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ASMAYIP
HAPiSTE
BESLEYELiM!

DÜÞ
YAKASINDAN
DÜNYANIN
BUSH

Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta
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ÇÇiinn::

Uyuyan  dev  
küresel
bir  tehdit  mi?
Sosyalistler, iki emperyalist
ülkenin rekabetinde, asla taraf
olmazlar. Çünkü, bizim için asýl
olan, çeþitli sermaye bloklarý
arasýndaki rekabette taraf olmak
deðil, iþçi sýnýfýnýn küresel çýkar-
larýný korumaktýr.
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GGüünneeyy
AAmmeerriikkaa’’ddaa
aayyaakkllaannmmaa

Güney Amerika’da son üç yýlda
Bolivya, Arjantin ve Ekvator’da
ayaklanmalar sonucu hükümetler
düþtü. Peru’da FFuujjiimmoorrii diktatör-
lüðünün yerine geçen TToolleeddoo
hükümeti ayaklanmalarla sarsýldý. 

SSAAYYFFAA::  1122



2 HABERLER

Çakýcý’nýn ülke dýþýna
çýkarýlmasý operasyonu
nedeniyle patlak veren
Yargýtay-MÝT tartýþ-
masýnýn üstü sessizlikle
örtülmeye çalýþýlýyor.

Ortaya bir anda çýkan
kirli iliþkiler Susurluk
kazasý sonrasýnda olduðu
gibi “derin devletin” var-
lýðýný gözler önüne serdi.
Bu pisliði temizlemeye
gücü olmayanlar,
Yargýtay-MÝT çekiþmesini
devletin kurumlarýný

yýprattýðý gerekçesi ile
üstünü kapatmaya
çalýþýyorlar.

Adalet Bakaný yaptýðý
açýklamada “biz bu olaya
taraf deðiliz, bu olaya
karýþmayacaðýz” dedi.
Her kurumun kendi pis-
liðini kendisinin temiz-
leyeceðini var saymakta.
Oysa ortada cevaplan-
masý gereken bizzat
hükümetin de sorumlu
olduðu sorular bulun-
makta. Bu sorularý

geçiþtirmemek, sorumlu-
larýn bulunmasýný ve
hesap vermesini istemek
ancak pisliðe bulaþ-
mayanlarýn mücadelesi
ile mümkün olacaktýr.

MÝT Baþkaný ÞÞeennkkaall
AAttaassaaggýýnn Yargýtayla 50
defa görüþüldüðünü
söyledi. Bu görüþmeler
hangi amaçla ve kimlerle
yapýlmýþtýr?

MÝT Dýþ Operasyonlar
Daira Baþkan Yardýmcýsý
KKaaþþiiff  KKoozziinnooððlluu’’nun,

Yargýtay Baþkaný EErraassllaann
ÖÖzzkkaayyaa ile yaptýðý görüþ-
mede açýkladýðý devlet
sýrrý nedir? MMeehhmmeett
AAððaarr’ýn bir zamanlar
söylediði gibi devletin
çýkarlarý için gene operas-
yonlar mý yapýlmýþtýr?

Afganistan’daki iç
savaþta her türlü kirli iþe
bulaþan GGeenneerraall RRaaþþiidd
DDoossttuumm ile birlikte iþ
yapan Kozinoðlu,
Yargýtay Baþkaný ile
görüþtüðü dönemde

Genel Kurmay 2. Baþkaný
ÝÝllkkeerr  BBaaþþbbuuðð ile sözü
edilen devlet sýrrý hakkýn-
da mý görüþmüþtür?

Her türlü karanlýk iþin
açýklamasý olarak öne
sürülen devlet sýrrý açýða
çýkmadýðý sürece eli kanlý
katiller aramýzda ellerini
kollarýný sallayarak dolaþ-
maya devam edecektir.
Bu sorularýn cevabýnýn
sessizlikle geçiþtirilme-
sine karþý sorumlulardan
hesap soralým.

GDO'ya  Hayýr!:  Antikapitalist  bir  kampanya

Soframýzdaki düþman: Domates Frankeþtayn
Deli Dana hastalýðýný

hepimiz bir þekilde duy-
muþ, ya da haberlerde
izlemiþizdir. Hastalýk
sýðýrdan sýðýra, insandan
insana, sýðýrdan insana ve
hayvanlar arasýnda yakýn
temasla bulaþmýyor, sýðýr
yemlerine hastalýklý hay-
vanýn özellikle beyin ve
omurilik gibi sakatat ve
tüketilmeyen kýsýmlarýnýn
konulmasýyla, aðýz yoluyla
bulaþýyor. Yani bu hastalýk
hayvan yemlerine sakatat
gibi etin tüketilmeyen
kýsýmlarýnýn yem olarak
kullanýlmasý sonucu ortaya
çýktý. Ýngiltere, Ýrlanda,
Ýsviçre, Hollanda, Portekiz,
Fransa'da görülen bu
hastalýðýn ortaya çýktýðýn-
dan beri 99 kiþi öldü.
Yapýlan araþtýrmalarda
yakýn zamanda bu
hastalýðýn dalga dalda
ortaya çýlabileceðini ve 250
bine yakýn hastanýn hayatý-
na malolabileceðini belir-
tiliyor. 

Hiç farkýnda mýyýz? Son
günlerde ne kadar çok
kanser hastalýðýna tanýk
oluyoruz. Yapýlan araþtýr-
malarda  her on aileden
birinde kanser hikayesine
rastlandýðý belirtiliyor.
Milyonlarca insanýn hayatý
küresel kapitalizmin tehdi-
ti altýnda. Baz istasyonlarý,
nükleer santraller, mar-
ketlerden besin zincirimize
dahil olan gýdalar.....

Bu tehditlerden biri de
Genetiði Deðiþtirilmiþ
Organizmalar. Uzun
zamandýr sofralarýmýzda
saðlýðýmýzý geleceðimizi
tehdit ediyor. Soya fasulye-
si, buðday, arpa, çavdar ve
pamuk gibi ürünler fazla
verim elde etmek  ve kul-
lanýlabir tarým alanlarýný
arttýrmak amacýyla
haþerelere, suya ya da tuza
dayanýklý olacak þekilde
genetik olarak deðitiriliyor.
Sonuç olarak da akrep geni
yerleþtirilmiþ pamuk, kol-
era geni yerleþtirilmiþ
yonca, balýk geni yerleþtir-
ilmiþ çilek gibi frenkeþtayn
ürünler ortaya çýkýyor. Bu
ürünlerin saðlýmýza,
antibiyotiklere dayanýk-
lýlýk, transfer edilen gen-

lerin insan veya hayvan
bünyesindeki bakterilerle
birleþme ihtimali, olasý tok-
sit etkiler ve olasý alerjik
etkiler gibi etkileri söz
konusu. Tarýmsal ürünlerle
sýnýrlý kalmayan  trans-
genik ürünler yalnýzca
insan saðlýðýný tehdit
etmiyor. Biyoteknoloji
uzmanlarýnýn söylediðine
göre bu tür ürünler ekosis-
tem için de büyük bir risk
oluþturuyor. Transgenik
üretim yapýlan bir tar-
ladan, organik tarým
yapýlan bir tarlaya arýlar,
rüzgar gibi etkenlerle
polenlerin taþýnmasý sonu-
cunda bu tohumlar hýzla
yaygýnlaþabiliyor. Kendi
dýþýnda türlerin üremesine
izin vermeyen bu ürünler

doðadaki biyo-çeþitliðin
yok olmasýna neden oluy-
or. 

ABD ekosistem için
de  birincil tehdit

Ýnsan saðlýðýný ve doðayý
tehdit eden bu tohumlarýn
%90'ý yalnýzca üç ülke
tarafýndan ürütilmekte.
Bunlarýn baþýnda suç
dosyasý bir hayli kabarýk
olan ABD geliyor. Onu
Arjantin, Kanada ve
Brezilya izliyor. Bu tohum-
lar  Monsanta, Syngenta,
Cargill gibi çok uluslu þir-
ketler tarafýndan üretiliyor.
Ve Dünta Ticaret Örgütü,
Dünya Bankasý, IMF gibi
kurumlar aracýlýðýyla bu
ürünler sofralarýmýza

kadar getiriliyorlar.
Uluslararasý çapta pek

çok köylü hareketinin
mücadele gündemine otur-
muþ GDO'lu ürünleri
üreten þirketler bu tohum-
lar üzerinde patent hakký
iddia ediyorlar ve bu ürün-
leri kullanan çiftçilerden
tohum için patent bedeli
talep ediyorlar. ABD'de
Brezilya'da ve Meksika'da
birçok çiftçi bu þirketlerle
kapýþýyor. Konuyla ilgili
birçok çiftçi bu þirketlerle
mahkemelik olmuþ durum-
da. Mücadele sadece açýlan
davalarla sýnýrlý deðil.
Kanada'da konuyla ilgili
etkili bir kampanya
yapýldý. Transgenik ürün-
ler hakkýnda kamuoyu
oluþturuldu.  Özellikle

Avrupa'da sürdürülen etk-
ili mücade sonucunda
geçtiðimiz mayýs ayýna
kadar GDO'lu ürünlerin
giriþi yasaklandý.
Geçtiðimiz mayýs ayýnda
Avrupa Birliði, ABD'nin
baskýlarý karþýsýnda ürün-
lerin üzerinde yazýlý
etiketlerde GDO
yüzdelerinin belirtilmesi
koþuluyla bu ürünlerin gir-
iþine izin verdi.
Önümüzdeki günlerde
GDO'lu üretime ve ürün-
lere karþý yeni bir
mücadele dalgasýnýn
geliþmesi bekleniyor.

Türkiye'de durum

Türkiye'deki kanunlara
göre GDO'lu tohum itha-
latý yasak. Ancak  gümrük-
lerde hiç bir denetim
mekanizmasýna tabi olun-
madan bu tohumlarýn gir-
iþi yapýlmakta. Dünya
Bankasý'yla yapýlan kredi
anlaþmasý sonucunda
Cargill ve Novartis gibi
çokuluslu þirketler, genetik
müdahaleli tohumlarla çit-
fçileri kendilerine baðýmlý
hale getiriyorlar. 

Uluslararasý çapta düzün-
lenen GDO'lu ürünler
karþýtý kampanyanýn bir
ayagý da  burada inþaa
ediliyor. Kampanya, þubat
ayýnda "Yaþam
Patentlenemez" baþlýklý bir
metnin kamuoyuna açýk-
lanmasýyla  baþladý. Ulusal
çapta düzünlenen çeþitli
toplantýlar ve imza kampa-
nyalarýyla süren etkinlikler
sonucunda Kasým'ýn birinci
haftasýnda kitlesel olarak
Ankara'ya Tarým
Bakanlýðý'na yürünme
kararý alýndý. Ýmzalarýn bir
kopyasý  Tarým
Bakanlýðý'na, bir kopyasý
da Dünya Ticaret
Örgütü'ne teslim edilecek.

ÇÇaaððllaa  OOFFLLAASS

Kaynaklar:
Yaþam Bizimdir dergisi,
Temmuz 2004
www.gdoyahayir.org
www.netbul.com
www.bugday.org/gdo
Yaþam patentlenemez
basýn bildirgesi

Kampanyaya katýlanlar
Kadýköy Bilim Kültür ve Sanat Dostlarý, GGüümmüüþþççeevvrree, Buðday Derneði ve

Dergisi, GGrreeeennppeeaaccee, Ekoloji Kolektifi, DDeeððiirrmmeenn  ÇÇiiffttlliiððii, Klan Çiftliði, OOnnddookkuuzz
MMaayyýýss  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EEkkoolloojjiikk  YYaaþþaamm  KKuullüübbüü, Jade Çiftliði, ÇÇeevvrree  ÝÝççiinn  HHeekkiimmlleerr
DDeerrnneeððii, Yeþiller, BBaassmmaakkççýý  GGüüll  KKooooppeerraattiiffii, EKODER, FFEETTAAVV, BAÇEP Batý
Akdeniz Çevre Platformu, DDAAÇÇEE  DDooððuu  AAkkddeenniizz  ÇÇeevvrree  PPllaattffoorrmmuu, DOKÇEP
Doðu Karadeniz Çevre Platformu, VVeetteerriinneerr  FFaasskküülltteelleerrii  MMeezzuunnllaarrýý  DDaayyaannýýþþmmaa
DDeerrnneeððii, Toplumsal Ekoloji Grubu, BBiiyyoollooððllaarr  DDeerrnneeððii, Türkiye Çiftçiliði
Sendikalaþma Ýnsiyatifi, ÇÇeevvrree  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaassýý, TÜRÇEK, TTüükkeettiiccii  HHaakkllaarrýý
DDeerrnneeððii, TÜKODER, VVeetteerriinneerr  HHeekkiimmlleerrii  OOddaassýý, Mali Müþavirler Odasý, ZZiirraaaatt
MMüühheennddiisslleerrii  OOddaassýý, Tunceliler Derneði, HHeeiinnrriicchh  BBööllll  VVaakkffýý ve bireysel katýlým-
cýlar.

Zina  suç  mu?
Zinayý yani, evli bir

kadýnla evli bir erkeði
cinsel iliþkide bulun-
duklarý için suçlama
yeniden Türk Ceza
Kanunu’na sokulmaya
çalýþýlýyor.

Yeni yasa önerisi
AKP’den geliyor ancak
CHP’de bu yasa öneri-
sine karþý tutumsuz. Bir
ölçüde destekliyor, bir
ölçüde susuyor yani
destekliyor.

AKP’nin ve CHP’nin
iddiasý toplumun ahlak
anlayýþýnýn, deðer-
lerinin bu yönde
olmasý. Bu doðru mu?
Hayýr.

Kaldý ki, “zina”
kavramý ve evli insan-
larýn cinsel iliþkisinin
suç sayýlmasý asýkl
olarak kadýnlarý suçla-
maktadýr. Zina suçu-
nun Türk Ceza
Kanunu’na girmesi asýl
olarak kadýnlarýn
suçlanmasý olacaktýr.

Zina suçu ile recm
arasýnda verilen
cezanýn niteliði dýþýnda
hiç bir fark yoktur.
Bilindiði gibi recm zina
halinde yakalanan
kadýnlarýn topraða
gömülmesi ve sonra
erkekler tarafýndan
tailanarak öldürülme-
sidir. Hayvani bir
cezadýr.

“Irak
Vietnam
oluyor”

Genel Kurmay
Baþkaný Özkök yaptýðý
bir açýklama ile Irak’ýn
giderek Vietnam’a ben-
zediðini belirtmiþ.
Özkök’e göre
Türkiye’nin tezkereyi
redederek savaþa katýl-
mamýþ olmasý çok
hayýrlý olmuþ.

Ne var ki ayný Özkök
ve baþýnda olduðu
Genel Kurmay tezk-
erenin oylandýðý gün-
lerde böyle söylemiyor-
du. Tam tersine savaþa
katýlmak doðrultusun-
da hazýrlýklar yapýlýy-
ordu.Kýsa ve baþarýlý
bir savaþ beklentisi
Amerikalýlarýn yaný
sýra Türk Genel
Kurmay’ýnda da vardý

Bütün dünyada
olduðu gibi Türkiye’de
de savaþ karþýtlarý
savaþýn kýsa olmaya-
caðýný, yoðun bir
direniþ yaþanacaðýný
daha savaþ baþlamadan
anlatýyorlardý. Nitekim
haklý çýkan savaþ
karþýtý hareket oldu.

gelecek sayý

Lenin
Devrimciler neden

bütün baskýlara karþý
çýkar

Yargýtay MÝT çekiþmesinde devlet sýrrý
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YYeenniillggiinniinn
ssoonnuuççllaarrýý
Bugün  ABD  Irak’ta  yenilgiye  uðradý

demek  için  erken  ama  yenilgiye
uðruyor  demek  için  tam  zamaný.

Irak’ta  ölen  Amerikan  askerilerinin
sayýsý  bine  ulaþmak  üzere.  Bin  önemli
bir  eþik.

Yenilginin  kriteri  ölen  ABD  askerleri
deðil.  Irak  direniþinin  gücü  ve  etkin-
liði.  Irak  direniþi  emperyalizmin  askeri
kararlýlýðýný  kýrýyor.  Bu  nedenle  Irak
direniþinin  zaferi  bütün  antiemperyal-
ist  güçler  için  muazzam  bir  zafer.

Öte  yandan  ABD dünya  halklarý
gözünde  de  savaþý  kaybediyor.  Abu
Ghraip  cezaevindeki  sistematik
iþkence  insanlara  Irak’ta  neler  olduðu
konusunda  iyi  bir  fikir  veriyor.  Ayný
þekilde  Irak  halkýnýn  kararlý  direniþi  de
insanlarý  Amerika’nýn  Irak’ta  ki  duru-
mu  konusunda  uyarýyor.

Savaþ  karþýtý  hareket  ise  bütün
dünyadaki  direniþ  gücü  ile  Irak
direniþinin  yanýnda  yer  alýyor  ve
sürekli  mücadelesi  ile  emperyalizmin
yenilgisini  hýzlandýrýyor.

Irak  direniþinin  zaferi,  ABD’nin  yenil-
giyi  kabul  ederek  Irak’tan  çekilmek
zorunda  kalmasý  açýk  ki  dünya  halk-
larýnýn  kendi  ülkelerinde,  kendi  ege-
men  sýnýflarýna  karþý  mücadelelerinde
kazanýmlar  elde  etmelerine  yol  açacak.
Yenilmiþ  bir  ABD,  yenilmiþ  bir  IMF  ve
Dünya  Bankasý  demektir.

Güney  Amerika’dan,  Afrika’ya,  Uzak
Asya’dan  Avrupa’ya  kadar  emekçiler
Irak’ta  yenilmiþ  bir  ABD’nin  ardýndan
kendilerine  daha  çok  güvenecekler.  

Kimileri  ise  Irak  direniþine  karþý  çok
eleþtirel.  Olan  biten  herþey  onlar  için
eleþtiri  konusu.  Böyleleri  Türkiye’de
çok  ve  üstelik  solda  yer  alýyorlar.

Onlar  için  Irak  direniþinin  en  önemli
özelliði  Ýslamcýlarýn  gücü.  Bu  nedenle
Irak  direniþine  ýsýnamýyorlar.  Irak’tan
haber  verirken  Almanya’da  oynanan
bir  futbol  maçý  haberi  gibi  veriyorlar.
Tarafsýz!    Örneðin  El Mehdi  ordusun-
dan  yana  tutum  alamýyorlar.  Necef
direniþçilerini  destekleyemiyorlar.  Bu
nedenle  savaþ  karþýtý  hareket  ile  Irak
direniþini  birleþtiremiyorlar.

Devrimci  sosyalistler  savaþ  karþýtý
hareket  ile  sosyal  haklar  mücadelesini,
her  ikisini  Irak  direniþi  ile  birleþtirmek
zorunda.  Bu  görevi  iyi  yaptýðýmýz
ölçüde  emperyalizme  aðýr  bir  darbe
indireceðiz.  Bir  ayaðý  zaten  çukurda,
þimdi  ikisini  de  çukura  itebiliriz.  

Kürt hareketinin baþlatmýþ olduðu
barýþ süreci kararlý bir süreçtir.
Uðrunda çok acý çekildi, çok adým
atýldý. Belki henüz çok küçük
kazanýmlar elde edildi ama artýk bu
sürece girildi. geri dönüþü yok.

Savaþý izleyen barýþ süreçleri giderek
kalýcý olur. Yeniden savaþa baþlamak
zordur. Maddi zemin giderek kalkar.
Taraflar yeniden savaþa baþlamakta
zorlanýr. Hele barýþ süreci uzadýysa,
mesafe katettiyse bu daha da geçerli
bir durumdur.

Kürt hareketinin barýþ süreci soldan
gelen yoðun eleþtirilere, kimi zaman
hakaretlere raðmen yol aldý. Mevzi
kazandý. Þimdi bu sürecin bozulmasý,
yeniden savaþa dönülmesi olasýlýðý
ortaya çýktý. Kimileri durumu böyle
görüyor.

Barýþ sürecinin bazulmasýný kimileri
sevinçle karþýlýyor. Onlar savaþý
kýþkýrtýyor. Sorumluluklarý pek yok.
Onlara sözümüz pek yok.

Bir kesim ise endiþeli. Savaþýn geliþe-
ceðinden ürküyorlar. Çeþitli
geliþmeleri böyle yorumluyorlar.

sanýyorlar ki savaþ yayýlacak ve
yeniden en yoðun haline ulaþacak.

Kürt hareketi bugün zor bir döne-
meçte. Liderliði arasýnda bölünme
var. En azýndan bir çatlak yaþandý.
Hareket bu sorunlarý aþmak zorunda.
Görüldüðü kadarýyla bir dizi adým
atýlýyor. Bu çatlak hareketi çok da
yýpratmýþ deðil.

Ancak yeniden savaþa baþlamak
Kürt hareketinin de iþine gelmez.
Bunu daima akýlda tutmak gerekli.

Kürt hareketine karþý en yanlýþ
tutum uzaktan akýl verme tutumudur.

Sosyalistler ezilen halklarýn hareket-
lerine karþý eleþtirel ama koþulsuz
destek vermelidir.

Bunun anlamý þudur: Eleþtirel, yani
yanlýþlarýný anlatan, ama koþulsuz
yani þöyle yaparsanýz, desteklemeyiz,
ancak bunu yaparsanýz destekleriz
tutumunun reddi.

