sosyalist isci

www.sosyalistisci.org

Sayý 404

DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE

Barýþýn ilk þartý

BDP’li
tutuklular
serbest
býrakýlsýn!
Kürt özgürlük hareketine
karþý siyasi bir yýldýrma
hareketi olarak baþlayan ve
hala süren KCK operasyonuna
iliþkin en önemli dava Amed’de
sürüyor.
Amed KCK davasýnda sanýklar Türkçe konuþup anlayabildiklerini ama Kürtçe savunma yapmak istediklerini, çünkü
kendilerini en iyi anadilleri

olan Kürtçe’ede ifade ettiklerini belirtmiþti.
Yargýlamayý sürdüren
mahkeme heyeti tutuklularýn
bu taleplerini sürekli olarak
reddetti.
BDP hayatýn her alanýnda iki
dilliliði hayata geçirme kararý
aldý. Kürt kentlerinde tabelalar
deðiþiyor ve iki dilli oluyor.
Mümkün olan her yerde

Kürtler Kürtçe konuþuyor.
TBMM’de de Kürt milletvekilleri Kürtçe konuþarak
bir ilki baþlattý.
Eðer Kürt sorununda bir
açýlým yapýlacaksa, bu konuda
devlet arada sýrada bazý yetkililerin utangaç ifadeleri dýþýnda adým atmaya niyetli ise
öncelikle tutuklu Kürt siyasiler
serbest býrakýlmalýdýr.

Ana dilde savunma hakký
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Fiyatý: 1 TL

Asgari ücret: 629.96

Hükümet
zammýný al
baþýna çal
Açlýk sýnýrý, dört kiþilik bir iþçi ailesinin
aylýk asgari gýda harcamasýdýr. Bu miktara
barýnma, beslenme, yakýt ve baþka temel
ihtiyaçlar dahil deðildir.
Aralýk 2010 itibarýyla dört kiþilik bir iþçi
ailesinin aylýk asgari gýda harcamasý 893,23
lira olarak hesaplandý.
Asgari ücret, bir iþçinin ailesiyle hayatta kalabilmesi için yapacaðý en az harcamanýn
ücretidir.
Yani açlýk sýnýrý neyse asgari ücretin de en
az o olmasý gerekir.
Buna karþýlýk asgari ücret 796,50 liradýr, bu
miktardan vergiler kesildiðinde kalan net
rakam 629,96 liradýr.
Brüt ve net olarak asgari ücret açlýk sýnýrýnýn
altýndadýr. Milyonlarca iþçi emek gücünü
asgari ücret karþýlýðýnda satmaktadýr.
Ýnsanca yaþayacak bir ücret iþçilerin
hakkýdýr. Asgari ücret açlýk sýnýrýnýn üzerine
çýkarýlmalýdýr.
Milyonlarca kamu emekçisi ve iþçi ise yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Ücret artýþlarý
enflasyona göre deðil geçime göre belirlenmelidir.
Ýnsanca yaþayacak bir ücret iþçilerin birleþik
mücadelesiyle kazanýlabilir.
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Demokratik
özerkliði
destekliyoruz

Özgürlük
iþçilerle
gelecek
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Kenan Evren
yargýlanacak

Nükleere
hayýr!

Açlýk ve yoksulluk sýnýrý altýnda yaþam

Cemevi'ne
saldýrý bir
provokasyon

Maraþ'ýn katillerinin
Maraþ katliamý anmasýnda
boy göstermelerini, Ýstanbul'da Velibaba Cemevi'ne
yapýlan saldýrý izledi.
Yüzleri maskeli saldýrganlar Cemevi'ni taþlarken,
medya Kürtlerin Cemevi'ne saldýrdýðý haberini
verdi. Olay anýnda yüzlerce cep telefonu mesajýyla öfkeli bir alevi kalabalýk
Cemevi önüne toplandý ve
Kürtlere karþý kýþkýrtýlmak
istendi. Bu provokasyonu
Alevilerin ve Kürtlerin
temsilcileri önledi. Alevi
örgütleri, BDP ve ÝHD
Cemevi'ne saldýrýnýn Maraþ, Çorum ve Sivas katliamlarý gibi bir provokasyon olduðunu, amacýn Alevi-Kürt çatýþmasý yaratmak olduðunu söylüyor.
Alevi Sünni çatýþmasý
çýkaramayanlar bir ibadethaneye saldýrarak yeni bir
tuzak kuruyor. Ancak bu
provokasyon daha baþtan
bozuldu, Aleviler ve
Kürtler aramýzda bir sorun
yok dedi.
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Sinop-Akkuyu:

Halk darbeler düzeni son
bulsun dedi, 12 Eylül darbecilerini koruyan geçici
15. Madde darbenin 30.
yýldönümünde çöpe atýldý.
13 Eylül sabahý darbe
karþýtlarý vakit kaybetmeden soluðu
mahkemede aldý. Ýstanbul'da ve Ankara'da
Yetmez ama Evet aktivistlerinin yaptýðý suç duyurularýný Türkiye'nin bütün

illerinde benzer giriþimler
izledi. Ýstanbul ve
Ankara'da savcýlar soruþturma baþlattý. Ancak
Ankara'da savcý bu konuda yetkisiz olduðunu
söyleyerek topu Yargýtay'a
attý. Referandumun
üzerinden 3 buçuk ay
geçti, ama Kenan Evren ve
suç ortaklarý hala yargý
önüne çýkmadý.
Dünyadaki örnekler darbecilerin yargýlandýrýlma
ve hak ettikleri cezalarý
almasýnýn bir mücadele
konusu olduðunu gösteriyor. Oyumuzun
arkasýndayýz, Kenan Evren
ve 12 Eylülcüler iþledikleri
insanlýk suçlarýn hesabýný
vermeli.
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2010 yýlýnýn üçüncü
çeyreðinde Türkiye
ekonomisi yüzde 5.5
oranýnda büyüdü.
Baþbakan Erdoðan ve
AKP'li bakanlar kiþi baþýna milli geliri artýrdýklarýný söylüyor.
Milyonlarca iþçi, kamu
emekçisi, sözleþmeli, iþçi
ve memur emeklisi için
aldýðý ücret ve maaþlar
insanca bir yaþam
sürdürmekten uzak.
Rakamlarla Türkiye iþçi
sýnýfýnýn açlýk ve yoksulluk sýnýrý altýndaki çekilmez hayatý:
Açlýk sýnýrý, dört
kiþilik bir iþçi ailesinin
aylýk asgari gýda harcamasýdýr. Bu miktara
barýnma, beslenme, yakýt
ve baþka temel ihtiyaçlar
dahil deðildir.
Aralýk 2010 itibarýyla

Açlýk sýnýrý: 893,23
Asgari ücret: 629.96
dört kiþilik bir iþçi
ailesinin aylýk asgari gýda
harcamasý 893,23 lira
olarak hesaplandý.
Asgari ücret, bir iþçinin
ailesiyle hayatta kalabilmesi için yapacaðý en
az harcamanýn ücretidir.
Yani açlýk sýnýrý neyse
asgari ücretin de en az o
olmasý gerekir.
Buna karþýlýk asgari
ücret 796,50 liradýr, bu
miktardan vergiler
kesildiðinde kalan net
rakam 629,96 liradýr.
Brüt ve net olarak asgari
ücret açlýk sýnýrýnýn altýndadýr. Milyonlarca iþçi
emek gücünü asgari ücret

karþýlýðýnda satmaktadýr.
Yoksulluk sýnýrý, dört
kiþilik bir iþçi ailesinin bir
ayda yapmasý gereken
zorunlu harcamalardýr.
Aralýk 2010 itibarýyla
dört kiþilik bir aile için
yoksulluk sýnýrý 2.733,64
lira olarak hesaplanmýþtýr.
Kamu emekçilerin
çoðunluðunun,
sözleþmelilerin tamamýna
yakýnýnýn, emeklilerin
tümünün aldýðý ücret ve
maaþlar yoksulluk
sýnýrýnýn yanýna bile yaklaþamamaktadýr. Tarýmda
çalýþan iþçilerin çoðunluðu ise asgari ücretin
altýndaki rakamlar

karþýlýðý çalýþmaktadýr.
Türkiye iþçi sýnýfýnýn
sayýsýnýn 20 milyonun
üzerinde. Buna karþýlýk
sadece 5 milyon 292 bin
796 iþçi sigortalý ve kayýtlý
olarak çalýþmaktadýr.
Bunlardan yalnýzca 3
milyon 91 bin 42'si
sendikalýdýr.
6 milyon iþçi iþ
güvencesinden yoksun
bir þekilde taþeron þirketlerde çalýþtýrýlmaktadýr.
Ekonomi büyürken
Türkiye iþçi sýnýfý insanca
bir yaþam sürdürmekten
uzak.
Sendikalar insanca
yaþayacak bir ücret için
ortak mücadele baþlatmalý, emekten yana olan
tüm güçler iþçi sýnýfýnýn
örgütlenmesine yardýmcý
olmalýdýr.

