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SAVAÞSIZ BÝR DÜNYA MÜMKÜN

Savaþ yanlýlarý çýðlýklar atýyor. Kan
istiyorlar. Sadece PKK’ye deðil, Irak
Kürt Özerk Bölgesi’ne savaþ ilaný istiyor-
lar. Irak devlet baþkanýný düþman ilan
ettiler. Bütün Kürtleri düþman ilan etti-
ler.

Savaþ yanlýlarý soðukkanlýlýklarýný
yitirdiler. “Onlara öyle bir acý çektire-
ceðiz ki” diyor Genelkurmay Baþkaný.
Yani sadece savaþmayacak, acý da çek-
tirecek. Bu nasýl devlet görevlisi?

Peki savaþ çözüm mü? Bugüne kadar
Irak’a 24 sýnýrötesi operasyon yapýlmýþ.
Sorun çözülmemiþ. Bugüne kadar 28
defa ayaklanma olmuþ. Hepsi silahla
bastýrýlmýþ, ama sorun gene çözülmemiþ.
29’uncu isyan baþlamýþ. Demek ki ortada
bir yanlýþ var.

Sorun sýnýrötesinde deðil. Sorun içerde.
Türkiye’de Kürtlerin  kimliði tanýnmý-

yor. Sorun burada. Öyleyse sorun
barýþla, siyasetle halledilebilir.

Þimdi barýþ için bir fýrsat var.
Parlamentoda bölgeden, Kürt oylarý ile
seçilmiþ 20 milletvekili var. Onlarla
barýþçý b ir biçimde, siyasetle çzöüm
bulunabilir.

Barýþa bir þans vermek gerek. 
Akan ve akacak olan kaný durdurmak

gerek. 
Sýnýrötesi operasyon daha þimdiden

bütçeye girdi. Eðitimden, saðlýktan
kesilecek. Zaten ölenler de hep emekçi-
lerin çocuklarý.

Kaynaklar böyle nereye kadar savaþa
harcanacak?

Savaþa, iþgale hayýr!
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Novamed:

13 aylýk grev 
sonuç veriyor

Antalya serbest böl-
gesinde faaliyet gösteren
Novamed GMBH
çalýþan 61 kadýn iþçinin
baþlattýðý grev 13. ayýn-
da sonuç verdi. Grevin
birinci yýlýnda kadýn
örgütlerinin çaðrýsýyla
baþlayan dayanýþma etk-
ili oldu.

Novamed GMBH fab-
rikasý çok uluslu týbbi
cihaz üreticisi Fresenius
Medikal Care'a (FMC)
baðlý olarak faaliyet
yürütüyor. Petrol-Ýþ
Sendikasý'nýn örgütlü
olduðu fabrikada çalýþan
83'ü kadýn 85 iþçi 26
Eylül 2006'da greve çýk-
mýþtý. Toplu sözleþme
görüþmelerinde iþçilerin
yüzde 35'lik ücret
zammý talebini redde-
den ve sendikal
örgütlenmeyi tanýmayan
Novamed yöneticilerinin
iþçi düþmanlýðýna karþý
grev 13 aydýr sürüyor.

13 ayýn sonunda iþv-
erenin sendikayla
masaya oturma kararý
dayanýþmanýn gücünü
gösterdi. 28 Kasým'da
gerçekleþecek ikinci
görüþme kadýn iþçi-
lerinin mücadeleci tutu-
mu sayesinde kazanýmla
sonuçlanabilir.

Çanakkale
halký sordu:
Ölüler altýn
takar mý?

Kaz Daðlarý'ný özel þir-
ketlerin yýkýmýna açan
Enerji Bakaný Hilmi
Güler, siyanürlü altýn
arayanlara tepki duyan
halký ikna etmek için
Çanakkale'ye gitti. 

Kazdaðlarý'ný savun-
mak için platform oluþ-
turan çevre ve sivil
toplum örgütlerinin
çaðrýsýyla Cumhuriyet
Meydaný'nda toplanan
1500 kiþi Güler'i protesto
etti. Protesto gösterisi
sýrasýnda 'Siyanürcü
güle güle, ölüler altýn
takar mý?', 'Kaz
Daðlarý'nýn yollarý
çetelere kapalý', 'Kaz
Daðlarý'nda altýn madeni
istemiyoruz', 'Bakan
þaþýrma sabrýmýzý taþýr-
ma' sloganlarý atýldý.

Yöre halkýnýn 'bizi
ajanlýkla suçladýnýz' tep-
kisine karþý Güler
söylem deðiþ-tirdi. Hem
altýn arayan þirketleri
hem de doðayý sevdiðini
açýklayan Güler
inandýrýcý bulunmadý.

Kaz Daðlarý'ndaki
yýkýmý durdurmanýn
yolu bir çok yereldeki
direniþlerle birleþmesi ve
Türkiye çapýnda
mücadelenin örgütlen-
mesiyle mümkün.

8 Aralýk’ta Eþme’den,
Fýrtýna Vadisi’nden,
Munzur’dan, Kaz
Daðlarý’ndan aktivistler
Kadýköy’de buluþtuk-
larýnda, iþte o zaman
sesimiz daha gür çýka-
cak. Gözümüzün içine
baka baka yalan
söyleyen hükümete geri
adým attýrmak böyle
mümkün.

Kamu
çalýþanýna en
düþük ücreti
veren ülke
hangisi?

2008 bütçesi TBMM
Plan ve Bütçe
Komisyonunda
görüþülmeye baþlanýy-
or. 2008 bütçesi, öncek-
iler gibi IMF talepleri
doðrultusunda þekil-
lendirilirken KESK'in
kamu emekçilerinin
ücretlerine dönük
araþtýrmasý adaletsizliði
ortaya koydu

27 Avrupa ülkesi
arasýnda gayri safi milli
hasýlasýnda (GSMH)
kamu emekçilerine en
az pay ayýran ülke
Türkiye. 2006 yýlý
itibarýyla 27 Avrupa
ülkesinin GSMH'sinde
kamu emekçilerinin
payý yüzde 10,67 iken
Türkiye'de bu oran
yüzde 6,55 olarak
gerçekleþti.

Patron grevi 
kýrmak istiyor
Arife KÖSE

Bir yandan Türkiye’nin
Kuzey Irak’a girmesi
gerektiðini savunan savaþ
çýðlýklarý atýlýrken bir yan-
dan da, 16 Ekim'den bu
yana Türk Telekom'da 26
bin iþçi greve devam edi-
yor. 

Bu hafta Türk Ýþ'e baðlý
Haber-Ýþ Sendikasý, iþv-
erenin grev kýrýcýlýðý yap-
týðý ve kendilerine iftira
attýðý gerekçesiyle Ankara
Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý’na suç duyu-
rusunda bulundu. Baþvuru
dilekçesinde, "Türk
Telekom'da çalýþan ancak
2822 sayýlý yasa
çerçevesinde grev dýþýnda
kalan iþçilere, greve çýkan
iþçilerin iþleri yaptýrýlmak-
tadýr. Ayrýca bazý taþeron
firmalar bulunarak bunlara
da grevdeki iþçilerin iþleri
gördürülmektedir. Bu

açýkça grev kýrýcýlýðýdýr ve
yasalara göre suçtur"
denildi. 

Suç duyurusunda, Türk
Telekom yöneticilerinin,
grevin ilk günlerinde bazý
haberleþme þebekelerine
yapýlan saldýrýlarý grev ile
iliþkilendirmeleri ve bu
saldýrýlarý iþçilere mal
etmeleri de, "iftira" olarak
deðerlendirildi. 

Sendikadan yapýlan açýk-
lamada, Türk Telekom'un
hayatýn her alanýnda
saðlýktan bankacýlýða, hava
ulaþýmýndan GSM oper-
atörlerine kadar her türlü
haberleþme ve otomasy-
onun kullanýldýðý kurum-
lara kadar geniþ bir yel-
pazeye hitap ettiðinin vur-
gulanarak, þöyle denildi:
"Bu itibarla uygulanmak
zorunda kalýnan grevin
halkýmýzý hayatýnýn her
alanýnda zorluklarla karþý
karþýya býraktýðýnýn farkýn-

dayýz. Bu durumdan
hoþnut olmadýðýmýzýn bil-
inmesini isteriz. Burada
sorunun tek muhatabý
sendikamýzmýþ gibi
kamuoyuna çeþidi kurum-
larca açýklama yapýl-
masýnýn da hak ve adalet
ilkeleriyle izah edilebilecek
bir yönü bulunmamak-
tadýr." 

Gaziosmanpaþa Telekom
Müdürlüðü Ýþyeri Baþ
Temsilcisi Ahmet Karatay,
“Grevimiz ilk günkü gibi
kararlý bir þekilde sürüyor.
Arkadaþlarýmýz her gün iþ
yerine gidip, toplu þekilde
grev gözcülüðü yapýyorlar.
Sendikamýzýn verdiði
mücadeleyi destekliyoruz."
Ýstediðimiz maaþlarda
büyük bir sýçrama deðil.
Telekom'un yýllýk gelirinin
yüzde altýsýný istiyoruz.
Ayrýca 'esnek çalýþma'ya
karþýyýz. Ýþyeri bunu day-
atýyor. Esnek çalýþma

demek tatil gününün belli
olmamasý, rastgele bir
çalýþma programý demek." 

