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Darbecilerin
anayasasýndan
kurtulalým
Anayasa deðiþikliði meclis gündeminde.
TSK-CHP-MHP Bloku , 12 Eylül darbesi
anayasasýnýn deðiþtirilmesine direniyor.
Paket, hükümet tarafýndan referanduma
taþýnmaya hazýrlanýyor.
Herkes yeni bir anayasadan yana. Ama askeri
vesayet rejiminin güçleri her türden sivil giriþimi baltalýyor. Yargý darbeyle 1982 Anayasasý’ný
savunuyor.

Sosyalistler bu saflaþmada tarafsýz kalamaz.
Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa yazmanýn yolu darbeci odaklarýn yenilmesidir.
Yargýdaki yapýlanmanýn daðýtýlmasý, darbeci
askerlerin sivil mahkemelerde yargýlanmasýdýr.
Halkýn çoðunluðunu tam da bunu istiyor.
DSÝP demokrasiye evet diyenleri birlikte
mücadele etmeye çaðýrýyor.
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Ýstanbul Bilgi Üniversitesi
Ömer Laçiner, Ferhat Kentel,
Volkan Akyýldýrým, Þenol Karakaþ,
Ali Bilge, Yýldýray Oður, Kerem
Kabadayý, Avi Haligua, Mete
Tunçay, Roni Margulies, Nurdan
Düvenci, Tolga Tüzün, Ayþe
Demirbilek, Harun Tekin, Meltem
Oral, Ahmet Ýnsel, Ayþe Batumlu,
Sebahat Tuncel, Sinan Özbek,
Hayko Baðdat, Pakrat Estukyan,
Canan Þahin, Bülent Somay, Metin
Kýlýnç, Mücteba Kýlýç, Özden
Dönmez konuþuyor...

“Bu acý bizim acýmýz, bu yas hepimizin”
1915’te, nüfusumuz henüz 13
milyonken, bu topraklarda 1,5 –
2 milyon Ermeni yaþýyordu.
Trakya’da, Ege’de, Adana’da,
Malatya’da, Van’da, Kars’ta…
Samatya’da, Þiþli’de, Adalar’da,
Galata’da…
Mahalle bakkalýmýz, terzimiz,
kuyumcumuz, marangozumuz,
kunduracýmýz, yan tarladaki
rençberimiz, deðirmencimiz,
sýnýf arkadaþýmýz, öðretmenimiz,
subayýmýz, emir erimiz, milletvekilimiz, tarihçimiz,
bestekârýmýz…
Arkadaþlarýmýzdýlar. Kapý
komþularýmýz, dert ortaklarýmýzdýlar. Trakya’da, Ege’de,
Adana’da, Malatya’da, Van’da,
Kars’ta… Samatya’da, Þiþli’de,
Adalar’da, Galata’da…
24 Nisan 1915’te “gönderilm-

eye” baþlandýlar. Onlarý kaybettik. Artýk yoklar. Çok büyük
çoðunluðu aramýzda yok.
Mezarlarý bile yok. “Büyük
Felaket”in vicdanlarýmýza yüklediði “Büyük Acý” ise olanca
aðýrlýðýyla VAR. 95 yýldýr büyüyor.
Bu “Büyük Acý”yý yüreðinde
hisseden bütün Türkiyelileri 1915
kurbanlarýnýn anýsý önünde
saygýyla eðilmeye çaðýrýyoruz.
Siyahlar içinde, sessizce.
Ruhlarýna yakacaðýmýz mumlarla, çiçeklerle…
Çünkü bu acý BÝZÝM acýmýz.
Bu yas HEPÝMÝZÝN.

24 Nisan 2010
19.00
Taksim Meydaný,
Tramvay Duraðý

www.buacihepimizin.org

sen de biz imza ver
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DSÝP BDP'yi
ziyaret etti
DSÝP üyeleri hem Ahmet
Türk'ün uðradýðý saldýrýdan
dolayý geçmiþ olsun dileklerini
iletmek, hem son geliþmeleri
deðerlendirmek hem de bu
süreçte tüm güçleriyle Kürt
halkýnýn yanýnda olacaklarýný
belirtmek için BDP'yi ziyaret
etti.
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi
üyeleri, Ahmet Türk'e yapýlan
saldýrýdan dolayý geçmiþ olsun
dileklerini iletmek için BDP
Ankara Genel Merkezi'ni zayeret ettiler. BDP'den Tuncer
Bakýrhan, Hatice Çoban ve
bazý PM üyelerinin katýldýðý
görüþmede yaþanan son
geliþmeler deðerlendirildi.
Bakýrhan, Karadeniz'deki bu
ýrkçý-milliyetçi yapýlanmanýn
kýrýlmasý gerektiðini, bu yüzden hem kendilerinin hem de
Türkiye'deki tüm devrimci ve
demokrat güçlerin orada etkinlik göstermelerinin ne kadar
önemli olduðunu belirtti ve bu
konuda çalýþmalar sürdürdüklerini anlattý.
DSÝP temsilcileri de
Bakýrhan'ýn bu fikirlerini paylaþtýklarýný belirttiler ve Barýþ
ve Demokrasi Partisi üyelerine,
tüm olanak ve güçleriyle
kendilerini destekleyeceklerini
söyledi.

Barýþýn sesi
susturulamaz
13 Nisan'da Taksim
Meydaný'nda toplanan yaklaþýk 4.000 kiþi "Hepimiz
Ahmet Türküz", "Hepimiz
Kürdüz hepimiz BDP'liyiz",
"Baskýlar bizi yýldýramaz" sloganlarýyla Galatasaray'a
yürümek istedi. Polis
yürüyüþe engel oldu. Yaklaþýk
2 saatlik oturma eylemi BDP
Ýstanbul Eþ Baþkaný Çiðdem
Kýlýçgün Uçar' tarafýnda okunan basýn metnini ardýndan
sloganlarla sona erdi.
Ýstanbul'un yaný sýra Ankara
ve Ýzmir'de gerçekleþen
protesto eylemlerine DSÝP
örgütleri katýldý.
19 Nisan'da BDP il baþkanlýðýn düzenlenen basýn toplantýsýnda, ayýn Ahmet Türk'e
yapýlan saldýrý bir kez daha
kýnandý ve sorumlularýn derhal görevlerinden alýnýp hesap
vermesi istendi. DSÝP'in de
bileþeni olduðu Barýþ ve
Demokratik Çözüm
Platformu, BDP grup toplantýsýný ve Ahmet Türk'ü ziyaret
programý açýklandý.
Barýþ ve Demokratik Çözüm
Platformu'nun düzenlediði
etkinliklerden birisi de
Sultanahmet Adliyesi'ne
sorumlular hakkýnda suç
duyurusunda bulunulmasýydý.

Ahmet Türk'ün ve
Kürtlerin yanýndayýz
A

zadiya Welat çalýþaný
Metin Alataþ gazetesi
kapatýldýktan bir hafta
sonra, 5 Nisan'da bir portakal
aðacýna asýlý olarak bulundu.
Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinde,
9 Mart 2010'da eþzamanlý olarak
Roj TV yöneticileri baþta olmak
üzere Kürtlere karþý baþlatýlan
operasyonlar devam ediyor. Son
olarak 17 Nisan'da Fransa'da iki
Roj TV hissedarý gözaltýna alýndý.
Ahmet Türk'ün Ýzmir'de oturan
yeðeni Cahit Sincar 10 Nisan'da,
evinin yakýnlarýnda kurþunlandý.
Vücuduna 5 kurþun isabet eden
Sincar kaldýrýldýðý hastanede
yaþamýný yitirdi.
Leyla Zana, Diyarbakýr 5. Aðýr
Ceza Mahkemesi'nde görülen,
DTP'nin 20-22 Eylül 2008'de
Diyarbakýr'da düzenlediði
Demokratik Toplum
Kongresi'nin sonuç bildirgesi ve
1-3 Kasým 2008'de Batýkent
kavþaðýndaki oturma eyleminde
yaptýðý konuþmalar nedeniyle üç
yýl hapis cezasýna çarptýrýldý.
12 Nisan'da, Samsun 1. Aðýr
Ceza Mahkemesi'nde görülen bir
davanýn çýkýþýnda, barýþýn simgesi Ahmet Türk'e "polis gözetiminde" saldýrý düzenlendi.
Saldýrý sonucu Ahmet Türk'ün
burnu kýrýldý.
Ahmet Türk'e yapýlan bu faþist
saldýrýyý protesto etmek için
sokaða çýkan binlerce insan
devlet terörüyle karþýlaþtý.
Tutuklu bulunan Hakkari
Belediye Baþkaný Kazým Kurt'un
protestolara katýlan 14 yaþýndaki
oðlu Hatip Kurt polis tarafýndan
dövülüp yerlerde sürüklenirken
oðlunu polislerden kurtarmaya
çalýþan anne de polis þiddetinden
kurtulamadý.
Bu olaylarýn yaþandýðý günlerde operasyonlara hýz veren
Türk ordusu Kürt illerine yaptýðý
asker ve mühimmat sevkiyatýný
arttýrdý ve önümüzdeki aylarda
operasyonlara devam edeceðinin
sinyallerini verdi. Açýlým devam
etsin ve Kürt sorunu demokratik
bir þekilde çözülsün diye uzun
zamandýr ateþkese devam eden,
sadece saldýrýlara cevap veren
PKK yapýlan son operasyonlara
da karþýlýk verdi ve üç asker
öldü.

Açýlýmýn geleceði

Son zamanlarda yaþanan bunca
olumsuz geliþmenin hiçbiri plansýz ya da münferit deðil. Bu
saldýrýlarýn arkasýnda kimlerin
olduðu çok açýk. Onlarca yýldýr
süregelen kirli savaþtan çýkarý
olanlar, milliyetçiler ve faþistler
barýþ gelmesin, savaþ devam
etsin ve Kürt illerindeki sistematik sömürü devam etsin diye
var güçleriyle direniyorlar.
Yargý Kürt siyasetçileri tutuklayarak, TSK operasyonlara devam
ederek ve Ergenekon kentlerde
Ahmet Türk gibi barýþýn
simgelerine saldýrarak eþgüdümlü olarak süreci baltalamaya,
hükümeti geri adým atmaya zorlayarak açýlýmý durdurmaya,

Barýþýn sesi Ahmet Türk’e yapýlan saldýrý bir çok merkezde protesto edildi, DSÝP BDP ile omuz omuzaydý.
ülkeyi kaosa sürükleyerek olasý
bir darbeye zemin hazýrlamaya
çalýþýyorlar.
Kürtlerse her þeye raðmen
'barýþ'tan baþka söz söylememeye ve hükümeti, demokratik
çözüm yolunda daha fazla adým
atmaya zorlamaya devam ediyor.
Gözü dönmüþ savaþ yanlýlarýnýn, milliyetçilerin ve faþistlerin artýk kazanma þanslarý yok.
Çünkü; hem özgürlük için
mücadele eden Kürt hareketinin
kararlýlýðý, hem her kesimden
Türkiye halklarýnýn darbelere
karþý, daha fazla demokrasi için
ve barýþ için polis terörünü göze
alarak sokaklara çýkýyor olmasý,
hem de mevcut hükümetin cuntaya ve yargý darbelerine karþý
kendisini korumak için
demokrasiyi geniþletmek zorunda olduðunun farkýnda olmasý;
darbecilerin, savaþ canavarlarýnýn, ýrkçýlarýn ve milliyetçilerin kazanma olasýlýðýný sýfýra
indiriyor.
Bazýlarý AKP'nin açýlýmdan
vazgeçtiðini iddia ediyor.
Sadece, Ahmet Türk'e yapýlan
saldýrýnýn ardýndan baþbakan
dahil pek çok hükümet yetkilisinin böyle bir saldýrý olduðu
için üzüntü duyduklarýný ve
devlet yetkilileri dahil olayda
suçu bulunan herkesin yargýlanmasý için ellerinden geleni
yapacaklarýný belirtmeleri bile
AKP'nin açýlýmýn devam etmesi

için mücadele edeceðini gösteriyor.
AKP Kürt açýlýmýný, ne sorunu
gerçekten analiz edebildiði için
baþlattý, ne gerçekten demokrat
olduðu için baþlattý, ne de süreci
tüm demokratik ve kültürel haklarýn tanýndýðý gerçek barýþ çizgisine götürecek basirete sahip.
AKP, Türkiye egemen sýnýfýný
arkasýna almýþ olan muhafazakar
liberal bir partidir. Bugüne
kadarki iktidarlarýn neredeyse
hepsinden bir tek önemli farký
var ki o da kemalist resmi ideolojinin dýþýndan geliyor olmasý.
Ama bu özelliði de onu egemen
sýnýfa hizmet etmekten alýkoyacak deðil. Mesele de burada
zaten. Baþta Kürt halkýnýn onlarca yýllýk kararlý mücadelesi ve
son yýllarda sokaða çýkýp gür bir
sesle demokrasi isteyen tüm
Türkiye halklarý, bölgede istikrar
isteyen Türkiye egemen sýnýfýný
açýlýma zorladý.
Türkiye ve dünya kapitalistlerinin açýlýmýn baþlamasýna ikna
olmalarý ve AKP'nin üstüne
düþen görevi yerine getirmeye
çalýþmasý tek baþýna barýþý ve
huzuru bölgeye getirir mi? Tabii
ki hayýr! Onlar her zamanki gibi
durumdan maksimum kârla (ya
da minimum zararla) kurtulmak
için mücadele edecekler.
Görünüyor ki onlar için maksimum kârlý durum PKK'yi tasfiye
etmek, Kürt siyasetçileri susturmak ve Kürt halkýnýn bazý

demokratik ve kültürel haklarýný
tanýyarak sorunu "çözmek".
Bir marksist için Kürt sorununun bu þekilde çözülemeyeceði çok açýk. Evet, egemen
sýnýflar da marksist deðil. Ama
sorunun böyle çözülemeyeceðini
görmek için illa ki marksist
olmaya da gerek yok. Kürtlerin
mücadelesine biraz yakýndan
bakmak yeter. Fakat yazýk ki ne
AKP ne de diðer egemen güçler
bu durumu görebilecek vasýftan
yoksunlar.
Tam da bu noktada sosyalistlere önemli bir görev düþüyor:
Kürt illerinde hâkim olan barýþ
isteðinin Türkler arasýnda da
yayýlmasý için mücadele etmek,
Türk illerinden de barýþ talebinin
yükselmesini saðlamak, AKP'yi
doðru adýmlarý cesurca atmaya
zorlamak için halk hareketine
yön vermeye çalýþmak ve
ýrkçýlarý, milliyetçileri etkisiz kýlmak.
Biz devrimci sosyalistler
bugüne kadar bu görevimizin
bilinciyle hareket ettik ve bundan sonra da devam edeceðiz.
Her fýrsatta savaþýn sesini susturup barýþýn sesini yükseltmek
için mücadele edeceðiz ve
Kürtlerin ayrýlabilme haklarý
dahil tüm demokratik ve
kültürel haklarýný savunacaðýz ve
Kürtler nasýl bir mücadele yöntemi benimserlerse benimsesinler
koþulsuz olarak destek olacaðýz.
Burak Demir
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Yeni anayasa tartýþmalarý ve sosyalistler
1

982 Anayasasýna yönelik
deðiþiklik paketi
Türkiye'deki saflaþmayý
bütün taraflarýyla sergiliyor.
Her biri sýnýrlý da olsa bir 1982
Anayasasý'nýn hükümlerine göre
daha iyi olan deðiþiklik paketine
itiraz edenlerin ortak bir noktasý
var.
Mecliste CHP, MHP ve DSP
yargýnýn mevcut yapýsýnýn
deðiþtirilmesine karþý direniyor.
Paketi Anayasa Mahkemesine
taþýmaya hazýrlanan ve halk
oylamasýna karþý çýkan CHP eðer
yargýyla ilgili maddeler çýkarýlýrsa geri kalan maddelere destek
vereceðini defalarca açýklamýþtý.
Mecliste saldýrganca anayasa
deðiþikliðini yargýnýn "taraf
olmasý" ve "çoðunluk diktasýna
gidiþ" olarak göstermeye çalýþan
MHP'lilerle kendine solcu diyenler ayný noktadan itiraz ediyor.

