
Kadın İstihdam Paketi

Yeni Bir Paket,
Yeni Bir Saldırı
AKP bu seferde kapitalistlerin çıkarları ve kendi
muhafazakar ideolojisi doğrultusunda yeni bir paketle
kadın emeği üzerinden saldırıya hazırlanıyor.
"Doğum  izni  18  haftaya  çıkacak,
çok  çocuklu  anneler  az  mesai
yapacak,  evlenecek  olan  çiftlere
destek  verilecek."  Ali  Babacan'ın
"girişimiyle"  sunulan  Aile  Destek
Projesi,  kadını  nasıl  eve  kapatırız,
nasıl  ücretli  kölelik  sistemine  daha
çok  ucuz  iş  gücü  sağlarızın
altyapısını  hazırlıyor!  Kadınlar
ekonomide erkeklerin istediği kadar
yer  alsın,  evden  çıkmasın,  elini
eteğini  toplum ve yaşamdan çeksin
politikası  senelerdir  süren
manipülasyonlarla  hukuki
geçerlilik kazanıyor.

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı  ile  Aile  ve  Sosyal  Politikalar
Bakanlığı  ve Kalkınma Bakanlığı'nın
birlikte çalıştığı "çocuk teşviki" paketi
mayıs  ayında  Başbakan  Erdoğan'a
sunulmuştu.  AKP, uzun süredir üzer-
inde  çalıştığı  “Kadın  İstihdamı  ve
Doğum” paketini tamamladı.   Akşam
gazetesinin  haberine  göre  Başbakan
Yardımcısı  Ali  Babacan,  Çalışma  ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Bakanı
Fatma  Şahin  ile  Kalkınma  Bakanı
Cevdet  Yılmaz’ın  aylardır  üzerinde
çalıştığı  paket,  hükümetin  De-
mokratikleşme  Paketi’nden  sonraki
“en iddialı ve güçlü çalışması” olarak
tanımlanıyor.  Tamamlanan  paketin,
yılbaşına  kadar  Başbakan  Recep
Tayyip  Erdoğan  tarafından  açıklan-
ması ve yerel seçim öncesi kadın seç-
menlere “müjde” verilmesi amaçlanıy-
or. (Radikal İnternet/14.10.2013)

   Projenin  temelinde  Fransız örneği
esas alınarak, esnek çalışma ve çocuk
sayısına  göre  değişen  modelleme
yapılacak. Paketteki başlıklar ise şöyle
sıralanıyor:

   Doğum izni 3 ay artıyor,

   Kariyere özel düzenleme,

   Hamileye ve yeni anneye tayin yok,

   Yarı zamanlı çalışma hakkı,

   Evlenecek olan çiftlere kredi desteği
veriliyor.

AKP’nin muhafazakar 
politikalarıyla burjuvazinin 
neoliberal ihtiyaçlarının uyumu!

   Kadın'ı  eve  hapsedip  çocuk
doğurtarak  ücretli  kölelik  sistemine
yeni  neferler  ürettiren,  erkeğe  daha
fazla bağımlı hale getirirren kapitalist
sistem, tüm bunlar yetmiyormuş gibi,
kadını  etinden  sütünden yavrusundan
faydalanılacak  bir  varlık  olarak
görmekten  de  geri  durmuyor.  Her
fırsatta en az 3 çocuk diyen Başbakan,
şimdi bu politikasını  yasa tasarıları ve
paketlerle hayata geçiriyor. 

AKP birt taraftan Paketteki; evlenecek
olan  çiftlere  maddi  ve  sosyal  destek
sağlanacağınının  garantisinin
verilmesi  ile  hem  kadınların  çocuk
doğurmasını  mali  destekle  teşvik
etmek istiyor, hem de psikolojik taktik
kullanarak  sosyal  devlet  imajı
oluşturmaya çalışıyor.  Bir taraftan da
haksızlığa  başkaldırmayacak  itaatkar
bir  kuşak  yetiştirilmesi   amacıyla

rızası  satın  alınmış  aile  kurumu
devreye sokulmuş oluyor. 

 Bakın  "Aile  destek  paketi"  için
Türkiye’nin  en  büyük  sanayi  odası
konumundaki  İstanbul  Sanayi
Odası’nın  (İSO)  Başkanı  Erdal
Bahçıvan ne demiş: "“Son dönemdeki
düzenlemeler  kadınların  lehine  gibi
görünüyor ama bence yanlış bir etkisi
olabilir.  Genişletilen  haklar,  kadın
istihdamını  zorlaştıran  adımlardır.
Bence  buna  kadınlar  karşı  çıkmalı.
Böyle  giderse,  işverenler  işe  eleman
alırken  ‘kadın  mı  erkek  mi’  diye
düşününce,  erkekten yana bir  ayrıma
gelebilirler.  Türkiye’de  kadınların
işgücüne  katılım  oranı  zaten  düşük
seviyelerde. Bizim, hem kadın çalışan
sayımızı hem kadın girişimci sayımızı
artırmamız gerekiyor.”  

