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Kürt halký
yargýlanýyor

KCK davasý hukuki deðil siyasidir

KCK davasý baþladý.
Kasým ayýnýn ortalarýnda
davanýn sonucu þekil-
lenecek. 

Kürt hareketi bu davayý
tarihi önemde ilk üç
davadan birisi olarak
görüyor. Þeyh Sait davasý,
Diyarbakýr cezaevi davasý
ve KCK davasý. 

Önümüzdeki birkaç hafta
çok önemli.

Bu birkaç haftada somut
adýmlar atmak zorundayýz.
Kürt hareketi elinden
geleni yapýyor, batýda ise
biz elimizden geleni yap-
mak zorundayýz.

Aysel Tuðluk Abdullah
Öcalan’la Ýmralý’da yaptýðý
görüþmeden sonra, “Barýþa
daha yakýnýz” demiþti. 

Bu umudu güçlendirmek
için, Kürt halkýnýn barýþ
haykýrýþýnýn yalnýz kalma-
masý için, batýda, Batý’da
kitlesel bir hareket örgütle-
mek zorundayýz. Örgütlen-
menin sorunlarýný ve
sorumluluðunu BDP’nin
omuzlarýndan alacak bir
kitlesel hareketi en kýsa
sürede inþa etmek sosyalist-
lerin en öncelikli görevidir.

KCK davasý siyasi bir
davadýr, karar siyasi bir
karar olacaktýr, siyasi karar
alacak olanlara görülmemiþ
bir basýnç uygulayacak bir
kitlesel hareketin þimdi tam
zamanýdýr.
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18 Ekim’de Diyarbakýr’da tarihi
bir dava görülmeye baþlandý. 151
Kürt siyasetçi ve insan haklarý
savunucusu ''devletin birliðini ve
bütünlüðünü bozma", ''örgüt
üyesi ve yöneticisi olmak'',
''örgüte yardým etmek''ten
suçlanýyor. 

Ýçeride dava görülürken dýþarý-
da desteðe gelenlerin hepsi bu
davanýn sonuçlarýnýn barýþ için
çok önemli olduðunu söylüyor.
Seçilmiþ belediye baþkanlarýnýn,
Kürt siyasetçilerinin tutuklu
olduðu davanýn hukuki deðil
siyasi bir dava olduðunu anlatýy-
or. 

KCK duruþmasýna ilgi oldukça
yüksek. Kürtler bu kadar yüksek
ilgiyi hiç görmedikleri için mem-
nun. Diyarbakýr BDP Ýl Baþkan
yardýmcýsý “Buraya gelenler
davayý izlemeye gelmedi buraya
desteðe geldiler, bu olumlu bir
geliþme” diyor. Barýþ için umut-
lular ama ne hükümete ne de
Türkiye’deki muhalefete güvene-
miyorlar. 

Oldukça büyük bir delegasyon
davada Kürt hareketine destek
için pazartesi günü
Diyarbakýr’daydý. Pek çok
gazetecinin ve siyasi parti
yöneticisinin, kitle örgütü temsil-
cisinin izlediði, mahkeme dýþýn-
da nöbet tutmaya geldiði
Diyarbakýr’daki delegasyonu
þimdiye kadar Kürt hareketine
verilmiþ görülmüþ en büyük
destek.

Destek bu kadar da deðil.
Mahkemeye müdahil avukat
olmak için 650 avukat baþvurdu.
Hatip Dicle ve Fethiye Çetin’in
de bulunduðu 250 avukat
mahkemede savunma verdi.
Avukatlarýn istediði tutuklularýn
serbest býrakýlmasý isteði
mahkeme tarafýndan reddedildi. 

Avukatlar ilk önce 7 bin 578
sayfalýk iddianamenin mahkeme
tarafýndan kabul edilmemesi
gerektiðini anlattý. Kabul edilme-
sine raðmen okunmamasýný iste-
diler. Mahkeme 2. gün iddiana-
menin özetinin okunmasýna
karar verdi. Ýddianameye
yapýlan itirazlardan bir diðeri de
birçok baþka ilde bu davalar
sürüyor, hepsinin iddianamesi
ayný, böyle bir þey olamaz. Bu
hukuki deðil siyasi bir davadýr. 

Ýddianamenin hazýrlanýþý
bile yasal deðil

Avukatlar iddianame hazýr-
lanýrken yasadýþý bir prosedür
izlendiðini anlattý ve
mahkemede þunlarý dile getirdi: 

Bu iddianame hazýrlanýrken
yapýlan ev baskýnlarýnýn çoðu
hukuksuz bir þekilde yapýlmýþ.
Birkaç kiþi dýþýnda mahkeme
kararý olmadan ev baskýnlarý
yapýlmýþ. Telefon dinlemeleri
için ortada bir karar yok. Yapýlan
baskýnlarda alýnan eþyalarda
tutanak yok, mühür yok. Alýnan
hard disklerin kopyasý alýn-
mamýþ, tahribata açýk haldeler.
Yapýlan ev baskýnlarýnda avukat
yok. Özetle yapýlan ev baskýnlarý

tamamen TC’nin kendi yasalarý-
na bile uygun halde deðil.
Bunlarýn sonucunda mesela
Diyarbakýr ÝHD çalýþamaz hale
gelmiþ. Ev baskýnlarýnýn ve iddi-
anamenin bir diðer hukuk dýþý
yaný da terör örgütüne yardým
ve yataklýkla ilgili olan baskýnlar-
da bir tek silah bulunmamýþ,
aranan ve bulunan özel bir belge
yok. 

Mahkeme 4 gizli tanýðýn
olduðunu iddia ediyor.
Avukatlar bu dört gizli tanýðýn
neden mahkemeye çýkarýl-
madýðýný sadece polis tarafýndan
sorgulandýðýný sordular. Gizli
tanýklarda çok bilgi olduðunu
iddia eden mahkemeye “Bu
kadar bilgi sahibiyse içeriden
birileridir ve zaten bunlar ortaya
çýkacaktýr” dedi.

Kürtçe savunma hakký
insan hakkýdýr

Avukatlarýn konuþmalarýndaki
en önemli ve en tartýþýlan nokta-
lardan biri de Kürtçe savunma
talebiydi. Hatip Dicle bu konuda
çok etkili bir konuþma yaptý.
Kürtçe konuþma talebinin
Türkçe’ye karþý bir talep
olmadýðýný kendilerini iyi ifade
edebilmek için anadillerinde,
Kürtçe savunma yapmak istedik-
lerini dünyadan ve Avrupa’dan
örneklerle anlattý. Avrupa’da pek
çok mahkemede dünya üzerinde
birkaç bin kiþinin konuþtuðu
dillerde bile savunma yapa-
bildiklerini anlattý. Lozan’dan
örnek verdi. Kendilerinin Türkçe
anlayabildiklerini mahkeme
heyeti için tercüman istemedik-
lerini ama savunmalarýný Kürtçe
vermek istediklerini belirtti.
Mahkeme heyeti bu son derece
doðal ve insan haklarý için yapýl-
masý gerekli talebe cevabý Türk
Ceza Kanunu’na (TCK)
dayandýrarak reddetti. Zaten
sanýklarýn polise ifadelerini
Türkçe verdiklerini, mahkemede

de böyle devam etmesi gerektiði-
ni belirtti. Oysaki TCK’ya göre
pekala da baþka dillerde savun-
ma vermek mümkün. 

Bu dava, operasyon 
þov amaçlýdýr!

Avukatlar mahkemeye “Bu
davada gözaltýna alýnanlarýn
hepsi tutuklandý, hiçbiri serbest
býrakýlmadý. Bu kadar insanýn
tutuklanmasý aslýnda bunca
süredir cezaya dönüþtü. Ýki
senedir takip var diyorsunuz
ancak hepsini ayný anda aldýnýz”
dedi. Avukatlarýn iki senedir
müdahale etmeyip yerel seçim-
lerden önce tutuklamasýna iti-
raza verilen yanýt “O zaman bir
operasyon olmazdý, þimdi bir
operasyon oldu.” BDP’lilerin de
dediði gibi bu durumda bu dava
ve operasyon bir siyasi þov. 

Emniyet mensubu mu
Cumhuriyet savcýsý mý?

Davanýn hukuksuzluðuna
baþka çarpýcý örnekler de veriyor
avukatlar. Savcý bu iddianameyi
hazýrladýðý 14 ayý emniyette
geçirmiþ. Avukatlar bunu da dile
getirerek “Cumhuriyet savcýsýsýn
emniyette olmaman gerekirdi.
Emniyetin savcýsý deðilsin, iddi-
anameyi hazýrladýðýn süre içinde
emniyetten bilgi istemen, adam
istemen gerekirdi” diyerek iddi-
anamenin hazýrlanýþ þekline de
itiraz ettiler.

Bunun bir polis operasyonu
olmasýna iliþkin mahkemeye
sunulan delillerin hazýrlanmasýn-
da da emareler var. Ham delil-
lerin hepsini polis gözden geçir-
miþ ve savcýnýn önüne getirmiþ.
Savcýnýn ve mahkemenin ham
delillere ulaþma þansý yok. 

Teslim olmak deðil,
barýþ istiyorlar

Duruþma salonunda avukatlar
savunma verirken dýþarýda sabah
8’den akþam 8’e kadar nöbet
tutan binlerce kiþi, ana dilde

savunma vermeyi, hukuksuz
giden bu davayý ve barýþý
konuþuyorlardý. Muhatabýn kim
olduðunu, barýþa gidilecekse
bunu bir an bile unutmamak
gerektiðini anlatýyorlardý. Ýstan-
bul’daki Ceylan eylemini, barýþ
için atýlan küçücük adýmlarý bile
önemli buluyorlar. 

Nöbet tutan kalabalýk mil-
letvekilleri gelince, milletvekilliði
düþürülen Ahmet Türk ve Aysel
Tuðluk gelince, tutuklular özel
araçlarla kalabalýðýn içinden
geçerken “Yoldaþlarýmýz yalnýz
deðildir” sloganlarý ve alkýþlarla
karþýladý.

Bugün dört cenazemiz
daha geldi

18 Ekim’de Diyarbakýr’da
baþlayan davanýn ilk günü
coþkulu ve umutluydu. Ancak
nöbet tutanlar da içeride olanlar
da biliyor ve hiç durmadan dile
getiriyor: “Taleplerimiz yerine
getirilmeli. Biz barýþ istiyoruz,
sürekli tek taraflý ateþkes yapýy-
oruz. Bugün 4 cenazemiz daha
var. Bu savaþ bitsin, Kürt halký
tanýnsýn. Taleplerimiz anayasal
bir güvence verilerek tanýnsýn.
Muhatap bellidir. Artýk bu halk-
lar kardeþtir, bunun önüne kimse
geçmemeli, bunun önüne geçen-
ler siyasi olarak bitmiþtir.
Halklar kardeþlik istiyor.
Hükümet güven verici adýmlar
atmalý, Türk tarafýndaki muhal-
ifler güven verici adýmlar
atmalý.”

Türk sosyalistlerinin bu konu
için fazla düþünmesi ve deðiþik
teoriler üretmesi gerekmiyor.
Kürt halkýnýn talepleri bizim
taleplerimizdir. Kürt halkýnýn
taleplerini görmek, sahiplenmek,
en büyük sesle dile getirmek
barýþ için büyük bir adým. Bunu
Kürtler görüyor. Sýra Türk
sosyalistlerinde. 

Özden Dönmez

KCK davasý tamamen 
siyasi bir dava

Kürt halkýna 
tam destek

18 Ekim’de Diyarbakýr’da

KCK tutuklularýnýn yargýlan-

maya baþladýðý davaya hem

Türkiye’den hem

Yurtdýþýndan büyük bir sekte

vardý. DSÝP Diyarbakýr’a

Kürdistan dýþýndan giden en

büyük heyeti gönderdi.

BDP Ufuk Uras da dâhil

olmak üzere tüm milletvekil-

leriyle destek için

mahkemedeydiler. 

DSÝP Genel Baþkaný Doðan

Tarkan, Genel Sekreteri

Özden Dönmez, Genel Baþkan

yardýmcýlarý Meltem Oral,

Ayþe Demirbilek DSÝP Ýstan-

bul Ýl Örgütü temsilcileri

Özlem Can, Engin Yazýcý,

Sibel Erduman, Ayla Baþaran

ve Yalçýn Ergündoðan 18

Ekim’deki duruþmada Kürt

halkýna destek vermek için

Diyarbakýr’daydý. 

DSÝP heyeti dünyadan

birçok devrimci örgütün Kürt

özgürlük hareketiyle dayanýþ-

ma mesajlarýný da Amed'e

götürdü. Internationale

Socialister (Danimarka),

Ergatiki Demokratia (Kýbrýs),

Pracownicza Demokracja

(Polonya), Keep Left (ABD),

Socialist Workers Party

(Ýngiltere), All Together

(Güney Kore), Sosyalistiko

Ergatiki Komma

(Yunanistan), Socialist

Workers Party (Ýrlanda) ortak

bir açýklama yayýnlayarak

Türk devletinin Kürtlere karþý

yürüttüðü savaþý ve devlet

terörünü protesto etti.

EDP Genel Baþkan yardým-

cýsý Erol Katýrcýoðlu, KESK

Genel Baþkaný Sami Evren,

Eðitim Sen Baþkaný Zübeyde

Kýlýç, Alaaddin Dinçer, TTB

Baþkaný Gençay Gürsoy,

TMMOB Baþkaný Mehmet

Soðancý, Hak savunucusu,

Avukat Eren Keskin, Yücel

Sayman, Þanar Yurdatapan,

Ayþegül Devecioðlu, Leman

Yurtsever, Ragýp Zarakoðlu

da mahkemede Kürt halkýna

destek vermek için

Diyarbakýr’a gitmiþti.

Murat Belge, Mete Çubukçu,

Nabi Yaðcý, Cengiz Çandar

gibi pek çok gazeteci ve köþe

yazarý da Diyarbakýr’da

mahkeme salonu ve mahkeme

dýþýnda nöbet tutanlar arasýn-

daydý.

Bu dava devam edecek.

Verilen desteði büyütmek,

çoðaltmak Kürt halkýndan

yana, barýþ için yapýlabilecek

önemli adýmlardan biri.

