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Demokrasiyi
sokakta
savunacaðýz!

Yunanistan iþçi sýnýfý
yol gösteriyor
Y

unanistan'da krizin
faturasýný 'ödemiyoruz' diyen iþçiler
hayatý durdurdu. Ýki günlük genel grevde hemen
hiçbir iþyeri ve fabrika
çalýþmazken on binlerce
iþçi, IMF ve Avrupa Birliði
isteðiyle ücretleri kesintiyi
uðratmayý görüþüldüðü
parlamento binasýný
yürüdü. "Hýrsýzlar" þeklinde tempo tutan iþçiler
burada polisle çatýþtý.
Yunanistan grevlerle
sarsýlýyor. Son grev, geçen
yýl Yunanistan borç
krizine girdiðinden beri
yapýlan en büyük gösteri.
Geçen yýl seçimler sonucu
hükümetteki saðcý yeniliberaller yenilmiþ, sosyal
demokratlar iktidara
gelmiþti.

PASOK hükümeti sokak
protestolarýna raðmen
ücretleri ve emekli
maaþlarýný kesintiye
uðratma þartýyla IMF ile
anlaþma kararý aldý. 30
milyon avroluk bir kesinti
Yunan iþçilerinin cebinden
çalýnmak isteniyor. Bu
politika Yunanistan'da
baþarýlý olursa tüm
Avrupa'ya ve elbette
Türkiye'de de uygulanacak.
Yunanistan iþçi sýnýfýnýn
mücadelesi Avrupa’daki
ve dünyadaki tüm iþçilere
yol gösteriyor. Krizin faturasýný ödememenin tek
yolu grev. Genel grev,
tüm çalýþanlarýn haklarý
için üretimi durdurmasý
patronlarý ve onlarýn
emrindeki hükümetleri

dize getirebilecek, sosyal
yýkýmý engelleyebilecek
tek güç.
Genel grevi kitlesel
yürüyüþler izliyor. Üretimi durduranlar sokaða
dökülüyor. Yunanistan
iþçi sýnýfý, tüm yoksullarý
ve öðrencileri yanýna
alarak aþaðýdan bir
çözümü yükseltiyor.
Sendikalar kesintileri
asla kabul etmeyeceklerini
ilan etti. PASOK
hükümeti geri adým
atmazsa grev ve sokak
gösterileri artarak devam
edecek.
Darbecilerini yargýlayan
Yuanistan iþçi sýnýfýnýn
gücü örgütlenmesinden
ve grev silahýný kullanmasýndan geçiyor.
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Genel grev yürüyüþündeki Sosyalist Ýþçi Partisi-S
SEK korteji.
Sendikalarýn grev kararý almasýnda SEK ile birlikte kampanya yürüten binlerce yeni sol aktivistin büyük etkisi oldu.

“Kritik bir politik sürece
girdiðimiz açýk.
Referandum sürecinin
baþlamasý, son iki yýlda
derinleþen saflaþmanýn
daha net ve keskin bir þekilde kendini ortaya koymasýna yol açacak. Bu
sürecin sonunda halk
kazanýrsa yeni bir Türkiye
kurulacak. Kemalist rejimin
darbelerle ayakta duran
gerici yapýsýnýn kýrýlmasý
demokratikleþmenin ve
özgürlüðün önünü açacak.
Anayasa deðiþikliði
paketi, demokratikleþmenin AKP'ye býrakýlmayacak derecede önemli
olduðunu, demokrasiden
yana olan halkýn birleþik
gücünün yaratýlmasýnýn
siyasetteki sýkýþmýþlýðý aþacak tek yol olduðunu gösterdi.
Sosyalistler bu saflaþmada
tarafsýz kalamaz. AKP'nin
saðýnda bir çok güç
bulunuyor, ama solunda
hiçbir kitlesel muhalefet
yok. Eðer halkýn
demokratik taleplerini
sonuna dek savunacak,
AKP'yi her tökezlediðinde
ittirecek ve daha fazlasýný
isteyecek bir siyasal
hareket yaratýlabilirse iþte o
zaman rejim krizine ezilenlerden yana çözüm bulunabilir.
Referandumu destekliyoruz. 12 Eylül
Anayasasý'ndan ileri her
türlü düzenlemeyi destekliyoruz. Darbeciler
yargýlanmadan yeni bir
anayasanýn yazýlmayacaðýný biliyoruz.
Ergenekon'un daðýtýlmasýndan baþka bir yol görmüyoruz.”
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E-m
muhtýra 3. yýldönümünde protesto edildi:

Ne mutlu insaným diyene!
Ýstanbul'da 70 Milyon Adým
Koalisyonu'nun çaðrýsýyla
Galatasaray'da toplanan darbe
karþýtlarý "E-muhtýracýlar
yargýlansýn-Ne mutlu insaným
diyene" pankartýný açtý.
"Darbelere hayýr", "Büyükanýt
Silivri'ye", Kenan Evren
Silivri'ye", "Öz öz özgürlük",
"Darbelere karþý omu omuza
sloganlarýný atan darbe karþýtlarý adýna basýn açýklamasýný
Ziþan Tokaç okudu.
Aktivistler Galatasaray
Meydaný'ndan Ýstanbul
Barosu'na yürüdü. Darbecileri
savunmasýyla öne çýkan Ýstanbul Barosu önünde duran

darbe karþýtlarý, 15. madde'nin
kaldýrýlmasýný konfetilerle kutladý.
Darbe karþýtý mücadelenin
devam edeceðini vurgulayan
aktivistler, 27 Mayýs'ta sokaða
çýkacaklarýný da duyurdular.
Bursa'da Heykel önünde bir
basýn açýklamasý yapan 70
Milyon Adým Koalisyonu emuhtýracýlarýn yargýlanmasýný
talep etti. Ýzmir'de ise
Cumhuriyet Meydaný'nda
yapýlan eylemde 70 Milyon
aktivistleri "Ne mutlu insaným,
diyemeyenleri insanlýða davet
ediyoruz. Ne mutlu insaným
diyene!" açýklamasýný yaptý.

12 Mart
darbecilerinin
idam ettiði
Deniz Gezmiþ,
Yusuf Aslan ve
Hüseyin Ýnan’ý
anýyoruz.

Darbeciler
mutlaka
hesap
verecek!

Operasyonlarý durdurun!
Türk Silahlý Kuvvetleri bir
süredir Irak sýnýrýna askeri yýðýnak yapýyordu. Savaþ hazýrlýðýný
göstergesi olan bu geliþmenin
sonucunda bölgede yeniden
operasyonlar baþladý. Özellikle
Tunceli ve Þýrnak'ta operasyonlar
hýz kazandý. Cudi ve Gabar
daðlarý bombalanmaya baþladý.
Bingöl'de ise ordu helikopterlerle bölgeyi bombalýyor.
Çatýþma bölgelerine binlerce
askerin sevk edilmesi savaþýn
daha da þiddetlenmesine neden
olabilir.

Barýþ sesini
yükseltme zamaný

Operasyon hazýrlýklarý uzun
süredir devam etmesine raðmen,
batýda yeterince güçlü bir barýþ
mücadelesi örgütlenemedi.
Sadece Ýstanbul'da 2 Nisan'da
"Savaþýn sesini sustur/Barýþýn
sesini yükselt" yürüyüþü yapýldý.
Oysa BDP ve BDP'li milletvekilleri uzun bir sürdir canlý kalkan
olmaktan, operasyon yapýlmasý
ihtimali olan bölgelerde operasyonlara karþý mücadele etmekten
söz ediyordu.
Türk Silahlý Kuvvetleri ise her
gerekçeyi operasyonlarý baþlatmak için bir nedene dönüþtürm-

26 Mayýs'ta 4-C
C'ye karþý genel eyleme
Taksim'deki kitlesel 1 Mayýs
gösterisi iþçi sýnýfýnýn yaþadýðý
sorunlarý bir kez daha gözler
önüne serdi.
78 gün boyunca kara, soðuða
ve polis saldýrýsýna karþý çalýþma
haklarý için direnen Tekel iþçilerinin sorunu çözülmedi.
Ýstanbul'da iþten çýkartýlan
Ýtfaiye iþçileri gibi 4/C statüsüne
geçirilmek istenen 100 bin kamu
iþçisi ücret ve hak gaspýna karþý
öfkeli.
26 Mayýs'ta sendikalar tarafýndan gerçekleþtirilecek genel
eylemde 4-C uygulamasýna ve
iþten atmalara karþý güçlü bir
tepki verilmesi planlanýyor.
Tekel iþçileri sendikalarý
sözünde durmaya çaðýrýyor.
DSÝP tarafýndan düzenlenen

Marksizm 2010 tartýþma toplantýlarýnda konuþan Tekel iþçisi
Metin Kýlýnç, 14 Þubat'ta ilan
edilen genel grevin kendileri
için büyük bir hayal kýrýklýðý
olduðunu vurgulamýþtý.
Sendikalar, fabrikalarý
özelleþtirilen Tekel iþçilerinin
özlük haklarý korunarak baþka
kamu kurumlarýnda çalýþtýrýlmasý talebiyle 14 Þubat'ta genel
grev yapacaklarýný açýklamalarýna raðmen üretimi durdurmamýþlardý. Oysa, Tekel iþçilerinin direniþine büyük bir
toplumsal destek varken yapýlacak bir grev hem iþçilerin kazanmasýný saðlayacak hem de grev
yasaðýný fiilen ortadan kaldýracaktý.
Türk-Ýþ baþta olmak üzere

sendika yönetimleri Tekel iþçilerini satmayý tercih etti.
Hükümet sendikalarýn yalaný
karþýsýnda geri adým atmayýp
iþçilere yüklendi.
26 Mayýs'ta ayný hata tekrarlanmamalý. Tekel, Ýtfaiye, Þeker,
Tariþ ve bir çok iþyerindeki 4-C
maðdurlarý yalnýz býrakýlmamalý.
Sendika yönetimlerinin uzlaþmacýlýðýna karþý direnen iþçilerle
dayanýþmayý tabanda
örgütlemeliyiz.
1 Mayýs gösterisi, iþçiler ve
sendikalar birleþirse büyük ve
etkili bir güç olunabileceðini
kanýtladý. Bölenlere karþý iþçilerin birliði için mücadele edelim.

eye çalýþýyor.
Bu gerekçelerden bazýlarý ise
tümüyle gerçek dýþý.
ANF haber ajansý, Diyarbakýr
Lice'deki Abalý Jandarma
Karakol baskýnýnda PKK'nin her
hangi bir karakolu basmadýðýný
ve operasyondan geri dönen
askerlerin Abalý Karakolu'nda
bulunan askerler tarafýndan
HPG'li sanýlarak ateþ altýna
alýndýðý, meydana gelen kýsa
süreli çatýþmada bir üsteðmenin
yaþamýný yitirdiði ve iki askerin
de yaralandýðýný bildirdi.
Genelkurmay baþkaný Ýlker
Baþbuð ise, "Diyarbakýr Lice
Abalý Karakolu'a yapýlan saldýrýda verdiðimiz bir þehidimiz var"
demiþti.
Bir çok yerdeki çatýþma haberi
ise günler önceden bazý gazetelerde duyurulmuþtu.
Týpký Daðlýca’da ve Aktütün’de
olduðu gibi askerle bile bile
ölüme yollanýyordu.

Yalanlara son!

Kürt halkýnýn demokratik talepleri hiçbir þekilde karþýlanmýyor.
Kürt halkýnýn barýþ çýðlýðý duymazdan geliniyor. Demokratik
açýlým adý verilen süreç, giderek
Kürt halkýna raðmen Kürt soru-

nunun çözümünü andýran bir
politika halini alýyor. Hükümet,
büyük umutlar yaratan açýlým
sürecinde Kürt halkýnýn özgürlüðünü savunan siyasileri devre
dýþý býrakan bir formülü benimsemiþ görünüyor.
Genelkurmay ise Ergenekon
davasý, açýða çýkan darbe planlarý, "Islak imza" gibi skandallarla
yýpranan imajýný yeniden toparlamak için silahlý çatýþmadan
medet umuyor.
Oysa Kürt sorununun
demokratik çözümünü hýzlandýracak ve savaþý, çatýþmayý
bir saniyede durduracak bir adým
var. Kürt halkýnýn temel taleplerinin kabul etmek. Kürt
halkýnýn ulusal varlýðýný her
düzeyde tanýyan, kültürel, siyasi,
anayasal tüm düzeylerde tanýyan
adýmlar atýlmaya baþlandýðýnda,
Kürt hareketinin tüm güçleriyle
barýþçýl bir siyaset sürdüreceðinin
garantisi, PKK lideri Abdullah
Öcalan'ýn yakalandýðý dönemden
2005'e kadar süren tek taraflý
ateþkes sürecidir. Kürt halký bu
adýmý atmaya hazýr.
Tanýnmak istiyor, aþaðýlanmak
ve bombalanmak deðil.
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Demokrasiyi sokakta savunacaðýz
AKP'nin hazýrladýðý anayasa
deðiþikliði paketi görüþmeleri,
demokratikleþmeyi engellemek
isteyenleri bir kez daha gözler
önüne serdi.
Gazetemiz yayýna hazýrlandýðý
sýrada 12 Eylülcülere yargý yolunu açan düzenleme, darbecilerin sivil mahkemelerde
yargýlanmasý, Anayasa
Mahkemesi'nin ve Hakimler
Savcýlar Yüksek Kurulu'nun
yapýsýnýn deðiþtirilmesi gibi kritik deðiþiklikler gerçekleþmiþti.
Pakette yer alan diðer maddeler
sorunsuz bir þekilde meclisten
geçmiþ, ancak parti kapatmayý
zorlaþtýran madde yeterli oy
bulunamadýðýndan dolayý
düþmüþtü.
Bugüne dek 27 siyasi partinin
kapatýldýðý Türkiye Avrupa'da en
çok parti kapatýlan ülke. Buna
raðmen üyeleri siyasi parti milletvekilleri olan mecliste parti
kapatmayý zorlaþtýran hüküm
kabul edilmedi. Meclis kendi
iradesini inkar etti. Parti kapatmayý zorlaþtýran yasa deðiþikliði
referanduma da sunulmayacak.
Tam da AKP hakkýnda yeni bir
kapatma davasý açýlacaðýna dair
haberler yoðunlaþýrken, parti
kapatmayý zorlaþtýran madenin
düþürülmesi son iki yýlda
Ergenekon'un ulaþtýðý en büyük
kazaným oldu. CHP ve MHP
üyeleri gibi AKP üyesi 12 milletvekili de yasanýn düþürülmesine katkýda bulundu.

Ergenekon üstünlük
kuramýyor

CHP yine Anayasa
Mahkemesi'ne gitmeye hazýrlanýyor. Gazetelere "kabus
senaryosu" olarak yansýyan söylentiler darbecilerin izlediði planý
þöyle anlatýyor: Anayasa
Mahkemesi anaysa deðiþikliði
paketini iptal edecek ve referandum süreci baþlayacak, bu sýrada
AKP hakkýnda yeni bir kapatma
davasý açýlacak, AKP kapatýlacak
ve Tayyip Erdoðan ile bir çok
AKP'liye siyaset yasaðý getirilecek, erken seçim dayatýlacak ve
CHP-MHP koalisyonu iþbaþýna
getirilecek.
Ergenekon'un bu planý gerçekten de bir kabusu anlatýyor.
Darbecilerin ilk fýrsatta halkýn
tepesine bineceði, demokratik-

10 Nisan’da Ýstanbul’da yapýlan Sivil Demokratik Anayasa mitingine katýlan binlerce darbe karþýtý 12 Eylül Anyasasý çöpe demiþ, 1982 Anayasasý’ný
deðiþtirmeye yönelik her türden demokratik giriþime destek verdiðini ilan etmiþti.
leþmeyi engelleyeceðini ve askeri
vesayet rejimini perçinleyerek
sürdüreceðini gösteriyor.
Ancak iþleri zor. Tüm anketler
Temmuz ayýnda gerçekleþmesi
beklenen referandumda halkýn
yüzde 60'ýnýn "evet" oyu kullanacaðýný gösteriyor. Çoðunluk
12 Eylül anayasasýndan kurtulmak istiyor. Yeni, sivil ve
demokratik bir anayasadan yana,
1982 Anayasasý'ndan ileri olan
her türlü düzenlemeyi bu yolda
atýlmýþ adýmlar olarak görüyor.
Yüzde 60 demokratikleþmeyi
destekleyen AKP ve BDP seçmenlerinden çok daha büyük bir
kitleyi ifade ediyor. CHP'nin

hatta MHP'nin seçmenleri arasýnda "evet" eðilimi ortaya çýkýyor.
Bu durum Ergenekon'un tüm
saldýrýlarýna ve planlarýna raðmen üstünlüðü ele geçiremediðini, her geçen gün daha geniþ bir
kesimin askeri vesayet rejiminin
karþýsýna dikildiðini gösteriyor.

