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sosyalist isci 
12 Eylül anayasasý çöpe!

Kürt sorunu en önemli sorun, ama
Anayasa paketinde Kürtler yok. Bu
yüzden 12 Eylül halk oyuna sunula-
cak anayasa deðiþikliði yetmiyor.

Acilen kültürel haklarýnýn tanýn-
masýný isteyen Kürtler Türklerle eþit
kardeþ olmak istiyor. 

AKP, anayasa deðiþikliði paketine
Kürtlerin sorunlarýný almak için
hiçbir þey yapmadý. Onlar seçim
hesabý yapýyor, CHP ve MHP’nin

baþýný çektiði milliyetçi cepheye
taviz vererek 26 yýlda 40 binden
fazla insanýn ölümüne yol açan
savaþýn sürmesine neden oluyor.

Hiçe sayýlan, oy verdikleri
vekillere siyasi yasak getirilen,
belediye baþkanlarýna kelepçe
takýlan Kürtler bu yüzden 12 Eylül
referandumunu boykot ediyor.

BDP’nin tutumunu destekliyoruz.
Kürt illerindeki boykot kararýný

destekliyoruz. Darbe düzeninin son
bulmasýna ve demokrasiye “evet”
diyen herkese anayasa deðiþik-
liðinin yetmediðini anlatýyoruz.

Askerler tarafýndan yazýlan,
“Türkiye Türklerindir” diyen
anayasalara son!

Sivil, demokratik özgürlükçü bir
anayasa istiyoruz! 

Yeni anayasada Kürtlerin ulusal
varlýðý ve haklarý tanýnsýn!

Kürt illerinde BDP’yi destekliyoruz
Kenan Evren ve 12 cuntasýnýn, tüm darbecilerin sivil

mahkemelerde yargýlanmasý için!
Askeri vesayetin son bulmasý, darbe düzenini ayakta

tutan yargýçlar diktatörlüðüne son vermek için!
Bir daha asla darbe yapýlmamasý, ordunun halktan

özür dilemesi ve tüm darbe maðdurlarýnýn haklarýnýn
ve itibarlarýnýn iade edilmesi için 12 Eylül’de “evet”
diyeceðiz. 

Ama anayasa deðiþikliði, iþçilerin ve ezilenlerin
sorunlarýna çözüm olmuyor, yetmiyor.12 Eylül
anayasasý çöpe!  Sivil, demokratik, özgürlükçü bir
anayasa için mücadeleye!

sayfa 6 ve 8

Sosyalist Ýþçi 12 Eylül anayasa 
referandumu ekini istemeyi unutmayýn!
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Bursa'nýn Ýnegöl ilçesinde
ve Hatay Dörtyol'da
gerçekleþtirilen Kürtlere

yönelik ýrkçý saldýrýlarda
Kürtlerin evleri ve iþyerleri
yakýldý, pekçok Kürt silahlý
saldýrýlar sonucu yaralandý. Bu
olaylar ana akým medyada
"Kürtlerle Türkler arasýnda çatýþ-
ma", "Kürtlerle Türkler arasýnda
gerilim" gibi ifadelerle yer aldý.

Anlatýlanlara göre iki halk
arasýnda zaten olan düþmanlýk
ufak bir kývýlcýmla ateþlenmiþti.
Bursa Valisi Þahabettin Harput'a
göre ''Olayýn aslý, alacak verecek
kavgasý. Basit ve adi bir olay, akýl
ve mantýk dýþý geliþince bu nok-
taya gelinmiþ. Ýþin ilginç yaný, bu
eylemi yapanlar vatanýný milleti-
ni seven insanlar."

Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'a
göre de "Bu olaylarýn yaþan-
masýnda sporla ilgili amigolarýn
ve amigo gruplarýnýn büyük rolü
olmuþtur. Olaylarýn kesinlikle
siyasi ve ideolojik bir yönü yok-
tur."

Oysa olaylar ne iki halkýn çatýþ-
masý ne de basit alacak verecek
kavgasýydý, MHP'li faþistler
tarafýndan örgütlenmiþ ýrkçý
saldýrýlardý.

Ýnegöl'de Devlet Bahçeli'nin
katýldýðý MHP mitinginin
yapýldýðý günün akþamý faþistler
önce bir Kürt minibüs þoförünü
durdurup "Bir daha buradan
geçmeyeceksin" dedikten sonra
dövüyorlar. Daha sonra þoför üç
arkadaþýyla olay yerine dönüp
faþistlerin kahvesine gidiyor.
Çýkan kavgada beþ kiþi
yaralanýyor ve 7 Kürt gözaltýna
alýnýyor. Ýlçede hýzla "Kürtler
Türklere saldýrdý" söylentisi
yayýlýyor ve hemen ardýndan
býçak, sopa ve ateþli silah taþýyan
faþist gruplar sokaklarda Kürt
avýna çýkýp Kürtlerin ev ve iþyer-
lerini yakýyorlar. Polis olaylara
engel olmaya çalýþýnca saldýrýlar
karakola yöneliyor ve polis
araçlarý tahrip ediliyor.

Hatay'da baþlayan olaylardan
birkaç gün önce PKK dört polisi
öldürmüþtü. Olaylarýn yaþandýðý
gün polis PKK'nin saldýrýsýyla
alakasý olmayan kiþileri ehliyet-
siz araba kullanmaktan gözaltýna
alýyor ve bunu "Polis katillerini
yakaladýk" þeklinde duyuruyor.
Çok kýsa sürede bu kez Dörtyol
sokaklarýnda silahlý faþist gruplar
Kürt avýna çýkýyor. Kürtlerin
evleri ve iþyerleriyle birlikte BDP
ilçe binasý da yakýlýyor ve çocuk-
lar dahil çok sayýda Kürt
yaralanýyor.

Hem Ýnegöl'deki hem de
Dörtyol'daki saldýrýlara
anlatýldýðý gibi binlerce insan
deðil birkaç yüz ülkü ocaklarý
üyesi katýlýyor. Ýnegöl'deki
saldýrýlar sýrasýnda faþistlerin
arasýnda kalan bir gazetecinin
aktardýðýna göre saldýrganlardan
birisi telefonla konuþurken "Abi
görev tamamdýr. Araçlar ateþe
veriliyor. Bozkurt iþareti bile

yapmýyoruz ki kim olduðumuz
anlaþýlmasýn." diyor.

Hatay'da "Polis öldüren
PKK'lýlar emniyette." söylentisini
yayanýn bir uzman çavuþ olduðu
belirlendi. Mobese kameralarýnýn
kaydettiði görüntülerde de bu
uzman çavuþun saldýrýlar sýrasýn-
da MHP'li gruplarýn en önünde
yer aldýðý ve kitleyi kýþkýrttýðý
görülüyor.

MHP Ergenekon'un
hizmetinde

27 Mayýs darbecilerinden faþist
Alparslan Türkeþ'in kurduðu
MHP, kurulduðu günden beri
hep darbelere zemin hazýrlamak

isteyenlerin emrindeyi. MHP
bugün de, darbeye zemin hazýr-
lamak için Türk-Kürt çatýþmasý
çýkarmak isteyen Ergenekon'un
emrinde.

Türkiye tarihinde ilk defa dar-
beciler yargýlanýyor ve askeri
vesayet rejimi temelinden
sarsýlýyor. Ordu, yargý ve
Ergenekon eski düzeni korumak
için elinden geleni yapsa da halk
seçimlerde deðiþim vaadeden
AKP'yi desteklediði gibi sokakta
da demokrasi mücadelesini
sürdürüyor. Araþtýrmalar 12
Eylül'deki anayasa referandu-
munda da darbe anayasasýna
hayýr anlamýna gelen, darbeci-

lerin daha kolay yargýlan-
abilmesini saðlayacak olan 'Evet'
oylarýnýn kazanacaðýný gösteriy-
or. Kendini köþeye sýkýþmýþ
hisseden eski düzenin bekçileri
de ellerindeki son kozu oynuyor
ve MHP'li faþistleri sokaða
sürüyor.

Bugün 12 Eylül rejimini koru-
mak için sokaða çýkan MHP'liler
12 Eylül darbesine giden yolu da
benzer saldýrýlarla hazýr-
lamýþlardý. 1970'lerde Alevi-
Sünni çatýþmasý çýkarmaya
çalýþan faþistler Elazýð, Malatya
ve Sivas'ta düzenledikleri
saldýrýlarýn ardýndan Maraþ
katliamýný gerçekleþtirmiþlerdi.

MHP'nin sokaklarda düzen-
lediði 'silah kullanma eðitimler-
i'ne katýlan faþistler sokaklarý
savaþ alanýna çevirdikleri
saldýrýlarda binlerce insaný öldür-
erek 12 Eylül'e giden yolu
açmýþlardý.

Faþistlere de darbecilere
de geçit yok

Askeri vesayet rejimi ýrkçýlar-
dan, Kürt düþmanlýðýndan
beslendiði gibi faþistler de askeri
vesayet rejiminden besleniyor.
Bu yüzden faþizme karþý
mücadeleyle darbelere karþý
mücadele birbirinden ayrýlamaz.

Darbelere karþý mücadele eden
herkesin bilmesi gerekir ki
Kürtlerin eþit haklara sahip
olmasý için mücadele etmeden
daha fazla demokrasi ya da daha
fazla özgürlük kazanmak
mümkün deðildir. Kürtler hak-
larýný kazanamadýklarý sürece
faþistler Kürtlerin üzerine
sürülmeye devam edecek ve
Kürtlerle savaþmaya devam eden
ordu da siyasi imtiyazlarýný
koruyabilecek.

Faþistlere de darbecilere de
geçit vermeyecek tek güç örgütlü
halkýn gücüdür. Bu yüzden
sosyalistler halký ayrýþtýran,
halkýn örgütlenip ortak düþman-
larýyla mücadele etmelerini
engelleyen milliyetçi ve ýrkçý
fikirlerle mücadele ederler.
Asker kurþunuyla ölen Kürt
çocuklarla baþörtüsünden dolayý
okuyamayan kadýnlarýn düþman-
larý ayný, haklarý gasp edilen
Tekel iþçileriyle sokakta polis
kurþunuyla öldürülen eþcinsel-
lerin düþmanlarý ayný. Tüm
ezilenlerin haklarýný savun-
madan bizi ezenlerle de
mücadele edemeyiz.

Burak Demir

Kürt-Türk çatýþmasý yok,
faþist saldýrýlar var

Dörtyol’da Kürtlere ait bir çok iþyeri ve ev yakýldý. Linç giriþimini kýþkýrtanýn bir uzman çavuþ olduðu mobese
kameralarý tarafýndan tespit edildi.

Bursa’nýn Ýnegöl ilçesinde
Kürt yurttaþlara yapýlan linç
giriþiminin planlý ve örgütlü
olduðuna dair çok sayýda kanýt
var. Ayný gün MHP lideri
Bahçeli  Ýnegöl’de bir miting
yapýyor. O mitingin bitiminde
Ülkü Ocaklarý’na baðlý kiþiler
yollardaki güvenlik kamer-
alarýný tahrip ediyorlar. Ayný
grup bir Kürt minibüs
þoförünün yolunu kesip “bir
daha buradan geçmeyeceksin”
diye tehdit ediyor. Akþam saat-
lerinde ise Kürtlere ait ev ve
iþyerlerine kalabalýk gruplar
saldýrýyor. Polis ve belediye
araçlarý ateþe veriliyor.
Saldýrganlarýn arasýnda kalan
bir gazeteci bir kýþkýrtýcýnýn
telefon konuþmasýna þahit oluy-
or:

“Abi görev tamamdýr. Araçlar

ateþe veriliyor. Bozkurt iþareti
bile yapmýyoruz ki kim olduðu-
muz anlaþýlmasýn.”

Bursa valisi Þehabettin
Harput’a göre “vatanýný ve mil-
letini seven” bu saldýrganlar
hep bilindik bir adresten çýkýy-
or: MHP ve ona baðlý faþist bir
örgütlenme olan Ülkü
Ocaklarý’ndan.

Hatay, Dörtyol’da da, ayný
gün bir polis aracýna düzenle-
nen saldýrýnýn ardýndan, yine
ayný gruba baðlý þahýslar kala-
balýklarý galeyana getirip, yine
Kürtlere ait ev ve iþyerlerine
saldýrdý. BDP ilçe binasýný önce
taþlayýp ardýndan ateþe verdil-
er. Saldýrýlar bu bildiriyi kaleme
aldýðýmýz saatlerde hâlâ devam
etmekteydi.

…
MHP’nin nasýl bir parti

olduðunu geçmiþ deneyimler-
imizden çok iyi biliyoruz. 1980
öncesinde beþ bin insanýn
katlinden sorumlu ‘ülkücü
komando’larý yetiþtiren bir parti
MHP. Son 30 yýlda ise tüm pro-
pagandasýný nefret üzerine
kuran ve bunu özellikle Kürt
halkýna yönelten bir parti.

Referandum yaklaþýrken MHP
lideri Devlet Bahçeli kullandýðý
nefret dilini giderek keskin-
leþtiriyor. Kendi tabanýna
saldýrý mesajý veriyor. Tabanda
bekleyen ‘hazýr kýtalar’ ise bu
mesajý kolayca anlýyor ve
harekete geçiyor. Hedefte de
çoðu zaman, her kötülüðün
arkasýnda gördükleri Kürt halký
bulunuyor.

…
Bahçeli ve partisi MHP ile ona

baðlý paramiliter Ülkü Ocaklarý

kullandýklarý nefret propagan-
dasý ile düþmanlýðý ve kini
kýþkýrtarak açýkça nefret suçu
iþliyorlar. Kürtleri hedef gös-
teriyor ve yeni saldýrýlarýn
kapýsýný açýyorlar. Siyasi hede-
fleri uðruna kan dökülmesine
sebep oluyorlar.

DurDe Giriþimi olarak baþta
bu nefret propagandasý fail-
lerinin tespit edilmesini, vali
hakkýnda derhal bir soruþturma
baþlatýlmasýný, olayý kýþkýrtarak
gerçekleþtirenlerin gereken
cezalara bir an önce çarptýrýl-
masýný ve evleriyle iþyerleri
zarar gören Kürt yurt-
taþlarýmýzýn zararlarýnýn tazmin
edilmesini talep ediyoruz.

