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Özgürlük 
istiyoruz!
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Savaþa 
hayýr

Hatip Dicle
meclise!

YSK darbesiyle milletvekilliði gasp
edilen Hatip Dicle ve KCK tutuklusu
beþ yoldaþý gazetemiz yayýna hazýr-
landýðý sýrada hâlâ zindanda tutulu-
yordu.

Kürt milletvekillerinin meclise
giriþinin engellenmesi savaþ
kýþkýrtýcýlýðýdýr.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kürt
sorununun çözümüne bu denli yak-
laþýlmýþken, devlet PKK lideri
Öcalan’la masaya oturmuþken,
vesayet yargýsýnýn darbesi ve Hatip
Dicle seçildiði an yargýçlara koþan
AKP-CHP-MHP þovenist ittifaký barýþ

giriþimlerini sabote ediyor.
Ýki darbeciyi meclise taþýmak isteyen

CHP, hem blok vekillerinin meclise
giriþinin önünü týkadý, hem de tutuklu
tüm darebecilerin serbest býrakýlmasý
kampanyasýna destek verdi.

Zayýf demokrasiyi darbe ile yok
etmek isteyenlerin yeri meclis deðil
hapishanedir. 

Kürt sorununun çözümünün tüm
sorumluluðu üzerinde olan, seçmen-
lerinin çözüm istediði AKP ise hem
Hatip Dicle’nin vekilliðini gasp ediyor
hem de yeni anayasa için MHP ile itti-
fak kuracaðýný söylüyor.

Faþist MHP ya da ulusalcý CHP ile
yeni bir anayasa oluþturulamaz. askeri
vesayetin uzantýsý iki parti 12 Eylül
anayasasýnýn yýlmaz savunucusudur. 

Görevimiz savaþ kýþkýrtýcýlarýný dur-
durmaktýr. Devlet Kürtlerin haklý tale-
plerini tanýmalý, hükümet Kürt örgüt-
lerinin uzattýðý barýþ elini sýkmalýdýr.
Kürt halký özgür olmadan türkiye iþçi
sýnýfý özgür olamaz. Ölüm deðil
çözüm istiyoruz!

Gerçek demokrasiden, özgürlükten,
barýþtan yana olan herkesin yeri, Kürt
halkýnýn yanýdýr. Tüm ezilenlere
özgürlük istiyoruz!

"Delilleri
soruþturacak
savcý 
aranýyor"

Sameh Naguib:

Devrimin
dersleri,
mücadenin
geleceði...

Sosyalizmi
tek bir 
ülkede 
kurmak
mümkün mü?

Engels’in katkýsý

Kapitalizmde
konut 
sorunu 
çözülebilir mi?

Kârýn kaynaðý:

Artý-deðer 
ve 
kapitalist
sömürü
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Þenol Karakaþ:

Yeni dönemde
Blok, 
parti, 
Kürt sorunu
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ÖÖnde gelen Mýsýrlý devrim-
ci sosyalistlerden Sameh
Naguib, Hüsnü

Mübarek'i alaþaðý eden devrim
ve mücadelenin geleceði üzerine
harika bir broþür kaleme aldý.
Ýþte broþürden bazý kýsýmlar:

Rus devrimci Vlaimir Lenin'in de
dediði gibi: "Bazen kayda deðer hiçbir
þeyin olmadýðý on yýllar yaþanýr,
bazense haftalar içinde on yýllar
yaþanýr."

Yýllar boyunca, Mýsýrlý aktivistler,
protesto günleri planlarlardý ve plan-
lanan günde her zamanki bir kaç yüz
kiþi alanda olurdu.

3-4 bin polis etrafýmýzý sarar ve
coþkusuz sloganlar, konuþmalar ve
zaman zaman polisle yaþanan çatýþ-
malardan sonra, planlanan gün sona
ererdi. 

Aktivistler, Tunus'taki kývýlcým sebe-
biyle, 25 Ocak'a dair daha fazla umutlu-
lardý. En az 2-3 büyük meydanda birkaç
bin insaný bir araya toplayabilirdik.
Hatta belki de, 10 bin kiþiye ulaþa-
bilirdik!

Ama hiç bir aktivist, hiçbirimiz, o gün
olacaklarý en gerçekdýþý rüyalarýmýzda
dahi, hayal bile edemezdik.

Gösteriler, olaðan sloganlar eþliðinde
baþladý. Ancak Tunus'ta duyduðumuz,
artýk meþhur olmuþ "halk rejimin
devrilmesini istiyor" sloganý atýlýr atýl-
maz, bir þeyler deðiþmiþ gibiydi.

Giderek daha fazla insan, baþ
döndürücü bir tutkuyla bu sloganlarý
atarak evlerinden alanlara yürüyorlardý.
Erkekler ve kadýnlar, gençler ve yaþlýlar,
Hýristiyanlar ve Müslümanlar gösteriye
katýldý. Büyük çoðunluðu is Mýsýrlý
fakirler oluþturuyordu. 

Bu büyülü slogan daha fazla atýldýkça,
sesi fakir mahallelerde daha fazla
yankýlandý; daha fazla insan gösterilere
katýldý.

Bir kaç yüz aktivistle baþlayan hareket,
on binlerce insaný barýndýran devasa bir
gösteriye dönüþtü.

Polisin korkusu ve kafa karýþýklýðý
apaçýk ortadaydý. Polislere gösterinin
þehir merkezlerin sýçramasýný engelle-
mek için, baðlantý noktalarýna çekilme
emri verilmiþti.

Ýþte bu noktalarda, o tarihi günün
baþlýca çatýþmalarý yaþandý.

Göstericileri püskürtmek için tazyikli
su, plastik mermiler ve aþýrý derecede
göz yaþartýcý bomba kullanýldý.

Engeller
Kuþkusuz en zor engel, boðucu göz

yaþartýcý bombalardý. Ancak daha tecrü-
beli olan göstericiler beyaz bulutlardan
etkilenmemek için kýsa süre içinde, ev
kadýnlarý, ecza çalýþanlarý ve cafelerden
ücretsiz olarak edindikleri ameliyat
maskeleri, kola kutularý ve soðanlarýn
daðýtýmýna baþladýlar.

10 binlerce gösterici polis barikat-
larýnýn çoðunu aþýp þehir merkezlerin
ve elbette ki Tahrir Meydaný'na ulaþa-
biliyordu. Ancak çatýþmalar devam
ediyordu. Mýsýr Devrimi'nin kývýlcýmýný
yakan o özgürlük gününün sonunda,
onlarca ölü ve binlerce yaralý vardý.

Gösteri ve çatýþmalar takip eden iki
gün boyunca da sürdü. Ancak asýl
odak, 28 Ocak'taki 'Öfkeli Cuma'nýn

örgütlenmesindeydi. Bu sefer,
Müslüman Kardeþler de gösterilere
katýlma kararý aldý.

Gösterileri düzenleyenler artýk sadece
her zamanki 'olaðan þüpheliler' deðil,
binlerce yeni liderdi. Bu yeni liderlerin
çoðu, günler süren gerçek bir devrim
sýrasýnda, yýllar boyunca kendilerine
verilen politik eðitimden
daha fazlasýný öðrenen
genç iþçi çocuklarýydý.

Cuma namazýndan sonra
yüz binlerce kiþi belli baþlý
camilerden ve meydanlar-
dan þehir merkezlerine
doðru yürüyüþlerine
baþladý.

Yüz binlerce kiþi Tahrir
Meydaný'na ulaþtý ve bura-
da, ancak Mübarek'in
devrildiði 11 Þubat günü
býrakacaklarý bir iþgale
baþladýlar. 

Ülke boyunca, mahal-
lelerini korumak, trafiði
düzenlemek ve hatta
sokaklarý temizleme iþleri-
ni ayarlayan halk komiteleri kurulmaya
baþladý.

Protestocular 1 Þubat'ta bütün
þehirlerde milyonluk gösteriler için
çaðrý yaptý.

Ordu içindeki generallerin tepkileri
devrimin önemli dönüm noktalarýndan
biriydi.

Ordu sözcüsü General Ýsmail Osman,
devlet televizyonunda ordunun halkýn
meþru taleplerini tanýdýðýný ve onlara
ateþ açmayacaðýný duyurdu.

Ordu Mübarek'i gözden
çýkarýyor

Ordu içindeki generaller, orduya gös-

tericileri bastýrma emri vermenin güç-
leri böleceðini ve devamýnda binlerce
askeri ve genç subayý karþýlarýna alacak-
larýný bildiklerinden, rejimi kurtarmak
adýna Mübarek'i feda etmeye hazýrdý.

O gün 2 milyonu Tahrir Meydaný'nda,
1 Milyonu Ýskenderiye'deki Þehitler
Meydaný'nda, 750 bini Mansura'da ve

250 bini Süveyþ'te olmak
üzere milyonlarca kiþi
gösterilere katýldý. Bu, eþi
benzeri görülmemiþ bir
güç gösterisiydi.

Meydan, üzerlerindeki
þiirlerde, esprilerde ve
kiþisel hikâyelerde mey-
dandaki insanlarýn talep-
leri yazan binlerce afiþ ve
pankartla doluydu. Duvar
yazýlarý, freskler ve slo-
ganlar, bütün binalarý
kaplamýþtý.

Ýnsanlar yemek, su ve
sigaralarýný paylaþýyor-
lardý. Þarkýlar, müzik, þiir-
ler, sloganlar meydanda
yankýlanýyordu. Yeni bir

Mýsýr yaratýlýyordu.
Bir sonraki gün, bir grup önde gelen

milyarder, iktidardaki NDP partisinin
yöneticileri, Cemal Mübarek emrindeki
gizli polis memurlarý, göstericilere
yönelik toptan bir saldýrý baþlattý.

Onlarca atlý ve develi çete göstericilere
saldýrdý. Baþlarda þaþkýn ve ne
yapacaðýný bilmez durumda olan gös-
tericiler, silahsýz elleriyle çetelere karþý
koymaya baþladý. 

Göstericiler kýsa süre içinde sert
savunma hatlarý kurdu, bütün meydan-
dan toplanan taþ ve tuðlalarla çatýþ-
maya devam ettiler.

Meydanda özenli bir iþ bölümü

yapýldý.
Çoðu iþçi sýnýfýna mensup genç güçlü

olanlar taþ atanlar olarak en önde yer
aldýlar. Diðerleri sürekli bir taþ atýþýný
saðlayabilmek için kaldýrým taþlarýný
kýrmakla görevlendirildi. Bu sýrada
diðer gruplarda, kýrýlan taþlarý önlere
doðru taþýyorlardý.

O korkunç ama kahramanca gece
boyunca genç kadýnlar çatýþanlara su
getirdiler.

Keskin niþancýlar, lazer ýþýklarýný gös-
tericiler üzerinde gezdirmeye
baþladýlar. Onlarca genç gösterici,
barikatlarýn üzerine çýkýp göðüslerini
lazer ýþýklarýnýn önüne getirdiler. Bunlar
çok net bir amaçlarý ve mesajlarý olan
korkusuz savaþçýlardý: ya zafer, ya
ölüm!

Her yerden kan akýyordu. O gece
onlarca genç savaþçý þehit oldu, vücut-
larý yoldaþlarý tarafýndan gurur ve
kararlýlýkla derme çatma hastanelere
taþýndý. Yüzlerce yaralýysa, tedavileri
yapýlýr yapýlmaz derhal çatýþmaya
katýlýyordu.

Çatýþmalar
Gün aðardýðýnda, artýk savaþ

kazanýlmýþtý. Çeteler ve polisler, mey-
dandan kaçýyordu. Devrimciler,
köprüye ve meydanýn dýþýndaki
kavþaklara ulaþýp polislerin ve çetelerin
peþine düþtüðünde, canýný kurtarmak
isteyenler koþarak alaný terk ediyor-
lardý. Düþmanlarýmýzýn çoðunda ya
polis ya da NDP kimlik kartlarý vardý.

Sabah olduðunda, yüz binlerce Mýsýrlý
desteklerini göstermek ve meydandaki
kardeþleriyle bir araya gelmek üzere
Tahrir'e geldiler. Gösterilerin liderleri
ise hali hazýrda, bütün Mýsýr'da Cuma
namazýndan sonra "Ayrýlýþ Günü" adý

"Hiçbirimiz, o gün olacaklarý en gerçekdýþý
rüyalarýmýzda dahi, hayal bile edemezdik"

“1 Mayýs’ta Tahrir’e” afiþi.

Rejime yönelik en
büyük ve tehlikeli
tehdit, daha önce

benzeri görülmemiþ
grev dalgasýyla
geldi. 2006'da
baþlayan iþçi

grevleri, Mübarek
devrildikten sonra

dahi geniþlemeye ve
derinleþmeye
devam ediyor.
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Yunanistan iþçi sýnýfýnýn krizin
bedelini ödememek için yürüttüðü
direniþ geliþiyor. 5 Haziran'da
Syntagma Meydaný'nda yapýlan ve
500.000 kiþinin katýldýðý tahmin edilen
gösterilerden sonra, ülkedeki
mücadele 28-29 Haziran'da yapýlan
iki günlük genel grev ile yeni bir aþa-
maya geldi. 

Sendikalar bu grevi 29 Haziran'da
mecliste oylanan kesinti paketine
karþý gerçekleþtirdi. AB ve IMF,
Yunanistan'a 12 milyar avro'luk borç
vermek için bu kesinti paketinin
geçmesini þart koþuyordu. Yeni-liber-
al politikalarý dayatan, Yunan iþçi
sýnýfýnýn uzun bir süreçte, mücade-
leyle elde ettiði haklarý geri almaya
çalýþan PASOK hükümetinin bu day-
atmasýna karþý ülkedeki sendikalarýn
birleþik eylemi hayatý durdurdu.
Çalýþan tek ulaþým aracý Atine
Metrosu oldu- o da göstericileri ve
eylemcilerin ulaþýmý için kullanýldý.
Eðitim, saðlýk, ulaþým ve belediye
iþçilerinin katýldýðý greve gazetecil-
erde destek verdi. 

