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YENÝ SOL
GELÝYOR

22 Temmuz seçimleri darbecilerin, ýrkçýlarýn, milliyetçilerin
yenilgisiyle sonuçlandý. Halkýn
ezici çoðunluðu nefret odaklarýna
demokrasi muhtýrasý verdi.
Kaybeden vatanseverlerdir.
Kaybedenler Türk olmayan
herkesi düþman ilan edenlerdir.
Kaybedenler sahte korkular
yaratarak geçmiþimizi ve geleceðimizi çalanlardýr. Savaþ yanlýlarýna, bombacýlara geçit verilmemiþtir.
Mücadelenin önü açýlmýþtýr.
AKP’nin yeni-liberal politikalarýna
karþý direnmek, sol politikalarda
birleþmek ve gerçek bir muhalefeti inþa etmek artýk daha kolay.

Milliyetçiler ve darbeciler yenildi
2002

2007

MHP + Genç Parti + BBP

% 17.8

% 17.3

CHP + DSP

% 21.8

% 20.8

21 Nisan, 2007, Sosyalist Ýþçi

MECLÝSTE
ARTIK
UFUK VAR
SESÝMÝZ
HALA BASKIN
Uzun ve zorlu bir seçim kampanyasýndan sonra Ýstanbul
1. bölgeden aday olan Ufuk
Uras 79 bin oy alarak parlamentoya girdi.
Ýstanbul 2. bölgeden aday
olan Baskýn Oran ise 32 bin
oy almasýna raðmen parlamentoya giremedi. DTP
Baskýn Oran2ý desteklemiyordu.
Ufuk’un yaný sýra Kürt bölgelerinden 23 DTP’li aday
yüksek oy oranlarý ile parlamentoya girdiler.
Artýk parlamentoda burjuva
partilerinin yaný sýra ezilen
halklarýn, emekçilerin,
toplumsal hareketlerin de
temsilcileri var.
Ufuk Uras ve Baskýn Oran
kampanyalarý ülke çapýnda
etki yaratarak yeni bir sol
örgütlenmenin inþasýnýn
baþlamasý için önemli bir
görevi yerine getirdiler.

8 Aralýk
Küresel ýsýnmaya
ve Nükleer
santrallere
karþý

Ankara’ya

KEG

sosyalist iþçi sayý: 292

sosyalist isci
Eski sol yenildi!

