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Irkçýlýða
dur de!

19 Ocak 2008’de Hrant Dink sokak ortasýnda öldürüleli 1 yýl Trabzon’da ilk
linç giriþimi gerçekleþtirileli 2 yýl 7 ay Orhan Pamuk’a “hain” diye saldýran
adliye linççileri ortaya çýkalý 2 yýl 2 ay TCK 301. madde yürürlüðe gireli 2.5 yýl,
Adalet Bakaný Cemil Çiçek’in Ermeni Konferansý’ný “arkadan hançerlemek”
olarak deðerlendirmesinin, mahkeme kararýyla konferansý iptal etmeye çalýþ-
masýnýn üzerinden 2 yýl 4 ay Hrant Dink Türklüðe hakaret ettiði gerekçesiyle
ceza alalý 7 ay geçmiþ olacak.

Hepimiz hâlâ Ermeniyiz!

1 yýl önce arkasýndan vurulan dostumuz Hrant Dink’i
unutmadýk, unutturmaya da niyetimiz yok.

Üçüncüsü 11 Þubat’ta görülecek Hrant Dink cinayeti
davasý yaklaþýrken her gün yeni ‘ihmal’ haberleri geliyor.
Görgü tanýklarý, ihbarcýlarýn söyledikleri ihmal edilmiyor.
Artýk kendini gizlemeye bile çalýþmayan devlet içerindeki
ýrkçý çete adaletin yerini bulmamasý için elinden geleni
yapýyor.

Umutsuzluða mý kapýlmalý? Hayýr, bir yýlýn sonunda
daha güçlüyüz. 24 Ocak’ta yüzbinlerin yürüyüþü,
Hrant’ýn dostlarý Baskýn Oran ve Ufuk Uras için 111 bin
oy ve 22 Temmuz seçimlerinde milliyetçi partilerin
uðradýðý hezimet bunun açýk göstergeleri.

Adalet istiyorsak ‘hâlâ Ermeniyiz’ diyerek ýrkçý nefret
odaklarýna karþý mücadeleye devam etmek, her türden
mücadelenin geliþmesi için çalýþmak zorundayýz. Adalet
hepimizin mücadelesiyle kazanýlacak.

SSGSS’yi
nasýl
engelleriz?

sayfa 5

Saðlýðýmýz ve geleceðimiz
çalýnýyor!

Merhaba
proletarya
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Ýþçi sýnýfý devrimci gücünü 
koruyor mu?

Ýran, Irak
olmasýn!
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Bush ve Sarkozy
Ortadoðu’da
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DTP’ye
mecliste de
rahat yok!

DurDe Giriþimi 8 Ocak
günü DTP meclis
grubunu ziyaret etti.
Ziyarette ortaya çýkan
iki temel sorun vardý.
Birincisi, ülkenin çok
çeþitli bölgelerinden 1.5
milyon oy almýþ ve
mecliste temsiliyet
hakkýný yasal yollardan
elde etmiþ olan 20 DTP
milletvekiline meclis
çatýsý altýnda bile ayrým-
cýlýk uygulanmasý. 

DurDe Giriþimi
ziyarete katýlacak tem-
silcilerinin ismini günler
öncesinden vermiþ
olmasýna raðmen, polis
giriþ kapýsýnda zorluk
çýkardý. Heyeti karþýla-
maya gelen milletvekili
Pervin Buldan ve danýþ-
manýnýn müdahalelerine
raðmen, herkesin üstü
tek tek arandý, ellerinde-
ki basýn açýklamalarýna,
tanýtým dosyalarýna, özel
eþyalarýna, hatta sýradan
dergilere kadar her þeye
el konuldu. 

Baþka partilerin vekil-
leri karþýsýnda el pençe
divan duran polis sýra
DTP’ye gelince
baðýrarak konuþabildi.
Meclis koridorlarýnda ya
da yemek salonunda
dolaþýrken de hiç kims-
enin vekillere selam
dahi vermemesi uygu-
lanan ayrýmcýlýðýn bir
baþka göstergesiydi.

Destek mi
köstek mi?

Ýkinci sorun ise grup
toplantýsýnda yapýlan
konuþmalarýn medya
tarafýndan çarpýtýlmasýy-
dý. Grup üyeleri
ziyaretin amacýnýn
DTP’ye açýlan kapatma
davasýna karþý destek
vermek olduðunu çok
önceden basýna
bildirmiþlerdi. Oysa
yapýlan konuþmalar
içinden sadece Baskýn
Oran’ýn konuþmasýnda
geçen “biz sizi her türlü
milliyetçiliðe karþý
desteklemeye geldik”
sözleri cýmbýzlanarak
öne çýkarýldý. 

Verilen desteðin üzeri
örtülmeye çalýþýldý,
onun yerine Kürt
hareketine “verilen
ders” baþlýðý vurgu-
landý.

Her iki tutum da Kürt
sorununda barýþçýl
çözüm isteyenlerin
hedef haline getirilmek
istendiðini gösteriyor.
Oysa Kürtlerin yasal
siyasal partisi olan DTP
ile müzakereler yürüt-
mek bugün en makul
çözüm gibi duruyor.
Barýþa uzanan yolda
yakalanan bu fýrsat iyi
deðerlendirilmeli. 25 yýl-
lýk savaþtan býkan Kürt
halký ve demokrasi güç-
leri barýþtan yana.
DTP’li vekillere bir
selamý bile çok gören
zihniyet ise savaþtan ve
dayatmadan yana. 

MHPlilerden
iþkence

Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi’nde öðrenim gören
iki Kürt öðrenci, ülkücü
faþistler tarafýndan
kaçýrýlarak zorla bir eve
kapatýldý.

Evde 30 ülkücü tarafýn-
dan 5 saat boyunca
iþkenceye uðradýlar. 5
saatlik iþkencenin yaný
sýra telefon ve paralarý
gasp edilen öðrenciler
evde ölümle tehdit
edildiklerini söylediler.

Faþistler bu sefer
öldürmemiþler ama yön-
temleri çok tanýdýk.
Yaklaþýk 30 yýl önce
Ankara Bahçelievler’deki
bir evde 7 öðrenci
Abdullah Çatlý’nýn reis-
liðindeki faþistler tarafýn-
dan katledilmiþlerdi.

Baþbakan inançlara
özgürlükten bahsediyor.
‘Baþörtüsü bir simge de
olsa yasaklanmamalý’
diyor. Baþörtüsü yasaðýnýn
anayasal olarak çözüleceði-
ni vurguluyor. Alevilerin
iftarýna katýlýyor ve
Alevilere haklarýnýn verile-
ceðini söylüyor. 12 Eylül
anayasasýný baþbakana gös-
terip, söylediklerinin ‘suç’
olduðunu belirten laik
hukuk korosunun
söylediklerini bir kenara
býrakýp olan biteni yorum-
lamak gerek.

Baþörtülü kadýnlarýn
“kamusal alan”dan,
okullardan, devlet dai-
lerinden, hatta resmi tören-
lerden dýþlanmasýnýn ne
kadar utanç verici olduðu
açýk. Bir an önce yasak
kaldýrýlmalý. Ýnanç ve
giyim-kuþam özgür-
lüðünün önündeki tüm
yasal engeller kaldýrýlmalý.
Ancak tek baþýna bunun

bir anlamý olamaz.
Demokratik ve özgürlükçü
bir anayasa tüm hak ve
özgürlükleri devlet deðil
yurttaþlarýn lehine düzen-
lemedikçe bir ilerlemeden
bahsedilemez.

AKP’nin ‘inanç özgür-
lüðü getireceðiz’ sözlerinin
diðer muhattabý Aleviler. 

Aleviler, devletin resmi
din yorumu Sunni-
Hanefiliði dayatýlmasýna
yýllardýr itiraz ediyor.
Resmi öðreti okullardan
baþlayarak her düzeyde
Alevilere karþý ayrýmcýlýðýu
iþliyor. Sayýlarý 10 ile 15
milyon arasýnda olduðu
söylenen Alevilerin
Sünniler karþýsýndaki eþit-
sizliði giderilmeden bir

inanç özgürlüðünden
bahsedilemez.

Ancak AKP, Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý’na paralel,
baþbakanlýða baðlý bir
Alevilik kurumunundan
bahsediyor. 3000 kamu
görevlisi bu kurumda
çalýþmak üzere iþe alý-
nacakmýþ.

Büyük þehirlere Cem
Evleri açmak, belediyelerin
arsa kiralamak konusunda
kolaylýk saðlamasý
AKP’nin Alevi politikasý-
nýn diðer maddeleri.

Devlet sünniliðinden
sonra devlet Aleviliðiyle
karþý karþýyayýz.

Devletin din üzerindeki
kontrolünü saðlayan bir
kurum varken þimdi ikin-

cisi açýlýyor ve Alevilere
buna ‘ortak olun’ deniliy-
or.

Cem Evleri, Aleviler için
bir baþka tartýþma konusu.
Kimlileri bunu destek-
lerken, kimileri buna karþý
çýkýyor. Cem evi gibi
ibadethanelerin ayný Alevi
köylerine yapýlan camiler-
den farklý olmayacaðýný
söylüyor.

Eðer gerçekten inanç
özgürlüðünden bahsede-
ceksek önce diyanet kap-
atýlmalý, devlet dinden
elini çekmeli. Alevilere
karþý ayrýmcýlýk suç olmalý.
Eðitim ve devlet kurum-
larýndaki ayrýmcý uygul-
malar son bulmalý. 

Baþörütüsü yasaðý
kaldýrýlmalý. Giyim,
kuþam, düþünce ve eylem
üzerindeki yasaklar son
bulmalý.

Bunlar yapýlmadan inanç
özgürlüðünden bahsetmek
olanaksýz.

Alevilere karþý ayrýmcýlýk ve baþörtüsü yasaðý

AKP inançlara
özgürlük mü getiriyor?