Ýþverenin mevcut sendika
üyelerinin yarýdan
fazlasýný "kapsam dýþý"na
geçirip sendikasýzlaþtýr-
maya çalýþtýðýný ifade eden
Karatay, grevin temel
amaçlarýndan birinin "kap-
sam dýþý"yla mücadele
olduðunu belirtti. 

"Ücret konusu bu ikisi
kadar can alýcý deðil ama
elbette önemli. Telekom'da
700YTL alan da var 85 bin
YTL alan da. Ama
Telekom'u Telekom yapan
700YTL alanlar. Ýþveren iki
bin 600 YTL aldýðýmýzý
söylüyor. Kimler alýyor
açýklasýn. Öyle bir þeyin
olmadýðýný iddia ediy-
oruz." 

Türk Ýþ Baþkanlar Kurulu
Telekom’daki grev günde-
mi ile 2 Kasým’da
Ankara’da toplanacak. 

Þirketlerin yok etmek
istedikleri Kaz Daðlarý...

MHP ve BBP ne istiyor?
Cengiz ALÐAN

Asker cenazelerinin art-
maya baþlamasýyla sokaða
ilk dökülen “zinde
kuvvetler” MHP ve BBP’li
ülkücü faþistler oldu.
Onlarýn tetiklemesiyle
sokaða sýradan milliyetçil-
er de çýkmaya baþladý.
Býktýrýcý sayýda milliyetçi
gösteri düzenlendi. 

Ancak bu gösteriler
karþýsýnda hem hükümet
hem de Genelkurmay sað-
duyu çaðrýsýnda bulundu.
Çünkü bugün herkes biliy-
or ki Türkiye’nin sýnýr ötesi
kapsamlý bir operasyona
giriþmesi imkânsýz.
Öyleyse faþistler neyi
amaçlýyor? 

Sokakta kadrolaþma
Faþist hareketler sokak

aktivitesine önem verir.
Gergin ortamlarda duy-

gusallaþan, “belirli has-
sasiyetler” etrafýnda öfke-
lenen sýradan milliyetçiliði
sokaða çekmeye çalýþýr.
Ayný zamanda kendi
kadrolarýný sokak terörü
yoluyla eðitir ve konsolide
eder. 

1970’li yýllar bunun
örnekleriyle doludur. Týpký
Ýtalya’da faþist hareketin,
Almanya’da Nazi hareke-
tinin yaptýðý gibi. 

Türkiye’de de faþist
hareket bu tarihsel taktiði
uyguluyor. Ayný zamanda
ýrkçý-milliyetçi hareket
içinde uzun süredir
yaþanan krizi de aþmanýn
ve kadrolarýna “taþ gibi
saðlam” durduklarýný
kanýtlamanýn yolu olarak
da sokak terörünü görüy-
orlar. 

Büyük faþist parti MHP
geçen seçimden bu yana

oylarýný artýrmýþ olsa da
hala 1999 seçimlerindeki
gücüne eriþemedi. Üstelik
kongrelerinde Devlet
Bahçeli’nin karþýsýna Ümit
Özdað genel baþkan adayý
olarak çýktý. 

Bu duruma faþist
hareketlerde rastlanmaz.
Lider kültüne yaslanan
monolitik partilerde lider
tektir ve ‘tebaa’ ona
sorgusuz sualsiz baðlýdýr.
MHP’deki bu durum faþist
hareketin uzun zamandýr
hareketsiz kalmasýnýn
sonucu. 

Kürt hareketinin de barýþ
ilaný ve eylemlerine ara
vermesiyle gösterecek düþ-
man bulmakta zorlanan
faþistler çatýþmalar
sayesinde aradýklarý
hedefe kavuþtu ve zaman
kaybetmeden bu fýrsatý
kullandý. 

Þimdi Kürt düþmanlýðýna,

yani ýrkçýlýða evrilmesine
çalýþtýklarý bu milliyetçi
atmosferden bekledikleri
fayda, asýl olarak,
zayýfladýðý görülen kadro-
laþma hareketini yeniden
canlandýrmak ve sokakta
etkin, belirleyici hale gel-
erek kitleselleþmek. 

Buradan yönelecekleri
güçleri de yine tarihe
bakarak tahmin edebiliriz:
bu dumanlý havayý asýl
daðýtacak olan iþçi
hareketi. Þimdi güç birik-
tiriyorlar. 

Henüz çýkmamýþ olsa da
sokaða damgasýný asýl
vuran hareket iþçi hareketi
olmuþtur her zaman. 3

Kasým’da Ankara’da
emek örgütlerinin çaðrýsýy-
la toplanacak olan emekçil-
er ve demokrasi güçleri
bunun ilk adýmýný atabilir
ve hava barýþtan yana
dönebilir. 

Telekom iþçileri kazanýrsa iþçi hareketine moral gelecek
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Hezeyana nasýl
cevap vereceðiz?

Bir süredir sokaklarda bir hezeyan var.
Küçük ülkücü gruplar ellerinde bayraklarI
mehter marþý eþliðinde yürüyorlar. Saða
sola saldýrýyorlar. Hakaretler yaðdýrýyorlar.

Faþistler bu ortamdan kârlý çýkmak için
sokaktalar. Sadece Kandil Daðý’na deðil,
Barzani’ye saldýrýlmasýný istiyorlar. Yani
Irak’la savaþa girilmesini dillendiriyorlar.
Bu önerdiklerinin yapýlmasý mümkün deðil.
Bunu hükümet ve genelkurmay biliyor,
aslýnda faþist önderlik de biliyor ama
sokaktaki milliyetçilikten puan toplamak
için savaþ kýþkýrtýcýlýðý yapýyor. 

CHP’de MHP’den geri kalmamak için
çabalýyor. Ama baþarýsýz.

Sokaktaki hezeyan karþýsýnda solda da bir
yandan etkilenme, diðer yandan da bezgin-
lik var. Solun çeþitli kanatlarýndan þaþýrtýcý
açýklamalar geliyor. Sanki sorumluluk Kürt
hareketininmiþ gibi çaðrýlar var.

Bezginlik var, çünkü dün olduðu gibi
þimdi de sokaktaki milliyetçi dalga
abartýlýyor.

Sokakta azýmsanmayacak ölçüde milliyetçi
var. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Ama
bu milliyetçi histeriye karþý olanlarýn sayýsý
da çok, hem de pek çok.

Vatanseverlerin inisiyatifi ile gerçekleþtiri-
len ve esas olarak MHP’ye yarayan
cumhuriyet mitingleri esas olarak Hrant’ýn
cenazesine karþý yapýldý.

O cenazede atýlan “Hepimiz Ermeniyiz,
Hepim,iz Hrant’ýz” sloganýna karþý
“Hepimiz Türküz, Hepimiz Mehmet”iz slo-
ganý atýlýyor. Hrant’ýn cenazesinde taþýnan
türden dövizler taþýnýyor. Milliyetçiler
Hrant’ýn cenazesinin adeta rövanþýný
almaya çalýþýyorlar, ama onlar da çok iyi
biliyor ki o cenazeye katýlan dev kalabalýk
yok olmadý. Bekliyor.

Beklenen bizi sokaða çýkarabilecek bir
siyasal örgütlenme. Irkçýlýða ve milliyetçili-
ðe çýplak bir biçimde karþý olan bir siyasal
yapýya gerek var. Küçük deðil, yýðýnsal bir
yapýya gerek var.

Baskýn Oran ve Ufuk Uras kampanya-
larýnda sahip olduðumuz türden bir yapýya
gerek var.

Böylesi bir siyasal örgütlenmemiz olduðu
takdirde Hava-Ýþ grevi gerçekleþebilir, tek-
stil iþçileri greve çýkabilir. Novamed ve
Telekom iþçileri kazanýrlar. Emek hareketi
yeniden güç kazanýr.

Saðlýk reformu denen kepazeliði durdura-
biliriz. Eðitimin özelleþmesine engel olabili-
riz. Evlerimizin yýkýlmasýna dur deriz.

Savaþa karþý onbinler deðil, yüzbinler,
milyonlar sokaða çýkabilir. Küresel ýsýn-
maya karþý daha güçlü ses çýkarýrýz.
Özelleþtirmeleri durdurabiliriz.

Bütün  bunlarý yapabilmek için yeni liber-
alizme, savaþa, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe,
küresel ýsýnmaya, nükleer enerjiye, cin-
siyetçiliðe karþý açýk ve net tutumu olan bir
siyasal örgüte ihtiyacýmýz var.

