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Bu sayı,

PGB SOSYALİZM dergisini yılda dört kez yayınlamayı 
düşünüyoruz. Dolayısıyla bu 3 aylık bir yayın anlamına 
geliyor. Bununla birlikte yaz sayısını çift sayı olarak 
düşünmemiz halinde yılda 3 sayıya kadar inme durumu-
muz söz konusu olabilecek. Bunun böyle olmasının bir 
nedeni de IV. Enternasyonal’in teorik yayın organı olan 
La Verite’nin de benzer bir tarzda yayınını sürdürüyor 
olması. PGB Sosyalizm La Verite’nin de baş yazılarını 
yayınlayacağı için onunla bir paralellik içinde olacak. La 
Verite yayınlanmadan önce baş yazısı bize ulaşacak ve 
dolayısıyla bu yazıyı aynı anda Türkiyeli okurlara da 
iletme imkanını elde edeceğiz. Ulusal bir yapının inşasının 
uluslar arası bir örgütlenmeden ayrı düşünülemeyeceği 
gerçeğinden hareketle bu tür bir yayın faaliyetini uygun 
gördük. Okurlarımızın da bunu anlayışla karşılayacağını 
umuyoruz.

Öte yandan, bilindiği gibi bizim de içinde yer aldığımız 
Uluslararası İşçi Kardeşliği Bülteni aylık yayımını düzen-
li olarak sürdürüyor ve sermaye ile devletten bağımsız 
kitlesel bir işçi partisinin kuruluşuna yardımcı olabilmek 
için yoğun bir çaba içinde. Partinin kuruluşu ile birlikte 
Uluslaıarası İşçi Kardeşliği sadece bir bülten olmaktan 
çıkarak İşçilerin Kendi Partisi’nin resmi yayın organı 
biçimine dönüşecek. Dolayısıyla şimdiden böyle bir 
gazetenin ön koşullarının hazırlanması, gene şimdiden 
işçi muhabirler ağının yaratılması gerekiyor.

Sosyalizm’in bu sayısında dergi imzalı iki yazı bulunuy-
or. Bunlar sırasıyla Ulusal Sorun ve Gençlik meselelerini 
kapsıyor. Ulusal soruna ilişkin yazının önemi Kürt 
hareketinin son dönemde içine girdiği yeni yönelişle de 
bağlantılı bir değerlendirme olması. Gençlik meselesine 
gelince, bu, sadece uluslar arası bir devrimci gençlik 
örgütlenmesinin uzantısı değil. Bu topraklarda böyle bir 
örgütlenmenin teorik ve pratik temellerinin nasıl 
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atılabileceğini araştırmaya çalışıyor. Politeknik adıyla 
çıkan ve ilk sayısı geçenlerde yayınlanmış olan bu dergi 
şimdilik iki ayda bir yayınlanacak, ancak en kısa zaman-
da aylığa dönmesine çalışılacak.

Derginin üçüncü yazısı Şadi Ozansü imzalı. “İşçilerin 
Kendi Partisi”nin aslında birleşik işçi cephesinin 
somutlanışı olduğunu vurguluyor. İşçi örgütü ile işçi 
cephesi arasındaki bağlantıyı kuruyor. Ve böyle bir 
partinin inşasının günümüz Türkiyesinin koşullarında 
nerelerden geçebileceğini sorguluyor. Gene de bu konuda 
ayrıntılı pratik bilgi sahibi olunabilmesi için Uluslararası 
İşçi Kardeşliği’nin izlenmesi gerekiyor.

Şeref Doğan arkadaşımız PGB Sosyalizm’in yeni 
biçimiyle yayınlanmasından bu yana Orta Doğu mese-
lesiyle haşır neşir olmaya devam ediyor. Bu sayıda da 
Filistin ve Irak’taki gelişmeleri kendi üslubuyla 
değerlendirdi.

Gene bu sayımızda La Verite’nin Avrupa ülkeleriyle 
ilgili bir dosyasını yayınlıyoruz. Bu dosyada Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinde Avrupa Birliği direktiflerinin emekçi 
sınıflar ve onların geçmiş kazanımları üzerinde nasıl 
tahrip edici bir etki yarattığı kanıtlarıyla sunuluyor. Yine 
bu dosyada IV. Enternasyonal’in Pan Amerikan Bürosunun 
kuruluşunun ilan edildiği bir yazı bulacaksınız. Latin 
Amerika kuşkusuz IV. Enternasyonal örgütlenmesi için de 
uluslararası işçi hareketi için de son derece önemli bir 
kıta. Son yıllarda sınıf mücadelelerinin hızlı iniş çıkışlar 
yaşadığı ve bu iniş çıkışların çok sert sonuçlarının olduğu 
bir bölge. O yüzden hem dikkatle izlenmesi, ama izlenme-
kle kalmayıp devrimci müdahalelerin yapılması gereken 
bir coğrafya.

Yaz sayısında buluşmak dileğiyle.

PGB SOSYALİZM Yayın Kurulu
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Genel Ola rak 
Mil li Me se le ve 
Özel Ola rak Kürt 
Me se le si Üze ri ne

PGB Sos ya lizm

SovyetlerBirliği’ninçöküşüylebirliktedünyaölçeğin
deezilenmilletlermeselesindeciddideğişimleryaşan
mayabaşlandı.Geçmiştedünyanınçeşitlibölgelerinde
kiezilenmilletleryadamilliyetler,Sovyetbürokrasisi
ninemperyalistdevletlerleyürüttüğüdengepolitikala
rının–sontahlildeherzamansınıfişbirliğineuzanmış
olsada–açtığıgediklerdenyararlanarakbaşarılıçıkış
lar yapabildikleri gibi, milli bağımsızlıklarına, yani
bağımsızdevletlerinedekavuşabilmeimkanlarınıelde
etmişlerdi.ÖnderliklerinStalincikarakterdedeolsaişçi
örgütlerininelindeolduğuÇinveVietnamgibiülkeler
demillikurtuluşmücadelesiylesınıfmücadelelerininiç
içegeçmesiylemillibağımsızlığıdaeldeedenproleter
devrimlerigerçekleşti.Geneönderliklerinişçiörgütle
rininelindeolmadığıCezayirveHindistangibiülkeler
de de sömürgeciliğe karşı başarılı milli mücadeleler
sonucugerçekleşenbağımsızlıkilanlarınatanıkolundu.
Busonikibellibaşlıörneğinuzağındadaolsa,birdizi
Afrika ülkesinde (Angola, Mozambik, Eritre gibi)
emperyalizmtarafındanmanipüleedilen“bağımsızlık
çı” örgütlere karşı Sovyet bürokrasisinin desteğini
almışbağımsızlıkçıküçükburjuvaönderliklerininger
çekleştirdikleribaşarılımillimücadeleleryaşandı.
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GörüldüğügibiSovyetdevletininkuruluşundanitibaren,yönetici
bürokratik kastın niyetinden bağımsız olarak, kurulmuş bulu

nandevletinsadecevarlığınınilericiniteliğindenötürü,dünyaölçe
ğindemillikurtuluşmücadeleleriningelişimihızkazanmıştı.Dola
yısıylaSovyetdevletininStalincipartibürokrasisi tarafındaniçeri
den çökertilip kapitalist restorasyona yönelmesi dünya işçi sınıfı
mücadelesineciddidarbelervurduğugibi,aynızamandamillikurtu
luşmücadelelerinedeönemlibirdarbeindirdi.Birbaşkaifadeyle,
dünya çapındaki sınıfmücadelelerinde kapitalist sınıflar daha diz
ginsizbirsınıfmücadelesinegirişmeimkanınıeldeederlerken,ezi
lenmilletlerin kurtuluşmücadelelerinin önderliklerinin politikaları
daisteristemezhızlauzlaşmacılığayadaemperyalistlerleişbirliğine
doğruevrildi.Konumuzsınıfmücadelesindenziyademillimücade
leler olmasına rağmen Troçki’nin çok duru bir tarzda ifade ettiği

gibi,”her mil li mü ca de le nin için de bir sı nıf 
mü ca de le si var dır” önermesinden hareketle,
günümüzde ezilenmilletlerinmücadelesindeki
sınıfmücadelecidinamiklerinsonderecezayıf
lamışolduklarınıgözlemlemekfazlasıylamüm
kündür.

Günümüzde 
milli mesele devrimci bir 
dinamik olmaktan çıktı mı?
Günümüzdeezilenmilletlerinsiyasiönderlikle
rininuzlaşmacıniteliklerininönplanaçıkması
kuşkusuzmillimücadelelerindevrimciyanları
nıtörpülüyor.Bununlabirliktegünümüzdegeç
mişten farklı olarak, milli meselenin alanının
genişlemeye başladığına tanık oluyoruz. Nite
kim örnek vermek gerekirse, geçmişte Irak’ta
ezilen milletin mücadelesinin alanı neredeyse
sadeceKürthalkınınmücadelesiylesınırlıyken,
bu,günümüzdebütünIraktopraklarınayayılmış
durumda. Emperyalizmin fiili işgaline karşı
daha geniş bir coğrafyada yaşanan bir milli
mücadele. Aynı durum Afganistan için de
tümüylegeçerli.Geçmiştenfarklıolarak(Viet
nam ve Çin) bugün hiçbir milli mücadelenin
öncülüğünüişçisınıfıörgütleriyapmıyor.Sınıf
mücadelesinin işçi sınıfı ayağının bu derece
gerilediğibirortamdameydanagelenboşlukta
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–politikaboşluk tanımadığı için–başkaküçükburjuvakarakterli
örgütlenmeler sınıf örgütlenmelerinin yerini dolduruyorlar, ama
bütün radikalliklerine rağmen işçi sınıfının
mücadeleyöntemlerineuzakolduklarıiçinde
başarı imkanları giderek daha fazla sınırlan
mışdurumda.Bu,onların emperyalist işgale
karşıdesteklenmesiniengellemiyor,tamtersi
nebudesteğinarttırılması,başkabirifadeyle
bumücadeleleriniçindeonlarınönderliklerin
den bağımsız olarak proleter önderliklerin
inşasını zorunlu kılıyor. İslamcı ya da etnik
veya küçük burjuva karakterli bağımsızlık
mücadelesi önderlikleri işgalci emperyalist
güçlerekarşıyürüttüklerimücadeleninevren
sel karakterini hiçbir zaman yakalayamıyor
lar.Sözgelimi;Felluce’deemperyalistvahşete
karşı kahramanca direnen örgütsel yapıların
önderlikleri, kendimücadelelerininmuzaffer
kılınmasının yolunun Irak sathı mahalinde
süren silahlı direnişten geçtiği gibi, en az
onunkadarAmerikanişçisınıfınındasavaşa
karşıhareketegeçmesindengeçeceğiniakılla
rınınköşesindenbilegeçiremiyorlar.Veaynı
bizim “sol” milliyetçilerimizin davrandığı
gibidavranarakbütünbirAmerikanhalkını–
enyoksulkesimlerindenenzenginlerinekadar
hepsiniaynıkefeyekoyarak–topyekündüş
manilanediveriyorlar.AFLCIO’nunDemok
rat Partiyi destekleyen genel politikalarına
bakıp,aynıkonfederasyonunbirçokbellibaş
lısendikasınınIrak’takiişgalişiddetleprotes
toedeneylemlerineburunkıvırıyorlar.Böyle
oluncada,Amerikanişçisınıfınınkendiside
esasdüşmanınsafınayerleştiriliyor.İştebizim
milliyetçi“sol”unolduğugibi,“an ti-em per-
ya list”makyajlı sendikabürokrasisinin tutu
mudabununötesinegeçemiyor.

Bütün bu gelişmelere bakarak, dünya çapında milli kurtuluş
mücadelelerininaslındagidereköneminiyitirdiğianlamınınçıkarı
lamayacağı, tam tersine emperyalizmin azgın saldırganlığının hız
kazanmasıylabirlikteetkialanlarınıngenişlemesinetanıkolunduğu
amakuşkusuzbunakarşılıkmillimücadelelerinönderlikleriningeç
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mişeoranla işçisınıfı ideolojisindengiderekdahaazetkilendikleri
vebunundoğalsonucuolarakdagöreliolarakdahage ribiçimlere
büründüklerigözleniyor.Dolayısıylasorun,geçmiştenfarklıolarak,
milli kurtuluş mücadelelerinin başını proleter devrimci hareketin
çekmesi gerektiğini neredeyse başarının olmazsa olmaz ön koşulu
halinegetirmişbulunuyor.Budurumubirazdahaaçmakgerekirse
şöylesöylemekgerekir:Geçmişin,yaniII.DünyaSavaşısonrasının
dünyasında,çeşitliküçükburjuvaönderlikleri,proletaryanınolduk
çauzağındakiideolojikkonumlanışlarınarağmenSovyetdevletinin
varlığınedeniyleile ri cibirroloynayabiliyorlar,yanibirbaşkaifa

deylebağımsızlık ilanınavaransüreçleredam
galarınıvurabiliyorlardı.Günümüzdebuihtimal
neredeyse tümüyle ortadan kalkmış bulundu
ğundan, herhangi bir bağımsızlık mücadelesi
önderliğininkaderi tümüyle işçisınıfınınülke
sel, bölgesel ve hatta evrensel mücadelesinin
kaderiyleiçiçegeçmişdurumda.Ohaldegene
geçmiştenfarklıolarakşunurahatlıklasöyleye
bilmeimkanınasahibiz:içinegirdiğimizdönem
de önderliği proletaryanın elinde olmayan bir
bağımsızlık mücadelesinin başarı şansı yoktur
yadabirdiğerifadeyle,yenibirbağımsızCeza
yir devletinin kuruluşuna tanık olamayacağız.
Demek ki sömürgelerde proleter önderliklerin
inşasıvazgeçilmezbir zorunlulukturvebunla

rınyeriniikameedecekbirtakımönderlikleredebelbağlanamaz.

Kürt meselesi 
devrimci bir dinamik olmaktan çıkmış 
mıdır?
YukarıdaanlattıklarımızdanhareketleOrtadoğubağlamı içindeyer
alan Kürt hareketinin kendisinin devrimci bir dinamik olmaktan
çıkıp çıkmadığı sorusu ortaya atılabilir. Bu soruya yüzeysel bir
cevap vermek gerekirse de, kolaylıkla “evet” denebilir. Özellikle
Irak’taki gelişmelerdenhareketle birçok devrimci akımın bu eğili
miniçinegirdiğini,yaniKürthareketinikarşıdevrimkampınıniçine
yerleştirdiğinigözlemekmümkün.Hakikatinbütünselolduğunubil
diğimizegöre,böyleyarımbirhakikatleyargıdabulunmanınyanlış
lığı açıktır. Nitekim konjonktürel olarak içine girdiği sıkışmışlığa
rağmenKürthalkışuandabilefazlasıylaezilenbirhalktır.Ortadoğu
içindeki 25milyonluk nüfusuyla bugüne kadar bağımsız devletini
kurmaimkanınıeldeedememişolmasıgerçeğibileonunezilmişliği
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ninaçıkbirifadesidir.Kuveyt,Bahreyn,Katar,BirleşikArapEmir
liklerigibineolduklarıbelirsizülkelerindevletlerivarken,Kürtlerin
bağımsız devletlerinin olmayışının emperyalizmin bugüne kadarki
Ortadoğu politikalarından ayrı düşünüleme
yeceğiaçıktır.Hattadahadailerigitmekgere
kirse,SuudiArabistan,IrakveSuriyehalkla
rındandaöncebölgeKürthalkınınbağımsız
vebirleşikbirKürdistanözlemivardır.Kürt
lerinyakıntarihboyuncabuözlemleriniger
çekleştirememelerininnedeni proleter karak
terliolmayanönderlikleridir.Bugünekadarki
bütün önderlikleri çeşitli devletlerin sınırları
içinehapsolmuşvegenelmücadeleyikoordi
needipsürdürememişküçükburjuvamilliyet
çisi önderliklerdir. En yeni önderlikleri ise,
başlangıçtaenazındanteorikplandameseleyi
fark etmiş ve ülkenin hakim sınıflarından
bağımsızbirbiçimdeesasolarakyoksulköylü
hareketine sırtını dayayarak örgütlenmeye
çalışmışsa da, hem kendi küçük burjuva
karakteriyüzündenhemdebölgeselveulus
lararasıkonjonktürnedeniyleeskiönderlikle
rinaçmazınasürüklenmiştir.Bütünbunlardan
dolayı,herzamanolduğugibigünümüzdede,
bütünKürtcoğrafyasınıkucaklayanbirprole
ter örgütlenme gerekli olduğu gibi kaçınıl
mazdırda.Ancakböylebirönderlikemperya
list saldırılara, kışkırtmalara ve manipülas
yonlara karşı tavır alabilir.Ancak böyle bir
önderlik,Arap,Farisi,TürkveKürtişçisınıflarınıbölgeselölçekte
ortakbirmücadeleyeçekebilir.

Metropol Kürtlerinin örgütlenmesi
MetropollerdeyaşayanKürtleruzunsüredirBölgedeyaşayanlardan
heraçıdanoldukçauzakbirtoplumsalvesiyasalkonumlanışiçinde
bulunuyorlar. Son seçimler bunun açık kanıtı olarak görülmelidir.
BölgeKürthareketiningeçmişdinamiği–şimdilerdebudinamiğin
de zayıfladığını tespit etmek gerekiyor – metropollerde yaşayan
Kürtlerietkilemektenuzaktır.Nitekimgerçektendesonseçimlerde
metropolKürtlerininoylarınınçoğunluğununbirTürkburjuvaparti
siolanAKP’yeyönelmesibununaçıkgöstergesidir.Üstelikbukadar
olmasadaBölgededebenzerbir“eğilim”lekarşıkarşıyabulunmak
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tayız.Gerçektendeenazından“eğilim”olarak
oradabileAKP’ye–üstelikGenelBaşkanıolan
Başbakan’ınbütünbirKürtreddiyesinerağmen
– belirli bir yöneliş gözlenmektedir. Buradan
çıkartılması gereken sonuç ve devrimci görev
ise şu olmak zorundadır: Metropollerin Kürt
işçi,emekçiveyoksullarıTürkişçi,emekçive
yoksullarıylaaynıbirleşikcephealtındakapita
lizminsaldırılarınakarşıortakmücadeleetmek
durumundadırlar.Bubirleşikcephe isekitlesel
birişçipartisindenbaşkabiraraçolamaz.Böyle
birpartinininşasıbütünsınıfçıgüçlerinönünde
kitemelgörevdir.

Irak’ta Kürt dev le ti me se le si
Geçmişte olduğu gibi bugün de Talabani ve
Barzaniönderlikleriemperyalistodaklarabağlı
önderliklerdir.ÖzellikleyoksulvemazlumKürt

halkınıngerçekçıkarlarının temsilcisiolamayacaklarıgibi,onabir
kurtuluşyoludaaçamazlar.Ancakyıllardırbuönderliklertarafından
felaketlere sürüklenmiş olan Kürt halkının içinde bulunduğumuz
konjonktürde yeniden bu önderliklere sarılmasının nedeni, onlara
duyduğu güvenden ziyade, yıllardır özlemini duyduğu özgürlüğün
tadını yanılsamalı bir biçimde de olsa onların önderlikleri altında
solumayabaşlamışolmasıdır.İştebuyüzdenönderliklerininniteliği
ne rağmen halkın özleminin meşruiyetini kimse sorgulayamaz.
Dolayısıyla herhangi başka bir halka saldırmadığı müddetçe, kim
tarafındankurdurulmuşolursaolsun,birözerkbölge,birfederasyon
ya da“ba ğım sız” birKürt devletine dışarıdan yapılacak her türlü
askerisaldırıdevrimciMarksistlerikarşısındabulacaktır.

Sosyalizm
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PGB Sos ya lizm

Ağustosayınınsonunda19ülkeden165temsilciParis’te
Devrimci Gençlik Enternasyonali Kuruluş Konferan
sında bir araya geldi. Asıl gündem maddesinin Irak
işgaliolmasınınyanısırakonferanssüresince“em per-
ya lizm ve sa vaş”,“ör güt len me nin ge rek li li ği”,“Bre zil-
ya’da top rak sız köy lü le rin du ru mu” ve “Eği tim so ru-
nu” tartışıldı. Dört gün süren tartışmalar sonrasında
aşağıda göreceğiniz Dev rim ci Genç lik Ma ni fes to su 
oybirliği ile kabul edildi ve imzalandı. Konferansta
ayrıca6haftadabiryayınlanacakortakbiruluslararası
bültençıkarılmasınakararverildi.

Öncelikledeğinilmesigerekenkonukonferanstemsilcilerinhan
gi kritere göre davet edildikleridir. Şöyle ki; 2004 yılının ilk

aylarında Irak’ta işgale karşı Uluslararası Bağlantı Komitesince
(ILC)birkampanyabaşlatılmışve imzayoluyladestek istenmişti.
Bukampanyayadestekolanparti,sendika,dernek,dergiveçevrele
ringençleribukonferansadavetedilmişlerdi.
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Gönderilençağrımetnindesorunlugördüğümüzkimikavramlar
neticesindekonferansabirtakımeleştirilerinolduğuaşağıdagörece
ğinizbirmetinilegittiğimizi ifadeetmeliyiz.Ancaktartışmalarve
fikirbirliğiileaslındanitelikselolarakbambaşkabileşenlerolmadı

ğımızanlaşılmıştır.İlkbaştabizesorunlugelen
konu “genç lik” kavramıydı. Manifestoda
“genç lik” diye ifade edilmek istenen aslında
öğrencilerdir,ancakmanifestoöğrencilerdışın
dakapitalizminçürümesininbirsonucuolarak
 sürekli işçi kimliğine kavuşamayan gençlere
dehitapetmekistediğindenveöğrencilerinsınıf
mücadelesindeişçilerleberabermücadeleetme
si gerektiğini düşünenlerce kaleme alındığın
dan; dileyen genç işçilere de bu örgütlenme
içerisindeyeralmaolanağıtanınmıştır.Emper
yalistsavaşvesömürükarşıtıvesınıfmücade
lesineinanantemsilcilerceyazılanmanifestoya
imzaatanPGB Sos ya lizmvediğerkatılımcılar,
gençliğinayrıbirsınıfolmadığıvetekbaşınane
kendiiçinnedeişçisınıfıiçinbirdevrimyapa
mayacağınoktasındauzlaşmışlardır.

Genç işçilerin İşçilerin Kendi Partisi içeri
sinde örgütlenmesi gerektiğini düşünen PGB
Sosyalizmolarak,öğrencilereyönelikçıkardığı
mız yayında (Po li tek nik) Devrimci Gençlik
EnternasyonaliKonferansıneticesindeüzerinde
anlaşılanbültendenyararlandığımızıbelirtmeli
yiz.

Aşağıdaikidokümanvar:Tür ki ye’de Öğ ren-
ci Ha re ke ti ve Sı nıf Mü ca de le siPGBSosyalizm
olarakuluslararasıkonferansasunduğumuzbel

geydi, bu metni diğer ülkelerdeki yoldaşlarımızı Türkiye siyasal
tarihi hakkında bilgilendirdiğimiz bölümleri kısaltarak yayımlıyo
ruz.DiğerbelgeiseyukarıdabahsettiğimizDev rim ci Genç lik Ma ni-
fes to su’dur.

Sosyalizm
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Devrimci Gençlik Enternasyonali

Türkiye’de Öğrenci Hareketi 
ve Sınıf Mücadelesi1

Türkiye’de Öğrenci Hareketinin Kısa Tarihi
Türkiye’de, öğrencilerin büyük hareketliliğe sahip oldukları yıllar,
hiçkuşkuyokki1970’lerdir.Ancakbuhareketegeçişi,aynıyıllarda
yükselensınıfmücadelesindenbağımsızelealmakmümkündeğildir.
Türkiye’desolunenbüyükçıkışlarıyaptığıdönem,ikiaskeridarbe
arası,196080periyodudur.Bunda,dünyaişçiveöğrencihareketler
inin etkisi olduğu kadar, 61Anayasasının getirmiş olduğu hak ve
hürriyetlerin de önemli etkisi vardır. I.Dünya Savaşı veKurtuluş
Savaşı’nda verdiği kayıplardan sonra fiziksel varlığını kaybeden
Türkiye gençliği, 40’lı ve 50’li yıllarda devletin kurucu partisi
CHP’ningüdümündekalmıştır.Bunu takiben,1961yılında işçileri
temsiletmekadınayolaçıkanbirpartikuruldu:TürkiyeİşçiPartisi.
Partinin kurucuları sendikacılardı, ancak daha sonra aydın kesim
partiyönetimindeetkinhalegeldi.Busayedeöğrencilerdekendileri
adınapartiyegiripsiyasetyapmaşansıeldeettiler.TİPTürkiye’de
dahaçoktümsolsiyasihareketlerinbünyesindençıktığıbirakademi
rolünüüstlendi,fakatgereklidönüşümlerigerçekleştiremeyenTİP’in
dağılmasındansonra,öğrencihareketinin içindebirçoksiyasigrup
ortaya çıkmış ve çeşitli şekillerde bu gruplar kendilerini
göstermişlerdir. Üniversitelerde ortaya çıkan düşünce kulüplerinin
birarayagelmesiylekurulanFikirKulüpleriFederasyonuöğrencilerin
siyasi düşüncelerinin tartışıldığı bir mekan olarak doğdu. Bunun
yanındabirçokhareketçi radikaldemokrat solörgütdesahnealdı.
BugruplararasındakuşkusuzenönemlisiDevGenç’tir.Buönemini
deöğrencileriçerisindesahipolduğugenişetkiyeborçludur.(...)O
dönemde öğrenci hareketi kendisine anti emperyalist bir hat
oluşturmuştu,genelolarakkendisinikapitalizmkarşıtlığıüzerinden
tanımladığınısöylemekgüçtür.(...)

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
Buyıllardansonra,12Eylül1980’degerçekleşendarbe,tümsiyasi
örgütlerle beraber öğrenci örgütlerinin de sonun hazırlamıştır.
Şili’de,Yunanistan’daolduğugibiAmerikandesteklibudarbeninen
ağırfaturasıişçihareketivesolaçıkmış,buhareketlerbirdahaeski
gücüne ulaşamayacak kadar geriletilmiştir. Özellikle, 70’lerdeki
mücadeleci sendikaların, Türkİş konfederasyonundan koparak
kurduklarıDİSK,askerirejimingözünekestirdiğienönemlihedefti.
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İşçisınıfı,darbeninşaşkınlığınıüzerindenatarak,19845yıllarından
başlayaraktekrarbirhareketlilikiçinegirmişveönemlikazanımlar
eldeetmişolsadaöğrencilergüngeçtikçedahafazlaapolitikleşmiş
veduyarsızlaşmıştır.

Üniversitelerüzerindekibaskınınenbüyükaracı80darbesinden
sonra kurulan Yüksek Öğretim Kurulu olmuştur. YÖK, üyeleri
cumhurbaşkanı, üniversiteler arası konsey ve bakanlar kurulu
tarafındanatananbirüstkuruldur.2004Anayasadeğişikliğinekadar
içinde Genelkurmay üyesinin de bulunduğu YÖK, üniversite
öğrencileriolduğukadar,öğretimüyeleriüzerindekurduğubaskıyla
daüniversitelerinkapılarınısiyasetekapatmıştır.Öğrencieylemleri
ve protestolar polisin sert müdahaleleriyle bastırılmış, bir çok
öğrenciçeşitlisuçlamalarlaüniversitehayatındanuzaklaştırılmıştır.
Buna enönemli örnek,YÖK’ünkuruluşyıldönümüolan6Kasım
1996’daöğrencilergenişbirkatılımlaYÖK’üprotestoetmesiancak
polisinsertmüdahalesisonucubirçoköğrencininyaralanmasıvegöz
altınaalınmasıdır.

1980 darbesi ile üniversitelerin apolitikleşme süreci 87 yılında
başlayandernekleşmeçalışmalarıveKoordinasyon faaliyetiylebir
nebze çözülür hale geldi. Koordinasyon, 1995 yılında sol görüşlü
öğrencilerinyoğunolduğubirokulolanİstanbulÜniversitesikam
püsünde çıkan bir çatışmadan sonra oluştu ve öğrencilerin kam
püslerde yaşadığı sorunlardan yola çıktı. Çeşitli üniversitelerden
muhalif öğrenciler bir araya gelerek lokal düzeyde süren faaliyet
lerinibirleştirmekiçintartışmalaryapmayabaşladılar.Koordinasyon,
zamanla giderek genişledi, yukarda anlatılan 6 Kasım 1996
olaylarında öğrencilerin bu kadar örgütlü olmasını da sağlayan en
önemli faktördü. Öğrenci hareketinde, o yıllarda bir kıpırdanma
niteliği taşıyanKoordinasyon,üniversitelerdeolumlubirmücadele
birliğioluşturdu.Ancak,öğrencilerinbütününükapsayacakantika
pitalist bir program ortaya çıkaramaması ve örgütsel hattını
oluşturamamasıenbüyükzaafıydı.Dolayısıylahareket,programıve
sürekliliğiolanbirformtaşımadığıiçinbirsüresonrasönümlendi.
90’lı yılların başında öğrenci hareketi Kürt hareketinin yükselişe
geçmesiylevemetropollerdeartanKürtnüfususayesinde70’lerdeki
gibiolmasadaeylemliliğinisürdürmüştür.

12Eylül1980darbesi,Türkiye’deheraçıdanhakvehürriyetleri
baltalayan, gerici politikaları hayata geçirmiştir. Reagan’ın,
Thatcher’ın Türkiye’deki izdüşümü olan Turgut Özal gerekli
“reformların”mucidiolarakişbaşınagetirilmiş,işçisınıfınınyıllar
süren mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımları bir bir işçilerin
elindenalmayagirişmiştir.Darbeningerçekleşmesindekienönemli

Sosyalizm
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neden,Ocak 1980’de açıklanan ve“neo-liberal” politikalarla işçi
sınıfının haklarına saldırı niteliğindeki ekonomik programa, işçi
sınıfıvesendikalarınbüyükkarşıçıkışıdır.80ihtilali,Türkiye’debir
patrona, işçiler için “yirmi senedir onlar bizi sömürdü, şimdi bir 
yirmi sene de biz onları sömürelim bakalım” diyebilme cesaretini
verenbirrejimiortayaçıkarmıştır.Eğitimveöğretimalanındaise,
ilkveortaöğretimdedindersininzorunluhalegetirilmesivefelsefe,
sosyoloji gibi derslerin kısıtlanması önemli belirtilerdir. Darbenin
ardındantoplum,dahaküçükyaşlardanbaşlayarakideolojiktaarruza
maruz kalmış ve deyim yerindeyse, aşırı milliyetçilik, Yunan
düşmanlığı gibi düşüncelerle pompalanan çok yönlü bir abluka
altına alınmıştır. Sosyallikten ve kolektivite anlayışından uzak,
kendini kurtarmacı ve dinin de etkisiyle kanaatkar bir gençlik
yetiştirilmiştir.

