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krizin faturasýný
patronlar ödesin

ikamecilik ve
sosyalizm
stalinizm neden
ikamecidir?
popülizm mi,
sosyalizm mi?
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1 Mayýs iþçi
sýnýfýnýn birlik
ve dayanýþma
günüdür

1 Mayýs açýklamasý
sayfa:3

Ýklim deðiþikliði yeni hastalýklar
ve küresel salgýn tehlikesi yarattý

Domuz Gribi
yayýlýyor

Volkan Akyýldýrým

sayfa: 5

1 Mayýs Türkiye'de ilk kez resmi
tatil günü ilan edildi. Emek ve
Dayanýþma Günü'nde iþçi sýnýfý
krizle boðuþuyor.
Fabrikalar kapanýyor. Ýþçiler
süresiz izne çýkartýlýyor.
Yüzbinlerce insan küçülme
bahanesiyle iþten atýlýyor. Dünya
çapýnda kapitalistler krizin faturasýný emekçilere ödetmek istiyor.
Krizin henüz baþýndayýz.
Giderek derinleþiyor. Egemen
sýnýfýn sözcüleri bu krizden ne

zaman çýkýlacaðýný bilmediklerini
söylüyor. Kapitalist sistem
bozuktu zaten, artýk çalýþmýyor.
Zenginlerden yoksullarý düþünmesini bekleyemeyiz. Patronlar
iþçileri kollamaz. Toplumsal
reklamlarla adýný duyuran þirket
ve bankalar açlýktan ölen bir
insana zýrnýk bile vermez.
Oysa zenginlik var. Dünya
çapýnda 17 milyon dolar milyoneri rahat ve zevkli bir hayat
sürüyor. Onlar hiç kaybetmeyecek. Ama zaten açlýk, yoksulluk

ve yoksunluk içinde yaþayan 6
milyar krizle daha dibe gidecek.
Bu kader deðildir. Harekete
geçmeliyiz. Ýþçi sýnýfý birleþirse
onu kimse yenemez. Ekonomik
politikalarýn þirketler için deðil
toplumun çýkarýna hizmet etmesi
gerektiðini yüksek sesle
söylemeliyiz.
Kürtlere karþý þiddet ve savaþ
politikalarý son bulmalýdýr.
Kürt kardeþlerimiz eziliyor.
Türk emekçileri Kürtlere karþý
kýþkýrtýlýyor. Aktütün’de,

Daðlýca’da ölenler emekçi çocuklarý, onlar ise evlerinde güvenle
oturuyor. Amaçlarý belli. Kürt
sorununu çzömsüzlüðe sürüklemek. Savaþa akýtýlan trilyonlarý
yaðmalamak. O trilyonlar yeni
fabrikalar kurmak, yeni okul ve
hastaneler yapmak, aç olaný
doyurmak, evsiz olana ev yapmak için kullanýlmalýdýr.
Krizi derinden yaþayan Türk
iþçilerinin çýkarý Kürt halkýnýn
taleplerinin kabul edilmesi ve
adil bir barýþtýr.

Ýnsan doðasý
sosyalizme
engel mi?
Tacim Karadað

sayfa: 8
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Bugün 23 Nisan!

Panzer üzerlerine devrildi

23 Nisan “Çocuk
Bayramý her yerde
coþkuyla kutlandý.”
Haberler hep böyle
yazýlýr bu günde. Ama
yaþananlar pek de
bayram olmadý kürt
çocuklarýna. Onlarýn
bayramý deðil bu.
O gün Hakkari’ de bir
çocuk öldü, biri ise aðýr

Kimi taþ attýðý için
tutuklanýyor. 24 saat aç
ve susuz býrakýlarak
mahkemeye çýkarýlýyor.
Kim öldüresiye
dövülüyor, iþkence
görüyor.
Kimileri ise 12 yaþýndaki Uður Kaymaz gibi
kurþunlarla taranýyor.
Baþýna bunlar

yaralandý. 14 yaþýnda
bir çocuk dipçikle baþýna vura vura öldüresiye
dövüldü. Sadece Kürt
olduðu için.
Özel harekatçý polisin
nefreti Kürt sorunun ne
olduðunu gözler önüne
serdi. 23 Nisan’ýn
büyük bir sahtekarlýk
olduðunu da.

gelmeyen Kürt çocuklarýna kaçýþ yok.
Panzer geliyor, üzerlerine veriliyor.
Van’da bir çocuk öldü,
ikisi aðýr yaralandý.
Bir gün önce çocuklarýn bayramýydý.
Tüm politikacýlar
çocuklarý ne denli
sevdiklerini anlatmýþtý.

Çocuklar için adalet!
Þýrnak’ýn Cizre Ýlçesinde, 19
Ekim 2008 tarihindeki gösterilere
yapýlan müdahalede 9 yaþýndaki
bir çocuk, kafasýna aldýðý gaz
bombasý darbesiyle yaralandý.
Siirt’te, 23 Ekim 2008 günü gece
saatlerinde Seyrantepe
Mahallesi'nde ateþ yakan gruba
müdahale eden polisin 12 yaþýndaki Feyzullah Ene adlý çocuðu
darp etti, darp sonucunda kolu
ve kafasý kýrýldý.
397 kiþi gözaltýna alýnýrken,
29’u çocuk olmak üzere 208 kiþi
olaylar ile ilgili tutuklanmýþtýr.
Bu sadece 2008 yýlýnýn
Türkiye’de bilinen bilançosu…
Dünyada her yýl binlerce çocuk
açlýktan, savaþtan ölüyor ya da
aileleri ölüyor onlar öksüz kalýyor, sayýsýz çocuk mülteci olarak
hayatlarýna devam ediyor. Ýnfaz
bekleyen çocuk suçlular da
cabasý…
Savaþýn sürdüðü topraklarda
Irak, Filistin, Gazze, Afganistan
ve tabiî ki kürt illerinde bombalar, mayýn tarlalarý, polis þiddeti günlük yaþamlarýn bir
parçasý olmuþ durumda… 2008in aslýnda çocuklar için aðýr olan
yukarýdaki bilançosu aksine gün
geçtikçe artýyor. Ýnsan hakký olan
çocuk haklarý ihlal ediliyor.
Türkiye’ de 1995 yýlýnda uygulamaya geçen Çocuk Haklarý
Sözleþmesi sadece kaðýtta kalýyor.
Þu an Türkiye’de demir parmaklýklar arkasýnda, kötü
koþullarda olan yüzlerce çocuk
var. Özellikle son aylarda onlarca Kürt çocuk göz altýna alýndý,
tutuklandý. Ergenekoncularýn
arazilerinden cephanelikler
çýkarken onlarýn sadece ceplerinden çýkarýp attýklarý taþlar
kendi yaþlarýnýn katlarý kadar
ceza almasýna neden oluyor.
“Örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle açýlan soruþturmalar ve
davalar hiç bitmiyor. Diyarbakýr,
Hakkari, Van, Batman, Mardin,
Bitlis ve daha birçok kürt ilinde
yaþlarý henüz 12,13 olan çocuklar
acýmasýzca tutuklanýyor. Bazýlarý
kafalarýna aldýklarý dipçik darbeleriyle yaralanýyor ya da ölüyor, bazýlarýnýn ise küçücük
bedenleri kurþunlara hedef oluyor.
Hukuka göre 18 yaþýna
gelmemiþ her birey çocuk sayýlýr.
Aðýr ceza mahkemelerinde
yargýlanan çocuklarýn davalarý
çocuk mahkemelerinde görülmelidir. Zaten kendisi yeterince
adaletsiz olan Terörle Mücadele
Kanunu çocuklar için iki kat
adaletsiz oluyor. Bu kanunun
maddeleri deðiþtirilmeli ve

tekrar çocuklar için düzenlenmelidir.
Eylemlere katýldýklarý gerekçesiyle tutuklanan ve yargýlanan
çocuklarýn aileleri ve avukatlardan oluþan 'Çocuklara Adalet
Giriþimi' bu talepleri dillendiriyor.
Türkiye’de polis þiddetiyle
erken yaþta tanýþan, tutuklanan
onlarca çocuk için imza kampanyasý baþlatýldý. “Çocuklara

Adalet Ýstiyoruz” imza kampanyasý internet üzerinden
yürütülüyor. Çocuklara adalet
diyenlerin imzalarýný bekliyor.
Sitede “Çocuklara Adalet
Arýyoruz” baþlýklý metinde
“Türkiye’de yaþayan tüm çocuklara deðer vermenin, onlarý korumanýn hepimizin sorumluluðu
olduðunu düþünüyorum. 18
yaþýna dek tüm bireyler, yargý
sürecinde dahi olsalar “çocuk-

tur” ve tüm çocuklarýn çocuða
özgü koþullarda yargýlanmasý
gereklidir. Suça yöneltilen çocuklar için özgürlüðünden yoksun
býrakma son çare olmalý, hiçbir
çocuk haklarýndan mahrum
kalmamalý ve her koþulda eðitim
hakkýný kullanabilmelidir”
deniliyor.
Metinde Çocuk Haklarý
Bildirgesi’ne de yer verilmiþ.
http://www.cocuklaraadalet.co

m internet adresi üzerinden
yürütülen kampanyaya þu ana
kadar 1500’ü aþkýn kiþi imza attý.
Çocuklar Ýçin Adalet kampanyasý bir çok toplantý gerçekleþtirdi. Aktivistler Diyarbakýr ve
diðer illerdeki davalara katýlýyor.
Son olarak Hakkari’de polisin
çocuklara vahþice saldýrýsýný bir
eylemle protesto ettiler.
Ýrem Nur Aksu

Þirin Cemgil’in Rakel Dink’e mektubu
Þirin Cemgil’i geçen hafta kaybettik. 68 kuþaðýnýn militan kadýnlaýndan biriydi. Sevgilisi Sinan Cemgil Nurhak Daðlarý’nda devlet tarafýndan katledilmiþti. Sevgilisi yine kurþunlarla alýnan Rakel Dink’e
yazdýðý mektup ta asla kurþunlanamayacak sevgisiyi anlatmýþtý. Þirin
Cemgil’i saygýyla anýyoruz.
Sevgili Rakel,
Sizi tanýmýyorum ama acýyý, o
gururla taþýnan acýyý tanýyorum.
Sevgilinin kurþunlanmasýnýn
yarattýðý o yoðun, o hiçbir yerlere sýðdýrýlamayan acýyý. Ama
asla kurþunlanamayacak olan
sevgiyi de.
Benim sevgilimi yýllar önce
1971' lerde Nurhak'ta kurþunlayan ellerle, sizin sevgilinizi
2007'de Ýstanbul'da kurþunlayan
ellerin arkasýnda duran karanlýðý da tanýyorum. Buna karþý
duran bizlerin bütün yeryüzünü

kaplayan kardeþliðini tanýdýðým
ve yaþadýðým gibi.
Yeryüzünde sessiz çýðlýklarýn
yansýdýðý yerler çok ve sessiz
çýðlýklarý hatýrlatan tarihler de
saymakla bitmez. Yýllar
öncesinde ve zamanýmýzda
yaþanan soykýrýmlar, katliamlar,
iþkenceler, paylaþým
savaþlarýnýn bombalarý vb. vb.
Kendimizin doðrudan yaþadýklarýmýz bir yana, doðrudan
yaþamadýðýmýz insanlýðýn çektiði acýlar bazen bir kitaptan, bir
filimden, bir fotoðraftan veya

bir müzikten çýkarak ulaþýyor
insana. Ya da kendi anýlarýmýzdan, her hangi bir çaðrýþýmla
çýkýp geliyorlar karþýmýza,
gerçeðe tutkulu bilincimizin bir
yerinden süzülüp çýkýveriyorlar
önümüze. Elbette yalnýz acýlar
deðil ulaþan, sevinçler, mutluluklar, devasa üretimler,
buluþlar, destanýmsý direniþler
ve sevgi...
Sizin mektubunuz da bir
gazeteden ulaþtý buraya ve
bana. Düþündürdü, kývandýrdý,
içimdeki duygularýn bazýlarýyla
rezonanslar oluþturdu.
Bunlarý size ulaþtýrmak ve
aðlayarak okuduðum derin ve
anlamlý mektubunuza
katýldýðýmý, acýnýzý paylaþtýðýmý
yazmak istedim.
Tanýmýyor da olsam sizi ve

çocuklarýnýzý baðrýma basar,
sevgiyle gözlerinizden öperim
Rakel.
Þunu da eklemeliyim, büyük
þair Nâzým Hikmetin dediði
gibi: “Çin'den Ýspanya'ya, Ümit
Burnu'ndan Alaska'ya
kadar,/her mili bahride her
kilometrede dostum ve düþmaným var/Dostlar, ki bir kere
bile selamlaþmadýk/ayný ekmek,
ayný hürriyet, ayný hasret için
ölebiliriz” Eþiniz Hrant da
böylesi bir ekmek, böylesi bir
hürriyet ve böylesi bir hasret
için ölümü göze alan tanýþmadýðýmýz dostlardandý.
Selamlar... Sevgiler...
Dostluklar...
Þirin Cemgil 6 Þubat 2007
Duisburg/Almanya
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1 Mayýs, iþçi sýnýfýnýn birlik
ve dayanýþma günüdür

D

ünya derin bir ekonomik
kriz içinde. Þirketler
batýyor. Milyonlarca
insan iþini kaybediyor.
Yoksulluk artýyor. Patronlar krizi fýrsat bilerek
çalýþma saatlerini uzatýyor. Emekçilerin
durumu giderek kötüleþiyor.
Bütün veriler krizin daha da derinleþerek süreceðini gösteriyor. Belki de
kapitalizm tarihinin en aðýr krizlerinden
birisini yaþýyor.
Krizin etkileri Türkiye'de de çok aðýr.
Ýþsizlik çýð gibi büyüyor. Birçok fabrika
2-3 aylýk tatil yapýyor, birçoðu kapanýyor. Sanayi krizden derin bir biçimde
etkileniyor. Sendikalar hýzla üye kaybediyor. Þimdiye kadar büyük bir direniþ
geliþmedi, ama bir çok iþyerinde
direniþler var.
Türkiye'nin gündeminde iki baþka çok
önemli konu var.
Birincisi Kürt sorunu.
29 Mart yerel seçimlerinin tek galibi
DTP. AKP, 29 Mart seçimlerini Kürt bölgelerinde bir referandum olarak ilan etti
ve referandumu DTP'nin çizgisi kazandý.
Yani Kürt kimliðinin tanýnmasýný
isteyen, barýþ isteyen politika kazandý.
Hükümet Kürt sorununu Erbil'de
yapýlacak bir konferansla çözeceðini
düþünüyor. Kürt seçmen ise çözümün
"içerde" olduðunu açýkça gösterdi.
Türkiye'nin gündemindeki ikinci sorun
darbe giriþimleri ve Ergenekon
davasýdýr.
Bir dizi darbe giriþiminin yapýlmak
istendiði artýk çok açýkça ortada.
Darbeler daima esas olarak iþçileri ve
emekçileri hedef alýr. Onlarýn mücadelesini geri iter, örgütlerini daðýtmaya
çalýþýr. Ýþte 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Þubat!

Bu durumda 1 Mayýs'ta Taksim'de ýsrar
etmenin gerekçesi çok zayýflamaktadýr.
Öte yandan, Türkiye'deki belli baþlý 6
iþçi örgütünün 4'ü 1 Mayýs Taksim
çaðrýsýna katýlmamaktadýr.
Hak-Ýþ sembolik olarak kendi "Taksim'e
çýkma" eylemini yapacaðýný açýkladý.
Türk-Ýþ ise Kadýköy'de eylem yapýyor.
Bu durumda iþçi sýnýfýnýn birliði de
bozulmuþ durumda. Özellikle Türk-Ýþ'in
katýlmadýðý bir iþçi eyleminin cýlýz olacaðý zaten baþtan bellidir. Ancak bir dizi
sol örgüt Türk-Ýþ ve Hak-Ýþ'in olmamasýndan mutludur. Bu "sol" örgütler
iþçi sýnýfýnýn birliðine karþý tutum almaktadýr. Sosyalistler için bu anlaþýlmaz bir
tutumdur.