Aslýnda böyle bir örgütü inþa ediyoruz.
Küresel BAK’ta, Küresel Eylem Grubu’nda,
BarýþaRock’ta, Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe’de, Baskýn Oran ve Ufuk Uras kam-
panyalarýnda, saðlýkta özelleþtirmeye karþý
mücadelede böyle bir yeni sol örgütü inþa
ediyoruz.

Bu inþa çalýþmasýna ne kadar çok güç kata-
bilirsek, yarýn sokaktaki milliyetçiliðe karþý
daha güçlü olacaðýz.

Önce, sorunun temelinden,
Güneydoðu'daki savaþýn ve ölümlerin
temel nedeninden baþlayalým. Tüm
ayrýntýlar bir yana; PKK ne yaptý,
Barzani ne dedi, kim kime kurþun
sýktý, sýnýrötesi operasyon ne sonuç
verir gibi tüm sorular bir yana; temel
sorun nedir?

Ülkenin bir bölgesinde yaþayan ve
sayýlarý milyonlarla ifade edilen bir
insan grubunun siyasi, ekonomik ve
kültürel talepleri var. Haklý talepleri
var. Beðenen beðenir, beðenmeyen
beðenmez, ama bu insan grubunun
kendi dilini konuþmak, taciz
edilmemek, baský görmemek gibi
taleplerinin meþru ve haklý olduðu
reddedilemez. Hiçbir hak, hiçbir
hukuk anlayýþý uyarýnca reddedile-
mez.

Sorun, bu haklý taleplerin red-
dedilmesidir, silah zoruyla red-
dedilmesidir. 

Sorun, hak arayan bir toplumun
üzerine askerle, silahla, top ve tüfekle
gidilmesidir. Tüm ölümlerin sorum-
lusu, tetiði hangi parmak çekmiþ olur-
sa olsun, hak arayanlarýn üzerine
asker gönderenlerdir. Akan kanlarýn
sorumlusu, toplumsal bir sorunu
askeri güç kullanarak çözmeyi seçmiþ
olanlardýr. Geri kalan her tartýþma
ikincildir, ayrýntýdýr. Önce bunu unut-
mayalým.

Bu insan grubu, haklarýnýn veril-
meyeceðine kanaat getirip silaha
davranmadan önce, eþit haklara sahip
vatandaþ muamelesi görse, kendi tari-
hini, kültürünü, dilini istediði gibi ve
hor görülmeden yaþamasýna izin ver-
ilse, dýþlanmasa, yoksul býrakýlmasa,
"dað Türkü", "kýro" ve "karda
yürürken kart kurt edenler" diye
hakarete maruz kalmasa, bugün tek
bir kiþi ölecek miydi?

Bu insan grubu silaha davrandýktan
sonra, silaha gerek olmadýðý gösteril-
se, Türkiye'nin eþit vatandaþlara sahip
demokratik bir ülke olduðu kendiler-
ine kanýtlansa, talepleri karþýlansa,
binlerce insan ölecek miydi? Bugün
gençler ölüyor olacak mýydý?

Sorun, ne PKK, ne Kuzey Irak, ne
Barzani. Sorun,1926'dan beri uygu-
lanan  silahlý çözüm çabasý. Önce
bunu unutmayalým.

Çözüm ise, dün olduðu gibi, bugün
de çok açýk ki, Kuzey Irak'a girmek
deðil, Kandil daðýný havaya uçurmak

deðil. Deðil, çünkü sorun Kuzey
Irak'ta deðil, Kandil'de deðil. Sorun
Türkiye'nin içinde. Tüm gerillalar
Kandil'de olsa ve daðla birlikte hepsi
havaya uçurulsa, sorun yine
çözülmeyecek. Silahlý çözüm çabasý
sürdükçe, haklarýný silah kullanarak
arayanlar bitmez, bitirilemez. Bunun
kahramanlýkla, cengâverlikle alakasý
yok. Ýnsanlarýn ilelebet silah zoruyla,
askeri yöntemlerle baský altýnda tutu-
labildiklerinin örneði tarihte yoktur, o
kadar.

Hem hükümet, hem Genelkurmay
artýk bunun bilincinde. Olmasalar,
bugüne kadar ve Amerika'ya raðmen,
çoktan Irak'a girmiþ olurlardý. Hem
hükümet, hem Genelkurmay, sokakta
faþistlerin örgütlediði ve medyanýn
alabildiðine abarttýðý, ballandýra bal-
landýra anlattýðý kalabalýklarýn baskýsý
altýnda, yeterince milliyetçi ve vatan-

sever görünmeme kaygýsýyla esip gür-
lüyor, savaþ naralarý atýyor. Çok
doðal. Ama daha ilginç olan, arada bir
baþka türlü konuþmalarý, "itidal"
telkin etmeleri, harýl harýl diplomatik
çýkýþ yollarý aramalarý. Tüm naralarýna
raðmen, gerçekte ne Irak'ta bir kan
gölüne dalmak istiyorlar, ne de mem-
lekette bir iç savaþ çýkmasýný.

Ýstememeleri çok doðal. Bu mem-
leketin gerçek sahipleri, TÜSÝAD ve
çevresi, Kuzey Irak'a girildiði veya iç
savaþ çýktýðý taktirde ölçülmesi imkân-
sýz zararlara uðrayacaktýr.

Son haftalarda olup bitenler,
hükümetin ve Genelkurmay'ýn bu
sorunun askeri yöntemlerle çözüle-
meyeceðini daha da iyi kavramasýný
saðlamýþ bile olabilir. Evet, þu anda
öyle görünmüyor, ama saðlamýþsa,
siyasi bir çözüme daha da yaklaþmýþ
olabiliriz.

Hak arayanlar
ve DEVLET

Roni Margulies

Larda Yüzen Al Sancak

Kanat yayýnlarý

Tartýþma:

“Milliyetçilik ýrkçýlýða nasýl evrilir?”
BASKIN ORAN anlatýyor...

5 Kasým (Pazartesi), 18.30
Karakedi Kültür Merkezi, Bekar Sokak, No: 16/2, Beyoðlu
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1989 Doðu Avrupa devrimleri

Stalinizmin
çöküþü

F ALOÐLU

Yýl 1989. Yaz aylarýnda
Polonya’da seçimler yapýlýyor.
Ýktidardaki stalinist parti kendisi
dýþýndaki partilerin sýnýrlý ölçüde
seçimlere katýlmasýna izin ver-
mek zorunda kalýyor.

Polonya’da iki parlamento
vardý. Bunlardan üst parlamen-
toya (senato) katýlmakta sýnýrla-
ma yoktu ama alt parlamento-
nun (Seim) yüzde 65’i stalinist
partiye ayrýlmýþtý, diðer partiler
diðer yüzde 35 için seçimlere
katýlýyordu.

Bütün bunlara raðmen Polonya
seçimleri sonucunda yýllardýr
iktidarda olan stalinistler
hezimete uðrarken Dayanýþma
Sendikasý’nýn politik kanadý
seçimleri kazanýyordu.
Dayanýþma 100 senato üyeliðin-
den 92’sini, seçimlere katýlmasý-
na izin verilen 161 Seim
üyeliðinden 161’ini aldý. Artýk
yeni bir süreç sadece Polonya’da
deðil, tüm Doðu Bloku’nda
yaþanmaya baþlandý.

Polonya’da seçimler olurken o
vakitler SSCB’nin bir parçasý
olan Özbekistan’da bir ayaklan-
ma olmuþtu. Özbekistan’daki
ayaklanma SSCB’nin dört bir
yanýndaki ayaklanmalardan
sadece en sonuncusuydu.

Ayný yaz Çin’de özgürlük-
isteyen iþçilere ve öðrencilere
Tiannenman meydanýnda ateþ
açýlmýþ ve binlerce insan
öldürülmüþtü. SSCB’de ise
madenciler yaygýn grevler
gerçekleþtirmekteydi.

Ardýndan herþey çorap söküðü
gibi geldi.

Doðu Almanya’da önce özgür-
lük isteyen küçük gösteriler
yaþandý. Doðu Alman devleti bu
gösterilere hunharca saldýrdý.
Gösteriler durmadý, devam etti,
giderek devasa gösterilere
dönüþtü. Doðu Almanlar Batýya
geçmeye baþladý ve sonunda
bütün Doðu Almanya ayaða
kalktý. Doðu Alman devleti bitti
ve Batý ile birleþti. Devlet
baþkaný son anda ülkeden kaçtý.

Çekoslavakya, Macaristan,
Bulgaristan birer birer devrildi-
ler. Bu ülkelerden hiçbirinde
rejimi savunan  bir yýðýn
hareketi yaþanmadý, tam tersine
hepsinde büyük yýðýnlar rejime
karþý harekete geçip, gösteriler
yaptýlar.

Romanya’da ise devlet baþkaný
ve stalinist partinin genel
sekreteri Çavuþesku kendi ikti-
darýný güçlendirmek için bir gös-
teri düzenledi. Ülkenin dört bir
yanýndan taraftarý olduðunu
düþündüklerini Bükreþ’te
sarayýnýn önüne topladý.
Konuþmasýnýn ortasýnda ken-
disini desteklediðini düþündüðü
halk saraya doðru yürümeye,
rejimi eleþtirmeye baþladý.
Çavuþesku sarayýnýn tepesindeki
helikoptere zorlukla yetiþti.
Rejim Romanya’da da yýkýldý.

