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Ýþsizliðe karþý
birlik ve dayanýþma

Kapitalizmin krizi
emekçiye vuruyor
Baþbakan ya yanýlýyor ya da
görmezden geliyor. Kriz
Türkiye’yi teðet geçmiyor.
Kriz yoksullarý teðet geçmiyor.
Kriz sanayi sektöründe
çalýþan on binlerce iþçiyi teðet
geçmiyor.
Belki bankalar batmýyor,
belki Sabancýlar, Koç’lar iflas
etmiyor ama kriz yoksullarý
daha da yoksullaþtýrýyor.
Türkiye’de iþsizlik oraný tarihinin en yüksek noktasýnda!
Dört milyon kiþi iþsiz.
Bu aileleriyle birlikte yaklaþýk 20 milyon kiþi ediyor.
20 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn,
yoksulluk sýnýrýnýn altýnda.
20 milyon kiþi her gün

ekmek bulmak için yeniden
yeniden mücadele etmek
zorunda.
Zenginlerin ise kriz
umurlarýnda deðil.
Hükümet zenginlere yönelik
tedbir paketleri çýkartýyor.
Patronlarý teþvik ediyor.
Bizim mücadeleye ihtiyacýmýz var. Emekçilerin haklarýný korumak, yoksullarý
korumak, iþsizliðe karþý
önlem almak için birleþik bir
mücadeleye ihtiyacýmýz var.
Sendikalarýn talepleri var.
Somut talepler. Bu talepleri
hayata geçirmek için her
düzeyde birleþik bir mücadelenin bugün tam zamanýdýr.

-Z
Zenginler vergilendirilsin,
çalýþanlarýn sýrtýndan vergi
yükü kaldýrýlsýn,
-A
Açlýk sýnýrýnda yaþayan
insanlara yurttaþlýk ücreti
ödensin,
-ÝÝþsizlerin saðlýk giderleri
kamu tarafýndan karþýlansýn,
-ÝÝþsizlik fonunun süresi ve
kapsamý geniþletilsin!

Solun solunda büyük yarýlma: Bir darbe iki sol

Sayfa 3’te

Milliyetçilik
ve sosyalizm
Enternasyonalizm
nedir?
Ezen ulus ve ezilen
ulus milliyetçiliðini
ayýrmak
VOLKAN AKYILDIRIM yazdý

sayfa: 6-7

1 Mayýs 2010:

Yine mi
Taksim?

DOÐAN TARKAN yazdý

Uluslararasý
sosyalizm
geleneði ve
troçkizm
ÞENOL KARAKAÞ yazdý

sayfa: 9

J.G. Ballard:
‘Yeni kötü
þeylerin’
büyük þairi
ALEX CALLINICOS yazdý
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DESA direniþi 1 yaþýnda

Yeni enerji bakaný
nükleer lobisinin adamý
Hükümetteki kabine deðiþikliðiyle beraber Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler
yerini Kayseri milletvekili
Taner Yýldýz’a býraktý. Basýnda
çýkan haberlerde yeni bakanýn
sakalý önplana çýkartýlýrken,
enerji politikalarý geri gündemde tutuldu. Taner Yýldýz
kýsa vadedeki planlarý arasýnda
nükleer enerji ihalesinin sonuçlandýrýlmasý olduðunu açýkladý.
Yeni bakan, geçen yýl yaptýðý
bir açýklamasýnda bütün yerli
kaynaklarýnýn kullanýlmasý
halinde dahi Türkiye`nin,
büyüme hýzý karþýsýnda enerji
ihtiyacýnýn karþýlanamayacaðýný
iddia ederek nükeer enerjiye
iþaret etmiþti. Koltuðu
devraldýktan sonra yaptýðý
açýklamalarda yurtdýþýnda
çalýþan Türk atom mühendis ve
fizikçilerinin geri çaðýrýlacaðýný,
bu alandaki beyin göçünün

önüne geçilmesi gerektiðini ve
kurulacak nükleer tesislerin
Türk mühendisliðinin ürünü
olacaðýna vurgu yaptý ve nük-

leer enerji konusunda iktidarýn
ve muhalefetin yanýsýra sivil
toplumun da hemfikir
olduðunu söyleyerek nükleer
karþýtlarýný görmezden geldi.
Fakat, halkýn büyük bir kesimi nükleer deðil; rüzgar ve
güneþ enerjilerinin, daha
doðrusu, yenilenebilir enerji
kaynaklarýnýn kullanýlmasýndan yana.
Bunun son örneðini 29
Nisan’da Ýstanbul Kadýköy’de
yapýlan mitingde gördük.
Türkiye’nin çok yüksek boyutlarda güneþ ve rüzgar enerjisi
potansiyeli mevcut.
Bu alana yapýlacak yatýrýmlar
bölgesel kalkýnma ve istihdam
saðlayacaktýr. Halkýn talebi
budur. Nükleer karþýtý hareket
ve aktivistler seslerini yükseltmeye devam ediyorlar, devam
edecekler.
Tuna Öztürk

En pahalý santralin iki katý pahalý teklif saklanmýþ

Nükleer ihale iptal edilsin!
Hükümet nükleer santral
kurma isteðinden vazgeçmiyor.
Santral ihalesine baþta 13 kuruluþ baþvurmuþ, ancak sadece
biri teklif vermiþti. JSC
Atomstroyexport, JSC Ýnter Rao
Ues (Rusya), Park teknik
Elektrik Madencilik'in (Ciner
Holding) verdiði teklifin deðerlendirileceði açýklanmýþtý.Bu
tam bir fiyaskoydu.
Meðer ihaleye verilen teklif
Rusya'daki en pahalý ve benzer
reaktörlerin iki katý kadarmýþ!
Çernobil felaketinden sonra
tüm dünyada güvenilmez bulunan Rus nükleer þirketi ve
ortaðý Turgay Ciner zaten
pahalý olan nükleer santrallari
iki katýna satarak devleti kazýklamak istiyormuþ!
Bu bilgi halktan saklandý.

Nükleer ihaleyi deðerlendiren
komisyon üyeleri üzerinde
baský kurularak gerçek saklanmýþ. Sanki ihale süreci devam
ediyormuþ izlenimi verildi.
Basýna Rus-Türk ortaklýðýnýn
indirime gideceði bilgisi
sýzýdýrýldý. Yeter ki nükleer program iþliyormuþ gibi görünsündü. Turgay Ciner ve Rus
ortaklarý yýlmamýþ, iki kez daha
indirime giderek ihaleyi almaya
çalýþmýþ. Ama bu indirimlerde
gerçek fiyatýn üzerindeymiþ!
Bizlerden kesilen vergilerin
nükleerci þirketlerin kasasýný
girmesini saðlamak için
ellerinden geleni yapmýþlar.
Nükleer enerji pahalý, tehlikeli
ve ölümcüldür.
Nükleer ihale iptal edilmelidir
ve yeniden açýlmamalýdýr.

Desa iþçilerinin direniþi 1. yýlýný
geride býraktý. Direniþin 1. yýlýný
iþçiler pasta keserek kutladý.
Direniþin 1.yýlý kutlamalarýnda
pastayý kesen Deri-Ýþ Sendikasý
Genel Baþkaný Musa Servi, "Ýþten
çýkarmalarýn sendikal nedenli
olduðunu Yargýtay’ýn onaylandýðýný ve iþverenin karara
uyarak iþçileri iþe geri alýnmasý
gerektiðini belirtti. Ayrýca

iþverinin hiçbir þekilde anlaþmaya yanaþmadýðý, çalýþanlarýn
iþten çýkartýlmanýn yanýnda istifaya zorlandýðýný ve sendikalaþmayý önlemek adýna tüm yollarýn
denendiðine deðinildi.
Direniþin iþten atýlanlar tekrar
iþe geri dönmesi ve sendikalaþma
hakkýnýn tanýnmasý talepleri
karþýlanana kadar devem edeceði
söylendi.

Toros Tarým Fabrikasý iþçileri
grevde kararlý
Adana ve Mersin Toros Tarým
Fabrikalarýnda iþveren ile toplu iþ
sözleþmesi görüþmelerinde anlaþma saðlanamamasý üzerine
baþlatýlan grev sürüyor.
Petrol-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa
Öztaþkýn , Ceyhan'daki fabrikanýn önünde iþçilerin
katýlýmýyla gerçekleþen toplantýda, toplu iþ sözleþmesi
görüþmelerinde iþverene sunduklarý önerilerden hiçbirinin kabul
edilmediðini açýkladý.
Kriz ortamýnda daha az zamma
dahi razý olduklarýný belirten
Öztaþkýn buna karþýlýk iþverenin

ikinci yýl 0 zam ve taþeron iþçi
sayýsý arttýrma talebinde bulunduðunu ancak bunlarýn kabul
edilmediðini ve edilmeyeceðini
belirtti.
Dýþarýdan gübre getirerek ve
fason gübre ürettirerek Toros
Tarým etkiketi ile satýldýðý,
böylece direniþin kýrýlmasýnýn
amaçlandýðý anlatýldý.
Petrol-Ýþ Adana Þube Baþkaný,
Türk-Ýþ Bölge Temsilcisi , DÝSK
Bölge Temsilcilerinin katýldýðý
toplantý 25 günü geride býraktýklarý grevin devam edeceði belirtilerek bitti.

Mersin Limaný iþçilerine ,
Toros Tarým iþçilerinden destek
Mersin Limaný'nda taþeron bir
firmaya baðlý çalýþýrken iþten
çýkartýlan ve 120 gündür eylemlerine sürdüren liman çalýþanlarýn Nisan ayýndan bu yana
grevde olan Toros Tarým iþçilerinden destek geldi.
TÜMTÝS ve Petrol Ýþ
Sendikalarý baþkanlarýnýnda
ziyaret ettiði iþçiler talepleri

karþýlanan kadar eylemlerinin
sürdüreceklerini belirtti.
Sendika baþkanlarý Toplu Ýþ
Sözleþmesi ve Sendika
yasalarýnýn 12 Eylül darbesi
sonucu konulan bir engel
olduðunu ve ve bu engeller
oldukça bir demokrasiden
bahsedilemeyeceðini vurguladý.

ATV-S
Sabah grevine uluslararasý destek
ATV-Sabah direniþi devam
ediyor. Grevin 80.gününü geride
býrakan ve Cumartesi günü yine
Taksim’de yürüyüþ yapan ATV
–Sabah çalýþanlarýna bir destek
de 1 Mayýs için dünyanýn çeþitli

ülkelerinden gelen sendikacýlar,
gazeteciler, siyasi parti yöneticilerinden geldi. Gazetecilerin
eylemine direniþteki Sinter Metal,
Kurtiþ Matbaasý, Meha Tekstil ve
Desa Deri iþçileri de destek verdi.
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“Solun solun”da Ergenekon yarýlmasý

Bir darbe iki sol
R

adikal gazetesi tarafýndan
yayýmlanan "Solun solu
Ergenekon'a nasýl bakýyor?" yazý dizisi soldaki büyük
yarýlmayý gözler önüne serdi.
2006 yýlýnda Ümraniye'de bir
evde Ergenekon'a ait
cephaneliðin bulunmasýyla
baþlayan soruþturma geçen 3 yýla
yakýn sürenin sonunda önemli
bir dönemece geldi.
2003-2004 yýllarý arasýnda
gerçekleþtirilmek istenen 4 darbe
giriþimi hakkýnda sayýsýz belge
ve bilgi ortaya döküldü. Bu
darbe kayýtlýydý! Emekli
Oramiral Özden Örnek'e ait
Darbe Günlükleri'nde her þeyin
notu ayrýntýlý olarak tutulmuþtu.
Daha önce mahkemeler tarafýndan gerçekliði tespit edilen
Günlükler hakkýnda geçen hafta
bilir kiþi raporu da yayýmlandý.
Darbe Günlükleri Özden Örnek
tarafýndan yazýlmýþtý ve gerçekti.
Dönemin genelkurmay baþkaný
Hilmi Özkök, Ergenekon soruþturmasýný yürüten savcýlara ifade
verdi. Özkök, "bir darbeyi
engelledim" demiþti.
Türkiye'de dört baþarýlý darbe
yaþandý. Gerekçleri ne olursa
olsun darbeler hep iþçi sýnýfýna
ve sola vurdu. Ýlk kez darbeler
ve darbe giriþimleriyle yüzleþme,
bu karanlýk defteri kapatma
olasýlýðý belirdi.

Bir darbe yok ki!

beyle devrilebilir, çünkü "bizim
sýnýftan" deðil, karþý sýnýftandýr:
"Ergenekon soruþturmasý
etrafýnda oluþan toz bulutuna
baktýðýmýzda, esasen ABD’nin
içinde yer aldýðýmýz bölgeye
dönük planlarýna uygun bir
yapýlanmanýn inþa edilmeye
çalýþýldýðýný görürüz...
Böylelikle hukuk çerçevesinde
sürmesi gereken bir dava zorla
siyaset zeminine çekilmek istenmektedir." (ÖDP Genel Baþkaný
Hayri Kozanoðlu)
Nasýl olur da iþçileri, Kürtleri,
azýnlýklarý, toplum büyük çoðunluðunu ilgilendiren bir dava
siyaset dýþý tutulabilir ki?
Ergenekon davasýnýn salt hukuk
düzeyinde ilerlemesi gerektiðini,
davanýn politize edilmemesi
gerektiðini son günlerde dile
getiren diðer iki ismi hatýrlamakta fayda var: CHP lideri Baykal
ve Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuð.
Halkevleri'ne göre ise darbe
suçuyla yargýlananlar rejim
muhalifleri, aslýnda muhalefet
sindiriliyor.
"Ergenekon operasyonu, kimilerinin iddia ettiði gibi askeri
vesayet sistemine karþý bir
demokratikleþme operasyonu
deðil, kontrgerillanýn, emperyalist iliþkilerin yeni dönem
ihtiyaçlarý doðrultusunda
dönüþtürülmesi ve safralardan
arýnma operasyonudur."
(Halkevleri Genel Sekreteri Oya
Ersoy)
Milliyetçi solun üç örgütü
Ergenekon soruþturmasýnýn bir
an önce son bulmasýný istiyor.

devletin derin bir örgütlenmesi
ve onun döktüðü kan da var.
Ama bu dava önemsiz! Çünkü
seçilmiþ bir hükümetle onu
devirmek isteyen generaller ayný.
EMEP, SDP ve SEH'e göre bu
dava ve sonuçlarý bizi hiç mi hiç
ilgilendirmiyor.
EMEP'e göre iþçiler ve emekçiler bu davadan kendi çýkarlarýna
dönük bir sonuç beklememeli:
"Tasfiye edilenlerle, tasfiye
edenler arasýnda fikri gericilik ve
emperyalizm iþbirlikçiliði açýsýndan bir fark yoktur..." (EMEP
Genel Baþkan Yardýmcýsý Kamil
Tekin)
SDP'ye göre ise 4 baþarýlý darbenin gerçekleþtiði Türkiye'de ilk
kez generallerin darbe suçundan
yargýlanmasýnýn bir önemi yoktur.
"Ergenekon yargýlamasý, bu
örgütlenmenin kýsmen denetim
dýþýna çýkan, kýsmen deþifre olan
bir kesiminin Genelkurmay’la ve
ABD ile mutabakat halinde tasfiye edilmesidir." (SDP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Ecevit
Piroðlu)
SEH adýna yazan ve daha önce
Ergenekon soruþturmasýnýn
"Ayþe teyzeyi" yani sýradan halký
ilgilendirmediðini söyleyen
Kürkçü’ye göre Genelkurmay,
ABD, AKP hepsi ayný ve iþbirliði
içerisinde. ABD yanlýlarý
Avrasyacýlarý tasfiye ediyor, bizi
ilgilendirmez.
Üçüncü yolu çizdiðini iddia
edenlerin yolu da milliyetçi solcularla ayný yere çýkýyor: Sol,
darbelere ve Ergenekon'a karþý
mücadele etmemeli.