    Pek tabii ki  bir  işveren temsilcisi
olan İSO başkanının kaygısı,  kadının
ezilmişliği,  itilmişliği  ve
metalaştırılmışlığı  değil.  Onun  derdi
ve  hükümetten  arzusu  sadece
AKP’nin  kadın  üzerinden
muhafazakar  politikalarının
burjuvazinin  neoliberal  ihtiyaçlarına
en  iyi  biçimde  uydurulması  ve
toplumun en az yarısını oluşturan bir
kesimin  ev  dışı  üretim  sürecinden
kopması  durumunda  bunun
kapitalistler açısından sonuçları.  

Neoliberal  politikaların  hayatlarımıza
giderek  artan  müdahalesi  sonucunda,
kadınların  ev içi  emeği  giderek daha
da  fazla  sömürülürken,  evin  dışında

çalışma  imkânları  azalıyor.  Elbette
bunun  anlamı,  tüm  kadınların  ev
dışındaki  çalışma yaşamından dışlan-
mak istenmesi değil. Fakat güvences-
izleştirme  ve  esnek  çalışma  uygu-
lamalarıyla  kadın  emeğinin  maliyeti
düştükçe,  zor  koşulların  söz  konusu
olduğu  alanlarda  kadınların  istihdam
edilmesi ve emeklerinin daha da fazla
sömürülmesi söz konusu. 

Ayrıca  ‘güçlendirme’  ve  ‘kadın  gir-
işimciliğini  arttırma’  adına  sağlanan
ufak tefek krediler, hem yoksul kadın-
ların emeğini piyasaya entegre ederek
kar oranını artırmayı  hem de yoksul-
luk çilesini "katlanılabilir" boyutlarda
tutmayı hedefliyor.

Sonuçta,  kimi  kadınlar  aile  kuru-
munun  himayesine  (ya  da  şiddetine)
terk edilirken, kimi kadınlar da "cinsel
ve  sosyal  özgürlüğünü  kazanmış  bi-
reyler" olarak piyasanın içine itiliyor.
Ayrıca  sosyo-kültürel  ve  ekonomik
refah  koşulları  farklı  olan  kadınların
birbirlerine  yabancılaşması  ve  kutu-
plaşması sağlanıyor. 

   Esnek  çalışma  paketiyle  birlikte
kadınları iş yaşamından uzaklaştırarak
eve kapatmaya çalışan AKP hükümeti,
bir  yandan  kadınların  düzenli  istih-
damının  da  önünü  kesmiş  oluyor.
Doğumdan sonra 2 yıl boyunca kadını
eve gönderen hükümet,  çocuğun tüm
bakımını ve evin yükünü de zaten yor-
gun ve horlanmış olan kadının üzerine
yüklüyor. Ülkemizde kadınlar işsizlik
sorunuyla yüz yüze kalıyorlar. Kadın-

ların  iş yaşamından  doğum izniyle  2
yıl  gibi  bir  süre  uzak  kalmasının
üzerlerinde  yaratacağı  büyük  eko-
nomik  ve  psikoloik  sıkıntılar  da
konunun bir başka boyutu.

Sonucu daha fazla sömürü, daha fazla
eşitsizlik, daha fazla erkek egemenliği
olacak  olan  AKP’nin  bu  paketine
karşı  güçlü  bir  direniş  göstemeliyiz.
Senidkalar,  muhalif  kadın  örgütleri,
demokratik kitle örgütleri vb. sömürye
karşı  duran  bütün  kesimlerle  birlikte
aynı  “Gezi  Direnişi”nde  olduğu  gibi
güçlü  bir  direniş  göstererek  hem
AKP’nin  bu  paketini  durdumak  hem
de  erkek  egemenliğine,  eşitsizliğe,
emeğin  sömürüsüne  karşı  kendi  ta-
leplerimiz  kabul  ettirmek  için  de-
mokratik hakkımızı kullanarak sokağa
çıkmamız gerekiyor.

Teleplerimiz için sokağa:

 Kadın  İstihdam  Paketi  yasa  tas-
arısı geri çekilsin!

