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“Sosyalistlerin asla yapmamalar› gereken

fley, kendilerinin tümüyle yerleflik kurum-

lara –yay›nevleri, ticari medya, üniversi-

teler, vak›flar- ba¤›ml› olmalar›na izin

vermektir. Bu kurumlar›n tümü bask›c›d›r

demiyorum –muhakkak ki onlarla birlikte

pek çok fley yap›labilir. Ama sosyalist ente-

lektüeller do¤rudan kendilerinin olan bir

alan kapmal›d›rlar: Kendi dergileri, kendi

teorik ve pratik merkezleri olmal›d›r. 

Herkesin not ya da terfi için de¤il, toplumu

dönüfltürmek için çal›flt›¤›, elefltiri ve

özelefltirinin hararetli ama ayn› zamanda

karfl›l›kl› yard›m›n ve teorik ve pratik bilgi

de¤ifliminin de yo¤un oldu¤u yerler: Baz›

yönlerden gelece¤in toplumunu önceden

canland›ran yerler”

E. P. Thompson

Merhaba,

Beflinci y›l›na giren Praksis yürüyüflü, akademide ve sos-

yalist mücadelenin içinde yer alan genifl bir çevrenin ya-

z›, elefltiri, destek ve dayan›flmalar›yla ald› yolunu. Bu sa-

y›yla birlikte Praksis befl y›ll›k yürüyüflüne yeni bir ivmey-

le devam ediyor. Thompson’un, ilk say›m›zdaki ‘Ç›karken’

yaz›s›nda da al›nt›lad›¤›m›z, sosyalist düflünsel üretim sü-

recine yönelik sözleri Praksis yürüyüflünün temel referan-



s› olma özelli¤ini koruyor. Praksis’in befl y›ll›k yürüyüflü,

Thompson’un ‘baz› yönlerden gelece¤in toplumunun önce-

den canland›¤› yerler’ olarak nitelendirdi¤i, kolektif düflünce

üretimi etkinliklerine daha da  fazla sahip ç›kmam›z gerekti-

¤ini ve  bu tür pratiklerin bir defada oluflacak-tamamlanacak

bir yap› olarak de¤il, sürekli içinde ve karfl› bir mücadeleyi

sürdürdü¤ümüz kolektif bir kurucu sürece karfl›l›k geldi¤ini

gösterdi. Aç›kças›, eflitsizli¤in, sömürünün ve bask›n›n fetiflik

biçimlerde kuruldu¤u kapitalist dünyaya karfl› sürdürülen eflit

ve özgür bir toplumsal iliflki mücadelesi, nas›l ve ne biçimler-

de olursa olsun, ayn› zamanda içinde olan kendimize karfl›

da sürmeli. Bu nedenle, Thompson’a yeniden bak›yoruz, ku-

ramsal karfl›-mücadeleye yeni bir ivmeyle devam etmek ve bu

yürüyüflte bir kolektifin en çok ihtiyaç duydu¤u elefltiri ve öze-

lefltirinin genifl ufkuyla sürekli etkileflimde olmak için.

Sözünü etti¤imiz yeni ivme,  yeni kat›l›mlar›n ve dan›flma ku-

rulu üyelerinin haz›r bulundu¤u Ocak 2005 tarihli Praksis

Konferans› ile bafllad›. Künyemizden fark edece¤iniz gibi

Praksis yay›n kurulu üyelerinin say›s› 4’e yükselmifl bulunu-

yor. Konferansta, derginin bugüne kadar gelen prati¤i, yafla-

nan sorunlar, yeni iflleyifl biçiminin nas›l olmas› gerekti¤i, ye-

ni say› konular› konufluldu ve bu say› da dahil bir y›l içinde ç›-

kart›lacak dört say›n›n editörler kurullar› seçildi. Bu kurullar-

da görev alanlar›n büyük ölçüde aram›za yeni kat›lan arka-

dafllar›m›z olmas› nedeniyle bir bayrak teslimi ifllevi de gören

konferansta, her say›n›n editörler kuruluna dosya konusuna

uygun olarak bir ya da birden fazla dan›flma kurulu üyemizin

de kat›lmas› söz konusu oldu. Umuyoruz ki, içinde bulundu-

¤umuz bu yeni dönem bizleri Thompson’un sözünü etti¤i  ko-

lektif üretim iliflkisine  daha da yak›nlaflt›r›r. K›sacas›, Prak-

sis yürüyüflüne geçmiflin birikimi, gelece¤in umudu ve müca-

delesi ile devam ediyoruz.


