saðcý unsurlar
giderek hakim olmaya
baþladýlar. Sosyalist Parti’nin sol
kanadýndan olan baþbakan
Largo Caballero Komünist
Partisi’nin POUM’a karþý
harekat istemesine karþý dur-
duðu için devrildi yerine sað
kanattan Juan Negrin seçildi.

Negrin’in baþbakan
seçilmesinden sonra POUM
yasa dýþý ilan edildi. Örgütün
önde gelen lideri Andreu Nin
iþkence altýnda öldü. Nin’in
yaný sýra sayýsýz POUM üyesine
iþkence edildi, öldürüldü ve
binlercesi hapishanelere doldu-
ruldu.

19237’de POUM’a göre
Cumhuriyetçi hapishanelerde
15 bin antifaþist yatmaktaydý.

Bu arada bütün iþçi örgütleri
silahsýzlandýrýldý. Milis örgütü
daðýtýldý ve yerine
Cumhuriyetçi ordu kuruldu.
Aðustos ayhýnda Askeri Ýstih-
barat Örgütü adlý gizli polis
örgütü kuruldu.

Bu siyasal geliþmelerin yaný
sýra devrim sýrasýnda kollekti-
fleþtirilen fabrikalar ve toprak-
lar eski patronlarýna ve toprak
aðalarýna iade edildi.

Komünist önderlik altýndaki

Cumhuriyetçi ordu son olarak
Doðu Aragon’a girerek bu
bölgedeki komünal yönetimi
yýktý ve binlerce iþçi ve emekçiyi
göz altýna aldý.

Halk Cephesi ve Komünist
Partisi bütün gücüyle dünyaya
kendisinin kabul edilebilir bir
rejim olduðunu ve kapitalist
demokrasiyi savunduklarýný
kanýtlamaya çalýþýyordu. Amaç
Almanya ve Ýtalya’ya karþý
Fransa ve Ýngiltere’nin desteðini
kazanmaktý.. Oysa
Cumhuriyetçiler tamamen
yenildikten hemen sonra
Ýngiltere ve Fransa derhal
Franco’nun faþist rejimini
tanýdýlar.

Komünist Partisi’nin taktiðine
karþý tek geçerli taktik devrimci
taktikti. Yani iþçilerive köylü-
lerin silahlandýrýlmasý, devrimin
yayýlarak sürdürülmesi, milis
örgütlenmesinin devam etmesi.

Ne var ki devrimci güçlerin
zayýflýðý buna izin vermedi.
Devrimci marksist bir örgütlen-
me olan POUM iktidarýn iþçi ve
köylülerin seçilmiþ oýrganlarýna
verilmesi kararý almasýna rað-
men 1937’de stalinist güçlere
yenilmekten kurtulamadý.

Halk Cephesi ve Komünist
Partisi devrimi bastýrmak için
bütün gücünü ve olanaklarýný
kullanýrken Franko’nun faþist
ordusu ilerliyordu.

Barselona’da devrimcilerin
katledilmesinden altý ay sonra
faþistler Ýspanya’yý ikiye ayýr-
mayý baþardýlar.

Birbuçuk yýl sonra ise Franco
faþist ordularýnýn baþýnda
Barselona’ya girerken þehir
artýk direnmiyordu çünkü
direnecek bütün güçler Halk
Cephesi ve stalinist Komünist
Partisi tarafýndan imha
edilmiþti.

George Orwell bütün bunlarý
yaþadý ve yaþama bakýþý bu
geliþmelerle þekillendi. Hayvan
Çiftliði ve Bin Dokuzyüz Seksen
kitaplarý da bu deneylerin
ürünü.

Ýspanya
Devrimi’nin
kronolojisi
Eylül 1923
Kral anayasayý deðiþtirdi ve General
Miguel Primo de Rivera’nýn baþýnda
olduðu bir diktatörlük kuruldu.

Ocak 1930
Primo de Rivera devrildi.

Nisan 1931
Sol yerel seçimleri kazandý. Kral kaçtý.
Ýspanya Cumhuriyeti ilan edildi.

Ekim 19344
Saðcý bir hükümet kuruldu. Asturyas
komünü ilan edildi ve silahlý maden-
ciler ayyaklandý. Ayaklanmanýn sonu-
cunda 5 bin madenci öldü, 10 bini
yaralandý ve 809 madenci hapse
atýldý.

1934-336
Ýþçi sýnýfýna ve sola karþý iki yýl süren
baský dönemi.

15 Ocak 1936
Ýþçi partileri sosyal ve ekonomik
sorunlara deðinmeyen Cumhuriyeçi
bir program etrafýýnda Halk Cephesi’ni
kurdular.

16 Þubat
Halk Cephesi seçimleri kazandý.
General Franko ve taraftarlarý
hükjümetin hiçbir zamaan kurulma-
masý gerektiðini iddia ettiler.

17 Þubat
Valencia’da iþçiler hapishaneleri
basarak solcu tutuklullarý serbest
býraktýlar. Halk Cephesi hükümeti
kuruldu.

Nisan
Madrid’de gelen grev. Aþýrý sað terör
eylemlerine baþladý.

17-118 Temmuz
General Franco ayaklandý. Sol genel
grev örgütledi.

19 Temmuz
Birçok þehirde iþçiler ayaklamarak
faþistleri yendi. Ýþçiler Barselona’nýn
kontrolünü ele geçirdi.

26 Temmuz
Alman ve Ýtalyna faþistleri Franco’yu
desteklemek için savaþ uçaklarý gön-
derdi.

14 Aðustos
Franco’nun milliyetçi güçleri
Badajoz’u ele geçirdi.

26 Nisan 1937
Guernica’nýn bombalanmasý.

2-66 Mayýs
Barselona sovyeti Ýspanya Komünist
Partisi ve yandaþlarý tarafýndan þidde-
tle bastýrrýldý.

16 Haziran
Poum liderleri tutuklandý.

Nisan 1938
Milliteçi güçler Ýspanya’yý ikyi böldü.

Ocak 1939
Franco Barselona’ya bir direniþ
olmaksýzýn girdi.

28 Mart
Madrid teslim oldu. Ýspanya’da
Franco’nun faþist rejiminin hakimiyeti
tamamlandý.

Özgürlük insanlara duymak istemedikleri þeyleri söylemektir, George Orwell

Orwell, totaliterizm ve
Ýspanya Ýç Savaþý

Stalinistlerin öldürdüðü
POUM’un lidxeri Andreu Nin

George Orwell



sayý: 309 sosyalist iþçi 9

Sosyalist iþçi’nin kardeþ yayýný
Socialist Review dergisinin
editörü Judith Orr, Iraklý yazar
ve aktivist Haifa Zangana ile,
Iraklý kadýnlarýn ülkelerini
özgürleþtirmek için verdikleri
mücadele hakkýnda konuþtu.
Haifa Zangana'nýn City of
Widows (Dullar Þehri) adlý kitabý
kýsa süre önce yayýnlandý.

