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Ceylan Önkol 14 yaþýndaydý

Yeter artýk
çocuklar
ölmesin
18
EKÝM

KADIKÖY-S
Saat. 13.00

14 yaþýndaki Ceylan’ýn Lice’de
evinin 200 metre ötesinde parçalanarak öldürülmesi kabul edilemez.
O küçücük çocuk devlet tarafýndan
öldürüldü, bunun üstü örtülemez.
Ceylan’ýn ölümüne neden olan
orduya ait askeri mühimmatýn kimitarafýndan bu korkunç olay için
kullanýldýðý açýða çýkarýlmalýdýr.
Eðer gerçekten kardeþlik olacaksa
katiller derhal yargý önüne çýkarýlmalýdýr.
Ceylan Önkol’un ölümü savaþtan
periþan olmuþ, yorulmuþ bir halký
anlatýyor. Dili, kültürü, adý inkar
edilen bir halký. Ellerinden bütün
imkânlar alýnan, binlerce insaný

öldürülen, nice acýlara katlanan bir
halký. Kürt kýzý Ceylan ölüyor,
Kürtler barýþ ve eþit haklar istiyor.
Eðer 14 yaþýnda çocuklar parçalanmasýn, 18 aylýk bebekler gaz bombasýyla komaya sokulmasýn, çocuklar ve gençler ölmesin diyorsan
þimdi sesini çýkarma vakti. Türkler
de Kürtler gibi barýþ istediðini
açýkça göstermelidir.
Çoðunluk; savaþ ve çözümsüzlük
isteyen, Kürt kardeþlerimizi ezmeye
devam etmek amacýnda olanlara
karþý sesini yükseltmelidir.

binden
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ðinden
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650 bin memur 25 Kasým’da grevde
Kamu emekçilerine grev ve
toplu sözleþmeli sendika hakký
verilmesi için mücadele eden
Türkiye Kamu-Sen ve KESK,
uyarý amaçlý iþ býrakma eylemini
ayný gün gerçekleþtirecek. Karar,
KESK Genel Baþkaný Evren ile
Kamu-Sen Genel Baþkaný Bircan
Akyýldýz’ýn düzenlendikleri
basýn toplantýsýnda açýklanýrken;
25 Kasým’da 650 bin memurun
katýlacaðý grevin, okul, hastane,
tren, uçak, havaalaný gibi kamu
hizmetinin verildiði tüm iþyer-

Kriz, direniþ, grev, mücadele
Fabrikalardan ve iþyerlerinden

SSGSS'den vazgeçin!

KESK'e baðlý Saðlýk
Emekçileri Sendikasý (SES)
Aksaray Þubesi, Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý (SSGSS)'nin yürürlüðe giriþinin 1. yýldönümü
olan 1 Ekim 2008'de bir basýn
açýklamasý yaparak ÝMF,
Dünya bankasý ve AKP
Hükümeti'nin saðlýk sistemine
uyguladýklarý neoliberal
saldýrýlarý eleþtirdi. Yapýlan
açýklamada Ýstanbul'da
yapýlan IMF ve Dünya Bankasý
toplantýlarýnýn en önemli gündemlerinden birinin saðlýk
harcamalarýnýn kýsýtlanmasý
olduðunu belirterek,
hükümetin daha þimdiden
saðlýk bütçesinden 3 milyar
dolar kýsýlacaðýný açýkladýðýna
dikkat çekildi. Saðlýk emekçileri hükümetin SSGSS
Yasasý'ndan vazgeçerek
herkese eþit, ücretsiz, nitelikli,
ulaþýlabilir saðlýk hizmeti
saðlamasý gerektiðini dile
getirdiler.

Sendikalý olduklarý
için atýldýlar

Okmeydaný Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde
çalýþan taþeron firmaya baðlý
18 iþçi, sendikalý olduklarý için
iþten atýldý. "Sendika haktýr
engellenemez" pankartý ve
"Güvenli iþ, güvenli gelecek",
"iþten atýlmalar yasaklansýn"
dövizleri taþýyan Dev Saðlýk-Ýþ
üyesi iþçiler, Taksim Tramvay
duraðýnda bir araya gelerek
bir basýn açýklamasý yaptýlar
ve iþe geri alýnmak istediklerini belirttiler.

Ýþten atýlan belediye
iþçileri direniyor

Ýstanbul Esenyurt
Belediyesi'ndeki iþlerinden
atýlan Belediye-Ýþ Sendikasý
üyesi iþçiler, geçtiðimiz hafta
direniþlerinin 52. gününde bir
yürüyüþ ve basýn açýklamasý
yaptýlar. Ýþten 2 iþçinin daha
atýlmasýný takip eden gün
eylemlerini gerçekleþtiren
emekçiler "Direne direne
kazanacaðýz!", "Emekçiye deðil
IMF'ye barikat!", "Baskýlar bizi
yýldýramaz!" sloganlarý attýlar
ve iþe geri alana kadar
direneceklerini, her Çarþamba
günü eylem yapacaklarýný
belirttiler. Eylem boyunca
IMF-DB Zirvesi de protesto
edildi.
Tuna Öztürk

lerinde geçerli olacaðý belirtildi.
Toplu görüþme masasýna eþit
þartlarda oturtulmayan kamu
emekçileri sendikalarý, bu grevle
hayatý durdurarak hükümete
taleplerini kabul ettirmeyi hedefliyor.
KESK Genel Baþkaný Sami
Evren, "Çeþitli kesimlerin iþ
býrakma eylemini de kapsayan
eylem programýna destek vermesi için çaba göstereceðiz.
Bunun için Türk-Ýþ, DÝSK,
TMMOB, TTB, siyasi partiler,

sivil toplum örgütleri ve meslek
kuruluþlarýyla görüþmelerimiz
olacak. Amacýmýz konfederasyon ayrýmý gözetmeden, sendikalý
olsun olmasýn tüm kamu
çalýþanlarýnýn bu eylemlere katýlmasýný saðlamak olacak" dedi.
Türkiye Kamu-Sen yetkilileri
de, iþ býrakma eylemiyle, kamu
çalýþanlarýna grevli, toplu
sözleþmeli sendika hakký verilmesini ve ekonomik kriz
ortamýnda kamu çalýþanlarýnýn
korunmasýný içeren taleplerini

kabul etmeyen hükümeti
uyaracaklarýný belirtti.
25 Kasým’daki uyarý
grevine katýlmayarak kendi
eylem planýný uygulayacak
olan Memur-Sen’in genel
baþkaný Ahmet Gündoðdu
ise, “Üç konfederasyon da
ayný þeyi istiyor. Bu yolculukta
istek ayný ama yöntem farklý
olabilir. Ayný hedefe yönelik
olduktan sonra eylem zenginliðinde bir sýkýntý olmaz” þeklinde konuþtu.

KESK Baþkaný Sami Evren

‘Alacak deðil suikast kurþunu’
S

endika genel merkezinde
silahlý saldýrýya uðrayan
DÝSK Baþkaný Süleyman
Çelebi hastaneden taburcu oldu.
Ayaklarýna isabet eden kurþunlardan dolayý üç ay daha
yürüyemeyecek olan Çelebi, hastane çýkýþýnda yaptýðý açýklamada saldýrýnýn suikast amaçlý
olduðunu söyledi. DÝSK
baþkanýnýn kurþunlanmasýna
karþý "sol"da ve emek örgütlerindeki sessizlik ise devam
ediyor.
Ýçiþleri Bakaný ve Ýstanbul Valisi
saldýrýdan iki saat sonra bu
olayýn bir "terör" saldýrýsý
olmadýðýný açýklamýþtý. Saldýrgan
Cahit Tunçbilek'in alacaklý
olduðu için vurduðu iddiasý
hükümet kadar burjuva medyasý
tarafýndan da kolaylýkla sahiplenildi.
Sekiz kurþun yiyen ve belki de
saldýrganýn ikinci þarjörü takmaya fýrsat bulamadan etkisizleþtirilmesi nedeniyle hayatta
kalan DÝSK Baþkaný Süleyman
Çelebi ise bu iddialara karþý
çýkýyor. Saldýrganla arasýnda bir
alacak verecek meselesinin
bulunmadýðýnýn ýsrarla altýný
çiziyor. Bu saldýrýnýn DÝSK'in
yýpratýlmasýný ve kendisinin
itibarsýzlaþtýrýlmasýný hedef
aldýðýný söylüyor.

Bu planý tanýyoruz

Türkiye için yýpratma ve
itibarsýzlaþtýrma planlarý çok
tanýdýk. 2005'ten bu yana misyonerlere, Hýristiyanlara,
Ermenilere, Kürtlere, Alevilere
ve Sünnilere karþý bir psikolojik
harekat sürüyor. Kemalist rejime
ve darbelere karþý olanlar
"Sorosçu", "Fettullahçý", "liboþ"

olmakla itham ediliyor.
Ergenekon'a karþý olan herkes
milliyetçi ve darbe yanlýsý kesimler tarafýndan damgalanýyor. Bu
kampanyanýn bir parçasý olarak
bir çok dengesiz-psikopat unsura
hedef gösteriliyor.
Rahip Santoro, Hrant Dink,
Malatya Katliamý'nda bunun
hasadýný biçmiþlerdi. Ýþadamý
Ýshak Alaton'u öldürdüðü söylenen Yener Yenmez gibi pek çok
dengesiz, lümpen, psikopat ya
da sýradan mafya üyesi harekete
geçirilmiþti.
Dünyaca ünlü romancý ve
rejimin en önemli muhaliflerinden biri olan Orhan
Pamuk'u öldürme "ihalesi" 2 trilyon bedelle psikopat mafya
tetikçilerine verilmiþti.
Ergenekon’un mafya ile olan ittifaký ise biliniyor.

Tetikçiler

Ergenekon çetesi tetikçileri deli
rolünü oynamayý tercih ediyor.
Týpký gazeteci Abdi Ýpekçi'yi
öldüren ve Papa'ya suikast giriþiminde bulunan Mehmet Ali
Aðca gibi. Kiþisel yanlar öne
çýkartýlýyor ya da imal ediliyor.
Amaç saldýrý emrini veren asýl
adresi gizlemek, olayý
sulandýrarak belirsizleþtirmek.
Süleyman Çelebi ve DÝSK, Kürt
açýlýmýný ve barýþ sürecini açýkça
destekliyor. DÝSK baþta
Ergenekon soruþturmasýna karþý
mesafeli davransa da son
dönemde tavrýný deðiþtirdiði
izlenimini veriyor. Çelebi'nin
CHP'den koptuðu ve yeni sol
parti giriþiminde yer alan 10
Aralýk Hareketi'nin Ergenekon’a
karþý olan Ufuk Uras ve DSÝP'le
yan yana gelebileceði medyada

“DSÝP dýþýnda hiçbir sol parti ve örgüt DÝSK baþkanýna
yönelik saldýrýyý kýnamadý. Her fýrsatta kullanmak ve ele
geçirmek istedikleri DÝSK'i yalnýz býraktýlar.”
yazýlýyor.
Ergenekon'un kitle örgütlerini
denetimi altýna alma ve yönlendirme meraký biliniyor.
2007'de Cumhuriyet
Mitingleri'ne destek veren, üstelik adý solla özdeþ olan DÝSK'in
milliyetçi kamptan kopma
olasýlýðý bile darbecilerin hiddetini üzerine çekmek için baþlý baþýna bir neden.

Suskunlar

DÝSK Baþkaný Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980 sabahý Merter'de evinin
önünde sendikaya gitmek üzere arabasýna binerken düzenlenen faþist
bir saldýrý sonucu hayatýný kaybetmiþti.

Bu ayný zamanda "sol"da ve
emek cephesindeki suskunluðun
da nedeni. DÝSK'in yýpratýlmasý
ve Çelebi'nin mafya tarzý itibarsýzlaþtýrýlmasý giriþimi sadece
Ergenekon'un ve milliyetçi
çevrelerin iþine yaramýyor.
Hükümet zaten bir bela olarak
gördüðü DÝSK'in yýpranmasýný
istiyor. Bu yüzden olaydan iki
saat sonra, derinlemesine bir
araþtýrma ve soruþturma yapýlmaksýzýn Ýçiþleri Bakaný olayýn
"siyasi bir yaný yok" dedi.

Çelebi'ye saldýrý elbette ki sermayenin de iþine geliyor.
Dünyadaki en düþük sendikalaþma oranlarýndan birine sahip
olan Türkiye'de patronlarýn
sendika düþmanlýðý Çelebi'ye
sýkýlan sekiz kurþunla kolaylaþtý.
Sosyalistler bir sendika
baþkanýnýn kurþunlanmasýna sessiz kalamaz.
Kurþunlar DÝSK'e ve iþçi sýnýfýna sýkýlmýþtýr. Bugün Çelebi'ye
kulak vermeli ve bu saldýrýnýn
tüm yönleriyle aydýnlatýlmasýný
talep etmeliyiz.
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Barýþ yanlýlarý ve sosyalistler Lice’de
C

eylan'ýn devlet tarafýndan
parçalanarak öldürülmesine karþý sessizlik bir
eylemle bozuldu. Barýþ aktivistleri, ýrkçýlýk karþýtlarý, insan haklarý savunucularý ve sosyalistler
Lice'ye Ceylan'ýn mezarýna çiçek
býrakmaya gitti.
Zeynep Tanbay, Cengiz Alðan
(Dur De Giriþimi sözcüsü), Ebru
Þeremetli, Hale Akay, Ýlkay
Akkaya, Lale Mansur, Mehmet
Demir (ÖSH), Roni Margulies
(DSÝP GYK Üyesi), Yasemin
Göksu, Yýldýz Önen'in (DSÝP
GYK Üyesi) oluþan barýþ heyeti
Ceylan'ýn ailesini ziyaret etti,
mezar baþýnda bir anma gerçekleþti.
Barýþ yanlýlarý Ceylan’ýn mezarý
baþýndan yaptýklarý çaðrý ile

katillerin derhal bulunmasýný
istedi.
Aile, kendilerine bomba atar
mermisine elindeki tahra
(budama býçaðý) ile vurduðu için
patladýðýnýn söylendiðini
belirterek, üzerinde hasar oluþmayan tahrayý heyete gösterdi.
Ceylan'ýn aðabeyi Rýfat Önkol
da bilirkiþi raporunda Ceylan'ýn
bomba atara vurarak patlamaya
sebep olduðu belirtilen tahrayý
gösterdi. "Olayýn raporda
anlatýldýðý gibi gerçekleþmediðini" ifade ederek rapora itiraz etti.
Ceylan Önkol'un mezarýnýn
baþýna giden sanatçýlar, mezara
"Ceylan'ým yüreðim parça parça"
anlamýna gelen Kürtçe, "Ceylana
me dýle me parçe parçe" yazýlý
tahta mezar taþý dikti.

Öte yandan Ýstanbul ve
Ankara'da Ceylan Önkol Ýnisiyatifleri kuruldu.
15 Ekim'de iki þehirde de
Ceylan için, bu cinayetin sorumlularýnýn adalet önüne çýkarýlmasý ve Kürt sorununun bir an
önce çözülmesi için eylemler
gerçekleþiyor.
Ýstanbul'da saat 19.00'da
Galatasaray Meydaný'nda
buluþuluyor. Buradan Ceylan
için ve bir daha çocuklar ölmesin
diyerek barýþ zinciri oluþturulacak.
Ankara'da ise eylemin adresi
Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý
Anýtý önü. Ceylan Önkol Ýnisiyatifi'nin çaðrýsýyla saat 19.00'da bir
basýn açýklamasý gerçekleþtirilecek.

Ceylan için Diyarbakýr’da gerçekleþtirilen yürüyüþ

Ceylan'ýn katilleri bulunsun
D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde
yaþayan 14 yaþýndaki
Ceylan Önkol devlet
tarafýndan öldürüldü.
28 Eylül günü, Diyarbakýr'ýn
Lice ilçesindeki Yayla Köyü'nde
yaþayan 14 yaþýndaki Ceylan
Önkol annesine "makarna piþir,
gelince yerim" deyip koyunlarý
otlatmaya çýkmýþtý. Evinin 200
metre ötesinde koyunlarý
otlatýrken kaynaðý henüz belli
olmayan bir silah tarafýndan
parçalandý. Ceylan'ýn yakýnlarý
ve köylülerin anlatýmlarýna göre,
olay yerinin görüþ mesafesinde
olan Tapantepe Jandarma
Taburundan tek atýþ yapýlmýþtý.
Olayýn ardýndan uzun süre bölgeye hiçbir güvenlik görevlisi ve
savcý gitmedi. Polisler tarafýndan
köy imamýna kamera verilerek
olay yerinin görüntülerini
çekmesi istendi.
Ceylan'ýn parçalanan cesedi
olay yerinde saatlerce bekledikten sonra, ailesi tarafýndan
karakola götürüldü. Ceylan'ýn
aðabeyi Rýfat Önkol, olay
yerinde altý saat boyunca beklediklerini, hiçbir yetkilinin
gelmediðini, cesedin Bingöl'e
baðlý Abalý Karakoluna
götürülmesinin istendiðini ve
kendi imkânlarýyla cesedi oraya
götürdüklerini anlattý.