Uygulanan politikalarla, üniversitelerde ırkçı ve gerici siyaset
lerin örgütlenme ve politik çalışma yapmalarına göz yumulmuş,
dahasıbazıüniversiteler,rektörü,öğretimelemanlarıveöğrencileriyle
milliyetçiırkçı siyasetlerin hakim olduğu yerler haline gelmiştir.
1999genelseçimlerindenöncegenişçaptaöğrenciçalışması içine
giren Milliyetçi Hareket Partisi, pilot liseler belirlemiş ve Ülkü
Ocaklarıaracılığıylagenişçaplıpolitikfaaliyetyürütmüştür.MHP,
faşist örgütlülüğünün temelini, mahalle örgütlenmelerine
dayandırmaktadır,sınıfsalolarakiselümpenproletarya,küçükesnaf
ve işsizler partinin tabanını oluşturmaktadırlar. Darbeden, sonra
kafatasçı milliyetçilik anlayışını, Türkİslam sentezi anlayışına
evriltenMHP,oyvermeyaşınınyirmibirdenonsekizeçekildiği1999
genelseçimlerinde,özelliklegençliktentopladığıoylarlakoalisyon
hükümetine girmiş, kurulduğu yıllardan beri sürdürdüğü sola, işçi
sınıfına ve Kürt hareketine karşı her an harekete geçmeye hazır
potansiyelkontrgerillaörgütürolündenbirnebzeolsunsıyrılmıştır.

Tarikatlarveİslamcıpartiler,yaptıklarıçalışmalarlagenişkitle
leri etkileri altına almışlar ve devletin çatısı altındaki camiler ve
onların bünyesindeki Kuran kursları kullanılarak çocukların ve
gençliğinbeyinleriningericifikirlerledoldurulmasınaizinverilmiştir.
12Eylülrejimiyenieğitimanlayışıylabugünitibariylebakıldığında
çevresindeolupbitenlerekayıtsız,aşırıbireyciveyenilikanlayışına
kapalı bir gençlik yaratma projesini başarıyla hayata geçirmiştir.
Anadolu’nun çoğu üniversitesinde oruç tutmayan ya da içki içen
öğrencilerüzerindehafifbirbaskıolması,bunlarınsiyasikarakterl
eriniyansıtır.Sol siyasetler ancak sistemin seçkinleştirdiğibirkaç
üniversitede kendini gösterir. Bunlar da İstanbul üniversiteleri ve
Ankara’dakibirüniversitedir.
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2000’li Yıllarda Sol ve Öğrenci Hareketi
Bugün bakıldığında ise, gençliğin tümü, tıpkı toplumun tümünün
olduğu gibi, Avrupa Birliği masalıyla aldatılmaktadır. Baskı ve
tahakkümünazalmasıveişimkanlarıumuduyla,AB’ninvaatettiği
sözde özgürlük ve barış ortamıyla kandırılan Türkiye gençliğinin
bugüniçinbüyükbirkısmınınABüyeliğindenyanaolduğusöylene
bilir.Gelecekveişbulmakaygılarınınneredeysetümgençliğinen
önemlisorunuolduğuTürkiye’deneyazıkki,gençlikveöğrenciler
kendileriiçintekçıkışyolununAvrupaBirliğientegrasyonuolduğuna
inanmaktadır. Sol hareket içinde AB karşıtı parti ve örgütlerin
yanında,AB’ninTürkiyeişçisınıfıiçinöngördüğükorkunçkoşulları
anlayamayan siyasetler de AB’ye destek vermektedir. Bir grup
AvrupaBirliğikarşıtıise,utanıpsıkılmadanaşırısağfaşistgruplarla
ortak eylemler ve protestolar düzenlemekten kendilerini alamayan
ulusalcısolgruplardır.

Türkiyesolhareketibugüniçin,işçisınıfındantamamenkopuk,
kendilerini ABD, savaş ve NATO karşıtlığı
üzerinden tanımlayan grupların egemenliği
altındadır.Eylemvemitinglerdeellerinde70’li
yılların öğrenci önderlerinin fotoğrafları ve
pankartlarını taşıyan grupların ağzından, işçi
sınıfının yitirdiği kazanımlar, esnek çalışma,
özelleştirme,sendikasızlaştırma,taşeronlaştırma
vekuralsızlaştırmaylailgilitekbirsloganduy
mak,bunlarlailgilitekbirpankart,dövizgörmek
zordur. NATO toplantısına verilen önem işçi
sınıfınakarşıyürütülensaldırıyaverilmemekte
dir. Sol hareket, iş yasasının yeniden elden
geçirileceğinin, işçi ve çalışan sınıfların en
büyükekonomikhakkıolankıdemtazminatının
elden gitmek üzere olduğundan habersizdir.
Bunlar dışında mahallelerde ve sendikalarda
örgütlenme faaliyeti sürdüren Stalinist ve
hareketçigruplardamevcuttur.

Türkiye’deöğrencihareketinincançekişmesi
de,solhareketiniçindebulunduğudurumdanda

anlaşılabilir.Öğrencilerarasındafaaliyetyürütensolgruplar,birbirl
eriyleçekişmekten,birbirlerinegüçgösterisiyapmaktanvegençliğin
politikayauzaklığıveilgisizliğiyüzündenöğrencileriçindeetkinbir
konuma sahip olamamaktadırlar. Öğrenci hareketi içinde nispeten
biretkiyesahipolangruplarise,işçisınıfınaolanuzaklıklarıylagöze
çarpmaktadırlar.

Sosyalizm
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Türkiye’de Gençlik ve Öğrenci Nüfusunun Yapısı
Budoğrultuda,geçerlibirdeğerlendirmeyapmadanönceTürkiye’de
hangieğitimdüzeyindenekadaröğrencininolduğunabakmakgere
kir(tabloektedir).1998yılındayasalaşan8yıllıkzorunlueğitimin
ardından,çocuklarınilköğretimokullarındakiartışıgözeçarpmaktadır.
Ancakasılsorundabundansonrabaşlamaktadırzaten.Türkiye’de
200001 öğretim yılı itibariyle lise ve dengi orta öğretim
kurumlarındaki öğrenci sayısı 2,5 milyon civarındadır. Bu da 10
milyonunüzerindeolan ilköğretimöğrencisiylekarşılaştırıldığında
hayli düşüktür. Daha ileri gidip, üniversite öğrencilerinin sayısına
bakacakolursak,busayı1,5milyonakadardüşmektedir.Yani,yük
sekokulakadarokuyup,mezunolanöğrencisayısıoldukçagençbir
nüfusa sahip olan Türkiye’de oldukça düşüktür. Bu da ekonomik
baskıaltındaezilenailelerin,çocuklarınınokullaradevametmesin
denziyade,onlarınçalışmasındanyanatercihkullanmalarındanileri
gelmektedir. Bunun altında yatan diğer bir neden de, üniversite
sayısınıngerekeninaltındaolmasıdır.Budaüniversiteyegirişlerde,
dershane ve özel ders gibi masrafları karşılayabilen ailelerin
çocuklarının avantaj elde etmesini sağlamaktadır.Emekçi ailelerin
çocuklarıbukoşullardanötürüokumayadevametmek içingerekli
imkanlardanyoksundurumdadırvebirçoğuüniversitelerdeokuyama
makta ve çalışmak zorunda kalmaktadır. Özel üniversitelerin ve
liselerin sayısının artması emekçi ailelerin çocuklarını daha çok
zorlamaktadır. Devlet üniversitelerinin de, yüksek harçlar ve yeni
açılan paralı bölümler sayesinde, özelleştirme yolunda olması da
cabası.

Türkiye’de çalışan çocuk sayısı, UzakdoğuAsya ülkelerindeki
kadar yüksek olmamakla beraber, azımsanamayacak miktardadır.
ILO’yagöre,Türkiye’deçocuklarınyalnızca%60’ıçalışmamaktadır.
Kalan%40’lıkkesimin%10’ufaalolarakçalışmakta,%30’udaaile
içi alanda çalıştırılmaktadır (özellikle tarımda). Hizmet ve tekstil
sektöründe çocuk emeği patronlar için tercih edilen bir yoldur.
Sigortasız,güvencesiz,sözleşmesiz,büyükhayatitehlikeleraltında
veucuzaçalıştırılançocukvegençişçiler,kimiailelerineekonomik
açıdanyardımetmekiçin,kimiisezoryoluylabudurumakatlanmak
zorundabırakılmaktadır.Öğrencilerinçalıştırılmasıylailgili,meslek
liselerinindurumunadadeğinmekgerekir.Mesleklisesiöğrencileri,
zorunlustajadıaltındaçalıştırılmaktadır.Bustajkarşılığında,ilgili
yasadadahiçbirücretbelirtilmemektedir.Mesleklisesiöğrencileri
depotansiyelişçilerdir,çoğudadahaliseyaşamlarındabedavaişçi
durumunagelmişlerdir.
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Türkiye’deişçisınıfınınsayısıyaklaşıkolarak20milyondur.Bu
işçilerinyalnızca4milyonusigortalıolarakçalışmaktadır.Veancak
veancakişçisınıfının600biniherhangibirsendikayaüyedir.Kayıt
dışı çalışmanın zaten yıllardır oldukça yaygın olduğuTürkiye’de,
Avrupa direktifleri doğrultusunda, şimdi de sözleşme yapabilen,
sigortalı çalışan ve sendikalı işçilerin haklarına göz dikilmiştir.
Taşeronlaştırma,sendikasızlaştırma,esneküretimvekuralsızlaştırma
geçenseneyürürlüğegirenişyasasınıntekrargözdengeçirilmesiyle
dahadayaygınlaştırılmayaçalışılmaktadır.Sigortasızvesendikasız
çalıştırılan işçilerin, önemli bir kesimini ise çocuklar ve kadınlar
oluşturmaktadır. Geçim sıkıntısı çeken nüfusun büyük bir kısmı
kayıt dışı işçiler olarak kalmaya mahkum bırakılmıştır, çünkü en

ufakbirkarşı çıkışvedireniştehiçbirhakları
olmadığından,iştençıkartılacaklarınıbilmekte
dirler. Patronların bu kadar rahat hareket
etmesini sağlayan ise, Türkiye’de büyük bir
işsizler ordusunun olmasıdır. Üniversite
mezunlarınınbileişbulmaktazorlandığıülkede
insanlar, buldukları işi her ne pahasına olursa
olsunkorumaarzusundadırlar.Türkiye,1Mayıs
2004’te AB’ye üye olan ülkelerle
karşılaştırıldığında, aralarında en düşük kişi
başına GSMH’ya sahip ülkedir (2800 avro)2.
Enflasyon oranına bakıldığında da en yüksek
yıllıkenflasyonyüzde12ileTürkiye’yeaittir.

Peki buradan çıkartılabilecek sonuç ne
olmalıdır? Çalışan nüfusunAvrupa ülkelerinin
aksineoldukçagençolduğubirülkedeizlenecek
yol nedir? Eğitimöğretimini ancak 8. sınıfa
kadar sürdürebilen ve buradan sonra yaşam
standartlarının düşüklüğünden ötürü çalışmak
zorunda bırakılan gençlik nasıl bir taktikle
örgütlenmelidir? Biz, devrimci Marksistler,
büyük çoğunluğu sendikasız çalışan bir işçi
sınıfı karşısına nasıl öneriler ve sloganlarla
çıkmalıyız?Neleryapmalıyız?

Sosyalizm’in Gençliğe Bakışı
Biz,Sosyalizmolaraküçyıldır,yenibirtaktikyönelimiçinegirmiş
bulunuyoruz.Bu girişim işçi sınıfını en temel ekonomik ve siyasi
çıkarlarıetrafındabirarayagetirecekbirişçipartisininkurulmasıdır.

Sosyalizm
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2VerilerNisan2004IMFWorldEconomicOutlook’tanalınmıştır.
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Türkiye’de bu tip bir parti hiç bir zaman kurulamamıştır.Türkiye
işçi sınıfı hiçbir zaman, İngiltere,Almanya ya da İsveç’te olduğu
gibi burjuvazi karşısında kendi çıkarlarını savunacak ve politik
olarakkendiniifadeetmeşansıbulabileceğiveelbettekapitalizmin
karşısında sendikalarla birlikte mücadeleci bir hat oluşturabilecek
birişçipartisineolansonsuzihtiyacınfarkınavarmamış,bubilince
ulaşamamıştır.Yukarıda bahsedilen, 1961 yılında kurulanTürkiye
İşçiPartisi,buamacayönelenbirgirişimdi.Fakat,bunusağlamaya
muvaffakolamadı.Partiyönetimiaydınkadrolarınelinegeçmesin
densonrabunlarınsiyasiçekişmeleriylepartizatenazolanetkiliğini
yitirdi.Bunaekolarak,oyıllardaSovyetlerBirliği’ninÇekoslovakya’yı
işgaletmesiyleilgilialınacaktavırkonusunda
parti yönetimi içerisinde görüş ayrılıklarının
ortaya çıkması partinin güç kaybetmesinin
önemlietkenlerindendir.

Partigirişimimizinamacı,sendikalıişçiler
ve sendikacılarla yola çıkarak asıl olarak
sendikasız, örgütsüz olan işçi sınıfı kesim
lerini parti çatısı altında toplamaktır. Bu
başarması zorbir iştir, 12Eylüldarbesinden
sonraartangerici ideolojiktaarruzladahada
zorlaşmıştır.Ancak,işinbütünzorluğunakarşı
biz bu amaca ulaşmak için var gücümüzle
çalıştık ve çalışmaya da devam etmekteyiz.
Gittikçe sayıları artan tekstil ve hizmet sek
töründe istihdam edilen işçiler, çoğunlukla
gençlerdir. Çalışan nüfusun yaşının da old
ukçadüşükolduğunudüşünürsek,partimizin
amacı bu genç işçileri partiye kazanmaktır.
Ancak genç de olsa yaşlı da olsa işçilerin
örgütlenmesi gereken yer, tabi ki parti ve
sendikalardır.Buyüzdenbizgençişçilerinve
öğrencilerinbiraradaörgütlenmesinekarşıyız.
Gençdeolsalar,öğrencilerve işçilerinortak
örgütlülük içinde bulunması doğru değildir.
Çünkü Türkiye’de üniversitelerde okuyan
öğrencilerdahaçokküçükburjuvaailelerden
gelmektedir. Çalışan genç nüfusla arasında
kültürel bir uyumsuzluk söz konusudur. Bu
örgütlenmetarzı,küçükburjuvaöğrencilerveişçigençlerarasında
sınıfsal çatışmalara yol açabilir, ki bu da örgütün sonunu
hazırlayacaktır. Bununla beraber, parti içinde öğrenci komisyonu
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veya gençlik kolları gibi yapılar oluşturulabilir ve partinin bir
öğrencifaaliyetiolmasıgerekir.Budapartininverdiğisınıfmücade
lesindeişçisınıfınayolarkadaşlığıyapmakşeklindeolur.

Öğrencilerbunundışındaüniversitelerdeve
liselerde daha geniş, federatif ve değişik
fraksiyonlarıiçindebarındıranbirözörgütlülük
içinde yer almalıdır. Bu örgütlülük birlikte iş
yapmailkesiyleyolaçıkmalıvekatıilkelerden
ziyade, tabanını genişletebilmek ve öğrenciler
içerisinde etkisini artırabilmek amacıyla daha
esnekolmalıveöğrencilerinortaksıkıntılarından
yola çıkmalıdır. Yukarıda verdiğimiz
Koordinasyon örneği bunun biraz olsun
başarıldığı bir örgütlenme idi ancak sonuca
ulaşamadı ve dağıldı. Koordinasyon, YÖK
baskısıveüniversiteharçlarınakarşıbirpolitik
hatoluşturmuşvebaşarılıolmuştu.Öğrenciöz
örgütlülüğü, örneğin Irak savaşı ve
özelleştirmelerin üniversite ve liselere direkt
olarak yansıyan sorunlardan yola çıkarak bir
mücadele yürütebilir ve alanı öğrencilerin
bulundukları alanlardır.Genelliklehizmet sek
töründe çalışan üniversite mezunları ise bu
öğrenci örgütlülüğünden ayrılarak sınıfla par
tideberaberörgütlenmelivepartiiçindeçalışma
yürütmelidir. Bir nokta da çalışmayan genç
nüfusveöğrencilerinbiraradaörgütlenmesidir.
Bizcebudayanlıştır,çünküçalışmayangençliğin
kaderiişçisınıfıylaberaberçizilmiştirveonlar
la aynı örgütlerde yer almalıdır. Öğrenci ve
çalışangençlerinbiraradaörgütlenmesinibizler
savunmayız.Faaliyetalanlarıitibarıyladazaten
buikikesiminbiraradaörgütlenmesimümkün
değildir. Öğrencilerin alanı okullar, işçilerin
alanları ise işyerleridir.Sendikalar, işçilerinöz
örgütleridir. Biz de, üniversite ve liselerde

öğrencilerinkendiözörgütlerinesahipolmalarınıöneriyoruz,bunun
yolu da geniş ve federatif tarzda bir örgütlenmedir. Ayrıca parti,
öğrenci komisyonu ve gençlik kolları vasıtasıyla öğrenci hareketi
üzerine faaliyetyürütmeliveüniversiteve liselerdekendinekadro
örgütlemeçalışmasıiçindeolmalıdır.

Sosyalizm
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Devrimci Gençlik Manifestosu3
Dünyanın genç insanlarına hitaben,
Bumanifestoyuhaklarıiçinsavaşmayahazırtümgençlerlebirlikte
birtartışmabaşlatmakamacıylakalemealıyoruz.

Nasıl Bir Dünyada Yaşıyoruz?
Sadece birkaç gün önce Irak’ta ABD askerleri düşman ateşine
karşılıkvermebahanesiyle, içiöğrencidolubirokulservisineateş
ettiler.BeşIraklıöğrenciöldüvediğerbeşiyaralandı.

Afganistan’damilyonlarca çocuğun eğitim alma hakkı yok, ve
2,5 yıldır sürenAmerikan işgaliyle ülkenin 710 bin genci orduya
kaydedilmişdurumdadır.

Benzer bir şekilde,SierraLeone,LiberyaveUganda’daküçük
çocuklarçokyaygınbirşekildeaskerolarakkullanılmaktalar.

Cezayir’dehergüninsanlar,dahaonyılöncebitenveçoğunluğu
genç20binkayıpve200binölüilesonaerensavaşınsonuçlarıyla
yüzleşmekteler.

GüneyAfrika’da:nüfusunyüzde20’siAIDSileberaberyaşıyor.
Bangladeş’teçocuklardörtyaşındaçalışmayagönderiliyor.
ABD’de 45 milyon kişinin hiçbir sağlık güvencesi yok ve

hükümet verilerine göre 2003’te yoksul insan sayısı 1,4 milyon
artarak36,7milyona(toplamnüfusunyüzde13’ü)yükseldi.

Avrupa’daşirketlerinfabrikalarınıPolonyagibiucuzişgücünün
olduğu yerlere taşımalarıyla sanayi sektöründe binlerce iş olanağı
her ay yok oluyor, genç insanlar için kitlesel bir işsizlik durumu
doğuyor.

Eski SSCB’de 1917 devriminin tüm kazanımları ortadan
kaldırılıyoryadaözelleştiriliyor.Nitekimbuülkede,eskiişkanunu
tırpanlanmış durumda ve Ukrayna’da hükümet eğitimi ve sağlığı
özelleştirmeyeçalışıyor.

Yaşamahakkımızıntehditaltındaolduğunusöylemekleabartıyor
muyuz?

Bu Savaşların Temel Nedeni Nedir?
Milyonlarca gence, bu savaşların tüm dünya halklarına karşı
olduğunusöylüyoruz.2003yılındaABDhükümetininbusavaşları
finansalolarakkarşılayabilmekiçin396milyardolardanfazlahar
camayaptığınıbiliyoruz.

3BuçağrıDevrimci Gençlik Enternasyonalinde (28-31 Ağustos 2004, Paris/Fransa) 
birarayagelen19ülkenindelegeleritarafındankabuledilmiştir.
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Bu savaşlardan kim fayda sağlıyor?
Bugün herkes biliyor ki Amerikan hükümeti Irak’ta “kitle imha
silahları” olduğu konusunda yalan söylemiştir. Savaşın ve işgalin
asılamacıIrakhalkınınpetrolvediğerdoğalkaynaklarınınelegeçir
ilmesidir. ABD hükümeti Irak saldırısını finanse edebilmek için
hastane, okul ve kamu hizmetleri bütçelerindenmilyonlarca dolar
çalmıştır.

ABD hükümeti neden 
dünya halklarına ve kendi halkına saldırıyor?
Sebebiçokbasit:ABDhükümetibugünkapitalistsisteminbaşsavu
nucusudur.Buöylebirsistemdirki,BMverilerinegöredünyanınen
zengin 200 kişisi en yoksul 2,4 milyar kişinin toplamından daha
varlıklıdır.

Bu sistem sömürenlerin ve spekülatörlerin dünya zenginliğinin
çokbüyükkısmınasahipolduklarıüretimaraçlarınınözelmülkiyet
inedayananbirsistemdir.

2,5milyarkişiningünde2dolardanazıylayaşamayaçalıştığıbir
sistemdir.

Öyle bir sistemdir ki bu, sadece daha çok savaş ve daha çok
sömürüyleayaktakalabilir.

Savaş, haklarımızın yok edilmesi, ulusal zenginliklerin
yağmalanması,ırkçılıkvediğerönyargılar,işsizliğinyaygınlaşması,
uyuşturucu ve umutsuzluk...Tüm bunların tek bir kaynağı vardır:
kapitalistsistem.

Gene de kimileri daha iyi bir 
toplumun mümkün olup 
olmadığını sorabilirler
BM’ye göre, “evrensel olarak hepimiz için 
temel eğitim ve sağlığın sağlanması, kadınlara 
gelişme olanaklarının yaratılması, yeterli 
besinin ve temiz suyun temin edilmesi ve 
temizlik hizmetlerinin sağlanması için yılda 
40 milyar dolar gereklidir. Bu en zengin 225 
kişinin toplam varlığının yüzde 4’ünden az 
bir meblağdır.”

Bizlerdevrimiçinsavaşıyoruzçünkügenç
insanların eğitim, çalışma, barış ve sağlık
hakkı vardır  ve kapitalizm bize bunları
sunamaz.

MeselaBrezilya’daköylülerintopraküzerindehaklarıolmalıdır.
Ancak bugün 22 milyon hektar ekilebilir arazinin 18,3 milyon

Devrimci Gençlik Enternasyonali
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hektarının tamamen kullanılmaz bir biçimde toprak sahiplerinin
elindeolmasınarağmen8milyontopraksızköylüailesisokaklarda,
barakalarda aç bir şekilde yaşamaktadır. Topraksız köylüler
yaşamlarınısürdürebilmekiçintopraklarıişgaletmeyeçalışmaktadırlar
vetopraksahiplerionlaradahadaçokkurşunlakarşılıkvermekte
dirler.

Bu kabul edilebilir mi? Kendisinin “devrimci” olduğunu söy
leyen tarım reformubakanıMiguelRossetto’nun köylülere toprak
vermeyireddetmesikabuledilebilirmi?2003’tesadece10binköylü
topraksahibiolmuştur,yanibiröncekisağcıhükümetdöneminde
kindençokdahaazı.

2003’teRossettoyönetimisırasındatopraksızköylülereyönelik
suikastsayısı,hükümetrakamlarınagöre,60’açıkmıştır;burakam
biröncekisağcıhükümetdönemindekininikimislidir.Venezaman
mahkeme toprakları işgal eden köylülerin toprakları boşaltma
kararını verdi, o zaman Rossetto “biz mahkemenin kararına 
saygılıyız”açıklamasındabulundu.

Söylenmelidirki:herkimköylüleretoprakvermeyireddederse,
onundevrimmücadelesiylebirilgisiyoktur.

Haklarımız Uğrunda Mücadele Etmek İçin 
Bağımsız Örgütlere İhtiyacımız Var
Venezuelagençliğininve işçilerinin15Ağustos’taki referandumda
“Hayır! Emperyalizm bize ne yapacağımızı söyleyemez! Petrol 
halka aittir, ABD’ye değil!”demesinidoğrubuluyoruz.Onlarayrıca,
“Biz köylülere toprak veren ve petrol gelirini hastane ve okul yapmak 
için kullanan hükümeti destekliyoruz!”derkendehaklıydılar.

İspanya’damilyonlarcagencinveişçininsavaşdestekçisiAznar’ı
indirmek için sokaklara çıkmalarını ve yeni hükümeti Irak’taki
İspanyolbirlikleriningeriçekilmesikonusundazorlamalarınıhaklı
buluyoruz.

Haklarımız için başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için
gençlerin, işçiler gibi, bağımsız örgütlere ihtiyacı olduğunu
düşünüyoruz.Buörgütlergençlerinkendileritarafındanyönetilmeli
vehiçkimsebizleradınakararalamamalıdır.

Birtartışmaaçıyoruz:TümdünyadakatlanarakartanNGO’larbu
ihtiyacacevapverebilirmi?Şüphesizpekçokgenççokdahaiyibir
dünyaistediklerindenNGO’lardaçalışmaktadırlar.

FakatDünyaBankasıkendisiaçıklıyorki;kendibütçesininyüzde
13’üNGO’larıfinanseetmeyeayrılmıştırve“geçtiğimiz yıl [1999] 
Dünya Bankasınca desteklenen projelerin yüzde 70’i NGO ve sivil 
toplum içindi.” (Dünya Bankası ve Sivil Toplum, Eylül 2000)
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Dışborçlarlahalklarınyağmalanmasınıplanlayan,özelleştirmeyi
dayatan bir örgüte karşı mücadele verip, aynı anda aynı örgütten
malikaynakalmakmümkünmüdür?

Tartıştık: “ılımlı-küreselleşmeci” Sosyal Forumlar gençler için
savaşa ve sömürüye karşı bir yol çizebilir mi? Binlerce gencin
emperyalizmekarşımücadeleetmekiçinbutipforumlarakatıldıkları
doğrudur.

Ancak geçenAvrupa Sosyal Forumu’nun (Kasım 2003, Paris)
işçilerinkazanımlarınıyoketmekiçinçalışanFransızhükümetinden
500 bin avroluk destek aldığı doğru değil midir? Dahası, 2003
BrezilyaPortoAllegreDünyaSosyalForumu’nunsponsorlarlistes
indeFordŞirketidevardı!

“Sermayenin dünyaya hakim olması”na
karşısermayedarlarlabirliktemücadeleetmek
mümkün müdür? Sömüren ve sömürülenin
“ortak çözümler” bulmak için birlikte
çalışmasımümkünmüdür?

Parayı veren düdüğü çalar. “Ilımlı-
küreselleşmecilerin”öndegelenliderlerinden
ATTAC’ın “Biz kapitalist sistemi başka bir 
sistemle değiştirmekten bahsetmiyoruz. Bize 
göre kapitalist sistemin bir kurallar çerçeves-
ine ihtiyacı vardır.” (Vybir, 2004)demesinde
hiçbirşaşırtıcıyanyoktur.

Elbette,bizlerhaklarımızıvebizdenönceki
nesillerce kazanılan kazanımlarımızı koru
mak için tüm yasa ve kuralları savunuruz.
Fakat,tamolarakkapitalistsistemdeğilmidir
bizimhaklarımızıyokeden?Busistem,hala
heryıl250milyonçocuğuçalıştıranyasalara
arkaçıkanbirbarbarlıksistemideğilmidir?

Biz19ülkedengençlerörgütlendik,kendimaddiolanaklarımızla
uluslararasıbirkonferanstabirarayageldikvetümdünyagençliğini
bumanifestoyutartışmayaveDevrimciGençlikEnternasyonalinde
birleşmeyeçağırıyoruz.Taleplerimiz:

• Irak,Afganistanvediğeryerlerdekitümyabancıbirliklerder
halgeriçekilsin!

• TümhalklaraVenezuelalılarındauğrundamücadeleverdiği
kendikaynaklarınıkontroletmehakkı!

• Toprakişleyenindir!
• Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ve bilhassa Filistinli

mültecilerinsürüldükleritopraklarınageridönüşhakkı!

“Sermayenin 
dünyaya hakim 
olması”na karşı 
sermayedarlarla 
birlikte mücadele 
etmek mümkün 
müdür? Sömüren 
ve sömürülenin 
“ortak çözümler” 
bulmak için 
birlikte çalışması 
mümkün müdür?
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• Orduya harcanan milyarlarca dolar derhal eğitime, işe,
barınmaya,sağlığaaktarılsın!

• Dünyahalklarınaveuluslarınayaptırımuygulayanemperyal
istkuruluşların(IMF,DünyaBankası,DünyaTicaretÖrgütü,
BM,AB,NATO,FTAA,NEPAD) tümpolitikalardankopuş
vetümdışborçlarıniptaledilmesi!

Eğer gençlik ve işçiler patronlardan bağımsız olarak
birleşebilirlerse, sadece geçmişin kazanımlarını koruyabilmek için
güce sahip olmakla kalmaz, sömürünün, yoksulluğun ve şiddetin
olmadığıbirdünyadayaratabiliriz.

Kazanacağımız bir dünya var. Kazanmak için örgütlenelim!

İspanya,DevrimciGençlik
Brezilya,DevrimciGençlik

Afganistan,Afganistan’ınSolRadikalleri
Pakistan,İlerlemeciGençlikÖrgütü

Fransa,DevrimciGençlik
Cezayir,İşçiPartisi

ABD,DevrimciGençlik
Portekiz,BağımsızdelegeMargaridaPagarete

Belçika,BağımsızdelegePierreVanhan
Meksika,DevrimciGençlik

Bangladeş,BangladeşDevrimciGençlikfederasyonu
Ukrayna,BorotbaBirliği

Sırbistan-Karadağ,BağımsızdelegelerAnaImsirovicve
SinisaRajkovic

Türkiye,PGBSosyalizmGençliği
Fas,UNEMSendikasındanMohamedAlasri

Romanya,İşçilereEşitHaklarınınVerilmesiDerneği
Rusya,BağımsızdelegeAliciaGuermveDariaSafronova

Güney Afrika (Azanya),AzanyaSosyalistGençliğinin
DevrimciÖrgütü
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Birleşik	İşçi	Cephesi	
ya	da 
“İşçilerin	Kendi	
Partisi” 
Anlayışı	Üzerine
Şa di OZAN SÜ

Son150yıldırdünyaçapındasınıfsızvesömürüsüzbir
toplum için mücadele eden Marksist örgütlenmelerin
tarihi ister istemez işçi sınıfının birleşik cephesini
yaratmakiçinverilenmücadelenindetarihidir.Buiki
sinibirbirindenayrıdüşünmek,yanibirbaşkaifadeyle,
birleşikcephetaktikleriüzerinebasmadanyürütülecek
politikalarlaMarksistpartilerindoğrusalolarakserpilip
gelişebileceğinivarsaymakiflaholmazbirmaceracılı
ğın,odeğilse,sukatılmamışbirhayalperestliğinürünü
olabilir ancak. Gerçekten de, sınıf mücadelesinin her
türlü çıkış ve tabii iniş dönemlerinde deMarksist bir
sınıfpartisininsınıfınileriunsurlarınıkazanmayaçalış
masıvebuyoldahertürlüsistematikçabayıgöstermesi
kaçınılmaz bir zorunluluktur.Ama gene her dönemde
sınıfın doğası gereği kendi Marksist örgütsel yapısı
dışına taşan kesimlerini şu ya da bu yoldan ortak bir
eylem hattına çekmeye çalışma becerisini göstereme
yenyapılarındauzunvadelisınıfpolitikalarınıuygula
yabilmeimkanlarısonderecesınırlıdır.