Birlik ve dayanýþma için
Taksim'e

Birlik ve dayanýþma günü

1 Mayýs iþçilerin birlik ve dayanýþma
günüdür. Temel sorunlara, politik
geliþmelere karþý iþçiler 1 Mayýs günü
aralarýndaki tüm çeliþkileri bir yana
býrakarak birlikte hareket eder.
Türkiye iþçi sýnýfý bir dizi bölünmeye
sahip. Sendikal hareket de bölünmüþtür.
Ýþçi sendikalarýnýn bölünmüþ olmasý
iþçi hareketinin baþlýca zaafýdýr. Zaman
zaman oluþan Emek Cephesi gibi birlikler daima daðýlmak zorunda kalmýþtýr.
Oysa iþçi sýnýfýnýn kapitalist sýnýfa karþý
tek silahý birliðidir. Bu nedenle en geniþ
birliðin kurulduðu 1 Mayýs eylemleri
önemlidir.
1 Mayýs krizin etkilerine karþý iþçilere
cesaret vermelidir. Güven vermelidir.
Direnmenin ve kazanmanýn mümkün
olduðunu göstermelidir.
Kriz karþýsýnda iþçi sýnýfý ikili bir ruh
haline sahip olur.
Bir yandan öfkelidir ve mücadele isteði
vardýr. Çünkü krizin darbeleri acýtýyordur.
Ama diðer yandan çekingendir. Ýþini
kaybetmek istemez.
Sosyalistler bu iki duygudan mücadele
isteðinin kazanmasý için çalýþýr. Bu
sadece iþçilere güven vererek saðlanabilir.

Neden Taksim?

Son üç senedir DÝSK ve KESK bir dizi

Biz DSÝP üyeleri
Ýstanbul’da
“darbelere hayýr”,
“Ergenekon Davasý
sonuna kadar
gitmelidir” ve
“krizin faturasýný
ödemeyeceðiz”
talepleri ile gösteriye katýlacaðýz
ve Taksim’e
çýkmaya
çalýþacaðýz.

sol örgütle birlikte 1 Mayýs'ta Taksim'e
çýkmak istiyor.
2006 yýlýnda bu amaçla Saraçhane'de
toplanýldý ve sonunda Taksim'e deðil,
tam tersi yöne, Yenikapý'ya yüründü.
2007 ve 2008 yýlýnda iki sendikal örgüt
aniden Taksim'e çýkma kararlýlýðýnda bir
sýçrama yaptý. Valilik izin vermedi ve iki
yýldýr Ýstanbul'un belirli bölgelerinde
Taksim'e çýkmak isteyen solcularla polis
arasýnda çatýþmalar oluyor. Katýlým
2007'de daha çok, 2008'de daha azdý.
Bu sene DÝSK ve KESK gene Taksim
dedi.

T

aksim'e çýkma isteðinin
anlaþýlýr bir yaný olmakla
birlikte, iþçi sendikalarýnýn
1 Mayýs'ta kriz, krizin etkileri, iþten çýkarmalar ve
iþsizlik, Kürt sorunu, DTP
üzerindeki baskýlar ve Darbe Ergenekon
üzerine hiçbir þey söylemiyor olmasý, tek
kelimeyle, gariptir.
DÝSK ve KESK iþçilerin ve emekçilerin
sorunlarý ile deðil, Taksim ile ilgilenmektedir.
Üstelik Taksim'e çýkmakta çok "kararlý"
olan sendikalar bütün güçlerini Ýstanbul'a yýðmamakta. Hatta sadece
Marmara bölgesinde ona yakýn 1 Mayýs
gösterisi düzenlenmekte. Yani aslýnda 1
Mayýs günü Taksim'e çýkma iþi bir dizi
sol örgüte ihale edilmiþ durumdadýr.
Ýþçiler 1 Mayýs'ta Taksim'e seferber
edilmemektedir.

Dolayýsýyla bu sene, geçen iki sene de
olduðu gibi 1 Mayýs eylemi Ýstanbul'da
amacýndan saptýrýlmýþtýr. Ýþçi sýnýfýna ve
onun taleplerine hizmet etmemektedir.
Kime hizmet ettiðini tartýþmak bugün
Taksim'e çýkma kararlýlýðýndaki az sayýda iþçi ve emekçiye, sosyaliste yarar
getirmez.
1 Mayýs eyleminden sonra açýk ki bu
tartýþma devam edecektir.
Bütün bunlardan sonra, hemen herkese
ve bu arada polis gününe açýk olan
Taksim neden iþçi sýnýfýna kapalýdýr,
bunu anlamak mümkün deðil.
Taksim'in büyük gösteriler için uygun
olmadýðý, 1 Mayýs günü bir provokasyon
olasýlýðýnýn olduðu gibi iddialar açýk ki
aptalcadýr.
Taksim büyük bir gösteri için her
bakýmdan en iyi, en güvenli gösteri
alanýdýr.
Provokasyon olasýlýðýna gelince, Ýstanbul Valiliði ve ona Taksim'i kapatma talimatýný veren AKP hükümeti provokasyon yapmaktadýr. Zaten devlet müdahalesi olmadan provokasyon olmaz. Biz
bunu 1977 1 Mayýs gösterisinde
kazandýðýmýz deneyimle biliyoruz.
Polislere açýk olan 1 Mayýs iþçilere,
emekçilere ve sosyalistlere de açýk
olmalýdýr. Bütün kentlerde, bütün alanlar, bütün gösterilere açýk olmalýdýr.
Bizim temel talebimiz budur. Sýnýrsýz
düþünce, ifade ve eylem özgürlüðü.
Bu nedenle Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi, DSÝP, 1 Mayýs günü var olduðu
bütün kentlerde düzenlenen 1 Mayýs
gösterilerine katýlacaktýr.
Ýstanbul'da ise bütün yanlýþlarýna raðmen Taksim çaðrýsýna katýlacak ve diðer
sol örgütlerdeki yoldaþlarýmýzla birlikte
Taksim'e çýkmaya çalýþacaðýz.
Taksim'e çýkmaya çalýþma kararýmýz
ahlaki bir karar deðil, birlik ve dayanýþma anlayýþýmýzýn sonucudur. Ne yazýk
ki, birlik ve dayanýþma iþçi ve emekçilerin birlik ve dayanýþmasý deðil, solun,
sosyalistlerin birlik ve dayanýþmasýdýr.
Biz DSÝP üyeleri Ýstanbul'da "darbelere
hayýr", "Ergenekon Davasý sonuna kadar
gitmelidir" ve "krizin faturasýný ödemeyeceðiz" talepleri ile gösteriye katýlacaðýz ve Taksim'e çýkmaya çalýþacaðýz.
Hepimize kolay gelsin!
DSÝP Genel Baþkaný
Doðan Tarkan

3

4z sosyalist iþçiz sayý: 360

GÖRÜÞ
Destek, dayanýþma, birlik
Kömür madencilerinin Ýngiltere’de 1984 grevi 18 ay
sürmüþ ve yenilgiyle sonuçlanmýþtý.
Grev baþladýðýnda, Kömür Madencileri Sendikasý
(NUM) Ýngiltere’nin en eski ve en iyi örgütlü
sendikalarýndan biri, madenciler de iþçi sýnýfýnýn en
eski mücadele geleneðine sahip, en mücadeleci kesimlerinden biriydi.
Margaret Thatcher iktidara geleli beþ yýl olmuþtu.
Amerika’da Reagan, Almanya’da Kohl gibi,
Thatcher da neoliberalizmin bayraðýný yükseltmiþ,
sosyal devlete ve örgütlü iþçi sýnýfýna karþý bilinçli,
planlý ve acýmasýz bir saldýrý baþlatmýþtý. Ýrili ufaklý
direniþlerin hepsini elinin tersiyle savuþturmuþtu;
bir yandan iþsizlik yükseliyor, bir yandan iþsiz
kalanlara verilen devlet yardýmý kesiliyordu.
Yirmi kömür ocaðýný kapatýlacaðý ve 20 bin iþçinin
iþten atýlacaðýnýn ilan edilmesiyle, Mart ayýnda grev
baþladý.
Grev, Hitler’in Rusya’ya saldýrýsý gibiydi: Herkes
biliyordu ki, kazanan taraf sadece bu muharebeyi
deðil, savaþý kazanmýþ olacaktý. Ýþçi sýnýfýnýn tümü,
madenciler kazanýrsa açýlan gedikten içeri dalacak,
büyük olasýlýkla hükümetin sonu gelecekti.
Olmadý. Bir buçuk yýl süren grev yenildi. Ve sýnýf
mücadelesinin tarihini deðiþtiren bir yenilgi oldu bu.
Grev baþladýðýnda Ýngiltere’de 190 bin madenci ve
170 kadar kömür ocaðý vardý. Bugün yedi ocak ve
bir avuç madenci kaldý ve ocaklar çoktan özelleþtirildi. Bir zamanlarýn en güçlü sendikasý olan NUM,
artýk küçük ve önemsiz.
Daha da önemlisi, sadece madenciler deðil, sýnýfýn
tümü yenilmiþ oldu, uzun yýllarca toparlanamayacak kadar büyük bir yenilgi almýþ oldu. Hâlâ bugün,
1984 öncesinin örgütlülük, moral ve mücadelecilik
düzeyini yakalayabilmiþ deðil Ýngiltere iþçi sýnýfý.
Ekonomik kriz yaklaþýk bir yýldýr Amerika’dan
sonra en sert bir þekilde Ýngiltere’yi etkiliyor. Ýþsizliðin bu yýl üç milyonu bulacaðý tahmin ediliyor:
Thatcher günlerinden beri görülmemiþ bir rakam.
Ama Fransa, Ýtalya ve Yunanistan’da gördüðümüz
genel grevler, direniþler Ýngiltere’de yok.
Direniþ olmayacak mý? Olursa nasýl baþlayacak?
Bu ay Ford için otomobil parçalarý üreten Visteon
adlý þirket 600 iþçisinin tümünü iþten atacaðýný ilan
etti. Þirketin üç fabrikasý var. Ýþçiler üçünü de iþgal
etti.
Küçük bir þirket, küçük bir iþgal. Kazanma þansý
yüksek deðil. Ama yine iþçi sýnýfýnýn bütünü bu
iþgali izliyor. Bütün iþyerlerinde iþgalci iþçiler için
para toplanýyor. Kazanýrlarsa herkes moral
kazanacak. Belki krizin etkilerine karþý bir þey yapamama havasý deðiþmeye baþlayacak.
Veya kazanamayacaklar. Baþka bir direniþ
deðiþtirecek havayý. Ama garantisi yok.
Ýþçi sýnýfýnýn öfkesi, direnme isteði çok belirgin. Her
ufak mücadele hemen ilgi çekiyor, direnenlerle
dayanýþma düzeyi çok yüksek. Ama iþsizliðin gün
gün yükseldiði, iþyerlerinin kapandýðý, iþçilerin iþten
atýldýðý bir ortamda, öfkeye korku eþlik ediyor. Ýþini
kaybetmek, iþini kaybedince konut kredisinin faizlerini ödeyemeyip evini kaybetmek her iþçinin
kâbusu.
Zafer kazanan bir grev, baþarýlý bir direniþ, her an
öfkenin korkuya baskýn çýkmasýný saðlayabilir,
direniþi genelleþtirebilir. Ama garantisi yok.
Türkiye’de de öfke belirgin. Baþarý þansý çok düþük
olan bir dizi irili ufaklý direniþ var: Sabah-ATV grevi,
IBM direniþi, kot kumlama iþçileri... AKP’nin oy
kaybý...
Ne zaman, hangi grev genel bir direniþi tetikler,
bilemeyiz. Hepsini desteklemek, dayanýþmayý
örgütlemek, yaygýnlaþtýrmak, mücadelelerin birliðini
saðlamak gerek.

Roni Margulies

Darbelerin ustasýyým, GATA’nýn hastasýyým
JÝTEM kurucusu ve onlarca
faili meçhul cinayetin
sorumlusu emekli
Tuðgeneral Levent Ersöz
GATA’ya kapaðý atmak için
her yola baþvurmuþ.
Ersöz, 6 ay firar ettikten
sonra tutuklanmýþ, Metris
cezaevinden kalp krizi

geçirdiði nedeniyle tahliye
edilip Gülhane Askeri Týp
Akademisi’ne kaldýrýldý.
GATA, Ergenekon tutulusu
generallerin kaçýþ noktasý.
Ersöz askeri hastaneye
kapaðý atabilmek için doktorlara ‘belimden aþaðýmý
felç edin’ demiþ, ‘eþi ile

baþbaþa iken yataktan
düþerek baþýný yere vurmuþ’
ve ayaðýný kýrmaya çalýþmýþ!
Kendisine talebi üzerine bir
de bakteri enjekte edilmiþ!
Ersöz’ün oyunlarý darbecilerin çaresizliðini sergiliyor.
Tutuklanmamak için felç
olmaya çalýþan bir general!

Türkan Saylan için feryat edenler, þimdi susuyor

Cephanelikler suikast için
Geçen hafta Ergenekon korosu
iþbaþýndaydý. Türkiye'de darbelere ve
sayýsýz suç ile cinayete imza atmýþ
Ergenekon'a karþý soruþturmayý
engellemek isteyenler Türkan
Saylan'ýn evi arandý diye ortalýðý
ayaða kaldýrdýlar. Sosyalist Ýþçi,
Ergenekon korusunun yakýnda
susacaðýný söylemiþti. Sustular. Ýstanbul Poyrazköy'de Ýstek Vakfý'na ait
olan ama nedense 1992'de beri Deniz
Kuvvetleri Komutanlýðý'na baðlý SAT
(Su altý taaruz) birlikleri tarafýndan
kullanýlan alanda yapýlan kazýlarda
þimdiye kadar üç cephanelik bulundu. Suikastlerde kullanýlan LAV
silahlarý baþta olmak üzere bir çok
silah, patlayýcý ve mühimmat kullanmak üzere hazýrlanarak oraya
gömülmüþtü. 4 subay tutuklanýrken,
kazýlar devam ediyordu. Saylan için
ortalýðý ayaða kaldýranlarýn hiç biri
bu kan dökme hazýrlýðýný protesto
etmedi.
Hürriyet gazetesi silahlarýn önemsiz
olduðunu söyledi. Ergenekon soruþturmasýnýn baþýnda 'bir av tüfeðiyle
darbe mi olur' diye manþet atan
Cumhuriyet gazetesi gibi. Ancak bu
sözlere kimse inanmadý. Aralarýnda
saldýrý için hazýrlanmýþ ve özenle
poþetlenmiþ 22 LAV silahýnýn da
bulunduðu cephanelikler büyük bir
saldýrý hazýrlýðýna iþaret ediyordu.
Medyaya Ergenekon savcýlarýna
suikast hazýrlýðý için kullanýlacaklarý
haberi sýzdý. Zekeriya Öz ve diðer
savcýlar dava baþladýðýndan bu yana
ölümle tehdit ediliyordu.
Hem darbeye, hem þeriata karþý çýktýðý söyleyen Türkan Saylan ve Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði
TSK'ya ait askeri mühimmatýn
topraðýn altýna gömülmesi karþýsýnda
sesini hiç çýkarmadý. Saylan’a baþta
verilen destek, yönetcisi olduðu
derneðin sivilleri fiþlemesi ve askerlerle olan iliþkileri ortaya dökülünce
geriye çekildi.