DSİP heyeti Diyarbakır Adliyesi önünde.
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Zülfi Bozkurt (Çiftçi)::
Öncelikle þunu söylemekte

fayda var. KCK davasý baþladý
ama kimse bunun açýlýmýnýn ne
olduðunu bile bilmiyor. Oysaki
KCK basit bir yerel örgütlenme.
Halkýn seçilmiþ belediye
baþkanlarý, Kürt halkýnýn tem-
silcilerinin örgütlenmesi. Yani
yerel örgütlenme. Bu dava
psikolojik bir savaþ, Kürt halký
bu davayla sindirilmeye
çalýþýlýyor. Tutuklamalar tama-
men siyasi, hiçbir hukuki yaný
yok. Bu davanýn ve dava
sürecinin Ýstiklal
Mahkemelerinden farký yok. 

SÝ: Davanýn geleceðini nasýl
deðerlendiriyorsunuz? Barýþ
için bir umut var mý?

Bu dava dediðim gibi hukuki
deðil, siyasi. Davanýn geleceði
de hükümetin tutumuna baðlý.
Kürt halký gerçekten de barýþ
istiyor. Ama hükümet Kürt
halkýný oyalýyor. 

SÝ: Barýþ yolunda Türk muhal-
iflerinin tutumlarýný nasýl
deðerlendiriyorsunuz? 

Gerçek sosyalist ulusalcýlýða
dayanmayan sosyalist olmalý.
Biz Türkiye’deki solu ulusalcý
buluyoruz. Biz kendimizi hep
yalnýz hissettik. Sizleri burada
görmek beni þaþýrttý. Bizim
mücadelemiz milliyetçi bir
mücadele deðil, Biz kendi
mücadelemizi veriyoruz. Türk
sosyalistleri aktif mücadeleye
katýlsýn. Bizim için ölün demiy-
oruz. Olan bitene ses çýkarsýn.
Ceylan için olanlarý duyduk,
izledik. Bunlarýn olmasý sevin-
dirici. 

Mehmet Aksünger (BDP
Diyar. Ýl Baþkan Yardýmcýsý)

Bu dava hukuksuz, tutukla-

malar hukuksuz. Bu davadaki
olumlu karar barýþ için de
olumlu bir karar olacak.
Demokratikleþme açýsýndan,
çaðdaþlaþma açýsýndan herkes
durumu görecek. Sonuç olumlu
çýkarsa da olumsuz çýkarsa da
görecek. Anadilde savunma
hakkýnda bulunulacak. Bunda
ne var ki? Siz Kürt olduklarý ve
örgütlendikleri için tutukladýnýz
bu kadar insaný savunmayý da
tabi ki anadilinde yapmak
isteyecek. Eskiden, 90’larda faili
meçhuller vardý, þimdi hukuki
bir sindirme yapýlmaya
çalýþýlýyor.

Hukuk dýþýna çýkýlsýn demiy-
oruz ki kendi hukuklarýný bile
uygulasalar yeterlidir. Ýnsancýl
bir karar bekliyoruz. Davanýn
nasýl seyredeceðine iliþkin tah-
minde bulunmak zor. Dava

hukuka dayandýrýlsaydý bir tah-
minde bulunulabilirdi ama bu
durumda ne olacaðýný hep bir-
likte göreceðiz. 

Barýþ süreci nasýl olacak?
Barýþ sürecinin ise tek yanlý

devam ettiðini düþünüyorum.
Kürt halký gerçekten de barýþ
istiyor, ama güvenemiyor.
Ateþkes tek taraflý sürüyor.
Demeçlerle yapýlanlar birbirini
tutmuyor. Operasyonlar hala
devam ediyor. Bugün 4
cenazemiz daha geldi. 

Elbette olumlu bir takým
geliþmeler oluyor. Devlet
Abdullah Öcalan’la
görüþtüðünü kabul etti.
Gazeteler artýk bebek katili
yazmýyor. Türk halkýyla Kürt
halký kardeþ olduðunu
düþünüyor. Bunu artýk görmek
lazým. Çiller örneðindeki gibi
barýþý getirmeyenlerin halini
görüyorsunuz tarihin
çöplüðüne gittiler. 

Uluslar arasý delegasyon bura-
da, yaklaþýk üç yüz tane
siyasetçi, gazeteci burada.
Adliye önüne toplanan kala-
balýk davanýn seyircisi deðil, bu
insanlar davayý sahiplenmeye
geldiler. 

SÝ: Barýþ sürecini, þimdiye
kadarki geliþmeleri Kürt
halkýnýn mücadelesi baþardý.
Türkiye’deki muhalif kesimi
nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Biz bu savaþ bitsin istiyoruz.
Kimse ölmesin istiyoruz. Kürt
halkýnýn tanýnmasýný istiyoruz.
Ama sadece tanýdým bitti diye
deðil, Anayasal güvence ile
tanýnmasýný istiyoruz.

Türkiye sosyalist hareketinin
sorunu ele almasý gerekiyor.
Muhatabýn kim olduðunu, mil-
letvekillerini, belediye baþkan-
larýný tanýmasý, Kürt halkýnýn
baþýna gelenlere tepki göster-
mesi gerekiyor.

Sorunun gerçek nedenini
Türkiye’de kimse bilmiyor.

Asker aileleri sorunu bilmiyor.
Onlara da yanlýþ anlatýlýyor.
Burada iþ Türk soluna düþüyor.
Sorunu, taleplerimizi iyi anlat-
malýlar. Ancak bunu yaparak
ýrkçýlýðýn önüne geçilebilir, bir-
birimizi anlayabiliriz.

Behiye Akbalýk (Evkadýný)
Benim arkadaþlarým içerde,

tutuklular. Býrakýlýrlarsa barýþ
sürecine bir katkýda bulunulur.
Biz barýþ istiyoruz. Ne asker ne
de gerilla aileleri aðlamasýn
istiyoruz. 

SÝ: Barýþ için ne yapýlmalý? 
Biz önderliðimizin tanýn-

masýný istiyoruz. Barýþ masada
olur. Masada otursunlar istiy-
oruz. Bu millet PKK’dir.
PKK’nin barýþ olmadan bitir-
ilmesi mümkün deðildir.
Þimdiye kadar bitiremediler.
Bizi tanýmadan Kürt halkýný
tanýmadan bitiremezler. 

Türkiye’deki muhalefeti nasýl
deðerlendiriyorsunuz?

Türk tarafýndan açýklamalar
yapýlsýn, yazarlar, aydýnlar,
sanatçýlar destek olsunlar.
Mehmet Ali Birand bile ne
olduðunu, nasýl olduðunu
anlattý. Herkes barýþ sürecine
katkýda bulunabilir. Ama biz
biliyoruz barýþa az kaldý. 

Ayhan Avçin
KCK tutuklamalarýna dair ne

düþüyorsunuz?
Onlar bizim yöneticilerimiz,

serbest býrakýlmalarýný istiy-
oruz. Yedi yaþýndaki çocuklar
bile tutuklu.

Tutuklularýn serbest býrakýl-
mamasý barýþ süreci için kötü
olur. Biz defalarca barýþ iste-
diðimizi gösterdik. Kimseye
düþmanlýk beslemiyoruz. Akan
gözyaþýnýn rengi aynýdýr.

Röportajlar: 
Özlem Can-Meltem Oral-  
Özden Dönmez

Sosyalist Ýþçi Amed’de adalet nöbeti tutanlara sordu

‘Bizim için ölün demiyoruz, 
aktif mücadeleye katýlýn’

DSİP üyeleri Diyarbakır Adliyesi önündeki binlerce insanla birlikte tutsaklara özgürlük istedi.

Tarihi davaya sınırlı sayıda izleyici alındı

Tutuklular 
derhal serbest
býrakýlsýn!

18 Ekim'de baþlayan KCK
Davasý'ndan tutuklu
siyasetçilerin duruþmasýný
izlemek ve Kürt siyasetçi-
lerin derhal serbest býrakýl-
masý ve barýþ talebimizi bir
kez de Diyarbakýr'dan
haykýrmak için buradayýz.

Bu davada, siyasetçiler
hiçbir maddi hukuki temele
dayanmayan asýlsýz iddialar-
la bir buçuk yýldýr tutuklu
olarak yargýlanýyor.

Halkýn oylarýyla meþru bir
þekilde seçilmiþ belediye
baþkanlarý, eski milletvekil-
leri ve yöneticiler de bu
davanýn sanýklarý arasýnda...

Çok iyi biliyoruz ki, þu
anda tutuklu bulunanlarýn,
verdikleri demokrasi
mücadelesi ve Kürt soru-
nunun barýþçýl çözümü
amacý ile yürütülen çalýþ-
malar, yargýlanmalarýnýn ana
nedenini oluþturuyor.

Bu dava açýkça görülmekte-
dir ki 'hukuki' deðil 'siyasi'
bir davadýr. Çünkü, bu dava-
da, barýþ isteyenler,
demokratik siyaset yapma
hakkýný kullananlar
yargýlanýyor.

Bizler, bu mahkeme
sürecinin ve haksýz tutukla-
malarýn barýþ süreci önünde-
ki en tehlikeli engellerin
baþýnda geldiðine inanýy-
oruz. Bir yandan silahlarýn
susmasýndan söz ederken,
diðer yandan siyaset yapan-
larý tutuklamak barýþa vuru-
lan en büyük darbedir.

Bu dava, aslýnda Kürt soru-
nunda barýþçýl çözümü
gerçekten kimin isteyip,
kimin istemediðini tüm
çýplaklýðý ile gözler önüne
sermektedir. Bu dava Kürt
siyasetçilerine vurulan bir
prangadýr.

Yargýsýz infazlarý, gözaltýn-
da kaybetmeleri gerçek-
leþtirenler, insanlýða karþý
suçlarý iþleyenler ellerini kol-
larýný sallayarak dolaþýrken,
iþlenen bu suçlarýn özünde
maðduru ve tanýðý olanlarýn
tutuklanmasý kabul edilebilir
deðildir.

Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi (DSÝP) olarak;
Diyarbakýr'a gelen 15 kiþiden
oluþan dayanýþma heyetimi-
zle, dünyanýn çeþitli
ülkelerinden sol ve sosyalist
partilerin Kürt halký ve
siyasetçileriyle enternasyon-
alist dayanýþma mesajlarýný
da kamuoyuyla paylaþýy-
oruz.

Tutuklular serbest býrakýl-
sýn. 

Yetmez, barýþ istiyoruz!

Doðan Tarkan
DSÝP Genel Baþkaný
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Avrupa'da genel grevler
Son yýllarda katýldýðým tüm uluslararasý toplantýlarda, konferanslar-

da baþýma gelen, bu sefer de baþýma geldi.

Herkes gider Mersin’e, biz gideriz tersine lafýný tüm yoðunluðuyla

yaþadým.

Böyle olacaðýný biliyordum, ama çaresi yok, n’apalým.

Haftasonu, Ýngiltere’deki Socialist Workers Party (Sosyalist Ýþçi

Partisi, SWP) ile Fransa’daki Nouveau Parti Anticapitaliste (Yeni

Antikapitalist Parti, NPA) tarafýndan Paris’te birlikte düzenlenmiþ

olan Avrupa Antikapitalist Konferansý’na katýldým.

Konferansta, Doðu Avrupa’nýn bazý ülkeleri hariç, tüm Avrupa

ülkelerinin devrimci partilerinden delegeler vardý. Katýlan partilerin

bir kýsmý, NPA’nýn nüvesini oluþturan eski LCR gibi Dördüncü

Enternasyonal’in üyesi, bir kýsmý da SWP gibi Uluslararasý Sosyalizm

Akýmý’nýn üyesiydi. Ama bunlara ek olarak, Troçkist gelenekten

gelmeyen önemli partiler de vardý. Portekiz’den Sol Blok,

Danimarka’dan Kýrmýzý Yeþil Ýttifaký, Norveç’ten Kýrmýzý Parti.

Üç gündem maddesi vardý: Ekonomik krizin analizi, siyasî ve

toplumsal geliþmeler; ekonomik krize antikapitalist tepkiler; ortak

kampanyalar ve Avrupa antikapitalist koordinasyonu.

Ýlk konuda açýlýþ konuþmasýný SWP’den Alex Callinicos yaptý.

Ekonomik krizin bitmediðini belgeledi, Keynesçi iktisatçý Paul

Krugman’ýn bu krizi 19. yüzyýl sonlarýndaki ve 1930’lardaki krizlerden

sonra kapitalizmin üçüncü büyük krizi olarak nitelediðini aktardý.

Egemen sýnýflarýn tüm Avrupa çapýnda uygulamaya çalýþtýðý kemer

sýkma, bütçe daraltma, tüm sosyal harcamalarý durdurma poli-

tikalarýnýn iþçi sýnýfýna karþý topyekûn bir saldýrý olduðunu ve ideolo-

jik olarak yenilmiþ olan neoliberalizmin böylelikle yeniden hayata

geçirilmekte olduðunu belirtti.

Ýþçi sýnýfýnýn, neoliberal politikalara karþý uzun zamandýr direnen ve

güçlü bir direniþ geleneði olan kesimlerinin, özellikle Yunanistan ve

Fransa’da bu kez de direndiðini anlattý.

Callinicos’un dediklerinin doðruluðunu görmek zor deðildi.

Konferansýn ilk günü, sabahýn ilk konuþmalarý sýrasýnda, Fransa’nýn

her yanýnda örgütlü iþçi sýnýfý ve çok daha geniþ kitleler sokaklara

dökülüyordu. Saat 2’de konferansa ara verildi ve delegeler Paris

sokaklarýný iþgal etmekte olan dev bir gösteriye katýldý.

Sendikalar, Fransa’da 3 milyon kiþinin gösterilere katýldýðýný söylüy-

or. Paris’teki gösteride birkaç yüz bin kiþi olduðu her halinden belliy-

di. Ve bu, son aylarda gerçekleþen benzer boyutlardaki altýncý gösteri!

Bu arada, petrol iþçileriyle kamyon þoförleri grevde. Ve grevlerin

baþka sektörlere yayýlmasý bekleniyor.

Benzin stoklarý iyice azalmýþ. Benzinliklerden birçoðu kapalý. Açýk

olanlarýnýn önünde uzun kuyruklar var. Hava meydanlarýnda yakýt

depolarý boþalmak üzere; grev sürerse yakýnda uçaklar uçamayacak.

Grevlerin ve gösterilerin yaný sýra, öðrenciler tarafýndan iþgal edilen

liselerin sayýsý hergün artýyor.