Geçen hafta Enerji
Bakaný Hilmi Güler’le bir-
likte Bush’la görüþmeye
giden Abdullah Gül’ün
ABD’ye “ne verdiði”
merak konusuydu.
Hürriyet Gazetesi yazarý
Erdal Saðlam’dan tüyler
ürpertici bir yanýt geldi:
Türkiye uranyum zengin-
leþtirme merkezine
dönüþüyor, nükleer enerji
üssü haline geliyor!

AKP nükleer santral
kurma kararýný artan
enerji açýðýna yanýt ver-
mek olarak gerekçe-
lendirmiþti. Ancak eðer
bu iddia doðruysa
baþýmýzda sadece elektrik
enerjisi üretmek için
kurulan nükleer santral
belasý yok. 

Atom bombalarý
Uranyumu zengin-

leþtirme iþlemi esas
olarak nükleer silah üreti-
mi demek. 2. Dünya
Savaþý’nda Nagazaki ve

Hiroshima’yý vuran atom
bombalarýnýn yeni nesil-
leri bu topraklarda
üretilmek mi isteniyor?

Türkiye’nin yaný sýra
Mýsýr, Suudi aarabistan,
Kuveyt, Bahreyn, Yemen

ve Suriye’de nükleer
santral kurmak istiyor.
Ýran’ýn nükleer macerasý
ise biliniyor.

Uluslarasý Atom Enerjisi
Kurumu (IAEA), ülkeye
bakýlmaksýzýn nükleer

enerjiden yararlanmayý
bir hak olarak tanýmýþtý.
Bu hak elbette baþta ABD,
Fransa, Rusya ve Ýngiltere
olmak üzere G-8
ülkelerinin kontrolünde.
Önümüzdeki günlerde
IAEA ve bu ülkerin
katýlýmýyla Türkiye’de bir
toplantý düzenleneceði bir
baþka iddia.

Anlaþmalar
çöpe mi?

Türkiye, NATO, AB ve
imzalamýþ olduðu NPT
(nükleer silahlarýn yayýl-
masýný önleme anlaþmasý)
anlaþmalarý gereði açýkça
nükleer silah üretmeye-
ceðini beyan etmiþ
durumda.

Bunlarý çiðneyen yeni
bir giriþim içinde olup
olmadýklarýný yakýnda
anlayacaðýz.

Açýk olansa nükleer
santrallere karþý direniþi
örgütlenmenin ne denli
acil olduðu

Malatya’da Zirve
Yayýnevi çalýþaný
Hýristiyanlarý vahþice
katleden katiller ilk kez
konuþtu.

4 katil, katliamý planlayan
ve liderlik eden Emre
Günaydýn’ý suçladý.
Günaydýn’ýn birisini býçak-
layýp serbest kalmasý ve
emniyet müdürüyle otu-
rup çay içecek kadar
yakýnlýk kurmasýnýn kendi-
lerini korkuttuðunu
söylediler.

Katillerin itiraflarýnýn her

bir satýrý tüyler ürpertici.
Günaydýn’ýn katliama

ortak ettiði 4 kiþinin
Fettullah Gülen’in cemaa-
tine ait bir apartmanda
kaldýðý, buraya Günaydýn
tarafýndan götürüldüðü
söyleniyor. Hakim medya
hemen ‘dinci’ iþi diye
yorumlar yapmaya
baþladý. Emre Günaydýn’ýn
çay içtiði emniyet müdürü
ve diðer iliþkileri ortaya
konulmadan bu iddianýn
hiç bir anlamý yok

Katiller eðer bu iþi kendi-

leri yapamayacaklarsa,
yapacak ‘onlar’dan
bahsediyorlar bir mektup-
ta. Ancak ‘onlar’ýn kim
olduðu sorusunu yanýtla-
madýlar. Malatya katliamý
davasý ayný Hrant Dink
cinayeti davasý gibi sayýsýz
karanlýk noktayla ortada
duruyor. Malatya’da
yapýlan duruþmayý bir çok
demokratik kitle örgütü
temsilcisini yaný sýra
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe Giriþim’den
Hüseyin Öntaþ’ta izledi.

Malatya katliamý: ‘Rahat ölsün diye baþýnýn altýna havlu koyduk’

Necati Aydýn, katledildi...

Yücel
Sayman’la
dayanýþmaya!

Eski Baro Baþkaný Yücel
Sayman, ýrkçý Kermal
Kerinçsiz’e hakaret ettiði
iddiasýyla yargýlanacak.

16 Mayýs 2006’da 301.
maddeden yargýlanan
Hrant Dink ve AGOS
Gazetesi’nin avukatý
Sayman’ýn ‘alçak herifler’
sözü üzerine Kerinçsiz
suç duyurusunda bulun-
muþtu.

Adalet Bakanlýðý
Hrant’ýn katledilmesiyle
sonuçlanan süreci baþla-
tan ve sayýsýz ýrkçý
hakarette bulunan
Kerinçsiz’in talebini
uygun gördü. Yücel
Sayman’a dava açýlmasý-
na izin verdi.

Kerinçsiz’in iþledði
suçlar yanýna kâr
kalýrken, Sayman yakýn-
da yargýlanacak.

Baran’ý vuran
polis tahliye
edildi

Ýzmir’de bir polis
memuru tarafýndan
kafasýndan vurulan ve
yaþamýný kaybeden 20
yaþýndaki Baran Tursun
davasýnýn ilk duruþmasý
bir hukuk skandalýyla
son buldu.

Polis aracý ýþýklarý
kapalýyken, herhangi bir
uyarýyý görmeden
arkadaþlarýyla arabada
ilerleyen Tursun’u vuran
polisin ‘Baran’a deðil
arabaya sýktým’ sözü
ailesinin protestosuyla
karþýlaþtý.

Mahkeme polis memu-
runu tutuksuz yargýlan-
mak üzere serbest
býrakýrken, ailesi
mahkeme çýkýþýnda ‘katil
polis’ sloganlarý attý ve
mahkemeyi yanlý
davranmakla suçladý.
Aile cinayetin üstünün
örtüldüðü gerekçesiyle
duruþmalara katýlmaya-
cak.

Ne nükleer santral ne atom bombasý

Yaptýrmayacaðýz!
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Cengiz Alðan

Türkiye Cumhuriyeti devletinin
yaþadýðý en büyük sorun olan Kürt
sorunu konusundaki çözüm ‘planý’ yýl-
lardýr belli: “teröristin kökünü kazý-
mak”. Sadece 25 yýldýr süren son
isyanýn sonuçlarýna bakýldýðýnda bile
bunun gerçeðe dönüþmediði ortada.
Ýþlemediðinin çok açýkça görüldüðü
kimi dönemlerde de ‘plan’ revize edil-
erek “PKK ile Kürt halký arasýna mesafe
koymak, silahlý güçleri marjinalize
ederek toplum dýþýna itmek” stratejisi
gündeme geliyor. Son AKP hüküme-
tinin seçim baþarýsý dýþýnda bu planýn
da tutmadýðý görülüyor. Kürt hareketi
20 milletvekilini parlamentoya yolluyor.
Üstelik Kürt hareketinin barýþ açýlýmlarý
karþýsýnda devlet, gerçekte hiçbir planý
falan olmadýðý için, çuvallýyor. 

Kürt nüfusun yoðun olarak yaþadýðý
bölgelerde halktan insanlarla yapýlan
röportajlarda þu durum açýkça
hissedilir: Bölge halký alabildiðine poli-
tize olmuþtur. Hayatýnda okul yüzü
görmemiþ gencecik kadýnlar ya da
70’lik dedeler ya da çöp toplayarak
geçinen ‘bebeler’ bile sorulan her
soruya politik cevaplar veriyor.
Örneðin, “2008’den ne bekliyorsun?”
sorusuna verilen her cevap “Önce
barýþ” diye baþlýyor. Demek ki sorun
çözülmemiþ halde duruyor. 

Uzun süren ateþkes çaðrýlarýna hiç
kulak asýlmadýðýný gören PKK silahlý
eylemlerine yeniden baþlayýnca
hükümet “bu iþin üzerine daha ciddi
gitmeye” karar verdi. Önce ABD ile
görüþüldü. Ardýndan sýnýr ötesine bir
operasyon kararý alýndý ve hýzla uygula-
maya konuldu. Ve nihayet
Cumhurbaþkaný Gül Beyaz Saray’da,
görev süresinin dolmasýna 9-10 ay
kalmýþ olan Bush ile görüþtü. Bush
‘siyasi çözüm’ü gündeme getirdi. 

Siyasi çözüm mümkün mü?
Aslýnda bu sorunun baþka bir çözümü

yok. Etnik kökenli terör sorunuyla yüz
yüze kalmýþ bütün geliþmiþ ülke
demokrasileri bu sorunlarýný siyasi
yoldan çözmeye çalýþýr. Ýngiltere IRA
sorununu hareketin yasal siyasi
kanadýyla masaya oturarak çözme yolu-
na gitti. Ýspanya’da ETA için ayný
durum söz konusu. Türkiye’de de
sorun (biraz zaman alacak olsa da)
ancak ve sadece bu yolla çözülecek.

Bunun sinyalleri çoktandýr veriliyor.
Genelkurmay Baþkanlýðý yapmýþ emekli
askerlerden, darbe þefi Kenan Evren’e,
kontrgerillacý Mehmet Aðar’dan aþýrý
milliyetçi CHP Genel Baþkaný Deniz
Baykal’a kadar herkes “geçmiþte hatalar
yapýldýðýný” kabul ediyor artýk.
Sorunlar yumaðý, yerinden kýmýldat-
masý neredeyse imkânsýz, yosun
baðlamýþ bir kaya gibi duran Baykal’ý
bile Kürt raporu hazýrlamaya yön-
lendiriyor.

