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“En önemlisi Balyoz dar-
becileri direniþ bekliyor.
Ýþte önemli nokta burasý.
Darbeciler bu defa iþlerinin
önceki darbeler kadar
kolay olmadýðýný biliyorlar.
Bir gece radyodan 'Serhat
türküleri' ve sonra darbe
bildirisi... Sabah sokaða
çýkma yasaðý ve itaat.

Paþalar biliyor. Bu defa
böyle olmayacak. Ýnsanlar
sokaklara çýkacak...

23 Ocak günü darbe
karþýtlarý iki yýlda
dördüncü gösterilerini yap-
týlar. Gösteriye gelenlerin
çoðu ‘gerekirse tanklarýn
üstüne çýkarýz’ kararlýlýðýn-
daydý. Bunu sloganlarla
ifade ettiler.

Bir de darbe karþýtý gös-
terilere katýlmayan,
evlerinin sýcaðýnda, olan-
larý ve gösterilere katýlan-
larý küçümseyen, dalga
geçmeye çalýþanlar var.
Darbe þakþakçýlarý var.
Teðmenlerden emir alan
'uzatmalý onbaþýlar' var...”
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AKP, tekel iþçilerinin taleplerini görmezden geliyor.
Baþbakan ise iþçileri azarlýyor, hükümetin sunduðu öneri
paketinin ne kadar deðerli olduðunu anlatýyor.
Hükümet bu tutumuyla, kapitalist sýnýfýn hizmetçisi bir
hükümet olduðunu bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin
kazanýlmýþ haklarýný bir bütün olarak gasp eden ve
sendikal örgütlülüðüne kast eden 4-C uygulamasý, para-
graflarý deðiþtirilerek iþçilere yeni paketmiþ gibi, 4-C'de
deðiþiklik yapýlmýþ gibi sunuluyor. 

TTeekkeell  iiþþççiissii  MMeettiinn:: “Þimdi iktidarda AKP deðil CHP de
olsa ayný þey olacaktý. Buradaki iþçilerin çoðu belki de
yarýdan fazlasý AKP'ye oy vermiþti. Ama iþçiler MHP ve
CHP'nin de özelleþtirmeleri desteklediðini biliyor. Yani
birleþtirecek, toparlayacak bir sola ihtiyaç var. Burada bir
çok grubun gelip reklam yapmasýndan da rahatsýzlar.” 

BBaattmmaannllýý  TTeekkeell  iiþþççiilleerrii  MMeettiinn  KKýýllýýnnçç  vvee  SSeerrvveett  ÝÝnnaannçç::
TÜRK-Ýþ'in tavrý ilk günden beri uzlaþmacý. Hükümeti
karþýsýna almak istemedi, masadan çözüm çýksýn istedi
ama olmuyor iþte. 49 günde hale taleplerimiz karþýlýk
bulmadý. Hükümete baský yapmak yerine hükümetten
bir adým bekledi ama sonuç alamadý tabii ki. Bizi tatmin
edici bir duruþ sergilemiyor. Ýlk günden beri biz iþçilere
deðil AKP hükümetine daha yakýnmýþ gibi davranýyor.
Grev kararý da tabandan yapýlan baský sonucu alýndý.” 

TTeekkeell  iiþþççiilleerrii  ddiirreenniiþþii  aannllaattýýyyoorr  ssaayyffaa  22-33
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SSÝÝ::  TTeekkeell  iiþþççiilleerrii  öözzeelllleeþþttiirrmmee
ssüürreecciinnddeenn  5500  ggüünnllüükk  ddiirreenniiþþee
nnaassýýll  ggeellddii??

MMeettiinn:: Limanlar, Telekom,
Petkim özelleþtirmelerinden
sonra sýranýn Tekel'e geleceðini
biliyorduk. O dönemde Türk-iþ,
bana dokunmayan yýlan bin
yaþasýn mantýðýyla yaklaþtý. Ýþçil-
erden ses çýkaranlarýn sesi
kýsýldý. Ýlk içki fabrikalarý
özelleþtirildi. 292 milyon dolara
NUOK'a satýldý. Alan þirket
hükümete yakýnlýðýyla biliniyor-
du ve bu meblaðýn 230 milyon
dolarýný devletten kredi çekti.
Özelleþtirmelerde satýlan fab-
rikalarýn stoklarýný dolduruyor-
lardý ve hammadde ihtiyacýný
temin ediyorlardý. Alkol fab-
rikalarý satýldýðýnda stoktaki mal-
larýn deðeri 150 milyon dolardý.
Sadece iki sene sonra, alan þirket
tarafýndan bu fabrikalar bir ABD
þirketine 1 milyar dolara satýldý,
yüzde dört yüz karla. O
dönemde tepki gösterdik ama
engelleyemedik. Sýra sigara fab-
rikalarýna geldi. Ýlk özelleþtirme
ihalesinde düþük fiyat verildiði
için ihale iptal edildi. Ama iki yýl
sonra hemen hemen ayný fiyata
American Tobacco'ya satýldý.
Yine depolar dolduruldu. Bazý
iþçiler bu yeni þirketlere geçtiler.
Tazminatlarýný aldýlar ve çalýþma
koþullarýnýn iyi olacaðýný
düþündüler. Þimdi görüyoruz ki,
Samsun sigara fabrikalarýnda
çalýþma koþullarý çok kötü. Üç
vardiya çalýþýyorlar. Ýþçiler
ücretlerden memnun deðil.
Sigara fabrikalarýnýn Samsun
hariç hepsini kapattýlar. Neden
sadece Samsun kaldý  çünkü iþçi-
leri daha uzun çalýþtýrarak ve
makineleri yenileyerek üretim
miktarýný artýrdýlar ve geri kalan
fabrikalara ihtiyaç kalmadýðýný
söylediler. Yani özelleþtirilmeyle
istihdam arttýrýlmadý tam tersine
azaltýldý. Fabrikalarýn yerine
eðlence merkezleri kuruldu.

SSÝÝ::  OO  ddöönneemm  nneeddeenn  bbüüyyüükk  bbiirr
ddiirreenniiþþ  öörrggüüttlleenneemmeeddii??

MMeettiinn::  Sendikacýlar iþçilere bir
þey olmayacak dedi, vatan millet
edebiyatý yaptý. Namus, þeref
sözleri veriyorlardý. Yani taban
bir þekilde ya ikna edildi ya da
güçsüz býrakýldý. Þu çok önemli;
o günlerde harekete geçmiþ
olsaydýk bugün daha farklý ola-
caktý. 4-C sonradan çýktý.
Bölümler (baþmüdürlükler vs)
yavaþ yavaþ kapatýldý.
Fabrikalardan tekelin diðer
bölümlerine geçenler de
dolayýsýyla açýkta kalma riskiyle
karþý karþýya kaldý. 

SSÝÝ::44-CC  nneeddiirr??
MMeettiinn:: Sözleþmeli çalýþýyorsun.

Dört aydan on aya kadar deðiþen
sözleþme süreleri var. Þartlar
belli deðil yani mesai yapýyorsun
ödeneceðine dair garanti yok,
izin yok, tazminat yok. Tekel'de
uzun yýllar çalýþmýþ biri 4-C'ye
geçip ordan emekli olduðunda
emekli maaþý yaklaþýk 1.200
TL'den 550 TL'ye düþecek.

Ayrýca gidilecek kurum sözleþme
biter bitmez sözleþmeni
fesederek seni fiilen iþten atabile-
cek. Biz o yüzden özlük hak-
larýmýzýn içinde olduðu bir
çözüm istiyoruz. Sözleþmeli
deðil kadrolu çalýþtýrýlmak istiy-
oruz. 

SSÝÝ::  SSiizziinn  1144  AArraallýýkk''ttaa  AAnnkkaarraa''yyaa
ggeellmmee  vvee  bbiirr  ddiirreenniiþþ  bbaaþþllaattmmaa
kkaarraarrýýnnýýzz  sseennddiikkaa  ttaarraaffýýnnddaann
nnaassýýll  kkaarrþþýýllaannddýý??

MMeettiinn:: Sendikaya dönük bir
güvensizlik vardý, hala var.
Hatta o günlerde sendikaya
güvenmeyip gelmeyenler de
oldu. Ankara'ya ilk geliþimizde
engellenmek istendik. Defalarca
otobüslerimiz durduruldu.
Ankara giriþinden itibaren
yürüyüþe geçtik. AKP genel
merkezin önüne gidildi. Akþam
vakti sendika emniyetle
görüþmesi sonucu bizi toplayýp
Atatürk Spor Salonu'na götürdü.
Kadýnlar ise Türk-Metal Sen'de
kaldý. Sabah kalktýðýmýzda spor
salonunun kapýlarý kilitliydi. Üç
saat kapýlarý açtýrmak için
mücadele ettik. Polis barikatý
vardý ve ilk müdahaleyi orda
gördük. Sonra Abdi Ýpekçi parký-
na geldik. AKP önünde bir grup
vardý. Onlarla birleþmek istedik.
Ýkinci müdahale orda oldu.
Havuza düþenler oldu vs.
Sendikacýlar iþçileri saatlerce
yürüttü o gün. Bir tür yorma
politikasý. AÞTÝ'den Kýzýlay'a
maksimum bir saatte gelinir diy-
orlar, bizi sendika dört saatte
getirdi. Sonra tekrar Abdi
Ýpekçi'de buluþuldu. Çadýrlar
kurduk ve orada kalmaya karar
verdik. Destek ziyaretleri oluyor-
du. Direniþin 3. gününde polis
müdahale etti. Sonra destek daha
da büyüdü. 

SSÝÝ::  AAllýýnnaann  ddeesstteekklleerr  vvee
mmüüccaaddeellee  iiþþççiilleerriinn  mmiilllliiyyeettççiilliikk
ggiibbii  kkoonnuullaarrddaakkii  ttuuttuummuunnuu
ddeeððiiþþttiirrddii  mmii??

MMeettiinn:: Tabii ki. Milliyetçi-þoven
dalgaya raðmen, BDP'liler alana
geldiðinde iyi karþýlandýlar.
Birbirlerini çok tanýmayan iþçiler
yan yana geldiler ve günlerdir
birlikte direniyorlar. Trabzonlu
iþçinin Batmanlý olana dair fikir-
leri deðiþiyor. Biz burda bir
açýlým olduðunu söylemiþtik
eylemlerde. 

SSÝÝ::  DDiirreenniiþþ  TTüürrkk-iiþþ''iinn  öönnüünnee
nnaassýýll  ttaaþþýýnnddýý??

MMeettiinn:: Abdi ipekçi'ye 18
Aralýk'ta müdahale olunca
(suyla, gazla) daðýldýk ve bir
grup insan Türk-iþ'in önüne git-
tik. Sonra herkesi arayarak oraya
çaðýrmaya baþladýk. Derken
sayýmýz arttý ve direniþ oraya
taþýnmýþ oldu. Bu arada baþka
illerde de eylemler oldu. Ýstan-
bul'da köprü eylemi, gemi iþgal-
leri oldu. Sendika bir eylem pro-
gramý açýklamak zorunda kaldý.
Ýlk plan, sendikacýlarýn meclise
yürümesi, Cuma günleri 1'er
saatlik iþ býrakma eylemi ve AKP
önünde yapýlacak bir eylemdi.
Meclis eylemi gerçekleþmedi.

Sadece yöneticileri yürütmek
istediler, iþçiler barikatý zorladý
ama açýlmadý. Sendikacýlarla
tartýþýldý ama onlar iþçileri yalnýz
býraktý. Bu eylemlerden somut
bir kazaným elde edemeyince
ikinci baþkanlar kurulu toplan-
týsýnda bir miting kararý çýktý. 17
Ocak mitingine ise Türk-iþ dýþýn-
daki sendikalarýn katýlýmý çok
düþüktü. Biz greve imza atarýz
diyen KESK yok gibiydi. DÝSK
yoktu. Yani alanda sadece Türk-
iþ vardý. Biz bu eylemden somut
bir kararýn çýkmasýný istiyorduk.
Ama Mustafa Kumlu konuþ-
masýnda 4-C'ye deðinmedi bile.
Ayrýca öncesinde kürsünün
arkasýnda Tekel iþçileri olacak
dendiði halde, kürsünün önüne
Türk-Metal Sen ve Kumlu'nun
sendikasý TES-Ýþ etten duvar
ördüler. Ýþçiler iþçilerle çatýþtý
dedirtmemek için çok dikkatli
davrandýk ama nihayet onlarýn
duvarýný aþtýk ve eylemin sonun-
da kürsüyü iþgal ettik. Grev
kararý istediðimizi söyledik.
Sonra da sendika binasýna girdik. 

SSÝÝ::  AAççllýýkk  ggrreevvii  kkaarraarrýý  nnaassýýll  ççýýkkttýý??
MMeettiinn:: Kararý Türk-iþ aldý.

Ýþçilere sormadan aldý. Önce ben
þöyle düþüyordum. Böyle bir
eylemi cezaevindekiler yapar.
Elleri kollarý baðlýdýr. Ama biz
baþka þeyler yapabiliriz. En son
çaredir açlýk grevi. Ayrýca çok
etkili deðildir. Fakat biz hareket
bölünmesin diye bu öneriyi
kabul ettik ve 158 kiþi açlýk
grevine baþladýk. Hastanelere
gidenler oldukça kamuoyundan
destek büyüdü, yani açlýk grevi
daha geniþ bir kamuoyu yaratma
açýsýndan olumlu sonuçlar
doðurdu. Ýnsanlarýn duygularýna
seslendi. 

SSÝÝ::  GGeenneell  ggrreevv  kkaarraarrýý  nnee  zzaammaann

aallýýnnddýý??
MMeettiinn:: Açlýk grevinin üçüncü

gününde alýndý.
Konfederasyonlar, emek platfor-
mu bileþenleri toplandý ve bize
hükümetle diyalog kanalýnýn
açýldýðýný, açlýk grevini bitirmem-
iz gerektiðini ve eðer sonuç alý-
namazsa 3 Þubat'ta grev yapýla-
caðýný söylediler. Aramýzda
tartýþma çýktý ama yine biz
bölmemek adýna bu karara
uyduk ve açlýk grevi bitti. Grev
kararýnda ise sadece 4-C için
deðil. Kent AÞ. Ýþçilerinin talep-
leri dahil baþka bir dizi talep var.
Sonra perþembe günü hükümetle
bir görüþme yapýldý ve hükümet
pazartesine kadar süre istedi.
Erdoðan'ýn açýklamalarý
gazetelere çözecek diye yansýdý.
Sendika baþkaný bile çok umut-
luydu. Pazar günü yaptýðý açýkla-
ma ise bugünün iþaretlerini
veriyordu. Bugün gördük ki (1
Þubat) hükümet 4-C'den
vazgeçmiyor. Sadece sözleþme
süresini 11 ay 23 güne uzatýyor.
Biz baþtan sözleþmeli çalýþmaya-
caðýmýzý söyledik. Ýzin günlerini
arttýrýyor. Bunun da bir anlamý
yok. 2 Þubat'ta açlýk grevi tekrar
baþlýyor, sendikalar, odalar vs.
geziliyor ve grevin daha etkili
olmasý için konuþuluyor. Genel
grev, genel direniþe
dönüþtürülmeye çalýþýlýyor.
Çünkü hayatýn durmadýðý bir
genel grev bizi güçlendireceðine
zayýflatýr. Grev her yerde
yürüyüþlerle, eylemlerle
örülmeli. Alt yapý oluþturulmalý.
Kitle baskýsý yaratabilmeliyiz.
Sendikalar bir süredir güç kay-
býnda. Hükümet tarafýndan cid-
diye alýnmýyor. Biz kararlýyýz
çünkü haklýyýz. Kavga yeniden
baþlýyor. Bugünden sonra

kazaným olmazsa iþçileri nasýl
geri evlerine gönderecekler? Ben
AKP'nin çok güç kaybettiðine
inanýyorum. Biz eðer özlük hak-
larýmýzý alabilirsek bu tüm iþçiler
için umut yaratacak. Herkesin
gözü açýlacak. AKP bizi millet
getirdi, tekel iþçisi getirmedi
diyor. Biz uzaydan gelmedik.
Ailelerimizle, çevremizle biz
milyonlarýz. Ýstediðimiz tek þey
varolan durumun korunmasý.
Kadroluyuz, kaybetmek istemiy-
oruz.

SSÝÝ::  SSoonn  ssoorruu..  SSoolluu  nnaassýýll  ddeeððeerr-
lleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??  SSiizzccee  yyeennii  bbiirr
ssoollaa  iihhttiiyyaaçç  vvaarr  mmii??

MMeettiinn:: Þimdi iktidarda AKP
deðil CHP de olsa ayný þey ola-
caktý. Buradaki iþçilerin çoðu
belki de yarýdan fazlasý AKP'ye
oy vermiþti. Ama iþçiler MHP ve
CHP'nin de özelleþtirmeleri
desteklediðini biliyor. Yani bir-
leþtirecek, toparlayacak bir sola
ihtiyaç var. Burada bir çok
grubun gelip reklam yapmasýn-
dan da rahatsýzlar. Þapkam
görünsün, bayrak sallayayým gibi
tavýrlar çok hoþ karþýlanmýyor.
Hem sendikalar rahatsýz, hem de
tabandaki iþçiler. Tabii ki bu
arkadaþlarý koruyoruz ama böyle
olmasa daha iyi olur. Yani iþçiler
için alternatif yok. CHP sol deðil
artýk. Hele son dönemde
MHP'den daha milliyetçi oldu.
Sol örgütlere ise oyum boþa
gider diye oy vermeye
yanaþmýyor insanlar. Þimdi solda
daha kapsayýcý bir örgüte ihtiyaç
var. Demokrasiyi, özgürlüðü
anlatacak bir sola. 