Koþul ezilen halkýn hareketi için
kabul edilemez bir tutumdur. Ezen
ulusun sosyalistlerinin koþul öne
sürmeye haklarý yoktur. Koþul öne
sürmek yerine kendi uluslarýnýn ege-
men sýnýflarýnýn þovenizmine karþý
mücadele etmelidirler.

Bu perspektiften sapýnca ezen

ulusun sosyalistleri kolayca þoven,
sosyal þoven bir pozisyona düþerler.

Bugün de Kürt hareketine koþul öne
sürmeye gerek yok. Akýl veremeye de
gerek yok.

Bugünün temel görevi AKP
hükümetine çözüm doðrultusunda
davranmasý için çaðrý yapmaktýr.
Emin olmak gerekir ki hükümetin ata-
caðý her adýma Kürt hareketi çok daha
olumlu yanýt verecektir. Yeterki barýþ
için hükümet de adým atsýn.

Türkiye bu savaþtan çok çekti. Ama
asýl Kürtler acý çekti ve çekiyor. Ölen-
lerin büyük çoðunluðu Kürttür.
Köylerinden sürülenler Kürttür. Göçe
zorlananlar Kürttür. Büyük þehirlerin
varoþlarýna en kötü koþullarda
yýðýlanlar Kürttür. Hapishanelere
doldurulanlar, iþkence görenler
Kürttür. Diyarbakýr hapishanesinde
en aðýr zulmü görenler Kürttür. Ve
bütün bunlardan sonra dik baþla
ellerini barýþ için uzatanlar gene
Kürttür.

Onlara güvenmek gerekir. Akýl ver-
meyi kesip yollarýnýn açýlmasýna
yardýmcý olalým.

Barýþ için hepimiz birþey yapalým.

Doðan TARKAN

Barýþ için birþey yapalým

Hýzla ama çok hýzla yeni bir politik sese
gerek var. Sosyalist solun var olan siyasi
örgütlenmeleri emekçi yýðýnlarýn politik
sesi olmaktan uzak, sekteR, içe kapalý
yapýlar.

Solda reformist bir parti de kalmadý.
CHP, Baykal’ýn elinde bir yandan un

ufak olup daðýlýyor, diðer yandan ise sol
bir yapý olmaktan hýzla uzaklaþýyor.

En önemli politik geliþmeler karþýsýnda
CHP’nin sesi çýkmýyor. Sosyalist sol ise
yetersiz. Sesini çýkaramýyor.

Solun en büyük açýlým yapabildiði alan
savaþ karþýtlýðý oldu. Savaþa karþý tüm
savaþ karþýtlarýný kazanmaya dönük bir
çizginni baþarýlý olabileceði görüldü.

Ancak emekçi yýðýnlarýn sayýsýz sorunu
için savaþ karþýtý hareketin izinden
yürüyen bir dizi çalýþma acile gereklidir.

Giderek bütün bu hareketleri bir-
leþtirmek ve politik bir sese çevirmek
gerekiyor.

Bugün politik bir sesin eksikliði son
derece yakýcý ama giderek daha da yakýcý
olacak.

Yeni bir sese gerek var
F. ALOÐLU
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KESK: Yeni bir mücadele dalgasýna hazýrlanmak

Kamu reformlarý

Önümüzdeki dönem
kamu sektöründe çalýþan-
lar için gerçekten zor bir
dönem olacak. Önce bu ay
Eðitim Sen'in kapatma
davasý önümüze çýkacak.
Kamu Yönetimi Temel
Kanunu, Personel Rejimi
Reformu Yasasý gibi
"reform" yasalarý bugüne
kadar ufak ufak uygula-
maya konulan neoliberal
uygulamalarý toptan bir
saldýrý haline getirecek.
Hemen hemen tüm kamu
kurumlarý para iliþkilerinin
tümüyle egemen olduðu,
uluslararasý ve yerel ser-
maye gruplarýnýn poli-
tikalarýný belirlediði, kamu
yararýnýn en son gözetilen
þey olduðu, çalýþanlarýn ise
tamamen piyasanýn
koþullarýna terk edildiði
alanlar haline gelecek. Tabi
bunlar IMF ve yan-
daþlarýnýn amaçladýklarý.
Bu gidiþi deðiþtirmek de
mümkün. Bunu saðlayacak
baþlýca güçlerden birisi ise
kamu sektöründe on yýl-
dan uzun bir süredir
örgütlü mücadele
sürdüren KESK.

KESK'in daðýnýklýðý

KESK ise özellikle 4688
sayýlý Kamu Görevlileri
Sendikalarý Kanunu çýk-
týðýndan beri bir güçsü-
zleþme sürecinde. Yasa çýk-
týðýndan beri KESK'in
mücadelesinde kararsýzlýk-
lar yaþandý. Her yýl birkaç
ay boyunca devam eden
yetki kazanmak için rakip
sendikalardan üye istifa
ettirme ve yeni üye kazan-
ma yarýþý ile yýl sonuna
doðru Hükümetle baþlayan
"toplu görüþmelere" yasal
olarak "daha az yetkili" bir
þekilde katýlýnmasý
KESK'in alýþýk olmadýðý bir
mücadele tarzý olduðu için
zafiyetler ön plana çýktý.

Bu duruma bir de
KESK'in politik daðýnýklýðý
ve politik gruplar arasýn-

daki mücadele eklenince
KESK gerçekten de tari-
hinin en kötü dönemini
yaþamaya baþladý. Bazý
politik gruplar varolan
durumdan KESK
MYK'sýný, KESK Genel
Baþkanýný, KESK'te hakim
olan politik gruplarý
sorumlu tutuyor. Bazýlarý
Kürt sorunu gibi KESK için
eskiden beri hassas bir
dengenin tutturulduðu
konularda KESK yönetimi-
ni topa tutarak buradan
politik kazanç saðlamaya
çalýþýyor. Doðru, varolan
durum kötü ise birilerinin
mutlaka hatasý vardýr.
Ama süreci sadece öznel
hatalar belirlemiyor.

KESK'in
politik gruplarý

KESK içerisindeki hiçbir
politik grup egemen sýnýfýn
kamu alanýndaki
saldýrýlarýný ve buna karþý
ne yapýlmasý gerektiðini
enine boyuna tartýþarak
KESK'in son birkaç yýldaki
yasayla mücadele sürecini
aþacak politik taktikler
geliþtirebilmiþ deðildir.
Kendi dýþýndaki diðer gru-
plarý eleþtiren gruplardan
hiçbiri yasa karþýsýnda
nasýl bir mücadele verilme-
si gerektiðini anlat-
mamýþtýr. Politik gruplarýn

KESK içinde yaptýðý,
karþýsýndaki gruplarý
yýpratmaya çalýþarak kendi
grubunun daha etkin
olmasýný saðlamaya çalýþ-
maktýr. Ama bu etkinlik
KESK'in sorunlarýný
çözmeyi, KESK'i milyon-
larca kamu çalýþanýnýn
gerçek sesi haline
getirmeyi deðil, dar politik
çýkarlarý amaçlamaktadýr.
Örneðin savaþ karþýtý
mücadelede kendi
örgütünün politikalarý
doðrultusunda KESK veya
sendikalarý adýna müda-
hale etmek için yönetim-
lerde söz sahibi olma yarýþý
ön plandadýr. Þubeler can
çekiþirken, iþyerleriyle
iliþkiler kötü durum-
dayken, sektörel poli-
tikalarda ciddi eksiklikler
varken, KESK içindeki
politik gruplar bir
diðerinin açýðýný arayýp,
kendisini yönetime ve
KESK dýþýndaki politik
dünyaya daha iyi müda-
hale olanaklarýna taþýyacak
taktik savaþlar vermekte-
dir. Son dönemdeki KESK
içerisindeki tüm politik
tartýþmalar bu zemin
üzerindedir.

KESK'teki politik gru-
plarýn bugünkü pozisyon-
larý deðiþmediði sürece
KESK'in toparlanmasý zor
olacaktýr. Çünkü KESK'in

gerçekten çok daha
mücadeleci, çok daha
meþru olduðu dönemde
yine ayný politik gruplarýn
üyeleri yine birbirleriyle
anlamsýz bir rekabet içinde
olsalar da sendikal
örgütlenmenin önünü açýcý
tartýþmalar kýsmen birlikte
yapýlabiliyor, günlük
sendikal mücadele daha
çok ruhbirliði içinde
sürdürülebiliyordu. Bugün
ise günlük mücadelenin
gerekleri konusunda ses-
siz, kollektif ruhtan uzak
dar politik çýkarlar daha
önce çýkmýþtýr. Bunu
aþmak için KESK'in
bugüne kadar büyük
çabayla geldiði durumu
geri dönülmez bir kazaným
ve mevzi olarak görerek
bundan siyasi çýkar saðla-
maya çalýþmaktan vazgeçip
KESK'i bu hale getiren
mücadeleci çizgiye dön-
mek gerekir.

KESK'in bir sendikal
hareket olarak aþmasý
gereken ciddi sorunlar
vardýr. Samimi olarak bu
sorunlarý çözmeye çalýþan
tüm gruplar KESK'i ileri
götürmek için bir olanak-
týr. Bunun dýþýndakiler ise
KESK'e ve sola zarar ver-
mekten baþka bir iþe yara-
mayacaktýr.

SSeeddaatt MMEETTÝÝNN

KESK'in  bölünmüþlüðü  aþýlmalýdýr
Mart 2000 tarihli  KESK

eðitim dizisi broþürünün
ilk paragrafýnda "Kamu
çalýþanlarý hak ve çýkar-
larýný korumak, daha iyi
bir ücret, daha iyi çalýþ-
ma koþullarý ve
demokrasi taleplerini,
sendikalarý aracýlýðýyla
daha güçlü gündeme
getirebilme amacýyla
sendikalaþtýlar." ifadesi
oldukça doðru bir þek-
ilde vurgulanmýþtý. 

Biz de zaten
sendikamýzdan baþka bir
þey beklemiyoruz.

1984'den bu yana her
gelen hükümet
özelleþtirme yasalarýný,
kamu personeli rejimi
yasa tasarýsý gibi bir dizi
yasayý gündeme getirdi.
Ancak gündeme getir-
ilmesiyle birlikte
KESK'in önemli muhale-
fetiyle karþýlaþtý.
Hükümet  de daha azgýn
ve açýk bir þekilde kamu
çalýþanlarýnýn yaþam
koþullarýný daraltýp,
örgütlülüðünü ortadan
kaldýrmayý hedefliyor.
Eðitim-Sen'e kapatma
davasý, eðitimciler
arasýndaki kademe-
lendirme, iþ güvenliðini
ortadan kaldýracak per-
sonel rejiminin gündeme
alýnmasý, özelleþtirmenin
baþka bir basamaðý olan
kamu yönetiminin
meclisten geçirilmeye
çalýþýlmasý...Tabii bir de
ÝMF'ye borçlarýn öden-
mesi için verilen iç har-
camalarýn kesilmesi söz
konusu... yani kamu har-
camalarýnýn kýsýlmasý ve
ücretlerimizin eritilmesi .

Öyle gösteriyor ki,
önümüzdeki dönem
bizler açýsýndan sýcak
geçecek.
Sendikalarýmýzýn bu
döneme iliþkin hazýrlýk-
larýna baktýðýmýzda
hukuksal süreçlerin
iþletilmesi ve yöneticiler-
imizin çeþitli gazetelerde
rastladýðýmýz yazýlarý ve
basýn açýklamalarýndan
fazla bir þey görememek-
teyiz. Giriþ paragrafýnda
KESK'in eðitim
broþüründen alýntý-
landýðý gibi, þimdi
sendikanýn görevi
çalýþanlarýný bu yasalara
karþý donatmak, bil-
gilendirmek ve haklarý
için mücadeleye çaðýr-
maktýr. Tabii ki, sendika
yöneticileri de bunlarý
biliyor ve hatta söylüyor-
lar. 

O zaman neyi bekliy-
oruz: "Nasýl olsa yasalar
meclise gelmeden bir
gün önce apar topar
öncü kadrolarý alýp, bir
Ankara yürüyüþü
yaparýz " düþüncesi, ya
da "Zaten Çankaya'dan
dönecektir" rehaveti mi

hakim? Bir baþka ihti-
mal: KESK yönetimi
tabanýna güvenmemekte
midir? 

Tüm bu sorulara emi-
nim ki, bir þekilde cevap
verilebilir. Ancak
kaygýmýz sendikamýzýn
oldukça aðýr davranýyor
olmasýdýr. 

Çalýþanlar oldukça aðýr
yasalarla karþý
karþýyayken, meseleyi
laik-antilaik kamplaþma
çizgisi 

üzerinden yürütmek de
"çalýþanlarýn haklarý"
açýsýndan bir anlam ifade
etmiyor. Ýki noktada 

etmiyor: Hem çalýþan-
larýn bütününü kap-
samak açýsýndan, hem de
hükümetin çalýþanlar 

arasýnda ayýrým yapma-
masý açýsýndan.  Yani
hükümet, bir taþla iki
kuþu birden vuruyor.  

Hükümet bu yasalarý
çýkartýrken zaten "laik-
antilaik" gibi bir ikilemin
içinden davranmýyor. 

Bu yasalar çalýþanlarýn
tümünü, islamcýsýný, sol-
cusunu, liberalini hepsini
vuruyor. 

Aslýnda hükümet  IMF
ve sermayenin kampýn-
da duruyor. O zaman biz
de sokaða çýkarken, ya
da grev yaparken "laikler
ordusu"  olarak diren-
meyeceðimize  göre;   bir
bütün olarak IMF ve ser-
mayeye karþý mücadele
etmeliyiz.  

Dolayýsýyla yöneticiler-
imizin kendi politik
görüþleriyle bakmalarý
deðil, üyelerinin çýkarlarý
açýsýndan bir mücadele
hattý sunmalarý sanýrým
önümüzü açacak yollar-
dan birisi olacaktýr. Tabii
ki sadece bu deðil, her
bir kamu çalýþanýn da
sorunlara sahip çýkmasý
gerekiyor. 

AKP hükümeti yasalarý
allayýp pullayýp,sevimli
bir þekilde önümüze
getiriyor. Ýþyerlerinde
bunlar tartýþýlýyor. Ama
nasýl?  " Herkes haket-
tiðini alacak, çok çalýþan,
az çalýþan ortaya çýkacak,
sözleþmeli olmak iyidir."
diyen,  aslýnda ken-
disinin de bir ayaðýnýn
çukurda  olduðunu
bilmeden öne atýlanlar
olduðu gibi, bunlarýn
yanýnda birgün hep-
imizin  kapýnýn önüne
konulacaðýný söyleyenler
de var. Bu manzaraya
baktýðýmýzda hepimizin
iþi hayli çok.  Ama ilk
önce  sendika yönetim-
lerimizin kamu çalýþan-
larýnýn bütününü
gözeten bir mücadele
perspektifiyle ileri atýl-
masý gerekiyor.  

BBeerrnnaa  TTEEZZCCAANN
EEððiittiimm-SSeenn  22  nnoo..lluu  ÞÞuubbee

SSeennddiikkaa  ggiibbii    sseennddiikkaa

KESK Genel Baþkaný Sami
Evren geçtiðimiz günlerde
Leyla Zana ve arkadaþlarýy-
la birlikte yemekli bir
görüþme yaptý. Varlýk amacý
sendikal mücadeleyi
zayýflatmak olan faþist
sendika Türkiye Kamu Sen
internet sitesinde ve yayýn-
larýnda bu görüþmeyi ilk
sayfaya taþýyarak "çalýþan-
larýn paralarýyla bölücülere
yemek verildiði" temasýný
iþleyerek her zaman olduðu
gibi geri bilince hitap edip
KESK'i yýpratmaya çalýþýy-
or.

Bu bir yana, adeta bu
müdahaleden etkilenmiþçe-
sine KESK içerisinde sosyal
demokrat gruplardan
bazýlarý da bu görüþmeye
tepki gösteriyor.
Kamuoyuna açýklamalar
yapýlýyor, þubelere yazýlar
yazýlýyor.

Unutulmamalýdýr ki,
KESK'in gücünün önemli
bir bölümünü Kürt kamu
çalýþanlarý oluþturmaktadýr.
KESK'in örgütlü olduðu
olan Doðu ve Güneydoðu
Anadolu Bölgelerini de
kapsamaktadýr ve bu böl-

gelerde Kürtler yaþamak-
tadýr. Hadi ezilenlerden
yana olmayý, Kürt halkýyla
dayanýþmayý vs. bir tarafa
býrakýn, sadece bu nedenler-
le bile KESK Kürt sorunun-
da sessiz kalamaz.
KESK'liler de sadece bu
nedenle deðil, iþçi sýnýfýnýn
ezilen halklarla dayanýþ-
masý gereðini de düþünerek
yýllardýr yasal Kürt örgüt-
leriyle iletiþim halinde
olmuþtur. Bunda çekinile-
cek, korkulacak bir þey yok-
tur.

Önümüzdeki dönemde

Kürt sorununda yaþanacak
geliþmeler saðcýsý-solcusu,
enternasyonalisti-mil-
liyetçisi, tüm KESK'lileri
istese de istemese de
ilgilendirecektir. Bu nedenle
Kürt sorununda barýþ poli-
tikasýný savunmak, barýþ
isteyen, barýþ için mücadele
eden tüm kesimlere kayýtsýz
destek vermek KESK'lilerin
görevidir. Bu konuda
Türkiye Kamu Sen ile bir-
likte hareket edenler, barýþ
sürecine ve kendilerine de
zarar verecektir.

EErrddaall  AAKKKKAARRAA

KESK  Zana  ile  neden  görüþmesin?
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Türkiye’nin kristal gecesi
Alman Nazilerinin

Yahudilere saldýrýsýnýn
baþlangýcý KKrriissttaall
GGeecceessii’dir. O gece,
Almanya’nýn çok çeþitli
yerlerinde Nazilerin askeri
örgütlenmesi olan SA’lar
Yahudilere ait dükkanlarý
bastýlar, camlarýný, vitrin-
lerini kýrdýlar. Kapýlarýna
Yahudi yýldýzý çizdiler.

KKrriissttaall  GGeecceessii’ni izleyen
geliþme milyonlarca
Yahudi’nin toplama kam-
plarýna ve oradan da gaz
odalarýna yollanmasý oldu.

6-7 Eylül 1955’de Ýstan-
bul’da yaþanan geliþmler
de Türkiye’nin Kristal
Gecesi olarak kabul
edilebilir.

Provakasyon nasýl
baþladý?

6 Eylül günü akþamüstü
Ýstanbul’un o dönemdeki
en önde gelen gazetesi
Ýstanbul Exspres’in 2.
baskýsý ile baþladý. Ýstanbul
Exspres ayný zamanda MÝT
üyesi olan DP Milletvekili
MMiitthhaatt  PPeerriinn tarafýndan
çýkarýlmaktaydý. Sonralarýn
bir çok ünlü gazetecisi
Ýstanbul Exspres’de
yetiþmiþti.

Ýkinci baskýya neden olan
haber Selanik’te Atatürk’ün
evinin bomba-lanmasý idi.
Zaten Kýbrýs görüþmeleri
nedeniyle gergin olan Türk
Yunan iliþkileri bu haberle
birlikte iyice gerildi.

Aslýnda olay bütünüyle
bir provakasyondu. Daha
sonra Demokrat Parti ikti-
darýnýn yargýlandýðý
YYaassssýýaaddaa  DDuurruuþþmmaallaarrýý’nda
açýða çýktýðý gibi bý bom-
balama Türk Dýþiþleri’nin
örgütlediði bir olaydý. Ýþin
baþýnda Dýþiþleri
Bakaný’ndan doðrudan ta-
limat aln Selanik
Baþkonsolosu MM..  AAllii  BBaalliinn
vardý.

Yunan yetkililer ise
baþkonsoloslukfa çalýþan

OOkkttaayy  EEnnggiinn ve HHaassaann
UUççaarr’ý arýyorlardý. Daha
sonra gýyaplarýnda 2 ve 3
yýla mahkum olan bu iki
konsolosluk çalýþaný bom-
balamadan hemen sonra
Yunanistan’dan
kaçýrýlmýþlardý.

Olaya karýþan OOkkttaayy
EEnnggiinn daha sonra 1992’de
Nevþehir Valisi oldu.

Olaylar baþlýyor

Haberin duyulmasý ile
birlikte aniden Ýstanbul’un
52 yerinde birden yangýn
çýktý. Ardýndan ise çeþitli
yerlerde örgütlü kalabalýk-
lar önceden saptanmýþ
Rum, Ermeni ve Yahudi
binalarýna saldýrmaya
baþladýlar.

Ýstanbul’un birçok
semtinde birden saldýrýlar
baþladý. Beyoðlu ve Taksim
en aðýr saldýrýya uðrarken,
Arnavutköy, Kumkapý,
Gedikpaþa, Sirkeci,
Ortaköy, Çarþýkapý,
Bakýrköy, Karaköy,
Eminönü ve Kurtuluþ’ta
Rum, Ermeni ve Yahudi
binalarý hedef oldu.
Örgütlü kalabalýklar daha
çok Rum binalarýna saldýr-
maktaydý.

Gece boyunca 3 bin 584’ü
Rumlara gerisi Ermeni,
Süryani ve Yahudilere ait
olmak üzere 5 bin 538 bina
yakýlýp kül oldu.