1950’li, 60’lý ve 70’li yýllarda da
Doðu Bloku ülkelerinde çeþitli
ayaklanmalar yaþanmýþtý. Bütün
bu ayaklanmalarda iþçiler kendi
iktidar organlarýný kurmuþ ve
iktidarý zorlamýþtý.

Ne var ki Rus ordusu bütün bu
ayaklanmalarý büyük bir þiddet-
le bastýrmýþtý. 1989’da ise bu
mümkün olmadý. Rus ordusu
ayaklanmalarýn yaþandýðý Doðu
Avrupa ülkelerine müdahale
edemedi, çünkü Rusya kendi
içinde ulusal ayaklanmalar,
grevler yaþamaktaydý. Zaten 2
yýl sonra, Aðustos 1991’de
Sovyetler Birliði çöktü ve
daðýldý.

Stalinist iddialar
Polonya’da Dayanýþma

Sendikasý ilk ortaya çýktýðýnda
devlet yönetiminden baðýmsýz

olarak kurulan ilk sendikaydý ve
çok kýsa zamanda iþçilerin çok
büyük desteðini kazanmýþtý.
Daha sonra seçimlerde hezimete
uðrattýðý iktidar partisi o zaman-
lar Dayanýþma’yý ABD’nin gizli
servisi CIA’nýn güdümünde
olmakla suçluyordu.

Bu iddiayý öne sürenler aslýnda
milyonlarca Polonya iþçisini
ABD’nin hizmetinde olmakla
suçluyordu, ama umurlarýnda
deðildi. Daha sonra
Dayanýþma’nýn geliþmesini dur-
durmak için askeri darbe
yapýldý. General Jaruzelsky ikti-
darý ele geçirdi. Ayný günlerde
Türkiye’de de General Evren ve
arkadaþlarý iktidarý ele geçir-
miþlerdi.

Dayanýþma’yý ABD’nin uzan-
týsý olarak görenler daha sonra
da Doðu Avrupa devrimlerini

de ayný biçimde suçlamaya,
daha doðrusu karalamaya
çalýþtýlar.

Oysa, 1989 yýlýnda neredeyse
tüm Doðu Bloku ülkelerinin
halklarý ayaklanmýþtý.
Dolayýsýyla bütün bu ülkelerde
halkýn neredeyse tamamý
ABD’nin hizmetinde olmalýydý.
Bu durumda acaba iþçi iktidarý
nasýl açýklanabilir? Ýþçilerin
neredeyse tamamýnýn karþý
olduðu ve yýkmak için harekete
geçtiði bir ülkede iþçi
devletinden bahsedilebilir mi?
Elbette hayýr.

Ýþçilerin yanýlgýsý
Stalinist rejimlerin baskýsýndan

ve sömürüsünden býkmýþ olan
büyük yýðýnlar için serbest pazar
ekonomisi bir çözüm, bir kurtu-
luþ olarak göründü. Bu nedenle
Doðu Avrupa’nýn stalinist rejim-
leri yýkýlýrken yerlerine yeni iþçi,
devletleri deðil, serbest pazar
ekonomisine ayak uydurmaya
çalýþan rejimler geldi. Kýsa
sürede bütün bu ülkeler Batý’ya
entegre olabilmek için Avrupa
Birliði’ne katýldýlar.

Serbest pazar ekonomisi Doðu
Avrupa ülkelerinin büyük bek-
lentiler içinde olan iþçi ve
emekçi yýðýnlarýnýn ihtiyaçlarýna
cevap veremedi. Tam tersine bir
geliþme yaþandý.

Yaþam koþullarý daha da aðýr-
laþýrken ücretler daha da düþtü,
iþsizlik arttý, sosyal hizmetler
kayboldu.

Doðu Avrupa halklarý ayaklan-
mýþ ve kazanmýþtý, ama serbest
pazar ekonomisini isterken
büyük bir yanýlgý içindeydi.

Gerek Doðu Avrupa’da
gerekse de 1991’den sonra
daðýlan SSCB’den ortaya çýkan
yeni ülkelerde kýsa zamanda
görüldü ki yeni sermaye sýnýfý
eski bürokratlardý. Bir çok yerde
eski yöneticilerin önemli bir
kýsmý yeni þapkalar takarak,
yeni sermayedarlar olarak
ortaya çýktýlar. Bütün yeni mil-
yarderler eski elit bürokrasinin
ya kendisi  ya da evlatlarýydý.

Kimileri stalinizmin Lenin’in düþüncesinin devamýolduðunu ileri sürüyorlar. Bunlar Lenin’in ömrünün son
döneminde bütünüyle bürokrasiye karþý mücadele ettiðini gömüyor ya da görmemezlikten geliyorlar.
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90 yýl sonra Ekim devrimi

Sovyetlerin
sönümlenmesi
1917 Ekim ayýnda Rus iþçi sýnýfý

hemen hemen hiç kan dökmeden
iktidarý aldý. Ne var ki Devrim
daha sonra eski egemen sýnýfýn
þiddetli direniþi ile karþýlaþtý.

Çarlýk generalleri Rusyanýn her
yanýnda direniþe geçtiler. Rus iþçi
sýnýfý bu durumda bütün
olanaklarý ile devrimi savunmak
için harekete geçti. Devrimi
gerçekleþtiren iþçiler Kýzýl Ordu
saflarýna katýlarak Beyaz
Ordulara karþý savaþa gittiler.
Önce Bolþevik Partili iþçiler Kýzýl
Ordu saflarýna katýldýlar. Sonra
iþçi sýnýfýnýn çok daha büyük kes-
imleri Kýzýl Orduya katýlmak
zorunda kaldý.

Ýþçilerin büyük yýðýnlar halinde
savaþa gitmesi ile Rus sanayisi
aðýr bir darbe aldý. Fabrikalar
kapanmaya baþladý. Bu durumda
iþçi sovyetleri de giderek iþlemez
hale geldi.

1917 yýlýnda Rusya’da 3 milyon
sanayi iþçi vardý 1921-22’de
yüzde 58.7 oranýnda bir düþüþle
bu sayý 1 milyon 243 bine gerile-
di. Sanayi iþçilerinin gerilemesi
özellikle Petrograd’da daha da
çarpýcýydý. Bu kentte 1917 Ekim
ayýnda 400 bin iþçi vardý. 1 Nisan
1918’de ise 120 bin iþçi vardý ve
bunlarýn 49 bini iþsizdi. Kýsacasý,
Sovyet Rusya’da sanayi ve onun-
la birlikte iþçi sýnýfý neredeyse
yok olmuþtu.

Oysa, sovyet sistemi fabrikalara
ve diðer iþyerlerindeki sovyetlere
dayanýyordu. Fabrikalarda iþçi
kalmayýnca sovyetlerde kendili-
ðinden ortadan kalktýlar. Bu
arada, Ýç Savaþ’tan geriye kalan
partili, partisiz iþçiler ise çok
çeþitli sovyet, parti, sendika
organlarýnda görevli hale
gelmiþlerdi, bir kýsmý ise
Kýzýlordu’da subay olmuþtu.

Kýsacasý 1917 Þubat ve Ekim
Devrimleri’ni gerçekleþtirmiþ
olan partili, partisiz iþçler artýk
iþçi deðil toplumun çeþitli
düzeylerdeki yöneticileri haline
gelmiþti. Burada bir kaç yüz veya
bir kaç bin iþçiden deðil yüzbin-
lerce iþçiden bahsediyoruz.

Devletin ve partinin yönetici
organlarýnda çalýþmaya baþlayan-
lar kýsa zamanda yetersiz
kalmaya baþladý. Bunun üzerine
partinin ve devlet bürokrasisinin
kapýlarý Çarlýk Rusyasý’nýn eski
bürokratlarýna açýlmaya baþlandý.
Ýþte bu noktada parti içinde
bürokratlaþma baþladý.

Lenin bir yandan “Kýzýl Ordu
askerleri, iþçiler ve köylüler ken-
di yaþamsal çýkarlarý için savaþ-
týklarýný biliyorlardý. Kazandýk,
çünkü iþçi sýnýfýnýn ve köylülü-
ðün en iyi üyeleri sömürücülere
karþý savaþta olaðanüstü bir
kahramanlýk sergilediler:
Cesaretin mucizelerini gerçek-
leþtirdiler, ifadesi olanaksýz sýkýn-
týlara katlandýlar, büyük özveri-
lerde bulundular, soyguncular-
dan ve korkaklardan kurtuldular.