Ülkedeki hareketin önemli bir
parçasý da meydanlarý iþgal eden
"Öfkeliler" hareketi. 25 Mayýs'ta inter-
net üzerindne yapýlan çaðrýyla
baþlayan hareket Tahrir ve Puerta del
Sol'daki iþgallerden ilham alýyor.
Meydaný iþgal edenlerin talepleri
arasýnda borçlarýn reddedilmeis ve
zenginlerden daha fazlka vergi alýn-
masý da bulunuyor.

Yunan devletinin ve polisinin tep-
kisi ise beklenilenden farklý olmadý.
Gaz stoklarýný cömertçe kullanan
polis, Syntagma meydanýndaki metro
istasyonuna ve cafelerde oturan
insanlara gaz sýktý, göstericilere taþ ve
mermer parçalarýyla saldýrdý, gösteril-
erde yaralananlarýn hastenelere
gitmesini engellemeye çalýþtý. PASOK

hükümeti 22 Haziran'da zorlukla
aldýðý güvenoyunun ardýndan, tüm
muhalefete raðmen kesnti paketini
meclisten geçirdi. 

Sendika aktivistlerinin temel talep-
lerinden biri olan 48 saatlik genel
grev, Yunanistan'da artýk gelenek-
selleþen bir günlük genel grevlerin
ötesine geçen ilk eylem oldu. Bu
durum, enerji iþçilerinin iþ býrakmasý
ve meydanlarýn iþgal edilmesi
hükümetin paniklemesine neden
oldu. Geliþen iþçi hareketi PASOK
hükümetini de bölüyor. Bazý mil-
letvekillerini kesinti paketlerine karþý
oy kullandýklarý için atan PASOK
mecliste kan kaybetmeye devam
ediyor. PASOK sendikalarda gelenek-
sel olarak güçlü olmasýna raðmen,
izlediði politikalar sendikalarýn
tabanýndaki iþçilerin PASOK'tan kop-
masýna ve daha sola kaymasýna
neden oluyor. 

Yunanistan radikal solu ve iþçi
hareketi þimdi bir sonraki adýmýn ne
olduðunu tartýþýyor. Sadece PASOK
hükümetinin deðil, genel olarak sis-
temin meþruiyetini yitirmeye
baþladýðý bu noktada radikal sol
hareketi ileri taþýmaya çalýþýyor.
Devrimci sosyalistler, iþçiler arasýnda-
ki militan mücadele sayesinde grev-
lerin aþaðýdan kontrolünü saðlamayý
hedefliyor. Ayrýca bankalarýn kamu-
laþtýrýlmasý, borçlarýn iptal edilmesi
ve finans sektöründe iþçi kontrolünü
talep ediyor. Bu noktadan sonra iþçi
sýnýfýnýn süresiz genel greve gitmesini
savunan sosyalistlerin çaðrýsý iþçiler
arasýnda yanýt buluyor.
Yunanistan'daki mücadelenin baþarýsý
tüm Avrupa'daki hareketin baþka bir
düzeye sýçramasýna yol açacaktýr.

OOnur Devrim Üçbaþ

verdikleri gösterilerin çaðrýsýný yap-
mýþlardý.

Ayaklanmanýn bir önceki haftasýnda
ekonominin kilit sektörlerinde bir
yangýn gibi yayýlan kitlesel grevler ve
iþçi gösterilerinde ekonomik taleplerin
yaný sýra asýl devrimci talep Mübarek'in
devrilmesiydi.

Öfkeli Cuma'da polise karþý en sert
çatýþmalarýn yaþandýðý Süveyþ, ülkenin
kalaný için de yol gösterici oldu. Tekstil
ve çekil sektöründeki iþçilerden sonra, 8
Þubat'ta 6 bin Süveyþ Kanalý çalýþaný
greve gitti.

10 Þubat'a gelindiðinde, dalga
Kuzey'de Ýskenderiye'den Güney'de
Aswan'a kadar yayýlmýþtý. Ýþçilerin aðýr
bir askeri disiplin altýnda çalýþtýklarý
generallerin kendi fabrikalarý dahi,
grevlerle sallanýyordu.

11 Þubat tarihli protestolar, devrimin
en büyük protestolarý oldu. Ülke
toplamýnda 15 milyondan fazla kiþinin
gösterilere katýldýðý tahmin ediliyor.

Ýþçiler bu sefer, kendi iþ yerlerinden
organize þekildeki gösterilerle protesto-
lara katýlýrken, Mübarek gitmezse
ülkeyi felç edeceklerinin mesajýný veriy-
orlardý.

O akþam, talebimiz sonunda gerçek-
leþti.

Mýsýr Devrimi'nin ilk aþamasý kazan-
mýþtý.

Hazýrlanmasý yýllar süren
devrim

Eylül 2000'de Filistin'de patlak veren
Ýkinci Ýntifada'nýn etkisiyle, Mýsýr'da yer
yerinden oynadý. Rejimimizin utanç
verici rolünün aksine Filistinlilerin ve
silahlý direniþ hareketlerinin cesareti ve
dirençliliði, binlerce Mýsýrlý gencin
radikalize olmasýný saðladý.

Bütün ülke çapýnda kitlesel gösteriler
meydana geldi. Hem üniversite öðrenci-
leri, hem diðer öðrenciler politikaya ilk
aktif katýlýmlarý olan gösteriler düzen-
lediler.

Politik aydýnlanma, ABD'nin Irak'ý
iþgaliyle yaygýnlaþtý ve derinleþti.

20 Mart 2003'te aktivistler, Tahrir'de
40.000 kiþinin katýldýðý bir savaþ karþýtý
gösteri düzenlediler.

Protestocular Mübarek posterlerini
yaktýlar ve daha sonra devrimin provasý
olduðu anlaþýlacak olan, 24 saatlik bir
meydan iþgali gerçekleþtirdiler.

Rejimin protesto dalgalarýný bastýrmak
için kullandýðý aþýrý baský ve þiddet,
demokrasi sorununu tekrar gündeme
taþýdý.

Yozlaþma
12 Aralýk 2004'te, Nasýrcýlarý, sosyalist-

leri, Ýslamcýlarý ve liberal demokratlarý
içeren politik muhalefet güçleri koalisy-
onu "Kifaye!" "Yeter!" baþlýklý protesto-
lar dizisinin ilkini düzenledi. 

Gösteriler küçük boyuttaydý ve en kal-
abalýk zamanlarýnda bir kaç bin kiþiye
ulaþýyordu. Ancak politik, etkileri
sayýlarýna oranla çok daha büyüktü.

Mübarek'in devrilmesi çaðrýsý ve polis
yetkililerin iþkence ve haksýz tutukla-
malar gerekçesiyle yargýlanmasý

talebiyle, tabular da yýkýlmaya baþladý.
Ýktidar ailesinin ve yüksek dereceli

devlet memurlarýnýn yozlaþmýþlýðýnýn
ortaya çýkmasý, geniþ kesimlerde yanký
uyandýrdý.

Rejime yönelik en büyük ve tehlikeli
tehdit, daha önce benzeri görülmemiþ
grev dalgalarý þeklinde geldi. 2006'da
baþlayan iþçi grevleri, Mübarek
devrildikten sonra dahi geniþlemeye ve
derinleþmeye devam ediyor.

Aralýk 2006'da, Mýsýr'daki kamu sek-
töründe çalýþa tekstil iþçilerinin 4'te 1'in-
den fazlasýnýn çalýþtýðý Mahalla al-
Kubra'daki Misr Spinning and Waving
Company iþçileri, iþçi hareketinde bir
dönüm noktasý olacak grevi baþlattýlar. 

7 Aralýk'ta binlerce iþçi fabrikanýn ana
kapýlarýnýn birinin önünde bir araya
geldi. 3 bin elbise iþçisi kadýn yaptýklarý
gösterilerde iplikçilik ve örgü kýsýmlarý-
na yürüdüler ve diðer iþçilere de greve
katýlma çaðrýsý yaptý. Dev bir tekstil
imalathanesinin bütün birimlerindeki
üretim tamamen durdurulmuþtu. 

24 bin kadar iþçi greve gitti;
imalathanedeki oturma eylemi ve iþgal
3 gün boyunca sürdü. 4. günde
hükümet, iþçilerin taleplerinin çoðunu
kabul etti.

Grev hareketi kamu sektöründen özel
sektöre ve devlet memurlarýna, gelenek-
sel sanayi bölgelerinden yeni kasabalara
ve bütün illere kadar daha önce
görülmemiþ bir þekilde yayýldý.

Grev tekstilden mühendisliðe,
kimyadan inþaat ve yapý sektörüne,
ulaþýma ve hizmet sektörüne kadar
yayýldý.

Grev dalgasý bir protesto kültürünü
yerleþtirmeyi baþarmýþtý.

2007'nin sonunda 55 bin emlak vergisi
tahsildarý greve gitti. Grev 3 ay sürdü.
Zafer, Kahire'deki Finans Bakanlýðý
önündeki 11 günlük oturma eylemi son-
rasýnda kazanýldý. 

Vergi tahsildarlarý ücretlerin yüzde
325'lik bir zam kazandý. Bunun son-
rasýnda da grev sýrasýnda demokratik
olarak seçilmiþ iþçi komitelerini, Mýsýr'ýn
1957'den beri kurulan ilk baðýmsýz
sendikasýnýn yönetim kuruluna
dönüþtürdü.

Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan
mücadele ateþi içinde, liderlerini grev
komiteleri arasýndan demokratik bir
þekilde seçen onlarca baðýmsýz sendika
daha kuruldu.

Mübarek'in devrilmesinden sonra
geçen 2 ay boyunca grevler meydana
geldi ve 2006-9 arasýndaki grev dal-
galarý boyunca grev yapan iþçilerden
daha fazlasý, grevlerde yer aldý.

Ýþçilerin oluþumunda baþlýca bir rol
oynadýðý demokratik bir devrim, aslýn-
da alttan alta ve potansiyel olarak bir
sosyal devrimdir.

Mýsýr ve daha geniþ çaptaki Arap
Dünyasýnda baþlayan devrimci kriz
büyük olasýlýkla aylar deðil, yýllar süre-
cek. Önümüzdeki süreç hem Mýsýrlý
iþçiler, hem de dünya iþçileri için zafere
gebe olabilir.

(Çeviren: Melih Mol)

MISIR
DEVRÝMÝNÝN 
DERSLERÝ VE

MÜCADELENÝN
GELECEÐÝ

Sameh Naguib
Yakýnda çýkýyor!

Kazanana 
kadar 
genel grev!

Radikal solun önerisi iþçiler arasýnda yanýt buluyor:
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Dört buçuk yýldýr süren Hrant
Dink suikastý davasý aslýnda
hala baþlamadý. 3 tetikçiye sýnýr-

lý tutulan davada, ‘öldür’ emrini veren-
ler hâlâ yargýlanmadý. Davanýn önünde-
ki engelleri Dink ailesi avukatý Fethiye
Çetin’e sorduk:

Herkes bu davanýn sonuçlanmasýný
istiyor ama dava sürekli týkanýyor.
Neden?

Fethiye Çetin: Davanýn nerelerde
týkandýðýna bakmak lazým. Birinci týkan-
ma noktasý, kolluk. Yani delilleri
toplayýp savcýya getirecek olan kollukta
çok önemli týkanmalar ve eksiklikler
var. Ve hatta kasýt denebilecek ihmaller
var. 

Ne gibi?
Fethiye Çetin: Mesela Hrant Dink

cinayetine iliþkin deliller Ýstanbul
Emniyeti'nde yok edildi. Akbank kam-
era görüntüleri yok edildi. Ýkincisi,
Ogün Samast'ýn cinayetten önce gittiði
ve bir takým kiþilerle iletiþime geçtiði
internet kafeler ya hiç araþtýrýlmadý ya
da buradan elde edilen bilgiler dosyaya
yansýtýlmadý. Geriye dönük olarak
Ogün Samast'ýn, Erhan Tuncel'in inter-
net iletiþim bilgileri yok edildi. Erhan
Tuncel bunu duruþmada çok açýk söyle-
di. Dedi ki, 'emniyette e-mail adresleri
de verdim ve geriye dönük olarak hepsi
dönemin Terörle Mücadele Þube
Müdürü Selim Kutkan tarafýndan ince-
lendi', dedi. Fakat bunlarýn hiçbirisi
dosyada yok. Ve biz çok uzun süre

Erhan Tuncel'in bu iletiþim bilgilerinin
elde edilmesi için uðraþtýk. Hatta bu e-
mail adreslerinin alýndýðý hosting fir-
malarý yurt dýþýnda olduðu için kon-
solosluklara bile yazýlar yazdýrdýk ve
asla olumlu bir sonuç elde edemedik.
Oysa emniyette bunlarýn hepsi incelen-
miþ. Fakat bunlar dosyaya konmamýþ.
Nerede bunlar? Ayrýca Erhan Tuncel'in
emniyette ilk dönemde ifadesi yok,
tespit tutanaklarý var. Erhan Tuncel son
duruþmada aynen þunu söyledi, 'beni
ifade vermemem için Terörle Mücadele
Þube Müdürü Selim Kutkan ile Ýstih-
barat Þube Müdürü Ahmet Ýlhan Güler
ikna etti'. Düþünebiliyor musunuz?
Delilleri toplamakla, þüphelilerin sorgu-
larýný yapmakla görevli kolluk,
þüphelileri ifade vermemeleri için ikna
ediyor. CMK 8/2 uyarýnca bu kiþiler
derhal ana davayla baðlantýlý suçlarý
nedeniyle sanýk olarak yargýlanmalýlar.
O kadar çok buna benzer örnek var ki
bu delillerin yok edildiði çok açýk.
Örneðin, sanýklarýn telefon görüþmeleri,
mesaj bilgileri de yok edildi. 