32 Rum, 8 Ermeni okulu
yakýldý. Ýstanbul’un 74
kilisesinden 70’i tahrip
edildi. 1 havra, 8 ayazma, 2
manastýr’da yakýldý ve
tahrip edildi.

Bunlarýn yaný sýra Rum
Ortadoks Patriði’nin
Tarabya’daki  evi yakýldý.
Tüm Rumca yayýn yapan
gazeteler, Rum ve Ermeni
hastaneleri ve hatta Rum
ve Ermeni mezarlýklarý bile
saldýrýya uðradý.

Resmi rakamlara göre 3
kiþi öldü. Ancak 6-7 Eylül
olaylarý üzerine sansür

kondoðu için gerçek sayý
hiç bir zaman öðrenileme-
di. Ama görgü tanýklarý ölü
sayýsýnýn çok daha yüksek
olabileceðine dair bilgiler
verdiler.

“Biz biliyorduk”

7 Eylül günü Ýstanbul’da
sýkýyönetim ilan edildi. 

Sýkýyönetim yargýçlarýna
bilgi veren dönemin
Baþbakan Yardýmcýsý FFuuaadd
KKööpprrüüllüü “Bizim haberimiz
vardý. Komünistlerin
yapacaðýný biliyorduk ama
gününü ve saatini bilmiy-
orduk” diyordu.

Sýkýyönetim mahkemeleri
bu tür ifadeler üzerine
Ýstanbul’un sosyalistlerini
tutuklamaya baþladý.
Aralarýnda AAzziizz  NNeessiinn,,

KKeemmaall  TTaahhiirr,,  AAssýýmm  BBeezziirrccii,,
DDrr..  NNiihhaatt  SSaarrggýýnn gibi isim-
lerin de olduðu çok sayýda
sosyalist tutuklanarak
Harbiye Orduevi hücreler-
ine atýldý. Bu sosyalistler
Harbiye Orduevi
hücrelerinde aylarca
kaldýlar.

Özel Harekat

Daha sonralarý ise Özel
Harekat Dairesi’nde
görevli GGeenneerraall
YYiirrmmiibbeeþþooððlluu Türk
Gladyosu olan Özel
Harekat Darbesi’nin
Kýbrýs’daki bir dizi geliþ-
menin yaný sýra 6-7 Eylül
olaylarýný da örgütlediðini
bir gazeteciye övünerek
anlatmýþtýr.

Nitekim, bir çok görgü

tanýðý evlere giren kala-
balýklarýn hemen hemen
daima “Korkmayýn. Sizi
asýp, kesecek deðiliz. Buna
dair emir vardýr. Yalnýzca
evlerinizi tahrip edeceðiz.”
demiþlerdir.

Solun tutumu

Devlet 6-7 Eylül olaylarýný
solun üzerine yýkmaya
çalýþýrken aklý evvel bir
Türk sosyalist
Yunanistan’da, Atina’da
toplanan bir komünist par-
tiler toplantýsýnda bir KKE
(Yunan Komünist Partisi)
üyesi olan MMaannoolliiss
GGlleezzooss’a þöyle demiþtir:
“Yoldaþ! Bu, Türk emekçi-
lerin Ermeni ve Rum burju-
vazisine karþý bir
isyanýdýr!”

Bunlarý söyleyen daha
sonralarý Türk solu içinde
oldukça ünlenen MMiihhrrii
BBeellllii’dir.

6-7 Eylül olaylarýnýn
sonucunda 40 bin Rum
Türkiye’yi terk etmiþti. Bu
olaydan 9 yýl sonra ise
Rumlar bir kez daha
baskýya uðramýþ ve zorla
Türkiye’yi terke
itilmiþlerdir.

Varlýk Vergisi ile baþlayan
Rumlarýn Türkiye’yi terk
ediþ süreci 16 Mart 1964
yýlýnda çýkarýlan
“Seyrisefanin Anlaþmasý”
ile son boyutuna ulaþtý.
Böylece
Constantinopolis’in
elegeçiriliþinden 511 yýl
sonra kentin halký nihai
olarak kovulmuþ oldu.

FF..  AALLOOÐÐLLUU

YYýýkkýýllmmýýþþ  bbiirr  RRuumm  kklliisseessii HHeerreeþþeeyy  bbiittttiikktteenn  ssoonnrraa  ttaannkkllaarr  TTaarrllaabbaaþþýýnnddaa

OOnnbbiinnlleerrccee  RRuumm  vvaarrllýý  VVeerrggiissii  iillee  bbaaþþllaayyaann,,  66-77  EEyyllüüll  iillee  ddeevvaamm  eeddeenn  vvee  ssoonn  oollaarraakk  11996644’’ddee  ççýýkkaarrýýllaann  yyaassaayyllaa  TTüürrkkiiyyee’’yyii  zzoorrllaa  tteerrkk  eettttiirriillddiilleerr
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ABD baþkanlýk seçimleri
2 Kasým 2004 tarihinde
yapýlacak. Tüm dünyayý
ilgilendiren bu baþkanlýk
seçimine irili ufaklý 37 parti
katýlýyor. Geleneksel olarak
yine öne çýkan partiler
Bush' un  Cumhuriyetçi
Partisi (senetonun %51'i)
ve biraz daha solda bilinen
Kerry'nin Demokrat Partisi
(Senatonun % 49u).
Geçtiðimiz seçimdeki hile
tartýþmasý bu seçimde de
þimdiden gündeme
düþmüþ durumda.

ABD'deki seçim siste-
minde, baþkaný seçmen-
lerin oyu deðil Seçiciler
Kurulu belirliyor.
Baþkanlýk seçimlerinde, bir
eyalette seçim kazanan
parti, o eyaletin Seçiciler
Kurulu'na göndereceði
tüm delegeleri belirleme
hakký kazanýyor. Böylelikle
küçük eyaletlerle büyük
eyaletlerin çýkardýðý
Seçiciler sayýsý eþit hale
geliyor.

Son seçimde de bunun
sonucu olarak Demokrat
AAll  GGoorree ülke çapýnda daha
fazla oy almýþ olmasýna
raðmen baþkan seçile-
memiþti. (Kilit noktaya
gelen Florida eyaletinde
hiç beklenmedik biçimde
sandýktan Cumhuriyetçiler
çýkmýþtý)

Yine son seçimden akýl-
larda kalan diðer olay Yeþil
Parti adayý olan özellikle
ekonomik saldýrýlara ve
savaþa karþý bir tutum
almýþ olan RRaallpphh  NNaaddeerr'in
3 milyon civarýnda almýþ
olduðu oydu. Nader  bu
seçimde de aday. Bu defa
yeþillerden deðil savaþ
karþýtý/antikapitalist
hareketin çeþitli
unsurlarýnýn ittifakýnýn
baðýmsýz adayý durumun-
da. Demokrat parti
taraftarlarýna göre, dört yýl
önce Nader aday olmasay-
dý, seçimi Bush deðil, Gore
kazanacaktý. Bu seçimde
de 'düzenin partilerinin
karþýsýnda' olduðunu
söyleyen Nader' in
adaylýðý Demokrat Parti
tarafýndan bu eksende
eleþtiriliyor.

Bush'un seçim propagan-
dasý  hala Irak savaþýnýn
haklýlýðý, terör ve saldýrý
tehdidinin varlýðý üzerine
kurulu durumda.
Cumhuriyetçiler her yerde,
halkta yaygýnlaþtýrýlmaya
çalýþýlan 'öteki' lerden
korkma psikolojisine karþý
huzurun bundan sonraki 4
yýlda da Bush' un seçilme-
sine ve Irak’taki pro-
jelerinin tamamlamasýna
baðlý olduðunu anlatýyor.
Bush ekonomide rekor
düzeyde bütçe açýðý ve
sosyal anlamdaki yoðun
saldýrýlarýný dýþ politika
eksenli propagandalarýyla
ört bas etmeye çalýþýyor.

Kerry ise Demokrat
Parti’nin sol kanadýna karþý
savaþ açarak aday olmuþ
bir eski asker.

Parti içinde Kerry'ye
karþý, Irak savaþýna karþý
olan sol kanat rakibi
HHoowwaarrdd  DDeeaann'i iþçi
sendikalarýnýn büyük bir
bölümü, eþcinsel birlikte-
liklerini resmen tanýdýðý
için için gey ve lezbiyenler,
aþaðýdan hareketlere yap-
týðý vurgudan dolayý da
antikapitalist hareketin
büyük bir kýsmý destekliy-
ordu.

Kerry, ulusal medyanýn
Dean'a karþý karalama poli-
tikalarý, sermayenin ve
egemen siyasi kadrolarýn
müdahalesiyle
Demokratlardan aday
olmuþ Irak savaþýna yöne-
lik, savaþýn 'varlýðýna' deðil
askeri saldýrýlarda ve
iþgaldeki yöntemlere karþý
eleþtirisi olan bir eski
asker. (Irak'a 40 bin yeni
ABD askeri yollama planý
var)

Bunun yanýnda Demokrat
Parti geleneksel olarak
kürtaj hakkýný savunuyor,
idama karþý çýkýyor, sosyal
yaþamda bir çok özgürlük

konusunda muhafazakar-
lardan daha özgürlükçü ve
bu nedenlerle Kerry
seçilmesi ihtimalinde her
ne kadar Bush gibi
'terörizme' karþý mücadele
ve iþgal politikalarýný savu-
nacak olsa da parti
tabanýnýn basýncýný gözardý
edemez.

Bütün bunlarýn yanýnda
bu seçimlerin aslýnda tüm
kamuoyunun bakýþýný yan-
sýtmadýðýný da unutmamak
gerekir. Seçmenlerden

yarýdan fazlasý seçimlere
katýlmýyor. Yoksul
kentlerde yaþayan iþçiler,
siyahlar, göçmenler ve bir
çok genç insan seçimlerde
oy kullanmýyor. Bu insan-
larýn çok büyük bir kýsmý
Bush 'dan nefret ediyor 

Hareket içinde Bush' a
karþý Kerry'i destekleyenler
de bulunuyor. Bush'a karþý
aslýnda özünde ayný zem-
ine basarak muhalefet
yapan Kerry' nin ve
basýlan bu zeminin dýþýnda

Nader'in alacaðý her oyun
antikapitalist bir mevzi
olduðunu ve seçim miting-
lerinin kitlesel mitinglere
dönüþtüðünü unutmamak
gerekir.

Nader'in yanýndaki her
aktivist ayný zamanda
hareketin çekirdeðini oluþ-
turuyor. Nader iyi bir
seçenek ancak hareketi
bölebilecek tartýþmalarda
birlik ruhu içinde, sekter-
izmden uzak tavýr takýn-
mak çok önemli.

ABD baþkanýný elbette ki
ABD'li seçmenler seçecek.
Dünya savaþ karþýtý
hareketinin beklentisi
Bush' un gitmesidir. Onun
yerine ne konduðu veya
yerine gelecek isim, ikin-
cil/ayrý bir tartýþma
konusu olabilir. Bush'un
devrilmesi hareketimiz için
büyük bir kazanýmdýr.
Emperyalizmin en þahin
kanadýnýn temsilcisi olan
Bush'un yenilgisi hali
hazýrda iþgalci bir
anlayýþýn gerilemesi
anlamýna gelir. Bu, Irak
iþgaline, ABD saldýrgan-
lýðýna ve temsilcisi Bush' a
karþý olan milyonlar için
yeni bir soluk anlamýna
gelecektir.

TToollggaa  ÞÞÝÝRRÝÝNN

Kafkaslar ve bu böl-
genin kimi küçük, kimi
çok küçük ülkeleri
giderek kendi boylarýn-
dan çok daha büyük bir
çatýþma sürecine sürük-
leniyorlar.

SSCB’nin daðýlmasýndan
sonra bölgede kurulan üç
Cumhuriyet’ten,
AAzzeerrbbeeyyccaann büyük petrol
yataklarýna sahip. Bu
petrolün Batý’ya akmasý
önde gelen sorunlardan
birisi.

Diðer yandan Orta Asya
petrolünün Batýya gelme-
si de gene bu bölgeye
baðlý. Bu nedenlerle Batý,
bölgede önce istikrar

istiyor.
Oysa üç küçük

Cumhuriyet içinde de
daha küçük parçalar
baðýmsýzlýk istiyorlar.
Diðer taraftan ÇÇeeççeennlleerriinn
Rusya’ya karþý
sürdürdükleri baðýmsýz-
lýk mücadelesi bölgeyi
belirleyen unsurlardan
birisi.  Çeçenlerin 10 yýl-
lýk mücadelesinin sonucu
250 bin ölü!

Gürcistan

Bugünlerde GGüürrcciissttaann
öne çýkýyor. Önce AAzzaarryyaa
denen þehir devletine
karþý askeri yaptýrým

uygulayan Gürcistan
þimdi gözlerini GGüünneeyy
OOsseettyyaa ve Abhazya’ya
çevirmiþ durumda.

Gürcistan ordusu henüz
þimdiki baþkan
SSaaaakkaasshhvviillii
SShheevvaarrddnnaaddzzee’yi bir
darbe ile devirmeden
önce ABD tarafýndan eði-
tilmeye baþlanmýþtý. Bu
eðitim vesilesi ile ABD
Gürcistan’da bir üs de
edindi.

Þimdi Saakashvili
Abhazya ve Güney
Osetya’yý elindeki bu
ABD eðitimli özel timler-
le tehdit ediyor.

Güney Osetya da

Abhazya’da çok küçük
nüfuslu ülkeler. Ancak
çok uzun süredir fiilen
Gürcistan’dan ayrýlar.
Her ikisini de Rusya
destekliyor. Zaten Güney
Osetyalýlarla ayný halký
oluþturan KKuuzzeeyy  OOsseettyyaa
Rusya’nýn bir parçasý.
(Neden ayrý olduklarýný
ise Stalin’e sormak
gerekiyor.)

Ne var ki Rusya bir yan-
dan bölgedeki etkinliðini
kaybetmek istemiyor,
diðer taraftan ise ABD ile
ya da ABD eðitimli
Gürcü ordusu ile doðru-
dan bir çatýþmaya girmek
istemiyor. 

Geçtiðimiz senelerde
Rusya Güney Osetya
halkýna binlerce Rus pa-
saportu daðýttý.

Küçücük Çeçenistan’da-
ki direniþ zaten Rusya
için yeterli bir baþ aðrýsý.

Bütün bu çatýþmalarýn
ortasýnda en baþta da
belirtildiði gibi petrol ve
stratejik egemenlik var.

Gürcistan petrolün
batýya geldiði boru hat-
týnýn üzerinde. Oysa
Rusya petrolün kendi
üzerinden geçmesini
istiyor.

Diðer taraftan ise
Kafkasya üzerinde kuru-
lacak hakimiyet Orta

Doðu ve Orta Asya
üzerinde kurulacak bir
egemenlik için çok önem-
li.

Ne var ki ABD’de
Gürcistan’ýn istikrarý
saðlamasýný istiyor ama o
da Rusya gibi bunun
uzun süreli bir savaþla
olmasýný istemiyor. yeni
bir savaþ bölgenin
istikrarsýzlýðýný daha da
arttýrýr. Oysa ABD önce
istikrar istiyor.

Öte yandan Saakashvili
NATO’ya katýlmak iste-
diðini sýk sýk söylüyor ve
bu Rusya için kabul
edilemez bir durum.

Bush gitmeli!

Bush’a  karþý  400  bin  kiþi
Savaþ  karþýtý  hareketin  söndüðünü  düþünenler  New  York’da  Cumhuriyetçi  Parti  Konferansý  öncesinde

toplanan  savaþ  karþýtlarýnýn  boyutu  karþýsýnda  þaþkýnlýða  düþtü.
ANSWER  ve  Küresel  Barýþ  ve  Adalet  Birliði  örgütlerince  çaðýrýlan  gösteriye  400  bin  kiþi  katýldý.

Gösteriler  bir  hafta  boyunca  sürdü.
ANSWER ve Küresel Barýþ ve Adalet Birliði örgütlenmeleri Bush’un Irak ve Afganistan’daki politikalarýna

karþý önümüzdeki günlerde de gösterilerin devam edeceðini ilan ettiler.

Kafkaslarda sýcak günler yaþanýyor
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1989'da Berlin Duvarý'nýn
yýkýlýþý, Avrupa Birliði'nin
(AB) devi Almanya açýsýn-
dan II. Dünya Savaþý
sýrasýnda bölünmüþ olan
topraklarýnýn yeniden bir-
leþmesinin önünü açtý. Ýki
Almanya'nýn birleþmesi
sonucu, kýtada 82 milyon
nüfusa sahip bir dev
ortaya çýktý. AB'nin
geniþleme öncesi toplam
nüfusunun 370 milyon ve
kýtanýn diðer iki devi
Fransa ve Ýngiltere'nin
nüfuslarýnýn 60 milyon
civarýnda olduðu
düþünülürse, Almanya'nýn
büyüklüðünün tartýþýlmaz
olduðu görülür.

Almanya, eskiden beri
var olan doðuya ilgisi,
Duvarýn çöküþüyle birlikte
bir anda reel bir politikaya
dönüþtü. Önce sembolik
olarak baþkent, batýda
Bonn'dan, doðuda Berlin'e
taþýndý. Almanya'nýn özel
çabalarýyla Doðu
Avrupa'da 15 ülke AB'ye
katýldý. Bu geliþmeler
yaþanýrken, savaþ sonrasý
dönemde Almanya toprak-
larý üzerinde konuþlanmýþ
olan Fransýz, Ýngiliz ve Rus
askerleri ülkeyi terk etti.
Federal hükümet II. Dünya
Savaþ'ý sonrasý dönemde
ilk kez, Balkan Savaþý'nda,
bir çatýþma alanýna asker
gönderdi ve Birleþmiþ
Milletler Daimi
Konseyi'nde kalýcý üyelik
talebinde bulundu.
Ülkenin bu yeniden
kendine güveni, ABD'nin
"teröre karþý savaþý"na
karþý Fransa ve Rusya ile
girdiði ittifakla pekiþti.

Ancak dünya sahnesinde
baþ aktör olarak oynamak
o kadar kolay deðil.
Almanya'nýn ekonomisi
kuþkusuz Avrupa'nýn en
büyüðü. Fransa veya
Ýngiltere ekonomisinden
1/3 oranýnda daha büyük.
Ancak 1990 yýlýnda
Almanya ekonomisinden
3.7 kat büyük olan ABD
ekonomisi, aradan geçen
süre içinde çok daha hýzlý
büyüyerek, aradaki farký
beþ kata çýkardý ve ara
giderek açýlýyor. Almanya
ekonomisi, Euro böl-

gesinde son sekiz yýlda en
yavaþ büyüyen ekonomi.
2004 yýlýnda büyüme oraný
yüzde 1.5, iþsizlik oraný
yüzde 10.5 düzeyinde.
Küreselleþme, týpký yoksul
ülkelerde olduðu gibi,
Almanya'da yýðýnlarý hýzla
yoksullaþtýrýrken, gelir
daðýlýmýndaki eþitsizlik
artýyor. Ülke nüfusunun
yüzde 1, piyasadaki para
deðerinin yüzde 70'ine
sahip. Ýþsizlik ülkenin
doðusunda yüzde 20'lere
kadar varýyor. 

Bir çok Almanya kökenli
çokuluslu þirket zor
durumda. Euro'ya geçiþle
birlikte Almanya'nýn finans
merkezi Frankfurt'un par-
layacaðý düþünülürken,
durum bunun tam tersi
oldu. Borsa son yýllarda
New York, Londra ve Paris
borsalarýndan çok daha
kötü bir performans gös-
terdi. Özellikle yüksek
teknoloji þirketleri son iki
yýlda piyasa deðerlerinin
yüzde 90'ýný kaybetti.

Tüm bunlar Almanya ser-
maye sýnýfýný ciddi olarak
endiþelendiriyor. Þu anda
iktidarda olan SPD ve
koalisyon ortaðý Yeþiller,
sermaye sýnýfýnýn bu bek-
lentilerini göz önüne
alarak, iþçi sýnýfýnýn
direniþini kýrmayý plan-
layan kapsamlý bir
"reform" paketi hazýrladý.
"Gündem 2010" adýný
taþýyan ve 2005 yýlýnýn
ocak ayýndan itibaren
yürürlüðe girmeye baþlay-
acak olan paket, en temel
iþçi haklarýna saldýrýrken,
sermaye sýnýfý lehine
vergilerde indirimler
öngörüyor. Reformlar o
kadar açýk bir þekilde ser-
maye sýnýfýnýn lehine ki,
muhafazakar Hristiyan
Demokrat Parti (CDU) en
üst düzeyde bu pakete
destek veriyor. 

Ýþçi sýnýfý yeniden
sahnede

Nisan baþýnda açýklanan
Gündem 2010'a karþý
Berlin'de yapýlan eyleme
yaklaþýk 500.000 iþçi
katýlmýþtý. 

15 yýl önce her pazartesi
gerçekleþen kitlesel eylem-
ler Doðu Almanya'da stal-
inizmin yýkýlýþýnýn önünü
açan süreci baþlatmýþ ve
yaygýnlaþtýrmýþtý. Pazartesi
eylemlerinin akýlda kalan
en yaygýn sloganý, "Halk
biziz" idi. Dünyanýn en
baskýcý rejimlerinden biri,
halkýn kitlesel ve barýþçýl
direniþi karþýsýnda bir kaç
hafta içinde daðýldý. Bu
sahneler o zaman
"komünizm"e karþý,
Batý'daki özgür piyasa kap-
italizmini tercih eden
kitleler olarak yansýtýlmaya
çalýþýldý. Ancak iki
Almanya'nýn birleþmesinin
faturasý, eski Doðu
Almanya halkýnýn sýrtýna
yýkýldý, insanlar eskisine
göre çok daha fazla yok-
sullaþtý.