Demokratik cumhuriyet
Peki, taraflardan diðeri çözüm

konusunda ne öneriyor? 1999’da
yakalanan Öcalan’dan baþlayarak dile
getirilen çözümün adý ‘demokratik
cumhuriyet’. Kötü bir þey mi? Ona tabi
olarak yaþayan hangi insan kendi
cumhuriyetinin çaðdaþ bir demokrasiye
ulaþmasýný istemez? Hangi anne ‘vatani

görevini’ ifa etmek için askere giden
oðlunun eve tabut içinde dönmesine
katlanabilir? Hangi öðrenci üniversiteye
hazýrlýk için ders çalýþmaya gittiði der-
shaneye bomba korkusuyla devam
etmeyi arzular? Hangi baba çocuðunun
yýllarca, karda kýþta, dað baþlarýnda,
elde silah dolanýp durmasýný ister?

Öne sürülen talepler basittir: Anadilde
eðitim yapabilmek, TV, radyo, gazete
vb yayýnlarý anadilinden okuyabilmek,
sýrf etnik kökeninden dolayý ikinci sýnýf
vatandaþ muamelesi görmemek, en
yetkili aðýzlardan “sözde vatandaþ” ilan
edilmemek, kendisini bombalayanlarý
“iyi çocuklar” olarak deðil, adalet
karþýsýnda hesap verenler olarak
görmek. Ekonomik boyutuyla da, daða
çýkmaya yol açmayacak önlemlerin
alýndýðýna þahit olmak, diðer yurt-
taþlarýn yararlandýðý haklarýn aynýsýn-
dan yararlanmak.

‘Etnik terör’ gibi bir sorunu olmasaydý
da Türkiye Cumhuriyeti’nin zaten yer-
ine getirmekle yükümlü olduðu sorum-
luluklar yani. Yurttaþlarýný sorumluluk-
lar (vergi, askerlik, zorunlu eðitim,
yasalara uyma, vb) bakýmýndan ayný
muameleye tabi tutup haklar (anadilde
eðitim, anadilde yayýn, kültürünü
geliþtirme ve yayma, ayrýmcýlýða uðra-
mama, etnik kökeninden dolayý
aþaðýlanmama, vb) bakýmýndan aralarý-
na çeþitli düzeylerde ayrýmlar koyan
hiçbir ülke demokratik deðildir. Ve
Türkiye örneðinde olduðu gibi, girmek
istediði çaðdaþ dünyanýn kapýlarýnda
sürünüp durur. Bu ayrýmcýlýða uðrayan
hiçbir yurttaþ da hayatýndan ve
cumhuriyetinden memnun deðildir ve
demokratik mücadele dýþý yollara
baþvurmasý da kuvvetle muhtemeldir. 

Ýsteyenler, istemeyenler
Demokratik bir cumhuriyeti herkesten

önce (ve doðal olarak) Kürt halký istiyor
ve siyasi temsilcileri aracýlýðýyla bunu

saðýr kulaklara ‘baðýr baðýr baðýrýyor’.
Türk tarafýndaki demokrasi güçleri de
bu çözümü istiyor. Çünkü Kürt sorunu
çözülmeksizin kendi siyasal ve sosyal
haklarýnýn da ellerinden alýndýðýný,
kýsýtlandýðýný görüyor. 

Sokaktaki sýradan insan da bu çözüm-
den yana. Her akþam TV’lerde patlayan
bombalarýn, ölen askerlerin, “ölü ele
geçirilen” genç insanlarýn haberlerini
neden görmek istesin? Nihayetinde,
Türkiye sermayesinin AB’yi hedeflemiþ
ana gövdesi de bu çözüme daha yakýn
artýk.

Ýstemeyenler kimler o halde? DTP’nin
mecliste temsil edilmesini hazmede-
meyen ordu ve devletin üst düzey
bürokrasisi ile sermayenin büyük oran-
da savaþtan beslenen kanadý istemiyor.
Yine DTP’nin mecliste temsilini içine
sindiremeyen ve meclis kapýsýnda
“Meclisi basarýz, 20 kiþiyi asarýz” diye
zýrvalayan ülkücü faþistler çözümden
yana deðil. Çünkü demokratik çözüm
bu sayýlan gruplarýn varlýk nedenlerine
ve bastýklarý politik zemine dokunuyor.
Ve hükümetler uzun yýllardýr bu güçleri
dinliyor.

Daha önceki dönemlere göre, barýþçýl
ve demokratik çözüme çok daha yakýn
olduðumuz bu süreçte, devlet ve
hükümet hýzla adým atmak zorunda.
1999 ve 2003’te Kürt hareketinin barýþ
çaðrýlarýný görmezden gelenler artýk
bunun da imkânsýz olduðunu anlamaya
baþladý.

Þimdi yapýlacak iþ, kulaklarý dört
açmak ve barýþ isteyen çok geniþ halk
yýðýnlarýnýn çýðlýklarýný dinlemek; kan
tacirlerinin savaþ çýðlýklarýný deðil.
Bunun da en mantýklý yolu, Kürtlerin
meclise de girmiþ olan siyasi temsilci-
leriyle kafa kafaya vermek, cumhuriyet
olmuþ ama demokratik olamamýþ
rejimin yarattýðý tahribatlarý gidermenin
yolunu birlikte aramak. Ufukta
DTP’den baþka muhatap görünmüyor.

Kürt sorununda bir
plan var mý?

Hrant için, adalet için…
Bir yýl önce öldürüldü Hrant Dink. Devlet

Hrant’ý koruyamamanýn utancýný yaþayacaðý-
na, bir yýldýr, 23 Ocak’ta düzenlenen
cenazesinin etkisini kýrmaya çalýþtý. 

Ermenileri aþaðýlamak, yok saymak bu
devletin oluþum harcýnda sýmsýký yer alýrken,
bir anda “Hepimiz Ermeniyiz!” sloganýný yüz
binlerce insanýn benimsemesi, cumhuriyet
ideolojisi adý verilen devlet geleneðinde
büyük bir çatlak yarattý.

Yüz binlerce insan bir araya gelerek
“Hepimiz Ermeniyiz” dedi. Hrant’ýn ölümü,
bir kez daha, devletin nasýl bir geleneðe sahip
olduðunu, nasýl bir baský mekanizmasý
üzerinde yükseldiðini teþhir etti.

Tek tek devletin tüm kurumlarý teþhir oldu.
Hrant’ýn katiliyle resim çektiren polisler, jan-
darmalar, katili taþýyan tutuklu arabasýnda
“ya sev ya terk et” yazmasý, soruþturmayý
yürüten müfettiþlerin raporlarýndaki tutarsý-
zlýklar, Hrant’ýn katiliyle çeþitli devlet
görevlileri arasýndaki kesin baðlantýlar,
gizlenmeye çalýþýlan telefon görüþmeleri,
mahkeme süreci. Sanki elele vermiþ tüm
dünyanýn gözü önünde iþlenen bir cinayeti
karartmaya çalýþtýlar.

Partiler teþhir oldu. 301’i savunan tüm par-
tiler Hrant’ý öldüren iklimin yaratýlmasýna
katkýda bulundular. AKP ve CHP “Türklüðe
hakaret” baþlýklý bir uydurmayý meclis gün-
deminde tartýþarak bu iklimin yaratýlmasýnda
baþ rol oynadýlar.

Faþist partilerin cinayette aktif bir rol
oynadýklarý ise fotoðraflarla kanýtlandý. 

Büyük yarýlma
19 Ocak toplumda büyük bir yarýlma yarat-

tý. Cinayete öfke duyan, demokrasiden yana
olan, halklarýn kardeþliðini savunan, eþitlik
ve adalet isteyen yüz binlerce insan bir araya
geldi.

Karþý tarafta ise Ermeni soykýrýmý geleneðini
sürdürmek isteyenler. 

Bu taraf, 2007 yýlý boyunca, öfkeyle saldýrdý,
“Hepimiz Ermeniyiz” sloganýnýn karþýsýna
“Hepimiz mehmetçiðiz” sloganýný çýkartmaya
çalýþtý, tehdit etti, muhtýra verdi. Muhtýrada,
“Hepimiz Türk’üz demeyenler düþ-
manýmýzdýr” dedi ve bu düþmanlarla
mücadelenin sonuna kadar süreceðini beyan
etti.

Cumhuriyet mitingleri bir yandan bu bölün-
menin ifadesi oldu. Bu mitinglerin kürsüsü,
habire düþman aradý, habire düþman üretti.
Hesabý görmek istedikleri düþman ise Hrant
Dink’in cenazesinde açýða çýkan büyük
demokratik toplumsal patlamaydý. 

Uzun soluklu mücadele
AKP hükümetinin ilk birkaç yýlýnda

yaþanan nýspi demokratikleþme adýmlarý
ordu, Yargýtay, Danýþtay, savcýlar, hakimler,
CHP, DSP üst bürokrasisi, ayrýcalýklý elitler,
kýsacasý milyarlarca dolarlýk bir sermaye
havuzunun üzerinde oturan ve devlet
geleneðini temsil eden bürokrasiyi tedirgin
etti. 301. madde, AKP yönetici elitinin
demokratikleþmenin ufkunu aþmasý
nedeniyle, bu statükocu grubun bir baský ve
terör iklimi yaratma isteðinin ürünü olarak
gündeme geldi.

Karþýmýzdakiler durmayacak! Ermenilere
deðilse Kürtlere, Kürtlere deðilse hristiyan-
lara saldýrmaya, þiddet içeren bir bölünme
yaratarak Türklüðün günün kurtarmaya,
bunu yaparken de statükolarýný garanti altýna
almak için tehdit etmeye devam edecekler.

Biz ise mücadele edeceðiz! “Bugün hepimiz
Ermeniyiz” diyeceðiz. Ezilenlere yönelik her
baskýya tüm ezilenlerin sahip çýkmasý için
çalýþacaðýz.

Uzun soluklu bir kampanya yapacaðýz. 
Irkçýlýða, milliyetçiliðe hiçbir biçimde taviz

vermemekte kararlý olan, 301 ve benzeri tüm
yasalarýn deðiþtirilmesini hedefleyen, sýnýrsýz
düþünce, sýnýrsýz gösteri, sýnýrsýz örgütlenme
özgürlüðünü hedefleyen bir kampanya ile
Hrant Dink’in ölümünden sonra açýða çýkan
toplumsal hareketi özgürlüðü kazanacak bir
platforma dönüþtürebiliriz. 