Sosyalizm

28

1. En ter nas yo nal dö ne mi
1864yılındakurulan1.Enternasyonalkendiiçindeogününişçisını
fınınmücadele içindeki bütün kesimlerini kucaklayan bir yapıydı.
Zatenbununaksinidüşünmekdekimseninaklınınköşesindengeç
miyordu.İşçisınıfınınanarşist,sendikalistveMarksistbileşenleri
kuşkusuzozamanlaresasolarakAvrupaağırlıklıydılararalarındaki

bütünideolojik,felsefivepolitikanlaşmazlıkla
rarağmenbirdünyapartisiçatısıaltındaörgüt
sel olarak bir araya gelmenin kaçınılmazlığını
görüyorlardı.Çünküherşeydenönemliolanişçi
sınıfının kapitalizmden ve onun devletinden
bağımsız olarak örgütlenmesinin yaratılmasıy
dı.ParisKomünüyenilgisininmoralbozukluğu
üzerinedağılanbuilkuluslararasıişçiörgütlen
mesidünyadabirleşikbirişçicephesinininşası
nın ilk örneği olarak tarihteki yerini şerefle
almıştır.Otarihteişçisınıfınınengelişmişoldu
ğuülkeolanİngiltere’dekurulanbuyapı,ger
çekten de işçileri savunmak için samimi bir
şekilde mücadele eden bütün akımları, işçi
demokrasisitemelinde,çeşitliliğesaygıgöstere
rek ve birleşik sınıf eylemini ileriye taşıyacak
bir şekilde örgütlenmişti.Kuşkusuz işçi sınıfı
nınkendiiçindekikatmanlaşmanındahasonra
kiyıllaravetabiibugünegöreçokdahageçişli
vezayıfolduğuoyıllardaMarxvearkadaşları
dazatenişçisınıfınınbütünündenayrıbirMark
sist partinin inşasından yana değildiler. İster
istemezişçisınıfınıbirbütünolarakelealıyor
lar ve onun zaten “ko mü nist” olduğu ya da
olması gerektiği yargısında bulunuyorlardı.
Gelecekgünlerbununböyleolmadığınıgöste
recekti ama her şeye rağmen sınıfın birleşik

mücadelesine ve eylemine gösterilen özen bugünlerle karşılaştırıl
masımümkünolmayanbirgüvenibağrındataşıyordu.

2. En ter nas yo nal dö ne mi
İşçi sınıfının dünya çapındaki ilk büyük uluslararası örgütlenmesi
kuşkusuz 2. Enternasyonaldir. 2. Enternasyonal “Ulus la ra ra sı 
Emek çi ler Der ne ği”adıylaanılan1.Enternasyonal’lekarşılaştırıldı
ğındadevbirişçiörgütüdür.Kendiiçindekipartilersonderecemer
kezi olarak örgütlenmiş büyük işçi partileridir. Bu partilere bağlı

 O yıllarda Marx 
ve arkadaşları da 

zaten işçi 
sınıfının 

bütününden ayrı 
bir Marksist 

partinin 
inşasından yana 

değildiler. İster 
istemez işçi 

sınıfını bir bütün 
olarak ele 
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olması gerektiği 

yargısında 
bulunuyorlardı.
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veya onlardan kısmen bağımsız büyük işçi sendikaları da gene 2.
Enternasyonal’inüyesidirler.1900’lüyıllarınbaşlarında2.Enternas
yonalveonabağlıpartilerveişçiörgütlerineredeysekısabirzaman
dilimiiçindekapitalizmekarşıverdiklerimücadeledebaşarıyaulaş
manıneşiğinevarmışgibigözüküyorlardı.Marx’ınyoldaşıEngels
bilebumuazzamgelişmekarşısındaolmasıgerekendenfazlaumut
larakapılıyorvekapitalizminartıksuyununısındığını ilanedebili
yordu.Oysakapitalizminoyıllardakihızlıgelişimiberaberindeyeni
durumlardayaratıyordu:evetişçisınıfıözelliklesanayiproletarya
sıhızlagelişiyordu,amakendiiçindegeçmiştenfarklıolarakbelir
li bir aristokrasiyi ve bürokrasiyi de yaratıyordu. İşçi sınıfının bu
ayrıcalıklıtabakalarıkendimaddivemaneviçıkarlarınısınıfıngenel
çıkarlarınınüstüneyerleştirdiklerindeuluslararasıişçisınıfıhareke
tinintarihindeyaşayacağıilkbüyükkopuşundahazırlayıcısıoldular.
Nitekimilkemperyalistsavaş1914yılındapatlakverdiğindebuişçi
aristokrasisivebürokrasisisınıfakarşıilkbüyükihanetlerinigerçek
leştirdiler.Gerçektendetamanlamıylabirbirleşikişçicephesiola
rak örgütlenmiş olan 2. Enternasyonal’in yöneticileri patlak veren
savaşesnasındaişçisınıfınıngenelçıkarlarınısavunmaktansakendi
ülkelerinin kapitalistlerinin yanında saf tuttuklarından bu koskoca
sınıförgütününparçalanmasınanedenoldular.Sosyaldemokratişçi
örgütüyöneticilerininbuilkihanetidünyaişçisınıfınınogündenbu
yanayaklaşıkyüzyıldırbazıistisnaianlardışındabirarayagele
memesinindemüsebbibioldu.Tabiibuaynızamandadünyabirleşik
işçicephesinindesonuanlamınageldi.

3. En ter nas yo nal ve son ra sı
UluslararasıkapitalizmekarşıbaşınıLeninveyoldaşlarınınçektiği
MarksistçekirdeklerEkimDevrimi’nindeverdiğigüçlesavaşson
rasında1919yılında işçi sınıfınınuluslararası çıkarlarınıkapitalist
barbarlığa karşı sonuna kadar savunmak üzere 3. Enternasyonali
kurdular.Sosyaldemokrat işçiönderliklerininkapitalizmleuzlaşan
ihanetleriyüzündensonderecehaklıtemellerdekurulan3.Enternas
yonal hiçbir zaman bir daha 2. Enternasyonalin yüzyılın başında
yakalamışolduğunitelvenicelgüceulaşamadı.Ama3.Enternasyo
nalpartilerinindışındakalansosyaldemokratişçipartilerininEnter
nasyonalidehızlazayıflamayabaşladı.3.Enternasyonalesasolarak
EkimdevrimininvetabiiSovyetdevletininmaddivemanevideste
ğiyle güçlü işçi partilerinin oluşmasına katkıda bulundu. Bununla
birlikte,Lenin’inölümündenitibarendemokratikmerkeziyetçiyapı
sınıhızlayitirdiğigibiStalinciSovyetbürokrasisinindiplomatikbir
manevraaracıhalinedönüşmeyebaşladı.SonuçtaStalincibürokrasi



II.DünyaSavaşıöncesindesırasıylaÇin’de,Almanya’daveİspan
ya’daproletaryanınçıkarlarınıkapitalistlerevetabiionlarınyardak
çısı faşistlerepeşkeşçektiğigibi, savaş sırasındave sonrasındada
başta İtalya, Fransa ve Yunanistan olmak üzere bir dizi ülkede
emperyalistlerle uzlaşarak proletaryaya ihanetini en üst noktaya
ulaştırdı.ZatenStalindahasonra1943yılındaemperyalistlerintale
biüzerine3.Enternasyonalifeshetti.

İştegerek2.Enternasyonalinvegerekse3.Enternasyonalindün
ya işçi sınıfına ihanetleri bizzat işçi sınıfının
içinde bir parçalanmaya ve öz güvensizliğe
nedenolduğu içinaradangeçenoncayıla rağ
mendünya işçi sınıfınınnispetenzayıfolan1.
Enternasyonal türü bir dünya partisine bile
kavuşamadığınıgörüyoruz.

İha net ler doğ ru 
po li ti ka la rı da im kan sız kıl dı
1914’tepatlakverenilkbüyükihanetdünyaişçi
sınıfının kapitalist sömürüye karşı yekvücut
davranmasının önündeki ilk belirleyici engel
oldu. Nitekim bu ihanet ve sonrasında ortaya
çıkanbölünme(sosyaldemokrat/sosyalistparti
ler ile komünist partilerin ihtilafı) yüzünden
özelliklebellibaşlıAvrupaülkelerininişçisınıf
larını ortak düşmana karşı bir araya getirmek
olağanüstüzorlaştı.Hattabuzorlukokadarhad
safhayavardıki,işçisınıfıörgütlerininüstelik
sadecesiyasipartilerindeğil, sendikalarında 
topyekûnimhasıanlamınagelenfaşizminyük
selişi karşısında bile bir araya gelemediler.
BununsonucundaAvrupa’nınengüçlüveörgüt
lü proletaryalarına sahip ülkelerinden Alman
ya’da ve İtalya’da faşizm elini kolunu sallaya
sallayaiktidarageldi.Faşizminilkiktidaragel
diğiülkeolanİtalya’dahenüz3.Enternasyona
lin ihanetinden söz etmek mümkün değildi.
Kapitalizmin faşist saldırısına karşı işçi sınıfı

nınbirleşikmücadelesininönündekitemelengel2.Enternasyonaldi.
Kaldıkiosıralarzatenyeniortayaçıktığıiçinfaşizminayrıntılıbir
teoriktahlilihenüzyapılamamıştı.Bunakarşılıkdünyaişçisınıfının
tarihiniolumsuzyöndekökündendeğiştirecekolanAlmanfaşizmi
nin iktidara gelişinin birinci sorumlusu Stalinci 3. Enternasyonal
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bürokrasisioldu.Gerçektende3.Enternasyonalönderliğiosıralar
yürüttüğüpolitikalarlaAlmanSosyalDemokratPartisinineredeyse
Hitler’inNaziPartisindenbiledahatehlikeligördüğünüilanetti.Bu,
faşizmin yolunu açan ve işçi sınıfının birleşik cephe politikasını
temeldendinamitleyenbirdavranıştı.NitekimStalinönderliğiTroç
ki’ninyaptığıbütünuyarılararağmenbupolitikasınıHitler’iniktida
ragelmesinisağlayanakadarsürdürdü.İşteXX.yüzyılınbaşınınen
güçlüproletaryasıböylecefaşistbarbarlığakarşımücadelesindetek
birkurşunbile sıkmadan teslimbayrağını çekmişoldu.Budurum
aslında bütün bir yüzyıla damgasını vuran bir gelişmeydi. Dünya
proletaryasının uluslararası kapitalizme karşı en önemli kalesi, bir
bakımabütünMarksistleringözbebeğivedünyadevrimininmerke
zikonumundakiAlmanişçisınıfıparamparçaedilmişvebusayede
II.DünyaSavaşı’nınpatlamasına imkansağlanmıştı.Gerçektende
Almanya’dafaşizminiktidaragelişibukadarkolaygerçekleşmesey
di ikinci büyük barbarlık savaşı bu kadar kolay ilan edilemezdi.
ÜstelikbugelişmeninolumsuzluğuNazizminyenilgisindensonrada
kendinifazlasıylasürdürdü.Dünyadevrimininenbüyükkozuolan
Alman proletaryası sadece uluslararası kapitalizmin potansiyel bir
düşmanıolduğuiçindeğil,fakatSovyetbürokrasisinindevarlığını
dolaylıolaraktehditettiğiiçindecoğrafiolarakdaparçalandı:Batı
veDoğuAlmanyaolarak!Bu,proletaryanınparçalanmasıiçinulu
sun ortadan ikiye bölünmesiydi. Bundan böyle dünya devriminin
merkezine oturmuş birAlman işçi sınıfından bahsetmekmümkün
olmaktan çıkıyordu. ve bu gelişmenin sorumlusu da faşizmekarşı
birleşik işçicephesipolitikalarını sonunakadar reddeden3.Enter
nasyonalönderliğiydi.

3. Enternasyonal önderliği dünya işçi sınıfına karşı yürüttüğü
haincepolitikalarıfaşizminAlmanya’daiktidaragelişindensonrada
sürdürdü.Hemdebukeztamtersinden:artıkfaşizmekarşımücade
lede“de mok rat” emperyalist ülkelerden yana olmak gerekiyordu!
Yani Alman ve İtalyan kapitalizmlerine karşı Fransız, İngiliz ve
Amerikankapitalizmlerindenyanaolmak!Buşudemekti:Avrupave
dünyaproletaryasıfaşizmekarşımücadelesindekendiiçindekipar
çalanmavebölünmeyiortadankaldıracakpolitikalarıgündemegeti
receğine,yanibirbaşkaifadeyleyıllardıraralarıaçıkolanişçiörgüt
lerinibirarayagetireceğine,herülkedebüyükkapitalistlerinpartile
riyle“Halk Cep he si”adıaltındabirarayagelmeliydi!İştebirleşik
birişçicephesiyerine,gerçektefaşizminiktidaragelmesiniarzula
mışolanbüyükkapitalistlerinsiyasipartileriyleartıkzatenmiadını
doldurmuşolanfaşizmekarşıyapılananlaşmalarvebuanlaşmalarla
işçisınıfıhareketininyönetimininbuburjuvapartilerinedevriyeni
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felaketlerigetirdi.Önce,1939yılındabupolitikasayesindemuaz
zamİspanyoldevrimicanevindenvurulduveFrankocularıniktida
rınınyoluaçıldı.ArdındanözellikleII.DünyaSavaşı’nınbitiminde
aynıpolitikalarsayesindebukeziktidarıneşiğinegelmişolanFran
sız,İtalyanvetabiiYunanproletaryalarınınyenilgilerisağlandı.

Bir le şik iş çi cep he si po li ti ka la rı nın 
red di nin ne den ol du ğu bü yük tah ri bat
İşte1914’ten(sosyaldemokratpartilerinsavaştanyanatavıralmala
rı) 1989’a (BerlinDuvarı’nın yıkılması ve eskisine göre çokdaha
namüsaitkoşullaraltındadaolsaAlmanproletaryasınınyenidenbir
leşmeyolunagirmesi)kadar sürenzamanzarfında,önderliklerinin
(sosyaldemokratvekomünist)haincepolitikalarıyüzündenbirbirle
rinedüşmanolanAvrupaişçilerinibirsınıfcephesialtındabiraraya
getirmekmümkün olmadı. Bu doğrultuda yürütülen politikalar da
sürekliolarakduvaraçarptı.1.Enternasyonaldönemindenfarklıola
rak farklı inançlarıpaylaşan işçi sınıflarıortakyapılaraltındaesas
düşmanakarşımücadeleedemediler.Batıdakilerbüyükkapitalistler
rejimiyleuzlaşanaristokratikönderlikleriaracılığıyla,SovyetlerBir
liğivebenzeribürokratikişçidevletlerindekileriseyönetimielinde
bulunduran baskıcı bürokrasinin  ki bu bürokrasi sonuçta bizzat
kapitalist sınıf olmaya soyunup işçi devletinin yıkılmasına neden
oldu  yıldırmalarıyla tamamen apolitikleşerek birbirleriyle sınıf
dayanışmasına giremediler. Dolayısıyla kazanan hep uluslararası
kapitalizmoldu.

Gü nü müz de ki çe liş ki li du rum
İşçi sınıfı hareketini 1914’ten itibaren kontrol altında tutan sosyal
demokratönderliklerleözellikle30’luyıllardanitibarenkendidene
timinesokanSovyetbürokrasisindengeriyekalanönderlikler,artık
günümüzde geçmiş güçlerinin çok uzağındalar. Bunun başlıca iki
nedenivar:

1. Sovyet devletinin çökmesinden sonra uluslararası kapitaliz
min önündeki temel engellerden biri kalkmış oldu. Kendi
ülkelerindekiişçilerinSovyetlerBirliği’neözenmesiihtimali
kibudurumgeçmişte,yaniRusDevrimindenhemensonra,
ihtimal olmanın da ötesinde bir somutluk taşırken, Stali
nizm’lebirliktezatenhepsüreklibirgerilemeiçindeydiyok
oldu.Buise,özellikleII.DünyaSavaşı’ndansonrakapitalist
lerceBatıAvrupa’dauygulanmakzorundakalınan“re fah dev-
le ti”ne duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyordu. Avrupa işçi
sınıfınaSovyetbloğunakaymasındiyesunulansosyalhaklar
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artıkgerialınmalıydı.NitekimgünümüzdeAvrupa’davehatta
ABD’debile tambunuyaşamaktayız.KuşkusuzAvrupa işçi
sınıfınıneldeetmişolduğubuhaklar, iktidaragelemesebile
kendi yürüttüğü sınıfmücadelesinin ve tabii bu aradaEkim
Devrimi’nin ürünüydü. Günümüzde yılların getirdiği rahata
alışkınAvrupa sosyal demokrasisi önderlikleri süratle gele
neksel işçi örgütlenmesi anlayışından uzaklaşarak Avrupa
muhafazakar partilerinin işlevini üst
lenmek istiyorlar. Fransız Sosyalist
Partisi’ni sendikalara dayanan bir işçi
partisi olarak tanımlamak geçmişten
berimümkündeğilken, tamdagerçek
birerişçiörgütügeleneğinesahipolan
İngiliz ve Alman partilerinin son
dönemlerdeiçinegirdiklerisüreçbütü
nüyle böyle. Bu partilerin mevcut
önderliklerininburjuvazininçıkarlarını
kollamadakraldanfazlakralcıolmaları
bu durumun açık bir göstergesi.Tabii
AvrupaBirliğiprojesidebugelişmeye
fazlasıylaivmekazandırıyor.

2. Gene Sovyet devletinin çökmesine
paralelolarakgeçmiştenbuyanaonun
desteğinemazharolmuşbütünAvrupa
komünistpartilerimuazzambirboşluk
içine düştüler. Gerçekten de Sovyet
devletinin varlığının sona ermesinden
buyanagerekFransızKomünistPartisi
ve gerekse İtalyan Komünist Partisi
işçitabanlarınıhızlayitirmeyebaşladı
lar. Benzer durum Yunan Komünist
PartisiveözellikleİspanyolKomünist
Partisi ve Portekiz Komünist Partisi
için de söz konusu oldu. Bunlardan
İspanyolKomünistPartisi ilePortekiz
KomünistPartisiinanılmazölçüdesağa
kaydılar.YunanKomünistPartisihükümettekalabilmek için
sağpartilerlekoalisyonoluşturdu.İtalyanKomünistPartisinin
anagövdesi“ko mü nist” adındanbilevazgeçtivetabiiburju
vaziadınaülkeyiyönetiroldu.ÖteyandanSSCB’nindağıl
masıyla birlikte kapitalizmi seçen DoğuAvrupa ülkelerinin
eski komünist partileri de neredeyse istisnasız bir biçimde

Sovyetler 
Birliği’nin 
çökmesinin 
ardından “refah 
devleti”nin 
tasfiyesi 
sürecinde Avrupa 
sosyal 
demokrasisi 
önderlikleri 
süratle 
geleneksel işçi 
örgütlenmesi 
anlayışından 
uzaklaşmak 
istiyorlar.
Komünist partiler 
ise işçi örgütü 
olmaktan 
uzaklaştılar bile.
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seçimlerle iktidara gelip ülkelerini bu kez kapitalizm adına
yönetmeye koyuldular. Burada üzerinde önemle durulması
gereken husus doğu ülkelerindeki komünist partilerinin de
hızlabirerişçiörgütüolmaktanuzaklaşmalarıydı.Nitekimbu
konudaençarpıcıörnekeskiDoğuAlmanyaKomünistParti
sinin durumu olsa gerek. Duvar yıkıldıktan sonra PDS
(DemokratikSosyalizmPartisi)adınıalanbupartiüyebileşi
mi olarak işçi sınıfı dışı kesimlere uzanarak işçi tabanından
kopmayı tercih etti. Paradoksal olan durum, halihazırda
AlmanSosyalDemokratPartisi’nin(SPD)üyebileşimininbu
partiyegöredahafazlaişçisınıfındanolmasıdır.

Eski komünist ve sosyal demokrat partilerin önderliklerinin
emperyalizmyanlısıkampageçişlerikuşkusuzbupartilerinbirerişçi
partisiolmaktançıkışlarıyladadoğrusalolarakorantılıdır.Gerçekten
de bu partiler ne ölçüde işçi tabanlarındanuzaklaşırlarsa o ölçüde
kapitalistkampayakınlaşmaimkanınıeldeediyorlar.Aksihaldesaf

burjuva politikalar izlemekte olan önderliklere
sahipİngilizveAlmanSosyalDemokratParti
lerigibitabanınbasıncıylaikiileribirgeriadım
atmakzorundakalıyorlar.

Bütün bu anlatılanlardan anlaşılacağı üzere
işçisınıfıhareketigünümüzdesondereceçeliş
kilibirdurumlayüzyüze:biryandanvarlıkları
işçi sınıfına ihanetle eş anılmaya başlanmış
önderliklerinçöküşüveiflasınınyarattığıolum
lugelişme,amaöbüryandanişçisınıfıörgütle
rinin (partiler ve sendikalar) gerileyip zayıfla
malarının yarattığı olumsuzluk. Bu çelişkinin
aşılmasıyönündeatılacakadımlarönümüzdeki
dönemindevrimciMarksizmininkaderinibelir
leyeceğigibidünya işçisınıfınındageleceğini
tayinedecektir.1938’deolduğugibi,günümüz
de de, insanlığın krizi proletaryanın önderlik
krizineindirgenmişdurumdadır.Tekfarklaki,o
zamanproletaryayı tümüyle kontrolleri altında
tutanönderliklervardı,bugünseonlarbileyok.
Bununbirdezavantajolmaktançıkıpbiravanta
ja döndürülmesi tamamıyla devrimci Mark
sizm’e ve dolayısıyla onun tek uluslararası
ölçektekiörgütlügücüolanIV.Enternasyonal’e
bağlıdır.ÖnümüzdekidönemdeIV.Enternasyo

nal’inatacağıadımlarproletaryanınsınıfmücadelecibirönderliği
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nin inşasıyolununaçılmasınayadasonsuza
kadarkapanmasınanedenolacaktır.Hepsöy
ledik, gene söylüyoruz, insanlığın önünde,
bütün bir insan uygarlığının kurtarılması ve
dolayısıylakapitalistbarbarlığasonverilmesi
yolunda çok fazla zaman yoktur. Girmekte
olduğumuzkapitalistbarbarlıkveyıkımsüre
cinden insan uygarlığını kurtaracak tek güç
olan uluslararası proletarya bunu ancak dev
işçiörgütleriniherülkedeinşaederekbaşara
bilir. IV.Enternasyonal’ingörevi bukonuda
proletaryanın yolunu açmak, ona yardımcı
olmaktır. Proletaryanın kurtuluşunun onun
kendieseriolacağınınbilincindekiIV.Enter
nasyonal, onun yerini kendisi doldurmaya
cak,sadecezeminitemizleyecekveonaterte
mizbirbayraksunacaktır.

Dün ya da ya pıl ma sı ge re ken
Gelenekselişçipartilerininhemenhiçvarol
madığıyadazamaniçindesilindiğiülkelerde
atılmasıgerekenenönemliadım,işçisınıfınınbaşkakitleselörgüt
lerinindevreyesokularaksınıftemelli,sermayedenveonundevle
tindenbağımsızbirişçipartisinininşasınavaracakyollarıaçmaktır.
Brezilya,GüneyKoreveCezayir’deyapıldığıgibi.Venezuela,Mek
sikaveEkvador’daböylebirpartiinşasınınilkadımlarınınatıldığı
gibi.Bilinmelidirki,böylebirpartigünümüzdebirleşikbirişçicep
hesininneredeyseizdüşümüdür.

“İş çi le rin Ken di Par ti si” ya da kitlesel bir işçi partisi anlayışı
veyabirleşikbirişçicephesininsomutlanışıkuşkusuzdünyanınher
ülkesindeaynıseyriizlemekzorundadeğildir.Gerçektende,sözge
limi,çeşitligelenekselişçiörgütlerinin(sendikalarvepartiler)var
lıklarınıherşeyerağmenkorumayadevamettikleriülkelerdeatılma
sı gereken adımbelki de varolan bu partilerin üzerindenyürümek
olabilir.NitekimeğerAlmanSosyalDemokratPartisiyadaİngiliz
İşçi Partisi bu ülkelerin proletaryasının hala büyük çoğunluğunu
kucaklıyorsavebunlarındışındabir siyasalyapılanmasözkonusu
değilsehareketnoktasıbuörgütselyapılarüzerindenyürümekolabi
lir.Budurumda, işçisınıfınınbugelenekselyapılarının içindenve
dışındanyürütüleceksistemlibirörgütselfaaliyetleilkeldebuparti
leriniçindeyenidensınıfıngeçmişkazanımlarınınkorunmasıteme
lindebirçalışmayapılabilir.Budurumusomutlamakgerekirseşöyle
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söylemekgerekir:özellikleStalinistönderliklerin işçi sınıfınınsır
tından düştükleri, buna karşılık sosyal demokrat önderliklerin de
geçmiş“sos yal dev let”kazanımlarınıkorumayıbüyükölçüde terk
ettiklerigünümüzde,eğerAlmanveİngilizpartilerikendiülkeleri
ninişçisınıfınıngözündehalaalternatifsizseler,bununüzerineüze
rine gitmek devrimci Marksizm’in yürüttüğü sınıf mücadelesinin
ayrılmazbirparçasıolmalıdır.İşçisınıfınınnesendikalarıvenede
kitlesel siyasal örgütleri neoliberal politikaların izleyicisi olan
önderliklerinelinebırakılamaz.Kuşkusuzkitlesel sosyaldemokrat
partilerinönderlikleridahaI.DünyaSavaşı’nınpatlakvermesinden
buyanaburjuvapolitikalarizliyorlardı.Amageçmiştebupolitikala
rıizlerkenaynızamandaişçisınıfınınçıkarlarınıdolaylıyoldanda
olsa savunmak durumundaydılar. Şimdiyse artık buna bile ihtiyaç
duymuyorlar.İştebufarklılıktırki,günümüzde,bupartileriniçinde,
varolanönderliklerinekarşıherdüzeydebirsınıfpolitikasıyürütül
mesiimkanınısunuyor.

Tür ki ye’de bir le şik iş çi cep he si nin “İşçile
rinKendiPartisi”nde so mut la nı şı
Türkiye’dePGB Sos ya lizmgeleneğininbirleşikişçicephesitaktikle
ri konusunda izlediği politikalar 12 Eylül 1980 öncesine uzanır.
Nitekim12EylülaskeridarbesindenhemenönceŞubat1980 tari
hindeyayınlananİş çi Cep he sidergisindeyaklaşanbiraskeridarbe
ihtimalinekarşıgenelgrevçağrısıyapılırken,aynızamandavarolan
bütünişçiörgütlerininbirarayagelipbirbirleşikcepheoluşturmala
rıönerisiyapılmıştı.Ogününkoşullarındaişçiörgütlerininbiraraya
gelmesinin somutanlamıTÜRKİŞ ileDİSK’inbir cepheoluştur
ması ve diğer irili ufaklı işçi sınıfı yandaşı örgütlenmelerin de bu
cepheniniçindeyeralmalarıydı.KuşkusuzböylebiröneriTürkiye
sosyalist hareketinin bileşenlerine hiç de sıcak gelmedi, çünkü
sonuçta“sağ”dayeraldığıbilinenTÜRKİŞ’idekapsıyordu.Bilin
diğigibiaskeridarbeöncesindeböylebircephe inşaedilemedive
dolayısıyladarbeninkendisidedahakolaygerçekleşti.

Benzervehattadahasomutbiröneri1990yılındakiZonguldak
direnişisırasındaPGB Sos ya lizmtarafındanyapıldı.Bunagöredire
nişegeçenyaklaşık50binmadenişçisiveailesineGenelMadenİş
Sendikasının Başkanı Şemsi Denizer önderliğinde kitlesel bir işçi
partisikurmalarıçağrısıyapılıyordu.Ogününkonjonktüründeböyle
bir partininZonguldakmerkezli olarak kurulması durumunda bile
Türkiyeçapındamilyonavaranüyesayısınaulaşacağıvebununsos
yolojikolarakdabir işçipartisiolacağıaşikardı.Türkiyesosyalist
hareketibuöneriyideanlayamadı.Hattadahadailerigittiveböyle
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birpartininnasılolurdaŞemsiDenizergibibirsendikabürokratına
kurdurtulabileceği sorgulandı. Eldeki örnek hep Lula’ydı ve tabii
Denizerbunauymuyordu!Böyleliklebirbüyükfırsatdahakaçırıl
mışoldu.

Yaklaşıkaltıayıaşkınbirsüredir“İş çi le rin Ken di Par ti si”fikri
yatını benimseyen bir dizi sendikacı, işyeri temsilcisi ve sendikalı
aktivistle birlikte Ulus la ra ra sı İş çi Kar deş li ği bülteni aracılığıyla
içindebulunduğumuzkoşullardabirkitleselişçipartisininkurulma
sınınçağrısınıyapmaktayız.Kuşkusuzbugününkoşulları1990yılı
nınkoşullarındanoldukçafarklı.Zonguldakbüyükişçieylemi1989
yılındabaşlayanyükselişinsonbarutuydu.Zatenogündenbugüne
hareket sürekli bir gerileme içinde.Bugerilemeninbaşlıca nedeni
iseideolojik.İnsanlararadangeçenzamanzarfındaneoliberalpoli
tikalarındoğrudanürünüolanözelleştirmelerinaslındaçokdakötü
bir şey olmadığına ikna edildiler. Başta SSK olmak üzere sosyal
güvenlikkurumlarınınaslındagereksizvemüsrifkurumlarolduğuna
şartlandırıldılar.Sankiherşeykârdanibaretmişgibi,KİT’lerinsatı
şınınveüretimdendüşürülmesininanlamlıolduğuna inandırıldılar.
Şimdi işin farkına varılmaya başlandığında ise, “ar tık geç miş 
ol sun!” deniyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım: “ar tık geç miş 
ol sun!” cümlesi işçi hareketi açısından kullanılması en tehlikeli
cümledir.Çünkübuherşeyinartıkgeridönmemecesinebittiğianla
mınagelir.Oysabugünhalaherşeykaybedilmişdeğildirvekaldıki,
her şey gerçekten kaybedildiğinde bile kaybedilenlerin yeniden
kazanılmasıbugünekadarhiçkazanılmamışolanlarınkazanılmasın
dandahakolaydır.BugünZonguldak1990’dadeğilizama,ogün
künden farklı olarak sadece Zonguldak Kömür İşletmeleri değil,
onlarcaKİTyokedilmetehdidialtındadır.Dolayısıylaiçinegirdiği
mizdönemdeözelliklegeriyekalanKİT’lerdekolektifolarakmüca
deleedilebilecek,dahadoğrusubirliktemücadeleninörgütlenebile
ceğibiralanmevcuttur.

