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12 Eylül referandumunda en
aðýr maðlubiyeti alan faþist
MHP, iki þeyi öne çýkartarak
anayasa deðiþikliðine 'hayýr'
oyu çaðrýsý yapmýþtý.

Faþistler, demokratik açýlým
ve anayasa deðiþikliðiyle
AKP'nin Türkiye'yi bölünmeye
sürüklediðini iddia etti:
"Vatanýn bölünmemesi için
hayýr" sloganý öne çýktý.

Ülkücü faþistler, ayný zaman-
da anayasa sorununun yoksul-
luk ve iþsizliðe bir çare
getirmediðini ileri sürerek
'hayýr' oyu istediler.

Ýki siyasette tutmadý
Faþist hareketinin geleneksel

tabaný sayýlan Orta Anadolu'da
MHP seçmenin önemli bir
bölümü Devlet Bahçeli'yi dinle-
meyerek 'evet' oyu verdi. Bu on
yýllardýr savaþa destek veren-
lerin MHP seçmeninin
demokratik açýlýmý destek
verdiði ve faþist hareketin
derin bir kriz yaþadýðýný
sergiledi.

Sadece faþistlerin deðil her
türden 'hayýrcýnýn' "Anayasa
deðiþikliði iþsizlik ve yoksul-
luðu çözmüyor" propagandasý

sadece Batý'da görece zengin ve
göç alan sahil bölgelerde
yaþayanlara hitap etti. Ýþsizliði
ve yoksulluðu yaþayan milyon-
larca insan bu sorunlarýn
çözümünün halkýn deneti-
minde bir demokrasiyle çözüle-
ceðini bilerek darbecilere karþý
'evet' oyu verdi.

Türk milliyetçiliðinin odaðý
olmuþ faþist partinin krizi,
Türk milliyetçiliðinin krizidir.

22 Temmuz 2007 genel seçim-
lerinde millliyetçilik ve ýrkçýlýk
temelinde birlikte kampanya
yürüten, bizzat ordunun
muhtýralarýyla desteklenen
CHP-MHP itttifaký aðýr bir
yenilgiye uðramýþtý.

AKP oylarýn yüzde 47'sini
alýrken, Kürtler ilk kez mecliste
grup kurmuþtu. Ýstanbul'da
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý
radikal bir kampanya yapan
baðýmsýz sol adaylardan Baskýn
Oran'a 33 bin, Ufuk Uras'a 81
bin oy çýkmýþtý.

2007 genel seçimlerinin ardýn-
dan, daha sonra açýða çýkacak
olan askeri belgelerde, Türk
milliyetçiliðinin zayýfladýðý ve
güçlendirilmesi gerektiði bir
hedef olarak öne çýkmýþtý.

12 Eylül 2010 anayasa
deðiþikliði referandum ise mil-
liyetçiliðin gerilediðini, büyük
þehirlerde orta ve üst sýnýflar-
da, Türkiye genelindeyse sahil
illerinde etkili olduðunu ortaya
koydu.

Þimdi tüm burjuva yorumcu-
larý halkýn aptal olduðundan,
hep yanlýþ tercihler yaptýðýn-
dan yakýnýyor. Ama MHP'nin
uðradýðý bozgun ve Türk mil-
liyetçiliðinin krizi, halkýn geniþ
kesimlerinin artýk milliyetçi ve
savaþ yanlýsý propagandaya
aldýrmadýðýný, barýþ ve
demokrasi istediðini gösteriyor.
Anadolu’da ilyonlarca insan
kemalizmden ve milliyetçilik-
ten kopuyor.

Bu süreci Ergenekon soruþtur-
masý ve darbe davalarý gibi
Daðlýca'da, Aktütün'de
Hantepe'de anlamsýz savaþa
bile bile ölüme gönderilenlerin
gerçeði tetikledi.

Yýllardýr devlete sadakatle
baðlý milliyetçiliðe, savaþa ve
anti-Kürt ýrkçýlýða destek veren
kitleler, askeri vesayet rejimin
üstündeki örtü kalktýkça, Kürt
sorunu hakkýndaki gerçekler
ortaya döküldükçe milliyetçi-

likten koptu.
Bu durum önemli siyasal

sonuçlar doðuruyor:
- 12 Eylül referandumunda

son 30 yýlýn en aðýr yenilgisini
yaþayan faþist MHP,
demokratikleþme giriþimleri
artýkça ve Kürt sorununun
siyasal çözümü ilerledikçe geri-
leyecektir. Dünyanýn en çok oy
alan faþist partilerinden biri
olan MHP, Avrupa'daki yan-
daþlarý gibi kamusal ortamdan
dýþlanýp marjinal bir siyasal
hareket noktasýna itilebilir.
Binlerce devrimcinin ve
Kürdün katili olan faþist
hareket ezilebilir.

- Milyonlarca insan milliyetçi-
likten koparken, darbecilerin
Türk milliyetçiliðini
güçlendirme çabalarýnýn ýrkçý
bir toplumsal taban yarattýðý
bir kez daha görülmüþtür.
Devrimci sosyalistler,
önümüzdeki dönemde mil-
liyetçiliðe ve ýrkçýlýða karþý
mücadeleyi yükseltmelidir. 

- Milliyetçilik zayýfladýkça
sýnýf kutuplaþmasý artýyor.

- Kürt sorununun demokratik
çözümünün önü açýktýr.

CHP, ýrkçý 
bir devlet 
partisidir

12 Eylül düzeninin son bul-

masýna Hayýr kampanyasý, lideri

Kemal Kýlýçdaroðlu'nun "hayýr"

oyu verememesiyle tarihi geçti.

Referandum sonuçlarý,

Cumhuriyet Halk Partisi'nin

tabanýný zar zor koruduðunu ve

bu taban dýþýnda kimseyi

kazanamadýðýný gösterdi. Kaset

darbesiyle solcu olduðu iddia

edilen Ergenekon'un avukatýnı

bölünme bekliyor.

Anayasa deðiþikliði referandu-

mu, CHP'nin nasýl bir parti

olduðunu açýk bir þekilde gös-

terdi. Kendini solcu olarak

takdim eden devlet partisinin

zenginler ve gelir düzeyi yüksek

laik orta sýnýflar tarafýndan

desteklendiði, CHP'nin týpký

MHP gibi Ege'de ve Akdeniz'de

etkili olabildiði ortaya çýktý.

CHP geleneði tarihte iki kez

iþçi sýnýfý ve yoksullar tarafýndan

blok olarak desteklenmiþti:

1970'lerde Ecevit'in partiyi sola

kaydýrdýðý dönem ve 12 Eylül

düzenine karþý toplumsal

muhalefetin sözcüsü olarak

olarak SHP'nin öne çýktýðý

dönem.

Diðer bütün dönemlerde ýrkçý

bir devlet partisi olan CHP'nin

kaset darbesiyle bir gecede solcu

olarak sunulup milliyeçi-laikçi

tabanýn dýþýna taþırılmasý da

mümkün olmadý.

Bir yandan baþörtüsü yasaðýný

destekleyip, diðer yandan "bunu

ancak biz çözeriz" diyen

CHP'nin samimiyetine test

uygulamak gereksiz; Ýstanbul

Sultanbeyli'de çarþaf açýlým

yapýp Avcýlar'da "Müslüman

kadýnlarýn rahibe gibi giyinme-

sine evet" afiþlerini astýran CHP

büyük yýðýnlar gözünde teþhir

oldu.

Bütün yatýrým Kýlýçdaroðlu-

naydý. Bir gecede oturtulduðu

koltuk þimdi sallanmaya

baþladý.

Sosyalistler, ýrkçý CHP'nin

emekçi sýnýflar nezdinde teþhiri-

ni artýrmalýdýr.

Zenginlerin, generallerin,

yargýçlarýn partisi solcu deðildir.

Ulusalcýlýk, saðcý ve gerici bir

akýmdýr. 80 yýllýk baský rejimi

gibi bu rejimin kurucusu

CHP'de artýk tarihe karýþmalý ve

sol gerçek anlamýna kavuþturul-

malý.

AKP'ye karþý bir muhale-
fet anlayýþý, 12 Eylül'de
bir çok þey gibi sandýða

gömüldü. 26 maddelik sýnýrlý
anayasa deðiþikliðini "AKP
Anayasasý" diye çarpýtan, 12
Eylül düzeninin devam edip
etmeyeceðine dair halk oyla-
masýný bir seçim atmosferine
sokan ve geren, AKP eliyle
geldiði için darbe anayasasýndan
daha ileri düzenlemelere karþý
çýkan "AKP karþýtlýðýna" sadece
zenginler destek verdi.

Halk, Ergenekon'un planýný
bozdu. Darbe rejiminin bekçi-
lerinin hesabý anayasa deðiþik-
liðine "hayýr" oylarýný yükselt-
mek ve ertesinde erken seçim
isteyerek bir istikrarasýzlýk
yaratýp CHP-MHP koalisy-
onunu iþbaþýna getirmekti.
"AKP karþýtý" muhalefetin tüm
sefeberliðine raðmen CHP-MHP
koalisyonu dayatmasý halk
tarafýndan reddedildi.

AKP'ye karþý laikçilik, mil-
liyetçilik ve kemalizm ekseninde
yürütülen muhalefet gerçek
muhalefetin önünü hep týkadý.
"AKP karþýtý" muhalefet dozajý
artýrdýkça, AKP güçlendi.

Dünyada 8 yýldýr hükümette
kalýp gücünü koruyabilen
hükümetlere az rastlanýr. Bu
durum AKP'nin samimi ya da
içten olmasýndan kaynaklanma-
maktadýr.

AKP, egemen sýnýfýn diðer par-
tileri gibi kemalizm kökenli
deðildir; Kemalizme kavgalý, 28
Þubat darbesinin hedefi olmuþ
kesimler tarafýndan kurulmuþ-
tur.

AKP'ye "þeriatçý" diye saldýran-
lar tartýþmayý hep laikçilik ve
milliyetçilik ekseninde tutarak
AKP'nin bir sermaye partisi
olduðunun görülmesini engel-
liyor. AKP muhafazakar bir ser-
maye partisidir; Hedefi

Türkiye'yi Ýran yapmak deðil,
bölgesel kapitalist bir güç yap-
mak ve olaðan burjuva
demokrasisine geçmektir. Bu
politika 1990'larýn baþýndan
itibaren egemen sýnýf içerisinde
dile getirilmektedir. Öte yandan
Kürtlerin özgürlük mücadelesi,
28 Þubat darbesinin hedefi olan
dindar kitlelerin direniþi, savaþ
karþýtý hareketten Hrant Dink'in
öldürülmesine kadar bir çok
sosyal hareketin ortaya çýkmasý,
12 Eylül giydirdiði deli
gömleðini yýrtmak isteyen yeni
kuşakların muhalefeti
demokratikleþmeyi kitlesel
olarak aþaðýdan zorlamaktadýr.
Eski rejimin devam etmesini
isteyenler, ellerinde silahlarý ve
mahkemeleri bulunduran devlet
güçleri ve hizmet ettikleri büyük
sermaye gruplarý, sahte þeriat
tehdidi yaratýp halký bölerek
aþaðýdan demokrasi isteðini

boðmak istemektedir. AKP ve
Tayyip Erdoðan'a karþý olmakla
kendini sýnýrlayan, AKP'ye karþý
olan her güçle ittifak kuran ya
da kurmaya hazýr olan bu
muhalefet tipik burjuva
saðcýlýğıdır.

Yoksulluða ve iþsizliðe hiçbir
çözüm sunmayan Erdoðan ve
partisine işçiler ve yoksullar, sýrf
rejimle kavgalý olduðu ve
deðiþim vaat ettiði için oy veriy-
or. AKP'yi faþist olarak
gösterenler ona oy veren iþçileri
ve yoksullarý da faþist olarak
karþýlarýna alýyor. Ordunun her
müdahalesi, Anayasa
Mahkemesi'nin her kararý
AKP'ye verilen desteðin sürme-
sine yol açýyor. CHP-MHP itti-
faký bütün muhalefet alanýný
kaplayýp saðcýlaþtýrýyor.

AKP'ye karþý saðcý muhalefet
12 Eylül'de aðýr bir yenilgiye
uðradý. Sadece AKP seçmeni

deðil gerçek solcuların da
aralarýnda olduğu milyonlarca
insan "Yetmez ama EVET" dedi.
AKP'ye karþý  sahici muhalefetin
yolu buradan geçiyor.

Her türden demokratikleþme
adýmýný desteklemek ve daha
fazla kazaným elde etmeye çalýþ-
mak, her türden sermaye poli-
tikasýnýn karþýsýnda olmak ve
onu durdurmaya çalýþmak:
Gerçek sol, halkýn demokrasi
isteðinin belirlediði bu süreçte
daha fazla reform, daha fazla
kazaným için mücadele
etmelidir. Kendi iktidarlarý
dýþýnda her þeyi reddeden
muhalefet anlayýþý yenilmiþtir.
AKP'ye karþý sahici muhalefet,
askeri vesayete karþý mücade-
lenin öncülüðünü yaparken,
ýrkçýlýða, milliyetçiliðe ve yeni-
liberal politikalara karþý ayný
anda mücadele ediyor. 

Biz Yetmez ama EVET diyen
sosyalistler, Kürt sorununda,
ekonomik politikalarýnda, enerji
politikalarýnda, milliyetçilik ve
ýrkçýlýk konusunda AKP'ye
tamamen karþýyýz; DSÝP bu
baþlýklarda geliþen tüm
mücadelelere katýlmýþ, bir çoðu-
na öncülük etmiþtir. Milyonlarca
seçmen bu politikayý destekledi.
Þimdi görevimiz Yetmez ama
EVET diyen, AKP'ye, CHP'ye
egemen sýnýfýn tüm partilerine
karþý olan, Kürtlerin,
Ermenilerin, baþörtülü kadýn-
larýn yanýnda olan, demokrasi
ve özgürlük isteyen milyonlarýn
örgütlenmesine yardýmcý olmak-
týr. 12 Eylül referandumu
AKP'ye ve eski rejimin bekçiler-
ine karþý gerçek sol muhalefetin
kitlesel bir hareket olduðunu
ortaya koymuþtur. Ancak bu
muhalefet, iþçileri ve yoksullarý
AKP'nin tabanýndan çekebilir. 