Demokrasinin önünü
açmak

Kritik bir politik sürece
girdiðimiz açýk. Referandum
sürecinin baþlamasý, son iki yýlda
derinleþen saflaþmanýn daha net
ve keskin bir þekilde kendini
ortaya koymasýna yol açacak. Bu
sürecin sonunda halk kazanýrsa

27 Mayýs darbesinin
yýldönümünde yürüyüþ var
Bütün darbeleri baþlatan darbe
40 yýldönümünde Ýstanbul'da
protesto edilecek. Darbelere
Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu Tünel'den Harbiye'ye
yürüyeceðini açýkladý.
Yürüyüþün ardýndan 27 Mayýs
darbesinin maðdurlarý için bir
anma etkinliði düzenlenmesi
planlanýyor.
27 Mayýs 1960 günü Türk Silahlý
Kuvvetleri, iktidara seçimle
gelmiþ Demokrat Parti'ye karþý
darbe yaptý ve yönetime el

koydu. Baþbakan Adnan
Menderes ve iki bakan arkadaþý
darbeciler tarafýndan asýldý.
Yassýada'daki askeri cezaevinde
gördükleri iþkence ve kötü
muamele sonucu bir çok kiþi
yaþamýný yitirdi.
27 Mayýs darbesi askeri vesayet
sistemini de yarattý. Anayasa
Mahkemesi, ordu iç hizmet
kanunu, Milli Güvenlik Kurulu
ve OYAK darbenin ürettiði
kurumlardý. Bu kurumlar
sayesinde sürekli darbeler oldu,

darbeciler cezasýz kaldý. Ordu
siyasete hakim oldu, yüksek
yargý darbeci bir güç olarak
toplumun üzerinde durdu.
Halk darbecilere destek vermedi. 27 Mayýs darbesinin devirdiði
Demokrat Parti ilk seçimlerde
iktidar oldu. 40 yýl sonra askeri
vesayet rejimi sarsýlýyor. 27
Mayýs yarattýðý düzen halk
tarafýndan deðiþtirilmek isteniyor. Darbenin yýldönümünde
gerçekleþecek büyük yürüyüþte
özgürlük talebi dile getirilecek.

yeni bir Türkiye kurulacak.
Kemalist rejimin darbelerle ayakta duran gerici yapýsýnýn kýrýlmasý demokratikleþmenin ve
özgürlüðün önünü açacak.
Anayasa deðiþikliði paketi,
demokratikleþmenin AKP'ye
býrakýlmayacak derecede önemli
olduðunu, demokrasiden yana
olan halkýn birleþik gücünün
yaratýlmasýnýn siyasetteki
sýkýþmýþlýðý aþacak tek yol
olduðunu gösterdi.
Sosyalistler bu saflaþmada
tarafsýz kalamaz. AKP'nin saðýnda bir çok güç bulunuyor, ama
solunda hiçbir kitlesel muhalefet
yok. Eðer halkýn demokratik tale-

plerini sonuna dek savunacak,
AKP'yi her tökezlediðinde ittirecek ve daha fazlasýný isteyecek
bir siyasal hareket yaratýlabilirse
iþte o zaman rejim krizine ezilenlerden yana çözüm bulunabilir.
Referandumu destekliyoruz. 12
Eylül Anayasasý'ndan ileri her
türlü düzenlemeyi destekliyoruz.
Darbeciler yargýlanmadan yeni
bir anayasanýn yazýlmayacaðýný
biliyoruz. Ergenekon'un daðýtýlmasýndan baþka bir yol görmüyoruz. Önümüzdeki sýcak günlerde sosyalistler sokakta
demokrasiyi savunacak. Gerçek
bir deðiþim için harekete geçelim.
Volkan Akyýldýrým
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GÖRÜÞ
Kim kimin düþmaný
Bu makale Taraf Gazetesi'nde Solduyu köþesinde yayýnlanmýþ ve Roni
Margulies "bölücü örgüt" propagandasý yaptýðý iddiasýyla dava açýlmýþtý.
Mahkemenin ilk duruþmasýnda savunma yapan Margulies, savaþ ve Kürt
halk gerçeðini anlattýðýný, düþünce ve ifade özgürlüðü kapsamýnda
söylediklerinin suç olamayacaðýný vurguladý. Yoldaþýmýz Roni Margulies'in
yanýndayýz.
"PKK iki halkýn da düþmaný"! Heyhat, insan kendi çalýþtýðý gazetenin
manþetlerini kontrol edemiyor.
Manþetin gözden kaçýrdýðý basit bir þey var: Türkiye'de savaþ sürüyor. PKK'nin barýþ sürecini baltaladýðýný, piþmiþ aþa su kattýðýný düþünenler gözden kaçýrýyor bunu. Piþmiþ aþ yok; kýsýk ateþin üzerine yeni
konmuþ bir tencere var. Ve bu arada savaþ devam ediyor. Devam
ettiði sürece, iki taraf da silahlý ve silahsýz eylemlerini sürdürüyor, iki
taraftan da ölenler oluyor ve olmaya devam edecek.
Anlaþmaya varýldýktan, barýþ tesis edildikten sonra askerî bir
operasyon gerçekleþtirilirse, gerçekleþtiren taraf hakkýnda "iki halkýn
da düþmaný" þeklinde manþet atýlabilir.
Bugün atýldýðýnda ise, "taraf" olunmuþ oluyor. Benim açýmdan yanlýþ
taraf.
Türkiye devleti PKK'nin ilan ettiði düzinelerce ateþkesin herhangi
birini kabul etti mi? Operasyonlara son verdi mi? Etmedi ve vermedi.
Bu durumda niye PKK'nin eylemlere son vermesi bekleniyor?
AKP hükümetinin barýþ giriþimi Türkiye'de CHP, MHP ve TKP üye
ve taraftarlarý dýþýnda herkesi, yani ülkenin ezici çoðunluðunu umutlandýrdý, heyecanlandýrdý. Bu çoðunluða PKK'yi destekleyen Kürtler,
yani Kürtlerin büyük çoðunluðu da dahil.
Umutlanmakta ve heyecanlanmakta haklýyýz. Ama kendimizi kandýrmayalým. Barýþ umudu doðdu sadece. Henüz barýþ gelmedi. Savaþ
devam ediyor.
Savaþýn bitmesi için, Kürt halkýnýn haklý taleplerinin, bu talepleri 90
yýldýr kabul etmeyen devlet tarafýndan kabul edilmesi ve uygulamaya
konmasý gerek.
Bu talepleri ancak silah zoruyla dayatabilmiþ olan bir halkýn, talepler
tartýþýlmaya baþlandý diye silah býrakmasýný beklemek saflýktýr, anlamsýzdýr.
Neye güvenip býrakacak silahlarýný? Operasyonlarý her koþulda
sürdüren Türk Silahlý Kuvvetleri'ne mi? Ergenekon'a mý? Anayasa
Mahkemesi'ne mi? Bir dediði bir dediðini tutmayan ve içinde açýlým
karþýtý bir kesim olduðu besbelli olan AKP'ye mi?
Açýlýmdan umutlananlarýn Kürt olmayan kesimi (ve bu arada elinizdeki gazete), Kürtlerin bir yandan umutlanýrken bir yandan da ne
kadar derin bir güvensizlik duyduðunu algýlayamýyor sanýyorum.
Geçtiðimiz aylarda Kürt illerinde en çok duyulan soru herhalde
"Diyarbakýrspor maçý kaç kaç?" (veya "Maçta yine Kürt düþmaný sloganlar baðýrýlmýþ mý?") deðil, "AKP hükümeti samimi mi acaba?"
olmuþtur. Kaygýyla, umutla, inþallah samimidirler duasýyla.
Bu soruyu anlamamak mümkün mü?
Kürtlerin 90 yýldýr yaþadýklarýný bilmeyince, anlamayýnca, en azýndan
sezmeyince, mümkün. Onyýlardýr birikmiþ olan güvensizliði fark
etmemek mümkün.
Ve her gün, her an bu güvensizliði pekiþtirecek, haklý kýlacak bir þey
oluyor.
Þu anda yüzbinlerce Kürdün "Leyla Zana'dan ne istediniz be, bu mu
sizin açýlýmýnýz?" diye düþündüðünden, Ahmet Türk'e bile tahammül
edemeyen bir devlete zerre kadar güvenmemek gerektiðine bir kez
daha emin olduðundan hiç kuþkum yok.
Bunlarý anlamayýnca, PKK'nin Kürtler için ne anlama geldiðini çakamamak, Kürtlerin PKK'ye düþman olabileceðini zannetmek de
mümkün oluyor.
Mümkün deðil. Vazgeçin bu hülyadan.
PKK'ye karþý yapýlan her þey, ister operasyon olsun, ister Obama'yla
görüþmeler, Türkler tarafýndan "teröre karþý faaliyet" olarak algýlanýyor. Kürtler tarafýndan ise "Kürtlere karþý faaliyet" olarak. Kürt algýsýnda "terör" diye ayrý bir þey yok çünkü, kendi kýzlarý ve oðullarý var.
Eþit ve özgür vatandaþ olma mücadelesi veren kýzlarý ve oðullarý.
Dolayýsýyla, "PKK'yi eziyoruz, Kürtlerle barýþýyoruz" Ankara'dan
bakýnca çok makul bir strateji gibi görünebilir, ama Diyarbakýr'da
güvensizliði pekiþtirmekten baþka iþe yaramaz.
Keza, Sayýn Öcalan'ýn hücresinin birkaç santim küçültülmesi
Ankara'da önemli deðildir, ama Diyarbakýr'da yine bir küçümseme,
yine bir tafra satma, yine bir "Kürtlere haddini bildirme" olarak
algýlanýr, onyýllarýn güvensizliðini pekiþtirir.
Nasýl çýkacaðýz peki bu çýkmazdan?
Ben AKP'nin samimi olduðuna inanýyorum. Olmasaydý, hiç bulaþmazdý bu iþe; durup dururken arý kovanýna çomak sokmazdý. Kimse
de ona bir þey demezdi.
Madem çomaðý soktu bir kere, sorunu çözmek de ona düþüyor.
Tereddüdü ve çekingenliði býrakýp doðru dürüst adým atarak.
Kürtlerin güvensizliðini aþan, ikirciksiz adýmlar atarak. Çözüm, haksýzlýðý yapan taraftan gelir çünkü, haksýzlýða uðrayan taraftan deðil.
Yarý yolda vazgeçerse, zaten geçmiþ olsun AKP hükümetine.

Roni Margulies

1915’te katledilen Ermeniler
95 yýl sonra Ýstanbul’da anýldý
1915'te Ermeni
Soykýrýmý'nda ölenler 95 yýl
sonra ilk kez anýldý.
Ýnsan Haklarý Derneði, 24
Nisan 1915 günü evlerinden
ve iþyerlerinden gözaltýna
alýnýp kaybedilen 220 Ermeni
aydýnýn resimleriyle
Haydarpaþa Tren Garý
önünde bir basýn açýklamasý
yaptý. Ankara'da Düþünceye
Özgürlük Giriþimi tarafýndan
1915 üzerinde bir sempozyum yapýldý.
Ermeni soykýrýmý hakkýnda-

ki en önemli eylem ise
Taksim Meydaný'nda gerçekleþti. Binden fazla Türkiyeli,
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe Dur
De Giriþimi'nin çaðrýsýyla
Taksim Meydaný'nda buluþtu. Çiçekler ve mumlarla
mezarlarý bile olmayan ölüler
anýldý. Toplululuk adýna
Zeynep Tanbay "bu acý hepimizin" adlý metni okudu.
Anma sürerken bir avuç
ülkücü faþist eylemi provoke
etmeye çalýþtý, ancak baþarýlý
olamadý.

Yurtlarýndan uzakta yaþamak zorunda býrakýlan 7
milyon Ermeni'nin gözü ABD
Baþkaný Obama'da deðil
Taksim'deydi. Hrant Dink'in
katledilmesinin ardýndan
kurulan DurDe, 3 yýl boyunca aralýksýz kampanya yürütmüþ, soykýrým gerçeðini ve
Ermenilerin bugün yaþadýklarý zorluklarý gündeme
taþýmýþtý.
Aktivistlerin inatla
sürdürdüðü mücadele 95 yýllýk tarihi deðiþtirdi.

24 Nisan: Bir dönüm noktasý
24 Nisan bence bu topraklarýn kara günlerinde bir
dönüm noktasýdýr. Ýttihat
Terakki’nin Anadolu’yu tamamen Türkleþtirme, etnik
unsurlarý ‘temizleme’, bütün
toplumu baþtan aþaðýya tektipleþtirme zihniyetinin vardýðý
en korkunç boyutlarýn çok
önemli bir göstergesidir.
Dünyada soykýrým tarifinin
yapýlmasýnda yola çýkýlan ilk
duraktýr. Bu anlamda
“Auschwitz Yahudiler’in Der
Zor’udur” önermesine katýlýyorum.
95 yýl önce yaþanmýþ bu olay
neden önemlidir? Çünkü
Türk resmi tezlerini oluþturup
sürdürenler önce yok eder,
sonra da yok ettiðini inkâr
eder. Unutturmaya, hiç
olmamýþ gibi yapmaya çalýþýr.
Sadece Ermeni meselesinde
deðil tüm meselelerde anlayýþ
budur. Ermeni meselesinde
de 95 yýldýr yapýlan budur.
Ama unutulan bir þey var.
Toplumlarýn, resmi tarihin
anlattýðýndan baþka bir hafýzasý daha var. Kolektif bir hafýza
bu. Ve bu kolektif hafýza öyle
kolayýna silinemiyor. Bu
hafýza usulüne uygun

gömülmemiþ ölülerimizi
hatýrlýyor. Dersim’in
Kürtlerini, Trakya’nýn ve
Karadeniz’in Rumlarýný hatýrladýðý gibi 1915’in
Ermenilerini de hatýrlýyor.
Bütün dünyanýn belli dönemlerde üzerinde konuþtuðu,
koca koca parlamentolarda
kararlar aldýðý bir konuyu
insanlarýn duymamasý, hele
de TV ve internet gibi iletiþim
araçlarý bu kadar yaygýnken
“Yahu neymiþ bu mesele?”
diye merak etmemesi
düþünülebilir mi?
Bu 24 Nisan’da Taksim’de
düzenlediðimiz anma bence
kolektif bu hafýzanýn canlanmasýnýn iþaretidir. Toplumda
bu konuda oluþan duyarlýlýðýn
ve vicdanýn sesinin meydanlarda kendini göstermeye
baþlamasýnýn göstergesidir.
Üstelik çok da insani bir
noktadan hareket edilmiþtir.
Tarih tartýþmasýna indirgenmeden, 95 yýl önce buralarda
birlikte yaþadýðýmýz dostlarýmýz, komþularýmýz,
hemþerilerimizin kaybýndan
duyulan büyük acýnýn dile
geliþidir. Neredeyse bir asýrdýr
üzülmesine bile izin ver-

ilmeyen insanlarýn gerçekten
de kayýplarýný anmak
istemesinin, belki de bunca
yýldýr susmuþ olmanýn verdiði
vicdani yükün aðýrlýðýný bir
nebze olsun hafifletme ihtiyacýnýn dýþavurumudur. Her
þeyden önce de ölülerimize
duyulan saygýnýn ifadesidir.
Artýk hafýzamýz canlandý.
Unuttuklarýmýzý yeniden
hatýrlamaya baþladýk. Dirilen
hafýzayý unutuþun karanlýk
sularýna yeniden gömmek
zordur. Bunu yapmaya
çalýþanlarýn resmi tarih
savunucusu bir azýnlýk olmasý
ise beni umutlandýrýyor.
Hrant’ýn yüreklerimizde
býraktýðý büyük boþluk
sayesinde açýlan kapýdan her
gün daha fazla insanýn geçmeye baþlamasý da alabildiðine
umutlandýrýyor.
24 Nisan akþamý bütün
dünyanýn gözleri önünde
olduðu gibi bir kez daha,
1915’te yitirdiðimiz Ermeni
yurttaþlarýmýzýn önünde
saygýyla eðiliyorum. Ruhlarý
þad olsun.
Cengiz Alðan
DurDe Giriþimi sözcüsü
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Avrupa radikal solundan kriz açýklamasý
Avrupa'daki sosyalist örgütler, Yunanistan'ýn kredi notunun düþürülme siyle tekrar gündeme gelen küresel mali kriz hakkýnda bir açýklama yap týlar. Açýklamayý imzalayanlar arasýnda Türkiye'den Devrimci Sosyalist
Ýþçi Partisi (DSÝP) ve Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) de bulunuyor.
18 ülkeden sosyalist yapýlarýn ortak açýklamasýnda, küresel krizin
bedelinin iþçi sýnýfýna ödetilmeye çalýþýldýðýna dikkat çekilerek, imzacý
örgütlerin antikapitalist bir direniþ örgütlemeye çalýþacaklarý vurgulanýy or. Irkçýlýða ve militarizme karþý da mücadele etmek gerektiði belirtilen
açýklama þöyle:
1. Küresel ekonomik kriz
devam ediyor. Dünya
ekonomisini yeniden istikrarlý
hale getirmek için finansal sisteme çok büyük miktarlarda
para enjekte edildi. Bankalarýn
kurtarýlmasý için ABD, Ýngiltere
ve Avro bölgesinde 14 trilyon
dolar, Çin'de 1,4 trilyon dolar
harcandý. Ancak bu çabalarýn
ekonomide sürdürülebilir bir
iyileþme yaratmak için yeterli
olup olmayacaðý konusu belirsizliðini koruyor. Geliþmiþ ülkelerde büyüme hýzý düþük
kalmaya devam ederken, iþsizlik
artýyor. Bu kez Çin'in
merkezinde olduðu yeni bir
finansal balonun oluþtuðu
yönünde korkular var. Büyük
Bunalým'dan bu yana görülen en
þiddetli kriz olan küresel
ekonomik krizin uzun süreli
yapýsý onun sebebinin bir sistem
olarak kapitalizm olduðunu gösteriyor.
2. Þiddetli bir iþten atma dalgasýndan sonra, þimdi Avrupa'da
krizin odaðýný kamu sektörüne
ve sosyal refah devletine yapýlan
saldýrýlar oluþturuyor. Devletin
müdahalesi sonucu kurtarýlan
birçok finansal piyasa þimdi bu
kurtarmalarýn yapýlmasýný
saðlayan hükümet borçlanmasýndaki artýþa karþý silahlanmýþ
durumda. Þirketler kamu harcamalarýnda büyük kesintilere
gidilmesini istiyorlar. Bu giriþim;
krizin bedelini ona neden olanlarýn-herkesten öne bankalarýnomuzlarýndan alýp bu yükü iþçi
sýnýfýna yüklemeye çalýþan bir
sýnýf saldýrýsý. Sadece kamu sek-

töründe çalýþanlarý deðil, eðitim,
saðlýk gibi kamu hizmetlerinden
yararlananlarý da hedef alýyor.
Esnek çalýþma ve kamu sektöründe "reform" talepleri kriz
yüzünden teorik olarak da gözden düþmüþ yeni liberalizmin
tüm bunlara raðmen siyasette
egemen olduðunu gösteriyor.
3. Yunanistan þu sýralar krizin
merkezinde, "Fýrtýna'nýn
gözünde" bulunuyor. Bu ülke;
mali açýdan özellikle kýrýlgan
olan Avrupa devletlerinden biri
olarak sayýlabilir. Bu durumun
nedeni kýsmen finans balonu
þiþerken hýzla artan borçlarý kýsmen de Avro bölgesinin devi
olan Almanya ile rekabet etmekte zorlanýyor olmasý. Piyasalarýn,
Avrupa Komisyonu'nun ve
Alman hükümetinin baskýsý ile
George Papandreou hükümeti
seçim öncesi verdiði sözleri hiçe
sayarak ulusal gelirin %4'ü
oranýnda kesintilere gidileceðini
açýkladý.
4. Neyse ki; Yunanistan'ýn
1970'lere kadar giden olaðanüstü
bir sosyal direniþ tarihi var.
Aralýk 2008'de yaþanan gençlik
isyanýndan sonra Yunan iþçi
hareketi hükümetin kesinti
paketlerini bir grev ve gösteri
dalgasýyla yanýtladý. Ayný
zamanda Ýzlanda'da yapýlan
referandumda bankalarýn,
borçlarýn geri ödenmesini dayatmasýný halkýn reddetmesini de
önemsiyoruz.
5. Yunan iþçilerinin dünyanýn
her yerindeki sosyalistlerin,
sendikacýlarýn ve antikapitalistlerin desteðine ihtiyacý var.

