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12 Eylül
Anayasasý
çöplüðe!
12 Eylül darbecileri tarafından
yazılan 1982 Anayasası ömrünü
çoktan doldurdu. Halkın ezici
çoğunluğu darbe anayasasının
çöpe gitmesini istiyor. Toplum
siviller tarafından hazırlanmış
demokratik, temel hak ve özgürlükleri tanıyan, askeri vesayeti
ortadan kaldıran yeni bir
anayasadan yana.
Askeri vesayetin savunucuları
ise hem yeni anayasayı engelliyor
hem de mevcut anayasada
değişiklik yapılmasına şiddetle
direniyor. CHP, MHP, TSK,
HSYK ve ulusalcılar 1982
Anayasası’nı korumak için
ortalığı yerinden kaldırıyor.
Biz sosyalistler sivil-demokratik
bir anayasa talebini destekli-

yoruz. Mevcut anayasa yama
yapılarak düzeltilecek durumda
değildir. Toptan kaldırılmalı,
çöpe atılmalıdır.
Anayasa değişikliğine ‘evet’
diyoruz. Çünkü askeri vesayetin
dokunulmazlık verdiği yüsek
yargının mevcut yapısı böyle
kaldıkça, darbeciler sivil
mahkemelerde yargılanıp cezalandırılmakça her türlü yeni
anayasa girişimi hüsrana uğrayacaktır. Sosyalistler TSK-CHPMHP bloğunun yanında yer alamaz, tarafsız kalamaz.
Anayasa değişikliğine ‘evet!’
Referanduma ‘evet!’
Demokrasiye ‘evet!’

Sayfa 6-7-8

Darbeciler
hesap
verecek!
Balyoz darbe planına
dönük hukuk dışı müdahaleler yargının mevcut
yapısının değiştirilmesinin
ne kadar acil bir sorun
olduğunu ortaya koydu.
HSYK’nın 1 yıl önce
nöbetçi hâkim olarak
Ergenekon soruşturmasına
atadığı isim, 12 Eylül tipi
bir darbe hazırlığı içinde
oldukları beş bin sayfalık
askeri belgeyle ortada olan
darbecileri serbest bıraktı!
Savcılar, darbecinin dostu
Hâkim Kuban’a rağmen
darbecileri tekrar gözaltına
aldı. HSYK’nın bir uzantısı
olan İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı ise darbecileri
tutuklayan savcıları sudan
bahanelerle görevden aldı.
Bu hikâyenin tümü
yargının ne tarafsız ne de
bağımsız olduğunu ortaya
koydu. Tıpkı
Genelkurmay Başkanı İlker
Başbuğ gibi HSYK,
Yargıtay, Danıştay ve
Anayasa Mahkemesi de
eski rejimi devam ettirmek
için direniyor. Onların
hedefi Ergenekon ve darbe
soruşturmalarını durdurmak, darbeci subayları
özgür bırakmak, darbe
suçunun cezasız kalmasını
devam ettirmek;
Susurluk’ta Şemdinli’de
olduğu gibi cinayet
şebekesinin üzerini örtmek.

Sayfa 2-3
18 Temmuz 2009, “Ergenekon dağıtılacak, darbeciler yargılanacak” eyleminden
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TSK-CHP-MHP gerici ittifakını durduralım!

Statükoyu yerle bir edelim!
Balyoz darbe planı soruşturması yargının mevcut yapısının
değiştirilmesinin ne denli acil bir
gereklilik olduğunu ortaya
koydu.
12 Eylül Anayasası’nı savunanların kol kanat gerdiği Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu, 1 yıl
önce Hâkim Oktay Kuban’ı
Ergenekon davasının görüldüğü
İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne atamıştı. Kuban,
nöbetçi olduğu günlerde ifade
vermeye gelen darbeci subayları
birer birer, bazen de topluca
serbest bıraktı.
Bağımsız ve dokunulmaz
olduğu ileri sürülen yargı suç
işliyordu. Hukuku çiğniyor,
adaleti engelliyordu. Kanlı bir
darbe hazırlığı içinde yer aldıkları TSK tarafından bile kabul
edilen Balyoz darbecileri hakkında “kuvvetli suç olgusu”na rastlamayan Hâkim Kuban, askeri
vesayet rejiminin tüm
çürümüşlüğünü gözler önüne
serdi. HSYK ise darbecinin dostu
hâkimine hemen sahip çıktı.
HSYK’nın gücü nereden aldığı
açık. Emrinde 800 bin asker ve
tonlarca silah olan Genelkurmay
Başkanı geçen ay kalktı, maaşları
yarıya indirilen Ergenekon sanığı
TSK mensupları için yardım
vakfı kuracaklarını açıkladı. Islak
imzacı Dursun Çiçek’in tutuklanmasına gerek olmadığını söyledi
ve 2011’in ilk aylarında darbe
yapmaya hazırlanan 3. Ordu
Komutanı Saldıray Berk’in
“arkasındayız” dedi. Bağbuğ,
Ergenekon ve darbe soruşturmalarına defalarca müdahale
ederek anayasal suç işledi.
Genelkurmay Başkanı olunca,
yargının bağımsızlığına pek
düşkün olanlar susuyor.
Darbeleri yapan güç darbeyi
savununca gerek HSYK gerekse
Oktay Kuban gibiler halkın vicdanında çoktan mahkûm olmuş
suçluları serbest bırakıyor.
Bununla da kalmıyor. Yargı, bizzat yargının bağımsızlığına gölge
düşürüyor. Erzincan’daki
Ergenekon’u soruşturan

23 Ocak 2009, kara, fırtınaya rağmen binlerce insan Balyozcular yargılansın diye yürümüştü.

savcıların yetkileri bir gecede
iptal ediliyor, İstanbul’da
Balyozcuları tutuklayan 2 savcı
görevden alınıyor. Bunları yapan
bizzat HSYK.
Solcu olduğunu söyleyip de
anayasa değişikliğine yargı ile
ilgili düzenlemeler gerekçesiyle
itiraz edenlerin düştüğü yere
bakın. HSYK’nın ve
Genelkurmay Başkanı’nın,
Ergenekon’un avukatı olduğunu
söyleyen Deniz Baykal’ın yanındalar. Tabii ki ruh ikizi Devlet
Bahçeli’yle de aynı yerde duruyorlar.
Hukuk tamamen siyasal bir
şeydir. Bugüne dek darbeciler
tarafından yazıldı. Halk her
seferinde darbecilerin devirdiği
partilere oy vererek bu hukuku
değiştirmeye çalıştı. Ancak ya
yeni darbelere bunu engelledi,

ya da Anayasa Mahkemesi bu
partileri kapattı, yapmak istedikleri değişiklikleri iptal etti.
Kendine “komünist” ya da
“devimci” adını takan darbecilerin dostları basit gerçeği
görmemizi istemiyor. Gerçek her
zamanki gibi açık ve sade: TSK
darbe yapıyor, yapamadığı
zamanlarda yargı darbe yapıyor,
her ikisi de dokunulmazlığı 1982
Anayasası’nda alıyor. Seçilmiş
hükümetlerin, hükümet etme
hakkı yine darbe anayasasına
dayanarak gasp ediliyor veya
darbecilerin kuklası olan politikacılar hükümet oluyor. Arka
planda ise örtülü askeri diktatörlük devam ediyor.
İşçi sınıfı, emekçiler ve ezilenler
on yıllardır bu kâbusu yaşıyor.
Ve artık buna son vermekte
kararlılar. Ergenekon ve darbe

Darbeci subaylar serbest bırakılamaz!
Darbeci generalleri bir türlü içeride
tutulamıyor.
Kimileri balyoz soruşturmasında
olduğu gibi hakim eliyle serbest
bırakılıyor, kimileri ise “hastalanıyor”
ve askeri hastane GATA’ya giderek
serbest kalıyor.
İlk olarak eski Jandarma Genel
Komutanı Şener Eruygur, GATA'ya
yatırılmıştı. Durumu çok ciddi olduğu
iddia edilen Eruygur, 21 Eylül 2008'de
tahliye edildi ve ardından GATA'ya
sevk edildi. Bir süre GATA'da kaldıktan
sonra taburcu oldu. En son Bağdat
Caddesi’nde kahve içerken görüntülendi, sapasağlamdı.
Emekli Orgeneral Hurşit Tolon ise 23
Ocak 2009'da rahatsızlığı gerekçesiyle
GATA'ya sevk edildi, yattıktan 16 gün
sonra da sağlık gerekçesiyle tahliye
edildi. Tolon, geçen ay Harbiye toplantısında görüldü. Gayet sağlıklıydı,
takım elbiseyile ortalıkta dolanıyordu.
Jitem kurucusu emekli Tuğgeneral

Levent Ersöz, 'usulsüz' olarak sevk
edildiği GATA'da 6 ay yattı. Cezaevine
dönmemek için kendisine ölümcül
mikrop enjekte ettirdiği ileri sürüldü.
Son olarak Silivri Devlet Hastanesi'ne
yatırıldı.
Ergenekon sanıklarından Hasan Atilla
Uğur da 4 ay GATA'da yattı.
Emekli Albay Arif Doğan ise Eylül
2008'den beri üç hastane değiştirdi, 16
Temmuz 2009'dan beri GATA'da yatıyor.
Balyoz darbecisi Çetin Doğan’da
GATA’da çıktı, 2 Balyozcu generalle
birlikte oraya sığınmıştı. GATA eski
Komutanı Emekli Tümgeneral Tuncay
Çakan'da balyoz darbesine karışanlardan biriydi, o da tutuklandı.
Darbeciler hakkındaki cezasızlık durumu sürdükçe, rütbeliler serbest kaldıkça
darbe tehdidi devam edecek. Taşa atan
kürt çocukları içerde, cuntacılar dışarda, kimse bunu kabul etmemizi beklemesin!

soruşturmalarını ilerleten halkın
çoğunluğunun desteğidir. Bu
destek zaman zaman kendini
sokakta gösteriyor. Darbelere
Karşı 70 Milyon Adım
Koalisyonunun 2 yılda düzenlediği gösterilere 50 binden fazla
insan katıldı. Herkes biliyor ki
bu buzdağının görünen yüzü.
Kürtler, dindarlar, demokratlar
ve sosyalistlerden oluşan,
toplumun yüzde 60’ını geçen bir
çoğunluk geri adım atmıyor.
Bütün patırtı darbe oyunlarına
zemin hazırlayan hukukun
değiştirilmesini engellemek için.
Sosyalistler asla statükodan yana
olamaz. Devrimciler asla katillerle aynı yerde duramaz. Sadece
zalimlere karşı adalet içinde
değil, işçi sınıfı mücadelesinin
önünün açılması içinde
Türkiye’deki gericiliğin biricik

kaynağı askeri vesayet rejiminin
yıkılması gerek. Çürümüş rejim
çatırdıyor. Sosyalistlerin görevi
tüm demokrasi yanlılarını darbecileri yenmek için kitlesel bir
mücadelede birleştirmektir.
Şimdi kritik bir dönemdeyiz.
Ya hep birlikte demokrasiyi
savunacağız ya da darbecileri
özgür bırakan hukuk üstün gelecek. Ya bu ülkede hak ve özgürlükler tanınacak ya da CHPMHP gerici ittifakı kan dökecek.
Bir işçi, bir devrimci burada
tarafsız kalamaz.
Aşağıdan mücadele bugün her
zamankinden önemli.
Demokratik ve kitlesel protestolar hayati. Darbecilere karşı sivil
direnişi askeri vesayeti ezen bir
harekete dönüştürelim,
statükoyu yerle bir edelim.
Volkan Akyıldırım
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12 Eylül tipi
bir darbe:
Balyoz
20 Ocak günü Taraf gazetesi Balyoz darbe planını
yayımlamaya başladı. 1. Ordu Komutanlığı 2003
yılının başında, iki ay önce tek başına hükümet kuran
AKP'yi devirmek için 4 aşamalı bir darbe planı yapmıştı. Bir ay sonra Balyoz planına imza atan 49 darbeci komutan gözaltına alınıp sorgulanmaya başladı.
Cuntacılara dönük operasyon, Taraf Gazetesi yazarı
Mehmet Baransu tarafından savcılığa teslim edilen 5
bin sayfalık darbe planının Kara Kuvvetleri
Komutanlığı'nda hazırlandığı kesinleşince başladı.
12 Eylül darbesine zemin için 1978 yılında Bayrak
Harekatı başlatılmıştı. Harekât, Kürtler başta olmak
üzere birçok kesime ve bölgeye dönük saldırıları, provokasyonları içeriyordu. 2003 tarihli Balyoz planı ise
"12 Eylül tipi" bir darbeyi hazırlamayı hedefliyordu.
İstanbul'da Selimiye kışlasında tatbikat adı altında 29
general ve 133 kurmay subay tarafından hazırlanan
Balyoz Harekatı, Çarşaf, Sakal, Suga ve Oraj adlı 4
aşamadan oluşuyordu. Dönemin 1. Ordu Komutanı
ve Balyoz darbesinin başındaki isim Çetin Doğan her
ne kadar darbe hazırlıklarını "harp oyunu" olarak
yutturmaya kalksa da halkın çoğunluğu için bu plan
dehşet verici ölçüde gerçekti.
Çetin Doğan liderliğindeki cuntanın balyozu böyle
inecekti:
n Fatih ve Beyazıt camilerine bombalı saldırılar
düzenlemek.
n Kaotik gösteriler ve provokasyonlarla dolu bir
süreci başlatmak.
n Askeri birliklere dönük saldırılar düzenlemek,
fakat "şeriatçılar" yaptı diye göstermek.
n Ege'de Türk ve Yunan orduları arasındaki gerginliği artırmak, eğer çatışma yaratılamıyorsa kendi
savaş uçağını düşürmek ve bunu Yunan ordusu
düşürmüş gibi savaş provokasyonu yapmak.
n Meclisin üzerinden savaş uçaklarıyla alçaktan
uçuş yapmak.
n Ordunun yönetime el koyması.
n Toplu gözaltı ve tutuklama dalgası.
n Doğu'da direnen Kürtlere ve İstanbul'da direnen
eylemcilere İsrail tipi müdahale.
n Kukla politikacı ve bürokratlardan oluşan Balyoz
Hükümeti'nin işbaşına getirilmesi.
20 Ocak günü Taraf Gazetesi tarafından 5 gün arka
arkaya yayınlanan plan halkı ayağa kaldırdı. 21
Ocak'ta aralarında DSİP Genel Başkanı Doğan
Tarkan'ın da bulunduğu 70 Milyon Adım Koalisyonu
aktivistleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na
başvurarak Balyoz hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine savcılık soruşturmayı
hemen başlatırken Mehmet Baransu da bir bavul
dolusu darbe belgesini savcılığa teslim etti.
23 Ocak günü Darbelere Karşı 70 Milyon Adım
Koalisyonu'nun sivil direniş çağrısıyla dondurucu
soğuğa, kara ve fırtınaya rağmen binlerce darbe
karşıtı İstanbul'da, Tünel Meydanı'nda buluştu.
"Kafes-Balyoz: Darbe planı yapanlar yargılansın"
talebiyle Taksim'e yürüyen öfkeli kalabalık "darbelere
karşı direneceğiz" sloganını attı. 8 Şubat'ta Taraf
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan tanık
sıfatıyla Selimiye Kışlası'nda askeri savcılığa ifade
verdi. Habertürk, NTV, CNN, Hürriyet gibi darbe
yanlısı medya kuruluşlarının tüm çabalarına rağmen
halk cuntacıları ve onların karanlık planlarını tanıyordu. Halkın demokrasi isteği galip geldi, balyoz cuntaya indi.
(marksist.org’dan alınmıştır)

6 sendikadan ortak çağrı:

1 Mayıs’ta Taksim’e!
6 sendika konfederasyonu, TÜRKİŞ, DİSK, HAK-İŞ, MEMUR-SEN,
KAMU-SEN ve KESK, 1 Mayıs'ı birlikte kutlama kararı alarak,
İstanbul'daki kutlamaların
merkezinin Taksim olacağını duyurdu. Emek örgütleri, yetkililerden
Taksim meydanının 1 Mayıs kutlamalarına açılmasını talep etti.
Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),
Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK), Hak İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ), Memur Sendikaları
Konfederasyonu (MEMUR-SEN),
Türkiye Kamu Çalışanları
Sendikaları Konfederasyonu
(KAMU-SEN) ve Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
bu yıl 1 Mayıs'ta ortak hareket etme
kararı alarak, İstanbul'daki kutlamaların Taksim meydanında yapılacağını duyurdu.
5 Nisan’da TÜRK-İŞ Genel
Merkezi'nde yapılan açıklamada, iş
güvencesi, insanca ve özgürce bir
yaşam, eşitlik, adalet ve demokrasi
için 1 Mayıs'ta konfederasyonların
birlikte kutlama kararı aldığı
İstanbul dışındaki şehirlerde de 1
Mayıs kutlamalarında tüm emek
örgütleri ortak hareket edeceği belirtildi.