KESK, siyasi gruplarýn deðil kamu emekçilerinin örgütü olmalý
KESK Genel Baþkaný Sami Evren ve
TÝS Hukuk Sekreteri Adnan Gölpýnar'ýn istifasýnýn ardýndan Kamu
Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu (KESK) 6 Ocak'ta
olaðanüstü kongre yapacak ve yeni
bir yönetim oluþturacak.
2000'li yýllara dek kamu emekçilerinin çoðunluðunu örgütleyerek
grevli toplu sözleþmeli sendika hakký
için büyük bir mücadele veren
KESK'in adýnýn tacizle anýlýr hale
gelmesi bir sürecin sonucudur. Kamu
emekçilerinin sendika mücadelesinden doðan bir örgüt olan KESK uzun
süredir üye kaybediyor, Memur-Sen
ve T. Kamu-Sen'den sonra 3. Sendika.
KESK sadece Kültür iþkolunda toplu
sözleþme yapma yetkisine sahip,
oysa on yýl önce tüm iþkollarýnda tek
yetkili sendika KESK'ti.
90'lý yýllar boyunca iþçi hareketinin
motor gücü olan ve sol muhalefetin
önü açan KESK'i bugünkü duruma
gelmesinin kurulduðu günden itibaren delege sisteminde ýsrar eden ve
yönetimleri paylaþan tüm siyasi gruplardýr.
Memurlarý iþçi sýnýfýnýn deðil kü-çük
burjuvazinin bir parçasý olarak gören
siyasi anlayýþlar KESK'i bir sendika
gibi deðil bir dernek gibi örgütledi.
Ýþyeri örgütlenmeleri es geçirilirken,

tüm çalýþanlarýn ortak talepleri yerine
çoðu zaman KESK yönetimindeki
siyasi anlayýþlarýn talepleri öne
çýkartýldý.
Bir sendikanýn gücü grev yapma
yeteneðinden gelir. KESK'i yýllarca
yöneten siyasetler grev yapmak yerine defalarca Ankara'ya yürümeyi tercih etti. Büyük bir enerji ve imkân
protesto eylemlerine, basýn açýklamalarýna harcanýrken kazanana kadar
grev yapmak için örgütlenilmedi.
Sendika yönetimlerini üyeler doðrudanseçebilirdi. KESK ise Türk-Ýþ'i
bürokratik olmakla eleþtirirken kendisi de delegelik sisteminde itiraz
etti. Delegeleri belirleyen ise siyasi
grup aidiyetleriydi.
Yüz binlerce kamu emekçisini
harekete geçiren KESK 2000'lerin
baþýnda, 12 yýllýk bir mücadelenin
sonucu toplu görüþme hakkýný kazanmýþken býktýrýcý eylem çizgisiyle
arkasýndaki kitlesel gücü yitirmiþti.
KESK bir kitlesel taban eylemleri yerine "kadro eylemi" olarak tarif edilen
azýnlýk protestolarýna aðýrlýk verdikçe,
KESK'i yöneten siyasetler sendikalarý
partinin örgütlenmesi için bir araç
olarak kullandýkça, hayatýndaki hiçbir
somut iyileþtirme göremeyen kamu
emekçileri diðer konfederasyonlara
kaydý.

KESK'i yöneten siyasi gruplar 28
Þubat darbesi karþýsýnda "tarafsýz"
kaldý, bir bölümü anadilde eðitim
hakký gibi Kürt üyelerin taleplerinden rahatsýz oldu. Tüm siyasi grup-lar
birbirileriyle ölesiye rekabet e-derken
kongrelerde ilkesiz ittifaklar kurdu.
KESK kongreleri kamu e-mekçilerin
nasýl kazanacaðýndan çok koltuk kavgasý yapýlan yerlere dönüþtü.
6 Ocak'ta gerçekleþen olaðanüstü
kurul sadece yeni bir baþkan belirlemekle kalmamalý. KESK kuran,
yaratan, onca saldýrýya raðmen inatla
var eden kadrolar bu duruma son vermeli. KESK, siyasi gruplarýn deðil tüm
kamu emekçilerinin örgütü olmalý.
Delegelik sistemi son bulmalý, sendika yönetimlerini tüm üyeler seçmeli.
KESK'in mücadeleci birikimine, hýzlý
davranma yeteneðine, eylem yapma
kapasitesine iþçi sýnýfýnýn ihtiyacý var.
KESK'i yaratan, üyelerinin çoðunluðunu oluþturan kadýn emekçilerdir.
6 Ocak'teki KESK kongresinin aldýðý
ilk karar iþyerinde, sendikada, sokakta ve evde kadýn emekçilerin uðradýðý
taciz ve cinsel þiddete karþý kampanya baþlatmak olmalýdýr. KESK tüm
üyelerini cinsiyetçiliðe karþý mücadeleye çaðýrmalýdýr.
VOLKAN AKYILDIRIM

Karadenizliler Çernobil'deki nükleer santral
kazasý sonucu açýða çýkan
radyasyondan dolayý
kanserle boðuþuyor. AKP
ise Akkuyu'dan sonra
Sinop'ta da nükleer santral
kurmak giriþimini hýzlandýrdý. Akkuyu'da nükleer santral inþasý Rus bir
þirkete verildi. Ortaðý ise
Ciner Holding. Nükleer
enerji yanlýlarý bile Rus
nükleer teknolojisinin ne
denli ölümcül olduðunu
söylüyor. Çernobil'i kimse
unutmadý. Sinop'ta nükleer santral yapýmý Güney
Kore devlet þirketi Kepco
ve Toshiba konsorsiyumu
yapýyor. ABD'li þirket
Westing House da Toshiba
þemsiyesi altýnda yer alýyor. Kepco verdiði rüþvetler
sonucu ortaya çýkan uluslar arasý skandallarla
tanýnýyor. Japonya ise
nükleer kazalarla anýlan
bir ülke. Hükümetin enerji
politikasý nükleerci þirketler tarafýndan yönlendiriliyor.

Hepimiz hala
Ermeniyiz
2010 yýlýnda da Hrant
Dink ailesinin adalet talebi
yerine gelmedi. Dava üç
tetikçi ile sýnýrlandýrýlýrken, Dink ailesi
Kafes darbe planý davasýna müdahil oldu. Kafes
darbe planýnýn baþýnda
Hrant Dink'in öldürülmesi
"operasyon" olarak
adlandýrýlýyordu.
Emniyetin hazýrladýðý
rapor Ogün Samast, Yasin
Haya ve Erhan Tuncel'in
Ergenekon davasý sanýklarý Veli Küçük, Muzaffer
Tekin ve Levent Bektaþ'la
iliþkilerini ortaya koymuþtu. Buna raðmen 'öldür'
diyenler hala yargý önüne
çýkmadý. Baþbakanlýk
Teþtif Kurulu'nun bu
cinayette devlet kurumlarýnýn rolünü saptayan
raporuna raðmen cinayeti
bilen ve önünü açan
devlet görevlilerine hala
dokunulmadý. Cinayetin 3.
yýldönümünde Hrant'ýn
vurulduðu yerde,
AGOS'un önünde olacaðýz.

19 Ocak
HRANT için
AGOS’un
önündeyiz
DurDe
durde@googlegroups.com

0535 - 885 76 15
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iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

sosyalist isci
BDP'li tutuklularý
serbest býrakýn!
KCK davasý 13 Ocak'ta yeniden baþlayacak.
Uzun süredir konuþulan, bizim de tartýþtýðýmýz
Kürt sorununda demokratik açýlým sorunu,
pratik olarak KCK duruþmalarýnda elle tutulur
bir netlik kazanacak. Gerçekten bir açkýlým var
mý? Gerçekten barýþ her zamankinden daha mý
yakýn?
Mahkemenin BDP'li tutuklularla ilgili kararý,
aralarýnda belediye baþkanlarýnýn da olduðu
yüzlerce tutuklunun serbest býrakýlýp býrakýlmayacaðý, nasýl bir açýlým sürecinin içinde
olduðumuzu pratik olarak gösterecek.
MGK toplantýsýnýn "Demokratik Özerklik"
tartýþmalarýnda BDP'nin tutumuna ve iki dil
tartýþmasýnda Kürt hareketinin eylem planlarýna
iliþkin açýklamasý, hükümetin de ordunun da
Kürt hareketinin özgürlüklerini kazanma
mücadelesinin önüne ayný sertlikte set çekmeye
çalýþacaðýný gösteriyor.
Egemenlerin set çekme tutumu bu kadar bariz
bir þekilde ortadayken, Kürt halkýyla dayanýþmak bugün her zamankinden çok daha önemli.
Görülmesi gereken, Kürt hareketinin özgürlük
mücadelesinin en önemli virajlarýndan birisine
girdiðidir. Kürt halký, devletin baskýlarýyla yüz
yüze býrakýlmalýdýr.
Bu, hýzla, batýda barýþýn sesini, demokratik ve
siyasal çözüm talepleri doðrultusunda yükselen
politik bir kampanyayý örgütlemek anlamýna
geliyor.
Yükü, batýda, Kürt hareketinin omuzlarýndan
alacak bir kampanyayý örgütlememiz gerekiyor.
Özgürlük istiyoruz kampanyasýnýn bir ayaðý,
bu misyonu üstlenebilir.
Bu yüzden 12 Ocak'ta Özgürlük Ýstiyoruz
Ýnisiyatifi'nin çaðrýsýyla Ýstanbul, Ankara, Ýzmir
ve Ýstanbul gibi þehirlerde, "BDP'li tutuklularýn
serbest býrakýlmasý" talebiyle gerçekleþecek gösteriler özel bir öneme sahip.
Gösterilerin hemen ardýndan Diyarbakýr'a gitmek, duruþmalara katýlmak, tutuklu
yoldaþlarýmýza destek vermek de önemli.

