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BDP milletvekili Bengi Yýldýz'ýn
grup toplantýsýnda Kürtçe
konuþmasýna sinirlenen TBMM
Baþkaný Mehmet Ali Þahin, týpký
bir MHP’li gibi konuþtu.

Meclis baþkaný, "Siyasi partiler,
tüzük ve programlarýnýn yazýmý
ve yayýmýnda, kongrelerinde,
açýk ve kapalý salon toplan-
týlarýnda ve propagandalarýnda
Türkçe'den baþka bir dil kullana-
mazlar. Bu yasalarýmýzda açýkça
bellidir. Dolayýsýyla siyasi parti-
lerimiz de bu yasalar

çerçevesinde faaliyette bulun-
malýdýrlar" diyerek resmi ideolo-
jinin ýrkçý ve asimilasyoncu
baskýsýný savundu.

12 Eylül anayasasý, Kürtçe
yasaðýný anayasal düzeye yük-
seltmiþti. 

1991 yýlýnda ise Kürt siyasetçil-
er SHP milletvekili listelerinden
parlamentoya girmiþ, Leyla Zana
TBMM'deki yeminin ardýndan
Kürtçe "Bu yemini Türk ve Kürt
halklarýnýn kardeþliði adýna
ediyorum" demiþti. Daha sonra

DEP'e katýlan milletvekilleri par-
lamento basýlarak polis tarafýn-
dan gözaltýna alýnmýþtý. Kürtçe
yemin eden Leyla Zana ve diðer
DEP'liler, 9 yýl cezaevinde
kaldýlar.

Kürt sorununda barýþ ihtima-
linin gündeme geldiði, devletin
Kürt lider Abdullah Öcalan ile
diyalog kurmaya baþladýðý,
anadilde eðitimin ve Kürt
halkýnýn tüm haklarýnýn
tartýþýldýðý bir dönemde, TBMM
Baþkaný Þahin'in yorumu,

"Vatandaþ, Türkçe konuþ" gün-
lerini aratmayacak nitelikte.

Kürt siyasetçilerin yargýlandýðý
KCK davasý da Kürtçe savunma
krizi nedeniyle ertelenmiþ,
mahkeme heyeti sanýklarýn yap-
týðý savunmanýn "bilinmeyen bir
dilde" olduðunu kayýtlara geçir-
miþti.

Kürtçe yasaðý bir an önce son
bulmalý. Kürt dili ve kültürü
anayasal olarak tanýnmalý. Barýþ
için bu adým derhal atýlmalý!

Ekonomik 
büyümenin sýrrý: 

Ucuz
emek
sömürüsü

Dünyanýn en büyük 12.
ekonomisi olan Türkiye
kapitalizminde ücretleri
geriletilmesi uzun yýl-
lardýr iþleyen bir kural.
Ýþçiler düþük ücretlerle en
aþaðý haftada 45 saat, bir
çok sektörde ise fiili
olarak 72 saate varan aðýr
çalýþma koþullarýnda
yaþýyor.

Yetmez,
grev
hakký
istiyoruz

Demokrasi de kazanýla-
bilir ekmek de. Fabrikalar-
da, iþyerlerinde grev
hakký için yürütülen bir
kampanya, iþçi sýnýfýnýn
mücadeleci kesimlerin bir-
leþmesini saðlamak
hareketin önünü açabilir.
Ýþçilerin örgütlenmesine
yardýmcý olabilir.
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Avrupa iþçi sýnýfý krizinin
faturasýný ödemeyi red-
dediyor ve ekonomik

saldýrýlara karþý direniyor. Grev
silahýný kullanýyor, yani üretim-
den gelen gücünü kullanýyor.
Ýþçilerin grev kendilerini iþsizlik
bekleyen yüz binlerce öðrenci
ve yoksullar tarafýndan destek-
leniyor. Zaman zaman genel bir
direniþe dönüþüyor.

Türkiye iþçi sýnýfý ise sendikasý-
zlýktan ve örgütsüzlükten dolayý
ne grev silahýný kullanabiliyor,
ne de ekonomik ve sosyal karar-
lar karþýsýnda birleþik ve kitlesel
bir tepki veremiyor.

Darbeler her zaman grevlere
ve iþçi mücadelesine saldýrdý.
Yürürlükte olan iþ yasalarý biz-
zat darbecilerin belirlediði
kurallar etrafýnda yazýldý.

Yasalar hep sermayeye hizmet
ederken grev hakký yasaklarla
gasp edildi.

Her darbe sendikalarý kapattý
ve iþçi sýnýfýnýn çoðunluðu
örgütlenmekten uzak tutuldu.

12 Eylül darbesinin ardýndan
kurulan tüm hükümetler,
özelleþtirme ve taþeronlaþtýrma
politikalarýný acýmasýzlýkla
uyguladý.

AKP’nin hükümet olduðu 8 yýl
içinde iþçi sýnýfýnýn örgütlü azýn-
lýðý örgütsüz çoðunluk ve iþsi-
zlerle karþý karþýya getirilerek
etkisiz kýlýndý.

12 Eylül’deki halk oylamasýn-

da darbecilerin yasakladýðý
dayanýþma grevi ve siyasi grev
yasaðý kaldýrýldý. Ancak iþçi
sýnýfýnýn önemli bir kesimini
oluþturan, sendikal örgütlen-
menin yoðunlaþtýðý kamu
emekçilerine grev hakký yine
tanýnmadý. Anayasa deðiþikliði
ile iþçileri baðlayan yasalarda
çok az bir deðiþiklik yapýldý.

Her geçen gün ücretleri ger-
ileyen ve çalýþma saatleri artan,
aðýr sömürü koþullarýnda ayak-
ta kalmaya çalýþan milyonlarca
iþçi ne demokratik haklar ne de
ekonomik haklar açýsýndan
anayasa deðiþikliði yetmediði

çok açýk.
Antikapitalist çalýþanlar, farklý

sendikalara bölünmüþ, sorunlarý
ve talepleri ayný olan iþçileri bir-
leþtirmelidir. Ýþçi sýnýfýný grev
hakkýný, biricik yaptýrým gücünü
ortadan kaldýran iþ kanunlarý
çöpe atýlmalýdýr. Bütün çalýþan-
lara sendika ve grev hakký
tanýnmalý, bu hakký gasp eden,
iþyerine sendika sokmayan
patronlar cezalandýrýlmalýdýr.
Kamu çalýþanlarýna ve grev
yasaðý ile engellenen tüm sek-
törlerdeki iþçilerin grev hakký
bir an önce tanýnmalýdýr.

12 Eylül referandumunda iþçi

mahallerinde çoðunluk olan
“evet” oylarý iþçi sýnýfýnýn ne
denli politize olduðunu gös-
teriyor. Demokrasi de kazanýla-
bilir ekmek de. Fabrikalarda,
iþyerlerinde grev hakký için
yürütülen bir kampanya, iþçi
sýnýfýnýn mücadeleci kesimlerin
birleþmesini saðlamak hareketin
önünü açabilir. Ýþçilerin
örgütlenmesine yardýmcý ola-
bilir.

Grev hakký için mücadele,
grevin gerçekleþmesini saðlaya-
cak koþullarýn oluþmasý için
mücadele etmektir. Devrimci
sosyalistler, sendikal haklar,
daha iyi bir ücret ve daha iyi bir
yaþam için mücadelenin önünü
açmalýdýr.

Türkiye ekonomisi 2010
yýlýnýn ilk 10 ayýnda yüzde
11.7 oranýnda büyüdü.

Burjuva gazeteleri bu dönemden
Türkiye’nin Çin’den sonra en
hýzlý büyüme gösteren olmasýyla
övünüyor. Çin ve Türkiye’nin bir
ortak noktasý var, her iki ülkenin
ekonomileri ucuza iþçi
çalýþtýrarak büyüyor.

2008 sonbaharýnda baþlayan
küresel krizle birlikte eksiye
geçen Türkiye ekonomisi,
2009'un birinci çeyreðinde yüzde
14,5'lik bir oranda daralmýþtý. 

Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun
yayýnladýðý rakamlara göre
2010’un ilk on ayýnda ekonomi
yüzde 11.7 oranýnda büyüdü.
Yýlsonunda ortalama büyüme
rakamýnýn yüzde 6 olacaðý
öngörülüyor.

TÜÝK rakamlarýndan yola çýkan
ekonomi yorumcularý ise hemen
hesaplýyor ve kiþi baþýna düþen
milli gelirin  8 bin 590 dolardan
9.066 dolara yükseldiðini ileri
sürüyor.

Ekonomi  büyürken
ücretler  geriledi

DÝSK Araþtýrma Enstitüsü
tarafýndan yayýnlanan bir rapor
ise krizin faturasýnýn sanayi ve
hizmet sektöründe çalýþan
iþçilere çýkartýldýðýný gösteriyor:
� 2010 yýlýnýn ilk yarýsýnda

sanayi iþçilerinin brüt ücretleri
yüzde 5.57 oranýnda geriledi,
sanayi sektörünün temelini oluþ-
turan metal sektöründe ise
ücretler dörtte bir oranýnda
düþtü.
� Kriz hizmet ve ve Hizmet

sektöründe reel ücretler, söz
konusu dönemde yüzde 1,31
oranýnda azalýrken, Bilgi ve
Ýletiþim sektöründe ücretlerdeki
azalma yüzde 12,42’ye ulaþtý.
� Reel ücretlerde en ciddi ger-

ileme yüzde 35 ile Programcýlýk
ve Yayýncýlýk sektöründe
yaþanýrken, bu sektörü büro
yönetim ve büro destek iþleri
yüzde 28’lik oranla takip etti. 

� Reklamcýlýk ve piyasa araþtýr-
malarý sektöründe çalýþanlar da
yüzde 21’lik reel ücret kaybý ile
krizden en çok etkilenenler
arasýnda ilk üç sýrada yerini aldý. 
� Ulaþtýrma ve depolamada

reel ücretlerde gerileme yüzde
14,47 ile posta ve kurye faaliyet-
lerinde, yüzde 9,30 ile su yolu
taþýmacýlýðýnda ve %3,38 ile kara
taþýmacýlýðýnda yaþandý. 
� Konaklama ve yiyecek

hizmetleri sektöründe de, reel
ücretler yüzde 9,19 oranýnda
azaldý. Telekomünikasyon sek-
töründe çalýþanlar krizden %9,25,
yayýmcýlýk sektöründe çalýþanlar
%7,77 oranýnda etkilendi. 
� Buna karþýn reel brüt

ücretler, ayný dönem için havay-
olu taþýmacýlýðýnda yüzde 44,
ticaret iþlerinde yüzde 4,23,

Hukuk, muhasebe ve idari danýþ-
manlýk faaliyetlerinde %11 arttý.

DÝSK bu durumu “Türkiye
ucuz emek sömürüsünde
Avrupa’nýn Çin’i olmak yolun-
da” olarak deðerlendirdi.
Baþbakanýn sýk sýk övündüðü
ekonomik büyüme iþçi sýnýfýnýn
ücretlerinin geriletilmesiyle elde
ediliyor.

Ýþçi  sýnýfý  örgütsüz
Krizin en çok vurduðu iki sek-

törden biri olan sanayi sek-
töründe iþçi sýnýfýnýn ezici çoðun-
luðu örgütsüz. Ücretlerin en
fazla gerilediði metal sektöründe
üç sendika örgütlü. Büyük sendi-
ka Türk-Ýþ’e baðlý Metal-Ýþ.
Sendikanýn bir kez bile grev yap-
mazken, eski bakaný Mustafa
Özbek Ergenekon’un kasasý

olarak yargýlanýyor. Örgütlü
olduðu iþyerlerinden 2008’den
bu yana krize karþý eylemler
yapan DÝSK’e baðlý Birleþik
Metal-Ýþ ile Hak-Ýþ’e baðlý Öz
Çelik-Ýþ az sayýda iþyerinde
örgütlüler.

Hizmet sektörüne bakýldýðýnda
ise yine sendika yok. 

Devlette çalýþan hizmet iþçi-
lerinin yarýsýndan azý KESK, T.
Kamu-Sen ve Memur-Sen gibi
birbirleriyle kavgalý üç sendikaya
üye. 

Grev hakký olmayan kamudaki
hizmet iþçilerinin sendikalarý
özel sektördeki hizmet iþçileri
arasýnda örgütlenmiyor. 

Özel sektörde çalýþanlarýn
çoðunluðu gibi hizmet sek-
töründe çalýþanlar da sendikasýz. 

Dünyanýn en büyük 12.

ekonomisi olan Türkiye kapital-
izminde ücretleri geriletilmesi
uzun yýllardýr iþleyen bir kural.
Ýþçiler düþük ücretlerle en aþaðý
haftada 45 saat, bir çok sektörde
ise fiili olarak 72 saate varan aðýr
çalýþma koþullarýnda yaþýyor.

Bu durumu iþçi sýnýfýnýn bir-
leþik mücadelesi durdurur.
Sendikalarýn yan yana gelmesi,
birlikte mücadele etmesi ve
örgütsüz iþçileri de
örgütlemesinin yolu tabandaki
iþçilerin basýncýndan geçiyor.
Sendika aktivistlerinin ve sosyal-
istlerin ucuz emek sömürüsüne,
sendikasýzlaþtýrmaya, iþsizliðe, iþ
güvenliðinden yoksunluða ve
sosyal haklarýn gasbýna karþý
tabanda kampanya yürüterek
iþçilerin birleþmesine yardýmcý
olmalýdýr.

Krizin  faturasý  sanayi  ve  hizmet  sektöründe  çalýþan  iþçilere  çýkartýldý

Ekonomik büyümenin sýrrý 
ucuz emek sömürüsü

Yetmez,  grev  hakký  istiyoruz!

Metal  iþkolunda  ücretler  bu  yýl  yüzde  24,  yani  dörtte  bir  oranýnda  düþtü.  Ýþþverenler  sendikasý  MESS’in  her  dediði  oluyor.
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Ýstanbul Taksim Meydaný’nda
TAK isimli örgütün
üstlendiði bombalý intihar

saldýrýsý gerçekleþti. Bu eylem
barýþýn konuþulduðu, Öcalan ile
müzakereleri hükümetin,
Baþbakan’ýn da inkar etmediði
bir dönemde gerçekleþti. 

Ancak Sebahat Tuncel’in de
Marksist.org’a verdiði röportaj-
da belirttiði gibi bugün evet
diyen %58 ile boykot edenler
barýþ istiyor, deðiþim istiyor. Bu
sese kulak vermemek mümkün
deðil. Bu sese kulak vermeyen
siyasiler, savaþtan yana tutum
alanlar toplumun büyük çoðun-
luðuna sýrtlarýný dönerler. 

Taksim’deki saldýrýnýn üstüne
ortalýðý milliyetçi histeriler sar-
madý, ortada (üstelik 29 Ekim
kutlamalarý yapýlmasýna rað-
men) Türk bayraklarýyla
dolaþan, savaþýn devamýný
isteyenler yoktu. 

