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Bu	Sayı

Yayın Kurulu

PGB Sosyalizm’in geçtiğimiz sayısından bu yana hem
Türkiye’dehemdedünyadaçokönemligelişmeleryaşan-
dı.Dolayısıyladergimizinbusayısındayaşanangelişme-
lerisergilemeyevebunlaradevrimciMarksizmalanından
cevaplargetirmeyeçalıştık.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye siyasal yaşamının gündeminin ilk
maddesini“AvrupaBirliği”doldurdu.Evetmi,Hayırmı,Havet

miderkenTürkiyeilemüzakeresürecininbaşlatılmasınakararverildi.
BukonuyailişkinolarakdevrimciMarksizm’inpozisyonununTürkiye
veAvrupaişçisınıflarınınçıkarlarıaçısındannasıltayinedicibiröneme
sahip olduğu görmezden gelinemez. Kuşkusuz PGB Sosyalizm’in
Türkiye’de temsil ettiği gelenek daha başından itibaren “Avrupa
Birliği”meselesineolmasıgerekenbirtarzda,yanisınıfzaviyesinden
yaklaştıvebukonudaikirciksizbirbiçimde“hayır”dedivedemeyede
devamediyor.AncakTürkiyesosyalisthareketinin“hayır”cıbileşen-
lerinin“AvrupaBirliği”projesineyaklaşımlarınınzamanzamantutarlı
bir teorik çerçeveden hareket etmekle birlikte sığ ve oldukça soyut
kaldığını, bu durumun ise liberal ve sol liberal çevrelerin ekmeğine
yağsürdüğünüvurgulamakgerekiyor.Buradasöylemekistediğimizşu:
Evettabiiki“AvrupaBirliği”birAvrupaemperyalizmininyaratılması
çabasıdır,amabununsadeceböyleifadeedilmesiyleyetinmekTürkiye
işçisınıfınınveonunbirparçasıolanişsizlerordusununbugörüşeikna
edilmesinineyazıkkikolaylaştırmıyor.PınarErol’unyazısı“Avrupa
Birliği” emperyalizminin eleştirisini ve işçi sınıfı düşmanlığını son
derece somut politik, ekonomik ve hukuki gelişmelere yaslanarak
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sürdürmeninbir çabasıolarakalınmalı.Özellikle“nehayır,neevet”
çizgisiyle aynı anlama gelen “sermayeninAvrupası’na karşı emeğin
Avrupası” iddialarının çürütülmesinin bir çabası olarak görülmeli.
Öteyandanortadasadeceikikampvarmışvebunlardanbiri“liberal”
ve diğeri de “ulusalcı”ymış yaklaşımından köklü olarak kurtulmak
gerekiyor. Çünkü bu “kurtuluş” ayrı ayrı liberalizme ve ulusalcılığa
saldırırkenfarkındaolmadanherikikampadakantaşıyor.Esasyapıl-
masıgerekenherikikampındasontahlildebirbiriyleörtüştüğününve
aynısınıfsalçıkarları,yanikapitalistsınıfınçıkarlarınısavunduğunun
deşifre edilmesi olmalı. Özellikle son ERDEMİR özelleştirmesi bu
durumuntipikbirgöstergesioldu.Nitekimliberallerinbütünmırınkı-
rınlarınarağmenERDEMİR’inOYAKtarafındansatınalınmasıheriki
“kampın”damemnuniyetinenedenoldu.

AvrupaişçisınıfınınvebuaradaTürkiyeişçisınıfınınkurtuluşları
kuşkusuzortakbirmücadeleninürünüolacaktır.Bununböyleolduğu-
nungörülmesi için“küreselleşme”,“globalizasyon”çağlarınagirildi-
ğininvurgulanmasınagerekyoktur.HelehelegericibirAvrupaBirliği
içinde“EmeğinAvrupası”nıninşasınınmücadelesininverilmeyeçalı-
şılması kadar gerici bir ütopya olamaz! Avrupa Birliğinin Lenin’in
deyimiyleyagericiolacağıyadahiçolmayacağınıgerçeğinin içinin
doldurularak başta işçi sınıfları olmak üzere tüm ezilenlere sabırla
anlatılması gerekiyor. Buradaki mücadelenin temel dayanağının ise
hala varolan kazanımlar olduğunun gösterilmesi gerekir. Fransa’daki
Anayasa Referandumu,Almanya’daki seçimler, İngiltere’de Blair’in
yapmayacesaretedemediğireferandum,eskiDoğuAvrupaülkelerinde
gerçekleşenseçimlerekitleleringösterdiğikayıtsızlıkaslındabukaza-
nımların varolan işçi önderliklerine rağmen işçi sınıfları tarafından
korunmak istenmesinin açık göstergeleridir. Avrupa işçi sınıflarının
Türkiye’nin “Avrupa Birliği”ne katılmasına karşı çıkışlarını sadece
“milliyetçi”dürtülerleaçıklamayaçalışmaksolliberalizminikiyüzlü-
lüğününbirifadesindenbaşkabirşeydeğildir(gerçiFransa’dayapılan
anketlerdebileAnayasaReferandumunda“hayır”oylarınınzaferinde
Türkiye karşıtlığının payının sadece yüzde 12 olduğu sonuçları elde
edilmiştir).Sözkonusuülkelerdeyapılansonseçimlerdenvehergün
birbiriardınapatlakverengrevlervekitleeylemlerindendekolaylıkla
anlaşılacağıüzereAvrupaişçisınıfıözellikle2.DünyaSavaşısonrasın-
daeldeetmişolduğusınıfsalkazanımlarıvemevzilerikolaykolayterk
etmeyeniyetlideğildir.Avrupaişçisınıflarıkendinisatmayaantiçmiş
politik ve sendikal örgütlerinin önderliklerine rağmen direnmektedir.
Avrupa’nın emperyalist burjuvazisi elinin altındaki bütün donanıma
rağmenişçisınıfınıkolaylıklaezipgeçememenintelaşıiçindedir.İşte
buyüzdende işeAvrupa’nınenazgelişmişülkelerindenve tabiibu
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arada henüz Avrupa Birliği üyesi bile olmayan Türkiye, Ukrayna,
Cezayir ve Fas gibi ülkelerden başlamayı tercih etmektedir.Varolan
(olduğukadarıyla) işçihaklarınıgelebilecekolandirencin zayıflığını
gözeterek öncelikle bu yakın ülkelerde yok etmeyi hedeflemektedir.
AvrupaişçisınıfınınkalelerinioluşturanFransa,Almanyaveİngiltere
gibiülkelerdekiişçisınıflarınınrefleksbiçimindekiTürkiyekarşıtlığı-
nıbirazdabuaçıdangörmekgerekir.Nitekimdevletevesermayeye
teslimolmuşTürkiyeişçisınıfısendikalarınınBrükselmerkezlidirek-
tiflerekolaycaboyuneğeceği,hattazamanzamanbunları“demokrasi”
adına alkışlayacağı Avrupa kapitalistleri tarafından çok iyi bilindi-
ğindenbuyol seçilmektedir.YarınöbürgünAvrupaBirliğiüyesibir
Türkiye’nin geri işçi hakları Brüksel komisyonları tarafından bütün
Avrupa işçi sınıfına karşı bir koz olarak kullanılacaktır. İşteAvrupa
işçisınıfıbutehlikeyidesezdiğindenTürkiye’ninüyeliğinekarşıçık-
maktadır.Çok açıktır ki, bugünTürkiye’ninAvrupaBirliği üyeliğini
isteyenAmerikanveAvrupaçokulusluşirketleridir.Hiçkimseyanıl-
samayakapılmasın:EğerbugünTürkiye’de işçihaklarınıgeridönül-
mezbirbiçimdeilerisıçratmışolanbirişçirejimiolsaydıTürkiye’nin
kendilerininbirparçasıolmasınıAvrupa’nınkapitalistlerideğilişçileri
savunurdu!Bu iseAvrupaBirleşikSosyalistDevletlerine uzananbir
ilkadımolurduki,Avrupauluslarınıngerçekveözgürbirliğiancakbu
temeldegerçekleşebilirdi.

Öte yandan gene “Avrupa Birliği” tartışması çerçevesinde “ulus-
devlet” meselesi özel bir önem taşıyor. Kuşkusuz bütün devrimci
Marksistler“ulus-devlet” invarlığınısürdürmesinekarşıdırlar.Ancak
“ulus-devlet”lerinortadankalkışısınıflarınproletaryadiktatörlüğüyle
tedricen ortadan kalkışıyla bağlantılı olarak gerçekleşirse bir anlam
ifadeeder.Yoksa,eğerbugünolduğugibiçürüyenkapitalizminkendi-
nikurtarmasınınsonbiraracıolarakuluslarınparçalanmasıgündeme
gelmişse, bu yoldan ileri bir evreye değil, olsa olsa artan bir hızla
barbarlığa geçiş hakim olur. “Ulus-devletler”in yerini kapitalist şir-
ket şehirleriyadabölgeleri alacaksa,buvarolan“ulus-devletler”den
bileçokdahageribir toplumsal formasyonageçişanlamınagelirki,
kesinlikle proletarya tarafından kabul edilemez. Proletarya, Marx’ın
daaçıkbirşekildeifadeettiğigibi,bütünbirulusüzerindehegemonya
kurmakzorundadırvebunugerçekleştirirkenulusunönderliğinieline
geçirmelidir. Ulusun, çürüyen kapitalizm tarafından parçalanması,
proletaryanın bugüne kadar elde etmiş olduğu bütünmevzileri (ulu-
salölçektesosyalgüvenlik, toplupazarlıksistemi,grevhakkı,ulusal
ölçekli parasız sağlık ve eğitim sistemleri – bunların hepsi burjuva-
ziye rağmen proletaryanın mücadeleleriyle kazanılmış mevzilerdir)
kaybetmesi anlamına gelir. İşte bu yüzden de, bugün proletaryanın,



Sosyalizm

6

kendidevrimcidiktatörlüğünügerçekleştireceğidönemekadar“ulus”u
savunmasıgericideğil,ilericibirdavranıştır.Dolayısıylabuanlamıyla
“ulus”unsavunulmasısolliberallerinilerisürdüğügibi“milliyetçi”bir
karaktertaşımaz.Kaldıkibusorunsadecegerikalmışkapitalistülkele-
reilişkindeğil,günümüzdeemperyalistülkeleredefazlasıylauzanmış
birdurumdadır.Dünyanınbaşlıcaemperyalistülkelerindede“ulus”un
parçalanmasısüreciçokuluslutekellerinkontrolündekiçürüyenkapita-
lizminanastratejisibiçiminebürünmüştür.

Günümüzçürüyenkapitalizminde“ulus-devlet”konusundaberrak
birgörüşesahipolmakgerekir.Şöyleki:“Ulus-devlet”in“ulus”yanıy-
la “devlet” yanını birbirinden ayırmak gerektiği gibi bizzat “devlet”
konusundadaözelliklevarolandevletyapısındanfarklıbir“ucuzdev-
let”anlayışınayönelmeninönemivurgulanmalıdır.Burjuvadevletinin
silahlıbaskıaygıtlarıherzamankarşı-devrimcibirniteliktaşır.Buna
mukabil“ulus”uniçindeyukarıdaandığımızproletaryanınkendimüca-
deleleriylekazınmışbirdizikazanımvardır.Proletaryabukazanımla-
rınhepsinisavunmakzorundadır.Neo-liberalizminkörüklediği“ulus”
karşıtlığı ancak emperyalizmin ekmeğine yağ sürer. Proletarya her
ülkedehemkenditarihselkazanımlarınıkorumakhemdebütünulusun
üzerindebirhegemonyaoluşturmakiçin“ulus”larınemperyalizmeliy-
leparçalanmasınakarşımücadeleetmelidir.Bununmilliyetçilikleuzak
yakınbirilişkisiolmadığıgibiproleterdevrimcibirçizginindeanahat-
larınıoluşturduğugörülmelidir.Kaldıki,bütündevrimciMarksistlerce
çokiyibilindiğigibihermuzafferproleterdevrimönceulusalarenada
başlarveancakoradanuluslararasıarenayataşar,sıçrar.

Son aylarda Türkiye’de geçmiş yıllarda olduğundan daha hızlı
bir biçimdeTürk-Kürt çatışması tahrik edilmeye çalışılmıştır.Büyük
medyada yıllarca PKK düşmanlığı körüklenmişken, bu durum bir-
denbire Kürt düşmanlığına dönüşüvermiştir. Trabzon’da gerçekleşen
linçeylemleri,Mersin’dekibayrakmeselesininyansıtılışbiçimi,asker
cenazelerindeki sloganların içeriği, Gemlik’teki saldırılar vs. Bütün
bunlarTürkmilliyetçiliğininkışkırtılmasınayönelikbilinçligirişimler-
dir.Doğalolarakbukışkırtmadiğertaraftadakarşılığınıbulmaktadır.
Söz konusu olan etnik bir savaşa çıkartılan davetiyelerdir. Bundan
Türkiye işçi sınıfınınbir çıkarıyokturveolamaz. İçindebulunduğu-
muz dünya ve Türkiye konjonktüründe atılması gereken adım, Kürt
milletininvarlığını,Türklerleeşithaklarınıvekendikaderiniserbestçe
tayinhakkınısavunmaktangeçer.Türkiyeişçisınıfıüzerindekişoven
etkilerdenarınıpbudurumunsavunuculuğunuüstlendiğiandaparça-
lanmanın önüne geçebilir. Bu ülkedeKürt-Türk çatışmasını engelle-
yecekolanancakveancakTürkiyeişçisınıfıdır.Ancaközelleştirmeye
karşı,ülkeçapındakisosyalgüvenliksistemininkorunmasınayönelik
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politikalarla,Batman’dakiişçilerleAliağa’dakileribiraradatutabilmek
mümkündür.

GerekAvrupaBirliği’nekarşıgerekseKürtmeselesineilişkinola-
rakçözümleyicidevrimcipolitikalarıhayatageçirecekolanaygıtkitle-
selbirişçipartisinininşasıdır.Ancakişçisınıfınınbütünkesimlerinive
eğilimlerinibirarayagetirecekböylebirpartidevlettenvesermayeden
bağımsızolarakhareketegeçtiğindeülkedebirişçihükümetininyolu
açılır.Türkiyeişçisınıfınınbütünsorunlarınıisekokuşmuşpatronpar-
tilerideğil,“İşçilerinKendiPartisi”ninbaşınıçekeceğibirişçihükü-
metiçözebilir.ArkadaşımızBurcuKıvrak,yazısındaKürthareketinin
içindebulunduğudurumubuçerçevedetahlilettiktensonrabupolitik
açılımıayrıntılandırıyor.

Almanya’da 18 Eylül tarihinde gerçekleşen erken genel seçim-
ler çok önemli bir gerçeği ortaya çıkardı: Birincisi, işçi sınıfı adına
ve onun oylarıyla hükümet olmuş bütün partilerAvrupa’da şu anda
büyük patronların çıkarları yönünde hareket etmekteler. İkincisi ve
daha da önemlisi; Avrupa işçileri bu durumun bilincinde olmakla
birlikte,her şeye rağmenkendipartilerineoyvermeyi sürdürüyorlar.
BuAlmanya’da da böyle, İngiltere’de de. Partilerinin yöneticilerinin
bütün ihanetlerine rağmenpatronpartilerineoyvermiyorlar.Yapmak
istedikleri önce kendi hain yöneticilerini değiştirmek.Bu bilinçli bir
eylem.Üzerinde dikkatle durulmalı.Alman SosyalDemokrat Partisi
(SPD), yöneticilerinin burjuvazi yanlısı politikalarına rağmen hâlâ
bir işçi partisi. Onu bu yöneticilerden kurtarmak gerekiyor. Engin
Bodur’un yazısında bu konuyla ilgili olarak IV. Enternasyonal’in ve
onun Almanya seksiyonunun deklarasyonlarını bulacaksınız. Alman
partisi eski Sovyetler Birliği gibi. Yani nasıl karşıdevrimci Sovyet
bürokrasisiayrı,Sovyetdevletiayrıdeğerlendirilmeliisekarşıdevrimci
Almanbaşbakanı ilehâlâbir işçiörgütüolanSPDdeayrıdeğerlen-
dirilmelidir.Çünkü sonuç itibariyle Sovyet devletinin karşı devrimci
Sovyetbürokratları tarafındançökertilmesidünya işçi sınıfınabüyük
birdarbevurmuştur.Almanpartisinindepartiyöneticileri tarafından
yokedilmesiAlmanproletaryasınabirdarbeolacaktır.

PGBSosyalizmbusayısındanitibarenIV.Enternasyonal’inteorik
yayınorganı“LaVérité”(Gerçek)ilebirlikteyayınlanacak.Dörtayda
bir yayınlanacakolanPGBSosyalizm’inher sayısındayılda altı kez
yayınlanmaktaolan“LaVérité”ninsonikisayısınıbiraradaokumafır-
satınıbulacaksınız.Busayımızıdaulusalbirinşanınuluslararasıinşa-
nınbirparçasıolmasıgerekliliğibizibuyönelişesevketti.Okurlarımız
olaraksizlerinbuyönelişeilginizeşimdidenteşekkürederiz.

Bu sayımızdaki ilk La Vérité yazısında Emmanuel Kazan,
Fransa’daki Avrupa “Anayasası” referandumu arifesinde “hayır”ın
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güçlenmesi karşısında burjuvazinin acil önlem olarak sekiz resmi 
kampanya partisineBirSek’in Fransa seksiyonuLCR’yi eklemesinin
nedeniniaraştırıyor.

BirsonrakiyazıFabioMoraes’inBrezilyaİşçiPartisi(PT)üzerine
bir incelemesi.Bu incelemedeyazar,PT tabanı ile yönetimini doğru
birşekildebirbirindenayırıyorvenasılburjuvazininyönetimdekiLula
ekibinikoruyup,partiyitasfiyeyegirişirken;işçisınıfınındayönetimi
defedippartiyeyenidenelkoymasıgerektiğinianlatıyor.

Sonraki iki yazı geçen aylarda Bolivya’da yaşanan ve şu anda
yeniden alevlenmek üzere küllenmiş olan devrimci durumla ilgili.
Bu yazılardan Jean-Pierre Raffi imzalı ilki devrimci durumun erte-
sinde bir inceleme yaparken; Julio Turra’nın kaleme aldığı ikincisi
devrimci durumdan kalıcı bir mücadele örgütünü, bağımsız bir işçi
partisini kazanma yönündeki çabalara değiniyor ve bu yönde atılan
pratikadımları–İşçilerinveHalklarınUluslararasıBağlantıKomitesi
(ILC)veBolivyalısendikalarcadüzenlenenLaPazKonferansıve17
EkimÖzelleştirmelereKarşıUluslararasıMücadeleGünü–anlatıyor.
Bolivyaişçisınıfıülkeninenönemlizenginlikleriolanpetrolvedoğal-
gaztesislerininözelleştirilmesinekarşıduruşuylaTürkiyeişçisınıfına
daörnekoluşturuyor.

FrançoisLazar,Filistinüzerineyazısındaikiönemlikonuyaişaret
ediyor:Filistinmeselesininmültecileringeridönüşhakkındanayrıla-
mayacağıgerçeğivebunundaancaktekbirdemokratik, laikFilistin
devletiyle karşılanabilir olduğu ile bölgedekiAmerikan politikasının
siyonizmleyaşadığıgerilim.

BusayıdakisonyazımızdaJulianCunnie,ABD’deSiyahmesele-
sinecezaevleriboyutundanyaklaşıyor.Yazar,devasabirsanayihaline
gelencezaevisektörününnasıldaSiyahhalkınezilmesindekullanılan
biraraçolduğunugösteriyor.

ÖncekisayımızdayayımlamasözüverdiğimizIV.Enternasyonal’in
52-53bölünmesiyleilgilimetinlerinkalanbölümünüyerdarlığısebe-
biyle sonraki sayılarımıza erteledik. Bu durumu mazur göreceğinizi
umuyoruz.

Birsonrakisayımızdabuluşmaküzere,hoşçakalın...
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Avrupa	Birliği’nin	
Gitgide	Daha	İyi	
Görülen 
Gerçek	Niteliği

Pınar EROL

29Mayıs’taFransa’daveardındandaHollanda’da refe-
randuma sunulan Avrupa “Anayasası” önerisinin güçlü
şekilde reddedilmesiAvrupa Birliği’nin gerçek niteliği-
nin kitleler tarafından algılanması sürecinde çok önemli
bir dönüm noktası oldu. Bu referandumlar iki ülkedeki
siyasalsüreciderinbirşekildeetkilemeklekalmadı.Tüm
Avrupavehattadünyabureferandumlarıveöncesindeki
tartışmalarıyakındanizledi.AvrupaAnayasasıönerisinin
bu referandumlarda reddedilmesi ve ardından da diğer
ülkelerdeki onay süreçlerinin durdurulması ile Anayasa
önerisinin tarihinçöplüğünegönderilmekzorundakalın-
ması, tümdünyadasiyasaldurumuetkileyenbirgelişme
olarakyaşandı.Budurumunnedeninedir?

1992’deMaastrichtSözleşmesininkabuledilmesiileAT’ninAvrupa
Birliği haline gelmesi sonrasında artık karşımızda olan basit bir

şekilde bir ortak pazar ya da gümrük birliğine ilişkin bir düzenle-
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me değildir. AB’de Maastricht Sözleşmesi’nin politikaları doğrul-
tusunda ülkelerin izleyeceği ekonomik politikaları da artık Avrupa
Komisyonu’nundirektifleridikteetmektedir.

AvrupaBirliği’nin yürütmesini oluşturan ve atanmış olanAvrupa
Komisyonutarafındanhazırlananbudirektiflerulusalyasalaraaynen
uyarlanmakveherbirüyeülkedeuygulanmakzorundadır.Dolayısıyla
atanmışAvrupaKomisyonu’nundirektiflerleyaptığıyasamafaaliyeti
seçilmişmeclislerinyaptığıulusalyasalarınüzerindebirkonumayük-
selmiştir.AvrupaParlamentosu’nungeneloylaseçilmesiisetamamen
antidemokratikAB işleyişinedemokratikbir görüntüvermek içindir.
AvrupaParlamentosu’nunbırakınyasamafaaliyetiyapmayı,birdirek-
tif (yasa) önerisi getirme yetkisi dahi yoktur. Komisyon’un hazırla-
dığı direktifleri görüşen “Parlamento” bir değişiklik önerisi yapacak
olsada, buöneriyiKomisyon istersedikkate almaktadır.Dolayısıyla
“Parlamento”nunhazırlanandirektiflerdedeğişiklikyapmayetkisidahi
yoktur.

13yıldırBrüksel’dengelendirektiflertümsektörlerinpiyasayatam
olarak açılması, bu doğrultuda kamuhizmetlerinin tasfiyesi ve piya-
salaştırılması,bütçekriterleriilekemersıkmapolitikalarıveişçisını-
fınınkazanımvegüvencelerini sürekliolarak törpüleyeceksaldırıları
içermektedir.13yıldırABüyesitümülkelerdehükümetlerBrüksel’den
gelenbupolitikalarıuygulamaktadırlar.

Türkiye işçi sınıfı 
AB direktiflerini “kölelik yasası” ile tanıdı
AB’nin 1992’dekiMaastricht Sözleşmesinin kabulünden sonraki ilk
icraatlarındanbiri1993yılında işçilerinçalışmasürelerine ilişkinbir
direktifikabuletmekolmuş.

Budirektifi1aslındaTürkiyeişçisınıfıdayakındanöğrendisayılır.
ÇünküçıkarılanveTürkiyeişçisınıfınınadınalayıkbirşekilde“köle-
likyasası”olarakandığıyeniişyasası,eskiişyasamızıbuvebenzeri
ABdirektiflerineuyarlayarakhazırlandı.

İlkolarakbuyasanınnasılçıkarıldığınıbirhatırlayalım,dahasonra
içeriğinivekarşılaştırmalıolarakABdirektifinidahayakındanincele-
yelim.

Üç işçi konfederasyonu, işveren örgütleri ve hükümet toplam
dokuzbilim insanını tayinederekbirBilimKuruluoluşturmuşlarve
bukurulaişyasasıvesendikalar,toplusözleşmevegrevyasalarınıAB
direktifleriveILOnormlarıileuyumluhalegetirmegörevinivermiş-
lerdi.2Özellikle iş yasasını değiştirmek yönünde talebi olan işveren

12003/88/ECsayılıABdirektifi
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tarafıolduğuhalde işçikonfederasyonlarıbukonuyubiliminsanları-
nın“tarafsızlığına”bırakmaktasakıncagörmedi.AyrıcaAB’yeuyum
sağlanacağıiçin,işçiörgütlerininyöneticileribüyükolasılıklaAB’den
olumsuz bir şey geleceğini beklemiyorlardı! Böylelikle her üç kon-
federasyon yöneticileri bu bilim kuruluna yetki vererek, bu çalışma
içerisinde kurulunmutabık kalacağı noktalarda kendilerinin de itiraz
etmeyeceğinisöylemektenvehattabunuimzaaltınaalmaktançekin-
mediler.Bununladakalmadılar.Ayrıcaböylebirçalışmayapıldığını,iş
yasasınındeğiştirileceğinivekendilerininbirkurulaöncedenimzaata-
raktamvekaletverdiklerinikenditabanlarından,üyesendikalarından
ve şubelerdengizli tuttular.Konfederasyonyönetimleri bilime (!) ve
AB’yegüveniyorlardı.Aynıörgütler,dahasonrahazırlananveyürür-
lüğe giren yasaya “kölelik yasası” diyenler arasına katıldılar.Ancak
o gün yasa değişikliği hazırlığını tabanlarından saklayan sendikalar
bugündebudeğişikliklerinABdirektiflerindenkaynaklıolduğunuya
bilmiyor,yadabilselerdetabanlarınaaktarmıyorlar.

YeniişyasamızatemelteşkiledenABdirektifinebirazdahayakın-
danbakalım.1993tarihlibuABdirektifi2003yılındayenidengözden
geçirilmeye tabi tutulmuştur. Direktifin bu gözden geçirme süreci,
direktifisondereceönemseyenvedahadaesnekleştirmekisteyenpat-
ronörgütlerininbitmekbilmeztalepleriileuzayıpgitmiştir.Öncelikle
mevcuthalindekidüzenlemeleriniözetledikten sonraAvrupalıpatron
örgütlerininbudoğrultudadahanelertalepettiklerinideaktaracağım.

Direktifgünlükçalışmasüresinebirsınırgetirmemiştir.Bizimyeni
işkanunumuzdagünlükçalışmaiçin11saatsınırıgetirildi.ABdirek-
tifi isegünlükdinlenmeninenaz11saatolabileceğinidüzenlemiştir.
DolayısıylaABdirektifinegöregün24saatolduğundanişçiningünlük
13 saat çalıştırılabilmesi mümkündür. Özellikle bu noktada bizdeki
“kölelikyasası”ABdirektifindendahainsaflıbiryerdedurmuştur.

Eski iş kanunumuz haftalık çalışma süresinin (45 saat) çalışma
günlerineeşitbölünmesikuralınıgetiriyordu.Dolayısıylaörneğinhaf-
tadaaltıgünçalışanlariçingünlükçalışma7,5saatidi.İşçininbunun
üzerinde çalıştırılması fazla mesaiyi zorunlu kılıyordu. Fazla mesai
isezorunlututulamıyorduve3saatiaşamıyordu.Yeniişyasasındaise
haftalık45saatlikçalışmasüresininçalışmagünlerineeşitbölüneceği

2Ancak ILOnormlarına uyumdoğrultusunda hiçbir olumlu değişiklik yapılmadı,
dahadoğrusutekyapılanişgüvencesidüzenlemesibudoğrultudaolmaklabirlikte
tamamengüdükbirdüzenlemeolarakkaldı.Bilindiğigibiişgüvencesidüzenlemesi
sonucundaiştençıkarılanişçiaçacağıişeiadedavasınıkazansabilemahkemeen
fazla4ila8aylıkbrütücretimiktarındatazminatahükmedebiliyor,işeiadehükmü
pratikteuygulanamıyor.
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ancakbunun taraflarınanlaşması iledeğiştirilmesidurumundagünde
11saatiaşamayacağıifadeediliyor.

Günlükçalışmasüresininkısıtlanmasıişçisınıfınındünyaçapında
kavgasınıverdiğienönemlitaleplerindenolmuşturve8saatlikçalışma
günübelkideonunenönemlikazanımıdır.1919tarihliolanILO’nun1
sayılısözleşmesindesanayidegünlükçalışmasüresi8saatilesınırlan-
dırılmıştır.1930tarihli30sayılıILOsözleşmesindeiseticaretvebüro
işlerindegünlükçalışma8saatilesınırlandırılmıştır.Bugünişverenlerin
gitgidedahafazlaesneklikyönündeyaptığıbasınçlarişçilerindinlen-
mesürelerinden,sosyalyaşamlarındançalmagirişimleridir.İşgücünün
maliyetinidüşürmeçabasınınendolaysızsaldırılarındandır.

Yeni iş yasası hafta tatilinin pazar günü olması düzenlemesini
de kaldırmış, patronlara hafta tatilini haftanın herhangi bir gününde
kullandırma esnekliğini tanımıştır.AB direktifinde de hafta tatilinin
“ilkesel olarak pazar günü olacağı”ifadesiyeralmaktaydıamabuda
kaldırıldı.Görüldüğügibibuesneklikdayatmasınında,diniduygularla
Cumagünütatilyaptırılmasıeğilimiilehiçbirilgisibulunmamaktadır;
doğrudanAB’dengelenesnekliksaldırısıileilişkilidir.

Çalışmasüresininesnekleştirilmesindeesasönemlikonuya,haftalık
çalışma süresinin değil, ortalama haftalık çalışma süresinin düzen-
lenmesi konusuna geliyoruz. Bizdeki yeni iş kanununa göre haftalık
ortalamaçalışmasüresi45saatiaşamaz.İkiaylıkbirsüreiçerisindeki
ortalama haftalık çalışma süresinin 45 saati aşmaması esastır (aştığı
takdirdefazlamesaiolur).Toplusözleşmeilebuikiaylık“denkleştir-
mesüresi”dörtayakadardaçıkarılabilmektedir.

ABdirektifindeisebusüre(referanssüresideniyor)dörtaydırve
toplusözleşmelerle12ayakadaruzatılabilmesi,yapılanböylesitoplu
sözleşmelerindevlettarafındandiğerişçileredeyaygınlaştırılabilmesi
mümkündür.Dörtaylıkbirsüreiçerisindeişçininfazlamesailerdahil
haftalık ortalama48 saatin üzerinde çalıştırılamaması esastır.Ancak,
toplusözleşmeveyabizdekiteşmil3benzeribiruygulamayla,ortalama
alınacakolansürebiryılakadardauzatılabilmektedir!

Görüldüğügibipatronlarınkavuşmakiçincanattığıesneklikkonu-
sundaABdirektifiçokdahailerigitmiştir.Konusadecereferanssüre-
sininbiryılauzatılabilmesidedeğildir.DirektifinbugünAvrupa’daki
işçi sendikalarının en çok karşı çıktıkları yönü kişisel muafiyete de
olanaktanımasıdır.Yanibirişçiyaptığıişsözleşmesindekişiselolarak
budirektifinsağladığıkorumavekısıtlamalardan(kırpılıpkuşaçevril-
mişbuorandakibirkorumadanbile)muafolabilmektedir.Şöyletarif
edelim:Budirektifinhalaenazından,birişçininbirseneiçindebelli

3Esasenteşmil,işçilehineörnekleriçinuygulanabilmesigerekenbiruygulamadır.



Avrupa Birliği'nin Gitgide Daha İyi Görülen Gerçek Niteliği

13

birsaatinüzerindeçalıştırılamayacağınıdüzenlediğiortadadır4.Ancak
işçi iş sözleşmesinde atacağı bir imza ile bundan damuaf olmakta-
dır. Sendikalar tarafından özellikle İngiltere’de bu kişiselmuafiyetin
artık neredeyse iş sözleşmelerinin olağan birmaddesi haline geldiği
aktarılmaktadır.İşhukukununtemelindeeşitsizolankapitalistüretim
ilişkileriiçerisindegüçsüztarafolanişçiyiişverenkarşısındakorumak
içinsözleşmeserbestisininsınırlanmasıyatar.ABdirektifibukorumayı
geçimiiçinişbulmakzorundaolanişçininişegirerkenatacağı“gönül-
lü”imzasıileortadankaldırabilmeyidüzenleyenbirdirektiftir.Burada
tümbirişhukukuanlayışınınkarşı-reformusözkonusudur.

Direktifin gözden geçirilme sürecinde, sendikaların dillendirdiği,
bumuafiyetmaddesininkaldırılmasıyönlütaleplerAvrupaKomisyonu
tarafındandikkatedahialınmamıştır.

Dahası uzunca süre devam eden bu gözden geçirme sürecinin
sonundaAvrupa Komisyonu dört ay olan referans süresinin bir yıla
çıkarılmasınıönermiştir!Buanlayışagöreyüzyıldırişçisağlığıveiş
güvenliği açısından düzenlenen çalışma süresi üzerine kurallar artık
tümüyle patronların iş yoğunluğuna bağlı taleplerine doğrultusunda
ortadankalkacak,işyasalarıanlamınıyitirecektir!

ABdirektifi ile ilgilibirdiğer tartışmalıkonudoktorlarınnöbette
telefon başında bekledikleri sürenin çalışma süresi sayılıp sayılma-
yacağıüzerinedir.BukonudaAvrupaAdaletDivanı’ndasonuçlanmış
olan iki davada bu sürenin çalışma süresinden sayılması gerektiği
yönündekarar çıkmış olmasınakarşın,AvrupaKomisyonubukararı
dabenimsemekistememektedir.ABsözleşmelerininliberalhükümleri
doğrultusundaözelleştirmeyi,piyasayaaçmayıvebenzeridüzenleme-
lerişartkoşuncabaştacıedilenAvrupaAdaletDivanıisimlimahkeme,
çalışmayailişkinentemelbirilkedoğrultusunda,yaniişvereninemrin-
dehazırbulunulan tümsürelerinbizzatçalışılmasadaçalışmasüresi
sayılmasıdoğrultusundakararaldığında,Komisyontarafındanbukarar
uygulanmakistenmemektedir.

Evet,TürkiyeişçisınıfıAvrupaBirliğiileyeniişkanunuylatanıştı
dedik.AyrıcaAB’ninbuişkanununundaötesinde,tambirkuralsızlık-
tanyanaolduğunudabilmesiveonagörekonumlanmasıgerekecek-
tir.

Önemlikonularıntümününüzerindengeçerekbitirirsek,geceçalış-
masıgibiönemlibirkonudadaABdirektifibizim“kölelikyasası”ndan
bile geridedir. AB direktifine göre gece çalışması ortalama 8 saati
geçemez. Yalnızca tehlikeli nitelikteki işlerde herhangi bir günde 8

4BirsenedefazlamesailerdahilçalışılacakazamiçalışmasaatiABdirektifindeve
bizdekiyasadaaynıdır.
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saatigeçemeyeceğidüzenlenmiştir.Bizdekiyeniişkanunundaisegece
çalışmasıherhangibirgünde7,5saatigeçemezdenmektedir.

ÇalışmasüreleriüzerineABdirektifininbizdekiyasadandahaileri
olarakgözeçarpantekbirözelliğisenelikizinkonusundadır.Senelik
izninherkesiçinenazdörthaftaolmasıifadeedilmiştir.Ancakburada
daülkelereüçyıllıkbir“geçiş döneminde”yıllıkizinleriüçhaftaola-
rakdüzenlemeolanağıvermektedir.Dolayısıylabizdekiişkanununda
en az senelik ücretli izin olan, beş yıldan az kıdemli olanlar için 14
işgünü olan yıllık izin, dört işgünü artırılıp 18 işgünü yapıldığında
pekalaABdirektifiileuyumluolacaktır.

Bilindiğigibiyeniişyasasınıkölelikyasasıolarakadlandırmamıza
nedenolanönemlibirkonudabelirlisürelisözleşme,kısmisürelisöz-
leşme,çağrıüzerineçalışmavehattaödünçişçilikgibidüzenlemeler
getirmesidir.ButürdüzenlemelerdeABdirektiflerindenkaynaklıdır,
hem de ne yazık ki bu direktiflerin çıkarılmasındaAvrupa sendikal
örgütleridesorumluluksahibidir.

Özellikle ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) Avrupa
işveren örgütleri ile atipik iş sözleşmeleri ile ilgili kimi anlaşmalar
yapmıştır (part-time, belirli süreli çalışma vb.). Sözde bu tür atipik
sözleşmelerle çalışan işçileri asgari düzeyde korumak için yapılmış
olanbuanlaşmalarKomisyon’ungirişimiileABdirektifihalinegele-
bilmektedir ve kimi örneklerde getirilmiştir. Ancak bu direktiflerin
işleviözellikleyeniABüyesiolanülkelerdebutüratipiksözleşmelerin
yasallaşmasıveyaygınlaşmasıolmuştur.

ETUC,onayverdiği(dahasonradirektifhalinegelen)buanlaşma-
laraşutürcümlelerkoydurmuştur:Örneğingeçiciişsözleşmesiuygu-
lamasıkuraldeğil, istisnaolmalıdır, işverenbu tür sözleşmeyiancak
işin gereklerinin belirli süreli çalışmayı zorunlu kıldığı durumlarda
yapmalıdırvs.vs.Ancakpratiktebutüriyiniyetvetemennihüküm-
lerihiçbirişlevgörmemektedir;aksineatipikişsözleşmesibiçimlerini
yasalarınageçirenözellikleDoğuAvrupaülkelerindekısasüredegeçici
sözleşmeileçalıştırılanişçilerinoranıyüzdeellilerigeçebilmiştir.Bu
isesendikalörgütlenmeyineredeyseimkansızlaştırmaktaveçalışanla-
rıngüvencesizliğinibirkatartırmaktadır.

Aslında aynı türden, pratikte bir anlamı olmayan güvence ifade-
leri çalışma süreleri direktifinedenot düşülmüştür.Budirektifinde,
ülkelerdeki daha ileri olan iş yasası düzenlemelerini geriye çekmek
için kullanılamayacağı, sadece en asgari koşulları belirlediği ifade
edilmektedir.AncakbuifadehiçbiranlamtaşımıyorveTürkiye’dede
olduğugibi her ülkedebudirektif iş yasalarını geriyegötürmek için
kullanılıyor. Bu pratikte bir anlamı olmayan güvence cümlelerinin
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nedenbudüzenlemelerekonduğukonusunu sorguladığımızda isebir
başkaönemlikonuyageliyoruz.

Avrupa Birliği, sendikaları 
korporatist örgütlere çevirmek istiyor
Avrupa, işçi sınıfı mücadelesinin ve sendikal mücadelenin en fazla
gelişimgöstermişolduğukıta.Sendikalarıngüçlübirmücadelegelene-
ğiolmasıveyükseksendikalaşmaoranlarıdaAvrupa’dagördüğümüz
özelliklerdi.AncakAB sonrasında birçok ülkede sendikalaşmaoran-
larındaönemlidüşüşlergerçekleşti.Sendikalmücadeleninçokönemli
olduğuİngiltere,Fransa,Almanyagibiülkelerdesendikalıişçioranları
önemli ölçüde düştü. İskandinav ülkelerinde ise sendikalılık oranları
halayüzdedoksanlarıbulsada,buülkelerdetamdaAB’ningeliştirmek
istediğikorporatistbirsendikacılıkanlayışıegemen.

AvrupaSendikalarKonfederasyonu’nun(ETUC)isebusüreçiçeri-
sindeönemlibiryerivar.ETUCkendisinitanıtanbirbroşürdekendi-
sinindiğerulusalsendikalmerkezlergibi“sınıf mücadelesinden değil, 
Avrupa’nın kurumlaşmasından doğduğunu” ifadeedenbirörgüt.Bir
sendikalörgütiçinilginçolanbuifadeyikullananETUC,gerçektende
ABilesondereceiçiçegeçmişdurumdavarlığınısürdürdü.ETUC’a
bağlı iki önemli ajansın bütçelerinin tamamına yakınını düzenli ola-
rakAB fonları karşıladı.ETUC’undüzenlediği birçok seminer, kon-
ferans türü çalışmalar Avrupa Komisyonu mali desteği ile yapıldı.
Türkiye’dendeüçişçikonfederasyonununveKESK’inüyesiolduğu
buörgütTürkiye’dekiişçisendikalarınındabuanlamdakialışkanlıkla-
rınıolumsuzyöndedeğiştirdivesendikalarımızAB’denmalidestekli
projeleryapmakiçinsırayagirerhalegeldiler.

ETUC en son olarak “AvrupaAnayasası’na Evet” doğrultusunda
en azAvrupa’daki işveren örgütleri kadar faal bir çalışma içerisinde
oldu.Bukonudamilitancabirsöylemgeliştirdiveçabaharcadı.Oysa
konfederasyoniçerisindebuevetkararıoybirliğiiledeğil,oyçokluğu
ilealınmıştı.

AB’ninsendikalarıişçisınıfınınbağımsızmücadeleörgütleriolmak-
tançıkarmaya,onlarıhükümetpolitikalarıvepatronlarileuzlaşmaiçe-
risinde, ekonomik ve sosyal konseylere (ESK’lar) katılıp görüşlerini
açıklayan, sosyal diyalogu sınıf mücadelesinin yerine geçiren ve bu
şekilde bağımsızlıklarını yitiren örgütlere dönüştürme yönlü saldırısı
sözkonusudurvebusondereceyoğunbirsaldırıdır.Biryandanişçilere
yönelikyıkımpolitikaları izlenirken,diğeryandansendikalardüzene
entegre edilmek istenmektedir.AB düzeyinde kurulu sosyal diyalog
yapılarındasendikalörgütlerebellisayıdasandalyemutlakaayrılmak-
ta,ancakbusosyaldiyalogunişçileriçinneişeyaradığıgüngeçtikçe
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iyicebelirsizbirhalalmaktadır.Aksinebizzatsosyaldiyalogunürünü
olan anlaşmalar işçi haklarını geriletmek için kullanılabilmektedir.
ABmekanizmasıiçerisindeişletilenbusosyaldiyalogyapılarıiçinde
işkolları düzeyinde kimi olumlu ya da en azından mevcut durumu
koruyansonuçlareldeedilebilsede,özellikletümsektörlerikapsayan
konulardaişçileraleyhinesonuçlardoğurangelişmeleredegeçitveril-
miştir. ETUC’un yapmış olduğu ve daha sonraAvrupa Komisyonu
tarafındanABdirektifinedönüştürülmüşolananlaşmalarneyazıkki
bukapsamdadır.

AB’nin bir diğer düzenlemesi iseAvrupa İşyeri Konseyleri’dir.
BunlarbirdençokABülkesindefaaliyetgösterençokulusluşirketlerde
kurulacak olan, işçilerin ve işverenin temsil edildiği organlardır.AB
direktifibunlarınkurulmasınıdüzenlemektedir, ancakbukonseylerin
sendikalhaklarabenzerherhangibirhakkıolmadığıgibi,işçitemsilci-
lerininnasılseçileceğineyönelikdeherhangibirdüzenlemebulunma-
maktadır.İşverenpekalaişçitemsilcilerinikendisibelirleyebilmekteve
bukonseyiistediğizamanşirketpolitikalarınaişçilerdendeonayalmak
içintoplayabilmektedir.BuAvrupaİşyeriKonseyleri’neilişkinkopar-
tılanoncagürültüveiyiniyetlisöylemekarşınbunlarınişçisınıfının
mücadelesiaçısındannefaydagetireceklerisorusununyanıtsızlığıapa-
çıkortayaçıkmaktadır.Avrupa’dakiçoğusendikacınınbukonseylere
ilişkinsöylemi,bunların“hiçbirşeyolmamasındandahaiyi”oldukları
yönündedir.AncakAB’ninsendikalargibibağımsızişçiörgütleriniyok
etmekveyerineişçileriböylekorporatistyapılaramahkumetmekgibi
birniyetiolduğu,bunedenlebuyapılarıöneçıkardığıvesendikalarıda
enerjilerinibukanalayöneltmeyeteşvikettiğidüşünülmelidir5.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’den de uyum bekleyeceği konular
arasında Ekonomik ve Sosyal Konsey başta gelecektir. Kamu hiz-
metlerininpiyasayaaçılması,bütçedisiplinininarttırılması,bütçeden
kamu hizmetlerine ayrılacak payın kısıtlanması, emeklilik yaşının
yükseltilmesi,sosyalgüvenliğeayrılanpayınkısıtlanmasıvb.önlem-
lerinalınmasınıdayatanABelbettebupolitikalarakarşıTürkiye’deki
sendikalarındatepkilerinigelenekselyöntemleriileifadeetmelerinden
değil, daha çağdaş (!) biçimde, sosyal diyalog içerisinde ESK’larda
dilegetirmelerindenyanaolacaktır.

AB’nin sendikal haklara dair bir standardı yok
PekiacabaABdüzenlemelerisendikalhaklarkonusundaelimizigüç-
lendiriyor mu? Bunun doğal olarak böyle olduğu yönünde o kadar

5SonyıllardaAvrupasendikalarınınABmalidesteğiileyaptıklarıçalışmalariçeri-
sindeAvrupaİşyeriKonseylerikonuluolanlarağırlıktaşımaktadır.
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fazla yazı okuyor, söz işitiyoruz ki, aksini söylemek konunun kimi
“uzman”larıncaabesleiştigalgibideğerlendirilebilir.

Oysagerçekbundantamamenfarklıdır.Birtelevizyonprogramın-
dabukonudakiönemlibirgerçeğidilegetirenKESKbaşkanıİsmail
HakkıTombuloldu.ABkonuludüzenlenenbirtelevizyonaçıkoturum
programında Tombul AB düzenlemelerinin “sendikal hakların ulu-
sal yasalara göre uygulanacağını” ifade ettiğini, dolayısıyla ulusal
yasalardamevcutolankısıtlamalarlabirsorunuolmayacağınıaktardı.
Sendikal hakların “ulusal yasalar uyarınca” tanınacağını belirten bu
hükümhemdeçokçadesteklememizgerekenbirbelgeymişgibisunul-
mayaçalışılanABTemel Haklar Şartı’ndayeralmaktadır.

Avrupalı sendikalarelbette sendikalhaklarınABhukukundadaha
iyi bir şekilde yer alması, dahası örneğin sınırlar ötesi, yani birden
fazlaülkedegrevhakkınınyasalolmasıgibitaleplerdilegetirmektedir.
Ancakbutaleplerhiçbirşekildekabulgörmemektedir.

Ulusaldüzeydeyasalaştırılmışsendikalhaklarkonusundaisetarih-
tengelentümfarklılıklaraynendevametmektedir.Devletmemurları-
nıntoplusözleşmevegrevyaptıklarıülkelerdevardır(Fransa,İsveç),
toplusözleşmevegrevhaklarınınolmadığıülkelerdevardır(Almanya).
Grevhakkınagetirilmişyasalkısıtlamalarda“yasal”olduklarıölçüde
AB’yi ilgilendirmemektedir. Bu konularda bir uyumlulaştırma söz
konusudeğildir.AvrupaBirliği’ninniyetinin sendikalarınherönemli
mücadelede genel grev örgütlemeyi başardıkları Fransa gibi örnek-
lerdekiyasalgüvenceleri tümülkelerde sağlamakolmadığıyeterince
açıktır. Greve ya da genel greve ilişkin yasal güvenceleri korumayı
sağlayan etken, o ülkelerdeki sınıfın örgütlülüğü ve mücadelesidir.
YoksaAB’nin bu konuda getirilecek herhangi bir yasal kısıtlama ile
birsorunuyoktur.

AksineAvrupaBirliği içerisinde sendika ve toplu sözleşme, grev
haklarınıdüzenleyenyasalarasaldırıyıkolaylaştırabilmekiçindolaylı
yollar denenmektedir.Örneğin şöylebir girişimgündemdedir:Roma
SözleşmesiABmüktesebatınageçirilecekveböylelikledeşirketlerbir
endüstriyel eylem sözkonusuolduğunda, eylemhangi ülkedeolmuş
olursaolsun,hangiülkededavaaçabileceklerini,dolayısıyladahangi
yasanıngeçerliolacağınıseçebileceklerdir.Buhenüzsonuçlandırılma-
mışbirgirişimdirancakgerçekleştiğitakdirdenelerolabileceğiortada-
dır.Bugünsermayeçekmekiçinvergiindirimlerivemuafiyetleri,işçi
maliyetleriningeriyeçekilmesigibiyollarlabirbirleriilerekabeteden
ülkeler,grevekarşıişverenlereenfazlakısıtlayıcıolanakverenyasaları
yapmakiçindebirbirleriileyarışırhalegeleceklerdir.

Yine son dönemde AB’de en çok tartışılan konulardan olan
Hizmetler Direktifi de benzer bir girişimi içermektedir.Tümhizmet-
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lerle ilgiligetirilmek istenenbudüzenlemedede“köken ülke” ilkesi
getirilmekveböylelikleşirkethangiülkedekurulu ise, işçilerininbir
başkaülkedeçalıştırılıyorolsalardakökenülkeyasalarınatabiolması
kuralıgetirilmekistenmektedir.Gelişentepkilerdendolayıgeçirileme-
mişolanbudüzenlemededehedefinaynıdoğrultudaolduğuaçıktır.

ABüyesi25ülkeiçerisindesendikalhaklarındüzenlenişikonusun-
dakifarklılıklaraynendevametmektedir.AB’denkaynaklıçabalarbu
alandabiruyumlulaştırmaamaçlıolmayıp,aksinepatronlarınsendikal
haklardannasılkaçınabileceğininyollarınınbulunmasınaodaklanmak-
tadır.