Zammýný al baþýna çal!
Asgari ücret zammý ve medyanýn "memurlara
müjde" diyerek þiþirdiði memur zammý,
hükümetin iþçiler ve yoksullarla dalga geçtiðini
gösteriyor.
Her iki zammýn da zamma benzeyen bir yaný
yok. Asgari ücret zammýyla, her ay 16 gram
bebek mamasý almalarý mümkün olacak asgari
ücretlilerin!
"Memur zammý/Müjde!" diye anlatýlan
haberse tümüyle gerçek dýþý. Abartýlan memur
zammý, memurlara günde bir TL zam anlamýna
geliyor.
Hükümet ve patron örgütlerinin temsilcilerinin üçte iki çoðunluða sahip olduðu Asgari
Ücret Tespit Komisyonu, iþçilerle dalga geçiyor.
Ýþçilerle dalga geçenlere iþçilerin tepki göstermesi için yardýmcý olmalýyýz. Emek örgütlerinin
birleþebileceði bir konu olarak "zamlar"ýn zavallýlýðýna karþý birleþik bir kampanya
örgütlenebilir.
Antikapitalist Çalýþanlar böyle bir kampanyaya ön ayak olabilirler.
Buna zam diyenlere, "Zammýný al baþýna çal!"
demek için vakit kaybetmeden harekete geçmek
gerekiyor.

Her on generalden
biri yargýlanýyor
Balyoz davasý, Ergenekon davalarý
arasýnda en önemlisi, çünkü bu
davada doðrudan bir darbe teþebbüsü yargýlanýyor. Hakkýnda en az
tartýþma yaratan darbe davasý yine
Balyoz'du. Ta ki dava baþlayana,
Çetin Doðan'ýn ailesi ve avukatlarýnýn kampanyasý baþlayana dek.
Doðan ve Doðuþ Holding
medyasýnýn desteðiyle yürütülen
kampanyayla Balyoz darbe planý
diye bir þey olmadýðýna, Çetin Doðan
ve darbeye imza atmýþ 195 darbeci
subayýn suçsuz olduðuna inanmamýz
isteniyor.
Ergenekon davasýnda yargýlanan
tüm sanýklar Ergenekon diye bir
þeyin olmadýðýný ileri sürüyor. Çetin
Doðan, ilk günden itibaren Balyoz'un
bir kurgu, bir "harp oyunu"
olduðunu söylüyordu. Ailesi de
Çetin Doðan'ýn ses kayýtlarýnýn bir
kurgu, davanýn delillerinin bir
bölümünün sahte olduðunu ileri
sürüyor. Buna karþýlýk Balyoz darbe
planýnýn bir kurgu olduðuna kimse
inanmadý.
Ordunun 12 Eylül tipi bir darbe giriþiminde bulunduðuna þaþýran
olmadý. Darbecilerin darbe ortamý
yaratmak için camileri bombalamayý,
kendi savaþ uçaklarýný düþürmeyi ve
Yunanistan'la savaþ çýkarmayý plan-

ladýðý haberi kimseyi þaþýrtmadý.
Balyoz darbesine direnenleri "statlara
kapatýn", "tepin" sözlerinin ne anlama geldiðini halk çok iyi biliyordu.
27 Mayýs'ý, 12 Mart'ý, 12 Eylül'ü, 28
Þubat'ýn yaþandýðý Türkiye'de darbeler geleneði, 2001'den bu yana AKP'yi
devirmek için yapýlan sayýsýz giriþimini bilen ve yaþayanlar Balyoz
darbe planý ortaya çýkýnca þaþýrmadý,
öfkelendi.
Balyoz davasý diðer Ergenekon
davalarý gibi engellenmek isteniyor,
ancak cunta bu davayý durdurmak
için ekstra çaba harcýyor. Çünkü
Balyoz sanýklarý cuntanýn asýl

gücünü oluþturuyor. Türk Silahlý
Kuvvetleri bünyesinde 303 general
bulunuyor. Bunlar 29'u Balyoz darbe
planý iddianamesinde þüpheli olarak
yer alýyor. Yani her 10 generalden
biri þüpheli. Generalleri albaylar ve
yarbaylar izliyor. 195 sanýðýn emekli
olan azýnlýðý dýþýnda sadece 3 komutana dokunuldu. Hükümet 3 darbeci
generali açýða aldý, ama 26 general
hala görevde.
Ergenekon davalarýnýn tümüne
bakýldýðýnda ordunun ekonomik ve
hukuksal, CHP ve MHP'nin politik
olarak destek verdiði darbecilerin
direniþte olduðu görülüyor.
Darbe suçu cezasýz kaldýkça, halka
karþý suç iþleyenler özgür oldukça,
Ergenekon soruþturmalarýnýn kaderi
siyasi güç dengelerine býrakýldýkça
Ergenekoncularýn kurtulma umudu
büyüyor. Bu davayý bu noktaya
kadar ilerleten halktý. Balyoz darbe
planý davasý Darbelere Karþý 70
Milyon Adým Koalisyonu aktivistlerinin suç duyurusu ile baþladý. On
binlerce insanýn katýldýðý yürüyüþler
ve darbe karþýtý kampanyalar sonucu
darbecilere ilk kez dokunuldu. Þimdi
yeniden harekete geçme zamaný,
davalarýn kaderi darbe karþýtlarýnýn
elinde.

CHP'den "sol" çýkar mý?
Partilerindeki sorunlarý yýllar boyu
politikalarýnda deðil, Deniz
Baykal'da arayan CHP'liler, bir kaset
darbesi sonucu Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun genel baþkanlýk
koltuðuna oturmasýný coþkuyla
karþýladý. Kýlýçdaroðlu'nun deðiþimin
sesi olacak, CHP'yi "sol" bir parti
hâline getireceði yönündeki bu iddia
aylarca ortalýðý kasýp kavurdu.
AKP iktidara geldiði andan itibaren
tüm politikalarýný laiklik-þeriat ekseninde kuran ana muhalefet partisi
CHP, Deniz Baykal döneminde yýllar
boyu Genelkurmay'ýn, Kemalist
rejimin ve statükonun sesi olmak
dýþýnda hiçbir þey yapmamýþtý. Bu
kritik virajda sahip olduðu desteði
bir miktar daha kaybetti. Baþarýsýzlýk,
Deniz Baykal'ýn kiþisel beceriksizliklerinin deðil, CHP'nin savunduðu
politikalarýn eseriydi.

Darbelere,
Ergenekon çetesine
karþýysan
Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan
Küresel krize karþý
mücadele etmek
istiyorsan
Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

Kýlýçdaroðlu'nun baþkan seçildiði
ilk kurultayda, sinevizyon gösterileriyle Silivri'deki Ergenekon tutuklularýna selam gönderildi. CHP'nin
yeni genel baþkaný, ne ilk kurultayda,
ne tek aday olarak girdiði ikinci
kurultayda, ne de referandum süresi
boyunca yaptýðý sayýsýz konuþmada
bir kez bile "Kürt" lafýný aðzýna
almadý.
Henüz partisinin grup baþkanvekiliyken darbeci subaylarýn sivil
mahkemelerde yargýlanmasýný
saðlayan yasanýn iptal edilmesi için
Anayasa Mahkemesi'ne baþvuran
Kemal Kýlýçdaroðlu, anayasa deðiþikliði referandumunda da 12 Eylül
anayasasýnýn deðiþtirilmesine "Hayýr"
diyen cephenin baþýný çekti. Bir gün
baþörtüsü sorununu CHP'nin çözeceðini iddia etti, ertesi gün baþörtülü
kadýnlarýn üniversiteye gireceðini