Siz, Saddam rejimi zamanýnda,
aktif bir komünist iken tutuk-
landýnýz. Sizin hapiste hayatta
kalmanýzý saðlayan annenizin
cesareti ve kararlýlýðý oldu. Bu
deneyimin, bir yazar ve aktivist
olarak üzerinizde nasýl bir etkisi
oldu?

Eðer annem olmasaydý, ben de
birlikte tutuklandýðým diðer üç
kiþi gibi asýlmýþ olabilirdim.
1970'lerde Irak'ta kadýnlarýn asýl-
masý nadiren görülen bir durum-
du. Diðer üç arkadaþýmý asarken
beni haklarýnda çok önce idam
kararý verilmiþ, fakat asýlmamýþ
kadýnlarýn yanýna koydular.
Fakat eðer annem tutuklanmamý
protesto etmek için o kadar çok
þey yapmamýþ olsaydý, asýl-
masam bile, tamamen kaybola-
bilirdim. O günlerde yaþadýðým
iþkenceyi hiçbir zaman unuta-
madým. 2003 yýlýnda Amerikan
ve Ýngiliz iþgalinin yarattýðý
dehþetin nedeni sadece bombala-
ma deðil, ayný zamanda Irak
halkýna uyguladýklarý iþkencedir.
Guantanamo'da hala iþkence
yapýlýyor, ve Irak'ta Ebu Garip'in
korkunç fotoðraflarý ortaya çýk-
týktan sonra bile iþkence bitmedi.

Amerikan ve Ýngiliz hükümet-
leri, Irak'ý iþgal etme neden-
lerinden bir tanesinin kadýnlarý
özgürleþtirmek olduðunu iddia
etmiþlerdi. Bu fikri kabul eden
kadýnlarý 'sömürgeci feministler'
olarak adlandýrýyorsunuz. 

Kadýnlar, Saddam rejimine
karþý yýllar boyunca mücadele
ettiler ve kimse bunu fark etme-
di. Fakat, iþgalden birkaç ay önce
birdenbire medyada kadýnlar
hakkýnda haberler ve yazýlar çýk-
maya baþladý.  Women for a Free
Iraq (Özgür Irak Ýçin Kadýnlar)
adlý bir örgütlenme kuruldu ve
iki ay içinde Amerikan
medyasýnda bu örgüt hakkýnda
haberler çýkmaya, röportajlar
yayýnlanmaya baþladý. Kadýnlar,
ne kadar kötü durumda olduk-
larýný anlattýlar. Tabii ki bunlarýn
bir kýsmý doðruydu, fakat daha
sonra çoðunun sahte olduðu
ortaya çýktý. Bu öyküler savaþý
haklý göstermek için kullanýldý.

Iraklý kadýnlar hiçbir zaman
özgürleþtirilmeyi bekleyen kur-
banlar olmadýlar. Amerikan ve
Ýngiliz ordularýný, kendilerini
özgürleþtirecek güçler olarak
görmediler. Iraklý kadýnlarýn
uzun bir özgürlük mücadelesi
tarihleri vardýr ve eðer 1990'daki
BM yaptýrýmlarý ve 2003'teki
Amerikan ve Ýngiliz iþgali
olmasaydý bu mücadele hala

devam ediyor olabilirdi. Iraklý
bir kadýn þöyle diyor, "Þu anda
tek isteðimiz onurumuzla
gömülmek." Sabah pencereyi
açtýðýnýzda, sokaklarda cesetler
görüyorsunuz, ve insanlar, göm-
mek için bile bu cesetlere yak-
laþmýyorlar. Dolayýsýyla bugün
iþgal yüzünden kadýnlarýn tek
istekleri onurlu bir þekilde
gömülmeye indirgenmiþ durum-
da.

Kitabýnýzýn baþlýðýndan bugün
asýl yükü taþýyanlarýn kadýnlar
olduðu, çünkü erkeklerin çoðu-
nun ya öldürülmüþ olduklarý ya
da hapiste olduklarý anlaþýlýyor. 

2003 yýlýndan beri 1.2 milyon
Iraklý öldürüldü ve bunlarýn
yüzde 97'si erkek. Çünkü, iþgalin
ilk üç yýlýnda, kýz çocuklarý,
güvenliðin olmamasý nedeniyle
okula gidemediler, kadýnlar ise
yanlarýnda bir erkek olmadan
sokaða bile çýkamadýlar.

Erkekler, iþgalin fiziksel hedefi
haline geldikleri için, evin dýþýn-
daki iþleri kadýnlar yapmak
zorunda kaldý. Bunun anlamý,
petrol almak için saatlerce
kuyrukta beklemek, ailenin
kayýp üyelerini aramak, ve elek-
trik gibi temel ihtiyaçlarýn
karþýlanmasýný saðlamaktýr. Bu
nedenle son yýllarda giderek
daha fazla sayýda kadýn
öldürülmeye baþladý.

Her Iraklý ailenin ortalama beþ
çocuðu vardýr, dolayýsýyla Iraklý
bir erkek öldüðünde geride beþ
çocukla bir kadýn býrakmýþ oluy-
or. Böylece Baðdat, 300,000
dulun yaþadýðý bir þehir ve Irak
bir milyon dulun olduðu bir ülke
haline geldi. 

Amerika ve Irak'ta, Iraklýlarýn
Iraklýlarý öldürdüðüne dair bir
propaganda var. 

Irak'ta hiçbir zaman mezhepler
arasýnda savaþ olmadý. Ýþgal beþ

yýldan beri devam ediyor, fakat
bu bölünme ilk günden beri
planlanýyor. Amerika'nýn önder-
liðindeki koalisyonun Valisi Paul
Bremer, kurulacak hükümetin ve
Irak'taki politik sürecin, mezhep-
lere ve etnik temele dayanmasý
gerektiðine karar verdi.
Sünnilerin Þiileri, ya da Þiilerin
Sünnileri ya da Hýristiyanlarý
öldürdükleri iddiasý, Amerika ve
Ýngiltere'nin Irakta kalýþlarýný,
Iraklýlarýn birbirlerini
öldürmelerini engellediklerini
söyleyerek meþrulaþtýrmalarýný
saðlýyor.

Amerika ayrýca, iþgale karþý bir-
leþik bir Irak direniþi olduðu
gerçeðini de saklamaya çalýþýyor. 

Evet, böylece Irak halkýnýn
direniþini gizliyorlar ve direnen-
lerin de sadece El Kaideli ya da
baþka ülkelerden gelen teröristler
olduklarýný iddia edebiliyorlar.
Fakat Iraklýlarýn baþka ülkeler-

den gelen direniþçilere ihtiyaçlarý
yok, onlar zaten direniyorlar. 