Direniþlerin nedeni, Sarkozy’nin emeklilik yasasýnda yapmaya

çalýþtýðý deðiþiklik. Emeklilik yaþýný 60’tan 62’ye ve bazý durumlarda

65’ten 67’ye yükseltmeyi amaçlýyor.

Gösteriden Konferans’a döndük; Yunanistan’da SEK örgütünden

gelen delege orada da bu yýl beþ tane genel grev olduðunu, geçen

hafta da iþçilerin Akropolis’i iþgal ettiðini anlattý. Ýspanyol bir delege

geçen hafta Ýspanya’da gerçekleþen genel grevi anlattý.

Konferans’ta alternatif programlar, direniþ yöntemleri, Avrupa

çapýnda ortak eylem planlarý tartýþtýk.

Siz de takdir edersiniz ki, ben krizin Türkiye’deki korkunç etki-

lerinden, muazzam mücadele örneklerinden, direniþ ve genel grevler-

den söz edemedim.

Evet, Türkiye dünyadaki geliþmelerden muaf deðil ve kriz daha da

derinleþirse bundan etkilenmemesi mümkün deðil.

Ama þimdilik burada gündem baþka.

Yine de, bir gözümüz Avrupa iþçi sýnýfýnda olmalý. Hem öðrenmek,

hem morallerimizi yüksek tutmak için.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Cinsiyetçi ve homofobik
ayrýmcýlýk son bulmalý

Pembe Hayat LGBTT Derneği, nefret suçlarına karşı yasa çıkarılması için meclis önünde eylem yaptı.

12 Eylül referandumda,
halkýn çoðunluðu 26 mad-
delik deðiþikliði onayladý

ve daha fazlasýný istemek için
kapýyý aralamýþ oldu. Sivil,
demokratik ve özgürlükçü bir
anayasada toplumun tüm
ezilen kesimlerinin haklarýný
güvence altýna almalýdýr. Ýþçil-
er, kadýnlar, eþcinseller, azýn-
lýklar, çocuklar gibi. Yetmez
ama evet diyenlerin yeni
dönemde taleplerinin
temelinde ise tam olarak ezilen
kesimlerin temel hak ve özgür-
lükleri için mücadele etmek
yatýyor. 

Pozitif ayrýmcýlýðýn olgunlaþ-
masý için, daha fazla önlem
alýnmasýný talep etmeliyiz.
Bugün, anayasanýn 10.
Maddesinde yapýlan ufak
deðiþiklik, kadýnlar ve erkek-
lerin eþit haklara sahip olduðu
ilkesinde, kadýnlara pozitif
ayrýmcýlýk yaptýðý için ileri bir
adým olarak görülse de
toplumda hala cinsiyetçilik
devam etmektedir.

Yasalarla güvence altýna alýn-
masýný istediðimiz haklar,
kadýnlarýn hukuki olarak

eþitliðini bir ölçüde saðlamak-
tadýr ancak daha fazlasý gerek-
mektedir. Hala daha, Türkiye
kadýn-erkek eþitliði konusunda
çok gerilerde yer almakta ve
veriler göstermektedir ki
maalesef her geçen sene bu
konuda hiç yol kat edememek-
tedir.

Ayný þekilde görmezden geli-
nen eþcinseller ve transsek-
süeller senelerdir taleplerini
sokakta mücadelelerine yansý-
tarak dile getiriyor. Trans
cinayetlerindeki artýþ vere-
ceðimiz mücadelenin kazanma
zorunluluðunu bizlere kanýtla-
maya yetiyor da artýyor bile. 

Anayasanýn 10. Maddesine
cinsel yönelim ve cinsiyet kim-
liði ibarelerini eklenmesi ve
eþcinsel, trans bireylerinde
anayasal düzeyde eþitliðinin
tanýnmasý gerekiyor. Cinsel
yönelimin, “hastalýk”, “ahlaksý-
zlýk” olarak nitelendiði
toplumda, lezbiyen, gey, bisek-
süel ve translarýn varlýðýnýn
hukuki meþruluk kazanmasý
ayný zamanda toplumda
homofobik ve transfobik fikir-
lerin biraz daha yenilmesini

saðlayacaktýr. Eþcinsellerin
görünürlüðü bugün yokmuþ
gibi davranýlamaz.
Homofobinin þimdi daha çok
sorgulanýyor olmasýnýn diðer
sorgulanamaz fikirlerin
itibarýný yitirmesiyle doðru
orantýlý. Çünkü, birilerinin vak-
tiyle güvenle, sorgulanamaz
dediði diðer baþlýklar da bugün
sorgulanýyor. Darbeler sorgu-
lanýyor, ýrkçýlýk sorgulanýyor,
milliyetçilik sorgulanýyor,
Kemalizm sorgulanýyor.
Eþcinsellerin, kadýn ve azýnlýk
haklarýnýn daha keskin
savunuluyor oluþu deðiþim
talep edenlerce sahipleniliyor.
Cinsiyetçi, homofobik ve trans-
fobik fikirler kapitalizm
sürdüðü sürece maddi temelini
kaybetmediði için tamamen
yok olmayacak ama mücade-
leyle kazanýlan her hak bu
fikirlerin de toplumda daha
yaygýn sorgulanmasýna neden
olacaktýr. Yeni anayasa
talebimizle bu fikirlerin biraz
daha yenilmesini saðlayabiliriz,
neden olmasýn?

İrem Nur Aksu

134 ülkenin arasýnda
Türkiye 126. sýrada yer alýyor.
Nedeni ise cinsiyet dayalý
eþitsizlikte hiçbir þeyin
deðiþmemesi, aksine daha da
kötüye gitmesi.

Dünya Ekonomik
Forumunun kadýn-erkek
eþitliði konusunda yayým-
ladýðý “Küresel Cinsiyet
Eþitliði” baþlýklý yýllýk rapor
dünyada kadýn ve erkeklerin
eþit olmasý gereken saðlýk,
eðitim, ekonomik güç, siyasi
temsil gibi alanlarda ülkelerin
durumunu gözler önüne
seriyor. 

Ýþte bu tabloda ise
Türkiye’nin durumu kadýnlar
açýsýndan pek iç açýcý deðil.
Toplumun yarýsýný oluþturan
kadýnlarýn haklarý anayasada
her ne kadar “kadýn-erkek
eþittir” ilkesi ile korunuyor-
muþ gibi görünse de tüm
alanlardaki eþitsizliði giderm-
eye maddelerdeki düzen-
lemeler yetersiz kalýyor. 

2010 raporunun listesinde

birinci sýradaki Ýzlanda’yý
Norveç, Finlandiya, Ýsveç,
Yeni Zelanda izliyor. 134 ülke
arasýnda geçen yýl 129’uncu
sýrada yer alan Türkiye, bu
yýlsa 126. sýrada. Alanlara
göre daðýlýma bakacak olur-
sak; saðlýk alanýnda 61’inci,
siyasette 99’uncu, ekonomik
katýlým ve fýrsat eþitliði
konusunda 131’inci, eðitim
konusunda da 109’uncu
sýralarda yer alýyor. Geride
býrakýlan ülkeler ise þöyle;
Fas, Benin, Suudi Arabistan,
Fildiþi Sahilleri, Çad ve lis-
tenin son sýrasýndaki Yemen. 

Dünya ekonomik forumu
raporunu ekonomik rekabete
dayandýrýyor ve refah seviyesi
ile doðru orantýlý olduðunu
anlatýyor. Bu rapor gibi senel-
erdir bir çok rapor baþka
kurumlarca yayýmlandý ve
sonuç üç aþaðý beþ yukarý hep
aynýydý. Aslýnda kadýn-erkek
eþitsizliði cephesinde deðiþen
bir þey olmuyor. 

Türkiye’de ve dünyada cin-

siyetçilik hüküm sürmeye
devam etmekte. Kadýnlarýn
emeði her zaman yedek iþ
gücü olarak görülmekte, eþit
iþe eþit ücret verilmemekte,
ayný zamanda çocuk bakýmý,
ailenin bakýmý da üzerine
yüklenmektedir. 

Kadýnýn özgürleþmesinde ilk
adým elbette ev dýþýnda çalýþ-
maya baþlamasý atýlmaktadýr.
Ancak, kadýnlarýn eþitliðini
saðlayacak þey sadece iþ
alanýnda erkeklerle ayný
kariyere sahip olmak deðil,
gündelik hayatta da pozitif
ayrýmcýlýk ilkesinin uygulan-
masýný saðlamak ve kadýnlara
her alanda daha fazla insiyatif
vermek ile cinsiyetçiliðin
hakimiyeti biraz daha kýrýla-
bilir. 

Aksi takdirde, kapitalizmin
bedavaya getirerek kadýna iþ
hayatý dýþýnda, aile kuru-
mundaki rollerini de yük-
lemesi ile süregiden sistemde
kadýnlar, iki kat daha ezilm-
eye devam edecektir.

Kadýn-erkek eþitsizliðinde vahim tablo
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Fransa’da emeklilik yaþýnýn
yükseltilmesine karþý iþçi
sýnýfý mücadelesi güçlü bir

þekilde devam ediyor. 19 Ekim
günü yapýlan genel grev ve
eylemler kitlesel ve yaygýndý.
Eylül’den bu yana altýncý, son
bir ayda ise dördüncü genel
grev oldu.

Öðretmenler, demiryolu
çalýþanlarýn grevi kitlesel geçiy-
or. Egemen sýnýf açýsýnda en
önemli sorun grev nedeniyle
baþgösteren petrol sýkýntýsý.
Ülkedeki 12 rafinerinin 11’I üre-
timi durdurdu, biri ise mini-
mum kapasitede çalýþýyor.
Ülkenin iç bölgelerinde
baþlayan petrol  sýkýntýsýnýn
giderek yayýlmasýna karþý
hükümet stoklarý devreye soktu,
bunlar da biterse dýþarýdan
petrol almayý planlýyor. Ancak
bu giriþim grevdeki liman iþçi-
lerinin mücadelesine takýlabilir. 

Ýþçilerin grevi öðrencileri de
harekete geçirmiþ durumda.
Ülkede eðitimin durduðu
liselerin sayýsý 397'ye ulaþtý. Bu
hareketin baþlangýcýndan beri
görülen en yüksek rakam.
Liseliler sadece okula git-
memekle yetinmiyor.
Hükümetin saldýrý yasasýna
karþý gösterilere kitlesel olarak
katýlan öðrenciler Nanterre ve
Lyon’da polisle çatýþtý. Ülkedeki
83 üniversiteden 12’si greve
katýlýyor, diðer üniversiteler de
ayný gün yapýlacak toplantýlar-
da greve katýlmayý tartýþacak. 

Sarkozy hükümetinin
Fransa'daki patronlar açýsýndan
uzun zamandýr bir sorun olan
emeklilik sistemini zenginlerin
çýkarýna çözmek için hazýrladýðý
yasaya göre, emekli olmak için
gereken yaþ sýnýrý 60'dan 62'ye
çýkartýlacak. Emeklilik hak-
larýnýn tümünü kullanmak
isteyenler ise, 65 deðil, 67 yaþýn-
da emekli olmak zorunda ola-
cak. Ayrýca çalýþanlarýn verdiði
primler de artacak. 

Fransýz kapitalistleri ise küre-
sel ekonomik krizi bahane
ederek rekabet gücünü azaltan
bir etken olarak gördüðü iþçi
sýnýfý kazanýmlarýný yok etmek
istiyor. Ancak reforma karþý iþçi
sýnýfý gerçek bir mücadele
yürütüyor. 

Emeklilik yasasýnýn gündeme
gelmesinden hemen sonra
ülkedeki sendikalar birleþik bir
mücadele yürüttü. Ýlk olarak
eylemler ve bir günlük grevlerle
baþlayan hareket daha sonra
kritik bazý sektörlerde süresiz
genel greve dönüþtü. Fransýz
sendikalarý göstermelik eylem-
ler yerine gerçek grevler
örgütlüyor, çünkü hem
karþýlarýnda zayýf bir hükümet
olduðunu biliyorlar, hem de
tabanlarý sürekli onlarý buna
zorluyor. 

Mücadelenin baþarýlý
olmasýnýn sebeplerinden biri de
reforma karþý mücadele eden-

lerin sürekli toplumun geri
kalanýný kazanmaya çalýþmasý.
Grev hareketi sendikalý devlet
çalýþanlarý ile sýnýrlý deðil,
hareket özel sektördeki iþçilerin
ve özellikle öðrencilerin de
desteðini alýyor. Son grevden
bir gün önce yapýlan bir anket
Fransýz’larýn yüzde 71’inin 19
Ekim grevini desteklediðini gös-
teriyor.

Fransa’da tarihsel olarak kitle-
sel ve güçlü bir sol var.
Sosyalist Parti ülkedeki en
büyük reformist sol parti olarak
reform mücadelesini Sarkozy’yi
yýpratmak ve 2012 baþkanlýk
seçimlerini kazanmak için kul-
lanmaya çalýþýyor. 

Sosyalist Parti’nin solundaysa
Fransýz Komünist Partisi (PCF),
Sol Parti ve Yeni Antikapitalist
Parti (NPA) var. 

Troçkist Devrimci Komünist
Birlik’in (LCR) 2009’da yeniden
yapýlanmasýyla oluþan NPA net
antikapitalist bir tutuma sahip
en kitlesel parti ve mücadeleyi
ileri taþýmaya çalýþýyor. 

NPA sözcüsü Olivier
Besancenot son genel grevi
“Yasa kabul edilip, resmi
gazetede yayýnlansa bile Fransa
tarihi gösteriyor ki belirleyici
olan sokaktýr” diye yorumladý.

Onur Devrim Üçbaþ

Mezarda emekliliðe karþý 
genel grev Fransa’yý sarsýyor

Fransýz iþçi sýnýfý güçlü ve örgütlü olmasýnýn
yanýnda önemli bir mücadele tarihi olan bir
sýnýf.. Ülkedeki sendikalar sýnýf mücadelesinin
farklý yöntemlerini kullanmaktan çekinmiyor.
Ýþçilerin havaalanlarýna giderek blokaj uygula-
masý, müdürlerin fabrikalara kilitlenmesi
Fransa’da Türkiye’den farklý olarak iþçi sýnýfýnýn
meþru eylemleri olarak görülüyor. 