DSiP’e katýlýn,
sosyalizme güç verin
devrimci
sosyalizme
güç ver
baþka bir
dünya mümkün

söylemediðini belirterek, konu
hakkýnda Danýþtay'ýn ve Anayasa
Mahkemesi'nin verdiði kararlarý
hatýrlattý. Yerin altýna cephane
gömen, camileri bombalamayý planlayan darbeci subaylarla iþbirliði
yapan Ergenekon sanýklarýný "maðdur aydýnlar" olarak niteledi.
Kýlýçdaroðlu, CHP baþkanlýðýndaki
ilk birkaç ay içinde, partisinin politik
hattýnda Baykal dönemine göre
hiçbir temel fark yaratamadý.
Türkiye'de sol bir parti olabilmek
için, Kürt sorununda demokratik ve
barýþçýl çözümü, Kürt halkýnýn
özgürlüðünü; darbe giriþiminde
bulunanlarýn ve kontrgerilla
üyelerinin yargýlanmasýný, baskýcý
Kemalist rejimin baþörtüsü yasaðýnýn
son bulmasýný savunmak gerekiyor.

dsip.org.tr
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sosyalist iþçi’ye
abone olun
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Ýki dilin kabulü çözümde ilk adýmdýr

Demokratik özerkliði
destekliyoruz

8

5 yýl boyunca Türk
devleti Misak-ý
Milli sýnýrlarý
içerisinde yaþayan
Kürtleri ezdi.
Kürtler tarihte 29 kez
ulusal baskýya karþý ayaklandý. Kürt sorununun
baþlangýç nedeni
cumhuriyeti kuran asker
ve sivil bürokratlarýn
Kürtlere verdikleri özerklik
sözünü tutmayýp,
Türkiye'de yaþayan
herkesin Türk olduðunu
ilan ederek Türk egemen
sýnýfýnýn ulus-devletini
kurmalarýydý. Ulusal varlýklarý, dilleri, kültürleri
inkâr edilen, asimilasyon
ve aðýr baský ile zorla
Türkleþtirilmeye çalýþýlan
Kürtler 85 yýl sonra devlete
Kürt sorununda suç
iþlediðini kabul ettirdi ve
bir ulusun özgürlük isteðini tankla, topla, tüfekle
bastýrmak isteyenler
mahkûm edildi.
Kürtlere daða çýkmaktan
baþka hiçbir yol býrakýlmadý. Kürt sorununda
çözüm önerilerinin açýkça
tartýþýlmasý her engellendi.
Bu tartýþmayý yapanlar zindanlar da çürütüldü ya da
infazlara kurban gitti. Kürt
sorunu demokratik bir
temelde çözmek isteyen
tüm partiler kapatýldý.
Çözüm ve diyalogdan
yana olan Türk liderler
dahi öldürüldü.
Kürtlere verilen özerklik
sözü tutulmadý
Tüm bunlar askerlerin
yazdýðý 1924 Anayasasý ile
baþlayan Kürt sorununu
çözümsüz býrakmayý
baþaramadý. Kürtlerin
kendi, aþaðýdan
mücadeleleri, 40 bin
insanýn yaþamýný feda
ettiði bu özgürlük mücadelesi NATO'nun en büyük
ordularýndan biri olan
Türk ordusuna baþarýsýzlýðýný itiraf ettirdi. AKP,
bu aþaðýdan mücadelenin
kazandýðý haklarýn bir
sonucu olarak Kürtlerin
tarihte ne denli büyük
acýlar yaþadýðýný ifade etti.
Ancak Kürtler silah yerine
demokratik yöntemleri
kullanarak ne istediklerine
dair bir öneri attýklarýnda
ordu muhtýra verdi,
hükümet orduyla uzlaþtý,
DTK ve BDP hakkýnda

dava açýldý, meclis muhalefetiyse "tek dil tek bayrak"
sloganý etrafýnda çözümü
engellemek isteyen kampý
birleþtirdi ve AKP'de
verdiði sözleri unutarak bu
hatta yerini aldý.
Türkiye iþçi sýnýfý, Türk
kapitalistleriyle ortak
çýkarlara sahip deðildir.

Ayný gemide olduðumuz
bir yalandýr. Türk ulusdevleti "hepimizin" deðil
sadece sermaye sýnýfýnýn
çýkarlarýný korur. Kürtleri
ezen bu devlet her zaman
iþçi sýnýfý mücadelesine,
sendikalara ve sosyalistlere
karþý ayný düþmanlýkla
savaþ vermiþtir. Kürt

ulusal demokratik
hareketi, Türkiye iþçi
sýnýfýnýn dostu ve Türk
egemen sýnýfýna karþý
mücadelede tarihsel
ortaðýdýr. Devrimci sosyalistler demokratik özerklik
ve iki dilli hayat karþýsýnda
tutum alan tüm güçlere,
tüm egemen sýnýf partiler-

ine karþýdýr ve Türkiye iþçi
sýnýfý içerisinde bu þovenist
fikirlerin etkisiz kýlýnmasý
için mücadele ederiz.
Türk ulus-devleti iþçi
sýnýfýnýn da düþmanýdýr
Devrimci sosyalistler,
ulus-devletlere, milli sýnýrlara karþýdýr. Bu sýnýrlar
sermaye için vardýr.

Sýnýrlar var oldukça, kapitalistlerin ulus-devletleri
oldukça ulusal baský da
var olur. Sosyalistler ulusal
baskýya iþçileri böldüðü ve
burjuvaziye yönetme þansý
verdiði için karþýdýr. Türk
devleti Kürt ulusunu
ezerek, Türkiye iþçi sýnýfý
mücadelesini de bölmektedir. Bugün kim Kürtlere
"siz bölücüsünüz" diye
saldýrmaya saldýrýyorsa,
Kürtlerin nasýl yaþayacaklarýna kendilerinin karar
vermesine ve bu kararýn
bir parçasý olan
Demokratik Özerkliðe
karþý çýkýyorsa asýl bölücü
odur. Kürtlerin kendi
kaderlerini tayin etmesi,
eþit haklara sahip olmasý,
Türk egemen sýnýfýnýn iþçi
sýnýfýný bölmek için kullandýðý en önemli araç olan
Türk milliyetçiliðini
ortadan kaldýracaktýr.
2011, Kürt sorununun
demokratik ve barýþçýl
çözümü için belirleyici bir
yýl olacak. Demokratik
temelde siyasi diyalog ve
tartýþma çözümünü engelleme giriþimleri tam da
bu yüzden geliyor. Ordu
bu yüzden açýkça darbe
tehdidinde bulunuyor.
90'lara geri dönüþe izin
vermemeliyiz. 85 yýldýr
süren baský rejini yaþatmak
isteyenlerin direncini kýrmalýyýz. "Tek dil, tek bayrak" sloganýyla birleþen þovenist cepheyi yenmeliyiz.
Türkiye iþçi sýnýfý ve Kürt
özgürlük hareketi birleþirse bu gücü kimse yenemez. 12 Eylül 2010 günü
referandumda barýþ için
Öcalan'la diyaloga evet
diyen yüzde 58 ve eþit
vatandaþlýðý tanýyan yeni
anayasa için boykot diyen
milyonlarca Kürt, seçmenlerin yüzde 65'ine yakýn bir
çoðunluk barýþ istiyor.
Barýþýn kazanmasýnýn yolu
milliyetçi cephenin
direncinin kýrýlmasý ve þovenizmin yenilmesinden
geçiyor.
Anadilde eðitim hakký
derhal tanýnmalýdýr! Kürdistan'da, Kürt nüfusun
yoðun olarak yaþadýðý bölgede söz, yetki, karar Kürt
ulusunun olmalýdýr! Kürt
halký ezildikçe Türkiye iþçi
sýnýfý özgürlüðü kazanamaz.
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KCK davasýnda
barýþ yargýlanýyor
Türk egemen sýnýfýnýn
sözcüleri Kürtlere durmadan "silahlarý býrak,
sonra konuþalým" diyor.
Ancak daðda silahla deðil
ovada demokratik yöntemlerle siyaset yapan
Kürt politikacýlarýn
bileðine kelepçe vuruluyor. Kürt sorununun
barýþçýl çözümü Kürtlere
silahla direnmekten
baþka hiçbir yol býrakmayan baskýnýn son bulmasýndan geçiyor. "KCK
davasý" tutuklularý bir an
önce serbest býrakýlmalý,
bu barýþýn da önünü açar.
Herkes Kürtlere karþý
yapýlan haksýzlýklardan
bahsediyor. Herkes kirli
savaþ yýllarýný kýnýyor.
Baþta AKP olmak üzere
egemen sýnýf partileri
Kürt sorunundan
bahsederken, ne hükümet
ne de devlet hiçbir adým
atmaya yanaþmýyor. Oysa
2011 Haziran'ýna kadar
PKK'nin tek taraflý
ateþkes yapmasý barýþ
için, diyalog için,
demokratik temelde

