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Parti  kapatmak  
demokrasi  karþýtlýðýdýr

AKP’yi
kapatma!

sayfa  6  ve  7’de

22  ssaaaattlliikk  ggrreevv  hhüükküümmeettee  ggeerrii  aaddýýmm  aattttýýrrddýý

sayfa  3,  4,  10  ve  11’de

SSoossyyaall  yyýýkkýýmm  yyaassaassýýnnaa  kkaarrþþýý  ttüümm  ççaallýýþþaannllaarr  bbiirrlleeþþttii
11  AArraallýýkk  22000000’’ddeenn  bbuu  yyaannaa  eenn  eettkkiillii  uuyyaarrýý  ggrreevvii  yyaappýýllddýý
BBiirr  ççookk  iillddee  iiþþ  bbýýrraakkmmaa  eeyylleemmiinnee  kkaattýýllýýmm  yyüükksseekk  oolldduu
TTüürrkk-ÝÝþþ  hhaarreekkeettee  ggeeççttii,,  EEmmeekk  PPllaattffoorrmmuu  bbiirrlleeþþttii
SSaaððllýýððýýnn  vvee  ssoossyyaall  ggüüvveennlliiððiinn  öözzeelllleeþþttiirriillmmeessiinnee  kkaarrþþýý

mmüüccaaddeellee  nnaassýýll  kkaazzaannaaccaakk??  
GGrreevv  yyaappaannllaarr  nnee  ddüüþþüünnüüyyoorr??
DDSSÝÝPP,,  SSSSGGSSSS’’yyee  kkaarrþþýý  mmüüccaaddeelleeyyee  vvee  iiþþççii  hhaarreekkeettiinnee

nnaassýýll  bbaakkýýyyoorr??
ÝÝzzmmiirr’’ddee  3300  bbiinn  ççaallýýþþaann  yyüürrüüddüü

YYAA  GGEENNEELL  GGRREEVV??
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Yine  asker,
yine  bombacý

9 Ekim'de Kars-
Ankara arasý sefer yapan
Doðu Ekspresi'nde yol-
culuk bitiminden sonra
yapýlan bakýmda güçlü
etkisi olan plastik pat-
layýcý bulunmuþtu.
Bomba þans eseri patla-
mamýþtý ama medya
sorumlu olarak hemen
PKK'yi göstermiþti. Son
duruþmada, olayla ilgili
yakalanan sanýklarýn
avukatý aðzýndan bak-
layý kaçýrdý. Avukat baþ
sanýk olan müvekkilinin
"Siirt Alay Komutanlýðý
ve Ýl Jandarma
Komutanlýðý ile irtibatlý
çalýþtýðýný" söyledi.
Böylece bir bombacýnýn
da askeriyede çalýþan bir
ajan olduðu ortaya çýktý.

Mücadele  moral  veriyor  
Samsun Çarþamba'da Türk-iþ'e baðlý Belediye-Ýþ

Sendikasý'nda örgütlenmek isteyen 126 iþçi yaklaþýk 3,5
ay önce iþten atýldý. Ýþçiler ve baðlý olduklarý sendika o
günden bu yana iþçilerin evlerine dönmesi için mücadele
ediyor. 

Hükümetin yasal düzenlemelerine karþý gerçekleþen 2
saatlik grev sonrasýnda hükümetin geri adým atmasý
mücadele eden herkese moral verdi. 

15 Mart Cumartesi günü iþten atýlan iþçilerin iþe geri
dönmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin
ortadan kaldýrýlmasý talebiyle Belediye-Ýþ sendikasýnýn
çaðrýsýyla 7 bin kiþilik miting düzenlendi. Eyleme Yol-iþ,
Tek-Gýda-Ýþ, Þeker-ÝÞ, Tarým-Ýþ, KESK, Kamu-Sen ve
çeþitli siyasi partiler katýldý. Eylem boyunca dayanýþma
sloganlarý atýldý. Ayný zamanda SSGSS yasasýnýn geri çek-
ilmesi istendi.

Ýþkence  notu
yüksek

Ýnsan Haklarý Derneði
ve Mazlum-Der'in çalýþ-
malarýna göre 2007 yýlýn-
da Türkiye'de iþkence
vakalarýnda artýþ
yaþandý. 

Raporlanabilen 452
vakada iþkence ve kötü
muamele yaþandý.
Cezaevlerinin aþýrý kala-
balýklýðý, ordunun
yargýya ve siyasete
müdahalesi, davalarýn
uzun sürmesi ve adalet
sistemindeki olumsu-
zluklar da ayrýca deðer-
lendirildi.

Konu  Kürt  meselesi  olunca,
yargý  çok  hýzlý

Roj TV'nin kapatýlmamasý için Danimarka
Baþbakaný'na mektup yazan 56 belediye baþkaný
hakkýnda PKK'ye yardým ve yataklýk suçundan
Diyarbakýr 5'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dava
açýlmýþtý. Savcý Þýrnak, Tunceli, Batman, Diyarbakýr
gibi belediye baþkanlarýnýn da aralarýnda olduðu 53
belediye baþkanýnýn suçu ve suçluyu övmekten
ikiþer yýl hapisle cezalandýrýlmalarýný istedi. Ayný
partiden, bu kadar belediye baþkaný hakkýnda dava
açýlmasý bir ilk. Bu gidiþle yargý hýzýný alamayýp
bütün Kürt halký hakkýnda ömür boyu hapis
istemiyle dava açabilir.

MHP eski milletvekili
Mehmet Gül, Ukrayna'da
öldü. Mehmet Gül'ün
ölüm haberi medyada
geniþ yer aldý. Neredeyse,
bütün medya Mehmet
Gül'ün renkli kiþiliðinden,
siyasi kariyerinden söz
ederek yas havasýna
büründü. Onun Che þap-
kasý takmasýndan, meclis-
teki renkli konuþmalarýna
kadar bir dizi anýsý
anlatýldý. Ölümüyle saygý-
da kusur etmeyen medya,
ölümünden önce de onu
her tartýþma programýna
çaðýrarak, programlarda
saldýrgan tutumunu elleri-
ni ovuþturarak karþýlýyor-
du.

Medya ve siyaset dünyasý

öyle bir hava yarattý ki,
sanki hep birlikte Mehmet
Gül'ün arkasýndan yas tut-
malýyýz. Oysa onun bir
baþka, hem de çok iyi bili-
nen baþka bir tarihi var.
Bundan tam 30 yýl önce 16
Mart 1978'de Ýstanbul
Üniversitesi Beyazýt
Kampüsü’nden topluca
çýkan solcu öðrencilerin
üzerine Beyazýt
Meydaný'nda bomba atýldý.
Bombadan sonra öðrenci-
ler silahlarla tarandýlar.
Saldýrýda altý öðrenci hay-
atýný kaybederken, kýrk
öðrenci de yaralandý.

Saldýrýyý bir grup faþist
gerçekleþtirdi. Faþistlerin
baþýnda Mehmet Gül
vardý. Ve saldýrý talimatýný
verenlerden biriydi.
Sonradan çýkan kanýtlarla,
solcu öðrencilere bombalý
saldýrý olacaðý bir hafta
önceden polis tarafýndan
biliniyordu. Polis saldýrýyý
önlemek bir yana katliam
anýnda faþistleri korumak-
la meþguldü.

Bu katliam Mehmet
Gül'ün sicilindeki tek olay
deðil. Ýstanbul Ülkü
Ocaklarý Baþkanlýðý yaptýðý
dönemde sayýsýz pro-

vokasyona ve cinayete adý
karýþtý. Siyasi kariyerini
katliam ve cinayetlerle
süsleyen Mehmet Gül
sonunda MHP tarafýndan
milletvekilliðiyle ödül-
lendirildi. Son olarak ikinci
susurluk olarak
adlandýrýlan balyoz
operasyonunda adý geçen
ve gözaltýna alýnan
Mehmet Gül derin devlet
ve mafyanýn önemli figür-
lerinden biriydi.

Muhtemelen yine karan-
lýk iþler için, çek senet tah-
silatý için gittiði
Ukrayna'da öldü. Ve yine
katliamcý bir faþisti yargýla-
ma þansýndan mahrum
kaldýk.

Köylüler
maden  ocaðý
istemiyor

Muðla- Marmaris-
Osmaniye köyünde
manganez madeni rez-
erv araþtýrmalarý için
yapýlacak olan çalýþ-
malarla ilgili mahke-
menin verdiði geçici
durdurma kararý kalktý,
çalýþmalar yeniden
baþladý. Bölgede
yaþayan köylüler
madenin iþletilmesini
istemiyor.

Çam balý üretimi ve
hayvancýlýk ile hayat-
larýný sürdüren köylüler,
maden çalýþmalarýnýn ve
çýkartýlmasýnýn bölgede-
ki hayatý yok edeceðini
düþünüyor.  Þu ana
kadar sürdürülen rezerv
araþtýrma çalýþmalarýnda
yüzlerce aðaç kesildi.
Bölgede yaþayanlar
çalýþmalarýn durdurul-
masý için pek çok eylem
gerçekleþtirdi. 

AKP milletvekili
Mehmet Nil Hýdýr
köylüleri ikna etmek için
çabalarýný sürdürüyor.

Demokrasi Platformu
sözcüsü "Arý kovanýna
çomak sokturmaya-
caðýz" sloganýyla
sürdürdükleri kampa-
nyalarýnýn madeni
engelleyene kadar
devam edeceðini söylüy-
or.

Þemdinli
davasý
sürüncemede  

2005 yýlýnda
Hakkari'nin Þemdinli
ilçesinde Seferi Yýlmaz'a
ait Umut Kitabevi'nin
bombalanmasý davasý
devam ediyor.

Son duruþmaya
avukatlar, davanýn
askeri mahkemede
görülüyor olmasýný
protesto etikleri için
katýlmadýlar.

Mahkemenin 39 yýl
hapis cezasý verdiði
sanýklarýn hükümleri
Yargýtay tarafýndan
bozulmuþ ve serbest
býrakýlmýþlardý. Dava
daha sonra askeri
mahkemeye gönderil-
miþti. Askeri
Mahkemenin ilk duruþ-
masýnda sanýklar tahliye
edilmiþti.

Bu duruþmada ise
sanýklar bundan sonraki
mahkemelere katýlmak-
tan muaf tutuldular.

Tanýklar ise, avukatlarý
olmadýðý için ve defalar-
ca ifade verdikleri için
tekrar ifade vermeyi
reddettiler.

Kentsel dönüþüm proje-
si, dünyanýn en sosyal
projesi, romantik ve
insaný bir proje v.s. bu
laflar yýkýmýna geçtiðimiz
eylül ayýnda baþlanan
Sulukule için yetkililer
tarafýndan söyleniyor.
Kültürel ve tarihi bir
dokuya sahip olan
Sulukule uzun süredir
rantiyenin gözüne
kestirdiði semtlerden
biriydi. Rantiye, Fatih
Belediyesi aracýlýðýyla
amacýný gerçekleþtirmek
için Sulukule'yi yerle bir
ediyor.

Sulukule'de yaþayan
Romanlar toplumun en
dýþýna itilmiþ, en yoksul
kesimlerini oluþturuyor.
Bu insanlara insani pro-
jeyle gittiðini söyleyen
belediye, evlerini kýrmýzý
boyayla iþaretleyerek
eþyalarýyla birlikte yýkýy-
or. Bu yoksullara alter-
natif barýnma olarak
Toplu Konut Ýdaresi'nin
Taþoluk'ta yaptýðý evler
gösteriliyor. 1000 YTL.
Damga pulu parasý ve 15
yýllýk ödeme zorunlu-
luðunu yoksullarýn
karþýlayamayacaðýný
bilmesine raðmen.

Seksen evin yýkýldýðý
Sulukule'de insanlar þim-
diden çoluk çocuk kuytu
köþelere ve sokaða terk
edildiler. 

Tarihi evlerin de
yýkýldýðý Sulukule'de
yýkýmlarý durdurma
davalarý devam ederken
belediye dozerleri her
gün semte giriyor. En

temel gereksinimleri
ellerinden zorla alýnan bu
insanlar þimdi sürekli
saðlýk sorunlarý ve açlýkla
baþa çýkmaya çalýþýyorlar.
Son olarak sözü
Sulukuleliler'e býrakalým:  

Son kez sesleniyoruz; 
Bizler ne TOKÝ'nin

Taþoluk  konutlarýnýn
bedellerini, ne de

Sulukule dýþýndaki yer-
lerin daha yüksek olan
kiralarýný ödeyecek
durumdayýz.  

Bizler alternatif barýnma
imkanlarý saðlanmadan
evlerimizden çýkmaya-
caðýz.

Unutmayýn iþaretli
evlerde hâlâ tencere
kaynýyor...

Hâlâ  idrar
içiriyorlar

Kars'tan inþaatlarda
çalýþmak üzere Gebze'ye
gelen Kürt kardeþlerin
baþýna gelmedik
kalmadý. 

Ablalarýnýn kavgasýný
ayýrmaya çalýþan gençler
polisin coplu ve biber
gazlý saldýrýsýna
uðradýlar. 

Evlerinin kapý ve
penceresini zorla kýrýp
içeri giren polis, gençleri
ormanlýk alana götür-
erek iþkence yaptý.
Gençlerden birine de
zorla idrar içirdi.
Gençlerden biri "kan
kaybettiðini" söyleyince
"bir terörist daha eksilir"
diyerek polisler
iþkencelerine devam
ettiler. 

Polis yetkilerini
yeniden kazandýktan
sonra, bir dönemki
açýðýný hýzla kapatmaya
çalýþýyor.

Ýþsizlik  
artýyor

Türkiye Ýstatistik
Kurumu'nun üçer aylýk
dönemlerde açýkladýðý,
"hane halký anketine"
göre Aralýk 2007 dönemi
itibarýyla iþsizlik yüzde
10,6 olarak ortaya çýktý.
Ekonomik büyüme
sadece sermaye sýnýfýna
yansýyor. Ýþsizlik
oranýnýn kentlerde
yüzde 12,2'yi bulduðu
ise baþka bir gerçek.

Bir  katliamcýyý  yargýlayamadýk

Sulukule'yi yalnýz
býrakmayalým



ABD emperyalizminin krizi
Pakistan: Ýslam ve kadýn
Çernobil sosyalizmi
Irkçýlýðý ve milliyetçiliðe nasýl durdura-

caðýz?
Kürt sorununda çözümün neresindeyiz?
Rus devrimi neden yenildi?
1968: Son büyük yangýn
1968: Türkiye’de solun atýlým yýllarý
Kapitalizm sonrasý yaþam
Devrimci partiye neden ihtiyacýmýz var?
Modern emperyalizmin ekonomi politiði

Yeni liberalizmin sonuna mý gelindi?
Venezüela: Sokaklar seçkinlere karþý
Kapitalizm ve cinsel ayrýmcýlýk
Küresel ýsýnmayý durdur dünyayý deðiþtir!
Yeni sol ve yerel seçimler
Ýslami hareket düzene tehdit mi?
Müzikle isyan
Erken cumhuriyet döneminde ýrkçýlýk
Kapitalizm sonrasý yaþam
Yeni sinema
Cumhuriyetin öksüz çocuklarý
Medyanýn mücadelede rolü
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MARKSÝZM 08
DSÝP tarafýndan örgütlenen 4 günlük tartýþma toplantýlarý dizisi

marksizm2008@gmail.com  0536-335 10 19  www.dsip.org.tr
16-119  mayýs  istanbul

Bugüne  kadar  Marksizm
toplantýlarýna  katýlmýþ
konuþmacýlardan  bazýlarý

Orhan  Pamuk,  Ahmet  Oktay,  Ufuk
Uras,  Nuray  Mert,  Akýn  Birdal,
Murat  Çelikkan,  Sevgi  Göðçe,  Ragýp
Duran,  Sevil  Erol,  Ercan  Karakaþ,
Ertuðrul  Kürkçü,  Algan  Hacaloðlu,
Hilal  Atýcý,  Filiz  Koçali,  Bülent
Somay,  Melda  Keskin,  Roni
Margulies,  Hayri  Kozanoðlu,  Tayfun
Mater,  Levent  Þensever,  Sami
Evren,  Melih  Pekdemir,  Rýdvan
Akar,  Alex  Callinicos,  Þenol
Karakaþ,  Sevgi  Uçan,  Mete
Çubukçu,  Sinan  Özbek,  Abdullah
Aysu,  Barýþ  Pirhasan,  Doðan
Tarkan,  Yýldýz  Önen,  Fethiye  Çetin,
Selim  Deringil,  Ahmet  Tonak,  Harun
Tekin,  Yýldýz  Ramazanoðlu,  Bülent
Somay,  MemetAli  Alabora,  Metin
Yeðin,  Avi  Haligua

Ýþçi  sýnýfýnýn  gücü  ve
yeni-lliberalizme  karþý
direniþ

Ýþçi sýnýfý hareketlenmeye baþladý. Emek
Platformu uzun yýllar sonra bir araya geldi
ve iþçi sýnýfýnýn gücünü gösterdi. Hükümet
saðlýkta yýkým yasasýný gözden geçirmek
için derhal geri adým attý.

Sosyalist Ýþçi tüm tarihi boyunca sosyal-
izmin iþçi sýnýfýnýn kendi eylemi olabileceði-
ni anlatýp duruyor. Bu tezin doðrulanmasý
için bir devrim anýný beklemek zorunda
deðiliz. Ýþçi hareketinin þöyle bir silkelen-
mesinin toplumda yarattýðý büyük etki,
deðiþimin, demokrasinin ve refahýn simgesi
haline gelmiþ AKP'nin patronlara düþkün
bir siyasi parti olduðunu bir çýrpýda teþhir
etme yeteneði, tüm toplumda saðlýkta yýkým
yasasýný iki günlük eylemiyle tartýþtýrma
yeteneði iþçi sýnýfýnýn nasýl bir toplumsal
güce sahip olduðunu gösteriyor.