Soruþturma "terör"
kapsamýnda

Olayla ilgili soruþturma küçük
kýzýn ölümünden ancak üç gün
sonra baþlatýldý. Diyarbakýr Özel
Yetkili Savcýsý, olayý "terör" kapsamýnda deðerlendirerek
inceleme baþlattý.
TSK, Ceylan'ýn ölümü ile ilgili
bir basýn açýklamasý yaparak olay
günü herhangi bir havan atýþý
yapýlmadýðýný ve orduya karþý
yürütülen "asimetrik psikolojik
savaþ"ýn sürdüðünü açýkladý.
Lice Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ise
olaydan on gün sonra, dosyadaki
bilgi ve belgeleri "kamu güvenliði açýsýndan sakýncalý" bulduðu
gerekçesiyle soruþturma ile ilgili
"gizlilik" kararý aldý.
Gizlilik kararýna, hukukçular

baþta olmak üzere pek çok kesim
tepki gösterdi. ÝHD olayý
protesto ederken, Diyarbakýr
Barosu Baþkaný Mehmet Emin
Aktar, savcýlýðýn gizlilik kararý
almasýný, davayý kamuoyunun
gözünden kaçýrma çabasý olarak
niteledi. DTP ise savcý hakkýnda
delilleri karattýðý gerekçesiyle,
suç duyurusunda bulundu.

Ceylan, kendini
öldürmüþ!

Diyarbakýr Baþsavcýlýðý, yapýlan
kriminal incelemenin ardýndan
bir rapor yayýnladý. Bu raporda
"Ceylan Önkol'un, daha önce
araziye atýlmýþ ancak patlamamýþ
40 milimetrelik bomba atar
mühimmatýna elindeki tahra
(Eðri budama býçaðý) ile vurduðu, mühimmatýn patlamasý
neticesinde hayatýný kaybettiði
sonucuna varýlmýþtýr" denildi
ancak bu kanýya nasýl varýldýðýyla ilgili bir açýklama yapýlmadý.

Ceylan'ý öldüren þeyin havan
mermisi olduðu iddialarý ile ilgili
de "...120, 80 ve 60'lýk havanlar
var. Eðer havan atýþý olsa ve bu
120'lik havan ile gerçekleþse idi

karþýdaki kiþinin parçasý bulunmazdý. Bu nedenle incelemeyi
hassasiyet içinde sürdüyoruz"
denildi. Yetkililerin, Ceylan'ý
havan mermisinin öldürmediðini

bu þekilde açýklamalarý soru
iþaretlerine yol açtý.
Madem öyle, Ceylan'ý 60'lýk bir
havan mermisi öldürmüþ olamaz
mý? TSK'nýn bölgedeki hiçbir
askeri birlikten havan atýþý yapýlmadýðýna iliþkin açýklamasý,
Ceylan'ý bir havanýn
öldürmediðine yeterli bir kanýt
mýdýr?
Öte yandan, eðer Ceylan
bölgede bulunan patlamamýþ bir
bombayý aktive ederek ölmüþ
olsa bile bunun suçlusu yine
devlet deðil midir?
Ýnsanlarýn evlerinin 200 metre
ötesinde, hayvanlarýn otlatýldýðý
bir alanda patlamamýþ bombalarýn bulunmasý normal bir þey
midir? Olay gerçekleþtikten
sonra bölgeye sadece köy
imamýnýn yollanmasý, savcýnýn
ancak üç gün sonra bölgeye teþrif
etmesi normal bir þey midir?
Ceylan'ýn parçalanmýþ
bedeninin otopsisinin Adli Týp
ya da bir hastane yerine karakolda yapýlmasý normal bir þey
midir? Bu sorularýn yanýtlarýný
hepimiz çok iyi biliyoruz aslýnda.
Bunlar elbette ki "normal" þeyler
deðildir. Ancak, söz konusu
bölge bir Kürt ili olunca tüm
bunlar gayet "olaðan" þeylerdir.

Polis bombasý bebeði komaya soktu
Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde, PKK
lideri Abdullah Öcalan'ýn 11 yýl
önce Suriye'den çýkartýlýþýný
protesto etmek için gösteri
yapan grubun üzerine polis
tarafýndan gaz bombalarý atýldý.
Bölgedeki bir evin balkonunda
18 aylýk Mehmet Uytun'u
emzirmekte olan annesi atýlan
ilk bombanýn ardýndan içeri
girmek için kalktýðý sýrada
atýlan bir baþka gaz bombasý
Mehmet'in kafasýna isabet etti.
Mehmet'in beyin kanamasý
geçirdiði ve kafatasýnda çatlaklar olduðu belirlendi. Ameliyata

alýnan ve kanamasý durdurulmaya çalýþýlan Mehmet
Diyarbakýr'a sevk edildi ve
yoðun bakýma alýndý. Bebeðin
hayati tehlikesinin sürdüðü
belirtildi.
Ýnsan Haklarý Derneði
Diyarbakýr Þube Baþkaný
Muharrem Erbey, "Anne
kucaðýnda bile güvenlik
kalmadý" diye tepki gösterdi.
DTP Þýrnak Milletvekili Sevahir
Bayýndýr da, savcýnýn olay yerine de hastaneye de gitmediðini
iddia etti ve TBMM'ye soru
önergesi vereceðini söyledi.
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GÖRÜÞ
Demokrasi = Faþizm
IMF karþýtý eylemlerde TKP, EMEP ve ÖDP ortak
bir pankartýn arkasýndan yürüdü. Bu birlikteliðin
iþaretleri bir zamandýr görülüyordu zaten.
EMEP ve ÖDP, TKP ile beraberliklerini daha da
ilerletmeyi düþünüyorsa, kendilerini ikaz etmeyi
görev bilirim. TKP'nin isminden yola çýkarak
komünist bir parti olduðunu zannetmiþ olabilirler.
Anlaþýlabilir bir hata. Ama yanýlýyorlar.
TKP, proletarya devriminin deðil, Kemalist burjuva
devriminin partisi. Proletaryanýn deðil, Mustafa
Kemal önderliðinde devlet kuran Müslüman ticaret
burjuvazisinin partisi. Geleceðin deðil, geçmiþin partisi.
Ve üstelik, son günlerde iyice kantarýn topuzunu
kaçýrdý.
Partinin internet gazetesinde 9 Ekim tarihli bir yazý
var ki, yazarýn ve partisinin ruh saðlýðý hakkýnda
insaný gerçekten düþündürüyor. "Küçük Þeylerin
Tanrýsý: Demokrasi!" baþlýklý yazýsýnda Yurdakul Er
demokrasinin ne kadar kötü, hatta faþizm kadar
kötü bir þey olduðunu anlatmýþ. Pardon,
demokrasinin faþizm kadar kötü bir þey olduðunu
deðil, bizzat faþizm olduðunu anlatmýþ! Abarttýðýmý
zannedenleriniz olabilir, vallahi abartmýyorum.
Ýddia þöyle: Batý'nýn emperyalist ülkeleri
demokratik; bu ülkeler Yugoslavya ve Irak'ta vahþet
uyguladýlar; demek ki demokrasi faþizmdir! Vallahi
de böyle diyor, billahi de böyle diyor.
Önce þöyle baþlýyor: "Emperyalist çaðýn demokrasisi insanlýk için sadece barbarlýk ve çürüme anlamýna gelmektedir." Tamam, itirazým yok. Ama arkadan
birden bire þu cümle geliyor:
"Demokrasi piyasadýr. Piyasa, faþizmdir."
Þimdi, piyasanýn egemenliðine biz de karþýyýz; biz
de merkezi planlamayý, planlý ekonomiyi savunuyoruz. Ama bir dakika yahu. Bu nasýl bir kavram kargaþasý! Bu nasýl bir deli zýrvalýðý! Hayýr, demokrasi
piyasa deðildir. Demokrasisiz piyasa da olabilir,
piyasasýz demokrasi de olabilir. Ve vardýr.
Hayýr, piyasa faþizm deðildir. Piyasasýz faþizm olabileceði gibi, faþizmsiz piyasa da olabilir. Ve vardýr.
Sonra þöyle devam ediyor:
"Eðer demokrasi buysa, yaþadýðýmýz þeyse yani,
örneðin Yugoslavya'nýn bitmesi, eski sosyalist ülkelerdeki demokratik sefaletse, Irak'ýn milyonlarca
insana mal olan ambargo ve iþgal yýllarýysa, faþizmi
nasýl tanýmlayacaðýz?"
Allah allah! Bu nasýl bir mantýk! Irak'taki emperyalist iþgalin demokrasiyle ne iliþkisi var?
Emperyalistler Irak'ý demokrasi getirmek için iþgal
ettiklerini söylüyor diye, biz demokrasiye karþý mý
çýkacaðýz?
"Demokrasi denilen þey, bu iþte. Ýsteyen 'yeni
faþizm' de diyebilir. Bu portalda bazý arkadaþlarýmýz
diyor zaten. Haklýlar. Demokrasi varsa Türkiye yok."
Yurdakul Er'i bu komikliklere sürükleyen anlayýþ,
þuradan kaynaklanýyor: AKP'den kurtulmak gerek,
ama AKP'den ancak askeri darbe kurtarabilir bizi,
demek ki darbeyi desteklemeliyiz, ama birileri darbeye karþý demokrasiyi savunuyor. Ha, o zaman
demokrasinin kötü bir þey olduðunu savunalým,
emperyalist çaðýn demokrasisi faþizmden bile
kötüdür diyelim, darbeyi niye savunduðumuzu
böylece açýklamýþ oluruz!
Lenin, burjuva demokrasisinin gerçek demokrasi
olmadýðýný, azýnlýðýn çoðunluk üzerindeki diktatörlüðü olduðunu anlatýr. Çoðunluðun azýnlýk
üzerindeki diktatörlüðü olarak proletarya diktatörlüðünün savunur.
Ama burjuva demokrasisini azýnlýðýn diktatörlüðü
olarak kötülerken, bunun alternatifi olarak beþ tane
generalin diktatörlüðünü savunduðuna ben hiç rastlamadým! Rastlamadým, çünkü komünistlerin amacý
demokrasiyi daha da daraltmak deðil, geniþletmektir.
Eldeki demokrasiyi bile savunmadýktan sonra,
daha geniþini nasýl elde edeceðiz?
Edemeyiz tabii. Ama önemli deðil. Önemli olan
Mustafa Kemal'in Cumhuriyetini savunmak!

Roni Margulies

Hrant Dink cinayeti ve Ergenekon
davalarý birleþtirilmeli
A

gos Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Hrant Dink 19
Ocak 2007’de öldürüldü.
Cinayet davasý iki yýldýr sürüyor.
Devletin her kurumunun iliþkili ve
‘öldür’ emri verenin Ergenekon
yapýlanmasý ayan beyan ortada
olduðu bu dava aslýnda henüz baþlamadý.
Tetikçi Ogün Samast ve Yasin
Hayal’in aralarýnda bulunduðu 20
sanýk yargýlanýyor. Hafta baþýnda 11.
duruþma gerçekleþti. Birkaç duruþma
sonra davanýn bitmesi bekleniyor.
Birkaç tetikçi, birkaç muhbir ceza alacak ve bu dava kapatýlacak. Ýki yýldýr
süren davaya dönük müdahaleler,
delil karartmalar hep bunun içindi.
Ergenekon ve milliyetçi çevreler
bunu umuyor. Ýki yýldýr her duruþma
günü Beþiktaþ’ta adalet için buluþanlar da davanýn genel gidiþatýnýn
yarattýðý karamsarlýða kapýlabiliyor.
Ancak Hrant Dink suikasti
davasýnýn bir Ergenekon rüyasý þeklinde sonuçlanmasý o kadar da kolay
deðil.
Dink ailesini iki yýl boyunca
hakaret, küfür, taciz ve tehdide karþý
temsil eden avukatlarýn, cinayetin
asýl sorumlularýnýn mahkemeye
çýkarýlmasýna dönük ýsrarlý giriþimleri sonuç verebilir. Ergenekon
davasý, Hrant Dink cinayeti ve
Malatya Katliamý davasý ile birleþebilir.
11. duruþmada Trabzon Jandarma
Alay Komutaný olan Ali Öz'ün
Ergenekon savcýlarýnda bulunan
dosyasý mahkemeye ulaþtý. Dink
ailesinin avukatý Fethiye Çetin
Ergenekon davasý tutuklularý
Durmuþ Ali Özoðlu ve Sevgi
Erenerol'un baþýnda bulunduðu,
misyonerlere, Hristiyan, Musevi,
Kürt ve Alevilerin hedef alýndýðý
organize bir eylem planýna, psikolojik bir harekâta dikkat çekti ve
Ergenekon savcýlarýndan dava
dosyalarýnýn alýnmasýný talep etti.

Sinop Cezaevi’nde bulunan bir
tanýk çýktý ve elinde sesli-görsel delillerin olduðunu söyledi. Tanýk, sadece
Ergenekon Savcýsý Zekeriya Öz’e
ifade vereceðini söyledi.
Hukuki mücadele bir sonuca ulaþabilir, ancak Hrant’ýn Ermeni olduðu
için öldürülmesi kararý kadar
cinayetin arkasýndaki gerçek faillerin
açýða çýkartýlmasý da siyasi bir
karardýr. Ýlk kararý Ergenekon vermiþti. Ýkinci kararý verecek olan ise
hükümettir.
Baþbakan, Rakel Dink’e söz vermiþti. Ýki yýl süren davada hükümet
davanýn önünü týkmaya çalýþmadýðý
gibi davaya müdahale eden güç
odaklarýna da dokunmadý. Ama
bugün onlarla zaten gýrtlak gýrtlaða.
Üç yýlýný aþan Ergenekon davasý,
Þemdinli’de bombalanan Umut
Kitabevi davasýna benzemedi. Kürt
açýlýmý ise hükümeti Ergenekon ve
Ergenekonsever cephe ile uzlaþmazlýða itti. Belki de Hrant’ýn
cenazesinde “Hepimiz Ermeni’yiz”
diye yürüyen yüz binler sayesinde

Ermenistan ve Türkiye arasýnda resmen baþlayan normalleþmede ayný
uzlaþmazlýðý üretti.
Hükümet bu koþullardan dolayý
etkiye açýktýr. Eðer þimdi hükümete
gerçek bir toplumsal baský uygulanabilirse, Ergenekon davasý ile Hrant
Dink cinayeti davasýnýn birleþtirilmesi talebiyle bir eylemlilik süreci
baþlatýlýrsa bu etkili olacaktýr.
Ergenekon çetesi ile Hrant Dink
cinayeti arasýnda bað kurulmadan,
milyonlarýn Ergenekon’a karþý
öfkesinin en büyük nedenlerinden
birinin Hrant’ý öldürmeleri olduðunu
görmeden adalet için verilen
mücadelenin kitleselleþmesi
mümkün deðildir. Küçük sol gruplarý deðil, Hrant’ýn arkasýndan
yürüyen çok farklý kesimleri yan
yana getirebilmeliyiz.
Karamsarlýða kapýlmamak gerek.
Asýl mücadele þimdi baþlýyor. DSÝP,
Dink ailesinin, Hrant’ýn
arkadaþlarýnýn ve Ermeni cemaatinin
yanýnda olmaya devam edecek.
Volkan Akyýldýrým

Dink ailesi “derin iradeye” dikkat çekti

H

rant Dink’in eþi Rakel,
çocuklarý Arat, Delal ve
Sera ile kardeþi Hosrof
Dink, mahkemeye sunduklarý
dilekçede, iki yýldýr süren davada
savcýlarýn gerçeði aramadýðýný
söyledi. Milliyet Gazetesi tarafýndan
aktarýlan dilekçenin özeti adaletin
nasýl engellendiðini gösteriyor.
“Davada iki yýlý geride býraktýk.
Duruþmalar boyunca sessiz ve edilgen olan savcý, ancak taleplerimizle
ilgili söz almakta ve ne yazýk ki tek
iþlevi buymuþçasýna taleplerimizin
reddi doðrultusunda görüþ
bildirmektedir. Bu tavrýyla gerçeðin
ortaya çýkarýlmasý konusunda
gayret gösterdiði söylenemez.”