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe! Giriþimi

27 Temmuz 2010

Ýnegöl ve Dörtyol’da fail belli: Nefret propagandasý
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Kürt halkýnýn özgürlük
mücadelesinin yanýndayýz
Hükümetin geçtiðimiz yýl

baþlattýðý açýlým
sürecinin, barýþ için

Mahmur ve Kandil’den gelen
barýþ elçilerinin tutuklanmasýyla
kapanmasý, Kürt sorununda
savaþ ve çözümsüzlük sürecini
yeniden baþlattý. Çatýþmalarda
her gün onlarca insan ölüyor.
Savaþ yanlýsý CHP-MHP cephesi
ýrkçýlýðý yükseltmeye çalýþýrken,
AKP Kürt halkýnýn temsilcilerini
muhatap almýyor, Kürt halkýna
devletin bir asýrlýk inkâr ve imha
politikalarýyla saldýrýyor.

Kürt sorunuyla ilgili geliþmeler,
anayasa deðiþikliði referandumu
süreciyle birlikte iþliyor.
Statükonun bekçilerinden faþist
MHP’nin miting yaptýðý
Ýnegöl’de, ayný gün Kürtler
tehdit ediliyor. Çýkan kavga,
faþistlerin kýþkýrtmasýyla Kürt
halkýna linç giriþimine dönüþüy-
or. Ertesi gün ayný sahneler
Hatay’ýn Dörtyol ilçesinde
tekrarlanýyor. Bölgeye girmek
isteyen BDP heyeti Dörtyol’a
sokulmuyor. Hükümet ise, pro-
vokasyonlarýn çift taraflý
olduðunu söyleyerek, anayasa
deðiþikliði sürecinde muhatap
almadýðý BDP’yi ve Kürt Özgür-
lük Hareketi’ni, Kürt halkýnýn
katilleriyle, Ergenekoncularla
ayný kefeye koymaya çalýþýyor.

Savaþýn sorumlusu
Kürt halký mý?

Ana akým medyada Kürtlerin
ayrýlma hakký ýrkçýlýk temelinde
ele alýnýrken, solun çeþitli
unsurlarý, ölümlerin durmasý için
Kürt hareketine silah býrakma
çaðrýsý yapýyor.

Sorunun Kürt hareketinin silah
býrakmasýyla çözüleceðini düþü-
nen anlayýþ, sorunun tarihini ve
nedenlerini bilmiyor olmalý. Kürt
Özgürlük Hareketi, barýþ umudu
doðduðunda, 2009 yýlýnýn ilk
aylarýnda bir kez daha tek taraflý
ateþkes ilan etmiþti. Bu ateþkesin
süresi, açýlýma devam edileceði,
Kürt siyasetçilerin ve Kürt
önderlerin muhatap alýnacaðý
ümidiyle defalarca uzatýldý.
Ancak henüz açýlýmýn ilk aylarýn-
da, Türk ordusunun operasyon-
larýnda onlarca gerilla hayatýný
kaybetmiþti.

Üstelik, Kürt halkýna ezelden
beri savaþmayý dayatan,
demokratik yollarla siyaset hakký
tanýmayan yine Türkiye
Cumhuriyeti’ydi. Kürt soru-
nunun sebebi PKK’nin varlýðý
deðil, devletin bir ulusun kim-
liðini reddetmesi, buna karþý
çýkýldýðýnda ise savaþ yöntemler-
ine baþvurmasý.

Marksistlerin ulusal
soruna bakýþý

Sosyalistler, kapitalist toplum-
da halklarýn ayný ulusal devletler
içerisinde yaþamalarýný ancak
“gönüllü birliktelik” kapsamýnda
onaylayabilirler. Bunun anlamý
þudur: ezilen ulus, kendisini
sýnýrlarý içerisinde tutan bir
devletin içinde yer almaya
devam edip etmeyeceðine ken-
disi karar verir. Bu konuyla ilgili
ezilen ulusun siyasi hareketine

akýl vermek, ezen ulus sosyalist-
lerinin iþi deðildir. Ezen ulus
sosyalistleri, uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný, ayrýl-
ma hakký dahil, koþulsuz olarak
tanýrlar. Türkiyeli sosyalistler,
Leninist kendi kaderini tayin
hakký ilkesi gereðince, Kürt
halkýnýn siyasi hareketine
“koþulsuz-eleþtirel” destek verir-
ler. Eleþtiri, ancak ve ancak
desteðin “koþulsuz” olduðu
durumda yapýlabilir.

Bolþevik Parti liderlerinden
Lenin, 20. yüzyýlýn baþýnda, ulus-
larýn kaderlerini tayin hakkýný
savunurken þöyle diyordu: 

“Kapitalizm geliþmektedir ve
türdeþ olmayan topluluklarýn
bütünleþmiþ devletleri içinde
olsun, ayrý ulusal devletler içinde
olsun, þu ya da bu biçimde
geliþmeye devam edecektir. Her
iki durumda da iþçiler sömürüle-
ceklerdir ve sömürüye karþý

baþarýyla savaþým verebilmek
için, proletarya, her türlü mil-
liyetçilikten arýnmýþ olmalýdýr; o,
eðer deyim uygun düþerse,
çeþitli uluslarýn burjuvazileri
arasýnda üstünlük uðruna
süregelmekte olan, savaþýmda
mutlak olarak yansýz kalmalýdýr.
Eðer herhangi bir ulusun prole-
taryasý, "kendi" ulusal burju-
vazisinin ayrýcalýklarýný en hafif
þekilde de olsa desteklerse, bu,
kaçýnýlmaz olarak, öteki ulusun
proletaryasý arasýnda güvensizlik
yaratacaktýr; iþçilerin uluslararasý
sýnýf dayanýþmasýný zayýflatacak,
onlarý bölecektir ve böyle bir
duruma sevinecek olan, ancak
burjuvazi olacaktýr ve uluslarýn
kendi kaderini tayin etme ya da
ayrýlma hakkýnýn reddedilmesi,
uygulamada kaçýnýlmaz olarak,
egemen ulusun ayrýcalýklarýnýn
desteklenmesi anlamýný taþýr.”

Lenin’in ulusal sorundaki siyasi

görüþü, basit bir “eþitlik” algýsýn-
dan daha fazlasýný içeriyordu.
Kapitalist toplumda, egemen
sýnýfýn iþçi sýnýfýnýn birliðini böle-
cek her türlü fikrine karþý
mücadele etmek gerekliydi. Bu
yüzden, ezen ulus sosyalist-
lerinin, ezilen uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný taný-
mak dýþýnda alacaklarý her tavýr,
kendi egemen sýnýflarýnýn çýkar-
larýna verecekleri bir ödündü.
Farklý ulustan iþçilerin birliðini
saðlamanýn yegane yolu, ezen
ulus iþçilerinin, kendi burjuvazi-
leriyle aralarýnda hiçbir ortak
çýkar iliþkisi olmadýðýný ezilen
ulusun emekçilerine ispatla-
masýydý.

Ýþçi sýnýfýný bölen
fikirlere karþý mücadele

Kapitalizm altýnda hâlâ ulusal
çeliþkiler var, Bolþeviklerin bu
konudaki görüþleri hâlâ güncel.
Türkiyeli sosyalistler, Kürt
halkýnýn nasýl yaþayacaðýna karar
veremezler, Kürt siyasi hareke-
tine aðabeylik yapýlmazlar.
Onlarýn görevi, Batý’daki
emekçiler arasýnda Türk mil-
liyetçiliðine karþý amansýz bir
mücadele vermek, Kürt halký
özgürleþmeden Türkiyeli iþçi-
lerin özgürleþemeyeceðini anlat-
mak, Türk egemen sýnýfýna soru-
nun çözümü için Kürt halkýný,
Kürt Özgürlük Hareketi’ni ve
Kürt liderleri muhatap almasý
yönünde baský yapmaktýr.

Ozan Tekin

Þovenizm nedir?

Dünyayý farklý uluslar
arasýndaki mücadeleyle açýk-
layýp, kendi ulusunun diðer
uluslardan üstün olduðunu
ve baþka uluslarý ezebileceðini
savunan anlayýþa þovenizm
denir. Marksist gelenek
içerisinde, þovenizm kavramý
asýl olarak 1. Dünya
Savaþý’nýn baþlamasýyla gün-
deme gelmiþti.

Savaþ patlak verdiðinde, 2.
Enternasyonal’in üyesi sosyal
demokrat (o zamanki
anlamýyla Marksist) partilerin
çoðunluðu, kendi hükümet-
lerinin savaþ bütçelerinin
lehinde oy kullandýlar. Bu,
farklý uluslardan iþçilerin,
ulusal burjuvazilerinin çýkar-
larý nedeniyle birbirleriyle
savaþmalarý anlamýna geliyor-
du.

Bir ulusun nasýl yaþayacaðý-
na baþka bir ulusun karar ver-
mesine, ulusal baskýya soldan
gerekçe bulanlara ise “sosyal-
þovenist” denir.

Þovenizme karþý
mücadele

Baþta Rusya’daki devrimci
sosyalistler olmak üzere, bazý
ülkelerin partileri ise bu
anlayýþa karþý çýktý. Lenin, 2.
Dünya Savaþý’na girmeyi
savunarak iþçi sýnýfýný ulusal
burjuvazinin peþine takan,
proletaryanýn uluslararasý bir-
liðine zarar veren sosyal
demokratlarý “sosyal þov-
enizm”le suçluyordu. Bu fikir
ayrýlýðý, Zimmerwald
Konferansý’nýn toplanmasýna
ve 2. Enternasyonal’in daðýl-
masýna neden oldu.
Günümüzün sosyal demokrat
geleneði, bu bölünmede
sosyal þovenist tutum alan
reformist kökenlerden geliyor.

Lenin için, 2. Dünya
Savaþý’nda sadece “barýþ” slo-
ganýný öne çýkartmak da
yeterli deðildi. Emperyalist
savaþtan iþçi sýnýfýnýn hiçbir
çýkarý olamazdý; proletarya,
paylaþým savaþý döneminde
“ulusal savunmayý zayýflat-
mama” gerekçesiyle mücade-
lesinden bir an bile ödün ver-
memeli, kendi ülkesindeki
bunalýmý derinleþtirmeye ve
bunu iþçi sýnýfýnýn iktidarýna
yol açacak bir iç savaþa
dönüþtürmeye çalýþmalýydý.
Bu nedenle, Lenin, Nisan
Tezleri’nde “devrimci yenilgi-
cilik” taktiðini öne sürdü.
Buna göre, emperyalist pay-
laþým savaþýnda her ülkenin
sosyalistleri, kendi hükümet-
lerinin yenilgisi için uðraþ-
malýydý: “Gerici bir savaþta,
devrimci bir sýnýf kendi
hükümetinin yenilgisini arzu-
lamaktan baþka bir tutum
takýnamaz ve hükümetinin
askeri açýdan gerilemesinin
onun yýkýlmasýný kolaylaþtýrýcý
bir geliþme olduðu gerçeðini
görmezlikten gelemez. Savaþa
katýlmýþ tüm ülkelerin sosyal-
istleri 'kendi' hükümetlerinin
yenilgiye uðramasýný arzu-
ladýklarýný ifade etmelidirler.
Devrimci yenilgicilik slo-
ganýnýn reddedilmesi,
devrimci savaþkanlýðýn içi
boþ, bayaðý bir söz haline
getirilmesi ya da su katýl-
mamýþ bir ikiyüzlülük
anlamýna gelir.”

BDP, 29 Mart yerel seçimlerinde 2 milyon 300 bin insanýn oyunu almýþtý.

“Lenin’in ulusal sorundaki siyasi görüþü, basit
bir “eþitlik” algýsýndan daha fazlasýný içeriyor-
du. Kapitalist toplumda, egemen sýnýfýn iþçi
sýnýfýnýn birliðini bölecek her türlü fikrine karþý
mücadele etmek gerekliydi. Bu yüzden, ezen
ulus sosyalistlerinin, ezilen uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný tanýmak dýþýnda ala-
caklarý her tavýr, kendi egemen sýnýflarýnýn
çýkarlarýna verecekleri bir ödündü.”
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Kim korkar hain YAÞ’tan

Yüksek Askerî Þura kararlarý, kimin orgeneral, kimin kuvvet komu-

taný, kimin emekli olacaðý, solda kimsenin önemsediði bir þey deðil.

Zaman zaman, Genelkurmay Baþkaný olmasý beklenen bir generalin

“iyi” veya “kötü” olduðu, darbeciliðe sýcak veya soðuk baktýðý gibi

dedikodular duyulur. Örneðin, Yaþar Büyükanýt’ýn berbat olacaðýndan

korkuluyordu; þimdi ise Iþýk Koþaner’in fena olmadýðý söyleniyor.

Ama dedikodularýn ötesinde pek de ilgimizi çekmez YAÞ.

Çekmemesini makul buluyorum. Bize ne?

Evet, Genelkurmay Baþkaný’nýn kimliði ve siyasî eðilimleri bazen

önemli olabiliyor. Düþündüðümde soðuk bir ürperti geçiriyorum:

2002-2006 yýllarý arasýnda Hilmi Özkök deðil de, Þener Eruygur

Genelkurmay Baþkaný olsaydý, þu anda bu yazýyý ne ben yazabiliyor

olacaktým, ne siz okuyabiliyor olacaktýnýz. Çünkü bu gazete çýkmýyor

olacaktý, ben ya hapiste ya yurtdýþýnda olacaktým, sizi ise Allah bilir.

Özkök’ün darbeci generalleri dört yýl boyunca nasýl oyaladýðýný, bir-

birine karþý kullandýðýný, engellediðini, Özden Örnek’in günlüklerinde

dayanýlmaz bir gerilim romaný gibi okumak mümkün.

Verilmiþ sadakamýz varmýþ, hep beraber direkten dönmüþüz.

Ama yine de hangi generalin Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Plan ve

Prensipler Baþkanlýðýnda Savunma Araþtýrma Þube Müdürlüðü’nden

NATO Güneydoðu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlýðý’na

atandýðý, haklý olarak, hiç derdimiz deðildir.

Bize ne? “Ýyi” askerin “kötü” askerden çok daha iyi olamayacaðýný,

askerin iyisinin de kötüsünün de son tahlilde ayný þey olduðunu bili-

riz.

Müslüman cenahta ise bu konuya yoðun ilgi vardýr. Çünkü YAÞ

kararlarý her yýl düzinelerce, hatta bazý yýllar yüzlerce kiþi için yýkým

anlamýna gelmiþtir.

Müslüman olduklarý için askerden atýlan subaylarýn kurduðu bir

dernek bile var.

Adaleti Savunanlar Derneði, “idarenin tüm iþlem ve eylemlerinin

hukuka  uygunluðunun yargý yolu ile denetlenmesi, her konuda

adaletin tam ve çabuk gerçekleþtirilmesi, mevzuat ve uygulamalardaki

evrensel insan haklarýna aykýrýlýklarýn izlenmesi ve düzeltilmesi için”

kurulmuþ.