Röportajlar:
DDaammllaa  ÇÇiimmeenn,,  CCaannaann  ÞÞaahhiinn,,
KKeemmaall  BBaaþþaakk

Sosyalist  Ýþçi  gazetesi  50  gündür  direniþi
süren  Tekel  direniþine  Ýstanbul  Cevizli'den
katýlan  Metin'le  direniþ  hakkýnda  konuþtu.

Fotoðraf, tekeldirenisi.blogspot.com’dan alýnmýþtýr

‘Kadroluyuz,  kaybetmek  istemiyoruz’
RÖPORTAJ: TEKEL  ÝÞÇÝSÝLERÝ  DÝRENÝÞÝ  ANLATIYOR
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DDiirreenniiþþttee  4499..ggüünnüü  ggeerriiddee
bbýýrraakkttýýkk..  BBuu  ssüürreeççttee  hhüükküümmeettiinn
ttaavvrrýýnnýý  nnaassýýll  bbuulluuyyoorrssuunnuuzz??

AKP toplumun kanayan yarasý
oldu. Bu süreçte hem bizim hem
de toplumun birçok kesiminin
nefretini topladý. Ýlk günden
beri tavrý hep ayný umursama-
zlýktaydý. Önce basýndan yanlýþ
bilgi verildi, umutlandýrýldýk,
þimdi ilk günkü konumda
býraktýlar bizi. 4-C'yi kabul
etmeyiz derken bize yine 4-C'yi
dayattýlar. Sabah söylenilenle
akþam söylenilen birbirini tut-
muyor. Bu tutarsýzlýk sabrýmýzý
taþýrýyor. Býçak kemiðe dayandý. 

TTÜÜRRKK-ÝÝþþ''iinn  ttaavvrrýý  hhaakkkkýýnnddaa  nnee
ddüüþþüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

TÜRK-Ýþ'in tavrý ilk günden
beri uzlaþmacý. Hükümeti
karþýsýna almak istemedi,
masadan çözüm çýksýn istedi
ama olmuyor iþte. 49 günde
hale taleplerimiz karþýlýk bul-
madý. Hükümete baský yapmak
yerine hükümetten bir adým
bekledi ama sonuç alamadý tabii
ki. Bizi tatmin edici bir duruþ
sergilemiyor. Ýlk günden beri
biz iþçilere deðil AKP hüküme-
tine daha yakýnmýþ gibi
davranýyor. Grev kararý da
tabandan yapýlan baský sonucu
alýndý.        

GGrreevv  kkaarraarrýýyyllaa  iillggiillii
ddüüþþüünncceelleerriinniizz  nneelleerr??  SSiizziinn  iiççiinn
öönneemmii  nneeddiirr??

Genel grev bizim en büyük
kazanýmlarýmýzdan biri. Geç
alýnmýþ bir karar. Süreöte bir
týkanma söz konusu ve ancak
genel grevle birlikte bir çözüme
ulaþabileceðimizi düþünüyo-
rum. Sonuna kadar destekli-
yoruz.

TTeekkeell  ddiirreenniiþþiinniinn  bbuuggüünnee
kkaaddaarr  kkii  kkaazzaannýýmmllaarrýý  nneelleerr??

Bizim için hareketin en büyük
kazanýmý sýnýf bilincinin

kazanýlmasý oldu. Ýþçi sýnýfý bil-
inçlendi ve iþçiler kendi güç-
lerinin farkýna vardý. Birçok
ilden arkadaþ hep birlikte ayrým
gözetmeksizin birliktelik yarat-
týk. Emek platformu harekete
geçti. En büyük kazancýmýz ise
dostlarýmýz, genel destekler. .       

BBuu  mmüüccaaddeellee  ssiizzccee  bbaarrýýþþ
ssüürreecciinnee,,  KKüürrtt  ssoorruunnuunnaa  bbiirr
kkaattkkýý  ssaaððllaaddýý  mmýý??

Bu direniþ bize birlikteliði
aþýladý. Lazlarla birlikte horon
teptik, Samsunlularla birlikte
halay çektik. Bu aslýnda barýþ
için hazýr olduðumuzu gösterdi.
Birlikte yaþayabiliyoruz,
örgütlenebiliyoruz. Aslýnda
düþman deðiliz ama düþman
gibi göstermeye çalýþýyorlar.
Farklý illerin çadýrlarý birbir-
leriyle 

GGüünn  ggeeççmmiiyyoorr  kkii  yyeennii  bbiirr
ddaarrbbee  ppllaannýý  oorrttaayyaa  ççýýkkmmaassýýnn..  ÞÞuu
aann  ddiirreenniiþþttee  oollaann  bbiirr  iiþþççii  oollaarraakk
ddaarrbbeelleerree  nnaassýýll  bbaakkýýyyoorrssuunnuuzz??

Zaten biz doðuda darbelerin
sonuçlarýný en aðýr þekilde
yaþayanlar olduk. Bu sýkýntýlar
içindeyken darbe çýðýrtkanlýðý
yapamayýz, tehlikenin farkýn-
dayýz. Tabi ki herkes darbeden

payýna düþen sýkýntýyý aldý,
Batýda da insanlarý mahvetti
darbe. Ama bu dayanýþma
sürecinde þunun farkýna vardýk
hepimiz, 80 sonrasý kapatýlan
sendikalarýmýz ve elimizden alý-
nan haklarýmýzla bu direniþi
göstermek bir yana alanlara bile
çýkamazdýk. Hepimiz tehlikenin
farkýndayýz.

Çeþitli ziyaretler yapýldý Tekel
iþçilerine. BDP'liler geldi, pembe
Hayat LGBTT Derneði geldi. Bu
kesimler kimliklerinden dolayý
toplumun ezilen kesimleri. Sizce
bu gruplar iþçilerle bað kurabil-
di mi?

Bu ziyaretler bizim için çok
önemliydi. Ýnsanlar emeðimize
saygý duyup gelmiþler.
Baþýmýzýn tacýdýrlar. Özellikle
pembe Hayatýn desteði sonucu
bizde dönüþüm oldu. Sonuçta
medyanýn ve toplumun bize
gösterdiðinin dýþýnda LGBTT
bireyleri tanýma fýrsatýmýz oldu
ve bu bizim önyargýlarýmýz
kýrdý. BDP ziyaretine gelince,
ezilen sýnýfýn yanýnda olduðunu
belli etti ve desteklerini sundu.
Kimseden, hiçbir bölgeden kötü
bir tepki gelmedi.  Bu ziyaretler

iþçiler arasýnda önyargýsý olan-
larý da deðiþtirmesi açýsýndan
çok yararlý oldu.

DDiirreenniiþþiinn  bbaaþþýýnnddaann  bbeerrii  mmiill-
lliiyyeettççii  hhaarreekkeettlleerrddee  ddeesstteeððee
ggeellddiilleerr..  SSiizzccee  bbuunnuunn  eettkkiilleerrii
nneelleerr  oolldduu??

Milliyetçiler darbeciler bu
süreçte gelip yanýmýzda olduk-
larýný söylediler, çay verdiler
yemek daðýttýlar. Biz birlik-
teliðimiz bozulmasýn diye tepki
vermedik. Sonuçta kimin ne
niyetle geldiði kiþinin kendi bil-
incine göre deðiþiyor. Bazý sivil
toplum kuruluþlarý ya da örgüt-
lerin samimiyeti kendini belli
ediyor ama milliyetçilerden bu
samimiyeti alamýyoruz. Sizlerle
konuþtuðumuz gibi konuþup
derdimizi anlatamýyoruz.
Sadece süreci anlatýp isteklerim-
iz söylüyoruz. Desteðini sunan
herkese teþekkür 

SSiizzccee  ddiirreenniiþþ  bbooyyuunnccaa  kkiittlleesseell
bbiirr  ssoolluunn  eekkssiikklliiððii  vvaarr  mmýýyyddýý??
YYeennii  bbiirr  ssoollaa  iihhttiiyyaaçç  vvaarr  mmýý,,
vvaarrssaa  nnaassýýll  bbiirr  ssooll??

Þu an yeni bir sol gereksinimi
gözardý edilemez, insanlarýn
ihtiyacý bu. Ben Doðu'da yaþýy-
orum, orda bir örgütlülük,
beraberlik durumu var ama
batýda böyle deðil. Birçok örgüt
var, daðýnýklýk var. Yeni oluþa-
cak sol bütünleþtirici, devrimci,
demokrat olmalý. Toplumun her
kesimine hitap edebilmeli,
herkesi kapsamalý. 

DDSSÝÝPP  iillee  iillggiillii  ddüüþþüünncceelleerriinniizz  ??
DSÝP'teki herkes

kardeþimizdir. Direniþ boyunca
bizi yalnýz býrakmadýnýz. Bize
evinizi açtýnýz, ekmeðinizi pay-
laþtýnýz. Eðer Doðu'da DSÝP
olsaydý, DSÝP'li olurduk. Bizim
sorunlarýmýza duyarlýsýnýz.
Sizinle ilgili anýlarýmýzý torun-
larýmýza bile anlatacaðýz. DSÝP'e
destekleri için teþekkür ederiz.

Arzu  Gümüþ  sordu,  Batmanlý  Tekel  iþçileri  Metin  Kýlýnç  ve  Servet  Ýnanç  yanýtladý

‘Milliyetçiler samimi deðil’

“Milliyetçiler  darbeciler  bu  süreçte  gelip
yanýmýzda  olduklarýný  söylediler,  çay
verdiler  yemek  daðýttýlar.  Biz  birlik-
teliðimiz  bozulmasýn  diye  tepki  vermedik.
Sonuçta  kimin  ne  niyetle  geldiði  kiþinin
kendi  bilincine  göre  deðiþiyor.  Bazý  sivil
toplum  kuruluþlarý  ya  da  örgütlerin
samimiyeti  kendini  belli  ediyor  ama  mil-
liyetçilerden  bu  samimiyeti  alamýyoruz.”

Marmaray iþçileri
eylemde

Marmaray projesinde
taþeron olarak çalýþan iþçiler,
günlük 27,5 lira olan
yevmiyelerinin 28,5 liraya
çýkarýlmasýný protesto ettiler.
"Ýnsanca çalýþma koþullarý için
direniþteyiz" pankartý açan
iþçiler 3 yýldýr zam alamadan
çalýþtýklarýný, sigortalarýnýn 15
gün yatýrýldýðýný, yevmiyeler-
ine sadece 1 lira zam
yapýldýðýný söylediler. Ýþçilere
Türk-Ýþ 1. Bölge
Temsilciliði'nde 48 saattir
açlýk grevi yapan itfaiyeci ve
Esenyurt Belediyesi iþçileri de
destek verdi. 

Antep'te tekstil 
iþçileri grevde

Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesi'ndeki Çemen Tekstil
Fabrikasý'nda çalýþan 525 iþçi
için yürütülen toplu sözleþme
görüþmelerinde anlaþma
saðlanamayýnca iþçiler grev
kararý aldý. Ýlk gün iþçilere
polis saldýrdý. Grevin 2. haf-
tasýna gelindiðinde fabrikaya
200 yeni iþçi alýndý. Patronun
bu grevi kýrma iþi yeni iþçi-
lerin grevdeki arkadaþlarýnýn
davasýný desteklemesiyle
baþarýsýz oldu. Antepli iþçiler
grevlerinin 3. haftasýný geride
býraktý.

Rize'de temizlik 
iþçileri eylemi

Rize Belediyesi'ne baðlý
RÝBELSAN isimli þirket
bünyesinde çalýþan 106 temiz-
lik iþçisi, geçtiðimiz ay farklý
bir firma bünyesinde çalýþtýrýl-
maya zorlandýklarý için iþ
býrakmýþtý. Hak kaybý olmaya-
caðý garantisi alarak baþka fir-
maya geçmeyi kabul eden
iþçiler, verilen sözlerin hiçbiri
tutulmayýnca iþ býrakma eyle-
mi yaptý.

TARÝÞ iþçileri 
eylem yapacak

Ýzmir'de faaliyet gösteren ve
geçen yýl Þubat ayýnda üre-
time ara veren Tariþ Ýplik
Dokuma Fabrikasý'nýn tekrar
açýlmayacaðýnýn belli olmasý
üzerine Türkiye Tekstil Örme
ve Giyim Sanayi Ýþçileri
Sendikasý (TEKSÝF) üyesi iþçil-
er eylem kararý aldý. Fabrika
600'ü sendikalý olan 1200
iþçisiyle Avrupa'nýn en büyük
iplik fabrikasý olarak taným-
lanýyordu.

TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

KKRRÝÝZZ,,  GGRREEVV,,  DDÝÝRREENNÝÝÞÞ,,  EEYYLLEEMM



4 sosyalist iþçi sayý: 387

Anlamlý ve anlamsýz afiþler

Ýstanbul sokaklarýnda bir afiþ: "Ýþçiler, birleþin,
ayaklanýn".

Hiç itirazým yok. Afiþ, benim de isteklerimi tam
tamýna dile getirmiþ.

Ama siyasi bir anlamý var mý? Herhalde afiþleri
asan arkadaþlar da biliyor ki, yok.

Sosyalist propagandanýn amacý devrimcilerin arzu-
larýný ve hayallerini ifade etmek olmasa gerek.
Afiþleri asan örgütün üyeleri de, tüm diðer örgüt-
lerin üyeleri de bu hayalleri paylaþýyor ve pay-
laþtýðýmýzý da biliyoruz. Birbirimize bunu hatýrlat-
maya gerek yok.

Afiþ iþçilere yönelikse, bazý iþçiler "Ýyi olurdu val-
lahi!" deyip yürüyüp gidecek, bazýlarýysa "Zýr
delilere bak!" deyip geçecek. Ama ne biz sosyalistler
için, ne de herhangi bir iþçi için, afiþin herhangi bir
somut anlamý olmayacak.

Bu mudur sosyalist propaganda?
Hayýr, deðil ve olmamalý.
Sosyalist propaganda, iþçilere bugünkü durumda

yapabilecekleri ve ileri bir adým atmalarýný veya kap-
italizmi sorgulamalarýný saðlayacak bir öneri sun-
duðu ölçüde anlamlýdýr.

Ülkede üç aydýr bir genel grev sürüyorsa, güvenlik
güçleriyle giderek sertleþen çatýþmalar oluyorsa, her
tarafta iþyeri iþgalleri oluyor ve grev komiteleri
yaþamýn çeþitli yönlerini koordine ediyorsa, "Ýþçiler,
birleþin, ayaklanýn" afiþleri anlamlý olur. Bir sonraki
adýma iþaret eder; pek çok iþçinin kafasýndaki "Þimdi
ne yapmalý?" sorusuna cevap getirir, pek çok iþçiye
makul gelir.

Bugün tek bir iþçiye makul ve gerçekçi gelir mi?
Gelmez; siyasi bir anlamý olmamasýnýn nedeni de bu
zaten.

Sosyalist sloganlar fiyaka olsun diye atýlmaz.
Mevcut durum ile istenen durum arasýndaki baðý
kurmak için, birinden öbürüne geçebilmek için
tasarlanýr. Burada kilit ifade "mevcut durum".

Ýki kez üst üste muhafazakâr, neoliberal bir partiyi
iktidara getirmiþ, seneye büyük ihtimalle yine getire-
cek olan, bir tanesi hariç hepsi muhafazakâr bilmem
kaç konfederasyona bölünmüþ bir iþçi sýnýfýna
"Ayaklan!" önerisinde bulunmak, fiyakadýr, afakîdir.

Mevcut durum ile istenen durumu baðlamak için,
Troçki 'geçiþ talepleri' kavramýný geliþtirmiþtir. Öyle
bir talep olmalý ki, iþçilere tamamen makul gelsin,
fakat kapitalistlerin karþýlamasý mümkün olmasýn.
Ve dolayýsýyla iþçilerin "Bu talebin karþýlanmasý için
baþka bir düzen gerek" diye düþünmesine yol açsýn.

Talep karþýlanýrsa, ne ala, iþçiler bir zafer kazanmýþ
olur. Ve daha ileri bir baþka talebe geçilir.

Daha büyük ihtimalle karþýlanmaz; karþýlanmazsa
iþçiler öfkelenir, radikalleþir.

'Geçiþ talepleri' devrimci talepler deðildir.
Devrimci taleplerin iþçi sýnýfý içinde yanký bulmaya-
caðý, "Ýþçiler, ayaklanýn!" önerisinin anlamsýz olduðu
zamanlar için düþünülmüþtür.

'Geçiþ talepleri' reform talepleridir. Bunlarýn öne
sürülmesi, sürenlerin devrimciliðine gölge
düþürmez, reformist olduklarý anlamýna gelmez.

Örneðin, "Ýklim deðiþikliðini durdur" böyle bir
taleptir. Son derece makul. Ama açýk ki kapitalist
sistem, kârlarýnýn düþmemesi için, bunu karþýlamay-
acak. En apolitik iþçi bile, "Gayet makul, niye
karþýlamýyorlar?" diye düþünecek.

"Ýlker Baþbuð istifa!" böyle bir taleptir. CHP üyesi
olan azýnlýk hariç, tüm iþçilere doðru gelir; ama tabii
istifa etmeyecek. "Askerler sivil mahkemelerde
yargýlansýn" veya "Tekel iþçilerine doðru dürüst iþ
verilsin" böyle taleplerdir.

Devrimci talepler deðil, ama mevcut düzenin
sorgulanmasýný, baþka bir düzenin gerekiliðini gün-
deme getiren talepler.

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

GÖRÜÞ
Kapatýlan DTP'nin

ardýndan barýþ
sürecinde öne çýkan

Kürtlerin meþru partisi
BDP ilk kongresini gerçek-
leþtirdi. Son üç ayda
binden fazla üye ve yöneti-
cisi gözaltýna alýnan, halen
150 üyesi tutuklu olan BDP
hükümeti tasfiye planlarýn-
dan vazgeçmeye çaðýrdý.