Ergenekon soruþturmasýnýn
sonuna kadar devam etmesini
talep ediyor:
"Sosyalistler bir önkoþul olarak
özgürlüklerden yanadýr ve darbelere karþýdýr. Seçilmiþ yönetimleri, onlarý devirmeye çalýþanlara
karþý savunurlar. Bu olmazsa
olmaz bir koþuldur." (DSÝP Genel
Baþkaný Doðan Tarkan)
Sosyalist Parti ve Yeþiller
Partisi, darbe ve darbe giriþimlerine karþý demokrasiden yana
saf tutmanýn gerekli olduðunu
söylüyor.
Darbe giriþimlerinin aydýnlatýlmasý için meclise araþtýrma önergesi veren ÖDP Ýstanbul
Milletvekili Ufuk Uras'ta
Ergenekon soruþturmasýný
demokrasi için bir fýrsat olarak
deðerlendiriyor:
"Ergenekon Davasý’ný karartma
giriþimlerine duyarsýz kalýnmamalýdýr. Bilinmelidir ki,
Ergenekon Davasý karartýlýrsa,
kararan bir kez daha Türkiye’nin
bugünü ve geleceði olacaktýr."
Radikal yazý dizisi toplumdaki
gerçek saflaþmanýn solu nasýl
böldüðünü sergiledi. Bu bölünme gereklidir ve iyidir.
Doðan Tarkan, soldaki yarýlmanýn sonuçlarýný Radikal’e
yazmýþtý:
"Darbelere karþý tutum
almayanlar ve Ergenekon soruþturmasýný önemsiz olarak görenler siyasetten silinecektir.
Darbelere karþý demokrasinin ve
özgürlüklerin koþulsuz savuncularý ise geleceði belirleyecektir.
Ýþçi ve emekçilerin, bu
toplumun büyük çoðunluðunun
gözünde, Ergenekon davasýna
karþý tutum alanlarýn hiçbir
deðeri kalmayacaktýr ve herkes
bu tutumlarýnýn sonuçlarýna katlanacaktýr."

Solun bir kýsmý bu olgulara raðmen bir darbenin varlýðýný inkar
ediyor.
Ergenekon soruþturmasý ve darbecilerin yargýlanmasýna karþý
çýkýyor. Radikal'e yazan TKP ve
Darbe var, ama bu düzen Darbeye hayýr diyenler
ÖDP genel baþkanlarý ile
DSÝP'in baþýný çektiði solun bir
i
çi hesaplaþma
Halkevleri Genel Sekreteri
baþka
kanadý ise darbelere
Bir
de
3.
yolcular
var.
Darbe
Ergenekon soruþturmasýna
'ama'sýz karþý çýkýyor ve
suçu iþlenmiþ, darbeciler var,
açýkça karþý çýktý.
TKP'ye göre darbe falan yok.
Darbeciler de yargýlanmýyor. Her
þey ABD'nin bir oyunu, 12
milyondan fazla insanýn oy
verdiði AKP ise ABD kuklasý:
"Daha önce defalarca dile
getirdiðimiz gibi ortadaki darbelere karþý bir sivil direniþ
olduðu iddiasý açýk bir yalandýr...
Operasyon, ABD'nin Türkiye
siyasetini AKP eliyle kendi hedefleri doðrultusunda yeniden
düzenleme giriþimlerini temel
almaktadýr. Bu plan ülkemizi
daha büyük bir karanlýða ve
piyasa faþizmine sürüklemektedir. Bu hedeflere itirazý ya da
çekincesi olanlar tasfiye edilmekte, onlarla yakýn ya da uzak
temasý olan, hatta temas kuracaðý
varsayýlan herkes "suçlu" ilan
edilmektedir." (Türkiye
Komünist Partisi Genel Baþkaný
Erkan Baþ)
Darbe giriþimine katýlmýþ bir
Ergenekoýn sanýðýna yazarlýk
yaptýran TKP, halka karþý suç
iþleyenleri muhalif olarak gösteriyor.
ÖDP'ye hakim olan çizginin
TKP'den bir farký yok. ÖDP
baþkanýna göre demokrasi sýnýfAnayasa Mahkemesi’nin kendi baðýmsýz yönetimini ilan etmesine karþý 21 Haziran 2008’de Ýstanbul’da
sal bir þey! Yani ABD'nin kuklasý gerçekleþen Darbeye Karþý Ses Çýkar yürüyüþü sol açýsýndan bir dönüm noktasý oldu. DSÝP üyesi sosyalistler
olarak gördüðü AKP bir dartüm darbe karþýtlarýnýn mücadele birliðini saðlarken, CHP ve milliyetçi sol eyleme karþý düþmanca tutum aldý.

Darbeci Eruygur
bu kez kahve
içerken
görüntülendi
Darbeci general Þener
Eruygur 2 Mayýs günü Ýstanbul'da Caddebostan'da bir
mekanda kahve içerken
görüntülendi. 2003-2004
arasýnda 4 kez darbe giriþiminde bulunmuþ, diðer
arkadaþlarý pes etmesine raðmen o hýzýný alamamýþ ve
2007'de Cumhuriyet
Mitingleri aracýlýðýyla
hükümeti devirme planýný
uygulamýþtý.
1 Temmuz 2008'de,
Ergenekon operasyonunun 6.
dalgasýnda tutuklandý.
Arkadaþý darbeci general
Hurþit Tolon'la birlikte
Silivri'ye gönderildi. Orada
merdivenlerden düþüp beyin
kanamasý geçirdiði iddia edildi. 1 Eylül 2008'de saðlýk
sorunlarý nedeniyle ordunun
hastanesi GATA'ya kaldýrýldý.
Eruygur özgürlüðe ilk
adýmýný böyle atmýþtý.
Ancak karýsý Mukaddes
Eruygur ile GATA'daki doktoru Albay Nusret Demircan
rasýndaki konuþmalar teknik
takibe yakalandý. Albay
Demircan Eruygur için
"Taburcu olmasýna mani yok.
Ancak taburcu edersek
yeniden tutuklanýr endiþesiyle taburcu etmiyoruz" ve
"Bomboþ yatýyor, ne bir kan
testi var ne de bir film çekilmiþ" demiþti. Beyin kanamasý geçirdði söylenen ama
sapasaðlam olan Eruygur'un
GATA'nýn koridorlarýnda
saðlýklý bir þekilde yürüdüðü
görüntülendi. Ordunun hastanesi GATA darbeci generaller için bir kaçýþ kapýsýydý
ve yine doktorlarýnýn
sayesinde bu kapý ardýna
açýldý. Eruygur'un tedavi
sürecinin bir parçasýydý elini
kolu sallayarak dýþarýda
gezmesi!
GATA yanýlmazdý ne de
olsa. Genelkurmay Baþkaný
Ýlker Baþbuð GATA’nýn güvenilirliðine dair kanýt olarak
Ýstanbul Tabip Odasý’nýn
raporunu göstermiþti.
Demokratik bir kurum olarak
görülen Ýstanbul Tabip
Odasý’nýn yaptýðý araþtýrmanýn sonucu olarak GATA
doktorlarýnýn doðru
davrandýðýný açýklamýþtý. Bir
baþka pek demokratik kurum
olan Ýstanbul Barosu ise
Eruygur’un beraat etmesi için
çalýþýyor. Darbeci general
sokakta, adalet ve hukukun
üstünlüðü nerede?
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GÖRÜÞ
Ayrýlma hakký dahil
DTP üyelerinin iki günlük açlýk grevi baþlarken,
Ýstanbul’un garip ve ücra bir özel üniversitesinde
Ergenekon konulu bir toplantý yaptým. Döndük
dolaþtýk, Kürt sorununa geldik.
Üç ayrý yaklaþým çýktý ortaya.
Birini güneydoðu illerinden birinden gelen ama
Kürt olmayan bir öðrenci savundu. Kürtlerin
yaþadýðý çok yoksul bir dað köyüne ilk trafik ýþýklarý
geçen sene konuldu dedi. Çocuklar etrafýnda halay
çektiler. Hepsi eðitimsiz, hepsi yoksul, dedi. Eðer
hükümetler oralara zamanýnda yatýrým yapsaydý,
eðitim götürseydi, hiçbir sorun olmazdý, PKK ortaya
çýkmazdý, dedi. Ama þimdi zaten PKK geriledi,
hiçbir gücü kalmadý, bir avuç gerilla sorun çýkarýyor,
doðru dürüst yatýrým yapýlsa, sorun kalmayacak,
dedi.
Yanýlýyor. Yirmi yýllýk savaþ, 40 bin öldürülmüþ
Kürt, 4.000 boþaltýlmýþ ve yakýlmýþ köy sonrasýnda,
Kürt illerinin hepsi New York kadar refaha ulaþsa
da bir þey farketmez. Yanýlýyor, yerel seçimlerde
gördük ki, Kürtlerin talepleri ekonomik deðil, siyasi.
Ve bu taleplerin taþýyýcýsý PKK.
Ýkinci yaklaþým, TKP’li bir öðrenciden geldi.
Kürtlerin haklý talepleri var elbet, ama ayrý bir devlet
kurarlarsa, emperyalizmin oyuncaðý olurlar dedi.
Ulusal sorun çözülür belki, ama emek-sermaye
çeliþkisi çözülmez, sömürü sona ermez, dedi. Aptal
olmadýðý için, bu söylediklerinin somut sonuçlarýný
ifade etmedi. Onun yerine ben ettim: Demek ki,
Kürtlerin mücadelesini desteklememeliyiz, Türk
silahlý kuvvetlerinin orada bulunmasýný ve yaptýklarýný desteklemeliyiz; sonra bir gün TKP orada
örgütlenip Kürt hareketinin baþýna geçerse o zaman
onu destekleriz.
Onu demek istemediðini, ama Kürtlerin emperyalizme teslim edilmesini herhalde destekleyemeyeceðimizi söyledi. “Sen Kürt müsün?” diye sordum,
“Hayýr” dedi. “O zaman sana susmak düþer” dedim.
Kürtler emperyalizme veya herhangi baþka bir þeye
teslim olmak istiyorsa, ve sen komünistsen, yani
uluslarýn kendi kaderini tayin etme hakkýna inanýyorsan, sana susmak düþer.
Üçüncü yaklaþým ise, Lenin’in yaklaþýmýydý.
Kendisi toplantýda bizzat bulunamadýðý için, ben
elimden geldiðince onun diyeceklerini anlatmaya
çalýþtým.
Bizler yeni yeni devletler kurulmasýný, yeni yeni
egemen sýnýflarýn çýkýp ulusal sýnýrlar çizmesini istemeyiz elbet; sýnýrlar iþçi sýnýfýný böler, bizler tek bir
sosyalist dünya özlüyoruz.
Ama bugün Kürtlerin ayrýlmamasýný saðlamanýn
tek yolu, kendi kaderlerini tayin etme haklarýný,
ayrýlma hakký dahil, savunmaktýr. Savaþ ve ulusal
baský sürerse, ayrýlmalarý kaçýnýlmazdýr, ayrýlacaklarý kesindir.
Ayrýlma hakkýný savunmak, ayrýlmalarýný savunmak anlamýna gelmez. Ama Kürt ulusuna güven
verir, desteðimizin sýnýrý olmadýðýný gösterir, kendi
egemen sýnýfýmýzýn yanýnda olmadýðýmýzý kanýtlar.
Bu güven sonucunda ayrýlmamalarý mümkün olabilir. Bu güven verilmediði taktirde, ayrýlacaklarý
kesindir.
Doðrudur, yeni bir Kürt devleti, çok büyük
olasýlýkla, Angola, Mozambik, Vietnam veya
Nikaragua’da olduðu gibi, yabancý bir egemen
sýnýfýn yerine yerli bir egemen sýnýfýn geçmesiyle
sonuçlanacaktýr. Ve Ortadoðu gibi bir bölgede, yeni
ve zayýf bir devlet emperyalist güçlerle çok çeþitli
iliþkiler kurmak zorunda kalacaktýr. Ama bunlarý
söyleyerek Kürt ulusal hareketini desteklememek,
Türk devletinin elini güçlendirir, Türk milliyetçiliðini güçlendirir, Kürtlerin de “Bunlar her zamanki gibi
bize ders veriyor, bunlarla birlikte durulmaz” diye
düþünmesini saðlar.