45 bin ölü, boþaltýlan 3000 köy ve fakirlik: Kürt halký barýþ istiyor
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Saðlýðýmýzý koruyacaðýz!
22 Ocak Salý 19.00'da 
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Saðlýðýmýz ve geleceðimiz çalýnýyor

SSGSS’yi nasýl
engelleriz?

Neler
yapabiliriz?

SSGSS’nin ne
getirdiðini kavramak
için aktivist eðitimi
yapabiliriz.

SSGSS’ye karþý
toplantý ve forumlar
düzenleyebiliriz.

Michael
Moore’un son filmi
Sicco’yu izleyip,
tartýþabiliriz.

SSGSS karþýtý
bildirileri hastane ve
saðlýk ocaklarý
önünde daðýtabiliriz.

Ýþyerimize,
okulumuza SSGSS
karþýtý duvar
gazetelerini asabili-
riz.

SSGSS’ye karþý
eylem ve mitingler
inþa edebiliriz.

SSGSS’ye karþý eylem-
lerde ‘birleþe birleþe
kazanacaðýz’ sloganý
atýlýyor. Ayný eylemlerde
Türk-Ýþ yuhalanýyor,
ihanetle suçlanýyor. 

1995’ten bu yana Türk-
Ýþ’le beraber hareket
etmeyi reddeden bu
“sol” tutum yüzünden
emek hareketi ve örgüt-
leri dibe vurdu. 

Türk-Ýþ yönetimi
geleneksel olarak sosyal
demokrat ve saðcý
sendikacýlardan oluþu-
yor. Ancak “Sol”
sendikalarýn tabaný ile
Türk-Ýþ tabaný arasýndaki
hiçbir fark yok. 

Türk-Ýþ’i bir patron
örgütü, devletin uznatýsý
ya da hükümet tarafýn-
dan doðrudan yönetilen
bir “sarý sendika” olarak

görmek büyük bir yanýl-
gý. Sendikasýný
suçladýðýnýzda bir KESK
üyesi örgütüne nasýl
sahip çýkarsa, Türk-Ýþ
üyesi de ayný þekilde
davranýr. “Sol” tutum
çoðu zaman uzlaþmacý ve
sað eðilimli Türk-Ýþ lider-
liðinin tabaný kontrol
etmesini kolaylaþtýrýyor.

Türk-Ýþ büyük bir
örgüt. Ýçinde her görüþ-
ten iþçi var. Böylesine
büyük bir örgütün
harekete geçmesi zaman
alýyor. Ancak harekete
geçtiði anda çok etkili
olabiliyor. Türk-Ýþ’in
harekete geçmesi, grev
gibi etkili mücadele yön-
temlerini kullanmasý,
ayný zamanda örgütsüz
iþçi sýnýfýný da harekete
geçiriyor.

Türk-Ýþ, 1990’larýn
baþýndan beri emeklilik
yaþýnýn yükseltilmesine
karþý mücadele ediyor.
Bugün AKP’nin acý-
masýzca uyguladýðý yeni-
liberal programýn Özal,
Demirel, Çiller ve Ecevit
tarafýndan uygulanama-
masýnýn nedeni Türk-
Ýþ’in etkili mücadelesiydi.

KESK, DÝSK, TMMOB
ve TTB dörtlüsü ile Türk-
Ýþ ayrý davrandýkça, bir-
birleriyle rekabet ettikçe,
suçlamalar devam ettikçe
SSGSS’yi engellemek
imkansýzlaþýyor.

Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, KESK,
DÝSK, TTB ve TMMOB
yan yana gelmeli.
Aktivistler birlði tabanda
gerçekleþtirerek kolay-
laþtýrmalý. AKP için kara
günler burada baþlar.

Türk-Ýþ düþmanlýðý 
hep kaybettirdi

AKP tarafýndan 2 yýl önce
gündeme getirilen, þimdi
yasalaþtýrýlmak istenen
sosyal güvenlik ve saðlýkta
özelleþtirme paketi örgütlü
iþçi sýnýfýnýn çeþitli kesim-
lerinde öfke uyandýrdý. 

SSGSS’nin maðdurlarý
çok geniþ bir kesim.
Çalýþanlar hem emeklilik
hem de saðlýk hakkýný
yitiriyor. Asgari ücretin
altýnda ya da düzensiz
gelire sahip 35 milyon kiþi
sistemin dýþýna itiliyor.
Sakatlarýn emekli olmak
için çalýþma süresi 15 yýl-
dan 17 yýla çýkarýlýyor.
Tedavi fiyatlarý serbest
býrakýlýyor. Öðrencilerin
medikolarý kapatýlýyor.
Kadýn çalýþanlarýn
emzirme yardýmý ve emek-
li maaþlarý düþürülüyor. 

Kýsacasý büyük çoðun-
luðun hayatý piyasa
ekonomisinin insafýna terk
ediliyor. SSGSS’yi çöpe
atmanýn ilk yolu bütün
maðdurlara baþýna gele-
cekleri anlatan yaygýn bir
teþhir kampanyasýný
baþlatmaktan geçiyor.
Toplumun farklý kesimleri
SSGSS’ye karþý birleþirse
AKP’nin “biz herkese
danýþtýk, bu yasayý” yaptýk
sözü boþa çýkacaktýr.

AKP’nin oyununu
bozmak

AKP’nin karþýsýnda
muhalefet bulmadan ier-
leme “baþarýsý” çoðu
zaman doðrudan Tayyip
Erdoðan tarafýndan
örgütlü ve kazanýlmýþ hak-

lara sahip çalýþanlarla,
örgütsüz çok daha geniþ
bir kesimi karþý karþýya
getirmesi. SSGSS’yi
savunurken dönüp, haklar-
dan yoksun, kalitesiz
saðlýk hizmetlerinden býk-
mýþ olan bu örgütsüz kesi-
me sesleniyor. Bu durum
20 milyonluk Türkiye iþçi
sýnýfý içindeki 3 milyonluk
örgütlü kesim üzerinde
büyük bir baskýya neden
oluyor. Üstelik 6’dan fazla
sendikal konfederasyon
var ve birbirleriyle rekabet
halindeler. Maðdurlarý bir
araya getirmeyi baþaran bir
hareket toplumun büyük
çoðunluðuna seslenme
þansý verebileceði gibi
sendika üyesi iþçileri ve
örgütlerine de güven vere-
cektir. Yaygýn bir hareket
grev silahýný kullanmayý
mümkün kýlacaktýr

Yeni-lliberalizme
karþý direniþ

SSGSS’yi durdurmaktan
bahsediyoruz. Hükümet
daha önce kamu personel
rejim yasasýný geçirdiði bir
geceyarýsý SSGSS’yi de
yasalaþtýrabilir. Ancak eski
sistemden yenisine geçiþ
zaman alacak. Yeni yasa
ilk sosyal felaketlerini
doðurmaya baþlayacak.
Þimdi meclis gündeminde
olan SSGSS’ye karþý öfkem-
izi kalýcý bir mücadeleye
çevirmeliyiz. Saðlýk ocak-
larýmýzý, hastanelerimizi,
medikolarýmýzý savun-
malýyýz. Bu saldýrýyý bir-
leþirsek durdurabiliriz.



Evde dayak yiyen
kabadayý

Bush günlerce Ortadoðu’da gezindi, tehditler
savurdu, tafra sattý. Bir açýdan, tehlikeli, korkutu-
cu, öfkelendirici bir manzara: Kendi elleri ve
kararlarýyla kana buladýðý bölgede, Filistinlilere
özgürlük, Iraklýlara barýþ ve istikrar getirme iddi-
alarýyla dolaþmasýný insanýn midesi zor kaldýrýyor.
Öte yandan, biraz da acýklý bir manzara.
Mahallede haraç kesen kabadayýnýn eve
döndüðnde eþinden ve çocuklarýndan dayak
yediðini bilmek gibi.

Ortadoðu gezisinden eve dönen Bush’u önemli
bir krizin eþiðinde, her an tepe taklak gidebilecek
olan Amerikan ekonomisi bekliyor.

Tepe taklak gidip gitmeyeceði iktisatçýlar,
bankacýlar ve ekonomi medyasý tarafýndan artýk
pek tartýþýlmaz oldu. Gideceðine hemen hemen
kesin gözüyle bakýlýyor. Tartýþma konusu, krizin
ne kadar derin olacaðý, ne kadar süreceði sadece.

Bankacýlýk alanýnda kriz baþladý bile. Ýngiltere’de
1860’lardan beri ilk kez bir bankanýn önünde
mevzuat sahipleri geçen ay kuyruk olup panik
halinde paralarýný çekmeye çalýþtý. Northern Rock
bankasý, verdiði düþük teminatlý konut kredileri
(mortgage) nedeniyle batmak üzereyken, hükümet
son anda bankayý kurtardý. Ama kurtarma
operasyonu bir kara deliðe milyarlarca sterlin dök-
mekten öteye geçemiyor, çünkü bankalar arasýnda-
ki borçlanma sistemi kilitlenmiþ durumda, banka
bir türlü düze çýkamýyor.

Kilitlenmenin nedeni, Batý’da tüm bankalarýn son
6-7 yýldýr konut ve inþaat sektöründe giderek daha
riskli, karþýlýksýz çýkma olasýlýðý giderek daha yük-
sek olan krediler vermiþ olmasý. Geçtiðimiz sonba-
har, bankalar herhangi bir bankanýn her an bata-
bileceðine uyandý ve birbirlerine borç vermemeye
baþladý, sistem týkanýp kaldý. Büyük merkez
bankalarý piyasaya para sürerek, faizleri düþürüp
borçlanmayý kolaylaþtýrarak düðümü gevþetmeye
çabalýyor, ama þimdilik baþarý yok.