Medyada ilk günlerde výzýltý
þeklinde çýkan bakýn iþte PKK
yapmýþtýr laflarý dýþýnda barýþýn
önünü kesecek açýklamalar
yapýlamadý. Artýk herkes biliyor
ki halklar barýþ istiyor. Bu sesin,
bu gücün önüne geçmek akýl
karý deðil. 

Þimdi herkes barýþýn nasýl
yapýlacaðýný, barýþ sürecinin
nasýl geliþeceðini konuþmaya
baþladý.

30 yýldýr süren savaþýn 5
dakikada bitmesini düþünmek
elbette ki çocukça. Barýþ zaman-
larý ayný zamanda en kanlý

eylemlerin, müzakere süreç-
lerinin yaþandýðý zaman. Bunun
çeþitli örneklerini tüm dünyada
görmek mümkün. 

Batý’daki muhalif güçlerin yap-
masý gereken Kürt halkýnýn
ýsrarla uzattýðý barýþ elini tut-
mak. 

Bugün Kürt hareketinin elde
ettiði kazanýmlarý görmemek
mümkün mü? Kürt hareketinin
20 milletvekili mecliste. 90’lar-
daki gibi derdest edilip meclis-
ten atýlamazlar artýk. Çok deðil
birkaç sene önce sayýn Öcalan
gibi basit bir cümleyi bile telaf-
fuz etmek suç iken bugün
hemen tüm tv kanallarýnda
herkes söyleyebiliyor. Dün
býrakýn Kürdistan demeyi Kürt
halký dediðinizde hapis cezalarý,
para cezalarý alýrdýnýz. Bugün
bunlarý köþe yazarlarýndan,
devlet yetkililerinden bile duy-
maya baþladýk. 

Þimdi müzakere zamaný. Barýþ
hemen olmayacak, ama yakýn.
Kürt halkýnýn savaþarak
yenilmeyeceðini gören egemen
sýnýfý Batý’dan sýkýþtýrmak;
hükümete baský yapmak için
kocaman Kürt halkýna özgürlük
eylemleri örgütleyebilir, geniþ,
çok geniþ bir kampanya örebili-
riz. 

Taksim’deki bombalý saldýrýnýn
ardýndan pazartesi yapýlacak
olan Aysel Tuðluk Abdullah
Öcalan görüþmesi büyük bir
öneme sahipti. Aysel Tuðluk
Abdullah Öcalan’ýn devlet yetk-

ilileriyle yaptýðý görüþmeyi
diyalogdan müzakere sürecine
geçiþ olduðunu söyledi.
Müzakere demek barýþa iliþkin
nasýl adýmlar atýlacaðýna iliþkin
taraflarýn görüþmesi demek. Bu
görüþmeleri yapan, yapacak
olan Kürt halkýnýn önderliðinin
talepleri bizim taleplerimizdir.
Bu taleplerin hayata geçmesi
için, Türk milliyetçiliðinin
azmamasý için harekete geç-
menin tam zamaný. Kürt
halkýnýn özgürleþmesi Türk
emekçilerinin Türk milliyetçil-
iðinden arýnmasý için küçüm-
senmeyecek bir adýmdýr. 

Hakkari’deki patlama ve
Taksim’deki bombalý eylem
üzerine de Öcalan Hakikatleri
araþtýrma komisyonu kurul-
masýný istedi. Bildiðimiz gibi
yakýn zamanda Hakkari üzerine
bir general tutuklanmýþtý. Kürt
halký barýþ istediðini gösterdi.
Askeri yöntemlerle yenilemeye-
ceðini gösterdi. 

Bir yandan Abdullah Öcalan’la
görüþmelerin açýkça yapýldýðý.
Býrakýn Öcalan’ýn muhatap
kabul etmeyi statüsünün, huku-
ki durumunun tartýþýldýðý bir
sürece girdik giriyoruz. Barýþ’ýn
en önemli unsurlarýndan biri
olduðunu herkes kabul ediyor.
Hem toplumun büyük çoðun-
luðunun özlediði barýþý saðlayýp
hem bu barýþýn olanaklarýndan
mahrum býrakýlabilir mi? 

Silah býrakýn demekle kimse
silah býrakmaz, býrakmadý.

Barýþýn gerçek olmasý için
savaþan güçlerin konuþmasý
gerek. Sadece Öcalan ile deðil
Kandil’le de görüþmeler baþladý.
Kandil’le yapýlan görüþmelerde
Kürt halkýnýn talepleri doðrul-
tusunda önemli adýmlar görmek
mümkün. Yeni bir demokratik
anayasa hazýrlanacak. Yerel
yönetimler reformu yapýlacak.
Siyasi af gelecek. Faili meçhuller
aydýnlatýlacak. Kürtçe köy isim-
leri geri verilecek. Üniversitelere
Kürtçe bölümler açýlacak.
Andýmýz deðiþtirilecek.

Artýk barýþ konusunda top
hükümettedir. Yapamayýz, ede-
meyiz günleri geçti. Kürt
halkýnýn en önemli taleplerinden
biri, Kürt halkýnýn Anayasal
olarak tanýnmasý.
Referandumda toplumun büyük
çoðunluðu Anayasa’da temel
hak ve özgürlüklerde yeniliklere
vize verdi. Toplumun büyük
çoðunluðu barýþ istediðini gös-
terdi. Hükümet Anayasa
deðiþikliðini seçimlerden son-
raya attý. Herkes biliyor ki
Anayasa deðiþikliði teknik bir iþ
deðil. Bugünden deðiþtirmek
istediðimiz temel hak ve özgür-
lükleri konuþmak, tartýþmak
istiyoruz. Kürt halký istediði
anayasa deðiþikliklerini elde
edecek mi görmek istiyoruz. Bu
politik tartýþmayý þimdiden
baþlatmadan Anayasa’yý
temelden deðiþtirmek mümkün
deðil. 

Özden  Dönmez

Bizim iþimiz 
Türk milliyetçiliðine 
karþý mücadele

18  aydan  fazla  bir  süredir  keyif  bir  þekilde  tutuklananlar  ovada,  yani  silahsýýz  siyaset  yapan  Kürt  siyasetçilerdir.

Kürtler  vardýr,
Kürtçe  vardýr

KCK davasý olarak bilinen
ve 102’si tutuklu, 154 Kürt
siyasetçinin ve demokrasi ve
insan haklarý savunucusunun
yargýlandýðý dava, devletin,
Kürtçe savunmaya izin ver-
memesi nedeniyle kilitlenme
aþamasýna geldi.

KCK’nin aldýðý karar ile
2011’de yapýlacak genel
seçimlere kadar uzatýlan
ateþkes ile birlikte bir yandan
barýþ umutlarý yeniden can-
lanýrken, bir yandan devletin,
Kürtçe savunmaya izin ver-
meyerek KCK davasýný kil-
itlemesi çözümün göründüðü
kadar kolay olmadýðýný gös-
teriyor.

KCK davasý, 13.
Duruþmada, mahkemenin
anadilde savunma talebini
reddetmesi üzerine avukat-
larýn bir üst mahkemeye
baþvurmasý sonucu  ertelen-
di. Üst mahkemede Kürtçe
savunma baþvurusunu red-
deti.

Ýddianamenin okunmasýnýn
ardýndan bugün 4. duruþma
görülmesine raðmen hala
sanýklar savunmalarýna
geçemedi. Sanýk avukatlarý
cuma günü mahkemenin
Kürtçe savunmayla ilgili
gerekçeli kararýna itiraz için
süre istemiþ ve dava ertelen-
miþti.

Avukatlar mahkemeye sun-
duklarý yazýlý dilekçede ya
mahkemenin Kürtçe savun-
maya ret kararýný kaldýr-
masýný ya da dosyanýn 4.
Aðýr Ceza Mahkemesi'ne
sunulmasýný istedi.
Mahkeme, dosyanýn 4. Aðýr
Ceza Mahkemesi'ne gönder-
ilmesine karar verdi.

Mahkeme, sanýklarýn Kürtçe
savunma yapma taleplerini
reddederek ve 18 aydýr hak-
sýz yere tutuklu bulunmalarý-
na raðmen serbest býrakma-
yarak sadece adaleti engelle-
mekle kalmýyor, ayný zaman-
da barýþ sürecin e en büyük
darbeyi vurmuþ oluyor. 

Kürt halký, ateþkesi
uzatarak, her gün Diyarbakýr
sokaklarýnda gösteriler
düzenleyerek, barýþ için elin-
den geleni yapýyor. Fýrat’ýn
batýsýnda asýl büyük görev ise
bizlere düþüyor. Barýþ ancak,
Türk halkýnýn, Kürt halkýnýn
ana dilini kullanma talebini
desteklemesiyle mümkün
olacaktýr.

DTK  Baþkaný  Hatip  Dicle,  18
aydýr  tutuklu.
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Köprü ihtiyacý
Türkiye’de sosyalistler ne ister? Hangi somut talepleri ileri sürer?

Bilemediniz, deðil mi? Biraz düþünün, n’olur.

Olmuyor mu? Evet, ben de bulamýyorum.

“Türkiye’de sosyalist olduðunu iddia edenler sosyalizm ister” diye-

biliriz.

“Türkiye’de sosyalist olduðunu iddia edenler devrim ister” diyebili-

riz. Bu talep “Tek yol devrim” sloganýnda ifadesini bulur.

Güzel. Hiçbir sosyalistin itirazý olamaz. Ama bir sorun var, deðil mi?

Toplumda da, iþçi sýnýfýnýn içinde de bu hedefleri paylaþanlarýn

sayýsý çok az. Bu hedeflere doðru yola çýkmak için gerekli sayýnýn çok

altýnda.

O zaman ne yapacaðýz?

Ýþçilerin her an yaþadýðý irili ufaklý gündelik mücadelelerle sosyalizm

hedefi arasýndaki baðý nasýl kuracaðýz? Kendi kafalarýnda bu baðý kur-

malarýný nasýl saðlayabiliriz?

Sosyalistlerin temel sorunu, bu soruya cevap bulmaktýr.

Soruyu Troçki þöyle ifade eder:

“Önümüzdeki dönemin stratejik görevi.. objektif devrim koþullarýnýn

olgunluðu ile proleteryanýn ve önderliðinin olgun olmama durumu

(eski kuþaðýn kafa karýþýklýðý ve hayal kýrýklýðý, genç kuþaðýn deneyim-

sizliði) arasýndaki çeliþkiyi aþmaktýr. Kitlelere gündelik mücadeleri

içinde mevcut talepleriyle sosyalist devrim programý arasýndaki

köprüyü bulmalarý için yardýmcý olmak gerekir. Bu köprü, günün

koþullarýndan ve iþçi sýnýfýnýn geniþ katmanlarýnýn bugünkü bilinç

düzeyinden yola çýkan ve kaçýnýlmaz olarak tek bir nihai sonuca, yani

proleteryanýn iktidarý ele geçirmesine giden bir geçiþ talepleri sistemi

içermelidir.”

“Objektif devrim koþullarýnýn olgunluðu” meselesini bir kenara

býrakalým. Troçki bu sözleri yazdýðýnda koþullar olgundu, bugün

Türkiye’de deðil. Benim vurgulamak istediðim, “günün koþullarýndan

ve iþçi sýnýfýnýn geniþ katmanlarýnýn bugünkü bilinç düzeyinden yola

çýkan” köprü.

Avrupa solunda bir dönem ‘asgari program’ (somut reform talepleri)

ile ‘azami program’ (sosyalizm) arasýndaki iliþki çok tartýþýlmýþtýr.

Troçki, “Stratejik hedefimiz kapitalizm içinde reformlar yapmak

deðil, kapitalizmi devirmektir.. Ancak, bu stratejik hedefin baþarýl-

masý, küçük ve kýsmî olanlar dahil, tüm taktik sorunlara önem ver-

meksizin düþünülemez. Proleteryanýn tümü, tüm kesimleri, tüm iþ

kollarý ve gruplarý devrimci hareketin içine  çekilmelidir” der.

Köprü düþüncesini, ‘geçiþ talepleri’ kavramýný bu amaçla geliþtirir.

Belli ki, “Sosyalizm, hemen þimdi” talebi köprü filan olamaz.

Köprünün öbür yanýdýr ancak. Günün koþullarýný ve bilinç düzeyini

yok sayar.

“Barýþ hemen þimdi” bir geçiþ talebidir, “Baðýmsýz Kürdistan”

deðildir. “Yetmez, yeni bir anayasa istiyoruz” bir geçiþ talebidir,

“Devrim anayasasý istiyoruz” deðildir.

“Herkese parasýz eðitim, parasýz saðlýk hizmetleri”, “Eþit iþe eþit

ücret”, “Üniversitede kýyafet özgürlüðü” geçiþ talepleridir. Hiçbiri

kapitalizmin devrilmesine yol açmaz, ama günün koþullarýndan yola

çýkar, herkese makul gelir, kapitalizmi zorlar. Ve talepler karþýlan-

madýðýnda, kapitalizmin sorgulanmasýna yol açar.

Avrupa’da bugün kriz nedeniyle okullar ve hastaneler kapatýlýr, iþsi-

zlik artarken, “parasýz eðitim, parasýz saðlýk”, “herkese iþ” talepleri

milyonlar tarafýndan benimsenir, köprü görevi görür.

Türkiye’de ise, hükümetten taleplerde bulunmak ayýp karþýlanýr

adeta. Tek talep, “Hükümet devrilsin, yaþasýn sosyalizm”. Milyonlar

tarafýndan sýrýtarak karþýlanýr bu talep elbet.

Ama bizim sosyalistler devrimi kitlelerin deðil kendilerinin

yapacaðýný düþündüðü için, milyonlarý kazanmak gibi bir derde sahip

deðildir. Köprü filan lazým deðildir onlara.

Sanki bizim sosyalistleri tanýrmýþ gibi, sekter gruplar hakkýnda þöyle

der Troçki: “Bolþevik-Leninistler bu gruplarla vakit kaybetmez, sak-

ince kendi kaderlerine terkeder onlarý.”

Roni  Margulies

GÖRÜÞ

Geçtiðimiz haftasonu
Yunanistan'da yapýlan
yerel seçimler halkýn

PASOK hükümetine olan
öfkesini gösterdi. Sosyal
demokrat PASOK hükümeti
kapsamlý kemer sýkma poli-
tikalarýný dayatýyor. Ancak
iþçilerin direniþi kesintileri dur-
durmasý için hükümetin
üzerinde basýnç yaratýyor. 

Sosyal-ddemokrasi  ve
sað  geriledi

Yerel seçimlerde PASOK'un
oylarýnda ciddi bir düþüþ mey-
dana geldi. 

Saðcý Yeni Demokrasi
Partisi'nin ve faþist LAOS par-
tisinin de oylarý düþtü.
Seçimlere katýlým oraný ortala-
manýn oldukça altýnda gerçek-
leþti. 

Seçimlere katýlmanýn zorunlu
olmasýna raðmen seçmenlerin
%40'ý oy kullanmazken, %10'u
da geçersiz oy kullandý. 

Radikal  sol  oylar  arttý
Ülkedeki sol partilerin

oylarýysa arttý. Stalinist
Yunanistan Komünist
Partisi'nin (KKE) oyu %14'e
ulaþýrken, Radikal Sol
Koalisyon'da (SYRÝZA) oylarýný
%6'ya yükseltti. 