Fransýz iþçi sýnýfý 1968’de dünyanýn en büyük
genel grevini yapmýþtý. Mayýs 1968’de grev
yapan sendikalý ve sendikasýz 10 milyon iþçiye
öðrenciler de katýlýmca, Fransa devrimin eþiðine
gelmiþti. Fransýz Komünist Partisi’nin ihane-
tinin de büyük etkisiyle devrim olmasa da bur-
juvazi iþçi sýnýfýna geniþ ödünler vermek zorun-

da kaldý 1995’de bu kez saldýrýlar Alain Juppe
hükümetinden geldi.Yine sosyal güvenlik ve
emeklilik sistemine saldýrýya geçen patronlara
karþý milyonlarca iþçi direniþe geçmiþ, “sosyal-
izm bitti” yalanýna karþýlýk milyonlarca iþçi
ellerinde kýzýl bayraklarla yürümüþ ve kazandý.
Bu hareket ayný zamanda Fransýz antikapitalist
solunun da kitleselleþmesini hýzlandýrdý. Son
olarak 2006’da özelikle gençleri olumsuz etk-
ileyen “ilk iþ yasasý”na karþý geliþen hareket
sonucunda yasada önemli deðiþiklikler yapýl-
mak zorunda kaldý. Fransa iþçi sýnýfý nasýl
mücadele edeceðini ve nasýl kazanacaðýný çok
iyi biliyor ve bu deneyimi ona sýnýf mücade-
lesinde önemli bir avantaj saðlýyor.

Mücadele ve kazaným: 1968, 1995, 2006 

Grev nedeniyle Paris’te benzin sıkıntısı baş gösterirken Fransız kapitalistleri ordunun grevcilere müdahale etmesini istedi.



6� sosyalist iþçi� sayý: 400

2011’de baðýmsýz sool adaylarla meclise
12 Eylül referandumu

sonuçlarý 5 Haziran 2011’de
gerçekleþecek genel seçim-

lerin sonuçlarýný da belirledi. 
Faþist MHP, 28 Þubat darbesin-

den bu yana ilk kez barajýn altýn-
da kalabilir. Anketler CHP’nin
de gerilediðini gösteriyor. Daha
üç ay önce CHP-MHP
koalisyonu senaryolarý ortaya
atılıyordu. AKP ise 2007’deki
gücüne yeniden ulaþmýþ
gözüküyor. BDP ise daha
güçlendi. Ýçinde bulunduðumuz
koþullar 2007’deki koþullara çok
benziyor. 2007’de olduðu gibi
2010’da siyasal tablonun sol
tarafý hala boþ.

2007’nin siyasal
koþullarý

28 Þubat darbesinden beþ yýl
sonra, 1999 ve 2001 ekonomik
krizlerinin ardýndan, kapatýlan
Refah Partisi ve Fazilet
Partisi’nden gelen Erdoðan ile
Gül’ün AKP’si tek baþýna iktidar
olmuþtu. Halk darbecilerin
devirdiði, hapse attýðý siyasetçi-
leri hükümete taþýmýþtý.

AKP iktidarýný baþarýsýz darbe
giriþimleri izledi. 2003 ve 2005
yýllarý arasýnda Balyoz, Sarýkýz,
Ayýþýðý, Yakamoz, Eldiven kod
adlý darbe giriþimleri AKP’yi
devirmeyi hedeflemiþti.

Balyoz darbesi ile 12 Eylül tipi
bir müdahalenin planý yapýlmýþ,
ancak ne içerden ne de dýþarýdan
destek bulamayan cunta darbeye
zemin hazýrlamak için toplumsal
talep yaratmaya soyunmuþtu.

2005’te Þemdinli’de Jitemci
subaylarýn Umut Kitabevi’ne
saldýrýsýnýn üzeri örtülürken ve
hükümet buna bütünüyle sessiz
kalýrken, Hrant Dink ve 301.
Madde davalarý ile baþlatýlan
ulusalcý-ýrkçý dalga 2006’da
Rahip Santoro’nun öldürülmesi
ile baþka bir boyuta sýçramýþtý.

2007, Ergenekon’un Hrant
Dink’in öldürülmesiyle baþlayan
ve Malatya Zirve Yayýnevi
katliamý ile devam eden, darbeci
generallerin baþýnda olduðu
“sivil” örgütlerce düzenlenen
Cumhuriyet Mitingleri ile
doruðuna çýkartýlan büyük bir
siyasi müdahaleye sahne oldu. 

Darbecilerin hedefi 5 yýldýr tek
baþýna iktidarda bulunan AKP’yi
önce zayýflatmak ardýndan da
alaþaðý etmekti, 2007 seçim yýlý-
ydý. 

Cumhuriyet Mitingleri’ni 27
Nisan E-muhtýrasý izledi. “Ne
mutlu Türküm” demeyenleri
“düþman” ilan eden ordu CHP-
MHP koalisyonunun iktidara
gelmesi için aktif bir kampanya
sürdürdü. Erdoðan’ýn ve Gül’ün
cumhurbaþkaný olmasýnýn önü
yargý darbesiyle kesildi. Ordu
ýrkçý ve ulusalcý propagandayý
yükseltirken, Ermeniler, Kürtler,
dindarlar ve demokratlar hedef
gösterilirken, sokakta CHP ve
MHP el ele, nefret söylemiyle
seçim kampanyasý yürüttü.

22 Temmuz 2007 seçimlerine 45
gün kala, ülke askeri vesayeti
savunan güçler tarafýndan ýrkçý,

milliyetçi, ulusalcý, savaþ yanlýsý
bir dalganýn ortasýnda AKP’nin
solundaki güçler harekete geçti.
CHP’nin iþgal ettiði sol alanda
yer alan ve güçleri binde
küsuratlý oylarla ifade edilen
küçük sol partiler bir seçenek
olmaktan hayli uzak dururken
baðýmsýz adaylarla genel seçim-
lere katýlma önerisi büyük bir
destek kazandý.

Baðýmsýz sol adaylar
Kürt illerinde Bin Umut aday-

larý seçimlere baðýmsýz olarak
girme kararý alýrken Ýstanbul’un
iki seçim bölgesinde Ufuk Uras
ve Baskýn Oran’ýn adaylýklarý
gündeme geldi. Ufuk Uras, Bin
Umut adaylarýndan biri olarak
bir çok sol örgüt tarafýndan
desteklenirken, Baskýn Oran
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý
hiçbir örgüte baðlý olmayan
aktivistler ve DSÝP tarafýndan
desteklendi.

45 gün boyunca süren baðýmsýz
sol adaylarýn kampanyalarý gün-
demi belirleyen siyasal
hareketlere dönüþtü. Uras ve
Oran kampanyalarý  toplumsal
yarýlmanýn belirlendiði fay hat-
larýnýn üzerinde yükseliyordu:
Irkçýlýða, milliyetçiliðe, dar-
belere, savaþa ve yoksulluða
karþý harekete geçmeyi öneriyor-
du.

Bu beþ politik halka, 45 gün
gibi kýsa bir sürede, o güne
kadar yan yana gelmemiþ birçok
grup ve bireyi yan yana getirdi.
Meclise Ufuk Gerek ve Sesimiz
Baskýn Olsun kampanyalarý
mecliste temsil edilmeyi hede-
fleyen Kürt halkýnýn adaylarý ile
omuz omuza yürüdü. Baðýmsýz
sol adaylar, sosyal hareketlerin
tam desteðini kazandý.

Tabular sokakta yýkýlýyordu.
Ýstanbul iki yakasýnda aktivistler
20 ilçe ve semtte yürüyüþler
yaptý. Bu 12 Eylül’den bu yana
solun ilk kez yaptýðý bir þeydi. 2
milyon bildiri bire bir halka
daðýtýldý. Sokaklar radikal slo-
ganlarla yankýlandý. Hrant
Dink’in cenazesinde darbe
sürecini tersine çeviren kitle
hareketi ilk defa siyasal sözcüler-
ine ve aktivistlerine ulaþýyordu.

Uras ve Oran kampanyalarý,
aþaðýdan örgütlenen ve
aktivizme dayanan yapýsýyla
binlerce insaný harekete geçirdi.
Ýstanbul’un iki yakasýnda 3’er
bin aktivist yani toplam 6 bin
kiþi ortak politik talepleri anlat-
mak ve temsilcilerini meclise
göndermek için kollarýný sývadý.

Baðýmsýz sol aday kampa-
nyalarý sokakta CHP’li ulusal-
cýlar ve MHP’li faþistlerle karþý
karþý geldi. Gerici cephenin sesi-
ni bastýrdýk..

Sonuç büyük bir baþarýydý.
DSÝP dýþýnda hiçbir siyasi parti
tarafýndan desteklenmeyen
Baskýn Oran radikal söylemiyle
31 bin oy aldý. Kürt hareketinin,
DSÝP’in ve bir çok sol gücün
desteklediði Ufuk Uras 81 bin
oyla meclise gönderildi. Biraz
ileri de Ýstanbul 3. Bölgede 100
binden fazla insan Sebahat
Tuncel’i hapisten alýp meclise
yolladý. Kürt illerinde ise mily-
onlarýn oyu ile 20 baðýmsýz aday
meclise girdi. Kürtler ilk kez
grup kurdu.

Öte yandan ordu ve yargýnýn
elinden geleni yapmasýna,
Ergenekon’un vahþi cinayet ve
provokasyonlarýna, büyük ser-
maye ve medyanýn tüm
manipülasyonlarýna karþýlýk seç-
menler 27 Nisan E-muhtýrasýný
verenleri cezalandýrdý. AKP,
yüzde 47 oy alarak bir rekor
kýrdý. 

Halkýn çoðunluðu askeri
vesayetin uzantýlarý CHP ve
MHP’ye deðil, 27 Nisan E-
muhtýrasýnýn düþman ilan ettiði
AKP, DTP ve baðýmsýz sol aday-
lara destek vermiþti.

Ne yazýk ki Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarýnda bir
arada olduðumuz mücadele
arkadaþlarýmýz bu hareketi,
yakalanan bu ivmeyi devam
ettirmeyi kabul etmedi. Eðer iki

hareket birleþerek ve Kürt
hareketiyle ittifak halinde
mücadeleye devam etseydi,
bugün Türkiye’de sol güçsüz
durumundan hýzla kurtulabilir-
di.

12 Eylül referandumu sonrasý
5 Haziran 2010’da yapýlacak

seçimler týpký 2007’nin koþullarý-
na benziyor. Ama bugün
ulaþýlan nokta sosyalistler ve
Kürt özgürlük hareketi için daha
büyük kazanýmlarý mümkün
kýlýyor.

29 Mart 2009’da gerçekleþen
yerel seçimlerde AKP’nin oylarý
gerilemiþ, CHP-MHP ittifaký güç
kazanmýþtý. Ulusalcý-faþist itti-
faký bundan cesaret alarak 2 yýl
önce olduðu gibi yine AKP’yi
zayýflatýp yýkmayý denedi.
Ancak rejimin eskisi gibi devam
etmesini ve AKP’nin seçimle
deðil siyaset dýþý yöntemlerle
devrilmesini savunan güçler
devreye girdiði anda halkýn
çoðunluðu yine buna karþý çýktý.

12 Eylül 2010’da anayasa
referandumunda seçmenlerin
yüzde 58’i evet ve yetmez ama
evet diyerek, Kürt illerinde ise
sandýða gitmeyerek darbecilerin
düzenine son verilmesini istedi.
2007 seçimlerinden üç yýl sonra
daha fazla sayýda insan darbeci-
lerin karþýsýna geçerken iktidara
geleceði “müjdelenen” CHP-

Binlerce aktivistin katıldığı ırkçılık ve milliyetçilik karşıtı Baskın Oran seçim kampanyası gündemi sarsmıştı.
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2011’de baðýmsýz sol adaylarla meclise

MHP koalisyonu aðýr bir yenilgi
aldý. Halk, sadece 12 Eylül
anayasasýný deðil 27 Mayýs
darbesiyle oluþturulan siyasal
yapýyý da çöpe atmýþtý. “Vatan
bölünüyor” iddialarýna raðmen
seçmenlerin çoðunluðu PKK ile
masaya oturulmasýna evet
demiþti.

2011’de sol seçenek
2011’in gündemini ayný politik

halkalar belirliyor. Irkçýlýk, mil-
liyetçilik, Kürt sorununun siyasi
çözümü ve savaþ, darbecilerin ve
Ergenekon’un yargýlanmasý gibi
baþlýklar on yýllardýr rejim
tarafýndan ezilen ve baský altýnda
tutulan kesimlerin demokrasi ve
özgürlük isteðiyle birleþiyor.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez
siviller bir anayasa hazýrlayacak,
bu anayasanýn demokratik
kazanýmlarý ve haklarý tanýmasý
saðlanabilir. 26 yýllýk savaþ yerini
siyasi çözüme ve barýþa býraka-
bilir.

2007 seçimlerinden 3 yýl sonra
biz tabanda yer alan aktivistler
çok daha kalabalýk, örgütlü ve
güçlüyüz. 3 yýl boyunca
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu’nun eylemlerine on
binlerce insan katýldý. Hrant
Dink cinayeti davasý, ýrkçýlýða ve
milliyetçiliðe karþý kararlý bir

mücadeleye sahne oldu. Yetmez
ama Evet kampanyasý Türkiye
çapýnda gerçek sol güçlerin öne
çýkardýðý politik halkalarýn geniþ
bir kesim tarafýndan destek-
lendiðini ortaya koydu. 

Sosyalistler, antikapitalistler,
barýþ, demokrasi ve özgürlük
yanlýlarý, iþçiden ve yoksuldan
yana olanlar 2011 seçimleri için
bugünden harekete geçmelidir. 

Biz baðýmsýz sol adaylar için
þimdiden kampanyaya baþla-
mayý öneriyoruz. 

Sokakta, fabrikada, okulda hep
bir birlikte bu düzenin pislikleri-
ni teþhir edelim. 8 ay boyunca
binlerce aktivisti birleþtirip
harekete geçirelim. 

Meclise bir çok baðýmsýz sol
aday gönderelim ve rejim krizine
hem sokaktan hem meclisten
müdahale edelim. 

Bugünden baþlayarak 8 ay
boyunca süren baðýmsýz aday
kampanyalarý gerçek solun ülke
çapýdan örgütlenmesine ve kitle-
sel bir siyasi harekete dönüþme-
sine yol açacaktýr. 