“İKP” ça lış ma sı na sıl sür dü rü lü yor?
Şimdilerde“İş çi le rin Ken di Par ti si”faaliyetininanaekseniniUlus-
la ra ra sı İş çi Kar deş li ğibülteniaracılığıylasürdürmekteyiz.Ulus la-
ra ra sı İş çi Kar deş li ği bülteninde çeşitli uluslararası kampanyalar
sürdürüldüğügibi(HalentutuklubulunanRomenMadencilerSendi
kasıGenelBaşkanıMironCozma’nınserbestbırakılması,Bangla
deş’in Chittagong limanının satışının durdurulması, Brezilya’da
topraksız köylülerin toprak taleplerinin İşçi Partisi hükümetince
yerinegetirilmesigibi)esasolarak“İş çi le rin Ken di Par ti si”ninbu
yıl içinde kuruluşunu gerçekleştirmesi çabaları sürdürülüyor. Bu
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doğrultudayürütülmekteolanpolitikaşu:Ulus la ra ra sı İş çi Kar deş-
li ği’ndeyayımlanmışbulunanveEmekPlatformunuenkısazaman

dasadeceişçilerdenoluşacakbirpartiyikurma
yadavetedenmektubunçeşitlisendikayöneti
cisi, işyeri temsilcisi, işyeri baş temsilcisi ve
sendikagenelkuruldelegelerineimzalattırılma
sı. TÜRKİŞ, DİSK ve HAKİŞ’e bağlı 100
kadarsendikacınınvesendikaaktivistininimza
ladığıbumektubunimzacılarınınsayısınınbin
leribulmasıdurumundakikolaylıklamümkün
gözüküyorEmekPlatformununogünküdönem
sözcülüğüne bu talebin sunulması gerekiyor.
Böylebir talebeEmekPlatformununnecevap
vereceğiniyadabuyoldanetüradımlarınatıla
bileceğini kuşkusuz şimdidenkestirmekmüm
kündeğil.Gerçisayılarıbinleribulanbirimza
cılar listesi ortaya çıktığındaEmekPlatformu
nunbunakayıtsızkalmasıbeklenemezama,bir
sürünceme durumunda imzacıların kendi içle
rindenseçeceklerikurucularla“İş çi le rin Ken di 
Par ti si”ni kurmaları kaçınılmazlaşacaktır.
Bununla birlikte Ulus la ra ra sı İş çi Kar deş li ği 
etrafındabirarayagelenböylebirpartinintaraf
tarları daha sonra Emek Platformunun çatısı
altındakurulabilecekolanmuhtemelbirbağım
sızişçipartisiiçindekurulmuşolanbupartiyle

yer almayı şimdiden taahhüt etmelidirler. Bir başka ifadeyle önü
müzdekidönemdekurulacakolan“İş çi le rin Ken di Par ti si”, kendi
kuruluşundansonraeğerdahakitleselbirişçipartisikurulursaonun
içindeyeralmalıdır.

Öte yandan “İş çi le rin Ken di Par ti si” çalışması birleşik cephe
taktiklerini daha şimdiden hayata geçirmenin yollarını aramalıdır.
Bukısacaşudemektir:Biryandanyukarıdanaşağıya,yanisendika
yöneticileriaracılığıylaböylebirbasıncıişçitabanıüzerindeyoğun
laştırmak, öte yandan, aşağıdan yukarıya sendika yöneticilerinin
üzerindeböylebirpartinininşasıdoğrultusundaonlarınfaaliyetgös
termelerinisağlamakiçinbaskıyapmak.
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Son	6	Ayda	
Ortadoğu

Şe ref DO ĞAN

Ortadoğu’yla ilgili son yazımızı yayımladığımızdan
berihayliuzunzamangeçti,özellikleolaylarınbuden
lihızlıseyrettiğikoşullarda.Irak’takanlıayaklanmalar
ve işgalcilerin saldırıları birbirini izlerken, Filistin’de
Şaron’un ikiyüzlü ayrılma planı ve İsrail’de yarattığı
tedirginliksözkonusuydu.HerşeydenönemlisiFilistin
devriminin önderi Arafat’ın ölümü ve bunun Filistin
halkınınmücadelesineolumsuzetkisiydi:uzlaşmacıla
rınhakimiyetinintesisi.

Sonyazıdanbugünearayagirenuzunfasılasebebiyleuzuncabir
yazıylagelişmelerindeğerlendirmesinisunmayaçalışacağız.

Irak
ABD’ninIrak’taamacınaulaşıpulaşmadığısorusununcevabıdurak
samadan söylenen bir “evet” olmalı. Haziran’da kurulan eğreti
hükümetiyle Irakdevleti öncedendebelirttiğimiz gibi parçalanma
yolundakiOrtadoğu’nunbirprototipiolarakkarşımızda.IrakKomü
nistİşçiPartisişöylediyor:

...bakanlıklarçeşitliABDyanlısıgruplarapaylaştırıldığındanbirbakanlığa
girdiğinizde hükümetin değil de kontrolün verildiği grubun sloganlarını,
fotoğraflarınıveposterlerinigörürsünüz.Herpartimerkezihükümetinpoli
tikalarını değil kendi politikalarını yürütür. Kelimenin tam anlamıyla bir
devlet,Irak’tayoktur.Birdevletiçindeküçükdevletçiklervardır.Devletin
mülküyoktur.

Mülküolmayan,askerivepolisienufakçatışmalardagüvenilmez
halegelenvebunedenle150bin işgal askerinemuhtaçolan,kriz
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anlarında kararları işgalcilerce yok sayılan bir hükümeti olan bir
devlet.KuşkusuzABDIrak’taistediğinieldeetti,şimdibizedüşen
kaybedilenlerigerikazanmak.

İş gal güç le ri nin bir ara cı ola rak ge çi ci hü kü met
HaziranbaşındakurulanveaysonundaegemenliğidevralanAllavi
hükümetiyediayayaklaşangörevsüresindesadeceişgalpolitikası
nın bir sürdürücüsünden ibaret olduğunu kanıtladı.Yıkılıp, külleri
üzerine gerçek bir Irak hükümetinin kurulmasını engelleyen tek
nedenin150binlikişgalordusuolduğudüşünülürse,başkatürlüdav
ranmasıdabeklenemezdi.

ABDve İngiltereönderliğindeki işgal koalisyonununhükümeti
kurmadave sözdeegemenliğidevretmedeki amacı Irakdışındave
içindegüçlenensavaşakarşımuhalefetekarşıbirdayanmanoktası
oluşturmaktı.BöyleceönceChirac’ın,şimdiAnnan’ınsözcülüğünü
yaptığısavaşınbuşekildekendilerininpayalamayacaklarışekilde
yürütülmesinekarşıemperyalistgüçlerekarşıdemagojikalandabir
araçkazanmayıveaynıaracıABDveİngiltereiçindegelişenmuha
lefette bir yanılsama yaratmak için kullanmayı düşünüyordu. Irak
içindekimuhalefetekarşı yeni hükümet,GeçiciHükümetKonseyi
gibidirenengüçlerinbirkısmınıiktidaraortaketme,birkısmındada
iktidar sahipliği yanılsaması yaratma görevine sahip, farklı olarak
“ege men” olması bu yanılsamanın boyutunu arttırabilirdi, ancak
bunungerçekleşmediğini geçen zamandagüçlenendireniş kanıtla
dı.

GeçicihükümetinsadeceABDönderliğindekiişgalcilerinpoliti
kasındakiaraçlardanbiriolduğu,şiddetlipolitikkrizlerdetekrartek

rar doğrulandı: Ağustos’taki Şii ayaklanması
ABDordusununbaşlattığısaldırısonucupatlak
verdi, çatışmanın ana bölümüABD ordusuyla
Şii milisler arasında oldu. Felluce’ye saldırıyı
başlatan, sonrasında tüm Sünni bölgelerinde
devam ettirenABD idi, Irak ordusuna İngiliz
askerleriyleberaberçatışmadışıbölgelerikolla
magöreviverildi,Musul’dadirenişçilercesızıl
dığıbelliolanpolisteşkilatıbaştanaşağıtasfiye
edildi.Geçicihükümet,ancakçatışmanınyatış
tığıdönemlerdearabulucuolarakroloynayabil
di.RehinalmaeylemlerindedeABDveİngiliz
vatandaşlarısözkonusuolduğundaişgalgüçleri
bizzatdevreyegirdiler.
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Yak la şan se çim ler 
tam kont rol al tın da ki bir Irak’ta yü rü tül mek is te ni
yor
Geçicihükümetin,GeçiciHükümetKonseyi’ninçektiğimeşruiyet
sizliksorunundankurtulmasınınönkoşullarındanbiriseçimlegelme
siydi. Ancak bildiğimiz gibi 15 Kasım 2003 planında öngörülen
dolaylıseçimlerdirenişinbasıncıveŞiilerindoğrudanseçimtalebi
sonucudüzenlenememişvebirkurulcaatanmışhükümetbuyönden
GHK’ylaaynıkaderipaylaşmıştı.Karmaşıkseçimsistemiveişgal
ordusununvarlığısebebiyle,plantakipedilmişolsaydıdaoluşacak
hükümetşimdikikadarişbirlikçiolacaktı,ancakIrakhalkındayara
tacağıyanılsamadahabüyükolurdu.

Direnişiaskerigüçlebastırmanınzorluğumeydanaçıktıkçaişbir
likçi hükümetin meşruiyeti daha da önem kazanıyor. Bu nedenle
Ocak2005’teseçimlebirulusalmeclisinoluşturulmasıhedeflenmiş
durumda, ancak bu seçim de önceki gibi ülkede süren direnişin
yarattığıgüvenliksizliğin tehdidialtında.Yanidirenişaskeriolarak
sonlandırılamayınca seçimler yoluyla sonlandırılmak isteniyor,
ancak bunun için de direnişin askeri olarak sonlandırılması gerek.
Bukısırdöngününetkisindenkurtulamayanişgalgüçlerivehükümet
değişikyollardeniyor.ArabirformolarakAğustosortasındatopla
nan Irak Ulusal Konferansı 100 kişilik, hükümet kararlarını veto
hakkıbulunanbirmeclisoluşturdu.Bunlarındışındaseçimegiden
yoldaikieğilimvardı:biriFelluce,Necefgibiişgalgüçlerininkont
rolünden çıkmış bölgelerde seçimlerin düzenlenmemesi, diğeri de
seçimlerekadarheryerde tamkontrolüsağlamayolundakapsamlı
biraskerioperasyonunbaşlatılması.

Sal dı rı lar...
Egemenlikdevrininyapıldığıdönemdeişgalgüçlerininbellibölge
leregirmemeyi taahhüt ettiğibirkontrolsüzlük,bunakarşıngöreli
birsükunetortamıhakimdi.Nisan’dabaşlayanşiddetliayaklanma
larınardındanHaziranbaşındaSadrönderliğindekiŞiilerile,bundan
birhaftaöncedeFelluceliSünnilerileaşağıyukarıaynıkoşullarda
antlaşma sağlanmıştı. Hem Necef, hem de Felluce güvenliği Irak
polisiyleberaberyerelsilahlıgüçlere(yanidirenişgüçlerine)devre
dilmiş, işgal askerleri bu şehirlere girmeme sözü vermişti. Fellu
ce’de durum Eylül’e, Necef’te iseAğustos’a kadar böyle devam
etti.

Bubölgeleritekrarkontrolaltınaalmayolundadirenişizayıflat
makiçinIrakhükümeti8Ağustos’tabirafyasasınıkabuletti.Ancak
affarağbetolmamasıveABD’nindirenişizayıflatmadabuyöntemin
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başarısındanşüphesisonucu“ılım lı”yaklaşımkısasürededeğiştiril
diveABDordusuülkedemilisbırakmamaşiarıylaNecef’esaldırıyı
başlattı.KısmibirbaşarınınardındanSadrileateşkesimzalandı.Bu
ateşkes Bağdat’ın Sadr semti bölgesinde ilave bir“si lah kar şı lı ğı 
pa ra” anlaşmasıyla pekiştirildi. Buna göre Sadr’ınMehdi ordusu
silahlarınıteslimedecek.KarşılığındaABDverdiğizararıntazmina
tınıödeyecekvedirenişçileritutuklamamagarantisiverecek.Anlaş
manındiğerbölgeleredegenişletilebileceğibelirtilmiştiancakFel
luce’yebaşlayansaldırıbunuengelledi.

Necef’teimzalananateşkesinardındanABDordusuikincidireniş
merkezi Felluce’ye saldırı hazırlıklarına başladı. Ekim ortasında
Allavi,FelluceyöneticilerindenABD’ceşehirdeolduğuiddiaedilen
TevhidveCihadörgütülideriZarkavi’yiteslimetmeleriniistedi.Bu
sıradaABDordusuFellucesaldırısınahazırlanıyordu.İngilizordusu
Basra’danNecefveHilla’yagetirilerekburadakiABDaskerleriFel
luce’yeçekildi.Saldırıbaşlamaküzereyken18Ekim’deIrakhükü
metihalagelecekhaftaafilanedileceğinisöylüyordu.24Ekim’de
Zarkavigrubu50Irakaskerinikurşunadizerekcevabınıverdi.

8KasımgecesiüçbindirenişçininbulunduğudüşünülenFellu
ce’ye15binABDaskeri,beşIrakordusutaburuylaberabersaldırdı.
300binnüfusluFelluce’de50binkişikaldı.17Kasım’daşehirde
ABDkontrolügöreliolaraksağlanmıştı:bindenfazladirenişçiöldü
rülüp,birokadarıdatutuklanarak.

Ancak saldırıdan önce cumhurbaşkanı ElYaver’in işaret ettiği
tehlikeboygösterdi:Felluce’deodaklanmışdirenişhızlayayılarak
Musul,Bayci,RamadiveRutba’yayayıldı.ÖzellikleIrak’ınüçüncü
büyük şehriMusul’da olaylar ilginçti.Musul polisi işgalciler için
tümüylekullanılmazhalegeldi.Direnişçilerinelindepolisüniforma
larıvearaçlarıbulunduğundanpolislerinsokağaçıkmamasıistendi.
Beşbinkişilikpolisgücüdağıtılırkenpolisşefitutuklandı.

Saldırılarsırasındaortayaçıkanbirdiğerönemligelişmedireniş
çiler ile Kürt peşmergeler arasında çıkan çatışmalardı. Musul’da
direnişçilerKürdistanYurtseverlerBirliği’nesaldırıncapeşmergeler
karşılık verdi. Bir hafta sonra direnişçiler Musul’da Kürdistan
DemokratPartilipeşmergekonvoyunasaldırdı.Bugelişmelerüzeri
nediğerşehirlerdenbinlercepeşmergepartiofislerinivediğerörgüt
lerinikorumakiçinMusul’ageldi.

ABD’ninsonsaldırılarıkendiözgürseçimindençokşartlarınzor
lamasısonucuoldu.Kurtarılmışbölgelerinvarlığısadecedirenişin
maddi(lojistikdestek)vemanevi(zafereolaninanç)olarakgüçlen
mesine yarardı. Temmuz’da Bush’a verilen bir istihbarat raporu
ülkedeiçsavaşıngündemdeolduğunaişaretediyorduveOcak’taki
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seçimlerinöncekidüzenlemeyenlergibidire
niş sebebiyle ertelenmesinin felaket olacağı
kesindi.BukoşullaraltındaABDkendieliyle
sükunetdöneminibozmakzorundakaldı.

...ve se çim ler
GeçiciIrakUlusalMeclisi’niseçecekseçim
ler30Ocak’tayapılacak.Bumeclisingörevi
hükümetioluşturduktansonraanayasayıyaz
makve2005sonundailkolağanIrakseçimle
rinidüzenlemek.Ancakonoktalaragelmeden
evvel,şimdikişüpheseçimlerinyapılıpyapı
lamayacağıkonusunda.

SeçimlerdetümIraktekbirseçimbölgesi
olacak. Şiiler Sistani’nin önderliğindeBir le-
şik Irak İt ti fa kıadıylatekbirlisteoluşturmuş
durumda.ListeninbaşınıİslamiDavaveIrak
İslam Devrimi Yüksek Konseyi çekiyor,
Sadr’ıntemsilcileridelistedevar.Öbürtaraf
taAdnanPaçacı’nınbaşınıçektiğiSünniağır
lıklı17partininoluşturduğulistevarkiKür
distanDemokratPartisiveKürdistanYurtse
verlerBirliğidebununiçinde.1

Bu ikigruparasında seçim içimücadele
ninyanısıraseçimtarihikonusundadaçatış
mavar.Paçacı’nıngrubusürendirenişsebe
biyleadilseçimlerdüzenlenemeyeceğigerek
çesiyle seçimlerin ertelenmesini talep etti.
Direnişçilerboykotçağrısıyapıyor.Şiilerise
seçim tarihinde ısrarcı, çünkü direniş nede
niyle Sünni bölgelerinde çoğu seçmen kayıt
yaptıramadı/yaptırmadı. Tüm Irak’ın tek bir
seçimbölgesiolmasıŞiilerinelinigüçlendiri
yor.Sonolarak27Aralık’taenbüyükSünni
partisiseçimlerdençekilmekararıaldı.BudurumdaABDdeSünni
lerin radikalleşmesinden çekinerek onlara bazı makamları garanti
edenbirdüzenlemeyigündemealdı.

Şii ön der li ği nin tes li mi ye ti
Sadr’ınsonateşkesinekadarkidönemdeŞiiler,KürtlerveSünniler
denfarklıolarakişgalkarşısındaikilibirkonumasahiptiler.Irak’ta
kiKürthalkıABDişgalininkendilerinehiçdeğilsebirminidevlet

1Yazınınsonundakiekbölümünebakın.

Kurtarılmış 
bölgelerin varlığı 
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olarak 
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seçimlerin 
ertelenmesinin 
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koşullar altında 
ABD kendi eliyle 
sükunet dönemini 
bozmak zorunda 
kaldı.
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kazandırmasından memnun ve en azından şimdilik işgale karşı
değiller,bunedenleBarzaniveTalabanideKürt
halkınınönderliğinifazlazorlanmadankoruya
biliyor. Sünniler’de; işgal güçleriyle anlaşan
önderlikler zatenhükümetkonseyindeyer ala
rakbunuaçıkçagösteriyorlarvehalklakopuş
muşdurumdalar,direnişteyeralanönderliklerse
henüz işgal güçleriyle doğrudan bir uzlaşma
çabasınagirmişdeğiller.

AncakŞiileriçindurumortadabiryerdeydi.
SavaşsonucuŞiilerSaddamHüseyindönemin
de yitirmeye ve İran’a kaptırmaya başladıkları
dininüfuzlarınıtekrarkazanmayabaşladılarve
Irak yönetiminde, çoğunluğu oluşturmaları
nedeniyleeskisindendahafazlasözsahibiola
cakları inancı belli bir yaygınlığa sahip, bu
durum işgale karşı tutumu yumuşatıyor; öte
yandanişgalaltındaIrakiktidarınınbirşeyifa
de etmediği gerçeği tam tersi yönde işliyor ve
buikilidurum,Şiiler’deuzlaşmacılarilemüca
delecilerarasındakiçizginindahasilikolmasına
yolaçıyordu.

ABD eylemleriylemücadeleci eğilimi güç
lendirdi.MuktedaEsSadr’ınmücadelesinipro
pagandadan silahlı mücadeleye yükseltmesine
ABD onu tutuklama kararı çıkartarak sebep
oldu.Haziran başındaSistani’nin arabuluculu
ğuyla sağlanan ateşkesiAğustos’ta bozan yine
ABD oldu. Mücadelenin keskinleşmesi Sista
ni’yi zor durumda bıraktı, Londra’dan apar
topargeridönerekateşkesisağladı.

YukarıdabelirttiğimizgibiABD’ninNecef’e
saldırmaktan, dolayısıyla Sadr’ı mücadele
etmekzorundabırakmaktanbaşkaşansıyoktu.

Necef’tekazandığıbaşarınınardındanbuzorunlulukortadankalktı
veSadr’ıMehdiordusunakarşıdaharahatbirkonumasoktu.ABD
saldırıları sürseydi Sadr’ın Mehdi ordusunun silahsızlanmasından
sözetmesidahazorolurdu.Şimdiysebununlailgilianlaşmayapıl
mış durumda.Yaklaşan seçimler ve seçimler sonucu iktidarı alma
ihtimali,Necef’tekiyenilgiyleberaberŞiilerdekiuzlaşmacıeğilimi
güçlendiriyor.

Sadr’ın son 
ateşkesine 

kadarki dönemde 
Şiiler, Kürtler ve 

Sünnilerden farklı 
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iktidarının bir şey 
ifade etmediği 
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yönde işliyor ve 
bu ikili durumu 

yaratıyordu.
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Irak ulu su nun par ça lan ma sı
Necef ve Felluce saldırılarını karşılaştırınca, karşımıza iki farklı
sonuççıkıyor.Necefsaldırısıateşkeslebitti,Felluceisehalensürü
yor.DirenişçilerFelluce’yikaybettiamamücadelelerinediğerşehir
leri de katarak devam ediyorlar. Bunun nedeni belirttiğimiz gibi
Şiilerdekimücadeleeğilimigittikçeazalırken, iktidardanenküçük
payıalacakSünnilerinmücadeleyedevametmeleri.

SonolarakNecefveKerbela’yayapılan,67kişininöldüğübom
balı saldırılar sonrasında Şii liderleri doğrudan Sünni direnişçileri
seçimleri ertelemeye çalışmakla suçladılar. Buna seçim tarihinde
yaşanananlaşmazlıklarıdaeklersek,SünniŞiiayrılığıdahakeskin
olarakkarşımızaçıkıyor.

Kürtler zaten kendi devletlerini kurmuş
durumdalar. Irakulusununüçbileşenindede
“ken di yo lu na git me”eğilimigüçkazanıyor.
Savaş ertesinde ülkeye akın etmiş işgalciler,
şirketlerveNGO’larsayesindedevletinolum
luyönleriolaraknitelenebileceksosyalgüven
lik ve kamu işletmeleri zaten yağmalanıyor.
Irakulusununparçalanmasıbutemeldehızla
nıyor.ABD’yeteslimiyetIrakulusunuparça
lıyor.

Irak’la ilgili ister istemez şu yanılgıya
düşülüyor: sanki her biri homojen, ortak
çıkarlarasahipgruplarmışgibiSünniler,Şiiler
veKürtleralınıyor.Böyleceasıldinamikolan
sınıflarveonlararasındaki ilişkileratlanıyor
vetamdaburjuvaönderliklerinistediğimilli
yetler temelinde politika yapılmaya başlanı
yor. Biz de elimizdeki verilerin yetersizliği
sebebiyletahlilibutemeldeyapmakzorunda
kalıyoruz. Oysa elimizdeki kısıtlı verileri
incelediğimizdebileIrakişçisınıfınınneden
li örgütlenme vemücadele yeteneğine sahip
olduğunugörebiliyoruz.Irakgibiekonominin
KörfezSavaşıveondanberisüresürenambar
go,hattadahaöncekiİransavaşıaltındayerle
bir olduğu, barbarlıkkoşullarınayaklaşıldığı
birülkedeişçisınıfıkısasüredeIrakİşçiKon
seyleri ve Sendikaları Konfederasyonu’nda
(FWCUI)300bin,IrakİşsizlerSendikası’nda
(UUI)150binlikbirörgütlülükoluşturarakenzorşartlaraltındabile

Irak’la ilgili ister 
istemez şu 
yanılgıya 
düşülüyor: sanki 
her biri homojen, 
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da burjuva 
önderliklerin 
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yapılmaya 
başlanıyor.
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örgütlenme kabiliyetinin ne denli yüksek olduğunu göstermiş
durumda. Düzenlediği kampanyalarla Irak hükümetine karşı sınıf
mücadelesini savaş altında yürüterekmücadeleciliğini de dünyaya
gösterdi.

Kürthalkınınburjuvaönderliğibaşındanberiişgalcilerleişbirliği
yapıyor.Şiiönderliğiikiseneyalpaladıktansonraşimdilikuzlaşma
cılığa sabitlenmiş görünüyor. Sünni önderliğinin küçük bir kısmı
doğrudanişbirliğihalinde,diğerkısmıisedirenişiyürütüyor,ancak
milliyetçi,dincitemellerleveyanlışmücadeleyöntemleriyle.Rehin
almaeylemleri bunlarabirörnek.Bukoşullarda Irak işçi sınıfının
yapmasıgereken,ekonomikmücadelesinepolitikmücadeleyiekle
mekveişgalcilerlemücadeledebaşıçekmekolmalı.Ancakbuolursa
IrakvetümOrtadoğuiçingerçekbirkurtuluştansözetmekmümkün
olacaktır.Çünkü,benimseyeceğiprogram,izleyeceğiyöntemvetop
lumsal üretimdeki gücübakımındanüstünlüğününyanı sıra savaşı
bitirecek en önemli güçlerden biri, işgalci ülkelerin işçi sınıfıyla
enternasyonalist dayanışma bayrağını yükseltebilecek tek güç de
Irak işçi sınıfıdır. Bunun için işçi sınıfı önderlerine, FWCUI’ye,
UUI’yevediğerişçisınıfıörgütlerinebüyükbirgörevdüşüyor.Biz
deyanlarındayız.

Fi lis tin
Filistin’de en önemli gelişme kuşkusuz Filistin devriminin önderi
Arafat’ınölümüydü.Buolayavesonuçlarınaayrıntılıolarakdeğine
ceğiz,ancakönceİsrail’denbaşlayalım.

“Tek Ta raf lı Ay rıl ma” de vam edi yor
YolHaritası’nınçökmesininardındandiğer“ba rış”planlarınıniçin
deŞaron’unTekTaraflıAyrılmaPlanı’nınöneçıkacağıkesindi,nite
kimöyledeoldu.Bilindiği gibi planGazze’deki sekizbineyakın
Yahudi yerleşimcinin tahliyesiyle beraber Batı Şeria’da Duvar’ın
inşasıylaparalelolarakilhaklarıveyeniyerleşimleriiçeriyor.Planın
tek taraflılığı da tümüyle İsrail’in keyfine göre biçimlendiriliyor
olmasındankaynaklanıyor.

İsrail devleti kısa vadede yayılma politikasını Batı Şeria’ya
yoğunlaştırmakistiyor.BuyoldaGazze’deverdiğitavizlerdeFilis
tin mücadelesini yumuşatmaya yönelik, nitekim son dönemde
HAMAS ve İslami Cihad’da silahlı mücadele dışındaki araçlara
yönelimgüçlendi.BatıŞeria’daDuvar’ın dörtte biri tamamlanmış
durumda.Yerleşimlerleilgili,sonolarakAğustos’taŞaronbinyeni
evyapılacağınıbelirttiktensonraresmiolarak530yenievyapılaca
ğıve3200hektartoprağınistimlakedileceğiaçıklandı.YolHaritası
yeniyerleşimlerindondurulmasınıöngörüyordu,ABDsonyerleşim
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kararlarınıdestekleyerekYH’nınkendisi içindeçökmüşolduğunu
gösterdi.

BatıŞeria ile ilgiliolarak, zaten İsrail’inhiçbir zamanburadan
vazgeçmediğinisöylemekyerindedir.Oslo’daveYH’daöngörülen
pilotbölgelerErihaveGazze’ydikiErihaBatıŞeria’nınsadecebir
bölümü. Öte yandan 2002’deki SavunmaDuvarı Operasyonu’nun
ismikadariçeriğide(BatıŞeria’dakiFilistinYönetimikurumlarının
dümdüzedilmesi.)bugünyaşananlarınogündenplanlandığınaişaret
ediyor.

İs ra il’de ki ge ri lim 
ABD’nin böl ge ye mü da ha le sin den kay nak la nı yor
Şimdi çekilse bile İsrail’in Gazze’den vazgeçmeyeceğini İsrail’in
yayılmacı geçmişine ve ideolojisine dayanarak söylüyoruz.Ancak
bukısasürelivazgeçişbilesiyonistçevrelerdegüçlübirmuhalefete
yol açıyor. Bumuhalefetin ilk gözüktüğü yer 2Mayıs’taki Likud
referandumuydu,Şaron’unGazze’dençekilmeplanı%60’laredde
dilmişti.Likudiçindekivekoalisyonunsağkanadındakimuhalefete
karşıİşçiPartisi(Mapam)Şaron’udesteklemeyebaşladı,16Mayıs’ta
Gazze’den çekilme yanlısı bir yürüyüş düzenledi. Bunu takiben 4
Haziran’daŞaronhükümetteplanıoylarkençoğunluğusağlayama
yıncakoalisyondakiMilliBirlik’inikibakanınıattı.Karşılıklıartan
gerilimdeMilliDinciParti’denikibakanistifaedincehükümetİşçi
Partisi’nin dışardan desteğiyle azınlık hükümeti haline geldi. 26
Temmuz’dabuseferçekilmekarşıtlarıbirgösteriyaptılar.

Azınlık hükümeti durumundankurtulmak içinŞaron İşçiParti
si’nin koalisyona katılmasını Likud oyuna sundu ve yine %60’la
reddedildi. Bunun ardından karşılıklı gerilim tırmandı, Şaron dört
parçada uygulanacak planın başlama tarihini Eylül 2005’ten 2005
başına çekti ve tek parça haline getirdi. Şaron’un planı uygulama
inadınakarşıBirleşikTevratYahudiliğiörgütü,askerleriplanıuygu
lamaemirlerineuymamayaçağırdı.Şaronmuhalifleriiçsavaştehli
kesiyaratmakla suçlarken ılımlıShiniupartisindenLapid,durumu
Rabin’inöldürülmesindenöncekiortamabenzetti.

26 Ekim’de İsrail parlamentosundaTek Ta raf lı Ay rıl ma Pla nı” 
kabuledildi.HükümetineskiortaklarıMilliDinciPartiveBirleşik
Tevrat Yahudiliği ret kullanırken, Likud ortadan ikiye bölündü.
Likud’takibölünmetehlikesikarşısındaŞaronbütçeninoylanmasını
ertelemek zorunda kaldı. Bu gerilimi atlatan Şaron, partisindeki
muhalefetialtederek,18Aralık’taMapamilekoalisyonhükümetini
kurdu.

Gazze’dençekilmepolitikasıŞaronhükümetineBonapartistbir
nitelikkazandırmıştı.Solundayinesiyonist,ancakçekilmeyidestek
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leyenMapamvehükümettekiılımlıShiniu,sağındaiseaşırıdinci,
en kısa süreli bir çekilmeye bile tahammülü olmayan sağ partiler,
MilliBirlik,MilliDinciParti,BirleşikTevratYahudiliğivs.vardı.
Hükümetçekilmeplanınısürdürmesiylesolundesteğinigarantilemiş
durumdaydı,ancaksağındesteğiiçinçeşitlisaldırgantavırlargöster
mesigerekiyordu:YasinveRantisi’ninöldürülmesi,Arafat’aölüm
tehditleri, Refah kampı ve diğer Gazze şehirlerine saldırılar, Batı
Şeria’yayapılanoperasyonlar.İsrail’debiriçsavaşçıkacağıŞaron’un
abartmasıydı,ancakpolitikkrizinvarlığıkesindivekrizortamında
azınlık hükümetiyle çekilme planını uygulamak zordu.Bu bakım
dan,Mapam ilekoalisyonkurulamasaydı erken seçimlergündeme
gelebilirdi.

Şimdiyekadarİsrailkarakoluüzerindenişle
ri yürütmeyi tercih edenABD’nin artık bizzat
bölgede bulunması siyonistlerin kendi çıkarla
rındanbirölçüdevazgeçmekzorundaoldukları
anlamına geliyor. Şaron’a bu olağandışı hare
ketleri yaptıran, İsrail içinde gerilimi iç savaş
tehdidine kadar vardıran ve nihayet iki büyük
karşıtpartiyikolkolasokantemelnedenbudur.
Sonvakaİsrail’inABD’yideğilABD’ninİsra
il’i kontrol ettiğini bir kez daha kanıtlamakta
dır.