Irak direniþi büyüyor ve halk-
tan büyük destek görüyor. Bu
insanlar dünyanýn en büyük
askeri gücüne karþý savaþýyorlar.
Eðer halktan destek görmese, bu
kadar büyük bir güce karþý
direniþ nasýl bu kadar uzun süre
devam edebilir? Biz kendi
kendimizi yönetmek istiyoruz,
baðýmsýz ve kendi kaynaklarýný
kontrol edebilen bir devlet olmak
istiyoruz.

Sizce, son zamanlarda Ýran'a
saldýrmaktan söz edilmesinin
nedeni, Amerikan hükümetinin
Irakta yenildiðini fark etmesi ve
dikkatleri bu yenilgiden baþka
bir yöne çekmeye çalýþmasý ola-
bilir mi? 

Irak direniþi imparatorluðun
yayýlmasýný engelliyor. ABD
bunu beklemiyordu. Onlar, Irak
halkýnýn iþgal ordularýný çiçekler-
le karþýlamasýný ve kýsa süre
içinde Irak'tan, Ýran ve Suriye'ye
ya da kontrol altýna almak iste-
dikleri baþka bir ülkeye sýçra-
mayý bekliyorlardý. Fakat Irak'ta
baþarýsýz oldular ve bu onlarýn
planlarýný bozdu. Þu anda
Amerikan yönetimi ve ordusu
içinde bile savaþa ve iþgale karþý
çýkanlar var. Önemli olan,
önümüzdeki yýl Irakta ne ola-
caðý. ABD Savunma Bakaný
Robert Gates, hükümetin Irak'ta
askeri üsler kurmasýný , yeni bir
petrol yasasýnýn çýkarýlmasýný,
kontrolün büyük þirketlere ver-
ilmesini saðlayan bir anlaþma
imzalanmasý için baský yapýyor.
Irak halký böyle bir anlaþmayý
kabul etmemeye kararlý ve
Basra'daki sendikalar ve iþçiler
bunun için kýyasýya bir mücadele
veriyorlar. ABD, baþka bir ülkeye
saldýrmadan önce bunlarý uygu-
lamaya baþlamak istiyor. 

Sizce ABD ve Ýngiltere'deki
savaþ karþýtý hareketin nasýl bir
rolü var? 

Bence savaþ karþýtý hareket çok
önemli, çünkü Irak ve Afgan
halklarý kendi ülkelerinde iþgale
karþý direnirken, özellikle iþgalci
ülkelerin halklarýnýn desteðine
ihtiyaç duyuyorlar.

Bu hareketin ne kadar önemli
olduðunu vurgulamaya gerçek-
ten kelimeler yetmez. Ne zaman
Irak'ta ya da baþka bir yerde bir
Iraklý ile karþýlaþsam,
mücadelelerinde yalnýz olmadýk-
larýný hissetmenin kendileri için
ne kadar önemli olduðunu
anlatýyor. Ayrýca, hükümetlerin
politikalarýný da etkilemek de
çok önemli.

Iraklýlar, onurlu ve barýþçý
insanlar. Savaþtan býktýlar ve çok
yoruldular, ve dünyanýn
yardýmýna ihtiyaçlarý var. BM
yaptýrýmlarý döneminde, ve
þimdi savaþa ve iþgale karþý Irak
halkýnýn yanýnda yer alan
örgütlerle bað kurmak ve çalýþ-
mak bizim için gerçekten çok
önemli.

Irak’ta dayanýþma,
mücadele ve direniþ

Kitabýnýzýn ana temasý direniþ, fakat kültürel
direniþ hakkýnda neler söyleyebilirsiiniz?

Kültürel direniþ, en güçlü direniþ biçimlerinden bir
tanesidir, çünkü insanlýðýmýzýn en derin noktalarýna
deðiyor. Þiir, roman, sanat ve günümüzde de blog
yazarlýðý yapmak gibi modern direniþ biçimleri var.
Irak'ta müthiþ blog yazarlarý var ve bunlarýn çoðu
kadýn. Blog yazarlarý Irak'ta olup bitenleri doðru-
dan, hiçbir sansür olmadan ve güzel bir dille
anlatýyorlar. Blog yazarlarý, yazýlarýnda ayný zaman-

da þiiri kullanýyorlar, öyküler anlatýyorlar. Þiir
önemli. Iraklý kadýnlar içinde Arap dünyasýnýn en
önemli þairleri var. Bazý þairlerimiz direniþe yardým-
cý oluyorlar.

Ýþgalcilerin yasaklamaya çalýþtýðý direniþ
þarkýlarýmýz var.

Gençler bu þarkýlarý, cep telefonlarý ve mesajlar
yoluyla yayýyorlar ve iþgalcilerin bunlarýn yayýl-
masýný engellemesi çok zor.

Direniþin çeþitli yönleri var. Direnen herkesin silah
taþýmasý gerekmiyor.
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Þenol Karakaþ

23 Ocak 1898’de Riga’da doðan
sinema kuramcýsý Sergei
Eisenstein’ý sinemayla ilgili olan-
lar 1925 yýlýnda çektiði Potemkin
Zýrhlýsý filminden hatýrlar. Tüm
zamanlarýn en iyi filmlerinden
birisi olarak deðerlendirilen
Potemkin Zýrhlýsý 1905 Rus
devrimini anlatýr.

Ýlk filmi ise Glumov’un
Günlüðü isimli kýsa film çalýþ-
masýydý.

Elli yaþýnda ölen Eisenstein
sinema kuramý alanýnda eserleri
ve yönettiði filmlerdeki yenilik
ile bildiðimiz film yapýsýnýn
oluþmasýnda çok önemli bir rol
oynadý.

Bugün Grev filmi ya da Ekim
filmi izleyenlere basit gelebilir.
Telgraf ya da telefonla kýtalar
arasýnda haberleþme sað-
landýðýnda bu büyük bir devrim-
di. Bugünkü internet haberleþme
aðý ileriye doðru çok büyük bir
hamle olsa da ayný mantýðý kul-
lanýyor. Eisenstein sinemasý da
benzer bir biçimde bugünkü
sinema sanatýnýn belli baþlý köþe
taþlarýný biçimlendirdi.

Eisenstein sinemayla 1916 yýlýn-
da, Birinci Dünya Savaþý sýrasýn-
da Fransa’da tanýþtý.
Mühendislik okurken güzel
sanatlara duyduðu ilgiyle tiya-
troya yöneldi.

Eisenstein’ýn sinemaya atýlmasý
1917 Ekim Devrimi sayesinde
oldu. Tüm Çarlýk zorbalýðýný, bu
zorbalýða baðlý kurumlarý ve
sanat ve eðitim sistemini daðýtan
Ekim Devrim’inin sinemaya
yepyeni ufuklar açmamasý bek-
lenemezdi.