CHP’nin soldaki iþgaline son
vermek, AKP’nin tabanýnda
duran iþçileri ve yoksullarý sola
kazanmak, deðiþimin kapýsýný
ardýna kadar açmak mümkündür

Meclise Ufuk Gerek kampanyası İstanbul 1. Bölge’de CHP-MHP
ittifakının etkisini kırdı.

Y etmez ama Evet kampa-
nyasý boyunca biz
sosyalistler, köhnemiþ

düzenin sýnýrlý bir deðiþiklik
dizisiyle bir gecede deðiþmeye-
ceðini söylemiþtik. Anayasa
deðiþikliðinin halkýn son bul-
masýný istediði baský rejimini
ortadan kaldýrmaya yetmeye-
ceðini, ama askeri vesayet
düzeninde bir gedik açtýðý için
evet oyu vereceðimizi vurgu-
lamýþtýk. Kampanyanýn adýný
tekrar hatýrlatmak gerekirse
"Yetmez ama Evet!" 

Geliþmeler devrimci sosyalist-
lerin öngörülerini doðruluyor.

Halkýn çoðunluðu 12 Eylül
düzenini reddetti. Kenan
Evren ve arkadaþlarý hakkýnda
ilk kez resmi soruþturma
baþlatýldý. Daha önemlisi ise
referandum öncesi büyük bir
gerginlik içinde bastýrýlan
aþaðýdan demokratikleþme
taleplerinin öne fýrlamasýydý.

Devlet ile PKK arasýndaki
görüþmeler meþrulaþtý.
Hükümet de muhalefet de 12
Eylül ürünü olan YÖK’ün
kaldýrýlmasýndan bahsetmeye
baþladý. Þimdi baþörtüsü
yasaðýnýn kaldýrýlmasý için
meclis düzeyinde müzakereler
yürütülüyor.

Ezilenler hakkýný arýyor.
Kürtlerin ana dilde eðitim için
boykotu, Alevilerin zorunlu
din derslerine karþý oturma
eylemleri ard arda geldi. Ýlk
kez anadilde eðitim bu kadar
açýk bir yaygýn bir þekilde
konuþuldu. Ýlk kez Sünni din-
darlar da Alevilerin haklý
olduðunu ve zorunlu din ders-
lerinin seçmeli olmasý gerek-
tiðini açýkça savunmaya
baþladý.

12 Eylül’de halk bir kapýyý
açtý ve hakkýný arayanlar bu
kapýdan geçiyorlar. On yýl-
lardýr temel haklarý ellerinden
alýnmýþ, askeri darbeler,
katliamlar ve suikastlerle sus-
turulmuþ, yerin altýna itilmeye
çalýþýlmýþ her türden özgürlük
talebi konuþulmaya baþlandý.

Sadece anayasa deðiþikliðinin
deðil Türkiye’de neredeyse
demokratikleþme bayraðý zorla
eline verilen AKP’nin "yet-
meyeceðini" 12 Eylül’de “evet”

oyu veren milyonlarca insan
görüyor. Egemen sýnýfýn çýkar-
larýný savunan AKP týpký ayný
çýkarlar için statükoyu savu-
nan CHP gibi deðiþim isteðinin
karþýsýnda bir engel olarak öne
çýkýyor.

Halk yeni anayasa istedi,
hükümet ise bunu 2011 seçim-
leri sonrasýna erteledi. Erdoðan
ve partisi, seçim barajýný
kaldýrmadýðý gibi ana dilde
eðitim hakkýna da karþý çýktý. 

Hakimler Savcýlar Yüksek
Kurulu’na Adalet
Bakanlýðý’nda çalýþan hakim-
lerin seçilmesi için Hükümet
adaylarý parmakla gösterdi, lis-
teler oluþturdu. 

Kürt sorununda hiçbir tavize
yanaþmayan hükümet yangýna
körükle gidiyor.

Hayýrcýlar devre dýþý
Tüm bunlar 12 Eylül’de

‘hayýr’ diyenleri haklý çýkar-
mýyor. 12 Eylül referandumun-
dan önce, darbe anayasasýnýn
deðiþtirilemez olduðu kabul
ediliyordu. Devletin “teröris-
tle” masaya oturmayacaðý
söyleniyordu. Anayasa
Mahkemesi kendini seçilmiþ
meclisin yerine koyuyor,
HSYK darbe soruþturmalarý
baþta olmak üzere sayýsýz
anayasal suç iþliyordu. Statüko
denilen bu yapý sürdükçe
rejimin baský altýnda tuttuklarý
için deðiþimi konuþmanýn bile
imkaný yoktu.

Hayýr diyenler 12 Eylül’de
devre dýþý kaldý. MHP’nin
yediði aðýr darbe, CHP’nin
yaþadýðý kriz bunu açýkça
göstermektedir.

Þimdi mücadele ‘evet’ ile

‘yetmez ama evet’, AKP ile
demokrasi ve özgürlük isteyen
milyonlar arasýndadýr. 

Gerçek sol muhalefet  yüzde
58’i bir güven oyu olarak kul-
lanmak isteyen AKP’nin iki
yüzlülüðünü, bir düzen partisi
olduðu gerçeðini iþçilere ve
yoksullara anlatmakla yüküm-
lüdür. 12 Eylül referandumun-
da umutla çýkan milyonlarý
AKP’den koparmak ve sola
kazanmak mümkündür.

12 Eylül’de sadece askeri
vesayetin sorgulanmasýnýn ve
yýkýlmasý için mücadelenin
deðil, AKP’ye karþý gerçek
muhalefetin de önü açýldý.

AKP, 8 yýldýr tek baþýna
hükümette. Ordunun ve
yargýnýn her müdahalesiyle,
ulusalcý-faþist muhalefetin
yarattýðý her gerginlik AKP’nin
iþine yaradý. 

Toplumu laik-dindar olarak
bölenler, her türden hak ve
özgürlüðe düþmanca tutum
alanlar sayesinde muhafazakar
sermaye partisi iþçilerin ve
yoksullarýn oyunu almaya
devam etti.

Devrimci sosyalistler, ‘yetmez
yeni bir anayasa’ kampa-
nyasýný sürdürüyor. AKP’nin,
CHP’nin düzen partilerinin
toplumun deðiþim isteðine
yetmediði her noktada sosyal-
istler ‘yetmez daha fazlasýný
istiyoruz’ diyerek demokrasi
mücadelesine önderlik
etmelidir.

Sosyalistler Kemalistler'in
geriye dönüþ isteðine karþý
direnmeli, ýrkçýlýðý ve mil-
liyetçiliði yenmelidir. Kürt
özgürlük hareketi, Yetmez ama
Evet diyenlerin müttefikidir.

Sýnýf mücadeleleri tarihinin
ortaya koyduðu basit gerçek
geçerlidir: Hak verilmez alýnýr.
Yetmez ama Evet böyle bir
mücadele çaðrýsýydý. 

Þimdi görevimiz demokrasi,
barýþ ve özgürlük mücadelesini
iþçi sýnýfý saflarýna taþýmaktýr.
Yoksulluðun da baskýnýn da
yasaklarýn da son bulmasý için
aþaðýdan mücadeleyi örgütle-
mektir. Sözde deðil özde
demokrasiyi kazanacak güç
iþçi sýnýfýnýn ve ezilenlerin
kendi mücadelesidir.

Mücadele AKP ile
Yetmez ama Evet
diyenler arasýnda

Gerçek sol muhale-
fet  yüzde 58’i bir
güven oyu olarak
kullanmak isteyen
AKP’nin iki
yüzlülüðünü, bir
düzen partisi olduðu
gerçeðini iþçilere ve
yoksullara anlat-
makla yükümlüdür. 
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sosyalist isci 

� Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,
� Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
� Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
� Küresel krize karþý
mücadele etmek isti-
yorsan
� Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan w
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devrimci 
sosyalizme
güç ver 
baþka bir dünya 
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sosyalistisci@gmail.com

Þimdi barýþ zamaný

KCK davasý baþladý. Kasým ayýnýn ortalarýnda

davanýn sonucu þekillenecek. Kürt hareketi bu

davayý tarihi önemde ilk üç davadan birisi

olarak görüyor. Þeyh Sait davasý, Diyarbakýr

cezaevi davasý ve KCK davasý. 

KCK davasýnda devletin atacaðý simgesel

olumlu bir adýmýn, Kürt hareketi tarafýndan

olumlu baþka adýmlarla karþýlanacaðý çok açýk. 

Bu yüzden, bugün bu sürece katký yapmaktan,

Kürt hareketinin yanýnda, Kürt halkýnýn barýþ

elini güçlendirmekten daha önemli hiçbir þey

yok!

Önümüzdeki birkaç hafta çok önemli.

Bu birkaç haftada somut adýmlar atmak zorun-

dayýz. Kürt hareketi elinden geleni yapýyor,

batýda ise biz elimizden geleni yapmak zorun-

dayýz.

Aysel Tuðluk Abdullah Öcalan’la Ýmralý’da

yaptýðý görüþmeden sonra, “Barýþa daha

yakýnýz” demiþti. 

Bu umudu güçlendirmek için, Kürt halkýnýn

barýþ haykýrýþýnýn yalnýz kalmamasý için, batýda,

batý illerinde kitlesel bir hareket örgütlemek

zorundayýz. Örgütlenmenin sorunlarýný ve

sorumluluðunu BDP’nin omuzlarýndan alacak

bir kitlesel hareketi en kýsa sürede inþa etmek

sosyalistlerin en öncelikli görevidir.

KCK davasý siyasi bir davadýr, karar siyasi bir

karar olacaktýr, siyasi karar alacak olanlara

görülmemiþ bir basýnç uygulayacak bir kitlesel

hareketin þimdi tam zamanýdýr.

“Yetmez! Barýþ istiyoruz” 
kampanyasý baþlýyor

“Yetmez ama evet” kampanyasýný yapan

sosyalistler ve aktivistler, yeni bir kampanyayý,

“Yetmez! Yeni bir anayasa istiyoruz!” kampa-

nyasýný ilan ettiler. 

Yeni bir anayasa kampanyasý bir dizi kampa-

nyanýn çeþitlilik içindeki birliði biçiminde

örgütlenecek.

“Yetmez! Grev istiyoruz”, “YÖK kapatýlsýn”,

“Baþörtüsüne özgürlük!”, “Irkçýlýða son!” gibi

birçok konuda kampanyalar içinde binlerce

aktivist bir araya gelecek.

Her kampanya, yeni bir anayasada kendi hak-

larý önünde hiçbir kýsýtlama olmasýna taham-

mülü olmayan toplumsal kesimlerin, ezilenlerin

mücadelesinde bir halka olacak. Gerçek sorun-

larýn gerçek sahipleri hem kendi sorunlarý

etrafýnda harekete geçecek, hem d ekendi

hareketini diðer sorun sahiplerinin hareketiyle

birleþtirecek.

Bu kampanyalar içinde en acil olaný ve bu yüz-

den hemen baþlatýlmasý gerekli olaný, “Yetmez!

Barýþ istiyoruz” kampanyasý. Yeni bir

anayasanýn ýrkçý, ayrýmcý ve Kürt halkýnýn

dýþlayan vurgulardan temizlenmiþ bir anayasa

olmasý gerektiðini iþaret edecek bir kampanya,

tam da bugün, Kürt halkýnýn barýþ taleplerine en

güçlü desteði sunma þansýna sahip.

Öyleyse kollarý sývayalým! 

e-abone de olabilirsiniz

Savaş karşıtları füze kalkanına karşı 19-20 Kasım’da tüm dünyada sokaklara dökülecek.

19-20 Kasým’da Lizbon’da yapýlacak
olan NATO zirvesinin temel gün-
demlerinden bir tanesi Türkiye’ye

yerleþtirilmesi düþünülen füze kalkaný
olacak. Bu konudaki tartýþmalar büyük
oranda ABD baþta olmak üzere çoðu
NATO ülkesinin Ýran’ý baþlýca tehdit
olarak görüyor olmalarý ve bu ülke
üzerinde bir baský oluþturmak
istemeleri. 

Elbette, mesele salt ABD emperyalizmi
etrafýnda ele alýnamaz. Füze kalkaný
tartýþmalarý Türkiye’nin bir alt
emperyalist güç olarak emperyal heves-
lerini de gösterir nitelikte. 

ABD’nin Füze Kalkaný Projesi 
ABD, Ýran ve Kuzey Kore’yi “güvenlik

tehdidi” olarak göstererek NATO
bünyesinde bir füze kalkaný inþa etmek
istiyor. Füze kalkanýnýn öncelikle
Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ne yer-
leþtirilmesi planlanýyordu ancak
Rusya’nýn itirazý üzerine kalkan için
yeni bir yer düþünülmeye baþlandý ve
kalkanýn Türkiye’ye yerleþtirilmesi için
görüþmeler baþladý. 

ABD, füze kalkanýyla birlikte Ýran’ý
hedef alýyor ve Ýran’ýn “tehdit”
olduðunu ittifak hâlinde olduðu tüm
ülkelere de kabul ettirmek istiyor. 

ABD, yaptýðý tüm açýklamalarda
Ýran’ýn Avrupa ülkeleri için bir tehdit
olduðunun altýný çiziyor. Zaten hâlen
dünyanýn en büyük askeri gücü olan ve
Ýran’dan çok uzakta bulunan ABD için
Ýran füzeleri bir tehdit oluþturamaz. 

Elbette ABD’nin tek derdi Ýran deðil.
Yýllardýr kaybetmekte olduðu hege-
monyasýný yeniden tesis etmek için
savaþ politikalarý güden ABD, füzeler
yoluyla Rusya’ya da gözdaðý vermek
istiyor fakat tabii ki daha “diplomatik”
yollarla! 

Militarizmin gizli yüzü 
Hükümetten füze kalkaný konusunda

hiçbir tatmin edici açýklama gelmiyor.
ABD Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Philip
Crowley yaptýðý günlük basýn toplan-
týsýnda: "NATO ile iþbirliði içinde
Avrupa'ya füze savunma sistemi kurul-
masý planlarýyla ilgili olarak Türkiye ile
görüþmelerimiz oldu” þeklinde açýkla-
ma yaparken, Baþbakan Tayyip
Erdoðan bu konuda bir talep
olmadýðýný açýkladý. Ancak Milli
Savunma Bakaný Vecdi Gönül, füze
kalkaný konusunda müzakerelerin
sürdüðünü söylüyor. Dýþiþleri Bakaný
Ahmet Davutoðlu ise meseleyi ittifak
sistemi içinde deðerlendireceklerini ve
konunun NATO zirvesinde konuþula-
caðýný açýkladý. Çeþitli yorumcular ise
Türkiye’nin, Ýran doðrudan hedef gös-
terilmemesi hâlinde füze kalkanýný
kabul edeceðini belirtiyor. 