Diyarbakýr'daki davayý izlemeye giden
sosyalistler, barýþ yanlýlarý ve hak
savunucularý, Kürt sorununda siyasi
çözümün ve barýþýn önündeki engelin
"KCK davasý" olduðunu vurgulayarak,
tüm tutuklularýn derhal serbest býrakýlmasýný talep ettiler.
siyasetin önünün açýlmasý
için büyük bir fýrsat. Bu
fýrsatýn harcanmamasýn,
çözümsüzlüðün sona
ermesinin, silahlarýn
kalýcý olarak susmasýnýn
yolu somut ve güven
verici adýmlar atýlmasýndan geçiyor. Bu adýmlarýn
baþýnda KCK davasýndan
tutuklu Kürt siyasetçilerin serbest býrakýlmasý
geliyor.
Aralarýnda milyonlarca
seçmenin oylarýyla yönetime gelmiþ belediye
baþkanlarýnýn da bulunduðu 154 Kürt siyasetçi
KCK davasýnda
yargýlanýyor. Ýki binden

fazla BDP'li "KCK
operasyonu" adý altýnda
gözaltýna alýnýrken 154
BDP'li siyasetçi hiçbir somut gerekçe gösterilmeden bir buçuk yýl hapiste
tutuluyor. Tek birinde
çaký bile bulunmadýðý
halde, demokratik yollarý
kullandýklarý halde ovada
siyaset yapmak isteyen
Kürt siyasetçiler zindanlarda çürütülüyor.
Tutuklamalar ulusal
aþaðýlama ile birleþiyor. 7
bin 578 sayfalýk iddianame günlerce okunduktan sonra, Kürt
siyasetçilerin anadillerinde savunma yapma

haklarý mahkeme tarafýndan kabul edilmedi.
Kürtçe, resmi tutanaklara
"bilinmeyen bir dil"
olarak geçirildi. Yapýlan
tüm itirazlar reddedildi,
dava bu yýla ertelendi ve
13 Ocak'ta Diyarbakýr'da
yeniden baþlayacak.
Ölüm deðil çözüm
diyenler, barýþ isteyenler
bir halkýn yargýlandýðý
bütünüyle siyasi bir dava
olan "KCK davasý"
karþýsýnda seslerini yükseltmelidir.
Devrimci sosyalistler ilk
duruþmada olduðu gibi
13 Ocak'ta da
Diyarbakýr'da olacaklar
ve tutuklu BDP'lilerin
serbest býrakýlmasýný
isteyecekler.
Özgürlük isteyenler,
KCK duruþmasý öncesi,
12 Ocak'ta BDP'li tutsaklarýn serbest býrakýlmasý
için yürüyüþler
düzenleyecekler.
BDP'li tutsaklar serbest
býrakýlsýn!
Kürtler Kürtçe konuþur!
Özgürlük istiyoruz!

Milliyetçi cepheyi yenelim!
PKK lideri Abdullah Öcalan
ve BDP Eþbaþkaný Selahatttin
Demirtaþ, Genelkurmay'ýn
Anadil Muhtýrasý'nýn arkasýnda saf tutan "tek dil, tek
bayrak" sloganýyla saf tutan
ýrkçý CHP'ye ve faþist MHP'ye
yüklendi.
DSÝP, muhtýraya karþý çýktý.
DSÝP üyeleri Ýstanbul ve
Ankara'da muhtýraya karþý 3
eylem yaparken Doðan
Tarkan, Demokratik Toplum
Kongresi'nin Demokratik
Özerklik kararýna en net
desteði verdi.
Abdullah Öcalan:
"Biz devleti bölmek istemiyoruz,
biz demokratik Türkiye ile bütünleþmek istiyoruz, bunun için çaba
sarf ediyoruz. Bayrak bir
simgedir. Bizim için çok önemli
deðildir. Bayrak egemen sýnýflarýn
simgesidir. Biz egemenler gibi,
egemen sýnýflar gibi bakmýyoruz.
Bu olaylarda etrafýnda dolandýklarý bir dil var; bu dil, Türkiye'de
ulus-devletin oluþturduðu bir
dildir. Devletin yanýna yeni bir
devlet, bayraðýn yanýna yeni bir
bayrak doðru deðildir. Bu bir
tuzaktýr, bundan uzak durulmalýdýr. Tek dil, tek bayrak gibi
þeyler ulus-devlet ideolojisi olup,

küçük burjuva milliyetçiliðidir.
Bundan dolayý milliyetçiler
ortalýðý ayaða kaldýrýp velveleye
verdi.
Ben defalarca söyledim, yol haritasýnda da bunu belirttim. Biz
demokratik siyasetle, demokratik
ulus inþaasýný gerçekleþtirmeye
çalýþýyoruz. CHP ve MHP boðazýna kadar rantçýlýða bulaþmýþtýr. 80
yýldýr CHP bunu yapýyor, MHP
de öyle. Bu devlet rantçýlýðýdýr.
Partiler daha çok olaya rantçý
yaklaþýyorlar, asýl bu devleti
böler."
BDP Eþbaþkaný
Selahattin Demirtaþ:
"Bu bir yetenek tabii ki, maharet
ister. Merak ediyorum, 'Alevi
sorunu' derken veya bu sorunla
ilgili çözüm üretirken hangi
kavramý kullanacaksýnýz. Mesela
þöyle mi diyeceksiniz? 'O þeylerin, þey sorununu, þey
yapacaðýz' mý diyeceksiniz?
Alevi'ye Alevi, Kürt'e Kürt denir.
Aleviler cemevine gider. Kürtler
Kürtçe konuþur. Bu böyledir,
bunu öðreneceksiniz. Bu bir
ayrýþtýrma, bölme deðildir.
Önce farklýlýklarý tanýyacaksýnýz.
Önce farklýlýklarý kucaklayacak
kadar yürekli olacaksýnýz, ondan
sonra birlikten bahsedeceksiniz.
Biz ayrýþtýrmak, bölmek için bun-

larý ifade etmiyoruz. Ama tekleþtirmek baþkadýr, birlik olmak
baþkadýr. Sizin zihniyetiniz tekleþtirmek üzerinedir, bizimki birleþtirme üzerinedir. Biz Türkiye
halklarýnýn birliðinden söz ediyoruz, siz Türkiye'nin tekliðinden
söz ediyorsunuz. Siz ülkeyi tekleþtirmek için bölüyorsunuz, biz
ülkeyi güçlendirmek için birleþtiriyoruz. Demokratik Özerklik
budur iþte.''
DSÝP Genel Baþkaný
Doðan Tarkan:
"DTK'nýn Demokratik Özerklik
kararýný onaylýyorum, destekliyorum. Genelkurmayýn muhtýrasý
son derece olumsuzdur, muhalefet partilerinin de tutumu olumsuzdur. Kürt hareketi dostlarý ile
birlikte mücadeleyi sürdürecektir
Kürt ulusunun varlýðý ve bu
topraklarda yaþamakta olduðu
kabul edilmelidir.
Kürtlerin talepleri anayasa da
yer almalýdýr. Demokratik Özerklik, iki dilli hayat, bunlar mutlaka
anayasal güvence altýnda
olmalýdýr. Demokratik özerklik
talebi Avrupa Birliði'nin uygulamalarýndan farklý deðildir. Karþý
çýkanlarýn kopardýðý yaygara çok
anlamsýzdýr."