Eisenstein 1920’de Proletkult
Tiyatrosu’na katýldý. 1923 yýlýnda
ise Glumov’un Günlüðü isimli
kýsa filmini çekti. Bu filmden
sonra 1924 yýlýnda Grev, 1925
yýlýnda Potemkin Zýrhlýsý, 1927
yýlýnda Ekim filmlerini çekti.

Tiyatro ile sinema filmi arasýn-
daki ayrýmlar üzerine düþünen
Eisenstein’ýn  bir filmin sahneye
koyulmasý için provadan daha
önemli olan tek tek karelerin
kurgulanmasý öncelikli yer tutar.
Filmlerinde kurgu, tek tek sahne
planlarý, ses ve çok sayýda
görüntü arsýndaki uyum, esas
olarak da yansýyan görüntünün
bilgi yüklü olmasý arasýndaki
uyum, Eisenstein’ýn vurguladýðý
gibi Marksist diyalektiðin sine-
maya uygulanmasýnýn yenilikçi
bir yolu olmuþtur. Filmlerinde
“karþýtlýk yapýsý” dediði yöntemi
uygulamasý da diyalektik yön-
teme duyduðu ilgiden kay-
naklanýr. Karþýtý anlatýlmayan bir
duygu, sahne ya da olay,
tamamlanmýþ sayýlmaz. 

“Sinemada bir zamanlar kurgu-
nun her þey olduðu ileri sürüldü.
Bugün ise kurgu bir hiç olarak
görülüyor. Ben kurgunun ne ‘her
þey’ ne de ‘hiç’ olduðu görüþler-
ine katýlmýyorum. Sinema
sanatýnýn biçimsel olarak önem-
senmesi gereken bir bölümüdür
kurgu.” diyen yönetmen, kurgu-

nun önemini þu sözlerle anlatý-
yor: “Kurguyu ön planda tutup
denemeler yapanlarýn görüþleri
farklý farklýdýr… Yan yana getir-
ilmiþ iki film parçasýnýn teker
teker anlattýklarýndan çok,
birinin diðerine olan katkýsý,
yani ikisinin birlikte algýlan-
masýdýr önemli olan.”

Potemkin Zýrhlýsý filmi bütün
bu açýlardan, kurgu, anlatýmýn
bütünü, müzik, karþýtlarýn birliði
gibi bir dizi öðenin bir filmde bu
kadar keskin bir biçimde bir
araya getirilmesi açýsýndan sine-
ma sanatýnýn zirvesini temsil
eder. Ama Potemkin Zýrhlýsý’nýn
bir baþka önemi daha var. Film
sinema tarihinde, burjuva tarih
anlayýþýnýn savunduðu kahra-
man edebiyatýna son verdi. Ýlk
kez bir filmde kahramanlar
bireyler deðil iþçiler ve yoksullar
oldu. Onlarýn dayanýþmasý,
mücadelesi, cesareti günlük

olaylarýn akýþýnda da önemli
tarihsel patlamalarda da belir-
leyici olanýn emekçi kitlelerinin
eylem gücü ve enerjisi olduðunu
gösterdi.

Belgesel biçiminde çektiði Grev
filminden sonra 1905 devriminin
20.yýlý kutlamalarý için çekilen
Potemkin Zýrhlýsý binlerce planýn
arka arkaya ve patlamalý bir
biçimde akmasýyla, þaþýrtýcý bir
yenilikti. Filmde yer alanlar
oyuncu deðil halktan insanlardý.
Yine de filmin kadrosunu oluþ-
tururken Eisenstein’in binlerce
aday arasýndan yaptýðý titiz
seçim kapitalizme meydan
okuyan 1905 devrimini
anlatýrken gösterdiði sanatçý
özeninin de bir ifadesi. Yýldýzlar
ve kahramanlar yerine gerçek
insanlar sinemada ilk kez bu
filme yer buldu.

Potemkin Zýrhlýsý iki ayaklan-
mayý dengeli bir biçimde anlatý-
yor. Zýrhlýdaki ayaklanma ve
ünlü merdiven sahnesi. Odessa
Merdivenleri sahnesi yani Çarlýk
askerlerinin merdivenlerde
gerçekleþtirdiði katliam daha
sonra çok sayýda filmde bir
ustaya saygý duruþu olarak kul-
lanýlmýþtýr. Filmdeki uyanan
aslan sahnesi ise yüzlerce yýlýn
baskýsýndan kopan, cesaretine
kavuþan halkýn patlamasýný tek
bir görsel simgeyle müthiþ bir
baþarýyla anlatýyor.

Eisenstein ölene kadar hem
çektiði filmlerle hem de film
teorisine yaptýðý katkýlarla sine-
madan kopmadý. 

En etkili eserinin 1925 yýlýnda
çektiði film olmasý, 1917 Ekim
Devrimi’nin yarattýðý toplumsal
deðiþimle açýklanabilir. Ekim
Devrimi kapitalizmin karþýlaþtýðý
en büyük meydan okumaydý. En
büyük deðiþimdi. Özgürlük-
çülüðünün sýnýrlarý çok geniþti
ve emekçiler açýsýndan tarih sah-
nesine görkemli bir çýkýþý ifade
ediyordu.

Ne yazýk ki devrimin yenilmesi
ve stalinist bürokrasinin iktidarý
yavaþ yavaþ ele geçirmesi,
Eisenstein’ý da etkiledi. 1929
yýlýnda stalinist bürokrasi tüm
toplum üzerinde sansürü
geliþtirmeye ve baskýcý bir karþý
devrim geliþtirmeye
baþlamýþken, Eisenstein, “Ancak
þimdi gerçek Sovyet sinemasýnýn

oluþturulacaðý yöntemlerle ilgili
kestirimlerde bulunabiliriz, yani
yalnýzca kentsoylu sinemanýn
sýnýfsal niteliklerine karþý çýk-
makla kalmayan ayný zamanda
kendi yöntemleriyle bu sinemayý
alt eden gerçek Sovyet
Sinemasý’nýn yöntemleri.” diye-
biliyordu.

Ama ayný baský mekanizmasý
onu da vuracaktý. 1944 yýlýnda
gösterime giren Korkunç Ývan
filmi çok önemli bir film olmasý-
na ve beðenilmesine raðmen,
filmin atýflarý bürokrasiyi rahat-
sýz ettiði için filmin ikinci
bölümü “gösterilemez” damgasý
yedi. Filmin üçüncü bölümünün
sonlanan parçalarý ise yok edildi.

Eisenstein’in filmleri

Korkunç Ývan, 1. Bölüm (1943)

Korkunç Ývan, 2. Bölüm (1946)

Alexander Nevsky (1938)

Yaþasýn Meksika (1930)

Genel Çizgi (1929)

Ten Days That Shook the
World (1927)

Ekim (1927)

Potemkin Zýrhlýsý (1925)

Grev (1924) 

Ayþe Demirbilek

Mustafa ve Övül Avkýran'ýn
5. Sokak Tiyatrosu,
Garajistanbul'da belleklerden
silinmeyecek bir taziye sah-
neliyor: 'Ashura'. Ýlk kez 14.
Ýstanbul Tiyatro Festivali'nde
oynanan, sonra yalnýzca
Avrupa'nýn deðiþik kent-
lerinde sahnelenen oyunun
konsepti ve kurgusu Mustafa
Avkýran'ýn sahneye koyanlarsa
Mustafa ile Ödül Avkýran. 