Derin irade

“Gelinen aþamada, gerçek, çok
güçlü ve çok derin bir irade tarafýndan karartýlmakta ve bu irade
yargýlamanýn sýnýrlarýný belirlemektedir. Taleplerimiz mahkemenizce
her seferinde ve sistemli bir biçimde
reddedilmektedir.
Mahkemenin ara kararlarý muhatap kurumlarca karþýlanmamakta,
mahkemeye tatmin edici cevaplar
verilmemekte, hatta kimi görevliler,
kendilerini adeta mahkemenin

üstünde görerek yargýlama hakkýnda görüþ bildirmeye kalkýþmakta,
kimi kez de gayriciddi cevaplar vererek mahkemeye saygýsýzlýk ettikleri gibi görevlerini suistimal
etmektedirler.”

Cinayette devletin katkýsý

“Ortaya çýkan gerçek þudur:
Devletin güvenlikten ve istihbarattan sorumlu birimlerinin Hrant
Dink cinayetinde önemli rolü, payý
ve hatta katkýsý vardýr.
Ancak, Emniyet ve jandarma
görevlileri ile ilgili yapýlan suç
duyurularýna takipsizlik kararý verildi.
Dönemin Ýstanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah, Ýstanbul
Ýstihbarat Þube Müdürü Ahmet
Ýlhan Güler, Ýstihbarat Daire

Baþkaný Ramazan Akyürek,
Trabzon Emniyet Müdürü Reþat
Altay ve Trabzon Jandarma Alay
Komutaný Albay Ali Öz’ün tanýk
olarak dinlenmesi yönündeki taleplerimiz reddedildi."
“Dink’i Ýstanbul Valiliði’nde tehdit
eden güvenlik görevlilerinin kimlikleri ýsrarla istenmesine raðmen
mahkemece sorulmadý. Bu taleplerin reddi, davayý, 2004 yýlýndan
baþlayan eylemler bütününden
sadece tetiðin çekildiði ana ve
örgütlü yapýnýn sadece tetikçilerden
oluþan ayaðýna kilitledi.
Fýrsatlarý deðerlendirmek,
geçmiþin yükünden kurtulmak ve
geleceðimizi kurmak elimizde.
Tarih, bizi, eylemlerimiz ve seçimlerimizle yargýlayacak. Takdir
mahkemenizindir.”
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Ermeni
soykýrýmý
Kurulduðu ilk yýllarda
Ermeni gruplarýný da
barýndýran Ýttihat ve Terakki
Partisi, 1913'e gelindiðinde
hýzla Türk milliyetçiliðine
kaydý ve Bab-ý Âli baskýný
denilen darbeyle iktidarý ele
geçirdikten sonra
Anadolu'yu Türkleþtirmeye
giriþti.
1915'te, Ermenileri sürmeyi
hedefleyen tehcir (sürgün)
kanunu yürürlüðe girdi.
Osmanlý'nýn (Doðu Anadolu
baþta olmak üzere, Bursa ve
Trakya gibi batý bölgeleri
dahil) dört bir yanýnda
Ermeniler önce fiþlendi,
ardýndan aþama aþama
sürgüne gönderildi. Sürgüne
gönderildikleri yer, Suriye
çöllerindeki bir toplama
kampýydý. Savaþ ve çöl
koþullarý, sürgündeki yüz
binlerce Ermeninin ölmesine
yol açarken, Ýttihat ve
Terakki'nin derin devlet
örgütlenmesi olan Teþkilat-ý
Mahsusa da binlerce
Ermeni'yi katletti.
Yok etme politikalarý
maalesef baþarýlý oldu.
1914'teki nüfus sayýmýna
göre Osmanlý'daki Ermeni
nüfus 1 milyon 600 bin
civarýndayken, 1927'ye
gelindiðinde Anadolu'da
100 bin Ermeni kalmýþtý.
Ermeni halký bu büyük
felaketi unutmamýþ ve
soykýrým olarak tanýnmasý
için uðraþmýþtýr. Bugün 1915
olaylarý pek çok tarihçi ve
devlet tarafýndan soykýrým
olarak tanýmlanýrken,
Türkiye soykýrýmý inkar
etmektedir.
Ermenistanla Azerbaycan
arasýnda yaþanan ve Türkiye'nin
de iliþkileri askýya almak için
bahane olarak kullandýðý Daðlýk
Karabað sorununun kökeni
Stalin'in politikalarýna dayanýyor.
1920 yýlýnda Ermenistan ve
Azerbaycan, Transkafkasya
Sovyet Federasyonu'na dahil
edildi. Karabað'ýn statüsünü
belirlemek için SSCB'de yapýlan
komite oylamasý sonucu 4'e 3
oyla bölgenin Ermenistan'a
býrakýlmasý kararlaþtýrýldý.
Ancak dönemin Milliyetler Halk
Komiseri olan Stalin, Karabað'ýn
Azerbaycan'a baðlanmasýný
istiyordu. Oylama tekrarlandý
ve bu kez 4'e 3'le Azerbaycan
baskýn çýktý. Böylece nüfusunun
%94'ü Ermenilerden oluþan
Daðlýk Karabað, Azerbaycan'a
baðlý özerk bölge haline getirildi. Bu, günümüze kadar çözülemeyecek bir sorunun
baþlangýcýydý.
80'lerin sonuna kadar sorun
SSCB baskýsý sayesinde hasýr altý
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Ermenistan'la normalleþme, barýþ ve
toplumsal yüzleþme için bir adým
1

0 Ekim 2009 tarihinde
Türkiye ile Ermenistan
arasýnda bir protokol imzalandý. Böylece birbirini görmezden gelen iki komþu diplomatik
iliþkilere baþlamak için bir adým
atmýþ oldu.
Protokol yürürlüðe girerse iki
ay içinde, 1993'ten beri kapalý
olan Türkiye-Ermenistan sýnýrý
açýlacak. Ekonomik, ticari,
kültürel iliþkiler geliþecek.
Muhtemelen iki ülke arasýndaki
düþmanlýk yumuþayacak ve normalleþme baþlayacak. Bu þüphesiz ki olumlu bir adým. Sýnýrýn
açýlmasý, iki komþu halk arasýndaki kardeþliði geliþtirirken,
yalýtýlmýþ ve yoksullaþtýrýlmýþ
Ermenistan'da yaþayan milyonlarca yoksul insanýn yaþam
koþullarýný da iyileþtirecektir.
Ermeni sorununun inkar
edilmiþliðinin yarattýðý acýlar
azalýrken normalleþme,
Türkiye'de yaþayan Ermenilere
yönelik ýrkçýlýðýn da ideolojik
temellerini sarsabilir.
Ancak protokolün yürürlüðe
girmesi için her iki ülke parlamentosunda da kabul edilmesi
gerekiyor. Türkiye tarafýnda protokole karþý olanlar, ýrkçýlýk ve
milliyetçilik üzerinden siyaset
yapan, savaþtan ve çözümsüzlükten beslenen faþistlerle
statükoyu korumak için
ellerinden geleni yapan
Kemalistler ve sosyal
þovenistlerdir. Biz sosyalistler,
Ermenistan'la normalleþmeyi
engellemek isteyenlere karþý,
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý
çýkýyor ve normalleþme
çabalarýný destekliyoruz.

Diasporanýn itirazlarý

Protokole Ermenistan ve
Ermeni diasporasý tarafýndan da
itirazlar var. Cumhurbaþkaný
Sarkisyan, Ermenistan'da ve
yurtdýþý gezilerinde sýk sýk
protesto edildi. Bu itirazlarýn
baþlýca sebebi, protokolün
Ermeni soykýrýmýný tartýþmak
için bir tarih komisyonu kurul-

Daðlýk
Karabað
sorunu
edilmiþken, SSCB'nin daðýlma
sürecine girilmesiyle yeniden
alevlendi. Karabað meclisi
Azerbaycan'ýn asimilasyon politikalarý nedeniyle ayrýlma ve
Ermenistan'a baðlanma kararý
aldý. Azerbaycan ise buna tepki
olarak Karabað'ýn otonomluðunu kaldýrdýðýný iddia etti.
Ardýndan yapýlan referandumda Karabaðlýlar baðýmsýzlýktan
yana oy kullandý.
Referandum, 1991'de SSCB'den
ayrýlan Azerbaycan tarafýndan
tanýnmadý ve Karabað ile
Azerbaycan arasýnda savaþ
baþladý. Savaþ sonucu binlerce

Erzincan 1915, Ermeniler zorla göç ettiriliyor
masýný öngörüyor olmasý.
Dünyada 1915 olaylarý büyük
ölçüde soykýrým olarak tanýnmýþken bunun tekrar tartýþmaya
açýlmasý olasýlýðý Ermenileri haklý
olarak endiþeye sevk ediyor. Bu,
Türkiye'nin de soykýrým
konusunda bir süredir savunduðu pozisyonu andýrýyor. Zira
Türkiye, soykýrým iddialarýnýn
her iki ülkenin tarihçilerinden
oluþan bir komisyonda tartýþýlmasýný istiyor.
Oysa soykýrým, resmi ideolojinin savunucusu haline gelmiþ
tarihçiler tarafýndan yeniden
tartýþmaya açýlamayacak kadar
ciddi bir konudur. Bu öneri,
ancak sorunun çözümünü ertelemeye neden olur. Türkiye
Ermenistan'la barýþçýl iliþki kurmak istiyorsa er ya da geç inkâr
politikasýný bir kenara býrakarak
geçmiþiyle hesaplaþmak zorundadýr.
2005'te düzenlenen Ermeni
sorunu konferansýyla baþlayan
tartýþma süreci, Hrant Dink'in
ardýndan yüz binlerce insanýn
insan ölürken, her iki taraftan
(Ermenistan ve Azerbaycan) yüz
binlerce insan göçe zorlanarak
mülteci konumuna düþtü.
Bugün ise Ermenistan
Azerbaycan'ýn, Azerbaycan da
Karabað'ýn bir kýsmýný iþgal
altýnda tutuyor. Ýki ülkenin
devlet baþkanlarý 2008'den beri
sorunun çözülmesi için
görüþmelere baþladý.
Türkiye nedense,
Ermenistan'la iliþkilere baþlanmasýnýn ön þartý olarak
Ermenistan'ýn Karabað ve
Azerbaycan'dan çekilmesini
istiyor. Bir dýþ güç olan
Türkiye'nin bu tutumu çözümsüzlüðü körüklüyor.
Daðlýk Karabað sorunu, halklarýn isteklerine kulak týkayarak
kaðýt üzerinde yapýlan planlarýn
tutmadýðýnýn bir göstergesidir.
Sorun, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn tanýnmasýyla
çözülebilir. Bu hak baþtan tanýnmýþ olsa milyonlarca Ermeni ve
Azeri savaþ ve göçlerle baþ
etmek zorunda kalmazdý.

"Hepimiz Ermeniyiz" diyerek
yürümesi ve Ermenilerden Özür
Diliyorum kampanyasýyla
toplanan on binlerce imzayla
devam ederek devletin inkâra
dayanan resmi ideolojisini sarstý.
Türkiye'de barýþ isteyen bizler
ses çýkarmaya devam ettiðimiz
takdirde barýþ saðlanacak ve
Ermenilerin kaygýlarý da
dinecektir. Þimdi daha da yüksek
sesle haykýrmanýn zamanýdýr:
"Yaþasýn halklarýn kardeþliði!"
Muhip Tezcan

Devlet ve medya tarafýndan öcü
olarak sunulan diaspora nedir?
Öncelikle þunu söyleyebiliriz
Ermenilere özgü deðildir ve bir
öcü ya da canavar hiç deðildir.
Diaspora Eski Yunanca'da "saçýlma, tohum saçma, zerreler
halinde daðýlma" anlamýna gelen
kelimedir. Bir kavim veya ulusun
yaþadýðý topraklardan çýkarak
baþka ülkelere daðýlmasýna verilen addýr. Sözcük hem daðýlma
eylemini hem de daðýlmýþ olarak
yaþayan topluluklarý ifade eder.

Sýnýr neden kapalý?
Türkiye, Ermenistan'la olan
kara sýnýrýný 1993'te kapamýþtý.
Buna bahane olarak
Azerbaycan'la Ermenistan
arasýndaki Daðlýk Karabað
sorunu gösterildiyse de esas
sebep Ermeni diasporasý
tarafýndan Türkiye'ye 1915
Ermeni soykýrýmýný tanýmasý
yönünde yapýlan baskýydý.
Türkiye soykýrýmýn tanýnmasý
çabalarýný engellemek için
Ermenistan'a yýllardýr ambargo
uyguluyor.
Sýnýrýn kapatýlmasý, 1991'de

SSCB'den baðýmsýzlýðýný ilan
etmiþ olan genç Ermenistan için
yalýtýlmýþlýk ve yoksulluk getirdi.
Türkiye üzerinden Avrupa ile
baðlantýsý kesilen ülke,
ekonomik iliþkilerini ve
dünyayla baðlantýsýný Rusya ve
Ýran üzerinden geliþtirmeye
çabaladý. Türkiye ve
Ermenistan halklarý birbirinden
uzaklaþtý.
Ermeniler, akrabalarýnýn yüz
yýllar boyunca yaþadýðý topraklarý ziyaret edemez oldu.
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Avrupa'daki kutuplaþma
sol oylarý artýrdý
M

edya, iki hafta önceki
Almanya federal seçimlerinin ardýndan, sol
partilerin oylarýndaki kötü durumuna sinsice sevindi. New York
Times, geçen hafta "Avrupa'da
bir hayalet dolaþýyor - sosyalizmin yavaþça çöküþünün hayaleti" demiþti. Haberin devamýnda, "Kapitalizmin son 75 yýldaki
en büyük sorunlarýndan birinin
ortasýnda, sað partilerin baþarýsýzlýðýna raðmen, Avrupa'daki
sosyalist partiler ve onlarýn sol
kanattan akrabalarý, buna
eþdeðer bir karþýlýk bulamadýlar.
Alman seçmenler Sosyal
Demokrat Parti'ye (SPD) %23 oy
vererek, onun 2. Dünya
Savaþý'ndan beri en kötü performansýný göstermesine sebep
oldular" deniyordu.
Bu analiz, seçimden zaferle
çýkan Angela Merkel'in
Hýristiyan Demokrat Birliði
(CDU) /Hýristiyan Sosyal Birliði
(CSU) ittifakýnýn, 1949'da
katýldýðý ilk federal seçimlerden
beri en kötü sonucunu almasýný
görmezden geliyordu.
Federal Cumhuriyet tarihi
boyunca Almanya parlamentosunu domine eden bu ikili, SPD
ve CDU/CSU, toplamda %60'ýn
altýnda oy aldýlar.
Gerçekte olan ise, merkez partilerin sýkýþmýþlýðý sonucu, hem
saðda hem de solda meydana
gelen kutuplaþmaydý.
Bundan faydalananlar ise,
%14.6 oy alan sýký neoliberal Hür
Demokrat Parti (FDP), %11.9 oy
alan radikal solun yeni partisi
Sol Parti (Die Linke) ve sola çark
etmeye baþladýktan sonra %10.7
oy oranýna ulaþan Yeþiller'di.
Oy verme iþleminin hemen sonrasýnda seçmenler arasýnda

yapýlan bir ankete göre, SPD'nin
kaybettiði oylarý en çok kendine
çeken parti, 780 bin oy ile Die
Linke oldu.
Ayný gün yapýlan Portekiz
genel seçimlerinde de benzer bir
tablo ortaya çýktý. Ýktidardaki
Sosyalist Parti, oy oraný %36.6'ya
düþünce, parlamentodaki çoðunluðunu kaybetti.
Bundan faydalananlar arasýnda
ise, oy oranýný %9.9'a yükselterek
parlamentodaki temsilci sayýsýný
iki katýna çýkaran ve %7.9 oy
alan aþýrý stalinist Komünist
Parti'yi geçen Sol Blok vardý.
Bunlar gösteriyor ki, 1990'larda
sosyal demokrasi ile yeni liberalizmin evliliðinden doðan sosyal
liberalizm bir kriz yaþýyor.
Durumu doðru þekilde tespit
eden, ilginçtir ki, savaþ yanlýsý ve
Tony Blair destekçisi olan John
Lloyd oldu. Lloyd, geçen
cumartesi günü Financial
Times'da þöyle yazýyordu:
"Bankalarla beraber solun da
batmasýnýn ironisi dikkat çekiyordu; ancak belki de görünür
olandan daha az çeliþkiyle.
Avrupa sosyal demokrasisi, özellikle Ýþçi Partisi, piyasa ve küreselleþme taraftarýydý"
Ekonomideki çöküþ, seçmenleri, piyasaya sarýlan ana akým
sosyal demokrat partileri cezalandýrmaya itti. Bu, Ýngiltere Ýþçi
Partisi'nin lideri Gordon
Brown'ýn sorunu. Ancak solun
sonunun gelmesiyle uzaktan
yakýndan bir ilgisi yok. Almanya
ve Portekiz örneklerinde
görüldüði gibi, radikal sol partiler var olduklarý ve duruma
müdahele ettikleri sürece, ortaya
çýkan boþluðu doldurabiliyorlar.
Diðer taraftan, bu durum,
sosyal demokrasinin dahi