Volkan Akyýldýrým

Faþizmin ve Türk milliyetçiliðinin tarihsel yenilgisi

AKP’ye karþý sahici muhalefet
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12 Eylül halk oylamasý “hayýr”
çaðrýsý yapan bütün siyasetler
için aðýr bir yenilgi oldu. Halkýn
yüzde 58’i anayasa deðiþiklik
paketine “evet” dedi ve 12 Eylül
rejimi 30 yýl sonra halkýn
oylarýyla, halkýn vicdanýnda
yenilgiye uðradý. Þimdi 12 Eylül
rejimi ile hukuki hesaplaþma
süreci baþladý ve “Yetmez ama
Evet” kampanyasýný sürdüren-
ler 13 Eylül günü birçok kentte
12 Eylül darbesinin sorumlularý
hakkýnda suç duyurularýnda
bulunmaya baþladýlar. “Yetmez
ana Evet” kampanyasý ayrýca
küçük bir isim deðiþikliði ile
“Yetmez! Yeni bir Anayasa
Ýstiyoruz” kampanyasýna
dönüþtü. Yetmez ama Evet
kampanyacýlarýnýn yaný sýra
kampanya boyunca geçici 15.
maddenin kalkmasýnýn hiçbir
anlamý olmadýðýný çünkü zaman
aþýmý olduðunu söyleyen kimi
hayýrcýlar da 13 Eylül günü 12
Eylül darbecileri hakkýnda suç
duyurusunda bulundu. Evet
oylarý yani halk, “hayýrcýlarýn”
da önünü açtý.

Hayýr oylarýnýn iki özelliði var.
Birinci olarak “hayýr” oylarý
büyük kentlerin en zengin
ilçelerinden geldi. Ýstanbul’da
en yüksek hayýr oyu Beþiktaþ,
Kadýköy ve Bakýrköy’den
Ankara’da Çankaya’dan,
Ýzmir’de Konak ve
Karþýyaka’dan geldi. “Evet”
oylarý ise en yoksul ilçelerde en
yüksek oldu. Yani ortada bir
sýnýf kutuplaşması var.
Hayýrcýlarýn bütün iddialarýna
raðmen iþçi ve emekçiler, yok-
sullar “evet” derken orta sýnýflar
ve zengin sýnýflar “hayýr” dedi.
Bu ayrýmý hiçbir þekilde göz
ardý etmek mümkün deðil.

Ýþçi ve emekçiler daha önceki
seçimlerde de “hayýr” çaðrýsý
yapan siyasi eðilimlerden uzak
durmuþtu. Halk oylamasýnda
bu eðilim devam etti.
Emekçilerin “evet” demesi
AKP’nin bir emekçi partisi
olduðunu göstermiyor. Ama
sosyalistlere demokrasi
mücadelesinde AKP’nin
gerisinde kalmanýn faturasýnýn
çok aðýr olduðunu gösteriyor.

“Hayýr” oylarýnýn ikinci bir
özelliði ise sadece CHP-MHP
koalisyonunun kurulabildiði
yerlerde çoðunluk olabilmesi.
Uzun süredir bir CHP-MHP
koalisyonu iþlendi ve
Türkiye’nin Batý ve Güney’inde
kýyý kentlerinde “hayýr” oylarý
çoðunluk oldu.

“Hayýr” çaðrýsý yapan MHP bu
seçimlerden en aðýr yenilgi ile

çýktý. Güçlü olduðu her yerde
tabaný “evet” dedi.

MHP bu halk oylamasý kam-
panyasýnda milliyetçiliðe, Kürt
düþmanlýðýna, savaþ
kýþkýrtýcýlýðýna oynadý. Bir
ölçüde CHP ve diðer “hayýrcý”
güçler de ayný þeyi yaptý.
Yenildiler. Halk oylamasý bir
kere daha Türkiye’de milliyetçi-
lerin yenilgisini gösterdi.

Buna karþýlýk Kürt illerinde
BDP’nin ilan ettiði boykot tutu-
mu büyük bir baþarý ile gerçek-
leþti. Kürtler kendilerinin hesa-

ba katýlmadýðý bir oylamada yer
almadýlar ve bu konuda toplu
hareket ettiklerini kanýtladýlar.

Þimdi önümüzde ateþkesin
bitmesine bir hafta var. Halk
oylamasý barýþçý ve siyasi bir
çözüm için çok daha olumlu
koþullar yarattý. Artýk top
hükümette. Kendisine çok daha
güvenli olmasý gereken ve mil-
liyetçi baskýdan kurtulmuþ olan
AKP siyasi bir çözüm için adým
atmak zorunda. Aksi takdirde
çok büyük zorluklarla elde
edilen barýþ olanaðý elden kaça-

bilir.
Kürt illerinin çoðunda katýlým

çok düþük oldu. Kimi illerde
katýlým yüzde 50’ler civarýnda
az sayýda Kürt ilinde katýlým
yüksek oldu. Ancak her yerde,
bütün Kürt illerinde “evet”
oylarý büyük farkla önde. Bu,
Kürt ulusunun bu halk oyla-
masýndaki tercihini gösteriyor
ve siyasal bir çözümü kolay-
laþtýrýyor.

Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi
Türkiye’de “Yetmez ama Evet”,
Kürt illerinde ise boykotu

destekledi. Her iki tutumumuz
da halklarýn desteðini kazandý.

Açýk ki “Yetmez ama Evet”
tutumu “evet” oylarýnýn kazan-
masýnda önemli bir rol oynadý.
Bu nedenle saldýrýya uðradý.
Kampanya boyunca en çok
tartýþýlan tutum boykottan sonra
“Yetmez ama Evet” oldu. Bazý
CHP yöneticileri taraftarlarýna
“kavga çýkarýn” dedi. DSÝP ve
“Yetmez ama Evet” kampanyasý
fiili saldýrýlarýn yaný sýra düþük
düzeyli sözlü saldýrýlara da
uðradý. Ama biz halka, emekçi
sýnýflara güvendik, onlara
seslendik ve kazandýk. Söz
verdiðimiz gibi yapacaðýz.
Yetmez diyoruz ve yeni bir
anayasa istiyoruz. Yetmez diy-
oruz ve yetmez gördüðümüz
her konuda kampanya
yapacaðýz. Ýþçi ve emekçilerin
özgürlükleri kazanmasý için
onlarý yanýnda duracaðýz.

Bizi þaþkýnlýk içinde býrakan
tartýþmalar yaþadýk ve tespitler-
le karþýlaþýyoruz. Örneðin bir
sol gazete halk oylamasýnda
“hayýr” diyen yüzde 42’yi
“solcu”, “evet” diyen yüzde 58’i
“saðcý” ilan etmiþ. Kabaca
MHP’liler solcu oluvermiþ. 

CHP ve bazý solcular daha da
ileri giderek yüzde 42’inin
yüzde 58’den daha fazla
olduðunu iddia ediyor!

Oysa bu tür çarpýtmalara
gerek yok.

Halk oylamasýný AKP için
güven oylamasý olarak ilan
eden, anayasa paketine
AKP’den geldiði için karþý çýkan
her türden “hayýrcý” anlayýþ bu
açýdan da aðýr bir yenilgiye
uðradý. Onlarýn bakýþý ile AKP
haketmediði çok büyük bir
güvenoyu kazandý.
Kýlýçdaroðlu’nun CHP’si, hayýr-
cý sol yenildi, MHP büyük bir
yenilgi aldý, milliyetçilerin,
ulusalcýlarýn ve yurtseverlerin
güçsüzlüðü ortaya çýktý. Bu
siyasetler için önümüzdeki
dönem çok zor geçecek.  Siyasi
olarak yenilenler fiili olarak da
çözülmeye baþlayacaklar.
Hýrçýnlýklarýnýn nedeni zaten
bu.

Sosyalistler bu oylamada net
bir tutum aldý. Her yerde
“Yetmez ama Evet” tutumunu
benimsedi. “Yetmez ama Evet”
diyen sosyalistlerin “hayýr”
diyenlerden çok daha fazla
olduðu açýk. Þimdi görevimiz
bir yandan bu farký büyütmek
diðer yandan da bu gücü daha
örgütlü hale getirmek için
önlemler almaktýr.

Doðan Tarkan

Halk oylamasýný
halk kazandý

28 Ağustos 2010 İstanbul - Yetmez ama EVET yürüyüşü. Foto: Gökçe Değirmenci
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Türk solu Uzay Yolu’nda
Türk solunun baþlýca örgütleri Uzay Yolu dizisinin ilginç bir

bölümünde oynuyor adeta.
En baþta TKP, EMEP, ÖDP ve Halkevleri’nden oluþan dörtlü çete

olmak üzere, hepsi her sabah bir önceki günü yeni baþtan yaþýyor.
Gün deðiþmiyor bir türlü. Yarýn olmuyor.

Ve yaþadýklarý gün, tam tarihini bilemiyorum, ama 1968 yýlýnda bir
gün. Ben diyeyim 13 Haziran, siz deyin 8 Temmuz.

Þöyle bir gün.
Devrim olmak üzere. Herkes buna inanýyor. Devrimciler de inanýyor,

egemen sýnýf da inanýyor.
Fransa’da 10 milyon iþçi genel grev yapmýþ, Cumhurbaþkaný De

Gaulle ülkeden kaçmýþ, Almanya’da konuþlanmýþ olan Fransýz asker-
lerinin yanýna sýðýnmýþ.

Avrupa’nýn her yanýnda ve Amerika’da milyonlar deðiþim istiyor,
milyonlar sokakta, milyonlar grevde.

Paris’ten Londra’ya, Prag’dan Saygon’a, bütün dünya yeni bir  çaðýn
eþiðinde.

Ayný rüzgârlar Türkiye’de de esiyor. DÝSK kitleselleþmeye baþlamýþ,
iþçi sýnýfý hareketli, þehirlerde grevler, köylerde toprak iþgalleri oluyor.

Köylerine dönen üniversiteliler köylülerin bile her türlü görüþe açýk
olduðunu görüyor.

Türkiye Ýþçi Partisi açýk açýk sosyalizm propagandasý yaparak seçim-
lerde 15 milletvekili çýkarmýþ.

Devlet gafil avlanmýþ, ne yapacaðýný bilemiyor.
Bir vursak devrilecek.
Kitleselleþmek için “Yaþasýn sosyalizm!” diye baðýrmak yeterli.

Devleti devirmek için kararlýlýk ve kahramanlýk yeterli.
Sosyalizm gündemde, sosyalizm yakýn, ya yarýn ya da, en geç, haf-

taya.
Böyle bir durumda, sýnýf mücadelesinin bütün dünyada bu kadar

keskin olduðu koþullarda, ince ince taktikler geliþtirmeye gerek yok.
Egemen sýnýfýn tüm kurumlarýna vurmak gerek, bir vursak devrilecek.

Sosyalistler ne dese taraftar buluyor, sosyalistler ne yapsa ülkenin
gündemini belirliyor. Uzun uzun düþünmeye gerek yok.

“Kahrolsun patron ve aða düzeni, yaþasýn sosyalizm!” Taktikler bun-
dan ibaret, strateji bundan ibaret.

Tarihte böyle anlar vardýr. Hiç kuþkum yok, bundan sonra da olacak.
Ama iki küçük sorun var.
Birincisi, böyle anlarda bile, “Yaþasýn sosyalizm!” diye baðýrmanýn

ötesinde taktik ve stratejilere ihtiyaç vardýr. Örneðin, “kýrsal bölgel-
erde silahlanýp kentleri ele geçireceðiz” þeklinde bir stratejin varsa, iþçi
sýnýfýyla iliþkin kesilir, devlet eninde sonunda kendisini toparlar ve
seni yok eder. Geniþ kitleleri mücadeleye katan ve daha ileri gitmeleri-
ni saðlayan taktikler geliþtiremezsen, kitleler eninde sonunda yorulur
ve geri çekilir. Sen ortada tabak gibi kalýverirsin, devlet de seni kolay-
ca toplar götürür. Tam da 1968 hareketinin baþýna geldiði gibi.

Ýkinci sorun da þu: Tarihte böyle anlar vardýr ama, tarihin çoðunluðu
böyle anlardan oluþmaz.

Tarihin çoðunluðunda egemen sýnýfýn görüþleri toplumda yaygýn
kabul görür. Egemen sýnýfýn kurumlarý geniþ kitleler tarafýndan aþaðý
yukarý makul kurumlar olarak görülür. Mevcut düzen, tüm
þikâyetlere raðmen, aþaðý yukarý “mümkün olan tek düzen” olarak
kabul edilir.

Böyle durumlarda, “Kahrolsun egemen sýnýf ve tüm kurumlarý” diye
baðýrmak ve sadece bunu baðýrmak yetersiz ve anlamsýzdýr. Kimse
dinlemez çünkü.

Daha ince taktikler uygulamak gerekir. Bu kurumlarýn kötü
olduðunu ve deðiþtirilebileceðini geniþ kitlelere gösteren ve kanýtlayan
taktikler bulmak gerekir.

Egemen sýnýfýn gücünü ve kitleler gözündeki ikna ediciliðini kýrmak
için, egemen sýnýfýn içindeki çatlaklarý kullanmak için taktikler
geliþtirmek gerekir.