Kestirme yoldan tanýmla-
maya çalýþýrsak 'Ashura' ilke
olarak, birbirleriyle çok uyum-
lu olmasa da ayný kapta har-
manlanmýþ nesnelerin, simge-
sel boyutta düþünülürse
yaþamlarýn mutlu buluþ-
masýdýr. Bütün Ortadoðu din-
lerinde var olan bir kavramdýr
aþure. Simgesel boyutta da
farklý dinler ile kimliklerin, dil-
lerin harmanlanýþýnýn simgesi. 

Ne var ki, tarihin derinlik-
lerinden beri insan topluluk-
larýnda gözlenen saðlýksýz bir
saplantý, yani 'ben'in 'öteki'ni
düþman saymasý, buna koþul-
landýrýlmasý, onu kendi alanýn-
dan uzaklaþtýrma, hatta yok
etme saplantýsý içinde oluþu-
nun büyük acýlara yol açtýðý da
bir gerçek. Ýnsaný mutluluða
götürecek ahlaksal temelleri
kurmayý ve toplumsal yapýyý
bu yönde oluþturmayý
amaçlayan dinlerin bile bu
saplantýdan kurtulamamýþ
oluþlarý da. 

Ýnsaný insan olarak, kendi
benzeri olarak görme olgusu,
bugün baþka uluslarla küresel
birlikler oluþturma çabasýný
güttüðünü ileri süren toplum-
larda bile gözlenmekte. Bu
'çaðdaþ' toplumlar da kendi
anlayýþlarýna aykýrý, dolayýsýy-
la da tehlikeli gördükleri
'yabancý'yý her yola baþvurarak
bünyelerinden atmaya, sýlaya
sürmeye çalýþmaktalar, süre-
mezlerse 'asimile etme' yollarý
bulmaya. Bu yollardan biri de
'öteki'ne dilini unutturmadýr. 

'Ashura', Türkiye'de de
yaþanmýþ, yaþanmakta olan bu
tragedyayý getiriyor seyirci
karþýsýna, karanlýklardan
oluþan gerçek bir tragedya
tasarýmý içinde (çevre, giysi
tasarýmý Ali Cem Köroðlu). Bu
karanlýðý, yok etmeden, iki
yandan yol yol delen ýþýk

tasarýmý da (Yüksel Aymaz)
bir baþka hüzün ekliyor
bütüne. Mustafa ve Övül
Avkýran'sa simgesel öðeler ve
bedensel yetkinlikle (kore-
ografi Övül Avkýran) destekle-
nen ve bir tiyatro þölenine
dönüþen bu 'taziye'yi yaratan-
lar.

Geleneksel anlamda dra-
matik yapýsý olmayan göste-
rimde bir yandan Anadolu
halklarýnýn ve Anadolu'da
konuþulan dillerin yakýn tarih-
teki ve bugünkü durumlarý
bilimsel denebilecek bir yolla,
1927'den 1965'e kadarki
Umumi Nüfus Tahriri
Neticeleri'ne göre verilirken,
öte yandan yok olmaya doðru
giden bir dilsel zenginlik de
sýrasýyla Ýbranice, Ermenice,
Arapça, Türkçe, Zazaca,
Pontus dili, Rumca, Kýptice,
Kürtçe, Lazca, Sefarat dili,
Süryanice çevirileri fonda ver-
ilen, her biri hüzün dolu
türkülerle, seyircileri
gözyaþlarýna boðarak
seslendiriliyor.

Gerçekten de, o Türkçe sýla
türküsündeki 'Aslý gurbet
harap etmiþ köyümü/ Bülbül
gitmiþ, baykuþ kalmýþ gelele'; o
Süryani türküsündeki 'Gittiler,
dediler dönecek, gelmediler/
Sokaklar boþ, kapýlarý kapalý
gittiler/ Görecekler, söyleye-
ceðim dönecekler'; o Ermeni
türküsündeki 'Yabancý ýssýz
yollarda/ Anam çaðýrmakta
vatanýmdan beni'; o Rumca
türküdeki 'Ben çaresiz mülte-
ci/ Ýzmir'den kovdular beni/
Vurdum kendimi içkiye /
Vurdum kendimi afyona /
Vurdum kendimi' sözleri
seyirciye, hangi dili konuþursa
konuþsun 'insan'ýn doðup
büyüdüðü topraklara
baðlýlýðýnýn hüzünlü þiirini
getiriyor. Oyunun bildirisi de
düþündürücü: Tüm müzik
aletlerinin yere býrakýlmasý ve
sahnedekilerin yerel
simgeleriyle aðýzlarýný baðla-
malarý.

Burada müzik tasarýmý (Ýhsan
Kýlavuz ile Sema) ile müzik
düzenlemenin (Ýhsan Kýlavuz
ile Kâmil Erdem) oyunun
havasýný yaratmada, amacý
saðlamada büyük katkýlarý
olduðunu da belirtmek gerek,
þarkýcýlar (Sema, Ýhsan
Kýlavuz, Harun Ateþ) ile
müzik takýmýnýn (klarnet
Selim Sesler, viyolonsel
Çaðlayan Çetin, perküsyon
Ýsmet Kýzýl ile Torab Hajlesi)
olduðu gibi. 'Ashura', mutlaka
görülmeli.

Aþura

Devrimin sessiz
ihtiþamý
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Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm

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

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

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

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

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

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketleri-
ni desteklerler.

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

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmeli-dir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý

bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

DurDe Ankara aktivistleri
19 Ocak Hrant Dink
anmasýna hazýrlýk etkinlik-
leri çerçevesinde Konur
Sokak’ta 16 Ocak günü
stand açmaya baþladý.
Ayný gün akþam saat-
lerinde örgütlü, hazýrlýklý
kalabalýk bir grup faþist
standa saldýrýda bulundu. 

Stantda 19 Ocak çaðrýsý
yapan, 301’e karþý imza
toplayan ve projeksiyon
makinesiyle Hrant görün-
tüleri sergileyen DurDe
aktivistleri önce tehdit
edildi. Ellerinde býçaklar

da bulunan faþistler standa
gelerek afiþleri ve el ilan-
larýný yýrtarken bir yandan
da küfür ve tehditler
savurdular. Sayýlarý az
olan DurDe aktivistleri
soðukkanlý davranarak bir
çatýþmadan kaçýndý ve
polisi aradý. Ancak polis
gelene kadar ortalýðý dar-
madaðýn eden faþistler
uzaklaþmýþtý.