Öteyandan,siyonistçıkarlardabugerileme
ninFilistinlileriçinbirkurtuluşumuduolduğu
sonucunavarmamaklazım.İkinedenle:birinci
siartıkFilistinlilerinvetümOrtadoğuhalkları
nın haklarına tecavüz etmek için bizzatABD
bölgededir,ikincisisiyonizmgöreliolarakaley
hindekikoşullardankendisiiçinyararlıbirpoli
tikaçıkartmayıbaşarmıştır.Aşırıdincisiyonist
lerinkafasıalmasadaŞaronhükümetitekham
ledeFilistinmücadelesiniikiyebölmeninyolu
nubulmuştur.Bölyönettaktikleriniherzaman
ustaca uygulamış İsrail şimdi de bu planın
yarattığı Gazze’de Filistin egemenliği yanılsa
malarınınmeyvelerini toplamayahazırlanmak
tadır; önce Batı Şeria’da, sonra tekrar Gaz
ze’de.

Ara fat’ın ar dın dan...
FilistindevrimininbayrağıYaserArafat,hastalığınınanidenşiddet
lenmesisonucuikibuçukhaftalıksürecinsonundadünyayagözleri
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ni kapadı. Burjuva basının dilinden düşürmediği malvarlığına ve
Oslo’nunardındangirdiğiuzlaşmacıdönemerağmenArafat,Filistin
devrimininönderiydivemevcutkoşullaraltındaölümüFilistinhal
kının mücadelesine sekte vurmuştur. Tek bir nedenle: başa geçen
önderlikArafat’tanonkatdahauzlaşmacıdır.

Bir önceki yazımızdaArafat’ın bir yanda sosyalizmden korkan
Arapburjuvazisindenaldığıfonlar,öbüryandamültecikamplarında,
mukatalarda (Filistin devlet kurumları) süren mücadele ortasında
ikilibirkonumdabulunduğunu;isteristemezbiryandanmücadele,
öbüryandanteslimbayrağırolünüoynadığınıbelirtmiştik.Buetkiler
altındakiArafatensonyalpalamasında,çöken
Yol Haritası sürecinin ardından Mahmud
Abbas’ı görevden almış ve uzlaşmacı politi
kadabirfasılayanedenolmuştu.

El Fe tih’te ki iç mü ca de le
Arafat’takişileşenbuikilikaraktertümFilis
tin önderliği için de söz konusu. Bir tarafta
Arap burjuvazisininmali yardımları vemini
Filistin devletinin sağladığı imkanlardan
yararlanarakgiderekgüçlenenuzlaşmacıeği
lim,öbürtarafta2.İntifada’nınkadrolarınıda
barındıranmücadeleci eğilim.YH’nın çökü
şünün ardından Arafat’ın ABD ve İsrail’ce
dışlanması onumücadeleci eğilimin savunu
cusuhalinegetirmişti.2

Geçtiğimiz yaz El Fetih önderliği içinde
yaşananlarbubölünmeninsuyüzüneçıkma
sıydı. Temmuz ortasında El Aksa Şehitleri
Tugayları’nın(ElFetih’insilahlıkanadı,Ara
fat’ın ölümünden sonra ismini Şehit Yaser
Arafat Tugayları olarak değiştirdi) Filistin
Yönetimi Gazze polis müdürünü yolsuzluk
yaptığı gerekçesiyle kaçırmasıyla başladı.
Aynıgüngüvenliktensorumluikiyetkiliisti
fasını verdi. Arafat’ın polis müdürlüğüne
kuzeniMusaArafat’ı getirmesi krizi tırman
dırdıveişbaşbakanKurey’inArafat’ısuçla
yarakistifasınıvermesinekadarvardı.İkigün
içinde ElAksa Şehitleri Tugayları ileMusa

2Tabi uzlaşmacılar doğrudan uzlaşmacılığı savunmuyor. Bunun yerine Arafat’ın
yolsuzluklarınıgündemegetiriyor,barışınsağlanmamasındainatetmeklesuçluyor,
ABDveİsrail’indilinikullanarakdevletkurumlarındareformistiyorvs.
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Arafat yönetimindekiFilistinYönetimigüçleri arasında çatışmalar
çıkmaya başlayıncaArafat kuzenini görevden almak ve güvenlik
kurumlarında reformukabul etmek zorunda kaldı.Kurey istifasını
gerialıncakrizenazındanhükümetiçindesonbuldu.Ancaksokak
tadevamediyordu.

Birkaç gün içinde Gazze’de düzenlenen protestoların başını
çeken ElAksa Şehitleri Tugayları ve EbuRişTugaylarıArafat’la
beraber tümElFetihmerkezkomitesinieleştirdiveKurey’inkive
Arafat’ınkidedahilolmaküzeretümmakamlariçinseçimtalepetti
ler.HAMASveİslamiCihadgösterilerekatılmadı,ancakprotesto
cularıdesteklediğiniifadeetti.1Ağustos’tareformuvekrizigörüş
mek üzere toplanan 70 kişilik El Fetih toplantısıArafat’a “... bu 
du ru mu mu zu dü zelt mek için son şan sı mız ola bi lir. El Fe tih ha re ke ti-
mi zin için de bir dev ri me ih ti ya cı mız var.”çağrısınıyapanbirmektup
yazdı.BirsonrakigüneskikabinedeiçişleribakanıolanMuhammed
Dahlan’ınaçıklamasıgeldi.ÖncedendeArafat’ınatadığıyöneticile
rekarşıeylemlerekarıştığıbilinenDahlanilkdefacephedenArafat’a
karşıaçıklamalardabulundu,Arafat’ı5milyardolarıiçetmekleve
eskizihniyetindeinatederekFilistinlilerinölümveyıkımınasebep
olmaklasuçladı;reformbaşlamazsa10Ağustos’tatekrargösteriler
yapılacağınısöyledi.Arafatdabueylemlerekarşıboşdurmadı.Çağ
rımektubununkalemealındığı toplantı20Arafatyanlısımilitanca
basıldı.BirsonrakigünGazze’debuseferArafat’adestekgösterisi
düzenlendi.Bununardındanolaylaryatıştı.

Arafat’ın ölümünün ortaya attığı “ba şa kim ge çe cek?” sorusu
çatışmayıtekraralevlendirdi.Arafat’ınölümündenönceKureyİsla
miCihadveHAMAS’ındadahilolduğu13gruplagörüşerek,şid
detten kaçınmalarını istedi. HAMAS tek bir önderlik için çağrıda
dahibulundu,ancakdiğerörgütler,HAMASveİslamiCihadFilistin
Yönetimi’nde yer almayı kabul etmeden buna yanaşmayacaklarını
ilanettiler.

El Fetih içinde durum daha şiddetli seyretti. Gazze’de bir yas
çadırındabulunanAbbasveDahlan’ıprotestoiçingelen20maskeli
militanhavayaateşaçtı.ElFetih’inAbbas’ıseçimlerdecumhurbaş
kanlığına aday göstermesi neredeyse kesinken hapisteki Mervan
Berguti’nin adaylığını bağımsız olarak koyması bölünmeye işaret
ediyordu.Aynı gün El FetihDevrimKonseyiAbbas’ın adaylığını
desteklediğiniresmenaçıkladı.Bergutibirsüredahainadınısürdür
düktensonraadaylıktançekildi.

Ne den?
ElFetihiçindekimücadeleyitetikleyentemelnedenibelirttik:deği
şiktoplumsalkoşullarınetkisindeörgütiçindemücadeleciveuzlaş
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macıkanatlarınoluşması.Buçelişkinin sondönemdegüçlenip, su
yüzüne çıkmasının nedenlerine gelirsek; bunlardan ilki Gazze’de
seçimleryaklaşırkendiğerörgütleredesteğinElFetih’itehditedecek
boyutlaraulaşması.ŞuandaGazze’deHAMAS’ınElFetih’tenbiraz
daha fazla desteğe sahip olduğu söyleniyor. İsrail’in Gazze’den
çekilmesiolasılığı(bundanFilistinkurumlarınıngöreliolarakrahat
lamasındanbaşkabirşeyanlamıyoruz)karşısındabugüçdengesinin
önemikatlanıyor.Bukoşullaraltındaherikikanatdadoğrubildik
lerikendipolitikalarınıbenimsetmetelaşında.

ÖzellikleuzlaşmacıkanatiçingeçerliolandiğerbirnedenAra
fat’ıninatlasilahlıgüçleriFilistinYönetimi’neaitkurumlaradevret
memiş olması. Kurey’in istifa gerekçesi olarak Arafat’ın Filistin
güvenlik kuvvetlerinin reformuna engel olmasını göstermesinin
yanındaiçişleribakanıBalaviiktidardantamamenyoksunolduğunu
söyleyerek şikayetçi olmuştu. Arafat da taviz olarak sekiz farklı
güvenlik,polisveistihbaratörgütünüüçeindirmeyikabuletmişti.

SonolarakABDveİsraildeArafat’ıinatlamuhatapkabuletme
melerivegörüşmelericanlandırmakiçinFilistinYönetimi’nderefor
muşartkoşmalarıylabuiçmücadeleyietkiliyorlardı.Bupolitikanın
temelamaçlarındanbirinekadaryozlaşmışveuzlaşmacıdaolsa35
yıldırFilistinkurtuluşhareketininönderiolanArafat’tankurtulmak
tı, çünküyerinedahadauzlaşmacıbirönderliğingelmesiolasılığı
mevcuttu.(Nitekimöyledeoldu.)İsrailbuyoldadoğrudanmüdaha
lede de bulunuyor. 2002’de Batı Şeria’ya yapılan operasyon Batı
Şeria’daoluşmuşFilistinYönetimiorganlarını(bunlarmi nideolsa
Filistindevletininkurumlarıdır)dümdüzetti,kizatenasılamacıda
buydu.YineArafat’ınhalefiolarakgörülen,eskiElAksaŞehitleri
TugayılideriMervanBerguti’nin2002’detutuklanmasıvegeçtiği
mizMayısayındamüebbethapseçarptırılmasıElFetihiçindekigüç
dengelerinidoğrudanetkiledi,bugünAbbas’ıseçimlereongünkala
muzafferilanedendebudurumdur.

Ye ni prog ram
Arafat’ınölümündenevvel,yazınyaşanankrizinardından27Ağus
tos’taFilistinYönetimiyenibirmücadeleprogramıilanetti.FKÖve
ElFetih liderlerininHAMASveİslamiCihad’adanışarakgeliştir
dikleriprogramsilahlımücadeleyidışlıyorveseçimlere,gösterilere
vemahkemedavalarınadayananbirmücadelehattıçiziyordu.

Silahlı mücadelenin ikinci plana atılmasındaki etkenlerden en
önemlisiİsrail’inGazze’dençekilmesininyarattığıyanılsama.İsrail
basını intihar saldırılarına verilen arayı Batı Şeria’daki Duvar’ın
başarısınabağlıyorlar,oysaŞaron’unçekilmeplanıbundankatkat
dahaetkili.HAMAS’ın,İslamiCihad’ınveElAksaŞehitleriTuga
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yı’nın İsrail iç kesimlerinde olmasa bileBatı Şeria veGazze’deki
yerleşimcilere saldırı düzenleyemediğini düşünmek saflık olur.
YasinveRantisi’ninöldürülmesindensonraHAMAS’ınbirgüçkay
bı olmuştur, ancak intikam saldırılarının bu kadar gecikmesindeki
asılnedenHAMAS’ınbarışplanınakatılma,Gazzeiktidarındanpay
almahevesidir.Arafat’ın ölümünün ardındanuzlaşmacı önderliğin
başageçmesibuyönelişikatkatkuvvetlendirdi.

Bugünsürentarzdaİsraildevletinedeğilhalkınayönelmiş,oto
büsleri, otobüs duraklarını hedef alan tarzda 
silahlı mücadelenin devam etmesi hakkında
Arafat,KureyvehattaAbbas’laaynıfikirdeyiz:
buFilistindavasına sadece sektevurur.Ancak
Yahudileri ve Arapları siyonizme karşı ortak
mücadeleyeçağıranprogramsilahlımücadeleyi
dışlamaz,aksinesiyonistlerekarşıoluşturacağı
geniş cephe bumücadeleye de geniş imkanlar
sunar.

MahkemedavalarınaolaninançLaheyUlus
lararasıAdaletDivanı’nınaldığıBatıŞeria’daki
duvarın yıkılması kararından kaynaklanıyor,
bunun ertesinde BMGenel Konseyi Duvar’ın
yıkılması çağrısında bulunan bir kararı kabul
etmişti.AynızamandaİsrailYüksekMahkeme
sideDuvar’ınbazıbölümlerinindeğiştirilmesi
yönünde karar almıştı. Tüm bunların Duvar’a
karşı çeşitli ülkelerin ABDbunların arasında
yokbeyanatlarıdışındaFilistinlilerebirkatkı
sı,inşayadabirengeliolmamıştı.Bunarağmen
FilistinYönetimi uluslararası mahkemeden ve
İsrailmahkemelerindenmedetumuyor.

Seçimlereverilenağırlığınikinedenivar:iç
mücadeledeArafatyönetimininmuhalefetever
diğibirtavizveABDveİsrail’inbaskısı.Tabi
bunlaraArafat’ınölümününgetirdiğiyeniyöne
timingüvenoyualmaihtiyacınıeklemeklazım.
BuradaYolHaritası dönemindenberiABDve
İsrail’in devam eden “re form” talebinin ne
kadar ikiyüzlü olduğunun açıkça söylenmesi
gerekiyor.Aslında tüm amaçlanan daha uzlaş
macıbirönderliklehineArafat’tankurtulmaktır.

YolHaritasıgörüşmeleribaşlarkendekapsamlı“re form”şartkoşul
muştu, ancak Arafat’ın başbakan ve görüşmeci olarak uzlaşmacı
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MahmudAbbas’ıatamasıyeterliolmuştu.İsrailyıllarcaFilistindev
letininkurulmasınasilahlaengeloldu.Oslosürecisonunda1994’te
minidevlet kurulduğunda da İsrail onu rahat bırakmadı. 2002’de
Savunma Duvarı Operasyonu, Batı Şeria’da FilistinYönetimi’nin
altüstedilmemişkurumunubırakmadı.ŞimdideİsrailABDilebir
likteFilistinYönetimi’nden“ku rum sal laş ma sı nı”istiyor.

Seçimlerin düzenlenmesi yönelişi iyi; her şeydenönce İsrail’in
ikiyüzlülüğünüaçığavurmasıbakımından.İsrailBatıŞeria’da,özel
likleDoğuKudüs’tesürekliolarakseçimbürolarınıbasıyor,seçmen
listelerineelkoyuyor.Filistinhalkınınkendi“hapishanesinde”kendi
liderlerini seçmesine bile izin vermiyor ve
demokrasitimsaliolduğunuiddiaediyor.Öte
yandan Aralık’ta yapılacak bir yandan da
genel seçimlerin provası niteliğindeki yerel
seçimler Arafat’ın ölümü bahanesiyle, İsra
il’inbaskısıaltındayapılamadı.Şimdiherkes
9Ocak’tayapılacakseçimleribekliyor.Bun
lar yapılırsa, İsrail namlusunun gölgesinde
yapılacaktır,bunedenleserbestveadilolma
larınıbeklemiyoruz,ancakbellibirçarpıklık
ladaolsahalkiradesiniyansıtacaktır.

Ancak yeni programın temel nedeninin
Gazze’dençekilmeplanınınyarattığıyanılsa
ma olduğu unutulmamalı. El Fetih’in uzlaş
macıönderliğidebunusonunakadardestek
liyor.Filistinliler’eGazze’deyapılacak“ege-
men lik dev ri”Irak’takindenfarklıolmayacak
tır.Irak’taABDordusununvarlığıazalmadığı
gibi, Gazze’nin içinde değilse de etrafında
İsrail ordusunun varlığı azalmayacak,Gazze
Filistinhalkınabirhapishanehalinegetirile
cektir. Daha önemlisi İsrail’in bir kez daha
uyguladığıbölyönetpolitikasıbaşarılıolursa,defalarcasürülenve
bölünenFilistinhalkışimdideBatıŞeriaveGazzearasındabölün
müşolacaktır.

Ayrıcalaik,demokratik,birleşikFilistintalebinindeartıkkimse
nindilindeolmadığınındaaltıçizilmeli.Mücadelecidiyenitelediği
mizBergutibileikidevletliçözümden,67öncesisınırlaradönmek
ten bahsediyor. Ancak doğru program hala FKÖ’nün 1971’de
benimsediğiprogramdır.Filistindevriminingeleceğibuyönelişedur
deyip;BatıŞeria,Gazzevebugünküİsrail’dekurulacakbağımsız,
birleşik,laik,demokratikFilistiniçinArapveYahudiler’imücadele

Son 6 Ayda Ortadoğu
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yeçağıranbirprogramıtekrarkazanmasınabağlıdır.AncakbuFilis
tin’inveOrtadoğu’nungerçekkurtuluşunaaçılankapıdır.

30Aralık2004

Ek
Buyazıyazılalıbiraydanuzunbirsüregeçmişdurumdavebusüre
de en azından iki önemli gelişme yaşandı: Filistin’de ve Irak’ta
seçimlerdüzenlendi.Yazınıngüncelliğiniarttırmaamacıylabubölü
müeklemeyiuygungördük.

İş ga li meş ru laş tır ma ara cı ola rak Irak se çim le ri
IrakseçimleribölgelerarasındaseyahatinveIrak’agirişlerinyasak
landığı, aday isimlerinin gizli tutulduğu, seçim komisyonunun
ABD’ceatandığıkoşullardadüzenlendi. İlkeldeaçıklanankatılım
oranının (%72)oldukçaütopikolduğuanlaşılmışolmalı ki hemen
%57’yedüşürüldü.Ancakbuoranbilegayetşüpheli,ziraHürriyet
gazetesinin haberi%55 ile erkeklerden daha çok katılım gösteren
kadınlarıövüyordu.

Seçimlerde genel tablo Kürt ve Şiilerin katılımı ve Sünnilerin
büyük oranda boykotuydu.Bu durumyazımızda belirttiğimiz gibi

Kürtlerinbaşındanberi,Şiilerin iseNecef’tekiyenilgininardından
uzlaşmacı politikayı tercih etmelerinden kaynaklanıyor. Sünnilerin
seçimlerdekidışlanmışlığınınboyutuyla ilgili şu tahmini sonuçlara
bakalım:

GeriyeSünnileriçin%1015arasıbiroykalıyorvebundanşim
diki cumhurbaşkanıGaziElYaver’ingrubuna sadece iki sandalye
düşüyor. Yazıda Kürtlerin Sünnilerle beraber seçimlere gireceğini
belirtmiştik, ancak kararın değiştiren Kürtlerin ayrı olarak seçime
girmeleriSünnipartilerininoyoranınındüşüklüğünüaçıkçaortaya
koydu.ABDdebudurumdanendişelivetıpkıElYaver’inşimdiye
kadarkidurumundaolduğugibiSünnilere“açık tan”koltukvermeyi
düşünüyor.

Kaynak: http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1404498,00.
html

Grup Oy Sandalye Sayısı
BirleşikIrakİttifakı
(Şii,Sistani’ningrubu)

%4850 135138

IrakUlusalMutabakatı
(Şii,Allavi’ningrubu,laik)

%1215 3341

KDP,KYB
(Kürtpartileri)

%30 8590
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Seçimsonuçlarınıngösterdiğibir diğernoktadabaştaABD’ce
belirlenmişmevcuthükümetinhalkınözlemlerindennekadaruzak
olduğu: başbakanAllavi’nin düşük oyu bir yana, cumhurbaşkanı
GaziElYaver’insadeceikisandalyealıpalamadığımeçhul.

AliSistaniönderliğindekipartiler,Şiilere işgali sonlandırmanın
yolununseçimlerdengeçtiğiyalanınıkabulettirdivedininiteliğin
dendeyararlanarakbüyükmiktardaoytopladı.Ancakbuseçimlerin
amacı işgali sonlandırmak falan değil, açıkça onumeşrulaştırarak
süreklileştirmek.NitekimhemŞiiveKürtlere
bir hükümet verip onları memnun ederek,
hemdeemperyalistmetropollerdekikamuoyu
tepkisini yumuşatarak saldırganABD hükü
metinin İngiltere ile beraber elini güçlendir
di.

Oysasandığagidilmesininönkoşuluülke
ninişgalaltındaolmamasıdır.Teokratikİsrail
devletibileseçimzamanıBatıŞeriaveGaz
ze’denüçgünlüğünegöstermelikdeolsa
çekildi. Buna gözlerini kapayarak Irak’ta
düzenlenen seçimleri “demokratik” olarak
nitelemekveböylecemeşrulaştırmakyanlış
tır.

Bu iki biripratik,diğeri ilkesel neden
dolayısıyla direnişçilerin seçimleri boykot
çağrısıdoğruydu.Ancakyazıdadeğindiğimiz
Irak ulusununparçalanması süreci nedeniyle
Kürt veŞii halklarınınyanlış umutlar besle
mesi sonucu sadece Sünniler arasında tam,
Şiilerdenisesınırlıbirdestekbulabildi.

SonuçtaseçimlerbizeŞiiağırlıklıbir“ku ru cu”meclisvegörü
nüşebakılırsaSistanigrubununbaşınıçektiği,Kürtler’indebulun
duğubirkoalisyonhükümetiverecek.Sistani’ninseçimtalebikarşı
landı,bundansonraişgalekarşıtutumununneolacağınıgöreceğiz.

Se çim ler ışı ğın da 
Fi lis tin ön der li ğin de de vam eden iç mü ca de le
Filistin’de seçimler 9 Ocak’ta düzenlendi, HAMAS ve İslami
Cihad’ınboykotunundaetkisiylekatılım%70oldu.MervanBergu
ti’nin hapiste bulunmasının da etkisiyle çekilmesinin ardından
muhalif kanadın temsilcisi olarak girenMustafa Berguti bağımsız
olmasınaherhangibirörgütündesteğinialmamasınarağmenoyla
rın%20’sinialdı.AncakElFetih’inadayıMahmudAbbas%62ile
seçimlerikazandı.

Sandığa 
gidilmesinin 
önkoşulu ülkenin 
işgal altında 
olmamasıdır. 
Teokratik İsrail 
devleti bile seçim 
zamanı Batı 
Şeria ve 
Gazze’den üç 
günlüğüne  - 
göstermelik de 
olsa - çekildi.
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Kazanmasının hemen ardından uzlaşmacı
politikasındagemiazıyaaldı,ancakdiğerörgüt
lerindirenişiylekarşılaştı.Görevegelirgelmez
asılişininintifadayısonaerdirmek,İsrail’ekar
şı saldırıları durdurmak olduğunu açıkladı ve
hemABDhem de İsrail’den büyük alkış aldı,
Bush terörist diye nitelediğiArafat’ın halefini
BeyazSaray’adavetetti,Şaronbizzattelefonla
tebrikleriniiletti.Ancak13Ocakve18Ocak’ta
gerçekleşenFilistin saldırıları bu tatlı ilişkileri
birandabozuverdi,İsrail14Ocakgünüilişkile
ridondurdu.

BunakarşıAbbasbiryandandiğerörgütler
HAMAS, İslami Cihad ve El Aksa Şehitleri
Tugayları’nı ateşkes ilan etmeleri için iknaya
uğraşırken,biryandandaartıkelininaltındaki
FilistinYönetimi silahlı güçlerini bu örgütlere
karşıhazırlamayabaşladı.Gazze’de750kişilik
birpolisörgütüİngiltere’nindesteğiylekuruldu,
KuzeyGazze’deüçbinFilistinpolisikonuşlan
dırılarak saldırıları önlemek üzere görevlendi
rildi.HAMASveİslamiCihad’aönerilenateş
kesikigüniçindekabuledildi.

Bunun sonucunda İsrail ile iletişim tekrar
kuruldu.ŞuandaBatıŞeria’dabazıbölgelerde

güvenliğinFilistin kurumlarına devredilmesi ve önümüzdeki hafta
içindeMısır’da Şaron Abbas görüşmelerinin başlaması gündem
de.

Yaşananlara bakarsak,YolHaritası’nın bir tekerrürünü görüyo
ruz.Tekfarkla,ortadaArafatgibibir“pü rüz”yok.NevarkiArafat’ı
“pü rüz lü”yapanşeykendisideğil,yaşanansorununvahametiydive
halaortadaolanbusorunkendiniifadeetmekiçinbaşkayollarbul
maktadır.HAMAS,İslamiCihadveElAksaŞehitleriTugayları’nın
direnişibununbirifadesidir,MustafaBerguti’ninaldığı%20oybir
diğeri.Şunukesinolarakbiliyoruz:Abbas’ınuzlaşmacılığıFilistin
halkınıkurtuluşagötürmeyecek.

3Şubat2005
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Av ru pa: Bü yük Bir Kri zin De rin leş me si
And reu Camps

TümAvrupaBirliğikurumlarıvegörevdekitümhükü
metler özellikle sonbirkaç haftadır hız kazananderin
birsiyasikriziçindeler.

SözdeAvrupaparlamentosunun10ile13hazirantarihleriarasın
dagerçekleşenseçimlerininsonuçları,büyükbirsiyasideprem

oldu.
Hernekadarresmiağızlarhalkınveemekçilerinseçimlerekatıl

mamasınıngerçekanlamınıgizlemeyeçalışsalarda,insanlarınAvru
paBirliği’ninveMaastrichtantlaşmasınındirektiflerininsaçmalığı
nı, yanihükümetlerinMaastricht antlaşmasının zoruylauyguladığı
politikaları,kabuletmediğinikimsegörmezdengelemez.

OyvermeninzorunluolduğuBelçikaileLuxemburgvebirbaşka
nedendendolayıİtalya’yıbirkenardatutarsak,Avrupalıseçmenlerin
yaklaşıküçteikisiseçimlerekatılmadı..AvrupaBirliği’ne1Mayısta
dahilolanSlovakyavePolonyagibikimiülkelerdeçokdüşükkatı
lım görüldü. (bu iki ülkede katılım oranları sırasıyla yüzde 17 ve
yüzde21oldu).

Hatta katılımın yüzde 46 olduğu İspanya’da bile, gerçekleşen
katılımFranco’nunölümündenbuyanayapılanhertürlüseçiminen
düşükkatılımoranıdır.Bukatılmayışınişçivehalkçıkarakteriinkar
edilemez.

Busonuçlar,18Haziran2004CumagünüAvrupaBirliğidevlet
başkanları ve başbakanlarınınAvrupaAnayasası metinleri üzerine
mutabakata varış biçimlerini de açıklıyor. İki günlük görüşme
sonunda,devletvehükümetbaşkanları(2007’deAB’yegirecekolan
RomanyaveBulgaristandadahil)gerçekleştirdiklerizirvede,kendi
içindebirdiziaykırılıktaşıyanbirantlaşmayıkabulettiler(İngiltere;
mali konularda, sağlık konusunda ve sosyal güvenlik konularında
vetohakkınımuhafazaediyor).

Antlaşmanın geçerli olabilmesi için devletlerin yüzde 55’i ile
nüfusunyüzde65’ininolurununalınmasıgerektiğindeanlaştılar.Bu
neanlamagelmektedir?Bu,bugünekadarAvrupakurumlarındaasıl
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güçolanFransaveAlmanya’nın artıkBirliküzerindepaylaşılmaz
niteliktebirgücesahipolamayacaklarıanlamınagelmektedir(kibu
sontahlildeAmerikalılarıilgilendirir).

Bunun anlamı, 13 Haziran’da kitlelerin oylarıyla yarattıkları
sonuçların,aslındahükümetleribuheranbozulmasımuhtemelden
gesizantlaşmayıkabuletmeyezorlamışolduğudur.

İşte bu nedenden dolayı Luxemburg Başbakanı JeanClaude
Junckerşöyledemektedir:“Ben bu ant laş ma yı re fe ran du ma ka dar 
gö tü re bi le cek gü ce sa hip de ği lim. Bu nu ya pa cak olan la ra ba şa rı lar 
di li yo rum.”

1. Ege men li ğin Ulu sal Ku rum lar dan 
Av ru pa Ku rum la rı na Dev ri
AB’nin Hollanda dönem başkanı antlaşmanın planlanan tarihten
dahaönceonaylanmasınıteklifetmiştir.29Ekim’deimzalanmalıve
ardındanüyeülkelerikiyıliçindekabuletmelidirler.Antlaşmaüye
25ülketarafındandaonaylanmakzorundadır.Bukonuaynızaman
datümülkelerdekisınıfmücadelesininevrimiyledebağlantılıola
caktır. Fransa, İspanya,BüyükBritanya,Danimarka ve İtalya gibi
ülkelerreferandumabaşvuracaklarınıbeyanettiler.

Burada bu anlaşmanın temel özelliğine değineceğiz. Öncelikle
okurlarımızageçenKasımsayımızdakiayrıntılıAnayasaAntlaşması
tahlilimizihatırlatalım.Buradakimitemelmetinlerdeyapılandeği
şiklikleritahliledeceğiz.

Herşeyden önce şunu belirtelim ki, bu antlaşma temel öğesini
muhafazaediyor.Ancakbuantlaşmanıntemelhususiyetiegemenli
ğinmillikurumlardanAvrupakurumlarınadevrimeselesidir.

Bugünedeğin,15ABüyesiülkeninmillimeclisleriyadaparla
mentolarıBrükselKomisyonunundirektiflerinikendimilliyasaları
nauygulamaktaydılar.Bugünküdurumagöreherbirülkedeyüzde
80oranındabiruygulamayapılmıştırancakbuuygulamamilliyasa
larındirektiflereuygunhalegetirilmesişeklindedir.

2. Kit le le rin dev re ye gi ri şiy le do ğan du rum
Sonolayları,yani13Haziranseçimleriniveanayasaantlaşmasının
imzalanmasını anlayabilmek için, öncelikle İspanya’da neredeyse
devrimcibirdurumseviyesineulaşmış,çokciddibirhareketinAznar
hükümetini indirip yerine İspanya İşçilerin Sosyalist Partisini
(PSOE)getirdikleri1114Martolaylarınınhatırlanmasıgerekiyor..
KitlelerPSOE’yiöylesinehazırlıksızbirdurumdaiktidarataşımış
lardırki,partininyönetimininAznarhükümetininbenzeribirAvrupa
Birliği politikasını izlemesi zorluklar taşımaktadır. Bilindiği gibi,
İspanya’dahalkınveişçilerin11Marttakikanlıprovokasyonaver
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dikleri cevap tümAvrupa’da yankı yaratmış ve en önce de Fran
sa’dakibölgeselveyerelseçimlerinsonuçlarıüzerindeetkiliolmuş
tur.

Kitlelerinhareketininbuyükselişininardından,Avrupahükümet
lerivekurumlarıhalklaraveişçilerekarşıyenibirsetvebüyükbir
kurumsal engel yaratmak amacıyla tekrardanAnayasa antlaşması
üzerinegörüşmelerebaşladılar,buaynızamandadiğerAvrupahükü
metlerinindeAznarhükümetininsonuilekarşılaşmasınıengelleme
çabasıydı.13Haziran’dakitlelerinseçimlerdeolmayışıylabuyükse
lendalganınsesihaladuyulmaktaydı.