Roni Margulies

Lezbiyenler, geyler, transeksüeller direndi kazandý

Lambdaistanbul kapatýlmýyor
Ýki yýla yakýn bir süredir devam
eden Lambdaistanbul’un kapatýlma
davasýnda süreç sonuçlandý.
Kapatma kararýnýn Yargýtay tarafýndan bozulmasý üzerine geçen hafta
tekrar görülen davada karar LGBTT
haklarý lehine oldu: Lambdaistanbul
kapatýlmýyor.
2007 Temmuz’unda görülmeye
baþlayan davada yerel mahkeme
Lambdaistanbul’un dernek
tüzüðünün hukuka ve ahlaka aykýrý
olduðu kararýna vararak kapatýlmasýna karar vermiþti. Geçtiðimiz iki
sene boyunca hem dernek, hem de
LGBTT bireyler çok zorlu bir dönem
geçirdiler, ama demokratik haklarý

olan örgütlenme özgürlüklerinden
vazgeçmediler, mücadelelerine
devam ettiler.
Yargýtay’ýn kararýný bozmasý sevindirici bir geliþme. Fakat, valiliðin
temyiz hakký mevcut. Yargýtay
gerekçeli kararýnda,
Lambdaistanbul’un þu anda yasalara
aykýrý olmadýðý, ancak “eþcinselliði
teþvik ettiði(!)” takdirde kapatýlabileceðini belirtiliyor.
Dernek, mahkeme kararýndan
sonra yaptýðý basýn açýklamasýnda
tepkisini dile getirdi: “Bizler kabul
ediyoruz, teþvik ediyoruz! Bizler
örgütlenme özgürlüðünü teþvik
ediyoruz. Bizler gizlenmemeyi teþvik

ediyoruz. Bizler, herkesin kendi gibi
olabilmesini teþvik ediyoruz! Eðer
bunlar suçsa ve hukuk hala bizi
bununla tehdit ediyorsa, biz
kendimiz özgürlüðe teþvik ettiðimizi
söylüyoruz. Yerel mahkemenin
aldýðý karardan büyük mutluluk
duyuyoruz, ancak þu aþamada hukuki sürecin devamý açýsýndan
gerekçeli kararý bekliyoruz. “
Lambda tüm baskýya raðmen
örgütlenme özgürlüðü için verdiði
mücadelede kararlý. Dava henüz bitmiþ deðil. Bu mücadelede
Lambda’ya destek olmalý ve özgür
bir homofobi ile transfobiyi yenmeliyiz.

Barýþýn kapýsý DTP
Genel Kurmay Baþkaný’nýn basýn
açýklamasý ile eþ zamanlý olarak
baþlayan ve yüzün üzerinde tutuklamanýn yapýldý-ðý DTP operasyonuna tepkiler sürüyor.
Çeþitli kentlerdeki yýðýnsal eylemlerden sonra DTP’liler Sosyalist Ýþçi
baskýya giderken Diyarbakýr’da 10
bin kiþi ile açlýk grevine baþladý.
DTP eþbaþkaný Ahmet Türk
hükümetin baskýlarýnýn bir yandan

“Kürtlerin 30 yýldýr yürüttüðü
demokrasi ve özgürlük mücadelesinde her türlü örgütlülük ve
çözüm iradesini olabildiðince
güçlü bir þekilde açýða çýkarmýþtýr”
diyerek “DTP üyelerinin göz altýna
alýnmasýnýn 18 yýllýk siyasal
geleneðin yarattýðý siyasal deðerleri
tasfiye etmeye yönelik olduðunu”
söyledi.
Kürt hareketinin 1 Haziran’a

kadar ilan ettiði “çatýþmasýzlýk”
kararýnýn da zorlandýðý son tutuklamalarýn bir an önce durdurulmasý ve hükümetin barýþ doðrultusunda acil adým atmasý gerekmektedir.
29 Mart seçimlerinde bölgede
büyük baþarý elde eden DTP’ye
dönük bu saldýrý açýk ki barýþ yerine savaþý öne çýkaran bir politikadýr.
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Domuz Gribi’nin esas nedenleri
Manþetler dehþet verici haberlerle dolu: domuz gribi salgýný
tüm dünyaya yayýlýyor.
Tabii ki endiþelenmek için
birçok neden var. Normal A-tipi
mevsimsel grip her yýl dünyada
yaklaþýk 1 milyon insanýn
ölümüne yol açýyor. Virüsün
öldürücülüðünde en ufak bir
artýþ, özellikle bulaþýcýlýðý da
artarsa dünyada çok daha büyük
sorunlara neden olabilir.
Tarihteki en korkunç virüs salgýný 1918-19 yýllarýnda gerçekleþmiþti. Sadece bir kýþ boyunca
insanlýðýn yüzde 2'sinden fazlasý,
yani 40-50 milyon arasýnda insan
ölmüþtü.
Domuz gribinin insandan
insana geçebileceði öngörülen bir
þeydi. Grip virüsü sürekli
deðiþikliðe uðrar ve mutasyon
geçirerek yeni özellikler kazanýr.
Daha önce de insandan insana
geçebilen ve öldürücü bir salgýna
neden olan pek çok virüs
vakasýyla karþý karþýya gelinmiþti.
Hem 1957 hem de 1968'deki
grip salgýnlarýnýn kuþ ve insan
griplerinin domuzlarda karýþmasýyla ortaya çýktýðý
düþünülüyor.
Yoksulluk bir grip salgýnýnda,
hastalýðýn yayýlma þeklini ve
kimleri vurduðunu belirleyen en
önemli faktörlerden birisi. 191819 yýllarýndaki grip salgýnýnda
ölen insanlarýn 20 milyondan
fazlasý Hindistan'ýn en yoksul
bölgelerinde yaþýyordu.
Üçüncü Dünya ülkelerinde
AIDS'in yaygýnlýðý ve yýlda 2
milyon çocuðun sýtmadan ölüyor
oluþu da bizlere, kapitalizmin
yoksul insanlarýn tedavisi olan
hastalýklar nedeniyle bile
ölmelerine göz yumduðunu gösteriyor.
Batýlý liderler tarafýndan desteklenen Dünya Saðlýk Örgütü, eðer
saðlýk bürokrasisi tehlikeye hýzlý
cevap verirse salgýnlarýn

"Meksika'nýn hayvan
hastalýklarýyla baþa
çýkmak için gerekli
kapasiteye ve siyasi
iradeye sahip olmamasý anlaþýlabilir bir
durum. Ancak sýnýrýn
kuzeyinde de durum
pek iç açýcý deðil. Teftiþ
son derece uydurma bir
þekilde yapýlýyor.
Hayvansal gýda üreten
þirketler ise, iþçilere ve
hayvanlara nasýl özensiz davranýyorlarsa
saðlýk düzenlemeleri
konusunda da ayný
özensizlikle hareket
ediyorlar."

Meksika’da yoðun karantina tedbirleri uygulanýrken, bu uygulamalar tüm
dünyaya yayýlýyor.
önlenebileceðini öne sürüyor.
Teþhisin derhal konulup yerel
nüfusun yeterli antiviral ilaç
almasýyla hastalýðýn tedavi
edilmesi öngörülüyor.

Tedavi

Çoðu grip çeþidi salgýn boyutuna ulaþmadýðý için ilaç araþtýrma
þirketleri bir araya gelerek her
grip türü için birer aþý
geliþtirmeyi kârlý bulmuyor. Bu
yüzden de hükümetler Tamiflu
gibi genel antiviral ilaçlarla
yetiniyor. Ancak çoðu zaman
orta düzeyli bir grip salgýný için
hazýrlanan aþýlar en zengin ülkelerde bile yetersiz kalýyor. Ýngiliz
hükümeti nüfusun ancak yarýsýna yetecek kadar antiviral ilaç

bulundurduðunu söylüyor.
Neoliberalizmin saðlýk alanýndaki kamu yatýrýmlarýna defalarca saldýrmasý sorunla baþ etmeyi
daha da zorlaþtýrdý.
Domuz gribi gibi yeni hastalýklarýn önemli sebeplerinden biri,
gerekli þekilde teftiþ edilmeyen
ve biyolojik korumasý olmayan
hayvansal üretimin gittikçe
yaygýnlaþmasýdýr.
Gýda üretimi bir avuç dev küresel þirket tarafýndan kontrol
ediliyor. Bu da kârý arttýrabilmek
için çok fazla çiftlik hayvanýnýn
sýkýþ týkýþ bir araya toplanmasýna
neden oluyor.
Ýngiltere'deki beyaz et üretiminin üçte ikisi 100 binden fazla
kuþun bir arada durduðu merkezlerde yapýlýyor. ABD'de bugün

60 milyon domuz 65 bin
merkezde toplanmýþ durumda.
1965'te 53 milyon domuz 1
milyondan fazla çiftlikte
barýndýrýlýyordu.
Bu kadar kalabalýk içinde hayvanlar hastalýklara daha kolay
yakalanýyor. Bu da hastalýðýn
daha çabuk yayýlýp daha
öldürücü türlere evrilmesini
kolaylaþtýrýyor.
Büyümelerini hýzlandýrmak ve
hastalýklardan korumak amacýyla þirketler hayvanlarýn bünyesini, insanlar için üretilenler de
dahil pek çok antibiyotikle
dolduruyor.
Et endüstrisine yönelik düzenlenmelerde ve üretimin denetlenmesinde kýsýntýya gidilmesi de
ayrýca büyük tehlikeler
barýndýrýyor.
Daha geçen hafta Ýngiltere'nin
ekonomiden sorumlu bakaný
Alistair Darling hayvan hastalýklarýnýn teftiþi ve kontrol altýna
alýnmasýna yönelik masraflarý
þirketlerle paylaþarak bütçede 44
milyon poundluk bir kesintiye
gidileceðini açýkladý.
Gýda üretiminin, saðlýðýn ve
ilaç sektörünün þirketlerce kontrol ediliyor olmasý grip salgýný
tehlikesini arttýrýyor. Ve tabii bu
þirketlerin dünyayý yönetmelerine izin veren hükümetler de bu
olayýn sorumlularý arasýnda.
ABD'li yazar Mike Davies'in
dediði gibi: "Meksika'nýn hayvan
hastalýklarýyla baþa çýkmak için
gerekli kapasiteye ve siyasi iradeye sahip olmamasý anlaþýlabilir
bir durum. Ancak sýnýrýn
kuzeyinde de durum pek iç açýcý
deðil. Teftiþ son derece uydurma
bir þekilde yapýlýyor. Hayvansal
gýda üreten þirketler ise, iþçilere
ve hayvanlara nasýl özensiz
davranýyorlarsa saðlýk düzenlemeleri konusunda da ayný
özensizlikle hareket ediyorlar."
Muhip Tezcan, Socialist
Worker’dan çevirdi

Pakistan ABD'nin savaþ kýskacýnda
G

eçen hafta Pakistan'da
olanlar ABD'nin "teröre
karþý" baþlattýðý savaþýn
süreceðinin bir göstergesi oldu.
Taliban Swat Vadisi'nden Buner
bölgesine doðru ilerleyerek
baþkent Ýslamabad'ýn 100 km
yakýnýna kadar gelmiþ oldu.
Bu haber üzerine ABD
Dýþiþleri bakaný Hilary Clinton
Pakistan'ýn bir "varoluþsal
tehdit" ile karþý karþýya
olduðunu söyledi. NATO'nun
Afganistan'daki "iyi" savaþý bir
anda yeni ve çok tehlikeli bir
dönemece girdi. Pakistan
Batý'nýn Afganistan problemini
çözmeye uðraþýrken kendi
içinde korkunç bir savaþa yakalandý. 2 yýl öncesine kadar Swat
Vadisi merkezi hükümetin kontrolü altýndaydý. Ama ABD
baskýsý altýndaki Pakistan
ordusu, bölgenin kuzeyindeki
Taliban kamplarýna saldýrmak
amacýyla oradan geçerken
savaþý o bölgeye taþýmýþ oldu.

Kuzey Pakistan'a yaðan
roketler doðal olarak sýnýr bölgelerini ABD ve müttefiklerine
karþý duyulan öfkenin merkezi
haline getirdi. Bu roketler

Pakistan hükümetleriyle yerel
kabileler arasýndaki barýþý
bozdu.
Olaylarýn böyle olmasý beklenmiyordu. Militanlarýn "ABD ve

Pakistan ordularýnýn kudretiyle
ezilmesi" planlanmýþtý. Ancak
her iki ordu da ne
Afganistan'da ne de Pakistan'da
olaylarý kontrol edebiliyor.

Kendini bu savaþa adayan
yeni ABD yönetimi ve onun
müttefiki Ýngiltere, þimdi
Afganistan'daki iþgali yenilginin
kýyýsýna kadar getiren bütün
sorunlarla yüzleþmek zorunda.
Ýngiliz hükümeti, ekonomik
krizin getiridiði mali erime
nedeniyle, ordusunun iþgali
devam ettirmesinin iyice zorlaþtýðýný aðzýndan kaçýrdý.
Bu gibi þeyler hükümetler
tarafýndan doðrudan söylenmez, bu yüzden bunun yerine
gazetelere Ýngiliz ordusunun
direniþi kýrmak amacýyla daha
fazla "özel kuvvet" kullanacaðý
þeklinde haberler servis edildi.
Bunun gerçek anlamý
Afganistan'ýn iþgal etmek için
fazla büyük ve fazla masraflý
olduðunun kabul edilmesidir.
Tek ve en bariz çözüm bütün
askerleri geri çekerek ABD'nin
baþlattýðý bu savaþýn neden
olduðu vahþete ve istikrarsýzlýða
bir son vermektir.
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Milliyetçilik ve sosyalizm
Milliyetçiler kendi milletlerinin
binlerce yýla uzanan "þanlý" tarihinden bahseder. Oysa milletler
ve milliyetçilik çok yakýn bir
dönemin ürünüdür; 18. yüzyýlda
ortaya çýkmýþ, 19. yüzyýlda tüm
dünyaya yayýlmýþtýr. Bu dönem,
dünya çapýnda kapitalizmin
hakim olduðu süreçtir.
Milliyetçilik fikrinin dünyaya
yayýlmasý 1789'da Fransa'da burjuvazinin iktidara geliþiyle
baþladý.
Milliyetçiye göre millet, doðal
bir olgudur. Ortak bir tarihsel
geçmiþe sahip ve bundan kaynaklanan dil, inanç, gelenek,
davranýþ gibi ortak özelliklere
sahip insan topluluklarý milleti
oluþturur. Milliyetçi ideolojiye
göre Türk ya da Fransýz olmak
doðal bir olgudur. Doðuþtan
gelir. Dünya sistemi güçlü ve
zayýf milletler arasýndaki
mücadele ile doðal hiyerarþinin
ürünüdür.