Tek ve kitlesel 1 Mayıs!

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel
Başkanı 31 Mart’ta yaptığı yazılı
açıklamada bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul’da Taksim
Meydanı’nda yapılmadı çağrısında
bulunmuştu. DSİP’in açıklamasının

tam metni:
"1 Mayıs tartışmaları yeniden
başladı. Şimdi yine hangi alanda
nasıl bir 1 Mayıs mitingi
yapacağımızı uzun uzun tartışacağız.
Yıpratıcı tartışmalara girmek yerine,
bugünden 1 Mayıs’ın hangi alanda
ve nasıl kutlanacağı açıkça ilan
edilmelidir.
Bizim önerimiz, emek örgütlerinin
birleşik ve tek 1 Mayıs kutlaması
yapmaları yönündedir. Yani tek bir 1
Mayıs gösterisi olmalıdır ve o da
İstanbul’da, Taksim alanında yapılmalıdır. Aksi takdirde 1 Mayıs’ta
Taksim çağrısı yapıp birçok kentte
irili ufaklı onlarca 1 Mayıs gösterisi
örgütlemek Taksim çağrısını sabote
etmektedir.
Tek bir 1 Mayıs mitingi, içinden
geçtiğimiz koşullarda emekçilere ve
tüm ezilen kesimlere sesini gür bir
biçimde çıkartma ve sahip olduğu
gücü gösterme şansı tanıyacaktır.
2009 yılında irili ufaklı çok sayıda
işçi eylemi gerçekleşti. İşçi hareketi
kıpırdanmaya başladı. 2008’in
sonunda KESK’in önerdiği Ankara
mitingi, ardından 15 Şubat’ta
İstanbul’da Türk-İş, KESK ve
DİSK’in çağrısıyla örgütlenen miting,
kamu çalışanlarının tek tek işkollarında grev ve yürüyüşler
örgütlemesi, KESK’in diğer kamu
sendikalarıyla örgütlediği bir günlük
grev binlerce işçinin katıldığı grev
sonrası yürüyüş ve en sonunda gündemde çok önemli bir yer kaplayan
Tekel işçilerinin Ankara’da 4C’ye
karşı direnişi.
Özellikle Tekel işçilerinin direnişi
yeniden işçi sınıfında birlikte

mücadele etme isteği yönünde bir
eğilimin oluşmasına yardımcı oldu. 1
Mayıs, bu eğilimi birleştirmek için
önemli bir fırsat olarak görülmeli.
Kapitalizmin küresel krizinin etkilerine ve hükümetlerin krizin faturasını
işçilere ödetme eğilimine karşı
mücadele en son örneğini
Yunanistan’da yaşanan grev hareketlerinde gördüğümüz gibi belirleyici
olmaya devam edecek.
1 Mayıs’ın birleşik örgütlenmesi iki
açıdan daha çok önemli. Kürt sorununun siyasal çözümde ne kadar
ısrarlı olduğunu Kürt halkı
Newroz’da kanıtladı. 1 Mayıs, birleşik bir biçimde örgütlenirse, Kürt
halkının barış çığlığına batıdan güçlü
bir destek verilebilir.
İkinci sorun ise Ergenekon
davasının sonuna kadar gitmesi ve
darbe girişimlerinde bulunanların
ırkçı ve milliyetçi bir siyasi blok
örgütleme çabalarına karşı da 1
Mayıs özgürlükleri hep birlikte savunacağımız bir gün olmalıdır.
Tekel işçileri, eylemlerinde giderek
daha duyulur bir biçimde, “Yaşasın
işçilerin birliği, halkların kardeşliği”
sloganını öne çıkartmaya başlamıştı.
İşte 1 Mayıs bu sloganın on binlerce
emekçiye mal olduğu bir gün olarak
örgütlenmelidir."

Doğan Tarkan
DSİP Genel Başkanı
31 Mart 2010
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GÖRÜÞ
Yargı bağımsız kalsın!
Cumhuriyet gazetesinde Emre Kongar’ın köşe
yazısı ilgimi çekti.
“Perşembe günü ÖDP’nin Anayasa değişiklik
paketi karşısındaki tutumunu özetleyerek vermiştim” diyor, “Bugün TKP bildirisinin ana hatlarını
okurlarımla paylaşıyorum”.
Ve köşenin yüzde 90’ı TKP bildirisini aktarıyor.
Sonunda da müjdesini veriyor: “Yarın Halkın
Kurtuluş Partisi ile devam edeceğim. Özellikle genel
sekreterinin anlattıkları çok ilginizi çekecek
sanırım.”
Çekecekti kuşkusuz, ama iki gün üst üste
Cumhuriyet almayı midem kaldırmadı, genel
sekreterin anlattıklarını okuyamadım.
Halkın Kurtuluş Partisi, flamalarına “Yaşasın İkinci
Kurtuluş Savaşımız” sloganını yazan parti.
Pankartlarında kalpaklı Mustafa Kemal ile Lenin’in
yan yana yer aldığı parti. Yanlış anlamayın, ayrı ayrı
pankartlarda değil, aynı pankartta, yan yana.
Kongar, acaba ÖDP, TKP ve HKP’nin anayasa
karşısındaki tutumlarını Cumhuriyet okurlarıyla
niye paylaştı?
Bu üç partiyle Cumhuriyet’in tutumları aynı da
ondan!
ÖDP diyor ki, “AKP’nin gündeme getirdiği
anayasa değişiklik paketi kendi iktidarını
güçlendirme niyetinin bir ürünüdür. AKP'nin 12
Eylül anayasasının yarattığı kurumlarla bir sorunu
yoktur. AKP'nin amacı bu kurumları ele geçirerek
kendi tekelci iktidar yapısını kurmaktır.”
TKP diyor ki, “AKP, bu değişiklikleri kendi iktidarını güçlendirmek, mutlaklaştırmak ve yıkıcı
icraatlarını hızlandırmak için arzulamaktadır.”
ÖDP diyor ki, “Bugün Türkiye'nin yargı reformuna
ihtiyacı vardır. Ama AKP'nin gerçek bir yargı reformuna niyeti yoktur.. AKP, bırakın yargının siyasal
iktidara bağımlı olmaktan kurtarılmasını, kendi
siyasi iktidarına bağımlı bir yargıyı istemektedir.
Anayasa değişikliği paketindeki maddeler bu
yöndedir.”
TKP diyor ki, “Paketin odağında yüksek yargıyı
hedef alan kapsamlı ve kabul edilmesi olanaksız
öneriler yer alıyor. Hükümet partisi kimseye hesap
vermemek, hiçbir kuralla sınırlanmamak ve her
konuda son sözü söylemek istiyor.”
ÖDP diyor ki, “Emekçiden, ezilenden yana
olmayan, halkı oy verme dışında dikkate almayan
hiçbir usule destek yok. Bu anlamda AKP'ye de
destek yok!”
TKP diyor ki, “Emekten yana partilerin,
sendikaların, aydınların bu paket karşısındaki biricik
tutumu, topyekûn ve ikirciksiz ret olmalıdır.”
Birinci iddia şu: AKP değişiklikleri kendi çıkarları
için yapıyor.
Kuşkusuz doğru. Tabii ki AKP kendi çıkarlarını
düşünüyordur. Ama konu AKP’nin ne düşündüğü
değil ki. Ne yaptığı.
Ne yaptığı ise çok açık. 12 Eylül anayasasını deliyor. Hem de Anayasa Mahkemesi, YAŞ, HSYK,
Yargıtay gibi 12 Eylül toplumunun temel kurumlardan bazılarını zayıflatarak deliyor. Bu arada AKP
kendini de düşünüyormuş, bize ne? Bu kurumların
zayıflaması “emekten yana partilerin, sendikaların,
aydınların” işine gelir mi, gelmez mi? Açık ki, gelir.
İkinci iddia şu: AKP, yargıyı bağımsız kılmıyor,
siyasi iktidara, yani kendisine bağlıyor.
Yoo, siyasi iktidara bağlamak, kendine bağlamak
anlamına gelmez. AKP ilelebet hükümet mi olacak?
Beğenmeyen, AKP’yi seçimlerde devirir, yargı da
AKP’ye bağlı olmaktan çıkar.
Ayrıca, siyasi iktidara, yani halkın seçilmiş temsilcilerine bağlamayacak da nereye bağlayacak?
İyisi mi, yargıya hiç dokunmayalım, şimdiki gibi
kalsın! Genelkurmay brifinglerine gitsin,
Genelkurmay’ın beğenmediği partileri kapatsın,
meclise müdahale etsin. Bağımsız kalsın yani!

Roni Margulies

NATO birlikleri Afganistan’daki
cinayetin kanıtlarını nasıl gizledi?
Cinayeti gizlemek için bir aydır
uğraşmakta olan NATO nihayet 5
Afgan sivilin ölümüne sebep olan
olayları doğruladı.
Özel kuvvetlerin askerleri önce 3’ü
kadın 5 Afgan sivili öldürdüler,
ardından kurşunlarını kurbanlarının
bedenlerinden çıkartıp yaralarını
alkolle yıkadılar. Hatta duvarlardaki
kurşun izlerini onardıktan sonra
bütün bir koridoru yeniden boyadılar.
Kabil’in güneyinde bulunan
Gardez’de yaşanan bu cinayetler,
olayı görgü tanıklarından öğrenen
Afgan müfettişlerce araştırıldı.
NATO resmi açıklamasında bu 5
kişinin ölü olarak bulunduğunu
iddia ediyordu.
Tüm bu vahşilikler yaşanırken
ülkenin kukla başkanı Hamid
Karzai, Batı’ya yönelik sert konuşmalar yapmaya çalışmaktaydı. Artık
–halk gönüllü olarak istemediği
sürece- hiçbir NATO saldırısına izin
vermeyeceğini öne sürdü.
“Afganistan, halk başkanlarının
bağımsız olduğuna inandıkları

zaman, hükümetlerinin bağımsız
olduğuna, bir kukla olmadığına
inandıkları zaman düzelecek” diyordu.
Karzai, Batı’nın “yardımlaşmaişbirliği” olduğunu iddia ettiği şeyin
“sadece bir işgal” olmaktan ince bir
çizgi ile farklılaştığını söylerken
gerçeği itiraf ediyordu. Karzai
zamanının büyük kısmını
Kandahar’a yeni saldırılar düzenlenmesi ve böylece Afganistan’ın
güneyinin “daha güvenli” bir yer

olması için destek aramaya harcıyor.
NATO’nun savaşı sadece yıkım
getiriyor. Ancak seçimin yaklaştığı
dönemde bütün büyük partiler
devam eden bu savaş hakkında sessiz kalmak konusundaki gizli anlaşmalarını sürdürecekler. Bu acil bir
konu –ve ufukta sona ereceğine dair
hiçbir işaret görünmüyor.
Tom Walker
Berk Efe Altınal,
Socialist Worker’dan çevirdi

Afganistan’daki savaşta kollarını ve bacaklarını kaybeden askerlerin
sayısı son dönemlerde büyük bir artış gösterdi. Geçen yıl 54 asker en az bir
uzvunu kaybetti –ki bu geçen üç yılın toplamı kadar bir sayı.
Eğer ordunun son teknoloji yaşam kurtaran sağlık hizmetleri olmasaydı
bu askerlerin çoğu ölmüş olacaktı. Bahsettiğimiz bu teknoloji sıradan
insanlar için çok pahalı, oysa hükümeti ölen insanların utancını taşımaktan
kurtarmak için hiçbir masraftan kaçınmayarak askerlerin hizmetine
sunuluyor.
Ancak askerlikleri sona erenler hayatlarının geri kalanında çok az destek
görüyorlar. Hem çalışamıyorlar hem de savaşın dehşet dolu anıları ve travması hayatları boyunca peşlerinde oluyor. Savaşta bulunmuş her 6
Britanya askerinden 1’i bugün evsiz.
Şu anda İngiltere’de 20 bin eski asker çeşitli suçlardan hapiste yatıyor, bu
Afganistan’da aktif olarak görev yapan askerlerin sayısından daha fazla.

İsrail, Gazze’yi
tehdit ediyor

Putin patlamaların ardından
gerilimi tırmandırıyor
Rusya’ya bağlı İnguş
Cumhuriyetinde meydana gelen patlamalar bölgedeki yeni bir savaş için
zemin oluşturabilir.
5 Nisan günü İnguş Cumhuriyeti
İçişleri bakanlığının önünde bir intihar bombacısı polis arabasını patlattı. Patlamada iki görevli hayatını
kaybetti. Olay yerini araştırmak
üzere bir grup müfettiş İçişleri
bakanlığına geldiğinde ise bu kez
uzaktan kumandalı bir bomba patlatıldı. Kuzey Kafkasya’da ise
Dağıstan’da demiryolu üzerinde bir
bombalı saldırı gerçekleşti.
Bu olaylar geçen hafta Moskova’da
meydana gelen metro patlamasının
ardından yaşandı.
İki kadın intihar bombacısının
düzenlediği ve 40 kişinin öldüğü bu
patlama, Londra’da 2005 yılında
yaşanan metro saldırılarını hatırlatmaktaydı.
Vladamir Putin’in Kremlin’i
saldırıların suçlusu olarak
Müslüman bölgelerdeki İslamcıları
gösteriyor. Putin İslamcıların tama-

men ortadan kaldırılmaları gerektiğini söylüyor.
Bu savaş tehditleri Rusya’nın
1990’ların sonunda Çeçenistan’la
yaptığı savaşın öncesindeki dönemi
çağrıştırıyor. O zaman da
Çeçenistan’la olan savaşı meşru
göstermek için Rus güvenlik örgütü,
Çeçenlerin yaptığı ilan edilen benzeri
patlamalar tertiplemişti.
Patlamaların Rus devleti tarafından
tertiplendiği çok sonraları
anlaşılmıştı.
Hem İnguş Cumhuriyeti ve hem de
Dağıstan, Çeçenistan’ın sınır komşuları. Putin’in açıklamaları bölgede
gerginliğin sürekli artmasına sebep
oluyor. Herkes Putin’in, sorunları
işgaller ve hava saldırıları ile çözmek
istediğinin farkında.
Bu yaşananlar yeni bir savaşın
başlangıcı olabilir. Çeçenistan’da
Rusya’nın sebep olduğu savaş yeni
bir militan kuşağın yetişmesine
sebep oldu. Yeni bir savaş bu çarkın
dönmeye devam etmesinden başka
hiçbir şeye yaramayacak.