Birkaç yürüyüþ, birkaç saatlik uyarý grevi,
iþyerlerinde yapýlan basýn açýklamalarý
medyada, kahvelerde, hastanelerde yasayla
ilgili kýsýk sesle yaþanan tartýþmalarý
alevlendirdi.

Sosyalistlerin AKP hükümetine yönelik
yýllardýr yönelttikleri eleþtirilerden çok daha
yaygýn bir ikna süreci birkaç saatlik uyarý
eylemiyle gerçekleþti.

Sokaklarda yeniden iþçi flamalarý, sendika
bayraklarý dalgalandý. Ama hareketin bir
sorunu var. Emek Platformu bir araya
gelmiþ olsa da sol saflarda yaygýn bir görüþ
olan Türk-Ýþ'in sarý sendika olduðu yönün-
deki fikir mücadelenin daha birleþik, yaygýn
ve sürekli olmasýný engelleme tehlikesine
sahip.

Solun etkili olduðu KESK, DÝSK gibi kon-
federasyonlar, TMMOB ve TTB gibi meslek
örgütleri, son sekiz yýldýr yapýlan hatayý
tekrarlama eðilimine sahip. Ankara'daki
yürüyüþte ayný baþlangýç noktasýndan
KESK'in ayrý Türk-Ýþ'in ayrý yoldan yürüme-
si bu tehlikeye de iþaret ediyor.

Sendikanýn sarýsý, pembesi, kýzýlý olmaz.
KESK ve DÝSK'in yapmasý gereken, yeniden
bir araya gelen Emek Platformu'nun
sürekliliðini saðlamaktýr. 

Bu ise KESK ve DÝSK içinde, sadece
"dörtlünün" bir araya gelmesini savunan
sekter sol anlayýþlarýn yenilmesine baðlý.

Ýþçi hareketini sadece egemen sýnýf fikirleri
bölmüyor. Sekter fikirler de iþçi hareketini
bölüyor. Türk-Ýþ'in KESK'le yan yana
gelmesinin ne kadar güçlü bir etki yarat-
týðýný geçtiðimiz hafta kanýtlamadý mý?

DSÝP iþçi sýnýfý hareketinin geliþmesine
yardýmcý olmaya, iþçiler arasýndaki bölün-
müþlüklere karþý mücadele etmeye devam
edecek. KEG’in Sigortamý Attýrma kampa-
nyasýný iþyerlerinde, mahallelerde, okullar-
da inþa etmeye devam!

ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

22 Temmuz Genel
Seçimlerinden sonra
hýzlanan bir tartýþma bugün-
lerde daha da yoðunlaþtý. Bu,
çatý partisi tartýþmasý. Konu
sadece bir tartýþma sorunu
olarak kalmýyor. DTP, EMEP
ve SDP baþta, bir idiz sol
grup çeþitli pratik adýmlar
atýyor.

KKüürrtt  hhaarreekkeettiinniinn
yyaayyggýýnn

Bu tartýþmaya aðýrlýk katan
kuþkusuz DTP'nin varlýðý ve
DTP'nin çatý partisi giriþimi-
ni savunmasý. 1990'larýn orta-
larýndan beri kurulan her
türden seçim bloðunda
sadece ana güç deðil, esas
güç çok açýk ki Kürt hareke-
tinin kitlesidir. Kürt hareketi
sosyal bir harekettir. Sayýsýz
platforma, örgüte, yayýna ve
çok yaygýn bir örgütlenme
aðýna sahip.

Ama bu bir gerçeði
deðiþtirmiyor. Türkiye'de
DTP ile çeþitli ortaklýklara
giren sol cýlýzdýr, güçsüzdür.
DTP ile solun güçlerini yan
yana konuþmak bile gerek-
sizdir.

Üstelik baþka bir gerçek
daha var: Kurulan tüm seçim
bloklarýnda DTP ile sol yan
yana geldiðinde solunda
DTP'nin de oylarýnda azalma
yaþanýyor.

YYeennii  ssoolluu  tteemmssiill
eettmmeekk

Bu eðilimin tek istisnasý 22
Temmuz seçimlerinde
gerçekleþen "Meclise Ufuk

gerek" kampanyasýdýr.Bu
kampanyaya yakýndan bak-
týðýmýzda ise karþýmýza
geleneksel bir seçim ittifakýn-
dan bambaþka bir siyasal
manzara çýkýyor.

Ufuk Uras'ýn seçim
zaferinin ardýnda Kürt
hareketi vardý ama baþka bir
hareket daha vardý. Kürt
hareketinin dýþýnda, savaþa
karþý, neo liberalizme karþý,
ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe, küre-
sel ýsýnmaya, nükleer santral-
lara karþý öfke duyan ve
mücadele eden bir hareket
daha vardý. Bu hareket, ken-
disine kanal bulabildiði her
fýrsatta ortaya çýkýyor, etkisi-
ni gösteriyor.

Üstelik, bu hareketin potan-
siyeli, her hangi bir sol
örgütün kapsayabileceðinin
çok çok ötesinde bir geniþliðe
sahip. 

Ufuk Uras kampanyasýnýn
seçim zaferinin nedeninin
partilerin çatý ittifakýnda yat-
týðýný düþünenler þiddetle
yanýlýyor. Binlerce insan,
Ufuk Uras kampanyasýnýn
önemli bir bölümü solda
yenilenmeyi, yeni bir solu
simgelediði için harekete
geçti.

Ufuk Uras kampanyasý
dýþýnda benzer ittifaklarýn
baþarýsýz olmasýnýn nedeni
sadece bu perspektifle açýk-
lanabilir.

Baskýn Oran kampanyasý
da çok az sayýda örgütlü
gücün desteði dýþýnda büyük
bir heyecan yarattýysa,
"Ezberi bozma" esprisinin en
baþta solun ezberini
bozarken, yine binlerce
aktivistte yeni bir solun
þekillenmesini simgelediði
içindir.

Bir tane 5 ile beþ tane on
binde 5'in toplamýna çatý par-
tisi adýný vermek, sadece bir-
lik duygusunu ifade ettiði
oranda olumludur. Baþka bir
olumluluðu yoktur. Zaten
kitlesel güce sahip olan Kürt
hareketine bir katkýsý yoktur. 

HHaarreekkeettee  kkaannaall  aaççmmaakk
iiççiinn

Önemli olan, yeni olan
adýmý atmaktýr. Harekete
kanal yaratmaktýr. Hareketi
heyecanlandýracak, ileri çeke-
cek, birleþtirecek, hareketin
kadrolarýný politik olarak
uyumlu hale getirecek, kendi
ayaklarý üzerinde durabile-
cek siyasal "biçimleri" bul-
maktýr. Bu biçim ise bir
örgütlenme biçimi deðil,
siyasal bir kampanya
biçimidir. 

Kadýnlarýn öne çýktýðý,
gençlerin belirleyici olduðu,
sokaðýn taleplerini dile
getiren, keskin bir biçimde
halklarýn kardeþliðini savu-
nan, yeni eylem biçimleriyle
kampanya yapan, örgütlü
iþçi sýnýfýyla gençlerin
dayanýþmasýný birleþtiren,
kazanýlmasý mümkün olan
gerçekçi taleplere sahip olan
bir hareket öyle ya da böyle
sýkýþan solu da önüne
katarak kendi þekillenmesini
saðlayacaktýr. Sol bu
harekete katýlmayý tercih
etmezse, son þansýný da kul-
lanamamýþ olacak.

DSÝP harekete yardýmcý
olmaya, yeniyi temsil etmeye
devam edecek. Yerel seçim
kampanyasý bu yönde fýrsat-
lar sunuyor.

Çatý tamam da 
temel nerede?

Solda yaygýn olan AKP'nin
þeriat düzeni getirmek
yönünde takkýye yaptýðý
iddiasý savcýlýðýn iddi-
anamesinde aynen yer alýyor.
AKP'nin gerçek yüzünü,
yeni-liberal yüzünü gizlediði
ve tam iþçi düþmaný karak-
teri on binlerce iþçinin
katýldýðý eylemlerde teþhir
olurken yeniden AKP'yi
maðdur durumda gösterdiði
için, mücadele eden iþçileri
böldüðü için kapatma
davasýna hayýr.

Bugün hem darbeci-laikleri
hem de AKP'yi teþhir
etmenin tek yolu olduðu için

kapatma davasýna hayýr.
Darbecileri teþhir etmek için,
çünkü demokratik alanýn
dýþýnda yöntem deniyor ve
bir yandan DTP'ye bir yan-
dan AKP'ye oy veren mily-
onlarca insaný enayi yerine
koymaya çalýþýyorlar.

AKP'yi teþhir etmek için,
çünkü Tayyip Erdoðan
AKP'ye dava açýlmadan bir
gün önce DTP ile
görüþmeyeceðini açýklýyor-
du. 

AKP'yi yenmenin tek bir
yolu var. Yeni- liberalizme
karþý mücadele etmek,
SSGSS'ye karþý mücadeleyi

daha da güçlü bir hale
getirmek, savaþ konusunda
ABD ve Ýsrail'le iþbirliðini
teþhir etmek, Kürt sorunun-
da adým atmadýðýný anlat-
mak, demokratik alanda çifte
standartlý uygulamalarýný
açýklamak. 

Bu dava soldaki bölünmeyi
tümüyle netleþtirecektir.
Daha önce milliyetçi ve
enternasyonalist olarak bölü-
nen sol, bu bölünmenin üzer-
ine bir de özgürlükçü ve
özgürlük düþmaný olarak
bölünecektir. Ýþçi Partisi þim-
diden davayý destekliyor.
CHP destekliyor.

Yurtseverlerin ne yapacaðýný
kestirebiliriz. 

Bir de yine orta yolcular
çýkacaktýr, AKP'yi savunmak
bize mi kaldý diyenler ola-
caktýr.

16.5 milyon oy almýþ bir
partiyi kapatmayý baþaran-
larýn, bir nevi Yargýtay
darbesi yapanlarýn, sendikal
haklar, Kürt sorunu gibi
alanlarda ne kadar saldýrgan
olacaðýný ve siyasal
demokrasiyi savunmadan
savaþa, neo liberalizme ve
ýrkçýlýða karþý mücadele
edilemeyeceðini anlat-
malýyýz.

Savcýdan demokrasiye darbe

Chris  Harman  Ýstanbul’da

Ýþçi sýnýfý kökenli olan Chris Harman London School of
Economics’de eðitim gördü ve burada Uluslararasý
Sosyalizm Akýmý ile tanýþtý. 1968’de LSE Sosyalist
Topluluðu’nun dergisi The Agitator’ýn yazarlarýndandý ve
halen Uluslararasý Sosyalistler’in önde gelenlerindendir.
Vietnam Dayanýþma Kampanyasý’na katýldý ve bir toplantýda
Ho Chi Minh’i Vietnam’daki troçkist hareketin liderlerini
öldürtmekle suçladý. 

1978’den itibaren Sosyalist Ýþçi Partisi olarak anýlan
Uluslararasý Sosyalistler arasýnda teorisyen olarak yer aldý. 

Halen International Socialism dergisinin editörü ve
Sosyalist Ýþçi Partisi’nin Merkez Komite üyesidir. Bazýlarý
Türkçe’ye de çevrilmiþ olan 20’den fazla kitabý ve 10 kadar
kitapçýðý bulunmaktadýr. 
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Hükümet deviren sendika 

Türk-Ýþ nasýl bir sendikadýr? Sosyalistlerle solcular
sevmez Türk-Ýþ’i. Uzlaþmacý, iþbirlikçi, devletin ve
patronlarýn uþaðý, adeta “sarý” sendika olarak
görürler.

Oysa, bakýn kendisi nasýl görüyor, web sitesindeki
“Türk-Ýþ Tarihi” bölümünde nasýl anlatýyor:

“Hükümet bu dönemde [1995 baþlarý] sosyal sig-
orta haklarýný IMF’nin ve Dünya Bankasý’nýn istek-
leri doðrultusunda ciddi biçimde geriye götürecek
bir tasarý hazýrladý. Bu tasarý, Türk-Ýþ tarafýndan…
Ýzmir’de ve… Rize’de düzenlenen büyük yürüyüþ
ve mitinglerle protesto edildi. Tasarý daha sonra
geri çekildi.

Hükümet, 1995 kamu kesimi toplu sözleþme
görüþmelerinde kazanýlmýþ haklarý geriye götürm-
eye ve “sýfýr zam” vermeye çalýþtý. Hükümet… yýl-
lýk yüzde 5,4’lük bir zam önerdi. Türk-Ýþ bu teklifi
görüþmedi, Genel Merkezimizin önünde yaktý.

5 Aðustos günü Ankara’da Emeðe Saygý
Yürüyüþü ve Mitingi yapýldý. 200 bini aþkýn iþçi…
yola çýktý… mitinglere resmen kapalý olan Kýzýlay
meydanýný doldurdu.

8 Aðustos günü iþyerlerine gidilip iþyerinde
çalýþýlmamasý ve gece iþyerlerini terketmeme kararý
oldukça çok sayýda iþyerinde uygulandý.

Bu eylemlere raðmen kamu kesimindeki anlaþ-
mazlýðýn giderilememesi üzerine, grevlerimiz
baþladý.

Tarým-Ýþ sendikamýz, 8 Eylül günü Ankara’da
büyük gösterilerle grevi baþlattý.

Grevci iþçiler, 8 Eylül gecesini Türk-Ýþ’te geçirdi.
Gece Türk-Ýþ’in balkonunda bir konser düzenlendi.
9 Eylül günü binlerce grevci iþçi, Türk-Ýþ’in önün-
den CHP Kurultayý’na yürüdü, CHP’nin Koalisyon
Hükümeti’nden çekilmesini istedi…

Bazý iþyerlerindeki grevlerin ardýndan, 20 Eylül
günü 160 bin üyemizin çalýþtýðý iþyerlerinde greve
çýkýldý. Greve çýkýlma, büyük mitinglerle ve
yürüyüþlerle gerçekleþtirildi.

…Sürekli olarak yeni iþyerlerinde greve çýkýldý…
CHP, taleplerimizin karþýlanmamasý üzerine, 20

Eylül günü Koalisyon Hükümeti’nden ayrýldý.
Türk-Ýþ, ülkemiz tarihinde ilk kez bir hükümetin
sona ermesinde belirleyici bir rol oynadý.

Tansu Çiller, 51. Hükümeti bir azýnlýk hükümeti
olarak kurdu ve 10 Ekim 1995 günü TBMM’de pro-
gramýný okudu. Hükümet, bazý grevleri erteledi;
Türk-Ýþ içinde bölünmeler yaratmak için tüm çabayý
gösterdi. Türk-Ýþ ise… azýnlýk Hükümetine
güvenoyu verilmemesi için giriþimlerde bulundu
ve 15 Ekim günü iþçileri ve ailelerini Kýzýlay’a davet
etti.

15 Ekim günü, on binlerce iþçi Türk-Ýþ’in çaðrýsýna
uydu, barikatlarý aþa aþa, her türlü engele göðüs
gererek Kýzýlay Meydaný’ný doldurdu. Birçok
bölgede otobüs þirketlerinin iþçilere ve sendikalara
araba kiralanmasýnýn yasaklanmasýna, birçok
bölgede kiralanmýþ olan otobüslerin hareketine
engel olunmasýna, binlerce iþçinin zorla yollardan
geri döndürülmesine veya durdurulmasýna rað-
men, on binlerce iþçi Kýzýlay’a aktý. 15 Ekim 1995
mitingimiz, iþçi sýnýfýmýzýn ve sendikacýlýk hareke-
timizin tarihine þanlý bir sayfa olarak geçti.

Bu mitingimiz nedeniyle Tansu Çiller’in azýnlýk
hükümeti güvenoyu alamadý. Türk-Ýþ tarihinde
ikinci defa bir hükümetin deðiþtirilmesinde etkili
bir rol oynadý.”

Türk-Ýþ’in 1,5 milyon üyesi vardýr, yani DÝSK ile
KESK’in toplamýndan yaklaþýk üç kat büyüktür.
“Sarý” deðil, hantal bir sendikadýr. Az greve çýkar,
az eylem yapar, üyelerinin büyük çoðunluðunun
katýlmayacaðý talepler ileri sürmez. Bu nedenle,
greve çýktýðý zaman kitlesel bir güçle çýkar, etkili
olur, kazanma olasýlýðý yüksektir. Hükümet bile
devirir.

Türk-Ýþ’i solcu olmadýðý için yok saymak, küçük
görmek aymazlýktýr. Daha kötüsü, sýnýf mücade-
lesinin baþarý elde etmesinin önünde engeldir.

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

GÖRÜÞ

1970-80 döneminde kapi-
talist sistem krizin
eþiðindeydi. Ýktisadi poli-
tikalar çözüm konusunda
yetersiz kalmýþtý.
Egemenler çözümsüzlüðü
aþacak yeni politikalara
ihtiyaç duyuyorlardý.
Devletçilik ve ekonomiye
müdahale hastalýðýn temel
nedeni olarak tespit edildi
ve sistemin kendi kendini
yeniden üretebilmesinin
çözümü olarak neolieral
politikalar süslenerek,
paketler halinde piyasaya
sürüldü. 1990’lara
gelindiðinde sosyal devlet
artýk neoliberal poli-
tikalarýn hedefi olmuþtu.
Özel teþebbüs piyasalarýn
tek dinamiði olarak öne
sürüldü. Sermaye artýk zin-
cirlerinden boþanmýþtý.

Türkiye’de neoliberal
politikalara geçiþ 24 Ocak
1980 kararlarýyla gerçek-
leþti. Bu kararlarýn hayata
geçirilmesi ancak baskýcý,
otoriter bir rejimle
mümkündü ki, 12 Eylül
askeri darbesi imdada
yetiþti. Saðlýk, ilaç ve ecza-
cýlýk sektörü artýk neoliber-
al politikalara göre
yeniden þekilleniyordu.
1984’deki ilaç kararnamesi
bu düzenlemelerden
birisiydi ve ilaç fiyatlarýný
piyasaya býrakýyordu. Ýlaç

þirketleri tam anlamýyla
altýn dönemlerini
yaþadýlar. 