Gerçek buyken ve parlatılmaya çalışılanAB Temel Haklar Şartı
açıkçasendikalhakların“ulusal yasalara göre”farklıuygulanabilme-
sine cevaz verirken, Türkiye’de yaşanmış, hükümetin grev erteleme
yetkisinedayanarakgrevhakkınıortadankaldırdığıolaylarkarşısında
budurumuAB’yeşikayetedenleracabanedenbirsonuçalamadıkla-
rını dönüp de sorgulamışlarmıdır? Bu konudaki yanlış beklentiAB
“ilerlemeraporlarında”sendikalhaklariçingenellaflarlakısabirçağrı
yapılmasının bile nedense çok önemsenmesine yol açıyor.Genel bir
doğrudanbahsedermişçesine tekrarlanıyor, işçilerinbeklenti içerisine
girmesi isteniyor:AB süreci sendikal hakları geliştirecektir. Neden,
nasıl?Bunlarınhiçbirisomutolarakortayakonmuyor.İştesendikalar
yasasındadeğişiklikleryaparakABiledeuyumluyenibirsendikalar
yasasıtaslağıhazırlandı.Butaslaksendikalhaklarıneyöndengeliştiri-
yor?ButaslakileTürkiye’desendikalhaklarınkullanılmasınınönün-
dekiyasalengellerkaldırılmışoluyormu?Koskocabirhayır.Sendikal
haklarkonusundakiyasaldüzenlemelereyöneliktaleplerimiziçinAB
direktiflerinden kendimize dayanak yapabileceğimiz bir şey varmı?
Yinekoskocabirhayır.

AB’de serbest dolaşım yok 
ama bölgeselleştirme politikaları var
AB’nin işçilere belki de tek ilerici görünen yönü işçilerin serbest
dolaşımı “ilkesi”dir.Türkiye ile üyelik “müzakereleri”6 başlatılırken
serbestdolaşımilkesinekalıcıkısıtlamalarkonulabileceğihükümlerine
yerverilmesitoplumgenelindebüyüktepkiyarattıkuşkusuz.Ancakşu
andaABüyesiolmuşdoğuAvrupaülkelerinedeeski15ABüyesiülke-
den12’siserbestdolaşımhakkıtanımadıvebirgeçişsürecikoydu.

6Birmüzakereyanipazarlık sürecinindeğil,AB’ningetirdiği tümkurallarauyma
sürecininişleyeceğisiyasilertarafındanifadeedilmeyebaşlandı.
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YaniAB’debuserbestdolaşımilkesininpekdeöyleilkeselolmadı-
ğı,dahaçokişçimaliyetlerinidüşürmegenelhedefidoğrultusundabir
silaholarakgerektiğikadarkullanıldığıanlaşılmaktadır.

Serbestdolaşımişçilerinsendikalhaklarınıdakullanabilmesiilebir
arayagelseelbetteişçisınıfıiçinilericibirşeyolabilir.Ancakbugün
Avrupa Birliği serbest dolaşıma da kaçak işçiliğe de işçi ücretlerini
düşürmek için göz yummaktadır. Sendikal örgütlülüklerin düştüğü,
bırakın kaçak ya da göçmen işçileri o ülke kökenli işçiler için bile
sendikalı olmanınkoşullarının zorlaştığı bir ortamda serbest dolaşım
yönündeatılankontrollüadımlarsadeceişçisınıfınındahafazlareka-
betesokularakbirbirinekırdırılmasınayolaçmaktadır.Örgütsüzolan
işçiserbestdolaşımyapabilsede7ucuzişçiolmayamahkumdur.

Ancak işçiler için tümAvrupakıtasının sınırlarını kaldırmayahiç
deniyetiolmayanABişçileriaslındaülkelerinededeğil,bölgelerine
hapsederekbirbirleriilerekabetesokmayıamaçlamaktadır.

AB’nin işçi sınıfının kazanımlarını geriletmek için izlediği bir
temelpolitikasıdabölgeselleştirmedir.Bölgelersermayeçekmekiçin
birbirleriilerekabeteitiliyor.Sendikalarıntoplusözleşmeleriniulusal
çaptayapması istenmiyor.Zaten tümkamuhizmetlerininpiyasalaştı-
rılmasınıdayatanvekamuhizmetiifadesinibileaslakullanmayanAB
kurumları8, ayrıca eğitimdahil kamuhizmetlerininbölgesel temelde
örgütlenmesinitalepetmektedir.ÖzellikleFransa’daulusalçaptaaynı
nitelikteverilmesinebüyükönemverileneğitiminbölgeselleştirilmesi
dayatmasıbüyükbirdirenişilekarşılaşmıştır.

Türkiye’de hastanelerin bugün sağlık bakanlığına devri ve yarın
il özel idarelerinedevredilmesininöngörülmesi, yol hizmetlerininve
köyhizmetlerinintasfiyesiveyerelidareleredevri,bölgeselkalkınma
ajanslarıyasa tasarısı,belediyeleryasalarındayapılmak istenendeği-
şikliklervebelkideenönemlisiolarakbölgeselasgariücretönerisibu
ABpolitikalarıileaynıdoğrultudakigirişimlerdir.

7KaldıkişimdilikeskiABüyesiülkelerdensadeceüçülkeserbestdolaşımıkabul
etmiştir.

8ABkurumlarıaçısındankamuhizmetleri ifadesininkullanılmaması,“genel çıkar 
hizmetleri” ifadesinin kullanılması zorunluluğu vardır. Kamu hizmetlerinin geç-
mişteengelişmişolduğukıtada,kamuhizmetikavramıdahihatırlanmamaküzere
tarihegömülmekistenmektedir.NeyazıkkiETUCbaştaolmaküzereçoğusendikal
örgütdekullandığıdilibunauyarlamaktavekamuhizmetiifadesindenvazgeçmek-
tedir.
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Bölge Kalkınma Ajansları 
ve Bölgesel Asgari Ücret
AKP’ninhazırlamışolduğubuyasatasarısıdadoğrudanAB’ninpoliti-
kalarıdoğrultusundadır.BuyasatasarısıBölgeKalkınmaAjansları’nın
kurulmasınıöngörmektedir.Buajanslardaobölgedekiişverenörgütü
olanodalarıntemsilcilerivebelediyebaşkanıbaştaolmaküzeretaraf-
lartemsiledilecektir.Ajanslarınhedefiobölgeyeyatırımçekmekiçin
bölgenin avantajlı yönlerini öne çıkarmak olacaktır. Ayrıca bölgeye
gelen yabancı yatırımcıya destek sağlanacak, yabancı yatırımcı bu
ajanslarabaşvuruyaptığında,bir işyerikurmakiçinyapmasıgereken
tümyasalbaşvurularıotarihitibarıilegerekliresmimakamlarayapmış
sayılacakveajansyatırımcınınişlemlerinitakipedipenhızlıbiçimde
sonuçlandıracaktır.Ajans tüm bu hizmetleri için yatırımcılardan bir
ücretalmayacaktır.

BölgeKalkınmaAjanslarıyasatasarısınıngerekçesininbirparagra-
fındabölgelerarasıkalkınmışlıkfarklarınıngiderilmesindenbahsedilse
de,esashedefinbölgelerarasındayatırımçekmekiçinrekabetinyara-
tılmasıolduğugörülmektedir.

AvrupaBirliği’ndebölgelerüzerindenbu türbiryönetimanlayışı
teşvikedilmektedir.BölgelerinbutürörgütlenmeleriBrüksel’demer-
keziolanbirBölgelerKomitesi’ndetemsiledilmektedir.

Bölgelerarasındayatırımcıyıeniyikimçekerdiyeyaratılmakiste-
nenbu rekabetin doğal bir uzantısı bölgesel asgari ücret uygulaması
olarak düşünülmektedir. Bu daAKP hükümetinin gündemindedir ve
çeşitlihükümetsözcülerivepatronörgütü temsilcileri tarafındandil-
lendirilmektedir.

NasılAB politikaları DoğuAvrupa işçisi ile BatıAvrupa işçisini
karşı karşıya getiriyorsa; tartıştırılan bölgesel asgari ücret önerisi de
Türkiye’deaçıkçasöylemekgerekirseTürkiyeişçisınıfınınbütününe
karşıdoğudakiKürtişçilerinveyedekişgücüordusunuoluşturanişsiz-
lerin çıkarılmasıdır. Bu utanmadan açıkça Türkiye’de Çin yaratmak
olarakda ifadeedilmektedir.Türkiye işçi sınıfıböylebirbölünmeye
izinvermemelidir.BüyükorandaAvrupaBirliği’ninsavunduğuazınlık
haklarının Kürt sorununa derman olacağına inanan Kürtler, AB’nin
bölgeselleştirmepolitikalarınındoğudakibüyükKürtillerindeyarata-
cağısonucudeğerlendirmektemidir?Builleryedekişgücüdeposuola-
rakyığılmışbüyükmiktardaişsiznüfusileişgücümaliyetininendüşük
seviyelere çekilebildiği illerdir. Bölgesel asgari ücret ile yapılmak
istenen bunun yasallaştırılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Böylelikle
AB’ninKürtlereazınlıkhaklarıolaraknelergetirdiğişüpheliolsada,



Avrupa Birliği'nin Gitgide Daha İyi Görülen Gerçek Niteliği

21

Avrupa’nınendüşükmaliyetliişçileriolarakaşırısömürüödülügeti-
receğiaşikardır.

SağlamamızgerekenKürthalkınınheranlamdakieşitliğiolmalıdır.
AB’nin dayattığı ekonomi politikaları ve bu arada bölgeselleştirme
politikaları Kürtlerin yaşadığı eşitsizliği katmerlendirecektir. Sürekli
Türkiye’ninbölünmesiparanoyasıiçerisindehareketedenvetümsöy-
leminibölücülüğekarşıkuranTürkiyeegemenleriveAKPhükümetide
bupolitikalarlaTürkveKürtişçilerikarşıkarşıyagetirerekTürkiye’yi
gerçekanlamdabölmüşolacaklardır.

Sonuç
Avrupa Birliği gitgide daha fazla gerçek mahiyeti ile tartışılıyor,
AvrupaAnayasası referandum süreçlerinin buna çok önemli katkısı
oldudemiştik,budurumartaraksürecek.İşçisınıfınıntarihselmüca-
delelerinin ve kazanımlarının en fazla olduğuAvrupa kıtasında, tüm
bukazanımlarıgeriyegötürmekamacındakiburjuvazininortaksiyasal
projesiolanAvrupaBirliğiegemensınıflariçinhalaalternatifsizolarak
kalırken, ezilen sınıflargözündeki itibarınıgitgidedahadayitirecek.
BuTürkiye’dedeuyumsürecindeyapılmasıdayatılanlaraçığaçıktıkça
hızkazanacak.Bizimgörevimizburjuvazininseçeneğinigerektiğigibi
teşhirederken,işçisınıfıöncülüğündekendiseçeneğimiziyaratmaktır,
Türkiye’devetümdünyada.
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Kürt	Ulusal	
Hareketi	Nereye	
Sürükleniyor?

Burcu KIVRAK

Kürtsorunuylailgilibuyazımızda70milyonlukTürkiye
nüfusunun16milyon500binini(%23)oluşturanKürtlerin
sondurumuvesorununçözümyollarıüzerinebirtartışma
yürüteceğiz.Dergimizin pek çok yazısında da belirttiği-
mizgibi Türkiye’detoplamişçinüfusu24milyonvebu
24milyonişçininsadece6milyonusigortalı.Kürtnüfu-
sunağırlıklıolduğu illerdeçalışan sigortalınüfus isebu
rakamınyaklaşıkyüzde6’sıkibudabölgedeçalışmakta
olanyaklaşık350binsigortalı işçiyedenkdüşüyor.Son
yıllardaKürt işçilerde tıpkıTürk işçilergibi işsiz,gele-
ceksizvegüvencesiz.Eğitimvesağlıkbaştaolmaküzere
tümkamusalhizmetlerinözelleştirilmesi,yeraltıveyerüs-
tü kaynaklarının yağmalanması gibi saldırılar karşısında
benzer sonuçlarla karşı karşıya. Ama medyanın kasıtlı
olarakbölgedekiişçisınıfınınsaldırılaratepkisiniyansıt-
mamasındanveKürtsiyasalhareketlerininbusaldırılara
karşıeylemörgütlemeyerekemperyalistgüçlerleortaklık
içindeolmasındandolayıKürtleroldukçasessiz.
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Yıllarca sıcak savaşın doğrudan etkisiyle önderliğin çizgisinden
çıkamamışveproleterbirönderlikyaratamamışKürt işçileri ile

Türkişçilerinintamdaortakbirmücadeledönemimümkünolabilecek-
keniçinegirdiğisondurum,yinegeçmiştenfarklıbirçıkışyapmanın
zorolacağınınsinyalleriniveriyor.Kürtulusunun,onunönderliğininve
diğerKürtbölgeleriyleilişkisiningeçmişinevebugününebirbakalım.

Kürt siyasal hareketinin 
sınıf çizgisindeki değişim
Bugün,Türkiye sınırları içinde yaşayanKürt halkının durumu diğer
dört bölgede yaşayan Kürtlerin durumu ile karşılaştırıldığında fark-
lılıklaryanındaortaklıklardagösteriyor. 80’li yıllardan90’lı yılların
sonunakadarKürthareketininönderliğinielindetutanPKK,Abdullah
Öcalan’ıntutuklanmasıylabirliktegeçmiştekisınıfuzlaşmacıçizgisini
hergeçengünartanbir teslimiyetçizgisineyakınlaştırdı.Uzunyıllar
süren sıcak savaşın ardından Kürt hareketi, geçmişte öne çıkardığı
yoksulKürtişçiveköylüsününmücadeleperspektifindenuzaklaşarak
Kürt burjuvazisininpolitikasınadayanır oldu.BöyleceKürt burjuva-
zisininsiyasalmücadelesineişçi, işsizveyoksulköylüleriyedekledi.
DEHAP,KürtişçiveyoksulköylülerineKürtpatronları,zengintoprak
sahipleri ve esnafla aynı çatı altında olmayı önerdi ve mücadeleyi
“demokratik cumhuriyet” ve Türkiye partisi kurma noktasına çekti.
PKKveDEHAP,açıkça,ticaretleuğraşanvetaşeronKürtburjuvazi-
siniörgütlemefaaliyetinegirişti.DEHAP’ınyönetimorganlarınaKürt
aşiretlerinintemsilcileriyerleştirilmeyebaşlandı.“Yeni”partileşmeya
daTürkiyepartisiolmaçalışmaları,DemokratikToplumHareketi’nin
kuruluş çalışmalarıyla daha da açığa çıktı.Kürt hareketi içerisindeki
bupartileşmeçalışmalarıbiryenilikiçermiyor.Geçmiştebirçokulusal
hareketin yok edilme sürecinde kullanılan bu yöntem, eski bir siya-
sallaştırmauygulaması.Yoksabu“yeni”olmahaliKürt işçi sınıfını,
köylüsünüveburjuvazisiniayıranbirfarklılaşmaileyenilenmedeğil.
Tersine;Kürt işçiveköylüleriniKürtburjuvazisiyledahafazla işbir-
liğine sürükleyen, Kürt ulusunun kendi içindeki sınıf mücadelesini
bastıranbiryenilenmetemelindeyürüyor.

Kürtsiyasalgüçleriveonunresmitemsilcileri,80’liyıllaraoranla
90ve2000’liyıllardayüzleriniABveABDemperyalizmineçokdaha
fazla çevirdi. Bugün için Kürt siyasal güçleri, Kürtlerin demokratik
haklarınınalınmasımücadelesindebaşkurtarıcıolarakbuikiemperya-
listgücüişaretediyor.AbdullahÖcalan,temelmücadeleperspektifini
ayrı birKürt devleti kurmaktanTürkiyeCumhuriyeti sınırları içinde
“demokratikhaklar”mücadelesineçekti. Hattabudemokratikhaklar
mücadelesibile“kiminiçindemokratikhaklar?”sorusunusorduruyor.
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Öyle ki AB’den ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden talep edilen
demokratik haklar,Öcalan’ın yeniden yargılanması,Kürtçe dil kurs-
larınınaçılması,Kürtçeezanokunmasıvb.taleplerlesınırlı.Öcalan’ın
tutuklanmasından önce anadilde eğitim hakkını savunanlar, bugün
anadildeeğitimhakkınıdeğilKürtpatronlarınaçacağıKürtçedilkurs-
larınısavunurhalegeldi.Ancakbirsüresonraaçtığıkurslarıdatalep
ve destek görmediği için yine kendi kararıyla kapattı. Sonuç olarak
PKK,ortayaçıktığıyıllardakiyoksullaradayanandevrimciçizgisinden
her geçen gün uzaklaşarak bugünkü sınırlı hak talepleri politikasına
geriledi.OysavarolanKürtsiyasalgüçlerinin“uğrunamücadeleettiği”
özgürlüklervehaklarKürtişçilerininveköylülerininkideğilkendileri-
ninözgürlüğüvehaklarıdır.

Bölge işçilerinin durumu
Yıllardır süren sıcak savaş nedeniyle Kürtlerin yaşadığı bölgelerden
milyonlarca kişimetropollere ya zorla göç ettirildi ya da bölge eko-
nomisiningidişatındandolayıkendisigöçetmekzorundakaldı.Başa
gelenhükümetlerinABveABD’ninpolitikalarını izlemesiylegünde-
megelenvehızlaartanözelleştirmelersonucubölgedevarolansigara
fabrikaları, petrol rafinerileri, tekstil işletmeleri, Et Balık Kurumu,
çimentoveşekerfabrikaları,madenişletmeleritekertekerkapatıldıve
halenkapatmalar,özelleştirmelerdevamediyor.Kürtişçiler,geçmişte
esasolarakKİTişçisiolarakçalışıyorlardıancakbölgedekiKİT’lerya
kapatılarakyadaişçisayısıazaltılarakburadakiKürtproletaryasıetki-
siz hale getirildi. Sigara fabrikalarında, tütün işletmelerindeve tütün
tarımındaçalışan toplam işçi sayısı70’liyıllardayüzbinlerle anlatı-
lırkenbugünbinlisayılaradüşürüldü.Yineaynışekildeşekerpancarı
tarımında, şeker fabrikalarında ve Sümerbank’ta çalışan işçi sayısı
70’li yıllarda 40-50 binken bugün binin altına düşürüldü. Bölgede
çalışan işçi nüfus, halen özelleştirme saldırılarından payını almaya
devamediyorveişsizlikhergeçengünartıyor.İşsizliğingetirdiğiyok-
sullaşma,Kürtlerigeçmişteİstanbul,İzmitgibisanayibölgelerinegöç
etmeyezorlarkensonyıllardaAdana,Mersin,Antalyagibimetropolle-
regöçetmeyezorluyorvebukentlerdeKürtler,işsizlerordusuolarak
açlıksınırındayaşıyorlar.Öyleki2000yılında1milyon800binolan
Adana’nınnüfusu,2005yılında2milyon200bine;yine2000yılında
1milyon800binolanAntalya’nınnüfusu,2005yılında2milyon500
bineyükseldi.BukentleregöçedenKürtnüfus, çokdüşükücretlere
turizmsektöründe,vasıfsızişlerde,sosyalgüvenliktenyoksun,çalıştık-
larıyerlerdeyatan,ucuz,mevsimlikişçilerhalinegetiriliyor.Bölgeden
göç etmeyenKürt işçilerin büyük bir bölümü ise Kürtlerin yaşadığı
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illerekaydırılanyansanayidevetekstilsanayindeucuzişgücüolarak,
sigortasız,sendikasızçalıştırılıyorlar.

Bölge halkının geçmişteki asıl geçimkaynağı tarımve hayvancı-
lıktı.Türkiye’dekibütünyoksulköylülereuygulananDünyaBankası
talimatlarıvebunauyumluABpolitikalarısonucutarımdavehayvan-
cılıktakotauygulamalarıbaşlatılarakhalkınbugeçimkaynağınadael
konuldu.70’liyıllarınbaşındayüzde55olanköylüoranıbupolitikalar
sonucuyüzde25’leregerilediveelbettebugerilemedenKürtyoksul
köylüleridepayınıaldı.Devletinbubölgeyeyıllardıryatırımyapma-
ması, tarım yapılamayan topraklarla sınırlı kalmasına sebep oldu ve
tarımdangeçimsağlayamayanKürtköylülerinide işçi sınıfınınbirer
üyesihalinegetirdi.GüneyDoğuAnadoluProjesi (GAP)adı altında
tamamlanansulamasistemiisesonzamanlardabölgedesadecezengin
topraksahibiKürtlerin,KürtveTürkpatronlarınrantalanıhalinialdı.
Bunundışındabölgedekikaçakçılık işlerinde, Irak’tavemetropoller-
deyaptıkları taşeronluk işlerdeKürtpatronlarınçalıştırdığı işçilerde
yinekendiKürt“kardeşleri”ve tabiiki sendikasız, sigortasızkölelik
koşullarında.

Kürt halkının çözüm arayışları
Gelelim Kürt işçi ve köylülerinin Kürt siyasal güçleriyle ilişkisine.
Kürthalkıyıllarcaezilmektenkurtuluşyoluolarakbağımsızlıkteme-
linde mücadelesini sürdürdü.Ama Öcalan’ın tutuklanmasının ardın-
dan,özellikledesonseçimlerde,siyasiçözümnoktasındaayrışmaların
keskinleştiğini ve son yerel seçimlerdeKürt illerindeAKP’ye yüzde
40 civarında oy çıktığını, DEHAP’ın birçok belediyeyi kaybettiğini
hepimizhatırlarız.Metropollerdekidurumsabölgedekidurumdandaha
ağırdı.ZenginKürtler, burjuvapartiler içindepolitikayaptıklarından
metropollerdekiKürtoylarınıpazarlıkkonusuyapıpsiyasalveekono-
mikçıkarlarıiçinkullandılar.DEHAP’ındadolaylıdestekverdiğibu
sınıfuzlaşmacısiyasaltutum,sınıfmücadelesinindahakeskinolduğu
buillerdeKürtlerinDEHAP’adesteğininazalmasıylasonuçlandı.Kürt
halkınınbukararıDEHAP’ınvarolanpolitikalarınınkendi kurtuluşu
içinçözümolamayacağınınaçıkbirifadesiydi.Amayaşanansongeliş-
melerKürt halkının sadecebir çözümarayışındaolduğunu, savaştan
yanagüçlerinKürt-Türkçatışmasınıhafifletmeyehiçniyetiolmadığını
gösterdi.Sonbiryıldaveözellikledesonbiraydayaşananolaylarabir
gözatalım.

Özalcı AKP’ye cevap
2005 yılının ortalarında, Mersin’de, Kürt çocukların Türk bayrağını
yırttığı, çiğnediği bahaneleriyle Türk-Kürt çatışması alevlendirildi.
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MHP her zamanki gibi bu gelişmeyi hemen değerlendirdi. Esnafı
dükkanlarınabayrakasmayazorlayarakyenidengüçlenmeçalışmala-
rınabaşladı.Ancakkısasüresonraordudurumaelkoyarakolayların
abartılmasınaizinvermeyeceğiniaçıkladı.Bututum,ordununMHP’ye
şimdilikihtiyacıolmadığınıgösteriyordu.

Bununhemenardındanolaylarbirbiriniizledi.Gelişmelerkarşısın-
daTürkaydınlarınınPKK’nın silahbırakmasınınçözüm için tekyol
olduğunu açıkladığı bildiri, tam daTayyip Erdoğan’ın sahipleneceği
birbildiriydi.BöyleceTayyipErdoğanbu tek taraflıçözümüdestek-
leyerekMGK ile çatışmamayı bir kez daha başarmış olacaktı.Ama
gelişmeler Erdoğan’ın sadeceMGK ile ilişkisini değil, aynı zaman-
daKürtlerle de ilişkisini kuvvetlendirebileceğini ummasına yol açtı.
Öyle ki Erdoğan, Türkiye’de Kürt sorunu olduğunu ifade etti.Ama
Erdoğan’ınbuÖzalcıtaktiğiKürthalkınınalışıkolduğubirtaktiktive
KürtlerErdoğan’acevapvermektegeçkalmadılar.Kürthalkınınsiyasi
cevabıErdoğan’ınDiyarbakırmitingindeverildi.Orduileçatışmamak
içinOsmanBaydemir’iziyaretetmeyireddedenErdoğan’ınbukara-
rı karşısındamitinge sadece 500-600 kişi katıldı.Oysa Erdoğan son
seçimlerdebubölgedenyüzde40oyalmıştı.“Pekişimdiooyverenler
nerede?”sorusubütünburjuvaköşeyazarlarınınkafasınıkarıştırdı.

Bölgehalkı,birçözümarayışıolarakseçimlerdeAKP’yeoyvermiş
olsadaOsmanBaydemir’i,yaniomitinggünüOsmanBaydemir’de
ifadesinibulanKürtkimliğinitanımayanbirErdoğan’ıaçıkçareddet-
tiğini ortaya koydu.Benzer bir siyasi tutum, kısa süre sonraOsman
Baydemir’i bir siyasi özne olarak görüşmeye davet eden AB’den
geldi. Bir belediye başkanınınAB tarafından görüşmeye davet edil-
mesiancakonusiyasibirtemsilciolaraktanımakanlamınagelebilirdi.
YaşanansongelişmelerdedeKürthalkısiyasitutumunuaçıkladı.Öyle
kisonolaylarakadarDEHAP,Öcalan’ın90’lıyıllardaalternatifolarak
dillendirdiği “demokratik cumhuriyet” talepli mitinglerine kitlesini
taşıyamazken,aynıgünlerdegerillacenazelerineneredeyseilnüfusları
kadarkatılımoldu.Kürthalkıkendisırtındanmakamvekazançpeşin-
deolanlarındeğil,kendiçocuklarınıntakipçisiolduğunuaçıkçaortaya
koydu.KürthalkınınaçıkçaaldığıbututumbenzerbirbiçimdeÖcalan
ileilişkisindedegörülebilir.KürtlerinÖcalan’ınyenidenyargılanması
veözgürlüğü içinsokağaçıkmasının temelindekendiKürtkimliğine
yapılansaldırıyatepkiyatıyor.

Gelelim olayların iyice kızıştığı zamana. Gemlik mitingi ertesin-
de ikiKürt’ün öldürülmesi nedeniyleTuncerBakırhan, eylemlerinin
devamedeceğiniaçıklarkenOsmanBaydemiryenidenPKK’yaateşkes
çağrısı yaptı.Kürtlerin kendi aralarındaki bu çelişkili tutum, gelişen
olaylarınKürtcephesindekinedenlerinideaçıkçaortayakoyuyor.Kürt
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hareketiiçindesonzamanlardaortayaçıkanaçıkfarklılaşma,eylemle-
rinhızlanmasınındaanafaktörlerinden.AbdullahÖcalan’ın90’lardan
buyanageliştirdiğipolitikalarsonucuPKKdağılmayaveörgütiçinden
farklıseslerçıkmayabaşlamıştı.ŞimdiaynıAbdullahÖcalan,örgütü
yenidentoparlamakiçineylemleriartırıyor,gerillagücüazaldığından
geçmişeoranlaçokdahaküçükçaplıamateknikolaraketkilieylem-
lerörgütleyebiliyor.PKK’nıniçindekibuayrışmaöylenetkibirsüre
önceHikmetFidan’ınöldürülmesiolayındabaşkanlıkkonseyi,eylemi
örgütünyapmadığını,ancakFidan’ınÖcalan’akarşıtutumundanhoş-
nutolmayanlarınonuöldürmüşolabileceğiniaçıkça ifadeetti.Buda
gösteriyor ki PKK içindeki herhangi bir parçalanmaya neAbdullah
Öcalan’ınnedeörgütüntahammülüyokvebuayrışmanınengellenme-
sininyollarındanbiridePKK’nındevletekarşıortakbirmücadelever-
mesindengeçiyor.Öcalan,buçözümüaynızamandaIrak’takazanılmış
hakların özlemi içinde olan Türkiye Kürtlerinin yüzünü Barzani ve
Talabani’ye çevirmesindendevazgeçireceğini umuyor.AmaTürkiye
Kürtlerini Irak Kürtlerinin şu anki durumlarından çok daha geri bir
durumarazıetmekiçinöneçıkarılantalepler,KürthalkınınBarzanive
Talabani’yesempatisiniengelleyemeyecek.

PKK-MGK çatışmasından 
Türk-Kürt çatışmasına
Olaylara bir de devletin tarafından bakalım. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, bu olaylarla birlikte açıkça bir Türk-Kürt çatışmasını aba
altından sopa olarak gösteriyor. Öyle ki devletin medyadaki temsil-
cileri, PKK demekten imtina edip eylemlerin sorumlularını Kürtler
olarakdeklareetmeye;ordusözcülerisavaşsinyallerivermeyebaşladı.
Hükümetinsondönemçıkışlarıisebaşkabirsiyasitutum.Erdoğanbir
Kürt sorunu vardır derken Kürtlere olan tahammülünü dile getirmiş
olduamabu tahammülancakPKK’nınbölünerekyeniveuzlaşmacı
birönderliğinyaratılmasıylamümkün.İştetamdabunoktadaÖcalan,
örgütün dağılmasını engelleme operasyonlarına girişmeyi anlamlı
bularaksavaşçağrısıyaptı.Aksi taktirdehemABDhemABhemde
hükümetinistediğibölünmekapıda.

Türkiye, AB direktiflerini layıkıyla yerine getirmeye çalışırken
bir dizi KİT’i özelleştirdi ve en büyük parçalar önümüzdeki birkaç
ay içinde özelleştirilecek. Halen mahkeme kararı bekleyen liman-
lar, Telekom veTüpraş’ın geleceği yakında belli olacak. Tüpraş, bu
pastanın en büyük dilimi.Tam daKürt-Türk çatışmasının hızlandığı
günlerdeTüpraş’ıntümtesislerindePetrol-İşSendikası’naüyeişçiler
işbıraktılar.Yineaynıgünlerdeözelleştirmeyekarşıçadırlarkurarak
halkınöbetedavetettilerancakbueylemlerinhiçbirigündemegelme-
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di.Batman’da,öldürülenbirKürt’üncenazesine20binkişininkatıl-
dığınıgösterenTürkveKürtmedyası,yineaynıdönemdebirgünlük
işbırakanBatmanpetrolişçilerinivenöbetçadırındabekleyenişçileri
gündemegetirmedi.Gündemekonuolantekhaber,Batman’dakiKürt
cenazesi ile Antalya’da kaldırılan asker cenazesinde yaşananlardı.
Burjuvaziyineaynıbayattaktiğiizliyor:gündeminkaydırılması,böy-
lece özelleştirme operasyonunun rahatlıkla tamamlanması için Kürt-
Türkçatışmasımalzemeolarakkullanılıyor.Sürecemüdahaleedilerek
Batman petrol işçisi ile Kocaeli petrol işçisinin ortak eylemleri bir
andasonaeriyor,çadırlarkaldırılıyor, il ildolaşmakararıalınıyorve
özelleştirme gündemi yerine çatışma gündemi getiriliyor.Ve yapılan
açıklamalarabakılırsaözelleştirmelerintamamlanacağıgünlerdesavaş
birgündemolarakkarşımızaçıkarılabilir.

Bize düşen görev
Gelişmelerin de açıkça gösterdiği gibi toplumsal kazanımların yok
edilmesiiçinburjuvazininihtiyaçduyduğuşey,bugüniçinKürt-Türk
çatışmasını yükseltmek, Kürt işçisi ile Türk işçisinin ortak müca-
delesini bölmek. Bu anlamda gerek Kürt siyasal güçlerinin gerekse
burjuvasiyasalgüçlerininABveABDarabuluculuğundaörtükdeolsa
biranlaşmaiçindeolduğunusöylemekmümkün.Öylekiyukarıdada
belirttiğimiz gibi Abdullah Öcalan’ın savaşı başlattığını açıklaması,
burjuvamedyasındaboyboyyayınlanıyor.Oysahepimizbiliyoruzki
devlet,bugünlerdeyaptığıgibisırfKürtleryenidenayaklanmasındiye
Öcalan’ınkitlesiyleilişkisinikesmeolanağınasahipamanehikmetse
bunu yapmıyor. Gerillanın Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda hareket
etmesineizinveriyor.

ElbetteOrtadoğu’daKürthalkınıniçindebulunduğudurumTürkiye
CumhuriyetiDevleti’nin gözünü korkutuyor ve PKK’nın önünü açı-
yor. İran’daki Kürtlerin mücadelesinin bugünlerde güçlenmesinde
PJAK(KürdistanÖzgürYaşamPartisi)vePKK’nınişbirliğibüyükrol
oynuyorveyineelbette tıpkıvaktizamanındaaçıkça“ABDgel,bizi
dekurtar”tutumundaolanSuriyeKürtlerinebenzerbirbiçimdegerek
Türkiye Kürtleri gerekse İran Kürtleri ABD’den medet umuyorlar.
ABD iseDTH (DemokratikTürkiyeHareketi) ileyaptığı songörüş-
medetıpkıErdoğan’ınveMGK’nındeistediğigibi“PKK’danbağım-
sızlaşın size istediğinizi vereyim.” diyor.Ancak başta tümOrtadoğu
halklarıolmaküzere,dünyadabütünhalklarıbirbirinekırdırarakböl-
geselleştirmepolitikasınıhayatageçirenABD,Kürthalkınıbirleştirip
onlarabirdevletkurdurmayacaktır.DolayısıylaKürtlerinABD’denbu
beklentisikarşılıksızdır.BugünTürkiye’desosyalgüvenliksistemiyok
edilirken,bütünkamuişletmeleritekteközelleştirilirken,Kürthalkının



Sosyalizm

30

daçalıştığıpetrolrafinerilerisatışasunulurken,Irak’tapetrolkaynak-
larınavegelirlerineelkonulurken,İran’aveSuriye’yeyakınzamanda
olasısaldırılarsözkonusuykenKürtlerdeelbettebütünbusaldırılardan
payını alacaktır. Yeniden başlayacak bir Kürt-Türk savaşı, geçmişte
yaşananonbinlercekayıptandahadabüyükkayıplarlasonuçlanacaktır
amasavaşsonlandığındaBatmanTüpraş’ından,Kürtişçilerindehak-
larınıkorumaaltınaalacakbirsosyalgüvenlikten,Kürtişçilerinedeait
olanSosyalSigortalarKurumu’ndansözedilemeyecektir.

Kürtulusalhareketiiçinbugünbirçözümmüşgibisunulanprojeler,
emperyalizminbütündünyadaezilenhalklarıyönlendirdiğipolitikala-
rınbirdevamı.Emperyalizm,bütündünyadaulusalhareketleriyasal
siyasalarenayaçekereksınıfişbirliğinezorluyor.Zamanzamanbuzor-
lama,ulusalhareketlerinönderliklerieliyledeyapılabiliyor.Buduru-
mun en çıplak örneği, GüneyAfrika Cumhuriyeti’nde Mandela’nın
ve ANC’nin (Afrika Ulusal Kongresi, iktidar partisi) politikaları.
Öcalan’ınbağımsızdevletkurmaktanvazgeçerek15bölgeyeayrılmış
konfederasyon çağrısı, tam da AB ve ABD emperyalizminin başta
kendi ülkelerinde ve tüm Ortadoğu’da hayata geçirmeye başladığı
bölgeselleştirme projesi. Bölgeselleştirip bölge kaynaklarını taşeron
güçlere,başınıABDemperyalizmininçektiğiçokulusluşirketlereyağ-
malatmaprojesi.

Sınıf işbirliğine dayanan çatı partilerine de yabancı değiliz. Bir
ulusundinamiğiolacakproletaryanınsindirilmesininyolu,buçatıpar-
tilerinden yaniDTH’den geçiyor.ÖzellikleGaziantep gibiTürklerle
Kürtlerinkarışıkyaşadığıillerdedevletleuyumlubirpolitikayürüten
Kürt burjuvazisinin temsilcisi Celal Doğan ve benzerleriyle ortak
parti, tabana kabul ettirilemediğinden DTH’nin kuruluşundan sonra
oluşturulacak çatı partisine ertelendi. Bölgedeki tüm burjuva güçler,
çıkarlarının bir olduğunun bilincinde.Bir de buna bölgedeki işsizlik
vehaklarıngaspıeklenincedeğmeyinburjuvazininkeyfine,uzlaşma-
cılığın zaferine.Ama buna bir de sorun adam gerek ki hiçbir pürüz
kalmasın. Kurulacak herhangi bir Kürt partisinin güçlenmesine hep
engeloluşturacak,partiyi süreklibölecek; amabağımsızlık isteyecek
kadargüçlüolmayacakbirörgütveonun sözcüsü, emperyalizm için
her zamangerekli. İştebunedenlehiçbir zamanhaberkanallarından
PKKveAbdullahÖcalaneksikolmayacak.Ohep“bölünmezbütün-
lüğebirtehdit”olacak.EmperyalistlerbiryandanistekleriniAbdullah
Öcalan’asöyletecek,diğeryandanKürthalkınınproleterbirönderliği
yaratmasınıengellemekiçinörgütübölecek.

Bubütünlüklü bir oyun ve bu oyunu bozmanın yolu,Kürt ulusal
hareketiiçindeçözülmesigerekenenbüyüksorunaişaretediyor.Oda
Kürt ulusunun kendi içindeki sınıflar mücadelesini yükselterek dost
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iledüşmanıayırmasınıngerekliliği.90’lıyıllardaKürtbelediyelerinin
Kürtbelediyeişçileriiletoplusözleşmesüreçlerininnasıltıkandığını,
Kürtbelediyeişçilerininnasıldirenişegeçtiğinihatırlayalım.DEHAP’lı
belediyelerinenazdiğerlerikadarözelleştirmeciolduğunu,belediye-
nin işlerini ihalelerle taşeronlaraverdiğini, hattabiröncekidönemde
Diyarbakır’daMHP’ninortakolduğuhükümetlesorunçıkmasındiye
MHP’lilere ihale verildiğini hatırlayalım. Sınıf mücadelesinin her
yerde sürdüğünün en iyi örneklerinden biri de Diyarbakır’daAkyıl
Tekstil işçilerinindirenişiydi.2005yılındaaylarcaücretiödenmeyen
Akyıl işçileri, bütün çabalarına rağmen ücretlerini alamadıkları için
eyleme geçtiler. Bilinir engelleme yöntemleriyle direnişi kıramayan
patron,DEHAP’lı belediye başkanlarındandestek istedi ve aradığını
buldu. İşçilerle görüşen belediye başkanları, patronun zor durumda
olduğunu, alacaklarını yavaş yavaş ödeyeceğine söz verdiğini, bölge
ekonomisiiçineyleminbitirilmesigerektiğinisöylediler.Tambirbur-
juvasınıfdayanışmasıvesiyasetiolanbugirişimeişçilerinyanıtınetti:
“Ancakbirsözleşmeylevekesinödemeplanıylaişbaşıyaparız.Yoksa
eylemimiz sonuna kadar devam edecek.”Tehdit, baskı ve arabulucu
girişimlerietkiliolmayıncapatronsözleşmeyiimzaladıveişçilerişba-
şıyaptılar.BuörneklerçoğaltılabilirvehepsideKürtulusununkendi
içindekisınıfmücadelesiniaçığaçıkartır.

Sınıfmücadeleleritarihigöstermiştirkiherulusalmücadele,kendi
içindebirsınıfmücadelesinidebarındırır.Kürtulusununihtiyacıolan
şeyde,KürtpatronunçıkarınıntıpkıTürkpatrongibiemperyalizmile
işbirliğiolduğunuaçığaçıkaracak,proleterbirönderliktir.Budaancak
KürtproleterlerinigerekTürkiye’degereksebölgelerindehızlasüren
özelleştirme, bölgeselleştirme, talan politikalarına karşı ortak müca-
deleye çağırmakla mümkün olacaktır. Bu çağrı elbette sadece Kürt
işçilerine değil aynı zamanda devletinmilliyetçilikle kışkırttığıTürk
işçilerine de yapılmak zorundadır. Kürtlerin demokratik taleplerinin
karşılanmamasının, ortak mücadeleden uzak durarak Kürt halkının
bölgeselasgariücretleaçlıkiçindeyokolmasınaseyircikalınmasının,
burjuvazininTürkiye’yibizzatkendisininparçalamasınaortakolmak
anlamına geleceği,Türk işçilerine anlatılmak zorundadır.Ortak sınıf
çıkarları temelinde,Kürt veTürk işçileri arasında bir barış ve ortak
mücadeledilioluşturmakKürtişçisınıfınıdaTürkişçisınıfınıdamil-
liyetçilikçıkmazındankurtaracaktır.İşçisınıfınınkazanımlarınıkoru-
masınıvehattakaybettiklerinigerialmasınıkolaylaştıracaktır.

Türkiye işçi sınıfı için ne denli gerekli olduğunu sıklıkla ifade
ettiğimizbağımsızbirişçipartisininTürkiye’ninişçinüfusunundört-
te birini oluşturan Kürtlerden bağımsız olması elbette düşünülemez.
ÖzellikleKürtsiyasalgüçlerininiçindebulunduğuAB’ci,özelleştirme



Sosyalizm

32

yanlısı,sınıfişbirlikçiveteslimiyetçitutumu,Kürtişçisınıfını,Türkiye
işçisınıfınınmücadelesinekatmanınkaçınılmazolduğunugöstermiş-
tir.BirbirleşikişçicephesitaktiğiolanİKP’ninönemlibirparçasıda
Kürt işçilerdir. KİT’lere yapılan özelleştirme saldırılarının gittikçe
arttığı,petrolrafinerilerinintehlikedeolduğubugünlerdeTürkiyeişçi
sınıfınınmücadelesivedolayısıylaİKP’ninmücadelesiBatmanpetrol
işçilerininmücadelesindenayrı tutulamaz.Aksi takdirdeTürkiye işçi
sınıfınınsorunlarınıçözmeyeadayolanİKP,bubölgedeki işçisınıfı-
nın sorunlarını çözmesi içinDEHAP’ı beklemek zorunda kalacaktır.
İKP’ninyürüteceğiişçisınıfımücadelesi,Kürtulusalhareketiiçerisin-
deproleterbirönderliğinyaratılmasınadahizmetedecektir.İKPbugün
içinTürkiyeCumhuriyetisınırlarındakiişçisınıfınıAB,IMFveDünya
Bankası’nınsaldırılarınakarşıpolitikaüreterek iknaetmekvemüca-
deleye kazanmak zorundadır. Bunu da bölgesel farklılık gözeterek
gerçekleştiremez.KürtveTürkişçilerinbağlıolduğusosyalgüvenlik
kurumuaynıyken,çalıştıklarıişyerleriaynıpatronlarcayönetiliyorken
TürkveKürtişçisınıfınınkurtuluşuayrıolamaz.

Kürt işçilerinin İKP’yekazanılmasıuluslarınkendikaderini tayin
hakkındanvazgeçmeleridemekdeğildir. Aksine,kurulması içinçaba
harcadığımızİKP’ninillerinvebölgelerinihtiyaçlarıtemelindeoluştu-
racağıörgütselyapısı,Kürtişçilerinefarklılıklarını,demokratiktalep-
lerini Türkiye işçi sınıfına anlatma olanağını da sağlayacaktır. Ezen
ulusdevrimciMarksistleriolarakbizlerdeİKP’ninKürtnüfusunağır-
lıklıillerindeKürtlere,Kürtsiyasalgüçlerininteslimiyetçipolitikasını
anlatma veKürt proletaryasının önderliği devralarak ulusların kendi
kaderinitayinetmehakkınıpropagandayapmaolanağınakavuşacağız.
Ancakbu taktik,KürtproleterleriniKürtburjuvazisiylekarşıkarşıya
getirir ve Kürt halkını Kürt-Türk burjuvazisinin işbirliğinin kurbanı
olmaktankurtarır.

Çözüm açıktır. Kürt ulusunun özgürleşmesi ancak beş bölgeye
dağılmışKürtulusununortakmücadelesiyleveTürk,Kürt,Arap,Farisi
işçi ve emekçilerin birlik içindeOrtadoğu’dan emperyalizmi defedip
Sosyalist Ortadoğu Federasyonu’nu kurmasıyla mümkün olacaktır.
Bunundışındabulunmayaçalışılanherçözüm,Kürtulusununbirliğini
bozarveemperyalistlercedenetimaltınaalınmasına sebepolur.Kürt
ulusunun tek başına kurtuluşu mümkün değildir, emperyalistlerce
kurulacakbirKürtfederasyonu,Kürtişçilerininvedünyaişçisınıfının
kurtuluşuanlamınadagelmezaksinebütünbölgedeboğazlaşmalarıve
düşmanlığıkörükler.Bunedenlebugünpetrolrafinerilerineelkonulan
Irak işçilerinin, özelleştirilerek yağmalanan Batman petrol rafineri-
si işçilerinin ve yine çalıştıkları işletmeler özelleştirilerek işsizliğe
mahkumedilecekolanAliağa,KocaeliveKırıkkalepetrol işçilerinin
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kaderi ve bu yağmadan kurtulmamücadeleleri ortaktır. Bu yaratılan
savaş ortamı, petrol işçilerinin mücadelesine indirilen bir darbedir.
Tüm Türkiye’de üretimden gelen güçleriyle ekonomiyi durdurabile-
cekTüpraşişçisineyönelikbutehditlemücadele,mahkemesonrasına
ertelenemez.“Iraksavaşıbirözelleştirmeharekatıdır”diyenPetrol-İş
Sendikasıvepetrol işçileri,buyapayTürk-Kürtsavaşınada“Aliağa,
Batman el ele” sloganıyla, özelleştirmeye karşı sınıf mücadelesiyle
cevap vermelidir. Burjuvazi özelleştirme, bölgeselleştirme ve yağma
için tüm Ortadoğu’da savaş başlatıyorsa işçi sınıfı da barışın sınıf
mücadelesiyle kazanılacağını tarih sayfalarına bir kez daha geçmeli-
dir.
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Almanya 
Seçimleri	Üzerine

Engin BODUR

Fransa’daki referandumdan sonra dünyanın gözü
Almanya’dakiseçimlereçevrildi.BaştaABDolmaküzere
dünyayıyönetenleryenidünyadüzenlerininmerkezlerin-
denolanbuülkedeyapılanseçimdepolitikalarınınsonuç-
larını, sürdürülebilirliğini görmek ve olası gelişmeleri
etkileyebilmekiçinseferberliğegirdiler.

ABD veAB emperyalizmine göbekten bağlı Türkiye burjuvazisi
için de bu seçim çok önemliydi. Bütün güçlerini ve ilişkilerini

seferberederekvarolandurumundevamındanyanaaçıktavıraldılar.
Almanya’daçoğunluğuişçiolanTürkiyeliseçmenleriveTürkiyeişçi
sınıfınıetkilemekiçingeleceğimizinAB’yevedolayısıylaSchröder’e
bağlı olduğu gerekçesiyle tam destek verdiler. Avrupa Hıristiyan
DemokratBirliği üyesiAKPhükümeti,Almanya’dakiTürkiyeli seç-
menlere Merkel’in CDU-CSU’sunu (Hıristiyan Demokrat Birlik-
Hıristiyan Sosyal Birlik) savunamayacağından SPD’ye (Almanya
Sosyal Demokrat Partisi) destek istedi. Burjuva partilerin siyasette
sermayeningenel çıkarlarıuğrunanekadarpragmatikolduğunun iyi
örneklerinden birini bir kez daha görmüş olduk. Merkel, Schröder,
Erdoğanvetümburjuvasiyasetçileremperyalistburjuvazininçıkarları-
nıaçıkça“ülkemizinçıkarıiçin”savundular.Ortadoğu’da,Balkanlar’da
anlattıkları masalların modern versiyonunu Alman işçi sınıfına da
anlattılaramasonuçistediklerigibiolmadı.Buseçimleraçıkçagöster-
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dikibugünAlmanya’daABanayasasıreferandumuyapılsaFransa’dan
dahabüyükbirhayıroyuilereddedilecek.BunuanlamakiçinAlman
işçisınıfınınolduğuyerlereveoylarınabakmakyeterli.Hoşnutsuzluk
yerinitepkiyeveeylemebıraktı.Fransa’dagenelgrevilesokağadökü-
lenbirmilyonişçieylemininardıllarınıönümüzdekigünlerdeAlmanya
vediğerülkelerdedegöreceğimizkesin.Dünyanınheryerindeolduğu
gibi Avrupa’da da işçi sınıfının yolunun burjuvaziden ve devletten
ayrılmaolanağıçokfazla.

Yaşadığımız dünyada her olay farklı sınıflar için farklı sonuçlar
doğuruyor. Katrina kasırgası yoksulları kitlesel olarak imha ederken
burjuvaziiçinyeniişvekârdemek.Pakistandepremideöyle:işçiler,
işsizlerveyoksulköylüleriçinyıkım.Savaşlardadasalgınhastalıklar-
dadadurumaynı.Siyasalalandayaşananlarisebütünbukıyımınönce-
den bilinen nedenlerini ve sonuçlarını doğuruyor, tıpkı doğal afetler
gibi.Depremedayanıklıkoşullardayaşayamayanmilyonlarnasılölüm
ve yıkımla karşı karşıyaysa patronların saldırılarına örgütlümücade-
leleriylehazırolmayanişçisınıfıdakazanılmışhaklarınıkaybederek
yıkıntılarınaltındakalıyor.

