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AKAN KAN
DURACAK

HUZUR
GELECEK

ÇÖZÜM
EVET!

Barışın
baharı
Çözüme Evet
Koalisyonu’nun çağrısı:
“Kürt sorununda tarihi günlerden geçiyoruz. Tarihi
adımlar atılıyor.
İlk kez çözüm kapısının net
bir şekilde aralandığına tanık
oluyoruz.
Bizler, çözüm sürecini
önemsiyoruz. Biliyoruz ki
çözüm yönünde atılan her
adım, ölümün bu topraklarda yarattığı kasvetli havanın

bir kader olmadığını herkese,
hepimize gösterecek.
Çatışmaların sona ermesi ve
diyalog sürecinin gelişmesi
politik açıdan kimin işine
yarar diye bir soru sormuyoruz.
Çatışmaların sona ermesi,
öncelikle, gençlerin yaşamaya devam etmesi anlamına
gelir.
Ölümlerin durması anlamına gelir.

Ölümlerin son bulması... En
önemlisi bu.
Sorunun muhataplarının
konuşmaya başlaması... En
önemlisi bu.
Bu yüzden, çözüm için atılan adımları desteklemek ve
çözüme engel olmak isteyenlere, 'Hayır, bizler bu topraklarda yaşayan milyonlarca
insan, çözümden yanayız'
diyebilmek için yola koyuluyoruz.

Çözümü savunan milyonların sesi olmak için hep beraber harekete geçiyoruz.
Herkesin ve tüm kimliklerin
ortak geleceğinin eşitlik içinde inşası açısından bu can
alıcı meselenin çözümüne
katkı sağlamanın insanlık
borcu olduğuna inanıyoruz.”
Sen de katıl, barışın sesini
hep birlikte yükseltelim!
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MHP
kapatılmalıdır!

si

sosyalii
DİYARBAKIR NEWROZ 2013

sosyalis
t işçi
diyor ki

MHP'nin Bursa mitinginin gösterdiği tek bir şey var: MHP
kapatılmalıdır.
Sosyalist İşçi yıllardır, MHP'nin
kapatılması gerektiğini savunuyor. Ne zaman faşist partinin
kapatılması gerektiğini söylesek, demokrasilerde tüm siyasi
düşüncelerin özgürce ifade edilmesi gerektiğini savunanlardan
bu önerimize itiraz geliyor.
Kavranması gereken ise şudur:
Irkçı düşünceler düşünce özürlüğü kapsamına girmez!
Demokrasiyi ortadan kaldıracağını bağıra çağıra ilan eden ve
tek adam liderliğinde bir tek
parti diktatörlüğü kuracağını
programatik belgesi haline getiren bir parti, bu tek partinin
sadece Türklerin yaşayacağı bir
diktatörlük hevesini ırkçılık
yaparak, Ermeni ve Kürt düşmanlığı yaparak dile getiriyorsa,
o parti kapatılmalıdır.
Üstelik karşımızda sadece teorik düzeyde ırkçılığı savunan bir
parti yok!
Bu partinin temsil ettiği geleneğin kanlı tarihi hafızlarda. Her
katliamda, okullardaki her satırlı saldırıda, tüm örgütlü linç girişimlerinde, tüm faili meçhul
cinayetlerde, tüm derin devlet
provokasyonlarında bu parti ya
devletle işbirliği halinde ya da
tamamen kendi inisiyatifiyle
görev aldı.
MHP sadece kafatasçılığı savunan bir parti değil, kafatasçı
eylemleri örgütleyen bir parti.
Ezilenlerin, dışlananların, ne
kadar beğenmesek de ne kadar
sınırlı bulsak da mücadeleyle
elde ettiği tüm kazanımların
üzerinden, demokrasinin üzerinden buldozerle geçmeye çalışan, kısıtlı da olsa tüm örgütlenme, düşünce, ifade ve gösteri
haklarını gasp edeceğini ilan
eden bir parti, kapatılmalıdır.
MHP, barışın düşmanı.
Kürt sorununda savaşçı yöntemlerle besleniyor. Tıpkı, ikiz
kardeşi, siyasi ifadesi olduğu
Ergenekon yapılanması gibi.
Nasıl ki, tecavüzü savunan,
tecavüz etmek için bir araya
gelen bir partinin örgütlenmesine izin verilemezse, faşist partilerin yasal olanakları kullanmasına da izin verilemez.
Burjuva toplumunun her siyasal biçimini tepeden tırnağa
faşist sananlara diyecek bir
şeyimiz yok ama burjuva
demokrasisinin kendisini ilga
etmeyi düşünen bir partinin
tıpkı Nazi deneyiminde olduğu
ve MHP'nin pratiğinde gözlemlediğimiz gibi, işe, işçi sınıfından, sendikalardan, soldan,
kadınlardan, arî ırkın içinde görmediği tüm halklardan başlayacağını görmeyi engelleyen saf
demokratik bakış açısıyla tartışmamız lazım.
Bu tartışmanın sonucunda
MHP bir çırpıda kapatılmasa
bile, bu partinin karakterinin
tehlikesi, ırkçılık, faşizm bir kez
daha bir kez daha teşhir edilmiş
olur.
Devlet Bahçeli'nin meclis
konuşmaları ve Bursa mitingi,
faşistlerle müzakere edilemeyeceğini ama sadece mücadele
edilebileceğini bir kez daha
kanıtladı.