Yerel seçimler antikapitalistler
için de bir sýçrama tahtasý oldu.
Devrim için Antikapitalist Sol
Koordinasyon (ANTARSYA)
oylarýný dörde katlayarak
toplam 100.000 oy aldý, 20

belediye meclis üyesi kazandý.
Bu belediye meclisi üyelerinin
arasýnda DSÝP'in kardeþ örgütü
olan ve ANTARSYA'da kilit rol
oynayan  Sosyalist Ýþçi Partisi
(SEK) üyeleri de bulunuyor. 

Baþbakan Papandreou seçim-
lerden önce eðer PASOK
kaybederse genel seçime gide-
ceði sözünü vermiþti. Ancak
görünen o ki  Papandreou par-
tisinin oylarýndaki bu düþüþün
yeterli olduðunu düþünmüyor.
Ýþçilerin mücadelesi ise tüm
hýzýyla devam ediyor. Bu cuma
kamu çalýþanlarý greve çýkacak,
bir sonraki genel grevin günü
ise bütçenin görüþüleceði gün
olan 15 Aralýk olarak belirlendi.

Yunanistan'daki yerel seçime
ülkede devam eden grevler ve
gösteriler damgasýný vurdu. Sol
oylarýn yükselmesini saðlayan
da bu hareket oldu.
Yunanistan'da sadece bu yýl
içerisinde altý genel grev
yapýldý. 

Ekim ayýnda kamu çalýþanlarý,
öðretmenler, hastane ve
belediye çalýþanlarý 24 saatlik
greve giderken demiryolu,
ulaþým, telekomünikasyon ve
enerji iþçileri bir dizi yürüyüþ
düzenledi. Ülkedeki gazeteciler
ve diðer medya çalýþanlarý da
patronlarýn yüzlerce kiþiyi iþten
attýklarý saldýrýlara direniyorlar. 

Hareketin  gücü
Hükümet geçtiðimiz yazýn

sonunda hareketin geri çekile-
ceðini umuyordu ancak böyle
olmadý. Eylül ayýnda hükümet

grevleri arkasýnda býrakýp yeni
bir sayfa açmak umuduyla
kabinede deðiþiklik yaptý.
Ancak bu deðiþiklik iþçileri tat-
min etmedi. Yeni Toplum
Düzeni Bakanýnýn ilk iþi mil-
letvekilliði sýrasýnda eleþtirdiði
kesintilere sahip çýkmak ve
Akropolis'i iþgal eden iþçilerin
üzerine polisi saldýrtmak oldu.
Yunanistan'daki direniþ birden
ortaya çýkmadý, bir süreç içinde
geliþti. 

2009 Ekim'inde PASOK
seçildiðinde parti sendika
yönetimlerinde etkili olan
üyeleri yoluyla grevleri bir süre
askýya almaya çalýþtý.
Mücadeleyi baþlatan ilk grev
çaðrýsýný Yunanistan'daki
sendika konfederasyonu
tarafýndan deðil yerel bir öðret-
menler sendikasý yapýldý. Bu
grev çaðrýsý öðretmenlerin
sendikasýnýn üç saatlik bir grev
çaðrýsý yapmasýna neden oldu,
bu ise bir domino etkisi baþlat-
tý. Önce küçük sendikalar
ardýndan da Komünist Parti
tarafýndan kontrol edilen
sendikalar greve katýldý.
Tabandaki militanlarýn güçleri-
ni farketmesiyle konfederasy-
onlara baský yapmaya
baþladýlar. Yunanistan'daki
hareket bitmekten çok uzak.
Yunanistan, Fransa ile birlikte
Avrupa iþçi sýnýfýna yol göster-
meye devam ediyor.

Onur  Devrim  Üçbaþ

Devrim  için  Antikapitalist  Sol  Koordinasyon  (ANTARSYA)  oylarýný  dörde  katlayarak  toplam  100.000  oy  aldý

YUNANÝSTAN

Radikal sol güç kazandý
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Büyük bir deðiþim rüz-
garýnýn ürünü olarak
ABD Baþkaný seçilen

Barack Obama bu koltuktaki
ikinci yýlýný doldurmak
üzereyken, Demokratlar,
Kongre ara seçimlerinde kan
kaybederek Temsilciler
Meclisi’nde çoðunluðu
Cumhuriyetçiler’e kaptýrdýlar.
Bu, Cumhuriyetçiler’e,
Obama’nýn Kongre’ye getirdiði
yasal düzenlemelerin önünü
kesme fýrsatý veriyor.

ABD’de saðcý medya, seçmen-
lerin hýzla saða kaydýðýný iddia
ediyor. Fakat yazarlarýn bir kýs-
mýna göre, milyonlarca seçmen,
týpký 2006’da ve 2008’de olduðu
gibi, asýl olarak iktidar partisine
olan öfkelerinden dolayý, ikti-
darda olmayana doðru bir yöne-
lim gösterdiler.

Þirketleri  kurtardý
ABD’nin ilk siyah baþkaný,

tabandan gelen bir deðiþim dal-
gasýnýn ürünü olarak, binlerce
aktivistin çalýþtýðý bir kampa-
nyanýn sonucunda baþkan
seçilmiþti. Fakat Obama, ilk iki
yýlýnda, kendisinden beklenen-
lerin hiçbirisini gerçekleþtireme-
di.

Obama döneminde ekonomi
pek de iyi gitmedi. Ýþsizlik oraný
artýyor. O göreve geldiðinde
siyahlar arasýnda iþsizlik %11’di,
bugün %16. Eksik istihdam
oraný %18’i geçti. ABD’lilerin
evlerine haciz geliyor. Obama

kriz döneminde kendisine oy
veren milyonlara deðil,
bankalara, seçim kampanyasýný
finanse eden þirketlere güven
vermeyi seçti.

Savaþa  devam  dedi
Obama, göreve gelirken Ýran’la

koþulsuz olarak görüþme
masasýna oturulacaðýný söylüy-
ordu. Bunu yapmadý. Irak’tan
ABD birliklerini çekeceðini
söylüyordu. 50 bin ABD askeri
hâlâ Irak’ta eðitimci ve rehber
olarak bulunmaya devam ediy-
or. Afganistan’a 50 bin asker
daha gönderildi. Anketlere göre

halkýn yalnýzca %18’i
Afganistan’daki durumun
iyileþebileceðini düþünüyor.
Obama, Guantanamo'daki
askeri üssü kapatacaðý yönün-
deki vaatini de gerçekleþtirme-
di.

Devrimci  olasýlýklar
ABD egemen sýnýfýnýn, derin-

leþen borç krizine bir yanýtý yok.
Bu yüzden, Obama yönetimi,
önümüzdeki dönemde iþçi
sýnýfýna daha büyük bir saldýrý
baþlatabilir. Cumhuriyetçiler
zaten harcamalarda kesintiye
gitme vaatleriyle seçime giriyor-

lar. 
Milyonlarca ABD’li, Bush’un

savaþ politikalarýna karþý
verdikleri oylarýn sonucunda,
Obama’nýn gerçek bir deðiþim
yaratamamasý nedeniyle hayal
kýrýklýðý içerisinde. 

Ülkede güçlü bir savaþ karþýtý
hareket, 1999 Seattle eylemleri
döneminden kalma yaygýn
aktivist aðlarý ve bir de sendikal
hareket bulunuyor. Bu güçlerin
tabandan örgütleyebileceði bir
kitle hareketi, iki sermaye par-
tisinin arasýndaki rekabete
sýkýþan ABD siyasetinde köklü
bir deðiþim yaratabilir.

“Terörist”
deniliyordu,
devlet  baþkaný
oldu!

Brezilya’da devlet baþkanlýðý
koltuðuna, seçimi ikinci turda
oylarýn %55’ini alarak
kazanan iktidardaki Ýþçi
Partisi’nin adayý Dilma
Rousseff oturdu. Rousseff,
ülke tarihindeki ilk kadýn
baþkan olmasýnýn yaný sýra,
eski bir gerilla.

Ülkede 1964-1985 yýllarý
arasýnda hüküm süren askeri
diktatörlüðe karþý silahlý
mücadele yürüten çeþitli
örgütlerde yer alan Rousseff,
ilk olarak 16 yaþýndayken Ýþçi
Politikasý’na (POLOP) üye
olmuþtu. 1970 yýlýnda yakala-
narak 25 ay hapse mahkûm
edilen, iþkence gören ve 3 yýl
sonra serbest býrakýlan
Rousseff, askeri diktatörlüðün
yýkýlmasýndan sonraki süreçte
maliye ve enerji bakanlýðý
yapmýþtý.

Politik konjonktür
deðiþtikçe, yýllarca “terörist”
olarak adlandýrýlanlar kimi
yerde Nobel Barýþ Ödülü alýy-
or, kimi yerde Devlet Baþkaný
oluyor. Türkiye’de de bugün-
lerde, hem devlet yetkilileri
hem de anaakým medya
tarafýndan uzun yýllar
“teröristbaþý” olarak taným-
lanan Abdullah Öcalan, Kürt
sorununda barýþ süreci için
bizzat devlet tarafýndan
muhatap alýnmaya baþlandý.

Deðiþimin  sesi  olamayan  Obama  hýzla  eskidi

Daha  iki  yýl  dolmadan  Obama,  Amerikan  halký  için  bir  hayalkýrýklýðýna  dönüþtü.

Fransa'da emeklilik yaþýnýn
60'tan 62'ye yükseltilmesini
öngören yasa tasarýsýnýn

senatodan ve meclisten geçmesi
üzerine ülkede aylardýr devam
eden hareketin zayýfladýðýna
iliþkin pek çok tartýþma yaþandý.
Yeni Antikapitalist Parti
(Nouveau Parti Anticapitaliste-
NPA) lideri Olivier Besancenot,
geçtiðimiz hafta yaptýðý açýkla-
mada tatilin bitmesi ve liselilerin
tekrar okullara dönmesinin
sokaktaki mücadeleyi can-
landýracaðýný inandýðýný söylüy-
ordu.

Besancenot, "Reformun halkýn
tepkisine karþý geçmesinin sola
bir yol açacaðýný düþünenler
yanýlýyor. Mücadelenin sonunda
deðiliz, çünkü Nicolas Sarkozy
saldýrmak için 2012'yi bekle-
meyecek. Bunu durdurmazsak
çalýþma zamanýnýn artmasý ve
ücretli izinlere dokunulmasý söz
konusu olacak, küresel bir kemer
sýkma planýyla karþýlaþacaðýz"
diye belirtiyordu.

6 Kasým’da sekizinci gösterisini
gerçekleþtirdi. Eylül ve Ekim
aylarýnda 3’er milyondan fazla
insanýn katýldýðý genel greve
soðuk hava ve yaðan yaðmur
altýnda 1.2 milyon kiþinin katýl-
masý, basýnýn büyük ölçüde
“hareket küçülüyor, bu iþ bitti
diye” yorumlamasýna ve
sendikalar arasýndaki görüþ
ayrýlýklarýný gündeme getirme-
sine yol açtý.

Geçtiðimiz hafta CGT Genel

Sekreteri Bernard Thibault yap-
týðý açýklamada, "Medyanýn çoðu
perdeyi kapatmýþ olsa da,
hareket ülkeye derinden yer-
leþmiþtir. Hep beraber olmamýzý
gerektiren anlar vardýr. Bugünkü
eylem yeni zor zamaný gösteriy-
or. Bunlardan daha çok göre-
ceðiz. Her zaman söyledik, CGT
sonuna kadar gidecektir." diye
belirtti. 

Fransa'nýn ikinci büyük
sendikal örgütlenmesi olan
CFDT genel sekreteri François
Chérèque "maalesef" emeklilerin
mücadelesinden yavaþ yavaþ
uzaklaþýp, iþsizlik ve çalýþma
þartlarý üzerine yoðunlaþýlarak
mücadele edilmesi gerektiðini
belirtiyordu.

Sendikal liderliklerin arasýnda-
ki stratejik perpektif farklýlýklarý
hareketin zayýflamasýnýn tek
sebebi deðil elbette. Sendikalar
belirledikleri ortak eylem gün-
lerin sokaða dökülmek için çaba
gösterseler de yasanýn çýkmasýna
engel olacak ortak kararlý tavrý
göstermekte zayýf kaldýlar. En
büyük eylemlerini gerçek-
leþtirdikten hemen sonra
hareketi inþa etmeye devam
edemediler.

CGT Genel Sekreteri Thibault
eylemliliðe devam ederek refor-
mun uygulamaya koyulacaðý
Temmuz 2011'e kadar pazarlýk
þansýnýn yakalanabileceðini
düþünse bile grevin þimdilik
kabul edilen en büyük etkisi
Sarkozy siyasetine verdiði zarar

oldu. 2008 yýlýnda eski partisi
UMP’de yaptýðý bir konuþmada
“Artýk Fransa’da grev olduðun-
da, kimse bunun farkýna varmýy-
or” sözlerini Sarkozy’nin pek
hatýrlamak istemediði sözler
olmalý. 1995 yýlýndan beri
görülmüþ en güçlü sosyal
hareketin kaderi ise yine de
belirsizliðini koruyor.

Anayasal konseyin 9 kasým
günü yasayý onamasýnýn üzerine

genel yorumlar, kazanýlacak bir
þey kalmadýðý yönünde. Ayný
gün yapýlan sendikal toplantýya
tam katýlým olmasýna raðmen alý-
nan eylemlilik kararýna tüm
sendikalar imza atmadý. 

Bir sonraki eylemlilik günü
olan 23 Kasým’da ortaklaþa bir
eylem olmamasýna ve merkezi
olmayan çeþitli eylemliliklerin
(toplanma, yürüyüþ, iþ býrak-
ma…) yapýlmasýna karar verildi.

Ýki buçuk aydýr devam eden,
milyonlarca insaný sokaða çýkart-
mýþ olan emeklilik mücadelesi 23
Kasým’da dokuzuncu ve son
eylemini gerçekleþtirebilir gibi
görünüyor. 

Yine de egemen sýnýflarýn pro-
pagandasýna karþý kamuoyunun
kazanýlmýþ olmasý reforma karþý
direnenlerin, baþýnýn dik olarak
mücadeleye devam etmesini
saðlayacaktýr.

Emeklilik yasasý geçti, mücadele devam ediyor
FRANSA

Fransýz  iþçi  sýnýfý  2010  yýlýnda  7  kez  genel  grev  yaptý,  bu  ilerideki  mücadeelelerin  de  habercisi..
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Milyonlarca insan dünyada bir
þeylerin çok yanlýþ gittiðinin
farkýnda. Onlar sefaletten, eþitsi-

zlikten, savaþtan ve ýrkçýlýktan býkmýþ
durumda baþka bir þekilde iþleyen bir
toplum arzuluyor. Ayný zamanda çoðu
kapitalizmi yýkmanýn imkansýz olduðunu
düþünüyor.

Ancak- iþçilerin üretim araçlarýný kolektif
olarak kontrol altýna aldýklarý ve
demokratik bir planlama süreciyle
herkesin ihtiyaçlarýný karþýladýklarý-
sosyalist bir devrim mümkün!