Gazze’de 3 çocuğun yaralanmasına sebep olan hava
saldırılarının üzerinden çok
zaman geçmedi ama İsrail yeni
ve kapsamlı askeri saldırı
tehditinde bulunuyor.
İsrail ordusu uçakları ve
helikopterleri ile silah deposu ve
cephanelik olduğunu iddia ettikleri hedeflerin üzerine bomba
yağdırıyor. Ancak gerçek çok
farklı, bombaladıkları bölgede
mülteci kampının bir parçası
olan 2 karavan vardı ve bombalamanın ardından bir peynir fabrikası ateş aldı.
Gazze acil yardım servislerini
yönetmekte olan Muaviye
Hüseyin, 3 çocuğun yaralanmasına patlamalar sırasında
parçalanan camların sebep
olduğunu bildirdi. İsrail
başbakan yardımcısı Silvan
Şalom ise bölgede ‘yakın gelecekte’ yeni ve kapsamlı bir askeri
operasyonun gerçekleşeceğini
açıklayarak tehditler savurdu.
İsrail’in 2008 yılının Aralık
ayında Gazze’de gerçekleştirdiği
savaş sırasında 1400 Filistinli
yaşamını yitirmişti. 1 Nisan günü
o zamandan beri yaşanan en
büyük saldırı gerçekleştirildi. Bir
yıl içerisinde İsrail askerlerinin
90 Filistinliyi öldürdüğü tahmin
ediliyor.
İsrail bu saldırının Gazze’den
gerçekleştirilen roket saldırılarına
cevap niteliğinde olduğunu
söylüyor. 1 Nisan’da gerçekleşen
saldırıların da bir İsrail askerinin
ölümüne sebep olan roket
saldırılarına misillime olarak
gerçekleştiği açıklandı.
Bu olayın hemen öncesinde
İsrail yerleşimcilere 1600 yeni ev
inşa edileceğini açıklamıştı.
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Türkiye’de 90 nükleer bomba var!

Nükleer santrallar nükleer silah içindir
Obama yönetimi yeni bir nükleer politikayý hayata geçirmeye
karar verdi. Bu yeni politikaya
göre var olan nükleer silahlarda
azalma yapýlacaðý ve yeni nükleer silahlarýn yapýlmamasý
yönünde adýmlar atýlacaðý belirtiliyor. Bu baðlamda The Times
gazetesinin haberine göre ABD
yönetimi Türkiye, Ýtalya, Belçika,
Almanya ve Hollanda'da bulunan nükleer silahlarýný geri
çekme kararý aldý. Ýncirlik
Üssü'nde 50'si ABD'nin olmak
üzere 90 adet nükleer bomba
bulunduðu kaydediliyor. Daha
önce tamamý ABD'ye ait olan bu
bombalar bir süre önce 40'ý kullanýlmak üzere Türkiye kontrolüne verildi.
Bu konuda asýl sorulmasý
gereken sorular, ABD'nin yeni
nükleer politikasýna göre
Türkiye'de de bulunan nükleer
silahlarý geri çekerken hepsini
birden mi götürecek yoksa kontrolünü Türkiye'ye verdiði 40
bombayý býrakacak mý?
Býrakacaksa hangi þartlar altýnda
býrakacak? Bölge halký bu bombalarýn orada olmasýný kabul
edecek mi?
Bir yandan bu tartýþmalar sürerken diðer yandan Türkiye'de
nükleer santral tartýþmalarý Çernobil felaketinin yýl dönümünde
alevlendi. Bizler biliyoruz ki çok
pahalýya mal olan nükleer
santraller sadece enerji üretmek

NÜKLEER
ÝSTEMÝYORUZ!
BAÞKA BÝR
ENERJÝ
MÜMKÜN!

için kullanýlmýyor, ayný zamanda
birer nükleer bomba görevi de
görüyor. Nükleer santral sahibi
olan tüm ülkeler ayný zamanda
nükleer silahlara da sahip.
Geçtiðimiz günlerde ihale bile
açýlmadan Güney Kore'li bir firmayla ayrýntýlarý belli olmayan
"hayali" bir nükleer santral anlaþmasý imzalandý. AKP, nükleer
sevdasýný geliþmiþ ülkelerin
seviyesine çýkmak, milli kalkýnma, rekabet gibi içi boþ kavramlarla açýklamaya çalýþýrken insan
saðlýðý, çevre, para gibi konular
da aðzýný býçak açmýyor.
Baþta da söylendiði gibi nükleer
santraller sadece enerji üretmek
amacýyla kurulmazlar onlar ayný
zamanda birer nükleer silahtýr.
Ýsrail, Ýran, Hindistan ve
Pakistan'ýn nükleer silahlanmasýyla hareketlenen Ortadoðu
coðrafyasýnda elbette ki
Türkiye'de aktif rol oynamak
istiyor. AKP hükümeti bunu
nükleer enerjiye sahip olarak
yapmak istiyor.
Nükleer santrallara nükleer
silah içindir.
Antikapitalistler nükleer
santrallere ve nükleer silahlanmaya karþý dünyadaki diðer
aktivistlerle birlikte aktif bir þekilde mücadele etmelidir..
25 Nisan’da nükleer çýlgýnlýða
karþý tepkimizi sokakta gösterelim.
Hüseyin Alýþkan

25 Nisan Pazar - Saat: 12.00
KADIKÖY TEPE NAÝTÝLUS

Küresel Eylem Grubu

'12 milyon kiþi nükleer silahlarýn üzerinde oturuyor'
Savunma Bakanlýðý danýþmanlýðý da yapan
emekli büyükelçi Taner Baytok, bilinenin aksine
nükleer silahlarýn Adana'daki Ýncirlik Üssü'nden
deðil Ýstanbul'da olduðunu açýkladý. Baytok, nükleer silahlarýn bir bölümünün Karadeniz'de
bulunduðunu, Soðuk Savaþ sonrasýnda
Avrupa'dakilerin mekanizmalarý deðiþtirilirken
Türkiye'dekilere hiç dokunulmadýðýný söyledi.
"Ýstanbul'da 12 milyon kiþi nükleer bombalarýn
üzerinde oturuyor. Bir patlama anýnda, silahlar
Boðaz'ýn altýný üstüne getirecek güçte." Eski
Savunma bakaný danýþmaný Türkiye'de bulunan
nükleer silahlarýn Ýstanbul'da olduðunu bu
sözlerle anlattý. Baytok, nükleer silahlarýn ABD ile
Rusya arasýnda bir nükleer savaþ çýkma olasýlýðýna karþý Ýstanbul ve Karadeniz'de konuþlandýrýldýðýný ilk kez açýkladý.
1950-1991 yýllarý arasýndaki döneme Soðuk
Savaþ adý veriliyordu. 2. Dünya Savaþý'nda
Japonya'ya attýðý nükleer bombalarla üstünlük
kuran ABD'ye karþý Rusya nükleer bir güç olarak
rekabet etmeye baþlamýþtý. Dünya uzun süre
soðuk savaþýn nükleer bir kabusa dönüþeceði

korkusuyla yalarken nükleer silah üretimi hýzlanmýþtý.
Türkiye jeopolitik konumuyla Soðuk Savaþ'ýn
üslerinden biri oldu. Bir NATO üyesi olarak,
ABD'nin nükleer silahlarýný sýnýr komþusu
Rusya'ya çevirmesine yataklýk yaptý. "Anahtarýn
biri ABD'de, diðeri ise ev sahibi ülke olduðundan
Türkiye'de. Savaþ halinde bu çifte anahtar sistemi
devreye giriyor ve silahlar gönderiliyor" Eski
Savunma Bakaný Danýþmaný Taner Baytok,
1991'de Rusya'daki rejimin çökmesini takiben
Avrupa'daki nükleer silahlarýn mekanizmalarý
deðiþtirildiðini, fakat Türkiye'dekilere dokunulmadýðýný söyledi: "Nükleer silahlar konusunda
alýnan tek hükümet kararý 1972 tarihini taþýyor. O
günden bu yana hiçbir karar alýnmamýþ. O karar
da ilginç... Kararda, gereði olmadýðý taktirde
Türkiye'deki nükleer silahlar konusunda hiçbir
deðiþiklik yapýlmayacaðý yer alýyor. Bunun
anlamý da þu; ne yeni nükleer silah isteriz, ne de
eskileri veririz…" Hükümet halka gerçeði açýklamalý: Türkiye'de kaç nükleer silah var? Bu silahlar
nerede? Neden burada tutuluyor?

Nagazaki’yi, Hiroþima’yý unutma!
Atom çekirdeðinin belli
kimyasal tepkimeler sonucu
enerji açýða çýkartan ve patlama
yaratan silahlara nükleer silah,
atom bombasý, hidrojen bombasý gibi isimler veriliyor.
Nükleer silahlar ilk olarak 2.
Dünya Savaþý sýrasýnda ABD
tarafýndan Japonya'nýn
Hiroþima ve Nagazaki (aslýnda
Kokura'ya atýlmasý planlanmýþtýr) kentlerine atýlarak kullanýlmýþtýr. Bombalarýn atýlmasýndan hemen sonra meydana gelen radyoaktif serpintide
110 bin kiþi, daha sonraki yýllarda ise on binlerce insan maruz
kaldýklarý etki sebebiyle hayatýný
kaybetti.
1970'de yürürlüðe giren
Nükleer Silahlarýn Yayýlmasýný
Önleme Antlaþmasý (NPT)'ný
Türkiye'nin de içinde olduðu
189 ülke imzalamýþtý. Bu anlaþmaya göre ABD, Rusya, Çin,

Fransa ve Ýngiltere nükleer güç
olarak tanýmlandý. Ancak anlaþmayý imzalamayan Hindistan,
Pakistan, Kuzey Kore, Ýran,
Küba ve Ýsrail'de nükleer güce
sahip ülkeler arasýnda.
Birleþmiþ Milletler bu konuda
yayýmladýðý bir raporda bir
megatonluk bir nükleer bomba
300 km²'lik bir alan içinde
korunmasýz halkýn %90'ýný
öldürebilir, 10 tonluk bir biyolojik silah 100.000 km²'lik bir alandaki halkýn %25'ini öldürür ve
%50'sini hastalandýrýr bilgilerine
yer veriyordu. Sadece üzerinde
kullanýlan ülke deðil tüm dünya
açýsýndan bu denli büyük riskler
ve tehlikeler taþýyan nükleer
silahlarýn dünya üzerindeki
daðýlýmý ise kesin sonuçlara
dayanmamakla birlikte þu þekilde: Çin 6.333 aktif savaþ
baþlýðýna sahip olan birinci ülke
durumunda, Çin'i 5.830'la

SSCB'nin mirasçýsý Rusya,
5,730'la iþgalci ABD, 350 ile
Fransa ve 200 ile Ýngiltere takip
ediyor. Bunlarýn haricinde
Hindistan ve Pakistan'da 50'ye
yakýn aktif nükleer savaþ baþlýðý
bulunuyor. Ýsrail ve Ýran ise
bildirilmiþ olmamasýna raðmen
200'e yakýn savaþ baþlýðýna
sahip olan ülkeler. Kuzey Kore,
Brezilya, Arjantin, Beyaz Rusya,
Kazakistan, Ukrayna ve Güney
Afrika'da nükleer silahlara
sahip olan diðer ülkeler arasýnda bulunuyor.
Tüm bu verilere raðmen ABD,
Ýran'ý dünya kamuoyunda "nükleer tehdit" olarak göstermeye
çalýþýyor. Oysa Ýran uranyumu
%3 oranýnda zenginleþtiriyor,
nükleer silah yapmak için
gerekli olan oran ise %80.
Dolayýsýyla asýl nükleer tehdit
Ýran deðil, ABD, Rusya ve Çin.
ABD ve Rusya sahip olduklarý

nükleer silahlarý belli bir oranda
azaltmak için 8 Nisan'da anlaþma imzalamak üzere. ABD
Baþkaný Barack Obama ve
Rusya devlet baþkaný Dimitriv
Medvedev yaptýklarý telefon
konuþmasýyla anlaþmayý sonuçlandýracaklar.
Yapacaklarý yeni anlaþmaya
göre; her iki tarafta bombardýman uçaklarý baþta olmak üzere
diðer ateþlemeye hazýr tutacaklarý silahlý fýrlatýcýlarýn sayýsýný
700'e, nükleer savaþ baþlýklarýnýn sayýsýný ise 1550'ye indirecekler.
Nükleer silahlardan arýnmýþ
bir dünyada yaþamak istiyorsak
bu üç nükleer devine karþý baþta
bu ülkelerin halklarý olmak
üzere geliþmekte olan ülkeler ve
tüm dünyada ki antikapitalist
hareket olarak taleplerimizin
yerine getirileceði yeni bir baský
mekanizmasý geliþtirmeliyiz.

6l sosyalist iþçil sayý: 391

Sosyalistler reformlara
karþý mý çýkmalýdýr?
A

nayasa tartýþmalarý sol
içindeki pek çok tartýþmayý yeniden alevlendirdi. Zaten uzunca zamandýr
ulusalcýlýða eklemlenmiþ bulunanlar anayasa deðiþikliðine
cepheden "Hayýr" deyip, 12 Eylül
anayasasýna sahip çýkarken;
uzun zamandýr "ne þiþ yansýn, ne
kebap" þeklinde tavýr takýnan
üçüncü yol savunucularý ise ayný
tavýrda ýsrarcý.
Üçüncü yolcular genel olarak
argümanlarýný "devrimcilikleri"
ile destekliyor ve anayasa
deðiþikliðini desteklemenin
devrimci bir eylem olmadýðýný
söylüyorlar. Oysa iþçi sýnýfý
mücadelesinin geçmiþi gösteriyor
ki reformlar için mücadele etmek
devrimci mücadelenin ayrýlmaz
bir parçasýdýr. Peki, bu perspektiften baktýðýmýzda devrimci
sosyalistler anayasa tartýþmasýna
nasýl bakmalýlar?

Reform mu, devrim mi?