-
Diðer týkanma noktalarý neler?
Fethiye Çetin: Ýkincisi, yargýda týkanýy-

or. Örneðin davanýn esasýna etkili kimi
taleplerimiz sürekli reddedildi.
Üçüncüsü, bürokrasinin bu konuda
ýsrarlý bir direnci var. Kimi kurumlar
pek çok konuda doðru dürüst cevap
dahi vermiyorlar. Örneðin yukarýda
verdiðim örnek de olduðu gibi, 'kayýt
bulunamadý' gibi insanýn zekasýyla alay
eden cevaplar verilebiliyor. Tele-
komünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'ndan,
Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý'ndan
MÝT'den gelen cevaplar genel olarak bu
þekilde. Bu ülkede, geçmiþ örneklerinde
olduðu gibi, devlete deðen, devleti
ilgilendiren, devletin taraf  olduðu bir
takým yargýlamalarda bütün bu kurum-
larýn ve yargýsal makamlarýn böyle bir-

birleriyle uyumlu bir tavrý var.
Yani bu dava herhangi  bir
cinayet davasý olsaydý eminim
konuþtuðumuz pek çok þey
araþtýrýlacaktý, bunlarýn üzerine
gidilecekti ve sonuç alýnabile-
cekti. Ama bu davada, yargýla-
manýn en temel ilkeleri ihlal
edilme pahasýna bunlarýn
hiçbiri araþtýrýlmadý.
Araþtýrýlmayan ya da karþýlan-
mayan tüm sorular ve iþaret-
lerin bizi devletin derinliðine
götürmesi, orayý iþaret etmesi
bu týkanýklýklarýn temel sebebi-
ni oluþturuyor. 

Sanki daha baþlangýçta bu
davanýn sýnýrý çizilmiþ ve denmiþ ki, 'bu
dava þöyle bir iddianame ile ve þu kiþi-
leri kapsayacak þekilde yürütülecek,
Trabzon'da þunlar þu mahkemede
yargýlanacak, bu sýnýrýn dýþýna çýkýlmay-
acak'. Yani davanýn dördüncü yýlý son-
rasýnda  görüntüleri tekrar izlerken
Osman Hayal'i ben mi tespit edecektim,
yoksa bu davanýn savcýsýnýn, kolluðun
iþi midir? Üstelik, bu kiþilerin kimlik-
lerinin tespit edilmesini defalarca talep
etmemize raðmen.

Tüm bu anlattýklarýnýzdan yola
çýkarak, Hrant'ýn öldürülmesinin devlet
tarafýndan planlandýðýný söyleyebilir
miyiz?

Fethiye Çetin: Biraz önce bahsettiðim o
zihniyet ve gelenek, vatandaþlarýn bir
bölümünü hep düþman olarak, iç tehdit
olarak gördü ve bunun üzerinden bir
takým politikalar geliþtirdi. MGK siyaset
belgesinin aslýnda bu ülkenin gizli
anayasasý olduðunu hepimiz yýllardýr
biliyoruz. Ve o MGK siyaset belgesi
çoðu bakanýn bile bilmediði, görmediði
bir belgedir. Ama son yýllarda
yakalanan tüm çete üyelerinde bu belge
çýktý. Yani bizim bilmediðimiz, bakan-
larýn bilmediði siyaset belgesi bir takým
çetelerin elinde. Bunlarýn bir kýsmý
þimdi Ergenekon davasýnda yargýlanýy-
orlar. MGK siyaset belgesinde her
dönem için iç tehdit tanýmlamasý
yapýlýr. Bir takým gruplar iç tehdit (iç
düþman) olarak tanýmlanýrlar ve buna
yönelik bir mücadele planý geliþtirilir.
Bir zaman bu iç tehdit komünizmdi. Ve
o yüzden komünizme karþý mücadelede
gerek psikolojik mücadele yöntemleri,
gerek medyayý bir propaganda aracý
olarak kullanmak, gerek bu mücadelede
paramiliter güçleri devreye sokmak ve
bir çok insanýn hayatýna kýymak gibi
iþler yapýldý. 1 Mayýs 1977 katliamý,
Maraþ katliamý, Çorum katliamý yapýldý

ve bunlarýn failleri bulunamadý.
Sonradan bu iç tehdit, Kürtler oldu,
Müslümanlar oldu ama  azýnlýklar her
dönemde iç tehdit olarak bu belgede
yer aldý. O yüzden zaten memlekette
azýnlýk kalmadý. 2002 yýlýndan itibaren
bu iç tehdide azýnlýklarýn yanýnda bir de
misyonerler eklendi. Ortada yok edecek
fazla azýnlýk da kalmayýnca yeni ve
dýþarýdan kaynaklanan bir korku odaðý
yaratmalarý gerekiyordu, bu odak azýn-
lýklarýn yaný sýra misyonerler oldu. O
dönemde medyada inanýlmaz ölçüde
misyoner faaliyetleri iþlenmeye ve misy-
onerler iblisleþtirilmeye baþlandý.
Halbuki yine MGK belgelerinden
öðrendiðimiz kadarýyla ülkede topu
topu 50 misyoner varmýþ. Tabi misyon-
erlerin içine azýnlýklar da sokuluyordu.
Hrant'ýn yargýlandýðý duruþmalara
gelip, 'misyoner çocuðu Hrant' pankartý
açtýlar. Þimdi siz vatandaþlarýnýzý düþ-
man olarak tanýmlarsanýz, savaþ man-
týðý açýsýndan baktýðýnýzda, düþmana
karþý ne yapýlýr? Mücadele edilir.
Dolayýsýyla siz Hrant Dink'i ya da baþka
birini öldürdüðünüzde aslýnda düþ-
mana karþý ülkenizi savunuyorsunuz.
Ülkenizi savunduðunuz için orada
hukuk dýþýna çýkýlýyor ve siz korunuy-
orsunuz. Algý bu. Emekli general Atilla
Kýyat '90'larda faili meçhuller devlet
politikasý'ydý', dedi. Ben o günden bu
yana Atilla Kýyat'ý hiçbir yerde görmed-
im. 

Ergenekon ve Balyoz davalarýnda,
Kafes eylem planýnda, Hrant Dink ve
buna benzer cinayetlerin darbeye ortam
hazýrlamak için planlandýðýný görüy-
oruz. Bu baðlantýnýn kurulmasý
yönünde çabalarýnýz oldu mu?

Fethiye Çetin: Balyoz darbe planý,
soruþturmanýn gizliliðine raðmen
medyada haber olarak yer aldýðýnda  ilk
iþim bu konuda gazetelerde çýkan haber
kupürlerini alýp savcýya gitmek oldu. O
planda bir takým aydýn ve yazarlarýn
isimleri geçiyordu. Hrant'ýn adý da
onlarýn arasýnda yer alýyordu. Ayný þek-
ilde Kafes eylem planý ortaya çýktýðýnda
da savcýya bunlarý ilettim Ama savcýlar
soruþturmalarý bu yönde derinleþtirmiy-
orlar. Biz basýnda ne çýkarsa çýksýn alýp
savcýlara götürüyoruz, çünkü bunlarý
alýp soruþturmasý gereken savcýlar.
Hatta aslýnda bunlarý toplamak da
savcýlarýn görevi. Ortada o kadar çok
delil var ki, sadece bunu soruþturacak
savcý ve kolluk görevlileri aranýyor.

Röportaj. Arife Köse

Fethiye Çetin: "Delilleri soruþturacak savcý aranýyor"

29 Temmuz’da adalet için Beþiktaþ’tayýz!
Hrant Dink suikati davasýnýn 19.

duruþmasý 29 Temmuz Cuma günü
Ýstanbul’da Beþiktaþ Adliyesi’nde
gerçekleþecek. Dava bir kaç tetikçi ile
sýnýrlandýrýlýrken, bir çok delil yok
edildi. Katillerin Ergenekon çetesiyle
baðlarý alenen ortadayken,
Genelkurmay’ýn Hrant Dink’i 2002’de
fiþleyip hedef seçtiði belgelerle kanýt-
lanmýþken, ‘öldür’ emrini verenler hâlâ
yargý önüne çýkarýlmýyor.

Irkçý 301. maddeyle açýlan davalarýn
arkasýnda duran, Ermeni
Konferansý’na katýlanlarý “vatan haini”
ilan eden, Hrant Dink’in katledilmesi
sürecinde büyük rol oynayan Cemil
Çiçek ise CHP ve MHP desteðiyle
meclis baþkaný yapýldý.

Baþbakan Erdoðan’ýn, cinayetten
hemen sonra Dink ailesine Çiçek için
“kanlýmýz deðil zamlýmýz deyin” söz-
lerini inkar etmesi ise sadece ordunun
deðil AKP hükümetinin de adaletin
neden dört buçuk yýldýr yerini bula-
madýðýný gösteriyor.

Tetikçilerin yargýlamasýnýn sürecinin
sonuna gelindi. Ya onlara ceza verilip,
dosya kapatýlacak. Ya da Dink
davasýnda yok edilen, dikkate alýn-
mayan deliller, tanýk ifadeleri, bariz
baðlantýlar ele anýp bu dava yeniden
baþlayacak. Hrant Dink suikasti davasý
Ergenekon davasýna baðlanmalýdýr.

18 kez olduðu gibi 29 Temmuz Cuma
günü de saat 10.00’da Beþiktaþ’tayýz! 

Hrant için adalet için!

2. sayý çýktý!
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rDSiP’e katýlýn,
sosyalizme güç verin
� Darbelere,
ergenekon çetesine
karþýysan,
� Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,

� Küresel krize karþý
mücadele etmek
istiyorsan,
� Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallere
karþýysan, 

Yaz boyunca DSÝP Ýstanbul Ýlçe
örgütleri her Perþembe saat 19.00
dünyanýn ve Türkiye'nin sorunlarý,
mücadelenin güncel görevlerini
tartýþýyoruz, siz de davetlisiniz….
Beyoðlu ilçe örgütü:
Ýstiklal Caddesi, Bekar Sokak, San
han, No: 16/3 
Ümraniye ilçe Örgütü açýldý!
Adres: Alemdað Caddesi, Çakýroðlu
Ýþhaný A Blok, No: 202, D: 113
Kadýköy ilçe Örgütü yeni bürosuna
taþýndý!
Adres: Osmanaða Mahallesi,
Serasker Caddesi, Rýza Paþa Çýk-
mazý, No:10 Kat:3 D:6, Bahariye
DSÝP Ýzmir Ýl Örgütü:
Ýzmir: Kýbrýs Þehitleri Caddesi, 1462
Sok. No: 20/1, St. Joseph Lisesi
Sokaðý, Alsancak

Marksizm Sohbetleri
17 Temmuz Pazar, Saat 14:00
Antonio Gramsci'nin Devrimci Mirasý
Konuþmacý: Can Irmak Özinanýr

24 Temmuz Pazar, Saat 14:00
Ýttihat Terakki'den Kemalizme
Konuþmacýlar: Atilla Dirim ve Selim
Deringil

30 Temmuz Cumartesi, Saat 14:00
Ýklim deðiþikliðine karþý mücadele
Konuþmacý: Nuran Yüce

Herkesin katýlýmýna açýktýr…
Ýstiklal Caddesi, Bekar Sokak, San
han, No: 16/3 Ýstanbul

Ankara'da öðrenciler her Çarþamba saat 14.00'te,
çalýþanlar her Perþembe 19.00'da toplanýyor:
Çankaya Ýlçe Örgütü: Konur-1 Sokak, 14/13 Kýzýlay

12 Haziran seçimlerinden sonra
ortaya çýkan siyasi tablo, 12 Eylül
düzeninin ne denli çürümüþ

olduðunu, burjuva partilerinin emekçi
sýnýflarýn istediði demokrasi ve özgür-
lük taleplerinden ne denli uzak
olduðunu gösteriyor. Kürt sorununun
demokratik çözümü ve yeni anayasa-
da ezilenlerin taleplerinin yer almasý
için meclisi zorlayacak kitlesel
mücadeleler bu süreçte belirleyicidir.

Kürtler kendi kaderlerini tayin
ediyor

Gazetemiz yayýna hazýrlandýðý sýrada
BDP milletvekillerinin meclis boykotu
sürüyordu. BDP meclis grubunu
Diyarbakýr’da topluyor ve demokratik
özerk Kürdistan’ýn meclisini yarata-
caklarýný ilan ediyor. Milyonlarca Kürt,
siyasi temsilcileri Hatip Dicle ve KCK
tutuklusu beþ vekile kapatýlan meclis
kapýlarýný açmak istiyor.

Ezen ulusun sosyalistlerinin görevi
ezilen ulusun kendi kaderini tayin
hakkýný savunmaktýr. Demokratik
özerk Kürdistan’ý destekliyoruz. Kürt
halký artýk özgür olmalýdýr ve bu
özgürlüðün statüsü yeni anayasaya
yazýlmalýdýr.

Devrimci sosyalistlerin bu süreçteki
görevi Batý’da özgürlüðün ve barýþýn
sesini yükseltmektir. Türkiye iþçi sýnýfý
saflarýndaki þovenist fikirlerle
mücadeledir. AKP tarafýndan yayýlan
“Silivri ve Kandil iþbirliði” yalanýný
emekçi sýnýflara teþhir etmektir.

Sayýn Öcalan ve tutuklu Kürt
siyasetçileri.derhal serbest býrakýl-
malýdýr. Devlet, PKK ile anlaþmalýdýr.

Yeni anayasa için mücadele
Halkýn çoðunluðu demokratik ve

özgürlükçü anayasa istiyor. Bir çok
farklý platform ve oluþum yýllardýr
yeni anayasa için mücadele ediyor.
Özgürlükçü bir anayasa isteyenleri bir
araya getirmek, seslerini sokakta kitle-
sel mücadelerle yükseltmelerine
yardýmcý olmak devrimci sosyalistlerin
görevidir.

Anayasanýn deðiþtirilemez hiçbir
maddesi yoktur. Yeni anayasa kemal-
izmden ve þovenizmden arýndýrýlmalý,
ilk üç maddesi baþta olmak üzere baþ-
tan aþaðý deðiþtirilmelidir. Bu talepleri
kazanabilecek bir süreçten geçiyoruz.