Dörtlü çete ise 1968’de yaþýyor. “Kahrolsun egemen sýnýf, kahrolsun
referandum, yaþasýn sosyalizm! diye baðýrýyor. Ve sadece bunu
baðýrýyor.

Kimse dinlemiyor.
Sonra da, dörtlü çete ‘hayýr’ oyu veren CHP ve MHP seçmenini “sol”

olarak ilan ediyor!
Vah vah! Kurtulamýyorlar bir türlü Uzay Yolu’ndan!

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Mozambik'de geçtiðimiz hafta
polis halkýn belini büken hayat
pahalýlýðýna karþý yapýlan bir
gösteriye saldýrarak on kiþiyi
öldürdü, 400'den fazla kiþiyi de
yaraladý. Artan fiyatlarýn
protesto edildiði gösteriye
yapýlan bu saldýrý küresel gýda
krizinin büyüdüðünü gösteriy-
or.

Hükümetin ekmeðin fiyatýna
%30 zam yapmasý, su ve enerji
fiyatlarýný da büyük oranlarda
arttýrmasý üzerine halk
Mozambik'in baþkenti
Maputo'da ve diðer büyük
þehirlerde üç gün boyunca
sokaða döküldü. Göstericiler
polise taþ fýrlattýlar, araba
lastiklerini ateþe verdiler ve
maðazalarý yaðmaladýlar.
Polisin tepkisi ise göstericilere
gerçek mermilerle ateþ açmak
oldu. Açýlan ateþ sonucunda
ölenlerin içinde iki de çocuk
var.

Mozambiklilerin çoðu gelir-
lerinin dörtte üçünü yiyecek
harcamlarýna ayýrýyor bu yüz-
den zamlar halka dayanýlmaz
bir yük getiriyor. Mozambik
baþkaný Armando Guebuza bir
zamanlar ülkenin sosyalizme
doðru ilerleyeceði vaadeden bir
gerilla lideriydi. Ancak trajik
bir þekilde, þimdi iktidarda olan
partisi Frelimo neoliberalizmi
kabul ediyor.

Guebuza milyoner bir iþadamý
ve geçtiðimiz hafta yaptýðý açýk-
lamada “Fiyat artýþýndan geri
dönülemez. Fiyatlar sadece
hepimiz çok çalýþýrsak düþer”
dedi. Baþkent Maputo'da
yaþayanlar geçen hafta cuma
günü dükkanlar yeniden
açýldýðýnda fýrýnlarýn önünde
uzun kuyruklar oluþturdular.

Orta sýnýf bir muhitteki ekmek
kuyruðunda bekleyen temizlik
iþçisi Elisa Aldino kendisine

soru soran gazetecilere “insan-
larýn yiyecek alacak parasý yok,
paralarý olmadýðý için bir þey
yemeden uyuyorlar” dedi.
Dünya Bankasý Mozambik'i
“Afrika'nýn en iyi ekonomi-
lerinden biri” diyerek övüyor.
Mozambik son on yýldýr
Afrika'da petrol üretmeyen
ülkelerin ekonomileri içindeki
en yüksek büyüme oranýna
sahip.

Ancak ülke ayný zamanda
dünyanýn en yoksul ülkeleri
arasýnda bulunuyor. Kiþi baþýna
düþen ortalama gelir yýlda 1.400
TL'den daha az. Ýþsizlik oraný
%54 ve nüfusun %70'i yoksul-
luk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor.

Yapay kriz
Dünya Bankasý cep telefonu

kullanýmýnýn artmasýný
Mozambik ekonomisinin baþarý
öykülerinden biri olarak sunuy-
or ama ironik olarak protestoc-
ularýn kýsa sürede esnek göster-
iler yapmalarýný saðlayan da bu
telefonlar oldu.

Sorun Mozambik'e özgü deðil.
2008 yazýnda olduðu gibi gýda
güvensizliði dünya çapýnda bir
kriz yaratýyor. Financial
Times'daki bir baþyazýnýn
belirttiði gibi “ Ýkinci gýda krizi
bir uyarý iþareti.” Geliþmekte
olan ülkelerde gýda ve politik
istikrar arasýndaki iliþki çok
açýk. 2007-8'de yaþanan kriz
yaygýn ayaklanmalara yol açtý,
Haiti ve Madagascar'daki
hükümetlerin devrilmesine
neden oldu.”

O kriz sýrasýnda açlýða itilen
100 milyon kiþinin çoðu henüz
bu durumdan kurtulabilmiþ
deðil. 2006'da yetersiz beslenen
insanlarýn sayýsý 854 milyondu.
2009'da ise bu sayý 1.02 milyara
yükseldi. Bu, istatistikler tutul-
maya baþladýðýndan bu yana

görülen en yüksek rakam.
Küresel ýsýnmanýn etkileri-

Rusya'nýn her yerinde görülen
yangýnlar gibi- gýda üretimini
zorlaþtýrýyor. Buna raðmen
Birleþmiþ Milletler Gýda ve
Tarým Örgütü 2010 yýlýndaki
dünya buðday hasadýnýn þu
ana kadarki en büyük üçüncü
hasat olacaðýný tahmin ediyor.

Krizi finans spekülatörlerinin
aktiviteleri derinleþtiriyor. Raj
Patel'in Observer gazetesinde
yazdýðý gibi "hammadde
spekülatörleri gýdaya sanki tele-
viyon setiymiþ gibi davran-
maya devam ediyor. Dünya
Kalkýnma Hareketi spekülatör-
lerin yaptýðýný “finansal
piyasalarda açlýk üzerine
kumar oynamak” olarak
adlandýrsa da onlar buna son
verecek gibi gözükmüyorlar.”

Ticari araþtýrmacý John
Buckley spekülatörlerin tarým-
sal problemler yüzünden fiyat-
larýn artmaya devam edeceðini
umarak buðday aldýðýný
söylüyor. Yani fiyat artýþlarý
gerçek bir yiyecek kýsýntýsýndan
deðil vurgunculuktan kay-
naklanýyor.

Fiyatlarýn Ýngiltere'de yük-
selmesi sefalete yol açIyor,
fakat daha yoksul ülkelerdeki
fiyat artýþlarý insanlarýn açlýktan
ölmesine neden oluyor.
Mozambikte ayaklanmalar pat-
lak vermeden önce bu yýl içinde
Mýsýr, Hindistan, Sýrbistan ve
Pakistan gibi ülkelerde çoktan
büyük gösteriler yapýlmýþtý.

Dünyanýn her yerinde insan-
lar geçimlerini-ve hayatlarýný-
sürdürebilmek için kar odaklý
sistemle mücadele ediyor.

Mozambik

Gýda krizine karþý
ayaklanmalar

Gıda krizi Mozambik’te yoksul halkı ayaklanmaya zorluyor.
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Ýngiltere devleti faþizme karþý
mücadele eden aktivistleri
davalarla yýldýrmaya çalýþýyor.
Geçen yýl ekim ayýnda ýrkçý
Ýngiliz Ulusal Partisi (BNP)'nin
lideri Nick Griffin'in BBC'nin
Question Time programýna çýk-
masýný protesto edenlere polis
saldýrmýþtý. Bu olay sýrasýnda bir
polis memuruna saldýrýyla
suçlanan Faþizme Karþý Birleþ
(UAF) sözcüsü Martin Smith 7
Eylül günü suçlu bulundu.

Martin Smith Ýngiltere'de tanýn-
mýþ bir anti-faþist ve ayný
zamanda Ýngiltere'deki kardeþ
örgütümüz Sosyalist Ýþçi
Partisi’nin de (SWP) genel
sekreteri. Martin, gösteride bir
polis memurunu tekmelediði
iddiasýyla yargýlandý, 80 saat
kamu hizmeti ve 450 sterlin para
cezasýna çarptýrýldý.

Martin'in kendisini tek-
melediðini öne süren polis
memuru Liung'un ifadesine göre
BBC'nin kapýsýnýn önünde ken-
disine sürekli fiþekler atýlýyordu,
oysa olayýn videolarýnda böyle
bir þeye rastlanýlmadý. Liung,
saldýrýya uðradýðýný ve kendisine
saldýran kiþinin eþgalini polis tel-
sizinden duyurduðunu iddia etti
ancak bununda kaydý buluna-
madý.

Martin'in suçlu bulunmasý anti-
faþistlerin þiddetli protestosuna

neden oldu. Mahkemenin
önünde Martin'i desteklemek
için 200 kiþi toplandý. Bir çok
sendikadan katýlýmýn olduðu ve
destek mesajlarýnýn okunduðu
protestoya PCS genel sekreteri
Mark Serwotka bizzat katýlarak
destek verdi. Gösteriye katýlanlar
arasýnda Yahudi Soykýrýmý'ndan

kurtulmuþ 73 yaþýnda Yahudi bir
aktivist de vardý.

Egemen sýnýfýn bir araç olarak
kullandýðý faþistlere karþý
mücadele etmek dünyanýn her
yerinde zorlu bir görev. 

Bu yüzden anti-faþistler bütün
burjuva devletlerinde baskýyla
karþýlaþýyor.

Geçtiðimiz hafta salý günü
sendikalarýn ilan ettiði
eylem günü beklenti-

lerin de ötesinde bir baþarýya
ulaþtý. Emeklilik yaþýnýn arttýrýl-
masýna ve maaþlarýn düþmesine
karþý üç milyon iþçi sokaða çýktý.
Eylemlerin baþarýsý üzerine
mücadeleyi yükseltmeye karar
veren sendikalar 23 Eylül'de de
eylem yapacak

CGT konfederasyonu 200 gös-
teri yapýldýðýný açýkladý. Yapýlan
eylemlere Paris'de 270.000,
Marseille'de 200.000,
Toulouse'da 110.000,
Bordeaux'da ise 100.000 kiþi
katýldý. Paris ve Marseille'deki
gösteriler o kadar büyüktü ki
yürüyüþ kolu zorunlu olarak
ikiye bölündü. Kamu sektörün-
deki çalýþanlar da iþ býrakarak
eylemlere destek verdiler.
Ulaþým, posta, saðlýk, eðitim
sektörlerinde grev oldukça etkili
oldu. Özel sektörde çalýþan iþçi-
lerin önemli bir bölümü de
greve destek verdi. Gösterilerin
ardýndan hükümet düzen-
lemeleri gözden geçirdiðini
söylerken planlarýn özünde bir
deðiþiklik olmadý.

Eylemlerin nedeni Nicholas
Sarkozy'nin minumum emekli
olma yaþýný 62'ye, yeterli bir
emekli maaþý almak isteyenler
içinse 67'ye çekmek istemesi.
Ayrýca çalýþanlarýn ödemesi
gereken primler de yükseltilmek

isteniyor. Bu plan, Sarkozy'nin
krizin bedelini iþçilere ödetme
planý ve Avrupa'daki tüm
bankerlerin ve patronlarýn gözü
bu planýn üzerinde.

Patronlarýn planlarýna karþý

sendikalar birlikte hareket ediy-
or. Ayný sendikalarýn daha önce
Sarkozy'nin Romanlarý aþaðýla-
masýna ve günah keçisi ilan
etmesine karþý yapýlan gösteri-
leri desteklemeleri belirleyici

oldu. Böylece hareketin bölün-
mesinin öne geçilebildi. Fransýz
iþçileri þimdi nasýl kazanacak-
larýný tartýþýyor.

Sarkozy hükümeti zayýf
düþmüþ durumda. Partisine ille-

gal yollarla para aktarma skan-
dalýyla sarsýlan    saðcý baþkaný
son olarak Le Monde gazetesi,
Fransýz Ýstihbarat servisine
haber kaynaklarýný bulmak için
gazetenin muhabirlerini izlet-
mekle suçladý.

CGT Genel Sekreteri Bernard
Thibault yaptýðý açýklamada
zaferi amaçlamanýn gerçekçi
olduðunu söyleyerek
sendikalarýn ve sosyal hareket-
lerin güçlü bir konumda olduk-
larýný belirtti. Gsöterilerin daha
büyük olabileceðini ve olmasý
gerektiðini vurgulayan Thibault
birliðin güçlendirilmesi çaðrýsý
yaptý.

Fransa'daki devrimci mark-
sistler ise daha önceki deneyim-
lerin derslerini aktararak iþçi
sýnýfýný cesaretlendirmeye
çalýþýyor. Yeni Antikapitalist
Parti’den (NPA) yapýlan açýkla-
mada eylemlerin 1995'de Juppe
hükümetine, 2003'de Fillon
reformuna karþý yapýlan gösteri-
leri hatýrlattýðý belirtildi.
Hükümetin 7 Eylül'deki eylem-
den sonra planda yaptýðý
deðiþikliðin halký aldatmaya
yönelik olduðu vurgulanarak
halk desteði dibe vuran Sarkozy
hükümetini yenilgiye uðrat-
manýn mümkün olduðu ifade
edildi. NPA, yasanýn tamamen
geri çekilmesini talep ediyor.

Onur Devrim Üçbaþ

Fransa

Kitlesel grev, devasa gösteri

Emeklilik yaşının yükseltilmesi son 20 yıldır grev hareketi sayesinde hep engellendi.

Ýngiltere

Anti-faþist mücadele devam ediyor

SWP Genel Sekreteri Martin Smith

İngiltere'de sendika liderleri,
kemer sıkma politikalarına karşı
ortak mücadele kararı aldılar.
İşci Sendikaları Meclisi (TUC)
krizin faturasının çalışanlara
ödetilmesine karşı sert bir
mücadeleye hazırlanıyor.

TUC'un yıllık toplantısında
kesintilere karşı örgütlü
mücadele kararı alındı. TUC bu
kararla birlikte önümüzdeki
Mart ayında ulusal eyleme gide-
cek.

Küresel ekonomik krizin
başından beri İngiltere'de
sendikaların işçilerin kazanılmıs
haklarını korumak için yeteri
kadar çalışmadığı iddialari,
eylem ve grevlerin büyümemesi
için çabaladıklarına dair
suçlamalara kadar ilerlemişti.