Baskýya karþýyýz

Anayasalar, iþçilerin ve ezilenlerin haklarýný kýsýtlamak,
toplum karþýsýnda devletin çýkarlarýný savunmak için yazýlýr.
Biz sosyalistler her türden kýsýtlamaya kökten karþýyýz. Devletin
bir baský aracý olarak varlýðýný
sürdürmesine de karþýyýz. Bu
yüzden anayasalar yazmaya ya
da yasalar yapmaya çalýþmayýz.
Ancak her türden politik geliþme
gibi, yasal deðiþikliklerin iþçilerin
lehine mi aleyhine mi olduðu
bizi ilgilendirir.
Baskýcý her türden yasal düzenlemeye karþý çýkarýz,
demokrasinin sýnýrlarýný
geniþleten en ufak bir
iyileþtirmeyi bile destekler
büyütmeye çalýþýrýz.
Türkiye'deki askeri vesayet rejimini sürdüren temel güç bugün
yargýdýr. Yargý darbeleri,
ordunun siyaset üzerindeki egemenliðini devam ettiriyor.
Halkýn demokrasi isteðine nefretle karþý çýkan azýnlýk, on yýllardýr zalimce yönetenlerdir.
Türkiye gericiliðin kaynaðý TSKCHP-MHP Bloku ve etrafýnda
yuvalanmýþ milliyetçi odaklardýr.
Yargýdaki darbeci odaklarýn
daðýtýlmasýna evet diyoruz.
Darbecilerin sivil mahkemelerde
yargýlanmasýna evet diyoruz.
Kaldý ki sadece Kenan Evren ve
arkadaþlarýna yargý yolunu açan
geçici 15. maddenin kaldýrýlmasý
bile önemli bir kazanýmdýr.

10 Nisan’da Ýstanbul’da 70 Milyon Adým Koalisyonu kortejinde buluþan binlerce insan anayasa deðiþkliðine de yeni anayasaya da evet dedi.
Biz DSÝP üyeleri anayasa
deðiþikliði paketinin halk oylamasýna sunulmasýný destekliyoruz ve oyumuz 'evet' olacaktýr.
Tuhaf. Tüm baþarýsýzlýklarýnýn
sorumlusu olarak 12 Eylül'ü
gösteren, 12 Eylül darbecileri
yargýlanmadan gerçekten
demokrasiye ulaþamayacaðýmýzý
her fýrsatta ifade edenler bu denli
yalýn bir saflaþmada 1982
Anayasasý'na sarýlmýþ durumdular. Darbeci generaller, ýrkçý
Baykal ve faþist Bahçeli ile omu
omuza olmaktan rahatsýzlýk duymamaktalar. En az onlar kadar
Ergenekon ve darbe soruþturmalarýnýn gündemden kalk-

masýný istiyorlar. AKP ve Saadet
Partisi ise toplumun ezici çoðunluðunun taleplerini destekliyor.
Tuhaflýk, siyasetin solunda
büyük bir boþluk olmasýndan,
kendini solcu olarak göstermeye
çalýþanlarýn rejimin bekçiliðine
soyunmuþ iflah olmaz saðcýlar
olmasýndan kaynaklanýyor. Bu
durumun sonuçlarý her türden
demokratikleþme giriþiminin yarý
yolda kalmasý, darbecilerin hegemonyasýnýn sürmesi gibi vahim
özellikler taþýyor.
Öte yandan kendini mevcut sol
örgütlerde ifade etmeyen fakat
gerçekten solcu olan büyük bir
kitle týpký DSÝP gibi anayasa

Kýbrýs'ta çözümsüzlük günleri geldi
Kýbrýs'ta Cumhurbaþkanlýðý
seçimleri tamamlandý. Daha
önce de genel seçimleri kazanarak Baþbakan olan Derviþ
Eroðlu oylarýn yüzde 50.38'ini
alarak birinci turda seçildi.
Mehmet Ali Talat ise yüzde
42.85'de kaldý.
Talat Cumhurbaþkaný
seçildiðinde Kýbrýs halký BM
Genel Sekreteri Annan'ýn hazýrladýðý bileþme planýna büyük
destek vermiþti ve planý ve
uzlaþmayý savunan Talat da
cumhurbaþkanlýðýna seçilmiþti.
Aradan geçen sürede Kýbrýslý
Türklerin çözüm umudu
giderek azaldý ve sonunda
Derviþ Eroðlu'nun Ulusal Birlik

Partisi önce meclis seçimlerini
kazandý ve dünde Eroðlu
cumhurbaþkanlýðý seçimlerini
kazandý.
Seçim yenilgisinin hemen
ardýndan Mehmet Ali Talat
"Kýbrýs'ta yeni bir dönem baþlýyor" dedi. Gerçekten de artýk
KKTC'de uzlaþmanýn ve Kýbrýs
Cumhuriyeti ile birleþmenin
olasýlýklarý daha zayýf.
Talat Kýbrýs'ý birleþtirmeyi
hedefliyordu, Derviþ Eroðlu ise
KKTC'yi de facto bir devlet
olarak korumaktan yana.
Kýbrýs sorununun çözümünde
ilk adým Türk ordusunun
Ada'dan çekilmesi olmalý.
Bugün KKTC'deki Türk asker

sayýsý Ada'nýn Türk nüfusunun
yüzde 20'sine tekabül ediyor ve
varlýðý Kýbrýslý Rumlar açýsýndan
kabul edilemez.
KKTC'de Talat'dan önce
Eroðlu'nun partisi UBP'li Rauf
Denktaþ 30 yýl kadar cumhurbaþkanlýðý yapmýþtý. Bazý seçimlerde açýkça hile yapýlmýþ, bir
seferinde ikinci turda karþýsýna
çýkan aday seçimlerden sürpriz
bir biçimde çekilmiþti. O zamanki iddialara göre bu adayýn bir
yakýný kaçýrýlmýþtý. Kaçýrma
olayý hiçbir zaman polise yansýmadý. Bu arada belirtmek
gerekir ki KKTC polisi her
anlamda Türk Ordusu'na baðlý.
Doðan Tarkan

deðiþikliði paketine 'evet' diyor.
Þimdi görevimiz daha fazla
demokrasi, bir önce barýþ ve
özgürlük isteyen yüz binleri birleþtirmek. AKP'nin solunda bir
siyasal alternatif yaratmak. Sol
politikalarla TSK-CHP-MHP
Bloku'nun karþýsýna dikilmek.
Temmuz'da gerçekleþecek halk
oylamasýnda 'evet' cephesinin
zaferi için sokakta örgütlenmek.
Ve ardýndan durmamak. Sivil,
demokratik yeni bir anayasa
yazýlmasý için mücadeleye
devam etmek.
Aklýný Cumhuriyet
Mitingleri'ne kaybetmiþler
saldýrýyorlar. Sosyalistlerin,

Müslümanlar ve Kürtlerle omuz
omuza mücadele etmesine düþmanca tutum alýyorlar. Bu
saldýrýlar biz devrimci sosyalistlerin mücadele azmini artýrmaktan baþka bir iþe yaramýyor.
Irkçýlýða, savaþ çýðýrtkanlýðýna,
her türden askeri müdahaleye,
yargý darbelerine, baþörtüsü
yasaðýna ve ayrýmcýlýða son vermek için harekete geçelim. 12
Eylül Anayasasý'ný çöplüðe gönderelim. Tüm darbecileri
yargýlayalým, Ergenekon'u
daðýtýlalým. 'Evet' cephesini
sokakta inþa edelim.
Volkan Akyýldýrým
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GÖRÜÞ
Liberaller ve Sungur
Savran'ýn devrimciliði
"Gerçekten adil bir hukuk ancak seçimle göreve
gelen halk mahkemeleri aracýlýðýyla saðlanabilir.
Yani, hukuk eðitimi görmüþ savcý ve yargýçlarýn da
desteðini alacak, iþçi ve emekçi halktan seçilmiþ,
halka hesap veren ve geri çaðrýlabilen yargýçlarýn
karar sürecinde belirleyici bir rol oynadýðý
mahkemeler aracýlýðýyla. Ancak bu tür mahkemeler
parasý ve gücü olanýn hukukun üstüne çýkmasýný,
toplumun ezici çoðunluðunu oluþturan iþçi, emekçi
ve ezilenlerin bir kez de hukuk tarafýndan ezilmesini
engelleyebilir."
Sungur Savran'ýn bu cümlesini uzun uzun alýntýlamak istedim. Marksizm'in hukuka yaklaþýmýný
mükemmel ifade etmiþ çünkü.
Savran'ýn Marksist teoriyi iyi bildiðinden hiç
kuþkum olmamýþtýr zaten. Ama sosyalist mücadele
hakkýnda, teoriyi somut taktiklere dönüþtürme
hakkýnda hiçbir fikri olmadýðýný bir kez daha
anladým.
Yukarýdaki alýntý, geçen gün (18 Nisan) Radikal 2
ekinde yayýmlanan "1982 Anayasasý'nýn liberal
taraftarlarý" baþlýklý yazýsýndan.
Yazýnýn amacý, AKP hükümetinin Anayasa paketinin ne kadar berbat bir þey olduðunu, aslýnda
hiçbir þeyi deðiþtirmediðini anlatmak.
Önce, paketi destekledikleri için, "liberaller ve kendini hâlâ sosyalist sanan sol liberaller" eleþtiriliyor.
Anlayamayan olmuþsa, bu kategoriye elinizdeki
gazete de girer, hatýrlatayým.
Bu liberaller, "eðer pakete karþýysanýz, 1982
Anayasasý'ný savunuyorsunuz" diyerek pakete karþý
çýkanlara þantaj yapýyormuþ. Ateþ püskürüyor
Savran. Neler demiyor: "þantajcýlarýn haçlý seferi",
"AKP'nin gönüllü savunucularý", "yalanlar söylüyorlar".
Sonra, paketi eleþtiriyor.
Temel eleþtirisi, bu paketin, egemen sýnýf içindeki
bir itiþmeyi yansýttýðý ve iþçi sýnýfýyla iliþkisi
olmadýðý. Þöyle ifade ediyor:
"Bu anayasa paketinin özü, hükümet ile ordu ve
yargý arasýnda yýllardýr devam eden mücadelede
hükümetin yeni bir cephe açmýþ olmasýdýr."
Doðru. Kuþkusuz öyle.
"Bugün hükümet ile ordu-yargý-CHP üçlüsü
arasýnda süregiden mücadele, burjuvazinin Batýcýlaik kanadý (TÜSÝAD) ile Ýslamcý kanadý (MÜSÝAD)
arasýnda 4-C'lerin getireceði kârlarýn kim tarafýndan
yaðmalanacaðýna iliþkin bir politik iç savaþtýr."
Ben kanatlarý böyle ifade etmenin fazla basit
olduðunu düþünüyorum, ama meselenin "kârlarýn
kim tarafýndan yaðmalanacaðý" olduðu doðru.
Kuþkusuz öyle.
Eleþtiriyi özetlersem: Bu Anayasa deðiþikliði iþçi
sýnýfýnýn sömürülüyor olmasýný ve sömürü
koþullarýný deðiþtirmeyecektir.
Tümüyle doðru.
O zaman sosyalistler ne yapmalýdýr? Savran'a
sorarsak, "Bana ne yahu, sömürüye son vermeyecek
olan hiçbir geliþme beni ilgilendirmez, taraf olmam,
taraf olanlara da ver yansýn ederim" diyecektir herhalde.
Yani siyaset yapmamayý önerecektir. Toplumun
dýþýnda kalýp soyut doðrularý tekrar tekrar baðýrmayý önerecektir.
Oysa, Anayasa tartýþmasý toplumun hemen hemen
tümü tarafýndan sadece Anayasa'yla ilgili deðil,
demokrasiyle, askeri vesayetle, darbelerle, parti kapatmalarýyla ilgili bir tartýþma olarak algýlanýyor.
"Sömürü sona ermeyecekse, bana ne!" demek, bu
tartýþmanýn dýþýnda kalmayý, halkla ve iþçi sýnýfýyla
hiçbir iliþki içinde olmamayý tercih etmek anlamýna
gelir...
Anayasa tartýþmasýný eksik algýlayanlarla, yani liberallerle, demokratlarla ve halkýn çoðunluðuyla
tartýþmamayý seçmek anlamýna gelir...
Bu tartýþmanýn, hukuku, yasalarý, yargýyý, orduyu,
yani bizzat devleti gündeme getirdiðini, devletin
sorgulanmasýnýn kapýlarýný açtýðýný anlamamak
anlamýna gelir.
Anlamayanlar kendi saðýndaki güçlerle herhangi
bir taktik iliþkiden uzak durur. Ömrünü temiz, pak,
safkan komünist ve çok küçük, çok etkisiz
örgütlerde tüketir.
Yani siyasetin dýþýnda kalýr.