 Cocuk  bakımı  sadece  kadının  işi
değildir,  erkekler  için  de  bakım
izni!

 Her  işyerinde  yeterli  donanıma
sahip bedava kreş zorunluluğu!

 Kadın emeği üzerinden sömürüye
hayır; eşit işe eşit ücret!

 Esnek,  güvencesiz,  taşeron,  kur-
alsız çalışma gibi emek sömürüsü
üzerinden karı en yüksekte tutmak
için çıkarılmış  bütün  yasalar geri
alınsın!

Eşit Haklar Birleştirir!
Gerçek demokrasi kapitalistlerin paketleriyle değil,  emekçi
kitlelerin birlikte mücadelesiyle kurulur!
Kürt halkının anadilde eğitim  talebine
AKP’nin  “demokratikleşme  paket-
inde”  sadece  özel  okul  ve  kolejlerde
izin verilirken, Alevilerin cem evlerine
ibadethane  statüsü  talebinin  redded-
ilmesi  AKP’den  demokrasi  beklene-
meyeceğini ve böyle bir beklentinin sa-
dece  bir  ilizyondan  ibaret  olduğunu
bir kez daha gösterdi. 

İktidarda olduğu günden bu yana önceki
hükümetleri aratmayacak şekilde ezilen
kesimleri  baskı altına alan ve  sermay-
enin  en  azılı  savunuculuğunu  yapan
AKP,  dönem  dönem  yaptığı  açılım

politikalarıyla kendine beklentileri yön-
lendirmeyi  başarsa da  sonuç, böyle bir
beklenti  içinde  olanlar  için  hep  hayal
kırıklığı  oluyor.  AKP, son kertede, bir
kapitalistler  partisidir  ve  bütün
politikaları  sermayenin  çıkarlarına  en-
dekslidir.  Bu  yüzden,  sömürü  ve  ad-
ealetsizlik  üzerine  kurulu  bu  ser-
mayedarlar düzeninin kendi eliyle “de-
mokratikleşmesi”  eşyanın  tabiatına
aykırıdır.  

AKP  hükümeti  bu  paketinde  emekçi
Kürt  ailelerinin  çocuklarına  sadece
“kolejlere  ya  da  özel  okula  giderek

anadilninde eğitim görebilirsin” diyerek
onlarla alay etmektedir. Alevi çocukları
okullarda Sünni-İsalm merkezli din der-
sleri  almaya  zorlanmaya  devam  edi-
lirken,  AKP’nin  Alevilerin  “eşit  yut-
taşlık” hak talebine karşılık Alevi dedel-
eri  maaşa  bağlayarak  ya  da  bir
üniversitenin ismini değiştirerek lütufta
bulunması; “Cami-Cemevi Projesi” gibi
yeni asimilasyon taktikleriyle cevap ver-
mesi de aynı şekilde kibirli bir alaycılık-
tan başka bir şey değildir. 

2002’den bu yana iktidarda olan AKP
hükümetinin  en  önemli  özelliklerinden
biri  küresel  sermayenin  çıkarlarına
cevap üretecek politikaları en iyi uygu-
layan  bir  iktidar  olmasıdır.  Bunu
yaparken,  elbette sermayenin temsilcisi
bütün hükümetler gibi Türkiye gibi çok
kültürlü  bir  coğrafyada,  bu  çeşitlilği
emekçi sınıfların sınıfsal birliğine karşı
kullanıyor. Kâh laik-anti laik, kâh Kürt-
Türk  ya  da  Alevi-Sünni  vb.  kutu-
plaştırmalarla  esas  çatışma  olan  ser-
maye-emek çatışmasının üstü örtülmeye

çalışıyor.

Türkiye’de gerek Kürt gereksede Alevi
emekçi  sınıflarının  etnik  ve  dinsel
farklılıklarınından  doğan  temel  hak-
larından mahrum edilmesi, emekçilerin
birliği  açısından  düşünüldüğünde,  sınıf
mücadelesinin karmaşıklaşmasına neden
oluyor. Emekçilerin sömürüye karşı yan
yana birlikte mücadelesini zorlaştırıyor.
Oysa aylık 800 Lira için günde on saat
çalışan  bir  emekçinin  Kürtlerin,
Alevilerin  ya  da başka  bir  halktan  ve
dinden bir emekçinnin söz konusu hak-
larından mahrum bırakılmasında hiç bir

çıkarı yoktur. 