Marx ve milliyetçilik

Karl Marx ve Friedrich Engels
ise kapitalist üretim tarzýnýn ve
yarattýðý burjuva toplumun
eleþtirisi üzerinden milliyetçiliði
sorguladý. Marx ve Engels’e göre
ortak dil, gelenek, coðrafi ve tarihsel türdeþlik milletler ve milliyetçilik için yeterli deðildi.
Belirli bir ekonomik ve toplumsal geliþmiþlik düzeyinin ürünü
olabilirdiler.
Bu geliþme yeni sýnýf burjuvazinin ekonomik düzenidir.
Ayrý ayrý kapitalistlerin üretimi
bir dünya pazarýný oluþturdu.
Kapitalist toplumun temel
güdüsü olan sermaye birikimi
ancak rekabetle varolabilirdi.
Burjuvazi gümrük duvarýyla
çevrilmiþ bir iç pazara ve rakiplerini geride býrakacak daha
avantajlý koþullara ihtiyaç
duydu. Ulus-devlet bu rekabetin
ürünüydü.
Milliyetçilik Marx’a göre burjuva bir fikirdir. Kapitalistle iþçiyi
ayný ulusun üyesi olarak göstererek kapitalist toplumdaki sýnýf
ayrýlýklarýnýn ve çatýþmasýnýn
üzerini örter:
“Ýþçinin milliyeti Fransýz,
Ýngiliz ya da Alman deðil, emek,
bedava kölelik, kendi kendini
satmaktýr. Onu yöneten hükümet
Fransýz, Ýngiliz ya da Alman
hükümetleri deðil, sermayedir.
Doðduðu yerin havasý Fransýz,
Ýngiliz ya da Alman havasý deðil,
fabrika havasýdýr. Ona ait olan
topraksa Fransýz, Ýngiliz ya da
Alman topraðý deðil, yerin birkaç
karýþ altýdýr.” (Marx)
Marx kapitalizmin geliþmesinin
milletlerin ve milliyetçiliðin
maddi temellerini yok edeceðini
düþündü:
“Ulusal ayrýlýklar ve haklar
arasýndaki düþmanlýklar, burjuvazinin geliþmesinden, ticaret
özgürlüðünden, dünya pazarýndan, üretim tarzýndaki ve ona
tekabül eden hayat þartlarýndaki
tek biçimlilikten ötürü, günden
güne ve git gide daha çok kaybolmaktadýr.” (Komünist
Manifesto)
Marks ve Engels'e göre uluslararasý iþçi sýnýfýnýn çýkarý, milletlere bölünmüþ dünya sistemi-

1. Dünya Savaþý, milliyetçiliðin ilk küresel vahþetiydi. Çoðunluðu iþçi ve yoksul olan 70 milyon asker birbirine
kýrdýrýldý. Milyonlarcasý öldü. Her þey ulus-d
devletlerin bekasý ve dünyanýn yeniden paylaþýmý içindi. Milliyetçilik,
savaþ, yayýlmacýlýk ve iþgal demektir.
nin son bulmasý, milliyetçi fikirlerin altýndaki nesnel temelin
alýnmasý ve tüm emekçilerin birliðiydi. Sosyalistler bu yüzden
Komünist Manifesto yazýldýðýndan bu yana milliyetçiliðin
amansýz düþmaný oldular.

Kanlý boðazlaþmalar

Marx ve Engels'in milliyetçiliði
bir burjuva fikir olarak mahkûm
eden görüþü 1914'e kadar sosyalist hareketin ortak görüþü oldu.
Ancak 1. Dünya Savaþý sosyalistleri böldü. Alman Sosyal
Demokrat Partisi'nin meclis
grubunun çoðunluðu savaþ
kredilerine oy verdi. O güne dek
"markszimin papasý" olarak
anýlan Karl Kautsky'ye göre
Alman iþçi sýnýfý bu savaþta
kendi egemen sýnýfýný desteklemeliydi. Dünyada sosyalist
örgütlenmelerin çoðunluðu bu
fikre onay verdi ve savaþta
ülkelerinin galip gelmesinden
yana oldu.
Almanya'da savaþ kredilerine
oy vermeyen tek sosyalist milletvekili Karl Liebknecht'ti. O ve
yoldaþý Rosa Luksemburg hemen
sokaða çýktý ve iþçileri savaþa
karþý çýkmaya çaðýrdý. Rus
devrimcisi Lenin de ayný
görüþteydi. O güne dek kendisinin de marksist olarak
gördüðü sosyal-demokrasi
bütünüyle milliyetçiliðin etkisi
altýna girmiþti. Lenin, sosyal
demokrasinin milliyetçiliðini
"sosyal þovenizm" olarak
adlandýrdý. Tüm dünya sosyalistlerini milliyetçiliðe karþý
mücadeleye, savaþa karþý çýkmaya ve sosyal demokrasiden
kopup yeni devrimci örgütler
kurmaya çaðýrdý. Lenin'e göre

yurtseverlik "alçaklýk"tý.
Patronlar iþçilerle ayný çýkarlara
sahip olamazdý. Rus iþçilerinin
dostu Rus patronlar deðil,
Fransýz, Ýngiliz ya da Alman
iþçilerdi. Milliyetçilik iþçi sýnýfýný
bölüyordu.
Birinci Dünya Savaþý, milliyetçiliðin ilk kanlý ürünüydü.
Dünyanýn yeniden paylaþýlmasý
için savaþan egemen sýnýflar
cepheye iþçileri ve emekçileri
sürmüþtü. Savaþta 11 milyondan
fazla insan öldüðü tespit edildi,
tam rakam hâlâ bilinmiyor
Savaþýn ilk yýllarýnda baþka
uluslara göre kendini daha üstün
gören þovenist histeri ve milliyetçilik etkili oldu. Ancak
takvim 1916'yý gösterdiðinde iþçi
sýnýfý nasýl bir barbarlýða sürüklendiðinin farkýna varmýþtý.
Cepheden ölüm haberleri
gelirken, tüm kaynaklar savaþa
harcandýðý için milyonlar açlýk
ve sefalet içerisinde yaþarken,
milliyetçi nutuklar duyulmaz
oldu. Savaþýn baþýnda azýnlýk
olan devrimciler þimdi bütün
iþçilere seslenebiliyordu.
Rusya'da savaþý devrim bitirdi.
Ýþçiler 1917 Þubat'ýnda "ekmekbarýþ-özgürlük" sloganýyla
kendiliðinden ayaklandý. Çarlýk
devrildi. 1917'nin Ekim ayýnda
bu kez sosyalist devrim gerçekleþti. Bir yýl sonra savaþ devrimciler tarafýndan sonlandýrýlýrken
Ekim Devrimi 19. yüzyýlýn milliyetçi siyasetine karþý açýk bir
meydan okuma olarak görüldü.
1917'den 1936'ya dek dünyada
birçok devrimler, ayaklanmalar,
genel grevler yaþandý.
Kapitalizm iþçileri ayrý ayrý
ulusal sýnýrlara bölerken, sosyalizm bir dünya devrimini baþlat-

mýþtý.
1930'a gelindiðinde Rusya'da
Ekim Devrimi'nin tüm kazanýmlarý geri alýnmýþtý. Stalin, 4 yýl
önce "tek ülkede sosyalizm"
teorisini uydurmuþtu. Bu teoriye
göre sosyalizm, hatta sýnýfsýz
toplum, bir ülkede inþa
edilebilirdi. Tek bir ülkede bu
mümkünse dünya iþçilerinin
mücadele birliði yani enternasyonalizm gerekli deðildi.
Sosyalizme milliyetçilik virüsü
Stalinizm tarafýndan ikinci kez
enjekte edildi. Rus milliyetçiliði
hortladý. Çünkü 1. Birinci Dünya
Savaþý, dünyanýn yeniden paylaþýlmasý sorununu çözememiþti.
Ulus devletler hýzla ekonomilerini askerîleþtiriyor ve 2. Dünya
Savaþý'na hazýrlanýyordu. 1924'te
Ýtalya'da Mussolini liderliðindeki
faþist diktatörlüðün kuruluþunu,
1933'te Almanya'da Nazilerin
iktidara gelmesi izlemiþti. Faþizm
geniþ kitleleri birleþtirebilmek
için milliyetçiliði silah olarak
kullanýrken 1930'larda bütün
ülkelerde þovenizm rüzgârý esiyordu.
Milliyetçiliðin ikinci büyük
kanlý boðazlaþmasýnýn faturasý
aðýr oldu. 5,5 milyonu
Almanya'da gaz odalarýnda
öldürülenler olmak üzere 72
milyon insan 2. Dünya
Savaþý'nda yaþamýný yitirdi.

Milletler doðal mý?

Faþizmin ve emperyalist dünya
savaþlarýnýn tarihi milliyetçiliðin
ne denli tehlikeli ve tahripkâr
olabildiðini gösterdi. Tek tek
ulus-devletlerin tarihine
bakýldýðýnda benzer katliam ve
barbarlýklar görülebilir. Ulusdevletlerin tarihi o topraklarda

yaþayanlara zorla homojen bir
milli kimliðin dayatýlmasýnýn da
tarihidir. 1923'ten itibaren bu
coðrafyada gerçekleþen ve
Ermenilerin, Rumlarýn, Kürtlerin,
Alevilerin katledilmesiyle
ilerleyen milli kimliðin yaratýlmasý süreci tipik bir örnektir.
Türk milliyetçiliði diðer milliyetçilikler gibi kendini doðal
olarak sunmuþ ve köken olarak
Orta Asya'dan göçü göstermiþtir.
Her ulusun böylesi efsaneleri
vardýr. Sýnýf çeliþkileri törpülenir.
Millet ve milliyetçilik bunun için
"icat edilmiþtir".
Ýngiliz Marksist tarihçi Eric
Hobsbawm'a göre milliyetçilik
modern bir olgudur. Feodal üretim tarzýndan kapitalist üretime
geçiþin bir sonucudur.
Hobsbawm, millet ve milliyetçiliði ‘icat edilmiþ gelenekler’
olarak tanýmlar. Sembolik ya da
törensel bir nitelik taþýyan, kurallarý olan bir dizi alýþkanlýk sürekli tekrarlanýyordu. Geçmiþle gelecek arasýnda bir köprü oluþturuyordu. Milli bilinç de bu ‘icat
edilmiþ gelenekler’in baþýnda
geliyordu. Bu, eski alýþkanlýklarýn yeni toplumsal düzene
uyum saðlamasý deðildi sadece.
Hýzlý sanayileþmenin yol açtýðý
bölünmeler, çözülmeler ve uzlaþmazlýklarý çözmek, sermayenin
her gün yeniden üretimini
sürdürerek sistemin devamýný
saðlamak için toplumsal bütünlüðün yaratýlmasý gerekiyordu.
Hobsbawm 1870-1914 yýllarý
arasýndaki dönemde Amerika ve
Avrupa’da birçok milletin
yaratýldýðýna iþaret etti. Emekçi
sýnýflardan gelen hareketin
önüne eski ritüeller, doðal olarak
sunulan fakat icat edilmiþ olan
millet ve milliyetçilik konuluyordu. Milliyetçilik ideolojisi seçkinler tarafýndan üretiliyor ve ulusdevletler tarafýndan pompalanýyordu.
Hobsbawm'ý izleyen Benedict
Anderson ise milletin ‘hayal
edilmiþ bir topluluk’ olduðunu
söyler. Milletin üyeleri diðer
üyelerini tanýmaz, her birey
kafasýnda ayrý ayrý bu aidiyeti
canlandýrýr. Tarih estetize
edilirken, kapitalist toplumun
derin sefaleti ile yabancýlaþmanýn
üzeri millete dayalý bir kardeþlikle kapatýlýr.
Sosyalistler milliyetçiliðe
sonuna kadar karþýdýr.
Vatanseverlik, ulusalcýlýk, yurtseverlik gibi farklý adlarýn arkasýna saklanan milliyetçiliðe karþý
mücadele ederler. Dünyayý uluslarýn deðil, sýnýflarýn mücadelesiyle açýklarlar. Ulus-devletleri
yaratan, ulusal sýnýrlarý çizen
kapitalist sýnýftýr. Kapitalistler
dünya iþçi sýnýfýný sunî olarak
böler. Ýçerde "ayný geminin yolcusuyuz" diyerek uzlaþmaz sýnýf
çeliþkilerinin üzeri örtülürken,
milliyetçilik dýþarda savaþ ve
yayýlmacýlýk þeklini alýr.
Sosyalistler bu yüzden iþçi sýnýfý
içerisinde milliyetçi fikirlere
karþý uzlaþmaz bir mücadele
yürütür ve dünya iþçilerinin birliði için savaþýr. Ulus-devletleri
ortadan kaldýracak bir dünya
devrimini savunurlar.
Volkan Akyýldýrým
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3. Enternasyonal’ýn delegeleri, Lenin ve Troçki’yle, 1919 Petrograd.

Enternasyonalizm nedir?
Enternasyonalizm, yani uluslararasý iþçi sýnýfýnýn birliði ve
dayanýþmasý için mücadele, sosyalistler için olmazsa olmaz bir ilkedir.
Bu bir niyet sorunu deðildir.
Kapitalist sistemin yapýsý enternasyonalizmi zorunlu kýlar.
Kapitalizm doðduðu andan
itibaren bir dünya sistemidir.
Dünya ekonomisi, ayrý ayrý ülke
ekonomilerinin baðýmsýz birer
devre olarak birleþmesi deðil,
organik bir bütündür.
Kapitalizm kendi mezar kazýcýsýna
yarattý. Ýþçi sýnýfý 19. yüzyýlýn baþýndan itibaren uluslararasý bir sýnýf
olarak öne çýktý.
Türk, Fransýz ya da Alman farketmez. Dünyanýn her ülkesinde
patronlar iþçileri sömürmektedir.
Ýþçi hangi ulusun üyesi olursa
olsun üretim araçlarý karþýsýnda
mülksüz konumdadýr.
Buna karþýlýk sermaye sýnýr tanýmaz. En kanlý boðazlaþmalarýn
ortasýnda bile düþman uluslarýn
kapitalistleri alýþveriþe devam eder.
Sýnýrlar iþçileri bölmek ve
sömürüyü organize edebilmek için
çizilmiþtir.