ÞÞiirrkkeett  eevvlliilliikklleerrii
Glaxo-Wellcome ile

Smithkline birleþmesi
onlarý General Electric’in
ardýndan dünyanýnen
büyük 2. þirketi yapýyordu.
Sanofi-Aventis birleþmesi
yeni þirketi Türkiye ilaç
pazarýnda 2. sýraya yük-
seltirken, Ciba-Sandoz bir-

leþimi olan Novartis ise
Türkiye pazarýnda zirveye
çýktý. Bu þirketlerin temel
hedefi ilaç tüketimini en az
2-3 katýna çýkartmaktý. 

TTüürrkkiiyyee  iillaaçç  ppaazzaarrýý
hhýýzzllaa  bbüüyyüüyyoorr

2009 yýlýna gelindiðinde
Türkiye dünyanýn en çok
ilaç tüketen 10. ülkesi ola-
cak. Ýlaç þirketleri 2015 yýlý-
na gelindiðinde ilaç harca-
malarýnýn 30 milyar dolara
çýkmýþ olmasý üzerine
çalýþýyor. Pazar her yýl %10
büyüyor. Kendi doðal
geliþim sürecinde bunu
baþarmasý olanaksýz. Saðlýk
bütçeleri yerinde sayarken
kiþi baþýna ilaç tüketimi
saðlýk harcamalarýnýn
yarýsýna eþitlenmiþ durum-
da. 

ÝÝllaaççttaa  rreekkllaamm
Ýlaç ve eczacýlýk alanýyla

ilgili sýrada bekleyen yeni
tasarý ve yönetmelikler var.
Bunlarla birlikte ilaçlara
fiyat serbestliði getirilecek,
reçetesiz alýnabilir ilaçlar
geri ödeme listesinden
çýkarýlacak ce bu grup
ilaçlara eklam serbestliði
tanýnacak. Böylece hem
maliyetler, hem fiyatlar,

hem de tüketim artacak.
Ýlaç tekellerinin bir niyeti
daha gerçekleþecek. Ama
ilaçta reklam toplum
saðlýðý bakýmýndan ciddi
sorunlara gebedir: Reklam
yoluyla yanlýþ bilgi ver-
ilmesi, temel amacýn tüke-
timi arttýrmak oluþu,
saðlýklý insanlarýn bile ilaç
tüketimine teþvik edilmesi.
Çünkü biliyorlar ki ilaç
olmazsa olmazdýr ve talep
esnekliði yoktur. Fakat
dünyadaki 6 bin ilacýn
%60’ý gereksizdir ve
zehirenmelerin yarýsý ilaç
zehirlenmelerinden mey-
dana gelmektedir. 

Her þeyden önemlisi ilaç
sosyal bir üründür. Önce-
likli olmasý gereken saðlýk,
asgari duruma düþürülüy-
or. Hastalarsa sistem
taradýndan teknoloji kul-
lanmaya inandýrýlmýþ
durumda ve ne kadar çok
ilaç alýrsa o kadar memnun
kalýyor. Sistem gereksizlik-
ten bile para çýkartýyor.

Kapitalist sistem nereye
gidiyorsa Türkiye’nin gide-
ceði yer de orasý. Bir
anlamda saðlýðýmýzýn gide-
ceði yer de orasý. Bize sis-
temden radikal bir kopuþ
gerekiyor.

Yeni-liberalizm
ve ilaç sektörü

Hayatlarýmýzla  oynayanlar
Dünyaya egemen çok uluslu þirketlerin sayýsý 500

civarýnda. 500 küresel firmadan sermae yapýlarý ve
pazar paylarý bakýmýndan öne çýkan firma sayýsý 25. 

Bu 25 firmanýn 7’si ilaç firmasý. 
Dünya ticaret hacmi 200 trilyon dolar. 
Ýlk 200’deki küresel þiretlerin ticaret hacimleri ise

bu pastanýn yarýsýný oluþturuyor. 
Dünya ilaç pazarýnýn yarýsýný sadece 20 þirket

elinde bulundururken, bunlarýn Türkiye pazarýnda-
ki payý %74’e ulaþtý. 

Reklamla  gelen  ölümler
Amerika’da ilaçta reklamýn ortaya çýkardýðý tablo

oldukça çarpýcý sonuçlar doðurmuþ: Merck isimli ilaç fir-
masý romatizma ilacý olan Vioxx için 2000 yýlýnda 160,8
milyon dolar reklam harcamasý yapmýþ. Bu sayede ilaç
firmanýn en çok satan ilacý olmuþ. Kullanýma sunulduðu
1999 tarihinden itibaren bu ilacýn kullanýmý sebebiyle
yaklaþýk 140 bin kiþide kalp damar rahatsýzlýklarý
görülmüþ. Ancak 2004 yýlýna gelindiðinde Vioxx’un kalp
krizi sonucu ölümlere yol açtýðý ortaya çýkmýþ ve ilacýn
satýþý durdurularak piyasadan toplatýlmaya baþlanmýþ. 

EEcczzaaccýýllaarr  OOddaassýý,,  yyeennii-lliibbeerraall  ppoolliittiikkaallaarrýýnn  ggeettiirrddiiððii  yyýýkkýýmm
kkoonnuussuunnddaa  uuyyaarrýýllaarrýýnnaa  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..
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George Bush, ABD
baþkaný olarak, bize “terör-
le savaþý”ný ve
beraberindeki bütün bu
katliamý, ýrkçý ayrýmcýlýðý
ve iþgali getirmiþtir.
Sonunda onun Beyaz
Saray’daki ofisini terk ede-
ceðini göreceðimiz
Kasým’daki seçimlerin
büyük heyecan yarattýðý
þüphesiz.

Demokrat Parti’nin
baþkan adaylarý Barack
Obama ile Hillary Clinton
arasýndaki sýký rekabet de
bu heyecanýn merkezi
durumunda. Öyle
görünüyor ki ilk defa, 2008
seçimleri ile bir siyah ya da
kadýn baþkan olasýlýðý gün-
demde.

Kök salmýþ sýkýntý ve
baský ile mücadele açýsýn-
dan bu, bazý sorularý da
beraberinde getiriyor.
Irkçýlýk ve cinsiyetçiliðin
her ikisi de kapitalizme
özgüdür ve sol kesimden
bazýlarýnýn Clinton –
Obama yarýþýný bir “kazan-
kazan durumu” olarak
görmelerine neden olmak-
tadýr.

Bu tartýþmada küçük bir
gerçeklik payý var.
1950’lerdeki ABD Sivil
Haklar Hareketi ile
baþlayan ve yýllarca süren
mücadele olmasaydý,
Beyaz Saray’ýn beyaz
olmaktan baþka bir özelliði
olmazdý.

Liberal bir demokraside
siyasi bir mevkiye seçilmek
bir kadýn için, sadece ABD
için deðil, kuraldan ziyade
hâlâ bir istisna. Eðitimde,
iþte ve üretimdeki cin-
siyetçi engellerle mücadele
eden kadýn hareketleri
olmasaydý bir kadýn
baþkanlýk koltuðunda
düþünülemezdi bile.

Öte yandan
Demokratlarýn liderliðinin
cinsiyetini ya da rengini
deðiþtirmek, bu þirket ve
asker yanlýsý partinin
yapýsýný deðiþtirmeyecek-
tir. Ýki adayýn bu konularla
ilgili söylediklerine -
sadece Irak’taki durum
deðil “terörle savaþ”
hakkýndaki görüþleri de
dahil - bir göz atmak bunu
netleþtirecektir.

Foreign Policy in Focus
Orta Doðu editörü Stephen
Zunes diyor ki, “Kamuoyu
yoklamalarý sürekli olarak
gösteriyor ki
Amerikalýlarýn çoðunluðu
Irak’ýn en önemli sorun
olduðuna, ABD’nin bu
ülkeyi iþgalinin yanlýþ
olduðuna ve tüm birlikleri-
ni derhal oradan geri
çekmesi gerektiðine
inanýyor. Buna raðmen,
sadece son günlerde bu
savaþý eleþtirmeye

baþlayan Hillary Clinton
bu iþgalin keskin bir
savunucusu olmuþtur.” 

DDuurruuþþ  
Obama, ABD’nin Irak’a

ilk saldýrýsý aleyhinde oy
kullandý ve hâlâ bu savaþa
karþý çýkmaya devam ediy-
or. Ancak siciline bakýlýrsa
pek anti-emperyalist sayýl-
maz. Kendisi, ilk iþgalden
sonra, ABD’nin Irak’taki
varlýðýný sürdürmesi lehine
pek çok kararý destek-
lemiþti.

Obama Irak’ta uzun süre-
li bir ABD iþgali görmek
istiyor ve Afganistan’daki
savaþý da destekliyor –
öyle ki kendisi daha fazla
ABD birliðinin orada
konuþlanmasý çaðrýsýnda
bulunmuþtur. Chicago
Tribune ile yaptýðý bir
röportajýnda Obama,
“terörle savaþ”ýn bir
parçasý olan Ýran ve
Afganistan’daki ABD
askeri saldýrýlarýnýn durdu-
rulmasýný keskin bir þek-
ilde reddetmiþtir.

Clinton da Obama da dev
þirketlerce desteklenmekte
ve her ikisinin de kampa-
nyalarýný finanse edebilme-
si bunlara baðlý.

ABD ve dünya poli-
tikalarý ile ilgili tüm önemli
konularda Clinton ve
Obama’nýn benzer yan-
larýnýn farklýlýklarýndan
fazla olduðu görülüyor.
Aralarýnda o kadar az
kalýcý farklýlýk var ki kiþilik
ve kimlik, özellikle de ýrk
ve cinsiyet konularý öne
çýkýyor. 

Clinton Ocak ayýnda yap-
týðý bir açýklamada,
“Baþkan Lyndon Johnson
1964 tarihli Sivil Haklar
Yasasý’ný onayladýðýnda
Martin Luther King’in hay-
ali gerçekleþmeye baþladý.

Bunu bir baþkan yaptý.”
derken, ýrkçýlýðýn ABD
politikalarýnda hemen
yüzeyin altýnda kaldýðýný
ifade etmiþtir.

Beyaz bir baþkanýn, hay-
atýný siyah Amerikalýlara
en temel demokratik
olanaklarý kazandýrmak
için mücadele etmekle
geçiren siyah Sivil Haklar
liderinden daha kayda
deðer olduðu kanýsý,
ABD’deki siyah insanlar
tarafýndan bir hakaret
olarak görüldü.

Peki ya Obama? O Kralýn
veliahtý olduðunu iddia
ediyor ama böyle bir
karþýlaþtýrmayý hak etmiy-
or. Obama “seçilebilir”
görülüyor çünkü birlik
görüntüsü çiziyor ve
vatansever. “Öfkeli” de
deðil. Sadece destek
saðlayabileceði durumlar-
da seçmenlere siyah
olduðunu hatýrlatýyor.

Feminist hareketin bazý
kesimleri popüler uzman-
larý taklit ediyor,
Clinton/Obama yarýþýný
kullanarak kadýnlarýn
basýncýna çok dar ve
bölücü bir bakýþ açýsý
getiriyor ve bu da
ýrkçýlarýn ekmeðine yað
sürüyor. Örneðin 1960’lar-
daki kadýn hareketinin
kurucusu ve iyi bilinen bir
liberal feminist olan Gloria
Steinem New York
Times’ta þöyle yazmýþtý:

“Siyah erkekler herhangi
bir ýrkýn kadýnlarýnýn oy
kullanabilmesinden yarým
yüzyýl önce seçilme
hakkýný elde etmiþ ve
ordudan yönetime kadar
her yerde kadýnlardan
önce konumlarýný yükselt-
miþlerdir.”

Bir baský biçimini diðeri
karþýsýnda küçümseyen bu
gibi argümanlar kaçýnýl-

maz olarak ýrkçýlýða varýy-
or.

Steinem’a karþý çýkan
feministler de var.
Princeton Üniversitesi’nde
Afrikan-Amerikan çalýþ-
malarý yürüten Prof.
Melissa Harris-Lacewell,
Steinem’ýn ABD’de oyun
gerçek tarihini görmezden
geldiðine iþaret ediyor.
Siyah erkekler yasal oy
kullanma hakkýný elde
etmiþ olabilir, ama “bu
hakký gerçekten kullan-
maya her çalýþtýklarýnda
düzenli olarak linç edildil-
er”.

YYaannllýýþþ  ttaarrttýýþþmmaa
Sosyalistler ve ýrkçýlýða,

cinsiyetçiliðe ve kapital-
izme karþý çýkan diðerleri
cinsiyeti ýrkýn karþýsýna
yerleþtiren hatalý bir tartýþ-
manýn içine sürüklenmeye
direnebilir. Cinsiyetçilik de
ýrkçýlýk da kapitalist
toplumun baský biçim-
leridir. Ve her ikisi de pek
çok bað ile sýnýf
sömürüsüne baðlýdýrlar. 

ABD seçimleri önemli
olsa da Beyaz Saray’dakiler
bir fanusta yaþamýyor.
Birlikte hareket eden elitler
bunun siyasi iktidarý nasýl
etkileyebileceðini gayet iyi
biliyor. Ama olayýn bir
baþka yönü de var. Ýþçi
sýnýfýnýn, yoksullarýn ve
baský altýndakilerin büyük
çoðunluðu ABD poli-
tikasýný kuþaklar boyunca
þekillendirdi. Üstelik
sadece sivil haklar ve
kadýn haklarý konusunda
deðil, Vietnam savaþýna
karþý da þekillendirdi. Ve
bu “diðer süper güç” ABD
siyasetindeki gerçek
güçtür. Seçimden önce ve
sonra, kimin seçildiði ya
da ne sözler verildiði
dikkate alýnmaksýzýn, savaþ

JJoohhnn  RReeeess

Pek çok insan Ýran’daki reform hareketine sem-
patiyle bakar. Ýran’ýn uzun ve etkili bir devrimci
geleneði vardýr. Önce 1950’lerde Ýngiltere’ye sonra
da 1979’da ABD destekli Þah Rejimi’ne karþý
mücadele verilmiþtir. Ýran’a ve diðer Ortadoðu
rejimlerine gereken yine benzer bir derinliðe sahip
bir hareket. Ancak devrimci hareketlerin yakýn
zamandaki deneyimleri bazý zorluklarla karþýlaþýla-
caðýný gösteriyor. 

Barýþçýl ve demokratik bir hareketin yaþayacaðý
bazý tehlikeler var. Bunlardan biri düþmanlarýyla
mücadelede çok zayýf olmasý. Elbette herkes barýþçýl
bir deðiþim ister ama köklü rejimlerin pek azý böyle
bir deðiþime isteklidir. 1989’da Çin’de, Tiananmen
alanýnda barýþçýl gösteriler yapan göstericiler olay-
dan 20 yýl sonra hâlâ iþbaþýnda olan rejim vahþice
saldýrdý.

1973’te Þili’de Salvador Allende’nin demokratik
seçimlerle iþbaþýna gelen hükümeti Þili elitlerinin ve
ABD’nin desteklediði bir askeri darbeyle devrildi. 

Ancak demokratik ilerlemenin mümkün olduðu
bu olaylarda bile deðiþim için çalýþanlar sonuçlar-
dan hayal kýrýklýðýna uðradý. 

Çaðdaþ klasik örneklerden biri de Güney Afrika.
Barýþçýl protestolar, grevler ve sýnýrlý bir silahlý
mücadeleyle geçen onyýllardan sonra, apartheid
rejimine karþý mücadelenin öncülüðünü yapan
Afrika Ulusal Kongresi barýþçýl demokratik geçiþ
yolunu seçti. Güney Afrika’nýn ekonomik yapýsý
dokunulmadan kalýrken yalnýzca politik yapý siyah
çoðunluða açýldý. Elbette bu önemli bir ilerleme
ancak iktidar yapýsýnýn büyük bölümü ayný kaldý. 

Sömürü, yoksulluk, hastalýklar ve eþitsizlik,
siyahlar için, apartheid rejiminde olduðu kadar
kötü. Ýktidarda siyah politikacýlar var ve ýrkçý
ayrýmcýlýk büyük oranda kalkmýþ durumda. Ama
Afrika tarihinin en dinamik ve en etkin devrimci
hareketi, siyasal eþitlik kadar ekonomik eþitlik de
isteyen ve sömürünün kalkmasý için mücadele
edenleri hayal kýrýklýðýna uðrattý. 

Bu, 1998’de Endonezya’da, 2000’de Sýrbistan’da ve
Sovyet rejimleri sonrasý Doðu Avrupa ve Orta
Asya’da yaþanan devrimci kalkýþmalara da model
olarak uyuyor. Eski elitler kendilerini “demokrat-
lar” olarak yeniden keþfetti, eski kurumlar iktidarýný
sürdürdü, yeni hükümetler ABD ve müttefiklerine
yakýnlaþtý ve sýradan çalýþan insan için pek az
deðiþim oldu.

Çoðu devrimci hareket, eðer bütün siyasi yapýyý
deðiþtirecek gücü varsa, ayný zamanda, yerleþik
ekonomik ve sosyal yapýyý da deðiþtirme gücü
olduðunun farkýna varýr. Ýþçi sýnýfýný kendi kaderini
belirlemek üzere harekete geçirme potansiyeli
vardýr. Ancak, deðiþim için çalýþanlarýn bu potan-
siyeli gerçeðe dönüþtürebilmesi için, devrimci kriz-
lerin patlamasýndan çok önce böyle bir perspektife
sahip olmasý gerekir. Sosyal dönüþümü amaç edin-
meli ve doðrudan iþçi sýnýfýna yaslanmalýdýr. Bunu
yapabilmek için ayný görüþleri savunan aktivistler-
den oluþan bir örgüt kurulmalýdýr. Bu aktivistler
reformlar mücadelesinde yardýmcý olacak ve sis-
temde köklü bir deðiþime direnenlerin kendine
güvenini artýracaktýr.