Onun için:

 Etnik,  dini,  külltürel  tüm farklılık-
larımızı kabul edip, 

 bu haklarımızı karşılıklı olarak şim-
diden garanti altına alacağımız;

 birkaç kapitalistin kârının değil, in-
san  ihtiyaçlarının  doğayla  uyum
içinde esas alındığı,

 Sosyalizmi,

 Sosyalist demokrasiyi

birlikte mücadele ederek inşa edebiliriz!
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Bizimle Kontak Kur, Sosyalist Alternatif ile
Birlikte Mücadele Et!
Biz  45  ülkede  sosyalist  bir  al-
ternatif için mücadele eden İşçi
Enternasyonali  Komitesi’nin
(İngilizce:  Committee   a  Work-
ers' International) üyesiyiz: Yok-
sulluğa,  İşsizliğe  ve  Baskıya

Yeter!  Direniş,
Dayanışma  ve
Sosyalizm!

solidarity@socialistworld.net
www.sosyalistalternatif.com
www.socialistworld.net
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Suriye’de İç Savaşı
Halen sürmekte olan 2008 Küresel Ekonomik krizin etkilerinin birçok
toplumu sarstığı bir süreçte, 2010 Aralık ayında Tunus’taki ayaklanma
bütün Arap toplumlarına yayıldı. 
Temelde ekonomik krizin tetiklediği bu
hareketler, ilk adımda, on yıllardır Arap
toplumlarının üzerinde bir baskı unsuru
olan  Otokratik  burjuva  liderlerinin
devrilmesi üzerine odaklandı. Belirli bir
lider ve ailesinin çekirdeğini oluşturduğu,
bu  ailenin  yanı  sıra,  bu  yönetimin
yanında  olan  birkaç  büyük
sermayedardan oluşan bu burjuva bloğu,
devletin  bu  ülkelerde  ekonomik
sistemlerin büyük kısmını fiilen kontrol
etmesi  ve  adil-hilesiz  genel  seçimlerin
olmaması nedeniyle bu burjuva bloğunu
temsil eden partiler ve liderleri on yıllar
boyunca ufak bile olsa bütün toplumsal
tepkileri kanlı bir şekilde bastırdı ve bu
toplumların  değişmez  yönetenleri  oldu.
Bu  durum  2010’da  Tunus’ta  başlayan,
Mısır’da  devam  eden  halk
ayaklanmalarıyla  değişti.  Tunus’ta  Bin
Ali,  Mısır’da  Mübarek
yönetimi-partileriyle birlikte- devrildi. Bu
Arap  devrimleri  bir  politik  devrim
karakteri  taşımaktaydı,  şu  an  için  bu
devrimler temelde sosyal taleplerle ortaya
çıktıysa  da  sosyal  bir  devrimi
tetikleyebilmiş  durumda  değildirler.
Bunun  yanında  eski  devlet-yönetim
sisteminin,  bu  ülkelerde,  tarihin
çöplüğüne yollanıp yollanamadığı halen
belirsizdir,  eski  yönetim  sistemi  ile
kurulmaya çalışılan yeni yönetim sistemi
halen  kıyasıya  bir  mücadele  içindedir,
Mısır’da  yaşanan  Bonapartist  darbede
geçmişteki Nasır dönemi vurgusu bile bu
mücadeleyi  açıkça  gözler  önüne
sermektedir.

Mısır  ve  Tunus’ta  yaşanan  bu  politik
devrimlerin 1-1,5 ay gibi hızlı bir sürede
yaşanmasının  nedenleri  arasında  işçi
sınıfının içinde kitlesel bir şekilde örgütlü
olan sendikalar, sektörel ve genel grevler,
bunun  yanında  yaşanan  birçok  işçi
eylemi  etkili  olmuştur.  Ancak  politik
alanda  devrimin-devrimci  kitlelerin
taleplerini  temsil  etmeye aday herhangi
bir  güçlü  bir  politik  örgüt
bulunmamaktaydı.  Bu nedenle Mısır’da
ve  Tunus’taki  otokratik  yönetimlerin
altında illegal bir şekilde politik çalışma
yapabilen en büyük-güçlü örgütler olan
‘İslamcı  hareketler’  devrimlerden  sonra
oluşan  politik  iktidar  boşluğunu
kapatmışlardır. Ancak bu İslamcı örgütler
devrimci kitlelerin taleplerini karşılamaya

çalışmamış,  kendi  iktidarlarını
sağlamlaştırmak için, bu devrimci dalgayı
bastırmak  için  eski  yönetimlerin
kullandığı baskı ve zor aygıtlarını büyük
oranda kullanmaya devam etmektedirler.