FRANSA

Nouve Parti
Anticapitaliste

Fransa'da, "Neoliberal AB
Anayasasýna Hayýr" kampanyasýnýn kazandýðý baþarýnýn
ardýndan, ülkenin köklü sosyalist partisi Devrimci Komünist
Birlik (LCR), yeni bir sol partiyi
tabandan kurmak üzere kendisini feshetti. LCR, Fransýz iþçi
sýnýfýnýn 30 yýl önceki halini
temsil ediyordu, beyazlardan ve
Avrupalýlardan oluþan bir üye
profili vardý. Oysa Fransa'nýn
arka mahallelerinde yaþayan
çok yoðun bir göçmen iþçi
nüfusu vardý.
'AB Anayasasýna Hayýr' kampanyasýnda bir araya gelen on

binlerce aktivistin arasýnda pek
çok Senegalliye ya da Araba
rastlamak mümkündü. Bu on
binlerce aktivist 2004 seçimlerinde LCR baþkaný Olivier
Besancenot için oy kullandýlar.
Ülkedeki sosyal demokratlarýn
neoliberalizm ile uzlaþmýþ
olmalarý ve geleneksel sol partilerin sokakta oluþan harekete
çekici gelmekten uzun yýllar
önce çýkmýþ olmalarý yeni bir
partiye ihtiyaç duyulduðunu
iþaret ediyordu. Bu sebeple Yeni
Antikapitalist Parti'nin inþasýna
baþlandý.
Bu inþa, yukarýdan aþaðýya

sonunun geldiði anlamýna
gelmiyor. Ýngiltere Ýþçi Partisi'nin
Yunan versiyonu olan Pasok,
geçen Pazar yapýlan genel seçimlerde zafer kazandý. Kazandý,
çünkü hem Pasok liderliði krize
yanýt olarak sola kaydý hem de
radikal solun koalisyonu olan
Synaspismos, geçen kýþ gerçekleþen isyan ve grev dalgasýnda
ölümcül hatalar yaparak saða
kaydý.
Ýngiltere'de bizim sorunumuz,
radikal sol bir partiye benzeyen
hiçbir þeye sahip olmayýþýmýz.
Henüz baþlangýç noktasýnda dahi

deðiliz. Almanya'daki Sol Parti
ve Portekiz'deki Sol Blok gibi
baþarýlý örnekler ise çok farklý bir
açmazla, ana akým politikalarý
hesaba katmaya baþlama aþamasýyla karþý karþýya.
Portekiz Baþbakaný José
Socrates, yasama hakkýnýn
devamý için Sol Blok'un ve
Komünist Parti'nin oylarýna
ihtiyaç duyabilir. Seçimlerden
hemen sonra, büyük sermaye,
ondan bir merkez sol koalisyonunu reddetmesini istedi.
Ancak böyle bir koalisyon, Sol
Blok için de bir tuzak olabilir.

partilerin ve gruplarýn birleþmesi yoluyla deðil, yepyeni bir
siyasi pratikle, daha önce solun
hiç örgütlenememiþ olduðu bölgeler de dahil yerellerde oluþan
hareketlenmelerle gerçekleþtirildi. Ülkedeki müslümanlar ile
devrimci sol ilk kez yan yana
mücadele verebilecek duruma
geldi. Parti çok kýsa sürede 450
yerelde örgütlenerek 9000 üyeye
ulaþtý. Üyelerin büyük bir
çoðunluðu daha önce hiçbir
partiye üye olmamýþ kiþilerden
oluþuyor.
Parti Þubat ayýnda gerçekleþtirdiði konferansýnda kapitalizmden devrimci bir kopuþ,
direniþte sol birlik ve reformist
gruplara mesafeli durma kararlarý aldý. NPA, leninist anlamda
bir devrimci parti olarak deðil
ancak net bir antikapitalist programa sahip. Parti, amacýný "21.
yüzyýl için yeni sosyalist ve
demokratik bir bakýþ açýsý yaratmak" olarak belirlemiþ durumda.
LCR'nin 2000-3000 üyesi vardý.

Yeni parti bu sayýyý defalarca
katlamýþ durumda. Partide
marksistlerin yaný sýra marksist
olmayan pek çok aktivist de
bulunuyor. Parti içerisinde bazý
konularda anlaþmak hemen
mümkün olmuyor. Ancak
baþkan Besancenot'nun da
söylediði gibi "Bir parti hemen
bir gecede kurulamaz, bu bir
süreç." Üyeler sosyal haklarýn
geri alýnmasý veya milliyetçiliðe
karþý tavýr alýnmasý gibi pek çok
temel konuda anlaþmýþ durumdalar.
Yýlýn baþýnda partinin çaðrýsýyla baþlatýlan greve iki buçuk
milyon iþçi aktif olarak
katýlmýþtý. Bu yýl yapýlan
Avrupa seçimlerinde ise partinin oyu %4,98 oranýnda kaldý.
Fransa sýk sýk grevlerin
yaþandýðý bir ülke, ancak
ülkedeki sendikal bürokrasi
çoðunlukla grevlerin baþarýya
ulaþmasýný engelliyor. Sendika
liderleri, tek günlük iþ býrakma
eylemlerinin ardýndan hiçbir
kazaným olmadýðý halde iþçilere

Ýtalya örneðindeki yeni sol parti,
Rifondazione Comunista, savaþ
yanlýsý sosyal liberal hükümette
yer alarak kendi kendini yýkmýþtý.
Almanya'da Merkel FDP ile
merkez sað koalisyonu kuruyor.
Yine de, ayný tuzak 2013'teki federal seçimlerden sonra sol parti
Die Linke'nin de karþýsýna çýkabilir.
Hayýr, sol ölmedi. Ancak yaþamasý için, kendi tarihinden ders
almasý gerekiyor.
Alex Callinicos

ertesi gün fabrikaya dönmelerini söylüyorlar.
Fransa ayný zamanda sýk sýk
seçimlerin gerçekleþtiði bir ülke.
Önümüzdeki sene yerel seçimler gerçekleþtirilecek ve parti
üyeleri þimdiden bu seçim için
hazýrlýk yapmaya baþladýlar.
Partide hayal kýrýklýðý deðil
mücadele ruhu ön planda.
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PORTEKÝZ

Bloco de
Esquerda
(Sol Blok)
Geçtiðimiz Eylül ayýnda
Portekiz'de yapýlan seçimin
sonuçlarý ülkede pek çok þeyin
kökten deðiþtiðini gösteriyordu. Ülkenin neoliberalizmle
barýþmýþ iktidar partisi olan
Sosyalist Parti 1991'den beri
aldýðý en düþük oy oranýný
(%36,5) almaktayken, ona
nazaran çok daha genç ve çok
daha radikal bir parti olan Sol
Blok önlenemez bir biçimde oy
oranlarýný arttýrýyordu.
Portekiz'de Sol Blok, 1999
yýlýnda bir Troçkist, bir
Marksist-Leninist partinin,
Portekiz Komünist Parti'sinden
kopan bir grup ile birleþmesi
ile kurulmuþtu. Ancak oluþuma asýl gücünü veren unsurlar,
daha önce hiçbir siyasi partiye
üye olmamýþ bireylerin
katýlýmýydý.
Parti ilk kez katýldýðý 1999
seçimlerinde %2 oy almýþtý.
2002 yýlýnda oylarýný %3'e yükseltti. 2005 yýlýnda ise oylarýný
%6,5'e çýkartarak parlamentoya
8 milletvekili soktu. Bu vekillerin yarýsý kadýndý ve böylesi
bir temsil eþitliði Portekiz tarihinde ilk defa yaþanan bir
olaydý. Bu yýlki seçimlerde ise
parti oylarýný %9,85'e yükseltti
ve 16 milletvekiline sahip oldu.
Böylece Komünist Parti'yi de
geride býraktý. Elbette bu baþarý
iþçi sýnýfýyla ve toplumsal
muhalefetle kurulan güçlü
iliþkiler ve net bir antikapitalist
programýn sonucu idi.
Baþlangýçta parti önceki
örgütlerin genç aktivistlerinden ibaretti. Ancak Blok'u
eski partilerin basit bir ittifakýna dönüþmekten kurtarmak
büyük önem taþýyordu. Amaç
yeni insanlarýn politik harekete

katýlmalarýný saðlamaktý. Kýsa
zaman içerisinde parti sosyal
hareketlerde aktif olarak
çalýþan binlerce gencin ilgisini
çekmeye baþladý.
Parti, iþçi sýnýfýnýn desteðini
hýzla kazandý. Örneðin partinin, iþçilerin yoðunlukla
ikame ettiði Porto'da düzenlediði bir toplantýda, 1000 kiþilik konferans salonu dolmuþtu.
Buna raðmen hala dýþarýda
bekleyen ve içeri giremeyen
yüzlerce iþçi vardý.
Portekiz kadýn haklarý
konusunda oldukça geri
kalmýþ bir ülkedir.
Örneðin 2007 yýlýna kadar
kürtaj hâlâ yasadýþýydý. 1998'te
bu konuda yapýlan referandumda kürtajýn yasallaþmasý
sað partilerin büyük kamuoyu
baskýsý sonucu %1 oy farký ile
engellenmiþti. Ancak 2007'de
tekrarlanan referandumda
Blok büyük bir kampanya
yürüttü ve kürtaj serbest
býrakýldý.
Partinin her kesimden üyeleri
var, emekliler, öðrenciler, iþçiler, göçmenler… Parti Brezilyalý
ve Senegalli göçmen iþçiler
arasýnda da oldukça popüler.
Blok, ülkede ev içi þiddete
karþý ilk yasa tasarýsýný ortaya
koydu ve mecliste kabul
edilmesini saðladý.
Blok ayrýca, hem parlamentoda hem de sokaklarda insan
haklarý, vatandaþlarýn ýrkçýlýktan, ayrýmcýlýktan ve yabancý
düþmanlýðýndan korunmasý,
eþcinsel evliliðinin yasallaþmasý, iþçilerin iþ güvenliklerinin saðlanmasý, ülkedeki
boða güreþlerinin yasaklanmasý gibi konularda önemli
çalýþmalar yapýyor.

Kriz içindeki Avrupa
ekonomisinin kalb
bi olan
Almanya’da radikal sol
güçleniyor

‘Savaþ ve sosyal adalet aktivistlerin
partisi olmalýyýz’
Radikal sol parti Die Linke Almanya’da yapýlan son seçimlerde
büyük bir atýlým yaptý. Yeni milletvekili Christine Buchholz
Sosyalist Ýþçi’ye konuþtu.
Die Linke’nin seçim kampanyasýnýn bu kadar baþarýlý
olmasýný saðlayan neydi? Hangi
konularýn üzerinde durdunuz?
Geçtiðimiz on yol boyunca
Almanya; refah devletimize
yönelik saldýrýlarda bulunan
hükümetlerin elindeydi. Önce
Ýngiltere’deki Ýþçi Partisi’ne benzeyen SPD’nin ve Yeþillerin
koalisyonu, sonraysa SPD ve
muhafazakâr CDU’nun ittifaký.
Ýki hükümet de kamu harcamalarýnda büyük kesintiler yapmak konusunda uzlaþtý. Die
Linke iþsizlik yardýmýnda
yapýlan kesintilere ve emeklilik
yaþýnýn 67’ye çýkarýlmasýna
baþýndan beri karþý çýktý.
Kampanyamýzýn merkezine
sosyal adalet konusunu koyduk. Bu mesaj, krizin bedelinin
kendilerine ödetileceðinden
korkan milyonlarca insaný etkiledi.
Afganistan sorunu kampanyanýz için ne kadar önemliydi?
Çok. Die Linke Alman askerlerin Afganistan’dan çekilmesi
için güçlü bir kampanya yürüttü- ve böyle bir tutum alan tek
parti. Alman halkýnýn %69’unun
askerlerin geri dönmesini
istemesine raðmen Yeþiller ve
SPD, ayný sað partiler gibi iþgali
sürdürmek istiyor. Büyük partiler Afganistan’ýn seçimlerde
gündeme gelmemesine
çalýþtýlar. Ama Eylül ayýnda
Alman bir subay Kuzey
Afganistan’daki Kunduz
þehrindeki petrol tankerlerine
bir hava saldýrýsý yapýlmasýný
emredip saldýrýda çok sayýda
sivilin ölmesine neden olduktan
sonra bunu yapmalarýnýn bir
yolu kalmadý. Pek çok insan
Alman ordusunun
Afganistan’da olmasýnýn tek
nedeninin okullar yapmak ve

kadýnlarýn özgürlüðünü savunmak olduðu iddiasýný reddetti.
Mevcut düzen Die Linke’nin
savaþ karþýtý tavrýný gevþetmesi
yönünde hala muazzam bir
baský yapýyor.

Die Linke milletvekilleri, diðer
partilerdekilerden farklý olduklarýný nasýl gösteriyor?
Biz, direniþi inþa etmenin
savaþa karþý mücadelede ve
sosyal deðiþimin saðlanmasýnda
anahtar öneme sahip olduðunu
vurguluyoruz. Yani yetkimizi
kampanyalarýn örgütlenmesine
yardým etmek için kullanýyoruz.
Seçim bölgem olan Hesse’de
sendikalardan iþçi temsilcileriyle kampanyacýlarý bir araya
getirdiðimiz bir toplantý yaptýk.
Farklý fabrikalardan iþçileri,
iþleri için savaþmak için nasýl bir
araya getireceðimizi tartýþtýk.
Bizim adaylarýmýza oy vermenin önemli olduðunu, ancak
iþçilerin parlemontodan bir
çözüm beklemeden ekonomik
krize karþý örgütlenmesi gerektiðini sürekli vurguluyoruz.

Seçimden sonra Die Linke’nin
önünde duran ana görevler
neler?
Herkes biliyor ki, yeni
hükümet kamu harcamalarýný
yeniden büyük miktarlarda kýsmak istiyor, bu yüzden önceliklerimizden biri bu planlara karþý
direniþin örgütlenmesine
yardým etmek. Ama ayný
zamanda patronlardan gelen
saldýrýlarla da karþýlaþacaðýz.
Onlar hükümet ile seçimlerden
önce bir anlaþma yaparak
sonuçlar açýklanýncaya kadar
kitlesel iþten çýkarmalar açýklamadýlar. Þimdiyse, binlerce
iþçiyi iþten çýkarmaya çalýþacaklarýný tahmin ediyoruz. Die
Linke onlarý durdurmak için
yapýlan kampanyalarýn
merkezinde yer alacak.
Mümkün olan en büyük
direniþi organize edebilmek
için, sendikalarýn ve demokratik
kitle örgütlerinin bir araya
gelmesine yardým ediyoruz.

Gelecekte Die Linke’nin
karþýlaþabileceði tehlikeler var
mý?
Evet. Þimdi SPD meclisteki
muhalefete katýlmýþken, hem
onlar hem de Yeþiller daha sol
bir imaj benimseyip Die
Linke’nin tabanýndan destek
bulmaya çalýþýyorlar. Her ne
kadar iktidardayken ayný politikalarý sürdürmüþ olsalar da,
bu iki parti þimdi hükümetin
Afganistan politikasýný eleþtirmeye hazýr. Die Linke hükümete
karþý olan muhalefetinin keskinliðini saðlama almak zorunda.
Parlamentoda, her zaman bitmek bilmez komisyonlara dalýp,
can alýcý konularda taviz verme
riski vardýr. Die Linke, savaþ ve
sosyal adalet sorunlarýnýn
arkasýnda sýkýca duran aktivistlerin partisi olacaðý sözünü
gerçekleþtireceðini gösterdi.
Bunu yapmazsak bize oy verenlerin bize yabancýlaþmasýna
neden oluruz.
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Çocuklarý sevmeyen bir düzen

300 bin
çocuk asker!