TümAvrupa hükümetleri ve kurumları için bu duruma ilişkin
cevapherseviyedekarşıreformlarıdayatmayarışışeklindeoldu.

3. Av ru pa Sen di ka lar Kon fe de ras yo nu (ETUC) 
Av ru pa Ana ya sa sı nı Des tek li yor
“Ye ni Av ru pa Ana ya sa sı bu gün kün den da ha mı iyi? Ce vap kuş ku suz 
‘evet’”,demekteETUCGenelSekreteriJohnMonks.

Brüksel’deki toplantısında (13.7.2004)ETUCYönetimKurulu,
haziranayındaABliderlerinceüzerindeanlaşılmışantlaşmanınson
taslağıhakkındakesingörüşünübildirdi.

John Monks, Avrupa’nın her yerinden yeni anayasa metninin
detaylarınıincelemekamacıylagelensendikacılarınveyöneticilerin
birkonferansısırasında“Bu Ana ya sa ne ETUC’un ha zır la dı ğı ana-
ya sa ka dar ne de Av ru pa Söz leş me sin ce ha zır la nan tas lak ka dar iyi 
de ğil”, der. Eski kongre başkan yardımcısı JeanLuc Dehaene ile
AvrupakomisyoneriAntonioVitorinodakatılımcılararasındaydılar.
“Her şe ye kar şın bu, tüm AB için de ça lı şan in san la ra ve va tan daş la-
ra ha ki ki fay da lar sağ la ya cak tır.”

Konferans; Avrupa Anayasası’nı incelemek gayesiyle ETUC
YürütmeKurulu olağanüstü toplantısından önceye alındı. Tam bu
zamanlarda,bellisayıdakiAvrupahükümetiSosyalAvrupaprensip
lerinegeridönmekteydiveböylesibirkonjonktürdeAvrupaAnaya
sasınındeğerinibelirlemekiyicezorlaşmıştı.

Anayasa Nice anlaşmasıyla bugün varolan sosyal şartları geliştirebilecek
mi?Cevapevet,çünküsosyalboyutmetindeçoksaygınbiryerekonmakta
dır.Ancakbu,gelecektekibirSosyalAvrupaiçin–kibuaslabiridealolarak
ya dametindeki bir ifade olarak kalmamalıdır, bir sıçrama tahtası olarak
görülmelivebuantlaşmadışındadadahagüçlüolarakgelişmelidir.Bubağ
lamda,AnayasadahaSosyalbirAvrupainşaedebilecekbirtemeledayan
malıdır.
ETUCAnayasanınkimiilerinoktalarındandolayımemnundur.Bunlar:
•Avrupasosyaldialoğuiçinkatîkarar;
•CinsiyeteşitliğiveABdeğerlerinipaylaşanazınlıklarınhakları;
•YıllıkÜçtaraflı Sosyal Zirvenin ve sosyal partnerlerin rollerinin resmi
olaraktanınması;
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•TemelHaklarSözleşmesininBölümIIolarakAnayasadayeralıyorolma
sının,ona,BirleşikKrallıkhükümetinintümitirazınarağmen,tümAvrupa
mahkemelerindeyasalbirstatükazandırması;
•BirABhedefiolarak‘tamistihdam’.”
Bunlar ve diğer şartlar varolanNiceAntlaşması hükümlerinde büyük bir
gelişmedir.
ETUC’agöre“des tek”sendikalariçintekfaydacıvegerçekçiyaklaşımdır.
BununlabirlikteETUC,Sözleşmealtındasöylenentümhedeflerigerçekleş
tirmemiştir.,özellikledeBölümIII’ü..Avrupasendikalhareketibellisayı
dakiönemlitaleplerininpeşindeolmayadevamedecektir.

Buantlaşmanınvetümvarolanişyasalarınayönelikhızlandırıl
mışkarşıreformlarönerenantlaşmanıniçindeyeralanTemelHaklar
Sözleşmesinintümgerçekiçeriklerinerağmenbuböyleolacaktır.

4. Lond ra Sos yal Fo ru mu
3.AvrupaSosyalForumu1417Ekim2004’teLondra’dayapılacak
tır.BuForum’uneksenleriarasındaşunlarvardır:

“2.eksen:DemokrasiveTemelHaklar
•DemokratikvesosyalbirAvrupaiçin(AB’dekidemokratikeksikliğinve
‘AnayasaAntlaşması’nıneleştirisineparalelolarakkatılımcıdemokrasinin
geliştirilmesi)
•TemelHaklardaOrtakbirİlkeiçin(medeni,siyasi,ekonomik,sosyal,çev
re, kültürel. Eşitlik ve farklılık. Lezbiyen ve gay hakları savunucuları ile
özürlü insanların haklarını savunan özürlüler de dahil olmak üzere genç
insanlarınproblemlerineeğilmek)
•AvrupaHalklarınınhaklarıvevatandaşlıksorunuiçin.(devletsizuluslar,
kendikaderinitayinhakkı,vatandaşlık–İrlandasözcüsünüdedahiledebil
mekiçin)
•HalklarıarasındadayanışmasıolanbirAvrupaiçin.(AB’ningenişlemesine
değinebilmek için; Doğu ile Batı ve Kuzey ile Güney Halkları arasında
işbirliği)
•Baskı,neoliberalizmvepatriyarkayakarşıkadınmücadelesinigüçlendir
mekiçinfeministstratejilergeliştirilmesi.

Birbaşkadeyişle,AvrupaBirliğine,AvrupaKomisyonu,Konseyi
veParlamentokurumlarınatabiolunması.

LCR’nin(BirSekFransaseksiyonu),buforumudüzenleyenlerle
olanilişkisindeoynadığırolünaltınıçizmeliyiz.

BuörgütkendisininAvrupaseçimlerindeeldeettiğisonucubaşa
rısızlıkolarakkabulederkenşudeğerlendirmeyiyapmaktadır:

Biz şimdi bu başarısızlığın altından kalkmalı, kendi mali kampanyamızı
gerçekleştirmeli, örgütümüzü yapılandırmalı ve güçlendirmeli, sosyal ve
siyasieylemimizigeliştirmeliyiz.Hernekadareldeettiğimizsonuçlarımız
kapitalizmkarşıtıbilinçlilikkurmadakizorluklarıgöstermekteysede, top
lumsaldirenişlerbudönemintemelözelliğiolarakkalacaktır.
Faaliyetimizisağcıveliberalpolitikalarıreddedengenişveesaslıbirhare
ketbiçimindeinşaetmeliyiz.Buhareketeyabancıolmaktanuzakbirbiçim
de,hemtoplumsalmücadelelerekatılımımızhemdesağvehükümetkarşıtı
politikalarımızfaydalıdır.Hükümetekarşımücadelemizingörünüşü–güç
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lendirmemiz gereken tüm toplumsal, siyasi ve sendikal güçlerin eylem
birliğiiçinbirtemeloluşturabilmektedir.
Bubirleşikcephepolitikalarıvetümsolgüçlerleolantartışmalarkapitalizm
karşıtı bağımsız bir solun, kapitalizm ve onun kurumlarının yönetimine
soyunmuşolan“ida ri”soldan(Yeşiller,SosyalistPartiveFransızKomü
nist Partisi) bağımsız bir yönelimi amaçlar şekilde birleştirilmelidir. Bu,
birleşikeylemdenötebirtartışmaanlamınagelmektedir,hükümetmeselele
rini berraklaştırmalıyız; kapitalist ekonomiyi ve kurumlarını yöneten bir
hükümetekatılınabiliryadayaslanılabilirmi?Bütünbu tipkoalisyonlara
karşıemekçilerinhükümetiperspektifiniönesürüyoruz.
Gerçiseçimsonuçlarındaeldeettiğimizkötüsonuçlarınetkisiylezatenkim
se bize koalisyon teklifinde bulunmadıAncak, Fransız solunda (ve aynı
zamandadauluslararasıdüzeyde)tartışmalarvetekrardanyenigruplaşma
larkaçınılmazolarakhükümetlerekatılmasorunumuzugündemegetirecek
tir.Bu,ayrıca,kapitalizmkarşıtıbirgücünkurulabilmesindekigelişmenin
esasınıveönceliğininetleştirentemelbirsorundur.Bupartilerdenbağımsız
birpolitikbiryönkurabilmek,kapitalizmkarşıtıbirprogramınsavunulma
sı ve temelli bir toplumsal mücadeleye müdahale etmek işte bu yüzden
gereklidir.(Ro uge News let ter, 23 Ha zi ran 2004)

Bununanlamı,tümülkelerde,SosyalForumunamacınınAvrupa
kurumlarını reddedenbüyükkitleleri, tekbirkurumsalçatı altında
birleştirmek olduğudur. Fransa’da, örneğin, ChiracRaffarin hükü
metininçökmesiihtimalikarşısında,alternatifbir“sol”kurulmalı
dır.

5. Av ru pa Ana ya sa sı Ant laş ma sı na 
Kar şı Koy ma Mü ca de le si
AnayasaAntlaşmasına “ha yır” demek için mücadele, her ülkede
demokrasiveişçitaleplerinin–veözellikledeişçisınıfımücadele
siyle doğan örgütlerin varlığının ve bağımsızlığının, savunulması
mücadelesidir.

AvrupaBirliği,çokuluslularvehükümetlercesürdürülenşiddetli
saldırılarınamacıbuörgütlerindağılmasınısağlamaktır.Biz,burada,
bölgeselparçalanmatehdidinekarşıBelçika’daGenelİşçiFederas
yonunun(FGTB)savunulmasınınönceliğinedeğinmiştik.FGTB’yi
FlamanveWalloonişçilerintekörgütüolarakkurmaksosyalgüven
liksisteminisavunmakanlamınagelmektedir.

Avrupa’nınkalbinde,Almanya’da,SchröderhükümetiSPD’nin
kararınaihanetederekAvrupaBirliği’nindirektiflerialtındaişebaş
lamışvesosyalçözülmeninhızkazanmasınanedenolmuştur.

SPDiçerisinde,buyönetiminpolitikalarınakarşımuhalafetgeliş
mektedir.Schröder’ingörevindenalınmasıtalebi,Almanişçisınıfını
biraradatutacaktekperspektiftir.

10Haziran’dasosyaldemokrataktivistler, sendikacılarveSPD
seçmenleri Köln’de bir araya gelerek aşağıda alıntılanan çağrıyı
kabulettiler;
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YıllardanberibizSPDüyesi,sendikacı,SPDseçmenivedestekleyicisiyiz.
Bizler,13Haziran2004SPD’nintarihselyenilgisindendörthaftasonrave
YeniRhineWurtenbergbölgesindeplanlananyerelseçimbelasından2,5ay
önceKöln’debirarayageldik;çünkübizmuhtemelbirfelaketihiçbirşey
yapmayarakbeklemekistemiyoruz.İştebuyüzdensizesesleniyoruz.
PartiSchröder’inmalıdeğildir!Partibiziz!
Ancak 13 Haziran seçimleriyle 10,5 milyon SPD seçmeni oy vermeyip
Schröder’inpolitikalarınıreddederekbudurumdançıkışyolunugöstermiş
lerdir.
Bu çoğunluğun sesini yükseltmesine yardım edelim, çoğunluğun isteğini
kabulettirebilmesinisağlamakiçinmücadeleedelim,radikalbirsiyasideği
şimiçin–kibuözellikleAfa(SPD’ninişçikomisyonları)işçilerininNisan
dakiErfutKonferansındadefalarcakonuşulmuştur.
BizlerOskarLafontaine1ilebirlikteşöyledemeklehaklıdeğilmiydik:Halk
birpolitikayıreddettiğindeopolitikayıdeğiştirmekgerekir.Eğerpolitikayı
değiştirmeyibilmiyorsakçekipgitmemizgerekir,çünküdemokrasilerdevar
olanhalkınyerinebirbaşkahalkgetirmek,yanihalkıdeğiştirmekmümkün
değildir.
Schröderistesedeistemesedegitmelidir.
Schröder’iveonunpolitikalarınıreddedenpartiçoğunluğunasesleniyoruz;
Partionaaitdeğildir.Partiçoğunluğunpartisidir.Bizlerpartiyiz.
Örgütlenelimvepartiyitümseviyelerdeuyaralım.
Demokrasiüstüngelmeli.
PartininboğulmasıanlamınagelenSchröderönderliğindenveonunpoliti
kalarından bağımsız olarak örgütlenelim. Schröder’i indirmek ve partiyi
kurtarmakiçinörgütlenelim.
ABveIMFtaleplerinekarşısosyaldevletisavunalım.EskiIMFyöneticisi
olanşuandakibaşkanSchröder’idesteklemekdemek,ondan, reformların
hızlanmasını, tatilleriniptaledilmesiniveuzunişsaatleri istemekdemek
tir.
YeniRhineWurtenbergyerelseçimlerinde,Brandenburg,SaxveSaarland
bölgelerindekiLandtag(parlamento)seçimlerinde(partizirvesinindayattığı
politikalarlailişkiyikesmektalebiyle)SPDadaylarıolarakörgütlenelim.
TemeldeğerlerisavunacağınıveSchröderpolitikalarıylabağınıkeseceğini
söyleyenSPDadaylarınıdestekleyelim.
Partiyöneliminideğiştirmekisteyenlerlegücümüzübirleştirelim.Lütfenbu
çağrıyadestekverin.Bizeonayınızıyollayın.Sizekarşılıkvereceğiz!Dene
yimlerimizi paylaşalım. Eylül sonunda ulusal bir konferans örgütlemek
amacıyladayanışmayagirelim.

TümAvrupa’daki güçlerin birleştirilmesine yardımcı olabilmek
için ILC tarafından düzenlenenAvrupa İşçileri Konferansında 12
ülkeden delegeler 12 Haziran 2004’te Cenevre’de toplandılar.
“Av ru pa Ana ya sa sı na Ha yır” adlı bir çağrıyı hazırladılar. Buna
göre;

AvrupaAnayasasıkabuledilirsebu,hertürlüsosyalpolitikanınreddedilme
siolacaktır.
AvrupaBirliğinin25üyesininbuAnayasayıkabul etmesiyle tümvarolan
antlaşmalar “ana ya sa hu ku ku” içerisinde yer alacaktır, böylelikle bunlar
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işçilere,toplumsalmuhalefetevesendikalarakarşıtoplumsalyıkımpoliti
kalarınıntemelkaynağıolacaktır.
EğerüyedevletlerceoybirliğiileüzerindeanlaşılmazsaAvrupaAnayasası
tüm sosyal kazanımların darmaduman edileceği ve yok edileceği tek bir
politikadayatacaktır;“yük sek re ka bet çi”pazarekonomisi.
BusözdeAnayasa,herhangibirtoplumsalvesiyasitercihiyasaklayabilirli
ğisebebiyledemokrasiiçinbirtehdittir.
Eğer“Ana ya sa Ant laş ma sı nın”taslağıbirsonrakiAvrupazirvesindekabul
edilirse,bu,anındasosyalhaklaravevarlığınıbuhaklardanalansendikala
raiçinbirtehditoluşturacaktır.
“Ana ya sa Ant laş ma sı nın”AvrupazirvesindekabuledilmesihalindeAvrupa
çapındabu‘anayasaya’,ABüyesidevletlerceanayasanınonaylanıpyürür
lüğe konulmasına karşı acil olarak bir hareketliliğin olacağını düşünüyo
ruz.
Bu“Ana ya sa Ant laş ma sı”patronlarveçokuluslularcaişçihaklarınakarşı
kullanılanbiraraçtır.BugünekadarMaastrichtAntlaşmasınınveABdirek
tiflerinin niteliksel olarak şiddetlenmesidir. İşte bu yüzden tüm Avrupa
çapındaişçiörgütlerindensendikalara,partilerekadarengenişbirlikteliğin
kurulmasıbu[anayasaya]karşıveonunyürürlüğekonulmasınıengellemek
için bir zorunluluktur.Bu tarihsel birmeseledir. İşçi sınıfının yaşamasını
sağlayacakveçocuklarınabirgeleceksunabilecek tümkazanımları tehdit
altındadır.Tehditaltındaolandemokrasininkendisidir.Biz,buyokedicipla
nıniçeriğiniaçıklamakiçin“Av ru pa Ana ya sa sı na Ha yır”demekmücade
lesinigeliştirecekörgütlerimizeengenişkampanyayıörebilmeleri içinbu
çağrıdabulunuyoruz.

Avrupa’da IV. Enternasyonal güçleri ILC’nin bu kampanyayı
güçlendirmesavaşındayeralmaktadır.
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Bel çi ka: Sos yal gü ven lik sis te mi nin bir li ği 
ve tek ça tı al tın da olu şu ko run ma lı dır
La Tri bu ne des Tra va il le urs2

Bu satırları yazdığımız sırada kimi tereddütlerimize
rağmen politik durum kısmen açıktı. Sosyal güvenlik
sisteminekarşıkitleselbirhareketegeçiş içinher şey
hazır.GelecektekiFlamanhükümetininüçbileşeninin
(Katolikler, liberaller ve sosyalistler) talepleri toplam
gelirin yani sağlık ve aile harcırahlarının bölgeselleş
mesiydi.

Sos yal Gü ven lik Sis te mi 
Böl ge sel leş me Teh di di Al tın da
HaziranayınınsonundaSPAFederalBaşkanıVandenbrouckekendi
partisinin programında olmamasına rağmen başka bir talepte daha
bulundu:işsizlikücretlerininbölgeselleşmesi.Flandres’dabutipbir
talebiteksavunanpartiVlaamsBloğu.Bupartiaynızamandaböl
geselleştirilmesinidesavunuyor.

FransızcakonuşanlarcephesinekarşıFlamancephesininoluştu
rulmasınınbiryoludabu.BütünsistemitehlikeyeatacakolanSos
yalGüvenlikSistemininbölünmesivebölgeselleşmesiilebirliktebu
zamanakadar hiçgörülmemişbir düzeydebir karşı karşıyagelişe
liderlik etmeyi amaçlıyor. Bu hazırlıkların ani sonuçları oldu. İlk
olumsuzsonuçSPBaşkanıElioDiRupoWalloontarafındanyaratıl
dı.Amacı,bölgeselbirValonhükümetininoluşturulmasınınacilen
ilanedildiğibeyannameninayrıntılandırılmasıkonusundasendikala
rıbirleştirmekti.

Politikkararvermesürecindesendikalarpolitikgüçlerdenbağım
sızlıklarıkonusundatehditediliyorlar.Fakataslındaonbeşgünson
raduoDiRupoPiquetengellenmişbütçesınırlandırmalarınıaçıkla
dıvebusebeplebirtercihyapılmalı.Sendikalarüyelerininenazbir
kısmının haklarını ve taleplerini kaçınılmaz olarak sorgulatmak
anlamınagelecekolanbukararlarıdesteklemelimi?

GeçtiğimizHaziranayındayapılanbölgeselseçimlerinsonuçla
rındandolayıdurumkesinolarakçelişkili.

Sosyalistpolitikblok(SPveSPA)1,668,620oylaülkedeçoğun
luğusağladı.Sonyıllardagerilemişolanliberaller(oyvesandalye
bakımından) sadece 1,423,142 oy aldılar.Hristiyan kanat (ülkenin
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sadeceFransızcakonuşanbölümündeilerleyişleriCD&V’ninNVA
ileittifakınabağlıydı)1,473,488oyaldı.

BunedenleSPveSPAbirlikteülkedeenönemlipolitikakımhali
negeldiler.VeseçmenlerineönerdikleritekşeyValonhalkıileFla
manhalkıarasındatoplumbazındabirsavaş.Bukorkunçbirdurum
dur.

KuzeyveGüneyVerhofstdathükümetininantisosyalpolitikala
rınarağmen(SPA’nınveonunyöneticilerininilericikanadıoluştur
duğuiçinseçmenleritarafındanonaylandılar)işçiler,sosyalödenek
alanlar, gençler sosyalistlere oy verdiler. Onlar yarın Flaman ve
Valonhalklarınakarşıoluşturulancepheninkendialeyhlerinedön
mesini istemiyorlar.OnlarsosyalistlereoyverdilerçünküonlarSP
veSPA’nınFGTBilebirlikteFederalSosyalGüvenlikSistemiiçin
mücadele vermeleri için birleşik bir cephe oluşturmalarını istiyor
lar.

Flaman bölgesinde sağlık sisteminin bölgeselleştirilmesinden
yana olan kim?Yakın zamanda yapılmış bir araştırmaya göre bu
talepFlamanhalkıiçinönceliklibirtalepdeğil.Pekikimintalebi?İş
adamları üzerinde yapılan başka bir araştırmabu sefer şunu açığa
çıkartıyor:“Fla man pat ron la rı nın 2/3’ü da ha faz la ver gi özerk li ği, 
böl ge sel top lu söz leş me kon van si yon la rı (CCT) ve Sos yal Gü ven lik 
Sis te mi nin bö lün me si ni is ti yor.” (6com Li ege FGTB Çe lik İş çi le ri 
İn ter net Ha ber le ri)

Bu yayın iki konuda önemli bilgiler veriyor: Birincisi, Sosyal
GüvenlikSistemininbölünmesiyönündekibaskınınneredengeldiği
nigösteriyor.

Ayrıca bu bölünmenin Flaman halkı tarafından desteklendiği
yönündekibeyanatlarınyalanolduğunudagösteriyor.Patronlaraynı
zamandaulusaltoplusözleşmelerinyıkımınıdaistiyorlar.Fakatulu
sal sözleşmeler hiçbir zaman patronların işçilerine daha iyi maaş
vermeleriniönlemedi,çünkübunlarancakasgariücretibelirliyorlar.
Bununla birlikte,ülke çapındaki ücretlerin ulusal ortalamasından
daha iyi ücretleri olanAnvers’deki kimya sektöründe olduğu gibi
güçdengelerinindahauygunolduğudurumlardahiçbirisendikaların
dahaiyiavantajlareldeetmelerinedeengelolmadı.

Küçükveortaölçekliişletmelerdehiçsendikayokvepatronlar
toplu sözleşmelerin dayattığı asgari ücretleri işçilerine ödemek
zorundalar. Onların sorgulatmak istedikleri şey bu.Varolan asgari
ücretinaltındakiücretlerizorlakabulettirmekistiyorlar.Aynışekil
de Federal Sosyal Güvenlik Sistemini parçalayarakAvrupa Birli
ği’ninüzerindeyaygarakopardığısağlıksistemininözelleştirilmesi
ni hazırlayacaklar. Bu talepler sadece Flaman patronlarının değil



bütünpatronlarıntalebi.SadeceBelçika’dadeğilaynızamandatüm
AvrupaBirliğiüyesiülkelerdedurumböyle.

FGTB’nin genel başkanıAndreMordan’ın 26Haziran 2004’te
LeSoir(AkşamHaberleri)gazetesineyaptığıaçıklamaşöyle:“Fla-
man par ti le ri nin ta lep le rin den çok Av ru pa reh ber li ğin de ki li be ral-
leş me den kor ku yo rum”Aslındabirazhaklı.Haziranayındayapılan
AvrupaZirvesindebenimsenentaslakanayasadançokAvrupaBirliği
kamu hizmetlerinin yok edilmesini istiyor ve bu daha fazla engel
anlamınagelecektir.Çerçeveyasalarpatronlarınyeganeisteğiolan
“li be ral leş me”politikalarınıAvrupaçapındadayatmalarınayaraya
caktır.

Problemin aslı budur. Başkan Vandenbroucke istemeden fakat
açıkbirşekildegösterdiki,SosyalGüvenlikSistemininbölünmesi
vebölgeselleşmesiAvrupaBirliği’ninliberalpolitikaları iledoğru
danbağlantılıdır.

Sağ lık Sis te mi nin Böl ge sel leş me si 
Av ru pa Ko mis yo nu nun He de fi dir
İşsiz halka karşı olanVandenbroucke planı, bir kaç yıl önce Liz
bon’da yapılanAvrupa Zirvesinde karara bağlanan ve sonAvrupa
zirvesindehızlandırılmasıkararıalınanstratejininyürürlüğekonul
masındanbaşkabirşeydeğildir.Başkanınplanıhalengüçlübirdire
nişle karşılaşıyor fakat o işsizlik ücretlerinin bölgeselleşmesini
AvrupaBirliği’nintalepleriiçinönermeyedevamediyor.Budurum
SPAmerkezindederinbirrahatsızlığanedenoluyor..

Herkesşunubilmelikiİtalya’dasağlıksistemigerçekbirsağlık
sal yıkıma bağlı olarak bölgeselleştirildi.AvrupaBirliği bu ülkeyi
örnekolarakalıyor.Fransa’daRaffarinhükümetininasılamacısağ
lık sistemini bölgeselleştirmek ve bu durumAlmanya’yı da tehdit
ediyor.BuaslındaAvrupaölçeklibirpolitika.Avrupa liberalleşme
politikaları seçimlerde reddedildi. Son haziran ayındaki Avrupa
seçimlerinin verdiği en önemli dersAvrupa Birliği politikalarının
kitlesel olarak reddedilmesiydi (oy kullanmanın zorunlu olmadığı
Avrupaülkelerindekioykullanmayanlarınsayısıbunugösterdi).Hiç
kimseFlamancaveFransızcakonuşanhalkınkarşıkarşıyagelmesi
ninörgütlenmesipolitikasınıkabuledemez.

ŞununaltıçizilmelikiFlamanbölgesindeFGTBVandenbrouc
ke’un önerilerini hızla kınadı ve yine SosyalGüvenlik Sisteminin
herhangibirşekildebölünmesinekarşıolduklarınıifadeetti.

Flaman bölgesindeki CGTB Genel Başkanı Xavier Verboven
“sen di ka sa de ce pat ron la rın kar şı sın da bir ağır lık oluş tur mak la kal-
mı yor, ay nı za man da bi le şen le ri ne olur sa ol sun bü tün hü kü met le rin 
kar şı sın da da bir ağır lık oluş tu ru yor”açıklamasındabulundu.Fla
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manbölgeselhükümetininprogramı ile ilgiliolarakşunlarıekledi:
“prog ra mın ku rum sal aya ğı [top lam ge li rin böl ge sel leş me si] bi zi 
çok en di şe len di ri yor” Bu, Flaman işçilerinin sendikası olan
FGTB’nin tem sil ci le ri nin Sos yal Gü ven lik Sis te mi nin bir li ği ne kar şı 
olan “bir Fla man cep he si ne”katılmakistemediklerinigösteriyor.

Federal düzlemde birleşik güçlü bir FGTB’nin ağırlığı, ülkede
esasgüçhalinegelmişolansosyalistlerdenfederalbölgelerebölün
megirişimlerinekarşıSosyalGüvenlikSistemininsavunulmasıiçin
cephe oluşturulması talebinde bulunmayı sağlıyor.Henüz çok geç
kalınmadıfakatşimditamzamanı.Bizlerbununiçinhertürlüinisi
yatifidestekleyecek,yüreklendirecekveyansıtacağız.
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İs pan ya: 
Fran ko cu la rın 14 Mart Ye nil gi si nin Ar dın
dan3

Ülkemizdeki Frankocuların yenilgisi veAvrupaBirli
ği’ningenişkitlelerce reddedilmesi işçilervehalklara
yeniperspektiflersunuyor.IV.Enternasyonal’inİspanya
seksiyonu Enternasyonalist Sosyalist İşçi Partisi
(POSI)’nin2527Haziran2004’teyaptığı17.Kongresi
Halk Partili (PP) Frankocuların yenildiği sırada ve
İspanyol işçi sınıfınıngelenekselpartisiolan İspanyol
Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) hükümet kurduğu
dönemdetoplandı.

PP’ninyenilgisiuluslararasıkrizinsonucudur.Emperyalistkapi
talizmin,teknolojininolağanüstügelişmesinerağmenişçilereve

halklara,üretimsahalarınıucuzişgücüalanlarınakaydırma,işsizlik,
açlık,savaşveinsanlığındoğalkaynaklarınınyağmaedilmesinden
başkaönereceğihiçbirşeyyok.Irak’akarşısavaş,kapitalizminsırf
kendi çıkarı içinbile dünyanınorganizeolmuşgeleceği içinöneri
yapabilecekyeteneğesahipolmadığınıgösterdi.Yerinehiçbiryeni
düzenönermeden,sadeceyıkıcıyanınıortayakoyuyor.Aynışekilde
savaşakarşıişçilerinveonlarınörgütlerininbeşkıtadabirdenhare
ketegeçenkitlelerinöncüsüolduğumuazzambirkitleselhareketlen
me, işçilerin kapitalist planlara karşı birlikte mücadele vermeye
hazırolduklarınıgösterdi.

Bush’unuşağıolaraktanınanAznar’ınseçimyenilgisi,bukrizve
hareketlenmeninifadesioldu.Budurumüniversitemerkezliyasalara
karşı hareketlenme ve 20 Haziran’daki genel grevle devam eden
Prestigetankerininkazayauğramasınınprotestolarının,savaşakarşı
genişhareketlenmelervesonolarak12Mart’tamilyonlarcakişinin
protestoları,13Mart’taHalkPartisimerkezbürosuönündeFranko
cuyalancılarınvesahtekarlarınhükümetinireddetmekiçinyapılan
gösterilerlebaşlayanişçilerin,gençlerinvehalkınhareketlenmesinin
sonucuydu.

Zapatero’nun11milyondan fazlaoyla seçilmesi, işçileringele
neksel örgütlerini yeniden örgütlemek için kullandıklarını bir defa
dahagösterdiveülkemizdePSOEiçinbubirilkti.
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İşçilervehalkyenihükümettenaciltaleplerinecevapveripver
meyeceğini soruyorlar.Aslında en kestirme yöntem budur ve bu,
işçilerindeneyimlerisonucuortayaçıkarttıklarıbiryöntemdir.

Zapatero hükümeti İspanyol askerlerini Irak’tan geri çekti ve
Aznarhükümetitarafındanhazırlanankimiplanlarıiptaletti.Ancak
bileşimi itibariyleve içindeSolbegibiburjuva işbirlikçilerininyer
alıyorolmasınedeniylekitlelerinihtiyacıolanbirhükümetolmaktan
çok uzak. Avrupa Birliği’nde kalmayı ve monarşi rejimine karşı
olmadığınıilanetti.Vedahahükümetinilanınınilkgünündenitiba
renAB;tersaneişçilerineveköylülerekarşıgeliştirdiğisaldırılarla...
veaynızamandagericiyargıçlarveKiliseyihükümetinüzerinesüre
rek, kitlelerin kendisine verdiği yetkiyi kullanmasını engellemeye
girişti.

BizlerZapatero’yugüçlühalegetirenvekenditaleplerinikarşıla
masıiçinısraredenkitleselhareketile“on la rın bek len ti le ri ni gör-
mez den ge len” hükümetinAB’den kopmama vemonarşi rejimine
karşıçıkmamabeyanlarıarasındaçelişkiolduğunuiddiaediyoruz.

İşçisendikalarınıyönetmeyeveteslimalmayaçalışanSosyalist
Enternasyonal veKP liderlerinin büyük bölümünün emperyalizme
boyun eğmesi işçiler ve halklara en büyük engeldir.Onlar Sosyal
Forum örgütleyicilerinden ve IV. Enternasyonal ismini gaspçı bir
zihniyetlekullanan, insanlıkdışı küreselleşmeninkötü sonuçlarına
sebepolacakhareketlilikleriörgütleyenBirleşikSekretaryaveonun
çevresindekisempatizangruplardanbüyükdestekalıyorlar.Kitleler
deaynenbizimgibihükümeteaçıkçekvermediler.Bizsadece,Halk
Partisi’ni yenilgiye uğratan ve Irak’tan İspanyol askerlerinin geri
çekilmesinisağlayankitlehareketinebütünlüklübirgüvenbesliyo
ruz.Bugibibaşarılarınbundansonradatekrarlanacağındaneminiz.