“Ýþçi sýnýfýnýn kararlýlýðý, ‘ölmek,
teslim olmaktan yeðdir!’ parolasý-
na sonuna kadar sadýk kalmasý
yalnýzca tarihsel deðil, ayný
zamanda zaferi kazandýran belir-
leyici faktördür.” (Lenin, Mart
1920) derken iþçilerin ve emekçi-
lerin Ýç Savaþ’taki durumunu
saptýyordu diðer yandan da
“Yoldaþlar, emekçiler! Þimdi
devletin idaresinde bizzat kendi-
niz bulunuyorsunuz, bunu unut-
mamalýsýnýz. Eðer siz birleþmez
ve her türden devlet iþini kendi
elinize almazsanýz, hiçkimse size
yardým olsun diye bu iþleri yap-
mayacaktýr... Kendi iþinizi kendi-
niz görün; en alt düzeydeki iþler-
den baþlayýn ve hiçkimseyi bekle-
meyin.” (Lenin, Kasým 1920) di-
yerek iþçileri ve köylüleri uyarýy-
ordu.

Lenin ömrünün sonuna kadar
Sovyet Rusya’daki bu bürokrat-
laþma ile mücade etti. Ne var ki
Lenin bu mücadeleyi kaybetti.

1920’li yýllarýn ortasýnda
Stalin’in liderliðinde birleþen
bürokrasi zaten can çekiþen
sovyet sistemini tamamen yok
ettiler.

Stalin ve arkadaþlarý dünya
devriminin de artýk öldüðünü ve
Sovyet Rusya’nýn yalnýz kaldýðýný
öne sürdüler ve sosyalistler için
çok yabancý bir teoriyi öne
sürdüler: “Tek ülkede sosyalizmi
kurmak mümkündür” dediler.

Ardýndan da bu yeni teoriyi
gerçekleþtirmek için Sovyetler
Birliði’nin sanayileþmesi hamlesi
baþlatýldý.

Sanayileþmek sermaye birikimi-

ni gerektirmekteydi, çok hýzlý bir
sermaye birikimi saðlayabilmek
için iþçi sýnýfýný yoðun bir
biçimde sömürmek, disipline
etmek gerekiyordu.

Ýþte stalinist terör dalgasýnýn
nedeni buydu. Ýþçi sýnýfýný yoðun
olarak sömürmek, daha kötü
koþullarda daha çok çalýþtýrmak
için ise baský altýna almak
gerekiyordu. Bunun için ise önce
öncülerden, Bolþevik partisinin
kalan unsurlarýndan iþe baþlamak
gerekiyordu.

Stalinizmin iþçi sýnýfýna
saldýrýsýna karþý direniþ vardý.
Hem parti içinde hem de iþçi
yýðýnlar arasýnda Bu nedenle
parti içinde büyük temizlik kam-
panyalarý yapýldý. 1930’lu yýllar-
da 1917 devrimini gerçekleþtir-
miþ olan Bolþevik Partisi’nin çok
az bir kýsmý dýþýnda tamamý yok
edildi.

Ýþçi sýnýfý ise yoðun bir baský
altýna alýndý. Ýþe geç kalan iþçiler
bile aðýr bir biçimde ceza-
landýrýldý. Milyonlarca insan
toplama kamplarýna yollandý.

Stalinist bürokrasi ise bu arada
kendi ayrýcalýklarýný artýrmaya
baþladý. Ücret eþitsizliði teþvik
edildi. Eskiden ortalama bir iþçi
ücret alýnýrken artýk üst bürokrasi
ile iþçiler arasýnda bir uçurum
oluþtu. Bürokrasi 1930’larda artýk
Rus ekonomisinin sahibiydi.
Bürokrasi devlet kapitalizmi
altýnda sermayenin kolektif
sahibi haline geldi.

Gelecek sayý: Devrimci muhalefet
neyi savunuyordu?

Sosyalizmde demokrasi
herþeyin kalbidir
Tony Cliff *

Bir insan öldüðünde
yapýlan otopsi ölüm
nedenini ortaya koyar.
Rusya ve Doðu
Avrupa’da stalinist rejim-
lerin çöküþü bu ülkelerde
nasýl rejimler olduðunu
çok açýk bir biçimde gös-
teriyor. Bu ülkelerdeki
çöküþe karþý hiçbir direniþ
olmadý. Bu da gösteriyor
ki bu ülkelerin halklarý
buralarda sosyalizm veya
iþçi iktidarý olmadýðýný
biliyorlardý.

Yöneticilerden de bir direniþ gelmedi. Eðer rejimde köklü
bir deðiþim olsaydý yöneticiler ayrýcalýklarýný kaybetmemek
için direnirlerdi. Gerçek þu ki fabrikalarý eskiden yöneten
bürokratlar þimdi fabrikalarýn özel sahipleri olarak yöneti-
yorlar.

Bu nedenlerle deðiþimde hiçbir türden direniþ olmadý. Eðer
yöneticiler çok farklý bir topluma doðru gidildiðini
düþünselerdi direniþ olurdu. 42 yýl önce ben Rusya’da devlet
kapitalizmi olduðu sonucuna ulaþmýþtým.

Ekonomiye bakmýþ ve Stalin neyi baþardý diye sormuþtum.
1929’da 10 yýlda sanayi devrimini tamamlayacaðýný
söylemiþti. 1928’de Rusya’nýn sanayi üretim, küçücük
Belçika’dan daha azdý. Yirmi yýl sonra Rusya Avrupa!daki
ikinci büyük sanayi gücüydü. Bunu nasýl baþardýlar?

Stalin’in ne dediðine deðil ne yaptýðýna bakmak lazým.
1920’lerde ve 30’larda Rusya’da stalinist rejim bütünüyle
hakim olduðunda durum bir insanýn kuduz bir köpekle
mücadelesine benzer bir durumdu.

Bir kavgada kavgacýlar arasýnda bir eþitlik olmalý. Eðer
köpeði öldürürsem kavga biter, sorun çözülür. Eðer köpek
beni öldürürse gene kavga biter ve sorun çözülür ama bu
benim için hoþ olmayan bir sonuçtur.

Ama bir kuduz köpekle ayný odada yýllar boyu birlikte
býrakýlýrsanýz ve ne siz köpeði ne de köpek sizi öldüremezse
ne olur? Giderek kimin kuduz köpek olduðunu anlamak
mümkün olmaz. Giderek birbirimize benzeriz.

Rusya’ya gelince, dev bir savaþ makinasý inþa etmekte olan
Nazi Almanyasý’nýn karþýsýnda Rusya da ayný þeyi yapmaya
baþladý. 

Bunun için gerekli olan sermaye birikimini irade ile
halledemezsiniz. Bir zamanlar birisi kapitalist birikimin
tutumluluk olduðunu söylemiþti. Marks buna “evet ama
cümleyi bitirin demiþti. Kapitalist birikim bir tutumluluktur,
bir perhizdir ama azýnlýðýn çoðunluða zorla kabul ettirdiði
bir perhizdir bu” diyerek devam etmiþti.

Ýngiltere sanayileþirken insanlar hadi sanayileþmek için
kemerleri sýkalým demediler. Sonra demiryollarýný yapmak
için biraz daha sýkalým kemerleri, sonra orduyu inþa etmek
için biraz daha.

Hayýr, böyle olmadý. Azýnlýk çoðunluðun kemerini kontrol
ediyordu ve sanayileþmek için, demiryollarýnýn ve ordunun
inþasý için habire kemeri sýktýrdýlar. Ve her seferinde bir
delikte kendileri için kemeri sýktýrdýlar. Bunuyapabildiler
çünkü kemeri onlar kontrol ediyordu.

Rusya’da da egemenler birikimi saðladý. Büyük bir askeri
yapý kurdular ve aynen eskiden Ýngiltere’de yapýldýðý gibi
bunu yaptýlar. Ama çok daha acýmasýzca yaptýlar. Çünkü
geriden geldikleri için çok daha kýsa zamanda yapmak
zorundaydýlar.

Ýngiltere’de bu iþ kanla, terle, acýyla dolu 100 yýl sürdü.
Rusya’da ayný þey 20 yýlda yapýldý. Ýngiltere’de köylüleri
topraklarýndan sökmek 300 yýl sürdü. Stalin rejiminde
Rusya’da 3 yýlda bu iþ yapýldý. Ýngiltereye köle ticareti
yardýmcý oldu. Bristol, Londra, Liverpool þehirlerinin duvar-
larý kölelerin kanlarýyla boyandý. Rusya’da toplama kapm-
larý, Gulaklar vardý.

Bu anlattýklarým devlet kapitalizmi teorisinin temelidir.
1989’da olanlar bu teorinin doðruluðunu kanýtladý.
Rusya’nýn þu yada bu biçimde sosyalist olduðunu düþünen
solculara göre biz stalinist rejimlerin çökmesiyle demoralize
olmadýk. 

Bize göre iþçi sýnýfýnýn baðýmsýz eyleminden ayrý bir
sosyalizm olamaz. Sosyalizm yukarýdan aþaðýya kurulamaz.
Demokrasi olmadan kapitalizm olabilir. Ama sosyalizm,
iþçileri kontrolü demek olduðu için demokrasi olmadan ola-
maz. Demokrasi herþeyin kalbidir sosyalizmde.