Suriye

Tunus ve Mısır’da iktidarları deviren bu
kitle hareketi, hızlı bir şekilde bütün Arap
toplumlarına  yayıldı.  Bu  kitle  hareketi,
Suriye’de de hızlı bir karşılık buldu. 2012
yılının başında, görece az da olsa Arap
Alevilerinin-Nusayrilerin  de  katıldığı,
Esad-Baas  partisi  yönetimine  karşı
kitlesel  gösteriler  birkaç  ay  boyunca
sürdü.  Ancak Tunus’tan Mısır’a oradan
Suriye’ye  doğru  yayılan  bir  kitlesel
ayaklanmalara  karşı  bu  ülkelerdeki
yönetimler  adım  adım  baskıyı,  şiddeti
artırdı,  bu  şiddet  Suriye  yönetimi
tarafından  en  yüksek  düzeye  çıkarıldı,
katliamlar  -  sivil  yerleşim
alanları-gösterilerin  askeri  kuvvetler
tarafından  havadan  bombalanmasına
varacak  düzeyde  yüksekti.  Ancak
Mısır’da  Mübarek  yönetiminin
devrilmesine kadar geçen sürede yüzlerce
gösterici  kolluk  kuvvetleri  tarafından
öldürülmesine  rağmen,  kitleler
sokakları-meydanları  boşaltmadı,  kısmi
durumlar  dışında,  bu  saldırılara  karşı
silahlanmaya  yönelmedi.  Ancak  Suriye
yaşanan süreçte bu gösterilere katılanların
belirli bir kısmı hızlı bir şekilde yönetime
karşı silahlı bir mücadele eksenine girdi.
Suriye’de  de  bu  kitlesel  ayaklanmalara
kılavuzluk edebilecek bir siyasi parti ya
da  örgüt  bulunmamaktaydı.  Bu  yoğun
baskı  rejimlerinin  altında  illegal  bir
şekilde  örgütlenmiş  en  önemli  siyasi
özneler  ‘İslamcı’  hareketlerdi.  Ancak
Suriye’de  Mısır’da  ve  Tunus’taki  gibi
eski  yönetimlerin  hızlı  bir  şekilde
devrilmesine  neden  olabilecek,  kitlesel
bir  şekilde  işçi  sınıfının  içinde
örgütlenmiş sendikaların olmaması, genel
grevler-sektörel grevler bu süreçte önemli
bir  yere  oturuyordu,(  Birkaç  yıl  önce
Tunus’ta Gafsa maden işçilerinin direnişi,
Mısır’da  ekmek  ayaklanmaları,  Kitlesel
grevler,  Mahalla’daki  tekstil  işçilerinin
grevi),  bunun  yanında  Mısır’daki  gibi
toplumun  birçok  kesimini  kapsayan,
örneğin Kıpti Hristiyanları kapsayan, bir
hareketin  Suriye’de  olmamasıydı.

Suriye’deki bu kitle hareketinin talepleri
ve  örgütlenmesi,  çok  kısa  bir  sürede
toplumda  bulunan  birçok  farklı
etnik-dini-mezhepsel kesimi kapsamadığı
belli  oldu.  Arap  Aleviler-Nusayriler,
Dürziler ve Hristiyanlar Esad yönetiminin
yanında tavır aldı, Kürtler yönetime karşı
mücadelelerini  kendi  başlarına  kendi
yöntemleriyle  yapma  tavrı  aldı,  süreç
içerisinde  mücadele  İslamcı  eğilimleri
yüksek  birkaç  Sünni  grupla,  Esad
yönetimi  arasındaki  bir  mücadele
eksenine evirildi.