Marx ve Engels'e göre, kapitalizmden kurtulmak ancak bir dünya
devrimi ile mümkündü. Yeni bir
toplum ulusal sýnýrlar içerisinde
kurulamazdý. Bu yüzden Uluslarasý
Ýþçi Birliði'ni kurdular. Ýlk sosyalist
örgütlenme Batý Avrupa ve Kuzey
Amerika birleþik olarak kurulmuþtu. Komünist Manifesto'ya göre
devrimci sosyalistleri diðer sosyalist görüþlerden ayýran biricik özellik iþçi sýnýfýnýn dünya çapýndaki
çýkarlarýný savunmasýydý.
Rus Devrimi'nin önderleri Lenin
ve Troçki için enternasyonalizm bir
zorunlukluktu. Lenin dünya kapitalizmini bir zincir olarak tasvir etti.
En zayýf halka koptuðu an zincirin
tümü boþalacaktý. Rus Devrimi'ni
dünya devriminin ilk adýmý olarak
gördüler. Batý'da zafere ulaþabilecek bir devrim için Rusya'daki
devrimci iktidarý bile gözden
çýkaracaklarýný yazdýlar. Yozlaþan
sosyal demokrat 2. Enternasyonal
(yani dünya partisine) karþý
üçüncüsünü kurdular.
Tarih görüþlerini haklý çýkardý.
1917 Ekim Devrimi'ni, 1918 ve 1923
Alman Devrimleri, 1917-1919 yýllarý

arasýnda Doðu Avrupa'da kurulan
sovyetler, 1925'te Çin Devrimi,
1929'da Ýngiltere'deki genel grev
izledi. Dünya devrimi dalgasý
1936'da Ýspanya'da devrim ihanete
uðrayana kadar sürdü.
Diðer devrimler ve ayaklanmalar
baþarýya ulaþamamýþ, devrim tek
bir ülkede sýkýþýp kalmýþtý. Sýnýfsal
sömürü ve adaletsizlik hemen hortladý. 1929'da gerçekleþen stalinist
karþý devrimle birlikte Rusya'da
devlet kapitalizmi kuruldu. 3.
Enternasyonal bozuk para gibi harcanýrken, enternasyonalizm bir
zorunluluk olmaktan çýkarýldý.
Sosyalistler için enternasyonalizm temel bir ilkedir. Tek bir ülkede
sosyalizm olmaz.
Dünya devrimi zafere ulaþmadan
insanlýk kapitalizmden kurtulamaz.
Enternasyonal, yani dünya
devrimci partisi olmadan, enternasyonalizm olmaz. Bu yüzden
dünyanýn birçok ülkesinde sosyalistlerle birlikte davranýyor, birlikte
örgütleniyor ve bir dünya partisi
kurmak için savaþýyoruz.
DSÝP, Uluslararasý Sosyalizm
Akýmý'nýn bir parçasýdýr.

Ezen ulus ve ezilen ulus milliyetçiliðine ayýrmak
Kapitalizm, ilk sermaye birikimini
15. yüzyýlda Afrika'nýn köleleþtirilmesiyle elde etti. Batýlý beyaz
uluslar Afrikalý siyah uluslara göre
üstündü, siyah tenliler insan bile
deðildi.
1789'da Fransa'da burjuva devrimi gerçekleþtiði sýrada kapitalizm,
Batý Avrupa'nýn bir kýsmýnda ve
Kuzey Amerika'da hakimdi. Ulusdevletlere dayalý dünya sistemi
zenginliði elinde bulunduran uluslarýn diðerlerini ezmesini doðal
kabul ediyordu. Güçlü, dolayýsýyla
devlet kurma hakkýna sahip olan
uluslara karþýlýk bazý uluslar hiçbir
zaman onlar gibi olamazdý.
Kapitalizm ulusal baskýyý kullandý.
Marx ve Engels, Avrupa kýtasýnýn
en büyük gücü Ýngiltere'nin Ýrlanda'yý ezdiðini, Ýrlandalý iþçiler
ezildikçe Ýngiliz iþçilerin de özgürleþmeyeceðini söyledi. Ýrlanda
üzerindeki Ýngiliz hakimiyeti varlýðýný milliyetçi ideojiyle sürdürüyordu. Milliyetçilik Ýngiliz iþçilerini
sýnýf kardeþlerinden koparýrken
kapitalist sýnýfla birleþtiriyordu.
Marks ve Engels'e göre ulusal
baský yok olmadan sosyalizmi kurmak mümkün deðildi. Ýngiltere'nin
Ýrlanda, Rusya'nýn Polonya'yý iþgal

altýnda tutmasýna karþý açýkça
tutum aldýlar. Ezen ulusun milliyetçiliðiyle ezilen ulusun milliyetçiliðini birbirinden ayýrdýlar.
Emperyalizm dönemiyle ulusal
baský perçinlendi. Lenin ve Bolþevik
Partisi, Rus iþçi sýnýfý içerisinde milliyetçiliðe karþý savaþtý. Rus iþçilerine Polonyalýlarýn haklý olduðunu
anlattý. Her ulus kendi kaderini
tayin edebilmeliydi. Ayrýlýp devlet
kurma hakký da dahil, ezilen ulus
nasýl yaþayacaðýna kendisi karar
vermeliydi.
Lenin, ezilen ulus milliyetçiliðinin
demokratik içeriðine dikkat çekti.
Ezilen uluslarýn mücadelesi aslýnda
sýnýf mücadelesiydi. Ýþçileri bölen
ayrý milliyetlerdeki patronlar ise
çýkar birliði içindeydi. Ulusal kurtuluþ hareketlerinin toplumsal
tabanýnda iþçiler ve yoksullar vardý.
Ulusal baský devam ettiði için onlar
doðrudan sýnýf mücadelesine giriþemiyordu. Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, ulusal baskýya
son verip iþçilerin sýnýfsal sorunlar
için harekete geçmesini saðlayacaktý. Bu, emperyalizme karþý da
büyük bir meydan okumaydý. Ulusdevletler arasýndaki hiyerarþiye
dayalý olan emperyalist sistem

temellerinden sarsýlacaktý. 1917
Ekim Devrimi bunu saðladý. Çarlýk
Rusyasý'nýn baskýsý altýnda bulunan
uluslar özgürleþti. 33 yýl sonra
birçok sömürge baðýmsýzlýðýný ilan
edecekti. Ancak kapitalizm
varolduðu sürece ulusal baský da
devam etti.
Sosyalistler her türlü baskýya
karþý olduklarý gibi ulusal baskýnýn
da karþýsýndadýr. Bir ulusun bir
baþka ulus tarafýndan baský altýnda
tutulmasý, aþaðýlanmasý ve ezilmesi
kabul edilemez.
Sosyalistler ezen ulus milliyetçiliðini topyekûn gerici olarak kabul
eder. Ezilen ulus milliyetçiliðini
ilkinden ayýrýrlar ve birincisine karþý
desteklerler. Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakkýný savunduðumuz,
Kürt ulusal özgürlük hareketine
koþulsuz destek verdiðimiz ve Türk
iþçilerinin içinde Kürt halkýnýn tarihsel olarak haklý olduðunu anlatmamýz gibi. Ulusal kurtuluþ
hareketlerine verdiðimiz destek
koþulsuz, fakat eleþtireldir. Onlarýn
kendi iþçi sýnýflarýna zarar vermesini, sosyalist örgütlenmeleri
engellemesini eleþtiririz. Asla ezen
ulusun þovenist propagandasýnýn
yanýna düþmeden.

“Yeni dönem yeni bir sol”

MARKSiZM
2009

22-23-24 Mayýs zBilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleþkesi

22 Mayýs Cuma

16.00 - 17.15 Susurluktan Hrant'a:
Darbe giriþimlerini nasýl durduracaðýz?
17.45 - 19.00 Dünyada ve Türkiye'de krize karþý direniþ
19.15 - 20.30 Kürt sorununda çözümün neresindeyiz?

23 Mayýs Cumartesi

11.00 - 12.15 Bir darbe iki sol
12.30 - 13.45 Küresel savaþ karþýtý hareketin gücü
12.30 - 13.45 Feminizm mi, sosyalizm mi
14.15 - 15.30 Marks'ýn güncelliði
14.15 - 15.30 Berlin Duvarý'nýn çöküþü ve
yeni bir baþlangýç
16.00 - 17.15 Kitlesel bir sol muhalefeti yaratmak
17.45 - 19.00 Edebiyat ve Devrim
17.45 - 19.00 Siyasal Ýslam ve yoksullar
19.15 - 20.30 21. Yüzyýlda emperyalizm ve
hegemonya mücadelesi

24 Mayýs Pazar

12.30 - 13.45 Uluslararasý Sosyalist Akým ve
DSÝP'in fikirleri
14.15 - 15.30 Ýki kriz bir çözüm
14.15 - 15.30 Kapitalizm sonrasý yaþam
16.00 - 17.15 Kapitalizm çökerken
17.45 - 19.00 Yeni dönem yeni bir sol

Katýlým ve iletiþim
Diðer þehirlerin de katýlýmýyla
Mayýs ayýnda Ýstanbul'da
yapýlacak Marksizm tartýþmalarý çeþitli konularda
panel, atölye, toplantý,
sergilerden ve
konserden oluþacak.
Marksizm 2009'da hem
yaþadýðýmýz dünyadaki
sorunlarýmýzý hem Marksist
geleneði, hem de önümüzdeki süreçte nasýl kampanyalar
yapmamýz gerektiðini tartýþmak istiyoruz.
Marksizm 2009'de toplantý
ve panellerin yaný sýra film

gösterimleri, belgeseller,
atölyeler, sergiler, müzik dinletileri, edebiyat tartýþmalarý
yapmayý planlýyoruz.
Kampanyalarýn stantlarý,
kitap stantlarý, yiyecek, içecek stantlarý kuruyoruz.
Þehir dýþýndan gelenler için
kalacak yer ayarlýyoruz.
Toplantýlarý katýlým davetiyelidir, organizasyona katký için
3 günlük davetiye 5 liradýr.
Ýletiþim: 0535 382 91 07
marksizmtartismalari@gmail.com

www.marksizm2008.com
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sosyalist isci
Anti kapitalist bir sol

1 Mayýs 2010

Yine mi Taksim?

Dünya ve Türkiye derin bir kriz
içinde. Fabrikalar kapanýyor, insanlar
iþlerini kaybediyor. Krizin bir süre daha
derinleþerek süreceði açýk.
Yunanistan, Fransa ve Ýtalya gibi
ülkelerde krize karþý daha yoðun bir
direniþ var. Türkiye'de ise henüz ciddi
bir direniþ hareketi baþlamadý.
1 Mayýs birleþik ve güçlü bir iþçi eylemi için bir baþlangýç olabilirdi, ama ne
yazýk ki bu fýrsat kullanýlmadý.
Ýki iþçi konfederasyonu, DÝSK ve
KESK Taksim'e çýkmakta ýsrar etti,
çeþitli sol örgütler de bu ýsrarý destekleyince 1 Mayýs'ta Taksim'e çýkmaktan
baþka hedef kalmadý. Ýstanbul'dan 100
km. ötedeki Ýzmit'te ki gösteri de bile
"Ýstanbul’a gideceðiz" diyerek polisle
çatýþanlar oldu.
Sonuçta Taksim'e 3-5 bin kiþi çýktý.
Çok daha büyük bir kalabalýk ise çok
büyük bir alanda zaman zaman polisle
çatýþarak, zaman zaman ise dolaþýp
polis barikatýný aþma olanaðý bulmaya
çalýþtý ve baþarýsýz oldu.
Alana girebilen 3-5 bin kiþi valinin
açýklamalarýnýn tersine sürekli saldýrý
altýndaydý. 2-3 km'lik bir yolu adeta gaz
bulutunun içinde yürüdü. Defalarca

 Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Küresel krize karþý
mücadele etmek istiyorsan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

yolu kesildi. defalarca saldýrýya uðradý.
1 mayýs iþçi sýnýfýnýn birlik ve dayanýþma günüydü. Ýþçi sýnýfýnýn doðrudan
örgütleri, sendikalar 1 Mayýs günü
Ýstanbul'da parçalanmýþtý. Türk-Ýþ ve
özellikle de Hak-Ýþ adeta hükümetin 1
Mayýs'a dönük programýný hayata
geçirdiler.
Ýki konfederasyon sembolik eylemlerle
Taksim'e çýktýlar ve sonra Hak-Ýþ
"Taksim'e biz çýktýk" diyebildi.
Her þeye raðmen iþçi konfederasyonlarýný 1 Mayýs'ta birleþtirebilmek
gerekiyordu.
Birlik ve dayanýþma 1 Mayýs günü
sosyalistler arasýnda gerçekleþti. Alana
girebilen ya da giremeyen on binlerce
sosyalist gerçekten birlik ve dayanýþma
içindeydi. Ayný kararlýlýk ve dayanýþma
krize karþý mücadele alanýnda da gösterilebilse çok daha baþarýlý sonuçlar
alýnabilir.
2009 1 Mayýs'ý bitti. Sonuç ne kimilerinin iddia ettiði gibi bütünüyle
anlamsýz ne de kimilerinin iddia ettiði
gibi büyük bir zaferdir.
1 Mayýs'ta hükümet istediðine ulaþtý.
Bizi esas olarak 1 Mayýs'a çýkarmadý ve
büyük iþçi yýðýnlarýnýn gözünde olum-

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

www.dsip.org

Toplumda politik bir saflaþma var. Saflaþma
en çok Ergenekon örgütü davasý etrafýnda
yaþanýyor. Vapurda, dolmuþta, otobüste, evde,
kahvede Ergenekon tartýþýlýyor.
Sol içinde de bir saflaþma yaþanýyor ve bu
saflaþmada da Ergenekon davasý çok belirleyici.
Biliyoruz ki, Ergenekon davasý baþka bir
hükümet döneminde, iktidarda AKP yerine
baþka bir partinin olduðu bir dönemde baþlasa
ve sürdürülseydi, tartýþma daha deðiþik biçimlerde sürebilir, sol Ergenekon davasýna bu
kadar mesafe almayabilirdi.
Bu yüzden sol içinde Ergenekon tartýþmasý
etrafýnda baþlayan ve süren yarýlma, ayný
zamanda bir AKP tartýþmasý, Kemalizm ve þeriat tartýþmasý olarak da cereyan ediyor.
Susurluk kazasýnýn ardýndan “Katil devlet
hesap verecek!” sloganýný atarak, kontrgerillanýn daðýtýlmasýný talep edenler, bütün medya,
bürokrasi, siyasi ve askeri baðlantýlarýnýn açýða
çýkartýlmasýný talep edenler, bugün tam da kontrgerillanýn tüm baðlantýlarýný açýða çýkartan
Ergenekon davasýna en iyimser yaklaþýmla
mesafeliler.
En vahim yaklaþýmý sergileyenler ise “Ne
Ergenekon ne AKP”, “Ergenekon davasý
Fethullah Gülen operasyonudur”, “Þeriatçý
birikimin devleti ele geçirme operasyonudur”
türü, özetle Ergenekon davasýný sulandýran,
anlamsýzlaþtýrmaya çalýþan bir politik eðilime
sahip.
Ne yer altýndan çýkan silahlar ne de asit kuyularýndan çýkan insan kemikleri önemli bu sol
için!
Ne Veli Küçüklerin tutuklanmasý ne de Hrant
Dink cinayeti.
Varsa yoksa AKP!
Varsa yoksa AKP’nin kadrolaþmasý.
Solu anlamsýz ve büyük bir þeriat korkusu sarmýþ vaziyette. O kadar anlamsýz ki, darbe günlüklerine bir ilkokul öðrencisinin sevimli hatýra
defteri gibi yaklaþýlýyor. Ergenekon davasýndan
tutuklananlarýn bir darbe giriþimi içinde olduklarý görmezden geliniyor.
Darbe giriþimi içinde olduklarý çok açýk olan
generallerin tutuklanmasýndan üzüntü duyuluyor.
Demokrasi düþmaný, Kürt düþmaný, Ermeni
düþmaný ve Müslüman düþmaný, bütün özgürlüklere düþman darbeciler, hükümette AKP
olduðu için görmezden geliniyor.
Gözleri bu kadar kararmasaydý, “derin devlet”
propagandasýný bu kadar kolay benimsemeselerdi, AKP’nin þeriatçý olmadýðýný, muhafazakâr
bir merkez partisi olduðunu görebilirlerdi.
Toplumun büyük çoðunluðu, AKP’nin þeriatçý
bir parti olmadýðýný çok net görüyor.
Darbecilerin yasadýþý, kendi kazanýmlarýný,
kýsýtlý da olsa tüm demokratik alaný gasp etmek
isteyen ve bu yüzden cinayet iþlemekten geri
durmayan bir örgütlenme içinde olduklarýný
görüyor.
Ýþte, Ergenekon’u önemsizleþtirmeye çalýþan,
zaman zaman avukatlýðýný yapan bu solun
göremediðini gören toplumun bu çoðunluðuna
hitap edecek yeni bir sol lazým bize. Dönem,
yeni bir dönem! Bu döneme uygun, kemalizmle
tüm göbek baðlarýný kesmiþ, misak-ý milliyi
deðil, özgürlük alanlarýnýn geniþlemesini düþünen yeni bir sol. Sahte bir anti emperyalizmi
savunan deðil, anti kapitalist olan, kendi egemen sýnýfýnýn hiçbir kanadýyla uzlaþmayan bir
sol. Ermeni olmaktan, Kürt olmaktan, eþcinsel
olmaktan, kadýn olmaktan, baþörtülü olmaktan,
emekçi olmaktan korkmayan bir sol.
Þimdi bu solu kurmanýn tam zamanýdýr!