Barýþta ýsrar

Hapishaneler çocuk dolu

D

ünyanýn her yerinde,
"suç" iþlemekten
baþka hiçbir fýrsatýn
sunulmadýðý çocuklar "suç"
iþledikleri için cezalandýrýlýyorlar. Dünya'daki toplam tutsak çocuk sayýsý belli deðil
fakat veriler yüz binlerce
olduklarýný gösteriyor.
Tutuklu yargýlanmakta olan
ve hapis cezasýna çarptýrýlmýþ
bu çocuklar hapishanelerde
büyüyor. "Suç"larý ekseriyetle
hýrsýzlýk ve cinayet. Cinayet
suçlarýnýn büyük bir kýsmý da
zaten hýrsýzlýk sýrasýnda
iþleniyor.
Çocuklarýný mahkum eden
ülkeler arasýnda ABD ve
Ýngiltere gibi "geliþmiþ" ülkeler yarýþý önde götürüyor.
Hapishanelerinde on binlerce
çocuða ceza çektiren ABD'de,
suç iþlediði sýrada çocuk olan
ve þu anda müebbet hapis
cezasýný çekmekte olan iki
binden fazla insan var. Bu,
çocuklara verilen cezalarýn
"ýslah etme" maksadýyla verilmediðinin en açýk ispatý.
Kaldý ki hapis cezasýnýn
çocuklarý ýslah edebileceði,
vicdan sahibi olmaktan
geçtik, biraz aklý olan hiçkimsenin savunabileceði bir þey
deðil. Bazý kiþilerin savunduðu, hapishane cezalarýnýn
yeni suçlar için caydýrýcý olacaðý iddiasý da gerçeklikten
çok uzak. Aç, yoksul ve hayata baðlanacak hiçbir fýrsatý
olmayan çocuklarý hangi ceza

 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

hýrsýzlýktan alýkoyabilir ki?

"Savaþ suçlusu"
çocuklar

Savaþlarýn yaþandýðý bölgelerde ayrýca "savaþ suçundan"
mahkum edilen çok sayýda
çocuk var. Dünyadaki tüm
mahkum çocuklar için geçerli
olan iþkence, taciz gibi riskler
"savaþ suçlusu" çocuklar için
çok daha ciddi. Özellikle
Irak'ta ABD askerleri tarafýndan tutsak edilen Iraklý
çocuklar ve Ýsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli
çocuklar aðýr iþkencelere, tacizlere ve tecavüzlere maruz
kalýyorlar.

Türkiye ve hapsettiði
Kürt çocuklar

Dünyanýn diðer bölgelerindeki gibi çok sayýda
çocuðunu çeþitli sebeplerle
mahkum eden Türkiye özellikle son yýllarda, polislere taþ
attýðý gerekçesiyle tutuklu
yargýladýðý ve hapis cezasýna
mahkum ettiði yüzlerce Kürt
çocuk sebebiyle dünya gündeminde.
Onlarca yýldýr savaþýn
hüküm sürdüðü topraklarda;
sürekli bombalarýn patladýðý,
her gün ordunun jetlerinin
alçak uçuþlarla binalarý salladýðý, onbinlerce kiþinin
savaþ sýrasýnda öldüðü ve
binlerce kiþinin "göz altýnda"
kaybolduðu topraklarda

çocuklardan uslu uslu
okullarýna gitmelerini istiyor
devlet. Oysa onlar direniyorlar. Týpký daðda öldürülen
babalarýndan gördükleri gibi,
"göz altýnda kaybolup"
kemikleri asit kuyularýndan
çýkan aðabeylerinden
öðrendikleri gibi, yüzlerce
askerin tecavüzüne maruz
kalan ablalarýndan (Radikal,
13.10.2003) gördükleri gibi
direniyorlar. Direniyorlar,
týpký büyüklerinden
öðrendikleri gibi ve sokaklarda polislere taþ atýyorlar.
Ve devlet; Mc Donalds'a
bomba atan Yasin Hayal'i
tutuksuz yargýlayan (Yasin
Hayal tutuksuz yargýlandýðý
sýrada Hrant Dink
öldürülmüþtü.) devlet, göstericilere ateþ açýp Abdullah
Ayan isimli göstericinin
ölümüne sebep olan çavuþu
beraat ettiren
(http://www.ntv.com.tr/id/
25002601/) devlet, Kürt
illerinde polise taþ attýklarý
sebebiyle ya da sadece barýþ
iþareti yaptýklarý sebebiyle
"Terör örgütüne mensup
olmak" suçundan yüzlerce
çocuðu onlarca yýllýk hapis
cezalarýna çarptýrýyor. Her
konuda olduðu gibi devlet,
konu adalet olduðunda da
Türklere baþka Kürtlere
baþka davranýyor.

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

Burak Demir

www.dsip.org.tr

Ceylan Önkol vahþice öldürüldü. Her bulduklarý fýrsatta ellerinde havan toplarýyla brifing
verenler sus pus.
Kürt açýlýmýna þiddetle karþý çýkanlar sus pus.
"Bölünüyoruz" yaygarasýný kopartanlar sus
pus.
Barýþtan korkanlar, her demokratik hamleyi
ezilenlerin mücadelesine deðil de ABD'nin planlarýna baðlayanlar sus pus.
Oysa þimdi konuþmalarýnýn zamanýdýr! Þimdi,
cesareti olanlar Ceylan'ýn ölümüyle ilgili, Kürt
sorunuyla ilgili açýklama yapmalýlar.
Ama yapamazlar! Yapamayacaklar!
Susacaklar!
Ceylan ilk deðil. Vahþice öldürülen ilk çocuk
deðil.
Ceylan'ýn ölümüyle ilgili rapor gibi raporlarla
da defalarca karþýlaþtýk. Kirli savaþ, binlerce
Ceylan olayý demek. Kirli savaþ, Ceylan'la ilgili
hazýrlanan rapor gibi binlerce rapor demek. Bu
raporlara, bu ölümlere raðmen Kürt halký barýþ
kararlýlýðýndan geri adým atmýyor.
Görülmesi gereken en önemli tutum bu tutumdur. Kürt halkýnýn barýþ konusundaki kararlýlýðýdýr.
Kürt sorununda atýlan adýmlarýn hangi gerçek
toplumsal dinamiklere baðlý olduðunu göremeyenler, çocuklarý hapseden, öldüren,
olaðanüstü hal yasalarýyla bir halký canýndan
bezdiren sistematik devlet baskýsýnýn tüm þiddetine raðmen Kürt halkýnýn yenilmediðini
göremiyorlar. Kürt açýlýmý, ayný zamanda Türk
egemen sýnýfýnýn savaþý kazanamayacaðýnýn da
ilanýdýr. Savaþý kazanamayacaklarýný ilan ettiler.
Kitlesel soykýrým taktikleri mi uygulayacaklar?
On binlerce faili meçhul cinayet daha mý iþleyecekler? Kirli savaþ ekonomisini sonsuza kadar
mý devam ettirebilecekler?
29 Mart yerel seçimlerinde DTP'nin aldýðý
oylar, Kürt halkýnýn savaþ politikalarýna boyun
eðmeyeceðini bir kez daha gösterdi. Kürt halký
bir milim dahi geri adým atmadý. 2007 yýlýnda
milletvekillerini meclise gönderdi. 2009 yýlýnda
belediyelerine sahip çýktý. Þimdi ayný kararlýlýkla
barýþ sürecine sahip çýkýyor. Çünkü Ceylan'ýn
ölümünden duyduklarý öfke, cinayetlerin durmasýnýn, Ceylanlarýn katillerinin yargýlanmasýnýn yolunun barýþ sürecinin Kürt halký
lehine sürmesinden geçtiðini biliyorlar.
Kürt halký sadece savaþanlara deðil, tüm
batýya ellerini uzattý. Bekliyor. Somut adýmlar
atýlmasýný bekliyor.
Þimdi sýra batýda iþçilerde, emekçilerde,
sosyalistlerde, demokrasiyi savunanlarda. Bu eli
güçlendirip güçlendirmeyeceðimize karar vereceðiz. Açýlým sürecinin geleceði hakkýnda zar
atmayý, kehanetlerde bulunmayý bir kenara
býrakmak ve Kürt halkýyla dayanýþmak için
yarýný bekleme lüksümüz yok. Ýþçi sýnýfýnýn da
yok Kürt halkýnýn da.
Türk egemen sýnýfýný sýkýþtýrmak zorundayýz.
Barýþ sürecinden Kürt halkýnýn en büyük
kazanýmla çýkmasýný saðlamak için mücadele
etmek zorundayýz. Kamu çalýþanlarýnýn Kasým
ayýnda örgütleyeceði grev hareketi bu yüzden
çok önemli. Emek hareketinin her bir direniþi ve
bu direniþlerin büyümesi, yaygýnlaþmasý için
verilecek mücadele bu yüzden çok önemli.
Krizin faturasýný patronlara ödetmek için
örgütlenen yaygýn bir emek hareketi, Kürt
halkýnýn en güçlü müttefiki olacaktýr.
Ordunun siyaset üzerindeki aðýrlýðýný kaldýrmak zorundayýz. Ergenekon davasýnýn en derinlere kadar ilerlemesi için verilecek mücadele bu
yüzden çok önemli. Suikastlarý, darbeci mitingleri, yer altý cephaneleri, cinayetleri, kirli paralarý ve kontrgerilla faaliyetleriyle derin devleti
daðýtmak için verilecek mücadele tek bir gün
bile ertelenemez, geri plana atýlamaz.
Kürt halkýyla ittifak yapan, Kürt halkýnýn
kazanmasýnýn, iþçi sýnýfýnýn kazanmasý
olduðunu bilen, sokakta örgütlenen, çocuklar
öldürüldüðünde yeri göðü inleterek hesap soracak olan, kendi ayaklarý üzerinde duran, emeðin
sesi olmayý da aktivizmin sözcüsü olmayý da
ayný anda baþarabilen kitlesel bir sol partinin
örgütlenmesi bu yüzden çok önemli.
DSÝP'te örgütlenen sosyalistler, önümüzdeki
dönemde bu yönde ellerinden geleni yapmaya
devam edecekler.

"Sana silah veriyorlar ve
sen en iyi arkadaþýný
öldürmek zorunda kalýyorsun. Bunu sana
güvenebilmek için yaptýrýyorlar. Eðer arkadaþýný
öldürmezsen, arkadaþýnýn
seni öldürmesini istiyorlar.
Yapmak zorundasýn yoksa
sen ölürsün. Bu yüzden
kaçtým. Daha fazla dayanamazdým." 7 yaþýnda
paramiliter bir gruba
katýlan daha sonra kaçýp
sokakta yaþamaya
baþlayan bir çocuk.
Dünya genelinde çocuk
asker sayýsýnýn net olarak
bilinmemesine raðmen,
UNICEF'in verielerine göre
Dünyada yaklaþýk 300.000
çocuk asker bulunmaktadýr.
Çocuk asker sorununun en
vahim olduðu yer Afrika.
Yaklaþýk 100.000 çocuk
askerin bulunduðu
Afrika'nýn bazý bölgelerindeki çocuk askerlerin yaþ ortalamasý dokuz.
Bununla beraber birçok
Asya ülkesinde, Latin
Amerika'nýn bir kýsmýnda,
Avrupa'da ve Ortadoðu'da
da çocuk askerler kullanýlmaktadýr.
Çocuk askerlerin çoðunluðu deðiþik silahlý politik
gruplara dahil edilmektedir. Bunlar, hükümete baðlý
paramiliter gruplar ve çatýþmalarýn yoðun olarak
görüldüðü bölgelerdeki
kendini koruma birimleridir. Diðer silahlý gruplar
da hükümet karþýtý, etnik
ya da inanç temelli veya
diðer gruplara karþý topraklarý ve kaynaklarý savunmak
için savaþan gruplardýr.
Dünyadaki çocuk askerlerin çok büyük bir kýsmý
zorla askerleþtiriliyorlar.
Kayýtlara "gönüllü" olarak
geçen çocuklar da baþka
alternatifleri olmadýðý için
asker olmayý "seçiyorlar".
Çocuk askerlere sýklýkla
zalimce davranýlýyor ve
hata yaptýklarýnda veya
firar ettiklerinde cezalar
çok aðýr oluyor. Birçok
ülkede esir alýnmýþ, kaçmýþ
veya teslim olmuþ çocuk
askerler kötü muamele,
iþkence ve hatta ölümle
karþý karþýya kalýyorlar.
Ayrýca pek çok çocuk asker
tacizlere ve tecavüzlere
maruz kalýyor.
Savaþta yaralanma veya
ölme riskinin yaný sýra
çocuk askerler, askeri
yaþamýn sertliklerinden
orantýsýz ölçüde zarar
görüyorlar. Yetersiz beslenme, solunum ve deri
hastalýklarý ve diðer rahatsýzlýklar çok yaygýn. Çocuk
askerler ek olarak alkol ve
uyuþturucu baðýmlýsý olma
(genellike çocuklarý askere
almak veya þiddet kullanmalarý için duyarsýzlaþtýrmak için kullanýlýyor),
HIV/AIDS dahil zührevi
hastalýklar ve istenmeyen
gebelik riskine de sahipler.
Görsel ve iþitsel rahatsýzlýklar da mayýn yaralanmalarýnýn bir parçasý.
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50 yýl sonra Küba Devrimi
F

idel Castro, 2008 yýlýnýn
baþlarýnda Küba baþkanlýðýndan ayrýldýðýnda, Geçtiðimiz
yüzyýlda Latin Amerika
siyasetinde en önemli ve nüfuz
sahibi kiþilerden biri olarak tarihe
geçmiþti. Yaklaþýk 50 sene boyunca ABD'nin ekonomik ambargosunun altýnda Küba'daki rejimi
yaþatmayý baþardý.
Milyonlarca Latin Amerikalý için,
Küba kýtadaki emperyalizme karþý
direniþin sembolü haline geldi.
Soðuk Savaþ döneminden Sovyet
Bloðunun 1990lardaki çözülüþüne
dek Rusya ile birlik olan ülkelerden birisi olduðundan, Küba ayný
zamanda baþka bir þeyin daha
sembolü.
Bu ayný zamanda Castro'nun
baþkanlýktan çekilmesinin neden
önemli olduðunu da gösteriyor.
Castro baþkanlýktan çekildiðinde
yapýlan tartýþmalar ülkenin politik
ve ekonomik tavrýný sürdürüp
sürdürmeyeceði üzerine idi. Uzun
yýllar boyunca Küba, kendilerine
sosyalist diyen çevrelerce büyük
saygý gördü. Ancak ülkenin
sosyalist olup olmadýðý tartýþmaya
açýk bir mevzudur.