Ýran  konusunda  görüþ  ayrýlýðý
Irak savaþýný baþlatan Bush ve çetesi Ýran’a saldýrma

konusunda da kararlý. Ama ABD içinde artýk çok
farklý görüþler var. Geçtiðimiz hafta bir Oramiral’in
istifa etmesi bu konudaki görüþ ayrýlýklarýna bir
örnek. 

Oramiral Fallon, geçen hafta yayýmlanan Esquire
dergisinde, “ABD’nin, nükleer programý nedeniyle
Ýran’a karþý askeri çözüme baþvurma eðilimine karþý
çýkan tek ses” olarak tanýmlanmýþtý.

Beyaz Saray sözcüsü Dana Perino da, “Bu yöne-
timde Ýran konusunda diplomatik yaklaþýmdan baþka
bir fikir öne süren kimse yok” dedi.

Görev süresinin dolmasýna sekiz ay kalan Bush
savaþ þahinliðine devam etmek istese de artýk ülke
içinde de çok ciddi bir muhalefetle karþý karþýya.
Demokratlarýn baþkan adayý Obama da eðer seçilirse
ilk iþ Irak’taki askerleri çekeceðini söyledi ve deðiþim
söylemiyle þu anda Hillary Clinton’ýn önünde gidiyor. 

Irkçýlýk,  cinsiyetçilik  
ve  ABD  seçimleri

ÝÝrraann’’ddaa  rreeffoorrmmccuullaarrýýnn
mmüüccaaddeelleessii
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Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsý Abdurrahman
Yalçýnkaya, DTP'den sonra
AKP hakkýnda da kapatma
davasý açtý. Savcýya göre
AKP 'laiklik karþýtlýðýnýn'
odaðý olmuþ ve kapatýl-
malý. Savcý cumhur-
baþkaný, baþbakan ve AKP
milletvekillerine siyaset
yasaðý getirilmesini istiyor.
Toplumsal muhalefetin
önünün kesilmesini saðla-
yacak ve AKP'yi daha da
güçlendirecek bundan
daha iyi bir adým ola-
mazdý. Seçmenlerin yüzde
56'sýnýn oyunu almýþ iki
parti kapatýlýyorsa 'bari
meclisi kapatýn' yorumuna
katýlmamak imkansýz.

ZZaayyýýff  bbiirr  iiddddiiaannaammee
AKP hakkýnda hazýrlanan

162 sayfalýk iddianamede
AKP yöneticilerinin ve mil-
letvekillerinin konuþ-
malarýna, basýn açýkla-
malarýna yer veriliyor.
Bunlar sýr deðil. AKP'nin
asýl amacýnýn Ýslam
cumhuriyeti olduðunu
kanýtlamak için yýllardýr
hakim medya tarafýndan
öne çýkarýlan sözler. 

Savcý AKP'nin laiklik
karþýtý eylemlerin odaðý
olduðunu söylüyor.
Anayasa karþýtý fikirlerin
odaðý olmak, yani birden
fazla kez ayný görüþleri
dile getirmek kapatma
gerekçesi. Ancak iddi-
anameye bakýlýrsa savcýnýn
barutu tek atýmlýk.
Böylesine ciddi bir iddiayý
destekleyecek deliller
iddianamede yok.

AKP'liler tarafýndan bildik
muhafazakar çýkýþlarýnýn
yaný sýra baþbakanýn etnik
azýnlýklar, hak ve özgür-
lükler konusunda
söyledikleri alt alta sýralan-
mýþ. Savcý sanki daha baþ-
tan AKP'yi kapatmaya
karar vermiþ, sonra
gerekçelerini oluþturmuþ.
Kapatma gerekçelerinden
biri, Danýþtay saldýrýsýný
gerçekleþtiren
Ergenekoncu Aslan
Alpaslan'ýn ‘þeriat’ yanlýsý
sözleri.

KKaappaattmmaakk  hhiiçç  iiþþee
yyaarraammaaddýý

AKP'nin kapatýlmasý için
Anayasa Mahkemesi
üyelerinden yedisinin kap-
atma yönünde oy kullan-
masý gerekiyor. Anayasa
Mahkemesi üyelerinin
çoðu ordu tarafýndan
desteklenen eski cumhur-
baþkaný Sezer tarafýndan
seçilmiþti. En yüksek
mahkeme 16 Mart sabahý
AKP'nin kapatýlmasý
sürecini resmen baþlattý.

Geçen hafta Danýþtay
Baþkaný'nýn, 27 Mayýs
darbesini öven ve AKP'ye
gözdaðý veren açýkla-
malarýnýn ardýndan kapat-
ma davasý geldi. Yargýtay
ve Danýþtay'la AKP arasýn-
daki kavga zaten doruða
çýkmýþtý. Ancak mesele
hukuki bir sorun ya da
adaletle ilgili deðil,
tamamýyla politik. Yüksek
yargý kurumlarýnýn gene-
rallerle birlikte geleneksel
baský rejimini sürdürmek-
ten yana olduðu zaten

biliniyor. Parti kapatmak
84 yýllýk rejimin en temel
araçlarýndan biri.
Kendilerini memleketin
sahibi olarak görenler
çýkarlarýna aykýrý her siyasi
oluþumu kapatmaktan,
yönetici ve üyelerini ceza-
landýrmaktan hiç çekin-
mediler. Ancak parti kap-
atmalar hiçbir iþe yara-
madý.

HHeerr  sseeffeerriinnddee
ggüüççlleennddiilleerr

AKP kapatma davasýna
karþý hemen mücadeleye
baþladý. Ýddianamede
hakkýnda 5 yýl ceza istenen
eski meclis baþkaný Bülent
Arýnç AKPlilerin ruh halini
þu sözlerle özetliyordu:
"Bizi yüzde 70'le iktidar
yapmak istiyorlar."

AKP, yine kapatýlan
Fazilet Partisi'nden
ayrýlanlar tarafýndan
kurulmuþtu. Fazilet Partisi,
28 Þubat 1997'de gerçek-
leþen askeri muhtýra
tarafýndan devrilmiþ ve
kapatýlmýþ olan Refah
Partisi'nin yerine kurul-
muþtu. DTP gibi
AKP'lilerin geldiði gelenek
de bir partiler mezarlýðý.
Baþbakan tüm siyasi
deneyiminin gösterdiði
gibi parti kapatmanýn
kendilerini engelleyemeye-
ceðini biliyor. Kapatmakla
AKP engellenemez.

Geçen yýl boyunca
AKP'nin cumhurbaþkanýný
seçtirmemesi için ayný ke-
simler tarafýndan
yürütülen darbe kam-
panyasý baþarýsýz olmuþtu.

AKP, iktidarýnýn ikinci
döneminde oylarýný yüzde
47'ye çýkarmýþ, Abdullah
Gül cumhurbaþkaný olmuþ,
darbeci güçler bölünmüþ
ve gerilemiþti. 

GGeerrççeekk  mmuuhhaalleeffeettiinn
öönnüü  kkeessiilliiyyoorr

AKP'nin kapatýlmasýndan
zarar görecek olanlar ise
toplumun büyük çoðun-
luðu, emekçiler sýnýflar.

AKP'ye þeriatçý gömleðini
giydirmek isteyenler onu
daha da güçlendirecek.
Daha güçlü bir AKP yeni
liberal programý daha þid-
detle uygulayacak.
TÜSÝAD'ýn AKP'nin ka-
patýlmasýna karþý çýkýþý
patronlarýn þeriat masal-
larýndan çok paraya bak-
týklarýný göstermekte.

AKP ve DTP'nin kapatýl-
masý demokrasiye büyük
bir darbe olacak. 12 Eylül
darbesinin yasalarý iþle-
meye devam edecek.
Toplumun geniþ kesimleri
tarafýndan paylaþýlan
demokratikleþme talepleri
rafa kaldýrýlacak. 16 buçuk-
milyon kiþinin oyunu alan
AKP kapatýlýyorsa
Kürtlerin, Alevilerin, azýn-
lýklarýn, sendikalarýn, insan
haklarý örgütlerinin hak-
larýný kazanmasý bir hayale
dönüþecektir.

DTP’yle görüþmeye
yanaþmayan AKP’nin baþý-
na ayný þey geldi. AKP
Kürt sorununda siyasi
çözümü en azýndan telafuz
ediyor. Kapatýlmasý Kürt
sorununda barýþçýl çözüm
olanaklarý erteleyecektir.

AKP'ye geleneksel devlet
güçlerinin saldýrý aþaðýdan
muhalefetin önünü kese-
cektir. 

Tam da sokaklar AKP'nin
gerçek yönü olan yeni li-
beralizme karþý iþçiler
tarafýndan doldurulurken,
yukardan inen sopa gerçek
muhalefetin önünü kese-
cektir.

Sosyalistler AKP'nin kap-
atýlmasýna bu gerekçelerle
karþý çýkmalýdýr. Küresel
sermayenin partisi
AKP'nin sonunu darbeciler
deðil, iþçi sýnýfý getirecek-
tir. Tam da bunun için
AKP'nin kapatýlmasýna
karþý olmak gerek.

AKP'nin kapatýlmasý
yönünde hazýrlanan iddi-
aname basit bir teze
dayanýyor. AKP, kap-
atýlan Refah Partisi ve
Fazilet Partisi'nin devam-
cýsý. Laikliði ve
demokratik rejimi
ortadan kaldýrmak isti-
yor. Þeriat devleti kura-
cak. Bu yönde yürüyor,
ama takiye yapýyor, yani
gerçek amacýný saklýyor.

Gül, Erdoðan ve
arkadaþlarý, partileri laik-
lik karþýtlýðý nedeniyle
sürekli kapatýlan Milli
Görüþ geleneðinden
geliyor. 

28 Þubat 1997'de gerçek-
leþen 'post-modern' darbe
ile iktidardan aþaðý
indirilen Refah Partisi
hýzla bir iç tartýþmaya
sürüklenmiþti.
Geleneksel Ýslamcý
görüþle yola devam
etmek mümkün mü
sorusuna Erdoðan ve yol
arkadaþlarýnýn yanýtý
hayýr oldu. 28 Þubat
darbesi Türkiye'deki
Ýslamcý harekete aðýr bir
darbe vurarak bu tartýþ-
mayý derinleþtirdi.

RP yerine kurulan
Fazilet Partisi bu tartýþ-
mayla bölündü. Erdoðan
ve Gül liderliðindeki
parti çoðunluðu gelenek-
sel Milli Görüþ çizgisini
reddettiðini açýkladý.
Parti azýnlýðý ise bugün
iyice ufalmýþ olan Saadet
Partisi'nde siyaset yap-
maya devam etti.

Fazilet Partisi'nin
2001'de yine laiklik
karþýtý fikirlerin odaðý
olduðu gerekçesiyle
kapatýlmasýndan bugüne
AKP'lilere hep ayný þey
söylendi: Siz takiye
yapýyorsunuz!

Ancak Erdoðan ve
arkadaþlarýnýn amacý
açýktý:

12 Eylül'den bu yana
koalisyonlarla yönetilen,
istikrarsýz burjuva siyase-
tine muhafazakar ve lib-
eral bir merkez oluþtur-
mak.

Nitekim AKP iktidara
gelir gelmez, bir önceki

hükümetin yürüttüðü
liberal ekonomik progra-
mý kararlý bir þekilde
uygulandý. IMF'yle
evlilik devam ettirildi.
Radikal söylem terk edil-
di. 

AKP egemen sýnýfýn
tüm kesimlerini bir-
leþtiren, TÜSÝAD'ýn Öza-
l'dan bu yana rüya ettiði
siyasal istikrarý
yakalayan, politik ve
ekonomik önceliklerini
Ýslam'a göre deðil küresel
sermayenin çýkarlarýna
göre ayarlayan bir parti
olarak öne çýktý. 

Yargýtay savcýsýnýn ve
kimi solcularýn iddia
ettiði gibi AKP þeriatçý
bir parti deðil. Yeni-liber-
al bir burjuva partisi.

AKP'yi diðerlerinden
farklý kýlan iki özellik var.
Erdoðan ve arkadaþlarý
askerlerin vesayetindeki
geleneksel ayrýcalýklý
siyaset geleneðinden
gelmiyor. Sýnýfsal olarak
da buradan deðiller. Bu
yönleriyle 'siviller',
doðrudan özel sermayeyi
temsil ediyorlar. 

AKP, TÜSÝAD baþta
olmak üzere egemen
sýnýfýn tüm kesimlerini
birleþtirirken geleneksel
rejim partilerine karþý da
mücadele ediyor. Bir
sosyal demokrat par-
tiymiþ gibi yoksullara
seslenebiliyor. Toplumun
çoðunluðunun talepler-
ine eskimiþ partilerden
çok daha fazla ses veri-
yor. Ýþte bu AKP'yi
gerçek bir kitle partisi
haline getiriyor.

Kapatma iddianamesi
ile Kemalist bürokrasi
son kozunu oynamýþ gibi
gözüküyor. Ama bu koz
iþe yaramaz.

Yeni-liberal AKP'ye
þeriatçý diye saldýrmak ve
demokrasiyi askýya alan
giriþimlerde bulunmak
iþçi sýnýfýnýn ve yok-
sullarýn aleyhinedir. 

Sosyalistler þeriat para-
noyalarýný ve takiye
masallarýna inanmamalý,
AKP'nin gerçek yüzüne
görmeli, göstermeli.

AKP  þeriatçý  mý  getirecek?

AKP’NIN KAPATILMASINA KARÞIYIZ!

GGeerrççeekk  mmuuhhaalleeffeettiinn
öönnüü  kkeessiilliiyyoorr

MMNNPP’’ddeenn  bbuu  yyaannaa  ÝÝssllaammccýý  ppaarrttiilleerr  hheepp  kkaappaattýýllddýý,,  yyeenniilleerriinnii  aaççttýýllaarr  vvee  bbüüyyüüddüülleerr
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SSttaalliinniizzmm,,  SSooððuukk  SSaavvaaþþ  
vvee  ‘‘ttaarriihhiinn  ssoonnuu’’

Dünya, Ýkinci Dünya Savaþý’nýn
sonunda birbiriyle rekabet iki
emperyalist blok arasýnda paylaþýldý –
Kapitalist Batý ve devlet kapitalisti
Sovyetler Birliði ile bu iki süper gücün
uydu devletleri ve müttefikleri. 

Bu paylaþýma, savaþýn galibi olan
devletler –Ýngiltere, ABD ve Rusya –
arasýnda yapýlan bir dizi zirve toplan-
týsý sonucunda karar verildi. 

Bu paylaþýmla birlikte, ABD’nin
müttefikleri, kendilerini ABD’nin
askeri liderliðine tabi kýldýlar. Ýngiltere
ve Fransa, kendi imparatorluklarýna
dayanan ve rakipleri olan ABD’yi
dýþarýda býrakan ticaret bloklarýný
daðýtmayý kabul etmek zorunda
kaldýlar. 

Bölünmenin diðer tarafý olan
Rusya’da, devrimin 1920’lerde yalnýz
kalmasýyla birlikte devlet kapitalizmi
geliþti. 

Stalin ve onun etrafýndaki bürokrasi,
iþçi sýnýfý kontrolüne dair hiçbir þey
býrakmadý ve yeni bir egemen sýnýf
oluþturdu. 

Sovyetler Birliði enternasyonalizmi
terk etti ve dýþ politikasýný Stalin’in egemen sýnýfýnýn çýkarlarýný korumak üzerine
kurdu. Hitler anlaþmayý bozuncaya kadar bu faþist Alman diktatörüyle bile ittifak
kurdu. 

Savaþ 1945’de sona erdiðinde, Rusya Doðu Avrupa’nýn büyük bölümünü iþgal
etmiþ ve bu bölgenin kaynaklarýný yaðmalamýþtý. 

Aslýnda Soðuk Savaþ hiç de ‘soðuk’ deðildi. ABD birkaç kez, Rusya tarafýndan
desteklenen birkaç küçük ülke ile savaþtý – bu savaþlarýn en çarpýcýlarý Kore ve
Vietnam savaþlarýdýr. 

Dünyada petrolün öneminin giderek artmasý, süper güçlerin dikkatini giderek
daha çok Orta Doðu’ya yöneltmesine yol açtý. 

Ýsrail, bölgede ABD’nin jandarmasý gibi davrandý ve ABD’den çok büyük askeri
ve mali yardýmlar aldý. 

Baþkan Richard Nixon’un Ulusal Güvenlik Danýþmaný olan Henry Kissinger,
1973 yýlýnda, ABD’nin Ýsrail’i desteklemesi hakkýnda þunlarý söyledi, “Ýstediðimiz
þey, Araplarýn olabilecek en kötü þekilde yenilmesiydi, böylece, Sovyetler’e baðlý
kalarak hiçbir yere ulaþamayacaklarýný açýk bir þekilde anlayabileceklerdi”, dedi. 

1950’lerde, Hindistan, Mýsýr, Endonezya gibi baðýmsýzlýðýný yeni kazanmýþ ülkel-
er, Rusya’nýn büyüme hýzýndan etkilendiler ve devlet kontrolü altýnda sanayileþ-
meyi bir model olarak benimsediler. 

Fakat, Rusya’nýn büyüme hýzý 1970’lerde düþtü ve 1980’lerde durdu. Rusya,
ABD baþkaný Ronald Reagan tarafýndan baþlatýlan silahlanma savaþýnýn maliyetini
karþýlayamýyordu. 

Sovyetler Birliði, Batý ile rekabet edemediði için 1991’de çöktü. 
SSCB’nin ekonomik sistemi, Batý ile alýþveriþi sýnýrlý olan ulusal ekonomilere

dayanýyordu. 1950’lere kadar kural buydu, fakat Batý emperyalizmi 1960’lardan
itibaren, daha düþük üretim maliyetinden yararlanan küresel üretime giderek
daha baðýmlý hale geldi. 

Marksist ekonomistler içinde bir akým, savaþ sonrasý emperyalizmin olumsuzcu-
luðuna, emperyalizmin yoksul ülkelerin zenginliðini tükettiðini söyleyerek tepki
gösterdiler. 