Manchester'da gerçekleşen
zirve çalışanlar tarafindan
merakla izlenildi. Toplantılarda
sendikacıların kullandıkları dil
geçen yıllardan farklıydı.
Sendika liderlerinin ağzından
hükümet politikalarıyla ilgili
"müstehcen", "saldırgan",
"delilik" gibi sözlerin döküldüğü
toplantıda "bir yıkım
hükümetinin" politikalarına karşı
"hayatlarımiz için savaşma"
kararı çıktı.

Genel Konsey'in ekonomik
politikalari ve hareketle ilgili
kararı pilotların sendikası Balpa
dışında tüm sendikalar
tarafından desteklendi. Balpa
hükümete karşı ortak ve örgütlü
bir mucadele hattı belirlenmesini
istedi.

TUC Genel Sekreteri Brendan
Barber delegelere "Üye işçiler

işleri, ücretleri ve kazanımlarıyla
ilgili saldırılara karşı
eylemlerinde sendikalarının
desteğini alacaklar. TUC da bu
eylemleri koordine etmek üzere
hazir bekleyecek" dedi.

Unison sendikasi Genel
Sekreteri Dave Prentis kesintilere
karşı bir alternatif üretme
yolunun net olduğunu
söyleyerek "Değerli saydığımız
bizden önceki kuşakların
kazanımlarını korumak için
endüstriyel eylemlilik
örgütlemek üzere çalışacağız.
Rekabet edebilir bir güce
ulaşmalı ve bizim olan güçlü bir
koalisyon oluşturmalıyız." Bu
cümleler delegelerin ortaklaştığı
noktayı oluşturdu.

PCS Genel Sekreteri Mark
Serwotka kamu emekçilerinin
milyonerlerden akıl öğrenmemeli
derken hükümetin politika
değiştirmemesi durumunda
eylemliliğin kaçınılmaz
olduğunu söyledi. Serwotka,
"Vergi yolsuzlukları 1 milyon
pound tutuyor ancak vergi
indirimleri ile 120 milyar pound
kaybediyoruz. Aslında bir işi bile
kaybetmek zorunda değiliz.
Sendikalar arasında
koordinasyon sağlamanın yanı
sıra yıllardır görmediğimiz
boyutlarda popüler bir halk
hareketinin oluşması gerekiyor"
diyor.

Ya da sendikacı Bob Crow'un
deyişiyle İngiltere'de sendikalar
"ya yatıp bekleriz ya da reddedip
dövüşürüz" noktasında
olduklarını farketmeye başladı.
tartışmaları etkilediği açıktı. 

Sendikalardan grev kararý
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1919 yýlýnda, Seattle’da liman
iþçileri bir direniþ baþlat-
mýþlardý. Direniþin sebebi,

iþçilerin Rusya’daki devrime
karþý kullanýlacak silahlarý
gemilere yüklemeyi reddet-
meleriydi. Bu direniþ kýsa
zamanda San Fransisco ve
Londra’daki liman iþçilerinin
katýlýmý ile büyüdü.

Benzer bir þekilde, Ýngiltereli
tekstil iþçileri de Abraham
Lincoln’e destek vermiþlerdi,
çünkü Amerikan Ýç Savaþýnýn
aslýnda köleliðe karþý verilen bir
savaþ olduðunu biliyorlardý.
1889’da Londra limanlarýndaki
büyük grev baþladýðýnda
Avustralyalý iþçiler ve dünyanýn
baþka birçok yerinden iþçiler
greve destek verdiler. Yakýn
zamanlarda Ýskoç demiryollarý
iþçilerinin savaþ malzemeleri
taþýmayý reddetmeleri bu büyük
geleneðin bir parçasýydý aslýnda.

Uluslararasý dayanýþma, iþçi
hareketi içerisinde gurur duyula-
cak eski bir gelenektir. Bu aslýn-
da sosyalizmin en merkezi
fikridir. Marks’ýn da 1848’de
yazdýðý gibi, iþçiler egemen
sýnýfýn milliyetçi propagandasýný
aþarak aslýnda bir vatanlarý
olmadýðýný fark ederler. Ýþçilerin
asýl ‘kan baðlarý’ dünyanýn her
yerindeki diðer iþçilerledir.

Bugün kapitalizm, tarihin hiçbir
döneminde olmadýðý kadar küre-
sel bir sistem halini aldý. Bu sis-

tem ancak iþçiler arasýndaki ulus-
lararasý dayanýþma ile deðiþtir-
ilebilir. Tek bir ülkede sosyalizm
mümkün olamaz. 

Elbette, bugünlerde enternasy-
onalizm gündelik hayattaki en
yaygýn fikir deðilmiþ gibi
görünecektir. Her gün üzerimize
“herkesçe bilinen” fikirlerin pro-
pagandasý yaðýyor. Propagandasý
yapýlan fikir, bir ulusa ait
olduðumuz ve her ulusun diðer-
leri ile rekabet içinde olduðu
fikri.

Sporda milli takýmýmýzý destek-
lemeliyiz. Bir ödül töreninde bir
yerli film ödül aldýysa sevin-
meliyiz. Eðitime önem vermeliy-
iz ki çocuklarýmýz diðer millet-
lerin çocuklarýnýn önünde olsun
ve milli bilinç kazansýn.
Emperyalist iþgalleri destek-
lemeliyiz, çünkü orada bizim
kahraman askerlerimiz bulunuy-
or vs. vs.

Peki milliyetçilik tam olarak
neyi anlatýyor? Milliyetçiliðe
göre, bir ulusa mensup insanlar
(Türkler, Fransýzlar,
Portekizliler) kendi aralarýnda
benzerlikler ve ortaklýklar taþýr-
lar, dýþarýdan, diðer ulustan
olanlardan ise farklýdýrlar. Bu
fikre göre sömürülen bir iþçinin,
sadece ayný ulustan olduðu için
zengin bir þirket sahibi ile ya da
büyük topraklarýn sahibi birisi ile
taþýdýðý ortaklýklar bulunur.
Milliyetçilik, bizi tek bir ulus

devletin altýnda baðlar ve sýnýfsal
farklýlýklarý bir kenara býrakýr.

Milliyetçi propaganda ne kadar
güçlü olursa olsun hiçbir zaman
tamamen hakim hale gelemez.
Kendi yaþamlarýmýzdaki ezilme
ve baskýlanma deneyimlerimiz
bu propagandayý anlamsýz kýlar.
Sýradan insanýn baþkalarý ile
–ulusu, rengi, dini vs. ne olursa
olsun- empati kurma becerisi her
daim üstün çýkar.

Bunun örnekleri tarihte hep
görüldü. 1980lerde Etiyopya’daki
açlýða karþý Live Aid konserleri
düzenlenmiþti. Güney Afrika’da
siyahlarýn özgürlük mücadelesi
tüm dünyanýn desteðini kazandý.
Filistinlilerin adaletsizliðe karþý
direniþi bugün bütün dünyada
milyonlarca insan için mücade-
lenin sembolü haline geldi.
Ermeni gazeteci Hrant Dink ýrkçý
bir cinayette öldürüldüðünde
yüzbinlerce insan Hepimiz
Ermeniyiz sloganý ile yürüdü.

Gerek ekonomide, gerekse
siyasette ve fikirlerde; her iþçinin
hayatýnda iki önemli güdü
vardýr. Bu güdülerden birisi kap-
italizmin rekabetçi doðasýndan
kaynaklanýr; bir iþ bulmak,
korku ve izolasyon… Bu dürtü
hareketimizi böler ve zayýflatýr.

Diðer dürtü ise iþçilerin
kardeþliðini tanýmak ve çekilen
acýlarda, dünyanýn her yerinde
verilen mücadelede ezilenlerle,
sömürülenlerle, haksýzlýða

uðrayanlarla ortaklaþma
güdüsüdür. Bu, sýnýrlarý aþan bir
dayanýþma güdüsüdür.

Ýçimizde vereceðimiz bu savaþ
iþçi hareketlerinde de kendisini
gösterir. Bir tarafta “ýlýmlýlar”
vardýr, onlar iþçilere “ülkemizi”
savaþta desteklememiz gerektiði-
ni, yurtseverliði, yabancý sermay-
eye karþý ulusal sermayeyi
desteklemeyi, ‘yabancýlarý’ ülke-
den atmayý öðütlerler. 

Öte yanda sosyalistler vardýr.
Sosyalistler, patronlarla yan yana
duranlarla tartýþýrlar.
Emperyalizme ve iþsizliðe karþý
tüm dünya iþçileri ile ortak
hareket ederler. Sosyalistler için
Irak savaþýna karþý çýkmakla
mültecilerin sýðýnma hakký için
mücadele etmek ayný þeydir. 

Bunun sebebi sadece emperyal-
ist katliamlara ve soygunculuða
ya da ýrkçýlýðýn her biçimine
karþý çýkan iyi yürekli insanlar
olmamýz deðildir. Sebep ayný
zamanda, sýnýfýmýzýn çýkarlarýnýn
daima enternasyonalizmde
olduðunu bilmemizdir.

Yazýya 1919 yýlýnda Seattle’dan
baþladým. 80 sene sonrasýnda
yeniden Seattle’a dönelim. 20.
yüzyýlýn sonunda orada yeniden
önemli bir olay yaþandý. 1999
yýlýnda Seattle’da Dünya Ticaret
Örgütü’nün toplantýsýna karþý
örgütlenen gösteri ve protestolar
yeni bir dalga enternasyonalizmi
iþaret ediyordu.

Bu gösterilerin önemi, birbir-
lerinden farklý gruplarýn aktivist-
lerini bir araya getirerek
mücadeleler arasýnda bað kuruy-
or olmasýydý. Onlarýn bir araya
geliþleri, ortak düþmana karþý
nasýl ortak bir mücadele hattý
örülebileceði konusunda yeni
fikirler verdi. Þimdi içinde
bulunduðumuz 21. yüzyýla,
Birinci Dünya Savaþýna karþý
oluþan ve dünyada devrimlere
yol açan savaþ karþýtý hareketten
beri ortaya çýkan en büyük savaþ
karþýtý gösteriler ile girdik.

Uluslararasý sosyal forumlarda
yeni bir aktivist nesli ortaya
çýkýyor, bu nesil hareketi ileri
taþýyor ve özgürleþtiriyor. Bu
aktivistler için uluslar arasý
dayanýþma en baþtan kabul
edilen bir þey. Küresel kapital-
izm ise ortak düþmanlarý.

10 sene önce sendika
delegelerinin Paris’e, Mumbay’a,
baþka kýtalara, dünyanýn dört bir
yanýnda baðlantýlar kurmak ve
ortak mücadeleler örmek için git-
melerini hayal edemezdik. Yeni
bir alan açýldý ve bu alan devrim-
ci bir potansiyel içeriyor. 

Anti-kapitalist ve savaþ karþýtý
gösteriler ve uluslar arasý forum-
lar ile aþaðýdan bir yeni enter-
nasyonalizm ortaya çýktý ve gün
geçtikçe hayal gücümüzün öte-
sine geçerek büyüyecek.

Karl Marks’ın “Bütün ülkelerin işçileri birleşin” sloganı 21. yüzyılda küresel kapitalizmin saldırılarına karşı direnen işçi hareketine yol gösteriyor.

Enternasyonalizm
Ýngiliz marksist yazar ve Sosyalist Ýþçi Partisi’nin en eski üyelerinden Colin Barker, kardeþ gazetemiz Socialist Worker’a yazdýðý  iki makalede sosyalizmin temeli

olan görüþleri açýkladý. Barker, enternasyonalizmin sosyalizmin zaferi için bir zorunluluk olduðunu, sosyalizmin tek bir ülkede yaþamayacaðýný anlatýyor
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Sosyalizm enternasyonal
olmak zorundadýr. Bunun
iki temel gerekçesi var ve

ikisi de kapitalizmin doðasýndan
kaynaklanýyor. Ýlk gerekçe son
derece basit ve somut:
Kapitalizmin tarihi baþarýlarýn-
dan biri, bir dünya pazarý oluþ-
turmak oldu. Gündelik
yaþamýmýzý gözümüzün önüne
getirdiðimizde, dünyanýn dört
bir yanýndan gelen ürünlere
baðlý yaþadýðýmýzý görürüz.

Sabah olduðunda dünyanýn
çeþitli yerlerinden gelen pamuk-
tan veya elyaf karýþýmýndan
yapýlma nevresimlerin üzerinde
uyanýrýz. Belki yataðýn kendisi
de dünyanýn bambaþka bir
yerinde yetiþmiþ aðacýn ker-
estesinden yapýlmýþtýr. Ayný þey,
üzerine bastýðýmýz parkeler veya
halýlar için de geçerli.
Ayakkabýlarýmýzda ve bizi iþe
götüren otobüsün tekerlek-
lerinde lastik bulunur.
Hayatýmýzýn hemen her anýndan
böyle örnekler sunmak
mümkün.

Yalnýzca bir günü geçirirken
bile, bütün dünyaya yayýlmýþ
yüz milyonlarca iþçinin
emeðinin ürünlerini kullanýy-
oruz. Evet, bu ürünlerin bazýlarý
daha yerel çapta da üretilebilirdi
elbette. Ama maddi
baðlýlýðýmýzý yerelden bütün
dünyaya yaymanýn hayatýmýzý
muazzam ölçüde zenginleþtirip
çeþitlendirdiði de baþka bir
gerçek. Yalnýzca yerel kay-
naklara baðlý kalma fikri geri
kafalýlýktýr.