Barıştan dönüş yok!
Kürt halkı kitlesel olarak iki
kez çözüme ‘evet’ dedi.
Diyarbakır’da Paris’te öldürülen 3 Kürt kadın siyasetçinin
cenazesi ve Newroz kutlaması,
barış rüzgarlarını Fırat’ın batısına taşıdı.
Bahar, barışla geldi.
Şimdi sıra batıda. Kürtlerin
uzattığı eli sımsıkı tutmak
için, her ilde, her mahallede,
her işyerinde ve okulda barışın
sesini yükseltmeliyiz.
Hükümet tarafı da Kürt tarafı
da “bu yoldan geri dönüş yok”
diyor.
Evet, barıştan geri dönüş
yok! Kimse Türkiye halklarını
yeniden savaşa ikna edemez.

Ancak süreci sabote etmek ve
savaşı devam ettirmek isteyenler var.
Ergenekon’un bazı güçleri
hala dışarıda.
Binlerce silahlı üyesi olduğu
söylenen Özel Harp adlı kontrgerilla örgütlenmesi olduğu
yerde duruyor.
Silah tüccarları, kandan beslenenler sürecin bitmesini dört
gözle bekliyor.
MHP-CHP bloku, ulusal baskıya son veren yeni anayasayı
engellemek için her şeyi yapacaklrını söylüyor.
Çözümün sigortası, batıdaki
milyonların barıştan ve özgürlükten yana olduklarını açıkça

Ermeni Soykırımı’nı tanıyın!

24 Nisan’da
inkarcılığa karşı
meydanlardayız
Kürt sorunu demokratik
çözüme doğru giderken,
hükümet sözcüleri Kürtlerin
asimilasyona ve inkar politikalarının baskısına maruz
kaldığını itiraf ediyor.
Sonu gelen kemalist rejimin, kanlı geçmişine dair
inkarcılığı her düzeyde son
bulmalı.
1,5 milyon Ermeni’nin katledildiği 1915 Soykırımı’nın
inkarı üzerinde yükselen
devlet ideolojisi ve politikası
da tarihin çöplüğüne atılmalı.
Soykırımın başlangıç tarihi
olan 24 Nisan’da yapılan
anmaları, inkarcılıkla hesaplaşmak için birer mücadele
alanı.

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe
DurDe Girişimi’nin 3 yıldır
düzenlediği ve tüm ezberleri
bozan kitlesel anmalar bu 24
Nisan’da daha kitlesel ve
daha yaygın olarak yapılacak.
Türkiye devleti 1915
Soykırımı’nı tanımalı ve
Ermeni halkından özür dilemelidir.
Kürt özgürlük hareketi de
1915 Soykırımı’nı tanımalı ve
Ermeni halkına kardeşlik
elini uzatmalıdır.
Soykırımın 100. yıldönümü
yaklaşırken, ırkçılık, nefret
ve şiddet üretmeye devam
eden inkarcılığa hep birlikte
son vermeliyiz.
Bu acı hepimizin…

göstermesi, sürece sahip çıkmasıdır.