Bir vekâlet savaşı

Şuan Suriye’de yaşanan durumda Silahlı
Sünni  muhalefet(ÖSO)  ve  siyasi
temsilcisi SUK, bir yıl önce, ayaklanma
başlamadan önce Baas partisinden sonra
en örgütlü siyasi yapı olan kökten İslamcı
hareketlerin  hegemonyası  altında.  Bu
İslamcı örgütlenmelerin özde kapitalizm
ya  da  emperyalizmle  hiçbir  çelişkisi
bulunmadığı,  hatta  pratikte  dünyadaki
verili  ekonomik  sistemin  devamı
savunduğu  için  Esad-Baas  yönetimine
karşı  diğer  ülke
devletlerinden(Türkiye-Körfez
Ülkeleri-İsrail-Ürdün-Suudi
Arabistan-ABD-İngiltere)  gelen para  ve
silah  yardımını  hiç  çekinmeden  kabul
etmektedirler.  Aynı  şekilde  Esad-Baas
yönetimi de ülkede iktidarının devamını
sağlamak  için
Rusya-Çin-İran-Lübnan-Hizbullah devlet
ve  örgütlerinden  para-silah  hatta  asker
desteği  almaktadır.  Rusya’nın  Suriye
devlet yönetimini desteklemesinin temel
nedenleri,  Suriye  ile  olan  ekonomik
ilişkileri ve Rusya’nın Akdeniz’deki tek
askeri  deniz  üssü  olan  Tartus  limanın
Suriye’de  bulunmasıdır.  Suriye’de  süre
giden  savaş  aslında  ABD-  AB-Nato
çevresinde  oluşan  Atlantik  emperyalist
bloğu  ile  yavaş  yavaş  güçlenen
Rusya-Çin-Şangay  Beşlisi  çevresinde
şekillenen  ‘Pasifik’  emperyalist
bloğunun,  Öso  ve  Esad-Baas  yönetimi
şeklinde Suriye’de yansıması bulunan bir
vekâlet  savaşıdır.  Bu iki  bloğun dünya
pazarındaki belirli ülke pazarlarını kendi
kontrolünde  parselleme  isteği,  Suriye
halkını  yok  etmekte,  Suriye’yi  kan
gölüne çevirmektedir.

Suriye’deki İç Savaşın Özneleri

Suriye’de  yakın  zamanda  daha  da
keskinleşen  ve  aralarında  silahlı
çatışmaların da yaşandığı bir Esad-Baas
yönetimine  karşı  savaşan  üç  temel
bloktan  bahsedilebilir.  Her  biri  Suriye
devleti  sınırları  içerisinde  belirli
kurtarılmış bölgeleri  kontrol etmekte ve
fiili olarak yönetmektedir. Bunlar Suriye
Ulusal  Konseyi(SUK)  silahlı  kanadı
Özgür  Suriye  Ordusu(ÖSO),  El
Kaide-Irak  Şam İslam Devleti(IŞİD)-El
Nusra  Cephesi  ve  Suriye  Kürt  Ulusal
Konseyi(SKUK)- Partiya  Yekîtiya
Demokrat(PYD)  silahlı  kanadı  olan
Yekîneyên  Parastina  Gel(YPG)’dir.
SUK-ÖSO bloğu  çoğunlukla  ABD-AB
gibi  ülkelerden  silah  ve  mali  destek
alırken,  El  Kaide  bağlantılı  gruplar
çoğunlukla  Körfez  Ülkeleri-Suudi
Arabistan-Türkiye-Ürdün  gibi  Ortadoğu
ülkeleri tarafından askeri ve mali olarak
desteklenmektedir.  Türkiye’nin
SUK-ÖSO  bloğunu  da  açıkça
desteklemektedir ancak son birkaç ayda
El  Kaide  bloğu  olan  desteği  ABD-AB
gibi ülkelerin baskısıyla azalsa da devam
etmektedir.  Bahsedilen  iki  blok
arasındaki  çekişmeleri-çatışmaları  bu
blokları  destekleyen  ülkeler  arasındaki
gruplaşmalarla ve Suriye’de elde etmeye
çalıştıkları  nüfuz  alnları  ile  açıklamak
mümkündür.  Ancak
SKUK-PYD-YPG’nin oluşturduğu Kürt
Özgürlük  Bloğu  çoğunlukla  PKK  ve
kısmi  olarak  Irak  Kürdistan  Bölgesel
Yönetimi-Barzani  tarafından
desteklenmektedir,  ancak  bu  bloğun
desteği ve gücü çoğunlukla özgüçlerine
ve  özkaynaklarına  dayanmaktadır,
onyıllardır  Baas-Esad  yönetiminin
Kürtlere karşı uyguladığı baskı, katliam
ve  asimilasyon  politikaları  nedeniyle
Suriye  Kürtleri  bu  bloğu  yoğun  bir
şekilde  desteklemektedir.  Bu blok  olası
Bağımsız Kürt devleti, federasyon ya da
özerklik  gibi  projeler  için   mücadele
vermektedir.  Bu  nedenle  Baas-Esad
yönetimine karşı verdikleri mücadelenin
yanında  El  Kaide’nin  başını  çektiği

blokla  zaman zaman silahlı  çatışmalara
girmekte  ve  SUK-ÖSO’nun  başını
çektiği bloğun Kürtlerin kendi kaderlerini
tayin hakkını kabul etmemesi nedeniyle
uzlaşamamaktadır  ve  birlikte  hareket
etmemektedir.  Bunun  yanında
SKUK-PYD-YPG  Hatay’ın  doğusunu,
El-Haseke bölgesinin büyük kısmını ve
Türkiye-Suriye  sınır  hattındaki  birçok
kent ve köyü kontrol etmektedir.