Bugünlerde Almanya'da
bir þeyler oluyor. Týpký 15
yýl önce olduðu gibi, bin-
lerce iþçi "Halk biziz" slo-
ganlarýyla, pazartesi gün-
leri sokaklara dökülüyor.
Ancak bu kez hedef piyasa
kapitalizmi, iktidardaki
"Kýzýl-Yeþil" koalisyonun
yeni liberal saldýrý poli-
tikalarý.

Tüm ülkeyi bir eylem
dalgasý sardý. Aðustosun
ortasýnda Leipzig'te 20.000,
Berlin'de 30.000 kiþi
eyleme çýktý. Eylül ve ekim

aylarýnda toplam 140
kentte eylem planlanýyor.
Ekim ayýnýn baþýnda ise
ortak büyük bir eylem ola-
cak.

Almanya iþçi sýnýfý, SPD-

Yeþiller koalisyonunun ser-
maye sýnýfý lehine baþlattýðý
büyük saldýrýya karþý
sokakta, eylemle cevap
veriyor.

Alman iþçi sýnýfýnýn bu

yeni liberal politikalara
karþý verdiði mücadele,
Türkiye'de ÝMF programý-
na karþý direnen iþçilere de
yol gösteriyor.

Gündem  2010  neyi  getirecek?
Almanya'da milyonlarca insan iþsizlik parasýyla yaþamak durumunda. Gündem

2010 reform paketi, iþsiz kalan bir iþçinin son kez eline geçen aylýðýn yüzde 53'ü
oranýnda olan iþsizlik parasýný, sosyal yardýmlaþma oranýna geri çekmeyi ve 12 ay
sonra da bütünüyle kesmeyi hedefliyor.

Yani iþsizler batýda 345 Euro, doðuda ise 331 Euro ile yaþamak zorunda býrakýlýy-
or ki, yüzbinlerce iþsiz açýsýndan bu açlýða mahkum olmak demek. Ayrýca yeni
iþsizlerin, iþsizlik parasý almalarýna hak kazanmalarý zorlaþtýrýlýyor. Örneðin, yeni
iþsizler ortalama ücretlerin yüzde 30 oranýnda daha düþük ücretlerle çalýþmaya
zorlanabilecek, aksi takdirde iþsizlik parasý yardýmýndan yararlanamayacaklar. Bu
durumdaki iþçilerin büyük bir kýsmý 1 Euroluk iþleri kabul etmeye zorlanarak,
köle emeði ile çalýþtýrýlacak.

“Kýzýl-Yeþil” koalisyonu saldýrýyor:

Almanya: Ýþçiler sokakta

SSuuddaann’’ýýnn  DDaarrffuurr  bbööll-
ggeessiinnddee  bbiirr  iinnssaannllýýkk  ffaaccii-
aassýý  yyaaþþaannýýyyoorr..  KKooffii
AAnnnnaann,,  CCoolliinn  PPoowweellll  vvee
ÝÝnnggiilliizz  DDýýþþ  ÝÝþþlleerrii  BBaakkaannýý
JJaacckk  SSttrraaww  bbööllggeeyyee
ggiiddeerreekk  ffaacciiaannýýnn  nneeddeenn-
lleerriinnii  aarraaþþttýýrraaccaakkllaarrmmýýþþ..
TTaamm  bbiirr  iikkii  yyüüzzllüüllüükk..

Sudan’daki bütün
bölünmlere ve çatýþmalar
esas olarak emperyalist-
lerin bölgeye ektikleri
sorunlar.

Son yýllarda Sudan yeni
liberal politikalarýn acý-
masýzca uygulandýðý bir
ülkeydi.

Milyarlarca dolarlýk
ürün ihraç eden Sudan
bütün olanaklarý ile bor-
cunu ödemeye çalýþýyor-
du.Ne var ki son yýllarda
fazla üretimden dolayý
fiyatlar düþünmce Sudan
derin bir krizer yuvar-
landý. Yaþam koþullarý
düþtü. Gerçek ücretler son
3 yýlda % 70 geriledi.

Darfur’da toprak,
göçebe hayvancýlýk sorun-
larý ile emperyalistlerin
yarattýðý sorunlardan bir
tanesi.

Ýngilizler ve daha sonra
da ABD için Sudan
Suveyþ Kanalý’na ve Ortas
Doðu’ya giriþ kapýsýdýr.
Ayrýca Sahra çölünün

altýndaki bölgeye ulaþ-
manýn yoludur. Bu
nedenlerle Saudan
1980’lerde en büyük ABD
yardýmý alan ülkelerden
birisiydi.

Ne var ki son yýllarda en
çok ABD yardýmý alan 4
Afrika ülkesi de þimdi
derin bir ekonomik kriz
içinde ve savaþlara batmýþ
durumdalar.

Sudan egemen sýnýfý ve
dolayýsýyla Sudan
hükümetleri daima
emperyalistler için böl-
genin diðer ülkelerinin
hükümetlerine ve egemen
sýnýflarýna ulaþma
araçlarýndan birirsiydi. Bu
nedenle diðer Afrika
ülkeleri de Sudan’a sürek-
li olarak müdahale ediy-
orlar.

Þimdi Sudan’da petrol
bulundu. Petrol dýþ güç-
lerin Sudan’a ilgisini daha
da arttýrdý.

Þimdi Darfur nedeniyle
büyük güçlerin ve BM’nin
bazý Afrika ülkeleri ile
birlikte Sudan’a müda-
halesi tartýþýlýyor.

Karþýlarýnda ise atlý
askerler olacak.

Eðer Sudan halký büyük
güçlerin kendi ülkelerine
müdahalesini kabul ede-
cek olursa o takdirde

kendi kaderlerini tayin
etme haklarýndan vaz
geçmiþ olacaklar.

Oysa Sudan’ýn aþaðýdan
direniþ üzerine önemli bir
geleneði var. Farklý bir
çok kültür, etnik grup ve
din Sudan’da birleþmiþ
durumda. Sudan tari-
hinde bu zengin mozayik
defalarca egemen sýnýfa
karþý baþarýyla ayaklandý.
Bunun bir daha olmamasý
için hiç bir neden yok.

Sudan direniþleri daima
enternasyonalist dayanýþ-
madan büyük destek aldý.

1950’lerde Arap iþçilerin
hareketi 1951’de Sudan
sendika hareketini yarattý.
Ayný yýllarda Afrika’nýn
en büyük Komünist
Partisi kuruldu.

Afrika iþçi sýnýfýnýn mili-
tanlýðý daima Sudan iþçi
sýnýfýnda yankýsýný buldu.

15 Þubat savaþ karþýtý
gösteri de Sudan’da etk-
isini gösterdi. Sudan’da
da Ýslamcý hükümete rað-
men gösteriler baþladý.

Eðer büyük güçler
Darfur’u bahane ederek
Sudan’a müdahale eder-
lerse bu önemli bir geri
adým olacak. Savaþ karþýtý
hareket buna karþý çýk-
mak zorunda.

Sudan’ý kurutan
emperyalizm
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1980 yýlýnýn 12 Eylül
gününün erken saat-
lerinde, Türk Silahlý
Kuvvetleri (TSK) siyasi-
lerin uzlaþmaktan kaçýnan
tutumu ve terör gerekçe-
siyle radyo ve televizyon-
lardan okunan bildiriyle
parlamenter sisteme son
vererek yönetime el
koydu.. Milli Güvenlik
Konseyi bildirisinin altýn-
da, Konsey Baþkaný ve
Genelkurmay Baþkaný
Kenan Evren, üyeler Deniz
Kuvvetleri Komutaný
Oramiral Nejat Tümer ,
Kara Kuvvetleri Komutaný
Orgeneral Nurettin Ersin ,
Hava Kuvvetleri Komutaný
Tahsin Þahinkaya,
Jandarma Genel Komutaný
Sedat Celasun 'un imzasý
yer aldý. Böylece beþ darbe-
ci generalin yönetimi zor
yolu ile  devralmasýyla
toplumun geleceðine
ipotek kondu. 

Türk sermaye sýnýfý
1960'larýn baþýndan beri
yükselen sýnýf mücadele-
sine 12 Mart 1971 darbe-
siyle yanýt vermiþti. Ama
hem dünyadaki hem
Türkiye'deki hareket 12
Mart darbesinin etkisini
kýsa vadede kýrmýþtý.
1970'ler Türkiyesi hem iþçi
sýnýfý hareketinin hem sol
hareketlerin yükseliþine
tanýk olmuþtu. Bu yük-
seliþe karþý sermaye sýnýfý,
ülkücü faþist terörü kul-
landý. Faþistler iþçi grevler-
ine, öðrenci hareketine,
sola ve sendikalara
saldýrarak toplumu
terörize etmeye baþladýlar.
Ama sermaye sýnýfý için bu
da yeterli deðildi. Neo-lib-
eral politikalarý güçlü bir
þekilde uygulayacak
istikrarlý bir yönetime
ihtiyaç duyuyordu. TÝSK,
MESS, TÜSÝAD gibi iþv-
eren örgütleri bir an önce
darbe olsun istiyorlardý.
Sermaye sýnýfýnýn tek derdi

ÝMF ve Dünya Bankasý ile
birlikte hazýrladýklarý 24
Ocak 1980 kararlarýnýn
hayata geçirilmesiydi.
Darbeye bir gün kala
11Eylül'de Türkiye Ýþveren
Sendikalarý
Konfederasyonu (TÝSK)
Baþkaný Halit Narin
"Devlet Güvenlik
Mahkemeleri (DGM)
olmadan üretim artmaz"
dedi. Ayný Halit Narin,
darbeden kýsa bir süre
sonra "þimdiye kadar biz
aðladýk, onlar güldü. Þimdi
sýra onlarda" diyerek ser-
maye sýnýfýnýn darbe için
düþündüklerini ifade ediy-
ordu. Patronlarýn isteðini
belki de en iyi Vehbi Koç
dile getiriyordu: "12 Eylül
devletin yeniden kurul-
masý devridir".  

Sermaye darbe
istiyor

Sermaye sýnýfý devletin
yeniden kurulmasý için,
toplumdaki genel ilgisizlik
ve umutsuzluktan da
yararlanarak askeri darbe
tercihini devreye soktu. Ve
tüm demokratik haklar ve
özgürlükler ortadan
kaldýrýldý.

Bu sayede, Türkiye 1980'li
yýllarda neo-liberal poli-
tikalarýn en acýmasýz þek-
ilde uygulandýðý ülkeler-
den biri konumuna itildi.
Bütün mücadele araçlarý
(sendikalar-partiler-
dernekler) ya ortadan
kaldýrýldý ya da sindirildi.
Böylece iþçi sýnýfý neo-liber-
al saldýrýlara karþý savun-
masýz býrakýldý. Neo-liberal
saldýrýlar sadece Türkiye
ile sýnýrlý deðildi.
Reaganizm, Theatcerizm,
Özalizm dünyanýn her
yerinde geçerliydi. Tüm
iþçi sýnýfý küresel ser-
mayenin saldýrýsýyla karþý
karþýyaydý. Neo-liberal
politikalar, sendikasýzlaþ-

mayý, iþten çýkarmayý,
özelleþtirmeyi, sosyal hak-
larýn ortadan kaldýrýl-
masýný gerektiriyordu.
Bütün bunlarý yapabilmek
için de, özgürlüklerin ola-
bildiðine kýstlandýðý
baskýcý yönetimlere ihtiyaç
vardý. 12 Eylül 1980 darbe-
siyle Türkiye'ye damgasýný
vuran bu gerçeklikti.

Darbenin etkileri sürüyor 
Darbenin etkisi, uygula-

malarýyla toplumda öyle-
sine derin etkiler yarattý ki,
üzerinden 24 yýl geçmesine
raðmen bu etki ortadan
kaldýrýlamadý. Demokratik
haklar, özgürlükler
savunulamaz, devlet ve
ordu ise sorgulanamaz
hale getirildi. Derin devlet
bu süreçte dokunulma-
zlýðýný kazandý. Faili
meçhul cinayetlerin, soy-
gunun, korkunun, yað-
manýn, katliamýn önü
açýldý. Bütün bunlara karþý

mücadele etmek isteðinde
olanlara darbenin lideri
Kenan Evren'in sözü yeter-
ince tehdit doluydu:
"asmayalým da besleyelim
mi?"

Darbenin etkileri hala
ortadan kalkmadý derken,
son 24 yýlda Türkiye'de hiç
mücadele olmadý demek
büyük haksýzlýk olur. 80'li
yýllarýn ikinci yarýsýndan
itibaren Türkiye iþçi sýnýfý,
yeniden toparlanmaya
harekete geçmeye baþladý.
Özellikle 1989-90 yýllarýnda
büyük grevler, 1990'lý yýl-
larda kamu çalýþanlarýnýn
sendikalaþma mücadelesi
büyük moral kaynaðý oldu.
Ancak her mücadele derin
devlete ve gerici yasalarýna
çarptý. Ýþçi sýnýfý ayaklarýn-
dan birisi eksik olduðu
halde mücadele etmek
zorunda kaldý. Çünkü bu
ayaðý eksik býrakan 12
Eylül darbesinin hesabý

sorulmamýþ, sorumlularý
yargýlanmamýþtý.

Bu ülkede 12 Eylül'ün
tüm cuntacýlarý dokunul-
mazlýk zýrhýnýn arkasýnda
rahat koþullarda, geniþ
olanaklarýyla hayatlarýna
devam ediyorlar, mahvet-
tikleri milyonlarca yaþama
raðmen. Düþük rütbeli
susurlukçu subaylar dahi
yargýlanamýyor. 12
Eylül'ün ürünü valiler,
politikacýlar rahatça
dolaþýyorlar ortalýkta.
Örneðin Mehmet Aðar (
baþ Susurlukçulardan, 1000
operasyonun sorumlusu)
bir partiye genel baþkan
olabiliyor. Örneðin Korkut
Eken (kontrgerilla sorum-
lusu) krallar gibi muamele
görüyor. Meclisin Susurluk
soruþturma komisyonu,
emekli tuðgeneral Veli
Küçük'ün yanýna dahi
yanaþamýyor.

Demokratik
dönüþüm nasýl
saðlanacak?

Öte yandan Avrupa
Birliði (AB)'ne uyum
yasalarýyla, toplumun
demokrasi ve özgürlük
beklentileri karþýlanmaya
çalýþýlýyor. Yasalarda bir
ölçüde demokratik adýmlar
atýlýyor olabilir. Ancak bu
adýmlar 12 Eylül
darbesinin pisliði temizlen-
meden fazla anlam taþý-
mayacaktýr. Cuntacýlarýn,
dünyanýn en geri
anayasalarýndan biri yap-
týklarý anayasada köklü
deðiþimler yapmak
gerekir. Bunun için sadece
maddelerin deðiþmesi yet-
mez. Ciddi bir demokratik
deðiþim, sorumlularýn yani
generallerin, derin
devletçilerin yargýlan-
masýyla gerçekleþecektir.
Kenan Evrenler, Mehmet
Aðarlar, Korkut Ekenler,
vb.ler yargýlandýktan
sonra, kendi yarattýklarý
duvarlarýn arkasýnda
beslenmelidirler. 

Ancak bu sayede toplum
tüm korkularýndan, gergin-
liðinden kurtulup,
demokratik bir iþleyiþe
kavuþabilir. Türkiye halký
olarak bu kamburdan kur-
tulup yolumuza devam
etmek istiyorsak 12 eylül
darbesinin sorumlularýný
hep birlikte yargýlamalýyýz.

Demokrasi 12 Eylülcülerin yarg

Asmayýp hapiste 

Avrupa Sosyal Forumu 
Londra, 14-17 Ekim

AAyyrrýýnnttýýllýý  bbiillggii  iiççiinn:: DSÝP (0536)-259 73 64, www.sosyalistisci.org
Ýstanbul Sosyal Forumu: isf@gmx.net, www.sosyalforum.com, tel: (212) 2433715

Yargýlanmalý  ve  döktüðü  kanlarýn  hesabýný  vermeli
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1960'larýn sonu,
1970'lerin baþýnda Þili çok
büyük bir borç bataðýn-
dadýr. Salvatore Allende
liderliðindeki unitad
Populer (Halk Birliði)
Partisi, ITT Shaub-Lorenz
yönetimindeki bakýr
madenlerinin millileþtir-
ilmesiyle krizden çýkýla-
bileceðini söylemesiyle 4
Eylül 1970'de iktidara
gelir. ABD, Allende^ye
uyarý olarak CIA
aracýlýðýyla Þili Genel
Kurmay Baþkaný'ný
öldürür. Ve Allende'nin
millileþtirme karþýsýnda
para verme teklifini kabul
etmez.

Kasým 1970'te devlet
baþkaný Allende'nin öner-
isinin oybirliði ile kab-
ulünden sonra bakýr
madenleri millileþtirilir. 

Yalnýzlaþan Þili
ABD'nin ilk tepkisi

Dünya Bankasý ve
ÝMF'nin Þili'ye yaptýðý
kredileri kesmek olur.
Ülke uluslar arasý
piyasalarda tam bir yalný-
zlýða sürüklenir.
Yoksulluðun ve krizin
etkisiyle Þili toplumu pat-
lama noktasýna gelir.
Allende Birleþmiþ
Milletler (BM)'de yaptýðý
bir konuþmada ülkesine
karþý uluslar arasý tekeller

tarafýndan büyük bir
komplo düzenlendiðini
söyler. 

Bu arada büyük çoðun-
luðu ABD ordusu tarafýn-
dan eðitilen Þili ordusu
darbe hazýrlýklarýna
baþlar. Yine de
Allende'nin halk desteði
azalmamýþtýr. Mart 1973'te
yapýlan seçimlerden
halkýn yüzde kýrk
dördünün desteðini
alarak çýkar. Ordunun ilk
darbe giriþimi haziran
1973'te baþarýsýzlýða uðrar.
ABD'nin ve parlamento
içindeki muhalefetin
baskýsý giderek güçlen-
mektedir. Allende
hükümet kurmakta zorluk
çeker. Ýlk fire genel kur-
may baþkanýndan gelir,
baskýlara dayanamayarak
istifa eder.

Kanlý darbe
En nihayetinde, ordunun

baþýna yeni geçmiþ olan
(18 gün) Augusto
Pinochet darbeyi gerçek-
leþtirir. Darbeye karþý
halký silahlandýrmayan
Allende baþkanlýk sarayý-
na sýkýþýr. Burada radyo
yayýnýnda teslim olmaya-
caðýný ve Þili halkýnýn
çýkarlarýný savunmaya
devam edeceðini söyler.
Trajik bir biçimde çatýþ-
mada, korumalarýyla bir-

likte askerler tarafýndan
katledilir.

Ardýndan muazzam bir
baský ve terör dalgasý
baþlar. 3 yýl içinde 180 bin
kiþi gözaltýna alýnýp
iþkenceden geçirilir. Ayný
süre içinde 3500 kiþi
katledilerek izi kaybettir-
ilir. Artýk Þili, Þilili
patronlarýn ve ABD'nin
çýkarlarýna uygun hale
getirilmiþtir. 1973 ile 1990
arasý Pinochet Þili'de
hükümranlýðýný sürdürür.
17 yýl boyunca Þili halký
korkunç bir diktatörlükle
karþý karþýya kalýr. 

Diktatör zor durumda
Pinochet anayasada

hazýrlattýðý bir madde ile
dokunulmazlýk zýrhýna
büründü. Böylece iþlemiþ
olduðu suçlardan dolayý
iktidarý býraktýðý andan
itibaren bile yargýlana-
mayacaktý. Ama 1998
yýlýnda talih Pinochet'nin
yüzüne gülmedi. Ýspanyol
savcý Baltazar Carson,
Ýngiltere'de bulunan
Pinochet'nin iþlediði
insanlýk suçlarýndan
dolayý ülkesine iadesini
istedi. Böylece Pinochet
hakkýnda uluslar arasý
hukuk süreci iþlemeye
baþladý. Ýngiltere iade
kararý aldý. Fakat
Pinochet'nin avukatlarý

saðlýk gerekçeleriyle
karara itiraz ettiler.
Ýngiltere 2000 yýlýna kadar
ev hapsinde tuttuðu
Pinochet'i 2000 yýlýnda
saðlýk gerekçeleriyle
serbest býraktý. 

Apar topar Þili'ye kaçan
diktatörü bir sürpriz daha
bekliyordu. On binlerce
Þilili diktatörü karþýlýyor-
du. Ama hoþ geldin
demek için deðil hesap
sormak için. Böylece
Þili'de diktatörlüðün ve
sorumlularýn yargýlan-
masý için bir hareket
baþladý. Darbenin her
yýldönümünde on binler
ve yüz binlerce Þilili dik-

tatörün evini kuþatýyor.
Bu mücadele ürününü

verdi. Þili Yüksek
Mahkemesi bu yýl, dik-
tatörün insan haklarý
ihlallerinden yargýlan-
masýnýn yolunu açtý. Þili
halký geçmiþindeki karan-
lýkla ve pislikle hesaplaþ-
mak için önemli adýmlar
attý. Bugün 88 yaþýndaki
diktatör müsveddesi ABD
bankalarýndaki milyonlar-
ca dolarlýk servetine rað-
men pisliðinin ve yalný-
zlýðýnýn içinde hapse atýla-
caðý zamaný bekliyor. Bu
ülkede de kimileri ayný
korkuyu yaþamalý.