Derneðin yedi kurucu üyesinin hepsi Silahlý Kuvvetler’den YAÞ

kararlarýyla irtica gerekçesiyle emekli edilmiþ personel.

Bize garip gelebilir. Ýnsan niye asker olmak istesin? Ordudan atýlýnca

niye üzülsün?

Ama Müslüman çevrelerde, atýlýnca aç kalan, atýldýðý gün askerî has-

tanede kanser tedavisi gören karýsý da hastaneden atýlan, atýldýðýný

annesine söyleyemediði için emeklilik yaþý gelene kadar her sabah

týraþ olup evden çýkan kiþilerin öyküleri anlatýlýr.

Müslümanlar arasýnda, Silahlý Kuvvetler’de kimin namaz kýldýðýnýn,

kimin karýsýnýn veya kýzýnýn baþörtülü olduðunun dikkatle izlendiði

ve bunlarýn atýlma nedeni olduðu anlatýlýr.

Sol, Müslümanlarýn hiçbir sorunuyla ilgilenmediði gibi, bu sorunla

da ilgilenmez; farkýnda bile deðildir.

Ben bu yazýyý yazarken, YAÞ toplantýlarý devam ediyor.

Bu sefer kimin atýlacaðý deðil, savcýlýk tarafýndan darbecilik iddiasýy-

la tutuklanmasý istenen 102 subayýn terfi edip edemeyeceði, kuvvet

komutaný olup olamayacaðý tartýþýlýyor.

Herifler teslim olmayý reddediyor, açýk açýk “Bana ne lan savcýlýktan,

ben hukukun üstündeyim” diyor.

Kýlýçdaroðlu, “Askerlerin terfilerinde ve emeklilik  sistemlerinde

teamülleri var. Kurtumlarý kurum yapan da budur. Siyasetin çok fazla

burnunu sokmamasý gerekir” diyor.

Ve sol hâlâ ilgilenmiyor.

Kimin yanýnda durduðunu bir kez daha belli etmiþ oluyor.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Kamboçya'da 3000 kon-
feksyion iþçisi geçen hafta
görevden uzaklaþtýrýlan bir
sendika temsilcisiyle dayanýþ-
mak için greve çýktý. 26 yaþýn-
da üç çocuk annesi bir grevci
Socialist Worker'a konuþtu

“Pazatesi günü yeniden iþe
gittik ama mücadele isteði
hala devam ediyor. Þirket
bize yeterince ödeme yapmýy-
or, bu yüzden iþe gitmemek
için çok önemli bir nedeniniz
olmak zorunda. Ayný zaman-

da faturalarýmý da ödeyemiy-
orum. Taleplerimiz daha fazla
ücret ve iþverenin bize saygýlý
davranmasý. Bunun için
mücadele etmek zorunda
kalmamamýz gerekirdi-ama
edeceðiz.”

Kamboçya'da konfeksiyon iþçileri greve çýktý

ABD ordusuna ait olan
ve Afganistan savaþýnýn
gerçek yüzünü gözler

önüne seren on binlerce gizli
savaþ belgesi internette yayým-
landý. "Afganistan savaþ gün-
lüðü 2004-2010" baþlýklý belgel-
er yüzlerce sivilin ölümün
gizlendiðini ortaya koyuyor.
NATO komutanlarýnýn nasýl bir
bataklýða gömüldüðü ve korku-
larý da ortaya çýktý.

ABD ordusunun tarihindeki
en büyük skandal, http://wik-
ileaks.org adlý siteye
Afganistan savaþý hakkýndaki
gizli askeri belgelerin sýzdýrýl-
masý ile ortaya çýktý. 90 binden
fazla olay ve istihbarat
raporuna dayanan askeri bel-
geler, bugün dünyanýn önde
gelen medya organlarýnda
manþete çýktý.

Obama'nýn seçildiði günden
beri desteklediði
Afganistan'daki 9 yýllýk iþgalin
baþarýsýz olduðunu söylemesi,
Afganistan'da ABD'nin baþko-
mutanýnýn Obama hakkýnda
hakaret içeren bir röportajýn
ardýndan istifa etmesinden
sonra ortaya çýkan belgeler,
ABD ve NATO'nun savaþ
suçlarýný ortaya döktü.

Afganistan'da yaklaþýk 200
sivilin ölümlerinin gizlendiðini
açýða çýkaran gizli belgelerde
þu konular ortaya çýktý:
n Özel timlerden oluþturul-

muþ gizli "siyah" birliklerin
Taliban liderlerini "öldür veya
ele geçir" görevlerine
sürüldüðü,
n Taliban'ýn karadan havaya

füzelere sahip olduðunun ABD
ordusu tarafýndan gizlenmesi,
n ABD'nin Taliban hedeflerini

tespit edip yok etmek için
Nevada eyaletindeki komuta
merkezinden kontrol ettiði
ölümcül Reaper insansýz hava

araçlarýnýn kullanýmýný
artýrdýðý,
nTaliban'ýn yol kenarýna

bomba düzenekleri yerleþtir-
erek düzenlediði saldýrýlarýn
yakýn dönemde yaygýnlaþtýðý.

Ayrýca NATO'nun, Pakistan
ve Ýran'ýn Afganistan'daki isyan
hareketini el altýndan destek-
lediklerine iliþkin kaygýlarýna
yer veriliyor.

Beyaz Saray belgelerin
WikiLeaks tarafýndan yayým-
lanmasýna da tepki gösterdi.

Yapýlan açýklamada, "ABD ve
ortak hizmet kurumlarýný riske
atan ve ulusal güvenliðimizi
tehdit eden þahýslar ile kurum-
lar tarafýndan gizlenen bel-
gelerin ortaya çýkarýlmasýný sert
bir þekilde kýnýyoruz.
WikiLieaks ABD'lilerin, ortak-
larýmýzýn ve bizimle birlikte
çalýþan yerel nüfusun hayatýný
tehlikeye atan bu belgeler
hakkýnda Beyaz Saray'la
temasa geçmek için hiçbir çaba
sarf etmedi" denildi.

Afganistan savaþýnýn
gizli belgeleri 

Yüzlerce sivilin NATO askerleri tarafýndan öldürüldüðü gibi iþgalcilerin
askeri baþarýsýzlýklarý da ortaya çýktý.
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‘Havalar çýldýrmýþ olmalý!”
demek pek doðru deðil aslýnda.
Havalar beklenen, söylenen tep-
kileri veriyor. Seller, ani
yaðýþlar, fýrtýnalar, sýcaklar,
kuraklýk... bunlarýn hepsi iklim
deðiþikliðin neticesi olarak
karþýmýza çýkýyor. Uzmanlarýn
yýllardýr söylediði iklim deðiþik-
liðine baðlý doðal olaylar (ya da
afetler) ciddiye alýnmadý, gele-
cekte olacak diye hep gözardý
edildi. Malum havadan sudan
mevzulardý bu bahsedilenler... 

Oysa sinyaller deðiþikliðin
göstergesi ve yaþanacaklarýn
habercisiydi. Sorun tabii ki
sadece bunlarý korku filmi
senaryosu olarak algýlamamýz
deðil, kapitalist sistemin
devamýný saðlayan devlet ve þir-
ketlerin çýkarlarýnýn -kapitalist
sistem adýna- hep yaþamýn
üstünde kalmasýydý. Sistemin
efendileri sistemin araçlarýnýn
devamýný saðlamak için o kadar
pervasýzdýlar ki Kopenhag’da
yaþamý savunmak için
demokratik haklarýný kullanan
insanlarýn üzerine kolluk
kuvvetlerini gönderip o insan-
larý gözaltýna almaktan çekin-
miyorlardý.

Anti-kapitalistlerin anlatmaya
çalýþtýklarý petrol, kömür gibi
fosil yakýtlarýn iklim deðiþik-
liðine neden olduðu ve iklim
deðiþikliðinden kaynaklý oluþa-
cak afetlerden doðanýn ve
doðanýn bir parçasý olan insan-
larýn zarar göreceðiydi. 

Ýzmir’de yaðýþ rekorlarýyla bir-
likte gerçekleþen seller, Ýstan-
bul’da, Polonya’da, Orta
Amerika’da yaþanan fýrtýnalar
ya da seller kimi insanlarýn
ölümüne yol açarken televizyon
baþýndakiler için sýradan olaylar
olmaya baþladý.

Yazýn ortalarýna doðru
geldikçe, yaðýþ rekorlarý haber-
leri, yerini her sene kendi reko-
runu egale eden sýcaklýk rekor-
larýna býraktý. Dünyanýn en
güvenilir iki iklim araþtýrma
merkezi Birleþmiþ Milletler
Ulusal Ýklim Veri Merkezi
(NCDC) ve NASA'ya baðlý
Goddard Uzay Araþtýrmalarý
Enstitüsü (GISS) 2010 yazýnýn
son 130 yýlda ölçülen en sýcak
yaz olacaðýný açýkladý.

48 ülkeden 300 bilim insanýnýn
bir araya gelerek hazýrladýðý
Ýklim Durumu Raporu'nda
küresel ýsýnma devam ettikçe
sahil kentlerini ve tarýmý tehdit
edeceðine, su tedariki konusun-
da sýkýntýlara ve saðlýk sorun-
larýna sebep olacaðýna dikkat
çekildi. Zaten sistemin
devamýný saðlayan ülkeler
ülkeler su kaynaklarý üstündeki
hegemonyasýný kurmak ya da
korumak için “stratejik” hamlel-
er yapmaya baþlamýþtý bile.

Yaþam yok oluyor
Nature dergisinde yayýmlanan

araþtýrmaya göre, dünya

okyanuslarýnda yaþayan bitkisel
plankton seviyesi 1950'li yýllara
göre yüzde 40 oranýnda azaldý.
Yeryüzündeki yaþamýn devamý
için kilit bir noktada duran
bitkisel planktonlarýn (fito-
plankton) sayýsý küresel ýsýnma
nedeniyle hýzla azalmaya
devam ediyor. Kýþ uykusuna
yatamayan kutup ayýlarý yemek
bulamýyor, bir çoðu eriyen
buzullar yüzünden boðularak
ölüyor. 

Ýnsan eliyle yaratýlan iklim

deðiþikliði hem doðadaki tür-
lerin yaþam hakkýný hem de
insanlarýn en temel haklarýndan
biri olan barýnma hakkýný gasp
ediyor. Ýklim adaletsizliði gün
geçtikçe artýyor. Ülkeler, iklim
deðiþikliðinden kaynaklanan
iklim mültecilerinin olacaðýný
bildiði için þimdiden çýkardýk-
larý yasalarla zaten sistem
tarafýndan ezilenlerin iklim
deðiþikliði sonucunda bir kez
daha ezilmesini onlarý “suçlu”
statüsüne koyarak pekiþtirip
kendini güvence altýna almaya
çalýþýyor. 

Profesör Gerd Tetzlaff, "Bir
ülkenin yoksulluk derecesi art-
týkça, dýþarýdan gelen olumsuz
bir deðiþikliðin etkisi de o denli
büyük oluyor. Ýklim deðiþikliði
de bir dýþ etken.Yoksul bir ülke
tabii ki aþýrý hava koþullarýna
karþý pek hazýrlýklý olamaz ve
olumsuz sonuçlarýna karþý da
kendini pek koruyamaz." diy-
erek iklim adaletsizliðini ortaya
koyuyor.

Ýklimi deðil sistemi
deðiþtir

Ýklim deðiþikliðine neden olan

kapitalist sistemin ana aktörleri
BP, Shell, Exxon Mobil tüm can-
lýlarý terörize ediyor.
Gerektiðinde silah endüstrisiyle
birlikte hareket edip “özgürlük”
adýna ülkeleri iþgal edip insan-
larý öldürerek devamlýlýklarýný
saðlýyorlar. Biz anti-kapitalistler
-küresel ýsýnmanýn baþlýca
sorumlularýndan- ABD’nin
Irak’ý iþgal ettiði tarihten beri
eylemlerimizde, esas terörist-
lerin kâr için yaþamý hiçe sayan-
lar olduðunu sloganlarýmýzla
dile getiriyoruz. 

Sadece ABD deðil, var olan-
larýn yanýna yeni termik santral
açmaya hazýrlanan Türkiye ve
atmosfere  karbon salmaya
devam eden diðer ülkeler de
küresel ýsýnmadan ve
sonuçlarýndan sorumlu. Ýklimi
deðil sistemi deðiþtirmek için
petrole olan baðýmlýlýða artýk
son vererek, nükleer enerjinin
temiz olduðu yalanlarýndan
vazgeçerek yenilenebilir enerji
kaynaklarýna geçmek dünya
üzerindeki yaþam için kaçýnýl-
mazdýr.

Rüzgâr, güneþ hemen þimdi!
Eli Haligua

En sýcak yaz ve iklimi
deðiþtiren kapitalizm

Yoksul ülke Pakistan’ý tarihinin en büyük iklim felaketi vurdu. 11002den fazla insan öldü, yaþam felç oldu.

“Ýklim adaletsizliði gün
geçtikçe artýyor. Ülkeler,
iklim deðiþikliðinden kay-
naklanan iklim mülteci-
lerinin olacaðýný bildiði için
þimdiden çýkardýklarý
yasalarla zaten sistem
tarafýndan ezilenlerin iklim
deðiþikliði sonucunda bir
kez daha ezilmesini onlarý
“suçlu” statüsüne koyarak
pekiþtirip kendini güvence
altýna almaya çalýþýyor.”

Ýsrail vahþeti
yine Lübnan’ý
hedef seçti

3 Aðustos’ta Ýsrail ve
Lübnan sýnýrýnda iki
ülkeninin askerlerinin birbi-
lerine ateþ açmasý sonucu 3
Lübnan askeri ve bir Lübnanlý
gazeteci öldü. Ýsrail ordusu,
bir yarbayýn öldüdüðünü ve
iki askerin de yaralandýðýný
açýkladý. 2006 yýlýnda Ýsrail’in
Lübnan’a saldýrýsýnýn
Hizbullah’ýn direniþi sonucu
püskürtülmesinin ardýndan
yaþanan en önemli gerilim
þimdi yaþanýyor.

3 Aðustos’ta Ýsrail-Lübnan
sýnýrýnda çýkan çatýþmanýn
ardýndan Lübnan hükümeti
Birleþmiþ Milletler ve dünya
kamuyounu Ýsrail saldýrgan-
lýðýný protesto etmeye çaðýrdý. 