(*) Tony Cliff, Rusya’nýn ve Doðu Bloðu ülkelerinin 
devlet kapitalist olduðu 1948’de yazan marksist. Ýngiltere’deki

Sosyalist Ýþçi Partisi’nin ve Uluslararasý Sosyalizm
Akýmý’nýn kurucularýndandý.
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Volkan Akyýldýrým 

'Biz anti, antikapitalistiz.'
Sadece Türkiye'de savaþ ve
kapitalizm karþýtý gösterilerde
deðil, dünyanýn bir çok
ülkesinde binlerce insan bu
sloganý atýyor. Kendilerini 'sol-
cu', 'devrimci' ya da 'sosyalist'
olarak deðil anti- kapitalist
olarak tanýmlýyor.

1999 Kasým'da ABD'nin
Seattle þehrinde gerçekleþen
Dünya Ticaret Örgütü'nü
basan 40 bin aktivist kendileri-
ni antikapitalist olarak
adlandýrýyordu. 

DTÖ karþýtý gösteriyi uzun
süredir inþa edenler tekil bir
soruna dönük mücadele
yürüten onlarca irili ufaklý
kampanya, ekolojistler,
mücadeleci sendikalar, her
renkten sol ve kapitalizmi
ahlaki ya da siyasal nedenlerle
reddeden bireylerin çoðunluk-
ta olduðu çok renkli bir koalis-
yondu. 

1968 hareketinin yenilgisinin
ardýndan toplumsal muhale-
fetin ayrý kollara bölünmesi ve
sadece kendi sorunlarýna
dönük mücadele etmesinin
kazandýrmadýðý, yeni-liberal
saldýrýyla geçen 80'ler ve 90'lar
boyunca görüldü. Seattle'daki
eylemciler bu yüzden 'birlik,
çeþitlilik, direniþ' þiarýný yük-
selttiler.

21. yüzyýlda antikapitalizmin
doðrudan tanýmý burada
beliriyor: Sistemin yarattýðý tek
tek sorunlara dönük
mücadelelerin sonuç ver-
mediðini gören aktivistlerin,
ayrý yürüyen mücadelelerin
yan yana gelmesi ve kapitaliz-

mi hedef alan bir mücadele
hattýný yaratmalarý.

Seattle'dan sonra
DTÖ'nün ardýndan IMF,

Dünya Bankasý, G-8 zirveleri
antikapitalist protestocular
tarafýndan hedef alýndý.
Hareket küresel kapitalizmin
simgelerine dönük merkezi
eylemlerin ardýndan kýsa
sürede büyüdü ve bu kez
'küresel düþün, yerel davran'
sloganýný yükseltti. Her bir
ülke içinde, hiyerarþik bir yapý
taþýmayan, birbirleriyle iliþki
kuran yüzlerce aktivist aðý ve
kampanya ortaya çýktý.
Hareket, hem yerel kapital-
istlere hem de küresel þirketler
ve kurumlara dönük mücade-
leyi yükseltti. Buradan yola
çýkarak antikapitalist hareket
küresel kapitalizme karþý küre-
sel bir direniþ hareketi olarak
tanýmlanabilir.

Takvimler 2002'yi göster-
diðinde onlarca küresel
eyleme 1 milyona yakýn
kiþinin katýldýðý, binlerce
aktivistin ve yüzlerce yapýlan-
manýn inþacýsý olduðu, sosyal
forum gibi biçimlerde
toplanan gerçek bir hareket
ortaya çýktý.

Homojen mi?
Antikapitalizm genel bir

tanýmlama. Birden fazla
antikapitalizm var.

Yönetenleri ahlaki olarak sis-
temi devam ettirmekten
vazgeçirmeye çalýþan burjuva
antikapitalistler, sistemin
bütününün deðiþtirilemeye-
ceðini düþünüp sistem içinde
özgürlük alanlarý yaratmayý

hedefleyen otonomcular, adil
ticaret ve küçük mülkiyeti
savunan orta sýnýf antikapital-
istler, sistemi ezilenlerin tarih-
sel bloðunu kurarak devrimle
alt etmeyi savunan biz
devrimci antikapitalistler. Her
biri kapitalizmin insanýn
doðasýna ve hayatýna uygun
olmadýðý konusunda anlaþýp,
birlikte mücadele etseler de
yeni dünyayý kimlerin nasýl
kuracaðý konusunda bir
anlaþmýþlýklarý yok.

Ancak kararý yeni mücadele-
ci kuþak verecek. Yeni-liberal
saldýrganlýk karþýsýnda yenilgi
yýllarýný yaþamamýþ ve stalin-
izmin çöküþünü kendi yenil-
gisi olarak görmeyen gençler
hareketin çoðunluðunu oluþ-
turuyor. 

Radikal fikirlere açýk yeni
kuþak, geleneksel örgütlenme
biçimlerini ve söylemlerini
reddediyor. Yeni bir solu
yaratýyor. Yeni sola yön vere-
cek fikirler, keskin ve canlý
demokratik bir tartýþmanýn
içerisinde bizzat eylemde
sýnanýyor. 

Devrimci antikapitalistler bu
kuþakla birleþmeye çalýþýyor.
Buradan antikapitalizmi bir
baþka þekil- de de tanýmlamak
mümkün: Çoðunluðunu
kadýnlarýn oluþturduðu genç
bir muhalefet.

Gelecek
Genç ve deneyimsiz olmasý-

na raðmen antikapitalist
hareket, 11 Eylül'ün ertesinde,
ikirciksiz bir þekilde kendini
savaþ karþýtý hareket olarak
örgütlemeyi baþardý.
Afganistan'a saldýrý, Irak'ýn

imha edilmesi ve iþgaline karþý
örgütlenen yeni hareket mil-
yonluk eylemlere imza atan
bir güce eriþti.

21. yüzyýl kapitalizmi insan-
lýða felakete sürüklüyor.
Küresel iklim deðiþikliði sis-
temin sürdürülebilirliðini
tehdit ederken, savaþ, milita-
rizm, ayrýmcýlýk, ýrkçýlýk, mut-
suzluk, ölüm oranlarýnýn artýþý
gibi sorunlar milyonlarca
insanýn sistemi sorgulamasýna
yol açýyor. 

Sosyal demokrasi ve stalin-
izmin temsil ettiði geleneksel
sol hýzla saða kayýyor, yeni-
liberal politikalarýn bayraktar-
lýðýný üstleniyor. Ezilenler için
siyasal alan büyük bir boþluða
sahip.

Tam da bu yüzden antikapi-
talizm geleceðin hareketi. 

Sistemin bütününü
deðiþtirmeye amaç edinen,
ezilenlerin ulus, ülke, kýta
farký gözetmeksizin ortak tale-
plerde birleþtirmeyi hedef-
leyen, insan doðasýna uygun
ve tüm canlý türlerinin yaþama
hakkýný savunan, aþaðýdan
örgütlenen antikapitalist
hareket tek gerçek muhalefet
seçeneði.

Türkiye'de yeni hareketin bir
parçasý olarak doðan Küresel
BAK ve onun yolundan
ilerleyen Küresel Eylem
Gurubu, KEG, Barýþarock,
DurDe gibi kampanyalarýn
baþarýsý yeni bir solun nereden
ve nasýl yükseleceðini de gös-
teriyor.

Yeni bir dünya, yeni fikirlerle
kurulacak, antikapitalizmi bu
dünyaya açýlan bir kapý olarak
da görebiliriz.

Antikapitalizm nedir?

Yaþamýn
Kýyýsýnda 
Yönetmen: Fatih Akýn
Senaryo: Fatih Akýn
Oyuncular: Nurgül Yeþilçay, Baki
Davrak, Tuncel Kurtiz, Hanna
Schygulla, Patrycia Ziolkowska,
Nursel Köse 

Fatih Akýn’ýn 2007 Cannes Film
Festivali'nde Altýn Palmiye için
yarýþan, En Ýyi Senaryo ve Ekümenik
Jüri ödüllerine layýk görülen son
filmi Yaþamýn Kýyýsýnda, farklý
sosyal çevrelerden gelen, farklý
dünya görüþlerine sahip altý karak-
terin yaþamlarýnýn tesadüfler sonucu
zincirleme bir biçimde kesiþmesi
kurgusu üzerinden ilerliyor.  

Almanya’da yaþayan, emekli bir
dul olan Ali, fahiþelik yapan Yeter’le
tanýþýr ve ona para karþýlýðý kendi-
sine hayat arkadaþlýðý yapmasýný
önerir. Ali’nin Alman Dili Ve
Edebiyatý profesörü olan oðlu Nejat
baþta Yeter’in babasýyla olan iliþki-
sine sýcak bakmasa da, Yeter'in asýl
amacýnýn Türkiye'de yaþayan kýzýný
üniversitede okutmak olduðunu
öðrenince Yeter’e karþý daha ýlýmlý
davranmaya baþlar. Yeter'in beklen-
medik bir þekilde ölmesi sonucu
Nejat kýzý Ayten'i bulmaya
Türkiye'ye gitmeye karar verir.
Siyasi eylemci Ayten ise 1 Mayýs
gösterileri sonrasý Türkiye’den kaç-
mak zorunda kalýr ve annesini ara-
maya Almanya’ya gelir. Ayten’in
beþ parasýz sýðýndýðý üniversite kam-
püsünde Lotte ile tanýþmasý ve
Lotte’nin annesiyle birlikte yaþadýðý
evine davet etmesiyle, filmin
merkezinde olan altý karakter bir-
birine baðlanmýþ olur.  