Bu durum, bu ülkelerin yöneticilerini, ileri kapitalist ülkelere baðýmlý hale
getiriyordu, ta ki bu ülkeler kendi ulusal geliþimlerini saðlamak için geliþmiþ kap-
italist ülkelerden kopuncaya kadar. 

Fakat, baðýmlýlýk teorisi olarak bilinen bu teori, Brezilya ve Arjantin gibi “baðým-
lý ülkeler”deki endüstriyel geliþmeyi açýklamayý baþaramadý. 

1980’lerle birlikte, Güney Kore, Tayvan ve Malezya gibi ülkeler büyük
endüstriyel üreticiler haline geldiler. 

Nijerya, Güney Afrika ve Brezilya gibi devletler, aðýrlýklarýný kendi arka
bahçelerine veren alt-emperyalist devletler olarak davranmaya baþladýlar. 

Emperyalizm hiçbir zaman, basitçe, yoksul ülkelerin zenginler tarafýndan
sömürülmesi anlamýna gelmedi. Emperyalizm, ekonomik, mali ve askeri bir hiy-
erarþinin yaratýlmasýyla ilgilidir. 

Þu anda, dünyadaki sermaye akýþýnýn yüzde 80’i ABD, Japonya, Ýngiltere ve
Avrupa arasýnda gerçekleþiyor. 

Stalinist sistemin çökmesiyle, uluslararasý çatýþmanýn motorunun yok olduðuna
dair yaygýn bir kaný var. 

Politika teorisyeni Francis Fukuyama “tarihin sonunu” ilan ederken, baba
George “yeni dünya düzeni”nden söz ediyordu. 

O zamandan bu yana dünyada zengin ile fakir arasýndaki uçurum daha da
büyüdü. ABD, Balkanlar’da, Afganistan’da ve Irak’ta büyük çatýþmalarýn içine
girdi. 

Emperyalist rekabetin sona ermesi bir yana, ABD askeri üstünlüðüne her
zamankinden daha baðýmlý hale geldi. 

Paradoksal olarak, Irak’taki aþaðýlanma, Ýran’a saldýrmak gibi, umutsuz ve
sorumsuz davranýþlarda bulunma riskini artýrýyor.

Emperyalizm 
nedir?

AAnnaayyaassaa  MMaahhkkeemmeessii,,
kkuurruulldduuððuu  11996633  yyýýllýýnnddaann
bbuu  yyaannaa  2244  ssiiyyaassii  ppaarrttii
kkaappaattttýý..  AAnnaayyaassaa
MMaahhkkeemmeessii''nniinn  kkuurruulluuþþuunn-
ddaann  öönnccee  ddee  22  ppaarrttii  kkaa-
ppaattýýllmmýýþþttýý..  

26 Ocak 1954 tarihinde
Millet Partisi, Ankara Sulh
Ceza Mahkemesi'nce,
Demokrat Parti de, 20
Haziran 1960 tarihinde
Ankara Asliye Hukuk
Mahkemesi'nce kapatýldý. 

AAnnaayyaassaa  MMaahhkkeemmeessii''nniinn
kkaappaattttýýððýý  ppaarrttiilleerr::  

Ýþçi-Çiftçi Partisi (ÝÇP)
1968 

Milli Nizam Partisi
(MNP) 20.5.1971 

Türkiye Ýleri Ülkü Partisi
(TÝÜP) 24.6.1971 

Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP)
20.7.1971 

Büyük Anadolu Partisi
(BAP) 19.12.1972 

Türkiye Emekçi Partisi
(TEP) 8.5.1980 

Büyük Anadolu Partisi 24
Kasým 1992 

Sosyalist Parti 10
Temmuz 1992 

Yeþiller Partisi 10 Þubat
1994 

Halk Partisi 25 Eylül 1991 
Türkiye Birleþik

Komünist Partisi 16
Temmuz 1991 

Halkýn Emek Partisi 14
Temmuz 1993 

Özgürlük Demokrasi
Partisi 30 Nisan 1993 

Sosyalist Türkiye Partisi
30 Kasým 1993 

Demokrasi Partisi 16
Haziran 1994 

Demokrat Parti-2 13 Eylül
1994 

Demokrasi ve Deðiþim
Partisi 19 Mart 1996 

Diriliþ Partisi 1996 
Emek Partisi 1997 
Sosyalist Birlik Partisi

7.6.1994 
Refah Partisi 16.1.1998 
Demokratik Kitle Partisi

26.2.1999 
Fazilet Partisi 22.06.2001 
Halkýn Demokrasi Partisi

13 Mart 2003.

Partiler mezarlýðý

Ergenekon’a
yanýt mý?

ÖÖDDPP  GGeenneell  BBaaþþkkaannýý  vvee
ÝÝssttaannbbuull  11..  BBööllggee  ssoossyyaall-
iisstt  mmiilllleettvveekkiillii  UUffuukk  UUrraass
AAKKPP’’nniinn  kkaappaattýýllmmaassýýnnaa
kkaarrþþýý  mmeecclliissttee  ssookkaaððýýnn
sseessiinnii  ddiillee  ggeettiirrddii::

Ufuk Uras þunlarý
söyledi:

"Davanýn Ergenekon
operasyonundan hemen
sonraya denk gelmesi
manidar. Demokrasi dýþý
güçler Baþsavcý'ya bel
baðlamýþ, balans ayarý
yapmaya çalýþýyor"

"Belli ki bazý güçler
Türkiye'de demokrasiye
balans ayarý yapmaya
çalýþýyorlar. Ve
Türkiye'deki demokrasi
dýþý güçlerin Cumhuriyet
Baþsavcýsýna çok bel
baðladýklarýný görü-
yoruz. Bunun kabul
edilebilir bir yaný yok.
Siyasi partiler
demokrasimizin temi-
natýdýr. 2003 yýlýndan
beri ülkeyi yöneten bir
partiye yönelik böyle bir
tavýr kabul edilemez.
Birileri, “AKP kapansýn,
DTP kapansýn, böylece
iktidara gelirim” diye
düþünüyor olabilir, ama
bu akbaba siyasetidir.

Türkiye'de savcýlar ve
hakimlerin hegemonyasý
ve diktatörlüðüne karþý
çýkmamýz gerekiyor. O
yüzden geliþmeleri kabul
edilemez buluyorum."

"Herkese demokrasi,
herkese adaleti savun-
mamýz lazým. AKP
karþýsýnda bir muhalefet
olacaksa iþte dün
görüldüðü gibi alanlara
çýkan emekçilerin
muhalefetidir. Anladýðým
kadarýyla Cumhuriyet
Baþsavcýsý 'hepimiz
AKP'liyiz' dedirtmeye
çalýþýyor. AKP'nin tama-
men lehine olan bir
süreçtir. Sonuçta partiler
kapatýlýyor, yerine
baþkalarý açýlýyor, ama
demokrasi çok büyük
tahribat alýyor.”

AKP’li Kültür Bakaný
Ertuðrul Günay’a göre,
AKP’ye açýlan kapatma
davasý ile Ergenekon soruþ-
turmasýnýn önü kesildi.
Günay hazýrlanan iddiana-
me ile asýl önemli tartýþma-
larýn önünün kesildiðini
söyledi: “Bundan kastým
Ergenekon soruþturmasýdýr.
Olaylar öyle geliþti ve
geliþtirildi ki, sayýn Baþsavcý
dava açmaya zorlandý belki”

CHP savcýnýn
yanýnda

“Cumhuriyet Baþsavcýsý-
na, Anayasa Mahkemesi'ne
karþý bir linç kampanyasý
yaþanýyor. 'Bir parti az oy
almýþtýr suç iþleyemez, çok
oy almýþtýr suç iþleyebilir'
diye bir kural yok. Türkiye
bir hukuk devletidir.
Biliyoruz ki, AKP Anayasa'yý
içine sindirememiþtir, laik-
liði kabul etmemektedir.
Bunu pek çok eylem ve
söylemleri ile ortaya koy-
muþlardýr. Baþsavcý da bu
belge ve bilgileri topladýk-
tan sonra görevini yap-
mýþtýr. Eðer Baþsavcý bu
davayý açmamýþ olsaydý
sorumluluðunu yerine
getirmemekle suçlanabilir-
di." CCHHPP’’llii  MMuussttaaffaa  ÖÖzzyyüürreekk

““HHeeppiimmiizz  AAKKPP’’lliiyyiizz””
ddeeddiirrttmmeeyyee  ççaallýýþþýýyyoorrllaarr

AAKKPP’’llii  EErrttuuððrruull  GGüünnaayy’’aa  ggöörree  AAKKPP’’yyii  kkaappaattmmaa  ggiirriiþþiimmii  EErrggeenneekkoonn  ooppeerraassyyoonnuunnaa  ddeerriinn
ddeevvlleettiinn  yyaannýýttýý..  AAnnccaakk  22000033’’tteenn  bbuu  yyaannaa  ggeellþþeenneekksseell  ddeevvlleett  kkaappiittaalliissttii  ssýýnnýýffýýnn  AAKKPP’’ddeenn  kkuurrttuull-
mmaakk  iisstteeddiiððii,,  ddaarrbbee  ppllaannllaarrýýnnýýnn  yyaappýýllddýýððýý  bbiilliinniiyyoorr..  GGeeççeenn  yyaazz  CCuummhhuurrbbaaþþkkaannllýýððýý  sseeççiimmiinnddee
ttoopplluummuu  ssuunnii  oollaarraakk  bböölleenn  vvee  ggeerreennlleerr  tteekkrraarr  iiþþbbaaþþýýnnddaa..
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CCaannaann  ÞÞaahhiinn

1999 Seattle’ýndan beri
sokakta olan yeni hareket
yeni-liberalizme alternatif
olamayacaðý fikrine karþý
bir savaþ açtý. 

Çok uluslu þirketler,
hükümetler ve IMF, Dünya
Bankasý ve G8 gibi uluslar
arasý kurum ve birliktelik-
ler kapitalizmin vahþi
yüzünü sergileyecek yeter-
li pratiðe sahipler. 

Savaþlar ve artan yoksul-
luk, gezegenin küresel ýsýn-
ma ve iklim deðiþikliði ile
geldiði tehlikeli nokta bir
çok kampanyanýn etrafýn-
dan döndüðü merkezi
konular arasýnda.  

Fakat ‘Biz anti kapitalis-
tiz’ sloganýný atan bir çok
aktivist de dahil olmak
üzere tüm memnuniyetsi-
zler için kapitalizmin iþle-
yiþi ya da Marks’ýn ifade-
siyle ‘hareket yasalarý’
hakkýnda bilgi sahibi
olmadan, yani bu sistemin
iþleyiþini analiz etmeden
sonuçlarýna karþý alternatif
yaratmak ve güçlü tartýþ-
malar yapmak zor. 

1992’den günümüze
inanýlmaz sayýda tersane
iþçisinin ölümünün neden-
lerini tartýþýrken de, SSGSS
yasasýnýn üzerinde neden
hükümetin ve patronlarýn
bu kadar ýsrar ettiðini anla-
maya çalýþýrken de içinde
yaþadýðýmýz sistemin
çeliþkilerini iyi okuya-
bildiðimiz analizlere ihtiy-
acýmýz var.

KKaappiittaalliizzmmiinn
ddeevvrriimmccii  eelleeþþttiirriissii

Fakat sýfýr noktasýnda
deðiliz. Bundan 160 yýl
kadar önce Karl Marks ile
baþlayan ve kapitalizmi
eleþtiren dönemin diðer
reflekslerinden ayrýþan bir
mirasýmýz var. Ve bu miras
bugün hareket içinde
tartýþan birçoklarý için bir
merak ve çekim noktasý
oluþturuyor. 

Komünist Manifesto’da
yer alan o çok ünlü cüm-
leyi birçoklarýmýz bilir:
“Bugüne kadar varolmuþ
toplumlarýn tarihi, sýnýf
mücadeleleri tarihidir.” 

Bu bize eðitim sisteminde
sýkça resmedilen kiþilerin
yazdýðý tarih anlayýþýndan
daha farklý bir pencere
açar. 

Ýkiye bölünmüþ bir
toplumda yaþadýðýmýzý
görmemizi saðlar. 

Bir yanda mülkiyetten ve
hayatlarýný refah içinde
sürdürecek araçlardan
yoksun yýðýnlar diðer
yanda muazzam bir özel
mülkiyete sahip küçük bir
azýnlýk. 

Bir tarafta günde 12 saat
çalýþan, ‘tulumu, demir
uçlu botlarý, emniyet
kemeri’ olmadýðý için hay-
atlarýný riske ederek
yaþayanlar, diðer yanda
kar oranlarý ile övünen ter-
sane sahipleri ve onlarýn
iþlerini halleden taþeron
þirketler. 

Bir yanda hastanelerde
katký parasý ödemeye zor-
lanan, emeklilik yaþý 65’e
çýkarýlan iþçi sýnýfý diðer
yanda prim yükünden
kurtulmaya çalýþan kapital-
istler.

Peki neden silahlara
bunca para harcayan, yeni
makineler almak için kâr-
larýnýn büyük bir kýsmýný
kullanan kapitalistler söz
konusu iþçiler olduðundan
bu kadar pervasýzlaþýyor? 

Türk Silahlý
Kuvvetlerinin 2007 yýlý
harcamasý 16 milyar dolar.
Bu parayla çoðumuzun
hayatýný kolaylaþtýracak bir
sürü yatýrým yapýlabilirdi. 

Ama silahlanma devlet-
lerin hepsi için kaçýnýlmaz
bir masraf ve yatýrým alaný.
Neden?

MMeettaallaarrýýnn  ddüünnyyaassýý
Marksizmin bu sorulara

verdiði yanýt 1844
Elyazmalarý ile baþlayan ve
Kapital’in yazýmýna kadar
sýnýf mücadelesine bakarak
geliþtirdiði ‘deðer
teorisi’nde gizli. Bu
teorinin iki ana bileþeni
var: emeðin merkeziliði ve
insanlarýn birbirleri ve
doða ile emek aracýlýðýyla
kurduðu iliþkinin önemi.
Kapitalizmin kendinden
önceki sistemlerden farký
insanlar arasýnda üretim
sürecinde kurulan iliþkileri
saklý ve gizemli bir þekilde
sunmasý. 

Markete gidip belli bir
miktar para vererek kutu
kola almamýz yüzeysel
olarak bakýldýðýnda ücreti-
ni ödeyip bir mal almak
olarak özetlenebilir. 

Fakat aldýðýmýz kutu kola
nerden geliyor diye sor-
duðumuzda teneke
kutusunun üretiminden,
içine konulan tat-
landýrýcýnýn üretimine,
üzerine yapýlan baskýnýn
kimler tarafýndan tasar-
landýðýndan, baský için kul-
lanýlan boyanýn üretimine
uzanan çok baðlantýlý bir
iliþkiler bütünü ile karþý
karþýya kalýrýz. Aslýnda
para ve kutu kola arasýnda
olan ve ‘þeyler arasýnda’
bir iliþkiymiþ gibi görünen
alýþveriþ insanlar arasýnda-
ki toplumsal iliþkileri
gizler. 

Marks buna ‘meta fetiþiz-
mi’ der. Kapitalizm bir

meta üretim sistemidir. 
Mallar önceki sistem-

lerdeki gibi tüketilmek için
deðil piyasada satýlmak
üzere üretilir. 

Ýnsanlar tarafýndan
üretilen mallar sanki kendi
güçlerine sahipmiþ gibi
görünür. Ve bu birçok dini
fetiþten farklý olarak
gerçekten de böyledir. 

Tüm diðerleri ile deðiþtir-
ilebilen ‘evrensel meta’ ise
paradýr. Çeþitli yatýrýmlarla
çoðaldýðý için de güçlüdür.
Bu mistik görünen iliþkinin
arkasýndaki toplumsal
iliþkiler sistemi anlamanýn
anahtarýdýr.

Marks’a göre metanýn iki
tür deðeri vardýr. Birincisi
fiziksel özelliklerine baðlý
olan tüm metalarda farklý
olan kullaným deðeri diðeri
ise diðer bir meta ile hangi
oranda eþitleneceðini
gösteren deðiþim
deðeridir. 

Bir kilo sütü, bir kutu
kolaya eþitleyen þey nedir?
Marks bir ürün için gerekli
emek miktarýnýn o ürünün
deðerini oluþturduðunu
söyler. 

Emek miktarý ise kapital-
izmde zamanla ölçülür:
saat, gün, hafta, ay… 

Peki bir iþçi diðerinden
daha hýzlý, daha çok
çalýþýyorsa bu bir standart
ölçü olabilir mi? 

SSeerrmmaayyee  bbiirriikkiimmii
Kapitalizmde ölçüm

zamaný ‘toplumsal olarak
gerekli zaman’ diye nite-
lendirilen ‘belli bir zaman-
da geçerli yetenek ve
yoðunluk derecesi’dir. 

Ýkinci tartýþma noktasý ise

bir ürünün sadece ona
iþçinin harcadýðý emeðin
deðil daha önceki üretilen
mallarýn da ürünü
olduðudur. 

Ýþçinin çeþitli araçlar kul-
lanarak harcadýðý emek
‘canlý emek’, bütün bu
araçlar için daha önce har-
canmýþ ve birikmiþ olan
emek ise ‘ölü emek’ olarak
adlandýrýlýr. Burada önemli
olan þudur. Sadece canlý
olan emek son ürüne, yani
metaya, yeni deðer kata-
bilir. Ölü emek zaten var
olan deðeri devreder. Öze-
tle bir þiþe sütü, bir kutu
kolaya eþitleyen þey ikisi
harcanan emek zamanýn
ayný olmasýdýr. 

AArrttýý  ddeeððeerr
Peki canlý emeðin yani

iþçinin emeðinin fiyatýný ne
belirler? 

Eðer kutu kola iþçisi üret-
tiði bütün deðeri alýrsa
kapitaliste hiçbir þey
kalmayacaktýr. 

O yüzden kapitalistler
asla iþçiye ürettikleri
deðeri ödemezler. Sadece
‘iþ güçleri’ yani bir günlük
iþi yapma yeteneklerine
para öder. 