Çözüme evet!
Barışa sahip çıkıyoruz.
Batı’da büyük bir kampanya
başlatıyoruz.
“Çözüme evet” kampanyası
başlıyor.
6 Nisan günü saat 11.00’de
İstanbul’da Taksim Hill
Otel’de bir basın toplantısı
start vereceğiz
Sen de katıl, barışın sesi
daha gür çıksın!

Bilgi ve katılım için:
0536 519 54 06

 Diyarbakır’da 1 milyon-

dan fazla insanın katıldığı
Newroz kutlamasında Öcalan, demokratik mücadeleyi esas alan yeni bir dönemin başladığını ilan etti.
 PKK ateşkes başlattı.
Silahlı güçleri yıl sonuna
kadar sınırdışına çekecek.
 Hükümet geri çekilme
için gerekirse yasa çıkaracağını açıkladı.
 BDP, süreci sobete etmeye dönük her türden girişimin kendilerini barış
yolundan geri döndüremeyeceğinin altını çizdi.
 Barışın ilanı CHP, MHP,
BBP ve ulusalcı sosyalistlerin yer aldığı azınlık dışında toplumda büyük bir
sevinçle karşılandı.
Savaşta ölen askerlerin
aileleri, Devlet
Bahçeli’ye “seni Allah’a
havale ediyoruz” dedi.
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haftanın
yorumu

DÜNYA

Kimin bayrağı?

Kıbrıs
halkı
sokakta
Geçen hafta IMF, AB merkez
bankası ve AB komisyonunun oluşturduğu Troyka
tarafından dayatılan ve
Kıbrıs’ın en büyük iki bankasının 17 milyar avroluk “kara
deliğini” kurtarmak için
tasarruf hesabı olanların
vergi ödemesini salık veren,
yani krizin kurbanlarına
bedel ödeten kredi anlaşması
Kıbrıs parlamentosunda reddedildi. Böylece 2008’de kriz
başladığından bu yana tüm
Avrupa’da egemenlerin
dayattığı ve krizin faturasını
sıradan insanlara kesen
kredi paketlerini ilk kez bir
parlamento reddetmiş oldu.
Uzun yıllardır Avrupa’nın
en düşük kurumlar vergisi
oranıyla ve şişirilmiş banka
sektörüyle bir finans merkezi
haline gelmeye çalışan Kıbrıs
egemen sınıfının ve henüz

bir ayını doldurmayan hükümetin başı büyük belada.

2 büyük bankadan
biri battı
Paketin reddedilmesinin
ardından acilen toplanan
Troyka ülkenin en büyük
bankalarından Laiki Bank’ın
kapatılarak bankadaki 100
bin avronun altındaki hesapların Bank of Cyprus’a aktartılacağını ve bu miktarın üzerindeki hesaplardan yüzde
40 vergi alınacağını açıklayarak küçük hesap sahiplerinin
mevduatlarına dokunulmayacağı garantisini vermeye
çalışsa da Kıbrıs’ta yaşanılan
sürecin etkisi önümüzdeki
dönemde daha büyük olacak. İki büyük bankadan birinin kapanmasıyla çalışanlarının işsiz kalmasından binlerce kişi etkilenecek.

Yeni anlaşmanın parlamentoda oylanmadan hükümet
tarafından onaylanması ise
AB demokrasisinin sınırlarını
gösteriyor. Bütün halkın
hayatını etkileyecek böylesi
ciddi bir karar, yeni bir “kaza
çıkar” korkusuyla parlamentonun önüne getirilme gereği
dahi duyulmuyor.

Grev sloganları
Hesap sahiplerinin paralarını çekmesi ve böylece tüm
bankacılık sektörünün çökmesi riskine karşı bankalar
günlerdir kapalı. Bloke edilen hesaplarından para çekemeyen Kıbrıs halkı ise uzun
yıllardır ilk kez kitlesel gösterilerle sokakta. Paket oylanırken parlamento önünde yapılan eylemde ‘grev’ sloganları
öne çıktı. Kıbrıs için AB’nin
önerdiği ‘kurtarma’ kredisi

