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26 Kasým cumartesi, Saat 15’te!
Tünel’den Taksim’e

KCK operasyonlarý sadece Kürt
hareketini deðil, Kürt halkýnýn
dostlarýný, demokrat muhalifleri
de susturmak istiyor.

BDP PM üyesi Prof. Dr. Büþra
Ersanlý ve enternasyonalist aydýn
Ragýp Zarakolu, KCK davasýndan
tutuklandý. 

Tutuklanma gerekçeleri BDP’nin
siyaset akademisinde ders ver-
meleri! Bütün siyasi partilerin
siyaset akademisi var, ancak BDP
yapınca bu suç oluyor!

12 Mart darbesinden 39 yýl sonra
tekrar gözaltýna alýnan Anayasa
Profesörü Dr. Büþra Ersanlý’nýn
serbest býrakýlmasý için yasal
düzenleme isteyen BDP mil-
letvekillerinin önerisi AKP ve
MHP tarafýndan reddedildi. 

12 Mart darbesinin iþkence
tezgâhlarýndan geçen, 12 Eylül
darbesinde yeniden tutuklanan ve
hayatýný insan haklarý mücadele-
sine adamýþ olan Zarakolu tekrar
hapise yollandý. Buna adaletsizlik
denir.

Kürt halkýyla arasýna mesafe koy-
madýðý için tutuklanan Büþra
Ersanlý ve Ragýp Zarakolu, bin-
lerce KCK tutuklusu derhal
serbest býrakýlmalýdýr. Darbe
yasalarý hemen deðiþtirilmelidir.
Demokratlar, sosyalistler, barýþ
isteyen herkes AKP savaþ
hükümetine dur demelidir!

Ragýp Zarakolu’na
Büþra Ersanlý’ya

Tutuklu BDP’lilere

özgürlük!

Foto: Ali Baydaþ

KARDEÞLÝK
ADALET
BARIÞ
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DDeniz Feneri’nde
tutuklu kalmadý
Deniz Feneri davasýnda 11

Temmuzda baþlatýlan operasyonlarda
aralarýnda Zahid Akman ve Kanal 7
yöneteticilerinin de bulunduðu sekiz
kiþi tutuklanmýþtý.

Son iki hafta içinde yapýlan tahliye-
lerle Deniz Feneri davasýnda tutuklu
kimse kalmadý.

Soruþturmayý yürüten savcýlar
þüpheliler Zahit Akman ve Zekeriya
Karaman'ýn HSYK'ya 'evrakta tahri-
fat' iddiasýyla yaptýðý suç duyurusu-
nun ardýndan Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý tarafýndan 26 Aðustos'da
görevden alýnmýþtý.

Savcýlarýn görevden alýnmasýnýn
ardýndan soruþturmanýn tutuklu
bulunan þüpheli sanýklarýnýn serbest
kalýp, kalmayacaðý tartýþma konusu
olmuþtu.

Zahid Akman

2012 yýlý ilk döneminde uygulanacak
asgarî ücret zamlarý yine fiyatlara
yapýlan zamlarýn gerisinde kaldý.
Asgari ücrete dayatýlan %3 oranýnda
zam, yine tüketim giderlerinin çok
çok altýnda.

Geçtiðimiz günlerde elektriðe %10
ve doðalgaza %15 oranýnda getirilen
zamlar ile birlikte iþçilere kabarýk fat-
uralar olarak yansýyacak olan tüketim
zamlarýna karþýlýk asgari ücrete ve
emekli maaþalarýna yansýtýlan düþük
zam oranlarý milyonlarca iþçiyi
büyük bir sömürüyle karþý karþýya
getiriyor.

Resmi Gazete'de yayýmlanan 2012
ilk yarýyýl programýna göre asgari
ücretin 2012 yýlý Ocak ve Temmuz
aylarýnda yüzde 3 oranýnda artýrýl-
masý öngörülüyor. Yani 837 lira olan
asgari ücrete 25 lira zam gelecek.
Gelir vergisi ve damga vergisi gibi
kesintiler ile birlikte %28’i kesilen
asgari ücrete tabi bir iþçinin eline
geçen net ücret 599 lira olacak.  2012

programýnýn geçtiðimiz hafta açýk-
lanan kýsmý da milyonlarca kamu
emekçisinin de maaþlarýnda %6'lýk
zamlar yapýlacaðý yönündeydi.

Hükümetin arka arkaya yaptýðý
zamlara karþýlýk, bir iþçinin tüm
kesintiler ve vergiler çýkarýlýnca
elinde kalan net maaþ, bir aylýk geçi-
mi karþýlamaktan çok uzak olduðu
gibi insanca bir yaþam için gerekli
minimum giderlerin karþýlanmasýný
saðlanmasýný imkansýz kýlýyor.

"Gelir vergisi", "damga vergisi" gibi
iþçilerin maaþlarýndan kesilen, KDV,
ÖTV gibi tüketim giderleri olarak
karþýmýza çýkan vergilerin kaldýrýlma-
masý bir yana, tüketim malzemelerine
yapýlan, alým gücünü yerle bir eden
uçuk zamlara kýyasla memur

maaþlarýna, emekli maaþlarýna
yapýlan zamlar ve asgari ücret
artýþlarý da bu oranlarýn çok altýnda
kalýyor.

Emekçiye deðil zengine vergi
Asgariücret zaten çok düþük. Her yýl

yapýlan zamlar 10-15 TL civarýnda.
Günlük artýþ 40-50 kuruþ.

Asgari ücretin yaklaþýk üçte biri
kesintilere gitmekte. Sigorta, iþsizlik
sigortasý, damga vergisi ve nihayet
gelir vergisi.

Sosyalistler asgari ücretten her türlü
kesintinin kalkmasýný, bütün düþük
ücretlerden gelir vergisinin kalk-
masýný talep ediyor.

Ýþçi ve emekçilerin brüt ücretlerinin
üçte biri vergilere giderken birde
KDV ve ÖTV adýyla vergi veriyorlar.
Alýnan her temel tüketim mad-
desinde  verilen vergiler bütçe gelir-
lerinin çok önemli bir kýsmýný oluþtu-
rurken emekçiler ise yaþayamaz hale
gelmektedirler. 

Asgari ücret 855 TL

Asgari ücretten vergi kalksýn
Asgari ücretten

vergi kalksýn

Ýstanbul Bilgi Üniversitesi öðrencileri tutuklama ve gözaltý terörünü protesto ederken...

Baþbakan PKK’ye “silah býrak”
diyor. Türk aydýnlarý ve kendine
solcu diyen pek çok parti ve örgüt
ayný þeyi söylüyor. Silahsýz siyaset
yapan Kürt siyasetçiler ise zindanlara
dolduruluyor. 

“KCK operasyonu” adý altýnda
yürütülen gözaltý ve tutuklama kam-
panyasý Kürt hareketini silahlý
direniþten baþka bir yol býrakmazken,
Batý’da Kürt halkýnýn dostlarý sustu-
rulmak isteniyor. Prof. Dr. Büþra
Ersanlý ve enternasyonalist aydýn
Ragýp Zarakolu tutuklandý. 

Son iki yýlda 7 bin BDP’li gözaltýna
alýndý. 4 bine yakýný tutuklandý.
Tutuklamalar sonucu yasal Kürt par-
tisi BDP’ye siyaset alaný býrakýlmadý.

Düzmece bir dava
Hükümete ve orduya yandaþ medya

tek bir propagandayý yürütüyor.
Hükümete akýl verenler operasyon-
larýn devam etmesini istiyor. Onlara

göre “KCK operasyonlarý” Kürt soru-
nunun çözümünü saðlayacak!

Bu ilk baþta evlatlarý cepheye
sürülüp ölüme gönderilen Türk
emekçilerine söylenmiþ bir yalandýr.
PKK’yi yok ederek, Kürt siyasetçileri
tutuklayarak Kürt sorunu çözülemez.
27 yýldýr süren savaþ boyunca ayný
þeyi yaptý devlet. Buna çözümsüzlük
denir.

Kürt sorunu demek PKK-KCK
sorunu demektir. Devlet ve hükümet
elbette bunu biliyor. Bu yüzden PKK
yöneticileri ve Öcalan ile bir çok
görüþme yaptýlar. Bunu halktan sak-
ladýlar. Kürtlere bir çok söz verdiler.
Ancak hiçbirini tutmayarak savaþýn
yeniden baþlamasýna neden oldular.

Silahsýz siyaset yapan Kürtler
tutuklanýyor, PKK nasýl silah býraka-
cak? 88 yýldýr devletten ayný tutumu
gören Kürt halký nasýl güvenecek?
“KCK operasyonlarý” tüm barýþ
imkanlarýný dinamitliyor.

Tutuklama terörü demokrasi için bir
tehdittir. Seçilmiþ belediye baþkan-
larýnýn görevden alýnýp tutuklanmasý
bir darbedir. 6 BDP milletvekilinin
hala zindanlarda tutulmasý “çözüm
yeri meclis” sözünü anlamsýzlaþtýr-
maktadýr. “KCK operasyonlarý”
sürdükçe sadece Kürtler ve onlarýn
dostlarý deðil, tüm demokratlar ve
muhalifler tehdit altýndadýr.

AKP hükümeti tutuklamalarý 12
Eylül anayasasýna ve onun uzantýsý
Terörle Mücadele Yasasý’na (TMY)
dayanarak yapýyor.Darbe yasalarý
çöpe gitmeli. TMY baþtan aþaðý
deðiþtirilmeli. Anti-demokratik uygu-
lamalar derhal sona ermeli. Eþit
kardeþlik, gerçek adalet ve onurlu bir
barýþ için KCK tutuklularý serbest
býrakýlmalý. Sosyalistlerin görevi Türk
iþçilere ve emekçilere devlet terörünü
teþhir etmektir. Bunu yapabildiðimiz
oranda baskýya son verecek, barýþa
yaklaþacaðýz.

Susma haykýr: Devlet terörüne son! 

Ýþgal altýndaki Kýbrýs Kuzey'indeki
kukla devlet "KKTC" Kürt öðrencileri
sýnýr dýþý ediyor. Ýþgale karþý
mücadele eden Kýbrýslý sosyalistler
Kürt öðrencilerin yanýnda ve protesto
gösterileri düzenlediler. Kýbrýslý
sosyalistler tarafýndan yayýnlanan
Enternasyonalist Dayanýþma, "Bir
Sömürge'den Diðer Sömürge'ye
Mektup"ta þunlarý söyledi: 

"KKTC'den Kürt öðrenciler, ülkücü
faþistlerin taþkýnlýklarý sonucu Kürt
olduklarý için sýnýr dýþý edildi. Burada
tüm sorumluluk TC devletinindir.
Misak-ý Milli, Yeþil Hat'ta, yani
Lefkoþa'nýn ortasýnda biter; KKTC ise
adý konmamýþ bir sömürge ilidir. Hal
böyleyken olanlardan KKTC'de bir
makamý sorumlu tutmak sadece
hedef þaþýrmaktýr. Bu sýnýr dýþýlar
sömürgeci politikanýn bir parçasýdýr." 

"BDP'den enternasyonalizm adýna
rica ediyoruz. Kýbrýs'taki Kürtlerin ve
Kýbrýslýlarýn daha huzurlu yaþamasý
için bir de þunu sorsunlar Tayyip
Erdoðan'a: "Türk Devleti'nin Kýbrýs'ta
ne iþi var?"

“Sýnýr dýþýlar
sömürge 
siyasetinin bir
parçasý”
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HHrant Dink cinayeti davasýnda sona
doðru yaklaþýyoruz. Savcý en son
verdiði mütalaa da cinayetin
Ergenekon'un Trabzon hücresi tarafýn-
dan iþlendiðini söyledi ama deliller
olmadýðý için Ergenekon çetesi ile
baðlantý kurulamadýðýný iddia etti.
Nedir bu yapý? Hrant Dink
cinayetinin Ergenekon denen örgütle
bir baðlantýsý var mýdýr?