Roni Margulies

23 Ocak 2010, binlerce insan kara soðuða aldýrmadan Balyoz darbesine karþý yürümüþtü.

Ergenekon daðýtýlacak
1

915 Ermeni soykýrýmýndan 1938
Dersim katliamýna, Mustafa
Suphi'nin ve 68 Önderlerinin
katlinden Hrant Dink cinayetine, 27
Mayýs'tan 27 Nisan'a, Türk egemen
sýnýfýnýn iktidarýna ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine
karþý çýkan her grup ayný tepkiyi
gördü. Asker-sivil Türk bürokrasisi
egemenliðini korumak için soykýrýmlarla, katliamlarla, cinayetlerle, darbelerle cevap verdi. Ýttihat-Terakki
zihniyetiyle baþlayan bu olaylar,
cumhuriyetin kurulmasýyla kemalistlerin egemenliðine geçti, kemalist
iktidar sarsýlmaya baþlayýnca silahlý
bir örgüt haline gelerek Ergenekon
adýný aldý.
Türkiye'nin yakýn tarihinde darbelerin, darbe planlarýnýn,
katliamlarýn, cinayetlerin, ýrkçý-milliyetçi saldýrýlarýn mimarý olan bu
örgüt 12 Haziran 2007'de
Ümraniye'de bir gecekonduya
yapýlan operasyon sonucu bulunan
el bombalarý ve TNT kalýplarýyla
çözülmeye baþladý.
Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin iktidarýndan sonra "þeriat geliyor"
söylemleriyle ve cumhuriyet mitinglerindeki bayrak kýrmýzýsý renginde
ulusal propagandalarla yeni bir
darbe ortamý hazýrlanmaya baþlandý.
O günlerden günümüze kadar birçok
darbe planý yapýldý, bunlarýn bir
kýsmý ortaya çýktý. Ergenekon
operasyonlarýnýn haricinde ortaya
çýkan irtica ile mücadele eylem planý,
Kafes eylem planý, Balyoz planý gibi
darbe planlarýnýn da 2006 yýlýnda
yapýlan Danýþtay saldýrýsýnýn da
Ergenekon sanýklarýyla baðlantýlarý
ortaya çýktý.

Kimler yargýlanýyor?

Bugüne kadar hazýrlanan
Ergenekon iddianamelerinde emekli
astsubaylardan dernek baþkanlarýna,
öðretim üyelerinden parti genel
baþkanlarýna, gazetecilerden polis
memurlarýna, sendikacýlardan milletvekillerine kadar birçok kiþinin adý
geçiyor.
Birinci Ergenekon iddianamesinde;
aralarýnda emekli Yüzbaþý Muzaffer
Tekin, emekli tuðgeneral Veli Küçük
ve Susurluk davasý hükümlüsü Sami
Hoþtan'ýn da bulunduðu 24 tutuklu
62 tutuksuz sanýk bulunuyor. Bu
sanýklarýn arasýnda yedisi tutuklu
olmak üzere on asker var. Ayrýca
Ergenekon davasýyla birleþtirilen
"Danýþtay saldýrýsý davasý" ve
"Vatanseverler Birliði Derneði
davasý" ile tutuklu sayýsý 32'ye çýktý.

Ýkinci iddianamede ise emekli
orgeneraller Hurþit Tolon ve Þener
Uygur ile Cumhuriyet gazetesi
Ankara temsilcisi Mustafa Balbay'ýn
da adý geçiyor. Ýkinci iddianamede
11'i tutuklu biri firari olmak üzere 56
sanýk var. 56 sanýðýn arasýnda üçü
tutuklu 11'i tutuksuz olmak üzere
askerler bulunuyor.
Üçüncü Ergenekon iddianamesinde
kemalist ve anti-semitist yazar Yalçýn
Küçük, Baþkent Üniversitesi rektörü
Mehmet Haberal, Cumhuriyet
gazetesi yazarý Erol Manisalý baþta
olmak üzere 27'si tutuklu 25'i tutuksuz 52 sanýk var. Tutuklu sanýklarýn
üçü, tutuksuz sanýklarýn sekizi asker
kökenli.
Dördüncü iddianamede ise 17
sanýðýn ismi geçiyor. Beþi tutuklu ve
asker olan sanýklarýn yanýnda beþi
asker olmak üzere 12 tutuksuz sanýk
daha bulunuyor. Ayrýca 43 kiþi
hakkýnda soruþturmalar devam ediyor.

Ergenekon ve sol

Ergenekon davasý devam ederken,
cuntalar ve bunlarýn sivil destekçileri
yargýlanýrken iþçi ve emekçilerden
yana olduklarýný iddia eden bir kýsým
"sol" týpký 28 Þubat sürecinde yaptýklarý gibi ve þu andaki anayasa tartýþmalarýnda yaptýklarý gibi "ne þeriat
ne darbe" hattýný savunuyor. Oysa
ortada bir þeriat tehlikesi yok ama
sayfalarca darbe planý var. Bu

düzlemde üçüncü yol hattýný savunmak apaçýk bir darbe destekçiliðidir.
Üstelik bu insanlar çok iyi biliyorlar
ki darbeler önce iþçi sýnýfýný ve ezilen
halklarý vurur. Üçüncü yolcularýn
haricinde bir kýsým "sol" ise
Ergenekon operasyonlarýný AKP'nin
kendi sivil diktasýný kurmak olarak
yorumluyor. Türkiye solu bu konuda
"tarafsýz" kalmayý sürdürürken tüm
darbelere, darbe planlarýna, darbecilere ve cuntalara karþý Ergenekon
operasyonunun sonuna kadar
gitmesi ve tüm darbecilerin yargýlanmasýný isteyen Devrimci Sosyalist
Ýþçi Partisi týpký 28 Þubat döneminde
olduðu gibi net bir tutum alýyor.
Çünkü bu operasyonlar geçmiþe
yönelik bir tasfiye deðil. Kafes ve
Balyoz planlarýnda olduðu gibi
günümüzü ilgilendiren, günümüzde
darbe yapýlmasýný engelleyen
operasyonlar. Darbeciler; Kafes
planýnda ortaya çýktýðý gibi
gayrimüslimleri açýkça hedef
gösteren, Hrant Dink cinayetinden
Hrant Dink operasyonu diye
bahseden, Balyoz planýnda olduðu
gibi dindar insanlarý camilerde bombalayarak öldürmek isteyen ve
böylece darbe ortamýna zemin hazýrlayarak kaybettikleri iktidarlarýný
tekrar kazanmayý planlýyorlar.

70 Milyon Adým Koalisyonu

Darbeciler planlarýna devam
ederken, AKP hükümeti korkak
adýmlarla darbecilerin yargýlanmasý
için uðraþýrken darbe karþýtlarý
sokaklarda sesini duyuruyor. DSÝP'in
öncülüðünde harekete geçen
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu'nun yaptýðý darbe karþýtý
eylemlerde onbinlerce insan darbelere ve darbe giriþimlerine hep bir
aðýzdan "bir daha asla!" diyerek
yanýt veriyor.
DSÝP, 70 Milyon Adým
Koalisyonu’nun kurucularýndan biri
ve solda baþýndan beri Ergenekon’a
karþý mücadelenin liderliðini yapýyor.
Sosyalistleri, Kürtleri,
Müslümanlarý ayný pankart arkasýnda buluþturan Darbelere Karþý 70
Milyon Adým Koalisyonu 21 Haziran
2008'de baþlattýðý hareketini vicdan
mahkemeleri, darbe karþýtý yürüyüþleri ve anayasa mitingindeki "12
Eylül anayasasý çöpe" sloganýyla
devam ettiriyor. Katýlýn; darbelere,
darbecilere, cuntalara, ýrkçýlara, milliyetçilere karþý hep birlikte ses çýkaralým.
Hüseyin Alýþkan
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Kýrgýzistan’da ayaklanma ve devrim
K

ýrgýzistan'da 15 gün önce
halk sokaða indi, polisle
çatýþtý, hükümeti devirdi.
Sonunda devlet baþkaný Bakýyev
ülkeden kaçmak zorunda kaldý.
2005 yýlýnda "Lale Devrimi" ile
baþa gelen Bakýyev'in iktidarý 5
sene sürebildi.
2000'li yýllarýn baþýndan itibaren
eski Sovyet cumhuriyetlerinde
yaþanan bir dizi devrimin bir
halkasý da Orta Asya'nýn
kalbinde yer alan Kýrgýzistan'da
gerçekleþmiþ ve Askar Akayev'ýn
görevden uzaklaþtýrýlmasýyla
devlet baþkanlýðýna Kurmanbek
Bakýyev gelmiþti. Akayev'in zengin elitin parlamentoda koltuk
kazanmasýný engellemesi üzerine
ülke karýþmýþ ve "Lale Devrimi"
gerçekleþmiþti.
Bakýyev görevde kaldýðý süre
boyunca özelleþtirmelere ayný
hýzla devam etti ve kendi akrabalarýna usulsüz servet saðlamakla suçlandý. Hükümete yönelik bu öfke Nisan ayýnýn baþlarýnda Talas'ta patladý.
Muhaliflerin gösterisine polis
tarafýndan izin verilmemesi üzerine baþlayan olaylar 24 saat
içerisinde tüm ülkeye yayýldý ve
"taþralýlar"ýn öfkesi tüm ülkeye
yayýldý. Polisin gerçek mermi
kullandýðý olaylarda göstericiler
kýsa bir sürede devlet televizyonu ele geçirdi, parlamento
binasýný kuþattý ve hükümeti istifaya zorladý.
Devrik Devlet Baþkaný Bakýyev,
ilk olarak istifa etmeyeceðini
açýklasa da beklediði dýþ desteði
bulamayýnca ülkeden kaçtý.
Kýrgýzistan'da þu an geçiçi
hükümet kuruldu ve seçimlere
kadar eski Dýþiþleri Bakaný Roza
Otunbayeva, Devlet Baþkanlýðý
görevini üstlendi.
Kýrgýzistan Orta Asya'nýn tam
ortasýnda bulunuyor ve iki
büyük gücün satranç tahtasý konumunda. Amerika Birleþik
Devletleri, Manas'ta bulunan
askeri üssünü Afganistan
Savaþý'nda lojistik ve ikmal

Renkli
devrimlerden
ayaktakýmýnýn
devrimine

Protestocular Biþkek
Meydaný'nda bulunan
Hükümet Binasý içinde
kabinede poz verirken...
merkezi olarak kullanýrken,
Rusya'da ülkede askeri üs kurabilmek için pusuda bekliyor. Ýki
güç arasýnda kalan Bakýyev, ikili
oynamayý tercih etti. Rusya'dan
Manas'ta bulunan askeri üssü
kapatma sözü karþýsýnda 450
milyon dolar alan Bakýyev kýsa
bir süre sonrasýnda ABD ile
üssün kullaným süresini uzatan
sözleþmeye imza attý.

Belki de bu yüzden devrim sonrasýnda ne Rusya ne de ABD
tavrýný Bakýyev'den yana koydu.
Hükümetin devrilmesinin
üzerinden henüz kýsa bir süre
geçmiþ olabilir ancak büyük
resme baktýðýmýzda 2005'teki
"Lale Devrimi" ile bu ay baþýnda
yaþanan olaylarýn farký hemen
ortaya çýkýyor. 2005 yýlýnýn Þubat
ve Mart aylarýnda elitler kendi

haklarý için hükümeti devirmiþti
ancak Lale Devrimi'nin ömrü
sadece 5 sene sürdü. Bir gün
içerisinde spontane bir þekilde
geliþen bu olaylarda halk
baþroldeydi. Polisin mermileri
karþýsýnda yýlmayan "taþralýlar"
kýsa bir sürede istediklerini elde
ettiler ve bu devrim, Lale
Devrimi'nin sonunu getirdi.
Ýlker Karayýlan

2003 yýlýnda eski Sovyet
Cumhuriyetlerinde baþlayan
devrim hareketlerinin ömrü
çok kýsa oldu. 2003 yýlýnda
Gürcistan'da baþlayan ayaklanma sonucunda "Gül
Devrimi" gerçekleþmiþ ve
Michael Saakaþvili iktidara
geldi. Saakaþvili geride kalan
sürede ülkesini yolsuzluk
bataklýðýna saplarken, Osetya
sorunu nedeniyle ülkesini de
savaþa sürüklemekten geri
kalmadý.
Saakaþvili'nin "Gül
Devrimi"ni ardýndan bir
diðer Karadeniz ülkesi olan
Ukrayna'da da hükümet
devrildi. 2004 yýlý sonunda
yapýlan baþkanlýk seçimlerine
hile karýþtýrýldýðýný iddia eden
muhalif lider Victor
Yuþçenko, seçimi kaybetmesinin ardýndan tüm
destekçilerini sokaða çýkmaya
çaðýrmýþ ve 2 ay süren olaylarýn sonunda iktidarý ele
geçirmiþti. Yuþçenko'nun
kampanyasý boyunca
Turuncu rengi kullanmasý
sebebiyle Ukrayna'daki bu
olaylar "Turuncu Devrim"
olarak adlandýrýldý. Ancak
Yuþçenko'nun adý da yolsuzluklara karýþtý ve bu sene
baþýnda yapýlan seçimleri
kaybetti.
Ayný dönemde
Kýrgýzistan'da da Asker
Akayev "Lale Devrimi" uzaklaþtýrýlmýþ ve yerine
Kurmanbek Bakýyev gelmiþti.
2005 yýlýnda iktidara gelen
Bakýyev koltuðunda sadece 5
sene oturabildi.