Marksistler, toplumun reformlar yoluyla dönüþtürülemeyeceðini, köklü bir deðiþimin ancak
bir toplumsal devrim yoluyla
gerçekleþtirilebileceðini savunur.
Bunun bir sebebi kapitalizmde
patronlarýn kendilerini egemen
sýnýf olarak örgütlemiþ olmalarý
ve yapýsal olarak sistemin kâr
hýrsýndan vazgeçemeyecek
olmasýdýr. Tarih, sýnýflar arasýnda
bir mücadelenin ürünüdür ve
toplumsal sýnýflar ortadan kalkmadan bu mücadele asla son
bulmaz. Bir devrimin gerekli
olmasýnýn diðer bir sebebi ise
iþçilerin kendi eylemi olmadan,
yeni bir toplum inþa etme
þanslarý olmayýþýdýr. Ýþçi sýnýfý
tepeden reformlarla haklarýný
elde edemez, ancak mücadeleler
sonucu egemen sýnýftan bazý
tavizler kopartabilir. Mücadele
ise iþçi sýnýfýnýn arasýnda egemen
fikirlerin etkisinin kýrýldýðý bir
süreçtir.
Karl Marks þöyle der: "Bir
toplumsal devrim sadece kapitalizmi yerinden etmenin tek yolu
olduðu için deðil, ayný zamanda
onu yerinden eden sýnýfýn
çaðlarýn pisliðinden temizlenmesi için de gereklidir".
Burada Marks'ýn çaðlarýn pisliði
dediði þey, sýnýflý toplumdan

Marks'a göre sistemin sorun yaþamadýðý durumlarda, yani egemen fikirlerin egemenliðini sürdürdüðü
durumlarda iþçi sýnýfý "kendinde sýnýf"týr, iþçi sýnýfýnýn devrimci bir özne olabilmesi için kendi yaþam
koþullarýndan ortaya çýkan mücadeleler aracýlýðýyla "kendi için sýnýf" hâline gelmesi gerekir. Reformlar
için mücadele iþçi sýnýfýna, bilinçli bir devrimci özne olmasý konusunda yardýmcý olur.
kalma alýþkanlýklardýr. Sýnýflý
toplumlar ve bunun en son aþamasý olan kapitalizm varlýðýný
sürdürebilmek için toplumu
belirli fikirler etrafýnda bir araya
getirmeye uðraþýr. Marks'ýn
dediði gibi normal koþullarda
egemen olan fikirler egemen
sýnýfýn fikirleridir. Milliyetçilik,
cinsiyetçilik gibi fikirler sýnýflý
toplumlarýn ürünüdür. Bu fikirlerden iþçilerin kurtulmalarý için
de iþçi sýnýfýnýn toplumu kendi
mücadelesiyle deðiþtirmesi
gerekir.

Dünyanýn bir toplumsal
devrimle dönüþeceðini düþünenler reformlar için mücadeleye
sýrtlarýný dönmezler. Tersine, iþçi
sýnýfý saflarýndaki reformist fikirlerin etkisini kýrmak için reform
mücadelesinin en önünde yer
alýrlar.
Marks, kapitalizmde tüm
deðeri ürettiði için iþçi sýnýfýnýn
devrimci olduðunu , üretim
gücünü fiilen elinde bulundurduðu ve bir arada hareket etme
yeteneðine sahip olduðu için,
toplumu da deðiþtirme

"Politik özgürlükler, toplanma, dernek kurma
özgürlüðü ve basýn özgürlüðü; bunlar bizim
silahlarýmýzdýr. Bir takým kimseler bunlarý bizim
elimizden almaya çalýþýrken biz eli kolu baðlý oturup politikadan uzak mý duracaðýz? Deniyor ki,
tarafýmýzdan yapýlacak bir politik hareket mevcut
durumu kabul ettiðimiz anlamýna gelir. Aksine bu
mevcut durum bize, ona karþý çýkma imkânýný
verdiði sürece, bizim bu imkânlarý kullanmamýz
hâkim düzeni kabul ettiðimiz anlamýna gelmez."
FRÝEDRÝCH ENGELS

yeteneðine sahip olduðunu
söyler. Ancak iþçi sýnýfýnýn
mücadelesi, otomatik olarak
devrimci bir bilince ulaþmasý ve
hemen ardýndan iktidarý ele
geçirmek için harekete geçmesiyle baþlamaz.
Marks'a göre sistemin sorun
yaþamadýðý durumlarda, yani
egemen fikirlerin egemenliðini
sürdürdüðü durumlarda iþçi
sýnýfý "kendinde sýnýf"týr, iþçi
sýnýfýnýn devrimci bir özne olabilmesi için kendi yaþam
koþullarýndan ortaya çýkan
mücadeleler aracýlýðýyla "kendi
için sýnýf" hâline gelmesi gerekir.
Reformlar için mücadele iþçi
sýnýfýna, bilinçli bir devrimci
özne olmasý konusunda yardýmcý
olur.
Devrimci sosyalistler, iþçilerin
yaþam koþullarýndaki sýnýrlý
iyileþtirmeler konusunda tarafsýz
kalamazlar. Her tür iyileþtirmeyi
destekler ve ileri çekmeye çalýþýrlar. Bu iyileþtirmelerin ekonomik
olmasý gerekmez. Marksizm'de
ekonomi ve politika arasýnda bir
fark yoktur. Devrimci sosyalistler, asla kökten bir deðiþiklik
olmadýðýný bildikleri hâlde ücret

artýþý için de, örgütlenme özgürlüðü için de, özgürlüklerin
alanýnýn geniþlemesi için de ayný
heyecanla mücadele ederler.
DSÝP'in geleneðinin omuzlarýnda
yükseldiði marksistler de böyle
yapmýþlardýr. Çünkü sýnýf
mücadelesi soyut bir kavram
deðil yaþayan bir gerçekliktir,
aksini yapmak politika dýþýnda
kalmaktýr.
Marks ve Engels, kendi
yaþadýklarý dönemde iþçi
sýnýfýnýn genel oy hakký, iþ
gününün kýsaltýlmasý, çocuk
emeðinin engellenmesi gibi
konularda verdikleri
mücadeleleri heyecanla
karþýlamýþlardýr. Marks ve
Engels'in yazdýðý en politik
metinlerden biri olan Komünist
Manifesto bir dizi reform talebi
içermekteydi. Sosyalist hareketin
bu iki liderinin reformlar
konusundaki düþünceleri en net
þekilde Engels'in þu satýrlarýnda
karþýlýðýný bulmaktadýr:
"Politik özgürlükler, toplanma,
dernek kurma özgürlüðü ve
basýn özgürlüðü; bunlar bizim
silahlarýmýzdýr. Bir takým kimseler bunlarý bizim elimizden

sayý: 391 l sosyalist iþçi l

"Ýþçi sýnýfýnýn ekonomik
ve siyasi olmak üzere
iki ayrý sýnýf mücadelesi
yoktur; ayný zamanda
hem kapitalist
sömürüyü sýnýrlamayý
ve hem de ortadan
kaldýrmayý amaçlayan
tek bir sýnýf mücadelesi
vardýr."
ROSA LUKSEMBURG
almaya çalýþýrken biz eli kolu
baðlý oturup politikadan uzak mý
duracaðýz? Deniyor ki, tarafýmýzdan yapýlacak bir politik hareket
mevcut durumu kabul ettiðimiz
anlamýna gelir. Aksine bu mevcut durum bize, ona karþý çýkma
imkânýný verdiði sürece, bizim
bu imkânlarý kullanmamýz
hâkim düzeni kabul ettiðimiz
anlamýna gelmez."

Devrimci sosyalizm

Lenin, reformlar için
mücadelede Marks ve Engels'in
izinden gitmiþ, onlarýn tavrýný
daha da ileri taþýmýþtýr. Lenin'in
en güçlü noktasý, iþçi sýnýfýnýn
gündelik mücadelesi ile genel
durumu birbirine baðlayan politik bir hat çizebilmiþ olmasý,
somut durumda; somut taktik
ve stratejiler savunabilmesidir.
Lenin'e göre iþçiler sadece
ekonomik mücadele vermemelidirler. Tüm ezilenlerin çýkarlarýný savunmadan sosyalist bir
bilince ulaþýlamaz. Bu sebeple
Lenin ve Bolþevikler iþçi sýnýfýnýn
tüm mücadelelerinde yer
almanýn yaný sýra farklý ezilen
gruplarýn politik eylemi içinde
de ön saflarda yer almýþlardýr.
Lenin, þöyle der: " 'Saf' bir
sosyal devrim bekleyenler asla
onun geldiðini göremeyeceklerdir. Bu gibiler sahici bir
devrimin ne olduðunu anlamayan lafta devrimcilerdir."
Lenin, iþçi sýnýfýnýn ve diðer
ezilenlerin özgürlüðünün
geniþlemesi için mücadele etmek
gerektiðini düþünür. Hayatý
boyunca ultra-solcularý sert bir
dille mahkûm etmiþ, gereksiz
boykotçu eðilimlere -sol
komünizme- karþý mücadele
etmiþtir. Sorun açýktýr; "sol
sapma aslýnda sað sapmadýr".
Lenin için Rusya'daki otokrasi
koþullarýndansa, Avrupa'daki
burjuva demokrasisi çok daha
yeðdir. Ekim Devrimi'nden
hemen önce yazdýðý Devlet ve
Devrim’de açýk biçimde söyler:
"Biz, proletarya için, kapitalist
rejimde en iyi devlet biçimi
olarak demokratik cumhuriyetten yanayýz; ama unutmaya da
hakkýmýz yoktur ki, hatta en
demokratik burjuva cum-
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Anayasa deðiþikliðine neden
‘evet’ demek gerekiyor?

huriyetinde bile, halkýn nasibi,
ücretli kölelikten baþka bir þey
deðildir."
Lenin'in bu düþünceleri sadece
fikri düzeyde varlýk göstermemiþtir, 1917'de Þubat Devrimi
ardýndan kurulan burjuva
hükümeti bir askeri darbe ile
devrilmeye çalýþýldýðýnda
Bolþevikler net bir þekilde darbeye karþý tutum almýþlar, kendileri üzerinde baský uygulasa bile
askeri darbe koþullarýna göre çok
daha ileri olan burjuva demokrasisini savunmuþlardýr.
Rosa Luxemburg da reformlar
için mücadelenin iþçi sýnýfýný
eðiten rolüne vurgu yapmýþtýr.
Luxemburg, bir yandan Alman
Sosyal Demokrat Partisi'nin içindeki reformist eðilimlere karþý
uzlaþmaz bir tavýr gösterirken bir
yandan da devrimci mücadelenin ekonomik mücadelelerden
ortaya çýkabileceði gibi politik
mücadelelerden de ortaya çýkabileceðini savunmuþtur. Rosa'nýn
yoldaþý Karl Liebknecht parlamentoda özgürlüklerin ve proletaryanýn sesi olmuþtur.
Siyasal demokrasiyi korumak
için mücadele eden baþka bir
marksist ise Troçki'dir. Troçki,
Almanya'da faþizmin yükseliþine
karþý mücadelede sosyalistlerle,
sosyal demokratlarýn bir araya
gelmesi gerektiðini söylemiþtir.
Bu aslýnda hem faþizmin
korkunç baskýcý koþullarýna karþý
koymanýn hem de mücadele
içinde iþçileri devrimci fikirlere
kazanmanýn koþuludur.
Devrimciler için reform
mücadelesi, devrimci mücadele
ile kopmaz baðlara sahiptir ve
devrimci mücadelenin kaçýnýlmaz bir uðraðýdýr. Siyasal
demokrasinin geniþlemesini
savunmak da bu mücadelenin en
temel noktalarýndan bir tanesidir. Alex Callinicos'un da
belirttiði gibi, "klasik devrimci
sosyalist gelenek-Marks ve
Engels, Lenin ve Troçki,
Luxemburg ve Gramsci- marksistlerin, liberal demokrasinin
haklarýna ve kurumlarýna yönelik gerici saldýrýlara kayýtsýz
kalmalarý gerektiði görüþünü
hep reddetmiþlerdir".
Can Irmak Özinanýr

"Biz, proletarya için,
kapitalist rejimde en iyi
devlet biçimi olarak
demokratik cumhuriyetten yanayýz; ama unutmaya da hakkýmýz yoktur
ki, hatta en demokratik
burjuva cum-huriyetinde
bile, halkýn nasibi, ücretli
kölelikten baþka bir þey
deðildir."
V. I. LENÝN

Anayasa deðiþikliði tartýþmalarýnda tutumlar netleþiyor.
Bir tarafta öneriye çeþitli nedenlerle kaþý çýkanlar var, diðer
tarafta ise öneriyi eleþtirerek,
eksikliklerini göstererek onaylayanlar var. Olduðu gibi kabul
eden kimse yok. AKP'nin
Anayasa deðiþikliði önerilerine
yetersiz diyenlerin yaný sýra "sivil
vesayet", "sivil diktatörlük"
istiyorlar diyerek karþý çýkanlar
da var. Bir de deðiþikliklere bakýp
"faþist" diyen aklý kýtlar var.
Öncelikle bir iki noktaya açýklýk
getirmek lazým. TBMM'ye
sunulan taslak yeni bir anayasa
deðil yargýyý ilgilendiren maddelerde deðiþiklik. Dolayýsýyla yeni
bir anayasa hazýrlamak baþka bir
zamana kaldý. Ýkincisi, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluþundan bu
yana var olan bütün anayasalar
ya tek parti diktatörlüðünün
anayasasýdýr ya da çeþitli askeri
diktatörlükler tarafýndan
çýkarýlmýþ anayasalardýr. Hiçbiri
sivil bir yönetimin anayasasý
deðildir. Hiç biri diðerinden daha
olumlu deðil, tam tersine daha
geridir.
En çok 27 Mayýs'ýn ürünü olan
1961 anayasasýnýn ilericiliðinden
bahsedilir. Tek parti diktatörlüðünün anayasasýndan sonra
kimi yanlarý daha ileri gibi
görünse de bu anayasa asýl
olarak askeri vesayeti topluma
dayatmýþtýr. O güne kadar millet
egemenliðin temeli olarak kabul
edilirken, 27 Mayýs Anayasasý ile
birlikte milletin egemenliði
anayasal garanti altýna alýnmýþtýr,
yani yüksek hukuk kurumlarý,
Anayasa Mahkemesi, Yargýtay,
Danýþtay, Yüksek Askeri
Mahkeme ve HSYK gibi kurumlara milletin egemenliðini koruma görevi verilmiþtir. Bir de Milli
Güvenlik Kurulu (MGK) koruyucularýn baþýna geçmiþti. Bu hukuk
kurumlarý milletin egemenliðini
askeri darbelere karþý tek bir
kere olsun korumaya çalýþmamýþtýr ve tam tersine daima
askeri darbelerle içli dýþlý bir
biçimde çalýþmýþlardýr. Hâkimiyet
kayýtsýz þartsýz milletinse bunun
aracý parlamento deðil midir?
Hayýr. 27 Mayýs, 12 Mart ve 12
Eylül Anayasalarýna göre milletin
hakimiyetinin aracý darbeler ve
darbelerin hizmetindeki kurumlar
olmuþtur.
Üst yargý organlarý kapalý devre
seçim yapar. Kendi kendilerini
seçerler. Üst yargý bürokrasisi
gene kendisini seçer. Kimseyi
karýþtýrmaz iþine.
Üst yargý organlarýnýn politikleþtirildiði bir baþka iddia. Sanki
bugün yargý politik deðilmiþ gibi
komik bir iddia. Hele bazý solcular bu iddia ile ortaya çýkýnca
daha da komik hale geliyor.
Ýçinde yaþadýðýmýz devlet bir burjuva devleti ve doðal olarak bu
devletin bütün kurumlarý politiktir.
Son zamanlarda yaþadýðýmýz
geliþmelere bakalým. Askeri
mahkemelere kimse karýþamaz.
YAÞ kararlarýna itiraz edilemez.
Ordu mensuplarý sivil suçlardan