İkiAlmanya’nın birleşmesiyleAvrupa’nın en güçlü işçi sınıfının
oluştuğubuülkedegelişmelerhemAvrupahemdedünyaişçileriiçin
kilitönemdeüstelikdeFransızişçilerininkendilerinedayatılanAvrupa
Anayasa’sını reddederekciddibirdarbe indirdiğivesosyalhaklarına
dönüksaldırıyıgenelgrevlecevapladığıbugünlerde.Almanişçisınıfı
veAvrupa’daki kardeşleri en büyük darbeyi avroya  geçiş sırasında
yedi,Ücretlersabitkalıpsürekliişlerkaybedilirkentümmalvehizmet-
lerdekifiyatartışlarıylahızlayoksullaşmıştı.Sadeceişçileredeğilzen-
ginolmayanhangialmanamarktansözetsenizeskimutlugünlerinden
anılaranlatıp,busürecivekaybettikleriniözlemleanlattığınıgörebi-
lirsiniz.Esnekçalışmaileyaşananücretkayıpları,sosyalgüvenlikve
kamuhizmetlerindekısıntılarveözelleştirmeler,benzeröykülerinne
kadar yaygın olduğunu gözler önüne serecektir. Ekim 1917 devrimi
korkusu ile emperyalist metropollerde olduğu gibi Almanya’da da
kazanılantümhaklarbirerbireröncebudanıpsonrayokedilmeyebaş-
lamıştır.Sosyalrefahdevletiuygulamalarıbürokratikişçidevletlerinin
yıkılmasıylayerinihızlaI.DünyaSavaşıöncesikoşullaradoğrubırak-
maktadır.Terörle,savaşlarlavekrizsöylemleriyleörtülmeyeçalışılan
buşiddetlisaldırı“reform”adıverilmeyeçalışılanamaaslındatamda
birerkarşı-reformolanbüyükbirözelleştirme,taşeronlaştırmaveişçi
sınıfınıörgütsüzleştirmeolarakbütündünyadavetabiikiAlmanya’da
da sürmektedir. Bu büyük sınıf savaşı, işçi sınıfının örgütleri olan
sendikalarıvepartileriiçindedeaynıyoğunluktayaşanıyor.İdeolojik
politik ve tüm saldırı araçları ile burjuvazi, işçi bürokrasisini satın
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alıp,sıkıştırıp,etkisizleştirerekişçiörgütlerinisiviltoplumkuruluşları
(STK)halinegetirmekistiyor.

Şimdibunoktadaçokönemlibirkonuyaparmakbasmakzorunlu-
luğuylakarşıkarşıyabulunuyoruz:Stalinizm’inçöküşündenbuyana
komünist partilerin giderek yok olma sürecine girmesi ya da artık
açıkçakampdeğiştirmesiylebirlikteözellikleKıtaAvrupası’ndasos-
yolojikanlamdabirerkitleselişçipartisiolaraksadecesosyaldemokrat
partilerveonlarınuzantısıolansendikalarkaldılar.GeçmişteSovyetler
Birliği’ninvarlığıkarşısındaburjuvazitarafındanoluşturulmakzorunda
kalınan“sosyalrefahdevletleri”nintemelinioluşturanbuörgütlerebile
artıkburjuvazininihtiyacıkalmadı.Hattabırakalımihtiyaçkalmaması-
nı,bunlarçürüyenkapitalizminkendivarlığınıbirazdahasürdürmesi-
ninönündeengelteşkilederoldular.“Sosyalrefahdevleti”yıkılacaksa,
onun örgütlerinin de yıkılması gerekiyor. Bu,Almanya için olduğu
kadar, İngiltere, İspanya,Fransa ve İtalya gibi ülkeler için de böyle.
Dolayısıyla bu partilerin önderlikleri, aslında kendi partilerini birer
işçiörgütüolmaktançıkartma,bağlısendikalarıdabirer“siviltoplum
kuruluşu”halinegetirmegayretiiçindeler.Schröder’inmisyonunubu
çerçevedeokumakgerekir.ETUCbu işleriAvrupaçapında,Blairve
Schröder de öncelikle kendi ülkeleri içinde gerçekleştirmeye çalışı-
yorlar.Avrupaişçisınıfınındirencinikırmakiçinbuörgütlüişçiyapı-
larınınparçalanmasıgerekiyor. İştebu anlamda IV.Enternasyonal’in
“Schröder Defolsun! Oylar SPD’ye!” sloganı bir anlam kazanıyor.
Evetişçiörgütüayrı,onunbürokratikyadaaristokratikyönetimiayrı
bir şeydir.Nasıl ki SSCB devletinin varlığı aynı zamanda ilerici bir
karakter taşırken Sovyet bürokrasisinin partisi SBKP karşı devrimci
bir nitelik taşıyor idiyse.Benzer durumABD’dekiAFL-CIO için de
sözkonusudur.ZamanındaCIAtarafındandesteklenmişolanAFL’ye
bugün artık ihtiyaç olmadığı gibi, parçalanması bir zorunluluk hali-
ne gelmiştir. Devrimci Marksistlere düşen görev, bu işçi örgütlerini
emperyalistburjuvaziyekarşı savunmakvemümkünseönderliklerini
sınıf mücadeleci sendikacılarla değiştirmektir. Bunu algılamayan bir
politikanınneTürkiye’denededünyadaLeninistbirpolitikaylailgisini
kurmakzordur.

Ekteilkiseçimlerdenönce,diğerisonraolmaküzereikiyazıyayım-
lıyoruz.BunlardanbirincisiIV.EnternasyonalUluslararasıSekreteryası
tarafındanSchröder’ekarşıSPD’yisavunmakiçinAlmanişçisınıfını
SPD’yeoyvermeyeçağıranbirmetin.İkincisiiseIV.Enternasyonal’in
AlmanyaSeksiyonuISA’nın(UluslararasıSosyalistİşçiÖrgütü)seçim
sonrasındayaptığıçözümçağrısı:birleşikişçicephesihükümeti.
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IV. Enternasyonal Uluslararası 
Sekreteryası’nın 18 Eylül Almanya 
Seçimleriyle ilgili Deklarasyonu

Önbilgi:
1. 22 Mayıs’ta, Nordrhein Westfalen bölgesinde 1966’dan beri

görevde olan SPD, seçmenlerinin yalnızca %70’ini harekete
geçirerek83binoykaybetmiştir.

2. Volkswagen personel müdürü ve SPD üyesi Hartz, Schröder
tarafındankurulanve sosyalgüvenlik sisteminiharapedenbir
diziyasatasarısıhazırlayankomiteninbaşkanıdır.

3. Sol Parti koalisyonu, PDS’nin (Demokratik Sosyalizm Partisi,
DDR’deki Sosyalist Birlik Partisi SED’in devamı)WASG (İş
veSosyalAdalet içinSeçimAlternatifi) adaylarıylaortak liste
çıkarmakararınınbirsonucudur.

4. Treuhand:BirleşmedensonrakurulanvesavaştansonraDoğu’da
millileştirilen12binkurumunözelleştirmesindensorumluitima-
dabağlıkurum.

5. CDU-CSU (Hıristiyan Demokrat Birlik–Hıristiyan Sosyal
Birlik).CSU,CDU’nunBavyeraeyaletindekiteşkilatı.

***
Almanya’da 18 Eylül’de yapılacak olan seçimler hiç kuşku yok ki,
Avrupa’nınenönemlisiyasigelişmesi.ÖnceliklebuönemAlmanişçi
sınıfınınrolündenveAlmanya’nınkıtaçapındasahipolduğuönemden
gelmektedir.Diğerbiryandan,Schröder’inAlmanya’nınenfazlasana-
yileşmişbölgesi,veSPDvesendikalarınengüçlüolduklarıyerolanve
sosyalkazanımlarınenyoğunolduğubölgeolanNordrheinWestfalen,
buyılın22Mayıs’ındaSchröder’inpolitikalarınreddedilmesisonucu
erkenseçimkararıalmasıbunaverilmişsertbircevaptır.

Bu erken seçim kararı gerçekten şansölyenin yönetimi ele geçir-
me girişimidir, Alman halkına verilmiş bir ültimatomdur: kısacası,
SchröderAlmanlara“yabenim ‘reform’programımıkabul edersiniz,
yada sizi dahahızlı ve fazla ‘reform’yapmayaniyetli olanMerkel-
Stoiber’eteslimederim”demektedir.SchröderaynızamandaSPD’ye
de Alman halkını ve işçilerini silahsızlandırmak için bir ültimatom
vermiştir.

Ama bu yönetimi devralma girişimi ve hükümete karşı şiddetli
saldırınınaynızamanFransa’da,29Mayıs’taAvrupaBirliğipolitikala-
rınınreddininvücutbulduğuAvrupaAnayasasınahayırdiyenhareketi
geriletmeylearasındayakınbirbağyokmudur?
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İngiltere’de tüm demokratik hürriyetlerin inanılmaz bir şekilde
askıya alınmasıyla,AvrupaBirliği’ninbunu tümkıtayayaymak iste-
mesiarasındabirbağyokmudur?

Almanya’da parlamenter demokrasinin çiğnendiğini görüyoruz,
Fransa’dadaherdüzeydesiyasidemokrasininmeselehalinegeldiğini
görüyoruz, İngiltere’de iseyüzyıllardır süregelen tarihsel demokratik
korumalarınvahşicelağvedilmesinetanıkoluyoruz.Tümbuüçgerçek,
Bush ve Rumsfeld tarafından hazırlanan, Brüksel’in de tekrar edip
durduğu, “EskiAvrupa”nın sosyal dokusuna şekil veren tüm sosyal
korumaveişçihaklarınıyoketmetalepleriylebirbağlantısıyokmu?

BunlarAvrupaBirliği’nin,Almanyagibiherülkede,herkıtadaişçi
karşıtı,antidemokratik,halkkarşıtıölçütlerigetirenvebunudasakla-
magereğiduymayanWashington,IMFveDünyabankasınınemirleri
doğrultusunda,koordinelibirbaskıuygulamasıdeğilmidir?

AvrupaBirliği’neveonuntümülkelerine“dahafazlayapısalreform
uygulayın” buyruğunu veren geçen 8Haziran’da yapılanG8 zirvesi
değilmiydi?

Schröder1999’danbuyananeyaptı?Almanya’dakimseninsorum-
luluğunuüstlenemeyeceğişeylerigerçekleştirdi.

HartzYasaları’yla,işsizliksigortasısisteminiyoketti.Buyüzden,
1Ocak2005’tenberi,onbinlerce insanbiryıllıkdöneminardından,
tüm çalıştıkları süre boyunca prim yatırdıkları işsizlik ödeneklerini
kaybediyorlar,ellerindekalaniseyalnızcarefahödenekleri.1Ocak’tan
beriyüzbinlerceinsan,savaşöncesidönemdeişçilerezorladayatılan
sistemi hatırlatan korkunç bir yoksulluğa mahkum olmuş durumda.
Geçmişindersleriniakılda tutarak,herkesdemokrasive sosyalkaza-
nımlarıngericiliğekarşıteksavunmaolduğunuanlayabilir.

Şimdi Almanya’da Schröder’in liderliğinde, hem mavi hem de
beyaz yakalı işçiler saat başı bir avroya çalışmaya zorlanıyor. Son
onyıl içindeortalamaücretinzatendüştüğüülkedeişvereninbundan
böylenormalçalışmasözleşmesiyapmayıreddettiğiyerlerdetümtoplu
pazarlık hakları ortadan kalkıyor ve işverenler “işgücümaliyetinde”
inanılmazdüşüşlersağlıyorlar.

Hattaistihdamhizmetleri,HartzYasasısayesinde,işsizlere,sosyal
refahödeneklerindenfaydalanmakiçinfazlarahatyerlerdeyaşadıkları-
nısöyleyerektaşınmalarınıemretmeyekalkışıyor!Almanya’daherkes
bilirki,HartzeşittirSchröder.

Sağlık sistemindeki reformla birlikte her hastadan 10 avroluk
mecburi bir bedel alınmaya başlandı, böylelikle Schröder özellikle
Berlin’dedoktormuayenehanelerindekiziyaretlerdeönemlibirdüşüş
sağlamışoldu.Builkeldeçocuklara,dahasonrayalnızyaşayanebe-
veynlereveyaşlılarazararverenbirzulümdürvebudabaşkentlidok-
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torlarıSPD-PDSkoalisyonuylayönetilenBerlin’de tedavi edilmeyen
çokciddihastalıklarlakarşıyakarşıyakalmasınavedoktorlarınprotes-
tolarınayolaçtı.

Reelödeneklerin%18oranındadüşmesineyolaçanemekliliksis-
teminde art arda gelen iki reform, emeklilerin üçte birini yoksulluk
sınırınınaltındayaşamatehlikesiyleyüzyüzebıraktı.

Yüksek mevkilerde oturanlara göre bununAvrupa Birliği politi-
kalarıyla, Almanya’daki Hartz Yasaları’yla ve Fransa’daki Borloo
Yasası’ylahiçbirbağlantısıyok!Lizbon’dakiAvrupaZirvesi strateji-
sininhayatageçirilmesiyle,istihdamsorunununanahatlarının,Avrupa
Birliği’nin tümüyeülkeleri alınanönlemleri “ulusal” ölçekte hayata
geçirmeleridoğrultusundayaptıklarıbaskılarlahiçbirbağlantıyok!

Kendilerininde söylediğigibi, herAvrupaülkesindekabul edilen
yasavekararların%80’iBrükseltarafındandikteedilmektedir.

HartzYasası’nınAlmanya’da işsizleri yalnızAlmanya içinde bir
iş bulmaya zorlamasının üzerinden çok geçmeden,BorlooYasası da
FransızişsizleriAlmankardeşleriyleaynıkaderemahkumetti.

Almanya’daSchröderhükümetinintoplupazarlıksisteminiyıkmak
veişsözleşmelerinifeshetmekadınadevletdestekliözel“sözleşmeler”
önesürmeyebaşlamasındankısabirsüresonra,yineFransa’daBorloo
Yasasıdayukarıdakininaslındaaynısıolan“geleceğinsözleşmeleri”ni
dayattı.

Ve tüm bunların, bir kez daha tekrar edelim, sözüm ona onların
“işsizlik telafi sistemi harcamalarını aktive etme” dedikleri ancak
işsizlerden haklarından feragat etmeleri ve yeni dayatılanlara razı
olmalarını talep edenAvrupa Birliği kıstasları/dayatmalarıyla hiçbir
alakasıyokmuş.

Pekala, Alman öğrencilerin protesto ettikleri ve polis tarafından
dövüldükleri,üniversitelereparasızgirişhakkınıtartışmayaaçmayane
diyecekler?BunundamıAvrupaKomisyonu tarafındandikte edilen
Schröder’in işçi düşmanı, antidemokratik, halk karşıtı vasıfların ve
diplomalarınAvrupaçapındauyumpolitikalarıylailgisiyok?

Buyüzden18Eylül’deAlmanya’dagenelseçimleryapılacak.Peki,
Almanişçisınıfıbuseçimigidişatınyönünüdeğiştirmekiçinkullana-
bilecekmi?

Bu, yalnız Almanya’da değil, her yerde tartışılması gereken bir
konudur.

OrtadaCDU-CSUliderlerivar,burjuvazininpartisi:nevaatediyor-
lar?Merkel-Stoibernevaatediyor?

CDU-CSUliderleri,kendilerinidahaanlaşılıryapmayacakkimse-
lerinoylarınıistiyorlar:Bunualenensöylüyorlar,Schröder’inreform-
larınınsürdürülmesinin,istihdamınesnekleşmesinin,iştençıkarmalarla
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ilgilidüzenlemelerinlağvının,özellikle20kişidenazkişininçalıştığı
işletmelerin yatırımlarının gelişmesi için, sendikalar tarafındankoru-
nan toplu pazarlık zorlayıcı özelliklerini törpülemenin, patronların
payına düşen sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesinin, yeni vergi
muafiyetlerinin,işçilerinemeklilikprimlerininyükseltilmesinin,emek-
lilik yaşının 65’ten 67’e çıkartılmasının,KDV’nin%18’den%20’ye
çıkarılmasının planlarını yapıyorlar. Stoiber programını şu şekilde
özetliyor:“Almanya çok zor durumda. Büyük reformlar hayata geçi-
rilmeli (...) Bu yüzden de popülist olmayan öneriler getiriyoruz, işgücü 
maliyetlerinin düşürülmesi için, KDV reformu gibi (...) Bu yüzden 
açıkça görülüyor ki daha esnek bir işgücü piyasasına ihtiyacımız var; 
işten çıkarmalara karşı daha fazla tolerans, işgücü maliyetinde düşüş 
ve daha basit bir vergilendirme sistemi.”

Almanya’nınAmerikandışpolitikasınıdesteklemesiningerekliğini
önesürerken,dahadailerigiderekStoiber,Almanya’nınSchröder’in
Amerikan askerleriyle ilgili Afganistan ve Balkanlar’da üstlendiği
sorumluluklarınarttırılmasıgerektiğinisöylüyor.

Buişçidüşmanıpolitikalarıhayatageçirmekiçinişverenler,siyasi
liderler,AvrupaBirliği,SPDveCDU-CSUarasındabirbüyükkoalis-
yonlasonuçlanabilecekseçimlerinsonuçlarıhakkındaaçıktartışmalar
yapmaktan da tereddüt etmiyorlar. CDU-CSU’nun Schröder’in yap-
tıklarınıvehazırladıklarındançokdahafazlasınıyapacağınıunutuyor
muyuz?

AlmanhalkıCDU-CSU’yuseçebilirmi?Cevabıbulmakiçinsoru-
yusormakkafi.

Buseçimlersonucuortayaçıkacakdurum,hemBatıhemdeDoğu
olmak üzere her Avrupa ülkesi işçi sınıfı için hayati bir önem arz
etmektedir.

Tüm uluslararası basının 18 Eylül’deki seçimler hakkında sessiz
kalmasıönemsizbirdurummu?Korkuyorlar,dünyadakitümliderler,
siyasetleri ne olursa olsun,Almanhalkının hayır demesinden korku-
yorlar.

BaşkabirpartiLafontaine-Gysi’ninliderliğindekiSolPartikoalis-
yonununda18Eylüliçinadaylarıvar.Bununhakkındanedüşünmek
lazım?

Öncegeçmişebirbakalım:16yılönce,özgürlük isteyenher işçi,
her aktivist, isterAlmanya’da, isterAvrupa’da olsun, duvarın yıkıl-
masından sonra Almanya’nın birleşmesini memnuniyetle karşıladı.
Hürriyetlebirlikte,işçisınıfınınaynısendikada,aynıfederasyondabir-
leşmesi,işçisınıfınınhemDoğu’dahemBatı’dadahagüçlübirsosyal
güvenliksistemkazanmalarınısağladı.Doğalolarak,özelliklegençler
içinkabiliyetleritemelindeherkesiçin“gerçekişlere”girebilmelerinin
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güvencesi ve eşitliği, birleşik birAlmanya’da Batı’daki sınıf müca-
deleleri sonucunda kazanılmış olan toplu pazarlık sistemi sayesinde
korunabilirdi. Doğu’daki tüm millileştirilmiş sanayinin kurtuluşu ve
modernizasyonubukorumayısağlamakiçintekaraçtı.

Pekineoldu?DoğuveBatıAlman işçilerinumduklarınınaksine,
göreve gelen hükümetlerin yardımı ve Avrupa Birliği kurumlarının
IMF’nin emrindeki eski Demokratik Almanya’nın tasfiyecileri ve
eskiSEDliderlerininişbirliğiyle,sosyalleştirilmişmülkiyetinüzerine
spekülatörlerhücumetmeyebaşladı.Bizbunlarıgördük,“piyasaeko-
nomisininprensiplerine”saygıadına,savaştansonradevletmalıolarak
kurulanfabrikalarıyağmaladılar,yerlebirettileryadamillileştirilmiş
olanvedevletinmülkiyetinegeçmişolanlarıdaözelleştirdiler.

Birleşmeninardındangeçenonaltıyıldatümbunlarnasılmümkün
oldu?Üçmilyon iş kaybı yaşandı, Doğu eyaletlerinde işsizlik%22.
Çoğunluğugenç2milyoninsanıevlerindenayrılmayave600bininide
yaşadıklarıyerdençalıştıklarıyerolanBatı’yaherhaftagidipgelmeye
zorlayankorkunçağırlıktabirkayıpyaşandı.

Almanya’da herkes işçilerin savaştan sonra fabrikalarını yeniden
inşa ettiklerini bilirken, Nazi kamplarında 12 yılını geçiren SPD
başkanıSchumacherAlmanya’nınbölünmesini kınarkenbunlar nasıl
mümkünoldu?

AvrupaBirliği’nindayanışmaüzerinekurulu tümsosyalgüvenlik
sistemini yıkmak için dayattığı Hartz Yasası’nın “acil önlemler”ini
haklıçıkarmakadına,bir“bütçeaçığı”organizeedildiveöneçıkartıldı,
işsizliködeneklerivesağlıksigortasıparalarıiçinbir“iflas”tezgahlan-
dı.Kimbugerçeklerireddedebilir?Kimbunlarıgörmezdengelebilir?
Hiçkimse.Kimse“piyasaekonomisiilkelerinin”hayatageçirilmesinin
dahaönceDoğu’daortayaçıkanlarıbizetekraryaşatacağınıreddede-
mez.Kimsebu ilkelerinhayatageçirilmesiadına, işletmeyiherhangi
birdevirteklifinekarşıkoruyanVolkswagenYasası’nınkaldırılmasını
ve sendikalardan, toplu pazarlıktan ve işleri 2013’e kadar güvence
altına alan sözleşmelerden kurtulmak içinmüşterek yönetim ilkesini
getirenyasanıniptaliniisteyen,böylelikle“yenidenyapılanma”adına
daha çok işçi çıkarabilecek olan spekülatörlerin bunları dayattığını
inkaredemez.

Bunlara sessiz kalabilir miyiz? Bu gerçekler altında, piyasa eko-
nomisine bir son vermenin ve üretim araçlarının özel mülkiyetinin
iflas sisteminden kopmanın hayati gerekliliği kendini göstermedimi
henüz?

NewYorkBorsası’ndakiDaimler-Chrysler’inAmerikanemeklilik
fonlarının,Almanhalkınınyoksulluğupahasınadevasabir spekülatif
kâr elde etmek isteyen, bu yolda da tüm sektörün satılarak şirketin
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tamamenparçalanmasıiçinbirplanlamayapılmasınıisteyenhissedar-
larınbaskısıaltındaolmasıbuaynıilkedenkaynaklanmıyormu?

Tümbölgeselveyerelbankalarınözelleştirilmesiniöngörenbanka
sistemireformunun,yerelidarelerihastanelerine,sosyalhizmetlerine,
barınaklara,kültürmerkezlerine,kreşlereödenekayırmaktanmahrum
bırakandüzenlemelerininIMF’ninaracıAvrupaBirliğiveonunöngör-
düğüilkelerışığındagerçekleştiğinihatırlamamızgerekiyor.Doğu’da
başlayan bu harekettenAlmanya’da bütün sektörler nasibini aldılar.
Önce Doğu’da hastaneleri özelleştirdiler, şimdi Batı’da Hamburg,
Berlin’dekileri satıyorlar.Barınakları,Doğu’dakive sosyalmülkiyeti
özelleştirdilerveşimdiBerlin’inSPD-PDSkoalisyonuBerlin’inortak-
laşabarınmaünitelerini,emeklilikfonlarınasatıyor.

Tüm bunlar, Brüksel tarafından önü açılan Avrupa Birliği’nin
Doğu’ya genişlemesinin çarpıcı bir görüntüsü değil mi? Avrupa
Birliği’nin yeni üye devletlerinin “bütünleşme-yok olma”sı, eski
Avrupa milletlerinin üretim araçlarının eşi görülmemiş bir şekilde
talanedilmesine,haklardanmahrumbırakılmışvegöçetmeyezorlanan
işgücününsınırsız sömürüsüneyolaçmayacakmı?AvrupaBirliği’nin
politikaları,onunIMFveAmerikanFederalRezervi’ninAvrupa’yıve
onunmilletlerini yok etme sürecindeki ek kurumu olduğu gerçeğini
gözlerönünesermedimi?

Avrupa’nınbirliği,Avrupahalklarınınuyumluekonomikdayanış-
ması,kıtayısadepiyasaekonomisindenbaşkabirşeyolmayanşuünlü
“piyasasosyalekonomisi”tarafındanorganizeedilenparçalanmadanve
köleleştirmedenkurtarmanıntekaracıdeğilmi?Sonuçlarlayüzleşildi-
ğinde,sermayevebüyükişletmelerve“piyasaekonomisiilkeleri”nden
kopmakzorunluvegereklideğilmi?Dünyayıkaosasürükleyenpiyasa
ekonomisi,ABDekonomisininkendisinideparçalıyor.

Avrupa’nıngerçekbirliğini1989’da,Almanya’dakitlelerinhareke-
tegeçişiyleifadeedilenveduvarınyıkılmasınayolaçandalgalanmada
bulamazmıyız?Avrupa’nınbirliğini,NordrheinWestfalen işçisınıfı-
nın22Mayıs’taAvrupaBirliği’nindayattığıSchröder’inpolitikalarını
reddedişinde bulamaz mıyız? “Avrupa Anayasası”nın 29 Mayıs’ta
Fransız halkı tarafından reddedilişi, işçilerin ve halkların birleşik bir
mücadelearayışınıngöstergesideğilmidir?

18 Eylül’de Alman halkı sandığa çağrıldı. Gördüğümüz gibi,
Schröder’inreformpolitikasıfelaketeyolaçıyor.

18 Eylül’de, Alman halkı yeni bir liste seçmek üzere sandığa
çağrıldı. Gysi ve Lafontaine’in Sol Parti koalisyonunu. Demokratik
Almanya’nın başındaki eski SED üyesi ve PDS’nin şimdiki başkanı
Gysi,SED’insonbaşkanıydı,PDS’nindeilk.Gysi,1989ve1990’da
Treuhand’labirlikteveKohl’ünCDUhükümetininbankalarıvetemsil-
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cileriyleDoğu’daki tümdevletmülkiyetininparçalanmasını sağlayan
SED’in liderleriyle işbirliği yaptı. Koalisyonun programı Gysi’nin
kendiağzındanşöyleözetleniyor:“Bizim istediğimiz sosyalist toplum 
modelinde, kapitalist mülkiyet devlet mülkiyetine bağlı değildir.”

Buherşeyiaçıklamıyormu?BusayedeGysi,1989’danberiDoğu
Almanya’da gerçekleşen yıkıma olan desteğini ifade etmiş olmuyor
mu?ProgramınınDoğu’dakihastanelerinveyaBatı’daemeklilikfon-
larına satılan hastanelerin yenidenmillileştirilmesine karşı olduğunu
söylemiyormu?

Neden WASG-PDS koalisyonu, şirket politikası adına, aslında
kapitalistpolitikaadınaişletmeninbölünmesitehlikesiniortayaçıkaran
politikalara karşıVolkswagen fabrikalarında birmücadele vermiyor?
Nedenaçıkça1961’deolduğugibimillileştirmeyegeridönüşçağrısı
yapmıyor.

Zaten devlet mülkiyetine karşı çıkışını açıklayarak, tümmillileş-
tirmeleri reddettiğini söylemiyormu?Vebuyüzden,meselaDaimler
fabrikalarındaumduğumuzdandaçabukbirşekildeihtiyacımızolacak
akılcıçözümlerekarşıçıkmıyormu?Koalisyon,sosyalleşmişmülkiye-
tinmirasıolankreşhizmetlerininDoğueyaletlerindedevamedeceğini
açıkladı.Ancakbunlarıkurtarmakkapitalistmülkiyetinözelleştirmeve
talantaleplerinezıtdeğilmi?

Berlin’de 27Temmuz’da programını sunduğu zamanGysi neden
yalnızcaHartz’ın “ötesinegeçme”çağrısı yaptı?Tedirginbir şekilde
şunusoranişsizianlamamakeldedeğil:“Gysi’nin, savaştan bu yana 
geçerli olan ve herkesi memnun eden eski emeklilik sistemine dönüşün 
yalnız Hartz yasalarının iptaliyle mümkün olacağını bilecek kadar 
siyasi tecrübesi yok mu?”

Gysişunuilerisürüyor:“işsizlik maaşı düzenli işlerde uzun süreli 
işsizleri kapsayacak, barınak imkanı ve saat başı 1 avro ücretli işler, 
iş sözleşmesindeki toplam ücreti aşan durumlarda geçerli olacak”. 
AncakbuşekildeHartzYasalarıçerçevesiiçindekalmışolmuyormu
vebusayedetoplupazarlıkanlaşmalarıylagüvencealtınaalınmışger-
çekişlerinsavunusundanvazgeçmişolmuyormu?

Üstelik, Frankfurter Rundschau gazetesi PDS’nin programını şu
şekildeözetliyor:“Öte yandan, PDS yerel hükümetlerde yer almakta 
ve Hartz yasalarını uygulama çerçevesinde, lokal konseylerin hizmetle-
rini özelleştirmekte ve kamu hizmetlerinde kısıntıya gitmektedir.”

Bu yorumlarla, Alman işçileri ve halklarına 18 Eylül’de kime
oy vereceklerini dikte etmek istemiyoruz, elbette seçimlerde CDU-
CSU’yadaoyçıkacaktır.

Kanıt açıkça ortada duruyor: Schröder bir kaç yıl içinde ülkeyi
uçurumunkenarınagetirdi,politikalarıylahaklarınaltınıoyduveböy-
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lelikledesendikalarınvarlığınıtehditederhalegeldi.Aslında,savaştan
beriburjuvazidenvepatronlardankoparılmış tümsosyalhaklarıgeri
alanSchröderdeğilmi?

WASG-PDS’ninönerdiğipolitikalarıdaliderlerininaçıklamalarına
veprogramınagözatarakinceledik.

Bu durum ölçeğinde, çekimserlik bir kaçış yolu olur mu?Yoksa
yalnızcakötüadamınsenaryosundabirmahkummuolur,yaniIMFve
AvrupaBirliği’nindayatmalarıdoğrultusundaSchröder’inhazırladığı
senaryonun?

Sorun hala baki: tüm kaybedilenleri geri getirecek bir çerçeve
kurmakiçinneleryapılmalı?Yapılmasıgerekenilkşey,Schröder’den
kurtulmakdeğilmidir?Buda18Eylül’de savaştanberi korkunçbir
mücadele sonucu işçi sınıfının kapitalistlerden kopardığı haklar ve
kazanımlaradayananSPD’yeoyvermekgerektiğianlamınagelmiyor
mu?

IV. Enternasyonal Uluslararası Sekreteryası yukarıda yazılanları
tümişçileresunmaktadır.

15Ağustos2005
***

IV. Enternasyonal Almanya seksiyonu ISA’nın (Uluslararası Sosyalist 
İşçi Örgütü) seçim sonrası deklarasyonu:

SPD-CDU büyük koalisyon hükümetine hayır!
Schröder-Hartz’ın sefalet politikasına son verecek bir SPD-

Linkspartei-PDS hükümeti!
İşçilerin taleplerini karşılayacak bir hükümet!
Almanya’nın tarihindebireşibenzeriolmayan,18Eylülseçimle-

rinin sonuçlarının açıklanmasıyla başveren krizi nasıl yorumlamalı?
Bütün uzmanların tahminleri boş çıktı ve beklenmeyen oldu:Alman
halkıMerkel’ebüyükbiryenilgiyaşattı.CDU-CSU1.841.883oykay-
bettiveFDP’ylebirlikteçoğunlukolmahayalisuyadüştü.Almanhalkı
aynızamandaSchröder’inpolitikasınıdareddetti.SPD2.286.921oy
yitirdi,amaCDU-CSU’nunhemenarkasında.SPDeyaletlerinçoğunlu-
ğunukazandı;bununistisnalarıBavyera,Baden-Würtemberg,Palatinat
veDoğuSaksonya.Hiçbirçoğunlukformülüyok:Krizmutlak.

Alman halkı karşı-reformlara1 hayır dedi!
Seçiminsonucuaçık:PatronlarıngazetesiHandelsblatt,Merkel’inradi-
kalbirdeğişimyapmaçağrısınıeleştirerekşöylediyordu:“Seçmenler 
1Emek piyasasını esnekleştirme (HartzYasası), sağlık ve emeklilik harcamalarını
kısmaveözelsigortayayoluaçma
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reformlara destek vermedi. 2. Dünya Savaşı sonrası hiçbir seçimin 
içeriği bu kadar net ifade edilmemişti: Ekonomik reformların devamına 
hayır ya da evet.”Almanhalkıhayırdedi.Schröder’inABşemsiyesi
altında başlattığı, tüm sosyal kazanımların yıkımı politikasını daha
da hızlandırarak sürdüreceğini söyleyen Merkel’e hayır dedi. Bu;
işçi,yoksulvegençleredüşmanbirpolitikanıniflasıdır.International 
Herald Tribune’egöre,“bir merkez sağ iktidarın hem ABD’yle ilişki-
leri düzelteceği hem de ekonomik değişimleri gerçekleştireceği düşü-
nülüyordu; oysa şimdi bu seçim sonucu Avrupa’daki politik dengeleri 
sarsma riski taşıyor.”

Sorunun özü bu. Irak’ta olsun, dünyada olsun, halklara düşman
bütün bu politikaları ulusal hükümetler kanalıyla yürürlüğe koyan
kim? G. W. Bush, IMF ve onun bir yansıması olan AB değil mi?
Almanhalkıaçıkçaşunudedi:“Karşı-reformlardursun!Hartzyasası
ilga edilsin! Sağlık sigortası reformu geri çekilsin!Yaşlılık sigortası
reformugeriçekilsin!TümbureformlarıtoplayanGündem 2010ilga
edilsin!” Schröder’in provokasyon yaratan biçimde karşı-reformları
sonuna kadar götüreceğini söylemesine rağmen, 16.148.240 seçmen
SPD’yeoyveripMerkel’eveSchröder’eyeterdedi.2002’deSPD’ye
oyverenlerarasındanyarımmilyonseçmenoyvermezken,birmilyonu
daSolParti-PDS’yeoyverdi.

Büyük koalisyon hükümeti önerme cüreti gösteriyorlar!
Aksi takdirde ülke “yönetilemez” hale düşecekmiş. Peki ama beş
milyon işsiz, sanayisizleşme süreciyle alt üst olmuş bölgeler, kamu
hizmetlerininyıkımıvehemdoğuhembatıdasefaletyaygınlaşırken,
ülke yönetilmişmi oluyor?Bütün partilerin yönetimkademeleri bir-
birinden istikrarsız koalisyon kombinasyonları üretiyor; çünkü bütün
bu partiler, halkın reddettiği politikayı sürdürmeye yeminli. İşçilerin
isteğiyse, işçi, emekçi ve emeklilerin çıkarlarına saldırmayacak bir
hükümet elbette. Seçim akşamı, sanayiciler örgütü BDI’nin başkanı
Jügen Thumann, “Gündem 2010’u cesurca sürdürmemiz gerekli.”
dedi. “Ekonomi açısından seçim sonuçları üzücü bir hayal kırıklığı 
oldu. Ülkemizi yönetmek ve ilerletmek çok zor hale geliyor.”diyerek
fiilenbüyükkoalisyondanyanatavıralmışoldu.ErtesigünSchröder
veMerkelpatronlarınistediğibüyükkoalisyonukurmakiçinpartilerini
hareketegeçirdi.

Schröder’in 1999’dan beri yaptığını sürdürmek istiyorlar!
Büyük koalisyonun 1999’dan beri Schröder’in yaptığını sürdürmesi
isteniyor;pekiamaSchröderneyaptıbusüreçte?Almanya’dakimse-
ninyapmayacüretedemeyeceğini...
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HartzYasaları’ylaişsizliksigortasısisteminiyoketti.Artık1Ocak
2005’tenitibaren,onbinlerceişsiz,biryıldanuzunsüreişbulamama-
sı halindeher tür işsizlik sigortası hakkını yitiriyorve sadece sosyal
yardımlageçinmekdurumundakalıyor.Oysabusigortaiçinhayatımız
boyu prim ödedik. Bu şekilde şimdiden birkaç yüz bin kişi mağdur
oldubile.HartzYasasıçerçevesinde,sosyalyardımabağlıhalegelen
işsizlerden lojmanlarını terk etmeleri isteniyor, çünkübu lojmanların
onlariçinfazlabüyükolduğusöyleniyor.

Ama18Eylül’deişçisınıfıbaşkabiryolundahavarolduğunugös-
terdi.

AB direktiflerinden, “piyasa ekonomisi” çerçevesindeki finansal
spekülasyondanvekokuşmuşkapitalistsömürüsistemindenbağımsız
biryoldurbu.Buseçimleşunlargündemegeliyor:

•	 Hartzsağlıkreformununilgası:Buherhastanın10avrozorunlu
ödeme yapmasını getirdi, böylece Berlin’de hastaneye giden
insansayısıdüştüveözellikleçocuk,anneveyaşlılarciddisağ-
lıksorunlarıyaşamayabaşladı.

•	 İkiemeklilikreformununilgası:Bunlarlabirlikteemeklimaaşı
yaklaşık yüzde 18 azalacak ve emeklilerin üçte biri doğrudan
yoksulluksınırınınaltınadüşmeihtimaliylekarşılaşacak.

•	 Doğu eyaletlerindeki nüfusun özelleştirmelerle artan işsizlik
nedeniylekaçışınıdurdurmakiçinbiracildurumplanı.600bin
genç içinmeslekieğitimprogramı, işyaratılması, işçiçıkarma
yadataşınmatehdidisavuranşirketlerinkamulaştırılması.

•	 KısacasıAB’ninherhükümetitarafındanulusalplandauygulan-
makzorundaolanLizbonstratejisinehayır.

Seçimden önce açıkça “Schröder’i kovmak ve Merkel’i yenmek
içinoylarSPD’ye”demiştik.

Gerçeklerortada;Almanhalkıseçimlerkanalıylabüyükkoalisyon
hükümetiprojesininönerdiğiAB’ninkarşıreformlarınahayırdedi.

Bugün şöyle diyoruz: Sömürülenler ve ezilenler için tek çözüm 
bir SPD-Sol Parti-PDS hükümetidir2. Bu hükümet emekçi halkın 
taleplerini yerine getirmek zorundadır.

Hükümetşunlarıüstlenmelidir:
•	 HartzYasaları’nıngetirdiğisağlıkveemeklilik“reform”larının

ilgası.

2SPD-Sol Parti-PDS hükümeti talebi demek, kamulaştırma talebini reddeden ve
Hartz yasalarının iptalini değil düzeltilmesini savunan Gysi’nin pozisyonunu
savunduğumuzanlamınagelmiyor.SPDyönetimininpozisyonlarınadadestekver-
miyoruz.İşçilerintaleplerineyanıtverecekbutürbirhükümetinkurulması,işçilerin
kenditaleplerinidahadagürhaykırmasınınvedayatmasınınönünüaçacaktır.
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•	 Doğu’datoplumsalmülkiyetinparçasıolankreşsistemininyeni-
den kurulması, kreşlerin özelleştirilmesinin ve kapatılmasının
yasaklanması, tekrar belediyelere bağlanması ve bu sistemin
batıyadayayılması.

•	 BatıveDoğu’dahastane,topluulaşımvelojmangibikamuhiz-
meti sistemlerinin yeniden kurulması, özelleştirilmiş olanların
kamulaştırılmasıvebunlarınyerelidarelerinyönetiminegeçiril-
mesi.

•	 Tüm işçiler için zorunlu ulusal toplu sözleşme ilkesinin geri
getirilmesivesendikalhaklarıngüçlendirilmesi.

•	 Siemens, Daimler veVolkswagen’deki işten çıkarma, yeniden
yapılandırma,vefabrikalarınbaşkaülkeleretaşınmasınınyasak-
lanması,bunureddedenşirketinkamulaştırılması.

•	 1945 tarihli “Alman halkının yemini” çerçevesinde, yabancı
ülkelerdebulunantümaskerleringeriçekilmesi.

•	 Tek yol, politik demokrasi yolunda ilerlemek ve yoksulluğu,
sınırsızsömürüyüvebaskıyıdayatanAvrupakurumlarınındikta-
sındanülkeyikurtarmaktır.Ancakpolitikdemokrasiyevehalkın
sömürüye karşı koyduğu iradesine saygı temelinde toplumsal
demokrasiyegidenyolaçılacaktır.
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“Dokuzuncu	Adam” 
ve 
Öne	Çıkarılmasının	
Ardındaki	Nedenler

Emmanuel KAZAN

FransaCumhuriyetitarihindeeşigörülmemişbirkararla,
devletbaşkanıveFransahükümetibirkanunhükmünde
kararname1 ileAvrupaBirliği “Anayasası” referandumu
kampanyasında sadece sekiz siyasal örgütün kendisini
kamu radyo, TV kanallarında ve resmi kampanya afiş
panolarında ifade edebileceğine karar verdi. Bu sekiz
siyasal örgüt elbette rasgele seçilmedi. Uygulamanın
amacı “hayır” oyunu Fransız Komünist Partisi’ne ve
açıkça gerici olan siyasal oluşumlara temsil ettirmek ve
böylelikle onu itibardandüşürmekti.Yine de yapılan bu
açıkmanevrayakarşın,29Mayıs’taaçıkşekildeişçilerin
veçiftçilerinçoğunluğunuoluşturduğukitleselbir“hayır”
oyukullanıldı.

*LaVérité/Gerçekdergisinin44.sayısındançevrilmiştir.
1Fransa’daResmiGazetenin18Mart2005tarihli65ve68.sayılarındayayınlanmış
2005-237ve238sayılıkanunhükmündekararnameler.
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Ancakyapılmışolanbuhükümetmanevrasıdemokrasininvetemel
bir hak olan siyasal partilerin kendilerini ifade etmesi hakkının

tasfiyesi yönünde atılmış yeni bir adımdır. Bu adeta, III. Napolyon
zamanındaki, seçmenlerin kendi adaylarını içinden sözde “seçebile-
cekleri” icazetli seçim listelerini hatırlatıyor. Bu nedenle, bu kanun
hükmündekararnameçıkarıldığındaİşçiPartisi2(PT)GenelSekreteri,
İçişleriBakanı’naşunlarıifadeedenbirmektupgönderdi:

Hangi ilke adına İşçi Partisi gibi yasal ve tanınmış siyasal partilerin kendi-
lerini ifade hakkını reddettiniz? Bugüne kadar Fransa yasaları “resmi” olan
veolmayanpartilerdiyebir ayrımyapmamıştır.Böylebir ayrımyapılmıyor
olmasıdemokrasiningereğidir. (...)Bunedenle sayınBakansizebuayrımcı
önlemlerikaldırmanızvedurumunciddiyetinigözönünealarak,benienkısa
süre içerisinde bu konuyla ilgili olarak kabul etmeniz çağrısını yapıyorum.
(Informations Ouvrières,sayı690,5Mayıs2005)

Kararnamegeriçekilmedivebukararnameyiuygulamakadınaİşçi
Partisidahiltüm“resmiolmayan”partilerkamuyetkililerininverdiği
800.000Avroyualmaktanmenedildi;ayrıcaonlararadyovetelevizyon
kanallarındahiçbirsüreayrılmadıveresmiilantahtalarındakampanya
malzemelerinisergilemelerineizinverilmedi.3

Ancakbunakarşın, kamuoyuyoklamalarında “hayır” oyu çoğun-
luk kazanmaya başlayınca, yeni resmi talimatlar yayınlandı ve
“resmi”partilerarasındayeralmamışbirörgütünradyovetelevizyon
kanallarında uzatılmış sürelerden faydalanabilmesine izin verildi.
Referandum sonuçlarının açıklandığı geceyse dokuzuncu bir adam,
OlivierBesancenot, bir şekilde tüm“resmipartilerin” temsilcilerinin
yanındatümTVkanallarındaboygösterdi.

Nedenbu“dokuzuncuadam”buşekildeöneçıkarıldı?Dahasomut-
larsak,DevrimciKomünistBirlik(LCR)[BirleşikSekreteryaadlıulus-
lararasıakımınFransaseksiyonu.KurucusununismiylePablocuakım
olarakdaanılır.–çn.]sözcüsünebustatünedenverildi?

Avrupa’yı inşa etme çağrısı
La Vérité’ninbu sayısında [44. sayı–çn.]LucienGauthieryoldaşın
makalesinde İşçi Partisi’ninAvrupa “Anayasası”na karşı kampanya-
sınıdaha2003yılıOcakayındabaşlattığıanlatılıyor.LCRveFransız

2Fransa’dakiİşçiPartisi(PT)içinde,diğerakımlarlaeşittemelde,IV.Enternasyonal
FransaseksiyonuUluslararasıKomünistAkım’dakiTroçkistlerdeyeralıyor.

3CSA’ya göre 4Nisan’dan 20Mayıs’a kadar “resmi” partiler altı önemli kanalda
aşağıdakisüreleri(dakikacinsinden)kullandılar:FransızKomünistPartisi:162,92;
SosyalistParti(evet):570,47;Yeşiller(evet):123,56;UDF:172,41;UMP:667,57,
RPF:55,81;MPF:102,74;FN:161,12.Aynıdönemde“resmiolmayan”partilerçok
farklıbirmuamelegördü.Birkaçörnekyeterliolacaktır:LCR:83,57;LO:44.81;
İşçiPartisiPT:1,04.Veburakamlarsadece20Mayıs tarihinekadarolanlar.Son
haftaboyuncaeşitsizliklerçokdahafazlaarttı!
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Komünist Partisi ise “Avrupa’yı İnşa Etmek için,Anayasa’ya Hayır
deyin” başlıklı çağrılarını 20 Ekim 2004’e kadar yayınlamamışlar-
dı.Okurlarımızın dikkatini bu iki tarihe çekmek istiyoruz. 20Ekim,
İşçi Partisi tarafından Ivry konferansının örgütlenmesinden veHayır
OyununZaferiiçinUlusalKomite’ninoluşturulmasındansadecedört
gün sonrası. Bu komitede tüm siyasal eğilimlerden, seçilmiş kamu
görevlileri ve sendikacılarbir arayageldi.Bukomite İşçiPartisi’nin
verdiği birleşik cephemücadelesi sonucuortaya çıkmıştı.Buneden-
le FransızKomünist Partisi veLCR tarafından yayınlananCopernic 
Çağrısı açıkça, PT tarafından başlatılmış mücadeleye bir tepkiydi.
Çağrımedyadagenişşekildeyeraldı.

FransızKomünistPartisi ileLCRarasındakibağlantınınCopernic
Vakfı aracılığıyla kurulmasının bir tesadüf olmadığını kayıt düşmek
önemli.Buvakfınbaşında,üstdüzeybirdevletmemuruolanve15yıl
boyuncaLCRpolitikbürosununüyesivebirzamanlarRouge[Kızıl –
çn.]isimlihaftalıkgazetenindeeditörüolmuşolanYvesSalessebulu-
nuyor.SonyıllardaYvesSalessekendisiniLCRileFransaKomünist
Partisiarasındabirarabulucuolarakkonumlandırdı.Hattasonbölgesel
seçimlerdeFransızKomünistPartisi’ninsekizlistesindenbirindeliste
başıolmasıkonusundadaanlaşmayavarıldı,ancaksonandaanlaşma
adaylıklarda“yeniboşkontenjan”sayısınınyeterliolmamasınedeniyle
bozuldu.

“200’lerAnlaşması”yadadiğeradıylaCopernicÇağrısıbuneden-
leFransızKomünistPartisi ileLCRönderliklerininenüst seviyeleri
arasındakibiranlaşmanınsomutlaşmasıdır.Bu,Fransa’dabuikiörgüt
arasında böyle bir anlaşmanın açıkça yapıldığı ilk durum olmuştur.
Hatırlayalım ki üç yıl önce aynı Fransız Komünist Partisi Jospin-
Gayssot-Buffet hükümetinin (1997-2002) içerisindeydi. Bu göre-
vinde Fransız Komünist Partisi, Avrupa Komisyonu’nun Maastricht
Sözleşmesi’nin uygulanmasına katıldı. Copernic Çağrısı, Fransız
KomünistPartisi’ninoynadığıburoleilişkintekbireleştirelsözetmi-
yor.

Çağrınınbaşlığının“Avrupa’yıİnşaEtmekiçin,Anayasa’yaHayır
deyin” olması ve devamında da şöyle denmesi kayda değerdir:“Yeni 
bir Avrupa’ya ihtiyacımız var. Onların inşa ettikleri Avrupa bizim ihti-
yacımız olan Avrupa değil.”

Demek Fransız Komünist Partisi ve LCR liderleri açısından
“Avrupa’yı inşa etmek”gerekli.

LCR sözcüsü Olivier Besancenot 20 Kasım tarihinde, Fransız
KomünistPartisi’ninyayınorganıL’Humanitè’ninsayfalarındaparti-
sinintutumunuşöyleaçıkladı:“‘Soldan Hayır’ kampanyası, alternatif 
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bir Avrupa inşa etme arayışındadır, onun bir parçasıdır; egemenlikçi 
siyasal pozisyonları reddeder.”

LCRyayınorganıRougeiseCopernicÇağrısını“yeniden kurulan 
bir Avrupa’nın sınırları çizilirken, egemenlikçi pozisyonlara geri düşen 
tüm çabalara karşı Avrupa’yı inşa etme çabası” olaraksundu.

LCR ve FransızKomünist Partisi’nin savunduğu “SoldanHayır”
açıkça“Avrupa”zeminindeyeralıyor.PekiStalinistlerinvePablocuların
inşaetmeyiönerdiğinasılbirAvrupa?

Avrupa ile Avrupa Birliği aynı şey midir?
FransızKomünistPartisiileLCR’nin–ayrıca“sol”daolsun,“sağ”da
olsun tüm renklerden politikacıların – kullandığı söylem bir hile-
ye dayanıyor: Avrupa’nın (Avrupa kıtası) Avrupa Birliği ile (AB:
Emperyalizminhizmetindekibiruluslar-üstükurum)özdeşleştirilme-
si.

Bu “mantığa” göre, “Avrupa-karşıtı”, “şoven”, “milliyetçi” vs.
olmadanAB’yekarşıolmakmümkündeğildir.