Sonuç 

Suriye’de  birçok  uluslararası  ve  ulusal
öznenin pratikte dâhil olduğu bu kanlı iç
savaşın sonunu, Suriye’deki emekçilerin
ve  ezilenlerin  lehine  sonlandırabilecek
güç,  şu  anki  somut  durumdan  da
anlaşılabileceği  gibi,  ne  Esad-Baas
yönetimi, ne İslamcı örgütlenmeler, ne de
emperyalist bir dış müdahale-savaştır. Bu
iç savaşı emekçilerin ve ezilenlerin lehine
sonlandırabilecek  yegâne  güç,
Suriye’deki  ulusların  kendi  kaderini
hakkını  tanıyan,  bütün  ulusların,  dini
mezheplerin ve azınlıkların kendini ifade
edebileceği,  demokratik  temelde
örgütlenmiş  emekçilerin  tabandan
yükselen örgütlenmesidir!

 Suriye’ye  emperyalist-dış
müdahaleye-Savaşa hayır!

 Ne Esad, Ne Öso, Ne El Nusra!

 Suriye  Kürtlerine-Rojava’ya
Öso-El  Nusra cephesi’nin  yaptığı
saldırılar durdurulsun! 

 Ezilen ulusların  ayrılma hakkı  da
dahil  kendi  kaderini  tayin  hakkı
kabul edilsin!

 Etnik-Dini-Mezhepsel
boğazlaşmaya  değil,  burjuva
düzenine  karşı  demokratik  taban
örgütlenmeleriyle ortak  mücadele
zamanı!

 Diktatörlere,  kapitalizme  ve
emperyalizme  karşı  gönüllülük
temeli  üzerinden  Sosyalist  bir
Ortadoğu  Konfederalizmi  için
ezilenlerin,  emekçilerin  yoksul
köylülerin ortak mücadelesi!

             Sosyalist Alternatif                                        www.sosyalistalternatif.com

Sosyalist Alternatif – İşçi Enternasyonali Komitesi
Kapitalizm  2008’den  beri  dünya
çapında  bir  ekonomik  krizin  içinde.
Bu  kriz,  kapitalizmin  80  yıldan  bu
yana  girdiği  en  büyük  kriz.  Milyon-
larca  insan  işten  atıldı,  sosyal
güvenceler  ihlal  edildi  ve  insanlar
yoksulluğa sürüklendi. Çevre tahribatı
da  daha  tehlikeli  biçimler  almaya
devam ediyor.  Avrupa’daki  kriz  bit-
mek bilmiyor. Avro’nun iflasını, ege-
menlerin  kapitalizm  yanlısı
politikaları  önleyemeyecektir.  Bunun
da yine ülke ekonomilerinin ve halk-
ların yaşam standardı  üzerinde yıkıcı
etkisi olacaktır.

Bu  kriz  er  ya  da  geç  Türkiye’yi  de
bütün  hışmıyla  vuracak ve milyonlar
işsiz  kalma  tehdidiyle  karşı  kaşıya
kalacaklardır.  Şimdi  bile  Türkiye,
korkunç düşük ücretlerle işi olan yok-

sullar ülkesi durumunda. Sosyalist Al-
ternatif,  emekçi  sınıfın  yaşam stand-
ardındaki en ufak kötüleştirmeye karşı
ve her türlü iyileştirme için kitlesel bir
şekilde mücadele edilmesi gerektiğini
savunuyor.  Bireysel değil,  birlikte  ve
örgütlü  bir  şekilde.  Bunun  için
toplumsal  hareketler  içinde  aktif  ol-
mak zorundayız.

Zenginlerin  ve  ultra  zenginlerin  bir
çok siyasi partisi mevcut. Emekçilerin
de  çıkarlarını  politik  olarak  dile  ge-
tirebilecekleri güçlü bir partiye ihtiy-
açları  var.  Sosyalist  Alternatif  böyle
bir  sosyalist  kitle  partisinin  kurul-
masını  savunuyor.  Bu  parti,  çeşitli
mücadele  ve  hareketleri  birleştirerek
toplumun  temelden  dönüştürülmesi
hedefini taşıyacaktır. Böyle bir partin-
in,  günümüzde  tanıdığımız  sisteme

adapte  olmuş,  yolsuzluklarla  iç  içe
geçmiş,  kapitalizm  yanlısı  partilerle
en ufak bir benzerliği olmayacaktır.