Üç baþlýk altýnda toplanmýþ film,
ilk iki bölümde seyirciye olaylarýn
nereye gideceðini açýk bir biçimde
söylese de, son bölüm, daha belirsiz
fakat daha anlamlý baþlýðýyla, seyir-
ciyi adým adým olaylarýn baðlandýðý
noktaya götürüyor. Filmi izlememiþ
olanlara da küçük bir öneri: Sakýn
aceleci davranýp jenerik akýþý
bitmeden koltuðunuzdan ayrýl-
mayýn. 

SÝNEMA

Fatih Akýn

Z yayýnlarý

ÇIKIYOR!

Alex Callinicos

YENÝ EMPERYALÝZM

AMERÝKAN 
ÝMPARATORLUÐU’NUN

BÜYÜK STRATEJÝSÝ 
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Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma 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 hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi 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 kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist iþçi
ne savunuyor? 

DSÝP’in
internet sitesi

dsip.org.tr
yenilendi

D
SÝP tarafýndan her
yýl düzenlenen
marksizm toplan-
týlarýnýn onbeþin-
cisi, bu yýl Ýstan-

bul'da Taksim Hill Otel'de 26-29
Ekim tarihleri arasýnda gerçek-
leþti. Irkçýlýk ve milliyetçilikten
küresel ýsýnmaya, savaþa karþý
küresel mücadeleden kadýn
sorununa, 1917 Rus devriminin
kazanýmlarýndan stalinizme,
Kürt sorununun çözüm
olanaklarýndan küresel kapital-
izmin yeni liberalizme
dönüþümüne, Venezüella'da
yaþanan geliþmelerden AKP-
laiklik ve darbe tartýþmalarýna,
yeni bir solun nasýl inþa edile-
ceðinden Baskýn Oran, ufuk Uras
ve 22 Temmuz seçim kampa-
nyalarýna kadar çok sayýda konu
çok canlý bir biçimde tartýþýldý.
Ýktidar, devrim, anarþizm ve iþçi
sýnýfýnýn kendisini devlet olarak
örgütlemesi ve kültür, sanat ve
politika iliþkisi gibi çok sayýda
baþlýðýn da tartýþýldýðý Marksizm
2007'ye yaklaþýk 1000 kiþi katýldý.

Fethiye Çetin, Tayfun Mater,
Harun Tekin, Yýldýz
Ramazanoðlu, Memet Ali
Alabora, Selim Deringil, Avi
Haligua, Ahmet Tonak, Hilal
Atýcý, Metin Yeðin gibi çok sayý-
da konuþmacý Marksizm 2007'de
tartýþmalara katýldý.

Irkçýlýða ve
milliyetçiliðe dur de!

Hrant Dink'in anýsýna hazýr-
lanan "Kýrlangýç Yuvasý" filminin
izlenmesiyle baþlayan Marksizm
2007'ye damgasýný basan tartýþ-
malardan birisi ýrkçýlýk ve mil-
liyetçilik konusu oldu. "Irkçýlýk
ve milliyetçiliði nasýl durdura-
caðýz" baþlýklý toplantýda söz
alan konuþmacýlar 13 askerin
ölüdürülmesinin ardýndan
örgütlü faþist tepkinin ürünü
olarak geliþtirilen savaþçý politik
atmosferin derin bir ýrkçýlýðý
barýndýrdýðý tespitini yaptýlar.
Yine de karamsarlýða kapýlma-
mak gerektiðini anlattýlar. 

Fethiye Çetin konuþmasýnda,
puslu havanýn geçeceðini ve
yeniden barýþ isteyenlerin sesinin
durulacaðýný söyledi. Toplantýda,
Hrant Dink cenazesinin devletin
egemen anlayýþýna çok sert bir
darbe vurduðu sýk sýk vurgu-
landý.

3 Kasým'da Ankara'ya!
Marksizm tartýþmalarý boyunca

Türk Mimar ve Mühendis
Odalarý Birliði, Kamu Emekçileri
Sendikalarý Konfederasyonu ve
Türk Tabipler Birliði tarafýndan
çaðrýsý yapýlan 3 Kasým
mitinginin önemi vurgulandý.
Ankara'da gerçekleþecek mitin-
gin son dönemdeki milliyetçi

havaya verilecek güçlü bir yanýt
olmasý için mitinge katýlým
çaðrýsý sýk sýk yapýldý.

Bu açýdan Marksizm 2007
sadece fikilerin tartýþýldýðý bir
platform deðil, fikilerin eyleme
dönüþmesi için eylem ve
örgütlenme çaðrýlarýnýn yapýldýðý
bir örgütlenme alaný da oldu.

1 Aralýk'ta Ankara, 8 Aralýk'ta
Kadýköy!

Marksizm 3 Kasým dýþýnda
baþka mitinglerin de örgütlen-
mesi için bir alan oldu. Küresel
Eylem Grubu (KEG), bir süre
önce baþlattýðý "8 Aralýk Ýstanbul
Türkiye Kyoto'yu imzala!" kam-
panyasýnýn duyurusunu yaptý.

Küresel ýsýnma konusunun
tartýþýldýðý toplantýda, özellikle 8
Aralýk'ta Kadýköy'de yapýlacak
miting öncesinde tüm kampa-
nyalarýn birleþtirilmesi için çaba
göstermenin önemi vurgulandý.

Küresel barýþ için…
Marksizm 2007'de tartýþýlan

önemli bir baþlýk da savaþ ve
direniþ konusunun ele alýndýðý
toplantýydý. Küresel BAK
sözcüsü Tayfun Mater, savaþ
karþýtý hareketin ezilen tüm halk-
larla dayanýþma gösteren küresel
bir güç olarak çok saðlam
temellere oturduðunu vurguladý.

Toplantýda, Küresel BAK'ýn
önümüzdeki dönemde yapmayý
hedeflediði kampanyalar vurgu-
landý.

Kapitalizmi anlamak
Ahmet Tonak ve Roni

Margulies'in konuþmacý olduk-
larý "Kapitalizm neden yeni lib-
eral oldu?" baþlýklý panel, en
geniþ katýlýmlý ve salonun en çok
söz aldýðý toplantýlardan birisi
oldu. Ahmet Tonak'ýn kapital-
izmin küresel düzeyde azalan
kar oranlarý eðilimini ayrýn-
týlarýyla anlattýðý toplantýda Roni
Margulies de kapitalizmin

krizine yanýt vermek için 1999
yýlýnda Seattle'da patlayan anti
kapitalist hareketin çok önemli
bir kitlesel mücadele alaný yarat-
týðýný vurguladý. Toplantýda,
savaþýn ekonominin askerileþme-
sine paralel olarak yaygýnlaþtýðý
ve Irak savaþýnýn en önemlki
yeni liberal saldýrýlardan birisi
olduðu da ele alýndý.

Yeni bir sol için…
Doðan Tarkan ve Bülent

Somay'ýn konuþmacý olduðu
"Küreselleþme çaðýnda solu gele-
ceði" konulu toplantýda, solun
enternasyonalist, iklim deðiþimi-
ni engellemeyi hedefleyen,
toplumsal cinsiyetçi baskýya her
düzeyde karþý çýkan, anti kapi-
talist bir anti emperyalizmi savu-
nan ve iþçi sýnýfýnýn mücadele
dinamikleri üzerinde yükselen
bir yenilenme geçirmesi gerek-
tiðini savunan Bülent Somay,
"sol" yerine baþka kavramlarýn
kullanýlmasýnýn daha hayýrlý ola-
caðýný, çünkü bu kavramýn içinin
tümüyle boþaltýldýðýný vurguladý.

Doðan Tarkan ise önemli
olanýn parti forumu tartýþmak
deðil, içinde yeni bir solun þekil-
leneceði hareketin nasýl geliþe-
ceðini, sosytalistlerin bu geliþime
nasýl yardýmcý olabileceðini
tartýþmak olduðunu vurguladý.
Son günlerdeki milliyetçi havaya
aldanmamak gerektiðini, savaþ
karþýtlarýnýn, ýrkçýlýða ve mil-
liyetçiliðe karþý halklarýn
kardeþliðini savunanlarýn  güçlü
ama örgütsüz olduðunu vurgu-
layan Doðan Tarkan yýðýnlara
dayanan bir örgütlenmeyi kur-
manýn öneminin bugünlerde çok
daha açýk bir biçimde ortaya çýk-
týðýný söyledi.