BunedenleFransızKomünistPartisiveLCR“başkabirAvrupa”
çağrısı yapıyor:“Artık sorun, Maastricht Anlaşması döneminde oldu-
ğu gibi, Avrupa’dan yana mı, ona karşı mı olmak sorunu değil... Bir 
kişi solda ise, Giscard’ın yazdığı bu Anayasa’ya hayır der.” (Fransız 
Komünist Partisi Ulusal Konseyi, 2-3 Ekim 2004, aktaran Informations 
Ouvrières, sayı 663, 21 Ekim 2004)

“Avrupa” terimi burada hilekar bir şekildeAvrupa Birliği’ni işa-
ret etmek içinkullanılıyor.AB’nin1992’deMaastrichtAnlaşmasıyla 
kurulmuşsiyasibirkurumolduğunuhatırlayalım.1992’de,Maastricht
Anlaşmasıyla ilgili referandum,AB’nin kurulmasını ve bundan kay-
naklanacak politikaları destekleyip desteklememek konusundaydı.
“Avrupa”karşısındamücadeleetmekiseoldukçagüçolurdu;birkıtaya
karşımücadeleetmekelbettezordur!

FransızKomünistPartisi(FKP)1992’deAB’yeresmipolitikasında
karşıçıkmışolmaklabirliktekısasüresonrapratikteAB’yidestekledi.
Çoğulcu Sol hükümeti içerisinde, Avrupa direktifleri adına, FKP’li
Gayssotulusaldemiryolusisteminin(SNCF)özelleştirilmesisürecini
başlattı.FKPliderleribugünkendilerininGiscardSözleşmesi’nekarşı
olduklarınıaçıklıyorlarsabuaçıkça“Avrupa”yakarşıtlıklarınınburaya
kadarolduğunaişaretetmekiçindir.

LCR’nin de Fransız Komünist Partisi ile anlaşma imzalarken bir
yandandaAB’yesadakatiniteyitettiğinibelirtelim:

Başka bir Avrupa,piyasanınkriterlerinezıtbaşkakriterlergerektirir.Avrupa 
Birliği’nde farklı ülkelerdeki işçiler için sosyal hakların, ücretlerin, çalışma
koşullarının,emekliliğinvesosyaldüzenlemelerinyukarıdanaynılaştırılmasını
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gerektirir.(2004yılıAvrupaseçimleriiçinyayınlananLCRbroşürü:Başka Bir 
Avrupa Mümkün)

BuradaLCR liderleri,“sosyal hakları yukarıdan uyumlulaştırıla-
cak”, “Avrupa kamu hizmetlerini” oluşturacak ve “Avrupa’da işten 
çıkarmaları yasaklayacak” bu “başka Avrupa”nın Avrupa Birliği 
olduğunukendiağzıylasöylüyor!

AB’nin Maastricht Sözleşmesi temelinde kurulmuş olduğunu bir
kezdahahatırlattıktansonra,aslındabusözleşmenindahasonraoluş-
turulan Avrupa “Anayasası”nın temel hatlarını çizmiş olduğunu da
ekleyelim. (Kuşkusuz iki metin arasında önemli bir farklılık vardır:
Birincisi,gözdengeçirilmeyeaçıktutulmuşbirmetinken,ikincisipra-
tikolarakdeğiştirilmesiimkansızbir“Anayasa”dır.)

Geneaynızamandaunutmayalımki,Fransa’daki29Mayısoylama-
sı, ilerideyürürlüğegirecekolanmutasavverbir “Anayasa”nın reddi
değil,zatenonüçyıldıruygulanmaktaolanMaastrichtSözleşmesinin
yürürlükteolanpolitikalarının,yaniAvrupaBirliği’ninreddianlamına
geliyordu.O politikalar ki, LCR’ye göre,“sosyal hakları yukarıdan 
aşağıya uyumlaştırabilir”, “işten atmaları yasaklayabilir” bir hale 
getirilebilirdi!

Fransız Komünist Partisi ve LCR liderleri 
“topluluk kazanımlarını” savunuyor
FransızKomünistPartisiveLCRliderlerinin,ABpartizanlarının“top-
lulukkazanımları”olarakadlandırdıklarışeylerin,yaniAB’ninişleyi-
şinidüzenleyentümsözleşmelerinsavunucusuolduğunusöylemekle,
abartıyakaçmışoluyormuyuz?

FransızKomünistPartisi’ndenbirAvrupaParlamentosuvekiliolan
FrancisWurtzreferandumdanönceşuaçıklamayıyapmıştır:

HayıroyununolasıbirzaferininöncesindeFransa’danasılbirdurumiçerisin-
deyiz?Kendiadımabudurumnebirnakavtnedebir statükoolmayacaktır.
Yasalolarakherşeyaynıkalacaktır.(...)DiğeryandanAnayasaProjesigeçersiz
halegelecektiramamevcutsözleşmeleryürürlüktekalacaktırveuygulanacak-
tır- dolayısıyla bir nakavt söz konusu değildir. (L’HumanitèAnayasa sayısı,
aktaranInformations Ouvrières,sayı664,28Ekim2004)

LCR de kendi adına güvence verme arayışında olmuştur: “Eğer 
yarın anayasal sözleşme reddedilirse Avrupa Birliği 2009’un sonrasın-
da mevcut yöntemlerle işlemeye devam edecektir.” (Sosyal, demokra-
tik, barışçıl, ekolojik ve birbirine bağımlı bir Avrupa için. 2005 Liberal 
Anayasasına Hayır başlıklıbroşür)

Buna ne demeliyiz? 1992’deMaastricht Sözleşmesi referandumu
esnasında Fransız Komünist Partisi ve LCR “hayır”dan yanaydılar.
Şimdi ise hayır kazanırsa bu sözleşmelerin uygulanmasını talep edi-
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yorlar.İşsizlik,işyerlerininyabancıülkeleretaşınmasıveözelleştirme-
ler,halihazırdatamolarakuygulanmaktaolanbusözleşmesayesinde
devam etmeyecekmiş gibi. 29 Mayıs’ta Fransa’da ve 1 Haziran’da
Hollanda’daçıkansonuçlarınesasanlamıveönemiburadadeğilmiş-
çesine.

Dahası bu, işçileri oy vermemeye itecekmükemmel bir argüman
değilmidir?Hiçbirşeytehlikeyegirmeyecekçünküreferandumsonu-
cuneolursaolsun,AB “mevcut yöntemlerle işlemeye devam edecek.”

Böyle bir argümanı öne sürmenin oy kullanmamayı teşvik etmek
dışındaneamacıolabilir?Fransa’dason20yıldıroykullanmamaeği-
limisürekliarttı.Buoykullanmamatavrısolvesağtümhükümetler
tarafından izlenen politikalarına yönelik reddiyenin bir sonucu. Bu
politikalar doğrudanBrüksel kurumları tarafındanbaşlatıldı. “Hayır”
oyununAB’ninişleyişinihiçbirşekildedeğiştirmeyeceğinisöylemekle
FransızKomünistPartisiveLCRliderleriaslındabuoykullanmama
eğiliminiteşviketmeyiamaçlamıyorlarmı?

Herkes“hayır”ınzaferinin,şuandauygulanansözleşmeleredayalı
olanAB’ninreddedilmesiniifadeedenbuzaferinyaratacağıbirolası
“deprem”den dolayı kaygılıydı ve korkuyordu. “Hayır” oyunun ger-
çek içeriği buydu. Bu nedenle kurtarılabilecek her şeyi güvenceye
alıpkurtarmak;bununsadece“anayasa”nınreddiolduğunu,“topluluk
kazanımları”nın reddi olmadığını iddia ederek, hayır oyunun gerçek
içeriğininiçiniboşaltmakgerekliydi.

FransızKomünistPartisiveLCR’ninmevcut sözleşmeleri savun-
maktanhoşnutolmadıklarınıdanotdüşelim;onlarABveMaastricht
çerçevesinde“başka bir anayasa”talepediyorlar...

Liberal olmayan, “elbet devrimci de 
olmayacak olan” başka bir anayasa

Liberalolmayan(elbetdevrimcideolmayacakolan)biranayasa;sağlıkhiz-
meti,eğitim,suvehavagibikimimallarınveasgarisosyalkonularınbüyük
piyasa tarafından tehdit edildiğini ve piyasayı kısıtlayıcı yasaların [gerçek
yasalardanbahsediliyor!-aktaran]Avrupadüzeyineyükseltilmesi(başlangıç-
ta,dahasonradünyadüzeyine)gerektiğiniaçıklayacaktır.(Rouge,sayı2106,
7Nisan2005).

HerşeydenönceLCR’ninandığıilkelerinmuğlakniteliğinedikkat
çekmeliyiz.BuaklaTemel Haklar Şartı’nınilkelerinigetiriyor–kibu
Şart’takiilkeleretümdünyadakipatronlartamonayverirler.

Bunun yanında okuyucunun dikkatini şuna çekmek istiyoruz:
Pablocularagöre,ABiçerisindeve“mevcutsözleşmeler”çerçevesinde
“liberalolmayan”biranayasayaratmakiçinyapılacakmanevralariçin
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yeterli alan vardır veAvrupa yasaları işçilerin ve halkların haklarını
korumakiçinelverişlikılınabilir.

Bu büyük bir yalandır. Avrupa Birliği çerçevesinde kabul
edilmiş“mevcut sözleşmelerin”çerçevesininparçasıolanhiçbir“ana-
yasa” tek bir hakkı bile koruyamaz. Kim Maastricht Sözleşmesi’ni
feshetmeden “liberal olmayan” bir anayasa oluşturulabileceğini kur-
gulayabilir?

Bunların hepsi uydurmacadan ibaret. Bugünden itibaren Fransız
Komünist Partisi veLCR içinAB çerçevesi geçerlidir ve bir şeyleri
“yeniden dengelemek” içinmücadeleetmekgereklidir:

EğerETUC[AvrupaSendikalarKonfederasyonu–çn.]veonunparçasıolan
sendikalarteslimolmadanbirşeyleri“yenidendengelemek”istiyorlarsa,eğer
sosyal forumlardan ortak bir platformun gerçek filizi ortaya çıkıyorsa, eğer
sol partiler ... ve devrimciler işyerlerinin yurtdışına taşınması tehlikesinden
kaçınmak için günlük ve aylık çalışma saatini düşürecek, işgününü azaltan
(heryerdeişhaftasının35saatekısıtlanmasıyadaenazından5saatdüşürül-
mesi,dahaazveyaaynıorandayeniişyaratılması),gayrisafiyurtiçihasılaya
endekslibirasgariücretedayalıücretnormlarınıempozeedenveAvrupakamu
hizmetlerini(ulaştırmailebaşlayarak)yaratanvb.birAvrupadirektifiçıkarma-
yıbaşarırlarsa...işteozamanbubirleşikPan-Avrupa’yıvemücadeleciinşayı
desteklemekgerekliolacaktır.(Rouge,sayı2078,16Eylül2004)

Böylece AB, sadece birkaç “yeniden dengeleme” girişimi ile,
işçilerin haklarını koruyabilir ve hatta yeni haklar yaratabilir. Diğer
deyişle ilerici bir kurum haline gelebilir. Elbette herkesin ideal bir
Avrupa,kamuhizmetlerini, işyasalarındakiveemeklilikdüzenleme-
lerindekigüvenceleriönemseyenvekoruyanbirAvrupahayalikurma
hakkı var; ama bir kez daha tekrarlayalım,AB bir soyutlama değil.
Sonderecegerçeksiyasal,yasalveekonomikkurumlardanoluşmakta
ve tümABülkelerindeki işçiler her gün bu kurumlarla karşı karşıya
geliyor.Gerçektegünlükçalışma saati ile ilgili “güzelAvrupakural-
ları”yokken,tümsektörlerdeişleriimhaetmeyehizmetedenyüzlerce
gerçekAvrupa kuralı var. Gerçekte “Avrupa kamu hizmetleri” yok-
ken, tümulusal kamuhizmetlerinin özelleştirilmesi var. 29Mayıs’ta
Fransa’dave1Haziran’daHollanda’dareddedilen,tamdaMaastricht
Sözleşmesininbupolitikalarıdır.

Sınıf mücadelesinin bir yasası
FransızKomünistPartisiveLCRliderleri;“Avrupa kamu hizmetleri”,
“endeksli Avrupa asgari ücreti” ve hatta“kâr eden şirketlerde işten 
çıkarmaları yasaklayan yasa” gibi şeyler uydurmak konusunda son
derecebecerikli.

Bir an için böyle bir “uyumlulaştırma” varsayımını geçerli saya-
lım.
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Uluslar çerçevesinde kazanılmış olan tüm hakları ve garantileri
korumayı desteklemek herkese uygun gelir. Ancak emperyalizmin
bütünselpolitikalarınauygunbiçimdetümuluslarıyıkmayıhedefleyen
AB’ninyıkmayıhedefledikleri,tamdabuulusalhaklarvegarantiler-
dir.

Dolayısıylabir soruylakarşıkarşıyageliyoruz:Ulusal çaplı toplu
pazarlık sözleşmelerinde, iş yasalarında ve statülerde içkin hakları,
varsayımsal bir “Avrupa hakları” mefhumu için terk etmek gerekli
mi?AB’nindoğrudantümişçikazanımlarına,sınıfmücadelesiyoluyla
ulusalçerçevedekazanılmışkazanımlarasaldırmaktaolduğubiranda,
bizdenbuhaklardanferagatetmemizisteniyor.

FransızKomünistPartisiveLCRliderleriulusunveulusçerçeve-
sinde kazanılmış hakların savunulmasını“egemenlikçi siyasal pozis-
yon” diyerek kınıyorlar. BuAB çerçevesini uygulamalıyız demekle
aynışeydeğilmidir?

Sınıfmücadelesininmutlakbiryasası,eldeetmişolduğunusavun-
mak ve kaybetmiş olduğunu geri kazanmaktır. İşçi sınıfı kazanmış
olduğu haklarda bir dayanak noktası bulur ve ancak bu bilinen ve
yasalaşmışhaklarüzerindenişçisınıfısonundamuzafferolabilir.EDF-
GDF (ulusal doğalgaz ve elektrik işletmesi), sosyal güvenlik, SNCF
(demiryolları),ulusaleğitim,postane,vd.işletmelerinişçileridesınıf
mücadelesiyoluylaAB’dendikteedilenvetümüdebukamuhizmetle-
rininimhasınıtalepedentalimatlarakarşıböylemücadeleetmektedir-
ler.“EDF-GDF ulusun mülkiyetinde kalmalıdır.”veya“Eğitim ulusal 
çapta bir kamu hizmeti olarak kalmalı.”yazılıpankartlarınarkasında
yürüdüklerindeifadeettikleribudur.

Sınıfmücadelesibiçimselolarakulusal,ancakiçerikolarakenter-
nasyonaldir.Bunedenleülkelerininemperyalistyağmasınakarşıgelen
Meksikalı işçiler “Ülkemiz satılık değil” sloganını yükseltmektedir.
Ulusal doğal kaynakları olan doğalgazın büyük çokuluslu şirketlerin
kârıiçinözelleştirilmesineseyircikalmayanBolivyahalkıdaaynıslo-
ganıyükseltmektedir.Sınıfmücadelesiiçinbirbaşkayolyoktur.Ancak
FransızKomünistPartisiveLCR’ninbenimsediğiyöntembudeğil.

Dahası varsayımsal “Avrupa haklarını” savunanların Brüksel
Komisyonu ile bire bir aynı terimleri kullanıyor olması bir tesadüf
müdür?“İyi kurallar”, “iyi bir Avrupa uyumlulaştırması”, “ortaklaş-
ma kriterleri”vb.’denbahsetmektedirler.

Butürbirpolitikayakarşışunlarıifadeediyoruz:
İşçisınıfınınemperyalizmiyenmekapasitesininölçülebileceğigerçekzemin,
sınıfmücadelesi zeminidirvebudabaştaveen fazlaulusalzeminüzerinde
gerçekleşir.Sınıfmücadelesini“küreselleştirmek”adınaulusalzeminiredde-
denbiryaklaşımyanlışbirenternasyonalizmdir.Gerçekenternasyonalizm,her
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birülkedegelişensınıfmücadelelerinienternasyonalçaptabirbirinebağlama
veeğermümkünsebirarayagetirmevebirleştirmearayışındadır.

Kelimelerin anlamları vardır. Enternasyonalizm farklı ulusları birbirine bağ-
lamak anlamına gelir. Ulusüstücülük ya da küreselleşme ulusların varlığını
silmekanlamınagelir.IV.Enternasyonal’innihaihedefisınıfsızvedevletsizbir
toplumoluşturmakolsada–buulusalsınırlarınyıkılmasınıvebizibirleşikbir
insanlığagötürenenternasyonalinoluşturulmasınıvarsayar–buamacagiden
yolbugüngerçekleşmekteolanbiçimiilesomutsınıfmücadelesindengeçmek-
tedir. (LaVérité /Gerçek32.sayı,DanielGluckstein’ın“Post-küreselleşme: 
Neo-kapitalizmin yeni kıyafeti” yazısı)

Avrupa Birliği’ni 
demokratikleştirmek mümkün mü?
Şukimsenininkaredemeyeceğibirgerçektir:AvrupaAnayasası,sınır-
sız güçteki birAvrupaKomisyonu lehine, halk egemenliğini ortadan
kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Avrupa “Parlamentosu”
AvrupaBirliği’nintotaliterkurumlarınademokratikbircilagörevigör-
mesivedemokratikbirizlenimyaratmasıiçinoluşturulmuşbirkurum
olmanındışındahiçbirşeydeğildir(Bukonuyadahasonradöneceğiz).
IV.Enternasyonal’in tüm işçilerevegençlereaçıkladığıbuolmuştur.
BöyledavranarakTroçki’ninyönteminesadıkkalmışoluyoruz:

Komünizminpolitikası,sadecegerçekliğinaslınasadıkbirnetleştirilmesinden
faydalanacakbirduruştur.(...)İşçilerindevrimcieylemdebiraraçolarakgerçe-
ğeihtiyaçlarıvardır.(...)Gerçekherzamandevrimcidir.Konumlarınıngerçek-
liğinionlaraçıplakolaraksunmakonlaradevrimyolundaöncülüketmektir.

Kitleleredoğruyusöylemek,onlarakendilerineyönelensaldırıların
veonlarıezenkurumların(buörnekteABkurumlarının)içeriklerinin
anlamını tam olarak açıklamak; bizim görevimiz budur. Troçki’nin
yöntemine sadık kalınırsa, bu en güçlü devrimci kaldıraçtır. Peki
LCR’ninyönteminedir?

Genel seçimlerle seçilenAvrupa Parlamentosu, herşeyden önce yasama yet-
kisine sahip olmalı ve ayrıca yürütmeyi denetlemelidir. Bize referandumda
sunulanAnayasalprojeiktidarkutuplarınırahatsızetmemektedir:Budahayır
oyuvermekiçinbirbaşkanedendir.(Rouge,sayı2085,4Kasım2004)

Troçki’nin yönteminin tersine, LCR’nin yöntemi işçilere AB
kurumları arasındaki “dengeleri” yeniden gözden geçirmek gerekti-
ğinisöylemektir.AmaABkurumlarıarasındakidengelerdeğişsebile,
bukurumlarıniçeriklerideğişecekmi?Yukarıdasöylediğimizitekrar-
layalım;Avrupa “Parlamentosu”nun çerçevesi MaastrichtAnlaşması
ilebelirlenmiştir.Busözleşmeiseüyedevletleresıkıparapolitikasını,
serbestrekabetivekamuaçıklarınınGSMH’nin%3’ünügeçmemesini
dayatıyor.
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Avrupa “Parlamentosu” istese bile MaastrichtAnlaşması’nı ihlal
eden tekbir karar bile alamaz.ABkurumları içerisindeki “dengeler-
den” bağımsız olarak,AB çerçevesinde sadece tek bir siyasal çizgi
olanaklıdır: Maastricht’te 1992’de oluşturulan ve son 13 yıldır tüm
AB ülkelerinde uygulanan çizgi. Bu nedenle gerçek bir devrimci,
AB’nin “parlamentosu” da dahil tüm kurumlarının yıkılması için ve
Maastricht’intümdayatmalarınasonvermekiçinmücadeleeder.

Avrupa “Anayasası” üzerine Avrupa “Parlamentosunda” yapılan
tartışmada Fransız Komünist Partisi vekili Francis Wurtz kendine
göreAvrupa“Parlamentosunun”sorumluluklarınıgüçlendirecek“yeni 
hükümleri”sıraladıktansonra,aşağıdakiaçıklamayıyaptı:“Eğer onay 
için sunulan metin bu tür maddelerle sınırlı olsaydı benim grubumun 
çok sayıda üyesi, ben de dahil olmak üzere, bu anayasal sözleşmeye 
karşı olmazdık.”

Fransız Komünist Partisi liderleri mantıklarını doğal sonucuna
kadar götürüyorlar ve açıkça nerede durduklarını ifade ediyorlar:
AmaçlarıAB’ninkurumlarınıbirmiktardüzeltmekveonlarabirparça
“halkegemenliği”görünümüeklemek.4

Bu anlamdaLCR-FransızKomünist Partisi buluşması bir tesadüf
değil.1999’dan2004’ekadarLCR’ninde iki“AvrupaParlamenteri”
olmuştur.AvrupaParlamentosuseçimlerindeadaygösteripgösterme-
mekonusundakitümüyletaktikselkararıburadatartışmayacağız.Ama
devrimcileriçinbirşeykesindir:Bu“parlamento”nunburjuvasiyasal
demokrasisiylebilebirilgisiyoktur.ABDkongresiyadaFransızulu-
salmeclisigibibirşeydeğildir.Birparlamentodeğilbirmühürbasma
kuruludur.BubağlamdaLCRvekillerienazındanoturumdasözalıp
şunu söyleyemezlermiydi:“Bu ‘parlamento’ gerçek bir parlamento 
değildir, onun meşruiyetini kabul etmiyoruz, halkın egemenliğinin bir 
aracı değildir, sadece Avrupa Komisyonuna demokratik bir görüntü 
verme amaçlıdır.”

Görevde oldukları beş yıl içerisindeAlanKrivine veyaRoselyne
Vachettahiçbuyöndebiraçıklamayapmadı.Tersine,tümdiğervekil-
lergibisakinbirşekildeoradaoturarak,önerilerinbazenlehine,bazen
aleyhineoykullandılar.

4FransızKomünistPartisi ayrıca,MaastrichtAnlaşması’nakimileri karşı, kimileri
taraftarolançeşitliörgütleribirarayagetirenAvrupaSolPartisi’nindeüyesidir.Bu
“parti”nintüzüğünde,diğerkaynaklarınyanısıraABbütçesindendeyardımaldığı
yazıyor. O halde parti manifestosunda şunu okuduğumuzda nasıl şaşırabiliriz?:
“Biz daha eşitlikçi bir Avrupa Birliği isteyen herkese seslenme sorumluluğumuz ve 
yeterliliğimiz olduğunu düşünüyoruz. AB, aynen tüm Avrupa kıtası gibi, alternatif 
politikalar için gitgide daha önemli bir alan haline geliyor.” (AvrupaSolPartisi
manifestosu, aktaran Informations Ouvrierès, sayı 667, 18 Kasım 2004) Bunun
üzerineyorumyapmayagerekvarmı?
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LCR’ninAvrupaparlamenterleri,Avrupakurumlarınayenibir siyasalmüda-
halearenasıolarakyaklaştılar.Parlamentokomisyonlarındakimanevraalanını
mümkün olan en geniş şekilde kullanarak, antidemokratik mekanizmalarını
denetlediler... Bu şekildeAvrupa’nın inşası tartışmasını zenginleştirdiklerini
umuyorlar...(Rouge,sayı2064,13Mayıs2004).

LCR’ninAB’nin “antidemokratik mekanizmalarını denetleme”ye
çalışmış olan Avrupa vekillerini tebrik ediyoruz. Eminiz ki Avrupa
Komisyonu “Avrupa’nın inşası tartışmasına” yapılan katkıyı takdir
etmiştir.

“Avrupa’nın inşası”veLCR’ninAvrupavekillerinin“Parlamento 
komisyonlarındaki manevra alanını mümkün olan en geniş şekil-
de” kullandıklarıAvrupa “Parlamentosu”... Şaka bir yana, “Avrupa 
Parlamentosu’ndaki manevra alanı”nı işçilerinvehalkınçıkarınabir
siyasalçizgiyiizlemekiçinkullanmaolanağıvarmıgerçekten?AB’nin
kurumlarıAB’ninemekçisınıflarıçıkarınakullanılabilirmi?

Alain Krivine ve Roseline Vachetta, hemAvrupa Parlamentosunda hem de
alanda,güçlerinisosyalhareketlerinvesendikalhareketinhizmetinesunmaya
çalıştı.(Rouge,sayı2064,13Mayıs2004)

Beşyıllıkhizmetlerinebakarak,azsayıdakidevrimciAvrupavekilininmüca-
deleler için faydalı olabildiğini teyit edebiliriz. (Rouge, sayı 2063, 8Mayıs
2004)

Dahaaçıkolabilirmi?LCRiçin,aynıFransızKomünistPartisiiçin
olduğugibi,Avrupa“Parlamentosu”ndabirbaşka“çoğunluk”,birbaşka
siyasal çizginin benimsenmesini sağlayabilir.Dahası “parlamento”da
“devrimci” vekiller olacak veAvrupa’nın işçileri bu “parlamento”yu
“mücadeleleri”içinbiraraçolarakkullanabilecekler.

AncakMarksistler için iki“parlamento”arasındabir farkbulunu-
yor.Herikisideburjuvazininçıkarınahizmetedenburjuvakurumla-
rıdır; ancakFransızUlusalMeclisi (5.Cumhuriyetinyarıkorporatist
biçimi ve antidemokratik rejimi altında dahi) halk egemenliğinin bir
ifadesidirvesiyasaldemokrasiilebağlantılıdır.Bir“çoğunluğun”yap-
tığınıbirbaşka“çoğunluk”değiştirebilir.

DiğeryandanAvrupa“Parlamentosu”işçilerinhaklarınıveulusları
yıkmak içinkurulmuştur.Tüm eylemleri bu amaca hizmet eder ve 
Maastricht Sözleşmesi ile çerçevelenmiştir.Bunedenleonuişçisını-
fının hizmetinde bir araç olarak kullanmakmümkündeğildir.Aksini
söyleyenler, kullandıkları söylemneolursa olsun,AvrupaBirliği’nin
çıkarlarıdoğrultusundahareketetmektedir.

Üretimaraçlarınınözelmülkiyetinedayalıbirrejimaltında,siyasal
biçimlerherzamansermayeninemeküzerindekidiktatörlüğünügizler.
AncakMarksistlerelbettebudiktatörlüğünaldığıfarklıbiçimleriaynı
kabuletmez(burjuvademokrasisi,Bonapartizm,korporatizm,faşizm
vb.). İşçisınıfınınbütünününçıkarlarındanayrıbirçıkarlarıolmayan
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Marksistlerörgütlenmehakkının,ifadeözgürlüğününvebirsendikaya
yadasiyasipartiyeüyeolmahakkınınişçisınıfınınsınıfmücadelesin-
deilerleyebilmesiiçinaslikazanımlarolduğunundafarkındadırlar.

İşçi Partisi bu nedenle siyasal demokrasiyi korumak ve yeniden
kazanmakiçin,uluslarüstüvetotaliterAB’yekarşımücadeleetmekte-
dir;heryerdedemokratikkazanımlarıveişçilerinkazanımlarınıdaha
kolay yıkabilmek için bölgeselleştirme ve “ademi-merkezileştirme”
uygulayanAB’yekarşımücadeleetmektedir.

Ve neden “başka bir Avrupa Merkez Bankası” 
mümkün olmasın?
Fransız Komünist Partisi ve LCR liderleri şu çağrıyı da
yapıyorlar:“Kalkınma ve uyumlulaştırmanın hizmetinde kullanılması 
gereken gerçek bir Avrupa Merkez Bankası” (Rouge, sayı 2092, 23
Aralık2004)

Böyleceresimtamamlanmışoluyor.EğerbaşkabirABmümkünse,
eğer başka birAvrupa “Parlamentosu”mümkünse, o zamanmantıki
olarakbaşkabirAvrupaMerkezBankasıdamümkündür!

Ancak Avrupa Merkez Bankası’nı, misyonu emek maliyetlerini
düşürmekamacıylamali kemer sıkmapolitikalarını izlemekolanbir
bankayı“demokratikleştirmek”nasılmümkünolabilir?

Avrupa Merkez Bankası’nı “demokratikleştirme” yönündeki bu
çağrısıaslındaLCR’ninsiyasalyönelimininbütününedenkdüşüyor.5

“Avrupa gücü” miti
Şubirolgudur:İkinciDünyaSavaşısonrasıMarshallPlanıile,dahason-
rasındaRomaAnlaşması,sonrasındaMaastrichtAnlaşması,dahasonra
avrovenihayet“Anayasa” referandumusüreciboyunca“Avrupa’nın
inşası”,herzamanABDtarafındansavunulmuşvedesteklenmiştir.Bu
nedenle, Londra’da yayınlanan veABDmali çevreleri ile bağlantılı
olanFinancial Timesgazetesi’nin,Fransa’dakireferandumunöncesin-
degüçlübirşekilde“evet”oyunusavunmasıtesadüfdeğildir:

FransızseçmenlerAnayasalSözleşmereferandumundaciddibirkararlakarşı
karşıya.1992’deMaastrichtAnlaşmasınıdesteklediklerindevetekparabirimi-
negeçişteFransızlar–isteyerekyadaistemeden–AvrupaBirliği’ninilerleyip

5 LCR,Attac’ın“Wolfowitz’in Dünya Bankası başına getirilmesine karşı”dilekçe-
sini kendisininmiş gibi sahiplenerek, bu “mantığı” doğal olarak varacağı sonuca
götürmüşoluyor.Dilekçedeşunlarsöyleniyor:“Bir hükümetin Dünya Bankası baş-
kanı olacak adayı belirleyebildiği saydam ve demokratik olmayan atama sürecini 
reddediyoruz. (...) Kimin Dünya Bankası’na liderlik edeceği yoksulluğu ortadan 
kaldırmak için yürütülen uluslararası çabaların geleceğini etkileyecek önemli bir 
sorundur.”
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ilerlemeyeceğinekararverenulusoldu:Buseferdedurumaynı.Avrupaiçin
ve bizzatFransa için“evet”oyuvermeliler...Eğer“hayır”oyugalipgelirse,
busadeceAvrupaAnayasası’nabirölümcüldarbeindirmeyecek,önümüzdeki
yıllardayapılmasıgerekenciddiekonomikreformlarıdadurduracaktır.“Evet”
oyubunedenlebukadarönemlidir.(28Mayıs2005)

Benzerşekilde1997’den2001’ekadarFransa’daABDBüyükelçisi
olarak görev yapmış olan Felix Rohatyn, International Herald 
Tribune’deABDiçinevetoyunungerçeköneminiaçıklamıştır:

Busadecebirülkeyiilgilendirenbirolaydeğil,Avrupa’nıngeleceğiniilgilen-
diriyorvedolayısıylauluslararasıbirboyutuvar.Fransa’yaelçiolarak1997’de
Ekimayındageldim.

Bu avroya geçildiği bir dönemdi. İlk basın toplantımda [avroya] tamdestek
verdim.AvronunbaşarısınınFransaiçin,AvrupaiçinveABDiçiniyiolacağı
değerlendirmesini yaptımve böyle de oldu…Fransa’nın dostu birAmerikalı
olarakvebirAvrupapartizanıolarakFransahalkınınilerlemeyolunuseçeceği-
niumuyorum.Belkibudiplomatikbirtutumdeğilamabukonuylailgilisessiz
kalamayacakkadargüçlükaygıduyuyorum…

BunaCondolezzaRice’ınsonAvrupaziyaretindeyaptığıaçıklama-
ları ekleyelim:“ABD her şeyden önce Avrupa’nın büyüyen birliğini 
selamlamaktadır. Amerika’nın daha iyi ve daha güvenli bir dünyanın 
inşasında bir ortak olarak daha güçlü bir Avrupa ile kazanacağı çok 
şey vardır.”

Herşeysondereceaçık.Emperyalizm“Avrupa’nıninşasını”güçlü
biçimdedestekliyorçünkübunukendisininçıkarınagörüyor.Dünbu
BatıAvrupa’yıproleterdevrimitehdidindenkurtaracakMarshallPlanı
idi.Bugünyağmayaveuluslarınimhasınatamyönelimiiçinbiraraç.
OzamanLCR’ninşunlarıyazabilmesininasılaçıklayabiliriz:“Avrupa 
burjuvazisi tek para biriminin kabul edilmesi ile bariz bir zafer kazan-
dı”, bunun sayesindeAvrupa Birliği “açık piyasada daha rekabetçi 
olabilir.” (Yeni bir dünya durumu,BirleşikSekreterya’nın2003Dünya
Kongresimetni,aktaranAlternatifküreselleşmecilik:neo-kapitalizmin
yenikıyafeti, La Verité/Gerçek,sayı32)

GerçekteAvrupaMerkezBankasıdoğrudanABDMerkezBankası’na
bağlıdır.Açık ki bu bankaAvrupa hükümetlerinden ve halklarından
bağımsızdır ancak talimatları doğrudan Washington’dan almaktadır.
“Avrupa burjuvazisinin bariz bir zaferi”olmadığıgibiavronunoluştu-
rulmasıaslındaABDemperyalizmininAvrupauluslarınınparasalege-
menliğinekarşıbir aracıdır.La Vérité/Gerçek’inbirönceki sayısının
açıkladığıgibi:

AvrupaMerkezBankası’nınABkurumlarınavehükümetlerinekarşı“bağım-
sızlığı”onuntümüylebağımsızolduğuanlamınamıgeliyor?Elbettedeğil…
Birparabiriminindeğeriherzamansabitbireşdeğeregöreifadeedilir.1944’e
kadarbueşdeğeraltınidi.OtarihteiseBrettonWoodsAnlaşması(1944)ABD
parabiriminetümparabirimleriiçinvehâlâaltınolanonlarıngeneleşdeğeri-
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nearacılıkyapmaözelrolünüverdi.BununsonucundaABDBaşkanıRichard
Nixon15Ağustos1971tarihindeyaptığıbiraçıklamaileABDdolarınınaltın
ilekonvertibilitesinesonverildiğiniaçıkladı.Bu tarihtenberidiğerülkelerin
parabirimlerinindeğerinibelirlediğieşdeğerolarakABDdolarıişlevgörüyor.
Ancak doların kendisi elbetteABDkapitalist sınıfının çıkarlarının bir aracı.
Onundeğeriisezorlamabirdeğer.

Dolarındeğerindekideğişimler–Fransızfrankıolarakdeğerison25yılda4ila
11frankarasındadeğişmiştir–herşeydenönceABDekonomisindekigelişme-
ninveyaonunüretkenliğindekibirartışınbiryansımasıdeğildir;aksineABD
kapitalist sınıfının siyasi idaresi aracılığıyla kendi çıkarına en uygun olarak
değerlendirdiğipolitikanınbirifadesidir.

Bu nedenle bu durum bizi daha önce görülmemiş bir parasal, ekonomik ve
siyasibağımlılığagötürür.Biryandandolar,bunuyapmakiçinfaizoranlarını
kullananABD burjuvazisinin çıkarları uyarınca yukarı ve aşağıya dalgalan-
maktadır. Ama avro için dalgalanma yasaklanmıştır çünkü ABD Merkez
Bankası’nınkararlarınıetkileyebilenABDyönetiminintersineAvrupakurum-
larının ve Avrupa ülkelerinin hükümetlerinin Avrupa Merkez Bankası’na
müdahaleetmeleriyasaklanmıştır.

Avronun bu zaruri istikrarı bu nedenle son tahlilde aslındamevcut olmayan
varsayımsalbirAvrupaburjuvazisinindeğilamaavroyukendiparabiriminin
değerinialtındaveüzerindedüşürüpyükseltebileceğibireksenolarakkullanan
ABD finans sermayesinin bir aracıdır. (Bush ve dünya çapında demokratik
devrim,La Vérité/Gerçek,sayı43)

OzamanbuşartlardanedenFransızKomünistPartisiveLCR,ABD
emperyalizminekarşıbirsiperolarakbu“Avrupagücü”mitindenbah-
setmekteısraretmektedirler?Çokliberalbulsalardayinedeişçileriçin
ileribiradımıteşkilettiğinidüşündükleriAvrupa’nınABçerçevesinde
“birleşmesini”nedendestekliyorlarsa,tekparabiriminingetirilmesini
veAB’ningenişlemesininedendestekliyorlarsaaynısebeplerle.6

Budesteğinsebebibasit.Çünkübu“AvrupaGücü”mitionlarınAB
kurumlarınaverdikleri“eleştireldesteği”meşrulaştırmalarınısağlıyor;
aynen onlara ulusal egemenlik içinmücadele ile “ulusal şovenizmi”
aynıkefeyekoymafırsatınıverdiğigibi.

DanielGluckstein’ınbuderginin[LaVérité-çn.]37.sayısındaBir 
İşçi ve Köylü Hükümeti için, Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri için 
başlıklımakaledeaçıkladığıgibi:

İşçihareketininuluslararasıölçektekiinanılmazçözülmesinebüyüyenölçekte
bir ideolojikgüçsüzleşmedeeşlikediyor.Bugünşudoğrultuda ilerleyenbir
argümanın dile getirildiğini duymak çok kolay:EğerAB’ye karşıysanız işçi
sınıflarınınulusal şoven çerçeveye sınırlanmasındanyanaolmalısınız.Yada
pekalaşunuduyabilirsiniz:BuAvrupaBirliğihernekadarmükemmelolmasa
da,halklararasındadahafazlabarışveuyumiçinbirgaranti,dolayısıylaeğer
Avrupa’yakarşıysanızbarışadakarşıolmalısınız.

Şimdişusoruyukendimizesoralım:EğerAvrupauluslarıegemen-
liklerindenmahrumbırakılacaksa,buyeniegemenliğikimkullanacak?
BuAvrupaçapındavarsayımsalbirsovyetlerkonseyimiolacak?
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Elbettehayır.EğerAvrupahaklarıegemenliklerindenyoksunbıra-
kılırlarsabusadece,herbirideAvrupa’daABDemperyalizmininyayın

6Pablocular,Avrupa’nınsadık“inşacıları”,Türkiye ile ilgiliolarakdaşunlarıyaz-
maktatereddütetmiyorlar:

Türkiye’dekihalksınıflarınınliberalizminkısıtlarına,asgariölçüdebir
karşılıkvekendileriiçinbirparçadahademokrasiveözgürlükistemeden
teslimolmalarıaptallıkolacaktır.Kararıverecekolanonlardıramaseçimleri
neolursaolsun,devrimcileriveemekhareketionlaraöncesindenşunları
anlatmalıdır:“Evet burada sizleri istiyoruz, hepimizin kalpleri sizlerle, 
birlikte tarih sayfalarında yeni bir sayfa yazacağız, insanlık için yeni bir 
coğrafi harita tasarlıyoruz, savaşların ve sınırların coğrafyası değil ama 
halkların işbirliği ve kardeşliğinin coğrafyası.”(Rouge,sayı2090,9Aralık
2004)

 Pablocularıngüçlülirizminehayranoluyoruz…amasöyledikleriAvrupaBirliği’ne
övgününşarkısı.BunlarpekalaRomanoParodiyadaJacquesDelors’ındasözleri
olamaz mıydı? Türkiye’nin işçilerini nerede istiyorlar? Elbette Avrupa kıtasına
değil, onlar LCR’nin davetinden çok önce buraya gelmişlerdi.O zaman nereye?
Buldunuz:AvrupaBirliğiçerçevesineelbette…

 AmaAvrupa Birliği ne zamandan beriAB üye devletlerinin halkları için“daha 
fazla demokrasi ve özgürlük” sağlıyor? Avrupa Komisyonu Fransa’daki 6.000
postaneninkapanacağını açıkladığındayadaDoğuAvrupa’da sağlıkhizmetlerini
özelleştirdiğindeonumotiveeden“demokrasiveözgürlük”mü?

 EğerTürkiyeAvrupaBirliği’nekatılırsadiğertümüyedevletlergibiaynı“yakın-
laşmakriterlerine”tabiolacaktırvebukriterleradınatümAvrupa’daözelleştirme
ve“rasyonelleştirme”atılımıyürütülerekişçihaklarıve“demokrasi”yıkımauğra-
tılmayaçalışılmıştır.

 Pablocularbudurumunbütünüyle farkındadır amayinede şöyleyazmaktadırlar:
“Türkiye işçilerinin Avrupa Birliği’nin dışında kalmakta herhangi bir çıkarları 
yoktur… Sınırlarının açılması, ülkelerinin Avrupa alanına entegrasyonu yaşam-
larını değiştirmeyecek ama ücretleri üzerindeki aşağıya doğru basıncı bir ölçüde 
azaltacak.” (Rouge, sayı2090,9Aralık2004)

 Türkiye’ninAvrupaBirliği’negirmesininTürk işçilerinücretleriüzerindeki“aşa-
ğıyadoğrubasıncı”azaltacağınısöyleyenbuinsanlarhangigezegendeyaşıyorlar?
HerhangibiryerdeherhangibirişçiülkesininAvrupaBirliği’negirmesiileücretinin
yükselmesiniyaşadımı?

 Doğruolanbununtamtersideğilmi?Nezamandanberi“sınırlarınaşılması”–IMF
veDTÖ’nünresmidoktini–işçileriçinücretlerinartmasınayolaçtı?Nasılolupda
“Türkiye işçilerinin Avrupa Birliği’nin dışında kalmakta herhangi bir çıkarları yok-
tur.” yazmayacesaretederler?EğerbuTürkiyeişçileriiçindoğruiseAvrupa’daki
tümülkelerin işçileri için de doğrudur!AvrupaBirliği’nin dışında her şey ancak
kötü olabilir… Nasıl olup da Avrupa Birliği’ne girmenin onların “yaşamlarını 
değiştirmeyeceğini” yazabilirler?13yıldırMaastrichtSözleşmesindenkaynaklanan
direktiflerinüzerlerineyağmasıdeneyiminiyaşamışolanAvrupalıişçileryaşamları-
nınçokezicibiçimde“değişmesi”ilekarşıkarşıyakalmamışlarmıdır?

 Pablocular bu düzeydeki detaylarla ilgilenmiyorlar, hatta gerçeklerle bile ilgilen-
miyorlar–bunedenlede“Türkiye işçilerinin Avrupa Birliği’nin dışında kalmakta 
herhangi bir çıkarları yoktur.”diyeyazmakonlarırahatsızetmiyor!
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istasyonlarıolanAvrupaKomisyonunun,onun“Parlamentosunun”ve
onunAvrupaMerkezBankası’nınçıkarınaolacaktır.

Busiyasalyönelimin tam tersine IV.Enternasyonaluluslarınege-
menliklerininsavunulmasıiçin,emperyalizminuluslarıyağmalamave
çözmehakkınakarşımücadeleeder.IV.Enternasyonaluluslarınvarol-
mahakkınısavunur.Heryerde,herkıtadauluslarınegemenlikhakları
vardır.Ancakyineheryerde,herkıtadabuhakemperyalizmtarafından
ayaklaraltınaalınmaktadır.

Brezilyahalkı, bu egemenlik adına,bir ulusolarakLula-Rossetto
hükümetindenborçgeriödemesiniveülkeninemperyalistyağmasını
durdurmasını ve on yıllardır onurlu bir varoluş içinmücadele etmiş
olanbinlercetopraksızköylüyenihayettoprakverilmesinitalepetmek-
tedir.

Venezuelahalkıulusalegemenlikadınapetrollerininözelleştirilme-
sinireddetmekteveWashington’dangelensaldırılarakarşıayağakalk-
maktadır.Zimbabwelisiyahiköylüleregemenlikleriadınaonyıllardır
biravuçyerleşimcitarafındandenetlenmişolantopraklarıişgaletmek-
tedirler. Filistin halkı egemenlikleri adına, bir ulus olarak varolma
haklarıadına1947’deçıkartıldıklarıtümtopraklarageridönmehakkını
talepetmektedir.Irakhalkıegemenlikleriadına,uluslarınınbütünlüğü
adınauluslarınınABDemperyalizmitarafındanimhaedilmesinekarşı
direnmektedir.

Her yerde, tümkıtalarda, emperyalizminyağmasına, aşağılaması-
na ve yıkımına karşı egemenlikleri adına karşı çıkmaktadırlar.Ama
Afrika’da,GüneyAmerika’da,Ortadoğu’daveAsya’dageçerliolanbu
durumAvrupauluslarıiçindahaazmıgeçerlidir?BuABinşaedilme
sürecindeolanyenibiremperyalizmmidir,ABD’yepotansiyelyenibir
rakipmidir?YoksaAvrupa’daABDegemenliğini ilerletmek için, bu
kıtanınuluslarınıyağmalamakveçözmekiçinbiraraçmıdır?

Sürekli devrime geri dönmek
Eğer gerçekte yeni bir “Avrupa burjuvazisi” ABD emperyalizmine
karşıgelmekiçinbirarayageliyorolsaydı,buMarksistleriçinburju-
vazininhalaAvrupa’daüreticigüçlerigeliştirmeyeteneğinesahipdev-
rimciveilericibirsınıfolduğuanlamınagelirdi.VeMarxveEngels’in
bizeöğrettiğigibiişçisınıfınınbusürecidesteklemesigerekirdi.

Bu sadece teorik bir sorun değil; Fransız Komünist Partisi ve
LCR’ninABkurumlarına verdikleri destek ifadesini her günAvrupa
“Parlamentosunda” bulan çok pratik bir sorun.Ve bu elbette sürekli
devrim sorununu gündeme getiriyor. Bu devrim teorisi ayrılmaz bir
şekildeLevTroçki’ninadıylabirlikteanılmaktadır.Ancak1848baha-
rında halkların bastırılmasının ardından “sürekli devrim” için çağrı
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yapmışolanlarMarxveEngelsidi(Alman Komünist Birliği’nin Merkez 
Konseyine yönelik konuşma,Londra1850).Troçkişöyleyazar:

Bilindiğigibisüreklidevrimfikri,XIX.yüzyılortalarınınbüyükkomünistleri
Marxvetilmizleritarafından,“rasyonel”yadademokratikbirdevletinortaya
çıkışındansonrabütünsorunlarınbarışçılyollardanvereformlarlaçözülebile-
ceğiniiddiaedenburjuvaideolojisinekarşıçıkmakiçinortayaatılmıştı.Marx,
1848burjuvadevriminiproleterdevrimininbaşlangıcıolaraktelakkiediyordu.
Kuşkusuz Marx “yanılmıştı”. Ama bu hatası, yöntemsel değil, olgusal bir
hataydı. 1848 devrimi sosyalist bir devrime dönüşmedi.Ama zaten sırf bu
yüzdendedemokrasininzaferinegötüremedi.(Sürekli Devrim)

Marxneanlamdabirhatayapmıştı?Proletaryanınörgütlügüçleri
ile ilgili olarakolduğundan fazlabir tahmindebulunmuşve şartların
sosyalizm için olgunlaşmış olduğunu düşünmüştü. Bu “gerçeklerle
ilgilibirhata”idiçünkübudönemdeAvrupaburjuvazileritümüretici
güçleri geliştirmiş olmaktan çok uzaktı. (Marx,Kapital’e önsöz)Ve
1850 ile 1890 arasında aslındaüretici güçleringelişiminedevasabir
itki sağladılar; bu örneğinAlmanya’nın ve İtalya’nın uluslar halinde
birliklerini sağlamasını,Avrupa’daveKuzeyAmerika’damodernbir
endüstriningelişmesinivb.sağladı.7

Ancakbu “yöntemsel bir hata” değildi çünkü silahlanmış bir işçi
sınıfı ilekarşı karşıyaolanAvrupaburjuvazisi paniklediveproletar-
yayakarşıkendisinieskiyöneticisınıflarınkollarınaattı.“Gerçeklere”
ilişkin hatasına karşın Marx, işçi sınıfının tek devrimci sınıf haline
gelmesürecindeolduğunuvebunoktadanitibarendemokratikveulu-
saltarihigörevlerigerçekleştirmegörevinindeişçisınıfınadüştüğünü
anlamıştı.Tamda1848kendisininbir işçidevriminedönüştürmediği
içinAvrupa’dademokrasiyenilmişvearistokrasizaferkazanmıştı.

Marx’ın1850tarihindekisürekli devrimsloganınınnedenibuydu.
Ulusal ve demokratik görevlerin proleter devrimin hayaletinden

korkmuşolanbirburjuvazi tarafındangerçekleştirilmesigitgidedaha
azmümkünoluyordu.Bunedenlebunudahadailerigiderek,iktidarı
alarakveüretimaraçlarınınözelmülkiyetinedayalırejimesonvererek
yapacakolanişçisınıfıydı.Emperyalizmçağındaulusalvedemokratik
görevlerin gerçekleştirilmesinin toplumsal kurtuluş için mücadeleye
bağlıolmasıbuanlamdadır.Kapitalizmin“enileriaşamasına”,emper-
yalizmebüründüğübirdurumda,LeninhâlâembriyohalindeolanRus
ulusalburjuvazisinindevrimindemokratikgörevleriniyerinegetirmek
için silahlanmış proletaryanın önüne geçmek riskine girmeyeceğini
kaydetmişti.Tarihonunhaklıolduğunugösterdi.

DolayısıylaLeninveTroçki’ninyönteminitemelalırsak,kapitalizm
emperyalist aşamasınagirdikten sonra–üreticigüçlerinduraklaması

7AncakbudönemdeMarxdünyapiyasasınınoluşmasıilekapitalizminartıküretici
güçlerigeliştiremeyeceğidöneminyaklaştığınınaltınıçiziyordu.
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ve gerilemesinin görüldüğü ve bugün ulusların yıkımının görüldüğü
aşama–birAvrupaburjuvazisininkurulmasıveulusalsınırlarıkaldıra-
rakvekıtayıbirleştirerekbir“Avrupaulusunun”yaratılmasımümkün
değildir. Böylesine tarihi bir görev bugün burjuvazinin yapabileceği
bir şey değildir; bu görevi yerine getirmek onun devrimci ardılının,
proletaryanıngörevidir.