GÖRÜÞ
Dördüncü yýl
Yine bir 19 Ocak daha yaklaþýyor. Hrant Dink'in
öldürülmesi üzerinden dört yýl geçmiþ olacak bu 19
Ocak'ta.
Dört yýldýr, binlerce insan, Agos gazetesinin önüne,
Hrant Dink'in vurulduðu yere gidip, kýzgýnlýkla ve
acýyla bekliyor.
Kýzgýnlýkla bekliyor, çünkü herkes biliyor, Hrant
Dink, bir Ermeni olduðu için öldürüldü.
Ermeni soykýrýmýnýn nasýl bir vahþet olduðunu gösterdi Hrant Dink'in ölümü.
Hem soykýrýma hem de soykýrým suçunun utanmazca, devlet eliyle iþlenmeye devam etmesine öfkesini
ifade ediyor her 19 Ocak'ta Agos gazetesinin önünde
binlerce insan.
Kýzgýnlýðýn bir baþka nedeni daha var: Dört yýldýr,
Hrant Dink'in katillerinin yargýlandýðý davada hiçbir
olumlu geliþme yaþanmadý. Birkaç tetikçi yargýlanýyor. Silahý ateþleyen suçu iþlediðinde çocuk olduðu
için tutukluluk statüsü deðiþtiriliyor.
Hrant Dink'in ölümünde rol, bilgi ve yer alan askerler, polisler, gizli servis elemanlarý, bürokratlar,
emniyet amirleri, albaylar, sivil bürokratlar, bazý valiler ellerini kollarýný sallaya sallaya geziyor.
Ýster farkýnda olsunlar ister olmasýnlar, soykýrým
suçu iþlediler. Ama ellerini kollarýný rahat rahat sallýyorlar.
Bir nedeni daha var kýzgýnlýðýn: Cinayetin üzerine
gidecekmiþ izlenimi veren hükümet, dört yýldýr hepimizi kandýrýyor. Geçtiðimiz sene, Hrant Dink'i anma
etkinliklerinde, "Katili tanýyoruz" etkinliðinde, suçlunun sadece tetikçi deðil, "o tetikçiye güç ve politik
moral veren tüm bir süreci örgütleyenlerdir" vurgusunu yapan Hrant Dink'in arkadaþlarý, Cemil
Çiçek'in de ýrkçý açýklamalar yapan tüm siyasiler gibi
sorumlu olduðunu zaten söylemiþti. Ama hükümet
Cemil Çiçek'in üzerinden atlayarak katillerin ve
cinayetin üzerinde yükseldiði iklimi yaratanlarýn üzerine gidecekmiþ izlenimi yaratmýþtý.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir soykýrýmýn üzerinde yükseldiðini bilenler açýsýndan, hiçbir burjuva hükümetin
bu soykýrým sürecinin devamýyla kendiliðinden
yüzleþemeyeceði çok açýk olmasýna raðmen, katillerin
açýk açýk kollandýðý yargýlama süreci insanlarýn kýzgýnlýðýný artýrýyor.
Kýzgýnken, hep birlikte ya da tek baþýmýzayken,
Hrant Dink'in bir yazýsýna, resmine, konuþmasýna
tanýk olduðumuzda yine soruyoruz: Neden vurdunuz?
Neden vurdunuz?
Yanýtýný veriyoruz sonra: Ermeni olduðu için vurdunuz.
Ama bir þeyi yanlýþ yaptýnýz.
Bir þeyi yanlýþ yaptýðýnýzý daha ilk anda fark ettiniz
deðil mi?
Hrant Dink'i öldüren kurþunlar, milyonlarca insaný
da yaraladý.
Yüzbinlerce insanýn"Hepimiz Hrant'ýz, Hepimiz
Ermeniyiz!" diyerek yürümesine, milyonlarca insanýn
yürüyenleri onaylayarak izlemesine, baþýný sessizce
öne eðmesine ve Türk milliyetçiliðine isyan etmesine
neden oldunuz.
Beklediðiniz bu deðildi. Kaostu, huzursuzluktu,
korkuydu.
Ama kaosu da korkuyu da Türk milliyetçiliði yaþadý.
"Türkiye Türklerindir" gazetesi, birkaç gün içinde
"Hepimiz Mehmet'iz" kampanyasý baþlattý ama toparlayamadý. Yüz binlerce insan sessizce yürürken, bir
soykýrým suçunu, soykýrýma ortak olanlarý, soykýrým
iklimini yaratanlarý, bunu saðdan ya da soldan yapanlarý ayýrt etmeden teþhir etti.
Bu 19 Ocak'ta yine çok kitlesel olmalýyýz.
Suçu iþleyenler, cinayet iklimini yaratanlar, ýrkçýlar,
derin ve açýk örgütlenmeler, hükümet, valiler, sivilasker bürokratlar, kurtulduklarýný sanmasýnlar diye.
Türkiye'de, Kürt illerinde, her yeri Agos gazetesinin
önüne çevirmek için.
Hrant için, adalet için!

Þenol Karakaþ

Sayý: 404

Özgürlük iþçilerle gelecek

S

osyalizm, kahramanlarýn
eyleminin ürünü deðildir.
Sosyalizm, 'akýllý insanlardan' oluþan sosyalist partilerin kararlarýnýn sonucu da
deðildir. Sosyalizm, kurtarýcýlarla,
önderlerle, akýllý öznelerin, aklý
belirsiz nesne olan kitlelerin
önünde gerçekleþtirdiði iradi
müdahalelerle iliþkili deðildir.

'Öncü eylem' stratejisi saðcýdýr
çünkü kitleler adýna silahlý eylem
yaparak o kitleleri kurtarma eðilimiyle kitlelerden oy isteyerek, parlamentoda çoðunluk saðlayarak
kitleleri kurtarma eðilimi arasýnda
esasa dair hiçbir fark yoktur. Bu
eðilimler, iþçi sýnýfýný, kurtarýlmasý
gereken bir güç olarak görmekten
bir milim daha farklý bir siyasi
müdahale zemini sunmaz. Bu yüzden sonu her zaman karamsar politik analizlere dayanmak zorunda
olan ikameci bir geleneðin ürünü
olan bu yaklaþým, sýnýflar mücadelesi tarihinde çeþitli biçimleriyle
boy gösterdi.
'Ütopyacý sosyalizmden', 'parlamenterist sosyalizme', oradan 'gerilla mücadelesine' ve 'darbe
destekçiliðine', milliyetçi burjuvaziyle ittifak kurmaya, oradan
kendi egemen sýnýfýyla birlikte

SERGÝ

Egemen sýnýf ve egemen
fikirler

Kitle eyleminin ürünü

Kurtarýcýlardan kurtulmak
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dasýnýn ürünü deðildir. Daha zor
olaný, günlük yaþamda, toplumsal
ve doðal görünen örgütlenmelerin
de egemen sýnýfýn fikirlerini ve
normlarýný hakim normlar ve
alýþkanlýklar olarak, normal olan,
olarak ilan etmesidir.

Þenol Karakaþ

Sosyalizm, tek bir açýklamayla,
kadýn ve erkek iþçilerin kendi
eyleminin ürünüdür.
Sýnýf mücadelesi, kendisini hangi
araçlarla siyasi alanda ifade ederse
etsin, belirleyicidir. Sýnýf mücadelesi, yani bir sýnýfýn bir baþka sýnýfa
karþý, tüm düzeylerde, ekonomik,
siyasi, ideolojik tüm alanlarda
verdiði mücadele, partilerin, siyasi,
ekonomik ve ideolojik yapýlarýn
durumunu belirler.
Troçki'nin söylediði gibi, "Yönetici
bir örgüt olmazsa, kitlelerin enerjisi
pistonlu bir silindir içinde sýkýþmayan buhar misali uçup gider.
Bununla birlikte, hareket silindir ya
da piston deðil, buhardan ileri
gelir." Bu nedenle de sosyalizm,
kitlelerin toplumsal bir enerji
yaratan hareketlerinin ürünü olacaktýr. Sosyalizmi, kitlelerin kendi
eyleminin ürünü deðil de, 'kitleler
adýna harekete geçen örgütlü güçlerin eyleminin ürünü olarak gören
yaklaþým', tüm sol görünümüne
raðmen, 'saðcý' bir yaklaþýmdýr.
Zira, kitleler bir kez bilinçsiz, kendi
eylemiyle kendisini kurtarma kapasitesine sahip devrimci bir özne
olarak görülmediðinde, devreye,
kurtarma, bilinçlendirme, adýna
davranma, aydýnlatma gibi, esas
olarak birbirinin aynýsý olan
örgütlenme ve mücadele stratejileri
girer.
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Karl Marx

Vladimir Lenin

dünya savaþýný destekleyen 'sosyal
þovenist sosyalizm' savunusuna
kadar bir dizi sosyalizm anlayýþý
aþaðýdan sosyalizm geleneðinin
tartýþmak, mücadele etmek ve yenmek zorunda olduðu 'sol geleneði'
oluþturdu. Bu geleneðin tutarlý
saðcýlýðý kadar bariz olan karamsarlýðýnýn nedeni, devrimciliði kendi
iradesinin toplamýndan ibaret
görmesidir.

Ýþçi sýnýfýnýn devrimciliði

Ýþçi sýnýfýný ve ezilenleri þekilsiz
bir güç, "gerici" partileri izleyen bir
'koyun gibi' gören ikameci sol yaklaþým, iþçi sýnýfýndan her an bir
devrim beklemek, iþçi sýnýfýnýn her
an kendisini izlemesini beklemek
gibi, sonucu moral bozucu olan
yanlýþ bir iþçi sýnýfý analizi
üzerinden yükselir.
Ýþçi sýnýfý devrimcidir ama her an,
her saniye deðil!
Ýþçi sýnýfý kapitalist üretim iliþkilerini yýkma yeteneðine sahip tek
toplumsal güçtür ama bu güç her
an, her gün kendisini ifade edemez.
Karl Marks'ýn dediði gibi, üretim
araçlarýna sahip olan egemen
sýnýflar entelektüel üretim araçlarýna da sahip olduklarý için, egemen
fikirler egemen sýnýfýn fikirleridir.
Bu yüzden iþçi sýnýfý da egemen
fikirlerin etkisi altýndadýr. Bu fikri
hegemonya, üstelik sadece eðitim,
okul, medya gibi kurumlarýn
yukardan aþaðý günlük propagan-

Tüm yoksulluk yýkýlmalýdýr
"Ýþçilerin bizzat yaþam koþullarý, onlarý mücadele etmeye yetenekli kýlar ve mücadeleye zorlar. Sermaye, iþçileri büyük kitleler halinde büyük þehirlerde toplar,
onlarý birleþtirir ve birlikte hareket etmesini öðretir.
Ýþçiler her adýmlarýnda düþmanlarý-kapitalist sýnýf- ile
karþý karþýya gelir. Bu 'düþman' ile mücadele sýrasýnda
iþçi sosyalist olur, tüm yoksulluðun ve tüm baskýnýn
tamamen yýkýlmasý gerektiðinin farkýna varýr." (Lenin)

