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Yunanistan'da kamu çalýþanlarý "hükümetin
ücret politikasýný" protesto etmek amacýyla
genel grev baþlattý.
Yunanistan Kamu Çalýþanlarý
Konfederasyonu'nun (ADEDY) çaðrýsýyla
yapýlan greve, sivil hava yolu çalýþanlarý da 4
saatlik iþ durdurma eylemiyle destek verdiler.
Yunan Olympic Hava Yollarý'nýn da greve
katýlýmýyla çok sayýda sefer iptal edildi.
Öte yandan, devlet hastanelerinde görev
yapan doktorlar 2 günlük grev yapma kararý
aldýklarýný açýkladýlar.��

Çin'in güneybatýsýnda 3 yýldýr bir inþaat þir-
ketinin projesine direnerek evlerini savunan
Çinli aile müteahhit firmayla anlaþmaya vardý. 
Bir alýþveriþ merkezi inþaatýnýn tam ortasýn-

da bulunan, inþaat þirketinin aileyi yýldýrmak
için evlerinin etrafýný 10 metre derinliðinde

kazdýðý Çinli çift Yang Wu ve Wu Ping evlerine
karþýlýk yeni bir ev ve yüklü miktarda tazminat
karþýlýðýnda alýþveriþ merkezi inþaatýnýn tam
göbeðinde bir kule gibi yükselen evlerini yýkýl-
masýna izin verdi. 
Çin'li ailenin yerden 10 metre yüksekliðe

ulaþmýþ olan iki katlý evi Çin ve Dünya
kamuoyunda gündem olmuþ ve vatandaþlarýn
devlete ve kent rantçýlarýna karþý barýnma
mücadelesinin simgesine dönüþmüþtü. 
Direniþleri boyunca evlerinin yýkýlmasý

karþýlýðýnda ayný bölgede yeni bir ev ve uygun
miktarda tazminat talep eden Çinli çift, bölgede
evleri bulunan 280 aile birer birer evlerini
terkederken mücadeleye devam etmiþti. 
Evleri 10 metre yükseklikte bulunduðu için

güçlükler yaþayan aile 2 yýl boyunca da elek-
trik ve sudan mahrum bir þekilde
yaþamýþlardý.��

Yunanistan: Emekçiler
Yaþamý Durdurdu

ABD'de, halka açýk bir parkta evsizlere gýda
yardýmýnda bulunan bir kiþi, yasalarý ihlal
ettiði gerekçesiyle tutuklandý. 
Florida eyaletinde meydana gelen olayda,
Orlando'daki "Bomba Deðil Yiyecek" adlý bir
grubun üyesi olan 21 yaþýndaki Eric
Montanez, parkta gýda daðýtýmý yaparak
þehrin düzenini bozduðu gerekçesiyle
çarþamba günü gözaltýna alýndý. 
Polis sözcüsü, yasal olarak her grubun yal-
nýzca 25 kiþiye yemek daðýtabileceðini,
Montanez'inse 30 kiþiye yemek daðýttýðýnýn
saptandýðýný belirtti.��

ABD: Gýda Yardýmýna
Tutuklama

Arjantin: Öðretmenler
Sokakta

Brezilya baþkaný Lula'nýn temel kamu hizmetleri sunan bir-
imlerde grev hakkýný ortadan kaldýrmak istemesi, bunun
anayasaya aykýrý olduðunu savunan sendikalarýn tepkisine
yol açtý. Hükümet konuyla ilgili yasa taslaðýný meclise gön-
derirken aralarýnda Lula yandaþý sendikalarýn da bulunduðu
emek örgütleri, Ýþçilerin Birleþik Merkezi (CUT) konfederasy-
onunda buluþarak nasýl bir mücadele programý izleyecekleri-
ni tartýþmaya baþladýlar. Avukatlarýn meslek örgütü olan
OAB'ýn baþkaný Cesar Britto ise sendikalara destek vererek,
anayasada açýkça tanýnmýþ olan grev hakkýnýn kýsýtlanamay-
acaðýný belirtiyor.��

Lula Kamuda Grev Hakkýný Yasaklamak Ýstiyor

Þili'de 800 Kiþi Gözaltýnda
Þili'nin baþkenti Santiago'da

1985'te diktatör Auguste
Pinochet rejimi sýrasýnda iki
kardeþin öldürülmesini protesto
etmek için yapýlan gösterilerde
olaylar çýktý.
Çoðunluðu baþkent

Santiago'da olmak üzere en az
819 kiþi gözaltýna alýndý ve 38
polis yaralandý. Ýçiþleri Bakanlýðý
Müsteþarý Felipe Harboe,
Santiago'nun merkezinde
baþlayan ve banliyölerine
sýçrayan gösterileri durdurmak
için 4 bin polis memurunun harekete geçir-
ildiðini ve baþkente özel polis birliklerinin sevk
edildiðini kaydetti. Felipe Harboe gözaltýna alý-
nanlarýn büyük bölümünün baþkanlýk sarayý
civarýnda olaylar çýkaran madenciler olduðunu
söylerken, yayýmlanan görüntülerde bunlarýn
çoðunun lise öðrencileri olduðu görülüyor. 
Yetkililer önceki gün yapýlan gösterilerde,

kamu ve özel mülke ciddi þekilde
zarar verildiðini ve Pudahuel ve
Cerro Navia'da bir otomobilin ve
bir otobüsün yakýldýðýný açýk-
ladýlar. Santiago'nun merkezin-
den geceyle birlikte doðu ve
kuzeydeki yoksul semtlere kayan
gösteriler sürerken, haber pro-
gramlarýnda göstericilerin bu
semtlerin giriþlerine barikat kur-
duklarý ve polisle silahlý çatýþ-
maya girdikleri görülüyor. 
22 yýl önce Pinochet diktatör-

lüðünü protesto etmek için gös-
terilere katýlan iki kardeþin polis tarafýndan
öldürüldüðü günü "Genç Savaþçýlar Günü"
olarak adlandýran Þilili gençler bu gösterileri
her yýl düzenliyor. Bu yýl düzenlenen gösteril-
erde yaklaþýk 750 bin öðrencinin eðitim
reformlarý, daha iyi eðitim þartlarý ve Pinochet
zamanýndan kalan yasalarýn deðiþmesi talep-
leriyle sokaða döküldükleri belirtiliyor.��

Arjantin'de, öðretmenlerin ücretlerin yük-
seltilmesi ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtir-
ilmesi talebiyle yaptýðý eyleme polis plastik
kurþun ve gazla müdahale etti��

15 Bin Ýþsizle Tasarruf
Amerikalý yatýrým bankasý Citigroup yönetici-
leri 15 bin çalýþanýný tasarruf gerekçesiyle
iþten çýkartmayý planlýyor. Þirketin hayata
geçirmeyi planladýðý yeniden yapýlandýrma
planý çerçevesinde 1 milyar dolar tasarruf
saðlanacaðý tahmin ediliyor. Þirketin bu
tasarrufunun bedeli ise 15 bin çalýþanýn iþin-
den olmasý olacak.��

Çinli Ailenin Ev Direniþi Sona Erdi

Bolivya Devlet Baþkaný
Evo Morales, yeni
anayasanýn yazýlmasý
sürecinin ardýndan
baþkanlýk seçimlerinin
gelecek sene içinde
düzenleneceðini açýk-
ladý. Bir toplantýda
konuþan Morales, yeni
anayasanýn Aralýk
ayýnda yapýlacak
referandumla halkýn

onayýna sunulacaðýný, ardýndan baþkanlýk
seçimlerinin yapýlabileceðini belirtti. 
2005 yýlýnda baþkan seçilen Morales,
Kurucu Meclis üyelerine yerli halka daha
çok hak tanýnmasý ve çeþitli reformlarýn hay-
ata geçirilmesi amacýyla anayasanýn
yeniden yazýlmasý için bir yýl süre tanýmýþtý.
Halka gerektiði gibi hizmet etmek için yeni
anayasa üzerine çalýþtýklarýný ifade eden
Bolivya lideri, seçimlerin tüm devlet
kademelerini kapsayacaðýný vurguladý��

Bolivya: Erken Seçim Afrika'nýn yoksul
ülkelerinden Angola,
Uluslararasý Para Fonunun
(IMF) yardýmýna ihtiyacý
olmadýðýný bildirdi. 
Angola'da yayýmlanan

Journal de Angola gazetesinin
haberine göre, Maliye Bakaný
Jose Pedro de Morais, IMF'ye
gönderdiði mektupta, "IMF'nin
hazýrlayacaðý bir ekonomik

programýn Angola'nýn þu ana
dek saðlamýþ olduðu
ekonomik ve sosyal istikrarýn
korunmasýna yaramayacaðýný"
belirtti. Angola hükümetinin
IMF'nin verilecek kredileri
siyasal reformlar yapýlmasý
þartýna baðlamasýndan rahat-
sýz olduðu kaydediliyor. 
Gözlemciler, yýllarca

dünyanýn en yoksul ülkeleri

arasýnda sayýlan Angola'nýn
ülkeyi çöküþün eþiðine getiren
iç savaþý sona erdirdikten
sonra, baþlýca ihraç ürünü olan
petrolün uluslararasý fiyat-
larýnýn yükselmesi ve özellikle
Çin olmak üzere üçüncü dünya
ülkeleriyle kurduðu elveriþli
mali iliþkiler sayesinde Batýya
baðýmlýlýktan kurtulmaya
baþladýðýný bildiriyorlar.��

Angola, IMF'ye Resti Çekti
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1980'lerin sonu ve 1990'larýn baþý dünya siyasi arenasýnda
esen rüzgarlarýn yavaþ yavaþ deðiþime uðradýðý, halklarýn,
yeni bir zaman dilimine baþlamanýn getirdiði beklentiler ile
geçmiþte býrakýlan umutlarýn yaslý düþünü, hayal kýrýklýklarýný
üzerlerinde taþýdýklarý dönemlerdi. 80'lerin ortalarýnda Gorbacov'un
Sovyetler Birliði'nde kapitalist resterasyonu baþlatmasý "yeni
düzene" açýlan ilk kapýydý. 80'lerin sonunda çöken "duvar"ýn enkazý
altýnda kalan Doðu Avrupa ülkeleri ve 91'de Sovyetler Birliði'nin
"buharlaþma sürecini" tamamlamasýyla gezegendeki güç dengeleri
kökten deðiþirken, tarihte artýk yeni bir sayfa açýlmýþtý.
Açýlan yeni sayfaya yazýlan ilk satýrlar þöyleydi: "Tarihin sonu

geldi. Artýk gelecek diye bir þey yok çünkü yaþadýðýmýz bu an ebe-
dileþimiþtir. Kapitalizmden baþka seçim þansýmýz yok!"
Peki neden "tarihin sonu" gelmiþ, "gelecek yok olmuþ" ve

"yaþadýðýmýz bu an ebedileþmiþti"? Bu savlarýn hepsi insanlýðýn
"sosyalizm" deneyimini yaþamýþ ve bu deneyimin baþarýsýz olduðu
iddiasý üzerine temelleniyordu. "Tarihin sonu" gelmiþ çünkü artýk
geçmiþe geri dönülemezdi; gelecek eriyip yok olmuþ, yaþanan bu
an ebedileþmiþti çünkü insanlýðýn alternat-
ifleri tükenmiþ, bütün caddeler tek bir
sokakta, kapitalizmde -çýkmaz sokakta-
buluþuyordu.  Evet, batý ile doðu arasýnda-
ki "tir-tir titreten savaþ"  "Batý"nýn sýcak
zaferi ve "Doðu"nun soðuk ölümü ile
sonuçlanmýþtý. 