“Kapitalizm miadını 
doldurdu mu doldurmadı mı?”
Busorununöneminianlamakiçin20.yüzyıldakiemperyalistlerarası
ilişkilereyenidenbakmakfaydalıolacaktır.1926’dabaşladığıkitabın-
da,ilkemperyalistDünyaSavaşı’nınsebepolduğuüreticigüçlerinçok
büyük ölçüde yıkımauğramasının sonrasında,Avrupa kapitalizminin
krizibugünolduğukadarşiddetlideğilken,Troçkişunlarıyazmıştı:

Meseleyi ortaya bir soru atarak bitirmek istiyorum (...) Kapitalizm miadını
doldurdu mu, doldurmadı mı? Dünya ölçeğinde üretici güçleri ve insanlığı
geliştirmekabiliyetinehâlâ sahipmi?Eğerkapitalizminhala ilerici birmis-
yonuvarsa,halklarıdahazenginkılabilecekse,onlarınemeğinidahaüretken
hale getirebilecekse, bu; SSCBKomünist Partisi olarak biz, fazlasıyla acele
etmişiz demektir; Bir başka ifadeyle, sosyalizmi gerçekleştirmeye çalışmak
içiniktidarıgereğindenönceelegeçirmişizdemektir.ÇünküMarx’ındaaçıkça
ifadeettiğigibi,hiçbirtoplumsalrejimbütüngizliimkanlarınıyitirmedentarih
sahnesindençekilmez.İşteiçindebulunduğumuzbuekonomikdurumda,yani
Amerika’nınekonomikgüçdengesinikökündendeğiştirerekbütünkapitalist
insanlığın üzerinde yükseldiği şu evrede, kendimize şu soruyu yöneltmemiz
gerekir:Kapitalizmmiadınıdoldurmuşmuduryoksahalabirilerlemesağlaya-
bilirmi?Yukarıdaizahetmeyeçalıştığımgibi,Avrupaiçinbusorununcevabı
kesinlikleolumsuzdur.(AvrupaveAmerika(ed.Anthropos),s.89-90)

Troçkibudoğrutespitleri1924’teyazdıvebizşimdi2005yılında-
yız.YinedeortayakoyduğusoruMarksistlerinAvrupaBirliği’nekarşı
alması gereken tutum açısından tek anlamlı soru. Peki amaLCRbu
konudanesöylüyor?

ABD ile rekabet bir Avrupa devletinin zihinlerde gelişmesinde (düşünsel
plandagelişmesinde)önemlibiruyarıcıdır.(…)BüyükAvrupasermayesibir
emperyalistdevletinşaetmegirişimindegeriadımatamaz.Vebudakaçınıl-
maz olarakABD’ninmevcut üstünlüğünün yeniden değerlendirilmesine yol
açar. (Yeni bir dünya durumu,BirleşikSekreterya’nın2003DünyaKongresi
metni,aktaranAlternatifküreselleşmecilik:neo-kapitalizminyenikıyafeti, La 
Verité/Gerçek,sayı32)8

Bu “büyük Avrupa sermayesi” Pablocu bir buluştur. Her bir
Avrupaülkesindeulusalburjuvazilermevcuttur.Buulusalburjuvaziler

8OlivierBesancenot23Mayıs tarihinde20 Minutes gazetesine şudemecivermiş:
“Bu Avrupa, ABD’yle kendi zemininde, kapitalizm ve küreselleşme zemininde reka-
bet etmek istiyor.”
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ellerindeki olanaklarla ABD emperyalizmine karşı kendi çıkarlarını
korumaya çabalamaktadırlar.Örneğin Fransız veAlman burjuvazile-
rinin Irak’ayönelikABDliderliğindeki işgalbaşlatıldığı sıradaABD
ile farklı düşmeleri böyle bir olaydı.Ancak aynı zamanda bu ulusal
burjuvazilerin gitgide daha önemli sektörlerininABD emperyalizmi
iledoğrudananlaşmalaravarmakiçinulusalçıkarlarıçiğnemeyerazı
olduğunugörüyoruz.BuAvrupaburjuvazilerininarasındakivekendi
içlerindekiçelişkilerdahaönemlihalegeliyor.

BukoşullardaAvrupa’daüretici güçlerin gelişmesindenbahsetme
olanağıvarmı?AB’ninkurulmasıaracılığıylaABD’yerekabetedecek
olanbir“Avrupaemperyalizmi”mitini,etiketüzerindebizesunulduğu
şekliylekabuledebilmemizmümkünmü?Ozaman–MarshallPlanı
günlerindenAvrupa “Anayasasına”, Roma Sözleşmesi’nden tek para
birimine,ABD’nin“Avrupa’nıninşasına”verdiğivedevamedendes-
teğinasılaçıklarız?Onlarınmazoşistolmalarıilemi?

Dahası bu “yeni gelişmeye başlayan” emperyalizmin sözde raki-
bine NATO Kuzey Atlantik askeri sözleşmesi ve Avrupa Merkez
Bankası’nıntemsilettiğiparasalanlaşmailetümüylebağlanmışolma-
sınınasılaçıklarız?

Troçki 1926’da “Amerika’nın diğer kapitalizmlerin çok üzerine 
yükselmiş olduğunu” açıklamıştıvedolayısıyladaAvrupaburjuvazile-
riartıküreticigüçlerigeliştirebilecekdurumdadeğillerdi.Troçkiancak
proleterdevrimininAvrupa’nınbirdahayükselmesinisağlayabileceği-
niçokaçıkolarakortayakoydu.

Bu öngörü eskimiş midir, yoksa tersine olaylar, özellikle de II.
DünyaSavaşı’nınsonrasındaAvrupa’dakiAmerikanegemenliğininkat
katartmasıbuöngörüyüdoğrulamışmıdır?DahasıbiryandanAvrupa
üzerinde ABD egemenliğinin artmasına diğer yandan ise Avrupa
proletaryasının devrimci atılımları ile devasa sosyal kazanımlar elde
etmesine tanıklık etmişolması ikincidünya savaşınınbarizbirpara-
doksudur. Bu kazanımlar arasında Sosyal Güvenlik, millileştirmeler,
toplupazarlıksözleşmeleri,vb.yeralmaktadır.Bunlar tamdabugün
emperyalizminhedeftahtasınakoymuşolduğukazanımlardır.

AB’nin politikaları, aslında Avrupa’yı sanayisizleştiriyorken, iş
nitelikleriniortadankaldırıyorken,ulusları“Avrupabölgelerine”par-
çalıyorkenvebupolitikalarınherbirideengüçlüemperyalizminbu
piyasayadahafazlanüfusetmesineyolaçıyorken,nasılolurdaüretici
güçlerigeliştirir?

1999’daoandaBundesbank’ınbaşkanıolanHansTietmeyeravroya
geçişileilgiliolarakşunlarısöylemişti:

Avrupa Merkez Bankası sisteminin Maastricht Sözleşmesinde düzenlenen
bağımsızlığı sorgulanamaz. Artık değişim kurları ile oynayamayız. Katılan
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ülkelerşimdiyekadarülkelerarasındaenflasyon,verimlilikvekamuborcunun
büyümesibakımındanolan farklılıkları telafi etmek içinkullanılanmekaniz-
malarolmaksızınhareketetmekzorundakalacaklar.Avroparasalbölgesinde
ekonomik olarak daha güçsüz olan ülkeleri desteklemek içinmali uyarlama
şemalarıolmayacak.(…)Uyumunyükü,üretkenliktevetaleptebirdeğişiklik
olanheryerde,sadeceulusalemekmaliyetleriüzerineyüklenecek.Ücretlerin
veücretlerinbağlıolduğurakamlarınüretkenliktekifarklılıklarlayüzleşmesine
izinverilmeli,aksihaldeişsizliktebüyükçaplıbirartışolacaktır.(19Haziran
1997tarihlikonuşma,Frankfurt)

Diğer bir deyişle avro ile emek gücünün değeri ayarlanacak tek
değişkenhalinegeliyor.

BununsonucuAB’nintümABülkelerindeemekmaliyetinidüşür-
mekiçinaldığıönlemleroluyor.Diplomalara,işyasalarına,toplusöz-
leşmelereyönelentümsaldırılarınkaynağıbu.AvrupaBirliği’ninvar
olmanedenibu.

Daha1924yılındaTroçkişunlarıyazmıştı:
Şimdi,bazı iktisatçılar,pasifistler, işadamlarıvehattasıradanburjuvaçığırt-
kanlarAvrupaBirleşikDevletleri’ningönüllütaraftarlarıolarakkonuşuyorlar.
Ancak bu görev, iç çelişkileri tarafından sürekli olarak kemirilen Avrupa
burjuvazisinin gücünü aşar. Sadecemuzaffer proletaryaAvrupa’nın birliğini
gerçekleştirebilir (...)Avrupa’yı paramparça etmişolanları kovmakvekıtayı
yeniden birleştirebilmek içinAvrupa Birleşik Sosyalist Devletlerini kurmak
gerekir.(AvrupaveAmerika(ed.Anthropos),s.95)

Troçki’nin1924’teyazmışolduğubugünhalageçerlideğilmidir?
Yugoslavya’nın parçalanmasına katılmış olanlar, bölgeselleştirme ve
ademimerkezileştirmepolitikalarıizleyenler,bölgelerinAvrupa’sınıve
feodalkuşatılmışbölgeleriyaratanlar,işyasalarınıvetoplusözleşme-
leriyıkanlarAvrupa’yı“birleştirebilir”mi?Yoksatersineşunlarıyazan
Leninhaklımıydı?

“Avrupa Birleşik Devletleri kapitalizm altında ya bir ütopyadır ya 
da gericidir.” (aktaranBirİşçiveKöylüHükümetiiçin,AvrupaBirleşik
SosyalistDevletleriiçin, La Verité/Gerçek, sayı37,Nisan2004)

LeninveyaTroçki’yisorgulanamayacakotoritelerolarakalıntılamı-
yoruz;onlardahatayapmaktanbağışıkdeğillerdivebazendeyanıldı-
lar.Amaacababukonudahatalımıydılar?

450 milyon Avrupalı 
anayasayı destekliyor mu?
2004 yılında Avrupa için 10 Öneri’sinde Fransız Komünist Partisi
“yeniden müzakere edilen bir Avrupa Anayasası” önerdi.Benzerşekil-
deLCRdereferandumöncesindeşunlarıyazdı:

BaşkabirAvrupa,başkabirAnayasa,acilbirihtiyaçtır.(2004Avrupaseçimleri
içinbasılmışBaşka bir Avrupa mümkün başlıklıbroşür)

çünkü;
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Eğer 450milyonAvrupalı bir anayasayı destekliyorsa, o halde vatandaşları
merkeze koyacak bir süreç gereklidir. En asgarisi Etats-Generaux gibi bir
girişimlebirliktekamuoyundaanayasalmetningenelyönelimlerivebirkuru-
cumeclis için seçilecekdelegelerin seçimgündemleri ile ilgiliyapılacakbir
tartışmadır.Dahasonratoplumsalorganı,düşünceakımlarınıvehalklarıtemsil
edecekbirkurucumeclisnispiolarakgeneloylaseçilecektir.Sonolarakdakıta
çapında referandumlardüzenlenerekkurucumeclisinyapmışolduğuçalışma
geçerlikılınacaktır.BöyleliklebaşkabirAvrupa,başkabiranayasamümkün
olacaktır.(Rouge,sayı2064,13Mayıs2004)

Pablocular“Anayasayı destekleyen 450 milyon Avrupalıyı” nerede
gördüler?Bubirsırdır.Herhalükardaözelleştirilenkamuhizmetlerinin
işçilerini, fabrikalarının kapanması ve işyerlerinin taşınması ile karşı
karşıyakalanmilyonlarcaişçiyiveyaOrtakTarımPolitikasısonucunda
yıkıma uğrayan on binlere köylüyü ya da ulusal diplomalarının yok
edilmesiilekarşılaşanveABtarafındankendilerinesefaletveişsizlik
sunulan öğrencileri kastediyor olamazlar... Son otuz yıldır AB’nin
politikalarınınyıkıcısonuçlarınamaruzkalanlarıntümünüsayacakyer
bulamıyoruz.

İşçilerneredebir“anayasa”çağrısıyaptılar?Hiçbiryerde!
Avrupa’nıntümülkelerindeişçisınıflarınıntekbirtalebivar:yıkma

veharapetmepolitikalarınabir sonverilmesi,Komisyonunveonun
Avrupa“Parlamentosunun”işçikarşıtıdirektiflerininyürürlüktenkal-
dırılması!29Mayıs’taFransa’dave1Haziran’daHollanda’dayaşanan
Hayıroyununzaferiningerçekiçeriğibudur.

Avrupa Birliği’nin B planı
Bu durumda neden Fransız Komünist Partisi ve LCR kampanyaları
boyunca ve hayır oyunun zaferinin öncesinde “bir başka anayasa” 
talebiniilerisürmekteısrarettiler?

Avrupa’daki “hayır” çoğunluğunun gerçek içeriğini maskelemek
miistiyorlar?Bu,işsizliğin,emeklilikhaklarınınvesosyalgüvenliğin
yıkımının–yaniAvrupahükümetleri tarafındanitaatkarcauygulanan
ABpolitikalarının–reddedildiğininbirifadesiydi.AB’ninbuşekilde
reddedildiği mi her ne olursa olsun maskelenmeli? Bu nedenle mi
başlangıcından itibaren Copernic Çağrısı “hayır”ı sadece seçimlere
dairbirkonuya indirgeyen salt ideolojikbirmetinolarak tasarlandı?
Burada postanelere ve okullara dair dayatmalarına, eğitimin çeşitli
bölümlerininözelleştirilmesivedemiryolusistemininözelleştirilmesi
dayatmalarına dair tek bir satır bile yoktu. Maastricht Sözleşmesi,
“Avrupaentegrasyonu”ve“yakınlaşmakriterleri”üzerinetekbirsatır
bileyoktu.İşçilerinhergünkarşılaştıklarısorunlarailişkintekbirsatır
bileyoktu.İşçilerintaleplerineilişkintekbirsatırbileyoktu.Buçer-
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çevedeanlaşılıyorkisorgulananABdeğilama“çokliberal”bulunan
“sözleşme”metniidi.

“Hayır”oyuverenbüyükkitlelerinABkurumlarınınpolitikalarını
reddetmeözlemlerininkarşısında,StalinistlervePablocularburjuvazi
tarafından–özellikledeonlaramedyadaverilenyeraracılığıyla–bu
reddiyeyisadece“anayasa”ileilgiliolaraksınırlamayaçalışmayasevk
edildiler. Daha da kötüsü FKP “hayır” oyunun zaferinin akşamında
sakinbirşekildeşuaçıklamayıyaptı:

ŞuandanitibarendiğerAvrupahalklarıilebirlikteyenibirsözleşmeinşaetme
yoluaçılmıştır.(...)HaziranortasındaBrüksel’debirAvrupaKonseyitoplantısı
yapılacak. Buraya Fransız yetkililer tarafından götürülecek olan gündem az
öncehalkınkendisitarafındangönderildi.İştehalkegemenliğidenenşeybu.
FransaGiscardsözleşmesininterkedilmesiniveyenibirsözleşmeninmüzake-
reedilmesinitalepetmeli.(Editoryal,L’Humanité,30Mayıs2005)

Besancenotisekendiadınaşuaçıklamayıyaptı:“Tüm Avrupa solu 
yeni bir anayasa için harekete geçmeli.” (La Coroix,30Mayıs2005)

İşte burada “solun ‘hayır’ı” denilen şeyin gerçek içeriğini görü-
yorsunuz.Buaynı zamanda JacquesDelors’ında19Mayıs’taHayır
oyununçıkmaolasılığındanbahsederkensözünüettiğiBplanıdır:“Biz 
başka bir Avrupa için bir B planı alternatifini savunuyoruz. Bu gerçek 
demokratik bir kurucu süreci gerektirir.”

Şusoruyusoruyoruz:Çoğunlukbununiçinmihayıroyuverdi?AB
veyürürlükteolansözleşmeleriçerçevesindekalacakbirBplanıiçin
mioykullandılar?YoksaAB’ninbuyıkımpolitikalarınabirsonver-
mekveMaastricht’indikteettiklerindenkopmakiçinmioyverdiler?

“Dokuzuncu adam” ve 
öne çıkarılmasının ardındaki nedenler
ReferandumdanöncekimedyakampanyasındaBasancenot’unyükseli-
şinianlamakiçinLCRkampanyasınınnasılgeliştiğineyenidenbakmak
faydalıolabilir.İşte29Mayıs’ayaklaştığımızhaftalardaPablocuların
söylediklerinebirörnek:“Açık ki, AB’nin işleyişini uzaktan gözlemle-
yince, her şeyin Brüksel’in hatası olduğunu ve dolayısıyla da Avrupa 
Komisyonunun hatası olduğunu söylemek kolay...” (Rouge, sayı2064)

Bu bakış açısına göre AB, tümAB ülkelerinde uygulanan anti-
sosyalpolitikalarıngerçek suçlusuolanAvrupahükümetlerininarka-
sınasaklandığıbir“yanlışsanık”tır(yazılarındasıkçakullandıklarıbir
ifade).SankitümABülkelerindeemeklilikhaklarınınyıkımı,özelleş-
tirmelergibisaldırılarınkökenindeyeralandirektiflerinbaşlatıcısıAB
değilmişçesine. Gerçekte buAB’nin sorumluluğunun üzerini örtmek
anlamınagelmektedir.
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AncakaylargeçtikçeveözelikledereferandumyaklaştıkçaLCRbu
yanlışgörüşübüyükölçüdeterkettivebirkaçdurumdasağlığın,eği-
timinvb.YıkımındaAB’ninsorumluluğunadoğrudanişaretetmekten
çekinmedi.LCR’ninkampanyasındakikaymanınnedenlerireferandum
öncesindekihaftalardaFransızişçisınıfınınradikalleşmesindearanma-
lıdır.

“Hayır” oyunun çıkacağı daha fazla öngörülür olduğu ölçüde,
burjuvazininbakış açısındanbu “hayır” oyunun siyasal temsilcisinin
FransızKomünistPartisiveLCRolarakgörünmesidahafazlagerekli
halegeldi.BuradanPablocularveFransızKomünistPartisinin“Hayır
OyununZaferiiçinUlusalKomite”tarafındanyürütülenkampanyaya
olabildiğinceyakındurmaihtiyacıdoğdu.BukampanyanınekseniAB
politikalarının pratik günlük sonuçları idi. Referandumun öncesinde,
işçisınıfınınradikalleşmesi,MaastrichtAvrupası’nıveonuntümpoli-
tikalarınıreddetmesiesnasındabunukapsamakvebaşkayöneçekmek
içinolabildiğincesolcilayapılmasıgerekliydi.Bubakışaçısıyla,LCR
veFransızKomünistPartisiPT’ninkampanyasınıonunyerineyürüt-
mek için davet edilmedi.Yapılan, bu kampanyaya bir darbe vurmak
içindi.

Referandumun hemen öncesinde kampanyanın son haftalarında
“dokuzuncu adam”ın bütün televizyon kanallarındaki yükselişini bu
durum açıklamaktadır. Reddiyenin derinliği ve bunun ifade ettiği
şekildeAB’ninöngörülmemişbiçimdemahkumediliyorolmasıburju-
vazininbakışaçısından“soldan”temsili“resmi-olmayan”temsilcileri
deiçinealacakşekildegenişletmeyiveböyleliklekampanyaboyunca
gitgide büyüyen toplumsal isyana karşı bir sur oluşturmayı gerekli
kıldı.Böyleşeylerhiçbirzamantesadüfdeğildir.

Benzerşekildeemperyalizminbakışaçısından,IMFilekopuşacak
birPThükümetineoyvermişolanmilyonlarcatopraksızköylüyetop-
rakvermeyireddetmesiiçin,“Troçkist”olduğunuiddiaedenbirBirSek
temsilcisiniBrezilyahükümetinesokmakgerekliolmuştur.Fransa’da
kampanyanın son haftalarında çoğunluğun reddiyesiniAB kurumları
çerçevesineçekmekiçin“dokuzuncuadamı”çağırmakgerekliolmuş-
tur.

“Ah, birlikte ne kadar mutluyuz...”
LCR ve Fransız Komünist Partisi’nin “soldanHayır”ının asıl amacı
AB’ye Hayır’ın zaferi durumunda AB çerçevesini ve Maastricht
Sözleşmesinikorumak içinbircansimidisunmaktı.Zafergecesiher
ikipartininifadeedilenreddiyeyeihanetetmekveonusınırlamakiçin
önemlirolleroynadıklarınıgördük.
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Ama“soldanHayır” aynı zamanda2007’dedeğişecekhükümette
birbakanlıkkoltuğuiçinadayolanherkesidebulabileceğimizbirçer-
çevedir:Fabius’tanBesanenot’a,buaradaMélenchonveBuffet...

29 Mayıs gecesi Bastille meydanında LCR açıklamasını dağıttı.
Burada şunlar yazılıydı: “Biz kazandık! Chirac gitmeli!...’Evet’in 
başındaki Chirac bir kere daha reddedildi. Bir an önce görevi bırak-
malı...”

“Evet”in başı Chiracmıydı?AmaHollade de “evet”in başı değil
miydi?

SadeceChirac’ın reddedildiğine inanmamızı istiyorlar–hedefteki
ABtarafındandikteedilenvesağolsunsololsuntümhükümetlertara-
fındanson20yılıaşkınsürediruygulananpolitikalardeğilmişçesine.
AmaLCRbunusöyleyemezçünküFransızKomünistPartisi’ndekiitti-
faklarıilesiyasalsorumluluklarınedeniylebusorunlarayolaçar.LCR
bunusöyleyemezçünkübuAvrupaBirliğiveMaastrichtilekopuşma
içinaçıkbirçağrıanlamınagelir.

Açıkçagörülüyorki“soldan hayır”yaklaşanhükümetdeğişikliğine
hazırlanıyor.Besancenotreferandumdanbirkaçgünönceşuaçıklamayı
yaptı:“Referandumun sonucu ne olursa olsun, sol eskisiyle aynı olma-
yacak. (...) Eski çoğulcu solun solunda bir siyasi boşluk alanı var.” (20 
Minutes ileröportaj,23Mayıs2005)

ÇünküyineBesancenot’unaçıkladığıgibi:
BaşkabirAvrupa’yımümkünkılmakiçinbaşkabirsolgerçeklikhalinegeti-
rilmeli.FransızKomünistPartisi’ni,LCR’yi,SosyalistPartimuhalefetini ve
Yeşiller’i bir araya getiren bu kampanyanın hareketliliğinden doğan umut...
(Busadecebirbaşlangıç,Rouge,sayı2113,26Mayıs2005)

“Başka bir sol” elbetteyürürlüktekisözleşmelerçerçevesineyerle-
şecektirve“soldanhayır’ın”partizanlarıburadaönemlibirroloynaya-
caklardır.“Dokuzuncuadam”yenidenyükselerekbirbakanlıkkoltuğu
alacakmı?Brezilya’daolduğugibi bu sadeceburjuvazininkitlelerin
yaygın hoşnutsuzluğunu sınırlandırmak için Birleşik Sekreterya’ya
başvurmaihtiyacıduyupduymamasınabağlıolacaktır.

“Başka bir sol”, peki amahangi siyasal çizgi için?SözüFransız
KomünistPartisiUlusalSekreteri’nebırakalım:

“Ah, birlikte ne kadar mutluyuz” diyorMareBuffet, bir el hareketi ile José
Bové,OlivierBesancenot,ClaireVillars, Jean-LucMélenchonvediğerlerini
göstererek.

“Hayır” solun, 2007’deki yenilgisini getirecek kaotik bir bölünmesi olarak
gösterildi.Bizkazanacağız,sağakarşıkitleselbirzaferiçinşartlarıyaratacağız.
(L’Humanité,30Mayıs2005,s.9)

Bunuyapabilmekiçintümsoluyenidenorganizeetmekistiyoruz;
hem“evet”hemde“hayır”kamplarındaninsanları,ortayaçıkanyeni
durumda,önümüzdekiyeniolanaklarlabuamaçdoğrultusundaçalış-



"Dokuzuncu Adam" ve Öne Çıkarılmasının Ardındaki Nedenler

73

makisteyenherkesibirarayagetirmekistiyoruz.(Basınaçıklaması,1
Haziran2005)

Olivier Besancenot buna cevap veriyor ve aynısını tekrarlıyor:
“Artık birbirimizi bırakmak istemiyoruz. 29 Mayıs’tan sonra devam 
edeceğiz.” (LeMonde,26Mayıs2005,s.8)

“Evet” ve “hayır” kamplarından insanları bir araya getirmek bir
sonrakihükümetdeğişikliğiiçin“evet”partizanlarıile“soldanHayır”
partizanlarınıbirarayagetirmekanlamınagelir...TümünüBrüksel’in
siyasalhattınıizlemekiçinbirarayagetirmekanlamınagelir.
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Brezilya	Nereye	
Gidiyor? 
Brezilya	İşçi	Partisi	
Nereye	Gidiyor?

Fabio MORAES

IV. Enternasyonal’in Brezilya seksiyonu 25. Kongresini
(olağanüstü kongre) Sao Paulo’da gerçekleştirdi. Bu üç
gün yoğun tartışmalarla geçti. Yoldaş Mario’nun sun-
duğu siyasal durum raporuyla ve Farias yoldaşın ve IV.
Enternasyonal sekreteryasının katkılarıyla açılan genel
tartışmadayetmişikidelegesözaldı.Kongregerçekleştiği
esnada,bizimseksiyonumuzundaakımolarakyeraldığı
PT yani İşçi Partisi ve tüm Brezilya iki aydır derin bir
krizlesarsılıyordu.

Bundanyaklaşıküçyılönce,53milyondanfazlaişçi,genç,toprak-
sız köylüvegecekondu sakini, çeşitli hükümetlerceyirmiyıldır

sürdürülenveIMFdirektifleridoğrultusundaülkeyiyokeden,emekçi
halkı yoksulluğa iten ve gençliğin geleceğini elinden alan politikaya
durdemekiçinLula’yıbaşkanseçti.AncakbugünLulahükümetigün
begünderinleşenbirsiyasalkrizegömülmüşdurumda.Kongremizdeki

* LaVérité/Gerçekdergisinin45.sayısındançevrilmiştir.



Sosyalizm

76

tartışmalarda,İşçiPartisi,Brezilyahalkıveülkeiçinsonderecetehli-
keliolanbudurumanalizedildi;IV.Enternasyonal’inBrezilyaseksi-
yonunun,partileriyokolmatehlikesiylekarşıkarşıyaolanİşçiPartisi
militanlarınavetümişçileresunmasıgerekenhattartışıldı.

Londra’da acı bir Brezilya manzarası
Temmuz ayında Londra’da İngiliz polisi, sözde intihar bombacısı
olduğuiddiasıyla,27yaşındagençbirBrezilyalıolanJean-Charlesde
Menezes’ibaşındanyedikurşunlaöldürdü.Menezes4yıldırLondra’da
elektrikçi olarak çalışıyor ve ayda sadece 100 sterlin yani 150 avro
kazanıyordu.Buolay,Lulaiktidarınınüçüncüyılında,hemdünyanın
hemdeBrezilya’nınacıbirportresinisundubize.Şüphesiztetiğiçeken
neLulanedeBlair’di.Amabucinayeteyolaçanolaylardaaslaalın-
yazısıdeğildi.

Menezes’i öldüren,Bush veBlair’in savaş politikası. Lula da bu
politikaya sadık; öyle ki BM şemsiyesi altında Haiti’ye gönderdiği
Brezilya askerleri Haiti başkentinin yoksul mahallelerine yaptıkları
operasyonlarda,aralarındaçocuklardabulunanseksenkişiyiöldürdü.
Aynı savaş politikası adınaBlair, yere yatmış ve hareketsiz bir genç
adamınüstünepolislerinşarjörleriniboşaltmasınısavundu.

Fakat Lula da masum değil: Kendisini başkanlığa taşıyan sosyal
talepleri duymazdan gelen Lula’nın politikaları Menezes gibi on
binlercegencinülkeyi terketmesineyol açıyor.Folha de Sao Paulo 
gazetesindeki (25Temmuz tarihli) şu haberi okurken öfkelenmemek
mümkünmü?:

Menezes’in geldiği Gonzaga kentinin üçte biri göç etti.Altı bin sakinin iki
biniyurtdışında,ABD,İngiltere,Portekiz’deişarıyor.Tekbirkliniğivevasat
birokuluolanGonzaga’dayaşayantarımcılarkendigeçimlerinizorsağlıyor.
Kentinanageliri,göçmenleringönderdiğipara.

AslındadurumtümBrezilya’daaynı.BrezilyaEkonomikAraştırma
Enstitüsü’ne göre, “On yılda işsizlik yüzde 56 arttı. 2003 itibariyle 
nüfusun yüzde 31,7’sinin, yani 53,9 milyon kişinin toplam aile geliri 
asgari ücretin (yaklaşık 40 euro) altında.” Aynı esnada basında şu
haberler çıkıyordu:“Bankaların kârları ilk üç ayda yüzde 52 arttı”. 
“Brezilya bu sene IMF’ye olan borcunun 5,1 milyar dolarını ödeye-
cek.”

Lula hükümeti 
bir suçlamalar denizinde boğuluyor
İki buçuk yıldır iktidarda olan Lula hükümeti, ülkeyi bu korkunç
durumdan çıkarması için, değişim için Ekim 2002’de kendisine oy
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veren53milyonBrezilyalıişçi,işsiz,emekli,genç,topraksızköylüve
gecekondusakininesırtınıdönmüşdurumda.

Hükümet birkaç hafta önce aniden yolsuzluk suçlamasıyla karşı
karşıyageldi.Haziranbaşındabasınasızanbirvideoda,Postaİdaresi
başkanıyaklaşık500avrolukbirrüşvetalırkengörülüyordu.İşüstün-
de yakalanan başkan, hükümete yakın isimlerden, PDT adlı partinin
başkanıRobertoJefferson’asuçuattı.Jefferson1993’tebiryolsuzluk
skandalıylagörevdenuzaklaştırılandevletbaşkanıFernandoCollorde
Mello’nunadamlarından.Jeffersonhiçduraksamadan,“düşersemtek
başımadüşmem”dedi.İzleyengünlerde,Folha de Sao Paulodergisine
verdiği bir röportajda (6Haziran),mensalão yani aylık taksit denen
uygulamayı anlattı: Buna göre, hükümet, kendi seçmenlerine zarar
verenbirçokkararımeclistengeçirirkengerekli çoğunluğu sağlamak
için, diğer partilerden çeşitli milletvekillerine ayda yaklaşık 10 bin
avroluködemeleryapmıştı.

“Lula’yı kurtarma, 
İşçi Partisi’ni batırma” operasyonu
OandaLula’yıkurtarıp İşçiPartisi’nibatırmaoperasyonunubaşladı:
Basındaçıkansayısızyazıveçeşitli“siyasetbilimciler,”İşçiPartisi’ni
suçluilanederken,Lulavehükümetiniaklamayakalkıştı.

Folha de Sao Paulogazetesi,“İşçi Partisi Lula’ya sorun çıkarıyor” 
derken(4Haziran),O Estado “İşçi Partisi artık dürüstlüğünü yitirdi” 
diye yazıyordu (7 Haziran). Finans gazetesi Valor ise, “Lula haklı; 
krizin sorumlusu İşçi Partisi”diyordu (15Haziran).O Estadohızını
alamayıp,“Artık bütün İşçi Partisi sanık sandalyesinde”(19Temmuz)
ve “İşçi Partisi bir çürük elma”(20Temmuz)diyebaşlıkattı.

İlksuçlamalarabiryenisieklendi:Bunagöre,Lula’nınseçildiğison
kampanyahariç(netesadüf!),İşçiPartisi’nintümkampanyalarışaibe-
liydi.BiryazarFolha de Sao Paulo’da“İşçi Partisi’ni kurban etmek 
şart”diyordu(3Haziran2005):

Sermayedarlar, her ne kadar faizlerin yüksekliğinden dolayı şikayet etseler
de–herkesbankacıdeğiltabii–Lula’nınuyguladığımuhafazakarekonomik
politikadangenelanlamdamemnunlarveişleribüyüdüğüsürecegerisineses
çıkarmıyorlar.

AncakİşçiPartisiapayrıbirmesele.Neburjuvazi,neemperyalizm
aslaİşçiPartisi’ninvarlığınıhoşgörmedi.İşçiPartisi,çeşitlieğilimler-
denbiravuçişçimilitantarafından,askeridiktatörlüğünsongünlerin-
dedoğduvebüyükmetalgrevleriyleyükseldi.Kuruluşbildirgesinde
yazdığıgibi,parti,

milyonlarcaBrezilyalınınülkenintoplumsalvepolitikhayatınamüdahaleedip
onudönüştürmezorunluluğuhissetmesiyledoğdu.BumücadeledeBrezilyalı
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emekçininaldığıenönemliders,demokrasininişçininkendielleriylekurduğu
birkazanımolduğuveişçiolmadanyıkılacağıydı.

Lulakalmalı,amaİşçiPartisiyıkılmalı;çünküişçisınıfınınhertür
örgütünüyoketmekşart:İşteemperyalizminhemBrezilya’dahemde
dünyaçapındayürüttüğüpolitika.

Lula’nın baskısı altında, devlet başkanlığı genel sekreteri José
Dirceu istifaetti.BiraysonradaİşçiPartisibaşkanıGenoino,genel
sekreterSilvinhovemalisekreterDelubio istifaetti.Partibürokrasi-
sininzirvesiniteşkiledenbukişilerinnasılgeribirpolitikaizlediğini
vehükümetinheryaptığınadestekverdiğinihepimizbiliyoruz:Ama
burada önemli olan skandalın partiye yansıtılması, çamurun partiye
bulaştırılmasıydı.Böylecepartidederinbirkrizbaşgösterdi.Şaşkınlık
içindekimilitanlar“bunoktayanasılgeldik?”diyekendilerinesordu.
AmaİşçiPartisi’ninanayurduolanSanBernardolubirişçigibi,çoğu
üyeşantajıreddetti;“hayır,partiminbuşekildebitirilmesinegözyuma-
mam”dedi.

Hayır! Ne İşçi Partisi, ne de partiyi kuran ve 
tabanını oluşturan militanlar sorumlu!
KrizpatlarpatlamazIV.Enternasyonal’inBrezilyaseksiyonupartinin
tümmilitanlarınahitabenşöyleyazdı:

Zorbirdönemdengeçiyoruz,birkrizbaşlıyor.(...)İşçiPartisiyöneticilerinin
politikasıhemülkeyihempartiyifelaketesürüklüyor.Lula,PalocciveRossetto
ekibini,politikalarınıveonlarıngericivekokuşmuşburjuvapartileriylekurdu-
ğuittifaklarıtutuppartidenatmakzorunlu.(...)IMF’nindayattığıpolitikalara,
faiz dışı fazla hedefine, özelleştirmelere, özel sektöre verilen tavizlere son
verilmeli.İşçiPartisi’nikuruluşhedefineulaştırmanıntekyoluiştebudur.

Lula’nın buna cevabıysa aksine, İşçi Partisi’ni hükümetten uzak-
laştırmakvehükümetinadamlarınıİşçiPartisi’niniçineşırıngaetmek
oldu. Eski parti yönetimi uzaklaştırıldıktan sonra, yerine Lula’nın
bakanlıklarından bir ekip geçirildi. EğitimBakanıTarsoGenro hem
partibaşkanıhempartigenelsekreterihemdemalisekreteroldu!

TarsoGenro’nunseçilmesiçokanlamlı.Eğitimbakanıyken,sözde
birreformyapıpmilyarlarcaavrolukkaynağıözelüniversitelereaktar-
mış ve kamu üniversitelerini bir kenara atmıştı.Ama onu asıl ünlü
yapan Porto Alegre kenti belediye başkanlığıydı. Kendisi, Birleşik
Sekreterya’yabağlıSosyalist Demokrasi(DémocraciaSocialista)gru-
buylabirliktehemPortoAlegre’yihemdebağlıolduğueyaletiyönetti.
“Katılımcı demokrasi” ve “Sosyal forumlar” gibi icatlarda bulundu,
bu sayede partideki Lulacı çoğunlukla partinin “sol kanat”ı arasında
köprükurdu.
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Valorgazetesi,onu“Tarso, PT’nin soluyla diyalog kuracak”diye
(18Haziran)Globoise“Partideki azınlık gruplarla Tarso’nun ilişkisi 
iyi” diye karşıladı. Sosyalist Demokrasi de onu övdü. SD’nin önde
gelenismiRaulPont“Tarso iyi bir seçim” diyordu.Aynıgruptanbir
senatör“Göreve geliş biçimi uygun olmasa da, Tarso görevini bağımsız 
bir biçimde yürütecektir”dedi.

“Piyasalar” krizi yok sayıp 
Lula’yı koşulsuz destekliyor
Krizin ilk günlerinden itibaren Lula, o zamana dek ekonomi bakanı
Palocci tarafından demir yumrukla sürdürülen iktisat politikasında
birdeğişiklikolmayacağınıgöstermeyeçalıştı.Bupolitikanınözüşu:
Faiz dışı fazla vereceğiz diye, federal hükümet, eyalet hükümetleri
ve belediyeler bütçelerinin en az yüzde 4,25’ini borç faizi ödemesi
için ayırıyor. 28Haziran2005’teFolha da Sao Paulo zafer edasıyla
şöyleyazıyordu:“Borç faizi ödemesine ayrılan kaynaklar, yani kamu 
sektörünün faiz dışı fazlası, bu ay yeni bir rekor kırıp 6,31 milyar real 
(yaklaşık 3 milyar avro) oldu.”Amabufazlaverilecekdiyekamuhiz-
metlerinevenüfusaağırbirfaturaödetiliyor.Aynıgazete31Mayıs’ta
şöyleyazmıştı:“2005 yılını kamu yatırımları yılı ilan ettiği halde Lula, 
yatırıma bir günlük borç faizi kadar bile para ayırmadı.”

Dirceu’nun görevden alınmasıyla birlikte, piyasaların ve IMF’nin
sevgilisi ekonomi bakanı Palocci “kan kaybeden hükümetin güçlü 
adamı”rolünesoyundu.Globo gazetesi(11Haziran)şöylesürdürüyor:
“Lula, ekonomi bakanı Palocci’ye sınırsız destek vererek, ekonomik 
istikrar ve mali reformda ısrarlı olduğunu gösterdi.”

Lula daha da ileri gidiyordu; finans gazetesi Valor (6 Temmuz)
“Başkan Lula uyguladığı ekonomi politikasının güvenilirliğine yönelik 
şokları engellemeye çalışıyor.” Ancakbugüvenilirlik,işçi,köylü,genç
vePTmilitanlarıgözündekigüvenilirlikdeğil,kapitalistlerin,patron-
larınvebüyüktopraksahipleriningözündekigüvenilirlik.Valor’agöre
Lula“eski askeri hükümetin ekonomi bakanı Delfim Netto’nun önerisi 
olan sıfır kamu açığı fikrine sıcak bakıyor.” BuAB’nin Maastricht
anlaşmasındanbilekatıbirkriter.MaastrichtAnlaşmasıABüyesiülke-
lerebütçeaçığınıGSYİH’nınyüzde1’indendüşüktutmayıdayattı;büt-
çedebuşekildekesintiyapılmasıylabirliktekamuhizmetlerinin,sosyal
güvenliğin,sağlığınveeğitiminnehaledüştüğünübiliyoruz.Lulaise,
dahadakötü,sıfıraçıktanbahsediyor!Bununanlamı,Brezilyahalkının
yararlandığızatençoksınırlıkamuhizmetlerininvesosyalgüvenliğin
topyekûn tasfiyesi.Valor gazetesi“Hükümet bakış açısını değiştirdi; 
eskiden hedef ‘sıfır açlık’tı, şimdi ‘sıfır bütçe açığı’”diyeyazmış.



Sosyalizm

80

FinansgazetesiValor baklayı ağzından çıkarmış:“Bütçe şu anda 
çok katı. Mesela maliye gelirlerinin yüzde 18’i eğitime ayrılacak diye 
bir zorunluluk var; ayrıca milli gelir arttıkça sağlık harcamalarının da 
aynı ölçüde artırılması gerekiyor. Bütün bu harcamaları ciddi ölçüde 
azaltmak şart.” Uluslararası sermaye durumdan çok memnun. IMF,
“Hükümetin güçlü ekonomi politikası siyasal olaylardan etkilenmedi, 
mali durum giderek düzeliyor ve finans piyasaları hâlâ ekonomi poli-
tikasına tam güven içinde”diyereksevincinidilegetiriyor.(Valor,8-9
Temmuz2005)

En çok korktukları şey: sınıf mücadelesi
İştebirileriİşçiPartisi’nedurmadançamuratmayaçalışıyorvefinans
çevrelerizaferilanediyorken,bunlarınhepsininardındabirkorkuyat-
tığınıgörüyoruz:Yasınıfmücadelesikesilmezse?

Patronlarınınterkettiğifabrikalarıişgaledenişçiler,Lula’danfab-
rikaları kamulaştırmasını ve işlerini kurtarmasını istiyor. Demiryolu
işçileriaylardırbaşkentBrasilia’yatemsilcilergönderiyorvedemiryo-
luişletmesininkapatılmasıkararınıniptaliniistiyor.Topraksızköylüler
durmadanyenitopraklarişgalediyor.Mayısvehazirandakitleselgös-
teriler düzenleyen liseliler öğrenci bileti zammını protesto ediyor ve
hemöğrencilerehemdeişsizlereücretsizbilettalepediyorlar.Yaklaşık
birayboyunca,sonyıllarınengüçlügrevlerindenbirinigerçekleştiren
kamu emekçileri, Lula’nın politikaları sonucu satın alma güçlerinin
düştüğünüsöylüyorveyüzde18zamistiyor.

Bu hareketlerin büyük bir kısmımaalesef olumlu sonuçlanmıyor.
Amabugelişmelerdevletvesermayezirvelerinititretiyor:Emekçiler,
kitleler,gençlersınıfmücadelesiniyükselterek,kendiseçtiklerihükü-
metinonlardanesirgediğihaklarıistiyor.Buharekethiçdedurulacak-
mışgibideğil.

5 Haziran’da yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına kalırsa,
“Brezilyalıların yüzde 59’una göre Lula, kendini seçenlerin fikirlerini 
savunmuyor artık. Ankete katılanların çoğunluğu, Lula hükümetinde en 
çok zararı işçiler gördü diyor.”Bunlarsayılar.Hayatbusayılarıalıp
grev,işgalvegösterileredönüştürüyor.İşçisınıfıvarolduğusürecesınıf
mücadelesidevamedecek.İşçisınıfı,gençlerveezilenkitleler,örgüt-
lerivarolduğusürecedireneceklervemücadeleedecekler.İştebuyüz-
den,LulahükümetiIMF’yipekmemnunetsede,Brezilyahalkınaen
ağırdarbelerigözüdönmüşçesine indirsede,uluslararası sermayenin
azgıntaleplerinetabibirpolitikaizlesede,yetmiyor.Lula,işçisınıfının
bizzatpartisinivesendikalarınıyoketmekzorunda.
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İşçi Partisi’ni tasfiye etmek yetmiyor; 
sendikaları da yok etmeye niyetliler...
İşçiPartisi’niyoketmeyekalkışanlarsendikalkonfederasyonCUT’u
da aynı yola sokmak istiyor. Tam da bu amaçla, CUT başkanı Luiz
Marinho’yuçalışmabakanıyaptılar.

12Temmuz tarihli bir haberde,“Lula Marinho’yu atadı ve onun 
‘CUT bakanı’ olacağını söyledi” yazıyordu. CUT, 1983 yılında
PT’liler tarafından kuruldu.Amaç, askeri diktatörlüğe son verilmesi
vehükümetindoğrudanvedemokratikseçimlebaşagelmesiydi.CUT
LatinAmerika’nınenbüyüksendikakonfederasyonu,dünyadabeşin-
ci.22,5milyonüyesive3.300bağlısendikasıvar.İşçisınıfındanhiç
kimsebuörgütünyokedilmesine,hükümetinparçasıhalinegelmesine
veişçilerinelindenkoparılmasınaizinvermez.

IV. Enternasyonalin Brezilya seksiyonuO Trabalho’dan militan-
larınvebaşkasınıfmücadelecisendikacılarınoluşturduğusendikaiçi
platformadına, JulioTurra (CUTmerkezyürütmesiüyesidir)konfe-
derasyonunmerkezyürütmekurulunabirmektupgöndererek,derhal
sendikanın hükümete karşı bağımsızlığını vurgulayacak bir toplantı
yapılmasını istedi.Aynı zamanda tek tek sendikalara yazı gönderen
Turra, onları sendikamerkezinemektup, faksveyazılı kararlargön-
derereksendikalarınhükümettenbağımsızlığınıvurgulamayaçağırdı.
AmaçMYK’nın da aynısını yapmasını ve hükümete acil taleplerini
duyuruppazarlığaoturmasınısağlamaktı.

Yüzlerce sendikabuçağrıyakarşılıkverdi.ÖrneğinTubarão’daki
demiryoluişçilerisendikasıMYK’yaşuyazıyıkalemealdı:

SizeektegönderdiğimizJulioTurra’nınmektubunda,MYK’nınacilentoplana-
rakMarinho’nunçalışmabakanıatanmasınakarşıbiraçıklamayapılmasıiste-
niyor.Marinho’nunbu“kişisel”gibigörünenkararınınardında,aslındahükü-
metin sendikamızı kendi politik programına dahil etme niyeti yatıyor. Buna
biz,CUTkonfederasyonununbağımsızlığınınkorunmasıylakarşıçıkıyoruz.

İşçi Partisi’nde, Lula’nın başında olduğu çoğunluk akımı krizde
vebukrizCUT’adayansıyor.Çoğunlukgrubununsendikadaki tem-
silcileribölünüyor.Lulavebirgrupadamı,hemMarinho’nunbakan
olmasını hem de konfederasyonun başınaArtur Da Silva Santos’un
gelmesinizorlakabulettirmeyeçalışıyor.Lula,çalışmabakanını,pat-
ronlarıveCUT’ubirarayagetirenUlusalÇalışmaForumu’nukurarak
sendikayıiktidaraentegreetmeyekalktığında,CUT’uDaSilvaSantos
temsiletmişti.BuForum,sendikalarınbağımsızlığınıtehditedenveiş
yaşamınınveişçihaklarınınesnekleştirilmesinigetirenkararlaraldı.

NihayetCUTyönetimi13Temmuzgünü toplandı.Ancakbu top-
lantıdaTurra’nınmektubuveonudestekleyenyüzlercemektupsadece
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kaydageçirildi,hiçbirkararalınmadı.FakatertesigünCUT’unbülte-
nindeşöylebiryazıyayımlandı:

CUT,hükümettenvesiyasalpartilerdenbağımsızveözerkbirkonfederasyon-
durvebakanatamalarıylabirilişkisiyoktur.CUT’unişçisınıfınabağlılığının
altınıtekrarçiziyoruzvebirsüresonrayeniçalışmabakanınataleplerimizive
mücadeleprogramımızısunacağız.

Folha de Sao Paulo gazetesinde çıkan bir yazıda da, 2006
Temmuz’unakadarCUTbaşkanıseçilenJoãoFelice’ninşusözleriyer
alıyordu:“CUT her zaman özerkliğini ve bağımsızlığını korumuştur 
ve sırf eski yöneticilerinden diye çalışma bakanıyla samimiyet kuracak 
değildir.”

Brezilya seksiyonunda tartışmalar
Brezilya’dayaşanangibikarmaşıkbirdurumda,IV.Enternasyonal’in
Brezilyaseksiyonuiçindeçeşitligörüşfarklarınınvetartışmalarınorta-
ya çıkması, veUluslararası Sekreterya’yla anlaşmazlıklar yaşanması
gayetdoğaldı,böyledeoldu.Budurumkarşısındaişçidemokrasisine
veortakilkelertemelindeserbesttartışmayabaşvurduk.

O Trabalho’nun olağanüstü kongre kararı, bir grup yöneticinin
ve üyelerin çoğunluğu tarafından alınmıştı ve kongrede tüm farklı-
lıklar açıkça ifade edildi. Uluslararası Sekreterya’nın önerisi üzeri-
ne, kongre tarihi ileri alındı ve önce Enternasyonal’in içinde, farklı
ülkelerde konunun tartışılması sağlandı.Böylece proleter devriminin
dünya partisinin nasıl olması gerektiğine dair fikrimizi bir kez daha
hayatageçirmişolduk:Partimerkezdenseksiyonlarayağanemirlerle
ve komutlarla işlemez, uluslararası düzeyde toplu tartışmalar, görüş
farklılıklarının dile getirilmesi ve ortak eylemle işler.Bundan 12 yıl
önce IV.Enternasyonal’inyeniden ilan edilmesininde, sonrakiParis
1999veBerlin2002dünyakonferanslarınındaanlamıbudur.Böylece,
Uluslararası Sekreterya’nın da desteğiyle, iki ay boyunca seksiyon
içinde tartışmayürüdü.Kongre22-24Temmuz’daSaoPaulo’da top-
landıveUluslararasıSekreterya’dandabirdelegasyonkatıldı.Katılan
herkesingörüşünegörekongreBrezilyaseksiyonunungelişimindebir
kilometretaşıteşkilediyor.

İşçi Partisi’nin içinde yer alan tüm gruplar bölünürken, IV.
Enternasyonalseksiyonuiçayrılıklarınıortakilkelertemelinde,serbest
tartışmayaparakaştı.KongredealınankararlarBrezilya’dakigelecek
mücadelehattımızıçiziyor:

7.Bugündendevrimvekarşıdevrimarasındakimücadeleninnereyevaraca-
ğını bilmemiz mümkün değil.Ancak biz her koşulda IV. Enternasyonal’in,
sınıfınvesınıförgütlerininbağımsızlığıçizgisinikoruyacağız.1980yılından
beri, bu çerçevede PT’de bir eğilim olarak yer alıyoruz ve partininKuruluş
Manifestosu’nu temel alıyoruz.BugünPT içindekikrizlebirlikte,Parti için-
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dekiBir-Sekçiler,partidışındakiBir-Sekçiler(PSOL)veMorenocular(PSTU)
partiyitasfiyeetmeyekalkışırken,bizmevcutyöneticilerinterkettiğiilkmani-
festotemelindehareketegeçmeçağrısıyapıyoruz.