Þimdi yeni bir sol zamaný!
Seçimler bitti. Seçim sonuçlarý örgütlü sol açýsýndan durumun parlak olmadýðýný gösteriyor. TKP bütün iddialarýna
raðmen baþarýsýz olmuþtur. Ýþçi Partisi binlerce oy kaybetmiþtir, EMEP seçimlerin sonuncu partisi, ÖDP ise sondan
ikinci partisi olmuþtur.
Seçim sonuçlarýndan farklý olarak TKP ve Ýþçi Partisi zaten
milliyetçilik ve yurtseverlik gibi temalarla solun en temel
deðerlerinden uzun bir süre önce koptular. Seçim sonuçlarý
ise bu kopmanýn da hiçbir anlamý olmadýðýný gösterdi.
Geleneksel solun toplam oylarý azalýrken yeni bir
hareketin, yeni bir solun kampanyasý ve oylarý çok önemli
bir politik etki yarattý.
Ýstanbul 2. bölgede Baskýn Oran kampanyasýnda alýnan
oylar, "Meclise Baskýn Gerek!" kampanyasýnýn her bir adýmý
çok önemli bir etki yarattý. Mahalle yürüyüþleri, þenlikler ve
standlar, Baskýn Oran'ýn net ve keskin politik açýklamalarý,
ýrkçýlýða, homofobiye, darbeye karþý, bugünün sorunlarýný
net bir þekilde teþhir eden politik vurgularý radikal bir solun
þekillenmesinde çok önemli bir deney ve kadro birikimi
yarattý.
Benzer bir geliþme "Meclise Ufuk Gerek" kampanyasýnda
da yaþandý. Uzun bir süredir savaþa, küresel ýsýnmaya, darbelere ve yoksulluða karþý kampanyalar yapan aktivistler
Ufuk Uras kampanyasýnda da çok aktif bir rol oynadýlar.
Kürt halkýnýn oylarý dýþýnda kalan oylar, oluþan genel politik
havanýn etkisi ve kampanyalarýn vurucu gücü sayesinde bir
araya geldi.
Bu gücü kavramadan adým atmak mümkün deðil. 2007
seçimleri AKP'nin güç gösterisi, Kürt illerinden baðýmsýz
adaylarýn güçlü bir þekilde meclise girmesi, Ufuk Uras ve
Baskýn Oran kampanyalarýnýn ulusal çapta yarattýðý politik
etkiyle anýlacak. Ufuk Uras kampanyasýnda zaman zaman,
Baskýn Oran kampanyasýnýn her bir adýmýnda öne çýkan,
parlayan, kendisini hissettiren süreç yeni bir hareketin, yeni
bir sesin ve yeni bir solun iþaretleri olduðu için iki
adayýmýzýn ismi sürekli birlikte anýldý.
Sadece egemen sesin, egemen saðýn ve "egemen solun"
ezberini bozduðu için deðil, Kayseri'de de, Çorum'da da
Ankara'da da solu arayan, sol bir ses duymak isteyen
insanlar "Meclise Ufuk ve Baskýn Gerek" kampanyalarýna
baktýlar.
Þimdi hareketi inþa edeceðiz. Hareketi inþa etmeye devam
edeceðiz. Savaþa karþý Küresel BAK kampanyalarýna ara
vermeyeceðiz, küresel ýsýnmaya, saðlýkta yýkým yasasýna ve
ýrkçýlýða karþý kampanyalara ara vermeyeceðiz. Tersine
Baskýn Oran ve Ufuk Uras kampanyasýnda birleþtiðimiz on
binlerce gerçek solcuyla hem hareketi hem de yeni bir solu
inþa edeceðiz.
Kendimize güveniyoruz. Harekete güveniyoruz. Sosyalist
Ýþçi'nin 280. sayýsýnda, "darbeciler gövde gösterisi yapýyor/Cumhurbaþkaný, Genelkurmay baþkaný Tehdit
ediyor/CHP-MHP darbe çaðýrýyor" demiþ ve
"DEMOKRASÝNÝN KAZANACAÐINI" ilan etmiþtik.
Seçimlerde demokrasi kazandý, Kürt halký kazandý, darbeciler yenildi.
Þimdi önümüz çok açýk.

Irkçýlýk, milliyet

Demokr

2007 seçimleri iki özelliði
ile anýlacak: AKP’nin ezici
zaferi ve baðýmsýzlarýn göz
dolduran zaferi.
AKP, 2002 seçimlerinde
aldýðý 11 milyona yakýn
oyu 16.5 milyona çýkardý.
Oy oranýný da yüzde
34.4’den yüzde 46.7’ye
yükseltti.
Bu kazanýmlarý ile AKP
merkez saðýn tüm oylarýný
toplarken, iktidarda
olduðu halde oylarýný
artýran ve ikinci kez tek
baþýna iktidarý alan parti
oldu.
AKP’nin karþýsýna adeta
bir ittifak kurmuþ gibi
çýkan CHP ve MHP ise
oylarýný artýramadýlar.
MHP barajý aþarak parlamentoya girmeyi baþarmýþ
olsa da bu sonucun dikkatli bir deðerlendirmesi milliyetçi-ýrkçý oylarýn yerinde
saydýðýný gösteriyor.
2002 seçimlerinde MHP,
Genç Parti ve BBP ile birlikte yüzde 17.8 oranýnda
oy almýþtý. Bu seçimlerde
ise MHP ile GP’nin toplam
oyu 17.3. Buna BBP’li
Muhsin Yazýcýoðlu’nun
baðýmsýz aday olarak
Sivas’dan aldýðý oy da
eklenince bu oran yüzde
17.4 olmakta.
Yani faþist hareket 2007
seçimlerinde oy kaybetmiþ.
MHP’nin oy patlamasý