Barýþ ve Demokrasi
Partisi 1. Olaðan Kongresi
1 Þubat'ta Ankara'da top-
landý. Selahattin Demirtaþ
ve Gülten Kýþanak'ýn
eþbaþkan seçildiði kon-
grede önümüzdeki sürece
iliþkin bir çok önemli açýk-
lama yapýldý. 

DSÝP Genel Baþkaný
Doðan Tarkan, kongreye
gönderdiði mesajda 'Barýþa
her zamankinden daha
yakýnýz. Savaþ
kýþkýrtýcýlarýný yenelim.
Batý'da ve Doðu'da darbeyi
durduralým. Acý ve ölüm-
den baþka bir þey sun-
mayan tasfiye planlarýný
hep birlikte çöpe atalým.
Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi, Kürt ulusunun
özgürlük mücadelesini
koþulsuz olarak destekliy-
or. Kardeþ partimiz
BDP'nin yanýndayýz.' Dedi.

Selahattin Demirtaþ, kon-
grede yaptýðý konuþmada
AKP'yi eleþtirdi. Demirtaþ,

demokratik açýlým poli-
tikasýnýn hükümet tarafýn-
dan Kürt ulusunun meþru
örgütlerini tasfiye etme
sürecine dönüþtürüldüðü-
ne dikkat çekerek þunlarý
söyledi: 'Bu doðrultuda
önümüzdeki dönemin
temel politikasý halkýmýzý
AKP'den kurtarmak ola-
caktýr. Biz halkýmýzýn
huzurunda söz veriyoruz,
elimize vurulan kelepçeleri
çýkarýp AKP zihniyetinin
boynuna takacaðýz.' 

BDP'nin yeni eþbaþkaný
Kürtleri AKP ve CHP
örgütlerden toplu olarak
istifa etmeye çaðýrdý.
Demirtaþ 'Oysa bizler biliy-
oruz ki CHP 1938'de
baþlattýðý fiziki katliamý
þimdi bu þekilde kültürel

katliamla sonuçlandýrmak
istiyor. CHP'nin önerisinin
Türkçesi þudur; biz yýl-
lardýr Kürtleri asimile etm-
eye çalýþýyoruz. Türkçe
eðitim alanlar bir þekilde
asimilasyon sürecine dahil
oldular, ancak Türkçe
eðitim alamayan özellikle
yoksul Kürtleri özel
okullarda kaliteli bir þek-
ilde ve bedava okutarak
Türkleþtirirsek bu mesele
biter diyor' dedi.

ÖÖccaallaann''ýýnn  ççaaððrrýýssýý
BDP Eþbaþkaný Selahattin

Demirtaþ, Kürt sorununda
çözüm için Kürt ulusal
lideri Abdullah Öcalan'ýn
süreçte rolüne þu sözlerle
dikkat çekti:

'Sayýn Öcalan; barýþ
arayýþlarý, fikirleri, PKK ve
halk üzerindeki birleþtirici
gücü nedeni ile en etkili
aktördür. Savaþý durdur-
mak isteyen bir devlet, bu
etkili muhatabý, bir þekilde
dikkate almak duru-
mundadýr. Bunun tersi,
siyaset bilimine aykýrýdýr.
Devlet bu konuda samimi
olursa biz inanýyoruz ki
barýþ çok kýsa bir sürede
gerçekleþecektir. Yaþanan
týkanmalar çok kolay aþýla-
caktýr. Sayýn Öcalan'ýn bu
noktada Sayýn Baþbakana
yaptýðý bir de çaðrý vardý;
barýþý saðlayacak sadece iki
kelimeye ihtiyaç var diyor
kendisi; 'barýþ görüþmeleri'.
Analarýn acýlarýný,
gözyaþlarýný dindireceðine
dair Türkiye'ye söz veren
Sayýn Baþbakan bu çaðrýya
kulak týkayamaz.' 

Demirtaþ, asker ve gerilla
ailelerine çaðrý yaptý:

'Çocuðunuzun ölümüne
seyirci kalmayýn. Bu
savaþýn bitmesini istemek
herkesten önce sizin
hakkýnýzdýr. Bu hakkýnýzý
arayýn. Bakýn, PKK barýþ
görüþmelerine hazýr
olduðunu söylüyor. PKK'yi
buna hazýr hale getiren siz
anneler, devleti de ayný
noktaya çekerek barýþýn
mimarý olabilirsiniz.'

BBDDPP::  DDeemmookkrraassii  cceepphheessiinnii  oolluuþþttuurraallýýmm

SSeellaahhaattttiinn  DDeemmiirrttaaþþ  vvee  GGüülltteenn  KKýýþþaannaakk

Ýklim deðiþikliðine neden olan
karbon salýmlarýnýn yüzde 80'den
fazlasýndan sorumlu olan ülkeler
2020'ye kadar azaltma planlarýný
Birleþmiþ Milletler'e sundu. En
geliþmiþ kapitalist devletlerin
sunduðu rakamlar küresel ýsýnma
sorununu çözmekten uzak.

Çin, 2005-2020 arasý yüzde 40-45
azaltma taahhüdünde
bulunurken, benzer bir kavramý
benimseyen Hindistan'ýn vaat
ettiði azaltma oraný yüzde 20-25
oldu.

Amerika Birleþik Devletleri ve
Avrupa Birliði de, karbon salým-
larýnda yüzde 20'yi bulan kesin-
tiler önerdi. Ancak kesintileri
farklý yöntemlerle hesapladýlar.
ABD, 2020'ye dek 2005'e kýyasla
yüzde 17'lik bir kesintiden söz
ederken, Avrupa Birliði kesinti
oranýný 1990 düzeyine göre
hesapladý. Avrupa Birliði, 2020'ye
kadar salýmlarý yüzde 20 azalt-
maya hazýr olduðunu açýklamýþ,
diðer büyük ülkelerin de ayný
yönde eþit çaba harcamalarý
halinde bu oraný yüzde 30'a
çýkarabileceðini söylemiþti.

Brezilya 2020'ye dek yüzde 36-
39 civarý bir kesintiden
bahsederken, Japonya da salým-
larý 2020'ye dek 1990 düzeyine
göre yüzde 25 azaltmayý önerdi.

Bilim insanlarý iklim deðiþikliði-
ni durdurmak için mevcut kar-
bon salýmýnýn hemen yüzde 80
oranýnda azaltýlmasýný, yakýn
zamanda bu oranýnýn yüzde 90'a
çýkarýlmasý gerektiðini ýsrarla
söylüyor.

KKaarrbboonn  
ssaallýýmmllaarrýýnnddaa  
aannllaaþþmmaa  yyookk

Taradýlar ve patlattýlar
1995'te Hakkâri'nin Yüksekova

ilçesinde çobanlýk yaparken kay-
bolan oðlu Nezir Tekçi'yi arayan
baba Halit Tekçi'nin ýsrarý korkunç
gerçeði açýða çýkardý. Oðlu önce
taranmýþ, sonra mayýnla pat-
latýlmýþtý. 

15 yýl önce Yüksekova Tabur
Komutanlýðý'nda er olarak görev
yapan Yunus Þahin, tanýk olarak
savcýlýða verdiði ifadede Nezir
Tekçi'nin bölgede bulunan Bolu
Dað ve Komando Tugayý tarafýn-
dan gözaltýna alýndýðýný ve
öldürüldüðünü iddia etti. Þahin,
taraf gazetesine yaptýðý açýklama-
da þunlarý söyledi. '"Aþaðýya köye
doðru yaklaþtýðýmýz tepelik bir
yerde durmamýzý emrettiler. Fakat
olduðumuz yerden köy görün-
müyordu. Ali Osman Akýn adlý
Yüzbaþý, Nezir'e 'Bize PKK'nýn
yerini ve silahlarýný göster' dedi.
Nezir, onlarýn yerini bilmediðini

söyledi. Bunun üzerine Ali Osman,
'Seni öldüreceðim' deyince Nezir
'Benim bir suçum yok, ben ne yap-
tým ki' diye söylendi. Sonra Ali
Osman, Nezir'i alýp bizden 10
metre kadar ileriye götürdü. Nezir
öldürüleceðini anladýðý için koþup
bizim tarafa doðru geldi. Bunun
üzerine Ali Osman adlý yüzbaþý
bize hitaben 'Aranýzda hangileri
Kürt ise parmak kaldýrsýn' dedi.
Yaklaþýk 20 kiþi parmak kaldýrdý.
Ali Osman, bize Nezir'i göstererek
' Kürt olanlar üzerine doðru ateþ
etsin' dedi. Orada olan Kürt asker-
lerden bir kýsmý 'Sadece biz ateþ
etmeyiz' deyince kimse ateþ etme-
di."

Geçen yýl lice'de 14 yaþýndaki
Ceylan Önkol karnýndan havan
topu ile vurularak katledilmiþti.
Bir asker, diðeri çocuk. Ortak nok-
talarý Kürt olmak.
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Dünyanýn dört bir yanýndan
Haiti'deki depremden etkile-
nenlere yardým gönderilse de
depremzedeler hâlâ yardým
bekliyorlar. Çünkü en temel
yardýmlar dahi yerine ulaþmýy-
or.

Yaklaþýk 150 bin kiþinin
öldüðü depremden sonra ABD
derhal Haiti'ye yardým kuvvet-
leri göndererek adanýn kon-
trolünü eline aldý. "Ýnsani
görev" denerek baþlatýlan
harekat uzun vadeli bir iþgal
için yapýlan hazýrlýklara benziy-
or. 

Birleþmiþ Milletler'in resmi
haber ajansý IRIN'in haberine
göre baþkent Port-au-
Prince'teki 30 bin kiþinin
barýndýðý iki büyük kampa
depremden bu yana hiçbir
yardým ulaþmamýþ. Þehrin
sakinleri, yetkililerin yardýmlarý
ihtiyacý olanlara ulaþtýrmak
yerine kendilerine ayýrdýklarýný
söylüyor. 

Tüm yardýmlar BM ve ABD
kontrolünde yapýlýyor ve
Haitililere hiçbir denetim yetk-
isi verilmiyor. Örneðin, bir golf
sahasýnda kurulan 60 bin kiþilik
geçici barýnaða gidecek her
damla su ve her türlü gýda
ABD'nin güvenlik güçleri
tarafýndan kontrol ediliyor.
Geçen haftaya kadar her gün
yemek daðýtýmý yapýlýrken
cumartesi günü yiyeceðin çok
fazla insaný kampa çektiði
bahanesiyle gýda daðýtýmý dur-
duruldu.

ABD'nin Haiti'de görev yapan
askerlerinden teðmen Brad
Kerfoot gýda daðýtýmýnýn dur-
durulmasýyla ilgili þöyle diyor:
"Onlara dünkü davranýþlarý
yüzünden bugün yemek ver-
meyeceðimizi söyledik. Ben ve

askerlerim halkýn bizim
kýymetimizi bilmediðini
düþünüyoruz." Yani yardýmlar
ulaþtýrýlmadýðý gibi bir de
Haitililere çocuk muamelesi
yapýlýyor.

Yüz binlerce insan açlýk ve
susuzlukla kývranýrken ABD
kontrolündeki Port-au-Prince
havaalaný ve hemen yanýndaki
BM merkezi buz gibi biralar,
internet eriþimi, yiyecekler, bat-
taniyeler, jeneratörler ve
dünyanýn dört bir yanýndan
gelen diðer yardýmlarla dolu.

Bu uçurum haklý olarak
büyük öfkeye neden oluyor.
Haitililer en az iki defa BM
merkezine yürüyerek yardým
ve iþ talep ettiler, ancak
engellemeyle karþýlaþtýlar.

Kübalý bir televizyon ekibi,
BM askerlerinin Haitili kitleye
plastik mermiler ve
gözyaþartýcý bombalarla saldýr-
masýnýn görüntülerini yayýn-
ladý. Haiti polisi ise deprem
sonrasý oluþan kargaþayý, mev-
cut rejime muhalefet eden
aktivistleri öldürmek için kul-
lanýyor. Düzinelerce rapor
sokaklarda elleri arkadan
baðlanmýþ cesetlerden
bahsediyor.

Ýstanbul'da yaþadýðýmýz sel
felaketine benzer bir þekilde,
egemen medya sürekli olarak
bir yaðma tehlikesinden
bahsediyor. Ancak yaðma
dedikleri þey, hayatýný devam
ettirmek için gerekli olan mad-
deleri almak için baþka bir yol
bulamayan çaresiz insanlarýn
baþvurduðu bir yöntem.
Yaðma olmadýðý gibi, hýrsýzlýk
da sayýlamaz.

Haiti'ye yardýmlarý ulaþtýrmak
için yeterli sayýda uçak gitmiy-
or, ancak dünyanýn zenginleri

þov yapmak için Haiti'ye gidip
dönüyorlar. Ürdün prensesi
Haya, BM iyi niyet elçisi olarak
geçen hafta Haiti'ye gitti.
Ülkesinin Haiti'deki birliklerini
ziyaret edip özel uçaðýyla geri
döndü.

ABD yetkilileri yardým daðýt-
mak için sarf etmedikleri eforu,
adadan kaçmaya çalýþanlarý
engellemek ve ülkelerine iade
etmek için sarf ediyor.
Donanma birlikleri ve uçak
gemileri, Haiti'den deniz
yoluyla Miami'ye kaçmaya
çalýþanlarý engellemek için
hazýr bekliyor. Bir þekilde
Miami'ye ulaþabilenler ise der-
hal tutuklanarak mülteci kam-
plarýna gönderiliyor. Ýþkencel-
erle bildiðimiz Guantanamo'da
bu iþ için 1000 kiþilik bir kamp
kurulmuþ vaziyette.

Depremde bu kadar çok
kiþinin ölmesinin sebebi, insan-
larýn son derece kalabalýk ve
çürük evlerde yaþýyor olmasýy-
dý. Bu ise Haiti'nin nesillerdir
emperyalizm ve kapitalizm
altýnda ezilmesinin getirdiði
yoksulluðun bir sonucu. Bu
þimdi, ABD'nin yardým adý
altýnda baþlattýðý iþgalle daha
büyük bir felaket boyutuna
ulaþmýþ durumda. ABD istese
Haitilileri kurtarmak için
imkanlarýný seferber edebilir,
ancak bunu yapmak yerine
adayý kontrolü altýnda tutmak
için uðraþýyor ve bu yüzden
insanlar boþu boþuna ölüyor.

Özetle týpký 2005'te New
Orleans'taki Katrina kasýrgasýn-
da olduðu gibi, Haiti depre-
minde de dünyayý yönetenler
bir kez daha vicdanlarda
mahkum oldular.

MMuuhhiipp  TTeezzccaann,,  
Socialist Worker’’ddaann  ççeevviirrddii..

Irak savaþýna karþý çýkarak
iktidara gelen ABD baþkaný
Barack Obama, Afganistan ve
Pakistan'daki þahinliðini devam
ettirirken, 2011 için hazýrlanan
bütçede savunma harca-
malarýný da artýrdý. Kongreden
geçtiði takdirde 3.83 trilyon
dolarlýk bütçenin 708 milyar
dolarý silahlanmaya ve diðer
askeri harcamalara aktarýlacak.
Bu miktar þimdiye dek savun-
ma için talep edilen en yüksek
miktar oldu. Bu artýþ, savunma
dýþýndaki bazý iç harcamalarýn
kýsýlmasý veya dondurulmasýy-
la finanse edilecek.

Yeni bütçe planýnda savunma
bakanlýðý harcamalarý yüzde 3.4
artarak 549 milyar dolara
çýkarýldý. Irak, Afganistan ve
Pakistan'daki savaþlarýn devam
ettirilmesi için de ayrýca 159
milyar dolarlýk ödenek talep
ediliyor. 33 milyar dolar da
Afganistan'daki asker sayýsýnýn
arttýrýlmasý için harcanacak. 

Ayrýca bütçede nükleer
silahlara ayrýlan pay da, 2010
bütçesine göre 624 milyon
dolar arttýrýlarak 7 milyar
dolarýn üzerine çýktý.

Tüm bunlar, George W. Bush
döneminde baþlayan savaþ
ekonomisinin Obama döne-
minde de devam edeceðinin bir
göstergesi.

TTeekk  cceepphheeddee  ssaavvaaþþ  
ABD Savunma Bakanlýðý

Pentagon taslak strateji bel-
gesinde Amerikan ordusu bun-
dan böyle ayný anda iki büyük
savaþ vermemesi, ordunun
farklý tür tehditlere odaklan-
masý gerektiði belirtildi.

Dört yýlda bir yenilenen belge
ABD'nin savunma önceliklerini
tanýmlýyor. 

2010 strateji belgesinde ABD
ordusunun siber saldýrýlar,
küresel ýsýnma ve gerilla tipi
isyan gibi tehditlere öncelik
vermesinden bahsediyor.
Bölgesel çatýþmalarýn tek þablon
olmadýðý vurgulananan belge
þimdiki stratejide yer alan ayný
anda iki ayrý yerde savaþ
yürütebilme amacý revize
ediliyor. Afganistan ve Irak'ta,
yani iki cephede birden
savaþan ABD'nin yenilgisinin
sonucu tek bir ülkede tek bir
savaþ olarak yeni stratejiye
geçiyor.

Buna raðmen belgede
ordunun baþlýca önceliðinin,
'bugünün savaþlarýnda galip
gelmek ve Afganistan ile

Irak'taki terör örgütlerini daðýt-
mak' olduðu söyleniyor.
Ayrýca, iklim deðiþikliðinden
ilk kez dünya çapýnda potan-
siyel bir istikrarsýzlýk ve savaþ
nedeni olarak bahsediliyor.