Ýþte, kendisinin 'elektrik ampulü'
sanan aydýnlatmacý sol gelenek,
yaþam alanýný bu çeliþkide bulur.
Milliyetçi, zaman zaman ýrkçý, cinsiyetçi, yine zaman zaman devleti
kutsayan fikirlere de sahip olan iþçi
sýnýfýnýn topyekun bir özgürlük
isyanýnýn motor gücü olmasý için
gerekli yeteneklere kendi baþýna
sahip olmasý imkan dâhilinde
görülmez.
Bu durumda bu zorlu görev,
devrimciye düþer! Aydýnlatma
çabalarý baþlar, bu çabalar bir süre
sonra, ister istemez, kendisini iþçi
sýnýfýnýn eyleminin yerine ikame
etme sonucuna ulaþýr.
Aþaðýdan sosyalizm geleneði ise,
sosyalistlerin, her hangi bir partinin
kendisini iþçi sýnýfýnýn yerine ikame
etmesi hatasýndan, Karl Marks'ýn
yaptýðý baþka bir vurgu sayesinde
kurtarma yeteneðine sahiptir.
Marks, egemen sýnýfýný fikirlerinin
egemen fikirler olduðunu
söylerken, ayný anda bir baþka
önemli açýklama daha yapýyordu:
Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu iþçi sýnýfýnýn
kendi eseri olacaktýr. Ýþçilerin eylemi, sýnýf mücadelesinin ulusal ve
giderek enternasyonal bir karakter
kazandýðý her bir evresi, bu
mücadeleye katýlan iþçilerin
üzerinde etki eden egemen fikirlerin kýrýlmasýna da yardýmcý olur.

Ýki sergi
Çarlýk Rusya’sýndan sahneler.
Beyoðlu’ndaki Pera Müzesi’nde bugünlerde iki önemli
sergi var.
Birincisi Rus Devlet Müzesi Koleksiyonu’ndan gelen ve
40 parçadan oluþan, Çarlýk döneminde Rusya’yý anlatan
bir resim sergisi.
20 Mart’a kadar sürüyor.
Bu sergide önemli Rus sanatçýlarýnýn resimlerini görebilirsiniz.

Aþaðýdan sosyalizm

Burada anahtar kavram,
mücadeledir. Bir partinin ve kahramanlarýn mücadelesi deðil ama,
iþçilerin kendi mücadelesi, kendi
eylemi. Ýçinde egemen sýnýfýn,
devletin baský aygýtlarýnýn,
medyanýn, ahlakýn, önyargýlarýn ve
ayrýmcýlýðýn sadece iþçilerin aleyhine iþleyen ve hareketi bölmeye
yaran yapýlar olduðunun açýða
çýkacaðý mücadele!
Bu yüzden aþaðýdan sosyalizm
geleneðinin en önemli sözcülerinden olan Rosa Luksemburg
ýsrarla sosyalizm mücadelesinin
kitleselliði üzerinde durur:
"Sosyalizm mücadelesi kitleler
tarafýndan verilmelidir; kapitalizmle göðüs göðse, her fabrikada, her
proleterin iþverenine karþý vereceði
bir mücadele olmalýdýr. Sosyalizm
ne yasalarla ne de, ne kadar sosyalist olursa olsun, bir hükümet
tarafýndan kurulabilir. Sosyalizm
kitleler tarafýndan, her bir proleter
tarafýndan yaratýlmak zorundadýr.
Sosyalizm ancak bu þekilde kurulabilir.”

Özgürlük iþçi sýnýfýna verilemez

"Marks'ýn sosyalizminin merkezinde iki temel ilke
vardýr. Birincisi, iþçi sýnýfý kendisini kendi kolektif eylemi ile kurtarmak zorundadýr. Özgürlük iþçi sýnýfýna verilemez, onun tarafýndan alýnmalýdýr. Ýkincisi, toplumun
sosyalist dönüþümü için, iþçi sýnýfý eski devleti
devirmek ve yeni, tamamen demokratik bir devlet kurmak zorundadýr. Bu iki ilke-kendi eylemiyle özgürleþme
ve demokratik iþçi devleti-'Marksizmin', 'aþaðýdan
sosyalizm' teorisinin temeli haline geldi."
(David McNally)

Frida Kahlo ve Diego Rivera
Ýkinci sergi birbirleriyle uyumsuz birçok yanlarý olmasýna raðmen beraber olan iki Meksikalý ressam, Frida
Kahlo ile Diego Rivera’nýn 40 resminden oluþuyor.
Diego Rivera koyu bir stalinist, Frida Kahlo ise o
sýralarda Meksika’da yaþayan Troçki’nin iyi bir arkadaþý.
20 Mart’ta bitecek olan bu iki sergiyi görmekte yarar
var.

Portreler
Jack London
Vahþetin Çaðrýsý, Martin Eden,
Demir Ökçe ve Beyaz Diþ gibi unutulmaz romanlarý
yazarý Jack London 12 Ocak 1876’da San Frasisco’da
doðdu. 20 yaþýnda sosyalist oldu. Sosyalist olmasýnýn
gerekçesini alt sýnýflarýn yaþadýklarýna tanýk oluþuyla
açýkladý. London’ýn hayatýný fabrika iþçisi, serseri ve
denizci olarak yaþadý. Hayat deneyimlerinden çýkan
elliden fazla kitapta London, ezenleri hep eleþtirdi ve
güçsüzlerin ezilmiþlerin yanýnda oldu. Aþaðýdakiler için
hayat kavgasýnýn ne denli sert olduðunu iþlerken Demir
Ökçe’de sýnýf mücadelesini anlattý. Ýngiltere’de ve
ABD’de sosyalist partilere üye olan Jack London, devrimi savundu. Alt sýnýflarýn yaþam deneyimini paylaþan
Jack London, ABD’de yazarlýktan para kazanan ilk kiþi
olmasý ironiktir. Kaliforniyalý iþçilerin göçmen iþçilere
kalýplaþmýþ bakýþ açýsýný aktardýðý için ýrkçý görüþler
taþýmakla da suçlandý. 22 Kasým 1916’da
Kalifornaya’da hayata gözlerini yumdu.
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sosyalistisci@gmail.com

sosyalist

Avustralya'da sel felaketi,
Avrupa'da dondurucu soðuk
Ýran’da
muhalefete
baský
Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde
Ahmedinejat’a karþý aday
olan Mir Hüseyin Musavi
ve Mehdi Kerrubi aleyhine
dava açýlacaðý açýklandý.
Tahran baþsavcýsý Abbas
Caferi Dolatabadi Musavi
ve Kerrubi’nin seçimlerden sonra, seçimlere hile
karýþtýðýný iddia ederek
baþlayan büyük kitlesel
gösterilerden sorumlu
tutuyor. Baþsavcý
Dolatabadi, Musavi ve
Kerrubi için “tahrikçi liderler” ifadesini kullandý ve
“suç listesini yayýnladýktan sonra haklarýndaki
iddialrýn boyutlarý görülecek” dedi.
Baþsavcýnýn bu açýklamasý kýsa süre önce Dini
Lider Ayetullah Ali
Hamaney’in Tahran
Üniversitesi’nde Cuma
hutbesinde yaptýðý konuþmada muhalefet liderleri
Musavi ve Kerrubi’yi kast
ederek “tahrikçilerin, düþmanlarla birlik olarak
Ýslam Devrimine zarar
verdiklerini” açýklamsýndan sonra yapýlmýþ olmasý
iki muhalefet liderine
karþý aðýr bir saldýrýnýn
planlandýðýný gösteriyor.
Bilindiði gibi Ýran’da
sokak gösterileri yenilmiþ
ve ardýndan büyük bir
terör dalgasý baþlamýþtý.