Ýþ gücünün deðeri ise
kendini yeniden üretecek
kadar gerekli miktardýr.
Yemek, kalacak yer, giyim
vs. Kapitalistin ödediði
kýsým dýþýnda kalan ‘deðer’
ise ‘artý deðer’dir. Ýþte kap-
italizmde gizlenen iliþki bu
iliþkidir. 

Bunun çok görünür olma-
masýnýn nedeni iþçinin
kendi ücreti için ve kapi-
talistin karý için çalýþtýðý
zamanýn birbirinden ayrý

olmamasýdýr. Bu sistemde
sömürü, ücret maskesinin
arkasýna gizlenmiþtir. 

Kapitalistler bu artý
deðeri nasýl arttýrabilirler?
Ýþçileri daha çok
çalýþtýrarak. Ýþgününün
uzunluðu ile ilgili iki
yüzyýldýr süren mücadele
bu yüzdendir. Bu yüzden
Tuzla tersanesinde iþçiler
ILO sözleþmesine imza
atmýþ bir çok uluslar arasý
armatörün iþine yapýyor
olmalarýna raðmen 12 saat
çalýþmaya zorlanmaktadýr-
lar. 

Ve iki tane çay molasý
için pazarlýk etmektedirler.
Ýþçinin yeniden üretimi iþçi
ücretlerinin temel kriteri
olduðu için SSGSS denilen
yasa ile kapitalistler aslýn-
da toplumsal ücreti asgari
noktada tutmaya çalýþmak-
tadýrlar. 

Ve azýnlýk bir grubun
zenginliðin büyük
bölümünü kontrol ettiði
bir toplumda güvenlik ve
asayiþi saðlamak ancak
ordu , polis ve hükümet
kurumu ile olabilir. 

Kapitalistler ancak
yasalar ve ordu denetimi
ile ve silah üretimini dene-
timleri altýna alarak
hakimiyetlerini devam
ettirebilirler. Yani 16 mil-
yar dolarlýk harcama tuzla
tersanesindeki iþçinin 12
saat çalýþabilmesi için
gereklidir. 

Kapitalizm üretim süreci-
ni kolektifleþtirmiþ ve
büyük iþçi yýðýnlarý yan
yana getirmiþtir. 

Tarihte ilk defa ezilenler
baskýyý, sömürüyü ve
adaletsizliði ortadan

kaldýrabilecek maddi
olanaklara sahiptir. Bunun
tek yolu üretimin yanýnda
mülkiyetin de kolekti-
fleþmesidir. Makinenin bir
parçasý olmaya indirgen-
miþ iþçiler o zaman bu sis-
temin yarattýðý zenginliði
toplumun hepsi için sefer-
ber edebilirler.

Kapitalizm nasýl iþler? 
EEmmeekk  ssöömmüürrüüssüü,,  ççaallýýþþmmaa  ssaaaattlleerrii,,  yyaabbaannccýýllaaþþmmaa

““BBuurrjjuuvvaazzii,,  ddüünnyyaa
ppaazzaarrýýnnýý  ssöömmüürrmmeekkllee,,
hheerr  üüllkkeenniinn  üürreettiimmiinnee
vvee  ttüükkeettiimmiinnee  kkoozz-
mmooppoolliitt  bbiirr  nniitteelliikk
vveerrddii..  GGeerriicciilleerrii  ddeerriinn
kkeeddeerree  bbooððaarraakk,,
ssaannaayyiiiinn  aayyaakkllaann  aallttýýnn-
ddaann  üüzzeerriinnddee  dduurrmmaakkttaa
oolldduuððuu  uulluussaall  tteemmeellii
ççeekkiipp  aallddýý..””  Komünist
Manifesto

Her dakika her þeyin
alt üst olduðu bu
dünyada aslýnda
nelerin olduðunu
bilmek isteyenler Karl
Marks’ýn açtýðý
pencereden bakabilir-
ler.

11884444  EEll  YYaazzmmaallaarrýý
ÜÜccrreettllii  eemmeekk  vvee  sseerr-

mmaayyee
ÜÜccrreett,,  ffiiyyaatt,,  kkâârr
KKaappiittaall  11..  cciilltt

ÝÝþþççiinniinn  ööddeennmmeemmiiþþ  eemmeeððiinnee  eell  kkooyyaann  kkaappiittaalliizzmm  iinnssaannýý  iinnssaannýý  yyaabbaannccýýllaaþþttýýrrddýý,,  yyaarraattýýccýýllýýððýý  ööllddüürrddüü,,  hheerr  bbiirreeyyii  mmaakkiinnaallaarrýýnn
uuzzaannttýýssýý  hhaalliinnee  ggeettiirrddii..  ÜÜrreettiimm  iiççiinn  iiççiinn  üürreettiimm,,  bbiirriikkiimm  iiççiinn  bbiirriikkiimm,,  kkâârr  iiççiinn  hhiiççee  ssaayyýýllaann  iinnssaann  hhaayyaattýý......
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MMaarrxx  vvee  EEnnggeellss''iinn  PPaarrttii
AAnnllaayyýýþþýý  
CCaann  IIrrmmaakk  ÖÖzziinnaannýýrr  

Marx'ýn düþüncesinin en önemli yaný, dünyayý
sýnýf temelli olarak açýklamasýdýr. Marx'a göre insan-
lar üretim iliþkilerine bireyler olarak katýlmazlar.
Üretime göre konumlanýþlarý yani sýnýflarýna göre
katýlýrlar. Kapitalizmde deðer üreten sýnýf olan iþçi
sýnýfý, toplumu bir bütün olarak dönüþtürebilme
potansiyeline sahiptir.

Marx'ýn parti anlayýþý da bu sýnýf temeli üzerinde
yükselir. Marx, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun kendi
eseri olacaðýný düþünüyordu, fakat sýnýfýn egemen
fikirlerden etkilendiðini de söylüyordu. Bu sebeple,
proletarya ve parti iliþkisi üzerine kafa yordu. Buna
raðmen hiçbir zaman net bir örgüt anlayýþý miras
býrakmadý, hatta eserlerinde bu konu bir çok açýdan
muðlak kaldý. Bu konudaki en net açýklamalarý,
Engels'le birlikte yazdýklarý KKoommüünniisstt  MMaanniiffeessttoo'da
komünistler ve proleterlerden bahsedilen bölümde
görülebilir. 

Burada birkaç noktanýn altý çizilmiþtir: "komünist-
lerin iþçi sýnýfýndan ayrý çýkarlarý yoktur", "kendileri-
ne ait baðýmsýz ve sekter çýkarlarý iþçi hareketine
dayatmazlar", "diðer iþçi sýnýfý partilerine muhalif
ayrý bir parti oluþturmazlar", "farklý ülkelerin pro-
leterlerinin ulusal mücadelelerinde ulusun bütünün-
den baðýmsýz olarak bütün proletaryanýn ortak
çýkarlarýna iþaret ederler."

Yani, Marx'ýn parti düþüncesinde ana hatlarý ile
sýnýf temelinin, proletaryayý birleþtirme ve enter-
nasyonalizm vurgusunun öne çýktýðýný söyleyebili-
riz. Marx ve Engels, yaþamlarýnda da kafalarýndaki
bu örgüt kurgusuna uygun hareket etmeye çalýþmýþ
ve örgütlü mücadele içinde yer almýþlardýr. 

1847-1850 arasýnda KKoommüünniisstt  BBiirrlliikk'te,1864-1872
arasýnda UUlluussllaarraarraassýý  ÝÝþþççii  BBiirrlliiððii  (Enternasyonal)'de
çalýþmýþlar, 1873'ten itibaren de sosyal demokrasinin
doðuþuna katkýda bulunmuþlardýr. Bütün bu
süreçler boyunca iþçi örgütleri içindeki yanlýþ fikir-
lerle de mücadele etmiþlerdir.

1847'de dünya çapýnda ancak 300-400 üyesi bulu-
nan ve gerçek bir parti olmaktan uzak olan
KKoommüünniisstt  BBiirrlliikk'e katýlýrken Marx ve Engels, bütün
komplocu fikirlerin temizlenmesini þart koþ-
muþlardýr.  KKoommüünniisstt  BBiirrlliikk en baþta sadece
demokratik olma ilkesi üzerine kuruluydu. Marx
daha çok burjuva radikallerinin aþýrý sol kanadý gibi
hareket ediyor ve demokratik adýmlarý ittirmek
üzere çaba sarfediyordu. 

1848'de Alman Devrimi'nin yenilgisi Marx'ý iþçi
sýnýfý partisinin baðýmsýzlýðý fikrine götürdü.
KKoommüünniisstt  BBiirrlliikk'in son döneminde bu fikir ön plana
çýktý. Bu dönemde Marx daha merkezi ve disiplinli
bir örgüt modelinin hayata geçmesini savundu. 

1850-1864 arasý gerek Marx'ýn kiþisel yaþamý
gerekse de sýnýf mücadelesi açýsýndan geri çekilme
dönemiydi.  Bu dönemde Marx ve Engels teorik
çalýþmalarýna aðýrlýk verdi.

1864'de EEnntteerrnnaassyyoonnaall'in kurulmasý bu geri çek-
ilme dönemine son verdi. Enternasyonal, iþçi
hareketindeki bir çok eðilimin bir bileþiminden
oluþuyordu. Emek-sermayenin uzlaþmasý gerektiði-
ni düþünen Proudhon'culardan, Bakunin gibi
anarþistlere, Owen'ci ütopik sosyalistlerden,  mil-
liyetçi Mazzini'ye kadar bir çok grup enternasyonal
içinde yer alýyordu. Marx, tüzüðü kendisi yazarak
bu ayrýmlara müdahale etmeye çalýþtýysa da
hareketin birliðini korumak için bir takým tavizler
de verdi. Enternasyonal gevþek bir örgütlenmeydi.
Bu Bakunin öncülüðündeki komplocu grubun
Enternasyonal'e sýzmasýna ve "anti-otoriterizm"
maskesi altýnda Marksistlere karþý mücadele
etmelerine olanak saðladý. Marx ve Engels bu
mücadeleyi kazanarak 1867'de Bakunin'in ihrac
edilmesini saðladýlar. Enternasyonal, Marx ve
Engels'in siyasi faaliyetinin en önemli aþamasýydý.
Bir çok ülkede iþçiler arasýnda örgütlenmeyi
saðlamýþtý. Fakat kaygan zemini ve gevþekliði, PPaarriiss
KKoommüünnüü'nün yenilgisinin ardýndan
Enternasyonal'in saldýrýlarýn hedefi haline gelerek
daðýlmasýna yol açtý. 

HHaaffttaayyaa::  
SSoossyyaall  DDeemmookkrraassiinniinn  ddooððuuþþuu  vvee  rreeffoorrmmiizzmm  ssoorruunnuu  

MARKSÝZM,  PARTÝ  VE  SINIF

CCoolliinn  WWiillssoonn

Fransýz tarihçi Michel
Foucault (1926-1984) 20.
yüzyýlýn en tartýþmalý ve
özgün tarihçilerinden
biridir. Foucault’nun fikir-
leri saðýn saldýrýlarýna
uðramakla kalmamýþ,
devrimci fikirlere saldýr-
mak için de kullanýlmýþtýr. 

Birçoklarý için onun fikir-
leri donuk ve kafa
karýþtýrýcý iken bazýlarý için
sol fikirlere katký sunmak-
tadýr. Foucault’nun fikir-
lerinin zor kavranýr
olmasýnýn ardýnda yatan
neden tarih hakkýndaki
saðduyumuzun altýný
oymasýdýr. Çalýþmasý
delilik, týp, hapishaneler ya
da cinsellik gibi tarihî
olmadýðý farzedilen konu-
larýn tarihini açýklar.

Genellikle insanlarýn
bütün çaðlarda ya da
toplumlarda çýldýrdýklarý
ya da akýllarýný kaybettik-
leri kabul edilir. Yine cin-
sellik biyolojik bir davranýþ
olarak kabul edilir ve týpký
nefes almanýn tarihi ola-
mayacaðý gibi cinselliðin
de tarihi olamayacaðý öne
sürülür. Ama delilik
deneyimi zamanla
deðiþmiþtir. Shakespeare
zamanýnda delilik farklý bir
gerçeklik düzeyine açýlan
baþ döndürücü bir kapý
olarak deðerlendirilirdi.
Bugün ise deliliðe tedavi
edilmesi gereken bir
hastalýk olarak bakýyoruz.

Cinsellik ve toplumsal
cinsiyet de benzer þekilde
deðiþmiþtir. Foucault’ya
göre cinsellik biyolojik
deðil toplumsal olarak
oluþturulmuþtur. Foucault
sýk sýk kabul ettiðimiz
fikirlerin deðiþtiðini ve
öncekilerin sonrakilerden
oldukça farklý
düþündüðünü vurgular.

Örneðin, hapishanenin
tarihi üzerine çalýþmasý
olan Disiplin ve Ceza’nýn
giriþinde iki tarihsel olayý
alýntýlar. Birincisi Fransa
kralýný öldürmeye kalkýþan
Damiens’in 1757’deki
infazýdýr. Damiens’e, halka
açýk bir alanda, aðýr aðýr
iþkence yapýlmýþtýr. Etleri
küçük parçalara ayrýlmýþ,
üzerine eriyik halinde
kurþun dökülmüþ ve kol-
larý atlarla çekilmiþtir.

Ýkincisi ise Damiens’den
yaklaþýk seksen yýl sonra
uygulanan ve mahkûm-
larýn hapishanedeki
yaþamlarýný düzenleyen
talimatnamedir.
Mahkumlar sabah erken
kalkacak, sessizce
giyinecek ve sabah duasýna
katýlacaktýr.

Umumi infazýn grotesk
þiddeti, talimatnamelerle
belirlenmiþ düzenli hapis-
hane hayatýyla çeliþmekte-
dir. Foucault burada bu
örneklerin ilerlemenin açýk
örnekleri olduðu fikriyle
de tartýþmaktadýr. Foucault

insanlýðýn, cehaletten
aydýnlanmaya doðru,
düzenli ve yavaþ bir
geliþim geçirdiði fikrine
karþý çýkar. Bir zamanlar
batýl olan fikirlerimizin
bugün akýlcý olduðu
fikrine þüpheyle yaklaþýr.
Ona göre bugün sahip olu-
nan kapsamlý hapishane
sistemi tedrici bir geliþ-
menin deðil 19. yy’da
geliþen toplumsal dene-
timin sonucudur.

Foucault’un fikirleri
sosyalistlerin deðerli bula-
caðý unsurlarý da içermek-
tedir ve en köklü kabul
görmüþ fikirlerin bile
aniden deðiþebileceðini
öne sürmektedir. Ezilenler,
hapishaneler, deliler ve
sýradýþý cinsellik deneyim-
leri hakkýnda yazmaktadýr
ve onlarýn tarafýnda
olduðu kabul edilmektedir.
Ve sorduðu sorular sözde
akýlcý batý ile sözde batýl
Ýslâm arasýndaki zýtlýk söz
konusu olduðunda  da
önem kazanmaktadýr.

Ancak Foucault’un poli-
tik görüþleriyle ilgili sorun-
lar vardýr. Bu sorunlarý
anlamak için Foucault’un
eserlerini yazdýðý
dönemdeki Fransýz siyasî
tarihine bakmak gerekir.
Bu dönemde FKP (Fransa
Komünist Partisi) büyük
ve etkili bir güçtü. FKP 2.
Dünya Savaþý sýrasýndaki
direniþte oldukça etkindi
ve 40’lý yýllarýn sonunda
binlerce üyesi vardý.
Komünistler iþ
yerlerinde,sendikalarda
etkiliydiler, seçimlerde
önemli oylar almaktaydýlar
ve fikirleri kabul görmek-
teydi. 

DDeeððiiþþeenn  kkoonnuummllaarr
Bununla birlikte Soðuk

Savaþ döneminde FKP
Sovyetler’e eleþtirel
olmayan bir destek ver-
mekteydi. Bu, partinin
marksizmin oldukça tahrif
edilmiþ ve çarpýtýlmýþ bir
yorumunu savunduðu
anlamýna geliyordu. FKP

SBKP’nin deðiþen her kon-
umunu taklit ediyordu ve
parti içi tartýþma ve
demokrasiden bahsetmek
mümkün deðildi. Bu
çarpýtýlmýþ siyasal teori
sýradan bir parlamenter
parti hüviyetiyle yan yana
gidiyordu. Ezilenlerin
mücadelesi partinin gün-
deminden düþmüþtü.

Foucault 1950’lerin
sonunda parti üyesi ve
hemen ardýndan
hükümetin Yüksek Öðren-
im Komisyonu’nun üyesi
olmuþtu. Eylemleri ve
fikirleri sað ile sol arasýn-
da, eylem ve eylemsizlik
arasýnda gidip gelmektey-
di. Ancak iki konuda tutar-
lýydý. Dünyanýn liberal
kapitalist algýlanýþýna ve
FKP’nin tarih anlayýþýna
karþý çýkýyordu. Çalýþ-
malarý FKP’nin dünya
görüþüne karþý soldan iti-
razlar içermekteydi. 

MMaarrkkssiisstt  AAzzýýnnllýýkk
Foucault’un fikirleri

radikal fakat marksist
deðildir. Fikirleri marksist-
lerin azýnlýkta olduðu,
Noam Chomsky gibi mark-
sist olmayan radikallerin
büyük saygý gördüðü bir
döneme denk düþer.

Foucault’un yaklaþýmý
bazý ciddi sorunlara neden
olur. Haklý olarak kapital-
izme ve stalinizme karþý
çýkýyordu. Bu iyi bir
baþlangýçtý ancak fikirler-
imizin maddi dünya ile
nasýl iliþkilendiðine hiç
deðinmiyordu.