TBMM kapatýldý, anayasa
ortadan kaldýrýldý, siyasi
partilerin kapýsýna kilit
vuruldu ve mallarýna el
konuldu

650 bin kiþi gözaltýna
alýndý. 

1 milyon 683 bin kiþi
fiþlendi. 

Açýlan 210 bin davada
230 bin kiþi yargýlandý. 

7 bin kiþi için idam
cezasý istendi. 

517 kiþiye idam cezasý
verildi. 

Haklarýnda idam cezasý
verilenlerden 50 kiþi
asýldý 

Ýdamlarý istenen 259
kiþinin dosyasý Meclis'e
gönderildi. 

71 bin kiþi TCK'nin 141,
142 ve 163. mad-
delerinden yargýlandý. 

98 bin 404 kiþi ''örgüt
üyesi olmak'' suçundan
yargýlandý. 

388 bin kiþiye pasaport
verilmedi. 

30 bin kiþi ''sakýncalý''
olduðu için iþten atýldý. 

14 bin kiþi yurttaþlýktan
çýkarýldý. 

30 bin kiþi ''siyasi mülte-
ci'' olarak yurtdýþýna gitti. 

300 kiþi kuþkulu bir þek-
ilde öldü. 

171 kiþinin ''iþkenceden
öldüðü'' belgelendi. 

937 film ''sakýncalý''
bulunduðu için yasak-
landý. 

23 bin 677 derneðin
faaliyeti durduruldu. 

3 bin 854 öðretmen,
üniversitede görevli 120
öðretim üyesi ve 47
hâkimin iþine son verildi. 

400 gazeteci için toplam
4 bin yýl hapis cezasý
istendi. 

Gazetecilere 3 bin 315
yýl 6 ay hapis cezasý veril-
di. 

31 gazeteci cezaevine
girdi. 

300 gazeteci saldýrýya
uðradý. 

3 gazeteci silahla
öldürüldü. 

Gazeteler 300 gün yayýn
yapamadý. 

13 büyük gazete için 303
dava açýldý. 

39 ton gazete ve dergi
imha edildi. 

Cezaevlerinde toplam
299 kiþi yaþamýný yitirdi. 

144 kiþi kuþkulu bir þek-
ilde öldü. 

14 kiþi açlýk grevinde
öldü. 

16 kiþi ''kaçarken''
vuruldu. 

95 kiþi ''çatýþmada''

öldü. 
73 kiþiye ''doðal ölüm

raporu'' verildi. 
43 kiþinin ''intihar ettiði''

bildirildi. 

Her darbede olduðu gibi
12 Eylül darbesinin
sonuçlarý da aðýr oldu.
Hasara uðrayan, sonuç
olarak toplumun büyük
çoðunluðu oldu.
Ýzler hala sürüyor, yaralar
hale taze.
Hesap sormak için geç
deðil.
Bu toplumsal travmanýn
sorumlularý mutlaka
yargýlanmalý.

gýlanmasýndan geçer

besleyelim!
Pinochet  sonunda  yargýlanýyor

12
Eylül:

Yaralar
hala
taze!
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için hiç beklenmedik bir
olay yaþandý. Kaçýrýlan
ABD yolcu uçaklarý
ABD'nin iki merkezine,
askeri ve ekonomik
simgelerine çakýldý.
Pentagon ve Dünya Ticaret
Merkezi.

Özellikle DTM'nin
saldýrýya uðramasý saniye
saniye gösterildi televizy-
onlardan. Sonra çöküþünü
izledik. DTM binasýnýn
altýnda 3 bin kiþi yaþamýný
yitirdi.

New York Sendikalar
Platformu saldýrýdan bir
süre sonra þu bildiriyi
yayýnladý:

"11 Eylül, New York
emekçilerine tarifsiz acýlar
getirdi. Arkadaþlarýmýzý,
yakýnlarýmýzý ve her renk-
ten, milliyetten ve dinden
meslektaþlarýmýzý kaybet-
tik. Ölenlerden yaklaþýk
bini sendika üyesiydi.
Tahminen 100 bin New
Yorklu ise iþlerini kaybede-
cek. Biz insanlýða karþý
iþlenmiþ bu suçu lanetliyor
ve kayýplarýmýz için yas
tutuyoruz. Kurtarýcýlarla
ve kurbanlarýn ailelerine
yaðan yardýmlarla ise
gurur duymaktayýz. Ölen-
ler için adalet ve hayattak-
iler için güvenlik istiyoruz.
Ve inanýyoruz ki, George
Bush'un savaþý doðru
cevap deðildir. Hiç kimse
bizim 11 Eylül'de yaþadýk-
larýmýzý yaþamamalýdýr."

Ama G. Bush bu türden

itirazlara hiç aldýrmadý.
Aradan bir ay geçmeden
Afganistan ABD ve Ýngiliz
uçaklarý tarafýndan bom-
balanmaya baþladý.

Ortadoðu'ya korku ve
diktatörlükle hükmeden
ABD'nin, kulelerin
çöküþünün kýyaslanmaz
üstünlüðüne darbe vur-
madýðýný kanýtlamasý ve
iplerin kontrolünü hýzla
kendi ellerine almasý
zorunluluktu. Bush,
Cheney ve Powell, güdüsel
olarak, ABD'nin ezici
gücünün mührünü
Ortadoðu'ya bir kez daha
basmasýný planladýlar.
Ortadoðu, teröristlerin
hayvanlar gibi avlandýðý
bir safariye tanýk olmalýy-
dý. Uygulanacak þiddet
ezici olmalýydý, sadece bu
Pentagon'a üzüntüsünü
unutturabilirdi.

ABD hükümeti dikkatli
adýmlarla, Arap dünyasýný
tahrik etmeden planýný
uygulamaya baþladý.
Cezalandýrmak için en az

savunulan, en az dostu
olan, en güçsüz, en fakir ve
en ümitsiz yeri,
Afganistan'ý seçtiler. Bin
Ladin, cinayetlerini meþru-
laþtýrmak için çok uygun
bir kýlýftý. Henüz, El Kaide
ve Bin Laden'in kim
tarafýndan, hangi "kutsal"
amaçla yaratýldýðý dünya
kamuoyu tarafýndan yeter-
ince tartýþýlmamýþtý. 

Bombardýmanlarýn ve
savaþýn yarattýðý yýkýmýn
sonucunda 8 bin sivil Iraklý
yaþamýný kaybetti.

11 Eylül ABD kabinesine
ve Bush'a "Yeni Amerikan
yüzyýlý" projesi için arayýp
da bulamadýðý politik zem-
ini sunmuþtu gerçekten de.
11 Eylül büyük çaplý bit
terör eylemi olarak korku
ve umutsuzluk yarattý. Her
terör eyleminden sonra
olduðu gibi, egemen
sýnýflar 11 Eylül'ü de kendi
çýkarlarý ve ezilenlere daha
fazla saldýrmak için kul-
landýlar.

Bush, 11 Eylül'den birkaç

gün sonra ünlü konuþ-
masýný yaptý: Teröre karþý
savaþ ilan etti, bu savaþýn
nerede, ne kadar süreceði-
ni bilemediðini ama terör
yok edilene kadar devam
edeceðini anlattý.
Konuþmasýný "Ya terörist-
ten yanasýnýz ya da biz-
den" ikilemiyle tamamladý.

Ekim 2001'de
Afganistan'a saldýran Bush
bir buçuk yýl sonra da
Irak'a saldýracaktý. 

New York Sendikalar
Platformu'nun 11 Eylül
açýklamasýnýn devamý
þöyle diyordu: "Savaþ
sayýsýz masum sivile
kaçýnýlmaz olarak zarar
verecek. Amerika'nýn kanlý
diktatörlüklerle ittifaklarýný
güçlendirecek ve küresel
yoksulluðu derinleþtirecek-
tir."

Gerçekten de "Teröre
karþý savaþ" fikri, yoksul
Afgan ve Irak halklarý
üzerinde þiddetle uygu-
lanan ABD terörünün
maskesi haline geldi. Irak

20 Mart 2003'te bomba-
landý. Irak'ta çatýþmalar
hala devam ediyor. On
binlerce Iraklý bombardý-
manlarda ve sonrasýnda
uygulanan ABD dehþetiyle
yaþamýný yitirdi.

ABD Irak'a saldýrýsýnýn
adýný "Þok ve dehþet
operasyonu" koymuþtu.
Baðdat günlerce, aralýksýz
bombalandý.

Bugün artýk çok daha iyi
biliyoruz ki G. W. Bush bir
yalancýdýr. 29 Aðustos
2004'te New York'ta
düzenlenen ve 400 bin
kiþinin katýldýðý söylenen
dev Bush karþýtý gösteride
en çok taþýnana dövizler-
den birisi Bush'un
resminin üzerine yazýlý
olan "Yalancý" döviziydi. 

Ama Bush'un bu yalan-
larý söylemesinin bir
nedeni vardý: 11 Eylül'den
önce ve sonra geliþtirilen
tüm fikirler ve tutumlar,
Afganistan'ýn ve ardýndan
Irak'ýn bombalanmasý ve
iþgal edilmesi ve bu adým-

larýn toplamý, Bush ekib-
inin, Amerika'ya karþý her-
hangi bir meydan okuma
tehlikesini engellemek
bahanesiyle, Amerika'nýn
askeri gücünün otoritesini
tüm dünyaya, baþta da
Çin, Almanya, Japonya,
Rusya ve Fransa gibi
güçlere kabul ettirme
araçlarýydý. 

Ama Bush açýsýndan
evdeki hesap çarþýya
uymadý. Irak, ABD þahin-
lerinin hiç beklemediði bir
kararlýlýkla direniyor.
Irak'ýn yeni bir Wietnam
olduðu konusunda hemen
herkes hemfikir.

Öte yandan bir direniþ
daha var: Irak halký
direndikçe güçlenen,
güçlendikçe ve sokaklara
çýktýkça Irak halkýnýn
direniþine güç veren küre-
sel hareket.

Bush ve emperyalistler
dünyaya yalan söyledi
ama dünya küresel
direniþiyle bu yalanlara
karnýnýn tok olduðunu
gösterdi. Milyonlarca ama
milyonlarca insan savaþa
karþý sokaklara çýktý ve ýrak
halkýnýn yalnýz olmadýðýný
haykýrdý.

11 Eylül sadece "Yeni
Amerikan yüzyýlý
projesi"nin uygulanmasý
için Bush'a güçlü bir zemin
sunmadý, ayný zamanda
ABD'nin imparatorluðu-
nun gerileyiþinin de miladý
oldu! 

1919'da, Seatle'daki liman iþçi-
leri, Rus devrimine karþý kul-
lanýlacak olan silahlarý gemilere
yüklemeyi reddettiler. Onlarý,
San Fransisko, Londra, Hull ve
baþka yerlerdeki liman iþçileri
izlediler.

Ayný küresel dayanýþma
ruhundan dolayý, Lancashire
pamuk iþçileri, Amerikan Ýç
Savaþý sýrasýnda, savaþýn
köleliðe karþý olduðunu kavra-
yarak Abraham Lincoln'ü
desteklediler. 1889'da,
Avustralyalý iþçiler ve baþka
yerlerdekiler, Londra'daki
büyük liman iþçileri grevine
mali yardýmda bulundular. Son
olarak, Ýskoçyalý tren makinist-
lerinin savaþ araçlarýný taþýmayý
reddetmesi bu önemli
geleneðin bir diðer örneði.

Ýþçi hareketi içinde, ulus-
lararasý dayanýþma, uzun ve
þerefli bir geçmiþe sahiptir ve
sosyalizm fikrinin merkezinde
yer alýr. Milliyetçi propaganda
engeline karþý, iþçiler, Marks'ýn
1848'de yazdýðý gibi, gerçekten
vatanlarý olmadýklarýný fark
edebilirler ve fark ederler de.
Onlarýn asýl kardeþleri, kendi
sýnýflarýnýn dünyanýn her
yerindeki diðer üyeleridir.

Kapitalizm bugün, her zaman
olduðundan daha küresel bir
sistem. Bu sistem, ancak iþçiler
arasýndaki uluslararasý dayanýþ-
ma yoluyla farklý bir dünyaya
dönüþtürülebilir. "Tek ülkede
sosyalizm" olamaz. Tabii ki,
bugün enternasyonalizm halkýn
zihnindeki tek geçerli fikir
deðil. Bizler, günlük olarak,
"saðduyu" imajlarý tarafýndan
bombardýmana tutuluyoruz. Bu
imajlar, bizim bir ulusa ait

olduðumuz ve bu ulusun diðer
uluslarla rekabet etmek zorun-
da olduðu fikrini destekliyorlar. 

Sporda, bizi tanýmlayan þey
"takýmýmýz"dýr. Kültürel olarak,
bizim ülkemizin bir filmi Oscar
ödüllerinde iyi sonuçlar
aldýðýnda mutlu olmak zorun-
dayýzdýr. Eðitime bile önem
vermemiz beklenir, çünkü
eðitim bizim rekabet gücümüzü
artýracaktýr. Emperyalist savaþý
desteklemeliyiz, çünkü orada
savaþanlar "bizim çocuk-
larýmýz"dýr.

Milliyetçiliðin öne sürdüðü
nedir? Bizler, "Ýngiliz" ya da
"Fransýz" olarak, "dýþýmýzdaki"
diðer insanlarla sahip
olmadýðýmýz hangi ortak özel-
liklere sahibiz? Dolayýsýyla,
sömürülen bir iþçinin zengin
þirket yöneticisiyle ya da büyük
toprak sahibi ile ortak bir nok-
tasý var mýdýr? Milliyetçilik bizi,
belirli bir devlet altýnda bir
araya getirir ve sýnýfsal olarak
böler.

"Saðduyu"dan kaynaklý olarak
ortaya çýkan bu milliyetçi
tutum alternatifsiz deðildir.
Milliyetçiliðe karþý çýkan
tutumlarýn kaynaðý, sömürü ve
egemenlik iliþkilerinin bize
yaþattýklarýdýr. Sýradan insan-
larýn, diðer insanlarýn ulusunu,
rengini, dinini ve baþka özellik-

lerini dikkate almaksýzýn onlar-
la iliþki kurma yetenekleri her
zaman kendisini gösterir. 

Daha yaþlý olan okuyucular,
1980'lerin Etiyopya'sýndaki
kýtlýk görüntülerinin hayýr
kurumlarý tarafýndan nasýl
yakalandýðýný ve bu görüntüler
sayesinde kitlelerin sem-
patisinin toplandýðýný hatýrlaya-
caklardýr.

Güney Afrika'daki
ayrýlýkçýlýða karþý siyahlarýn
verdiði mücadele dünya çapýn-
da büyük destek topladý.
Bugün, yüz milyonlarca insan,
adaletsizliðe karþý direniþin
sembolleri olarak kendilerini
Filistinlilerle özdeþleþtiriyorlar.

Ekonomide yaþananlar poli-
tikayý ve fikirleri belirlerler.
Her iþçi iki tür tepki verir. Bir
tanesi kapitalizmin rekabetçi
karakterine karþý geliþtirilen, bir
iþ sahibi olmak ve daha sonra
bu iþi kaybetmek konusunda
endiþelenmek, korku ve yalnýz-
lýk gibi tepkilerdir. Bu tepki,
bölünmeye neden olur ve
hareketimizi zayýflatýr.

Diðer tepki ise, sömürülen-
lerin ve ezilenlerin dünya
çapýnda verdikleri mücadeleleri
ve kendileri gibi acý çeken diðer
kardeþlerini fark etmeleridir.
Bu, sýnýrlarýn ötesine ulaþan bir
dayanýþma duygusudur.

Rakip eðilimler arasýndaki iç
savaþ, iþçi hareketleri içerisinde
kendi ifadesini bulur. Bir
taraftan "ara bulucu"lar,
sendikalarýn, patronlarýn kâr
etme ihtiyaçlarý karþýsýnda
boyun eðmelerini, savaþta
"ülkemiz"in arkasýnda yer
almalarýný, þirketler daha düþük
ücret ödemek için üretimi yurt
dýþýna kaydýrdýklarýnda "ingili-
zler'in iþleri"ni korumalarýný
isterler.

Diðer yandan, patronlarla
sevimli anlaþmalar yapýlmasýna
karþý tartýþan, emperyalizme
karþý çýkan, hem çalýþanlarýn
iþlerini kaybetmemeleri için,
hem de diðer ülkelerdeki iþçil-
erle dayanýþmak için çaba har-
cayan sosyalist sol vardýr.
Sosyalistler için, Irak'taki
savaþa karþý mücadele etmek ve
mültecilere yapýlan saldýrýlara
karþý mücadele etmek ayný þey-
dir.

Bunun nedeni sadece bizim,
emperyalist kasaplýða, hýrsýz-
lýða, her türlü ýrkçýlýk belirtisine
karþý mücadele eden iyi insan-
lar -aslýnda öyleyiz- olmamýz
deðil, kendi sýnýf çýkarlarýmýzýn
her zaman entarnasyonalist
olduklarýný bilmemizdir.

1919'daki Seattle örneði ile
baþladým. 80 yýl sonrasýna gele-
lim. 20. yüzyýlýn son büyük

eyleminde, Dünya Ticaret
Örgütü'ne karþý yapýlan göster-
ilerde yeni bir enternasyonal-
izm ruhu yeniden doðdu. 1999
Seattle'ý birbirinden çok farklý
bir sürü kampanyayý ve
konuyu bir araya getirdi. 

Seattle'ýn önemi, önceden bir-
birinden ayrý olan gruplarýn
aktivistlerinin, verdikleri
mücadeleler arasýndaki baðlan-
týyý bulmuþ olmalarýnda yatar.
Bu mücadelelerin bir araya
gelmiþ olmalarý, kitlesel kam-
panyalarýn nasýl tanýmlanabile-
ceði ve bu kampanyalarýn ortak
düþmanlarla nasýl karþý karþýya
gelebileceði konusunda yeni
sorularýn ortaya çýkmasýna yol
açtý. Bu yeni yüz yýlýn baþlarý,
Birinci Dünya Savaþý'ný sona
erdiren devrimlerden beri
görülmeyen çok büyük savaþ
karþýtý hareketlere tanýk oldu. 

Büyük uluslararasý forumlar-
da, yeni bir aktivistler kuþaðý,
özgürlük hareketlerinin nasýl
ilerleyeceði konusunda tartýþ-
malara katýlýyorlar. Onlar için
uluslararasý dayanýþma sorgu-
lanamaz bir þey. Onlar küresel
kapitalizmi asýl düþman olarak
tanýmlýyorlar.

Sadece beþ yýl önce, kim,
sendika temsilcilerinin Paris'e
ya da Bombay'a kýtalar arasýn-
da ya da dünya çapýnda baðlar
kurmak için gidebileceklerini
hayal edebilirdi? Büyük bir
devrimci potansiyel ile birlikte
yeni bir dönem baþladý.

Antikapitalist gösteriler ve
savaþ karþýtý gösteriler, ve ulus-
lar arasý forumlar, bizim
güçlükle hayal edebileceðimiz,
aþaðýdan, yeni bir enternasyo-
nalizm meydana getiriyorlar.

SSoossyyaalliissttlleerr  nnee  ddiiyyoorr?? Colin BARKER
Çeviren: Arife KÖSE

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm::  BBüüttüünn  ddüünnyyaannýýnn  iiþþççiilleerrii  bbiirrlleeþþiinn

11 Eylül:

Bush terörünün bahanesi!
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On yýldan fazla bir
süredir ABD yetkilileri,
Çin'i, kendi dünya ege-
menliklerine karþý bir
tehdit olarak görüyor.
ABD'nin bu korkusu her
ne kadar tartýþýlabilir olsa
da, Çin gerçekten de
ABD'nin denetimi dýþýnda,
ekonomik, siyasi ve askeri
alanlarda bir baþka süper
güç olarak geliþimini
sürdürüyor ve dünya
emperyalist dengeleri için-
deki yerini gün geçtikçe
daha da pekiþtiriyor. ABD
yetkilileri bu durumu göz
ardý edemez. Nitekim
bugünkü dünyaya þekil
veren, ABD politikalarýný
büyük ölçüde belirleyen
"Yeni Amerikan Yüzyýlý
Projesi", AB ve Japonya
gibi emperyalist ülkeleri
olduðu kadar, Çin'i dur-
durmaya yönelik olarak
hazýrlandý.

Öte yandan Çin küresel
kapitalizm içinde bir
istikrar unsuru oluþturuy-
or. Çin Komünist
Partisi'nin bürokratlarý son
dönemde Bush'un "teröre
karþý savaþ"ýna destek
verirken, 2001 yýlýnýn
aralýk ayýnda Dünya
Ticaret Örgütü'ne (DTÖ)
girerek, küresel kapital-
izme entegrasyonunu da
hýzlandýrdý.