Gündem militarizmin gündemi olun-
ca tam bir çarpýtma zinciri de devreye
giriyor. Kendisini doðrudan
ilgilendiren füze kalkaný konusunda
geniþ kitleler doðru bilgi edinebilecek-
leri herhangi bir kaynaða sahip deðiller.
Mesele hükümet yetkililerinin çeliþkili
açýklamalarýyla tam bir keþmekeþ hâlini
alýyor. Hükümet derhal yapýlan
görüþmeleri açýklamalý, halký bu konu-
da doðru bilgilendirmelidir. 

Emperyalist amaçlara dur de! 
Türkiye, bugüne kadar NATO’nun

bütün kirli savaþlarýna müdahil oldu.
Afganistan iþgalinde bizzat iþgalci bir
güç olarak yer aldý. Hükümet, çeþitli
zamanlarda Ýsrail’le veya ABD’yle ters
düþüyormuþ gibi bir görüntü çiziyor
olsa da emperyalistlerin en yakýn müt-
tefiklerinden birisi oldu. Hükümetin
çeþitli salvolarýný bölgesinde gücünü
arttýran bir alt emperyalist güç olan
Türkiye’nin pazarlýk yapabilme
gücünün artmasý olarak okumak doðru
olacaktýr. Bunun anlamý Türkiye ege-
men sýnýfýnýn emperyalist amaçlarý
olduðudur. Füze kalkanýný, Türkiye’nin
emperyalizm tarafýndan sömürüsü
olarak görmek yanlýþtýr. Bu, milliyetçi
bir çizgiyi beraberinde getirir. Oysa
antiemperyalizm, kendi egemen sýnýfýna
karþý mücadele etmeyi gerektirir.
Sosyalistler, kanlý bir savaþ gücü olan
NATO’ya ve Türkiye egemen sýnýfýnýn
bölgede halklarýn baskýlanmasý
üzerinden gücünü arttýrmasý yönündeki
tüm çabalarýna karþý mücadele etmelil-
er. Bugün, Türkiye’ye konuþlandýrýl-
masý planlanan füze kalkanýna karþý
çýkmak bu mücadelenin en önemli
ayaklarýndan birisidir. 

Can Irmak Özinanýr 

Füze kalkanýna hayýr! 
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1917 yýlýna gelindiðinde, 3
yýldýr 1. Dünya Savaþý’nýn
içinde olan Rusya’da mily-

onlarca asker hayatýný kaybet-
miþ, yaralanmýþ veya esir
düþmüþtü. Bu büyük toplumsal
krizin yaný sýra, ülkenin
ekonomisi de berbat hâldeydi.
Yoksulluktan kaynaklanan
ölümler artýyor, fiyatlar hýzla
artarken iþçilerin ücretleri ger-
iliyor, fabrikalarda aðýr disiplin
tedbirleri alýnmaya baþlanýyor-
du. 1917 baþlarýnda,
Petrograd’da kadýnlar haftanýn
ortalama 40 saatini ekmek
kuyruklarýnda geçiyorlardý. Bu
döneme ait bir polis raporunda,
iþçilerin çaresiz ve umutsuz
olduklarýndan, en ufak bir kývýl-
cýmýn büyük bir patlamayý
ateþleyebileceðinden, gýda yeter-
sizliði sebebiyle çalýþanlarýn
vahþileþebileceðinden söz
ediliyordu.

Hem bu raporu hazýrlayan
Çarlýk polisi hem de kendiliðin-
den patlak veren direniþlerin
kapitalizmin kaçýnýlmaz ürün-
leri olduðunu savunan Karl
Marks yanýlmadý.
Petrograd’daki Putilov fab-
rikasýnda çalýþan kadýn iþçiler, 8
Mart Uluslararasý Kadýn
Günü’nde ekmek talebiyle
greve gittiler. Bu kývýlcým,
birkaç gün içinde baþkentte hay-
atý durduran bir genel greve
dönüþtü. Ýþçiler, ekmek
talebinin yaný sýra, savaþýn der-
hal sona erdirilmesini istiyorlar
ve otokrasiye karþý tepkilerini
dile getiriyorlardý. Devlet, ayak-
lanan kitleleri bastýrmak için
orduyu kullanmak istedi. Fakat
yýllardýr savaþan ve milyonlar-
casý ölen askerler de bu talepleri
destekliyorlardý. Erler gösteri-
cilere ateþ açmayý reddettiler.
Ekmek talep eden iþçilerin, barýþ
talep eden askerlerin ve toprak
talep eden yoksul köylülerin
ayaklanmasý, 5 gün içinde üç
yüz yýllýk Romanov hanedanýný
ve Çarlýk rejimini devirdi.

Ýkili iktidarýn ortaya
çýkýþý

Þubat Devrimi, Rusya’da ilk
kez 1905 Devrimi sýrasýnda
görülen, çalýþanlarýn iþyeri
tabanlý örgütlenmeleri olan
Sovyetler’in bir kez daha
doðuþunu beraberinde getirdi.
Ýþçilerin ekonomik ve politik
sorunlarýný kitleler hâlinde
tartýþtýklarý bu demokratik
mekanizmalarýn yaný sýra,
devrimden sonra bir de Geçici
Hükümet kuruldu. Bu iki kuru-
mun varlýðý, ikili iktidar duru-
muna iþaret ediyordu. Geçici
hükümetin içinde, muhafaza-
kâr-gerici unsurlarýn yaný sýra,
liberal burjuva partisi Kadetler,
kitle tabaný köylülük ve sol
aydýnlar olan Sosyalist
Devrimciler ile iþçi sýnýfý parti-
lerinden Menþevikler yer alýyor-
du. Bu koalisyona katýlan sol
partilerin ortak yaný, aþamalý
devrim teorisini savunmalarýy-

dý. Buna göre, Rusya’da öncelik-
le bir demokratik devrim
yaþanacaktý ve buna burjuvazi
önderlik edecekti. Sosyalist
devrim, ancak ve ancak kapital-
ist üretim iliþkilerinin
geliþmesinin sonucu olarak gün-
deme gelecekti. Ýþçi sýnýfýnýn
yönetim organlarý olan
Sovyetlerde ise çoðunluk yine
Menþevikler’in ve Sosyalist
Devrimciler’in elindeydi. Þubat
ayýnda yalnýzca 25 bin üyesi
olan Bolþevik Parti, Sovyetler’de
%2’lik bir desteðe sahipti.

Hükümette yer alan, kapital-
istlerin ve toprak sahiplerinin
çýkarlarýný temsil eden
muhafazakâr ve liberal
unsurlar, Sovyetler’in bu kez
1905’te olduðu kadar kolay
bastýrýlamayacak güçte olduk-
larýný biliyor, bu yüzden iþçi
sýnýfýna saldýrmak için devrimci
dalganýn geri çekilmesini bek-
liyor, zaman kazanmaya çalýþýy-
orlardý. Sosyalist Devrimciler
bölünmüþ, büyük bir grup
ayrýlmýþ, ancak partinin lider-
lerinden Kerensky Geçici
Hükümet’in baþýna geçmiþti.
Menþevikler içerisinde de ikili
iktidar durumuna dair farklý
görüþler vardý. Bir grup Geçici
Hükümet’le Sovyetler’in bir
arada iþleyebileceðine inanýyor,
bir grup ise Sovyetler’in
hükümeti savaþý bitirme
yönünde zorlayabileceðini
düþünüyordu. Bir grup savaþa
derhal son verilmesini talep
ediyor, bir grupsa Rusya’nýn
savunulmasýný “devrimci
savunmacýlýk” adý altýnda

teorize ediyordu. 8 saatlik iþ
günü talebi gibi reformlarý tüm
Menþevikler destekliyor, ancak
hepsi ülkede iktidarýn doðal
olarak burjuvazinin elinde
bulunmasý gerektiðini düþünüy-
ordu.

Bolþeviklerin tutumu
O güne kadar iþçi sýnýfýnýn en

militan ve mücadeleci kesiminin
örgütlendiði parti olan
Bolþevikler de bölünmüþtü.
Parti tabanýnýn baskýsý,
Bolþevikler’in Geçici Hükümet’e
katýlmasýný engelledi. Ancak
partinin bir kýsmý sol
Menþeviklerle ayný görüþleri
paylaþýyor; burjuvaziyle koal-
isyon hâlinde kurulan
hükümete katýlmasalar da,
Sovyetler’in iktidarý almasýný da
savunmuyorlardý. Geçici
Hükümet’i dýþarýdan
destekleyen Stalin ve
Kamenev’in baþýný çektiði bu
kanat, Almanya’ya karþý savaþta
Rusya’yý savunmayý dahi doðru
buluyordu.

Sürgünde olduðu Ýsviçre’den
çektiði telgraflarda partinin bu
görüþlerine muhalefet eden
Lenin, iktidara verilecek en ufak
desteðin dahi ihanet anlamýna
geleceðini belirtiyordu. Nisan
ayýnda Rusya’ya dönen Lenin,
binlerce iþçi ve asker tarafýndan
karþýlandý. Petrograd Sovyet
Baþkaný Menþevik Scheidze’nin
karþýlamada muzaffer Rus
Devrimi’nden bahsetmesi üzer-
ine Lenin’in yanýtý sertti:

“Hangi muzaffer Rus
Devrimi? Bunu Fransa’da bir

asýr önce yaptýlar. Kapitalistler
hâlâ fabrikalarýn sahibi, hâlâ
toprak aðalarý topraklarýn
sahibi, emperyalist savaþ hâlâ
devam ediyor. Emperyalist
savaþa son! Toprak, ekmek ve
barýþ, bütün iktidar sovyetlere!”

Nisan Tezleri 
Lenin döndüðünde partisinde

yalnýzdý. Ancak Geçici
Hükümet’e göz kýrpan tüm
görüþlerle tartýþtý. Kapitalist
hükümet devrilmeden savaþýn
bitirilemeyeceðini, savaþta Rus
hükümetinin yenilgisinin
savunulmasýnýn gerektiðini
ülkenin devrimin birinci aþa-
masýndan proletaryanýn iktidarý
ele geçireceði ikinci aþamaya
geçtiðini savunan Nizan
Tezleri’ni öne sürdü. Lenin,
savaþa son vermeyen, toprak
reformu yapmayan, ekmek
sorununa çözüm bulmayan
Geçici Hükümet’in yalanlarýný
halka sabýrla anlatacaklarýný
belirtti ve Bolþeviklerin çoðun-
luðunu bu görüþlere kazandý.
Mayýs ayýnda üye sayýsý 100
bine fýrlayan parti, geniþ iþçi
kitlelerin taleplerini savunarak
sýnýf içinde çoðunluðu kazan-
maya baþladý. Bu arada,
1903’teki ayrýþmada
Menþevikler’den yana tutum
alan Leon Troçki de, Þubat
Devrimi konusunda Lenin’le
ayný görüþleri paylaþýyordu.
Troçki’nin daha önce öne
sürdüðü sürekli devrim
teorisinin ilk kýsmý doðrulan-
mýþ, burjuva demokratik devrim
iþçi sýnýfý önderliðinde gerçek-

leþmiþti. Þimdi proletaryanýn
durmamasý, iktidarý almak için
liberal burjuvaziyi devirmesi
gerekiyordu. Þubat Devrimi
gerçekleþtiði sýrada New
York’ta olan Troçki, Rusya’ya
döndükten bir süre sonra
Bolþevikler’e katýldý.

Þubat Devrimi’nin temel talep-
leri olan “Toprak, Ekmek ve
Barýþ”ý savunan Bolþevikler,
bunun gerçekleþmesi için ikili
iktidar durumuna son verilmesi
gerektiðini savunarak, “Tüm
iktidar Sovyetlere” diye propa-
ganda yaptýlar. Hükümet bu
duruma karþý Lenin’i Alman
ajaný ilan edip Bolþevikler’e aðýr
baskýlar uygulamaya baþladý.
Bolþeviklerin çoðu tutuk-
lanýrken, Troçki, kendisini daha
önce Çarlýk rejiminin koyduðu
cezaevine, bu kez Geçici
Hükümet tarafýndan atýlýyordu.
Fakat iþçi sýnýfýnýn yanýnda
tutum alan politikalar, sýnýfýn
çoðunluðunun Bolþevikler’in
saflarýna geçmesine neden oldu.
Ekim ayýna gelindiðinde,
Bolþevikler, Sovyetler’de çoðun-
luk hâline gelmiþlerdi.

Ekim ayýnda ikili iktidar duru-
mu sona erdi. Kýþlýk Sarayý’ný
kuþatan iþçiler, mevcut devlet
mekanizmasýný yýkarak
Sovyetler’i iktidar hâline
getirdiler. Rusya’da iþçi sýnýfýnýn
kendisini devlet olarak
örgütlemesine giden yolda,
Þubat Devrimi karþýsýnda
Bolþevikler’in aldýðý tutum, yani
güçlü bir devrimci partinin var-
lýðý belirleyici oldu.

Ozan Tekin

1917 Þubat Devrimi: 

Toprak, ekmek ve barýþ!

1917 Şubat’ında Çarlık rejimini deviren kendiliğinden hareketi kadın işçilerin grevi başlatmıştı.
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Demokrasi ve sosyalizm
Solun bazý kesimlerinde giderek yaygýnlaþan bir hastalýk,

“AKP’ye hayýr!” hastalýðý, “gözünü AKP bürümek” adý verilebile-
cek, AKP ile uðraþmaktan sistemin geri kalan tüm baský çeþitlerini
görmezden gelme ve hatta affedebilme yetisi kazandýran bir virüs,
ayný kesimleri demokrasi konusunda da sorunlu hale getiriyor.

Demokrasi, demokrasiye muhtaç kesimlerin ezilmiþliklerine karþý
direniþlerine kapý aralayan, içinde ezilenlerin kendi güçlerinin
farkýna vardýðý siyasal bir geliþim süreci olarak deðil, emek-ser-
maye çeliþkisinden kopartýlmýþ bir özgürlükler alaný olarak
algýlanýyor.