Tarihte ilk defa kapitalizm
gerçek bir dünya toplumu yarat-
tý. Bu toplumda her birimizin
hayatý ortak bir tarih ve ortak
bir gelecekle birbirine baðlanmýþ
durumda. Sosyalizm, maddi
olarak bu baþarýnýn üzerine inþa
edilecek; dünyanýn her köþesin-
deki çalýþan insanlarla ortak
dayanýþmamýzý yaygýnlaþtýrarak
ve geliþtirerek.

Enternasyonalizmin ikinci
gerekçesi ise sonuca yönelik.
Kapitalizm bir dünya sistemi
kurdu, ama bunu her zaman en
vahþi yöntemlerle yaptý. Bir
dünya pazarý oluþturulmasý
iþgaller, hýrsýzlýklar, korsanlýk-
lar, köleleþtirmeler, tehditler,
rüþvetler ve hatta zorunlu uyuþ-
turucu ticareti yoluyla oldu.

Dünya kapitalizmi ortaya
çýkýþýndan günümüze kadar
vahþi bir sömürü ve ayný ölçüde
vahþi, genellikle de savaþçý bir
rekabetle þekillendi. Zenginliðin
zamanla “damlaya damlaya”
yoksullara   da yansýyacaðý
yönündeki tüm konuþmalara
raðmen, kapitalizm altýnda
dünyadaki eþitsizlik daha da
derinleþti. Dünya kapitalizminin
bu gerçekleri tek ülkede sosyal-
izm olabilir mi sorusuna acil bir

önem atfediyor.
Geçtiðimiz yüzyýlýn acý tecrü-

belerinin gösterdiði gibi aslýnda
oldukça ýlýmlý olan, sosyalist
olmayan halkçý hareketler bile
dünya kapitalist sýnýfýnda sert
bir direniþe neden oluyor. ABD
sermayesi 1950'lerde Ýran'da
Musaddýk'ýn orta karar
demokrat hükümetini devirmek
için harekete geçti; Nasýr Süveyþ
Kanalý'ný kamulaþtýrýnca
Ýngiltere ve Fransa Mýsýr'ý iþgal
etti.

Küba onlarca yýldýr ABD'nin

ekonomik ambargosu altýnda;
Þili'de de ABD reformcu sosyal-
ist hükümete karþý kanlý bir dar-
beyi destekledi. Bir hükümet
hasta ve ölmek üzere olan insan-
larýna daha ucuz ilaç temin
edilmesi gibi en ýlýmlý reformlarý
bile hayata geçirmeye kalksa
IMF, Dünya Bankasý ve DTÖ
derhal bu hükümetlere büyük
bir baský uygulamaya baþlýyor.

Eðer bu tür “orta karar”
hükümetler bile dýþ ülkelerin bu
tip ekonomik ve askeri müda-
halelerine maruz kalýyorsa, kap-

italist sýnýfýn gerçek bir sosyalist
devrim patlamasýnda nasýl bir
tepki vereceðini siz düþünün!

1917 Rus Devrimi'nin kaderi
bu konuda yeterince kanýt
sunuyor. Dünyanýn ilk iþçi
cumhuriyetiyle karþý karþýya
kalan dünya kapitalist güçleri,
1918 ile 1920 yýllarý arasýnda
yaþanan iç savaþta karþý-devrim-
ci Beyazlarý desteklemek için
asker ve silah göndermiþti.
“Bolþevizm”in yaygýnlaþacaðýn-
dan korkarak devrimi izole
etmek ve sonunda yenilgiye

uðratmak için her yolu denedil-
er.

Henüz baþlangýç aþamasýnda
olan devrimin bedeli aðýr oldu.
Bolþevikler sonuçta Beyazlarý
askeri olarak yenilgiye uðratmýþ
olsalar da, iç savaþýn basýncý
1917 devrimini gerçekleþtiren
muazzam  demokratik kurum-
larý boðdu.

Devrime öncülük eden iþçi
sýnýfý sayýca küçüldü. Þehirlerin
nüfusu azaldý. Can kayýplarý
inanýlmazdý; sadece kurþunlar
yüzünden deðil, hatta daha çok
kýtlýk koþullarýnda ortaya çýkan
hastalýklar yüzünden kitlesel
ölümler yaþandý. 

Rus Devrimi'ni ancak tek bir
þey kurtarabilirdi: sosyalist
devrimin baþka ülkelere sýçra-
masý. Bu bir hayal de deðildi.
Birinci Dünya Savaþý'nýn sonun-
da Avrupa'da görülen gelmiþ
geçmiþ en büyük iþçi ayaklan-
malarý dalgasý baþlamýþtý.

Bir gecede Rus Devrimi'nden
ilham alan yeni komünist partil-
er ortaya çýktý. Ancak bunlar
dönemin sunduðu fýrsatlarý hay-
ata geçirebilecek netlikten yok-
sundular. Bolþevikler, devrim-
lerinin ancak yayýlmasý duru-
munda baþarýya ulaþabile-
ceðinin farkýndaydýlar. Yeni bir
Komünist Enternasyonal yarat-
mak için bu denli çaba sarfetmiþ
olmalarýnýn nedeni de buydu.
Yeni Enternasyonal'in amacý,
dünyadaki ama en baþta
Avrupa'daki en militan kesim-
leri devrimci prensipler ve
stratejiler etrafýnda birleþtirmek-
ti.

Yaklaþýk 5 yýl boyunca iþler bir
nevi dengede kaldý. Rusya'da
sovyet demokrasisinin yeniden
canlanmasý hala gerçekçi bir
olasýlýktý, ancak bunun için
dýþarýdan yardýma ihtiyaç vardý.
Almanya, Ýtalya, Fransa ve hatta
Ýngiltere'de devasa iþçi
mücadeleleri gerçekleþiyordu,
fakat yeni doðmuþ komünist
güçler yeterince hazýrlýklý deðil-
di.

Sosyal demokrat partiler sol-
dan ziyade muhafazakarlarýn
yanýnda saf tutarak iþçi sýnýfýnýn
militanlýðýný frenlemek için
uðraþtýlar. Avrupa çapýnda iþçil-
er büyük yenilgilere uðradýlar.
Rusya izole kalmaya devam etti,
ve böylece devrimin “yozlaþma”
eðilimi güçlendi.

Stalin'in “tek ülkede sosyal-
izm” tezini öne sürüþü, Rus
Devrimi'nin çürümeye baþladýðý
dönemde gerçekleþti. Bu bir
iþaretti, ancak zaferin deðil,
yenilginin iþareti.

“Tek ülkede sosyalizm” pratik-
te sömürü ve karþý-devrim
anlamýna geldi ve tamamen
anti-demokratik bir sistem
kurdu.

Çeviri: Muhip Tezcan

Tek ülkede sosyalizm
mümkün müdür?

Rus Devrimi’nin liderlerinden Vladimir Lenin, Almanya’daki devrtimin zaferi için Rus Devrimi’ni feda 
edebileceklerini bir çok kez söylemişti.
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Yetmez! Mücadeleye devam

Referandum kampanyasýnda “Yetmez ama

Evet” sloganý en belirleyici slogan oldu.

“Yetmez” diyenler, yeni, demokratik, 12 Eylül

ruhundan tümüyle kurtulmuþ, çoðulcu, Kürt

halkýnýn varlýðýnýn tanýndýðý bir anayasa

talebine sahipti. Bu talebi kampanya boyunca

sýk sýk dile getirdi “Yetmez ama Evet” diyen

aktivistler ve sosyalistler.

Þimdi, “yetmez” derken kastedilen tün baþlýk-

larda mücadeleye girmenin zamanýdýr!

Þimdi, yeni bir mücadele zamanýdýr.

Bu mücadele, “Hayýr” diyenlerle AKP arasýn-

da sürmeyecek. Bu mücadele, güçlü bir evet çýk-

masý için kampanya yapan AKP ile “Yetmez

ama Evet” diyenler arasýnda sürecek. Mücadele

“Evet”le “Yetmez ama evet” arasýndadýr bunda

sonra.

Bu mücadeleye bir baþka boyut da “Boykot”

diyen Kürt halkýnýn radikalliðiyle eklenecektir.

“Hayýr” kampanyasý yapýp da daha referan-

dum sonuçlanmadan “Evet” çýkacaðýný

düþünerek Kenan Evren hakkýnda suç duyu-

rusunda bulunanlarý kimse ciddiye almayacak

bundan sonra.

Bundan sonra, tek ciddi mücadele, “Yetmez”

diyenlerle Kürt illerinde “Boykot” diyenlerin

mücadelesidir.

Bu yüzden þimdi sosyalistlerin görevi,

demokrasi mücadelesinin her bir baþlýðýnda,

yepyeni bir anayasa için mücadeleyi örgütle-

mektir.

“Yetmez” demiþtik, kamu çalýþanlarýna grev

hakkýný tanýmayan anayasa deðiþikliðinin yeter-

siz olduðunu söylemiþtik. Þimdi, Antikapitalist

Çalýþanlar, hýzla harekete geçerek, kamu

çalýþanlarý arasýnda grev hakký için 1 milyon

imzayý hedefleyen bir kampanyayý baþlatabilir.

“Yetmez” demiþtik, biz, YÖK’ün daðýtýlmasýný

istiyoruz. Antikapitalist Öðrenciler, YÖK’ün

daðýtýlmasýný ve okullarda sýnýrsýz özgürlüðü

hedefleyen yaygýn bir kampanyaya hemen

baþlayabilirler. 

“Yetmez” diyenler, kitlesel 28 Aðustos Ýstan-

bul yürüyüþünde, Kürt halkýna özgürlük diye

haykýrmýþtý. Binlerce insan, Kürt halkýnýn özgür-

lüðünü talep etmiþti. Son yýllarda, Kürt hareke-

tinin örgütlemediði ama Kürtlerden yana en

yýðýnsal eylemdi. Þimdi, Kürt halkýnýn ulusal

varlýðýnýn her düzeyde tanýnmasý için sert bir

mücadeleye hazýrlanýlabilir.

“Yetmez” diyenler, baþörtüsüne özgürlük için

hemen þimdi bir mücadeleye baþlayabilirler.

Biliyoruz ki, Ergenekon denilen derin

örgütlenme durduðu yerde duruyor. Daðýtýlmýþ

deðil. Hrant Dink’i öldüren devlet mekaniz-

masý, tüm sorumlularýyla açýða çýkartýlmýþ deðil.

Darbeciler, henüz en aðýr cezalara çarptýrýlmýþ

deðil. 

Ýþkenceye, düþünce özgürlüðü üzerindeki,

gazeteciler üzerindeki, kadýnlar, eþcinseller

üzerindeki, gayrý Müslimler üzerindeki baskýlar,

ayrýmcýlýk, nefret söylemi sona ermiþ deðil.

Sokakta, tüm özgürlükler için mücadele etmek

zorundayýz. Tüm mücadeleleri birbirine baðla-

mak zorundayýz. Bu yüzden, “Yetmez! Yeni bir

anayasa istiyoruz” diyeceðiz. Tüm mücadele

baþlýklarýný, bu kampanyada birleþtirebiliriz ve

birleþtireceðiz.

“Genç insanlara sözüm: Haklarýnýz
için ayaða kalkýn – hükümetin dürüst
olmasýný ve politikalarýnýn sonuçlarýyla
ilgilenmesini talep edin. Yaþlý insanlara
ise: Belimizi doðrultup gençlerin yanýn-
da miras alacaklarý dünyanýn korun-
masý için mücadele edelim.”  

22 yýl önce Beyaz Saray’da yaptýðý
sunum sýrasýnda, atmosferdeki sera
gazlarýnýn artýþýnýn iklimi deðiþtirdiðini,
yani insanlarýn dünyayý ýsýttýðýný, bilim-
sel verilerin deðerlendirilmesiyle
ulaþtýðý bu tespitinden de %99 oranýnda
emin olduðunu ifade eden James
Hansen, “nasýl eylemci olduðu”
sorusuyla oluþan mektubunda herkesi
bu sözlerle eyleme çaðýrýyor. Tek amacý
fosil yakýtlara baðlýmlýlýðýn tehlikelerine
dikkat çekmek iken, birden fazla defa
tutuklanan bir eylemci oluþuna giden
yolu adým adým anlatýyor. “Tüm fosil
yakýtlarý yakamayýz. Ýlk olarak (1)
kömür kullanýmýný hýzlý bir biçimde
kaldýrmalý, (2) katran kumlarýný toprak-
ta býrakmalý ve (3) son petrol
damlalarýnýn peþinde koþmamalýyýz”
diyor.

10/10/10 tarihinde gerçekleþecek olan
eylemde, yaz boyunca yaþadýðýmýz
iklim deðiþikliðine dayalý felaketlerin
ardýndan daha net bir þekilde
hükümetlere baský yapmak ve atmos-
ferdeki karbondioksit miktarýnýn,
güvenli üst sýnýrýnýn, milyonda 350
parçacýk olmasý için artýk adým

atmalarýný saðlamak zorundayýz. Çýkan
ve söndürülemeyen yangýnlar,
20milyondan fazla insanýn en temel
insan haklarýndan biri olan barýnma
hakkýndan yoksun kalmasý, 72 bin
çocuðun açlýktan ölme tehlikesiyle karþý
karþýya kalmasý televizyonda
izlediðimiz sýradanlaþan haberler olarak
kalmamasý hem etik hem de yaþamsal
bir mücadele.

Ýklim deðiþikliðinden sorumlu olan
ülkeler, bunun sonucunda maðdur

durumda ükelere askeri harcamalarda
ettiði kadar yardým etmiyor, sýrtýný
dönüyor. Öldürmek için ayrýlan bütçel-
er kurtarmak için ayrýlandan hep fazla
oluyor. Ýklim deðiþikliðinin her yýl 325
milyon kiþiyi ciddi biçimde etkilediðini
ve bu sayýnýn gelecek 20 yýlda ikiye kat-
lanarak, þu anda 6 milyar 700 milyon
olan dünya nüfusunun yüzde 10'una
tekabül edeceðini bilen egemenler, yap-
týklarý ‘projeksiyonlarla’ iklim deðiþik-
liðinin gelecekte görülecek daha yýkýcý
etkilerine sýrtlarýný rahatça dönebilmek
için hukuki zemin oluþturuyorlar.