Ergenekon çetesinin yasal uzantýsý
Atatürkçü Düþünce Derneði 17
Mayýs'ta Ankara'da miting çaðrýsý
yaptý. Talep Ergenekon soruþturmasýnýn durdurulmasý! Saylan figürü
etrafýnda birleþtirilen koro belli ki
darbecilere cesaret verdi. Þimdi
Cumhuriyet Mitingleri Türkiye'nin
darbeci geçmiþiyle yüzleþmesini
engellemek, askeri vesayeti korumak,
kronikleþen bir çok sorunu çözümsüzlüðe itmek gibi açýk hedeflerle
gerçekleþiyor. Ancak ADD daha baþtan çok geniþ bir kesimin tepkisini
toplamýþ durumda.
CHP ve kitle örgütleri yönetimindeki uzantýlarý ise Ergenekon soruþturmasýný engellemeye, alaya alýp içini
boþaltmaya çalýþýyor. Doðan Holding
var gücüyle soruþturmayý karalayýcý
yayým yapýyor.
Ergenekon soruþturmasýnýn bundan
sonraki her dalgasýnda benzer þeyler

olacak. Çok saygýn darbecilerden biri
seçilecek. 20 Temmuz’da generallerin
sýra generallerin ilk kez darbe suçundan yargýlanmasýna geldiðinde
Ergenekon Silahlý Terör Örgütü
soruþturmayý durdurmak için bir çok
hamle yapacak. Ýçerde darbeciler
biribini suçlarken, yüzlerce itiraf ve
onlarca gizli tanýk konuþurken, ulsacý
cephe kendi içinde bölünürken
dýþarýya tam tersi bir durum yansýtýlmaya çalýþacak. Ama bunlarýn hiçbiri
sökmeyecek.
Türkiye toplumunun çoðunluðu
darbelere karþý ve demokradiden
yana. Her zaman böyle olmuþtu, ama
ilk kez bu tutum kendini açýkça ifade
ediyor ve darbecilerle mücadeleye
giriþiyor.
Ergenekon soruþturmasýnýn tüm
engellere raðmen ilerleyecek
olmasýnýn arkasýnda gerçek bir güç
aranýyorsa tam da burada bulunmalý.

Malatya katliamýna 2. iddianame
17 Mayýs’ta darbeciler
halký Cumhuriyet
Mitingi’ne çaðýrýyor. 14
Nisan 2007’de yine Ankara
Tandoðan Meydaný’nda
gerçekleþen mitingde özellikle azýnlýklar, yabancýlar
ve misyonerler hedef gösterilmiþti. Hrant Dink ve
Rahip Santaro çoktan
öldürülmüþtü. Mitingden 4
gün sonra 18 Nisan’da
Malatya’da Zirve yayýnevi
basýlmýþ, üç Hýristiyan
çalýþaný vahþice katledildi.
Katliamý gerçekleþtiren
Emre Günaydýn ve 4 iþbirlikçisi tutuklandý.
Günaydýn hakkýnda bir
çok bilgi ve belge ortaya
döküldü. Ergenekon çetesi
ile iliþkiliydi. Katliama

subaylar, misyoner kýlýðýna
girmiþ uzman çavuþlar ve
Malatya Üniversitesi profesörleri karýþmýþtý. Ve
tabiii ki Veli Küçük!
Saldýrýnýn azmettiricisi
olan Hüseyin Yelki onun
adamýydý ve Zirve
Yayýnevi’ne bir çalýþan
olarak girmiþti. iki tanýk
haklarýnda ifade verdi.
Ýkinci iddianame yeni
sanýklarýn suçlarýný tarif
ederk birincisine baðlandý.
17 mayýs’ta Ankara
Tandoðan Meydaný’nda
yine tehditler savrulacak.
Yeni katliamlara izin vermek için darbelere karþý
ses çýkarmak, Ergenekon
soruþturmasýnýn arkasýnda
durmalýyýz.

‘Hiç hoþ deðil’

Selami Öztürk

Ergenekon’un avukatýyým diyen CHP’liler
Ergenekoncu Mehmet Haberal’ý ziyaret.
Gandi Kemal, Kadýköy Belediye Baþkaný Selami
Öztürk ve CHP Ýstanbul milletvekili Sacit Yýldýz’ýn
ziyareti sonrasýnda Öztürk “Haberal’ýn tutuklanmasý
hiç hoþ deðil” dedi. CHP Ýstanbul örgütü geçen hafta
Türkan Saylan için bir yürüyüþ yapmýþtý.

sayý: 360 z sosyalist iþçi z

Güney Afrika seçimleri
deðiþim yaratabilir mi?

G

üney Afrika’da yayýnlanan
Aþaðýdan Sosyalizm
gazetesinin editörü Claire
Ceruti, geçen haftaki genel seçimlerin
önemini anlattý.
Niçin bu seçimler Güney Afrika’da bu
kadar çok heyecan yarattý?
ANC (Afrika Ulusal Kongresi)
hükümetinin yeni liberal programýnýn
yarattýðý öfke dalgasý, bu hükümetin
deðiþebileceði inancýný yarattý. Geçen
yýl, Thabo Mbeki, ülkenin kötü þöhretli
yeni liberal baþkaný, kendi partisi
içerisinden gelen isyan sebebiyle istifa
etmek zorunda kaldý. Bununla birlikte
ýrkçý ayrýmcýlýk, kötü yaþam koþullarý,
düþük gelirler, düþük kaliteli iþler ve
hükümetin “þirket-dostu-politikalarý”
sonucu sokaklardaki muhalefet güç
kazandý.
Yeni liberalizm karþýtý isyan nasýl
büyüdü?
2004 ile 2008 arasýnda hemen
hemen her gün en az iki “olay” çýkardý.
Bu olaylar demokrasinin yetersiz
olmasý ya da hükümetin tutmadýðý
sözler sebebiyle çýkýyordu. 2007’de,
Mbeki ve þirket liderleri ekonomik
dönüþüm anlaþmasý üzerinde anlaþtýklarýnda grevler doruk noktasýna ulaþtý.
Cosatu (Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu) ve Güney Afrika
Komünist Partisi (SACP), 1994 yýlýnda
ANC hükümeti ile ýrk ayrýmcýlýðýný sonlandýrmak amacýyla ittifak kurmuþtu.
Anlaþmaya göre aralarýndaki anlaþmazlýklarý kapalý kapýlar ardýnda tartýþmalarý gerekirdi. Son zamanlardaysa
baþkan Mbeki bu ittifaka pek kulak
asmaz hale gelmiþti.
2005 yýlýndaki özelleþtirme dalgasýyla
birlikte çok sayýda insan iþsiz kalýnca
tansiyon yükseldi. Cosatu defalarca
iþsizliðe tek günlük iþ býrakma eylemi
çaðrýsýnda bulundu. Bunlardan örneðin
Johannesburg’teki eylem inanýlmaz
kitleseldi. O sýralarda Cosatu genel
sekreteri Zweli Vavi hükümeti açýkça
eleþtirdi, zenginlerle fakirler arasýndaki
gedikteðin gitgide büyüdüðünü ve
sýnýfsal mücadelenin yükseldiðini dile
getirdi. Bu açýklamalardan birkaç gün
sonra Mbeki, baþkan yardýmcýsý Jacob
Zuma’yý kabineden çýkardý. Bunun
hemen ardýndan Yavi, Zuma’yý savunan
açýklamalar yaptý ve pek çok aktivist
Zuma’yý kendilerinden biri gibi, bir
maðdur olarak görmeye baþladýlar.
Hemen hemen ayný günlerde ülkenin
en yoksul kasabalarýnda bir isyan patlak verdi. Yerel seçimler yaklaþýyordu
ve ANC yeniden oy istemeye gelmiþti.
Ancak kasabalýlar hükümetin yaþam
kalitesini arttýrma sözünü tutmadýðýný
söylüyorlardý, hala barakalarda yaþýyor
ve tuvalet olarak kovalarý kullanýyorlardý! Protestolarýn hedefinde ANC
vardý ve pek çok önde gelen kiþi bunun
sorumlusu olarak baþkan Mbeki’yi
görüyordu. ANC’nin bugünkü yöneticileri bu isyanlarýn ve grevlerin statükoya
karþý yapýldýðýný savunuyor.
Jacob Zuma’nýn politik arka planý
nedir?
Zuma baþkan yardýmcýsýydý. Bir
radikal deðildir. Mbeki’nin yeni liberal
planlarý uygulamaya konulurken sessiz
kalmýþtý. Ancak Zuma bir arabulucudur.
Mbeki otokratik ve soðukken Zuma
daima ittifak ortaklarýyla iletiþim
halindeydi.2005’te orduyla ilgili bir
anlaþmada yolsuzluk yapmakla suçlandý. Ýþin ironik tarafýysa, yolsuzluk
yapmýþsa bile, paralarý insanlarýn
ihtiyaçlarýna deðil de ordunun silahlarýna yatýrdýklarý için tüm kabine anlaþmanýn suç ortaðýydý. Sonuçta baþkan
yardýmcýlýðýndan atýldý ve halk Yavi’nin
bu olayý sendikalara bir saldýrý olarak
sunmasýndan hoþlandý. Cosatu ve
SACP, Zuma’yý ANC içerisindeki güçlerini yeniden kazanmalarýný saðlayabilecek biri olarak görmeye baþladýlar.
Zuma, yeni liberalizme karþý yükselen
devasa dalgaya sýrtýný dayadý. Bu da
ona radikal bir görünüm verdi. Ýnsanlar

ona baktýklarý zaman grevlerde verdikleri mücadeleyi ya da ilk kez Mbeki’ye
karþý durma cesaretini gösteren bir
kahramaný görüyorlar.
Böylece 2007’de ANC’nin baþkaný
oldu ve þimdi de Güney Afrika’nýn
baþkaný olacak.
Peki Zuma halka ne vaad ediyor?
ANC’nin yeni programý çocuðu olan
bütün yoksul ailelere çocuk 18 yaþýna
gelene kadar belli bir destek ücreti vermeyi vaad ediyor, bu tasarý daha önce
önerilmiþ ve istifasýndan birkaç ay önce
Mbeki hükümetince reddedilmiþti.
Ayrýca hem kamusal hem de özel
endüstriyi canlandýrmak üzere yatýrým
paketleri sunarak iþsizliðe çare bulmayý
amaçlýyorlar. Çýkartýlacak yeni yasaya
göre alt sözleþmeli iþçiler koruma altýna alýnacak, bu iþçiler 2006 yýlýndaki
uzun süreli grevlerin öncüleriydiler.
Yine de bu yeni program Mbeki dönemiyle net bir kopuþu getirmiyor.
Manifestonun dörtte biri devletin son
15 yýl içerisindeki kazanýmlarýný
anlayan bir bölüme ayrýlmýþ! Geçmiþle
olan baðlar bu kadarla da kalmýyor,
örneðin zenginlere yönelik vergilerin
arttýrýlmasý ya da kârlara el konulmasý
gibi talepler yeni programda da mevcut
deðil.
Devletin hazinesi halihazýrda
süzülmüþ halde. %30’un üzerindeki
iþsizlik sebebiyle pek çok Güney
Afrikalý emekli maaþlarý ve çocuk
yardýmlarýyla geçiniyor ve iþsizlik oraný
önümüzdeki aylarda azalmayacak,
aksine yeni iþten çýkarmalarla artmaya
devam edecek gibi gözüküyor.
Peki ANC’nin bölünmesine sebep
olan ne?
Mbeki’nin istifasý ile ANC bazýlarý için
anlamýný yitirdi. Geçen yýlýn sonunda
saðcý bir grup ANC’den koparak Halkýn
Kongresi (COPE) isimli partiyi kurdular,
ancak Mbeki bu partiye katýlmadý.
Bu sadece saðcýlarla ile solcular
arasýnda bir bölünme olarak deðerlendirilmemeli. Her iki tarafta da hem
þirket sahipleri hem de sendikacý üyeler mevcut. Ýki parti de kendisinin
özgürleþme hareketinin önderi
olduðunu iddia ediyor, her ikisi de
güçlü ýrkçýlýk karþýtý söylemlere sahip.
Yine de bilmek lazým ki yeni parti
aslýnda her zamanki sýradan parti,
yasalarý kullanarak ANC’nin önceden
Zuma’ya yönelttiði suçlamalarý yeniden
gündeme getirmeye çalýþýyorlar.
Þüphe yok ki seçimi kazanacak olan
ANC, artýk mesele sadece ne kadar bir
oran farkýyla kazanacaðý.
Peki solcularýn çoðu Zuma’yý mý
destekliyor?
Halkýn büyük kýsmý yeni bir ANC
yaratabileceðimizi düþünüyor. Pek çok
kiþiye göre bu Mbeki’nin yozlaþtýrdýðý
partinin kuruluþundaki ilkelere geri
dönmesi için bir fýrsat. Bu seçimler ýrk
ayrýmý kalktýðý ilk seçimlerden beri en
çok seçmen kaydýnýn yapýldýðý seçimler
olacak. Özellikle gençler ve kadýnlar
seçime büyük ilgi gösteriyor.
Ancak bir de seçimleri boykot çaðrýsý
yapan gruplar var. Bunlar genellikle en
yoksul kesim olan baraka sakinleri,
kendilerinin hiç kimse tarafýndan gündeme getirilmemesinden þikayetçiler
ve gündeme gelene kadar da oy vermeyeceklerini söylüyorlar.
Bu kiþilerin örgütlü olduðu yer
Özelleþtirme Karþýtý Forum oy vermek
yerine örgütlenip savaþmamýz gerektiðini söylüyor. Ancak böyle bir tavýr
bizi ANC’ye sempati duyan ve Zuma’nýn
yapabilecekleri hakkýnda radikal beklentileri olan kiþilerden uzaklaþtýracaktýr. Seçimlerin hemen ardýndan ANC’nin
yeni yönetimi ekonomik krizin yarattýðý
eþitsizliklerle dolu bir ülkeyi devralacak. Sendika fedarasyonlarýnýn rakamlarýna göre son 6 ayda 24 bin kiþi iþsiz
kaldý. Bu yýl iþten çýkarmalarýn devamý
gelecek. Güney Afrika eþitsizliklerle
dolu bir ülke, hem ýrklar açýsýndan hem
de sýnýflar açýsýndan…
Berk Efe Altýnal, Socialist Worker’dan çevirdi
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Ýklim deðiþikliði yeni hastalýklar ve küresel salgýn tehlikesi yarattý

Domuz Gribi yayýlýyor
D

omuz Gribi hýzla
dünyaya yayýlýyor.
Meksika'da 200 kiþi
öldü. Domuz gribi hastalýðýna
yol açan A/H1N1 virüsü ABD
ile Kanada'nýn ardýndan Avrupa
kýtasýna da sýçradý. Ýspanya,
Fransa, Ýngiltere ve Yeni
Zelanda'da görülen virüs
Avustralya'da da ortaya çýktý.
Dünya Saðlýk Örgütü, O
2003'te Kuþ Gribi alarmýndan
sonra Domuz Gribiyle dünya
çapýnda saðlýkta olaðanüstü hal
ilan etti. AIDS, Ebola, SARS,
KKKA ve Kuþ Gribi'nden sonra
iklim deðiþikliðinin sonucu
ortaya çýkan bu yeni hastalýðýn
aþýsý yok.

Domuz gribi nedir?

Normalde domuzlarda
görülen ve A tipi grip
virüsünün yol açtýðý solunum
yollarý hastalýðý insnada geçti.
A/H1N1 domuzdan insana ve
insandan insana solunum
yoluyla bulaþýyor. Ýnsan, domuz
ve kuþ gribi karýþýmýnda oluþan
virus diðer grip türlerinden
farklý olarak genç insanlarý etkiliyor. Amerika ve Avrupa
kýtaslarýnda tedavi altýna alýnanlarýn tamamý gençler.
Normal grip belirtileri olan
ateþ ve öksürükle baþlayan
hastalýk kýsa bir süre sonra þiddetli mide bulantýsýna dönüþüyor. Ýnsan vücudunun bu yeni
grip melezine karþý baðýþýklýðý
yok. Virüs sürekli deðiþim
halinde, mutasyon geçirerek
daha dirençli hale geliyor.
Domuzlar için aþý var, ama
insanlar için yok.
Dünya Saðlýk Örgütü, domuz
gribinin dünya çapýnda bir salgýna dönüþme tehlikesi
olduðunu açýkladý.