Yýkýntýnýn Tarihi Nedir?
Gerek geleneksel resmi komünist

hareketin iddia ettiði gibi, gerekse de bur-
juva ideologlarýnýn iddialarý doðrultusunda
gezegenemiz üzerinde gerçekten sosyal-
izm yaþanmýþ, deneyimlenmiþ miydi?
Stalinist resmi ideolojinin hegemonyasýn-
daki sözde sosyalist ülkelerde Marksizm
adýna gerçekleþen uygulamalar
Marksizmle ne kadar alakalý ve/veya ona
baðlý idi?  Kýzýl Ordu milliyetçi marþlarla
Moskova Meydaný'nda gövde gösterisi
yaparken gövdeþi þiþlenen enternasyonal-
izmin acý çýðlýðýný duyan var mýydý? "Milli
komünizm" gibi revizyonist görüþlerin
doðrultusunda, Batý ile yapýlan antlaþmalar
uðruna, Avrupa'da gerçekleþen devrimci
kalkýþmalar Stalinist bürokrasinin çýkarlarý-
na kurban gitmedi mi?  Stalin 3.
Enternasyonal/Komintern'i birden bire
laðvedince dünya burjuvazisi derin bir "ohh" çekmedi mi? Bu listeyi
uzattýk sonra uzatýlabiliriz. Mehmet Ýnanç Turan, Etki Yayýnlarý
tarafýndan basýlan "Yýkýntýnýn Tarihi ve Teorisi" adlý çalýþmasýnda
Sovyetler Birliðinde Stalinist bürokrasinin doðuþunu, geliþimini, bu
olgunun dünya komünist hareketi üzerindeki hegemonyasýný ve
teorik revizyonlarýný ilk elden tarihsel belgelere ve kaynaklara daya-
narak açýklýyor. Stalinist resmi Sosyalizm/Komünizm ideolojisi
Marksizmi aþaðlamaktan baþka bir iþe yaramamýþtý. Tabelasýnda
sosyalist diye yazan rejimler aslýnda bürokrasi zehirini sonuna
kadar hazmetmiþ rejimlerden baþka bir þey deðildi. 
Resmi olanýn dýþýnda her zaman alternatifi de vardýr. Resmi olan

egemen konumundan dolayý olaylarý ve olgularý kendi çýkarý doðrul-
tusunda yorumlar. Yeri gelir gerçekliði görmezden gelir, kabullen-
mez; yeri gelir onu çarpýtýr, yalana dolar, ters çevirerek kabulletm-
eye çalýþýr. Tarihle hesaplaþabilmek, dogmalardan kopabilmek ve
yýkýntýlarýn kapadýðý yolumuzu açabilmek için resmi ideolojilerden
zihnimizi ve irademizi kurtarmamýz gerekmektedir! Ýþte Mehmet
Ýnanç Turan eserinde bir yandan Stalinist resmi ideoloji ve tarih
yazýmýyla radikal bir hesaplaþma içerisine girerken; diðer yandan

da okuyucuya "buharlaþanýn" marksist sosyalist programýn deðil,
stalinist bürokratik programýn olduðunun ispatýný sergilemeye
çalýþýyor.
Kitap "Yýkýntýnýn Tarihi" ve "Yýkýntýnýn Teorisi" adlý iki ana baþlýk-

tan oluþuyor. "Yýkýntýnýn Tarihi" baþlýðý altýnda ilk olarak Stalinist
bürokrasinin partiye ve  ülkeye yayýlýþ sürecini ve tüm ipleri eline
nasýl geçirdiðini anlatýyor. Lenin'in son dönemlerinde Stalin ile yap-
týðý tartýþmalar, Stalin'in Lenin'in eþine yönelik tehtitleri ve Lenin ile
Troçki'nin son dayanýþmasý; Stalin'in parti içinde baþlattýðý temi-
zleme harekatý, Kirov Vakasý ve uygulanan terörün vehçeleri...
Yine ayný baþlýk altýnda Komintern'in tarihi  Stalin tarafýndan fes-

hedildiði 15 Mart 1943'e kadar irdeleniyor. Ayný zamanda
Kominterin döneminde ve sonrasýnda gerçekleþen devrimci kalkýþ-
malarýn Sovyet bürokrasisinin kurbanlarý haline geliþi anlatýlýyor.