dolayý yargý önüne çýkarýlamaz.
Ýþte anayasa taslaðý bunlarý
deðiþtiriyor.
Genelkurmay Baþkaný'nýn talebi
üzerine HSYK Genelkurmay
Baþkaný'ný itham eden bir savcýyý
görevinden aldý. Bu karara kimse
itiraz edemedi. Taslak bunu
deðiþtiriyor. HSYK artýk bunu
yapamayacak, generaller,
genelkurmay baþkanlarý da sivil
mahkemelerde yargýlanabilecek.
Yargýnýn ne denli politik olduðunun yüzlerce örneði var. Kýsa
kesersek Anayasa
Mahkemesi'nin türban yasasýný
yetkilerini aþarak, yasadýþý bir
kararla biçim deðil, içerik olarak
geri çevirmesi politik bir tutumdur. Ayný þekilde
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde
367 olayý daha da vahim olan bir
politik tutumdur.
Kýsacasý üst yargý politiktir ve
kontrolsüzdür. Caný çektiðinde
bir kiþinin, baþsavcýnýn baþvurusu üzerine karar alýr ve parti
kapatýr. Sistemli bir biçimde
bütün Kürt partilerini kapatmýþtýr. Laikçi bir tutumla AKP'yi
yargýlamýþ, boynuna ilmik geçirmiþtir. Anayasa taslaðý bunlarý da
deðiþtiriyor.
Üst yargý organlarýnýn bütün bu
politik, laikçi, taraf tutmalarý her
darbe anayasasýnýn daha da
güçlendirerek kendilerine verdiði
yetkilerdir. Dolayýsýyla sorun darbelerin anayasasýna karþý tutum
alýp almamaktýr.
Türk solu yýllardýr 12 Eylül
darbesini her þeyin sorumlusu
olarak görmüþtür ama þimdi bir
kýsým sol bu tutumdan kopmuþ,
deðiþiklik önerisine karþý tutum
almýþtýr.
AKP deðiþiklik önerileri çok
daha kapsamlý olabilirdi. Daha
fazla demokrasi getirebilirdi. AKP
neden bunu yapsýn? Neden
emekçilerin, sosyalistlerin,
Kürtlerin, kadýnlarýn, eþcinsellerin benimseyecekleri
demokratik açýlýmlar getirsin?
AKP bir burjuva partisidir. Öncelikle büyük sermayeye hizmet
eder, onun çýkarlarýný savunur.
Onu farklý kýlan ve darbe
anayasasýnýn bazý maddelerini
deðiþtirmeye götüren þey
Kemalist olmamasýdýr. Bu nedenle Cumhuriyet tarihinden eski
olan Kemalizm ile bir ölçüye
kadar hesaplaþmak zorunda
kalýyor.
Sola gelince, solun Kemalizm
ile hesaplaþmasý AKP'den ayrý,
baðýmsýz bir süreçtir ama solun
Kemalizm ile uzlaþmasý mümkün
deðildir. Kemalizm'e taviz vermesi mümkün deðildir. Ayni þekilde
solun 12 Eylül Anayasasýný
savunmasý ya da onunla uzlaþmasý da mümkün deðildir. Ýþte bu
nedenlerle solun önümüzdeki
dönemde alabileceði tek tutum
deðiþikliðe evet demesidir.
Deðiþikliðe evet derken biz
sosyalistler daha geniþ olan taleplerimizi ileri süreceðiz. Irkçýlýk
hariç sýnýrsýz düþünce, ifade,
örgütlenme ve eylem özgürlük-

lerini savunacaðýz. Kadýn haklarýný, eþcinsel bireylerin haklarýný savunacaðýz. Gene ýrkçýlýk
hariç bütün yasaklara, sýnýrlamalara karþý çýkacaðýz.
En önemlisi, Kürtlerin anayasal
haklarýný bütün azýnlýklarla birlikte anayasal garanti altýna alýnmasýný talep edeceðiz. Yani
özgürlükleri isteyeceðiz. Özgürlükleri dillendireceðiz. Ama 12
Eylül anayasasýnda gedik açacak
olan deðiþikliklere de evet diyeceðiz.
Anayasa deðiþikliði önerisi
Anayasa'nýn ünlü geçici 15. maddesini kaldýrýyor, yani artýk 12
Eylül diktatörleri yargýlanabilecek. Solcular bunu yýllardýr talep
ettik. Þimdi AKP bunu gerçekleþtiriyor diye geçici 15. maddenin yerinde kalmasý için mi
çalýþacaðýz.
Sol içinde olduðu çeliþkili
durumdan çýkmalýdýr. Topluma,
halka, emekçilere güvenmelidir.
Sivil diktatörlük hezeyanýný bir
kenara býrakmalýdýr. Bugün parlamenter çoðunluk AKP'nin
elinde. Yarýn deðiþir. O vakit?
Ve asýl sorunda burada yatýyor.
AKP'nin çoðunluðunu azaltmak
gerekiyor. Bu darbe ile, yargý
önlemleri ile olamaz. Bu mümkün
deðil. AKP'yi ancak demokrasiyi
ondan daha güçlü bir biçimde
savunarak geriletebiliriz.
Deðiþikliðe evet diyeceðiz ama
daha ileri demokrasi taleplerini
ileri süreceðiz.
Referandum pek demokratik bir
iþ deðil. Sadece evet ya da hayýr
diyebilirsiniz. Ama bütün büyük
toplumsal altüst oluþlarda durum
böyle. Orta yolculuk arada ezilir.
Ya evet, ya hayýr, yani havet!
Havet ise boykot demektir.
Boykot sosyalistlerin tutumu olamaz. Ancak toplumsal devrim
koþullarýnda boykot taktiði doðu
olur.
Þimdi tutarlý olma zamanýdýr. 12
Eylül anayasasýnýn bir kýsmýný
deðiþtireceðiz. Kenan Evren ve
diðerlerinden hesap sormak için
adým atacaðýz.
Mevcut anayasa darbenin
anayasasýdýr. Deðiþikliklerle birlikte gene darbenin anayasasýdýr
ama daha az, daha törpülenmiþ
olarak. Elindeki en önemli
silahlardan birisi, üst yargý kontrolünden çýkmýþ olarak.
Eðer tercihimizi hayýr olarak
yaparsak, hangi gerekçe ile olursa olsun tercihimizi bu haliyle 12
Eylül Anayasasýnýn korunmasý
yönünde yapmýþ oluruz.
Gerekçelerimiz ne olursa olsun,
sonuçta hayýr kazanýrsa 12 Eylül
anayasasý kalmýþ olur, diktatörlerden hesap sorulamamasý
anayasal garanti altýnda olmuþ
olur.
Hayýrcýlar için bir baþka çözüm
yolu daha var. Deðiþiklerden
sonra anayasanýn faþizmin
anayasasý olacaðýný anlatmak.
Bazý aklý eveler bunu yapýyor
ama sadece komik bir duruma
düþüyorlar.

Doðan Tarkan
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sosyalist isci
Üçüncü yol, steril yol

2 Nisan 2010 İstanbul: ‘Savaşın sesini
sustur, barışın sesini yükselt’ yürüyüşü
Foto: Şengül Çifçi

Kitlesel, antikapitalist bir sol
E

şitlik ve Demokrasi Partisi,
EDP’nin kitlelerde heyecan
uyandıran ve “yeni bir sol”
derken anlatılmak istenen bir dizi politik vurguyu kapsayan bir parti olarak
kurulmadığı çok açık. Emek hareketinin ihtiyaç duyduğu, aktivistlerin
ihtiyaç duyduğu ve radikal politik
saflaşmada net bir politik tutum alarak
harekete geçen kitlesel bir sol parti
arayışı dün ne kadar acil ve yakıcı bir
ihtiyaçsa bugün de öyle.
Darbe girişimlerine net bir sesle karşı
çıkan kitlesel bir sol partiye ihtiyacımız
var. Tekel işçileriyle, işçi sınıfı saflarında ulusalcı dalgayı güçlendirmek
isteyenlere karşı çıkarak birlikte
mücadele etmeye, Tekel işçilerinin
eyleminin “mış” gibi yaparak değil,
gerçekten işçi sınıfının diğer kesimleriyle dayanışma içinde örgütlenmesi
için yaygın bir kampanya yapacak
kitlesel bir sol partiye ihtiyacımız var.
Milliyetçilik övgüsü yapanlara, “milliyetçilik işçi sınıfını bölen en tehlikeli
virüstür” diyerek karşı çıkacak, kemalizmin hiçbir versiyonuyla, ulusalcılığın
hiçbir versiyonuyla hiçbir siyasi
hesapçılık nedeniyle ilişkilenmeyecek
ve bu yüzden “yeni” olacak bir sol partiye ihtiyacımız var. Kürt hareketiyle
sadece seçim stratejisinin ağrılık noktası olarak gören sol anlayışlar yetti
artık! Kürt halkını ve onun her düzeyde
hareketini koşul koymadan, Kürt halkı
özgürleşmeden batıda işçilerin ve
ezilenlerin özgürleşmesinin mümkün
olmadığını bilerek destekleyecek kitlesel bir sol partiye ihtiyacımız var. Hala
daha, “Hepimiz Ermeniyiz!” sloganının
zamanlamasını tartışan, bu sloganın
sadece yok edilen kadim bir halkla
dayanışmak anlamına gelmediğini,
Türk milliyetçiliğiyle hesaplaşmak
anlamına geldiğini göremeyenlerin
solla bir ilişkisi olabilir ama mevcut sol
içinde mebzul miktarda yaygın olan sol
milliyetçilikten asla muaf tutulamayacakları açıktır.
Sadece İstanbul’da değil bir çok
şehirde son bir yıldır sayısız eylem

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

gerçekleşti. Bu eylemlerde sosyal
demokrat ama gerçekten sosyal
demokratlar da, demokrat Aleviler de,
Kürtler de, eşcinseller de, baş örtülü
kadınlar da, sosyalistler de, bazılarının
bir aşağılama sıfatıyla andıkları dindarlar da omuz omuza yürüdü. Hrant
Dink için yürüdü, slogan attı. 18
Temmuz 2008’de binlerce insan darbelere karşı yürüdü. 1 Eylül 2008’de
Kürt halkıyla birlikte barış için yürüdü.
Kayıp Anneleri’nin eylemine katıldı.

Gerçek ittifak sokakta, işyerinde, grevlerde, eylemlerde,
kampanyalarda kuruluyor,
kurulmaya da devam edecek.
Her bir gerçek ittifak, gerçek,
yeni, yani Türkiye solu için
yeni olan her bir kampanya,
solda saflaşmayı, yarılmayı
derinleştirmeye devam edecek.
Birlik denildiğinde solda, masa
başında, seçimlerde gücü
olduğu düşünülen kurumlarla
saf bir seçim ittifakını anlayanların çok ötesine geçti hareket.
KESK’e kurulan barikatlarda yan yana
durdu. Eşcinsellerin Onur
Yürüyüşü’nde kurulan polis barikatını
birlikte aştı. DTP’nin kapatılmaması
için “Kürt halkına özgürlük” sloganlarıyla 2 Nisan 2010’da Küresel BAK
kortejinde birlikte yer aldı. “Ceylan’ın
hesabı sorulacak” sloganını binlerce
insan hep birlikte haykırdı. 23 Ocak’ta
Balyoz Darbe Planı’na karşı, “Tankların
üzerine çıkarız” diyerek ortak öfkesini
dile getirdi. Tekel işçileriyle birlikte,
“Yaşasın işçilerin birliği” dedi ama
sadece bu sloganla yetinmeyip,
“Yaşasın halkların kardeşliği” sloganını
da ekledi, KESK ve Kamu-Sen grevlerine katıldı, binlerce emekçiyle birlikte
yürüdü, 28 Şubat 2010’da binlerce insan
“Darbe/Bir daha asla!” diyerek

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

haykırdı. Kadınlar gününde özgürlük
için birleşti.
Sınıflar mücadelesinin canlı dinamiği,
gruplar arası ittifak görüşmelerinin
masabaşı cazibesinden daha anlamlı
olmaya devam ediyor hala.
Gerçek ittifak sokakta, işyerinde,
grevlerde, eylemlerde, kampanyalarda
kuruluyor, kurulmaya da devam edecek. Her bir gerçek ittifak, gerçek, yeni,
yani Türkiye solu için yeni olan her bir
kampanya, solda saflaşmayı, yarılmayı
derinleştirmeye devam edecek. Birlik
denildiğinde solda, masa başında,
seçimlerde gücü olduğu düşünülen
kurumlarla saf bir seçim ittifakını
anlayanların çok ötesine geçti hareket.
Kitlesel bir sol, bu hareketin ifadesi
olmaya çalıştığı, bu hareketin örgütü
olmaya çalıştığı, bu hareketin siyasi
sözcüsü olmaya çalıştığı ölçüde başarı
kazanabilir.
Ergenekon davasında her yeni
gelişme, solda yarılmayı bir kez daha
bir kez daha derinleştirecek. Açığa
çıkan her darbe girişimi bu saflaşmayı
bir kez daha geri dönülmez biçimde
açığa çıkartacak. Bu saflaşmanın içinden kitlesel ve yeni bir sol partinin
kuruluşu için güçlü bir kadro birikiminin oluştuğunu, görmek isteyenler
görüyor. Kuru devrimci slogan atan
değil, ama siyaseti halka indirme
toplum mühendisliği yöntemlerini kullanarak aslında birlikte parti kurmak
istediği bileşenleri kendisi tarafından
doğru yola çekilecek edilgen halk kesimleri olarak da görmeyen; reformlar
için radikal yöntemlerle, yani kitleselleşerek, aşağıdan kitle hareketleri
örgütlemeye çalışarak adım adım
örgütlenen yeni bir sol için hem çok
sayıda kadro hem de çok güçlü deney
birikimleri var.
Bu birikim doğru politik temellerde
bir araya getirildiğinde, kitlesel ve yeni
bir sol partinin kuruluşu için en önemli
adım atılmış olacak. DSİP üyeleri bu
adımın atılması için ellerinden geleni
yapmaya hazırdır.
Şenol Karakaş