Sendikalar  emekçi  sınıfın  en  önemli
örgütlenmeleridir.  Onlar  olamadan
emekçilerin gündelik ücret ve çalışma
koşulların  mücadelesi  mümkün
değildir.  Türk-İş  ve  DİSK  gibi
sendika yönetimleri kapitalizmle barış
halindeler.  Ancak,  biz demokratik  ve
mücadeleci  bir  sendika  anlayışını
savunuyoruz.

Bütün deneyimler gösteriyor ki; kapit-
alizm  sosyal  adaletin  geçerli  olduğu
barışçıl  bir  topluma  dönüştürülemez.
O  yüzden  iyileştirmeler  için  verilen
mücadele  sosyalist  bir  toplum  için
verilen mücadeleyle  birleştirilmelidir.
Sadece emekçilerin ve gençlerin güçlü
ve  örgütlü  bir  hareketi  kapitalizmi
devirip yeni bir toplum kurabilir.

Sosyalizm,  ekonomi  dahil,  bütün
toplumun  demokratik  denetimde  ve
yönetimde  olması  demektir.  Bunun
için bankaların ve holdinglerin kamu
mülkiyetine  geçirilmesi  lazım.  Bu
durumda  kapitalist  rekabet  ve  kar
mantığının  yerini,  insanların  ve
doğanın ihtiyaçlarına uygun olarak el-
birliği ile yapılan bir demokratik plan-
lama  alır.  Bunun  eski  Doğu  Blok’u
ülkelerinde  ve  Sovyetler  Birliği’nde
deneyimlenen  Stalinist  diktatörlükle

hiç  bir  ilgisi  yoktur.  Sovyetler’de
toplumun  üzerinde  ayrıcalıklı  bir
bürokrasinin  hakimiyeti  söz  ko-
nusuydu.

Sosyalizme,  ancak  ve  ancak  en-
ternasyonal  çapta ulaşılabilir.  Sosyal-
ist Alternatif enternasyonal dayanışma
ve  direnişi  savunuyor.  Biz  45’in
üstünde ülkede aktif bir mücadele ver-
en ve sosyalist bir dünya örgütü olan
“İşçi  Enternasyonali  Komitesi”nin
(İngilizce  kısaltması,  CWI)  bir
parçasıyız.

İşçi  Enternasyonali  Komitesi  Afrika,
Asya,  Ortadoğu,  Batı  ve  Doğu
Avrupa,  Rusya,  Kuzey  ve  Güney
Amerika'da enternasyonal, mücadeleci
ve sosyalist  örgüt  ve partilerin  üyesi
olduğu bir yapı. Dünya çapında sosy-
alist  demokratik  bir  toplum  için
mücadele ediyoruz.

CWI büyük şirket grupları ve küresel
kapitalizmin  egemenliğinin  yıkılması
için  verilen  mücadelenin  aktif  bir
parçasıdır.  Emekçilerin,  gençlerin
mücadelelerinde;  emperyalizme,  zul-
me  ve  haksızlığa  karşı  verilen
mücadelelerde olduğu gibi kitleyi ör-
gütleme ve ileriye taşıma misyonunu
üstleniyor.

Kapitalizmi  ortadan  kaldırmakta
başarılı olmak için emekçi sınıfın za-

ferlerinden  ve  yenilgilerinden  ders
çıkarmak  zorundayız.  Kuzey
Afrika’daki  devrimler  ve  ayaklan-
malar,  ani  kitle  hareketlerinin,  ege-
menleri alaşağı ederek, devrimci dur-
umlara  neden  olabileceklerini  göster-
diler.  Fakat,  egemenlik  ve  mülkiyet
ilişkilerinde  başarılı  ve  kalıcı
dönüşümlerin  gerçekleştirilebilmesi,
kitlelerin güçlü ve etkili bir örgütlen-
meye sahip olmasıyla mümkündür. Bu
nedenle,  bu  fikirlerin,  sol  ve emekçi
sınıf  hareketleriyle  buluşmasını
sağlayacak;  kendisini,  yaklaşmakta
olan  mücadelelere  hazırlayan  en-
ternasyonal bir Marksist örgüte ihtiyaç
vardır. Biz, böyle bir örgüt inşa etmek
istiyoruz.  Sen  de
ücret gaspına, özelleştirmelere,  talana,
sömürü  ve baskıya karşı diren,Marks-
ist  bir enternasyonal-
in inşası için bizimle
birlikte  mücadeleye
katıl!

Daha fazla bilgi için:

www.socialistworld.net
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