Devlet
kapitalizminden,
piyasa kapitalizmine

Çin bürokrasisi, Batý'da
piyasa kapitalizminde
olduðu gibi, 1970'lerin
sonunda içinde bulunduðu
krize ve istikrarsýzlýða bir
yanýt arayýþýna girdi.
Dönemin yeniden güç
kazanmýþ lideri Deng
Xiaoping, 1978 yýlýnda
"dört modernleþme" pro-
gramýný ilan etti: devlet

denetiminde tarým
piyasasýnýn oluþturulmasý
ve halk komünlerinin
kaldýrýlmasý; dýþsatýma
yönelik özel ekonomik böl-
geler oluþturulmasý ve bu
bölgelerde yabancý ser-
maye ile ortak tesisler
kurulmasý ve son olarak
dýþ ticaretin kýsmen liber-
alleþtirilmesi. 1980 yýlýnda
Mao'nun kendi yerine
atadýðý Hua Guofeng'in
istifasýnýn arkasýndan
ekonomik liberalleþme
yaygýnlaþtýrýlarak,
bürokrasinin konumu
pekiþtirildi.

Ancak 1980'lerin sonunda
liberalleþen ekonomide
aþýrý tüketim ve enflasyon
gibi kapitalizmin yapýsal
sorunlarý görülmeye baþ-
landý. Bu sorunlar týpký
Sovyet Bloðu'nda olduðu
gibi, kýsa sürede siyasi
krize yol açtý. Bürokrasi
içindeki çeliþkiler artarken,
Çin Komünist Partisi'nin
(ÇKP) 13. Kongre'sinde
"piyasa sosyalizmi"nin
teorik çerçevesi atýldý.
Bürokrasi, ekonomik ve
siyasi krizleri denetlemekte
zorluk çekiyordu.

1989'da Pekin'in
Tienanmen Meydaný,
ülkenin modern dönemi-
nin en büyük ayaklan-
malarýndan birine tanýklýk
etti. Ayaklanma, ayný
zamanda Çin bürokrasinin
içinde reform yanlýsý
kanadýn da ezilmesine yol
açan büyük bir katliamla
bastýrýldý. Böylece Çin
bürokrasisi, 1989'da Doðu
Bloku'nda ve 1991'de
Sovyetler Birliði'nde stalin-
ist rejimlerin düþtüðü
durumdan, binlerce
emekçinin ve gencin kaný
pahasýna kurtuldu.

Tienanmen katliamý,
siyasi reformlarýn durdu-
rulmasýyla sonuçlandý.

Ancak bürokrasinin þahin
kanadýnýn ekonomik alter-
natif bir programý
olmadýðý için, kýsa bir süre
sonra ekonomide liber-
alleþme yanlýsý bürokrasi
yeniden yükselmeye
baþladý.

Çin, 2001 yýlýnýn sonunda
resmen Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ) üyesi oldu.
2002 yýlýnýn sonunda
gerçekleþen ÇKP'nin 16.
Kongre'si, merkezi
bürokrasinin denetiminde
ülkenin belirli bölgelerinde
dünya piyasalarýna kýsmi
açýlýmý, küresel sisteme
bütünüyle entegrasyon
yönünde kökünden
deðiþtirdi. Çin Dýþ Ticaret
ve Ekonomik Ýþbirliði
Bakaný Shi, Çin'in DTÖ'ye
girmesiyle ilgili olarak
þöyle diyor: "Tüm bu
deðiþimlerin, ekonomik
geliþim ve ekonomik iþbir-
liði alanýnda ülkemize çok
daha kapsamlý etkileri ola-
cak ve Çin'in ekonomik
küreselleþmede yerini
almasýna yardýmcý olacak."
Ancak bu üyelik,
ekonomiyi bütünüyle

küresel piyasanýn, yani
çokuluslu þirketlerin dene-
timine açmak, Çin'e
pahalýya mal olacak.
Nitekim DTÖ üyeliði
nedeniyle ülkenin otomo-
tiv sektörünün yüzde 60'ý
ve gýda sektörünün yüzde
50'si tehdit altýnda. Bu ise
milyonlarca Çinli için yok-
sulluk ve iþsizlik anlamýna
geliyor.

Çin "mucizesi"

Çin'in ekonomik geliþme-
si çoðu kez abartýlýyor.
Dünya Bankasý, Çin'in
"geçiþ ekonomisi"ni,
kalkýnmakta olan ülkeler
için örnek olarak gösteriy-
or. Oysa bu baþarýlarýn
arkasýnda yatan gerçeklere
göz atmakta yarar var.
Çin'in diðer tüm ulusal
devletlerin yöneticilerini ve
kapitalistlerini korkutan
baþarýsýnýn arkasýnda bir
kaç konjonktürel geliþme
var: 1979-89 arasýnda
geliþen demokratik
hareketin kanlý bir þekilde
ezilmesi, Sovyet Bloku'nun
yýkýlmasý sonrasý ortaya
çýkan yeni dünya
düzeninin istikrarýný tehdit
etmeyecek iliþkilerin
geliþtirilmesi; DTÖ, IMF ve
Dünya Bankasý
reçeteleriyle yeni liberal
politikalarýn hayata geçir-
ilmesi ve nihayet, uygu-
lanan son derece ilkel ve
acýmasýz sermaye birikim
rejimine karþý her türlü
baþkaldýrýnýn, ancak bir
diktatörlük altýnda
mümkün olabilecek þekilde
þiddetle bastýrýlmasý.

Ülkenin ulusal olarak
görülen ekonomik
baþarýlarý, bütünüyle bir
kaç kýyý kentin ve
çevresinde gerçekleþiyor.
Patlayan ekonomi, çok
büyük ölçüde yabancý ser-
maye yatýrýmlarýna, ABD
ve Avrupa pazarlarýna ve
ucuz dýþsatým ürünlerine
baðlý. Ülkenin yabancý ser-
maye yatýrýmlarýna ve
dünya ekonomisine bu

derece entegre olmasý, kap-
italizmin küresel dalgalan-
malarý ve krizlerinden de
artan oranda etkilenmesine
yol açýyor. Nitekim bu
çeliþkiler, yani ülke içinde
ulusal gelirin artan oranda
adaletsiz daðýlýmý, ekono-
minin giderek merkezi
hükümetin denetiminden
çýkmasý ve küresel ekono-
minin çeliþkilerinin her
gün daha da hissedilir
olmasý, Çin'in DTÖ'ye
girmesiyle birlikte
hýzlanacak ve derinleþecek.

Çin'in ekonomik
baþarýlarý, çoðu kez kapi-
talizmin ilk yýllarýnda
görüldüðü oranda ilkel ve
acýmasýz bir sermaye
birikim sürecine tekabül
ediyor. Son 25 yýlda
nüfusun büyük kýsmýnýn
ekonomik durumunda
olumlu bir geliþme olmadý.
Yüz milyonlarca insanýn
yaþamý ise çok daha
kötüye gitti. Kentlerle kýr-
sal kesim, kýyý kentleriyle,
ülkenin geri kalan kýsmý ve
kentlerde iþçilerle
bürokrasi ve yeni yönetici
sýnýflar arasýndaki fark
giderek açýlýrken, sýnýf
çeliþkileri de artýyor.

Çin mucizesi, bu ülkenin
ekonomik potansiyellerinin
açýða çýkmasýnýn sonucu
deðil, kapitalist küreselleþ-
menin bir ürünü. 

Sonuç

Çin bugün çaðdaþ kapi-
talizmin en uç anlamda
zaaflarýna ve güçlü yanlarý-
na sahip. Ülke 1990'larýn
ortasýnda dünyada en fazla
dýþ yatýrým yapan sekizinci
ülke durumundaydý.
Ülkenin elde ettiði dolar
fazlasý, sanayileþmede ara
maddelere olduðu kadar,
askeri harcamalara da
gidiyor. 

Çin'in bölgesel bir güç
olarak taraf olduðu askeri
gerginlikler, her ne kadar
ABD'nin Ortadoðu'daki
askeri maceralarýnýn göl-
gesinde kalsa da, artarak

sürüyor. Çin 2002 yýlýnda
askeri harcamalar için 51
milyar dolarlýk bütçeyle,
ABD ve Rusya dýþýndaki
tüm diðer ülkelerden daha
fazla pay ayýrmýþtý. Bu pay
son yýllarda hýzla artýyor.

1989'da II. Dünya Savaþý
sonrasý ilk kez oluþan çok
kutuplu dünyada, daha
önce tartýþýlmaz olarak
görülen ABD'nin hege-
monyasý, artýk tehdit altýn-
da. Çin ABD için hem
ekonomik hem de askeri
anlamda bir tehdit oluþtu-
ruyor. Ancak bu þimdilik
küresel bir boyut yerine,
bölgesel düzeyde sürüyor.
Ama bu bile ABD yetk-
ililerinin gözünü korkutuy-
or. Çünkü tarihin çöplüðü,
bir zamanlar yenilmez
denilen imparatorluklarla
dolu. Söz konusu ABD
olunca, bir zamanlar
dünya ekonomisinin üçte
ikisine hakim olan bu ülke,
bu konumunu büyük
ölçüde kaybetmiþ durum-
da ve küresel hege-
monyasýný ancak askeri
gücüyle ayakta tutabiliyor.

Peki bugün ABD
emperyalizmine karþý
güçlenen ve bir tehdit oluþ-
turan Çin, bizim Bush'a ve
ABD emperyalizmine karþý
mücadelemizde bir mütte-
fik olarak görülebilir mi?
Sosyalistler böyle bir çatýþ-
mada, ABD'ye karþý Çin'in
yanýnda mý yer almalý?
Stalinist ve ulusalcý sol
geçmiþte bir çok kez iki
emperyalist güç arasýnda
taraf oldu. Sosyalistler, iki
emperyalist ülkenin reka-
betinde, asla taraf olma-
zlar. Çünkü, bizim için asýl
olan, çeþitli sermaye blok-
larý arasýndaki rekabette
taraf olmak deðil, iþçi
sýnýfýnýn küresel çýkarlarýný
korumaktýr. Bu ise, ne Çin
ne ABD, hiçbir sermaye
sýnýfýnýn egemen olmadýðý,
savaþsýz ve sömürüsüz
baþka bir dünya için
baðýmsýz bir mücadeleyi
zorunlu kýlar.

FF..  LLeevveenntt  ÞÞEENNSSEEVVEERR

Çin:
Uyanan  dev  küresel  bir  tehdit  mi?

Devlet  kapitalizminden  piyasa  kapitalizmine  Çin  egemen  sýnýfý

ÇÇiinn’’ii  ddeeððiiþþttiirreecceekk  ggüüçç,,  TTiiaannnneennmmaann’’ddaa  ttaannkkllaarraa  ddiirreenneenn  ggeennçç
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Güney Amerika’da son
üç yýlda Bolivya, Arjantin
ve Ekvator’da ayaklan-
malar sonucu hükümetler
düþtü. Peru’da FFuujjiimmoorrii
diktatörlüðünün yerine
geçen TToolleeddoo hükümeti
ayaklanmalarla sarsýldý.
Brezilya’da 20 ay önce
seçimle iþbaþýna gelen Ýþçi
Partisi’nin adayý LLuullaa poli-
tikalarý Ýþçi Partisi’nden
kopuþlara ve yeni bir solun
þekillenmesine yol açýyor.
Venezüella’da ise yoksul
yýðýnlar kendi hükümetleri
olarak gördükleri
CChhaavveezz’i zenginlerin dar-
belerine karþý korumak için
seferber oluyorlar.
Venezüella’da iki darbeyi
engelleyen yýðýnlar son
olarak da referandumda
CChhaavveezz’e güven oyu ver-
erek zenginleri bir kere
daha yenilgiyi uðrattýlar.

Güney Amerika’da son
20 yýl içþi sýnýfý ve sol için
çok zorlu geçmiþti. 1964’de
Brezilya’da, 1973’de
Uruguay ve Þili’de,
1976’da Arjantin’de ve
1980’de Bolivya’da darbel-
er olmuþtu. Bütün bu dar-
beler iþçiler ve sol için
öldürücü sonuçlar yarattý.

1980’lerde Güney
Amerika ülkeleri sivil
yönetimlere geçmeye
baþladýlar. Ýþçi
mücadeleleri baþladý ancak
darbeler öylesine aðýr
hasara yol açmýþtý ki topar-
lanmak kolay olmadý.

1990’larda Güney
Amerika’ya IMF ve Dünya
Bankasý politikalarý, yani
yeni liberalizm geldi. IMF
politikalarý emekçi yýðýn-
lara büyük biþr saldýrýydý.

1997’de Uzak Asya krizi
patladý ve bu krizin en çok
etkilediði bölge baþta
Brezilya olmak üzere
Güney Amerika oldu.
Uzak Asya krizi emekçiler
için koþullarý daha da
kötüleþtirdi.

1990’lar ayný zamanda
iþçi hareketinin direniþinin
güçlendiði dönem.

Þimdilerde ise Güney
Amerika’da yepyeni bir
geliþme yaþanýyor.

Ekvator

Güney Amerika’daki ilk
patlama Ekvator’da
yaþandý.

Ekonominin %5
küçülmesi ve enflasyonun
%60 artmasý üzerine 2000
yýlýnýn Ocak ayýnda
PPaacchhaakkuuttiikk denen yerli
hareketi baþkent QQuuiittoo’ya
girerken ordu sadece par-
lamentoyu korumaya
çalýþýyordu.

Baþkan JJaammiill  MMaahhuuaadd
kaçtý ve yerine bir yargý.,
bir subay ve yerli hareke-
tinin bir liderinden oluþan
devrimci bir cunta geçti.

Ordu derhal müdahale
etti ve kaçan Baþkan’ýn
yardýmcýsýný iþ baþýna
getirdi.

Ancak sonraki 3 yýl gös-
teriler devam etti ve Þubat
2001’de yeni bir ayaklan-
ma yaþandý.

2002 yýlýnda ise yeni lib-
eraller GGuuttiiéérrrreezz liderliðin-
deki bir kolaisyon karþýsýn-
da yenildiler.

Arjantin

19-20 Aralýk 2001 ayak-
lanmasý bir çok kendiliðin-
den hareketin yan yana
gelmesi ile gerçekleþti.

Radikal Parti’den DDee  LLaa
RRuuaa  iþçi sýnýfýnýn ve küçük
burjuvazinin banka
hesaplarýna el koymaya
kalkýþýnca ayaklanma
baþladý.

Baþkent BBuuaanneess  AAiirreess’in
varoþlarý ayaklanýp
Baþkanlýk sarayýna
yürüyünce polisle iki gün
süren ve 30 kiþinini ölme-
sine yol açan kanlý çatýþ-
malar baþladý. Ýkinci
günün sonunda LLaa  RRuuaa
helikopterle kaçtý.

LLaa  RRuuaa’nýn kaçýþýndan
sonra muazzam bir
istikrarsýzlýk baþladý. Arka
arkaya baþkanlar devrildi
ve ancak 18 ay sonra
gerçekleþen seçimler nis-
beten istikrarlý bir
hükümetin kurulmasýný
saðlayabildi.

Bolivya

Bolivya Baþkaný GGoonnzzaalloo
SSaanncchheezz  ddee  LLoozzaaddaa 2003

Ekim ayýnda helikopteri ile
kaçtý.

Silahlý madenciler, yerli
örgütlenmeleri, köylüler ve
LLaa  PPaazz iþçileri EEll  AAllttoo
mahallesinde toplanarak
baþkentin merkezine
doðru yürüyüþe geçince
LLoozzaaddaa için kaçmaktan
baþka yapacak bir þey
yoktu.

Ayaklanmanýn fitili 200o
yýlýnda CCoocchhaabbaammbbaa’da
içme suyunun özelleþtir-
ilmesine karþý direniþle
baþladý ve geliþti.

2003 Þubat’ýn da
hükümet vergileri arttýrýn-
ca neredeyse bir ayaklan-
ma yaþanýyordu. O gün-
lerde 33 kiþi çatýþmalarda
öldü.

Hükümetin göstericilere
ateþ açmasý farklý muhale-
fet hareketlerinin bir-
leþmesini saðladý ve
hareketin bu birliði
SSaanncchheezz  ddee  LLoozzaaddaa’’nýn
kaçmasýna yetti. Yerine
CCaarrllooss  MMeessaa geçti.

Venezüella

Venezüella’da yoksullar
hükümete karþý deðil ama
hükümeti korumak için iki
kez ayaklandýlar.

CChhaavveezz milliyetçi bir eski
subay. Yukardan reform-
larla yönetiyor ama hiçbir
biçimde antikapitalist
deðil.

En önemli reformu

Güney Amerika’nýn en
büyük çokuluslu þirketi
olan petrol þirketinde
yaptý.

Egemen sýnýflar CChhaavveezz’i
devirmek ve IMF poli-
tikalarýný açýkça uygulaya-
cak birini iþ baþýna
getirmek istiyorlar. Bu
amaçla iki kere darbe
gfirþiminde bulundular.
Birincisinde CChhaavveezz devril-
di ama emekçilerin ayak-
lanmasý ile gene iþ baþýna
geldi. Ýkincisi ise gene
emekçilerin yýðýnsal
hareketi ile engellendi.

Brezilya

Güney Amerika’nýn en
büyük ekonomisine sahip
olan ülke Brezilya.

20 ay önce seçilen LLuullaa
emekçi yýðýnlarýn yeniþ lib-
eral politikalara bir tepksi
olarak Baþkan oldu ama
kendisi de çözüm olarak
IMF politikalarýný uygula-
maya baþladý.

LLuullaa’nýn partisinde bir
çatlama yaþanýyor. Yeni bir
sol parti, SSoossyyaalliizzmm  vvee
ÖÖzzggüürrllüükk  PPaarrttiissii kuruldu.
ne var ki büyüyen hoþnut-
suzluk bir ayaklanmaya
henüz dönüþmüyor.

Yeni reformizm

Ayaklanma bir devrim
deðildir ama bir devrimin
hazýrlýðý olabilir.

Ancak Güney

Amerika’daki ayaklan-
malar deðiþik ülkelerde
farklý reformizmlerin iþ
baþýna gelmesine yol açtý.

Arjantin’de KKiirrcchhnneerr on
yýl önce yeni liberal poli-
tikalarýn uygulayýcýsý olan
PPeerroonniisstt partiden geliyor.
Ancak KKiirrcchhnneerr þimdi IMF
ile pazarlýk yapmanýn
yýðýnlarý bastýrmak için
gerekli oýlduðuna inanýyor.

Peronistlerden destek
almanýn yaný sýra
ppiiqquueetteerroo hareketini de
etkisizleþtirmiþ durumda.
Bazý subaylarýn yargýlan-
masýný saðlayarakda solun
bir ksýmýný kazandý.

Bolivya’da MMeessaa benzer
bir tutum aldý. EEvvoo
MMoorraalleess’in liderliðindeki
ccooccaalleerrooss (coca üreticileri
hareketi) hareketine
hükümetini açtý.

Þimdi MMoorraalleess baþkanýn
yanýnda daha ileri adýmlar
atmanýn ABD’yi kýþkýrtý-
caðýný söylüyor.

LLuullaa Güney Amerika’ nýn
yeni reformizminin en
güçlü ismi.

Ýþçi hareketinin bir ürünü
olan LLuullaa þimdi IMF ile
uzlaþýyor.  O da ayný Mesa
ve Morales gibi daha ileri
adýmlarýn ABD’yi kýþkýrta-
caðýný iddia ediyor.

TToopprraakkssýýzz  ÝÝþþççiilleerr  HHaarreekkeettii
ise henüz Lula’yý karþýsýna
almýþ deðil. Hala bir
ölçüde Lula’ya güveniyor-
lar.

CChhaavveezz ise en reformcu
lider ama kesinlikle
devrimci deðil. Reformlar
yapýyor ama tüm sistemi
karþýsýna almýyor.

Ne var ki bugün
Venezüella’da yýðýnlar
hýzla sýnýf mücadelesinin
gerçeklerini görüyorlar.

CChhaavveezz bir yandan
emperyalizme ve zengin-
lere karþý çýkýyor ama diðer
yandan da sürekliolarak
onlara tavizler veriyor.

Ya devrim?

Ayaklanmalar henüz
devrime dönüþmedi.
Ancak ayaklananlar henüz
aðýr bir yenilgi de
almadýlar.

Yeni reformistler her
yerde yýðýnlara tavizler
veriyorlar ve karþýlarýna
almaya cesaret edemiyor-
lar.

Ancak eninde sonunda
dünya ekonomisi bu
reformist yönetimlere daha
aðýr bir baský yapacak.

Özellikle borçlar iþin püf
noktasý. Yeni reformistler-
den ulusal burjuvazileri
IMF ile iliþkileri koru-
malarýný istiyor, emekçi
yýðýnlar ise yaþam
koþullarýnda daha fazla
gerileme, kesinti istemiyor.
Ýþte bu çeliþki önümüzdeki
dönemde yeni geliþöelere
yol açacak.

Devrimci sol hýzla böyle
bir duruma hazýrlþanmak
zorunda. Çeþitli ülkelerde
sol yýðýn hareketi ile iliþkil-
er kurmaya çalýþýyor ama
bunlar henüz çok yetersiz.

Son on yýllarda ortaya
çýkan bir önemli olgu ise
yerli hareketi.

Ýspanyolca konuþmayan
ve bazý Güney Amerika
ülkelerinde nüfusun yarýsý-
na ulaþan yerlilerin
hareketi daha çok kimlik-
lerinin tanýnmasý üzerine
kurulu. Ancak onlar da
elbette yeni liberal poli-
tikalardan þiddetle etk-
ileniyorlar.