www.dsip.org.tr

Politik saflaşmaların keskinleştiği her dönemde
üçüncü yolculuk adı verilebilecek olan ve giderek
bir alışkanlık haline gelen bir politik tutum sol
saflarda sesini yükseltiyor. Bu siyasi tutumun en
önemli sorunu, politik mücadele alanını, taraflara
eşit mesafede durulabilecek bir tribün faaliyeti
olarak algılaması. Saha da mücadele devam eder,
tribünde ise bambaşka bir hava hakimdir.
Üçüncü yolculuğun bir diğer sorunu ise taraflara
akıl verme, özellikle taraflardan kendisine biraz
daha yakın gördüğüne ama birlikte mücadele edemeyecek kadar da mesafe koyduğu siyasi akımlara
yön gösterme eğilimidir.
Üçüncü yolculuğun en tehlikeli özelliği ise
uzlaştırıcı olma misyonunu her daim öne çıkartmasıdır. Burada tehlike, genellikle ezen ezilen
arasında, her uzlaşma ezilenlerin biraz daha baskı
altına alınması anlamına gelecek olan uzlaştırma
çabasındadır.
1990’ların ortalarından beri, üçüncü yolculuk, Kürt
sorunu başta bir dizi politik saflaşmada yüzünü gösterdi. Kürt sorununda, ezilen halkın mücadelesine
her seferinde bir hakem tutumuyla yaklaşan üçüncü
yolcular, bırakalım Leninist ulusların kendi kaderini
tayin hakkı perspektifinden üretilen ezilen halkın
eleştirel ama koşulsuz desteklenmesi prensibini hayata geçirmeyi, en basit insan hakları prensibinden
bile fersah fersah uzak bir tutum aldı. Ezilen ulusun
ezen devletle mücadelesinde, yasaların,
mahkemelerin, bürokrasinin, merkez medyanın ve
silah taşıma hakkı olan “güvenlik güçlerinin” karmaşık bir toplamı olan devlet aygıtına karşı ezilenden yana olmak, ezilen halkın yanında saf tutmak,
basit bir insan hakkı savunusudur. Bu mücadele de
temiz kalma kaygısı, hemen her öne çıkan sol kampanyanın, önce ezilen halkın ateş kesmesini, önce
ezilen halkın silahı bırakmasını, ezilenlerin şiddet
uygulamamasını dile getirdi. Ezilen halkın siyasi
örgütlenmesiyle devletin silahlı örgütlenmesi her
daim aynı kefeye konuldu. “Savaşta 40 bin kişi
öldü” cümlesi, taraflara eşit mesafe kurmak için kullanılmaya başladı. Savaşta ölen 40 bin kişi, soyut bir
açıklama. Savaşta, ezici çoğunluğunu Kürtlerden
olmak üzere 40 bin kişi öldü! İşte gerçek bu! Bu
gerçek tüm ağırlığıyla ortadayken, devlet, becerebilirse Kürt hareketini ezmek ya da bölmek isterken,
taraflara eşit mesafede bir sol üçüncü yolculuğun
tehlikesine işaret ediyor.
Benzer bir gelişme başörtüsü yasağından başlayarak siyasal İslam tartışmalarında da yaşandı,
yaşanıyor. Hakları gasp edilen ezilen bir kesimle yan
yana durmak yerine, baş örtüsü özgürlüğünün
bayrağını en yüksek sesle taşımak yerine, “ona da
ona da” diyerek, yasakçılarla yasaklananları aynı
kefeye koymak soldaki hakim eğilim oldu.
Demokrasiyi ne içten savunduğunu düşündüğümüz
sol kesimler bile bin bir gerekçeyle, kamusal alanda
hizmet alanların baş örtüsü takabileceğini ama
hizmet verenlerin takamayacağını ilan etti.
Steril kalma kaygısının en vahim örneklerinden
birisini ise darbe süreçlerinde yaşadık. 28 Şubat
darbesi de 27 Nisan muhtırası da soldan net bir karşı
çıkışla teşhir edilmedi. “Ne şeriat ne darbe!” sloganı,
seçilmiş bir hükümetin askeri zorla düşürülmesine
üçüncü yolcular tarafından verilen yanıt oldu!
Benzer bir tartışma tüm AKP iktidarı boyunca
yaşanıyor. AKP döneminde başlayan Ergenekon
davası ve darbe girişimlerine karşı hukuksal süreç,
“Yesinler birbirini” vecizesinde ifadesini buldu.
Son olarak, sırf AKP hükümeti döneminde bu
hükümet tarafından gündeme getirildiği için, 12
Anayasası’nda yargı bürokrasisinin yetkilerini kısıtlayan bölümleri değiştirmeyi hedefleyen pakete
karşı da üçüncü yolculuk mesafeli bir tutum takınıyor.
Üçüncü yolculuğun tarafsızlık maskesi atlınca
demokratik sözlerle süslü demokrasi karşıtı bir yaklaşım, kaçınılmaz bir biçimde ezenden yana alınan
politik bir tutum ortaya çıkmış oluyor. Devlet ve
Kürtler, devlet ve başörtülüler, darbeciler ve bir
siyasi parti. Başka bir deyişle devlet ve Kürt özgürlük hareketi, devlet ve başörtüsünü takma özgürlüğünü yaşamak isteyenler, devlet, darbe girişiminde bulunan provokatif bir örgüt olan Ergenekon
ve milyonlarca insanın oy verdiği, yoksulların
oyunu da alan bir burjuva siyasal partisi. Tarafsızlar
aslında tarafsız değil, üçüncü yolcular aslında
üçüncü değil en kolay yolu, egemenlerin yolunu tercih ediyor. Ortalama bilince seslenen, aman bir tatsızlık çıkmasın duygusunu harekete geçirmeye çalışan
bu artık bir gelenek haline gelmiş olan sol tutumun
göremediği ise şiddetli bir tatsızlığın yaşandığı politika alanında tatsızlık çıkmasın diyerek ortalama bilince seslenmek tatsızlığı üreten güçlüler, muktedirler tarafına göz kırpmaktır.

e-abone ol!

5 sayý 10 lira
sosyalistisci@gmail.com
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Yuri Gagarin ve SSCB lideri Kruþçev - Uzaya ilk insaný gönderen Rusya’da iþçiler açlýk ve baský koþullarýnda yaþýyordu.

Yuri Gagarin ve tek ülkede sosyalizm
E

ski Sümer efsanelerinin
birinde, Kral Etena'nýn
öyküsü anlatýlýr. Bu kral,
bir kartalýn sýrtýna binip göðe çýkmýþtý. Ýki saat boyunca uçuyor,
sonra kartal aþaðýda ne
gördüðünü Etena'ya soruyordu.
Etena'nýn son cevabý þöyle
olmuþtu: "Denizler bir su birikintisine benziyor, karalar ise bir
tabaktaki lapaya…"
Ýnsanoðlunun en eski düþlerinden biri olan uzaya çýkmak,
12 Nisan 1961 tarihinde gerçek
oldu. Sovyet kozmonotu Yuri
Gagarin, Vostok 1 isimli uzay
gemisiyle uzaya çýkan ilk insan
oldu. Sað salim geri dönebileceði
konusunda endiþeler o kadar
yüksekti ki, Gagarin henüz uzaydayken rütbesi yükseltildi. Ancak
baþýna bir iþ gelmeden tekrar
yere inmeyi baþardý. Dünyanýn
en popüler insanlarýndan biri
olarak ülkeleri gezdi, gittiði her
yerde büyük bir ilgiyle karþýlandý, ta ki 1968'de bir savaþ
uçaðýnýn deneme uçuþunda
ölmesine dek.
Gagarin, Sovyetler Birliði
Komünist Partisi'ni "bütün
baþarýlarýmýzýn yaratýcýsý" olarak
öve öve bitiremiyordu. Evet,
gerçekten de insaný uzaya
çýkarak bir organizasyonun çok
baþarýlý olduðuna þüphe edilmez.
Böyle bir teknolojiye ve iradeye
sahip bir ülkede yaþayan insanlarýn normalde refah, bolluk ve
mutluluk içinde yaþamalarý beklenir. Açlýk ve yoksulluk gibi
dertleri en aza indirgenmiþtir,
beslenme, barýnma eðitim sorunlarý çözülmüþtür, þu anda
yaþadýðýmýz ne kadar sorun
varsa, hepsi asgari seviyeye çekilmiþtir.

Ýþçiler sefalet içinde

Oysa gerçek hiç de böyle deðildi. Gagarin'in SBKP'ni bütün
baþarýlarýn yaratýcýsý ilan ettiði
günlerde, SSCB'de büyük bir trajedi yaþanýyordu. Ýþçilerin iktidarda olduðu, hatta artýk iktidar
iliþkisinin bile ortadan kalktýðý
iddia edilen kocaman bir ülkede,
iþçiler yoksulluðun ve sefaletin
en büyüklerinden birini yaþýyorlardý. Devasa apartmanlardaki
minicik dairelere birkaç iþçi ailesi
birden sýðýþmýþ, her ay sonunda
ellerine sýkýþtýrýlan birkaç Ruble
ve "kupon"la yiyecek bir þeyler
alarak hayatta kalmaya çalýþýyorlardý. Eðlenmek, gezmek, dinlen-

mek, kitap okumak vb. faaliyetler
ancak çok küçük bir azýnlýðýn
yapabildiði olaðanüstü durumlardý. Ýþçilerin ve iþçileþtirilmiþ
köylülerin tek bir hakký ve görevi
vardý: Gagarin'i uzaya gönderebilecek teknolojiyi, devletin kapitalist devletlerle rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduðu
muazzam miktarda silahý üretmek, bunun için çalýþmak, çalýþmak, yine çalýþmak, ürettiði
zenginlikleri yönetici seçkinlere
teslim etmek…
Sosyalist, hatta komünist
olduðu, sýnýf iliþkilerinin ortadan
kalktýðý iddia edilen bir ülkede
neler oluyordu? Bu yaþananlar
ne anlama geliyordu? Bunu anlamak için dönüp biraz geçmiþe
bakmak gerekiyor.

Rusya'da bürokratik
devlet kapitalizmi

1917'de Rusya'da dünyanýn ilk
muzaffer iþçi devriminin gerçekleþtirilmesinden sonra, insanlýðýn
kaderini deðiþtirme gücüne sahip
olan durum egemenlerin þiddetli
tepkisine yol açtý. Eski düzenin
sürmesini isteyenler, kýsa bir süre
öncesine kadar çok kanlý bir
savaþa tutuþmuþ olduklarý
emperyalist devletlerle anlaþarak
"Beyaz Ordu"yu kurdular ve
devrimi boðmak üzere harekete
geçtiler.
Devrimi korumak görevi,
Troçki'nin kurduðu "Kýzýl
Ordu"ya düþmüþtü. Yaþanan çok
kanlý bir iç savaþ sonrasýnda
devrimi boðmak isteyen güçler
yok edildi, ancak bunun bedeli
çok aðýr oldu. Devrimi gerçekleþtiren öncü iþçilerin birçoðu
gönüllü olarak Kýzýl Ordu'ya
yazýlmýþ, savaþ esnasýnda imha
olmuþtu. Yönetilmeyi bekleyen
koskoca bir ülkede yönetici
namýna kimse kalmamýþtý. Bu
durum karþýsýnda, Komünist
Parti ister istemez eski Çarlýk
Rusya'sýnýn yöneticilerini tekrar
göreve çaðýrdý. Subaylar,
memurlar, bürokratlar tekrar
gelip görevlerinin baþýna geçtiler.
Komünist Parti içinde de ister
istemez bir merkezileþme
baþlamýþtý. Merkez Komitesi artýk
çok ender toplanýyor, bazen
aylarca bir araya gelemiyor,
kararlar tabandan deðil, üstyapýda bulunan birkaç insan tarafýndan alýnmaya baþlanýyordu.
Lenin bu bürokratikleþme sürecini tespit etmiþ, bu tehlikeye karþý

Troçki ve yoldaþlarýný uyarmýþtý.
Ancak Sovyet Rusya artýk geri
dönüþü olmayan bir yola girmiþti. Olimpos Daðý'nda tanrýlarýn çarpýþmasý misali, iki
büyük güç birbiriyle müthiþ bir
mücadele içindeydi. Bir tarafta
devrimin dünyaya yayýlmasý için
çaba gösteren, bu gerçekleþmediði takdirde devrimin bir
ülke sýnýrlarý içine hapsolacaðýný,
boðulacaðýný bilen devrimciler,
Lenin, Troçki ve yoldaþlarý, diðer
yanda da baþýný Stalin'in çektiði
bürokrasi. Kendisini bir sýnýf
olarak örgütleyen bürokrasi için
artýk devrim sona ermiþti. Dünya
devrimi bir maceraydý. Böyle bir
maceraya atýlmaya hiç gerek
yoktu. Þimdi yapýlmasý gereken
bir an önce sanayileþmek, güçlenmek, kapitalist ülkeleri yakalamak ve onlarý geçmekti.
Kapitalist ülkeleri yakalamak ve
geçmek, 300 yýllýk bir sermaye
birikimi birkaç yýlda saðlamak
anlamýna geliyordu. Bürokrasi,
geliþmiþ kapitalist ülkelerin
seviyesine çýkabilmek için, iþçiler
üzerinde muazzam bir sömürü
uygulamaya baþladý. 1917 devriminin bütün kazanýmlarý ortadan
kaldýrýldý. Sosyalizm ekonomik
planlama, ulusal kalkýnmacýlýk,
devlet mülkiyeti ve bununla kol
kola giden azgýn bir milliyetçiliðe
indirgendi. Yeni devlet aygýtýnýn
sahipleri, Bolþevik geleneðin o
çok nefret ettiði büyük Rus þovenizmini dirilttiler, bunu kendi
çýkarlarý için kullandýlar. SSCB
bir halklar hapishanesine döndü,
ezilen uluslar üzerinde büyük bir
terör estirildi. Çarlýk zamanýnda
uygulanan ülke içi pasaport
uygulamasýna geri dönüldü.
Stalin, Troçki'nin Yahudi kökenine vurgu yapýp durmaya
baþladý. Marks'ýn ve devrimi
gerçekleþtiren kadrolarýn büyük
kýsmýnýn Yahudi kökenli olduðu
düþünülecek olunursa, durumun
ne kadar trajik olduðu daha iyi
görülecektir.
Ýþin daha da kötüsü, kendisini
bir sýnýf olarak örgütleyerek üretim araçlarý üzerinde tam kontrolü saðlayan stalinist bürokrasi,
tüm bunlarý Marksizm adýna
yapýyordu. Sonuç olarak
Marksist bir devrimin baðrýndan
çýkmýþtý ve Marksizm'le kavramsal anlamda bir çatýþmaya
girmeyi göze alamazdý. Bu yüzden, kapitalist niteliðine raðmen
Marksist olduðunu iddia etmeyi

sürdürdü ve tüm dünya egemenlerine devrimcileri karalamak
için muazzam bir imkân ve
malzeme saðlamýþ oldu.