Grip salgýnlarý

A tipi grip virüsü 20. yüzyýlda
3 büyük salgýna neden oldu.
H1N1 virüsünün ölümcül bir alt
türünün yol açtýðý "Ýspanyol
gribi" dünyanýn büyük
bölümünü etkiledi, DSÖ'ye göre
en az 40 milyon kiþi öldü.
H2N2 virüsünün yol açtýðý
1957-1958'deki Asya gribi 4
milyon, 1968-1969'daki Hong
Kong virüsü ise 2 milyon kadar
kiþinin ölümüne neden oldu.
19. yüzyýl baþýnda bu yana
ortaya çýkan birçok salgýn bu
kadar çok can almadý. Virüs
insan tarafýndan tanýmlanmýþ,
gerek hastalýðýn oluþumu
gerekse tedavisi yolunda somut
yollar bulunmuþtu.
Ancak 2003'te Kuþ gribi olarak
adlandýrýlan H5N1'in
Güneydoðu Asya'da 250'den
fazla insanýn ölümü ve 4 kýtada
Türkiye dahil olmak üzere bir
çok ülkede hastalýðýn ortaya
çýkýþý ile durum deðiþti.
Domuz gribi ile Dünya Saðlýk
Örgütü bir kez daha küresel
çapta salgýn hastalýk tedbirlerinin uygulanmasýný istedi.
Domuz Gribi kýsa bir sürede üç
kýtaya yayýldý. Bir çok hastalýk
ve salgýnla boðuþan Afrika
kýtasýndan henüz bir haber çýkmadý.
Kuþ gribi ise geçen hafta
Mýsýr'da bir kiþinin ölümüne
neden oldu.

Meksika’da hayat durma noktasýna geldi. Hükümet insanlarý evlerinden
çýkmamaya çaðýrdý. Binlerce insan karatinaya alýndý.
hastalýklar hediye eden kapitalNereden çýktýlar?
ist sýnýfý son otuz yýlda saðlýk
Dünyanýn ortalama sýcakhizmetlerini bir kâr alaný haline
lýðýnýn artmasý sonucu gerçekgetirdi.
leþen iklim deðiþikliði yeni
Saðlýk bir sektör olarak þirhastalýklara yol açýyor ve insan
ketlere açýldý. Devletin saðlýða
vücudunu dirençsiz kýlýyor.
yaptýðý yatýrýmlar kýsýldý. Tedavi
Daha önce lokal bir alanda
gibi ilaçlar da þirketlerin elinde.
görülen hastalýklar, her yerdee
Parasý olmayana ne tedavi var,
ortaya çýkmaya baþlýyor.
ne de ilaç.
Hastalýklara yol açan virüsler,
Salgýn hastalýklara karþý
eski hallerinden çok dirençli ve
hükümetleri dünya toplumuölümcül hale geliyor.
nun çýkarýna uygun davranAIDS, EBOLA, SARS, KKKA,
maya çaðýrmalýyýz.
Kuþ Gribi ve son olarak Domuz
Küresel ýsýnmayý durdurGribi iklim deðiþikliðinden kaymalýyýz. Sera gazlarýný þimdi
naklanan hastalýklar olarak
yüzde 80, ileri ki 10 yýllýk döngörülüyor. Son otuz yýl bu yeni
dem yüzde 90 oranýnda azalthastalýklarýn ortaya çýkýþýyla bir- mak. Dünyanýn ortalama sýcaklikte küresel ýsýnmanýn
lýðýndaki artýþý durdurmanýn
sonuçlarýnýn görülmeye
baþka yolu yok.
baþladýðý dönemdi.
Saðlýk alanýndaki þirket egeSermaye birikimi itkisyle 20.
menliði son bulmalý. Tüm hasyüzyýlda insanlarýn ve hayvantaneler ve ilaç sektörü kamularýn yaþam alanlarý yakýnlaþtý
laþtýrýlmalý. Trilyonlar iflas eden
ya da iç içe geçti.
þirketlere deðil saðlýk yatýrýmHayvanlar öldürülmesi,
larýna aktarýlmalý.
parçalanmasý, eti ya da kürkü
Volkan Akyýldýrým
için alýnýp satýlmasý onlardan
gelen virüslere de kapý açtý.
AIDS: Diðer adýyla HIV ilke kez 1981
Ýkim deðiþikliði ise hem virüsyýlýnda ABD’de tespit edildi. Batý
lerin mutasyon sürecini hýzAfrika'da ekvatora yakýn bölgelerde
landýrdý, hem de dünyanýn bir
yaþayan þempanzelerde HIV’nin bir bençok yerinde birden ortaya çýkýp
zeri olan SIv saptandý. Onlar hastalanyayýlmalarýný saðladý.
mýyordu, çünkü baðýþýklýk sistmleri onlarý

Sorumlu kapitalizm

Ýklim deðiþikliðini yaratan 19.
yüzyýlda kapitalist sermaye
birikimini tüm dünyada haklim
kýlan Sanayi Devrimi'ydi.
Fabrikalarýn ortaya çýkýþý ve
kömürle çalýþan makinalarýn
kullanýmý sonucu atmosfere binlerce yýldýr görülmediði kadar
sera gazý püskürtüldü.
Kömürün ardýndan petrol,
mazot ve doðal gaz gibi fosil
yakýtlarýn yaygýn tüketimi
dünyanýn ortalama ýsýsýný 0,8
derece artýrdý. Isý artýþý sonucu
iklim deðiþmeye baþladý. Ýklim o
ekosistemde varolan canlý
yaþamýnýn tümünü belirliyor ve
bu kez ayar kâr hýrsý yüzünden
tamamen bozuldu.
Küresel ýsýnma kolera, dizanteri, sýtma gibi eski ve
önlenebilir hastalýklarý
diriltirken yenilerini de yarattý.
Ýnsanlýða yeni ölümcül

koruyordu. Ancak insandan insana kan
nakli ve vücut sývýsý aracýlýðýyla geçen
baðýþýklýk sistemini çökertiyor. Vücut
enfeksiyonlara karþý dirençsiz hale geliyor. AIDS hastalýðýnýn son aþamasýnda
kanser ve bir çok aðýr hastalýk görülüyor.
Baðýþýklý sistemini güçlendirici HIV ilaçlarý
yüksek fiyatlarla satýlýrken, Brezilyalý
eþcinsel aktivistlerin mücadelesi
sayesinde 10 dolara satýþý mümkün oldu.
EBOLA: RNA virüsü ilk kez 1976’da
Zaire’deki Ebola nehri civarýnda görüldü.
Afrika kýtasýna yayýldý. Binlerce insanýn
ölümüne yol açtý. 5 bin goril öldü. RNA
virüsünün nereden geldiði bilinmiyor.
Bulaþýcý. Ýshal, yüksek ateþ, kanama ve
deri döküntülerine neden oluyor. Hasta
korkunç bir þekilde ölüyor.
SARS: Akut Solunum Yollarý
Enfeksiyonu 2003'te Çin'de patlak verdi.
8 bin kiþinin etkilendiði SARS salgýný
nedeniyle dünya genelinde 800'den
fazla, Çin'de 350 kadar kiþi yaþamýný yitirdi.
KKKA: Hayvanlardan keneler aracýlýðýyla insanlara geçiyor. KKKA virüsüne
yakalanlarýn yüzde 30’u ölüyor.
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usya'da 1917 yýlýnda gerçekleþen
Ekim devrimi,
aþaðýdan sosyalizm
geleneðinin en
önemli halkasýdýr.
Aþaðýdan bir harekettir, iþçi
sýnýfýnýn doðrudan eylemleriyle
Çarlýk rejimini ve burjuvaziyi
devirdiði toplumsal bir eylemdir.
Ýþçiler grev komiteleriyle, fabrika direniþ komiteleriyle, bu
komitelerin birleþmesinden
doðan "sovyet" adýný alan
örgütlenmeleriyle köylülüðün,
askerlerin ve tüm ezilenlerin
sözcüsü durumuna geldi. Bu
örgütlenmeler doðrudan
demokrasi üzerinde yükseldi.

Stalinizmin yükseliþi

Ekim devriminin önemli bir
özelliði de enternasyonalist
karakteridir. Bu yüzden Ekim
devrimi dünya iþçi sýnýfýna o
günlerde en büyük ilhamý vermiþ ve arka arkaya Avrupa'da
bir dizi iþçi devrimi patlak vermiþtir. Birinci Dünya Savaþý,
Ekim devrimi ve hemen ardýndan gerçekleþen Alman devrimi
sayesinde sona erdi. Rusya'da
iþçi devrimine önderlik eden
Bolþevik Partisi Rusya'daki
devrimi hiçbir þekilde Rusya'da
sosyalizmin kurulmasý olarak
görmedi. Sosyalizmin tek bir
ülkede kurulamayacaðýný bilen
Bolþevikler, Ekim devrimini
dünya devriminin baþlangýcý
olarak gördüler. Devrimin bir
dünya devrimine dönüþememesi
durumunda eski pisliðin, yoksulluðun ve yokluðun yaygýnlaþacaðý Bolþevikler açýsýndan marksizmin en temel tespitlerinden
birisi olarak görülüyordu.
Ne yazýk ki Ekim devrimi yalnýz kaldý.
Yalnýz kalan devrim hemen
tüm emperyalist ülkelerin
saldýrýsýna maruz kaldý. Korkunç
bir iç savaþ yaþandý. Ýç savaþý
Bolþevikler kazandý, ama ödene
bedel çok büyüktü. Devrimi
yapan iþçi sýnýfý, devrimini korumak için verdiði mücadelenin
sonunda tüm þekillenmesini
yitirdi. Dünya devrimi imdada
gelmedi. Sanayi çöktü. Ekim
devriminin ruhuna uygun
olmayan Kýzýl Ordu, alýþkanlýklarýyla, bürokratik iliþkileri
güçlendirmesiyle ayrýcalýklý bir
kast olarak varlýðýný sürdürdü.
1920'lerden 1930'lara kadar
Rusya'da sýnýf mücadelesi
deðiþik bir biçim alarak sürdü.
Parti üyesi olmaktan, fabrika
yöneticisi olmaktan, Kýzýl ordu
üyesi olmaktan, kýsacasý
bürokrasinin bir parçasý olmaktan doðan ayrýcalýklarýný korumak isteyenlerle, iþçiler ve
köylüler arasýnda yaþanan sýnýf
mücadelesini, sert bir karþý
devrimle bürokrasi kazandý.
Fabrika komiteleri, iþçilerin
doðrudan demokrasisi gibi
mekanizmalarýn yerine
1930'larda fabrikalarda tek kiþi
yönetimi adý verilen bir uygulamaya geçildi. 1937 yýlýnda Sovyet
Ýktisadi Yasa kitabý þöyle yazýyordu: "Tek kiþi yönetimi sosyalist
ekonominin en önemli örgütlenme ilkesidir."
Bu, iþçilerin elinden tüm haklarýnýn alýnmasý ve Ekim devriminin kazanýmlarýndan, hem
siyasal hem de sanayi alanýnda
tek bir hakkýn bile kalmamasý
anlamýna geliyordu.

Milliyetçi bir
sosyalizm olamaz

Stalin ve bürokrasi bu
koþullarýn üzerinde egemen

Stalinizm
neden
ikamecidir?

1968 Mayýs’ýnda Fransa’da öðrenciler tüm okullarý iþgal etmiþti.
10 milyon iþçi greve çýktý. tarihin en büyük genel greviydi.
Devlet baþkaný De Gaul þapkasýný alýp Almanya’ya kaçtý. Ancak
hareket kendi içinden hançerlendi. Fransýz Komünist Partisi ve
onun denetimindeki en büyük sendika CGT genel grevi kýrdý.
Tarihte ikameciliðin en trajik sonuçlarýndan biriydi bu.
Fransa’da devrim engellenmiþti.
oldu. Stalinist bürokrasi, iþçi
sýnýfýnýn kazanýmlarýný boðarken,
bu adýmlarýn tümünü sosyalizm
adýna attýklarýný anlattýlar.
Sosyalizmi boðazlarken, bunun
sosyalizm adýna yapýlabileceði
iddiasý, stalinist uygulamalarý
sosyalist olarak gören tüm
dünyadaki sosyalistler açýsýndan
popülizm ve ikameciliðin
yeniden moda haline gelmesine
neden oldu.
Rusya'da iþçi sýnýfýný baský altýna alan, sömüren bir egemen
sýnýf olan bürokrasi, her adýmýný
sosyalizm teorisi içinde tanýmladýkça, Rusya'yý sosyalist olarak
gören baþka ülkelerin sosyalistleri, en baþta, sosyalizmi iþçi
sýnýfýnýn deðil, iþçi sýnýfý adýna
bir eylem olarak görmeye
baþladý. Rus Komünist Partisi

Rus iþçilerini ezerken, Fransýz
Komünist Partisi Fransýz iþçileri
adýna davranmaya baþladý.
Komünist partiler iþçilerin eylemi yerine kendi eylemlerini
geçirdi.
Rus bürokrasisi, kapitalizmin
vahþetinin birer göstergesi olan
uygulamalarý, Rusya'da gerçekleþen tek ülkede sosyalizmin
doðal sonucu olarak anlattýkça,
tek ülkede sosyalizmin gerçekleþebileceði gerici ve milliyetçi
fikri dünya komünistleri
üzerinde egemenlik kurdu. Rus
devriminin liderlerinden Lenin,
1918 yýlýnda, "Tek bir ülkede, bir
ülkede sosyalist devrimin tam
zaferi düþünülemez bile; bunun
için en azýndan birçok ileri
ülkenin en etkin iþbirliði zorunludur, ki Rusya bu ülkeler

arasýnda sayýlmaz" diyordu.
Stalinizm ise Ruslarýn güçlerinin
tek bir ülkede tek baþlarýna
sosyalizmi kurmaya yeteceðini
savunuyordu. Böylece stalinizmle birlikte, milliyetçilik sosyalizmin doðal bir uzantýsýymýþ gibi
algýlanmaya baþladý.
Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra
Rusya'daki rejimin yaygýnlaþmasý, Doðu Bloku'nda Rus
bürokrasisinin uydu rejimlerinin
kurulmasý, bir emperyalist blok
olarak SSCB'nin Batý emperyalizmiyle denge iliþkileri kurmasýna yol açtý.
Stalinizm bunu, "sosyalizm ve
kapitalizmin barýþ içinde bir
arada yaþamasý" olarak
adlandýrdý ve teorize etti.
Stalinizm emperyalizmle barýþ
içinde bir arada yaþamayý savun-

maya, stalinist komünist partiler
de koyu bir milliyetçilikle kendi
egemen sýnýflarýyla uzlaþmaya
baþlamýþken, Ýkinci Dünya
Savaþý'ndan sonra Latin
Amerika'dan Afrika'ya,
Ortadoðu'dan Asya'ya kadar
ulusal kurtuluþ hareketleri,
sömürgeciliðe karþý kurtuluþ
mücadeleleri patlak verdi.
Bu mücadeleler bir yandan stalinizmde uzlaþmacýlýk, donukluk
ve emperyalist bir yan görürken
bir yandan da popülist ve ikameci bir geleneðe dört elle
sarýldýlar. Stalinizmin faþizme
karþý Alman iþçi sýnýfýnýn aðýr
maðlubiyet almasýna neden olan
teorileri, "faþizme karþý halk
cephesi" tezi, ulusal kurtuluþ
hareketlerinin "emperyalizme
karþý halk cephesi" teorisine
neden oldu.