Toplumun bütünlüklü bir
izahýna en çok yaklaþtýðý
eseri “Ýktidar” hakkýnda
80’li yýllarda yazdýklarýdýr.
Foucalut iktidar kavramý
ile toplumsal baskýnýn tüm
gayri iktisadi biçimlerine
atýfta bulunur. Buna göre
iktidar her yerdedir ve bir-
ilerinin iktidara sahip
olduðunu, diðerlerinin
olmadýðýný söyleye-
mezsiniz.

Foucault gayri iktisadi
faktörlerin önemine vurgu

yapmakta haklýdýr ancak
bu vurgunun arkasýndaki
açýklamalar çok belirsizdir.
Ve aslýnda fikirleri liberal-
izm ve anarþizmin har-
manlanmasýndan ibarettir.
Fikirlerinin saðdan ve sol-
dan alýcý bulmasýnýn
nedeni budur.

1960’lý ve 70’li yýllarýn
keskin mücadele dönemi-
nin yenilgiyle sonuçlan-
masýnýn hemen ardýndan
80’li yýllarda büyük ün
kazandý. Bu dönemde
toplumsal muhalefet
bölünerek ayrý yollar izle-
di. Foucault’un fikirleri bir-
leþik mücadeleden bu saða
kayýþý gerekçelendirmek
için kullanýldý. Marksizm
dinozorluk ve kabalýk
olarak deðerlendirildi.
Eðer iktidar her yerdeyse,
mücadele de, örneðin
siyah ve kadýn hareketi
gibi, her yerde olabilirdi.
Bu, birleþik mücadelenin
artýk rafa kaldýrýldýðý
anlamýna geliyordu.

Foucault’un Ýran devrim-
ine verdiði tepki de onun
fikirlerindeki belirsizliðe
iþaret ediyordu. Ýran’ý
ziyaret etmiþ ve Þah ile
mücadele içinde radikalize
olan kitlelere þahit olmuþ-
tu. Foucault Ýran’da olan
bitenin, FKP’nin toplumsal
dönüþümlerin doðasýna
iliþkin söylemlerinin ter-
sine, gerçek bir devrim
olduðunu anlamýþtý. 

Marks’ýn “din kalpsiz
dünyanýn kalbidir” yoru-
muna baðlý kalýyor, kadýn-
larýn ABD destekli yoz
rejime karþý baþörtüsü
takma hakkýný destekliyor-
du. Foucault marksist
olmadýðýný iddia ettiði Ýran
devrimini coþkuyla
karþýlýyordu. Ancak iþçiler
ve mollalar gibi politik
güçler arasýnda ayrým yap-
mýyordu. Bunlar onun
fikirlerinin zayýf yönleri.
Ancak eserlerinin
radikalizmi bugün hâlâ
bazýlarýna ilham veriyor.
Kolay okunamasa da fikir-
leri hâlâ provokatif

Foucault ve Tarih 
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BBaaþþbbaakkaann’’ýýnn  yyeennii  ssoossyyaall
ggüüvveennlliikk  vvee  ssaaððllýýkk  yyaassaassýý
hhaakkkkýýnnddaa  sseennddiikkaaccýýllaarrýý
yyaallaannccýýllýýkkllaa  ssuuççllaammaassýý
ççaallýýþþaannllaarrýý  ööffkkeelleennddiirrddii..  1144
MMaarrtt''ttaa  TTüürrkkiiyyee''nniinn  bbiirrççookk
yyeerriinnddee  ççaallýýþþaannllaarr  iikkii
ssaaaattlliiððiinnee  üürreettiimmii  dduurrdduurr-
dduu..  TTeelleekkoomm  iiþþççiilleerriinnddeenn
ssoonnrraa  ggrreevv  ssiillaahhýý  iikkiinnccii  kkeezz
kkuullllaannýýllddýý  vvee  eettkkiillii  oolldduu..
AAKKPP  yyaassaayyýý  ggöözzddeenn  ggeeççiirree-
cceeððiinnii  aaççýýkkllaaddýý..  

AKP iktidarý ilk kez bu
kadar yaygýn ve kararlý bir
iþçi hareketiyle karþýlaþýy-
or. 2006'da gündeme
getirdikleri Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý’na karþý mücadele
Türk Tabipler Birliði (TTB)
ve Saðlýk Emekçileri
Sendikasý (SES) tarafýndan
yürütülmüþtü. Genel bir
mücadele konusu
olmamýþtý. 

DDaarrbbeecciilleerriinn
ggeerriilleemmeessii
mmüüccaaddeelleeyyee  aallaann
aaççýýyyoorr

Çalýþanlarýn tümü yasaya
karþý tepkilerini bu kez
açýkça gösteriyor. Uzun
süre sonra ilk kez
sendikalar ve emek örgüt-
leri birlikte davrandý. 

Geçen iki yýlda gerçek-
leþen tartýþmalar ve saflaþ-
malar, darbe giriþimlerinin
geriletilmesi, baþörtüsü,
Kürt sorunu, milliyetçilik
gibi konularda demokrasi-
den yana olanlarýn giderek
daha etkili olmasý iþçi
sýnýfýna yaradý. Askerlerin
ve sivil bürokratlarýn et-
kisinin azalmasý
mücadelelerin önünü açý-
yor. En son ekonomik
krize karþý 1 Mart 2000'de
gerçekleþen grevde
sendikalar birlikte hareket
etmiþ ve çalýþanlarýn
tümünün katýlýmýyla ben-
zer iþ býrakma eylemleri

yapýlmýþtý.
Eylemlerin etkili

olmasýnýn iki nedeni var
biri üretimden gelen
gücün, yani grev silahýnýn
kullanýlmasý. Diðeri ise,
Türk-Ýþ. En büyük iþçi
örgütü Türk-Ýþ'in grev
kararý almasý tüm çalýþan-
larýn harekete geçmesine
neden oldu. 

TTeelleekkoomm  ggrreevvii
yyoolluu  aaççttýý

Ýþçi sýnýfý hareketinin
Telekom grevinden bu
yana yeni bir mücadele
dönemine girdiði 14
Mart'ta açýkça görüldü.

Ancak zafer þarkýlarý

söylemek için henüz erken. 
Dünyada yeni-liberal

hükümetlerin baþlýca gün-
demleri sosyal güvenliðin
ve saðlýðýn özelleþtirilmesi.
Bu alandan elde edilebile-
cek kârlarý iþtahla arzulu-
yorlar. AKP küresel ser-
mayenin partisi ve o da
diðerleri gibi bunu yap-
mak istiyor. Ýkinci bir
gerekçeye daha sahip. IMF
1 milyar dolarlýk krediyi
serbest býrakmanýn koþulu
olarak AKP'den SSGSS'yi
yasalaþtýrmasýný istiyor. 

Çalýþma Bakaný yasanýn
emeklilikle ilgili düzen-
lemelerinin gözden geçi-
rileceðini söylüyor. Ancak

yasanýn bütünü toplumun
büyük çoðunluðunun aley-
hine. Çalýþanlar yasa top-
tan çekilene kadar
mücadele etmek zorunda.

Ýki saatlik greve ve 13-14
Mart'taki yürüyüþlere
katýlanlarýn çoðu ayný
soruyu sordu: Ya genel
grev olursa? Ya sloganlar-
daki gibi iþçiler, memurlar,
tüm çalýþanlar birleþirse?
Ýþte AKP'yi zor durumda
býrakacak olan tam da bu.
Çalýþanlar uzun süre sonra
grev silahýnýn ne kadar
etkili olduðunu kavrýyor.
Sonuç veren bu silahý kul-
lanmaya devam edecekler.
Hakkýný arayan bütün ke-

simler örgütlü iþçi sýnýfýnýn
yolunda yürümekten çe-
kinmeyecek.

Ýþçiler sosyal yýkým
yasasýna karþý greve çýktýðý
saatlerde Yargýtay savcýsý
AKP hakkýnda kapatma
davasý açýyordu. Ýþçi
hareketinin önünü kesmek
için bundan daha iyi bir
adým olamaz. Çalýþanlar
AKP'ye öfkeli, kendilerini
deðil zenginleri ve IMF'yi
dinlediði için. Çalýþanlar
demokrasiden de yanalar.
SSGSS'ye karþý mücade-
lenin kazanmasý darbeci-
lerin bu mücadeleye hakim
olmasýný engellemekten de
geçiyor.

Ýki saatlik greve katýlým
tüm Türkiye’de yüksekti.

Bergama'da 700 kiþi
polis barikatýný aþarak
eylem gerçekleþtirdi. 

Kocaeli ve Gebze'de
her fabrika, her iþ yeri bir
eylem alanýydý. Her köþe
baþýnda, her iþ yerinin
önünde eylem vardý.
Greve katýlým çok yüksek
oldu. 

Adana'da 5 000 kiþilik
eylem gerçekleþtirildi,
greve katýlým çok daha
yaygýn oldu. 

Antalya 'da 1500 kiþi
sokaða çýktý. Novamed
iþçileri de eylemde yer
aldýlar. 

Bursa da bütün büyük
iþyerlerinde grev hayat
geçti, pek çok iþyerinin
bahçesinde 2 saatlik grev
esansýnda eylemler
gerçekleþti. 

Mersin de 10 bin kiþi
sokaða çýktý. Yürüyüþ
AKP il binasýnýn önünde
sona erdi, hükümetten
yasanýn geri çekilmesi
istendi. 

Ordu'da birkaç farklý
noktada sokaklara çýkýldý,
KESK'e baðlý çaýþanlarýn
yoðun katýlýmý vardý. 

Akhisarda Emek
Platformu bileþenleri
basýn açýklamasý yaptý. 

Manisa da hastanel-

erde iþ býrakýldý. 
Aydýn da iþ býrakma

ve basýn açýklamsý gerçek-
leþtirildi. 

Sivas ta Emek
Platformu bileþenlerinin
yaygýn katýlýmýyla 2 saat-
lik iþ býrakma gerçekleþti
ve KESK þubeler platfor-
mu sokaða çýktý. 

Rize'de Eðitim-Sen
liler basýn açýklamasý
yaptý. 

Sinop'ta greve katýlým
% 90 lara ulaþtý. 

Zonguldak'ta tüm
maden ocaklarýnda grev
tam katýlým ile gerçekleþti.
TTB ve Eðitim-Sen ve
Belediye çalýþanlarý da iþ
býraktý. 

Çaycuma'da saðanak
yaðmura raðmen 300 kiþi-

lik basýn açýklamasý
yapýldý. Okullar ve PTT
greve tam katýlým saðladý. 

Denizli'de de Emek
Platformunun çaðrýsýna
yoðun katýlým oldu. 

Ýskenderun'da greve
katýlým yüksek idi. Körfez
hastanesi bahçesinde tüm
bileþenler toplandý. 44
günlük grevleri kazanýmla
sonuçlanan Telekom iþçi-
leri de eyleme firesiz
katýldý. 

Çorum da hayat 2 saat
boyunca durdu. Greve
katýlým % 100'e yakýn
gerçekleþti. KESK 500 kiþi-
lik yürüyüþ yaptý.

Muðla da da Hayat
durdu. Yataðan termik
santralinde ve Soma'da ki
madenlerde çalýþan iþçiler

firesiz greve çýktýlar. 
Kayseri’de de basýn

açýklamasý gerçekleþtirildi. 
Bodrum da KESK

lilerin katýlýmý yüksek
oldu. TEDAÞ'a taþeron
iþçiler arýza halleri dýþýnda
çalýþmadýlar. 

Fethiye'de basýn açýk-
lamasý yapýldý. 

Trakya'da katýlým
düzeyi çok yüksek oldu.
Keþan'da 1000 kiþilik
yürüyüþ yapýldý. 

Çorlu'da da yaklaþýk
1000 kiþilik bir yürüyüþ
oldu. 

Çerkezköy de büyük
iþyerlerinde hayat durdu.
Bütün iþçiler önce fabrika
bahçelerine çýktý arkasýn-
dan birleþerek Organize
Sanayi içerisinde yürüyüþ

gerçekleþti. 
Lüleburgaz'da basýn

açýklamasý yapýldý. 
Çanakkale merkezde

grev esnasýnda 1000 kiþi-
lik eylem gerçekleþtirildi. 

Gaziantep' de katýlým
% 100'e yakýn oldu.
Adliye önünde 1000 kiþiye
varan katýlýmla eylem
gerçekleþtirildi. 

Kilis'te 100 kiþilik
basýn açýklamasý oldu. 

Malatya'da her sek-
törde iþ býrakýldý. 

Diyarbakýr'da belediye
önünde toplanan yüzlerce
çalýþan eylem yaptý. 

Tunceli'de grev % 100
katýlýmla gerçekleþti.

Elazýð'da 300 kiþinin
katýlýmý ile basýn açýklasý
gerçekleþtirildi.

Çalýþanlar  her  yerde  sokaktaydý

2 saatlik grev hükümete geri adým attýrdý

Ya genel grev olsa?
Ýstanbul

1133  MMaarrtt:: Tünel'de
toplanan çoðunluðu
Türk-iþ üyesi 3 bin
çalýþan Taksim'e yürüdü.
Birçok eylemde orantýsýz
güçleriyle kenarlarda
bekleyen polis yok
denecek kadar azdý. 

Petrol-Ýþ, Tek Gýda-Ýþ, T.
Haber-Ýþ, Belediye-Ýþ
katýlýmýyla öne çýktý.
Türk-Ýþ'li iþçiler hükümeti
istifaya davet etti.
'Hükümet yasaný al baþý-
na çal', 'yalancý
baþbakan istemiyoruz'
sloganlarý her beraber
atýldý.Ýstanbul Barosu
önünde avukatlar iþçiler-
le buluþtu. 

Gösteri yapýlmasý aðýr
dayak nedeni olan
Taksim Meydaný öfkeli
çalýþanlar tarafýndan
dolduruldu.

Eylemde tam bir birlik
havasý hakimdi.

1144  MMaarrtt:: Haydarpaþa
Garý'nda BTS ve
Demiryol-Ýþ üyesi iþçiler
iki saatlik iþ yavaþlattý.
Ankara'ya giden Baþkent
Ekspresi hareket etmedi.
Banliyö trenleri durdu. 

Üretimi durdurduktan
sonra Cerrahpaþa'da
toplanan çoðunluðunu
Eðitim-Sen'lilerin oluþ-
turduðu 3 bin KESK üyesi
Saraçhane Parký'na
yürüdü. Bin belediye
iþçisi Büyükþehir
Belediyesi önünden
protesto ýslýklarýyla ayný
yere geldi.

Ayný gün Týp bayramýn-
da SSGSS'yi protesto
eden saðlýk çalýþanlarý da
yürüdü. Ýstiklal
Caddesi'den Taksim
Meydanýna yürüyen ve
burada 1 saatlik eylem
yapan TTB üyeleri ve týp
öðrencileri hükümeti
uyardý.

Deri-Ýþ 40 fabrikada
üretimi durdurdu, 1000
kiþilik eylem gerçekleþti. 

Ümraniye Organize
Sanayi bölgesinde iþçiler
yürüdü. 

Kartal merkezde Emek
Platformu bileþenleri
basýn açýklamasý yaptý. 

Telekom iþçileri de iþ
çýkýþý Mecidiyeköy’de
yürüdü.



sayý: 317 sosyalist iþçi 11

AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-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 sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm
-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 hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
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 sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý

bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

14  Mart’ta  grev  yapan
ve  sokaða  çýkan  emek
örgütleri  temsilcileri
Sosyalist Ýþçi’nin  ‘bu
mücadele  nasýl
kazanacak?’  sorusunu
yanýtladý.

Ýþçiler  birlik
oldu

Ýlk olarak Emek
Platformu’nun bu birliðine
devam etmesi gerekiyor.
Ýki günlük eylemler
Türkiye’de iþçi sýnýfýnýn
birlik ve beraberliðini hala
Emek Platformu’nun
saðladýðýný gösterdi.
Ayrýca, hükümet ile tek tek
konfederasyonlar olarak
deðil, Emek Platformu
olarak hep birlikte
görüþülmesi, ortak talepler
belirlenmesi ve bu ortak
taleplerle hükümete
gidilmesi gerekiyor. 

Emek Platformu’nun bu
talepleri alma konusunda
ne kadar kararlý olduðunu,
gerekirse gerçekten genel
greve gidebileceðini ortaya
koymasý gerekiyor. Ýki
günlük eylemler bile
hükümetin geri adým
atmasýna neden oldu.

Bunun en önemli nedeni
hükümetin iþçilerin birlik
olduðunu görmüþ
olmasýdýr. 

Biz bu yasayý 2005’ten
beri üyelerimize anlatý-
yoruz ve nihayet onlarý
sokaða çýkarmayý baþardýk.
Bence kazanmanýn yolu
kararlýlýk ve birliktir. 

HHaassaann  KKaayyaa  GGüüllyyaaþþaarr
YYooll  ÝÝþþ  ÝÝssttaannbbuull  11  NNoo’’lluu

ÞÞuubbee  SSeekkrreetteerrii  

Uyuyan  devi
uyandýrdýlar

AKP aslýnda uyuyan devi
uyandýrdý. Yýllar sonra ilk
kez Emek Platformu’nun
bir araya gelerek sokaklara
çýkmasýný saðladý. 

Üstelik sadece küçük bir
provayla bile hükümete
nasýl geri adým attýrabile-
ceðimizi hep birlikte
gördük. 

Demek ki bir adým daha
atsak bu yasayý gerçekten
tamamen geri çektirebile-
ceðiz, durdurabileceðiz.
Ancak bunu yapmak için
öncelikle gündemimiz
AKP’nin neo-liberal
yüzünü teþhir etmek
olmalý. 

Kapatma davasý gibi
adýmlar, AKP’nin mazlum

ve maðdur bir görüntü
sergilemesine neden olu-
yor. 

Gündemi saptýrýyor.
Öncelikle bunun olmasýna
izin vermemeliyiz.

MMeehhmmeett  DDeemmiirr  
HHaabbeerr-SSeenn  MMYYKK  ÜÜyyeessii

Yasayý  
tamamen
püskürtmek
mümkün

Her ne kadar eylemin
öncülüðünü Emek
Platformu yapmýþ, eylem
kararlarýný almýþ olsa da,
biz de Herkese Saðlýk
Güvenli Gelecek Platformu
olarak eylemlerin örgütlen-
mesine çok ciddi katkýda
bulunduk. 