Yunanistan finansal piyasalarýn
hedef tahtasýna yerleþtirdiði ilk
Avrupa ülkesi olma özelliðini
taþýyor. Ancak hedefledikleri
birçok ülke daha var. Bu
ülkelerin baþýnda Ýspanya ve
Portekiz geliyor.
6. Ekonomiyi krizden çýkaracak
önlemlerden oluþan bir programa ihtiyacýmýz var. Bu programýn temelini önceliðin kara
deðil insanlarýn ihtiyaçlarýna verilmesi ve piyasa üzerinde
demokratik bir kontrol mekanizmasýnýn yaratýlmasý oluþturmalýdýr. Antikapitalist bir cevabýn temsilcisi olmalýyýz: Bizim
hayatýmýz, bizim saðlýmýz, bizim
iþlerimiz kardan önce gelir.
* Kamu harcamalarýnda yapýlan
kesintiler durdurulsun ya da
iptal edilsin. Emekli maaþlarý
"reformu" durdurulsun. Saðlýk
ve eðitim satýlýk deðildir.
* Çalýþma hakký güvence altýna
alýnsýn ve toplu taþýma,
yenilenebilir enerji endüstrisi
gibi yeþil iþlere kamu yatýrýmlarý
yapýlsýn. Devlete ve kiþilere ait
binalar karbondioksit salýnýmýný
düþürecek þekilde yeniden
düzenlensin.

* Halk bankacýlýðý ve halkýn
kontrolünde olan bir finansal sistem istiyoruz.
* Göçmen iþçilerin ve mültecilerin günah keçisi haline getirilmesine hayýr. Onlarýn statülerini yasal hale getirin.
* Askeri harcamalara hayýr.
Batý'dan giden askerler Irak ve
Afganistan'dan çekilsin. Askeri
harcamalarda þiddetli kesintiler
yapýlsýn. NATO daðýtýlsýn.
7. Avrupa'da Kapitalist
saldýrýlara ve kesintilere karþý
Avrupa'da dayanýþmayý örgütlemek konusunda anlaþtýk. Yunan
iþçilerinin zaferi her yerde kesintilere karþý yapýlan direniþi
güçlendirecektir.
Yunanistan: Aristeri
Anasynthes, Aristeri
Antikapitalistiki Syspirosi,
Organosi Kommuniston
Diethniston Elladas-Spartakos,
Sosialistiko Ergatiko Komma,
Synaspismos Rizospastikis
Aristeras;
Portekiz: Bloco de Esquerda;
Avusturya: Linkswende;
Belçika: Ligue Communiste
Révolutionnaire – Socialistische
arbeiderspartij;

Britanya: Socialist Workers
Party, Socialist Resistance;
Hýrvatistan: Radnic(ka borba;
Kýbrýs: Ergatiki Dimokratia;
Fransa: Nouveau Parti
Anticapitaliste;
Almanya: internationale sozialistische linke, marx21,
Revolutionär Sozialistischen
Bund;
Ýtalya: Sinistra Critica;
Ýrlanda: People Before Profit
Alliance, Socialist Workers Party;
Hollanda: Internationale
Socialisten, Socialistische
Arbeiderspartij;
Polonya: Polska Partia Pracy,
Pracownicza Demokracja;
Rusya: Vpered;
Sýrbistan: marks21;
Ýspanya: En lucha/En lluita,
Izquierda Anticapitalista, Partido
Obrero Revolucionario;
Ýsviçre: Gauche anticapitaliste,
Mouvement pour le socialisme
/Bewegung für Sozialismus,
solidaritéS;
Türkiye: Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi, Özgürlük ve Dayanýþma
Partisi.

Ýktisat bilmeyenler için iktisat bilmeyenden yazý
Geçtiðimiz iki yýl içinde ciddi bir
ekonomik kriz içinde olduðumuzu
biliyoruz. Dünyacanak, ülke,
coðrafya, sýnýr falan dinlemeden
ekonomik bir darboðazdayýz. Sakýn
daha önce durum iyiydi de ben
neden tadýný çýkaramadým diye
hayýflanmayýn. Aksi taktirde her
geçen gün içinden çýkýlmasý gittikçe
zorlaþan türev iþlemleri sonucu
iþlerin aslen sizin için iyiye gittiðini,
sizin bunu dahi anlamayacak kadar
salak olduðunuzu nazikçe yüzünüze
söyleyiverirler. Ýki gün önce
Baþbakan Ulusa Sesleniþ'inde iþsizliðin büyük bir hýzla azaldýðýný ilan
ediyordu mesela. Devletinkiler dahil
tüm istatistikler tersini gösterse ve
mesela gençler arasý iþsizliðin
neredeyse her üç gençten birini
çarptýðý söylense bile, iþsizliðin
azaldýðýný gösterecek bir hesap yolu
olduðundan eminim.
Ben açýkça ilan ediyorum: Ýktisattan anlamam. Marksizm'den iyi kötü
anlamaya baþlayýp, ekonominin
hayattaki zeminini kavramaya
baþladýðým günlerde büyük bir
azimle, daha sonralarý ise sektirerek
yaptýðým okumalardan üç beþ bir
þey anlamýþ olsam da, "piyasanýn"
iþleri beni aþýyor. Ama her geçen yýl

daha da fakirleþtiðimi, çevremde
insanlarýn daha aðýr ekonomik sýkýntýlar yaþadýðýný, iþsiz arkadaþlarýmýn
sayýsýnýn hiç düþüþ eðilimi göstermeden arttýðýný görebiliyorum.
Þimdi, iki yýl öncesine, büyük
finans krizi, küresel finans krizi gibi
isimlerle adlandýrýlan durumun
yaþandýðý zamanlara dönelim. Her
an tüm sistemin çökebileceði,
banka ve büyük finans þirketlerinin
hýzla kurtarýlmasý gerektiðini ana
akým medya devlet otoritesi korosunda þevkle söylüyordu. Bu puslu
ortamda kamuya ait milyarlarca
dolar bankacýlýk sistemine aktarýldý.
Geçen iki yýla bakarsak, þükür küresel finans sektörünün keyfi yerinde.
Karlar gün be gün yükseliyor.
Örneðin Türkiye'de bankalar ömrü
hayatlarýnda görmedikleri karlarý
her çeyrekte açýklýyorlar. Finanstan
ötesi ise bir miktar tatsýz.
Geçtiðimiz iki günün haberlerine
bakacak olursak, Ýspanya'da iþsizlik
oraný, bu yýlýn ilk çeyreðinde aktif
nüfusun yüzde 20'sini geçerek tarihi
bir rekor daha kýrdý. Yunanistan tüm
tepkilere ve grev tehditlerine raðmen 110 milyar euroluk paket için
Avrupa Birliði ve IMF ile anlaþtý.
Üstelik kazanýmlarýný yitirmekte

olan çalýþanlarýnýn durumunu bile
hesaba katamadan. Haberlere göre
Yunanistan, kredi karþýlýðýnda,
vergilerin artýrýlmasý, yapýsal
reformlar (Türkiye'den ne anlama
geldiðini biliyoruz) ve kamu harcamalarýnda ciddi kesintiler öngören
bir program uygulayacak. Böyle
programlar sonucunda dünyanýn
her yerinde sermaye sahipleri,
"yatýrým yapmak üzere" daha fazla
paraya sahip olurken, iþçiler de
(öyle söylenmese bile ) daha ucuz
çalýþmak üzere daha zor koþullara
mahkum oluyor. Avrupa'nýn motor
ekonomisi durumundaki
Almanya'da da iþlerin iyi gitmediði
çok açýk. Ýþsizlik rakamlarý her
geçen gün yükselirken, ekonomik
küçülmenin önüne geçmek bir türlü
mümkün olamýyor.
Aslýnda sorunun ABD'den Çin'e
tüm dünyayý kapsayan genel bir kriz
olarak varolabilmesi, sermaye
sahiplerinin tüm dünyadan kar edebilmek üzere son 20 yýlý yoðun
çabalarla geçirmelerinin sonucu.
Tüm ekonomik krizlerin yerkürenin
tamamýnda, hemen hemen ayný
zamanlarda hissedilebiliyor olmasý,
son 20 yýlda kapitalistlerin baþarýlý
iþler çýkardýðýný gösteriyor. Tabii bu

sürdürülebilir bir baþarý olmaktan
çok uzak. Ancak yoðun rekabetin
altýnda bir adým öne geçmek için
her þeyi göze almak zorunda olan
sermaye sahibi için bu uzun vadeli
planlar lafý güzaftan öteye geçemezler.
Berlin Duvarý'nýn yýkýlmasýyla birlikte küreselleþmenin her derde
deva olacaðý, McDonalds olan
("serbest" piyasa ekonomisi) yerde
savaþ olmayacaðý gibi harika hayaller egemen hale geldiler. Ancak
temelde egemen olan ise sermayenin hýzla ülke ve sýnýr tanýmadan akabilmesi anlamýna gelen
bu sözleri sarfedenler, kapitalizmin
karþýlýklý baðýmlýlýk üreten iliþkilerinin çalýþan kesimlerin felaketi
olacaðýný düþünmemiþlerdi bile. En
ucuz emek gücü, en ucuz hammadde, en büyük ticari birleþmeler
sermayenin hizmetine sunuldu. Tüm
sistem sermayedarlarýn büyük karlarýný daha çok iþ yapmak üzere kullanmasýný öngörürken, paranýn
garip dünyasýnda para üretimden
daha karlý bir üretim aracý olarak
kendini baþka türlü var etti. Þimdi
sistem paranýn alýþveriþini kurtarmaya, böylece tüm sermayeyi
elinde tutanlarýn kemeri biraz daha

sýkarak yüz binlerce emekçiyi iþinden etmemesine çalýþýyor. Tabii
gerekli tüm "önlemleri" alarak:
daha düþük maaþlar, 0 zam politikalarý, mezarda emeklilik, esnek
çalýþma, saðlýk, eðitim gibi haklarýn
budanmasý… Galiba çalýþanlar
olarak elimizde kala kala bir sekiz
saatlik çalýþma günü kaldý. Onun da
durumu sallantýlý.
Küresel bir sermaye akýþý üzerine
kurulu bol karlý sistemin getirdiði
felaket tüm dünyada insanlarý iþsizliðe ya da yoksulluða mahkum
ediyor. Üstelik buna da geliþme diyoruz. Bu "geliþmenin" tersine dönmesi ancak küresel çapta ortak
hareketlerle mümkün. Bir arada,
ortak talepler çevresinde, sadece
kar düþünen kafaya karþý burada
olduðumuzu ve hala yaþýyor olduðumuzu gösterebilmenin tek yolu iþçilerin birleþmesi gibi görünüyor.
Birleþen iþçiler yenilmezler derken
kastýmýz tüm dünya iþçileri olmalý.
Lakin sermaye yekpare ve çýkarýný
tanýmlayabiliyor. Eðer bir savunma
hattý oluþturacaksak yolu, ortak
çýkarýmýmýzýn kazaným ve haklarýmýzý geri almaktan geçtiðini
görmemiz hayati önem taþýyor.
Avi Haligua

6z sosyalist iþçiz sayý: 393

Özgürlük için Marksizm 2010’a yüzlerce sosyalist katýldý

Gerçek sol burada!

M

arksizm 2010 toplantýlarý, Bilgi Üniversitesi
Dolapdere
Yerleþkesi'nde 22-23-24 Nisan
tarihlerinde gerçekleþti. Yoðun
katýlýmla baþlayan toplantýlarýn
ilk gününde, "Sosyalizm ve din",
"21. yüzyýlda emperyalizm ve
küresel politikalar" ve "Darbeler,
demokrasi ve özgürlük mücadelesi" konularýnda canlý tartýþmalar yaþandý.
"Sosyalizm ve Din" baþlýklý ilk
toplantýda Ömer Laçiner, Volkan
Akyýldýrým ve Ferhat Kentel
konuþtu. Ýlk olarak söz alan
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi
(DSÝP) üyesi Volkan Akyýldýrým,
sosyalistlerin Marx'tan itibaren
dine yaklaþýmýný açýkladý.
Marx'ýn dini, ezilenlerin acýsýný
dindiren bir ilaç olarak
gördüðünü, ünlü "Din halkýn
afyonudur" sözünü bu þekilde
okumak gerektiðini vurguladý.
Türkiye'de müslümanlarý dýþlamayan, onlarýn dini özgürlüklerinin de diðer bütün özgürlüklerle birlikte savunan yeni bir
solun kurulmasýný gerektiðini
söyleyerek sözlerini noktaladý.
Ardýndan konuþan Ferhat
Kentel, Kemalizmin karþýsýna
düþman olarak dindarlarý ve
Kürtleri koyduðunu; iddiasýnýn
ise laik modern ve Türk yeni bir
insan yaratmak olduðunu vurguladý. Solun bu dýþlayýcý tavrýn
aþmasý gerektiðini ifade etti. Son
olarak söz alan Ömer Laçiner ise,
marksizmin "çalýþanlara hakkýný
vermek, yoksulluða karþý olmak"
þeklinde tanýmlandýðý takdirde
din ile çakýþabileceðini, ancak bu
þekilde bir tanýmlamanýn yanlýþ
olduðunu vurguladý.
"21. yüzyýlda Emperyalizm ve
Küresel Politikalar" baþlýklý ikinci
toplantýda Ali Bilge, DSÝP üyesi
Yýldýz Önen, ve Almanya'dan
Die Linke partisi üyesi ve
Marx21 dergisi editörü Stefan
Bornost konuþtu. Ýlk sözü Yýldýz
Önen alarak, emperyalizmin
kapitalizmin dünyadaki
örgütlenme þekli olduðunu,
dünyadaki devletlerin sürekli
birbirleriyle mücadele ettiðini
anlattý. Ali Bilge, 1989'da Berlin
duvarýnýn yýkýlmasýndan sonra
tek kutuplu bir dünyada
yaþadýðýmýzý, ancak þu an bunun
deðiþtiðini anlatarak; bir yandan
Avrupa Birliði'nin ama özellikle
Asya'da Çin ve Hindistan'ýn yeni
güçler olarak ABD hegemonyasýný zorladýðýný vurguladý.
Son olarak söz alan Stefan
Bornost ise sözlerine Alman
askerlerinin Afganistan'da yaptýðý bir katliamý etkileyici bir þekilde anlatarak baþladý. Alman Sol
Partisi'nin (Die Linke)
Afganistan savaþýna karþý çýkan
tek odak olduðunu belirten
Bornost, þu anki en önemli
iþlerinin Afganistan savaþýna
karþý geniþ kapsamlý bir barýþ
hareketi örmek olduðunu söyledi.
"Darbeler, demokrasi ve özgürlük mücadelesi" günün son

toplantýsý oldu. Yýldýray Oður ve
Avi Haligua'nýn konuþtuðu
toplantý, Darbelere Karþý 70
Milyon Adým'ýn 28 Þubat eyleminden görüntülerle açýldý. Ýlk
sözü alan Açýk Radyo'dan Avi
Haligua, son bir-iiki yýlda askeri
vesayetin muazzam zarar
gördüðünü söyledi ve bununun
gerçekleþmesinde sokaktaki
mücadelenin payýna dikkat çekti.
Eskiden medyanýn görünce
ayaða kalktýðý generallerin
bugün darbeye en azýndan sözde
karþý çýkmak zorunda kaldýðýný
belirten Haligua, bu sürecin
devam etmesi ve derinleþmesi
için sokaktaki mücadelenin de
devam etmesi gerektiðini vurguladý. Yýldýray Oður ise DSÝP,
Genç Siviller ve Taraf gazetesi
doðrularý söylediði için, bu
yapýlarýn küçük de olsa geniþ bir
etki yarattýklarýný anlattý.
Ergenekon yarýlmasýnýn benzeri
bir yarýlmanýn bugün anayasa
deðiþikliði konusunda gündemde olduðunu belirterek,
anayasa deðiþikliðinin desteklen mesi çaðrýsýnda bulundu.
Bilgi Üniversitesi Dolapdere
Kampüsü'nde gerçekleþen
Marksizm 2010' ikinci gününde
de yüzlerce insan katýldý. Cuma
günü yapýlan toplantýlarýn ilki
"Kemalizm ve Sol"du. Ýlk olarak
Bilgi Üniversitesi Tarih bölüm
baþkaný Mete Tuncay söz alarak
Kemalizmin mutlak anlamda sol
olmadýðýndan, özünde milliyetçi
bir ideoloji olduðundan bahsetti.
Mete Tuncay'ýn ardýndan
konuþan Roni Margulies,
Kemalizmin Cumhuriyet'in
kuruluþundan beri sol olarak
görüldüðünden, eski TKP'nin
önde gelen isimlerinin kurduðu
Kadro dergisinin Kemalizmi sola
çekmek amacýyla yayýnlandýðýndan bahsetti ve bu geleneðin
Türkiye'deki 68 hareketini de
etkileyerek bugünkü sol gruplarýn ideolojilerinin temelini
oluþturduðunu anlattý.
Kemalizm ve Sol toplantýsýnýn
ardýndan ayný anda iki salonda

"Yunanistan'da Kriz ve Direniþ"
ile "Cinsiyetçilik ve Kadýnlarýn
Kurtuluþu" toplantýlarý baþladý.