suz bir yere itti.
1 Mayýs'ta DÝSK yönetimi istediðine
ulaþtý. Bu koþullarda bu kadar diyerek
küçük bir grup olarak çok sayýda DÝSK
bayraðý ile Taksim'e çýktý.
Büyük kalabalýklar ise baþarýsýz oldu.
Þimdi 2010'u düþünme zamaný geldi.
Bir kere daha ayný duruma düþecek
miyiz?
Sendikalar Taksim diye israr edip tek
ve merkezi bir miting düzenlemiþ
olsalar, on binlerce ve onbinlerce iþçi ve
emekçi Türkiye'nin her tarafýndan
Ýstanbul'a gelse o vakit sonuç farklý
olurdu.
2010'da sendikalar bunu yapacak mý?
Asýl soru budur. Eðer sendikalar
merkezi tek bir miting çaðrýsý ile
2010'da Taksim hedefini koymazlarsa o
vakit 2010'un 2009'dan farký kalmayacaktýr ve anlamsýzdýr.
DSÝP þimdiden 2010'da 2009'daki
duruma düþmemekte kararlýdýr. Elde
edilen küçük kazanýmýn üzerinde
örgütlenmek ve 2010'un katýlýmýný
defalarca büyütmek gerekiyor.
DSÝP Genel Baþkaný
Doðan Tarkan

Kitle Grevi ve
Sendikalar
Rosa Lüksemburg
sosyalist iþçi satýcýlarýndan isteyebilirsiniz
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ovyet devriminin liderlerinden Troçki, henüz 26
yaþýnda 1905 devriminin
üzerinde yükseldiði iþçi sovyetlerinin baþkaný olmuþtu.
Sosyalizm anlayýþý dinsel dogmalardan ibaret olan stalinist
gelenek, her din gibi bir öcü
yaratma ihtiyacýnýn ürünü
olarak saldýrdýðý Troçkist
geleneðe, en çok küçük burjuvalýðý layýk görmüþtür.
Oysa Troçki sadece 1905
devriminin, yenilen devrimin
deðil, 1917 devriminin, zafere
ulaþan sosyalist devrimin de
üzerinde yükseldiði sovyetlerin
baþkanýdýr. Sovyetler! Lenin’in
deyiþiyle, grev komiteleri olarak
doðan ama mücadelenin
basýncýyla hýzla iþçilerin ayaklanma organlarýna dönüþen,
milyonlarca yoksulun, iþçinin,
yoksul köylünün ve askerin
demokratik öz yönetim organlarý olarak þekillendirdiði iþçi
demokrasisinin yeni tipte aracý.

Ürkek burjuvazi

1917 yýlý, 1900’lerin hemen
baþýnda Rusya’da devrimciler
arasýnda süren devrimin niteliði
tartýþmalarýný da teorik olmaktan çýkartarak pratikte sýnadý.
Menþevikler, Rusya’da devrimin birinci aþamasýnda çarlýk
baskýsýna karþý liberal burjuvazinin desteklenmesi gerektiðini düþünüyordu. Bu aþamada kapitalizmin tedrici geliþmesiyle sýranýn iþçi sýnýfýna geleceðini anlatan Menþevikler’e,
Lenin, iþçi sýnýfýnýn herhangi bir
aþamada burjuvaziye güvenemeyeceðini anlatýyordu.
Lenin’in iddiasýna göre, burjuvazi, ayaklanan iþçilerin yarattýðý politik basýnçtan ürkecek ve
iþçi devrimine karþý Çarlýkla birlikte tutum alacaktý.
Lenin, devrimin birinci aþamasýnýn baþarý kazanmasý için,
“Ýþçi sýnýfý ve köylülüðün
devrimci demokratik diktatörlüðünün” kurulmasý gerektiðini
savunuyordu.
Lenin’in tezinin burjuvaziyle
uzlaþmayý dýþlayan devrimci
içeriði kadar, köylülükle ittifakýn nasýl gerçekleþeceði ve
Çarlýk devrildikten sonra hangi
adýmýn atýlmasý gerektiði
konusunda taþýdýðý bir belirsizlik de vardý.

Sürekli devrim

Bolþevikler ve Menþevikler
dýþýnda üçüncü bir tez daha
vardý. Bu bizzat 1917 yýlýnda
Ekim devrimi tarafýndan doðrulanan, Troçki’nin sürekli devrim
teorisidir. Sürekli devrim
teorisi, “her þeyden önce,
Rusya’da kapitalizmin
geliþmesini dünya ekonomisi
çerçevesine oturttu.” Troçki’nin
eþitsiz ve birleþik geliþme adýný
verdiði durum, yani, “yolculuðun farklý aþamalarýnýn bir
araya getirilmesi, farklý adýmlarýn birleþtirilmesi, eski ve çaðdaþ biçimlerin karýþýmý” Rusya
açýsýndan tümüyle geçerliydi.
Rusya’da bir yandan tarihsel
geri kalmýþlýðýn yarattýðý sorunlar hüküm sürerken, bir yandan
da en ileri teknolojilerle üretim
yapan dev sanayiler þehirlerde
geliþiyor ve büyük fabrikalarda
biriken etkin bir iþçi sýnýfý
yaratýyordu.
Troçki’nin Lenin’den farklý
düþündüðü konulardan birisi
ise köylülüðün baðýmsýz
toplumsal ve politik bir rol

Uluslararasý sosyalizm geleneði ve troçkizm

Bir gelenek, bir isim
oynayamayacaðýný iddia
etmesiydi.
Troçki, “Sosyalist devrim
ulusal arenada baþlar, uluslararasý arenada geliþir ve
dünya arenasýnda tamamlanýr.
Böylece sosyalist devrim yeni
ve daha geniþ anlamda sürekli
devrim haline gelir.
Tamamlanýþý ancak bütün gezegende yeni toplumun nihai
zaferiyle mümkün olur”
dediðinde, bir ütopyayý deðil,
marksizmin en temel kurallarýndan birisini dile getiriyordu. Bu,
sanýldýðý gibi, tek bir ülkede
sosyalist devrime karþý çýkmak
anlamýna gelmiyor. Bu, stalinistlerin Troçki etrafýnda yarattýðý büyük yalanlardan birisi.
Troçki, “bir iþçi devletinin,
aslen devrimi diðer ülkelere
yayacak bir platform olarak
davranmak zorunda” olduðunu
anlatýyordu. Sosyalist devrimin
tek bir ülkede baþlayabileceðini,
ama ancak dünya ölçeðinde
tamamlanabileceðini savunuyordu.
1917 Þubat ve Ekim devrimleri
Troçki’nin sürekli devrim
teorisini doðruladý. Ýþçi sýnýfý
devrimi sürekli kýlmadan baþarý
kazanamayacaðýný 1917 Þubat
devriminde gördü. Devrimin

burjuva demokratik sýnýrlarý
aþamamasýnýn, sürekli kýlýnmamasýnýn, iþçi ayaklanmasýnýn
kanla bastýrýldýðý bir evreyle
sonuçlanacaðý ortaya çýktý.
Troçki, doðru fikirleri olan,
ama örgütlü Bolþevikler
olmadan bu fikirleri hayata
geçemeyecek olan bir koþulda
buldu kendini. Devrimin en
heyecanlý günlerinde Bolþevik
Partisi’ne katýldý. Ekim devriminden sonra Stalin’in bizzat
ifade etmek zorunda kaldýðý
gibi Ekim ayaklanmasýnýn
mimarý oldu. En önemli
simgelerinden birisi haline
geldi.

Karþý-d
devrim

Ýþçi devrimi nefes alamadan 16
ülke tarafýndan askeri iþgalle
karþý karþýya kaldý. Lenin ve
Troçki o güne dek akýllarýndan
bile geçirmedikleri Kýzýl
Ordu’nun kurulmasý için çabaladý. Beþ milyonluk bir ordu
kuruldu. Ýç savaþ kazanýldý,
ama bedeli çok pahalý oldu.
Devrimi savunmak isteyen
iþçiler fiziken yok oldular. Ýþçilerin doðrudan demokrasi
örgütlenmesi olan sovyetler,
iþçilerin olmadýðý içi boþ kabuk
haline geldi. Lenin, 1920’nin

baþýnda “bizim devletimiz
bürokratik deformasyona
uðramýþ bir iþçi devletidir”, iþçilerin kendilerini korumak
zorunda olduðu bir iþçi devletidir, diyordu.
1920’ler boyunca Rusya’da
bürokrasi, köylülük ve
zayýflamýþ iþçi sýnýfý arasýnda
çeliþki keskinleþti. Stalin’in
tepesinde bulunduðu bürokrasi,
1930’larda þiddetli bir karþý
devrimle iktidarýný pekiþtirdi,
kendisini yeni egemen sýnýf
olarak þekillendirdi. Tek ülkede
sosyalizmi kurabileceðini ilan
ettiði teoriyle, milliyetçiliði
yaygýnlaþtýrýrken, Komünist
Enternasyonal’i bürokrasinin
dýþ iliþkilerinin aracý haline
getirdi.
Troçki 1920’li yýllar boyunca
tek ülkede sosyalizme karþý
enternasyonalizmi, bürokrasiye
karþý iþçi sýnýfýnýn demokrasisini
savundu. Ekim devriminin
geleneðinin yeþermesi için
mücadele etti. Rusya’dan
sürüldü.

Bardaðý taþýran damla

Stalinizm, dünya iþçi hareketine arka arkaya ihanet etti. Çin
devriminin yenilmesini saðladý.
Kendisini hâlâ komünist

hareket içinde gören Troçki için
bardaðý taþýran damla, stalinizmin sosyal demokrasiyle
faþizmi eþ tutan faþizm analiziyle Hitler’in yolunu açmasý,
Alman komünistlerini faþizme
karþý çaresiz býrakan politikalarý
dünya komünist hareketinin
benimsemesi oldu.
Nazilerin iktidarý almasýyla
Troçki stalinizmin karþý devrimci bir parazit olduðunu tespit
etti ve yeni bir enternasyonalin
örgütlenmesi için mücadele etti.
Stalin’in Avrupa’daki komünist
partiler aracýlýðýyla Ýspanya’da,
Fransa’da iþçi sýnýfýný arka
arkaya silahsýz býrakmasý ve
faþizmle uzlaþmasý, Rusya’da
milyonlarca devrimciyi imha
eden temizlik hareketi,
Troçki’yi neredeyse, Marksist
geleneði tek baþýna taþýmak
zorunda býrakan karanlýk bir
politik atmosfer yarattý.
Troçki ölümünden önce bir
dizi öngörüde bulundu. Dünya
savaþýnýn patlayacaðýný, kapitalizmin krizinin derinleþeceðini,
devrimler çaðýnýn dünya
savaþýnýn ardýndan yeniden
egemen olacaðýný, savaþtan
sonra stalinist bürokrasinin
yýkýlacaðýný ve Dördüncü
Enternasyonal’in milyonlarca
iþçiyi etrafýnda toparlayacaðýný
vurguladý.
Gerçekten de savaþ patladý,
ama savaþ sonrasý oluþan küresel politik ve ekonomik
koþullarýn Troçki’nin öngörüleriyle hiçbir ilgisi yoktu.
Troçki’nin öngörülerini sorgulamak yerine, troçkist hareket
koþullarý Troçki’nin teorisine
uydurmaya çalýþtý. Kapitalizm
krizde olmadýðý gibi, krizini
atlatmýþ ve tarihinin en büyük
hamlesini yapmaya baþlamýþtý.
Stalinist rejim yýkýlmadýðý gibi,
dünya savaþý sýrasýnda yayýlmýþ
ve Doðu Avrupa’da kendisine
benzeyen uydu rejimler kurulmuþtu.
Troçki, sadece bir analizinde,
öz yerine biçime takýlý kaldý.
Rusya’nýn ve stalinizmin analizinde, iþçi sýnýfýný teorinin ve
hareketin merkezine koyamadý.
Bunun yerine mülkiyet iliþkilerine bakarak, bürokrasinin ayrý
bir egemen sýnýf olduðunu
göremedi. Rusya’yý her zaman
bir iþçi devleti olarak, dejenere
de olsa bir iþçi sýnýfý iktidarý
olarak tanýmladý.
Troçkist hareketin krizinin
çözülmesi için Tony Cliff’in
stalinist Rusya’yý, Ýkinci Dünya
Savaþý sonrasý dünya ekonomisi
ve politikasý içine oturtan
“Rusya’da devlet kapitalizmi
teorisi”nin üretilmesi gerekecekti. Tony Cliff bu teoriyle,
Troçki’nin tüm yaþamýný
adadýðý, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunu ancak iþçi sýnýfýnýn
dünya çapýnda eyleminin
saðlayacaðý temel tezine sahip
çýkarak gerçek Marksist
geleneði yaþattý. Ýþçi sýnýfýnýn
baský altýnda olduðu rejimlerin
dejenere de olsa bir iþçi devleti
olamayacaðýný, dünya kapitalizminin geniþleme eðilimlerini,
Troçki’nin býraktýðý mirasýn
üzerinde yükselerek açýklayan
Tony Cliff Uluslararasý
Sosyalizm Akýmý’nýn da
örgütlenmesinde aktif bir
biçimde yer aldý. DSÝP, kendisini net bir biçimde bu gelenek
içinde tarif ediyor.
Rýfat Solmaz
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J. G. Ballard:
‘Yeni kötü þeyler’in büyük þairi
Alex Callinicos, iki hafta önce kaybettiðimiz yazar Ballard’ýn anýsýna kaleme aldý…