Gerilla hareketi

Castro siyasete bir sosyalist
olarak baþlamamýþtý; ulusalcý halk
geleneðinden geliyordu ve
Ortodoxo partisinin bir üyesiydi.
Partinin genç üyeleri 1940 ve
50lerde ABD destekli mafyatik
diktatör General Batista'ya karþý
gittikçe radikalleþiyorlardý.
Bu gençlerin bazýlarý silahlandý.
Fidel de 1953'te ülkenin en büyük
ikinci kenti olan Santiago'daki bir
askeri karakolluða yapýlan ümitsiz
ve baþarýsýz bir saldýrýda liderlik
yapmýþtý. Batista'ya karþý çýkan
tüm hareketler gibi onun liderlik
ettiði 26 Temmuz Hareketi de
vahþice bastýrýldý. Fidel savunma
olarak oldukça heyecan verici bir
konuþma yapmýþtý ancak bu
konuþma onu önce hapse girmek
ardýndan da Meksika'ya sürgüne
gönderilmekten kurtaramadý.
Sürgünün ardýndan 1956 yýlýnda
Arjantinli doktor Ernesto "Che"
Guevara'nýn da katýlýmýyla çok az
sayýda kiþi ile birlikte Küba'nýn eþi
benzeri görülmemiþ 'istilasýna'
baþladýlar.
Gerilla güçleri daðlarý ele geçirmiþlerdi, bu esnada 26 Temmuz
hareketi þehirlerde diktatörlüðe
karþý sabotajlar, suikastlar ve halk
arasýnda propaganda yaparak
mücadele ediyordu.
Þehirledeki yoðun baský sebebiyle hareket gitgide daðlardaki
gerilla hareketine yönelmeye
baþladý. Castro ve Guevera bilinçli
olarak gerilla hareketine yoðunlaþtýlar ve kýsa zamanda antiBatista hareketlerinde baskýn bir
güç haline geldiler.
1958 yýlý biterken, Batista
toplumdaki desteðini git gide
kaybediyordu. ABD'li destekçileri
paniðe girdiler ve desteklerini
çektiler, onu yalnýz býraktýlar.
Diktatör halkýn desteðini öyle bir
kaybetmiþti ki, gerillalar daðlardan inip de þehirleri kuþattýklarýnda Kübalý askerler karþý koymadýlar bile.
1 Ocak 1959'da Batista ülkeyi
terk etti. Castro'nun birlikleri
ülkenin baþkenti Habana'ya girdil-

çok daha lüks bir hayat sürmelerini de içeriyordu elbette.
Yine de sýradan Kübalýlar hâlâ
Castro rejimini sahipleniyor ve
destekliyorlardý, çünkü Castro'yu
1960larýn baþýndaki kazaným ve
diktatörlükten kurtuluþun bir sembolü olarak görmeyi sürdürüyorlardý.
Sovyetler Birliðinin 1991'deki
yýkýlýþýnýn ardýndan Küba politik
ve ekonomik bir krize sürüklendi.
Kübalýlar dünya pazarýndan
koparýlmýþ olmanýn yarattýðý yoksulluk ve sefaleti yaþamak zorunda kaldýlar.
Bazý sektörler hýzla büyüdüler,
özellikle turizm büyüyor, bazý
Kübalýlara döviz kazandýrarak zengin ve fakir uçurumu yaratýyordu.
Sosyal eþitsizlik ortaya çýktý ve
pek çok kiþinin yaþam standartlarý
büyük ölçüde düþtü. Bugünkü
Küba sosyalist bir cennet deðil,
kara paranýn, turizmle beraber
yaygýnlaþan fahiþeliðin merkezi
halinde.

Küba ve Sosyalizm

er, zafer gerilla stratejisinin
baþarýsýndan deðil, doðru zamanda doðru yerde olmanýn getirdiði
þanstan kaynaklanýyordu, bunun
bir kanýtý ayný stratejiyi kullanmaya çalýþan baþka devrimcilerin
sonlarýnýn hiç de Guevara ve
Castro gibi olmamasýdýr.

Kýzýl deðil yeþil

O günlerde Castro, komünist
olmadýklarýný, devrimin renginin
sosyalizmin kýzýlý deðil ancak gerilla üniformalarýnýn petrol yeþili
olduðunu söylüyordu. Fidel'i
Rusya'nýn kollarýna atan ABD
emperyalizminin baskýsý oldu.
Küba'da isyancý birliklere ve
aþaðýdan yukarýya örülen yeni
devlet modeline müthiþ bir halk
desteði vardý. Ancak 26 Temmuz
hareketi ihtiyatlýydý, köylülerin
arazilerine el koydular ve iþçi
sendikalarýna sýký bir denetim
uyguladýlar.
Halkýn devleti olmaktan ziyade,
halk için devlet haline gelmiþlerdi.
Politik iktidar 26 Temmuz hareketinin elinde kalmaya devam etti,
hareket askeri bir güç olarak
örgütlenmiþ olduðundan sýký bir
disiplin ve hiyerarþi içerisinde
iþliyordu ve böyle de kaldý.
Bu esnada sýradan Kübalýlar
1959 devriminde yer almýyorlardý,
yine de ilk yýllarda onlar için
devrim pek çok kazaným demekti:
saðlýk hakký, okur yazarlýkta artýþ,
eðitim ve iþsizliðin ortadan kalkmasý…
Ancak tüm bu reformlar
Miami'ye kaçmýþ Küba'lý zenginler
için çok fazlaydý, onlar ABD askerlerinin Castro'yu devireceðine
inanýyorlardý. Böylece bir süre
Miami'de saklanýp sonra ülkeye
geri dönecek ve kaldýklarý yerden
devam edeceklerdi.
Baþlarda Küba'nýn yeni rejimini
tanýdýðýný açýklayan ABD
hükümeti, hýzla fikrini deðiþtirdi.
ABD Batista'nýn gitmesine
üzülmüyordu, ancak yakýnlarýndaki bir ülkenin kapitalizmin ilgilerini hasara uðratmasýna
dayanamýyordu. Castro rejimini
devirmeye karar verdiler.

ABD'li þirketler Küba yaðlarýný
refine etmeyi reddettiler. Hepsi
devlet ve ardýndan Kübalý þirketlerce satýn alýndý.
CIA tarafýndan fonlanan Domuz
Körfezinin iþgali, 1961 yýlýnda
püskürtüldü ve sadece Castro
hükümetinin halk desteðini arttýrmaya yaradý. Bu olayýn ardýndan
ABDli þirketlerin uyguladýðý
boykot tam bir ambargoya
dönüþtü, o zamandan beri de
devam ediyor.

Soðuk Savaþ

Castro'nun bundan sonra yaptýklarý, Soðuk Savaþ döneminde
mantýklý bir liderin yapmasý
gereken þeydi, bir süper güç
tarafýndan düþman bellenmiþti, o
da diðer süper güce sýrtýný dayadý,
yani Stalin Rusya'sýna. Bu sebeple
Castro kendisinin, yaptýklarý
devrimin ve ülkesinin komünist
olduðunu ilan etti.
Rusya Castro'nun bu açýlýmýný
memnuniyetle kabul etti, Küba'ya
"baðlýlýk" elbette kendi çýkarlarý
içindi, zira ABD'ye bu kadar yakýn
bir üssünün olmasý iþe yarar olacaktý. Ancak Küba'nýn ve
Rusya'nýn çýkarlarý uyuþmadýðýnda
Küba görmezden gelinecekti. 1962
yýlýnda Rusya ve ABD'nin arasýndaki gerginlik týrmandýðýnda
meþhur Küba Füze Krizi yaþandý.
Castro ve arkadaþlarý arasýnda
ilk yýllarda Küba'nýn ekonomisinin
nasýl yönetileceði konusunda bir
ayrým vardý. Ancak bu ayrým
1960'larda sona erdi. ABD'ye olan
ekonomik baðýmlýlýðýný bir devrimle sona erdirmiþ olan Küba, o yýldan sonra Rusya ve uydularýna
ekonomik olarak baðlandý.
Ekonomi basit bir þekilde iþleyecekti: tüm ithalat malzemeleri
karþýsýnda þeker ihracatý. Küba
kýsa zamanda Rusya'nýn bir
uydusuna dönüþtü, hatta
Afrika'da Rusya için savaþlar
yürüttü ve baþarýya ulaþtýðý da
oldu.
Tabii Komünist tek partili hayat
Rusya'dakinin bir benzerini
Küba'da oluþturuyordu, bu benzerlik parti yöneticilerinin halktan

Sosyalistler bugün Küba'yý ABD
emperyalizmine karþý savunmalýlar, ancak ülkenin sosyalist
bir karaktere sahip olmadýðýný
söylemek þartý ile.
Küba'daki gibi rejimler yukarýdan aþaðýya bazý reformlar
gerçekleþtirebilirler elbette, ancak
tek baþlarýna dünyadaki kapitalist
sisteme baþkaldýramazlar ya da
aþaðýdan sosyalizmi gerçekleþtiremezler. Bu ancak kendi kaderlerini belirlemek üzere harekete
geçen sýradan insanlarýn yýðýnsal
hareketi ile mümkün olabilecek
bir þeydir.
Öte yandan, tüm krizlere ve
çeliþkilere raðmen, Castro'nun
rejimi hayatta kalmayý baþardý.
Bunda þüphesiz rejimin otoriter
yaný oldukça etkili, yine de bu
rejimin dayanýklýlýðýný küçümsemeyi gerektirmiyor.
Bu dayanýklýlýkta Castro'nun
dahice yarattýðý milliyetçi gurur
hissi önemli bir sebep; Kübalýlar
onlara düþmanlýk güden devasa
ABD'ye dayanýyor olmakla onur
duyuyorlar.
Yine de artýk ülkede -bireysel
veya küçük boyutlarda da olsakendilerine ne yapmalarýný
söyleyen hiyerarþik bir rejimin
varolmasýndan rahatsýzlýk duyan
kesimler ortaya çýkýyor.
Castro'nun Küba'sý bir paradoks.
Sömürgecilikten kurtulan bir ufak
ada ülkesinin bütün dünyadaki
serbest ticaret sistemine
direnebilmesi imkansýz gibi
gözüküyor. Kitlelerin hareketi ile
olmasa da kitlelerin desteði ile
gerçekleþen devrim, otoriter ve
hiyerarþik bir yönetimi iktidara
taþýyor.
Küba'nýn bugünkü yöneticileri
1990'lardaki ekonomik deðiþimi
yaþayan insanlar, kimileri Çin ile
baðlar kurmayý savunurken kimileri dönüp Avrupa'ya bakýyorlar.
Bir baþka strateji ise Brezilya veya
Arjantin gibi Latin Amerikalý
ekonomilerle ortaklaþmak.
Küba, Latin Amerikalýlar için hâlâ
baðýmsýzlýðýn ve egemenliðin
sembolü. Acaba Fidel Castro
olmadan bu sembol daha ne
kadar yaþayabilecek…
Derleyen: Berk Efe Altýnal
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EMEK

En basit hâliyle emek;
insanýn doðaya karþý verdiði
hayatta kalma mücadelesinde
uyguladýðý her tür düþünsel
ve bedensel faaliyettir.
Ýnsanýn, doðadaki tüm canlýlar gibi ilk çabasý hayatta
kalma çabasýdýr. Ýnsan, hayatýna devam edebilmek için
üretim yapmasý ve bu üretimi önceden tasarlayabilme
yeteneðine sahip olmasý noktasýnda diðer canlýlardan
ayrýlýr. Bu sebeple, insanýn
doðayla mücadelesi aslýnda
doðayý denetim altýna alma
mücadelesidir. Marx, emeði
her þeyden önce hem insanýn
hem de doðanýn katýldýðý ve
insanýn kendisi ile doða
arasýndaki maddi tepkimeleri
istediði biçimde baþlattýðý,
düzenlediði ve denetlediði
bir süreç olarak tanýmlamýþtýr.
Ýnsanýn, doðaya karþý vermek zorunda olduðu ve varlýðýný devam ettirmenin
temel koþulu olan emek,
sýnýflý toplumlarýn ortaya
çýkýþý ile birlikte farklýlaþmaya baþlamýþtýr. Ýnsanlarýn,
üretim sürecinde kurduklarý
iliþkiler ürettikleri araçlarýn
ve bir üretim aracý hâline
gelen topraðýn mülk
edinilmesi ile birlikte eþitsiz
bir iliþki ortaya çýkarmýþtýr.
Bu noktadan itibaren sýnýflar
ortaya çýkmýþ ve insaný var
eden emek, insanýn kendisine
karþý bir þey hâline
dönüþmüþtür.
Sýnýflý toplumlarýn en son
aþamasý olan kapitalizmde,
"emek gücü, alýnýp satýlabilen bir meta hâline
dönüþmüþtür. Mülkiyetten
yoksun olan sýnýf, en basit
ihtiyaçlarýný saðlamak için
emek gücünü satmak zorundadýr."(Engels) Üretim
araçlarýnýn mülkiyetini elinde
tutan sýnýf ise iþçilerin
emeðinin bir bölümünü satýn
alýp, bir bölümünü ise gasp
ederek varlýðýný sürdürmek
zorundadýr. Bunun sebebi
kâra dayanan bir üretim sisteminde, mallarýn deðer
üretmesini saðlayan þeyin
bizzat emeðin kendisi
oluþudur. Yani kapitalizm
altýndaki emek yabancýlaþmýþ
emektir ve üretim sürecinde
iþçiler ücretli köleler hâline
dönüþmüþlerdir ancak tam
da bu sebeple iþçi sýnýfýnýn
kendi eylemi bu yabancýlaþmayý aþabilme potansiyeline
sahiptir. Sosyalistler, üretimi
gerçekleþtiren sýnýfýn yani iþçi
sýnýfýnýn bu sistemi alaþaðý
etmesi ve kendi iktidarý ile
sýnýflý toplumlarýn, dolayýsýyla yabancýlaþmýþ emeðin
ortadan kalkacaðýný
savunurlar.
Can Irmak Özinanýr
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Ýþçi demokrasisi, iþçi partisi
Sovyet, yani iþçi sýnýfýnýn kendisini egemen sýnýf
olarak örgütlediði iþçi devleti, eþitsiz bilinç ve deneylerin toplamýný ifade eder. Ýþçi sýnýfýnýn tüm kesimleri ve siyasi örgütleri, iþçi demokrasisinin "parlamentosu" olan Sovyetlerde tartýþýr, örgütlenir ve
çoðunluðu kazanmak için mücadele eder.
Ýþçi devleti, iþçi sýnýfýnýn bütününün devletidir. 1905
yýlýnda Rusya-Japonya savaþýnýn yarattýðý ekonomik
kriz ve siyasi bölünmüþlük içinde Rus iþçi sýnýfý
ayaklandý. Ayaklanma devrimci patlamaya dönüþtü.
1871 yýlýnda Paris iþçilerinin ayaklanmasý sýrasýnda
þekillenen Komün tipi örgütlenme 1905 devrimi
sýrasýnda Sovyet adý verilen sýnýf þekillenmesinin en
yüksek düzeylerinden birisinde yeniden canlandý.
Dönemin Bolþevik Partisi'nin önde gelen üyeleri
Sovyet adýný alan örgütlenmenin ne siyasi ne de tarihsel önemini kavrayabildiler. Bolþevik Partisi
Sovyet'e ültimatom vermeye hazýrlandý. Bolþeviklere
göre Sovyet partiye katýlmalýydý!
Tartýþmaya katýlan Lenin, "Sovyet mi, parti mi?"
sorusunu sormanýn yanlýþ olduðunu, hem Sovyet'i
hem partiyi savunmak gerektiðini vurguladý. Sovyet,
iþçi sýnýfýnýn mücadele eden tüm kesimlerinin doðrudan demokrasiye en yakýn biçimde iþleyen kolektif
eyleminin ve bilincinin ifadesiyken ve tam da bu
yüzden iþçi devriminin üzerinde yükseldiði,
toplumun tüm ezilenlerini etrafýnda toparlayan politik odakken, devrimci parti de varoluþunu devam
ettirmek zorunda.
Parti mi Sovyet mi tartýþmasýný bugün yapmak
anlamsýz gelebilir. Hâlihazýrda iþçi sýnýfýnýn
öldüðünü ya da gücünü yitirdiðini düþünenler
açýsýndan kesinlikle anlamsýz bir tartýþma bu. Ama
iþçi sýnýfýnýn toplumsal deðiþimin sahici öznesi olma
yeteneðini yitirdiðini hiçbir somut kanýt göstermeksizin savunanlarýn da sýnýflar mücadelesinde bir
anlamlarý olduðu söylenemez.
Anlamlý olan iþçi sýnýfýnýn kendi eylemi. Bu eylem
kendiliðinden biçimler alabilir, patlamalar halinde
devam edebilir, sendikal örgütlenmeler aracýlýðýyla
sarsýcý eylemlere dönüþebilir, hiç beklenmedik bir
anda bir iþçi eylemi tetikleyici bir rol oynayabilir ve
zincirleme eylemler önüne gelen tüm kurumlarý
süpürerek yýkýcý bir güç kazanabilir. Rusya'da böyle
oldu. Ýþçi sýnýfý tarih sahnesinde kendi kaderini kendi
ellerine alma cesaretini gösterdiðinde ve "ben varým "
dediðinde tüm kurumlar hýzla daðýlmaya baþladý.
Rusya'da adý Sovyet olan örgütlenme kurulu tüm
iliþkileri ve yapýlarý parçalayan eylemin ayný zamanda burjuva çaðýnýn hiçbir aþamasýnda eþi benzeri
olmayan yaratýcýlýk patlamasýnýn, adalet patlamasýnýn, eþitlik patlamasýnýn da adý oldu. Yine de
tüm bu toplumsal patlamaya raðmen devrimci bir
iþçi partisine ihtiyaç var. Ýþçi sýnýfýnýn devrimci
geleneðine ihtiyaç var. Ýþçi sýnýfýnýn eylem kýlavuzu
olacak bir kütüphaneye ihtiyacý var. Mücadelenin
düzeyi ne olursa olsun, sýnýf bilinci, eyleme katýlan
iþçilerin bilinci, eylem içinde sorunu uzlaþmayla
çözmek isteyenlerin aðýrlýðý, aþaðýdan hareketin taleplerine sýrtýný dönmeye meyleden liderliklerin aðýrlýðý nedeniyle parçalý olmaya devam edecek. Sadece
durgun zamanlarda deðil, hareketin patlama anlarýnda da egemen fikirler iþçi sýnýfýnýn arasýna sýzacak.
Ýþçi sýnýfýnýn eylemi tarihsel bir derinliðe ulaþtýðýnda,
egemen sýnýf, fikirlerini sosyalistlerden daha sosyalist
formüllerle ifade etmeye devam edecek. Eðer sosyalizm mücadelesi, tek baþýna iþçi sýnýfýnýn burjuvaziyi
devirme mücadelesi deðilse, ayný zamanda iþçi
sýnýfýnýn öncülerinin iþçi sýnýfýnýn geri kalan kesimlerini her gün yeniden tekrar tekrar kazanma
mücadelesiyse, hareket halindeki iþçilerin öncülerinin iþçi sýnýfýnýn dünya tarihsel mücadele geleneði
üzerinde yükselen politik fikirler üzerinde bir arada
kalmaya, tartýþmaya devam etmesi gerekir. Devrimci
parti de budur iþte!
Þenol Karakaþ