Banka ve konut sektörlerinin yaratmýþ olduðu ve
her an patlamasý beklenen balon þöyle: Konut
deðerleri yükseldikçe, konut sahipleri kendilerini
varlýklý hissediyor, konutlarýný teminat göstererek
kredi alýyor veya kredi kartlarýna yükleniyor ve bir
tüketim ve borçlanma patlamasý yaþanýyor. Þu
anda Amerikan bankalarýnýn tehlikeli kredilerinin
800 milyar dolar civarýnda olduðu tahmin ediliyor.
Kriz için, bu balonun patlamasý gerekli deðil, pat-
layabileceði düþüncesi bilinç düzeyine çýktýðý anda
herkes tedbir almaya baþlýyor, bankalar borç ver-
memeye ve tüketiciler tüketmemeye baþlýyor ve
balon hava kaçýrýyor.

Bankalarýn kredi vermekten kaçýnmalarý ve
tüketicilerin alýþ veriþten vazgeçmeleri, gerçek
ekonomiyi, yani üretimi de etkiliyor, etkilemeye
devam edecek. Üretimin düþmesi, þirketlerin
küçülmesi, iflaslar, iþçilerin iþten atýlmasý gün-
demde.

Tam ayný süreç, 1990’larda Japonya’da yaþanmýþ
ve Japon ekonomisi 10 yýldan uzun süren bir dur-
gunluk ve küçülme yaþamýþtý. Bu, ayný þeyin þimdi
Amerika’da, Ýngiltere’de kaçýnýlmaz olduðu
anlamýna gelmez, ama olasýlýk her gün büyüyor.

Amerikan emperyalizmi, kuzeydoðu Afrika’dan
Orta Asya’ya kadar uzanan geniþ bir yay üzerinde
giderek derinleþen sorunlar yaþýyor. Kenya’dan
Filistin’e, Irak’tan Ýran’a, Pakistan’dan
Afganistan’a, bir bataklýktan diðerine sendeleyip
duruyor. Bunun malî ve insanî yükü gün gün
artýyor. Büyüyen bir Amerikan ekonomisinin bu
yükü kaldýrmasý zor ama mümkündü. Daralan ve
kriz yaþayan bir ekonomi söz konusu olduðunda,
bu yükü Amerikan halkýnýn sýrtýna yüklemek
kolay olmayacaktýr. Egemen sýnýflar ekonomik kriz
karþýsýndaki tepkisi hep aynýdýr: Faturayý iþçi
sýnýfýna ödetmek. Bush’un yerine Obama mý geçer,
Clinton mý, bilemem, ama kim geçerse geçsin, iþi
zor olacak.
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GÖRÜÞ

Irak'ýn iþgalinin beþinci
yýldönümü yaklaþýrken
George W. Bush
Ortadoðu turunda, savaþ
tehditleri savuruyor.

Ortadoðu gezisinin iki
açýk gündemi var: Filistin
ve Ýran.

Filistin
mücadelesini
bitirmek

Suudi Arabistan'dan
Filistinlilere seslenen
Bush, 'Mahmut Abbas'ý
destekleri takdirde Filistin
devletinin kuruluþuna
izin vereceklerini' söyledi.
Yüzde 60 oyla hükümet
olma hakkýný demokratik
yollardan kazanan
Hamas, Abbas liderliðin-
deki darbeyle devrilmiþti.
El-Fetih ve Hamas arasýn-
daki çatýþmalar iþgal
dýþýndaki küçük Filistin
bölgesinde yaþayanlarý
bölmüþtü. Bush'un Suudi
Arabistan'la Filistin'i
konuþtuðu saatlerde
Gazze'de Ýsrail askerleri
tarafýndan vurulan 19 kiþi
yaþamýný yitirdi.

Bush, kendi ülkelerinde
iþgal altýnda yaþamak

zorunda býrakýlan
Filistinlilere devlet lütuf
ederken, Ýsrail Baþbakaný
Ehud Olmert kendi
koþullarýný içermeyen
anlaþmalarý kabul
etmeyeceðini söylüyordu.
Bush'un derdi ise ABD
planýný reddeden Hamas'ý
tasfiye ederek hem
Filistin mücadelesini
bitirmek, hem de
Ortadoðu'daki bir pürüz-
den kurtulmak. 

Sünni rejimler
silahlandýrýyor

Ama Bush, "Ýran'ýn
davranýþlarý tüm uluslarýn
güvenliðini tehdit ediyor.
Bu yüzden ABD,
Körfez'deki dostlarýyla
olan güvenlik taahhüdü-
nü güçlendirecek ve çok
geç olmadan bu tehlikeye
karþý koymak için mütte-
fiklerini bir araya getire-
cek" diyerek Ortadoðu
gezisinin asýl gündemini
açýklýyordu.

Daha önce þeytan ilan
edilen Irak'ý yakýp yýkan
Bush, þimdi Ýran için bir
koalisyon kurma peþinde.
Her ne kadar terörizmin

'demokrasi ve özgürlük-
lerin geniþletilmesiyle'
gerçekleþeceðini söylese
de laser güdümlü bomba
teknolojisini 123 milyon
dolara Suudilere sattý.
Bush'un gezisi boyunca
Sünni ülkeleri silahlandýr-
ma amacýnda olduðu ve
her yerde benzer anlaþ-
malar yaptýðý söyleniyor.

Bush’u takiben Fransa
Cumhurbaþkaný
Sarkozy’de Ortadoðu’yu
dolaþýyor. Fransa dýþiþleri
bakaný bir süre önce
‘Ýran’la savaþ kaçýnýlmaz’
diyerek Bush’un savaþ
cephesinde olduklarýný
açýklamýþtý.

Sarkozy, Bush’un ardýn-
dan gittiði Birleþik Arap
Emirlikleri’yle nükleer
santral ve askeri üs anlaþ-
masý yaptý.

Mýsýr, Suudi Arabistan,
Suriye baþta olmak üzere
Arap ülkeleri nükleer
santraller kurmak istiyor.

Ýran’ý nükleer silah üret-
mekle suçlayan, ancak
Uluslararasý Atom
Enerjisi Kurumu tarafýn-
dan yalanlanan Bush
atom silahlarýný kendi

yayýyor. Bush, Riyad’-
dayken savaþýn karanlýk
simasý Condoleezza Rice
Irak’taydý.

Irak bataklýðý
Rice, Baðdat’ta Irak

Geçici Hükümeti Baþkaný
Nuri El-Maliki ve yardým-
cýsý Celal Talabani’yle
görüþtü. Irak petrollerinin
yüzde 75’inin küresel
petrol þirketlerine devre-
den yasalarýn bir an önce
çýkarýlmasýný talep etti. 

Bush’un Ortadoðu
gezisinde bol bol
demokrasi sözcükleri
söylense de iþgalin beþinci
yýlýnda Irak gerçek niyeti
ortaya koyuyor.

2 milyondan fazla Iraklý
öldürüldü. 14 milyon
Iraklý göç etti. 8 milyon
kiþi su, gýda, ilaç gibi
temel maddelerden yok-
sun, acil yardýma ihtiyaç
duyuyor. Çocuklarda
yetersiz beslenme oraný
iþgal öncesi yüzde 19 iken
bugün yüzde 28’e ulaþmýþ
durumda.

Irak’ta her þeye raðmen
direniþi yok etmeyi
baþaramayan, askeri
yenilgisi ortada olan Bush
þimdi Ýran’a ayný süreci
yaþatmak istiyor. 

Hem Irak’ta ABD
iþgalinin devam edip
etmemesi, hem de Ýran’ýn
yeni bir Irak olmamasý
küresel savaþ karþýtý
hareketin mücadelesne
fazlasýyla baðlý. 

Ýþgale ve savaþa karþý en
küçük bir hareket bile son
derece önem kazanýyor.

15 Mart’ta, iþgalin 5.
yýldönümünde gerçek-
leþecek gösterilerin güçlü
geçmesi Bush’un savaþ
çýðlýklarýna etkili bir yanýt
oluþturacak.

Bush Ortadoðu’da savaþ tehditleri savurdu

Ýran, Irak olmasýn!

Ýþkence merkezi Guantanamo Kampý’nýn
kuruluþunun 6. yýldönümünde açýklama
yapan ABD Genelkurmay Baþkaný Mullen,
ABD imajýna zarar verdiði gerekçesiyle
kampýn kapatýlmasýný önerdi. ABD sayýsý
227 diye açýklanan Ortadoðulu tutuklularýn
insanlýk dýþý koþullarda yaþadýðý, intihara
teþvik edildiði Guantanamo hakkýndaki
açýklama insan hayatýnýn deðersizliðinin
altýný çizse de küresel savaþ karþýtý
hareketin bu konuda etkili olmaya
baþladýðýný gösteriyor.

Guantanamo kapatýlmalý
ABD Genelkurmayý:

Roni Margulies
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Can Irmak Özinanýr

Hani iþçi sýnýfý artýk kolektif
bir özne olarak hareket edemez-
di? Hani artýk iþçi sýnýfýnýn rolü
tamamen bitmiþti ve kapitalizm
nihai zaferini ilan etmiþti? Son
zamanlardaki geliþmeler bu
anlatýlanlarýn, egemen sýnýfýn
yýllardýr ezilenlere anlattýðý bir
masal olduðunu gösteriyor. 

Dünyamýz 1980 yýlýný
karþýlarken, 1960'larýn ve
70'lerin iþçi sýnýfý hareketi
geriye çekilmeye baþlamýþ, tüm
dünyayý sermayenin dolaþýmýna
açmak ve sermaye önündeki
her tür kontrolü kaldýrmak
anlamýna gelen yeni liberal
politikalar dünyada hakim
olmuþtu. ABD ve Ýngiltere gibi
ülkelerde Reagan, Thatcher gibi
liderlerin iktidarlarýyla
özdeþleþen yeni liberalizm,
Türkiye'de ise bir askeri darbe
aracýlýðýyla uygulamaya konul-
du.