Daha da ileri gidenler oluyor, “demokrasiden” çokça söz
edilmesinin sosyalizm mücadelesini sulandýrma giriþiminin bir
parçasý olduðu iddia edilebiliyor. Saða sola yumurta ve boya atma
özgürlüklerini kýskançça savunanlarýn siyasal demokrasiyi ve
demokrasi mücadelesinin her bir baþlýðýný, konusunu önemsemez
görünmeleri, bazý sol kesimlerin stalinist ve Kemalist kökenleriyle
ilgili. Oysa devrimci sosyalizm, demokrasiyi geçici bir ara uðrak,
iþine gelince kullanabileceði ve sadece kendine yontabileceði bir
nalýncý keseri olarak görmez. 

Demokrasi mücadelesi, sosyalizm mücadelesinden kopartýlamaz.
Demokrasi olmadan sosyalizm olmaz. Tony Cliff’in dediði ve

defalarca tekrarladýðýmýz gibi, demokrasi sosyalizmin kalbidir.
Sosyalizm mücadelesinin hedefi, burjuva demokrasisini rafa

kaldýrmak deðildir. Hedef, burjuva üretim iliþkilerini, kapitalist
üretim ve yeniden üretim mekanizmasýný, bir toplumsal iliþki
olarak sermayeyi ortadan kaldýrmaktýr. Demokrasinin sýnýrlarýný
öylesine geliþmeye zorlamaktýr ki sosyalizmin amacý, burjuva üre-
tim iliþkilerinin, üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyete baðlý
sömürü olanaðýnýn sýnýrlarýnýn demokrasinin sýnýrsýz geliþiminin
önündeki en önemli engel ve tehdit olduðunun toplumun ezilen
büyük çoðunluðu tarafýndan görülmesi saðlanabilsin. 

Ýster, AKP ile yan yana düþeriz korkusuyla Kenan Evren,
TÜSÝAD ve MHP ile yan yana düþmekte besi görmeyenler olsun,
isterse demokrasi taleplerini, her bir özgürlük talebini önemse-
meyenler olsun, marksizmle tek iliþkileri Mustafa Kemal’in bir gün
Bolþeviklerden aldýðý ve “Kurtuluþ Savaþý”ný sürdürmede ve
cumhuriyeti kurmada kendisine yardýmcý olduðu iddia edilen par-
alar kadardýr.

Hurafedir diðer bir deyiþle bu iliþki.
Marksizm, demokrasi mücadelesine bambaþka bir açýdan bakar

ve önem gösterir. Örneðin, Rus devriminin lideri Lenin, “Ýþçiler,
hangi sýnýfý etkilediðini gözetmeksizin zorbalýðýn, baskýnýn, þid-
detin ve kötü muamelenin her türlüsüne cevap vermek üzere eði-
tilmedikçe -üstelik, her hangi bir bakýþ açýsýyla deðil, sosyalist
bakýþ açýsýyla cevap vermek üzere eðitilmedikçe- iþçi sýnýfý bilinci
gerçek siyasi bilinç olamaz.” diyor demokrasi mücadelesinin öne-
mini vurgulamak için. Lenin’in bu sözlerinde, özellikle, “hangi
sýnýfý etkilediðini gözetmeksizin” bölümü çok önemli.

Lenin yine benzer vurgularla demokrasi ve sosyalizm arasýndaki
baðlantýyý kurmanýn önemini þöyle anlatýyor: “Sosyalistin ideali
bir sendika sekreteri gibi olmak deðil, nerede ortaya çýkarsa çýksýn,
hangi halk katmanýný veya sýnýfýný etkileyecek olursa olsun zor-
balýðýn ve baskýnýn her ifadesine tepki gösterebilen, bütün bu
ifadeleri genelleþtirip polis þiddetinin ve kapitalist sömürünün tek
bir tablosunu çizebilen… halk önderi olmaktýr.”

Yine, “hangi halk katmanýný veya sýnýfýný etkileyecek olursa
olsun” vurgusu çok bariz Lenin’de.

Çok bariz çünkü Lenin bir devrimci sosyalist olarak, “emek,
emek, emek!” çýðlýðý atmanýn insaný emekten yana yapmaya,
“Marksizm, Marksizm Marksizm” diye baðýrmanýn Marksist yap-
maya, “sýnýf, sýnýf, sýnýf” diye tekrarlamanýn da sýnýf devrimcisi
yapmaya yetmediðini çok iyi biliyordu. Bu türden tekerlemeleri
yapanlarýn sosyalizmle deðil, olsa olsa sendika sekreterliðiyle bir
iliþkileri olabilir. 

Sendika sekreterleri hýzla emek yerine milletin kalkýnmasýný,
Marksizm yerine kesif bir kemalizmi, sýnýf yerine de orta sýnýflarý
savunmaya baþlayabilir.

Tony Cliff’in dediði gibi, devrimci sosyalistler açýsýndan ise
“zulme karþý her hareketi, sadece ekonomik deðil, siyasi ve
kültürel ve sadece iþçilerin deðil, toplumun ezilen her kesiminin
hareketini desteklemek” demokrasi ve sosyalim arasýndaki baðý
kurmanýn ve korumanýn da tek yoludur. 

Þenol Karakaþ 

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

� “Maus” Hayatta Kalanýn Öyküsü
Art Spiegelman
Çeviri: Ali Cevat Akkoyunlu
Gözlem Yayýn A.Þ.
Birinci Baský: Eylül 2004

Art Spiegelmann, Yahudi
soykýrýmýndan kurtulan iki
insanýn oðlu. 1948 yýlýnda
Stockholm’de dünyaya geldi ve
doðumundan kýsa bir süre sonra
ABD’ye göç etti. Çizgi roman-
larýn yaný sýra, çeþitli dergiler için
çok sayýda çizim yaptý. “Maus”
isimli çizgi hikâyesi en tanýnmýþ
ve baþarýlý eseridir. Ýlk cildi
1989’da ABD’de yayýnlandý,
1991’de bunu ikinci cilt takip etti.
Her ikisi de çok satan oldu ve
Spiegelmann 1992’de “Maus” ile
Pulitzer Ödülü’nü aldý.

“Maus” aslýnda iki ayrý hikâye
anlatýyor. Bunlardan ilki,
Spiegelman ile babasý Wladek
arasýndaki sýkýntýlý iliþki.
Spiegelman, annesinin intiharýn-
dan sonra babasýnýn acý ve öfke
dolu portresini gerçeðe çok yakýn
bir þekilde çiziyor. Bu arka plan-
la Spiegelman babasýna ABD’ye
göç etmeden önceki döneme dair
sorular soruyor. Tam bu noktada
da ikinci hikâye, soykýrýmdan
sað çýkmayý baþarmýþ bir
Polonya Yahudisi olan Wladek
Spiegelman’ýn hikâyesi baþlýyor.
“Maus” bu iki hikâye arasýnda
gidip gelerek, geçmiþ ile bugünü
birbirine baðlýyor.

Kitabýn baþlýðýndan da anlaþýla-
caðý gibi, insanlar bu hikâyede
birer hayvan olarak tasvir ediliy-
or. Art Spiegelman Polonyalýlarý
domuz, ABD’lileri köpek,
Almanlarý kedi, Yahudileri ise
fare olarak çiziyor. Bu anlamda
Maus’un bir çizgi-fabl olduðunu
söylemek de mümkün.

Maus’un “Babam Tarih kanýy-
or” adlý ilk bölümü, geride býrak-
týðýmýz yüzyýlýn 30’lu yýllarýnda
baþlýyor. Yazar, babasýnýn hay-
atýndaki önemli olaylarý ve
Spiegelman Ailesi’nin
Polonya’nýn Sosnowitz þehrinde-
ki yaþantýsýný tasvir ediyor.
Almanya’nýn 1939’da Polonya’ya
saldýrmasýyla birlikte, Wladek’in
acý dolu asýl hikâyesi baþlýyor.
Wladek Polonya ordusunda
askere alýnýyor ve Almanlara esir
düþüyor. Kurþuna dizilmekten
son anda kurtularak,
Sosnowitz’e, ailesinin yanýna geri

dönüyor. Ancak Polonya’nýn bu
kýsmý Almanlar tarafýndan iþgal
ediliyor. Yahudiler gettolara kap-
atýlýyor, öldürülüyor, iþkence
görüyor. Wladek ve karýsý, topla-
ma kamplarýna gönderilmekten
kurtulmak için Macaristan’a kaç-
maya çalýþýyor, ancak yolda
ihbar edilerek yakalanýyorlar.
1944 yýlýnda ayrý ayrý Auschwitz
Toplama Kampý’na götürülüyor-
lar.

Bu noktada hikâyenin
“Sorunlarým Ýþte Burada Baþladý”
baþlýklý ikinci kýsmý baþlýyor.
Wladek, Auschwitz’de hayatta
kalmaya çalýþýyor. Spiegelman
burada Nazilerin günlük terör ve
þiddetinden, açlýktan ve tifüsten,
gaz odalarýndan, öldürülenlerin
krematoryumlarda yakýlmasýn-
dan söz ediyor. Ayrýca mahkûm-
larýn hayatta kalmak için göster-
dikleri çabalarý ve izledikleri
stratejileri de tasvir ediyor.
Savaþýn sonlarýna doðru Sovyet
ordusunun giderek yaklaþmasý
üzerine Almanlar Auschwitz’i
boþaltýyor ve tutsaklarý zorlu bir
yürüyüþ ve yolculuðun ardýndan
Ýsviçre-Almanya sýnýrýna
götürüyorlar. Wladek burada
Amerikalýlar tarafýndan kur-

tarýlýyor, kendisi gibi
Auschwitz’den kurtulan karýsýný
buluyor, önce Ýsveç’e, ardýndan
da ABD’ye göç ediyor.
Spiegelman Ailesi’nin geri kalan
fertlerinin hepsi toplama kam-
plarýnda hayatlarýný kaybediyor.

“Maus”, Avrupa Yahudilerinin
imha öyküsünün hepsini deðil,
sadece hayatta kalanlardan
birinin anlatabildiði küçük bir
kesitini ele alýyor. Kitap, hem
soykýrýma, hem de hayatta kalan-
larýn sonraki yaþamlarýnda baþa
çýkmak zorunda kaldýklarý trav-
malarý anlatan çok ilginç bir
belgesel niteliði taþýyor.
Dünyanýn en korkunç
katliamlarýndan biri olan, bazý
araþtýrmacýlara göre 17 milyona
yakýn insanýn katledildiði Yahudi
soykýrýmýný unutmamak, bu
dehþet verici olayý geçmiþte
yaþanan bir efsane olmaktan
çýkartýp ete kemiðe
büründürmek, yaþananlarý bir
daha yaþamamak için her bir
insanýn kendisinden bir parçayý
bulmasýný saðlamak için Maus
mutlaka okunmasý gereken eser-
lerin arasýnda yer alýyor.

Atilla Dirim

Yahudi Soykýrýmý üzerine bir tanýklýk

Antikapitalist Öðrenciler
tartýþma toplantýlarý sürüyor

İstanbul’daki Antikapitalist Öğrenciler her hafta
Karakedi Kültür Merkezi’nde toplanıyorlar. Ekim
ayındaki toplantılarda Bülent Somay ile “Aşk,
cinsellik ve hayat hakkında bilmek istemediğimiz
şeyler”, Ferda Keskin ile “Marksizm ve Özgürlük”
ve son olarak Ferhat Kentel ile “Kimlikler” konulu
toplantılar yapıldı. Hınca hınç dolu geçen
toplantılarda konuşmacının sunumundan sonra
herkese söz veriliyor. 

Antikapitalist Öğrenciler’in bir sonraki toplantısı
22 Ekim Cuma saat 18.00’da Karakedi Kültür
Merkezi’nde yapılacak. Herkese açık olan
toplantıda Roni Margulies “Avrupa’da krize karşı
antikapitalist direniş”i anlatacak.

Karakedi Kültür Merkezi: Bekar Sokak 16/2



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
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350 eylemleri
sonrasý

10/10/10’da, 188 ülkede ve
7347 yerde insanlar gezegen için
iþbaþýndaydý. Dünyanýn dört bir
yanýnda milyonlarca insan iklim
deðiþikliðine karþý seslerini yük-
seltti. Çýkarlarýndan baþka bir
þey düþümeyen þirketler ve
güdümlerindeki hükümetler
sessiz.

Maldivler Baþkaný Mohamed
Nasheed, Kopenhag'daki
görüþmelerin baþarýsýzlýðýndan
sonra umudunu sokaktan gele-
cek "dev" eylemlere baðlamýþtý.
Cancun öncesi bu kadar yaygýn
ve kendinden emin bir
hareketin ortada olmasý hayati
bir önem taþýyor. Ülkeler
petrolün suyunu çýkarýp kullan-
mayý düþünecek kadar baðým-
lýlýk halindeyken; yarattýklarý
iklim krizi yüzünden insanlar
susuz. Adalar sular altýnda...
Yaman çeliþkilerle dolu kapital-
izmin yarattýðý ekonomik ve
sosyal adaletsizlik kendisini
iklim deðiþikliðinde de gösteriy-
or.

En zengin kesim en yoksullara
oranla kiþi baþýna 25 kat daha
fazla enerji tüketiyor. Dünya
nüfusunun yaklaþýk yüzde 10'u,
dünyadaki tüm etlerin yüzde
45'ini, çoðunun fosil yakýtlardan
elde edildiði elektriðinin yüzde
68'ini, kaðýtlarýn yüzde 84'ünü
ve otomobillerin yüzde 87'sini
tüketiyor. Kâra dayalý enerji,
ulaþým ve tüketim politkalarý -
daha çok- yoksullarý etkiliyor.
Artarak etkilemeye de devam
edecek.

Richard Falk kendisiyle
yapýlan bir söyleþide “Darfur
etnik çatýþmasý iklim deðiþik-
liðine kadar geri götürülebilir,
su eksikliði sebebiyle. Çünkü
daha önce orada yerleþik olarak
tarým yapan topluluklarla, hay-
van otlatarak ve hayvanlarýný
besleyerek yaþayan bedevi
insanlar arasýnda bir sýkýntý
yoktu, çünkü iki taraf için de
yeterli su vardý. Suyun
bitmesiyle birlikte þimdi
soykýrým gibi bir durumla karþý
karþýya kalmýþ oluyoruz.” söz-
leriyle gelecekte gezegeni güzel
günlerin beklemediðini belirtiy-
or.