Lübnan ordusu, BM barýþ
gücü askerlerinin uyarýlarýna
raðmen Ýsrail askerlerinin
'teknik sýnýr'ý geçtiðini, bunun
üzerine Lübnan kuvvetlerinin
bazuka kullanarak birimi
püskürttüðünü belirtiyor.
Çatýþmanýn ise Ýsrail kuvvet-
lerinin ordu mevzilerini ve
sivillere ait evleri hedef alan
top ve makinalý tüfek ateþiyle
çýktýðý söyleniyor.

Israil’in top mermileri
sivillere vuruyor. Top
saldýrýsý sýrasýnda Güney
Lübnan’daki bir çok köy isa-
bet aldý.

Birleþmiþ Milletler ise iki
tarafa da itidal çaðrýsý yaptý. 

2006 yýlýnda Ýsrail’e karþý
savaþan Hizbullah ise Ýsrail’in
saldýrganlýðýna boyun
eðmeyeceklerini vurguladý.

4 yýl önce Ýsrail’in Lübnan
saldýrýsý ile 34 gün süren
çarpýþmalarda çoðu sivil 1.200
Lübnanlý ile çoðu asker 160
Ýsrailli ölmüþtü.

Bu savaþta Ýsrail ve Lübnan
askerleri karþý karþýya
gelmemiþ, Ýsrail ordusuna
Hizbullah'ýn gerilla ve milis-
leri karþý koymuþtu.

ABD’nin silah teknolojisini
paylaþtýðý tek ülke olan
Ýsrail’in güçlü ordusu,
Hizbullah’ýn direniþi ile
püskürtülmüþ; Ýsrail’in
yenilebilir olduðu hem Ýsrail
kamuyou hem de tüm savaþ
karþýtlarý tarafýndan
görülmüþtü.

Gazze’de sessiz bir katliamý
sürdüren Ýsrail þimdi tekrar
Lübnan’la karþý karþýya
gelebilir. Gazze’ye insani
yardým götüren gemilere
saldýran Ýsrail, uðradýðý
maðlubiyeti þimdi Lübnana
saldýrararak aþmaya çalýþýyor.
Emperyalizm bu savaþ maki-
nasýný kullanmaktan vazgeçir-
ilmedikçe, Ýsrail varoldukça
Ortadoðu’da kalýcý barýþ
imkansýz.
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12 Eylül referandumunda
“yetmez ama evet” diy-
erek sokaða çýkan
Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi neyi savunuyor?
Enternasyonalist sosyalist-
lerin ve anti-kapitalist
aktivistlerin örgütünün
politikalarýný DSÝP Genel
Baþkaný Doðan Tarkan’a
sorduk.

DSÝP, 12 Eylül’deki halkoyla-
masýnda “yetmez ama evet”
diyor. Kürt sorununda ise Kürt
hareketine koþulsuz destek
veriyor. Irkçýlýða, milliyetçiliðe,
ulusalcýlýða karþý ödünsüz bir
mücadele sürdürüyor. Darbelere
karþý sokaða çýkan tek sol örgüt
durumunda. Ýyi, kötü ayrýmý
yapmadan bütün darbelere karþý
çýkýyor. Bütün bu tutumlarý ile
DSÝP solun geri kalanýndan kalýn
çizgilerle ayrýlýyor. DSÝP’in nasýl
bir sosyalizm anlayýþý var?

Doðan Tarkan: Öncelikle þunu
söylemek gerekir ki bütün b u
konularda DSÝP bir yanda, diðer
sol öbür yanda deðil. Birçok
konuda DSÝP ile ayný politik
çizgiyi savunan sol örgütlenmel-
er var. Ancak bütün bu konular
bir araya geldiðinde DSÝP tek
baþýna kalmakta. Bu sonuç
DSÝP’in sosyalizm anlayýþýndan
ve dolayýsýyla sýnýflar mücade-
lesini farklý yorumlamasýndan
kaynaklamýyor.

Bugün Türkiye’de hükümet
olan siyasal parti uzun süredir
geri kalan solun büyük bir kýsmý
tarafýndan aslýnda þeriatçý olan

ve takiye yapan bir parti þek-
linde tanýmlandý. Böyle olunca
AKP’yi aslýnda þeriatçý bir parti
olarak tespit edenler için ne
pahasýna olursa olsun AKP’yi
iktidardan düþürmek en önde
gelen görev oldu.

DSÝP ise AKP’yi Türk sermaye
sýnýfýnýn en iyi partisi, yeni liber-
al politikalarýn en iyi uygu-
layýcýsý olarak gördü. Ýktidar par-
tisi olarak AKP hükümetinin
devrilmesi elbette DSÝP’in de
hedefi ancak ne pahasýna olursa
olsun deðil. Örneðin darbe ile
AKP’yi devirmek; ulusalcý bir
cephe kurarak AKP’yi devirmek
DSÝP’in hedefleri arasýnda deðil.

Türkiye’de iþçi sýnýfý ile ser-
maye sýnýfý arasýndaki çeliþkinin
ve mücadelenin yaný sýra bir dizi
baþka sýnýf mücadelesi daha var
ve bir de Kürt ulusal sorunu var.

Emekle sermaye arasýndaki
mücadelenin yaný sýra
cumhuriyetin kurulmasýndan bu
yana asker sivil bürokrasinin
iktidarýna karþý sermayenin bazý
kesimlerinin direnci var. Ýþçi ve
emekçi yýðýnlar bu mücadelede
daima asker sivil bürokrasiye
karþý tutum almýþlardýr. Asker
sivil bürokrasinin laikçi tutumu-
na, tepeden inmeci uygula-
malarýna, darbe ve müdahaleler-
ine karþý tutum almýþlardýr. Bu
tutum alýþ aslýnda solun bir kýs-
mýnýn iddia ettiði gibi egemen
sýnýf içindeki mücadelede
yapýlan bir tercih deðil, tam ter-
sine iþçi ve emekçilerin kendileri
için yaptýklarý bir tercihtir. Solun
ulusalcý kanadýnýn bunu anla-
masý gerekiyor.

Asker sivil bürokrasinin

vesayetinin bitmesi iþçi ve
emekçiler için de daha geniþ bir
özgürlük ortamý. Sýnýf mücade-
lesinin daha özgürce
geliþmesinin olanaðý demek. Ýþte
bu nedenle DSÝP asker sivil
bürokrasinin vesayetine karþý
açýk ve net bir tutum alýyor ve
sadece tutum almýyor sokakta bir
araya gelebildiði herkesle birlikte
mücadele ediyor.

Ya Kürt sorunu?
Doðan Tarkan: Kürt sorunu da

benzer bir biçimde açýklanabilir.
Kürtler bu ülkede yaþayan insan-
larýn önemli bir kýsmýný oluþtu-
ruyor. Cumhuriyetin kurul-
masýndan bu yana ulusal kimlik-
leri bastýrýlýyor. Varlýklarý inkar
ediliyor. Emek sermaye çeliþk-
isinin yaný sýra Türkiye toplumu
bir de ulusal soruna sahip.
Ulusal sorun çözülmeden, yani
Kürtlerin ulusal kimlikleri
Kürtleri tatmin edecek bir
biçimde tanýnmadan emek ser-
maye çeliþkisinin özgürce
geliþmesi saðlanamayacaktýr.
Kürt iþçi ve emekçi yýðýnlarý
ulusal sorunun çözümüne kadar
özgürce sýnýf mücadelesini
geliþtiremeyeceklerdir.

Bu nedenle DSÝP, Kürt ulusal
hareketine eleþtirel ama koþulsuz
destek veriyor. Kürt hareketini
desteklemek için hiçbir koþulu-
muz yok. Çünkü asker sivil
bürokrasinin egemenliði kýrýl-
madan özgürlüklerin geliþe-
meyecek olmasý gibi Kürt sorunu
çözülmeden de iþçi ve emekçi
yýðýnlarýn sýnýf mücadelesinde
daima bir engel ortada duracak-
týr.

Kürt ulusal sorununun
çözülmesi Türk iþçi ve emekçi
yýðýnlarý da özgürleþtirecektir.
Bu nedenle Türk iþçi ve emekçi-
leri için Türk milliyetçiliðine,
ulusalcýlýða karþý mücadele Kürt
halký için deðil, asýl olarak ken-
disi için verdiði mücadeledir.
Milliyetçiliðin, ulusalcýlýðýn
yenilmesi Kürt emekçileri
olduðu kadar Türk emekçileri de
özgürleþtirecektir. DSÝP bu
nedenle milliyetçiliðe, ulusal-
cýlýða ve yurtseverliðe karþý
tavizsiz bir mücadele vermekte
ve sol içindeki milliyetçi, ulusalcý
ve yurtsever akýmlarý solun en
önemli düþmanlarý olarak
görmektedir.

Darbelere karþý mücadeleniz?
Doðan Tarkan: DSÝP’in dar-

belere karþý tutumu 28 Þubat
darbesine karþý çýkýþýyla baþlar.
Ayrým yapmaksýzýn bütün askeri
darbelere karþýyýz. Son iki yýldýr
darbe karþýtý mücadelemizi
sokakta sürdürüyoruz. Darbelere
Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu bir dizi çok önemli
kitlesel gösteri yaptý. Bu göster-
ilere farklý siyasal eðilimlerden
insanlar katýldý ama bütün gös-
terilerde DSÝP’in öne sürdüðü
özgürlükçü söylem hakimdi.
Anayasa referandumunda alýnan
tutumu darbelere karþý
mücadeleden ayrý düþünmemek
gerekir. 12 Eylül günü oylaya-
caðýmýz deðiþiklik paketi sadece
12 Eylül ile deðil bütün darbeler-
le hesaplaþmak için bir kapý
aralýyor. Ya bu kapýdan içeri
gireceðiz ya da paketi AKP öner-
iyor, AKP’nin yaptýðý, söylediði

her þeye karþýyýz diyerek
kendimizi hançerleyeceðiz,
harakiri yapacaðýz. Bir kýsým sol
böyle yapýyor ama bu toplumda
solda yer alanlarýn büyük çoðun-
luðu 12 Eylül’e, darbelere karþý
ve onlarla hesaplaþmak istiyor.
“Yetmez ama evet” kampanyasý
bu nedenle çok büyük bir ilgi
topluyor.

Bir TV programýnda solun
bugünkü durumunun 12 Eylül
darbesinden deðil, 1989'da Doðu
Bloku'ndaki rejimlerin yýkýl-
masýndan kaynaklandýðýný söyle-
diniz. 1989'da yýkýlan neydi?
Kötü bir sosyalizm olabilir mi?

Doðan Tarkan: DSÝP’i geri
kalan soldan ayýran asýl fark
burada. Bizim için iyi, kötü
sosyalizm olamaz. 1989’da Doðu
Avrupa’da, 1991’de ise SSCB’de
yýkýlan rejimlerin sosyalizm ile
bir iliþkisi yoktu. Bunlar devlet
kapitalisti rejimlerdi.

Doðu Bloku ülkeleri çok zaman
iþçi eylemleri ile yýkýldý. Bu
ülkelerin emekçileri piyasa kapi-
talizminin devlet kapitalizmin-
den daha iyi olduðunu
düþündüler ama yanýldýlar.
Ancak baþka bir seçenekleri
yoktu. Doðu Bloðu’nun ve
SSCB’nin baskýcý rejimleri tüm
sosyalist fikirleri iðdiþ ettiði gibi
iþçi sýnýfýnýn her türlü baðýmsýz
örgütlenme talebini de kanlý bir
biçimde bastýrmýþtý. Nitekim
Doðu Bloku’nun yýkýlýþýnda
öncülük eden Polonya iþçileri
baðýmsýz bir sendikal örgütlen-
me kurmayý baþardýlar ve sonun-
da bu örgütlenme Polonya’da
devlet kapitalizmin sonu oldu.

Doðan Tarkan: DSÝP büyürse
aþaðýdan sosyalizm güçlenir

1 Mayýs 2010, DSÝP Korteji Taksim Meydaný’na yürüyor.

“DSÝP’i geri kalan sol-
dan ayýran asýl fark
1989’da yýkýlan stalinist
rejimlere bakýþtýr. Bizim
için iyi, kötü sosyalizm
olamaz. 1989’da Doðu
Avrupa’da, 1991’de ise
SSCB’de yýkýlan rejim-
lerin sosyalizm ile bir
iliþkisi yoktu. Bunlar
devlet kapitalisti rejim-
lerdi.

Doðu Bloku ülkeleri çok
zaman iþçi eylemleri ile
yýkýldý. Bu ülkelerin
emekçileri piyasa kapi-
talizminin devlet kapi-
talizminden daha iyi
olduðunu düþündüler
ama yanýldýlar.”
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DSÝP için sosyalizmin tek bir

tarifi var. Sosyalizm iþçi sýnýfýnýn
kendisini devlet olarak
örgütlemesidir. Eðer iþçi sýnýfý
devlet olarak örgütlü deðilse,
onun yerine birileri devlet olarak
örgütlenmiþse burada sosyalizm-
den bahsetmek mümkün
deðildir.

SSCB’de Stalin ve bürokrasi”tek
ülkede sosyalizm mümkündür”
teorik tespitini yaptýklarýnda bu
ülkede bir karþý devrim baþladý
ve devrimi yapan Bolþevik
kadrolar imha edildi. Geriye
bürokrasinin hakim sýnýf olduðu
devlet kapitalizmi kaldý.

SSCB ve Doðu Bloku ülkelerini
sosyalizm olarak görmek baskýcý,
iþçilere zulmeden, sýnýf fark-
larýnýn olduðu bir sosyalizmin
olabileceðini kabul etmektir ki
büyük iþçi ve emekçi yýðýnlar
böyle bir sosyalizmin arkasýndan
yürümezler. Nitekim 1989’un
ardýndan bu ülkelerden öylesine
bir pislik ortaya çýktý ki bütün
dünyada iþçi ve emekçi yýðýnlar
kendilerine o güne kadar sosyal-
izm olarak anlatýlan bu ülkelere
bakarak sosyalizmden uzaklaþ-
maya baþladýlar.

Türkiyeli sosyalistler bugünkü
durumlarýný 12 Eylül ile açýkla-
maya çalýþýyor. 12 Eylül’ün
üzerinden 30 yýl geçti. Onun
açtýðý tahribatýn bugüne kadar
kapanmasý gerekiyordu, ama asýl
sorun 12 Eylül baskýsý deðil,
ondan yaklaþýk 10 yýl sonra gelen
Doðu Avrupa devrimleri
karþýsýnda ki suskunluk, durumu
açýklayamama durumu solun
kaderini belirledi.