Hükümet bu iki günlük
eylemlerin sonucunda bile
geri adým attý. 

Bu da eðer gerçekten
bütün konfederasyonlarýn
kitlesel bir þekilde
katýldýðý, iki saatlik deðil
de, yarým ya da tam gün-
lük genel grev yapýlýrsa bu
yasayý tamamen geri
püskürtmenin mümkün
olduðunu gösteriyor. 

Ancak ben Türk-Ýþ'in
uzlaþma eðiliminde
olduðunu, yasada yapýla-
cak birkaç deðiþikliði kabul
ederek hükümet ile anlaþa-
caðýný düþünüyorum. 

Ayrýca bence AKP'ye
açýlan kapatýlma davasý da,
AKP'nin bu yasayla daha
fazla teþhir edilmesinin
önünde bir engel oluþtur-
du þu anda. 

Eðer bu dava açýlmamýþ
olsaydý, AKP maðdur
görünmeyecek ve bu yasa
üzerinden iþçilerin
üzerinden teþhir edilebile-
cekti. 

NNaazzmmii  AAllggaann
ÝÝssttaannbbuull  TTaabbiipp  OOddaassýý

YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ÜÜyyeessii

Hiç kimse asker doðmaz!

ÝÝzzmmiirr
14 Mart: 1 Aralýk 2000'deki genel grevden

beri Konak Meydaný bu kadar büyük bir
kalabalýk görmedi. 

30 bin çalýþan eyleme katýldý. 'Hükümet
istifa', 'Al al al çal çal hükümet yasaný al

baþýna çal' ve 'genel grev genel direniþ'
sloganlar atýldý. 

Antikapitalist eylemlerin sloganý bu kez
hükümete karþý uyarlanmýþtý. Ýþçiler sýk sýk
'zýpla zýpla zýplamayan Tayyip'tir' diye
haykýrdýlar.

Nasýl kazanacaðýz?
AAnnkkaarraa::

13 Mart: Öncelikle
Perþembe günü, Emek
Platformu'nun Sakarya
Caddesi'nde pek de
duyurulmadan düzen-
lediði basýn açýklamasý-
na yaklaþýk 2000 kiþi
katýldý. 

Ýþçilerin yoðun olarak
katýldýðý eylemde sýk
sýk "genel grev, genel
direniþ", "direnen iþçi
asla yenilmez" ,"yalancý
Tayyip" ve "yaþasýn
sýnýf dayanýþmasý" slo-
ganlarý atýldý. Eylemde,
üyelerinin bazýlarý
tutuklanan TÜMTÝS ile
de dayanýþma slogan-
larýnýn tekrarlanmasý
dikkat çekti. 

14 Mart: 2 saatlik iþ
býrakma eylemi,
Numune Hastanesi
önünden baþlayan bir
eylem ile desteklendi. 

Eylem için buluþan
KESK ve TÜRK-ÝÞ 'in
yürüyüþ öncesinde
ayrýlarak farklý güzer-
gahlardan yürümesi ise
eylemin aksayan
yönüydü. Ýki eylemde
de tabandaki iþçilerin
radikalleþtiði net bir
þekilde ortaya çýktý.

GÜ’de  Barýþ
Günleri

Galatasaray Üniversitesi-
nde ilk defa bir çok öðrenci
kulübü bir araya gelerek
Barýþ Günleri düzenlediler.
Dört gün süren barýþ gün-
lerinde Ahmet Ýnsel, Kerem
Kabadayý, Murat Utku,
Murat Çelikkan, Ragýp Duran
gibi konuþmacýlarýn katýldýk-
larý toplantýlar ve söyleþi-
lerin yaný sýra okulun müzik
kulübünden öðrencilerin
hazýrladýklarý dinletiler ve
folklor kulübünün hazýr-
ladýklarý gösteriler de yer
aldý. Bu etkinliklere ayrýca
Uluslararasý Af Örgütü,
Toplum Gönüllüleri, Küresel
BAK ve Barýþ meclisi gibi
çeþitli dernek, kurum veya
oluþumlar da katýldýlar.

Çok sayýda öðrencinin
katýldýðý toplantýlarda
Amerika'nýn Irak savaþýnýn
ekonomik ve sosyal boyutu-
nun yaný sýra Ýran'a olasý
saldýrý planlarý da tartýþýldý.
Bireysel silahsýzlanmanýn
önemi vurgulandý. Barýþ
gazeteciliðinin tartýþýldýðý
toplantýda ise, savaþ
zamanýnda baðýmsýz gazete-
ciliðin zorluðuna deðinildi.
15 Martta Küresel BAK'ýn
düzenlediði  mitingden bir
gün önce düzenlenen barýþ
forumunda Kürt sorununun,
Ýran'a saldýrýnýn, Dick
Cheney'in Türkiye'ye
geliþinin birbirinden baðým-
sýz olmadýðý ve bunlara karþý
hareketin etkisi tartýþýldý.

15 Mart’ta Ýstanbul’da düzenlenen
Irak iþgaline son mitingine 10 bin
savaþ karþýtý katýldý.

Tepe Naitilius’un önünde KadýköY
Ýskele Meydaný’na yapýlan yürüyüþte
Küresel BAK kortejinde buluþan
savaþ karþýtlarý 5 yýldýr süren iþgali
protesto etti.

“Hiç kimse asker doðmaz”, “Katil
ABD Irak’tan defol”, “Yaþasýn halk-
larýn kardeþliði”, “Ölüm deðil çözüm
istiyoruz”, ”George Bush terorist biz
antikapitalistiz” sloganlarý atan BAK

kortejinde yer alanlarýn çoðu yine
kadýnlar ve gençlerdi.

Meydan girþinde 100’den fazla
aktivistin katýlýmýyla barýþ iþareti
oluþturuldu.

DSÝP’in Küresel BAK kortejinde
yürüme çaðrýsý yaptýðý eylem Ýskele
Meydaný’nda yapýlan konuþmalarla
devam etti.

T{MMOB Baþkaný Mehmet Soðancý,
sosyalist milletvekili ve Küresel BAK
aktivisti Ufuk Uras savaþa ve iþgale
karþý mücadeleye devam çaðrýlarý

yaptý.
Küresel BAK aktivisti Mehmet Ali

Alabora’nýn kürsüden attýrdýðý “hiç
kimse asker doðmaz” sloganýna
Küresel BAK korteji dýþýnda dðer
miring katýlýmcýsý örgütlerin katýlma-
masý dikkat çekiciydi. Yoksa hepimiz
savaþa karþý deðil miyiz? Yoksa
bazýlarýmýz militarist mi? sorularý
akýllarda kaldý.

Grup Marsis ve Aylin Aslým
þarkýlarýný savaþa karþý söyledi.
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Irkçýlýða hayýr!
1960 yýlýnda Güney

Afrika'da, apartheid reji-
minin ýrkçý uygulamalarýný
barýþçýl bir þekilde protesto
eden 69 siyahýn öldürmesi
üzerine, 21 Mart günü
"Irkçý Ayrýmcýlýðýn Her
Türlüsünün Ortadan
Kaldýrýlmasý için
Uluslararasý Gün" olarak
ilan edildi. 

IIrrkkççýýllýýkk  nnee  ddeemmeekk??
Irkçýlýk, bazý insanlarýn

diðerlerine göre üstün bir
"ýrk"a ait olduðu inancýdýr.
Irkçýlar "ýrk"ý ortak bir soya
sahip bir grup insan olarak
tanýmlýyor. Ten rengi gibi
kalýtsal ve biyolojik bazý
özelliklere dayanarak, fark-
lý ýrklarýn olduðunu ileri
sürüyor. Oysa deðiþik
coðrafyalardan insanlarý
bir birinden ayýran nitelik-
sel farklýlýklar yok. Bilimsel
araþtýrmalar gösteriyor ki,
"ýrk" sadece imgesel bir
durum, biyolojik bir temele
dayanmýyor. Özellikle
1970'lerden bu yana ýrkçý
ayrýmcýlýða karþý verilen
mücadeleler, biyolojik
farklýlýklara yapýlan gön-
dermeler konusunda
toplumsal bir duyarlýlýk
oluþturdu. Bu nedenle
'yeni ýrkçýlýk', insanlarýn
dýþ görünümlerinden çok,

onlarýn kültürel farklýlýk-
larýna, göçmen olma gibi
ayýrt edici demografik
özelliklerine veya dini
inançlarýna saldýrmayý ter-
cih ediyor. 

Irkçýlýk, tarih, coðrafya ve
kültür farklýlýklarýna ve
diðer toplumsal faktörlere
baðlý olarak farklý biçimler
alabiliyor. Günümüzde
etnik ýrkçýlýk ile dini
inançlara yönelik ayrým-
cýlýk çoðu kez bir biriyle
iliþkili bir þekilde kul-
lanýlýyor.

IIrrkkççýýllýýððýýnn  ttaarriihhii
Kapitalizm öncesi

dönemde insanlarýn baský
altýnda tutulduðu birçok
rejim söz konusu olmuþ
olsa da, kapitalizmin
ortaya çýkýþýna kadar
ezme-ezilme iliþkilerinde
bir araç olarak ýrkçýlýðýn
kullanýlmasý söz konusu
olmadý. Yunanlýlar ve
Romalýlar açýsýndan mese-
le, ýrklardan baðýmsýz
olarak 'medeni' olanlarla
'barbarlar' arasýndaydý.
Beyazlar 'barbar' ola-
bilirken, siyahlar 'medeni'
olarak kabul görebiliyordu. 

Irkçýlýk, Avrupa'ya özgü
olmadýðý gibi, evrensel ve
insanýn doðasýyla ilgili bir
olgu da deðil; insanlýðýn

toplumsal geliþmesindeki
bir evresinin ürünüdür.  

Avrupa'da ilk belirgin
ýrkçýlýk 16. yüzyýlýn sonuna
doðru ortaya çýktý.

Portekizliler ve Ýspanyollar
yeni sömürgeler ele
geçirmek üzere dünyayý
keþfe ve yeni topraklarý
fethetmeye baþladýklarýn-

da, 'köleleþtirilmiþ
Hýristiyanlarý kurtarmak'
kaydýyla Papa'nýn da
desteðini aldýlar. Ancak bu
onlarýn gittikleri kýtalarda
yerlileri köleleþtirmesine
engel olmadý. Bunu,
yerlilerin inançsýz olduk-
larý savýyla meþrulaþtýrýy-
orlardý. 

Büyük Britanya'da köle-
lik, ABD'de olduðu gibi
geniþ bir toplumsal
mücadele ve yeni sanay-
ileþmenin ortaya çýkardýðý
iþçi sýnýfýnýn desteðiyle
1807'de, Britanya Ýmpara-
torluðu'nun hâkim olduðu
tüm ülkelerde ise 1833'te
kalktý. Ancak ýrkçýlýk bir
ideoloji olarak varlýðýný
günümüze kadar
sürdürdü.

GGüünnüümmüüzzddee  ýýrrkkççýýllýýkk
21. yüzyýlda ýrkçýlýk, daha

önce olduðu gibi, bir yan-
dan iþçi sýnýfýnýn birliðinin
önünde engel oluþtu-
rurken, öte yandan
emperyalist savaþlarý ve
dünya kaynaklarýnýn
adaletsiz daðýlýmýný meþru-
laþtýrmanýn aracý olarak
kullanýlýyor. 

Batý'da pompalanan
ulusçuluk, ortak vize, ortak
bir göç, iltica politikasý ve
bunlarla iliþkili bir þekilde

ortak 'güvenlik' politikalarý
gibi uygulamalar için
elveriþli ideolojik bir zemin
hazýrlamaktadýr. 

ABD yönetimi, 'medeni -
yetler çatýþmasý' tezlerini
ortaya atarak, Amerikan
emperyalizmine direnen
tüm Müslümanlarý, 'Ýslam-
cý teröristler' olarak taným-
layarak, petrol savaþlarýný
meþrulaþtýrma yoluna git-
mektedir. 

Türkiye'de de 'tehdit ide-
olojisi' iþ görmektedir.
Ülkenin sürekli bir bölün-
me ve yok edilme tehdidi
altýnda olduðu savýyla,
Ermenilere, Kürtlere ve
siyasal Ýslamcý toplumsal
güçlere karþý sürekli bir
seferberlik ortamý yaratýl-
makta, bu sayede Kemalist
düzenin egemenlik iliþki-
leri ayakta kalabilmektedir.

Bu 'laik' militarist ve
kurumsallaþmýþ ýrkçýlýk,
Türkiye iþçi sýnýfýnýn bir-
liðinin önündeki en büyük
engellerden birini oluþtu-
ruyor. Egemenlik iliþki-
lerinin yeniden üretimine
dayanan ýrkçý ideolojiyi
yenmeden, iþçi sýnýfýnýn
birliðini saðlamak olanaklý
deðil. Bu nedenle sosyal-
istler için ýrkçýlýða karþý
mücadele, iktidar mücade-
lesinden ayrý düþünülemez.

21  Mart'ýn  anlamý
16 Mart 1960'da Pan Afrika Kongresi, beþ günlük þiddet

içermeyen bir kampanya yapacaðýný açýkladý. Kampanya,
apartheid rejiminin beyazlarýn yaþadýðý bölgelerden uzak
tutulmalarý için siyahlara taþýma zorunluluðu getirilen
kimlik belgelerinin protesto edilmesini hedefliyordu.
Amaç, kimlik belgelerinin evde býrakýlarak olabildiðince
çok siyahýn tutuklanmasýný saðlayarak, hapishanelerin
dolmasýný ve iþgücü açýðýnýn oluþmasýný ve böylece bu
ayrýmcý yasanýn kitle
eylemiyle ortadan kalkmasýný
saðlamaktý.

21 Mart sabahý Sharpeville
kasabasýnda yaklaþýk 4.000
kiþi polis karakoluna doðru
yürüyüþe geçti. Ancak
barýþçýl eylemlerini
sürdüren kalabalýða polis
ateþ açtý. Ortaya çýkan
panik havasý durumu daha
da kötüleþtirdi. Irkçý polis
69 siyahý öldürürken, 180
kiþi de açýlan ateþ sonucu
yaralandý. Bu ýrkçý katliamý
anmak üzere her yýl 21
Mart'ta tüm dünyada çeþitli etkinlikler düzenleniyor.

Irkçýlýk farklý olmaya
vurgu yapar. Bu durumu
daha da pekiþtirmek
üzere, ulusalcýlýðýn yük-
seldiði dönemde ýrk ve
ulus kavramlarý
özdeþleþtirilerek, ulus
olmak, ortak bir dil,
coðrafya ve tarihin
ötesinde, kan baðýyla da
iliþkilendirildi. 

Bu egemenlerin elinde
çok güçlü bir silah haline
dönüþtü. Böylece kitleleri
kendi çýkarlarý doðrul-
tusunda 'düþman' ulus-
lara karþý harekete geçire-
biliyorlardý. 

Nitekim Nazilerin ikti-
darý sýrasýnda Alman ser-
maye sýnýfý, dünya ege-
menliðinden pay kapmak
üzere ýrkçýlýðý ve ulusal-
cýlýðýn nerelere kadar
götürebileceðinin
sonuçlarýný aðýr bir fatu-

rayla gösterdi.
Türkiye Cumhuriyeti

kurulurken de ulus, bir
'ýrk' olarak 'Türklük' ve
kan baðýyla ifade edildi.
Böylece ulusal sýnýrlar
içinde baþta Ermeniler ve
Rumlar olmak üzere tüm
azýnlýklar, Kürtler ve
gayrimüslim topluluklar
yok varsayýldý, bu duru-
ma baþ kaldýrýlar ise þid-
det yoluyla ve hatta
katliamlarla bastýrýldý.

Bugün de Türkiye
vatandaþlýðý, demokratik
birçok ülkede olduðu
gibi anayasal eþitlik
üzerinden deðil, kan baðý
üzerinden ifade edilmek-
tedir. Bu durum, devlet
yapýlarý ve yasalarla da
desteklenerek, ýrkçýlýk
kurumsal düzeyde
pekiþtirilmekte, meþru-
laþtýrýlmaktadýr.

Baþta Avrupa'da
Neonaziler olmak üzere,
ýrkçý partiler dünyanýn
her yerinde yasal olarak
faaliyetlerini sürdürüyor. 

Bu partiler zaman
zaman açýk bir ýrkçýlýk
savunusu yaparken,
çoðu kez meþru mil-
liyetçi bir maskeyle, ýrkçý
söylemlerinin üzerini
örtüyor. 

Avrupa Birliði'nde 2004
yýlýnda yapýlan Avrupa
Parlamentosu seçim-
lerinde yaklaþýk 17,5
milyon insan aþýrý sað
partilere oy verdi ve 732
kiþilik parlamento için
toplam 57 aþýrý sað mil-
letvekilini kendi temsilci-
leri olarak seçti.

Türkiye'de de ýrkçý
fikirleri açýkça savunan
iki parti, MHP ve BBP

geniþ toplumsal tabana
sahip. 

Geçen yýl yapýlan
seçimlerde MHP toplam
oylarýn yüzde 14,25'ini
alarak, 5 milyon kiþinin
desteðini saðladý.

Ancak ýrkçý partilere oy
veren kitlelerin önemli
bir kesimi, bu partilerin
ýrkçý söylemine deðil,
ekonomik ve siyasi pro-
gramýna oy veriyor. 

Burada asýl sorun, sol
partiler içindeki mil-
liyetçiliðin hýzla yük-
seliyor olmasý. Ýþçi sýnýfý
ve yoksul kitleler, içinde
bulunduklarý duruma
iliþkin somut önerileri
olmayan, söylemleri
itibariyle ýrkçý ve mil-
liyetçi partilerden farklý
görünmeyen sol partiler-
den giderek kopuyor.

Ulus, milliyetçilik, ýrkçýlýkIrkçý partiler