Habibullah Latifi

Öte tandan Ýran 29 yaþýndaki Ýranlý öðrenci aktivist
Habibullah Latifi, PKK'nin
kardeþ örgütü PJAK üyesi
olduðu iddiasý ile idam
etmeye çalýþtý. Uluslararasý
baský sonucu idamý ertelenen Latifi’nin ailesi PJAK
üyesi olmadýðýný, bir
öðrenci aktivisti olduðunu
söylüyor.
Þimdi Latifi ve idam
cezalarýnýn infazýný
bekleyen diðer Kürt
aktivistler için uluslararasý
bir kampanya var.

marksist.org
devrimci, antikapitalist
internet portalý

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

2010 yýlýnda yaþanan afetlerin ve kýrýlan rekorlarýn
2011'de de devam edeceði
daha ilk günlerden belli
oldu. Uzmanlar,
Ýngiltere'nin son 300 yýlýn
en soðuk kýþýna gireceðini
ve baþkent Londra'da
bulunan Thames Nehri'nde
sularýn donmasýna yakýn
bir durumla karþýlaþacaðý
belirtti.
Ýrlanda'da soðuklar
yüzünden 40 bin haneye
su verilemedi; Ýskoçya
hükümetinin su yardýmý
sýkýntýyý hafifletti.
Almanya'nýn Dresden
kentinden geçen Elbe
Nehri de dondurucu
soðukla birlikte buz kesti.
Almanya'nýn baþkenti
Berlin'de gece sýcaklýklar
eksi 20 derecenin altýna
düþüyor. Bu nedenle
normalde soðuk havaya
alýþýk hayvanlar bile dondurucu þartlardan etkileniyor.
Mýsýr, aþýrý yaðmur ve
dolu yaðýþýnýn yaný sýra,
þiddetli rüzgârlar etkili
oldu.
Ancak 2011'in afetlerle
dolu ilk günlerinde en
fazla öne çýkan
Avustralya'nýn sellerle
boðuþmasý oldu. Fransa ve
Almanya'nýn toplamýndan
daha geniþ bir alan sular
altýnda kaldý. Sel
felaketinden tam 200 bin

kiþi etkilendi. Son 50 yýlýn
en büyük felaketiyle
mücadele eden
Avustralya'da Queensland
Eyaleti Baþbakaný Anna
Bligh'ýn deyimiyle
"görülmemiþ bir sel
felaketi" yaþanýyor. Selde
10 kiþi hayatýný kaybetti.
"Tasha" kasýrgasý ardýndan
gelen selin, 980 milyon

dolar maddi hasara neden
olduðu belirtildi. 75 bin
kiþinin yaþadýðý
Rockhampton'a acil ihtiyaç
maddeleri yardýmý gönderiliyor.
2007 yýlýnda Kyoto
Protokolü'ne muhalif bir
siyaset izleyen John
Howard halkýn yaptýðý
eylemler sonucu devrilmiþ

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

iktidara gelen Kevin Rudd
ilk icraat olarak protokolü
imzalamýþtý. Ancak radikal
önlemler alýnmamýþtý. Yýlýn
sonunda gerçekleþtirilen
Cancun'daki konferansla
az kalmýþ olan umutlar da
son bulmuþtu.
Kapitalist ülkeler de
kendi yarattýklarý iklim
deðiþikliðinin neden
olduðu afetlerden muaf
deðiller. Katrina
Kasýrgasý'nda da olduðu
gibi... Tabii ki yoksul
ülkelere etkisi, önlem alýnmasý ve afetin sonrasýndaki
mücadele bakýmýndan zengin ülkelere göre tartýþýlamaz. Ya da o "geliþmiþ"
ülkelerde yaþayan yoksul
kesime etkisi her zaman
daha fazla oluyor.
Kapitalizm iklim krizine
çözüm bulamýyor.
Kârlardan ödün vermeyen
þirketlerin güdümündeki
devletler, seçim kampanyalarýnda bu þirketlerden
aldýklarý mali yardýmýn çok
daha fazlasýný iklim
deðiþikliðinin yarattýðý
maliyetler olarak ödemeye
baþladýlar. Önlem alýnmazsa durum daha da
kötüleþecek. Atmosferdeki
karbondioksit oranýnýn
"ulusal çýkarlar"ýn arkasýna
sýðýnmayarak bir an önce
350 ppm'e çekilmelidir.

Eli Haligua

Mýsýr'da diktatörlük zayýflýyor
ABD'nin Ortadoðu'daki
en yakýn müttefiklerinden
biri olan Mýsýr'da sular
durulmuyor. Ülkede
yapýlan þaibeli seçimlerin
ardýndan muhalefet
hareketi yükselmeye
baþlamýþken son on yýlýn
en kanlý saldýrýsý ülkedeki
Hristiyanlarý hedef
aldý.Mýsýrlý yetkililer Ýskenderiye'deki kiliseye
yapýlan saldýrýnýn ardýndan faili El-Kaide olarak
gösterseler de durum
bundan daha karýþýk.
Mýsýr'ý 1981 yýlýndan
beri otoriter bir rejimle
yöneten Hüsnü Mübarek,
gücünü ülkeyi kontrol
eden polis ve ordunun
baskýsýný sayesinde
koruyor.
Ülkede muhalif partilere
ve toplumsal hareketlere
yönelik önemli baskýlar
söz konusu. Ülkedeki en
büyük muhalif örgütlenme olan Müslüman
Kardeþlerin 2005 yýlýndaki seçimlerde mecliste 88
sandalye kazanmasý üzerine rejim alarma geçmiþti.
Kasým 2010'da yapýlan
seçimlerde ise Müslüman
Kardeþlerin seçimleri

boykot etme kararý
oldukça etkili oldu.
Ýlk turda yüzde 15 olan
oy verme oraný, ikinci
turda yüzde 5'e kadar
düþtü.
Mýsýr'daki diktatörlüðe

karþý muhalefet sadece
Müslüman Kardeþler
örgütü ile sýnýrlý deðil.
Ülkede önemli bir iþçi
hareketi bulunuyor. Baþta
tekstil iþçileri olmak
üzere iþçi sýnýfýnýn önemli

bir kýsmý 2007-2008 yýllarýnda zirveye çýkan bir
grev hareketi yarattý.
Ülkedeki muhalifler ayný
zamanda Filistin ile
dayanýþma hareketi de
yürütüyor. Gazze
ablukasý sýrasýnda sokaklara çýkan milyonlarca
kiþi Mýsýr'ýn Refah sýnýr
kapýsýný açmasýný
saðlamýþtý.
Mýsýr'daki egemenler
ülkedeki Kýpti azýnlýða
karþý yapýlan saldýrýyý
muhalefeti yok etmek için
kullanmak ve farklý
muhalif gruplarý birbirine
karþý kýþkýrtmak istiyor.
Böylece ülkedeki muhalefeti yok etmeye çalýþýyor.
Ülkedeki muhalif
hareketlerin çoðunluðu
sorunlarýn reform yoluyla
çözülebileceðini
düþünüyor. Ancak iþçi
sýnýfý reformistlerin
düþündüðünden çok
daha radikal ve bu potansiyel devrimci bir odaðýn
varlýðý ile birleþirse bütün
Ortadoðu'yu etkileyecek
bir politik sürece girilebilir.
Onur Devrim Üçbaþ

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

dsip.org.tr
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Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
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Aþaðýdan mücadele
tarihi deðiþtiriyor

OCAK: Balyoz darbe planý açýða çýktý,
binlerce insan soðuða raðmen sokaklara
döküldü. Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým Koalisyonu yürüyüþü, Ýstanbul.

ÞUBAT: Ýkinci ayýný dolduran Tekel
direniþi ile dayanýþma eylemleri her yere
yayýldý. Binlerce iþçi Türk-iþ’in önünde 24
saat eylemdeydi, Ankara.

MART: Borç kriziyle sarsýlan Yunanistanda kesintilere karþý üçüncü büyük genel
grev gerçekleþti. Cuntaya karþý direniþten
bu yana en büyük grevdi, Atina..

NÝSAN: Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe’nin çaðrýsýyla 24 Nisan Ermeni
Soykýrýmý anmasý Ýstanbul’da Taksim’de
yapýldý. Resmi ideoloji yerle bir edildi.

MAYIS: Ýstanbul 1 Mayýs, 1977 katliamýnHAZÝRAN: Küresel Barýþ ve Adalet
dan sonra ilk kez Taksim’de kutlandý.
Koalisyonu, hükümetin Ýncirlik Üssü kararKadýnlarýn ve gençlerin çoðunlukta olduðu namesinin süresini uzatmasýna karþý sokakDSÝP korteji radikal sloganlarla yürüdü.
taydý, üssün kapatýlmasýný talep etti.

TEMMUZ: Küresel Eylem Grubu, nükleer
santral ihalesini protesto etmek için
meclis bahçesinde oturma eylemi yaptý,
44 aktivist hala yargýlanýyor.

AÐUSTOS: 12 Eylül anayasa referandumunda Yetmez ama Evet diyen on binlerce
insan Tünel’den Taksim’e ‘ordu kýþlaya’
diyerek yürüdü.

EYLÜL: Hakkari Geçitli Köyü’nde 9
köylüyü öldüren mayýnlý saldýrý Ýstanbul’da protesto etti. DSÝP ve savaþ karþýtlarý
faillerin yakalanmasýný istedi.

KASIM: Lizbon’daki NATO zirvesi savaþ
karþýtlarý tarafýndan protesto edildi. DSÝP
ve Küresel BAK temsilcileri Lizbon
sokaklarýnda NATO’ya karþý yürüdü.

ARALIK: Genelkurmayýn muhtýrasýna karþý
üniversitelerde özgürlük isteyen öðrenciler
Ankara’da yürüyüþ yaptý, anadile ve
baþörtüsüne özgürlük talep edildi.

EKÝM: Kürt halkýnýn yargýlandýðý “KCK
davasý” Amed’de baþladý. DSÝP’liler duruþmaya katýlmak için Amed’e gitti ve tutuklu
BDP’lilerin serbest býrakýlmasýný istedi.