Doðu Avrupa’da ki çöküþten
sonra günümüzde devim
mümkün mü?

Doðan Tarkan: Elbette. Devrim
bugün çok güncel. Ýþçi ve emekçi
yýðýnlar bütün dünyada yeniden
örgütleniyor. Bu sefer önlerinde
SSCB veya Doðu Avrupa gibi
olumsuz örnekler yok.
Kapitalizm ise derin, çok derin
bir kriz içinde. Kâr hadleri sürek-
li düþüyor ve kapitalist sýnýf
buna çare bulamýyor. Kýsa süre
önce bir toparlanmadan
bahsediliyordu ama þimdilerde
bütün büyük kapitalist ülkeler

çok ciddi kesinti programlarý
hazýrlýyor v e uyguluyor. Bu
kesintilere karþý iþçi sýnýfýnýn ses-
siz kalacaðýný sanmak büyük bir
yanýlgý olur. Yunanistan kesinti
programlarýnýn ilk uygulanmaya
baþladýðý ülke ve burada direniþ
baþladý. Benzer bir geliþme her
yerde yaþanabilir.

Bu kez iþçilerin karþýsýnda bir-
leþmiþ ve bir programa sahip bir
kapitalist sýnýf yok, tam tersine
kriz karþýsýnda oldukça çaresiz
ve ne yapacaðýný bilmeyen bir
sermaye sýnýfý var.

Türkiye’de ise asker sivil
bürokrasinin vesayet rejimi sal-
lanýyor. Bu, iþçi ve emekçilere
daha geniþ özgürlükleri kazan-
mak için olanak veriyor. Eðer bu
olanak iyi kullanýlýrsa bu ülkede
de iþçi mücadelesinin hýzla
ileriye doðru fýrlamasý
mümkündür.

Neden DSÝP’e katýlmak
gerekiyor?

Doðan Tarkan: DSÝP küçük bir
parti. Hepsi ayný ölçüde aktif
olmayan 1000 üyemiz var. Bu
kadar üye ile bu kadarýný yapa-
biliyoruz. Bir yandan darbelere
karþý mücadele ediyoruz. Bir
yandan Kürt hareketini
destekleyen eylemler yapýyoruz.
Bir yandan sýnýrlý iþçi mücadele-
sine koþuyoruz. Ýklim deðiþimine
karþý yoðun bir kampanya
sürdürüyoruz. Her ezilenin
yanýndayýz. Bütün bunlarý yap-
mak için mutlaka DSÝP’in
büyümesi, aþaðýdan sosyalizm
anlayýþýnýn güç kazanmasý
gerekir. Sayýsýz eylemde, kam-
panyada yan yana olduðumuz
binlerce yoldaþýn DSÝP’e katýl-
masý gücümüzü defalarca arttýra-
caktýr.

Birlikte darbelere karþý, mil-
liyetçiliðe ve ýrkçýlýða karþý
mücadeleyi daha da yükseltebili-
riz. Batý’dan Kürtlere daha güçlü
bir destek verebiliriz. Ýþçilerin
mücadelelerinin kazanmasý için
mücadelenin önünübirlikte aça-
biliriz.

Röportaj: Volkan Akyýldýrým

DSÝP üyeleri savaþ karþýtý 
hareketi inþa etti.

Bankalar adaletten
kaçýyor - þimdilik

Üç yýl önce bu hafta küresel ekonomik kriz
baþlamýþtý. Daha sonra "kredi krizi" diye isim-
lendirildi ve tuhaf ve anlaþýlmasý güç görüldü. 

Þimdi Keynesçi iktisatçý Paul Krugman isim-
lendirmesiyle "Üçüncü Depresyon"a (ilki 19.
yüzyýlý sonlarýnda, ikincisi 1930'larda) dönüþtü.

Lehman Brothers'ýn Eylül 2008'de batmasýyla
egemen sýnýfýn sarsýlmasý kaydadeðer bir
geliþmeydi.

Philip Stephens, Tony Blair'ýn iyi bir baþbakan
olduðuna inanmasýna raðmen akýllý bir
Financial Times yazarý, geçen hafta cuma günü
bu konuyu iþledi.

Stephens tüm siyasetçilerin finans
pazarlarýnýn, bankalarýn, kredi derecelerinin
düzenlenmesi konusunda yeni dönemdeki
cesur konuþmalarý ile piyasayý güçlerinin etkisi
altýnda tutmaya çalýþtýklarýný iþaret etti.

Þu sonuca vardý: "Üç yýl içinde, eþyalar eski-
den olduðu kadar fazla olur, çoðumuzun daha
fakir olmasý dýþýnda. Pazar kuralý. Tamam mý?"

Tamamen doðru deðil! Stephens krize zemin
hazýrlayan ABD ve Avrupa bankalarýnýn onlarý
kontrol etmek için çabalarý gözardý etmekte
büyük oranda baþarýlý olduðu konusunda hak-
lýydý.

Mesai arkadaþý John Gapper Cumartesi günü
Financial Tmes'ta þunu yazdý: "Bu hafta, dünya
finans düzenleyicileri banka anapara ve
likiditeleri için yeni standartlar belirledi,
bankalarýn adaletten kaçma çabalarýnda küresel
uyum ve dayanýmýn bir örneðini kurmak için
kurallar önerildi.

Son zaferler dizisi buydu. Geçen ay Barack
Obama Ekonomik Reform Paketini onayladýk-
tan sonra, New York Times þöyle yazdý: "Wall
Street'te yeni kurallarýn mürekkebi henüz kuru-
mamýþken, bankacýlar herkesin bir adým
önünde.

Avantaj
Ülkenin finans düzenleme sistemine geniþ bir

bakým uygulanmasý ülkenin bankalarýnýn çýkar-
larýnýn içini kemirecek.

"Bu yasaya karþý kulis faaliyetleri için milyon-
larca dolarýn harcanmasýndan sonra, bankacýlar
B planýna geçti: Kurallara adapte olmak ve

onlarý avantaja dönüþtürmek."

91 büyük Avrupa bankasýnda "stres testleri"
yapýldý. Yunanistan üzerinden Mayýs ayýnda
gelen panikten sonra Avrupa banka sisteminin
iyi yolda iken finans piyasalarýný güvenceye
almak için bir giriþimdi bu. Riskli ABD finans
aygýtlarýnýn üzerindeki birçok sözümona katý
aþýrý-doz Alman enstitüleri zorlu bir alýþtýrmay-
dý.

Neticede, sadece beþ Ýspanyol, bir Alman ve
bir Yunan bankasý battý.

Bu bir onarým olarak görüldü. Alman eleþtir-
men Wolfgang Munchau kendi tarafýndaydý:
"Avrupa Birliðinin bankalar üzerinde uygu-
ladýðý stres testlerini çocuk oyuncaklarý veya
arabalarýn emniyeti için uygulasaydýn, soluðu
hapiste alýrdýn. Bu alaycý uygulamanýn amacý
AB'nin sorunu çözer gibi bir þeyler yapýyor
görünmesiydi, gerçekte öyle deðildi."

Bütün bunlar Atlantik'in iki yakasýnda
bankalarýn lobicilik gücüne adanmýþtý. Fakat
güçlerinin en önemli örneði Avrupa boyunca
uygulanan tasarruf politikalarýyla saðlandý.

Kriz özel sektörde baþladý, ancak etkisi kamu
harcamalarýndaki dev büyümeyle sýnýr-
landýrýldý. Ýktisatçýlar Mark Zandi ve Alan
Blinder'in tahminine göre 2009-10'da ABD
hükümetinin harcadýðý 1.7 trillion sayýlmazsa
Amerikan üretiminin beklenen yüzde 4
düþünde altýnda yüzde 12 oranýnda gerçekleþti.

Ama þimdi kuþkusuz hükümetin verdiði
borçlarýn artýþýný geri almak için çýlgýnca
çabalar özel sektörü hedef alýyor.

Parayý alýp uzaklaþan bankalar için bu bir
zaferdi.

Þimdi hikayenin kuyruðunda bir iðne var.

Tasarruf gayretleri sona ererse, piyasalara
istikrar getirmek için bütün bu çaba çözülecek.
Yunanistan'dan Ýngiltere'ye ortaya çýkan bütün
mücadelelerdeki riskler oldukça yüksek.

Alex Callinicos
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sosyalist isci 

n Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,
n Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
n Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
n Küresel krize karþý
mücadele etmek isti-
yorsan
n Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan w
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rDSiP’e üye ol!
devrimci 
sosyalizme
güç ver 
baþka bir dünya 
mümkün

e-abone ol!

5 sayý 10 lira
sosyalistisci@gmail.com

13 Eylül manzarasý
Baþta MHP ve CHP, anayasa referandumuna

“Hayýr” diyeceklerini açýklayan bir dizi sað güç
daha referandumu AKP’nin, hatta Devlet
Bahçeli’nin dediði gibi, Recep Tayip Erdoðan’ýn
oylanmasý olarak görmek gerektiðini söylüyor.

Bu, hangi anayasa maddelerinin nasýl
deðiþtiðinin hiçbir önemi olmadýðýný, bu
deðiþiklikler AKP tarafýndan gündeme getir-
ildiði için temelden karþý çýkmak gerektiðini
söylemek demektir. Geri kalan tüm “Hayýr”cý
tezler bu iddiayý güçlendirmek için üretiliyor. 

Bu iddia iki temel yanýlgýya sahip. Öncelikle,
AKP hükümetini gayrý meþru görünce, hiçbir
reform talebi için mücadele etmenin anlamý
kalmýyor. Reformlara elveda demek zorunda
kalýyoruz. “AKP muhatabýmýz deðil”, ya da
“AKP tarihsel olarak gayrý meþrudur” diyebili-
riz. Lenin’in “Sol komünistlere” söylediði gibi,
bazý burjuva kurumlarýn tarihsel olarak ömrünü
doldurmuþ olmasýyla güncel olarak ömrünü
doldurmasý arasýnda büyük bir mesafe vardýr.
Tarihsel olarak ömrünü doldurmuþ olana
bugün de ölüymüþ gibi davranmak, ultra solcu-
luktur. Ultra solculuk ise her seferinde sað poli-
tikalarý savunmayý gerektirir. Çünkü, kitleler,
reformlar için mücadeleye etmeye, bu mücadele
içerisinde demokrasinin önemini kavramaya, bu
mücadele içinde bazý kurumlarýn tarihsel ömür-
lerini doldurduðunu görmeye baþlarlar.

AKP, birileri dedi diye gayrý meþru olmaya-
cak. Milyonlarca insanýn gözünde meþruluðunu
yitirdiðinde ömrünü de doldurmuþ olacak. 

Daha da önemli olan ikinci sorun ise,
“Hayýr”cýlýðýn yol açtýðý ihtimallerin tehlikesine
karþý donanýmsýz kalýyoruz. 12 Eylül referandu-
munda “Hayýr” oylarýnýn kazanmasý, ýrkçý-mil-
liyetçi bir koalisyonun zaferi anlamýna gelecek-
tir.

Cinayet iþleyen darbeci mekanizma kendisine
apayrý bir güven duyacaktýr.

Darbecileri yargýlayamazsýnýz sonucu yüksek
sesle dile getirilecektir.

Devlet Bahçeli, bu referandumun AKP’yi oyla-
mak anlamýna geldiðini boþuna söylemiyor. 12
Eylül’de devlet bahçeli kazanýrsa, hemen seçim
isteyecekler ve “Hayýr” diyenler bloðunun ikti-
darý için uzun süredir tanýk olunmayan
istikrarsýzlýðýn oluþmasýna her türden katkýyý
yapacaklar.

Demokratik haklarýn, beðenelim beðenmeye-
lim siyasal demokrasinin mevcut sýnýrlarýnýn ne
kadar þiddetle gerileyeceðini görmek zorun-
dayýz. Bu yüzden, ýrkçýlara, milliyetçilere inat,
13 Eylül günü çok daha güçlü bir demokrasi
mücadelesi verecek zeminin yaratýlmasý için
“Yetmez ama evet” kampanyasýný bugünden
çok güçlü, çok kitlesel bir biçimde inþa etmek
zorundayýz.

Kürt hareketinin boykot tutumuna gelince…
Kürt halkýnýn referandumda hangi tutumu ala-
caðýna Kürt hareketi karar verir. Ezen ülkenin
sosyalistleri bu tutumu fiilen destekler. Biz bu
yüzden, batýda, “yetmez ama evet” derken,
Kürt illerinde BDP’nin tutumunu destekliyoruz.
Sosyalistler bu yüzden BDP’nin tutumunu Kürt
illerinde destekliyor. Ama þu gerçeði de hatýrlat-
mak zorundayýz: Kürt halkýnýn yararýna olan
tutum, Kürt illerinde boykot politikasýna batý-
dan verilecek en büyük destek, “Yetmez ama
evet” kampanyasýnýn tutumudur.

Irkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý olanlarýn
“Yetmez ama evet” dediðini tüm politik kesim-
ler görmelidir. 

12 Eylül’de gerçekleþe-
cek anayasa deðiþikliði
referandumu, solda

uzun bir süre önce baþlayan
yarýlmayý daha da hýz-
landýrdý. Artýk yol ayrýmý çok
daha netleþti.

Darbelere geçit yok!
Bugüne kadar daha tarih-

sel, teorik, zaman zaman da
politik tartýþmalarda yaþanan
sol içi farklýlýklar, bir süredir,
özellikle 2006-2007 yýllarýn-
dan itibaren tümüyle somut
politik konularda derinleþm-
eye baþladý. Dananýn
kuyruðu, 2007 yýlýnda koptu!
Hrant Dink cinayetinin
ardýndan Türkiye’de hiçbir
þeyin, sol da dahil hiçbir
þeyin eskisi gibi olmayacaðý,
eskisi gibi yaþanamayacaðý
kesinleþti. Cumhuriyet mitin-
gleri de Hrant Dink’in
ölümünden birkaç ay sonra
örgütlenmeye, darbeci güçler
kollarýný sývamaya baþladý.
Ergenekon davasý da ayný yýl
baþladý. Anayasa Mahkemesi
meclisi cumhurbaþkanlýðý
seçiminde týkadýðý için erken
genel seçimler ilan edildi.

Seçimler sol içinde yeni bir
bölünmenin baþladýðýný gös-
terdi.