Kürt sonunda demokratik çözüm, demokratik anayasa için

Aþaðýdan mücadeleyi örgütleyelim

‘Askeri vesayet bitti’ düþüncesi
vesayete karþý mücadele etmeyenler
arasýnda hayli popüler. Balyoz darbe
giriþimine katýlan, aralarýnda orgen-
erallerinde bulunduðu, onlarca cunta
üyesinin hapishanede olmasý buna
kanýt olarak gösteriliyor. 

Askeri vesayet ise direniyor. Türk
büyük sermayesi adýna dört darbe
yapan, anayasalar yazan, siyaseti ve
toplumu durmadan biçimlendiren
“devletin asýl sahiplerinin” siyasi
yenilgiyi kabullenmesini bekleyenler
hayal kuruyor.

CHP, Ergenekon çetesi üyelerini
meclise taþýmak için direniyor. Solcu
olduðu iddia edilen CHP, Türk
saðýnýn cisimleþmiþ hali darbeci
Süleyman Demirel tarafýndan yön-
lendiriliyor. Amaçlarý sadece iki dar-
beciyi (ve tabi ki kenarda sessizce
bekleyen MHP’li orgeneral Engin
Alan’ý) meclise taþýmak deðil. Askeri
vesayetin temsilcileri Ergenekon çete-
si soruþturmalarýna son vermek,
tutuklu darbecileri kurtarmanýn
peþinde.

Öte yandan Kürdistan’da askeri

operasyonlar týrmandýrýlýyor.
PKK’nin eylemsizlik kararýna raðmen
ordu gerillalarýn üzerine gidiyor.
Genelkurmay milliyetçiliði kýþkýrt-
mak için yine basýn açýklamalarý
yapýyor.

Askeri vesayet yaþýyor ve direniyor.
Eðer bu direniþ baþarýlý olursa hem
Kürt sorununun çözümü engel-
lenecek ve kanlý bir savaþ baþlayacak,
hem de demokratik bir anayasa hayal
olacak.

Askeri vesayeti tüm kurumlarýyla
birlikte tarihin mezarýna gömelim!

1 Mayıs 2011 - DSİP korteji Taksim’e çıkarken.

‘Askeri vesayet bitti’ mi demiþtiniz?
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GGünümüzde televizyon reklam-
larýndan tutun da siyasetçilere
kadar kimsenin dilinden

düþürmediði bir kelimedir 'özgürlük'.
Hiç kimse 'ben özgürlük istemiyorum'
ya da 'ben baþkalarýnýn özgür olmasýný
istemiyorum' demez, ancak yine
herkesin kabul ettiði gibi üzerinde
yaþadýðýmýz dünya herkesin özgür
olduðu bir dünya deðil. 

Sosyalistler için ise özgürlük, diðer-
lerinden farklý olarak, 'olsa ne kadar
güzel olur' diye ifade edebileceðimiz bir
tercih olmanýn çok ötesinde olmazsa
olmaz bir zorunluluktur. Özgürlükçü
olmayan bir sosyalizm olamaz. Ayný
zamanda belirsiz bir tarihte bir gün
herkesin yaþayacaðý soyut bir hayal ya
da nihai hedef deðil, bugünden inþa
edilmesi, kurulmasý, pratiðe geçirilmesi
gereken bir süreçtir. Üstelik, tepeden
inmeci diðer devrimci akýmlarýn
önerdiði gibi bu süreç sadece bu sis-
temin alaþaðý edilmesiyle sona ermez.

Marks, Komünist Manifesto'da yeni
toplumu tarif ederken, "Sýnýflarý ve
uzlaþmaz sýnýf çeliþkileriyle birlikte eski
burjuva toplumunun yerini, tek tek kiþi-
lerin özgür geliþiminin herkesin özgür
geliþiminin koþulu olduðu bir birlik ala-
caktýr", der. Yani birilerinin -bir parti,
devlet, ordu- birilerine bahþettiði bir
özgürlükten deðil, toplumsal, kolektif,
bireyin içinde yaþadýðý toplum ile etk-
ileþim içinde olarak özgürleþtiði, tek tek
kiþilerin özgür geliþiminin herkesin

özgür geliþiminin koþulu olduðu bir
özgürlük anlayýþýndan bahseder. 

Eðer sosyalizmin 'iþçi sýnýfýnýn kendi
eseri olduðunu' düþünüyorsak, yani bu
sistemi alaþaðý edecek olanýn ezilenlerin
aþaðýdan mücadelesi olduðuna inanýy-
orsak böylesi bir özgürlük anlayýþýný
bugünden hayata geçirmek için
mücadele etmek sosyalistlerin önde
gelen görevlerinden birisidir. Çünkü
özgürlük mücadelesi, soyut bir hedef
deðil, somut koþullardan yola çýkarak
tanýmlanan, talepleri olan bir
mücadeledir ve kapitalizme karþý
mücadelenin 'yan unsuru' deðil
olmazsa olmazlarýndan birisidir.

Egemen fikirler egemen sýnýfýn
fikirleridir

Tabii ki tarih Marks'ýn da ifade ettiði
gibi sýnýf savaþýmlarý tarihidir.
Dolayýsýyla günümüzde belirleyici olan
burjuvazi ve proletarya arasýndaki
mücadeledir. Ve bu mücadelede bizi
sözünü ettiðimiz özgürlük anlayýþýnýn
egemen olduðu bir topluma taþýma
yeteneðine sahip olan güç iþçi sýnýfýnýn
mücadelesidir, çünkü iþçi sýnýfý üretim
iliþkilerindeki konumu itibariyle bu sis-
temi kalbinden vurma yeteneðine sahip
olan tek güçtür. Ancak burjuvazi ve
proleterya arasýndaki bu mücadelede
egemen sýnýf kendi varlýðýnýn ezeli ve
ebedi ve zorunlu olduðunu topluma
sadece zor kullanarak deðil, ayný
zamanda ikna ederek kabul ettirir.

Marks bunu çok güzel bir þekilde 'ege-
men fikirler egemen sýnýfýn fikirleridir'
cümlesiyle ifade eder. Egemen sýnýf bu
fikirleri ile hem içinde yaþadýðýmýz sis-
teme bizi yeniden ikna eder hem de bu
fikirlerle kendisine karþý mücadele ede-
bilecek olanlarý milliyetler, inançlar, cin-
siyetler ve cinsel yönelimler temelinde
bölerek onlarýn kazanma yeteneðini
zayýflatmaya çalýþýr. Türk-Kürt, Alevi-
Sünni, kadýn-erkek, baþörtüsü takan ve
takmayan gibi ayýrýmlar aslýnda çýkar-
larý bir ve ortak olan kesimleri sürekli
karþý karþýya getirir.

Dolayýsýyla sosyalistler sadece 'ekmek
peynir' mücadelesiyle deðil, toplumun
tüm ezilenlerin mücadelesini ve özgür-
lük talebini kendi mücadelesi ve talebi
olarak görür ve bu mücadelelerin
kazanmasý için onlarla birlikte davranýr.
Çünkü her bir ezilen kesimin kendi
taleplerinden yola çýkarak verdiði
mücadele hem mücadele edenleri
deðiþtirir, onlarýn kafalarýndaki egemen
fikirleri kýrar hem de bütün ezilenleri
bu mücadelede birleþtirir. 

Dolayýsýyla her tür özgürlük talebi
emek eksenli mücadele ile doðrudan
baðlantýlýdýr. 

Her kazanýlan özgürlük talebi 'ekmek
peynir' mücadelesi de dahil olmak
üzere baþka mücadelelerin kazan-
masýnýn önünü açar, ezilenlerin kendine
olan güvenini kazanmasýný ve bir sonra-
ki mücadeleye daha güçlü atýlmasýný
saðlar.

Bugüne kadar neler yaptýk?
'Tüm ezilenlere özgürlük istiyoruz'

talebiyle bir araya gelen yazarlar,
akademisyenler, sanatçýlar, aktivistler,
insan haklarý savunucularý ve sosyal-
istler 4 Kasým 2010'da bir imza kam-
panyasý baþlattý:
� Baþbakanýn rektörlerle yaptýðý

görüþmeyi protesto ederken polisin
þiddet uygulamasýný protesto etmek
için 8 Aralýk'ta Anakara'da yürüyüþ
gerçekleþtirdi.
� Kürtçe'ye, baþörtüsüne, Cem

Evlerine özgürlük demek için 10
Aralýk'ta basýn toplantýsý yaptý. Basýn
toplantýsýna, Osman Ergin, Doðan
Tarkan, Hayko Baðdat, Necmiye
Alpay, Eren Keskin, Zeynep Tanbay,
Þanar Yurdatapan, Ferhat Kentel ve
birçok destekçi katýldý.
� Ýnisiyatifin öðrenci aktivistleri 11

Aralýk günü "Üniversitelerde Özgür-
lük Ýstiyoruz Ýnsiyatifi" olarak sokaða
çýktý ve "Bu ülkede öldürülme yaþý
sýfýr" diyerek Dolmabahçe'de bir
öðrencinin çocuðunu düþürmesine
neden olan polis þiddetini protesto
etti. Polis dýþarý, anadil, baþörtüsü
içeri diyen öðrenciler taleplerini dil-
lendirdi.
� Ýnisiyatiften öðrenciler, 18 Aralýk

günü Genelkurmay'ýn bir gün önce
sitesinden yayýnladýðý Kürt'lerin
anadilde konuþma hakkýna saldýran
muhtýraya karþý "Kürtler Kürtçe
konuþur!" diyerek, Ýstanbul'da
Galatasaray Meydaný'nda, Ankara'da
Yüksel Caddesi'nde bir araya geldi.
� Üniversitelerde Özgürlük Ýstiy-

oruz Ýnisiyatifi, 25 Aralýk'ta
Ankara'da büyük bir basýn açýklamasý
ve yürüyüþ gerçekleþtirdi. Öðrenciler,
polis baskýsýna ve paralý eðitime karþý
çýktý, anadilde eðitime ve baþörtüsüne
özgürlük taleplerini haykýrdý.
� ODTÜ'de polisin tekrarladýðý polis

þiddetini protesto etmek için 6
Ocak'ta Ankara'da sokaða çýktý. Polis
þiddetine son diyen öðrenciler,
devletin senelerdir süren baskýsýna
karþý mücadele çaðrýsý yaptý.
� Bursa'da, "Demokratik

Anayasanýn, Özgürlüklerin Önündeki
Engeller ve Demokratik Özerklik"
konulu bir panel düzenledi. 
� KCK davasýndan bir gün önce 12

Ocak günü Ýstanbul, Ankara ve
Ýzmir'de sokaða çýktý, yüzlerce insan
Kürt siyasetçilerinin serbest býrakýl-
masýný talep etti.
� 13 Ocak'ta, 15. kez mahkeme

karþýsýna çýkan kürt siyasetçilerinin
davasýný takip etmek için Özgürlük
Ýnsiyatifi aktivistleri Amed'e gitti. 
� 5 Þubat’ta Ýstanbul ÝHD'de Kürtçe

Öðreniyoruz etkinliði düzenledi.
KCK mahkeme heyetinin katýlmadýðý
kursa çok sayýda kiþi katýldý.

Özgürlük Ýsti

Tunus ve Mýsýr devrimleriyle patlayan isyan dalgasý Ortadoðu’da özgürlük seslerini yükseltiyor. Ayaklanma neredeyse orada
“Özgürlük istiyoruz” sloganý var. Türkiye ve Kürdistan devrimci dalganýn tam ortasýndadýr; Özgürlük için vereceðimiz
mücadeleler, iþçi sýnýfýnýn örgütlenmesinin ve harekete geçmesinin önünü açacaktýr.
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PKK lideri Abdullah Öcalan,
seçimlerden önce BDP ile ittifak
kuran sol partilerin, bu ittifaký

sadece bir seçim birliði olarak
görmemesinin önemli olduðunu vur-
gulamýþtý. Blok'un Ýstanbul'daki kuru-
luþ basýn toplantýsýnda Selahattin
Demirtaþ da, sadece bir seçim itti-
fakýnýn peþinde olmadýklarýný, bir
mücadele birliðinin, seçimden sonra
da sürecek bir inisiyatifin önemli
olduðunu ifade etmiþti. Seçimlerden
hemen sonra, Blok oylarýnýn çarpýcý
siyasi etkisiyle Blok Partisi fikri daha
da güçlenerek gündeme geldi.

‘Blok Partisi hangi ihtiyaca yanýt ola-
cak’ sorusuna verilecek yanýt, hangi
politik sorunu odaðýna almak üzere
þekilleneceði konusunda net olmayý
gerektiriyor. Bu, her þeyden önce,
Kürt halkýnýn, ulusal varlýðýnýn tanýn-
masý için yýllardýr mücadele eden kes-
imlerinin talebidir. Bu nedenle, Blok
Partisi fikri, bu çatýya katýlacak olan
örgütlerin politik ve örgütsel varlýk-
larýna son verilmesi önerisiyle birlikte
gündeme gelmediði sürece, Kürt
halkýnýn mücadelesini desteklemeyi,
politik faaliyetinin en önemli odak-
larýndan birisi olarak gören sosyal-
istler açýsýndan desteklenmesi
gereken bir çaðrýdýr.