miktarı Yunanistan ve
Portekiz’e dayatılandan bir
hayli az olsa da ülkede yaşanılanlar güney Avrupa ülkelerinde avro para biriminden
çıkmak konusundaki basıncı
arttırıyor.
Yeni anlaşmayla hükümet
ve Troyka zaman kazanmak
için çabalasa da hikaye burada bitmiyor. Kıbrıs tüm
Avrupa'daki krizin parçası ve
bankacılık sektörünün çöküşünü gösterdi. İspanya’da
geçen hafta sonu “Hepimiz
Kıbrıslıyız” diyerek yapılan
dayanışma eylemleri bugün
Kıbrıs’ta yaşanılanların gelecekte, genç işsizliği yüzde
50'yi geçen İspanya'da, hala
hükümet kurulamayan
İtalya'da ve Portekiz’de yaşanılacakların işareti olması
riski, Avrupalı kapitalistleri
korkutuyor.

Türkiye'de özgürlükçü solun en
geniş tartışma ve eylem platformu Marksizm tartışmaları, 18-23
Nisan tarihlerinde İstanbul'da
Taksim Hil Otel konferas salonlarında gerçekleşecek. 35 toplantıda Türkiye'de ve dünyadaki yeni
mücadele dönemi birçok başlık
etrafında konuşulacak.
Katılım için: www.marksizm.biz

18 Nisan Perşembe:
13.00-14.45 Bolşevikler ve
Ermeni Soykırımı
15.00-16.15 1908: Unutulmuş
Devrim
17.00-18.15 Nefret Suçlarını
Durdurmak
19.00-20.15 Neden Çözüme
Evet Diyoruz?
19 Nisan Cuma:
13.00-14.45 Lenin’in
Düşüncesinde Devlet ve
Devrim
15.00-16.15 Genesis: Büyük
Ulusal Anlatılar
15.00-16.15 Nükleer Santralleri
Durduracağız
17.00-18.15 Bir Zamanlar
Rumlar Vardı
17.00-18.15 Marksist Teoride

Ulusal Sorun
19.00-20.15 Statüko,
Ulusalcılık, Sol
20 Nisan Cumartesi:
11.00-12.15 Marx’ın
Düşüncesinde Özgürlük
Kavramı
13.00-14.45 Ortadoğu
Değişirken Kürtlerin Geleceği
13.00 – 14.45 Troçki ve Sürekli
Devrim
15.00 - 16.15 Suriye’de Halkın
Özgürlük Mücadelesi
15.00 - 16.15 Gramsci’de
Hegemonya Mücadelesi
17.00 – 18.15 Küresel Kriz
Karşısında Türkiye
Kapitalizmi
19.00 – 20.15 AKP’ye Gerçek
Sosyalist Muhalefet

21 Nisan Pazar:
11.00 – 12.15 1915 Öncesi
Ermeni Kültürü
13.00 – 14.45 ABD
Emperyalizmi Ne Kadar
Güçlü?
13.00 – 14.45 İşçi Sınıfı
Gücünü ve Önemini Yitirdi
mi?
15.00 - 16.15 Başka Bir Şehir
Mümkün
15.00 - 16.15 İnsanlık Hep
Böyle mi Yaşadı?
17.00 – 18.15 Tunus ve Mısır:
Devrim Nereye Gidiyor?
19.00 – 20.15 Nasıl Bir
Sosyalizm?
22 Nisan Pazartesi:
13.00 – 14.45 İklim
Manifestosu

15.00 - 16.15 Darbeler Dönemi
Bitti mi?
15.00 - 16.15 Rosa’da Kitle
Grevi Anlayışı
17.00 – 18.15 Neo-Liberalizm
ve Antikapitalist Direniş
17.00 – 18.15 Fantastik
Sinemada Toplumsal Eleştiri
19.00 – 20.15 1915te Ne oldu?
23 Nisan Salı:
11.00 – 12.15 Türcülük Irkçılık
Gibidir
15.00 - 16.15 Çerkes Halkları
Forumu
15.00 - 16.15 Cinsiyet
Klişelerini Yok Etmek
17.00 – 18.15 İttihatçılıktan
Kemalizme
19.00 – 20.15 100. Yılında
Soykırımla Yüzleşmek