Tayland'da Kýrmýzý Gömlekliler rejimi sarsýyor
Demokrasi talep eden binlerce
Kýrmýzý Gömlekli birkaç haftadýr Tayland sokaklarýný akýyor.
Hareketin çok güçlü olduðu
açýk.
Kralcý hükümetin ve medyanýn
Kýrmýzý Gömleklilerin halkýn
çoðunluðunu temsil etmediði
yönündeki iddialarý açýk bir þekilde yalanlanmýþ oldu.
Polis ve ordu göstericilere
saldýrdý. Baþkent Bangkok
sokaklarýnda göstericiler ve
devlet arasýnda bir savaþ var.
Pazar sabahý itibarý ile 17 gösterici ve 4 polis öldü.
Kýrmýzý Gömlekliler Mart
ayýnýn ortasýndan beri yeni
seçim talep eden barýþçýl
protestolarýna devam ediyor.
2006'da ordu bir darbe ile
Thaksin Shinawatra'nýn
hükümetini devirmiþti. Soldan
gelen baskýnýn da etkisiyle
Shinawatra geniþ halk kitlelerini
etkilemeyi baþardý.
Kýrmýzý Gömlekliler sadece

Shinawatra'nýn geri dönmesini
deðil, gerçek demokrasi ve
sosyal adalet istiyor.
Shinawatra da onun
muhafazakar rakipleri de krallýk
ve kapitalizm yanlýsý ve
hareketin bir sýnýf savaþýna
dönüþmesini istemiyorlar.
Ama demokrasi talep eden
kitleler monarþiyi ve tüm elit
yapýlanmalarý sorgulamaya
baþladý.
Kýrmýzý Gömlekliler ülke
çapýnda büyük þehirlere giden
yollarý iþgal ettiler. Hükümet,
Kýrmýzý Gömleklileri
destekleyen medya kuruluþlarýný kapattý.
Pazar sabahý, Kýrmýzý
Gömlekliler polis ve ordu
tarafýndan öldürülen
arkadaþlarýnýn anýsýna tabutlar
taþýyorlardý.
Tabutlarýn pek çoðu boþ olsa
da, en az ikisinin içinde
öldürülen göstericiler bulunuyordu.
Demokrasi hareketinin lider-

lerinden Jatuporn Prompan,
"Artýk görüþmeler olmayacak.
Kýrmýzý Gömlekliler katillerle
görüþmez. Sokaklar zorlu ve
engellerle dolu olsa da, biz bu
ülkede demokrasiyi görebilmek
için savaþacaðýz" diye konuþtu.
Hareketin, orduyu yenebilecek
bir güce dönüþmesi zor gibi
görünüyor. Ama Kýrmýzý
Gömleklilerin büyük çoðunluðu
yoksullardan oluþuyor ve
hareketin liderleri yoksullar ve
egemenler arasýnda yaþanacak
bir "sýnýf savaþý"ný tartýþýyor.
Ama hareketin liderliði ordu
ve monarþiye karþý tümden bir
ideolojik saldýrýya baþlamaya
hazýrlanmadý. Bir devrimci
hareket oluþturmak için iþçi
sýnýfý ve ordunun düþük
kademelerine ihtiyaçlarý var.
Bu durumda yapýlacak her
uzlaþma demokrasi düþmaný
kralcý elitlere yarayacak.
Tayland 2006 darbesinden bu
yana en büyük siyasý krizini
yaþýyor. Çoðu analizci

Shinawatra ve muhafazakarlar
arasýndaki uzlaþmazlýðý açýklamaya çalýþýyor ama sýradan
insanlar görmezden geliniyor.
Shinawatra'nýn saðlýk reformu
gibi halkçý politikalarý iþçilerin
ve köylülerin kendisine sýcak
bakmasýný saðladý.
Ordunun desteklediði Abhisit
Vejjajiva hükümeti olaðan üstü
hal ilan etti ve tüm Kýrmýzý
Gömlekliler hakkýnda tutuklama emri verdi.
Hükümet çizgisinde olmayan
tüm internet siteleri ve medya
kurulularý hakkýnda kapatma
kararý alýndý ve kitleler iletiþimsiz býrakýlmak istendi.
Demokrasi hareketinin ve
Tayland egemen sýnýfýnýn sürece
vereceði cevaplar ülkenin
kaderinde belirleyici olacak.
Giles Ji Ungpakorn
Basri Güler,
Socialist Worker'dan çevirdi
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Baþka bir dünya
için örgütlen!
“Baþka bir dünya mümkün!”
Bugün mücadele eden kuþaklarýn
çoðunun içinde yetiþtiði küresel
antikapitalist hareketin en çok
tekrarlanan sloganýdýr. Dünyanýn
dört bir yanýnda dünyanýn
deðiþmesi gerektiðini düþünenler
kendi dillerinde defalarca tekrarlar bu sloganý.
Elbette direniþ içinde çeþitliliðin
sonucu olarak farklý dünyalar
düþünürüz pek çoðumuz veya
aslýnda varmak istediðimiz eþit
ve özgür olan ayný dünyadýr da,
savunduðumuz yöntemler,
tanýmladýðýmýz özneler, kurulacak olan dünyaya verdiðimiz
isimler farklýdýr. Bizler, DSÝP'te
örgütlü olan devrimci sosyalistler, baþka bir dünyanýn ancak
ve ancak sosyalizmle, iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemi sonucu
iktidarý ele geçirmesiyle
mümkün olduðunu savunuruz.

Neden Sosyalizm?

Kapitalist sistem, tüm sýnýflý
toplumlar gibi pek çok alanda
ezilen kitlelerin varlýðýný ortaya
çýkarmaktadýr. Kapitalizm altýnda kadýnlar, eþcinseller, köylüler,
yoksullar, engelliler gibi pek çok
toplum katmaný ezilmektedir.
Ancak kapitalizmi kendisinden
önceki sýnýflý toplumlardan
ayýran bir þey vardýr: Kapitalizm,
iþçi sýnýfýnýn ürettiði artý-deðer
aracýlýðýyla sermaye birikimini
saðlar.
Ýþçi sýnýfýnýn ürettiði artýdeðerin bir bölümüne kapitalist
tarafýndan el konulur. Birikimin
yegane kaynaðý budur. Sermaye
birikimi kavramý kapitalizm
açýsýndan merkezî bir öneme
sahiptir. Kendisinden önceki
sýnýflý toplumlardan farklý olarak
kapitalizmde elde edilen artýkdeðer bütünüyle kapitalistlerin
cebine gitmemektedir. Bunun
sebebi kapitalizmin rekabete
dayalý bir sistem olmasýdýr.
Rekabet etmek zorunda olan
kapitalistler, birbirlerine üstünlük saðlayabilmek için sermaye
birikimini sürekli geniþletmeye,
biriktirdikleri sermayeyi yeni
alanlara yatýrmaya mecburdurlar. Bu kapitalizmin kaçýnýlmaz döngüsüdür. Yani kapitalizmin temeli sermaye birikimini
arttýrmaya yarayan kârdýr ve bu
kâr iþçi sýnýfý tarafýndan
üretilmektedir. Kapitalizmin
rekabete dayalý bu yapýsý ayný
zamanda sistemin krize
girmesinin de temel sebebidir.
Karl Marks, bu temelden yola
çýkarak kapitalizmi yýkabilecek
olan yegane toplumsal sýnýfýn iþçi
sýnýfý, sistemin yýkýlabilmesinin
tek yolunun da toplumsal bir

“DSÝP ve Uluslararasý Sosyalist Akým; Marks, Engels, Lenin, Troçki, Lüksemburg, Gramsci gibi marksistlerin
geleneðini, yani iþçi sýnýfýnýn aþaðýdan mücadelesini savunmaktadýr. Bu gelenek her türlü ikameci ve elitist
anlayýþýn karþýsýna iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun kendi eseri olacaðý vurgusuyla çýkmaktadýr.”
devrim olduðunu söylemektedir.
Marks'tan sonra gelen pek çok
marksist de bu temelde analizlerini derinleþtirmiþlerdir.
Günümüzde pek çok ezilme biçimi bir arada yer alsa da hepsinin
temelinde kapitalist üretim tarzý
yer almaktadýr. Mevcut
ekonomik iliþkilere eklemlenmeyen ve onun varlýðýný
sürdürmek üzere yapýlanmayan
hiçbir yapý kapitalizm altýnda var
olmaya devam edemez. Bu sebeple eþit ve özgür bir dünyaya
ulaþmak istiyorsak, sömürünün
maddi temelini ortadan kaldýrmamýz gerekmektedir.
Kapitalizmin alternatifini
sosyalizmde aramamýzýn sebebi
tam da içinde bulunduðumuz
sistemin bu devrimci analizidir.
Kapitalizmde, kendisiyle beraber
tüm ezilenleri özgürleþtirebilecek
olan sýnýf olan iþçi sýnýfýnýn ikti-

darý, kapitalizmi yerinden edebilecek olan tek alternatiftir.

Nasýl bir sosyalizm?

Pek çok aktivistin sosyalizmi
kendisine yakýn bir alternatif
olarak görmemesinin altýnda
anlaþýlýr bir neden yatmaktadýr.
SSCB, Doðu Avrupa gibi kendisine "sosyalist" veya "komünist"
adý takan rejimlerde yaþanan
yoðun baský ve sömürü ortamý
açýkça görülmüþtür. Ýþçi sýnýfý
iktidarý olduðu iddia edilen bu
rejimler, 1990'lý yýllarýn baþýnda
bizzat iþçi sýnýfýnýn kendi
eylemiyle yýkýlmýþtýr. Gerçekten
de buralarda yaþanan rejimler
sosyalizmse, sosyalist olmaktan
hýzla vazgeçmek gerekir. Gizli
polisin tüm topluma kanser gibi
yayýldýðý, idamýn, yoksulluðun,
milliyetçiliðin, ýrkçýlýðýn,
sömürünün, parti diktatör-

lüðünün olduðu bir rejim için
insanlar niye mücadele etsin ki?..
DSÝP, kendisini Uluslararasý
Sosyalist Akým içinde tanýmlamaktadýr. Dünyanýn pek çok
yerinde aþaðýdan sosyalizmi
savunan bu akým kimilerince
"reel sosyalizm" olarak tanýmlanan bu rejimlerin marksist bir
analizini yapmýþtýr.
DSÝP ve Uluslararasý Sosyalist
Akým'ýn diðer örgütleri, sosyalizmi Marks'ýn tanýmladýðý gibi iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemi olarak
görmektedir. Dolayýsýyla iþçi
sýnýfýnýn hiçbir söz hakký
olmadýðý, tersine büyük bir baský
ve sömürü altýnda yaþadýðý
rejimler sosyalist deðildirler. Bu
rejimlerin asýl niteliði bürokratik
devlet kapitalisti diktatörlükler
olmalarýdýr. Zaten rejimlerin
sonunu getiren de bu nitelikleri
olmuþtur. Ýþçi sýnýfý sömürüye

baþkaldýrmýþ ve bu rejimlerin
sonunu getirmiþtir. Ancak
buralarda yeterince geliþkin
devrimci partiler olmadýðý için
eski egemen sýnýfýn parçasý olan
bürokratlar çoðu yerde yeni burjuvalar olarak iþçi sýnýfýnýn
karþýsýna çýkmýþtýr. Sadece bu
bile, "sosyalizm" adý verilen
rejimlerin devlet kapitalisti
niteliðini göstermek açýsýndan
yeterlidir.

Sosyalizm hiç yaþanmadý
mý?

Peki, yaþanan sözde sosyalizm
deneyimlerinin aslýnda devlet
kapitalizmi olmasý gerçeði,
sosyalizmin ütopik olduðunu mu
gösterir? Sosyalizm hiçbir zaman
yaþanmamýþ bir ütopya mýdýr?
Dünya iþçi sýnýfý mücadelesi
bizlere tersini göstermektedir.
Ýþçi sýnýfýnýn devrimci kalkýþ-
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Türkiye’de marksist
gelenek ve DSÝP

malarý egemen sýnýflarý defalarca
tehdit etmiþtir. 1871 yýlýnda Paris
Komünü deneyiminde
görüldüðü gibi iþçiler doðrudan
demokrasiler kurmuþlardýr.
Ýþçi sýnýfý iktidarýnýn nasýl bir
þey olabileceðini gösteren en net
deneyim ise 1917'de Rusya'da
yaþanan Ekim Devrimi'dir.
1917'de öncelikle Þubat ayýnda
çarlýðý yýkan iþçi sýnýfý, Ekim
ayýna gelindiðinde Bolþevik
Partisi öncülüðünde iktidarý ele
geçirmiþ ve dünyanýn en
demokratik sistemini kurmayý
baþarmýþlardýr. Bu sistemde
temel yönetim mekanizmasý, iþçi
sýnýfýnýn aþaðýdan eylemi sonucu
kendiliðinden ortaya çýkan
sovyetler yani iþçi konseyleridir.
Bu konseyler iþçilerin iþyerlerinde doðrudan katýlýmýyla
seçilir, iþçiler seçtikleri temsilcileri her an geri çaðýrabilme
hakkýna sahiplerdir ve hiçbir
temsilci ortalama iþçi ücretinden
fazla maaþ alamaz. O güne kadar
ortaya çýkan en demokratik biçim
olan iþçi konseyleri daha sonra
da pek çok devrimci durumda
ortaya çýkmýþtýr. 1919'da
Almanya'da, Ýtalya'da ve
Macaristan'da, 1936'da Ýspanya'da, 1956'da yine Macaristan'da ve
daha pek çok iþçi devriminde bu
özyönetim aygýtý ortaya çýkmýþ
ancak yenilgiye uðramýþlardýr.

Gerçek marksist gelenek

Ekim Devrimi, Lenin'in dediði
gibi "ezilenleri þöleni"dir.
Devrimin hemen ardýndan ezilen
uluslara kendi kaderini tayin
hakký tanýnmýþ, kadýnlarýn
ezilmesine karþý pek çok adým
atýlmýþ, çocuk yetiþtirme toplumsallaþtýrýlmýþ, toplumsal
yemekhaneler açýlmýþ, eþcinsellere karþý olan bütün yasalar
kaldýrýlmýþtýr. Uluslarýn hapishanesi olan Rusya, tüm ezilenler
için bir cennete dönüþmüþtür.
Ancak devrimin tek ülkeye
sýkýþýp kalmasý, özellikle 1919'da
Alman Devrimi'nin yenilgiye
uðramasý ve iç savaþta iþçi
sýnýfýnýn büyük bir bölümünün
imha olmasý sonucu parti içinde
bürokratik bir sýnýf geliþmeye
baþlamýþ ve 1920'lerin sonlarýnda
karþý devrim ile iktidarý ele geçirmiþtir. Bunun sonucu olarak
yukarýda bahsedilen devlet kapitalisti rejimler ortaya çýkmýþtýr.
Ancak 1917 Ekim Devrimi, iþçi
sýnýfýnýn iktidar olabileceðinin ve
tüm ezilenlerin özgürleþmesinin
mümkün olduðunu göstermiþtir.
Ekim Devrimi geleneðimizin en
önemli halkalarýndan bir tanesi
olmaya devam etmektedir.
DSÝP ve Uluslararasý Sosyalist

Akým; Marks, Engels, Lenin,
Troçki, Lüksemburg, Gramsci
gibi marksistlerin geleneðini,
yani iþçi sýnýfýnýn aþaðýdan
mücadelesini savunmaktadýr. Bu
gelenek her türlü ikameci ve elitist anlayýþýn karþýsýna iþçi
sýnýfýnýn kurtuluþunun kendi
eseri olacaðý vurgusuyla çýkmaktadýr.
Bu anlayýþý savunmanýn doðal
sonucu eyleminin merkezine parlamentoda verilecek mücadeleyi,
bir avuç devrimci gerillanýn
eylemini, kýrdan kenti kuþatmayý, askeri bir darbeyi vs. deðil
bir bütün olarak iþçi sýnýfýnýn
toplumsal mücadelesini yerleþtirmektir.
Böyle bir anlayýþ stalinizme ve
reformizme karþý, sosyalizmi
savunmaya devam etmeyi
mümkün kýlmaktadýr. Uluslar
arasý sosyalist gelenek Tony
Cliff'in devlet kapitalizmi teorisi
ve bu teoriyi tamamlayan
katkýlarla daha da zenginleþmiþtir.
1960'lý yýllarda iki kapitalist
blok -yani devlet kapitalizmi ve
batý kapitalizmi- arasýnda sürekli
silahlanmaya dayalý "soðuk
savaþ"ýn nasýl olup da bir dönem
büyümeyi saðlayýp daha sonra
kâr oranlarýnýn düþme eðilimini
tetiklediðini, 1990'lý yýllarýn
baþýnda devlet kapitalisti rejimlerin nasýl olup da ardý ardýna
iþçi hareketleriyle yýkýldýðýný
açýklayabilmek bu gelenek
sayesinde mümkün olmuþtur.
Can Irmak Özinanýr

DSÝP'in toplumsal deðiþimin
temel öznesi olarak iþçi sýnýfýný
görüyor olmasý, ezilenlerin taleplerini görmezden geldiði veya
belirsiz bir geleceðe ertelediði
anlamýna gelmemektedir.
Marksizm ekonomizme karþýdýr.
Ýþçi sýnýfý içindeki her türden sunî
bölünmeye karþý mücadele eder.
Bu sebeple biz devrimci marksistler açýsýndan ezilenlerin hiçbir
talebi ertelenemez. DSÝP'liler
ezilenlerin yanýnda olmakla
kalmazlar, ezilenlerin
mücadelelerini birleþtirmeye
çalýþýrlar. Devrimci parti, ezilenlerin kürsüsüdür. Sosyalistler, her
türlü ezilenle dayanýþmak zorundadýr.
DSÝP'liler kadýnlarýn, eþcinsellerin, baþörtüsü yüzünden haklarý
elinden alýnanlarýn, engellilerin,
ezilen uluslarýn, Kürtlerin,
Ermenilerin, Romanlarýn tüm
mücadelelerinde en kararlý þekilde yer alýrlar. Bu mücadelelerde
yer alýrken kendi gündemlerini
ezilenlere dayatmazlar, akýl vermezler, ezilenlerin kendi taleplerini ön plana çýkarýrlar.