Rober Koptaþ: Ben baðlantýsý olduðu-
na inanýyorum. Bugüne kadar ortaya
çýkan deliller, konuþma dökümleri,
notlar, Hrant Dink'in kendi yazdýklarý
- son iki yazýsýnda Veli Küçük'ün
davalarýna gelmeye baþladýktan sonra
gerçekten korktuðunu açýkça yazmýþ
olmasý - bana Ergenekon'la bu cinayet
arasýnda yoðun bir iliþki olduðunu
düþündürüyor. Ama savcýnýn müta-
laasý çok zayýf ve hukuken de kolayca
çürütülebilir. Kesinlikle karþý
olmamýz gereken bir þey. Çünkü bir
savcýnýn görevini yapmayýp, hiçbir
kanýt ortaya koymadan "ideolojik
ortaklýk olduðu için Ergenekon
örgütünün Trabzon hücresidir" diye
bir tespit yapmasý hukuken çok kolay
çürütülebilir ve yok sayýlabilir bir þey
gibi geliyor. Ama asýl þey, bu cinayet
Ergenekon'u aþan çok daha geniþ bir
að tarafýndan iþlenmesidir. Hazýrlýk
aþamasýnda veya sonrasýnda cinayetin
sorumlularýnýn üzerinin örtülmesi
çabalarýnda; yani polis, emniyet ve
istihbarat içinde, Ergenekon'la
baðlantýlý ya da baðlantýsýz bu
cinayetin iþlenmesini meþru gören,
iþlenmesi için bazý bilgileri gizleyen,
iþlendikten sonra ortaya çýkmasýný
engelleyen devlet görevlileri var.
Savcýnýn yaptýðý yorum bunlarýn
hiçbirine temas etmiyor. Þu anda
tutuklu üç sanýkla sýnýrlý bir çerçeve
ve hiçbir kanýt göstermeden de
Ergenekon gibi ne olduðu da aslýnda
çok belli olmayan bir örgüte baðlantý-
landýrýlmasý bizim resmin bütününe
ulaþmamýzý engelliyor.
Mesela TÝB tarafýndan telefon kayýt-
larýnýn silinmesi, bunu da o çerçevede
ele alabilir miyiz?

Benim hissettiðim þu: Vermemek
için bu kadar yoðun bir çaba gösteri-
liyorsa, bunla ilgili çok yoðun bir
halkla iliþkiler çabasý yürütülüyorsa -
ki bununla ilgili yazan her gazeteci
TÝB baþkaný tarafýndan aranýyor ve
yalan yanlýþ bilgilerle yönlendirilm-
eye çalýþýlýyor - o kayýtlarda, yani
cinayet mahallinden yapýlan telefon
görüþmelerinde saklanmak istenen bir
þey var duygusu uyandýrýyor. Önce
"özel hayatýn gizliliði" dendi, sonra
verildiði söylendi, ama verilen bilgiler
bizim istediðimizle ilgisi olmayan
sadece ortalýðý bulandýrmak için ver-
ilmiþ bilgilerdi. Demek ki cinayet
mahallinden yapýlan telefon konuþ-
malarýnda bizim üç zanlý dýþýnda
baþka faillere ulaþmamýz mümkün ki
verilmek istenmiyor. TÝB'in yapýsýna
baktýðýmýzda içinde jandarmadan,
polisten ve istihbarattan elemanlar
var. Burada temsil ediliyorlar. TÝB
özerk gibi görünse de devlet kurum-

larý tarafýndan oluþturulmuþ bir yapý.
Bu kurumlar cinayetteki sorumluluk-
larýnýn açýða çýkmamasý için
ellerinden geleni yapýyorlar. 
Hrant'ýn katillerinin her duruþmasýn-
da yeni bir slogan üretiliyor.
Suçlularýn, cinayetin arkasýndaki
gerçek güçlerin yakalanmasý için.
Mesela 'öldür diyenler yargýlansýn'
diye bir slogan üretmiþti Hrant'ýn
Arkadaþlarý daha önce. Ama baký-

yoruz ki bu cinayette sorumluluðu
bulunanlar ödüllendiriliyor, terfi ettir-
iliyor. Cinayetin üzerinden yaklaþýk 5
yýl fazla zaman geçti, tepedekilere
nasýl ulaþýrýz?

Kamuoyunun bu yaklaþýk 5 yýllýk
süreçte üzerine düþeni fazlasýyla yap-
týðýný düþünüyorum. Hrant Dink'in
sadece bu üç zanlý tarafýndan
öldürülmediði ve devlet kurumlarýyla
iliþkili kiþilerin bu cinayette rolü

olduðu bence artýk toplumsal bir
kabul haline gelmiþ durumda.
Gazeteciler de ellerinden geleni yap-
týlar, medyada bir ölçüde elinden
geleni yaptý. Burada tek sorun, bunun
arkasýnda bir siyasi iradenin dur-
mamýþ olmasý. Bu da AKP'yi suç
ortaðý yapan bir durum bence. Kendi
döneminde iþlenmiþ bir cinayeti
sadece tetikçilerin yakalanmasýyla
sýnýrlý tutmak, bunu bir baþarý olarak
sunmak ve ötesine geçmek için hiçbir
adým atmamak AKP'yi suç ortaðý
yapýyor. Baþbakan, cinayetin iþlendiði
ilk günlerde "bu bizim namus mese-
lemiz" demiþti ama bunun gereðini
hiçbir zaman hiçbir þekilde yerine
getirmedi. Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu
raporunda bile birçok devlet
görevlisinin, polisin sorumluluðu
olduðu, ihmali olduðu dile getiriliyor-
du. Bunlarýn haklarýnda soruþturma
açýlmasýna izin verilmedi. En son 28
devlet görevlisi hakkýnda açýlmýþ olan
bir savcýlýk soruþturmasý var.
Soruþturmanýn açýldýðý gün Ýçiþleri
Bakaný Beþir Atalay bir açýklama
yaparak "böyle bir soruþturma yok"
dedi. Böylece soruþturmayý da
düþmüþ hale getirdi. O dosya
savcýlýkta açýlmýþ durumda ama iler-
lemeden duruyor. Cinayetin
dördüncü yýldönümünde bir röportaj-
da söylemiþtim "iktidar sýfýr aldý" o
noktadayýz hala. Cumhurbaþkaný,
biraz da gazetecilerin zorlamasýyla
Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK)
harekete geçirdi. Bu da olumlu bir
adým, bir sonuç çýkar en azýndan diye
umuyoruz çünkü son dayanak nok-
tasý olacak. 4,5-5 yýla baktýðýmýzda bu
süreci bütün olarak gözden
geçirdiðimizde sadece bir hayal kýrýk-
lýðý ile sonlanma ihtimali var.

DDK'nýn hararetli bir þekilde
çalýþtýðý bilgisi bize iletiliyor. Umarým
olumlu bir sonuç çýkar, ancak sürece
baktýðýmýz zaman umutlu olamý-
yoruz.

Hrant Dink cinayetinde çok sonra
gerçekleþen Muhsin Yazýcýoðlu olayý
için Devlet Denetleme Kurulu hemen
üzerine gitmeye baþladý.
Cumhurbaþkaný çok kez açýklama
yaptý, þimdi de sonuna yaklaþýyoruz
diye. Bunlar neden Hrant Dink
davasýnda olmadý?

Bence bunun çok basit bir sebebi
var: Çünkü hükümet kendi tarafýnda
olduðunu vasaydýðý bir takým
memurlarý, emniyet müdürlerini
koruma refleksiyle hareket ediyor.
Onlarýn safýnda olan bazý devlet
görevlileri bu cinayetten haberdardý
ya da bizzat planlamasýna katýldý
veya üzerini örtülmesini saðladý.
Devlet ve hükümet bir anlamda kendi
adamlarýný koruma refleksiyle hareket
etti ve o anlamda "eli kolu baðlý."
Bütün bu süreç AKP'yi suç ortaðý
yapýyor dememin de sebebi bu.
Gerçeðin açýða çýkmasý için gereken
adýmlarý atmýyorlar çünkü bu pisliðin
kendilerine bulaþmasýndan korkuyor-
lar.

Röportaj: Cengiz Alðan

Hrant Dink cinayetinin arkasýnda duran failler açýða çýkarýlmadý:

'AKP suç ortaðý'

Hrant için adalet için
14 Kasým'da

saat 10'da
yine

Beþiktaþ'tayýz!

Hrant Dink’in cenazesinde yüzbinler “Hepimiz Ermeniyiz”diye yürümüþtü.
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Afganistan savaþýnýn
maliyeti
1132.000
Afganistan’da 132 bin NATO askeri
savaþýyor. Bunun 90 bini ABD’den,
1.840’ý Türkiye’den.

1 2.668
NATO güçlerinden 2.668 asker öldü,
20 bin civarýnda yaralý var.

1 11.138
11.138 Afganistan güvenlik görevlisi
öldü.

1 40.000
ABD’ye göre 40 bin Taliban savaþçýsý
öldü.

1 40.000
40 bin civarýnda sivil öldü.

1 100.000
Toplam 100 bin ölü.

1 450 milyar dolar
Savaþýn sadece ABD’ye maliyeti 450
milyar dolar.

1 1 trilyon dolar
ABD Afganistan’da 1 trilyon dolar
deðerinde deðerli maden buldu.

2011 nasýl da mucizelerin yýlý
haline geliyor. Tunus ve Mýsýr'daki
devrimlerle baþladý ve kapitalizme
karþý küresel eylem günü ile devam
etti. 15 Ekim'de tüm dünyada bir
milyon kiþinin eylem yaptýðý tah-
min ediliyor.

Ýki olay da birbiriyle baðlantýlý.
Arap devrimleri-özellikle Tahrir
Meydaný'nýn iþgali-kolektif kendini
özgürleþtirmenin somut görüntü-
lerini saðladý. Dolayýsýyla onlar tam
da devrim düþüncesini yenilediler.
Tüm dünyada þu an tanýk olduðu-
muz, her yerde Tahrir Meydaný’ný
görme isteðinin bir ifadeleri.
Ýspanya devletinin her yerindeki
meydanlarý iþgal eden 15 Mayýs
hareketi bu isteði ifade ediyor.

15 Ekim'deki küresel eylem günü
çaðrýsý hareketten geldi. Ancak
onun gerçekleþmesini saðlayan
New York'daki "Wall Street'i iþgal
et!" hareketinin etkisiydi. Bir
anlamda yaþananlar kapitalizme
karþý uluslararasý hareketin on yýl
kadar önce nasýl ortaya çýktýðýný
hatýrlatýyor. O zamanlar da ABD'de
-Dünya Ticaret Örgütü'nün Kasým
1999'daki zirvesindeki- bir eylemin
küresel bir yanký yaratmýþtý.

Ama hareketin hýzý arttý. Seattle
gösterileri neoliberalizme karþý,
birkaç yýldýr geliþmekte olan güçlü
bir hareket yarattý. Avrupa'daki ilk
kayda deðer gösteri olan 2000
Eylül'ünde Prag'daki IMF zirvesine
karþý yapýlan  eylemlerin ortaya çýk-
masý için neredeyse bir yýl geçmesi
gerekti. Bugünkü ABD'ye bakanlar
iki durum arasýnda belirgin benzer-
likler görebilir. O zaman da þimdi
olduðu gibi görevde Kongre'deki
saðcý, Cumhuriyetçi muhalefetle
uðraþan Demokrat Parti'li bir
baþkan vardý. Barack Obama gibi
Bill Clinton da seçilmesinin
Amerikan solunda yarattýðý gerçek
deðiþim umutlarýna ihanet etti.

En büyük fark þimdi durumun
çok daha kötü olmasý. "Çay Partisi
hareketi" tarafýndan yönlendirildiði
þekliyle Cumhuriyetçi saðý bugün
1990'larda olduðunundan daha
kudurmuþ durumda. Ayrýca o
zamanlar büyüyen ABD ekonomisi
bugün derin bir krizina ardýndan
durgunluk yaþýyor.

Þüphe yok ki küresel ekonomik
kriz tepkisinin hýzlanmasýný açýkla-
maya yardýmcý oluyor. Ayný
zamanda Facebook'un ve diðer

sosyal medya araçlarýnýn dünyanýn
her yerindeki deneyimleri iletmekte
oynadýðý rolü kabul etmeliyiz.

Devrimler
Ancak kimse Arap Devrimleri'nin

önemini gözden kaçýrmamalý.
1990'larýn sonunda hakim devrim
imajý halk isyanlarýnýn Batý yanlýsý
neoliberal rejimler ürettiði Stalinist
rejimlerin çöküþünden kay-
naklanýyordu.