yaptýðý 1999 seçimlerine
göre ise faþistlerin durumu
daha da kötü.
Demek ki Sosyalist
Ýþçi’nin uzun süredir
tartýþtýðý gibi Türkiye’de
milliyetçilik yükselmiyor.
Sadece yerinde sayýyor.
Bir diðer milliyetçi kanada, CHP ve DSP’ye
bakarsak, burada durum
daha da kötü.
2002 seçimlerinde CHP,
DSP ve o günlerde
DSP’den ayrýlanlarýn kurduðu YTP (Ýsmail Cem’in
liderliðindeki bu parti
daha sonra CHP’ye
katýlmýþtý) toplam 21.8
oranýnda oy almýþtý.
2007’de ise, Cumhuriyet
mitinglerine katýlanlarýn
basýncý ile seçimlere birleþerek giren CHP-DSP
ancak yüzde 20.8 oranýnda
oy aldý. Yaný yüzde 1 oy
kayýp var.

indirilen bir tokattýr. Hem
de sert bir tokat.
Darbe tehdidi önce
cumhurbaþkanlýðý seçimi
günlerinde geldi.
Ardýndan seçimler boyunca omzu kalabalýklar susmadý. Tehditler savurmaya
devam ettiler.
AKP’ye oy veren 16 milyon seçmen darbeye karþý
demokrasiyi tercih etti.
Baþýný dik tuttu. Tehditlere
papuç býrakmadý.
Þimdi darbeciler daha
tedirgin. karþýlarýnda
toplumun yarýsýndan
fazlasý darbelere karþý
olduklarýný ifade ederek
tutum almýþ duruyor.
Darbe için çok ama çok
büyük provokasyonlara
ihtiyaç var. Aksi takdirde
darbecilerin uzunca bir
süre baþlarý öne eðik, bir
köþede durmalarý gerekiyor.

Ne oldu milliyetçilik
tehdidine?

Cumhurbaþkanlýðý

Bütün darbe tehditlerine,
bütün CHP-MHP koalisyonu propagandasýna,
basýnýn bütün gücüyle
abarttýðý milliyetçilik “dalgasýna” karþý milliyetçilik
Türkiye’de yükselmedi.
Tam tersine yüzde 1.5
oranýnda geriledi.
AKP oylarýnýn yüksekliði
bir taraftan da darbecilere

Önümüzde
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri var. AKP bugüne
kadar egemen sýnýfýn
desteðini kazanan parti
olarak bu cumhurbaþkanlýðý seçimini bir krize
çevirmeyecektir.
Karþýsýndaki CHP-MHP
ise artýk cumhurbaþkanlýðý
seçimlerini bir krize
dönüþtürme yeteneðinden

Foto: Þengül Çiftçi
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mahrumdur.
Bu durumda büyük
olasýlýkla cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan
seçilmesi ve dolayýsýyla
Ekim’de yeniden seçim
yapýlmasý olasýlýklarý
ortadan kalkmaktadýr.
Üstelik yeni seçilmiþ bir
parlamentoyu yeniden
seçime sokmak oldukça
zor. Hele hele MHP ve

Meclise Ufuk geldi

Unutulan laiklik

Yeni liberalizm

Beþ hafta önce "Meclise Ufuk Gerek!" diyerek yola çýktýk. Kýsa sürede Ýstanbul 1. bölgede yüz civarýnda seçim
bürosu tutuldu. Kampanya boyunca yaklaþýk 1.5 milyon
bildiri daðýtýldý. Yürüyüþler, standlar, konserler, ev toplantýlarý örgütlenerek çok yaygýn bir kampanya yapýldý.
Kadýköy'de kampanyaya tüm gücüyle katýlan Küresel
BAK, Küresel Eylem Grubu ve Barýþapedal aktivistleri ve
Anadolu yakasýndaki DSÝP üyeleri beþ hafta boyunca
yoðun bir çalýþma yaparak, kampanyanýn görünür
olmasýnda, birleþtirici sloganlarýn sokaklarda defalarca
haykýrýlmasýnda, en radikal ve somut sloganlarýn öne
çýkartýlmasýnda önemli bir rol oynadýlar.
Bütün bu kampanyanýn sonucu olarak, Ufuk Uras'ýn
geçen hafta yaptýðýmýz KEG toplantýsýnda vurgusu,
önümüzdeki dönemde bu seçim zaferinin en somut ürünü
olacak. Ufuk Uras , sokaktaki hareketin, sosyal hareketlerin "basýn sözcüsü" gibi çalýþacaðýný söylemiþti.
Þimdi yeni kampanyalarý, ýrkçýlýða, savaþa, küresel ýsýnmaya ve yoksulluða karþý hareketi daha yüksek bir
moralle, bir ayaðýmýz sokakta bir ayaðýmýz mecliste bir
politik güç olarak örgütleyeceðiz.

