
 

 

Yayınevinin notu 

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) günlük yayın organı Dünya Sosyalist Web Sitesi 
(WSWS), 2014 yılından başlayarak her yıl Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı düzenliyor. Bu yılki 
toplantı 50’den fazla ülkeden binlerce kişi tarafından izlendi. Daha sonraki günlerde ise, on binlerce kişi, 
konuşmaları internette yayınlandıktan sonra dinledi. 

Artan katılımdan çok daha önemlisi, yedi ülkeden, dört dilde 13 konuşmacının yer aldığı toplantının siyasi içe- 
riğiydi. Başladığı tarihten bu yana, Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı’nın amacı, 1 Mayıs’ın tarihsel öneminin öte- 
sinde, uluslararası işçi sınıfının karşı karşıya olduğu önemli tarihsel ve güncel sorunlar üzerine Marksist dev- 
rimci bir perspektif sunmak olmuştur. 

Bu çerçevede, bu yılki toplantı, tüm dünyada militarizmin tırmandığı koşullarda, savaşın nedenlerine ilişkin 
kapsamlı bir çözümleme sağladı ve emperyalizm karşıtı sosyalist bir uluslararası işçi sınıfı hareketinin inşası 
için çağrı yaptı. 

WSWS’nin Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North, konuşmasında Ekim Devrimi’nin 100. yılına vurgu 
yaptı ve 1917’nin derslerini incelemenin öneminden bahsetti. North’un Ekim Devrimi’ne yaptığı vurgunun 
nedeni, emperyalistlerin savaş hazırlıklarına ve nükleer bir felakete karşı mücadelenin başarıya ulaşmasının 
ancak Ekim Devrimi’nin derslerinin incelenmesi ile mümkün olması gerçeğiydi. 

1970 yılından bu yana ilk kez, DEUK’un Fransa’daki bir şubesi, yeni kurulmuş olan Sosyalist Eşitlik Partisi 
(Partie de l'égalité socialist – PES) Uluslararası Komite’nin bir açık toplantısında konuşma yaptı. PES’in önderi 
Alex Lantier, partinin neo-faşist Marine Le Pen ile eski banker ve eski Sosyalist Partili sağcı aday Emmanuel 
Macron arasında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimindeki aktif boykot çağrısını açıkladı. 

Konuşmacılar arasında, Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in (IYSSE) Berlin Humboldt 
Üniversitesi’ndeki sözcüsü Sven Wurm da vardı. IYSSE ve Sosyalist Eşitlik Partisi (Almanya), Humboldt Üni- 
versitesi profesörlerinden Jörg Baberowski’nin başını çektiği, faşizmi rehabilite etmeye yönelik Alman tarihini 
yeniden yazma çabalarına karşı mücadele ediyor. Alman Troçkistler, bu tarih çarpıtma kampanyasının 
önemini açıklama çabasında ve ona karşı mücadelede tek başınalar. Onların kampanyası, bütün büyük burju- 
va gazetelerin Dünya Sosyalist Web Sitesi ve IYSSE ile ilgili öfkeli yorumlar yazmak zorunda kalmasıyla birlik- 
te, Almanya’da merkezi bir siyasi konu haline geldi. 

WSWS’nin uluslararası yayın kurulu üyelerinden Keith Jones ise konuşmasında, DEUK’un, komplo kurulup 
ömür boyu hapse mahkum edilen Hintli 13 Maruti Suzuki işçisinin derhal serbest bırakılmasını ve beraat 
etmesini talep eden kampanyasından bahsetti. Jones Hindistan’daki ve tüm dünyadaki işçilerin 1 Mayıs 
2017’de bu kampanyaya katılarak Maruti Suzuki işçileri için çabalarını artırma çağrısında bulundu. 

Küresel ekonomik kriz, Güney Asya’daki toplumsal ve siyasal durumu, Brexit ve Avrupa Birliği’nin parçalan- 
ması, uluslararası sığınmacı krizi, Amerikan kapitalizminin siyasal ve toplumsal krizi ve Latin Amerika’daki 
patlamaya hazır koşulların çözümlenmesi bu yılki toplantının diğer önemli başlıklarıydı. 

*** 

Troçki, Rus Devrimi’nin hemen ardından, 1 Mayıs’ın önemini açıklarken, onun, “[tüm ülkelerin işçilerini] 
devrimci eylemin bir dünya merkezine ve bir dünya siyasi yönelimine sahip tek bir uluslararası proleter 
örgütte bir araya getirmeye zemin hazırlamayı” amaçladığını belirtmişti. DEUK’un ve WSWS’nin Uluslararası 
Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantıları, uluslararası sosyalist hareketin bu temel amacına somut bir ifade kazandır- 
maktadır. Toplantıdaki her konuşmacı, bu amaca uygun biçimde, uluslararası işçi sınıfının karşı karşıya olduğu 
temel soruna; devrimci önderlik sorununa vurgu yaptı. 

Dünyadaki başka hiçbir siyasi hareket, emperyalizmin insanlığı sürüklediği felakete karşı koyacak bir 
perspektif geliştirmek şöyle dursun, bu tehlikeden söz bile etmiyor. Bu nedenle, tüm okurlarımızı bu kitapçıkta 
yayınlanan ve her biri Marksist teorinin uluslararası sosyalist devrim programının geliştirilmesine katkıda 
bulunan 1 Mayıs konuşmalarını dikkatle incelemeye çağırıyoruz. 
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