Milliyetçiliðe karþý
mücadele

Kapitalizm, iþçi sýnýfýný ve ezilenleri en net þekilde milletler olarak
birbirinden ayýrmaktadýr.
Devrimci sosyalistler açýsýndan
bizleri bölen uluslarýn, milliyetlerin, sýnýrlarýn hiçbir anlamý yoktur. Karl Marks'ýn Komünist
Manifesto'da açýkça söylediði gibi
"iþçilerin vataný yoktur".
Karþýmýzdaki sistem uluslararasý
bir sistemdir, ulusal sýnýrlar asýl
olarak sermaye sýnýfýnýn daha
belirli sýnýrlar içerisinde sermaye
birikimini saðlayabilmesine ve
ayný zamanda kendisine karþý iþçi
sýnýfýndan gelebilecek olan
direniþleri "hepimizin çýkarý ayný"
masalýna yaslanarak engellemesine hizmet etmektedir. Elbette
rekabetin gereði olarak her
ülkede biriken sermaye devletler
arasý bir rekabete dönüþebilmekte, savaþlarýn temelini oluþturabilmektedir. Ancak kapitalistler
hiçbir zaman savaþmazlar. Onlar
için savaþan gene sýradan insanlardýr. Sýradan insanlarý hiçbir
þekilde çýkarlarýnýn ortak olmadýðý
kapitalistler adýna çýkarlarýnýn
aslýnda ortak olduðu baþka
ülkelerin iþçilerine, ezilenlerine
karþý savaþtýrabilmenin tek bir
anahtarý vardýr: Milliyetçilik.
Marksistler milliyetçiliðe karþý
tavizsiz bir mücadele yürütürler.
DSÝP milliyetçiliðe karþý sokakta
aktif bir mücadele vermektedir.
Gerek egemen sýnýfýn milliyetçiliðine, yani Türkiye'de egemen
hâliyle Türk milliyetçiliðine
gerekse de bunun sol içindeki
yansýmalarýna yani sosyal-þovenizme kaþý uzlaþmaz bir tavýr
takýnmaktadýr.
Sözde antiemperyalizme karþý
da DSÝP'in tavrý nettir. Sol saflara
antiemperyalizm üzerinden milliyetçilik zerk etmeye çalýþanlara
karþý DSÝP'liler antikapitalist
olmayan bir antiemperyalizmin

sol açýsýndan mümkün olmadýðýný
anlatmakta, bir yandan dünyadaki
savaþ karþýtý hareketin Türkiye
ayaðýný inþa ederken bir yandan
da egemen sýnýf milliyetçiliðini
teþhir etmektedirler.

Uluslarýn kendi kaderini
tayin hakký

Ezilen uluslarýn kendi kaderini
tayin hakký, milliyetçiliðe karþý
mücadelede bir turnusol
kaðýdýdýr. Türkiye'de özellikle
Kürt sorunu etrafýnda yaþanan
tartýþmalar bunun net göstergesidir. DSÝP, Lenin'den öðrendiði
þekilde ezilen uluslarýn kendi
kaderini tayin hakkýný savunmaktadýr.
Baþka uluslarý ezen uluslarýn
iþçileri hiçbir koþulda özgür olamazlar. Lenin, ezilen uluslarýn
mücadelesini koþulsuz olarak
desteklemek gerektiðini, ezilen
uluslarýn kendi kaderini tayin
hakkýný ayrýlma hakký da dâhil
olmak üzere savunmak gerektiðini savunuyordu.
DSÝP, bugüne kadar Kürt halkýný
koþulsuz olarak desteklemiþtir ve
desteklemeye devam edecektir.
Kürt halkýna akýl vermeye çalýþan
her türlü anlayýþýn da karþýsýnda
olacaktýr. Kürt halkýnýn barýþ
talebinin batýda da yankýsýný bulmasý için en geniþ cepheyi örmeye çalýþacaktýr.

Krize karþý
antikapitalizm

Devrimci sosyalistler, kapitalizmin yarattýðý tahribatý her alanda teþhir eder ve deðiþtirmek için
mücadele ederler. Günümüzde
kapitalizm 1929'dan beri en derin
krizini yaþamaktadýr. Bugünkü
krizin temel sebebi kapitalizmin
kâr oranlarýnýn düþme eðilimidir.
Kapitalizmin kârlarý 1960'lý yýllarýn
ortasýndan beri düþmekte, kapitalizm bunun faturasýný çalýþanlarýn omzuna yüklemeye çalýþmaktadýr. 1970'li yýllarýn ortalarýndan itibaren tüm ülkelerde
özelleþtirmeler ile iþçi sýnýfý maðdur edilmiþtir ve edilmeye çalýþýlmaktadýr.
Kapitalizmin yaþadýðý tek kriz
ekonomik de deðildir; kâr hýrsýnýn
ortaya çýkardýðý aþýrý üretim
ekolojik bir krizi de tetiklemiþtir.
Küresel iklim deðiþimi bugün tüm
gezegeni tehdit etmektedir. Oysa
temiz enerji kaynaklarýna yönelerek iki krize tek çözüm bulmak
mümkündür. Temiz enerji kaynaklarý hem istihdam yaratarak
krizin ortaya çýkardýðý iþsizliðe
çözüm olur, hem de gezegeni kurtarmaya yardýmcý olur.
Kapitalistler bankalarý, þirketleri
kurtaracaðýna gezegeni
kurtarmalýdýr. Bu ise
mücadele etmeden
mümkün deðildir.
Elbette iki krize de
çözüm olacak asýl çözüm
kapitalizmin bir bütün
olarak yerinden edilmesidir. DSÝP, hem iki krize
bir çözüm öneren bir hattý
savunmakta hem de kapi-

talizmi teþhir etmektedir. TEKEL
iþçilerinden, TARÝÞ iþçilerine
kadar tüm iþçi mücadelelerinin
yanýnda yer almak, bir yandan
krize karþý antikapitalist bir
mücadele yürütürken bir yandan
iklim deðiþimine karþý mücadele
etmek gerekir.

Darbelere karþý,
özgürlükler için

Bugün Türkiye'de en temel yarýlma darbe etrafýnda yaþanan yarýlmadýr. Toplumdaki bu yarýlmanýn
daha derin hâli solda yaþanmýþtýr.
DSÝP bu yarýlmada solda darbe
karþýtý cephenin en önünde durmuþtur. Darbelerle hesaplaþmak
ayný zamanda bu devletin resmî
ideolojisi olan kemalizmle de
hesaplaþmak anlamýna gelmektedir.
Statükoyu geriletmenin yolu,
Ergenekon davasýnýn sonuna
kadar gitmesini savunmaktan
geçer. Tüm darbecilerin yargýlanmasý, özgürlük alanýnýn daha da
geniþlemesi, sivil ve demokratik
yeni bir anayasanýn hayata
geçmesi vazgeçilmez taleplerdir.
DSÝP, tüm güçleriyle statükoyu
alt üst etmeye ve darbeye karþý
özgürlükleri savunmaya devam
etmektedir.

Devrimci partiye
ihtiyacýmýz var mý?

Yukarýda bahsedilen bütün
mücadeleleri birleþtirmek için
mücadelede öne çýkan unsularý ve
iþçi sýnýfýnýn en ileri kesimini
bünyesinde toplayan bir devrimci
partinin inþasý kaçýnýlmaz bir
gerekliliktir. DSÝP, hem bütün bu
alanlarda mücadele etmekte hem
de bu mücadeleleri iþçi sýnýfýnýn
uluslarasý mücadelesinin bir
parçasý olarak görmektedir.
Tarihsel deneyimlerin bize gösterdiði devrimci partiler olmadan,
toplumsal bir devrimin gerçekleþmesinin imkansýz olduðudur.
Devrimci bir partiyi inþa etmenin
kestirme bir yolu, hazýr bir formülü yoktur. Bu yüzden günlük
mücadeleler içinde iþçilerin,
ezilenlerin mücadelesinden öðrenen ayný zamanda bu mücadeleler içinde devrimci fikirlerin yayýlmasý için çaba sarf eden bir partiye ihtiyacýmýz vardýr.
DSÝP hem yeni bir sol partinin
gerekliliðini savunmakta, hem de
devrimci fikirlerin yaygýnlaþmasý
için mücadeleleri bir araya
getirmeye çalýþmaktadýr.
Karþýmýzdaki sistem merkezîdir,
bunun karþýsýnda bizim de
merkezî olarak tartýþan ve
harekete geçen bir örgüt inþa
etmemiz gerekmektedir. Sokakta
daha fazla mücadele
eden, daha geniþ kitleleri
harekete geçiren, daha
fazla mücadeleyi bir
araya getiren bir solu ve
baþka bir dünyayý
mümkün kýlabilmek için
DSÝP'e katýlýn! Gelin
beraber mücadele edelim, dünyayý beraber
deðiþtirelim!
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Darbe karþýtý sesi
yükseltmek için
tek 1 Mayýs!
10 Nisan "Demokratik Anayasa" mitinginde,
alanýn en etkileyici korteji, Darbelere Karþý 70
Milyon Adým Koalisyonu'nun kortejiydi. "12
Eylül Anayasasý Çöpe!" ana sloganýyla mitinge
katýlan 70 Milyon Adým, binlerce insanýn bir
araya geldiði coþkulu, öfkeli, koþarak atýlan sloganlarla yüksek ses çýkarttýðý bir platforma
dönüþtü.
Önemli olan sadece kortejin kitleselliði deðil.
Kortejin, alanda, hemen hemen, mitingin ruhuna uygun tek sloganla yürüyen birleþtirici tek
kortej olmasýydý. Bu yüzden baþörtülüler,
sosyalistler, Kürtler, hiçbir örgüte üye olmayan
aktivistler bu kortejde buluþtular.
10 Nisan mitinginde 70 Milyon Adým'ýn korteji
anayasa deðiþikliði tartýþmalarýnýn da baðlandýðý temel politik eksenin ne olduðunu da
gösterdi. Bu eksen, Ergenekon, darbeciler, Kürt
sorunu ve darbecilere karþý mücadele hattýdýr.
Ergenekonculara karþý mücadele hattýdýr.
Bu hat, içinden üçüncü bir yolun geçmesi
mümkün olmayan bir keskinliðe sahip.
Bugün, saf, tek baþýna bir AKP eleþtirisi,
gerçekçi deðildir.
Bugün, saf, tek baþýna bir demokrasi savunusu
mümkün deðildir.
Bugün, saf, tek baþýna bir halklarýn kardeþliði
savunusu mümkün deðildir.
Bugün, saf, tek baþýna bir iþçi haklarý savunusu
mümkün deðildir.
Ergenekon'un daðýtýlmasýný amaçlamadan,
tüm mücadele baþlýklarýný darbecilerin, paralel
örgütlenmelerin daðýtýlmasýna baðlamadan,
Tekel iþçilerinin mücadelesinin kazanmasý için
gösterilen çabayý, ýrkçý-ulusalcý-darbeci
örgütlenmelerin daðýtýlmasý için verilen
mücadeleyle birleþtirmeden iþçi hareketinin ve
ezilenlerin kazaným elde etme ya da kazanýmlarýný kalýcýlaþtýrma þansý yoktur.
AKP eleþtirisi, kendi baþýna hiçbir anlam
taþýmýyor. Darbecilerin AKP'nin hükümet etme
yeteneðini elinden almaya çalýþtýðý koþullarda,
17 milyon insanýn oy verdiði bir partinin
hükümet etme hakkýný savunmadan, bu partinin iþçi düþmaný politikalarýný eleþtirmek,
tutarsýzlýklarýný sergilemek, bu eleþtiriler
temelinde iþçi sýnýfýnýn birliðini saðlamak
mümkün deðil.
Yeni liberal politikalara karþý mücadeleyle
siyasal demokrasinin sýnýrlarýnýn geliþtirilmesi
mücadelesinin, bir ve ayný mücadelenin baþlýklarý olduðu, birisi olmadan diðerinin hedefe
ulaþamayacaðý görülemiyor. AKP'nin baþörtüsü
yasaðýna karþý tutarsýzlýðýný, Ergenekon
davasýnda sýk sýk geri adým atmasýný, Kürt
halkýnýn varlýðýnýn tanýnmasý sürecinde birileri
beþ geri adým attýðýný, Kürtlerin tasfiye edilmesiyle bir Kürt açýlýmýný gerçekleþtirmek istediðini, Balyoz soruþturmasýný yürüten savcýlarýn
görevden alýnmasý karþýsýndaki titrekliðini
teþhir etmek, 4-C'nin engellenmesi için
mücadelede daha yaygýn bir meþruluk kazanmak, tüm ezilenlerin eylem içinde birliðini
saðlamak açýsýndan da çok önemlidir.
Bu yüzden, bu yýl, 1 Mayýs'ý, kitlesel bir ses
çýkartarak kutlarken, temel politik ekseni
kavrayanlarýn birlikte katýlmasý, darbe karþýtlarýnýn sesinin güçlü çýkmasý, özgürlükleri savunanlarýn yan yana gelmesi, çok önemli. DSÝP, bu
yüzden 1 Mayýs'ta "Darbelere, Ergenekon'a,
ýrkçýlara, Kürt düþmanlarýna, yeni liberal politikalara karþý iþ-iklim-adalet-barýþ-özgürlük"
diyenlerin yan yana gelmesi için tüm güçlerini
seferber etmeye baþladý.