Seçimler öncesinde CHP-MHP-ordu üçlüsü hergün
býktýrýrcasýna laiklik anlattý. “Cumhuriyet
tehlikededir” dediler. Ama seçim kampanyasýnda bu
konuya hemen hemen
kimse deðinmedi.
Seçim kampanyasýnda
CHP-MHP-ordu asýl
olarak Kürt sorununda
AKP’yi vurmaya
çalýþtýlar. Irak
Kürdistan’ýna girilmesi
tartýþmasýný sürdürdüler.
CHP-MHP ve ordunun
bütün basýncýna, büyük
basýnýn bütün çabasýna
karþý AKP bu konuda
geri adým atmadýðý gibi
“gerekirse DTP’lilerle
ittifak bile kurulabileceðini” söylerken önemli
bir adým attý.

AKP yeni liberalizmin partisi. 22 Temmuz gecesi
Güler Sabancý ve çeþitli TÜSÝAD temsilcileri AKP
zaferinden duyduklarý memnuniyeti vurguladýlar.
Seçim kampanyasý
boyunca her türden
muhalefet AKP’nin yeni
liberalizmin temsilcisi
olduðunu vurgulamadý.
Þeriat geliyor, gibi argümanlar bu partinin
gerçek kimliðini, yeni
liberalliðini gizledi.
Öte yandan büyük
yýðýnlar AKP’ye oy
verirken bu partinin son
5 yýlda getirdiði
ekonomik ve siyasal
istikrara da oy verdiler.
Yeni liberalizm teþhir
edilmediði sürece de bu
ekonomik, siyasal
“istikrar” AKP’ye yaradý.
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tçilik ve darbe yenildi

rasi kazandý
Geliþme þansý bundan
sonra onun olabilir.
Bu durumda en önemli
görevlerden birisi de
ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe
karþý mücadeleyi daha
etkin hale getirmektir.
Hrant’ýn cenazesine katýlan
büyük güç, DurDe’nin
hýzlý bir biçimde güçlen
mesi, bu doðrultuda daha
hýzlý adýmlar atmamýzýn ön
koþuludur.

Yeni bir sol
örgütlenme

CHP’li milletvekillerine
böyle bir karar aldýrmak
hemen hemen imkansýz.
Ekim ayýnda yapýlacak bir
olasý seçimde AKP’nin
oylarýný artýrmaya devam
edeceði kuþkusuz bir
gerçek. Bu ise zaten oy
kaybeden CHP ve
MHP’nin yýkýmý anlamýna
gelebilir.

MHP neden tehlike?
MHP, Genç Parti ve BBP
ile birlikte oy artýramamýþ
olsa da yüzde 14.3 oy oraný
ile meclise girmiþ olmasý
baþlý baþýna bir tehlikedir.
Önümüzdeki yakýn
süreçte CHP’nin büyük bir
iç çatýþmaya sürükleneceði
açýk. Deniz Baykal ve ekibi

CHP faþist mi?

sýzdýr.
CHP sað bir partidir. CHP, Türklüðü
yücelterek þovenist politikalarý savunan
ve ýrkçý söylemlere sahip bir parti liderliðine sahiptir. CHP, son 1 yýlda apaçýk
görüldüðü gibi kendini memleketin
sahibi olarak gören asker ve sivil
bürokrasinin, yani egemen
sýnýfýn bir kanadýnýn temsilcisidir. Ancak faþist bir parti
deðildir.
"Tehlikenin farkýnda
mýsýnýz?" yalanýyla korkutulup ve aldatýlarak Baykal'a
raðmen CHP diyen milyonlarca kiþiyi itmek deðil, öncelikle CHP'den kopartmak
gerekir. Ancak 'Baþbuð
Baykal' diye baðýranlar bunu
yapmak yerine, CHP seçmenlerini düþman ilan ederek
Baykal'a doðru itmektedir.
Türkiye'de iki faþist parti var: MHP ve
BBP. Her ikisi de iþçilerin ve ezilenlerin
düþmanýdýr, daðýtýlmalýdýrlar.