YYeennii  hheeddeeff  ÝÝrraann
ABD'de Baþkan Barack

Obama yönetiminin, "Ýran'ýn
gelecekteki olasý askeri
saldýrýlarýný önleme giriþimi"
çerçevesinde, Suudi Arabistan
ve Körfez'deki diðer müttefik-
leriyle birlikte silah satýþlarýnýn
hýzlandýrýlmasý ve petrol termi-
nalleri ile diðer önemli alt yapý
tesislerine yönelik savunma sis-
temlerinin güçlendirilmesi
konusunda "sessizce" çalýþma
yürüttüðü ileri sürülüyor.

Washington Post gazetesi,
eski ve halen görevde olan
Amerikalý ve Ortadoðu'daki
hükümet yetkililerine daya-
narak habere göre,
Washington'ýn giriþimleri,
"Suudi Arabistan'daki 10 bin
kiþilik koruma gücünün
mevcudunun üç katýna çýkarýl-
masýna yönelik ABD'nin
desteklediði plan dahil olmak
üzere, hava savunma sistem-
lerinde önceden görülmemiþ
boyutta koordinasyon saðlan-
masýný ve ABD ile Arap ordu-
larý arasýnda ortak tatbikatlarýn
artýrýlmasýný içeren daha büyük
bir çaba" çerçevesinde yer alýy-
or ve "Tahran'a karþý baskýnýn
artýrýlmasýný" amaçlýyor.

Söz konusu çabanýn, George
Bush baþkanlýðýndaki önceki
"dost" Arap ülkelerine savaþ
uçaklarý ve füzesavar sistemleri
satýlmasý taahhütlerinin üzerine
inþa edildiði belirtilen haberde,
ABD'nin bölgedeki silah
satýþlarýnda Birleþik Arap
Emirlikleri ve Suudi
Arabistan'ýn baþý çektiðine
iþaret edildi.

Washington Post, "Bu
kaygýlarý artýracak þekilde, bazý
petrol ve gaz zengini Arap
ülkeleri, 'görünürde' iç enerji
ihtiyaçlarýný karþýlama gerekçe-
siyle nükleer reaktör ya da
elektrik santrali inþa etme
yönünde yeni giriþimlerde
bulunuyor” tespitini yapýyor

BAE, ABD'nin desteðiyle son
dönemde, ilk nükleer enerji
reaktörünü inþa etmek için
anlaþmalar imzaladý. Buna ben-
zer adýmlar atan ya da atmayý
düþünen diðer ülkeler ise Mýsýr,
Suudi Arabistan, Türkiye,
Kuveyt, Ürdün ve Yemen. 

Haiti'de yardým 
iþgale dönüþüyor

200 bin kiþi öldükten sonra

OObbaammaa’’ddaann  ddeevv
ssaavvuunnmmaa  bbüüttççeessii



6 sosyalist iþçi sayý: 387

Marksizm, hiçbir zaman
eylemden kopuk, saf
teorik bir gelenek

olmadý. Tüm siyasi gelenekler-
den farklý olarak, marksizm,
yaþayan bir hareketin, iþçi sýnýfý
hareketinin deneylerinin bir
ifadesi oldu. Kapitalist sýnýflarýn
egemenliðini temeli, devlet
aygýtýnýn gücü ve fikirlerin
hakimiyetiyle oluþturduðu, kapi-
talist sistemin insanlýðýn ulaþa-
bileceði en son toplumsal
örgütlenme olduðu yargýsýnda
düðümlenir. Marksizm, iþte bu
yargýnýn sürekli eleþtirisi demek-
tir.

Bu yargý, bir sýnýf tarafýndan,
iþçi sýnýfý tarafýndan sürekli
sorgulanýr çünkü. Sermayenin
örgütlü bir hýrsýzlýk olduðunu,
emeðine, çalýþma koþullarýna,
emeðinin ürünlerine ve tüm
toplumsal iliþkilerine yabancýlaþ-
masýna raðmen üretilen zengin-
liðin üretmeyenlerin banka
hesaplarý toplamý olarak karþýsý-
na çýkmasý, iþçilerin koþullarýný
sürekli sorgulamasýna neden
olur.

Sol muhalefet bu sorgulamanýn
ürünüdür. Marksizm eylemde de
teoride de bu sorgulamada tek
baþýna deðildir.

YYuukkaarrddaann  ssoossyyaalliizzmm
Kapitalizmin yarattýðý vahþet,

kapitalizmi sorgulayan çok sayý-
da geleneðin ortaya çýkmasýna
neden oldu. Tüm sol gelenekler,
kapitalizmi eleþtirirken, yeni bir
toplumsal örgütlenmenin hangi
güç tarafýndan nasýl
örgütleneceðini de tartýþmak
zorunda kaldý. Karl Marks ve
Friedrich Engels, bilimsel sosyal-
izmin kurucularý olarak, sosyal-
izmin o dönemde yaygýn bir türü
olan, yukardan sosyalizm
anlayýþýyla mücadele ettiler.

Ütopik sosyalizm, adaletsizliðe
ve eþitsizliðe karþý, kapitalizm
içinde örnek modeller aratmaya
çalýþtý. Kapitalizm altýnda sosyal-
ist temellerde iþleyen fabrika
denemelerinden toplumsal
örgütlenme modellemelerine
kadar tüm önerilerinde yukar-
dan, sorunlarý gören, akýllý birey
ya da vicdanlý giriþimcilerin kur-
tarýcý rolünü oynadýðý bu
çabalarýn çaresiz adýmlar olduðu
her denemede ortaya çýktý. 

Yukardan sosyalizm bir gelenek
olarak, deðiþik biçim ve adlarla
geleneksel muhalefetin köþe
taþlarýndan birisi oldu.
Marksizm, "Ýþçi sýnýfýnýn kur-
tarýcýlardan kurtulmasý gerektiði"
vurgusuyla, yukardan sosyalizm
geleneðiyle sürekli tartýþtý. Bu
tartýþmanýn en keskin virajlarýn-
dan birisi, marksizm ve anarþizm
arasýndaki tartýþma oldu.

Kapitalizmin sonuçlarýný en az
marksistler kadar amansýzca
eleþtiren ve kapitalizmin yýkýl-
masý gereken bir toplumsal
örgütlenme olduðu konusunda
en az marksistler kadar kararlý
olan anarþistlerin temel sorunu,
antikapitalist mücadelede iþçi
sýnýfýnýn eylemini sadece bir araç
olarak, kendi eylemlerinin kitle-
sel zemini olarak görmeleri ve
bir üretim biçimi olarak kapital-
izmin ne hareket yasalarýný ne de

yeniden üretim süreçlerini
kavrayabilmeleriydi. Kapitalizmi
tek bir hamleyle yýkýp, yerine
ayný hýzla devletsiz bir toplumu
kurma hayallerinin nedeni, kapi-
talizmi kendi akýllý örgütlen-
melerinin yýkacaðýna ve ayný
akýllarýyla kendileri için oluþan
kitlesel zemin üzerinden devlet-
siz bir toplusal örgütlenmeyi
yaratabileceklerine duyduklarý
neredeyse dinsel inanç haline
gelmiþ olan anarþist düþe sahip
olmalarýydý.

Marks, yukardan sosyalizm
anlayýþýnýn tüm biçimlerine karþý
mücadele ederken, Birinci
Enternasyonal'in kuruluþu
sýrasýnda, kuruluþ metnine
"Emekçi sýnýflarýn kurtuluþu
emekçi sýnýflarýn kendi eseri ola-
caktýr" cümlesiyle baþladý. Bu,
sosyalizmin hem bilimsel hem de
aþaðýdan bir mücadele geleneði
olarak þekillenmesinde kilit
önem taþýyan bir vurguydu. 

Bilimseldi, çünkü, marksizm
diðer siyasi geleneklerden farklý
olarak, düþünceleri, inançlarý,
ideolojileri deðil, maddi bir gücü,
bir toplumsal sýnýfý, teorinin
merkezine koyuyordu. Ýdeallere
dayalý bir toplumsal örgütlen-
meyi deðil, iþçi sýnýfýnýn kendi
hareketinin ürünü olarak þekil-
lenecek yaratýcý örgütlenmeyi
önemsiyordu. 

Akýllý, okumuþ ve aydýnlanmýþ,
aydýnlýk derecesine baðlý olarak
sýmsýký yapýlara sahip örgütlen-
meler kurmuþ bireyler olabilir,

kendi eylemini her derde deva
gören siyasi gruplar olabilir ama
marksizm, tarihin motorunun
sýnýflar mücadelesi olduðunu,
kahramanlar, kurtarýcýlar,
yetenekli temsilciler, tam
donanýmlý partiler, demokratik
bir iþleyiþe sahip parlamentolar
deðil, sýnýflar arasýnda yaþanan
ve sadece ekonomik düzlemde
deðil siyasi ve ideolojik düzlem-
lerde de süren mücadelenin
tayin edici olduðunu savunur.

Marks'ýn sosyalizm anlayýþýný
bilimsel kýlan, Marks'ýn bilimsel
buluþlarý deðildir. Marks da
zaten ortalarda "ben þu buluþlarý
yaptým" diye gezinen birisi
deðildir. Tersine, Marks, ken-
disinden önceki geliþmelerin
hakkýný vererek, kendisine ait tek
buluþun, sýnýf çeliþkilerinin iþçi
sýnýfýnýn iktidarý tarafýndan
çözülmesi gerektiði fikri
olduðunu söyledi. Tarihin
motorunun sýnýflar mücadelesi
olduðu tezi, kiþisel her tercihin
sýnýfsal ekonomik varoluþ
tarafýndan belirlendiðini deðil,
tarihsel geliþme, ileri sýçramalar
ve toplumsal keskin mücadelel-
erde tayin edici gücün toplumsal
sýnýflar arasýndaki mücadele
olduðuna yapýlan bir vurgudur.

Kapitalizm tüm gezegenin
mezarýný kazarken, kendi mezar
kazýcýsýný yaratmak zorundaydý.
Marks'ýn kanýtladýðý, kapitalist
sistemin temel güdüsü olan ser-
maye birikiminin ücretli emekçi-
lerin karþýlýðý ödenmemiþ artý

emek gücünün üzerinde yük-
seldiðidir. Kapitalizm üretime
toplumsal bir karakter
kazandýrýrken, üretenlerin de
kolektif bir karakter kazanmasý-
na neden oldu. Aþaðýdan sosyal-
izm geleneði, iþte bu kolektif
toplumsal üretici sýnýfýn eylemi-
nin geleneðidir. 1848'de
Avrupa'nýn dört bir köþesinde
baþlayan devrimci patlamalar,
henüz yeni yeni oluþan bu sýnýfýn
gücünü göstermekle kalmadý
sadece, aþaðýdan sosyalizm
geleneði bu devrimlerde iþçi
sýnýfýnýn eyleminin gücünü de
sahip olduðu zaaflarýný da
gördü.

1871 yýlýnda Paris'te gerçek-
leþen Komün ayaklanmasý, ayný
gücün ve ayný zaaflarýn bir kez
daha görülmesini saðladý.
Yaratýcý gücü görmezden gelinen
sýradan iþçiler, kendi eylem-
leriyle Paris'te egemen sýnýflarýn
karmaþýk devlet aygýtlarýnýn yer-
ine doðrudan demokrasiye en
yakýn devlet tipini kurdular. 

Aþaðýdan sosyalizm geleneði,
Paris Komünü'nden bir dizi ders
çýkarttý. Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu
için kapitalist devletin iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemiyle yýkýl-
masý ve yerine bir iþçi demokra-
sisinin, diðer belirleyici kapitalist
ülkelerde devrim geliþip tamam-
lanana kadar kurulmasý en
önemli dersti. Ýþçi sýnýfýnýn
devrimci patlamalarý, parti pro-
pagandalarýyla deðil, kendiliðin-
den geliþir. Devrim, "artýk böyle
yaþamak istemiyorum" diye
düþünen azýmsanmayacak bir
kitlesel ruh halinin üzerinden, bu
kitlenin kendi eylemiyle geliþe-
bilir. 

Ama Paris Komünü, bir baþka
gerçeði daha gösterdi. Ýþçi sýnýfý
en kesin eylemleri örgütlerken
dahi, çok sayýda fikri bölünmeyi
yaþamak zorunda. Çünkü ege-
men sýnýflar sadece devlet zoruy-
la, silahlý güçleriyle egemenlik
kurmuyor. Fikirlerinin gücüyle
de egemenlik kuruyor. Marks,
egemen sýnýfýn fikirleri egemen
fikirlerdir derken, bunu, egemen

sýnýfýn entelektüel üretim yapan
araçlarýnýn da egemenleri olmasý-
na baðlarken, iþçi sýnýfýnýn bu
fikirlerden baðýmsýz olduðunu
hiçbir zaman iddia etmedi.
Burjuva sýnýfýnýn fikirleri,
gücünü, iþçi kitleleri üzerinde
egemenlik kurmasýndan alýr.
Paris Komünü, devrimci dönem-
lerde de egemen sýnýf fikirlerinin
çeþitli biçimlerde varlýðýný ve
hakimiyetini sürdüreceðini kanýt-
ladý. Paris iþçi sýnýfý bazý önlem-
leri hiç alamadý, almayý düþün-
medi.  Yenilgisinin bir nedeni de
bu önlemleri almayý düþün-
memesi oldu.

Paris Komünü hem iþçi sýnýfýnýn
hiç beklenmedik bir anda tarihe,
siyasal koþullara müdahale etme
yeteneðinin zirvelerinden birisini
gösterdi, hem iþçi demokrasinin
iki aylýk bir deneyimle karmaþýk
burjuva devletinin yerine basit
ve "devlet olmayan devlet"i
örgütleyebilme yeteneðini gös-
terdi. Ama ayný zamanda iþçi
sýnýfýnýn bir kez baþladý mý dur-
mamasý gerektiðini, devrimi
ulusal ve küresel ölçekte sürekli
kýlmasý gerektiðini ve sýnýfýn
öncülerinin devrimci fikirler
etrafýnda sürekli örgütlenmesinin
ve tartýþmasýnýn yaþamsal
önemde olduðunu gösterdi. Otuz
küsur yýl sonra iþçi sýnýfý bu kez
Çarlýk Rusya'sýnda devrimci
isyanýyla belirginleþtiðinde,
aþaðýdan sosyalizm geleneði bir
kez daha baþýný kaldýrmýþ oldu.

Lenin, Rosa Luksemburg ve
Troçki gibi devrimciler sýradan
yüz binlerce iþçinin eyleminde
hem Paris Komünü'nün ruhunu
gördüler hem de bu harekete
katýlarak, iþçi sýnýfýnýn eyleminin,
aþaðýdan sosyalizm geleneðinin
teorik devamlýlýðýný saðladýlar:
Yukardan deðil, parlamento
yoluyla deðil, parti iktidarlarýyla
deðil, ütopyalara uygun hayatlar
sürerek deðil, milyonlarca iþçinin
kendi hareketine yardýmcý
olarak, bu hareketin birliði için
mücadele ederek, yani aþaðýdan
sosyalizm.

RRýýffaatt  SSoollmmaazz

Devrimci teorinin önemi

MMaarrtt  11887711,,  PPaarriisslliilliilleerr  aayyaakkllaannýýrr,,  bbaarriikkaattllaarr  kkuurruulluurr..  TTaarriihhiinn  iillkk  ddooððrruuddaann  ddeemmookkrraassiissii  KKoommüünn’’llee  aayyaakkttaaddýýrr..

“Marks'ýn  sosyalizm  anlayýþýný  bilimsel  kýlan,
Marks'ýn  bilimsel  buluþlarý  deðildir.  Marks
da  zaten  ortalarda  "ben  þu  buluþlarý  yaptým"
diye  gezinen  birisi  deðildir.  Tersine,  Marks,
kendisinden  önceki  geliþmelerin  hakkýný  ver-
erek,  kendisine  ait  tek  buluþun,  sýnýf  çeliþki-
lerinin  iþçi  sýnýfýnýn  iktidarý  tarafýndan
çözülmesi  gerektiði  fikri  olduðunu  söyledi.”



sayý: 387 sosyalist iþçi 7

Bir kere daha ipler gerildi,
bir kere daha saflar
netleþti. Taraf gazetesi bir

süredir 'Balyoz darbe planlarýný'
didik didik ederek yayýnladý.

Ellerinde 5 bin sayfa belge,
görüntü ve ses kasetlerini
savcýlýða teslim ettiler. Darbenin
hükümetini, içeri alýnacak
gazetecileri, hangi mahallede
hangi birimin operasyon
yapacaðýný, yüzbinlerce insanýn
nasýl tutuklanmasýnýn hedef-
lendiðini açýklýyor. Camiler
bombalanacakmýþ, uçaklar
düþürülecekmiþ, insanlarýn
üzerine ateþ açýlacakmýþ vs.
Kýsacasý darbe ortamý yaratmak
için çeþitli iþler yapýlacak ve
sonra Ýstanbul’un tepesine bir
balyoz gibi inilecek. Plan bu.

Planý hazýrlayan dönemin 1.
Ordu Komutaný Çetin Doðan
bütün bunlarýn gerçek
olduðunu kabul ediyor.

Ama "oyun" diyor. Malum
medya, yani darbe þakþakçýlarý
da ayný þeyi söylüyor: "Bu
oyun". Ciddiye almayýn, darbe
planý deðil.

Genelkumay’da oyun diyor.
Oyun ama her þey sahici.

Sahici, insanlar þakþakçý ya da
düþman olarak tasnif ediliyor.
Sahici insan camiye bomba
konarak tahrik ediliyor ve sonra
"Ýslamcý ayaklanma var"
denerek toplanýyor ve bu arada
olayla ilgisinin ne olduðu belli
olmayan “bölücüler” ve “aþýrý
solcular” da toplanýyor.

Balyozcu generallere göre
Ýstanbul’da toplam 400-500 mili-
tan var ama, bu 400-500 kiþi,
onbinlerce insaný harekete
geçiriyor. Generaller kendilerini
bu 400-500 kiþiyi toplamakla
sýnýrlamýyorlar. 100 binleri göz
altýna almaya hazýrlanmýþlar.
Direnenlere de ateþ açacaklar-
mýþ...