Busebeplehareketegeçen,politikdavrananişçilerevehalklara
destekoluyoruz.Hükümetikoşulsuzolarakdesteklemiyoruzancak,
işçilerin savunulmasına veAvrupa Birliği ile Franko döneminden
miraskalanmonarşikdevletyapısındankopmayayönelikhertedbi
rini destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. Somut olarak ifade etmek
gerekirse; tersanelerin korunması konusunda tüm IZAR grev ve
işgalcisiyoldaşlarımızla,emeklilikücretlerinindüşürülmesinekarşı
mücadeledeUGTsendikasıylabirliktehareketediyoruzHerriBata
suna’yayakınradikalmilliyetçilerinadaylıklarınınyasaklanmasına
karşı ve Aznar’ın karşıreformlarının iptal edilmesinden yanayız.
Hükümetinişçileraleyhindealdığıtümtedbirlerlemücadeleedilme
lidir.Butipkararlar14Mart’tabüyükçoğunluğunverdiğiyönetme
vekaletininihlaledilmesidir.KomünistManifesto’yadauygunola
rak IV. Enternasyonal ve onun seksiyonları, işçi hareketinin birer



parçasıdırlarvebütünolarakişçisınıfınınihtiyaçlarındanayrı ihti
yaçlarıyoktur.

İşçilere grevde olduklarında sürekli bu greviniz başarısız olur
çünküsendikalargrevisatacaklardiyenduruşureddediyoruz.Hükü
metekarşıduruşsergilemeninişçisınıfınınbirliğiihtiyacındanönde
geldiğinisöylemekişçisınıfınıbölmekanlamınagelmektedir.

İspanya’daişçilervehalklarhükümetinAB’nevemonarşirejimi
negirmeyeceğiniumutediyor.

Esas olarak olaylar bu hükümetin geleceğini belirleyecek. Ya
hükümetkitleleredayanarakAB’niyıkacakyadaçeşitli sektörler
den kitleler hükümeti yıkacaklar. İşçilerimizin birleşik bir cephe
kurmuşolmasıABveemperyalizmiyıkarakgerçekbirişçiveköylü
hükümetiiçinmücadeleetmesianlamınageliyor.

Avrupa seçimleri;Avrupa işçilerininAvrupa Birliğini ve onun
tümaygıtlarını,euroyu,ucuz işgücününbulunduğuyerlereyatırım
kaydırmalarını,iştençıkartmaları,üretimsektörününparçalanması
nı, özelleştirmeleri, işçilerin haklarının azaltılmasını ve kamu hiz
metlerininparçalanmasınıreddettiklerinigösteriyordu.AvrupaBirli
ğiseçimlerdeuğradığıbudevasameşruiyetkaybınarağmenişçilere
vehalklarasaldırmayadevamedecek.

BugünAvrupaKomisyonundanveonunanayasasındanbağımsız
işçiörgütlerivarolmadığıtakdirdeişçilerinhaklarınıvesosyalkaza
nımlarınısavunmakmümkündeğildir.

CCOO ve UGT konfederasyonlarının yönetim kurulları taslak
anayasayısavundular.Bütünbuörgütlerinbuönemlikonudatambir
bilgiyesahipolarakengeniştartışmayıyapacaklarınainanıyoruz.

Bütün işçilere ve gençliğe bu taslak anayasaya karşı durmayı
öneriyoruzveAvrupaAnayasasınahayıriçinmücadeleveren,örgüt
lerimizibu tipbir işçikarşıtı veanti sosyalplandankorumak için
çabalayanbüyükbirkomitelerağıörgütlemekonusundaonlarıdes
tekliyoruz.

TıpkıAB’ningenelolarakreddedilmesindeolduğugibiülkemiz
de Frankocuların yenilgisi de işçi sınıfına ve halklara yüzlerce ve
binlerce işçi ve gencin politik müdahalesi için yeni perspektifler
sunuyor. POSI kongresi, işçileri halkın taleplerini ve haklarını
savunmakiçinbirliklerinivebağımsızlıklarınısavunmakiçinörgüt
lerinivesendikalarınıdesteklemeyeçağırıyor.

Bizlerişçilerinbağımsızlığıiçinmücadeleningerekliliğinisavu
nuyoruz.İşçilerinkurtuluşuiçinortakmücadeletemelindesosyalist
veyakomünistyönelimliişçilerleveyaörgütsüzişçilerleomuzomu
zaolacak,yalnızcaişçilerinçıkarlarınıdikkatealanörgütleryaratıl
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masıiçinbubağımsızlıkmücadelesigereklidir.POSIaktivistleriher
zamanbuamaçlaişçihareketininbirleştirilmesiiçinçalışırlar.

POSI,cumhuriyetiveÖzgürCumhuriyetlerBirliğinisavunuyor,
AB’den vemonarşi rejiminden ayrışmamücadelesinde yer alıyor.
Bumücadeleyisürdürürkende,ulusalsorunabarışçıvedemokratik
biraçılımsunabilmekiçin,milliyetlerinkendikaderlerinitayinhak
kınısavunuyorveçeşitliantidemokratikyasalarlapartileryasasının
iptalinigündemegetiriyor.

• POSIkongresi görevlerini aşağıdakigibi tanımlamayakarar
verdi:IVEnternasyonal’invarolangüçleriyleeşitbirşekilde
İspanya’dabirdiziaktivisttoplamak

• İşçilere 14Mart’ta tepkilerini ifade ettikleri gibi hükümetin
taleplerini tatmin etmesini dayatacak inisiyatifleri empoze
etmeleriiçinyardımetmek

• Birçokgruptaörgütlenengençlergibidemokrasimanifestosu
için,demokratikvesosyalhaklarınsavunulması içinişçilere
katkıdabulunmak

• İşçihaklarıvehalklarınözerkliğiiçinveII.AvrupaKonferan
sı’ndabenimsenenAvrupaAnayasasını reddetmekiçinyapı
lankampanyayakatılmak

• Irak’ın işgaline karşı ve Irak işçilerinin hakları için yapılan
enternasyonalkampanyayıgeliştirmekveILC’ninişçigüçle
rinibağımsızbirsınıfzeminindeyenidenbirleştirmesinekat
kıdabulunmak

• DemokrasivesendikalarınbağımsızlığıiçinAçıkkomisyonu
hareketegeçirmek

 •Bugörevleribaşarmanındışındakongremizi,yayınlarımızı
ve iletişim ve propaganda ağlarımızı tıpkı örgütsel ve mali
kaynaklarımızıolduğugibiartırmakararlarıaldı.
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Uk ray na, Rus ya, Gür cis tan, Mol dav ya: 
Ekim ka za nım la rı nı sa vun mak 
ve kay be di len le ri ge ri ka zan mak için
Do mi ni que Fer ré

Ekim 1917’ninKazanımlarını Savunmak ve Bunların
YenidenFethiiçinİkinciUluslararasıKonferans1011
Temmuz 2004’teKiev’de (Ukrayna) toplandı.Konfe
ransDördüncüEnternasyonalveonunUkraynaseksi
yonutarafındanorganizeedildi.

KonferanstaUkrayna’dan,Rusya’dan,Moldavya’danveGürcis
tan’dankırkdelegeEnternasyonal sekreteryanınbirheyetiyle

birarayageldi.
Dördüncü Enternasyonalin Ukrayna seksiyonu Borotba’nın

(Mücadele)liderlerikonferansınaçışkonuşmasınıyaptılarve2001
yılıAralık ayındayapılmışolan ilkkonferanstan sonrabaşlatılmış
olanSovyetİşYasasınınsavunulmasıkampanyasıileilgilibilgiver
diler.Yüzlercedestekimzasıtoplanmış,birdizibüyüksanayikuru
luşunun önünde binlerce bildiri dağıtılmış ve hamile kadınlara ve
küçükçocuklukadınlarakarşıolandüzenlemeler,sendikalarınişten
çıkarmaları denetleme hakkının kaldırılıyor olması, 8 saatlik iş
gününe yapılmak istenen saldırılar detaylı olarak anlatılmıştır. Bu
kampanyayı tanıtmaamaçlı bir toplantı sendikalarlabirlikteyapıl
mıştır. Kampanya Rada’nın (Parlamento) koridorlarına kadar bile
ulaşmıştır.Nedenbuyasatasarısınakarşıoykullanmalarıgerektiği
niaçıklayanbelgelerbütünmilletvekilinesunulmuştur.

Sov yet İş Ya sa sı nın Yı kı mı na Ha yır
11Aralık 2003’temilletvekilleri Sovyet İşYasasının “reformuna”
(yaniyıkımına)yönelikhükümetinilktasarıtaslağınıkabuletmişler
dir. Ulusal egemenliği yok sayan bu “reform” aslında doğrudan
AvrupaBirliğiveDünyaBankasıtarafındandikteedilmiştir.Ukray
na ileAvrupaBirliği arasında gerçekleştirilen 7. zirvenin sonunda
ortak bir deklarasyon, Yalta’da, Ukrayna cumhurbaşkanı Leonid
Loutchma ile Avrupa Konseyi başkanı Silvio Berlusconi, Javier
SolanaveRomanoProdiarasında,7Ekim2003’teimzalanmıştır.Bu
deklarasyonun 12.maddesi şöyledir:“Uk ray na için Av ru pa Bir li-
ği’nin ge niş le me si nin avan taj la rın dan ya rar lan ma nın en et kin yol la-
rın dan bi ri nin Av ru pa Bir li ği norm la rı ve stan dart la rı ile ay nı nok-
ta ya gel me ça ba la rı nı yo ğun laş tır mak ol du ğu ko nu sun da gö rüş bir-
li ği ne va rıl dı.”
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AncakRada’daTemmuzsonundayapılmasıgerekenikincioyla
maaniden31Ekim2004’teyapılacakolancumhurbaşkanlığıseçim
lerininsonrasınaertelendi.BukararUkraynalıyoldaşlarımıztarafın
danilkgeriadımolarakdeğerlendirilmiştir.

Konferansımızdadavurgulandığıgibi,İşYasasınınvetümmev
cutkazanımlarınsavunulması,sadeceUkrayna’yı ilgilendirenbir
konudeğildir,dünyaçapındabiretkisivardır.Bukonuüretimaraç
larınınözelmülkiyetiilebirkopuşmakonusunugündemegetirmek
tedir.Dünyaçapındakibusistem(üretimaraçlarınınözelmülkiyeti
ÇN)tümüylesosyalkazanımların(dahadagenelolarakuygarlığın
kazanımlarının)yıkımıüzerindenbeslenmektedir.

Bu nedenlerleKonferans, yapılmış olanCenevre konferansının
veIraklıveABD’lisendikacılarileILCheyetininyapmışoldukları
ILOziyaretininsonuçlarınıdakaydetmiştir.

Irak’ın,gitgide,ABDemperyalizminin,dünyadakitüminsanları
ve ulusları sürüklemek istediği gelecek gibi görünüyor olduğunu
söylemek,çokmuayağıyerebasmayanbirifadedir?

EskiStalinistliderŞevardnadze’nin“GülDevrimi”isimlibirdar
beiledüşürülmesindenbuyanayediayancakgeçti.

KonferanstaGürcistanlıbiraktivistşunlarıaçıkladı:
VarolanfelaketlitoplumsaldurumarağmenGürcistan’dahalabirişçisınıfı
ve köylülük var.Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Gürcistan eski
SSCB’denkalanEkimDevrimikazanımlarınınenhovardacaharcandığıbir
ülkedir. Şu sıralarGürcistan’daki işsizlik oranı yüzde 40 dolaylarındadır.
Emeklilerin asgari ücretleri 9 $’ı geçmiyor. Tiflis’te, işçi mahallerindeki
konutların çoğunda sıcak ya da soğuk su olmadığı gibi elektrik de yok
Bununlabirlikteçeşitligrevmücadelelerivarvebunlargenellikleyabancı
lartarafındansatınalınmışişletmelerdeeskisendikalardangerikalantemel
lerdeişçilertarafındanyürütülüyor.Onikiyıldırvarlığınısürdürenhüküme
tin yıkılması insanlar arasında çok büyük umutların yeşermesine neden
oldu.Amahernekadaradı“Gül Dev ri mi”deolsave“so lun”talepleriyle
harekete geçmiş de olsa, bu gelişme aslında,Amerikan hükümeti, Soros
FonuveçeşitlimaligruplarcagerçekleştirildiveanaamacıHazarpetrolle
rininelegeçirilmesiydi.VeşimdikihükümetinbaşkanıMikhailSaakaşvili
şusıralarkitlelerinnekadarpopülerolursaolsun,bununuzunsürmeyeceği
aşikar. “Gül Dev ri mi”nden bu yana özelleştirmeler süreci Şevardnadze
dönemine oranla büyük hız kazandı. Kendisine yöneltilen,“ne ler sa tı la-
maz?”şeklindekisoruyayeniEkonomiBakanışucevabıverdi:‘Herşey
satılabilirvehepsinisatacağız.’Hükümetmemurlarınsayısınıbüyükölçüde
düşürenşutürdensertbirplanıuygulamayasoktu:Ağırlığıpolisteşkilatın
dan olmak üzere 36 bin kişinin işine son verilecek ve geri kalanların da
ücretleridüşürülücek.Ülkebirkanbanyosunahazırlanma tehdidialtında.
Acarya’da,Abhazya’daveGüneyOsetya’dakanakıtmayakararlımilisler
silahlanıyorlar.Bizimyıllarcabuhalklarlaçokiyiilişkilerimizoldu,bizim
lehepaynıhaklarasahipoldular.Şimdiisebütünbunlartehditaltındave
ülkemizindurumugiderekzorlaşıyor.



Kafkasya;AfrikaveIrakhalklarınınyaşadığıtrajikgelişmelerin
tehdidialtında.

VebuişleriyerinegetirebilmesiiçinABDemperyalizmiçözülen
stalinist bürokrasi içindeki en uygun insanı bulmakta zorlanmadı.
Nitekim yeni rejimin“2 nu ma ra lı” şahsiyeti NinoBurdcanadze ,
stalincirejimesadıkbüyükbiraileninkızı(babasıŞevardnadze’ye
çokyakınlığıyla tanınıyorduveSSCB’ninsonTurizmBakanların
danbiriydi).

Aynışekilde;Ruslardan,RomenlerdenveUkraynalılardanoluşan
MoldavyaCumhuriyetindengelengençbirmilitandaşöylededi:

EskiSSCBiçerisinden,bir“Ko mü nist Par ti”tarafındanyönetilensondev
lettengeliyorum.Amahükümetteülkeninenzengin iki adamıyer alıyor.
MoldavyaKomünistPartisibirkaçyılönce“ek mek fi yat la rı dü şe cek”gibi
sloganlarlaiktidarageldi.Ancakiktidarageldiklerindenbuyanatemelgıda
ürünlerinin fiyatları (ekmek, sosis,…) şimdiye kadar hiç olmadığı kadar
yükseldi.Devriminsosyalkazanımlarınakarşısaldırılarsondereceilerigit
ti.
Örneğin öğrencilerin artık ulaşımdan bedava faydalanma hakları yok.
Ukrayna’daveRusya’daisebuhalageçerli.250leistutarındaki(20dolar)
asgariücretgeçinmeyeyetmiyorveherişçienazbirikinciiştedahaçalış
makzorundakalıyor.Birmilyon işçiMoldovya’danyabancıülkeleregit
meküzereayrıldı.Bugöçmenleryıkımhalindekiekonomiyiayaktatutuyor
lar…
Komünist Partinin önderliğindeki hükümet bu durum ile başa çıkamıyor
çünküsadeceDünyaBankası’nınveIMF’ninplanlarını(özellikledeEko
nomik Kalkınma ve Yoksulluğu Azaltma programı) ve DTÖ’nünkileri
uyguluyor.AncakbudurumakarşınveMoltelecomgibibüyükfirmaların
özelleştirilmelerinekarşınhalaDevletinmülkiyetindeolanbüyükfabrikalar
var.Halaçokdaraltılmışölçülerdedeolsabedavasağlıkhizmetlerinin400
leis’ekadarparasıztedavigibiunsurlarımevcut.

Be la rus, Em per ya liz min He de fi
VladimirPutin’inhalkınçeşitlikesimlerininsosyalkazanımlarınıve
1917kazanımlarındankimiparçalarıtehditedenbiryasayıMeclis
tengeçirdiğibirsırada,ikiRusöğrencidekonferanstaydılar.

AFP’nin(FransızHaberAjansı)2Temmuz2004tarihindegeçtiği
bir haber şöyle:“re form mil yon lar ca Rus için (iş çi kah ra man la rı, 
Rus kah ra man la rı, sa vaş ga zi le ri, en gel li ler) sa hip ol duk la rı çe şit li 
avan taj la rı, ör ne ğin be da va ula şı mı, ki mi ilaç la rı be da va al ma hak-
kı nıı, te le fon des te ği ni kal dır ma yı ve bun lar ye ri ne ay lık bir sos yal 
yar dım ver me yi amaç lı yor… Bu pro je Rus ya ça pın da bir pro tes to 
gös te ri le ri dal ga sı na yol aç tı.”

Rus delegelerden biri öğrenciler ve öğretmenler arasındaki bu
protestohareketlerininölçeğiileilgilitanıklığınıaktardı:

Petersburg’daveRusyaçapındadiğerillerdeöğrencilerbedavaulaşımhak
kınıkaldırmakisteyenyasatasarısınakarşıkitleselgösterilerdüzenlediler.
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Bugösterilerözelbirörgüttarafındanörgütlenmediamaöğrencievlerinde
birarayagelenöğrencigruplarıtarafındançağrıyapıldı.
RusAnayasasındaüniversiteeğitimininbedavaolduğubelirtilir,amabugün
“bir üc ret kar şı lı ğı eği tim” yaygınlaşıyor.Üniversiteotoritelerininsendika
larüzerindekitamdenetiminekarşınhalasendikaüyelerininsanatoryumlar
dabedavatatilimkanıvardır.

Tartışmada aktivistlerin karşı karşıya oldukları bir dizi siyasi
sorungündemegeldi,örneğinBelarus’ta.

Herkes Avrupa’da Loukachenko rejiminin ABD emperyalizmi
tarafından“Av ru pa’da ki son dik ta tör”olarakhedefalındığınıbili
yor.Medyadadabuyönlüifadelersıklıklayeralıyor.

Konferansınbir diğerkatılımcısı“Be la rus’un ka de ri ne ka yıt sız 
ka lı na bi lir mi?”diyesordu.ApaçıkolangerçeklerABDemperyaliz
minin tutumunugöstermiyormu:Belarus toplumsalmülkiyet reji
minden geriye kalan en fazla sayıda kazanımın hale var olduğu
ülkedir.ŞuandaLoukachenko,hiçdepaylaşmadığımızkendiamaç
larıiçin,bunlarıortadankaldırmayıkabuletmemektedir.

BudurumVenezuela’dakidurumlaaynıdeğilmidir?Buradada
ABDemperyalizmiChavezhükümetiulusalpetrolşirketiniözelleş
tirmeyikabuletmediğiiçinmüdahaleetmekistediğiniartıksaklamı
yor.

Dünyadakienbüyükemperyalizminpolitikalarıbunedenleyal
nızcaKafkaslarıveBelarus’udeğil,tümbölgeyiistikrarsızlaştırma
tehdidini barındırıyor.BunedenleUkrayna’daki cumhurbaşkanlığı
seçimlerininöncesindeABDhükümetiadaylardanbirine,oligarklar
dan biri olanYouchenko’ya sempati duyduğunu gizlemeye gerek
duymuyor.YineABD son NATO zirvesinde Ukrayna hükümetini
tehditetmeyeyönelikbiraçıklamayapılmasınısağladı.

Bu nedenle,ABD emperyalist askeri gücününAvrupa’daki bu
örgütününsonzirvesinde,NATOGenelSekreteriJaaqdeScheffer
şuaçıklamayıyaptı:“Uk ray na’nın NA TO’ya ka tıl ma is te ği ni mem-
nu ni yet le kar şı lı yo ruz… ama şu nu açık lık la ifa de edi yo ruz: Bu olu-
şum da ki ba şa rı as ke ri re form lar yap mak tan faz la sı nı ge rek ti rir, 
NA TO’nun önem li de ğer le ri ne güç lü bir des te ği de ge rek ti rir.”

DünYugoslavya’dakadınları,çocuklarıveyaşlılarıbombalayan
NATO’nunhangi“de ğer le ri”ndenbahsediliyor?

Bu“de ğer ler”in halkların egemenliği ile ve demokrasi ile hiç
ilişkisiolmadığıortada.

Bu“de ğer ler”dahaçokgelecek13Ekim’de“serbestvesaydam
bircumhurbaşkanlığıseçimidüzenleme”yiempozeediyor.Aslında
şuandakicumhurbaşkanıdaBush’asadakatinikanıtlamamışdeğil
dir.HattakamuoyununçoğunluğununkarşıolmasınakarşınIrak’taki
ABDyağmasınakatılmakiçin1600askergöndermeyekararvermiş
tir.
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Amabunlaryetmemektedir,yeterikadarhızlıgörülmemektedir.

Kol hoz lar dan Ge ri ye Ne Kal dı?
Bugün, hükümetin, Ekim devriminin kazanımlarından geri kalan
parçaları daha fazla ve daha hızlı biçimde yıkmayı başaramaması
olgusu,kendisiniSSCB’ninyıkılmasındanbuyanaUkrayna’nınkır
sal kesimlerinde yaşanan olaylarda göstermektedir (elbetteUkray
na’daki ve diğer eski SSCB cumhuriyetlerindeki ve Rusya’daki
durumundahadetaylıbirincelemesininyapılmasıgereklidir).

Stalinist bürokrasi tarafından, özellikle Ukrayna’da örgütlenen
zorlakolektivizasyonbiliniyor.

Uygulanan siyasi teröryöntemleri korkunçbir açlığavebirkaç
milyonkişininölümüneyolaçmıştı.Kolektifçiftlikler(kolhozlarve
sovhozlar)buşekildeçoğaltılmıştı.

SSCBçöktüğündebuçiftlikler,Ukrayna’nınStalinistbürokrasi
niniçindençıkmışve“pi ya sa eko no mi si ne”yönelmişolanyönetici
leritarafındanyasalolarakkapatılmıştı.Ayrıcadevletkırsaldakitüm
sosyalkurumlara,anaokullarınavebenzerlerineaktardığıdestekleri
dekesmişti.Oysabukurumlarülkedekienuzakköydedahisosyal
yaşamınyapısınıoluşturmaktaydı.

Ancakyeniözelmülkiyetşakşakçılarıkolkhozçiftçilerinetoprak
sahibiolmalarınıönerdiğindeçoğunlukbunukabuletmedi.Söyle
diklerişuydu:Herbirikendihesabınaçalıştığında,tarımtekniklerin
den(biçiciler,traktörler,üretimekipmanları)faydalanamayacaklar
dı.

Veşuandadevletartıkürünlerinisatınalmadığıhaldevebanka
lar özelleştirilmiş ve köylülere kredi vermeyi reddediyor olduğu
halde, tümbölgelerdeki çiftçilerinyüzde80–90’ı toprağınkolektif
mülkiyetinikorumaktadır(yasalolarak“ko lek tif ta rım iş let me le ri” 
adıaltındavarolaneskikolkhozlarınkötüleşmişbiçimleriolarak).

YüzbinlerceköylününbututumlarıTroçki’ninkendiüslubunda
birzamanlarsöylemişolduklarınınhaklılığınıgöstermiyormu?

Emperyalizmtarafındanörgütlenenüreticigüçlerinbüyükyıkımı
çerçevesinde Ekim kazanımları her cephede saldırı altında iken
“Ekim ka za nım la rı kit le le rin bi linç le rin de ya şa mak ta dır.”

EkimkazanımlarınısavunmaveyenidenfethetmekonusuRusça
dilindeilkkezolarakyayınlananDördüncüEnternasyonalGazetesi
nin ilk sayısının tartışılmasını gerektirmektedir. Bu sayı Birleşik
SekretaryabaştaolmaküzereDördüncüEnternasyonalitemsilettik
leriiddiasındaolanlarınpolitikalarıileilgilidir.
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Rus ya’da Bir Bir le şik Sek re tar ya 
Üye si Ola rak leg Sche in’ın Po li ti ka la rı
İşçiEnternasyonaliiçinKomite(CWI)isimli,İngiltere’dekiSosya
listParti(Militan’ınkrizindenaçığaçıkmışgruplardanbiri)ilebağ
lantılıveeskiSSCB’deaktifolanbirgrupKievkonferansınınörgüt
leyicilerine,kendilerinindekonferansakatılmakistediklerinibildir
mişlerdir.

Buörgütünduruşunasıldır?Moskova’daRusçaolarakCWItara
fındanyayınlananLev yi Avan gard(SolÖncü)gazetesininsonsayı
sındaki (sayı51,Haziran2004)birmakaleUkrayna’daki işyasası
konusunuelealmaktadır.Hükümetintaslakyasasınımükemmelbir
şekilde eleştirdikten sonra Lev yi Avan gard’ın önerdikleri neler
olmuştur?Makaleninvardığısonuçşöyledir:

BeşyılönceRusya’dahükümetinişyasalarınıciddibirbiçimdekötüleştir
megirişimisadecebağımsızsendikalarındeğil,kimiresmisendikalarında
önemlibirdirenişilekarşılaştı.KZOT4STOPadıaltındayürütülenulusal
kampanyaFNPR’nin[eskiresmisendika,redaktörünnotu]liderliğininiha
netinekarşınşuandaikiyıldırsürüyorveendayanılmazkimiyönleringeri
çekilmesinibaşardı…ŞimdiUkrayna’dadabenzerbirkampanyayürütül
mesigereklidir.

2000’den 2002’ye kadar Rusya’da örgütlenen ve Lev yi Avan-
gard’ın andığı KZOTSTOP kampanyası nasıl bir kampanya idi?
2000yılındaPutinhükümetibir“re form”tasarısınıgündemegetirdi
vebuSovyetİşYasasınınyıkılmasıanlamınageliyordu.Butasarıİş
YasasındaStalinistbürokrasinintahrifatlarınakarşınvarolmayısür
dürenEkimdevrimininönemlisosyalkazanımlarınıtasfiyeediyor
du.ButaslakUkraynahükümetininmetninedeilhamvermiştir.

Ortadankaldırılankimidüzenlemelerşunlardı:şirkettekisendika
komitesininiştençıkarmalarüzerindekidenetimi,geceçalışmasının,
kadınlarınçalışmasınındüzenlenmesi,çocuklarınçalışmasıileilgili
hükümler, engelliler ve özürlülerin çalışmalarına ilişkin hükümler,
vb.OgünRusya’da sorun, aynen bugünUkrayna’da olduğu gibi,
eskinesillerinkazanmışolduklarınınsavunulmasıidi.

BununyerinebirDuma(Parlamento)üyesiolan,BirleşikSekre
taryanıntanınmışönderlerindenOlegScheindebir“kar şı-re form”,
kendideyimiylebir“al ter na tif re form”sunduvebualternatifrefor
mun desteklenmesi için bir kampanya başlattı. LevyiAvangard’ın
andığıkampanyabukampanyadır.

Bu taslak karşıproje Sovyet İşYasasının savunulmasına karşı
çıkıyordu –bunu bu yasanın 2000 yılındaki Rusya’nın koşullarına
“uyar lan mış”olmadığınısöyleyerekyapıyordu.Bututum“al ter na-
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tif tas lak re form la rın”çoğalmasınayolaçtı;buşekildeyedi taslak
sunuldu.

Böyleliklesendikalarbölündü:bazılarımevcutİşYasasınısavun
du,bazılarıiseşuyadabu“al ter na tif”isavundu.

KZOT kampanyasının bu şehirdeki örgütleme komitesinde yer
almışolanPetersburg’lubiraktivistbizeşunlarıanlattı:

Esasen örgütleme komitesinin içinde bir azınlık, RKRP5, Liman işçileri
sendikasıveRusya İşçiPartisinin [Schein’ınpartisi editörünnotu]akti
vistlerininbirbölümünübirarayagetirmişti.
BunlarSchein’ınveAvaliani’nintaslakmetinlerininyazılmasınaaktifola
rakkatıldılarveişyasasının“gerici”tümdiğerversiyonlarındanfarklıtek
versiyonolduğuiçinKomitenindiğerüyelerinidebutaslakiçinkoşulsuz
destekvermeyönündeoykullanmalarıiçiniknaetmeyeçalıştılar.Bunakar
şınKomitevebaşkanıhükümetintasarısınakarşıçıkanherkesibirleştirecek
ve kitleler tarafından anlaşılabilecek bir ajitasyonu örgütleyecek bir çizgi
izlemeyiısrarlasürdürdü.Buçizgiüçanaslogandaözetleniyordu:
•Hükümetintasarısıgeriçekilsin!
•SovyetİşYasasınısavun!
•İşYasasındahiçbirreformistemiyoruz!

Eski resmi sendikanın önderliği ise bir başka “al ter na tif ta sa-
rı”yıdestekledi.PutinRusya’daişçisınıfınınhaklarınakarşıdarbe
sinigerçekleştirmeyibaşardı.SovyetİşYasasıyokedildi.

Elbetteşusoruyuyanıtlamamızgerekiyor:LevyiAvangardOleg
Schein’ınbukampanyasını,bukampanyayeni İşYasasındaki“en 
da ya nıl maz ki mi yön le rin ge ri çe kil me si ni ba şar mış” gibi yansıtı
yor.

Putin’inyeniİşYasasıileişçilerinnelerkaybettiklerinebirbaka
lım.Her şeyden önce fabrikada işçi çıkartılmasından önce fabrika
sendika komitesinin onayı zorunluluğu. Kolektif protesto yapabil
meyivegrevyapabilmeyisonderecezorlaştıranyeniönlemleride
unutmayalım.Ohaldemevcuthaklarınsavunulmasınakarşıbaşlatıl
mış olan bu kampanyanın nasıl olur da kimi “olumlu” sonuçları
olduğunusöyleyebiliriz.

Böy le Bir Po li ti ka nın 
Dör dün cü En ter nas yo nal ile Bir İliş ki si Ola bi lir mi?
Bu izlenen genel çizgiden kaynaklı olmayan tekil bir hatamıdır?
2001 yılıAralık ayında Birsek yayını Inprecor’da yayınlanan bir
makalede, bu akımın liderlerinden olan Catherine Samary şöyle
yazıyor:“Top lum sal laş ma bi çim le ri, çü rü mek te olan lar bi le, sa na yi-
siz leş me ve top lum sal çö zül me, ko lek tif mü ca de le yi da ha zor laş tı rı-
yor.” Sanayisizleşmenin ve toplumsal çözülmenin işçi sınıfının
mücadelesi için ek zorluklar oluşturduğunu kimse inkar edemez.
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Ama insan şununasıl diyebilir?“Top lum sal laş ma bi çim le ri, çü rü-
mek te olan lar bi le (…) ko lek tif mü ca de le yi da ha zor laş tı rı yor.”