Türk solu Kürtlere
yaramýyor

Bin Umut adaylarý ile
seçimlere katýlan DTP bir
kere daha Türk solu ile birlikte seçime katýldý. Ancak
görüldü ki Ufuk Uras
dýþýnda bu adaylarýn
hiçbiri seçilemedi.
Seçilemedikleri gibi aday
olduklarý yerlerde ki eski
DEHAP oylarýnýn düþmesine neden oldular.
DTP bu seçimlerde Bin
Umut adaylarýnýn olmadýðý
bölgelerde EMEP’i destekledi. EMEP toplam 26 bin
oy alarak seçimlerin
sonuncusu oldu.
DTP Bin Umut adaylarý
ile Diyarbakýr’da da oy
kaybetti. 2002 seçimlerine
göre DTP Diyarbakýr’da oy
kaybetti. Buna karþý AKP
bütün Kürt bölgelerinde
oylarýný ciddi ölçüde arttýrdý.
Bütün bunlarýn yanýnda
DTP’li Doðan Erbaþ’a raðmen yüzde 2 oranýnda oy
alan Baskýn Oran kampan yasý bize yol gösteriyor.
Baskýn Oran kampanyasý
önümüzdeki dönemde bir-

liðini korumalý ve yeni bir
siyasal partiye dönüþmek
için geliþmelidir. Bu
gerçekleþtiði takdirde
bütün Türkiye çapýnda
ciddi boyutlu bir sol siyasi
güç ortaya çýkacaktýr. Ýþte o
vakit bir DTP ittifaký
büyük önem kazanacaktýr.

Ayrýntý

2007 seçimlerinde sol milliyetçilikte bütün çabasýna
raðmen oy artýramadý. Ýþçi
Partisi ve Yurtsever TKP
geçen seçimlerde yüzde
0.85 oranýnda oy alýrken bu
seçimlerde yüzde 0.58
oranýnda oy aldýlar.
Sürüden eskiden kopanlar
ve çok adým atanlar daha
çok oy kaybettiler.
Yurtsever TKP ise onbinde
3 oranýnda oylarýný arttýrdý.
(% 0.03) 2004 seçimlerine
göre ise TKP oy kaybetti.
TKP milliyetçilikle kazanamadý. Milliyetçilik sadece
MHP’ye yaradý.
2007 seçimleri
demokrsinin zaferidir.
Durumu iyi analiz edenler
için umut verici sonuçlara
sahiptir.
Demokrasiden, barýþtan
yana olanlar kazandý. Daha
fazlasýný da kazanabiliriz.

Okyanusa açýldýk, bu gemi yüzecek!
Baskýn Oran sözcümüz olarak meclise
giremese de Türkiye'de yeni bir solun
mümkün olduðunu kanýtlandý. DSÝP
dýþýnda solun hiçbir örgütlü kesiminin
desteðini almadan, baðýmsýz bireylerin
aþaðýdan giriþimiyle geliþen Baskýn
Oran kampanyasý geleceðe umutla
bakmamýzý ve güvenle yürümemizi
saðlýyor.
1,5 aylýk kýsa, fakat etkili bir kampanya sonucu Baskýn Oran 30 binden fazla
oy aldý. Baskýn'a verilen her oy açýkça
milliyetçiliðe ve ýrkçýlýða, karþýdýr.
30 binden fazla insan hepimiz hâlâ
Ermeniyiz demiþtir. Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde ilk kez açýkça
eþcinsel haklarýný savunan Oran'a verilen her oy cinsiyetçiliðe ve homofobiye
karþý verilmiþtir. Lafý dolandýrmadan,
açýkça e-m
muhtýralara karþý çýkan bir
siyasal kampanya hem Ýstanbul sokaklarýnda hem de tüm Türkiye'de taraftar
ve destek bulmuþtur. Bu büyük bir
baþarýdýr. Sesimiz Baskýn Olsun kampanyasý þimdi gerçek bir sol muhalafetin inþasý için kollarý sývýyor.