Abdullah Öcalan’ın barış
mesajının bir milyondan fazla
kişiye okunduğu Diyarbakır
Newroz’unun ertesi günü,
Sözcü gazetesinin baş sayfası
ateş püskürüyordu. Her gün
olduğu gibi, o gün de sayfadaki
her haber, her yazı nefret ve
öfke kusuyordu.
“Biz Türkler herkesten üstünüz, Kürtlerin hepsi katildir,
Atatürk’ün askerleri olan bizler
hiç kimseyle barışmayız. Ne
barışı lan?” şeklinde özetlenebilecek olan sayfada sadece bir
tane “olumlu” haber vardı.
Gazete, İçişleri Bakanı
Muammer Güler’den övgüyle
söz ediyordu. (İzlemeyenler için
söyleyeyim, Sözcü’de herhangi
bir AKP’linin övülmesi görülmüş
şey değildir, çünkü AKP vatanı
Abdullah Öcalan ve Kürtlere
satmaktadır).
Meclis’teki konuşması sırasında MHP sıralarından
“Diyarbakır'da neden Türk bayrağı yok?” diye bağırılması üzerine, Güler şöyle demişti:
“Diyarbakır'da gerçekleştirilen
Nevruz etkinliğinde Türk bayrağı olmamasını ben de nefretle
kınıyorum. Türk bayrağının
orada olmaması büyük bir
eksikliktir. Bu konudaki yetki
ve sorumluluk adli mercilerindir, ancak bizim tespitlerimiz
vardır. Bu tespitlerimiz adli
mercilere teslim edilecektir.”
Aynı gün, Başbakan da aynı
tepkiyi gösterdi.
“Diyarbakır'da yapılan mitingde Türk bayraklarının olması
gerekirdi. Bayrağın olmaması
mesaja ters düşüyor; provokatif
bir yaklaşımdır. Bayrağımızın
olmaması önemli bir eksiklik.
Bunu bir şov olsun diye söylemiyorum” dedi.
Güler’le Erdoğan’ın şov yapıp
yapmadığını bilemem. Ama
durumu hâlâ anlayamadıklarını
biliyorum. Anlatayım.
Kürtler “Türk” olarak yaşamaktan bıktı. Uzun, zor ve nihayet muzaffer bir mücadeleyle
önce Türk olmadıklarını, sonra
da Türklerle eşit olarak yaşama
haklarını kabul ettirdiler.
Yani “Türk” olarak adlandırılmama, “Türküm, doğruyum,
çalışkanım” dememe, Türkçe
eğitim görmeme haklarını. Ve
benzer hakları.
Bu bayrağın adı “Türk” bayrağı olduğu sürece, Türk olmayanlar onu bayramlarda yükseltmeyecektir.
Anlamak çok zor olmasa
gerek.
Güler’le Erdoğan da yakında
anlayacak. Başka çareleri yok.
Roni Margulies
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Büyük felaketi önlemek için
harekete geçelim
iklimi değil
sistemi değiştir

Geçtiğimiz hafta sel, lodos,
kar ve tipi ile mevsim normalleri üzerinde seyreden hava
sıcaklıklarını aynı anda yaşadık.
 Kayseri’de saatteki hızı 95
kilometreyi bulan fırtınadan
çatılar uçtu. Uçan çatılardan
biri yolda yürüyen birinin ölümüne neden oldu.
 Foça’da saatte hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar ve dalgalar sahildeki evlerin duvarlarını yıktı. Elektrik kesintileri
olurken İzmir ve Çandarlı körfezinde gemi trafiği durdu.
 Bitlis’te de rüzgarın hızı 90
kilometreye ulaştı.
 Karadeniz’de 5 metreyi
aşan dalgaların taşıdığı taş,
çakıl ve biriken su nedeniyle
sahil yolu tamamen kapandı.
Son zamanların en büyük
deniz felaketlerinden birini
yaşadıklarını söyleyen balıkçılar, çaresiz bakışlarla dev dalgaların yuttuğu teknelerini
izledi.
‘Bunlar her yıl oluyor bu
durumda bir anormallik yok’
diye düşünebilirsiniz.
Maalesef durum böyle değil.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
1940 yılından bugüne ‘aşırı
hava olayı’ sayılarının son yıllardaki artışını gösteren bir
rapor yayınladı.
Rapora göre:
 2010 yılında 550 aşırı doğa
olayının yüzde 46’sını fırtına,
yüzde 29’unu sel, yüzde
14’ünü de dolu oluşturdu.
 2011’de ise 324 aşırı doğa

KARADENİZ

KAYSERİ

olayı meydana geldi. Bu olayların yüzde 36’sını dolu, yüzde
28’ini sel, yüzde 20’si ise fırtınaydı.
Bakanlık, “İklim değişikliğine bağlı olarak hava olaylarında olduğu gibi doğal afetlerde
de artışların olması beklenmektedir” dedi ve ekledi:

“Bunlar kaçınılmazdır.”