Yüzde 16 ve teðet
Türkiye Ýstatistik Kurumu verileri, iþsizlik oranýnýn
yüzde 16 olduðunu gösteriyor. Ýþsizlik rekoru kýrýlýyor. Bu, Türkiye’de dört milyon kiþinin iþsiz olduðu
anlamýna geliyor.
Ayný kurumun verileri, 4 milyon iþçinin 530 bininin
son bir yýlda iþten çýkartýldýðýný gösteriyor.
Aile bazýnda hesaplanýrsa 16 milyon kiþi her akþam
kaç ekmek yiyeceðini ölçüp biçmek zorunda.
Ýþsizliðin azalacaðý yönünde hiçbir iþaret de yok
henüz.
Ýþsizlik sadece Türkiye’ye özgü bir sorun deðil.
ABD’de iþsiz sayýsý 13,2 milyona ulaþýrken, bu rakam
son 26 yýlýn en yüksek oraný oldu. ABD’de sadece
2007 yýlý Aralýk ayýndan bugüne kadar 5 milyondan
fazla iþçi iþini kaybetti.
Ýspanya’da iþsizlik oranýnýn 2010 yýlýnda %20’ye çýkmasý bekleniyor. Avrupa ülkelerinde iþsizlik rekor
kýrdý. Þubat ayý verileriyle iþsiz sayýsý bu ülkelerde
13,5 milyona yaklaþtý.
Dünya çapýnda artan iþsizlikle Türkiye’dekinin farký
hükümetten kaynaklanýyor. Türkiye’de hükümete ve
baþbakana göre, “kriz teðet geçiyor.” Recep Tayyip
Erdoðan krizle ilgili son konuþmasýnda, Türkiye’de,
dünyadaki örneklerini gördüðümüz gibi batan
bankalar ya da iflasýný isteyen büyük þirketler
olmadýðýný söyleyerek, krizin teðet geçtiði teorisini
sözümona güçlendiren veriler sundu.
Bunun, katýksýz bir sermaye bakýþ açýsý olduðu çok
açýk. Krizin etkisini, sadece büyük þirketlerin batýp
batmamasýyla açýklamak, bankalar batmýyorsa krizin
etkisini küçümsemek milyonlarca yoksulun
hükümetin görüþ alanýnda olmadýðýný kanýtlar
sadece.
Üstelik krizin bir baþka göstergesi olan sanayi üretiminde düþüþ eðilimi de “teðet geçme” teorisini
yalanlýyor. Sanayi üretimi 2008 yýlýndan beri düzenli
bir þekilde düþüyor, üretim her ay bir önceki aydan
daha düþük oldu. Ocak 2008’e göre Ocak 2009’da
sanayi üretimi yüzde 21.3’lük bir düþüþ yaþadý. Þubat
ayýnda ise sanayi üretiminde yaþanan düþüþ yüzde
23.7 oranýyla tam bir rekor kýrdý.
Bu rekor, patronlar açýsýndan iþten iþçi çýkartmak
için bulunmaz bir bahane yaratýyor. Hükümet krize
karþý tedbir paketleri açýklarken patronlarýn sigorta
primlerini yüzde 25 oranýnda düþürmek gibi, sermayeyi kollayan öneriler üretiyor. Devlet Bakaný
Mehmet Þimþek, ''Bu hazineye 5 milyara mal oldu,
ama þirketlerimiz daha rekabetçi oldu. Ýnþallah istihdam artacak'' diyerek ortada dönen dolabý istemeden
aðzýndan kaçýrdý. Hazine, milyonlarca iþçiden kesilen
paralarýn toplamý demek. Patronlarýn yükünü azaltmanýn Hazine’ye yük getirmesi, krizin yükünün
sadece iþsizlikle deðil, tedbir paketleriyle de
emekçilere yüklenmesi anlamýna geliyor.
Üstelik Marks’ýn vurguladýðý gibi, iþsizlik, iþten
çýkartýlan her bir iþçinin çalýþanlar üzerinde yarattýðý
basýnçla, ücretlerin düþmesi yönünde kuvvetli bir
eðilim yaratýyor.
Kriz teðet geçmiyor, iþçileri ve yoksullarý
paramparça ederek geçiyor. Krizin etkilerine karþý,
iþçilerin ve yoksullarýn büyük bir savunma ve
mücadele cephesi kurmasý gerekiyor. Emek örgütleri
bir dizi talebe sahip:
Açlýk sýnýrýnda yaþayan insanlara yurttaþlýk ücreti
ödenmeli, temel tüketim, gýda maddeleri ve ilaçta
KDV kaldýrýlmalý, iþsizlerin saðlýk giderleri kamu
tarafýndan karþýlanmalý, iþsizlik fonunun süresi ve
kapsamý geniþletilmeli, ücret farký olmadan çalýþma
saatleri günde 7 saate indirilmeli.
Bu talebe, zenginlerin vergilendirilmesi talebi de
eklendiðinde önemli bir hamle yapýlmýþ olacak.
Bu talepler iþçi sýnýfýnýn grev hakký ve toplu
pazarlýk haklarýnda basýnç oluþturan yasaklarýn
kaldýrýlmasý talepleriyle birleþtirildiðinde, krize teðet
yaþayanlarý politik bir krize sokacak yaygýn ve
kazanmak için bir mücadele adýmý atýlabilir.

Þenol Karakaþ

B

ertolt Brecht, büyük Marksist
þair ve oyun yazarý “Eski güzel
þeylerle deðil, yeni kötü þeylerle baþlayýn” derdi. Baþka bir deyiþle,
eskinin yasýný tutmayýn, ne kadar
saçma ve basit de olsalar kapitalizmin yarattýðý yeni kültürel þekillerle uðraþýn.
Geçen hafta kaybettiðimiz yazar JG
Ballard, iþte bu ‘yeni kötü þeyler’in
büyük þairiydi. Kitaplarýnýn ve öykülerinin isimleri bile bunu gösteriyordu; Boðulan Dünya, Cocrete Adasý,
Terminal Kumsalý, Vermillion
Kumlarý, Neden Ronald Reagan’ý
Becermek Ýstiyorum, Yüksek-doðuþ,
Ölü Zaman, Mimar Otel…
Ballard’ýn büyüleyiciliði sýradan
olanla sýra dýþý olanýn yan yana
gelmesinden kaynaklanýr.
Çarpýþma (1973) isimli eseri en
önemli eseridir, hikaye Heathrow’da
yaþanan büyük motor kazasýyla
baþlar. Vaughan, kazaya sebep olan
ve hayatýný kaybeden þöför,
Elizabeth Taylor’a delicesine tutkundur ve arabasýyla onun limuzinine
çarpmaya çalýþmaktadýr, çarpýþan
arabalar ve parçalanan bedenleriyle
bir cinsel birleþimin ortaya çýkacaðýný
hayal etmektedir.
Ballard insan öznelliðinin derinlerini keþfetmeyi ya da Vaughan’ýn içsel
yaþamýný anlatmayý ve obsesyonunu
açýklamayý amaçlamaz. Aksine,
karakterleri kartondan adamlar
gibidir. Onun derdi daha çok bireylerin kendi bilinçlerinin dýþýnda
etraflarýnda þekillenen o devasa
ölçekli süreçleri anlatmaktýr.

Ýlkellik

Boðulan Dünya (1962) þaþýrtýcý þekilde kehanet niteliði taþýyan bir
romandýr. Küresel iklim deðiþikliðinin bir sonucu olarak denizler ve
ormanlarla kaplanmýþ bir dünyadan
bahseder. Kitap bu yeni tropik
iklimde hayatta kalmaya çalýþan
insanlarý konu edinmektedir. Bu
insanlar bir süre sonra, genetik kodlarýnda yüz milyonlarca yýl önce
dünyanýn yine denizlerle kaplý
olduðu günlerden kalan bir çekirdeðin kontrolü altýna girmeye baþlarlar.
Ýnsanlarý böylesine acýmasýz ve
tuhaf baþka bir doðal ortama yollayan diðer bir çalýþmasý da, en bilinen romaný olan Güneþ Ýmparatorluðu’dur (1984). Daha sonra Steven
Spielberg tarafýndan filme de çekilen

romaný Ballard, Ýkinci Dünya Savaþý
esnasýnda Þangay’da bir Japon kampýnda geçirdiði deneyimlerden esinlenerek yazmýþtýr.
Þangay’daki sömürgecilerin ve
Japon kampýnýn vahþiliðine tanýklýk
etmesi savaþ sonrasý Britanya’sýnda
onu bir yabancý haline getirmiþti.
Hislerini “Güneþin neredeyse evlerin
çatýlarýndan daha yükseðe çýkmadýðý
küçük, gri bir ülkede mahsur
kaldým” þeklinde ifade ediyordu.
Yaþadýðý yer ona göre “çift taraflý
taþýt yollarýnýn kabusumsu zemini,
polis kameralarý, bilim parklarý ve
yönetim binalarý, vatandaþ kimliði,
gelenekler ve insani deðerler arasýnda kaybolmuþ, yabancýlaþma ve
umursamazlýk içerisinde ne geçmiþi
ne geleceði olan bir toprak parçasý”
idi.
Burada bahsettiði yer batý
Londra’nýn bir banliyösü olan
Shepperton’dur, “zihnimin güven
merkezi” dediði bu semt, yetiþkin
yaþamýnýn çoðunu geçirdiði yerdir.
Burada öðretici deneyimlerin sýklýkla
yaþandýðý söylenirdi.

Parçalamak

Ballard arkadaþý ve yoldaþý yazar
Iain Sinclair’e þöyle söyler:
“Yabancýlaþmaktan korkmak yerine
ondan utanmalýyýz. Bu belki de daha
ilginç þeylere açýlan bir kapý. Benim

SÝNEMA
Alman Popüler Sinemasý da “Terörizm”e bulaþtý
Baader Meinhof Kompleksi
Alman sinemasýnýn bu yýl en çok
ses getirecek gibi görünen filmi
Baader Meinhof Kompleksi
geçtiðimiz film festivalinde Türkiye
prömiyerini yapmýþ oldu. Film, “Bir
terör filmi: Der Baader Meinhof”
ismiyle (herhangi bir ülkede ‘terör’
vurgusunun baþlýða taþýnma ihtiyacý
duyulmamýþtý) gösterildi ve þimdilik belirsiz bir tarihe kadar sinemalarda görünmüyor. Almanya’nýn
70 yýllarda adýndan sýkça söz edilen
silahlý örgütü Kýzýl Ordu
Fraksiyonu’nu ele alan film belki de
konuyla ilgili Türkiye’de vizyona

girebilen ilk film olacak.
Stefan Aust’un araþtýrma kitabýndan senaryolaþtýrýlan film, 1967’de
Almanya’daki Vietnam savaþý
karþýtý hareket ve Ýran Þahý protestolarýyla baþlýyor. Bu yýllardan
itibaren RAF’ýn çekirdek ekibini takibe alýp 1977’deki þaibeli ölümlerine
kadar izleyen film karþýmýza sürekli
çýkan iki tartýþmayý ýsýtýp tekrar
getirmiþ oluyor. Bu tartýþmalardan
kuþkusuz ilki gerçekle örtüþmesi
meselesi. Örgütün iþlediði cinayet
ve kaçýrma suçlarýnýn tarihsel olarak
doðru ifade edilmediði sýkça

kurgumun mesajý da bu. Tamamýyla
yabancýlaþmayý hissetmeliyiz ve
daha da ötesinde ne olduðunu
görmeliyiz.”
Ballard, umudun ve özgürlüðün
gizli mesajlarýný keþfedeceðimizi
vaad etmiyordu. Bilinen anlamda
politik bir yazar deðildi, özellikle
solda olan birisi de deðildi. Ancak
kapitalizmin sahte avuntularýný sinsice paramparça ettiðinden onun
yazdýklarý kesinlikle çok önemli.
En iyi son dönem yapýtlarýndan
Süper Kent (2000), güney
Fransa’daki ütopik, ultra-modern iþ
dünyasý insanlarýný konu alýr.
Gösteriþli görüntünün altýnda inanýlmaz bir þiddet gizlenmektedir. Can
sýkýntýsýyla dolu zengin insanlar,
baskýn partileri düzenler, bu partilerde etraftaki göçmen mahallelerine
gidip cinayetler iþlerler, tacavüzler
gerçekleþtirirler.
Bu Soðuk Savaþ sonrasý kapitalizmi
için uygun bir metafordur –ancak
hikaye barýþla sona erse de gerçekte
savaþlar sürmektedir.
Ballard’ý sadece politik açýklamalara
hapsetmek doðru olmayacaktýr.
Ancak huzur bozucu birisiydi ve
dünya o olmadan çok daha tatsýz
olacaktý.
Berk Efe Altýnal,
Socialist Worker’dan çevirdi
yapýlan yorumlar arasýnda. Kilit
konulardan baþka biriyse örgüt elemanlarýnýn hapiste ölümleri; yýllardýr yapýlan öldürüldüler mi,
topluca intihar mý ettiler tartýþmasý
hiçe sayýlýyor.
Bir diðer tartýþma da kendilerine
þehir gerillalarý diye adlandýran bir
grup insanýn pop ikonu haline getirilmesi. Film çýkýþýndan itibaren
karakterleri olduðu gibi ifade etmek
iddiasýnda olsa bile önce görsel
olarak onlarý biraz cilalýyor, sonra
da hýzlý birer dramatik hikayeyle
karakterize ediyor.
Dolayýsýyla iki buçuk saat izledikten sonra kim olduklarýnýn, niye ve
nasýl silahlý eylemlere giriþtiklerinin
cevabýný alamadan salondan ayrýlýyoruz.
Orhan Göztepe

sayý: 361 z sosyalist iþçi z

Ýstanbul Üniversitesi’nde yasakçýlýða karþý mücadele

Baþörtülü arkadaþýma dokunma!
Ýstanbul Üniversitesi’nde baþörtüsü
yasaðý ve yasaða karþý mücadele sürüyor.
Geçtiðimiz hafta bir öðrenci sýnava
baþörtüyle girdiði için önce bölüm
baþkaný ve öðretim üyelerince daha
sonra da güvenlik görevlilerince engellenmeye çalýþýldý, hakkýnda tutanak
tutuldu.
30 Nisan günü ise ayný öðrenci
güvenlik görevlilerince okula bu þekilde
gelmeye devam ederse zor kullanýlarak
okulun dýþýna çýkarýlacaðý söylenerek
tehdit edildi. Ayný saatlerde okula girerek öðrencilerin asmýþ olduklarý 1
Mayýs afiþlerini yýrtan ve ellerindeki
satýrlarla etrafa tehditler ve hakaretler
yaðdýran faþist gruba güvenlik
görevlileri herhangi bir müdahalede
bulunmadý.
Demokratik talepler içeren afiþleri
asanlarý cezalandýrmak konusunda hiç
zaman kaybetmeyen okul yönetimi ise
afiþleri yýrtarak provokasyon yaratan
bu faþist gruplar konusunda yýllardýr
herhangi bir önlem almamakta,
baþörtüsü takan öðrencileri hemen
tespit eden kameralar bu kiþileri her
nedense tespit edememekte.
Daha sonra okulun bahçesinde
yapýlan Antikapitalist Öðrenciler
toplantýsý, toplantý sýrasýnda grubun
içerisinde baþörtülü öðrenciler olmasý
sebebiyle güvenlik tarafýndan engellendi. Bunun üzerine Antikapitalist Öðren-