Foto: Þengül Çiftçi

Bu seçim kampanyasýnda kimi solcularýn zaman zaman "Baþbuð Baykal"
diye slogan attýðýný, CHP'yi faþist bir
parti ilan ettiðini gördük. Bu yanlýþ ve
zararlý bir tutumdur.
Her türlü saðcýlýðý, düzen
partisini 'faþist' olarak
niteleyen, siyasal akýmlar
arasýndaki farklýlýklarýn
üzerini örten bu anlayýþ milyonlarca insaný saða iter.
AKP þeriatçýdýr, öyleyse ona
oy veren 16 milyon insan
düþmandýr!
CHP faþisttir, ona oy veren
7 milyondan fazla insan da
düþmandýr!
MHP zaten faþisttir, 5 milyon düþman daha. 28 milyon 'düþman'
karþýsýnda DTP, ÖDP ve diðer küçük
sol partilerin gücüne dayanacaksak
Türkiye'de düzeni deðiþtirmek imkan-

bu partiyi ölüme doðru
sürüklemektedir.
Yeni liberal bir partiye
karþý en etkisiz muhalefeti
yapan CHP kendi oyunu
düþürürken MHP’nin
gücünü korumasýna da
yardýmcý oldu.
Ýç çatýþmalar sonucu iyice
etkisizleþecek olan CHP
karþýsýnda MHP, artýk
daha ciddi bir tehlikedir.

Önümüzdeki dönemde
en önemli görevimiz Ufuk
Uras ve Baskýn Oran kampanyalarýnýn aktivistlerinin
yeni bir sol parti kurmak
için örgütlenmelerine
yardýmcý olmaktýr.
Bu iki aday etrafýndaki
kampanya bir kitlesel sol
parti için koþullarýn ne
kadar olumlu olduðunu
göstermektedir.
Seçim kampanyasý
boyunca, bu iki adayýn
kampanyalarýný bir araya
getirmeye, birleþtirmeye,
tek bir kampanya haline
getirmeye çalýþtýk. Bunu
bir ölçüde yaptýk.
Þimdi daha büyük bir
enerji ile bunu gerçek-

leþtirmek için çalýþmak
zorundayýz.
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Yeni bir dönem, yeni bir kuþak,

yeni bir parti

Roni Margulies

deðiþtirilmiþ organizmalara
(GDO) karþý imza veren on binlerden, Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun binlerce etkinliðine katýlan yüz binlerden söz
ediyorum.
Türkiye'de bu genç, atýlgan,
yýpranmamýþ kitlelere hitap edebilecek bir parti yok. Doðal
olarak milliyetçiliðe, ýrkçýlýða,
savaþa karþý olan bu muhalif
kitle CHP'ye elbette ilgi duymayacaðý gibi, mevcut sol partilerin
hiçbirine de, yine çok anlaþýlýr
nedenlerle ilgi duymuyor. Oysa,
Avrupa'da olduðu gibi, burada
da bu yeni kuþaðýn taleplerini,
özlemlerini, baþka bir dünya
isteðini siyaset sahnesine taþýyacak, siyasi bir ifade verecek yeni
bir oluþuma ihtiyaç var.