Dünya devrimi olmadan

Ýlerleyen yýllarda stalinist
bürokrasi pek çok Avrupa ülkesini ele geçirdi. Bu ülkelerde de
kendisini egemen sýnýf olarak
örgütledi ve iþçi sýnýfýný sýnýrsýz
bir sömürüye tabi tuttu. 1950'li,
60'lý yýllar boyunca Doðu
Almanya, Macaristan, Çekoslovakya gibi ülkelerde bürokratik
diktatörlüðe karþý çeþitli ayaklanmalar çýktý, fakat stalinizmin
ordularý bu ayaklanmalarý kan
dökmekten çekinmeyerek kýsa
sürede bastýrdý. 1980'li yýllarýn
sonuna gelindiðinde, Sovyetler
Birliði'nde ve ona baðlý olan
diðer ülkelerde durum tahammül
edilemez boyutlara ulaþmýþtý.
Bürokrasi lüks ve bolluk içinde
yaþarken, Gagarin'in ifadesiyle
"yarattýðý tüm baþarýlarýn" tadýný
çýkartýrken, iþçiler yoksulluk ve
açlýk sýnýrlarýnýn çok altýnda
yaþýyorlardý. Polonya'da, Doðu
Almanya'da, Romanya'da
baþlayan bir dizi iþçi gösterisi
devrimlerle sonuçlandý ve
bürokrasi alaþaðý edildi.
Bürokrasi iktidarýnýn en dikkat
çeken simgelerinden biri olan
Berlin Duvarý'nýn yýkýlmasýyla
birlikte, stalinizm en azýndan
Avrupa'da tarih sahnesinden
silindi.
Gagarin, Komünist Partisi'nden
"bütün baþarýlarýn yaratýcýsý"
olarak söz ediyordu, fakat bu
baþarýlarýn sonuçlarý küçük bir
azýnlýðýn çýkarlarýna hizmet ediyordu. Bu deneyim, dünya iþçilerine "tek ülkede sosyalizm" diye
bir þeyin mümkün olamayacaðýný
gösterdi. Kapitalizm nasýl küresel
ölçekte bir sistemse, sosyalizmin
de ayný þekilde küresel ölçekte
olmasý gerekir. Kapitalizm içinde
bir ada olarak yaþamak mümkün
deðil, çünkü kapitalist dýþ
dünyayla sürdürülmesi gereken
zorunlu iliþkiler, kapitalizmin
dayattýðý þekilde davranmayý
zorunlu kýlar.
Ýþte bu yüzden merkezine iþçi
sýnýfýnýn kendi eseri olacak bir
dünya devrimini koyan bir
devrimci partiye, bugün her
zamankinden de fazla ihtiyacýmýz var.
Atilla Dirim

Ýþçi sýnýfý hareketinin çeþitli
dönemeçlerinde devrimciler
kendilerine sosyalist demeyi
tercih etmiþlerdir. 19. yüzyýlda
Karl Marx ve Friedrich
Engels, kendilerini komünist
olarak tanýmlamýþlar, daha
sonra bu terim sosyalizme
dönüþmüþ ve Almanya'da
Sosyal Demokrat Parti'nin
kuruluþuyla beraber tüm
dünyadaki sosyalistlere,
sosyal demokrat adý verilmeye baþlanmýþtýr. Daha sonra
sosyal demokrat partilerin I.
Dünya Savaþý'nda iþçi hareketine ihanet etmesi, Bolþevikler
ve onlarýn öncülüðünde kurulan III. Enternasyonal'e baðlý
örgütlerin tekrar komünizm
sözcüðünü kullanmaya
itmiþtir. Ancak kýsa bir süre
sonra stalinizmin yükseliþi ile
dünyadaki komünist partileri
bürokrasi iktidarýnýn
savunucularý hâline
dönüþmüþler ve devrimci
marksistlerin büyük bir çoðu
kendisini sosyalist olarak
tanýmlamaya baþlamýþlardýr.
Sosyalizmin tarihi Marx ve
Engels'ten de öncesine
dayanýr. Onlardan önce
ütopik sosyalistler, kapitalizmin eleþtirisine baþlamýþ
daha iyi bir dünyanýn nasýl
olmasý gerektiði üzerine
düþünmüþlerdir. Ancak
ütopik sosyalistlerin
anlayýþlarý iþçi sýnýfýný pasif
bir güç olarak konumlandýrmakta ve onlarýn kendi eylemini yok saymaktaydý. Marx ve
Engels bu anlayýþla
hesaplaþarak sosyalizmin
ancak iþçi sýnýfýnýn kendi eylemi olabileceðini tartýþtýlar.
Ýþte bu sosyalizmin en temel
ilkesidir. Sosyalizm, iþçi
sýnýfýnýn kendini özgürleþtirme eyleminin adý, iþçi
sýnýfýnýn iktidarýdýr. Yani
ancak aþaðýdan bir eylem
olarak ortaya çýkabilir.
Bununla beraber sosyalizm,
komünizme giden bir evredir.
Sosyalizmde bir önceki
toplumun çeliþkileri tümüyle
yok olmamýþtýr, zaten tam da
bu sebeple iþçi sýnýfý kendisini
bir egemen sýnýf yani devlet
olarak örgütlemek zorundadýr. Bu evrede iþçi sýnýfý
iktidarý ele geçirdiðinde
sömürünün maddi temelini
parçaladýðý ve bu yolla kendisini bir yarý-sýnýf hâline
getirdiði için tüm dünyada
proletaryanýn iktidarý ile tarihin zorunlu bir aþamasý olan
iþçi devleti de sönümlenmeye
baþlayacaktýr. Komünizm ise
devletin sönümlendiði aþamaya verilen isimdir.
Can Irmak Özinanýr
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Tekel iþçilerinin direniþini
kimler bu hale getirdi?
Lenin'i öldürmek
Lenin 22 Nisan 1870'de doðdu. Gençlik yýllarýnda sürdürdüðü politik
arayýþlarýn sonunda tüm yaþamýný iþçi sýnýfýnýn dünya devrimi mücadelesine
adadý. Rusya'da 1917 yýlýnýn Þubat ve Ekim aylarýnda dünya savaþýnýn ve
kapitalizmin küresel krizi ve isyanlarýn tam ortasýnda patlayan Rus devrimlerinde oynadýðý her hangi bir devrimcinin sýnýflar mücadelesine etken
katýlýmý açýsýndan benzersizdir.
Lenin 1924 yýlýnda öldü ama Ekim devriminin birinci gününden itibaren
Lenin'i politik faaliyeti ve teorik katkýlarýný küçümseyerek, karalayarak silikleþtirme çabalarý burjuvazinin ortak aklýnýn ürünü olarak hep devam etti.
Stalinizmin tahrifatlarý hem Lenin'i hem de Ekim devrimini küçümseme kampanyalarýna en büyük katkýyý yaptý. Stalinizmin yeni bir burjuva sýnýfýnýn, Rus
bürokrasisinin eylemlerinin ve ideolojisinin toplamý olduðunu bir türlü
kavrayamayanlar ise, bir iþçiyle bir burjuva sanki ayný kefeye konulabilirmiþ
rahatlýðýyla, stalinizmin leninizmin devamcýsý olduðu fikri sabitine demir attý.
Ne Lenin'in ömrünün son aylarýnda Rus bürokrasisine karþý baþlattýðý
mücadeleyi gördüler ne de marksist teoriye yaptýðý katkýdaki canlýlýðý.
1920'lerin ortalarýndan itibaren stalinizmi hem bir tür sosyalizm hem de
Leninist geleneðin devamcýsý olarak algýlayýp, bu algýya baðlý olarak politik
mücadele sürdüren kuþaklar boyu devrimci, Doðu Bloku'nun 1989-1991 yýllarýnda çökmesinin ardýndan, kendi algýlarýndaki tüm yanlýþlarý Lenin'in
devrimci geleneðine baðlamayý ihmal etmediler. Geçmiþlerinin eleþtirisini
Lenin üzerinden yaptýlar. Burada küçük bir sorun vardý: Leninizm sandýklarý
geleneðin, Lenin'in de temsilcisi olduðu devrimci marksist gelenekle uzaktan yakýndan hiçbir ilgisinin bulunmamasý!Bu yüzden bazýlarý, örneðin Oya
Baydar, 1917 Ekim Devrimi'ni bugün "hala" savunanlara "beton kafalýlar"
derken, baþka bazýlarý da, örneðin Halil Berktay, ýsrarla Lenin'in milli
demokratik devrimi savunduðunu ve radikal soldaki bir dizi hatanýn
kökeninde Lenin'in bu türden politik sonuçlara yol açan emperyalizm analizinin yattýðýný iddia edebildi. Lenin, oysa, hiçbir zaman milli demokratik
devrim diye garabet bir fikri savunmadý. 1917 Ekim Devrimi'ni bugün hala
savunmak ise, iþçi sýnýfýnýn devrimci hareketlerinin yaratýcý gücünü görmek
isteyenler açýsýndan ilham alýnmasý gereken bir devrimin deneyinden faydalanmak anlamýna gelir.
Lenin'in fikirleri 1917 yýlýnda tümüyle berrak bir biçimde sýnýflar mücadelesine müdahalede bulundu ama bu müdahalenin bir de öncesi var. 1914 yýlýnda dünya savaþý karþýsýnda Ýkinci Enternasyonal içinde yaþanan ayrýþma,
sosyalist hareketin sosyal þovenistler, yani savaþta kendi egemen sýnýfýný
destekleyenler ve enternasyonalistler, yani esas düþmanýn içerde olduðunu
ve iþçi sýnýflarýnýn farklý askeri üniforma giyen kardeþlerine karþý deðil, kendi
egemen sýnýflarýna karþý mücadele etmesini savunanlar arasýnda sert bir
bölünmeyle sonuçlandý. Sanki savaþ sosyalist hareketi bölmemiþ ve bu
bölünme 1917 yýlýnda Rusya'da da sosyalist hareket içinde derinleþerek
devam etmemiþ gibi Ekim Devrimi'ni en aðýr cezayla yargýlayanlar, ne dönemin ruhunu ne Avrupa'da ne de Rusya'da milyonlarca iþçinin ve yoksul
köylünün politik eðilimlerini kavrayabiliyorlar. Bu eðilimleri kavrayabilen
Lenin'di. Devasa Çarlýk devletini kendiliðinden bir patlamayla yýkan iþçilerin
önderliði, ne kadar sýký da örgütlenmiþ olsa sadece bir örgütün varlýðýyla
açýklanamaz. Kendi ayaklanma örgütlerini tabanda doðrudan demokrasiye
en yakýn mekanizmalarý þekillendirerek kuran ve ordunun tabanýnda derin
bir bölünme yaratan iþçilerin ruh halini, þekillenme düzeyini, taleplerini
kavrayabilenler ve bu hareketle "öðretmence" deðil, devrimci bir yöntemle,
önce öðrenmeyi "göze alarak" iliþki kuran Bolþevikler, liderliði kazandýlar.
Lenin'in devrimci yaklaþýmýnda birkaç belirleyici yön var. Bunlardan en
önde geleni, iþçi sýnýfý hareketine duyduðu derin güven. Sosyalizmi, iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemi olarak kavrayanlar açýsýndan bu güven teorik bir
çýkarsama deðildir. Bir inançlar toplamý hiç deðildir. Gözünün önünde akýp
giden hareketi kavramakla ilgili bir güvendir. Lenin'i pek de önemli olmayan
bir teoriysen ve katý bir örgütçü ve hiyerarþi düþkünü olarak görenler,
eninde sonunda tartýþmayý iþçi sýnýfýnýn varlýðý yokluðu sorununa getirmek
zorundadýr. Sýnýf hareketi ne zaman uzun bir geri çekilme dönemi yaþasa,
iþçi sýnýfýný mezara gömmek ve tabutuna ilk çiviyi çakmak için muazzam bir
çaba baþ gösteriyor. Ýþçi sýnýfýnýn tarihin bir aþamasýnda kazandýðý baþarýlar,
hareketinin dünya tarihini etkileyecek boyutlara ulaþmasý, eylemiyle dünya
savaþlarýnýn son bulmasýnda oynadýðý rol, geçmiþte sahip olduðu "kutsal"
özellikler olarak yad edilip, yine, günümüzde sýnýf hareketinin eski gücünde
olmadýðýný anlatmanýn nostaljik gerekçesi haline geliyor. Akademi dünyasý
ve özellikle eski devrimciler bu tartýþmalarý yapadursun, iþçi sýnýfý þekillenmesini sürdürüyor. Bazen baþýný kaldýrýyor. Örgütleniyor, yeni örgütlenme
hamlelerinde bulunuyor. Bazý ülkelerde hükümetleri deviren hareketlerin
ele baþý oluyor. Sayýsý artýyor. Sendikalaþma mücadelesini sürdürüyor. Grev
yapýyor. Direniyor. Barikatlar kuruyor ya da toplantýlar örgütlüyor.
Birileri varlýðýný ya da gücünü tartýþa dursun, iþçi sýnýfý var olmaya ve yaþamaya devam ediyor!
Ýþte Lenin, bu sýnýfýn eyleminin örgütlenmesine yardýmcý olmak için tüm
yaþamýný adadý. Devrimin güncelliðine yaptýðý vurgu bu yüzden önemliydi.
Birileri devrimle ilgili kehanette bulunmaya devam edebilir. Devrimciler
açýsýndan devrimin güncelliði, bir kehanet sorunu deðildir. Devrimin güncel
olduðunu düþünmek, günlük mücadelelere sýrtýný dönmek hiç deðildir.
Tersine, devrim olasýlýklarý üzerine düþünüp ahir ömründe bir iþçi devriminin
büyük ihtimalle gerçekleþmeyeceðine inananlar, gerçekte, iþçi sýnýfýnýn ve
tüm ezilenlerin günlük mücadelesine de düþük düzeyde katký yapmak
zorunda kalýrlar. Ýþçi sýnýfýnýn aþaðýdan eyleminin basýncý olmadan, bu eylem
kapitalizmi her günlük talebin, her reform mücadelesinin içinde devrimci
taleplerle sýkýþtýrmadan en basit haklarýn kazanýlabileceðini ya da korunabileceðini düþünmek için kapitalizm hakkýnda fazlasýyla iyi niyetlerle dolu
olmak gerekir.

Þenol Karakaþ

D

anýþtay kararý ile gelen
kýsmi kazanýmýn ardýndan 78 günlük direniþi
bitirerek evlerine dönenler,
mücadelenin en önünde duran
iþçilerdi. Çadýrlarýn söküldüðü 2
Mart gününe kadar Ankara'da
kalan bu dirençli kitlenin sayýsý
1000'in altýna düþmüþtü. Sendika
ve Türk-Ýþ bürokrasisinin eylemi
bitirmek yönünde sergilediði
manevralarla binlerce iþçi çoktan
evine dönmüþ, bunlarýn 3200'ü
hükümetin 4-C dayatmasýna razý
olmuþtu.
Açýk ki mücadeleyi býrakan bu
kesimin saflara dönmesi, 1
Nisan'da yeniden Ankara'da
buluþmasý kolay deðildi. Tek
Gýda Ýþ Sendikasý Baþkaný
Türkel'in "1 Nisan'a 1000'den
fazla iþçi gelmeyecek" talimatýný
bu kadar rahat verirken
mücadeleden býktýrdýðý kitlenin
moralsizliðine yaslanýyordu.
Tabi bu talimatýn yaptýrýmlarý
direniþçi iþçileri de etkiledi.
Sendikanýn otobüs kaldýrmamasý
nedeniyle yüzlerce militan iþçi
Ankara'ya gelemedi. 1 Nisan tarihinde, sendika bürokrasisi
dýþýnda kendi olanaklarýyla
Ankara'ya gelen kesim,
hareketin fiili önderliðini oluþturan birkaç yüz kiþilik dar bir
gruptu.

Polis ablukasý

Bu bir kaç yüz kiþiyi binlerce
polis karþýladý. Ankara, Kürt
illerinde ve 1 Mayýs'larda Ýstanbul'da görmeye alýþýk olduðumuz bu türden polis ablukasýný
19 Aralýk 2000 katliamýndan bu
yana görmemiþti. Ýþçilerin gitmeye çalýþtýklarý Türk-Ýþ binasý
çevresinde 500 metre çapýnda bir
polis duvarý oluþturuldu. Kentin
merkezine giriþler yasaklandý.
Türk-Ýþ binasý çevresinde ise
ayrýca bir polis barikatý oluþturuldu.
Manzara korkunçtu, polis bir
taraftan Türk-Ýþ binasýný koruyordu, diðer taraftan yürümeye
çalýþan iþçilere azgýnca saldýrýyordu. Bu görüntü hükümetin iþçi
sýnýfýna olan kinini, sendikanýn
satýlmýþlýðýný, polisin neye
hizmet ettiðini açýklýyor.
Görüntüde eksik kalan kareleri
de eyleme müdahale etmeye

çalýþan "ulusalcý sol" tamamlýyor.
Darbecilerle ayný safta bulunmaktan çekinmeyen, bunca
bölünmüþlüðe maruz kalmýþ iþçi
sýnýfýna milliyetçilik zehrini
enjekte ederek Kürt-Türk ve
Müslüman-laik ayrýmýna hizmet
eden bu sol, sýnýf saflarýnda ideolojik bozgunculuða devam
ediyor.