Yunanistan'da krize
karþý iþçi direniþi

Yunanistan'da Kriz ve Direniþ
toplantýsýnýn konuþmacýlarý,
Antikapitalist Öðrenciler'den
Ersin Tek ile Yunanistan
Sosyalist Ýþçi Partisi (SEK) üyesi
Yorgo Pittas'tý. Ýlk sözü alan
Ersin Tek, krizin etkileri çok benzer olduðu halde Türkiye'de
yaþanmayan direniþin
Yunanistan'da gerçekleþebilmesinin en önemli sebebi
olarak, Yunanistan'daki öðrencilerin ve iþçi sýnýfýnýn 70'li yýllarda
Albaylar Cuntasý'na karþý verdiði
mücadelenin kazandýrdýðý
deneyimi gösterdi.
Ersin Tek'in ardýndan söz alan
Yorgo Pittas, Yunanistan'da krize
karþý direniþin, "istikrar" programlarýyla ücretlerde ve kamu
hizmetlerinde kýsýntýya giden
muhafazakar Yeni Demokrasi
hükümetine karþý baþladýðýný ve
direniþ sonucunda Yeni
Demokrasi Partisi'nin tarihinde
gördüðü en büyük yenilgiyi
aldýðýný söyleyerek sözlerine
baþladý. Yunanistan'daki sol partilerin ya sekterlik yaparak
sosyal demokrat iþçilerle bir
araya gelmediðini ya da krize
karþý bir çözüm öne süremediðini, yalnýzca yeni kurulan antikapitalist solun hem direniþlerde
aktif rol alarak hem de sosyalist
alternatifi önererek iþçi sýnýfýnýn
yeni bir alternatifi olma yolunda
ilerlediðinden bahsetti.

Cinsiyetçiliðin olmadýðý
bir dünya mümkün

Ayný anda diðer salonda
yapýlan Cinsiyetçilik ve
Kadýnlarýn Kurtuluþu toplantýsýnda konuþmacýlar sýnýflý
toplumlarýn ortaya çýkýþýyla
baþlayan cinsiyetçiliðin kapitalizm altýnda egemen sýnýf tarafýndan yayýlarak devam ettiðini
anlattýlar ve kadýnlarýn günlük

hayatta karþýlaþtýklarý cinsiyetçi
tavýrlarla bunlara karþý nasýl
mücadele edilmesi gerektiðinden
bahsettiler.

Özgürlük bir hayal mi?

"Özgürlük bir hayal mi" toplantýsýnda ilk sözü alan DSÝP üyesi
Meltem Oral kaptializmi yýkarak
daha özgür bir dünyayý kurmanýn bir ütopya olmadýðýndan,
iþçi sýnýfýnýn özgürlük için nasýl
mücadele edilebileceðini ve bu
mücadelenin nasýl kazanýlabileceðini tarihte defalarca gösterdiðinden bahsetti.
Mor ve Ötesi grubundan Harun
Tekin ise konuþmasýnda özgürlük alaný diye tanýmlayabileceðimiz toplumsal özgürlük
durumunun yaný sýra bir de
bireysel özgürlüklerin yaþandýðý
bir özgürlük hali olduðundan
bahsetti. Tekin'in konuþmasý
üzerine salondan yapýlan
katkýlarla bu ikisinin birbirini
nasýl etkileyip beslediði üzerine
canlý tartýþmalar yaþandý.
Diðer salonda yapýlan
Troçki'den sonra Troçkizm
toplantýsýnýn konuþmacýlarý ise
DSÝP üyeleri Tolga Tüzün ile
Ayþe Demirbilekti. Troçkizmin
tarihsel geliþiminden ve sýnýfsal
temelinden bahseden konuþmacýlar, Troçki hayattayken
baþlayan teorik hatalar ve eksiklikler nedeniyle SSCB'deki devlet
kapitalisti rejimi tam tahlil edemeyen bazý Troçkist geleneklerinin gerçek Marksizmden uzaklaþarak sürekli kendilerini
revize etmek zorunda kaldýklarýný söylediler. Öte yandan
Tony Cliff'in ve Uluslararasý
Sosyalist Gelenek'in diðer birçok
üyesinin yaptýklarý teorik
katkýlarla gerçek Marksist
geleneðin bugün de yaþamasýna
katkýda bulunduklarýný anlattýlar.

"Demokrasi sosyalizmin
olmazsa olmazýdýr"

Ýlk sözü alan Ahmet Ýnsel, Marx
ve Engels'in demokrasiye büyük

önem atfettiðini, ancak 20. yy'da
iktidarý yeniden üreten
"Marksist" rejimlerin
demokrasiyle sorunlu olduðunu
söyleyerek sözüne baþladý.
"Demokrasi toplumsal sorunlarýn
ortaya konmasýdýr, anlamýn
yeryüzüne inmesidir" diyen
Ýnsel, Komünist Manifesto'da
Avrupa'da dolaþtýðý söylenen
hayaletin, aslýnda demokrasi
olduðunu, o dönem için
demokrasinin komünizm fikriyle
yaþadýðýný anlattý. Roni
Margulies ise, normalde
demokrasinin sosyalizmin
olmazsa olmazý olduðunun çok
tartýþmaya yer býrakmayacak bir
þey olduðunu, ancak Türkiye'de
bunun bir tartýþma konusu
olduðunu söyleyerek sözlerine
baþladý. Bir ayaðý Kemalizme
diðer ayaðý Stalinizme dayanan
bir solun demokrasiyi önemsememesinin doðal olduðunu,
ancak Marx'a göre iþçi sýnýfýnýn
egemen fikirlerden kurtulmasý,
"çaðlarýn pisliðinden" temizlenmesi için, kendini egemen sýnýf
olarak örgütlemesi için
demokrasi bir zorunluluktur diyerek sözlerini noktaladý.
Cuma günkü Marksizm 2010
toplantýlarýnýn son toplantýsý ise,
Demokrasi ve Özgürlük Hareketi
ile Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi'nin birlikte örgütlediði
"Kürt sorunu çözülüyor mu?"
oldu.
Ýlk konuþmacý DSÝP üyesi Þenol
Karakaþ'tý. Türkiye'de Kürt halký
diye ayrý bir halk olduðunu vurgulayarak konuþmasýna baþlayan
Karakaþ, Türkiye solunun
Stalinizmden kaynaklanan bir
milliyetçilikle Misak-ý Milli sýnýrlarýna hapsolduðunu, Kürt
hareketinin önüne birtakým
koþullar koyduðunu ve bu yüzden Kürt halkýna destek vermediðini belirtti. Bugün Kürt
hareketine yönelik baskýlarýn arttýðýný, açýlým sürecinin durduðunu anlattý. Türkiye'deki
sosyalistlerin en önemli
görevinin koþul öne sürmeden

sayý: 393 z sosyalist iþçi z
Kürt halkýyla dayanýþma
gösterebilen, "kardeþiz, ama eþit
koþullarda kardeþiz" diyebilen
kitlesel bir solun kurulmasý
olduðunu söyledi.
Þenol Karakaþ'ýn ardýndan söz
alan DÖH üyesi Ayþe Batumlu,
devletin yýllardýr asimilasyon
politikalarý uyguladýðý ve bazý
halklarý asimile etmekte baþarýlý
olsa da Kürt halkýný asimile
etmekte baþarýlý olamadýðýný, bu
yüzden þimdi açýlým adý altýnda
farklý renkte bir asimilasyon
uygulamaya çalýþtýðýný öne
sürdü. Batumlu, Türk sosyalistlerinin Kürt halkýyla dayanýþmasý gerektiðini vurguladý. Son
olarak BDP MYK üyesi Cesim
Soylu söz aldý. Türkiye'de Kürt
sorununun Kürt hareketinin
mücadelesiyle "Kürt yoktur"dan
"Kürtler vardýr, ama..." noktasýna
geldiðini anlatan Soylu, devlet
tarafýndan sorunun doðru tahlil
edilmediðini, çözümün
muhatabýnýn doðru belirlenmediðini söyledi. Kürt halkýnýn
gerçekten çözüm istendiðini
düþünmesi için atýlmasý gereken
en öncelikli adýmýn, savaþýn durdurulmasý olduðunu vurguladý.
Marksizm'in son günü de canlý
tartýþmalarla ve yoðun katýlýmla
gerçekleþti.

Ermeni ve Türk
sosyalistleri konuþtu
"1915'den 2010'a Ýttihatçý zihniyet neden deðiþmiyor?" baþlýklý toplantý oldukça hareketliydi.
Hayko Baðdat, Canan Þahin ve
Pakrat Estukyan'ýn konuþmacý
olduðu toplantý Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe Dur De giriþimiyle
ortaklaþa düzenlendi. 24 Nisan
1915'in 95. yýldönümünde
gerçekleþen toplantýda Ermeni
ve Türk sosyalistler karanlýk tarihle yüzleþme ve ýrkçýlýðý yenme
çaðrýsý yaptý.

DSÝP’in çaðrýsý
"Dünyada Yeni Sol: Almanya
ve Yunanistan deneyleri" konulu
toplantýda konuþan Stefan
Bornost Almanya'da Sol
Parti'nin anti-kapitalist
aktivistlerle sol sosyal demokratlarý buluþturduðunu, farklý örgüt
ve çevrelerin somut talepler için
politik kampanyalar etrafýnda
bir araya geldiðini anlattý. Yorgo
Pittas'sa bölünmüþ Yunan soluna
karþýlýk, aktivistlerin baþlý baþýna
bir güç oluþturduðunu ve aþaðýdan örgütlendiklerine dair
örnekler verdi.
Marksizm'in kapanýþ toplantýsýnda ise sloganlar Genç
Siviller'den Mücteba Kýlýç, Tekel
iþçisi Metin Kýlýnç, Hayko
Baðdat ve DSÝP adýna Özden
Dönmez konuþtu. Konuþmacýlar
DSÝP'in mücadelede tuttuðu
yerin önemini vurguladý.
"Birleþen iþçiler yenilmez",
"Darbelere Dur De" sloganlarý
atýldý. Özden Dönmez, ýrkçýlýða,
darbeciliðe, savaþa karþý olan
aktivistleri DSÝP'e katýlmaya
çaðýrdý. Marksizm 2010,
Enternasyonal marþýnýn okunmasýyla son buldu.
Sonbaharda Marksizm toplantýlarýnýn yapýlmasý planlanýyor.
Siz de bu organizsayonun bir
parçasý olabilirsiniz. Bir mail
atmanýz yeterli:
sosyalistisci@gmail.com

Ahmet Ýnsel’le söyleþi

Anti-otoriter bir zihniyet mücadelesi
DSÝP'in ev sahipliðini
yaptýðý Marksizm 2010
toplantýlarýnda
"Sosyalizm ve
demokrasi mücadelesi"
üzerine konuþan
Galatasaray
Üniversitesi Ýktisat
Bölüm Baþkaný Ahmet
Ýnsel ile, anayasa
deðiþikliði, demokrasi
ve toplumsal muhalefet
üzerine sohbet ettik...
Marksist.org: Bir süredir
anayasa deðiþikliði tartýþmalarý
yaþanýyor. 12 Eylül Anayasasý
deðiþtiði için bu deðiþikliðe evet
diyenler ve bu deðiþikliði AKP
yaptýðý için hayýr diyenler þeklinde bir kutuplaþma var. Acaba
anayasa deðiþikliði tartýþmasý,
demokrasi tartýþmalarýnýn
neresinde duruyor?
Ahmet Ýnsel: AKP çoðunluðunun mecliste anayasa deðiþikliðini yapma meþruiyetini kabul
etmemek, Türkiye'de
demokratik meþruiyeti kabul
etmemek demektir. Þöyle bir
þey denilebilir: demokratik
meþruiyeti kabul etmek için
seçimlerin demokratik olmasý
gerekir. Dolayýsýyla %10 barajý
AKP'ye aldýðý oydan daha
büyük bir güç veriyor. Fakat
2007 seçimlerinde artýk bu
geçerli deðildi. Yani %47 oy
almýþ bir parti, nispi temsil de
olsa, þu da olsa, bu da olsa,
zaten doðal olarak parlamentoda çoðunluða hakim olan bir
parti olacaktýr. Anayasanýn bu
þekilde deðiþiyor olmasý sorunlu. Yani AKP'nin sadece kendi
gündemiyle, kendi karþýlaþtýðý
engelleri ortadan kaldýrmaya
veya kendisine yönelik müdahaleleri engellemeye yönelik
kýsmi bir anayasa deðiþikliði
yapmasý bazý sorular sormamýzý, en azýndan deðiþikliðin
siyasal meþruiyetini yöntem
açýsýndan sorgulamamýzý
doðruluyor. Fakat þuna bakmak
lazým, anayasa deðiþikliðini iki
soru sorarak yanýtlarsak: Bu
anayasa deðiþikliði var olan
anayasayý demokratik olarak
daha geri bir noktaya götürüyor
mu? Ýkinci soru ise, bu anayasa
deðiþikliðinin yapýlmasý, ileride
anayasanýn deðiþtirilmesini
engeller mi veya erteler mi?
Birincisine baktýðýmýzda, bu
anayasa deðiþlikliðinin nafile
olduðunu görüyoruz. Örneðin,
toplu sözleþme hakký verip
memurlara grev hakký vermemek bir iyileþme olarak ele
alýnamaz, nafile bir deðiþikliktir. Diðer taraftan, cumhurbaþkanýnýn takdir yetkisini
geniþletmek de sistemin
demokratikleþmesi yönünde
atýlmýþ bir adým deðildir. Buna
karþýlýk, Türkiye'de bugün
kendilerini parlamentoya karþý
bir direniþ noktasý tanýmlayan
ve siyasallaþmýþ olan yüksek
yargý organlarýnýn, daha geniþ
bir katýlýmla mümkün olduðu
kadar daha demokratik bir

yapýya doðru birkaç adým
atmalarýný saðlýyorsa eðer, bu
anayasa deðiþikliðinin toplumu
ve demokrasiyi gerileten bir
baský olduðunu söyleyemeyiz.
Marksist.org: Yeni anayasa
deðiþikliðine iliþkin sizin de
çekinceleriniz var mý?
Ahmet Ýnsel:Benim gönlümden geçen, AKP'nin kendisini
meþru kýlmak için yapmak istediði bu deðiþikliði, herkesin
hemfikir olduðu genel deðiþiklikleri gömerek yapmamasýydý.
Madem toplumun beklentisi bu,
anayasa deðiþikliðini, Anayasa
Mahkemesi ve HSYK'nýn
yapýsýnýn deðiþmesi ile ilgili
deðiþikliklerin o hâliyle yapardý
ve toplumda referanduma da
giderdi. Eminim referandumdan da bunu geçirebilirdi ve o
zaman çok açýk bir irade beyaný
olacaktý. Bu açýdan AKP'nin bu
pratiðiyle ilgili bir siyasi çekinceye sahibim. Bu yöntem
referandumu plebisite (halk
oylamasýna baþvurma) çevirebilir ve plebisit, bizde her yerde
demokrasi açýsýndan tehlikeli
bir þeydir. Baþka plebisitlerin
kapýsýný açabilir. Son tahlilde,
referandum noktasýna
geldiðimizde "evet" mi, "hayýr"
mý demeli konusunda, bunu
zannediyorum anayasa meclisten geçtikten sonra deðerlendirmemiz gerekebilir. Çünkü
anayasanýn maddeleri hâlâ
konuþuluyor, deðiþiklikler olabilir.
Marksist.org: Kendilerini
deðiþlikliðe "kesinlikle hayýr"
noktasýnda konumlandýranlar
için neler söyleyeceksiniz?
Ahmet Ýnsel.: Gönül isterdi ki,
muhalefet partileri boykot
etmek yerine, mecliste anayasa
deðiþikliðinin daha demokratikleþmesi yönünde baský uygulasýnlar. Bu pazarlýðý yapsýnlar
ve toplumun genel demokratikleþmesine daha fazla katký
saðlasýnlar. Malesef muhalefet
partileri boykot ederek bu
imkaný kapattýlar.
Marksist.org: Muhalefet