“Yeni dönem yeni bir sol”
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Ayrýnýtýlý bilgi için:
0536 822 15 99

DSiP

toplantýlarý

Siyasal Ýslam
Konuþmacý:
Muhip Tezcan

7 Mayýs
Perþembe, saat:19.00
Kadýköy
1998’de Ý.Ü.’de baþörtüssü yassað
ðý nassýl uyygulandý? Dönemin rektörü ve Ergenekon davassý
ðý Kemal Alemdaroð
ðlu anlatýyyor: "Dönemin Genelkurmay baþkaný 3 kez telefonla aradý
sanýð
ve destek verdi. Vali toplumu germeyelim, taviz verin, hoþgörülü olun imasýnda bulundu
ama direnildi. Bu tip durumlarýn tekrarlanabileceðinden endiþe ediyorum. O dönemde TSK
arkamda olmasaydý ben ne yapardým? Olaylar haftasýnda resmî kýyafetle 3 korgeneral beni
ziyaret etti. Askerler her vesile ile üniversiteleri desteklediklerini göstermeliler."

ciler olaya tepki gösteren öðrencilerin
de desteðiyle “Resmi Ýdeoloji Baskýsýna
ve Baþörtüsü Yasaðýna Son,
ÖZGÜRLÜK ÝSTÝYORUZ” yazýlý
afiþlerle birlikte toplu çýkýþ yaptýlar.
Antikapitalist Öðrenciler, 6 Mayýs
Çarþamba günü bu yaþanan olaylara
dair bir basýn açýklamasý yapacak. Ýstanbul Üniversitesi Fen Kapýsý önünde

toplanacak olan öðrenciler Baþörtülü
Arkadaþýma Dokunma diyecekler.
Hiç kimsenin baþkasýnýn giyimine
veya inancýna karýþma hakký yoktur.
Antikapitalist Öðrenciler, baþörtüsü
yasaðý olarak bilinen bu anti
demokratik ayrýmcýlýk sona erene kadar
mücadelesine devam edecek.
Berk Efe Altýnal

Okan Üniversitesi’nde toplantý:

Öðrenciler darbe ve Ergenekon'u tartýþtý

SÝ Ýstanbul- 4 Mayýs Pazartesi günü
Okan Üniversitesi'nde Sosyalist Ýþçi
yazarý Roni Margulies'in konuþmacý
olduðu "Ergenekon ve Sol" konulu bir
toplantý gerçekleþtirildi.
Toplantýyý Okan üniversitesindeki
çeþitli kulüplerden öðrenciler ve
Antikapitalist Öðrenciler örgütledi.
Yaklaþýk 50 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen toplantýda Ergenekon davasýnýn
arkasýnda olunmasý gerektiði ancak
birçok sol örgütün bu konuda gerekli
adýmlarý atmadýðý ve hatta bu davanýn
karþýsýnda olduðu konuþuldu.

Toplantýlar
Etkinlikler

Ergenekon konusundaki son
geliþmelerinde tartýþýldýðý toplantýda,
Roni Margulies kendisini solda gören
herkesin bu davaya sahip çýkmasý
gerektiði söyledi.
Dinleyicilerin yoðun katýlýmýyla
beraber Ergenekon, darbe, Kürt
sorunu ve marksizm üzerine sorular,
cevaplar ve çeþitli düþünceler dile
getirildi. Türkiye'de ve Dünyada
geliþen çeþitli sol hareketler ve tecrübeler konuþuldu.
Behrem Baltaþ

1 Mayýs’ta DSÝP kortejleri

Sakýz sokak No 18/2
(Þifa Hastanesi karþýsý)

Ýþçi sýnýfýnýn
gücü
Konuþmacý:
Levent Özyýldýrým

7 Mayýs
Perþembe, saat:19.00
Beyoðlu
Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

Sosyalist Tartýþmalar

21. yüzyýlda
emperyalizm
Konuþmacý:
Volkan Akyýldýrým

10 Mayýs
Pazar, saat:14.00
Beyoðlu

Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

Antikapitalist Öðrenci

Kampüste
darbeci var

Konuþmacý:
Volkan Akyýldýrým

16 Mayýs
Cumartesi,
saat:14.00
KADIKÖY
MEPHÝSTO KÝTABEVÝ
ÜST KATI

Küresel
Eylem
Grubu

Her Salý 19.00’da
toplanýyor.
Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu
her Çarþamba 19.00’da
Kadýköy’de toplanýyor
MEPHÝSTO KÝTABEVÝ
ÜST KATI

ANKARA:
DSÝP’liler Ankara’da gerçekleþen 1 Mayýs mitingine renkli
ve bir çok soruna deðinen sloganlarla katýldý. Ergenekon
Daðýtýlsýn pankartýnýn yanýsýra Ýþ-Ýklim-Adalet pankartý da
açýldý. DSÝP korteji 1 Mayýs’ta darbeciler yargýlansýn talebiyle
yürüyen tek kortejdi.

BURSA:

DSÝP’liler Bursa'da Anticapitalista pankartý, DSÝP ve BARIÞ
bayraklarýyla yürüdü. Krizin faturasý patronlara, Ýþ Ýklim
Adalet gibi bir çok sloganýn yanýsýra Þener Eruygur teröristtir,
Hurþit Tolon teröristtir, Doðu Perinçek teröristtir, Kerinçsiz
teröristt, Deniz Baykal teröristtir, Ýlker Baþbuð teröristtir sloganý alaný ortadan ayýrdý ve þaþkýnlýk yarattý.

DSiP

dsip.org.tr
sosyalistisci.org
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internet
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif
olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist isci
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Kapitalizmin krizine, küresel ýsýnmaya ve sosyal adaletsizliðe karþý harekete geç

Ýþ-iklim-adalet!
Ý

þsizlik dünya krizi ile
beraber günden güne katlanarak artmakta.
Milyonlarca iþsiz kendisinin
yani çalýþanlarýn yaratmadýðý
bu krizin faturasýný ödüyor.
Üstelik böyle devam ederse
sadece bu yýl dünyada 50 milyon kiþi iþinden olacak. Ýþi olanlar ise kapitalizmin krizinde
her zaman olduðu gibi patronlar tarafýndan sömürülüyor,
daha fazla mesai ve daha az
maaþa razý olmak zorunda
býrakýlýyor.
Zorunlu izinler, uzun çalýþma
saatleri, ücret artýþýnýn olmamasý sistemin vahþi yüzünü
gözler önüne seriyor. Türkiye
‘de de dünyadan farklý bir
durum yok. Ýþsizlik rakamlarý

D

ünyanýn en geliþmiþ 20
ülkesi iflas eden þirketleri kurtarmak için 21
trilyon dolar harcýyor ama onlar
açlarý doyurmayý düþünmüyor.
Açlýk, yetersiz beslenme, yoksulluk çýð gibi büyümekte.
Þirketleri kurtarmak için harcanan para tüm dünyadaki açlýk
sorununu çözebilecekken önce
kâr deniyor, sonra
insan.Dünyada her yýl 11 milyon kiþi açlýk veya yetersiz
beslenme yüzünden ölürken,
300 milyonu çocuk olmak üzere
800 milyon insan aç..Dünya
nüfusunun yarýsý günde 2 dolarlýk gelirle yaþýyor.Türkiye'de 13
milyon insan yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. 6 milyar insanýn yaþadýðý dünyada
17 milyon insan 1 milyon dolardan fazla paranýn sahibiyken
yani zenginlikler sadece borusu

hýzla artýyor. Veriler %10’un
üzerinde artýþ olduðu
yönünde. Yani binlerce insan
iþsiz ya da iþini kaybetme
korkusuyla yaþýyor.
Tüm bunlar olup biterken
krize çözüm bulmak için ülkeler toplanýyor ancak bankalarý
ve patronlarý kurtarmak için
neler yapmak gerektiðini
konuþuyorlar. Ýnsan hayatýný
hiçe sayan uygulamalar öneriyorlar. Bir diðer büyük kriz
olan küresel iklim deðiþiminin
yaratacaðý felaketi görmezden
geliyorlar. Halbuki týpký
ekonomik kriz gibi küresel
ýsýnmanýn sebebi de onlar
olduklarý halde ikisinin faturasý da yoksullara, çalýþanlara, emekçilere kesiliyor.

öten bir grup azýnlýðýn
elindeyken, çoðunlukta olanlardan faturayý ödemeleri bekleniyor. Adaletsiz sistemin
kaybedenleri olmaya zorlanýyorlar. Sadece zenginliklerin adil
bir þekilde paylaþýlmadýðý bir
sistemde deðil ayný zamanda
ýrkçýlýðýn, ayrýmcýlýðýn, cinsiyetçiliðin de olduðu bir
dünyada yaþýyoruz.
Çocuklara adaletin olmadýðý
bir dünya.. Binlerce çocuk ya
üzerine atýlan bombalarla ya da
polis dipçiðiyle ölüyor.
Hapishanelerde sadece
Türkiye’de 500 çocuk tutuluyor.
Dünyada her üç kadýndan en az
biri hayatlarýnýn bir anýnda þiddete maruz kalýyor, seks yapmaya zorlanýyor, farklý biçimlerde tacize uðruyor.
Eþcinsellerin haklarý tanýnmýyor.
Geyler ve travestiler sadece

B

uzullar hýzla eriyor. 30
yýl sonra yüzde 80'i yok
olacak.
Deniz seviyesi yükselirken
diðer yandan bir çok canlý
türünün nesli tükeniyor. Eðer
þimdi sera gazlarý yüzde 70
oranýnda kýsýlmazsa 20 yýl
içerisinde denizlerdeki yaþam
sona erecek.
Kasýrgalar, seller dünyada
zenginleri deðil, yoksullarý
vuruyor. Ýklim felaketleri sonucunda evini terk etmek ve
göçmek zorunda kalan 60 milyona yakýn insan var. Sadece 10
yýl için iklim göçmenlerinin
sayýsýnýn 200 milyona çýkacaðý
söyleniyor.
Dünyanýn bir bölümü aþýrý
yaðýþlara maruz kalýrken diðer
bölümüne tek damla yaðmur
düþmüyor.Topraklar çölleþiyor,

farklý olduklarý için öldürülüyor. Tüm bunlarýn tek bir sebebi
var o da küresel kapitalizm.
Ýþsizliðe, iklim felaketine ve
adaletsizliðe karþý mücadele
etmek bu kadar karamsar görünen tabloda tek çýkýþ yolu.
Hükümetler karlarýný
düþünüyorsa, önce insaný düþün
demek için mücadele etmek
gerekiyor. Küresel ýsýnma için
zaten iþsizlikle ve yoksullukla
burun buruna gelenlerden
fedakarlýk yapmasýný bekleyemezler.
Aþaðýdan geniþ kitlelerle ortak
talepler etrafýnda birleþerek
hükümetlerin harekete geçmesini saðlamak gerkiyor. Ýþ, iklim,
adalet sloganý bu yüzden
anlamlý antikapitalist bir slogan.
Milyarlarca insanýn taleplerini
kapsadýðý için!

kuraklýk sonucu gýda üretimi
azalýyor, gýda fiyatlarý týrmanýyor.
Her yýl çoðu Afrika'da
yaþayan 6 milyon insan dizanteri, kolera, ishal gibi temiz
suya ulaþamamaktan kaynaklanan basit ve önlenebilir
hastalýklar yüzünden yaþamýný
kaybediyor.
Su bütün canlýlara ait, ama
þirketler temiz su kaynaklarýnýn
mülkiyetini ellerinde tutuyor.
Su ve gýda savaþlarý kaçýnýlmaz olacak.
Eðer þimdi sera gazlarý yüzde
80 oranýnda azaltýlmazsa gezegenimiz biz insanlar, hayvanlar, bitkiler, aðaçlar için yaþanmaz bir yer olacak.
Yaþanan ve yaþanacak olanlar
korku filmi senaryosu deðil,
gerçeðin ta kendisi.

Tüm bunlar olup biterken
hükümetler silahlanmaya,
savaþa bütçe ayýrýyor.
Dünyada her yýl 1 trilyon 300
milyar dolar silahlanmaya harcanýyor. Bu rakam Türkiye'de
2007'de silahlanmaya 11 milyar
dolar olarak görülüyor.
Silahlanmaya harcanan paralar
ve savaþlar binlerce insanýn
ölümüne neden oluyor. Irak'ta
ABD'nin 6 yýldýr süren iþgalinin
bedelini 2 milyondan fazla
insan yaþamýný yitirerek ödedi.
6 milyon Iraklý evlerini terk
etmek zorunda kalýp göç etti.
Afganistan'da 2 binden fazla
insan NATO'nun iþgal ordularý
tarafýndan katledildi. Filistin'de
Ýsrail'in soykýrýmý devam ediyor. Silah tüccarlarý kazanýrken
bizleri kaybetmeye mahkum
ediyor.