Þimdiyse elimizde ABD'nin
Ortadoðu'daki en yakýn müttefik-
lerinden birine karþý ayaklanmanýn
sembolü olan Tahrir Meydaný var.
Ancak Tahrir'in buzdaðýnýn görü-
nen kýsmý olduðunu vurgulamaya
deðer. Mýsýr Devrimi'nin gerçekliði
çok daha karmaþýk.

Hüsnü Mübarek'e karþý olan isyan
Ýskenderiye ve Bur Said gibi diðer
þehirlerde çok daha yoðundu ve
çok daha fazla þiddet içeriyordu.
Bir dizi ilerici politik ve sosyal güç,
iktidarda kalmak için mezhepsel
pogromlarý kullanmaktan çekin-
meyeceði anlaþýlan askeri rejimle
mücadele ederken, devrimin kaderi
belirsizliðini koruyor.

Bu mücadelenin sonucunu
Mýsýrlýlarýn çoðunluðunun -iþçiler,
köylüler, þehir yoksullarý- politik
olarak nasýl harekete geçeceði
belirleyecek. Ancak bu durum
elbette yalnýzca Mýsýr'a özgü deðil.

Geçen yýl boyunca patlayan
sokak-merkezli protesto hareket-
leriyle örgütlü iþçi sýnýfýnýn bir-
leþmesi mümkün. "Wall Street'i
iþgal et" hareketinin New York
sendikalarýndan kazandýðý destek
son derece iyi bir iþaret.

Ama Slavoj Zizek geçenlerde
iþgalcilerle konuþtuðundan tama-
men doðru söylüyordu. Zizek
onlardan kendilerini anýn
coþkusuna kaptýrmamalarýný ve
mücadeleyi çok daha geniþ bir
sosyal alanda nasýl sürdüreceklerini
düþünmelerini istedi:

"Burada hoþ zaman geçirirken,
kendinize sevdalanmayýn.
Karnavallar ucuza gelir- onlarýn
deðerini asýl belirleyen þey ertesi
gün neyin geride kaldýðý, bizim
normal günlük hayatýmýzýn nasýl
deðiþtiðidir. Sabýrlý ve çok çalýþ-
maya sevdalanýn- henüz baþlangýç-
tayýz, sonda deðil"

Alex Callinicos

Tahrir'den Times
Meydaný'na

Yapýlan çeþitli hesaplamalarla dünya
nüfusunun artýk 7 milyar olduðu sap-
tandý. Birleþmiþ Milletler açlýða göz-
lerini açan Filipinli bir çocuðu
dünyanýn 7 milyarýncý insaný olarak
kabul etti.

Batý medyasý 7 milyarlýk dünya
nüfusunu çok öne çýkarýyor. Irkçý bir
söylemle 7 milyar insanýn dünya için
çok fazla olduðu anlatýlýyor. Bu, orta
sýnýflar içinde giderek hakim söylem
haline de geliyor.

Gerçekten de dünyanýn bir çok
yerinde ve özellikle Afrika’da insan-
lar, özellikle de çocuklar arasýnda
yaygýn bir besin yetersizliði, açlýk var.

Ne var ki açlýk ve besin yetersizliði
yetesiz gýdadan kaynaklanmýyor.
Aslýnda dünyanýn besin üretme gücü
7 milyar insaný ve daha fazlasýný
beslemeye yetecek ölçülerde ama
gýda ürünlerinin ticari kullanýmý çok
sayýda insanýn aç kalmasýna yol açý-
yor. 

Yüksek gýda fiyatlarý nedeniyle
insan gýda ürünlerini satýn alamýyor
ve aç kalýyor.

Öte yandan nüfu artýþ hýzý aslýnda
büyük ölçüde azalýyor. 20’inci
yüzyýlýn ikinci yarýsýnda dünya
nüfusu yüzde 140 arttý. Bunun bir
nedeni çocuk doðumlarýndaki artýþ
ise, diðer nedeni de ölüm oranlarýn-
daki düþüþ.

Konu üzerinde çalýþan bilim insan-
larý dünya nüfusunun 2050’ye kadar
yüzde 50 artacaðýný, sonraki 50 yýlda

ise sadece yüzde 11 artacaðýný
hesaplýyorlar. Yani 2025’de dünya
nüfusu 10.5 milyar, 2100’de ise 12.5
milyara çýkacak.

Yaþam koþullarýnýn düzelmesi ile
birlikte ailelerin büyüklüðü de
küçülmekte. Yoksul ülkelerde nüfus
artýþý hýzlý, zengin ülkelerde ise nüfus
artýþý daha az ve hatta bazý zengin
ülkeler nüfuslarýnýn azalmakta
olmasýndan þikayetçi.

Daha büyük nüfus ise daha çok
sayýda insanýn çalýþmasý ve daha fazla
üretim demek ve yoksul ülkelede
nüfus aqrtýþýnýn nedenlerinin baþýnda
bu geliyor.

Bu arada bazý ürünler giderek hýzla
azalýyor ve yok olma noktasýna doðru
gidiyor. 

Örneðin petrol. Ne var ki çokuluslu
þirketlerin tekelindeki dünya petrolü
küresel ýsýnmanýn baþlýca neden-
lerinden birisi ama ayný zamanda
petrolün yerine geçebilecek ve küre-
sel ýsýnmayada neden olmayacak yeni
sürdürülebilir enerji kaynaklarý var.
sadece þimdilik yeterince karlý bulun-
madýklarý için yeterince öne çýkmýþ
deðiller.

Kýsacasý dünya nüfusu artýyor ama
bu artýþ ayný zamanda yavaþ yavaþ
durgunlaþýyor. Öte yandan dünyanýn
kaynaklarý var olan nüfusu beslem-
eye yeterli ölçüde. 

Açlýk ve yetersiz beslenmenin
nedenleri yetersiz gýda üretimi deðil,
gýda ürünlerinin pahalý olmasý.

Dünya nüfusu:

7 milyar çok mu?

7 milyarýncý bebek: Filipinli Danica May Camacho
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DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

sosyalist iþçi’ye

abone olun
Parti ve Sýnýf - Chris Harman

broþürü kazanýn

Ýþsizliðin yüzde 16'ya ulaþtýðý ve
ekonominin bir yýl içerisinde
yüzde 5,5 küçüldüðü Yunanistan

Avrupa ülkeleri arasýnda sýnýf
hareketinin en militan olduðu ülke
durumunda. IMF ve AB tarafýndan
kamu çalýþanlarý ve emekli
maaþlarýnýn ödenebilmesi için 8 mil-
yar Euro'luk bir yardým yapýlacaktý.
Ancak IMF, AB ve Avrupa Merkez
Bankasý üçlüsünün Yunan hüküme-
tinin 2011 mali hedeflerine ulaþama-
masý nedeniyle yapacaðý 110 milyar
euro deðerindeki kurtarma paketi
yardýmýnýn son taksitini yeni bir
reform paketi çýkarýlmadan gönder-
meyeceðini açýklamasý ve Yunan
hükümetinin yeni bir kemer sýkma
paketini onaylamasý sonucu Yunan
iþçi sýnýfý bir kez daha grev ve göster-
ilerle sokaða çýktý. Bu paket kamu
çalýþanlarýnýn maaþlarýnda kesinti
yapýlmasý, emekli maaþlarýnda bir
takým düzenlemeler, 30 bin kamu
çalýþanýnýn iþten çýkarýlmasý ve tüke-
tim ve gelir vergilerinde artýþlarý kap-
sýyordu.

Ýlk oylamasý Çarþamba günü yapýlan
kemer sýkma paketi parlamentodan
geçerken ülkede genel grev vardý.
Perþembe günü ise ikinci tur oylama-
da ise ve iþçiler yine genel grevdeydi.
AB ve IMF Yunan hükümetini pake-
tin çýkmasý için sýkýþtýrýrken sadece
Kasým ayý ödemelerini yapabilecek
kadar bütçesi kalan PASOK hükümeti
ise köþeye sýkýþmýþ durumda.

Bütün bu saldýrýlara karþý Yunan-
istan iþçi sýnýfý militan bir direniþle

karþý vermeye baþlamýþtý. Ardý ardýna
gerçekleþen grevlerin en sonuncularý,
22-23 Eylül'de toplu ulaþým çalýþanlarý
ve taksi þoförlerinin grevi, 27-28
Eylül'de büro çalýþanlarýnýn grevi, 5
Ekim'de kamu çalýþanlarýnýn gerçek-
leþtirdiði 24 saatlik genel grev, 15
Ekim'de on binlerin katýldýðý "iþgal et"
eylemleriydi.

En son ise kemer sýkma paketinin
parlamentoda oylandýðý 19-20 Ekim
için ilan edilen 48 saatlik genel greve
bütün sektörlerden iþçiler büyük
katýlým gösterdi. 19 Ekim'de yapýlan
gösteri için haber ajanslarý sadece
Atina'nýn Sintagma meydanýndaki
gösteriye 100 binden fazla insanýn
katýldýðýný duyurdular. Ülke çapýnda
ise 500 bin kiþi sokaða çýktý. Gösteriler

ve genel greve raðmen 19 Ekim'deki
ilk tur oylamada paket kabul edilerek
ikinci tur oylamaya kalmýþtý. Ýkinci
tur oylamada da 154 evet, 144 hayýr
ile paket parlamentodan geçti.
Oylama sýrasýnda 10 bin kiþilik bir
kalabalýk parlamentoyu kuþattý ve
çatýþmalar yaþandý. Baþkent Atina'da
50 bin kiþi gösterilere katýldý. Ýkinci
gün yaþanan gösterilerde ilk gün de
yaþanan çatýþmalar artarak devam etti
ve 53 yaþýndaki bir inþaat iþçisi Ati-
na'da hayatýný kaybetti. Onlarca kiþi
yaralandý ve gözaltýna alýndý. Bu gös-
teriler, özellikle ilk gün, ülkenin 2010
Mayýs'ý da dâhil olmak üzere gördü-
ðü en geniþ katýlýmlý eylem oldu.

The Guardian'a konuþan bir kamu
emekçisi "bu krizin gerçek sorumlusu
olan zenginler, vergi kaçýranlar ve
parlamentoda oturan 300 kiþi faturayý
ödeyenler deðiller. Üzülerek söylüyo-
rum, bence kan akýtmanýn zamaný
geldi. Ne zaman barýþçýl bir gösteri
yapsak daha fazla kesinti yapýyorlar
ve hep iþçiler ödüyor bedelini. En
büyük þarkýcýlarýmýzdan birinin
dediði gibi insan sadece ateþ ve býçak-
la geliþebilir. Eðer bu ölümcül poli-
tikalarý durduracaksak insanlar
ölmek zorundadýr."

Sokaklarý dolduran yüz binlere, bir
yýl içinde gerçekleþen ondan fazla
genel greve ve bu kamu emekçisinin
sözlerine bakýlýrsa Yunanistan'da da
korku yavaþ yavaþ yer deðiþtiriyor.
Hükümetten umudunu kesen iþçi sý-
nýfý kendi kaderini kendi ellerine al-
ma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Yunanistan ayakta!

DÜNYA

DSiP’e katýlýn
birlikte deðiþtirelim

dsip.org.tr

1 devrimci
sosyalizme

güç ver

1 baþka bir
dünya mümkün

Yunanistan son bir buçuk yýldýr ondan fazla genel grev ve
onlarca çeþitli sektörlerde çalýþan iþçilerin grevleriyle
çalkalanýyordu.
Grevler artýk günlük yaþamýn olaðan bir parçasý haline geldi.

Fukushima
30 yýlda
temizlenecek

Japonya’da yaþanan depremden
sonra hasar gören Fukuþima Daiichi
nükleer santralýnýn  temizlenmesine
iliþkin kurulan devlet kurulu ilk
raporunu açýkladý.

Kurulun raporuna göre nükleer
santralýn temizlenmesi için 30 yýl
gerekecek. Baðýmsýz bilim insanlarý
bu sürenin çok daha uzun sürebile-
ceðini açýkladýlar.