350ppm atmosferdeki güvenli üst sýnýr
için olmasý gereken mevcut karbon
miktarý. Þu anda atmosferdeki karbon-
dioksit miktarý milyonda 392 parçacýk.
Her yýl yaklaþýk 2 ppm artýþ var.
Kýrýlma noktasýna hýzla yaklaþýyoruz. 

Tüm ülkeler ‘ulusal çýkarlarýnýn’der-
dine düþmüþ, yarýþ içerisindeyken tüm
canlýlar küresel bir tehdit altýnda
kalmýþ, yaþam mücadelesi içerisindel-
er... 10/10/10 tarihindeki ‘Ýklim Ýçin Ýþ
Baþýna!’ eylemcesiyle, 181 farklý ülkede
yapýlan 5200 etkinlik yaparak geçen
senenin “gezegen tarihinin en yaygýn
politik etkinliði” olan 350 kapmanyasý
ile birlikte bu sene de bandoyla, mýza-
kayla hükümete baský oluþturmaya
devam ediyoruz; dünya çapýndaki par-
tiye katýlýarak ‘350 Hemen Þimdi!’ diy-
oruz.

Eli Haligua

10 Ekim’de iklim için eyleme

e-abone de olabilirsiniz
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Sýnýflý toplumlarýn tarihi
boyunca üst sýnýflar, alt
sýnýflarý hor görüp; onlarý

kendi baþlarýna hareket ede-
meyecek, karar vermekten aciz
bir sürü olarak yaftaladýlar.
Ancak toplumun en alt kesim-
leri her zaman direniþe geçmiþ
ve aþaðýdan eylemiyle neler
yapabileceðini göstermiþtir.
Farklý biçimler alsalar da tarihin
her döneminde aþaðýdakiler
isyanlar, devrimler gibi direniþ
biçimleri geliþtirmiþlerdir. 

Toplumun henüz burjuvazi ve
proletarya arasýnda deðil de,
soylular ve köleler arasýnda
bölündüðü zamanlarda tarih
yazýmýnda bu direniþlerden
bahsedilmiyordu çünkü tarih
yazýcýlarý ve toplumsal analiz
yapanlar hep toplumun küçük
bir azýnlýðýna mensup olan
elitler arasýndan çýkýyordu.
Elbette, bu elitlerin tarihi
algýlayýþ biçimleri sýnýflarýnýn
bakýþ açýsýnýn dýþýna taþamýyor-
du. Tarih yazan elitler için
"aþaðýdakilerin" eylemleri doðal
afetlere benzerdi. Direnenlerin
insan olduklarý pek
düþünülmezdi. Onlar görevleri
elitler için çalýþmak olan barbar-
lardý. Tarihte onlar hep "sürü",
"ayaktakýmý" gibi sözcüklerle
anýldýlar. 

Burjuvazi ikitidarý ele geçirdik-
ten sonra elitizm farklý biçimlere
büründü ancak varlýðýný koru-
maya devam etti. Ýþçilerin her
ayaklanmasý, kapitalistler
açýsýndan bir felaket görüntüsü
olmayý sürdürdü. Burjuvazi her
ülkede kendine özgü bir elitizm
anlayýþý yarattý. Aþaðýdakilerin
kültürünün, yaþam tarzýnýn,
yaptýklarý iþlerin, taleplerinin
aþaðýlanmasýna dayalý bir kültür
üretti. Bunu yapmasý kaçýnýl-
mazdý çünkü sýnýflý toplumun
özü elitizmdir. Onlara göre
geniþ kitleler, küçük bir azýn-
lýðýn daha iyi bir hayat yaþa-
masý için çalýþýr, gerekirse
savaþýr ve ölürler. 

Sol elitizm 
Burjuvazinin ayrýlmaz

düþüncesi olan elitizm, solun bir
kýsmýný da etkiledi. Ýþçi hareketi
veya sosyalist hareket içinde her
dönem, iþçi sýnýfýný sürü olarak
gören anlayýþlar oldu. Bu elitist
anlayýþlar kendilerini pek çok
farklý biçimde gösterdi. Bir
darbe yoluyla iktidarý halk
adýna ele geçirmeyi savunanlar-
dan, parlamentoda iþçilerin
çýkarlarýný dillendirerek, seçim
yoluyla iktidarý ele almayý savu-
nanlara kadar pek çok anlayýþ
vardý. Bunlarýn ortak noktasý
iþçi sýnýfýnýn kendi eylemine
güvenmiyor olmalarýydý.  

Bu düþünceler her ne kadar

kendilerini sosyalist olarak ifade
etseler de asýl olarak burjuva
düþüncesiydiler. Bu noktada
hemen bir not düþmek gerekiy-
or: Elitizmin karþýtý popülizm
(halkçýlýk) gibi gözükse de
popülizm de özünde elitist bir
düþünce tarzýdýr. Tepeden
inmeci pek çok burjuva ideolo-
jisinin içinde popülist öðeler
görmek mümkündür. Türkiye
egemen sýnýfýnýn ideolojisini
yani kemalizmi düþünecek olur-
sak bunu görmek kolay olur.
Kemalizm bir yandan batý bur-
juvazisinin modernizm ideolo-
jisi temelinde toplumu yukarý-
dan aþaðý þekillendiren askeri-
sivil bürokrasinin iktidarýný
saðlamlaþtýrýrken, toplumu
þekillendirmek adýna halkçýlýk
söylemini öne çýkarýyordu.

Günümüzde hâlen geçerli olan
popülist söylemler bazý durum-
larda bu tür burjuva ideoloji-
lerinin solculukla karýþtýrýl-
masýný da beraberinde getiriyor.  

Aslýnda burjuvazi her dönem
toplumun en alt kesimlerine
yaslanarak ayakta kalmýþtýr.

Burjuvazinin, aristokrasiye karþý
iktidarý ele geçirmesini saðlayan
1789 Fransýz Devrimi'nin en
kararlý unsurlarý, devrimin
temel sloganý olan "eþitlik,
özgürlük, adalet"i sahiplenmek
için canlarýný ortaya koyan alt
sýnýflardý. Soylularýn ve burju-
valarýn giydiði pantolonlarý
giymedikleri için isimleri "sans
culottes" (baldýrýçýplaklar)
olarak anýlýyordu. Elbette ikti-
darý ele geçiren burjuvazi için
eþitliðin, özgürlüðün, adaletin
bir sýnýrý vardý. Alt sýnýflarýn
iktidara ortak olmasý burjuvazi
için kabul edilemez bir durum-
du. Ýktidarý ele geçirmek için
baldýrýçýplaklara ihtiyaç duyan
burjuvazi, ilk ihanetini de
onlara karþý gerçekleþtirdi.
"Halk için, halka raðmen" poli-
tikasýný benimseyen
Jakobenlerin ilk katlettikleri
kendi adlarýna düþünemeyecek
olan baldýrýçýplaklardý. Elbette
geniþ halk kitleleri kenara çek-
ilmedi, burjuvazinin ihanetinin
ardýndan devrimin ideallerini
savunmak için ayaklananlar

gene ezilenlerdi. 
Ezilenlerin direniþ geleneðinin

Fransýz Devrimi'nin ardýndan
vardýðý en üst nokta 1871 Paris
Komünü oldu. Paris'i ele
geçiren iþçiler o güne kadar
kurulmuþ olan en demokratik
yönetimi kurdular. Ýktidar artýk
sürü olarak görülen kitlelerdey-
di. Burjuvazi kitlelerin kendi
adlarýna kendilerini yönet-
melerini hazmedemezdi. Paris
Komünü kanla bastýrýldý ancak
baldýrýçýplaklarýn kendilerini
yönetebilecekleri geri dönülmez
biçimde anlaþýlmýþtý. 

Karl Marx: "Ýþçi sýnýfýnýn
kurtuluþu kendi eseri
olacaktýr" 

Sosyalistler içinde dünyayý
ancak kitlelerin kendi eyleminin
deðiþtirebileceðini ilk fark eden
Karl Marx oldu. Ýþçilerin
direniþini gören Marx, kendisin-
den önceki bütün elitist
anlayýþlarla sert bir biçimde
hesaplaþtý.

Marx’a göre toplumun
dönüþümünü saðlayabilecek tek

þey sýradan insanlarýn, iþçi
sýnýfýnýn kendi kaderini ellerine
almasý olabilirdi.  Marx, bunu
iþçi sýnýfýnýn kendi yaþam
koþullarýndan çýkarýyordu.  Bu,
dünyayý deðiþtirmenin saf
kendiliðinden bir eylem olduðu
anlamýna da gelmiyordu. Marx,
egemen sýnýfýn fikri üretim
araçlarýný da elinde tuttuðunu
ve normal koþullarda egemen
fikirlerin, egemen sýnýfýn fikir-
leri olduðunu kabul ediyordu.
Ancak kapitalizmin yapýsý bu
fikri egemenliði her daim
sürdürmeye uygun deðildi.
Kitleler basit talepler etrafýnda
harekete geçtikleri anda hareket
bir anda devrimci bir nitelik ala-
biliyor ve sisteme dönük bir
tehdide dönüþebiliyordu. Üste-
lik sýradan insanlarýn eylemi
yaratýcý bir eylemdi, çaðlar
boyunca zihinlerine iþlemiþ olan
egemen fikirleri kýrmanýn tek
yolu, bu fikirlerin bizzat
mücadele içinde yanlýþlan-
masýydý. Marx, bir devrimin
sadece sistemi yýkmanýn tek
yolu olduðu için deðil kitlelerin
zihnindeki egemen fikirlerin
temizlenmesi için de gerekli
olduðunu söyler.

Marx, sýradan insanlarýn
eylemini formüle etti ve bir
eylem kýlavuzu býraktý. Bu
kýlavuzun elitist anlayýþlarla
hiçbir ilgisi yoktur. Bu gelenek
aþaðýdan sosyalizm geleneðidir
ve deðiþmez bir ilkeye dayanýr:
“Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi
eseri olacaktýr.”

Sýradan insanlar iktidarý
alabilir ve yönetebilir

Rusya’da yaþanan 1905 ve
1917 devrimleri sýradan insan-
larýn iktidarý alabileceðini ve
kendi öz iktidar organlarýný
yaratabileceklerini bir kere daha
kanýtladý.  Milyonlarca sýradan
insan, basit talepler etrafýnda bir
araya geldiler ve hareket
dünyanýn ilk iþçi iktidarý ile
sonuçlandý. Ýþçiler, sovyet adý
verilen konseyler kurdular,
kendi temsilcilerini seçtiler ve
iktidara doðrudan katýldýlar.
Lenin, iþçi iktidarýnýn mümkün
olmadýðýn söyleyenlere “Bir
aþçýya bile devleti yönetmeyi
öðreteceðiz” diye cevap veriyor-
du.

Sýradan insanlarýn iktidarý ala-
bileceði düþüncesini 1917 devri-
mini boðan Stalinizm bile
baþaramadý. Bugün aþaðýdan
sosyalizm geleneðini savunanlar
attýklarý her adýmda elitizmle
hesaplaþýyorlar. Kitleleri sürü
olarak gören anlayýþlar sosyalist
olamaz. Toplumsal devrimleri,
elitistlerin beðenmediði geniþ
kitleler yapar.

Can Irmak Özinanýr

Elitizmin karþýtý
aþaðýdan sosyalizm

1871 yılında kurulan Paris Komünü, Parislilerin kendi temsilcilerini seçtikleri ve her sorunu birlikte
tartışıp karar verdikleri bir doğrudan demokrasi organıydı.
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AKP düþkünlüðü
12 Eylül’de gerçekleþen referandumda soldan ve saðdan

kopartýlan fýrtýnanýn gürültüsü bir kanara býrakýlýnca, yaþanan asýl
tartýþmanýn AKP’nin karakteriyle ilgili olduðu anlaþýlýyor.
Referandumda “Hayýr” kampanyasý yapanlarýn temel vurgusu,
AKP’nin bir þeytan icadý olduðu yönünde. Buna göre, bir
gördüðümüz AKP var, bir de “gerçek” AKP, gizli planlarý olan,
cumhuriyet deðerlerini Ýranvari, Humeyni yöntemleriyle ayaklar
altýna almak isteyen, alttan alta sivil bir diktatörlük kurmaya
çalýþan, faþistten daha beter olan, emperyalizmle iþbirliði halinde
Türkiye’ye biçilen yeni rollere halkýmýzý sürükleyen AKP.

13 Eylül itibarýyla her hangi bir þeriatçý darbe gerçekleþmediðine
göre AKP hala gizliden gizliye çalýþmaya devam ediyor belli ki! 

Bu paranoyak analizlerin marksizmle, sýnýflar mücadelesiyle
hiçbir ilgisi yok. Adý üzerinde, analizler paranoyak teori parçacýk-
larýyla dolu. Hele hele bu analizleri sahiplenenlerin, referandumda
“Hayýr” oyu veren %42’lik dilimi, keskinleþmiþ sol oylar olarak
ilan etmesi, AKP korkusunun, þaþkýnlýðýn bu kadarýna pes
dedirterek, MHP gibi sicilli faþist bir partinin aldýðý ve emekli dar-
becilerin verdiði oylarý solda saymaya neden olabiliyor.

Oysa AKP bildiðimiz türden bir burjuva partisidir. Milyonlarca
insandan oy almayý baþaran bir burjuva partisi! Demokratik bir
parti deðildir, deðiþim için varýný yoðunu ortaya koyan bir parti
de deðildir, Türkler adýna Kürt halkýnýn en önemli dostu olan bir
parti olmadýðý gibi, darbe ve askeri vesayet sorununa “esas düþ-
man içeridedir” diye yaklaþan bir parti de deðildir.