"Bize özgü kapitalizm"

Araya karýþan, "az geliþmiþ
ülkelerde devrimin taktikleri"
saçmalýklarý ise, sömürge
olmayan ülkelerde de sömürge
ülkelerdeki yanlýþ mücadele taktiklerine neden oldu.
Türkiye'de de "baðýmlýlýk",
"azgeliþmiþlik", "sömürge tipi
devrim", "faþizme karþý halk
cephesi" gibi "teoriler", esas
olarak Rus popülistlerinin
geleneðinin yeniden hortlamasý
anlamýna geldi.
"Suni denge" teorilerinden
"halka gitme" taktiklerine, halkýn
ayaklarýna gelen devrimcilere
aldýrmamasý sonucunda "halký
uyandýrmak" için halk adýna giriþilen bireysel silahlý eylemlere
kadar, popülizmin bir dizi kopmaz öðesi Türk solunda hakim
oldu. Popülist geleneðin en sivri
yanlarýndan ve milliyetçi "bize
özgülük" teorisi de Türk solunda
hakim oldu. Buna göre, "bizim
ülke özel bir ülkedir, baþkasýna
benzemez, bize özgü yollar
vardýr, bu yollarla kapitalizmin
baþka ülkelerde yarattýðý kaderi
atlatabiliriz, kapitalizm dýþsal bir
olgudur, bizim ülkede tam
geliþemez." Kýr gerillacýlýðýndan
þehir gerillacýlýðýna kadar,
Türkiye'de 1970'ler boyunca egemen olan sol anlayýþ, esas olarak
iþçi sýnýfýný görmeyen, iþçi
sýnýfýnýn eylemini görmeyen,
onun yerine kendi eylemini
ikame eden bir anlayýþ olarak
geliþti.
Stalinizmden etkilenen, sosyalist deðil, popülist olan, aþaðýdan
sosyalizmi deðil, ikameciliði
savunan, iþçiler adýna davranan,
enternasyonalist deðil yurtsever
ya da milliyetçi olan bir gelenek
olarak yaygýnlaþtý.
Bugün bile sendikalar yerine
yeni türden iþçi örgütlenmeleri
peþinde koþturan, yeni toplumsal
hareketlenmelerin gücünün
sendikalý iþçilerin gücünün yerine geçtiðini savunan, sýk sýk
mahalle meclisleri kuran, Latin
Amerika'daki kýrsal hareketlerden sosyalizm dersleri çýkartan,
örgütlü iþçi sýnýfýnýn gücünü
sürekli küçümseyen bir sol
gelenek ne yazýk ki sendikalarda,
emek örgütlerinde zaman zaman
hakimiyet kuruyor.
Bu yüzden sendikalar dernek
gibi çalýþýyor. Bu yüzden
sendikalar iþçi sýnýfýnýn mücadele
ve savunma örgütü olarak
görülmüyor.
Çünkü stalinizmle beslenen
popülist ve ikameci gelenek,
sosyalizmi, iþçi sýnýfýnýn kendi
eylemi, kendi hareketinin birleþmesi olarak göremiyor.
Þenol Karakaþ
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Popülizm mi
sosyalizm mi?
Sosyalizm mücadelesi, ezilenlerin hareketi içindeki bir dizi
farklý geleneðin de mücadelesidir. Popülist akým bu geleneklerin önde gelenlerindendir.

Popülizm
marksizme karþý

"Halk", "halkýn kutsal deðerleri", "halka gitmek",
"köylülüðün gücü", "az
geliþmiþ kapitalizm"," Afrika
türü sosyalizm", "vatan cephesi", "Çarpýk kapitalizm", "Halk
cephesi", "Emperyalizme karþý
kurtuluþ cephesi", "faþizme
karþý halk cephesi" gibi sayýsýz
birbirine benzeyen tespit ve
mücadele önerisi popülist
geleneðin vazgeçilmez özellikleri arasýnda ilk sýradadýr.
Popülizmin ilk sorunu, kapitalist sistemin nasýl iþlediði
konusundaki kavrayýþ yetersizliði nedeniyle, kapitalizme
karþý romantik bir tepkisel
hareket olmasýdýr. Kapitalizm,
küresel bir sistem olarak doðar
ve tüm dünya üzerinde egemenliðini kurarken, hem birleþik hem de eþitsiz bir geliþim
seyri izledi.
Bu, farklý ülkelerde kapitalizmin farklý geliþim seyri
izlemesi demekti. 19. yüzyýlýn
sonunda kapitalizmin
Ýngiltere'deki geliþimiyle
Rusya'daki geliþimi birbirinden
çok farklý yanlara sahipti.
Ýngiltere'de kapitalizmin iki
temel sýnýfý, patronlar ve burjuvalar arasýndaki çeliþki çok
daha açýk ve keskinken,
Rusya'da Çarlýk otokrasisi
altýnda burjuvazi kendine
güvensiz bir sýnýf olarak þekillendi. Ýþçi sýnýfý ise milyonlarca
köylünün yanýnda sayýca daha
küçük bir toplumsal sýnýf
olarak þekillenmeye baþladý.
Rusya'da acýlara, yoksulluða
karþý öfkeyle baþlayan ilk
devrimci mücadeleler, bu yüzden önce Çarlýk rejimine ama
ayný zamanda kapitalizme de
bir tepki hareketi olarak doðdu.
Bu tepkide bir dizi sorun vardý.
Bu, kapitalizmin Rusya'da
geliþmediðini, daha da önemlisi
geliþmemesi gerektiðini iddia
eden ve toplumsal kurtuluþu
köylülüðün hareketinde gören
bir tepkisellikti.
Popülist hareketler, bu yüzden ortaya çýktýklarý andan
itibaren, kapitalizme tepki
duyan romantik bir hareket
olmanýn yaný sýra, en baþýndan
itibaren ülkesini, köylülüðünü,
halkýný yücelten milliyetçi bir
öze de sahiptir. Yabancý, halkýn
deðerlerini yozlaþtýran, dýþarýdan gelen sermaye ve onun
yarattýðý iliþkiler, egemenliðini
kurmadan, hýzla yýkýlmalýdýr.
Bu hýza uyum saðlamak için,
toplumsal özgürlük mücadelesi
de köylülerin eyleminin ürünü
olarak görüldüðü için,

popülistler Rusya'da, daha
sonra benzeri geleneklerin
hemen her ülkede sýrasýyla ve
deðiþik biçimler altýnda tekrarlayacaklarý bir adým attýlar.
Okumuþ gençler, aydýnlar ve
devrimciler, köylüleri bilinçlendirmek üzere köylere
akýn ettiler. Köylülerle
karþýlaþan þehirliler, ilk büyük
karamsarlýðý, köylerde bekledikleri ilgiyi göremediklerinde yaþadýlar. Köylüler
tarafýndan karakollara þikâyet
edildiler. Köylülerin en yakýnda açýlan fabrikalarda iþe
girmek için can attýðýný
gördüler. Anlattýklarý fikirlerle
ilgilenmediklerini anladýklarýnda ise Rusya'da 1800'lerin
sonunda halkýna yardým etmek
için köylere akýn eden binlerce
þehirli aydýný büyük bir umutsuzluk duygusu kapladý.

Halkýn kurtuluþundan
halký kurtarmaya

Bu umutsuzluk, "halký,
köylülüðü bilinçlendirme"
hamlesinin baþarýsýzlýðý, hýzla,
popülistlerin, köylülerin
hareketi yerine, kendilerinin
köylülüðün yerine harekete
geçmesi, köylüleri içinde
bulunduklarý gaflet uykusundan kurtaracak keskin, bireysel,
belki kahramanca ama yýðýnlarýn uzaktan ve korkarak
izledikleri devletle devrimcilerin düellosu þeklinde sürüp
giden bir mücadele anlayýþýna
býraktý.
Popülist hareketin kopmaz bir
parçasý, ulusal deðerlerin
korunmasý, halkýn masum
deðerlerinin savunulmasý
maskesi altýnda gizlenen milliyetçilikse, bir diðer kopmaz
özelliði de kitle hareketleri yerine kurtarýcýlarýn, devrimci
örgütlerin, liderlerin, kahramanlarýn eylemlerinin ikame
edilmesidir.
Oysa Rusya'da, kapitalizm
eþitsiz de olsa ayný zamanda
birleþik bir karakterle geliþmekteydi ve dünya kapitalizminin
önüne geçilemez bir eðilimi
olarak Rusya'da da 1800'lerin
ortalarýndan itibaren sanayi,
sanayiye baðlý olarak da bir iþçi
sýnýfý þekillenmekteydi.

Popülist gelenek
Rusya'da, 1917 yýlýnda
gerçekleþen sosyalist
Ekim devrimine kadar
varlýðýný çeþitli
þekillerde sürdürdü.
Ekim devrimi, popülist
geleneðin de sönümlenmesine yol açtý.
Ama bu, nihai bir son
olmadý

Dünyada kapitalizm egemen
bir üretim biçimi olarak
yaygýnlaþýrken, Rusya'da kapitalizm egemen üretim biçimi
olmuþtu. Bu nedenle popülizm,
ikamecilik biçimini alýrken,
kitlelerin eylemi yerine kahramanlarýn ve örgütün eylemini
ikame ederken, sadece kapitalizme karþý bir tepkiyi deðil,
ayný zamanda marksizme karþý
bir tepkiyi de ifade ediyordu.

Ýþçi sýnýfýnýn eylemi

Marksizm, "Batýnýn", tüm
yaldýzlarýyla geliþen kapitalizmin beþiðinde doðan bir
gelenek olarak görülüyordu.
Üstelik marksizm, sosyalizmi,
iþçi sýnýfýnýn kendi eylemi
olarak görüyordu. Karl Marks
daha ilk yazýlarýnda, iþçi
sýnýfýnýn kurtarýcýlardan kurtarýlmasý gerektiðini, emekçi
sýnýflarýn kurtuluþunun emekçi
sýnýflarýn kendi eseri olacaðýný
anlatýyordu. Bu yaklaþým,
mücadele ettiði ülkede iþçi
sýnýfýný görmekten yoksun olan
devrimciler açýsýndan kabul
edilemezdi.
Popülist gelenek Rusya'da,
1917 yýlýnda gerçekleþen sosyalist Ekim devrimine kadar varlýðýný çeþitli þekillerde
sürdürdü. Ekim devrimi,
popülist geleneðin de sönümlenmesine yol açtý. Ama bu,
nihai bir son olmadý. 1900'lerin
baþýndan itibaren, marksizmin
bir diðer önemli vurgusu, tarihin sürükleyici gücünün
sýnýflar mücadelesi olduðu tezi,
Rusya'da da doðrulandý. Rus
iþçi sýnýfý þekillenmesini,
mücadele düzeyini her
düzeyde güçlendirdi. Ýþyeri
direniþleri, kitlesel grevler,
genel grevlerle, kitlesel devrimci hareketlenmelerle, 1905
devriminde olduðu gibi Çarlýk
rejimine ve patronlara karþý
sokak mücadeleleriyle tarihin
motoru olduðunu kanýtladý.
Bireysel kahramanlýk
destanlarý yerine, polisle
devrimcilerin düellosu yerine,
en büyük kahramanlýðýn
sýradan milyonlarca iþçinin
kendi eylemi olduðunu gösterdi. Ýþçi hareketi, iþçi sýnýfýnýn
kendisine özgü mücadele yöntemleri, toplumsal özgürlük
mücadelesinin öncülüðünü
yapacak bir toplumsal güç
olduðunu kanýtlarken,
toplumun ezilen diðer tüm kesimlerinin de sözcülüðünü
yaparak, milyonlarca köylünün
ezilmiþliðine son verecek yanýtlarý üreterek, ezilen uluslarýn
haklarýný savunabileceðini
göstererek, bireylerin, dinlerin,
kimliklerin her düzeydeki
özgürlüðünü savunabilecek ve
garanti altýna alabilecek bir
toplumsal örgütlenmeyi kurabilecek tek toplumsal güç
olduðunu da doðrulamýþ oldu.

Yeni d nem yeni
bir sol

2009

22 Mayýs Cuma

16.00 - 17.15 Susurluktan Hrant'a:
Darbe giriþimlerini nasýl durduracaðýz?
17.45 - 19.00 Dünyada ve Türkiye'de krize karþý direniþ
19.15 - 20.30 Kürt sorununda çözümün neresindeyiz?

23 Mayýs Cumartesi

11.00 - 12.15 Bir darbe iki sol
12.30 - 13.45 Küresel savaþ karþýtý hareketin gücü
12.30 - 13.45 Feminizm mi, sosyalizm mi
14.15 - 15.30 Marks'ýn güncelliði
14.15 - 15.30 Berlin Duvarý'nýn çöküþü ve
yeni bir baþlangýç
16.00 - 17.15 Kitlesel bir sol muhalefeti yaratmak
17.45 - 19.00 Edebiyat ve Devrim
17.45 - 19.00 Siyasal Ýslam ve yoksullar
19.15 - 20.30 21. Yüzyýlda emperyalizm ve
hegemonya mücadelesi

24 Mayýs Pazar

12.30 - 13.45 Uluslararasý sosyalist gelenek ve
DSÝP'in fikirleri
14.15 - 15.30 Ýki kriz bir çözüm
14.15 - 15.30 Kapitalizm sonrasý yaþam
16.00 - 17.15 Kapitalizm çökerken
17.45 - 19.00 Yeni dönem yeni bir sol

Katýlým ve iletiþim
Diðer þehirlerin de katýlýmýyla
Mayýs ayýnda Ýstanbul'da
yapýlacak Marksizm tartýþmalarý çeþitli konularda
panel, atölye, toplantý,
sergilerden ve
konserden oluþacak.
Marksizm 2009'da hem
yaþadýðýmýz dünyadaki
sorunlarýmýzý hem Marksist
geleneði, hem de önümüzdeki süreçte nasýl kampanyalar
yapmamýz gerektiðini tartýþmak istiyoruz.
Marksizm 2009'de toplantý
ve panellerin yaný sýra film

gösterimleri, belgeseller,
atölyeler, sergiler, müzik dinletileri, edebiyat tartýþmalarý
yapmayý planlýyoruz.
Kampanyalarýn stantlarý,
kitap stantlarý, yiyecek, içecek stantlarý kuruyoruz.
Þehir dýþýndan gelenler için
kalacak yer ayarlýyoruz.
Toplantýlarý katýlým davetiyelidir, organizasyona katký için
3 günlük davetiye 5 liradýr.
Ýletiþim: 0535 382 91 07
marksizmtartismalari@gmail.com

www.marksizm2008.com
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sosyalist isci
Ýþ-Ýklim-Adalet
Kapitalizmin krizi dünya çapýnda milyonarca
iþçinin iþinden olmasýna neden oldu.
Hükümetler, iþçileri deðil, elbette þirketleri
düþündü, kaynaklarý þirketlere aktardý, þirketleri, bankalarý kurtardý.
Yine de kapitalizm kýsa sürede krizi atlatýp
toparlanacak gibi görünmüyor. Faturayý
emekçilere yýkmaya devam edecek.
Üstelik bu sefer, kapitalizm iki krizi ayný anda
yaþýyor. Ekonomik sallantýnýn yaný sýra, önlenemezse tüm canlý yaþamýný tehdit eden iklim
krizi de tüm aðýrlýðýyla yaþanýyor. Ýklim deðiþimi, sayýsýz örnekle birebir yaþadýðýmýz gibi
giderek daha tehlikeli bir boyut kazanýyor.
Bu iki krizin yaný sýra, küresel adaletsizlik 21.
yüzyýla damgasýný vurmaya baþladý. G8, G20,
gibi kendilerini evrenin lordlarý olarak gören
küresel sermaye örgütleri ve devlet birlikleri
adaletsizliði derinleþtiren uygulamalardan bir
an bile vaz geçmiyor. Fakir halklar borç girdabýna sürükleniyor, geliþmiþ ülkeler içinde zenginlerin lehine zengin-fakir uçurumunu derinleþtiriliyor.
Öte yandan ýrkçýlýk, milliyetçilik, ezilen haklarý
baský altýna alan savaþçý ve militarist politikalar
tüm biçimleriyle ayrýmcýlýk, küresel kapitalizmin ezilenleri bölen politikalarý olarak ortaya
çýkýyor.
Öyleyse bütün bu sorunlara karþý mücadeleyi
birleþtiren bir büyük adým atmalýyýz. Ýþ, iklim ve
adalet sorunlarýný bir arada sürdürecek, yaygýn,
kitlesel bir kampanya, bütün alanlardaki kampanyalara destek olacak, onlara güç katacak bir
hareketi örgütlemeliyiz.
Önümüzdeki dönemde “Ýþ-iklim-Adalet” için
baþlatýlacak kampanyayý tüm gücümüzle
destekleyelim. Anti kapitalist hareketin meydan
okuma gücü ve yeteneðini “Ýþ-Ýklim-Adalet”
kampanyasýyla birleþtirelim.

Tarihte bu hafta
30 Nisan
1563 : Fransa Kralý VI. Charles'ýn emriyle
bütün Yahudiler Fransa'dan kovuldu.
1 Mayýs
1886 : ABD /
Chicago’da 8 saatlik iþ günü için
genel greve giden
iþçilere Polisin
ateþ açmasý sonucu, çok sayýda iþçi
öldü ve yaralandý.
Tutuklanan Ýþçilerden dördü sahte
belge ve tanýk
ifadelerine
dayanýlarak
mahkeme kararý
ile idam edildi.
1889 : II.
Enternasyonal, 1
Mayýs'ýn, bütün
dünyada iþçilerin
birlik ve mücadele günü olmasýný kararlaþtýrdý.
1906 : 1 Mayýs Bayramý Osmanlý’da iþçi ve
emekçiler tarafýndan kutlanmaya baþladý.
1925'te yasaklandý.