Eðer nükleer santralýn sahibi olan
Tokyo Enerji Þirketi santralý güvenli
bir biçimde durdurabilirse (soðuk
kapama deniyor) bu takdirde temiz-
lik hemen baþlayacak. Ancak
kazadan bu yana 8 ay geçmesine rað-
men henüz santralýn güvenli bir
biçimde kapatýlmasý mümkün
olmadý.

Öte yandan radyasyonlu atýk daha
þimdiden dev boyutlara ulaþtý.
Þimdiden Santralýn hemen yakýnýn-
daki Fukusima kentinde 10 stad
alanýný dolduracak miktarda
radyosyaonlu atýk birikmiþ durumda.
Santral kapatýldýktan sonra birikecek
olan radyasyonlu atýk miktarý bun-
dan defalarca daha fazla olacak.

Radyasyonlu atýðýn en az 30 yýl
boyunca çevreye büyük bir tehdit
oluþturacaðý biliniyor.

Resmi komisyon Fukusima nükleer
santralýnýn kapatýlmasý için 1.75 mil-
yar dolar harcanacaðýný öngörüyor.
Baðýmsýz uzmanlar ise bu harca-
manýn en az 1.3 trilyon dolar, yan,i
komisyonun hesapladýðýndan yak-
laþýk 1000 kere daha fazla harcama
yapýlacaðýný ifade ediyor.

Nükleer santral
yapýmlarý durduruldu

Fukusima kazasýndan sonra baþta
Almanya olmak üzere bir çok ülke
santral yapýmlarýný durdurduklarý
gibi var olanlarý da kapatmak için
kararlar aldý.

Yetkililer yavaþ yavaþ nükleer
santrallarýn ne kadar korkunç bubi
tuzaðý rolü oynadýklarýný fark
ediyorlar.

Türkiye’de ise AKP hükümeti nük-
leer santral yapýmýna devam etme
kararýnda olduðunu açýkladý.
Hükümet bir yandan nükleer santral-
lar için yer saptarken diðer yandan
da santrallarýn yapýmý ve çalýþtýrýl-
masý için kadro eðitmeye baþladý.

Fukusima kazasý nükleer santral-
larýn ne kadar güvensiz ve tehlikeli
olduðunu göstermenin yanýnda ne
kadar pahalý olduklarýný da gösteriy-
or.

Türkiye’de nükleer santrallarýn
yapýmýna karþý mücadeleye katýlmak
istiyorsanýz

KEG: kureseleylem.org
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TTanklar göstericilerin üzerine
yürüdüðünde, ateþ açýp insanlarý
öldürmeye baþladýðýnda, 40 yýllýk
diktatör elindeki silah gücünü 15
Þubat 2011 günü kendi halkýna
karþý amansýzca kullanmaya
baþladýðýnda aslýnde Kaddafi’nin
sonu belirlenmiþti.

Süreç emperyalistlerin Libya’ya
müdahalesi ve Kaddafi yandaþý
güçleri bombalamaya baþlamasý ile
hýzlndý, ama sadece hýzlandý.

Kaddafi’nin öldürülmesine Arap
halklarý bir damla gözyaþý dökme-
di. Tam tersine Libya’da halk
sokaklara çýktý ve sevinç gösterileri
yaptý. Suriye’de ve Yemen’de ise
göstericiler sýranýn kendi diktatör-
lerine geldiðinin bir kere daha -ama
kendilerine güvenleri daha da art-
mýþ bir biçimde- tekrarladýlar.

Kaddafi’nin öldürülmesine en çok
sevinenlerin arasýnda eski
emperyalist dostlarý da vardý. Onun
ölümüyle birlikte bütün iþbirliði
sýrlarý da mezara gömüldü. Artýk
rahat nedes alabilril-
erdi.

Bazýlarý, tabii daha
çok solda yer alan
bazýlarý, Kaddafi’yi
bize anti-emperyalist
olarak sunmaya
çalýþýyor.
Emperyalistlerin
müdahalesini ise
bunun kanýtý olarak
gösteriyorlar ve tabii
bu arada Libya
halkýnýn mücade-
lesinin küçümsemeye
çalýþýyorlar.

Ayný güçler benzer bir söylemi
Suriye ve Esad için de tutturmuþ
durumda. Onlara göre Esad’da
emperyalizme karþý direniyor!
Esad’ýn bu direniþi binlerce Suriyeli
emekçinin yaþamýna mal oldu.

Bir de Libya’da Geçici Ulusal
Konsey’in þeriat ilan ettiði safsatasý
var dillerde. Bunu söyleyenler
Libya anayasasýnýn zaten þeriat
olduðunu elbette biliyorlar ama
aynen  Amerikan emperyalizmi
gibi gerçekleri çarpýtarak bölgede
bir Ýslami “tehlike” olduðunu ima
ediyorlar. Tunus’ta, Mýsýr’da,
Libya’da, Suriye’de laik rejimler
vardý ve þimdi emperyalizmin yeni
düzenlemesi ile buralara þeriat
geldi, geliyor.

Bu, çok açýk ve çirkin bir çarpýt-
ma. Bütün bu ülkeler anayasalarýn-
da ya açýkça þeriat derler ya da
Suriye anayasasýnda olduðu gibi
“bizimki Ýslamcý bir anayasadýr”
derler. Dolayýsýyla zaten islamcý,
þeriatçý olan ülkelerde yeniden þeri-
at getirmek sadece Türkiyeli ulusal-
cý sosyalistlere ait bir tutumdur.

Kaddafi “sýçanlar” diye nite-
lendirdiði ve üzerilerine tanklarýný
sürdüðü halkýn ellerinde öldü.
Devrilmesinde Batýlýlarýn rolü
büyük ama halk yýðýnlar halinde
ayaklanýrken Libya’yý Batýlýlara tes-
lim etmek için ayaklanmadý.

Bingazi’de, Zaviya’da, Misrata’da
büyük yýðýnlar, gençler ve kadýnlar
özgürlük isteyerek, Mýsýr ve
Tunus’taki kardeþlerinin eylemleri-
ni tekrarlamaya çalýþarak ayak-
landýlar ve þiddetle, muazzam bir
þiddetle karþýlaþtýlar.

Þiddet karþýsýnda ayaklanma ger-
iledi. Kaddafi elindeki silahlarý
kendi taraftarlarýna, kendi aþiretine
daðýttý ve göstericilerin karþýsýna
kolluk kuvvetlerinin yaný sýra kendi
taraftarlarýný da silahlanmýþ bir
biçimde çýkardý.

Mýsýr ve Tunus’tan Kaddafi öðren-
miþti. Sadece o deðil, Yemen’de,
Suriye’de egemenler Mýsýr ve
Tunus’tan öðrendiler ve hem þid-
detin dozunu çok yüksek tuttular
hem de kendilerine yakýn kesimleri
silahlandýrýp sokaklara çýkardýlar.

Buna raðmen Libya’nýn ikinci
kenti Bingazi’der göstericiler
sonunda duruma hakim oldular
ama bu defa üzerlerine aðýr
silahlarý ile ordu geldi ve iþte bu

noktada NATO, batýlý güçler
Kaddafi birliklerini bombalamaya
baþladýlar.

Arap halklarý Batýlýlarýn müda-
halesini istemedi. Çünkü sayýsýz
deneyle biliniyordu ki Batýlýlar bu
“insani müdahaleyi” gerçekten
insani müdahale için deðil,
Libya’nýn zenginliklerini yeniden
paylaþmak için yapýyorlar.

Nitekim öyle oldu. Batý yanlýsý
bürokratlar, Kaddafi saflarýndan
göstericilere katýlan eski rejimin
kimi yöneticileri ayaklanmanýn
baþýna geçtiler ve sonunda Kaddafi
rejimi yýkýldý.

Batýlýlar derhal petrolü paylaþmak
için ulusalararasý konferanslar
düzenlediler.

Ne var ki Libya’da Geçici Ulusal
Konsey (GUK) duruma bütünüyle
hakim deðil. Bir çok kentte oluþan
yerel yönetimler ayaklanma sýrasýn-
da da þimdi de GUK’un otoritesini
tanýmýyorlar, bazý kentler GUK ile
batýlý þirketrler arasýnda imzanan
anlaþmalarý tanýmýyorlar.

Kýsacasý Libya’da yeni bir
mücadele süreci baþlýyor.

Bu süreçte Libya emekçileri hýzla
örgütlenme olanaðý bulurlarsa
süreç Ortadoðu iþçi ve emekiçileri
açýsýndan yeni bir dönemece gire-
bilir.

Doðan Tarkan

Libya:

Kaddafi’den sonrasý

Marksizm 2011
Tunus ve Mýsýr'da baþlayan

isyanýn ve devrim hareketinin
Ortadoðu'dan ABD'ye, Wall

Street'e sýçradýðý günlerde Ýstanbul'da
gerçekleþen Marksizm 2011 Güz
tartýþmalarýnýn ana vurgusu "Havada
devrim kokusu var" oldu. Üç gün
boyunca canlý ve özgün tartýþmalarýn
yaþandýðý toplantýlarýn sonunda 26
Kasým'da Barýþ Ýnisiyatiflerinin örgü-
tlediði Kardeþlik, Barýþ ve Adalet
çaðrýsýyla sokaða çýkma çaðrýsý
yapýldý.

Kapitalizmin krizi
2008'de hissedilen krizin Dünya'da

ve Türkiye'de daha da derin
hissedileceðine dair korku bütün
dünyada paylaþýlýyor. Marksizm
2011'de de, "Kapitalizmin krizinde
Türkiye" toplantýsýnda konuþan Erkin
Erdoðan, küresel krizin geldiði nokta
ve kapitalizmin krizler üreten yapýsý
üzerinde dururken, Ümit Ýzmen ise
sadece ekonomik yaklaþýmlarýn
siyaset alanýnda etkili olamayacaðýný
ve ekonomik determinizmin dünyayý
açýklamaktan uzak olduðunu ifade
etti. 

Barýþ ve çözüm
Kürt sorununda açýlýmýn Kürt halký-

na yönelik bir yandan tutuklama bir
yandan operasyon içeren bir saldýrýya
evrildiði þu günlerde, "Kürt sorunun-
da çözümün neresindeyiz?" baþlýklý
toplantýda, barýþ için batýdan bir ses

çýkarmanýn aciliyeti konusunda vur-
gular yapýldý. 

Yasaklý kitap Öcalan'ýn Ýmralý
Günleri’nin yazarý Cengiz Kapmaz,
müzakere süreçlerine iliþkin bilgi
verip, hükümetin çözümden yana
adýmlar atmadýðýný ve bu nedenle de
süreci týkayan baþlýca aktör olduðunu
ifade ederken, çözüm için batýda barýþ
sesine ihtiyaç olduðunu ifade etti.
Þenol Karakaþ da, bütün bu süreçte
Kürt hareketinin yalnýzlaþtýrýldýðýna
ve buna karþý koymak gerektiðine
iþaret ederken, barýþ için Türkiye
tarafýnda solun üzerine düþen tarihsel
görevin, PKK'ye silah býrakma
çaðrýlarý yapmak yerine hükümeti
müzakere masasýna oturtmak için
mücadele etmek olduðunu ifade etti.

Muhafazakarlýk nedir?
Son yýllarda "muhafazakârlaþýyoruz"

söylemlerinin orta sýnýflarý sarýyor.
Muhafazakar bir parti olduðu iddi-
asýndaki AKP, Türkiye'de siyasal ve
ekonomik pek çok "deðiþim"e,
deðiþikliðe imza atýyor. Marksizm'de
"Muhafazakarlýðýn tarihsel kökenleri"
baþlýklý toplantýda MSÜ Sosyoloji
Bölümü Öðretim Üyesi F. Besim
Dellaloðlu ve Taraf yazarý Roni
Margulies konuþtu. Dellaoðlu,
Marksist düþünür Walter Benjamin'in
"konformizmi alt etme" fikri
üzerinden gelenek, modernizm,
muhafazakârlýk ve liberalizm
kavramlarýný açýkladý. Roni Margulies

Türkleþtirme Politikalarý toplantýsýnda AtillaDirim, Rober Koptaþ ve Arus Yumul.

Marksizm2011’de gazetemiz okurlarýyla buluþtu.
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1: Havada devrim kokusu var
de, Türkiye'deki hâkim anlayýþ
nedeniyle "muhafazakârlýk"
kavramýnýn doðru kavranamadýðýný
ifade ederek, bu yanlýþ anlayýþlarýn
içinde de bir baþka biçimiyle
"muhafazakarlýk" olduðunu belirtti.