‘Bu Marx denilen adam benim
oyunlarýmý anlayan ilk insandý’
B

ertolt Brecht, bu yüzyýlýn en
önemli oyun yazarlarýndan
biriydi. Hayatý ve sanatý, oyunlarýnýn oynanmasýyla tüm dünyada
tekrar ve tekrar anýlacaktýr.
Öte yandan Brecht bir komünistti.
Bu sebeple, ister oyunlarýnýn deðersiz
stalinist propaganda olduðunu
söyleyerek, ister oyunlarýnýn politikaya raðmen fena olmadýðýný söyleyerek olsun, ana akým sanat dünyasýndan onun adýný deðersizleþtirmeye
yönelik pek çok giriþimin de maðduruydu.
Ancak Brecht'i depolitize etmek zor
bir iþtir. Ne de olsa, Küçük
Burjuvalarýn Yedi Ölümcül Günahý ve
Komün Günleri gibi adlarý olan oyunlar ve Sýnýf Düþmanýnýn Þarkýsý gibi
þiirler yazmýþ bir adamdan bahsediyoruz.
Tabii Alman Komünist Partisi (KDP)
ile devam eden uzun soluklu beraberliðine raðmen Brecht'in inançlý bir
stalinist olduðu temeli üzerine oturmak da bir o kadar zor bir iþ.
Brecht, 20 yüzyýlýn ilk yarýsýnda
Almanya'yý parçalayan kavgalarýn en
yetenekli çocuklarýndan biriydi.
1915'te, I. Dünya Savaþý'nýn patladýðý
bir dönemde, okul ödevinde ulusu
için ölmeyi onurlu bulmadýðýný
anlatýyordu. Bu hisleri 1918'de savaþýn
son aylarýnda emir altýnda sýhhiye
görevi yaptýðý sýrada daha da güçlendi.
Bu zamanlarda Brecht oyunlar yazmaya baþladý. Ýlk oyunlarýndan
birinin adý Spartaküs'tü. Alman
devrimciler Rosa Luxemburg ve Karl
Liebknecht'in yardýmlarýyla daha sonraki yýllarda Gecenin Davullarý adýyla
yayýnlanmýþtýr.
Brecht açýk bir þekilde radikaldi. Ýlk
oyunlarý, kendisini de genç ve baþarýlý
bir sanatçý olarak içinde gördüðü burjuva toplumunun çürümüþlüðü ve
çöküþü üzerineydi. Ancak o günlerde
Brecht bir marksistten çok bohemdi.
Weimar Cumhuriyeti'ndeki iç savaþýn
Almanya'yý bölmesi ve yükselen
faþizm onun politik yönünü sivriltti.
Deðiþim, 1920'lerin sonunda baþladý.
Brecht, borsalarý ve ekonominin patlama çökme dinamiklerini daha iyi
anlamak için Karl Marx okumaya
baþladý. Brecht, 'Bu Marx denilen
adam benim oyunlarýmý gerçekten
anlayan ilk insan" demiþti.
Brecht, marksizmi sýký birer antistalinist olan arkadaþlarý Karl Korsch ve
Walter Benjamin'den öðrendi.
Onlardan, diyalektiðe aþký, iþçi
sýnýfýnýn kendini özgürleþtirme yetisine güven ve resmi komünist liderlere karþý ciddi bir þüphe aldý.
1930'larda Leon Troçki'nin kitaplarýný
okuyup fikirlerini tartýþtý.
Ancak Brecht antistalinist solun
kararsýzlýðýna katlanamýyordu. Bir
keresinde Korsch'u "proleteryanýn
evinde, her zaman bavulu gitmek
üzere hazýr bir misafir" olarak tasvir
etmiþti. Brecht hayatý boyunca
defalarca taraf olmak zorunda
hissedecekti.
Üzücü bir þekilde antistalinist sol
ona olaylarý etkileme þansý vermedi. O
günlerde Almanya'daki troçkist
örgütlenmenin bütün Berlin'de 50
üyesi vardý. Brecht, o dönemde pek
çok inançlý devrimcinin de Hitler'e
karþý koyabilecek tek güç olarak
gördüðü kitle partisi KDP'ye doðru
çekildi.
Brecht'in marksizmle ilgilenmesi tiyatroya yaklaþýmýný da deðiþtirdi. O,
gerçekliðin mükemmel bir benzerini
sunmaya çalýþan doðalcý tiyatroyu her

zaman reddetti. Gecenin Davullarýnýn
sahnesi için, arkaya "O kadar da
romantik bakmayýn!" yazan bir afiþ
asmayý öneriyordu.
Ýlginç bir þekilde tiyatroda radikal
yeni bir form ihtiyacý, onun en büyük
ticari baþarýsý olan Üç Kuruþluk
Opera'nýn ardýndan netleþti. 1928'de
Üç Kuruþluk Opera onu bir dünya
starý yaptý. Oyunda dilencilik, polis
þefiyle birlikte suçlularýn sessizce
gerçekleþtirdiði organize ticaret olarak
anlatýlýyordu.
Oyun, burjuva seyircileri þok etmek
yerine büyük bir baþarýya imza attý.
Tiyatroseverler cüretkar parçalarýndan büyülenseler de, Brecht'in aðýr
kapitalizm eleþtirisi fazla dikkat
çekmedi.
Brecht "epik tiyatro" teorisini bu
olaya cevap olarak ortaya koydu.
Amacý eðlendirmek ya da seyirciyi
birþey yapmaya itmek deðildi. Bu
yaklaþýmlar seyirciyi pasif tüketicilere
çevirmiþti.
O, seyircinin sahnede geliþen olaylarý bilinçli ve eleþtirel izleyicilere
dönüþmesini istedi. Sürekli olarak
onlarý "illüzyonizm"den kopararak,
sanatsal bir performansý izlediklerini
farkettirmek için yollar arýyordu.
Bunu baþarmak için sabit dramanýn
beþ geleneksel yapýsýný kýrdý. Rus
devrimci tiyatrosundan etkilenerek,
temel sorun olarak gördüðü
"yabancýlaþma hissinden" uzaklaþmanýn yolunu aradý.
Örneðin, izleyicilere doðru yorumlarda bulunmaya, araya þarkýlar katmaya ve bilgi içeren yazýlý metinler
göstermeye baþladý. Ýzleyicilerin doðal
merakýný kýrmak üzere sahneden önce
sahneyi özetlemesi için sunucu kullanmaya baþladý.
Bu teknikle -tiyatroda ya da gerçek
hayatta- olaylarýn akýþýnýn öylece
oluþmadýðýný gösterme yetisini
kazandý. Hayat her zaman çeliþkilerle
gelerek seçimleri ve aktif müdahaleyi
gerektirir.
Artýk oyunlarýnýn politik tarafýný
gözardý etmek zorlaþýyordu. Ýyi
örneklerden biri de Maxim Gorki'nin,
1905 devrimi Rusyasý'nda geçen Ana
romanýdýr. Roman, Bolþevik oðlunu
hapisten çýkarmak isteyen ve bu yolda
kendisi de inançlý bir komüniste
dönüþen bir anneyi anlatýr.
Oyunla seyircinin arasýný açmak için
genellikle tarihi setler kullandý.
Galileo Galilei'de, bilim insanýyla,
Katolik kilise arasýndaki tartýþma,
bireysel tercihlerle, yönetenlerin beynimizi kontrol çabasý arasýndaki gerilimi anlatýr.
Herhalde en iyi savaþ karþýtý oyunlardan biri olan Cesaret Ana, 17.
yüzyýlda Otuz Yýl Savaþlarý'na denk

gelir. Ailesini geçindirmek üzere
savaþtan kâr etmeye çalýþan bir
annenin, çabalarken tüm çocuklarýný
kaybetmesini anlatýr.
Bu oyunlarýn hiçbiri sorduðu ahlaki
sorulara basit cevaplar vermezler.
Hiçbiri de basit propaganda aletleri
deðillerdir. Daha çok izleyiciyi,
baðýmsýz karakterlerin önündeki ihtimallerin toplum tarafýndan nasýl
çerçevelendiði ve "saðduyulu" ahlaki
önermelerin sýnýrlarýnýn neler olduðu
üzerine düþünmeye iter.
Brecht, Weimar Cumhuriyeti'nin son
yýllarýnda þarkýlarý ve oyunlarýyla
tartýþmalarýn odaðýndaydý. Ana'nýn
1932'deki prömiyerinden bir ay kadar
sonra polis oyunun oynanamayacaðýna, sadece okunabileceðine karar
verdi. Bir baþka oyun da Naziler
oyuncularý dövdükleri için iptal oldu.
Naziler iktidara geldiklerinde,
Brecht sürgüne gitti. Kitaplarý yakýldý.
Brecht, Almanya'daki antifaþist
mücadeleyi desteklemek için
Danimarka ve Finlandiya'da,
Almanya sýnýrýna yakýn olmayý tercih
etti. Savaþla birlikte ABD'ye gitmek
zorunda kaldý.
Brecht, savaþtan sonra Doðu
Almanya'ya giderek stalinist rejimin
kanatlarý altýnda çalýþtýðý için sýklýkla
eleþtirilir. Aslýnda sürgün, Brecht'e
Batý'nýn "özgürlüðünü" ilk elden yaþama þansý vermiþti.
Net bir þekilde kara listelere alýnmýþtý. Yazdýðý kýrk senaryodan sadece
biri film yapmaya uygun bulundu. O
senaryo da Hollywood tarafýndan o
kadar fena kesilmiþti ki, Brecht
senaryosunu geri çekti. Savaþtan kýsa
bir süre sonra Brecht Amerika Karþýtý
Hareketler Komitesi'ne davet edildi.
Duruþmasýndan bir gün sonra
Avrupa'ya geri döndü.
1949'da Brecht Doðu Berlin'de kendi
tiyatrosunu açtý. Kýsa sürede baþý stalinist bürokrasiyle derde girdi. Pek çok
oyununu deðiþtirmeye zorlandý. Ýki
tanesinin gösterimi durduruldu.
Doðu Almanya'nýn en önemli tiyatro
dergisinin editörü Brecht'e karþý kampanya baþlattý. Stalinist "sosyalist
gerçekçi" sanatsal muhafazakarlýðýn
etkisiyle Brecht'in epik tiyatrosunu,
þekilsel deneylerden öte birþey olmamakla suçladýlar.
Brecht'in Doðu Almanya'daki rejimle
arasý hep nane molla oldu. Bir
taraftan, hiç olmamasýndansa kötü bir
sosyalizmi yeðleyeceðini söyledi. Öte
yandan diktatörlüklerden nefret ederdi. 17 Haziran 1953'te Berlin iþçilerinin
ayaklanmasý sert bir þekilde
bastýrýldýðýnda, görüþmeye çaðýrdýðý
Komünist Parti Genel Sekreteri'ne bir
mektup yazdý. Sadece son cümlesi
olan -hükümeti desteklemek- yayýnlandý.
1989'da Doðu Alman Devrimi'nden
bir yýl önce hükümet tiyatrosunun
önüne bir Brecht heykeli dikti. Anýt,
Doðu Alman diktatörlüðünün Brecht'i
nasýl gördüðünü Ana'dan bir alýntýyla
iyi özetler:
Yaþayanlar hiç bir zaman asla
demesinler!
Güvendeki güvende deðil
Herþey olduðu gibi kalmayacak
Ancak Brecht'in iki mýsrasý ortadan
kaybolmuþtur:
Yöneticiler konuþtuktan sonra
Sýra yönetilenlere gelecek
Sonuç olarak, Brecht'in çözümlemesi
doðru çýktý. Doðu Alman yöneticiler
gitti ve bizim bugün okumamýz
gereken Brecht de bu Brecht'tir.
Win Windisch -P
Pepijn Brandon
(Çeviren: Avi Haligua)

sayý: 378 z sosyalist iþçi z

MÝLLETVEKÝLÝME DOKUNMA!

internet

Barýþ yanlýlarý ve sosyalistler DTP’ye destek için meclisteydi

11. duruþma:

adalet için
sokaktaydýk

SÝ Ýstanbul - Hrant Dink'in
katlediliþine iliþkin
davanýn 11. duruþmasý 12
Ekim Pazartesi günü
yapýldý. Her duruþmada
olduðu gibi yine Beþiktaþ
Meydan'ýnda toplanan
Hrant'ýn arkadaþlarý,
"Hrant için, Adalet için"
pankartýný açtý ve adalet
isteyen dövizler taþýdý.
Basýn açýklamasýný
Hrant'ýn dostlarý adýna
okuyan sanatçý Mahir
Günþiray, ''Bugün adalet
yolunda çok daha büyük
adýmlar atmýþ olabilirdik.
Bu katiller sürüsünü kimlerin eyleme sürdüðü,
kimlerin koruduðu, kolladýðý, cinayete bir þekilde
karýþan ve sonrasýnda
sorumlularýn gizlenmesine, korunmasýna katýlan
devlet görevlilerinin hangi
güdülerle hareket ettiði,
hepsi ortaya çýkmýþ olabilirdi'' dedi. "Hepimiz
Hrant'ýz, hepimiz
Ermeniyiz", "Hrant'ýn
katili Ergenekon çetesi",
"Öldür diyenler yargýlansýn" sloganlarýnýn atýldýðý
buluþmada bir kez daha
adalet istendi.

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
Dur De Giriþimi’nin
geçtiðimiz hafta Ýstanbul'da
gerçekleþtirilen
‘Milletvekillerimize
Dokunmayýn’ toplantýsýnda
alýnan karar üzerine oluþturulan heyet 6 Ekim 2009
Salý günü TBMM'de
Demokratik Toplum Partisi
(DTP)'ni ziyaret ederek,
DTP'ye yönelik saldýrýlara
karþý dayanýþmalarýný iletti.
"Sýnýr ötesi operasyon tezkeresi"nin TBMM'de
görüþüleceði gün, gerçekleþen ziyarette heyette Av.
Eren Keskin (Ýnsan haklarý
savunucusu), Cengiz Alðan
(DurDe Giriþimi sözcüsü),
Doðan Tarkan (DSÝP Genel
Baþkaný), Leman Yurtsever
(Ýnsan Haklarý
savunucusu), Zeynep
Tanbay (Sanatçý), Yalçýn
Ergündoðan (GazeteciYazar), Av. Hüseyin Öntaþ
(Dur De ), Serkan
Akyýldýrým (DurDe), Veysi
Altay, Nahide Öztürk ,
Ayþe Öztürk yer aldý.
Sýnýr ötesi askeri operasyon yapmaya onay 'tezkere'sinin yeniden Meclis'e
sunulmasýný, 'havan topu
mermisi ile gencecik bedeni
parçalanan Ceylan'larýn
ölümüne de kapý aralamak'
anlamýna geldiðini ifade
ederek, barýþ çaðrýsý yaptý.
Ýnsan Haklarý Derneði eski
Genel Baþkaný, DTP

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.