Batýda iþçi sýnýfý hareketinin
geri çekilmesi, doðuda ise
"sosyalizm" adý verilen devlet
kapitalisti rejimlerin sallanmaya
baþlamasý ve sonunda bizzat
iþçi sýnýfýnýn kendi eylemiyle
yýkýlmasý, tüm dünyada ege-
men sýnýflara güven verirken,
ezilenler ve muhalifler üzerinde
büyük bir hayal kýrýklýðý yarattý.
Bu hayal kýrýklýðýnýn yarattýðý
ortamda, egemenler kapitalizm-
in kazandýðýný, ideolojilerin bit-
tiðini anlatmaya baþladýlar,
muhalifler ise dönüp iþçi
sýnýfýnýn artýk dünyayý
deðiþtirecek bir güç olamayaca-
ðýný kabul etmeye meyil ettiler,
baþka özneler aramaya
baþladýlar.

Andre Gorz ünlü kitabýnýn
baþlýðýnda bu süreci özetledi:
‘Elveda Proletarya’.  Artýk bir-
biriyle baðlantýsý olmayan ve
doðrudan sistemi hedef
almayan, daha çok kimlik poli-
tikalarý üzerinden kendisini
ifade eden yeni toplumsal
hareketler baþladý; kadýn
hareketi, çevre hareketi vs.
Kuþkusuz bu hareketlerin hepsi
haklý mücadeleler veriyordu,
fakat sorunlarýný sistemin ken-
disine baðlamadýklarý dolayýsýy-

la mücadelelerini birbirlerinin-
kine baðlayamadýklarý ölçüde
güçsüz kalmaya devam ediyor-
lardý.

1990'larýn ortalarýnda Fransa
baþta olmak üzere bir dizi
ülkede iþçi sýnýfý yeniden sah-
neye çýktý, grevler baþladý. Bu
süreç yeni liberalizmin hege-
monyasýnda bir çatlak yarattý.
Fakat bu çatlaðý büyütmek 1999
yýlýndaki Seattle'daki Dünya
Ticaret Örgütü protestolarýna
düþtü.

Seattle'dan sonra tek tek
muhalif hareketler bir araya
geldi ve hareketlerin hareketi
antikapitalist hareket baþladý ve
bugün de devam ediyor. Bu
hareket enternasyonalist bir
hareket, küresel olarak attýðý
adýmlara uluslararasý toplan-
týlarda, sosyal forumlarda karar
veriyor. Bu sayede dünyanýn
dört bir yanýndaki mücadeleleri
birleþtirebiliyor, bu
mücadelelerin deneyimleri
baþka yerlerdeki mücadelelere
ilham veriyor. Bu hareket
sayesinde ABD sadece Irak'ta
deðil, bütün dünyada savaþkan-
lýðý yüzünden politik olarak
yenilgiye uðruyor, bu savaþa
destek vermiþ iktidarlar tek tek
yenilgiye uðruyor, iklim
deðiþikliðinin baþ sorumlularýn-
dan Avustralya'da Kyoto

Protokolü'nü imzalamayý red-
deden hükümet düþüyor. Bu
mücadeleler sonucu dünyanýn
çeþitli yerlerinde sol iktidarlar
ve yeni sol partiler oluþuyor. 

Bugüne kadar antikapitalist
hareket bir çok þekilde yeni
liberalizmin ideolojik hege-
monyasýný zedeledi. Sendikalar
hareketin örgütlenmesinde pay
sahibi olsa da iþçi sýnýfý hareket
içinde aðýrlýðýný gösteremedi,
bir bütün olarak sahneye çýk-
madý. Ancak son günlerde gün-
deme gelen bir çok olay, iþçi
sýnýfýnýn yeniden sahneye çýk-
týðýný gösteriyor, proletarya
yeniden mücadele azmi ve
güveni kazanýyor. 

2006 yýlýnda Fransa'da yeni
liberal yasaya karþý öðrencilerin
baþlattýðý eylemlere iþçi sýnýfýnýn
genel grev tehdidiyle destek
vermesi sonucunda yasanýn
reddedilmesi bunun tipik bir
örneði. Fransýz iþçi sýnýfý bu
mücadelenin güveniyle bugün
yine yeni liberal Sarkozy'ye
karþý grevlere baþlarken,
dünyanýn bir dizi ülkesinde
yeniden iþçi sýnýfý hareketinin
yükseliþine þahit oluyoruz.
Yunanistan'da da öðrenci
hareketleri ve grevler var.
Broadway'de baþlayan senarist-
lerin grevi, Hollywood'a
sýçradý, arkasýndan sektördeki

diðer iþkollarýnda da iþçiler
greve baþladýlar, dünyaca ünlü
diziler tehlikeye girdi, her yýl
büyük bir törenle kutlanan
Altýn Küre ödülleri iptal edildi,
Oscar törenleri ise tehlike altýn-
da. Mýsýr'da da muhalefette iþçi-
lerin büyük bir payý var, orada
da iþçi sýnýfý sýk sýk en geçerli
silahlarýndan birisini kullanýy-
or: Grev. 

Türkiye'deki Telekom grevi,
medyada çok yanký bulmadý
fakat son 30 yýlýn en büyük
grevlerinden biri oldu ve zafer-
le sonuçlandý. Hemen ardýndan
Novamed'de kadýn iþçilerin
baþýný çektiði grev kazandý,
Antep'te iþçiler 1 Mayýs'ýn
ücretli izin günü kabul edilmesi
dahil bir dizi talebi kazandýlar.
Dünyanýn bir çok yanýnda
olduðu gibi Türkiye'de de grev
sayýlarýnda bir artýþ var. 

Bir çok ülkede iþçi sýnýfýnýn
harekete geçtiðini irili ufaklý
grevlere kalkýþtýðý en önemlisi
kimi zaman kazanýma ulaþtýðý
ortada. Tabii ki, dünyayý sal-
layan bir iþçi sýnýfý hareketi
olduðunu söylemek bugün
abartýlý olur. Fakat iþçi sýnýfý ne
olduðunu, neler yapabileceðini
kanýtlamaya yeniden baþlamadý
mý? Ne dersiniz? "Rolü biten"
ve "elveda" diyerek uðurlanan
iþçi sýnýfý geri mi dönüyor ne? 

Merhaba proletarya
Ýþçi sýnýfý 21. yüzyýlda devrimci bir yol oynabilir mi?

Kara Üçleme
Leo Malet
Metis Yayýnlarý
Sayfa:405

Malet, 1909’da Fransa’da
Montpellier’de doðdu.

Katiplik, hademelik,
þarkýcýlýk, seyyar gazete
satýcýlýðý gibi iþlerin yanýn-
da sahte iþ kazalarýndan
aldýðý tazminatlarla geçi-
mini saðladý. Andre Breton
ve Troçki’nin kurduðu
Baðýmsýz Devrimci
Sanatçýlar Federasyonu’na
katýldý. Gerçeküstücülerle
Troçkistlerin yazdýðý bir
bildiriye imza attýðý için
devletin iç ve dýþ güven-
liðine zarar vermekten
tutuklandý. Gardiyanlar
tarafýndan serbest
býrakýldýktan sonra Alman
ordusu tarafýndan yakala-
narak toplama kampýna
gönderildi. Bir doktorun

yardýmýyla serbest
býrakýldýktan sonra Paris’e
döndü ve takma isimlerle
sahte Amerikan polisiye
kitaplarý yazdý. Daha sonra
kendi adýyla Ýstasyon
Caddesi No:120, Nestor
Burma’nýn Maceralarý ve
Kara Üçleme’yi yazdý. Bu
kitaplardan sadece Kara
Üçleme adlý kitabý
Türkçe’ye çevrildi.

Hayat Berbat’ta Jean
Fraiger ve arkadaþlarý
maaþlarýný alamayan
grevdeki madencilerle
dayanýþma için fabrikanýn
iþçilerinin maaþlarýný gasp
ederler ve cinayet iþlerler.
Çalýnan parayý iþçilere ver-

mek isteseler de iþçiler bu
parayý kabul etmez ve
iþbaþý yaparlar. Jean için
madencilerin
mücadelelerinin ve bu
mücadelenin zafer veya
yenilgiyle sonuçlanmasýnýn
bir anlamý yoktur artýk.
Baþka soygunlar yapmaya
devam ederler.  Bu soy-
gunlar gazete ve radyoda
abartýlmýþ haberlerle
anlatýlýr.  Þöyle der Jean
‘’Hayat berbattý ve bu
tiksindirici ve korkunç bir
çarktý; biz de bu bu
berbatlýðýn sürmesinde
katkýda bulunuyorduk.’’. 

Güneþ Bize Haram’da
Andre bir iþ bulup çalýþ-

mak isterken kendini sahte
iþ kazalarý yaparken bulur.
Yaþlarý 16 olan Andre ve
Gina için suçun, sefaletin
kol gezdiði, güneþin herkes
için ayný þekilde parla-
madýðý, yoksullara haram
olduðu bu yoksul
mahallesinden kaçýþýn
bedeli aðýr olur. 

Ecel Terleri ise sahte
mücevherleri satmaya
çalýþan bir dolandýrýcýnýn
hikayesini anlatýr. Kendine
güvensiz, korkak Paul
kabuslarýndan kurtulmak
isterken bir soygun sýrasýn-
da iþlediði cinayetin ardýn-
dan yakalanmamak için
kaçar. Gazetelerin abartýlý,

bütün suçlamalarý üzerine
yýkan haberleriyle bir
numaralý halk düþmaný
ilan edilir.

Bu kitapta trençkotlu,
pipolu dedektifler, ipuçlarý
yok. Katil kim sorularý sor-
manýza da gerek yok.
Çünkü bu kitap,
çürümüþlük ve yoksulluk
içinde çýrpýnan, istemeden
suça batan, kuyunun en
dibine doðru hýzla düþen,
çaresiz, öfkeli ve toplumun
dýþýna itilmiþ anti kahra-
manlarýn polisten
kaçýþlarýnýn deðil; bu
sefaletten, kara hayatlarýn-
dan kaçýþlarýnýn öyküsünü
anlatýyor.

2000’lerde grev silahý dünyanýn bir çok yerinde iþçiler tarafýndan kullanýllýyor.