Türk egemen sýnýfýnýn kanlý
tarihi ve demokrasi mücadelesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ
ideolojisi son yýllarda hiç olmadýðý
kadar açýk bir þekilde tartýþýlýyor,
toplumdaki deðiþim isteði kendisini
her fýrsatta ifade ediyor. Devletin
kurucu ideolojisinin, tarihsel köken-
lerinin tartýþýldýðý toplantýlar da
Marksizm 2011'de önemli bir yere
sahipti. "Türkleþtirme Politikalarý" ve
"Jakobenizm, halkçýlýk, Ýttihat ve
Terakki" toplantýlarýnda ise ortak
vurgu, 1915 Ermeni Soykýrýmý'nýn
tanýnmasý mücadelesinin vazgeçile-
mez, ertelenemez önemi oldu. Ýttihat
ve Terakki'nin Türkleþtirme poli-
tikalarýnýn Ermeni halkýna yönelik
soykýrýmla baþladýðý ve bu politikanýn
yeri geldiðinde imha etme yeri
geldiðinde asimilasyon ile
sürdürüldüðü konuþuldu. Bu poli-
tikalara karþý çýkýþta Hrant Dink'in
Ermeni toplumunun hikâyelerini
anlatarak bir kýrýlma yarattýðýný ifade
eden Arus Yumul gibi Atilla Dirim
de, Türkiye devletinin özünde bütün
topluma yönelmiþ bir baský mekaniz-
masý olduðunu "Türkleþtirme
Politikalarý" baþlýklý oturumda ifade
etti. Ayný toplantýda konuþan AGOS
Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni,
Rober Koptaþ da

“Jakobenizm, halkçýlýk, Ýttihat ve
Terakki" toplantýsýnýn konuþmacýsý,
Hrant'ýn Arkadaþlarý'ndan Garo
Paylan ise Ermeni halkýnýn gözünde
ittihatçýlýðýn ne demek olduðunu bir
çok örnekle aktardý. Bu politikanýn
toplum üzerinde çok derin bir yara
kadar, etki de yaptýðýný ve gündelik
milliyetçilik olarak karþýmýza çýktýðýný
ifade etti.  Bu toplantýnýn diðer
konuþmacýsý ise DSÝP MK üyesi
Yýldýz Önen'di. Önen, Ýttihatçýlýðýn
tarihini, kemalizmin bu siyasi
geleneðin sürdürücüsü olduðunu ve
bu tarihle hesaplaþmanýn önemi

anlattý. Önen ve Paylan, 1915 Ermeni
Soykýrýmý'nýn tanýnmasý ve ittihatçý
zihniyetin yenilmesi için mücadele
çaðrýsý yaptý.

"Askeri vesayet bitti mi?" baþlýklý
toplantýda konuþmacýlar Eren Keskin,
Ümit Kývanç ve Cengiz Algan; askeri
vesayetin her görüntüsüne karþý bir
mücadele sürdürmek gerektiðini
anlattýlar. Cengiz Algan, ordunun
OYAK aracýlýðý ile ayný zamanda
büyük bir sermaye grubu olduðunu
ve bu nedenle de Türk sermayesine
entegre olageldiðini ve bunun ilerici
olduðu iddia edilen 27 Mayýs darbesi
ile mümkün olduðunu anlattý. Eren
Keskin de, militarizmin toplumun
bütününe sirayet etmiþ bir ideoloji
olduðunu anlatýrken; Ümit Kývanç,
askeri vesayete karþý mücadele etm-
eye her anlamýyla devam etmek
gerektiðini ifade etti.

Devrim
ABD halký 10 yýldýr, derin bir isla-

mafobik propagandaya maruz kalýy-
or. Ortadoðu halklarý, "özgürleþtir-
ilmesi gereken geri bir toplum" olarak
anlatýlýyor. WallStreet'te baþlayan
hareket ise, o halkýn mücadelesini
örnek alarak, küresel kapitalizme
karþý mücadeleye çaðýrýyor.
Emperyalizm ve Doðan Tarkan,
Fehim Taþtekin ve Ömer Laçiner'in
konuþmacý olduðu "Ortadoðu
Devrimleri" baþlýklý toplantý da,
Ortadoðu'daki devrimlerin
güçlenerek devam edeceði vurgusuy-
la sonuçlandý. 

Devrimlerin bütün dünyada ezilen-
lere umut verdiði bu anlamýyla, ege-
menlerin kendini daha zayýf, ezilen-
lerin kendini daha güçlü hissetmesine
yol açtýðý da Sinan Özbek'in sunduðu
"Hegemonya mücadelesi ve devrim"
baþlýklý toplantýda ele alýndý. 

"Troçki'nin Sosyalizm Anlayýþý"
toplantýsýnda ise, Ayþin Altun ve
Meltem Oral'ýn sunumuyla; özgürlük-
leri savunan, enternasyonalist bir sol

geleneðin mevcut olduðunu ve bu
geleneðin bugün Mýsýr'daki devrime
bakarak heyecanlanan ve deðiþim
isteyen yýðýnlardan öðrenen bir
gelenek olduðunun vurgulandý.

26 Kasým’da sokaða!
Kampanya stantlarýnýn yaný sýra,

tutuklu DSÝP üyesi Muhammed
Cihad Saatçioðlu ile dayanýþma
amacýyla standýn da kurulduðu
Marksizm 2011'de ilk kez kreþ de
hizmet verdi.

Marksizm 2011, Ortadoðu'da
devrimlerin gerçekleþtiði, artýk kapi-
talizmin kalbinden karþý çýkýþlarýn
yaþandýðý bir dönemde gerçekleþtiði
kadar, KCK tutuklamalarý ve Kürt
sorununda da savaþ çýðlýklarýnýn
devam ettiði bir zamana da rastladý.
Marksizm 2011 havadaki devrim
kokusunun umuduyla, Türkiye'de
daha güçlü bir barýþ sesinin örülmesi
için 26 Kasým'da sokaða çýkma
çaðrýsýyla son buldu.

Marksizm2011, Enternasyonal marþýyla son buldu. Fotoðraflar: Gökçe Deðirmen, Özlem Can, Tülay Karacaörenli

Nuran Yüce açýlýþ konuþmasýný yapýyor.Marksizm 2011’e katýlan yüzlerce kiþi Mýsýr’ý, Yunanistan’ý, Wall Street  iþgalini, devrimi tartýþtý.
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MMarks temel olarak çalýþ-
malarýnda, özellikle ileriki
dönem çalýþmalarýnda, kapi-

talist toplumun teknik ifadeyle alt
yapýsýný çözümlemeye vermiþtir
dikkatini. Üst yapýlar bir anlamda
"ihmal" edilmiþtir. Aslýnda Marks'ýn
bunu yapmasý kendinden önceki
felsefe geleneðinin altyapýlarýn önem-
ini kavramayan tutumudur. Kendi
kavramýyla "deðneði bükmüþtür."
Somut maddi iliþkilere doðru bük-
müþtür. 

Gramsci'nin de deðnek büktüðünü
görmek gerekir. Gramsci, Marks'ýn
altyapýya iliþkin anlattýklarýný yeterli
bulur temel olarak ve "ihmal edildiði"
düþünülen üstyapýlar üzerine düþün-
meye baþlar. Belki hapishane
koþullarýnýn verdiði bir adlandýr-
madýr - Gramsci'nin kimi kavram-
larýný öyle anlamlandýrmak gerekir -
kapitalizm demez ya da feodalizm
demez. Bütün bunlarý bir üst kavram-
la açýklar: "Tarihsel blok" der onlara.

Tarihsel blok
Gramsci'ye göre tarihsel bloðun iki

temel uðraðý var: yapýlar ve
üstyapýlar bir tarihsel blok oluþturur.
Yani karmaþýk, çeliþik, uyuþmaz
bütünlüðü, toplumsal iliþkilerin
bütününü yansýtýr Gramsci'de. 

Tarihsel blok dediði bütünleþmiþ
ekonomik bir sistemdir. Bir tarafta
bunun alt yapýsý, sabit olan
deðiþmeyen ekonomik alana vurgu
yapan altyapý; onun üzerine üst
yapýlar dediði politik ve ideolojik
durur. Ama Gramsci için bunlar,
felsefenin kavramýyla, ontolojik
ayrýmlar deðildir. Birbirinden kopuk
alanlar deðildir. Organik bütünlüðü
olan alanlardýr. Peki, bu organik
bütünlük nasýl saðlanýr? Yani politik
toplumla sivil toplum arasýnda
organik aydýnlar aracýlýðýyla saðlanan
birlik vardýr. 

"Bütünleþmiþ bir tarihsel blok ancak
egemen temel takýmýn - yani sýnýfýn
diye okuyalým bunu - kendi aydýnlarý
aracýlýðýyla hegemonik bir düzen yer-
leþtirmesiyle mümkündür."

Politik toplum-sivil toplum
Altyapý bir determinasyon alanýdýr.

Fabrika sayýsý bellidir, içinde çalýþan
iþçiler bellidir, teknik malzemenin
yapýsý bellidir. Üst yapýya bir özgür-
lük alaný olmayý atfeder. Bunu
katharsis anlamýyla anlatýr- Katharsis
Türkçe arýnma anlamýna gelir. Üst
yapýda ise ideoloji alanýdýr, orada bir
özgürlükten söz edilebilir. 

Üst yapýya geldiðimizde, Gramsci
tekrar ikiye bölecektir bunu.
Bunlardan biri politik toplumdur.
Politik toplum zora karþýlýk gelir,
devletin zor uyguladýðý alandýr. Ýkin-

cisi de sivil toplumdur. Tam da hege-
monya dediðimiz þey egemen sýnýfýn
toplumun geri kalan kesimini yön-
lendirmesidir. Eðer egemen sýnýf
toplumun diðer katmanlarýný çekip
çevirebiliyorsa burada bir hege-
monyadan söz edilebilir ve bu tam
anlamýyla sivil toplum aþamasýyla
ilgili bir kavramlaþtýrmadýr. 

Politik toplum, kendisi hükümet ya
da devlet biçiminde dýþlaþan, doðru-
dan egemenlik kurma erki -Gramsci
sýk sýk devletle ayný anlamda politik
toplumu, zor ve baský aleti olarak
ifade ediyor politik toplumu.
Toplumsal uzlaþmanýn silindiði aþa-
malarda egemen sýnýf toplumun
bütününe karþý zor kullanýyor. Ve
düzenini zorla sürdüren bir iþlev
taþýyor politik toplum burjuvazi
açýsýndan. Zor, sivil toplumun politik
toplumla baðlarý sarsýlmýþken uygu-
lanan bir kavram olarak karþýmýza
çýkýyor. Eðer politik toplumla sivil
toplum arasýnda baðlar zayýflarsa
egemen sýnýf zor kullanarak egemen-
liðini sürdürüyor ve bu politik
mihver zor olarak adlandýrýlýyor.
Politik toplumun sivil toplumla
baðlarý zayýflamýþken teknik militer
bir zor uyguluyor. Türkiye'nin yakýn
tarihi bu kavramlarýn ne kadar hay-
atýn içinden seçildiðini gösterebilir. 12
Eylül'de bizzat teknik militer zor
uygulanmýþtýr. 

Bir toplumda olaðan durum, ege-
men sýnýfýn yönetimini onaylamayan
sýnýflarý denetim altýnda tutmasýdýr.
Alt sýnýflar egemen sýnýflarla çeliþince
bir yasal zor kullanýlýr. Egemen
sýnýfýn organik bunalýmlar yaþadýðý
dönemler de vardýr. Artýk alt sýnýflarý
egemenliði tutamayacak hale
gelmiþtir. Burada da direkt politik
topluma dayanarak düzenin devamý
saðlanýr. 

Gramsci'nin devleti nasýl taným-
ladýðýna dikkat etmek gerekir: "Devlet
zor yoluyla güçlendirilmiþ hege-
monya. Devlet = politik toplum+sivil
toplum. Yani zorlayýcý güce bürün-
müþ hegemonya."