Zira, koþulsuz bir biçimde destek-
lediðimiz Kürt halkýnýn özgürlük
mücadelesi, artýk yepyeni bir evreye
girdi. Bu evrenin üç yeni iþareti var:
1. Abdullah Öcalan'ýn Kürt hareket-
lerini birleþtiren bir politik lider
olarak devlet tarafýndan müzakere
yürütülen lider olmasý ve b liderliðin
tümüyle belirgin hale gelmesi, 2.
Seçimlerden önce bir Kürdistan
Bloku'nun halihazýrda kurulmuþ
olmasý, 3.Seçimlerin de gösterdiði
gibi, Kürt halkýnýn, son büyük
mücadeleye, kazanmak için almasý
gereken en tehlikeli viraja girmeye

her düzeyde hazýr hale gelmesi.
Bu koþullar, Blok Partisi fikrini daha

önce baþlatýlan Çatý Partisi fikrinden
daha farklý bir öneri haline getiriyor.
Bu yüzden þu soruyu sormak her
zamankinden çok daha önemli ve
yaþamsal: Batý’da, Kürt halkýnýn
özgürlük taleplerine yanýt vermek,
Kürt olmayan yoksullarýn, emekçi-
lerin, aktivistlerin arasýnda barýþ duy-
gusunun güçlenmesi, "Þimdi barýþ
zamanýdýr" politikasý etrafýnda kitle-
sel bir hareket örgütlenmesi için, Blok
Partisi siyasal bir platform olarak
iþlevsel olabilir mi? Evet! Olabilir!
Seçim süreci, Batý’da, Blok aday-
larýnýn Türk sol hareketlerinden
aldýðý desteðin cýlýzlýðýnýn yaný sýra,
toplumsal deðiþim ve barýþ isteyenleri
heyecanlandýrdýðýný da gösterdi.

Blok Partisi, Kürt halkýyla Batý’da
yaþayan emekçilerin arasýna kurula-
cak tek mücadele köprüsü olamaz
ama önemli bir giriþim olabilir.

12 Eylül referandumunda batýda
"Yetmez ama evet" diyen kitlelerin
harekete geçmesinin, siyasal süreçlere
aðýrlýðýný koymasýnýn, "yetmez" diye-
rek yanýnda tutum aldýðý Kürt
halkýnýn barýþ haykýrýþýna sesini kat-
masýnýn, bu hareketin örgütlü iþçi
sýnýfýnýn derinlerinde "Savaþa son!
Kürt halkýna özgürlük!" siyasetinin
þekillenmesi açsýndan belirleyici bir
önemi var.

Bir yandan bu hareketin kitlesel par-
tisi olmak için her gün verilecek
mücadeleler sürdürülürken, ayný
anda barýþ köprülerini inþa etmekte
önemli bir araç olacaðý çok açýk olan
Blok Partisi'nin güçlenmesi için çalýþ-
mak, birbiriyle çeliþkili deðil, birbirini
destekleyen, yan yana iþleyecek
siyasal ve örgütsel süreçler olarak
görülmelidir.

Þenol Karakaþ

Bugün ise Türkiye'de özgürlük
mücadelesinin somutlandýðý birkaç
alan var. Bunlarýn baþýnda Kürt özgür-
lük hareketi ve bu hareketin talepleri
geliyor. Kürtlerin verdiði özgürlük
mücadelesi, bu toplumdaki milliyetçi
fikirlerin kýrýlmasýnda çok önemli bir
rol oynadý. Kürt kelimesinin aslýnda
'kart kurt' sesinden geldiðinin
anlatýldýðý günlerden bugün
demokratik özerkliðin tartýþýldýðý, ana
dilde eðitim talebinin somut bir
gerçeklik olarak önümüzde durduðu
günlere geldik. Bugüne kadar asýl
olarak Kürtlerin verdiði özgürlük
mücadelesi sayesinde bugüne gelmiþ
olan bu alanda anadilde eðitim
hakkýnýn kazanýlmasý, demokratik
özerklik hakkýnýn kazanýlmasý sadece
Kürtlerin daha da özgürleþmesini
saðlamayacak. Marks'ýn da ifade ettiði
gibi, 'bir baþka ulusu ezen bir ulus
özgür olamaz'. Kürtlerin özgürlüðü
demek hepimizin özgürlüðü demektir.
Dolayýsýyla Hatip Dicle'nin mil-
letvekilliði hakkýnýn gaspedilmesine
karþý mücadele edenler bundan sonra
da Kürt halkýnýn ve özgürlük isteyen
baþka kesimlerin talepleri etrafýnda
demokrasi ve özgürlük mücadelesi
vermeye devam etmelidir. 

Örneðin Ermeni sorunu olarak
adlandýrýlan sorun etrafýnda verilen
mücadele aslýnda sadece Ermenilerin
özgürlük sorunu deðil, yýllardýr bu
topraklarda yaþayan ve kendi tarifine
uymayan herkesi baský altýnda tutan
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ ide-
olojisine vurulan en büyük darbe

olmasý noktasýnda hepimizin özgürlük
sorunudur. Soykýrýmý tanýmak zorun-
da kalan bir devlet artýk kendi toprak-
larýnda yaþayan ve kendisini Türk
olarak tanýmlamayan hiç kimseye yýl-
lardýr Ermenilere ve baþka azýnlýklara
yaptýðýný yapamayacaktýr. 

Örneðin farklý cinsel yönelimlerin ve
kadýnlarýn, sahip olduklarý kimlik-
lerinden dolayý verdikleri mücadele ve
bu mücadeleye sahip çýkmak toplum-
da iliklerimize kadar iþlemiþ olan, ta
çocukluðumuzdan itibaren beynimize
kazýnan ve her alanda karþýmýza çýkan
cinsiyetçi fikirlere büyük darbe vuruy-
or. 

Bu özgürlük alanlarýný geniþletmek,
örnekleri çoðaltmak mümkün.
Alevilerin ve her türlü inancýn özgür-
lük talebi, zorunlu din derslerine karþý
çýkmak, baþörtüsü mücadelesine
koþulsuz destek olmak, her türlü
örgütlenme ve düþünce özgürlüðü
mücadelesi eþit derecede çok önem-
lidir. 12 Eylül'ün askeri vesayetinden
tamamen kurtulmuþ, demokratik ve
özgürlükçü bir anayasanýn yapýlmasý
için, demokrasi ve özgürlük isteyen
herkesle birlikte mücadele etmek çok
önemlidir. Sosyalistlerin görevi ise
sadece bu mücadelelere destek olmak
deðil, tüm bu alanlardaki mücadeleleri
kendi mücadelesi olarak görmek ve
kazanmalarý ve birleþmeleri için
mücadele etmektir. Çünkü Lenin'in de
dediði gibi, sosyalistler sadece iþçi
sýnýfýnýn yine çok önemli olan günlük
mücadelesinin deðil, 'tüm ezilenlerin
kürsüsü'dür.

� Kürt ulusal kimliði tanýnsýn! 
� Anadilin önündeki engeller kaldýrýlsýn,
Anadilde eðitim özgürlüðü!
� Sýnýrsýz örgütlenme, eylem, düþünce
ve ifade özgürlüðü!
� Kadýnlara özgürlük!
� Eþcinsellere özgürlük!
� Azýnlýklara özgürlük!
� Siyasi partiler ve seçim yasalarý
deðiþtirilsin!
� Abdullah Öcalan ve tutuklu Kürt
siyasetçiler serbest býrakýlsýn!
� Demokratik özerklik tanýnsýn!

iyoruz!

Sosyalizm ve özgürlük

Blok, parti ve
Kürt sorunu

Yeni dönemde Türkiyeli enternasyonalist sosyalistler, Kürt örgütleriyle omuz omuza mücadele etmeli.
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SSosyalizmin
zaferinin ancak
dünya devrimiyle
mümkün olabile-
ceðini görüþü
marksizmin
abece'sidir.

1) Kapitalizmi
aþacak bir toplum-

sal düzen ancak dünya çapýnda inþa
edilebilir; Çünkü kapitalizm küresel bir
sistemdir, her bir ülke piyasa aracýlýðýy-
la tek bir dünya ekonomisine baðlan-
mýþtýr.

2) Sýnýfsýz toplum, devletin sönümlen-
mesi ve özgürlük için gereken bolluk,
tek bir ülkenin sýnýrlarý içinde üretimin
örgütlenmesiyle yaratýlamaz. Hem
devrimlerin zaferi hem de sosyalist
toplumun inþasý için iþçilerin dünya
ölçeðinde birlikte çalýþmasý ve örgütlen-
mesi gereklidir.

Bu iki gerçek enternasyonalizmi, yani
uluslararasý iþçi hareketinin dünya
devrimi için birlikte mücadelesini
zorunlu kýlar.

Stalin 1924'te sosyalizmin tek bir

ülkede, milyonlarca köylünün ortasýnda
iþçi sýnýfýnýn azýnlýkta olduðu Rusya'da
inþa edilebileceðini, bunun için diðer
ülkelerdeki devrimlere gerek
olmadýðýný savunmaya baþladý.

O yýl devrim tek bir ülkeye sýkýþýp
kalmýþ, Lenin'in 'Rusya'daki iktidarý
feda ederiz' dediði Alman Devrimi 1919
ve 1923'te iki kez yenilmiþti. Stalin ve
temsilcisi olduðu Rus bürokrasisine
göre dünya devrimi dalgasý bitmiþti.

Devrim süreçtir
Stalin’in saptamasý tarihsel olarak

bütünüyle yanlýþtý. Ýki Alman Devrimi
yenilse de 1917 Ekim Devrimi'nin
baþlattýðý devrimci dalga 1936 yýlýna
kadar sürdü. 1926'da Ýngiltere'yi sosyal
devrimin eþiðine yaklaþtýran genel grev,
1927'de Çin'de Sovyetlerin kurulmasý,
1936'da Fransa'daki devrimci iþçi
hareketi ve Ýspanya devrimci reaksiy-
onunun sürdürdüðünün açýk
göstergeleriydi.

Stalin ve bürokrasinin derdi baþkaydý.
Rusya'da iþçi sýnýfý devrimi yaptýktan
sonra iç savaþta imha olmuþ, konseyler

ve komiteler toplumsal temellerini yitir-
miþ, Bolþevik Partisi ile devlet iç içe
geçmiþti. Ýktidar iþçilerde deðil artýk
Kýzýl Ordu'nun ve gizli polis örgütünün
gücünü elinde tutan parti yöneti-
mindeydi. 

Bürokratik egemen sýnýfýn amacý
Rusya'da ulus-devleti güçlendirmek,
Batý emperyalizmi ile ekonomik ve
askeri düzeyde rekabet edebilecek bir
hale getirmekti. Bu ise ancak Rus iþçi
sýnýfýnýn emek sömürüsüne maruz
býrakýlmasý ve toplumsal düzeni boza-
cak her giriþimin þiddetle bastýrýlmasýy-
la mümkündü. 

Komünist Enternasyonal’inn
kullanýlmasý

Tek ülkede sosyalizmin mümkün
olduðu fikri ile Rusya'da bürokratik
devlet kapitalizminin inþasý meþru-
laþtýrýldý. 

Stalin'in ulusal sosyalizmi 3.
Enternasyonal aracýlýðýyla dünya
komünist hareketinin devrim teorisinin
merkezine konuldu. 1928'de toplanan 3.
Enternasyonal'de þu yaklaþým hakim

olacaktý:
"Sovyetler Birliði proletaryanýn gerçek

anavataný, kazanýmlarýnýn en kuvvetli
dayanaðý ve dünya çapýndaki kurtu-
luþunun ana faktörüdür. Bu, uluslar
arasý proletaryayý Sovyetler Birliði'nde
sosyalist inþanýn baþarýsýný ilerletmek ve
her yolla kapitalist güçlerin saldýrýlarýna
karþý savunmakla yükümlendirir."

Stalinizm, dünya komünistlerine kendi
burjuvalarýna karþý devrim yapmayý
deðil SSCB'yi savunmayý öneriyordu.
Bu fikir dünya komünist hareketi
tarafýndan benimsendi. 

Marksizmin temel fikri olan
enternasyonalizm reddedildi. 1935'te
son kez toplanan 3. Enternasyonal'in
kapýsýna kilit vuruldu; Dünya devrimi
gerekli deðilse, dünya devrimci parti-
sine de gerek yoktu.

Tek ülkede sosyalizmin mümkün fikri
gerici bir ütopyadýr. Sosyalizmin zaferi
bir dünya devriminden geçiyor.

Tek ülkede sosyalizm fikri Rus ege-
men sýnýfýnýn fikridir. Sosyalist bir
dünya kurmak isteyenlere yol göstere-
mez.

Dünya devrimi hayal mi?
Stalinistler, biz troçkistlere genellikle þu yanýtý verir: 'Farklý ülkelerde, farklý

koþullarý yaþayan iþçilerin ayný anda devrim yapmasýný istiyorsunuz, bu hayal-
dir, çünkü kapitalizmi eþitsiz geliþen bir sistemdir, ayný anda devrim olmaz.'

Devrim bir an deðil bir süreçtir. Ýþçi sýnýfý tek bir ülkede devrim yapabilir, ikti-
darý da alabilir, ancak sosyalizmin zaferi için devrimin süreklileþmesi, dünyaya
yayýlmasý gerekir.

Tek ülkede sosyalizmin zaferi imkansýzdýr derken, ayný anda ayný saatte
gerçekleþecek bir devrimden bahsetmiyoruz. Önce Tunus ardýndan Mýsýr
devrimlerinin ard arda geliþmeleri ve bugün Ortadoðu'yu saran devrim dalgasý
sürecin nasýl iþleyeceðini gösteriyor. 1917 Ekim Devrimi'nin ardýndan geliþen
devrimci dalga da ayný yolu izlemiþti.

Stalin’in ulusal sosyalizmi

“Tek ülkede sosyalizmin” trajik sonuçlarý
“Tek ülkede sosyalizm” adý altýnda Rusya’da uygulanan politikalar trajik

sonuçlara yol açtý. 1928’de kabul edilen 1. Beþ Yýllýk Ekonomik Plan ile köylü-
lerin topraklarýna el konuldu. Direnen yüzbinlerce kiþi katledildi. Köylüler
zorla mülksüzleþtirilirken, iþçi sýnýfý vahþi sömürüye tabi tutuldu. Ýþçi
komiteleri fabrika müdürlerinin icra organý haline getirilirken, iþ geçe kalanlar
“sabotajcý” olarak suçlanýp aðýr cezalar aldý. Grev yapmaya kalkanlar ise idam
edildi. Stalin, 1931’de Batý’yý “10 yýlda yakalamaktan” söz ediyordu. Batý kapi-
talizmin 200 yýllýk sermaye birikimi, 10 yýlda aðýr diktatörlük koþullarýnda
gerçekleþtirildi. 2. Dünya Savaþý’ndan dünyanýn bir emperyalist dev olarak
çýkan SSCB egemen sýnýfýnýn çýkarlarý için milyonlarca insan ölmüþtü.