Machuca
Yönetmen: Andrés Wood
Oyuncular: Matías Quer (Gonzalo
Infante), Ariel Mateluna (Pedro
Machuca), Yapým: 2004, Þili,
Ýspanya, Ýngiltere

Þili'de sol güçler, Komünist
Parti, Sosyalist Parti ve radikal
örgütler 1969 yýlýnda seçim
için birleþtiler ve Unidad
Popular'ý (UP) kurdular.
Rüzgar tüm dünyada soldan
yana esiyordu. UP, 1970
seçimlerinde oylarýn yüzde
37'sini aldý. Salvador Allende
baþkanlýða seçilirken UP azýn-
lýk hükümeti kurdu. UP hýzla
bankacýlýk, tarým, bakýr
madenleri, haberleþme sektör-
lerini devletleþtirmeye giriþti.
Þili egemen sýnýfý ve ABD
geliþmeleri öfkeyle izliyordu. 

UP, 1970 seçimlerinden
güçlenerek çýktý. Þili'de yok-
sullar yeni hükümetle gele-
ceðe umutla bakarken, 11
Eylül 1973 günü General
Agusto Pinochet darbeyle ikti-
dara el koydu. 

Machuca, 1973'te birisi burju-
va aileden diðeri emekçi
sýnýflardan gelen 2 çocuðun
gözüyle Þili'yi anlatýyor. 

Özel ve zengin çocuklarýnýn
okuduðu Katolik Lisesi'ne
müdürü UP yanlýsýdýr ve fakir
çocuklarý da okula alýr.
Gecekonduda yaþam mücade-
lesi veren Pedro Machuca,
okulda zengin Gonzola
Infante ile tanýþýr. 

Ýki arkadaþýn gözüyle 1973
Þili'sine döner kamera:
Yoksullar daha fazla hak ve
eþitlik isterken, varlýklý sýnýflar
UP'ye ve devrime nefretle
bakar. Ýki çocuðun tanýklýðý,
iki ayrý sýnýfýn ayný sürece
nasýl baktýðýný bizlere anlatýr. 

2004 yapýmý Machuca, politik
filmlerin didaktik ve ajitatif
üslubundan uzak, yeni
gerçekçi sinemanýn güzel
örneklerinden biri.

Sinema ve devrim
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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?

Türkiye'de bir nükleer
santral kurulmak iste-
nildiðini biliyoruz.
Türkiye'de çeþitli
hükümetlerin zaman
zaman nükseden nükleer
sevdasý AKP hükümetinin
temel açýlýmlarýndan biri
haline geldi. Çýkarýlan nük-
leer yasasý, güvenlik
önlemlerinden, santralin
kurulacaðý alanýn özellik-
lerinden, yapýlacak
santralin teknolojisinden
deðil, hazinenin yardým-
larýndan, alým garanti-
lerinden, yeni vergilerden
söz ediyor. Bir felaket
ihalesi için gerekli tüm
þartlar oluþmuþ durumda.
Nükleer sýzýntýlarý, reaktör
erimeleri bir yana,
radyoaktif atýklarýn bin-
lerce yýl sýký bir þekilde
korunup saklanmasýný
gerekecek. 50 yýl sonra
santralin söküm zamaný
geldiðinde ödenecek mil-
yarlaca dolar da cabasý.
Dünyanýn nükleer santrale
ihtiyacý yok. Dev ulus-

laraarasý enerji þirketlerinin
karlarý dýþýnda hiçbir þeyi
garanti altýna almayacak
bir süreç Türkiye'ye daya-
týlýyor.

Küresel Eylem Grubu
nükleer santrallere hayýr
diyor. Çünkü nükleer
santraller öldürüyor,
pahalýlar, küresel ýsýnmaya
çare deðiller, nükleer silah
anlamýna geliyorlar.
Nükleer santraller, Çer-
nobil sebebiyle ölen
yüzbinlerce insan, yok olan
tüm canlý yaþamdýr. 

Dünyanýn pekçok yerinde
tamamen terkedilmiþ bir
enerji kaynaðý olan nük-
leer, Türkiye, Irak (yanlýþ
okumadýnýz) gibi ülkelerde
bu ara pek revaçta. 

Yaklaþýk 50 yýldýr nükleer
santral sahibi olmayý plan-
layan Türkiye, bugüne
kadar yerel ve ulusal çapta
geliþen taban muhalefeti
sebebiyle bu isteðini
gerçekleþtiremedi. Ancak
AKP Hükümeti geçmiþ
hükümetlere göre çok daha

tehlikeli.
Hýzla ihale sürecinin

baþlamasý, þirketler açýsýn-
dan hayal gibi bir yasanýn
hýzla kabul edilmiþ olmasý
kötüye iþaret ediyor. Hýzla
etkin bir muhalefet
örgütlemek, halka raðmen
tercih yapma hakkýna
sahip olduðunu düþünen
hükümetin diðer saldýrgan
politikalarý için de törpü
görevi görecektir. 26
Nisan'da Kadýköy'de
gerçekleþecek "Nükleere
hayýr mitingi" Türkiye'nin
hangi yöne gideceðini
belirleyecek kadar önemli.
Uranyum madenleri ve
uluslarasý sömürü sistemin
baskýsý kuvvetli. Ancak biz
daha kuvvetliyiz. Ülke
çapýnda hýzlý refleks
gösteren bir kampanyaya
ihtiyacýmýz hiç olmadýðý
kadar fazla. 26 Nisan'da
AKP bu santrali ne Sinop'a
ne de Yataðan'a neden
yapamayacaðýný görmeli,
izin vermeyeceðimizi
göstermeliyiz.

Nükleer enerjinin 5 "ölümcül günahý"

1. Astronomik maliyetler,
2. Reaktör arýzalarý, insan hatalarý sonucu oluþabile-
cek felaketler,
3. Nükleer atýklar,
4. Güvenlik tehditleri,
5. Nükleer silah yapmak için gerekli malzemeyi 
saðlamasý.

26 Nisan’da nükleere
santrale karþý sokaða!

Küresel Eylem Grubu, Çernobil’in 22. yýldönümünde hükümeti uyaracak

Herkese Saðlýk,
Güvenli Gelecek Platformu
13 Ocak’ta Kadýköy’de
eylem yaptý. Altýyol’dan
yapýlmasý planlanan
yürüyüþ polis zoruyla
engellendi. Ýskele
Meydaný’nda kiþilik basýn
açýklamasý yapýldý.

15 Ocak’ta Türk-iþ

üyesi 1000 iþçi Galatasaray
Meydaný’ndan Taksim’e
yürüdü.

Ayný gün Haydarpaþa
Garý’nda buluþan KESK,
TMMOB, TTB, Diþ
Hekimleri, DÝSK yönetici-
lerinden oluþan Ankara
yürüyþçüleri 500 kiþi
tarafýndan uðurlandý.

Ýstanbul’da SSGSS’ye
karþý eylemler

Türkiye BAK aktivistleri toplandý
12 Ocak Türkiye BAK aktivistleri Ýstan-

bul’da toplandý. Ýzmir, Adana, Edirne ve
Ýstanbul’dan katýlýmcýlar savaþ karþýtý
hareketin gündemini ve Türkiye’de
barýþ hareketinin güçlendirilmesini
tartýþtýlar.

‘Barýþa bir þans verin’ sloganýyla
Türkiye’deki savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý
sokaða çýkan BAK’ýn önümüzdeki
dönemde de bu kampanyaya devam
etmesnin gerekiliði bir çok aktivist
tarafýndan vurgulandý. 

26 Ocak Ýstanbul Taksim Gezi Parký, Ýzmir, Ankara’da Küresel Eylem,
7-9 Mart Ýstanbul’da Barýþ Panayýrý: Irak’ta çocuk olmak , 

15 Mart, Ýþgalin 5. yýlýnda küresel eylem www.kureselbarisve adalet.org

DurDe’den Hrant anmasý

12 Ocak’ta Ýstanbul’de Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe, Hrant Dink’i anma
toplantýsý düzenledi. Hepimiz
Ermeniyiz sloganýnýn bugün için taþýdýðý

anlam gazeteci-yazar Erdoðan Aydýn ve
gazetemiz yazarý Þenol Karakaþ tarafýn-
dan ele alýndý. DurDe, 19 Ocak göster-
isinden sonra 11 Þubat’ta gerçekleþecek
Hrant Dink katillerinin duruþmasýna
katýlýmý inþa edecek.

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý

bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

12 Ocak’ta Çanakkale’de
KEG’den Önder Algedik’in
de konuþmacý olduðu bir
panel gerçekleþti. 

Prof.Dr. Murat Türkeþ’in
iklim deðiþikliði ve susu-
zluðu anlattýðý sunuþ
ardýndan, Bölgesel Çevre
Merkezi’nden Yunus
Arýkan Bali’de yaþanan
tartýþmalarý aktardý. 

KEG olarak neler yap-
týðýmýz üzerinde duruldu. 

Avustralya’da eylemci-
lerin zafer hikayesi salo-
nun coþkusunu yükseltti.

Salon tartýþmasý daha çok
Çanakkale’de yapýlmasýnýn
planlandýðý haberi gelen
yaklaþýk 6000 MW’lýk ter-
mik satrale kilitlendi. 

Ýzin için çeþitli aþamalar-
da oldugu söylenen termik
santaller için Çanakale’de
yeni bir yerel kampanya
yapýlmasý, 26 Nisan eylem-
ine katýlýnmasý, 25
Nisan’daki Anzak günü ile
gelecek Avustralyalýlarla
birlikte ortak eylem yapýl-
masý gibi öneriler geldi.

Çanakkale’de iklim tartýþýldý
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Yanlýþ hatýrlamýyor-
sam, “Sýradan
Faþizm” filminde
izleyerek öðrenmiþ-
tim. Hitler’in Kavgam
kitabýnýn özel bir
baskýsý yapýlýyor,
faþizmin iktidar yýl-
larýnda. Özel seçilmiþ
Alman ineklerin deri-
sine, özel kaligraflarýn,
özel seçilmiþ bir yazý
karakteri ile yazýlarý
iþlediði, kapaðý da
altýndan bir “özel
baský”. Bu özel baský,
uzunca bir süre
korunmasý amacýyla
özel bir muhafazaya
konup gömülerek sak-
lanýyor. Bu ýrkçý bir
“kutsal”a dair,
geçmiþten bir bilgi.