Ýspanyoýlca konuþanlar,
iþçi sýnýfýnýn önemli kesim-
leri de, henüz yerli hareke-
tine uzak duruyor.
Sosyalistler iþçi sýnýfý ile
yerli hareketi arasýnda
saðlam baðlar kurmak ve
bu iki hareketi birleþtirmek
zorunda.

Önümüzdeki dönemde
Güney Amerika da çok
daha radikal geliþmeler
yaþanabilir.  Bolivya,
Arjantin ve Venezüella
hýlza sýnýf mücadelesinin
çok daha keskinleþtiði
ülkeler haline gelebilir.
Brezilya, Uruguay onlarý
takip edebilir.

Bu yazý Devrimci  Sosyalist  Ýþçi
Partisi’nin (DSÝP) kardeþ
örgütü, Ýngiliz Sosyalist  Ýþçi
Partisi’nin (SWP) aylýk yayon
organý Socialist Review der-
gisinde yayýnlanan Chris
Harman’ýn makalesinden
özetlenerek yazýlmýþtýr.

Güney Amerika’da ayaklanma
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CChhee  GGuueevvaarraa  aannttiikkaappiittaalliisstt
hhaarreekkeettiinn  eenn  yyaayyggýýnn  sseemmbbooll-
lleerriinnddeenn  bbiirrii..  DDüünnyyaannýýnn
nneerreessiinnddee  bbiirr  ggöösstteerrii  oollssaa,,  oonnuunn
rreessmmiinnii  ttaaþþýýyyaann  ggeennççlleerr  ggöörrüüyy-
oorruuzz..  YYaakkllaaþþýýkk  4400  yyýýll  öönnccee  ööllmmüüþþ
bbiirr  ddeevvrriimmccii  hhaalleenn  ggüünncceelllliiððiinnii
vvee  ppooppüüllaarriitteessiinnii  ggüüççllüü  bbiirr
bbiiççiimmddee  kkoorruuyyoorr..  PPeekkii  CChhee''yyii
hhaarreekkeettee  yyeennii  aattýýllmmýýþþ  bbuu  kkuuþþaaððýýnn
((nneerreeddeeyyssee))  ttüümmüü  iiççiinn  sseemmbboollee
ddöönnüüþþttüürreenn  nnee??  NNiiççiinn  iinnssaannllaarr
ggeenneelllliikkllee  hhaayyaattýýnnýýnn  vvee  ppoolliittiikk
yyaaþþaammýýnnýý  ççookk  aazz  bbiillddiikklleerrii  bbiirriinniinn
rreessmmiiyyllee  yyüürrüüyyoorr  vvee  oonnuu  bbiirr
iikkoonnaa  ddöönnüüþþttüürrüüyyoorr??  BBuunnllaarrýý
aannllaammaakk  iiççiinn  CChhee''nniinn  yyaaþþaammýýnnaa
bbiirraazz  ddaahhaa  aayyrrýýnnttýýllýý  bbaakkmmaallýýyyýýzz..

Gençlik yýllarý ve
motosiklet günlüðü

Guevara çok politik bir
dönemde ve politik bir toplumda
yaþadý. Büyümekte olduðu
zamanlarda Arjantin'e kargaþa
ve þiddetli sýnýf çatýþmalarý
hakimdi. Ailesi tuhaf ve karanlýk
bir geçmiþe sahip olan Arjantin
Komünist Partisi ile yakýn iliþki
içindeydi. Dolayýsýyla yaþadýðý
ortamda politika hep vardý.

Genellikle Che'nin gençlik yýl-
larýnda çýktýðý motosiklet yolcu-
luðu sýrasýnda devrimcileþtiði
söylenir. Bu Latin Amerika gezi-
sine ilk baþta bir macera olarak
giriþmiþti. Ancak yaþadýðý bir
dizi deneyim sonucunda
düþünceleri yavaþça deðiþmeye
baþladý. 

Burada Che hakkýnda uyduru-
lan efsanelere iliþkin söylemek
gerekiyor ki politik bilinç doðuþ-
tan gelmez. Hiçbirimiz mucizevi
olarak her þeyin farkýnda doð-
madýk. Yine hiçbirimiz üç yaþýn-
da Marks'ý okumadý ve beþ
yaþýnda da Kapital'in üç cildini
bitirmedi. Bir çoðumuz önce
sýradan hayatlara sahipti.
Deneyimler yaþadýk, kýzgýnlýk ve
huzursuzluk duymaya baþladýk
ve sonuçta bunlarý politik bir
anlayýþa, giderek de devrimci bir
anlayýþa dönüþtürdük.

Motosiklet Günlüðü de
böyledir. Guevara bir keþif gezi-
sine çýkmýþtý, Latin Amerika'yý
görmek istiyordu. Bu gezinin
sonucunda 'ilahi' bir deðiþim
geçirdiðini ve devrimciliði
seçtiðini söyleyemeyiz. Devrimci
bir yaþamý seçmek için önce
Arjantin'e dönmesi ve ikinci bir
maceraya atýlmasý gerekecekti.
Bununla beraber Che bir doktor-
du ve gezisinde yoksulluk sonu-
cu doðan hastalýklarý gördü.
Amazon'da cüzam yaygýndý ve
Che günlüðüne "Bu kapitalizm-
den kaynaklanýyor" diye yazdý.

1954'te Guatemala'ya gitti. O
günlerde Guatemala birçok
devrimci için önemli bir yerdi.
Ulusalcý bir reformist parti ikti-
dardaydý ve bu iktidara karþý
ABD tarafýndan açýkça destekle-
nen ve hatta örgütlenen bir darbe
gerçekleþmiþti. ABD kendi çýkarý-
na olmayan reformlarý
komünizm olarak karalýyordu ki
o dönemde her ilerici harekete
karþý ABD bu þekilde saldýrýyor-
du. Cuntaya karþý direniþ baþladý
ve Guevara da bu direniþin
içinde yer aldý. Che

Guatemala'dan ayrýldýðýnda
kafasýnda þu soru yankýlanýyor-
du: Guatemala'da yönetim niçin
bu kadar çabuk yenilmiþti?

Gerilla savaþý

Che Guatemala'da yaþadýklarýn-
dan daha çok ve daha sert
mücadele edilmesi gerektiði
sonucunu çýkardý. Guevara'ya
göre problem askeriydi:
Guatemala'da halk silahlandýrýl-
mamýþ ve direniþe hazýrlan-
mamýþtý. Che bir antiemperyal-
istti, fakat sosyal dönüþümü
yaratacak gerçek gücün iþçi sýnýfý
olduðunu söyleyen bir geleneðin
üyesi deðildi. Kendini kitle
hareketiyle baðlantýlý görmüyor-
du. Belki Arjantinli olduðundan
ve Peronizmin iþçileri iktidar-
larýný güçlendirmek için sadece
bir enstrüman olarak kul-
landýðýný gördüðünden kay-
naklanýyordu bu güvensizlik. 

Küba devrimi

Castro'yla Meksika'da karþýlaþtý
ve ondan ciddi derecede etkilen-
di. Bu biraz ilginçtir çünkü daha
önce Cstro'dan daha politik
Kübalý grup ve kiþilerle
tanýþmýþtý. Castro'nun Marksist
eðitimi çok sýnýrlýydý ve devrimci
bir ulusalcýlýðý savunuyordu. 

Castro ve Che'nin ortak olarak
gördükleri Latin Amerika'daki
diktatörlüklerin ve bölgedeki
emperyalist çýkarlarýn üstesinden
gelmenin gerekliliðiydi. Yine
ikisi de, farklý geleneklerden
gelmelerine raðmen, kitle
hareketinin deðiþimin motoru
olamayacaðýný düþünüyordu.
Che Peronizmden, Castro ise
Küba Komünist Partisi'nden yola
çýkarak bu düþünceye varmýþtý.

Castro ve Che tartýþmalarýný
sürdürürken, geliþtirdikleri
düþüncelerin dýþýnda açýk bir
alternatifleri yoktu. Bir yanda
Stalinizm ve Komünist Partiler,

diktatörlüklerle ve yozlaþmýþ
yönetimlerle anlaþma yoluna
gidiyordu. Diðer yanda ise
devrimciler çok küçük ve kararlý
bir grup olarak devrim yapmak
için (genellikle kýrsal alanlarda)
mücadele ediyordu. Dolayýsýyla
kentlerdeki iþçi sýnýfýný önem-
seyen bir anlayýþ yoktu. Onlara
(iþçilere) düþen kýrsalda sürmek-
te olan gerilla mücadelesini
desteklemekti. Che ve Castro
etkin ve sýký bir askeri örgütün
gerekliliðinde anlaþtýlar. Bunu
bir savaþ olarak görüyorlardý. 

Küba Devrimi iki yýl içinde
gerçekleþti. Batista kýsa bir
mücadelenin ardýndan devrildi.
Nihayetinde bir avuç devrimci
vardý. 1956 Aralýk ayýnda
saldýrýya uðrayan gemiden
sadece 18 kiþi kurtulmuþtu.
Daðlardaydýlar ve izole
olmuþlardý.

Mücadele çok çabuk oldu.
Önemli bazý çarpýþmalarý kazan-
mýþ olsalar da Küba Devrimini
sadece bununla sýnýrlý düþün-
memek gerekir. Batista rejimi çok
istikrarsýzdý ve çürümüþtü.
Dolayýsýyla halk bu zalim rejime
karþý geliþmekte olan devrimci
gerillalarýn mücadelesine çok
düþünmeden sembolik düzeyde
destek verdi. 

ABD yaþananlardan Batista'yý
sorumlu tutuyordu ve kýsa
zamanda desteðini çekti. 

Küba'daki tek devrimci hareket
Castro'nun 26 Temmuz Hareketi
deðildi. Ancak kýsa zamanda
hareketin lideri haline geldiler.
Özellikle silahlý güçlerin tüm
kanatlarýnda destekçileri
bulunuyordu. 

Bu devrim doðal olarak kendini
sosyalist yada komünist olarak
adlandýran bir devrim deðildi.
Þimdilerde bazý yazarlar
Castro'nun her zaman bir
Marksist ve sosyalist olduðunu
ancak bunu o dönemde sak-
ladýðýný söylüyor. Buna inanmak

aþýrý saflýk olur. Küba
Devrimi'nin üç lideri vardý:
Castro, Che Guevara ve Camilo
Cienfuegos. Cienfuegos radikal
bir milliyetçiydi ve çok popüler-
di. Guevara coþkuyla okuyan bir
yabancýydý ve kendini sosyalist
olarak tanýmlýyordu. Castro ise
kendini sosyalist olara taným-
lamýyordu ve daha hatýrý sayýlýr
bir zaman tanýmlamayacaktý.
Komünist Partiyle ve diðer poli-
tik güçlerle iliþkileri düzeltmeye
çalýþýyordu.

Küba Devrimi'nin kendini
sosyalist olarak tanýmlamasý iki
yýl aldý. Yazarlar devrimin gizli
sosyalist olduðunu tartýþabilir.
Ancak 'gizli' bir sosyalist devrim
sosyalist devrimin doðasýyla
çeliþen bir durumu ortaya
koyuyor.

Bu açýklamanýn ardýndan ABD
devrime karþý harekete geçti ve
kýsa süre sonra, 1961 Nisan'ýnda
Domuzlar Körfezi saldýrýsý
yaþandý. Devrim daha da
radikalleþti. 

Che yaþanan geliþmelerin
ardýndan Sovyetler Birliði'ne ve
Küba Komünist Partisi'ne daha
da mesafeli bir konuma geçti.
Sovyetler Birliði Küba'yý sadece
bir dýþ politika aracý olarak kul-
lanýyordu, ve göstermiþti ki
zorda kaldýðýnda Küba'yý sonuna
kadar savunmayacaktý.

Che devrimden sonra Çin'i
ziyarete gitti. Çin'deki gibi bir
kalkýnma hamlesi baþlatmak
gerektiðini düþünüyordu.
Castro'nun kendisi de Rusya'yla
olan iliþkilerine kuþkuyla bakýy-
ordu. Guevara kaygýlarýnda hak-
lýydý. Sovyetler, Küba'yý, devrimi
baþka ülkelere yaymama koþulu
ile destekledi. Bu ise Guevara'nýn
kýtasal devrim fikriyle açýk bir
çeliþki yaratýyordu.

Guevara yaþadýðý bu gerilim-
lerin etkisiyle Castro'ya daha
mesafeli yaklaþmaya baþladý.
Ancak yine de Castro'ya sonsuz

bir saygýsý vardý. Ne olursa
olsun, devrimin lideri
Castro'ydu.

Guevara enternasyonalist
mücadeleyi sürdürmek için daha
sonra Kongo'ya ve en sonunda
da Bolivya'ya gitti. Che'nin
Küba'dan temelli ayrýlýp
Bolivya'ya gitmesini Castro
onayladý mý bilmiyoruz.
Muhtemelen onaylamadý ve Che
ýsrar etti.

Che'nin Bolivya'daki son yýlýna
gerçek bir trajedi hakim. Bolivya
o dönemde Latin Amerika'da en
deneyimli iþçi sýnýfýna sahip olan
ülkelerden biriydi. Che ve
arkadaþlarý Arjantin sýnýrýna
yakýn bir gerilla kampýnda
kalýrken birkaç yüz km ötede
Bolivya maden iþçileri de grev
yapýyordu. Che, bundan gün-
lüðünde sadece birkaç kez
bahsediyor.

Sonuç

Guevara'nýn kiþiliðinde tuhaf
bir karmaþa var. Bir yandan
büyük bir kibire, kararlýlýða ve
devrime adanmýþlýða sahipken
bir yandan da aþýrý mutevazý,
Devrimden sonra önemsiz
denebilecek görevleri almaya
razý bir kiþiliðe sahip.

Che'nin ortaya koyduðu gerilla
savaþý yöntemsel bir yaklaþým
deðildi, sadece bir stratejiyi
içeriyordu. Ona göre devrimler
halihazýrda bulunan örgütlü,
disiplinli devrimciler sayesinde
gerçekleþiyordu. Dolayýsýyla
devrimcilerin görevi devrim yap-
maktý ve bu yüzden örgütlen-
meleri, disiplinli kiþiler olmalarý
gerekiyordu. 

Halk adýna böylesi küçük ve
adanmýþ bir grubun çýkýp
mücadele vermesi yanlýþ ve hatta
tehlikeli bir düþünce aslýnda.
Çünkü küçük bir grup devrim
yapma yeteneðinde deðildir.
Devrim milyonlarca iþçinin
içinde aktif olarak bulunmasýný
gerektiren büyük bir sosyal
süreç. 

Che'nin politik mücadelesi ve
Küba Devrimi'nin deneyimi bir
sosyal proje olmanýn ötesine
gidemedi. Çünkü kitleleri
mücadelenin öznesi yapmayý
reddediyordu. Gerilla mücadele-
si stratejisinin sonucunda gelen
Castro rejimi 45 yýldýr Küba'da
tek bir seçim bile yapmadan var-
lýðýný sürdürüyor.

Baþladýðýmýz yere dönersek,
Che daha iyi bir dünya
arayýþýnýn vücut bulmuþ hali.
Che dünyanýn deðiþebileceðini
ve ancak bir hareketle deðiþebile-
ceðini simgeliyor.

Guevara'nýn yaþamý bizim için
tarihsel bir ders. Bu ders dünyayý
deðiþtirmek için devrime cüret
etmekle baþlýyor. Dünya nasýl
deðiþecek sorusunun cevabý ise
sadece kitaplarda deðil tarihin
içinde ve deneyimlerde aranmalý.
Bu kararlý ve büyük 'serüven-
ci'nin yaþadýklarýnda da sosyal
deðiþimin nasýl gerçekleþeceðine
iliþkin büyük bir eðitimi tamam-
layacak kadar ders var.

EErrkkiinn  EERRDDOOÐÐAANN

Ýsyandan ikona CHE 
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Yeni sol tabiri, bir dizi
negatif çaðrýþým yapýyor
geleneksel solun bazý kes-
imlerinde. Yeni, yani sivil
toplumcu bir sol mu? Yeni,
yani devrimciliði reddeden
bir sol mu? Yeni, yani yeni
dünya düzencisi bir sol
mu? Yeni, yani sýfýrdan
baþlayan hiçbir geleneði
olmayan bir sol mu?

"Yeni sol"la anlatýlmak
istenen bu yaklaþýmlarýn
hiçbirisi deðil.

Yeni sol, anti kapitalist
hareketin küresel sermay-
eye meydan okumasý ve en
önemlisi savaþ karþýtý
hareketin anti emperyalist
bir odakta milyonlarca
insaný harekete
geçirmesinin sonucunda
hareketin sola ihtiyaç duy-
duðunu göstermek için
devrimci sosyalistler
tarafýndan kullanýlmaya
baþlandý.

Solun solunda, radikal
taleplere sahip olan, parla-
menter solun dýþýnda anti
kapitalist hareketin bir
parçasý olmaya çalýþan sol,
gerçekten de yeni bir yak-
laþýmý benimsemek zorun-
da.

Uzun bir süredir iki
dinamik iç içe geçmiþ bir
þekilde ilerliyor. Anti kapi-
talist hareket bir dizi yenil-

iðe sahip. En önemlisi,
hareketi ileri sýçratan yeni
radikalleþen aktivistler,
otomatikman sola yak-
laþmýyorlar. Geleneksel
solla aralarýna bu solun
hiyerarþik, içe kapalý, þeffaf
olmayan, uzlaþmacý,
zaman zaman milliyetçi
yaklaþýmlarý nedeniyle
mesafe koyuyorlar.

Bu yüzden sol bu
geleneksel özelliklerinden
kopmak zorundadýr. Yeni
sol, milliyetçi olmayan, þef-
faf, kapitalizmle asla uzlaþ-
mayan, parlamenterist
deðil özgürlüðü sokaklar-
da arayan bir politik ve
örgütsel zemine sahip
olmalýdýr. "Bunun yenilikle
ne alakasý var?" diye soru-
labilir. Bu soruyu soranlar
Türkiye'de ve dünyada
stalinizmin ve sosyal
demokrasinin sýnýf
mücadelesinde açtýðý aðýr
yaralara baktýklarýnda, bu
geleneklerin tutucu, fýrsatçý
ve uzlaþmacý özelliklerinin
her önemli hareketin kapi-
talizm karþýsýnda aldýðý
yenilgide sahip olduðu
payýn büyüklüðünü göre-

bilirler.
Ýþleyen bir diðer

dinamikse savaþ poli-
tikalarýný ve neo liberal
uygulamalarý savunan
sosyal demokrasinin krizi-
ni derinleþtiren sýnýf
mücadelesidir. Küresel ser-
maye iþçi sýnýfý ve
toplumun tüm emekçi kes-
imlerinin kazanýlmýþ hak-
larýna ve ekonomik stan-
dartlarýna IMF ve DTÖ
gibi kurumlarýyla þiddetli
bir biçimde saldýrmaya
devam ediyor. Emekçi
sýnýflardan aldýklarý oylarla
iktidara gelen sosyal
demokrat partiler, bu
saldýrý politikalarýný her
hangi bir sað parti gibi
uyguladýkça ideolojik ve
siyasi bir krizi ayný anda
yaþamaya baþlýyorlar.
Üstelik bu partilerin
tabanýnda ciddi bir erezy-
on ve güvensizlik atbaþý
gidiyor.

Reformist partilerin saða
kaymasý, reformlar için
"mücadele eden" partiler
olmaktan çýkýp sermayenin
en vahþi saldýrý programýný
uygulayan kukla bir

komiteye dönüþmesi,
hareket içinde reformlar
için mücadelenin politik
aracý ve sesine duyulan
ihtiyacý çok daha þid-
detlendiriyor. Örneðin
Lula'nýn devlet baþkaný
seçilmesi Brezilya'da Ýþçi
Partisi'nin merkeze daha
çok kaymasýna ve mali
piyasalara güven vermek
için artan þekilde neo-liber-
al politikalara sarýlmasýna -
Avrupa sosyal demokra-
sisinin tarihinden çok
tanýdýk bir görüntü - yol
açtý.

Birincisi reformizmin
ölmediðini ama yaþadýðý
siyasal erezyon nedeniyle
radikal solun doldurmasý
gereken geniþ bir boþluðun
oluþtuðunu görmeliyiz.
Üstelik reformizm,
reformist partilerden çok
daha geniþ bir durumu
kapsar: Toplumun devrim-
ci dönüþümü yerine, kapi-
talizmi göreceli olarak
iyileþtirmeyi yeðleyen, bir
politik hareket olarak kök-
lerini iþçi sýnýfýnýn kapital-
izm altýndaki yaþamýndan,
fiziksel þartlarýndan alýr.

Özellikle bu þartlar
iþçilerin her ne
kadar mücadele
içinde olsalar da,
toplumun kon-
trolünü ele alma
yeteneklerinden
þüphe duy-
malarýný saðlar.

Sol, hareketin
bir parçasý
olmayý baþardýðý
oranda, reformist partilerin
yaþadýðý krize, emek
hareketinin yeni ve güçlü
sözcüsü, bu hareketin en
radikal kesiminin ta ken-
disi olarak yanýt verebilir
ve ortaya çýkabilir.