1956 Macaristan devrimi sýrasýnda iþgalci Kýzýl Ordu tarafýndan dikilen Stalin heykelleri halk tarafýndan yýkýldý ve üzerine W.C: yazýldý.
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Stalinistler, 'tek ülkede sosyalizm'in
mümkün olduðunu Lenin'e
dayandýrmaya çalýþýr. Lenin'den

yaptýklarý, baðlamýndan koparýlmýþ bu
alýntýlarla Stalin'in Lenin'in
sürdürücüsü olduðunu iddia eder. 

Oysa Lenin yaþamýnýn bir çok döne-
minde 'tek ülkede sosyalizm'in imkan-
sýz olduðunu, Rus Devrimi'nin Avrupa
Devrimi'nin bir parçasý olabileceðini,
aksi takdirde yalnýz kalarak mutlaka
yenileceðini dile getirmiþti.

Rus devrimi bir baþlangýç
Rusya'da 1905 Devrimi patlak

verdiðinde Lenin, "Rus siyasal devrimi-
ni Avrupa'daki sosyalist devrimin
baþlangýcý yapacaðýz" deðerlendirmesini
yapmýþtý.

1917 Þubat'ýnda iþçiler Çarlýk devletini
devrimle yýktý. Bütün iktidarýn
Rusya'da iþçi sýnýfýnýn doðrudan
demokrasi organlarý olan Sovyetlerde
olmasýný savunan Lenin, 1917
Nisan'ýnda toplanan Bolþevik Partisi
kongresinin açýlýþ konuþmasýný þu
sözlerle bitirmiþti:

"Devrimi baþlatmanýn büyük onuru
Rus proletaryasýna düþtü. Fakat Rus
proletaryasý unutmamalý ki, onun
hareketi ve devrimi sadece, örneðin
Almanya'da her geçen gün ivme kazan-
makta olan, bir dünya devrimci prole-
tarya hareketinin parçasýdýr.
Görevlerimizi yalnýzca bu açýdan taným-
layabiliriz."

25 Ekim 1917'de, iþçiler sosyalist
devrimle iktidara gelmiþken, Lenin'in
devrimin kalbi olan Petrograd
Sovyeti'ne sunduðu 'Sovyet Ýktidarý'nýn
Görevleri' adlý rapor "Herþeyin üstesin-
den gelecek ve proletaryayý dünya
devrimine götürecek olan kitle
örgütünün gücüne sahibiz. Þimdi
Rusya'da bir proleter sosyalist devletin
inþasýna baþlamalýyýz. Yaþasýn dünya
sosyalist devrimi!" sözleriyle biter.

Mart 1918'de toplanan Rus Komünist
Partisi-Bolþevik kongresine Lenin'in
sunduðu rapor, sosyalizmin inþasý ile
ekonomik geliþme ve Rusya'da sosyal-
izmin nihai zaferi hakkýndaki görüþleri-
ni açýklar:

"Avrupa'da sosyalist devrimin ön-
gereklilikleri üzerine dikkatlice düþün-
müþ olan herkes, Avrupa'da baþlangýcýn
ölçülemez derecede zor olacaðý
konusunda açýk olmalý, halbuki bizde
ise baþlangýç ölçülemeyecek kadar kolay
oldu; fakat, devrimi devam ettirmek
için orada olduðundan daha zor olacak.
Bu nesnel durumu yaþamak, tarihin
yaptýðý olaðanüstü keskin ve zor dönüþ
tarafýndan bizlere dayatýldý… Tarih bizi
olaðanüstü zor bir konuma soktu; benz-
eri görülmemiþ zorluktaki bir örgütlen-
me iþinin ortasýnda bir dizi acý yenil-
giler yaþayacaðýz. Dünya-tarihsel bakýþ
açýsýndan ele alýndýðýnda, eðer diðer
ülkelerdeki devrimci hareketler
olmazsa, eðer yalnýz kalýrsak devrim-
imizin nihai zaferinin þansýnýn
olmadýðýna hiç þüphe yoktur… Tekrar
ediyorum, bütün bu zorluklardan kur-

tuluþumuz bütün- Avrupa devrim-
indedir… mutlak doðru odur ki, bir
Alman devrimi gelmezse hakkýmýzdaki
hüküm verilmiþ demektir… Eðer
Alman devrimi gelmezse, her halükar-
da, akla gelebilecek bütün koþullar
altýnda hükmümüz verilmiþtir."

Alman devriminin yenilgisine
raðmen

1919'da Alman Devrimi ayaða kalk-
mýþ, ancak yenilmiþtir. Buna raðmen
Lenin dünya devriminin gerekliliði
fikrinden vazgeçmedi. 1920'de Moskova
Sovyeti, Bolþevik Partisi Moskova
Komitesi ve Moskova Þehri Sendika
Konseyi toplantýsýnda yine açýkça
konuþtu:

"Enternasyonal bir bakýþ açýmýz
olduðu ve sosyalist devrim gibi bir
davaya bir tek ülkede ulaþýlamayacaðýný

daima vurguladýk."
Lenin'in en son makalelerinden biri

olan ve 1922 Þubat'ýnda yazýlan Bir
Yayýncýya Notlar’da Lenin, Avrupa
devriminin imdadýna yetiþmediði Rus
devriminden beþ yýl sonra tek bir
ülkede sosyalizmin inþasýnýn mümkün
olmadýðýný anlatýr:

"Fakat biz henüz sosyalist ekonominin
temellerini inþa etmeyi bile bitiremedik
ve çürüyen kapitalizmin düþman güç-
leri bizi hala burada alýkoymaktadýr.
Bunu açýklýkla deðerlendirmeli ve
samimiyetle kabullenmeliyiz; çünkü
illüzyonlardan (ve baþ dönmesinden,
özellikle yüksek mevkilerde) daha
tehlikeli bir þey yoktur. Ve bu doðruyu
kabul etmekte, en hafifinden bile olsa
yeise kapýlmaya meþru sebepler
kazandýrmaktan daha korkunç olan bir
þey yoktur. Çünkü biz marksizmin ele-
menter doðrusunu her zaman ileri
sürdük ve tekrarladýk - sosyalizmin
zaferi için birkaç ileri ülkenin iþçilerinin
ortak çabasý gerekir."

Lenin’in son mücadelesi
1924 yaþamýný kaybeden Lenin'in son

mücadelesi "yüksek mevkilere" gelip,
Rusya'da ulusal bir sosyalizmi inþa etm-
eye çalýþan bürokrasiye karþý gerçek-
leþti. 

Rus Komünist Partisi liderliði
Gürcistan Komünist Partisi liderliðinin
"özerklik" talebine karþý savaþ açar. 30
Aralýk 1922'de, Ulusal Sorun Üzerine
adlý makalesinde Lenin;  Gürcistan'
Olayý ile ilgili olarak Feliks Dzerjinski,
Grigori Ordjonikidze ve Stalin'i eleþtir-
erek Büyük Rus milliyetçiliði ile itham
etmiþtir: "Bu konuyla ilgili Stalin'in
yönetsel olarak aceleciliði ve sosyal mil-
liyetçiliðe olan meþhur sevdasý yüzün-
den ölümcül bir hata iþlenmiþtir.
Siyasette bu tür baðlýlýk genellikle en
kötü sonuçlara yol açar."

Vasiyetname olarak adlandýrýlan not-
larýnda Lenin, ulus-devleti inþa etmek
için diriltilen büyük Rus þovenizmini
lanetlemiþ ve Josef Stalin'in Sovyetler
Birliði Komünist Partisi Genel Sekreteri
görevinden alýnmasýný istemiþti.

Gaz emisyonunu kýs,
istihdamý dönüþtür!

Ýklim deðiþikliðini önlemek için fosil
yakýtlardan vazgeçip, yenilenebilir
enerjiyi (rüzgar, güneþ, jeotermal vb...)
kullanmak gerekiyor. Bu mevcut kapi-
talist endüstrinin baþtan aþaðý
deðiþmesi, yeniden örgütlenmesi
anlamýna geliyor. Bu süreçten doðru-
dan etkilenecek kesimlerin baþýnda
gelen sanayi iþçileri ne düþünüyor? 

2009’da Almanya'da Uluslararasý
Metal Ýþçileri Federasyonu (IMF),
Uluslararasý Kimya Enerji Maden ve
Genel Ýþçi Sendikalarý Federasyonu
(ICEM), Avrupa Metal Ýþçileri
Federasyonu (EMF), Avrupa Maden
Kimya ve Enerji Ýþçileri Federasyonu

(EMCEF) "Gaz Emisyonunu Kýsmak,
Ýstihdamý Dönüþtürmek" konulu bir
konferans düzenledi. Konferansta þu
görüþler öne çýktý:
� Çevre krizi de týpký yaþadýðýmýz

küresel ekonomik kriz gibi küresel
kapitalizmin bir baþarýsýzlýðýdýr. 
� Ýnsana yakýþýr istihdam ve temiz

çevre el ele gider. Ya ikisini birlikte
gerçekleþtireceðiz ya da hiçbirini
gerçekleþtiremeyeceðiz. 
� Geliþmekte olan ülkelerin geliþme

olanaðýna sahip olmasý gerekiyor. Ne
var ki bunun geliþmiþ ülkelerin geçmiþ
olduðu ve çevre krizine yol açmýþ olan
zahmetli yollarý izleyerek gerçekleþme-
si gerekmiyor. Uluslararasý sermaye ve
finans kurumlarý, dirilen korumacýlýk
ve teknoloji transferi üzerindeki kýsýtla-
malar, eðer önlemeyecek olursak, yeni
bir sömürgecilik çaðý baþlatabilir. 
� Sendikalar özellikle sürdürülebilir-

liðin sosyal boyutu konusunda
hükümetleri ve iþverenleri hesap verm-
eye zorlamalýdýr.

156 ülkeden 176 milyon iþçiyi temsil

eden, Uluslararasý Sendikalar
Konfederasyonu (ITUC), 21-25 Haziran
2010 tarihleri arasýnda gerçekleþtirdiði
2. Dünya Kongresi'nde kabul edilen
"Ekonomik Krizden Küresel
Adalete…" baþlýklý strateji metninde
iklim deðiþikliðine karþý çözüm öner-
isini dile getirdi:

"Sürdürülebilir Düþük Karbon

Geleceði: Küresel
ekonominin yýkýcý
iklim deðiþikliðini
engelleyen bir
eksen üzerine yer-
leþtirilmesi, iþlerin
ve iþçilerin her
yerdeki refahý için
ve üzerinde
yaþadýðýmýz geze-
genin uzun vadeli
geleceði için gerek-
lidir. ITUC, iþçilerin
çýkarlarýný koruyan
ve insana yakýþýr iþi
teþvik eden söz
konusu

sürdürülebilir gelecek için çabalamaya
teþvik edilmelidir."

Küresel Eylem Grubu'nun "Ýþ-Ýklim-
Adalet" sloganý iþçi sýnýfýnýn iki krize
karþý tek bir çözümünü anlatýyor:
Karbon emisyonlarýný kýsmalarýný
isteyeceðiz,yeni iþler yaratýlmasýný ve
iþsizliðin yok edilmesini.

www.kureseleylem.org

ÞÝRKETLERÝ DEÐÝL ÞÝRKETLERÝ DEÐÝL 
GEZEGENÝ KURTARGEZEGENÝ KURTAR

Lenin ve tek ülkede sosyalizm

1917 Petrograd Soyveti’nde bir toplantý. Rusya’da ulusal sosyalizmin inþasýnda bu karedeki
gibi doðrudan demokrasi deðil , Kýzýl Ordulu, KGB’li, acýmýzasýz bir dikta rejimi uygulandý.
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11 870'lerde Almanya'da artan sanay-
ileþme ve kentleþme dolayýsýyla
artan iþçi sýnýfý nüfusu nedeniyle

sanayi þehirlerinde konut sýkýntýsý baþ
göstermiþti. Engels, bu dönemde Alman
Sosyal Demokrat Ýþçi Partisi'nin*
merkezi organý olan Volksstaat için
"Konut sorunu Üzerine" baþlýklý 3 ayrý
makale yazdý.  Engels'in makalelerinde-
ki temel düþünce, proletaryanýn devrim-
ci sýnýf politikasýnýn reformist poli-
tikalarla deðiþtirilemeyeceði üzerineydi.
Makalelerde Proudhoncu* reformist Dr.
A. Mülberger ve burjuva sosyalisti
olmakla itham ettiði Dr. Sax ile tartýþýr.

Engels'in Almanya'da yaþanan konut
sorununu tahlili, sanayileþmekte olan
hemen her yerde ve tabi Türkiye'de de
yaþanan ortak sorunlara iþaret ediyor:

"Eski kültüre sahip bir ülkenin manü-
faktür ve küçük üretimden büyük
sanayiye, üstelik elveriþli koþullarla
çabuklaþtýrýlmýþ böylesine hýzla geçtiði
bir dönem, ayný zamanda ileri düzeyde
bir "konut darlýðý" dönemidir. Bir yan-
dan, kýrsal iþçi yýðýnlarýný, birdenbire,
sýnai merkezlere dönüþen büyük kentler
kendine çekmekte; öte yandan da, bu
eski kentlerin yapý düzenlemeleri yeni
büyük sanayi koþullarýna ve buna tek-
abül eden trafiðe uymamakta; sokaklar
geniþletilmekte, yenileri açýlmakta, kent-
lerin ortasýndan demiryollarý geçir-
ilmektedir. Tam iþçilerin yýðýnlar
halinde kentlere aktýðý sýrada, iþçi
meskenleri büyük ölçüde yýktýrýlmak-
tadýr. Ýþçiler ve küçük tüccarlar ve müþ-
terileri iþçiden oluþan zanaatçýlar için
aniden ortaya çýkan konut darlýðý
buradan gelmiþtir." 