Çarpýcý, ilginç, heyecan verici,
baþ döndürücü bir kapýyý araladýk! Yeni bir dönem baþlýyor
demeyeceðim, çünkü yeni dönem baþlayalý çok oldu. Ama bu
yeni dönemin içinde bir eþik atladýk, önemli bir kilometre taþýný
geçtik. Benzetmeleri iyice birbirine karýþtýrmama izin verin,
birinci katý çýktýk, önümüzde
ikinci katýn merdivenleri
duruyor.
Yeni dönem, dünyada da,
Türkiye'de de 1990'larýn sonlarýnda, 2000'lerin baþlarýnda ortaya
çýkmaya baþladý.
Aslen Fransa'daki 1995 Aralýk
genel grevinden, ama çok daha
belirgin ve çarpýcý þekliyle 30
Kasým 1999 Seattle gösterilerinden bu yana, yani yaklaþýk
on yýldýr, dünyada çok çeþitli
kitle hareketleri, devasa uluslararasý gösteriler, her tür
muhalefet hareketini biraraya
getiren Sosyal Forum'lar, ayaklanmalar, genel grevler yaþanýyor. Küresel düzeyde güçler dengesinde önemli deðiþiklikler
oluyor, 20-30 yýl boyunca her tür
muhalefet hareketini kasýp kavuran rüzgâr nihayet bizden yana
dönmeye baþlýyor, milyonlar
radikalleþiyor, düzeni sorgulamaya baþlýyor, seferber oluyor.
Küresel bir direniþ ve deðiþim
hareketi dünyanýn her yanýnda
etkisini hissettiriyor.
Bu hareketi tanýmlamak, adýný
koymak da zor, tarif etmek,
somut bir tablosunu çizmek de.
Zor, çünkü tüm toplumsal
hareketler gibi ve çoðu toplumsal hareketin daha da ötesinde,
çok yaygýn ve derin, çok yönlü,
çok dinamik, karmaþýk bir
hareket. Önemli açýlardan 1968
hareketine benziyor, ama onun
30-40 yýl sonrasýnda, çok daha
küreselleþmiþ bir dünyada
gerçekleþtiði için, çok daha küresel, uluslararasý ölçekte örgütlenme yeteneði çok daha geliþkin,
küresel kapitalizmin yarattýðý
iletiþim olanaklarý sayesinde birbirinden etkilenme, tartýþma ve
birlikte davranma özellikleri çok
çarpýcý. Dolayýsýyla, hareketin
herhangi bir coðrafya veya
zaman diliminde çekilen bir
fotoðrafý kaçýnýlmaz olarak eksik,
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Yeni bir dönem

kýsýtlý ve bir ölçüde yanýltýcý
oluyor.
Bütün bunlara raðmen ama,
açýk olan bir þey var: Dünya egemen sýnýflarýnýn 1968-70
ekonomik krizine karþý ürettikleri tüm çözümleri dayatabildikleri, neoliberal ideolojinin zaferden zafere koþtuðu, neoliberal
ekonomik siyasetlerin dünyanýn
her yanýnda uygulamaya sokulduðu ve tüm bunlarýn sonucunda çalýþanlarýn, ezilenlerin, yoksullarýn, azýnlýklarýn ard arda
yenilgiler yaþadýðý, müthiþ kayýplar verdiði yirmi yýllýk karanlýk dönem 2000 yýlý civarlarýnda
sona erdi.
Kürenin dört bir tarafýnda milyonlarca, on milyonlarca insan,
mevcut düzenin insan toplumlarýný örgütlemenin tek yolu
olduðunu artýk kabul etmiyor;
1980'lerin, 90'larýn aksine, milyonlarca, on milyonlarca insan
neoliberalizmin tahribatýna artýk
çaresizce boyun eðmiyor ve bin
bir çeþit konuda muhalefetini
1980 ve 90'larda hemen hiç
görmediðimiz eylemler, gösteriler, grevler ve ayaklanmalarla
ifade ediyor.

Yeni bir hareket

Hareket, farklý yerlerde ve
dönemlerde farklý özellikler gösteriyor, bazen hýzlanýp bazen
yavaþlýyor, ama yok olmuyor.
Latin Amerika'da hareketin

Yeni bir parti

aðýrlýðýný neoliberalizme karþý
mücadeleler oluþturuyor ve bu
mücadeleler daha þimdiden
siyaset sahnesinde etkisini gösterdi, baþta Venezuella olmak
üzere bir dizi ülkede sol
hükümetler seçildi.
Avrupa ve Kuzey Amerika'da
ise aðýrlýðý, dünya tarihinin en
kitlesel gösterilerini örgütlemiþ
olan savaþ karþýtý hareket oluþturuyor. Ama burada da, Fransa'da
neoliberal Avrupa Birliði
Anayasasý'nýn reddine yol açan
devasa seferberlik,
Yunanistan'da özelleþtirme giriþimlerini püskürten genel
grevler gibi önemli baþarýlar,
hareketin sadece savaþla ilgilenmediðini kanýtlýyor.
Ve geleneksel komünist partilerin yok olmasý, sosyal
demokrat partilerin neoliberalizmi tümüyle benimsemiþ olmasý
ve devrimci partilerin küçüklüðü, Avrupa'nýn her yanýnda
ayný sorunu ve ayný ihtiyacý
ortaya çýkardý: Kitleler temsil
edilmiyor, yeni bir sol parti
gerek. Dahasý, neoliberal
siyasetlere duyulan tepki ve
savaþ karþýtý hareketin yarattýðý
radikal seferberlik geniþ kitleleri
sola çekerken, bu sola kayýþýn
örgütsel bir ifade bulmasý daha
da önem kazandý.
Nitekim, birçok ülkede yeni
partiler yaratýlýyor. Almanya'da
Linkspartei (Sol Parti),