demiþken, muhalefet partileri
sadece bu konuda boykot
etmiyor. Kürt sorununda,
Ergenekon meselesinde aslýnda
AKP'nin adým attýðý, görece
tartýþýlmasý gereken, ama ileriye
de götürülmesi gereken birçok
noktada muhalefet sadece
"muhalefet" olma özelliðini kullanýyor; yani karþý çýkýyor. Bu
nedenle Türkiye'de bir baþka
toplumsal muhalefetin yükselmesi gerekmiyor mu ve bu
hangi dinamiklere baðlý?
Ahmet Ýnsel: Türkiye'de özellikle partiler sistemi, BDP bundan biraz farklýdýr, siyaset ile
toplumsal geliþmeler arasýnda
çok büyük bir duvar ören bir
sistemdir. Bu da, lider partiler
sistemi olduðu için. Bunun
aþýlabilmesi için, söylediðiniz
muhalefetin oluþmasý için,
Türkiye'de siyasetin sivilleþmesi
lazým. Siyasetin toplumla çok
daha iç içe olmasýnýn saðlanmasý lazým. Diðer yandan da
hareketlenen sivil toplumun
daha fazla siyasallaþmasý lazým.
Bugün sivil toplum görünüþte
politize gibi görünse de, aslýnda
depolitize olduðu ve siyasetin
sadece siyasetçilere býrakýldýðý
bir alan olmasýnýn sýkýntýsýný
yaþýyoruz. Toplumsal hareketlerin daha fazla siyasallaþmasý
ve siyasetin daha fazla toplumsallaþmasý; bu ikisi ancak
Türkiye'de toplumsal muhalefeti daha etkili kýlacak, siyaset
ve toplum arasýndaki baðlarýn
çok daha güçlü olmasýný ve
toplumun içindeki o deðiþim
arzusunun partilere çok daha
saðlýklý, güçlü ve farklý bir
biçimde yansýmasýný saðlayacaktýr.
Marksist.org: Peki bu toplumsal muhalefeti öne çýkaracak
argümanlar neler olmalýdýr,
nasýl ifade edilmelidir?
Ahmet Ýnsel: Birinci argüman,
siyasetin yurttaþlar açýsýndan
sadece belli aralýklarla sandýða
gitmek olmadýðýný anlatmaktýr.
Siyaset, yurttaþlarýn günlük
yaþamýnýn bir parçasýdýr, bizim
toplumu var etme biçimimizdir.
Dolayýsýyla sadece sandýða git-

mekle sýnýrlý olmayan katýlýmcý
bir demokrasi gerekiyor
Türkiye'de ve diðer toplumlarda da. Ýkincisi, Türkiye'de çok
uzun sürmüþ bir bürokratik
vesayet mekanizmasý var.
Yurttaþlarýn büyük bölümünün,
karþý çýksalar bile içselleþtirdikleri bazý siyasi alýþkanlýklar var.
Bu alýþkanlýklarýn kýrýlmasý
lazým. Otoriter eðilimlerin çok
yüksek olduðu bir toplumuz.
Sadece siyasette gözükmüyor
bu otorite; ailede, kýþlada, okulda birbirini tamamlýyor.
Otoriter eðilimlerin güçlü
olduðu bir toplumda,
demokratik bir siyasetin ve
yaþamýn geliþmesi mümkün
deðildir. Dolayýsýyla, sadece
siyaset alanýnda deðil, toplumsal yaþam alanýnda otoriteyi
kýracak; daha eþitlikçi eðilimlerin ön plana çýkmasýný saðlayacak hareketlere ihtiyacýmýz
var. Bu anlamada da gençlerin,
kadýnlarýn, çevre hareketlerinin,
eþitlik merkezli hareketlerin,
toplumda kültürel muhafazakârlýkla mücadele edebilecek
hak hareketlerinin daha fazla
güçlenmesine ihtiyaç var.
Mevcut siyasi partiler bunlarý
taþýmakta yetersiz kalýyorlar,
çünkü Türkiye'de siyaset
toplumun büyük bir kýsmýnýn
tamamen dýþýnda durmayý istediði þüpheli bir alan.
Marksist.org: Bugüne kadar
hep böyle olmasý gerektiði
söylendiði için mi? Askeri
vesayet, darbelerle
demokrasinin baþýnýn hep
ezildiði bir tarih bize bunu
böyle gösterdiði için mi?
Ahmet Ýnsel: Evet. Hep öyle
gösterildi. Bu ayný zamanda,
otoriter bir siyaset pratiðini
üreten ve güçlendiren bir yapý.
Türkiye'de bence demokratikleþmenin, Türkiye toplumunun
kendi kaderini çizmesinin temel
yollarýndan bir tanesi, antiotoriter bir zihniyet mücadelesidir.
Röportaj: Ýrem Nur Aksu
Fotoðraf: Ýlker Karayýlan
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Yunanistan’ý anlayamayan gazete
Taraf gazetesi Yunanistan'daki grev hareketini ve
olaylarý, "Antik Yunan Ulusalcýlýðý" baþlýðýyla vermiþ.
Haberin içinde buna benzer bir vurgu olmamasýna raðmen, Yunanistan'da krize karþý direniþi bu baþlýkla
aktarmak grev hareketini anlaþýlmaz hale getirmektir.
Yunanistan'da kamu emekçileri sendikalarýnýn üst
örgütü olan ADEDY'nin baþkaný Spyros Papaspyros,
"Hükümetin, aylýk 500 avro alan emeklilerin maaþlarýnda kesintiye gitmeden önce yapabileceði þeyler var"
dedi direniþ sýrasýnda. Göstericiler grev boyunca,
"Hýrsýzlar" sloganýný attý. Þimdi Avrupa Yunanistan iþçi
sýnýfýnýn direniþiyle sallanmaya baþladý. Hýrsýzlara, soygunculara, IMF'ye karþý. Türkiye'de çok iyi bildiðimiz
acý reçeteye karþý.
100 bin kiþi, büyük bir grev hareketinin üzerinden
sokaklara çýktý. Grevciler Avrupa Birliði üyesi ülkelerin
haklarýna düþman deðiller. AB politikalarýna düþmanlar. Çünkü bu AB politikalarý, bildiðimiz acý reçete politikalarý. Yunanistan'daki direniþ, býrakalým Antik ya da
modern ulusalcýlýkla baðlantýlý olmayý, tersine, ezilenlerin enternasyonalist duygularýna en büyük ilham kaynaðýdýr. Dünya ezilenlerinin mücadele bayraðýný, krizin
faturasýný ödemek istemeyen Yunanistan iþçi sýnýfý
taþýyor. Antik Yunan ulusalcýlarýný görmek için, Ocak
ayýndan beri 5 milyar avroyu Ýngiltere, Ýsviçre gibi
ülkelere kaçýran Yunanistan sermaye sýnýfýna bakmalý.

Askerlik ve seçme hakký
B

aþbakan'ýn 'paralý askerliði uygulamaya baþlayabiliriz' demesiyle
birlikte bir tartýþma baþladý.
Öncelikle Genelkurmay bu öneriyi reddetti.
"Uzun dönemli bir proje etrafýnda
çalýþýyoruz belki o tamamlanýnca" dedi
ve ekledi ayrýca, "teröristlere karþý
mücadelede askere ihtiyaç var."
Yaptýklarý hazýrlýk nedir bilinmez.
TSK'nýn her þeyi gizlidir. Halka hesap
vermez. Halký bilgilendirmez.
Dolayýsýyla hangi planlarýn içinde
olduðu konusunda fikir yürütmek zor.
Ama bilinen bir fikir var: TSK'nýn
giderek büyüyecek ordunun bir kýsmýný
paralý asker, yani 'profesyonel' yapmak.
Hatta bu doðrultuda bazý adýmlar da
atýldý.
Buradan baþlanabilir. Profesyonel
ordu biz sosyalistlerin mutlaka karþý
çýkmasý gereken bir olgudur. Birkaç yüz
bin kiþilik bir profesyonel ordu aynen
birçok Latin Amerika ülkesinde olduðu
gibi askeri vesayetin garantisi olur.
Toplumdan kopuk, subaylarýnýn ideolojisi ile biçimlendirilmiþ, disiplinli bir
ordu kolaylýkla halkýn karþýsýna dikilir.
Denebilir ki bugün de ordu sýk sýk
halkýn karþýsýna dikilmiyor mu?
Darbeler ordunun halkýn karþýsýna çýkmasý deðil mi? Doðru bugün de ordu
üst yönetiminin yönlendirmesi ile
halkýn karþýsýna çýkýyor ama karþýsýnda
büyük bir yýðýn hareketi çýktýðý gün,
anneleri, babalarý, kardeþleri iþçi ve
emekçi olan askerler halka silah
doðrultmaz, tersine subaylarýna çevirir
silahlarýný. Dünyada bunun sayýsýz
örneði var.
Paralý askerlik için ise, iki sav var. Biri
ekonomik. Askere gitmeyip para verileceði için devlet kasasýna para girer.
Diðeri ise askere para vererek gitmeyenler üretim sürecinden kopmazlar.
Ben paralý askerliðe, -kendim çok
zaman önce bundan yararlanmýþ olmama raðmen- karþýyým. Bizim savu-

 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

nacaðýmýz paralý askerlik deðil, isteyenlerin askere gitmemesi hakkýdýr.
Askerlik yapmak istemeyenler, hangi
nedenle olursa olsun emir almak istemeyen, baþkalarýný öldürmek istemeyen
herkesin askere gitmeme hakkýný
savunmalýyýz. Askere gitmeme eðiliminin çeþitli nedenleri olabilir. Dini
inancýndan dolayý askere gitmek istemeyenler olabileceði gibi, ekonomik
nedenlerle de askere gitmek istemeyen-

Profesyonel ordu biz
sosyalistlerin mutlaka
karþý çýkmasý gereken bir
olgudur. Birkaç yüz bin
kiþilik bir profesyonel ordu
aynen birçok Latin Amerika
ülkesinde olduðu gibi
askeri vesayetin garantisi
olur. Toplumdan kopuk,
subaylarýnýn ideolojisi ile
biçimlendirilmiþ, disiplinli
bir ordu kolaylýkla halkýn
karþýsýna dikilir.
ler olabilir. Eðer herkesin bir süre
mecburi bir devlet hizmeti yapmasý
isteniyorsa isteyenler bunu sivil
hizmetlerde yapabilir. Doktor olarak,
öðretmen olarak ya da bir kamu kuruluþunda çalýþarak. Bu ayný zamanda
ekonomik nedenlerle para verip ayrýcalýk satýn alanlarý da ortadan kaldýracaktýr. Askerlik yapmak isteyenler de
gidip askerlik yapacaklardýr. Eðer
kimse askerlik yapmak istemiyorsa ya
da gençlerin çoðunluðu askerlik yap-

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

mak istemiyorsa o vakit de ordunun
yöneticileri oturup bunun nedenlerini
düþünmelidir.
Bugünkü orduyu koruma anlayýþýna
gelince, Türk ordusu asker sayýsý ile
dünyanýn sayýlý ordularýndan birisidir.
Peki bu kadar çok asker ne iþe yarar?
Türk ordusu her bir komþu ülke ile
savaþ tehlikesi ile mi kaþý karþýya?
Hayýr. Türk ordusu neredeyse yüz
yýldýr komþularý ile savaþma durumunda deðil. Sadece Kýbrýs'a çýkartma
yapýldý ve o günlerde Yunanistan ile
gerginlik yaþandý. Bu arada komþu diye
nitelenmesi çok zor olan Kore'ye asker
gönderdi. Her iki savaþta da Türk
ordusunun baþarýsý hemen hemen yok.
Kore'de sonuç hezimettir, Kýbrýs'ta ise
ancak yüzlerle ifade edilebilecek olan
Kýbrýs silahlý kuvvetlerine karþý verilen
kayýplar þaþýrtýcý ölçüde çoktur.
Þimdilerde Kýbrýs'ta, Afganistan'da,
Lübnan'da, Kosova'da Tük askerleri
var.
Tabii bir de 25-30 yýldýr süren kirli
savaþ var. Türk ordusu kendisinden
çok ama çok daha küçük bir güce karþý
30 yýldýr son derece baþarýsýzdýr. Çünkü
karþýsýndaki gücün niteliðini anlayamamaktadýr, çözümün politik olduðunu
kabul etmemektedir.
Öyleyse Türk Ordusunun baþarýsý
nerede ve neden milyona yakýn askeri
vardýr? Türk ordusu 10 yýlda bir ya
darbe yapar ya da muhtýra verir.
Siyaseti belirler. Bunu yaparken halka
karþý harekete geçer. Bu nedenle 70
milyon insaný kontrol edebilmek için
büyük bir orduya ihtiyaç vardýr. Sonuç
olarak bu düzen içinde ordu konusundaki tek demokratik öneri isteyenin
askerlik yapacaðý, istemeyenin askerlik yapmayacaðý bir yöntemin kabul
edilmesidir.

Doðan Tarkan

(Bu makale sesonline.net'te
yayýnlanmýþtýr)

www.dsip.org.tr

Ýþte yine oldu ve bütün bir anayasa deðiþikliðin
sürecinin sorunlarýnýn sorumluluðu Kürt halkýnýn
sýrtýna bindi.
BDP'ye yönelik topyekûn bir saldýrý baþlatmadan
önce frene basýp sakin olmakta fayda var. Açýlým
sürecinin baþlangýcýnýn hatýrlamak çok önemli. Barýþ
elçilerinin Habur'dan giriþ yaptýðý Ekim ayýndan
sonra, "Kürt sorununda açýlým" süreci AKP'nin frene
basmasý, ýrkçý ve milliyetçilerin koparttýðý yaygarayla
birleþti ve arka arkaya geri adýmlar atýldý. KCK
operasyonu adý altýnda Kürt sendikacýlar ve belediye
baþkanlarý ve çok sayýda DTP üyesi tutuklandý. DTP
kapatýldý. Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk'un milletvekilliði düþürüldü.
Kürt sorununun tartýþma düzeyinin geniþlemesi
dýþýnda, somut hiçbir adým atýlmadý.
Büyük bir beklenti yaratýldý, ayný büyüklükte bir
hayal kýrýklýðýyla devam etti süreç.
Anayasa deðiþikliði tartýþmalarý gündeme
geldiðinde de Kürt hareketi, deðiþikliði hemen reddetmedi. Deðiþikliðin demokratik sýnýrlarýnýn daha da
geniþlemesi için bir dizi maddeyi tartýþmaya açtý.
Burada BDP ile CHP ve MHP'nin Anayasa deðiþikliði
paketine karþý tutumlarýnda keskin bir farklýlýk
olduðu gözden kaçýrýlmamalý. Ezilen bir halkýn siyasi
temsilcileri, hem bu halkýn tanýnmasý hem de
anayasanýn daha da demokratikleþtirilmesi yönünde
tartýþmaya baþladý. CHP ve MHP ise darbeci
geleneðin aynen korunmasý için muhafazakâr, milliyetçi bir tartýþma yürüttü.
BDP, sýra oylamalara geldiðinde, birkaç oylamaya
katýlsa da, pratikte, CHP ve MHP ile ayný tutumu aldý.
Bu doðru. 8. maddenin paketten düþmesinde
BDP'nin de katkýsý oldu. Bu da doðru. Ama tüm
anayasa deðiþikliði sürecinin sorumlusu olarak
BDP'yi göstermek ve BDP'nin Ergenekon'la iþbirliði
içinde olduðunu iddia etmek için, sosyal þovenizmin
etkisi altýnda olmak gerekir.
Deðiþiklik paketi BDP'ye sorularak, onun da katkýsý
alýnarak üretilmedi. BDP'nin eleþtirileri dinlenmedi,
bu eleþtirilerin üzerinde durulmadý. "BDP olmasa da
paket nasýlsa geçer" görüþü hâkim olduðu için Kürt
halkýna aldýrýþ edilmedi. BDP buna raðmen, mevcut
anayasanýn zorbalýk toplamý olan bazý yönlerini
deðiþtiren adýmlarý desteklemeliydi. Desteklerken
deðiþikliklerin yetersiz olduðunu vurgulamalýydý.
Topyekûn bir deðiþiklik gerektiðini yüksek sesle
anlatmalýydý. Desteklemeyerek yanlýþ yaptý. Ama bu
yanlýþ tüm sürecin günah keçisi ilan edilmesine
neden olamaz.
Hiç kimse, demokrasi mücadelesinin en önemli güçlerinden birisinin Kürt halký olduðunu unutmamalý.
Demokrasinin sýnýrlarýnýn bir milim bile geliþmesinde
partileri defalarca kapatýlan Kürt halkýnýn eylemi
belirleyici güçlerden birisi oldu.
Dikkat edilmesi gereken, BDP'yi de anayasa
deðiþikliði konusunda daha ileri çekecek olan bir sol
muhalefetin yokluðudur. Geleneksel sol, aðýz birliði
etmiþçesine, "AKP'nin kendi anayasasýný yaptýðýný"
savunarak deðiþikliklerin karþýsýnda duruyor.
Öyleyse, sosyalistlerin bugünkü görevi, Kürt halkýný
da kapsamayý hedefleyen, sokakta, yeni bir
anayasanýn gerekli olduðunu savunan, bugünkü
deðiþikliklerin bu yönde eksik de olsa önemli bir ileri
adým olduðunu ilan eden bir cepheyi oluþturmaktýr.

e-a
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POLÝTÝKANIN ABECESÝ...
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ULUSALCILIK
Sözcük anlamý bakýmýndan ulus
kelimesi doðrudan millet
sözcüðünün eþ anlamlýsýdýr.
Dolayýsýyla ulusçuluk eþittir milliyetçiliktir. Sol içindeki sosyal
þovenist, milliyetçi, kemalist
unsurlar kendilerine açýktan milliyetçi diyemedikleri için ulusalcýlýk

Kýrgýzistan Parlamentosu halk tarafýndan kuþatýlýrken.

terimini tercih etmiþler, bunu “sol”