Devrimler ciddi sosyal krizler sonucun-
da ortaya çýkarlar. Rus devrimci Vladimir
Lenin devrimci durumu; yönetilenlerin
artýk eskisi gibi yönetilmek istemediði ve
yönetenlerin artýk eskisi gibi
yönetemediði dönemler olarak tanýmlar.
Bu krizler kapitalizmin-iþçilerin
sömürülmesine, patronlarýn ve ülkelerin
kar için birbirleriyle rekabet etmesine
dayanan-örgütlenme þeklinden kay-
naklanýr. Bu durum gelecekte devrimlerin
olacaðýný gösteriyor.

Gelecekteki bir sosyalist devrim ihtima-
line karþý argümanlar nelerdir?

Devrim  mümkün  deðil,  çünkü
iþçiler  artýk  güçlü  deðil

Bazýlarý “iþçi sýnýfý”ný madenciler, metal
iþçileri ve liman iþçileri olarak
karikatürize ediyor. Onlar, bu gruplar
günümüzde daha küçük olduðu için iþçi
sýnýfýnýn da küçüldüðünü söylüyor. 

Ýþçi sýnýfýnýn doðasý deðiþti-çaðrý merkez-
lerinde madenlerde çalýþanlardan daha
çok sayýda insan çalýþýyor-ama sýnýf
ayrýmý gerçeði ayný kaldý. 

Halkýn ezici çoðunluðu iþçi sýnýfýndan-
yaþamak için çalýþma becerilerini satmak
zorundalar. Ayrýca kapitalizmin
merkezindeki sömürü- egemen sýnýfýn
tamamen iþçilerin emeðinin üzerinden
geçinmesi- deðiþmedi. 

Bu yüzden egemen sýnýf iþçilerin gücü
tükenmiþ ve sýnýf mücadelesi ölmüþ gibi
davranmaktan hoþlanýr. Gerçekte ise iþçi
sýnýfýnýn emeði olmadan toplumsal düzen
yavaþlayýp duracaktýr. 

Ýþte bu nedenle devrimci Karl Marks
kapitalizmi kendi “mezar kazýcýlarý”ný -
iþçi sýnýfýný- yaratan bir sistem olarak tarif
eder. Çünkü iþçilerin devrim yapma ve
toplumu dönüþtürme gücü vardýr.
Patronlar kendilerinin “zenginliðin
yaratýcýlarý” olduðunu söyleyebilirler
ancak grevler onlarý gerçekle yüzyüze
getirecektir. 

Sýnýf  savaþý kapitalizmin doðasýnda
olduðundan benzer mücadeleler tüm
dünya ölçeðinde yaþanýr. Bu Karl
Marks'ýn dediði gibi “bazen açýkça, bazen
gizli” devam eden bir süreçtir. 

Geçtiðimiz haftalarda milyonlarca
Fransýz iþçi ve öðrenci gösterilere katýldý
ve greve gitti. 

Ýþçilerin mücadelesi Yunanistan'ý sars-
maya devam ediyor. 

Çin'de patronlar uysal bir iþgücünü
sömürebileceklerini düþünürken iþçiler
onlara direndi. 

Yönetenler bizim güçsüz olduðumuzu
düþünmemizi istiyor çünkü onlar
gücümüzden korkuyorlar. 

Devrim  þöyle  dursun,  iþçiler
politikayla  bile  ilgili  deðil

Toplumdaki herþey bize deðiþimin
imkansýz olduðunu düþündürmek için
düzenlenmiþtir. Marks bu nedenle kapi-
talizm altýndaki egemen fikirlerin egemen
sýnýfýn fikirleri olduðunu söyler.
Eðitimden kitle iletiþim araçlarýna her
kaynaktan bize siyasetin ve ekonominin
uzmanlara býrakýlmasýnýn en iyisi olduðu
anlatýlýr. Toplumun hep böyle olduðu ve
böyle olmasýnýn da bir sebebi olduðu
söylenir. Hepimizin doðuþtan bencil
olduðu; ýrkçýlýk, cinsiyetçilik ve diðer geri-
ci fikirlerin doðal olduðu düþüncesi
sürekli olarak tekrarlanýr, pekiþtirilir ve
þaþýrtýcý olmayan bir þekilde iþçilerin bir
kýsmý tarafýndan kabul görür. Bu fikirler
yenilmek zorundadýr. Ancak devrimler
halkýn çoðunluðu aniden düþüncelerini

deðiþtirdiði için olmaz. Fikirlerin kitlesel
düzeyde dönüþümü kitlesel
mücadelelerin sonucunda ortaya çýkar. 

Fikirler, halk direniþe geçtiðinde ve neler
yapabileceðini görmeye baþladýðýnda
deðiþir. Ýþçiler ayný zamanda siyahi ve
beyaz, kadýn ve erkek tüm iþçilerin
patronlara karþý ortak çýkarlarý olduðunu
da görürler. Ýþçileri birbirinden ayýran
farklýlýklar önemini kaybeder. Örneðin,
Fransýz iþçiler yakýn zamanda üzerinde
“Romanlarý deðil, Sarkozy'yi gönder”
yazan pankartlar taþýdýlar. 

Sýradan insanlar sýk sýk ýrkçýlýðý ve cin-
siyetçliði reddederler, özelleþtirmeye karþý
çýkar ve hatta manþetler onlarý suçlasa bile
grevlere destek verirler. Halkýn fikirleri
çeliþkilidir. Biz bir yandan toplumdaki
egemen fikirlerden etkileniriz ancak diðer
yandan çoðu zaman kendi deneyimlerim-
izden edindiðimiz bilgiler egemen fikirler-

le çeliþir. 
Zamanlarýnýn çoðunda insanlar kendi

hayatlarýyla meþguldür. Bu onlarýn apoli-
tik olduðu anlamýna gelmez. Devrimci
durumlarda, kendilerini politik olarak
görmeyenler bile hýzla deðiþebilirler.

Devlet  çok  güçlü,  her  türlü
devrim  giriþimini  ezecektir

Egemen sýnýf kendi pozisyonunu savun-
mak için elindeki tüm gücü acýmasýzca
kullanacaktýr. Devlet tarafsýz deðildir.
Lenin onu “silahlý gruplar” kullanarak-
ordu ve polis-“bir sýnýfýn baþka bir sýnýf
üzerindeki baskýsýný saðlamanýn aracý”
olarak tanýmlar. Devletin görevi iþçilerin
yerlerinde kalmasýný saðlamaktýr. Örneðin
1973'de Þili'de CIA, bir dizi reform vaad-
ederek seçilen Salvador Allende'yi
indirmek için egemen sýnýf tarafýndan

Devrim mü

1968  Mayýs’ýnda  Fransa’da  10  milyon  iþçi  greve  çýktý,  devlet  baþkaný  Almanya’ya  sýðýnýrken  harekete  önderlik  edecek  devrimci  parti  yoktu.
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ümkündür

yapýlan bir askeri darbeye yardým etti.
Ancak iþçiler gücü bu azýnlýktan alabile-
cek potansiyele sahiptir. 1917'de dünyada-
ki egemen sýnýflar, Rusya'daki karþý
devrimcilerle birlikte Rus Devrimi'ni
ezmeyi denedi. Karþýdevrimci general
Kornilov þöyle diyordu: “Topraklarýnýn
yarýsýný yakýp yýkmamýz ve tüm Ruslarýn
dörtte üçünün kanýný dökmemiz gerekse
bile Rusya'yý kurtarmalýyýz.” Baþarýsýz
oldular. Devleti geri püskürtecek bir
devrim için iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunu
devrimi desteklemesini saðlamak ve ege-
men sýnýfýn deðiþimi direnmesine karþý
koymak için güç kullanmaya hazýr olmak
gerekir. Bu illaki muazzam ölçüde þiddet
kullanýlmasýný gerektirmez, güçlü
hareketler kazanmak için daha az fiziksel
güce gereksinim duyarlar. Güçlü bir
hareket egemen sýnýfýn fikirlerinin etkisini
kýrabilir, ekonomideki kontrolünü

yokedebilir ve sýradan askerlere güven
vererek ayaklanmalarýný ve devrime katýl-
malarýný saðlayabilir, böylece güç kullan-
ma tekelini burjuvazinin elinden alabilir.
1974'deki Portekiz Devrimi'nde silahlý
kuvvetler iþçilerin gösterilerine katýldý.
1871'de Paris Komünü kurulduðunda, iþçi
kadýnlar askerleri silahlarýný halka teslim
etmeleri için ikna ettiler. Rusya'da askerler
devrimcilerin tarafýna geçerek kendi sub-
aylarýný tutukladý. 

Tarih  baþarýsýz  devrimlerle
dolu-  Devrim  iþe  yaramýyor!

Devrim nesnel olarak mümkün, ancak
bu onu kolay olduðu anlamýna gelmiyor.
Devrimci liderliðin gücü ve iþçilerin
güvenini kazanmýþ saðlam bir devrimci
parti hayati önem taþýyor. 

1917 Rus Devrimi'nin ardýndan iþçiler
Avrupa'nýn büyük kýsmýnda muazzam bir

mücadele dalgasý baþlattýlar. Ancak iþçi
sýnýfý içinde kökleri olan, deneyimli
devrimci partilerin eksikliði liderliði
reformistlere býraktý-onlar da devrimci
potansiyeli yok ettiler. 

Ama hareketi yönlendirebilecek güçlü
bir devrimci parti yoktu ve sendika lider-
leri mücadeleyi kontrol altýnda tutmayý
baþardýlar. Portekiz'de 1974 Devrimi mily-
onlarý politik olarak aktifleþtirdi. Devrime
katýlmýþ bir sosyalist olan Fernando Rosas
o dönemki havayý þöyle anlatmýþtý:
“Herþeyin mümkün olduðunu hissediyor-
duk. Sýradan bir kadýn iþçi kendisini
þehirleri yönetebilecekmiþ gibi hissediyor-
du.” Ancak yine liderlik sorunu vardý. 

Komünist Parti iþçilerin aþaðýdan yarat-
týðý yeni toplumu umursamýyor tepeden
yeni bir rejim empoze etmekle ve kendi
gücünü saðlamlaþtýrmakla ilgileniyordu.
Batý tarafýndan desteklenen Sosyalist Parti

ise mücadeleyi frenlemek konusunda
anahtar rol oynadý. Devrimci durumlarda
koþullar uzun süre ayný þekilde devam
etmezler. Ýþçiler ya ileri giderler ve ikti-
dara gelirler ya da patronlarýn güç kullan-
masý üzerine gerilemeye baþlarlar. Saint-
Just'un Fransýz Devrimi sýrasýnda dediði
gibi “Yarým devrim yapanlar kendi
mezarlarýný kazarlar” Tarihten alýnacak
ders devrimlerin baþarýlý olamayacaðý
deðil. Ýþçiler devrim yapsalar bile kazan-
mak için devrimci bir partiye ihtiyaçlarý
vardýr. Devrim tek bir olay ya da
mücadeledeki bir gün deðil, (Elbette hýzlý-
ca harekete geçilmesi gereken kritik gün-
ler olabilir) bir dizi mevzinin ele geçir-
ildiði ve ulaþýlan her amacýn iþçi sýnýfýný
iktidar kavgasýnda ileri taþýdýðý ve ikti-
darýn kolektif olarak ele geçirilmesi
amacýyla  örgütlenilmesiyle sonuçlanan
bir süreçtir.

Rus  Devrimi  güçlü  bir  sosyalist
partinin  varlýðýna  raðmen,
sonuçta  baþarýsýz  oldu

Rus Devrimi'nin baþlangýçta baþarýlý
olduðunu vurgulamak önem taþýyor.
Bunu saðlayan kilit faktör Bolþevik
Partiydi. Parti iþçilerin ayaklanma sürecini
yürütmelerine önderlik etti. Birkaç yýl için
sosyalizmin nasýl olabileceðinin bir örneði
yaþandý. 

Ýþçiler sovyet adý verilen konseyler
aracýlýðýyla toplumu yönetti. Bu konseyler
tamamýyla demokratikti, sorumluluk
temeline dayanýyordu ve tüm temsilciler
derhal geri çaðrýlabiliyordu. Toplumun
nasýl iþlemesi gerektiði konusundaki
tartýþmaya herkes katýlmýþtý. 

Anti-semitizm ve cinsiyetçilik gibi eski
fikirler çöpe atýldý. Kadýnlar kapitalist
ülkelerde yýllar sonra kazanýlan haklara
sahip oldular. Devrim 14 iþgalci orduyu
ülkeden kovdu. 

Devrimin en nihayetinde yenilmiþ
olmasýnýn sebebi baþka yerlerdeki devrim-
lerin baþarýsýz olmasýydý. 

Devrimin liderleri her zaman yayýlmanýn
gerekliðini vurguladýlar. Maalesef baþka
ülkelerdeki devrimler baþarýlý olamadý ve
yeni bir bürokratik, devlet kapitalisti sýnýf
iktidarý ele geçirdi. 

Rusya örneði sosyalizmin mümkün
olduðunu gösteriyor. Ayrýca 20'inci ve
21'inci yüzyýl boyunca yaþanan pek çok
deneyim- Almanya, Ýran, Meksika, Çin,
Ýspanya, Bolivya, Venezuela, Arjantin ve
Brezilya gibi- devrimci bir dönüþüm için
potansiyelin varolduðunu kanýtlýyor.
Sosyalizme olan ihtiyaç günden güne
artýyor. 

Þimdi reformlar için mücadeleye devam
etmeliyiz. 

Reformlar için mücadele etmek iþçilere
daha fazlasý için savaþmalarý konusunda
güven verir. Ancak kapitalizmin tam
kalbinde yer alan sömürüyü reformlarla
yokedemeyiz. Bunu sadece bir devrim
baþarabilir.

1917  yýlýnda  Rusya’da  bir  devrimle  ikridara  gelen  iþçiler,  kapitalizmin  yenilebileeceðini,  devletin  yenilebileceðini  kanýtladý.
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sosyalist  isci  

� Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,
� Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
� Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
� Küresel krize karþý
mücadele etmek isti-
yorsan
� Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
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baþka bir dünya 
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sosyalistisci@gmail.com

Bizi bekleyen mücadele

Sosyalistler açýsýndan çok yoðun ve sert bir
mücadele dönemi geride kaldý. 12 Eylül referandumu
sýrasýnda sürdürülen “Yetmez ama evet” kampanyasý,
bir dönemin son mücadelesi oldu. Statükocular, mil-
liyetçiler, ýrkçýlar aðýr bir maðlubiyet aldý. Bu kampa-
nya çok sert geçti. Sadece solun, “Ulusalcý sol” ve
devrimci enternasyonalist sol olarak bölünmesi
anlamýnda deðil. Doðru. Solda böyle bir bölünme
yaþandý. Sosyalistler, “Yetmez ama evet” diyen enter-
nasyonalist sosyalistler bir yanda, kemalizmi ilericilik
sanan, statükocu, milliyetçi sol bir yanda kaldý. Ama
asýl önemli olan soldaki bu bölünmenin nihai biçimler
almasý deðil. Asýl önemli olan, referandumdan sonra,
yeni, yepyeni bir siyasal mücadele dönemine girilmiþ
olmasý.