350 sayýsýnýn yaþamsal önemi
de burada devreye giriyor.
Atmosferdeki karbondioksit
miktarýnýn güvenli üst sýnýrýnýn
milyonda 350 parçacýk olmasý
gerektiðini anlatan dünya çapýn-
daki hareket; iklim mültecisi
sayýsýnýn 2050’ye kadar 1 mil-
yarý bulacaðýna iliþkin tahmin-
lerin, 4 milyara yakýn kiþinin
pirinç üretimindeki düþüþten
etkileneceði bilgisinin ve
yüzlerce türün yok olma
tehlikesinin gölgesinde yüksel-
erek Cancun þehrinde yapýlacak
olan Taraflar Konferasý’nda
hükümetlerin, þirketlerin ve
kendilerinin çýkarlarýndan
ziyade dünya halklarýnýn çýkar-
larýný gözetmelerini için etkili
olacaktýr.

Eli Haligua

Ýklim için binlerce insan yürüdü
Tüm dünyada küresel iklim

deðiþikliðine karþý mücadele eden
350 hareketiyle Küresel Eylem
Grubu'nun birlikte organize ettiði
10/10/10 eylemi, Ýstanbul'da
oldukça coþkulu geçti. 5 binden
fazla insanýn katýldýðý eylemde,
dünyaca ünlü aydýnlar Noam
Chomsky ve Richard A. Falk da
konuþma yaptý.

Küresel ýsýnmanýn sebebi, atmos-
ferdeki karbon oranýnýn çok yüksek
miktarda olmasý. 

Þu an atmosferdeki karbondioksit
oraný milyonda 392 parçacýk; yani
392 ppm. Bu oranýn acilen 350 ppm
ve altýna çekilmesi gerekiyor. 350
hareketi de adýný buradan alýyor.
350 hareketi, tüm dünyada ayný
anda yaptýðý eylemlerle sesini
duyurmaya çalýþýyor. 

Bugün dünyada 188 ülkede 7176
eylem yapýldý.

Ýstanbul'da yapýlan eylem için
aktivistler saat 15.00'te Galatasaray
Meydaný'nda toplandý. Ellerinde
"Rüzgar için 350", "Güneþ için 350"
ve "Ýklimi deðil, sistemi deðiþtir"
yazan dövizler taþýyan binlerce kiþi,
buradan Taksim Meydaný'na
yürüdü.

Yürüyüþe katýlanlar arasýnda Fuat
Keyman, Gencay Gürsoy, Doðan
Tarkan, Umur Coþkun, Þanar
Yurdatapan, Yalçýn Ergündoðan,
Rýdvan Budak ve Emel Yýldýz da

vardý.
DSÝP, Yeþiller, EDP ve ÖDP de

eyleme katýlýrken, Ergene Vadisi
Platformu, Munzur Doða
Platformu, Barýþapedal, ÝTÜ
Meteoroloji bölümü öðrencileri
baþta olmak üzere birçok dernek ve
platform 350 yürüyüþünde yeraldý.

Yürüyüþ þenlikli ve coþkulu geçti.
Düdükler, marakaslar, davullar ve
teflerle iklim deðiþikliðine karþý ses
çýkaran aktivistler, büyük bir barýþ
bayraðý ve dünyayý temsil eden dev
bir top da taþýdý.

Yürüyüþ sýrasýnda "350, hemen
þimdi", "Þirketleri deðil, gezegeni
kurtar", "Nükleer santral istemiy-
oruz", "Üçüncü köprüye hayýr",
"Güneþ, rüzgar bize yeter", "Baþka
bir dünya mümkün", "Dur de, dur
de, nükleere dur de", "Biz antikapi-
talistiz" sloganlarý atýldý.

KEG aktivistleri "Hiç kimse asker
doðmaz" ve "Öldürmeyeceðiz,
ölmeyeceðiz, kimsenin askeri
olmayacaðýz" sloganlarýyla savaþý
ve militarizmi de protesto etti.

Taksim Meydaný'nda bir araya
gelen eylemcilere Küresel Eylem
Grubu (KEG) adýna Nuran Yüce,
Ümit Þahin ve Ömer Madra birer
konuþma yaptýlar.

Düþünce Özgürlüðü için 7. Ýstan-
bul Buluþmasý'na katýlmak için
Türkiye'de bulunan ünlü antikapi-
talist düþünür Noam Chomsky ve

barýþ aktivisti Richard A. Falk da
eylemin sonunda birer konuþma
yaptý.

Ýzmir’de de eylem
10/10/10 - 350ppm eylemlerinin

Ýzmir ayaðý, Kýbrýs Þehitleri Caddesi
Yakýn Kitabevi önündeki aktivitel-
erle baþladý. 

Küresel Eylem Grubu'nun düzen-
lediði eyleme Devrimci Sosyalist
Ýþçi Partisi, Yeþiller, Karþý Bisiklet,
Sokak Sanatçýlarý ve Ýzmir Delileri
katýldý. Eylemce, yürüyüþten sonra
basýn açýklamasý ile sona erdi.

Yakýn Kitabevi önünde buluþan
200 aktivist, Sokak Sanatçýlarý'nýn
çaldýðý þarkýlarla eðlendi. 

Ýnsanlarla 350 fotoðraflarý çekilen
aktivistler, yürüyüþe baþladýklarýn-
da, "Güneþ, rüzgar hemen þimdi!",
"Baþka bir enerji mümkün", "Yenile,
yenile, enerjiyi yenile", "Termik
santral, bir daha asla! Nükleer
santral, bir daha asla! HES, bir daha
asla!" sloganlarý attý.

Basýn açýklamasýndan önce 350
saniye susma eylemi yapan
aktivistler adýna basýn açýklamasýný
okuyan Melis Bulu, Rusya'da, Latin
Amerika'da, Uzak Doðu'da, Rize'de,
Pakistan'daki doðal afetlere vurgu
yaparak, küresel ýsýnmanýn artýk bir
tehdit olmadýðýný, bizzat sonuçlarýný
yaþadýðýmýzý belirtti.

NoamChomsky: 
"Herkesi burada görmekten çok mutluyum, çünkü
bu çok önemli bir konu. Ben de burada bulunmak-
tan çok mutluyum. Bu konu hakkýnda bir þeyler
yapýlmazsa, çok kýsa bir zamanda insanlýk için
önemli bir sorun hâline gelecek bir durumla karþý
karþýyayýz. Aslýnda mesaj çok açýk ve net; sizin gibi
burada toplanan insanlarýn sayýsýný arttýrmamýz
gerekiyor. Bu tipte gösterilerde toplanan insanlarin
sayýsýnýn daha fazla olmasý gerekiyor. Böylelikle,
belki insanlarý büyük bir felaketten kurtarabiliriz."

Richard A. Falk:
“Küresel iklim deðiþikliðini inkâr edenleri dur-

duracak olan da bu hareket olacak. Ýnsanlarýn
ayný günde tüm dünyada sokaða çýktýklarýný
gördüklerinde, inkâr edip gerçeði daha fazla sak-
layamayacaklar. Zamanýmýz çok kýsa ve gezegeni
kurtarmak için iklim hareketini büyütmek zorun-
dayýz. Dolayýsýyla dünyadaki herkesin iklim
deðiþikliðiyle mücadele etmek gibi bir sorumlu-
luðu var. Bu hareketi büyütme konusundaki
çabalarýnýzý takdir ediyorum.”

Beyoğlu’nda gerçekleşen 350 yürüyüşü dünyadaki eylemlerin en büyüklerinden biri oldu.
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28 Ekim 2010 (Perþembe)

15.00 - 16.15 : 
Kemalizm, stalinizm ve Türk solu
Ömer Laçiner (Birikim dergisi editörü)
Roni Margulies (Taraf yazarý)

17.00 - 18.15: 
Azýnlýklar nasýl azýnlýk oldu?
Hayko Baðdat (Hrant’ýn Arkadaþlarý)
Rober Koptaþ 
(AGOS Genel Yayýn Yönetmeni) 
Cengiz Alðan 
(Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe)

19.00 - 20.15: 
Barýþa ne kadar yakýnýz?
Bengi Yýldýz (BDP milletvekili), 
Veysi Sarýsözen 
(Günlük gazetesi yazarý), 
Þenol Karakaþ (DSÝP Gen. Baþk. Yard.)

29 Ekim 2010 (Cuma)

11.00 - 12.15: 
Devrim provalarý
Atilla Dirim (marksist.org), Ayþe
Demirbilek (Küresel BAK aktivisti)
13.00 - 14.15: 
Marksizm ve kriz teorileri
Cemil Ertem (Taraf yazarý) 
Roni Margulies

13.00 - 14.15: 
Leninist parti bir mit mi ihtiyaç mý? 
Þenol Karakaþ

15.00 - 16.15: 
Yeni liberalizm bitti mi?
Sezai Temelli (Öðretim üyesi), 
Ali Bilge 
(Ýktisat, Ýþletme ve Finans dergisi
editörü) 
Erkin Erdoðan 
(Suyuma Dokunma aktivisti)

15.00 - 16.15: 
Devlet kaynaklý cinsel þiddet
Eren Keskin (Avukat, Gözaltýnda cinsel
þiddet ve tecavüze karþý hukuki yardým
bürosu sözcüsü)

15.00 - 16.15: 
Lenin’de Devlet ve Devrim
Ersin Damarsardý 
(Antikapitalist Çalýþanlar aktivisti)

17.00 - 18.15: 
Popüler kültür
Bejan Matur (Þair), Tolga Tüzün
(Müzisyen ve öðretim üyesi)

17.00 - 18.15: 
Darwin ve evrim teorisi
Mustafa Aslantunalý (Yayýncý)

17.00 - 18.15:
Kadýnlarýn ezilmiþliðinin kökenleri
Ýrem Aksu, Zeynep Munlafalýoðlu
(Antikapitalist Öðrenciler)

19.00 - 20.15: 
Özgürlük bir hayal mi?
Roni Margulies (Taraf yazarý), Harun
Tekin (Mor ve Ötesi), Ferhat Kentel
(Öðretim üyesi)

30 Ekim 2010 (Cumartesi):

11.00 - 12.15: 
Stalinist karþý devrim
Meltem Oral, Onur Devrim Üçbaþ
(Antikapitalist Öðrenciler)

11.00 - 12.15: 
Marksizm ve ekoloji
Sibel Erduman

13.00 - 14.15: 
Marks’ýn devrimci fikirleri
Sinan Özbek (Öðretim Üyesi), Bülent
Somay (Öðretim Üyesi)

13.00 - 14.15: 
Rosa Lüksemburg

13.00 - 14.15: 
Troçki’den sonra Troçkizm
Burak Demir (Antikapitalist Öðrenciler),
Nuran Yüce

15.00 - 16.15: 
Türkiye kutuplaþýyor mu?
Ferhat Kentel (Öðretim Üyesi), Murat
Paker (Öðretim Üyesi), Volkan
Akyýldýrým (DSÝP Gen. Baþ. Yard.)

15.00 - 16.15: 
Gökkuþaðýndaki kýzýl
Canan Erdoðan, Buse Kýlýçkaya (Pembe
Hayat), Barýþ Sulu (Kaos GL)

15.00 - 16.15: 
1989: Doðu Bloku’nun çöküþü
Avi Haligua

17.00 - 18.15: 
Politik Ýslam ve sosyalistler
Erol Katýrcýoðlu (Taraf gazetesi yazarý,
öðretim üyesi), Oral Çalýþlar (Radikal
gazetesi yazarý), Yýldýz Önen (DSÝP GK
üyesi)

17.00 - 18.15: 
Marksizm ve ulusal sorun
Özden Dönmez, Ozan Tekin

19.00 - 20.15: 
Türkiye’de darbeler ve vesayet rejimi
Ufuk Uras (BDP Milletvekili), Yücel
Sayman (Öðretim Üyesi ve Ýstanbul
Barosu Eski Baþkaný), Doðan Tarkan
(DSÝP Genel Baþkaný)

31 Ekim 2010 (Pazar):

11.00 - 12.15: 
Ýnsan doðasý sosyalizme engel mi?
Sinan Özbek (Öðretim Üyesi,
Felsefelogos Genel Yayýn Yönetmeni)

13.00 - 14.15: 
TC’nin kökenleri
Ýpek Çalýþlar (Yazar), 
Kerem Kabadayý (Mor ve Ötesi)

13.00 - 14.15: 
21. yüzyýlda iþçi sýnýfý
Mehmet Demir (sendikacý), 
Berna Tezcan (Antikapitalist Blok)

15.00 - 16.15: 
Sosyalizm ve demokrasi
Mithat Sancar (Öðretim üyesi) 
Ümit Kývanç (Taraf Yazarý)
Doðan Tarkan

17.00 - 17.30: 
Dünyayý deðiþtirmek için 
devrimci fikirler
Özden Dönmez 
(DSÝP Genel Baþkan Yardýmcýsý)

MARKSÝZM

Daha fazla bilgi için:

www.marksizmtartismalari.com
0536 335 10 19 – 0539 982 22 17

DSÝP Ýstanbul Ýl Örgütü: 
Ýstiklal Cad. Bekar sok. 16/4 - Beyoðlu

201028-29-30-31 Ekim - Ýstanbul

Türkiye'de solun ve toplumsal
muhalefetin en geniþ tartýþma platfor-
mu Marksizm 2010, 28-29-30-31 Ekim
günlerinde toplanýyor. 

Geniþ bir konu yelpazesinde çok
sayýda konuþmacýya kürsü sunan
Marksizm2010'da, güncel politik konu-
larla birlikte marksist gelenek de
tartýþýlacak.

Marksizm2010’da 29 ayrý baþlýkta
Kürt sorunu, ýrkçýlýk, Ermeni Soykýrýmý,
Ergenekon, yeni anayasa gibi Türkiye
siyasetinin güncel konularý, dünyada
kapitalizmin krizi ve yeni emperyalizm
ile sosyalizmin tarihsel fikirleri ve
günümüzde devrimci politikalar ele
alýnacak.

Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi'nin ev

sahipliðini yaptýðý Marksizm toplan-
týlarýnda farklý geleneklerden gelen
sosyalistler, bir çok kampanya ve
sosyal hareketin temsilcileri, aydýnlar
ve sanatçýlar görüþlerini açýklayacak.

28-29-30-31 Ekim'de yapýlacak yýlýn
son Marksizm toplantýlarý Taksimhill
Otel salonlarýnda gerçekleþecek. Kayýt
ücretini 5 lira.

Dünyayı
değiştirmek 
için 
devrimci 
fikirler