Halkýn gücünden
iþçilerin gücüne

deðerlerin özsel bir parçasý gibi

D

dayanýr. Kemalizm, farklýlýklarý yok

evrim yeniden haberdüþüncesinde olduklarý için
yoksuluz. Bu demokrasi deðil"
lerde. Televizyonlarda
mevcut yönetime muhalifler.
Kýrgýzistan ve Tayland gibi
Tayland'da aðýr silahlara Ýþçilerin bu görevi krizin
ülkelerde yaþayan milyonlar için
sahip polisler göstericilerin durbaþlangýcýnda üstlenmek
sadece "demokratik talepler" ile
maksýzýn attýðý fiþekler yüzünkonusunda kendilerine güvensýnýrlanmýþ bir devrimi kabul
den geri çekilirken görülüyordu. meleri ise nadir görülen bir
etmenin bedeli sürekli sefaletin
Ayný günlerde Kýrgýzistan'da
durum. Ancak iþçilerin sosyal
eþiðinde bir hayat sürmektir. Bu
halk tanklarý ele geçirerek
bir harekete baþlangýcýndan
sýrada küçük bir azýnlýk kendisefalet sayesinde hükmedebilen
itibaren liderlik etmiyor olmasý,
lerini zenginleþtirir. Bazen
yozlaþmýþ bir yönetimi devirdi.
sýnýf farklýlýklarýnýn o hareket
devrimci ruh hali iþçiler arasýnDevrimi destekleyen halký
içinde temsil edilmediði anlamý- da o kadar güçlüdür ki onlarýn
temsil eden yeni bir hükümet
na gelmez. Mevcut düzeni yýktaleplerinin karþýlanmamasý
göreve geldi. Her iki ülkede de
mak için, devletin kontrolünü
yeni bir çatýþmaya neden olasokaða çýkan binlerce kiþi halkýn ele geçirmek isteyenler çok
bilir.
yozlaþmýþ, zorba seçkinlere karþý büyük kitlelerin desteðine
Friedrich Engels, Almanya'da
duyduðu tepkinin dýþavuruihtiyaç duyar. Bu yüzden iþçi
1848'de yaþanan devrim hakkýnmuydu. Bu tarz gösteriler
sýnýfýnýn gücünü kullanmak için
da þunlarý yazmýþtý; "Farklý
çoðunlukla "halkýn gücü" olarak
çabalayabilirler. Neredeyse her
sýnýflarýn birliðinin uzun süre
etiketleniyor. Gösterilere tüm
devrimci durumda parlamentovarlýðýný sürdürememesi tüm
sýnýflardan ve birçok siyasi
lara ve saraylara yapýlan
devrimlerin kaderidir", "Ortak
görüþten insanýn katýldýðýný
saldýrýlarda hayatýný ortaya koy- düþman karþýsýnda zafer
belirten bu taným kullanýlýyor.
anlar iþçilerdir. Üstelik sadece
kazanýlýr kazanýlmaz, galipler
Eðer gösteriler ayaklanma
iþçiler ülkede hayatý durdurakendi içlerinde bölünürler ve
haline gelir ve mevcut düzeni
bilecek ekonomik bir güce
silahlarýný bu kez birbirlerine
devirecek kadar ciddi bir düzsahiptirler.
çevirirler." Engels, devrim
eye ulaþýrsa o zaman
"Demokrasi"nin ne þekilde
sürecinin iþçi sýnýfýnýn kendi öz
"demokratik devrim" olarak
oluþtuðu konusu Tayland'da
taleplerini yükseltmesi ihtimalianýlmaya baþlanýyor. Yani
olduðu gibi bir sýnýf sorunu
ni taþýdýðýna dikkat çekiyordu.
sýradan insanlar seçilmiþ
haline gelebilir. Supawadee
Devletin güçlerini geri püskürthükümet ve hukukun üstünlüðü Khamhaeng her zaman yoksulmek örgütlenmeyi gerektirir ve
konusunda yeniden otoriteleri
du. "Ancak eskiden bu sorun
iþçilerin olaðan zamanlarda
kullanmýþ oluyorlar.
deðildi." diyor The Age gazetesahip olmadýklarý bir güveni
Her sosyalist temel demokratik sine. "Ailemin küçük bir topraðý
kazanmalarýný saðlar. Ancak
haklarý savunur. Sonuçta, onlar
vardý, yeterli miktarda pirinç
devrimler olaðan zamanlar
bize propaganda yapacak ve
üretiyorduk, zaten o zamanlar
deðildir. Aniden en çok ezilenörgütlenecek alan açarlar. Ama
geride kaldý. Ama artýk bu þekler kendilerini grevlerin nasýl
Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkel- ilde devam edemez; onlar her
yayýlacaðýný ve barikatlarýn nasýl
erdeki son deneyimler
zaman zengin, biz her zaman
kurulacaðýný planladýklarý
demokratik devrimlerin kendi
kendilerini sýnýrlayan olaylar
olduðunu mu ispatlýyor? Bu
deneyimlerden sonra çoðunlukla yukarýdaki yüzler deðiþti
fakat aþaðýdakilerin yaþam
koþullarý ayný kaldý. Temel haklar için yürütülen bir mücadele
parlamenter demokrasinin tuzaklarýndan daha öteye gidebilir
mi?
Bu hareketlerin liderliðine
kýsaca bir göz atmak bunun
olasý olmadýðý sonucu varýlmasýna saðlayabilir. Hareketlerin liderlikleri devleti idare edebilecek
ehliyete sahip olduklarý
Tayland, Kýrmýzý Gömlekliler hareketi aktivistleri

toplantýlarda bulabilirler. On
yýllardýr dayatýlmýþ itaat etme
kültürüne baskýn çýkan bir güç
duygusu iþçi sýnýfý içinde dolaþmaya baþlar. Bu yeni keþfedilen
özgürlük çoðunlukla alternatif
bir iktidar kaynaðý olarak
davranan baðýmsýz politik
örgütlenmenin baþlangýcý
demektir ve belirli koþullarda
bu örgütlenme var olan devletin
yerini alabilir. "Kendi iyiliðiniz"
için baþkalarý tarafýndan
yönetilmek gibi eski, deðiþmez
kurallar kýrýlmaya baþlayabilir.
Gözden düþmüþ bir egemen
sýnýfý yerinden etmek için kullanýlan yeni kurumlar onun yerine geçen egemen sýnýf için de
kullanýlabilir. Fabrikalarý kim
yönetiyor sorusuna cevap olarak
"Biz yönetiyoruz" diye haykýranlar, devleti kimin yönettiðini
sorgulamaya baþlayabilir.
Krizlere karþý iþçilerin kendi
çözümlerini üretmeye baþlayýp
baþlamayacaðý çoðunlukla bu
krizin ölçeðine ve iþçilerin
devrim için baðýmsýz bir
örgütlenme içinde olup
olmadýðýna baðlý olarak
deðiþkenlik gösterir. Bu nedenle
toplumun bütünüyle deðiþmesini isteyenler için ana görev
devrimci örgütün inþa edilmesidir.
Onur Devrim Üçbaþ,
Socialist Worker'dan çevirdi.

sunma çabasýna giriþmiþlerdir.
Türk solunda milliyetçilik çok
kereler çeþitli kýlýflar altýnda öne
sürülmüþtür; yurtseverlik, milli
demokratik devrim vb... Ýþte
ulusalcýlýk da bu kýlýflardan bir
tanesidir.
Türk solunda ulusalcýlýðýn kökeni
asýl olarak birbiriyle kolaylýkla iç
içe geçebilecek iki ideolojiye; bu
ülkenin resmî ideolojisi olan
kemalizm ve yýkýlan SSCB'nin
resmî ideolojisi olan stalinizme
sayan “sýnýfsýz, imtiyazsýz, kaynaþmýþ” bir kitle olarak ulusu
tanýmlarken devleti bir arada
tutabilmenin temel niteliklerinden
birisi olarak milliyetçilik veya
ulusalcýlýk ideolojisini görmüþtür.
Stalinizm ise tek ülkede “sosyalizm” idealine uygun olarak, Rusya
içindeki bürokrasinin çýkarlarýný
korumak için “sosyalist anavataný”
korumayý tüm dünyadaki
komünistlere salýk vermiþ, Rusya
içinde katý bir milliyetçilik uygulamýþtýr. Bu iki anlayýþ, Türkiye'de
solu derin þekilde etkilemiþtir.
Ulusalcýlýk teriminin geçmiþi
eskiye dayanmasýna raðmen
Türkiye'de asýl yaygýnlaþmaya
baþladýðý yýllar 28 Þubat 1997
darbesinin sonrasý olmuþtur. 28
Þubat karþýsýnda net bir tutum alamayan solun bir bölümü, milliyetçiliðin yükseldiði ortamda
hýzla milliyetçileþmeye baþlamýþ,
bir süre sonra statükoyu açýktan
destekleyen bir milliyetçiliðin
ateþli savunucularý hâlini
almýþlardýr.
Marksizmle, ulusalcýlýðýn bir ilgisi
yoktur. Marksistler, iþçi sýnýfýný
uluslara ayýrmaya çalýþan
anlayýþlarla uzlaþmaz þekilde
mücadele ederler. Marksizm,
ulusalcýlýkla olsa olsa iþçi sýnýfýna
düþman ideolojilerden bir tanesi
olarak ilgilenebilir. 28 Þubat'ta
baþlayan yarýlma, günümüzde
Ergenekon davasý ile birlikte en
açýk hâlini almýþtýr. Artýk statükocu
ulusalcýlar bir tarafta, deðiþim
isteyen marksistler öbür taraftadýr.
Can Irmak Özinanýr
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Atilla Keskin
anlatýyor:
Demokrasi diktatörlüðe karþý
Marksizm üzerine garip bir tartýþma garip bir moda haline gelmeye baþladý. Gariplik þurada: Kapitalizmin küresel krizi, en
kendine güvenli burjuva yazarlarý bile, "Ne demiþti acaba bu
konuda?" diyerek Marks'a bakmaya zorlarken, Türkiye'de özellikle
gazete köþelerinde Marks'ýn fikirleri revize edilmeye çalýþýlýyor.
Marksizm'den, devrim vurgusunun, bu vurgunun dönemsel,
Marks'ýn yaþadýðý koþullarla ilgili bir beklenti olarak görülmesi
gerektiðini söyleyip çekilip çýkartýlmasýný savunan da var, marksist bir siyaset pratiði olmasýna raðmen bunun bir teorisi
olmadýðýný söyleyen de. "Ýktisadi sýnýflar"la toplumsal geliþmeleri
açýklamaya çalýþmanýn modasýnýn geçtiðini söyleyen yazarlar da
var iþçi sýnýfý hakkýn rahmetine kavuþtuðu için tüm bir marksizmin çöp kutusuna yollanmasý gerektiðini iddia edenler de.
Garip olan bu iþte!
Marksizme dünya çapýnda bir ilgi varken, "sömürüye karþý çýkmak için" solcu olmaya gerek olmadýðýný, insan olmanýn yeteceðini
savunmak da nereden çýkýyor?
Halbuki sömürüye karþý çýkmak için insan olmaya da gerek yok,
faþistler bile sömürü hakkýnda ileri geri konuþabiliyorlar.
Karl Marks'ýn ve marksizmin, baþýndan sonuna kadar bir devrim
beklentisi içinde olduðu kuþkusuz doðru. Problem burada deðil.
Marksizm, bir devrim beklentisi içinde olduðundan, bu beklentiye
uygun bir sýnýf aramadý. Tarihin hareket yasalarýný, toplumsal
sýçramalarý, büyük dönüþümleri kavramak için, kapitalist üretim
biçimini analiz ederek yola çýktý. Marks'ýn anlattýðý, özetle, mülksüzleþtirmenin tarihidir. Doðrudan üreticilerin mülksüzleþtirilmesinin tarihi. Mülksüzleþtirmeyle, sermaye birikimi, kapitalizme baþka hiçbir toplumsal üretim biçiminin sahip olmadýðý
özgün karakterini verdi. Marks'ýn ayýrt edici özelliði, Engels'in
dediði gibi, herkesin çözüm dediðine, onun sorun olarak bakmasý
ve sermaye birikiminin gizini çözmesiydi. "Fakirlerin zenginler
tarafýndan sömürülmesi" olarak basitleþtirilen, bu basitlik
içerisinde doðru da olan perspektif, parçalý sermayelerin rekabet
içinde kar oranlarýnýn nasýl belirlendiði sorusundan baðýmsýz
deðil. Marksizm iþçi sýnýfýna hiçbir güç atfetmedi. Marks'ýn analizi,
zaten bu güce sahip olan iþçi sýnýfýnýn nesnel durumunu açýða
çýkarttý, kavramsal olarak anlaþýlýr kýldý. Karýn kaynaðý nedir?
Ticaret mi, paranýn parayý çekmesi mi? Bankalar mý, kredi sisteminde oynanan oyunlar mý? Bazý patronlarýn akýllý bazýlarýnýn
aptal olmasý mý? Bazý sermaye gruplarýnýn devletle arasýný iyi tutmasý bazýlarýnýn beceriksiz olmasý mý?
Deðil! Bu sorularý soran, hatta bu sorularý yanýt gibi gösteren çok
sayýda aklýevvel çýktý. Marks'ýn verdiði yanýt ise, ayný zamanda iþçi
sýnýfýnýn nasýl bir güce sahip olabileceðinin de ipucunu sunuyor.
Öyle bir meta olmalý ki, deðerinden daha fazla deðiþim deðeri
üretmeli. Ýþte bu emek gücü metaý. Karýn kaynaðý, sermaye birikiminin kaynaðý, ticaretin kaynaðý, banka sermayesinin de kaynaðý.
Eðer bu kaynak, sadece sömürüldüðü için devrimci ilan edilmiþ
olsaydý Karl Marks'ý revize etmeye çalýþanlar haklý olabilirdi. Ama
Marks sistemin, sermaye birikiminin temel kaynaðýný açýklarken,
kapitalist üretimin, ne kadar tedbir alýrsa alsýn, kar oranlarýnýn
düþme eðilimi adýný verdiði bir hastalýktan muzdarip olduðunu da
açýkladý. Üretimin toplumsal karakteriyle, yani ürünlerin "kolektif
emekçi" denilebilecek bir kolektif üretim süreciyle, ürünleri özel
mülkiyeti altýnda toparlayan mülk edinme biçimi arasýndaki
çeliþkinin her krizle birlikte patlamalý bir þekilde açýða çýkacaðý
vurgusu, Marks'ýn neden devrimlerin zorunlu olduðunu ama ayný
zamanda gerekli olduðunu ýsrarla düþündüðünü de açýklýyor.
"Tarihin motoru sýnýflar mücadelesidir" açýklamasýný ekonomik
determinizmin bir þahikasý olarak görmek için marksizmi alabildiðine kaba ekonomist bir gelenek olarak kavrýyor ya da vakti
zamanýnda kavramýþ olmak gerekir. Dinden siyasete, felsefeden
devlet örgütlenmesine, psikolojiden sanata kadar, insana dair
hiçbir þeye yabancý olmayan dev bir külliyet ve ilgi alanýndan söz
ediyoruz. Sadece külliyat da deðil, bir devrimci gelenekten söz
ediyoruz. Bu gelenek kesintiye uðramadý. Sadece bazý yazarlarýn
zihninde siyasal mücadeleler tarihi, kesintili bir biçimde kavranýyor. Marksizmden devrimci özünü çekip çýkartmak için bu kadar
çabalamayýn. Ýþçi sýnýfýnýn yok olduðunu, kapitalizmin krizlerden
artýk muaf olduðunu açýklamadan, iþçi sýnýfýnýn deðiþen yapýsýnýn
onun kolektif davranma yeteneðini kýrýlmaya uðrattýðýný kanýtlamadan bu özü çekip almanýz mümkün deðil çünkü.

Þenol Karakaþ

THKO kurucusu, Denizlerin yoldaþý,
yazar Atilla Keskin sorularýmýzý yanýtladý.
En son 1976 yýlýnda "normal" bir 1
Mayýs geçirmiþ olan Ýstanbul'da 33
yýl sonra Taksim'de 1 Mayýs kutlandý.
2010 1 Mayýs'ýný 12 Eylül darbesi
öncesi süreçle karþýlaþtýrdýðýnýzda
nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Atilla Keskin: Ben 1976 1 Mayýsýný
kaldýrýmdan izledim. Asker kaçaðý
olarak arandýðým için çok istememe
raðmen korteje girmemiþtim. Yanlýþ
anýmsamýyorsam 1976 iþçilerin daha
yoðun katýldýðý bir 1 Mayýs 'tý. 2010'
la karþýlaþtýrýldýðýnda siyasi örgütlerin çok daha asýk suratlý olduðu ve
'biz daha çoðuz, biz daha büyüðüz,'
diye yeni yeni yarýþmaya baþladýðý
bir dönemdi. Ben daha çok 2010
izlenimlerimi anlatacaðým.
Çok eski bir arkadaþýmla buluþup
Þiþli'ye geldik. Arkadaþým büyük bir
haftalýk derginin yazýiþleri müdürüydü. Hangi kortej'de katýlacaðýz
dediðimde. ' DSÝP korteji çok canlýdýr, onlarla katýlalým,' dediðinde
açýkça sevindim. Çünkü ben zaten bu
kortejde katýlmak için gelmiþtim.
Gerçekten de bizim! Grup belki çok
kalabalýk deðil ama en canlý gruptu.