Galaksideki tüm sorunlarý “Yetmez ama evet” kam-
panyasýna ve sloganýna baðlayanlarýn, saldýrgan üslu-
plarýnýn bir nedeni var. Bu neden, referandumda
“Hayýr” diyenlerin aðýr bir yenilgi almýþ olmasý. Bu
yüzden hýrçýnlar ve düþtükleri kötü durumdan kurtul-
mak için el birliðiyle CHP ve Kemal Kýlýçdaroðlu’na bel
baðlamýþ durumdalar. CHP’nin iddiasýz olduðunun her
seferinde açýða çýkmasý ise hýrçýnlýklarýný daha da
artýrýyor. Yenilgici ruh halleri depreþiyor. Bu yüzden
Oktay Ekþi küfür ediyor, Bekir Coþkun, Özkök bu yüz-
den öfkeliler, bu yüzden devrimcilerin afiþleri üniver-
sitelerde Kemalistler tarafýndan indirilmeye çalýþýlýy-
or, bu yüzden Devlet Bahçeli öfke patlamasý yaþýyor,
CHP bir krizden diðerine bu yüzden sürükleniyor.

Bu durum ise AKP’yi rakipsiz býrakýyor. Bu ulusalcý
muhalefet, sadece ve sadece AKP’nin iþine yarýyor.
Çünkü bu muhalefet AKP karþýsýnda yenilgiyi kabul
eden, yenilgisini ilan eden, demokrasi sýnýrlarý içinde
mücadeleyle AKP’yi yenebileceðine güvenmeyen, bu
yüzden mýzmýzlýk yapan, hasretle cunta çaðrýsýnda
bulunana ve cuntanýn iþareti gelmediðinde sinirleri
yýpranan bir muhalefet. Bu yüzden bu muhalefet,
AKP’ye yarýyor.

Oysa, þimdi 12 Eylül referandumundan sonra,
yepyeni bir muhalefeti, çok daha güçlü, çok daha
yaygýn bir biçimde örgütleme þansýmýz var. 

“Yetmez ama evet” diyen sosyalistlerin, AKP’yi köþ-
eye sýkýþtýrmak için politik bir zemini var.

“Boykot” diyen Kürt halkýnýn AKP’yi köþeye sýkýþtýr-
mak için politik bir zeminleri var.

Ýþçi sýnýfýnýn ve Kürt halkýnýn aþaðýdan mücadelesine
ve kendi eylemine güvenen, bu yüzden darbeden,
CHP’den, milliyetçilikten hiçbir zaman medet
ummayan yepyeni bir muhalefet için, toplumdaki
temel deðiþim alanlarýnda kitlesel kampanyalar
örgütlemek ve somut talepleri kazanmak mümkün.

Somut talepleri kazanmak için, þimdi yepyeni bir
mücadeleler dizisi bizi bekliyor.

Önce, Kürt halkýnýn ulusal varlýðýnýn her düzeyde
tanýnmasý için mücadele edeceðiz. Kitlesel ama yüz
binlerce insanýn batýdan barýþ için bir ses çýkartmasýný
saðlamak için yaygýn kampanyalar örgütleyeceðiz.
Kürt halký, haklarýný kazanmaya hiç bu kadar yakýn
olmamýþtý. Devletin Abdullah Öcalan’la görüþtüðünü
baþbakanýn kabul etmesi, Kürt halkýnýn mücade-
lesinin tek bir anýnýn bile boþa geçmediðinin kanýtý.

Ayný anda, içinde iþçi sýnýfýnýn haklarýný ve mücade-
lesini geliþtirmeye yardým etmekten, baþörtüsü
hakkýný savunmaya, Ermeni soykýrýmý için devletten
özür diletmekten Hrant Dink’in katillerinin ve Hrant’ý
vur emrini veren ve bu emri örgütleyen tüm mekaniz-
manýn yargýlanmasýný ve daðýtýlmasýný saðlayacak
kampanyalarýn örgütlenmesine kadar genel bir özgür-
lük mücadelesi bizleri, sosyalistleri bekliyor. Özgür-
lükleri, özgürlükçü ve yepyeni bir anayasa mücadele-
sine baðlayacaðýz.

Solcu olarak, artýk, sadece bu mücadelelerde yan
yana geldiklerimizi adlandýracaðýz.

Ve geriye dönüp bakmayacaðýz. Ulusalcýlarý, yenilgi-
leriyle dolu geçmiþten yenilgileriyle dolu bir geleceðe
havale ederken, bizler her düzeyde kazanmak için
mücadele edeceðiz.

Kürt halkýnýn kazanmasý, yeni bir anayasa mücade-
lesinin kazanmasý, örgütlü iþçi sýnýfý hareketinin
kazanmasý, Ermenilerden özür diletme kampa-
nyasýnýn kazanmasý, Hrant’ýn Arkadaþlarý’nýn kazan-
masý, eþcinsellerin mücadelesinin, Alevilerinin hak
taleplerinin, baþörtüsüne özgürlük kampanyasýnýn
kazanmasý, faþist hareketin yenilmesi ve faþist parti-
lerin kapatýlmasý, genel seçimlerde bütün bu talepleri
savunan baðýmsýz adaylarýn kazanarak meclise girme-
si için mücadele edeceðiz. 

Ýþte AKP’yi sadece bu tür muhalefet köþeye
sýkýþtýrabilir. Ve sadece bu tür muhalefetin kazanma
þansý var. Öyleyse haydi mücadeleye!

e-aabone  de  olabilirsiniz

Son yýllarda liberalizm, sol içinde
bütün baðlamýndan soyutlanarak
hakaret yerine kullanýlan bir

sözcük hâline geldi. Eskiden her beðen-
mediðine faþist demek modaydý, þimdi
bunun yanýna bir de liberal eklendi. 

Saf Kemalistlerden, utangaç Kemalist
ulusal solculara kadar bu sözcüðü kul-
lanma alaný konusunda geniþ bir uzlaþý
var: Darbeye karþý mücadele ediyor,
statükonun gerilemesinden yana tavýr
alýyor, Kürt halkýna, baþörtüsüne
özgürlük talep ediyorsanýz liberalsiniz.
Oysa ne liberalizm onlarýn tariflediði
gibi bir þey, ne de Marksistler liberal-
izme karþý böyle mücadele ederler.

Liberalizm  nedir?  
Liberalizm, Aydýnlanma sürecinde

ortaya çýkmýþ en önemli düþünsel ve
siyasal akýmlardan bir tanesidir.
Liberalizmin temelini oluþturan
düþünürlerden birisi olarak John Locke
anýlabilir. Ýngiliz filozof Locke’a göre
devlet bireylerin gönüllü bir toplumsal
sözleþmeyle oluþturduðu bir yapýdýr.
Burada liberalizmin çok temel bir
varsayýmýný görmek mümkündür, liber-
alizm bireyleri tek tek çýkarlarý etrafýn-
da ele alan ve toplumsal süreçleri
bireyler arasýndaki iliþkinin bir sonucu
olarak gören bir düþünce biçimidir.
Liberalizm, burjuva sýnýfýnýn ortaya çýk-
týðý bir aþamada ortaya çýkmýþtý, feodal-
izme karþý tepkinin de bayraktarlýðýný
üstlenmiþti. 

Bireyin doðuþtan var olduðu
varsayýlan temel haklarýný savunan
politik bir çizgi ve ekonomide tam rek-
abeti savunan bir ekonomik çizgi
savunuyorlardý. Bu klasik liberaller
açýsýndan etik bir projeydi. Ekonomi ve
politika liberaller için bütünüyle bir-
birinden ayrýydý. Adam Smith ve onu
izleyen ekonomi politikçilere göre kapi-
talist ekonomiye yön veren, insanlarýn
iradesinden baðýmsýz nesnel yasalardý.
Bu yasalarýn sürebilmesi için
ekonomiye müdahale edilmemeli,
serbest rekabet garanti altýna alýnmalýy-
dý. Herkes kendi çýkarýný gözeteceðin-
den bir süre sonra toplumun genel
refah seviyesi de yükselecekti.
Piyasadaki herhangi bir bozulma,
“piyasanýn görünmez eli” tarafýndan
zaten düzenlenecekti. 

Bu düþünceler kapitalizmin geliþimi
içinde elbette birer fantezi olarak kaldý.
Piyasanýn görünmez eli diye bir þey
yoktu, hiç olmadý. Piyasanýn eli, devlet
olarak örgütlenmiþti ve gayet sertti.
Liberalizmin, politik idealleri pek çok
zaman ekonomik gereklilikler yüzün-
den bastýrýldý. Dolayýsýyla liberalizm,
toplumsal bütünlüðü anlayamadýðý için
her zaman eksik bir düþünce olarak
kaldý. Elbette “bireylerin rasyonel eyle-
mi”ne dayalý liberalizm ile toplumu
sýnýflar mücadelesi üzerinden açýklayan
Marksizm arasýnda her zaman bir geril-
im vardý. 

Marksizmin  liberalizm
eleþtirisi  

Marksizm, pek çok kavramýný ken-
disinden önceki ekonomi politikçiler-
den dolayýsýyla liberallerden
devralmýþtý. Ancak Marx, iþçi sýnýfýnýn
toplumu dönüþtürücü gücünü gör-
müþtü ve klasik ekonomi politiðin
eleþtirisini geliþtirdi. Ancak bugün
algýlananýn aksine Marx, kendi
düþüncesini liberalizm karþýtlýðý
üzerinden kurmadý, o kapitalizmin
iþleyiþ yasalarýný ve bunun içinde iþçi
sýnýfýnýn bir toplumsal devrim
aracýlýðýyla toplumu deðiþtirebileceðini
gösteriyordu. Marx’tan sonraki
Marksistler için de ayný durum geçer-
liydi. Örneðin; Lenin ve Bolþevikler
belirli koþullar altýnda Rusya’daki Çar-
lýk Rejimi’ne karþý liberallerle iþbirliði
yapmayý dahi uygun görüyorlardý.
Ayrýca liberal demokrasilerin kendisin-
den daha gerici rejimlere karþý savunul-
masý Marksistler açýsýndan vazgeçilmez
bir görevdi. 

Bu marksizmin, liberalizme karþý bir
mücadele yürütmediði anlamýna
gelmez. Marksizmin bizzat kendisi
özgürlüðün kazanýlmasýnýn tek yolu-
nun iþçi sýnýfýnýn iktidarýndan geçtiðini
söylemekle liberalizmin ekonomi ve
politikayý birbirinden ayýran anlayýþýna
en sert eleþtiriyi getirir. 

Liberalizme  karþý  devleti
savunanlar

Bugün liberalizme karþý mücadele
ettiðini iddia ederek, özgürlükleri savu-
nan devrimci Marksistlere “liberal”
sýfatýný bir küfür olarak layýk görenler
genel olarak ulus-devletin statükosunu
sözde bir liberalizme karþý sahipleniy-
orlar. Nereye baksalar liberalizm gören-
ler, mevcut toplumda en büyük sorunu

da liberaller olarak görmek gibi bir
hastalýða sahipler. Yani sermayenin
rahatça sermaye birikimini sürdüre-
bilmesi için ulus-devleti oluþturanlar,
daha sonra askeri darbeler aracýlýðýyla
neoliberal ekonomik politikalarý zorla
tesis edenler, iþçi sýnýfýný baský altýna
alan devlet mekanizmasý sorun deðil.
Darbecilere karþý çýkan “liberaller”
sorun. Ulus-devletin yasaklarýndan
yana tavýr alanlar “Marksist”, yasaklara
karþý çýkanlar “liberal”. Liberalizme
karþý ulus-devletin yanýna sýðýnmanýn
tek bir adý vardýr, o da gericiliktir. 

Bir de ekonomizmi Marksizm
zannedenler var. “Ýþçi sýnýfý” lafýný ne
kadar çok anarsa, ne kadar ekonomik
mücadele yürütürse o kadar Marksist
olduðunu zannedenler aslýnda liber-
allerle ortak bir zeminden dünyayý
algýlýyorlar: ekonomiyi politikadan ayrý
tutuyorlar. 

Soyut  deðil  somut  mücadele  
Günümüzde temel sorun soyut bir lib-

eralizm deðildir. Marksistler, liberal-
izme karþý soyut bir politika deðil,
gerçek sorunlar etrafýnda ekonomiyi ve
politikayý birleþtirmeye çalýþan devrim-
ci bir politika yürütürler. Sosyalistlerin
derdi asla liberalleri sindirmek olamaz
çünkü sosyalistler, faþistler hariç herkes
için sýnýrsýz örgütlenme ve söz söyleme
özgürlüðünü savunurlar. Siyasal özgür-
lüklerin en tutarlý savunucusu sosyal-
istlerdir. 

Sosyalistler bir yandan özgürlükler
için gerekirse liberallerle de yan yana
gelerek mücadele eder, bir yandan da
somut bir gerçeklik olan neoliberal-
izmin yýkýmýna karþý mücadele ederler
çünkü kapitalizme karþý mücadele
somut bir mücadeledir. 

Can  Irmak  Özinanýr  

Liberalizm efsanesi

1789  Devrimi’nden  sonra  burjuvazi  “eþitlik-öözgürlük-aadalet”  taleplerini  yerine
getirmezkken,  liberalizm  ve  marksizm  iki  ayrý  siyasal  akým  olarak  ortaya  çýktý.



sayý: 402 � sosyalist iþçi � 9

Nefret suçlarý ve nefret
söylemi Türkiye’de sivil
toplumun diline henüz

yeni yeni girmeye baþlayan
kavramlar. Çok sayýda ülkede
nefret suçlarý ve söylemini önle-
meye yönelik yasal düzenlemel-
er bulunsa da aslýnda dünyada
da pek uzun bir geçmiþe sahip
deðil. 

Ýlk kez 1986’da ABD’de bir
siyah öðrenciye yapýlan fiziksel
saldýrý sonrasý kullanýlmaya
baþlanan kavramýn içeriði
zaman içinde geniþleyerek ileri
demokrasilerde yasalara girm-
eye baþladý. Bugün Avrupa
Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý
(AGÝT) bölgesindeki 56 ülkenin
48’inde bu konuda (çeþitli
boyutlarda) yasal düzenleme
bulunuyor. Çok yoðun biçimde
nefret suçu iþlenen ve
yasalardan ders kitaplarýna,
deyimlerden TV dizilerine
kadar hemen her yerde nefret
söylemi yaygýn biçimde kul-
lanýlan Türkiye’de ise, býrakalým
yasal düzenlemeyi, bu kavram-
larla ilgili akademik çalýþmalar
bile yok denecek kadar az. Oysa
“çaðýn epidemisi” olarak
adlandýrýlan nefret suçlarý ve
nefret söylemi özel bir önem
atfedilerek mücadele edilmesi
gereken alanlar.