Kaçınılmaz mı?
Evet, fosil yakıt tüketimi
devam ettiği sürece, gezegenin
sıcaklığının artması kaçınılmaz. Karbon salım oranları
hemen radikal bir biçimde
tüm dünyada düşürülse bile

Çernobil’i unutmadık
AKP hükümeti, nükleer
santral yapmakta ısrarlı. 26
Nisan 1986’da gerçekleşen
Çernobil nükleer felaketi ise
hükümetin ölümcül bir kararın peşinde olduğunu gösteriyor.
Şimdiye kadar yaşanan en
büyük nükleer felaket olan
Çernobil Nükleer
Santrali’ndeki reaktör kazasından sonra, stalinist rejimin
emriyle 800,000 ‘tahliye
görevlisi’ felaketin yaşandığı
alanda engelleme ve temizlik
çalışmaları yapmıştı. Bugün,
onların %90’ın üzerindeki

kısmı engelli. Reaktördeki
patlamadan 20 yıl sonra,
17,000 Ukraynalı aile, babaları ‘tahliye görevlisi’ olarak
çalıştığı ve hayatını kaybettiği
için devlet yardımı alıyorlar.
1990 ile 2000 yılları arasında
Belarus’da kanser oranı %40
arttı. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre,
sadece Gomel bölgesinde
yaşayan 50,000’in üzerinde
çocuk tiroit kanserine yakalandı.
Bu ölümcül niteliğe sahip
enerjiyi iklim değişikliğini
durdurmak için tercih ettiği-

nizi kimseye inandırmazsınız.
Nükleer kazalardan kaynaklı;
insani, ekolojik ve ekonomik
olumsuz etkileri yüzlerce yıl
sürecek yeni bir felaketin
dünyanın hiçbir yerinde
yaşanmasını istemiyoruz.
Nükleer enerjinin tarihinde
yaşanan irili ufaklı yüzlerce
kaza, kaza olması durumunda telafisi mümkün olmayan
sonuçlar, aklımız ve vicdanımız nükleer santrallere hayır
dememizi gerektiriyor ve
Akkuyu'da, Sinop'ta,
İğneada'da, Türkiye'nin, ya
da dünyanın hiçbir yerinde

gezegenin sıcaklığı yaklaşık 2
derece artacak. Kuraklık, seller, orman yangınları, bitki ve
hayvan türlerinde azalma, salgın hastalıklarda artış ve su
krizi - kaçınılmaz olarak bu 2
derecelik sıcaklık artışının
sonuçları olacak.
Küresel ısınmanın bilimsel
olarak kanıtlandığı andan itibaren felaketi durdurmanın
imkânı vardı ve hala da var.
1980’lerden beri düzenlenen
iklim zirvelerinde şirket haline
dönüşmüş devletler, bugüne
kadar milyonlarca yoksul insanın yaşamını ve ekosistemi
kaygı edinen herhangi bir
anlaşma oluşturmadılar.
Devletler, kapitalist sınıfın kâr
odaklı kaygılarını dile getirdiler ve bugün gezegenin geleceğini tehdit eden ekolojik
yıkımdan bile para kazanmanın peşine düştüler. “Kömür
yılı” ilan edip termik santralleri yapmaya devam ederseniz,
petrole dayalı enerji ve ulaşım
politikalarından vazgeçmezseniz tek bir kaçınılmaz sonuç
var: İnsan ve canlı yaşamının
sonu.
29 Haziran’da İstanbul’da,
küresel 350 kampanyası ile
birlikte miting yapacağız. “Tek
evimiz dünya” için “iklimi
değil, sistemi değiştireceğiz”
diye haykıracağız. Miting için
şimdiden standlar açabiliriz,
toplantılar örgütleyebiliriz.
Bu büyük mücadelede hepimizin katkısına ihtiyaç var.
Nuran Yüce
nükleer santral kurulmasına
izin vermeyeceğiz diyoruz.
Çernobil’in yıldönümünde, ,
Küresel Eylem Grubu olarak
“Nükleer mi? HAYIR
TEŞEKKÜRLER…” Demek için
27 Nisan’da sokakta olalım!