Nabi Yaðcý
anlatýyor:
Taraf Gazetesi, kapatýlan Türkiye
Birleþik Komünist Partisi (TBKP)
genel sekreteri Nabi Yaðcý, 1 Mayýs’ý
Sosyalist Ýþçi için yorumladý.
Sosyalist Ýþçi: En son 1976 yýlýnda
"normal" bir 1 Mayýs geçirmiþ olan
Ýstanbul'da 33 yýl sonra Taksim'de 1
Mayýs kutlandý. 2010 1 Mayýs'ýný 12
Eylül darbesi öncesi süreçle
karþýlaþtýrdýðýnýzda nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Nabi Yaðcý: 1976 1 Mayýs'ý olay çýkmamasý, bir saldýrý olmamasý yönünden "normal" sayýlabilir fakat
normalden kasýt "yasal olarak"
bayram kabul edilen 1 Mayýs kutlamasý ise 76 1 Mayýs'ý öyle deðildi.
Tek parti yönetimine kadar 1922, 24,
25,27 yýllarýnda 1 Mayýs "Amele
Bayramý" adýyla açýk toplantýlar biçiminde kutlanmýþtý. Tek parti yönetiminden sonra yani 1930'lu yýllardan
1976 yýlýna dek bir daha iþçi bayramý
olarak 1 Mayýs bu özgürlüðe sahip
olamadý. Bu nedenle kýrk yýlý aþkýn
bir süre 1 Mayýs yasaklýydý. Bahar
Bayramý zýrvalýðýna deðinmek gereðini duymuyorum bile. 1 Mayýs 76'ýnýn
önemi budur iþte. 1 Mayýs'ýn fiili
özgürlüðü. Yani yasal anlamda iþçi
ve emekçilerin bayramý olarak kabul
edilmediði halde DÝSK, iþçi sýnýfý,
emekçiler ve komünistlerin, solun
mücadelesiyle 1 Mayýs "iþçi ve
emekçilerin bayramý" olarak fiilen
kazanýldý. Bu mücadelelerin sonucundadýr ki ancak günümüzde yasal
olarak varlýðý ve karakteri kabul edildi.
1976 1 Mayýsýnda ve 1978 ve 79'da
da siyasi talepler bugüne göre çok
daha ortaktý. Bir yandan o zamana
dek yaygýn olarak bilinmeyen, kulaklarýn alýþýk olmadýðý "Enternasyonal"
kavramýný öne çýkýyorduk.I Mayýs'ýn
iþçi sýnýfýnýn uluslararasý bayramý
olduðunu özel olarak vurguluyorduk.
Ýkinci olarak "Faþizme Geçit Yok"
sloganý o günkü siyasi hedefleri
kendinde toplayan ana slogandý.
Baþka deyiþle iþçi sýnýfýnýn yalnýzca
ekonomik ve sosyal hak talepleri
deðil siyasi hedefi de belirgindi.
Yalnýz meydanlarda deðil fabrikalarda da o dönem hem DÝSK hem TKP

“En canlý en somut
sloganlara sahip grup”
Ben yürüyüþ sýrasýnda yanlarýndan
geçtiðimiz baþka gruplarý izledim.
Çoðu bizden kalabalýktý ama bizim
grubun coþkusunu tümü hayranlýk ve
biraz da kýskançlýkla izliyorlardý.
Çok ilginç bir þeyde bir ara yanýmda Ankara'dan çok eski bir arkadaþýma rastladým. ODTÜ de beraberdik.
O daha sonra TKP (eski tkp) yönetiminde yer almýþ bir arkadaþtý. Ve o
da bir çok eski TKP'li ile birlikte
bizim grupta yürüyordu. Nedenini
sorduðumda; " En canlý, en somut
sloganlara sahip " grubun bu
olduðunu söyledi.
Kötü grup rekabetinin olmadýðý çok
canlý ve her konuda somut sloganlarý
olan bir topluluktu ve bu grupta
yürümek biz yaþlýlar için de bir zevk
ve moral oldu.
Bu bir mayýsta dikkatimi çeken en
önemli olgulardan birisi HAK-ÝÞ'in de
kitlesel katýlýmýydý. Evvelden DÝSK
dýþýnda Hiçbir sendika TÜRK ÝÞ dahil
1 mayýslara yaklaþmazdý.
Çok coþkuluydu 1 Mayýs 2010.
Benim için tek üzücü yaný yine yüze
yakýn sol grubun varlýðý ve yine bizim
pankartýmýz televizyonlarda görülsün
çabasýyla koþuþturmalarýydý.Polis
kýþkýrtmasý olmayýnca böylesi coþku-

lu bir mayýslarýn kutlanabileceði de
ispatlanmýþ oldu. Ve sanýrým artýk bu
bir baþlangýç. Bundan sonra dönüþü
olmaz.
Yoldaþlarýnýz Deniz Gezmiþ, Yusuf
Aslan ve Hüseyin Ýnan'ýn 12 Mart darbecileri tarafýndan idam edildiði 6
Mayýs yaklaþýyor.
Atilla Keskin: 6 Mayýs'a gelince.
Ben hep halk ve tarih unutmaz diyorum. Ne yazýk ki öyle bir ülkede
yaþýyoruz ki; önce insanlarý asýyorlar
sonra da heykelini dikiyorlar.
Bursa'da 6 Mayýs günü Deniz'ler
için anýt dikileceðini öðrenince bunu
düþündüm.
Deniz, Yusuf, Hüseyin yoldaþýmdý,
arkadaþýmdý, dostumdu. Salt
mücadele arkadaþlarým deðildi.
Birlikte oyunlar oynadýðým, içki
içtiðim kavga arkadaþlarýmdý.
Bir Mayýs'ta binlerce Deniz pankartý
taþýnýyordu. Liseli gençler " Bir
mayýs'ta Deniz gibi yürünecek,"
yazmýþlardý pankartlarýna. Lafý uzatmaya gerek yok sanýrým bir tek bu
duruþ, bir tek bu pankartlar bile bir
çok þeyi anlatmaya yeterli.
Onlarýn yoldaþý olmakla hep onur
duydum, ölünceye kadar da bu
duyguyla yaþayacaðým.

“1 Mayýs milliyetçilikle
gölgelenemez”
(eski) olarak bu hedefler propaganda çalýþmalarýmýzýn da somut hedefleriydi.
Bu açýdan baktýðýmda 2010 I
Mayýs'ý demokratik talepler açýsýndan öncekilerine göre çok daha
çeþitli ve zengindi. Çünkü eskiye
oranla toplumumuz çoðulculaþmýþ,
sivil toplum geliþmiþ, sosyal uyanýþ
hýzlanmýþ ve dolayýsýyla talepler de
çeþitlenmiþ zenginleþmiþti. Örneðin
geçmiþte eþcinsel ve çevreci talepler
bu denli yaygýn duyulan demokratik
talepler deðildi.
Buna karþýn siyasi talepler açýsýndan önceki 1 Mayýslara göre bir belirsizlikten söz edilebilir. Siyasi
demokrasi 2010 I Mayýsýnda ortak bir
talepte ifadesini bulmuþ deðildi.
Ýçinden geçmekte olduðumuz siyasi
kutuplaþma doðal olarak bu 1
Mayýs'a da yansýmýþtý. Katýlým
çevresinin geniþlemesi nedeniyle bu
durum anlaþýlabilir olsa da bana
göre her þeye raðmen "12 Eylül rejiminin tasfiyesi" ortak bir hedef olabilirdi. Olmasý gerekirdi.
Þunu da eklemeliyim; Bu 1 Mayýs'ta
77 1 Mayýs kanlý katliamýný yapanlardan hesap sormak ortak bir ruh hali
ve talepti.
Sosyalist Ýþçi: 2010 1 Mayýs'ýnda
çeþitli kortejler ve pankartlar yan
yana yürüdüler. Siz Þiþli yönünden
Taksim'e yürüdünüz, izlenimleriniz
neler?
Nabi Yaðcý: Þiþli'den Taksim meydanýna yürürken yol boyunca çevremi, pankartlarý, atýlan sloganlarý
dikkatle izledim. Yürüyenlerin
bugünkü somut ruh hallerini daha
yakýndan görmeye, görmekten çok
hissetmeye çalýþtým. Dikkatimi
katýlanlarýn çok genç olmalarý çekti.
Bu özünde sevinilecek bir þeydi ama
öte taraftan kuþaklar arasý kopukluk
ve dolayýsýyla mücadele pratiðinin
kuþaktan kuþaða aktýrýlmasý yönünden bir zaafýn düþünülmemesi
olanaksýzdý. Marksizm öncelikle
"praxis" ise bu nokta çok önemli.
Bizim yürüdüðümüz kortejde sol
partiler daha yoðunluktaydý. Benim
bulunduðum yerde DSÝP ve DUR De
grubu ve EDP vardý. Buradan yükse-

len sloganlar hayata daha yakýn sloganlardý.Ýnsanlarýn dikkatini çekecek, sempatisini kazanacak canlýlýkta
ve renklilikteydi. Siyasi sloganlar
daha kapsayýcý, daha kucaklayýcý sloganlardý. Bizim yürüdüðümüz caddenin sað yanýndaki cadde de ise
daha çok meslek örgütlerinin kortejleri vardý. Hem sloganlar, hem taþýnan pankartlar arasýnda bir fark
dikkatimi çekti; pankartlarýnda doðal
olarak mesleki talepler yer alýrken
attýklarý sloganlar ise daha çok
siyasiydi ve ulusalcý vurgular dikkat
çekiyordu. Ayrýca çekici olmayan
donuk sloganlardý.
Genelinde ise eskisinden farklý
olarak partiler, örgütler arasýnda slogan yarýþý alana girene dek pek
dikkatime çarpmadý. Taksim alanýnda ise bu gözlemlenebilir ölçüdeydi.
Sanýrým bunun nedeni parti ve örgütlerin çok çeþitli olmasý, kimsenin
öteki üstünde açýk bir hegemonya
kurma þansýnýn olmamasýydý.
Gerilimli bir atmosfer yoktu.
Sosyalist Ýþçi: 2011 1 Mayýs'ýndan
beklentileriniz neler? Sizce iþçi sýnýfý
2011'de 1 Mayýs'tan neler beklemeli?
Nabi Yaðcý: 2011 I Mayýs'ýnýn her
þeyden önce bu I Mayýs'ta olduðu
gibi iþçi sýnýfý ve emekçilerin meslek
örgütlerinin, özellikle sendika konfederasyonlarýnýn ortak organizasyonuyla gerçekleþtirilmesini temenni
ederim. Zira, 2010 1 Mayýsýnda
yaþanan, kimse o güne gölge
düþürmemek için üstüne gitmese de
aslýnda hayli düþündürücü olan
kürsüye yönelik tatsýz olay umarým
gelecek 1 Mayýs için olumsuzluk
yaratmaz.Gelecek 1Mayýs'ta ülkemizin önündeki sivil demokrasi
hedefinin bütün
farklýlýklarýn üstünde ortak hedef
haline gelmesi de istenen olmalý. Þu
noktayý da çok önemsiyorum: 1
Mayýs iþçi ve emekçilerin
"Enternasyonalist" birlik ve
dayanýþma bayramýdýr, bu nedenle,
yine umarým 1 Mayýslarýn bu ana
karakteri gelecekte
milliyetçilik/ulusalcýlýk adýna gölgelenmez, "devletin resmi" bayramlarýna dönüþtürülmez.

sayý: 393 z sosyalist iþçi z

11

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.

1 Mayýs 2010 Taksim:Birleþen iþçiler yenilmezler!

3

2 yýl sonra Taksim'de gerçekleþen 1 Mayýs Uluslararasý
Birlik ve Dayanýþma günü kutlamalarý görkemliydi. Polis rakamlarýna göre 150 bin kiþi Taksim'de
buluþtu. Dünyada, Güney Amerika
ülkeleri baþta olmak bir çok
merkezde kitlesel 1 Mayýs gösterileri gerçekleþirken Taksim'deki 1
Mayýs gelecek açýsýndan umut
verdi.
"Polis olmayýnca provokasyonda
olmuyor." 1 Mayýs günü Taksim'e
yürüyen on binlerce insanýn ortak
yorumu buydu. 10 bin ton biber
gazý bu yýl kullanýlmadý. Kayda
deðer hiçbir olay yaþanmadý. 32 yýl
boyunca süren Taksim yasaðý
olmasa 1 Mayýs çatýþma ve gerilim
günü olarak gösterilmeyecekti.
Hükümet mi verdi, sendikalar mý
"söke söke" aldý?
Her ikisi de doðru. 32 yýl boyunca
Taksim'in 1 Mayýs gösterilerine açýlmasý talep edilmeseydi, bu tablo
gerçekleþmezdi. Kendini "AKP
karþýtý" olarak tanýmlayanlarýn
iddia ettiði gibi AKP faþist bir parti
olsaydý bu demokratik hakký tanýmazdý. Taksim'in 1 Mayýs'a açýlmasý
AKP'nin kendi tabanýnda yer alan
iþçilere hitap etmek istediðini,
baþka reformlarýn da kazanýlabileceðini kanýtladý.
Taksim'de aslýnda birden fazla 1
Mayýs vardý.
Kürsüden Ýstiklal Marþý
çaldýrarak, ellerindeki Türk bayraklarýyla alana milliyetçiliði taþýmak
isteyenleri gördük. Baþarýlý olamadýlar, alana hiçbir þekilde hakim
olamadýlar.
Solculuðu bir din gibi anlayan ve
yaþayanlarý da gördük. Deðiþen
dünyaya karþý 70'lerin nostaljisini
solculuk, devrimcilik olarak sayanlarýn askeri nizamda yürüyüþleri,
gündemden kopuk emekçilerin

"Darbeciler
hesap verecek"
27 Nisan e-muhtýrasýnýn
yýldönümünde antikapitalist
öðrenciler de sokaktaydý. Tünel
Meydaný'nýnda buluþan öðrenciler,
kendi muhtýralarýný yayýnladýlar.
Genelkurmayýn e-muhtýrasýnýn dilbilgisi yönünden yanlýþlarýný
düzeltmenin imkansýz olduðunu
fakat içeriðinin düzeltilebileceðini
ifade eden öðrenciler; demokratik
bir anayasa talep eden, kürt
halkýnda ve baþörtüsüne özgürlük
isteyen "muhtýra"yý okudular.

taleplerinden uzak sloganlarý arkaik
kaldý.
Her iki kesimde Türkiye'deki
siyasal mücadelenin temellendiði
fay hatlarýndan uzak durmayý seçti.
Kürtlerin ezilmesini, ýrkçýlýðý,
baþörtüsü yasaðýný ve Ergenekon'u
protesto etmediler. Sadece kendi
örgütlerinin propagandasýný yapmakla yetindiler.
Ancak hem toplum hem de
Taksim'i dolduran çoðunluk için bu
iki kamp bir seçenek deðildi. Çoðu
genç ve kadýn on binlerce iþçi için
milliyetçi ve sekter siyasetler bir
seçenek deðildi.
1 Mayýs'ý "terör" ve "provokasyon"
günü olarak göstermek isteyenler
ise aradýklarýný Tekel iþçilerinde
bulduklarýný sandý. Bundan bir ders
çýkartmasý gereken sadece Türk-Ýþ
Baþkaný ve yönetimi deðildir. On
yýllardýr korkakça davranan,
üyelerinin hakkýný savunmayan,
sadece koltuklarýný korumak
derdinde olan tüm sendika yönetimleri için Tekel iþçilerinin tepkisi
açýk bir mesajdýr: Ya mücadele et ya
da önümüzden çekil.
Öte yandan Türk-Ýþ düþmanlýðý
sadece iþçi sýnýfýna kaybettirir. 1
Mayýs'ýn bu denli kitlesel olmasýnýn
nedeni Türk-Ýþ'in varlýðýdýr.
Alandaki en kalabalýk kortej Türk-Ýþ
sendikalarýnýn kortejidir. Türk-Ýþ
olmadan, Hak-Ýþ olmadan, DÝSK'in
ve KESK'in kendi baþlarýna davranmasý emek hareketi için hiçbir çýkýþ
yaratamaz.
1 Mayýs'ta Taksim'deki birleþik
tutum þimdi fabrikalara, iþyerlerine,
atölyelere taþýnmalýdýr.
1 Mayýs 2010'un son mesajý 1977
katliamýnýn ve tüm katliamlarýn
faillerinin bir an önce açýða çýkartýlmasý oldu. Bu Ergenekon ve darbe
soruþturmalarýna verilen açýk bir
destekti.

1 Mayýs'ýn en radikal
kortejinden izlenimler
Yüzlerce sendika, parti, dergi,
çevresi, emek - meslek örgütü,
insiyatif ve derneðin katýldýðý
kutlamalarda Devrimci Sosyalist
Ýþçi Partisi'de DÝSK ve KESK'in
yürüyüþ kolu olan Þiþli'den
katýldý. 1 Mayýs haftasý boyunca
"Darbelere, yoksulluða, kürt düþmanlýðýna karþý - Birleþen Ýþçiler
Yenilmezler" pankartý arkasýnda
buluþma çaðrýsý yapan DSÝP, 1
Mayýs günü alanlarda yüzlerce
darbe, ýrkçýlýk, milliyetçilik ve
savaþ karþýtý aktivist ile buluþtu.
Yürüyüþ boyunca DSIP üyeleri
ve aktivistler savaþ, darbe ve milliyetçilik karþýtý sloganlarý ile
alanýn en etkili kortejlerinden biri
oldu. Taksim'e kadar, "Ýþ, iklim,
adalet, barýþ, özgürlük", "Öz-özözgürlük Kürt halkýna özgürlük",
"Savaþýn sesini sustur, barýþýn
sesini yükselt", "Hiç kimse asker
doðmaz", "Baþörtüsüne özgürlük", "Susma haykýr eþcinseller
vardýr", "Darbelere, ýrkçýlýða, yoksulluða karþý tek yol devrim",
"Biz anti-kapitalistiz", "Darbelere
karþý omuz omuza", ve "Birleþen
iþçiler yenilmezler" sloganlarý ile
yürüyen kortej Agos önünde
"Hepimiz Hrant'ýz, hepimiz
Ermeniyiz!, "Faþizme inat,
kardeþimsin Hrant!", "Hrant'ýn
katili Ergenekon çetesi!" sloganlarý ile Hrant Dink'i andý.
Taksim'e kadar olan yürüyüþ
hattý boyunca AGOS gazetesi

ANTÝKAPÝTALÝST ÖÐRENCÝLER
Ankara'da antikapitalist öðrenciler tartýþtý:
Ankara'da çeþitli topluluklarýn
düzenlediði toplantýlarda, Roni
Margulies'in sunumuyla darbe,
demokrasi, anayasa, nefret suçlarý
ve Kemalizm gibi konular
konuþuldu.