Nefret  suçu  nedir?
Çeþitli ülkelerde nefret

suçlarýnýn çeþitli tanýmlarý var.
Üzerinde herkesin uzlaþtýðý
ortak bir taným ise henüz yok.
AGÝT’in yaptýðý taným þöyle:

Maðdurun, mülkün ya da iþle-
nen bir suçun hedefinin, gerçek
veya hissedilen ýrk, ulusal ya da
etnik köken, dil, renk, din, cin-
siyet, yaþ, zihinsel ya da fiziksel
engellilik, cinsel yönelim veya
diðer benzer faktörlere dayalý
olarak benzer özellikler taþýyan
bir grupla gerçek ya da öyle
algýlanan baðlantýsý, ilgisi,
baðlýlýðý, desteði ya da üyeliði
nedeniyle seçildiði, kiþilere veya
mala karþý suçlarý da kapsaya-
cak þekilde iþlenen her türlü
suçtur.

Ayrýmcý ve ýrkçý suçlar, halkýn
bir kýsmýna karþý kin ve düþ-
manlýða tahrik fiilleri ve
“namus” saikiyle iþlenen
cinayetler de bu baðlamda
nefret suçlarý kapsamýna giriyor.
Nefret suçlarýnýn özelliklerini iyi
kavramak, bu suçlara karþý ver-
ilecek mücadele açýsýndan son

derece önemli.  
Bir nefret suçu þu unsurlarý

kapsar:
- Ceza hukukuna göre iþlenmiþ

olan bir suçun mevcut olmasý,
- Failin, suçu bir önyargý

saikiyle gerçekleþtirmiþ olmasý.
Dolayýsýyla fail, kurbanýný kur-

banýn belirli bir gruba üyeliði ya
da bunun böyle algýlanmýþ
olmasý nedeniyle seçmektedir.
Ayný þekilde þayet suç fiili bir
mülke yönelik gerçekleþmiþse,
söz konusu mülk, bir grup ile
olan baðýntýsý nedeniyle
seçilmiþtir ve bunlar ibadet yer-
leri, cemaatin veya grubun
buluþma alanlarý, araçlar ya da
konutlar olabilir. 

Nefret suçu örneklerinden
bazýlarý þunlardýr:

- Fiziksel saldýrý,
- Þiddet ya da saldýrý tehditleri,
- Taciz,
- Mülke ya da eþyalara zarar

verme,
- Irkçý, nefret içerikli ya da

saldýrgan duvar yazýlarý,
- Kundaklama,
- Saldýrgan broþürler, posterler,
- Okulda ya da iþ yerinde zor-

balýk yapma vb.

Önyargýlar
Nefret suçlarýnýn en önemli

unsuru önyargýlardýr. Fail
hedefini seçerken kurbanýn kim
olduðunu önemsemez, ne
olduðunu önemser. Örneðin
tipik bir nefret suçu olan Hrant
Dink cinayetinde katil Ogün
Samast “Ermeni’yi öldürdüm!”
diye baðýrmýþtýr. Daha sonraki
sorgularýnda Hrant’ý taný-
madýðýný, onun resmini internet-
ten bulduðunu, yazdýðý
yazýlarýn “kanýna dokun-
duðunu”, hatta adýný bile
bilmediðini (“Biz onu Krant
biliyorduk.”) belirtmiþtir. O
halde Hrant Dink’e kiþisel bir
düþmanlýk beslediðini düþüne-
meyiz. Onun Ermeni kimliðin-
den nefret etmektedir.

Ayný þekilde Malatya’daki
Zirve Yayýnevi katliamýnda
iþkence edilerek öldürülen üç
hristiyan meselesinde de
suçüstünde yakalanan ve
cinayetleri itiraf eden katiller
öldürdükleri kiþilerin “misyon-
erlik faaliyetinden rahatsýzlýk
duyduklarýný” belirtmiþlerdir.
Öldürdükleri kiþilerle aralarýnda
kiþisel hiçbir sorunlarý yoktur.
Onlarý hristiyan kimliklerine
duyduklarý önyargýlarý sonucu

öldürmüþlerdir. Üçü de erkek
olan kurbanlardan birinin cinsel
organýný kesmeleri de bunu
doðrulamaktadýr. Akýllarýnca
kurbaný sünnet ederek öldürme-
den önce zorla müslümanlaþtýr-
mýþlardýr. 

Yakýn geçmiþte Manisa
Selendi’de roman yurttaþlara
yönelik linç kampanyasý ve son-
rasýnda ilçeden sürülmelerine
varan olaylar da tipik nefret
suçlarýdýr. Bursa Ýnegöl ve Ýsk-
enderun Dörtyol olaylarýnda
Kürt yurttaþlara yönelen linç
giriþimleri de nefret suçlarýna
verilebilecek bariz örnekler-
dendir. 

Nefret suçlarýna en fazla
maruz kalan LGBTT bireylere
yönelik nefret suçlarýnda da
önyargý saiki genellikle çok
açýktýr. Pek çok
travesti/transseksüel
cinayetinde failler kendilerini
savunurken maðdurun kendi-
lerine cinsel iliþki teklif etmeler-
ine kýzdýklarýný söylemektedir. 

Nefret  söylemi
Nefret suçlarýna götüren

önyargýlarý besleyen ana damarý
da nefret söylemi hazýrlar.
Toplumun hemen her alanýna
sýzmýþ olan nefret söylemini en
yaygýn ve dolayýsýyla en tehlike-
li biçimde kullanan ‘ideolojik
aygýtýn’ ise medya olduðunu
söylemeye herhalde gerek yok.
Örneðin Ahmet Kaya’yý
sürgünde ölüme kadar götüren
yolu, bilindiði gibi, Ertuðrul
Özkök’ün yönetimindeki
Hürriyet gazetesi açmýþtý. ''Vay
þerefsiz'', ''Þerefsiz iþ baþýnda'',
''Parayý veren Ahmet'i alýr'',
''Ahmet Kaya adýnda bir þeref-
siz'', “Ahmet Kaya’ya madam
þefkati” gibi baþlýklarla sanatçý
açýkça hedef gösterildi. Bunun
nedeni, hatýrlanacaðý gibi,
Kaya’nýn Kürtçe þarký söyleme
isteðini beyan etmesiydi.
Magazin Gazetecileri
Derneði’nin ödül törenine davet
edilen Ahmet Kaya gecede
Kürtçe þarký söylemek istediðini
söyleyince, o ana kadar
þarkýlarýný beðenerek dinleyen
topluluktan bazý kiþiler
hakaretler ve küfürler eþliðinde
sanatçýya çatal býçak fýrlatmaya
baþladýlar. Sonrasýnda basýnda
yukarýda verilenlere benzer çok
sayýda manþet atýldý. Kaya’nýn
Kürdistan haritasý önünde
fotoðraflarý yayýnlandý. Bunlarýn

düzmece olduðu sonradan
anlaþýldý. Ama iþ iþten geçmiþti.
Kaya’ya karþý yürütülen kampa-
nyada kullanýlan yoðun nefret
söylemi bir cinnet havasýna
dönüþmüþ ve onu ülkesinden
kaçmaya mecbur býrakmýþtý. 

Ayný þekilde Hrant Dink’i
ölüme götüren süreci de basýnýn
kullandýðý ve yaydýðý bariz
nefret söylemi baþlatmýþtý.
Toplumda zaten genel bir kaný
olarak varolan Ermenilerin
“kalleþ, hain, dönek” vb olduk-
larý önyargýsý. Hrant’ýn Sabiha
Gökçen’in Ermeni olduðuna
dair yazdýklarý sonrasýnda tam
bir nefret söylemi kampanyasý-
na dönüþtürüldü. Kampanya
boyunca, þimdi Ergenekon
tutuklusu olarak yargýlanan pek
çok kiþi Agos gazetesi önüne
gelerek Hrant’ý açýkça tehdit
ettiler. MHP’ye baðlý Ülkü
Ocaklarý Hrant için “Bundan
sonra hedefimizdir” diye ilân
etti. Valilik kendi makamýna
çaðýrarak tehdit etti. Ve bunlarýn
hiçbiriyle ilgili bir iþlem yapýl-
madý. Aldýðý sayýsýz ölüm tehdi-
dine raðmen koruma saðlan-
madý. Ölüm kararýnýn alýndýðý
Trabzon’da uçan kuþun bile
duyduðu cinayet hazýrlýklarýna
karþý hiçbir önlem alýnmadý ve
sonunda istenen gerçekleþti.

Sonrasýnda yaþananlar da
nefret suçunu teþvik edenlerin
yüzlerini açýða çýkardý.
Yakalandýðýnda jandarma ve
polisler Türk bayraðý önünde
katille hatýra fotoðrafý çektirdil-
er. Katilleri adliyeye getiren
cezaevi aracýnýn önüne “ya sev,
ya terk et” armasý asýldý. Futbol
maçlarýnda “Hepimiz Ogün
Samast’ýz” yazýlý pankartlar
açýldý. Yüzlerce internet sayfasý
kuruldu. Katile atfen Ogün
adýnda günlük gazete bile
yayýnlandý.

Nasýl  bir  mücadele?
Nefret suçlarý ve ona yolu

döþeyen nefret söylemi aslýnda
toplumun neredeyse bütününü
ilgilendiriyor. Çünkü örneðin,
kadýnlara topluca, sýrf kadýn
olmalarýndan kaynaklanan belli
özellikler atfedip çeþitli
önyargýlar beslenebiliyor. Bu da
toplumun daha baþtan yarýsýnýn
nefret suçuna maruz kalma
potansiyelini besliyor. Nüfusu
15-20 milyon arasýnda anýlan
Kürtler Türkiye’de nefret
suçlarýna maruz kalan en kala-

balýk kitle. Her fýrsatta Kürt
düþmanlýðý yapan çok sayýda
grup, çevre, yayýn organý, hatta
resmi kurum var. Azýnlýklar da
elbette nasibini alýyor. Yukarýda
da söylendiði gibi LGBTT
bireyler de nefret suçlarýnýn
belki de en korumasýz hedefleri
arasýnda. 

Toplumun bu kadar geniþ kes-
imlerini ilgilendiren ve dünya
ortalamasýnýn çok üzerinde
nefret suçu iþlenen Türkiye’de
ise bu konuda bir yasal düzen-
leme yok. Örneðin bir kadýna
karþý nefret suçu iþleyen bir
erkek “namusumu temizledim”
bahanesiyle aðýr tahrik indirim-
inde yararlanarak cezasýný hafi-
fletebiliyor. Oysa tam tersine
nefret suçlarýnda ceza daha da
artmalý. Nefret saiki aðýrlaþtýrýcý
neden sayýlmalýdýr. Hatta özel
bir nefret suçlarý yasasý çýkarýl-
masý da gerekebilir. 

Sadece bir yasa çýkarýlmasýyla
bu sorunun köklü biçimde
çözülemeyeceði açýktýr. Nitekim
yasasýný çýkarmýþ pek çok
ülkede bu suçlar alarak da olsa
iþlenmeye devam ediyor.
Avrupa’da kriz sonrasý göçmen-
lere yönelik nefret suçlarýnda
artýþ gözleniyor. Bu yüzden
mücadeleyi hayatýn her alanýna
yaymak gerek. Dile yerleþen
nefret söylemi unsurlarýný
arýndýrmaktan, çeþitli imza kam-
panyalarýyla nefret söyleminde
bulunanlarý teþhir etmeye ve
Selendi, Ýnegöl, Dörtyol gibi
toplu linç vakalarýnda ortak
tepki göstermeye kadar çok
sayýda mücadele aracý
üretilebilir. Bunun için en iyi
yollardan biri nefret suçlarý ve
söylemiyle ortak bir mücadele
yürütecek bir platform kurul-
masý olabilir. 

Türkiye’de þu anda böyle bir
çalýþma var. DurDe Giriþimi,
baþlattýðý platform çalýþmasýyla,
çeþitli þehirlerde toplantýlar
düzenleyerek hem maðdurlarý
bir araya getiriyor hem de
konunun önemine dikkat çeken
ve nefret suçlarýnýn kavranýl-
masýna hizmet eden sunumlar
gerçekleþtiriyor. Yakýn zamanda
kuruluþu ilân edilecek olan plat-
formda sosyalistlere de yapacak
çok iþ var. Çünkü sosyalistlerin
doðal müttefiki olan çok sayýda
toplumsal kesim nefret
suçlarýnýn kurbaný oluyor ve
destek bekliyor.

Cengiz  Alðan

Nefret  suçlarý: Çaðýn  epidemisi

Gazeteci  Baki
Koþar  gibi  pek
çok  insan  nefret
cinayetlerinin  
kurbaný  oldu.
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Suçlu bir zahmet ayaða kalk!
Son zamanlarda Türkiye’de muhalif olan ama tam da sizin iste-

diðiniz gibi muhalefet etmeyenleri kötülemek mi istiyorsunuz?
Yapmanýz gereken basit, birkaç cümle kurun ve cümle içinde
“Liberal”, ya da daha kabaca “liboþ” gibi terimleri geçirin. 

Yeterlidir.
Artýk bir tür muhalefet açýsýndan düþmanlar arasýna

katýlmýþsýnýzdýr.
Bir tür deðerlere sahip çýktýðýný iddia eden bir tür muhalefet, size

liberal diyerek iþinizi bir çýrpýda bitirdiðini düþünür. Sanýrsýnýz,
1905 Rus devrimi günlerinde, burjuva liberallerle sosyalistler
arasýnda bir ayrýþma yaþamak için, burjuva liberallerin devrime
karþý çýkacaðýný bas bas baðýrmak zorunda kalmýþýz.

Oysa durum böyle deðil.
Hemen hemen hiç kimse burjuva demokratik devrim aþamasýnda

liberal burjuvaziyle ittifak yapmak gerektiðinden söz etmiyor.
Ekonomik liberalizmi hemen hemen hiç kimse, býrakalým liberal-

leri, hükümet danýþmaný liberal ekonomistler bile savunmuyor.
Küresel kapitalizmin parýltýlý kaleleri ABD ve Avrupa Birliði
ülkeleri bu kadar þiddetli bir krizle yalpalarken, burjuva ekono-
mistleri arasýnda devletin ekonomiye müdahalesi, sanki bu ekono-
mistler daha birkaç yýl önce tersini savunmuyormuþ gibi bir talep
olarak dile getirilirken, liberalizme karþý mücadele nereden çýktý.

Bu suçlamayý ilk kim, kime karþý dile getirdi bilinmez ama
ulusalcýlar, nefret ettikleri her eylemde bir iç ve dýþ baðlantý
ararken, liberalizm kavramý gündeme sinsi sinsi oturdu. Savaþ
karþýtý hareketi mi örgütlüyorsunuz, ezberi bozulan ulusalcýlarýn
suçlamasý hazýr: Liberal!

Ýklim deðiþimine karþý antikapitalist bir kampanya mý örgütlüy-
orsunuz, suçlama hazýr: Liberal!

Darbelere karþý amasýz, fakatsýz eylemler mi örgütlüyorsunuz,
suçlama hazýr: Liberal!

Hrant Dink’in cenazesinde ve katillerinin duruþmasýnda yer mi
aldýnýz, “Hepimiz Ermeniyiz” diye slogan mý attýnýz, suçlama
belli: Liberalizm!