DDaarrbbeecciilleerr  ddiirreenniiþþ
bbeekklliiyyoorr

En önemlisi Balyoz darbecileri
direniþ bekliyor. Ýþte önemli
nokta burasý. Darbeciler bu defa
iþlerinin önceki darbeler kadar
kolay olmadýðýný biliyorlar. Bir
gece radyodan 'Serhat türküleri'
ve sonra darbe bildirisi... Sabah
sokaða çýkma yasaðý ve itaat.

Paþalar biliyor. Bu defa böyle
olmayacak. Ýnsanlar sokaklara
çýkacak...

23 Ocak günü darbe karþýtlarý
iki yýlda dördüncü gösterilerini
yaptýlar. Gösteriye gelenlerin
çoðu ‘gerekirse tanklarýn üstüne
çýkarýz’ kararlýlýðýndaydý. Bunu
sloganlarla ifade ettiler.

Bir de darbe karþýtý gösterilere
katýlmayan, evlerinin sýcaðýnda,
olanlarý ve gösterilere katýlanlarý
küçümseyen, dalga geçmeye
çalýþanlar var. Darbe
þakþakçýlarý var. Teðmenlerden
emir alan 'uzatmalý onbaþýlar'
var...

Bunlarýn iki iddiasý var.
Birincisi, darbe olmaz diyorlar.

Amerikanýn onayý lazým diyolar
ve sonra ekliyorlar, ‘AKP
Amerikacý, öyleyse darbe
olmaz.’

Oysa 12 Eylül öncesinin
hükümeti de Amerikancýydý. En
alasýndan Amerikancýydý ve
darbe oldu.

Birileri darbe olmaz diyor,
ama 2000’li yýllarýn ikinci
yarýsýnda sayýsýz darbe planý
yapýlmýþ. Buna ne demeli?

Bugün, þu anda bazý paþalarýn
darbe planý yapýp yapmadýk-
larýný nasýl biliyoruz? Çünkü
adamlar hiç durmadan hazýrlýk
yapýyor ve alýþkanlýk gereði,
kendilerine dokunulmayacaðý
güveninden belgeleri ortada
býrakýyor.

'Darbe olmaz' diyenler; 'bu
kadar çok darbe planý yapýlýr
mý', '12 Eylül’de böyle mi oldu'
diye sorup duruyor.

Elbette böyle oldu. Birileri
planlar yaptý, “oyunlar oynadý.”
Uygun zaman beklendi ve rad-
yodan Serhat türküleri çalýndý.

Darbe þakþakçýlarýnýn ikinci
iddiasý ise; darbeye karþý çýkan-
lar Ýslamcý. Doðru, Ýslamcýlarda
var darbeye karþý çýkanlar
arasýnda, AKP’ye oy veren iþçi-
ler, öðretmenler, hemþireler,
esnaf ve diðerleri darbeye karþý.
Bu çok doðru. CHP ve MHP’ye
oy verenler ise darbe bekliyor.
Darbe olursa ya sevinecekler ya
da sessiz kalacaklar, ama AKP
iktidarý devrildi diye yine de
için için sevinecekler. Bazý sol-
cularýn çok sevdiði 'yenilgici
þarký' gerçek olacak: “Gün gele-
cek, devran dönecek, AKP halka
(sadece burasý yanlýþ, halka
deðil darbe mahkemelerine)
hesap verecek...”

Darbe þakþakçýlarý madem ki
Ýslamcýlar darbeye karþý o

zaman ben geride dururum
diyor. Yani “yesinler birbirleri-
ni” tutumu.

Taraf gazetesinde sayfalarca
belge yayýnlanýyor onlarýn gýký
çýkmýyor. Tek satýrla olsun dar-
beye karþý bir þey söylemiyorlar.
Darbeciler, solcularý toplama
planý yapýyorlar, oyun oynuyor-
lar, bizimkilerden ses yok...
Neden, çünkü darbe olmaz!
Ama adamlar planlamýþ...
Darbeye AKP’ye oy verenler
karþý! Sen de karþý çýk! "Olmaz,
biz AKP’ye karþýyýz onun için
AKP’ye oy veren çoðunluðun
yanýnda olmayýz. Olsa olsa ona
karþý çýkarýz..."

23 Ocak’ta, daha önceki darbe
karþýtý gösterilerde olduðu gibi
çok geniþ bir katýlým vardý.
Olaðanüstü soðuða raðmen gös-
teri çok kalabalýktý. Gösteriyi
sosyalistler yönlendirdi.
Gösteriye çaðýran kurumlar
arasýnda tek bir Ýslamcý kuruluþ
yok. Gösteride tek bir Ýslamcý
slogan yok. AKP’nin iþine
yarayacak tek bir solgan yok.
Bütün sloganlar darbelere karþý,
özgürlük istiyor. Sýk sýk Maraþ,
Madýmak, Dersim, 12 Mart, 27
Mayýs, 12 Eylül, 28 Þubat, 27
Nisan, Gazi, Diyarbakýr Cezaevi
için sloganlar atýldý. Baþörtüsü
yasaðý için de Hrant için de slo-
ganlar atýldý. "Hepimiz Hrant’ýz,
hepimiz Ermeniyiz" dendi.

Daha ne olsun. Ama
þakþakçýlar bu gösteriyi küçüm-
süyor.

Bazýlarý o gösteride "solcular"
yoktu diyor. O vakit kendi
"solcu gösterinizi yapýn" beyler.
Balyoz planý sadece Ýslamcýlarý
vurmayacak. Solcularý da
toplayacak. Hadi, gösteri yapýn.
Birkaç yüz kiþi toplanýn, darb-
eye karþý “iþçiler partiye, parti

iktidara” diye yürüyün. Ne
söylerseniz söyleyin ama
yürüyün, sesinizi çýkartýn dar-
belere, ordu oyunlarýna karþý
çýkýn.

"Hayýr! Darbelere AKP seç-
meni karþý çýkýyor. AKP,
Baþbakan darbelere karþý. Biz
ise AKP’ye karþýyýz. Öyleyse biz
baþka þeyler yaparýz..."

Darbe þakþakçýlarý böyle
düþünüp þunlarý yapýyorlar:

Darbeye karþý yürüyenleri
eleþtiriyorlar, Taraf gazetesini
Amerikan yanlýsý olarak taným-
lýyor, saldýrýyorlar.

Bütün bu tutumlar darbeci-
lerin ne kadar hoþuna gidiyor-
dur. Darbe planlarýný teþhir
eden tek yayýn Taraf. Vur
Taraf’a... Neden. "Çünkü
Taraf’ýn kimi yazarlarý solu da
eleþtiriyor..." Doðru, Taraf’ýn
kimi yazarlarý endazeyi
kaçýrarak, solu eleþtiriyor ama
darbe planlarýný da o yayýnlýyor.
Sana göre yanlýþ þeyler
yazdýðýnda eleþtir, yerden yere
vur. Ama doðru yayýnlarýný
destekle. Hayýr! Taraf darbe
planlarýný, ordunun karanlýk
iþlerini açýða çýkardýðý için
saldýrýya uðruyor. Sola saldýr-
mak ise bütün basýnýn zaten iþi.
Hürriyet mi, Sabah mý, Milliyet
mi solu savunuyor? Bütün bur-
juva gazeteleri gibi onlarýn da
iþi sola saldýrmak. Ama hiçbiri
Taraf’ýn yaptýðýný yapmýyor.
Darbe planlarýný açýklamýyor.
Ordu ile ilgili gerçekleri yayýn-
lamýyor. Bu nedenle Taraf'ýn
önemli bir yeri var ve -
þakþakçýlar bir yana- devrimci-
lerin desteðini hakediyor.
Þakþakçýlar ise tam da bu
nedenle Taraf’a düþman...

Þakþakçýlar darbe karþýtlarýna
bir bütün olarak karþý ama daha

çok devrimcilere karþýlar. Bütün
olanaklarý ile devrimcilere kara
çalmaya çalýþýyorlar. Çünkü
devrimciler darbelere karþý
sokaða çýkýyor. Darbelere karþý,
daha pasif bir kalabalýðýn
sokaða çýkmasýný kolaylaþtýrýy-
or. Direniþe hazýrlanýyor.

Darbeciler bu gücün durdurul-
masýný istiyor. Kimse darbelere
karþý sokaða çýkmasýn istiyor.
Devrimciler susturulursa darbe
karþýtlarýnýn etkili bir biçimde
sokaða çýkmasý mümkün deðil.
23 Ocak’ta solun baþýný çektiði
Ýstiklal Caddesi gösterisinin
yaný sýra 2-3 saat önce
Saraçhane’de Ýslamcýlarýn gös-
terisi oldu. Katýlým çok düþüktü.
Ýþte bu nedenle darbe plan-
layanlar, Balyozcular, Kafesçiler
darbe karþýtý sola, devrimcilere
düþman ve þakþakçýlar devrim-
cilere saldýrýyor.

TTeekkeell  iiþþççiissii  vvee  ddaarrbbeelleerr
Bir de Tekel iþçilerinin direniþi
ile darbe karþýtlýðýný karþý
karþýya getirenler var.

Devrimciler elbette Tekel
iþçisinin yanýnda.
Özelleþtirmelere karþýlar. Ýþçi
mücadelesini destekliyorlar,
ellerinden geldiðince iþçi
mücadelesinin yanýnda yer alýy-
orlar.

Sosyalistler, devrimciler dar-
belere karþý mücadeleyi
sürdürecekler. Genelkurmay
baþkanýnýn tehditlerine raðmen,
þakþakçýlarýn þýmarýk çirke-
fliðine raðmen, soðuða da,
sýcaða da aldýrmadan onbin-
lerce insanla gösteriler yapmaya
devam edecekler... Her gös-
teride darbeye direniþ çaðýrýsý
yapacaklar. Özgürlük isteyecek-
ler, 'darbelere dur!' diyecekler.

Hrant’ýn öldürülmesinin
ardýndan toplanýp Tekel iþçi-
lerinin yanýna gidiyorlar. Tekel
iþçisini desteklemek AKP ikti-
darýna karþý çýkmaktýr.
Devrimciler bir çok baþka alan-
da da AKP uygulamalarýna
karþý çýkýyorlar.

23 Ocak gösterisine katýlanlar-
dan belki bazýlarý Tekel iþçiler-
ine destekolmak istemiyordur.
Olabilir ama Tekel ile darbeleri
karþý karþýya getirenler açýk ki
darbelere karþý deðiller.

Tekel iþçisini desteklememek
ne kadar yanlýþsa darebelere
karþý çýkmamak da o kadar yan-
lýþ.

Sosyalistler, devrimciler dar-
belere karþý mücadeleyi
sürdürecekler. Genelkurmay
baþkanýnýn tehditlerine raðmen,
þakþakçýlarýn þýmarýk çirke-
fliðine raðmen, soðuða da,
sýcaða da aldýrmadan onbin-
lerce insanla gösteriler yapmaya
devam edecekler... Her gös-
teride darbeye direniþ çaðýrýsý
yapacaklar. Özgürlük isteyecek-
ler, 'darbelere dur!' diyecekler

Doðan  Tarkan

Darbe planlarý ve
þakþakçýlarýnýn görevleri...

2233  OOccaakk  22001100-ÝÝssttaannbbuull,,  7700  MMiillyyoonn  AAddýýmm  KKooaalliissyyoonnuu’’nnuunn  ççaaððrrýýssýýyyllaa  bbiinnlleerrccee  ddaarrbbee  kkaarrþþýýttýý  KKaaffeess  vvee  BBaallyyoozz
ppllaannýý  yyaappaannllaarraa,,  yyaappaannllaarrýý  kkoollllaayyaannllaarraa  kkaarrþþýý  yyüürrüürrkkeenn..
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ssoossyyaalliisstt  iissccii  
Tekel iþçisi direniyor

Kar ve þiddetli soðuk, tekel iþçilerinin direniþi-
ni kýramýyor. Tam tersine, tekel direniþi giderek
daha da güçlenen bir kamuoyu desteði kazandý.
Bu destek her geçen gün artýyor. Direniþçi iþçi-
lerinin onurlu tutumu, direniþten haberi olan-
larýn kalbini kazanýyor. 

Direniþ kararlýlýðý, nihayet konfederasyonlarýn
da harekete geçmesine neden oldu. Türk-Ýþ,
genel grev kararý aldý. Tekel iþçilerinin karar-
lýlýðýnýn ve kamuoyu desteðini yarattýðý basýnç
Türk-Ýþ'i kýrk küsur gün sonra harekete geçirdi.
Genel grevin kitleselliðini de belirleyecek olan
Türk-Ýþ'in genel grev konusundaki ýsrarý deðil,
tekel iþçilerinin Türk-Ýþ üyesi diðer iþçilerde
yaratacaðý duygudaþlýk olacak. Türk-Ýþ'in genel
grev kararýný alýrken yarý gönüllü olduðu, grev
tarihinin bir gün ileriye atýlmasýndan da
anlaþýlýyor. Hükümetle pazarlýk masasýnda bir
koz olarak kullanýlan grev kararý, hükümetin
vurdumduymaz tavrý nedeniyle bir gerçek
haline geldi Türk-Ýþ yönetimi açýsýndan.

AKP, tekel iþçilerinin taleplerini görmezden
geliyor. Baþbakan ise iþçileri azarlýyor,
hükümetin sunduðu öneri paketinin ne kadar
deðerli olduðunu anlatýyor. Hükümet bu tutu-
muyla, kapitalist sýnýfýn hizmetçisi bir hükümet
olduðunu bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin
kazanýlmýþ haklarýný bir bütün olarak gasp eden
ve sendikal örgütlülüðüne kast eden 4-C uygu-
lamasý, paragraflarý deðiþtirilerek iþçilere yeni
paketmiþ gibi, 4-C'de deðiþiklik yapýlmýþ gibi
sunuluyor. Ama direniþteki iþçiler laf olsun diye
deðil, 4-C uygulamasýnýn ne olduðunu bilerek,
madde madde bu uygulamanýn hangi kazaným-
larýný ellerinden kopartýp aldýðýný net bir
biçimde yaþayarak direndikleri için hükümetin
önerilerine de Türk-Ýþ yönetiminin tavizkar
pazarlýk yapmasýna da geçit vermiyor.

Tekel direniþi, iþçi sýnýfýnýn direnme yeteneðini
tüm topluma bir kez daha gösterdiði için de, iþçi
sýnýfýnýn tek gücünün kolektif eylem ve kolektif
direniþ olduðunu tüm iþçi örgütlerine bir kez
daha hatýrlattýðý için de çok önemli. 

Tekel direniþi, bir kez daha, dayanýþma duy-
gusunun önemini, iþçi sýnýfýnýn en önemli
silahýnýn dayanýþma olduðunu  gösterdi.
Milyonlarca oy alan bir parti tarafýndan kurulan
hükümetin kapitalist sýnýf adýna bu ilk uygula-
masý deðil. Ýlk olan, AKP döneminde 2009'un
sonlarýnda kamu çalýþanlarý tarafýndan geniþ
katýlýmlý bir grev hareketinin yaþanmasý ayný
dönemlerde tekel iþçilerinin haklarýný almak için
gündemi belirleme yeteneði taþýyan kararlý bir
direniþ örgütlemeleri. KESK ve Kamu-Sen
tarafýndan örgütlenen grev hareketine Türk-Ýþ
katýlmamýþtý. Türk-Ýþ yýllardýr, hükümetin
saldýrýlarýný geçiþtiriyor. Hava-Ýþ Sendikasý iki
yýldýr hükümet tarafýndan baský altýnda. Petrol-
Ýþ Sendikasý özelleþtirmelere karþý yýllardýr
direniyor. Türk-Ýþ yönetimi bu direniþleri keli-
menin tam anlamýyla geçiþtirdi. Tekel iþçilerinin
yaratýcý ama zorlu eylemi, artýk gündemde.
Geçiþtirilmesi imkansýz bir etki yarattý.
Türkiye'de en örgütlü ve en kitlesel konfed-
erasyon bu yüzden harekete geçmek zorunda
kaldý.

Hükümetin greve yanýtýnýn ne olacaðýný
bilmiyoruz. Ama grevin baþarýsýz olmasý ve
tekel direniþinin kýrýlmasý için elinden geleni
yaptýðýný biliyoruz. Grevin ardýndan hükümetin
tekel direniþine müdahalesi de tekel iþçilerinin
yanýtý da sertleþecektir. Tüm bu direniþte sosyal-
istler iþçi sýnýfýnýn, tekel direniþin yanýnda
olmaya devam edecek.

Sosyalistlerin tekel direniþinin yanýnda, bu
direniþin aktif bir parçasý olmaya devam
etmelerinin baþka bir önemi daha var. MHP gibi
ahir ömrünü iþçi direniþlerini kýrmaya adamýþ
faþist partilerin tekel iþçilerinin direniþinden def
edilmeleri, direniþi kendi seçim kampa-
nyalarýnýn bir parçasý haline getirmeleri engel-
lenmelidir.

Sayfalarýný iþçilerin direniþine asla açmayan
merkez medyanýn sahtekarlýðý teþhir edilme-
lidir. Hürriyet ve Milliyet gibi gazetelerin adeta
iþçi basýnýna dönüþmüþ olmasýnýn arkasýnda
yatan gerçekler teþhir edilmelidir. 

Tekel iþçilerinin yanýnda olmaya devam ede-
ceðiz. Direniþin kazanmasý için grev hareketinin
devamýnýn gelmesi ve hareketin birliðinin her
düzeyde inþa edilmesi gerektiðini bilerek iþçi-
lerin yanýnda olacaðýz.

Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,

Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,

Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan

Küresel krize karþý
mücadele etmek isti-
yorsan

Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan w
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Oportünist sözcüðü sol jar-
gonda baþlýca hakaret kalý-
plarýndan birisidir. Birisi
diðerinin fikrine katýlmaz ise
hemen yaftayý yapýþtýrýverir:
"Oportünist!" Oportünizm,
sözcük anlamý olarak "fýr-
satçýlýk" demektir. Ýngilizcedeki
"opportunity" yani "fýrsat"
sözcüðüne dayanýr. Yani
oportünizm aslýnda kapitalizm
altýnda hiç de hakaret sayýla-
mayacak bir sözcüktür. Zaten
kapitalizm "fýrsatlar özgürlüðü"
deðil midir? Sömürme fýrsatý
yakalayabilme özgürlüðü... 

Ýþçi sýnýfý hareketi açýsýndan
ise oportünizm; iþçi sýnýfýnýn
çýkarlarýný kendi çýkarlarý
uðruna hiçe saymak anlamýna
gelir. Oportünizmin iþçi hareketi
içinde tarihsel kökleri vardýr.
Gerçekten de iþçi sýnýfý açýsýn-
dan oportünizm ölümcül
sonuçlar doðurabilen bir tavra
verilen isimdir. Tarihsel olarak
oportünizmin en net örneði
1914'te tüm iþçi sýnýfý örgüt-
lerinin baðlý olduðu II.
Enternasyonal'in en önde gelen
örgütü Alman Sosyal Demokrat
Partisi (SPD) tarafýndan göster-
ilmiþtir. Aþamacý ve evrimci bir
sosyalizm anlayýþýna sahip olan
SPD, I. Dünya Savaþý'nda kendi
egemen sýnýfýný destekleyerek
parlamentoda yapýlan oylama-
da savaþ kredilerini onay-
lamýþtýr. Burada oportünizmin
en açýk yüzü yurtseverlik olarak
kendisini göstermiþ ve farklý
ülkelerin iþçilerinin birbirlerine
karþý savaþmasýndan yana tavýr
almýþtýr. Bu tavýr uluslararasý
iþçi dayanýþmasýna karþý kendi
egemen sýnýfýnýn saflarýný tercih
eden ve gözü parlamentodan
baþka bir þey görmeyen iþçi
örgütlerinin tavrýdýr ve iþçi
sýnýfýnýn tarihsel çýkarlarýný feda
etmiþtir.

Elbette daha sonrasýnda da
pek çok benzer örnekle
karþýlaþýlmýþtýr. Stalinist
bürokrasi Rusya'da iktidarý ele
geçirdikten sonra "sosyalist
anavataný" korumak için pek
çok iþçi devriminin bastýrýl-
masýnda rol oynamýþ, reformist
partiler parlamenter hedefleri
uðruna pek çok tarihsel döne-
meçte asýl tabanlarýný oluþturan
iþçi sýnýfýný satmýþlardýr. Ýþin
ilginç yaný bir kýsmý bunu
"oportünist" yaftasýný diðer iþçi
sýnýfý örgütleri için kullanarak
yapmýþlardýr. 

Oportünizmin panzehiri tek bir
cümlede gizlidir: "Sosyalistlerin
iþçi sýnýfýndan ayrý çýkarlarý yok-
tur." Devrimci Marksistler, iþçi
sýnýfý saflarýndaki her tür geri
fikre karþý mücadeleyi yük-
seltirken iþçi sýnýfýnýn uluslar
arasý birliðini savunurlar.

Güncel olarak önümüzde
duran en net oportünizm biçimi,
devrimcilere oportünist yaftasý
yapýþtýran sosyal-þovenistlerdir.
Oportünizmin bu biçimini en
net þekliyle Lenin teþhir
etmiþtir: 

"Daha þimdiden kokuþmuþ
bulunan oportünizm, sosyal-
þovenizme dönüþerek, kesinlik-
le burjuvazi kampýna geçmiþtir:
manevi bakýmdan da, siyasal
bakýmdan da, sosyal-
demokrasiden (sosyalizmden)
kopmuþtur."

CCaann  IIrrmmaakk  ÖÖzziinnaannýýrr  

PPOOLLÝÝTTÝÝKKAANNIINN  AABBEECCEESSÝÝ......

DSiP’e  üye  ol!
devrimci 
sosyalizme
güç ver 
baþka bir dünya 
mümkün

O
OPORTUNÝZM

Yeni bir sol parti giriþimi
yarattýðý tartýþmalarýyla bir-
likte devam ediyor.
Giriþim, yýllardýr vurgu-
ladýðýmýz, bir dizi politik
hareketin üzerinden yükse-
len bir yeni sol parti giriþi-
minden baþka bir biçime
doðru evriliyor.

Son olarak, Yenisol-SHP
ve Türkiye Geleceðini
Arýyor Platformu tarafýn-
dan yayýnlanan bir deklere-
sayon, "istersek kazanabili-
riz" vurgusunu yaparken,
yeni partinin gruplar koal-
isyonu olarak þekillendiði
yönündeki algýnýn artýk bir
gerçek haline geldiðini de
kanýtlýyor.

Gerçekten de "istersek
kazanabiliriz." Ama önce-
likle yeni siyasi oluþumun,
gruplar koalisyonu olarak
örgütlenmesine son vermek
gerekiyor. Bu, böyle bir gir-
iþimde yer almaya gönüllü
olan hiçbir grubun dýþlan-
masý anlamýna gelmiyor.

Bu, sadece, tek baþýna
toplumsal karþýlýðý, siyasi
etkisi ve kitlesel etkileyici
gücü olmayan gruplarýn
yan yana gelerek bir dek-
lerasyonda bulunmasýnýn,
hiçbir etkisi olmayacaðýný
vurgulamak anlamýna
geliyor. Çatý Partisi
Giriþimi gruplar koalisyonu
olduðu ölçüde ne kadar
etkisiz ve heyecansýz
olduysa, yeni bir sol parti
giriþimi de gruplar koalisy-
onu olduðu ölçüde o
ölçüde etkisiz olacaktýr.
Milyonluk oya ve yüzbin-
lerce üyeye sahip partiler
ya da hareketler, zaten
büyük bir politik etki alaný-
na sahip kurumlar bir
araya geldiðinde bambaþka
bir toplumsal heyecan
oluþabilir ama daha kuru-
lunun baþýnda bir hareket,
tek baþýna alýndýðýnda
hiçbir etkiye sahip olmayan
gruplar ittifaký haline
büründüðünde iþlevsi-
zleþir.

AAnnttii  ddeemmookkrraattiikk
Gruplar koalisyonu, gru-

plarýn bir dizi örgütsel ve

politik konuda pazarlýðý
demektir çünkü. Bu ise
yeni bir solu vurgularken
hemen herkesin üzerinden
anlaþtýðý, yeni oluþumun
politik ekseninde anlaþan
ve bu ekseni daha da
güçlenirecek tartýþmalarý
yapan her bireyin özgürce
katýlabileceði ve kendi
katýlýmýyla belirleme
gücüne sahip olduðu için
on binlerce insanda heye-
can yaratacak bir örgütlen-
me anlayýþýndan tümüyle
farklý bir rotanýn çizilmesi
anlamýný taþýyor.

Bir metin hazýrlanýyor?
Sonra o metin tümüyle
deðiþtirilerek baþka bir
metin hazýrlanýyor. Bunlara
kim karar veriyor? Daha
kurulmamýþ bir partinin
genel baþkaný tartýþýlýyor!
Genel baþkan isimleri
dolaþýyor. Bir grup, genel
baþkanlýk konusunda
anlaþamadýðý için
görüþmeleri terk ediyor!

Ve bu, yeni ve kitlesel bir
sol partinin örgütlenme
sürecinin ilk adýmlarýnda
yaþanýyor.

Eðer geliþmeler hýz kaza-
narak bu yönde ilerlerse,
ortada yeni olan hiçbir
geliþme yaþanmýyor olacak.
Sürecin en baþýnda yeni
olmak konusunda ýsrar
etmek, alýnacak her kritik
kararýn, tüm aktivistlerce
tartýþýlmasýna, yani
demokrasinin en geliþkin
ve doðrudan þekliyle
iþletilmesine baðlýdýr. 

PPoolliittiikk  oorrttaallaammaaccýýllýýkk
Net politik eksenleri,

yoðun bir tartýþma süre-
ciyle birlikte demokratik
bir biçimde bireylerin aktif
katýlýmýný hedefleyen bir
hareket yerine, gruplar
koalisyonu yönünde hamle
yapýldýðýnda, kaçýnýlmaz
olarak politik eksenlerde de
kýrýlma olmak zorundadýr.

Yeni bir sol tartýþmasý,
sadece solda deðil tüm
toplumda yaþanan darbe-
darbe karþýtlýðý, ýrkçýlýk-
ýrkçýlýk karþýtlýðý,
Ergenekon solculuðu-

Ergenekon karþýtlýðý,
Kürtlere yönelik düþman-
lýk-Kürt halkýyla dayanýþ-
ma vurgusu gibi bir dizi
baþlýkta yaþanan bölün-
menin üzerinden yükseldi.
Bu, sadece solun tartýþmasý
deðil, toplumun tüm
hücrelerine kadar bölünme-
sine neden olan bir tartýþ-
ma.

Özgürlükleri sýnýrsýz
olarak savunurken, yeni
liberal politikalara da
kuþkuya yer býrakmayacak
netlikte karþý çýkan, bir yan-
dan darbe ve çete giriþim-
lerine karþý siyasal zeminin
meþruluðunu savunurken
ayný zamanda AKP'nin
kapitalist sýnýfýn pro-
gramýný uyguladýðýný anla-
tan bir politik eksen, yeni
bir sol partinin ana eksen-
leridir. 

Bu eksenleri net bir
biçimde savunmak için
zaten bu eksenlerde
harekete geçen binlerce
insanýn partiis olmayý
hedeflemek gerekiyor.
Bunun yolu ise, kurumlar
arasýnda ittifak deðil,
hareketlerin net talepleri
etrafýnda yapýlacak 2011
genel seçimlerine yönelik
baðýmsýz aday kampa-
nyasýna tüm bu kurumlarý
kazanmaktýr. Kürt
hareketiyle ittifak halinde,
darbelere, askeri vesayete,
yeni liberal politikalara,
homofobiye, sendikalar
üzerindeki baskýlara, azýn-
lýklar üzerindeki baskýlara,
ýrkçýlýða, iklim deðiþimine
karþý net politikalar ve tale-
plerle ses çýkartan, bu
konularda kampanyalar
yapan platformlarla iþbir-
liði içinde, demokratik
tartýþmalarla sokkata süre-
cek kampanyalarla ilan
edilecek baðýmsýz aday
kampanyalarý, hem
kazaným elde etme þansýdýr
hem de yeni oluþumun
içinde yer alacaðýný ilan
eden tüm kurumlarýn aktif
desteðini ve birleþik
katkýsýný almaya yönelik en
doðru hamle olacaktýr.

ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

Yeni bir sol! 
Ama nasýl?
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Amerikan solunun çok
sevilen ilham verici
aktivisti Howard Zinn,

87 yaþýnda kalp krizinden hay-
atýný kaybetti. Bir aktivist, tarihçi,
oyun yazarý idi, barýþçý bir
Amerika için kampanyalarda ön
saflarda yer alan bir kampany-
acýydý.

Siyah kadýnlara eðitim veren
Spelman Kolejinde öðretmenlik
yapan bir beyazken, Þiddet
Karþýtý Öðrenciler Komitesine
akýl hocalýðý yapýyordu, bu
komite radikal bir yurttaþ haklarý
örgütüydü. Okuldan, kadýnlarýn
eðitiminin "hanýmefendiler"
yetiþtirmek üzere olmamasý
gerektiðine dair görüþleri sebe-
biyle uzaklaþtýrýldý ve 24 yýl
boyunca Siyaset Bilimi dersleri
vereceði Boston Üniversitesine
geçti.

1980 yýlýnda "Birleþik Devletler
Halklarýnýn Tarihi" (Ýmge
Yayýnevi, 2005) isimli kitabýný
yayýnladý. Kitap adaletsizlikler,
baský ve duyulmayan seslere
odaklanýyordu, 1 milyonun
üzerinde satýþa ulaþtý. Zinn bir
pasifist olmadýðýný söylüyordu,
ona göre bu çok sabit bir taraf-
girlik olurdu. Ancak Vietnam,
Irak ve Afganistan savaþlarý
konusunda sert ve tutkulu bir
eleþtirel tutum takýndý. Ýkinci
Dünya Savaþýnda orduda bom-
bacý idi ve Napalm bombasýnýn
ilk defa silah olarak kullanýl-
masýnda görev almýþtý, Alman
askerlerine ve Fransýz sivillerine
karþý iþlenen bir savaþ suçu
olarak gördüðü bu olaydan
dolayý kendisini asla affetmeye-
cekti.

Zinn'in ailesi ABD'ye göçen
eðitimsiz Yahudilerdi, Brooklyn,
New York'a yerleþmiþ ve fab-
rikalarda iþ bulmuþlardý. Babasý
Avusturya-Macaristan, annesi ise
Sýrbistan asýllýydý. Büyüdüðü
evde hiç kitap bulunmazdý,
babasý ona ucuz Dickens kita-
plarý alýrdý ve akþamlarý gazete
okurlardý.

Zinn 1930 yýlý geldiðinde bir
yandan lisede okuyup bir yan-
dan tershanede çalýþýyor, faþizm
karþýtý gösterilerde yer alýyordu.
Savaþ sýrasýnda ABD Hava
Kuvvetlerine katýldý ve Ýngiliz
üslerinden Fransa, Almanya ve
Macaristan hava sahasýna
yapýlan seferlerde yer aldý.
Napalm olayý, Fransa'nýn batýsýn-
daki Royan'da yaþanmýþ pek çok
insanýn diri diri yanmasýna sebep
olmuþtu.

Savaþtan sonra bölgeye kurban-
larla röportajlar yapmak üzere
döndü ve bu konuda iki tane
kitap yazdý. Kendi deneyim-
lerinden bu tür bombardýman-
larýn askeri ilerlemeler için deðil
bir takým ordu mensuplarýnýn
kariyerlerindeki ilerlemeler için
gerçekleþtirildiðini görmüþtü.
Daha sonra Hiroþima, Nagazaki
ve Irak'ta yapýlan bombardýman-
larý konu alan kitaplar da yazdý.

Zinn savaþýn ardýndan New
York Üniversitesinde tarih
okudu. Daha sonra
Kolombiya'da 1952 yýlýnda,
Colarado'lu kömür madenci-
lerinin aileleri ile ilgili yazdýðý
master tezi ile uzmanlýk derecesi
aldý, doktora derecesini almasý
ise New York'u reforme eden
Fiorello LaGuardia kongresi

hakkýndaki tezi ile oldu.
Kolombiya'da hocalarý Henry
Steele Commager ve Richard
Hofstadter idi, daha sonra onlar-
dan öðrendikleri hakkýnda þöyle
yazacaktý: Amerikalý liberaller
dünyanýn sandýðý kadar liberal
deðiller ve Amerika tarihi iki
þeyden ibaret, milliyetçilik ve
kapitalizm." 

1956 yýlýnda Spelman'a gitti.
1964'te SNCC'ye, Martin Luther

King'in yurttaþ haklarý hareke-
tine katýldý ve o sene SNCC: Yeni
Kölelik Karþýtlarý kitabýný yayýn-
ladý. Kitap inancýnýn ifadesi iþe

bitiyordu. SNCC'yi düzene karþý
bir tehdit haline getiren þey ona
göre "otoriteyi reddediþi, iktidar-
la yüzleþmedeki korkusuzluðu,
itibarlýlýða karþý önemsemezliði"
idi. Hareketin radikalliði için
þöyle yazýyordu "bu bir ideoloji
deðil, bir ruh hali, ruh hallerini
tarif etmek zordur, týpký onlarý
kafeslemenin zor olduðu gibi"

Zinn, Spelman'da eðitimin
"hanýmefendiler" yetiþtirmek yer-
ine politikayla ilgili kadýnlar
yetiþtirmeye odaklanmasý gerek-
tiðini savunduðundan yönetimle
sorunlar yaþýyordu. Teorik

olarak ayrýcalýklý olsa da bu iþin-
den olmasýna engel olmadý. Daha
sonra eðitim verdiði Boston
Üniversitesindeki yurttaþ haklarý
dersi oldukça popüler oldu.

Çok geçmeden Vietnam savaþý-
na karþý yürütülen kampanyada
yer aldý. Kennedy ve Lyndon B.
Johnson döneminde kabinede
yer alan savaþ karþýtý Daniel
Elsberg, Pentagon Kâðýtlarý
olarak bilinen ve resmi adý ABD-
Vietnam Ýliþkileri 1945-1967:
Savunma Bakanlýðý Çalýþmalarý
olan hükümetin gizli savaþ bel-
gelerini Zinn ve eþine vermiþti.
Zinn, Noam Chomsky ile beraber
bu belgeleri düzenledi ve 1971
yýlýnda kitap olarak piyasaya
sürdü.

Savaþ esnasýnda Daniel
Berrigan ile beraber Hanoi'ye
(Vietnam) gitti. (Berrigan, savaþ
karþýtý faaliyetler sebebiyle tutuk-
lanan iki rahip kardeþten biri
idi.) Vietnam'da, rehin alýnmýþ üç
ABD'li pilotun geri alýnmasý için
müzakereler yürüttü.

Yýllar boyunca savaþa ve
hükümet politikalarýna karþý
makaleler yayýnladý. Enerjisi ile
baþka yazarlarca yazýlmýþ 30'un
üzerinde kitabýn önsözünü
yazdý.