Engels, Manchester, Leeds, Bradford
gibi en baþýndan beri sanayi merkezleri
olarak geliþen kentlerde konut sýkýn-
týsýnýn yaþanmadýðýný fakat sonradan ve
hýzlýca sanayileþen Londra, Paris, Berlin,
Viyana'da ise kronik olarak varlýðýný
sürdürmekte olduðunu anlatýr. Fakat
konut sorunun sadece iþçi sýnýfýný deðil
diðer sýnýflarý da üstelik en önce de
konut sahibi olmak isteyen küçük-bur-
juvaziyi de etkilediðini belirtir. Tam da
bu küçük burjuva talepleridir ki konut
sorunu o dönemde basýnda sýkça
tartýþýlýr ve Engels bu tartýþmaya
müdahil olma gereðini duyar.

Proudhoncu Dr. A. Mülberger sosyal

demokrasinin birinci görevinin konut
kiralarýnýn kaldýrýlmasý olduðunu ancak
o gün gelene dek iþçilerin kendi evlerini
satýn alabilecekleri bir tür düzenlemeyi
savunur. Savunduðu sistem ev bedelin-
in uzun kiralar halinde ödendikten
sonra iþçinin o evin mülkiyetini üzerine

alabilmesidir. 
Engels, bu küçük burjuva konut

edindirme siteminin zaten pek çok
ülkede fiilen uygulanmakta olduðunu,
ancak bunun Proudhoncu fikirlerin ori-
jinalliðinden deðil, piyasa ekonomisinin
kendi iþleyiþi kaynaklandýðýný anlatýr.

Tam da Engels'in dediði gibi sonradan
sanayileþen Türkiye'de de konut sorunu
en yakýcý sorunlardan biridir. Yoksul,
iþçi semtleri olan gecekondu mahal-
lelerinde sýkça gördüðümüz yýkým ve
çatýþma haberleri, çözüm olarak ortaya
atýlan toplu konutlar (TOKÝ), kentsel
dönüþüm projeleri, uydu þehirler aslýn-
da hiç biri konut sorununu iþçi sýnýfý
lehine çözme amacý taþýmaz. Engels'in
belirttiði gibi bu sorunun medyada bu
kadar sýk yer almasýnýn ve çözüm aran-
masýnýn nedeni küçük burjuvazinin bu
soruna olan ilgisidir. Þehirlerin
merkezine yýðýlan gecekondu mahal-
leleri yýkýlarak iþçiler sürülür ve yerler-
ine AVM'ler, maðazalar, uydu kentler
yapýlýr ve elbette bu projelerin yarar-
lanýcýlarý orta ve üst sýnýflardýr.
Engels'in tartýþtýðý Proudoncu fikirlere
benzeyen TOKÝ'ler dahi iþçi sýnýfýnýn
konut sorununu çözemez. Çünkü iþçi-
lerin düþük ücretleri, iþten atýlmalar,
ekonomik krizler uzun süreli ödemeleri
tamamlamalarýný pek imkân vermez.

Özdeþ Özbay

*,Sosyal-demokrat o dönem marksist anlamýna geli-
yordu. **Pierre Joseph Proudhon, anarþist kuramcý.

Kapitalizmde konut sorunu

Marksizmin konut sorunu hakkýndaki
görüþlerini büyük devrimci Engels
ortaya koymuþtur: Kapitalizmde konut
sorunu, iyi niyetli burjuvalarýn isteði
ya da burjuva hükümetlerinin toplu
konut projeleri ile çözülemez.-

AKP hükümeti TOKÝ ile övünüyor. Türkiye kapitalizmi inþaat sektöründeki büyümeden gurur
duysa da küresel finans krizi ABD’de binlerce iþçinin ev taksitlerini ödeyememesi ile patlak vermiþti.

Engels büyük burjuvazinin konut sorununa
eðilmesini ise yardýmseverliklerinden deðil o
dönemde yaygýn olarak görülen yoksul iþçi
semtlerindeki salgýn hastalýklara baðlar. Bu
salgýnlar burjuvaziyi de etkilemektedir ve bu
yüzden konut ve saðlýk hizmetleri üzerine
basýnda tartýþmalar çýkar ve çeþitli çözüm
önerileri geliþtirilir. Bu dönemde bir tür burju-
va sosyalizmini savunan Dr. Sax yazýlarýnda
ücretli emek sistemini deðiþtirmeksizin mülk-
süz iþçileri mülk sahibi yapmanýn yollarýný
arar. Böylece toplumsal refah artacak ve kapi-
talizmin sorunlarý sistem içinde çözülecektir.

Dr. Sax iþçileri mülk sahibi yapmanýn önemi-
ni anlatýrken sorunu toprak sahibi olmak
isteyen köylülerin durumuna benzetir ve
içlerindeki mülk edinme dürtüsünün tatmin
edilmesini savunur. Ýþçi, "böylece, mülksüzler
saflarýndan, mülk sahibi sýnýf saflarýna yük-
seltilecektir."

Engels ise bu mülk sahibi olma fikrinin iþçi
sýnýfý açýsýndan yaratacaðý sonuçlarý açýklar.
Ýþçi sýnýfýný özgürleþtiren þeyin topraðýnýn elin-
den alýnmasý olduðunu anlatan Engels bu
mülk sahibi yapma fikrinin iþçileri yeniden zin-
cirleyeceðini þu sözlerle açýklar: "Onlara kendi
evlerini verin, bir kez daha topraða zincirleyin
ve fabrika sahiplerinin ücret azaltmalarýna
direnme güçlerini kýrýn." 

Artýk ev sahibi olmak için uzun yýllar sürekli
bir iþ sahibi olma zorunluluðu olan iþçi iþten
atýlmamak için patronun taleplerine direnme
gücünü kaybedecektir. Bu hevesin bir diðer
sonucu ise düþük ücretli iþçileri evlenmeye ve
kadýnýn da çalýþarak ödemeye katkýda bulun-
masýna dolayýsýyla da kutsal aile kurumunun
bir kez daha güçlenmesine yol açmasýdýr.

Bu konu üzerine Engels'in Dr. Sax ile yaptýðý
polemiðin bir diðer ilginç yönü ise Dr. Sax iþçi-
lerin düþük kiralý evler bulsa bile bilinçsizlik-
leri nedeniyle kendi saðlýklarýný hiçe sayarak
kötü alýþkanlýklarýný sürdüreceklerini iddia
eder: "Bütün bunlar kira için mümkün olan en
az harcamayý yapmak uðruna, oysa öte yardan
gelirlerini gerçekten günahkâr biçimde içki  ve
her çeþit boþ zevklere saçmaktadýrlar."
Burjuvazinin bu ahlakçý eðilimini bugün

AKP'nin içki ve sigara karþýtlýðýnda da bulmak
mümkün.

Burjuvazinin çözümü ise bellidir. Ýki sýnýfýn
da bilinçsizliði giderilirse çýkarlarýn uyumu
mümkündür. Yani burjuvazi iþçilerin kötü
koþullarda yaþamamasý için konut yapýmý,
kredi sistemleri ve saðlýk hizmetleri saðlaya-
cak iþçiler de çýkarlarýný anlayarak iyi insanlar
olacak, grev yapmayacak, politika ile ilgilen-
meyecek ve asla sosyalist partilere tenezzül
etmeyecekler.

Engels, 'çýkarlarýn uyumu' tezine karþý
hemen kapitalizmin temel yasalarýna vurgu
yaparak cevap verir. Eðer iþçiler konut sahibi
olursa, yani artýk ücretlerinin bir kýsmýný kira
ödemesine vermezler ise bu durumun hemen
kapitalistler tarafýndan kullanýlacaðýný anlatýr:
" Ýþçinin geçim araçlarýndaki her kalýcý fiyat
düþüþü, "ulusal ekonomi öðretisinin tunç
yasalarý uyarýnca" iþgücünün deðerinde bir
gerilemeye eþdeðerdir ve dolayýsýyla sonunda
ücretlerde bunu karþýlayan bir düþme ile
sonuçlanacaktýr. Böylece ücretler ortalama
olarak kiradan tasarruf edilen ortalama miktar
kadar düþecek, yani iþçiler kendi evlerine
eskiden olduðu gibi ev sahibine para ile deðil,
ama kendisi için çalýþtýðý fabrika sahibine
ödenmemiþ emekle kira ödeyeceklerdir." 

Engels kent merkezlerinde konut ve arsa fiy-
atlarý yüksekliðini ve dolayýsýyla da burju-
vazinin çeþitli hilelere baþvurmak zorunda
kalacaðýný anlatýr. Yani þehir merkezinden
uzakta, minimum standartlarda, çok katlý, az
odalý TOKÝ'ler buna iyi bir örnektir. Üstelik
Engels kendi döneminde Ýngiltere'deki konut
þirketlerinin dar gelirlileri ev sahibi yapmak
için uyguladýklarý uzun vadeli kira sistemini
anlatarak bu evleri alma imkaný olanlarýn
gelirleri ailesinin geniþlemesi ile gittikçe
düþen, sürekli bir iþ sahibi olacaðý kesin
olmayan ve baþka bir iþ bulduðunda yerini de
deðiþtirmek durumunda kalacak olan iþçi
sýnýfý için deðil küçük burjuvazi ve iþçi sýnýfýnýn
yüksek gelirleri kesimleri için uygulanan bir
sistem olduðunu hatýrlatýr. Türkiye'de de
"Uydu Kentler" ile yaygýnlaþan ve özellikle
"Çýlgýn Proje" ile tavan yapan konut projeleri

tam olarak bu orta ve üst sýnýflarýn konut
açýðýný kapamaya yöneliktir. Sorunun en
büyük kýsmý olan düþük ücretli çalýþanlar için
her hangi bir geliþme yoktur. 

Engels büyüyen þehirlerin giderek iþçi semt-
lerine yayýlýp, oradaki konut fiyatlarýný yük-
selttiðini, konutlarýn dükkan ve maðazalara
dönüþtüðünü ve iþçilerin þehrin dýþýna gitm-
eye zorlandýðýný anlatýr. Eski iþçi varoþlarýnýn
süslü iþ mekanlarýna çevrilmesi bir yanda iþçi-
leri yerlerinden iterken bir yandan da baþka
bir yerde tekrar varoþlarýn oluþmasýna neden
olur: "en rezilane ara sokaklar ve dar yollar
ortadan kalkar, ama hemen baþka bir yerde,
ve çoðunlukla en yakýn mahallede tekrar
ortaya çýkarlar." Yani Beyoðlu'nu bir ticaret,
eðlence ve turizm merkezi yaparsýnýz ama
hemen aþaðýsýnda Tarlabaþý oluþur. Sonra
oraya da "Kentsel Dönüþüm" projeleri ile gir-
erek iþçileri zorla baþka yerlere sürersiniz ama
sorunu asla çözemezsiniz.

Engels'in bütün bu eleþtirilerin ardýndan
çözümü þudur: "Gelecekteki toplumun düzen-
lenmesi için ütopik sistemler yaratýlmasý bizim
görevimiz deðildir, sorunu burada ele almak
son derece boþ olacaktýr. Ancak bir þey
kesindir; rasyonel kullanýmý varsayýmýyla,
büyük kentlerde, herhangi bir gerçek "konut
darlýðýný" anýnda giderecek mesken için yeter-
li bina zaten vardýr. Bu doðal olarak, ancak,
mevcut sahiplerin mülksüzleþtirilmesiyle, yani
onlarýn evlerine evsiz iþçileri ya da bugünkü
evlerinde aþýrý derecede kalabalýk olan iþçileri
yerleþtirerek olabilir. Proletarya, siyasal güç
kazanýr kazanmaz kamu çýkarlarý uðruna alý-
nacak böyle bir önlemin uygulanmasý, mevcut
devletçe yapýlan diðer kamulaþtýrmalar ve yer-
leþtirmeler kadar kolay olacaktýr. "

Engels bir yandan ütopik sistemler yaratma-
ma kaygýsýný taþýrken bir yandan da tutarlý bir
þekilde kapitalizm sonrasý toplumda þehirlerin
de günümüzdeki gibi olmayacaðýný anlatýr
ayný aile kurumunun da günümüzdeki þekliyle
var olmayacaðý gibi. Engels için kapitalist
toplumun bir sonucu olan modern büyük kent-
leri korumak bir saçmalýktýr ve sosyalist bir
toplumda ortadan kalkacaklardýr.

Büyük Burjuvazi ve Konut sorunu



AAþaðýdan 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 tarafýn-
dan 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 tama-
men farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya çapýn-
da bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir sosyal,
ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel yönelim-
lerden 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 kader-
lerini tayin hakkýný savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kurtu-
luþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyal-
izm tek bir ülkede izole olarak yaþaya-
maz. 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
sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve hareketi
içindeki çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere
reformizmin iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikir-
lere katýlan herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist11

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Yeni-liberal politikalarýn 30 yýllýk
tarihi, iþ yaþamýný güvencesi-
zleþtirme, esnekleþtirme ve

yatýrýmlarý ucuz iþgücünün olduðu
ülkelere yönlendirme örnekleriyle
dolu. Yoðun sanayi üretiminin
yapýldýðý Çin gibi uzak doðu
ülkelerindeki çalýþma koþuxllarý,
Avrupa'daki 19. Yüzyýl aðýr sömürü
koþullarýný aratýr durumda.  Apple,
Sony, HP ve Dell gibi markalarýn elek-
tronik cihazlarýný üreten ve toplamda
800 binden fazla iþçi çalýþtýran Foxconn
fabrikasýnda bir kiþi ayda yaklaþýk 140
dolar kazanýyor. Ýþçiler temel gereksin-
imlerini karþýlayabilmek için genellikle
12'þer saatlik mesailerde çalýþýyor ve
fabrikanýn 10 kiþilik odalardan oluþan
yurtlarýnda kalýyor. Askeri disiplin
uygulanan firmada, üretim bantlarýnda
çalýþan iþçilerin tuvalete ne sýklýkta
gidebilecekleri bile kurala baðlý. 