8. Bizce, Brezilya’da sınıfın bağımsızlığı için verdiğimiz mücadele, IV.
Enternasyonal’indünyaçapındayürüttüğüİşçilerinveHalklarınUluslararası
BağlantıKomitesi(ILC)çalışmasındanayrılamaz.

İşçi Partisi’nin kuruluş manifestosunu 
yeniden hayata geçirmek
Buyazıdagöstermeyeçalıştığımızgibiher taraftan İşçiPartisi’neve
hatta işçisınıfının tümbağımsızlığınasaldırılargelirken,O Trabalho 
içseçimlerde1.500İşçiPartisiüyesinikendilistesindebirarayagetirdi
vebütünİşçiPartisiüyelerine,partininkuruluşmanifestosunuyeniden
hayata geçirme çağrısı yaptı.Bu temelde örgütlenecek olan, kent ve
kıremekçilerikonferansındadaşutaleplergündemegelecek:İşçilerin
işgalettiğifabrikalarınkamulaştırılması,demiryollarınınveözelleştiri-
lentümkuruluşlarıntekrarkamulaştırılması,topraksızköylüleretoprak
veemperyalizmekarşıülkeninegemenliğininkorunması.İştetoplantı
çağrısı:

***

Kent ve Kır Emekçilerinin 
Ulusal Buluşması’na Çağrı
Biz ücretleri için grev yapan federal hükümet memurlarıyız. Lula
hükümetinden ve bakan Palocci’den istediğimiz%18’lik artış geçen
üçyılınkayıplarınıancakkarşılıyor.Butalebimizabartılımı?Şimdiki
ücretlerimizleyaşamakmümkünmü?Hükümetbize%0,1artışöneri-
yor.Bunadurdemekgerek.Böyledevamedemez.

BizCUTvePTmilitanlarıyız.Bizişgaledilenfabrikalardaçalışan
veişlerimizin,emeğimizinyokedilmesinekarşımücadeleedenişçile-
rizveLulahükümetine,işlerimizikurtar,fabrikalarımillileştirdiyoruz!
Bunları yapmak imkansızmı?Fabrikalar kapanır ve sokağa atılırsak
nasılgeçinir,nasılailelerimizibesleriz?İkibuçukyıldırmücadelemiz
sürüyorvehükümetbizi tatminedecekönerilergetirmiyor.Bunadur
demekgerek.

Biz topraksızkır emekçileriyiz;başkentBrasilia’yayürüyüpLula
hükümetine ve bakan Rossetto’ya, toprak reformu yapın, derhal 1
milyontopraksızaileyetoprakverin,dedik.Hükümetinatadığıkomis-
yonun sunduğu öneriler de bu yöndeydi. Bu abartılı bir istek mi?
Durumumuzgittikçekötüleşiyor:bizetoprakvermeyireddetmeklekal-
mıyorlar,topraksahiplerinintuttuğukatillerarkadaşlarımızıkatletme-
yedevamediyorveayrıcahapseatılıyorvekovuşturmayauğruyoruz.
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Toprak Komisyonu’nun başkanı Tomas Balduino şu sözlerinde
haklı:

2004yılındakırdayaşanançatışmalarsonyirmiyılınenyüksekdüzeyindeydi
vetutuklanantopraksızemekçilerinsayısı%10,8arttı.37.220ailesokağaatıl-
dı.Köylüler,hükümetintarımdadışticareteverdiğidestekyüzündenmağdur
durumda;hükümetseülkeyedövizgetirdiğiiçinbuticaretidestekliyor.

Budövizsadecedışborcuödemeyehizmetediyor;oysabizaçlıktan
yadakatillerinkurşunlarıylaölmeyedevamediyoruz.Bunadurdemek
şart.

Böyledevamedemez.
Bizeğitimharçlarınınartırılmasınakarşıeylemyapanöğrencileriz.

Kamusalveücretsizeğitimisteyengençleriz;hükümetsebize,devlet
üniversitelerinesaldıranvepatronlarınözeleğitimisteklerinigözeten
birreformlayanıtverdi.Bunadurdemekgerek.

Biz işimizi korumak ve demiryollarının yeniden millileştirilmesi
için mücadele veren demiryolu emekçileriyiz. Petrol ve doğalgazın
millileştirilmesiniisteyenBolivya’dakiemekçikardeşlerimizgibiyap-
tık;Brasilia’yagidiphükümetten,federaldemiryollarıağını(RFFSA)
tasfiyeeden246sayılıgeçicitedbirigeriçekmesiniistedik.Hükümet
bizidinlemiyor, ilgilimilletvekili500arkadaşımızı iştençıkardıbile.
Bunadurdemekgerek.

3yılönceLula’ya53milyonoyverirkenveCardoso’yukovarken
amacımız,butürpolitikalarasondemekti.

Oysa Lula-Rossetto-Palocci hükümeti tüm taleplerimize hayır
diyor!

Bunasılmümkünolabilir?
Ücretlerimizveişlerimiziçin,toprakreformuiçin,öğrencitalepleri

ve demiryolcuların istekleri için kaynak olmadığını nasıl söylerler?
Hepimizparanın,kaynağınolduğunubiliyoruz.Pekiamahükümetbu
fonlarıneyapıyor?

Sırf nisan ayında, 16,3 milyar real, faiz dışı fazlayı artırmak ve
borç faizleriniödemek içindevletbütçesindenalındı.Ülkeninkanını
emenbulanetliborcunbirgünlükfaizibile,hükümetineğitim,sağlık
veulaşımayaptığıtümyatırımadenkgeliyor.Bunadurdemekgerek.
Böyledevamedemez.

Emekçi halk ıstırap içinde, ülke uçurumun eşiğinde.Ulusun ege-
menliği tehlikede. Ulusal işletmeler çokuluslu şirketler tarafından,
sınırsızyolsuzlukdoğuranözelleştirmepolitikasıçerçevesindeyağma-
lanıyor.BuPT’yidegüngeçtikçekemiriyor.

CUTisehükümetinyürüttüğüsendikalreformnedeniyletehlikede.
Lula-Palocci-Rossetto, siz bizi felakete itiyorsunuz; ülkeyi parça-

lanmaya,PT’yiiseyıkımasürüklüyorsunuz.
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Şüphesizkidurumzor.Ancakücretleriiçingreveçıkanyüzbinler-
cefederalhükümet,eyaletvebelediyememuru,eylemyapanbinlerce
genç,toprakişgallerinegirişenbinlercetopraksızköylü,yenifabrikalar
işgaleden işçiler“Artıkyeter!”diyor. İşçikarşıtı,köylükarşıtı,ulus
karşıtıbupolitikadurmalı.

Çünkü yaşamak zorundayız. Çünkü ülkenin yağmalanması dur-
malı.Katillerartıkcezasızkalmamalı,yolsuzluklarbitmeli.1milyon
topraksız aileyederhal toprakverilmeli, işgal edilen fabrikalarmilli-
leştirilmeli,demiryollarıveözelleştirilentümkamuişletmeleriderhal
tekrar millileştirilmeli! Emekçi örgütlerinin bağımsızlığıyla; ulusun
egemenliğinesahipçıkılmalı.

Bizler, bu çağrı temelinde, 3 ve 4 Eylül’de, Kent ve Kır 
Emekçilerinin ve Gençlerin Ulusal Buluşması’nınbirlikteoluşturul-
masınıöneriyoruz.Tümeylemlerde, örgütlerde, hareketlerde,PT’nin
tabanörgütlerinde,sendikalardaveişçigruplarında,öğrenciörgütlerin-
debuönerinintartışılmasınıvebubuluşmaiçindelegelerseçilmesini
öneriyoruz.Lulahükümetindentaleplerimiz:

•	 İşgaledilenfabrikalarmillileştirilsin!
•	 Demiryollarıvetümözelleştirilenkamusalhizmetlerveişletme-

leryenidenmillileştirilsin!
•	 Topraksızlara derhal toprak!Birmilyon aile derhal yerleştiril-

sin.
•	 Emekçiörgütlerinebağımsızlık!
•	 Halkınegemenliği!
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Bolivya’daki 
Durum	Üzerine

Jean-Pierre RAFFI

Bolivya’da kitlelerin güçlü ayaklanması sonucunda
Gonzalo Sanchez de Lozada başkanlıktan istifa etmişti;
onun ardından devrimci kriz sırasında görevi devralan
Bolivya Başkanı Carlos Mesa da istifa etmek zorunda
kaldıvebundanüçgünsonrabilebaşkentLaPazmaden
işçileri, köylüler ve öğretmenlerin ablukası altındaydı.
İki yıl önce halk hareketinin başladığı ve bugün ikili
iktidarınkurulduğuElAlto’da,BolivyaİşçiFederasyonu
COB,“FakirSemtSakinleri”,KöylüFederasyonu,Maden
İşçileriFederasyonuFSTMB(COB’akatılmıştır)vesayı-
sızhalkörgütününinisiyatifi ilebirUlusalHalkMeclisi
oluşturuldu.

Tüm bu kitle bugün, IMF, Dünya Bankası ve diğer emperyalist
kurumlarcadayatılanpolitikalarıprotestoediyor.IMFpolitikaları

ülkeninsatılması,halkınkorkunçbirfakirliğesürüklenmesivekitlesel
işsizlik anlamına geliyor. İstatistikler açlığın sürekli artan bir oranda
nüfusuetkilediğinigösteriyor.Bupolitikalar,enzengindörteyaletin,
özellikle yakın zaman önceLatinAmerika’daki en büyük doğal gaz
kaynağına sahip olduğu keşfedilen Santa Cruz’un, ayrılma tehdidi

* LaVérité/Gerçekdergisinin44.sayısındançevrilmiştir.
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savurduğuşuzamanda,doğrudanveaçıkbirşekildeBolivyaulusunun
varlığınıtehditediyor.

DurumBolivya’yaözgüdeğil,bütünkıtaçalkalanıyor.Meksika’da
kitle hareketi, özelleştirmeye karşı ve toprağı savunmak için, işçiler,
köylüler ve gençlerin şu sloganını atıyor: “La Patria no se vende! 
La tierra se defende!” yani “Ülke satılmaz! Toprağı savunacağız!”
AynıdurumuVenezuela’dadagörüyoruz;Amerikanemperyalizminin
tüm yöntemleri deneyerek, seçimle başa gelen Chavez hükümetini
devirmeye çalışmasına karşı halk, işçiler ve gençler isyan ediyor ve
tümgüçlerinibağımsızbir işçifederasyonuyaratmaküzerebiraraya
getiriyor:Ulusal İşçi Sendikası (UNT).Aynı nedenlerle, Brezilya’da
kamu sektöründeki işçilerin, ücretlerini artırmak, konumlarını iyileş-
tirmek,diğerdeyişleLula-Palocci-Rossettohükümetininyuvarlandığı
emperyalizme itaatbatağındanülkeyikurtarmak içingüçlübirgreve
başladıklarınıgörüyoruz.Buhükümet,kamufonlarınıvebütçeyi,faiz
dışı fazla verme bahanesiyle, ülkeyi sakat bırakan astronomik borcu
ödemekiçinkullanıyor.Biruçtandiğerucakıtanınheryerindeikizıt
talepkarşıkarşıyageliyor:Birtarafta,halklarınyaşamasıveulusların
bağımsızlığı talebi, diğer tarafta krizdeki emperyalizmin, her türlü
yöntemebaşvurarakkitlelerindirencinikırma,örgütleriniyoketmeve
direnişinörgütlendiği,mücadeleninyürütüldüğüulusalçatıyıparçala-
maisteği.

Bolivya: Petrol ve doğalgaz millileştirilsin! 
Ulusun birliği için, “bölgeselleşme”ye hayır! 
Bağımsız ulusal meclis!
TıpkıElAlto’dabirHalkMeclisikurulduğunubildirenbumesajgibi
heryandanhaberlergeliyor.MadenİşçileriFederasyonuFSTMB’nin
birlideribildiriyor:

Bugün,8Haziran2005tarihinde,hedefi iktidarıegemensınıftanalmakolan
UlusalHalkMeclisikuruldu.Temeltalebimizhalenkarşılanmadı,ancakbizi
hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışan oligarşinin tüm çabalarına rağmen
hedeflerimizdeğişmeyecek.Sistemin içindekiher seçenek aslındabir tuzak;
bunakısa süre içindeyapılması istenenseçimçağrısıdadahil.HalkMeclisi
başlangıçtaElAlto’dakiMahalleKomiteleriFederasyonu(FEJUVE),Bölgesel
İşçi Federasyonu (COR), ElAlto Bolivya İşçi Federasyonu (COB), maden
sendikasıFSTMB,CSUTBCveBolivyaÖğrenciKonfederasyonutarafından
oluşturuldu.Mücadeledevamediyor,yaşasınpetrolvedoğalgazınmillileşti-
rilmesi!

9Haziran’daEconoticias Bolivia’dakihaberşöyle:
Bu meclisin acil görevleri bölgeleri, alanları ve iletişim araçlarını kontrol
etmek,halkayiyecekvegereklieşyaları sağlamakveözsavunmadır.Ulusal
düzeydeBolivyaİşçiFederasyonu’nun,bölgeseldüzeydeişçifederasyonları-
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nınşubelerinindenetimialtındaolanhalkmeclislerikendibölgelerindeiktidar
olmaklasorumludur.

Bu halkmeclisleri şu sloganlar temelinde bir araya geldi: Enerji
kaynaklarının (petrolvedoğalgaz)kamulaştırılması, kurucumeclisin
toplanması,ulusalbirliğidağıtmayıamaçlayantümgirişimlerinreddi.

UlusalHalkMeclisi,8Haziran’dayaptığıtoplantıda,kendivekilli-
ğinitanımlayanbirdizikararaldı.Kararlarşöyleydi:

Birincisi,ElAltodevrimcisürecin“öncü”südür;ElAltoUlusalHalkMeclisi’nin
merkezidir;üç,“Ulusal Halk Meclisi halkın iktidarının aygıtıdır.”;dört,“halk 
meclislerinden seçilmiş delegelerin görevlendirilmesi ve eyalet ve semt meclis-
leri oluşturulması yoluyla Ulusal Halk Meclisi güçlendirilmelidir.”,beşincisi,
özsavunmaveiaşekomitelerioluşturulmalıdır;altıncısı,“petrol ve doğalgaz 
endüstrilerinin millileştirilmesi için mücadele edilmeli ve bu yolda genel 
ve süresiz grev ile iletişim araçlarının ablukası örgütlenmelidir”; yedincisi,
“önceki seçimlerde olduğu gibi, yeniden iktidara gelmeyi amaçlayan burjuva-
zinin bütün tuzakları boşa çıkarılmalıdır.”

Bu,biraydanuzunsüren,işçileri,gençlerivetümBolivyahalkını
ayaklanmayagötüren,sonundadevletbaşkanıCarlosMesa’nınistifa-
sınısağlayan,ikili iktidarınnüvesinioluşturan,varolaniktidarınyanı
sıra ve ona karşı büyüyen güçlü bir devrimci isyan.Yıllardır ülkeyi
felaketesürükleyenlerotoritelerinisürdürmekiçin,seçimtarihiniöne
almakdahilellerindengelenherşeyiyapıyorlar.

Buhareketuzunbiryolkatetti;herşey,ABD’desiyasetokurken
kaptığıAmerikanaksanıyüzündenBolivyalıların“ElGringo”dediği
eski başkan Gonzalo Sanchez de Lozada’nın yaklaşık iki yıl önce,
EylülveEkim2003’tehalkayaklanmasıylaiktidardandüşürülmesiyle
başladı.Kitlelerinhareketlenmesindetemelnokta,petrolvedoğalgazın
çokuluslu şirketler tarafından çalınmasıyla bağlantılı gündeme gelen
ulusalbağımsızlıksorunuydu.

“Petrol bizimdir! Yabancı şirketler dışarı!”
Haftalarcasürengösteriler,acımasızcabastırılmasınakarşın,Sanchez
de Lozada’yı helikopterle kaçmaya ve görevini başkan yardımcısı
CarlosMesa’yabırakmayamecburetti.Bugünisekitlelerinisyanıyla
karşıkarşıyaolaniktidardakiCarlosMesadakaçmakzorunda.

Tekrar edecek olursak, halkın bu yeni ayaklanmasının nedeni,
Bolivya ulusunun doğal kaynaklar üzerinde bağımsızlığa duyduğu
ihtiyaçtır. Eski başkanın özelleştirme girişiminden dolayı koltuğunu
kaybetmesininardından,yenibaşkanCarlosMesa17Mayıs’tapetrol
vedoğalgazyasatasarısınıMeclis’egetirereközelleştirmeyibaşlatma-
yıtekrardenedi.BaştaAmerikanşirketleriolmaküzerepetrolşirket-
lerininBolivya’yaverdiğiöneminartmasınıngerçeknedeni,Bolivya
petrolünüvedoğalgazınınakledipsömürmek.Buyasatasarısıpetrolün
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ve doğalgazın satışı üzerinde devletin tüm kontrolünden vazgeçiyor,
böylece ülkenin petrol ve doğalgaz kaynaklarının yağmalanmasını
onaylıyorvedahasıbuyağmayıartırıyor.

Buyüzden,halkherşeydenöncebuvatanhainiyasayıiptaletmek
veBolivyapetrolüvegazınıbütünüylemillileştirmekiçinbirayıaşkın
süredirkitleselolarakayaklanıyor.

Buayaklanmaaynızamanda,ülkeninenzengindört“bölge”sinin
giriştiği ve SantaCruzSanayiOdası’nın desteklediği ayrılıkçı darbe
girişimineve12Ağustos’tabubölgelerinyaptığıözerklikçağrısınada
karşı.SantaCruz’un,yenikeşfedilendoğalgazrezervleriiletümkıta-
nınVenezuela’dansonraikincidoğalgazkaynağıolduğukanıtlandı.

Bolivya’nın dokuz eyaletinden dördünün yöneticileri, tek yanlı olarak 12
Ağustos’tabirözerklikreferandumuçağrısıyaptı.Diğereyaletlerintemsilcile-
rinegörebuBolivya’yıparçalanmayagötürebilir.(…)SantaCruzülkeninen
zenginveenkalabalıkbölgesi;özerklikisteyenikincibölgeTarija’yagelince,
GüneyAmerika’nınenbüyükikincigazrezervinesahip.(O Estadogazetesi,
26Mayıs)

Bolivya İşçi Federasyonu’nun ulusal önderliğinin, kitle seferber-
liğininbaşınıçekmeklebirlikte,“çok uluslu, çok kimlikli bir devletin 
kuruluşu”lehindesesiniyükselttiğimuğlakbirduruşakarşın,Bolivya
İşçi Federasyonu’na bağlıMaden İşçileri Federasyonu, 25Mayıs’ta,
Bolivyahalkınındevrimcitaleplerinidestekleyen,çokaçıkvekesinbir
kararıkabuletti.(İkincikutuyabakın)

Bolivyapetrol ve doğalgazkaynaklarınınyoğunolduğudört böl-
genin ayrılma girişiminin ardında Washington’un parmağı var. Bu
açıkça ortada:CondoleezaRice’ın“Güney Amerika hükümetleri çok 
kırılgan” cümlesini ve “demokrasi sadece seçimle gelmez” sözünü
hatırlatmayagerekvarmı?

Bolivya ulusunu bölmeyi amaçlayan bu saldırı, Peru’daki benzer
süreçlekarşılaştırılmalı;SantaCruz’ayakınAltiplanobölgesidegeç-
miş aylarda özerklik talebiyle gündeme geldi. Dünyanın kalanında
olduğu gibi, Amerikan emperyalizmi bu bölgede de – başta petrol
ve doğalgaz alanlarındaki çıkarları olmak üzere – kendi çıkarlarını
zorla kabul ettirmek ve kitlelerin direncini kırmak amacıyla ulusu
parçalamak içinbaskıyapıyor.Kitlelerindirenciylekarşılaştırdığında
da,varolanhükümetleri“kırılgan”diyedeğerlendiripdarbe tehditleri
savuruyor.

Bolivyalı bir sosyolog bu durumu 31Mayıs tarihli São Paulo’da
şöyleyorumluyor:

Problemşukisömürüdüzeninideğiştirmeyevepetrolvedoğalgazasahipçık-
mayaçalışangüçlübirhalkhareketivar.Bunedenle,özerklik talebivarolan
sömürünündevamıtalebiveyabancısermayeninvarlığınakapılarınıdahaçok
açma,küreselpazaradahaçokbağlanmatalebiolarakgörülüyor.
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BugünBolivyaulusununvarlığıtehlikede.HaftalardırLaPaz’da,El
Alto’daveülkenindörtbiryanındaeylemyapanmadenişçileri,köylü-
lerveöğretmenlerbutehlikeninfarkında.BolivyaİşçiFederasyonuve
onabağlıMadenİşçileriFederasyonuöncülüğünde,değişikbölgeler-
denyüzlerce,binlerceeylemciparlamentonunaçılmasınıönlemekiçin
başkentLaPaz’dabirarayageldi.1HazirantarihliFolha de São Paulo 
adlıBrezilyagazetesibildiriyor:

SantaCruz’dabölgeselözerklikiçinhalkoylamasınıvebelediyebaşkanlarının
doğrudanseçimikonularınıgörüşmeküzerebirmeclisoturumudüzenleneceği
söyleniyordu.Oturum,halktangelenyoğunpolitikbaskıyla20Mayıs’aerte-
lendi.ZenginSantaCruzbölgesince savunulanveüçbölge (Tarija,Benive
Pando)tarafındandahadesteklenenteklif,öncekurucumeclisintoplanmasını
talep eden göstericiler tarafından reddedildi. Göstericiler ayrıca petrolün ve
doğalgazınmillileştirilmesiniistedi.

Birhaftasonra7Haziran’da,BaşkanCarlosMesabaşkanlıksarayı-
nıterketti.Çünkühükümetbinası,başkanlıksarayıveMeclisçevresin-
dekisilahlıkuvvetlerartıkMesa’yıkoruyamıyordu.Gazeta Mercantil 
şöyleyazdı:

Tümülkede70 farklıyerdekurulanbarikatlarBolivya’yı felceuğrattı,yiye-
cek, yakıt ve yolcu naklini imkansız hale getirdi. Bunun yankıları özellikle
yoksulluğunarazlarınınşiddetlendiğivebirmilyondanfazlainsanınyaşadığı
LaPaz’dabüyükoldu.Başkentteşehir içiotobüshizmetisınırlışekildehala
devamediyor,ancakgeçenhafta48saatlikgrevegidenotobüsşoförleribugün-
lerdediğer göstericiler gibi petrol ve doğalgazınmillileştirilmesini destekle-
mekiçinsüresizgrevitartışıyor.

La Razon adlıBolivyagazetesinin,“durumgeriçevrilemez”diyen
yazarıIvanCanelasekliyor:

Mesa’nın partisi yok, sadece 157 parlamenterin 20’sine güvenebiliyor.
İsyancılar, doğal gazı millileştirmediği için Mesa’nın “çokuluslu petrol şir-
ketlerine satılmış” bir “korkak” olduğunu düşünüyor ve istifasını istiyor.
Patronlarsa onun artık “yönetemediğini” ve “bugünBolivya’nın büyümesini
engelleyençatışmalaraizinverdiğini,”düşünüyor

Bu tipikbirdevrimcidurum:Yönetilenler işlerinböyle sürmesini
istemiyor,yönetenlerseeskisigibiyönetemiyor.İşte6Haziran:

KöylügruplarıülkenindoğusundakiSavari’debulunanpetrolpompaistasyo-
nunuişgaletti.Shell’ebağlıbuşirketinŞili’yeyaptığıpetrolihracatınıdurdur-
dular.(Jornal do Brasilgazetesi,7Haziran)

O Globogazetesi,Başkanlıksarayınınkuşatılmasınıgösteren tam
sayfabir fotoğrafınüzerine “Kilise, Bolivya krizinde aracılık etmeye 
çalışıyor” başlığıattı.Fotoğraftagöstericilerinortasındadalgalananbir
pankart görülüyordu:“Vatan haini Mesa; ülkemizi satıyorsun, sonun 
geldi!” Kilise gerçekten defalarca arabuluculuk yapmaya yeltendi,
ancakbugirişimlerşuanakadarsonuçsuzkaldı.O Globo devamedi-
yor:
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Katolik Kilisesi, Devlet Başkanı CarlosMesa’nın yanı sıra Senato Başkanı
HormadoVacaDiezveMilletMeclisiBaşkanıMarioCosio’nun istifası için
gayriresmigörüşmeleryapıyor.BöyleceYargıtayBaşkanıEduardoRodriguez
yetkiyi eline alabilecek ve gelecekAralık’ta başkanlık seçimi düzenlenecek.
(7Haziran)

Bumanevrapetrolvedoğalgazınmillileştirilmesitalebinibertaraf
etmeyivegerçektenbağımsızbirkurucumecliskurulmasınıengelle-
meyiamaçlıyor.Bu,yönetenlerinbugünkükargaşadakisonumudu.

Kilise,kitlelerinhareketinikontroletmevegeriçevirmegirişiminde
yalnızdeğil.Göstericilerbölgeselreferandumlarıntümününiptalinive
kurucumeclistoplantısıisterken,DünyaSosyalForumuilebağlantılı
anamuhalefetpartisiMAS’ın(SosyalizmeDoğruHareket)lideriEvo
Morales,Meclis’in hem referandumhemkurucumeclis çağrısı yap-
masınıistedi!

Koka ekicilerinin veMAS’ın lideri EvoMorales, parlamento gruplarına iki
tarafıntaleplerini,yaniözerklikvekurucumeclistalepleriniaynıandayerine
getirmeyiönerdi. (Folha de Sao Paulogazetesi,31Mayıs)

Göstericiler arasındaMASmilitanları olmasına rağmen bu öneri
işçiler ve halk tarafından reddedildi.O Estado gazetesinin 26Mayıs
tarihli şu haberleri (26 Mayıs 2005) atlanmamalı: “Evo Morales’in 
partisi MAS’ın birkaç temsilcisi Brüksel’de 25 Mayıs’ta Avrupa 
Parlamentosu üyeleriyle görüştü.”

Rejim krizi doruğa ulaştığında, Katolik Kilisesi gibi MAS da
hemenkurucumeclisikurmakyerineseçimlerinhazırlanmasınıönerdi.
Başkanlıksarayınınçevresindekialanıdoldurangöstericilersemevcut
kurumların devamını isteyen tüm bu çözümleri hep bir ağızdan red-
detti.

ElAlto’dakiMahalleKomiteleri FederasyonuFEJUVE’nin lider-
lerinden biri “Zaferimizi bizden çalamazlar” diyordu. La Paz’ın El
Altosemti,ikiyılönceayaklanmanınbaşladığı,işçisınıfınınbarındığı
çokgenişbirgecekondumahallesi.ÖnceYargıEmekçileriSendikası
FENAJE bir meclisini topladı, ardından bu Ulusal Halk Meclisi’ne
dönüştü ve “Kilise tarafından başlatılan diyalog sürecinde yer alıp 
almama meselesi tartışıldı.” Kararkesindi:Hayır.

7 Haziran tarihli bir gazetede, COB’a bağlı Maden İşçileri
Federasyonu,Bolivyahalkınıkandırmakveemperyalizminveemper-
yalizme satılmış politik oligarşinin gerici çıkarlarını korumak için
gerçekleştirilenbuyenigirişimidereddetti:

CarlosMesa’nındevletbaşkanlığındanistifasınıbildirenmesajı,çokuluslupet-
rolşirketlerincetitizliklehazırlanmıştuzağınparçası.Sendikalarıylavemahal-
le örgütleriyle harekete geçen halk, kendi ilkelerini ve petrol ve doğalgazın
millileştirilmesinisavunurken,hükümet,parlamentovetümdevletkurumları,
neo-liberalizminbileşenleri,itibarınıyitirendevlet,ortayaçıkansorununçözü-
mündenyakasınıkurtarmakiçinbusenaryoyuoynuyor.Milleştirmemücadele-
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siningenelveulusalolacağınaaslainanmadılarveönceliğibaşkaproblemleri
çözmeyeverdiler.Ancak,bunlarınhiçbiriboğuştuğumuzişsizlikveyoksulluk
problemlerininçözümünüsağlamadı.

Tekraretmekgerek:Yeniseçimçağrısıdahiltümanayasalyollarsadeceşaşırt-
maca.Çokulusluşirketlerceyozlaştırılmışbudemokrasininsunduğuyöntemler
sadeceson20yıldırdinlediğimizyalanlarıyenidenüretir.Yeniseçimler,aynı
yalancılardanyeniyalanlardinlemekdemek.Çünküeşitsizseçimyasasıbizim
içinbirtuzak.

Neo-liberalizminiflasınınardındanbiriktidaryokluğu,yanidevletkriziyaşa-
nıyor;buboşluğudoldurmakiçin,işçisınıfıvehalkınHalkMeclisianlamına
gelen gerçek bir parlamento temelinde kendi devrimci hükümetini kurması
gerekiyor.

Bolivya krizi 
kışlalara uzanıyor
Bolivyakrizikışlalarauzanıyor.YarbayJulio
Herreradüntelevizyonda,askeriniktidaragel-
mesinisavunandevletbaşkanıCarlosMesa’nın
istifasını istedi. (…) Kendisi “Açıklamamız 
bir askeri müdahale değil.” dedi, “bu, genç 
subayların ülke yönetimini alması ve tüm top-
lum için doğru kararlar alması şeklinde halkta 
oluşan isteğe bir yanıt. Özellikle çokuluslu 
şirketler her istediklerini yapıyorlar ve poli-
tikacılardan aldıkları destekle üstünlük sağ-
lıyorlar.” Herrera, dokuz eyaletten dördünün
büyüyenözerkliktalebinedeatıftabulunarak,
“Bizim mutabık olmadığımız  bu taleple ülkeyi 
parçalamak ve bölmek istiyorlar.” dedi. (O 
Estado,26Mayıs2005)

Ordunun en üst düzey yetkilileri anında
yarbayın açıklamasını reddettiklerini açıkladı
ve “kendisinin ciddi şekilde cezalandırılaca-
ğı” sözü verdi. Bolivya İçişleri Bakanı Saul
Lara“bu sorun Askeri Mahkemede çözülecek” 
dedi.Yükselen gerilimin ortasında, hükümet,
COB’un lideri JamiesMorales’in ve ElAlto
şehir meclisi üyesi Roberto de la Cruz’un
“kışkırtma”larını kınadı. (…)Kınamalar aynı
zamanda Yarbaylar Julio Herrera ve Julio
Galindo’yudahedefalıyordu. (Folha de Sao 
Paulo,31Mayıs2005)
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Maden İşçileri 
Toplantısında Alınan Kararlar
BolivyaMadenİşçileriSendikası;

1. Bolivyalılarıntemelhedefiolan,ülkeninekonomikkrize
karşıkoyabilmesinisağlayacakpetrolvedoğalgazınmil-
lileştirilmesimücadelesinindevamıkararınıonaylar.

2. Sendikaların,derneklerin,sivilörgütlervemahalleörgüt-
lerinin, mücadelemizi yanlış anlatan bölgesel nedenleri
birkenarabırakarakbubüyükvatanseveramaçetrafında
birleşmesinitalepeder.

3. 18 Mayıs 2005 tarihinde toplanan son genişletilmiş
madenciler ulusal meclisinin, seferberlik, kamyonlarla
maden bölgelerini ablukaya alma ve anayolları kapatma
kararlarının,CODveCOR(BölgeselİşçiFederasyonları)
ileeşgüdümlühayatageçirilmesiniönerir.

4. Millileştirmevesosyaldeğişimamacıylamücadeleveren
Bolivyalılarınkavgasınakatılanaskerleridestekler.Yarbay
Herrera ve Yarbay Galindo, içinde yaşadığımız durum
nedeniyleisyanedenyurtseveraskerlerinbinlercesitara-
fından paylaşılan duyguları anlatıyor. Biz bu askerlerin
hepsini,ülkeyisatınalançokulusluoligarşiyekarşıulusal
mücadeledebizekatılmayaçağırıyoruz.

5. Bolivyademokrasisi,Bolivyamadencilerininvehalkının
kanıylakazanılmıştır.Bugünsebudemokrasisadeceülke-
nindüşmanlarınaveoligarşiyeyararsağlıyor.Bu,hakim
sınıfın işçileri ve halkı Amayapampa ve Capacirca’da
(ŞubatveEkim2003)olduğugibikatlettiği,göstermelik
vegüdümlübirdemokrasi.

6. Buna rağmen, çok uluslu şirketlere ve onların özerklik
bahanesiyleülkeyidağıtmayıamaçlayanfelaketplanları-
nahizmet eden tüm faşist darbegirişimlerinede sonuna
kadarkarşıyız.

7. Hükümetin ve yabancı oligarşinin, Santa Cruz’un ayrıl-
masıamacıylagerçekleştirdiğidarbegirişimlerindekisuç
ortaklığınıteşhirediyoruz.Halkınçoğunluğununitirazına
rağmengerçekleştirilmeye çalışılanSantaCruz’un ayrıl-
masıplanı,LatinAmerika’da, tıpkı İsrail gibi, emperya-
lizmininbirüssünükurmayıamaçlıyor.

25Mayıs2005,LaPaz
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La	Paz	Konferansı

Julio TURRA

LaPazKonferansı,petrolvedoğalgazkaynaklarınımilli-
leştirmek,özelleştirmelerekarşıdurmakvehalkınulusal
egemenliğini savunmak için bir uluslararası mücadele
günübelirledi.

Ondörtülkeden272delegepetrolvedoğalgazkaynaklarınımilli-
leştirmek,özelleştirmelerekarşıdurmakvehalkınulusalegemen-

liğini savunmak için düzenlenen kıtasal konferansa katıldı. Katılım
tahminlerinüzerindeydi.Konferans,İşçilerinveHalklarınUluslararası
Bağlantı Komitesi (ILC) ile belli başlı Bolivya sendikalarının ortak
çağrısıyla toplanmıştı. Konferans duyurusu toplantının gerçekleştiği
12Ağustos’tan sadece yedi hafta önce, 23 Haziran’da yapıldı.Aynı
gün,bölgedekisendikafederasyonuCOR’unElAltosemtindekimer-
kezinden,Bolivyalıkitlelerinsonhareketindebirsembolhalinegelmiş
olan şehir üniversitesine bir yürüyüş başlatıldı.Yürüyüş üç kilomet-
reyeyayılıyordu; sloganlar atılıyorve fenerleryakılıyordu.Ardından
Konferans’ınaçılıştoplantısıdüzenlendi.Çoksayıdasendikavehalk
hareketiönderihazırbulundu.

Konferans,BolivyalıMadencilerSendikası(FSTMB)İdariSekreteri
MiguelZubieta’nınbir“mola”veya“ara”olarakadlandırdığıbirsiyasi
ortamdageçti.Petrolvedoğalgazkaynaklarınıntazminatödenmeden
millileştirilmesinitalepedenkitlehareketibuseneninMayısveHaziran
aylarındadoruğaçıkmıştı.Ozamandanberihareketduruldu,ancakbit-

* LaVérité/Gerçekdergisinin45.sayısındançevrilmiştir.
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medive–madensendikacılarınıntabiriyle–“seçimkarnavalı”bittiği
zamanbuAndülkesindekitlehareketitekrarönplanaçıkacak.

Bu “seçimli çözüm”,Chapare bölgesi koka çiftçilerinin (“cocale-
ros”)veMAS’ın(SosyalizmeDoğruHareket) lideriEvoMorales’in,
nüve halindekiUlusalHalkMeclisi’ni es geçme çabasıyla gündeme
geldi.BuMeclisElAltobölgesindeşekillenmeyebaşlamıştı.Morales
isemeclisihiçesayıp,başkapolitikeğilimlerleveyeni–CarlosMesa,
VacaDiezveMarrioCossio’nunkısagörevsürelerininardındandör-
düncü–BaşkanEduardoRodriguezileAralık’tagenelseçimyapmak
ve Haziran 2006’da Kurucu Meclis’i açmak yönünde bir anlaşma
yaptı.

COB’un Genişletilmiş Yürütme 
Komitesinin Gündemi: “Siyasi bir Araç”
Kıta işçilerininkonferansıbaşlamadanbirkaçgünönce,9Ağustos’ta
Bolivya İşçi FederasyonuCOB’un üye sendika temsilcilerinden olu-
şanGenişletilmişYürütmeKomitesiHuanunimadenocağında,siyasi
durumutartışmaküzeretoplandı.

Burada çok önemli bir siyasi karar alındı: İşçiler için “siyasi bir
araç”inşasınabaşlamak.

Çıkışnoktasışuydu:
Halkımız asla kendine ait bir siyasi araca sahip olmadı: işçilere, çiftçilere,
AndDağları’nda veAmazon’da yaşayanmilletlere ve yoksullaştırılmış orta
sınıflara ait, iktidarı hedefleyecek ve sonunda devrimci bir iktidar stratejisi
çerçevesindesisteminegemen,baskınsınıflarınınyerinialacakbiraraç.(COB 
Siyasi Komisyonu tarafından sunulan taslaktan)

Onaylanan bu belgede program olarak şu maddeler öneriliyor:
Petrolvedoğalgazkaynaklarının tazminatsızmillileştirilmesi,gerçek
biryürütmegücüyledonatılmışveişçiörgütlerinceoluşturulmuşger-
çekbirkurucumeclisiçinkampanya,toprağınyerlihalklaraveköylü-
lereyenidentahsisedilmesi,21060sayılıkararıngeriçekilmesi,kamu
refahı içinözelleştirilmiş (borsayaaçılmış) şirketlere elkonması,dış
borcuniptali,ekonomiyeprangavuranFTAA(AmerikaKıtasıSerbest
TicaretAntlaşması)vediğerserbestticaretantlaşmalarınınreddi.

Butalepler,BolivyalıkitlelerinEkim2003’teki“devrimprovası”ndan
beri verdiğimücadelelerden yükseldi.Bu talepler, kuşkusuzBolivya
işçi sınıfının ve ezilen kitlelerin gerçek siyasi temsilinin, yani bir
bağımsızkitleselişçipartisininüzerindeinşaedileceğizemindir.

Buyolda ilerlemekdemek, tarihselbir sorunuçözmeyebaşlamak
demektir:BirtaraftaCOB’unveMadencilerFederasyonununçağrısı-
nınkitlelerinçoğunluğuüzerindekiderinetkisiyle,diğertaraftaonları
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iktidara taşıyacak “işçilere ait bir siyasi araç”ın yokluğu arasındaki
uçurumuaşmaksorunu.

Ancak9Ağustos’taCOBGenişletilmişKomitesincealınankarar,
bununhemennasılhayatageçirileceğiüzerindebazıtartışmalarıalev-
lendirdi.ÖrneğinCOBİdariSekreteriJaimeSoleresmevcutseçimitti-
faklarına“yeşilışık”yakmayıveonlarlabiranlaşmayavarmayıönerdi.
(Aralık seçimlerine katılacak “vatandaş grupları”nın 26 Ağustos’a
kadarenazellibinimzaylabaşvuruyapmasıgerekiyordu).

Madenciler Federasyonu gibi diğer kesimler seçim gündemini
dikkatealmayan,uzunvadelibirfaaliyeteyöneldi.Aralıkseçimlerini
halkınmücadelesiniyolundansaptırmayayönelikbirsahtekarlıkola-
rakgörüyorlar.“Siyasiaraç”ıtabandaninşaetmeyeçalışıyorveAralık
seçimlerindensonrahareketinhızlanacağınıdüşünüyorlar.

Her halükarda,Aralık seçimlerine giren ve işçi sınıfını ve ezilen
halkınçıkarlarınıtemsilettiğiniiddiaedentümadaylar–anketleregöre
ciddibirdesteğiolanEvoMoralesdahil–şutalebikarşılamakzorunda
–heradayınaldığıoylarlaneyapacağınıbilmek,halkınhakkı:Adaylar,
seçimikazanırlarsapetrolvedoğalgazkaynaklarının tazminatsızola-
rakmillileştirilmesiiçingerekliadımlarıatacaklarıyönündekamuoyu
önünderesmensözvermeli!

Özgür tartışmanın sonucu: 
protesto tarihi belirlendi
İşte bu siyasal bağlamda, çeşitli ülkelerden gelen 107 delege, çok
sayıdaBolivyalısendikavehalkörgütünden160temsilciyleberaber,
Konferanssüresincegeneloturumlarveatölyelerdetartışmalardüzen-
lediler.

Brezilya,İspanyaveFransa’dangelendelegeler,kendiülkelerinin
şirketlerine–BolivyapetrolvedoğalgazınısömürenPetrobras,Repsol
ve Total’e – el konması için Bolivya halkının verdiği mücadeleye
koşulsuzdesteksundu;pratikvesomutbirişçisınıfıenternasyonalizmi
örneğisergiledi.

Toplantıgeniştabanlıolduğundan,çokfarklıfikirlerbulunuyordu.
BazılarıBolivyalılaradevrimyapmadersivermeyegirişti.Kimileride
Bolivya’nındevrimcibirsüreçtengeçtiğindenhareketle,“sınırlarıaşıp
eluzatmayagönüllü”oldu!AncaközgürtartışmagösterdikiAmerika
kıtası ve tüm dünya işçilerinin yapabileceği en büyük yardım, “her 
ülkede ortak düşmanımıza karşı verdikleri kendi mücadeleleridir: 
Emperyalizme, onun kurumlarına (IMF, Dünya Bankası, DTÖ), kapi-
talistlere ve hizmetlerindeki hükümetlere karşı.”
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Dahasıözgürtartışma,önerileneylemlere–özellikle17Ekimulus-
lararasıprotestogününe–oybirliğiyledestekverilmesinisağladı(eke
bakın).

Venezuela’dabiryıliçindeikincibirkıtaçapındakonferansdüzen-
lemefikriönerildi.

İşçilerinveHalklarınUluslararasıBağlantıKomitesi (ILC),Latin
Amerika’dadevamedenvedünyaçapındaetkiliolanikidevrimcisüre-
ci–BolivyaveVenezuela–ilişkilendirmeyibaşardı.ILC’ninfaaliyeti
sayesinde,Venezuelalıişçiönderleri(UNTkonfederasyonununulusal
koordinatörleriOrlandoChirinoveMarcelaMasperodahilaltıkişilik
birdelegasyonBolivya’daydı)Bolivyaişçihareketiönderleriylegörüş-
tü.Konferansakatılanherülkedendelegelerle,dünyaişçilerininhertür
baskıdankurtulmasıiçinmilitanbirdayanışmaveortakmücadeleağı
kurulmasıimkanıdoğdu.

***

Sonuç Bildirgesi
COB (Bolivya İşçi Federasyonu), FSTMB (Bolivyalı Madenciler
Sendikası),LaPazVilayetiSendikaŞubesi,ElAltoBölgesiSendika
ŞubesiveİşçilerinveHalklarınUluslararasıBağlantıKomitesi(ILC)
tarafındanbaşlatılançağrıyacevapveren14ülkeden(Arjantin,Bolivya,
Brezilya,Şili,Kolombiya,Ekvador, İspanya,ABD,Fransa, İngiltere,
Meksika, Paraguay, Peru ve Venezuela) 272 delege; 12-14Ağustos
2005tarihleriarasındaBolivya’daki petrol ve doğalgaz kaynakları-
nın millileştirilmesi, özelleştirmelere karşı mücadele ve halkların 
milli egemenliğini savunmak için kıtasal konferansakatıldı.

ElAlto, Bolivya halkının devrimci mücadelelerinin merkezi ola-
gelmiştir; bir kez daha sokakları kararlı yürüyüşçüler doldurdu.
Konferansımız bu gösteriyle açıldı ve işçi sınıfı enternasyonalizmi
ve emperyalizmekarşı el ele verenhalklarınbirleşikmücadele azmi
sergilendi.

KonferanstaBolivyalıyoldaşlarınpetrolvedoğalgazkaynaklarının
tazminatsızmillileştirilmesi talebini;hemişçidüşmanıyasalara (eski
1689sayılıyasaileşimdiki3058sayılıyasa)karşı,hemdehalkıbelli
bironurluyaşamseviyesinekavuşturacakkaynaklardanyoksunbırakıp
ülkeyi yağmalayan çokuluslu şirketlere karşı harekete geçmedenasıl
biraraçolarakkullandığınıdinledik.Butalep,kitlelerinhareketliliğiy-
lebirlikte,milli egemenliğin savunulmasındabelirleyicive temelbir
mesele haline geldi.Bumücadele sırasındaMadencilerFederasyonu
ve onunüst örgütüCOB;ElAltoCOR,FEJUVE (Mahalle İdareleri
Federasyonu)vediğerörgütlerlebirlikteçokönemlibirroloynadılar.
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Tekrarilanediyoruz:Doğalkaynaklarınmülkiyetimilletinegemen-
liğinintemelbirtaşıdırvebunedenledevredilemez.Çokulusluşirket-
lerinbunlaraelkoymasınaizinvermekgayrı-meşrudur,zirabubizzat
milletinvarlığını tehditeder.DiğerülkelerdeolduğugibiBolivya’da
dadoğalgaz,petrol,doğalkaynaklarvetoprakyalnızveyalnızhalka
aitolmalıdır.

Emperyalizm, tüm dünyada Bush vemüttefiklerinin savaş çığırt-
kanlığıpolitikalarıiletümmilletlerive–işçilerinvehalklarınmüca-
delelerlekazandıkları–haklarıyoketmeyiamaçlarken,Bolivyahalkı
egemenliğinisavunmaküzereayağakalktı.Irakhalkınakarşıbucanice
savaşı, Haiti’nin BM şemsiyesi altında işgalini, Latin Amerika’da
yeni kurulan Paraguay başta olmak üzere Kolombiya, Ekvator ve
Guantanamo’dakiABDaskeriüslerinikınıyoruz.

AmerikanemperyalizmininVenezuelaveKübahalkınınegemenli-
ğineyönelmişsüreklitehdidinireddediyoruz.Serbestticaretantlaşma-
larını(FTAA,NAFTAvebölgeselveyaikiliantlaşmalar)reddediyoruz.
Emperyalizm, bunları çokuluslu şirketlerin egemenliğinin karşısında
duranherengeliyoketmekiçinkullanıyorvebunuyaparkentümkıta-
davebizzatABD’deişgücünüveişçihaklarınıtoptanyokediyor.

Yerlihalkınvetopraksıztarımişçilerinin;çokulusluşirketlerinve
büyüktopraksahiplerininbüyükçiftlikleriniilgaedip,gerçekbirtarım
reformuylatoprağameşruolarakelkoyabileceğinitekrarlıyoruz.

Dışborcungayrı-meşruolduğunuvehalkımızınbunukanvesefa-
letleödemeyeceğinitekrarlıyoruz.

İşçi haklarını, ertelenmiş ücrete dayalı kamusal sosyal güvenliği
savunmak;emperyalizmyanlısıhükümetlerceparasızbırakılmışelekt-
rikve telekomünikasyon tesislerinin,havaalanlarının,kamusal sağlık
veeğitimin,sukaynaklarıvedağıtımınınözelleştirilmesinekarşıbizi
mücadeleetmeyeitenarzularbunlar.

Bubağlamda,kesinvevazgeçilmezbirtalebimizvar:Özelleştirilmiş
yadaborsayaaçılmışkurumlarileişçilerceişgaledilmişmüflisşirket-
lerkesinlikletazminatsızolarakyenidenmillileştirilmelidir.

Bolivya işçi sınıfı ve halkı bir örnektir; tüm halk kaderini eline
almaya kararlı olduğunu gösteriyor. Bu yüzden tüm antiemperyalist
işçivehalkörgütleri,Bolivyalı işçilerin,halkınvegençliğinyanında
durmalıvepetrolvedoğalgazkaynaklarınıntazminatsızolarakmilli-
leştirilmesitalebinikoşulsuzdesteklemelidir.

Amerika kıtasındaki ve tüm dünyadaki işçiler Bolivya’daki dev-
rimcisüreceeniyiyardımıortakdüşmanımıza–emperyalizme,onun
kurumlarına(IMF,DünyaBankası,DTÖ),kapitalistlereveemirlerin-
deki hükümetlere – karşı tüm ülkelerdeki mücadelelerini sürdürerek
verebilir.Bumücadeledesendikalarımızınbağımsızlığınısavunmakve
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güvencealtınaalmakzorunludur:Buörgütlersınıfmücadelesiyoluyla
kurulmuşlardır ve “küresel yönetişim” adı altında onları yok etmeye
yahut küreselleşme sürecine eklemlemeye çalışan politikalara karşı
sınıfmücadelesininaracıdırlar.

Genel oturumlardaki 43 konuşma ile atölyelerdeki konuşmalar
Bolivya halkının ayaklanmasının tüm dünyaya yaydığı şok dalga-
larını gösterdi. Bu; Arjantin ve Ekvador’da hükümetlerini deviren,
Venezuela’da darbe girişimlerini ve Bush’un emrindeki ekonomik
sabotajı savuşturan, Brezilya, Peru, Meksika, Kolombiya ve Şili’de
çeşitliyollarlaemperyalizmintürlüentrikalarınakarşısavaşan,onlara
direnen ve kendi örgütlerinin önderlerinin koyduğu engelleri aşmak
zorundaolanLatinAmerikalı işçilervehalklarınmücadelelerininbir
parçasıdır.

AynışekildeABD’deişçilervegençlerIrak’takisavaşaveBush’un
kendilerine karşı verdiği iç savaşa karşı harekete geçmiş durum-
da. Avrupa’da işçiler Avrupa Anayasası’nı reddediyor; Fransa’da
HAYIR’ınzaferindeolduğugibi.