Grup üyeleri ertesi gün
bir basýn açýklamasý yap-
mak üzere standlarýný
topladý. 17 Ocak günü sivil
toplum kuruluþlarýna da

çaðrý yapan DurDe Ankara
ekibi ayný yerde ve saatte
kalabalýk bir basýn açýkla-
masý yaparak olayý
protesto etti. Ardýndan
yine 19 Ocak çaðrýsý yapan
standý açtýlar. Böylece
Ankara’da demokrat
insanlarýn mekâný olarak
bilinen Konur Sokak’ýn
faþistlerin gövde gösteri-
siyle terk edilmeyeceði dile
getirilmiþ oldu. Hrant’ý
öldüren zihniyet onun
ölüm yýldönümünde anýl-
masýna bile tahammül
edemiyor.

DurDe Giriþimi 19 Ocak
Hrant Dink anma etkinlik-
leri çerçevesinde Ýstanbul
ve Ankara’da  “Neden
Hepimiz Hâlâ Ermeniyiz?”
baþlýðýyla toplantýlar
düzenledi.

Ýstanbul’daki panelin
konuþmacýlarý gazeteci
yazar Erdoðan Aydýn ve
DSÝP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Þenol
Karakaþ’tý. Irkçý- mil-
liyetçiliðin bugün
demokrasiyi getirdiði
nokta ve ýrkçýlýða karþý
mücadelenin önemine
deðinilen toplantýda 19
Ocak gösterisine katýlým
çaðrýsý yapýldý. 

Ankara’da da ayný baþlýk-

la, TAKSAV toplantý salo-
nunda yapýlan toplantýya
konuþmacý olarak Hamit
Geylani (Hakkâri Baðýmsýz
Milletvekili), Ýhsan Özbek
(Kurtuluþ Kilisesi Pastörü)
ve Ayhan Bilgen (Barýþ
Meclisi Sözcüsü) katýldý. 

Her iki toplantýda da
katýlýmcýlar ve konuþ-
macýlar bu sloganýn
Hrant’ýn ölümünün
üzerinden geçen bir yýla
raðmen güncelliðini
koruduðunu, ýrkçýlýða
karþý mücadelede taviz
verilmeden kararlý olmak
gerektiðini vurguladýlar.
Toplantýlar 19 Ocak göster-
ilerine katýlým açýsýndan
önemli bir iþlev gördü. DurDe standýna faþist saldýrý

“Neden hepimiz hâlâ
Ermeniyiz?”

19 Ocak günü Ýstanbul’da
Agos Gazetesi önünde
yapýlan gösterinin ardýn-
dan Karakedi Kültür
Merkezi’nde bir panel
düzenlendi. “Irkçýlýða
Karþý Nasýl Bir Mücadele?”
baþlýðýyla düzenlenen
panele konuþmacý olarak
DurDe aktivisti Prof. Dr.
Baskýn Oran ile Roni
Margulies katýldý. 

Salonun hýnca hýnç
dolduðu toplantýda
Margulies, Hrant cinayeti
ve sonrasýndaki cenaze

töreninin toplumda
statükocu milliyetçi güçler-
le demokrasi güçleri
arasýndaki kutuplaþmayý
iyice su yüzüne çýkardýðýný
vurgulayarak cenazeye
katýlan yüz binlerin
gücüne güvenilmesi gerek-
tiðini söyledi. Baskýn Oran
ise laik kemalistlerin
gerginliði taze tutmak için
çalýþtýðýný ve asýl bölücü
olanýn “Hepimiz
Ermeniyiz” diyenler deðil
milliyetçiler olduðunu vur-
guladý.

Irkçýlýk karþýtý söyleþi

18 Ocak’ta Ýstanbul Lütfi
Kýrdar Salonu’nda gerçek-
leþen baþlýklý toplantý nük-
leer karþýtý protestolarla
baþladý.

Sabahýn erken saatlerinde
salonun önüne giden KEG
aktivistleri ‘Nükleer
santral istemiyoruz’ döviz-
lerini açtý ve nükleer

santral yaptýrmayacak-
larýný vurgulayan bildiri-
lerini daðýttý.

KEG’in ardýndan nükleer
karþýtý platformdan iki
aktivist de toplantýyý
protesto etti.

Dýþardaki protestolar
içeride de tartýþma yarattý.

Nükleer santral ihalesini
almak isteyen Zorlu
Holding’in baþkaný
Mehmet Nazif Zorlu, nük-
leere ideolojik olarak karþý
çýkan azýnlýktan ve

Türkiye toplumun nük-
leere karþý genel olarak
olumsuz bakýþýndan söz
etti. Bu sözler nükleer
enerji konusunda
Türkiye’de bir uzlaþma
olduðunu ayný kürsüden
açýklayan Enerji Bakaný
Hilmi Güler’i yalanlýyor-
du. KEG, her yerde nük-
leercilerin karþýsýna çýk-
maya, kapalý kapýlar
ardýnda gerçekleþen plan-
larý deþifre etmeye devam
edecek

Nükleercilere
rahat yok!

Küresel
BAK’tan
eylem ve
söyleþi

Küresel BAK Irak
iþgalinin 5.
yýldönümünde tüm
dünya ile ayný gün
etkinlikler düzenliyor.
Ýlk etkinlik tüm
þehirlerde yapýlacak
olan savaþ ve iþgal
karþýtý basýn açýkla-
masý. Ýstanbul’da
yapýlacak basýn açýkla-
masý Taksim Gezi
Parký’nda saat
12:00’de. Ayný gün
saat 15:00’te “5 Yýldýr
Karþý Çýkýyoruz”
baþlýðýyla bir söyleþi
yapýlacak. Söyleþinin
konuþmacýlarý sanatçý
Mehmet Ali Alabora
ve BAK yürütmesi
üyesi Þenol Karakaþ. 

“Katil devlet hesap
verecek!”

19 Ocak günü Agos
Gazetesi önünde düzen-
lenen Hrant Dink anma
gösterisine katýldým.
Gazete önünde saat
14:00’ten itibaren binlerce
insan birikmeye baþladý.
Hrant’ýn öldürüldüðü
saat olan 15:00’te ise bazý
gazetelere göre sayýsý 50
bini bulan bir kalabalýk
birikmiþti.

Kalabalýðýn arasýnda
kimler yoktu ki: Baþta
Hrant’ýn ailesi olmak
üzere pek çok tanýdýk
yüz Agos’un kapýsý
önündeydi. DTP’den

benim görebildiðim 6
milletvekili oradaydý.
Oral Çalýþlar, Ufuk Uras,
Adalet Aðaoðlu, Þiþli
Belediye Baþkaný Mustafa
Sarýgül, SDP Genel Baþ-
kaný Filiz Koçali, DSÝP
Genel Baþkaný Doðan
Tarkan, Ali Bayramoðlu,
Zeynep Tanbay…
Saymakla bitmeyecek
ünlü isim anmaya katýldý.
Ama asýl önemli olan
bence on binlerce insanýn
bir yýl sonra ayný gün,
ayný saatte, ayný yerde
birikmesiydi.