Salondan yapýlan konuþmalar-
da yerel seçimlerde 1 milyon oy
almayý hedefleyen güçlü bir
kampanya yapýlabileceði ve bu
sürecin yeni bir solun
geliþmesinde çok önemli bir

sýrçarama yaratabileceði
yönünde katkýlar yapýldý.

Agos'la dayanýþma,
Kürt halkýyla dayanýþma

Agos gazetesi, Marksizm
2007'de standýyla yer aldý.
Agos'a açýlan davalar ve verilen
cezalarýn eleþtrildiði konuþmalar
yapan Agos aktivistleri Hrant
Dink'in mücadelesini dört gün
boyunca yaklaþýk 1000 kiþiye
anlatma þansýný yakaladýlar.

Halklarýn kardeþliði vurgusu-
nun çok güçlü bir biçimde
anlatýldýðý Marksizm 2007, Kürt
halkýyla dayanýþma dolu konuþ-
malarla geçti. Sýnýrötesi operasy-
ona karþý çýkan konuþmalar,
Küresel BAK'ýn operasyon
baþladýðý gün savaþ karþýtlarýný
sokaða davet eden çaðrýlar,
ezilen halkýn özgürlük mücade-
lesini destekleyen vurgular
Marksizmin en güçlü çaðrýlarý
oldu.

Küresel savaþ ve yeni liberal-
izm karþýtý hareketin deney-
lerinin, Latin Amerika'daki
mücadelenin coþkusunun da
paylaþýldýðý Marksizm toplan-
týlarýna Ankara, Ýzmir, Ýstanbul,
Akhisar, Bursa gibi çok sayýda
þehirden, liselerden, üniversite-
lerden, sendikalardan, meslek
odalarýndan, kadýn örgüt-
lerinden ve kampanyalardan
aktivistler katýldý.

Küresel BAK, KEG, Liseli SaKa,
DurDe, Sosyalist Ýþçi, Anti
Kapitalist, Agos standlarýyla
Marksizme canlýlýk kattý.

Marksizm toplantýlarý son
dönemdeki puslu havaya iyi bir
yanýt oldu.

Þimdi sokakta güçlü bir yanýt
vermek, savaþ kýþkýrtýclarýný
geriletmek için 3 Kasým'ý bir
baþlangýç olarak örgütlemeye
çalýþýyoruz. 

Marksizm boyunca 170 kiþi 3
Kasým’da Ankara’ya gelmek için
adýný yazdýrdý.

Marksizm 2007:

Puslu havanýn panzehiri oldu
Þenol Karakaþ

Foto: Ali Baydaþ
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Kyoto’yu imzalatmak için,
Küresel ýsýnmaya ve Nükleer santrallere karþý

8 Aralýk’ta Kadýköy’de, 1 Aralýk’ta Ankara ve Ýzmir’de 

Küresel Eylem Grubu
Ýstanbul: (0532) 396 25 07 - (0535) 439 21 93 � Ankara: (0543) 417 36 07 - (0539) 346 74 82,

Ýzmir: (0533) 445 34 68 - (0555) 673 88 68 � Bursa: (0542) 500 23 22

Ýklim deðiþimini
durdurabiliriz
Dünyamýz hýzla ýsýnýyor.

Bunun sonucu olarak iklimler
arasýndaki fark ortadan kalký-
yor.

Buzlar eriyor, deniz seviyesi
yükseliyor. Artýk daha çok sel
felaketi oluyor. Ayný zamanda
kuraklýkla da karþý karþýyayýz.
Kuraklýk açlýk ve yoksulluk
getiriyor. Seller göç getiriyor.

Havalar ýsýndýkça yangýnlar
her yýl biraz daha artýyor. Bu
sene Yunanistan ve
Kaliforniya’daki yangýnlar
korkunçtu.

Kasýrgalarýn sayýsý da artýyor.
Onlarca çok büyük kasýrga
kýyýlarý, adalarý harabeye
çeviriyor. New Orleans’da olan-
larý herkes hatýrlýyor.

Bütün bu olanlar öncelikle
yoksullarý etkiliyor. Seller,
kasýrgalar, kuraklýk, açlýk, su
kýtlýðý, yangýnlar önce yok-
sullarý vuruyor. Onlarý öldürü-
yor. Onlarýn göç etmesine
neden oluyor. Toplumlarýn zen-
gin sýnýflarý bütün bu olup
bitenden etkilenmiyorlar.

Ama aslýnda bu doðru deðil.
Küresel ýsýnma bütün dünyayý
etkiliyor ve bir aþamadan sonra
zengin ya da yoksul olmak fark
etmeyecek. Dünyamýz
üzerindeki tüm canlýlarýn
yaþamlarý tehdit altýnda.

Bir gün, büyük olasýlýkla çok
uzak olmayan bir gelecekte
insanlýk en temel ihtiyaçlarý için
çok yoðun çalýþmak ve gene de
elde edememek durumunda
kalacak. Dünyanýn tüm canlýlarý
için böyle bir felaket çok yakýn.

Bilim insanlarý bu büyük

felaketin yaklaþmakta
olduðunu senelerdir söylüyor-
lar. Onlara pek dikkat eden
olmadý, ama artýk bugün herkes
bir sorun olduðunu ve bu soru-
nun hem insanlar tarafýndan
yaratýldýðýný hem de çok
tehlikeli bir biçimde geliþmekte
olduðunu görüyor.

Bugün gelinen noktada çok
ama çok acil önlemler almak
gerekiyor.

Küresel ýsýnma atmosfere salý-
nan sera gazlarý nedeniyle
oluþuyor. Bunlarýn en önemlisi
karbon dioksit.

Karbon dioksitin en önemli
kýsmý enerji santrallarýndan
salýnýyor.

Enerji santrallarý en yoðun
olarak kömür, doðal gaz ve
petrol kullanýyor. Fosil yakýta
dayalý enerji kaynaklarýnýn kul-
lanýmýný derhal durdurmak
gerekiyor.

Karbondioksit salýnýmýnda
ikinci önemli neden kara ve
havayolu taþýmacýlýðý. Her iki
taþýmacýlýk biçimi de atmosfere
salýnan karbondioksitin önemli
bir kýsmýndan sorumlu.

Küresel ýsýnma artýk Birleþmiþ
Milletler’in, Avrupa Birliði’nin,
çeþitli hükümetlerin ve hatta
George W. Bush’un ve ABD
hükümetinin bile üzerinde söz
söylemek zornda kaldýðý bir
konu oldu.

Küresel ýsýnmaya karþý elde
var olan tek önemli olgu þimdi-
lik Kyoto Anlaþmasý. Çok yeter-
siz de olsa Kyoto Anlaþmasý
bazý tedbirler alýnmasýnýn yaný
sýra imzalayan hükümetlerin
sorumluluk üslenmesini ve
küresel ýsýnmanýn insan
aktivitesi, yani kapitalizmin
ürünü olduðunu kabul etmesi
anlamýna geliyor. Bu nedenle
henüz bu anlaþmayý imzala-
mamýþ olan ABD ve
Türkiye’nin anlaþmayý imzala-
masý önemli.

Bush böyle bir niyeti
olmadýðýný açýk açýk söylüyor.
Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan ise geçenlerde yaptýðý

bir konuþmada küresel ýsýn-
manýn önemine deðinerek
Kyoto’yu aslýnda imzalamalarý
gerektiðini ama bazý sorunlarý
olduðunu açýkladý.

Hükümetlerden bu konuda
baþka þeyler de istiyoruz.

Kara ve havayolu taþý-
macýlýðýnýn yerine demiryolu
taþýmacýlýðý, bütün binalarýn
devlet tarafýndan ýsýya karþý
izole edilmesi, derhal fosile
dayalý enerji kaynaklarýnýn yer-
ine güneþ ve rüzgar enerjisinin
geçirilmesi için adýmlar atýl-
masý...

Bu adýmlarýn  her biri küresel
ýsýnmayý durdurmak için önem-
li sonuçlar verecek. 

Küresel Eylem Grubu þimdiye
kadar yaygýn bir kampanya
sürdürdü ve hükümetin
Kyoto’yu imzalamasýný ve nük-
leer santral yapýmýndan vaz
geçmesini talep etti. En son 28
Nisan 2007’de Ýstanbul’da
yapýlan gösteriye 10 bin kiþi
katýldý.

KEG þimdi 1 Aralýk günü
Ankara ve Ýzmir’de, 8 Aralýk
günü ise bütün dünya ile birlik-
te Ýstanbul’da ayný taleplerle
yürüyüþler yapacak.

Küresel Eylem grubu yaygýn
bir örgütlenme. Küresel ýsýn-
madan, iklim deðiþiminden,
nükleer enerjiden þikayet eden
herkesin katýlýmýna açýk. Gelin,
katýlýn birlikte deðiþtirelim.
Gelin birlikte 1 ve 8 Aralýk gös-
terilerini inþa edelim. Birlikte
dünyamýzý yaþanabilir bir yer
olarak koruyalým.

Bunu yapabiliriz!
Foto: Metin Damar