Diyarbakýr Milletvekili
Akýn Birdal tarafýndan
karþýlanan heyet DTP
Meclis grubunun toplantýsýna katýldý. DTP grubunda
Eþ Baþkan Ahmet Türk'ün
konuþmasýnýn ardýndan,
dayanýþmacý heyet adýna
insan haklarý savunucusu
Av. Eren Keskin, DTP Grup
Baþkanvekili Selahattin
Demirtaþ tarafýndan
kürsüye davet edildi.
Keskin, kürsüden yaptýðý
konuþmasýnda DTP'ye
yönelik hukuk dýþý
saldýrýlarý kýnayarak, heyet
adýna DTP'li vekillere
dayanýþmalarýný iletti.
Keskin konuþmasýnda,

havan topu mermisi ile
minik bedeni paramparça
olan Lice'li Ceylan'ýn katlinin sorumlusunun Türk militarizmi olduðu vurgusunu
yaparak, "Savaþýn yaratabileceði daha büyük bir acý
olabilir mi?" dedi. Keskin
konuþmasýnda þunlarý ifade
etti: "son dönemde
yaþananlar Ýttihat ve
Terakki döneminde
baþlatýlan ve Cumhuriyet'le
devam eden 'Türkleþtirme
politikasý'nýn iflasýdýr. Bu
iflasý geciktirmeye çalýþýyorlar, ama artýk geriye dönüþ
yok" dedi.
DTP milletvekilleri ve
grup toplantýsýný izleyen

basýn açýklamasýnda,
"Kahrolsun 9 Ekim komplosu, "Savaþta muhatap,
barýþta da muhatap",
"Savaþa hayýr, barýþ hemen
þimdi" sloganlarý atýldý.
DSÝP’in de imzacýsý
olduðu basýn açýklamasýný
okuyan Mahmut Sürmeli,
Öcalan'ýn Suriye'yi terk
etmek zorunda býrakýlmasý
ile baþlayan süreç sonunda

Kenya'dan Türkiye'ye getiriliþinin "Kürtlere yönelik
uluslararasý komplo"
olduðunu söyledi. Kürt
sorununda çözüm için DTP
ve Öcalan'ýn muhatap alýnmasý gerektiðini vurgulayan Sürmeli, askeri
operasyonlarýn ve DTP'ye
yönelik baskýlarýn son bulmasýný istedi. Eyleme DSÝP
üyeleri de katýldý.

Bursa’da ýrkçýlýða kýrmýzý kart
T

ürkiye ve
Ermenistan A Milli
Futbol Takýmlarý 14
Ekim Çarþamba günü grup
maçlarýnýn sonuncusunda
karþýlaþacaklar. Ýki takýmýn
da grupta iddasý artýk
kalmadý. Bu tür milli
maçlarda ortalýðý kýzýþtýran
ana akým medya ise daha
çok, istifa etmiþ olan Fatih
Terim’in son maçý olmasýyla ilgileniyor.
Sportif açýdan gerginlik
oluþturacak bir durum yok.
Türkiye Futbol
Federasyonu politik olarak
ayrý bir önem taþýyan bu
maçý, taraftarý ýrkçýlýðýyla
ve saldýrganlýðýyla bilinen
Bursaspor’un sahasýna aldý.
Ermenistan’la diplomatik
iliþkilerin iyileþtirilmesi
konusunda adýmlar
atýlýrken TFF maçý

liyetçiliðin arkasýnda durmadýðý zaman aslýnda bir
þey olacaðý yok. Bir kýsým
Bursaspor taraftarý “Biz
faþiþt deðiliz” diye açýklama yaptý!

Irkçýlýða karþý bir
eylem

Bursaspor’un sahasýna aldý.
Bursaspor taraftarýnýn
geçmiþte birçok vukuatý
bulunuyor. Geçtiðimiz haftalarda Diyarbakýrspor
maçýnda hepbir aðýzdan

ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?

Savaþta muhattap, barýþta da muhattap
9 Ekim 1998 tarihinde
Abdullah Öcalan'ýn
Türkiye'ye getiriliþ
sürecinin baþlamasýnýn
yýldönümünde Ýstanbul
Barýþ ve Demokratik
Çözüm Platformu, diðer
illerde olduðu gibi basýn
açýklamasý gerçekleþtirdi.
"Demokratik çözüm için
emperyalist komplo açýklansýn" pankartýnýn açýldýðý
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“Bu vatan bölünmez,
Terörist PKK dýþarý” sloganlarý atýldý. Yaþanan
olaylar gündemi uzun süre
meþgul etti. Bu ilk örnek
deðil ama, devlet mil-

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
Dur De! Giriþimi iki otobüs
ile bu tarihi maçý izlemeye,
Ermenistan’a “Hoþgeldin
komþu” demeye gidiyor.
Ermenistan
Cumhurbaþkaný Sarkisyan,
Abdullah Gül’ün davetini
kabul etti ve
Ermenistan’daki ilk maçta
olduðu gibi iki cumhurbaþkaný maçý birlikte
izleyecekler. Kimse ýrkçýlýk
yapmasýn, dostluk kazansýn diyoruz.

kalabalýk topluluk tarafýndan sýk sýk alkýþlarla kesilen
konuþmasýnda, Keskin;
Liceli küçük Ceylan olayýna
gönderme yaparak; "olaya
gösterilen tepkiler, acýnýn
büyüklüðü ile doðru orantýlý olmadýðýnýn" altýný çizdi.
Eren Keskin konuþmasýný
þu sözlerle noktaladý:
"Þu anda, Kürt sorununun
çözümüne iliþkin iki ayrý
görüþ var. Biri 'PKK'siz
çözüm', diðeri ise; 'PKK'li
çözüm'. Ben þahsen PKK'siz
çözüm olacaðýna inanmýyorum..."
(sesonline.net)

Yeni anayasa
Ankara'da geçen hafta
düzenlenen Anayasa
Forumu'na çok sayýda çok
sayýda milletvekili, parti temsilcisi ve aydýnlar katýldý.
Anayasa Forumu'nda DSÝP
adýna konuþan Þenol
Karakaþ, yeni anayasanýn
ýrkçýlýða ve ayrýmcýlýða karþý
olmasý, Kürtlerin Türklerle
eþit yurttaþlýk haklarýnýn
tanýnmasýný içermesi gerektiðini söyledi. Karakaþ, 14
yaþýndaki Ceylan paramparça
edilirken yeni bir anayasadan
bahsetmenin zor olduðunu,
öncelikle barýþý saðlamak
gerektiðini anlattý. Anayasa
Forumu'nun sonuç bildirgesinde ise þu tespitler
yapýldý: "Yeni bir anayasa
yapma kararlýðýný taþýyan bu
demokratik irade, bundan
sonraki süreçte anayasa
tartýþmalarýna doðrudan
müdahil olacaktýr.
Kamuoyunda yeni ve
demokratik bir anayasanýn
oluþturulmasý yönünde
farkýndalýðýn yaratýlmasýna
ve atýlmasý gereken adýmlarýn somutlaþtýrýlmasýna
çalýþacaktýr.
Önümüzdeki süreci planlamak üzere çaðrýcýlarýn ve
yeni katýlýmcýlarýn yer alacaðý
bir toplantýyý düzenleme
görevini konferansýn oturum
baþkanlarý ve konferansýn
örgütlenmesinde çalýþanlar
üstlenmiþlerdir. Sivil ve
demokratik bir anayasa
talebi demokrasi mücadelesinin vazgeçilmez bir
parçasýdýr. Demokratik bir
anayasa isteyen herkesi ve
her çevreyi bu mücadeleyi
birlikte vermeye davet ediyoruz."

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
2009
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929'daki Büyük
Bunalým'a bu yana
dünya ekonomisi en
ciddi krizi yaþýyor.
Kapitalistler krizden çýktýðýmýzý iddia ediyor,
çeþitli veriler sunuyorlar.
Ama bunlar tamamen
aldatýcý. Krizin nedenleri
ortadan kalkmadý ve
yakýnda her þey yeniden
alt üst olabilir. Kapitalist
sistem iflas etti, artýk
çalýþmýyor.
Kriz, en baþta iþçileri ve
emekçileri vuruyor. Ýþsizlik tüm dünyada artýyor.
Ve sermaye sýnýfý krizin
bütün faturasýný iþçileri ve
emekçilerin ödemesini
istiyor.
Marksizm 2009'da krizin
nedenlerini, önümüzdeki
olanaklarý ve mücadeleleri
tartýþacaðýz.
Türkiye'de krizin yaný
sýra iki önemli geliþmeyi
daha yaþýyoruz.
Bir yandan Kürt sorunun
çözümünde adýmlar atýlýyor. Barýþ bugün her
zamankinden daha yakýn.
Diðer yandan ise resmi
ideoloji Kemalizm çöküyor. Ergenekon davasý
Kemalizm'i giderek daha

fazla köþeye sýkýþtýrýyor.
Kürt sorunu ve
Ergenekon davalarý sol
içinde de önemli bir bölünme yaratýyor. Kemalizm'in
etkisi altýndaki kimi sol
gruplar ve kiþiler Kürt
sorununda çözüme
gidilmesine dudak büküyor, küçümsüyor.
Ergenekon davasýna karþý
da ayný tutumu alýyorlar.
Oysa toplumun büyük
çoðunluðunun tutumu
farklý.
Ýþçiler ve emekçiler hem
Kürt sorununda çözümü
hem de Kemalizm'in geriletilmesini sevinçle
karþýlýyor.
Marksizm 2009'da
ýrkçýlýðý, milliyetçiliði, darbeleri, politik Ýslam'ý, Kürt
sorununu da tartýþacaðýz.
Marksizm 2009 esas
olarak yaþadýðýmýz krizin
alternatifini yani sosyalizmin karþý karþýya bulunduðu sorunlarý da tartýþacak.
3 günde gerçekleþecek 16
ayrý baþlýktaki toplantý
geniþ bir alaný kapsýyor ve
her biri önümüzdeki dönemin mücadelesine yol
göstermeyi amaçlýyor.

21. yüzyýlda marksizmin güncelliði
 Kriz teorileri ve Marksizm
 Devrim güncel mi?
 Marks sadece bir filozof mu?
Emperyalizm ve küresel politikalar
 Klasik emperyalizm teorileri
 Küreselleþme ve emperyalizm
 Ulus devlet öldü mü?

 Toplantýlara giriþ için kapýdan kayýt yaptýrabilirsiniz.
 Marksizm, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu'nda düzenleniyor.
 Taksim'den, AKM binasý önünden 20 dakika aralýkla servisler kalkmaktadýr.
 Marksizm boyunca Karakedi Kitapçýsý'nýn geniþ bir masasý bulunacak.

Birçok kitabý bu masadan indirimli olarak alabilirsiniz.
 Ýstanbul dýþýndan gelenler için Marksizm boyunca yatacak yer temin edilecektir.
 Marksizme geldiðinizde kayýt standýnda ihtiyacýnýzý belirtin.
 Marksizm2009'un ev sahibi DSÝP Ýstanbul Ýl Örgütü'dür

www.dsip.org.tr
 Daha fazla bilgi için: 0535 382 91 07

www.marksizmfestivali.org - marksizmtartismalari@gmail.com

TARTIÞMA BAÞLIKLARI
 Kürt sorununu kim çözebilir?
Kemalizm ve sol
 Kemalizm ilerici mi?
 Ergenekon davasý ve Kemalizm

Yeni bir sol örgütlenme
 Neden yeni bir sol örgütlenmeye ihtiyaç
var?
 Yeni bir sol partinin temel ilkeleri ne
olmalý?

Ergenekon ve darbeler
 Ergenekon davasý derin devleti ortadan
kaldýrabilir mi?
 Ergenekon davasý AKP'nin psikolojik
savaþýnýn bir parçasý mý?

21. yüzyýlda iþçi sýnýfý
 Ýþçi sýnýfý öldü mü?
 Neden sosyalistler için iþçi sýnýfý
merkezi bir öneme sahip?

Faþizm nedir?
 Faþizm hangi sýnýfýn ideolojisidir?
 Birleþik Cephe politikasý nedir?
 Anti faþist mücadelede Troçki'nin yeri

Kürt sorununda çözümün neresindeyiz?
 Demokratik açýlýmýn anlamý

Kapitalizm iklim krizini çözebilir mi?
 Küresel ýsýnma nedir?

HAFTANIN
IRKÇISI

 Küresel ýsýnmayý durdurmak için
fedakarlýk mý yapmak zorundayýz?
 Ekonomik kriz ve küresel ýsýnma
Demokrasi ve sosyalizm
 Sosyalistler neden demokrasiyi
savunur?
 Reformlar ve devrimci sosyalistler
Küba: Devrimden 50 yýl sonra
 Küba bir iþçi devleti mi?
 Neden Küba'yý savunmalýyýz?
 Fidel Castro ve sonrasý
Stalinizm Leninizmin devamý mý?
 Lenin'in teorik bakýþý stalinizmin
nedeni midir?
 Lenin ve Stalin nerede ayrýþýr?
 Tek ülkede sosyalizm mümkün mü?

Sosyalist toplumda yaþam
 Sosyalizm bir partinin iktidarý mý?
 Ýþçi sýnýfý yönetebilir mi?
 Sosyalizm ve refah
Rosa Luksemburg
 Rosa Luksemburg'un devrimci fikirleri
 Alman Devrimi ve Rosa Luksemburg
Troçki'den sonra troçkizm
 Troçki'nin gelenek içindeki yeri
 Troçkist hareketin Troçki'den sapmasý
 Troçki'nin fikirlerini nasýl geliþtireceðiz?
Kadýnlarýn ezilmesinin temelleri
 Kadýnlarýn ezilmesinden erkeklerin
çýkarý var mý?
 Kadýnlarýn ezilmesinde sýnýflý
toplumlarýn yeri
 Kapitalizmin ahlaký ve LGBTT
 LGBTT bireyler için çözüm nedir?

Türk ýrkçýlarý bu hafta da
birbirleriyle yarýþtý. Hafta
boyunca çeþitli ýrkçý
demeçler birbirini kovaladý.
Bizim de haftanýn ýrkçýsý listemiz, sürekli yeni adaylarla doldu taþtý.
Avukat Roja Aslan Demir
hakkýnda, verdiði dilekçede
"Nevroz" deðil "Newroz"
yazdýðý için soruþturma
isteminde bulunan Siirt
Cumhuriyet Savcýlýðý ve
soruþturma izni veren
Adalet Bakanlýðý listede
oldukça öne çýktý.
Bir diðer aday ise MHP
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mehmet Ekinci oldu. "O
DTP'nin k....leri, o
Öcalan'ýn k......leri bugün
Anayasa'nýn ilk 3 maddesinin deðiþtirilmesini
teklif ediyorlar." diyerek
sözlerine baþlayan Ekinci
ýrkçýlýðýný baþka veciz
sözlerle tamamladý. "Bir
yol açarsanýz, kurduðunuz
barajdan bir delik olursa, o
baraj patlar" diyen Ekinci,
partili yol arkadaþlarýný da
yumurta aký olarak tanýmlamaktan geri kalmadý:
"Türk milletinin oluþturduðu bu barajýn çimentosu,
harcý, yumurta aký iþte bu
salonda oturanlardýr."
Fakat, bunca çekiþme
arasýnda bu listenin
vazgeçilmezi olacaðý
malum-u
u ilan olacak
MHP'den bir aday bu hafta
ipi göðüsledi.
Ne Adalet Bakanlýðý gibi
"Kürtçe demeden Kürtçe'yi
yasaklama" giriþimlerinde
bulundu, ne de Ekinci gibi
baraj inþaatý konusuna
girdi. Onun ilgi alaný doðrudan inkâr politikasý oldu.
MHP Mersin Milletvekili
Akif Akkuþ "Kürt diye millet yoktur" dedi.
Bu haftanýn ýrkçýsý Akif
Akkuþ, dayanak olarak Kürt
dilinin olmadýðýný belirtti ve
engin tarih bilgisini ortaya
koydu. Engin diyorsak,
þöyle bir enginliðe sahip: O
zaman (ilk çað*) iki ayrý
milletin bir arada iç içe
yaþamasý mümkün deðil.
Çünkü o dönemde
husumet o kadar fazlaydý
ki."
Ýlk çað ne, ilk çaðda
Türkler neredeydi? Millet
kavramý hangi yüzyýlýn
ürünüdür? Husumeti sen
yaratýyor olmayasýn? Ve
daha yüzlerce soru sordurabilme kapasitesi ile,
bu sözlerle Akif Akkuþ'u
haftanýn ýrkçýsý seçiyoruz.