Ertesi günün gazete
manþetlerinin büyük
bölümünde ve TV haber-
lerinde bu gösteri yer
aldý. Uzun süredir
yürütülen milliyetçi pro-
pagandaya inat, insanlar
kardeþlerinin katlini
unutmadýklarýný ve
davayý takip edeceklerini
haykýrdýlar. En fazla
atýlan slogan “Katil
Devlet Hesap Verecek”
oldu. Gerçek katillerin

henüz ortaya çýkarýlma-
dýðý vurgulandý. Hele
Rakel Dink konuþmasýn-
da “Bu kan sabunla suyla
deðil, adaletle temiz-
lenir” deyince kalabalýk-
tan büyük bir alkýþ yük-
seldi. Bu gösteri bana bir
kez daha güven verdi.

Elif Güzel

Böyle bir günde
kendi örgütünü
düþünmek

19 Ocak’taki anma
genel olarak iyi geçse de
sekter sol gruplarýn slo-
gan yarýþý bir çok katýlým-
cýyý sinirlendirdi.

Sekterlerin ‘politize
etmeye’ uðraþtýklarý kitle
zaten yeterince politikti.
Onlarýn anlamadýðý bu
taktiklerin hiç bir þey
kazandýrmadýðý. Hrant
Dink anmasýnda grup
çýkarýný öne koymak
gerçekten mide istiyor.

Koray Tatav

Okur
mektuplarý

Nükleer
santrale

hayýr!
Kampanyaya sen de katýl!

Büyük tehlikeyi birlikte
durduralým!

Ýstanbul:
(0532) 396 25 07

Ýzmir:
(0533) 445 34 68) 

Ankara:
(0543) 417 06 63

Bursa:
(0542) 500 23 22 

www.kureseleylem.org
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Ýstanbul'da,
Zeytinburnu-Kabataþ
arasýnda iþleyen
Tramvay'a bindiðimde
içindeki birçok reklam-
dan en çok biri dikka-
timi çekti: “KANSER
TEDAVÝSÝNDE yeni
teknoloji!”.

Kanser yaþadýðýmýz
yüzyýlda giderek artan
bir hastalýk. Öyle ki,
kimi bilim insanlarý
yakýn bir gelecekte
kanserin kalp hastalýk-
larýnýn yerini alarak,
birincil ölüm nedeni
haline geleceðini
söylüyorlar. Kanser,
öncelikle korkutucu.
Pek çok kanser
türünün tedavi þansý
çok düþük ve aslýnda
“kanserin kesin
tedavisi” denilebilecek
bir yol da henüz yok. 

Reklamdan aklýmda
kalan, “teknolojik alet-
lerin fotoðraflarý” ile
“Cobalt” oldu.
Reklam, bu korkulan
hastalýðýn tedavisinde
yenilikler iddia eden
bir hastanenin ne de
süper olduðunu
anlatýyordu. Yeni
teknoloji, bir umut...
“On binlerce lira da
olsa borç harç denem-
eye deðmez mi?”.
Bunun üstüne geçen
hafta yayýnlanan bir
haberi okuyunca kapi-
talizmin ruhunu anla-
maya yaracak bir bula-
maç çýkýyor karþýmýza.
Hamile bir kadýn
rahatsýzlanýnca hastan-
eye kaldýrýlýyor: Beyin
zarý iltihabý. Birkaç
gün sonra beyin
ölümü gerçekleþen
kadýnýn hamile olduðu
ortaya çýkýyor. Kocasý
ise, asgari ücrete yakýn
bir maaþla yaþamaya
çalýþýyor. Adamýn
kararý, kadýnýn yaþatýl-
mamasý yönünde,
doðal olarak bebeðin
de. “Hastane mas-
raflarý yüzünden”
diyor adam, “bu
parayý ödeyemem”. 

Bugüne kadar,
oldukça yavaþ
ilerleyen SSGSS'ye
karþý mücadele hýz
kazanýyor. Hýz kazan-
mak zorunda da.
SSGSS'ye karþý yap-
týðýmýz kampanyada
bir slogan öne çýkýyor-
du, “bir tek nüfus cüz-
daný yeter”. Þimdi ise
yeni liberalizmin slo-
ganýna karþý yürüy-
oruz: “Bir tek cüzdan-
daki para yeter. Ha
olmadý, kredi kartý da
var, hallederiz”.

Çöp Sepeti
Ersin TEK

Kadýnýn neden ezildiðini
anlamak için aileyi, ailenin
kapitalizm içindeki rolünü
anlamak gerekir.

Feodal aileden
kapitalist aileye

Kapitalizmden önce
varolan feodal sistemdeki
köylü ailesi üretici bir bir-
imdi. Erkek evin reisiydi,
fakat kadýnlar ve çocuklar
da evlerde bir þeyler
üreterek eve gelen gelire
katkýda bulunurlardý.

Sanayi devrimiyle birlik-
te, iþçilerin büyük kala-
balýklar halinde toprak-
larýndan kopmalarý ve
kentlere taþýnmalarýyla bir-
likte bu yaþam biçimi
deðiþti. Kapitalizm, ilk
defa üretim araçlarý
üzerinde hiç bir kontrol
sahibi olmayan iþçi
kitlelerini yarattý. Bu yeni
sýnýfýn üyeleri yaþamlarýný
devam ettirmek için emek
güçlerini baþkasýna satmak
zorundaydýlar. Ýlk baþlar-
da, eski baðlarýn tamamen
kopmasýyla aile tamamen
ortadan kalkmýþ gibiydi.
Erkekler, kadýnlar, çocuk-
lar, herkes fabrikalarda,
korkunç koþullar altýnda
çalýþýyordu. Bu yýllarda
kadýnlarýn çoðu 30’lu
yaþlarýnda ölüyorlardý.
Kadýnlar genellikle tekstil
fabrikalarýnda çalýþýyor-
lardý ve 1856 yýlýnda
kadýnlar iþgücünün
%57’sini, çocuklar ise
%17’sini oluþturuyorlardý.

Ailenin kökeni
Kapitalizmin bu barbarca

koþullarý, iþçileri aile içinde
önlem almaya itti. Ýþçiler,
erkeklerin karýlarýnýn ve
çocuklarýnýn bakýmýný
saðlamasýný olanaklý kýla-
cak olan “aile ücreti” için
mücadele etmeye
baþladýlar. Bazý feministler,
bu tür taleplerin, kadýnlarý
evde baský altýnda tutmak
isteyen erkeklerin çýkarýna
olduðunu iddia ediyorlar.
Fakat “aile ücreti”, ailenin
sadece erkeðin maaþýyla
geçinebilmesini ve böylece
kadýnlarýn ve çocuklarýn
çalýþmak zorunda kalma-
masýný saðladý.