Kürt açýlýmýnýn yanýnda, açýlýmýn nedeninin Kürt halkýnýn
siyasal, kitlesel ve askeri gücü, devletin Kürt halkýný yenemeye-
ceðini kavratan etkisi, olduðunu söyleyerek, esas olarak bu
hareketi destekleyerek yer mi aldýnýz, kabahatiniz belli:
Liberalizm!

12 Eylül referandumunda darbe anayasasýna karþý mücadelede
ve demokratik adýmlarýn atýlmasý için küçük bir kapý aranacaðý
gerekçesiyle “yetmez ama evet” mi dediniz, suçunuz belli:
Liberalizm!

Tekel direniþinin yanýnda yer alýrken ayný zamanda iþçileri bölen
milliyetçi fikirlere karþý da politik sloganlarý mý þekillendiriyor-
sunuz, suçlusunuz, ÝP ve MHP’nin de Tekel eylemlerinde yer
almasýný kolaylaþtýran ýrkçý, milliyetçi havaya karþý çýkmayacak-
týnýz: suçlusunuz, liberalizmden etkilenmiþsiniz!

Savaþa karþý antikapitalist temelde mücadele edenleri, iklim
deðiþimine karþý kapitalist sistemi sorunun merkezine koyarak
mücadele edenleri, her bir özgürlük baþlýðý altýnda mücadele
edenleri, demokrasiyi süs olsun diye deðil, iþçi sýnýfýnýn kendi
gücünün farkýna varacaðý bir geliþme süreci olarak görüp benim-
seyen mücadele baþlýklarýný öne çýkartanlarý, her iþçi eyleminde
yer alan ama kuyrukçuluk yapmak yerine siyasal sorunlarý öne
çýkartan sloganlarla milliyetçiliðe, ýrkçýlýða karþý direnenleri, liberal
diye suçlayanlarýn ne sýnýfsal sorunlarla ne de liberalizme karþý
mücadeleyle bir ilgileri var. Elele vermiþler, ilk kez bir ulusalcý
tarafýndan kullanýldýðý sýr olmayan liberalizm suçlamasýný kulla-
narak, devrimci marksizme karþý, enternasyonal sosyalizme karþý
direnmeye çalýþýyorlar. 

Farkýnda olmadan özgürlüklerin karþýsýnda yer alýyorlar, farkýn-
da olmadan Kürt halkýnýn karþýsýnda, demokrasi mücadelesinin
karþýsýnda yer alýyorlar. Sonra, farkýna varýyorlar, farkýna vara
vara yapmaya baþlýyorlar. Odatv’den ibaret bir siyasi ufukla iþçi
sýnýfýnýn dünya tarihsel devrimci geleneðine liberalizm sýfatýný
yapýþtýrmaya çalýþýyorlar. Ömürlerinin iþçi sendikalarýnýn ve
meslek odalarýnýn yönetimini ele geçirmeye harcayanlar, iþçi
sýnýfýnýn geniþ kesimlerinin ister temiz kalmak, ister saf sosyalist
kalmak, ister tarafsýz kalmak gibi kaygýlarla olsun, özgürlük talep-
lerine karþý çýkanlarý aklýnýn bir köþesine yazdýðýndan emin olabili-
riz. Ýþçi sýnýfýnýn bugünkü sorunu liberalizm deðildir. Solun, en
önemli düþmaný da liberaller deðildir. Sol içindeki temel bölünme
de liberallerle devrimciler arasýnda deðildir. Devrimci sosyalistleri
“liberaller” diye suçlayarak arkalarýný þovenizme, odatv ýrkçýlýðýna
yaslayanlar, þunu gizleyemeyecekler: Bugün sol içindeki temel
bölünme, enternasyonalist devrimcilerle, ulusalcýlar arasýndadýr. 

Bu da tarihte ilk kez Türkiye’de karþýlaþýlan bir bölünme deðildir. 

Þenol  Karakaþ

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

� Felsefe Ýncelemeleri
� Yazarlar: Karl Marks
ve  Friedrich Engels
� Çevirmen: 
Cem Eroðul
� 189 sayfa, 9 lira, 
� Yordam Yayýnlarý

Diyalektik nedir?
Tarihsel materyalizm
nedir? Marksizmin
dünyayý deðiþtirmek
isteyenlere sunduðu
yöntem nasýl bir þeydir?
Eðer bunlarý, Karl
Marks’ýn düþüncesinin
temellerini öðrenmek
istiyorsanýz iyi bir
baþlangýç kitabý var. 

Felsefe Ýncelemeleri
adlý derleme Karl
Marks ve Engels’e ait
bazýlarý kitap ya da
makale olarak yayýnlan-
mýþ, bazýlarý el yazmasý
olarak kalmýþ, bir
bölümü mektup
parçalarýndan oluþan
yazýlarý bir araya
getiren bir derleme.

Söz konusu marksizm
gibi bütünlüklü bir teori
olunca, her bir Marksist
metin yazýldýðý döne-
min tartýþmalarý ve

baðlamý içerisinde þekil-
lendiði için Marks ve
Engels’ten yapýlan der-
lemeler genelde iyi
olmaz ve okur tarafýnda
da tercih edilmemeli.
Ancak Felsefe
Ýncelemeleri iyi bir der-
leme, baþtan sona okun-
duðunda Marksist yön-
temi çok iyi özetliyor.

Kitapta marksizmin
temelini oluþturan ve
tarihsel materyalizmi
metinler derlenmiþ ve
kronolojik sýralama
deðil içeriðe göre
sýralanmýþ.

Felsefe Ýncelemeleri,
Engels’in yoldaþý Marks
öldükten sonra, 1881’de
kaleme aldýðý Ludwig

Feurbach ve Klasik
Alman Felsefesi’nin
sonu adlý eserinin ilk
dört bölümü ile baþlýy-
or. Engels, Alman filo-
zoflarý Hegel ve
Feurbach’ýn idealist
görüþlerini eleþtirirken
idealizm ve materyal-
izm, metafizik ve
diyalektik kavramlarýný
karþýlaþtýrmalý olarak
açýklýyor.

Ýzleyen metin mark-
sizmin en önemli
metinlerinden biri olan
Feurbach Üzerine
Tezler. 1845 yýlýnda
Karl Marks tarafýndan
11 tez, ileri de hasýmlarý
tarafýndan Marksizm
olarak adlandýrýlacak

akýmýn doðuþunu
simgeliyor.

Derlemeye katýlan bir
diðer önemli metin
Marks’ýn Ekonomi
Politiðin Eleþtirisi’ne
Katký adlý kitabýna
yazdýðý ünlü önsöz.
1859 yýlýnda yazýlan
Önsöz’de tarihsel
materyalizm þu satýrlar-
da olduðu gibi berrakça
anlatýlýr:

“Maddi yaþamýn üre-
tim biçimi, genel olarak
toplumsal, siyasal ve
düþünsel yaþam süreci-
ni koþullandýrýr. Ýnsan-
larýn varlýklarýný
belirleyen bilinçleri
deðildir; aksine, onlarýn
toplumsal varlýklarý bil-
inçlerini belirler.” 

Konu tarihsel
materyalizm olunca,
Engels’in yazdýðý
çarpýcý metinleri de
ayrýca ele almak
gerekir. Kitapta, Engels
tarafýndan yazýlan Karl
Marks’ýn Ekonomi
Politiðin Eleþtirisin
Katký’sý ve Tarihsel
Materyalizm adlý
metinler marksizmi
öðrenmek isteyenler
açýklayýcýdýr. 

Ýçeriðinin saðlamlýðý
kadar, cebe girecek
boyutu ve fiyatý ile
Yordam tarafýndan
yayýnlanan Felsefe
Ýncelemeleri iyi bir kay-
nak.

Volkan  Akyýldýrým

� Antonio Gramsci –
Bir devrimcinin yaþamý
� Yazar: Giuseppe

Fiori
� Çeviren: Kudret

Emiroðlu,
� 351 sayfa, 22 YTL,

Ýletiþim Yayýnlarý

Ýtalyan devrimci
Antonio Gramsci, 20.
yüzyýlýn en önemli
Marksist teorisyen-
lerinden biri. Eðer
Gramsci’nin
düþüncesini anlamak
istiyorsanýz Türkçe’de
çok iyi bir kaynak var.

Gramsci’nin biyo-

grafisini hazýrlayan
Giuseppe Fiori, “Bu
kitabýn amacý da
Gramsci’nin kendi
portresini tamamla-
mak, zaten “baþýna” –
düþün adamý ve
siyasal önder – “gövde
ve bacaklar” eklemek.
Yani çocukluktan
olgunluða, açlýk, aþk
ve yavaþ ölüm gün-
lerinde, “bütün” kiþil-
iðini oluþturan etken-
leri göstermek. Kitap,
yakýn arkadaþlarýnýn
verdiði adla “Nino”
Gramsci’nin portre-
sidir” diyor. 

Yazar, bu kitapta
amaçladýðýndan daha
fazlasýný yapmýþ.
Ýtalya’da devrimci iþçi
hareketinin önder-
lerinden Gramsci’nin
hayatýný anlatmakla
kalmamýþ,
Mussolini’nin zindan-
larýnda çürütülen
devrimcinin Marksist
teoriye yaptýðý
katkýlarý da bizzat

içerisinde þekillendiði
siyasal, tarihsel ve
düþünsel koþullarý da
ortaya sererek son
derece iyi bir þekilde
anlatmýþ.

Bir Devrimcinin
Yaþamý, Gramsci’nin
günümüz antikapitalist
solu için sýk sýk bir
referans noktasý haline
gelen mevzi savaþý,
organik aydýn, modern
prens-devrimci parti
ve hegemonya
kavramlarýný ne anla-
ma geldiklerini bu
kitapta bulabilirsiniz.

Gramsci’nin yaþamý,
Ýtalyan iþçi sýnýfý
mücadelesine adanmýþ
bir ömür. Fiorri’nin
kitabý 1917 Ekim
Devrimi’nin ardýndan
tüm dünyada geliþen
devrimci dalganýn
Ýtalyan iþçi sýnýfýný
nasýl etkilediðini, 1920-
1921’de aþaðýdan
örgütlenen iþçi konsey-
lerinin yapýsýný anlatýy-
or.

Yenilen devrimin
cezasýnýn nasýl faþizm
olduðunu, 1914 öncesi
Gramsci’nin ve tüm
Ýtalyan solunun üyesi
olduðu Ýtalyan
Sosyalist Partisi’nin
teorisyenlerinden biri
olan Mussolini’nin
nasýl saða kayarak
faþist hareketi kur-
duðunu, faþizm altýnda
yaþamýn nasýl bir þey
olduðunu etraflýca
anlatýyor. 

Faþist Mussolini’nin
savcýlarýnýn “Bu
beynin iþlemesini 20
yýl durdurmalýyýz”
diyerek hapsetmiþlerdi
Gramsci’yi. Zindan
kaldýðý 8 yýl boyunca
durmadan yazan ve
üreten, hapisten çýktýk-
tan kýsa bir süre sonra
46 yaþýnda hayatýný
kaybeden Antonio
Gramsci’nin görüþleri
21. yüzyýlda kapitaliz-
mi tarihin mezarýný
gömmek isteyenler için
birer silah.

Tarihsel  materyalizmi  öðrenmek  için

Bir  devrimcinin  yaþamý



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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Marksizm2010 güz
toplantýlarý, üç
gün boyunca

binden fazla insanýn
katýlýmýna sahne oldu.
Taksim’de toplantýlarýn
yapýldýðý yerin 30 metre
ilerisinde gerçekleþen inti-
har eylemi nedeniyle
dördüncü günü yapýla-
mayan Marksizm2010’a 12
Eylül referandumu sonrasý
nihai sonuçlarýna varan
soldaki yarýlma ile Karl
Marks’ýn devrimci fikirleri
damgasýný vurdu.

Marksizm2010 güz etkin-
liklerinin temasý “Dünyayý
deðiþtirmek için devrimci
fikirler” 3 boyunca gerçek-
leþen 24 ayrý konuda
toplantýlarda süren zengin
tartýþmalarla hayat buldu.

Dünyada yeni-liberal
dönemin sonu ve kapital-
izmin borç krizi hakkýnda-
ki toplantýlarda Ali Bilge,
Taraf yazarý Cemil Ertem,
Öðretim Üyesi Sezai
Temelli ve DSÝP’tenErkin
Erdoðan gibi farklý sosyal-
ist geleneklerden gelen
konuþmacýlar emekten
yana bir çözümün
mümkün olduðu vur-
gusunda ortaklaþtý.

Türkiye’deki rejim krizi
ve ezilenlerin mücadelesi
Marksizm2010 toplan-
týlarýnda bütün
veçheleriyle tartýþýldý. 

En önemli sorun, Kürt
sorunu hakkýnda konuþan
BDP Grup Baþkanvekili
Bengi Yýldýz Kürtlerin barýþ
ve çözüm isteðini
anlatýrken, Günlük gazetesi
yazarý Veysi Sarýsözen ve
DSÝP Genel Baþkan

Yardýmcýsý Þenol Karakaþ
ise Kürt halkýna koþulsuz
destek ve Batý’da barýþýn
sesini yükseltme çaðrýsý
yaptý.

Türkiye’de askeri vesayet
rejimin yýkýlmasý ve yeni
anayasa tartýþmalarýna sol-
dan bakan iki önemli isim
Ýstanbul Barosu eski
baþkaný Yücel Sayman ve
DSÝP Genel Baþkaný Doðan
Tarkan, darbeler rejiminin
son bulmasý ve özgürlük-
lerin tanýndýðý yeni bir
anayasa için mücadele
çaðrýsý yaptý.

1915’ten günümüze
gayrimüslimlere karþý
yürütülen katliamcý poli-
tikalar hakkýnda Hrant’ýn
Arkadaþlarý’ndan Hayko
Baðdat, AGOS Gazetesi
Genel Yayýn Yönetmeni
Rober Koptaþ ve DSÝP
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Volkan Akyýldýrým ýrkçýlýða
ve her türden milliyetçiliðe
karþý mücadele çaðrýsý
yaptý. 

“Kemalizm, stalinizm,

Türk solu” baþlýðý altýnda
konuþan Birikim Dergisi
Editörü Ömer Laçiner ve
Taraf yazarý Roni
Margulies, gerçek solun
bugüne kadar ayný adý
paylaþtýðý milliyetçilikle
yollarýný ayýrmasýnýn tarih-
sel bir dönemeç olduðunu
vurguladý.

Radikal gazetesi yazarý
Oral Çalýþlar, EDP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Erol
Katýrcýoðlu, ve DSÝP’ten
Yýldýz Önen ise politik
Ýslam’ýn iþçilerin ve yok-
sullarýn içinde yer aldýðý
bir hareket olduðunu
anlatýrken baþörtüsü
yasaðýný destekleyenlerin
solla bir ilgisi olmayacaðýný
vurguladý.

Öðretim üyesi, Taraf
yazarý ve aktivist Ferhat
Kentel “toplumsal kutu-
plaþma artýyor” tezlerinin
hangi sýnýfa hizmet ettiðini
anlatýrken, B.Ü. Öðretim
Üyesi Murat Paker rejim
krizine politik psikoloji
açýsýndan baktý.