Bir burjuva partisidir.
Bu parti hakkýnda yanýlsama yaratan ise Türkiye’de

cumhuriyetin oluþumundan beri hakim olan ve kendisini darbeler-
le pekiþtiren devlet yapýsýdýr. Cumhuriyet devlet bürokrasisi ve
sermayenin devlet kapitalisti birikim modeliyle birlikte þekillendi.
Kemalizm, bu birikim modelinin ideolojisi oldu. Tek parti dik-
tatörlüðü, asker ve sivil bürokrasinin sermaye gruplarýyla içli dýþlý
olan egemenliði, sola ve iþçi sýnýfýna, dindar topluluklara, tüm
gayri Müslimlere ve Kürt halkýna karþý örgütlü bir devlet gücü
olarak þekillendi. 

Ýþte bazý solcularýn saðcýlýðýný tescilleyen “cumhuriyetin
kazanýmlarý” teorisi, bu devlet gücünün en tepesine çöreklenmiþ
olan silahlý ve silahsýz devlet bürokrasisinin kazanýmlarý ve deðer-
leridir.

28 Þubat 1997’de gerçekleþen darbe, bu gücün son þatafatlý darbe-
si oldu. 1980’lerin ortasýndan itibaren, hem sermaye devlet
bürokrasisiyle iktidarý geleneksel biçimiyle paylaþmaya son verme
kararý aldý, hem de darbenin aðýrlýðýný üzerinden atan toplumsal
muhalefet giderek baþ kaldýrdý. Önce Kürt halký baþ kaldýrdý.
Sonra örgütlü iþçi sýnýfý 1989 bahar eylemleriyle toplumsal yapýyý
salladý, ardýndan solun ve sosyal demokrasinin küresel kapital-
izmin krizi karþýsýndaki çaresizliðine savrulmayan siyasal Ýslam
kitlesel bir karakter kazandý.

28 Þubat darbesine kadar, “cumhuriyetin deðerleri” delik deþik
olmuþtu zaten.

2001 krizine toplumun yanýtlarýndan birisi saðdan ve soldan
merkez partileri meclis dýþýnda itmek oldu. 

AKP de 2002 yýlýnda seçimlerde birinci parti oldu.
Tabanda, aþaðýlarda geliþen toplumsal deðiþim isteðinin bir

yönünü, burjuva sýnýfýnýn egemenliðini pekiþtirecek biçimde
sahiplenen AKP, orta sýnýflarla büyük sermaye arasýndaki baðlantý
kayýþlarýný da onararak, egemen sýnýf açýsýndan istikrarlý bir siyasi
yapýnýn þekillenmesinde belirleyici oldu.

AKP, demokratik olduðu için deðil, mecbur olduðu, iktidar
ortaklýðýnýn sona ermesini istemeyen silahlý-silahsýz bürokrasi ken-
disini devirmek istediði için deðiþimden ve demokrasiden yana.
Bu yüzden demokratik alanda attýðý her ileri adýmdan sonra
hemen duraklýyor. Þaþýrýyor, paralize oluyor. Kürt açýlýmý bu yüz-
den saçma sapan bir hale geldi.

Sosyalistler için, örgütlü iþçi sýnýfý için bu deðiþiklik, özgürlükler
alanýnýn geniþlemesine yarayabilir. Yeter ki aþaðýdan, sýnýrsýz
örgütlenme, düþünce ve ifade özgürlüðü için mücadele sürdürül-
sün.

AKP’yi gerçekten teþhir edecek olan da bu muhalefettir. Silahlý
bürokrasinin kazanýmlarýný, “Cumhuriyet kazanýmlarýný” solun
kazanýmlarý olarak gören yaklaþým deðil.

Bu tür muhalefet AKP’yi rakipsiz kýlýyor. Lenin, “aðlamayan
çocuða meme vermezler” demiþti. Türkiye’de askeri vesayet çök-
erken, reformlar için mücadelenin sözcülüðünü sosyalistler yapa-
bilirse, AKP’nin elinden deðiþimin sözcüsüymüþ gibi taþýdýðý
bayraðý almak için bir þansýmýz var.

Þenol Karakaþ

KitaplýK “Devrimci teori olmadan, 
devrimci pratik olmaz” V. I. Lenin, Nisan 1917

Gerçek Marksist gelenekte-
ki devrimci önderler
hakkýnda yazýlan birçok

biyografi, makale, inceleme var.
Sýnýf mücadelesine yaptýklarý
teorik katkýlar hala harekete yön
veren koca bir sosyalist külliyatý
oluþtururken devrime adadýklarý
yaþamlarý da incelenmeye deðer
deneylerle dolu öyküler.  Devrim
koþullarýnda iþçi sýnýfýna önder-
lik eden devrimcilerin bir kýs-
mýnýn hem özyaþamlarý hem de
teorik katkýlarý ise uzun bir süre
stalinizmin çarpýttýðý tarihin
tozlu raflarýnda saklý kaldý. Rosa
Luksemburg da kendinden sonra
gelen kuþaklar tarafýndan geç
fark edilen devrimcilerden biri.
Hakkýnda Türkçe’ye çevrilmiþ
eserlerin azlýðýnda Türkiye solu-
nun stalinist gelenekten besleniy-
or olmasýnýn rolü büyük. 

Peter Nettl tarafýndan kaleme
alýnan Rosa Luksemburg biyo-
grafisi büyük düþünür hakkýnda
bilgi edinilebilecek en kapsamlý
kaynaklardan biri. Nettl 1968’de
bir uçak kazasýnda ölmeden iki
yýl önce basýlan iki ciltlik kitabýn,
Everest yayýnlarýndan çýkan 700
sayfalýk tek ciltli baskýsýna ulaþ-
mak mümkün. Nettl Rosa’nýn
öyküsünü doðum yýlý olan
1871’in on yýl öncesinden
baþlatýr. Militan Rosa’nýn
1860’larýn Polonya’sýnda nasýl bir
siyasi atmosferde dünyaya
geldiðini, o dönemin devrimci
hareketinin onun politik yaþama

katýlmasýnda nasýl bir etkisi
olduðunu kavratmak için
okudukça gözünüzde can-
landýrabileceðiniz bir sahne
yaratýyor. Biyografi, küçük yaþta
devlete kafa tutan bu militanýn
devrime olan tutkusu, aþký ve
yoldaþý Leo Jogiches’e ayný
tutkuyla baðlýlýðý, yoldaþlarýyla
hayatýn her alanýnda dayanýþ-
mayla geçen kiþisel yaþamý
hakkýnda birçok ayrýntýya yer
veriyor. Yeteneklerinin farkýnda
olarak sahip olduðu politik iddi-
asýný, hýrsýný, marksizmin babasý
ilan edilen teorisyenleri peygam-
ber ilan etmeden yaptýðý eleþtiri,
polemiklerinde görebilirsiniz. 

Nettl, Rosa Luksemburg’un
marksizmin Marks’tan sonraki
en büyük beyni olduðunu
söylerken, sahip olduðu konu-
mun sosyalist hareket tarafýndan
sahipleniþinin oldukça çeþitli
olduðunu belirtir. Trajik ölümü,
Alman Komünist Partisi’nin
kurucularýndan biri olmasý veya
Lenin’e kafa tutarak girdiði
tartýþmalar bunlardan bazýlarý.
Marks’ýn Kapital’ini kutsal kitap
olarak deðil, geliþtirilmeye açýk,
yol gösterici bir kaynak olarak
gören ve sermaye birikimi üzer-
ine yaptýðý tahlillerle Marksist
ekonomiye önemli katký sunan
birisiydi. Rosa Luksemburg’un
kitlelere duyduðu güven,
reformizme ve milliyetçiliði karþý
yürüttüðü kararlý mücadele
günümüzdeki tartýþmalarý

anlamlandýrabilmek için de ilgi
duyulmayý hak ediyor. 

Polonya’daki illegal bir örgütte
baþlayan ardýndan hayatýnýn
çoðunluðunda Alman Sosyal
Demokrat Partisi’nde devam
eden ve onunla ayný trajik ölümü
paylaþan yoldaþý Karl
Liebknecht’le kurduðu Spartakist
Birlik’te sona eren örgütlü
yaþamýnýn ayrýntýlarýný okurken
arka planda, 1900’lerin baþýndan
itibaren Almanya’daki sýnýf
hareketi konusunda önemli bil-
giler edinebilirsiniz. Nettl, politik
tartýþmalarýn, polemiklerin
cereyan ettiði keskin dönemeç-
lerin havasýný yansýtmakta
oldukça baþarýlý. Luksemburg’un
hayatýný öðrenirken Alman
Devrimi’nin yenilgisini, Rosa ve
yoldaþlarýnýn katlediliþinin
sosyalist harekete kaybettirdik-
lerini, kaybediþin bedelinin
Nazizim olduðu süreci de
öðreniyorsunuz.

Eserin arka kapaðýnda, Rosa
Luxemburg’un katledilmeden
önce yazdýðý son yazýsýndan
yapýlan alýntý cesaretini ve
devrime olan tutkusunu özetliy-
or; “ Berlin’de düzen hüküm
sürüyor. Sizi budala çakallar!
Sizin ‘düzen’iniz kumdan inþa
edilmiþtir. Yarýn devrim bir kere
daha ayaða kalkacak ve trompet
sesleriyle haykýracaktýr:
Buradaydým, buradayým, hep
burada olacaðým!”

Meltem Oral

Rosa Luxemburg
Yazar: Peter Nettl, 
Everest Yayýnlarý, 
700 sayfa

Rosa Luksemburg’un 
yaþamý ve mücadelesi

Rosa Luksemburg bir mitingte komuşurken.

Rosa 
Luksemburg’un

dipçiklerle
öldürüldüğü yer.

Berlin



Türkiye demokrasi tarihine büyük katký yapan kampanya:

Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üre-
tim araçlarýna kolektif
olarak el koyup  üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahipleri-
ni, egemen sýnýfý koru-
mak için oluþturulmuþ-
tur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men 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 alýn-
malarýna karþý çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareket-
lerini desteklerler.
-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadele-
ci kesimi devrimci sosyal-
ist bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi için-
deki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi par-
tisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrý-
yoruz.

Sosyalist Ýþçi 
ne savunuyor? 

i n t e r n e t
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org

kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

sayý: 399 l sosyalist iþçi l 11

Yetmez ama EVET
kampanyasý  son yýl-
larýn en baþarýlý poli-

tik kampanyasý oldu.
Kampanyanýn  çapý tüm
Türkiye'yi kapsarken
toplumda yarattýðý etki de
referandum sonucu
üzerinde belirleyici oldu.
Yetmez ama evet sloganý
toplumun geniþ kesim-
lerinin daha fazla
demokrasi isteðini yanýta-
bildiði için geniþ kesimlerce
benimsendi. Bu kampanya,
katýlan herkese önemli
deneyimler kazandýrdý. 

Ýstanbul 
Yetmez ama EVET kampa-

nyasýnýn merkezi Ýstanbul'-
du. Kampanya 2
Temmuz'da Ýstanbul'da
yapýlan bir toplantýyla
kuruldu. Bu toplantýnýn
ardýndan yetmez ama EVET
metni imzaya açýldý. Bu
metni ayný zamanda ilk
imzacýlarla birlikte yet-
mezamavet.com sitesinde
yayýnlayarak imza topla-
maya ve aktivist kazan-
maya baþladýk. 8
Temmuz'da Anayasa
Mahkemesinin kararýný
protesto eden bir basýn açýk-
lamasý yapýldý.  

31 Aðutos'da kalabalýk bir
þekilde Ýstiklal Caddesinde
stand açýldý, böylece kam-
panya sokakta da baþlamýþ
oldu. Ýstiklal Caddesindeki
stand Yetmez ama evet
kampanyasý boyunca pazar
günleri hariç her gün açýk
kaldý. Ýstanbul'daki çalýþ-
malar Taksim ile sýnýrlý
kalmadý. Kadýköy, Üsküdar,
Mecidiyeköy ve Beþiktaþ'ta
da bildiri daðýtýmý yapýldý.
Bu yaygýn çalýþmanýn ilk
meyvesi  Yetmez ama Evet
Ýstanbul Forumu oldu.
Çalýþmasý her gün sokakta
yapýlan foruma 500 kiþi
katýlýrken forumun
yapýldýðý Muammer Karaca
tiyatrosu hýnca hýnç doldu.
18 kiþinin neden yetmez
ama evet dediðini anlattýðý

toplantý basýndan da geniþ
ilgi gördü.  

Yetmez ama evet aktivist-
leri kendilerine Ýstanbul
forumunda katýlan yeni
aktivistlerle daha güçlü bir
çalýþma yürüttü. Ýstanbul
forumundan sonra sokakta-
ki çalýþmada sürekli olarak
28 Aðustos'taki yürüyüþe
çaðrý yapýldý. Bütün bu
çabalar sayesinde 28
Aðutos'ta yapýlan yürüyüþ
ve basýn açýklamasý Ýstiklal
Caddesinin gördüðü en kal-
abalýk eylemlerden birine
sahne oldu. Tünel'de
toplanan 30 bini aþkýn darbe
karþýtý "Hrant'ýn katil-
lerinden hesap sorulmasý
için Yetmez ama EVET",
"Kürt halkýnýn özgürlüðü
için Yetmez ama EVET" ve
"Öz-öz-özgürlük!" slogan-
larý attýlar. Yürüyüþün
ardýndan Taksim
Meydaný'nda bir basýn açýk-
lamasý yapýldý. 