1986 yýlýnda Ronald Reagan
Tripoli'yi bombalarken þöyle
yazýyordu Zinn; "Ulaþýlmaz bir
amaç uðruna masum insanlarý
öldürmenin utancýný örtebilecek
kadar büyük bir bayrak yoktur"
Irak'taki savaþa karþý çýktýðý gibi,
Baþkan Obama'nýn Afganistan
savaþýný geniþletme politikalarýna
karþý çýktý. Ýsrail'i ve ABD'li
Yahudileri terörizme karþý bir
savaþ verildiðini ve bu savaþýn
adil olduðunu söyledikleri için
oldukça keskin bir dille eleþtiriy-
ordu.

Tüm bu eleþtirilerinin
muhafazakâr kesimleri rahatsýz
ettiðini söylemek sürpriz olmay-
acaktýr. Amerikan Halklarýnýn
Tarihi kitabý öðrenciler arasýnda
ve hatta toplumda oldukça
popüler bir kitap olsa da, liberal
tarihçiler dahi kitabýn Amerikan
tarihine karþý durmak bilmeyen
suçlamalarýný fazla buluyorlar.
Örneðin New York Times'tan
Eric Foner kitap için "Amerika
deneyimine çok kötümser bir
bakýþ" diyor "siyahlar, yerliler,
kadýnlar ve iþçiler ya isyankarlar
ya da kurbanlar olarak tasvir
ediliyorlar. Ancak daha az dra-
matik ve tipik hayatlar -hayat-
larýný zor koþullarda onurlu bir
biçimde sürdürmek için
mücadele verenler- yazarýn ilgisi-
ni çekmiyor" Baþka bir radikal
tarihçi, Michael Kamen, kitabýn
baþarýsýz olduðunu söyler.

Her þey bir yana, kim Zinn'in
inançlarýnýn temelindeki
düþünceyi reddedebilir ki; -
insanlar kendi haklarý için ve
daha iyi bir toplumu yaratmak
için seslerini çýkarmalýlar.
Hayatýnýn son günlerinde þöyle
yazmýþtý Zinn, "Ne zaman biraz
ilerleme olsa, nerede herhangi
bir adaletsizlik ortadan kalksa bu
oluyor çünkü orada insanlar
politikacýlar gibi deðil, yurttaþlar
olarak harekete geçiyorlar. Bir
þeyler hakkýnda þikayet etmekle
yetinmiyorlar, çalýþýyorlar,
eyleme geçiyorlar, örgütleniyor-
lar, isyan ediyorlar ve gücü
elinde bulunduran insanlarý
dikkatlerini çekiyorlar. Ýþte
bugün ihtiyaç duyduðumuz tam
da bu"

GGooddffrreeyy  HHooddggssoonn
(The Guardian’dan Berk Efe

Altýnal çevirdi)

KKiittaabbýýnnýýzz  AAmmeerriikkaann
HHaallkkllaarrýýnnýýnn  TTaarriihhii''nniinn  ppaarrttiizzaann-
llýýððýýnnddaann  gguurruurr  dduuyydduuððuunnuuzzuu
ssööyyllüüyyoorrssuunnuuzz..  NNiiççiinn  bbiirr  ttaarrii-
hhççiinniinn  aaççýýkkççaa  ppaarrttiizzaann  oollmmaassýý
öönneemmllii??

"Açýkça partizan" diyorsunuz.
Bu güzel bir nokta. Çoðu tarihçi
için hiçbir konuda açýk deðiþdir.
Tarihçiler tarafsýz, objektifmiþler
gibi davranýrlar, bir tarafý tut-
madýklarýný söylerler ancak taraf
tutmaktadýrlar çünkü toplumun
bilinci için hiçbir þey yapma-
maktadýrlar. Bu hiç kimseyi
harekete geçmeye teþvik
etmeyecek, statünün devamýný
saðlayacak bir tarihçiliktir.

Bu pasif, gösteriþçi akademik
tarz aslýnda oldukça parti-
zandýr, ben de bunu ifþa ediyo-
rum. Bence bir tarihçi, bir tarihçi
olmasýnýn öncesinde bir vatan-
daþtýr, bir insandýr. Tarihçilik
tüm bunlardan sonra gelir.

Tarihçilik, doðasý gereði
geçmiþten kalan sonsuz sayýda
verinin bir kýsmýný seçmeyi
gerektirir. Verilerin içerisinden
neyi seçtiðiniz, neyi kitabýnýza
ya da dersinize alýp neyi bir
kenara koyduðunuz bakýþ
açýnýzdan kaynaklanýr. Bu seçi-
mi yapmak sizi taraflý hale
getirir, zararsýz, suya sabuna
dokunmayan þeyleri mi tercih

ediyorsunuz, yoksa öfke
uyandýran, insanlarý harekete
geçmeye sevk edecek þeyleri
mi? Bunu öðretmenlik ve
yazarlýk kariyerimin en
baþlarýnda fark etmiþtim.

BBiirr  kkeerreessiinnddee  ""EEððeerr  eelliinniizzddee
ttaarriihh  yyookkssaa  þþuu  aannýýnn  eessiirrii  oolluurr-
ssuunnuuzz""  ddeemmiiþþttiinniizz..  KKiimmiilleerrii
bbuuggüünn  AABBDD''nniinn  ssaarrssýýllmmaazz
oolldduuððuunnuu  ddüüþþüünnüüyyoorrllaarr..  OOnnllaarraa
nnee  ddeerrddiinniizz??

Biraz tarihsel bakýþ açýsý iþe
yarayacaktýr. Bu ABD gibi çok
güçlü görünen bir ülkenin bile
Vietnam Savaþý sýrasýnda
hareket yeteri kadar
büyüdüðünde boyun eðdiðini

ve pes ettiðini görmenizi saðlar.
Ya da güneye baktýðýnýzda, bir
noktada harekete boyun eðen
beyaz liderleri görürsünüz.
Tarihte her þeyin korkunç
görüldüðü zamanlarda iþlerin
tamamen deðiþtiði öyle çok
örnek vardýr ki!

Ya da, Güney Afrika'yý, Doðu
Avrupa'yý, Latin Amerika'yý; o
asla yýkýlmaz gibi gözüken dik-
tatörlüklerden geriye bir þey
kalmadý. Onlara karþý öylesine
çok öfke birikti ki bir noktadan
sonra yok olmak zorundaydýlar.
Bunlarý göz önüne alýnca, bu
çok güçlü ülkenin deðiþimi için
de bir umut görebiliyorum. 

Açýkça partizan bir tarih yazýmý

Savaþ karþýtý bir tarihçi idi: Howard Zinn

KKiittaappllaarrýý  ttiiyyaattrroo  ooyyuunnuunnaa  ddöönnüüþþttüürrüülleebbiilleecceekk  aaççýýkkllýýkkttaa  bbiirr  aannllaattýýmmaa  ssaahhiipp..



10 sosyalist iþçi sayý: 387

Ýnançlar manzumesi deðil, bilimsel sosyalizm

Teorinin baþlý baþýna ve kendine özgü bir tarihi olduðu söylene-

mez. Olsa olsa tarihin bir teorisinden söz edilebilir. Son dönem-

lerde yaþanan bir dizi tartýþma ya teoriye bir ilgisizliðin ya da bazý

teorik önermelerin tartýþmasýz doðrularý ifade ettiði yanýl-

samasýnýn ürünü. 

Örneðin, yeni bir kitlesel sol parti vurgusunu, "leninist parti"nin

modasýnýn geçmiþ olmasýndan ya da bürokratik bir zorbalýk ve

iktidar yapýsýna dönüþmek zorunda olmasýndan türetenler tarih

dýþý bir tartýþma yapýyor.

Parti teorilerine teoriler tarihinde mutlak bir doðru payesi biçiy-

orlar.

Oysa ne sandýklarý gibi bir leninist parti deneyimi yaþandý tari-

hte ne de leninist parti modasý geçmiþ bir katý, bürokratik öncü

organizmadýr. Yeni ve kitlesel bir sol parti ihtiyacý, sosyal

demokrasinin çökmesi, hýzla saða savrulmasý ve milyonlarca

emekçinin reformlar için mücadele ederken siyasi daðýnýklýðý

nedeniyle zaaf yaþamasýdýr. Yeni parti ihtiyacýnýn bir baþka

nedeni de son on yýldýr kapitalizmin bir dizi semptomuna karþý,

savaþa, ulusal ezilmiþliðe, iklim deðiþimine, nükleer santralarla,

DTÖ, Dünya Bankasý ve IMF gibi örgütlere, yeni liberal poli-

tikalara, iþsizliðe, çocuk emeðinin sömürülmesine, ýrkçýlýða,

toplumsal cinsiyetçi baskýlara karþý mücadele eden aktivistlerin

siyasi birliðinin saðlanmasý hedefidir.

Antikapitalist hareketin 1990'larýn sonunda 11 Eylül'ün ardýndan

savaþ karþýtý harekete dönüþmesinde devrimci partiler Türkiye'de

de Avrupa'da da belirleyici bir rol oynadý ama bu hareketin bin-

lerce aktivistin partileri haline dönüþmeyi baþaramadýlar.

Mücadelede yan yana gelmekle seçimlerde ayný siyasi tercihleri

yapmak arasýnda doðrudan bir iliþki yok çünkü. Ýngiltere'de mily-

onlarca iþçi ve aktivist savaþa karþý birlikte mücadele ederken,

seçimlerde Ýþçi Partisi'ne oy vermelerini engelleyecek radikal sol

tercihi yeterince güven verici bulmadýlar. Devrimci partilerin

devasa bir kitle hareketini örgütlerken ve bu hareketin kazaným

elde etmesi için kitlesel iþçi hareketiyle ve örgütleriyle birleþmesi

için mücadele ederken bu hareketlerin siyasi örgütü olmayý

baþaramamalarý, devrimci partilerin artýk gününü doldurduðuna

deðil, kitleselleþmek, devrimci bir kitle partisi kurmak için daha

yoðun bir çaba içinde olmalarý gerektiðine iþaret eder. Yeni, kitle-

sel sol parti ihtiyacý ve devrimci partilerin bu ihtiyacý en çok dile

getiren odaklar olmalarý bugünün koþullarýnda devrimci bir kitle

partisine yönelik kanallarý bir araya getirme potansiyelini bu

aracýn barýndýrmasýndan kaynaklanýyor. Atýlan adým ne olursa

olsun, hareket hangi düzeyde olursa olsun, hareket içinde fikir

farklýlýklarý sürmeye devam edecek. 

Bu farklýlýklarýn en baþýnda, sýradan milyonlarca insan kaderini

nasýl belirleyecek sorusuna verilen yanýtlar geliyor. "Sýradan

insanlarýn kendi eylemiyle, kendi birliði ve kendi mücadelesi

içinde geliþen özgüveniyle" yanýtýný verenler sürekli örgütlenmek

zorunda. Yeni partinin adalet ve vicdan temellerinde yükselmesi

gerektiðini savunmak da, sýnýf temelli deðil kitleselleþme hede-

fiyle adým atmasý gerektiðini söylemek de örgütlü adaletsizlik

olan kapitalizm karþýsýnda yeterli deðil. Reformlarý kazanmak için

de sosyalizm mücadelesinin nihai kazanýmý için de gerekli olan

marksist teorinin bir eylem kýlavuzu olarak önemini kavrayan-

larýn müdahalesidir. Ne marksizm ne de bolþevizm vicdan ve

adalet duygusundan yoksundur. Ama Marksizm her þeyden önce

bilimseldir ve bu bilimselliði, gerçek bir toplumsal gücü, iþçi

sýnýfýný, onun hareketini, deðiþme ve ani sýçramalar yapabilme

yeteneðini teorisinin ve eyleminin merkezine almasýndan kay-

naklanýr.

Þenol  Karakaþ

Rus bilimkurgu yazarý
Yevgeni Zamyatin doðu-
mundan 125 yýl sonra,

distopik bir geleceði çaðrýþtýran
iklim deðiþikliði, nükleer silahlar
ve toplumsal yýkým gibi küresel
sorunlarýn ortasýnda hatýrlanýyor.
1920 yýlýnda yazdýðý Miy (Biz) 21.
yüzyýlýn sosyalizmi tartýþ-
malarýnda bir anda beliriyor. 

BBoollþþeevviikk
Yevgeni Zamyatin, 1 Þubat

1884'te bir rahibin oðlu olarak
dünyaya geldi. Gemi mühendis-
liði öðrenimi gördüðü sýrada
Bolþeviklere katýldý. Rus devrim-
inin merkezi olan Petersbug'da
1905 devriminde yer aldý.
Petersburg Sovyeti'nin üyesi
olduðu için tutuklandý ve
sürgüne gönderildi. Buradan
Finlandiya'ya kaçýp, Rusya'ya
geri döndü. 1906-1911 yýllarý
arasýnda Petersburg'da illegal
olarak yaþadý.

1911 yýlýnda ikinci kez tutuk-
lanan Zamyatin bir hobi olarak
kýsa öyküler yazmaya baþladý.
Hikâyeleri dikkat çekti ve beðeni
toplamaya baþladý. 1913'te aftan
dolayý hapisten çýktý. 1914 yýlýn-
da, 1. Dünya Savaþý baþlamýþtý.
Sosyalist gazetelerde yayýmlanan
savaþ karþýtý hikâyesi Na
Kuliçkah'ý (Çok Uzaklarda)
nedeniyle Zamyatin hakkýnda
soruþturma açýldý. Yeniden
tutuklandý ve hikâyenin basýmý
yasaklandý. 

GGeerrççeekk  eeddeebbiiyyaatt
1916 ve 1917'de buz kýrýcý

gemilerde çalýþtý. Yazmaya
devam etti bir yandan da. 1917
Ekim Devrimi'yle birlikte
yeniden Rusya'ya döndü.
Sosyalist edebiyatçýlar JJaacckk
LLoonnddoonn ve HH..  GG..  WWeellllss'in eser-
lerini çevirdi. ''Gerçek edebiyatýn
güvenilir ve gayretkeþ görevliler
tarafýndan deðil, ancak çýlgýnlar,
münzeviler, gizemciler, hayalcil-
er, asiler ve þüpheciler tarafýndan
gerçekleþtirilebileceðini'' söylü-
yordu. 

1920'de Serapion Kardeþliði adlý
avantgard yazar topluluðunun
üyesi oldu. Maðara, Rus ve En
Önemli Hakkýnda gibi edebiyat
tarihine geçen öyküleri bu döne-
min eserlerindendir.

MMaakkssiimm  GGoorrkkii tarafýndan davet
edildiði Dünya Edebiyat
Topluluðu'nun bir üyesi iken
gemilerde çalýþmaya devam etti.
Zamyatin, dönemin canlý
kültürel ve edebi akýmlarýnýn
göbeðinde dururken iþçi sýnýfýn-
dan hiç kopmadý. Bu, 1917
Devrimi'nden üç yýl sonra,
1920'de ona, bürokrasinin ikti-
darýný ve özgürlük adý altýnda
insanlarýn mutsuzluðuna dayalý
baskýcý bir rejimin kapýda
olduðunu gösterecekti.

BBiizz
1920 yýlýnda Rusya'da yazýlan

Miy (Biz), 1924 yýlýnda
Ýngiltere'de yayýmlanabildi.
Ardýndan Rusya'da basýmý
yasaklandý. Zamyatin yine tutuk-
landý ve daha önce kaldýðý hücr-
eye konuldu. Biz'in Rusça ilk

basýmý ancak 1988'de yapýlabildi.
Zamyatin'in romaný, sosyalist

devrim yapmýþ bir toplumun 26.
yüzyýlda geçen hikâyesidir. Ýnsan
kendi benliðinden ve doðadan
tamamen koparýlmýþtýr. Cam
duvarlarý olan evlerde yaþamak-
tadýr. Perdeler ancak seviþme
sýrasýnda kýsa bir süreliðine
indirilebilir; bu eylem de birey-
lerin iradeleri sonucu deðil sis-
tem tarafýndan belirlenir.

Zamyatin, anti-kahramaný DD-
550033'ün günlüðü aracýlýðýyla eþit-
likçi ve özgürlükçü bir söylem
altýnda toplumun atomize
edilmesi, bireysel benliðin
ezilmesi, mutluluk ve hazzýn
bastýrýlmasý, baðýmsýz düþünce
ve yaratýcýlýðýn devlet tarafýndan
kontrol altýna alýnmasýný anlatýr.
Toplum öylesine ilerleþmiþtir ki
akýl almaz þeyler olmaktadýr,
ancak kimse mutlu olmadýðý gibi
aslýnda özgür de deðildir.

BBüülleenntt  SSoommaayy, Biz'e yazdýðý
önsözde romanýn merkezî nok-
tasýný anlatýr:

"Zamyatin'in getirdiði tartýþma
ise düþünen ve hayal eden insan
için özgürlük ve mutluluðun
özdeþ kavramlar olduðudur. (...)
özgürlük mutsuzluða gebe
olmak zorunda deðildir
Zamyatin'de. Baþkaldýrmak,
alýþýlagelmiþ olanla mücadele
etmek acý verir gerçi, ama "dünü
bugün, bugünü de dün olarak
yaþamak daha zordur."
Zamyatin'in ütopyasý kesintisiz
bir mücadeledir, bugüne daima
yarýnýn gözüyle bakarak, kendi
kurduðunu, kurumlaþmaya
baþladýðý andan itibaren yeniden
yýkarak sürdürülen bir

mücadele. Ütopya, Zamyatin için
bir ufuktur, ona sürekli olarak
yaklaþýlýr, ancak varýlamaz.
"Vardýk", teslim olmaktýr, gerçek
sorular ise "neden" ve "peki
sonra ne olacak'týr?"

Zamyatin'i bunlarý tartýþmaya
iten tek bir ülkeye sýkýþmýþ
devrimin sorunlarýdýr. 1917'de
devrim olur, 1919'da iç savaþ
baþlar. 1921'e kadar toplumun
tüm kaynaklarý savaþ ekonomisi
tarafýndan yutulmuþtur. 1920'ye
gelindiðinde 1917 Devrimi'ni
gerçekleþtiren iþçilerin çoðu
cephelerde ölmüþtü. Ýþçi sýnýfý
örgütleri Sovyetler yok olurken
devlet partiyle iç içe geçmiþti.
Bürokrasi hâkim bir güç olmuþ-
tu. Biz bu yüzden Rusya'da
yayýmlanamadý, rejim eleþtiriyi
kabul etmiyordu. 