Sivil toplum, toplumsal bir grubun
toplumun tümü üzerindeki siyasal
kültürel hegemonyasýdýr. Yani hege-
monyanýn iþlediði yer tam manasýyla
sivil toplum, kültürel hegemonya var
çünkü. Ve "devletin etik içeriði olarak
sivil toplum" diyor buna Gramsci. Bu
tanýma göre sivil toplum ideoloji
alanýdýr.

Hegemonya
Buradan Gramsci'nin hegemonya

kavramýna nasýl vardýðýna bakmak
lazým. Tarihsel olarak baktýðý yer -
zaten Lenin'e de göndermelerde
bulunur - 1905 devrimidir. 

1905'e kadar Lenin, partinin
güçlendirilmesi ve büyümesi, partinin

oluþturulmasý ve kadrolarýnýn þekil-
lendirilmesi ve yeni üyeler kazanýl-
masý tarzýnda bir temel motivasyon
siyaseti yaptýðý nokta. Bir parti kur-
maya çalýþýyordu, büyük ve güçlü bir
parti. 

1905'ten sonra Lenin tam bir deðiþik-
lik yapýyor. Bir parti için mücadele-
den çok diðer toplum katmanlarýyla
iliþki kurmayý ön plana çýkarýyor ve
çok sert eleþtirilere maruz kalýyor.
Aslýnda 1905 yenilgisinden öðrendiði
þeylerdir bunlar Lenin'in. Gramsci
tam da buradan sorunu yakalýyor.

Manevra savaþý-mevzi savaþý
Gramsci, savaþ sanatýndan aldýðý iki

kavramý politika sanatýna taþýr:
Bunlar mevzi ve manevra
savaþlarýdýr. 

1905'ten sonra Lenin manevrasýný
Gramsci þöyle anlar: Manevra
savaþýndan (manevra savaþýný cephe
savaþý olarak da düþünebiliriz, birebir
güçlerin karþý karþýya geldiði,
silahlarýn çekildiði savaþtýr)   mevzi
savaþýna geçiþ. 1905'ten sonra mevzi
savaþýna geçilmiþtir. Mevzi savaþý
uzun süreli yapýlacak bir savaþtýr,
mevzi savaþýyla toplumun kendisi
hegemonya altýna alýnmaya baþlar. 

Bu tartýþmada Gramsci yalnýz
deðildir. Ayný tartýþmayý Lenin,
Troçki ve Rosa Lüksemburg da
sürdürmüþtür. Rosa Lüksemburg'un
Kitle Grevi broþürü Türkçe'ye
çevrilmiþtir. 

Broþür, Gramsci tarafýndan manevra
savaþýndan mevzi savaþýna geçiþi en
iyi anlatan Marksist çalýþma olarak
nitelenir. Luksemburg broþüründe ne
yazar? Rusya'da yaþanmýþ grevleri
tek tek alarak tartýþmaya baþlar ve
kitle grevi kavramlaþtýrmasýna gider.
Rosa ne diyor burada? Kitle grevleri
devrimin sonucudur ve dünya mark-
sist hareketinin Rus devriminden
öðreneceði en önemli þey iþte bu kitle
grevleridir. 

Önceki devrimlerde olmakta olan
þuydu: Güçler tam karþý karþýya geliy-
or ve silahlar çekiliyordu, birisi
kazanýyordu. Artýk deðiþen - tam da
Gramsci ile örtüþen nokta - devrimin
bir mevzi savaþý þeklinde cereyan
etmesidir. 

Peki, hegemonya nasýl kurulacak?
'Hegemonya kuracak kimdir'
sorusunu sorduðumuzda izleye-
ceðimiz yol ortaya çýkar. Bu partidir.
Gramsci'nin tartýþtýðý þey tam man-
asýyla partidir. Hegemonya uygulaya-
cak gücün kendisi partidir. Türkiye
gerçeðine bakarsanýz çýkacak sonuç
çok açýktýr: Güçlü bir devrimci parti
kuracaksýnýz, hegemonya uygulaya-
cak gücün kendisi tek tek bireyler
olmayacaðýna göre. 

Sinan Özbek

Hegemonya mücadelesi ve devrim
Kocaeli Üniversitesi’nde felsefe profesörü ve Felsefelogos dergisi editörü Sinan
Özbek, Marksizm 2011’de yaptýðý “Hegemonya mücadelesi ve Devrim” baþlýklý
konuþmasýnda, Gramsci’nin fikirlerinden yola çýkarak, hegemonya uygulayacak
gücün kendisi tek tek bireyler olmayacaðýna göre güçlü bir devrimci parti kurul-
masýnýn gerekli olduðunu söyledi

Antonio Gramsci 1891-1937
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Toplumsal sonuçlarý yýkýcý ola-
bilecek bir olguya karþý
mücadele etmek için, öncelikli

o olguyu doðru analiz etmek gerekir.
Kapitalizmin en yýkýcý olgularýndan
birisi de faþizmdir. 1920'lerde ortaya
çýkan faþizm iktidara geldiði ülkel-
erde (Almanya, Ýtalya, Ýspanya) tam
bir yýkýma neden oldu. 

Ortaya çýktýðý tarihsel koþullarda
doðaldýr ki, faþizm teorisi üzerine çok
tartýþma yürütüldü. 1920'li yýllarýn
ortasýnda Alman Sosyal Demokrat
liderliði, Troçki'nin anlatýmýna göre
faþizmin gücünü abartýp "bekleyiþ ve
kaçýþtan oluþan savunma politikasý"
izlemiþtir. Bu iþçi sýnýfýnýn kendine
olan güvenine ve birliðine vurulan ilk
büyük darbeydi. Stalinist
Komintern'in sadýk izleyicisi Alman
Komünist Partisi ise faþizmi burju-
vazinin en gerici kanadýnýn diktatör-
lüðü olarak deðerlendirmiþti. 

Bununla yetinmeyen Alman
Komünist Partisi içinde ilerici burju-
valarýn da olduðu halk cephesini
(Komintern'in telkiniyle) faþizme
karþý mücadele hattý olarak belir-
lemiþti. Burjuvaziden ilericilik
bekleyen Alman Komünist Partisi'nin
tek hatasý bu deðildi. Ýþçi sýnýfý için
asýl yýkýcý sonucu olan "Sosyal
Faþizm" teorisi 1920'lerin sonu 1930'lu
yýllarýn baþýnda partinin esas propa-
gandasý olmuþtu. Sosyal demokrasi
ile faþizmi ikiz kardeþ yapan bu teori
Alman faþistlerin yolunu açan asýl
unsurdu.

Faþizm engellenebilirdi
Troçki sosyal demokrasi ile faþizmi

bir gören bu Komintern anlayýþýnýn
ölümcül sonuçlara yol açacaðýný
sürgün yýllarýnda gördü. Troçki
Alman Komünist Partisi'nin faþizme
karþý sosyal demokrat iþçilerin
güvenini kazanarak birleþik bir
mücadele yürütülmesi gerektiðini
savundu. Bütün çabasýna raðmen
Troçki sol muhalefet güçlerinin
küçüklüðü, Stalinist bürokrasi
karþýsýnda etkisiz kaldý ve Alman
faþistleri neredeyse ellerini kollarýný
sallayarak hiçbir engelle karþýlaþ-
madan iktidarý gasp ettiler. 

Almanya örneði gösterdi ki faþizm
üzerine kafa yormak beylik laflarla
sürgit tartýþmak deðildi. Faþizm üzer-
ine tartýþmak ve doðru analiz etmek
ölüm kalým meselesiydi. Dün olduðu
kadar bugün de faþizmin doðru anal-
izi oldukça önemli. Faþizm kapital-
izmin kendine özgü koþullarýnda
ortaya çýkmýþ ve sonrasýnda ilelebet
tarihe gömülmüþ bir olgu deðil. Bir
benzetme yapmak gerekirse faþizm
kapitalizmin ölümcül bir virüsüdür.
Bu virüse neden olan etkenler
ortadan kalkmadan tam anlamýyla
faþist hareketlerden kurtulmak
mümkün deðildir. Bu kapitalizm

içinde durdurulamaz, engellenemez
demek deðildir. Aksine uyanýk
kalmak ve faþizmin panzehirini
geliþtirmek anlamýna gelir.

Her baský faþizm midir?
Türkiye'de sol, Stalinist

Komintern'den ödünç aldýðý fikirlerle
her önüne gelene faþizm demiþtir.
Türkiye soluna göre baskýcý her
devlet (hatta her araç) faþizmdir.
Örneðin 12 Eylül darbesi sadece sol
deðil, birçok kesim tarafýndan faþist
rejim olarak nitelendirilmekte. Hatta
daha ileri gidilip 12 Eylül'ün açýk
faþizm olduðu söylenmekte. 12 Eylül
darbesi faþizmi açýk hale getirdiyse
kapalý da olsa faþizm demek ki her
daim vardý. Faþizmin bu hatalý kaba
analizi gerçek faþizm tehlikesini göz
ardý eder. Faþizmi en baskýcý rejimler-
den ayýrt eden fark küçük ve önemsiz
deðildir. Faþizmin ortaya çýkýþýnýn ve
iktidarý fethetmesinin kendine has
koþullarý vardýr. Sadece Troçki deðil,
1930'lu yýllarda soruna doðru bir þek-
ilde yaklaþanlar her türlü baskýcý
rejim ve diktatörlükle faþizmi bir-
birinden kesin þekilde ayýrmýþlardýr. 

Troçki "sosyalizm devrimci umudun
adý ise, faþizm de karþý-devrimci
umutsuzluðun adýdýr" der.  Faþizm,
ne yapacaðýný bilmeyen umutsuz
küçük burjuva yýðýnlarý örgütler.
Irkçýlýðý, milliyetçiliði temel motif
haline getiren faþizm, böylesine içi
boþ bir teoriyle küçük burjuva

kitleleri aydýnlatmaz.  Gürültülü,
anlamsýz ajitasyonu ile kitleleri
sersemleþtirir ve hedefine ulaþmak
için bir araç olarak kullanýr.  

Faþist hareketler tüm toplumsal hay-
ata nüfuz etmeye çalýþýrlar.
Dolayýsýyla kendini bir sokak hareketi
olarak geliþtirir.  Sýzdýklarý bölgelerde
paramiliter yöntemlerle her türlü
hareketi ve düþünceyi daðýtýp paral-
ize ederler (Çukurca'da asker ölüm-
lerini bahane ederek sokakta terör
estiren faþistler tam da bunu amaçla-
maktadýr).  Sokak çeteleri zamanla
faþizmin kolluk güçlerine dönüþür.

Umutsuz yýðýnlar
Kapitalizmin görece refah olduðu

dönemlerde orta sýnýflar (küçük bur-
juva kitleler) siyasal iklim nereden
eserse oraya savrulurlar.  Ýþçi sýnýfý
hareketi varsa, hareketin peþine
takýlýp iþçi sýnýfýnýn önderliðini kabul
ederler.  Hareket yoksa varolan ege-
men sýnýfýn fikirlerine eklemlenirler.
Faþizm istediði ortamý, ekonomik kri-
zlerde ve siyasal çalkantýlý dönem-
lerde yakalar.  

Böyle dönemler umutsuzluðun
otoriter bir þekilde hýzla örgütlendiði
dönemlerdir.  Bu nedenle faþizmin,
hep olmasýný istediði sürekli kriz
(ekonomik ya da siyasi) ortamýdýr.
Ortada bir kriz yoksa, faþist hareket
elinden geldiðince kriz ve tedirginlik
ortamý yaratmaya çalýþýr.

Faþizmi bakýcý rejimlerden ya da

diktatörlüklerden ayýran en önemli
özellik reaksiyoner bir politik hareket
olmasý ve tabana yaslanmasýdýr.
Dolayýsýyla faþizm, basit þekilde
baskýcý devlet aygýtý deðildir.
Gündelik hayatýn faþist kitlelerce
baský altýna alýndýðý terörün toplum-
sallaþtýrýldýðý bir rejimdir.  

Faþist iktidarda bütün iþçi örgütleri,
siyasal partiler, dernekler, parlamento
v.s. en ýlýmlýlarý da dahil parçalanýp
daðýtýlýrlar.  Bu anlamda faþizm
tekçidir.  Kendi dýþýndaki hiçbir
siyasal akýmýn yaþamasýna izin ver-
mez.  Patolojik üstün ýrk teorisiyle,
toplumu hiyerarþik biçimde homojen-
leþtirir.  Ve nihai olarak yaslandýðý
küçük burjuva kitlelerinin iktidarýný
deðil, büyük sermayenin karlarýný
garanti altýna alýr.