Ýstanbul'daki ikinci yetmez
ama evet forumu 29
Aðustos'da Ümraniye'de
yapýldý. Osman Can, Elif
Uzunpýnar, Yýldýz
Ramazanoðlu, Atilla
Aytemur, Turgay Oður ve

Yýldýz Önen'in konuþmacý
olduðu foruma yaklaþýk 100
kiþi katýldý. Yetmez ama
EVET'in Ýstanbul'daki son
forumu ise Taksim Square
otelde yapýldý, 4 Eylül'de
yapýlan 200'den fazla
kiþinin katýldýðý toplantýda
aktivistler 12 Eylül darbeci-
leri hakkýnda suç duyurusu
dilekçesine imza verdiler. 

Referandumdan bir önce
aktivistler bu kez
Kýnalýada'daydýlar.
Ýçlerinde Roni Margulies,
Ferhat Kentel ve Garo
Paylan'ýn da bulunduðu
Yetmez ama EVET aktivist-
leri adada bildiri daðýttýlar.
12 Eylül günü yapýlan
referanduma %58 oranýnda
evet sonucu çýkmasýnýn
ardýndan yetmez ama EVET
aktivistleri yine sokaktaydý.
“Bir saniye bile kaybetmiy-
oruz” diyen aktivistler 13
Eylül günü saat 9'da
Beþiktaþ Adliyesi önünde
toplanarak Kenan Evren ve
12 Eylül darbecileri hakkýn-
da suç duyurusunda bulun-
du. Ýçlerinde Kenan Evren'i
yargýlatmak istediði için
görevinden alýnan Sacit
Kayasu'nun da bulunduðu

aktivistlerin verdiði dilekçe
Ýstanbul baþsavcý vekili
Turan Çolakkadý tarafýndan
kabul edildi. 

Ýzmir 
Yetmez ama EVET kampa-

nyasýnýn en canlý
yürütüldüðü ikinci þehir
Ýzmir'di. Ýzmir'deki çalýþ-
malar ilk olarak 19
Haziran'da Halit Çelik,
Nabi Yaðcý ve Roni
Marguiles'in katýldýðý
forumla baþladý. Yetmez
ama EVET sloganýnýn
Ýzmir'de ilk kez kullanýldýðý
bu toplantýnýn ardýndan 5
Temmuz'da Anayasa
Mahkemesinin referanduma
müdahalesi bir basýn açýkla-
masý yapýlarak protesto
edildi. Ýzmir'de Yetmez ama
EVET kampanyasý kap-
samýnda þehrin farklý yer-
lerinde basýn açýklamalarý
yapýlarak bildiri daðýtýldý.
Alsancak Kýbrýs Þehitleri
Caddesi'nde, Konak
Meydaný'nda, Buca Çevik
Bir Meydanýnda,
Karþýyaka'da, Bornova'da
basýn açýklamalarý yapýldý.
31 Temmuz'da Yazarlar
Birliði'nde yapýlan toplantý-
da Halit Çelik ve Bekir
Ersin konuþtu. 5 Aðustos'ta
ayný konuþmacýlar bu kez
Balçova'daki Hayat Der'de
konuþtular.  

13 Aðutos'ta Basmane'deki
Ýnsan-Der'de bir toplantý
yapýldý. 21 Aðutos'ta
Alsancak'ta yetmez ama
EVET standý açýldý. 25
Aðustos'ta Menemen'de bir
forum yapýldý. 100 kiþinin
katýldýðý toplantýda Nabi
Yaðcý, Volkan Akyýldýrým
ve Arif Ali Cangý konuþ-
tu.30 Aðutos'ta Konak
Kemeraltý'nda açýlan stand-
da binlerce bildiri daðýtýldý.
4 Eylül'de Ýzmir fuarýnda
bildiri ve broþür daðýtýldý. 5
Eylül'de yapýlan büyük
foruma 500'den fazla kiþi
katýldý. 

Ankara 

Ankara'daki çalýþmalar 26
Haziran'da Hak-Ýþ genel
merkezinde yapýlan ve
Osman Can, Roni Marguiles
ve Yýlmaz Ensaroðlu'nun
konuþmacý olduðu toplan-
týyla baþladý. 1 Aðutos'ta ise
Gençlik Parký'nda stand
açýlarak bildiri daðýtýmý
yapýldý. Bu stand kampanya
boyunca açýk kaldý. Ayrýca
Ulus'ta da stand açýlarak
binlerce bildiri daðýtýldý. 

Bu illerin dýþýnda 22
Aðutos'ta Çerkezköy'de, 28
Aðustos'ta Bodrum'da, 29
Aðustos'ta ise Kocaeli'nde, 4
Eylül'de Çanakkale'de ve 7
Eylül'de Bolu'da toplantýlar
yapýldý. 4 Eylül'de Bursa'da,
5 Eylül'de ise Ýzmit'te kitle-
sel yürüyüþ ve basýn açýkla-
malarý yapýldý. Bunun dýþýn-
daki bir çok ilde de yetmez
ama EVET çalýþmasý
yürütüldü. Onlarca ile
yüzlerce paket malzeme
gönderildi. Erzurum,
Kayseri, Giresun, Konya,
Diyarbakýr ve Çankýrý bu
illerden sadece bir kaçý.
Yetmez ama EVET kampa-
nyasý yeni adý olan
“Yetmez, yeni bir anayasa
istiyoruz” ile devam ediyor.
Durmuyoruz, daha özgür-
lükçü bir anayasa için
mücadele etmeye devam
ediyoruz. 

Çerkezköy
Tekirdað’ýn Çerkezköy

ilçesinde Yetmez ama EVET
kampanyasý günlerce stand
açtý. Þenol Karakaþ,
Mücteba Kýlýç ve Ferhat
Kentel’in konuþmacý olduðu
foruma 70 kiþi katýldý.

Yazýn sýcak günlerinde her
türden tacize, saldýrýya rað-
men 45 gün boyunca süren
Yetmez ama EVET kampa-
nyasýnýn çaðrýsý Türkiye’nin
yirmiden fazla ilinde yurt-
taþ inisiyatiflerine dönüþtü.

Türkiye tarihine
damgasýný vuran kampanya
sýrasýnda bir çok aktivist
DSÝP’e üye oldu.

Yetmez ama EVET

4 Eylül’de İstanbul’da yapılan ikinci Yetmez ama EVET forumuna ünlüğ romancı ve insan
hakları savunucusu Adalet Ağaoğlu ve Demokrat Yargı Derneği Sözcüsü Osman Can‘ın da
aralarında bulunduğu pek çok aydın ve sanatçı forumda konuştu.
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Anayasa değişikliği
referandumu sonucu
halk ilk kez özgürlüğü

tartışıyor. 30 yıl sonra en kanlı
darbe ile en büyük hesaplaşma
yaşanıyor. 12 Eylül düzenini
yaşatan Anayasa Mahkemesi ve
HSYK'nın yapısı değiştirilirken
darbenin ürünü olan bir kurum
 daha hedef tahtasında. KPSS
skandalıyla çürümüşlüğü ortaya
dökülen Yüksek Öğretim
Kurumu'nun kapatılması
gerekteğini herkes söylüyor.
YÖK'ün kapatılması için
başlatılacak mücadele zafere
ulaşabilir.

Referandumdan önce Başbakan
Erdoğan, Yüksek Öğretim
Kurulu'nun (YÖK) mevcut
yapısınının değiştirilmesinden
yana olduğunu söyledi:

"YÖK'le ilgili Sayın Deniz
Baykal'la görüşmem olmuştu.
Görüşmede aynen kullandığı
ifade şudur; 'YÖK meselesi rejim
meselesidir' demişti. Onlar zan-
nettiler ki YÖK hep böyle
gidecek. Gitmeyince şimdi 'Gelin
hemen YÖK'ü değiştirelim'
demeye başladılar. Ben YÖK'ün
mevcut sisteminin
değiştirilmesinden yanayım.
Niçin üniversiteler kendi öğrenci
alımlarını yapmasın? Niçin böyle
merkeziyetçi bir sistem?
Kaldıralım bu sistemi. Oturalım,
bunun üzerinde konuşalım.
Devlet üniversitelerinin bir kısmı
bu işi kendi içinde merkezi
sistem yapabilir mi, bunu da
değerlendirelim. Bana kalsa, her
üniversite kendi seçimini kendi
yapsa kendi öğrencisini imtihan-
la kendisi alsa. Bu çok daha
rahatlatacaktır. O zaman yüz
binlerce insan, milyonlarca kişi
üniversite kapısında kuyruk
olacak değil."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
da YÖK'ün yapısının
değiştirilmesini savunuyor.

Öğrenciler ise kurulduğu
günden beri YÖK'e karşı.
Yıllardır YÖK'ün kurulduğu gün
olan 6 Kasım'da öğrenciler
tarafından protesto ediliyor.

KPSS rezaleti ile bir banka gibi
çalışan ÖSYM ile birlikte
YÖK'ün de ne denli köhnemiş
bir yapıya sahip olduğu gözük-
tü.

12 Eylül darbesinin
eseri YÖK

Yükseköğretim Kurulu, 1982
Anayasası'nın 131. maddesiyle
birlikte doğdu:

"Yükseköğretim kurumlarının

öğretimini planlamak, düzenle-
mek, yönetmek, denetlemek,
yükseköğretim kurumlarındaki
eğitim-öğretim ve bilimsel
araştırma faaliyetlerini
yönlendirmek bu kurumların
kanunda belirtilen amaç ve
ilkeler doğrultusunda
kurulmasını, geliştirmesini ve
üniversitelere tahsis edilen
kaynakların etkili bir biçimde
kullanılmasını sağlamak ve
öğretim elemanlarının
yetiştirilmesi için planlama
yapmak" için oluşturulmuş bir
kurum.

Bu kanunla tüm yüksek
öğrenim kurumları YÖK'e
bağlandı. 1982 Anayasası'nı
hazırlayan Kenan Evren ve
arkadaşları 1970'ler boyunca
büyük mücadelelere sahne
olmuş üniversitelerde muhalefeti
ezmek, öğrencileri sindirmek,
üniversite yönetimlerinin
özerkliğini yok etmek ve devlete
bağlamak için YÖK'ü oluşturdu.

12 Eylül cuntasının YÖK'ün
başına oturtuğu kişi olan İhsan
Doğramacı, üniversitelere
devletin hakim olmasını
sağlamanın, yüksek öğrenim
kurumlarında her türlü
özgürlüğü yok etmenin yanında
paralı sınav sistemini de ÖSYM
ile kurumsallaştırdı.

Doğramacı, daha sonra
Türkiye'nin ilk özel üniversitesi
olan Bilkent'i de kuracaktı. YÖK,
devlet üniversitelerinde ifade ve
örgütlenme özgürlüğü yok
ederek eğitimi
kalitesizleştirirken, özel okulların
da önünü açtı.

12 Eylül darbecilerinin hakim
kıldığı yeni-liberal ekonomik
politikalar, eğitim sektörünün
sermayeye bir kâr alanı olarak
açılmasını içeriyordu. YÖK,
öğrenciler arasında eşitsizliği
artırıp rekabeti körükledi. İcat
etttiği sınav sistemleriyle
gencecik hayatları soldururken
her birinden para kazanmakla

meşguldüler.
1980'lerin ikinci yarısında

cuntaya karşı mücadele etmeye
başlayan öğrenci hareketinin ana
talebi "YÖK'e hayır" oldu.
Öğrenciler özerk, demokratik ve
parasız bir yüksek öğretim talep
etti. Liseliler ve üniversiteliler,
üniversiteye giriş sınavlarına
karşı onlarca eylem yaptı.

Darbenin kurumu YÖK’ün
yapısını değiştirmek yetmez.
YÖK kapatılmalıdır.
Üniversiteler devletten özerk
olmalıdır.

YÖK'ten kurtulalım
On yılların mücadelesi nihayet

kazanıma ulaşıyor. 12 Eylül
refernadumunda halk YÖK’ün
de bir parçası olduğu 12 Eylül
kurumlarını reddetti.

YÖK’ün kapatılmasını
sağlayabiliriz.

Yeni bir anayasa için mücadele
YÖK'ün kapatılmasını, eğitimin
özerk, demokratik ve parasız bir

YÖK’ü kapatın!

ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLERE KATIL! www.antikapitalistogrenci.org

Antikapitalist
öğrenciler nerede
duruyor?
n Barıştan, demokrasiden,
özgürlükten yana,

n Başka bir dünya mümkün
diyen,

n Ergenekon davasının
arkasında duran ve tüm
darbecilerin yargılanmasını
savunan, tüm darbelere ve
darbe girişimlerine karşı net
tutum alan,

n Başörtüsüne özgürlük
diyen,

n Hiç çekinmeden “Hepimiz
Ermeni’yiz” sloganını ata-
bilen,

n Yeni ve kitlesel bir sola
ihtiyaç duyan,

n Savaşlara ve işgallere dur
diyen,

n “Krizin faturasını
patronlar ödesin” diyerek
sokağa çıkan,

n Halkların kardeşliğinden
yana olan, Kürt halkının
mücadelesini destekleyen,

n LGBTT mücadelesinde yer
alan ve susmadan
“eşcinseller vardır” diye
haykıran,

n Patronların değil
gezegenin kurtarılması
gerekliliğini vurgulayan ve
başka bir enerjinin mümkün
olduğunu söyleyen,

n Nükleer santralleri değil,
yenilenebilir enerjiyi
savunan,

n Irkçılığa ve milliyetçiliğe
karşı sokağa çıkan,

n Türcülüğü reddeden, tüm
canlı yaşamının uyumunu
savunan,

n Özerk, demokratik ve
parasız eğitim için mücadele
eden bizler antikapitalist
mücadelenin ortasında,  işçi
sınıfının ve halkın yanında
duruyoruz.

YÖK’u kuran adam, 
İhsan Doğramacı.

Kenan Evren, Doğramacı’yı 
tebrik ediyor.