Bir yanda darbe giriþimler-
ine, çetelere karþý çýkan,
gururla, “Hepimiz Hrantýz,
hepimiz Ermeniyiz!” slo-
ganýný savunan, yeni liberal-
izme karþý da Kürtler
üzerindeki baskýlara karþý da
ayný anda ses çýkartan bir
seçim kampanyasý tüm seçim
kampanyalarý arasýnda öne
çýktý. Kürt illerinde baðýmsýz
aday kampanyasýyla, Ýstan-
bul’da Baskýn Oran ve Ufuk
Uras seçim kampanyalarý
binlerce aktivisti harekete
geçiren, daha önce savaþlara,
milliyetçiliðe, yeni liberal
politikalara karþý yapýlan
kampanyalarýn üzerinde
yükselen politik hareketler
olarak belirleyici oldular.

Ýstanbul’daki kampa-
nyalarýn en önemli vurgusu,
darbe karþýtlýðý, askeri
vesayete karþý demokrasiyi
ve özgürlükleri savunmasýy-
dý.

Solun bir kesimi ise her
seferinde olduðu gibi alttan
alta CHP yandaþlýðý yapar,
bir baþka kesimi her zaman
olduðu gibi en keskin ama
en gereksiz sloganlarla ken-
disine oy isterken, yani sek-

ter ve milyonlarca insaný
ilgilendirmeyen sloganlarla
seçim kampanyasý yaparken,
baþka bazý kesimlerde ise
ulusalcý vurgular yükselm-
eye baþlamýþtý.

Bir bölen de
Ergenekon oldu

2007 yýlýnda baþlayan
Ergenekon davasý, solda
baþlayan saflaþmayý daha da
derinleþtirdi. Solun bir kesi-
mi, Ergenekon’u fasa fiso
olarak deðerlendirdi, bir
baþka kesim ise Ergenekon
davasýný sola karþý, anti
emperyalistlere karþý sürüyor
diyerek suçladý. Solda bir
baþka apolitik görüþ ise,
“Yesinler birbirini” sloganýn-
da özetlendi.

Devrimci ve özgürlükçü sol
ise Ergenekon çetesinin
tümüyle daðýtýlmasý için
mücadele etmeye baþladý.
Darbelere karþý kurulan koal-
isyonla ilk kez Türkiye’de
darbe karþýtý kalýcý ve geniþ
bir birlik kurulmuþ oldu ve
bu koalisyon eylemlere, mit-
inglere baþladý.

Bir yandan da arka arkaya,
özellikle Taraf gazetesinde
darbe giriþimlerinin açýða
çýkmasýyla toplumda da
genel bir tepki þekillenmeye
baþladý.

AKP düðümü
Kýsa süre içinde tartýþ-

manýn, AKP’nin nasýl bir

parti olduðunda düðümlen-
meye baþladýðý açýða çýktý.
Özellikle 12 Eylül’de gerçek-
leþecek anayasa deðiþikliði
referandumunda sol içinde
alýnan tutum farklýlýklarýnda,
tartýþmanýn AKP’nin karak-
teri etrafýnda illüzyonlarla
dolu bir hal alarak düðüm-
lendiðini kanýtladý. 

Bu tartýþma, giderek, solun,
yýllardan beri savunduðu bir
dizi politik talebe, neden
sadece AKP’nin hükümet
olduðu dönemde gerçek-
leþme ihtimaline sahip
olduðu için arkasýný
döndüðünü de anlamamýza
yardýmcý oldu.

Solun geniþçe bir kesimi
AKP’ye sahip olmadýðý bir
misyonu biçti. AKP’nin
kitlelerden oy almayý
baþaran bir burjuva partisi
olduðu gerçeði (bir partiye
burjuva demenin yeteri
kadar büyük bir suçlama
olduðunu kavramaktan uzak
bir tür sol beðenmezler de
var bu arada) yerine,
AKP’nin gizli ajandasý olan,
þeriat gibi eðilimlerini
zamaný gelinceye kadar
gizleyen ABD uþaðý bir yoba-
zlar partisi olarak deðer-
lendirdi. Baþka bir açýdan,
faþist MHP bile cumhuriyet
deðerlerinin bir partisiyken,
darbeler yapan TSK bile
cumhuriyet kazanýmlarý
zemininde daha makul bir
düþmanken, AKP bu düþ-

manlarýn hepsinden daha
farklý bir düþmandýr! 

AKP konusundaki bu saç-
malýklar furyasýna raðmen,
bir dizi politik geliþme
karþýsýnda tutum alýnmak
zorunda kalýndýðý için, poli-
tik saflaþma da artýk somut
politik talepler etrafýnda
sürüyor. Bugüne kadar, fark-
lýlýklar, iþçi sýnýfýnýn
mücadele tarihinin farklý
yorumlanýþ biçimlerindeki
farklýlýklar olarak yaþanýyor-
du. Artýk çok somut yaþanýy-
or. “Anayasa deðiþikliði
paketine ne diyorsunuz, evet
mi, hayýr mý?”.

“Ergenekon davasýna ne
diyorsunuz, sonuna kadar
gitsin mi gitmesin mi?”

“Darbelere karþý birlikte
mücadele edebilecek miyiz?”

“Kürt halkýnýn kendi
kaderini kendisinin belir-
lemesine ne diyorsunuz?”

Sorular artýrýlabilir. Ama
saflaþma, solun bir kesimi
tarafýndan kimlik politikalarý
olarak aþaðýlanan bu soru-
lara verdiði yanýtlara baðlý
olarak þekilleniyor. 

Yol ayrýmý artýk çok belir-
gin. Milliyetçi sapaktan
devam edenlere tavsiyemiz,
arkalarýna baksýnlar, belki
sapaðý hala görebilme, geriye
dönebilme þanslarý vardýr. 

Binlerce aktivist ise devrim-
ci, kitlesel ve enternasyonal-
ist bir solu þekillendirmek
için yoluna devam ediyor.

Solda yol ayrýmý

Sosyalistler deðiþim ve insanca bir yaþam isteyen, daha fazla demokrasi ve özgürlük isteyen  mily-
onlardan uzak duramaz, onlara düþman olamaz.
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1917 yýlýnýn Temmuz ve
Aðustos aylarý, Rus iþçi
devrimi açýsýndan kritik

bir öneme sahip oldu. 18
Haziran’da, Þubat devrimi
sýrasýnda kurulan Geçici
Hükümet, savaþý durdurmak ve
barýþ için çabalamak bir yana,
savaþý derinleþtirmek için hamle
yapmaya baþladý. Baþbakan
Kerenski Almanya ve
Avusturya’ya karþý saldýrý emri-
ni verdi. Hala ayaklanmanýn
ateþi ve devrimin moral üstün-
lüðüne sahip olan baþkentteki
garnizonlara cepheye gitmeleri
gerektiðini açýklayan emir
geldiðinde, askerler arasýnda
büyük bir hoþnutsuzluk baþladý.

Þubat devrimine katýlan birlik-
lerin silahsýzlandýrýlamayacaðý
ve baþka bir yere sevk edile-
meyeceði vaadini Geçici
Hükümet ve Kerenski unutmuþ-
tu ama askerler ve iþçiler unut-
mamýþtý. Asker sevkýyatýný talep
eden ikinci emir de geldiðinde,
askerler Geçici Hükümet’e ve
savaþ kararýna gösteriyle yanýt
vermek için harekete geçti.

Makineli Tüfek Alayý askerleri,
“Alman proletaryasýna karþý
savaþmak üzere Alman cephe-
sine gitmeyip bunun yerine
kendi kapitalist bakanlarýna
karþý savaþma” kararý aldýk-
larýný açýkladýlar.

2 Temmuz’da yýðýnsal bir gös-
teri düzenlendi. Gösterinin
kitleselliði ve coþkusu askerler,
iþçiler ve Bolþevik Partisi
saflarýnda Geçici Hükümetin
derhal yýkýlmasý ve iktidarýn
sovyetlerde birikmesi konusun-
da aceleci bir eðilimin güçlen-
mesine neden oldu.

4 Temmuz’da ikinci bir gösteri
daha düzenlendi. Gösteriye
yarým milyon iþçi, asker, kadýn
ve öðrenci katýldý. Kitlesel gös-
teri kitlelerdeki öfkeyi daha da
artýrdý. Gösteriye, “Geçici
Hükümeti devirin” sloganý
hakimdi. Bir grup iþçi Lenin’den
gösteride bir konuþma yap-
masýný istedi. Lenin’in yaptýðý
konuþma acilen devrim isteyen
kitlelerde ve Bolþevik Parti’nin
acil ayaklanma talep eden
aktivistleri arasýnda hayal kýrýk-
lýðý yarattý. Lenin konuþmasýn-
da, “Kararlýlýk, sabýr ve
temkinlilik” gerektiðini vurgu-
lamýþtý çünkü. 

Karþý devrim harekete
geçiyor

“Tüm iktidar Sovyetlere” slo-
ganý, 1917 Þubat devriminin
hemen ertesinde, Nisan ayýnda
Lenin’in Bolþevik Parti’nin üst
düzey kadrolarýndaki tutucu-
lukla mücadele ettiði Nisan
Tezleri’nin en önemli vurgusuy-
du. Ýþçi sýnýfýnýn burjuvaziyle
iktidarý paylaþamayacaðýný,
bunun imkansýz olduðunu ve
toplumdaki tüm köklü sorun-
larýn, toprak sorunu, ulusal
sorun ve demokrasi ve barýþ
sorunu gibi sorunlarýn çözülme-
si için iþçi sýnýfýnýn iktidarý
kendi ellerinde toparlamasý
gerektiðini ifade eden bir slo-
gandý. Ama Lenin, Blanqi
geleneðinden gelmediklerini,
darbeci bir sosyalizm anlayýþýna
sahip olmadýklarýný her yeri
geldiðinde söylüyordu. Eylül

ayýnda, Temmuz olaylarýyla
ilgili olarak þunlarý söyleyecekti:
“Eðer Bolþevikler 3-4
Temmuz’da iktidarý ele
geçirmeyi amaçlamýþ olsalardý,
halkýn ve hatta iþçilerin çoðun-
luðu ordudaki generallerin, kýr-
sal alandaki toprak aðalarýnýn
ve þehirlerdeki kapitalistlerin
karþý devrimci politikalarý
konusunda o günlerde henüz
bir deneye sahip olmadýðý için,
yanlýþ bir þey yapmýþ olurlardý.”

Bolþevikler, iþçi ve askerlerin
eylem çaðrýsýný, bu eylemleri
aceleci ve yanlýþ bulsalar da
desteklemiþlerdi. “Partimiz,
önlemeye çalýþtýðý halde kendil-
iðinden patlak vermiþ olan 3-4
Temmuz kitle hareketini destek-
lemeyi reddetmiþ olsaydý (…)
bunun pratik anlamý prole-
taryaya karþý açýk bir ihanet
olurdu.” diyen Lenin, iþçilerin
kitlesel mücadelelere gir-
iþtiðinde yanlýþ yapmasýnýn
kaçýnýlmaz olacaðýný ama
sosyalistlerin her zaman iþçi
sýnýfýnýn yanýnda olmasý gerek-

tiðini, yanlýþlarý kitlelere açýkla-
yarak, “büyük bir azimle sýnýf
bilincinin kendiliðindenlik üzer-
ine galebe çalmasý için
çabala”masý gerektiðini söylüy-
ordu.

Ýþçi ve askerlerin kitlesel ve
öfkeli eylemleri burjuvaziyi de
harekete geçirdi. Sovyetlerin
yeniden ayaklanan iþçilerin
yönetim organý olmasý ve tüm
iktidarý iþçi sýnýfý ve yoksul
köylülüðün ellerinde toparla-
masý için barýþçýl yöntemlerle
ilerlemenin mümkün
olmadýðýný Temmuz ayaklan-
masý göstermiþti. Geçici
Hükümet, Lenin’i ve
Bolþevikleri Alman ajaný olmak-
la suçladý. Muhtemelen döne-
min Yalçýn Küçükleri Lenin’in
soyadýndan yola çýkarak neden
Alman kökenli olduðunu kanýt-
lamaya çalýþmýþlardýr.

Karþý devrim harekete geçti.
Baþbakan, iþçilerin her türlü
özgürlüðünün kýsýtlanmasý
gerektiðini vurgulamaya baþladý
ve askerlerle, yani Çarlýk subay-

larýyla Bolþeviklere ve iþçilere
karþý hareket örgütledi.

Lenin’in en kapsamlý biyop-
grafisini yazan Tony Cliff’in
dediði gibi: “Gericilik devrimi
harekete geçirdi. Ýktidarý ele
geçirmeye bütünüyle hazýr hale
gelmeleri için, iþçilerin
Kornilov’un karþý devrimci
darbesini yaþamaya gereksin-
meleri vardý.”

Ve karþý devrim baþladý.

Bolþevikler darbeye
karþý

Burjuvazi açýsýndan
Sovyetlerle birlikte, iþçilerle ikti-
darý paylaþarak bir hükümet
halinde siyasi açýdan var olmak
imkansýz hale gelmiþti. Bu yüz-
den, burjuvazinin alternatifi
demokratik ve parlamenter bir
rejim deðil, iþçi sýnýfýnýn
devrimle elde ettiði tüm
ekonomik, politik ve örgütsel
kazanýmlarý darmadaðýn
edildiði bir askeri darbeydi.

Kýsacasý, Lenin’in baþarýyla
gördüðü gibi, sorun Geçici
Hükümet mi, Sovyet iktidarý mý
sorunu deðildi. Sorun iþçi ikti-
darý mý askeri diktatörlük mü
sorunuydu. 1917 Ekim devrimi-
ni gereksiz, erken ve darbeci bir
ayaklanma olarak göstermeye
çalýþanlar, eðer Ekim devrimi
gerçekleþmemiþ olsaydý vahþi
bir askeri darbenin gerçekleþe-
ceðini görmezden geliyor.

Bolþevik Partisi, Temmuz ayýn-
da iþçilerin erken isyanýna, bu
isyana karþý olmasýna raðmen
katýldý. Böylece isyana yönelik
karþý devrimci giriþimlerin en az
hasarla atlatýlmasýný saðlamýþ ve

bir devrimin ancak iþçi sýnýfýnýn
ve toplumun yoksul kesim-
lerinin çoðunluðunun desteðini
aldýðýnda baþarý kazanabileceði-
ni göstermiþ oldu.

Temmuz aylarý bir yandan
sovyetlerin içinin boþaldýðýný,
koflaþtýðýný ve hýzla yeniden
canlandýrýlmasý ve devrim-
cileþtirilmesi gerektiðini göster-
di. Diðer yandan da burju-
vaziyle barýþ içinde bir arada
yaþamanýn iþçiler açýsýndan
imkansýz olduðunu ve iktidarýn
ya burjuvazi ya da iþçi sýnýfý
tarafýndan ele geçirilmesinin
zorunlu olduðunu gösterdi.