Bu vesile ile taleplerimizi belirtiyor ve petrol ve doğalgazınmil-
lileştirilmesi, özelleştirilmiş kamu kurum ve hizmetlerinin yeniden
millileştirilmesi içinelimizdeki tümgüçlerimücadeleyekatmayasöz
veriyoruz.Bunlarıülkelerimizde–milliegemenliğigarantileyecektek
mücadele olan – işçi sınıfı ve ezilen halklarınmücadelesiyle hayata
geçirmekiçinuğraşıyoruz.

İşçi sınıfı demokrasisine uygun derin bir iç tartışmanın ardından,
sürecindevamını sağlamakvebu ilkkarşılaşma temelindegelecekte
dahagenişkatılımsağlamakiçinşuortakduruşlardaanlaşıldı.

Gayet iyibiliyoruzkikoşullar tozpembedeğildir.Kocabirdünya
yıkılıyor.Burada,tümdünyaişçilerininsömürüvebaskınınprangala-
rındankurtulma,milletlerveişçilerarasındakiuyumluişbirliğininher
geçengünbüyüyenbarbarlığınyerinialacağıbirdünyakurmayetene-
ğinegüvenimiziyineliyoruz.

Yaşasın tüm dünya işçilerinin birliği!
Petrol ve doğalgaz kaynaklarını tazminatsız millileştirin!

Kahrolsun özelleştirmeler!
Yaşasın halklarımızın milli egemenliği!

LaPaz,12Ağustos2005

Miguel Zubieta,FSTMBİdariSekreteri;Herbert Choque,FSTMB
GenelSekreteri;Julio Turra,BrezilyaCUTİdariBaşkanı,ILCüyesi;
Orlando Chirino,VenezuelaUNTMilliKoordinatörü;Jean Pierre 
Raffi,UluslararasıBağlantıKomitesi(ILC);Salustiano Laura,
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CODLaPazİdariSekreteri;Rocĩo Casco,ParaguaySINECPGenel
SekreterVekili;Edgard Patana,CORElAltoİdariSekreteri

Bu toplantıyı ilerletmek ve 
genişletmek için ortak faaliyet önerileri

1. Tümkatılımcılarbukonferansınsonuçlarıhakkındaörgütlerini
bilgilendirmeyikabulederler.

2. Halkınmücadelesinekatılmıştümişçiörgütlerinivetoplumsal
hareketleri17Ekim2005günüşueksendeortakhareketeçağı-
rıyoruz:

	 •	Petrolvedoğalgazkaynaklarının tazminatsızmillileştirilmesi
içinBolivyahalkınakoşulsuzdestek

	 •	Herülkedepetrolvedoğalgazkaynaklarınıntazminatsızmilli-
leştirilmesiiçin

	 •	Özelleştirmelere karşı ve özelleştirilmiş kamu kurumları ve
hizmetlerininyenidenmillileştirilmesiiçin

	 •	Halklarınegemenliğininsavunulmasıiçin
3. Tüm işçi, halk, gençlik örgütlerini, demokrat örgütleri emper-

yalist savaş politikasına karşı çıkmaya ve şunu talep etme-
ye çağırıyoruz: Amerikan askeri üslerini Latin Amerika’dan,
Paraguay’dan,Kolombiya’dan,Ekvador’dan,Guantanamo’dan;
BrezilyakomutasındakiBirleşmişMilletlerbirlikleriniHaiti’den
çekin!

4. Biryıl içinde ikincibirKıtaKonferansı’nınVenezuela’da top-
lanmasınıöneriyoruz.

5. Bu temelde La Paz Konferansı (12-14Ağustos 2005), çağrıcı
örgütlerevetoplantısırasındaraporlarıvekararlarıyayımlamak
üzerekurulmuşbaşkanlıkorganınakatılımcılararasındabilgileri
aktarmaveikincikonferansagenişkatılımısağlamakiçinhertür
çabayıgöstermekiçinvekaletverir.

14Ağustos’takisonGenelOturum’dakabuledilmiştir.
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Filistin: 
Amerikan	Düzeni	
Yol	Ayrımında

François LAZAR

LaVérité /Gerçek dergisinin 45. sayısının yayınlandığı
sıralarda, Gazze şeridinden “tek taraflı çekilme planı”
uygulamayakonmuştu.Irakişgalibağlamındauydurulan
Gazze’den geri çekilme, Amerikan yönetiminin, bölge
ülkelerini dağıtıp, yönetimlerini değiştirerek petrol üre-
ten ülkelerin zenginliklerini yağma planı olan “Büyük
Ortadoğu” projesinin bir ayağı. ABD, İsrail ve Filistin
yönetimi tarafından “barış sürecinin” başlangıcı ola-
rak ilan edilmiş ve Amerikan “yol haritasının” hayata
geçirilmesi amacıyla başvurulmuş bir yöntemdir. Planın
önemlibirparçası–bukonudaherkeshemfikir–mülteci
sorunununvegeridönüşhakkınınıskartayaçıkartılması.
Pekiama1948’denberiülkedenzorlagöçettirilmiştüm
mülteciaileleriningeridönüşhakkınıtanımadanbölgede
barışısağlamakmümkünmü?

15Mayıs’ta,Filistinlilerdünyaçapında“Nakba”nın57.yıldönümü-
nüandı:1948’debaşlayan,kadın,erkek,çocuk800binkişininmül-

* LaVérité/Gerçekdergisinin45.sayısındançevrilmiştir.
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tecihalinegeldiğive531tarihişehirveköyünyokolduğufelaketin57.
yıldönümü.FilistinhalkıiçinNakbaartıkhergünyaşananbirfelaket;
FilistinUlusalKonseyi’ninmülteci komitesi sekreteriValidElAvad
konuylailgilişunlarıyazıyor:

Mültecisorunuvegeridönüşhakkı,kendimeşruiyetiyleyananbirateştirve
konuyasessizkalanherkesiyakacaktır.Mültecilerindurumubölgedebarışın
önemlibirfaktörühalinegeldivebukonuyugündeminealmayantümgirişim-
lerbaşarısızoldu.Bugünherkesaçıkçagörüyorki,mültecisorununuBirleşmiş
Milletler’in194.Kararnamesinegöreadilbirşekildeçözmeyenheranlaşmanın
sonubaşarısızlığagidecek...Bunebirsiyasigüzellemenedebazılarınınileri
sürdüğügibibiraşırılıkprovokasyonu;suçortada,suçlubellivekurbanlarda
belli.Her eşitlikçi çözüm en azından kurbanlara adil yaklaşmalı ve suçluyu
cezalandırmalı.

Geri dönüş hakkı atlanamaz
İsrail gazetesi Haaretz’in 13 Mayıs sayısında, siyonist askerlerin
1948yılındayerlebirettiğiköylerinkalıntılarınadoğruyürüyen5bin
Filistinli ve onları destekleyen İsrail örgütü Zochrot (Hatıra) haber
oldu.12Mayıs’taReutershaberişöylegeçiyordu:

Torunlarıyla birlikte sayıları şu anda 4milyona ulaşanGazze,Batı Şeria ve
ülke dışında yaşan Filistinlimülteciler, kulübe sefaletinemahkum; hepsi de
eski evlerininanahtarlarını sımsıkı tutuyor.Bugünekadarmülteci taleplerini
karşılamak için çeşitli çözümler önerildi.Ancakmültecilerin çoğu, bugünkü
İsrailtopraklarıüzerindekievleriartıkvarolmasadahi,“geridönüş”hakkında
ısrarcı. Hamama’daki evime dönmeyi dünya üzerinde var olan tüm paraya
değişmem,evimdeölmeyi tercihederim,diyorGazzekampındanYusufEbu
Sultan;bugünİsrail’inkıyışehriAshkelon’unbirkaçkilometreyakınındabulu-
nandoğduğuköyükastediyor.

Bugünkükoşullarda insanigeri dönüş talebi, yeganeçözümolan,
tarihiFilistintopraklarındatek,laikvedemokratikbirdevletkurulma-
dankarşılanabilirmi?

Birbiriniizleyenherplanda,Filistinliliderlergeridönüşhakkından
tavizezorlandılar.Filistin’intarihseltopraklarının%80’ineelkonma-
sını onaylayan ve kalan küçücük parçanın bağımsızlığının tanınma-
masınıbilesindirebilenYaserArafat,yinedemültecilerinstatüsünden
tavizvermeyihepreddetmişti.İştesırfbuyüzdenArielŞaronveBush
tarafından her zaman barışın önünde bir engel olarak sunulmuştu.
Bush’undanışmanlarındanve1989-2000yıllarıarasındaAmerika’nın
Ortadoğu’daki en önemli casuslarından olan Dennis Ross, Mahmud
AbbasseçildiktensonraLe Monde gazetesinin12Ocaktarihlisayısın-
daşunlarıaçıklamıştır:“Bir açılım söz konusu. Ancak Kudüs sorunu, 
sınırlar ve mülteci sorunlarına acil bir çözüm bulunması zor. Filistin 
yönetimi gerçekten otoritesini kurmak istiyorsa, bu konularda kesinlik-
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le taviz vermeli.”İşteemperyalizminyeniFilistinyönetimindenaçıkça
istediği:Mültecisorunundageriadım.

Ebu Mazen olarak da bilinen MahmudAbbas ile yapılan ve 10
Haziran2005’teyayımlananbirröportaj,Abbas’ın“yolharitasına”tam
bağlılığınıgösteriyor.AbbasdiğerArapülkelerineFilistinligöçmenleri
yurttaşlığaalmaçağrısıyapıyor;ancakbunun“halen ısrarcı oldukları 
geri dönüş haklarına bir zarar getirmemesi”gerektiğiniekliyor.Libre 
Belgique’in20Temmuzsayısındabusözleretepkileryeraldı:

Lübnan’daki 14 Filistin mülteci kampından biri olan Mar Elias’taki İnsan
HaklarınıKorumaMerkezi’ninmüdürüSuhailNatur,“Bu demeçler tek keli-
meyle şok edici” diyor. İki hafta önceAmman’da yapılan El FetihMerkez
Komitetoplantısındageridönüşhakkındanbahsedilmemesindenyolaçıkarak
bazışeylerinartıkdeğiştiğinibelirtiyor:“Bu, George Bush’un bakışına tıpatıp 
uyuyor. Bush, her zaman bir Filistin devletinin olması gerektiğini söyledi, 
ancak hiçbir zaman mülteci sorununa değinmedi.”diyorNatur.

BayNatur’agörebuyeniyaklaşımınbaşkabirgöstergesişu:“Bazı
Körfezülkelerindeyurttaşlığageçirmesürecibaşlatıldı.Resmiolarak,
bu tümAraplara açıkbir süreçgibigörünüyor, ancakFilistinlilerden
başkakimbunabaşvururkizaten?”Busüreç,diasporadakiFilistinlileri
mültecikonumundançıkartıpyabancıbirülkedeFilistinkökenlivatan-
daşdurumunaçevirmesiaçısındantehlikeli.Aynızamandageridönüş
hakkı,BirleşmişMilletler’in194.Kararnamesi’ninbelirttiğigibivaz-
geçilemezbirhakken,sıradanbireyselbirhakhalinegelmişoluyor.

Filistin sorunuyla ilgili çok yetkin bir Lübnanlı akademisyen,
Abbas’adahasertbirkarşılıkveriyor:“Bu kadar hassas bir dönemde 
bu şekilde konuşmak yakışıksız.” Eski başbakan Hariri’nin suikasta
uğramasındanbuyanaLübnanepeygerginbirhavaiçerisinde.İsmini
vermeyenakademisyen,“Üstelik, böyle bir tarihe sahip bir hareketin 
lideri nasıl olur da geri dönüş hakkına, Filistin davasının en temel 
sorunsalına, karşı çıkar? Ayrıca Ebu Mazen nasıl oluyor da binlerce 
Filistinli mülteci adına konuşma hakkını kendinde buluyor? Böyle 
saçma sapan konuşacağına, Filistinli mültecilerin meşru temsil hakla-
rının kazanılması üzerine çalışsa daha iyi olur.”diyeekliyor.

Bölgedebarışıntekyolu,geridönüşhakkınısağlamakveYahudiler
veFilistinliAraplaraeşithaklargetirmektir.BushveAbbasgeridönüş
hakkınıesgeçerek,BüyükOrtadoğuadıaltında,bölgedekiparçalanma
sürecinihızlandıracaklar.

Siyonizm ve Amerikan 
emperyalizminin vardığı anlaşma
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, Amerikan emperyalizmi çöküşe
geçmiş olan Fransız ve İngiliz emperyalizmlerinin yerlerini almaya
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soyundu. İsrail devleti de, geleneksel olarak Fransa ve İngiltere’nin
nüfuzualtındaolanbubölgeninAmerikanyerleşimihalinegelmesinde
önemli rol oynadı;Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki kont-
rolünün aracı oldu.Aynı zaman zarfındaWashington, İkinci Dünya
Savaşı’ndan doğan devrimci hareketlere uzun süre pranga vuran
Kremlin bürokrasisinin etkisi altındaki bu bölgeyi geri kazanmayı
hedefliyordu.StalinveSBKP’ninyönettiğibürokratikkast,tümdünya-
dayükselendevrimcidalgayıkontroletmedeönemlibirroloynamıştı.
1948’de,Stalinhükümeti,amacıFilistinhalkıüzerindekesinsiyonist
baskıyıuygulamakolan İsraildevletini ilk tanıyanülkeoldu.Sovyet
bürokrasisiOrtadoğu’dakiBonapartistaskeridiktatörlükleridestekle-
di; yani emperyalizminkuklası olan,Mısır’daNasır, Suriye’deBaas
veLibya’daKaddafiiktidarlarını.Kremlinbürokrasisiböylebirpoli-
tikanınkendiaçısındanfaydalıolacağınıdüşünmüşolabilir,ancakbu
hiçbirzamanemperyalizminetkisiniazaltmadı.Buyüzden,baştaArap
bölgesiolmaküzereOrtadoğu’nunparçalanmasısayesinde,emperya-
lizmsorunsuzcabölgeninpetrolkaynaklarınıuzunsüresömürebildi.

Afganistan Sovyet işgali altındayken, doğrudan CIA tarafından
kurulan, eğitilen, finanse edilen İslamcı Talibanlar ülkeyi ele geçir-
di. Sovyetler Birliği ordusunun tarihteki en büyük yenilgisi olan
Afganistanhezimeti,Kremlinbürokrasisinideönemlişekildezayıflat-
tı.Afganistan’ınMoskova’yaetkisi,Vietnam’ınWashington’aetkisin-
denbeterdi.

1989’daBerlinDuvarıyıkıldığında,baştaSSCBolmaküzeretüm
dünya milletlerini parçalamak için Amerikan emperyalizmi küresel
karşı devrimci düzenin tek polisi rolüne soyundu. 1991’deki Birinci
KörfezSavaşı’ndaSaddamHüseyin’iiktidardabıraktılar;ancakİkinci
KörfezSavaşı,amacıtümülkeleriparçalamakolan“BüyükOrtadoğu
Projesi”ninparçasıydıveBaasrejiminiyıktı.Sonuçaşikar:Irakhalkı
direniyor ve bu daAmerikan emperyalizminin her yerde dayatmaya
çalıştığıgüçdengesinibaltalıyor.

Siyonistdevlet tümbuilişkilerinmerkezinde:Biryandan,Filistin
halkınındevrimciyükselişinekarşıOrtadoğu’daAmerikanegemenliği-
nikoşulsuzdestekliyor,diğeryandan,uluslarınıkurmakiçinçabalayan
Filistinlilerin devrimci arzusunu “törpülemeyi” amaçlayanAmerikan
siyasetiniuyguluyor.

Siyonist devlet, yakın zamana kadarAmerikan oyun planında ve
bölgedekistatükodatemeltaştı.Birinciİntifada–1987yılındabaşla-
dı–ortayaçıkanakadar,İsrail’ingöreviFilistinhalkınıbastırmakve
aktifbirşekildeOrtadoğumonarşilerinivedevletlerinikontroletmek
vedesteklemekti.Ancakİntifadabaşlayınca,yaniSiyonizmtarafından
kontroledilentopraklarınmerkezindebirFilistindevrimibaşgösterin-
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ce,İsrailkontrolükaybettivehemkendiiçdengesinihemdeOrtadoğu
bölgesindekistatükoyakarşıbirtehlikeoluşturanFilistinlileribastırma
yükünü tekbaşınaomuzlayamayacağıortayaçıktı.Amerikanyöneti-
minin1993’teOsloAntlaşması’nıhazırlamasıbudurumunsonucuydu;
amaçİntifada’yıvehalkkomitelerinidevredışıbırakarakOrtadoğu’da
istikrarısağlamaktı.AnlaşmaYahudiveAraplararasındakifizikselve
etnikuçurumuderinleştirdi;ayrıcaFKÖ’nünyenidenülkeyedönmesi-
niveFilistinYönetimiadıaltındamevcutdüzenikorumayıüstlenme-
sinisağladı.

Ortadoğu’yu dışarıdan kontrol eden 
ABD bölünmüş bir Ortadoğu istiyor
Bu durumda Amerikan düzeni, Filistin halkını dağıtmaktan ve
Ortadoğu’yusüreklibölmektengeçiyor.Bu,BüyükOrtadoğuPlanı’nı
gerçekleştirmek ve bölgedeki her ulusu yıkmak için olmazsa olmaz
birkoşul.Filistinlilergeridönüşhakkında ısrarcı;oysaemperyalizm
Lübnan, Suriye veÜrdün’de yaşayan tümFilistinlilerin birleşmesini
bölgede istikrarı bozacak bir çaba olarak algılıyor. Ancak siyonist-
lerin kolu kanadı kırık bir Filistin devletine göz yumupmültecilerin
dönüşhakkınıortadankaldırmagirişimidurumudahadakötüleştirdi.
Emperyalizm,FilistinlilerdenalınantopraklarınAraphalkınınvedün-
yanın gözünde, baskıya karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesinin
bayrağıhalinegeldiğinihesabakatmıyor.

Böylebirkaosta,Filistinlilerde,ABD’ninheristeğinikabuletseler
bile kurulacak “FilistinDevleti”nin gerçek bir devletin imtiyazlarına
sahip olamayacağının farkında. Dış fonlara tamamıyla bağımlı; her
türlüegemenlikten,sınırlarıüzerindedenetimden,Kudüs’eulaşımdan
yoksunvemültecileringeri dönüşündenvazgeçmişbir devlete sahip
olacaklarınıbiliyorlar.ArafatboşyereABD’den,birulusoluşturması-
nayardımcıolmasınıbekledi.Onunölümündensonraki temel farklı-
lık,Abbas’ındoğrudanAmerikalılarınaracısıhalinegelmesiveonlar
tarafındanzamanzamansiyonistpolitikacılarüzerindebirbaskıaracı
olarakkullanılması.İsraildevletiveABDarasındakiilişkilerbirevrim
sürecinde.İsrailligazeteciAmiraHaas,birAmerikanradyoprogramı-
na12Nisan’daverdiğiröportajdaşuyorumuyapıyordu:

Bugünİsrail,yararlandığıavantajlarınveyaşambiçimininaskeriüstünlüğüne
bağlı olduğunda ısrarcı.Budoğruysa, İsrail’deyaşayan insanlar tehlikeli bir
durumdademektir.Eğerbölgedeyaşayanbizler için tekgaranti buysa, önü-
müzdekiyıllardabugarantideğişikliklereuğrayacak.BelkiABD’yeşimdiver-
diğimizhizmetleriveremeyeceğiz.BelkiMısır’daveyaÜrdün’debazıevrimler
sözkonusuolacak,yeni rejimlerortayaçıkacakvebuda İsrail’inbölgedeki
pozisyonunuzayıflatacak.
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Siyonizm,emperyalizminbirparçası,biruzantısı;ancakemperya-
lizm siyonizme bağlı değil.AmiraHaas’ın dediği gibi, siyonizm bir
dönem gerekli olduğu için devreye sokuldu, ancak başka bir dönem
geldiğinde,Amerikanemperyalizminihtiyaçlarına(enazındanönceki
dönemdekigibi) cevapvermeyebilir.Bugün, emperyalizmin ihtiyacı,
bölgedekiuluslarıveonlarınanayasalyapılarınıyoketmek.Siyonizm
ancakemperyalizminayrılmazbirparçasıolarakvarolabilir:1917’de
BalfourDeklarasyonuile,emperyalistboyunduruktankurtulmakiste-
yen Ortadoğu halklarına karşı siyonizm kullanılmış ve siyonistlere
Filistintopraklarınıişgaletmeizniverilmişti.AncakbugirişimFilistin
halkınınamansızmücadelesinihafifealmıştı.Buengel60yıldırayakta
duruyor:TümArap ülkeleri ve siyasal bağımsızlıkları içinmücadele
eden diğer tüm halklar için bir ilham kaynağı olan Filistin devrimi:
Buaynızamandaçokiyibirulusalmücadeleörneği.İştebudevrim,
BüyükOrtadoğuProjesi’ninönünükesecekenbüyükengel.

Emperyalizmin Ortadoğu’da İsrail’e ihtiyacı var; stratejisi hep
neredeyse sadece İsrail üzerine kuruluydu.Ancak1993’te bu strateji
birhatayayolaçtı:OsloAnylaşmasıİntifada’yıdurduramadıvedurum
bugünkü halini aldı. 1993’te ilk Oslo deklarasyonu imzalandığında,
Batı Şeria ve Gazze’de 32.750 İsrail yerleşim birimi vardı. Ekim
2001’de, bu sayı %62’lik artışla 53.121’e çıktı. 1992’den 1996’ya
kadarIsaacRabinveŞimonPeresyönetimindekiİşçiPartisihükümet-
lerisüresince,BatıŞeria’dakiİsrailliyerleşimcisayısı%48,Gazze’de
ise%61arttı.Hemİsrailsağı,hemdeİşçiPartisi, tekmantığıyayıl-
macılıkolansiyonizmegörehareketeder.TekhesaplarıFilistinlilerden
toprak çalmaktır. İşte bugün bu yayılmacı anlayış, bölgede sübap
görevi görecek bir “Filistin Devleti” kurmak isteyen emperyalizmin
politikalarınatersdüşüyor.

Şaron’un planındaki temel noktalardan biri, dikkatleri Gazze’ye
çekmek ve böylece İsrail yerleşimlerinin hızla arttığı Batı Şeria’dan
dikkatleri uzaklaştırmak. Batı Şeria’da Betlehem’in güneyine Gvaot
isimliyenibirşehirinşaedildi;birdiğeriKalkilya’nınkuzeyinedüşü-
nülüyor. Kudüs’ün doğusunda da, Gvaot’u yerleşimci şehri Ma’ale-
Adumim’e bağlamak için inşaat devam ediyor. Bu da demektir ki
doğudanbatıyauzananbirhatBatıŞeria’yıkesecek.AyrıcaMa’ale-
Adumimşehri,duvarındışındakalanamaİsrail’inyerleşimcileryoluy-
lafiilen ilhakettiğiÜrdünVadisi’nedebağlanabilecek.ÜrdünVadisi
(Yudaçölüdahil),BatıŞeria’nın%30’lukkısmınıkaplıyor.Diğerİsrail
yerleşimleriyledebirlikte,FilistinDevleti’neayrılantopraklarda(Batı
Şeria)büyükİsrailkolonilerioluşacak.Bu,Bush’unsözverdiği“yaşa-
yabilir bir Filistin devleti”ndençokuzak.Şubat2005’teAvrupaBirliği
temsilcilerine konuşan Amerikan Başkanı, “toprak bütünlüğü olan, 
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demokratik bir Filistin devleti oluşturma”kararlılığınıaçıklamıştıve
bunun“yarım yamalak bir devlet”olmayacağınınaltınıçizmişti. İşte
İsrailhükümetindetartışmalarınartmasınayolaçanbuoldu.

Bugün Amerikan emperyalizminin 
Iraklı sivil halkı katlettiği savaş 
ulusları parçalamanın aracıdır
Amerikan hükümeti, askeri grupları frenlemesi ve Filistin halkı-
nın yaşam koşullarını geliştirmesi için Mahmud Abbas’a daha çok
imkanverilmesigerektiğinisöylüyor.GeçenseçimlerinadayıMustafa
Barguti’nin6Ocak’taLe Monde’aaçıkladığıgibi,OsloAnlaşması’nın
ertesinde,güvenlikharcamalarıFilistinYönetimibütçesinin%34’üne
ulaştı (oysa sağlık harcamalarına %9 pay ayrılıyor). Tüm Filistinli
kamu çalışanlarının%39’u yasa ve düzenin sağlanmasında çalışıyor.
AbbasşuandaBushveŞaron’unkendisinebiçtiğigöreviyerinegetir-
me telaşında: Bu görev muhalif örgütlerden (şüphesiz şiddet uygu-
layarak) kurtulmak, çünkü kendisi artık durumun kontrolüne sahip
değil. 1996’da Hamas’ı çökertmek için FilistinYönetimi tarafından
gerçekleştirilenbirsaldırıyıyönetenFilistinligeneralNasırYusuf,kısa
süreönceFilistinYönetimi’ningüvenlikgüçlerindensorumlubakanı
oldu.Şubat2005’te,ŞarmElŞeyhgörüşmelerindedirenişçileresilah
bıraktırması istenen Filistin Yönetimi lideri, hazırladığı “güvenlik”
tezinde,suçuFilistinhalkınaatıyor:İşteGeorgeBushusulübarışsüre-
civesınırları.Sömürgeciyerleşimstratejisiise,gerçekvetiksindirici
birsavaşamaruzkalanFilistinhalkına“hayatıngerçeği”olarakdaya-
tılıyor. Bu sınırlı bölgede (Batı Şeria yalnız 5.800 kilometre kareye
tekabül ediyor) İsrail işgal güçleri ve yerleşimciler kendi kurdukları
paramilitergruplarla,enkirlivekeyfimetotlarlahükümsürüyor.

BatıŞeria’dagörevli tümsubaylar, yerleşimlerdekikendi evlerini
“korumak” için askerleri kullanıyorlar. Buralarda İsrailliler ücretsiz
arsaalabiliyor;Yahudiçalışankitleleracımasızekonomikkrizinkur-
banıyken,yeniyerleşimcileredevasaekonomikkaynaklarsağlanıyor.
ŞarmElŞeyh’inardından,30yıllıkOrtadoğuuzmanı,İngilizgazeteci
RobertFisk,9ŞubattaThe Independent’takiyazısınaşuironiylebaş-
lıyordu:

Filistinliler,İsraillilerekarşıtüm“şiddeteylemlerine”sonvereceklerisözünü
verdiler, İsrail ise, Filistinlilere karşı “askeri faaliyetlerine” son verme sözü
verdi.Demekkiİsrail’iişgaledenFilistinlilerartıkbunasonverecek!

Dünkimseişgaldenbahsetmedi...Herzamanolduğugibi–Oslo’dadaolduğu
gibi–asılmevzularbaşkabirtariheertelendi.Mülteciler,“geridönüşhakkı”,
DoğuKudüs’ünFilistinbaşkentiolması:Boşverinbunları,sonrakonuşuruz!
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Günbittiğinde,hiçbirciddimevzukonuşulmamıştı.İsrailliler,Kudüs’ükuşa-
tanlar da dahil, Batı Şeria’daki devasa yerleşimleri kapatacaklar mı? Bunu
konuşanyok.YahudilerveyalnızcaYahudiler içinolanyerleşimlerinFilistin
Batı Şeria’sına doğru genişlemesini durduracaklar mı? Bunu konuşan yok.
Filistin’inDoğuKudüs’übaşkentyapmasınaizinverilecekmi?Bunukonuşan
yok.Peki,varolmayanbusözlerkarşısındaFilistinlilerintiharbombalamaları
dahilolmaküzere“intifada”yıbitirecekmi?

FilistinYönetimi’ni güçlendirmeyi isteyen emperyalizm, İsrail’le
bir dizi düşünce ayrılığı yaşayacak ve İsrail Devleti’nin özü olan
yerleşimler konusunda anlaşmazlık olacak. Emperyalizm bu yüzden
ortalığı karıştırıyor, ancak her şey kontrolü dahilinde değil.Ne baba
BushİkinciKörfezsavaşıolacağını,nedeoğulBushIraklılarınböyle
direneceğinitahminederdiherhalde.

Siyonizm,ırkçıvesömürgecibirdoktrindir;Filistinlileriinkareden
ve onların topraklarını çalan bir teoridir. Ancak siyonizmin olduğu
haliyledevamıBush’unplanlarınatersdüşüyor.Emperyalizminvarlı-
ğıİsrail’ebağlıdeğil,tamtersiİsrail’inkiemperyalizmebağlı.Bugün
Bush’unprogramısiyonizminaltınıoymayayönelik;aşırısağcıyerle-
şimcilerİsrailDevleti’ninözüydü.Emperyalizmeskidenbugelişmeyi
destekliyordu, şimdiyse “durdurunbunu”diyor.Bunun tekyoluEbu
MazenveFilistinYönetimi’nebiraznefesaldırmak.Bununardından
Filistinhalkınınkendikaderiniözgürce tayinetmesiniengelleyebile-
cekler.Şaron’unelindengeleninenfazlasıGazze’dençekilmek;çünkü
bununötesiŞaron’untaraftarlarıarasındainfialeyolaçabilir.

1947’den beri Filistin 
devrimini söndürmeye güçleri yetmedi. 
Şimdi son bir darbe hazırlıyorlar
GeorgeW.Bush’unBüyükOrtadoğuadındaki iktisadive siyasipro-
jesiningereklidesteğitoplamakiçindemokratikveideolojikbirkılıfa
ihtiyacıvar.BölgedekidurumveFilistinhalkınınhaklarıiçinverdiği
sıradışımücadelegözönüne alınırsa,Filistin sorunudabuprojenin
birayağıolmakzorunda.20Haziran’daKahire’yeyaptığıbirziyarette
ABDDışişleriSekreteriCondoleezzaRiceşunuaçıkladı:

Her hükümetin kendi yurttaşlarının isteklerine saygı duyduğu bir geleceği
arzulamalıyız,çünküdemokrasiidealievrenseldir.60yılboyuncaülkemABD,
demokrasipahasınaOrtadoğu’daistikrarınkorunmasınıamaçladı.Ancakikisi-
nidebaşaramadık.Buseferbaşkabiryolizliyoruz.Tümhalklarındemokrasi
taleplerinidestekliyoruz.

Zaten15Mayıs’takiIrakziyaretindeRiceşunlarıaçıklamıştı:
Irak,farklıbirOrtadoğufırsatınınmerkezindeduruyor:Halklarınumutiçinde
olduğu,kendiyaşamlarınıkontrolettikleri,siyasiisteklerininmeşrudemokra-
tiksüreçleraracılığıylakarşılıkbulduğubirOrtadoğu.
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Irak halkının yaşadıkları, ABD’nin gerçek niyetlerine ışık tuttu.
Bu yüzden Kahire konuşmasında Rice, Amerikan emperyalizminin
gelenekselpolitikalarını tartışmayaaçtı.“Demokrasi talepleri”nides-
teklemepolitikasınınizlenmesigerektiğinisöylediğizaman,Riceyine
Amerikanmüdahaleciliğinionaylamaktanbaşkabir şeyyapmıyordu.
Geri çekilme planının arifesinde, planın ertelenmesi ve şiddetli bir
isyanriskinigörenRice,İsrail’eanibirziyaretyaptı.23Temmuztarih-
li Financial Timesbugeziyişöyleyorumluyordu:

BirAmerikalıbakanınböylealelaceleburayagelmesipekalışılmışdeğil,diyor
İsrailli bir yetkili:“Tam bir çöküş yaşanmasından endişe ediyorlar.” Bayan
Rice’ın gezisi, Amerikan yönetiminin İsrail-Filistin çatışmasına daha fazla
müdahilolmaşeklindekiyenipolitikasınınsongöstergesi.

Amerikanemperyalizmidehangistratejinineniyiolduğukonusun-
daayrılığadüştü.EskiABDBaşkanıJimmyCarter’ınUlusalGüvenlik
Danışmanı olan Zbigniew Brzenzinski, 30 Haziran’da Financial 
Times’aşöyleyazdı:

Ortadoğu’ya demokrasi getirmek değerli bir hedef, ancak bunu bölge halkı
kendi başına yapmalı. Amerikalı yetkililerin sızlanmaları, Amerikan karşıtı
(veİsrailkarşıtı)hırslarlahareketedenyeniradikalpopülistrejimlerinortaya
çıkmasınayolaçabilir.

Amerika’nın Irak’ta teröre karşı yürüttüğü savaşla ilgili uydurma raporlar,
çatışmanın Amerikan karşıtlığını arttırdığını ve İsrail-Filistin çatışmasının
Amerika’yakarşıöfkeyarattığınıhesabakatmadı.

24Mart’ta Los Angeles Times’daki bir röportajında Condoleezza
Rice,Ma’aleAdumimyerleşimininKudüs’ündoğusundakibanliyölere
doğrugenişlemesinin,GeorgeW.Bush’uncoğrafibütünlüğesahipbir-
leşikFilistindevletikurulmasıprojesinetersdüştüğünüsöyledi.

25Mart’ta,ABD’ninİsrailBüyükelçisiDanKurtzerİsrailgazete-
lerine,ABD’nin yerleşimlere karşı çıkacağını açıkladı. Büyükelçinin
açıklamalarıLikud(Şaron’unpartisi)içindehuzursuzlukyarattı;ertesi
günRiceWashington Post’averdiğidemeçte,Amerikanpolitikalarının
Batı Şeria’da İsrailli yerleşimci sayısındaki büyük artışı da hesaba
katacağını söyledi: “Koşullar fiilen değişti... merkezlerdeki nüfus 
arttı... nihai bir pazarlıkta bunlar da göz önüne alınacaktır.”

Tartışmalar 11 Nisan’da Şaron’un GeorgeW. Bush’u ziyaretinde
desürdü.AssociatedPress’inhaberinegöre(9Nisan),İsrailDışişleri
BakanıSilvanŞalomradyodaşudemeciverdi:

EminimkiBatıŞeria’dakiyerleşimlerinartmasıkonusuBushtarafındantartış-
mayaaçılırsa,BaşbakanŞaronyerleşimlerinİsrail’inparçasıolduğunubelirt-
mektençekinmeyecektir;dostlararasındaanlaşmadaoluranlaşmazlıkda.

11Nisan’daAmerikanBaşkanıveİbraniDevletiBaşbakanıarasın-
dakibubuluşmanınhemenertesinde,Le Mondegazetesiİsrailhükü-
metsözcüsüAviPazner’insöylediklerineyerverdi:



Sosyalizm

112

Bizimstratejikplanımızönceİsrail’inGazze’dençekilmesi;bununkarşılığın-
dadaBatıŞeria’dakiyerleşimcilerimiz,gelecekteFilistinleyapacağımızanlaş-
malarlaİsrail’ebağlanacaktır.Bubölgeyeinsanyerleştirmeyedevamedeceğiz.
GeçenseneŞaronveBusharasındayapılananlaşmanınözübuydu.

AncakGeorge Bush, önceki konuşmalarına ve “BüyükOrtadoğu
Projesi”ne uygun olarak, İsrail’in Gazze’den çekilmesinin ardından,
bir“FilistinDevleti”kurulmasıylasonlanacakpazarlıklarınbaşlaması
gerektiğini hatırlattı. US Today gazetesine göre Bush’un asıl isteği
şuydu:

Toprağınpaylaşımıkonusunda,ABD’ninherikitarafıdazorama
kaçınılmazönlemleralmayaitecekgücesahipvegüvenilirbirarabu-
lucuolduğuimajınıyaratmak.Bu,Bush’unOrtadoğu’yademokrasiyi
getirmeamacınıyakındanilgilendirenhassasbirkonu.

Filistin’in bölünmüşlüğünün 
sürmesini isteyenler tam bir çıkmazda
Bugün,“BüyükOrtadoğuProjesi”nigerçekleştirmekkonusundaBush
ve Şaron hemfikir. Ancak bu İsrail’in Washington’a mutlak olarak
boyuneğmesinigerektiriyor:BudaFilistin’inArapkısmıgibiİsrail’in
de adım adım parçalanmasını getirecek. Gördüğümüz gibi, Filistin
devriminibitirmek içinemperyalizminEbuMazen’e ihtiyacıvar.Bu
yüzdenBush’un, EbuMazen’e pozisyonunu koruyabilmesi için bazı
garantiler vermesi gerekiyor. Fakat Filistin Yönetimi liderlerine bir
şeyler vermek demek, siyonistlere bazı sınırlar koymak demek. Şu
an,Filistin’eneşekildeolursaolsunbirdevletsağlamakiçin,hertür
patlama riskine rağmen siyonistlerin frenlenmesi gerekiyor. Filistin
Yönetimi BaşkanıMahmudAbbas, Bush’un 2009’da tamamlanacak
bir “yaşayabilir Filistin Devleti” vaadini hatırlattığında, tek yaptığı,
resmiolaraktemsilettiğihalkınarzusunarağmenemperyalizminken-
disinebiçtiğirolüoynamaktır.

30MarttarihlibirAFPhaberi,“Washington,SayınAbbas’ınmili-
tanlar üzerinde otorite sağlamak ve şiddeti durdurmak için İsrail’le
görüşmelerde kesin ilerleme sağlaması gerektiğinin ve bunun da
risklibirsüreçolduğununfarkında”açıklamasınayerverdi.Hepimiz
Filistinlerin bu “şiddet”inin ne demek olduğunu biliyoruz: Ülkeyi
savunmakvegeridönüşhakkıiçinyürütülendireniş.

Bu arada, Filistin Başbakanı Ahmet Kurey, Filistin gazetesi El
Ayam’a,“Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin yayılması, Filistinlileri 
Kudüs’ten koparacak, bu da bağımsız Filistin devleti planının önünü 
kesecektir.”dedi.AhmetKureyaçıklamalarına,Ma’aleAdumimkolo-
nisininkurulmasınınveArielkolonisiningenişletilmesinin“yol hari-
tasını uygulanamaz hale getirdiğini” söyleyerek devam etti. Filistin
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Yönetimi liderleribaskıaltında:Hareketalanımızkalmadıhiçbirşey
yapamıyoruz, diyorlar. İsrail basını da, örneğin günlükHaaretz’den
DannyRubinstein’in28Mart’tayaptığıgözlemleraynısınaişaretedi-
yor:

Filistinli örgütler ateşkes anlaşmalarına uyuyorlar ve Gazze Şeridi’nde top
veyaroketateşlenmiyor.Pekibununkarşılığındanealıyorlar?Hiçbirşey.Tüm
bunlarFilistinsokaklarınıveliderliğinioeskiumutsuzluğageriitecek,buda,
yenikanlıçatışmadalgasınıtetikleyecek.

Yaklaşan patlama Irak’takinden farklı ancak ona denk olacak ve
Ortadoğu’daki tümFilistinlimültecileri tehlikeye atacak. İki devletli
“çözüm”çerçevesindekesinliklebirçıkışyoluyok,zatenözüitibariyle
yayılmacıveayrılıkçıolansiyonizmlebirlikteuygulanmasımümkün
değil.

“Büyük Ortadoğu Planı” tüm ulusları 
çözmeyi hedefliyor
BüyükOrtadoğuPlanı”tümuluslarıveulusalçerçeveiçindekurulmuş
tümtoplumsalilişkileriparçalamayıhedefliyor;yaniArapülkelerinin
sahipolduğudevasapetrolvegazkaynaklarının(dünyapetrolkaynak-
larının%72’sivedoğalgazkaynaklarının%52’si)yağmasıvesömürü-
süyolundaönüneçıkacaktümengellerikaldırmakistiyor.

7Ağustos’ta, haftalık Jeune Afrique-L’intelligent gazetesi “Siyah 
Altına Hücum” başlığıyla yayımladığı makaledeAmerika’nın (belki
Suudi Arabistan’dan sonra en fazla petrol kaynağına sahip olan)
Irak’takiniyetineışıktutuyordu.Irak’aempozeedilenkaosnedeniyle,
başta Amerikalılar olmak üzere Batılı petrol şirketleri, işgal öncesi
kârlılıkoranınıyakaladı.Bugün,yenianayasaylailgilitümtartışmalar,
“ki bu tartışmaların petrol pastası çerçevesinde anlaşılması gerekiyor, 
federal devlet yanlıları ve merkezi devlet yanlıları arasında sürüyor... 
Caferi hükümetinin Kürt bakanları, Irak değil ‘Federal Irak’ adına 
yemin etmeyi kabul etti.”

Bueğilimi,emperyalizmtarafındandikteedilenuluslarınparçalan-
masıplanıylabirlikteelealmamızgerekli.Makaleşöyledevamediyor:
“Kürt Irak’ındaki otoriteler, merkezi hükümete hiç danışmadan, küçük 
yabancı şirketlerle petrol çıkarma anlaşmaları imzaladılar ve her tür 
ortak zemini reddetmiş oldular. Bu örneğe dayanarak Basra otoriteleri 
de aynı şeyi yapmak istiyorlar.”

BüyükOrtadoğuprogramıçerçevesinde“yerel”hükümetlerpetrol
şirketlerinin resmi temsilcisi haline geldi. Makaleye göre, şirketler
garantitalepediyor,buyüzdendeAnayasa“sektöre yasal ve örgütsel 
bir çerçeve” getiriyor.İştesavaşsonrasıIrakiçinhazırlanançerçeve:
AmerikanyönetimiOrtadoğu’yuAmerikanhegemonyasınadahilyeni



Sosyalizm

114

bir üs olarak düzenlemek istiyor. Bunun emperyalizme sağladığı ise
tümenerjikaynaklarınıkontroletmek,uluslarıdağıtmakveyerlerine
kendisine kul köle olmuş “özgür ve demokratik devletler” kurmak.
Uluslarıparçalamaprojesiherülkedekaçınılmazolarakçöküşvekaos
getiriyor.

Siyonizmin ırkçı politikaları 
sürekli savaş hali yaratıyor
Şaron bir kabine toplantısından sonra “Amerikalılar bize serbestçe 
yerleşim bölgesi kurma izni verene kadar bekleyecek değiliz.” (30
Mart tarihliAFP), diyerek bu mantıkta sonuna kadar gitmeye hazır
olduğunugösteriyor.Şaron,DışişleriBakanıolduğudönemde,Filistin
Yönetimi’ninsözdebağımsızbiryurtkuracağıtopraklarlailgilikalıcı
bir anlaşma imzalanmadan hemen önceBatı Şeria’dan İsrailli yerle-
şimcileri toplayarak onlardan şunu istemişti (16 Kasım 1998 tarihli
CNNhaberi):“Batı Şeria’daki herkes ilerlemeli, koşmalı, yeni tepeler 
ele geçirip, topraklarımızı genişletmeli. Ele geçirdiğimiz her şey bizim 
olacak. Ele geçirmediğimiz her şey onların olacak.”

Şaron’un, artık Amerikan taleplerini göz önünde bulundurmak
zorunda olduğu ve aynı dili kullanmadığı açık. İsrail Devleti’nin
kurucusuBenGurion“Siyonizme ahlaki açıdan yaklaşan kişi, siyonist 
değildir.” derdi.PekiŞaron’ubarışyanlısıgibi sunmayaçalışanların
niyeti ne? İsrail, komşularına savaş açmaya devam ettiği müddetçe,
emperyalistlerinbölgedekiüssüolarakkalacaktır;çünkü,komşuülke-
lerivesabitsınırlarıtanımayadayanankalıcıbarış,İbraniDevleti’nin
varoluşmantığınaaykırıdır.Amerikanemperyalizmiylelimitsiz“barış
süreci”anlaşmasınınarkasındayatantamdabudur!

Şaron ve siyonistler savlarını haklı çıkarmak için güvenlikmese-
lesini ileri sürüyor. İsrail’e göre, bir Filistin “devlet”i kurulmasının
önkoşulubudevletinaskerigücününsıfıraindirilmesi:Yanidışbaskıya
karşı savunmasızbirgettohalinegelmesi.ArielŞaronbu isteğini26
Temmuz2005’teLe Monde gazetesineverdiğibir röportajdabir kez
dahadilegetirdi,birdeutanmadankendinibarışadamıolaraksundu:
“Eğer terörist grupları yasaklamış, terörist örgütleri dağıtmış, silah-
larına el koymuş; terörizme, şiddete ve şiddeti körükleyen aktivitelere 
son vermiş ve nihayet kendisi de silahsızlanmış bir devlet olacaksa bu, 
bence olumludur.”Meali: Şaron’un talebi, tüm “terörist altyapıların”
dağıtılması, ki bunu “silahsızlanmış bir devlet” ile eş tutuyor: Yani
barışgörüşmelerininbaşlamasınınönkoşulu,budevletintümdevletle-
rin(hattakukladevletlerinbile)sahipolduğuentemelhaktanmahrum
olması.Filistinlisivilhalkınkarşıkarşıyakaldığıetniktemizlikpoliti-
kasıdüşünüldüğünde,inşaedilen“güvenlikduvarı”nınFilistinlilerüze-
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rindekiölümcületkisidüşünüldüğündeveBatıŞeria’dakiFilistinlilerin
bir yerden bir yere giderken katlandıkları zorluklar düşünüldüğünde,
Şaron’un yorumlarını nasıl değerlendirmek gerekir? Onun hedefi
hâlâ, eskiden olduğu gibi, her türlü muhalefete antisemitizm yaftası
yapıştıranbiranlayışlaİbraniDevleti’ninyayılmasınısağlamakdeğil
mi?“Bizbutopraklarüzerindehertürlühakkasahibiz,sizindirenişi-
nizsekabuledilemezvesizlerbirerparyaolarakkalacaksınız”diyor.
Şaron,barışFilistinlilerintavrınabağlıderken,aslındabarışancakson
Filistinlideuysalbirşekildebutopraküzerindekihakkındansiyonist
biryerleşimcilehineferagatettiğindemümkünolacakdiyor.

Demokratik çözüm
Bir kez daha şu soruyu soruyoruz: Filistin ulusunun bileşenlerine,
yaniYahudi veAraplara, eşit haklar garanti eden tek bir devlet kur-
maktan başka bir çözüm var mı? İsrail Devleti kurulduğundan beri
IV. Enternasyonal’in çizgisi bu oldu. İsrailDevleti bir ulus değildir,
aksine amentüsü toprak mülkiyeti olan, etnik ve dini temelli bir
sömürgemacerasına girişmek isteyen bir grupYahudi kökenli insan
arasındayapılanbirakittir.Buyüzdende“İsrailyurttaşlığı”diyebir
şeyyoktur:Yahudi’yim,demenizyadaöyleymişgibiyapmanızyeter.
IV.Enternasyonal’in1948’dekiikincidünyatoplantısındaalınankarar
şöylediyordu:

IV. EnternasyonalYahudi sorununa bulunan “siyonist” çözümü ütopyacı ve
gerici olması sebebiyle reddeder:Yahudi işçilerinmücadelesinin,Arap işçi-
lerin ulusal ve sosyal kurtuluşmücadelesiyle birleşebilmesi için siyonizmin
toptanreddişarttır.IV.EnternasyonalYahudilerinkitlelerhalindeFilistin’egöç
etmesinigericibirtalepolarakniteler;sömürgeciülkelerdenbaskıcıunsurların
sömürgeülkeleregöç etmesini istemekkadargericidir bu.Göç sorununuve
AraplarlaYahudilerarasındaki ilişkileriçözebilecek tekyolşudur:Öncelikle
emperyalizminbölgedenkovulması,dahasonradaiçindeYahudilerindeulusal
azınlıkolarakbulunduğu,tamyetkilibirkurucumeclisinözgürceseçilmesi.

Yahudi sorununa, İsrail Devleti’ni kurarak getirilen sözde çözüm
aslında kendi sonunu kendi hazırlıyor. Tarihte Yahudi meselesinin
gerçeközü,Yahudilerineşithaklarlayurttaşlığıve toplumaentegras-
yonu mücadelesiydi. Yahudi Sorunu Üzerine adlı çalışmasında Karl
Marx sorunu şöyle açıklıyor: Bir grup etnik sınırları içine mahkum
edilirse,“onu Yahudi kılan sınırlı öz, onu öteki insanlara bağlayacak 
insani özüne baskın çıkar; kişi, Yahudi olmayan her şeyden uzaklaşır.” 
İleride:“bir devlet, olgun ve eksiksiz bir devlet haline gelmek için dine 
(Hıristiyanlığa) ihtiyaç duymaz. Demokratik devlet, yani gerçek devlet, 
siyasal gelişimini tamamlamak için dine ihtiyaç duymaz.”

İsrailtoplumunuayaktatutmakiçinsiyonizm,süreklibirsavunma
halini ve sürekli bir savaş durumunukörüklemekdurumunda.Böyle
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birdurumdayalnızcaenaşırı çıkarlar,yalnızcaaskeri araçlarla ifade
ediliyor. Eğer devlet sübvansiyonlarına bağımlı olmadan normal bir
hayatyaşamakisteyeninsanlarvarsabile,1967’denberitümmalive
insanikaynaklarişgaledilentopraklaraaktarıldığıiçin,böylebirşeyi
yapabilmeleriimkansız.Budatümülkeyeyayılmışsonugelmeyenbir
sosyalkrizyaratıyor.Tekdevletliçözümsorununmerkezineyerleştiril-
mediğimüddetçe,SiyonistDevlet’intoprakişgaletmehakkıtanınmış
oluyor.Bu,İsrailDevleti’ninkurulmakoşullarınınmeşrugösterilmesi,
Arap veYahudilerin etnik ayrımının sürdürülmesi anlamına geliyor.
Irkçılıkpolitikasınınkabulüanlamınageliyor.HattaİbraniDevleti’nde
bileiçeridençöküşünhazırlanmasıanlamınageliyor.