Aktivist ol,
gezegeni birlikte
kurtaralım!
www.kureseleylem.org
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SORU

CEVAP

Ulusal sorun
kapitalizm altında
çözülebilir mi?
Ulus-devletlerin ortaya çıkışının
dolayısıyla ulus-devletin kurucu
unsuru dışında kalan uluslara
dönük baskının kapitalizmle
yakından bağlantısı olduğunu
biliyoruz. Peki, kapitalizm ortadan kalkmadan uluslar kendi
kaderlerini tayin edebilir mi?
Ulusal baskı kapitalizm altında
ortadan kalkabilir mi? Ulusların
kurtuluşu kapitalizmin ortadan
kalkmasına yol açmayacaksa sosyalistler açısından ne anlamı olabilir?
Ulusal sorunun ya da daha
doğru şekilde ifade edecek olursak tekil ulusal sorunların ortadan kalkması için kapitalizmin
ortadan kalkmasına gerek yok.
Sömürgecilerine başkaldıran pek
çok ulus, daha sonradan devletleşti ancak kapitalizm ortadan
kalkmadı. Örneğin; Güney
Afrika’da apartheid rejiminin
yıkılması, kapitalizmin ortadan
kalkmasıyla sonuçlanmadı.
Çeşitli ulusal kurtuluş mücadeleleri, kendilerine ulusal baskı
uygulayan devletleri savaşı sürdüremez hâle getirdi. İrlanda’da
IRA, Bask bölgesinde ETA bunun
örneklerini oluşturuyor. Hem
Birleşik Krallık, hem de İspanya
devletleri bu hareketlerin zorlaması sonucu onlarla masaya oturdu, müzakere etti ve süreç ezilen
uluslar adına çeşitli kazanımlarla
sonuçlandı. Bütün bu örnekler,
tek tek ezilen ulusların kazanımlar elde etmesi için antikapitalist
olmak zorunda olmadıklarını ve
kapitalizmin yıkılışının tekil ulusal sorunların çözümü için bir
önkoşul olmadığını gösteriyor.
Peki, sosyalistler açısından ulusal sorunların çözümü ne anlama
geliyor? Sosyalistler neden ulusal
sorunun ezilen uluslar lehine
çözümünden yana tutum alıyorlar? Öncelikle ezilen ulus üzerindeki baskının gerilemesi, devlet
egemenliğinde bir gerileme anlamına geliyor. Dolayısıyla kapitalist devletlerin temel harçlarından
biri olan milliyetçilik ideolojisi
ezilen ulusların mücadelesi sayesinde gerilemiş oluyor.
Milliyetçiliğin gerilemesi işçi sınıfı
içindeki bölünmüşlüğün aşılmasında önemli bir noktaya işaret
ediyor. Elbette bu, ulusal sorunun
çözümü sayesinde otomatik olarak sınıf mücadelesinin gelişeceği
anlamına gelmiyor. Ancak ezilen
ulusların özgürleşmesinin,ezen
ulusun işçilerinin de özgürleşmesine katkıda bulunabileceği anlamına geliyor.Üstelik işçi sınıfının
ezilen ulusların mücadelesine
destek vermesi, ezilen uluslara
da güven verir.
Tekil ulusal sorunların çözümü,
ulusal baskının tamamen ortadan
kalkmasına yol açmaz. Kapitalizm
dünyayı uluslara ve devletlere
bölen bir sistemdir. Tekil ulusal
baskıların ortadan kalkması için
kapitalizmin ortadan kalkmasına
gerek yoktur ancak ulusal sorunun bir bütün olarak ortadan
kalkması için kapitalizmin tarihin
çöplüğüne gönderilmesi gerekir.
Can Irmak Özinanır