Ordu ve polisi kullanarak toplumu
baský altýna alan baskýcý rejimlerle,
taban gücünü harekete geçirerek
toplumu baský altýna almaya çalýþan
faþizm arasýndaki temel ayýrt edici
özellik görülmezse, faþist hareket
kendini engelsiz geliþtirir.

Türkiye'de faþizm
Türkiye'deki sorun da budur.

Kapalý faþizmden açýk faþizme, yeþil
faþizmden sivil faþizme ve buna benz-
er her tülü hatalý ve yanýltýcý faþizm
teorisi gerçek tehlikeyi gözlerden sak-
lar.  Türkiye'de faþizmin adresi
MHP'dir (küçük olmakla birlikte
BBP).  %10'luk seçim bandýnda bile
yarattýðý toplumsal terör, tedirginlik
ve korku stratejisi düþünüldüðünde
faþizmin klasik tüm argümanlarýna
sahiptir MHP. 

Faþizm toplumda korku ve paniði
hakim kýlmak için düþmanlar üretir.
Alman Nazileri için bunlar Yahudiler,
romanlar, eþcinseller, komünistler,
sendikacýlar v.s. idi.  MHP için de bu
kesimler düþmandýr. 

Bugün ise Kürtleri baþ düþman
göstererek, ne yaptýðýný bilmeyen
küçük burjuva yýðýnlarýna ajitasyon
yapýyor.  

Faþist hareketlere karþý ne sekter ne
de onu sýradan gören bir anlayýþla
mücadele edilemez.  MHP'yi sýradan-
laþtýrma iþi, belki bir gün iþine yaray-
acaðýný düþünen burjuvazinin ve
medyasýnýn iþi olabilir.  

Faþizm kendi denetiminde olmayan
kitle mücadelelerinden ölümüne
korkar.  

Bu nedenle haklarý için sokaða çýkan
iþçi sýnýfý olsun, barýþ için biraraya
gelen kitlelerin gösterileri olsun ýrkçý-
milliyetçi havayý daðýtacak panze-
hirdir.  Büyük bir barýþ gösterisinin
düzenlenmesi, sokakta terör estiren
ýrkçý çetelere en iyi yanýt olacak,
onlarý sokaklardan temizleyecektir.

Ahmet Yýldýrým

Faþizmi yanlýþ kavramak
Faþizmi bakýcý rejimlerden ya da diktatörlüklerden ayýran en önemli özellik reaksi-
yoner bir politik hareket olmasý ve bir kitle tabanýna yaslanmasýdýr.  Dolayýsýyla
faþizm, basit þekilde baskýcý devlet aygýtý deðildir

12 Haziran 1980, Ýnciraltý katliamý - Ülkücü faþistler Ýzmir’de 6 öðrenciyi katletti.
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Dünyada devrimci bir dalga var.
Tunus ve Mýsýr devrimleriyle
baþlayan Arap baharý, krizin
pençesindeki Avrupa'ya oradan da
hýzla ABD'ye sýçradý. Bugün kimileri
Arap baharýnýn sonunu ilan ederken
Bahreyn gibi kimi yerlerde hareket
geri çekiliyor, Mýsýr gibi kimi ülkel-
erde ise ileri gidiyor. Arap baharýnýn
etkisiyle bugün kapitalizmin kalbi
sayýlabilecek ABD'deki Wall Street
Ýþgali gibi kitlesel radikal hareketler
ortaya çýkýyor. Devrimlerin artýk uzak
bir ihtimal olmaktan çýktýðý bugün-
lerde, 90 yýl önce Rusya'da yaþanan
Ekim Devrimi önemli dersler içeriyor.

EEkim'de ne oldu? 
Ekim Devrimi, iþçi sýnýfýnýn kendi

özyönetim aygýtlarýyla iktidara el
koyabildiði, tarihteki tek zafer
kazanan iþçi devrimidir. Bugünkü
devrimlerle arasýnda doðrudan iliþki
kurmak doðru olmasa bile Ekim
Devrimi'nin deneyleri bugünü anla-
mak ve en önemlisi dünyayý
deðiþtirebilmek için hâlen çok önemli. 

1917'de iþçiler uzun süren savaþtan
ve yoksulluktan býkmýþ bir
hâldeyken, ekmek ve barýþ talebiyle
yapýlan bir yürüyüþ devrimci bir
sürecin fitilini ateþledi. Rusya o
dönemde çarlýkla yönetiliyordu. Çar-
lýk rejiminin ekmek ve barýþ talebine
cevabý halka ateþ açmak oldu. Bunun
üzerine Þubat ayýnda baþlayan ayak-
lanma Çarlýk rejimini devirdi.
Ayaklanma sýrasýnda aslýnda grev
komiteleri olan sovyetler kendilerini
iþçi sýnýfýnýn özyönetim aygýtý olan
iþçi konseyleri biçiminde örgütlediler.
Çarlýðýn yýkýlmasýyla beraber ikili bir
durum ortaya çýktý. Bir tarafta
kitlelerin taleplerinden uzak bir bur-
juva hükümeti, öte yanda iþçilerin
kararlarýný bizzat kendilerinin aldýk-
larý sovyetler vardý. Ýþçi sýnýfý partileri

içinde burjuva geçici hükümete karþý
çýkan ve bütün iktidarýn sovyetlere
verilmesi gerektiðini savunan tek
parti Bolþevik Partisi'ydi. 

Bolþevikler, Þubat'tan Ekim'e kadar
bir dizi politik mücadele yürüttü.
Parti bir yandan iþçi hareketinden
öðreniyor, bir yandansa iþçi sýnýfýna
iktidara yönlendirmeye çalýþýyordu.
Bunun için Bolþevikler iktidarý ele
geçirebilecekken, iþçi sýnýfý içinde
çoðunluk olmayý beklediler çünkü
iþçi sýnýfýnýn kendi eylemini merkez-
lerine alýyorlardý. Burjuva hükümete
karþý bir darbe giriþimi yapýldýðýnda
Bolþevikler burjuva hükümeti savun-
maktan geri durmadýlar. Temmuz
günlerinde Petrograd iþçileri henüz
diðer kentlerde çoðunluk kazanýl-
madan ayaklanmaya giriþtiðinde
Bolþevikler bu erken ayaklanmayý
engellemeyi baþardýlar. Bu politik
mücadeleler sonucunda Ekim ayýnda
Bolþevikler sovyetlerde artýk çoðun-
luk hâline gelmiþlerdi. Bu sayede iþçi
sýnýfý neredeyse hiçbir direniþle
karþýlaþmadan ve neredeyse hiç kan
dökülmeden iktidarý ele geçirdi.  

Bugünkü devrimler ve mücadelelere
Ekim devrimi ýþýðýnda bir kez daha
bakýldýðýnda bir dizi nokta dikka-
timizi çekecektir.

Devrimler birer süreçtir 
Ekim Devrimi bir anda olmadý.

Öncesinde Çarlýða ve savaþa karþý on
yýllar süren mücadeleler vardý.
Sovyetler ilk olarak 1905 yýlýnda
kalkýþýlan bir ayaklanma sýrasýnda
ortaya çýkmýþtý. 1905-17 arasýndaki 12
yýllýk süreçte sýnýf hareketinin kimi
zaman geri çekildiði, illegal koþullar-
da çalýþmak zorunda kaldýðý, kimi
zamansa ataða geçtiði uzun bir
mücadele dönemi yaþandý. Bu süreçte
I. Dünya Savaþý ve savaþ karþýtý
hareket önemli bir rol oynadý. Bugün

Arap Baharý'nýn sonunu ilan edenler,
devrimlerin birer süreç olduðunu
görmüyorlar. Tahrir'de de, Wall
Street'te, Avrupa'da da radikal
hareketler bir anda baþlamadý.
Seattle'da baþlayan antikapitalist
hareket, Irak savaþý ve Filistin'deki
iþgale karþý direniþ ABD'de de,
Avrupa'da da, Kuzey Afrika'da da bir
dizi mücadelenin önünü açtý.
Antikapitalist hareket olmadan Wall
Street iþgali, 2007-08 grevleri olmadan
Tahrir Meydaný'ný düþünmek
mümkün deðil. Süreç devam ediyor.

Ýþçi sýnýfýnýn merkezi rolü 
Ekim Devrimi iþçi sýnýfýnýn oldukça

küçük olduðu, nüfusun büyük bir
çoðunluðunu köylülerin oluþturduðu
bir ülkede gerçekleþmiþti.  Buna rað-
men devrimin asýl mimarý iþçilerdi.
Ýþçi sýnýfýnýn bu merkezi rolü, kapital-
izmde üretim süreci içinde tuttuðu
yerden kaynaklanýyor.Kapitalizm, iþçi
sýnýfýnýn el konulan artýk deðeri
üzerinden yükseldiði için iþçi sýnýfý
bu sistemi köklü bir þekilde
dönüþtürebilecek olan tek güç.
Günümüzde artýk nüfusun büyük
çoðunluðunu iþçiler oluþturuyor.
Tunus ve Mýsýr devrimlerinde iþçi
sýnýfýnýn merkezi rolü çok net bir þek-
ilde ortaya çýktý. Tunus'ta devrimin
asýl taþýyýcý gücü önceden devlet
güdümünde olan ve isyanýn baþla-
masýyla beraber Bin Ali rejimine karþý
harekete geçen sen-dikalardý. Mýsýr'da
ise  iþçiler sürece baþtan dâhil
olmasalar da Mübarek'in devrilme-
sine giden yolda grevler çok etkili
oldu. Bugün ise devrim, iþçi hareketi
sayesinde ilerliyor.

Devrimlerin yayýlmasý 
Ekim Devrimi'nin ardýndan

dünyanýn pek çok yerinde devrimci
kalkýþmalar yaþandý. Macaristan,

Ýtalya, Almanya gibi bir dizi ülkede
iþçi konseyleri kuruldu ancak buralar-
daki devrimler yenilgiye uðradý.
Devrimci dalga bir anda geri çekilme-
di, 1936 yýlýnda Ýspanya Ýç Savaþý ve
Fransa'daki iþçi hareketi yenilene
kadar devam etti. Ekim Devrimi'nin
liderleri Lenin ve Troçki keskin birer
enternasyonalistti. Almanya'da
gerçekleþecek ve tüm Avrupa'yý sara-
cak bir devrime bel baðlamýþlardý.
Bugün isyan dalgasý tüm dünyaya
yayýlýrken, Arap Baharý New York'a
sýçramýþken mücadelenin küresel
çapta verildiðinin farkýnda olmak,
enternasyonalist dayanýþmayý
örgütlemek hayati bir önem taþýyor.

Kendiliðindenlik
ve devrimci parti 

Devrimler, stalinistlerin iddialarý
gibi devrimci ve tamamen disiplinli
bir partinin talimatlarý ile gerçek-
leþmez. Kitlelerin ne zaman harekete
geçeceklerini bilemeyiz. 1917 Þubat
devriminde olduðu gibi kitleler
büyük oranda kendiliðinden harekete
geçerler ancak Þubat'ýn Ekim'e
dönebilmesi, devrimlerin politik
devrimlerden, toplumsal devrimlere
dönüþebilmesi için devrimci parti-
lerin inþasý þarttýr. Bolþevikler, kendil-
iðindenlik ile iradi müdahale arasýn-
daki dengeyi iyi anlamýþlardý.
Hareketin kendisinden öðreniyor ve
hareketin en ileri unsurlarýnýn talep-
lerini genelleþtiriyorlardý. Bugün
devrimlerin ilerleyebilmesi ve
toplumsal birer devrim hâline
gelebilmesi için devrimci partilerin
hareket içinde, hareketten öðrenerek
inþasý sosyalistlerin önündeki en
büyük görev olarak duruyor. 

Ekim Devrimi, 94 yýl sonra Tahrir-
'den Wall Street'e yayýlan isyan dal-
gasýna yol göstermeye devam ediyor.