Bu yüzden, Filistin ulusal meselesi, bütün demokratik kurtuluş
meseleleriniveözellikledetümbölgeninemperyalistkontroldenkur-
tuluşunuiçindetaşır.Şundaısrarcıyız:Sorun,bileşenleriolanArapve
Yahudilere eşit hak tanıyan tekbir devletle aşılabilir...Hükümetlerin
vemedyanınİsrail-Arapçatışmasıdediklerişey,aslındaFilistinulusal
sorunudur;odabüyükölçüde,1948’deevlerindenzorlagöçettirilen
mültecilersorununagelipdayanır.ZatenElFetihveFKÖde,1967’deki
işgaldensonradeğil,1959’dave1964’tekurulmuştur.AslındaFilistin
ulusal kurtuluş hareketi, evlerine dönmek isteyenmültecilerin siyasi
hareketidir.

Filistinhalkı şuan tarihindeki enkötüanlardanbirininarifesinde
değilmi?Biryılöncebirçokinsan,ABDgözündeistenmeyenadam
olanYaserArafat’ınölümüyleçatışmayadahakolayçözümbulunabi-
leceğinisöylüyordu.İştesonuçlarortada.

Her zamankinden daha fazla, tek çözümün tek devlet olduğun-
da ısrarcıyız: Filistin’de siyasi ufku açacak laik ve demokratik bir
Cumhuriyet.“BüyükOrtadoğuProjesi”;dönüşhakkınıyasaklayarak,
Filistin topraklarına el koyarak Filistin sorununun çözülemeyeceği
gerçeğineçarpıpkalıyor.

Emperyalizmin kendi ihtiyaçlarıyla siyonist çıkarlar arasında bir
çelişkivar;Irak’takiişgalkuvvetleribatağasaplandıkçabuçelişkişid-
detleniyor.EmperyalizminkokuşmasıveABDemperyalizmininçıkar-
larıyla siyonizmin çıkarları arasındakigiderekbüyüyenkriz, demok-
ratik çözümün önemini anlatma fırsatı sunuyor bize: Bu çözümün
özüdedönüşhakkıve tekdevlettir.Buçerçevede IV.Enternasyonal
militanları tarafından çıkarılan Dialogue dergisi, 1948 bölünmesine
bir son verecek araçların saptanması ve argümanların belirlenmesi
içinArapveYahudimilitanlararasındabirfikiralışverişigeliştirmeye
çabalamaktadır.
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Julian CUNNIE

IV. Enternasyonal için Siyahların özgürleşmesi her zaman 
stratejik bir konu oldu: hem Afrika kıtasının yaşadığı 
korkunç duruma karşı mücadele, hem de ABD’deki müca-
delenin bir Siyah işçiler partisi yoluyla gerçek bir sınıf 
savaşına dönüşmesi açısından.

IV. Enternasyonal’e göre, Amerikan işçi sınıfının kurtuluşu, onun 
çekirdeğini oluşturan Siyah proletaryasız mümkün olamaz. Bu 

da, bugün ancak Siyah işçilerin hareketiyle, kendi örgütlerini oluştur-
malarıyla sağlanabilir.

Bu amaçla, Afrika Mahkemesi’nde (Madrid, Mart 2005) Arizona 
Üniversitesi öğretim üyesi Julian Cunnie’nin yaptığı sunuştan bazı 
bölümler yayımlıyoruz. Bu konuşma, ABD’deki cezaevi sanayisi açı-
sından çok önemli bilgiler içeriyor.

Bu yazı, ABD’de bulunan cezaevi sanayisini, Güney’deki kölelik 
sistemiyle olan bağlarını ve bunun şimdiki kapitalist ve ırkçı düzende, 
* LaVérité/Gerçekdergisinin44.sayısındançevrilmiştir.
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özellikle Afrika kökenli gençlere karşı bir sömürgeleştirme ve soykı-
rım aracı olarak kullanılmasını anlatıyor. Bu sistemin insan öldür-
meye elverişli doğasını somut örneklerle göz önüne seriyor; bu ırkçı 
sistemin askeri sanayinin ve açgözlü kapitalist sömürgeleştirmenin 
yarattığı adaletsiz sosyoekonomik sistemle iç içe olduğunu anlatıyor. 
Öte yandan bu yazıyla birlikte ABD’deki tüm Afrikalı, Yerli, Meksikalı, 
Porto Rikolu siyasi hükümlülerin salıverilmesi için acil bir çağrıda 
bulunuyoruz. Bu çağrı, özellikle 23 senedir idamı bekleyen Mumia 
Abu Jamal, Cemil Abdullah El Amin, FBI’ın dalaveresiyle 35 yıllarını 
içeride geçiren Siyah Panter aktivistleri Jailil Bottom, Herman Bell, 
Eddie Conway ve Sundiata Acholi ve bu sömürge sistemi tarafından 
30 yıla mahkum edilen Amerikan-Kızılderili Hareketi lideri Leonard 
Peltier için

Ayrıca, hiçbir suçlama olmaksızın iki buçuk yıldır Florida’da 
gözetim altında tutulan Filistinli akademisyen Sami El Arian’ın bıra-
kılmasını ve anayasal bir dayanak olmadan, insan hakları ellerinden 
alınarak Guantanamo Körfezi’nde tutulan ve işkence gören binlerce 
Müslüman’ın da salıverilmesini istiyoruz. Guantanamo’da yapılanlar 
uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler İşkence Konvansiyonu’na 
aykırıdır.

ABD’de cezaevinin tarihi 
ve Afrikalıların köleleştirilmesi
W.E.B.DuBois,AfrikalılarınAmerikakıtasındakidurumlarınıincele-
diğiniiddiaedenancakSiyahhalkınezilmesinivedirenişinianlamak-
tançokuzakolangelenekselBeyazakademisyenlerinyazdığısayısız
makaleye öfkelenmiş ve Afrikalıların ABD’de yaşadıklarının doğru
bir portresini çıkarmaya karar vermiş ender akademisyenlerden biri.
DuBois araştırmasınıGüneyde sürdürmüşveSiyahhalkkültürünün
bubölgedekiyapısınıaraştırmıştır;bunuünlüeseriThe Souls of Black 
Folk’ta anlatır. BumetindeDuBois, köleler kaçtıkları zaman onları
cezalandırmakveonlarıhapsetmekiçinkullanılan,buyüzdendeköle-
liğinuzantısıolancezaevisistemininköklerinitanımlar.DuBoisşöyle
yazar:

Zenci’ninGüney’deki siyasi statüsüyle, Zenci suçları sorunu yakından bağ-
lantılı.SonotuzyıldaZencilerceişlenensuçlardakibelirginartıştanvebüyük
şehirleringecekondularındaSiyahlararasındaortayaçıkanbirsuçlularsınıfı-
nınvarlığındanşüpheedilemez.Amabutalihsizgelişmeyiaçıklarken,ikişeyi
gözönündebulundurmalıyız:(1)Özgürleşmeninkaçınılmazsonucuolaraksuç
ve suçlu sayısı artacaktır, (2)Güney’deki polis sistemi temelolarakköleleri
kontrol altında tutmak için tasarlanmıştır. Birinciyle ilgili unutmamalıyız ki
katıbirkölesistemialtında,zatensuçdiyebirşeyçoknadirortayaçıkar.Zenci
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suçluluğununortayaçıkışı,bunedenle,umulmadıkbirolaydeğildirveendişe
yaratıyorsabilehayretlekarşılanmamalıdır.

Siyah olsun Beyaz olsun suçlularla mücadelede Güneyin mekanizmaları
noksandır,uyguncezaevleriyoktur,polissistemiyalnızcaSiyahlariçinkurul-
muşturvetoplumunherBeyazferdininzımnenpolisteşkilatınınüyesiolduğu
varsayılmıştır.

ElikanlıBeyazsuçlularayersizbiryumuşaklıklafiilidokunulmazlıksağlayan,
Siyahlaraisesuçlusuçsuzayrımıgözetmeksizinyersizbirsertlikveadaletsiz-
likleyaklaşanbuçifteadaletsistemigösteriyorki,Güney’inpolisteşkilatlan-
masıSiyahları,amayalnızSiyahsuçlularıdeğil,bütünSiyahlarıterbiyeetmek
için kurulmuştur. Tüm Zenciler özgür olursa ve tüm Güney bedava Siyah
işgücündenvazgeçmekzorundakalırsa,Siyahları yenidenköleleştirmek için
kullanılacakasılaygıtmahkemelerdir.(1970,s.132-133)

Eskikölesahipleribedavavezorlaçalışanbirişgücündenmahrum
kaldıklarıiçin,Afrikalılarınkölelikboyunduruğundankurtulmasından
hiçmemnunkalmadılar.Buyüzdende, onları yenidenköleleştirmek
içinsinsivedolambaçlıyollararamayabaşladılar,Beyazüstünlüğünün
göstergesiveBeyaziktisadihakimiyetiolarakyorumlananhukukisis-
tembununiçinbirebirdi.

Çoğu Beyaz Güneyli, özgürleşmiş Siyahları “toplumdaki yerini 
öğretmek gereken arsız Zenciler” olarak tanımlıyordu. John Hop
Franklinşöyleyazıyordu:

SiyahlarıGüney’dekiçiftliklerdetutmakiçinbirçokyöntemdenendi:Dilencilik
veişsözleşmesiyasaları,işçilereuygulanancezalarveSiyahlarınbirsuçveya
borç karşılığında devlet tarafından çeşitli işlerde çalıştırılması. Daha ince
görüşlüBeyazlarsa,Siyahları iyimuameleveyüksekücretkarşılığındaken-
dilerinin yanında kalmaya ikna etme yolunu seçti. (Hope veMoss, 2000, s.
308)

Özgürleşmenin ardından kölelik, Özgür Siyahların dolaşımına ve
BeyazlarınyanındaçalışanSiyahlarakısıtlamalargetirenLouisianave
Mississippi gibi eyaletlerdeki SiyahYasaları’nda varlığını sürdürdü.
Örneğin,1865’teMississippieyaletindekabuledilenSiyahYasası’nın
9.maddesindeşöyleyazıyordu:

Makul emirlere uymama, vazife ihmali ve müsaade olmadan evi terk etme
gibieylemleritaatsizlikolarakaddedilir;küstahlık,sövme,işverenekarşıveya
onun,ailesinin,temsilcisininbulunduğumekandauygunsuzdilkullanma,tar-
tışma,kavgaetmeitaatsizlikolarakaddedilir.Heritaatsizdavranışbirdolarile
cezalandırılır.(Grant,1968,s.139)

MississippiÇıraklıkYasası’nın4.maddesi:
Eğerbirçırak,sahibininişyeriniizinsizterkederse,sahipbunuyapançırağın
peşine düşüp yakalayabilir veya görevi çırağı iade etmek olan herhangi bir
adli merciye başvurabilir; çırağın bunu reddetmesi halinde çırak cezaevine
gönderilir;anlaşmasağlanamamasıdurumundaçırakağırsürelihapiscezasına
mahkumedilir,mahkemeysebirinci cezanındoldurulmasından sonra çırağın
haklı nedenlerle işyerini terk edip terk etmediğini araştırmakla yükümlüdür;
eğer haklı nedeni yoksa çırağı firar yasasına dayanarak kiralık özgür kimse
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olarak çalışma cezasına çarptırır, ta ki çırak sahibinin yanına geri dönmeyi
kabuledenekadar.(age,s.142)

MississippiCezaYasası’nın2.maddesişöyledir:
Ayaklanma, kavga, kargaşa çıkaran, araziye tecavüz eden, hayvanlara kötü
muamele eden, kışkırtıcı konuşmalar, aşağılayıcı jestler veya eylemde bulu-
nan,herhangibirinesaldıran,huzurazararveren,birkilisedeyetkisizpapazlık
yapan,alkollüiçkisatanveyayasadabelirtilmemişbaşkabirhafifsuçişleyen
bir özgürleşmiş kimse, özgür Zenci veya melez, yargılama sonucunda on
dolardanazolmamakveyüzdolardanfazlaolmamakkoşuluylaparacezasına
çarptırılır vemahkemehükmünegöreotuzgünügeçmemekkoşuluylahapis
cezasınaçarptırılabilir.(age,s.144)

Aynıyasanın5.maddesişöyleydi:
Hafif suçtan hüküm giymiş bir özgürleşmiş kimse, özgür Zenci veyamelez
çarptırıldığıparacezasınıbeşgüniçindeödeyemezseveyaödemezse,bukişi
şerifveyabaşkabirdevletyetkilisitarafındanhalkateşhiredilirvecezasınıve
tümmasraflarınıkarşılayacakbirBeyazakiralanır.(age,s.144)

Buyasalar,özgürSiyahlarınnamussuzcavesahtekarcakiralıkveya
bedavaişgücündekullanılarakyenidenköleleştirildiğiGüney’deSiyah
çetelerininortayaçıkmasınınananedeniydi.Irkçılıkvecezaevisistemi
konuludoktoratezindeShirleyAnnViningBrownşöyleyazıyor:

Cezaevlerinin hem olanakları hem de felsefesi tamamen İç Savaş sonrası
dönemde Siyah mahkumlar için tasarlanmıştı. Suç probleminin, “Zenci
Problemi” ile eş tutulması sonucu, Güney cezaevlerinde Siyahların sayısı
Beyazlarıçokgeridebıraktı.(Vining,1975,s.?)

ViningBrownbuyazıdadabirkaçkezüzerindengeçeceğimizçok
önemlibirnoktayaişaretediyor:

İçSavaşsonrasındaAfrikalılarağırişlerde,temelolarakBeyazlarınçiftlikle-
rindebedavaişçiolarakçalıştırılmakamacıyla,ırkçıBeyazyetkililertarafın-
dansudansebeplerlehapsedildi.Buaynızamandacezasisteminebüyükbirkâr
kaynağıyarattı; çünkübu sistemcezaevindekidiğer insanlarınmasraflarının
karşılanmasınayaradı.(age,s.?)

Yirminciyüzyılınilkyarısıboyunca,Güneyeyaletlerinindahafazla
ırkçıyasaçıkardığınaveYüksekMahkeme’nin1857tarihli“Siyahlar 
Beyazların saygı göstermesi gereken hiçbir hakka sahip değildir”kara-
rınınuygulandığınaşahitoluruz. İktidarın iddialarınagöre,eğerceza
sistemi Siyahları haklarını çiğneyerek hapsetmeseydi, o zaman silah
delisivekanasusamışBeyazlarvekendikararlarınıkendiinfazeden
gruplar,cezalarıkendivermeyekalkacaktı.JoanneGrant’ıngözlemleri
şöyle:“1882-1927 yılları arasında, 3.513 Siyah linç edildi. Ekonomik 
koşullar, oy hakkının ellerinden alınması ve cinayetler binlerce Siyahın 
Kuzeye göç etmesine yol açtı.”(1968,s.165)
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20. ve 21. yüzyılda 
ABD’de Afrikalılar ve cezaevi sistemi
1918yılınınistatistikleri,suçişleyenvehapsedilenAfrikalılarınsayı-
sının, Siyahların nüfustaki ağırlıklarına göre çok yüksek olduğunu
gösteriyor.Bul ve Yok et: Adalet Sisteminde Afrika kökenli Amerikalı 
ErkekleradlımakalesindeJeromeMillerşöylediyor:

Nüfus Bürosu’nun 1918 tarihli Zenci Nüfusu Raporu’na göre, Siyahlar
1790-1915dönemindenüfusun%11’inioluştururken,cezaevi,ıslahevivedev-
letçalışmaevlerindetutulanlarınbeştebirini(%21,9)oluşturuyordu.“Cinayete
meyilli”addedilenlerin%56’sı,“cinayetedahaazmeyilli”görülenlerinyarısı,
hırsızlıktanhükümgiyenleriniseüçtebiriSiyahtı.

OzamanlaruzmanlardaSiyahlarınsuçameyilliolduğunavenüfustakioranla-
rınınçoküzerindesuçişlediklerinedairgenelbirkanıvardı;buönyargışimdi
demevcutveSiyahlarınaldıklarıcezalarıhakettiklerineinanılıyor.1

Miller’ın gözlemlerine göre, 1986’dan bu yana Beyaz mahkum
oranındabirdüşüşyaşanırken,koyuderilimahkumsayısıgözlegörü-
lür bir şekilde arttı. ABD cezaevlerinin toplam mevcudu 1980’den
1989’aikikatarttıvetümmahkumlarınyarısıkoyuderili.(WorldPress
Review,1992)

1970’lerde sosyal eşitlik hareketi, insan hakları hareketi, Siyah
Gücühareketi,yerelhalklarhareketi,kadınhareketivebarışhareke-
tininyükselmesindenbugüne,hakimsınıfınyaygınolarakkullandığı
dile dikkat etmek gerek: 1970’lerde başlatılan “uyuşturucuya karşı
savaş”,gerçekteSiyahlarakarşısavaşhalinegeldi;bugünkü“terörizme
karşısavaş”daMüslümanlarakarşısavaşadönüştü.

BukonudaVijayPrashadşöylediyor:
1968’de dünya,ABD’nin Vietnam ve Kamboçya’yı bombalamasıyla umut-
suzluğa sürüklenirken,BaşkanRichardNixon uyuşturucuya karşı savaş ilan
ediyor ve şöyle diyordu: “Son on yılda, uyuşturucu problemi temelde yerel
biradliproblemden,milyonlarcaAmerikalınınsağlıkvegüvenliğineyönelik
ciddi bir ulusal tehdide dönüştü. Ulus olayın ciddiyetini kavramalı: Federal
düzeydeABD’ninbekâsıiçinyenibiracilveortakbirulusalpolitikayaihtiyaç
var.”Uyuşturucuproblemininulusalbirtehditolarakyansıtılması,uyuşturucu
değiluyuşturucukullananlarınsuçişleyeceğifikrietrafındainfialyarattı.Eğer
Nixonuyuşturucuylamücadelekanununugeçirmişolmasaydı,Amerikanyöne-
timikendihalkınakarşısavaşaçmazdı.(2003,s.80)

Akademisyen David Cole, suçun ve “adalet” sisteminin dağıttığı
cezalarınırksalvesınıfsaldoğasınınaltınıçiziyor:

1Tucson’dadörtyılöncetutuklananbirAfrikalınınön-duruşmasındayargıç,yazara
Siyahbir bilirkişininoturumdaSiyahlarınhaklı bir şekildehapsedildiğini, çünkü
onlarınaslındasuçluolduğunusöylediğiniaktarmış,yargıçdahükmünübubilirki-
şininaçıklamasınagörevermiş.
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Parmaklıklarınarkasındakilerinbüyükçoğunluğuyoksul;devletcezaevindeki
mahkumların%40’ı okuyamıyor ve%67’si tutuklandığında tam zamanlı bir
işten yoksunmuş. Kişi başına hapsedilme oranı, Siyahlarda Beyazların yedi
katı. Üniversiteyi bitiren her Siyaha karşılık yüz Siyah tutuklu bulunuyor.
(1999,s.4-5)

1991’de,Siyahgençler,uyuşturucukullanmaktanBeyazlaranazaran
ikikatdahafazlatutuklanmışveSiyahgençleryetişkinmahkemesine
Beyazgençlerdendörtkatfazlaçıkarılmış(Tepen,1990).Cezasistemi
Siyahlaraağırbirfaturaödetiyor.BarbaraMeierhoefer’inçalışmasına
göre1984ve1990arasındacezaalan267.278kişiarasında,Siyahlara
nazaranBeyazlar alt sınıra daha yakın ceza almış (Reiman, 2001, s.
131).SiyahlarBeyazlardanikikat fazlahırsızlıkvesilahlısaldırıdan
hapsedilmiş.(Tepen,1990).1998’de,gözetimaltındabulunanyaklaşık
3,5milyonkişinin%35’iSiyahtı.Beyazerkeklerdehapsedilmeoranı
yüz binde 491’kenSiyah erkeklerde bu rakam altı kat büyüktü: 100
binde3235.(Barak,FlavinveLeighton,2001,s.118)

ABD Hastalık Kontrol Merkezi’ne göre, 2000 yılında, Beyaz
lise öğrencileri Siyahlara nazaran dört kat fazla kokain kullanırken,
SiyahlarınbusuçtanhapsegirmeoranıBeyazlarınbirbuçukkatıydı.
(CommonSenseForDrugPolicy)

Prashad’ınaçıkladığıgibi,durumçokkritik:
1980’de, ıslahsisteminezaretindeolanlarınsayısı1.842.100’dü.2001’de ise
bu rakam 6.592.800’e fırladı. Aynı dönemde mahkum sayısı 503.586’dan
1.962.220’ye yükseldi. ABD şu anda kişi başına düşen mahkum sayısında
dünyabirincisi.Parmaklıklarınardındakiikimilyonvegözetimdekibeşmil-
yoninsanlaABDtümrekorlarıaltüstediyor.1994’teoranyüzbinde569’du:
BuGüneyAfrika’nın40,Japonya’nın15katı.Ozamandanberifarkdurmadan
büyüdü.1960’larda,hapistekilerbugününsekizdebiriydi.Busayılarüzerine
çalışmayürütenlerinçoğu,artışınnedeninin“uyuşturucuyakarşısavaş”kam-
panyası olduğunu vemahkumların yarısından fazlasının uyuşturucuyla ilgili
suçlardanmahkum olduğunu belirtiyor. 1983’te toplammahkumların yüzde
dokuzuvesononyıldagelenyenimahkumlarındörttebirindenfazlasıuyuştu-
rucusuçundanhükümgiymişti.Mahkumsayısınınartışındauyuşturucusuçları
açıkçaönemlibiretken.(2003,s.81)

Ekonomik yoksullaşma ve siyasi haklardan mahrumiyet ise bu
cezaevisisteminintemelsonuçları.Özellikleşehirlerde,çokazişveren
eskimahkumları işealmayayanaşıyor;ayıcaeskimahkumlarsıksık
düşükücretleişealınıyorveyoksulluksınırındaveyaonunçokazüze-
rindebulunuyor.Washingtonmerkezlibir sivil toplumkuruluşuolan
Sentencing Project’egöre3,9milyonAmerikalı,yaniherelliyetişkin-
denbiri,oyvermehakkınıkaybetmiş;yani1,4milyonAfrikakökenli
erkeğin ve tüm Siyah nüfusun %13’ünün oy hakkı yok: Bu ulusal
ortalamanınyedikatı.Yarımmilyonkadınoyhakkındanmahrumve
ağırcezaalanlarınoyhakkınıkaybettiğiyedieyalette,Siyaherkeklerin
dörttebirioyhakkınıyitirmiş.
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BugüncezaevindekiSiyahsayısının(yaklaşıkbirmilyonerkekve
kadın)üniversitedekindenfazlaolmasıveyalnızNewYorkeyaletinde
Eyalet Üniversitesi’ne kayıtlı olandan fazla Siyah (34.809) ve Latin
kökenlinin(22.421)cezaevindeolmasıçokçarpıcı.(Marable,2002,s.
155)

Afrikalılar ve insan kurbanı: 
ABD’de idam ve adalet
ABDaydınlıkvemedenibirtoplumolmaiddiasında.ÖzellikleBeyaz
antropologlar,sıksıkMaya,InkaveAztekgibieskiyerliuygarlıkların
insankurbanettiğindenbahseder.Oysa2005yılındaABDyarısıSiyah
3.700kişiyiutanmadanvebarbarcakurbanetti.

Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu’nun, Nobel Edebiyat
ÖdülüsahibiWoleSoyinka’nınveFransaParlamentosu’nunderhalve
koşulsuzsalıverilmesini istediği idammahkumuMumiaAbuJamal’i
hatırlayalım:LarryFaulkeradlıbirBeyazpolisivurmaklaithamedilen
veyirmibiryıldıridamınıbekleyenMumia,ABD’ninenönemlisiyasi
mahkumu.Mumia’nınnefsimüdafaayaptığıreddedildi,savcılıktanık-
larabaskıaltındaitirafyazdırdıvejüriyeSiyahüyealınmadı.Daniel
Williams’ıniddiasınagöre:

Sağduyu,ölümcezasısürecinibirparçainsancıllaştırmakiçinvardır,oysabu
davadasağduyuırkçılığadavetiyeçıkardı.Irkçılık,ondokuzveyirminciyüz-
yıldaABD’deidamcezasıhukukunahakimdi.Aslında,birçokakademisyenin
belirttiği gibiABD’de ölüm cezası, köleliğin ve ırkçı şiddetin bir kalıntısı.
YüksekMahkemeYargıcıThurgoodMarshall,verdiğibirölümcezasıkararın-
dabunuaçıkçaortayakoydu:“Ceza yasası, Siyahlar ve Beyazlar tarafından 
işlenen suçlar arasında açıkça fark güder ve kökeni köleliğe kadar giden bir 
ayrım çizer.”(2001,s.102)

1980’lerin ortasında, Siyah örgütüNAACP’ninHukuki Savunma
Fonu, Georgia’da Beyaz bir polisi öldürmek suçundan Fulton
MahkemesitarafındanölümemahkumedilenWarrenMcCleskeyadlı
bir Siyahın dosyasını üstlenir. McCleskey’in avukatları Georgia’da
verilen 2 binin üzerinde mahkeme kararından istatistiki bir derleme
sunarak ırk ayrımcılığını ispatlar.DavidBaldusveGaryWoodworth
tarafından yapılan ve 1983-1993 arası cezaları inceleyen bir çalışma
da“jürinin nihai kararı vermesinde ırkçılığın kuvvetli bir rol oynadı-
ğını,” (Lindorff,2003,s.iii) saptar.Çalışma,1976-1980arasıyapılan
veBeyazöldürenSiyahların,SiyahöldürenBeyazlaranazaran4,3kat
dahafazlaenüstcezaya,yaniölümcezasınaçarptırıldığınıgösterenbir
diğer çalışmayı doğrular.Aynı çalışma tümkatiller arasında en fazla
ölümcezasını,BeyazöldürenSiyahlarınaldığınıgösterir.Eğermaktul
BeyazvezanlıSiyahise,sonuçölümcezasıolmuştur.
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McCleskey’nin temyiz başvurusu idamın kalkacağı umuduyla
ABDYüksekMahkemesi’negider.AncakşaşırtıcıbirşekildeYüksek
Mahkeme,McCleskey’iölümcezasınaçarptıranlarınbukararıırkçıbir
kinlealdığınadairbirbulguolmadığınaveMcCleskeyaleyhine (5’e
karşı 4 oyla) karar vermiştir. Karara göre, jürinin karar vermesinde
ayrımcılıketkiliolmamıştır,buyüzdendeanayasayaaykırıbirdurum
yoktur.

Karara karşı oy kullanan dört kişiden biri olanYargıç Brennan’a
göremahkeme,ırkçılığınidamkararlarınaetkisinigörmezdengelmiş-
tir. Mahkeme üyeleri böyle bir karar ceza hukuku sistemini töhmet
altında bırakır endişesiyleMcCleskey lehine karar vermek istemedi.
Irkçılığın, idam sürecinin normatif işleyişinin bir parçası olduğu ve
bununenbüyükkurbanınındaSiyahlarolduğu,enyüksekmahkeme-
nin yargıçları tarafından böylece kabul edildi.Bugün idambekleyen
3.700’ünüzerindekiinsanınyarısıSiyah.

GeorgeBush’un idammahkumlarıyla ilgili bir politikası varmı?
Kesinlikleevet!TeksasValisiyken153kişiyiidamettirdivebunların
yarısı Siyahtı. Hâlâ valiliği sırasında yapılan tüm idamların yerinde
olduğunuiddiaediyor.Yoksaidam,Bush’unkitleimhasilahımı?Önce
cellattı,ardındandahaksızbirYüksekMahkemekararıylaveyasadışı
yollardanbaşkanoldu.

1882 ve 1927 arasında 3.513 Siyahın ırkçı Beyaz gruplarca linç
edildiğiGüneyeyaletlerinde,ölümcezasıbu linçlerindevamı.Ölüm
cezası,ABD’ninişırkageldiğindesergilediğivahşiadaletsizliğisergi-
liyor;Siyahkadınveerkeklerebusisteminhâlâonlarıhorgördüğünü,
onlardannefretettiğini,birnoktadansonradaidamyöntemiyleonlar-
dankurtulmakistediğinigösteriyor.Soykırımdevamediyor.

Afrikalılar ve özel cezaevi sanayisi
ABD’deözelcezaevlerienhızlıbüyüyenekonomiksektörhalinegeldi
vebugünküdeğeri80ilâ100milyardolarcivarında.Kölelikteolduğu
gibiburadakiamaçda,Siyahlarınyokedilmesipahasına,kârıenyük-
sekdüzeyeçıkarmak.

Cezaevlerininözelleştirilmesininyoğunlaşması sononyıldakapi-
talist ve emperyalist ülkelerde gündeme gelen küreselleşmenin bir
parçası.

Geçmişveşimdikiçalışmalarındacezaevisanayisinekarşıdirenişi
konualanAngelaDavis,özelleştirilmişcezaevlerininyağmacıkarak-
terinişöyleifadeediyor:

Cezaevi özelleştirmeleri, sermayenin cezaevi endüstrisine yönelmesinin en
somut örneği. Kamu cezaevlerinde uluslararası insan hakları standartları
ihlalleri üst düzeyde, fakat özel cezaevlerinde durum çok kötü. 2002 Mart
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ayında,ABD’ninenbüyükcezaevişirketikonumundakiCorrectionsCompany
ofAmerica (CCA)ABD,PortoRiko, İngiltere veAvustralya’da 68 noktada
54.955 yataklık sözleşmesi bulunduğunu açıkladı. Mahkum kadın sayısının
artması şeklindeki küresel trende ayak uyduran şirket, Melbourne dışında
kadınlariçinbircezaevikurdu.Şirket,Kaliforniya’yıise‘yenihedef’iolarak
tanımlıyor.

ABD’nin ikinci büyük cezaevi şirketi Wackenhut Corrections Company
(WCC) Kuzey Amerika, İngiltere ve Avustralya’da 46 bölgenin ihalesini
aldığınıduyurdu.Busözleşmelertoplam30.424yatak,sağlıkbakımüniteleri,
ulaşımvegüvenliğiiçeriyor.

CCAveWCChisselerininborsadakidurumuharikulade.1996ve1997arasın-
daCCA’nıngeliri%58artarak,293’ten462milyondolaraçıktı.Netkârıise
30,9’dan53,9milyondolarayükseldi.WCC isegelirlerini1996yılında138
milyondolardan1997’de210milyondolarayükseltti.(Smith,1993)

Teksasdışında faaliyet gösterenvegelirleri 1991’de30milyondoları bulan
Pricor1980’lerinenbüyüküçüncücezaevişirketi.Pricor1992yılındanberi
Teksaseyaletindefaaliyetgösteremiyor.(Davis,2002,s.56)

AngelaDavis, tümulusal güvenlik sisteminin, özel cezaevi sana-
yisiyle iç içe geçtiğinin altını çiziyor. Amerikan hükümetiyle sıkı
ilişkileribulunanvekollukgüçlerinevecezaevlerineteknolojiüreten
Westinghousegibişirketlergelişmişcezaevitasarımındanyenirantlar
sağlıyor.

Cezaevlerinde üretim yapan Merrill Lynch, Lehman Brothers2 
IBM, Honeywell, Motorola, Compaq, Texas Instruments, Microsoft
ve Boeing gibi şirketlerin hisseleri şu sıralar borsanın gözdesi.
Maryland’dakimahkumlarRevlonvePierreCardintarafındanüretilen
şişevekavanozlarınkalitekontrolündeçalışıyor:

MahkumlarücretalmadanChevroniçinverigirişi,TWAiçintelefonlarezer-
vasyonyapıyor,domuzyetiştiriyor,gübrekürüyor,elektrikdevresi,limuzin,su
yatağıveVictoria’sSecretiçinkadıniççamaşırıüretiyor.(age,s.57)

Cezaevinde köle emekçi durumuna gelen insanların sayısı inanıl-
mazbirşekilde1972’den1992’yeyüzde300artarak,169binden523
bineyükseldi.Yanicezaevlerinde–GeneralMotorshariç–dünyanın
en büyük 500 şirketinin her birinden fazla insan çalışıyor. (Prashad,
2003,s.81)

Kendisi de 1971’den beriAmerika’da siyasi mahkum olan Jailil
Bottom,cezaeviüretimindekiartışıanlatıyor:Pekçokşirketmilletve-
killerine,buüretimdenpaykapmakiçinlobiyapıyor,yanibusistemin
nimetlerindenyararlanmayaçalışıyor.Bottom’un12Mayıs1994tarihli
Wall Street Journalgazetesindekibirmakaledenalıntıladığıgibi“pas-
tadanbirdilim”arıyorlar.Bottomşunuönesürüyor:
2BirkaçyılönceçalıştığımArizonaÜniversitesi’ndeöğrencilercezaevisanayisine
karşıgösteridüzenlediveüniversiteninLehmannBrothersşirketiylebirliktebutür
tesislereyatırımyaptığınıgösterdi.
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Esefvericiolan,dahafazlainsanıhapsegöndermektenbahsedilmesi.Goldman
Sachs,PrudentialInsurance,SmithBarney&ShearsonveMerrillLynchgibi
şirketler,seçmenonayıgerektirmeyenözel,vergidenmuafhisselerlecezaevi
üretimi içinbirbirleriyleyarışıyor.Büyük sermayecezaevi sistemineyatırım
yapıyor.(1995)

Özelcezaeviartıkbüyükbiriş.PhilSmith’indediğigibi:
Cezalandırma,sadeceönemlivesüreklibüyüyenbirdevletgörevideğilartık.
Cezaeviidaresi,ıslahsisteminingittikçebüyüyenbirkısmıylabirlikte“cezaevi
sanayisi”nin yalnızca bir parçasını temsil ediyor. 1990’ların başında federal
hükümet,eyaletveyerelyönetimdüzeyinde,ıslahsisteminintoplamgiderleri
20milyar dolardı.Her yıl sürekli artanmahkumayetecek sayıda hücre inşa
etmeninmasrafıyıllık6milyardolar.Devletcezaevleri50bingardiyanyanın-
da on binlerce yönetici, sağlıkçı, eğitimci ve yemekhane görevlisi istihdam
ediyor.(1993)

Bu 1990’lardaki durumdu.Bugün, yalnızCalifornia eyaleti, önü-
müzdeki beş sene için yeni cezaevi inşasına 5 milyar dolar ayırdı.
KongreüyesiBarbaraLeeüçyılönce,Kaliforniya’nınşuandaanaoku-
lundaokuyanlariçincezaeviyaptığınıbelirtti:“Kaliforniya, bugünün 
anaokulu öğrencileri için cezaevleri inşa ediyor!”(Lee,2002)

BuyüzdendeSiyahburjuvasınıfınındabuişeyatırımyapmasıçok
büyükbirsürprizdeğil.Emerge dergisininMayıs1999sayısınagöre,
Siyahfirmalarıözelcezaevisektöründebirçokticarigirişimdebulunu-
yor,bunlardanbirimilyondolarlarlaifadeediliyor.

Savaş sanayisi Afrikalıları rehin alıyor
Amerika’da, sömürge cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana, sömür-
ge mekanizmasının temel çarklarından biri askeri tesisler; yerli
Kızılderililerin büyük çoğunluğunun yok edildiği dünyanın ilk soy-
kırımından sonraAfrikalılar zorlaAmerika’ya getirilip köleleştirildi.
Afrikalıların esareti ve Kızılderili soykırımını, Latin Amerika ve
Karayipmadenlerininyağmasıvesoygunuizledi.

Uruguaylı yazar Eduardo Galeano, klasikleşmiş kitabı Latin 
Amerika’nın Kesik Damarları’ndaşöyleyazar:

LatinAmerika’nıngümüşüve altını, cançekişenAvrupa feodal toplumunun
tüm gözeneklerinden boşalan asitle kaplandı; bu altın, Kızılderili ve Siyah
köleleriAvrupaekonomisininproletaryasınadönüştürenmerkantilistkapitaliz-
minhizmetinegirdi.YunanveRomatipikölelikdünyanınbaşkabiryerinde
hortladı; Kızılderililerin ezilmesine ve LatinAmerika medeniyetlerinin yok
edilmesine,Afrika köylerinden zorla koparılıpBrezilya veAntiller’de çalış-
tırılan Siyahların kaderi eklendi. LatinAmerika sömürge ekonomisi, dünya
tarihinde hiçbir medeniyetin görmediği boyutta bir zenginlik üreten ve akıl
almazboyutlaraulaşanbirişgücükullanıyordu.(s.33)

Brezilya ve Antiller’e Kuzey Amerika’yı da eklememiz gerekir.
Galeanoşöyleyazıyor:“Amerika kıtasında biriken merkantilist serma-
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yenin en önemli kaynağı kölelikti; bu sermaye modern çağın dev sanayi 
sermayesinin temelidir.”(age,s.79)

Siyahlariçinorduyakatılmakherzamanikirciklibirkonuolmuştur.
Kendiailemdahil,milyonlarcaSiyahiyibireğitimalmakveailesini
geçindirmekiçinorduyakatıldılar.

Bugün, aynı emperyalist savaş makinesi büyüyerek, özellikle
Siyahları ve Latin kökenlileri orduya katılmaya zorluyor. Siyah ve
Latinkökenlilereyurtdışında insanöldürmesanatınıöğretmekama-
cıyla,şehirlerdekiüniversitelerdeaskerealmadairesikuruluyor.

Eski Dışişleri Sekreteri Colin Powell’e göre askeriye, disiplinsiz
Siyahgençliğe disiplin ve özgüvenkazandıranbir yer.Beyazhakim
sınıf,PowellgibiSiyahlarıişteböylesömürgeci-emperyalistsistemin
kölesihalinegetiriyor.ColinPowellgibibiriniyadaDışişleriBakanı
Condoleezza Rice’ı örnek birer Siyah olarak görmeyi aklı başında
kimsekabuledemez.

AmerikanordusundakiSiyahlarınoranıbugün%25(yirmiyılönce
%35dolayındaydı).9Mart2005tarihliWashington Post’takibirmaka-
leyegöre,“orduya alınan yeni askerler arasında Siyah oranının gözle 
görülür şekilde düşük kalması, Siyahlar arasında Irak ve Afganistan 
savaşlarına karşı olan tepkiyi yansıtıyor.”

ABD’deki tüm etnik gruplar arasında, orduya katılımı düşen tek
grupSiyahlar(2000’de%23,5’tenbuyıl%14’e),çünküonaylamadık-
ları bir savaşa katılmak istemiyorlar (age). Irak Savaşı’nın başladığı
2003 ilkbaharındaAfrikakökenliler oranolarak, savaşaBeyazlardan
iki kat fazla karşı çıkmalarına rağmen, medyanın bunu görmezden
gelmesiironiktir.

TarihteSiyahlar, silahzoruylaAvrupalı sömürgeciler için impara-
torluğunkalelerinininşasıyadaemperyalistcanavarınpisliğinitemiz-
lemekgibiBeyazlarınpisişleriniyapmayazorlandı.MarcusGarvey’in
sözleriyle “Ne zaman yapılacak adi bir iş olsa, Beyazlar her zaman 
bunu yaptırmak için bir Siyah veya bir melez bulur.”

Benim,Avrupa merkezci “Üçüncü Dünya” sınıflandırmasını red-
dedip, dünya nüfusunun dörtte üçüAfrika,Asya, LatinAmerika ve
Karayipler’deyaşadığıiçin“Dünya’nınÜçÇeyreği”dediğimazgeliş-
miş ülkelere yönelikAmerikan müdahalelerinde, koyu derili yoksul
insanlardanABD’ninkirlisavaşlarıiçinhayatlarınıhebaetmeleriiste-
niyor.RandallRobinsonbunuşöyleaçıklıyor:

Amerikan ordusu artık tamamen gönüllülerden oluşuyor, bu da demek olu-
yorki, ordugörülmedikölçüdedahayoksul,Siyahvekahverengi.Buordu,
kültürel ve ırksal çeşitliliğe karşı düşmanlıkla yetiştirilmiş, yanlış eğitilmiş
Beyazların ve yanlış eğitilmişSiyahların ordusu. Sonuçta ordu hiç olmadığı
kadariyieğitilmişsayılabilir,çünkükesinlikledahaazdemokratikveidaresi
dahakolay.Dahayalınbirifadeyle,toplumunenayrıcalıklıvatanseverüyeleri-
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ninşiirleriarasında,toplumunkölelikedenkesimiayrıcalıklıkesiminpisişini
yani,devletiçinölmeişiniyapmakiçinaskeregidiyor.

Robinson’unbusözleriABD’deyaşayanAfrikalılarıişaretediyor;
özellikledesavaşagitmeyezorlananBeyazlardanikikatfazlahayat-
larını kaybettikleriVietnam savaşındavebaşkakoyuderili insanlara
karşıyürütülenKoreveFilipinlersavaşlarındaölenAfrikalıları.

Tıpkı cezaevi sanayisi gibi, savaş sanayisi de başka koyu derili
insanları terörize etmek için ve sanayinin açgözlü kaynak arayışında
kullanmak üzere Siyahları kullanıyor. Robinson’un kaydettiği gibi
Siyahvekahverengiinsanlar,yoksulkadınveerkekler,Amerikanaske-
rikurumlarıncakandırılıyor:Eğitimveiktisadigüvencevaadiylekendi
kardeşleriniöldürmekiçinrehinalınıyorlar.

Savaşsanayisi,cezaevisanayisininbiryankuruluşuadeta.Iraklıların
2003ve2004yıllarındadüzenliolaraksaldırıya,tecavüzeuğradığıve
aşağılandığıEbuGharibcezaevindeyaşananişkencelervesadistşid-
det,Amerikalılar için büyük sürpriz olmadı:Özellikle de,Amerikan
SavunmaBakanlığı’nınsorumluolmadığınıilerisüren,ancakcezaev-
lerindeSiyah kadın ve erkeklere karşı işlenen tecavüzlere suç ortağı
olancezaeviyetkilileriningözüönündedüzenlibirşekildecinseltaciz
vetecavüzeuğrayankurbanlarbunahiçşaşırmadı.(NewYorkTimes,
Ekim2004)

Beyazhakimsınıfakalırsa,eğerSiyahlaryurtdışındakiırkçısömür-
geci savaşlarda yok olmazlarsa, o zaman ulusun geneline yayılmış
cezaevi sanayisinde kölelik etmeliler.Her iki örnekte de, kaçış yolu
bırakmayan sömürgeci sistemin acımasız ve totaliter doğası gözler
önüneseriliyor.

JaililBottomşunuvurguluyor:
ABDAnayasası’nın13.ekmaddesizorunluçalışmaveköleliğinkaldırıldığını
ilanetsede,suçlularaistisnasağlayanbirfıkrabulunur.BufıkraABDYüksek
Mahkemesitarafındansürekliolarakişletilirvecezaevindekimahkumlardev-
letinkölesihalinegetirilir.(1995)

GeorgeW. Bush’un sahtekarlıkla başkan seçilmesinden kısa süre
sonra, 13 Kasım 2000 tarihli Newsweek’in kapağında bir Afrikalı
gencinfotoğrafınınyanındaşubaşlıkyeralıyordu:“Readell Johnson, 
hayatının önemli bir kısmını demir parmaklıklar arkasında geçirecek 
olan, çoğunluğu Siyah veya Latin kökenli 14 milyon Amerikan vatan-
daşından biri.”

Çocuklarımızıngeleceğibumu?Buolmamalı.Olamaz.Siyahların
aydınlık bir geleceğe sahip olmaları için, gelecek yeni neslin iyiliği
için,Siyahlarcezaevivesavaşkıskacındankurtulmalıvebunakökten
direnmelidir.
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Sonuç: cezaevi sanayisini durdurmak için 
Afrika incelemeleri, Siyah işçi sınıfının 
hareketi ve devrimci deneyim
Budetaylısunuşundaaçıkçaortayaçıkardığıgibi,BatıAvrupadün-
yasınınmaddibirikimininoluşmasınısağlayanenönemli faktörolan
kölelik sistemi, halenkesinbir şekildemevcut;ABDdebu sistemin
başlıcasürdürücüsüvesavunucusu.

Beyazırkınhegemonyasıvekapitalizm,Siyahkadınların,erkekle-
rin,gençlerinveçocuklarınveAmerikave tümdünyadaki tümkoyu
deriliveyoksulhalklarınölümcüldüşmanı.

AfrikalılarınABD’dehalensürenhaksızmahkumiyetiveSiyahların
Beyazlarcahapsedilmesininzımnenkabulü,Beyazırkçılığınınülkede-
kiağırlığınıvenasılulusunsiyasiyapısına,kanserlihücrelerinvücutta
yayılmasıgibiyayıldığınıgösteriyor.

Sömürgeci canavarı durdurmak için önlemler alınmalı – Beyaz
Amerika’nınAfrikalılara uygulamaya kararlı olduğu soykırımın gös-
tergeleriolanırkçılıkveyoksullaşmakanserlerinikesipatmakiçinbir-
kaçcerrahimüdahale.AynıdurumABD’deki35-50yaşarasıAfrikalı
kadınlarınbaşlıcaölümnedeniolan,Afrikakıtasında3milyoninsanın
pençesinde kıvrandığı ve benimSiyahlara karşı biyolojik silah dedi-
ğimAIDS için de söz konusu. (“WHOcausedAIDS?” ve “Monkey
Business”)

Öncelikle şunu anlamalıyız ki, sömürgeci-kapitalist sistem ahlaki
yollardan iyileştirilemez. Bu yüzden de özü yok edilmelidir. Onun
amacı, baskıcı mekanizmanın ekonomik ve sosyal meyvelerinden
Siyahelitebirpaydavererek,Siyahlarıyoketmektir.

Çocuklarımıza ABD ve dünyadaki asıl suçun kapitalist sistemin
adaletsizliğiolduğunugöstermemizgerekiyor.Asılsuçlularınyoksul-
ları parazitçe sömürerek kâr eden Bernard Ebbers,ArthurAnderson
veMartha Stewart gibi kodaman milyonerlerle kol kola savaş suçu
işleyen ve soykırım suçundan yargılanması gereken, eline Irak ve
Filistin’deöldürülenArapçocuklarınkanıbulaşmışGeorgeW.Bush,
Dick Cheney ve Donald Rumsfeld olduğunu anlatmamız gerekiyor
çocuklarımıza.

Çocuklarımıza, 1960’lar ve 1970’lerde Siyah toplumun sembolü
haline gelenSiyahPanterlerin Siyahlar için adalet talebiyle sistemin
karşısına dikildiğini veSiyahyoksullara gıda yardımprogramları ve
sağlıkkliniklerisunduğunudaöğretmemizşart.
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Özelleştirme Dosyası
Telekom, Tüpraş ve Erdemir’de son durum (s.11’de)
Tüpraş özelleştirmesini Yarımca‘da Petrol-İş Şube Başkanı Yaşar Erbaş ve 
Tüpraş işçisi Fikret Tosun ile konuştuk. (s.7 ve 10’da)
Limanların özelleştirilmesinin dünü ve bugünü (s.13’te)
Özelleştirmelerin özel sektör işçilerine etkisi ne olur? İnceledik. (s.12’de)
Bolivya’da petrol ve doğalgazın millileştirilmesi talebiyle başlatılan 17 
Ekim Özelleştirmelere Karşı Uluslararası Mücadele Günü (s.14’te)

“İşçilerin
Kendi Partisi”
4. Genel Kurul’ca kararlaştırılan program ve 
tüzük tartışmaları çerçevesinde Ekim ayında 
Kürt meselesi ve din gündemli program 
tartışması düzenlendi. Tartışma sonuç metnini 
yayımlıyoruz. (s.2’de)
Bu ay 5. Genel Kurul düzenlenecek, parti 
kurucuları heyetinin oluşturulması ve 
uluslararası kampanyaların örgütlenmesi 
konuşulacak; katkılarınızı bekliyoruz. (s.2’de)
DİSK’in “sol” parti projesi üzerine bir 
değerlendirme (s.3’te)

Acil: Miron 
Cozma’nın 
Arkadaşları Hapis!
Miron Cozma ve arkadaşları, Romanya 
hükümeti tarafından temsil ettikleri işçilere 
sadık kaldıkları için yine hüküm giydiler. 
Cozma eskiden yattığı senelerden ötürü şartlı 
tahliye oldu, ancak beş Romen sendikacı 
uluslararası işçi hareketinin desteğini bekliyor. 
(s.18’de)

İçindekiler:
s.2: “İKP” Program 

tartışması ve Genel 
Kurulu

s.3: DİSK’in parti 
girişimi

s.4: AB müzakereleri
s.5: Röportaj: Serna-

Seral Tekstil Grevi
s.7: Görüşme: Yaşar 

Erbaş
s.10: Görüşme: Fikret 

Tosun
s.11: 

Özelleştirmelerde son 
durum

s.12: Özelleştirmeler 
ve özel sektör işçileri

s.13: Limanların 
özelleştirilmesi

s.14: Özelleştirmelere 
karşı Uluslararası 

Mücadele Günü
s.16: AFL-CIO ayrılığı

s.17: Çinli tekstil 
işçileri

s.18: Romanyalı 
sendikacılar hapiste!

s.19: Emek 
Platformu’na Çağrı 

Kampanyası

Kasım 2005
Bedeli 500.000 TL  / 50 YKr



Politeknik

Kasım-Aralık sayısı çıkıyor!
http://politeknik.pgbsosyalizm.org • politeknik@pgbsosyalizm.org

• Politeknik eğitim nedir?

• Üniversitelerde 
yönetime katılım sorunu

• Başörtüsü ya da türban: 
Nasıl bir kılıktır ki 
tüm sistemi karıştırıyor?

• Sosyal forum mu 
sosyal mücadele mi?

• Kalanın evrenselliği

• Fransa: Banliyö neden isyan etti?

• Burundi: 
“Dış borcun kesin iptali için”

• İspanya: 
“Askerleri Afganistan’dan çekin!”

Devrimci Gençlik Enternasyonali’nin (RYI) Türkiye yayınıdır.

PGB Sosyalizm'in öğrenci dergisi