KESK'in dayanýþmasý

Ýþyerleri elden çýkarýldýðý için
üretimden gelen güçlerini kullanma olanaðý olmayan iþçilerin
kazanmak için zorlu engelleri
aþmasý gerekiyor. Ýçi boþaltýlmayan, kazanmaya yönelik
somut talepler içeren bir genel
grev gerçekleþmeden Tekel iþçilerinin kazanmasý artýk mümkün
deðil. Genel grevin önünde
hükümet ve kolluk güçleri kadar
Türk-Ýþ bürokrasisi de dikiliyor.
Bu bürokrasiyi hareket e geçirmeye zorlayacak yegane güç halihazýrda Türkiye iþçi sýnýfýnýn en
militan ve öncü kesimini
bünyesinde barýndýrdýðýný 1

Nisan eyleminde bir kez daha
kanýtlayan KESK'tir.
KESK ise sürekli olarak ulusalcý
solun basýncýný yiyerek içi
boþaltýlmýþ eylemlere mahkum
olmakta. Bu kýsýr döngüyü
parçalayacak potansiyel mevcut.
Hem sýnýf içinde direnme eðilimi
artýyor, hem de toplumun
dinamik kesimleri, Kürt halký,
barýþ isteyenler, darbe karþýtlarý
seslerini daha gür çýkarmaya
baþladýlar. Ýþçi sýnýfýnýn hak kayýplarýný gidermeye yönelik
mücadelesini toplumun genelinin özgürlük taleplerini içeren
mücadeleler ile birleþtiren bir
hattý örmemiz gerekiyor. Bu
görevi yerine getirmemize
yardýmcý olacak önemli araçlara
sahibiz. Barýþ için, Kürt halkýnýn
özgürlüðü için, sivil ve
demokratik bir anayasa için, darbelere kapalý bir toplum için
sürdürdüðümüz mücadeleler iþçi
sýnýfý saflarýndaki zehirli fikirleri
yok etmeye yardýmcý olacak.
Kemal Baþak

Tekel iþçilerine desteðe
gelen 200 kiþilik KESK
korteji en vahþi saldýrýya
maruz kaldý. Ancak yýllarýn mücadele deneyimine sahip KESK'li
öncüler, kendilerine
gözü dönmüþ bir þekilde saldýran polise
unutamayacaklarý bir
karþýlýk verdi. Üzerlerine
biber gazý sýkýldýðý anda
polisin elinden tüpü
alan bir kadýn militan
yüzlerce polisi gazla
püskürtmeyi baþardý.
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2 bin savaþ karþýtý
barýþýn sesini yükseltti

2

Nisan günü Ýstanbul 'da Kürt
sorununda kalýcý ve adil
çözüm talebi ile iki bin savaþ
karþýtý yürüdü. Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu'nun Barýþ Ýçin
Sanat Giriþimi ile birlikte düzenlediði etkinlikte binlerce kiþi
"Savaþýn sesini sustur, Barýþýn sesini yükselt" sloganlarý attý.
Kürt açýlýmý etrafýnda yaþananlarýn ardýndan "Barýþýn sesini yükseltmek" sloganý etrafýnda yaklaþýk
20 örgüt ile birlikte örülen kampanyanýn sonunda yapýlan yürüyüþ,
yaþanan tüm olumsuzluklara, estirilen linç havasýna ve operasyonlara
raðmen binlerce insanýn barýþ talepleri etrafýnda birlik olduðunu gösterdi.
Yürüyüþ BDP Grup Baþkanveli
Bengi Yýldýz ve Küresel BAK
Yürütme Kurulu üyesi Yýldýz
Önen'in Kürtçe ve Türkçe basýn
açýklamasý okumasý ile baþladý.
Ardýndan davullar ve ritimlerle
Kürtçe ve Türkçe sloganlar
atýlarak, þarkýlar söylenerek
yürüyüþe geçildi. Yürüyüþte 'Deng
bi de aþtîye' (Barýþa ses ver), Jin
jiyan azadi (Kadýn, yaþam özgürlük) ve '''Bê ziman jîyan nabe'
(Dilsiz yaþam olmaz) gibi sloganlarýn yanýnda 'Deniz ve mehtap'
(Zerya u heyveron) ve 'Gel gel
sarýþýným gel' (Were were zerya
min) þarkýlarý Kürtçe ve Türkçe

söylendi. Galatasaray Lisesi
önünde ve Tünel Meydaný'nda
kurulan sahnelerde söylenen
þarkýlara halay ve horonlarla eþlik
edildi.
Akþam bastýran yoðun yaðmura
raðmen yürüyüþ büyük bir coþku
ve keyifle devam etti. Yürüyüþün
sonunda Tünel Meydanýn'da BDP
Ýstanbul Milletvekili Sabahat
Tuncel bir konuþma yaptý. Tuncel
konuþmasýnda " Bu akþam yapýlan
yürüyüþ barýþ talebimizin gösterisidir. Biz yýllardýr barýþ için sokaklardayýz. Çekilen acýlarýn son bulmasý için sokaklardayýz. Artik
geçmiþte yaþanan acýlarýn tekrarýný
istemiyoruz. Kürt halkýnýn talepleri
demokrasi, özgürlük, eþitlik ve
adalet talebidir. Kürt sorunu bir
asayiþ deðil tanýnma sorunudur. "
dedi. Tuncel konuþmasýnda ayrýca,
yýlardýr yaþanan bu savaþtan, ölüm
haberlerinden ve gençlerin cenazlerinden býkýldýðýný ve barýþ
talebinin artýk sadece doðuda deðil
batýda, güneyde, heryerde dile
getirildiðini belirtti. Ne
Ceylanlarýn ne de Seraplarýn
ölmemesinin yolu bugün burada
olduðu gibi barýþýn sesini birlikte
yükseltmekten geçer vugusu ile
biten konuþmanýn ardýndan.
Yürüyüþ çekilne kardeþlik horunu
ile sona erdi.

2008 yılının Temmuz ayında,
babası tarafından, eşcinsel olduğu
için öldürülen Ahmet Yıldız'ın
davası bugün Üsküdar Bağlarbaşı
Adliyesi'nde görüldü. İstanbul
LGBTT (Lezbiyen Gey Biseksüel
Travesti Transseksüel) Sivil
Toplum Girişimi de katil zanlısının
hala yakalanamamasını protesto
etmek için adliyenin önündeydi.
15 Temmuz 2008'de eşcinsel
olduğu için evinin önünde babası
tarafından kurşunlanarak
öldürülen üniversite öğrencisi
Ahmet Yıldız'ın davası bugün
Üsküdar Bağlarbaşı Adliyesi'nde
görüldü. Duruşma öncesi adliye
önünde toplanan kalabalık
"Gözlerini kapama, kendini saklama, öldürülenler kardeşin, durmak
yok sokağa" yazılı bir pankart
açarak, "Ahmet Yıldız burada!
Katilleri nerede?" "Homofobi,
nefret... İnsansan reddet!" "Nefreti
bitir, yaşamı getir" sloganlarını attı.

Katilin hala bulunamamasına
tepki gösteren grup adına yapılan
açıklamada "Bugün buraya sadece
Ahmet Yıldız kardeşimizin katilinin bulunmasını talep etmek için
gelmedik. Katilleri yaratan düzenin
değişmesi gerektiğini haykırmaya
geldik." denildi ve firari babanın
yerinin polis tarafından bilindiğini
ancak gözaltına alınmadığını öne
sürüldü.
Ahmet Yıldız'ın sevgilisi İbrahim
Can ise yaptığı açıklamada babası
tarafından kurşunlanarak
öldürülen Ahmet Yıldız'ın daha
önce de ölüm tehditleri aldığı, bu
sebeple adresini ve telefonunu
değiştirmek zorunda kaldığı, durumu Üsküdar Adliyesi'ne bildirip
koruma istemesine rağmen hiçbir
sonuç alamadığından bahsetti.
Dava, firari baba Yahya Yıldız'ın
aranmaya devam edilmesi kararıyla son buldu.
Zişan Tokaç

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

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif
olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

BDP Grup Baþkanvekili Bengi Yýldýz ve BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel.

Eylem Taksim’de baþladý, Tünel’de bitti. Yoðun yaðmura raðmen 1,5 saat sürdü

Emekliler çalışma hakkı istedi

Ahmet Yıldız burada! Katilleri nerede?
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Emekli-Sen, "Geçmişimize ve
geleceğimize sahip çıkıyoruz" sloganı ile sloganlarla İzmir Bornova
Meydanı'nda bir miting düzenledi.
Emekliler, çalışarak kazandıkları
haklarını ve gelecek kuşaklara
devretmek istedikleri sosyal
güvenceli yaşam hakkı için
yürüdü.
Emekliler yıllardır yaşadıkları
sorunlara karşı ilk kez düzenlenen
emekli mitingi ile çözüm istedi.
DİSK'e bağlı Tüm Emekliler
Sendikası'nın (Emekli-Sen)
Bornova Cumhuriyet Meydanı'na
düzenlediği mitingde, insanca bir
yaşam istedi.
"Geçmişimize ve geleceğimize
sahip çıkıyoruz" sloganı ile yapılan
mitinge sendikanın Manisa,
Akhisar, Ödemiş, Nazilli, Aydın,
Karşıyaka ve Bornova şubeleri
katıldı. Bornova Stadyumu önünde
toplanan emekliler, sloganlarla
Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüş esnasında sık sık
"Sendika hakkımız söke söke
alırız", "Emekliyiz, haklıyız,
kazanacağız", "Kurtuluş yok tek
başına ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atıldı.
Mitingin ana konuşmasını yapan
Emekli-Sen Genel Başkanı Veli
Beysülen, "Demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz" diyerek
mücadele eden bütün emeklileri
selamladı. Ankara'da TEKEL işçilerine yapılan müdahaleyi kınayan
Beysülen, direnişteki TEKEL ve
TARİŞ işçilerine "Mücadeleniz
mücadelemizdir" diye seslendi.

Beysülen konuşmasında,
hükümetin uyguladığı yeni-liberal
politikaları eleştirdi. Emekli-Sen
Başkanı şöyle konuştu:
"Emekçilerin alınteriyle kurulmuş
olan birçok kamu kurumu
özelleştirme adı altında sermayeye
peşkeş çekildi. Genç ve sağlıklı
iken, bu ülkede yıllarca çalıştık,
vergi verdik. SSK, Emekli Sandığı
veya Bağ-Kur'a yaşlılığımızda
emekli maaşı, hastalandığımızda
sağlık hizmeti versinler diye prim
ödedik. Şimdi sosyal güvenlik
kurumları SGK çatısında birleştirildi. Maaşlarımız açlık sınırının
altında, çalışırken ödediğimiz
primlerle hak ettiğimiz sağlık
hizmetine son zamanlarda
cebimizden ödeme yapıyoruz.
Yıllarca ödediğimiz primlerle
ücretsiz almayı hak ettiğimiz sağlık
için şimdi neden cebimizden
ödeme yapmak zorundayız?" diye
sordu.
Beysülen, milyonlarca emeklinin
aldıkları maaşla geçinemediğini
söyledi. "Emeklilerin yüzde 75'i
açlık sınırı altında maaş alıyor.
Yetmeyen maaşları nedeniyle
emekliler yeniden çalışmak zorunda kalıyor" dedi. 15 yıldır sendikal
mücadele yürüttüklerini belirten
Beysülen konuşmasını şöyle bitirdi: "Emekli-Sen 'Hak verilmez
alınır! Bilinci ile önüne çıkarılan
tüm engelleri kararlılıkla aşarak
yoluna devam ediyor. Haklı
mücadelemiz sürecektir."
Emin Şakir

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

sosyalist isci

özgürlük için
marksizm 2010
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22-23-24 Nisan
Ýstanbul
Bilgi Üniversitesi
Dolapdere
Yerleþkesi
n Marksizm tartýþmalarý 1992'den
bu yana yapýlýyor. DSÝP ev sahibi,
ancak kürsüyü farklý mücadele ve
geleneklerden gelenlerle paylaþýyor.
n Her bir toplantý 1 saat 15 dakika
sürüyor. Sunuþlarýn ardýndan tüm
katýlýmcýlar söz alarak tartýþabiliyor.
n Toplantýlara katýlmak için bir
davetiye almanýz yeterli.
n Bilgi Üniversitesi Dolapdere
Yerleşkesi, Taksim Atatürk Kültür
Merkezi önünden düzenli olarak
servis kalkmaktadýr.
n Kayıt ücreti: 5 YTL’dir.
Kayıt ve iletiþim:
0536 335 10 19 – 0539 982 22 17
İletisim@ marksizmfestivali.org
DSÝP Ýstanbul Ýl Örgütü: Ýstiklal cad.
Bekar sok. 16/4 - Beyoğlu

28 şubat 2010, “Bin yılın sonu: Erken final” yürüyüşü - Binlerce insan öz-öz-özgürlük sloganını atmıştı.
11.00 - 12.15

13.00 - 14.15

23 Nisan
C uma

22 Nisan
Perşemb

Sosyalizm
ve din

Ömer Laçiner
Ferhat Kentel
Volkan Akyýldýrým

Kemalizm
ve sol
Mete Tunçay
Þenol Karakaþ

Cinsiyetçilik ve
kadýnın kurtulu

Karl Marks’ın
devrimci
fikirleri
Sinan Özbek
Þenol Karakaş

Troçki'den sonra
troçkizm

Özden Dönmez, Nurdan Düvenci Tolga Tüzün - Ayşe Demirbilek

Yunanistan, kriz
ve direniş
Yorgo Pittas,Ersin Tek

24 Nisan
C umarte

15.00 - 16.15

1915’ten 2010’a:
İttihatçı zinhiyet

Hayko Baðdat,
Pakrat Estukyan, Canan Þahin

Başka dünyalar:

bilimkurgu ve gelecek
Bülent Somay

Özgürlük hayal mi?

www.marksizmfestivali.org

17.00 - 18.15

19.30 - 20.30

21. yüzyýlda
emperyalizm ve
küresel
politikalar

Darbeler,
demokrasi ve
özgürlük
mücadelesi

Yýldýz Önen
Stefan Bornost
Ali Bilge

Sosyalizm ve
demokrasi
mücadelesi
Ahmet İnsel
Roni Margulies

Harun Tekin
Meltem Oral
Doðan Tarkan

Almanya ve
Yunanistan’da
Yeni Sol
Yorgo Pittas
Stefan Bornsot

Özgürlüğü
birlikte
kazanalım

Hayko Baðdat,
Bülent Somay,
Metin Kýlýnç Mücteba
Kýlýç, Özden Dönmez

Yýldýray Oður
Kerem Kabadayý
Avi Haligua

Kürt sorunu
çözülüyor mu?
Ayþe Batumlu
Sebahat Tuncel
Doðan Tarkan