Kornilov komutasýndaki askeri
darbe giriþimine karþý bolþe-
viklerin önerdiði birleþik iþçi
cephesi politikasý  hem darbeye
karþý çýkan tüm siyasi partilerin
tabanýndaki iþçileri birleþtirdi,
hem darbeye karþý teslim
bayraðýný hýzla çeken partilerin
tabanýndaki iþçilere bu partilerin
liderliðini ve tüm bir Geçici
Hükümet’i teþhir etti. Öte yan-
dan tüm iþçilerin birliðini ve
çýkarlarýný savunan politikalarý
öneren ve bu politikalarýn haya-
ta geçirilmesi için en önde, en
militanca iþçilerle birlikte dire-
nen Bolþevikler iþçi sýnýfýnýn
içindeki en dirençli kesimlerin
çoðunluðunu saflarýna
kazandýlar.

Temmuz ve aðustos günleri,
kitlesel bir devrimci partinin ne
kadar önemli bir rol oynaya-
caðýný gösteren çok önemli bir
deneydir. Her Temmuz ve
Aðustos ayýnda bu gerçeði
hatýrlamakta fayda var.

Rýfat Solmaz

Aðustos, darbe ve devrimci partinin önemi

“Lenin’in baþarýyla gördüðü gibi, sorun

Geçici Hükümet mi, Sovyet iktidarý mý

sorunu deðildi. Sorun iþçi iktidarý mý askeri

diktatörlük mü sorunuydu. 1917 Ekim devri-

mini gereksiz, erken ve darbeci bir ayak-

lanma olarak göstermeye çalýþanlar, eðer

Ekim devrimi gerçekleþmemiþ olsaydý vahþi

bir askeri darbenin gerçekleþeceðini

görmezden geliyor.”

1917 Petrograd’da Bolþevikler iþçilere ve askerlere sesleniyor.
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Troçki’den sonra

Sosyalist solda en önemli cahillik konusu, Troçki’nin devrimci

fikirleri ve devrimci yaþamýna dairdir ve bu cahillik ne yazýk ki

devam ediyor. Troçki’ye artýk bir önem atfettiklerini göstererek,

“sosyalizm tarihinin deðerlerinden” olduðunu söylemeleri, bu

cahilliðin sona erdiðini göstermiyor ne yazýk ki. 

Troçki’nin mücadelesi ve fikirleri o kadar önemlidir ki, bu fikir-

lere sahip çýkýlmadan, sosyalist kalmak mümkün deðildir. 

Troçki’nin sonrasýnda sosyalizm mücadelesine sahip çýkmanýn

yolu, Troçki’nin devrimci fikirlerine sahip çýkmaktan geçiyor.

1930’lu yýllarda iþlemeye baþlayan stalinist yalan makinesi,

Troçki’nin 1917 Ekim devriminde önemsiz bir rol oynayan,

Lenin’le sürekli cebelleþen, ihanetlerine daha o günlerde baþlayan

bir tarihsel figür olduðunu anlatmaya baþlamýþtý.

Bu iddianýn tarihsel gerçeklerle hiçbir ilgisinin olmadýðý bugün

artýk çok açýk. Bugün açýk ama kuþaklar boyunca sosyalistler stal-

inist yalanlarý sosyalizmin teorik temelleri olarak gördükleri için

patavatsýzlýk yaparak, “hain”, “Hitler iþbirlikçisi” gibi suçlamalarý

dile getirebildiler.

Halbuki Troçki daha lise yýllarýnda devrimci faaliyete atýlan, ilk

illegal iþçi örgütlenmesi içinde yer aldýðýnda yakalanan ve sürgün

cezasý alan, Sibirya’da sürgünden kaçarak yurtdýþýndaki sürgün

Rus devrimcilerin yanýna giden, burada Rusya’da birleþik bir iþçi

partisi örgütlenmesi sürecine katýlan, sonraki, tüm yaþamýný

devrimci mücadeleye adayan bir devrimcidir. 

Stalin, doðruya daha yakýn þeyler söylediði günlerde, 1917 Ekim

ayaklanmasý zafer kazandýktan kýsa bir süre sonra yazdýðý

makalede, devrimin pratik ayaklanma adýmlarýný örgütleyen

Troçki’ye herkesten daha fazla borçlu olduklarýný yazmýþtý. Ama

Troçki 1917 devriminde iþçi sýnýfýnýn ve yoksul köylülüðün ayak-

lanma ve iktidar organý olan sovyetin liderliðini yapmadan önce,

1905 devriminde sovyet baþkanlýðý yapmýþ ve 1905 devriminin en

önemli devrimci lideri olarak sivrilmiþti.

Troçki hakkýndaki yalanlar arasýnda, Nazilerle iþbirliði yaptýðý

yönündeki yalan, aslýnda 1920’li yýllarýn ortalarýnda baþlayan ve

Rusya’da iþçi sýnýfýnýn Ekim devrimiyle elde ettiði tüm kazaným-

larý gasp etmeyi hedefleyen karþý devrimin düzeysizliðini ve þid-

detini gösterir. Stalinist karþý devrimin Troçki’ye en önemli düþ-

maný olarak saldýrmasýnýn nedeni, 1917 yýlýnýn devrimci kazaným-

larýnýn Troçki tarafýndan býkmadan savunulmasýndan kay-

naklanýyor. 1930’lý yýllarda Troçki, üzerinde çok aðýr bir yük

olduðunu, yeni kuþaklara marksist geleneðin en önemli yanlarýný

aktaracak kendisinden baþka hiç kimsenin olmadýðýný söylerken

hiç de abartmýyordu. 

Ýþçi demokrasisi, sürekli devrim teorisi, devrimin strateji ve tak-

tikleri, Lenin’den sonra Komünist Enternasyonal’in eleþtirisi,

faþizme karþý birleþik cephe, devrimci partinin örgütlenmesinin

taktikleri, Ýspanya ve Çin’de devrimlerin kazanmasý için müda-

haleler, stalinizme karþý leninizmin savunusu ve bir dizi tarihsel

politik sorun hakkýnda Troçki, devrimci geleneði yaþatma

mücadelesini çoðu kez tek baþýna sürdürdü. Troçki’den sonra

gerçek Marksist geleneðe sýký sýkýya sarýlmak için Troçki’nin fikir-

lerine sahip çýkmak zorundayýz.

Þenol Karakaþ 

KitaplýK “Devrimci teori olmadan, 
devrimci pratik olmaz” V. I. Lenin, Nisan 1917

n Marksizme Giriþ, Chris Harman,
112 sayfa

Geçen yýl kaybettiðimiz marksist
yazar ve militan Chris Harman'ýn
kitabý Karl Marx teorisini ve temel
argümanlarýný 12 baþlýk altýnda
topluyor. Harman kitaba yazdýðý
önsözde marksizmin zor anlaþýlýr
olduðu görüþüne karþý þunlarý
söylüyor:

"Haftanýn 40 saati fabrikalarda,
madenlerde ya da bürolarda
çalýþan sosyalistlerin pek çoðunun,
marksizmin asla kavramayacaklarý
bir þey olduðunu varsaymalarý
þaþýrtýcý deðil. Gerçekte ise, mark-
sizmin gerçek fikirleri kolayca kavranabilir yalýnlýktadýr. Bu temel
fikirler; baþka bir fikirler bütününün yapamadýðý biçimde, içinde
yaþadýðýmýz toplumu açýklarla bize."

1968 kuþaðýnýn öðrenci liderlerinden, marksist teori ve özellikle
marksizmin ekonomi-politik görüþleri üzerinde uzmanlaþmýþ olan
Chris Harman'ýn kitabý kafamýzý meþgul eden kapitalist toplumun
yarattýðý temel sorunlar etrafýnda marksistlerin devrimci eleþtirisini
anlatmýþ.

Kitapta; Neden marksist teoriye ihtiyacýmýz var? Tarih nedir, sýnýf
mücadelesi nedir? Kapitalist sistem nasýl baþladý? Emek deðer kuramý
ve ekonomik kriz nedir? Ýþçi sýnýfý kimdir? Toplum nasýl deðiþtir-
ilebilir? Ýþçiler nasýl devrimcileþirler? Neden devrimci bir partiye ihtiy-
acýmýz var? Emperyalizm nedir? Ulusal kurtuluþ hareketlerine nasýl
bakmalý? Marksizm ve feminizm arasýndaki fark nedir? Sosyalistler
savaþa karþý nasýl mücadele eder? sorularýna yanýt veriliyor.

n Gerçek Marksist Gelenek Nedir?
John Molyneux, 95 sayfa 

Marx, "ben marksist deðilim"
demiþti. Bugün bir çok isim mark-
sist olarak anýlýyor. Lenin'de mark-
sist, Stalin de. Rosa Luksemburg'da
marksist Mao'da. Biribine taban
tabana zýt ve tarih içinde karþý
karþýya gelmiþ güçler nasýl olur da
ayný adla anýlabilir. Ýngiltere'deki
Socialist Worker Party'nin önde
gelen üyelerinden John Molyneux,
"gerçek marksist gelenek nedir?"
sorusuna yanýt arýyor.

Kitap, Karl Marks'tan bir altýnýyla
baþlýyor: "Özel yaþamda bir insanýn
kendisi hakkýnda düþündükleri ve söyledikleri ile o insanýn gerçekte
ne olduðu ve ne yaptýðý arasýndaki ayrým gibi, tarihsel mücadelelerde
partilerin sözleri ve vaatleriyle onlarýn gerçek yapýlarý ve gerçek çýkar-
larý arasýnda, kendileri hakkýnda sahip olduklarý düþüncelerle gerçekte
ne olduklarý arasýnda daha dikkatli bir ayrým yapýlmasý gerekir."

18. Brumaire'den yapýlan alýntý Molyneux'nün yöntemi olarak beliriy-
or. Kendini marksist olarak adlandýran 20. yüzyýla damgasýna vuran
politik akýmlarý Karl Marks'ýn özgün teorisyle karþýlaþtýrýyor. 

n Troçki, Doðan Tarkan, 38 sayfa
DSÝP Genel Baþkaný Doðan

Tarkan, broþüründe yeni baþlayan-
lara Rus devrimci önderlerinden
biri olan Troçki'nin yaþamý, fikir-
leri ve mücadelesi hakkýnda bilgi
sunuyor. 1905 yýlýnda, Troçki'yi 26
yaþýnda Petersburg Sovyeti
baþkaný yapan süreci anlatýyor.

Troçki'nin marksizme yaptýðý
katkýlarý özetleyen Doðan Tarkan,
troçkizmin doðuþunu, uluslararasý
iþçi hareketinin son büyük bölün-
mesini ele alýyor.

Marksizmi öðrenmek için
Marksist teori, bu eylem klavuzunu yaratanlarýn eserlerinden öðre-

nilir. Ancak Karl Marx'ýn ve Friedrich Engels'in kitaplarýný okumadan
marksist kavramlar üzerine bilgi sahibi olmak, kendine marksist
diyenlerin nasýl fikirlere sahip olduðunu, aralarýndaki farklarý ve
teoriyi ürettikleri koþullarýn ne olduðunu öðrenmek için giriþ kitaplarý
okumak iþimizi kolaylaþtýrabilir. Z yayýnlarý tarafýndan yayýmlanan 2
kitap, 2 kitapçýk ve dört broþürden oluþan marksizme giriþ seti kolay
okunurluðu ve kapsadýðý bilginin derinlðiyle bu ihtiyacý gideriyor. Bu
seti sadece ??? TL'ye aþaðýdaki adreslerden edinebilirsiniz:

- Ankara: Konur 1 Sokak, No: 14/13 Kýzýlay - Ankara
- Ýstanbul: Ýstiklal Caddesi, Bekar Sokak, 16/3, Beyoðlu
- Ýzmir: 1471 Sokak, 21/302, Alsancak
- Bursa: Hacýlar Mh. Konakardý Sk. Petek Ýþhaný, No:18 Heykel

n Küba, Castro, Sosyalizm,
Mike Gonzalez, 53 sf.

Kendini sosyalist olarak
tanýmlayan kiþi için Küba
sosyalist bir ülkedir. Ama
Küba iþçi sýnýfý içinse Castro
tarafýndan kurulan iktidar
týpký diðer ülkelerde yaþayan
iþçiler gibi daha fazla çalýþ-
ma, baský, sömürü ve adalet-
sizliktir. Güney Amerika
konusunda bir çok kitabý ve
yazýsý olan marksist yazar
Mike Gonzalez bu kitapçýkta
"Küba sosyalisttir" efsanesini
yerle bir ediyor. 
n Parti ve Sýnýf,
Chris Harman, 40 sf.

Chris Harman bu kitapçýda
devrimci parti ve iþçi sýnýfý
arasýndaki iliþkiyi tartýþýyor
ve þu çabaya giriþiyor:
"devrimci çevrelerde süren
tartýþmalarýn bile çoðunluðu-
nun stalinist veya sosyal
demokrat parti görüþlerinden
yana olup olmama þeklinde
sürdüðünü; oysa Lenin'in
yazý ve eylemlerinde geliþtir-
ilen örgüt görüþünün diðer
iki görüþten de tamamen
deðiþik olduðunu kanýtla-
maya çalýþacaðým."
n Marksizm ve Ulusal Sorun,
Alex Callinicos, 40 sf. 

Dünyanýn önde gelen anti-
kapitalist düþünürlerinden
biri olan Alex Callinicos, bu
broþürde yer alan
makalesinde marksist
geleneðin ulusal baskýya ve
ulusal kurtuluþ hareketlerine
nasýl baktýðýný inceliyor.
Milliyetçiliðin bir çok çeþidi
olduðunu anlatan Callinicos,
ezen ulus milliyetçiliði ile
ezilen ulus milliyetçiliðini
farkýna deðiniyor.
n Ýnsan doðasý sosyalizme
engel mi?, John Molyneux, 30
sf.

Broþür, sosyalizme karþý
ileri sürülen argümanlardan
biriyle tartýþýyor: "Sosyalizme
karþý yöneltilen itirazla
arasýnda en yagýn ve etkili
olaný 'sosyalizm iyi bir fikir,
ama hayata geçirilmesi
mümkünde deðil. Ýnsanýn
doðasýný deðiþtiremezsiniz!"
Molyneux, tarihe ve
antropolojik bulgulara daya-
narak bu argümaný tüm
dayanaklarýyla birlikte
çürütüyor.
n Boykot Üzerine, V. I.
Lenin, 78 sf.