Solda yeni bir platform çaðrýsý
Yeni sol arayýþlarý devam ediyor. Yeni Sol platformdan çýkan
EDP “ölü bir doðum” olarak nitelenirken, bürokratik ve tepeden
inmeci bu tarzý reddedenler yola devam ediyor.
Ahmet Ýnsel, Avi Havigua, Belce Öztuna, Fatma Belpetek, Fuat
Keyman, Gencay Gürsoy, Haluk Levent, Mithat Sancar, Nilgün
Aklar, Öykü Didem Aydýn, Saniye Denli, Sezai Temelli, Yýldýz
Önen, Yörük Kurtaran, Yonca Güzelpýnar tarafýndan 16 Mayýs’ta
Ýstanbul’da bir toplantý çaðrýsý yapýldý.
DSÝP’in destek verdiði bu toplantýnýn çaðrýcýlarýndan biri olan
Avi Haligua, yaþanan yeni sol deneyi ve yeni platformun hangi
temellere dayanmasý gerektiðini anlatýyor:
Türkiye, küresel piyasanýn
çekinceleri gittikçe azalan bir
ortaðý olarak, yeni- liberal
politikalarýn sýký bir uygulayýcýsý olmak yolunda adýmlar attýkça, adaletten ve eþitlikten yana, hak ve özgürlüklerin güçlenerek varolmasýný
talep eden bir siyasi hattýn
eksikliði daha kuvvetli bir
þekilde hissediliyor.
Ezilmiþ ve baský altýnda
tutulmuþ milyonlarýn
deðiþim isteðiyle tetiklenen
rejim krizi, sosyalistlere ve
baþka bir dünya isteyen
güçlere sayýsýz fýrsat sunuyor.
Askeri vesayet rejimi çökerken, Kürt sorununun
siyasal ve demokratik yollarla çözümü fikri kabul
görürken, cumhuriyetin tarihine yön veren sayýsýz kanlý
olay ve katliam ilk kez açýkça
tartýþýlýrken gerçek bir sol
muhalefetin geliþebileceði ve
etkili olabileceði zemin
geniþliyor.
Ýþçi hareketinin ve solun
önündeki en büyük engel
olan darbeciler yargýlanýp
darbeler zinciri kýrýlmak
istenirken gerçek bir sol
muhalefete duyulan ihtiyaç
fazlasýyla hissediliyor.
Hissedilmesine hissediliyor,
ama emeðin çýkarlarýný
koruyan, hak ve özgürlükler
için mücadele eden büyük
bir hareket için gerekli adýmlar bir türlü atýlamýyor.
Sokakta, on binlerce aktivistle ifadesini bulan yeni
hareket, bir siyasi yapý
ortaya çýkarmakla ilgili ciddi
güçlük çekiyor.
12 Eylül’de cuntanýn
tepemize tebelleþ olmasýndan
yana ya da 1990’da Berlin’de
Duvar yýkýldýðýndan beri
muhalefet güçleri birleþmeye
çalýþýyor. “Solda birlik” gibi
ilginç bir argüman var. Bu
argüman genellikle saf bir
þekilde þu iyi niyetli
düþünceden kaynaklanýyor:
Eðer kendini solda tanýmlayan çeþitli sosyalist bir
araya gelip kuvvet birliði

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

edebilirse büyük bir güce
tekabül eder.
Mevcut sol örgütlerin bir
araya gelmesinin geometrik
bir büyüme yerine daha da
küçülüp etkiszileþme olduðu
son 20 yýlýn birlik deneylerinden görüldü. Bireyler
neyin yanlýþ olduðuna dair
geçmiþlerini gözden
geçirmedikçe gerçekten
sorunu tanýmlayamazlar.
Birleþmesi umulan sol parti
ve örgütlerin gerçek
anlamýyla “özeleþtiri” yapmasý ise gerçekten maddenin
yapýsýna aykýrýdýr. Elmalarýn
havada durmamasý nasýl
doðal bir sonuçsa, halihazýrda varlýðýný devam ettiren
yapýlarýn da kendi hatalarýyla net olarak yüzleþememesi
bir o kadar doðaldýr. Bu
sebeple, en ileri giden yapý
dahi ancak “birlikteliði kimin
bozduðunu”, tam da olacakken “hangi egolarýn devreye girdiðini” falan anlatabilir. Ancak bu bakýþ açýsý
zaten sorunun parçasýdýr.
Siyasi hareketler, birleþmek
ve bir arada kalmak ile siyasi
bir güç olunamayacaðýný
bilirler. Çok basit birkaç
soruya cevap vermek ve bu
cevaplarýn çevresinde olabildiðince geniþ bir kabul
oluþturmaya çalýþmak
demokratik sistemlerde
yegane hedeftir. Öncelikle
neleri deðiþtirmek istediðinizi, yerine nasýl bir
alternatif önerdiðinizi ve bu
politik çýkýþýn hangi toplumsal kesimler için deðerli
bulunacaðýný hesaplamaya
çalýþarak yola çýkmanýz
gerekir.
“Eskilerden” “yeni” ne
çýkartacaðýmýza karar
veremedik. Eþitlik, özgürlük
ve hak için mücadelenin
eskidiðini düþünmüyorsak,
yeninin ne olduðu üzerinde
uzlaþmalýyýz.
Yeni sol, sokaklarda çeþitli
talepler çevresinde toplanan
on binlerce aktivistin daha
büyük bir güçle olarak etkisini artýrmak için çabalamalý.

Kitlesel bir sol hareket, 2000’lere damgasýný vuran aktivisitlerin
dinamizmine, yeni mücadeleci kuþaðýn fikirlerine dayanmadan
varolamaz.
Yeni mücadeleci kuþaðýn
örgütlenmesine sosyal
hareketlerin geliþmesine ve
birleþmesine yardýmcý olmalý.
Ýþçi sýnýfýna güven vermeli,
iþçi sýnýfý mücadelesinin
örgütlenmesine yardýmcý
olmalý.
Bu fikri gerçek kýlabilmek,
merkezi ve bürokratik bir
yapý olmamaktan geçer. Yeni
olan, Kemalist sol ve
geleneksel yapýlarla farkýný
açýkça ifade edebilmeli;
Ergenekon gibi devlet
çetelerinin demokrasinin
önündeki en büyük engel
olduðunu bilerek hareket
etmelidir.
“Ýttifaklarýn” doðasý gereði
ortaya koyduðu çeþitli öncelikler ve bu öncelikler arasýnda uzlaþý pazarlýklarýný elinden geldiðince bertaraf edebilecek aktif bir siyaset
izlemeli, sýradan insanlarýn
siyasete müdahalesini
örgütlemelidir.
Taraf olmadan, ya da yeterince taraf olamadan politika
yapan denemelerin aksine
bugünkü saflaþmalarda net
tutum almalýdýr.
Kazanabileceðini anlatmak
yerine çeþitli þekillerde

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

www.dsip.org.tr

sosyalist isci

kazanmalýdýr.
Kitleselleþebilecek bir
hareket yaratmanýn tek yolu
kazanýmlar elde etmek
olduðuna göre, rüþtümüzü
ancak kazanarak ispat edebileceðimizin farkýnda
olmalýyýz.
16 Mayýs’ta Ýstanbul’da
gerçekleþecek toplantý seçimlere bir yýldan az kalmýþ,
ciddi eþitsizlikler ve aðýr
sorunlarýn gittikçe arttýðý bir
ülkede yeni bir hareket
baþlatabilmek için önemli
olabilir. Ancak, önemli bir
iþlev üstlenebilmesi öncelikle
ne ismine ne de yazacaðý
metinlere baðlýdýr. Hareketin
inþa edileceði alan sokaklardýr. Sokaklarda nasýl daha
kalabalýk olacaðýmýzý,
siyasete nasýl müdahil olabileceðimize dair ortak bir
tavýr geliþtirmeden,
Türkiye’nin dört bir yanýnda
yaygýn bir siyasi að oluþturmadan baþarmamýz
mümkün deðildir. Daha
önceki tüm deneyimlerimiz
bu noktaya iþaret ediyor.
Tabela ve yönetim tartýþmalarýný bir kenara býrakýp,
daha çok, daha güçlü siyaset
üretmeliyiz.

e-a
abone ol!

5 sayý 10 lira
sosyalistisci@gmail.com
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Nefret suçlarý öldürür
A

vrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT)
nefret suçunu þöyle
tanýmlýyor:
Maðdurun, mülkün ya da iþlenen bir suçun hedefinin, gerçek
veya hissedilen ýrk, ulusal ya da
etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaþ, zihinsel ya da fiziksel
engellilik, cinsel yönelim veya
diðer benzer faktörlere dayalý
olarak benzer özellikler taþýyan
bir grupla gerçek ya da öyle
algýlanan baðlantýsý, ilgisi,
baðlýlýðý, desteði ya da üyeliði
nedeniyle seçildiði, kiþilere veya
mala karþý suçlarý da kapsayacak
þekilde iþlenen her türlü suçtur.
Sadeleþtirerek söylersek, belirli
bir insan grubuna beslenen
önyargýlarla ve grubun tamamýna mesaj verme amacýyla iþlenen
suçlara nefret suçu denir.
Bu tür suçlarda fail, kurbanýný
kurbanýn belirli bir gruba üyeliði
ya da bunun böyle algýlanmýþ
olmasý nedeniyle seçmektedir.
Ayný þekilde þayet suç fiili bir
mülke yönelik gerçekleþmiþse,
söz konusu mülk, bir grup ile
olan baðýntýsý nedeniyle
seçilmiþtir ve bunlar ibadet yerleri, cemaatin veya grubun
buluþma alanlarý, araçlar ya da
konutlar olabilir.
Nefret suçu örneklerinden
bazýlarý þunlardýr:
 Fiziksel saldýrý
 Þiddet ya da saldýrý tehditleri
 Taciz
 Mülke ya da eþyalara zarar
verme
 Irkçý, nefret içerikli ya da
saldýrgan duvar yazýlarý
 Kundaklama
 Saldýrgan broþürler ve posterler
 Okulda ya da iþ yerinde zorbalýk yapma vb.
Kuþkusuz çok sayýda önyargý
saiký olabilir. Yaygýn önyargýlar
etnik kökene, dini inançlara, cinsel yönelimlere, engellilik durumuna, ulusal kökenlere yönelik
olanlarýdýr. Ancak zenginlere,
yoksullara, uzun saçlý ve kulaðý
küpeli gençlere, içki içenlere,
AÝDS'lilere, Rock'çýlara vb. yönelik önyargýlar da söz konusudur.
Saldýrgan, hedefini o kiþinin ait
olduðu grup nedeniyle seçmek-

tedir. Dolayýsýyla burada asýl
olan hedefteki kiþi deðil, onun
karakteristik özelliðini yansýtan
grup aidiyetidir. Yani, saldýrgan
açýsýndan böyle bir suçun iþlenmesi için ayný nedenle herhangi
bir baþkasý da seçilebilirdi. Bir
baþka deyiþle, saldýrgan açýsýndan kurbanýn kim olduðu deðil,
ne olduðu, neyin parçasý olduðu
önemlidir. Burada verilmek istenen mesaj sadece doðrudan
saldýrýya uðrayan kiþiye yönelik
olmayýp, o kiþinin ait olduðu
tüm gruba yöneliktir.

Nefret suçlarý diðer
suçlardan farklýdýr

Önyargýsýz, örneðin, bir alacak
verecek davasýndan dolayý bir
cinayet iþlendiðinde toplumun
diðer bireylerinde öldürülme
korkusu doðmaz. Ama nefret
suçu kapsamýna girecek þekilde,
önyargýyla bir cinayet
iþlendiðinde maktulün ait
olduðu grubun diðer üyeleri de
öldürülme korkusu yaþarlar.
Örneðin, Hrant Dink
öldürüldüðünde diðer Ermeniler
de öldürülebilecekleri korkusu
yaþar. Ya da Malatya'da üç hristiyanýn boðazlarý kesildiðinde
diðer hristiyanlar hatta tüm
diðer gayrimüslimler benzer bir
þeyin kendi baþlarýna da gelebileceðini düþünür. Böylece fail vermek istediði mesajý gereken yere
iletmiþ olur.

Bireyler ve gruplar
üzerindeki etkisi

Nefret suçlarý ve nefret motivasyonuyla iþlenen suçlar çoðu
kez kurbanlarýnýn gelecekte de
benzeri saldýrýlara maruz kalmasý
ve þiddetin daha artacaðý
konusunda bir korkuya sevk
eder. Bu tür suçlar, kurbanýn
içinde yaþadýðý toplumda istenmediði, bu topluma ait olarak
görülmediði mesajýný verir.
Nefret suçlarý kurbanlarýna
destek olunmamasý ya da maðdurlarýn kiþiliði veya durumlarýnýn iftira edilecek þekilde yansýtýlmasý, zaten travma yaþayan
maðdurlarýn durumunu daha da
kötüleþtirir.
Bu tür bir ikinci maðduriyet,

özellikle de polis, sosyal hizmet
uzmanlarý, doktor veya yargýç
gibi toplumun temsilcilerinin
bildirilen nefret suçlarýný ciddiye
almamasýyla birlikte ortaya çýkar.
Nefret suçlarýnýn maðdurlarýnýn
birçoðu açýsýndan yaþanan bu tür
ikinci bir maðduriyet, çok daha
büyük bir aþaðýlama, küçük
düþürülme veya tecrit anlamýna
gelir.
Nefret suçlarý, maðdurun ailesi,
arkadaþlarý ile söz konusu
önyargýlar ve nefretin hedefi olan
kurban ile ortak karakteristik
özelliklere sahip diðer kesimler
üzerinde de ayný ölçüde yýkýcý
etki yaratýr. Böyle bir durumda
hedef seçilen grubun diðer
üyeleri de benzeri saldýrý riski
altýnda olduklarý korkusu yaþayacaklardýr.
Nefret suçlarý gerektiði þekilde
incelenip kovuþturulmadýðýnda,
bu durum baþkalarýnýn da benzeri suçlarý iþlemesini teþvik edecek þekilde faillerin cezasýz
kaldýðý mesajýný verecektir.
Nefret suçlarýnýn faillerinin cezasýz kalmasý, þiddet olaylarýnýn
artmasýna katký saðlar. Nefret
suçlarýný içeren þiddet olaylarýna
karþý korumanýn söz konusu
olmamasý, azýnlýklara mensup
yurttaþlarýn hukuka ve kamu
kurumlarýna olan inançlarýný
yitirmesine ve böylece daha da
marjinalleþmelerine yol açar.
Saldýrýnýn etkileri saldýrý anýndan çok daha uzun bir sürece
yayýlarak ortaya çýkar.
Toplumsal dokuda derin

psikolojik tahribatlar yaratýr.
Saldýrýya uðrayanlarýn ait olduklarý gruplardan insanlar çok
boyutlu psikolojik sorunlar
yaþar. Ülkeyi terk etmekten intihara kadar uzanan çok sancýlý bir
süreç gerçekleþir.