Ýspanya , Fransa ve Yunanistan deneyim-
leri buna örnekken; Yugoslavya ve Çin
devrimleri iradelerini Stalinist bürokrasiden
kurtararak zafere ulaþmayý baþara-
bilmiþlerdi. Fakat yine de bu deneyimler
bürokratik sosyalizm anlayýþýný kendi
ülkelerinde yeþerterek, Sovyet bürokra-
sisinden farksýz bir karaktere bürünmüþler-
di. Bölümün son kýsýmlarý ise Stalin'in ken-
dini nasýl putlaþtýrdýðýna ve parti
geleneðinin nasýl bir karakterde olduðu
sorularýna ayrýlmýþ.
Ýkinci ana baþlýk olan "Yýkýntýnýn

Teorisi"nde ise Mehmet Ýnanç Turan,
Stalinist tahribatýn teorik yönlerine odakla-
narak Marksist bir eleþtiri geliþtiriyor. Stalin
ve tayfasýnýn görüþlerinin karþýsýna Marx-
Engels ve Lenin'in görüþlerini koyarak,
karþýlaþtýrma yöntemi ile farklýlýklarý ve
tahribatýn boyutlarýný açýk bir þekilde
okuyucuya sunuyor. 
1990'larýn baþlarýnda zaferini ilan eden

"yeni dünya düzeni" çok geçmeden
kýtadan kýtaya, ülkeden ülkeye yayýlan
anti-kapitalist/anti-emperyalist mücadelel-
erle sarsýlmaya baþladý. Sýnýf mücade-
lesinin artýk hiçbir zaman yaþanmaya-
caðýný iddia ederek, "tarihin sonu geldi"
gibi safsatalarla kendi kendilerini avutan

burjuva ideologlarý kýsa sürede sýnýf mücadelesi gerçekliðiyle
tekrardan yüzleþmek zorunda kaldýlar. Tarih onlarýn sandýðý gibi
sona ermedi,  aksine milyarlar onu yeniden ve yeniden yazmaya
devam ediyor. Kitleler bunun için tüm dünyada seferber oluyorlar.
Bu yapýlýrken tarihsel deneyimlerden dersler çýkartmak, "yýkýntýnýn
tarihiyle"radikal bir hesaplaþmaya giriþmek, milyonlarca tarih
yazýcýnýn görevi olmasý gerekir. Dilerseniz sözü kitabýn yazarýna,
Mehmet Ýnanç Turan'a býrakalým: "Stalinist anlayýþtan, gelenekten,
teoriden, pratikten kopmanýn ne kadar zor olduðunu kendi deney-
leriyle bilenlerdenim. Marksizmin çarpýtýlmýþ Stalinci versiyonu ile
eðitildim. Yýlarca Stalinci görüþlerin doðruluðuna, yazýlan uydurma
tarihsel masallara inanarak yaþadým, bunlarý savundum. Gerçeðe
yaklaþabilmem ve tarihe baþka bir gözle bakabilmem için yýllarýn
eskimesi gerekti. Bu eskiyen yýllar içinde zamanla Stalinciliði
anlayabildim.(...) Sovyetler Birliði yýkýntýsýnýn nedenini anlamak
Stalinizmi anlamakla baðlantýlýdýr. Stalinizmi anlamayan, yýkýntýnýn
nedenini ve onun tarihini anlayamaz." ��
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Hasan Yýkýcý
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Mehmet Ýnanç Turan, Etki Yayýnlarý, 355s.