Devrimciler hangi koþullar
altýnda iþçilere seçimleri
boykot çaðrýsý yapar? 1905
Devrimi ve ilk Rus devrim-
ininin yenilgisinin yarattýðý
koþullar içinde Rus devrimci-
leri için bu soru pratik bir
sorundan kaynaklanýyordu.
Lenin, Rusya'da marksist-
lerin burjuva parlamento-
suna (Duma) nasýl yaklaþ-
malarý, parlamenter mücade-
lenin sosyalist mücadelenin
neresine oturduðunu bu
makalede tartýþýyor.



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

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahipleri-
ni, egemen sýnýfý koru-
mak için oluþturulmuþ-
tur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýn-
malarýna karþý çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareket-
lerini desteklerler.
-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.

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

Sosyalist Ýþçi 
ne savunuyor? 

i n t e r n e t
ozurdiliyoruz.com

barisarock.org

kureselbarisveadalet.org

kureseleylem.org

durde.org

hranticinadaleticin.com

70milyonadim.org
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Zenofobi
Zenofobi, yabancý korkusu-düþmanlýðý

anlamýna gelir. Sözcük,Yunanca yabancý
anlamýna gelen xenos ve korku anlamýna gelen
phobos sözcüklerinin birleþiminden oluþur.
Irkçý ve faþist partilerin örgütlenmesinde zeno-
fobi önemli bir yer tutar. Zenofobi kavramý
çoðunlukla "kültürel farklýlýk" ve "öteki"ne
duyulan öfke gibi kavramlarla birlikte ele alýnýr. 

Günümüzde "medeniyetler çatýþmasý" ismiyle
anýlan ýrkçý tezler de zenofobiden beslenir ve
farklý kültürlerin birbirleriyle çatýþacaðýndan

"barbar" Müslümanlarýn, "medenî" Batýya zarar
vereceði yönünde tezler öne sürer. 

Türkiye'de ise Araplardan, Kürtlere,
Ermenilerden, Avrupalýlara kadar pek çok kes-
ime zenofobik yaklaþýmlar vardýr. Örneðin
ulusalcýlarýn sýk sýk öne sürdükleri
"yabancýlar"ýn Türkiye'den yazlýk almalarý
aslýnda o "yabancýlar"a duyulan nefretle ifade
edilir ve buradan yola çýkarak korku senary-
olarý üretilir. Sanki her ülkenin vatandaþý kendi
ülkesinin ajanýymýþ ve bunlar da Türkiye’yi
yýkmak için elbirliði etmiþ gibi bir söylem kul-
lanýrlar. Sol içinde yer alan sosyal-þoven
unsurlar da sýklýkla zenofobiye baþvurur,
antiemperyalizmi yabancý düþmanlýðý gibi
göstermeye çalýþýrlar. 

Her tür nefret söylemi gibi zenofobi de kapi-

talizmin veya kapitalizm içindeki sektlerin
ihtiyaçlarý doðrultusunda dolaþýma sokulur.
Kimi zaman küçük burjuva kitleleri faþist par-
tiye taþýmak, kimi zaman darbe senaryolarýnda
kullanmak, kimi zaman iþçi sýnýfýnýn bir kesimi-
ni diðer kesimine karþý kýþkýrtmak, kimi zaman
egemen sýnýf açýsýndan kârlý bir iþgali
sürdürmek için. 

Kapitalizmde zenofobiye en çok maruz kalan
kesim ise göçmen iþçilerdir. Toplumun en alt
kesimlerinden birisi olan göçmen iþçilere dönük
zenofobi, iþçi sýnýfýný böler ve yerli iþçilerin,
göçmen iþçileri nefret duymasýný saðlamaya
çalýþýr. 

Can Irmak Özinanýr 

POLÝTÝKANIN ABECESÝ

Küresel kapitalizm üç yýldýr kriz
içinde. Krizi bahane gösteren
patronlar iþten çýkarmalara,

ücret kesintilerine baþvururken bir
yandan kârlarýna kâr kattýlar. Þirketler
büyürken iþçilerin, ezilenlerin payýna
düþen daha kötü yaþam koþullarý
oldu. Krizin faturasýný biz yoksullara
ödetmek isteyenlere karþý yeni bir
mücadele dalgasý geliyor. 

Son birkaç yýldýr toplumda varolan
yarýlma tüm keskinliðiyle devam ediy-
or. Bir yanda Ergenekon, darbe plan-
larý, darbecilerin deðirmenine su
taþýyanlar, yükseltilmeye çalýþýlan
ýrkçý, milliyetçi fikirler diðer yanda
daha fazla özgürlük için mücadele
edenler. 

Darbeci, milliyetçi, homofobik, ýrkçý
fikirleri çöplüðe göndermek ve baþka
bir dünyayý inþa etmek için devrimci
fikirlere ihtiyacýmýz var. Ýklim deðiþik-

liðine karþý, LGBTT bireylerin özgür-
lüðü için, halklarýn kardeþliði için,
krizin faturasýný ödemeyeceðiz diyen-
ler mücadeleye devam ederken bir
yandan tartýþýyor.  

1992’den beri Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi tarafýndan düzenlenen
Marksizm etkinliði bu yýl “dünyayý
deðiþtirmek için devrimci fikirler”
baþlýðýyla 28-31 Ekim tarihleri arasýn-
da gerçekleþecek. Marksizm 2010
etkinliðinde, aktivistlerin, öðrencilerin,
iþçilerin, akademisyenlerin bir araya
geldiði yaklaþýk otuz toplantýda
Marksist gelenekten güncel politikaya
oldukça çeþitli konular tartýþýlacak.
Taksim Hill Otel’de yapýlacak etkin-
liðin programýný Sosyalist Ýþçi’nin
ilerleyen sayýlarýndan veya
www.marksist.org adresinden takip
edebilirsiniz. 

Meltem Oral

Dünyayý deðiþtirmek 
için devrimci fikirler
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Karaca

Rojin

12 Eylül Anayasasýndan ve ruhundan tümüyle kurtul-
mamýzý saðlayacak yeni bir anayasa istiyoruz. Mevcut
Anayasa deðiþiklik paketi 12 Eylül Anayasasý’ndan
tümüyle kurtulmak yönündeki taleplerimizi
karþýlamýyor. Ama bu paket darbe anayasasýnýn çöpe
atýlmasý yönünde önemli bir ilk adýmdýr. Bu yüzden
YETMEZ AMA EVET!
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Darbeciler halka
hesap verecek!
30 yýl sonra sandýk baþýnda

12 Eylül darbesini yaþatan
kurumlarýn devam edip

etmeyeceðini, darbecilerin
bugüne dek yargýlanmasýný
engelleyen anayasanýn deðiþtir-
ilip deðiþtirilmemesini oylaya-
caðýz. Aslýnda anayasa deðiþik-
liði paketindeki 26 maddeden
daha fazlasýný, 27 Mayýs 1960
darbesi ile kurulan, 12 Mart ve
12 Eylül darbecileriyle güçlenen,
28 Þubat darbesi ile halkýn
çoðunluðunu hedef alan, herkesi
düþman eden 27 Nisan e-
muhtýrasý ile kendi sonunu
hazýrlayan askeri vesayet reji-
minin devam edip etmeyeceðini
oylayacaðýz.

Türkiye halklarý her zaman

darbecilerin karþýsýnda oldu,
darbelerin devirdiði partileri
hükümete taþýyarak tepkisini
gösterdi. Halkýn darbeler düze-
nine olan tepkisi ise Ergenekon
soruþturmalarý ile açýða çýkan
baþarýsýz darbe giriþimleri ve
darbe hazýrlýklarý ile doruðuna
çýktý. Kenan Evren ve 12 Eylül
cuntasýnýn 30 yýl sonra yargýlan-
masýna neden olabilecek bu
tepki, 28 Þubat darbesinin ürünü
Emasya Protokolü'nü kaldýrdýðý
gibi bugüne kadar dokunulmaz
ve cezasýz kalan darbecilere de
dokunulmasýný saðlýyor. Üstü
örtülen bir çok katliam, pro-
vokasyon ve cinayet bütün yön-
leriyle konuþuluyor, yavaþ yavaþ
günyüzüne çýkýyor.

Cuntanýn planlarý
28 Þubat darbecileri, darbe "bin

yýl sürecek" demiþti. Son darbe,
rejimin ezdiði ancak hiç yan
yana gelip karþý koyamamamýþ
kesimleri bir araya getirdi.
Kürtler, Müslümanlar, sosyal-
istler, demokratlar ve sadece
insanca bir yaþam isteyenler bir
arada mücadelenin gerekliliðini
anladý. Fakat sonsuza dek yaþa-
mak, Türk egemen sýnýfý adýna
devleti yönetmek, baský, zulüm
ve kanla sömürü düzenini
sürdürmek isteyen cunta darbe
giriþimlerine devam etti.

2003'te 12 Eylül tipi bir darbe
hazýrlýðý olan Balyoz baþarýsý-
zlýða uðradý. Ardýndan gelen
Sarýkýz, Ayýþýðý, Yakamoz ve
Eldiven darbe giriþimleri de
baþarýsýzlýða uðradý. Çünkü

askeri vesayetin dayandýðý
toplumsal meþruiyet 28 Þubat
1997 yýlýnda Ýslamcýlara karþý
yapýlan darbe sonucu ortadan
kalktý.

Eskisi gibi rahatça yönetime el
koyan askerler, darbeye zemin
hazýrlayarak, 12 Eylül diktatörü
Kenan Evren'in deyimiyle "þart-
larýn olgunlaþmasý" için
çalýþtýlar. 2005'ten itibaren yük-
seltilen milliyetçi propaganda
Hrant Dink, Rahip Santoro ve
Malatya Zirve yayýnevinde 3
Hýristiyan'ýn katledilmesine bað-
landý. Yüzbinlerce insan "AKP
þeriat" getirecek yalanýyla darbe
mitinglerine çekildi. 

Darbeciler, kemalist gelenekten
yani kendilerinden olmayan
AKP'yi devirecek bir darbe için
Türkiye'yi cehenneme çevirdi.
Irkçý gösteriler, linç giriþimleri,
bombalý saldýrýlar, ölüm tehdit-
leri ile darbe için bir kaos ortamý
yaratmaya çalýþtýlar. Kafes darbe
planý, bundan sadece 1 yýl önce
yazýlmýþtý. Eli kanlý katiller bir
kaç yýl içinde yeniden darbe
yapmak amacýndaydý.

Bu amaç, halkýn darbelere olan
tepkisi, ilk kez gerçekleþmekte
olan bir darbeye karþý sokakta
direniþin baþlamasý ile duvara
çarptý. "Favori darbemiz yok"
diyenlerin bir araya geldiði
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu, 2 yýlda 50 binden
fazla insaný cuntaya karþý sokaða
çýkardý. Bu satýrlarýn yazýldýðý
saatlerde ilk kez bir Yüksek
Askeri Þura toplantýsýnda cun-
tanýn dediði olmamýþ, Balyoz

darbe planýna imza atttýklarý için
arananan generaller terfi edeme-
di. Aslýnda son bir kaç yýl hep
ilklerle geçti. Ýlk kez kontrgeri-
lanýn üssü kozmik odalara gir-
ildiði gibi.

Favori darbemiz yok
Bu kazanýmlarý saðlayan halkýn

darbecilere olan tepkisi ve
mücadeledir. Hükümet bu tep-
kiye duyarsýz kalmadýðý için
askerlere boyun eðmedi, yaptýðý
her uzlaþmayý sürdüremedi.
Þimdi darbeciler darma duman,
cuntanýn saflarýnda bozgun var.
Hepsi de kendisini kurtarmak
istiyor. Biz hepsinden kurtulabil-
iriz.

27 Mayýs, 12 Mart, 12 Eylül, 28
Þubat- tüm darbeler ve darbe
giriþimleri yargýlansýn.

Darbecilerin yazdýðý darbe
düzenini kollayan 1982
anayasasý çöpe atýlsýn.

Kozmik odalarda saklanan
belegeler, kontrgerilla
örgütünün üyeleri ve eylemleri
halka açýklansýn.

Ordu halktan özür dilesin,
darbe maðdurlarýna haklarý ve
itibarlarý iade edilsin.

Darbe karþýtý mücadele sokakta
varolmaya devam ederse, bu
taleplerin arkasýnda geniþ
kitlelerin durmasýný, hükümet-
ten ve meclisten talep etmesi
saðlanýrsa iþte o zaman darbecil-
erden gerçekten kurtulabiliriz.
12 Eylül anayasa referandumu
halkýn çoðunluðunun darbelere
karþý olduðunu sergileyerek
üstünlüðü halka verecektir.

12 Eylül'de
ne olmuþtu?
n 650.000 kiþi gözaltýna alýndý.

n 1 milyon 683 bin kiþi fiþlendi.

n 210 bin davada 230 bin kiþi

yargýlandý.

n 7 bin kiþi için idam cezasý

istendi.

n 517 kiþiye idam cezasý veril-

di.

n Ýdam cezasý verilenlerden

50'si asýldý.

n 71 bin kiþi TCK'nin 141, 142

ve 163. maddelerinden yargý-

landý.

n 98 bin 404 kiþi örgüt üyesi

olmaktan yargýlandý.

n 388 bin kiþiye pasaport ver-

ilmedi.

n 30 bin kiþi sakýncalý olduðu

için iþten atýldý.

n 14 bin kiþi yurttaþlýktan

çýkarýldý.

n 30 bin kiþi mülteci olarak

yurtdýþýna gitti.

n 300 kiþi kuþkulu bir þekilde

öldü.

n 171 kiþinin iþkenceden

öldüðü belgelendi.

n 937 film yasaklandý.

n 23 bin 677 derneðin faaliyeti

durduruldu.

n 3 bin 854 öðretmen, 120 öðre-

tim üyesi ve 47 hâkimin iþine

son verildi.

n 400 gazeteci için 4 bin yýl

ceza istendi.

n Gazetecilere 3 bin 315 yýl

hapis verildi.

n 31 gazeteci cezaevine girdi.

n 300 gazeteci saldýrýya uðradý.

n 3 gazeteci silahla öldürüldü.

n Gazeteler 300 gün yayýn

yapamadý.

n 39 ton gazete ve dergi imha

edildi.

n Hapishanelerde 299 kiþi

yaþamýný yitirdi.

n 144 kiþi kuþkulu bir þekilde

öldü.

n 14 kiþi açlýk grevinde öldü.

n 16 kiþi “kaçarken” vuruldu.

n 95 kiþi “çatýþmada” öldü.

n 73 kiþiye “doðal ölüm

raporu” verildi.

n 43 kiþinin “intihar ettiði”

bildirildi.