Kürtler direniyor, elini uzat

K

ürtlere ve Kürt örgütlerine
gene saldýrýlýyor.
Hertarafta DTP binalarýna
polis giriyor. Belediye
binalarý basýlýyor. DTP
üyeleri göz altýna alýnýyor.
Kürtler bu baskýlara boyun eðmiyor.
Bütün Kürt illerinde gösteriler var.
Herkes ayakta. Ama saldýrý durmuyor.
Kürtlere vuruluyor.
14 yaþýndaki Seyfi’ye kendisinden 3
defa daha iri bir Özel Güvenlik
görevlisi elindeki uzun menzilli silahýn
dipçiði ile vuruyor. Seyfi’nin kafasýný
yarýp býrakýyor. Bir baþka özel güvenlikçi gelip bakýyor ve o da býrakýp
gidiyor.
Sonra bu olayý protesto edenlere polis
gene saldýrýyor.
Kürtler acýlarýný bile ifade edemiyor.
Ana TRT þeþ var. Kürtçe þarký söyleyebilirsin ve Hatta Ahmet Türk parlamentoda grup toplantýsýnda Kürtçe konuþabilir.
Kýsacasý Kürtler saldýrý altýnda.
Diðer tarafta ise Ergenekon operasyonlarý sürüyor. Son olarak ÇYDD
yöneticilerinden Türkan Saylan’ýn evi
arandý. Göz altýna alýnmadý. Kýyamet
koptu.
Kemalistler ayaða kalktý. Nasýl olurda
cüzzama karþý mücadele etmiþ saygýn
Türkan haným göz altýna alýnýrdý. Hele
Baba Beni Okula Gönder kampanyasýnýn saygýn kkordinatörü Tijen
haným. Darbeyle marbeyle ilgisi yoktu.
Çocuklarý okutmaktan baþka derdi
yoktu Tijen hanýmýn.
Doðan medya günlerce tam sayfa
bunu anlattý. Tijen haným göz altý
hikayelerini tefrika etti Milliyet

 Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Küresel krize karþý
mücadele etmek istiyorsan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

gazetesinde.
Solcu olduklarýný söyleyen örgütlerin
temsilcileri ÇYDD’yi ziyaret etti.
Ama bunlarýn hiç biri DTP operasyonuna deðinmedi. Eleþtirmedi. Kürtlerin
yanýnda yer almadýlar. Çünkü ulusalcý
politika Kürtlere düþman.
Öte yandan Türkan hanýmýn ve
ÇYDD’nin yüzü daha çýplak ortaya çýkmaya baþladý.
Türkan haným kendilerinin kurucu
olduðunuve kendilerinin izni olmadan
hi.bir þey yapýlamayacaðýný söylüyor.
DTP operasyonuna sessiz kalanlar
Türkan hanýmýn bu görüþlerine de sessiz kaldýlar.

Çözüm içerde

AKP hükümeti Erbil Konferansý’nýn
çözüm olduðunu söylüyor. Çözümü
dýþarda arýyor. Oysa çözüm “içerde”.
Kürtler DTP’ye verdikleri oylarla
bunu kanýtladýlar.
AKP 29 Mart seçimlerinin referandum
olduðunu söyledi, referandumu DTP
kazandý. Hem de büyük bir farkla.
Referandumu DTP’nin çözüm politikalarý kazandý.
Kürtler þahin politikalara, bombardýmana, sýnýr ötesi operasyonlara deðil,
barýþtan yana poliitkalara oy verdi.
Hükümet savaþýn devamýndan yana

Kürtler herkesi uyarýyor.
Ellerindeki sýnýrlý
olanaklarla baskýya karþý
seslerini çýkarýyorlar.
Basýnýn sansürüne
uðruyorlar.

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

www.dsip.org

Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankasý ve IMF

þahin politikalar uyguluyor. Halk
AKP’ye verdiði oyu geri çekti.
DTP çözüm diyor. Barýþ diyor. Bizi
muhatap alýn diyor. Kürtler DTP’ye oy
verdi.Kürtler DTP’yi temsilci olarak
gösterdi. Onu muhatap aldý.
DTP’nin seçim zaferi farklý. Onlar
oylarýný yüzde 2 artýrmadý. Birçok
bölgede yüzde 70’e varan oylar aldýlar.
Hakkari’de daha da çok. Iðdýr’ý aldýlar.
DTP Kürtlerin tek temsilcisi olduðunu
gösterdi.
Muhatap olduðunu gösterdi.
Eðer çözüm aranýyorsa bu ancak
DTP’yi muhatap alarak mümkün olur.
DTP’yi dýþlayan bir çözüm olamaz.
Bu eskiden de böyleydi ama artýk
daha da net.
Bugün Türkiye’de sosyalistler Kürt
halkýnýn temsilcilerinden yana koþulsuz
bir destek vermek zorundadýr. DTP’ye
dönük baský yerleþtiði takdirde bu
bütün topluma, iþçi ve emekçilere ve
sosyalistlere de dönük bir baský haline
gelir.
Kürtler herkesi uyarýyor. Ellerindeki
sýnýrlý olanaklarla baskýya karþý seslerini
çýkarýyorlar. Basýnýn sansürüne uðruyorlar.
Dipçikleniyorlar, DTP milletvekilleri
polis müdürlerinin saldýrýsýna uðruyor.
Biber gazý yiyiyor.
Hükümet Kürtlerin seslerinin duyulmasýný istemiyor. Saldýrrarak onlarý susturabileceðini sanýyor.
Yanýlýyor.
Hükümet ve devlet yanýlýyor çünkü
direniþ bitmiyor aksine yayýlýyor. Her
gün daha çok insan sokaða çýkýyor.
F. ALOÐLU

Kitle Grevi ve
Sendikalar
Rosa Lüksemburg
sosyalist iþçi satýcýlarýndan isteyebilirsiniz
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Ýnsan doðasý sosyalizme engel midir?
Bizler hergün kapitalizmin insanlar için
en doðal ve en uygun yaþam biçimi
olduðu yönünde propagandaya maruz
kalýyor, dahasý buna inandýrýlýyoruz.
Kapitalist sistemdeki eþitsizliðin, rekabetin ve çatýþmanýn kaçýnýlmaz olduðu,
çünkü bunlarýn insanýn biyolojisi ve
doðasýndan kaynaklandýðý iddia edilir.
Peki bu iddia gerçekten doðru mudur?
Geçen yýl Ýngiltere’deki bir televizyon
kanalýnda “Kabile” adlý bir program
yayýnlanmýþtý. Büyük Okyanus’taki
Anuta adasýnda yaþayan kabilenin beþ
üyesi Manchester þehrindeki bir iþçi
ailesini ziyaret etti. Kendilerine
“Manchester þehrini ve insanlarýný nasýl
buldunuz?” diye soran muhabire aynen
þu cevabý verdiler: “Gittiðimiz her yerde
koca koca binalar ve sayýsýz evler
gördük, ancak ortalýkta bu kadar çok ev
varken insanlarýn neden hâlâ sokaklarda
uyuduðunu anlayamadýk. Girdiðimiz
her süpermarkette bol miktarda yiyecek
gördük, ancak insanlarýn neden hâlâ aç
kalýp dilendiðini anlayamadýk. Çünkü
bizim kabilede hiç kimse evsiz ve aç
deðil. Hepimiz elimizdekileri paylaþýr ve
birbirimizle yardýmlaþýrýz”.
Yukarýda sözünü ettiðimiz sorunlarýn
insanýn doðasýndaki kötülüklerden kaynaklandýðýný söylemek kapitalist düzeni
temize çýkarmak demektir.

Ýnsan doðasý nedir?

Bütün insanlarý diðer canlýlardan ayýran
ortak özellikler elbette vardýr. Aksi taktirde insan türü veya insanlýk tarihi
hakkýnda konuþamazdýk.
En temel ortak özellik insanýn genetik
yapýsýndan kaynaklanan biyolojisidir. Ýki
ayak üzerinde durup ellerimizi serbestçe
kullanmamýzý saðlayan, geliþmiþ bir
beyinin varlýðýný mümkün kýlan bu
genetik yapýdýr. Ýnsanlarla diðer canlý
türleri arasýndaki asýl farklýlýk insanlarýn
biyolojik özelliklerini kullanýþ tarzýnda
yatar.
Bir canlý olarak insanýn en temel
ihtiyaçlarý bellidir. Bunlar hava, su, yiyecek, giyecek, barýnma, ýsýnma ve
uykudur. Tarih boyunca insanlar temel
ihtiyaçlarýný karþýlamak için kollektif
olarak çalýþtýlar. Zira insanýn tek baþýna
hayatta kalmasý mümkün deðildir.
Ýnsanlarýn deðiþimi aslen sosyal bir
deðiþimdir. Çünkü genetik/biyolojik
deðiþim çok daha yavaþtýr. Örneðin,
10.000 yýl önce yaþamýþ insanýn DNA’sý
ile bugün yaþayan insanýn DNA’sý
karþýlaþtýrýldýðýnda arada pek fark yoktur. Oysa ayný 10.000 yýl içinde insan
yaþamý muazzam ölçüde deðiþmiþtir.
Dolayýsýyla insan davranýþý (örneðin
açgözlülük ve rekabet) basitçe genetik
yapýmýzdan kaynaklanan kontrolsüz ve
deðiþmeyen bir hareket deðildir.

Ýnsan doðasý deðiþkendir

Çoðu kiþi gündelik yaþamýndaki tecrübeleri nedeniyle insanlarýn doðuþtan aç
gözlü ve hýrslý olduðunu düþünür.
Bunun çok örneði ver gibi görülür.
Örneðin, Uzanlarýn, Çiller’in ve Mustafa
Özbek’in para ve güç hýrsýný kim inkâr
edebilir?
Buna karþýlýk, her türlü özveride bulunan ve diðerlerine yardým eden insanlar
da var. Ýzmit depreminde (1999) veya
Tsunami felaketinde (2005) hiç tanýmadýklarý insanlarýn yardýmýna koþanlarý
örnek olarak verebiliriz.
Gerçek þu ki, ayný insan içinde bulunduðu koþullara göre hem iyi hem kötü,
hem korkak hem cesur, hem bencil hem
özverili, hem aç gözlü hem yardýmsever
olabilir. Hangi davranýþýn ortaya çýkacaðý, kiþinin deneyimlerine, kendisini
nasýl hissettiðine ve koþullarý nasýl
algýladýðýna baðlýdýr. Ne var ki, bunlarýn
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Örneðin, yazýnýn baþýnda sözü edilen
Anuta adasýndaki kabilede paylaþýmcý ve
yardýmlaþmacý davranýþ baskýndýr.
Çünkü toplumsal düzen insanlarý paylaþmacý olmaya yönlendirmektedir.
Bunun tam tersi olarak kapitalist toplum
insanlarý aç gözlü ve rekabetçi olmaya
yönlendirmektedir.

Kapitalizm insan doðasýnýn
kaçýnýlmaz sonucu mudur?

En eski yazýlý kaynaktan günümüze
kadar geçen süre 3500 yýldýr. Bu süre
içinde insanýn sahip oldugu kapasite
ayný kalmýþtýr. Bu durumda sorulacak en
basit soru þudur: Eðer kapitalizm insan
doðasýna en uygun düzen ise, kurulmasý
neden binlerce yýl sürmüþtür?
Kapitalist toplum dünyadaki tek
toplumsal örgütlenme biçimi deðildir.
Örneðin, Alaska’daki Ýnupiat toplumunun örgütlenme biçimi farklýdýr. Bu
toplumda sosyal iliþkiler balina avýna
bulunulan katký (emek veya aletle) ve
elde edilen yiyeceðin toplumun tüm
üyeleri arasýnda paylaþýlmasý temelinde
gerçekleþmektedir. Yine bu toplumda
karþýlýklý iliþki içinde bulunan insanlar

(kan baðý olsun veya olmasýn) akraba
olarak tanýmlanmaktadýr. Çocuklar
hangi aileyle yaþamak isterlerse o aileyi
seçme özgürlüðüne sahiptir. Ýnupiat
toplum örneði kapitalist toplumda genel
kabul gören iki temel mit ile çeliþmektedir: 1) Bireysel özgürlük ile kollektif
olarak örgütlenmiþ toplum arasýnda
seçim yapma zorunluluðu vardýr; 2)
Çekirdek aile toplumsal üretim ve
yeniden üretimin doðal ve gerekli bir
parçasýdýr.
Ýnupiat toplumuyla ilgili çalýþmalar
yapan B. Bodenham “Bireysel özgürlüðün toplumsal iliþkileri ve kollektif
faaliyeti güçlendirdiðini, kollektif
faaliyetin ise bireysel özgürlüðe
dayandýðýný” söyler.

Baþka bir dünya mümkün

Kapitalist toplum dünyanýn her köþesine yayýldýðý için baþka türlü bir yaþam
sanki mümkün deðilmiþ gibi gözüküyor.
Oysa paylaþmaya ve yardýmlaþmaya
dayalý olan, herhangi bir sýnýfa, cinsiyete
ve güce dayalý olmayan toplumsal