Bunun için sol aralýksýz
kampanyalar sürdürmek,
savaþa ve küresel kapital-
izme meydan okumaya
devam etmek ve solun sol-
unda bir seçenek oluþtur-
mak için birleþik eylem,
tartýþma ve örgütlenme
sürecine hýz vermek zorun-
da. Hareketin ihtiyaç duy-
duðu reform taleplerini
sahiplenebildiði, bu
reformlar için radikal ve
birleþik bir mücadele plat-
formu yaratabildiði ölçüde,
solun yenilenirken ayný
zamanda hareketin sesi,
yeni radikalleþen aktivist-
lerin bir hareketi olmasýnýn
ve kapitalizme karþý bek-
lenmedik önemde mevziler
kazanabilmesinin önünde
hiçbir engel yok.

ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Yeni bir sol, yeni bir politik odak

Sosyalist  Ýþçi  bütün
okurlarýný  “Yeni  bir  sol
üzerine  tartýþmalar”a

yazmaya  davet  ediyor.
En  fazla  250  kelime  ile
yazýlmýþ  görüþlerinizi

bekliyoruz.

YENNÝ  BÝR

SSOL
ÜÜZZEERRÝÝNNEETTAARRTTIIÞÞMMAALLAARR

Kapitalizmin büyük þir-
ketlerine ve güçlerine karþý
Seattle/Cenova'dan
günümüze dek mücadele
tüm dünyada sürüyor.
'Öldüren kapitalizmi
öldürmek' ve yerine daha
'güzel bir þey' koymak
isteyen yeni bir aktivistler
kuþaðý sistemden doðan
sorunlara çözümün bugün
Irak'tan geçtiðini bildiði
için savaþa karþý tüm
dünyada da) kitlesel
eylemler yaptý. Sisteme
karþý dünyanýn sayýsýz
yerinde birlik içinde
çeþitlilik ruhuyla çoðun-
luðunu iþçilerin oluþtur-
duðu kitleler duruyor. 15
Þubat'ta savaþa karþý
yapýlan eylem dünya tari-
hinin en önemli gösteri-
lerinden birisiydi.

Uzun bir duraklama ve
gerileme döneminden
sonra aþaðýdan örgütlenen,
enternasyonalist, doðrudan
eylem refleksine sahip ve
hepsinden önemlisi kapi-
talist üretim biçimine karþý

olan yeni bir harekete,
sosyalistlerin uzak durmasý
ya da küçük görmesi her
halde olaðan bir þey deðil.
Sosyalist olduðunu iddia
eden bir çok grubun
hareketi küçümseyen tavrý
sosyalist olmasýndan deðil
dar grupçuluðundan,
ikameciliðinden ya da olsa
olsa milliyetçiliðinden.

Antikapitalist hareketi
küçümseyen sol (!) mantýk
özünde kendi tarihsel
geleneðine hapsolmuþ
durumdadýr. Bu mantýða
göre ABD ve Avrupa iþçi
sýnýfýyla ortak baðlarýmýz
olamazmýþ, oradaki
mücadeleler burayý baðla-
mazmýþ çünkü onlar
emperyalist ülkelermiþ
vs..vs... Devrimci mark-
sistler, Batý iþçi sýnýfýnýn
yüzyýllýk mücadelesinin
kazanýmlarýný sahiplenirler,
günümüzde mücadeleleri
coðrafi yönlere göre deðil
küresel emek-sermaye
çeliþkisine göre yükseltir-
ler. Ayrýca somut durum

bizi gerek eylem tarzý
gerek kampanya anlayýþý
bakýmýndan hareketin en
güçlü ve en kitlesel yerler-
ine bakmayý ve onlardan
öðrenmeye zorluyor. O
devletler ister emperyalist
olsun ister üçüncü dünyalý
olsun sistem karþýtlarýyla
birleþmemiz gerekiyor.
Bugün ABD'de de tüm
ülkelerde olduðu gibi gelir
uçurumu ve yoksulluk
hýzla artýyor. Ve kapital-
izmin çarklarýnýn
merkezindeki mücadele
ister istemez daha çok

önem kazanýyor.
Bush' un savaþý,bundan

sonra ya barbarlýk  ya da
baþka bir dünya seçenek-
lerini önümüze koyuyor.
Ve bu savaþý durdurmak
konusunda en kilit role
Irak direniþçileri ve
Ýngiltere/ABD'deki çoðun-
luðunu iþçilerin oluþtur-
duðu savaþ karþýtý hareket
sahip.

Türkiye'de de sol yeni
hareketten gerek pratik-
leriyle ve anlayýþýyla çok
þey öðrenmek zorunda.
Tek tek konularla sisteme

vurup, yarýlma yarata-
bilmeli. Ve o hantal,
harekete geçmeksizin
bulunduðu yerden sosyal-
izm (!) nutuklarýndan
vazgeçip,gerçekten umuda
sahip olan ve kitlelere
güven veren bir biçim
almalýdýr. Ancak böylesi
bir anlayýþ somut kazaným-
lar elde edebilir.

Milliyetçiliðe ve yukar-
dancýlýða sahip unsurlar ise
diðerlerini de çekmeye
çalýþtýðý bataklýkta çürüye-
cektir.

TToollggaa  ÞÞÝÝRRÝÝNN

Coðrafya deðil, mücadele!

DÝRENEN  FÝLÝSTÝN
Siyonizm, Ýsrail ve Ýntifada

Doðan Tarkan - Roni Margulies

Latinciler
Türkiye’de bir tür sol

var. Dünya’da Latin
Amerika ülkeleri dahil pek
bir benzerini bulmak
mümkün deðil. Bunlar
Latin Amerika’daki
devrimci mücadeleye
hayranlar.

Doðrusu, Latin
Amerika’da güçlü, etkili
bir mücadele bir süredir
yükseliyor. Bu nedenle
devrimciler Latin
Amerika’ya dikkatle bak-
mak zorunda. Ne var ki
Türkiyeli Latinciler
dünyanýn geri kalan kes-
imlerindeki mücadelelere
pek aldýrmýyorlar.

Avrupa ve Kuzey
Amerika’daki mücadele
“emperyalist ülkelerin”
iþçi sýnýflarýnýn mücadelesi
olarak görülüyor.
Küçümseniyor. 2 milyon
emekçi Londra’da savaþa
karþý çýkmýþ. Latinciler için
önemli deðil. Bu gösteriler
bütün dünyada emekçilere
ilhal kaynaðý olmuþ. O da
önemli deðil.

Fransa’da, Ýtalya’da mily-
onlar genel greve çýkar
Latincilerin umurunda
deðildir. Ama bir Latin
Amerika ülkesinde bin
belediye iþçisi greve çýkar,
bizim Latinciler ayaða
kalkarlar.

Latinciler bir de liak
kampta yer alýrlar.

Üçüncü dünya
ülkelerinin çoðu
Müslüman’dýr. Büyük
çoðunda politik muhalafet
islamcýdýr. Latinciler bu
mücadeleleri de reddeder-
ler. Gerici bulurlar.
Mýsýr’da, Orta Doðu’da,
Endonezya’da, Afrika’da
onlara göre mücadele,
direniþ, emek hareketi
yoktur.

Böyle olunca, varsa
yoksa sadece Latin
Amerika’ya bakarlar.

Bir de tabii mil-
liyetçidirler ve kendilerini
çok beðenirler. Bu nedenle
Türkiye’deki her mücadele
onlar için dünya çapýnda
önemlidir.

34 kiþi ile Ýstiklal
Caddesi’nde yaptýklarý
gösteriyi yere göðe
sýðdýramazlar ve hatta
Latin ülkelerindeki
mücadeleden bile önemli
görürler. 34 veya 35 kiþi ile
dünyayý etkilediklerine
inanýrlar.

SSiinnaann  PPOOYYRRAAZZ



Aþaðýdan
sosyalizm

-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim
araçlarýna kolektif olarak el
koyup üretimi ve daðýtýmý
kontrol etmesiyle
mümkündür.

Reform deðil,
devrim

-Ýçinde yaþadýðýmýz 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,
egemen sýnýfý korumak
için oluþturulmuþtur.

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin 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
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareket-
lerini desteklerler.

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

-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki
bürokratik egemen sýnýfa
karþý mücadelesini destek-
ler.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist
bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi için-
deki çalýþma ile inþa
edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr.

-Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir
sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz
vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

Ýkinci Barýþarock 21-22
Aðustos'ta Sarýyer’de,
Mehmet Akif Ersoy piknik
alanýnda tamamlandý. Bu
yýlki sloganý "Evimiz
dünya" olan Barýþarock
sadece bir rock konseri
deðil, barýþ sloganlarýnýn,
savaþ karþýtý ruh halinin
haykýrýldýðý ve buluþtuðu
bir festival gibi geçti.

43 grup sahne aldý,
çaldýlar, dinleyenlerle coþ-
tular, sloganlar atýldý, film
gösterimleri gerçekleþti,
otuzu aþkýn stand açýldý, 6
bin kiþi iki gün boyunca
anti kapitalist bir havayý
hem yarattýlar hem de
soludular.

Coca Cola'nýn milyon
dolarlýk Rock'n Coke kon-
seri karþýsýnda, sadece bir
grup aktivistin azmi, isteði
ve özverisine baðlý olarak
düzenlenen Barýþarock
hem azýmsanamayacak
katýlýmý hem de medyada
geniþ yer almasý ama en
önemlisi samimiyet ve
özgürlükle dolu atmos-
feriyle mucizevi bir baþarý
oldu.

Mucizevi, çünkü tüm
Barýþarock en fazla 50
aktivistin gönüllü koþuþ-
turmasýyla gerçekleþti.

Mucizevi, çünkü dört haf-
talýk bir kampanyanýn
sonucunda 6 bin kiþi
Barýþarock'a katýldý.

Bir yanda kadýnlarýn
erkeklerin birlikte oynadýðý
ve gol atanýn kaybettiði
futbol turnuvasý, diðer
tarafta MMiicchhaaeell  MMoooorree'un
Fahrenheit 9/11 filminin
korsan gösterisi, bir baþka
köþede mahþeri CCüümmbbüüþþ
TTiiyyaattrroo  GGrruubbuu’’nun katýlým-
cý müthiþ performansý,
çadýrlarda hep birlikte
söylenen þarkýlar, baþka bir
alanda ise anti kapitalizm
üzerine söyleþiler, atýlan
sloganlar, kurulan yeni
arkadaþlýklar ve benzersiz
bir dayanýþma duygusu…

Barýþarock'ýn her anýna

anti kapitalizm ve savaþ
karþýtlýðý damgasýný vurdu.

10 bin afiþ ve 25 bin
bildiriyle hazýrlandý. Ýki
kez sokakta basýn açýkla-
masý, bir kez de kapalý
basýn toplantýsý yapýldý.

Bir hafta boyunca
Taksim'de, Ýstiklal Caddesi
Tünel Meydaný'nda,
Kadýköy'de ve Beþiktaþ'ta
sokak standlarý açýldý.
Standlarda, hepsi savaþ
karþýtý olan çok sayýda
Barýþarock sanatçýsý
aktivist olarak görev aldý.
Kadýköy'de onlarca insan
birlikte pankart boyadýlar.
Standlarda þarkýlar hep
birlikte söylendi. 

Kuþkusuz Barýþarock'ýn
bir dizi eksikliði vardý.
Yemek þirketinin yetersi-
zliði, alana alýnmak istenen
yemeklere güvenlik þirket-
ince el konulmasý, ses siste-
minde zaman zaman
yaþanan aksaklýklar, saðlýk
hizmetlerinin yer yer yeter-
siz kalmasý…

Bu eksikliklere
Barýþarock'a katýlan herkes
bir katký yapabilir.

Ama þunu hatýrlamak
gerekiyor: sadece 50
aktivistin gönüllü faaliyeti,
standlar açmasý, bildiri
yazmasý, gece gündüz afiþ
asmasý, toplantýlar yap-
masý, finans aramasý, 43
müzik grubunu, ses sis-
temini, sahne düzenini
örgütlemesi, broþürleri
yazmasý, broþürleri bas-
masý, milyarlarca liralýk
telefon görüþmelerini yap-
masý, web sitesini hazýrla-
masý, kurumsal destekleri
almak için kurumlarý
gezmesi, basýnla görüþme-
si, alaný hazýrlamasý, alaný
kiralamasý, çadýrlarýn
kurulmasýna yardým
etmesi, emniyetten izin
almasý, alanda stand aça-
cak kurumlarla görüþmesi,
konser kapýlarýnda bilet
satmasý…vs. tüm bu iþler
sadece 50 aktivistin gönül-

lü çalýþmasýna baðlýydý. 
Barýþarock eksikliklerine

raðmen bu yüzden dev
gibi bir baþarýdýr. Bu yüz-
den gündem yaratan
sarsýcý bir anti kapitalist
festivaldir.

Solun hemen her kesi-
minin yaz tatilinde olduðu,
sokaklarda solun hemen
hiç görünmediði bir
dönemde Bush'u, sicili
küresel suçlarla dolu olan

bir çokuluslu þirketi ve
ABD emperyalizmini
teþhir eden, sokaklarda slo-
ganlarla Irak halkýna yal-
nýz olmadýðý selamýný
ileten KKüürreesseell  BBaarrýýþþ  vvee
AAddaalleett  KKooaalliissyyoonnuu çatýsý
altýnda kampanya yapan
Barýþarock Kolektifi’ydi.

6 bin kiþinin Barýþarock
organizasyonu altýnda bir-
leþmesini saðlayan
Barýþarock gönüllüleriydi.

Tüm yeryüzüne söylenen
þarkýlarla çok sayýda inisiy-
atifin açtýðý (sosyalistler,
anarþistler, vicdani retçiler,
kadýn örgütleri, Mayýnsýz
Bir Türkiye giriþimi, Ýstan-
bul Sosyal Forumu, sosyal
demokratlar, radyo kanal-
larýnýn standlarý, Küresel
BAK standý, Greenpeace,
Karakedi Kitabevi) stand-
lar bir araya geldiler.
Radikal gazetesinin duyur-
duðu gibi, "Bütün ülkenin
muhalifleri" bir aradaydý.

BAK standýnda yüzlerce
imza toplandý. BAK çok
sayýda yeni aktivist
kazandý. Çok sayýda
Barýþarock ve anti kapital-
izm tiþörtleri satýldý. 

Barýþarock, tüm eksiklik-
lerine raðmen gelecek sene
için müthiþ bir moral
verdi.

Seneye 6 bin kiþi deðil, on
binlerce savaþ karþýtý ve
anti kapitalist, bu sene
faaliyetlere katýlandan çok
daha fazla sayýda gönül-
lüyle birlikte, bu kez ulus-
lararasý bir anti kapitalist
festivali düzenlemek için
Barýþarock 2 gereken gücü
ve ilhamý verdi.

Kýsacasý, haftalardýr
tekrarladýðýmýz gibi, sen-
eye, yine barýþ, yine rock,
yine Barýþarock!!!

ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Barýþarock:

Anti kapitalist bir festival

Ýzmir'de KESK ve DÝSK'in
çaðrýsýyla bir araya gelen KESK,
DÝSK, ÝHD, ÇHD, DEHAP, EMEP,
SDP, ÖDP, SEH ve ESP'den oluþan
bir platform 1 Eylül Dünya Barýþ
gününde birlikte bir etkinlik yapýl-
masýný planladýlar.

1 Eylül günü Ýzmir Konak
Alaný'nda bir araya gelen gruplar-
dan oluþan kalabalýðýn büyük
bölümü, ortak bir etkinlik yerine
kendi örgütünün eylemini yaptý.
Her parti kendi bayraklarýný, döviz-
lerini, sloganlarýný öne çýkardý.
KESK sözcüsünün açýklama yaptýðý
sýrada bazý parti üyeleri kamera
açýlarýnýn içine kendi bayraklarýný
sokmak için konuþmacýnýn saðýný
solunu kuþattýlar.

Bu arada Abdullah Öcalan
posterleri nedeniyle polis ve
DEHAP korteji arasýnda uzun
süren gerginlik, tam basýn açýkla-
masýnýn okunduðu sýrada çatýþ-
maya dönüþtü. Polis basýn açýkla-

masý yapanlar da dahil olmak üzere
hiçbir uyarýda bulunmadan kala-
balýða saldýrdý. Eyleme katýlanlar
kýsa sürede daðýldý. Sonra ara
sokaklarda polis ve bazý eylemciler
arasýnda çýkan çatýþmada göstericil-
er ve bazý polisler yaralanýrken
etraftaki bina ve araçlarýn camlarý
kýrýldý. Bazý gazeteciler de yara-
landý.

Bu eylemde polisin anti
demokratik ve baskýcý uygulamasý
eleþtirilecek ilk noktalardan biri-
sidir. Ancak eyleme katýlan,
örgütleyen tüm örgütlerin düþün-

mesi gereken þey, polisin bu tutu-
muna raðmen barýþ gününde
barýþçý bir eylemi örgütleme sorum-
luluklarýdýr. Bu eylemlerin televizy-
onlara yansýyan görüntüleri, alanda
kendi iradesinin dýþýnda bir çatýþ-
manýn ortasýna düþen insanlarýn
hissettikleri, barýþ mücadelisini
güçlendirmek yerine zayýflatmak-
tadýr. Bu yüzden, gerçek bir barýþ
hareketi, karar sürecinden eylem
anýnda yapýlanlara kadar katýlým-
cýlarýn insiyatifiyle örgütlenmelidir.
Eylemler özüne ve taleplerine
uygun bir tarzda tüm katýlýmcýlarýn
birliðiyle yapýlmalýdýr. Alýnan
kararlara samimiyetle uyulmalýdýr.

Türkiye'de daha güçlü ve etkili
bir barýþ mücadelesi bunlarý yapa-
mayan örgütlerin tuhaf birlikleriyle
deðil, ancak Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun büyümesiyle
mümkündür.

ÝÝzzmmiirr''ddeenn  bbiirr  SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  ookkuurruu

Ýzmir'deki  çatýþmalý
1  Eylül  ve

Barýþ  Mücadelesi
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Bütün dünyada yeni bir
sol oluþuyor. Mücadele
eden, aktif, tartýþan, bilgili
bir sol. Bu sene bütün
Avrupa’dan aktivistler, yeni
bir dünya için uðraþ veren-
ler, savaþ karþýtlarý
Londra’da toplanacaklar.

Türkiye’de ise
Antikapitalist Forum
gerçekleþiyor. Avrupa
Sosyal  Forumu’ndan 2
hafta sonra, 28-31 Ekim
tarihleri arasýnda zengin
bir tartýþma ortamý olacak.

Antikapitalist  Forum’a
çeþitli çevrelerden konuþ-
macýlar katýlacak ve
Türkiye için bir ilk olacak.

Dünyada heyecan verici
günler yaþýyoruz. Irak’ta

halk diþiyle, týrnaðýyla
direniyor. ABD ve peþinden
sürüklediði müttefikleri
giderek daha fazla bataða
gömülüyorlar.

Sadece Irak’ta deðil,
Afganistan’da da ABD
çirkin bir bataða batmýþ
durumda. Demokrasi
getireceðim diye girdiði bu
ülkelerde halkýn direniþi
ABD’nin ve dünyanýn diðer
güçlü ve zengin ülkelerinin
krizini derinleþtiriyor.

Ama ABD ve müttefik-
lerinin baþý sadece savaþ-
tan dolayý krizde deðil.

Latin Amerika halklarý
IMF politikalarýna direniy-
orlar. Bolivya ayaklan-
manýn eþiðinde.

Venezüella’da yoksullar
Amerika’nýn desteklediði
burjuvalara karþý yüzde 60
oranýnda Chavez’i destek-
ledi.

Güney Kore’de savaþ
karþýtlarý ayakta.
Yüzbinlerce savaþ karþýtý
ülkelerinin Irak’a asker
göndermesine karþý
mücadele ediyor.

Güney Koreli emekçiler
yapýsal uyum politikalarýna
karþý da ayaktalar.

Ýspanya’da ise savaþý
destekleyen Aznar
hükümeti gene savaþ
karþýtlarýnýn mücadelesi ile
devrildi.

Kýsacasý emperyalizm
bütün dünyada emekçilerin

direniþi ile karþý karþýya.

Ýþte bu koþullarda
emekçilerin yeni politik
önderliklere ihtiyacý var.
Eski, statükocu önderlikler
artýk iþlevsiz. Yeterince
güven verici, birleþtirici
deðiller.

Oysa yeni bir aktivist
kuþak yükseliyor. Þimdi bu
yeni kuþaðýn öne geçmesi,
örgütlenmesi, tartýþmasý,
mücadeleyi örgütlemesi
gerekiyor.

Þimdi, burjuva
reformist partilere karþý
yeni bir sesin, emeðin
sesinin yükselmesi zamaný.

Antikapitalist Forum bu
doðrultuda ki mütevazi bir
adýmdýr.

44  ggüünnddee  1166  ttooppllaannttýý
21.  yüzyýl  ve  iþçi  sýnýfý
Sosyal Forum hareketleri
McDonald's  Cumhuriyeti
Küresel sermayenin doðaya savaþý
Nasýl  bir  demokrasi  istiyoruz?
Türkiye AB'ye girebilir mi?
Kapitalist  küreselleþmenin  ekono-

mi  politiði
Che, enternasyonalist, devrimci
Müzik,  politika  ve  devrim
Kapitalizm sonrasý yaþam
Nasýl  bir  þehirde  yaþamak  istiy-

oruz?
Toplumsal cinsiyet ve sömürü
Irak: Savaþ,  direniþ  ve  devrim
Antikapitalist manifesto
Nasýl  bir  devrimci  parti?