Fakat kapitalizmdeki bu
aile biçimi sadece aþaðýdan
gelen baskýyla þekillenme-
di. “Aile deðerleri” denilen
deðerleri iþçiler arasýnda
hakim kýlmak ve onlarýn
gelecek iþçi kuþaklarýný
yetiþtirme yükünü omuzla-
masýný saðlamak için ege-
men sýnýf ideolojik bir
mücadele verdi. Tabii ki
halen dýþarýda çalýþan
kadýnlar vardý, fakat artýk

kadýnýn asýl rolü evinde
olmaktý. Ev kadýnlýðý
rolünü iyi bir eþ ve anne
olma rolleri izledi. Ve
kadýn evde yaptýðý, yemek
yapma, çamaþýr yýkama,
çocuklara bakma gibi iþler
için para almýyordu.

Deðiþim var ama
özgürlük yok

20. yy’ýn ikinci yarýsýnda,
daha fazla sayýda kadýnýn
iþgücüne katýlmasýyla
kadýnlarýn beklentileri
yeniden deðiþti.
Kapitalizm istikrarasýz ve
çeliþkilerle dolu bir sis-
temdir. Evin dýþýnda
yaþananlardan etkilen-
meyen bir aile olamaz.
Kaçmaya çalýþtýðýmýz her
þey, ekonomik baský,
toplumsal gerilimler, eþitsi-
zlik ve sömürü aileyi de

etkiler.
20. Yüzyýl’da aile kurumu

iki dünya savaþý yaþadý ve
kadýnlar bu savaþlarý
sýrasýnda, erkekler savaþ-
tan döndüklerinde yeniden
evlerine dönmek üzere,
kitlesel bir þekilde
iþgücüne katýldýlar. Bu
dönem ayrýca, iþsizliðin
arttýðý, sanayilerin yok
olduðu ve kadýnlarýn geçici
deðil kalýcý olarak iþgücüne
katýldýklarý bir dönem
oldu. Artýk kadýnlar daha
az ve daha genç yaþta
çocuk doðuruyor, hiç
çocuk doðurmayý düþün-
meyen kadýnlarýn sayýsý
artýyor. Doðum kontrol
hapý gibi etkenler kadýn-
larýn beklentilerini deðiþtir-
di. Ayrýca, kadýn hareketi,
kadýnýn daha güçlü bir
pozisyonda olmasýný
saðladý. Ayrýca, yaþanan

bu deðiþiklikler, çekirdek
aile kavramýnda ve
kadýnýn nasýl davranmasý
gerektiði konusundaki
düþüncelerde de
dönüþüme neden oldu.

Fakat aile günümüzde
hala güçlü bir kurum olma
özelliðini korumaya
devam ediyor. Kadýnlarýn
yaþamlarýndaki bu deðiþik-
liklerin bir maliyeti de
oldu. Kadýnlar, dünyada
iþgücüne yaþam
koþullarýnýn herkes için zor
olduðu bir dönemde
katýldýlar. “Esnek çalýþma”
vardiya usülü çalýþma ve
geçici anlaþmalar anlamýna
geliyor. Kadýnlar ve erkek-
ler, 30 yýl öncesine göre
daha uzun saatler çalýþý-
yorlar.

Çocuk sahibi olmak hala
kadýnýn kariyerini önünde
bir engel ve iþgücü

içerisinde hala cinsiyete
dayalý büyük bir bölünme
var.

Kadýnlar çaðrý merkez-
leri, pazarlama, çocuk ya
da yaþlý bakýmý gibi daha
düþük ücretli iþlerde
çalýþýyorlar. 1960 ve
1970’lerde kadýnlarýn
uðruna mücadele ettikleri
cinsel özgürlük, þimdi
doðal bir hakmýþ gibi
görünüyor. Oysa, bugün
olan cinsel özgürlük deðil,
kadýnlarýn bir seks objesi
olarak görülmesi.

Kapitalizm aslýnda bütün
bu yükleri kadýnlarýn
omuzlarýndan alabilir.
Örneðin çocuk bakýmýnýn
ücretsiz olmasýný saðlaya-
bilir. Fakat bugün aileler,
çocuk bakýmýnýn mas-
rafýnýn %93’ünü karþýlýyor-
lar. Kapitalizm için ne
büyük bir rahatlýk! 

Dolayýsýyla aile, devlet ve
medya tarafýndan
güçlendiriliyor. Kadýnlarýn,
evde oturup çocuk baktýk-
larýnda kendilerini kahra-
man gibi hissetmeleri,
çalýþtýklarýnda ise kötü
anne gibi hissetmeleri
saðlanýyor.

Yüzyýllar içinde yaþanan
deðiþikliklere raðmen,
kadýnýn ezilmesinin
kökeninde yatan etkenler
deðiþmedi.
Kamulaþtýrýlmýþ üretim ve
özel yeniden üretim
arasýndaki çeliþki hala
devam ediyor. 

Sýnýflý toplumun oluþ-
masýyla, üretimi yapan
kitleler ve üretilen ürün
arasýnda meydana gelen
derin çatlaðý kapatmamýz
gerekiyor. Kendimizi
ancak bu þekilde, üretim
ve yeniden üretim, yani
kadýn ve erkek arasýndaki
diðer çatlaktan kurtarmýþ
oluruz.

Frederick Engels, gelecek
hakkýndaki bir soruyu
þöyle yanýtlýyor: 

“Bu sorunun cevabý
ancak, para ya da
toplumun ona saðladýðý
baþka toplumsal güçler
yoluyla kadýný teslim
almaya çalýþmayan bir
erkek ve gerçek aþk dýþýn-
da hiçbir koþulda kendisini
erkeðe teslim etmek zorun-
da kalmayan ya da
ekonomik kaygýlardan
dolayý sevdiði kiþiyle bir-
likte olmaktan sakýnmayan
bir kadýn kuþaðý ortaya
çýktýktan sonra verilebilir.
Bu insanlar ortaya çýktýk-
larýnda, onlarýn yapmalarý
gerekenler konusunda
bizim bugün düþündükler-
imize zerre kadar önem
vermeyeceklerdir.”

Aile: Kapitalizmin zinciri

1935’de 21 bin civarýnda olan evlenme sayýsý 1955’de 63.4 bin,
1975’de 138 bin ve 2000’de 459.9 bine çýkmýþtýr.
2000 yýlýnda kaba evlenme hýzý yüzde 0.82 oolmuþtur.
1935’de 2.4 bin, 1955’de 10.5 bin,
1975’de 12.9 bin ve 2000’de 25.7 bin boþanma olmuþtur.
Boþanma oraný 1935’de yüzde 0.15, 1755’de %0.44,
1975’de yüzdee 0.32 ve 2000’de yüzde 0.46 olmuþtur. Türkiye’de boþanma oraný hýzla
artmaktadýrr.