...
Genelkurmay

Baþkaný Büyükanýt,
geçenlerde bir vesi-
leyle gazetecilere bir
“bayrak” gösterdi.
Bayrak, insan kaný ile
boyanmýþtý. (Yaþar
Büyükanýt için önemli
olan, Türk kaný ile
boyanmasýdýr elbette).
Bir grup lise öðrencisi,
bu bayraðý boyamak
için kendilerini kesip
bir kâðýda akýtarak
bayrak yapmýþlar
yani. Büyükanýt bu
bayraðý gazetecilere
gösterdikten sonra çok
duygulanmýþ, “iþte biz
böyle büyük bir mil-
letiz” demiþ. Nasýl?
Büyük… Kim?
Millet… Kendini
kesmek sureti ile kaðý-
da bayrak çizecek
kadar genlerinde
büyüklük olan bir mil-
lettir Türk milleti.
(Böyle çözümleyince
Türklüðü aþaðýlýyor
gibi geliyor kulaða
sanki, ne dersiniz?) 

Herhalde bu öðren-
ciler, “Bayraklarý
bayrak yapan kansa,
neden üreten de biz
olmayalým” diye
düþünmüþ olmalýlar. 

...
“Ýþte böyle büyük bir

milletiz” demiþ Yaþar
Büyükanýt. Hrant’ýn
katlinin yýl dönümün-
den birkaç gün evvel.
19 Ocak’ta da Hrant’ýn
arkasýndan 3 kurþun
sýkýlarak katledildiði
yerde hep beraber:
“Böyle büyük bir illet
iþte, ýrkçýlýk” diye-
ceðiz. Dökülen deðil,
dökülmeyen kanlarla
övünülen bir dünya
için.

Çöp Sepeti
Ersin TEK

Yýlbaþýný Beyoðlu Ýstiklal
Caddesi'nde kutlamak
isteyen 21 yaþýndaki
üniversite öðrencisi Hýrvat
kadýn ve arkadaþý, herkesin
gözü önünde tacize uðradý.
Binlerce kiþinin ortasýnda
tacizi gerçekleþtiren 5 kiþi
gözaltýna alýndýktan sonra
savcýlýðýn talimatýyla,
Kabahatler Kanunu'nun 37.
maddesine göre baþkasýný
rahatsýz etmekten sadece
57 YTL para cezasý ödem-
eye mahkum edilerek
serbest býrakýldý. Yani
kanunlara göre onlar
kadýnlarý 'taciz' etmemiþ,
sadece 'kabahat' iþlemiþler-
di. Halbuki hepimizin tele-
vizyonlardan izledikleri
görüntülerde bu kadýnlarýn
fiziksel tacize uðradýklarý
çok açýktý ve yargýlan-
malarý gereken madde
TCK'nýn 102. Cinsel
Dokunulmazlýða Karþý
Suçlar maddesiydi. Çünkü
yapýlan 'kabahat' deðil,
açýk bir cinsel tacizdi.

Ancak bu olay sadece üç
beþ kendini bilmezin
gerçekleþtirdiði münferit
bir olay deðil. Bu tacizin
arkasýnda yüzyýllardýr
toplum içinde kök salmýþ
cinsiyetçi fikirler yatýyor.
Ve bu fikirler doðuþtan
itibaren kafamýzda olan
deðil, sonradan
öðrendiðimiz ve asýl olarak
bu sistem tarafýndan
üretilen cinsiyetçi fikirler.

Cinsiyetçiliðin
kökeni

Cinsiyetçilik bu toplumda
kadýnlarýn ezilmesini
devam ettiren ideolojinin
adýdýr.

Aslýnda kadýnlar tarihte
hep bugün olduðu gibi
ezilmediler, cinsiyetçi
saldýrýlara ve tavýrlara
maruz kalmadýlar. Bu son
6000 yýldýr geçerli olan bir
durum. Ýnsanlar kendi
hayatlarýný sürdürmek için
gerekli olandan fazlasýný
ürettiklerinde, yani ortaya

bir artýk ürün çýktýðýnda
bunun nasýl kontrol edile-
ceði sorunu ile de karþý
karþýya kaldýlar ve bunun
örgütlenme biçimi sýnýflý
toplumlarýn önünü açtý.
Kadýnlarýn ezilmesi ve cin-
siyetçi fikirlerin ortaya
çýkýþý da bu süreçle birlikte
baþladý.

Kapitalizmin kendini
yeniden örgütleme
sürecinde büyük bir iþ
gücüne ihtiyaç duyar.
Ýnsanlarýn çalýþmak üzere
akýn akýn fabrikalarýn
olduðu bölgelere gelme-
siyle birlikte yeni kentler
ve yeni yaþam biçimleri
ortaya çýkmaya baþlar.
Büyük bir aile içinde bütün
akrabalarýyla beraber yaþa-
ma alýþkanlýðý ortadan
kalkar. Ýnsanlar günde 16
saat çalýþmaya baþlýyorlar
ve buna baðlý olarak bazý
ihtiyaçlar da ortaya çýký-
yor. Kapitalizmdeki aile
biçimi yine kapitalizmin
ihtiyacýndan ortaya çýkar.
Kapitalizm, sermaye biriki-
mini saðlamak için emek
gücüne ihtiyaç duyar.
Bunun için de yeni iþçi
nesilleri, bu iþçi nesillerinin

ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
gerekir. Bunun için de iki
yol vardýr; bu ihtiyaçlarýn
karþýlanmasý için ayrýca
ücret verebilirsiniz ya da
bazý toplumsal yapýlarla bu
ihtiyaçlarý karþýlayabilir-
siniz. Sermaye tabii ki
kendince haklý gerekçelerle
ikinci yolu tercih etti.
Çünkü daha ucuz, böylece
ek kaynak ayýrmasýna
gerek kalmýyor. Emeðin
kendisini yenilemesi için,
ertesi günkü iþe hazýrlan-
masý için bir taraftan
psikolojik ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý lazým bir
taraftan da fiziksel
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
lazým. Karnýnýn doymasý,
cinsel ihtiyaçlarýn gider-

ilmesi, çamaþýrlarýn yýkan-
masý gibi. Ama asýl mesele
çocuk bakýmý, yani yeni
nesil iþçilerin yetiþtirilmesi.
Kadýnýn bu çekirdek aile
içindeki yeri çocuðu
doðurmak, büyütmek, bak-
mak ve yeni iþçiler arasýna
katmak. Bu sermaye için
gerçekten çok büyük bir
kolaylýk. Eðer çocuklara
kadýnlar bakmak zorunda
olmasa, yemek, çamaþýr-
larýn yýkanmasý gibi
ihtiyaçlar toplumsal
mekanizmalarla karþýlansa
kadýnlar bu iþleri yapmaya
mahkum olmayacak, fakat
sermaye bunlarýn yapýl-
masýna kaynak aktarmak
zorunda kalacaðý için ek
bir masraf yaratýlmýþ

olacak.
Bu yapý kapitalizmin

ortaya çýkýþýndan bu yana
bazý deðiþiklikler geçirdi,
fakat temelde hala ayný.
Ýþte cinsiyetçilik bu temel
yapýnýn devamýný saðlayan
ideolijinin adýdýr. 

Nasýl mücadele
etmek gerekir?

Cinsiyetçiliði tam olarak
ortadan kaldýrmak bu
yapýyý yaratan ve devamýný
saðlayan toplumsal
yapýnýn tamamen deðiþme-
siyle mümkündür. Büyük
toplumsal deðiþimleri
yaratabilecek tek özne de
iþçi sýnýfý, iþçi sýnýfýnýn
örgütlü mücadelesidir.
Ama bu kesinlikle, ortada
büyük iþçi hareketi
yokken, cinsiyetçiliðe karþý
mücadele etmeyeceðimiz
anlamýna gelmiyor.
Aksine, bu toplumsal
dönüþümün olmasýný ve
kadýnlarýn bu mücadele
içinde özgürleþmesini
saðlamanýn yolu, cin-
siyetçiliðe karþý mücadele-
yi günlük olarak
sürdürmektir.

Kadýnlar üzerindeki sis-
tematik baskýya karþý
mücadeleyi bu sürecin asli
parçasý haline getirerek.
Medeni Kanun ve Türk
Ceza Kanunu'nda bulunan
ayrýmcý tüm yasalara karþý,
bekaret kontrolünde hala
savcýlara yetki veren
anlayýþa karþý, cinsel yöne-
lim ayrýmcýlýðýný suç olarak
tariflemeyen sisteme karþý,
töre cinayetlerini nitelikli
adam öldürme olarak
görmeyen düzenlemelere
karþý savaþmak zorun-
dayýz.

Kadýn hareketin doðduðu
her dönem toplumun bir
bütün olarak radikalleþtiði
dönemlerdir. Kadýn
hareketinin kazandýðý tüm
haklar ise ezilenlerin
mücadelesiyle kadýn
sorunlarý baðlanabildiði
oranda gerçekleþmiþtir.

Türkiye'de cinsiyetçilik
Ýstatistiklere göz atan her-kes cinsel eþitsizliðin,

ayrýmcýlýðýn, þiddetin ve savaþýn sonuçlarýnýn kadýn-
lara yansýyan boyutlarý karþýsýnda þaþkýnlýða uðraya-
caktýr. Türkiye'de kadýnlara yönelik þiddetin son bir
yýlda yüzde 76 arttý, aile içi þiddete maruz kalan
kadýn sayýsýnýn 2006'da 14 bin 989'du ve Türkiye 115
ülke içinde cinsiyet temelli eþitsizlikler açýsýndan
105. sýrada yer alýyor.

Yasalar tacize ‘kabahat’ diyor 

Cinsiyetçilikten
nasýl kurtuluruz?