Bilkent’te toplantý

"Nasýl bir sivil anayasa?" baþlýðý
ile düzenlenen toplantý, gündemdeki anayasa deðiþikliðinin
deðerlendirildiði bir tartýþma biçi-

minde gerçekleþti. Roni
Margulies'in konuþmacý olduðu
toplantýda, 12 Eylül anayasasýnýn
toplumu askeri vesayet rejimi
denetimi altýna aldýðýnýn, bu
anayasada ufak da olsa yapýlacak
deðiþikliklerin önemli olduðu
konuþuldu.
Yargý baðýmsýzlýðýnýn, zaten
mümkün olamayacaðý, yargýnýn
egemen sýnýflarýn lehine iþleyeceðinin vurgulandýðý toplantýda,
demokratik açýdan her kazanýmýn
çok önemli olduðu da tartýþýlanlar

önünde kardeþlik sloganlarý,
Harbiye Orduevi önünde
Darbelere Hayýr', Darbeciler
Yargýlanacak, sloganlarý ile
yürüyen DSIP korteji Taksim'e
"Öz-Öz- Özgürlük" diyerek girdi.
Bugün içinde bulunduðumuz
politik geliþmeler ortada. Darbe
tehditleri ortadan kalkmadý, darbecilerin, Ergenekoncularýn
saldýrýlarý bitmedi. Barýþ sürecine,
halklarýn kardeþliðine vurmaya
çalýþtýklarý darbeler ortada.
Baþörtüsü üzerinden laik - anti
laik çatýþmasýný hala sýcak tutmaya çalýþýyorlar. Þimdiye kadar
her zaman birleþik mücadelenin
gerekliliðini savunan, içinde
bulunduðu kampanyalarda bunu
hayata geçiren Devrimci Sosyalist
Ýþçi Partisi 1 Mayýs iþçi bayramýnda korteji ve talepleri ile somut
talepler etrafýnda, antikapitalist
bir hatta mücadelenin önemini
gösterdi.
1 Mayýs 1977'de 34 kiþiyi
bayram kutlamalarýnda katleden,
o kanlý günün planlarýný yapan
derin yapý büyük yaralar alýyor.
ýsimleri geçmiþte katliamlarda,
faili meçhullerde geçenler bugün
cezaevinde, þimdi 77 1 Mayýs'ýnýn
hesabýný sormak darbelere, askeri
vesayetin üzerimizde, hayatýmýzda kalmýþ tüm kalýntýlarýna karþý
mücadele etmekle mümkün.
Gelin birlikte mücadele edelim.
Ayþe Demirbilek

arasýnda yer aldý.

ODTÜ’de toplantý
Roni Margulies'in konuþmacý
olduðu "Nefret Suçlarý" konulu
toplantýya ilgi yoðun oldu.
Toplantýda, nefret söylemleri
destekleyen zeminin egemen ideoloji olduðu; Ermenilere, kürtlere,
eþcinsellere yönelik uygulamalarýyla Kemalist ideolojinin
pratikleri ile tartýþýldý.
Nefret söylemine karþý yürütülecek mücadelenin, egemen ideolojiye karþý yürütülecek mücadele ile
sýký sýkýya baðlý olduðu tartýþýldý.

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

sosyalist isci
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Ýthal et çözüm deðil
E

t ve Balýk Kurumu'na ithalat yetkisi verildi. Kurum
artýk canlý hayvan ve et
ithalatý yapabilecek. Hükümet bu
kararýn et fiyatlarýný dengeleyeceðini düþünüyor. Uzmanlara
göre bu kararýn uygulanmasýyla
birlikte fiyatlar kýsa vadede
düþüþ gösterecek. Fakat uzun
vadede bu karar Türkiye'de hayvancýlýðýn bitmesine yol açabilir.
Et ve Balýk Kurumu ise bu
konuda hýzlý davranarak ilk
ihalesini açýyor. 4 Mayýs Salý
sabahý yapýlan ihalede Estonya,
Letonya, Litvanya ve
Macaristan'dan 4 bin tonluk kasaplýk canlý sýðýr eti alýnmasý planlanýyor. Kurum ayrýca Brezilya,
Uruguay, Þili, Arjantin ve
ABD'den de kasaplýk, canlý sýðýr
ithal edecek. Amerika kýtasýndan
5 bin tonluk sýðýr getirecek olan
ihalenin tarihi 6 Mayýs.
Et fiyatlarý deðerlendirilirken
büyükbaþ hayvan eti fiyatlarý göz
önüne alýnýyor. Süt politikalarýndaki yanlýþlar ve buna baðlý dalgalanmalar sonucu gereðinden
fazla süt üretimi yapýldý. Bu yüzden süt ineklerinin normalden
daha erken zamanlarda kesime
gönderilmesi et fiyatlarýndaki
artýþýn temel sebebi oldu.
Kýrmýzý Et Ürünleri Tarýmsal
Üreticiler Birliði Baþkaný Nazif
Karabulut, fiyat artýþýnýn kendilerinden kaynaklanmadýðýný vurguladý ve þunlarý söyledi: "Bir
hafta önce marketlerde 15-16 TL
olan et market reyonlarýnda 3035 TL'den satýlýyor. Bu kâr
besicinin cebine girmiyor.
Piyasada satýlan etin fiyatý kesinlikle besicinin elinden çýkan
deðil. Son birkaç ay içindeki artýþ
dýþýnda geçen yýla baktýðýnýzda
et ve süt fiyatlarýnda artýþ yaþanmadý. Bunun sonucunda çok
sayýda önemli et firmasý zarar
nedeniyle batmýþ ve birçok besici
Ýnsanlarýn et yeme alýþkanlýðý
öldürücü bir þey. Peki aslanlarýn et
yeme alýþkanlýðý öldürücü deðil mi?
Ya da büyük balýðýn küçük balýðý
yemesi öldürücü deðil mi? Elbette
bunlarýn hepsi öldürücü ama insanlarýn et yeme alýþkanlýðýnda bir
baþkalýk var. Bir aslan karnýný doyurunca bir daha yemek yemez.
Biraz da abur cubur olsun diye iki
tavþaný götürmez. Veya iki koyunu
bir köþeye çekip ileride yerim diye
de düþünmez. Bunu yapan sadece
insanlar...
Ýnsanlar gereðinden çok ama çok
fazla et yiyiyorlar. Bu nedenle suni
bir biçimde, (buna fabrikasyon da
diyebiliriz) hayvan üretiyorlar.
Hayvan üretme fabrikalarýnda
yetiþen hayvanlar en kötü koþullara
sahipler. Kýsa zamanda þiþmeleri ve
kesilmeye hazýr hale gelmeleri için
her önlem alýnýyor. Mümkün
olduðunca az hareket ettiriliyorlar.
Hareket etmesinler ki þiþsinler,
satýlýrken aðýr gelsinler... Çok

hayvancýlýk yapmaktan
vazgeçmiþtir. Sattýðý sütün
karþýlýðýný alamayan çok sayýda
hayvan yetiþtiricisi süt ineklerini
kestirmiþtir. Et ithalatý krizi daha
da derinleþtiecektir."

Et ithalatý çözüm deðil

Uzmanlar kýsa dönemde et fiyatlarýnýn düþüþ göstereceðini tahmin ediyor. Ucuz ithal etin
gelmesiyle yerli et fiyatlarý
düþüþe geçecek. Halk ucuz et
yiyecek. Fakat uzun vadede
düþünüldüðünde sürdürebilirlik
açýsýndan sýkýntý var. Uzmanlar
sürekli et ithal etmeden etin ucuz
fiyatta tutulamayacaðýný ve hayvancýlýðýn bitebileceðini söylüyorlar. Bu hayvancýlýkla uðraþan
milyonlarca insanýn iþsiz kalmasý
anlamýna geliyor. Oluþacak bu
durum et ticaret yapan þirketler
dýþýnda kimsenin iþine gelmez.
Ýthal et günü kurtarýyor, fakat
çözüm deðil. Hayvancýlýk ve süt
politikalarýnda düzenlemeye
gidilmesi ve bunlar arasýnda bir
denge kurulmasý þart. Yýllar
öncesinden bunu saðlamak üzere
kurulmuþ kurumlar var: Et ve
Balýk Kurumu ile Süt Endüstrisi
Kurumu. Hükümet ise bu iki
kuruma çeki düzen vermek yerine ithal et satýn alma yetkisi
veriyor. Hayvancýlýðý geliþtirecek
bir program gerekiyor.

Besiciler eylemde

Hayvancýlýðýn büyük önem
taþýdýðý Konya, Kars gibi birçok
ilde yerel protestolar yapýldý.
Çiftçiler Kars-Ardahan ve
Konya-Ereðli yollarýný hayvanlarýyla birlikte trafiðe kapattý.
Birçok þehirden Ankara'ya gelerek ihale sabahýndan itibaren
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý
önüde toplanan yüzlerce çiftçi de
et ithalatýný protesto etti. Sakarya
Kýrmýzý Et Yetiþtiriciler Birliði

Hükümetin ithal et kararý bir çok ilde çiftçiler tarafýndan protesto edildi.
yöneticilerinden Mehmet
Adýgüzel, konuyla ilgili yaptýðý
açýklamada, ''Hükümet
Türkiye'deki mevcut hayvan
sayýsýnýn yeterli olduðunu ifade
ediyor. Yeterli hayvan varsa ithalata da gerek yok. Tarým ve Köy
Ýþleri Bakaný Eker'le görüþmek
istiyoruz'' dedi. Besiciler, Kýrmýzý
Et Üreticileri Birliði Baþkaný
Mustafa Demir'in "Bakanla siz
görüþmeyin biz görüþüp sorunlarý çözeceðiz." sözlerine tepki
göstererek 'Þimdiye kadar
neredeydin?' dediler.
"Besicilere de mi van minit",
"Bizi danadan beter ettiniz",
"Ýthal ete hayýr", Ýthal ete son",
"Tarým Bakaný istifa" dövizleri ve

Ýnanýn et öldürür!
zaman bu sadece ot yiyen hayvanlara kendi arkadaþlarýnýn etleri
yediriliyor. Onlar da bildiðimiz 'deli
dana' oluyorlar.
Bir hayvaný beslemek için ona o
kadar çok hububat veriliyor ki, ayný
hububatla çok daha fazla sayýda
insan beslenebilir. Hem de iyi
beslenir. Ama hububat hayvanlara
gidiyor ve sonra çok daha az sayýda
insan o hayvanlarýn etlerini yiyiyor.
Yani et yemek zenginlerin iþi.
Üç en kalabalýk Avrupa ülkesinin
her birinde günde 2.5 milyon hayvan kesiliyor. Bu saatte 10 bin,
dakikada 1700, saniyede 30 hayvan
eder. Tam bir katliam. Öldükten
sonra nasýl öldürüldüðün önemli
deðil ama zavallý hayvanlar en kötü,
en korkunç koþullarda canlarýný
veriyorlar.

Türkiye’de, mezbahaya getirilen
hayvan içeri alýnýyor, kaygan yerlerde hýzla kasabýn býçaðýnýn önüne
getiriliyor. Çok zaman yere düþüyor,
itiþ kakýþ sýrasýnda yaralanýyor ama
sonunda kafasý koparýlýyor. Ýçersi
çok gürültülü. Öldürülen hayvanlarýn sesleri, iþleyen makineler.
Gürültü, korku, kan kokusu. Her
yerde kan ve ölüme giden hayvanlarýn boklarý. Öldürülmüþ hayvanlarýn parçalarý. Bütün bunlar hayvanlarý çýldýrtýyor. Gözleri dýþarý fýrlýyor, hýzlý nefes alýyor, baðýrýyor.
Çýðlýk atýyor. Nafile. Ýtile kakýla
kasabýn önüne geliyor.
Mezbahalarda çalýþanlar çok
zaman kestikleri hayvan baþýna
para alýyorlar. Onlar yaptýklarý iþi
düþünmüyorlar. Her defasýnda bir
can aldýklarý akýllarýna bile gelmiy-

pankartlar taþýyan besiciler canlý
et kesiminin durdurulmasý
halinde 2 yýl içerisinde et ihraç
edilebileceðini savundu ve
Türkiye'deki hayvanlarda bulunan akciðer hastalýðýnýn
Avrupa'dan geldiðini öne sürdü.
Hayvan sayýsý ve tonaj sayýsýnýn
yeterli olduðunu söyleyen besiciler, "Bu yapýlan üreticiye bir
oyundur. Deli dana hastalýðý
yayýlýp, 10 gün sonra millet kýrmýzý et yiyemeyecek." dedi. Etin
kendilerinden 15 TL'ye
alýndýðýný, ancak marketlerin eti
40 TL'den sattýðýný ve Bakanlýðýn
asýl bunu düzeltmesi gerektiðini
belirtti.
Tuna Öztürk

or. Kasabýn býçaðýnýn hayvanýn boynuna girmesi ile tekstil iþçisinin
kolu indirmesi arasýnda fark yok.
Hayvanýn derisini yüzenin yaptýðý iþ
ile tornacýnýn yaptýðý iþ arasýnda
fark yok. Oysa biri can alýyor. Biri
öldürüldüðünde bile hala kýpýrdayan hayvan etleri ile oynuyor,
diðeri iple, demirle.
..
*
Doðrusu et yememek bireysel bir
tercihtir. Sonuçlarý sadece bireyleri
etkiler. Ama sizde hayvanlarý
yemeyi reddedenlerin safýna geçebilir ve aðýr bir yükten kurtulabilirsiniz. Deneyin. Et yememek çok
güzel bir duygudur.
Orhan Bulut
(Bu makale sesonline.net’ten alýntýlanmýþtýr. Tamamýný bu linkten
okuyabilirsiniz: http://www.sesonline.net/php/genel_sayfa_yazar.ph
p?Yazar=Orhan%20Bulut&KartNo=
54336)

Savaþ tarým ve
hayvancýlýðý
vurdu

Savaþýn hayvancýlýk sektörüne olan etkilerinden bahsetmek gerekiyor. Terör
bahane edilerek
Kürdistan'daki köylerin
boþaltýlmasý ve yaylacýlýða
getirilen yasaklar hayvancýlýða çok büyük darbe
vurdu. Tarýma ve hayvancýlýða elveriþli mevcut
topraklarýn bir bölümü de
güvenlik bölgesi ilan edildi.
(TBMM bünyesinde 1998'de
kurulan Meclis Araþtýrma
Komisyonu'nun hazýrladýðý
rapora göre, 1990 yýlýndan
itibaren Türkiye'de toplam 3
bin 428 köy ve mezra
boþaltýlmýþ.) Toplam 100 milyon civarýndaki büyükbaþ ve
küçükbaþ hayvanlar bugün
4'te 1'ine düþtü. Hayvancýlýða
savaþla vurulan darbenin
getirdiði kaybýn Türkiye
ekonomisine maliyeti 32 milyar dolar oldu.
Bugünlerde etfiyatlarýndaki
artýþla ilgili olarak her
kafadan bir ses çýkýyor. Fakat
kimse iþin gerçeðine ulaþmak
için derinlere inmiyor. Çünkü
iþin ucu 30 yýldýr bölgede
yaþanan savaþa ve bu savaþýn
tarým ve hayvancýlýða kestiði
faturaya deðiyor. Tarým sektörünü inceleyen uzmanlara
göre savaþýn hayvancýlýk sektörüne yýllýk maliyeti 2 milyar
dolar. Her yýl savaþa milyarlarca dolarlýk kaynak
akýtýlýyor.
Et tedarikçileri kesecek canlý
hayvan bulamadýklarýndan
þikayet ederken halk yoksulluk sýnýrýnýn altýndaki maaþla
yaþamaya çalýþýyor. Açlýk
sýnýrý 800 TL, giyim, konut,
ulaþým ve diðer zorunlu harcamalar da dikkate alýnarak
hesaplanan yoksulluk sýnýrý
ise 2600 TL. Bunlara karþýlýk
belirlenen asgari ücret ise ilk 6
ay için 576,57 TL. Bir yanda
kesecek sýðýr bulamadýklarý
için yaygarayý koparan et ve
restoran zincirleri, diðer
yanda eti ancak rüyasýnda
görebilen yoksullar.

Enflasyon yine
çift haneli

Birkaç aydýr dalgalanma
halinde seyreden enflasyon
Nisan ayýnda TÜFE'de yüzde
0.6, ÜFE'de yüzde 2.35 arttý.
Tarým fiyatlarýnda yüzde 9'u
aþan artýþ dikkat çekti. En
büyük artýþ ise yüzde 43 ile
alkollü içecek ve tütün
mamüllerinde görüldü.
Enflasyon ÜFE'de 2008 Kasým
ayýndan sonra çift haneli
oranlara geri dönmüþ oldu.
Yýllýk enflasyon yüzde 10.19'a
yükseldi. Merkez Bankasý
geçen hafta yýl sonu TÜFE
beklentisini yüzde 8.4'e yükseltmiþti. Enflasyonda birkaç
aylýk dalgalanma var ve eðil-