Yasa yok

Türkiye, nefret suçlarý açýsýndan
yeterli yasal mevzuata sahip
deðil. Ýmzaladýðý uluslararasý
sözleþmelerin gereklerini de yerine getirmiyor. Ýþlenen suçlarda
nefret saiký olup olmadýðýna
bakýlmadý için de bu suçlarýn
sayýsýný bilmek mümkün olamýyor. Oysa geliþmiþ demokrasilerde
bu tür suçlar için ayrý yasalar
bulunduðu gibi istatistik yasalarý
dahi bulunuyor. Hâkimler,
savcýlar, sosyal hizmet uzmanlarý, adli týp doktorlarý, kolluk
kuvvetleri bu konuda özel
eðitimlerden geçiriliyor.
Türkiye'de ise devletin bizzat
kendisi nefret suçlarý iþliyor,
teþvik ediyor veya göz yumuyor.
Toplumun çeþitli kesimleri
arasýnda ayrýmcýlýk devlet politikasý olarak uygulanageliyor. Bu
konuda son yýllarda sivil
toplumun çabalarý olsa da bunlar
bölük pörçük ve daðýnýk olduðu
için yetersiz kalýyor. Nefret
suçlarýnýn maðdurlarýnýn birlikte
mücadele edebileceði, ortak bir
çatý altýnda buluþabileceði bir
platformun kurulmasý bu konuda önemli bir adým olabilir.
Cengiz Alðan

Pek çok sol akým açýsýndan troçkizm bir öcü olarak görülegelmiþtir.
Özellikle stalinizm ve kemalizmin
etkisinin yoðun bir þekilde
hissedildiði Türkiye'de kýsa bir
süre öncesine kadar troçkist
olmak, karþý-devrimci görülmek
anlamýna geliyordu. Günümüzde
artýk troçkizm eskisi gibi bir küfür
olarak kullanýlmasa da, politik
dönemeçlerde alýnan tutumlarda
suçlanmanýzýn birincil sebebi olabilmekte.
Troçkist, Ekim Devrimi'nin önderlerinden Leon Troçki'nin iþçi
sýnýfýný savunan düþüncelerini
izleyenlere, karþýtlarý tarafýndan
takýlan isimdir. Troçki, Lenin ile
beraber Rusya'daki devrimde en
kilit konumlardan birinde bulunmuþ, sonrasýnda devrimin
savunulmasý amacýyla Kýzýl
Ordu'yu örgütlemiþ ve iç savaþýn
kazanýlmasýný saðlamýþtýr.
Ancak iç savaþýn, devrime ödettiði bedel yýkýcýdýr. Devrimi yapan
iþçi sýnýfý iç savaþta devrimi korumaya çalýþýrken fiziksel olarak
imha olmuþ, iç savaþ koþullarýnýn
getirdiði merkezileþme, yeni
ekonomik politikalar ve elbette
Kýzýl Ordu içindeki hiyerarþi sonucu bürokrasi geliþmeye
baþlamýþtýr. Devrimin tek ülkeye
sýkýþmýþ olmasý da bürokrasinin
geliþmesine uygun zemini yaratmýþtýr.
Lenin ve Troçki, Stalin
öncülüðünde geliþmekte olan bu
bürokrasinin yaratacaðý tehlikeleri
görmüþ ve buna karþý mücadeleye
baþlamýþlardýr. 1924 yýlýnda Lenin
öldükten sonra, bürokrasiye karþý
iþçi sýnýfýný savunmak Leon Troçki
öncülüðündeki Sol Muhalefet'e
düþmüþtür.
Troçki, tek ülkede sosyalizm
fikrine karþý enternasyonalizmi
savunmuþ kýsa süre sonra da
sürgüne gönderilmiþtir.
Sürgündeki yaþamý da iþçi sýnýfý
mücadelesine adanmýþtýr. 4.
Enternasyonali kuran Troçki pek
çok devrimde stalinizmin karþý
devrimci karakterini teþhir etmiþ,
dünyanýn pek çok yerindeki
devrimci partilere devrimci strateji
ve taktikler önermiþtir. Hareketten
büyük oranda yalýtýlan Troçki'nin
fikirleri çok geniþ kitlelere ulaþmasa da, marksizmin devrimci
geleneðini savunmaya devam
etmeyi mümkün kýlmýþtýr.
Troçkizm, Ýkinci Dünya Savaþý'nda
sonra stalinizm ve sosyal
demokrasinin elitist politikalarýna
karþý, iþçi sýnýfýnýn öz örgütlenme
aracý olan sovyetler (iþçi konseyleri) aracýlýðýyla kurulabilecek olan
gerçek sosyalizmin savunulabilmesinin yolu olmuþtur.
Troçki'den sonra troçkizm farklý
kanatlara bölünmüþtür. Kimileri
Troçki'nin Rusya'yý yanlýþ biçimde
“dejenere iþçi devleti” olarak
tanýmlamasýna sahip çýkýp, iþçi
sýnýfýnýn rolü konusunda çeliþkili
konumlara düþerken DSÝP'in de
içinde yer aldýðý Uluslararasý
Sosyalist Akým, Rusya v Doðu
Avrupa'daki rejimlerin bürokratik
devlet kapitalisti niteliðini ortaya
koymuþtur.
Sürekli devrim teorisi ile marksizme büyük bir katký yapan
Troçki'nin fikirleri, günümüzde
hâlen iþçi sýnýfýný ve enternasyonalizmi savunmanýn yegane
yoludur.
Can Irmak Özinanýr
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Sosyal demokrasinin sonsuzluðu
Sosyal demokrasi sosyalizm mücadelesinde iþçi sýnýfýnýn uluslararasý hareketinin içinden çýktý. Teorik köklerini, 1900'lerin baþýnda kaleme alýnan Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin teorik
yazýlarýnda bulmak mümkün. Bu yazýlarýn iki temel vurgusu oldu:
Birisi, sosyalizmin, kapitalizm altýnda sosyalist temsilcilerin parlamento çoðunluðu yoluyla, þiddet içermeden kurulabileceði yaklaþýmýydý. Diðer vurgu ise, kapitalizm analizinde, kapitalizmin
tekelci evresinin, emperyalizmin küresel çeliþkileri ne ölçüde
derinleþtirdiðinin kavranýþýnda, dönemin devrimci sosyalistlerinin
analizlerinden tümüyle farklýlýk taþýyan yaklaþýmlarýydý.
Bu iki vurgu da, saf teorik vurgular olmanýn ötesinde, dünyanýn
tüm dev ekonomik ve askeri güçlerinin insanlýðýn daha önce tanýk
olmadýðý kadar þiddetli bir savaþa girmeye hazýrlandýðý, sýnýflar
arasýndaki çeliþkilerin giderek þiddetlendiði koþullarda yapýldýðý
için, hýzla teoriden pratiðe geçmeye ve hayat tarafýndan teste tabi
tutulmaya baþladý.
Sosyal demokrasi bu testte sýnýfta kaldý. Sýnýfta kalmakla yetinmedi, temsil ettiði iþçi sýnýfýnýn tüm devrimci mirasýna sýrtýný
döndü. Daha da önemlisi, dünyadaki en güçlü iþçi örgütü olarak,
Almanya'da sosyal demokratlar, Alman egemen sýnýfýyla birlikte
tutum alarak, savaþý desteklediler.
Dünya savaþýnýn tamtamlarý, milliyetçiliðin uðultusuyla el ele
þiddetlendi. Sosyal demokrasi milliyetçiliðin týrmanmasýna da
katký yaptý. Alman iþçiler, Alman askeri üniformasý giyerek savaþ
cephelerine gitti. Savaþta milyonlarca insan öldü.
Sadece Almanya'daki en etkili muhalif gücün deðil, dünyadaki
en önemli sosyalist örgütün dünya savaþý karþýsýnda aldýðý tutum
ve hýzla milliyetçileþmesi, tüm dünya sosyalistlerinin birleþik
örgütü olan Ýkinci Enternasyonal'e üye olan devrimci örgütlerin
üzerinde bugün hayal etmesi bile imkânsýz olan bir karamsarlýk
yarattý. Lenin, Almanya'da partinin savaþý desteklediðine inanmadý, bunun kafa karýþýklýðý yaratmak isteyenlerin bir yalaný
olduðunu düþündü.
Almanya'da parti içinde mücadele eden ve örgütün içinde
"reformizm" adý verilen tehlikeye karþý yýllar öncesinden mücadele
etmeye baþlayan Rosa Luksemburg ve Karl Liebknecht gibi
devrimci sosyalistler hiçbir þaþkýnlýk yaþamadýlar.
Sosyal demokrasi, ne yazýk ki, savaþý desteklemekle yetinip,
sonra hatalarýndan ders çýkartýp iþçi sýnýfýnýn mücadelesine destek
olmaya devam etmedi. 1914'ten 1930'larýn baþýnda Nazizmin iktidarýna kadar süren dönemde, Almanya'daki tüm iþçi hareketinin,
iþçi ayaklanmalarýnýn, karþýsýna dikildi, devrimci patlamalarýn
bastýrýlmasýnda, iþçi liderlerine suikastlar düzenlenmesinde, daha
sonra Nazi örgütlenmelerin paramiliter çekirdeði iþlevini görecek
örgütlenmelerin oluþmasýnda ve Rosa Luksemburg ve Karl
Liebknecht gibi iþçi sýnýfý devrimcilerinin katledilmesinde temel bir
rol oynadý.
Bu yüzden bugün, sanki tarihte sosyal demokrasiyle devrimci
sosyalizm arasýnda yaþanan ayrým, devrimcilerin bir uydurmasýymýþ, yapay bir ayrýmmýþ gibi, iþçi hareketinin kana bulanmasýna devrimciler katkýda bulunmuþ gibi devrimcileri, devrim
için deðil, reformistlerle reform için mücadele etmeye çalýþmanýn
hiçbir anlamý yok. Hiçbir anlamý yok, çünkü devrimciler zaten,
reformlar için mücadele etmenin önemini biliyorlar. Rosa
Luksemburg, Almanya'da reformizme karþý mücadele ederken,
reformlar için mücadele etmenin önemini hiçbir þekilde
küçümsemedi. Reform talebi, iþçi sýnýfýnýn günlük mücadeleleri
içinde, aþaðýdan þekillenir. Parti kararlarýyla deðil, sýnýf mücadelesinin her günkü seyri içinde ortaya çýkar. Güzel günleri, devrim
sonrasýna erteleyen sekter devrimciler deðil de, güzel günlerin iþçi
sýnýfýnýn bugünkü mücadelesinin, taleplerinin yanýnda yer alarak
yakýnlaþabileceðini bilen devrimci sosyalistler, reformlar için
mücadelenin en önünde yer almak zorundalar. Bunun için, iþçi
hareketi içindeki burjuva fikirlerin ve eðilimlerin temsilcisi olan
reformist liderliklerle, reformist partilerle iþbirliði de yaparlar.
Hatta bu partilere katýlabilirler. Bunlar taktik sorunlardýr. Taktiðe
indirgenemeyecek gerçek ise, reformist liderliklerin, sýnýflar
mücadelesinin keskinleþtiði her dönemde, kapitalistlerin çýkarlarý
lehinde tutum alacaðýdýr.

Þenol Karakaþ

Kampüsleri sokaða,
sokaðý kampüslere
taþýyalým!

H

rant Dink, bir Ergenekon
"operasyonu" sonucu
öldürüldü. Birkaç gün
sonra cenazesine katýlan yüzbinlerce insan tek bir vücut olarak,
katillere ve bir bebekten bir katil
yaratan karanlýk ideolojiye yanýtý
verdi: "Hepimiz Hrant'ýz!
Hepimiz Ermeniyiz".
Çok sonra öðrendik ki,
Genelkurmay çýkýþlý belgelerden;
Hrant yoldaþýmýzý katledenler,
cenazedeki kalabalýktan korkmuþlar. Kürtleri katledenler,
Diyarbakýr cezaevi cehenemini
yaratanlar, 12 Eylül karanlýðýnda
onbinlerce insaný iþkence tezgahlarýndan geçirenler, 27 Mayýs
sonrasý askeri vesayete "yasal"
bir minare kýlýfý uyduranlar,
gayrimüslim diye tanýmladýklarýnýn soyunu tüketmek için
elinden geleni yapanlar; kendilerini "bu devletin asýl sahipleri"
olarak görenler... O kalabalýktan,
ve o kalabalýðýn Hrant Dink
yoldaþýn ardýndan, devletin egemen ideolojisine büyük bir darbe
vurmuþ olmasýndan korkuya
kapýlmýþlar!
Cenazeden kýsa bir süre sonra,
Genelkurmay baþkanlýðý bir
muhtýra yayýnladý. Tarih, 27
Nisan 2007 idi. Muhtýra'da þöyle
demiþti Genelkurmay: "Özetle,

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu
Önder Atatürk'ün, 'Ne mutlu
Türküm diyene!' anlayýþýna karþý
çýkan herkes Türkiye
Cumhuriyeti'nin düþmanýdýr ve
öyle kalacaktýr."
27 Nisan e-muhtýrasý olarak tarihe geçen bu muhtýra, yüzbinleri
devletin düþmaný olarak ilan ve
tehdit ediyordu.
Antikapitalist Öðrenciler, tam o
günlerde daha önce Küresel
BAK, KEG gibi kampanyalarda
çalýþmýþ aktivistler tarafýndan
kuruldu. "Darbelere karþý amasýz
özgürlük" savunan bir öðrenci
grubu olarak; kapitalizmin tahrifatlarýna karþý mücadeleyi de
görevi olarak görenlerin bir
araya geldiði bir öðrenci grubu.
Bir yandan TEKEL direniþindeki
iþçilerle dayanýþma içinde,
TEKEL direniþini de bölmek
isteyen milliyetçi-darbeci odaklara karþý; bir yandan
baþörtüsüne özgürlüðü
savunurken, parasýz eðitimi de
savunan; kapitalizm altýnda
kazanýlacak her hakkýn, her
özgürlüðün önemini vurgulayan
ama kapitalizm altýnda gerçek
bir özgürlüðün de mümkün
olmadýðýný bilerek; kapitalizmin
olmadýðý bir dünya için
mücadele etmekte ýsrar eden bir

Ýletiþim: 0505 703 47 43 - 0537 454 40 63
www.antikapitalistogrenci.org

öðrenci grubu.
Antikapitalist Öðrenciler, yalnýzca öðrenci sorunlarý ile ilgilinen, kendisini üniversite
yemekhanesi ile sýnýrlayan bir
öðrenci örgütü olmadý.
Ergenekona karþý mücadelede
de, TEKEL direniþinde de,
baþörtüsü yasaðýna karþý da, özel
güvenliklere karþý da, harç zamlarýna karþý da, Ceylan için adalet
isterken de, üniversitedeki
faþistlere karþý çýkarken de; her
zaman kendisini daha büyük bir
mücadelenin, küresel anti-kapitalist mücadelenin bir parçasý
olarak gördü.
Antikapitalist Öðrenciler, kampüslerden "özgürlük" sesini yükseltmeye devam ediyor.
Milliyetçiliði, darbecileri, küresel
kapitalist þirketleri karþýsýna
aldýðý bu mücadelede yanýnda
olacak bütün öðrencileri; birlikte
kapitalizme karþý mücadeleye;
"özgürlük" için yürümeye
çaðýrýyor!
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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.