Birçok yazar hakkýnda soruþtur-
malar sürüyordu. Stalin lider-
liðindeki Bolþevik Parti,
bürokrasinin bir baský aygýtýna
dönüþtürülmüþtü. Yazarlar ve
sanatçýlara rejimi övmeleri ve
parti çizgisinden dýþarý çýkma-
malarý dayatýlýyordu. 1925'te
devrimin yenildiðini gören ünlü
þair YYeesseenniinn intihar etti. Arkadaþý
fütürist þair MMaayyaakkoovvsskkii ise 5 yýl
direnebildikten sonra 1930'da
intihar edecekti. 

Zamyatin, Stalin'in emriyle
çalýþan Yazarlar Birliði'nden 1929
yýlýnda istifa etti. 1929, Rus
Devrimi'nin kalýcý olarak yenil-
giye uðratýldýðý ve Rusya'da
devlet kapitalist rejimin hâkim
olduðu yýldý. Üzerindeki baskýlar
hýzla artarken Zamyatin, 1931
yýlýnda Rusya'dan ayrýldý.
1937'de ölene kadar Paris'te
yaþadý.  Hikâyeler yazmaya
devam etti.

GGeelleecceekk
Stalinizm, Rus Devrimi'ni

boðdu. Emek sömürüsünü
hâkim kýlarken her türden
düþünceyi potansiyel bir muhale-
fet odaðý olarak görerek yasak-
ladý. 1917 Devrimi ile baþlayan
kültürel canlýlýk, yerini partiyi ve
Stalin'i öven, Rus iþçilerin ve
köylülerin yaþadýklarýný asla
konu etmeyen bürokrasinin
sosyalist gerçekçiliði'ne býraktý.
Ancak Zamyatin'in eseri yok
edilemedi.

21. yüzyýl sosyalizmi, stalinist
rejimleri tümüyle reddediyor.
Kötü bir sosyalizm olamaz.
Devletin, ordunun, bürokrasinin,
gizli polisin olduðu bir toplumda
özgürlük yoktur. Özgürlük ve
mutluluk türdeþ kavramlardýr;
biri lehine diðeri bastýrýlamaz.
Baþka bir dünya, özgür birey-
lerin yaratýcýlýðýna ve kiþisel fark-
larýndan doðan dinamizme
dayanýr. Herkesin tek tip olduðu
bir toplumu kurmaya niyetimiz
yok. Stalinist bürokrasi yýkýldý ve
Zamyatin'in eleþtirisi geçmiþten
geleceðe bir uyarý olarak yaþa-
maya devam ediyor.

Biz, distopik edebiyat için öncü
oldu. GGeeoorrggee  OOrrwweellll'in 1984'ü,
AAllddoouuss  HHuuxxlleeyy'in Cesur Yeni
Dünyasý ve UUrrssuullaa  KK  LLeegguuiinn'in
Mülksüzler'i bu türün en tanýn-
mýþ örnekleridir.

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm

Özgürlük,  mutluluk  ve
21.  yüzyýlýn  sosyalizmi

"Cennet'le  ilgili  þu  eski
efsane...  O,  bizim  hakkýmýz-
da  tam  bugünle  ilgili.  Evet!
Bir  düþün.  Cennet'teki  o  iki
kiþi...  Onlara  seçenek
sunulmuþtu:  özgürlükten
yoksun  mutluluk  veya  mut-
luluktan  yoksun  özgürlük.
O  kadar.  Avanaklar  özgür-
lüðü  seçti.  Ya  sonra?  Sonra
çaðlar  boyunca zincirlerini
özlediler.  Dünya  bu  yüzden
böyle  sefil,  anlýyor
musun?"  (Biz,  sf.  66)



Aþaðýdan  sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üre-
tim araçlarýna kolektif
olarak el koyup  üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform  deðil,  devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahipleri-
ni, egemen sýnýfý koru-
mak için oluþturulmuþ-
tur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men 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 alýn-
malarýna 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 hareket-
lerini desteklerler.
-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.

Devrimci  parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadele-
ci kesimi devrimci sosyal-
ist bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi için-
deki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi par-
tisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrý-
yoruz.

SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  

ii nn tt ee rr nn ee tt
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org
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23  Ocak'ta  kara  ve  fýrtýnaya  raðmen  darbecilere  karþý  binler  yürüdü

Darbelere  karþý  omuz  omuza
Kar ve fýrtýnaya raðmen, binlerce

darbe karþýtý, Tünel Meydanýndan,
Taksim'e kadar yürüdü. Kara kýþa
raðmen toplananlarýn sayýsý darbe
giriþimlerine karþý öfkenin boyu-
tunu gösteriyordu. Fakat, bu eyle-
mi önemli kýlan yalnýzca sayý deðil-
di. Bu eylemle, Türkiye ilk kez
"darbeye karþý sivil direniþ" için
adým atýldý. 

Balyoz planýna duyulan öfke,
eyleme damgasýný vurdu. Camileri
havaya uçurmayý, Yunanistan'la
savaþ çýkarmayý hedefleyen Balyoz
planýna duyulan öfke kadar; Kafes
planýyla Hrant Dink'i öldürdükleri
gibi gayrimüslimleri öldürmeyi
planlayanlara da duyulan öfke
darbe karþýtý sloganlarla Ýstiklal
Caddesi boyunca yankýlandý.
Kortejin baþýndan "12 Eylül", "12
Mart", "27 Mayýs", "28 Þubat", "6-7
Eylül", "Dersim 38" sesi duyul-
dukça binlerce kiþi hep bir aðýzdan
baðýrýyordu: "Bir daha asla!"

Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu çaðrýsý ile bir araya
gelenler için, "bir daha asla"
demenin somut bir anlamý var.
Geçmiþteki darbeleri yalnýzca lan-
etlemekle kalmayan eylemciler, bu
nedenle bu yürüyüþe "darbeye
karþý sivil direniþ" adýný verdiler.
Ýstiklal Caddesi boyunca sýk sýk
atýlan bir slogan da, eylemin karar-
lýðýný ve sivil direniþin anlamýný
yeterince açýklýyor: "Tanklarýn
üstüne çýkacaðýz". 

Eylemde, "ordu kýþlaya", "cun-
tanýn contasýný daðýtacaðýz" gibi
sloganlarla beraber, "Baþbuð Ýstifa",
"Ýlker Baþbuð Kapa Çeni", "Özgür-
lük" sloganlarý da atýldý. Eylemin
somut sloganý ise "Hükümet
uyuma EMASYA'yý iptal et" talebi
oldu.

Türkiye'de ilk defa, olasý bir darb-
eye karþý halkýn öfkeyle direneceði-

ni açýkladýðý eylemin baþarýsý, fark-
lý kesimlerden özgürlük isteyen,
darbelere karþý çýkanlarýn ortak sesi
olmasýnda. Baþörtülü kadýnlarýn,
eþcinsellerin, transeksüellerin
gerçekten de omuz omuza, "dar-
belere karþý omuz omuza" slo-
ganýný baðýrmasý; darbe karþýtý
gücü gösteriyor. 

Býçaðýný çekmiþ, karþýsýndakinin
boðazýna dayamýþ bir saldýrgan
güce benzeyen darbecilerin ise bu
eylemden rahatsýz olduðu bir
gerçek.

EEyylleemmiinn  yyaannkkýýllaarrýý
Eylemden kýsa bir süre sonra,

Ýlker Baþbuð bir açýklama yaptý.
"Sabýrýmýzý taþýrmayýn" diyen
Baþbuð, darbe karþýtlarýnýn
(TSK'nýn yeni imalatý kelimelerle
"asimetrik savaþçýlarýn") sabýrlarýný
taþýrdýðý belirtti. Elbette ki, darbe
yapmak isteyenlere "yapamazsýn"
denmesi, canlarýný sýkýyor.
Canlarýný sýkmakla kalmayýp,
toplumu tehdit edebilecek bir
cüreti kendilerinde görebiliyorlar.
Bir yandan darbe planlarýnýn,
"savaþ oyunu" olduðunu söyley-
erek "darbe yapmak istemiyoruz"
diyorlar; öte yandan da halký
"sabrýmýzý taþýrmayýn" diyerek
tehdit ediyorlar. O sabýr taþarsa ne
olacak? Darbe mi? 

23 Ocak'ta halk, buna yanýtýný
vermiþ görünüyor. Bir yandan
"tanklarýn üstüne çýkacaðýz"
derken, öte yandan "Ýlker Baþbuð
kapa çeneni" derken. Eylemin
ardýndan Baþbakan Erdoðan bir
açýklama yaparak EMASYA'yý iptal
edeceklerini açýkladý. Darbelere
Karþý 70 Milyon Adým Koalisyonu
da, protokolün iptal edilmesi için
mücadele etmeye kararlý. 

EErrssiinn  TTeekk

CHP  faþist  mi  ýrkçý  mý?
23 Ocak'ta yapýlan darbe karþýtý yürüyüþte darbe karþýtlarý, kendisini

"Ergenekon'un avukatý" olarak ifade eden ve buna uygun davranan
CHP'ye de öfkelerini dile getirdiler. "Faþist CHP" sloganlarý zaman
zaman ve özellikle CHP binasý önünde öfkeyle atýldý. CHP, açýk ki
darbecileri destekleyen bir parti. CHP ýrkçý, fakat faþist deðil. MHP,
geçmiþ darbelerde "biz içerdeyiz ama fikirlerimiz dýþarda uygulanýy-
or" diyerek cuntalara da yaklaþýmýný gösteren; führeri bizzat darbeci
olan faþist parti. Kontgerillanýn doðrudan içinde yer alan pek çok
ismin geçmiþte de bugün de ya bu parti ile ya BBP ile bir þekilde iliþk-
ili olduðu biliniyor. %18'lik bir tehdit olan has faþist MHP'yi es geçip;
daha amatör darbeci olan CHP'yi faþist ilan etmek bizi bir baþka
önemli mücadelede, anti faþist mücadelede zayýflatýr. 

DDaarrbbeelleerree  kkaarrþþýý
ddiirreenneecceeððiizz!!
2008 yazýnda yargý darbesine karþý bir
araya gelen demokrasi ve özgürlük yan-
lýlarý tarafýndan kurulan Darbelere Karþý
70 Milyon Adým Koalisyonu’na katýl, dar-
beyi birlikte durduralým.
wwwwww..7700mmiillyyoonnaaddiimm..wwoorrddpprreessss..ccoomm
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Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (Küresel
BAK) yeni bir kampa-

nyaya baþlýyor. Üst baþlýðý
"Savaþýsýn sesini sustur, barýþýn
sesini yükselt" olan kampa-
nyanýn ana vurgusu, "Önce
barýþ" olacak. 

"Önce barýþ" sloganý olacak
çünkü aylar önce baþlayan
"demokratik açýlým" süreci kesin-
tiye uðramýþ durumda. Kürt
halkýnda ve barýþ yanlýlarýnda
yükselen beklenti, sýrasýyla
DTP'nin kapatýlmasý, Kürt
hareketinin temsilcilerine,
belediye baþkanlarýna yönelik
tutuklamalar ve DTP Genel
Baþkaný Ahmet Türk ve mil-
letvekili Aysel Tuðluk'un mil-
letvekilliklerinin düþürülmesi ne
açýlým ne de demokrasi ruruhyla
baðdaþmayan, savaþý týrmandýr-
mak isteyen bir zihniyetin
devamcýsý olan uygulamalar.

Tüm savaþçý tutumlara ve
uygulamalara karþý Kürt halký
sabrýný zorlayarak barýþ isteðinde
ýsrarlý olduðunu vurguluyor.
Önce barýþ kampanyasý Kürt
halkýnýn barýþ haykýrýþýný tek
baþýna atmamasý için de bir kam-
panya olarak görülmelidir.

Kürt halkýyla dayanýþmak için,
sorunun savaþla çözülemeyeceði-
ni bir kez daha kanýtlamak için,
karar alýcýlara savaþçý tutum-
larýndan vaz geçmelerini söyle-

mek için "Önce barýþ" kampa-
nyasý çok önemli.

Savaþa karþý çýkan tüm güçler
Küresel BAK'ýn kampanyasýný
desteklemeli ve bu kampanyayý
sokakta örgütlemeli. Çünkü önce
barýþ demek, operasyonlar dur-
sun demektir!

Önce barýþ demek, kan
dökülmesin demektir!

Önce barýþ demek, muhatapsýz
çözüm olmaz demektir!

Önce barýþ demek, Kürt soru-
nunun çözümünün siyasal
demokrasinin sýnýrlarýnýn
geniþletilmesinden geçmesini
vurgulamak demektir!

Önce barýþ demek, kuru bir
kardeþlik propagandasýnýn
ötesinde, "kardeþiz ama eþit
koþullarda kardeþiz" diyebilmek-
tir!

Önce barýþ demek, Kürt
belediye baþkanlarý derahl
serbest býrakýlsýn demektir!

Önce barýþ demek, anadilini
kullanmada sýnýrsýz özgürlük
demektir!

Önce barýþ demek, ýrkýçýlýða ve
milliyetçiliðe dur demektir!

Kürt sorununda çözüm, Kürt
halkýnýn ulusal varlýðý her
düzeyde tanýnmadan gerçekleþe-
mez. "Önce barýþ" kampanyasý,
batýda yükselen bir barýþ çýðlýðý
olarak bu sürecin en önemli
adýmlarýndan birisi olacaktýr.

ÖNCE  
BARIÞ

Kürt sorununun barýþçý
çözümü için, halkýn barýþ ve
adalet talebine güç katmak
için, ayrýmcýlýk, ýrkçýlýk ve linç
giriþimlerine dur demek,
savaþý ve catýþmalarý durdur-
mak için "Önce Barýþ" diy-
oruz.

Halklar arasýnda kardeþlik
köprüsünün güçlenmesi için,
diyalog için, eþitlik için,
çocuklar ölmesin, hapislere
týkýlmasýn, uykularý bomba
gürültüleriyle, bedenleri þara-
pnel parçalarýyla parçalan-
masýn diye, partilerin kapatýl-
masý deðil yasal ve siyasal
zeminlerin güçlendirilmesi
için savaþýn sesini susturup
barýþýn sesini yükseltelim diy-
oruz.

Irak'ýn iþgali, hala sona
ermedi. Her gün onlarca insan
ölüyor. Ýsrail Gazze'yi caný
istediði her seferinde bom-
balamaya devam ediyor. ABD
ve NATO Afganistan'da
savaþý derinleþtiriyor. Savaþ
Pakistan'a yayýlýyor. Ýran'a
yönelik tehditler devam
ediyor.

Emperyal hegemonya için,
petrol için, enerji kaynaklarý-
na el koymak için, ýrkçýlýk
nedeniyle, þirket karlarý daha
fazla artsýn diye son on yýlda
yüzbinlerce insanýn yaþamý
ellerinden alýndý. Kentler
yakýlýp yýkýldý.

Ama ne dünyada ne
Türkiye'de barýþýn sesi sustu-
rulamadý. Ýnsanlar el ele
verdi, yan yana geldi. Ülkenin
iki ucundan ayný ses,
dünyanýn iki ucundan ayný
umut yükseldi: Barýþ!

"Savaþa hayýr" demeye,
"Önce barýþ!" demeye en çok
bugün ihtiyacýmýz var.

Barýþýn sesini bir kez daha
yükseltmek için 3 Nisan 2010
Cumartesi günü hep birlikte
Ýstanbul'da kitlesel bir barýþ
gösterisi ve konseri gerçek-
leþtirmek için kollarýmýzý
sývayalým. Güçlerimizi bir-
leþtirelim.

KKüürreesseell  BBaarrýýþþ  vvee  AAddaalleett
KKooaalliissyyoonnuu
wwwwww..kkuurreesseellbbaarriissvveeaaddaalleett..oorrgg
ÝÝssttiikkllaall  CCaaddddeessii,,  BBeekkaarr  SSookkaakk,,
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Kardeþiz  ama  
eþit  koþullarda

mmaarrkkssiizzmm 22001100
22-23-24 Nisan Ýstanbul - Taximhill Otel

Marksizm 2010'da dünyanýn ve Türkiye’nin sorunlarýný, 21. yüzyýlýn sosyalizmini,

önümüzdeki süreçte nasýl mücadeleler  vermemiz gerektiðini tartýþmak istiyoruz. 

DSÝP 1992’den bu yana Marksizm toplantýlarýný düzenleyen ev sahibi, bir çok farklý

görüþ, hareket ve örgütlenmelerden gelen konuþmacýlarla kürsüsünü paylaþýyor.

Her toplantý 1 saat 15 dakika sürüyor, kýsa sunuþlarýn ardýndan salondaki herkes

soru sorabiliyor ya da görüþlerini açýklayabiliyor.

Marksizm 2010'da toplantý ve panellerin yaný sýra film gösterimleri, belgeseller,

atölyeler, sergiler, müzik dinletileri,  edebiyat tartýþmalarý yapmayý planlýyoruz. 

Kampanyalarýn stantlarý, kitap stantlarý, yiyecek, içecek stantlarý kuruyoruz.

Þehir dýþýndan gelenler için kalacak yer ayarlýyoruz.

Toplantýlara katýlým için, organizasyona katký amaçlý 3 günlük davetiye 5 liradýr.

DSÝP Ýstanbul Ýl Örgütü: 
Ýstiklal Caddesi Bekar Sokak 16/4 Beyoðlu
Ýletiþim: 0531 451 62 51 - www.marksizmfestivali.org

marksizmtartismalari@gmail.com    www.dsip.org.trDSÝP
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