Can Irmak Özinanýr

Ekim Devrimi'nden Wall Street'e 
Ekim Devrimi, 94 yýl sonra Tahrir'den Wall Street'e yayýlan isyan dalgasýna yol
göstermeye devam ediyor

2011 Wall Street2011 Tahrir1917 Rusya



AAþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm zenginlik-
lerin yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup  üretimi
ve daðýtýmý kontrol etmesiyle
mümkündür.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlar-
la köklü bir þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý
tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye sahiplerini,
egemen sýnýfý korumak için oluþturul-
muþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi
milislerinin üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýn-
sal 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 yöne-
limlerden dolayý aþaðýlanmalarýna ve
baský altýna alýnmalarýna karþý çýkar-
lar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin
diðer ülkelerin iþçileri ile karþý
karþýya gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyal-
izme karþýdýrlar. Bütün halklarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kur-
tuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyal-
izm tek bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa
ve Küba sosyalist deðil, devlet kapi-
talistidir.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için,
iþçi sýnýfýnýn en militan, en mücadele-
ci kesimi devrimci sosyalist bir par-
tide örgütlenmeli-dir. Böylesi bir parti
iþçi sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer
iþçilere reformizmin iþçi sýnýfýnýn
çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist11

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

marksist.org

devrimci antikapitalist

haber yorum

týklayýn...

Yaptýnýz müzik kesinlikle evrensel
ve kardeþliði beslediði aþikar.
Amaçlarýnýzdan biri de mozaiðe bir
parça daha eklemek olduðunu çalýþ-
malarýnýzdan anlayabiliyoruz. 21.
Akbank Caz Festivali kapsamýnda
Ghetto’da gerçekleþen Arto
Tunçboyacýyan’s 1 to 3 (19 Ekim)
konserinde programýnýza ‘hergün
yeni bir umut var’la baþlamanýzýn
sebebi neydi?

Arto Tunç Boyacýyan: Sebebi o gün
gerçekleþen olaylarý sadece negatif
olarak hatýrlamak deðil. Çünkü
hergün yeni bir hayat geliyor. Ama
bu hayatý karþýlayanlarda dürüstlük
yoksa iliþki saðlýklý ilerleyemiyor. Bu
ne demek; eðitim sanat ve medyanýn
artýk dürüst olma zamaný geldi. Bu
sadece burasý için deðil, bütün dünya
için geçerli. Bugün sevmediðin þeyi
30 sene sonra sevebilirsin. Menderesi
astýlar sonra kahraman yaptýlar.
Asmadan da kahraman yapabiliriz.
Hani burasý kültürler ülkesi deðil mi?
Ne hatýrlatýyor kültürler sana?
Deðiþik renkler… Peki neden bir tek
renk bütün renkleri temsil etmeye
çalýþýyor hem de zorla. Bugün
anayasa tartýþmalarý bunlarýn hepsini
gösterecek. Ama ben Anadolu’luyum.
Niye Türkiye’liyim demiyorum,
çünkü ben o mantaliteden deðilim;
birinin lafýna þiddetle karþýlýklý veren
bir mantalite. Hrant bir laf dedi

adamý yapýþtýrdýlar kaldýrýma. Adam
medyada bir laf dediði zaman
denilmedik laf kalmadý. Köþe
yazarlarý vardýr, yazýlarý köþede kalýr.
Köþe yazarlarý vardýr yazýlarý
dünyaya açýlýr. Burdakilerin
neredeyse yüzde 80’i köþede kalýyor-
lar çünkü ne yapýyorlar?

Kaportasý bozuk arabanýn motorunu
tartýþýyorlar. Ya kardeþim arabanýn
motoru bozuk. Þu anda Türkiye’nin
durumu böyle.

Benim asýl derdim dürüstlük. Ýnsan-
lar dürüst olmadýkca silahlar konuþa-
cak. Burada bir söz var ya; insanlar
konuþa konuþa, hayvanlar koklaþa
koklaþa... Ama biz ne konuþabiliy-
oruz, ne de koklaþabiliyoruz. Çünkü
huzursuzluk daha büyük para
getiriyor. Silahýn ne olduðunu herkes
biliyor. Herkes barýþ istiyor artýk.
Savaþ yerine, baþka þeyler öðretsinler
insanlara. Devlet bana zorla “Türk
olarak yaþa” diyor. Ama ben insaným.
Tamam özüm Ermeni. Ne var ki? Ne
yapabilirim?

88 yýldýr mütemadiyen süren resmi
yalanlar karnavalý diyebilir miyiz
yani?

Arto Tunç Boyacýyan:  Tabii. Bakýn;
iki tane demiyorum, bana bir tane
Türk Müziði etkisinde dünyada
duyulmuþ bir adam söyle. Ee, nerede
bu babayiðit, bir tanesi dünyaya

bedel? Yok ki! Çünkü bu zihniyetin
her þeyi çalýntý ve zorla alma. Sen
darbukayý gidip Türk müziði kültürü
diye tanýtamazsýn. Tanýtsan da, sanat
yalan kabul etmez. Ama gördük ki
yeni nesil zýmba gibi. Bak Mýsýr’da
ayaklanmalarýn öncüsü gençlik ,yeri
geldi mi eleþtirisini yapýyor. Sistem
ne kadar dürüst olmazsa, yeni nesil o
kadar güvensiz olur sisteme.
Baþbakan çýkýp diyor ya “bizim
Ermenilerle problemimiz yok, bizim
diasporayla problemimiz var.” Peki
bu diaspora Jupiterden mi geldi?
Nerden çýktý bu diaspora? Adam,
“hadi kalk karýcým Kaliforniya’ya
gidelim” mi dedi? Hem de Bitlis’te,
sene 1915’te? Ben Ermenistan’a gidip
geliyorum. Orada “pis Türkiye” diye
bir mesele yok. Hala buradakiler
nefretlerini bitiremiyor. Ben 6 yaþýnda
Ermeni okuluna baþladým, yeniden
doðdum. Benim ne kadar kötü ve
aþaðýlýk bir halk olduðumu anlattýlar

Aly Keita, Vahang Hayrapetyan ve
sen bambaþka coðrafyalardansýnýz.
Keita’nýn annesine yazdýðý parçaya
siz perküsyonlarýnýzla eþlik ederken,
o da Ermenice aðýtýnýza eþlik etti.
Evet, sanatla devrim olmaz, ama
sanat algýlarý deðiþtirebilir. Sanatla
birlikte bir ortak zemin oluþtur-
dunuzu söylebilir miyiz?

Arto Tunç Boyacýyan: Söylediðin
her þeyde haklýsýn. Ben de onun için
bu projeyi gerçekleþtirdim.Sen
sensen, bu dünyada yerin hazýr. Ama
“gibi” dersen arafta kalýrsýn.
Televizyonda Cübbeli Ahmet Hocayý
izliyorum. Adam çýkýyor müslüman-
lýðýn ne kadar iyi olduðunu anlatýyor,
sonra diyor ki “kafirsin”. Bunu uyarla
sanata… Düþünsene “gavurdaðý”
diye bir salata var. Ama her þeyi
yalanla kurulmuþ bir ülkeden
bahsediyoruz. Bana göre; o günkü
konserde  “ben” o insanla yapabiliy-
orsam, “biz” neden yapamayalým.
Ama buradaki insanlar “milli davul-
cu” olma yolunda. Sistemin sesi olma
çabasýnda. Benim yapmaya çalýþtýðým
“jazz” hayat felsefesi olandýr, baþ
kaldýrýþtýr. Buradaki sanatçýlarýn
kendi felsefesi,  kendi formatý yok. Bu
sadece sanatta da deðil, spor dahil
hiçbir þeyde yok. Bir istikrarlý sistem
yok.

Röportaj: Burak Yasin Tunçlar

“Her gün yeni
bir umut var”
Arto Tunç Boyacýyan’la müzik ve siyaset üzerine konuþtuk
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Van'da 7.2 þiddetinde meydana
gelen depremde yüzlerce kiþi
çürük binalarýn altýnda hay-

atýný kaybetti. Binlerce insan yara-
landý ve evsiz kaldý. Deprem 1999'da
Marmara Depremi’nde olduðu gibi
sonuçlarý açýsýndan çok büyük benz-
erlikler taþýyor. Her iki depremde de
insanlar hiçbir tedbir almadan inþa
edilen çok katlý binalarýn altýnda can
verdi. Marmara Depremi’nde de ne
devlet ne de dönemin hükümeti
insanlarýn yardýmýna koþtu.  

1999 yýlýnda resmi olmayan bilgilere
göre yaklaþýk 50 bin ölüm, aðýr-hafif
100 bine yakýn yaralý, 133 bin 683
çöken bina ile yaklaþýk 600 bin insan
evsiz kaldý. Yaklaþýk 16 milyon insaný
etkileyen depremin acýlarý hala gider-
ilmedi.

Duble yollar, öldüren binalar
Deprem sonrasý bir kereye mahsus

olmak üzere zorunlu deprem vergisi
alýndý. AKP hükümeti döneminde bu
vergiler kalýcý hale getirildi.
ÝSMMMO'nun 2009 tarihli raporunda
1999 ile 2009 yýlýnýn haziran ayýna
kadar "deprem vergileri" adý altýnda
halktan 24.1 milyar lira toplandýðý
belirtildi.

Bugün bu rakamýn 41 milyar
civarýnda olduðu söyleniyor. %70'i
emekçilerin cebinden toplanan
paranýn bir kuruþu bile Van'daki
depremde kullanýlmadý.

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek piþk-
ince bu paranýn saðlýk harcamalarý,
eðitim ve duble yollara aktardýðýný
söyledi. Oysa 41 milyar felaketi önle-
mek için harcansaydý insanlar ölmez-
di. Evsiz kalan binlerce insana kýþ
koþullarýnda 120 bin çadýr gerekirken,
20 bin çadýr yollandý.  

Depremi sonrasýnda baþbakan
büyükþehirlerdeki kaçak yapýlaþmay-

la ilgili harekete geçileceðini açýkladý;
"Bedeli ne olursa olsun, hepsini yýka-
caðýz" diyerek büyükþehirlerde
gecekondularýn yýkýlacaðýný yerine
çok katlý binalarýn inþa edileceðini
insanlarýn da buralara týkýlacaðýnýn
haberini verdi. 

Oysa hem Marmara Depremi hem
de Van Depremi gösterdi ki, insanlarý
bu çok katlý binalar öldürüyor. %92'si
deprem bölgesi olan Türkiye'de
duble yollar yapmak yerine bahçe
içinde tek katlý evler inþa edilseydi
deprem zararý neredeyse sýfýra yakýn
olabilirdi. 

Hükümet ise çözüm olarak TOKÝ
konutlarýný öne sürüyor. TOKÝ þu
anda yeni-liberal kent politikasýnýn
en önemli aracý.  

Kent topraklarý satýlýyor, özel sek-
töre devrediliyor. Buralardan sermay-
eye kar olanaklarý yaratýlýyor. Ayrýca
bu binalarýn depreme uygun
koþullarda yapýlýp yapýlmadýðý da bil-
inmiyor.

Baþka bir kent mümkün
Saðlam yüksek binalar, topraðýn

deðerinin yoðunlaþmasýna, daha
pahalý konut inþasýna yani sermaye
birikimine yol açarak barýnma
hakkýnýn gasp edilmesine yol açýyor. 

Daha da önemlisi çok katlý binalar
söylediði gibi kalabalýklaþan insan
nüfusunu barýnma ihtiyacýna cevap
vermek için yapýlmýyor.

Bugün milyonlarca insan barýnma
hakkýndan yoksun.

Sadece kar etmek amacýyla yapýlan
binalar deprem zamanýnda insanlarýn
ölümüne neden oluyorken diðer
zamanlarda da mutsuzluðuna yol
açýyor.

Oysa bugün insaný önceleyen baþka
bir kent, baþka bir ev, baþka bir
yaþam mümkün.

Deprem deðil
kapitalizm
öldürüyor

1999 Marmara Depremi’nden ders çýkarmayan devlet Van’da
da ayný sonuçlarla karþýlaþtý

1 601 ölü
1 4.152 yaralý

1 100.000 çadýr
ihtiyacý var

1 Binalarýn
%65’i hasarlý

1 Irkçýlýk, nefret
ve Kürt düþman-

lýðý patladý 
ama kazanan
kardeþlik ve

dayanýþma
oldu