yapýlar binlerce yýl devam etti ve bazý
örnekleri günümüz dünyasýnda hâlâ var.
Yiyeceklerin paylaþýmý ve her bireyin
özgür ve eþit olmasý sadece bir kabileye
özgü olmayýp evrensel bir olgudur.
Dünya ölçeðinde yaþanan açlýk, yoksulluk ve savaþlar bize kapitalizmin insanýn
en temel ihtiyaçlarýný bile karþýlayamadýðýný göstermektedir. Çünkü kapitalizmin temel derdi daha fazla kâr etmektir.
Herkesin temel ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde toplumu yeniden örgütleme
süreci, yani sosyalist toplumu kurmak,
devrimci deðiþiklik gerektirir.
Açlýðýn ve yoksulluðun ortadan kalkacaðý süreç paylaþýmcý ve yardýmlaþmacý
davranýþý öne çýkaracak, dolayýsýyla
ulusal zýtlýklar, savaþlar, ýrkçýlýk ve cinsel
baský ortadan kalkacaktýr.
Sonuçta, sosyalizm mümkün olmasýnýn
ötesinde insanlýðýn ve doðanýn kurtulmasý için elzemdir.
Sosyalist bir dünya mümkündür ve
bunun için mücadele etmeye deðer.
Tacim Karadað
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KitaplýK
Sýcak sýcak simitçi darbesi
Geçen hafta Cumhuriyet elden gidiyor diye düþünenler Anýtkabir’e yürüdü. Cumhuriyet gazetesinin
19 Nisan tarihli manþeti þöyleydi: “Ataya þikâyet”.
Ayný günlerde nedense çok hýzlý bir hassasiyet
olarak yaygýnlaþan “Türkan Saylancýlýk” etkisiyle,
Üniversite Öðretim Üyeleri Derneði de “Kaygýlýyýz”
pankartý açarak yürüyüþü yaptý.
Anýtkabir’e yapýlan yürüyüþte, “Bilime uzanan eller
kýrýlsýn” sloganý atýlmýþ.
Ergenekon’un 12. dalgasýnda tutuklanalar arasýnda
Prof. Dr. Mehmet Haberal da var ya! Türkan Saylan
da cüzamla savaþan önemli bir akademisyen ya! Bu
yüzden uyanýk göstericiler, “Bilime kalkan eller kýrýlsýn” yazan pankartlar taþýmýþ.
Þunu unutmuþlar ama: Bu toplumda büyük bir kalabalýk, tutuklanan ya da gözaltýna alýnan insanlarýn,
cüzzamla çok iyi savaþtýlar, çok baþarýlý böbrek
ameliyatý yapýyorlar diye gözaltýna alýnmadýðýný
biliyor. Gözaltýna alýnanlar, darbe planlayan,
demokrasiyi laðvetmeyi hedefleyen, bunun için
insan öldüren bir kontrgerilla örgütüne üye olma
ihtimalinden dolayý gözaltýna alýnýyor ya da tutuklanýyor.
Bu insanlar, Kürt illerinde Kürt gençlerini ensesinden kurþunladýktan sonra asit kuyularýnda yakan
darbecilerle iþbirliði yapmýþ olabilirler diye soruþturmaya uðruyor.
Hrant Dink’i katleden, Danýþtay’a kanlý saldýrýyý
örgütleyen, Cumhuriyet gazetesini bombalayan
örgütle iliþkili mi deðil mi diye öðrenmek için sorgulanýyor Türkan Saylanlar.
Türkan Saylan arkadaþýnýz mý? Bu toplumun umurunda deðil! Sizin arkadaþýnýz darbeci olamaz mý?
Neden? Sizin arkadaþýnýz olduðu için mi?
Yoksa profesör olduðu için mi? Yüksek rütbeli
askerler olamaz, mühendisler olamaz, doktorlar olamaz, profesörler olamaz, siyasiler olamaz, emniyet
amirleri olamaz, gazeteciler olamaz, bürokratlar olamaz…
O zaman kim kalýyor geriye? Simitçiler. Ümit
Kývanç’ýn bir toplantýda söylediði gibi, “Simitçilerin
darbe yaptýðýný gördünüz mü hiç?”
Türkan Saylancýlar kuþkusuz biliyor simitçilerin
darbe yapamayacaðýný. Bir darbenin gerçekleþmesi
için toplumsal bir destek, psikolojik bir ortam, kitlesel bir onay, akademik bir destek, bürokratik bir
uyum, hukuksal bir destek, medyatik bir yaygara
gerektiðini de kuþkusuz biliyorlar.
Provokasyon gerekir darbe için! Silah gerekir!
Öncesinde cinayet gerekir, toplumsal huzursuzluk
gerekir, istikrarsýzlýk gerekir, kitlesel destek gerekir,
bol miktarda asker gerekir. Darbelerden sonra
“Akademik hayatýn” sona erdiðini gördünüz mü?
Darbelerden sonra kim yazar darbecilerin
hukukunu? Kenan Evren yazmýþ olamaz 12 Eylül
Anayasasýný. Böbrek ameliyatlarý da sona ermez,
cüzzamla savaþ da darbelerden sonra.
Sona eren tek þey demokrasidir. Kýsýtlý, beðenmediðimiz, geniþlemesi, daha gerçek bir
demokrasiye benzemesi için her gün mücadele
ettiðimiz siyasal alan, seçme seçilme hakký,
sendikalarýn ve basýnýn özgürlüðü, kýsýtlý da olsa
örgütlenme özgürlüðü, ifade etme ve düþünme
özgürlüðü sona erer.
Miting yapma özgürlüðü sona erer.
Ekmek için mücadele etme hakký elimizden alýnýr.
“Hepimiz Kürt’üz, hepimiz Ermeni’yiz” diyemez hiç
kimse bir daha.
Darbe çocuk oyunu deðildir.
Bu yüzden, darbecilerin 17 Mayýs’ta Ankara’da
yapmayý planladýðý yeni dalga Cumhuriyet mitinglerine katýlacak olanlar, olur da kalabalýk bir miting
olursa gözleri kamaþýp “emek ekseni eksik,
sendikalar da katýlmalý” diyecek olanlar, 17 Mayýs’ýn
saflarý kesin bir biçimde belirleyeceðini bilerek o
eyleme katýlmalýlar.
Türkan Saylan’ýn 2007’deki üçüncü Cumhuriyet
mitinginde konuþturulmamasýnýn nedeninin, “Ne
darbe ne þeriat” düþüncesini savunmasý olduðu
söyleniyor. Demek ki doðrudan darbeyi savunanlarýn mitingiymiþ o.
17 Mayýs da doðrudan darbeyi savunanlarýn mitingi olacak, saflar net bir biçimde belirlenecek.
Þenol Karakaþ
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Popülizmin acýmasýz eleþtirisi
Halkýn Dostlarý Kimlerdir? Sosyaldemokratlarla nasýl savaþýrlar?
Sol Yayýnlarý, 1996
231 sayfa, 10 lira
8 Nisan 1887'de Lenin'in aðabeyi
Rus Çarý’na suikast giriþiminde
bulunduðu için idam edildi. Lenin 17
yaþýndaydý ve bu onun için bir þoktu.
O güne pozitif bilimlerle meþgul
olan ve aðabeyinin siyasetle
ilgilendiðinin farkýnda bile olmayan
genç Lenin bir tercih yapmalýydý. Ya
aðabeyini yolundan yürüyecek ve
Narodnik olacak ya da siyasetten
bütünüyle kaçacaktý. Lenin bu kararý
hemen vermedi ve bütün zamanýný
okumaya ayýrdý. Marksist kaynaklara ulaþtý. Okuma dört yýl sürdü.
Öðrenci gösterilerine katýldý, hatta
gözaltýna alýndý. Ama o daha çok
vereceði kararla ilgileniyordu. Nasýl
bir yol izlemeliydi?
Rus Çarlýðý zorba bir devletti. Ýþçiler, köylüler, yoksullar polis baskýsý
altýndaydý. Muhalif yayýnlarý basmak
ve sendika kurmak yasaktý. Bunu
yapanlar en iyi ihtimalle Sibirya'ya
sürgüne gönderiliyordu. Ancak
baský ve zorbalýk direniþi de yaratýyordu. Geri bir köylü ülkesi olan
Rusya'da muhalefetin bayraðýný
Narodnikler yani Halkýn Dostlarý
yapýyordu. Narodniklere göre
devrimci mücadelenin tek bir yöntemi vardý, bireysel terörizm. Çarý, bir
bakanýný ya da bir polis müdürünü
vurarak halka zorbalarýn aslýnda
yenilebilir olduðunu göstereceklerdi.
Deðiþimin öznesi köylülerdi. Rusya,
Batý'daki gibi kapitalizmi yaþamadan
ortaklaþmacý köylü topluluklarý
üzerinden sosyalizme geçebilirdi.
Bilinçli ve silahlý eylemcilerin iradi
müdahalesi Çarlýðý yýkacaktý.

Lenin, aðabeyinin idamýndan derinden etkilendi, ama duygusal bir karar verdi.
Lenin aðabeyinin yolunu izlemedi.
Okumalarý onu kapitalist toplumun
marksist eleþtirisinin haklýlýðýna ikna
etmiþti. Narodnik hareketin Çarlýða
karþý mücadelesinin taþýdýðý
radikalizm ve fedakarlýðý teslim eden
Lenin, fikirlerinin ve mücadele yöntemlerinin tamamen yanlýþ olduðunu
gösterdi. "Halkýn Dostlarý kimlerdir?
Sosyal-demokratlarla nasýl savaþýrlar?" adlý kitap Lenin'in Naroniklere
dönük marksist eleþtirisinin bir
ürünüdür. 1894'te gizlilik içinde
daðýtýlan Lenin'in yazýlarý marksizmin Rusya koþullarýnda yorumlanmasý ve Narodniklerin fikirlerinin
olgularla çürütülmesine dayanýr.
Onlarca kaynaktan yararlanmýþ,
Marks'ýn Kapital'deki yöntemini
izleyerek Rus toplumunun sýnýfsal
yapýsýna dair bir çok istatistiðe yer

YAÞAM SAVUNUSU
Yüzleþme çoðu zaman insaný daha saðlýklý
kýlýyor. Bu yüzleþme, insanýn kiþisel tarihinde
yaþadýklarýyla, gündelik hayatýnda
karþýlaþtýrdýklarýyla da olsa; sonucundaki
‘gerçeði bulma hali’, çok rahatlatýcý, hafifletici. Üstelik hem fiziksel, hem de ruhsal açýdan. Hele, söz konusu olan, koca koca topluluklarýn, toplumlarýn tarihiyle yüzleþmesi
ise... Süreç hem çok sancýlý, hem çok uzun
olabiliyor. Kolay deðil tabii, yýllarca ve yýllarca
beyinlerin içine zerk edilerek pompalananýn,
ortaya çýkan gerçeklerle taban tabana zýt
olmasýnýn kiþilerde yarattýðý yýkým hali. Ama
yaþanan geçici yýkýmýn ortaya çýkardýðý ruh
halinin, gerçeklerle yüzleþme sonunda yarattýðý “arýnma” ve hafifleme...
***
Merdiven kenarlýklarýna dizilmiþ yanan
mumlar, duvarlara asýlmýþ kýrýma uðramýþ
dönemin aydýnlarýnýn resimleri... 24 Nisan
2009 günü, Ýnsan Haklarý Derneði Ýstanbul
þubesince düzenlenen “Ermeni Aydýnlar ve
24 Nisan 1915 / Tutuklandýlar, Sürüldüler,
Mezar Taþlarý Bile Olmadý” temalý etkinliðin
yapýldýðý Tophane’deki ‘Tütün Deposu Kültür
Merkezi’nin daha merdivenlerini çýkarken
yaþadýðým duygu seli de bu ruh halinin yansýmasý gibiydi. Zorlu mücadelelerle bir “tabu”
yýkýlmýþ, bu topraklar üzerinde, aslýnda çok
da uzun sayýlmayacak bir süre önce yaþananlarla yüzleþme olanaklarý düne göre, biraz
daha artmýþtý sanki.
Neden tutuklanmýþlardý, neden
sürülmüþlerdi, neden bir mezar taþlarý bile
yoktu? O zamanki nüfus yoðunluðu içinde
büyük bir dilimi ifade eden 2 milyonluk bir
toplulukken, bugün nasýl 50 bin kiþi
kaldýlar?.. (Ýstanbul Patrikhanesi’nin 1913’te
yaptýðý nüfus sayýmýna göre Ermeni nüfusu
yaklaþýk 2 milyondu. Cumhuriyet dönemine

vermiþtir. Kitabýn önsözünde ise
Karl Marx'ýn fikirlerinin çarpýcý bir
özetiyle karþýlaþýrýz.
Lenin'in yaþadýðý trajedi bu topraklarda yaþayan bir çok devrimci için
tanýdýk. Narodniklerin fikirleri de.
Bir çok örgüt iþçi sýnýfýnýn merkezi
rolünü yadsýyor onun yerine halký,
içinde birbiriyle zýt çýkarlara sahip
sýnýflarýn bulunduðu toplamýn
hareketini savunuyor. 1970'lere ve
bir ölçüde 1980'lere halkla devlet
arasýndaki suni dengeyi yýkacak olan
bireysel terörizmi benimseyen bir
çok akým damgasýný vurmuþtu. Artýk
bunlar nadir, ama popülist fikirler
yaþamaya devam ediyor. Lenin'in
Narodnizm eleþtirisi güncelliðini
koruyor.
Selim Iþýk

Doðanýn da, hayvanlarýn da ne haklarýný savunacak 'avukatlarý', ne çýkarlarýný koruyacak
'sendikalarý', ne de 'oy haklarý' var. Görev 'yaþam savunucularý'na düþüyor... Unutmayýn!
Türcülük de, týpký "ýrkçýlýk" ve "cinsiyet ayrýmcýlýðý" gibidir.

Gerçekler acýtýr,
yüzleþme rahatlatýr...
intikal eden ve 170 bini Anadolu'da, 130 bini
Ýstanbul'da yaþayan Ermeni nüfusu 300
bindi.)
Hep sorulmasý aydýnlanmasý gereken, tarihiyle yüzleþmezse insaný çok rahatsýz eden
sorular, sorular ve acýtan gerçekler!..
Yakýn tarihi konusunda bu kadar ‘bilgisiz’
ve þiþirilmiþ yalan yanlýþ bilgilerle donatýlmýþ
bir toplum saðlýklý davranabilir mi? Kaçýmýz,
insan yaþamý için uzak, fakat toplumsal olaylar açýsýndan çok da uzak sayýlmayacak bir
zaman diliminde yaþanan “1896, Osmanlý
Bankasý baskýnýný” biliyoruz mesela? Örnekler çoðaltýlabilir. (Merak edenler, Attila
Tuygan’ýn Türkçe’ye çevirip, bizzat baskýný
yapan kiþilerden biri olan Garo’nun anýlarýndan yayýna hazýrladýðý Belge Yayýnlarý’ndan
çýkan “Osmanlý Bankasý / Armen Garo'nun
Anýlarý” kitabýna baþvurabilirler.)
ABD BAÞKANININ
AÐZINA BAKMAK
Her yýl ABD baþkanlarýnýn aðzýndan
“soykýrým” tanýmlamasý çýkmasýn diye milyarlarca dolarlýk bütçelerle lobi þirketlerine
ülkenin kaynaklarý peþkeþ çekilen 24
Nisan’da gerçekte ne oldu peki?
Yüzleþme, merak etmekle baþlar elbette...
Merak edenlerin ve gerçeklerle yüzleþmek
isteyenlerin çoðalmasý için aþaðýdaki satýrlarý,
“Ermeni Aydýnlar ve 24 Nisan 1915 /
Tutuklandýlar, Sürüldüler, Mezar Taþlarý Bile
Olmadý” toplantýsýnda Av. Eren Keskin’in yap-

týðý sunumdan aldým.
“24 Nisan 1915 Ýstanbul tutuklamalarý bir
toplumun tüm maddi ve manevi varlýðýyla birlikte imha edilmesi sürecinin baþlangýcýný
simgeledi. 24 Nisan 1915’te Ýstanbul’da,
zamanýn Osmanlý toplumunun, sanat, edebiyat, düþünce ve kültür dünyasýnýn en parlak
temsilcilerinin de aralarýnda bulunduðu 220
kiþi tutuklandý. Ýlk önce Merkez Cezaevi
olarak kullanýlan Mehterhane’ye, ertesi gün
Sarayburnu’na götürüldüler ve orada kendilerini bekleyen bir gemiye bindirildiler. Gemi
onlarý Haydarpaþa tren istasyonuna götürdü.
Oradan da Anadolu’nun içlerine doðru yola
çýkarýldýlar. Kendilerine, nereye götürüldüklerine iliþkin bir bilgi verilmedi. Geceyi
Eskiþehir’de geçirdikten sonra doðuya doðru
yolculuklarý devam etti. Bir grup Ayaþ’a, bir
grup Çankýrý’ya götürüldü. Ayaþ’a götürülen
70 kiþiden 58, Çankýrý’ya gönderilen 150 kiþiden 81’i öldürüldü...
Öldürülenler arasýnda, döneminin önde
gelen entelektüelleri, eline kalemden baþka
silah almamýþ ve geriye bir mezar taþý bile
býrakmadan yok olup giden þairler, yazarlar,
gazeteciler, doktorlar, milletvekilleri vardý.
Onlarýn yalnýzca Ermeni dili, kültürü, düþünce
ve bilim dünyasý için deðil, o zamanýn
Osmanlý toplumu için de, bugün hepimizin
dünyasý için de bir kayýptýr...”
***
Gerçekler acýtýr, yüzleþme ise, rahatlatýr...
Yüzleþme, bir toplum ve o toplumun siyasi
temsilcileri için, her yýl ABD baþkanlarýnýn
aðzýna bakýp “o kelimeyi” söylememesi için
çýrpýnmaktan ve dua etmekten daha alçaltýcý
deðildir....
Yalçýn Ergündoðan
yalcin.ergundogan@sesonline.net
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Toplantýlar
Etkinlikler

Araþtýrma
görevlileri
YÖK'e yürüdü

1 Mayýs

SÝ Ankara - Araþtýrma
görevlilerinin iþ
güvencesinden mahrum
býrakýlarak burslu öðrenci statüsüne konulmasýna neden olan 50/d
maddesi, doktorasýný
bitirmiþ araþtýrma
görevlilerinin emeklerinin hiçe sayýlýp
üniversitelerle iliþkilerinin kesilmesinin
önünü açýyor. Ýþ
güvenceleri olmadan istihdam edilen, farklý illerden gelen araþtýrma
görevlileri 24 Nisan
cuma günü YÖK
Kanununun 50/d maddesinin kaldýrýlmasý için
YÖK'e yürüdüler. 300
kiþinin katýldýðý eylemde
'biz kalýyoruz YÖK
gitsin', 'özgür bilim
demokratik üniversite'
sloganlarý atýldý. Bu
zamana kadar deðiþik
illerde yapýlan eylemlerde olduðu gibi bu
eyleme de yanýt vermeyen YÖK baþkaný
Yusuf Ziya Özcan sloganlarla eleþtirildi.
Eyleme katýlan araþtýrma
görevlileri iþ güvencesi
kazanana kadar yýlmadan mücadeleye
devam edeceklerini açýkladý.
Damla Çimen

Ýstanbul’da
Taksim’de,
Ankara,
Ýzmir, Bursa
alanlardayýz!