Sivil-demokratik anayasa mitingine binlerce insan katýldý

Özgürlüðü kazanacaðýz
S

ivil-Demokratik Anayasa
mitingine darbe karþýtlýðý
damgasýný vurdu. BDP ve
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu kortejlerinde yürüyen
binlerce insan 12 Eylül
Anayasasý'nýn çöpe atýlmasýný istedi. Polis, demokrasi ve özgürlük
talep edenlere miting alanýna gaz
bombasý atarak müdahalede
bulundu.
Ýstanbul Kadýköy'de gerçekleþen
Sivil-Demokratik Anayasa
mitingine 8 bin kiþi katýldýðý bir
yürüyüþle baþladý. Tepe Naitilus
önünde toplanan gruplar arasýnda
Barýþ ve Demokrasi Partisi ve
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu kitlesel katýlýmlarýyla
öne çýktý.
BDP kortejinde 14 yaþýnda bir
havan mermisiyle öldürülen
Ceylan Önkol'un resimleri taþýndý.
Anadilde eðitim hakký pankartlarý
öne çýkarken hükümet BDP'nin
taleplerini dikkate almaya çaðrýldý.
Sýk sýk 'öcalan' sloganlarý atýldý.
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu'nun '12 Eylül
Anayasasý Çöplüðe!' pankartýnýn
altýnda toplanan darbe karþýtlarý

'Çeneni kapa çeneni kapa Ýlker
Baþbuð çeneni kapa', 'darbelere
dur de', 'öz-öz-özgürlük',
'baþörtüsüne özgürlük', 'asker
kýþlaya', 'Hrant'ýn katili Ergenekon
çetesi', 'Darbeci paþalar
yargýlanacak', 'demokratik anayasa'
sloganlarýný attý. Düdükler ve ýslýklarla darbecilere karþý ses çýkartan
topluluk özgürlük sloganlarýyla
koþtu, zýpladý. HSYK, Ýstanbul
Barosu ve CHP'yi protesto edildi.
KESK üyeleri, direniþteki Tekel
ve Ýtfaiye iþçilerinin temsilcileri,
çeþitli sol parti ve örgütlerin de
katýldýðý yürüyüþ Kadýköy Ýskele
Meydaný'ndaki miting alanýnda
son buldu. Her þey normal olarak
ilerlerken polis arama noktasýnda
katýlýmcýlara müdahale etti. Miting
alanýnda hiçbir þeyden haberi
olmadan Kürtçe türkülerle halay
çeken topluluðun üzerine polis
tarafýndan gaz bombalarý atýldý.
Alan gaza boðulurken, bir çok
küçük çocuk ve yaþlý fenalaþtý.
Ýnsanlar demokratik bir anayasa
isterken, ortada hiçbir gerekçe
olmadan yapýlan polis müdahalesini protesto etti.
(marksist.org’dan alýntýdýr)

Bursa'da DSÝP temsilciliði açýldý
Bursa DSÝP temsilciliði
"Darbeler, Demokrasi, Kürt
sorunu ve mücadelemiz" konulu
bir toplantýyla baþladý.
Avi Haligua yaptýðý sunuþta
Türkiye'deki rejim krizinin
merkezi noktalarý hakkýnda
sosyalistlerin nasýl tutum aldýðýný
anlattý. Haligua, Ergenekon
etrafýndaki saflaþmada tarafsýz
kalmanýn imkansýz olduðunu
belirterek gerçek solun demokrasi
mücadelesinin liderliðini üstlenmesi gerektiðini vurguladý. Avi
Haligua, DSÝP'in 1982
Anayasasý'nýn deðiþtirilmesine
'evet' demesinin gerekçelerini
açýkladý.
Sunuþun ardýndan canlý bir
tartýþma gerçekleþti. Dine karþý
sosyalist tutum, burjuva demokrasisi iþçi demokrasisi, reformlar ve
devrim, özgürlük gibi baþlýklar ele
alýndý.
OYAK'a baðlý Renault fabrikasý

önünde, iþyerindeki baþörtüsü
yasaðýný protesto eden Genç
Siviller eylemden sonra toplantýya
geldiler.
Bursa'da DSÝP üyeleri bir çok
mücadelenin en önünde yer alýyor
ve ilde ayrý ayrý yürüyen muhalefet hareketlerini birleþtiriyor.
Bursa DSÝP temsilciliði
aktivistler için bir buluþma noktasý olacaðý gibi sosyalizm ve
günxcel sorunlar hakkýnda
toplantýlara da ev sahipliði
yapacak. Ýlk toplantý 8 Mayýs'ta.

8 Mayýs 2010 Cumartesi
Saat: 14.00

Sosyalizm ve din
Bursa DSÝP temsilciliði
Hacýlar Mah. Konakardý sok.

DSÝP TOPLANTILARI-K
KATILIM HERKESE AÇIKTIR

Ýnsan doðasý
sosyalizme engel mi?
28 Nisan Çarþamba-K
Kadýköy
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Roni Margulies
DSÝP Ýstanbul Ýl Örgütü:
Bekar Sokak, San Han, No:16/4-Beyoðlu
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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
1 Mayýs'ta Taksim'e!
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þçi sendikalarý konfederasyonlarýnýn 1 Mayýs'ý bu yýl
Taksim'de kutlamak üzere
birleþme kararý almasýnýn üzerine, Ýstanbul Valisi Muammer
Güler de Taksim meydanýnýn bu
yýl emekçilere açýlacaðýný deklare
etti ve böylelikle birkaç yýldýr her
1 Mayýs'ta devam eden Taksim
tartýþmasý sona erdi.
Bu tartýþmanýn sona ermesinin
iki olumlu anlamý var: Birincisi,
her türlü gösterinin düzenlenebildiði Taksim meydanýnýn
emekçilere de açýlmýþ olmasýnýn
1 Mayýs açýsýndan getirdiði
meþruiyet. Bu yüzden iþçilerin,
devrimcilerin 1 Mayýs'ý kutlama
isteklerine vahþice bir saldýrýyla
karþýlýk verilmeyecek olmasý.
Ancak ikincisi ve daha önemlisi,
bitmek bilmeyen Taksim tartýþmalarýnýn yerine, artýk 1 Mayýs'ýn
nasýl kutlanýlabileceðinin koyulabilmesi.

Ýþsizliðe ve yoksulluða
karþý Taksim'e!

1930'lardan beri dünya
ekonomisini en fazla sarsan
küresel ekonomik kriz
baþladýðýndan beri, Türkiye iþçi
sýnýfýnýn mücadelesinde ufak da
olsa bir kýpýrdanma görünüyor:
29 Kasým 2008'da Ankara'daki
DÝSK ve KESK mitingi, 15 Þubat
2009'da bu iki konfederasyona
Türk-Ýþ'in de katýldýðý miting, bu
arada patlayan yüzlerce irili
ufaklý direniþ ve son olarak binlerce TEKEL iþçisinin 75 gün
süren direniþi. Krize karþý
emekçilerin ekonomik taleplerini
dillendirmek, "Krizin faturasýný
ödemeyeceðiz" demek 1 Mayýs'ta
da çok önemli olacak.

Ýþsizliðe
ýrkçýlýða
darbelere
savaþa
yoksulluða
karþý
yürüyelim
Fakat 1 Mayýs'ýn tek gündemi
iþsizlik, yoksulluk ve sosyal
adalet olmayacak. Çünkü yukarýda saydýðýmýz bütün bu iþçi
mücadelelerinin, çok daha güçlü
hâle gelememesinin basit bir
nedeni var: iþçi sýnýfýnýn birliðinin saðlanamamasý. Ýþçi
sýnýfýný bölen egemen sýnýf fikirlerinin etkisinin kýrýlamamasý.

Yaþasýn iþçilerin birliði,
halklarýn kardeþliði!

Kürt sorununda son bir yýldýr
iniþli çýkýþlý, ancak çok hýzlý
geliþen bir süreç yaþýyoruz. Bir
yandan Kürtçe yayýn yapan televizyon açýlýyor, barýþ elçileri
yüzbinlerce kiþinin eþliðinde
sýnýrdan içeri giriyor; diðer yan-

dan DTP kapatýlýyor, Kürt
siyasetçiler tutuklanýyor, askeri
operasyonlar sürüyor, Ahmet
Türk ýrkçý saldýrýlara uðruyor. Bu
süreci ezilenlerin lehine
çevirmek, hem Kürt halkýnýn
özgürlüðünü savunmak hem de
tüm Türkiyeli vatandaþlarýn
barýþ talebini dile getirmek
açýsýndan çok önemli. 1 Mayýs'ýn
ana gündemlerinden birisi, Kürt
halkýnýn siyasi temsilcilerinin
muhatap alýnmasýyla barýþýn
saðlanmasý talebi olmalýdýr.

Darbeciler yargýlansýn!
Bir diðer önemli sorun ise
devam etmekte olan Ergenekon
davasý. Ortaya çýkan korkunç
darbe planlarýndan sonra, 1

Mayýs'ta emekçilerin darbecilere
karþý siyasal demokrasiyi savunmasý kaçýnýlmaz.
Vahþi katliamlar ve provokasyonlar planlayanlarýn yargýlanmasýný, Ergenekon çetesinin
daðýtýlmasýný talep etmek, bu
davaya darbecilerin lehinde
müdahale eden CHP-MHP
blokunu ve yüksek yargýyý
protesto etmek acil bir görev.
70 Milyon Adým
Koalisyonu'nun sýk sýk dile
getirdiði "Darbelere karþý omuz
omuza" sloganý, Taksim'de
onbinlerce emekçinin de gündemi olmalý.

Tek ve kitlesel 1 Mayýs!
Taksim Meydaný, 1979'dan beri

ilk kez 1 Mayýs kutlamalarý için
emekçilere açýldý. Geçtiðimiz yýl
meydana yalnýzca birkaç bin kiþilik "makul kalabalýk" çýkabilmiþti. 2010'da bütün bu talepleri güçlü bir þekilde dillendirebilmek, ülkenin gündemine
emekçilerin lehinde güçlü bir
þekilde müdahale edebilmek için,
bize Taksim'de tek ve kitlesel bir
gösteri gerekiyor.
Emek örgütlerinin, barýþ ve
demokrasi güçlerinin, sosyalistlerin bütün güçleriyle Ýstanbul'daki gösteriyi örgütlemeleri,
Taksim'e onbinlerce iþçi ve
emekçiyi getirmeleri gerekiyor.
Konfederasyonlarýn birleþmesi ve
Taksim'in açýlmasýyla gelen bu
fýrsat kaçýrýlmamalýdýr.

Nükleere, HES'lere, kömüre karþý 25 Nisan'da Kadýköy'e
Nükleer santrallarýn 50 yýllýk
tarihindeki 500 kadar kazadan
en büyüðü olan Çernobil
Faciasý'nýn üzerinden 24 yýl
geçti. Bu süreçte yetkililer halka
yalan söylediker, radyasyonlu
çaylarý içirdiler, rasyasyonlu
fýndýklarý yedirdiler. Karadeniz
bölgesinde, son 24 yýlda kanser
oranlarýnda inanýlmaz bir artýþ
görülmeye baþlandý. Nükleer
sevdalýlarý, hâlâ Akkuyu'da ve
Sinop'ta santrallar kurmaya
çalýþýyorlar.
Nükleer santrallarýn ucuz
olmadýðý, bilimsel araþtýrmalar
sonucu defalarca kanýtlandý.
Ýklim deðiþikliðine çözüm
olmadýklarýný, kirli ve zehirli
olduklarýný biliyoruz. Atýk
sorunlarýnýn dünyanýn hiçbir
yerinde güvenli bir biçimde
çözülemediðini görüyoruz.

Enerji ihtiyacýný karþýlamak,
iklim deðiþikliðini durdurmak
için nükleer santrallara ihtiyacýmýzýn olduðu söyleniyor. Bu
doðru deðil. Enerji verimliliði ve
tasarrufu yöntemleriyle, kurulmak istenen nükleer santrallarýn
saðladýðýndan daha fazla enerji
elde edilebilir. En ufak bir sýzýntýda bile çok geniþ bir bölgedeki
tüm canlýlarýn radyoaktif serpintiye maruz kalmasýna neden
olan, insanlarý öldüren, ölümcül
hastalýklara yol açan, ekosisteme
zarar veren nükleer santrallarý
istemiyoruz. Akkuyu'da,
Sinop'ta, tüm Türkiye'de ve tüm
dünyada nükleere karþý çýkýyor,
"Baþka bir enerji mümkün!" diyoruz.
Doðaya zarar veren yalnýzca
nükleer enerji deðil. Þirketler,
Karadeniz'in el deðmemiþ vadi-

lerine, Ege ve Akdeniz'in dere
ve çaylarýna ve Türkiye'nin her
yerindeki akarsulara kâr hýrsýyla
saldýrýyorlar. Her akarsunun
üzerinde hidroelektrik santralý
kurulmaya çalýþýlýyor. Yerleþim
yerlerinin barajlar yüzünden
sular altýna kalma ihtimali
önemsenmiyor. HES inþaatlarý
için ormanlar kesiliyor, dereler
kurutuluyor, vadiler yok ediliyor.
Küresel ýsýnmanýn en önemli
nedeni olan kömürlü termik
santrallar, hâlâ enerji için bir
seçenek olarak görülüyor.
Termik santrallar yaydýklarý
zehirli gazlarla yalnýzca küresel
ýsýnmayý geri dönüþü olmayan
bir noktaya götürmüyor; ayný
zamanda çevre halkýnda ciddi
hastalýklara yol açýyor, ormanlarý ve tarým alanlarýný tahrip

ediyor.
Toplumun yararýný deðil, þirketlerin kârýný düþünen; bu yüzden doðayý ve yaþamý tehdit
eden, insanlarý ve diðer canlýlarý
hiçe sayan enerji politikalarýný
reddediyoruz. Enerji ihtiyacýnýn
rüzgar, güneþ, dalga, jeotermal
gibi yenilenebilir kaynaklardan
saðlanabileceðini biliyoruz.
Bu yüzden, 25 Nisan'da
Kadýköy Mitingi'ne katýlmak
için, "NÜKLEER ÝS-TE-MÝ-YORUZ", " BAÞKA BÝR ENERJÝ
MÜMKÜN" KEG pankartýnýn
arkasýnda, saat 12:00'de Tepe
Nautilus'un önünde buluþuyoruz. Gelin sesimizi yükseltelim;
þirketleri deðil gezegeni, kâr
hýrsýný deðil yaþamý ve doðayý
savunalým.

KEG
Küresel Eylem Grubu