Konuþulmayan bir
Türkiye gerçeði de
Marksizm2010’da konuþul-
du. Mardin’de 2003 yýlýnda
12 yaþýndayken aralarýnda
devlet görevlerinin de
bulunduðu 28 kiþinin
tecavüzüne uðrayan N.
Ç.’nin davasýný anlatan
Avukat Eren Keskin devlet
eliyle cinsel þiddeti gözler
önüne serdi.

Pembe Hayat LGBTT
Derneði’nda Barýþ Sulu ve
DSÝP’ten Canan Þahin
homofobik görüþleri ve
nefret suçlarýný deþifre
ederken, DSÝP üyeleri Ýrem
Nur Aksu ve Zeynep
Munlafalýoðlu kadýnýn
ezilmiþliðini sýnýflý toplum-
larýn ortaya çýkmasýndan
bugüne anlattý.

Peki kapitalizme ve
Türkiye’deki çürümüþ
rejime nasýl son verebiliriz?

Marksizm2010’da Karl
Marks’ýn devrimci
düþüncesi üzerine konuþan
K.Ü. Felsefe Bölüm Baþkaný
ve Felsefelogos Dergisi

Editörü Sinan Özbek
“insan doðasý sosyalizme
engeldir” fikrini
çürütürken  B.Ü. Öðretim
Üyesi ve yazar Bülent
Somay, Karl Marks’ýn
devrimci düþüncesini
çarpýcý bir þekilde anlattý.

Marksizm2010’da Þili’de
askeri darbeden Fransa’da
1968 hareketine, Lenin’in
devlet teorisinden parti
anlayýþýna, Stalinizmin
devrimci eleþtirisinden
troçkizme, Rosa
Luksemburg’dan
Marksizm ve ekoloji iliþki-
sine, 1989’da stalinizmin
yýkýlýþýnda ulusal sorunda
marksist yaklaþým gibi pek
çok konuda yapýlan toplan-
týlarda sosyalizm enine
boyuna konuþuldu.

Marksizm2010’da sadece
siyaset ve teori deðil, bilim
ve kültür de konuþuldu.
Þair Bejan Matur ile besteci
ve aktivist Tolga Tüzün,
popüler kültüre yönelik
elitist tutumu yerden yere
vurdu. Yayýncý Mustafa
Aslantunalý Darwin keþfini
anlattý.

2010 yýlýnda baharda ve
güzde, iki kez yapýlan
toplam 2 binden fazla
dünyayý deðiþtirmek
isteyen insanýn katýlýmýyla
gerçekleþen Marksizm2010
toplantýlarý Türkiye’de
gerçek bir sol olduðu kadar
bu solun fikri zenginliðini
de gözler önüne serdi.
Marksizm2010 teorik tartýþ-
malarýn ötesinde yeni
mücadele kuþaklarla solda-
ki yarýlmada tutum olan
solun bütün kuþaklarýný
birleþtirdi.

Marksizm2010’da devrimci politikalar konuþuldu

12Eylül darbesi olan
YÖK’ün kuruluþ
yýldönümü bir

çok eyleme sahne oldu.
Antikapitalist Öðrenciler

6 Kasým’da YÖK’ü, ana dil
ve baþörtüsü yasaðýna,
okullarýn karakola çevrlme-
sine karþý yürüdü.
Ýstanbul:  

6 Kasým Cumartesi günü
saat 17:00'de Galatasaray
Lisesi önünde buluþan
Antikapitalist Öðrenciler
ile Demokrasi ve Özgürlük
Gençliði, YÖK'ün kapatýl-
masý talebiyle Taksim
Meydaný'na kadar yürüdü.

"Anadil ve baþörtüsü
içeri, polis dýþarý" diyerek
özerk, demokratik, bilimsel
eðitim için YÖK'ün
kaldýrýlmasýný isteyen
öðrenciler, "Parasýz eðitim
istiyoruz", "Yetmez, YÖK'ü
kaldýrýn" yazýlý dövizler
taþýyarak, "YÖK, polis,
mobese, edi bese" þeklinde
sloganlar attýlar.

Coþkulu bir þekilde mey-
dana kadar yürüyen grup
adýna basýn açýklamasýný

Demokrasi ve Özgürlük
Gençliði'nden Ece Yýldýz
okudu. 

Açýklamada, YÖK'ün
üniversitelerin özerk,
demokratik, bilimsel
yapýsýný ortadan kaldýrdýðý-
na dikkat çekilirken; eðitim
müfredatýnýn cinsiyetçil-
iðinden ve Fýrat'ýn
doðusunda savaþ þid-
detlenirken batýsýnda YÖK
profesörlerinin þovenizmin
teorisyenliðini yaptýðýndan
bahsedildi. Baþörtüsü
yasaðýnýn kaldýrýlmasýnýn
ve anadilde eðitimin
gerekliliðinin vurgulandýðý
açýklama, YÖK'ün kaldýrýl-
masý talebiyle bitiyordu.
Ýzmir:

Saat 13:00'te Sevinç
Pastanesi önünde
"Anadilde eðitim,
Baþörtüsüne Özgürlük"
pankartý arkasýnda buluþan
Ýzmirli Antikapitalist
Öðrenciler, ellerinde
"Baþörtüsü içeri, polis
dýþarý", "Anadil içeri, polis
dýþarý", "Yetmez, YÖK'ü
kapatýn", "Parasýz Eðitim

Ýstiyoruz" ve "Özgürlük"
yazýlý dövizlerle Kýbrýs
Þehitleri Caddesi'nde bulu-
nan ÖSYM Hizmet
Binasý'na yürüdüler.
Burada yapýlan basýn açýk-
lamasýný Antikapitalist
Öðrenciler adýna Çaðlayan
Akkaya ve Tuba Diþiçürük
okudu.
Ankara:  

Antikapitalist Öðrenciler,
Ankara'da da 6 Kasým
günü saat 17:00'de Yüksel
Caddesi'nde bir basýn açýk-
lamasý yaptý. YÖK'ün,
1970'lerde üniversitelerde
yükselen öðrenci muhalefe-
tini bastýrmak adýna,
toplumu tepeden þekil-
lendirmek isteyen darbeci-
lerin kurduðu kurumlar-
dan biri olduðu ifade
edilirken; 12 Eylül eseri bu
kurumun üniversitelerde
özelleþtirmelerin, 28 Þubat
darbesi ile baþörtülü kadýn-
larýn haklarýnýn gasp
edilmesinin, anadil hakký-
na set çekilmesinin aracý
olduðu belirtildi.

Anadil,  baþörtüsü  içeri!  polis  dýþarý!
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NATO üyesi ülkeler, 19-20
Kasým 2010 tarihlerinde
Lizbon'da yapýlacak olan

ve 'NATO'nun yeni stratejik kon-
septi'ni ele alacaklarý zirveye
hazýrlanýyorlar. 14 Ekim'de
Brüksel'de, Lizbon zirvesine
hazýrlýk niteliðinde NATO
Savunma ve Dýþiþleri Bakanlarý
Toplantýsý yapýldý.

NATO Genel Sekreteri Anders
Fogh Rasmussen'in  Brüksel'deki
zirveye sunduðu rapora göre
'yeni stratejik konsept', NATO
üyesi ülkelerde yaþayan 900
milyon insanýn "çaðdaþ tehditlere
karþý çaðdaþ savunma yöntem-
leriyle" savunulmasý için gereken
önlemleri içeriyor. 

Rasmussen'in söylediklerine
göre bu "çaðdaþ tehditler" Kuzey
Kore ve Ýran'ýn füze programlarý.
Alýnmasý gereken "önlemler" de
NATO'ya üye ülkelerin NATO
bütçesine yaptýklarý katkýlarýn
arttýrýlmasý ve 'füze kalkaný' pro-
jesinin kabul edilmesi.

Rasmussen'in sunduðu rapora
en güçlü destek ABD Savunma
Bakaný Robert Gates ve Dýþiþleri
Bakaný Hillary Clinton'dan geldi.

Füze  kalkaný  projesi
nedir?

Füze kalkaný projesi önce
sadece ABD'nin bir projesiydi.
Bu proje kapsamýnda Polonya ve
Çek Cumhuriyeti'ne füze kalkan-
larý yerleþtirilecekti. Fakat
Rusya'nýn sert itirazlarýnýn ardýn-
dan bu proje askýya alýndý.

Bu projenin gerçekleþtirile-
memesinin ardýndan ABD'nin

taþeron savaþ örgütü olan NATO
devreye girdi. ABD bu kez
NATO aracýlýðýyla Türkiye'ye
füze kalkanýnýn yerleþtirilmesi
için çabalýyor. Bunun için hem
Rusya'yý, onu tehdit ve hedef
olarak görmediðine ikna etmeye,
hem de NATO üyesi ülkeleri
Ýran'ýn ve Kuzey Kore'nin birer
tehdit olduklarýna ikna etmeye
çalýþýyor. "Tehdit ülkeler" lis-
tesinde Kuzey Kore'nin de adý
her ne kadar geçse de esas tartýþ-
ma Afganistan ve Irak
savaþlarýnýn ardýndan ABD'nin
gözünü diktiði Ýran etrafýnda
gerçekleþiyor.

Oysa Almanya, Fransa ve
Türkiye gibi Ýran ile yoðun ticari
iliþkileri olan NATO üyesi bazý
ülkeler Ýran'ý böylesi bir tehdit
olarak görmediklerini, Ýran'ý
hedef alarak yapýlacak füze
kalkaný projesinin bu ülkelerle
Ýran arasýndaki iliþkileri
zedeleyeceðini savunuyorlar. 

Türkiye'nin tavrý "silahlanmaya
evet, Ýran'ýn hedef alýnmasýna
hayýr" þeklinde özetlenebilir.
Ýran'ýn bir tehdit olmadýðýný
savunan Türkiye hükümeti füze
kalkaný projesinin tüm NATO
üyesi ülkeler kapsamýnda
gerçekleþtirilmesi gerektiðini
savunuyor. 

Esas  tehdit  NATO'dur
Dünya barýþýný ve halklarýn

güvenliðini tehdit eden güçlerin
listesini yapmak gerekirse ilk
sýralara Ýran'ý ya da Kuzey
Kore'yi deðil NATO'yu ve
ABD'yi yazmak gerekir.
"Savunma projesi" olarak
anlatýlan füze kalkaný projesiyle
ABD bir yandan, baþta Rusya ve
Çin olmak üzere diðer emperyal-
ist rakiplerine karþý hegemonya
mücadelesinde bir adým öne
geçmek istiyor, diðer yandan
tüm NATO üyesi ülkelerin Ýran'ý
tehdit olarak kabul etmesini

saðlamaya çalýþýyor.
Burada Türkiye hükümetini

rahatsýz eden tek nokta Ýran ile
ticari ve diplomatik iliþkilerin
zarar görecek olmasý. Dýþiþleri
Bakaný Ahmet Davutoðlu,
hedefin Ýran olmadýðýnýn açýklan-
masý þartýyla füze kalkaný pro-
jesini desteklediklerini belirtiyor. 

Silah  deðil  hastane,
savaþ  deðil  barýþ!

Roketler ve radar istasyonlarýy-
la birlikte füze kalkaný projesinin
maliyetinin milyarlarca dolarý
bulacaðý bekleniyor. Bu masrafý
karþýlayacak kaynak ise NATO
üyesi ülkelerde yaþayan milyon-
larca insandan toplanan vergiler.

Küresel mali krizi bahane
ederek sosyal hizmetlerde kesin-
tiye giden; yüz binlerce kamu
emekçisini iþten atan, ücretsiz
saðlýk hizmetlerini kýsan,
emeklilik yaþýný yükselten,
üniversite harçlarýna zam yapan

hükümetler konu silahlanma
olunca milyarlarca dolar harca-
maktan kaçýnmýyorlar. 

Savaþ karþýtlarý da, füze pro-
jesinin ve NATO'nun yeni
"savunma stratejisi"nin onay-
lanacaðý beklenen Lizbon
zirvesiyle ayný tarihlerde tüm
dünyada füze projesini ve
silahlanma politikalarýný protesto
etmeye hazýrlanýyor.

Irak'ýn 2003'te iþgal edilmesin-
den bu yana emperyalizme,
NATO'ya ve silahlanmaya karþý
aralýksýz mücadele yürüten
Küresel BAK, "Türkiye'nin,
Ortadoðu'nun ve Dünya'nýn yeni
silahlanma projelerine deðil,
barýþa ihtiyacý var" tespitini
yapýyor ve tüm savaþ karþýtlarýný
NATO'yu protesto etmeye
çaðýrýyor:

"Yeni bir silahlanma hamlesi
demek olan 'Füze Kalkaný' proje-
sine ve Türkiye'nin bu projenin
bir alanýna çevrilmesine,
ABD'nin küresel hegemonya
planlarýyla iþbirliðine hayýr diy-
oruz.

ABD'nin taþeron savaþ
örgütüne dönüþen NATO
daðýtýlmalý, NATO'nun
Afganistan iþgali derhal son bul-
malý, Türkiye NATO'dan çek-
ilmelidir!

Tüm savaþ karþýtlarýný silahlan-
maya, 'Füze Kalkaný' projesine
karþý ses çýkartmaya ve 19 – 20
Kasým tarihleri arasýnda
Lizbon'da yapýlacak NATO
liderler zirvesini bulunduklarý
her yerde protesto etmeye
çaðýrýyoruz."

NATO daðýtýlsýn! 
Silahlanmaya hayýr!

� ABD'nin dünya egemenlik oyunun büyük saldýrý stratejisinin bir parçasý, yeni oyun-
caðý, anti-balistik füzeler, füzesavar sistemler, füze savunma sistemleri ve füze kalkan-
larýdýr.
� 1962 de Küba'ya yerleþtirilen füzeler Küba Krizine yol açmýþ ve durum Türkiye'yi de

etkilemiþtir. Çünkü bu sýralarda Türkiye ve Ýncirlik'de Jüpiter füzeleri ve U-2 casus uçak-
larý bulunmaktadýr. Bu durum Türkiye'ye S.S.C.B.den gelen nükleer savaþ tehdidi ile
sonuçlanmýþtýr. Türk devlet yöneticileri Türkiye'deki füzelerin sökülmemesi için NATO
nezninde giriþimlerde bulunduklarý Küba belgelerinde yýllar sonra ortaya çýkmýþtýr.
� 11 Eylül 2001 saldýrýsýndan sonra A.B.D.,Ýran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin füze pro-

gramlarýný bahane ederek füzesavar sistemlerini yine gündeme taþýmýþtýr. Zaten Alaska
ve Kalifornia'da bulunan füzesavar sistemi ile yetinmeyerek Doðu Avrupa'ya da füze
rampalarý ve füzesavar sistemi yerleþtirmek istemiþtir.
� Bu geliþme, özünde A.B.D.nin dünya egemenliðine yönelik büyük saldýrýsýnýn strate-

jik bir parçasýný oluþturmakta, baþta Rusya ve Çin olmak üzere olmak bütün olasý askeri
rakiplerini hedef almaktadýr. (Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu bülteninden)