Batý ülkelerinde benzer vahþi örnek-
lerle artýk pek karþýlaþmýyoruz. Ancak
ücretlere ve sosyal haklara dönük
saldýrý kapitalizmin küresel bir eðilimi.
Her ülke bu politikadan þu ya da bu
oranda etkileniyor. 

Kapitalizm kendi yapýsal dinamikleri
gereði kriz üreten bir sistem. Kâr oran-
larý 1950'lerden düþüyor ve kapitalist
ekonomiler giderek daha istikrarsýz,
güvenilmez ve kýrýlgan bir hale geliy-
or. Devletler ve kapitalistler, yatýrým-
larýn devam etmesi ve ekonomik
büyümeyi sürdürmek için maliyetleri
düþürmenin yeni yöntemlerini
geliþtiriyor. Maliyetleri düþürmek iki
temel yolu var: Artý deðer sömürüsünü

arttýrmak, ya da daha az iþçiye daha
çok üretim yaptýrabilecek teknolojiler
geliþtirmek.

Kapitalist sistemde emek, deðeri
üreten tek þeydir. Emeðinden satacak
baþka bir þeyi olmayan milyonlarca
iþçi, ücret mekanizmasý ile kapitalizme
dahil olmaktadýr. Ücretler ise sadece
iþçilerin yaþamlarýný sürdürebilecekleri
ve yeni jenerasyonlarý yetiþtirebilecek-
leri miktarla sýnýrlý tutulur. Baþka bir
deyiþle iþçiler hiçbir zaman ürettikleri
deðerin tam karþýlýðýný alamazlar.
Üretilen deðerin, ücret olarak öden-
meyen kýsmýna, yani artý deðere burju-
vazi el koyar. Kapitalistler rekabet
içerisinde olduklarý için, kârlýlýklarýný
piyasadaki diðer þirketlerden fazla tut-
mak durumundadýrlar. Bu mekanizma
aþaðý doðru bir basýnç yaratýr ve
sömürü oranýný arttýrma sonucu verir. 

Kapitalistler sömürüyü nasýl
arttýrýyor?

Kapitalistler üç yolla sömürü oranýný
arttýrabilir. Birincisi, kapitalistler, iþçi-
leri ücretlerine zam yapmadan daha
uzun saatler boyunca çalýþtýrabilir.
Kapitalistler için çalýþýlan artý saat
sayýsý arttýrýlýr yani 'mutlak artý
deðer'de artýþ gözlenir. Bu mekanizma
kapitalizmin vahþi sömürü ortamýný
gözler önüne serer ve bir noktadan
sonra mutlak artý deðer arttýrýlamaz bir
noktaya gelir. 

Ýkinci yöntem ise üretkenliði arttýr-
mak, yani 'verili bir zamandaki artan
emek masrafýný, emek gücünün yükse-
len gerilimini, iþgünündeki en ufak

boþluðu daha fazla doldurmayý...'
saðlamaktýr. Üretkenliði arttýrma
güdüsü 20 yy boyunca bir Taylorizm,
Fordizm gibi üretim modellerinin
ortaya çýkmasýný saðladý. Bant sistemi
sayesinde 'nispi artý deðer'de artýþ sað-
landý ve her bir iþçinin kontrolör
tarafýndan denetlenmesi kolay hale
geldi. Ýþçilerin daha çok çalýþmasýný
saðlama yönünde baský yapmak, bu
sayede bandýn hýzýný ayarlamaya
indirgendi. 

Üçüncü yol ise ücret kesintileri, baþka
bir deyiþle iþçilerin daha da yoksul-
laþtýrýlmasýdýr. Günümüzdeki gibi kriz
dönemlerinde, emek piyasasý iþsizlik
ile baský altýna alýndýðý için, ücretleri
düþürerek artý deðer artýþý saðlanabilir.
Ancak iþçilerin yoksullaþmasýndan her
zaman doðrudan ücretlerin azalmasýný
anlamamak gerekir. Bir çok ülkede
(özellikle Avrupa ve ABD'de) bu
mekanizma, iþçilerin 'nispi olarak yok-
sullaþtýrýlmasý' yani ürettikleri ürüne
göre, daha az bir oranýn ücret olarak
ödenmesi þeklinde çalýþmaktadýr. 

Kapitalist ekonomilerde daha çok artý
deðer sömürüsünü saðlamak, 'mutlak
artý deðeri', 'nispi artý deðeri' ya da
'yoksullaþmayý' arttýrarak mümkün
olabilir. Rekabetin þiddetlendiði ya da
kriz ortamýnýn yaþandýðý süreçlerde,
kapitalistler, bütün dünyada sözleþmiþ
gibi bu üç yöntemi uygulamaya giriþir
ve iþçi sýnýfý, sermayenin bu saldýrýlarý-
na karþý mücadeleye baþlar.

Erkin Erdoðan

Kârýn kaynaðý: Artý deðer sömürüsü

Neden Ýþçi Sýnýfý?
Kapitalist toplumdaki temel sýnýf
çeliþkisi, iþçilerin üretim süreci
içerisinde artý deðerlerine el konul-
masý ortaya çýkan, emek ile sermaye
arasýndaki çeliþkidir. 

Ýþçi sýnýfý, üretim araçlarý karþýsýnda-
ki konumu gereði sömürüye tabi
tutulmaktadýr ve doðasý gereði kapi-
talistlerle sürekli bir mücadele

içindedir. Sýnýf mücadelesinin karak-
teri, üretim süreci içerisinde þekil-
lenir. 

Ýþçiler, üretim araçlarýný kullanarak
kapitalizmin sürmesini saðlamak-
tadýr, ancak ayný zamanda üretim
süreçlerine yabancýlaþtýrýlmýþtýr. 

Üretim araçlarýný denetleyen bir
azýnlýk, iþçi sýnýfýnýn yarattýðý zengin-
liðin büyük bir bölümüne el koyar.
Ýþçi sýnýfýnýn kendisini sömürenlere
karþý mücadelesi, bu antagonistik iliþ-

ki gereði, kapitalizmi ortadan kaldýr-
madan sona eremez. 

Kapitalistler, Marks'ýn Manifesto'da
dediði gibi kendi mezar kazýcýlarýný
yaratmýþtýr ve üretimi geliþtirmek
için, toplumsal deðiþim olasýlýðýnýn
unsuru olan üretici güçleri de
geliþtirmek durumundadýr. Ýþçi sýnýfý,
üretim süreci içerisindeki konumu
gereði tek devrimci sýnýftýr ve
toplumsal devrimin belirleyici unsu-
rudur.

sosyalist
iþçi’ye

abone olun

www.marksist.org
devrimci, 

antikapitalist 
haber yorumportalý
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Kökenleri Sümerlilere kadar
dayansa da futbolun modern
haliyle ilk kez 19. yy.da

Britanya'da oynandýðýný biliyoruz.
Günümüzde bu "oyun"u bu kadar
popüler kýlan ise her yerde her türlü
zeminde oynanabilir olmasýnýn yaný sýra
oyun kurallarýnýn da oldukça basit ve
az olmasý.

Ýlk olarak oynanmaya baþlandýðý
1840'lý yýllardan itibaren özellikle alt
sýnýflar arasýnda revaçta olan futbol her
zaman siyasetin ilgisine mazhar oldu ve
yakýn markajýna maruz kaldý. 1870'li yýl-
larda ise milliyetçilik bir daha hiç çýk-
mamak üzere futbolun bir parçasý
haline geldi. Ýlk "milli maç" 1872'de
Ýngiltere ile Ýskoçya arasýnda oynandý.

Savaþlar baþlatan oyun
Ayaktopunun içerisine salýnan bu

zehir tohumu bugün bile ezilenleri
bölmeye devam ediyor. Bazen durum
öyle bir hal alýyor ki bazen iki ülkenin
arasýnda savaþ baþlatan futbol
(Honduras-El Salvador), yeri geliyor bir
ülkenin bölünmesini tetikliyor.  

13 Mayýs 1990'da oynanan Dinamo
Zagreb-Kýzýlyýldýz karþýlaþmasýnda
çýkan olaylar ve Dinamo'nun Hýrvat
oyuncusu Zvonimir Boban'ýn Sýrp
polise attýðý "uçan tekme",
Yugoslavya'nýn bölünme sürecinin köþe
taþlarýndan birisini oluþturuyor.

Bunun yanýnda faþist diktatörler de
futbolu yer yer "halký uyutmak" bazen

de bir ulusal övünç kaynaðý yaratmak
için kullanmýþtý. Portekizli diktatör
Salazar, ülkesinin uzunca bir süre
"Fado, futbol ve fiesta" ile idare ettiðini
açýklamýþtý. Yine Ýspanya'nýn faþist gen-
erali Franco da Real Madrid'e açýk
destek vererek futbol takýmýnýn
baþarýsýyla kendisine karþý yükselen
tepkileri azaltmayý denemiþti. Ýtalya'da
da Mussoli'nin Lazio'ya açýk destek
verdiði bilinen bir gerçek.

Futbolun dünyanýn en popüler oyunu
haline gelmesi ise bu basit oyunun içine
baþka iliþkilerin girmesi ile sonuçlanýy-
or: Þike.

Futbolda ilk þikenin hangi maçta
yapýldýðýný veya ilk teþvik primini
kimin daðýttýðý bilmiyoruz ancak bugün
gladyatörlerin mücadelesinde þike
yapýldýðýný biliyorsak günümüzün
"modern gladyatörleri" arasýndaki müs-
abakalarda da þikenin tarihinin de
oldukça eski olduðunu tahmin edebili-
riz. 

Ancak 1982 Dünya Kupasý'nda þike
milyonlarca taraftarýn gözü önünde
gerçekleþti. 25 Haziran günü oynanan
Almanya-Avusturya maçý iki takýmý da
üst tura taþýyacak 1-0'lýk Almanya gali-
biyeti ile sonuçlanmýþ ve tüm dünyadan
bu iki ülkeye tepki yükselmiþti. 

Uluslararasý federasyonlar þikeye karþý
sert yaptýrýmlar uygulasa da bu karar-
larýn kimseyi caydýrmadýðý da ortada.
Sadece son 10 yýlda Ýtalya'da iki kere
olmak üzere, Portekiz, Belçika,

Almanya, Polonya, Brezilya gibi ülkel-
erde oynanan bazý maçlarýn maniple
edildiði ortaya çýkarýldý.

Görünen o ki 3 Temmuz itibariyle sýra
"sonunda" Türkiye'ye geldi.

3 Temmuz sabahý muhtemelen
Türkiye futbol tarihinin en önemli gün-
lerinden birisi olarak tarihteki yerini
alacak. O güne kadar hiç kimse
Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en önemli
takýmlarýndan birisinin baþkanýnýn þike
iddiasýyla gözaltýna alýnacaðýný tahmin
edemezdi. Her takýmýn devlet katýnda
güvendiði aðabeyleri, mafyada ise
arkalarýný koruyan fedaileri vardý.

Futbolla az çok ilgilenen herkes
Türkiye liglerinde oynanan futbolun
temiz olmadýðýný biliyordu. Bu güne
kadar "Büyük" takým taraftarlarýnýn en
çok sevdiði aforizmalardan birisi
"Hükümet düþer bizim takým küme
düþmez" idi.

Aðar-Çakýcý-Peker
Galatasaray'ýn UEFA Kupasý'na

ulaþtýðý dönemde Fatih Terim-Haluk
Ulusoy - Mehmet Aðar iliþkisi çok
konuþuldu. Bu isimlerden birisi teknik
direktör diðeri federasyon baþkaný bir
diðeri ise derin devlet denilince akla
gelen ilk isimdi.

Beþiktaþ'ýn 2002-2004 arasý yakaladýðý
baþarýlarýn arkasýnda ise Alaattin Çakýcý
isimli mafya babasýnýn Beþiktaþ mena-
jeri Sinan Engin'in iliþkisinin olduðu
konuþuldu.

Fenerbahçe'nin ise Ergenekon çetesi
üyesi Sedat Peker ile yakýn iliþkilerinin
olduðu ise son operasyonla ortaya çýktý.

Görünen o ki her hareketleri günlerce
medyada tartýþýlan bu kulüplerimiz en
fazla kapý komþularý kadar temiz.

Futbol, mahalle aralarýndan çýkan
çocuklarýn peþinde koþturduðu meþin
toptan öte karanlýk iliþkilerin bulun-
duðu, kara para aklandýðý, milyarlarca
dolar paranýn döndüðü bir sektör.
Sektörün baþýnda ise çeteleri besleyen
“saygýn” iþadamlarý var.

Ýnternette yapýlacak kýsa bir aramayla
"Büyük" takýmlarýmýz hakkýnda son
dönemde ortaya atýlan þike iddialarýný
okumak mümkün. Son soruþturma
ýþýðýnda sadece Fenerbahçe üzerine
gidilmemeli.  Bütün takýmlar soruþtu-
rulmalý. Belli ki Fenerbahçe "yakalanan"
ilk takým oldu ve iddialar kanýtlanýrsa
bir sonraki sene (eðer siyaset futbola bir
kez daha müdahil olmazsa) muhteme-
len bir alt ligde oynayacak.Pandora'nýn
kutusu açýldý ve futbolseverlerin elinde
bir fýrsat var. Ýlk defa futboldan siyaseti,
mafyayý ve çeteleri temizlemek için
elimizde bir fýrsat var. Yapýlmasý
gereken "geçmiþe bir sünger çekelim ve
önümüze bakalým" demek deðil
geçmiþle hesaplaþmaktýr. Artýk futbolu
bir sadece "oyun" olarak görmek imkân-
sýz. Ancak en azýndan karþýlaþma
sonuçlarýn 105*68'lik sahada belirlen-
mesini isteme hakkýmýz var. 

Ýlker Karayýlan

Temizlig zamaný

Ýþadamlarý
Ergenekon çetesi 

mafya kol  kola