Portekiz'de Sol Blok,
Danimarka'da Kýzýl-Yeþil Ýttifak,
Ýngiltere'de Respect, Ýskoçya'da
Ýskoçya Sosyalist Partisi,
Brezilya'da P-Sol, savaþ karþýtý
hareketin, neoliberalizm karþýtý
mücadelelerin içinden çýkýyor,
bunlarýn üzerinde yükseliyor,
geleneksel sol güçlerin ötesinde
geniþ, yeni ve genç kitleleri seferber ediyor.
Bu partilerin bir ortak yönü de,
solun bazý kesimleri ile toplumsal hareketleri, kampanya
aktivistlerini, örgütlü siyasete
bulaþmamýþ bir kitleyi, azýnlýklarý, çevrecileri ve baþkalarýný bir
araya getirmesi, getirmeyi
amaçlamasý.

Yeni bir kuþak

Türkiye'de de, son birkaç yýlda
çok geniþ kitleler siyaset meydanýna çýktý, ama geleneksel
solun anladýðý, alýþageldiði
anlamda deðil. Ankara'da 1 Mart
2003 günü gösteri yapan 100.000
kiþinin ilk kez bir gösteriye
katýlan önemli kesiminden, geçen
yaz Barýþarock'a katýlan ve
Mehmet Ali Alabora'yla birlikte
savaþ karþýtý sloganlar baðýran
100.000'e yakýn gençten, Ocak
ayýnda Hrant'ýn cenazesinde
yürüyen yüzbinlerden, Nisan
ayýnda iklim deðiþikliðine karþý
Kadýköy'de gösteri yapan ve yaþ
ortalamasý sanýrým 20'nin altýnda
olan 10.000 kiþiden, genetiði

Þubat 2006'da þöyle yazmýþtým:
"Az sayýda ortak talep oluþturmalý. Ayrýlýklarýmýzý deðil, birlikteliðimizi ön plana çýkaran talepler. Örneðin: Kemalizme ve milliyetçiliðe netçe hayýr; savaþa
hayýr; Kürt sorununa barýþçýl
çözüm; sýnýrsýz düþünce, ifade ve
örgütlenme özgürlüðü; herkese
ücretsiz eðitim ve saðlýk hizmetleri. Amaç sosyalistleri bir araya
getirmek de, sosyal demokratlarý
bir araya getirmek de deðil, bu
talepler için çalýþmak isteyen
herkesi bir araya getirmek
olmalý. Partinin adýna sosyal
demokrat da demeyelim, sosyalist de. Bu taleplerin altýna imza
atan herkese (sosyal demokratýna, devrimcisine, türbanlýsýna,
futbolcusuna) kapýlarýmýz açýk
olsun. Türkiye'de yoksul olan, aç
olan, örgütsüz olan, iþsiz olan,
sesi olmayan, baþka bir ülke ve
baþka bir dünya isteyen herkesin
sesi, bayraðý ve umudu olmaya
çalýþalým hele bir. Bu talepler
etrafýnda, hep birlikte, sokakta,
tabanda, kitlesel kampanyalar
þeklinde iþ yapmaya baþlayalým.
Sonra bakarýz. Yaptýðýmýz iþin
adýný sonra takarýz."
Ýþte, Baskýn Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarýyla "iþ yapmaya"
baþladýk. Herkes, hepimiz
biraraya geldik, birbirimizi
tanýdýk, ortak özlemler için
beraber çalýþmayý öðrenmeye
baþladýk.
Þimdi, yavaþ yavaþ, yaptýðýmýz
iþin adýný takmaya baþlama
zamaný.