Mafya tipi oligarklar her şeyi özelleştirdiklerinde, İş Yasasını
imhaettiklerinde,hamilekadınlarıniştençıkarılabilmelerineolanak
verdiklerinde,….koşullarındahaelverişliolduğundanbahsedebilir
miyiz?

Ciddiherhangibir işçinin, sınıfınasadıkherhangibiraktivistin
buna inanma şansı var mı? Schein’ın Rusya’da yapmış olduğunu
Ukrayna’datekrarlamakisteyenBirSekveCWInasılhembupoliti
kalarıizleyip,hemdeTroçki’yiveDördüncüEnternasyonalisavun
duklarınıiddiaedebilirler?1939’daTroçki’ninkendisi“Sov yet İş çi-
le ri ne Mek tup”taşunuaçıklıyordu:“Es ki ka za nım la rı nı sa vu na ma-
yan lar hiç bir za man ye ni le ri ni el de et mek te ba şa rı lı ola maz lar.”

Bu tartışmayı sonuna kadar yapmalıyız. Rusya’dan, Gürcis
tan’dan, Moldovya’dan ve Ukrayna’dan aktivistlerin katılımının
hedefibuydu.BukatılımcılarDördüncüEnternasyonalinRusçabül
tenininyayınkurulunugenişletmeveböylelikleonubuaslikonular
dabirtartışmaaracıhalinegetirmekararıaldılar.
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Birleşik Sekreterya “Popüler Özelleştirme”yi Savunmak Üzere 
Troçkist Bayrak ile Dolaşınca
Ukrayna seksiyonunun bir lideri şunu açıkladı:“Bir le şik Sek re ter ya nın bu gün Uk ray-
na’da ki ro lü nü kü çüm se di ği mi zi gör me miz önem li dir. Yıl lar dır Uk ray na’da sa de ce bir ki şi 
bu akı mın üye si ol du ğu nu ifa de et miş tir. Ki zi ma ad lı bu ki şi Uk ray na Sos ya list Par ti si nin 
(1991’den son ra Uk ray na’da ki Sta li nist bü rok ra si nin al tüst olu şun dan tü re miş bir di zi 
par ti den bi ri) ide olo gu dur. Bu gün bü tün par ti nin ha ki mi ye ti ni ele ge çi ri yor lar.”

Önderlerinden biri bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldığına göre bu parti
önemlibirdönümnoktasınagelmiştir.Bupartihakkındabirfikreulaşmakiçinteorikyayı
nıVybir’in(Seçim)12.sayısında(yeniseri)yeralanBenSaid’inikimakalesine,David
Mandel’inbirmakalesine(BirSek’intanınmışönderlerindenikisi)ATTAC’ınbaşkanıJac
quesNikonoffileyapılmışbirröportajaveDünyaSosyalForumu’nunsonuçlarıileİkinci
KomutanMarcos’unkonuşmasınabakılabilir.Elbettecumhurbaşkanlığıseçimlerinekatı
lanadayMorozdailk“Uk ray na Sos yal Fo ru mu”nuörgütleyeceğiniifadeetmiştir.

BusayıdaAlexanderMorozveRada’dakiikidiğerUkraynaSosyalistPartisimillet
vekilitarafındansunulan“po pü ler iş let me le re”ilişkinyasatasarısınıdaokuyabiliyoruz.
Buyasatasarısınıkalemealanlardevletindenetimindekişirketlerinasılözellikleişçikolek
tifleri aracılığıyla işçilerin kendilerinin ellerine devredilebileceği üzerinde duruyorlar.
DavidMandeltarafındankalemealınmış“te orik” makaleninkonusuise“iş çi de ne ti mi”.
Buiseözelleştirmeye“Troç kist”birkılıfsağlamakveonudahasinsiveayartıcıbirbiçim
altındagerçekleştirmekiçin“ra di kal”sözlersarfetmektenveücretlilerikendileriniözel
leştirmeyezorlamaktanbaşkabirşeydeğil!AynıDavidMandel(Seppo)1989’daInpre
cor’dadaşunlarıyazmıştı:“Sov yet şir ket le ri nin çok faz la ça lı şa nı ol du ğu nu ve eko no mik 
ve rim li li ğin bir tür ye ni den ya pı lan ma yı ve do la yı sıy la da iş gü cü nün bir bi çim de ha re ke ti-
ni ge rek tir di ği ni kim se in kar ede mez.”

DördüncüEnternasyonalinRusçabültenininbirsonrakisayısındabupolitikalarüzeri
nebirmakaleyeralacaktır.



Dör dün cü En ter nas yo nal 
PanAme ri kan Bü ro su Ku rul du
Je an-Pi er re Raf fi

DördüncüEnternasyonalUluslararasıSekretaryası’nın
artıkbirPanAmerikanBürosuvar.DE,Brezilyaseksi
yonununyıllıkkonferansınıngerçekleştiğiSaoPaolo’da,
Amerikan Genel Konseyi üyeleri DE’nin örgütsel ve
politikmerkezileştirilmesinin zamanıngeldiğinidüşü
nerek,Amerika kıtası temelli ve bu sayede tüm kıta
seksiyonlarınamüdahaledebulunabilecekveyenisek
siyonların kurulmasını sağlayacak bu büronun kurul
masınakararverdiler.

“Ve ne zu ela’nın Ye ni Irak 
Ol ma sı na İzin Ver me ye ce ğiz”
Kuruluş toplantısınındörtgünüboyunca,KuzeyveGüneyAmeri
ka’dandelegeler,bugünkıtayayönelmişolantümsorunlarıtartıştı
lar. Bunların en çarpıcı olanı ise; Kuzey Amerika emperyalizmi
tehdidialtındakiVenezuelaulusuvehalkınınegemenliğininsavunu
suiçin,işçisınıfıvedemokrasiadınakendileriniönesürenmilitan
aktivistlerveörgütlerdir.Venezuela’yaempozeedilmeyeçalışılan;
direktolarakA.B.D.büyükelçiliğitarafındantezgahlananvefinanse
edilen birkaç başarısız ve askeri saldırı girişiminden sonra ortaya
çıkansözdeChavezmuhalifleritarafındangerçekleştirilmeyeçalışı
lanolasıbir“ana ya sal”darbeaslında tümkıtahalklarıve işçileri
içinbüyükbirsorunoluşturmaktadır.Delegeler,“Ve ne zu ela’nın Ye ni 
Irak Ol ma sı na İzin Ver me ye ce ğiz”diyerekyaşananlarakarşıçıktılar.
NedeyenibirŞiliolmasına.Aslında,15Ağustos’taki“geriçağırma
referandumu”, şu anki Chavez hükümetiyle muhalefet arasında
geçenbirçatışmadeğil,emperyalizmveVenezuelaulusuveVene
zuelahalkıtarafındanözgürceveadilbirşekildeseçilmişbirhükü
metarasındakibirçatışmadır.

Chavezhükümetinin1998yılındameşrubirşekildeişbaşınagel
mesindenbuyana,emperyalizmsürekliolarakbuhükümetidevirme
girişimleridüzenlemekteveVenezuelahalkınınsorgulanamazkendi
kaderinitayinetmehakkınıçiğnemektedir.

Bununiçin1114Nisan2002tarihleriarasındagerçekleşenbirin
cidarbegirişiminihatırlamakyeter.KuzeyAmerikagazetesi,New 
York Ti mes haberinde,A.B.D. büyükelçisinin darbeden birkaç gün
önceVenezuela’yageldiğinivedarbecilertarafındankurulanP.Car
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mena Estanga“hü kü me ti ni” ziyaret eden az sayıdaki diplomattan
biri olduğunuduyurdu.Ziyaretindebüyükelçiye iki yüksek rütbeli
A.B.D.ordususubayıdaeşliketti.Bu,A.B.D.ajanlarınınVenezu
ela’yaaylarcauluortasürendarbegirişimihazırlıklarınınardından
gerçekleşti.NewYorkTimesayrıca,sözde“mu ha le fet” ileA.B.D.
DışişleriBakanlığıarasındakiaçıkvegizliilişkileredeyerverdi.

Halkartık,ülkeyikaosasürükleyen,sayısıartanşiddetlisaldırı
lardabulunanvedüzinelerceinsanınölümünesebepolan,Venezu
ela’nıngüçlüişverenlerininkuruluşuFEDECAMARAS(Venezuela
TÜSİAD’ıçn) tarafından tezgahlanan ve finanse edilen sözde
“ge nel grev ler den”rahatsızolmuyor.

Neden? Çünkü haksızlığa uğramış ve malları elinden alınmış
Venezuelahalkı,kaderlerinikendileriçizmeyekararverdiler.Yeter
siz ücretler karşılığında çalışan veya işsizler ordusunun bir üyesi
olan,açlıkçeken,tıkıştıkışkulübelerdeyaşayanmilyonlarcaVene
zuelalı,özgürceyaşamakveailelerininsaygınbirşekildeyaşayabi
leceği bir ücret istediklerini açıkça gösterdiler. Onlar içlerinde
bulunduklarıdurumdankurtulmakveülkelerinideIMF’ninboyun
duruğundanveWashington’unemirlerindenkurtarmakistediklerini
gösterdiler.

ÇünküVenezuela’nıninanılmazzenginpetrolkaynaklarıolduğu
için,çünküBirleşikDevletler’epetrolsatanülkelerarasındaüçüncü
ülkeveOPEC’in(PetrolİhraçEdenÜlkelerÖrgütüçn)başlıcaüye
lerindenolduğu için; tıpkıdiğerbirönemlipetrolüreticisiolanve
Bush ve A.B.D. emperyalizmi tarafından düzenlenen haince bir
işgalleyağmalananveharapolanIrakgibi.

ÇünküChavezhükümetiVenezuelapetrolününözelleştirilmesine
izin vermedi ve PDVSA’yı (Venezuela’nın ulusal petrol şirketi)
Venezuelahalkınageriverdi,kibudaülkeninhalkaaitulusalkay
naklarınıyağmaetmekisteyenbüyükçokulusluşirketlerin(özellik
lepetrolşirketlerinin)çıkarlarınakarşıtolduğuiçin.ÇünküVenezu
ela’nınönemlimiktardatopraklarınıelindebulunduranbüyüktoprak
sahiplerinin aleyhine hükümet topraksız köylülere toprak dağıttığı
için.

Peru’dan, “Ve ne zu ela’ya Ame ri kan mü da ha le si ni dur du run!” 
başlıklıbirbirleşikçağrımetninihenüzyayımlayanPeru,Ekvator,
Meksika,BrezilyaveA.B.D.’dengelensendikacıveişçisınıfıakti
vistlerişunudeklareettiler:“A.B.D. hü kü me ti nin, çok ulus lu şir ket-
le rin ve ay rı ca lık lı Ve ne zu ela zen gin le ri nin, Cha vez hü kü me ti ne 
kar şı ga za bı nı ar tı ran ne den ler, as lın da bi zi, kam pan ya mı zı Ve ne zu-
ela hal kı nın de vam eden mü ca de le si ile da ya nış ma için de tüm kı ta ya 
yay ma ya it me si ge re ken ne den ler dir”.Buçağrıdahaşimdidenkendi



ülkelerinde ve kıtanın diğer ülkelerinde binlerce insan tarafından
imzalandı.

ArtıkYeter!
ElleriniziVenezuelahalkındanveulusundançekin!Darbegirişimlerinidur
durun!Halkıniradesinidevirmegirişimlerinesonverin!
Halkların kendi kaderlerini belirleme ve bunu da tek başlarına yapmaya
haklarıvardır.
Kuzeyden güneye tüm işçilere, gençlere, demokratik hak ve egemenlik
savunucularına,buçağrıyıdesteklemelerinivebutalepleringerçekleşmesi
içinneinsiyatifgerekiyorsaalmalarıiçinsesleniyoruz.
Venezuelahalkı,işçilerivegençliğinekoşulsuzdestek!
ÖzgürveegemenbirVenezuelaiçinkoşulsuzdestek!
VenezuelahalkınınözgürcevetekbaşınaVenezuelahükümetinibelirleme
hakkıvardır!
VenezuelapetrolüVenezuelahalkınaaittir,başkakimseyedeğil!
Buülkesatılıkdeğil!Petrolümüzükoruyacağız!
Lambayeque,Peru12Haziran2004

Sonzamanlarda,Brezilya’nınLulahükümetiChavezhükümetine
karşıdüşmanca tavrınıartırmışdurumda,hattageçenlerdebir top
lantıda Chavez’in kişisel güvenliğini garanti etmeyi reddederek
oldukçailerigitti.Bununüzerine,grassrootsaktivisttemsilcilerive
İşçiPartisi,CUTveMST’ninseçilmiştemsilcileri,tümülkedenyüz
lercekişininimzaladığıLula’yayönelikbiraçıkmektupyayımladı
lar.

BayBaşkan,
Brezilya’nın emekçileri hiçbir zamanVenezuelalı kardeşlerinden vazgeç
meyeceklerdir. Onların başka bir Irak’a dönüşmesine hiçbir zaman izin
vermeyeceklerdir.Emperyalizm,Venezuelaveonunmeşruhükümetinihan
gi“suçla”ithamediyor?
TıpkıIrak’taolduğugibi,emperyalizmdemokrasidenveözgürlüktendem
vuruyor, lakingerçek tamamen farklıdır.Chavezhükümeti, 24milyonluk
birülkede120bininüzerindetopraksızaileye1milyonunhektarlıktoprak
dağıtmıştır,kibuBrezilya’da1milyonunüzerindeaileyetoprakdağıtmaya
denk düşmektedir. Chavez hükümeti ülke petrolünün üzerindeki devlet
tekelininkırılmasınaengelolmuştur.
Büyüktopraksahipleriningözünde,petrolşirketlerininveAmerikaBirleşik
Devletleri’ningözünde,bunlarikiaffedilmezhatadır,çünküonlardünyanın
enbüyükbeşincipetrolüreticisiülkeninpetrollerininkendikontrollerinde
olmasınıistiyorlar.
Emperyalizmintakdirinegöre,eğerbirhükümetpetrolünulusaaitolduğunu
ve böyle kalması gerektiğini söylüyorsa, bir hükümet topraksız köylülere
toprakdağıtıyorsa,odevrilmesigerekenbirhükümettir.
Ancak kentlerdeki işçilere ve kırdaki köylülere göre, gençliğe göre, bir
hükümetpetrolünulusaaitolduğunuveböylekalmasıgerektiğinisöylüyor
sa,birhükümettopraksızköylüleretoprakdağıtıyorsa,buhükümetemper
yalizmtarafındantehditedildiğindesavunulmasıgerekenbirhükümettir.
Sizdehalkıniradesiyleseçildiniz.Sizde,BrezilyapetrolününBrezilyaulu
sununelindekalmasıvemilyonlarcatopraksızköylüyetoprakdağıtılması
içinseçildiniz.
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SizinyükümlülüğünüzyükseksesleveaçıkçaBushhükümetineşunusöy
lemektir:EliniziVenezuela’dançekin!BrezilyaveVenezuela,egemenlikle
rini, petrollerini, kaynaklarını savunmada bir arada, aynı safta durması
gerekenkardeşuluslardır.

Bu talebeverilen cevabınnekadarmuazzamolduğu, tümülke
çapındadüzenlenenişçitoplantılarıvegösterilerininilkgünlerinde
ortayaçıkmışdurumda.

Bumektup,yaklaşık160delegeninkatıldığıCUT’unPernambu
coEyaleti(Brezilya’nınkuzeydoğusunda)geneltoplantısındaokun
du.Katılımcılardan123tanesimektubudestekleryöndegörüşbelirt
ti.Ayrıcamektup,MirandainCaieiras(SaoPaoloEyaleti)belediye
meclis üyeliği adaylığı üzerineyapılan toplantıda103PTaktivisti
tarafındandaalkışlandı.

Bu şehirdebirçokbaşka adayvekentsel kurumdabukonuyla
ilgilimitinglerdüzenlemekararıaldı.Recife’de(Caera)9CUTüyesi
demektubuimzaladı.

Maceio’da,Alagoas’tan (başka bir kuzeydoğuBrezilya eyaleti)
25CUTlideri,İşçilerinveHalklarınUluslararasıBağlantıKomite
si’nin (ILC) girişimiyle Peru’da imzaya açılan ve şimdiye kadar
Brezilya, Ekvator, A.B.D., Meksika, Uruguay ve Guadalope’den
imzatoplamışolançağrımetniniimzaladı.

Amerikan emperyalizminin, halkların ve emekçilerin tümkarşı
çıkışvegösterilerinerağmenyaptığıişisürdüreceğineşüpheyoktur.
Ucuzbir sahtekarlıkladüzenlenen referandumunbaşarılı olupola
mayacağı daha belli olmadan, açıkça bir doğrudan müdahalenin
zeminininhazırlandığıaşağıdakigazetehaberindedeaçıkçagözler
önüneserilmiştir:

Caracas,15Temmuz.Venezuelahükümetyetkilileri,A.B.D.hükümetajan
larınınVenezueladevletpetrolşirketiPDVSA,SanDiegomerkezlibirfir
maolanUluslararasıBilimselUygulamalarKurumu’na(SAIC)aithisseleri
“mil li leş tir di ği ni”ilerisürmesinebüyüktepkigösterdiler.
Pazartesigünü,yabancıülkelerdekiAmerikanyatırımlarınınsiyasalriskle
rinideğerlendirmekurumuolanA.B.D.DenizaşırıÖzelYatırımlarŞirketi
(OPIC),SAIC’inPDVSA’yayönelikmillileştirmeithamlarınındoğruoldu
ğunahükmettivebuşirketihenüzkaçdolarolduğubelliolmayanbirpara
ödülüne layık gördü. SAIC’in Pentagon, Uluslararası İstihbarat Ajansı
(CIA)veUlusalGüvenlikAjansı(NSA)ileoldukçasıkıilişkileribulunu
yor, şöylekibirçokeski savunmave istihbaratgörevlisi şirketinyönetim
kurulundayeralıyorve şirketinyıllıkyaklaşık3milyardolarlıkgelirinin
önemli bir bölümüA.B.D. hükümetiyle imzaladığı savunma ve istihbarat
anlaşmalarındankazanıyor.
Firmanınşimdikivegeçmiştekiyönetimkuruluüyeleriarasında,NSAeski
başkanı Bobby Inman, eski Savunma Sekreteri Melvin Laird, Pentagon
araştırmavegeliştirmebölümüeskibaşkanıDonaldHicks,eskiSavunma
SekreteriWilliamPerry,eskiCIABaşkanıJohnDeutschveeskiCIABaş
kanıRobertGatesbulunuyor.
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Venezuelalıyetkililer,OPIC’inkararıdoğrultusundaoluşabileceksonuçlar
vehareketlerhakkındakiendişelerinidilegetirdiler:“Sa nı rız bu ra da bü yük 
bir şey le ri var. Ve ne zu ela’yı Ame ri kan his se le ri ni mil li leş tir mek le suç la mak 
çok va him bir du rum”,diyeaktarıyorbirhükümetyetkilisi.
“Bu Cha vez’e yö ne lik ye ni bir sal dı rı tak ti ği ola bi lir. On lar (A.B.D. hü kü-
me ti) ve mu ha le fet (Ve ne zu ela’da ki) san dık ta bü yük bir fark la ön de ol du ğu-
mu zu bi li yor lar, ve Cha vez re fe ran du mu ka zan dık tan son ra ona kar şı ye ni 
bir si lah ge liş ti ri yor lar”diyorisminivermekistemeyenbiryetkili.(www.
ve ne zu ela na naly sis.com, 15 Tem muz 2004)

Şunueklememizeizinverin:PDVSABaşkanıAliRodriguezAra
que’nin14Temmuzdaverdiğidemeç,birkaçayönceChavez’ekar
şıdüzenlenen,VenezuelalıpatronlarveBirleşikDevletlertarafından
desteklenensözde“pet rol gre vi”sırasında,SAIC’intekniksabotaj
operasyonlarındaönemlibirroloynamışolduğunuortayakoyuyor.
Şunudaekleyebiliriz:SAICgeçtiğimizyıl,kazandığıdevasaihale
lersayesindebüyükkarlareldeetti.Neredemi?Irak’ta.

Ka li for ni ya İş çi Fe de ras yo nu Kon van si yo nu, 
AFLCIO, Kar şı Du ruş Ser gi li yor
İkimilyonunüzerindetemsilcininAFLCIOüyelerininaltıdabirini
temsil ettiği California İşçi Federasyonu, AFLCIO, 1314 Tem
muz’daSanDiego,California’da25.Bienalkonvansiyonunudüzen
ledi.Konvansiyonsırasında,önemlibirönergedekabuledildi.

AFLCIOKaliforniyaFederasyonu, aşağıdaki talepleri yükselt
mesi konusunda AFLCIO’ya çağrıda bulundu: “der hal Irak’ta ki 
A.B.D. iş ga li nin so na er di ril me si ve Yurt se ver lik Ya sa sı’nın6 der hal 
ip tal edil me si ve hal kı mı zın in san ca ih ti yaç la rı doğ rul tu sun da ulu sal 
ön ce lik le rin ye ni den dü zen len me si”

Bu önerge açıkça, A.B.D. hükümetinin şimdiki eylemlerini
1973’teŞili’deyaptıklarıylakarşılaştırarakVenezuela’nındurumuna
dikkatçekmektedir.

“Dünyanın Bütün Onurlu İşçi Sınıfı Örgütleri, 
Kimliklerini Yadsımadan...”
BuPanAmerikanBürosu’nunkendinehaspozisyonlarasaygıduya
rak,Venezuela ve tümkıtanın durumuna karşı takındığı tutumdur.
PanAmerikanBürosudelegeleri şunoktanınaltınıçizdiler:“Dör-
dün cü En ter nas yo nal ola rak bi zim so rum lu lu ğu muz, Car de nas Mek-
si ka’sın da pet rol mil li leş ti ril di ğin de Le on Troç ki’nin kiy le ay nı ol ma-
lı dır.”
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Ozamanlar,TroçkiCardenashükümetinidünyadaki“tek ce sur 
hü kü met”olaraktanımlamıştı.Veonuniçin,bizimdetümkalbimiz
lekatıldığımızşusözlerisöylemişti:

Uluslararası proletaryanın programını, Meksika hükümetinin programına
benzetmekiçinhiçbirnedeniyoktur.Devrimcilerinrenklerinideğiştirmeye,
kendileriniuyarlamayavedalkavukluketmeyeihtiyaçlarıyoktur(...).
Dünyanın bütün onurlu işçi sınıfı örgütleri, kimliklerini yadsımadan, (...)
emperyalist hırsızlara, onların diplomasisine, onların basınına ve onların
faşistkiralıkkatillerinekarşıuzlaşmazbircephealmaklayükümlüdürler.
Meksikasorunu,tıpkıİspanyasorunugibi,tıpkıÇinsorunugibiuluslarara
sıproletaryanınsorunudur.Meksikapetrolüiçinverilenmücadele,gelecek
tekiezenlerleezilenlerarasındakisavaştabugüniçintekavantajlıçarpışma
dır.7

TamdaDördüncüEnternasyonal’inifadeettiğigibi,tümsorum
luluklaVenezuelahalkıveişçilerininyanındayeralınmalıdar.

Dör dün cü En ter nas yo nal 
Bre zil ya Sek si yo nu Yıl lık Kon fe ran sı, 
Bre zil ya İş çi Par ti si O Tra bal ho Yü rüt me si
Dahaöncedeifadeettiğimizgibi,PanAmerikanBürosutoplantısını
DördüncüEnternasyonalBrezilyaSeksiyonu,BrezilyaİşçiPartisiO
TrabalhoYürütmesiYıllıkKonferansımünasebetiylegerçekleştirdi.
Bukonferans tamdaBrezilya işçilerininveulusununbüyükprob
lemlerle bunaldığı bir döneme denk geldi. 53 milyon kişinin İşçi
PartisiveLula’yıülkeyizincirevuran,kaosavebarbarlığasürükle
yendışborçlaraveIMF’ninemirlerinekarşıgerekliönlemlerialma
sı için iş başına getirmesinden hemen hemen iki sene sonrasına.
Yirmiaylıkiktidarıboyunca,LulahükümetikendindenöncekiCar
doso’nunpolitikalarını sürdürdüyadadahadakötüleştirdi, ayrıca
hükümetin bir üyesi, Pablocu Birleşik Sekretarya temsilcisi, Dör
düncüEnternasyonaletiketini işgaledenMiguelRossetto,milyon
larca topraksız Brezilyalı’ya toprak dağıtmayı reddeden ve büyük
topraksahipleritarafındanyürütülenkıyımınüzeriniörtenbirpoliti
kaizliyor.

Büyükönematfedenbuyıllıkkonferansta,onikieyalettedüzen
lenen,ulusalliderliklerle,UluslararasıSekretaryatemsilcileriyleve
DördüncüEnternasyonalPanAmerikanBürosuylamüşterekolarak,
BrezilyaİşçiPartisiOTrabalhoYürütmesi’nintamyetkisiyledüzen
lenentoplantılardaseçilen52delege,PTaktivistlerineçalışmaları
nın sonuçlarını sunan bir açık mektup gönderilmesi hususunda
anlaştı.

OTrabalho yıllık konferansı delegeleri tarafından kabul edilen
birçokönergevetaslakarasındanöneçıkanbirininaltınıçizmekisti
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yoruz:KardeşülkeVenezuela’nınegemenliğinisavunmakiçinBre
zilya’nıntümeyaletlerindevetümşehirlerindekitleselkampanyalar
düzenlenmesi.

Chavez’i devirme girişimleri karşısında kabul edilen kararda
delegelerinaçıkçavurguladıklarışuydu:“em per ya liz min an la yı şı na 
gö re, bir hü kü met pet ro lün tüm ulu sa ait ol du ğu nu ve böy le kal ma sı 
ge rek ti ği ni söy lü yor sa, bir hü kü met köy lü le re top rak da ğı tı yor sa, o 
hü kü met dev ril me si ge re ken bir hü kü met tir.”

Fakatkentlerdekivekırdakiişçilergözönünealındığında,genç
likgözönünealındığında,“bir hü kü met pet ro lün tüm ulu sa ait ol du-
ğu nu ve böy le kal ma sı ge rek ti ği ni söy lü yor sa, bir hü kü met köy lü le re 
top rak da ğı tı yor sa, o sa vu nul ma sı ge re ken bir hü kü met tir. Ge nel 
di re niş bu gün bu ra da baş lı yor. Cha vez hü kü me ti nin dev ril me si ne 
HA YIR!”

Burada,DördüncüEnternasyonalinbirseksiyonununyıllıkkon
feransının anlayışını ve derslerini tanımlayan mektubun çoğunu
yenidenaktarıyoruz.Bu,herokuyananeyiamaçladığımızhakkında
birfikirvermektedirvebizonlarıbizimlebirlikteişçilerinvehalk
larınözgürleşmesimücadelesinedavetediyoruz:

Pe ru: 
CGTP’nin Ge nel Grev Çağ rı sı ve Sa vun ma Cep he
le ri
AynızamandaPeru’da,birkezdahatümhalkkendisivePeruulusu
nun kurtuluşu için harekete geçti. Peru’da, sendikalara ve halkın
örgütlenmelerinedayanangerçekbirişçipartisikurmakiçinmüca
deleeden,aralarındaPeruluDördüncüEnternasyonalaktivistlerinin
de buluduğu bir grup aktivist tarafından yayımlanan El Trabajo
gazetesininbaşyazısışöylediyor:

PeruhalkıvePeruulusu,tümkıtadaolduğugibiegemenliklerininemperya
lizmin planları tarafından tehdit edilmesine karşı harekete geçiyor. Peru
halkı tıpkıVenezuelalı kardeşleri gibi buna karşı çıkıyor ve şöyle diyor:
“Ulusun yok edilmesine hayır! Emperyalist müdahaleye hayır! Halklar
özgürdürveegemendir!
Ülke bugün bir sosyal patlama yaşamaktadır. Bunun sorumluluğu, ulusu
parçalayacakolan IMFveDünyaBankası’nın,dışborç içinödeme,daha
fazlaözelleştirme,ALCAFTAA’yagirişinhızlandırılmasıveyerelleştirme
nin yaygınlaştırılması gibi taleplerini hayata geçiren Toledo hükümetine
aittir.İşçilerveulus,tümPeruhalkı,buhükümetinedahafazladestekleye
cek ne de ona müsamaha göstereceklerdir. Llave olayları8, “co ca le ros” 
(kokaçiftçileri)ayaklanmaları,vesonolarakdaVillareal,UNI,Puno,Tru
illo,vs.fakültelerindekiöğrencilerinprotestodalgasıülkedebüyükbirsos
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alandangöçmenlerinyaşadığıyerler(gecekondu).
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yal kutuplaşmanın varlığını göstermektedir. “Ulu sal Hük me di le bi lir lik 
An laş ma sı”fiiliolaraksonaermiştir.Buçerçevede,bölgeselSavunmaCep
heleri, UFREP ve diğer sendika federasyonları, öğretim üyeleri,“pu eb lo 
jo ve ne ler”9vePeruÖğrencilerFederasyonu(FEP)tarafındandesteklenen,
CGTP delegelerinin son ulusal konferansının 14 Temmuz’da genel grev
çağrısı,halkınveulusuntaleplerininkarşılanmasıveulusunegemenliğinin
emperyalizmintehditleriveToledohükümetinekarşıkorumakiçinkullana
cağı bir araçtır. Ulusun çoğunluğu şöyle demektedir: “To le do hü kü me ti 
de fol!”,vebutalep14Temmuz’dagüçlübirşekildedilegetirilecektir.La
Republica’dayayımlanansonkamuoyuyoklaması(3Temmuz2004)bunu
göstermektedir:
“Ge nel gre ve ne den ka tı la cak sı rız?” sorusunayüzde84,9oranındagelen
cevap: “BaşkanAlejandro Toledo’nun istifa etmesi için”, yönünde oldu,
yüzde5,1’likkesim“eko no mi po li ti ka la rın da de ği şik lik ol ma sı için”der
ken, yüzde 2,1 oranında da “hü kü me tin de ğiş me si için” şeklinde cevap
verildi.
Bukoşullaraltında,CGTPPeruhalkınaveulusunakarşıbüyükbirsorum
luluk göstermektedir. Bu sorumluluk, Peru ulusunun ve halkınınA.B.D.
emperyalizmininboyunduruğundankurtulmasıiçin,bir“UlusalOlağanüstü
Meclis”içerisinde“ulu sal grev ko mi te siy le”10birlikteulusalbirtoplantının
örgütlenebilmesi için, ilçeler çapında “Sa vun ma Cep he le ri” ile birlikte
örgütlenmiştüm“bir le şik grev ko mi te le ri nin”birarayagetirilmesindeyat
maktadır.(Li ma, 10 Tem muz 2004)

Uruguay,Şili,Meksika,Karayipler(Caribbean),Ekvator,vs.,gibi
birçok diğer sorun,Amerika kıtasındaki Dördüncü Enternasyonal
seksiyonlarıiçinaylıkbirbültentasarlayanvedüzenliolarakçıkarıl
masını toplantıda kabul eden PanAmerikan Bürosu’nun Sao
Paolo’dakidörtgünsürentoplantısıboyuncaelealındı.Bunlaraönü
müzdekisayılarımızdayenidenyervermeimkanımızolacak.
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