DSÝP
Yeni d nem yeni
bir sol

2009

Bilgi Üniversitesi
Dolapdere yerleþkesi

Ayrýnýtýlý bilgi için:
0536 822 15 99

DSiP

toplantýlarý

Fotoðraflar: Asu Somer

1 Mayýs ve iþçi
sýnýfýnýn gücü

Þirket kârlarý deðil,
insan ve canlý yaþamý

Haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý bize yazýn
sosyalistisci@gmail.com
***
Ýnternette devrimci adres:
www.sosyalistisci.org
her hafta güncelleniyor,
týklayýn!

Küresel Eylem Grubu,
iklim deðiþikliðine karþý
altýncý mitingini 25 Nisan'da
gerçekleþtirdi. "Küresel ýsýnmayý durdur, gezegeni kurtar" baþlýklý mitingde kapitalist sýnýfýn fosil yakýtlara dayalý enerji tercihleri mahkum
edildi. Güneþ ve rüzgar enerjisine yatýrým yapýlmasý talep
edildi. 6 milyar insanýn ve
canlý yaþamýnýn tehdit altýnda olduðunu söyleyen KEG
küresel ýsýnmaya karþý
çözümün iþsizliðe ve yoksulluða da çözüm oluþturacaðýný slogan ve pankartlarla
ifade etti.
Ýklim aktivistleri,
Kadýköy'de Tepe Naitilus
önünde toplandý. Buradan
Kadýköy Ýskele Meydaný'na
yürüyen binden fazla eylem-

ci "þirketleri deðil, gezegeni
kurtar", "iþ-iklim-adalet",
"kömürü geç rüzgarý seç",
"nükleer santral çatlar patlar"
sloganlarýný attý. Çernobil
felaketi sonucu Karadeniz'de
doruða çýkan kanser
hastalýðýnýn aramýzdan aldýðý
müzisyen ve Barýþarock
aktivisti Kazým Koyuncu
anýldý.
Bazý eylemciler evlerinde
hazýrladýklarý dövizleri
taþýrken bir çok kiþi eyleme
çocuklarýyla gelmiþti. KEG
kortejinin çoðunluðunu 20
yaþ altý gençler ve kadýnlar
oluþturuyordu. 10 metrelik
barýþ bayraðýný taþýyan KEG
korteji yürüyüþ oturdu, kalktý, baðýrdý ve koþtu.
Miting alanýnda bir çok
kampanya standlarý ve

bildirileriyle yer aldý. Açýlýþ
konuþmasýný KEG aktivisti
Nuran Yüce yaptý. Yüce,
küresel ýsýnmanýn sorumlusu
olan þirketleri teþhir etti.
Diðer konuþmacýlarý iklim
aktivisti ve Açýk Radyo
yapýmcýsý Ömer Madra, Mor
ve Ötesi'nden Kerem
Kabadayý ve Yeþiller
Partisi'nden Ümit Þahin'di.
Konuþmacýlar insanlarý iklim
deðiþikliðine karþý harekete
geçmeye ve hükümetler
üzerinde baský kurmaya
çaðýrdý.
Konuþmalarýn ardýndan
Marsis, Taner Öngür ve
Serap Yaðýz þarkýlarýyla
topluluðu coþturdu. Bir sonraki KEG eylemi, tüm
dünyayla birlikte Aralýk
ayýnda.

“Bir muhtýra
gecesi ve ben”

Otel’de yapýlan toplantýya
Ayhan Aktar, Zeynep
Tanbay, Roni Margulies
konuþmacý olarak katýldýlar.
Zeynep Tanbay yaptýðý
açýlýþ konuþmasýnda tüm
darbelere karþý çýkmanýn ve
darbe tehdidi sona ermiþ
gibi davranmanýn önemini
vurguladý.
Ayhan Aktar, 27 Nisan
muhtirasý verdiliðinde
Kýbrýs’ta olduðunu vurgulayarak neler hissettiðini, dar-

belere karþý demokrasiyi
savunmanýn önemli
olduðunu söyledi.
Roni Margulies, 27 Nisan
muhtýrasýnýn son cümlesinin
Hrant Dink’in cenazesine
katýlan yüz binlerce insaný
hedef aldýðýný, Ergenekon
örgütünün darbe giriþimlerine karþý mücadele etmenin
çok önemli olduðunu vurguladý.
Toplantý salondan yapýlan
konuþmalarla devam etti.

SÝ Ýstanbul- Darbelere
Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu, 2007 yýlýnýn 27
Nisan akþamý saat 23.00’da
internetten yayýnlanan
Genelkurmay Muhtýrasýnýn
yýl dönümünde bir toplantý
yaptý.
Saat 18.30’da Taksim Hill

30 Nisan
Perþembe, saat:19.00
Kadýköy
Sakýz sokak No 18/2
(Þifa Hastanesi karþýsý)

1 Mayýs ve iþçi
sýnýfýnýn gücü
30 Nisan
Perþembe, saat:19.00
Beyoðlu

Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

1 Mayýs ve iþçi
sýnýfýnýn gücü
30 Nisan
Perþembe, saat:19.00
Ankara

Bayýndýr-2
2 Sokak 30/9
Kýzýlay/Ankara

Küresel
Eylem
Grubu

Her Salý 19.00’da
toplanýyor.
Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu
her Çarþamba
19.00’da
Kadýköy’de
toplanýyor
MEPHÝSTO KÝTABEVÝ
ÜST KATI

DSiP

dsip.org.tr
sosyalistisci.org
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internet
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif
olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülke-nin
iþçilerinin diðer ülke-lerin
iþçileri ile karþý kar-þýya
gelmesine neden o-lan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ ha-reketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist isci

 Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi, Nail
Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
 Baský: Özdemir Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, C Blok, No: 242 Topkapý, Ýstanbul Tel: 0212 577 54 92  Yerel süreli yayýn, haftada bir
yayýnlanýr. www.sosyalistisci.org

Homofobi ve transfobi
insanlýk suçudur
17 Mayýs’ta Ankara’da Uluslarasý Homofobi Karþýtý buluþma
gerçekleþiyor. KAOS GL Derneði tarafýndan üç yýl önce baþlatýlan
etkinlikle bu yýl Ankara dýþýnsda, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa,
Diyarbakýr ve Van’da gerçekleþiyor. 17 Mayýs günü geyler,
lezbiyenler, biseksüeller, transeksüller ve heteroseksist baskýya
karþý olanlar Ankara’da bir yürüyüþ gerçekleþtirecek. Sosyalistler
eþcinsellerin kurtuluþ mücadelesini destekliyor. Eþcinseller
özgürleþmeden heteroseksüeller de özgürleþemez!
Ýnsanýn doðaya yabancýlaþtýðý,
insanýn insaný sömürdüðü bu
dünya adaletsiz bir yer. Eðer
kendi cinsinize ilgi duyuyorsanýz
ya da toplumsal olarak size yüklenen cinsel kimliðin dýþýnda
yönelimlere sahipseniz adaletsizlik ikiye katlanýyor. Geyler,
lezbiyenler, biseksüeller, transeksüller için bu dünya yaþanmaz
bir yer.
Tarih boyunca eþcinsellik her
varoldu. Sadece insan toplumlarý
deðil, doðada da eþcinsellik hep
vardý. Ancak tarihin bir anýnda
tüm insanlar heteroseksüel
olmaya, olmayanlar ise dýþlanmaya, horlanmaya, hakarete
alýnmaya, tecrit edilmeye, aç
býrakýlmaya ve öldürülmeye baþlandý.
Neden? Ýnsanlarýn 'normal' ya
da 'anormal' olmasýna kim karar
verebilir? En özel ve insani olan
yan cinsellik hakkýnda neden
devlet belirleyicidir? Kadýnsý
olmaktan ölesiye korkan bireyin
nefreti nereden kaynaklanýyor?
Ýnsanlarýn bir bölümünün sýrf
cinsel yönelimleri farklý olduðu
ve düzen tarafýndan anormal
kabul edildiði için dýþlanmasý
kabul edilemez. Sosyalistler her
türlü baskýya karþýdýr ve ezildikleri için eþcinsellerin yanýndadýr.
Toplumdaki hâkim fikirleri
belirleyen zenginliði ve gücü
elinde tutanlardýr. Tarih boyunca
eþcinsellere karþý nefreti iktidarlar körüklediler. Þiddet ve
ayrýmcýlýk devlet eliyle uygulandý. 'Normal' ya da 'anormal'

17 Mayýs 2009, Pazar,
ANKARA

Homofobiye
Karþý Yürüyüþ
Buluþma Saati: 13:00
Kurtuluþ Parký Vedat Dolakay
Nikâh Salonu önünde
buluþuyoruz. Oradan Kolej
Kavþaðýndan, Yüksel Caddesi
Ýnsan Haklarý Anýtý’na Yürüyoruz.

www.antihomofobi.org

olanýn ne olduðuna onlar karar
veriyor. Uzun yýllar boyunca
egemen sýnýflara hizmet eden
üniversite kürsüleri eþcinselliði
sapkýnlýk olarak gösterdi. Ancak
1970'lerden bu yana bilim insanlarý bir çok araþtýrma ve bulguyla
eþcinselliðin heteroseksüellik
kadar normal olduðunu ortaya
koydu. Modern týp ve psikiyatri
eþcinselliðin bir varoluþ biçimi
olduðunu bugün kabul ediyor.
Ancak egemen sýnýf tarafýndan
bu gerçek hala reddediliyor.
Devlet, cinselliði düzenliyor.
Kural koyuyor. Onlara göre
önemli olan paranýn belli ellerde
toplanmasý. Sömürülecek yeni
iþçi kuþaklarýnýn yaratýlmasý. Bu

yüzden cinsellik doðurganlýkla
özdeþleþtiriliyor ve kadýnlarýn
ezilmesi demek olan aile kurumu ayakta tutuluyor. Ancak cinsellik doðurganlýkla özdeþleþtirilemez. Ýnsanlar üreme amacýnýn
dýþýnda da seviþirler. Sadece
doymak için deðil haz almak için
de bir yemek kültürünün var
olmasý gibi. Devlet, kapitalist
toplumun devamý için insana ait
ve özgür bir alan olmasý gereken
cinselliðe bu yüzden itinayla
müdahale ediyor.
Heteroseksizm, yani sadece
kadýn ve erkeðin iliþki kurabileceðini savunan anlayýþ her yeni
doðan kuþaða aktarýlýyor. Çocuklar ve gençler bu kalýba sokul-

mak isteniyor. Eðitim müfredatý
bütünüyle bu fikri empoze
ederken, ýrkçý ve muhafazakar
politik akýmlar eþcinselleri
doðrudan hedef alýyor. Bireye ait
en özel alan olan cinselliðin ayarý
baþtan bozuluyor. Ýnsanlar sabit
erkeklik ve kadýnlýk rollerine
hapsediliyor. Ahlak ve inanç sistemleriyle yasaklanmýþ olanýn
varlýðý ya da bir anlýðýna
hissedilmesi egemen sýnýfýn fikirleriyle düþünen sýradan insaný
önce korkuya sonra da nefrete
yöneltiyor.
Eþcinsellere dönük saldýrý,
cinayet, taciz, aþaðýlama, iþ vermeme gibi her türden suçun kaynaðý sömürünün devam etmesi
içindir. Eþcinsel varoluþ düzenin
tüm hiddetine üzerine çekiyor.
Çünkü sistemin üzerinde yükseldiði heteroseksist temeli dinamitliyor. Sabit cinselliðin
olmadýðýný gösteriyor ve egemen
ahlak anlayýþýna hayattan
karþýlýk veriyor.
Tarihte eþcinselliðin ve genel
olarak cinselliðin özgürce
yaþandýðý uzun dönemler oldu.
Ancak son 400 yýldýr eþcinseller
üzerindeki baský ve þiddet katmerlenerek arttý. Hitler ve
Naziler, yüz binlerce eþcinseli
gaz odalarýnda öldürdüler. Stalin
ve Rus bürokrasisi onlarý akýl
hastanelerine kapattý, adalarda
tecrit etti, zorla tedavi adý altýnda
ölüme itti. Irkçý ve faþist
örgütlenmeler sürekli olarak heteroseksüelleri eþcinsellere karþý
kýþkýrttý. Dünyanýn dört bir
yanýnda binlerce eþcinsel sokak
ortasýnda vahþice öldürüldü.
Kim devletler ise daha pratik bir
çözüm buldu. Eþcinselliði idam
ile cezalandýrdý.
Eþcinselller özgür olmalýdýr.
Kimse cinsel yönelimlerinden
dolayý öldürülmemelidir.
Sosyalistler için homofobiye ve
transfobiye karþý olmak ýrkçýlýða
ve savaþa karþý olmak kadar açýk
ve tartýþmasýz bir tutumdur.
Eþcinsellerin ve heteroseksüllerin
özgürlük için birlikte mücadelesi
nefrete ve nefreti yaratan
toplumsal koþullara son vermelidir.

C insellik: Ýnsanlar arasýndaki en dolaysýz ve iliþki
biçimi. Sadece doðurganlýk
ve üreme deðil, haz ve
mutluluk alaný. Binlerce yýl
özgürce ve kuralsýz
yaþandý. Ailenin, devletin
ve özel mülkiyetin
doðuþuyla baský altýna
alýndý.
Heteroseksüellik: Karþý
cinse ilgi duymak. Erkek ve
kadýn arasýnda.
E þcinsellik: Kendi cinsine
ilgi duymak. Erkekle erkek
ya da kadýnla kadýn arasýnda. Antik Yunan’da ve
Osmanlý toplumunda
hakim iliþki biçimidir.
B iseksüellik: Her iki cinse
de ilgi duyabilmek.
T rans yönelimler:
Doðuþtan gelen biyolojik
cinsiyetine raðmen karþý
cinse dönüþen ya da karma
olan. Kadýndan erkeðe,
erkekten kadýna
dönüþmek.
H eteroseksizm: Erkek ve
kadýn arasýndaki cinselliði
tek cinsellik olarak kabul
etmek. Cinselliði doðurganlýkla özdeþleþtirmek.
Aile kurumunu olmazsa
olmak görüp farklý cinsel
yönelimleri sapýklýkla
suçlamak. Farklý cinsel
yönelimlere sahip insanlarý
baský altýnda tutmak.
H omofobi: Kadýnsý
olmaktan duyulan korku
ve bundan kaynaklanan 2
bin yýllýk nefret. Kökeni Lut
Peygamber’in kendi kaviminin yozlaþmasýna, erkek
kölelere sistematik
tecavüze karþý çýkýþýdýr.
Ancak tek tanrýlý dinlerin
hakim yorumlarý ve egemen ideolojiler tarafýndan
eþcinsellerin yaþatýlmamasý
aracýna dönüþmüþtür.
Transfobi: Bir erkeðin
kadýn ya da bir kadýnýn
erkek gibi giyinip görünmesinden yaþamasýndan
korkmak ve nefret etmek.
Cinsiyetçilik: Erkeðin
kadýndan üstün ve birincil
cins olduðunu olduðunu
ileri süren egemen fikir.
Cinsiyetçiliðe göre kadýn
zayýf ve güçsüzdür.
Ayrýmcýlýk: Dünyanýn
büyük bölümünde homofobi ve transfobi bir devlet
politikasý. Eþcinseller heteroseksüllerle eþit haklara
sahip deðil. Eþsincellik ya
da transseksüellik
dünyanýnýn bir çok yerinde
ve Türkiye’de hala bir
öldürülme gerekçesi.
Cinsel devrim: 1968’de
dünya kapitalizmine karþý
büyük isyan eþcinsellerin
kurtuluþ mücadelesinin de
baþlangýcýdýr. 1968’in
aktivistleri “hepimiz biseksüeliz” sloganýný öne sürmüþtü. Cinsellik araþtýrmalarý gösteriyor ki biyolojik cinsiyetimizin dýþýnda
kiþiliðimiðizin bir parçasý
olan cinsel yönelimlerimiz
var. Bunlar statik deðil,
tamamen deðiþken.

